
 حركت هماهنگ ريزش معامات 
در بازار خريد و فروش و اجاره بهاي مسكن

»گاندو « نمايشی جسورانه 
از پرونده های امنیتی

  گ�زارش خبرن�گار اعزامی »ج�وان« از اقدام 
ارزش�مند اردبیلي ها در نصب تصاوير 186شهید 
ورزشكار در سطح شهر  در جريان برگزاري هفته 

چهارم لیگ ملت هاي والیبال

 عصبانیت، گريه و خنده تلخ حضار مقابل 
متهم رديف اول پرونده كیمیا خودرو

 در گفت وگوي »جوان« 
با تهیه كننده پیشكسوت برنامه هاي كودك 

تلويزيون مطرح شد

معاون وزير صنعت: به رغم نظر برخی كارشناسان 
كه معتقدند سود ارز 4200 تومانی به مردم 
نمی رسد  با حذف ارز دولتی  مخالف هستیم

خواب معامات مسكن 
عمیق تر شد

 نیم نگاهی به سريالی 
كه اين روز  ها خوب ديده می شود

از يادها نمی رويد

 ارز 4200 تومانی 
به سفره مردم نمی رسد

»بي بي سي« مي خواهد 
 نسل آينده  ايران را 

به شیوه خودش تربیت كند

 قاضي صلواتی: 
 آقای کیمیا خودرو! 
پول مردم کجاست؟!
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تشکر و اعتذار! سردار غيب پرور: گروه هاي جهادي كارخانه توليد نيروي تراز انقاب هستند

نیم نگاهی به سريالی كه اين روز  ها خوب ديده می شود
»گاندو « نمایشی جسورانه از پرونده های امنيتی

استراليا قربانی اقتدار واليبال ایران
امروز، ديدار با فرانسه برای صعود زودهنگام به مرحله نهايی لیگ ملت ها

فقط هواپیم�ای بدون بینالملل ترام�پ از اينكه ايران 
سرنشین امريكا را ساقط كرد و هواپیمای جاسوسی 
سرنش�ین دار امريكا را نزد، از ايران تشكر كرد! اين 
نوعی عذرخواهی هم در دل خود دارد، عذرخواهی از 
نزديک ش�دن اين هواپیمای جاسوس�ی ب�ه ايران!
ممکن اس��ت در بدبینانه   تری��ن حالت کس��ی بگوید این 
جمات نوعی اغفال ایران برای حمله احتمالی امریکاست. 
اما واقعی دیدن این جمات یک پشتوانه از اعتراف شاهدان 
اتاق وضعیت کاخ سفید دارد: »ترامپ در اتاق وضعیت به 
خود می پیچد تا از شرایطی که برایش پیش آمده است، ر  ها 
شود.«  و حاا به نظر می رسد از تصمیم خود برای مسکوت 
گذاشتن قضیه پهپاد و عبور از این تحقیر برای جلوگیری از 

تحقیر بیشتر خرسند است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که روز جمعه مدعی شده 
بود در واکنش به سرنگونی پهپاد امریکایی در فراز آب های 
س��رزمینی ایران، قصد داشت به سه س��ایت نظامی ایران 
حمله کند، دیروز با تغییر 180 درجه ای در اظهارات خود، 

اعام کرد که از ایران به خاطر هدف قرار ندادن هواپیمای 
سرنشین دار امریکایی قدردانی می کند. 

رئیس جمه��ور امریکا پی��ش از رفتن ب��ه تفرجگاه کمپ 
دیوید ب��رای رایزن��ی درباره ای��ران در جم��ع خبرنگاران 
گفت از اینک��ه ایران هواپیم��ای سرنش��ین دار امریکایی 
 را ب��ر ف��راز تنگ��ه هرم��ز س��رنگون نک��رد قدردان��ی 
می کنی��م.  ترامپ گفت که واش��نگتن در مس��یر اعمال 
تحریم های بیشتر علیه ایران برای جلوگیری از دستیابی 

این کشور به ساح هسته ای است. 
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، وی اف��زود: امیدوارم 
نظام ایران از هوش��مندی کافی برای رعایت منافع ملتش 
بهره مند باش��د. ترامپ با اش��اره به اینکه در حال رفتن به 
کمپ دیوید برای انج��ام رایزنی های بیش��تر درباره ایران 
اس��ت، گفت: »اقدام نظامی علیه ایران همچنان گزینه ای 

است که وجود دارد«. 
رئیس جمهور امریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت 
که بیایید دوباره به ایران عظمت ببخشیم. شعار تبلیغاتی 
ترامپ در رقابت های انتخاباتی وی در سال 2016 نیز این 

شعار بوده است: بیایید دوباره به امریکا عظمت ببخشیم. 
رئیس جمهور امریکا در ادامه سخنان خود مدعی شد: »آنها 
به ساح هسته ای دست نخواهند یافت و زمانی که آنها این 
موضوع را قبول کنند، به کشور ثروتمندی تبدیل خواهند 
شد و بسیار خوشحال می ش��ود و من بهترین دوست آنها 

خواهم بود. امیدوارم این موضوع اتفاق بیفتد«. 
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران 
گفت: ایران زمانی که پهپ��اد امریکایی را س��رنگون کرد 
با س��اقط نکردن هواپیمایی که سرنش��ین داشت »بسیار 
هوش��مندانه« عمل کرد و م��ا از این اقدام آنه��ا قدردانی 

می کنیم. 
روز   شنبه نیز یک مقام ارشد نظامی امریکایی تأیید کرد که 
یک هواپیمای جاسوسی P-8 با چندین نظامی امریکایی در 
شبی که پهپاد )گلوبال هاوک( نیروی دریایی توسط ایران 

سرنگون شد بر فراز تنگه هرمز در حال پرواز بود. 
روز جمعه س��ردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در 
جمع خبرنگاران گفت: همان لحظه ای که پهپاد جاسوسی 
رهگیری شد، هواپیمای جاسوسی دیگری با نام P-8 نیز در 
نزدیکی آن در حال پرواز بود که حدود ٣٥ سرنشین داشت و 

می توانستیم آن را سرنگون کنیم، اما این کار را نکردیم. 

مس�تضعفین ب�ا بیان سیاسی رئیس س�ازمان بسیج 
اينكه گروه هاي جهادي كارخانه تولید نیروهاي تراز 
انقاب اسامي هستند، گفت: مقام معظم رهبري در 
جلسات مختلف به مسئوان نظام توصیه كردند كه از 
نظر اعتبار و بودجه، بسیج را مورد حمايت قرار دهند 
اما متأسفانه تاكنون اين اتفاقات محقق نشده است. 
به گزارش روابط عمومي بسیج، سردار غامحسین غیب پرور 
صبح دیروز در دیدار جمعي از جهادگران بس��یجي استان 
خوزستان با اش��اره به نگاه عمیق و نافذ رهبر معظم انقاب 
اسامي به جوانان و لزوم بهره مندی از این ظرفیت بانشاط 
و مؤمن انقابي، گفت: هیچ کس به اندازه رهبر معظم انقاب 
در نظام جمهوري اس��امي جوانان را به صورت شایس��ته 
درک نکرد. دلیل آن این اس��ت که در نگاه ایشان جوان یک 
نیروي خ��اق، مبتکر و داراي جس��ارت انقابي اس��ت که 
در افراد غیرج��وان این خصیصه ها وجود ن��دارد. وي افزود: 
بخش اعظم بیانی��ه گام دوم رهبر فرزان��ه انقاب مرتبط با 
جوانان و در ارتباط با آنها تبیین ش��د. از طرفي نیز واگذاري 
مس��ئولیت ها در س��پاه و بس��یج به جوانان مؤید این است 
 که اعتماد و باور عملي براي س��پردن امور ب��ه آنها به وجود 

آمده است. 
سردار غیب پرور با اشاره به نقش کلیدي گروه هاي نقش آفرین 

در بسیج، تصریح کرد: حقیقت مأموریت های ذاتي بسیج آن 
است که این س��ازمان اگر در عرصه هاي نقش آفرینی ورود 
نکند رو به افول مي رود و کارکرد خود را از دست خواهد داد، 
از همین رو گروه هاي نقش آفرین در بسیج باید خاقانه به 
مأموریت های خود ادام��ه دهند. وي افزود: ما در س��ازمان 
بسیج مستضعفین، سند و چشم اندازی را در ۹ عرصه که هر 
عرصه به ٣8 زیرگروه تقسیم مي شود تدوین کرده ایم که یکي 
از عرصه هاي مهم، نقش آفرینی گروه هاي جهادي است. بر 
همین اساس هدف اصلي از تشکیل گروه هاي جهادي تربیت، 
کادرسازي و جوان سازی براي پرورش نیروهاي مؤمن انقابي 

و ورود در عرصه هاي تربیتي، اقدام و عمل است. 
سردار غیب پرور توس��عه گروه هاي جهادي را در سازمان 
بسیج امري کلیدي دانست و عنوان کرد: در گام هاي آینده 
توس��عه گروه هاي جهادي جزو برنامه هاي بس��یج است، 
به نحوي که هر پایگاه یک گروه جهادي داش��ته باشد. اما 
گروه هاي جه��ادي تمهیداتي همچ��ون بیمه و تجهیزات 
مي خواهند، بنابراین ما تکلیف داری��م که نیازمندي هاي 
گروه هاي جهادي را تأمین کنی��م. وي افزود: مقام معظم 
رهبري در جلسات مختلف به مسئوان نظام توصیه کردند 
که از نظر اعتبار و بودجه، بسیج را مورد حمایت قرار دهند 
اما متأسفانه تاکنون این اتفاقات محقق نشده است. رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: این درحالي است، 

گروه هاي جهادي نیازمند ماشین، ابزار تخصصي و... هستند 
و تمام این موارد بودجه و هزینه دارد. از طرفي نیز موضوعات 
قانوني در گروه هاي جهادي یک اولویت است. یکي از وجوه 
جهاد، مردمي بودن آن است از این رو جهاد یک اولویت براي 

انقاب اسامي است. 
س��ردار غیب پرور گفت: امروز گروه ه��اي جهادي کارخانه 
تولی��د نیروهاي تراز انقاب اس��امي هس��تند و در دوران 
دفاع مقدس نیز کار هاي جه��ادي و روحیه جهادي در بین 
رزمندگان موج مي زد. وي افزود: باید در اس��تان خوزستان 
بحث گروه هاي جهادي ح��رف اول را بزند و از 2 هزار پایگاه 
بسیج، هر پایگاه یک گروه جهادي داشته باشد و بدانید که 
 کمبودها از جمله نبود اعتبارات و تجهیزات نباید ترمز راه شما 

جوانان شود. 
سردار غیب پرور با اشاره به س��یل ابتداي سال ۹8 و حضور 
نیروهاي خدوم سپاه و بسیج براي کمک رسانی به سیل زدگان 
گفت: سیل ابتداي سال میزان و محکي براي شناخت نیروهاي 
مخلص انقاب اس��امي بود. وي با بیان خاطره اي از شهید 
اسامي نسب تصریح کرد: این شهید بزرگوار بعد از ۹8 روز 
پیکرش سالم بود؛ شهدا کساني بودند که گام هاي مخلصانه 
را در دفاع از میهن اس��امي برداشتند؛ بر همین اساس ما با 
الگوگیري از راه شهدا مي دانیم که نگاه مان به ماجراي سیل و 

خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان اعتقادي است. 

جیسون رضايیان، خبرنگار 
حامدطبیعتپور

ايران��ی - امريكاي��ی جوانآناین
واشنگتن پس�ت در ايران 
است كه چند سال به جرم جاسوسی بازداشت شده بود و در 
دی سال 13۹4 يک پای مبادله تاريخی ايران و امريكا شد. 
»گاندو « نام جدید   ترین مجموعه تلویزیونی اس��ت که این 
شب   ها از شبکه سوم سیما در حال پخش است. »گاندو « یک 
سریال ضدجاسوسی است و فیلمنامه این سریال براساس 
مستندات و وقایع تاریخی که در کش��ور رخ داده به نگارش 
درآمده است. قس��مت های مهمی از س��ریال »گاندو « در 
خارج از ایران روایت شده و همچنین بازیگران دو تابعیتی و یا 
ناشناخته و ترک در مجموعه تلویزیونی گاندو حضور دارند. 

این سریال به جهت نوع ورود به مس��ائل امنیتی کشور که 
کمتر با پرده پوشی های سریال های مشابه خود همراه است 
مورد توجه قرار گرفته و خیلی زود توانست جای خود را میان 
مخاطبان تلویزیون باز کند.  »گاندو « روایت مقابله نیرو های 
امنیتی با خطرات این حوزه اس��ت که با چالش آقازادگی و 
فساد اقتصادی همراه شده است. با توجه به رویکرد سریال در 
به تصویرکشیدن پرونده های امنیتی واقعی نظیر بخش های 
مربوط به پرونده جاسوسی »جیسون رضاییان«، این سریال 

مورد توجه بسیاری از مخاطبان واقع شده است. 
در واقع مهم  ترین نکته سریال، حضور »پیام دهکردی« در 
نقش جیسون رضاییان است. جیس��ون رضاییان خبرنگار 
ایرانی امریکایی واشنگتن پست در ایران است که چند سال 
به جرم جاسوسی بازداشت شده بود و در دی سال 1٣۹۴ یک 

پای مبادله تاریخی ایران و امریکا شد. 
مهم  ترین اتهامات ضدامنیتی رضاییان، نفوذ در اماکن مهم 

دولتی و افشای برنامه های »ضدتحریمی ایران « بود. رضاییان، 
مهره ارزشمندی برای کاخ سفید به حساب می آمد که تیر 
سال ۹٣ به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر و 18 ماه بعد، 
در دی سال ۹۴ یک پای مبادله تاریخی ایران و امریکا شد. 
اهمیت این شخص برای اوباما، رئیس جمهور امریکا و دوستان 
دموکراتش چنان بود که تقریباً در تمامی مذاکرات هسته ای، 

جان کری وزیر خارجه امریکا نامی از او پیش کشیده بود. 
   پرهیز از محافظه كاری، نقطه قوت »گاندو«

یکی از نقاط قوت »گاندو « مواجهه بدون رودربایس��تی و 
ماحظات خودس��اخته و مصلحت اندیشی های بی مورد 
با موضوعات امنیتی اس��ت. ق��رار دادن فرزند یک چهره 
مطرح سیاس��ی به عنوان یک جاس��وس نفوذی، گویای 
جس��ارت این س��ریال و پرهیز از محافظه کاری اس��ت. 
پرداختن به چنین س��وژه   هایی در راس��تای هشدار های 
اخیر رهبر انقاب درباره تمایل دولت امریکا برای نزدیک 
شدن و اغوای برخی مس��ئوان جمهوری اسامی است. 
س��ریال »گاندو « به طور دراماتیک، بخشی از ترفند های 
دولت ه��ای غربی برای نزدیک ش��دن و فری��ب برخی از 
مقامات را نشان می دهد. این س��ریال همچنین نمایشی 
است از مجاهدت های خستگی ناپذیر و داورانه مأموران 
امنیتی؛ قهرمانانی که در کنار مردم و مانند همه ما هستند 
اما کمتر دیده می ش��وند و امنیت کم نظیر کشور، نشانه 

قدرت و ایثارگری این سربازان است. 
  »گاندو « مجموعه ای به روز و پرماجرا

نقطه قوت دیگ��ر »گاندو « را می توان ش��باهت س��ریال با 
مجموعه های مشابه خارجی و مماس با فضای سریال سازی 
روز دنیا دانس��ت. تم اصل��ی »گاندو « مبتنی ب��ر تعقیب و 

گریز اس��ت؛ چنین آثاری دارای صحنه های چش��م نواز و 
خیره کننده و جلوه های ویژه تماش��ایی هستند. اتفاقی که 
در این سریال نیز رقم خورده و بینندگان تلویزیون می توانند 
 از تماشای مجموعه ای از تصاویر و داستان های حیرت انگیز 

لذت برند. 
البته از همان اوایل پخش سریال، حاشیه   هایی نیز دامان این 
مجموعه تلویزیونی را گرفت. در قسمت اول سریال، در زمان 
ورود دوربین به داخل هواپیما، تعداد زیادی از خانم های مسافر 
روسری به سر نداشتند که با ورود نیرو های امنیتی، روسری 
به س��ر می کردند. برخی منتقدان این موض��وع را به عنوان 
یک تحول در به نمایش درآوردن تصاویر زنان کم حجاب یا 

بی حجاب ایرانی در صداوسیما نام بردند!
همچنین در پخش قس��مت های اخیر سریال، در شبی که 
قرار بود قسمت 1٣ گاندو پخش ش��ود، دوباره قسمت 12 
بازپخش شد و در زیر نویس شبکه ٣ اعام شد قسمت 1٣ 
برای پخش آماده نشده است! اما طبق خبر های رسیده در 
قسمت 1٣ س��ریال گاندو قرار بود قضایای ارتباط جیسون 
رضاییان و جاسوس��ی او از دولت روحانی پخش شود که با 
اعتراض شدید دولتی   ها مواجه گردید و با فشار آنها قسمت 1٣ 
سریال گاندو از شبکه ٣ پخش نگردید و در نهایت با سانسور 
بخش جاسوسی جیسون رضاییان از دولت روحانی، قسمت 

1٣ آماده پخش شد. 
به هرحال »گاندو « آغاز خوبی را پشت سر گذاشته و توانسته 
تاکنون در صدر آمار مخاطبان س��ریال های در حال پخش 
س��یما قرار گیرد و مردم را با خود همراه کن��د؛ امیدواریم 
مسئوان نیز با سعه صدر اجازه دهند این مجموعه همان گونه 

که هست بدون کم و کاست به نمایش درآید. 

 تیم ملی والیبال كشورمان 
سعیداحمدیان

در دومی�ن مس�ابقه در ورزشی
هفته چهارم لیگ ملت  ها 
با نتیجه 3 بر صفر استرالیا را مقتدرانه شكست داد .

برای این مسابقه کواکوویچ تیم کشورمان را با دو تغییر نسبت 
به بازی با پرتغال به میدان فرستاده بود، فرهاد قائمی جایگزین 
پوریا فیاضی شده بود و محمد جواد معنوی نژاد هم پس از رفع 
مصدومیتش در ترکیب جانشین میاد عبادی پور شده بود. 

بازی در حالی با قضاوت داور ژاپنی آغاز شد که سالن حسین 
رضازاده مانند مسابقه اول تیم ملی والیبال، کیپ تا کیپ پر از 
تماشاگر بود. در امتیاز های اول این استرالیا بود که بهتر آغاز 
کرد و توانس��ت در عین ناباوری تماشاگران حاضر در سالن 
حس��ین رضازاده، ٥ بر یک پیش بیفتند. در ادامه اما موتور 

شاگردان کواکوویچ روشن شد و آنها توانستند در امتیاز 7 
با دفاع روی تور علی اصغر مجرد بازی را مساوی کنند و در 
ادامه هم وقت اول فنی استراحت با نتیجه 8 بر 7 برای ایران 
به دست آمد. اختاف یک امتیازی تیم کشورمان در ادامه با 
سرویس های خوب بازیکنان ایران بیشتر هم شد، وقت دوم 
فنی هم با امتیاز سرویس امیر غفور برای ایران به دست آمد. 

در ادامه سرویس های غفور باز هم برای ایران امتیاز آور شد و 
شماره 10 ایران توانست چهار امتیاز پیاپی از سرویس برای 
ایران به دست بیاورد. در امتیازهای پایانی کواکوویچ که به 
نظر می رس��ید از عملکرد معنوی نژاد راضی نیست، میاد 
عبادی پور را به جای وی به میدان فرستاد. در نهایت این ست 
که عملکرد تیم ایران در خط سرویس فوق العاده بود، امتیاز 
پایانی آن نیز با امتیاز سرویس فرهاد قائمی به دست آمد تا 

تیم کشورمان ست اول را با حساب 2٥ بر 1۹ پیروز شود و در 
ست شماری یک بر صفر پیش بیفتد. 

ست دوم را والیبالیست های کشورمان بر خاف شروع ست 
اول، طوفانی آغاز کردند و با دفاع روی تور خوب توانس��تند 
وقت اول فنی را با نتیجه 8 بر ٣ به سود ایران به پایان برسانند. 
در این ست معنوی نژاد از ابتدای ست به ترکیب ایران برگشت 
و عبادی پور از زمین بازی خارج شد. معنوی نژاد در بازگشت 
دوباره به ترکیب در دفاع و حمله عملکرد خوبی داش��ت تا 
کواکوویچ با تلنگری که در امتیازهای پایانی س��ت دوم با 
تعویض وی به این بازیکن زده بود، بتواند ملی پوش اصفهانی 
را دوباره به شرایط مناسب برگرداند. در ادامه در ستی که تیم 
کشورمان هم در دفاع و هم در خط س��رویس موفق نشان 
می داد، وقت دوم فنی اس��تراحت هم با اختاف ٥ امتیازی 
با نتیجه 16 بر 11 به دس��ت آمد. این برتری ادامه داشت و 
در امتیازهای پایانی بیشتر هم شد تا ست دوم هم با نتیجه 
مشابه س��ت اول 2٥ بر 1۹ برای ایران ثبت شود و شاگردان 

کواکوویچ 2 بر صفر جلو بیفتند. 
ست سوم را هم شاگردان کواکوویچ که حمایت پرشور 
تماشاگران اردبیلی را داشتند، بهتر از استرالیا آغاز کردند 
و عملکرد خوب شان در دریافت، دفاع و حمله سبب شد 
وقت اول فنی با امتی��از 8 بر 2 و وق��ت دوم فنی با امتیاز 
16 بر8 برای ایران به دس��ت بیاید و در نهایت این س��ت 
هم با پیروزی 2٥ بر 1۴ تیم کش��ورمان به پایان برس��د 
تا والیبالیس��ت های ایران با کس��ب برد ٣ بر صفر مقابل 
استرالیا، دهمین بردشان را جشن بگیرند و با ٣0 امتیاز در 
صدر لیگ ملت  ها باقی بمانن��د. امروز در روز پایانی ایران 
برابر فرانسه قرار می گیرد. فرانسوی  ها تاکنون با 8 برد و ٣ 
باخت 2٥ امتیازی هستند. شاگردان کواکوویچ در صورت 
پیروزی مقابل فرانس��ه صعود زودهنگام ش��ان به مرحله 

نهایی لیگ ملت  ها را در اردبیل جشن می گیرند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: 

 گروه هاي جهادي 
 کارخانه تولید نیروي 

تراز انقاب هستند
همین صفحه

بامداد روز پنج ش��نبه س��ی ام 
خرداد ماه را باید نقطه عطفی 
در رون��د تح��وات دفاع��ی و 
امنیت��ی منطقه غرب آس��یا 
دانس��ت. برای تروریست های 
و  فرمانده��ان  و  س��نتکام 
سیاس��یون کاخ س��فید قابل 
باور نب��ود ک��ه بزرگ ترین و 
گران تری��ن و پیش��رفته ترین 
ابزار نظامی تجسس��ی جهان 
هدف قرار گیرد، نظام محاسباتی کاخ سفید را درهم بریزد و 

آنها را دچار تناقض گویی کند | صفحه 2

سر مقاله

عباسحاجینجاری

کارشناس سیاسی

مقاومت فعال

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک  شنبه  2 تیر 13۹8   -    1۹ شوال 1440

سال بیست و يكم- شماره 5681 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

 ترامپ از ترس پاسخ ایران 
حمله را متوقف کرد

صفحه 15

همین صفحه

روایت رسانه هاي امریکایي از ٣ جلسه رئیس جمهور امریکا با پنتاگون، مشاوران و کنگره

منابع امریکایی: 

تشکر و اعتذار!
ترامپ: از ايران كه هواپیمای سرنشین دار ما را نزد تشكر می كنم

ترامپ از اينكه ايران فقط هواپیمای بدون سرنشین امريكا را ساقط كرد و هواپیمای جاسوسی سرنشین دار امريكا را نزد، از 
ايران تشكر كرد! اين نوعی عذرخواهی هم در دل خود دارد، عذرخواهی از نزديک شدن اين هواپیمای جاسوسی به ايران!
ممكن است در بدبینانه   ترين حالت كسی بگويد اين جمات نوعی اغفال ايران برای حمله احتمالی امريكاست. اما واقعی 

ديدن اين جمات يک پشتوانه از اعتراف شاهدان اتاق وضعیت كاخ سفید دارد: »ترامپ در اتاق وضعیت به خود می پیچد تا 
از شرايطی كه برايش پیش آمده است، ر  ها شود.«  و حاا به نظر می رسد از تصمیم خود برای مسكوت گذاشتن قضیه پهپاد و 

عبور از اين تحقیر برای جلوگیری از تحقیر بیشتر خرسند است. 



      قضائی

  مقاومت فعال
بامداد روز پنج ش��نبه س��ی ام خرداد ماه را باید نقط��ه عطفی در روند 
تحوات دفاعی و امنیتی منطقه غرب آسیا دانست، برای تروریست های 
سنتکام و فرماندهان و سیاسیون کاخ سفید قابل باور نبود که بزرگ ترین 
و گران ترین و پیشرفته ترین ابزار نظامی تجسسی جهان که قرار است 
جایگزین هواپیماهای جاسوسی نسل گذشته امریکا یعنی U2 شود، 
در جریان یک پرواز جاسوسی شناسایی شبانه درحالی که سیستم های 
شناسایی و هشداردهنده خود را خاموش کرده بود، در ارتفاعی فارغ از 
امکان پدافندی ایران که امریکایی ها از آن اطاع داش��تند، هدف قرار 
گرفته و بار دیگر نظام محاسباتی کاخ س��فید را درهم ریخته و آنها را 

دچار تناقض گویی کند.
در روزهای اخیر و در امتداد س��ناریوی میانجی تراشی کاخ سفید که 
مبتنی بر بزرگ نمایی تهدید نظامی با هدف شکس��ت اراده مقاومت و 
ایستادگی مردم ایران بود، سیاسیون امریکایی با بزرگ نمایی تحرکات 
نظامی امریکا در منطقه که شامل اعزام هواپیماهای جدید و نیروهای 
نظامی و کارشناسان متخصص سیستم های پدافندی بود، تاش کرده  
بودند فضای سنگینی را بر منطقه حاکم کرده و شکست های امریکا و 
متحدان منطقه ای اش در »حفظ امنی��ت انرژی« را که با هدف گرفته 
ش��دن چندین کش��تی نفتکش در الفجیره و دریای عمان زیر سؤال 
رفته بود، جبران و از این طریق تحمیل هزینه های بیش��تر نظامی بر 
قارون های منطق��ه  را توجیه و به تبع آن اعتبار از دس��ت رفته خود را 
جبران کنند. اگرچه برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که جابه جایی 
جدید نظامی اتفاق نیفتاده و خبرسازی های امریکا بیشتر عملیات روانی 

برای ارعاب ایران و سرکیسه کردن کشورهای خلیج فارس است.
درمورد این حادثه خانم »اولریک فرانک« یکی از متخصصان کادرهای 
نظامی پهپادهای امریکا در گفت و گویی با رادیوفردا با دردناک خواندن 
سرنگونی پهپاد امریکایی توسط پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در استان هرمزگان با تأکید بر اینکه برای امریکایی ها غیرقابل 
باور بود که ایران بتواند این پهپاد متجاوز را هدف قرار دهد، با تأکید بر 
اینکه پهپاد »ام کیو4سی« به نام »ترابتین« که درواقع گونه ای از پهپاد 
»آرکیو4گلوبال« است سرنگون کرده، بزرگ ترین و گران ترین پهپاد 
نظامی تجسسی جهان است نیروی دریایی امریکا آن را برای اقدامات 
تجسس��ی به کار گرفته اس��ت. این درحالی بود که به رغم ویژگی های 
منحصربه فرد این پهپ��اد، امریکایی ه��ا به دلیل احتم��ال اندکی که 
نسبت به ردیابی آن توسط سیستم های پدافند هوایی ایران می دادند، 
سیستم های اعام و هشدار آن را نیز خاموش کرده بودند و به چندبار 
اخطار سیستم های پدافندی سپاه و ارتش در طول مأموریت 4ساعته 

اعتنایی نکردند. 
حادثه مذکور واجد چند پیام اس��ت که قطعا بای��د امریکایی ها آن را 

درک کنند:
1- واکنش  قدرتمندانه سیس��تم  پدافندی نظام جمهوری اس��امی 
ایران به این تجاوز آش��کار نش��ان داد که روند واکنش ایران نسبت به 
هرگونه تجاوز حتی اگر »سهوی« هم باشد تفاوت کرده و امریکایی ها 
و متحدانش باید بدانند که برخاف گذش��ته دیگر درمقابل این گونه 
تجاوزها اغماض نخواهد ش��د و ایران در دفاع از منافع سرزمینی خود 

اندک مسامحه ای را نخواهد داشت.
2- قدرت و توان سیستم های دفاعی ایران و آن هم متکی بر تولیدات 
سیس��تم های دفاعی ایرانی »پدافند س��وم خرداد« عمًا قابلیت های 
ایران را اثبات کرد. چی��زی که فارغ از تصور دش��منان و حتی برآورد 
کشورهای دوست ایران بود. این درحالی اس��ت که به باور ایجاد شده 
برای فرماندهان نظامی امریکا گلوبال هاوک نه قابل ردیابی است و نه 

قابل هدف قرار دادن.
3- واکنش های ش��تاب زده و متناقض ترامپ نسبت به این حادثه که 
ابتدا ایران را متهم کرد و س��پس بعد از اعام مستندات ایران درمورد 
تجاوز قطعی پهپاد امریکایی به آب های ایران اشتباه کاربران امریکایی 
را پذیرفت، عمًا سردرگمی و انفعال نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری 
امریکا را نش��ان داد، این امر اگرچه خود نوعی تهدید جدید محاسبه 
می شود، اما نشانگر افول و سردرگمی دستگاه محاسباتی امریکاست 
که زمانی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در جهان زبانزد بود و این 
نشان دهنده این اس��ت که »جریان مقاومت « حتی فراتر از بلوک های 
دیگر قدرت جهان توانس��ته اس��ت، نظام امریکا را ب��ا چالش و بحران 

مواجه کند. 
4- واکنش قدرتمندانه ایران که نماد »مقاومت فعال « است، نشان 
داد که سیا ست های انتخاب شده توس��ط تیم افراطی حاکم بر کاخ 
س��فید، مبنی بر اینکه با تصاعد بح��ران و بزرگنمایی تهدید قادرند 
سیاست های فشار حداکثری کاخ سفید را به نتیجه برسانند توهمی 
بیش نیست. همانگونه که در عرصه دیپلماسی و پیگیری حقوق ایران 
در عرصه برجام، روند عمل دستگاه های اجرایی پس از بیانیه  شورای 
عالی امنیت ملی تغییر کرده اس��ت. در عرص��ه دفاعی و امنیتی نیز 
شرایط تغییر کرده و اگر تاکنون ایران نسبت به تجاوزهای هواپیما  ها 
و یا قایق   ها و ناوهای امریکایی غمض عین داشت، بعد از این شرایط 

تغییر خواهد کرد. 
5- فروپاشی بورس کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از این حادثه 
نش��ان دهنده این اس��ت که اقتصاد این شیخ نش��ین  ها نیز اعتماد به 
امریکایی  ها و توان آنها در حفظ امنیت انرژی در منطقه را، از دس��ت 
داده اند، این روند البته باید درسی برای سیاسیون این کشور  ها باشد که 
اینگونه اعتبار سیاسی و سرنوشت خود را با قدرت پوشالی امریکا پیوند 
نزده و پایگاه های خود را جوانگاه سخت افزارهای امریکایی نسازند و 
این نکته را به خاطر بسپارند که هیچ اقدام، حمایت و بسترسازی آنها 
برای حضور متجاوزان امریکا از دید تیزبین نیروهای دفاعی و امنیتی 

ایران مغفول نخواهد بود و بعد  ها باید حساب آن را پس بدهند. 
6- قبل از این حادثه، روزنامه واشنگتن پست تصویر درستی از ایران 
در دوران »مقاومت فعال « با اس��تناد به آنچه در دیدار رهبر معظم 
انقاب با نخس��ت وزیر ژاپن اتفاق افتاد، ارائه داد. این روزنامه معتبر 
امریکا در پی این دیدار نوشت که صدای رهبر ایران را نمی توانستیم 
شفاف تر از روز پنج  شنبه و مخالفت وی با میانجیگری آبه بشنویم. در 
صدای رهبر ایران می توان بازتاب این جمله  آیت اه خمینی را شنید 
که گفت: »امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.« این روزنامه س��پس 
نتیجه گیری می کند که »اعتماد به نفس ای��ران به خود، موضوعی 
است که هرگونه تقابل را بسیار خطرناک تر می کند « و اکنون جهان 
ش��اهد خواهد بود که پیش بینی این روزنامه امریکا درست بود. در 
اولین گام »مقاومت فع��ال « نیروهای ایرانی، ای��ن تمامیت هیبت، 
سیستم نظامی امریکا بود که فرو ریخت، امید است این حادثه درسی 
برای عبرت گیری تندروهای کاخ سفید باشد، تا تسلیم حقانیت مردم 
ایران شوند. بدانند که هزینه تست ابعاد دیگر »مقاومت فعال « ایران 
سنگین تر است. این حادثه و دیگر اتفاقات ماه های اخیر باید نقطه 
پایانی بر سیاست های اشتباه سال های اخیر کاخ سفید باشد که تصور 

می کرد با »فشار حداکثری« قادر به تسلیم مردم ایران است. 

عباسحاجینجاری
رئيس قوه قضائيه و مس�ئوان عال�ي قضايي در اولي�ن روز از 
هفته ق�وه قضائي�ه ب�ا حض�ور در مرق�د مطهر حض�رت امام 
خمين�ي )ره(، با آرمان های ام�ام راحل تجديد ميث�اق كردند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، آیت اه سید ابراهیم 
رئیسي روز گذش��ته پس از زیارت حرم حضرت امام )ره(، در جمع 
خبرنگاران با تبری��ک هفته قوه قضائیه و بزرگداش��ت یاد و خاطره 
معمار دس��تگاه قضایي جمهوري اسامي، ش��هید مظلوم آیت اه 
دکتر بهشتي، تصریح کرد: زیارت مرقد نوراني امام راحل و تجدید 
میثاق با آرمان های ایشان، فرصت مغتنمي است براي آنکه بار دیگر 
دیدگاه هاي بلند امام )ره( را در خصوص تشکیل نظام مبتني بر دین و 

ارزش های الهي و همچنین اجراي عدالت، مرور کنیم. 
رئیس قوه قضائیه افزود: امام )ره( پرچم عدالتخواهي و مبارزه با ظلم 
و فساد را برافراشت و به قصد گسترش معروف ها و نهي از پلشتي ها و 

زشتي ها وارد میدان مبارزه شد. 
آیت اه رئیسي با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به دیدگاه هاي 
امام راحل به ویژه در خصوص دس��تگاه قضایي که در سخنرانی ها 
و وصیت نامه ایشان نیز ذکر شده اس��ت، اظهار کرد: اجراي عدالت، 
نفوذناپذیري و توجه به حضور در محضر خ��دا در همه لحظات، از 
جمله مهم ترین توصیه هاي امام )ره( است که امروز باید نصب العین 
همه قضات و کارکنان دستگاه قضایي باشد. رئیس قوه قضائیه ادامه 
داد: از روح بلند امام )ره( اس��تمداد مي جوییم که از درگاه خداوند 
متعال بخواهند همه ما در اجراي اهداف و آرمان های ایشان، توفیق 

داشته باشیم. 
آیت اه رئیسي در ادامه، توجه به خدا و خواست مردم را محور مکتب 
سیاسي امام )ره( برشمرد و با بیان اینکه امام راحل الگوي خداباوري و 
گره گشایی از کار مردم بودند، خاطرنشان کرد: از مهم ترین برنامه هاي 

ما در این دوره، رفع اطاله دادرسي، کاهش ورودي پرونده ها به دستگاه 
قضایي، رسیدگي عادانه، صدور احکام متقن و توجه به حقوق عامه 
مردم است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به سیره و روش امام در زمینه 
توجه به حق الناس، تأکید کرد: همه مسئوان کشور باید به دیدگاه 
بلند امام )ره( در خصوص حق الناس و حقوق عامه بازگردند و به هیچ 

عنوان اجازه ندهند که حقي از مردم ضایع شود. 
آیت اه رئیس��ي در پایان، مبارزه با تبعیض و فساد و اجراي عدالت 
را از محوری ترین برنامه ه��اي خود در دوران ریاس��ت قوه قضائیه 

عنوان کرد. 
براساس این گزارش، رئیس قوه قضائیه و مسئوان عالي قضایي پس 
از زیارت حرم مطهر امام خمیني )ره(، بر سر مزار شهید بهشتي و ۷2 
تن و همچنین سایر ش��هداي انقاب اسامي و دفاع مقدس حضور 

یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامي داشتند. 

رئیسی:  مبارزه با تبعیض و فساد برنامه من است  

گزارش »جوان« از الگوی بازدارندگی دفاعی و ضرورت تعميم آن به ديگر حوزه ها 

اقتصاد را مانند حوزه دفاعي مقاوم  و دروني كنيد 

 نگاه�ي ب�ه تح�وات ماه ه�اي اخير نش�ان 
مي دهد ك�ه با وج�ود توانمندي ه�اي نظامي 
كش�ور و قاطعيت نيروهاي مس�لح در مقابله 
با تهدي�دات امري�كا، تنه�ا نگران�ي موجود 
در خصوص كش�ور كم كاری ه�ای موجود در 
حوزه اقتصاد اس�ت ك�ه بايد همانن�د حوزه 
دفاعی با اس�تفاده از توان دروني مقاوم شود. 
تقابل ایران و امریکا این روزها به سرخط اصلي اخبار 
جهان تبدیل شده اس��ت. واکنش سپاه پاسداران 
انقاب اسامي و هدف قرار دادن پهپاد جاسوسي 
نیروي دریایي امریکا  و انفعال واشنگتن نشان داد 
که توان مقابله با هر گونه تهدیدي در نیروهاي مسلح 
جمهوري اس��امي ایران در تمامي سطوح وجود 
دارد.  در کنار این حضور قدرتمند ایران در س��طح 
منطقه سبب شده تا امکان هر گونه تقابل متحدان 
منطقه اي امریکا با ایران نیز نزدیک به صفر باشد. کما 
اینکه همه باور دارند عربس��تان سعودی به عنوان 
قوی ترین قدرت معارض با ایران در سطح منطقه 
حتي توانمندي مقابله با گروه کوچکي از نیروهاي 
انصاراه در یمن را ندارد و بارها و بارها مراکز حساس 
سعودي از جمله نیروگاه الشفیق و فرودگاه ابها مورد 
هدف موشک ها و پهپاد هاي یمني قرار گرفته است.  
به این ترتیب و با در نظر گرفتن موارد فوق مي توان 
این نکته را حتمي دانست که امکان هیچ گونه تهدید 
نظامي علیه ایران متصور نیست و برخي سخنان در 
خصوص وجود سایه جنگ روي کشور تنها بخشي 
از تبلیغات گس��ترده و پروپاگانداي رسانه اي غرب 

علیه ایران است. 
    همه چيز اقتصاد است

با این حال نباید این مس��ئله را فرام��وش کرد که 
همچنان فش��ار اقتصادي و تحریم هاي یکجانبه 

علیه ایران، مهم ترین راهکار براي تحت فشار قرار 
دادن تهران و برگرداندن نظام به میز مذاکره است 
و طبیعي است که این راهکار به دلیل هزینه هاي 
حداقلي مورد عاقه سیاس��تمداران واشنگتن نیز 
باشد. جالب اینجاس��ت که حتي ادبیات نظامي و 
تحریمي امریکا علیه ای��ران هم ماهیتي اقتصادي 

دارد. 
مهم ترین بخش از نقش��ه امنیتی- نظامی امریکا 
که در ماه هاي اخیر نیز تش��دید ش��ده قرار دادن 
سپاه پاسداران در فهرس��ت حامیان تروریسم در 
فروردین٩٨ بود که داراي معاني مشخص، جزئي 
و عملیاتي در حوزه نظامي است. اما همین کنش 
اطاعاتي و نظامي هم از جانب طرف امریکایي از بعد 
اقتصادی به افکار عمومي فروخته می شود و طرف 
امریکایي به جاي مانور روي بعد نظامي آن، صرفا 
تکرار مي کند که »همه اقتصاد ایران در دست سپاه 
 است و با تحریم سپاه  اقتصاد ایران به زانو در می آید. «

 به بیان دیگر خود طرف امریکایی از برجسته سازي 
وجوه نظامي جدي ترین زیر ساخت حقوقي ممکن 
براي جنگ ابا دارد و ترجیح مي ده��د روي وجوه 
اقتصادي آن متمرکز شود. علت واضح آن است که 
در بعد نظامي ایران امکان نشان دادن واکنش مؤثررا 
دارد، اما در حوزه اقتصادي گزینه هاي روي میز ایران 
محدود به بي اثر سازي فشار اقتصادي امریکاست و 
امکان واکنش متقابل را ندارد. هر نوع انتقال زمین 
بازي از اقتصاد به نظامیگری به وضوح منافع طرف 

امریکایي را مي کاهد. 
نگاهي به لیست هزینه هاي مستقیم امریکا براي 
تحریم همه جانبه ایران نش��ان مي دهد که هزینه 
این تحریم ها ب��راي اقتصاد امری��کا نزدیک به 60 
میلیارد دار بوده اما بنا به آمار بانک جهاني توانسته 

نزدیک به ٨00 میلیارد دار به اقتصاد ایران خسارت 
وارد کند. 

ماجرا زماني بدتر مي شود که بدانیم متوسط رشد 
اقتصادي ایران بین سال ٩0 تا ٩٨ نزدیک به صفر 
بوده و این به این معناست که هم به دلیل تحریم ها 
و هم ب��ه دلیل کم کاری های صورت گرفته رش��د 
اقتصادي یکي از مهم ترین دوره هاي تاریخي کشور 

عماً صفر شده است. 
این در حالي اس��ت ک��ه ب��راي وارد آوردن چنین 
خسارتي به ایران در صورت یک حمله نظامي عاوه 
بر خسارات شدید انساني، امریکایي ها بنا به اعتراف 
اندیشکده ها و مراکز نظامي باید نزدیک به یک هزار 

میلیارد دار هزینه مي کردند. 
جالب اینجاست که این مس��ئله بارها و بارها مورد 
تأکید مقام معظم رهبري قرار گرفته اس��ت و در 
جریان سخنراني ایشان در مراسم ارتحال امام هم 
بار دیگر اقتصاد به عنوان اولویت اصلي کشور معرفي 
شد.  البته نمي توان منکر اهمیت حوزه نظامي در 
مقابله با دشمن به خصوص امریکایي ها شد. کما 
اینکه اگ��ر قدرت نظامي نیروهاي نظامي مس��لح 
کش��ورمان   نبود، بدون شک امریکایي ها حمات 
قدرتمندي را علیه ایران تدارک دیده بودند. به این 
ترتیب باید براي حوزه اقتصادي به فکر یک تحول 

اساسي بود. 
   يك اولويت قديمي اما مؤثر

بعد دیگر این مس��ئله زماني روش��ن مي شود که 
بدانیم امید اصلي امریکایي ه��ا از تحریم ها ایجاد 
تقابل بین نظام جمهوري اسامي و مردم با فشار 
اقتصادي است و کمتر کس��ي است که در این باره 

شک داشته باشد. 
البته ای��ن موضوع راهب��ردي قدیمي اس��ت و در 

دوره هاي گذش��ته نیز با اوج گرفتن تحریم ها در 
سال هاي 2011 تا 2013 این هدف به کرات از سوي 

رسانه هاي امریکا بیان شده است. 
به عنوان مثال شبکه بلومبرگ در ژانویه سال 2012 
مشکات اقتصادي ناشي از تحریم ها را عامل احیاي 
اعتراض��ات مردمي بی��ان کرد و اینک��ه تحریم ها 

مي توانند به ناآرامي  هاي مردمي کمک کنند .  
مجله تایمز در پ��ي ناآرامي  هاي ارزي در س��ال 
2012 نوش��ت: »تحریم ه��ا، چنانک��ه مقامات 
امریکایي خاطرنشان مي  کنند به قصد قرار دادن 
اقتصاد ایران در تنگنا طراحي شده  اند با این امید 
که مشقات اقتصادي ناش��ي از آنها شهروندان را 
به برخاس��تن علیه رژیم و به چالش کشاندن آن 
ترغیب کنند و دولت هم به قصد رهایي از فش��ار 
تحریم  هایي که موجب ش��ورش مي  شوند تأملي 

دوباره در برنامه هسته  اي خود به عمل آورد. «
فیلیپ هامون��د، وزیر دف��اع وق��ت انگلیس نیز 
خواستار تشدید تحریم ها تا حد تهدید نظام ایران 
به سرنگوني ش��د. وي گفت: »جامعه بین  المللي 
باید فشارها علیه تهران را تا س��رحد تهدید این 
رژیم به س��رنگوني، در صورت عدم تمایل براي 
تغییر رفتار در زمینه برنامه هس��ته  اي، افزایش 
دهد. شواهد آشکاري وجود دارند مبني بر اینکه 
تحریم  هاي فعلي با ضربه زدن به اقتصاد ایران و بر 
هم زدن وحدت مقامات این کشور اثرات خود را 
بر جاي گذاشته است. ما قطعاً مي  توانیم مشقت ها 
)ناش��ي از تحریم ها( را خیلي بیشتر بکنیم. تنها 
چیزي که ممکن اس��ت رژیم را به تحرک وادارد 
هنگامي اس��ت که آنها براي بقاي ش��ان تهدید 
احس��اس کنند. در صورتي که سطح فشارهاي 
اقتصادي به حدي برسد که به طور بالقوه بتواند 
مخالفت و آشوب  هاي بالقوه در خیابان هاي تهران 
براي تهدی��د  رژیم ایجاد کند، آنها ممکن اس��ت 

روش شان را تغییر دهند. «
   ض�رورت س�رعت دادن ب�ه تح�وات 

اقتصادي
با در نظر گرفتن این نشانه ها با قاطعیت مي توان 
گفت تاش ب��راي مقاوم س��ازي و دروني کردن 
قدرت اقتصادي باید هر چه زودتر در دستورکار 
دولت و نظام قرار گیرد. ماجرا زماني جدي مي شود 
که بدانیم تشدید فشارها علیه کشور در میان مدت 
نیز مي تواند مشکاتي را در حوزه اجتماعي براي 
کش��ور فراهم کند. در این ص��ورت موضع نظام 
جمهوري اسامي در مقابل فشارهاي خارجي نیز 

تضعیف خواهد شد. 
نهادهاي قانونگذاري و اجرایي کشور باید با درک 
شرایط حس��اس فعلي تاش خود را براي بهبود 
فضاي اقتصادي کشور به کار بگیرند که مهم ترین 
جزء آن ایجاد یک قرارگاه مرک��زي با اختیارات 

گسترده براي فرماندهي اقتصاد است. 
 به این ترتیب ضروري اس��ت ی��ک تجدید نظر 
اساسي در س��اختار اقتصاد کشور صورت پذیرد. 
اگرچه تاش براي این تجدید س��اختار از سوي 
دولت آغاز ش��ده اما ب��ه نظر مي رس��د که کمي 
روند پیشرفت کار کند است و باید به آن سرعت 

بیشتري داده شود.

ژه
خروجي برخي رسانه هاي اصاح طلب در اولین شماره   پس وی

از انهدام پهپاد امریکا در هرمزگان، نشان مي دهد آنها هر قدر 
خواسته اند با موج ضد امریکایي و غرور ملي ناشي از این ماجرا، 
خود را همراه نشان دهند، اما آن ترس کذایي در درون شان بیرون 
ریخته و مع ااسف، در نهایت گزاره هایي در تحلیل های شان علیه 

دفاع از کشور در برابر متجاوز نوشته اند. 
روزنامه اعتماد صفحه یک چشمگیري با عکس پهپاد امریکایي 
و تیتر »غرامت مضاعف« منتش��ر کرده؛ زیرتیترهایي هم از 
شمخاني و سامي و ظریف با مواضعي علیه تجاوز امریکا. اما 
زیر پوشش غرور برانگیز و مثبت این صفحه مطالبي به چشم 
مي خورد که همان ترسي را عیان مي کند که قرار نبوده دیده 
شود: »باید توجه داشته باشیم که سقوط پهپاد امریکایي دست 
تندروها در دولت ترامپ را تقویت کرده است. در چنین شرایط 
پرمخاطره اي، ضرورت تام دارد که مقامات ما لحن خود را تعدیل 
کنند و با تکیه بر این برگ برنده مهم، مثاً از امکان بازکردن درب 

مذاکره در آینده تحت شرایط سخن بگویند. «
روزنامه آرمان نیز در گزارش��ي با عنوان »دیپلماس��ي در برابر 
سایه جنگ« مي نویس��د: »بامداد پنج شنبه، 30 خرداد اولین 
بار خبر انه��دام یک پهپاد امریکایي توس��ط نیروهاي نظامي 

جمهوري اسامي ایران منتشر شد و گمانه زني هاي زیادي در 
این خصوص به وجود آمد. . دو رسانه امریکایي abc و نیویورک 
تایمز به نقل از منابع آگاه شان گزارش دادند که رئیس جمهور 
امریکا در واکنش به اقدام ایران دستور حمله محدود نظامي را 
صادر کرده اما در ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت واشنگتن )سه و 
نیم صبح به وقت تهران( از تصمیم خود منصرف شده است…در 
شرایطي که تنش میان ایران و امریکا هر لحظه بیشتر مي شود، 
خبرگزاري رویترز مدعي شد که پیامي از سوي ترامپ از طریق 
عمان براي ایران ارسال شده است. رویترز ادعا مي کند شامگاه 
پنج شنبه ترامپ در نامه اي به ایران با تعیین ضرب ااجلي کوتاه 
خواستار آغاز مذاکره شده و در غیراین صورت دست به حمله اي 
محدود علیه مواض��ع ایران خواهد زد«. این خبرس��ازي هاي 
دروغ نیویورک تایمز و دولت امریکا به باور این فعاان رسانه اي 
نشسته بود و همان را تاش کردند به مردم هم منتقل کنند. 
تیتر »دیپلماسي در برابر س��ایه جنگ« هم دروغ است؛ کدام 

دیپلماسي؟! دیپلماسي که با پهپاد جاسوسي وارد نمي شود!
روزنامه شرق همان پوسته ظاهري را هم حفظ نکرده و حتي در 
کام هم پهپاد امریکا را جاسوسي و متجاوز ندانسته است! در متن 
هم گویا ناظر بي طرفي روایت گر ماجراس��ت:  » گراني در مورد 

افزایش تنش ها بیشتر شده؛ حاا همه از وضعیت رخ داده ابراز 
نگراني مي کنند؛ از دبیر کل سازمان ملل تا مقامات عالي اروپایي 
و همسایگان تا تک تک همسایگان خانه هاي مان. « این روزنامه 
اصاح طلب در ادامه تاش مي کند هراسش را منتقل کند: »در 
حالي که شب پنج شنبه را بسیاري در این هراس به صبح رساندند 
که از جلسه مقامات امریکایي چه بیرون خواهد آمد، اما مقامات 
نظامي کشور تأکید داشتند که هیچ هراسي از جنگ و دفاع از 
حریم کشور ندارند. اما در جلسه امریکایي ها در گام اول تصمیم به 
حمله گرفته مي شود و بعد ترامپ تصمیم خود را عوض مي کند. او 
عصر دیروز گفته 10 دقیقه قبل از دستور حمله، آن را متوقف کرده 
است…خبر آخر اینکه ترامپ گفته است بدون هیچ پیش شرطي 
آماده مذاکره ایم«. شرق هم دروغ هاي مقامات و رسانه هاي امریکا 
را خبر صادقانه در نظر گرفته و بي ایرادي بر آن، منتشر کرده است. 
ترامپ ش��روط دوازده گانه پمپئو را فراموش کرده که مي گوید 
شرط نداریم؟ و جالب اینکه دقیقاً بعد این جمله اضافه مي کند باید 

موشک ها جزیي از مذاکره باشد؛ این شرط نیست؟!
خطي که این رسانه هاي اصاح طلب دنبال مي کنند، همان خط 
بي بي سي است؛ امریکا بي هیچ حرف و بحثي آماده مذاکره است 

و این ایران است که باید مذاکره را بپذیرد!

هشدار عضو كميسيون حقوقي مجلس 
مي خواهند طرح اعاده

 اموال نامشروع  زمين بخورد
تاكنون هيچ قانوني جهت اعاده اموال 
نامش�روع براي بعد از انقاب تصويب 
نش�ده اس�ت و از كس�اني كه ادعاي 
قانون فهمي ي�ا قانون گرايی دارند و با 
تصويب قان�ون و اجرايي ش�دن اصل 
۴۹ مخالف�ت مي كنند تعجب مي كنيم 
محمد دهقان در گفت وگو با مهر، با بیان 

اینکه طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 4٩ قانون اساسي 
)طرح سابق اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل 4٩ قانون اساسي( هفته 
آینده در دستور کار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: قانون 
رسیدگي به اموال مسئوان، مقامات و کارگزاران که بر اساس اصل 142 
قانون اساسي در مجمع تش��خیص در زمستان ٩4 به تصویب رسید و 
اخیراً آیین نامه آن اباغ گردید تنها مربوط به آینده است و در خصوص 
ثروت هاي کان رانتي که در 40 سال گذشته توسط افرادي تحصیل 
شده است هیچ کاربردي ندارد و به خاطر نقصي که آن قانون درضمانت 
اجرا دارد حتي اگر به درستي اجرا شود، آثار آن از امروز به بعد است و 
شامل سال هاي گذشته نخواهد شد. وي افزود: عاوه بر این، نسبت به 
آینده نیز نیاز به سازوکاري دارد که اجراي درست اصل 4٩ قانون اساسي 

مي تواند نقایص آن قانون را براي گذشته و آینده جبران سازد. 
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس گفت: متأسفانه هیچ یک از 
دو اصل 142 و4٩ قانون اساسي در 40 سال گذشته اجرا نشده است و 
در خصوص اصل 142 ما تا سال ٩4 هیچ قانوني نداشتیم و تازه بعد از 
تصویب قانون به خاطر نقایصي که مجمع تشخیص در این قانون ایجاد 
کرد تا دو هفته پیش آیین نامه آن هم اباغ نش��د اما در خصوص اصل 
4٩ ما شاهد قانون عجیبي مصوب سال 63 هستیم که در اصل قانون 
عدم اجراي اصل 4٩ و عدم اعاده اموال نامشروع افراد رانت خوار براي 

بعد از انقاب است. 
عضو کمیس��یون قضایي و حقوق��ي مجلس با بیان اینک��ه رئیس قوه 
قضائیه با کلیات طرح اعاده اموال نامش��روع و اجراي درست اصل 4٩ 
قانون اساسي موافق است گفت: در سال 1363 براي اجراي اصل 4٩ و 
بازگرداندن اموال نامشروع، قانوني در مجلس به تصویب رسیده است 
و اجراي این اصل مهم را منحصر به مسئوان و برخي ثروتمندان زمان 
شاه کرده اس��ت و اینگونه با مقید کردن اصل 4٩، به این اصل کلیدي 
جفا کرده اند. نایب رئیس فراکس��یون نمایندگان وایي اظهار داشت: 
اصل 4٩ قانون اساسي براي بازگرداندن اموال غیرمشروع عام و شامل 
همه سوء استفاده کنندگان از اموال ملت چه قبل از انقاب و چه بعد 
از انقاب بوده است ولي متأسفانه قانون مصوب سال 63 در اصل قانون 
عدم اجراي اصل 4٩ نس��بت به بعد از انقاب بوده است. دهقان تأکید 
کرد: هر چند اکثریت باایي از نمایندگان این طرح را امضا کردند و163 
نفر از نمایندگان به فوریت این طرح رأی دادند با این حال مخالفان این 
طرح هم بیکار نیس��تند و براي جلوگیري از تصویب این طرح از هیچ 
تاشي فروگذار نمي کنند اما چون از افکار عمومي و مردم واهمه دارند 
هدف خود مبني بر به شکست کشاندن این طرح را به صورت پنهان و 
با به کار گرفتن افراد ساده و باتحریک آنها یا همراه کردن افرادي که بي 

جهت یا با جهت از خودشان نگران هستند تعقیب مي کنند. 
دهقان در خصوص ضرورت تصویب و اجراي اصل 4٩ پس از 40 سال، 
تأکید کرد: تاکنون هیچ قانوني جهت اعاده اموال نامش��روع براي بعد 
از انقاب تصویب نشده اس��ت و از کس��اني که ادعاي قانون فهمي یا 
قانون گرایی دارند و با تصویب قانون و اجرایي شدن اصل 4٩ مخالفت 
مي کنند تعجب مي کنیم. وي افزود: تصویب قانوني براي اجراي اصل 
4٩ و بازگرداندن اموال نامشروع به ش��دت از مفاسد مالي پیشگیري 
مي کند چون اعاده اموال نامشروع موضوع اصل 4٩ شامل هرنوع مال 
نامشروع است خواه جرمي ارتکاب یافته باشد خواه از طریق رانت خواري 

یا سوءاستفاده اموالي را به ناحق در تملک خود آورده باشند. 

حاجي بابايي با اشاره به تجاوز پهپاد امريكايي: 
مجلس شكايت از امريكا را 

به مراجع حقوقي ببرد
رئيس فراكس�يون نماين�دگان وايي 
مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه انه�دام پهپاد 
امريكاي�ي گف�ت: مجل�س ب�ا هدف 
نيروه�اي  و  دول�ت  از  پش�تيباني 
مس�لح باي�د ب�ه اي�ن موض�وع ورود 
كند ت�ا محكومي�ت امري�كا از لحاظ 
حقوقي در دني�ا را به اثبات برس�اند. 

حمیدرضا حاجي بابایي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت با یادآوري 
انهدام پهپاد امریکایي و واکنش ترامپ، گفت: روند جمهوري اسامي 
ایران نس��خه شفابخشی براي ما در برابر امریکا اس��ت، امریکایي ها با 
مؤلفه هایی چون زبان قدرت، تکنولوژي و اقتدار به عنوان مؤلفه های 

شفابخش موضوع مذاکره را دنبال مي کنند. 
نماینده مردم همدان در مجلس، تصریح کرد: امریکایي ها همچنین 
فکر مي کردند از قدرت نظام��ي برتر برخوردارند و ب��ا اتکا به این 
قدرت مي توانند سیاست خود را به جمهوري اسامي دیکته کنند 
اما سرنگوني این پهپاد امریکایي نشان داد که برگ برنده در دست 

امریکا نیست. 
وي با اشاره به درخواست مجدد و مکرر امریکا براي مذاکره با ایران، 
افزود: مذاکره و درخواست مذاکره با امریکا امکانپذیر نیست زیرا 
امریکایي ها قابل اعتماد نیس��تند، امریکا عموماً براي برون رفت از 
مش��کات موضوع مذاکره با ایران را مطرح مي کند اما راه خود را 
ادامه مي دهد. حاجي بابایي یادآور شد: مذاکره به ضریب اطمیناني 
نیاز دارد که هم امریکا بتواند به یک جمع بندی برسد که با ایران از 
بُعد قدرت نمي تواند حرکت کن��د و هم ما باید به ضریب اطمینان 
دست پیدا کنیم که براي هیچ کدام از طرف ها این ضریب اطمینان 

حاصل نشده است. 
وي ادامه داد: در ح��ال حاضر دولتمردان کش��ورهاي منطقه در 
موازنه قدرت جایگاه جمهوري اسامي را درک کردند و فهمیدند 
که با تکیه به امریکا نمي توانند مقابل جمهوري اسامي بایستند، 
همچنین متوجه شدند که با نادیده گرفتن ایران هم نمي توانند به 

اقتدار امریکا دلبسته شوند. 
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در حقیقت واقعیتي در 
جهان و منطقه در حال خودنمایي است مبني بر اینکه امریکا قدرت 
گذشته را ندارد و جمهوري اسامي ایران با توان دفاعي قدرت برتر 
در منطقه خاورمیانه است. وي ادامه داد: ایران اقتدار امنیتي دارد 
بنابراین ما بدون شتاب زدگی و کارهاي احساسي باید همین روش 
را عاقانه و مدبرانه بر اساس عزت، حکمت و مصلحت دنبال کنیم تا 

به ثبات پایدار در مواجه با امریکا و توطئه هاي امریکا شویم. 
رئیس فراکسیون نمایندگان وایي مجلس با تأکید بر اینکه مجلس 
باید به این موضوع ورود پیدا کند و مطالبات خود از دولت، جامعه 
بین المللي و مجالس دنیا اعام کند، گفت: ما باید شکایت از امریکا 
را از شوراي امنیت پیگیري کنیم تا امریکا از لحاظ حقوقي در دنیا 
محکوم ش��ود هرچند هم اکن��ون از نظر نگاه مردم محکوم ش��ده 
است. کمیسیون امنیت ملي مجلس هم باید این موضوع را جهت 

پشتیباني از نیروهاي امنیتي و دولت پیش ببرد. 
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 انتقال ترس از تحريريه هاي اصاح طلب به مردم

      مهر: رئیس جمهور ایحه ش��فافیت را که در جلسه 25 اردیبهشت 
13٩٨ هیئت وزیران با هدف ارتقاي سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و 

پویا به تصویب رسید، براي طي تشریفات قانوني به مجلس ارسال کرد. 
     تسنيم:  سردار شکارچی  سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: هر نوع 
عقب نشینی در برابر موجود بی خاصیتی مثل آمریکا خسارتی بس سنگین 

بر کشور و منافع ملت و مسلمانان است.

 مهدی پورصفا
   گزارش یک 



در ادامه رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي در 
شعب ويژه دادگاه، جلسه رس��يدگي به پرونده 
متهم��ان كيمياخودرو ب��ا هزار و 170 ش��اكي 
مقابل ميز قاضي صلواتي قرار گرفت. تعدادي از 
اين شكات در دادگاه ديروز به بيان برخي موارد 
پرداختند و اعتراضات به حدي رسيد كه قاضي 

مجبور به تذكر شد. 
ش��كات مختلفي ك��ه از 300ه��زار توم��ان تا 
120ميليون تومان پول خود را به حس��اب هاي 

مختلف اين ش��ركت واريز كردند، اما خبري از 
تحويل خودرو نشد. اكثر اين افراد باز هم فريب 
تبليغات در فضاي مجازي را خوردند و بخشي از 
آنها آگهي تبليغ را از سايت ديوار مشاهده كردند 
و پس از اين با مراجعه به شركت با برخورد مؤدبانه 
و مسالمت آميز فروشندگان مواجه شدند. اين در 
حالي است كه بعد از گذشت يك ماه با مراجعه 
به شركت نه تنها پاس��خ قانع كننده اي دريافت 
نكردندبلكه با برخورد افراد قلچماق مواجه  شدند. 

يكي از شكات تعريف مي كرد كه حتي در برخورد 
با وي، از چند پله به پايين پرتاب شده، اما بازهم 
به دليل بازپس گيري پول خود يا تحويل خودرو 

سكوت مي كرده است. 
برخي عصباني بودند، برخي ديگر فرياد مي زدند، 
برخي گري��ه مي كردن��د و برخي ديگ��ر نفرين 
مي كردند. خانمي كه همس��ر ش��هيد بود رو به 
متهمان گفت: من بي سرپرس��تم، بچه هاي من 
يتيم هستند و مي خواستم با اسنپ كار كنم! پول 

بچه يتيم هاي مرا برگردانيد. 
ديگري مي گفت: همه زندگي و هست و نيستم را 
براي خريد ماشين دادم تا با آن كار كنم، بيشتر 
از چندماهه گوش��ت نخوردم! چرا پ��ول ما را بر 

نمي گردانيد!
همه شكات در پاسخ به س��ؤال قاضي خواستار 
اصل پول بودند و اش��د مجازات را براي متهمان 
خواستار مي شدند و حتي در اعتراض به آزادي 
برخي از اين افراد با قرار وثيقه خطاب به قاضي 
گفتند، چرا اين افراد بايد آزاد باشند در حالي كه 

پول مردم را به راحتي خوردند. 
يكي از متهمان درباره نحوه فعاليت اين شركت ها 
از بانك مركزي توضيحاتي را درخواس��ت كرد. 
نماينده بان��ك در جواب گفت كه اين ش��ركت 
ليزينگ ثبت نشده و عمليات آنها در اين راستا 

غير قانوني بوده است. 
بااخره نوبت به متهم رديف اول رسيد تا از خود 
دفاع كند، اما دفاعيات وي توسط قاضي صلواتي 
به حاشيه تعبير شد. وي درباره باقيمانده پول ها 
توضيحي ارائه نكرد و دائماً درصدد بود تا بگويد 
اين تعداد ش��كات وجود ندارن��د. موضوعي كه 
باعث شد قاضي صلواتي بگويد: اگر سالن بزرگ تر 
فراهم كنيم تا همه هزار و 170 نفر يك جا جمع 
شوند باور مي كني كه ما كسي را به زور نياورديم 

و همه اينها پول خود را مي خواهند. 
امتناع متهم از توضيح درباره پول هاي اخذ شده 
از مردم باعث ش��د تا قاضي به وي بگويد: پول ها 
را به خواهر و همس��رش داده تا ب��ه دوبي براي 
س��رمايه گذاري ببرند، كه البته همس��رش هم 

نبوده،  قرار بوده كه ازدواج كنند!
هرچند كه قاض��ي صلواتي باره��ا و بارها به وي 
تذكر داد، صادقانه صحب��ت كند، اما متهم هيچ 
دستاويزي براي دفاع نداش��ت تا جايي كه بيان 
داشت: اصًا چرا بايد خودروي جك را براي كار 
در اسنپ اس��تفاده كنند! موضوعي كه خنده و 
عصبانيت شكات را به دنبال داشت و باعث شد، 
قاضي به وي بگويد: به شما چه ارتباطي دارد كه 

چگونه از خودروي خود استفاده  كنند. 
دادگاه كيميا خودرو با حضور ش��كات و برخي 
متهمان حاض��ر در اي��ن پرون��ده همچنان در 
حال بررسي اس��ت و طبق آنچه قاضي به متهم 
رديف اول گفت تا پايان برگزاري جلسات براي 

بازگرداندن پول مردم فرصت دارد. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5681 

884984403سرويس اجتماعي |  1440 ش��وال   19  |  1398 تي��ر   2 يک  ش��نبه 

 قوه قضائيه هيچ دستورالعملي درباره  اهداي عضو محکومان اباغ نکرده است

»بيمارستان هاي زنجيره اي امريکايي« آخرين نمونه كپي برداري ناقص نظام سامت ما  از دنيا!

قاضي صلواتي: آقاي كيمياخودرو! پول مردم كجاست؟!
عصبانيت، گريه و خنده تلخ حضار مقابل متهم رديف اول پرونده كيميا خودرو

چند روز پيش بود  ك�ه مع�اون اول    قضايي
دس�تگاه قضايي در نشس�ت خبري از اباغ 
آيين نامه اجراي احكام حدود، سلب حيات ، 
قصاص و قطع عض�و خبر داد. طب�ق آنچه از 
اخبار منتشرش�ده در اين باره برآمد، در اين 
آيين نامه مقررات جديد و بديعي درباره نحوه 
اجراي حكم قصاص و اعدام در نظر گرفته شده 
است. حجت ااس�ام والمس�لمين اژه اي در 
نشس�ت خبري خود اش�اره اي هم به اهداي 
عضو از ناحيه محكومان داشت، اما توضيحات 
نش�د.  ارائ�ه  اين ب�اره  در  تكميل�ي 
اكنون غامحسين اس��ماعيلي، سخنگوي قوه 
قضائيه پي��رو خبري در رابطه ب��ا اهداي عضو از 
ناحيه محكومان به بي��ان توضيحاتي پرداخته و 
اظهار كرده اس��ت: تاكنون از ناحيه قوه قضائيه 
هيچ اباغيه، آيين نامه و دستورالعملي در مورد 
اهداي عضو توس��ط محكومان به قصاص، اعدام 
و س��اير محكوميت هاي كيفري تصويب و اباغ 

نشده است. 
وي افزود: قطعاً موضوع اه��داي عضو به صورت 
داوطلبانه از ناحيه محكومان، نيازمند بررسي هاي 
فقهي، حقوقي، بهداشتي و پزشكي، اجتماعي و 

اجرايي است و اگر قرار باشد، در اين زمينه نفياً 
يا اثباتاً تصميم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسي 

خواهد شد. 
اس��ماعيلي تأكيد ك��رد: بر همين اس��اس، در 
آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، 
قطع عضو، قصاص نفس و عضو كه اخيراً تصويب 
و اباغ شده است، اين نكته مورد اشاره قرارگرفته 

كه اگ��ر ف��ردي از محكومان ش��خصاً، داوطلب 
اهداي عضو، قبل و بعد از اجراي مجازات باشد، 
كميسيوني مركب از معاونت حقوقي قوه قضائيه، 
وزير دادگستري و رئيس سازمان پزشكي قانوني 
با بررسي جهات مختلف دستورالعملي را تهيه و 

ارائه كنند. 
اين اظهارات در حالي اس��ت كه اس��ماعيلي در 

حاشيه تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل )ره( 
به برخي ديگر از تحوات ساختاري در دستگاه 
قضايي اشاره داش��ته و بيان مي كند: مقررشده 
كه در س��اختار تفصيلى قوه قضائيه متناسب با 
كوچك سازى ساختار اصلى، حداقل 20درصد از 
پست هاى سازمانى ستادى حذف شود و نيروهاى 
شاغل در س��تاد قوه قضائيه متناسب با ساختار 
جديد به صف و مراجع قضايى منتقل شوند كه 
اين يك گام بسيار مؤثر بر تحول ساختارى در قوه 

قضائيه خواهد بود. 
اسماعيلي همچنين در بخش ديگري از اظهارات 
خود درباره زمان رس��يدگي پرون��ده قتل ميترا 
استاد گفته اس��ت: آنچه تعيين ش��ده بود )10 
تير(، مهلت 10روزه اي بود كه دادگاه به وكاي 
اولياي دم و متهم داده بود تا پرونده و كيفرخواست 
را مطالعه كنند و اگر نقص و ايرادي دارند، اعام 
كنند و پ��س از طي اين مرحل��ه، در صورتي كه 
نقصي وجود نداشته باشد دادگاه زمان محاكمه 
را مش��خص مي كند. س��خنگوي قوه قضائيه در 
پاسخ به س��ؤالي درباره اينكه آيا دادگاه تاكنون 
نقصي در پرونده اعام كرده يا خير گفت: تا اان 
هيئت قضايي هيچ نقضي درباره اين پرونده اعام 

نكرده است. 

بيمارس�تان هاي 
زهرا چيذري 
زنجيره اي آخرين    گزارش 2

نس�خه تدبي�ري 
اس�ت كه براي مديريت و كاهش هزينه ها از 
سوي وزارت بهداش�ت رونمايي شد، اما اين 
نسخه تازه هم همانند ديگر نسخه هاي نظام 
س�امت در س�ال هاي اخي�ر از نس�خه هاي 
غيروطني كپي برداري شده تا همچون طرح 
پزشك خانواده انگليسي و طرح تحول سامت 
تركيه اي، بيمارستان هاي زنجيره اي امريكايي 
ه�م در ميانه راه با چالش ه�اي متعدد مواجه 
ش�ود؛ چراكه مؤلفه ه�اي بومي متناس�ب با 
شرايط كشور ما را ندارد. با وجود اين در ادامه 
تاش دوباره براي احياي طرح شكست خورده 
هيئت امنايي كردن بيمارستان هاي دولتي اين 
بار طرح بيمارس�تان هاي زنجي�ره اي از روي 
نسخه بيمارس�تان هاي زنجيره اي امريكايي 
كپي برداري ش�د ت�ا در حوزه س�امت، همه 
الزامات يك س�اختار ليبرالي در س�امت را 
پياده سازي كنيم. اداره بيمارستان ها به شيوه 
هلدينگ هاي بزرگ در حالي كليد مي خورد 
ك�ه ثابت ش�ده، هلدينگ هاي ب�زرگ اغلب 
مس�تعد ب�روز فس�اد و ابه�ام هس�تند. 

به گفته بهزاد كانتري، مديركل دفتر مديريت 
بيمارس��تاني و تعال��ي خدمات بالين��ي وزارت 
بهداشت راه اندازي بيمارستان هاي شبكه اي يا 
زنجيره اي، اقدامي است كه در دنيا در حال انجام 
است و وزارت بهداشت هم مدتي است آيين نامه 

آن را تدوين كرده  است. 
وي درباره اين مدل اداره بيمارس��تاني اينگونه 
توضي��ح مي دهد: »بيمارس��تان زنجي��ره اي يا 
ش��بكه اي به اين معناس��ت كه بيمارستان هاي 
كوچكي كه اداره آنها از نظ��ر اقتصادي به صرفه 
نيست، زير مجموعه اي از بيمارستان هاي بزرگ تر 
و به نوعي جزي��ي از بيمارس��تان هاي بزرگ تر 
مي ش��وند. با اين اقدام ديگر بيمارس��تان هاي 
كوچك رئيس، امور مالي و اداري مستقل نداشته 
و همه اقداماتشان در بيمارستان بزرگ تر انجام 
مي شود. بر اين اساس رئيس بيمارستان بزرگ تر 
بايد بيمارستان كوچك را هم مديريت كند. در 
واقع بيمارس��تان هاي بزرگ معين بيمارستان 

كوچك محسوب مي شود.«
كانتري با بين اينكه در كش��ور ۸2 بيمارستان 
زير 32تختخوابي داريم و 2۶۵بيمارس��تان زير 
100تختخواب��ي داري��م، مي افزايد:»البته بايد 
درباره همه اين بيمارس��تان ها به صورت مجزا 

تصميم گيري و بررسي كرد. اين تصميم به نوع 
فعاليت بيمارس��تان و آيتم هاي ديگري بستگي 

دارد.«
بن��ا ب��ه تأكي��د وي، اينطور نيس��ت ك��ه همه 
بيمارس��تان ها ش��بكه اي ش��وند بلكه براساس 
مطالعات وزارت بهداشت برخي بيمارستان هاي 
واجد شرايط زيرمجموعه يك بيمارستان بزرگ 

قرار مي گيرند. 
 مدل ليبرالي – امريكايي 

 در حال حاضر ۴7درصد كل بيمارس��تان هاي 
كشور اعم از خصوصي، دولتي و ساير سازمان ها 
زير 100تختخواب��ي هس��تند و همچنين ۸0 
درصد كل بيمارس��تان هاي كش��ور يعني ۸00 
بيمارس��تان زير 200تختخوابي اس��ت. س��اير 
بيمارس��تان ها نيز بااي 200 تخت بوده و اكثر 
بيمارستان هاي بااي 200 تخت هم در سيستم 

دولتي قرار دارند. 
به گفته مديركل دفتر مديريت بيمارس��تاني و 
تعالي خدمات باليني وزارت بهداش��ت مي توان 
۶2۴ بيمارستان دولتي را در قالب 200 هلدينگ 
بيمارستاني به صورت ش��بكه اي اداره كرد. اين 
طرح براي بيمارستان هايي است كه منابعش از 
سوي دولت پرداخت مي شود. اگر بيمارستان هاي 

خصوصي هم تمايل داشته باش��ند مي توانند از 
اين دستورالعمل استفاده كنند. اين طرح براي 
مديريت هزينه است و هزينه بيمارستان ها را هم 

كاهش خواهد داد. 
بيمارس��تان هاي زنجي��ره اي م��دل امريكايي 
و ليبرال��ي اداره نظ��ام س��امت اس��ت. طرح 
خودگرداني بيمارس��تان ها ك��ه در دهه 70 و با 
پيشنهاد بانك جهاني در كشور اجرايي شد نيز به 
دنبال همين نگاه بود، اما اين طرح همچون ساير 
مدل هاي كپي برداري ش��ده شكست خورد.  به 
نظر مي رسد طرح بيمارستان هاي زنجيره اي هم 
مقدمه اي بر واگذاري اين بيمارستان ها به بخش 

خصوصي باشد. 
در ح��ال حاض��ر بيمارس��تان هاي مح��ب 
و بيمارس��تان هاي عرف��ان مصاديق��ي از 
بيمارس��تان هاي زنجيره اي در بخش خصوصي 
هس��تند. طرح بيمارس��تان هاي زنجيره اي در 
مرحله نظرخواهي اس��ت و هنوز عملياتي نشده 
است. مدلي كه سودآوري اش براي فروشندگان 
خدمات سامت اثبات شده، اما اينكه هزينه هاي 
درمان را بااتر از اين نبرد و دسترس��ي ها را كم 
نكند، امري است كه بايد ديد در پياده سازي اين 

طرح به چه سمت و سويي مي رود. 

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

 محمدصادق جهان بخش توئيت كرد: دولت روحاني دو تا توافق 
داشته، تلگرام و برجام. - هر دو حاصل مذاكره با طرف بيگانه! - هر دو 
باعث از بين رفتن منافع داخلي! - هر دو باعث دسترس��ي دش��من به 
اطاعات حساس! - هر دو توافق اونقدر بد بسته شده كه خروج از اونا هم 

خساراتي داره! اگر اين خيانت نيست، پس چيه؟
-----------------------------------------------------

 سليماني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: بچه هاي شهرري 
تمام 2۴ س��اعت گذش��ته را با ترس از حمله امريكا س��پري كردند...

)چشمه علي شهرري!(
-----------------------------------------------------
 ناهي�د تاج الديني توئيت ك�رد: حل بلندمدت مش��كل آب در 
اصفهان نيازمند عملياتي شدن پروژه بهشت آباد است، وزير نيرو نيز در 
سفر به اصفهان از انجام مطالعات بهشت آباد و چگونگي تخصيص آن به 

استان هاي اصفهان، يزد و چهارمحال بختياري خبر داد. 
-----------------------------------------------------

 زهرا كشوري با انتشار اين عكس توئيت كرد: تا لودرها از شهر 
برسد ۴00هكتار از بوته هاي تمشك، س��ازيل و درختان انار ميانكاله 
سوخت و قرقاول هاي پناهگاه حيات وحش »كباب« شدند. ميانكاله را 

بارانداز پرندگان مهاجر جهاني مي دانند... 
-----------------------------------------------------

 محسن توئيت كرد: انتخاب پس��ر حاجيلو به عنوان مدير روابط 
عمومي باشگاه استقال و سكوت در قبال اين انتخاب بي ربط هم ظلم 
به فوتبال، هم ظلم به رس��انه ها و افراد رسانه اي كه در اين سال ها اين 

سمت را بر عهده داشتند.
-----------------------------------------------------

 عليرضا رحيمي توئيت كرد: از يكي از وزيران شنيدم كه به تازگي 
برخي نمايندگان مجلس چند نوبت با آقاي بابك زنجاني در زندان ديدار 
داشته اند. خوب است قوه قضائيه گزارشي از اين ديدارهاي پرابهام به 
هيئت رئيسه مجلس ارائه دهد و نظارت بيش��تري بر عدم تبعيض در 

اجراي ضوابط ديدار با زندانيان داشته باشد. 
-----------------------------------------------------

 رس�ول ش�كري نيا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: هواپيماي 
جاسوسي P8 امريكايي ها كه همزمان با پهپاد گلوبال هاوك در منطقه پرواز 
مي كرد و با هشدار و انسان دوستي ايرانيان، بعد از دريافت هشدار از سامانه 
موشكي و پدافندهوايي جمهوري اسامي ايران، منطقه را به سرعت ترك كرد. 

ناوها و پايگاه هاي نظامي امريكا در منطقه، هدف هاي راهبردي هستند. 
-----------------------------------------------------

 محمد كلهر با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: قبل از عيد يه 
كتوني چرم از شركت  پاتكان خريده بودم، زنگ زدم گفتم جاي دوختش 
ترك خورده )تو عكس مشخصه(. بعد از اينكه عكس ها رو ديدن، گفتن 
يه نو براتون مي فرستيم. باورم نشد تا همين اان كه پيك اومد! درسته 

قيمت هاش اخيراً باا رفته، اما برند تبريزي رو حمايت كنيد. 
-----------------------------------------------------

 جوادكريمي قدوسي توئيت كرد: مصوبات شوراي عالي انقاب 
فرهنگي با وجود ارزش قانوني به موقع اباغ نش��ده و مورد بي مهري 
دولت است. در شرايطي كه فكرهاي زينت يافته فرهنگ متوحش غرب 
خواب روز و شبشان اجراي سند2030 در كش��ور شده است، چنين 
مصوباتي نبايد محجورانه در گوشه دفتر رئيس جمهور به انتظار اباغ 

خاك بخورند. 
-----------------------------------------------------

 محمد مالي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: فرمانده تانك هاي 
چيفتن لشگر ۹2 زرهي پس از جانبازي، از بس درد داشت به نقاشي پناه 
آورد و با كاردك و بوم شد مبتكر سبك بدريسم در نقاشي. او پنجره نقاشي 
را پيش روي بيش از ۵00 نابينا گش��ود  و حاا گوشه اي از اهواز غنوده و 

كوهي است بنشسته در گوشه اي. فخر ايران: عاليجناب هاشم بدري. 

نيلوفر اماني 

قارچ هاي نيم ميليوني
باي جان درختان

ش�كارچيان قارچ هم به جان جنگل  هاي هزاران ساله هيركاني و 
جنگل هاي بلوط افتاده اند. كمتر از يك سال است كه آگاهي برخي 
افراد درب�اره قارچ هاي »تراف�ل« تازه ترين دلي�ل تخريب برخي 
جنگل ها شده است. قارچ ترافل كه به قيمت كيلويي 500هزار تومان 
هم به فروش مي رسند، فقط در اطراف ريشه درختان يافت مي شوند. 
نخستين بار يك سال پيش چند س��ازمان مردم نهاد با اعام اينكه قصد 
درآمدزايي براي مردم محلي و جلب مشاركت آنها در راستاي حفاظت از 
جنگل ها را دارند، دوره هاي آموزشي درباره قارچ ترافل برگزار كردند. اين 
انجمن ها بر اين باور بودند كه براي محافظت از جنگل ها بايد به جز چوب، 
به ساير فرآورده ها و محصوات نيز توجه و جوامع محلي را در برخورداري 
از آنها همراهي كرد.  ترافل ها نوعي قارچ هايي هستند كه از زيرزمين بيرون 
كشيده مي شوند و شهرتي جهاني دارند. اين قارچ ها به ويژه در كشورهاي 

اروپايي طرفداران زيادي دارند و بسيار گرانقيمت و كمياب هستند. 
آگاهي درب��اره ترافل مترادف ش��د با هجوم برخي از م��ردم محلي به 
جان درختان و تخريب ريش��ه هاي بس��ياري از آنها كه اين آسيب به 
جنگل هاي هيركاني و بلوط سبب ش��د تا اواخر سال گذشته سازمان 
جنگل ها ممنوعي��ت هرگونه برداش��ت ترافل را اعام كن��د كه البته 

بي تأثير بوده است. 
برداشت ترافل در برخي كشورها  به كمك سگ هاي آموزش ديده انجام 
مي شود. اين حيوانات با بوكشيدن مي توانند محل دقيق اين قارچ ها را 
پيدا كنند و شكارچيان آنها را از زير خاك بيرون كشند. اين در حالي 
است كه در كشور ما، بدون استفاده از چنين روشي از نقطه  اي در جنگل 
شروع به زير و رو كردن و ش��خم زدن خاك مي كنند تا بااخره بتوانند 

ترافل ها را پيدا كنند. 
قارچ ترافل در دل زمين و ابه اي ريشه درختان جنگل ها يافت مي شود 
و براي بيرون كشيدن آن بايد عمق نيم تا حتي يك متري زمين را حفر 
كرد، اما متأس��فانه اغلب افرادي كه اين كار را انجام مي دهند در حين 

حفر زمين، به ريشه درختان آسيب جدي مي زنند. 
در حالي كه برداش��ت ترافل ممنوع اس��ت، اما متخلفان به راحتي به 
فعاليت خود ادامه مي دهند و نامه  اي كه طرفداران محيط زيست براي 
سازمان جنگل ها نوشتند هم فعاليت آنها را متوقف نكرد و با متخلفان 

هم برخوردي نشد. 
در صورتي كه بتوان آموزش درستي براي برداشت يا حتي كشت اين 

قارچ به مردم محلي داد، مي تواند منبع درآمد خوبي براي آنها باشد. 
در صورتي كه بتوان با روش درست و بدون آسيب رساندن به جنگل، 
ترافل را برداش��ت يا حتي كش��ت كرد  نه تنها مي تواند جايي در سبد 
غذايي مردم پيدا كند كه مي تواند منبع درآمد بسيار خوبي هم باشد. 

اين در حالي اس��ت كه اكنون اكثر بهره برداران غيرحرفه  اي هس��تند 
و به آموزش و اب��زار ازم براي اي��ن كار نياز دارند تا از آس��يب زدن به 
ريشه درختان جلوگيري ش��ود؛ ابزار و آموزشي كه نيازمند مشاركت 

محيط زيست و جهاد كشاورزي است. 

نفوذ زنانه ايران اينترنشنال
 به آموزش و پرورش 

مرك�ز ام�ور بان�وان وزارت آم�وزش و پ�رورش خب�ر تجلي�ل 
از بانوي�ي ك�ه مان�ع از سنگس�ار تول�ه خ�رس س�وادكوهي 
ش�د را ب�ه نق�ل از ش�بكه تلويزيون�ي ضدانق�اب اي�ران 
ك�رد.  منتش�ر  خ�ود  تلگرام�ي  كان�ال  در  اينترنش�نال 
در اين كانال تلگرامي تأكيد شده، مديريت آن بر عهده شخص فرحناز 

مينايي پور، مشاور امور بانوان وزارت آموزش و پرورش است. 
ايران اينترنشنال يك ش��بكه تلويزيوني خبري فارسي زبان با تمركز بر 
برنامه هاي سياسي و اجتماعي مستقر در لندن است. اين شبكه از ابتداي 
سال 13۹۶ و در آستانه انتخابات رياست جمهوري ايران آغاز به كار كرد و 
به نوشته روزنامه هاي گاردين و وال استريت ژورنال، افراد مرتبط به دربار 

عربستان سعودي هزينه هايش را تأمين مي كنند. 
گفت و گوي زنده با سخنگوي گروهك تروريستي ااحوازيه كه مسئوليت 
حمله به مردم حاض��ر در رژه نظامي ش��هريور ۹7 را بر عه��ده گرفته و 
همچنين پوشش خبري گردهمايي منافقين در تابستان همان سال از 
جمله شيرين كاري هاي شبكه خبري است كه به عنوان منبع خبر از سوي 

مشاور امور بانوان آموزش و پرورش انتخاب شده است. 
مشاور امور بانوان آموزش و پرورش در حالي خبر تجليل از شبنم فتاحي به 
خاطر ممانعت از رفتار غيرانساني تعدادي افراد با توله خرس سوادكوهي و 
سعي در نجات آن را از شبكه خبري ايران اينترنشنال كپي و منتشر كرده 
است كه بس��ياري از رسانه هاي كشور اين اقدام مس��ئوان منطقه اي را 

پوشش خبري دادند. 
بنابراين در انتخاب يك شبكه خبري معاند نظام از سوي يك مدير آموزش 
و پرورش  براي بازنشر اخبار، به جز در نظر گرفتن احتمال اشتباه سهوي كه 
چيزي از تقصير منتشركننده تا منتشركنندگان نمي كاهد، دو نكته حائز 
اهميت است؛ اول اينكه وزارت آموزش و پرورش چرا مخاطب اين شبكه 
تلويزيوني و كانال خبري آن است و معلوم نيست كدام خبر يا تحليل مورد 
وثوقي را از چنين شبكه اي دريافت مي كند؛ دوم اينكه تعداد قابل توجهي از 
رسانه هاي خبري داخلي اين خبر را پوشش داده اند. علت اينكه آنها در يك 

وزارتخانه دولتي به عنوان منبع خبر قرار نمي گيرند، چيست؟
از سوي ديگر س��ؤالي كه پيش مي آيد، اين اس��ت كه چه نگاهي باعث 
مي ش��ود يك كانال تلگرامي وابس��ته به يك نهاد دولتي براي كاربران و 
اعضاي خود دسترسي به شبكه اي را فراهم كند كه طبق مقررات جمهوري 
اسامي ايران مسدود است؟ آيا با دور زدن فرآيند فيلتر و مسدودسازي، به 

اين شبكه ها خدمت مي كند و براي آنها مخاطب جذب مي كند؟ 
آيا يكي از دايل مسدودشدن اين شبكه ها كاهش نفوذ فكري و فرهنگي 
آنها نيست. اگرچه خبر منتشرش��ده از يك اقدام اخاقي، مورد تأييد و 
اقدامي در خور تحس��ين بوده، با اين وجود گويا اهالي آموزش و پرورش 
نمي دانند تنظيم ماهيت مثبت يك خبر مي تواند محملي براي بارگذاري 

اهداف ضدارزشي در كشور ما باشد؟
چه تضميني وجود دارد كه مس��ئوان امور بانوان آم��وزش و پرورش يا 

مخاطبان آنها دچار اين تأثيرپذيري نشوند؟
عاوه بر اينكه اين س��ؤال هم وجود دارد، حاا كه يك مدير به هر دليلي 
اخبار اين ش��بكه خبري را مورد اس��تناد و مطالعه ق��رار مي دهد، علت 
بي دقتي در انتشار آنها در يك شبكه رسمي متعلق به آموزش و پرورش 
جمهوري اسامي كه اتفاقاً تصريح دارد توسط شخص خانم مشاور اداره 

مي شود، چيست؟ 

نيره ساري 
  گزارش  يک

عليرضا سزاوار

باز هم فريب از طريق فضاي مجازي و سايت ديوار! اين پرونده شكايت 
مربوط به شركت كيمياخودرو است كه تعدادي از متهمان آن فراري و دو 
نفر نيز دستگير شدند و تعدادي ديگر براي بار دوم مقابل قاضي صلواتي 
قرار گرفتند. هزار و 170 شاكي كه از 300هزار تومان تا 120ميليون تومان 
به حساب اين شركت ريختند تا در مهلت مقررشده كه عمدتاً يك ماهه 
بوده خودرو تحويل بگيرن�د، اما نه تنها خبري از تحوي�ل خودرو نبود 
بلكه اعتراضات با دش�نام، درگيري و برخورد با اف�راد قلچماق حاضر 

در شركت مواجه مي ش�ده اس�ت. ش�اكيان اصل پول خود را با ضرر و 
زيان حاصل شده در اين يك سال مي خواهند، اما طبق گفته قاضي، در 
حساب متهمان يك ميليارد بيشتر باقي نمانده و مشخص نيست پول ها 
كجا رفته اس�ت! اين س�ؤالي بود كه قاضي از متهم رديف اول  پرسيد: 
»آقاي فتاحي نيا پول مردم كجاس�ت؟! پول مردم را برگردان!« اين در 
حالي است كه به حاش�يه زدن هاي متهم رديف اول اين پرونده تمامي 
نداشت و به قول قاضي به جاي دفاع، به ادامه دروغ هاي خود پرداخت!

حسن شيرواني | ميزان
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با گذش��ت دو هفته از حادثه س��كوي نهم پارس جنوبي، روز گذشته 
معاون عمليات و پشتيباني ش��ركت نفت و گاز پارس گفت: علت بروز 
آتش سوزي سكوي شماره 9 پارس جنوبي، پارگي يكي از خطوط لوله 
فرايندي ناش��ي از خوردگي دروني قسمتي از زانوي خروجي محفظه 

ارسال توپك بوده است. 
بر اساس گفته اين مقام مسئول، عامل اصلي در اين حادثه به موضوعي 
مربوط اس��ت كه بابت نظارت بر آن قراردادهاي كاني با شركت هاي 
خصوصي امضا مي كند و ميلياردها تومان به اين ش��ركت ها پرداخت 
مي شود تا با نظارت فني بر تأسيسات و تجهيزات نفتي از بروز حوادث 
جلوگيري كنند. يكي از اين ش��ركت ها فاتح صنعت كيميا اس��ت كه 
مسئول اصلي بازرسي فني اين س��كو بوده و بايد به اين پرسش پاسخ 
دهد كه چرا در بازرس��ي فني دقت كافي به عمل نيامده است تا عاوه 
بر خسارت حداقل 60 ميليارد توماني، توليد گاز فازهاي 6 تا 8 پارس 

جنوبي متوقف شود. 
تبعات اتفاق اخير حادثه س��كوي نهم، در دو محور قابل بررسي است، 
نخست اينكه با انفجار سكو، هزينه زيادي در شرايط فعلي كشور بايد 
هزينه شود تا سكو نوس��ازي و در مدار توليد قرار بگيرد كه حداقل به 
ش��ش ماه زمان نياز دارد. دوم آنكه عدم النفع كشور از توقف توليد در 
اين فازها حداقل 300 ميليون دار به كشور ضربه مي  زند و اين جداي 
از خسارت هايي است به بخش هاي ديگر اقتصاد وارد مي شود. تمامي 
اين خسارت ها به دليل عدم دقت پيمانكار و كارفرمايي است كه بايد به 
وظايف خود عمل مي كردند، ولي متأسفانه با اهمال رخ داده، كشور بايد 

تاوان اشتباهات را پرداخت كند. 
طي سال هاي اخير، اتفاقات بسياري در صنعت نفت رخ داده كه عاوه 
بر تلفات جاني، ضربات مالي را به كش��ور تحميل كرده  و هيچگاه نيز 
با عوامل اين اتفاقات برخورد مناس��بي صورت نگرفته اس��ت. سقوط 
هليكوپترها، انفجار خط لوله ها، حوادث پتروشيمي، اتفاقات پاايشي، 
سوختن دكل هاي حفاري و. . . تنها بخشي از حوادثي هستند كه منجر 
به خسارت هاي كاني شده است، اما هيچگاه به دليل اصلي آن اشاره اي 

نمي شود. 
در چارچوبي كه براي مقصران حوادث معرفي مي ش��ود، نه نامي از 
مديران دولتي است و نه نشاني از كم كاري آنها؛ مقصر هميشه عامل 
انساني بوده كه به دليل عدم دقت در انجام وظايف خود، موجب بروز 
خسارت  شده اس��ت و بس. حادثه اخير در سكوي گازي كه به گفته 
يك مقام مس��ئول، نش��ئت گرفته از يك خوردگي بوده است نشان 
مي دهد پيمانكار و كارفرما در توجه همه جانبه به موضوع بازرس��ي 

فني كوتاهي كرده اند. 
مبالغ كاني كه شركت هاي بازرسي و خدمات فني بابت انجام وظيفه اي 
كه بايد انجام دهند، دريافت مي كنند بايد در اين مواقع زير ذره بين قرار 
بگيرند تا مشخص شود كم كاري از كدامين طرف بوده است. از كارفرما 
كه نظارت كافي روي كار پيمانكار نداش��ته يا پيمان��كار كه در انجام 
وظايف خود كوتاهي كرده يا كارفرما را فريب داده است چه با هماهنگي 

و چه بدون هماهنگي. 
واحدهاي بازرسي وزارت نفت و س��اير نهادها، براي يكبار هم كه شده 
بايد به قراردادهاي نفت و گاز پارس با پيمانكاران خود به ويژه شركت 
فاتح صنعت كيمي��ا ورود كرده و با بررس��ي دقيق اس��ناد و نحوه كار 
شركت هاي پيمانكار، با خاطيان اصلي اتفاقات برخورد جدي كنند و 
با برقراري مكانيزمي در اين باره، مانع اتفاقات بعدي شوند. گرچه گفته 
مي ش��ود حادثه در صنعت نفت موضوعي روتين است، اما مسئله اين 
است كه وقتي براي جلوگيري از اتفاقات، قراردادهاي كاني بسته شده 
و ميلياردها تومان جابه جا مي شود، حتماً كم كاري و سوءمديريتي رخ 

داده و صاحبان اين اشتباه، بايد پاسخگو باشند. 
اتفاق رخ داده در پارس جنوبي، حاصل س��وءمديريت در شركت هاي 
دولتي و خصوصي است كه بايد درباره رابطه كاري آنها روشنگري شود و 
برخوردهاي سفت و سختي با عوامل آن صورت بگيرد، هرچند كه تجربه 

نشان داده است در نهايت افراد بيگناه مقصر معرفي مي شوند.

۴۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم 
حجم اقتصاد زيرزميني در اي�ران طي فاصله س�ال هاي ۱۳۶۰ تا 
۱۳۹۶ مع�ادل 4۰ هزار ميلي�ارد تومان برآورد ش�ده ك�ه به طور 
متوس�ط، معادل ۳۵ درصد توليد ناخالص داخلي كش�ور اس�ت. 
به گزارش »مهر«، آنگونه كه آمارها نشان مي دهد، فرار مالياتي در ايران 
يكي از محورهايي است كه در اصاحات مالياتي دنبال شده و مي شود؛ 
اگرچه با اين حال، هنوز رقم دقيقي براي فرار مالياتي وجود ندارد كه به 

نظر مي رسد دليل آن، استفاده از روش هاي متنوع محاسباتي است. 
در اين بين، گزارش معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد بر پايه اس��تفاده 
از روش تابع تقاضاي پول تهيه شده اس��ت كه با اين محاسبات، حجم 
اقتصاد زيرزميني در ايران طي دوره زم��ان، ۱360 تا ۱396، به طور 
متوس��ط معادل 3۵ درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است؛ به 
نحوي كه حجم فرار مالياتي در س��ال ۱396 رقمي معادل ۴0۵ هزار 
ميليارد ريال برآورد مي شود كه معادل 3۵ درصد وصولي درآمدهاي 
مالياتي در سال مذكور است. اين حجم از فرار مالياتي در اقتصاد ايران در 
حالي است كه اگر اين درآمد پنهان شده وصول شود، به راحتي مي تواند 
جايگزين منابعي ش��ود كه همواره مورد تهديد دشمن بوده و از آن به 
عنوان اهرمي براي فشار به ايران استفاده كرده است. در بين كشورهاي 
مورد بررسي، كش��ورهاي امريكا، اتريش، ژاپن و نيوزيلند به ترتيب از 
كمترين فرار مالياتي برخوردار هستند. همچنين رقم اين شاخص در 
كشورهاي در حال توس��عه منتخب بيش از دو برابر آن در كشورهاي 

توسعه يافته برآورد شده است. 
........................................................................................................................

 پرواز تهران- كيش- تهران
۳ ميليون تومان 

در فاصل�ه چن�د روزه ت�ا تعطي�ات آخ�ر هفت�ه ن�رخ بلي�ت 
پروازهاي داخلي س�ير صع�ودي به خ�ود گرفته اس�ت. در حال 
حاضر برخ�ي ايراين ه�ا پروازهاي خ�ود را با ح�دود ۹۲درصد 
باات�ر ج�دول دامن�ه ن�رخ پروازه�ا ب�ه ف�روش مي رس�انند. 
به گزارش »تسنيم«، بر اس��اس اين گزارش هم اكنون قيمت بليت رفت 
تهران- مش��هد براي آخر هفته 802هزار تومان است. نرخ بليت مسير 
مشهد- تهران براي شنبه آينده نيز 802 هزار تومان است. در مجموعه 
هزينه خريد بليت رفت و برگش��ت مسير تهران- مش��هد كمي بيش از 
۱/6ميليون تومان خواهد بود. در مسير تهران- كيش قيمت بليت پرواز 
به مرز ۱/۵ميليون تومان )رفت( رسيده، در مسير برگشت اين پرواز يعني 
كيش - تهران براي روز جمعه و شنبه هفته آينده يك ميليون و ۴20 هزار 
تومان )هواپيمايي ماهان( اس��ت. اين در حالي است كه بر اساس جدول 
دامنه قيمت پروازهاي داخلي هواپيمايي ماهان، نرخ بليت تهران- كيش 
حداكثر 739 هزار و 800 تومان تعيين ش��ده است. به عبارت ديگر اين 
ايراين براي آخر هفته بليت پرواز تهران - كيش را با 9۱/9درصد بااتر از 

قيمت هاي مصوب به فروش مي رساند. 
قيمت بليت پرواز تهران - شيراز براي آخر هفته 60۵هزار تومان و براي 
مسير برگشت مورخ 8 خردادماه امس��ال 6۵0هزار تومان است. ايران 
ايرتور بر اساس نرخ هاي مندرج در جدول دامنه نرخ بليت ها، پروازهاي 

خود را مي فروشد و فعًا از سقف تعيين شده تجاوز نكرده است.

 عبور پروازهاي خارجي
از آسمان ايران كاهش نيافت

محدود ك�ردن پروازه�اي برخ�ي ايراين ه�اي خارجي ب�ر فراز 
آس�مان ايران منجر ب�ه كاهش پروازه�اي عبوري نشده اس�ت. 
سياوش امير مكري، مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
در گفت و گو با »ايرنا« افزود: با وجود پي��ام امريكايي ها به ايراين هاي 
جهان مبني بر نا امن بودن فضاي ايران، شاهد تغييرات منفي در فضاي 
هوايي ايران نبوده ايم. وي توضيح داد: بعد از س��رنگوني پهپاد امريكايي 
توس��ط ايران، اداره هوانوردي فدرال اياات متحده امريكا طي پيامي به 
ايراين هايي كه از فضاي ايران عبور مي كنند هشدار داد كه از نظر امريكا 
آسمان ايران فضاي امن و مناس��بي براي پروازهاي عبوري نيست، چون 
احتمال تعرض وجود دارد. مكري اضافه كرد: اما گزارش شركت فرودگاه ها 
از ميزان پروازهاي عبوري در روز پنج شنبه و مقايسه آن با روز جمعه حاكي 
از اين است كه هيچ تغييري در آمار پروازهاي عبوري اتفاق نيفتاده است 
و ما تا اين ساعت گزارشي در خصوص كاهش پروازهاي عبوري نداشتيم. 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
در خصوص آمار مربوط به پروازهاي عبوري در روز جمعه و مقايس��ه آن 
با روز پنج شنبه نيز گفت: بر اساس آمار روز جمعه نيز شاهد تغييري در 

ميزان پروازهاي عبوري از آسمان كشور نيستيم. 
امير مكري اضافه كرد: البته به طور كلي آمار پروازهاي عبوري نسبت به 
سال قبل كاهش داشته است كه در پي امن شدن فضاي كشورهايي مثل 
عراق و اوكراين است؛ ايراين ها در جهان معمواً به دو دليل اقتصادي 
بودن و امنيت مسير، مسيرهاي عبوري را انتخاب مي كنند. هر مسيري 
كه كوتاه باشد و سرويس هاي هوانوردي ايمن تري ارائه دهد مورد انتخاب 
ايراين ها قرار مي گيرد. به گفته مكري كاهش پروازهاي عبوري به نسبت 
سال گذشته به دليل نا امن بودن مس��يرهاي هوايي ايران نيست بلكه 
اقتصادي بودن مسيرهاي جايگزين و جذابيت اين مسيرها ايراين هاي 
خارجي را از آس��مان ايران دور كرده است. روز گذش��ته و پس از آنكه 
شماري از شركت هاي هواپيمايي جهان، پرواز بر فراز خليج فارس و درياي 
عمان را ممنوع اعام كردند، علي عابدزاده از امن بودن فضاي ايران براي 
عبور پروازهاي عبوري خبر داد و گفت: حريم هوايي ايران هم در حوزه 
خليج فارس و هم در داخل كشور امن است و همه شركت هاي خارجي به 

پروازهاي خود در حوزه هوايي ايران ادامه مي دهند. 
.......................................................................................................................................

 بازار ارز، بي توجه
به سرنگوني پهپاد امريكايي 

ب�ازار ارز ب�ا تخلي�ه هيجان�ات سياس�ي ناش�ي از س�رنگوني 
پهپ�اد متج�اوز امريكاي�ي، روز ش�نبه در نخس�تين روز 
تابس�تان، آرام و باثب�ات ب�ود و قيمت ه�ا اندكي كاه�ش يافت. 
داان ارز پس از سرنگوني پهپاد امريكايي در روز پنج شنبه تاش كردند 
بازار ارز را متاطم كرده و قيمت ها را افزايش دهند، اما مديريت بازار ارز 
توسط دولت و تخليه هيجان سياسي ايجاد شده ناشي از اين رخداد، همه 
برنامه ريزي هاي سوداگران ارزي را بر باد داد. بر اين اساس، ديروز روندي 
آرام و با ثبات بر بازار ارز حاكم بود و حتي افت اندك قيمت ها نيز مشاهده 
شد، به طوري كه نرخ خريد دار در صرافي هاي بانكي در ساعت ۱۴ و 
30 دقيقه امروز به ۱2 هزار و 9۵0 تومان و فروش ۱3 هزار و ۵0 تومان 
افزايش يافت. بهاي فروش هر يورو نيز به ۱۴ هزار و 9۵0 تومان رسيد. 
ميانگين بهاي هر يورو در روز كاري پنج شنبه هفته گذشته )30 خرداد( 
در سامانه سنا ۱۵ هزار و 38 تومان و هر دار ۱3 هزار و 233 تومان بود. 
همچنين حواله فروش در س��امانه نيما براي هر ي��ورو ۱2 هزار و ۵93 

تومان و دار ۱۱ هزار و ۱77 تومان ارزش گذاري شد.

خواب معامات مسكن عميق تر شد
حركت هماهنگ ريزش معامات در بازار خريد و فروش و اجاره بهاي مسكن

در خردادم�اه ۱۳۹۸ قرارداد هاي خريد و فروش 
و اجاره ملك در كل كش�ور نس�بت به ماه مشابه 
سال قبل به ترتيب ۳4 درصد و ۱۱ درصد سقوط 
آزاد داشته اس�ت. در همين راس�تا، قراردادهاي 
خري�د و ف�روش و همچني�ن اج�اره مل�ك در 
ش�هر تهران نيز در همين بازه زماني نس�بت به 
زمان مش�ابه س�ال قبل نيز به ترتيب سقوط ۶۲ 
درصدي و ۲۳ درصدي را تجربه كرده اس�ت، اين 
آمارها از تعميق رك�ود در دو بازار خريد و فروش 
و اجاره مل�ك حكاي�ت دارد كه انتظ�ار مي رود 
وضعيت كنوني اين بازار براي دستيابي به راه حل 
خ�روج از ركود به ش�كل صحيحي آناليز ش�ود. 
به گزارش »جوان«، افزايش تقريبي 200درصدي 
بهاي مسكن طي دو سال اخير با ريزش قابل ماحظه 
تعداد معام��ات در بخش خريد و ف��روش و اجاره 
مسكن همراه بوده اس��ت، تعميق ركود معامات 

در بازار مس��كن درجه نقدش��وندگي مسكن را به 
شدت كاهش داده است، به طوري كه فروشندگان 
به اس��تفاده از ابزار تبليغ و تخفي��ف براي فروش 
مس��كن روي آورده اند، اما قيمت ه��ا آنقدر جهش 
يافته است كه بسياري از متقاضيان مصرفي قدرت 
خريد ندارند و متقاضيان سرمايه گذاري نيز ترجيح 
مي دهند، در ب��ازاري س��رمايه گذاري كنند كه با 
مشكل نقدشوندگي روبه رو نباشد، البته ريسك هاي 
بين المللي ناش��ي از تنش در منطق��ه خاورميانه 
نيز در كاهش تقاضاي س��رمايه اي در بازار مسكن 
مؤثر بوده است. شرايط در بازار مسكن كشور بسيار 
پيچي��ده و وخيم شده اس��ت به نوعي ك��ه با تمام 
تاش هاي صورت گرفته براي بهبود وضعيت اين 
بازار اما هر روز از حجم معامات در اين بازار كاسته 
مي شود و قيمت در اين بازار به شكلي شده است كه 
بسياري از افرادي هم كه متقاضي مصرفي مسكن 

هستند، اصًا نمي توانند در بازار خريد حضور يابند 
حال هر چند هنوز فصل جابه جايي مستأجران فرا 
نرسيده است، اما به نظر مي رسد وضعيت بازار اجاره 
نيز وخيم اس��ت، زيرا اجاره بها تابع قيمت مسكن 
است و حال آنكه قيمت طي دو سال اخير در حدود 
200درصد رشد داشته است و همزمان با اين رشد، 

تعداد معامات دچار سقوط شده است. 
همنواي��ي تعمي��ق رك��ود در دو ب��ازار خري��د و 
ف��روش و اج��اره مل��ك اي��ن ض��رورت را ايجاد 
كرده اس��ت كه مس��ئوان، متوليان، كارشناسان، 
رسانه ها، گزارش��گران و حت��ي م��اكان و به ويژه 
صاحبان بيش از 2ميليون و ۵00 هزار خانه خالي 
در كشور نگاه واقع بينانه اي به آنچه در بخش زمين و 
ساختمان اقتصاد ايران مي گذرد، داشته باشند، زيرا 
چندين سال است كه پمپاژ خبري مي شود كه ملك 
از ركود خارج مي شود، اما وضعيت ركود در اين بازار 

به شدت نگران كننده اس��ت و درجه نقد شوندگي 
برخي از ام��اك لوك��س و گران قيم��ت عمًا به 
پايين ترين حد ممكن رسيده است كه اين رويداد 

خبر بدي براي صاحبان خانه هاي خالي است. 
   نگراني مستأجران از بازار اجاره ۹۸

در اين ميان وضعيت كنوني قيمت در بازار مسكن 
و رش��د 200 درصدي طي دو سال گذشته جامعه 
بيش از ۴ميليوني مستأجران را نگران كرده است 
به ويژه آنكه رشد تورم عمومي موجب شده است تا 
تمامي هزينه هاي غير مسكني خانوار نيز به شدت 
جهش يابد و گاهي پس انداز س��اانه مستأجران و 
همچنين ارزش پول پيش آنه��ا را نيز تحت تأثير 

منفي قرار دهد. 
   سقوط دسته جمعي معامات

در اين ميان، آمار ارائه ش��ده از سوي مصطفي قلي 
خسروي، رئيس اتحاديه مش��اوران اماك تهران 
نشان مي دهد در خردادماه ۱398 بالغ بر ۴8 هزار 
و ۱۵ قرارداد خريد و فروش ملك در كل كشور به 
امضا رسيده كه نس��بت به ماه مشابه سال قبل 3۴ 
درصد كاهش نشان مي دهد. در بخش اجاره نيز ۵6 
هزار و 8۱ قرارداد منعقد شده كه حاكي از كاهش 

۱۱ درصدي نسبت به خردادماه ۱397 است. 
در ش��هر تهران نيز در خردادماه ۱398 بالغ بر 7۱68 
مبايعه نامه )ق��رارداد خريد و فروش( مل��ك به امضا 
رسيده كه نس��بت به زمان مشابه س��ال قبل افت 62 
درصدي را نشان مي دهد. اجاره نامه ها در اين مدت نيز 
۱۴ هزار و 26۵ مورد بوده كه از افت 23 درصدي نسبت 
به خردادماه ۱397 حكايت دارد. روند بازار حاكي از آن 
است كه از خردادماه س��ال گذشته، معامات مسكن 
ش��هر تهران در مس��ير نزولي قرار گرفته و در دي ماه 
۱397 با 6۴ درص��د افت نقطه به نقط��ه به كمترين 
ميزان افت ساانه طي پنج س��ال قبل از آن رسيد. با 
اين حال منحني قراردادها در كل كش��ور به س��مت 
باا حركت مي كرد تا اينكه از آبان ماه ۱397 با منفي 
۱۴ درصد مسير كاهشي به خود گرفت و در خردادماه 
۱398 بيش��ترين ميزان افت را طي يك سال گذشته 
ثبت كرد. قيمت مسكن ش��هر تهران با افزايش ۱89 
درصدي نس��بت به فروردين ماه دو سال پيش به نرخ 
رشد ارز نزديك شده است. قيمت مسكن پايتخت در 
ارديبهشت ماه سال 98 در شرايطي اوج گرفت كه تورم 
ماهانه ملك در كشور از حدود 2 درصد به 0/6 درصد 

رسيد و رشد قيمت در پايتخت را سؤال برانگيز كرد.

     رضا  دهشيری  |  جوان
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 خريد و فروش چاه هاي آب 
به قيمت ۳۰ ميليارد تومان!

در ب�رخ�ي از  اس�تان ها ب�ه خبـر
ويژه در بلوچس�تان برخي چاه هاي آب 
۳۰ ميليارد تومان خريد و فروش مي شود، 
بنابراين ب�ا ايج�اد ب�ازار آب مي توانيم 
مش�كات عدم اس�تفاده از آب توس�ط 
برخ�ي كش�اورزان را كاه�ش دهي�م. 
به گ��زارش »فارس«، قاس��م تق��ي زاده 
خامسي معاون وزير نيرو در اولين نشست 
خبري خود با اشاره به اينكه در حال حاضر 
808 هزار حلقه چاه در كل كش��ور وجود 
دارد، گف��ت: 320 هزار حلقه چ��اه از اين 
تعداد غيرمجاز هس��تند و كل برداش��ت 
آب به صورت مجاز ۴9 ميليارد مترمكعب 
اس��ت؛ بنابراين برداش��ت آب به صورت 
غيرمج��از در ح��ال حاض��ر 7/3 ميليارد 

مترمكعب است. 
خامسي با اشاره به اينكه در حوزه چاه هاي 
مجاز بيش��تر از پروانه بهره برداري برداشت 
آب صورت مي گيرد، گفت: اين برداشت ها 
باعث ش��ده تا آبخوان ها و منابع زيرزميني 
در خطر قرار گيرند، پس يكي از برنامه ها ما 

اين است كه برداشت ها و چاه هاي غيرمجاز 
را تعيين تكليف كنيم. 

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ادامه داد: 
220 هزار حلقه چاه از 320 هزار حلقه چاه 
غيرمجاز زير 20 متر هس��تند و برداش��ت 
آب زي��ادي ندارند، اما 97 ه��زار حلقه چاه 
برداشت باايي دارند و بايد روش برخورد با 
چاه هاي غيرمجاز را تغيير دهيم و اين چاه ها 

را تعيين تكليف كنيم. 
وي با بيان اينكه نباي��د تمركز خود را روي 
چاه هاي غيرمجاز كم مصرف بگذاريم، گفت: 
با ايجاد بازار آب و راه اندازي آن مي توان تمام 

اين مسائل را حل وفصل كرد. 
تقي زاده خامسي با اشاره به اينكه 6۱ درصد 
اقليم كشور خشك و نيمه خشك است، گفت: 
اقليم نش��ان مي دهد كه با خشكسالي هاي 
طواني و ترسالي هاي ناگهاني همراه است 
به طوري كه سال 97 خشك ترين سال در 
۵0 سال اخير و سال جاري ترسال ترين در 
۵0 س��ال گذشته بوده اس��ت پس اين آمار 
نشان مي دهد كه كش��ور دچار تغيير اقليم 

شده است.
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 پايان يك قمارباز!
يك كاربر توئيتر به نام رزنانس درباره اتفاق اخير و هدف قرار 
گرفتن پهپاد جاسوس��ي متجاوز امري��كا در مرزهاي ايران، 
نوشت: امريكا بعد از موضوع نفتكش ها از چند طريق از ايران 
خواهش كرد بگذاريد من يك ه��دف در خليج فارس بزنم تا 
آبرويم بيش از پيش نرفته است. ايران پاسخ داد غلط زيادي كني بايي در منطقه 

به سرت مي آوريم كه حتي توان يك روز ماندن را هم نداشته باشي. 
-----------------------------------------------------------

 ترامپ به خاطر 150 ايراني از حمله منصرف شد؟
يك فعال فضاي مجازي در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره ادعاي ترامپ 
در مورد حمله به ايران نوشت: جدي فكر مي كنين ترامپ بزدل به خاطر جان 
150 ايراني از حمله ادعايي ديش��ب )جمعه شب( منصرف شده است. اين آمار 
كش��ته هاي غيرنظامي جنگ عراق از دو منبع مختلف است كه به صدها هزار 

نفر مي رسد. 
طرف جان ملت هاي خاورميانه هم به كتفش نيس��ت. چرا نشستين و مزخرف 

به هم مي بافين؟
-----------------------------------------------------------

 نامه خودسرهای سیاسی به سازمان ملل
ساار افشار در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره نامه اصاح طلبان به دبير 
كل س��ازمان ملل متحد در مورد تجاوز پهپاد امريكايي به خاك ايران، نوشت: 
خودسر هاي سياسي مستقل از دولت رسمي كش��ور به دبير كل سازمان ملل 

متحد نامه نوشته اند. 
-----------------------------------------------------------

 رحیمي به دنبال اتهام زنی به نمايندگان منتقد زنگنه 
عليرضا رحيمي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي از ديدار برخي 

نمايندگان مجلس با بابك زنجاني در زندان خبر داد. 
رحيمي در صفحه توئيتر خود نوشت: از يكي از وزيران شنيدم كه به تازگي برخي 
نمايندگان  مجلس چند نوبت با آقاي بابك زنجاني در   زندان ديدار داش��ته اند. 
خوب است  قوه قضائيه گزارشي از اين ديدارهاي پرابهام به هيئت رئيسه مجلس 
ارائه دهد و نظارت بيش��تري بر عدم تبعيض در اجراي ضوابط ديدار با زندانيان 

داشته باشد.
مدتي است كه برخي رسانه ها و جبهه رسانه اي وزير نفت به دنبال اتهام زني به 
نمايندگان منتقد زنگنه به ارتباط با بابك زنجاني هستند كه به نظر مي رسد اين 

توئيت هم در همين راستا زده شده است. 
-----------------------------------------------------------

  واكنش باهنر به انهدام پهپاد جاسوسي امريكا 
محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسامي مهندسين نيز با انتشار پستي در صفحه 
توئيتري خود به انهدام پهپاد جاسوسي امريكا واكنش نشان داد و مطلب طنزي 

را با كاربران به اشتراك گذاشت. 
باهنر در توئيتر خود نوشت: شايد آخرين اطاعاتي كه پهپاد بيچاره فرستاده بود 
اين باشد: وارد مختصات جغرافيايي ايران شده ام. اينجا سرزمين شيران و دليران 

است. هرگز غيرتشان را آزمايش نكنيد!
-----------------------------------------------------------

  ضربات دردناك، به احترام عقانیت
محمد ايماني در تحليلي نوشت: ايران تماشا نمي كند كه امكان 
مانور اقتصادي را از او بگيرند. به ش��كل نامتقارن اما متنوع و 
دردناك ضربه مي زند. ضربات پياپي و دردناك محور ايران به 
منافع اقتصادي و هيمنه نظامي حريف، يك پيغام كوتاه و رسا 
دارد: ايران نه تهدي��د نظامي را مي پذيرد و نه در مقاب��ل جنگ تحريمي كوتاه 
مي آيد. ايران تماش��ا نمي كند كه امكان مانور اقتصادي را از او بگيرند. به شكل 
نامتقارن اما متنوع و دردناك ضربه مي زند. حاا نه فقط عربس��تان و امارات و 
آلمان و نروژ و ژاپن كه بايد امريكايي ها نيز از نو محاسبه كنند آيا هزينه هايي كه 

به خاطر ياغيگري دولت امريكا مي پردازند، قابل تحمل است؟
تحقيري كه امريكا در چند ماه اخير متحمل ش��ده اما نتوانسته پاسخ بدهد، از 
همه دردناك تر اس��ت. ضربات دردناك ايران در عين حال مي تواند بي خياان 

همراه ياغي را در سياست و اقتصاد جهاني سر عقل آورد. 
كاري كه ايران و متح��دان آن كردند، فعًا در ح��د بازدارندگي و دگرگوني در 
محاس��بات دش��من اس��ت. غرب )اروپا و امريكا( و متحدان آن، مدت ها بود با 
بدفهمي درباره اقتدار و بازدارندگي ايران، ماشين محاسبه خود را خاموش كرده 
بودند و هر كدام با بي مبااتي رفتار مي كردند. اكنون نوبت عقانيت و محاسبه 
مجدد در جبهه مقابل است. ايران پس از مدت ها نجابت، تنها گوشه اي از صولت 
و هيبت حيدري خود را نشان داده است. اكنون نوبت احترام به عقل است، ولو 

عقل سودانديش و ابزاري غرب جديد.

 انهدام پهپاد امريكا 
از لحاظ حقوق بين الملل امر موجهي است

پهپ�اد امريكاي�ي وارد حري�م اي�ران ش�د، ل�ذا س�رنگوني آن 
توس�ط اي�ران از لح�اظ حق�وق بین المل�ل ام�ر موجه�ي اس�ت. 
محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجل��س در گفت وگو با خانه ملت، در 
خصوص انهدام پهپاد امريكايي و واكنش امريكا درباره اقدام ايران، گفت: اقدام 
ايران مطابق توضيحاتي كه مقامات وزارت امور خارجه و سپاه پاسداران انقاب 
ارائه كردند به وضوح نش��ان مي دهد اين پهپاد امريكايي وارد حريم جمهوري 
اسامي ايران شده اس��ت و به همين علت سرنگوني آن توس��ط ايران از لحاظ 
حقوق بين الملل امر موجهي است و به اين دليل كسي نمي تواند ايران را سرزنش 
كند. اين عضو فراكسيون اميد مجلس افزود: به احتمال دليل اصلي عدم واكنش 
امريكايي ها به اين حادثه، موجه بودن اقدام ايران از لحاظ حقوقي است. واكنش 
متقابل از طرف امريكا نمي تواند در اين شرايط قابل توجيه باشد. همچنين ترس 
از عواقب اين حمله و واكنش به اقدام ايران، در عدم واكنش امريكايي ها مؤثر بوده 
است. در حقيقت اقدام دفاعي ايران و سرنگوني پهپاد بدون سرنشين رادارگريز 
بازدارنده اس��ت و نقش بازدارندگي اقدام ايران را در واكن��ش امريكا به خوبي 
مي توان مشاهده كرد. صادقي در توضيح شكايت ايران به سازمان ملل متحد در 
اين خصوص، گفت: اين اقدام از لحاظ حقوقي ازم بود، مستندات هم قطعاً به 
شوراي امنيت ارائه خواهد شد در صورتي كه قضاوت بي طرفانه اي صورت بگيرد 

مي تواند موجب محكوميت امريكا شود. 
-----------------------------------------------------------

 تقدير مجلس خبرگان
از اقدام سپاه در ساقط كردن پهپاد امريكا

مجلس خب�رگان رهب�ري در بیانیه اي از س�اقط  كردن پهپاد جاسوس�ي 
امريكايي به دست سپاه قدرداني كرد. 

به گزارش ايسنا، متن اين بيانيه به شرح زير است: »ساقط كردن پهپاد جاسوسي 
فوق پيشرفته امريكا به دست پرتوان پاسداران غيور انقاب اسامي، عاوه بر اينكه 
گوشه اي از اقتدار و پيشرفت صنعت دفاعي و پدافندي نيروهاي مسلح جمهوري 
اسامي ايران را نشان داد، يك شكس��ت مفتضحانه و درسي به يادماندني براي 
امريكاي جنايتكار و برهم زننده معادات فني و نظامي آنان بود. بي شك جمهوري 
اسامي ايران با اين دفاع مش��روع از مرزهاي جغرافيايي خود در واقع از حقوق 
قانوني خويش به عنوان يك اصل اساسي استفاده كرده است، لذا پيگيري حقوقي 
اين موضوع در مجامع بين المللي و پاسخگويي دولت امريكا نسبت به اين تجاوز، 
حق قانوني دولت و نظام جمهوري اسامي ايران است. مجلس خبرگان رهبري، 
با قدرداني از اقدام غرورآفرين نيروي هوافضاي س��پاه پاسداران انقاب اسامي، 
تعرض پهپاد امريكايي به حريم هوايي كشورمان را به شدت محكوم نموده، ضمن 
هشدار نسبت به اقدام غيرقانوني رژيم اياات متحده امريكا و نيز متحدان منطقه اي 
او اعام مي دارد جمهوري اسامي ايران شروع كننده هيچ جنگي نخواهد بود، اما 
در ظل توجهات حضرت ولي عصر)عج(، سايه وايت فقيه و تدابير فرماندهي كل 
قوا حضرت آيت اه  العظمي خامنه اي مدظله العالي با صابت و اقتدار روزافزون در 
برابر هرگونه زياده خواهي و تجاوز بيگانگان، ايستادگي نموده و با دفاع جانانه هر 

قدرت متجاوزي را مقتدرانه سركوب خواهد كرد.«

خبر كوتاه ولي برد آن به وسعت و مقیاس گسترش 
امواج اينترن�ت در هر نقطه از جه�ان بود؛ »پهپاد 
گلوبال جاسوسي هاوك معروف به RQ- 4 امريكا 
در س�واحل هرمزگان توس�ط پدافن�د هوافضاي 
س�پاه س�رنگون ش�د« همین مقدار كافي بود تا 
با عنايت ب�ه ارزش هاي خب�ري و فراگی�ري، اين 
رخداد در صدر اخبار تمامي رسانه هاي منطقه اي 
و فرامنطقه اي قرار بگیرد. در ذيل به بخش هايي از 
اين حركت اقتدارآفرين نظام اسامي مي پردازيم. 

   چگونگي ماجرا از زبان فرمانده مقتدر 
س��ردار اميرعلي حاجي زاده فرمانده نيروي راهبردي 
هوافضاي سپاه در شرح اين ماجرا چنين گفت: بامداد 
روز پنج شنبه 98/3/30 يك فروند هواپيماي جاسوسي 
رژيم تروريستي امريكا در س��اعت 14دقيقه بامداد از 
پايگاه امريكايي ظفره در نزديكي ابوظبي امارات به پرواز 
درآمد كه بعد از طي يك مسير طواني و قريب ساعت 
4 بامداد وارد حريم آب هاي سرزميني ما شد كه توسط 
پدافند نيروي هوافضاي سپاه مورد اصابت قرار گرفت و 
سرنگون شد. ايشان با اش��اره به اخطارهايي كه قبل از 
سرنگوني داده شده بود، گفت: به اين هواپيما در مجموع 
چهار مرتبه، دو بار در ساعت 02:05 دقيقه و دو بار در 
ساعت 03:55 اخطار داديم كه به عين چهار بار توجهي 
نشد. اين هواپيما سيستم هايي را دارد كه زماني كه با آن 
تماس گرفته مي شود مي تواند اين اطاعات را به ايستگاه 
مركزي خود مخابره كند كه متأسفانه پاسخ ندادند و در 
آخرين بار هم كه توسط قرارگاه پدافند ارتش جمهوري 
اسامي ايران در ساعت 03:55 اخطار داديم، از نزديك 
شدن به آب هاي ما صرف نظر نكردند و دور نشدند و ما 

در ساعت 04:05  آن را سرنگون كرديم. 
    مشخصات فني پهپاد متجاوز ساقط شده 

  Global Hawk پهپ��اد گلوب��ال ه��اوك RQ -4 م
محصول طراحي شركت امريكايي نورثروپ گرومن 
 RQ – در دهه 90ميادي و با نام اختصاري تريتون
4 مي باشد. اين هواپيماي بدون سرنشين به منظور 
اجراي عمليات هاي جاسوس��ي و شناسايي توسط 
نيروي دريايي و هوايي امريكا به كار گرفته مي شود 
و مأموريت اصلي آن نقشه برداري و تصويربرداري از 
مناطق وسيع به صورت زنده با استفاده از سنسورهاي 

الكترواپتيك و حرارتي مي باشد. 
طول 14/5متر، ارتفاع 4/7متر، وزن 628 14كيلوگرم، 
ت��وان حم��ل محمول��ه ت��ا 900كيلوگرم، س��رعت 
575كيلومتر بر ساعت، برد پروازي 14هزار كيلومتر و 
مداومت پروازي بين 28 تا 42ساعت از مختصات اين 
هواپيما مي باشد. قيمت 222ميليون داري آن، اين 
هواپيما را به يكي از گران قيمت ترين، غول پيكرترين 
و دوربردترين پهپادها در جهان تبديل كرده است. در 
قسمت جلوي آن يك ديش دريافت اطاعات وجود 

دارد كه مي تواند با س��رعت 50مگاباي��ت در ثانيه به 
دريافت و ارس��ال اطاعات اقدام كند. چهار خلبان از 
روي زمين مأموريت هداي��ت آن را برعهده دارند و در 
منطقه غرب آسيا و بيشتر در مرزهاي جنوبي ايراني 
يعني در خليج فارس و درياي عمان فعاليت مي كند 
كه با بررسي خط پروازي آن در بين مناطقي بين ايران 
و امارات كه از حساس ترين مناطق دنيا در بحث حمل 
و نقل دريايي و خطوط حركت نفتكش ها مي باش��د، 
مي توان به اهميت ژئوپلتيكي اين منطقه براي امريكا 
و به كار گماردن مهم ترين پهپاد خود در اين منطقه 
پي برد. اين هواپيما توان تصويربرداري در ش��ب را به 
طور شفاف و واضح دارد و از اطاعات آن براي افزايش 
دقت ساح هاي مختلفي مثل موشك ها و حفاظت از 

نيروهاي خودي و هدايت آنها استفاده مي شود. 
با شكار اين پهپاد، كلكسيون پهپادهاي غنيمتي و شكار 
 ، RQ – 170 ، NQ – 1C شده امريكا توسط سپاه شامل
 MQ – 9، Scan Eagle، Hermes 450 ، RQ - 7 

RQ – 11 گرديد. 

     محل دقیق تجاوز   و اصابت موشك 
بر اس��اس اطاعات و محاس��بات دقيق س��ازمان 
نقشه برداري كشور، اين پهپاد در هشت مايلي خط 

ساحلي جمهوري اسامي ايران در سواحل استان 
هرمزگان، حوالی منطقه كوه مبارك منهدم ش��ده 
اس��ت. اين نقطه بخش بياباني شهرستان جاسك 
و در دهانه ورودي درياي عمان به تنگه هرمز قرار 
دارد و موقعيت آن به گونه اي است كه هر شناوري 
كه بخواهد وارد تنگه هرمز و خليج فارس شود بايد 
از مقابل اين منطقه عبور كند كه اين بيانگر اهميت 
راهبردي كوه مبارك مي باش��د. كوه مبارك دقيقاً 
در 155كيلومتري بندر مين��اب و كيلومتري بندر 
جاس��ك قرار گرفته اس��ت و از آب كشيده شدن 
بخشي از بقاياي اشه س��رنگون شده اين پهپاد در 
آب هاي س��احلي اين منطقه و به تصوير كش��يدن 
آن براي افكار عمومي از طريق رس��انه ملي حاكي 
از س��قوط آن پس از اصابت در حريم س��رزميني 

جمهوري اسامي ايران بوده است. 
    ويژگي هاي سامانه موشكي سوم خرداد

اين سامانه از خانواده موشك هاي زمين به هوا بوده كه 
قابليت رهگيري چهار هدف را ب��ه طور همزمان دارد. 
اين سامانه همچنين به طور همزمان مي تواند هشت 
شليك موشكي داشته باشد. سطح ارتفاع درگيري آن 
27كيلومتر و برد درگيري آن تا 75كيلومتر مي باشد. 

سيستم هدايتگر موشكي آن اين قابليت را ايجاد مي كند 
كه به طور مستقل فرآيند شناسايي، رهگيري، تعقيب و 

درگيري را با اهداف باا و تا لحظه انهدام انجام دهد. 
    واكنش ها و بازتاب هاي اولیه 

بافاصله پس از هدف قرار گرفتن اين پهپاد متجاوز 
توسط نيروي هوافضاي سپاه، سخنگوي فرماندهي 
تروريستي مركزي امريكا در منطقه موسوم به سنتكام 
در يك شتابزدگي اعام كرد هيچ پهپاد امريكايي در 
حريم هوايي ايران پروازي نداشته است. رئيس جمهور 
امريكا نيز از يك موضع استيصال و عقب نشيني گفت: 
اين حادثه مي تواند محصول يك اش��تباه فردي بوده 
باشد و احساس من اين است كه يك نفر اشتباه كرده 
و نمي گويم كه آن كش��ور اش��تباه كرده بلكه يكي از 
افراد تحت فرماندهي اشتباه كرده است. وي در پاسخ 
به اين س��ؤال كه آيا فكر مي كند به سمت درگيري با 
ايران هل داده مي شود گفت: نه، نه، به هيچ وجه. بايد 
صبر كرد. همچنين نش��ريه تايم كه چند روز پيش 
مصاحبه اي را با وي انجام داده ب��ود پس از حادثه به 
انتش��ار اين مصاحبه اقدام نمود كه ط��ي آن ترامپ 
گفته بود: من دوس��ت دارم از خاورميانه خارج شوم، 
ما هرگز نبايد در آنجا حضور پيدا مي كرديم. در ادامه 

اين واكنش ها جو بايدن معاون س��ابق رئيس جمهور 
طي بيانيه اي از سياست هاي ترامپ عليه ايران انتقاد 
كرد و آن را فاجعه اي خودس��اخته توصيف و تصريح 
كرد: جلوگيري از دس��تيابي ايران به ساح هسته اي 
و تضمين عرضه باثبات نف��ت از طريق تنگه هرمز دو 
منفعت حياتي امريكا در خاورميانه مي باش��د كه در 
حال حاضر ترامپ در هر دو محور شكس��ت خورده 
اس��ت. كش��ورهاي اروپايي نيز هنوز به طور مستقل 
واكنشي نش��ان نداده اند. در اين ميان وزارت خارجه 
جمهوري اسامي ايران اقدام امريكا در تعرض به حريم 
سرزميني كش��ورمان را محكوم كرد و به عنوان يك 
سند آشكار تجاوزگري به سازمان ملل ارسال و حق 
پاسخ متقابل را بر اساس اصل 51 منشور سازمان ملل 
كه صراحتاً از حق كشورهاي عضو براي پاسخ دهي به 

هر تجاوز سرزميني حمايت كرده سخن گفت. 
   پیام هاي آشكار، صريح و قاطع دفع تجاوز

1- امنيت ملي كشور خط قرمز نظام است و اين خط 
قرمز ناديده گرفته شدني نيست و هرگز اجازه نخواهيم 
داد سرزمين مان جوانگاه كشورهاي فرامنطقه اي و 

دشمن باشد. 
2- مرز هوايي كش��ور نيز همانند مرزهاي زميني و 
دريايي خط قرمز نظام است و همانطور كه ملوانان 
امريكايي در س��ال 96 از مرزهاي دريايي كشورمان 
عبور و دستگير ش��دند، در اينجا نيز هر كشوري كه 
بخواهد اين مرز را ناديده بگيرد با پاسخي كوبنده و 

كشنده مواجه خواهد شد. 
3- كشورهاي دوست در منطقه و جبهه مقاومت بدانند 
كه در مشي انقاب اسامي براي مقابله با تجاوزگري و 
سياست هاي شيطاني امريكاي سلطه گر هيچ خدشه اي 
براي ادامه مسير قرآني مبارزه با استكبار ايجاد نشده 
و همچنان منطقه را به نمايش��گاهي از شكست هاي 

پي در پي براي امريكا مبدل خواهيم ساخت. 
4- مدافعان مرزهاي اس��امي در مقاب��ل هر تعرض 

بيگانه، واكنشي قاطع و تمام كننده خواهند داشت. 
5- پهپاد ساقط شده در آ ب هاي سرزميني كشورمان 
سند تجاوزگري امريكاست و بايد دانست كه دشمن 
تنها منطق قدرت را مي شناسد، حتي اگر ديپلماسي 
فاقد پشتوانه قدرت باشد به ابزاري براي فشار دشمن 
تبديل خواهد ش��د، بنابراين امنيت كش��ور مرهون 

قدرت و مقاومت فعال راهبردي مي باشد. 
6- اگر دشمن خطاي محاسباتي انجام دهد و ابتدا به 
ساكن اقدامي انجام دهد، اين جمهوري اسامي ايران 

است كه پايان كار را مقتدرانه رقم خواهد زد. 
ثواب اين غ��رور و افتخار همگاني از دفع ش��ر پهپاد 
جاسوسي و متجاوز دشمن نثار روح مطهر و نوراني 
حاج حسن تهراني مقدم پدر موش��كي ايران و همه 

يارانش در اين مصاف باد. ان شاء اه.

چگونه پهپاد جاسوسی امريكا در تنگه هرمز زمینگیر شد؟

پاسخ راهبردي ايران به خطاي محاسباتي »سنتكام«
ابوالحسنسلطانيزاده

تحلیل

س�رنگوني پهپاد جاسوس�ي امريكا در منطقه تنگه هرمز 
نه تنها گ�زاره جنگ نظام�ي علیه ايران را توس�ط اياات 
متحده تقويت نكرده بلكه برعكس گزاره مذاكره با ايران را 
تشديد كرده است. آنچه در تفكر جرياني همچنان عنصر 
پايدار است، اينكه اقتدار سیاسي- نظامي در برابر تهديد و 
تهاجم و گستاخي غرب نه تنها به افزايش تهديدات نظامي 
و جن�گ ختم نخواهد ش�د بلكه مي تواند به ش�كل گیري 
روحیه يأس و ناامیدي در طرف مقابل نیز بینجامد و گزينه 
نظامي را حتي برای همیش�ه از دس�ترس آنها خارج كند. 
بازتاب پاسخ مقتدرانه ايران به تجاوز پهپاد امريكايي از خطوط 
قرمز جمهوري اسامي ايران نشان مي دهد افكار عمومي دنيا 
و مقامات بسياري از كشورها در اين باور خود پافشاري خواهند 
كرد كه رفتار گستاخانه با ايران عواقب سنگينی در پي خواهد 
داش��ت و افزايش تنش با اي��ران هيچ گاه نمي توان��د به گزاره 

»تعديل يا عبور از گفتمان انقاب« ختم شود. 
اينكه رهبر معظم انقاب، روحيه مقاومت و ايس��تادگي در 
برابر دشمن را حاوي دستاورد مي دانند به همين معناست 
كه بعد از سرنگوني پهپاد جاسوس��ي امريكا، رئيس جمهور 
اين كش��ور به جاي استمرار لفاظي و گس��تاخي چند ماهه 
اخير خود مبني بر »احتمال حمله نظامي به ايران« سخن 
از لزوم مذاكره با ايران ب��ه ميان مي آورد. رهب��ري اخيراً با 
اشاره به تجويز برخي ها براي تس��ليم شدن مقابل دشمن، 
مي فرمايند: »هزينه تسليم شدن به مراتب بيشتر از هزينه 
مقاومت و ايستادگي است و فايده و دستاوردهاي ايستادگي 
صدها برابر بيش��تر از هزينه هاي تسليم شدن است. تسليم 
ش��دن در برابر دش��من عنود و لجوج نتيجه اي جز لگدمال 
و بي هويت شدن نخواهد داش��ت.« رهبر انقاب اسامي به 
يك قانون تخلف ناپذير الهي اشاره كرده و مي فرمايند: »اگر 
سست نشويد و با دشمن س��ازش نكنيد، خداوند متعال در 
مقابل اين صبر و مجاهدت، كم نخواهد گذاشت و پاداش آن 

را به طور كامل خواهد داد.«
جالب اين است خيلي زود آشكار شد كه پافشاري روي اصول و 
گفتمان مقاومت و ايستادگي در برابر روحيه تهاجم امريكايي ها 
آنها را وادار به تغيي��ر ادبيات و كرنش در مقاب��ل اقتدار ايران 
كرده اس��ت، به طوري كه دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا 
روز جمعه گفت كه واش��نگتن بدون هيچ گونه پيش شرطي 

آماده مذاكره با ايران است. وي در ادامه اين مصاحبه گفت كه 
هرگونه توافق با تهران بايد شامل موضوع موشك هاي بالستيك 

ايراني نيز باشد. 
سخنان رئيس جمهور امريكا و رفتار اخير مقامات اين كشور در 
برابر جمهوري اسامي ايران نش��ان داد برخاف تصور و تفكر 
يك طيف نشانه دار در داخل كشور، آنچه امريكايي ها را در برابر 
تهاجم نظامي و نتيجه بخش بودن تحريم ها و محدوديت هاي 
بين المللي پش��يمان مي كند نه س��ازش و تأكيد بر مذاكره به 
هر قيمتي در برابر آ نهاس��ت بلكه پافشاري بر گزاره مقاومت و 

ايستادگي در برابر روحيه زياده خواهي آنهاست. 
    مقاومت نتیجه بخش ايران از نگاه »هاس«

»ريچارد هاس« رئيس شوراي روابط خارجي امريكا پيشنهادات 
خود در مورد م��دل رفتار دول��ت ترامپ در قبال اي��ران را در 

يادداش��تي اينچنين اظهار مي كند: »با وجود اينكه اين فشار 
روشن و واضح است، هدف آن چندان مشخص نيست. بسياري 
از افراد در دولت ترامپ از تغيير نظام ]ايران[ حمايت مي كنند 
اما بعيد است چنين چيزي اتفاق بيفتد. 40سال پس از انقابي 
كه ش��اه را س��رنگون كرد، به نظر مي رس��د حكومت و نظام 
سياسي– ديني منحصر به فرد ايران آن قدر قوي باشد كه در 
برابر فشار اياات متحده دوام بياورد و دشواري هاي اقتصادي 

را پشت سر بگذارد.«
هاس با ادامه اتهام زني عليه ايران، تغيير رفتار ايران در برابر 
برجام را حاوي هزينه براي امريكا دانس��ته و ادامه مي دهد: 
»پيامد محتمل تر اين است كه جنگ اقتصادي اياات متحده 
به جنگ واقعي منجر شود. ايران به وضوح نشان داده است 
فقط درد و رنج را جذب نمي كند و مي تواند صادركننده  آن 

نيز باشد. تقريباً شكي وجود ندارد كه ايران در حمات اخير 
به نفتكش ها در خليج عم��ان و حمات پهپادي به فرودگاه 
عربس��تان س��عودي توس��ط حوثي هاي يمن نقش داشته 
اس��ت. حكومت ايران نيز نيت خود را براي خروج تدريجي 
از محدوديت هاي هس��ته اي وضع ش��ده تحت برجام اعام 
كرده است. طبق اعام آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران 
به آهستگي در حال افزايش ميزان توليد سوخت هسته اي 
خود است. همچنين به نظر مي رسد اين كشور تصميم گرفته 
است ميزان غني سازي اورانيوم خود را به سطح تسليحاتي 

نزديك تر كند.«
هاس نيز همانند اكثر سياس��تمداران امريكا در روزهاي اخير 
مسير ديپلماسي را به عنوان گزاره مطلوب امريكا در برابر ايران 
پيشنهاد داده و مي نويسد: »تمام اين موارد عمًا ريسك وقوع 
يك درگيري پرهزينه بين ايران و يك يا چند تا از همسايگانش 
با اياات متحده را افزايش مي دهند. اين درگيري تقريباً بدون 
شك شديد و پردامنه خواهد بود و به اياات متحده، اسرائيل و 
ايران ضرر وارد خواهد كرد. جايي بين يك جنگ پرهزينه و يك 
تغيير نظام غير محتمل يك شق س��ومي وجود دارد، اين شق 
سوم مستلزم آن خواهد بود كه ترامپ به دنبال ديپلماسي برود. 
وي مسير تعامل با كره  شمالي را تغيير داد، مي تواند همين كار 

را هم با ايران بكند.«
رهبر معظم انقاب نيز در بخشي از ديدار به سفر اخير دونالد 
ترامپ به ژاپن اشاره كردند و يادآور شدند كه رئيس جمهوري 
امريكا پس از اين س��فر در بازگش��ت به كش��ور خود صنايع 
پتروشيمي ايران را تحريم كرد. رهبر ايران سپس با زير سؤال 
بردن صداقت امريكا در طرح مذاكره با ايران تأكيد كردند: »ما 
به هيچ وجه تجربه تلخ مذاكره چند سال اخير با امريكا را تكرار 

نخواهيم كرد.«
 تغيير ف��از امريكايي ها از فاز تهديد نظامي- تش��ديد فش��ار 
اقتصادي به »تأكيد بر لزوم مذاكره بدون پيش شرط با ايران« 
در حالي است كه همانگونه كه رهبر معظم انقاب اسامي در 
ديدار نخس��ت وزير ژاپن مي فرمايند، جمهوري اسامي ايران 
تجربه تلخ و خسارت محض برجام را بار ديگر تكرار نخواهد كرد 
چراكه تكرار تضييع منافع ملي توسط يك جريان، رؤيايي است 
كه دس��ت يافتن به آن با توجه به آگاهي افكار عمومي و رفتار 

امريكا – اروپا در دوران پسابرجام، غيرممكن است.

كرنش استکبار مقابل اقتدار و مقاومت
چرا هزينه هاي مقاومت بسیار كمتر از سازش است

گزارش      |     امیرعباس  رسولی

مقداد مددي |  تسنیم

يک نماينده: طرح اعاده اموال نامشروع مسئوان بايد بي طرفانه اجرا شود
ط��رح اع��اده ام��وال  نامش�روع مسئ�وان باي�د خبر
ب�ا رع�ايت ق�ان�ون و ب�ي ط�رف�ان�ه اج��را ش��ود. 
علي ابراهيمي نماينده ش��ازند در مجلس ش��وراي اسامي در 
گفت وگو ب��ا فارس، درباره ط��رح اعاده اموال نامش��روع، اظهار 
داش��ت: بنده خودم جزو امضاكنندگان اين طرح هستم و فكر 
مي كنم اين طرح كمك شاياني به سامت و شفافيت مسئوان 

از بُعد اقتصادي خواهد داشت چراكه خيلي از مفاسد اقتصادي 
كه اتفاق مي افتد به اين خاطر اس��ت كه در نحوه تفصيل اموال 

مسئوان اشراف كامل نداريم. 
وي افزود: قوه قضائي��ه جدي��داً آيين نامه رس��يدگي به اموال 
مسئوان را اباغ كرده است، اين قانون ضمن اينكه قانون جامعي 
مي باش��د در واقع عملكرد گذش��ته مس��ئوان را مورد بررسي 
قرار مي دهد و ي��ك لطافت هم دارد كه فعًا گفت��ه اعاده اموال 

نامشروع، يعني هنوز در قالب جرم و تخلف به اين موضوع نگاه و 
برخورد نكرده است. نماينده شازند در مجلس شوراي اسامي 
اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئوان اگر ان شاءاه 
جواب بدهد و مجريان آن بدون غرض و بي طرفانه براي تمامي 
طيف ها به طور يكسان و درست اجرا كنند، بي شك خيلي كمك 
خواهد كرد به سامت و بازگشت س��رمايه اجتماعي كه همان 

اعتماد مردم است. 

ابراهيمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مسئوان و نمايندگان 
ملت از اين طرح براي انتشار اموال شان استقبال خواهند كرد، 
تصريح كرد: بله، استقبال خواهند كرد زيرا وقتي يك موضوعي 
همه گير ش��د آن وقت آنهايي كه اس��تقبال نكنند زير سؤال 
مي روند. اگر طرح اعاده اموال نامش��روع مس��ئوان با رعايت 
اصل بي طرفي انجام بگيرد فكر مي كنم مي تواند به س��امت 

جامعه كمك كند.



   معصومه طاهری
بهزاد دانشگر، نويس�نده و پژوهشگر اصفهاني 
اس�ت كه اخيراً توانس�ته اس�ت با آثارش تابوي 
پايتخت نشيني را براي موفقيت و جذب مخاطب 
رمان هايش بشكند و با نگارش در شهر خود آثار 
موفقي را به بازار نشر ارائه كند. چند سالي است 
قطار آثار موفق دانشگر با رمان »ادواردو« كه اين 
روزها در پويش روش�نا هم ق�رار دارد به حركت 
درآمده اس�ت و با »پادش�اهان پياده«، »موكب 
آمستردام« و »نفس« به شتاب افتاده و عاقه مندان 
زيادي را به خود جذب كرده است. هنوز دير زماني 
از انتشار »نفس« او نگذش�ته بود كه خبر انتشار 
رمان »تولد در لس آنجلس« را ش�نيديم؛رماني 
براساس زندگي واقعي يكي از مهمانان تأثيرگذار 
برنامه ماه عس�ل محمد عرب ت�واب و رهيافته 
ايراني كه با اقبال خوبي از سوي خوانندگان جوان 
مواجه ش�د. به همين بهانه س�راغ اين نويسنده 
جوان رفتيم تا درباره آخرين كتابش بيشتر بدانيم. 

    
 چه شد سراغ سوژه تولد در لس آنجلس 

رفتيد؟ 
ايده اينگونه رمان ها بعد از نوش��تن اين كتاب درباره 
ادواردو به ذهن من رسيد. وقتي داشتم درباره ادواردو 
تحقيق مي كردم چون خود شهيد زنده نبود كه سؤااتم 
را از او بپرس��م برايم مش��كل بود و خيلي از سؤااتم 
بي جواب ماندند، ب��راي همين به خ��ودم گفتم بايد 
سراغ افرادي كه تجربه ادواردو را تكرار كرده باشند و 
معرفت هاي تازه اي در مسير تحول خود كسب كرده اند 
بروم به گونه اي كه سبك زندگي آنها عوض شده باشد 
تا بتوانم سؤااتم را از آنها بپرسم و اتفاقات تغيير مسير 
را در زندگي شان ببينم و روايت كنم، اين شد كه سراغ 
چنين افرادي رفتم. يكي از آنها محمد عرب بود كه در 
برنامه ماه عسل با او آشنا شدم. بعد از پيگيري درباره 
ايشان متوجه ش��دم از اعضاي انجمن شهيد ادواردو 
آنيلي است. با كمك اين دوستان موفق شدم با محمد 
عرب مرتبط شوم و زندگي او را در قالب رمان بنويسم. 
 ش�ما در س�ال هاي اخير روي داس�تان 
زندگي توابي�ن و راهيافت�گان متمركز 

شديد، دليلش چيست؟ 
بخش عظيمي از ش��خصيت ها در ادبيات ما افرادي 
هستند كه از جايي بهتر سقوط مي كنند و با از دست 
دادن بخش��ي از فضايل اخاقي خودشان آدم هاي 
بدتري مي ش��وند. البته افرادي هم داش��ته ايم كه 
برعكس طي تحواتي ش��خصيت آنها رشد داشته 
و بهتر ش��ده اند اما در كل يكي از عايق من چه در 
داستان نويسي و چه در غير از آن افرادي هستند كه 
تاش مي كنند به شكلي بهتر شوند و وقتي نگاه ما به 
جهان خلقت يك نگاه ديني باشد انسان بهتر شدن را 
مطرح مي كند و من به دنبال افرادي هستم كه از مسير 

دين متحول مي شوند و زندگي آنها تغيير مي كند. 

 در ميان آثار اخير خود كدام را بيش�تر 
موفق مي دانيد؟ 

نمي دانم كدام كتاب موفق است! اين را بايد مخاطبان 
ارزيابي كنند. ممكن است عده اي »ادواردو« را دوست 
داشته باش��ند يا عده اي ديگر كتاب »نفس« را. من 
شخصاً به دنبال كسب چيزي هستم كه مي نويسم 
و داس��تان مي كنم ديگر بس��تگي به مخاطب دارد 
كه دغدغه و نگاهش به كدام اثر نزديك تر است، در 
هر حال اين گرايش خواننده هاي كتاب ها براي من 

قابل احترام است. 
 داستان محمد عرب سوژه كتاب »تولد در 
لس آنجلس« چند سال قبل در ماه عسل 
مطرح شد. انتشار كتاب هم در ماه رمضان 
صورت گرفته است. اين تقارن اتفاقي رخ 

داد يا تعمدي در كار بود؟ 
فكر مي كنم تقارن اتفاقي باشد البته ناشر احساس و 
نگاهش اين بود كه ماه رمضان ماهي است كه افراد در 
آن توجه بيشتري به قرآن و مسائل معنوي دارند و 
چون اين كتاب هم چنين تجربه اي را روايت مي كند 
اين را بهتر دانسته است. ناگفته نماند شروع تحول و 
كسب معرفت آقاي عرب هم از ماه رمضان بود و اين 

تقارن را ناخواسته پررنگ تر كرده است. 

 مهم تري�ن ويژگي كت�اب »تولد در لس 
آنجلس« را چه مي دانيد؟ 

نمي گويم مهم ترين ويژگي كتاب اين است شايد در  
كتاب هاي ديگري هم وجود داشته باشد اما زماني 
كه ادبيات ما و جامعه ما روزگاري خاكس��تري دارد 
و به يأس و نااميدي و غرزدن آميخته شده است من 
خودم به كارهايي عاقه دارم كه در آن رگه هايي از 
اميد و نور وجود داشته باشد. اميدوارم كتاب »تولد 
در لس آنجلس« اين نور و اميد را داستان گونه در دل 

مخاطب منتقل كند و تأثيرگذار باشد. 
 جالب ترين بازخوردي ك�ه از مخاطبان 
نسبت به آثارتان ديده ايد چه بوده است؟ 
بازخورده��ا مختل��ف بوده اس��ت اما خدا را ش��كر 
بازخوردهاي منفي ندارم. بخش جدي از بازخوردها 
مربوط به كتاب هاي »موكب آمستردام« و »پادشاهان 
پياده« بود. خيلي ها اش��اره كردند كه اين كتاب ها 
حالشان را خوب كرده و در فضاي مجازي هم كتاب 
»ادواردو« بيشترين بازخورد را داشته است. مخاطبان 

پست ها و نظرات زيادي گذاشته اند. 
 اين چندمين اثر شما بعد از رمان »ادواردو« 
است كه در سال۹۴ منتشر كرده ايد؟ بعد از 
چهار سال و انتشار چند اثر فكر مي كنيد 

چه تحولي در قلم شما نسبت به »ادواردو« 
ايجاد شده است؟ 

خودم تحول خاصي در قلمم حس نمي كنم چون اگر 
تحولي هم باشد برايم نامحسوس بود. اگر دوستان يا 
مخاطبانی كه اين تحول را متوجه مي شوند به من 

انتقال دهند خوشحال مي شوم. 
 آيا شده است پس از انتشار اثري متناسب با 

بازخوردهاي آن اثرتان را ويرايش كنيد؟ 
بله، درباره رمان »ادواردو« تصميم گرفتم ناشر را عوض 
كنم چون در زمينه هاي زباني و نگارش ويرايش مجددي 
نياز داشت؛ از سويي بازخوردهاي مخاطبان را داشتيم 
كه برخي از آنها نظراتي داشتند. براي همين چون نظرات 
خوانندگان كتاب براي ما اهميت دارد، در چاپ بعدي 
كتاب آن را با ويرايش و اصاح ارائه كرديم تا كار اصاح 
شده و بهتر باشد و اين كار را به توصيه ناشر انجام داديم. 
 شما از مدرسان قديمي داستان نويسي 
نيز هس�تيد. به نظرتان داستان نويسي 

يك اتفاق ذاتي است يا اكتسابي؟ 
داستان نويسي هم ذاتي است و هم اكتسابي. البته 
به اس��تعداد هم ربط دارد اما مطمئناً صرف داشتن 
استعداد كافي نيست بيشتر به تمرين براي خواندن، 
تفكركردن، ش��ناخت و دقت نياز دارد كه متأسفانه 
بسياري از دوستان ما حوصله چنين كاري را ندارند. 

 جايگاه نويس�ندگان اصفهاني در ادبيات 
داستان نويسي كشور را چگونه مي بينيد؟ 
ماندن من در اصفهان انتخاب خودم بود. ش��هرم را 
دوست داشتم. در ش��روع كارهايي كردم و دوستان 
داستان نويسي را پيدا كردم. با آنها حركت هايي رو به 
جلو داريم و همواره سعي كردم با اين دوستان بمانم و 
كار كنم. دور بودن از تهران هم تهديد بود و هم فرصت؛ 
ش��ايد اگر در تهران بودم مدل نويسندگي ام شكل 
ديگري بود و بهزاد دانشگري كه امروز هستم نبودم و 
در شرايط و موقعيت بهتري قرار داشتم ولي با اين حال 

اصفهان را به مهاجرت به تهران ترجيح مي دهم. 
 ب�ه عنوان ي�ك نويس�نده اگ�ر بخواهيد 
مخاطبت�ان را به مطالعه يك رم�ان ايراني 
دعوت كنيد كدام اثر را پيشنهاد مي دهيد؟ 
رمان »خانه مغايرت« را پيش��نهاد مي دادم چون با 
وجود اينكه كتاب خوب و با نشاطي است اما كمتر 

درباره آن گفته شده است. 
 نمايشگاه كتاب امسال را چگونه ديديد؟ 
درباره نمايش��گاه كتاب بحث مفصل اس��ت كه در 
اين گفت وگو خارج از حوصله است. به نظرم امسال 
نمايشگاه به نسبت رونق خوبي داشت و اتفاقي كه در 
نمايشگاه بيشتر شاهد آن بوديم اين بود كه ناشران 
بزرگ و قدرتمند كه اسمش��ان برند است همچنان 
استقبال مخاطبان خود را داشتند اما حقيقت امر آن 
است كه اين روزها ناشران كوچك و غيرحرفه اي ديگر 
كمتر توان رقابت دارند و شايد به مرور ناچار به حذف 

از دايره نشر كتاب شوند.
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88498436سرویس فرهنگي

نخستين نشست مدافعان فرهنگي حرم 
برگزار مي شود

نخستين نشست »مدافعان فرهنگي حرم« با هدف مدون سازي 
و بررس�ي چگونگي فعاليت هاي فرهنگي در سوريه با حضور 
حجت ااسام محمدرضا زائري و علي جهانشاهي برگزار مي شود. 
با گذشت بيش از هفت سال از حضور مستشاري ايران در بحران 
س��وريه و تقديم بيش از 2هزار ش��هيد مدافع حرم در راه دفاع و 
حفاظت از حريم اسام و اهل بيت)ع(، دوران انديشيدن به سوريه 
پساداعش عمًا آغاز ش��ده اس��ت.  نگاهي به همكاري گسترده 
ايران و س��وريه در محور مقاومت و ض��رورت تقويت اين فرهنگ 
و  همكاري هاي فرهنگي و اجتماعي با سوريه پسابحران و نگاهي 
به تجربه ناكام در همكاري هاي فرهنگي در بوس��ني اين نگراني 
وجود دارد كه دشمنان مقاومت اين بار در پوشش دوستان ظاهر 
شوند تا بتوانند آنچه را كه در ميدان جنگ از دست دادند از طريق 
فعاليت هاي فرهنگي در شرايط صلح پيدا كنند.  واحد بين الملل 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقاب اسامي قصد دارد به منظور 
مدون سازي و بررسي ظرفيت ها،چالش ها و چگونگي فعاليت هاي 
فرهنگي در س��وريه اقدام به برگزاري سلس��له جلساتي با عنوان 
»مدافعان فرهنگي حرم« نمايد.  نخستين جلسه اين نشست، سوم 
تير ماه با حضور حجت ااسام محمدرضا زائري)محقق و پژوهشگر( 
و علي جهانشاهي )فعال فرهنگي در سوريه( از ساعت ۱۶ الي ۱۸ در 
حسينيه هنر واقع در خيابان انقاب، خيابان ۱۶ آذر، نبش خيابان 
نصرت پاك ۶۰ برگزار مي شود.  در حاشيه اين مراسم همچنين از 
كتاب »چرا سوريه؟« شرح مزجي سخنراني هاي سيدحسن نصراه 

با حضور مترجم اثر رونمايي به عمل خواهد آمد.

 واكنش كارگردان »فيتيله ای ها« به پخش 
برنامه كودك از شبكه سلطنتي»بي بي سي«
بي بي سي روي كودكان ايراني 

سرمايه گذاري می كند!
   مصطفی محمدی

ديگران روي بچه ها سرمايه گذاري 
مي كنند و بچه ه�ا در آينده از نظر 
ديني، پوشش، مد و سبك زندگي 
مسيرشان عوض خواهد شد اما در 
مقابل انگار كسي كودكان را جدي 
نمي گيرد براي همين هم شاهديم از 
صد سريالي كه ساخته مي شود، يكي هم براي بچه ها نيست!

محمد مسلمي، كارگردان و بازيگر مجموعه برنامه هاي »عموهاي 
فيتيله اي« در واكنش به راه اندازي بخش كودك در شبكه خبري 
بي بي س��ي گفت: بچه ها همواره نيازمند خوراك فكري و روحي 
هستند و با توجه به اينكه شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان وارد 
اين ميدان شده اند، ما نياز بيش��تري به توليد برنامه هاي كودك 
داريم. برنامه هايي در قالب هاي مختلف عروسكي، كارتوني و... كه 
امروزه توليدشان تقريباً به صفر رسيده و مخاطب خود را از دست 
داده اند.  وي ادامه داد: صداوسيما به نوعي از نظر توليد كارهاي ويژه 
كودكان در طول ۳۰ سال گذشته كه من مشغول فعاليت هستم، 
بدترين روزهاي خود را مي گذراند و معتق��دم ما با اين روند ظلم 

بزرگي را نسبت به بچه ها مرتكب مي شويم. 
اين عموي فيتيله اي بيان كرد: من خودم در حوزه كودك به شبكه 
نمايش خانگي آمدم و سريال »هشتگ خاله سوسكه« را كار كردم 
و بايد به سرمايه گذاران چنين مجموعه هايي دست مريزاد گفت 
كه سرمايه خود را براي بچه ها هزينه مي كنند.  مسلمي با اشاره به 
مشكات تلويزيون براي يافتن اسپانسر براي برنامه كودك تصريح 
كرد: من نمي دانم چرا نباي��د به گونه اي پي��ش رويم كه كودك 
برنامه هايش بدون نياز به اسپانسر به توليد برسد و انگار براي كسي 
هم اهميتي ندارد. اگر ش��ما به برنامه هاي عروس��كي، داستاني و 
انيميش��ن گذش��ته نگاه كنيد انگار برخي برنامه هاي شهرستان 
قوي تر بودن��د.  كارگ��ردان برنامه »فيتيله اي ه��ا« در واكنش به 
اينكه معمواً گفته مي شود بايد براي بچه ها فرهنگ سازي كرد، 
اظهار كرد: اين حرف ها شعار است، بچه ها در كشور ما در معرض 
معضات مختلفي مثل فست فودها، اعتياد، كار و... هستند و كسي 
به اين نسل توجهي ندارد. من فكر مي كنم ما در تلويزيون داريم به 
بچه ها خيانت مي كنيم و بايد اين رويكرد اصاح شود. هر شبكه اي 
كه مي زنيد كمتر سريال و برنامه اي براي بچه ها مي بينيد در حالي 
كه بيشتر بايد به آنها توجه كرد چون آنها اكنون با تبلت و دنياي 
ديجيتال در ارتباط هستند و قطعاً خوراكي كه به آنها ارائه مي كنيم 

بايد خيلي جذاب تر باشد. 
مسلمي در پايان گفت: ما مي دانيم كه در حال حاضر برنامه كودك 
نداريم اما چ��را كاري نمي كنيم؟! هر چقدر ه��م حرف مي زنيم 

جرقه اي زده نمي شود.

 يادداشت رهبر انقاب
 بر كتاب »شير زيتان« رونمايي مي شود
يادداش�ت مقام معظم رهبري بر اي كتاب »ش�ير زيتان« در 
مراس�مي با عن�وان »اجابت خورش�يد« رونمايي مي ش�ود. 
مدير انتش��ارات سوره س��بز گفت: نيروي زميني ارتش جمهوري 
اسامي ايران در مراسمي با عنوان »اجابت خورشيد«، از يادداشت 
تجليل رهبر معظم انقاب )مدظله العالي( براي كتاب »شير زيتان« 
رونمايی می كند.  محسن صادق نيا گفت: برنامه »اجابت خورشيد« 
پنج ش��نبه، س��يزدهم تيرماه ۱۳۹۸ با حضور مسئوان لشكری و 

كشوری در فرهنگسراي ارسباران برگزار مي شود.

راهيابي ۱۰ سريال به بخش مسابقه 
سريال هاي جشنواره فيلم شهر

هيئت انتخاب بخش سريال هفتمين جشنواره بين المللي فيلم 
شهر ۱۰ سريال را به بخش مسابقه اين جشنواره معرفي كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از س��تاد خبري هفتمين جش��نواره 
بين المللي فيلم شهر، اعضاي هيئت انتخاب بخش سريال هفتمين 
جشنواره بين المللي فيلم شهر شامل امير بوالي، سيدعلي حميدي 
و رحمان سيفي آزاد ۱۰ سريال را از ميان آثار رسيده به دبيرخانه 
جشنواره براي حضور در بخش سريال هاي هفتمين دوره جشنواره 

بين المللي فيلم شهر به شرح زير معرفي كردند:
»ليسانسه هاي ۱ و 2« ساخته سروش صحت و به تهيه كنندگي 
رضا جودي، »پرده نشين« ساخته بهروز شعيبي و به تهيه كنندگي 
س��يدمحمود رضوي، »محكومين« س��اخته حس��ين قناعت و 
سيدجمال س��يدحاتمي و تهيه كنندگي بهروز مفيد، »پشت بام 
تهران« س��اخته بهرنگ توفيقي و تهيه كنندگ��ي زينب تقوايي، 
»چرخ و فلك« س��اخته مش��ترك عزي��زاه حميدن��ژاد، بهرام 
عظيم پور، احس��ان عبدي پ��ور و تهيه كنندگ��ي مجيد موايي، 
»گمش��دگان« س��اخته رض��ا كريم��ي و تهيه كنندگ��ي علي 
حجازي مهر، »لحظه گرگ و ميش« به كارگرداني و تهيه كنندگي 
همايون اس��عديان، »س��ايه بان« به كارگرداني و تهيه كنندگي 
جمش��يد و نويد محمودي، »ماه و پلنگ« س��اخته احمد اميني 
و تهيه كنندگي آرمان زرين كوب و »در جس��ت وجوي آرامش« 

ساخته سعيد سلطاني و تهيه كنندگي علي آشتياني پور. 
گفتني است هفتمين جشنواره بين المللي فيلم شهر از 2۶ الي ۳۱ 
تير توسط مؤسسه تصوير ش��هر و به دبيري هاشم ميرزاخاني در 

شهر تهران - پرديس سينمايي ملت برگزار مي شود. 

 سرهنگي: چابكي و جواني
 از امتيازهاي »اوج« است

مدير دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه هنري، مؤسسه »اوج« 
را چابك و پرانرژي مي داند. 

مرتضي س��رهنگي، مدير دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه هنري 
به مناسبت هشتمين س��ال تأسيس مؤسس��ه هنري - رسانه اي 
اوج گفت: بسياري از نهادها و سازمان هاي فرهنگي، فربه هستند 
و تحركات و تأثيري در فضاي فرهنگي ندارند، اما »اوج« به دليل 
كوچك بودن، سريع گام برداشته و در مس��ير فرهنگي، حركتي 
درست داشته اس��ت.  وي ادامه داد: در اغلب آثاري كه توسط اين 
سازمان ساخته شده اس��ت، ايده هاي خاقانه و توجه به نيازهاي 
جامعه وجود دارد. همچنين بسترسازي براي رشد آنها باعث شده 
است محصوات »اوج« جذاب، باكيفيت و خاقانه باشد.  سرهنگي 
افزود: جواناني كه در »اوج« مسئوليت دارند، به حوزه رسانه به عنوان 
شغل نگاه نمي كنند. اين شوق آنان است كه عزم و اراده شان را براي 
پيشرفت و حركت  قوي تر مي كند.  مدير دفتر ادبيات و هنر مقاومت 
حوزه هنري با بيان اينكه آنچه در »اوج« اتف��اق افتاده، محصول 
عشق و اعتقاد است، سخن خود را اينگونه پايان داد: يكي ديگر از 
امتيازهاي مجموعه، رفتار فرهنگي مناسب با اهالي هنر و فرهنگ 
است. در يك سازمان فرهنگي، انتظار مي رود فضايي فرهنگي حاكم 

باشد و »اوج« توانسته است اين قاعده را رعايت كند. 

   سيدمرتضي ذاكر
پ��س از آنكه در برخي رس��انه ها مطالب��ي در مورد 
فيلم »دختر شيطان« با بازي ايشا گوپتا بازيگر زن 
خارجي و عدم ساز و كار مناسب در رابطه با شرايط به 
كار گيري بازيگران خارجي منتشر و در آنها نسبت به 
مدل بودن و انتشار عكس هاي غير اخاقي از او انتقاد 
ش��د، ابراهيم داروغه زاده معاون نظارت و ارزشيابي 
سازمان سينمايي از ضابطه مند شدن حضور بازيگران 

خارجي در فيلم هاي ايراني خبر داد. 
ابراهيم اصغري تهيه كننده سينما درباره ضابطه مند 
شدن حضور بازيگران خارجي در فيلم هاي ايراني 
گفت: به نظرم اگر اين اتف��اق رخ دهد، به نفع همه 
خواهد بود به خصوص براي صنف س��رمايه گذار و 
توليدكننده خارجي كه براي انجام كار صنعتي در 

ايران، بايد طبق ضوابط و اقتصاد كشور و با در نظر 
گرفتن توليد و سرمايه ايراني شروع به فعاليت كند. 
قطعاً هنرمندان هم بايد طبق ضوابطي كه به نوعي 
عرف شده است كار كنند. به لحاظ صنفي حقوق 
همكاران ايراني هم كه هموطن هستند و زحمات 
زيادي كشيدند و اصطاحاً خاك صحنه خوردند، 

رعايت مي شود. 
اين تهيه كننده بيان كرد: اگر تمامي حقوق  رعايت 
ش��ود و طبق قانون كش��ور پي��ش برود، اش��تراك 
بين المللي خوبي بين سينماي ما و ديگر كشور ها به 
وجود مي آيد. همچنين شاهد ارتقاي سطح فرهنگي 
سينمايي كشورها هم خواهيم بود. در كل من با گفته 
ابراهيم داروغه زاده ب��راي ضابطه مند كردن حضور 

بازيگران خارجي در فيلم هاي ايراني موافق هستم. 

محس��ن محسني نس��ب تهيه كننده و كارگردان 
سينما هم درباره صحبت هاي ابراهيم داروغه زاده 
مبني بر ضابطه مند شدن حضور بازيگران خارجي 
در فيلم هاي ايراني گفت: مسئله اي كه داروغه زاده 
در م��ورد آن گفته پخته و درس��ت اس��ت و جزو 
خواسته هاي فيلمسازان و كساني است كه در فضاي 
س��ينماي ايران كار مي كنند، چراكه ما نمي توانيم 

هركسي را از خارج به فيلم هاي خود بياوريم. 
وي افزود: من از اين گفته داروغه زاده حمايت مي كنم؛ 
زماني كه براي كار خارج از كشور مي روم كامًا طبق 
قانون كار ها را انجام مي دهم. چنانچه خواس��ته ام از 
بازيگر نقش اصلي زن »ش��اخ كرگدن« اين بود كه 
طبق ضوابط كشور ما بازي كند. نكته جالب اينجاست 

كه خود او نيز تمايل به انجام چنين كاري داشت. 

اين كارگردان ادامه داد: صحبت هاي داروغه زاده بسيار 
متين و قابل احترام است و به نظرم بايد گفته مي شد. 
البته نبايد به نحوي باشد كه دست و پاي فيلمسازان 
ما را ببندد. راهش اين است كه تهيه كننده فيلمي كه 
خارج از كشور ساخته مي شود، طبق قرارداد و تعهدي 
كه با وزارت ارشاد بسته است پيش برود. در غير اين 
صورت وزارت ارش��اد به راحتي مي تواند در صورت 

تخلف، توليد يا اكران آن را متوقف كند. 
محسني نسب درباره مشكل پيش آمده براي فيلم 
قربان محمدپور در خصوص اس��تفاده از بازيگر زن 
خارجي بيان كرد: به نظرم قربان محمدپور ندانسته 
پيش رفت و قطعاً اگر مي دانست اين كار را نمي كرد. 
اقدام داروغه زاده جلوي مشكات احتمالي اينچنيني 

را مي گيرد و اتفاق خوبي است. 

معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي اعام كرد
حضوربازيگرانخارجيدرفيلمهايايرانيضابطهمندميشود
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وادي کتاب

معرفي کتاب »سروها ايستاده مي ميرند«
چهره زيباي حسن از داخل مركب چوبي اش پيدا شد

 عليرضا محمدي
»س�روها ايس�تاده مي ميرن�د« يك�ي از 
مجموعه کتاب هاي انتش�ارات روايت فتح 
در خصوص ش�هداي مدافع حرم است که 
به قل�م مري�م عرفانيان به زندگي ش�هيد 
حسن قاس�مي دانا مي پردازد. راوي کتاب 
»مريم طربي« مادر ش�هيد اس�ت. کس�ي 
که به خوبي دومين فرزند از چهار پس�رش 
را مي شناس�د و هم�راه روايت ه�اي ريز و 
دقيق او به ش�ناختي بهت�ر از يك رزمنده 
جبه�ه مقاومت اس�امي نائل مي ش�ويم. 
روايت كتاب »سروها ايس��تاده مي ميرند« از 
جايي آغاز مي ش��ود كه مادر حسن در بهشت 
رضاي مشهد به طرف معراج ش��هدا مي رود. 
او مي خواهد بع��د از 29 روزي ك��ه فرزندش 
به س��وريه رفته بود، دوباره او را ماقات كند. 
قبل از آنكه دِر تابوت را ب��از كنند، مادر به اين 
فكر مي كند كه حسن س��ر به تن دارد يا نه؟ 
چهره اش سالم است يا نه؟ همان جا دومين روز 
از شهريور سال 63 را به ياد مي آورد كه حسن 
تازه به دنيا آمده بود. آن روز براي اولين بار چهره 

زيباي حسن را در آغوشش ديد: 

»از همان كودكي آرام و دوس��ت داشتي بود. 
آنقدر آرام بود كه بعضي وقت ها او را فراموش 
مي كردم و مشغول انجام كارهايم مي شدم.« 
حس��ن دومين فرزن��د خانواده ب��ود. مهدي 
برادرش يك سال و 9 ماه از حسن بزرگ تر بود. 
اين دو برادر مثل دوقلوها با هم بزرگ مي شوند 
و به مدرسه مي روند. حسن شايد كمي جسورتر 
از مهدي بود. بعدها نشان داد كه صفات مردانه 
دارد و هر چيز كوچكي نمي تواند او را بترساند. 
فرزندان خانواده قاس��مي دانا از تربيت ديني 
مادري بهره مند مي ش��وند كه خ��ود او هم از 
مادرش چيزهاي زيادي آموخت��ه بود. توجه 
به ش��ركت در عزاداري ايام مح��رم، نكته اي 
بود كه مادر حس��ن از كودكي به او مي آموزد. 
حسن همراه برادرش مهدي در محيط هيئت 
رش��د مي كند و بعدها اي��ن دو هم��راه برادر 
كوچك ترش��ان علي عضو بس��يج مي شوند 
و با فضاي مس��جد انس مي گيرن��د. رفتن به 

راهيان نور در سال 76 تأثير زيادي روي حسن 
مي گذارد و تا چند س��ال مرتب به اين س��فر 
معنوي مي رود: »آن س��فر روي حسن خيلي 
تأثير گذاش��ته بود. وقتي برگشت عوض شده 
بود. رفتارش با گذش��ته ف��رق مي كرد. خاك 

شلمچه را داخل يك جعبه چوبي آورده بود.«
يكي از محس��نات كتاب »س��روها ايس��تاده 
مي ميرند«  اينجاست كه نزديك ترين فرد در 
زندگي شهيد حسن قاسمي دانا يعني مادرش 
آن را روايت كرده اس��ت. نويسنده چون خود 
يك زن اس��ت، به نكات ريز زندگي اين مادر و 
فرزند توجه كرده اس��ت. ما كم كم با تحوات 
روحي شهيد قاسمي  دانا در طول زندگي اش 
و با روايت هاي مادر آش��نا مي شويم. هرچند 
حس��ن فرزند يك رزمنده دفاع مقدس است، 
اما حضور در بسيج و سفرهاي راهيان نور بيشتر 
مس��ير زندگي او را به س��وي جهاد و شهادت 

سوق مي دهد. 
نكته جالب در زندگي ش��هيد قاسمي  دانا اين 
است كه او نه دانشگاه مي رود و نه مانند بسياري 
از ش��هداي مدافع حرم، شغل نظامي انتخاب 
مي كند بلكه به ش��غل پدري اش ك��ه نانوايي 
بود روي مي آورد و در كنار آن آموزش نظامي 
بس��يجي ها و همين طور مطالعه كتاب هاي 

ديني و معرفتي را ادامه مي دهد. 
مطالعه كتاب »س��روها ايس��تاده مي ميرند« 
خوانن��ده را به خوبي ب��ا خصوصيات اخاقي 
شهيد قاسمي دانا آش��نا مي كند. تا جايي كه 
وقتي اين جوان نانوا تصميم مي گيرد به دفاع از 
حرم برود، خواننده پيش خود فكر مي كند اگر 
اين آدم )حسن( تصميمي غير از اين مي گرفت 
بايد متعجب مي ش��ديم. حس��ن جواني بود 
كه يكدس��ت لباس نظامي را روي درِ كمدش 
آويخته بود ت��ا به محض فرم��ان رهبر، به هر 
آوردگاهي كه نظام اس��امي ني��از دارد، ورود 

كند. 
اواخر س��ال 92 ش��هيد قاس��مي دانا تصميم 
مي گيرد به دفاع از حرم برود، در حالي كه مادر 
سعي مي كرد در خواس��تگاري هايي كه براي 
حسن مي رفت فرزندش را داماد كند، حسن 
مشغول مقدمات اعزام بود و نهايتاً 25 فروردين 
ماه س��ال 93 عازم سوريه مي ش��ود. لحظات 
خداحافظي اين مادر و فرزند يكي از نقاط عطف 
كتاب است كه خواننده را بي اختيار دنبال خود 
مي كشد. آن شب حسن اجازه نمي دهد مادر او 
را ببوسد و بعدها به يكي از دوستانش مي گويد 
كه نمي خواست دلبستگي به مادر مانع رفتنش 
شود. 29 روز بعد كه خبر ش��هادت حسن به 
اطاع م��ادر مي رس��د، در دل مي گويد كاش 
حسن سر به تن داشته باشد يا صورتش سالم 
باشد تا به تافي ديدار آخر، براي بار آخر چهره 
زيباي پسرش را ببوس��د. در اين بخش دوباره 
عين نوشته هاي ابتداي كتاب تكرار مي شود. 
درِ مركب چوبي حسن باز مي شود و مادر چهره 

سالم و زيباي پسرش را مي بوسد. 
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نكت�ه جال�ب در زندگ�ي ش�هيد 
قاسمي  دانا اين است که او نه دانشگاه 
مي رود و نه مانند بسياري از شهداي 
مدافع حرم، ش�غل نظامي انتخاب 
مي کن�د بلكه به ش�غل پ�دري اش 
که نانواي�ي بود روي م�ي آورد و در 
کنار آن آموزش نظامي بس�يجي ها 
و همي�ن ط�ور مطالع�ه کتاب هاي 
دين�ي و معرفتي را ادام�ه مي دهد
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول كلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزي
حدود 160 روحان�ي در دوران دفاع مقدس 
به اس�ارت دش�من در آمدند و حض�ور اين 
روحانيون باعث س�ازماندهي آزادگان شد 
و عامل مهمي براي حفظ روحيه ش�ان بود. 
وجود شخصي مثل مرحوم ابوترابي و ديگر 
روحانيون که بازوهاي ايشان در اردوگاه ها 
محس�وب مي ش�دند، بطالت و روزمرگي را 
از فض�اي اردوگاه ها مي گرف�ت و جايش را 
با نش�اط معنوي و آموزش ع�وض مي کرد. 
عيس�ي نري ميس�ا از روحانيون�ي ب�ود که 
در س�ن 20 سالگي اسير ش�د و هشت سال 
را در اردوگاه ه�اي بعثي گذران�د و يكي از 
کساني بود که براي باا بردن روحيه آزادگان 
تاش کرد. نري ميس�ا به واس�طه کس�وت 
روحانيت ارتباط نزديكي با مرحوم ابوترابي 
داش�ت و نكات و مطالب زيادي را از ايشان 
آموخت. اين روحان�ي آزاده در گفت وگو با 
»جوان« به تشريح نقش روحانيت در دوران 
اس�ارت مي پردازد که در ادامه مي خوانيد. 

روحانيت در دوران قبل و بعد از انقاب 
نقش مهم و پررنگي براي جامعه داشته 
است. آيا روحانيون در دوران اسارت 
چني�ن نقش�ي را در مي�ان آزادگان 

داشته اند؟
روحانيت در نگاه رزمن��دگان يك نگاه خيلي 
مقدس و كارا بود كه مي توانس��ت برنامه هاي 
فرهنگي و جنگ را مديريت كند. امام اين نگاه 
كه روحانيون مي توانند بس��ياري از مشكات 
را حل كنند تقويت كرده بود و رزمندگان هم 
روحانيون را در نقش هاي مختلف مي ديدند و 
جذبشان مي ش��دند. آزادگان در اسارت نيز به 
روحانيون انقابي و صادق نگاه وايي داشتند 
البته چنين نگاهي نس��بت به همه روحانيون 
وجود نداش��ت. آزادگان مرحوم ابوترابي را به 
عنوان ي��ك ولي فقيه و رهبر در اس��ارت قبول 
ك��رده بودند. اگر ايش��ان فتوا م��ي داد با جان 
و دل قب��ول مي كردن��د حتي اگ��ر آن فتوا به 
قيمت از دس��ت دادن جانش��ان تمام مي شد. 
آزادگان ح��اج  آق��ا ابوترابي را امت��داد وايت 
مي دانس��تند. در يك اردوگاه ي��ك نفر به من 
گفت كه ما تعدادي هس��تيم ك��ه مي خواهيم 
از شما كس��ب تكليف كنيم. نزديك 200 نفر 
جايي نشس��ته اند و مي  گفتند ما به اين نتيجه 
رسيده ايم تكليف مان را در جبهه ناقص انجام 
داده اي��م و اان از ش��ما مي خواهيم م��ا را در 
مأموريت هايي كه خودتان صاح مي دانيد به 
كار گيريد. چون ما همچنان رزمنده هس��تيم 
و اگر بگوييد به دشمن حمله كنيد آن را انجام 
مي دهيم. مي گفتند مي خواهيم خيالمان راحت 
باش��د كه به تكليف مان به نحو احس��ن عمل 
كرده ايم. من تش��كر كردم و گفتم تكليف مان 
در اسارت اينها نيس��ت و اينجا بايد خودمان، 
بدنمان، فك��ر و روانمان را حف��ظ كنيم. وقتي 
گفتم كه من در حد يك رهبر براي شما نيستم، 
گفتند ما غير از شما هيچ كس را حجت شرعي 
براي خودمان قرار نمي دهي��م. من از اين نگاه 
آزادگان خيلي تعجب كردم و اين حرف ها را از 
اخاص شان مي دانستم. در اسارت اگر مشكات 
امنيتي، اجتماعي، روحي و رواني ايجاد مي شد 
و روحانيون با حضورشان مشكات را برطرف 
مي كردند اين تفكر از نهاد رهبري و وايت فقيه 

الگو گرفته شده بود. 
مرحوم ابوترابي به عنوان نماد آزادگان 
ابع�اد ش�خصيتي منحصر ب�ه فردي 
داشتند که ديگران را جذب خودشان 

مي کردند. اگر ايش�ان روحاني نبودند 
باز از سوي آزادگان به عنوان مرجع و 

رهبر انتخاب مي شدند؟
حاج  آقا ابوترابي وقتي اسير شد نماينده امام در 
ستاد جنگ هاي نامنظم بود. اگر حاج آقا روحاني 
نبود كمتر مورد اطاعت ديگران قرار مي گرفت. 
با وجود روحاني بودن ايشان باز برخي روحانيون 
با حاج آقا مخالفت مي كردند ولي چون جو غالب 
با آنها هم��راه نبود مخالفت هايش��ان به جايي 
نمي رس��يد. آنها هم در آخر مي گفتند حاج آقا 
سيد اس��ت و نماينده امام در جنگ  پس بر ما 
هم وايت دارد. قطعاً اگر ابوترابي روحاني نبود 

اطاعت پذيري از ايشان آنقدر جامع  نبود. 
بايد گفت وايت پذي�ري آزادگان در 
اسارت خيلي نقش مهمي را ايفا کرده 

است؟
حاج  آقا پس از چند سال كه كنار ما بود، جايش 
عوض ش��د. قبل از رفتن يكي از روحانيون را 
جاي خودش گذاش��ت و به عنوان نماينده اش 
انتخاب كرد. وقتي ايشان رفت اصًا آب از آب 
تكان نخورد و همان فكر و انديشه حاج آقا ادامه 
داشت و همان تبعيتي كه از ايشان مي شد حاا 
از نمايندگان��ش مي ش��د. آزادگان مي گفتند 
مخالفت با حاج آقا مخالفت با اصل وايت فقيه و 
امام است. مرحوم ابوترابي وقتي از هر اردوگاهي 
مي رفت شخصي را به عنوان نماينده خودش 
انتخاب مي كرد و امور ب��ه خوبي مي چرخيد و 

مشكلي پيش نمي آمد. 
اگر کسي از روحانيون به اسارت دشمن 
درنمي آمد وضعيت آزادگان در اسارت 

چگونه مي شد؟
در همه اردوگاه ها روحانيوني حضور داش��تند 
و ام��ور را اداره مي كردن��د. ش��ايد در بعض��ي 
اردوگاه ه��اي كوچك ش��خصي از روحانيون 
حضور نداشت ولي اخبار اردوگاه هاي ديگر كه 
نظم و مديريت در آن حاكم بود را مي گرفتند 
و الگوبرداري مي كردند. م��ا وارد يك اردوگاه 
شديم كه همه جوانان 16، 17 ساله بودند. آنها 
روحاني نداشتند. وقتي آنجا رفتيم و كاس هاي 
آموزشي برايشان گذاشتيم تعدادي از آزادگان 
به م��ا گفتن��د اگر ما ش��ما را نمي ش��ناختيم 
مي گفتيم يكي از پيامبران و فرشتگان هستيد و 
آمده ايد تا امورات ما را سامان بدهيد. مي گفتند 
ما چند سال اس��ت كه اسير هستيم و عمرمان 
به بطالت مي گذش��ت. وقتي شما اينجا آمديد 
همه چيز عوض شد. ما بر اساس گفته مرحوم 

ابوترابي كه اعتقاد داشت اردوگاه بايد دانشگاه 
باشد عمل مي كرديم. كساني كه در هر رشته اي 
مهارت داشتند را به كار مي گرفتيم و واقعاً يك 
دانشگاه درست مي شد و بچه ها بعد از چند سال 

معلوماتشان باا مي رفت. 
 برگزاري کاس ها و سازماندهي افراد 
نقش خيل�ي مهمي در حف�ظ روحيه 

آزادگان داشت؟
م��دل كار حاج آقا ابوترابي اينگونه بود كه س��عي 
مي كرد روحانيون را شناس��ايي و تربيت كند. هر 
روز جلسه اي با ايشان داشتيم و بخشي از قرآن و 
نهج الباغه را ياد مي گرفتيم و مكلف بوديم چيزي 
كه ياد گرفته ايم را به ديگران انتقال دهيم. ايشان 
سياست هاي حفظ اردوگاه از لحاظ اخاقي، امنيتي 
و فكري را تبيين مي كردند و به نمايندگانشان در 
هر آسايش��گاه انتقال مي دادند. اينها هسته هاي 
فرهنگي بودن��د و با اينكه وس��ايل ارتباطي نبود 
مو به مو هر چه ايش��ان مدنظرش بود در اردوگاه 
انجام مي شد و امور مثل ساعت مي چرخيد و هيچ 
مشكلي ايجاد نمي شد. هر اردوگاهي كه رفتيم اين 
مدل را اج��را مي كرديم،بنابراين به صورت خيلي 
سريع طرح شايع مي ش��د و مورد توجه آزادگان 

قرار مي گرفت. 
مرحوم ابوترابي اين س�بك مديريت 
و دراي�ت را در اداره امور کجا آموخته 

بودند؟
ايشان مي گفت من چند سالي در دوران طاغوت 
زنداني بودم و برخي زنداني��ان زندان را به اين 
ش��كل اداره مي كردند. آيت اه رباني شيرازي 
هم بند ايشان در زندان بود و همه بندهاي زندان 
را پنهاني توس��ط نمايندگانش اداره مي كرد. 
حاج آقا مي گفت بيشتر تجربياتم را از آيت اه 

ش��هيد رباني ش��يرازي اخذ كردم. زماني كه 
امام در نجف بودند به روحانيون ايراني گفتند 
اگر كس��ي مي خواهد در امور انقاب كس��ب 
تكليف كند از طرف من با آقاي رباني شيرازي 
مشورت كند. يك بار از ايشان پرسيدم راز شيوه 
برخورد شما با عراقي ها كه اينگونه مجذوب تان 
مي شوند، چيس��ت؟ حاج آقا گفت آقاي رباني 
شيرازي در زندان غذا كه مي گرفت غذايش را 
با شكنجه گر ساواك در سلول مي خورد. همين 
رفتار باعث شد دو شكنجه گر س��اواك بعد از 
ديدن اين رفتارها نس��بت به زنداني ها مايم 

شوند و برخوردشان را عوض كنند. 
آزادگان مي گويند م�ا هنگام برخورد 
با مشكات وقتي با مرحوم ابوترابي و 
روحانيون صحبت مي کرديم کاماً آرام 

مي شديم و مثل آبي روي آتش بود.
حاج آقا مع��روف بودند مث��ل آب خنكي روي 
طوفان ها و آتش ها هس��تند. مي گفتند ايشان 
چشمه زالي است كه هر جا جاري شود همه 

چيز را آرام مي كند. هرجا براي كسي مشكلي 
پيش مي آمد حاج آقا ابوتراب��ي نگاهي از روي 
رأفت مي كرد، ش��خص به مرور آرام مي ش��د. 
خصوصي��ات روحي خ��ودم طوري اس��ت كه 
خيلي ها را به خاطر ش��هرت و اسم نمي پذيرم. 
اگر قرار بود كسي با ايش��ان مخالفت كند آن 
من بودم ولي من در برابر ايشان كامًا نرم بودم 
و اطاعت پذيري داشتم كه اين از خصلت هاي 

باطني و معنوي حاج آقا بود. 
شما زمان اسارت خيلي جوان بوديد. 
آيا آزادگاني که سن و سالشان بيشتر 
بود حرف هاي شما يا ديگر روحانيون 

جوان را قبول داشتند؟
ما چون وقتي اس��ير ش��ديم روحان��ي بوديم 
بچه هاي گردان م��ا و گردان ه��اي ديگر از ما 
كسب تكليف مي كردند. بيش��تر نيروهايمان 
جوان بودند و با خيال راحت تبعيت مي كردند. 
كساني هم كه سن ش��ان بااتر بود مي گفتند 
هميش��ه مطيع روحاني��ت هس��تيم و وجود 

روحانيت در ميان اسرا بركت عجيبي بود. 
خودتان وقت مي کرديد به تكاليفتان 
برس�يد يا کام�ًا وقتت�ان در اختيار 

ديگران بود؟
براي حاج آقا س��خت تر از ديگران بود چون با 
وجود تقسيم كار باز مراجعات زيادي داشتند. 
گاهي در روز 20 نفر مي خواستند با ايشان حرف 
بزنند. در روز وقت محدودي براي رسيدگي به 
امورات شخصي داشتيم كه در اين فرصت تعداد 
زيادي از آزادگان مي خواستند با ايشان حرف 
بزنند. در دروس طلبگ��ي ، قرآن و نهج الباغه 
كامل در اختيار بچه ها بوديم و اگر مي خواستيم 
چيزي ياد بگيري��م از ديگران كه دانش��ش را 
داش��تند، ياد مي گرفتيم ولي كل وقت مان در 

اختيار ديگران بود. 
عراقي ها به روحانيون م�ا در جبهه و 

اسارت چه نگاهي داشتند؟
عراقي ه��ا روي پاس��داران و روحانيون خيلي 
حساس بودند. اگر مي فهميدند كسي روحاني 
است مي گفتند پس بقيه آزادگان از او تبعيت 
مي كنند. روحان��ي در مظان اتهام ب��ود و اگر 
يك روحاني را در جبهه مي گرفتند شهيدش 
مي كردند. روحانيون زم��ان رزم لباس نظامي 
نمي پوشيدند و پس از اسارت عراقي ها متوجه 
هويتش��ان نمي ش��دند. اگر ي��ك روحاني را 
در جبهه مي گرفتن��د تبليغات زي��ادي عليه 
روحاني��ون انج��ام مي دادن��د. در اردوگاه هر 
مخالفتي كه مي شد سريع روحانيون را احضار 
مي كردند و مي گفتند مقصر ش��ما هس��تيد و 
حتماً تحريكشان كرديد تا مخالفت كنند و هر 
مخالفتي را حتي مخالفت هاي ش��خصي را به 

گردن روحانيون مي انداختند. 
پس کام�ًا به نق�ش روحاني�ت واقف 

بودند؟
بله. من را به اردوگاه��ي كه برادرم آنجا حضور 
داشت منتقل كردند. وقتي وارد اردوگاه شدم 
از قبل مي دانس��تند روحاني هس��تم. فرمانده 
اردوگاه مي گف��ت جناب ش��يخ با من دس��ت 
بيعت بده. گفتم براي چ��ه؟ گفت ما اردوگاه را 
ساكت و تميز نگه داشته ايم و نمي خواهم نظم 
اينجا به هم بخورد. گفتم ت��و فرمانده اردوگاه 
هس��تي چرا اينها را به م��ن مي گويي؟ گفت 
فرمانده ظاهري من هس��تم ولي اان كه شما 
وارد شده اي فرمانده واقعي خواهي بود. ايشان 
به نيروهايش كه ش��كنجه گر هم بودند گفت 
فعًا به اين آقا كاري نداش��ته باشيد چون اگر 
فش��ار بياوريد انتقام مي گي��رد و اردوگاه را به 

شورش مي كشاند. 

حاج  آق�ا ابوترابي وقتي اس�ير ش�د 
نماينده امام در ستاد جنگ هاي نامنظم 
بود. اگ�ر حاج آقا روحان�ي نبود کمتر 
مورد اطاعت ديگ�ران قرار مي گرفت. 
ب�ا وج�ود روحاني ب�ودن ايش�ان باز 
برخي روحانيون ب�ا حاج آقا مخالفت 
مي کردند. در آخ�ر آنها هم مي گفتند 
حاج آقا س�يد اس�ت و نماين�ده امام 
در جنگ  پس ب�ر ما هم واي�ت دارد
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آرامش مسير زندگي با نظم و برنامه ريزي 

 فرمان را 
به سوي جاده اي هموار بچرخان!

نگاه  سبك رفتار

راهكارهايي براي نظم دادن به امور

نظم،آزاديشمارامحدودنميكند

حجت ااسام عليرضا فرهنگ*
كساني كه اهل نظم و انضباط در همه امور هستند، 
به اين موضوع واقفند كه چگونه از س�رمايه عمر 
خود به خوبي استفاده كنند و در اين مسير حتي 
توانسته اند الگويي براي ديگران شوند. چه خوب 
است انس�ان هرچيزي را براي زندگي خود مفيد 
دانست و از هر زماني كه پي به اهميت آن برد، در 
آن مسير قدم بردارد. به قول معروف ماهي را هر 
وقت از آب بگيري، تازه است. ذات و درون انسان 
دوست دارد هيچ عيب و نقصي در او وجود نداشته 
باش�د و در زندگي هرچيزي را در جاي خود و در 
وقت و زمان خود به بهترين وجه به پايان برساند تا 
با مشكل و نگراني تمام نشدن كارهاي نيمه تمام يا 
تلف شدن اوقات ارزشمند خود به حالت استرس 

و نگراني در زندگي دچار نشود. 
   

 راز شگفت انسان هاي موفق
نظم و انضباط ابعاد بس��يار گس��ترده اي دارد و از لحاظ 
دنيايي و آخرتي برنامه هاي م��ادي و معنوي بايد مورد 
توجه قرار گيرد. اين مهم تمام ابعاد عمر انس��ان را در بر 
مي گيرد و از زمان كودكي تا پيري براي انسان مطرح و 
مهم است. در مس��ائل دنيوي در هر شغل و حرفه اي به 
نظم و انضباط و ترتيب امور نياز است. در زندگي زناشويي 
و لذت بردن از زندگي همه نيازمند آن هستيم و در يك 
كام وقتي خداي متعال تمام كاره��ا و برنامه هايش بر 
اساس يك نظم خاصي براي بشر طراحي شده، در همه 
امور حتي از همان بدو خلقت تا مرگ و حتي بعد از مرگ 

و تا قيامت ذره ذره نظم و انضباط موج مي زند. 
از طرفي وقتي به زندگ��ي افراد موفق ن��گاه مي كنيم، 
مي بينيم حتي كس��اني كه اعتقادي به خداوند ندارند 
اما نظم را س��رلوحه زندگي قرار داده اند، بي ش��ك يكي 
از عوامل مهم موفقيت آنان برنامه ريزي و نظم و ترتيب 
در زندگي بوده است. انسان هاي موفق و بسيار اثرگذار 
و ماندگار و معتقد ب��ه خداوند نيز تم��ام موفقيت هاي 

خود را مديون حركت در برنام��ه منظم خداي متعال و 
برنامه ريزي و نظم و انضباط طبق دس��تورات خدا قرار 
داده اند. از اي��ن لحاظ بايد به اين امر بس��يار مهم توجه 
بيشتري شود تا بتوانيم در زندگي موفق و از هزينه هاي 

اضافي كه بر عمر ما تحميل مي شود، دوري كنيم. 
 هستي بر مدار نظم مي چرخد

خداي متعال عالم را بر اساس نظم و ترتيب آفريده و براي 
هرچيزي اندازه اي مقدر كرده است. در آيات قرآن به اين امر 
اشاره شده اس��ت كه بايد بر محور نظم و ترتيبي كه خداي 
متعال براي زندگي مشخص كرده است، حركت كرد؛ چراكه 

تجاوز از اين حدود باعث ظلم به خود و ديگران مي شود. 
هدف از بعث��ت پيامبران ني��ز تنظيم زندگ��ي و برنامه 
مردم براي سعادت آخرت بود. تنظيم كردن برنامه هاي 
خودمان طبق دستورات ديني نشان از ايمان واقعي افراد 
است و هركسي كه بر اين اساس زندگي كند، منظم ترين 

افراد است. از اين جهت مؤمن واقعي كسي است كه در 
اين راستا حركت كند. 

نظم از كودكي تا پيري سفارش بزرگان دين بوده است. 
نظم و برنامه ريزي در هر س��ن و هر زماني و از طرف هر 
انساني مي تواند مورد توجه قرار گيرد. دين مبين اسام 
و بزرگان اسام اساس موفقيت در كارها را برنامه ريزي و 
حركت در مسيري صحيح و سفارش از بدو تولد تا مرگ 
مي دانند. نظم يعني آراستگي و سر و س��امان دادن به 
كارها. نظم يعني هماهنگي يا اينكه چيزي را با چيزي 
مرتب كردن و كاري را سر و سامان دادن. انضباط يعني 
وفاي به همان نظمي كه مد نظر است. درواقع نظم يعني 
يك ترتيب و ساز و كاري درست در هر كاري تا با مشاهده 
آن پي به حكيمانه بودن آن كار برده شود. وقتي نظم را 
در طبيعت مشاهده مي كنيم، پي به وجود حكيمي در 
پس پرده اين عالم مي بريم كه به اين زيبايي و نظم باعث 

نشاط و شادابي عالم شده است. فصول مختلف هركدام 
جلوه اي از نظم و زيبايي خالق هس��تي را نشان مي دهد 
كه درس بزرگش براي ما نظ��م در امور مادي و معنوي 

زندگي است. 
 تجلي نظم در عبادت

نظم به عن��وان يك برنام��ه قانوني از ط��رف خدا براي 
بش��ريت در طول زمان ها بوده اس��ت. اگر همه در پرتو 
يك قانون منظم الهي حركت كني��م، از هدايت بهتري 
در زندگي بهره مند مي ش��ويم. اين دستور تربيتي الهي 
هم براي جس��م انس��ان و هم ب��راي روح او فايده هاي 
زيادي دارد. خداوند زمان ش��روع و پاي��ان غذا خوردن 
براي يك عمل عب��ادي مث��ل روزه را در قالب يك نظم 
خاصي به تصوير كش��يده و همين دستورات براي نماز 
هم ذكر شده اس��ت. خداي متعال به پيامبر خود براي 
رسيدن به درجه رضايتمندي از زندگي دعوت به صبر 
براي اجراي نمازهاي پنج گانه و ارتب��اط با خود را براي 
تربيت و نظم بخش��ي به زندگي در اين آي��ه اينطور به 
تصوير مي كشد: َفاْصِبْر َعلى  ما يَُقولُوَن َو َسِبْح بَِحْمِد َربَِك 
َقْبَل ُطُلوِع الَشْمِس َو َقْبَل ُغُروبِها َو ِمْن آناِء اللَْيِل َفَسِبْح َو 
أَْطراَف الَنهاِر لََعلََك تَْرضى : پس در برابر آنچه مى  گويند، 
صبر كن! و پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن تسبيح 
و حمد پروردگارت را به ج��ا آور و همچنين )برخى( از 
ساعات شب و اطراف روز )پروردگارت را( تسبيح گوى. 

باشد كه )از الطاف الهى( خشنود شوى. 
برنامه ريزي و نظم در عب��ادت به ويژه در زندگي والدين 
بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر پدر و مادر به خصوص مادر 
در همان هفت س��ال اول زندگي كه بيشتر وقت فرزند 
در محيط منزل سپري مي ش��ود، مثًا به نماز اول وقت 
اهميت بدهند، فرزند متوجه مي شود كه نظم در عبادت 
يعني چه. اما اگر مراعات اول وقت در نماز و عبادات ديگر 
نشود، از همان جا فرزند به اشتباه مي افتد و فكر مي كند 
در مسائل عبادي نظم و انضباطي نيست و برايش نظم در 

اين امور معنايي ندارد. 
*كارشناس مذهبي و پژوهشگر سبك زندگي

    زهرا سروي
بد نيست كه بحث درباره ويژگي مطلوب نظم پذيري 
را با چند سؤال آغاز كنيم؛ آيا شما تا به حال با شخص 
نامنظمي ك�ه موفق هم باش�د برخ�ورد كرده ايد؟ 
به نظر ش�ما م�ردم جوام�ع قانونمن�د و نظم پذير، 
موفق ترند يا مردم كشورهايي كه دچار هرج ومرج 
و بي قانوني هستند؟ در مورد خودتان چه؟ زماني كه 
كارهايتان را با نظم و ترتيب انجام مي دهيد، بازدهي 
مطلوب تري داريد ي�ا هنگامي كه بدون هيچ برنامه 
خاصي و به صورت كامًا تصادفي به انجام كارهايتان 
مي پردازيد؟ با پاسخ دادن به اين پرسش ها متوجه 
مي شويم، همه ما كمابيش با اين موضوع كه يكي از 
اصول موفقي�ت در زندگي، ش�غل، تحصيل و ديگر 
فعاليت هاي انسان، نظم است موافقيم؛ چراكه غفلت 
از اين نكته مهم، اوقات گرانبها و برگش�ت ناپذير و 
بس�ياري از فرصت هايي را كه انس�ان مي توانست 
براي ايجاد يك زندگي ثمربخش و سعادتمند به كار 

گيرد، هدر مي دهد. 
         

   اعمالمان را تحت كنترل و قاعده درآوريم
دكتر علي ش��ريعتمداري در كتاب روان شناس��ي تربيتي 
نظم را اينگونه تعريف كرده است: »نظم به معناي صحيح 
يعني اينكه فرد شخصاً اعمال خود را تحت قاعده درآورد، 
خويش��تن را كنترل و هدايت كند و با توجه به آثار و نتايج 

اعمال خويش اقدام نمايد.« 
بر طبق اين تعريف نظم از چند مؤلفه تش��كيل شده است 

كه عبارتند از:
آگاهي و بصيرت: يعني تنها در صورتي كه نظم بر مبناي 
شناخت فرد نسبت به اصول و قواعد و فوايد و آثار آنها ايجاد 
شود، مقبول بوده و فرد بدون هيچگونه رنج و خستگي بر 

اساس آن عمل مي كند. 

آزادي مشروط: نظم به معناي محدود كردن آزادي فرد 
نيست، بلكه به منظور آن اس��ت كه رفتار و فعاليت فرد را 
معقوانه بر طبق ضابطه ها و معيارهاي منطقي و مشخصي 
درآورد. ضابطه و معيارهايي كه هم به سود فرد است و هم 

به سود جامعه. 
خودكنترلي يا انضباط شخصي: يكي از اصول مهم در 
منظم بودن اين است كه فرد از روي اختيار آن را بپذيرد. به 
عبارت ديگر فرد شخصاً اعمال و رفتار خود را كنترل كرده 
و تحت نظم و قاعده درآورد و با توجه به آثار و نتايج اعمال 
خويش اقدام كند. يك فرد منظم در مراحل مختلف زندگي 
خويش عاقانه رفتار مي كند و با ارزيابي و تدبير، رفتارهاي 
خود را مديريت مي كند. چنين فردي قادر است عواطف و 
احساسات خود را كنترل كرده، ارزش هاي صحيح اخاقي 
را بپذيرد، در زندگي جمعي احساس مسئوليت مي كند، به 
حقوق و وظايف خود آشنا اس��ت و برنامه زندگي شخصي 
خود را از لح��اظ مس��ائل مختلفي چون ع��ادات غذايي، 

استراحت، تفريح، مطالعه و... درست تنظيم مي كند. 
مداومت: نظم را نمي توان به صورت مقطعي يا در يك زمان 
مشخص ايجاد كرد، بلكه بايد در طول زمان در فرد شكل 
گيرد. چنانچه نظم در اثر تمرين و تكرار در افراد به صورت 
يك عادت آگاهانه درآيد، از ثبات و دوام بيشتري برخوردار 

خواهد بود. 
پيامدهاي نظ�م: داشتن نظم و ترتيب، مانند بهره مندي 
از هر ويژگي مطلوب ديگ��ري، پيامدهاي مطلوب فراواني 
دارد كه مهم تري��ن آنها كاهش اس��ترس و ايجاد آرامش، 
ايجاد تعادل بيش��تر، صرف وقت بيش��تر براي خانواده و 
دوس��تان، الگوبرداري ديگران، صرفه جويي و پيشرفت در 

زندگي است. 
با اين تعريف آيا ش��ما فرد منظمي هس��تيد؟ اگر از شما 
بپرس��ند كه آيا خود را فرد منظمي مي دانيد يا خير؟ چه 
پاسخي مي دهيد. پاسخ شما هرچه باشد احتمااً صحيح 

نيست. نتايج پژوهش جالب روان شناسي به نام برنر دانشگاه 
كاليفرنيا نشان داده است غالباً افراد منظم ميزان منضبط 
بودن خود را كمتر از حد معمول ارزيابي كرده و در مقابل 

افراد نامنظم خود را اشخاص تقريباً منظمي مي دانند. 
   اين توصيه ها را جدي بگيريد

اگر از جمله افرادي هس��تيد كه هر روز صبح قبل از ترك 
خانه بايد مدت مدي��دي دنبال يك دس��ت لباس تميز و 
مناسب يا كتاب و جزوه هايتان بگرديد و سرانجام در حالي 
كه از ظاهرتان زياد راضي نيستيد از منزل خارج مي شويد 
يا اينكه ميز كارتان آنقدر شلوغ است كه ناچاريد براي پيدا 
كردن برگه اي كه دي��روز آخر وقت روي آن گذاش��ته ايد 
تمام وسايلتان را از روي ميز جمع كنيد، به شما پيشنهاد 
مي كنيم كه راهكارهاي ارائه شده در اين بخش را مطالعه 
كرده و ب��ه كار بنديد تا آرامش بيش��تري را در زندگي تان 

تجربه كنيد. 

- براي خود اهداف��ي تعيين كنيد. هدف عبارت اس��ت از 
خواست و اراده قوي براي رسيدن به مطلوبي خاص كه با 
انجام اعمال آگاهانه براي دستيابي به نتيجه همراه است. 
از روابط موجود ميان عوامل مختلف غافل نش��ويد. براي 
رسيدن به اهداف خود برنامه ريزي كنيد. سعي كنيد در هر 

روز فعاليت هايي را براي نيل به هدفتان انجام دهيد. 
- عادت به كار را در خود تقويت كنيد. توماس هاكسلي كه 
هم زيست شناس بود و هم در تعليم و تربيت صاحب نظر، 
مي گويد: شايد باارزش ترين نتيجه تعليم و تربيت اين باشد 
كه توانايي پيدا مي كنيم تا خود را واداريم كه آنچه را بايد 
انجام داد، به موقع انجام دهيم، چه بپسنديم و چه نپسنديم. 
اين نخستين درسي اس��ت كه بايد آموخته شود. انضباط 

يعني انجام كارهاي درست در زمان مناسب. 
- مس��ئوليت اعمال خود را بپذيريد. »هر فرد مسئول رفتار 
خويش است«. اين جمله نه تنها از سوي پيامبر اسام)ص( 
در احاديث مختلف نقل شده است، بلكه در سال هاي گذشته 
به عنوان مبحثي اساسي در كتب و نوشتارهاي روان شناختي 
به چشم مي خورد. هنگامي كه شما مسئوليت رفتارهاي خود 
را پذيرفته و پيامدهاي ناش��ي از آن را به حساب بدشانسي 
يا ضعف و سستي ديگران نگذاريد، قبل از انجام هر عمل به 
نتايج آن فكر كرده و براي انجام هرچه بهتر آن برنامه ريزي 

مي كنيد و با نظم و دقت پيش مي رويد. 
- وقت شناس باشيد و هنر مديريت زمان را بياموزيد. براي 
اين كار مي توانيد دفترچه اي تهيه كرده و به مدت يك هفته 
فعاليت هاي روزانه خود را در آن يادداش��ت كنيد. با مرور 
اين دفترچه مي توانيد فعاليت هاي ضروري، فعاليت هاي 
غيرضروري و فعاليت هايي كه باعث اتاف وقتتان مي شوند 
را از هم تشخيص داده و با حذف فعاليت هاي نامطلوب زمان 
بيشتري را به فعاليت هاي سودمند و مفيد اختصاص دهيد. 
به عاوه سعي كنيد هيچگاه كارهايتان را تا آخرين فرصت 

اعام شده به تعويق نيندازيد.

عبادتي كه به زندگي ما نظم مي بخشد
صبح ، ظهر و شب از او كمك مي خواهيم سبك برنامه ريزي

توماس هاكس�لي كه هم زيست شناس 
بود و هم در تعليم و تربيت صاحب نظر، 
مي گوي�د: ش�ايد باارزش تري�ن نتيجه 
تعلي�م و تربيت اين باش�د ك�ه توانايي 
پيدا مي كني�م ت�ا خ�ود را واداريم كه 
آنچه را باي�د انج�ام داد، به موقع انجام 
دهيم، چه بپس�نديم و چه نپس�نديم. 
اين نخس�تين درس�ي اس�ت ك�ه بايد 
آموخت�ه ش�ود. انضب�اط يعن�ي انجام 
كاره�اي درس�ت در زم�ان مناس�ب

   بهنام صدقي
زندگي همانند جاده اي اس�ت كه هركسي 
با خ�ودروي خ�ود در ح�ال عب�ور از آن و 
طي كردن س�فر زندگي خود است. فرمان 
دس�ت ش�ما قرار گرفته و به هر سمت كه 
بچرخاني�د وارد جاده اي جديد مي ش�ويد 
و مس�ير زندگي خود را تغيي�ر مي دهيد. 
انتخاب با شماست كه فرمان را سمت دره 
بچرخانيد يا سمت دشت يا در جاده اصلي 
بمانيد. جاده اي كه در آن هستيد، اگر صاف 
و هموار باشد سفر را براي شما لذتبخش تر 
و اگر داراي چاله هاي ريز و درشت فراوان و 
پر از دست انداز و س�رعت گير باشد، آن را 
به كامتان تلخ مي كند. اگر زندگي منظمي 
داشته باشيم، بي شك مسير برايمان هموار 
خواهد شد اما اگر فردي بي نظم و بي انضباط 
باش�يم، هيچ چيز س�ر جاي خودش قرار 
نمي گيرد و سرتاسر زندگي دچار آشفتگي 
و تاطم مي ش�ود و س�فر را به كاممان تلخ 

مي كند. 
         

از منظ��ر رفتارشناس��ي منظ��م ب��ودن ارتباط 
مستقيمي با شخصيت و رفتار بنيادين هر فردي 
دارد. نظم از آن دست خصوصيات و ويژگي هايي 
اس��ت كه زمينه آن در س��نين كودك��ي ايجاد 
مي شود و در اين بين والدين و مدرسه از اهميت 
بسزايي برخوردار هس��تند. والدين اصلي ترين 
نقش را در اين زمينه عهده دار هستند. با مراقبت 
و آموزش در دوران كودكي فرزندان پدر و مادرها 
مي توانند اين اخاق نيك و پسنديده را در خلق 
و خوي آنان ايجاد كنن��د. البته بخش اعظمي از 
اين آموزش را مدرس��ه انجام مي دهد. در دوران 
مدرسه كودكان آموزش مي بينند كه سر ساعت 
حاضر شوند، به موقع تكاليفشان را انجام دهند و 

هميشه مرتب و آراسته باشند. 
تقريباً هم��ه ما زم��ان كودكي وقتي ن��ام ناظم 
مدرس��ه مان را مي ش��نيديم، لرزه بر انداممان 
مي افت��اد و از ي��ادآوري چه��ره او در ذهنمان 
خودداري مي كرديم. هميشه ترس خاصي از او 
داشتيم و هرگز دلمان نمي خواست با او روبه رو 
شويم. اما حاا كه بزرگ شده ايم و ياد آن روزها 
مي كنيم، به ترس هايمان مي خنديم و بابت نظم 
و انضباطي كه او به ما آموزش داده است، هميشه 

قدردانش هستيم. 
خوش نظمي تأثيرات مثبت��ي بر اعصاب و روان، 
حس مس��ئوليت پذيري، روابط نيك با ديگران 
و زندگي م��ان دارد. پس با پ��رورش اين اخاق 
مثبت در خودمان مي توانيم از اثرات باارزش آن 

بهره مند شويم. 
اتفاق ه��ا و كارهاي روزانه مانن��د قطعات پازلي 
هس��تند كه با گذاش��تن هريك از آنها سر جاي 
خودش��ان مي توان از آش��فتگي وض��ع موجود 
خاص شد و نظاره گر تصوير زيبايي كه در آخر 
نمايان مي شود، بود. ازمه منظم بودن هر فردي 
داشتن برنامه اي براي انجام امور روزانه است. هر 
روز صبح كه از خواب بيدار مي شويم، مي توانيم 
با در نظر گرفت��ن كارهاي مربوط ب��ه آن روز و 
مشخص كردن زمان انجام هريك از آنها با ذهني 

باز به سپري كردن روزمان بپردازيم. 
تعيي��ن اه��داف و برنامه ريزي بلندم��دت براي 
رس��يدن به آنها نيز به زندگي مان نظم ويژه اي 
مي بخش��د. ضمن توجه به امور كوچك و بزرگ 
و با برنامه ريزي روزانه، ماهانه و ساانه به راحتي 
خود را از كافگي و دلمشغولي ها رها كرده و از هر 
لحظه زندگي مان لذت خواهيم برد. پس اكنون 
با يك كاغذ و خودكار شروع به تعيين امور روزانه 
و اهدافتان كنيد و مشخص كنيد كه برنامه تان 
در زندگي چيست؟ خواهيد ديد كه تا چه اندازه 
از تأثير اين ساماندهي كوچك بر آرامش روان و 

انگيزه تان شگفت زده مي شويد. 
»سحرخيز باش تا كامروا شوي«؛ اين جمله اي 
است كه از زمان هاي گذشته بيان مي شده و هنوز 
هم كارايي ويژه خود را دارد. صبح داراي شور و 
نشاط خاصي است و هر روز با ديدنش انسان اين 
نكته را ب��ه خود يادآوري مي كند كه ش��كرگزار 
نعمت هاي الهي و همچنين ق��دردان پروردگار 
خويش براي داش��تن فرصتي دوباره باشد. شب 
زمان استراحت اس��ت و روز زمان فعاليت. بدن 
انسان از ساعت 10 شب نياز به خواب و استراحت 
دارد و در هر بازه زماني به دفع سموم و تازه كردن 

بخش ها و عضوهاي مختلف مي پردازد. 
سعي كنيد ش��ب ها به موقع به رختخواب خود 
برويد و به اس��تراحت بپردازيد تا صبح زود پس 
از استراحتي كامل برخيزيد و به امور روزانه تان 
رسيدگي كنيد. بر هم خوردن اين چرخه باعث 
آسيب جدي به سيستم اعصاب و روان مي شود 
و عملكرد بس��ياري از اندام هاي داخلي و حتي 
پوست و مو را نيز دچار اختال مي كند. همچنين 
سحرخيزي باعث مي ش��ود زمان بيشتري را تا 
پايان روز در اختيار داشته و درنتيجه سر فرصت 
طبق برنامه ريزي ك��ه از قبل انج��ام داده ايد به 
كارهايتان بپردازيد و نظم را اجرا كنيد. پس هواي 
مطبوع صبح را از دس��ت نداده و با استشمام آن 

انرژي ازم تا پايان روز را دريافت كنيد. 
در هر دوره از برهه زماني در حال سپري كردن 
و دس��ت و پنجه نرم كردن با ح��وادث، اتفاقات 
و پشت سر گذاش��تن آن دوران خاص هستيم. 
در دوران كودكي به دليل نداش��تن توانايي در 
تصميم گيري هاي درس��ت و انجام امور، بيشتر 
بزرگ ترها مراقب كودكان هستند. در اين دوران 
با مش��خص كردن زمان انجام تكاليف درس��ي، 
بازي كردن، استراحت كردن، زمان خواب، زمان 
صرف غذا و... مي تواني��د زندگي آنها را مديريت 
كرده و به آن نظم ببخشيد. اما در دوران نوجواني 
و جواني بسياري از امور را به خودشان بسپاريد 
و فق��ط از دور مراقب باش��يد و هر جا از مس��ير 
نظم زندگي خارج ش��دند، به آنها گوشزد كنيد. 
در دوران بزرگس��الي و كهنسالي شخص نيازي 
به غير نداش��ته و عامل نظم در ش��خصيت وي 
نهادينه شده است. سعي كنيد به موقع در محل 
كار خود حاضر شويد تا از استرس شغلي به دور 
باشيد. همچنين سر وقت در كاس درس حاضر 
شويد تا در پي عجله به منظور رسيدن به محل 
مورد نظر دچار حوادث، اتفاقات و حتي درگيري 
با ديگران مثل راننده ها، عابران و... نشويد. اتاق 
مديريت زندگي تان را پيدا كنيد و از نظم ناشي 

از آن لذت ببريد. 
حس مسئوليت پذيري را از همان دوران كودكي 
به فرزندان خود آموزش دهيم. اين عامل سبب 
مي ش��ود كه منظم بودن جزئي از خلق و خوي 
آنها ش��ود و در بزرگس��الي نيز تبديل به فردي 
خوش نظم ش��وند.  به طور مث��ال انجام تكاليف 
درس��ي و كارهاي شخصي ش��ان را به خودشان 
واگذار كنيد. به آنها يادآور ش��ويد كه كسي جز 

خودشان مسئول كارهاي اشتباهشان نيست. 
افرادي كه در كودكي نظ��م را نياموخته اند، در 
بزرگس��الي نيز نه تنها به خود بلكه به جامعه و 
ديگران هم آس��يب وارد مي كنند. آنها از زير بار 
مس��ئوليت هاي زندگي ش��انه خالي كرده و در 
مسير زندگي مشترك هم، همسفر بدي بوده و 
باعث آزار و اذيت خود و ديگران مي ش��وند. پس 
اين بار حل ك��ردن پيك ش��ادي فرزندتان را بر 

عهده خودش بگذاريد. 
س��عي كنيد جزو افرادي باش��يد كه هميش��ه 
قولشان قول اس��ت. فردي كه خوش قول است 
تمام برنامه ها و كارهاي��ش را طوري مي چيند 
كه بتواند به راحتي به همه امور رسيدگي كند. 
درنتيجه نظم و انضباط هميشه در زندگي چنين 
افرادي به چشم مي خورد. فردي كه ذاتاً انسان 
بدقولي است، هميشه حس��ي منفي با خود به 
همراه دارد و دائم��اً منتظر رفتار ناراحت كننده 
و ابراز نارضايتي از سوي ديگران است و موجي 
از اس��ترس ها و دلنگراني ه��ا مدام آنه��ا را فرا 
مي گيرد. رعايت خوش قول��ي باعث ايجاد نظم 
در زندگي و شخصيت ش��ما مي شود. پس اين 
بار كه به ش��خصي قولي داديد سعي كنيد پاي 

آن بايستيد. 
اكنون با نظمي كه به زندگي تان بخش��يده ايد، 
مي تواني��د فرم��ان را س��مت ج��اده اي هموار 

بچرخانيد و از سفر در اين مسير لذت ببريد. 

حس مسئوليت پذيري را از همان 
دوران كودك�ي به فرزن�دان خود 
آموزش دهي�م. اين عامل س�بب 
مي ش�ود كه منظم بودن جزئي از 
خلق و خوي آنها شود و در بزرگسالي 
نيز تبديل به فردي خوش نظم شوند

خودكنترل�ي يا انضباط ش�خصي: يكي از 
اصول مهم در منظم بودن اين است كه فرد 
از روي اختيار آن را بپذيرد. به عبارت ديگر 
فرد ش�خصًا اعمال و رفتار خود را كنترل 
كرده و تحت نظم و قاعده درآورد و با توجه 
به آثار و نتايج اعمال خوي�ش اقدام كند. 
يك فرد منظ�م در مراحل مختلف زندگي 
خويش عاقانه رفتار مي كن�د و با ارزيابي 
و تدبير، رفتارهاي خود را مديريت مي كند



  فاطمه حسيني
آغاز و انجام ورود ميس�يونرهاي مذهبي به ايران، 
از مدخل هاي پهلوي پژوهي به ش�مار مي رود. اين 
موضوع از آن نظر كه مي تواند وابس�تگي هاي پيدا 
و پنهان دربار و وابستگان آن را نمايان سازد نيز در 
خور توجه است. در مقال پيش روي، اين پديده در 
ادوار پهلوي اول و دوم مورد بررسي قرار گرفته است. 
اميد آنكه تاريخ پژوهان معاصر را مفيد و مقبول  آيد. 

   
ورود ميس��يونر هاي مذهبي به كش��ورهاي اسامي، 
همواره با دغدغه و چالش مواجه بوده است. از آنجا كه 
اقدامات هيئت هاي مذهبي امريكايي در سرزمين هاي 
مسلمان خدشه بر دين و دولت وارد مي كرد، ميسيونرها 
تحت پوشش خدمات اجتماعي، بهداشتي و فرهنگي 
آيين مسيحيت را تبليغ مي كردند. به طوركلي در سال 
1900م. نزديك به7ه��زار امريكاي��ي در بيش از 30 
كشور جهان مشغول آموزش كتاب مقدس بودند اما در 
سده هاي بعد و با تغيير بنيادي در ساختارهاي اجتماعي، 
فرهنگي و سياسي اروپا اين وظيفه تا حد زيادي تغيير 
ماهيت داد و از مبلغان مذهبي، سفيراني سياسي ساخت 
كه گاه چنان قدرت مي يافتند ك��ه تأثيرگذار در امور 
داخلي كشور مي شدند و به پشتوانه همان نيز به اسام 
دست اندازي مي كردند كه البته با مقابله فكري- قلمي 
رهبران دين��ي و گاه فرات��ر از آن از جانب مردم مواجه 
مي ش��دند. تحليلگران امريكاي��ي نظير»جيمز بيل و 
آبراهام نيكسون« اذعان داشتند امريكايي ها به تناوب 
سعي مي كردند با انتشار پيام هايي، توده هاي مسلمان 
شيعه را به دين مسيح دعوت كنند، اما اين دعوت ها از 
سوي شيعيان به سردي رد مي شد و آنها پيشرفت زيادي 
در برانداختن آيين اسام نداشتند. بااين  حال نمي توان 
از نقش آنها در مقام زمينه سازان آشنايي و دوستي ميان 
ايران و امريكا و تأثير آن در گسترش روابط، نفوذ و سلطه 

امريكا در ايران غافل ماند. 
در فعاليت هاي آموزش��ي و پزش��كي، امكان استفاده 
از ُمَبلِغ زن در مدارس و بيمارس��تان ها فراهم مي شد 
كه خ��ود براي بخش��ي از جامع��ه هدف ج��ذاب بود. 
انتشار تصاوير، كتب و جزوه هاي تبليغي در مدارس و 
بيمارستان ها امري رايج بود. كش��يش ساموئل زومر، 
رئيس هيئت ميس��يونري در بحرين و مركز كنفرانس 
عمومي مبلغان پروتس��تان در س��ال 1906م. عقيده 
داشت مدارس بهترين تكيه گاه ميسيونرهاي مسيحي 

در تماس با مسلمانان است. بيشتر مبلغان در كشورهاي 
اسامي عقيده داشتند مدارس ميسيونري دروازه هاي 
تمدن غربي را به روي دانش آموزان مي گشايد و آنها را 
از شيوه زندگي شرقي ناراضي مي كند و اين نارضايتي 
به تدريج تمايل به روي گرداندن از وضعيت خود به سوي 

تمدن غربي را موجب مي شود. 
  ورود ميسيونر ها به تهران

در نيمه دوم قرن 19م/13ق در بعضي محات تهران 
مس��يحيان و يهوديان س��اكن بودند. دو محله عمده 
مسيحي نش��ين تهران عب��ارت بودند از دروازه ش��اه 
عبدالعظيم با حدود 40 خان��وار ارمني و دروازه قزوين 
كه محله جديدتري بود، با حدود70 خانوار ارمني. هر 
محله كليسايي داشت. تهران به علت جايگاه سياسي و 
پايتخت مورد توجه ميسيون های امريكايي قرار گرفت. 
در سال 1870م/1287ق يكي از آسوريان مبلغ به نام 
»گيورگيس« گاه به تهران مي آمد و كتب تبليغي توزيع 
مي كرد. سپس ميسيون فردي به نام »جيمز باست« را 
مأمور بررسي امكانات تبليغ در تهران و همدان كرد و 
چون تهران را مناسب تر ديد، باست همراه خانواده اش و 
يك مبلغ ديگر در سال1872م/1289ق به تهران آمد 
و مدتي بعد كليسايي با 12عضو در تهران تأسيس نمود 
كه يك نفر از اعضاي آن مس��لماني بود كه تغيير دين 
داده بود، اما ارامنه مقيم تهران نسبت به فعاليت باست، 

واكنش نشان دادند. 
  عملكرد ميسيونرها در دوره رضاشاه

طرح ايجاد كليساي تبش��يري ايران به وسيله مبلغان 
امريكايي و انگليسي در زمان رضاخان طراحي شد، اما 
انجام نش��د. يكي از اقدامات اين طرح، تشكيل كميته 
مشترك ادبيات مسيحي بود و بر انتشار كتب مذهبي 
و مجات تبليغي مسيحي در ايران نظارت مي كرد كه 
ثمره اين طرح بود و به تدريج باعث پيوستن محصاني 
كه در مدارس ميس��يونري تربيت  ش��ده و دوره هاي 
مذهبي را در ايران يا امريكا فراگرفته بودند به عضويت 
كليساي انجيلي كه در سال 1329ش. ايران به عضويت 

شوراي آن كليسا درآمده بود، شد. 
پيروزي در جنگ جهاني اول و تغيير سياست هاي دولت 
امريكا بر رفتار مبلغان امريكايي در ايران نيز اثر گذاشت. 
تا قبل از اتمام جنگ حفظ جان ميسيونرها و رسيدگي 
به امور آنها از عوامل ارتباط ايران و امريكا بود اما بعد از 
جنگ، دستيابي امريكا به ذخاير نفتي ايران با توجه به 
پيدايش شركت هاي بزرگ نفتي در امريكا و تاش براي 

دور كردن روسيه از ايران و ذخاير آن حضور امريكا را در 
منطقه خاورميانه و ايران پررنگ كرد و سقوط سلسله 
قاجاريه در ايران و روي كار آمدن دولت پهلوي به كمك 
كودتاي انگليسي، فرصت را براي مبلغان مذهبي فراهم 

كرد تا بتوانند به فعاليت هاي خود ادامه دهند. 
ميس��يونرها ابتدا به حمايت از سياست هاي فرهنگي 
پهلوي كه با تكيه  بر ناسيوناليسم افراطي و سكواريسم 
سعي در تضعيف فرهنگ و مذهب داشت برآمدند. آنها 
در ارزيابي اوليه از حكومت رضاشاه، ديكتاتوري نظامي 
را براي ايران ضروري مي دانستند. آنها از خارج نشدن 
قدرت و اختيار از دس��ت حكومت، تأس��يس مدارس 
دولتي، كش��ف حجاب، تحميل لباس ه��اي غربي به 
مردان ايراني و تضعيف و سركوب آيين و مذهب اسام 
كاماً رضايت داشتند. رشد بي سابقه تعداد دانش آموزان 
مدارس امريكايي و انگليسي در زمان رضاشاه تا اندازه اي 
تحت تأثير فضاي فرهنگي خاصي بود كه دولت از آن 

حمايت مي كرد. 
س��اموئل جردن، رئيس كالج البرز و كش��يش ارش��د 
كليس��اي پرس��بيترين امريكا در ايران از جذب افكار 
ليبرالي به وسيله دانشجويان كالج البرز احساس رضايت 
مي كرد و اين افكار را مانع نفوذ كمونيست مي دانست. 
تمايل قلبي دولت حاكم به داشتن رابطه با كشورهاي 
مزبور و از سوي ديگر تمايل حكومت پهلوي بر تشكيل 
يك دولت- ملت بود و ترويج عقايد مشترك و فرهنگ 
يكسان در بين عامه مردم و چون تعاليم مدارس خارجي 
قابل كنترل نبود، دولت ايران مي خواست مدارس را در 
اختيار داشته باشد و از طريق آموزش وپرورش، يك نظام 

فكري واحد ايجاد كند. 
هنگامي ك��ه رضاش��اه تصمي��م گرف��ت م��دارس و 
بيمارستان هاي مبلغان در شهرهاي مختلف را به اموال 
دولتي تبديل و از آنها در اجراي برنامه هاي فرهنگي خود 
استفاده نمايد، مبلغان مسيحي غافلگير شدند! دولت 
مي خواست ضمن استفاده از دهها مدرسه و بيمارستان 
فعال و معتبر مبلغان، در هزينه هاي آموزشي و بهداشتي 
صرفه جوي��ي كند و از س��وي ديگر بتواند ب��ر اعمال و 
برنامه هاي آنها نظارت كامل داشته باشد، زيرا مدارس 
ميسيونري گزارش كاملي از عملكرد خود به دولت ارائه 
نمي دادند و در بسياري از موارد، طبق برنامه آموزشي 
ايران رفتار نمي كردند. روابط مبلغان با دولت ايران تيره 
شد و وقتي نتوانستند با توجه به برنامه دولت به فعاليت 
خود در ايران ادامه دهند و ميس��يونرها از جدي بودن 

ميسيونرها ابتدا به حمايت از سياست هاي 
فرهنگي پهلوي كه با تكيه  بر ناسيوناليسم 
افراطي و سكواريسم سعي در تضعيف 
فرهنگ و مذهب داش�ت برآمدند. آنها 
در ارزيابي اولي�ه از حكومت رضاش�اه، 
ديكتاتوري نظامي را براي ايران ضروري 
مي دانستند. آنها از خارج نشدن قدرت و 
اختيار از دست حكومت، تأسيس مدارس 
دولتي، كشف حجاب، تحميل لباس هاي 
غربي به مردان ايراني و تضعيف و سركوب 
آيين و مذهب اسام كاماً رضايت داشتند
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گذري بر تاريخچه ورود ميسيونرها به ايران در ادوار پهلوي اول و دوم

 مبلغان مذهبي
 حاميان ساختارشكني پهلويستي
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  شاهد توحيدي 
به ش��هادت اس��ناد وآثار، 
س��يدعبداه  آي��ت اه 
بهبهاني از رهبران تراز اول 
مشروطيت ايران به شمار 
م��ي رود. اين امري اس��ت 
كه مورد وف��اق موافقان و 
مخالفان اوست. با اين همه 
و پيش از اثري كه هم اينك 
درصدد معرفي آن هستيم، 
در باره زندگي و زمانه وي اثري مستقل به رشته تحرير 
در نيامده بود. در ساليان اخير، جناب شهريار بهبهاني 
از نوادگان آيت اه بهبهاني سعي كرده است تا با تأليف 
و انتش��ار اثر تاريخي- پژوهش��ي»زندگي سياسي و 
اجتماعي سيدعبداه بهبهاني« تا حدي به پر كردن 
اين خأ مبادرت ورزد. هم او در ديباچه كتاب خويش 

آورده است: 
»درباره  نقش آفرينان انقاب مشروطه، منابع مختلفي 
اعم از وقايع نگاري، بيوگراف��ي و اتوبيوگرافي موجود 
است؛ اما س��يدعبداه بهبهاني نه خود فرصت آن را 
يافت تا حوادث زندگي اش را به رشته  تحرير درآورد و 
نه اطرافيان، بازماندگان و همرزمانشان بدين كار همت 
گماردند. اين در حالي اس��ت كه در كليه  متوني كه 
درباره  انقاب مشروطيت نوشته شده و با سرگذشت ها 
و خاطرات نقل شده از اين دوران اجرم افعال و كردار 
وي ثبت ش��ده اس��ت؛ وليكن كتابي ك��ه به صورت 
مستقل به زندگي سياسي او پرداخته باشد، تا كنون 

تهيه نشده است. 
اثري كه پيش روي شماست، تاش مي كند با استفاده 
از كتب، مق��اات و متون چاپ ش��ده درباره  حوادث 
اجتماعي و سياس��ي ايران در فاصله  نهضت تحريم 
تنباكو تا انقاب مش��روطيت به معرفي تفصيلي اين 
چهره  سياس��ي بپردازد. در اين ميان براي روشن تر 
شدن برخي زواياي زندگي اين رجل سياسي از بعضي 
اس��ناد چاپ نش��ده و همچنين از تاريخ شفاهي نيز 
استفاده گرديده اس��ت. آنچه باعث گرديد تا نگارنده 

به اين اقدام دس��ت زند، مبتني بر دو دليل مشخص 
بوده است: نخست آن كه من به عنوان يكي از نوادگان 
بهبهاني به صورت غريزي به شناخت وي و آنچه كه او 
انجام داده است، عاقه مند بوده و هستم؛ ضمناً عاقه ام 
به تاريخ ايران به خصوص تاريخ دوره  قاجاريه دليلي 
بر تدوين اين كتاب شد. از طرف ديگر، چنانچه هر فرد 
عاقه مندي به مطالعه  تاريخ انقاب مشروطيت همت 
گمارد و به دنبال يافتن تصويري روشن از شخصيت 
و عملكرد نقش آفرينان اين انقاب باش��د، به جرئت 
مي توان ادعا كرد كه در خصوص بهبهاني به صورت 
نسبي نيز توفيقي حاصل نمي نمايند؛ چراكه كتب و 
متون موجود هر يك نقشي متفاوت و ابعاد شخصيتي 
گوناگوني را از اين چهره معرفي نموده اند كه خواننده را 
از رسيدن به يك جمع بندي در مورد وي ناتوان خواهد 
ساخت. اگرچه گوناگوني ابعاد شخصيتي هر انسان، 
همواره راه شناخت را نسبي و غيرقطعي مي سازد، اما 
اظهارنظرهاي ضد و نقيض و نسبت دادن خصوصيات 
اخاقي و رفتاري، دو س��ر يك طيف مي تواند در راه 
شناخت هر چهره  سياسي موانع بسياري به وجود آورد 
و اين همان اتفاقي است كه درباره  سيدعبداه بهبهاني 
رخ داده اس��ت؛ بدين معنا كه در معرفي بهبهاني ما 
شاهد اظهارنظراتي كامًا متفاوت هستيم به صورتي 
كه مي توان براساس متون موجود، وي را فردي فداكار 
تا منفعت طلب و رش��وه خوار، وطن دوست تا خائن و 

مستقل تا وابسته تعريف كرد. 
برخي او را ف��ردي انقابي كه در پي اس��تقرار نظام 
سياسي جديد بوده پنداشته اند و برخي ديگر حضور 
وي در صحنه  انقاب را ناش��ي از غرض ش��خصي و 
ضديت با عين الدوله دانس��ته اند. برخ��ي او را فردي 
فداكار دانس��ته اند كه ي��ك تنه در مقابل اس��تبداد 
مي ايس��تد و در مقابل گلوله، سينه س��پر مي سازد و 
برخي او را مردي طماع و اهل زد و بند معرفي مي كنند 
كه در هر ش��رايطي آنچه برايش اهميت دارد، منافع 
مادي اس��ت. برخي او را حامي انقاب و انقابيون و 
مصلح اجتماعي مي دانند و برخي ديگر او را وابس��ته 
به امين الس��لطان و سياس��ت بيگانگان!گرچه وي 
مانند هر انسان و هر رجل سياسي در كنار محاسن، 
معايب و نقاط ضعفي نيز دارد، ولي قضاوتي اينچنين 
دوگانه و برشمردن صفاتي اينچنين ناسخ و منسوخ، 
راه را بر شناخت نسبي وي ناهموار مي سازد. هرچند  
قضاوت مورخان درباره  بهبهاني متفاوت مي باشد ولي 
اكثر آنان در يك مطلب اتفاق نظر دارند و اين نكته را 
مهدي بامداد در ش��رح حال رجال ايران چنين بيان 
مي سازد: سيدعبداه براي هر نظري كه فرض شود 
يكي از پيشوايان و مؤسسان مشروطيت ايران است كه 

زحمات بي شماري را در اين راه متحمل شد.« 

 نظري بر اثر تاريخي- پژوهشي
»زندگي سياسي و اجتماعي 

سيدعبداه بهبهاني«
 نخستين زندگينامه

 براي »سيد«

انی
هبه

ه ب
بدا

د ع
 سي

اه
يت 

  آ
ش

د گان
ر نوا

كنا
 در 

تصميم دولت باخبر شدند، با دادن آگهي در برخي 
جرايد، مي خواستند اماك خود را به مبلغ بيشتري 
بفروش��ند. ارزش��مندترين اماك امريكايي ها در 
ايران عبارت بود از: كالج البرز و مدرس��ه دخترانه 
در تهران، مدارس تبريز، رش��ت، همدان و اروميه. 
پس از گفت وگو در اين زمينه، پرس��بيترين هاي 
امريكايي موافقت كردند تا اماك خود را به صورت 
اقساط واگذار نمايند. با اين توافق كه در پنج قسط 
از اسفند 1319تا س��ال 1322ش. پرداخت شود 
و كالج البرز، مدرس��ه دخترانه تهران، دبيرس��تان 
ابن سينا همدان، دخترانه همدان و دبيرستان هاي 
دخترانه رشت و تبريز جمعاً به مبلغ يك ميليون و 
500 هزار دار قيمت گذاري شد، ولي امريكايي ها 
تقاضاي 141 ميلي��ون دار داش��تند و حاضر به 
دريافت به��اي اماك نبودند. موع��د پرداخت نيز 
از اس��فند 1319ش تا آذر 1322 تعيين شده بود. 
طبق اسناد وزارت امورخارجه، ش 10028، از سال 
1318 به بعد  بسياري از آنها كشور را ترك كردند 
ولي بعد از پايان جنگ جهاني اول و تغيير سياست 
دولت حاكم و نفوذ بيش��تر دولت متب��وع آنها به 
سياست خارجي ايران مجدداً برگشتند و به فعاليت 

خود ادامه دادند. 
  عملكرد ميسيونرها در دوره پهلوي دوم

با ورود متفقين به ايران در ش��هريور 1320 و نفوذ 
نمايندگان سياسي كش��ورهاي امريكا و انگليس 
برحكومت محمدرضا پهلوي و دخالت مستمر آنها 
در امور داخلي ايران، مبلغان مذهبي در بازگش��ت 
به ايران به بازپس گيري مج��دد اماك خود اقدام 
نمودند. از سوي ديگر دولت ايران كه به علت جنگ 
و ش��رايط اقتصادي حاكم برجامعه نتوانسته بود 
اقس��اط مورد توافق را پرداخت نمايد، بهانه اي به 
دست مبلغان داد تا ادعاي حقوقي عليه دولت ايران 
مطرح نماين��د و با وجودي ك��ه مهروموم ها بدون 
توجه به قوانين ايران به فعاليت آموزشي پرداخته 
بودند، ادعا كردند كه در زمان رضاشاه مورد اجحاف 
واقع  شده اند و خواس��تار اعاده حقوق خود شدند. 
در تيرم��اه س��ال 1321ش. وزي��ر امورخارجه به 
نخست وزير وقت اعام كرد نمايندگان ميسيونرهاي 
انگليس و امريكا از طريق سفارتخانه هاي متبوعه 
خود خواستار بازگشت مدارس خود هستند، ولي 
او پيشنهاد مي كند به جاي بازگشت اماك، تفاوت 
قيمت يا قطعه زميني به ازاي آنچه مبلغان گرفته اند، 
به آنها داده ش��ود  ولي دولت ايران موافقت نكرد و 
عقيده داش��ت اين اماك به طور رسمي به دولت 
ايران واگذارش��ده و ديگر امكان بازگش��ت وجود 
ندارد. اين مناقشات تا سال 1324ش. ادامه يافت 
و مبلغان به نتيجه دلخواه خود نرسيدند و سرانجام 
مبلغان انگليسي با اعمال  نفوذ توانستند بخشي از 
اماك خود را پس بگيرند اما دولت امريكا درحركتي 
به ظاهر دوستانه از ادعاهاي مبلغان صرف نظر كرد 
و مدارس امريكايي همچنان در تصرف دولت ايران 
باقي ماند. به جاي مدرسه دخترانه امريكايي ايران 
بت  ئيل»مدرسه عالي دماوند« و اداره كالج البرز، به 

دولت ايران واگذار گرديد. 
  آشنايي با 7نفر از مبلغان مذهبي در ايران

زندگينامه چند نفر از مبلغان مشهور مسيحي مقيم 
ايران كه به نوعي در ايجاد مدارس امريكايي نقش 

داشته اند بدين شرح است:
1- جين دوليتل:وي درسال 1925م/1304ش 
هنگامي كه 22 س��ال داش��ت از طرف ميس��يون 
پرس��بيترين امريكا به ايران آمد و مدت 50س��ال 
در ايران به تدريس و تبليغ مش��غول بود. سه سال 
در مدرس��ه دخترانه امريكايي همدان به تدريس 
پرداخ��ت و زب��ان فارس��ي را آنج��ا ي��اد گرفت و 
س��پس مدير مدرس��ه دخترانه امريكاي��ي تهران 
ش��د و پس از تعطيلي مدرس��ه امريكايي در سال 
1319ش/1940م همچن��ان در اي��ران  ماند و به 
تدري��س زبان انگليس��ي ادام��ه داد و كاس هاي 
آموزش خياطي داي��ر كرد. پ��س از پايان جنگ، 
كاس هاي خصوص��ي زبان انگليس��ي دوليتل به 
شكل مدرسه»ايران بت ئيل« درآمد و بعدها »كالج 
دخترانه دماوند« نام گرفت. او در سال 1345ش/ 
1966م از سوي دولت امريكا بازنشسته شد. در سال 
1327ش/1948م درمانگاهي به كمك س��فارت 
امريكا در چهارراه سيدعلي، به نام درمانگاه دوليتل 
ايجاد نمود و هزينه اين درمانگاه را فارغ التحصيان 
مدرسه دخترانه امريكايي و كمك هاي فرح پهلوي 
تأمين مي كرد و در سال 1355ش/1976م نشان 
درجه يك آموزش وپرورش را دريافت نمود و تا سال 

1359ش/1980م در ايران ماند. 
2- ساموئل مارتين جردن:وي در سال 1871م. 
در نزديكي ش��هر يورك در ايالت پنس��يلوانيا در 
خانواده اي پيرو آيين پرس��بيترين به دنيا آمد. او 
تحصيات خود را در كال��ج افايت گذراند و مانند 
بسياري از فارغ التحصيان افايت، به امور تبليغي 
در كش��ورهاي خارج��ي گرايش يافت. در س��ال 
1898م. دكتري الهيات مس��يحي را از دانش��گاه 
پرينس��تون دريافت كرد و همان سال براي تبليغ 
مسيحيت به ايران آمد و تا سال 1940م. در ايران به 
تدريس و تبليغ مشغول بود. جردن پس از ورود به 
ايران، مديريت مدرسه امريكايي تهران را پذيرفت. 
اگرچه او تأسيس كليساي مسيحي در ايران را هم 
هدف ميسيون امريكايي مي دانست، اما براي تربيت 
دانش آموزان ب��ر مبناي الگوي تربيتي مس��يحي 
هم اهميت بس��يار قائل بود. جردن در اولين سفر 
مرخصي خود به امريكا توانس��ت حمايت اعضاي 
كالج افاي��ت را جلب و انجمن كمك به مدرس��ه 
امريكايي در تهران را تأسيس كند. جردن در سال 
1913م. مدرسه امريكايي تهران را گسترش داد و 
به زميني كه 60هزار هكتار وسعت داشت، منتقل 
نمود و دوره  تحصيات متوسطه در آن داير كرد كه 
بعدها كالج امريكايي البرز ناميده ش��د. در احداث 
ساختمان هاي متعدد مدرس��ه از اعضاي ثروتمند 

كليساي پرسبيترين امريكا ازجمله يكي از صاحبان 
معادن نفت اوكاهاما بهره مند بود. تدريس انجيل 
و تعاليم مسيح جزو برنامه درسي كالج بود و دكتر 
»واش��يما« از مبلغان امريكايي مقيم ايران عقيده 
داشت از مدرسه امريكايي تهران بيش از هر مدرسه 
ديگري، پسران مسلمان به مسيحيت گرويده اند. 
دكتر ج��ردن در س��ال 1331ش. در لس آنجلس 
درگذشت اما شواهد حاكي بر عدم تغيير دين در بين 
دانش آموزان است و اين برداشت آنها شايد به خاطر 
احتمال تظاهر به تغيير دين از سوي دانش آموزان 
ايراني بوده »اعم از مس��لمان يا س��اير مذاهب« و 
ش��ركت دانش آم��وزان در تايم بح��ث اخاقي در 
مدرسه بعد از زنگ اول بود كه هر روز اين برنامه در 

مدرسه اجرا مي شد. 
3- مري پارك جردن:همسر دكتر جردن، فرزند 
ميسيونر پرسبيترين و مدير مدرسه اي در پستون 
بود. در سال 1998م. همراه همسرش با عنوان مربي 
ميسيونر به ايران آمد و در مدرسه پسرانه و دخترانه 
امريكايي تهران به تدريس زبان انگليسي و موسيقي 
پرداخت. در س��ال هاي آخر اقامت، مش��اور وزير 

فرهنگ در تهيه كتب درسي انگليسي بود. 
4- جان الدر:در س��ال 1894م. در پنسيلوانيا به 
دنيا آمد و پس از اخذ ليس��انس از كالج جفرسن 
به تحصيل در دانش��گاه علوم ديني مك كورميك 
پرداخت. در س��ال هاي 1918 الي 1927م. دبير 
انجمن جوانان مسيحي ايروان در ارمنستان بود. در 
سال 1922م. از طرف كليساي پرسبيترين به ايران 
اعزام شد و سال ها در ايران به تبليغ و مديريت امور 
كليساي انجيلي مش��غول بود. ازجمله مشاغل او 
در ايران مي توان به مديريت كليس��اي انجيلي در 
 1935م، رياست اتحاديه كليس��اي انجيلي ايران

1960- 1947، دبير اجرايي ميس��يون امريكايي 
در اي��ران  1959- 1956،  منش��ي كميته اديان 
مسيحي در ايران 1938اشاره كرد. وي همچنين 
با س��ازمان ها و نهادهاي دولتي امريكايي در ايران 
مانند كميت��ه فولبراي��ت همكاري داش��ت. او از 
پركارترين مبلغان امريكاي��ي در ايران بود و دهها 
جلد كتاب فارس��ي و انگليس��ي ازجمله ايمان به 
خدا در قرن بيستم، كشف اآيات و تاريخ ميسيون 
امريكايي در ايران  از اوست. او به زبان هاي عربي، 
فارسي و لهجه هاي محلي هندي مسلط بود و در 

سال 1343ش. ايران را ترك گفت. 
5- آرتور كلينت�ون بويس:دكتر بويس معاون 
كالج امريكايي الب��رز در تهران بود. وي در س��ال 
1884م. در شهر توسكا، ايالت ايلي نويز امريكا به 
دنيا آمد. در كالج افايت تحصيل كرد و در س��ال 
1907م. در رش��ته تعليم و تربيت فارغ التحصيل 
ش��د. در اين س��ال دكتر جردن براي مرخصي به 
امريكا رف��ت. دكتر جردن در دي��داري كه از كالج 
افايت داشت، دكتر بويس را براي همكاري انتخاب 
نمود. بويس ابتدا براي يك دوره آزمايشي سه ساله 
عازم تهران شد، ولي آنقدر از ايران خوشش آمد كه 
23 س��ال در ايران ماند. وي در سال 1910م. براي 
ادامه تحصيل به امريكا برگشت. در سال 1932م. 
درجه دكتراي خود را از دانشگاه شيكاگو گرفت و 
در غياب دكتر جردن، كفالت كالج البرز را بر عهده 
گرفت. در ضمن انگليس��ي، جبر، تاريخ و هندسه 
نيز تدري��س مي ك��رد. در 1939م. براي مرخصي 
به امريكا رفت ولي پس از اش��غال ايران به دس��ت 
متفقين به ايران بازگش��ت. چون دولت ايران اداره 
كالج را برعهده گرفته ب��ود، دكتر بويس به تدريس 
زبان انگليس��ي ادامه داد و در اعزام دانش��جويان 
ايراني به امريكا با سفارت امريكا در تهران همكاري 
مي كرد و شعبه امور محصان در سفارت امريكا را 
به همين منظور داير نمود. دكتر بويس در س��ال 
1949م. به امريكا بازگشت و يك سال بعد بازنشسته 
ش��د. او از بنيانگذاران انجمن اي��ران و امريكا بود. 
بويس در سال هاي آخر اقامت در ايران به مطالعه 
خطوط ايراني پرداخت و 2هزار س��ند نوشته شده 
را جمع آوري نم��ود و درباره  آنها نوش��ت. ازجمله 
تأليفات بويس س��نجش كارايي معلمان و بررسي 
خط فارسي اس��ت. او در س��ال 1959 انتشار اين 

كتاب ها را ممنوع كرد. 
6- جيم�ز باس�ت: مبلغ وابس��ته به ميس��يون 
امريكايي پرسبيترين بود كه ابتدا در اروميه فعاليت 
مي كرد و در سال 1872م. مأمور بررسي زمينه هاي 
تبليغ در همدان و تهران شد و چون تهران را براي 
تبليغ مناسب تر تشخيص  داد، همراه همسرش به 
تهران آمد. او كار خود را با تبليغ ميان ارامنه آغاز كرد 
اما به زودي زبان فارسي را براي تبليغ انتخاب كرد. 
عقيده داشت به اين وسيله تعداد بيشتري را تحت 
تأثير قرار خواهد داد. در سال 1880م. دولت حضور 
مسلمانان را در مجالس وعظ ميسيونرهاي مسيحي 
ممنوع كرد اما وي دو سال بعد توانست كار خود را 
از سر بگيرد. او كه به زبان فارسي تسلط داشت، با 
رابرت بروس، مبلغ انگليسي در اصفهان براي ترجمه 
انجيل همكاري كرد و حتي از طرف باش��گاه كتب 
مقدس بريتانيا و كش��ورهاي خارجي، مأمور سفر 
به مشهد و ترجمه انجيل براي تركمن هاي ساكن 
در شمال خراسان ش��د. جيمزباست پس از مدتي 
تبليغ به تهران برگشت و با جديت به كار در مدرسه 
پسرانه امريكايي تهران ادامه داد. او تجربيات خود 
را كه از س��ال ها اقامت و تبليغ در اروميه، همدان، 
تهران، اصفهان، مشهد و قزوين داشت در كتابي با 

نام »ايران سرزمين ائمه« چاپ كرد. 
7- سهيل آذري: در سال 1301ش. به دنيا آمد. 
پس از تحصيل در كالج امريكايي البرز، به مسيحيت 
گرايش يافت و دوره سه ساله علوم ديني مسيحي را 
گذراند و به خدمت ميسيون پرسبيتري امريكا در 
تهران درآمد و سال ها سردبير مجله »نور عالم و نور 
جهان« از انتشارات كميته ادبيات مسيحي بود. وي 
در س��ال هاي پس از جنگ جهاني دوم، از انجمن 

طرفداران خط فارسي مي شود. 
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در بررس�ي آثار فاس�فه مي توان چنين دريافت که 
س�عادت به صورت هاي مختلفي بر اساس جهانبيني 
فلسفي مورد تفسير قرار گرفته است. گروهي با ديد 
لذت گرايانه ب�ه آن پرداخته اند و گروه�ي ديگر، در 
ارتباط با فضيلت هاي نفساني به آن معنا بخشيده اند. 
لذت گرايان س�عادت حقيقي را محدود به لذت هايي 
مي دانند ک�ه از طري�ق ح�واس آدمي قاب�ل ادراک 
باش�د. طبيعتًا توصيف اين نوع از لذت ها با عباراتي 
همچون شادي و خوشي تقارن بيش�تري دارد. نگاه 
لذت جويان�ه به مقوله س�عادت در معن�اي عاميانه و 
افواهي ش�امل مواردي چون بهره مندي از اس�باب و 
وسايل زندگي مرفه، ارتقاي استفاده از منابع طبيعي، 
کامجويي جنس�ي و. . . مي ش�ود. از زم�ان اپيکور تا 
اس�توارت ميل و جرم�ي بنتيام مکت�ب لذت جويي 
همواره مطرح بوده و هم اکنون نيز مکتب هدونيسم 
از پايه هاي تفک�ر مدرنيته محس�وب مي ش�ود. در 
مقابل بس�ياري از فاس�فه و حکما اساس�ًا موضوع 
س�عادت را از ماديت جدا نموده و تنها ام�کان آن را 
در کمال نفس مي دانس�تند. تحقق فضايلي از جمله 
ش�جاعت، عدالت يا ابعاد روحي چ�ون زهد و بريدن 
از ماسوي در طول تاريخ فلس�فه و عرفان، به عنوان 
برخي ش�اخص هاي مس�ير س�عادت بيان کرده اند. 
به عنوان نمونه ارس�طو س�عادت را تنه�ا در زندگي 
فضيلت مندانه خاص�ه مي کند و رس�يدن به مرتبه 
عقل فضيلت مدار را نشانه سعادت در حيات مي داند. 
اين نگرش در عرفان و فلسفه اسامي نيز وجود داشته 
و کمابيش معيارهاي معنوي س�عادت ب�ر معيارهاي 
دنيوي غلبه داشته است. آميختگي فلسفه ، عرفان 
و قرآن در انديش�ه ماصدراي ش�يرازي جهت دهي 
جديدي به مفهوم س�عادت داد؛ مفهومي که نه غرق 
در دنيازدگي است و نه از دنيا بريدن را توصيه مي کند. 

   
  صدرالمتألهين و سعادت

مغز سخن ماصدرا در حکمت متعاليه، »حرکت« است. 
غايت اين حرکت انسان از نگاه ماصدرا نيل به مفهومي 

است تحت عنوان سعادت. 
صدرالمتألهين مراحل س��عادت را طبق حرکت کمالي 
جوهر نفس و رتبه هاي عقل نظري ترسيم مي کند. وي 
معتقد است: »اواً: نفس انس��اني در آغاز آفرينش فطرتاً 
استعداد درک معاني عقلي و آمادگي به فعليت رسيدن 
را دارد، اما فاقد معقوات بديهي و نظري مي باشد؛ يعني 
نفس اس��تعداد محض بوده و فاقد هرگونه صورت عقلي 
است، اين مرتبه را »عقل هيواني« مي گويند. ثانياً: هرگاه 
براي نفس آن دسته از معقوات اولي که تمام آدميان در 
آن شريکند حاصل شد؛ مانند استحاله اجتماع نقيضين، 

کل بزرگ تر از جزء است و... ، به طور طبيعي با داشتن آنها، 
قدرت تأمل و تفکر نيز پيدا خواهد شد. اين مرتبه را »عقل 
بالملکه« مي گويد. به عقيده ماصدرا س��عادت حقيقي 
انسان از همين مرحله شروع مي شود زيرا انسان در حيات 
بالفعل خويش بدون اتکا به ماده به فعليت رسيده است.«

ماصدرا پس از اينکه نفس، معقوات نظري را کس��ب 
مي کند »عقل بالفعل« مي ش��ود و زماني که نفس، اين 
معقوات را به صورت فعال و متصل به مبدأ فعال تحصيل 
مي کند »عقل مستفاد« مي شود. در واقع ماصدرا از طريق 
استدال و تعاريف کسب مي کند »عقل بالفعل« مي گردد 
و هنگامي که نفس آن معقوات را با اتصال به مبدأ فعال 

)عقل فعال( تحصيل کند »عقل مستفاد« مي گردد. 
بنابراين، ماصدرا نهايت عالم مادي را خلقت انس��ان و 
غايت وجود انسان را رسيدن به عقل مستفاد که شناخت 
وجود حضرت حق باشد برمي شمارد. پس سعادت حقيقي 
از نظر صدرا عبارت است از: »ادراک نظري معقوات که 
در بااترين حد آن عقل مستفاد و شناخت خداوند متعال 

قرار مي گيرد.«
صدرالمتألهي��ن حرک��ت ف��رد و جامعه را در راس��تاي 
رسيدن به س��عادت تصوير مي کند. در اين نگاه اصل هر 
سعادت خواهي و رغبتي به س��وي آخرت است، چنانچه 
مي گويد: »طلب و رغبت به سوي آخرت اصل هر سعادتي 
است و به مضمون حديث ش��ريف حب الدنيا رأس کل 
خطيئه، محبت دنيا و رغبت به آن راز گناهان است.« لذا 
يکي از کليدي ترين الزامات در منظومه فلسفي جهان بيني 
صدرايي متخذ از اصول مکتبي اس��ام، تقدم و رجحان 
آخرت بر دنيا براي نيل به س��عادت است. يعني سعادت 
حقيقي انس��ان و کمال حرکت فرد و جامعه، س��عادت 
اخروي را به عنوان مهم ترين نتيجه تبعي به همراه خواهد 
داشت. گرچه اين س��خن به آن معنا نيست که ماصدرا 
اعتقاد دارد براي نيل به سعادت بايد از دنيا دل کند و به 
طريقت خاص زاهدان، عزلت برگزيد و تنها در طلب نيل 
به سعادت اخروي برآمد بلکه »دل از تعلق مادي بريدن« و 
آرزوهاي فاني را به عنوان غايت سعادت برنگزيدن و نهايتاً 
خالص کردن دل براي خداس��ت که مي تواند انسان را به 

سعادت در عقبي برساند. 
در واقع صدراي ش��يرازي در حکمت متعاليه، از آنجا که 
معتقد به مراحل تدريجي تکامل نفس و رسيدن به عقل 
مستفاد از عقل هيواني است، لذا نفس نباتي و حيواني 
انسان را که منشأ ظهور رفتارهاي مادي و قواي طبيعي 
در انسان است؛ نه تنها مطرود ننموده بلکه معتقد است 
با رسيدن به حد اعتدال و کمال در هر يک از اين مراحل 
اس��ت که نفس مي تواند به مرتبت باات��ر نايل گردد لذا 
انسان براي رس��يدن به س��عادت اخروي بايد از گذرگاه 

سعادت دنيوي عبور کند. 

ماصدرا حتي بر رفتار بريدگان از دنيا نقد وارد مي سازد 
و آن رفت��ار را باعث نرس��يدن به س��عادت اخ��روي نيز 
برمي شمرد: »امر معاش در دار دنيا که عبارت است حالت 
تعلق نفس به بدن از ضروريات امر معاد است که عبارت 
است از حالت قطع تعلق نفس به بدن و بازگشت به سوي 
خدا و سير و صعود معنوي به حريم کبريا و اين امر براي 
انسان ممکن نيست مگر آنکه بدن او سالم و نسل او دائم و 
نوع او محفوظ باشد و اين دو امر يعني امر معاش و امر معاد 
تمام نمي شود و ميسر نمي گردد مگر به وسيله اسبابي که 
حافظ و نگهبان وجود آنها و جالب منافع آنها و دافع مضار 
و آنچه که مايه فساد و تباهي آنها است باشند و لذا خداوند 
متعال براي بقاي شخص غذا و مسکن و ساير ضروريات را 
آفريد و در سازمان بدن او ميل و شهوتي به اکل و شرب و 

استراحت ايجاد نمود.«
حتي جالب تر آنکه ماصدرا در برشمردن »موانع سعادت« 
س��ه عامل را به عنوان اصلي ترين موانع بر مي شمرد که 
عبارتند از: اول؛ سد باب معرفت اه، دوم؛ سد باب حيات و 

زندگاني و سوم؛ سد باب معيشت. 
با بررسي نظر ماصدرا پيرامون مؤلفه هاي سعادتمندي، 
متوجه مي شويم که وي قائل به دو نوع سعادت »دنيوي« 
و »اخروي« است. سعادت دنيوي خود به دو بعد جسمي و 
خارجي تقسيم مي شود که سعادت دنيوي جسمي عبارت 
است از صحت و سامتي، نيروي فراوان، شهامت، حسن 
و جمال. سعادت دنيوي خارجي هم عبارت است از فراهم 

بودن لوازم زندگي و تأمين مسائل مادي. 
س��عادت اخروي نيز از نظر صدرالمتألهين مش��تمل بر 
س��عادت علمي و عملي است. س��عادت علمي عبارت از 
کسب معارف و حقايق و آگاهي از فضايل و رذايل است که 
در نهايت به »معرفت الهي« منجر مي شود. سعادت عملي 
دربرگيرنده آراستگي به فضايل و اخاق الهي است و غايت 

آن »اطاعت و تعبد الهي« است. 
وي متقاباً به دو گونه از شقاوت دنيوي و اخروي نيز اشاره 
مي کند. شقاوت دنيوي يا جسمي است يا خارجي. سعادت 
جس��مي، عبارت از مريضي، ضعف و ترس��و بودن است. 
سعادت خارجي نيز عبارت از فراهم نبودن لوازم زندگي 
و عدم تأمين مسائل مادي است. ش��قاوت اخروي نيز يا 
علمي است يا عملي. شقاوت علمي، ناشي از محروميت 
از کسب معارف و حقايق است. شقاوت عملي مبتني بر 
عدم توفيق بر اطاعت خداوند و داش��تن اوصاف رذيله و 

ناشايست است. 
چنانچه از مباحث صدراي شيرازي قابل استفاده است؛ 
سعادت فرد در گرو سعادت جامعه است. چنانچه در سير 
تکاملي و حرکت کمالي که وي براي انسان در اسفار اربعه 
ترسيم مي کند، در قوس نزولي اين حرکت )سفر چهارم( 
سالک الي اه در اين سفر از ميان جامعه و خلق بايد گذر 

کند تا به سعادت برسد )في الخلق بالحق.( 
تأکيد ماصدرا بر جامعه و حضور فرد در آن براي کسب 
معارف الهي و دستيابي به مراتب تکامل و سعادت مي تواند 
نشانه اي قوي دال بر حضور قدرتمند انسان براي تعيين و 

دخالت در سرنوشت خود و جامعه باشد. 
  تطبيق سعادت صدرايي با اصول حکومتداري

اگر بخواهيم در شأنيت حکومتداري، نگرش صدرايي را 
مورد توجه و ارزيابي قرار دهيم و بر مبناي آن، برنامه اي 
براي سعادتمندي يک جامعه ترس��يم کنيم، بر مبناي 
تفکيکي که از مؤلفه هاي سعادت در نگرش صدرالمتألهين 
وجود دارد و ذکر آن رفت مي توان ب��ه مؤلفه هاي زير به 

عنوان ويژگي هاي کليدي يک جامعه سعادتمند رسيد:
1-  رونق اقتصاد و معاش: چنانچه بيان شد از مؤلفه هاي 
بعد دنيوي س��عادت در نگرش ماصدراست. وي به رغم 
بسياري ديگر از فاسفه، معتقد است فلسفه نمي تواند از 
تنظيم امور معاش انسان ها شانه خالي کند يا اينکه معاد 
را به فراموشي بس��پارد. در واقع آنچه نگاه ماصدرا را از 
ديگر متفکران جدا مي کند، اين توقع است که وي معتقد 
است حکمت بايد بتواند به تنظيم نظام معيشت و نجات 
معاد ياري برساند که وي اين نگاه را در ابتداي اسفار اربعه 
تشريح نموده است. در نتيجه مي توان جامعه سعادتمند 
را در بعد دنيوي جامعه اي دانست که در آن مردم برخوردار 

از معيشت قابل قبول باشند. 
2- س�امت و تناس�ب)عدل(: به اعتق��اد ماصدرا، 
سعادت تأمين نمي شود مگر آنکه  »ليقي بدن اانسان سالماً 
 و نسله  دائماً  و نوعه  مستخفظاً.« يعني بدن انسان  سالم  و 
نسل  او دائم  و نوعش  محفوظ  بماند. از سويي ديگر تناسب 
جامعه که نم��ودش در ويژگي هايي چ��ون نظم، عدالت 
و جمال مستظهر مي ش��ود، از ديگر مؤلفه هاي سعادت 

دنيوي در بعد داخلي است. 
3- علم و معرفت: در جامعه سعادتمند، علم و معرفت 
در حد مطلوبي گسترده است. شناخت فضايل و رذايل از 
جمله مهم ترين علم هاست که به زعم ماصدرا شناخت 
آن براي س��عادتمندي ضروري اس��ت. همچنين از نظر 
ماصدرا حقيقت علم از س��نخ وجود ب��وده و در نتيجه 
حضوري و شهودي مي باشد بنابراين معرفت هستي جز از 
طريق معرفت نفس ميسر نخواهد شد و معرفت نفس نيز 
جز از طريق سلوک و تربيت نفس صورت نخواهد گرفت. 
در نهايت مي توان جامعه سعادتمند در نگرش ماصدرا را 
جامعه اي دانست که در آن علم و دانش مورد اهميت واقع 
مي شود و از رهگذر شناخت خود انسان »معرفت نفس« 
به معرفت گيتي و از آن به غايت دانش که همان معرفت اه 

است، مي رسد. 
4- اطاع�ت و تعب�د: واپس��ين ويژگي ف��رد و جامعه 
س��عادتمند اس��ت که ماصدرا مطرح مي کند و جامعه 
ايماني آرماني را شکل مي دهد. در اين جامعه محور اعمال 
مردم، رضايت و عبوديت خداوند است و فضايل و صفات 

الهي در عمل اجرا مي شوند. 
در يک جمع بندي مي توان عنوان داش��ت ماصدرا که 
حکمت متعاليه وي از جمله فلسفه هاي فعال و قابل استناد 
در امور سياسي است و برخي معتقدند نگاه امام و برخي 
شاگردان فيلسوفش��ان به اين حکمت در ساختارسازي 
انقاب اسامي مؤثر بوده اس��ت، فرد را در بستر مدنيت 
قابل کمال و رشد تصوير مي کند و در چشم اندازي که اين 
بستر مي تواند داشته باشد چهار مؤلفه مهم سعادتمندي 
شامل »رونق معيشت«، »س��امت و تناسب«، »علم و 

معرفت« و »تعبد الهي« را به تصوير مي کشاند. 
در يک جمله مي ت��وان جامعه س��عادتمند را جامعه اي 
دانست که در اقتصادش در سطح مقبول و تأمين کننده 
معيشت مردم باشد، مردمانش داراي سامت و در سطح 
رفتاري داراي تناس��ب و عدل باش��ند، همچنين علم و 
معرفت در آن جايگاهي باا داش��ته باشد و رفتار اعضاي 

جامعه نيز مبتني بر عبوديت و دينداري باشد. 

صدرالمتألهين حرکت فرد و جامعه را در 
راستاي رسيدن به سعادت تصوير مي کند. 
در اين ن�گاه اصل هر س�عادت خواهي و 
رغبتي به س�وي آخرت اس�ت، چنانچه 
مي گويد: »طلب و رغبت به سوي آخرت 
اصل هر سعادتي است و به مضمون حديث 
شريف حب الدنيا رأس کل خطيئه، محبت 
دنيا و رغبت ب�ه آن راز گناهان اس�ت.«

با بررسي نظر ماصدرا پيرامون مؤلفه هاي 
س�عادتمندي، متوجه مي ش�ويم که وي 
قائل ب�ه دو ن�وع س�عادت »دني�وي« و 
»اخروي« اس�ت. س�عادت دنيوي خود 
به دو بع�د جس�مي و خارجي تقس�يم 
مي ش�ود که س�عادت دنيوي جس�مي 
عبارت است از صحت و سامتي، نيروي 
فراوان، شهامت، حسن و جمال. سعادت 
دنيوي خارجي هم عبارت است از فراهم 
بودن لوازم زندگي و تأمين مسائل مادي

نه دنيا زده و نه بريده از دنيا
سعادت در فلسفه صدرا

  روح اه عسگري
در زمينه تمدن پژوهي يکي از س��ؤااتي که 
ذهن انديش��مندان مختل��ف را درگير خود 
کرده است، مسئله عناصر مؤثر در شکل دهي 
يک تمدن اس��ت. عموم تمدن ها داراي دو 
سري مؤلفه انساني شامل عدالت، پايداري، 
علم و … و مؤلفه هاي غيرانس��اني ش��امل 
کشاورزي و صنعت هستند. در اين يادداشت 
تاش مي ش��ود تا نقش دي��ن و به خصوص 
نقش انبي��اي ابراهيمي در س��اخت عناصر 

شکل دهنده يک تمدن بررسي شود. 
نفي نق��ش انبي��ا در تمدن س��ازي يکي از 
مشهورات تاريخ نگاري غربي در عصر معاصر 
است تا جايي که عده اي حتي دين را معادل 
رهبانيت و تمدن ستيز معرفي کرده اند. اين 
در حالي اس��ت که انبيا عاوه بر بعد نظري 
تمدن نقش ويژه اي حت��ي در بعد فيزيکي 
تمدن هاي زمان خود داشته اند. براي نمونه 
حضرت ابراهيم چندين سال در مصر نجوم 
تدريس مي کرد و رشد اين مؤلفه در تمدن 
مصر از ثمرات زحمات حضرت ابراهيم است. 
همچنين حض��رت يوس��ف در تمدن مصر 
يک تش��کيات ب��زرگ اداري راه انداخت و 
اين عاوه بر تغييرات در س��بک معماري و 
ساخت سيلو براي آن تمدن است. از طرف 
ديگر حضرت داوود و سليمان هم در صنعت 
ريخته گري نقش ويژه اي داشتند. سخن از 
عدل و علم آموزي يکي از معارف تمام اديان 
الهي بوده اس��ت. تمدن مدني��ت متکامل و 
گسترده ترين س��طح هويت فرهنگي است. 
در شمار عوامل تمدن ساز موارد زير را ذکر 

کرده اند:
۱- اراده برتر: عامل اصلي تمدن س��از وجود 
فکر و اراده برتر انس��اني اس��ت. مسئله اي 
که انبيا ب��ا تعاليم خود به دنب��ال تحقق آن 

بوده اند. 
۲- هج��رت و مهاجرت: بيش��تر تمدن هاي 
مهم هجرتي بزرگ در دل خود داش��ته اند. 
براي نمونه هج��رت قوم آريايي ب��ه ايران، 
هجرت رسول خدا به مدينه و هجرت مردم 
اروپا ب��ه امريکا س��ه نمون��ه از هجرت هاي 
تمدن ساز بش��ر بوده اس��ت. البته عاوه بر 
مهاجرت هاي تمدن س��از مس��ئله توجه به 
سرزمين هاي تمدن خيز هم بسيار مهم است. 
از جمله هجرت ه��اي مهم ديگر را پيامبران 
تمدن س��از ابراهيمي از جمله خود حضرت 
ابراهيم، يوس��ف، موس��ي و رس��ول گرامي 

اسام داشته اند. 
مسئله مهم بعدي پرس��ش از ارکان تمدن 
و نقش انبيا در تأمين اين ارکان اس��ت. علم 
اولين و مهم ترين بعد يک تمدن تلقي شده 
است به گونه اي که در فرهنگ اتين تمدن 
متضاد جهل معنا ش��ده اس��ت. علم وحي و 
علم الهي مهم ترين مؤلفه اي اس��ت که انبيا 
براي تأمين اين بعد نرم افزاري تمدن ها ارائه 
کرده اند. دومين رکن تمدن را نظم و قانون 
دانس��ته اند. ش��ريعت مدون انبيا برنامه اي 
در راس��تاي پوش��ش اين رکن تمدن بوده 
اس��ت. امنيت از ديگر ارکان تمدن اس��ت و 
در گفتمان انبيا جهاد عنصري اس��ت مهم 
و اساس��ي براي تأمين اين رک��ن از تمدن. 
عاوه بر اين تعاون و همکاري از ديگر ارکان 
شکل گيري يک تمدن است و اين در حالي 
است که مس��ئله تعاون بر خير از آموزه هاي 
تأکيد شده انبياست که در قرآن آياتي هم به 
آن اختصاص داده شده است. آزادي پنجمين 
رکني اس��ت که براي يک تمدن ذکر شده 
است. طرح مس��ئله آزادي معنوي از سوي 

انبيا طرحي اس��ت که براي تأمين اين ايه 
از تمدن پيشنهاد شده است. بنابراين اديان 
در بعد نرم افزاري نه تنها تمدن ستيز نيستند 
بلکه خود از بزرگترين تأمين کنندگان ايه 

نرم افزاري تمدن ها هستند. 
مديريت سياس��ي و توزيع قدرت اجتماعي 
يکي از مس��ائل مهم در تمدن است. دخيل 
شدن انبيا در مناسبات قدرت براي هدايت 
جامعه به خير هميش��ه عنصري بوده است 
که دوگانه هاي حق و باط��ل را در تمدن ها 
ايجاد مي کرده اس��ت وگرنه انبي��ا تا قبل از 
بعثت خود هم انس��ان هاي خوب��ي بوده اند 
اما دش��مني ها و جبهه بندي ها هميشه بعد 
از بعثت به علت درگير شدن انبيا در عرصه 
مديريت جامعه اتفاق مي افتاده است. تکيه 
انبيا در اين جدال ب��ر دو عنصر خداوند و در 
طول آن مردم بوده است و در مقابل دشمنان 
آنان هم اشراف و صاحبان منفعت قوم که در 
قرآن از آنان به عنوان ما نام برده مي ش��ود 
بوده اند. سواي اين درگير شدن در مناسبات 
قدرت تعدادي از انبيا قدرت محرک جامعه 
بوده اند و حکومت در اختيار آنان قرار داشته 
اس��ت. براي مثال حضرت يوس��ف، داوود، 
سليمان و رسول گرامي اسام از جمله اين 
انبيا بوده است. مشاهده کارنامه اين انبيا به 
خوبي نش��ان مي دهد که دين به هيچ وجه 
معادل رهبانيت نيس��ت و هرگ��ز نمي تواند 
تمدن ستيز باشد چراکه خود قرين و همراه 
تمدن بوده اس��ت. به گواه��ي تاريخ عمده 
انبياي الهي و اديان ب��زرگ در منطقه اي به 
وجود آمده اند که تمدن ه��اي بزرگ وجود 
داشته اس��ت. اين خود دليلي است مبني بر 
آنکه يا اين تمدن ها تح��ت تأثير اين اديان 
ايجاد شده اند يا مقدار زيادي از رشد خود را 
مرهون تاش انبيا بوده اند. انبيا در مبارزات 
خود تنها دنبال هدايت فردي نبوده اند بلکه 
هدف اصلي گرفتن فرمان مديريت تمدن از 
اشراف و س��پردن آن به مظلومين از مردم 
بوده اس��ت. اين الگوي حاکمي��ت مردمي 
پايگاهي اس��ت که انبيا از طري��ق آن پا در 

مبارزه مي گذاشتند. 
مس��ئله حاکميت مس��تضعفين مهم ترين 
طرحي است که انبيا از قديم در بعد سياسي 
تمدن داشته اند. ساخت امت واحده و متحد 
از مردم ک��ه يکي از ملزوم��ات ايجاد تمدن 
اس��ت از جمله کار ويژه هاي مهم هر پيامبر 
الهي بوده اس��ت. البته در ميان انبيا سطح 
مأموريت ها متفاوت بوده است. گاهي بعضي 
از انبي��ا تنها مأم��ور هدايت خان��واده خود 
بوده اند و گاهي برخي همچون يوس��ف نبي 
وارد عرصه خزانه داري تمدن مصر ش��ده و 
اصاحات اقتصادي را از آنجا آغاز و س��پس 
وارد سيس��تم توزيع ثروت و غذا در جامعه 
شده و آن را مديريت مي کند. در ميان انبيا 
بني اسرائيل پنج پيامبر الهي يعني يوسف، 
داوود، سليمان، موسي و رسول گرامي اسام 
برنامه خ��ود را اينچنين به ص��ورت تمدني 
ريخته اند. براي نمونه داوود نبي که خداوند 
در قرآن مي فرمايد که آهن را در دست او نرم 
کرديم وارد در بخش صنعتي تمدن شده و 
با توس��عه در صنعت ريخته گري و زره بافي 
اقدام به تأس��يس ارتش��ي نيرومند مي کند 
يا حضرت موس��ي با بس��يج بني اس��رائيل 
بزرگترين مهاجرت تمدن س��از تاريخ را به 
سمت سرزمين موعود اين قوم رقم مي زند. 
در مثال ديگر س��ليمان نبي هم با س��اخت 
عبادتگاه مس��جد ااقصي تحولي ش��گرف 
در معم��اري عصر خود ايج��اد مي کند. وي 
قاعده حکم��ت را در مورد معم��اري به کار 
مي گيرد و ب��ا خلق اثري همچون مس��جد 
ااقصي تعليمات وحي را در معماري پياده 
مي کند. اين کار نش��ان مي دهد که انبياي 
الهي از عميق ترين ايه هاي انس��اني تمدن 
تا ظاهري ترين ابعاد تم��دن يعني معماري 
دخل و تصرف هاي فراوان ايج��اد کرده اند. 
ارابه يکي ديگر از اختراعاتي اس��ت که اين 
نبي الهي در س��اخت ارتش خود فراوان آن 
را به کار مي گيرد. رس��ول گرامي اسام هم 
که با هجرت تمدن ساز خود از مکه به مدينه 
زمينه تبديل نهضت اس��امي ب��ه دولت و 
نظام اسامي را فراهم کرد و اين خود بنياني 
مس��تحکم براي تمدن اس��امي در قرون 

آينده شد. 
*خبرگزاري مهر

نقشپيامبرانالهيدرتمدنسازي

درنگ
محمد خداپرست

   تحليل

مس�ئله حاکميت مستضعفين 
مهم ترين طرحي اس�ت که انبيا 
از قدي�م در بعد سياس�ي تمدن 
داشته اند. ساخت امت واحده و 
متحد از مردم که يکي از ملزومات 
ايج�اد تمدن اس�ت از جمله کار 
ويژه هاي مهم هر پيامبر الهي بوده 
اس�ت. البته در ميان انبيا سطح 
مأموريت ها متفاوت بوده اس�ت



مسئوان ما فقط ياد گرفته اند كه پشت ميز بنشينند 
و دستور و طرح و اباغيه ها تمام آن چيزي باشد كه 
به عنوان بازده كارش��ان به ثبت مي رس��د. البته 
اين تمام ماجرا نيست و بعضاً با برگزاري نشست 
خبري و حضور در همايش و سمينارها هم به ارائه 
آمار و ارقام و متأسفانه اخبار نااميد كننده و سياه 
مي پردازند.  اخباري همچون »ايران تا 15 س��ال 
ديگر به كوير تبديل مي شود«، »بيابان هاي ايران 
در حال پيشروي به سمت شهرها هستند«، »كوچ 

نيمي از جمعيت ايران به خاطر بي آبي« و... 
اما در كشورهاي ديگر كه احساس نياز به كشت 
و توليد محصول براي زنده ماندن شهروندانش 
بيش از هر چي��ز ديگري به وجود آمده، كس��ي 
درهاي خروجي و مهاج��رت را تجويز نمي كند. 
بلكه فكر، عمل و تاش پيوس��ته براي به نتيجه 
رس��يدن، س��رلوحه تمام مديران و ساكنان آن 
مناطق قرار مي گيرد و همه دس��ت به دست هم 
وارد ميدان مي شوند.  اين اتفاق در منطقه بياباني 
»كوبوچي« به عينه ديده مي شود. جايي كه وقتي 
فهميدن��د بيابان ها در حال بلعي��دن كره زمين 
هستند، تصميم نگرفتند از دست غول بيابان فرار 
كنند بلكه با آن جنگيدند و امروز با سرافرازي بر 

روي پيكرش ايستاده اند. 

  كاشت نهال در 10 ثانيه
 تا همين چند دهه پيش درس��ت مثل ساكنان 
كرمان و سيستان و بلوچستان خودمان، وقتي 
كوبوچي ها از خواب بيدار مي شدند مي ديدند كه 
جلوي درهايشان مملو از ش��ن شده و خروج از 
خانه امكانپذير نيست.  در آن زمان درختكاري 
در كوير س��خت ترين كار ممكن بود. چون بايد 
زمين را ت��ا عمق 40 س��انتيمتري مي كندند تا 
نهالي كاشته شود و بدتر اينكه از هر 100 نهال 
كاشته شده كمتر از 10 نهال به درخت تبديل 

مي شد و زنده مي ماند. 
اما مردم كوبوچي چاره اي نداشتند و براي زنده 

ماندن بايد فكر مي كردند و مهم تر از آن، عمل. 
تا اينكه به راه حل خوبي رسيدند و آن هم روش 
»تهاجم حداقلي« است.  مديران چيني به همراه 
روستانشينانشان توانس��ته اند با اين روش عاوه 
بر زنده كردن بيابان هايش��ان، از پيشروي بيش 
از ه��زار و 300 هكتار زمين ش��ني و بياباني نيز 

جلوگيري كنند. 
  خداحافظي با تپه هاي شني

در حال��ت كلي مي ت��وان از كوي��ر و بيابان برق 
گرفت. همان طور كه كوبوچي نش��ينان هر سال 
500ميليون كيلووات ساعت برق توليد مي كنند 

كه س��ود آن 170ميليون يوان اس��ت.  ظرفيت 
توليد ب��رق در اين منطقه 310 ه��زار كيلووات 
است.  اما نكته مهم تر اين است كه اواً از پيشروي 
كوير و بيابان جلوگيري كرد و بعد از آن هم بتوان 
اين مناطق را به سرزمين هاي حاصلخير تبديل 
كرد.  چيني ها با اس��تفاده از طرح هاي كارآمد و 
مديريت صحيح، توانسته اند از پيشروي بيش از 
هزار و 300 هكتار زمين شني و بياباني جلوگيري 
كنند. كاري كه به كمك داده هاي بزرگ، ارتفاع 

تپه هاي ش��ني كوير كوبوچي را س��ال به سال 
پايين تر آورده و حاا ب��ا كاهش 50 درصدي به 
نصف رسانده اند.  بر همين اساس و با استفاده از 
فناوري هاي پيشرفته و كاشت گياهان مناسب 
در طي 5 س��ال بيش از 2 هزار كيلومتر مربع از 
كوير به مناطق سرسبز تبديل شده اند.  يعني در 
كويرهاي چين، مناطق سرسبزي وجود دارد كه 
باورش براي هر بيننده اي سخت است.  اما نكته 
جالب اينكه چيني ها معتقدند اين كارها در سايه 

مديريت مؤثر انجام و به نتيجه رسيده است. 
  نهال ها چطور كاشته مي شوند؟

بر ساس فيلم ها و تصاوير موجود، قباً براي كاشت 
يك نهال بايد زمي��ن را مي كندند و نهال را در آن 
قرار مي دادند و بعد هم اط��راف آن را با خاك پر 
مي كردند كه بس��يار زمان بر ب��ود. در آن زمان از 
هر 100 نهال فق��ط 10 نهال احتم��ال ماندن و 
سبز شدن داش��ت.  اما حاا با دس��تگاهي شبيه 
دريل زمين را به عمقي كه مورد نياز است سوراخ 
مي كنند و نهال كاشته مي ش��ود. مزيت اين كار 
اين است كه در كمتر از 10 ثانيه يك نهال كاشته 
مي شود و ميزان زنده ماندن نهال هم 80 درصد 
شده است.  اما جالب تر اينكه چيني ها با استفاده 
از نوعي پهپاد، روزانه در زميني به وس��عت 40 تا 
50 هكتار بذر پاشي مي كنند.  كارهايي كه برنامه 
بيابانزدايي در چين را به نتيجه رس��انده و امروز 
بيش از يك س��وم مس��احت بيابان كوبوچي به 
سرزميني سرسبز و قابل كشت تبديل شده است. 

  بيابان زدايي در ايران راحت تر از چين
چيني ه��ا معتقدن��د بيابان زداي��ي در اي��ران 
ب��ه مراتب راحت تر از چين اس��ت.  اس��تفاده از 
الگوي بيابان زدايي كوبوچي ب��ر پايه فقرزدايي 
و با كمك صنايع كويري امكانپذير ش��د. جالب 
اينكه هم��ه ايراني ها توانايي اج��راي اين كار را 
دارند و زمين هاي ايران هم صد برابر چين مستعد 
رويش گياهان است.  براي مثال كاشت گسترده 
گياه شيرين بيان يكي از راه هاي بيابان زدايي در 
ايران اس��ت.  هم اكنون حدود 70هزار هكتار از 
مساحت كوير كوبوچي زير كشت شيرين بيان 
رفته و بيش از 5 هزار و 500 نفر از مردم منطقه 
در قالب 2 هزار خانوار از س��ود آن بهره مي برند.  
امروز روستانشينان چيني با كوير به درآمدزايي 
رسيده اند.  درآمد حاصل از توليد داروهاي گياهي 
و سنتي و محصوات آرايشي و بهداشتي توليد 
ش��ده از گياه ش��يرين بيان چيزي بيش از يك 

ميليارد يوان را به جيب آنها روانه كرده است. 
نكته حائز اهميت اينكه ش��يرين بيان سه سال 
پس از كاشته ش��دن با توليد مواد مغذي باعث 
حاصلخيز ش��دن خاك كوير مي ش��ود و بعد از 
آن مي توان به كاش��ت ميوه و سبزيجات در اين 

زمين هاي حاصلخيز اقدام كرد. 
به هرحال تجربه 30 ساله چيني ها در بيابان زدايي 
مي تواند الگوي خوب��ي ب��راي بيابان ها و حتي 
مناطق كويري ايران باشد. مناطقي كه بخشي از 
هموطنان در آنها ساكن هستند و چندين استان 

را شامل مي شود. 

ميزان وسعت بيابان هاي ايران تا 10 سال گذشته حدود 32 ميليون هكتار 
بود كه حاا به دايل مختلف از جمله تخريب مراتع و بهره برداري زياد از 
منابع طبيعي به 80 ميليون هكتار رسيده است. بيابان هاي ايران در حال 
پيشروي هستند و در پس حرف هاي بي عمل مسئوان كه فقط به ارائه 
آمار و ارقام منتهي مي شوند، سايه كويري ش�دن برخي استان ها روي 
شانه ساكنانش  سنگينی می كند. با اين اوصاف و در حالي كه متوليان امر 

در ايران دست روي دست گذاش�ته و مهاجرت كويرنشينان را به نظاره 
نشسته اند در كشور چين، بيابان هايي به مراتب بدتر از بيابان هاي ايران 
را به س�رزمين هايي سرس�بز و حاصلخيز تبديل كرده اند. شاهكار اين 
بيابان زدايي ها در منطقه »كوبوچي« انجام شده كه توانسته اند نه تنها 
70 هزار هكتار را به زمين سرسبز و حاصلخيز تبديل كنند بلكه الگويي 
نوين از بيابان زدايي را به كل دنيا ارائه كنند كه ايران هم يكي از آنهاست. 

سال گذشته طرح 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

توانمندس�ازي 
اقتص�ادي زنان 
سرپرست خانوار در 9 استان اجرا شد و امسال 
ق�رار اس�ت ب�ه 23 اس�تان از جمل�ه ق�م، 
خراس�ان جنوبي و آذربايجان شرقي گسترش 
داده ش�ود. در اين طرح پيش�گيري از ورود به 
چرخه حمايتي، بهبود معيشت و افزايش رفاه 
زنان سرپرس�ت خان�وار، اس�تفاده از ظرفيت 
مش�اغل خانگي براي ايجاد اش�تغال پايدار و 
اتصال صاحبان كسب و كار خانگي به بازارهاي 
هدف و بنگاه هاي پيشرو براي اشتغال 6 هزار زن 
سرپرس�ت خانوار در نظر گرفته ش�ده اس�ت. 

    
طرح توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار 
كه سال گذشته به صورت آزمايشي با مشاركت جهاد 
دانشگاهي، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
دفتر امور بانوان استاندارها  در 9 استان كليد خورد، 
امس��ال بعد از يك دوره موفقيت قرار است در 23 
استان كشور اجرايي ش��ود و معيشت زنان خانوار 
را بهبود ببخش��د و افزايش رفاه نسبي را براي آنها 
به ارمغان بياورد. مضاعف بر اين، طرح نامبرده زنان 
را از وابستگي كامل به تس��هيات دولتي بي نياز و 
فرصتي براي رونق توليداتشان ايجاد مي كند. گفتني 
است اين طرح قرار است در مناطقی همچون قم، 
آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي و غيره اجرايي 
شود. در اين خصوص مجري طرح توانمندسازي 
اقتصادي زنان سرپرست خانواره مبتني بر الگوي 
نوين مشاغل خانگي در استان قم می گويد: اين طرح 
در قالب همكاري و هم افزايي ب��ا طرح هاي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت حل مشكات 

اقتصادي بانوان سرپرست خانوار انجام مي شود.« 
اميرحسين استقال اضافه مي كند: »دولت به اين 
نتيجه رسيده است كه پس از سال ها پرداخت وام و 
صدور مجوز، اشتغال زيادي از اين روش ايجاد نشده 
است و ازم است نهادي خارج از دولت تسهيل گر 
ايجاد اشتغال باشد، از اين رو طرح را از سال گذشته 
با مشاركت مؤثر جهاددانشگاهي در 9 استان اجرا 
كرد كه با توفيق بسيار زياد اين طرح، امسال به 23 
استان، از جمله قم گسترش داده شد.« گفتني است 
پس از گذر موفق از مرحله دوم، طرح توانمندسازي 
اقتصادي زنان سرپرست خانوار در ساير استان هاي 
كشور نيز در قالب مرحله سوم به اجرا در مي آيد. وي 
ادامه مي دهد: »در اين ط��رح با معرفي زنان واجد 
شرايط از س��مت دفتر امور بانوان، مراحل ثبت نام 

و تشكيل پرونده و شناس��ايي و مصاحبه و تعيين 
خوشه ها و رش��ته هايي كه مورد حمايت هستند 
انجام مي شود.« گفتني است كه پشتيبان هاي طرح 
هم شامل س��ايت هاي فروش و شركت ها فعال در 
عرصه هاي مختلف كاري و شغلي هستند كه به اين 
افراد براي حضور فعال در چرخه توليد كشور كمك 
مي كنند. همچنين جهاد دانش��گاهي هم در اين 
بخش نقشي تسهيل گرايانه دارد كه حلقه مفقوده 

طرح هاي ناكارآمد گذشته است. 
  اشتغال پايدار براي زنان سرپرست خانوار

در اين طرح قرار است پيشگيري از ورود به چرخه 
حمايتي، بهب��ود معيش��ت و افزايش رف��اه زنان 
سرپرست خانوار، استفاده از ظرفيت مشاغل خانگي 
براي ايجاد اشتغال پايدار و اتصال صاحبان كسب 

و كار خانگي به بازارهاي هدف و بنگاه هاي پيشرو 
براي اشتغال 6 هزار زن سرپرس��ت خانوار در نظر 
گرفته شود. رئيس اداره اش��تغال و هدايت نيروي 
كار اداره كل تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
آذربايجان ش��رقي با اش��اره به توانمندسازي زنان 
سرپرست خانوار مي گويد: »در الگوي توسعه مشاغل 
خانگي، چالش هاي اين بخش و همچنين وضعيت 
فعلي مشاغل خانگي مطرح ش��ده است.« جليل 
روحاني ادامه مي دهد: »طبق الگوي ترسيم شده 
قرار است با كم ترين تسهيات به بيشترين اشتغال 
دس��ت يابيم.« ازم به ذكر اس��ت براي شناسايي 
زنان سرپرست خانوار، توسط اداره كل امور بانوان 
و استانداري، ليستي از زنان سرپرست خانوار تهيه 
مي شود تا متناسب با ش��رايط، گروه بندي شده و 
افراد حائز شرايط براي اجراي طرح انتخاب شوند. 
رئيس جهاد دانشگاهي خراس��ان جنوبي با اشاره 
به اينكه چه كساني شامل اين طرح مي شوند، بيان 
مي كند: »تمام زناني كه همسرشان فوت شده اند، 
توانايي انجام كار ندارند و س��رباز يا زنداني هستند 
مشمول اين طرح مي شود.« جال الدين صادقي 
اضافه مي كند: »در ادامه اين افراد به پش��تيبانان 
كه معم��واً فع��اان واحدهاي توليدي هس��تند 
معرفي شده و متناس��ب با ماك هاي مد نظر فرد 
پشتيبان، محصول خانگي را توليد مي كنند.« وي 
ادامه مي دهد: »برندسازي ويژه از مزيت هاي طرح 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است به طوري 
كه آنها دغدغه فروش محص��ول و عرضه به بازار را 
نداشته باشند.« با اين شرايط پيش بيني مي شود 
با اجراي اين طرح نه تنها درص��د قابل توجهي از 
مشكات زنان خانوار كاهش مي يابد بلكه به طور 

حتم توليد نيز رونق داده مي شود. 

توانمندسازي اقتصادی  6 هزار زن سرپرست خانوار در 23 استان
 سال گذشته طرح توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار در 9 استان اجرا شد 

كه حاا قرار است به 23 استان از جمله قم، خراسان جنوبي و آذربايجان شرقي گسترش داده شود

چيني ها معتقدند بيابان زدايي در 
اي�ران به مراتب راحت ت�ر از چين 
است.  استفاده از الگوي بيابان زدايي 
كوبوچي بر پايه فقرزدايي و با كمك 
صنايع كويري امكانپذير شد. جالب 
اينكه همه ايراني ها توانايي اجراي 
اين كار را دارند و زمين هاي ايران 
هم صد برابر چين مس�تعد رويش 

گياهان است
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 »كوبوچي« الگوي تبديل بيابان هاي ايران
 به مناطق حاصلخيز

بيابان زدايی در ايران به مراتب راحت تر از چين است

   ايام: معاون عمراني اس��تانداري ايام گفت: تاكنون 5 هزار متقاضي 
ساخت و ساز مسكن در مناطق سيل زده ايام به بانك هاي عامل معرفي شده 
است.  احمد كرمي افزود: كارها به لحظه پايش و اقدامات به صورت هفتگي 
رسيدگي مي شود و هم اكنون مشكات مناطق سيل زده استان به سرعت در 
حال رفع شدن است.  وي ادامه داد: در استان ايام 21 هزار 786 نفر متقاضي 
به بنياد مسكن مراجعه و مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و در نهايت 16 

هزار و 638 واحد واجد تسهيات تعميري احداثي و معيشتي شدند. 
  چهارمحال وبختي�اري: معاون بهبود امور گياهي جهاد كش��اورزي 
چهارمحال و بختياري گفت: 14 هزار هكتار باغ بادام در استان چهارمحال 
و بختياري وجود دارد.  حميدرضا دانش با بيان اينكه بيشترين باغات بادام 
چهارمحال و بختياري در دو شهرستان سامان و بن قرار دارند، افزود: ساانه 
بيش از 24 هزار تن بادام در سطح استان توليد مي شود كه بخش قابل توجهي 
از آن صادراتي است.  وي توسعه شبكه هاي آبياري نوين در باغات چهارمحال 
و بختياري از مهم ترين اقدامات انجام شده برشمرد و ادامه داد: 80 درصد 

باغات چهارمحال و بختياري به شبكه هاي آبياري نوين مجهز هستند. 
  قم: دبير ش��وراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ق��م از پرداخت وام با 
درصد پايين به بهبود يافتگان از اعتياد طي سال گذشته در اين استان خبر 
داد.  ابوالفضل شريفي با بيان اينكه اراده پليس و دستگاه هاي قضايي استان 
قم بر كاهش فعاليت معتادان است، افزود: اميدواريم بتوانيم وضعيت شهر 
را با كاهش اعتياد بهبود ببخشيم.  وي بيان كرد: سال گذشته براي اشتغال 
وام هاي بسياري با درصد پايين به بهبود يافتگان پرداخت شد، همچنين در 
زمينه بيمه س��هم كارفرمايان نيز كمك هايي را انجام داديم.  دبير شوراي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر قم گفت: طي دو سال گذشته زمينه اشتغال 

50 بهبود يافته در شهرك شكوهيه فراهم شد. 
  كردستان: معاون اش��تغال و خودكفايي كميته امداد كردستان گفت: 
276 طرح اشتغال مددجويان كردستاني كه در اثر باران هاي سيل آسا دچار 
خسارت شده بودند كمك باعوض دريافت كردند.  فرشيد جهان بين با بيان 
اينكار با هدف احياي طرح هاي اشتغال آسيب ديده صورت مي گيرد، افزود: 
بعد از وقوع باران هاي سيل آسا در كردستان، كارشناسان اين نهاد با حضور در 
محل طرح هاي اشتغال مددجويان، ميزان خسارت وارد شده را بررسي و برآورد 
كردند.  وي ادامه داد: تعداد طرح هاي آسيب ديده 276 طرح بود كه در مرحله 

نخست براي اين تعداد 190 ميليون تومان كمك باعوض پرداخت شد.

88498441سرویس  شهرستان

 ايجاد پارك اقتصادي ديجيتال 
در استان مركزي       

استان مركزي براي نخس�تين بار در      مركزي
كنار هشت استان ديگر صاحب پارك 

اقتصادي ديجيتال مي شود. 
استاندار مركزي گفت: استان مركزي براي نخستين بار در كنار هشت 
استان ديگر صاحب پارك اقتصادي ديجيتال مي شود كه تفاهمنامه اين 
مهم با حضور معاون وزير ارتباطات منعقد شد.  سيدعلي آقازاده افزود: 
عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مركزي در مدت دو سال 
گذشته بدون شك عملكرد قابل دفاع و موفقي بوده است چرا كه كمترين 
ريزش نيروهاي شاغل و بيشترين جذب نيروهاي وارد شده به بازار كار را 
داشته ايم كه البته اين موفقيت تنها به واسطه تاش بخش دولتي نيست 
بلكه بخش خصوصي هم در اين رابطه نقش داشته است.  وي ادامه داد: 
در حال حاضر در شرايط عادي نيس��تيم بلكه در جنگ اقتصادي قرار 
داريم اما در اين جنگ نيز كارنامه موفقي داشته ايم و ياس و نااميدي در 
اين مسير براي ما جايگاهي نخواهد داشت.  استاندار مركزي تصريح كرد: 
بارها توسط بزرگان كشور، دولت و مجلس گفته شده كه اگر اين مرحله 
جنگ اقتصادي گذرانده شود حتماً به نتيجه مثبتي خواهيم رسيد و اگر 
تمام دنيا هم ما را تحريم كنند باز هم روي پاي خود خواهيم ايس��تاد.  
آقازاده بيان كرد: تنها تحريم ها و جنگ اقتصادي باعث آزار و اذيت بخش 
خصوصي نيست، بلكه موازي كاري، نقض قوانين و قوانين دست و پاگير 

بخش خصوصي را آزار مي دهند و مانع سرعت دهي مي شود.

سرمايه گذاري بنياد بركت براي راه اندازي 
دانشگاه نسل سوم در سيستان و بلوچستان       

    سيستان وبلوچستان  با انجام سرمايه گذاري ها مشترك 
دانشگاه سيس�تان وبلوچستان و 
بنياد بركت در زمينه ايجاد دانشگاه نسل سوم به زودي اين مهم در 

اين استان راه اندازي مي شود. 
رئيس دانشگاه علوم پزش��كي زاهدان در حاش��يه بازديد از مجموعه 
ParadiseHub كه از زي��ر مجموعه هاي فن آوران��ه بنياد بركت 

محسوب مي شود، گفت: به زودي و پس از تأمين زير ساخت ها و فضاي 
فيزيكي مناسب از سوي دانشگاه، فرايند تجهيز و راه اندازي شعبه اين 
مجموعه در سيستان و بلوچستان با حمايت مالي و علمي بنياد بركت 
آغاز مي شود.  س��يدمحمد هاشمي ش��هري افزود: دانشگاه نسل سوم 
مؤسسه كارآفرين و تحول سازي است كه فرآيندهاي آموزشي آن صرفاً 
با توجه به نياز جامعه پيش مي رود و كاركردها، اهداف، س��رفصل ها و 
شيوه هاي آموزشي آن از شكل سنتي فاصله گرفته و تمام فعاليت ها بر 
اساس نياز و براي حل يكي از مشكات مبتا به جامعه انجام مي شود.  وي 
با اشاره به شرايط فعلي نظام بهداشت و درمان در سيستان وبلوچستان 
ادامه داد: همانگونه كه تأسيس دانش��گاه علوم پزشكي زاهدان و ورود 
استان به حوزه آموزش پزشكي تأثيرات شگرفي در ارتقا شاخص هاي 
سامت مردم داشت، آغاز فعاليت دانشگاه نسل سوم نيز مي تواند شروع 
تحوات بزرگي در حوزه بهداشت و درمان و ساير حوزه هاي اجتماعي 

مرتبط با آن در سيستان و بلوچستان شود. 

كارون ايروبي مي شود       
معاون حفاظت و بهره برداري از منابع      خوزستان
آب سازمان آب و برق خوزستان از 

آغاز ايروبي رودخانه كارون در اهواز خبر داد. 
معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب س��ازمان آب و برق خوزستان 
گفت: برنامه داريم تا در تيرماه كار ايروب��ي رودخانه كارون را در مقطع 
اهواز آغاز كنيم و با توجه به برنامه ريزي هاي انجام  گرفته، قطعاً اين كار را 
انجام خواهيم داد.  حميدرضا لشكري افزود: سازمان آب و برق خوزستان 
برنامه ريزي و تصميم گيري هايي در اين خصوص انجام داده است و پس از 
جمع بندي نهايي نسبت به ايروبي رودخانه كارون در مقطع اهواز اقدام 
خواهد شد.  وي تصريح كرد: با توجه به اعتبارات و حجم مورد نظر نسبت 
به ايروبي اقدام خواهد شد. در اين زمينه اگر حجم ايروبي متناسب با 
دستگاه هايي باشد كه در اختيار سازمان آب و برق خوزستان است، اين 
كار توسط سازمان انجام خواهد گرفت.  معاون حفاظت و بهره برداري از 
منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: در صورتي كه حجم مورد 
نظر براي ايروبي رودخانه كارون حجم باايي باشد و نقدينگي مورد نياز 
آن تأمين شود، قطعاً آن حجم ايروبي با دستگاه هاي سازمان آب و برق 
خوزس��تان امكانپذير نخواهد بود و در اين زمينه از شركت هاي خارجي 
كمك گرفته خواهد شد.  لش��كري عنوان كرد: در اين زمينه با برگزاري 
مناقصات، از توان و دستگاه هاي ش��ركت هاي خارجي در بحث ايروبي 

رودخانه كارون در مقطع اهواز استفاده خواهيم كرد.

شيرين سازي 109 هزار متر مكعب آب دريا 
براي بوشهري ها 

مجوز شيرين سازي آب دريا به ظرفيت     بوشهر 
109 هزار متر مكعب ب�راي تأمين آب 

آشاميدني بوشهر صادر شد. 
مديرعامل شركت آب و فاضاب استان بوشهر گفت: در راستاي افزايش 
منابع آبي استان بوشهر، مجوز شيرين سازي آب دريا به ظرفيت 109 هزار 
و 500 متر مكعب صادر شده است.  عبدالحميد حمزه پور گفت: طرح هاي 
شيرين سازي آب دريا با همكاري بخش خصوصي و سرمايه گذاران مورد 
توجه قرار دارد كه در اين راستا تاكنون چند طرح در استان افتتاح شده 
است.  وي با بيان اينكه 90 درصد آب آشاميدني استان بوشهر در خارج از 
استان قرار دارد افزود: اكنون بيشتر منابع آب آشاميدني استان بوشهر در 
ديگر استان ها از جمله سد كوثر در استان كهگيلويه و بويراحمد و برخي 
نقاط استان فارس قرار دارد كه با خطوط انتقال طواني به شبكه آبرساني 
استان بوشهر متصل مي شود.  مديرعامل شركت آب و فاضاب استان 
بوشهر از صدور مجوز آب ش��يرين كن در نقاط مختلف استان پرداخت 
و اف��زود: در مجموع مجوز اجراي طرح هاي آب ش��يرين كن به ظرفيت 
110هزار متر مكعب در شهرهاي استان بوشهر صادر شده كه تكميل آنها 

مشكل تاريخي بي آبي استان را برطرف مي كند.  
حمزه پور با بيان اينكه تا پايان امس��ال به ظرفيت 25 هزار متر مكعب 
طرح هاي آب ش��يرين كن وارد مدار بهره برداري مي شود، گفت: اكنون 
هزار مترمكعب از پروژه هاي آب شيرين كن استان بوشهر اجرايي شده   60

كه بخشي از آن امسال وارد مدار توليد و بهره برداري مي شود.

 لرستان رتبه دوم رويشگاه جنگلي
 و درختي زاگرس 

وج�ود ۷0  درص�د تي�پ گونه ه�اي     لرستان
جنگل هاي زاگرس را بلوط ها تشكيل 
مي دهند كه اين مهم لرس�تان را به رتبه دوم رويش�گاه جنگلي 

تبديل كرده است. 
معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: بخش مهمي 
از ناحيه رويشي زاگرس كه وسيع ترين و اصلي ترين رويشگاه گونه هاي 
مختلف بلوط در ايران بوده در استان لرستان واقع شده است.  نبي اه قائد 
رحمتي افزود: در بين 11 استان واقع در ناحيه رويشي زاگرس، لرستان 
از نظر وسعت دومين رويشگاه جنگلي و درختي را دارد.  وي با بيان اينكه 
حدود 70  درصد تيپ گونه هاي جنگلي زاگرس را بلوط ها شامل مي شوند، 
ادامه داد: اقليم منطقه نيز مديترانه اي نيمه خشك با زمستان هاي سرد 
است.  معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: از ساير 
گونه هاي درختي اين جنگل ها مي توان به افرا، كيكم، بنه، زبان گنجشك، 
گابي وحشي، وليك، ارغوان، انواع بادام و غيره اشاره كرد.  وي خاطرنشان 
كرد: به طور كلي مي توان گفت جوامع بلوط در ارتفاع 650 تا 2400 متر 
از سطح دريا حضور دارند كه بااتر از اين ارتفاع جوامع ارس و پايين آن 
جوامع بنه- بادام ظاهر مي ش��وند.  قائد رحمتي اظه��ار كرد: فرم غالب 
جنگل شناسي منطقه، جنگل هاي شاخه زاد بوده و اين دالت بر تخريب 
ناشي از حضور طواني مدت جوامع انساني دارد.  معاون فني اداره كل 
حفاظت محيط زيست لرستان ادامه داد: متأسفانه به دليل رشد جمعيت 
در قرن اخير و نياز جنگل نشينان به سوخت، منبع غذايي براي دام ها و 
زمين هاي كشاورزي، آتش سوزي هاي س��هوي و عمدي و بهره برداري 
غيراصولي از اين جنگل ها به كلي چهره آنها را دگرگون كرده و به جز در 

نقاط معدودي نشاني از انبوهي سابق اين جنگل ها نيست.

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

 نوسازي مدارس فرسوده
 قولي تكراري در پايان هر سال تحصيلي 

هر ساله با پايان سال تحصيلي قول هايي در خصوص برچيده شدن 
مدارس فرسوده، كانكسي و خشت و گلي از سوي برخي از مسئوان 
خصوصًا آموزش وپرورش داده مي ش�ود، اما با آغاز س�ال جديد 
تحصيلي دوباره همان وضعيت س�ابق تكرار مي شود و مسئوان 
فراموش مي كنند كه چه قول هايي داده اند.  ح�اا اين بار نوبت به 
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي رسيد 
كه اعام كند تنها سه مدرسه خشت و گلي در استان وجود دارد كه 
تاش مي شود تا مهرماه عمليات بازسازي اين مدارس به پايان برسد. 

    
يكي از معضاتي كه همواره آموزش وپرورش با آن دست به گريبان است 
فرسوده و غيره استاندارد بودن مدارس و لوازم سرمايشي و گرمايشي آن 
است موضوعي كه به يك داستان دنباله دار تكراري تبديل شده است.  
كرمان، سيستان وبلوچستان، تهران، خوزستان، خراسان رضوي، بوشهر، 
هرمزگان، كردس��تان، آذربايجان شرقي و غربي مدارس��ی اينگونه را 
دارند.  هم اكنون، 49 درصد مدارس خراسان جنوبي شامل 938 فضاي 
آموزشي، نيازمند مقاوم سازي و بهسازي بوده و تنها 37 درصد مدارس 

استان مستحكم هستند و نيازي به تخريب و مقاوم سازي ندارند. 
مدير كل نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس خراس��ان جنوبي در اين 
خصوص مي گويد: »براي سال تحصيلي جاري تعداد 145 كاس درس 

ساخته شده است كه از اين تعداد 100 كاس مشاركتي بوده است.«
محمدرضا بيگ��ي مي افزايد: »با توج��ه به زلزله خيز ب��ودن مناطقي 
از خراس��ان جنوبي تحصيل در مدارس فاقد ايمني كه براس��اس نظر 
كارشناسان نيازمند تخريب و بازس��ازي مجدد است، مي تواند عواقب 

دلخراش و غير قابل جبراني داشته باشد.«
  ساخت نخستين مدرسه كميسارياي عالي

درس خواندن در شرايط نامناس��ب و در مدارس غير استاندارد خشت 
و گلي كه با استانداردهاي تحصيلي فاصله بس��يار دارد و نبود حداقل 
امكانات مورد نياز ب��راي يك كاس درس، همواره يك��ي از مهم ترين 

دغدغه هاي دانش آموزان و والدين آنها به شمار مي رود. 
در حالي كه طبق آخرين آمارها 49درصد مدارس خراس��ان جنوبي 
شامل 938 فضاي آموزشي اس��ت، نيازمند مقاوم س��ازي و بهسازي 
هستند، اما مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي 
مي گويد: »تنها سه مدرسه خشت و گلي در استان وجود دارد كه تاش 
مي شود تا مهرماه عمليات بازسازي اين مدارس به پايان برسد.« بيگي 
با بيان اينكه خراسان جنوبي و ش��هر بيرجند يكي از كانون هاي اصلي 
زندگي مهاجران افغانستاني اس��ت و جمعيت زيادي از دانش آموزان 
افغاني را در خود جاي داده است مي افزايد: »در اين راستا سال گذشته 
نخستين مدرس��ه كميس��ارياي عالي پناهندگان به منظور تحصيل 

دانش آموزان اتباع خارجي در بيرجند راه اندازي شد.« 
وي ادامه مي دهد: »به زودي و در يك ماه آينده عمليات احداث دومين 
مدرسه كميس��ارياي عالي پناهندگان با زيربناي يك هزار و 300 متر 
مربع و 12 كاس ب��ا اعتبار بيش از 4 ميليارد توم��ان در بيرجند آغاز 
مي ش��ود.« اين در حالي اس��ت كه 2 ميليارد و 200 ميليون تومان از 
هزينه اين پروژه توسط كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، يك 
ميليارد تومان آن از محل اعتبارات بازآفريني اداره كل راه و شهرسازي 

و بقيه توسط اين اداره كل پرداخت خواهد شد. 
 مسكن مهر نيازمند مدارس جديد 

در كنار تمامي مشكات موجود در خصوص مدارس خراسان جنوبي بررسي ها 
نشان مي دهد كه شهرك هاي مهر اين استان به شدت نيازمند مدارس است 
كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.  مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
خراسان جنوبي در اين خصوص مي گويد: »در استان تعداد 26 هزار و 163 
مسكن مهر ساخته شده است كه ميزان فضاي آموزشي ساخته شده بايد 
متناسب با اين حجم از واحد مسكوني باش��د.« بيگي مي افزايد: »براساس 
برنامه ريزي صورت گرفته در محدود مسكن مهر خراسان جنوبي نيازمند 
ساخت 742 كاس درس بوديم كه تاكنون 251 كاس درس ساخته و براي 

بهره برداري تحويل آموزش و پرورش شده است.«

محمدرضا سوري



در ش�رايطي كه حذف ارز دولت�ي و زمزمه توزيع 
كااب�رگ الكترونيكي ق�وت گرفته و بس�ياري از 
كااها و نهاده ها با افزايش قيمت مواجه ش�ده اند ، 
معاون وزير صم�ت از مخالف�ت اي�ن وزارتخانه با 
ح�ذف ارز دولتي خب�ر داد و گف�ت: ب�ه اعتقاد ما 
دار ۴۲۰۰ تومان�ي همچن�ان بايد پرداخت ش�ود. 
اين روز ها قيمت انواع كاا و مواد مصرفي مردم با افزايش 
قيمت روبه رو ش��ده اس��ت. از قيمت لبنيات، ماكاروني، 
انواع كنسرو گرفته تا كااهاي اساسي و حتي نهاده هاي 
دامي و طيور همگي گران ش��ده اند. سازمان حمايت كه 
مجوز افزايش قيمت ها را صادر كرده بر حذف ارز دولتي و 
افزايش قيمت تمام شده توليد تأكيد دارد و معتقد است 
كه توليد كنندگان چاره اي جز افزايش قيمت نهايي ندارند. 
اين اتفاقات در حاليست كه روز گذشته رئيس ستاد تنظيم 

بازار از مخالفت اين ستاد با حذف ارز دولتي خبر داد. 
معاون وزير صمت در حاش��يه مراس��م روز ملي اصناف 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرس��ش خبرنگاران در 
خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ توماني گفت: ما به صورت روزانه 
گزارش را به مقامات ارشد نظام اعام كرده و در آن قيمت 
هر روز و وضعيت بازار را گ��زارش مي دهيم، ضمن اينكه 
اثرات تغييرات ارز ۴۲۰۰ توماني به ساير ارزها را به مقامات 

مسئول كشور تقديم مي كنيم. 
عباس قبادي در پاسخ به اين س��ؤال كه حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني براي چه كااهايي محتمل است، افزود: قرار نيست 
اتفاق خاصي رخ دهد اكنون شرايط همان شرايط قبل است 
و اگر قرار باشد اتفاق خاصي رخ دهد، حتماً اطاع رساني 
مي شود.  به گفته قبادي، به همين دليل كه ممكن است 
ارز ۴۲۰۰ توماني براي برخي كااها پرداخت ش��ود، ولي 
به قيمت مناس��ب به سر س��فره مردم نرس��د، قرار است 
تجديدنظر در اين رابطه صورت گيرد. برخي كارشناسان 
بر اين باورند كه اين ارز به سفره مردم نمي رسد، ولي اين 
در مورد همه كااها مصداق ندارد. قبادي در پاسخ به اين 
سؤال كه چه تعداد از ۲۵ قلم كاايي كه اكنون ارز ۴۲۰۰ 
توماني مي گيرند، قرار اس��ت حذف ش��ده و به سمت ارز 
نيمايي بروند، گفت: ما فعًا اعتقاد داريم كه نبايد تغييرات 
خاصي رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه داديم، 

آنها تصميم گيرنده نهايي هستند. 
  توزيع كااهای اساس�ی و  نهاده ها بر مبناي  ارز 

دولتی
قبادی اف��زود: در مورد محص��ول برنج، روغن، ش��كر و 

نهاده هاي دام��ي با همان قيم��ت ۴۲۰۰ توماني در بازار 
در حال عرضه است، ولي در مورد برخي محصوات دار 
۴۲۰۰ توماني حتي داده نمي ش��ود، به عن��وان مثال در 
مورد ماكاروني كه تا سال گذشته گندم آن با هر كيلو 9۰۰ 
تومان تهيه مي شد اكنون گندم آن به قيمت هر كيلوگرم 
هزار و 8۰۰ تومان است و طبيعتاً در قيمت عرضه اين كاا 
تأثيرگذار است. قبادي در خصوص نرخ لبنيات گفت: اگر 
لبنيات بااتر از قيمت مصوب دولت و س��تاد تنظيم بازار 

عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد مي كنيم. 
وي افزود: قرار نيس��ت عوارض صادرات��ي جديدي اباغ 
شود؛ بر اين اس��اس برنامه اي حداقل در هفته جاري در 
خصوص بح��ث در خصوص تغيير در ع��وارض صادراتي 
نداريم و اگر قرار است در اين حوزه اتفاقي رخ دهد، حتماً 
اطاع رساني خواهد شد. وي در مورد عرضه لبنيات با نرخ 
بيش از نرخ مصوب بيان داشت: اگر چنين اتفاقي بيفتد 

قطعاً تخلف است. 

  وجود بي�ش از ۳ ميليون واح�د صنفي منطقي 
نيست

س��عيد ممبيني در مراس��م روز ملي اصناف رئيس اتاق 
اصناف ايران از وجود ۳ ميليون واحد صنفي در كش��ور 
انتقاد كرد و گفت: در حال حاضر بيش از ۳ ميليون واحد 
صنفي در كشور وجود دارد كه با هيچ نرم علمي سازگاري 

ندارد و منطقي نيست. 
وی افزود: اين آمار بيانگر تعداد واحد صنفي در ش��رايط 
سخت است، به خصوص در ش��رايطي كه در ركود و نرخ 

اقتصادي متوجه ضرورت بازنگري مي شود. 
ممبيني با اشاره به اينكه حدود ۶۶۰ هزار واحد توليدي 
كشور در حوزه مس��ئوليت صنايع بزرگ فعاليت دارند، 
تصريح كرد: به دليل فقدان زيربناي��ي و صنايع آموزش 

كافي اين ارتباط به نحو مطلوب صورت نگرفته است. 
وي افزود: با توجه به اين، معتقديم اصناف بايد در عرصه 
اقتصادي به عنوان كليد موفقيت براي توسعه اقتصادي 

مورد توجه برنامه ريزان و مسئوان كشوري قرار گيرند، 
اما اينكه از اين منظر چقدر موفق بوده ايم بايد بررس��ي 
اجمالي درباره وضع موجود داشته باشيم كه بر اين اساس، 
هيئت رئيسه دوره هفتم اتاق اصناف كه از دي  سال قبل 
مسئوليت پذيرفته است، با تحريم ظالمانه غرب و تأثير آن 
بر ارزش پول ملي مواجه شد، اما با تدبيري كه در سراسر 
كشور به خرج داده شد، اصناف لحظه اي كم نگذاشتند و 
در كنار دولت، در تكمي��ل اقدامات براي تأمين كاا هاي 

اساسي كشور نقش آفريني كردند. 
  كمتر از ۲۰ درص�د از واحد هاي صنفي در حوزه 

توليد مشغول به كارند
ممبيني با بيان اينكه امروز كمتر از ۲۰ درصد از واحد هاي 
صنفي در حوزه توليد مشغول به كار هستند، اذعان كرد: 
با توجه به آنكه شكل گيري فعاليت در واحد هاي صنفي 
و ايج��اد اش��تغال در آن، ارزان تر از صنعت اس��ت، ولي 
نقيصه هايي براي ارتباط صنوف توليدي با صنوف پايين 

دستي وجود دارد، اما ما برنامه اي براي برطرف كردن اين 
نقص تدوي��ن كرده ايم و در اين مراس��م رونمايي خواهد 
شد. اين برنامه نقشه راه هيئت رئيسه خواهد بود و البته 

قابل پايش و اندازه گيري است. 
وی گفت: در حوزه هايي همچون تعميرات خودرو و تلفن 
همراه، اشتغال استاد- ش��اگردي دنبال مي شود كه بايد 
تقويت ش��ود، اما يكي از نقيصه هاي اين ح��وزه، فقدان 
اس��تاندارد در خدمات پس از فروش در كش��ور است كه 
امروز با توافقاتي كه صورت گرفته، تفاهمنامه سه جانبه اي 
بين اتاق اصناف ايران، س��ازمان ملي استاندارد و وزارت 

صمت امضا خواهد شد. 
 رئيس اتاق اصناف ايران تصريح كرد: قانون نظام صنفي 
در س��ال 9۲ تصويب ش��د و ايراداتي البته داشت كه در 
قالب پيشنهاداتي ارائه شده اس��ت. اكنون از وزير صمت 
مي خواهيم كه از اعضاي ش��وراي عالي نظ��ارت در اين 

حوزه استفاده كند. 
وي با تأكيد براينكه بيش از ۵۰ درصد واحد هاي صنفي 
در حوزه توزيع فعال هستند، افزود: نظام توزيع نيازمند 
بازنگري است به اين معنا كه بايد شرايط امروز را به خوبي 
درك كرد؛ چراك��ه در نظام توزيع ب��ه روش هاي مدرن 
نيازمنديم تا با استفاده از فناوري، بهره وري را باا برده و 

توزيع را بر اساس علم روز گسترش دهيم. 
  سهم بازرس�ان اصناف از محل جرايم پرداخت 

نشد
همچنين رئيس ات��اق اصناف تهران كه در اين مراس��م 
سخن مي گفت، افزود: براس��اس قانون يك سوم مبالغي 
كه در بازرسي ها به خزانه دولت از ناحيه درآمد جريمه ها 
واريز مي ش��ود بايد به عنوان حقوق بازرس��ان به اصناف 
پرداخت ش��ود، در حالي كه اين مبلغ به اصناف پرداخت 

نشده است. 
قاسم نوده فراهاني با اشاره به ماده 7۲ قانون نظام صنفي 
گفت: براساس اين قانون يك سوم مبالغي كه در بازرسي ها 
به خزانه دولت از ناحيه درآمد جريمه ها واريز مي ش��ود 
بايد به عنوان حقوق بازرس��ان به اصناف پرداخت شود، 
در حالي كه اين مبلغ به اصناف پرداخت نشده و ما به شدت 

در اين خصوص در مضيقه هستيم. 
وي اظهار داشت: ما هميشه در كنار دولت و نظام هستيم 
چه در توليد و چه در حوزه توزيع و س��ال های سال است 
كه در اين زمينه به اصناف آموزش مي دهيم، اما بايد اين 

آموزش ها بيشتر شود. 
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تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

251411197ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس
5840278لبنيات كالبر

459042185خوراك دام پارس 
15364731قندثابت خراسان 

10685508شكرشاهرود
9802466كاشي وسراميك حافظ 

7622362سامان گستراصفهان 
10808500كشت وصنعت پياذر

3028140سرمايه گذاري بوعلي 
16838763معادن منگنزايران 

246261111پارس سرام 
16676703 سالمين 
238692بيمه ما

3821140صنايع آذرآب 
474121721گروه صنعتي پاكشو

6174220سرماآفرين 
4720167حمل ونقل توكا
5795205فوادآلياژيايران

7946275پتروشيمي شازند
6760230همكاران سيستم

4245143سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
230775بانك پارسيان 
535281711معدني دماوند

3958122سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
6269190كاشي سعدي 

4201113بانك خاورميانه
6224161حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

8529217پتروشيمي شيراز
4749119ماشين سازي نيرومحركه 

7537177افست 
236054سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

18504402داروسازي فارابي 
11056240پرداخت الكترونيك سامان كيش

170837سايپا
635401330پتروشيمي خارك 
23825490پاايش نفت تبريز
167034ماشين سازي اراك 

10890216پاايش نفت اصفهان
17393327گروه صنعتي بوتان 

15677289داروسازي سينا
11584211شركت ارتباطات سيارايران
290547سرمايه گذاري اعتبارايران

30499479پارس خزر
143922سيمان صوفيان 

132218پتروشيمي آبادان 
13579178خدمات انفورماتيك 

34064427كشت وصنعت چين چين
299633تجارت الكترونيك پارسيان

14922149پاايش نفت بندرعباس
42544388دشت مرغاب 

29112253اميران
21296171كربن ايران 

1420096پتروشيمي جم
421424ملي صنايع مس ايران  

1009653قندنيشابور
304915گروه ستوسعه صنعتي ايران

1251353پارس سويچ 
512021سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

443415توسعه معادن وفلزات 
436514فوادمباركه اصفهان
25628سرمايه گذاري سپه 

28899سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
387211سيمان فارس وخوزستان

24146س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
532912صنعتي آما
4500037نفتسپاهان

46663گسترش نفت وگازپارسيان
44592توليدي كاشي تكسرام 
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بهناز قاسمی
  گزارش  



اردبيل اي�ن روزها 
سعيد احمديان

    گزارش
ه�واي  و  ح�ال 
واليبال�ي دارد و 
ميزباني ليگ ملت ها سبب  شده تا مردم اين شهر 
پذيراي ش�اگردان كواكوويچ در كنار تيم هاي 
فرانسه، استراليا و پرتغال باشند كه براي برگزاري 
مسابقات هفته چهارم به اين شهر آمده اند. سالن 
حسين رضازاده در شرايطي ميزبان اين مسابقات 
اس�ت كه بلوار منتهي به آن ط�ي حركتي قابل 
تقدير با بنرهاي تبليغاتي ليگ ملت ها با تصاوير 
ش�هداي اس�تان اردبيل مزين شده اس�ت، از 
تمثال هاي س�رداران ش�هيد گرفته تا شهداي 
ورزشكار تا پاسداشت جانفشاني هايشان باشيم. 
اردبيل را داراارشاد مي نامند؛ شهر غيرت، شهري 
كه در دفاع مق��دس 3هزار و 400 ش��هيد تقديم 
انقاب كرده و 186 ش��هيد آن ش��هيد ورزشكار 
بوده  است. همين است كه اردبيلي ها همواره يكي 
از استان هاي پيش��رو در معرفي فرهنگ شهادت 
بوده اند و حاا هم برگزاري ليگ ملت هاي واليبال 
باعث شده تا چهره هاي آس��ماني اين شهدا روي 
بنرهاي تبليغاتي ليگ ملت ها، مزين شود؛ حركتي 
كه با همكاري سازمان بسيج ورزشكاران و اداره كل 
ورزش و جوانان استان اردبيل صورت گرفته است؛ 
حركتي فرهنگي در روزهايي كه كمتر مسئول و 
مديري در ورزش كش��ور چنين برنامه هايي را در 

اولويت قرار مي دهد. با اين ح��ال در اردبيل انگار 
مديران بسيج و ورزش آن پاي كار آمده اند تا نگذارند 
فرهنگ ش��هادت در جامعه كمرنگ و ياد ش��هدا 
فراموش ش��ود. همين است كه تصميم مي گيرند 
قدمي در اين مسير بردارند، هر چند كوچك باشد. 

  پيامي به دشمنان است
مهدي مهدي زاده مسئول بسيج ورزشكاران استان 
اردبيل در گفت وگو با »جوان« در اين باره مي گويد: »در 
بحث فعاليت هاي فرهنگي در خدمت اداره كل ورزش 
و جوانان اس��تان اردبيل بوديم و عكس 186شهيد 
ورزشكار استان را با همكاري اين اداره كل در سطح 
شهر اردبيل نصب كرديم. اين ش��هداي ورزشكار از 
رشته هاي كشتي، وزنه برداري، فوتبال و رزمي بودند. 
اين كار حركتي بود كه با توجه به رسالتمان در بسيج 
انجام داديم تا نام اين شهداي بزرگوار شهرمان را نوراني 
كند. در بين اين شهدا 12س��ردار شهيد و 10شهيد 

مدافع حرم هم حضور دارند.« 
وي درباره پيش��ينه چني��ن فعاليت هايي اينطور 
توضيح مي دهد: »سازمان بسيج ورزشكاران معمواً 
در مسابقات جهاني و آسيايي رشته هاي مختلف كه 
به ميزباني اردبيل برگزار مي شود، چنين حركتي را 
انجام مي دهد و اين قدمي كوچك اس��ت كه براي 
شهدا برمي داريم و اميدوار هستيم از سوي شهدا 
مقبول بيفتد. ما مي خواهي��م به كل دنيا اين خبر 
را بدهيم با توجه به خون ش��هدايي كه از مرزهاي 

كشورمان پاس��داري كرده اند، ملت ايران با وجود 
تحريم هاي ظالمانه، شور و نش��اط دارند و نمونه 
آن هم همين حضور پرشور در سالن واليبال براي 

تشويق تيم ملي كشورمان است.«
مهدي زاده با اشاره به اينكه يكي از تصاوير نصب شده 
ش��هدا را مربوط به يكي از ش��هداي ورزشكار تازه 
تفحص شده مدافع حرم است، به معرفي اين شهيد 
مي پردازد: »شهيد آقايي يكي از شهداي ورزشكار 
مدافع حرم است كه رزمي كار بودند. پيكر مبارك 
اين شهيد پس از دو سال كه در خاك سوريه بود، 
سه شنبه آينده به كش��ور برمي گردد و روي دوش 

مردم وايي اردبيل تشييع مي شود.«
بهرام آقاخاني، مدي��ركل ورزش و جوانان اس��تان 
اردبيل هم در گفت وگو با »ج��وان«، نصب تصاوير 
شهداي ورزش��كار را داراي يك پيام مهم به جوانان 
مي داند: »هر چي داريم از بركت خون شهداس��ت و 
بايد مقام شامخ آنها را ارج بنهيم و كاري كه صورت 
گرفته يك حركت فرهنگي است تا به جوانان يادآوري 
كنيم آنها در حالي مي توانند امروز در امنيت كامل و 
راحت به سالن بيايند و مسابقات را تماشا كنند كه به 
خاطر جانفشاني هاي شهداي گرانقدرمان در دفاع از 
كشورمان در جريان هشت سال دفاع مقدس است.«

  نوعي اداي احترام به شهداست
تصاوير شهدا در مسير سالن برگزاري ليگ ملت ها، 
براي تماشاگران هم جالب توجه بود و از آن استقبال 

مي كنند. اميررضا مهدي زاده يكي از اين تماشاگران 
است كه نظرش را در گفت وگو با »جوان« اينطور 
بيان مي كند: »حركت خيلي خوبي بود كه تصاوير 
شهدا در سطح شهر همزمان با برگزاري مسابقات 
واليبال نصب شد. اين حركت باعث شد در مسيري 
كه تماشاگران به سالن مي آيند، تصوير اين شهدا را 
ببينند و با اين كار يادي از شهدا كنند و اين حركت 
سبب شد حداقل اس��م كس��اني كه در راه اسام 

جانشان را فدا كردند، بدانيم.«
اين جوان اردبيلي معتقد است: »امنيت امروزمان 
را مديون شهدا هس��تيم. ما بايد به آرمان ها و راه 
شهدا احترام بگذاريم و پيرو راهشان باشيم. همين 
لحظه اي كه اينجا هستيم مديون خون پاك شهدا 
هستيم، پس بايد در تك تك لحظات زندگي مان 
قدردان شهدا باشيم و سعي كنيم كه شهدا الگويمان 

باشند و بايد پاسدار خدمت اين شهدا باشيم.«
خانم صالحي هم در گفت وگو با »جوان« اعتقاد دارد، 
نصب تصاوير ش��هدا نوعي احترام گذاشتن است: 
»شهدا هميشه زنده اند و هميشه بايد به آنها احترام 
بگذاريم و اين حركت يك نوع احترام است. نبايد هيچ 
وقت آنها را از ياد ببريم و بايدراه آنها را برويم.« خانم 
ديگري كه در حاشيه بلوار محل برگزاري مسابقات 
واليبال نظاره گر است، صحبت قابل تأملي را مطرح 
مي كند: »چاپ عكس شهدا خوب است، اما كاش به 

خانواده شهدا و جانبازان بيشتر رسيدگي كنند.« 
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شيلي در انديشه هت تريك قهرماني
 كليد صعود آرژانتين 

در دست كلمبيا
با پيروزي جمعه شب شيلي برابر اكوادور اين تيم نيز مانند كلمبيا 
شش امتيازي شد و در پايان بازي هاي دوم رقابت هاي كوپا آمه ريكا 
صعود خود به مرحله بعد را قطعي كرد. مدافع عنوان قهرماني حاا 
با توجه به عملكرد نه چن�دان قابل قبول مدعيان�ي چون برزيل، 
آرژانتين و اروگوئه بس�يار اميدوار اس�ت كه بتواند از عنوان خود 
دفاع كرده و هت تريك كند. شيلي در دو دوره گذشته كوپا قهرمان  
شده و با قطعي كردن صعود خود به مرحله بعد از همين حاا خود را 
براي سومين قهرماني پي در پي در امريكاي جنوبي آماده مي كند. 
ديش��ب در آخرين بازي هاي مرحله مقدماتي گروه اول مسابقات و در 
حساس ترين بازي برزيل ميزبان با پرو ديدار كرد و بوليوي هم به مصاف 
ونزوئا رفت تا تكليف تيم هاي صعودكننده از اين گروه مشخص شود. 
امشب و در آخرين بازي هاي گروه دوم مسابقات آرژانتين با ليونل مسي 
در برابر قهرمان آسيا قرار مي گيرد. ش��ايد اگر شرايط عادي و قطر هم 
تيم چند سال قبل بود، مي شد به راحتي حكم به پيروزي بدون دردسر 

و حتي پرگل آلبي سلسته داد، اما. . . 
   اميد آرژانتين به كي روش

ش��رايط آرژانتين اصًا خوب نيس��ت. مس��ي و يارانش اولين بازي را 
به كلمبي��اي كي روش باختن��د و در دومي��ن بازي هم ب��دون اينكه 
كوچك ترين نشاني از بزرگي داشته باشند با بخت و اقبال مقابل پاراگوئه 
از شكست گريختند و مساوي كردند و حاا همه اميدشان به درخشش 
شاگردان كي روش در بازي امشب شان مقابل پاراگوئه است، چراكه هم 
مسي و هم بقيه آرژانتيني ها خوب مي دانند قطري كه امشب مقابلشان 

صف آرايي مي كند با تيم چند سال قبل تفاوت هاي زيادي دارد. 
قطر حاا هم قهرمان آسيا و هم ميزبان جام جهاني 2020 است و اصًا 
نمي خواهد چهره يك شكست خورده را داشته باشد. آنها در دو بازي 
اول تيمي سختكوش نشان دادند و امشب هم براي صعود از اين گروه 

مقابل آرژانتين تمام تاش خود را به كار مي بندند. 
در گروه دوم، كلمبيا با ش��ش امتياز صدرنشين اس��ت و صعودش را 
قطعي كرده، پاراگوئه حريف امش��ب اين تيم دو امتيازي است و براي 
مسجل ش��دن صعودش به عنوان تيم دوم نياز به پيروزي دارد. قطر و 
آرژانتين هم با يك امتياز با هم بازي مي كنند و هر دو اميدوار هستند تا 
با پيروزي در بازي امشب و شكست يا امتياز از دست دادن پاراگوئه تيم 
دوم گروه ش��وند و صعود كنند.  البته اين دو تيم يك شانس ديگر هم 
دارند و آن اينكه با كسب يك پيروزي خوب و پرگل چهار امتيازي شده 
و اين شانس را داشته باشند تا در پايان رقابت هاي گروهي به عنوان يكي 

از دو تيم برتر سوم گروه ها به مرحله حذفي صعود كنند. 
   اوج گيري دوباره انتقادها

در حالي كه به نظر مي رسيد با بازگش��ت مسي به تيم ملي و اظهارات 
بازيكنان آرژانتين پيش از شروع مس��ابقات كه همه از قهرماني حرف 
مي زدند، انتقادها به نوع عملكرد تيم به خصوص مسي كم شود، اما عدم 
نتيجه گيري در دو بازي اول و خطر حذف از كوپا حاا باعث اوج گيري 

دوباره انتقادات شده است. 
ديگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتين اين بازيكن ها را مستحق پوشيدن 
پيراهن »آلبي سلسته« ندانست، اما به رغم اين انتقادها برخي بزرگان 
فوتبال هنوز هم از مسي حمايت مي كنند و ايراد كار تيم ملي كشورشان 
را مربوط به او نمي دانند. به اعتقاد فابيو كاپلو، تيم ملي آرژانتين در خط 
حمله، از مهره هاي خوبي در كنار مسي سود مي برد، اما خط هافبك و 
خط دفاعي اين تيم دچار مشكل اس��ت. به اعتقاد ديگو سيمئونه نيز، 
مشكل تيم ملي آرژانتين مربوط به مسي نيست و يك مشكل تيمي و 
دسته جمعي است، زيرا مسي در هر بازي، مي تواند گره ها را باز كرده و 
مشكات را حل كند، ولي به شرطي كه يك تيم خوب را در كنار خود 
داشته باشد. به اعتقاد سيمئونه، بازيكن هايي كه با مسي بازي مي كنند، 
بايد پتانس��يل هاي موجود را درك كنند و اين مسئله به شخصيت هر 
بازيكن مرتبط است. به گفته سيمئونه، اگر بازيكن هاي آرژانتين بتوانند 
در اطراف مسي به خوبي عمل كنند، او نيز احساس امنيت و اطمينان 

كرده و قادر است خود را با هر شرايطي سازگار كند. 

 گزارش خبرنگار اعزامی »جوان« از اقدام ارزشمند اردبيلي ها در نصب تصاوير 186شهيد ورزشكار در سطح شهر 
در جريان برگزاري هفته چهارم ليگ ملت هاي واليبال

از یادها نمی روید

قانون خودمان را كامل اجرا كنيد
برگزاري ليگ برت��ر فوتبال ب��ا حداقل حاش��يه، جنج��ال و اتفاقات 
دردسرساز آرزويي اس��ت كه در 18 فصل گذشته اين رقابت ها محقق 
نشده است و هر س��ال هم براي جبران كم كاري هاي قبل، وعده هايي 
داده مي شود كه هرگز حتي به واقعيت نزديك نمي شود. وعده هاي تازه 
در حالي مطرح مي شوند كه اجرايي شدن آنها با اين سطح از مديريت و 

برنامه ريزي تقريباً محال به نظر مي رسد. 
 جديدترين اظهارنظر رئيس فدراسيون نمونه خوبي از  وعده هاي عجيب 
و غريب فوتبال ايران است: »امس��ال مثل فيفا و يوفا عمل مي كنيم!« 
شنيدن چنين جمله اي از كسي كه در رأس مديريت فوتبال كشور قرار 
دارد آن هم در حالي كه همه مي دانيم فوتبال اوضاع خوبي ندارد و هر 
گوشه آن پر از مشكل و جنجال است تأمل برانگيز است. تا همين ماه 
گذشته آنقدر شدت درگيري ها و جنجال هاي فوتبال باا گرفته بود كه 
همه عليه هم مصاحبه مي كردند، بيانيه مي نوشتند و حتي واكنش هاي 
تهديدآميز نشان مي دادند. هيچ كس هم جلودار معترضان و منتقدان 
نبود؛ چراكه كميته انضباطي، كميته اخاق و سازمان ليگ هيچ كدام 
جديت و صابت ازم را براي برخورد با بي اخاقي ها و بي انضباطي ها 
ندارند. ب��ه همين خاطر در س��ال هايي ك��ه ليگ مان مث��ًا حرفه اي 
شده است، چالش هاي انضباطي نه تنها كاهش نيافته بلكه هر سال با 

شدت بيشتري شاهد اتفاقات تلخ تري هستيم. 
اجراي قوانين بين المللي و تعارف نداشتن با خاطيان و قانون گريزان 
خأهايي هس��تند كه فوتبال ايران تش��نه اجرايي شدن آن است. اما 
معضل اصلي زماني نمايان  مي شود كه مسئول اجراي قانون اهميتي 
به اين مس��ئله نمي دهد و تنها ب��راي تنوير اف��كار عمومي و كاهش 
انتقادها ب��ه مصاحبه هاي پرطمطراق بس��نده مي كن��د. مهدي تاج 
مدعي است در قانون فيفا بيانيه صادر كردن عليه داوري جريمه دارد 
و هر مربي يا بازيكني كه عليه داوران مصاحبه كند مش��مول جريمه 
مي شود. در صورتي كه اگر بنا بر اجراي قانون باشد كل فوتبال ما بايد 
محروم شوند. منتها اصل مشكل اينجاست كه فدراسيون و كميته ها 
و س��ازمان هاي متبوعش توجهي به قوانين ندارن��د. به همين خاطر 
است كه انواع و اقس��ام قانون گريزي در اين رشته موج مي زند. رئيس 
فدراسيون همچنين از پيوست هاي انضباطي در قراردادها سخن گفته 
كه بر اس��اس آنها خاطيان با جريمه و محروميت مواجه خواهند شد. 
باور چنين مسائلي در فوتبال بي دروپيكر ما بسيار مشكل است. هنوز 
كه هنوز است قراردادهاي بازيكنان و مربيان در حالي منعقد مي شوند 
كه داان تأثير مستقيمي در آنها دارند و باشگاه ها نيز براي رسيدن 
به اهداف خود حاضر به پرداخت ارقام نجومي هستند. بندهاي عجيب 
و غريب همي��ن قراردادها در بس��ياري از مواقع ض��رر هنگفتي روي 
دست باش��گاه ها مي گذارد. در چنين اوضاعي چطور مي توان به يك 
پيوس��ت اكتفا كرد؟ خأهاي قانوني در قراردادها به قدري زياد است 
كه باش��گاه ها هر فصل مبالغ هنگفتي را باب��ت بازيكنان بي كيفيت و 

دردسرسازشان پرداخت مي كنند. 
فوتبال ايران هيچ شباهتي به فوتبال حرفه اي روز دنيا ندارد؛ رشته اي 
كه در گردآب  قانون گريزي، تخلفات گس��ترده و حاش��يه گير افتاده 
وهيچ فريادرسي نيز براي نجاتش نيست. بايد از آقاي تاج پرسيد كه 
چطور قصد دارد قوانين يوفا و فيفا را در فوتبال آماتورمان پياده كند؟ 
چطور انتظار دارد هيچ كس از داوري انتقاد نكند، اما در اين س��ال ها 
بي توجهي هاي زيادي به بحث داوري شده اس��ت. موارد زيادي پيش 
آمده است كه فدراس��يون حتي قوانين خودش را نيز زير پا گذاشته و 
در قبال تيم ه��ا و افراد مختلف مواضع مختلفي گرفته اس��ت. همين 
رفتارهاي دوگانه و متناقض تيش��ه به ريش��ه اين رش��ته پرطرفدار 
زده است تا جايي كه حاا فوتبال مريض ايران به درمان هاي اورژانسي 
نياز دارد. زمان كمي تا ش��روع فصل جديد باقي مانده است و در اين 
زمان اندك هم قطعاً نمي توان انتظار تحول اساسي را داشت. ولي اگر با 
همان فرمان گذشته جلو برويم قطعاً امسال نيز آش همان  آش است و 
كاسه همان كاسه. قوانين بين المللي كه هيچ، اميدواريم ااقل قوانين 
داخلي در اين رش��ته به صورت كامل و بدون اغماض و تبعيض اجرا 
شود. البته با در نظر گرفتن نوع مديريت حاكم بر فوتبال و فدراسيون 

رسيدن به اين آرزو باز هم محال به نظر مي رسد. 

شیوا نوروزي

هواداران رئال و بارسا عليه نيمار!
باش��گاه رئال مادريد نام س��تاره برزيلي پاري س��ن ژرمن را از ليست 
خريدهاي احتمالي خود خط زد. نش��ريه اسپانيايي »آس« خبر داد، 
رئال براساس نظرسنجي هاي غيررس��مي صورت گرفته از هواداران 
در مورد حضور احتمالي نيمار در برنابئو، نام اين بازيكن را از ليس��ت 
خريدهاي احتمالي خود خط زده است. هواداران رئال مادريد معتقدند 
كه ستاره پيشين بارسلونا در زمين و خارج از زمين حواشي زيادي دارد 
و به درد رئال مادريد نمي خورد. اين در حالي اس��ت كه جو رسانه اي 
سنگين عليه نيمار در كاتالونيا به راه افتاده. با اين اوضاع به نظر مي رسد 

بازگشت ستاره برزيلي به تيم سابقش دشوارتر شده است. 
روزنامه موندو دپورتيوو كه در ش��هر بارس��لونا منتش��ر مي شود و از 
رسانه هاي نزديك به باشگاه بارسا به ش��مار مي رود، مدعي است در 
نظرس��نجي از هواداران بارس��ا 71/2درصد آنها به بازگشت نيمار به 
تيم شان پاس��خ منفي داده اند. تنها 28/8درصد از هواداران بارسلونا 
معتقدند نيمار در صورت بازگشت به بارس��ا مي تواند مثل سال هاي 
گذشته بار ديگر در كنار مسي و سوارز، مثلث مرگبار بارسلونا را تشكيل 
داده و اين تيم را دوباره به قله فوتبال اروپا و اسپانيا برگرداند كه در نوع 

خود بسيار قابل توجه است.

پرواز یحيي به مشهد 
گزينه اصلي پرس��پوليس براي س��رمربيگري ديروز به مشهد رفت تا 
كارش را با تيم پديده آغازكند. نام يحيي گل محمدي، سرمربي جديد 
تيم مش��هدي بعد از قطعي ش��دن رفتن برانكو ايوانكوويچ به عنوان 
گزينه اول قرمزپوش��ان مطرح ش��د. قضيه آنقدر جدي شد كه حتي 
خبر توافق گل محمدي با پرس��پوليس از رس��انه ملي نيز پخش شد، 
اما روز گذش��ته اتفاق ديگري رقم خورد. يحيي به همراه سيدمهدي 
رحمتي از تهران به مشهد پرواز كرد تا به پديده اي ها ملحق شود. البته 
مسئوان اين باشگاه قبًا عليه پرسپوليس و مذاكراتي كه با مربي آنها 
انجام شده بيانيه صادر كرده بودند. اما حاا كه گل محمدي در مشهد 
به سر مي برد خيال آنها راحت شده است. بخصوص اينكه گل محمدي 
در اظهارنظري مدعي ش��ده كه در پديده مي ماند و حضورش فعًا در 

پرسپوليس منتفی است.

 در مقطع كنوني 
چاره اي جز گزینه داخلي نيست

پرونده برانكو در پرسپوليس بسته شده و 
حاا ديگر سپردن س��كان هدايت تيم به 
دست يك مربي ديگر اجتناب ناپذير است. 
برانكو نبايد از پرسپوليس مي رفت و حاا 
كه اين اتفاق افتاده، چاره اي جز انتخاب 
نفر جديد براي نيمكت پرسپوليس نيست 
و با توجه به زمان زيادي كه از دست رفته و 
فرصت اندك تا آغاز رقابت هاي ليگ، مربي 
داخلي كه شناخت خوبي از پرسپوليس 
داش��ته باش��د و با توجه به تجربه حضور روي نيمكت اي��ن تيم بتواند 
كار را جمع كند، بهترين گزينه اس��ت. هرچند گفته مي شود مديريت 
پرسپوليس براي سرپوش گذاشتن روي اشتباهات و ضعف خود كه باعث 
شد سرمربي تحت قراردادش را از دست بدهد، حاا دست روي گزينه اي 
چون گل محمدي گذاشته، اما با وجود تمام اين تفاسير در مقطع كنوني 
كه زماني براي بررس��ي گزينه هاي خارجي براي انتخاب نيست، يكی 
مثل گل محمدی شايد بهترين انتخاب باش��د؛ چراكه هم پيش از اين 
سابقه نشستن روي نيمكت سرخپوش��ان را دارد و به خوبي با شرايط 
تيم بزرگ و محبوبي همچون پرسپوليس آشناس��ت و خوب مي داند 
كه هوادار پرس��پوليس چه انتظاري از اين تيم دارد و هم سال خوبي را 
با وجود تمام مشكات در پديده پشت سرگذاشته است كه مي تواند به 
او براي جمع كردن حاشيه هاي پرسپوليس كمك كند. مديريت باشگاه 
هم به جاي آنكه بيش از اين به مس��ائل حاشيه اي سرگرم باشد و خود 
را مشغول درگيري هايي چون شكايت از باشگاه ااهلي كند، بايد تمام 
حواسش را روي انتخاب و جذب س��رمربي جديد متمركز كند؛ چراكه 
پرسپوليس به اندازه كافي زمان از دست داده و تعلل بيش از اين مي تواند 
ضربه جبران ناپذيري به تيم بزند. بدون ش��ك با توجه به موفقيت هاي 
تيم در چهار سال گذشته انتظارات از پرسپوليس به شدت بااست و اين 
كار سرمربي جديد را بسيار سخت مي كند، اما حمايت سكوها مي تواند 
يحيي يا هر مربي ديگري را در قدم گذاش��تن در مسير موفقيت ياري 
كند، خصوصاً كه پرواضح است بعد از تغييرات جديد، سرخپوشان در 
هفته هاي ابتدايي ليگ نوزدهم با فراز و نشيب هايي مواجه خواهند شد، 

اما پرسپوليس بدون شك اين مشكل را هم پشت سرخواهد گذاشت.

فريدون حسن

پياز بفروشيم بيشتر سود مي كنيم!
گله قايقرانان تيم        چهره
ملي تمامي ندارد. 
ملي پوش��اني كه تمرينات زمس��تاني را به دليل 
نداش��تن برنام��ه فدراس��يون از دس��ت دادند و 
اردوهاي ش��ان هم همانند اعزام ه��ا به كاپ هاي 

جهاني لغو شد. با اين وجود انتظارها براي كسب 
سهميه همچنان به قوت خود باقي است. درحالي 
كه شاهوناصري، ملي پوش كانوي ايران معتقد است 
با شرايط موجود پياز بفروشد بيشتر سود مي كند: 
»هر شرايطي كه در اردبيل داشتيم، گفتيم اشكالي 
ندارد روي زمين مي خوابيديم، وس��ط تمرينات 
استقامت گفتند بايد براي انتخابي به تهران بياييم. 
نمي دانم چرا ش��رايط را برايمان هر روز سخت تر 
مي كنند. قايق هايمان براي 12 سال قبل است كه 
سر آن دعواست. پاروهايم را شخصاً خريدم كه براي 
10 سال پيش اس��ت. حقوق هايي كه مي گيريم 
خوب نيست. خودم را نمي گويم، ورزشكاري داريم 
كه متأهل است ۵00- 400 هزار تومان مي گيرد. 
اين ورزشكار اگر پياز بفروشد بيشتر سود مي كند. 
ش��غلي ندارم، كلي ه��م هزينه غ��ذا، مكمل ها، 
پروتئين ها و ويتامين هاست. حقوقي كه فدراسيون 
مي دهد كفاف هزينه هاي ما را نمي دهد. من قرار بود 
به عن��وان يك م��دال آور اس��تخدام ش��وم، اما 
مدت هاست پرونده من جلو نمي رود، با اينكه 
تحصيات عاليه در رشته تربيت بدني دارم و 
18 سال است كه در قايقراني كار مي كنم، هنوز 
نتوانسته ام استخدام شود. ما با اين شرايط تمرين 
مي كنيم. اما باز هم حمايت نمي شويم و نمي دانم 
چرا كسي توجهي به قايقراني نمي كند. درحالي كه 

كانو نزديك ترين قايق به كسب سهميه است!« 

جدال گنج زاده براي برنز كاراته وان
س��ومين مرحل��ه  رقابت ه��اي ليگ       کاراته
س��ري آ كارته درحالي از بعد از ظهر جمعه در شهر 
مونترال كانادا آغاز شد كه س��جاد گنج زاده و هادي 
عرب، به عنوان نخستين نماينده  ايران روي تاتامي 
رفتند. در نخستين روز اين رقابت ها كه با حضور 6۵۹ 
كاراته كا از 7۹ كش��ور ب��ه ميزباني كانادا در س��الن 
»روبيارد« شهر مونترال آغاز شد، هادي عرب از دور 
مسابقات حذف شد و سجاد گنج زاده به نيمه نهايي راه 
يافت. سجاد گنج زاده در وزن 84+ كيلوگرم كار خود 
را با برتري پنج بر صفر مقابل »جورج بلتران« از پرو 
آغاز كرد و سپس »مينگ سو« از كره جنوبي را 4 بر 

صفر شكست داد و در ادامه با پيروزي 3 بر صفر مقابل 
»تاليبوف« از اوكراين به نيمه نهايي راه پيدا كرد. 
سنگين وزن كاراته كشورمان اما در اين مرحله برابر 
»الپ ارسان يامان اوغلو« از تركيه در مبارزه اي كه 

حرف و حديث فراواني در بخش داوري داشت، باخت 
و از راه يافتن به فينال باز ماند. با اين شكست گنج زاده 
امروز براي كسب مدال برنز در مبارزه نيمه نهايي به 
مصاف »زونيمير زيوكويچ « از كرواسي مي رود. هادي 
عرب اما در همين وزن در مبارزه نخست با رأي داوران 
نتيجه را به »جاناتان هورنه« از آلمان واگذار كرد و با 
باخت اين آلماني در مبارزه سوم، نماينده كشورمان از 

دور رقابت ها كنار رفت. 

تيم ملي هندبال در حالي خود را        هندبال
براي انتخاب��ي المپي��ك آماده 
مي كند كه اصلي ترين دغدغه س��رمربي تيم برگزاري بازي هاي 
دوستانه و تداركاتي است. بعد از پشت سر گذاشتن دو مرحله اردوي 
آماده سازي با تمرينات پرفشار بدنس��ازي، اردوي بعدي تيم ملي 
هندبال براي حضور در انتخابي المپيك 2020 يك ماه و نيم ديگر 
و در تاريخ 20تير برگزار مي ش��ود تا در اين مدت هم مصدوميت 
لژيونرها برطرف ش��ود و ه��م بازيكنان بع��د از دو دوره تمرينات 
بدنسازي پرفشار، استراحتي داشته باشند براي شروع دوباره كار. 
اما با اين وجود حبيبي، سرمربي تيم ملي هندبال معتقد است كه 
اگر در طول اين مدت ش��رايط براي برگزاري بازي هاي دوستانه 
فراهم نشود، نمي توان انتظار زيادي داشت و تيم ملي نمي تواند در 
انتخابي المپيك نتايج خوبي كس��ب كن��د: »بهترين هاي ليگ و 

جوانان را به اردوها دعوت كرديم و مصدوميت شاهو نصرتي موسوي 
و برادران استكي نيز در اردوي بعدي برطرف مي شود و تمرينات 
لژيونرها از اواخر تيرماه آغاز مي شود، اگر بتوانيم از باشگاه ها اجازه 
بگيريم . بعد از آن هم در اوايل مهرماه يك هفته ايام  IHFday را 
داريم كه بازيكنان لژيونر مي توانند به ما ملحق شوند و بعد هم زمان 
مسابقات انتخابي نيز لژيونرها را در اختيار داريم. در طول اين مدت 
اردوها به خوبي پيش رفته و حضور مربي بدنساز در اين اردو به ما 
كمك كرد، اما در ادامه ب��ازي تداركاتي اهميت زيادي دارد. ما دو 
مقطع در تيرماه و اوايل مهرماه را براي بازي هاي تداركاتي در نظر 
گرفتيم. برخي از بازيكنان يك سال از ميدان مسابقه دور بودند و 
بازيكنان جوان تر هم  ني��از به بازي تداركاتي دارند و اگر ش��رايط 
بازي هاي دوستانه فراهم نشود، نمي توانيم نتيجه خوبي بگيريم و 

اميدوار هستيم به اين مسائل توجه شود.« 

 بدون بازي دوستانه
 نمي توان نتيجه گرفت

محمد  پنجعلي
پيشكسوت پرسپوليس



مجرم سابقه دار در جريان تعقيب و گريز 
ش�بانه با پليس، ب�ا خ�ودروي مأموران و 
چند سواري عبوري به شدت تصادف كرد 
و پس از آن كه اس�تيك هاي خودرواش 
با ش�ليك مدام گلوله هدف ق�رار گرفت 
و از حرك�ت بازمان�د، بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��رهنگ علي آقا 
طيب��ي، رئيس كانتري ۱۳۹ م��رزداران در 
توضيح حادث��ه گفت: نيمه ش��ب جمعه ۳۱ 

خردادماه مأموران كانتري هنگام گشت زني 
در خيابان عربشاهي در بلوار اشرفي اصفهاني 
به يك دس��تگاه خودروي پژو پارس مشكي 
رنگ مظنون و بعد از استعام متوجه سرقتي 
بودن آن ش��دند و ب��ه راننده فرمان ايس��ت 

دادند. 
راننده اما بدون توجه به فرمان پليس با فشار 
روي پ��دال گاز از خ��ودروي پلي��س فاصله 
گرفت و به چن��د خودروی پارك ش��ده در 

مسير خسارت وارد كرد. مأموران پليس اما با 
شليك تير هوايي و هشدار همزمان از راننده 
سارق خواستند توقف و خود را تسليم كند كه 
وي توجه نكرد و به فرارش ادامه داد. همزمان 
مأموران گشت براي انسداد مسير شمال به 
جنوب بزرگراه اش��رفي اصفهاني درخواست 

نيروي كمكي كردند.
 در حال��ي ك��ه مس��ير م��ورد نظر توس��ط 
گش��ت هاي كمكي بس��ته ش��ده بود سارق 
بعد از رسيدن به خودروي پليس و تصادف با 
خودروي مأموران موفق شد به مسير فرارش 
ادامه دهد و به سمت جنوب بزرگراه حركت 
كند. مأموران گش��ت اما ب��ا تعقيب خودرو 
اقدام به ش��ليك به س��مت اس��تيك هاي 
خودرو كردند ك��ه خودرو ابت��داي خيابان 
ستار خان ناگزير به توقف شد و مأموران سارق 

را بازداشت كردند.
 در بررسي س��وابق متهم ۳8 ساله مشخص 
شد كه او از مجرمان سابقه دار منازل است كه 
بارها به اتهام سرقت بازداشت شده و به زندان 
افتاده است. سرهنگ علي آقا طيبي، رئيس 
كانتري ۱۳۹ مرزداران گفت: تحقيقات براي 
شناسايي جرائم بيش��تر متهم در كانتري 

جريان دارد. 
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چند نكته درباره شعار روز جهاني 
مبارزه با مواد مخدر

سامت توأم باعدالت
 و عدالت توأم با سامت 

اهمي��ت مب��ارزه فراگير، 
جهان شمول و همه جانبه 
با هيواي ويرانگر و مفسده 
هزارسر مواد مخدر و قاچاق 
آن موجب شد تا سرانجام 
س��ازمان ملل متح��د در 
سال ۱۹8۷ )۳۲ سال پيش( 
روز ۲۶ ژوئن برابر با ۵ تيرماه 
را روز جهان��ي مب��ارزه با 
قاچ��اق و س��وءمصرف 
موادمخدر اع��ام كند.  هر 
ساله شعار ويژه اي براي اين روز انتخاب مي شود تا اقدامات 
و كنش هاي مقابله با اين پديده شوم در سال پيش رو، در 
چارچوب آن شعار سمت و س��و داده شوند. شعار امسال، 
»سامت توأم با عدالت و عدالت توأم با سامت« است. از 
همين روي، در سطور زير به اختصار نكاتي چند پيرامون 
اين شعار و ضرورت تاش و اهتمام همگاني براي پيراستن 
جامعه از باي اعتياد و پديده تخريب گر مواد مخدر، ياد 

آور مي شود. 
همانگونه كه پيداست شعار داراي دو مفهوم كليدي است: 
س��امت )health( و عدالت )justice(. اين دو مفهوم 
كليدي نيز همگام و در پيوند با هم در شعار ظاهر شده اند. 
بنابراين، از كل ش��عار چنين مي توان اس��تنباط كرد كه 
سامت، به ويژه در قلمرو مواد مخدر ) و عدم گرايش به آن( 
زماني پسنديده و مطلوب است كه به صورت عادانه در 
بين همگان، صرفنظر از مليت و مذهب و زبان و جنسيت و 
قوميت و... ، به صورت برابر و عادانه توزيع شده باشد  يا به 
تعبير ديگر، سامت وقتي رضايت بخش و خوشايند است 
كه همگان از آن بر خورددار باش��ند و كسي از آن محروم 

نشده باشد. 
بخش دوم شعار ) يعني عدالت همگام و توأم با سامت( 
نيز ريشه در يك باور ژرف و عميق دارد. آن باور اين است 
كه »براي مب��ارزه با قاچاق و سوء اس��تفاده از موادمخدر 
ناگزير بايد وسيله و روش آن همچون هدفش كه از ميان 
راندن اعتياد و عرضه و قاچاق مواد هس��ت، نيز پاكيزه و 
عادانه باشد چرا اينكه بهره گيري از روش هاي ناسالم و 
غير عادانه در ترويج سامت گرچه شايد در كوتاه مدت 
اثرات مثبتي برجاي بگذارد، اما مطمئناً در بلند مدت از آن 
»مفسده اي ديگر بر مي خيزد« پس اگر به تطهير سيماي 
جامعه از مواد افيوني مي انديشيم كه قطعاً مي انديشيم، 
ضرورتاً بايد به بس��ط عادانه و پاكيزه سامت درجامعه 
نيز بينديشيم. بس��ط عادانه و فراگير سامت بي گمان 
زماني ميسر و ميسور می شود كه »همگان« اعم از دولت ها 
و نهادهاي مردمي و يكايك شهروندان، عزم خود را براي 
مبارزه با اين باي قرن و پديده شوم مواد مخدر جزم كنند  
و در اين مسير از هيچ تاش مش��روع و عادانه اي دريغ 
نورزند. همانگونه كه تجارب گذشته نشان داده است تنها با 
تاش هاي »هم افزايانه« )سينرژيك( است كه مي توان يك 
پديده بيمارگونه )پاتولوژيك( همچون اعتياد را چاره كرد و 

جامعه را در برابر خطرات پر شمول آن مصون كرد. 
بي نياز به هيچ گفت و گويي وقتي سخن از »مبارزه با مواد 
مخدر« است منظور صرفاً »روش هاي مقابله اي« نيست 
بلكه مهم تر از آن روش هاي پيشگيرانه نيز مطمح نظر است 
چرا اينكه، مطمئناً با به كاربستن روش هاي پيشگيرانه است 
كه مي توان گروه هاي كم سن و سال و آسيب پذير را در برابر 
هيواي تخريب گر اعتياد مراقبت كرد و مانع از فرو افتادن 

آنان در باتاق وابستگي به مواد شد. 
روش هاي پيشگيري پرشمارند. ليكن، همانگونه كه مداقه 
در شعارهاي سال هاي گذشته نشان مي دهد، از آن ميان 
چند روش سودمندترند. يكي از اولين آن روش ها »حمايت 
عاطفي« از كودكان و نوجوانان است. چنين حمايتي آنان 
را در برابر بسياري از آسيب هاي فردي و رواني و اجتماعي 
واكسينه مي سازد. عامل دوم »آگاهي بخشي« عمومي 
است. اين رسالت مهم را هم نهادهاي آموزشي بايد انجام 
دهند و هم رس��انه هاي جمعي. عامل پيش گيرانه سوم 
»مراقبت از فضاهاي آسيب پذير«  به ويژه اماكن حاشيه اي 
است. اين اقدام، كه از آن با عنوان  » پيشگيري وضعي« نيز 
ياد مي شود، مانع از آن می شود كه ويروس ويرانگر اعتياد 
شهروندان جامعه، اعم از حاشيه نشين و غير حاشيه نشين  
را در كام آلودگي خود فروبلعد، اما در به كاربستن روش هاي 
پيش��گيري نيز هرگز نبايد جانب عدالت را فروگذاشت. 
درواقع همسو بودن دو بال سامت و عدالت است كه پرواز 

به سوي شكوفايي و پاكيزگي را ميسر مي كند. 
سرانجام اين نكته را بايد به ياد داشت كه با »اراده جمعي« 
و با بكاربستن دقيق روش هاي علمي هم در »مبارزه« وهم 
در »پيشگيري«   و توأم ساختن سامت و عدالت مي توان 
اميدوار بود كه در س��ال هاي پيش رو دام��ن جامعه ما از 

آلودگي به ويروس اعتياد تطهير شود. 

کشف جسد کوهنورد جوان
 داخل صخره هاي صعب العبور 

جس�د مرد جواني در منطقه صعب العبور كوهس�تاني دربند كش�ف شد. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز جمعه ۳۱ خردادماه امسال قاضي دشتبان بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كانتري دربند 
از كشف جس��د مرد جواني در حوالي كوه هاي اطراف دربند با خبر شد. يكي از 
مأموران به بازپرس گفت: دقايقي قبل چند كوهنورد با اداره پليس تماس گرفتند 
و اعام كردند جسد مردي را داخل صخره اي كشف كرده اند. پس از اعام اين خبر 
همراه تيمي از مأموران راهي محل شديم و داخل صخره اي صعب العبور با جسد 
مرد جواني روبه رو شديم كه حكايت از اين داشت مرد فوت شده كوهنورد بوده 
و پس از س��قوط به داخل صخره جان باخته است. از آنجايي كه محل حادثه در 
ناحيه كوهستاني صعب العبور قرار داشت قاضي دشتبان دستور داد امدادگران از 
طريق هوايي و استفاده از بالگرد جسد مرد كشف شده را از داخل صخره ها بيرون 
كشيده و براي شناسايي و انجام آزمايش هاي ازم به پزشكي قانوني تحويل دهند. 

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

پوش�ش  در  اس�ت  مته�م  ك�ه  پراي�د  رانن�ده 
مس�افربري ب�ه زن�ان تع�رض مي ك�رد س�رانجام 
ك�رد.  اعت�راف  جرم�ش  ب�ه  و  ش�د  بازداش�ت 
به گزارش خبرنگار ما، پرونده هاي تعرض به نواميس مردم 
در پوشش مسافربري يك به يك در اداره هاي پليس تشكيل 
مي شود، بدون اينكه انگيزه اي براي ساماندهي خودروهاي 
مسافربر شخصي وجود داشته باش��د، بنابراين تا زماني كه 
رفتار اين دس��ته از رانندگان به صورت قانوني تحت نظارت 
قرار نگيرد، نمي توان به كاهش اين جرائ��م اميدوار بود. در 
تازه ترين پرونده اي كه با اين موضوع در پليس تهران تشكيل 
شده است، راننده پرايد مس��افربر به اتهام تعرض به پنج زن 

بازداشت شده است. 
متهم از شامگاه ۱۲ آبان سال گذشته تحت تعقيب پليس قرار 
گرفت. ساعت ۲۱:۵0 بود كه زن جواني وحشت زده خودش 
را به اداره پليس رساند و عليه مرد شيطان صفت اعام شكايت 
كرد. او توضيح داد: مقابل ايس��تگاه مت��روي نوبنياد منتظر 
تاكس��ي بودم تا به خانه ام در حكيميه بروم، اما از تاكس��ي 
خبري نبود يا تاكسي ها بيشتر به دنبال مسافر دربستي بودند 
تا اينكه يك خودروي پرايد مسافربر كه چند مسافر سوار آن 
بودند، توقف كرد. بعد از گفتن مسيرم در صندلي عقب سوار 
ش��دم و راننده حركت كرد. در طول مس��ير مسافران پياده 
شدند و من و راننده تنها شديم. لحظاتي كه گذشت او ناگهان 
تغيير مسير داد و به سمت جاده تلو حركت كرد. من خيلي 
زود اعتراض كردم و خواستم توقف كند اما توجه نكرد و در 

محلي خلوت با تهديد به من تعرض كرد. 
با مشخصاتي كه زن جوان در اختيار پليس گذاشت تحقيقات 

براي بازداشت راننده پرايد به جريان افتاد. بررسي ها در اين 
باره جريان داش��ت تا اينكه ش��امگاه ۱4 آذرماه همان سال 
شكايت مشابهي به پليس گزارش شد. شاكي كه زني جوان 
بود، در شرح ماجرا گفت: س��اعت ۲0:۳0 در ميدان نوبنياد 
منتظر تاكسي بود تا به ميدان رسالت بروم كه يك خودروي 
پرايد مسافربر توقف كرد. بعد از گفتن مسيرم سوار شدم تا 
اينكه راننده كنار زيرگذر بزرگراه ش��هيد بابايي توقف كرد. 
متوجه شدم كه نيتي ش��وم دارد كه با او درگير شدم، اما به 
هر حال او به من تعرض كرد و از محل گريخت.  بعد از ثبت 
شكايت هاي دومين شاكي، كارآگاهان در جريان تحقيقات 
خود موفق شدند با بررسي دوربين هاي مداربسته مشخصات 
خودروي پرايد را به دست آوردند. مالك پرايد زني ميانسال 
بود كه گفت خودروي پرايدش در اختيار پسرش قرار دارد، 
بنابراين پسر او به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفت و 

چند روز قبل بازداشت شد. 
متهم در بازجويي ها جرمش را ان��كار كرد و گفت در جريان 
تعرض به زنان نقش نداشته است. متهم اما وقتي با شاكيان 
مواجه ش��د چاره اي جز اعتراف نداش��ت. در شاخه ديگري 
از تحقيقات مشخص شد كه سه ش��كايت مشابه عليه متهم 
مطرح شده است، بنابراين س��ه زن كه در جريان حادثه هاي 
جداگانه از سوي مردي مسافربر مورد آزار قرار گرفته بودند 
به پليس آگاهي منتقل شدند. آنها بعد از مواجهه با متهم او 

را شناسايي كردند. 
سرهنگ علي ولي پور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي 
پليس آگاهي تهران گفت: تحقيقات براي شناس��ايي جرائم 

بيشتر متهم در پليس آگاهي تهران در جريان است. 

شکایت 5 زن علیه راننده هوسران 
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 پس�ر نوج�وان ك�ه در جري�ان درگي�ري در جش�ن 
عروسي يكي از مهمانان را به قتل رسانده و به حبس و 
پرداخت ديه محكوم ش�ده بود بار ديگر محاكمه شد. 
 به گزارش خبرنگار ما، همراه داشتن چاقو يكي از مهم ترين 
دايلي است كه منجر به شكل گيري بسياري از پرونده هاي 
جنايي مي شود. براس��اس آن چه در جريان اين پرونده ها 
مطرح مي ش��ود با بروز اختاف بين دو يا چند نفر، فردي 
كه همواره با خود چاقو حمل مي كند با دس��ت بردن به آن 
مرتكب جراحت يا قتل طرف مقابل مي  شود و زندگي خود 
را هم در پرتگاه نابودي قرار مي دهد. در جريان يكي از اين 
پرونده ها پسري نوجوان در اعتراف هاي خود گفته بود كه 
همواره با خود چاقو حمل مي كرده است. اين پرونده نوزدهم 
بهمن سال ۹۵ اتفاق افتاد. آن شب مأموران كانتري ۱۵۱ 
يافت آباد از قتل مرد جواني در جش��ن عروسي در يكي از 
تاارهاي پذيرايي باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق 
به كامران ۲4 ساله بود كه در درگيري در حياط تاار بر اثر 
اصابت چاقو به قتل رس��يده بود. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني بررسي هاي اوليه نشان داد مهمانان بعد از صرف شام 
در حياط تاار مشغول رقص چوب بودند كه در آن مراسم 
كامران با پسر نوجواني به نام حسام و خانواده وي درگيري 
شده و در آن درگيري حسام با چاقو به گردن او ضربه زده و 

متواري شده است. 
به اين ترتيب مأموران در بررس��ي  دوربين هاي مدار بسته 
تاار توانستند حسام ۱۶ ساله را شناسايي و وي را بازداشت 
كنند. متهم با انتقال به پليس آگاهي سعي داشت پليس را 
گمراه كند و هر بار يكي از مهمان ها را به عنوان ضارب معرفي 
مي كرد تا اينكه در بازجويي هاي فني بااخره لب به اعتراف 
گشود و به قتل كامران اعتراف كرد و گفت: »شب حادثه در 
پايان مراسم جشن عروسي بنا به رسمي كه داشتيم در حياط 
تاار مشغول رقص چوب شديم. همه مهمان ها دور هم حلقه 
زده بودند و به نوبت وارد حلقه مي شدند و پايكوبي مي كردند. 
همان لحظه كامران وارد حلقه شد و مي خواست چوب را از 
يكي از مهمانان بگيرد كه پدرم  اعتراض كرد و گفت بهتر 
است ابتدا بزرگان فاميل پايكوبي كنند تا نوبت به او برسد. « 
متهم ادامه داد: »كامران عصباني ش��د و بع��د از درگيري 

لفظي با پدرم، با مشت به او حمله كرد. از ديدن اين صحنه 
عصباني شدم به همين خاطر وارد درگيری شدم و عمويم 
نيز به طرفداري از ما با مشت يك ضربه به كامران زد. همان 
موقع يكي از دوستان كامران به نام نقي چاقو دست گرفت و 
ضربه اي به شانه ام زد. همين رفتار باعث شد درگيري بيشتر 
ش��ود و بقيه مهمان ها نيز وارد درگيري شوند. آنجا بود كه 
كنترل اعصابم را از دست دادم و چاقويي كه در جيب داشتم 

بيرون آوردم و روي سينه كامران كشيدم.«
با اقرارهاي متهم وي روانه كانون شد و پرونده بعد از صدور 
كيفرخواس��ت به ش��عبه پنجم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. در اولين جلسه رس��يدگي به پرونده 
بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم، متهم بنا به نظر 
كميسيون پزشكي قانوني كه اعام كرده بود متهم هنگام 
ارتكاب جرم رشد عقلي نداشته است، بنا به ماده ۹۱ قانون 
مجازات اسامي )ويژه متهمان زير ۱8 سال( از قصاص معاف 
و به پرداخت ديه وپنج سال حبس محكوم شد. اين حكم به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما با نقض آن پرونده بار ديگر 

به شعبه همعرض فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم صبح ديروز در شعبه هفتم دادگاه كيفري 
يك استان تهران به رياست قاضي كيخواه پاي ميز محاكمه 
قرار گرفت. بعد از اعام رسميت جلسه متهم با شرح دوباره 
ماجرا در پاسخ به سؤال هيئت قضايي مبني بر حمل چاقو 
گفت: »قبل از حادثه عمويم بارها به خاطر اختافي كه با هم 
داشتيم مرا تهديد به مرگ كرده بود، به همين خاطر هميشه 

يك چاقو در جيبم داشتم.«
متهم در ادامه درباره علت اختافات خانواده اش با خانواده 
مقتول نيز گفت: »اختاف خيلي قديمي و بر سر زمين بود، 

اما انگيزه اي براي درگيري و قتل نبود.«
وي در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد چاقو را فقط روي 
سينه كامران كشيدم و به سينه او فرو نكردم. در آن درگيري 
تعدادي از مهمانان نيز چاقو داشتند و ممكن است ضربه اي 

كه باعث قتل شده را يكي از آنها زده باشد.«
سپس دو شاهد در جايگاه ايستادند و گواهي دادند كه چاقو 

را متهم به مقتول زده است. 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

عامل قتل در تاار عروسي:

بازداشت سارق با استیك هاي گلوله خورده

دكتر سعيد 
منتظرالمهدي

  سخنگو و معاون مبارزه 
با مواد مخدر

سارق سابقه دار كه در جريان ماجراي سرقت ماجراجويانه به دام افتاده بود، پس 
از انتقال به يكي از دادسراهاي تهران با سقوط از طبقه دوم به زندگي اش پايان داد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۳۱ خردادماه امسال رهگذران در حال 
عبور از بزرگراه آيت اه سعيدی بودند كه متوجه فريادهای كمك خواهي پسر جواني 
شدند كه داخل خودروي پرايدي در حال حركت با راننده درگير شده بود. در حالي   
رهگذران و رانندگان عبوري قصد كمك به پسر جوان را داشتند كه با ضربات چاقوي 
راننده به شدت زخمي شده بود، همزمان مأموران گشت كانتري ۱۵۲ خاني آباد از 
راه رسيدند و راننده خودروي پرايد را كه چاقويي در دست داشت،  بازداشت كردند.  
نخستين بررسي ها نشان داد مرد ضارب سارق است و هنگام سرقت خودروي پرايد 
با پسر ۱۹ ساله صاحب خودرو درگير شده  و او را با ضربات چاقو از ناحيه دست زخمي 
كرده است.  همچنين مشخص شد متهم سارق سابقه داري است كه چندي قبل از 
زندان آزاد شده است.  پسر زخمي به مأموران گفت: لحظاتي قبل از حادثه در حالي كه 
من در صندلي عقب خودرو خواب بودم پدرم خودرواش را براي انجام كاري كنار خيابان 
پارك كرد و از داخل خودرو خارج شد كه ثانيه هايي بعد متوجه شدم خودرو شروع به 
حركت كرد و وقتي به راننده نگاه كردم فهميدم كه او سارق است و به اين اميد كه كسي 
داخل خودرو نيست دست به سرقت زده است. با ديدن اين صحنه شروع به داد و فرياد 
كردم و با رانند درگير شدم كه راننده مجبور شد پس از طي مسافت كوتاهي خودرو را 
متوقف كند. وقتي خودرو را نگه داشت با چاقو به من حمله و مرا از ناحيه دست زخمي 

كرد كه مأموران گشت رسيدند و او را دستگير كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس گفت: در حال عبور از خيابان بودم كه ديدم خودروي 
پرايدي در حالي كه روشن است كنار خيابان پارك شده است. كنجكاو شدم و به اطراف 
نگاه كردم كه ديدم از راننده خبري نيست كه وسوسه شدم و تصميم به سرقت گرفتم. 
به سرعت پشت فرمان نشستم و حركت كردم كه تازه متوجه شدم پسر صاحب خودرو 
در صندلي عقب خواب بوده و از خواب بيدار شده است. او با من درگير شد كه مجبور 
شدم خودرو را پس از طي ۲00 متر نگه دارم و بعد هم براي فرار از دست او با او درگير 

شدم كه در نهايت مأموران مرا دستگير كردند. 
    سارق سابقه دار در دادسرا به زندگي اش پايان داد 

سارق سابقه دار كه مرد ۳۷ ساله اي به نام شهروز بود صبح ديروز پس از تشكيل پرونده 
براي بازجويي به يكي از دادسراهاي تهران منتقل شد. متهم در حالي كه از سوي مأمور 
بدرقه به طبقه دوم دادسرا منتقل ش��ده بود در يك لحظه روي حفاظ آهني رفت و 

خودش را به پايين پرتاب كرد و جان باخت. 
با اعام مرگ سارق سابقه دار، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل حادثه شدند. 
در حالي كه بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت سارق كه معتاد به مواد مخدر شيشه 
بوده به قصد خودكشي از روي حفاظ به پايين پريده است، بازپرس جنايي به مأموران 
دستور داد تا دوربين هاي مداربس��ته محل حادثه كه صحنه سقوط متهم را ضبط 
كرده اند مورد بازبيني قرار دهند تا علت و انگيره حادثه به صورت روشن مشخص شود. 
همچنين بازپرس ويژه قتل دستور داد تا سوابق كيفري متهم فوت شده براي بررسي 
علت حادثه از سوي پليس اعام شود. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد 

مرد فوت شده براي انجام آزمايش هاي ازم به پزشكي قانوني فرستاده شد.

مرگ خود خواسته 
سارق پس از بازداشت 

 6کشته  در واژگوني 
اتوبوس مسافربري

واژگوني اتوبوس مسافربري در شهرستان حاجي  آباد 
استان هرمزگان شش كشته و 43 مجروح برجاي گذاشت. 
اين حادثه ساعت ۱۵:۳۳ روز جمعه ۳۱ خردادماه در اين 
محور اتفاق افتاد. وقتي مأموران پلي��س و امدادگران در 
محل حاضر شدند مشخص شد كه اتوبوس با 4۹ سرنشين 
از شهرستان ميناب راهي كربا بود كه واژگون شده است. 
امدادگران همزمان با ايمن كردن محل مجروحان حادثه 
را به بيمارستان هاي ش��هرهاي اطراف منتقل كردند كه 
مشخص شد شش نفر از آنها به علت شدت جراحت جان 
باخته اند. علت حادثه بي توجهي راننده به جلو اعام شده 

است. 
 

مرگ اعضای یك خانواده 
در تصادف

4 عضو يك خانواده در جريان س�انحه رانندگی جان 
باختند .

در جريان اين  حادثه كه روز گذش��ته اتفاق افتاد  چهارعضو 
يك خانواده كه سرنشين خودروي س��واري ام وي ام بودند در 
تصادف با يك تريلي و يك خودروي چري در مس��ير آمل به 
محمود آباد جان خود را از دست دادند. قربانيان حادثه راننده 
۵0 ساله، همسر ۵0 ساله اش و پسر ۱۶ ساله و دختر ۱۹ ساله 
خانواده بودند. راننده و سرنشين خودروي چري هم مجروح و به 
بيمارستان منتقل شدند. علت حادثه در دست بررسي است. 

قایق تفریحی  جان  شناگر
 را گرفت

مردي كه مشغول ش�نا در آب هاي شهرستان 
تالش بود در برخورد با قايق موتوري جان باخت. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح دي��روز مأموران پليس 
شهرستان تالش استان گيان از برخورد قايق موتوري 
با يك نفر در آب هاي ساحل گتگسر باخبر و راهي محل 
شدند. بررسي هاي اوليه نشان مي داد يك دستگاه قايق 
موتوري تفريحي در حال جابه جايي مسافر با مردي كه 
در حال شنا در محدوده خارج از طرح سالم سازي بوده 
برخورد كرده و باعث مجروح شدن فرد شناگر شده 
است. با تاش مأموران پيكر نيمه جان مرد 4۹ ساله 
از آب خارج شد، اما در راه انتقال به بيمارستان فوت 
كرد.  سرهنگ حس��ين جمال دار ، فرمانده انتظامي 
شهرستان تالش گفت: با انتقال جسد به پزشكي قانوني 

تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

هميشه با خودم چاقو داشتم



معاون وزی�ر خارج�ه دولت نج�ات ملی یمن 
هش�دار داد، ارتش یمن ساح     ها و گزینه     هایی 
دارد که تاکنون اس�تفاده نش�ده و پاسخ های 
موشکی انجام ش�ده تاکنون چیزی بیشتر از 
پیام صلح نبوده اس�ت. انصاراه گفته اس�ت 
که پهپادهای یمن�ی می توانند هر منطقه ای را 
در مرزهای عربس�تان مورد هدف قرار دهند. 
با افزایش توان موشکی و پهپادی یمنی ها، جنبش 
انصاراه یمن، عربستان س��عودی و متحدانش را 
به حمات بیشتر تهدید کرده اس��ت. به گزارش 
شبکه المسیره، حسین العزی، معاون وزیر خارجه 
دولت نجات ملی یمن اعام کرد: ارتش یمن قادر 
است دهها موشک و پهپاد را به شکل سازماندهی 
شده و مرتب در پاسخ به حمات ائتاف سعودی به 
کار گیرد. وی در صفحه توئیتر خود نوشت:»آنچه 
تاکنون انجام داده ایم چیزی بیش از پیام های صلح 
و فش��ار برای پایان دادن به کشتار ملت مظلوم ما 
نبوده و ما گزینه     ها و س��اح های قوی تری داریم 

که هنوز اس��تفاده نش��ده اس��ت«. یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به انصاراه 
نیز گفت:»پهپادهای ما اهداف نظامی را در فرودگاه 
جیزان هدف قرار دادند که موجب توقف فعالیت 
در این ف��رودگاه ش��د. ارتش یم��ن فناوری های 
پیشرفته ای دارد که سامانه های امریکایی و دیگر 
سامانه     ها در عربستان توانایی تقابل با آن را ندارند. 
موش��ک های بالس��تیک و پهپاد    ها می توانند هر 
هدفی را در مرزهای عربستان هدف قرار دارند«. 
رهبران انص��اراه در روزهای اخی��ر گفته اند که 
ساح هایی در اختیار دارند که در آینده از آنها برای 
مورد هدف قرار دادن خاک متجاوزان عربستانی و 
اماراتی استفاده خواهند کرد. یمنی    ها در هفته های 
گذشته با استفاده از پهپادها، حمات متعددی را 
به فرودگاه های عربستان سعودی انجام داده اند که 
موجب تعطیلی این فرودگاه    ها شده است. مقامات 
س��عودی که در برابر حمات پهپ��ادی یمنی    ها 
درمانده شده اند، دست به دامن کشورهای غربی 

شده اند تا بتوانند از باتاق یمن خارج شوند، چرا که 
با گذشت پنج سال از تجاوز ائتاف سعودی به یمن 
و صرف هزینه های هنگف��ت، نه تنها این حمات 
هیچ دس��تاوردی نداشته اس��ت، بلکه نیروهای 
انصاراه توانسته اند در بخش    هایی از عمق خاک 

عربستان پیشروی کنند. 
محمد عبدالسام، س��خنگوی انصاراه یمن هم 
روز      ش��نبه تأکید کرد:»ائتاف متج��اوز عربی و 
مزدورانش نقض آتش بس در الحدیده را افزایش 
داده اند. این ائتاف مسئولیت کامل تشدید حمات 
و نقض آتش بس را برعهده دارد«. به گزارش شبکه 
المیادین، وی گفت:»ما بر پایبندی مان به توافق 
سوئد تأکید داریم. ما از سازمان ملل می خواهیم 
به نقش خود و فعالیت های مطلوبش عمل کند«. از 
سوی دیگر، انصاراه یمن جمعه شب اعام کرد که 
همراه با نیروهای ارتش یمن توانسته اند یک پایگاه 
نظامی را در اس��تان جیزان در جنوب عربس��تان 
به کنترل خ��ود درآورند. به نوش��ته خبرگزاری 

اس��پوتنیک، این پای��گاه نظام��ی در بلندی های 
»قیس« واقع ش��ده بود و نیروهای یمنی پس از 
چندین ساعت درگیری توانستند آن را به کنترل 
خود درآورند. پای��گاه مزبور محل تجمع نیروهای 
وابسته به دولت مس��تعفی منصور هادی بود. در 
همین حال نیروهای ائتاف سعودی- اماراتی که 
قصد داشتند از طریق استان »نجران « وارد خاک 
یمن شوند، در کمین نیروهای یمنی گیر افتاده و 
مجبور به عقب نشینی شدند. در این کمین دهها تن 
از نیروهای ائتاف سعودی کشته و زخمی شدند. 
همچنین پدافند هوایی ارتش یمن موفق شد یک 
پهپاد جاسوس��ی ائتاف متجاوز به این کشور را 
در استان حجه س��رنگون کند. بر اساس گزارش 
»النجم الثاقب«، این پهپ��اد در منطقه »المزرق « 
شهرس��تان »حرض« واقع در استان حجه ساقط 
شد. از طرف دیگر، سامانه های دفاع هوایی ارتش 
یمن یک هواپیمای جاسوسی عربستان را در بندر 

الحدیده سرنگون کرد. 
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انصاراه: می توانیم هر جایی را در عربستان هدف قرار دهیم 

رئیس جمهور امریکا    گزارش  یک
بع�د از آنکه تاش 
کرد عقب نشینی خود از واکنش به اقدام ایران 
در سرنگونی پهپاد جاسوسی متجاوز امریکایی 
را در قالب ژست انسان دوس�تانه توجیه کند، 
دوباره سعی کرد به بازی لو رفته خود مبنی بر 
آمادگی برای مذاکره بدون پیش شرط     و به نوعی 
عدول از مواضع سابق در پیش شرط گذاری و از 
طرف دیگر تهدید مج�دد ایران بپردازد. به هر 
حال ترامپ احتمااً از حمله به خاطر عواقبش 
عقب نشسته و ترجیح داده است به قول فیصل 
قاسم، مجری شبکه الجزیره فاکتور هواپیمایی 
را که ایرانی     ها زدند، برای عربس�تان بفرستد .

دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری ان بی سی 
گفت هیچ ش��رطی برای گفت وگو با ایران ندارد و 
در عین حال مدعی شد که خواهان جنگ با ایران 
نیست اما اگر درگیری با ایران پیش آید، این کشور 

 ویران خواهد شد. 
 انسان دوستی یا ترس از عواقب 

ترامپ روز جمعه در چندین توئیت مدعی شد که 
در نظر داشته است به س��ه هدف در ایران حمله 
کند، اما پس از آنکه یک ژنرال به او گفته است که 
چنین حمله ای به مرگ ۱۵۰ نفر منجر خواهد شد، 
تنها ۱۰دقیقه قبل از عملیات تصمیم گرفته است 

این حمله را لغو کند. 
 اما روایت هایی که نیوریوک تایمز و واشنگتن پست 
از ماجرا ارائه می کنند، چیز دیگری نشان می دهد.

نیویورک تایمز طی گزارشی از تأثیرپذیری ترامپ 
از مجری و تحلیلگر مش��هور فاکس نیوز در مورد 

»حمله به ایران « خبر داده است. 
این روزنامه امریکایی با اش��اره به اظهارات ترامپ 
در مورد انصراف از حمله به ایران، ۱۰ دقیقه پیش 
از ش��روع عملیات، گ��زارش داده اس��ت که تاکر 
کارلسون، تحلیلگر ش��بکه تلویزیونی فاکس نیوز 

در لغو تصمیم او مؤثر بوده است. 
براساس گزارش نیویورک تایمز، پس از ساقط شدن 
پهپاد امریکا از سوی ایران، جان بولتون قصد داشته 
ترامپ را مجاب به اقدام نظامی علیه تهران کند اما 
ترامپ در این باره به کارلسون مجری فاکس نیوز 
گوش می کند که به او گفته بود پاس��خ نظامی به 

تهران غیرعاقانه و دیوانه وار است. 
تاکر سوانسون مکنیر کارلسون،  تحلیلگر سیاسی 
محافظه کار امریکایی اس��ت که از س��ال ۲۰۱۶ 
میادی برنامه سیاسی »امشب « را با نام خود و در 
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اجرا می کند. رسانه     ها و 

ناظران سیاست امریکا،  شبکه تلویزیونی فاکس نیوز 
و برنامه کارلسون را از برنامه های مورد عاقه ترامپ 
معرفی کرده اند.  براساس گزارش نیویورک تایمز، 
این تحلیلگر تلویزیونی در میان نمایندگان کنگره، 
دولتمردان، مشاوران و فرماندهان نظامی، از نفوذ 
قابل توجهی برخوردار است.  نگرانی ای که کارلسون 
در این زمینه ب��ه ترامپ منتقل ک��رده مربوط به 
شخصیت رئیس جمهور در پرهیز از کشیدن ماشه 
و جنگجویانه و متقابان��ه نبودن وجهه عمومی او 
بوده است.  کارلسون در برنامه تلویزیونی جمعه ۳۱ 
خردادماه در ش��بکه تلویزیونی فاکس نیوز درباره 
جنگ با ایران، سیاست های امریکا در خاورمیانه را 

زیر سؤال برده و غیرمفید خوانده بود. 
او اع��ام ک��رده ب��ود:  »از ۱۱ س��پتامبر،  امریکا 
میلیارد    ها دار را به همراه جان هزاران امریکایی 
خرج کرده تا خاورمیانه را در تصور ما بازسازی کند. 
ناراحت کننده است که این را با صدای بلند بگوییم،  
اما باید بگوییم که این موضوع موفق نبوده است.«

 از سوی دیگر، واشنگتن پست گزارش کرده است 
که بعد از ساعت 7 صبح  روز پنج  شنبه ترامپ چهار 
نشست مختلف با مقامات پنتاگون، قانونگذاران و 
مقامات امنیت ملی برگزار کرده است که طی همه 
این نشس��ت    ها خودش از حمله حمایت می کرده 
است، در حالی که اکثر طرف های مشاوره وی در 
این جلسات مخالف حمله بوده اند و همین موضوع 

باعث تغییر نظر یکباره ترامپ شده است. 
براساس گزارش واشنگتن پست، ترامپ در بیش 
از سه جلسه مختلف با پنتاگون، مشاورین  امنیت 
ملي و نمایندگان کنگره متقاعد ش��ده که جنگ 
با ایران تبعات غیرقابل پیش بیني خواهد داش��ت 
و در نهایت به مش��اورانش  گفته است: خوشحالم 
دس��ت به حمله نزدم. بعد از آن هم توئیتی کرده 
است که تحریم های ایران همین امشب هم بیشتر 

شده است. 
 احضار کاردار امارات 

وزارت خارجه ایران از احض��ار کاردار امارات خبر 
داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره 
خلیج فارس وزارت خارجه ای��ران در اعتراض به 
کاردار امارات گفته است که ایران » ارائه تسهیات 
به نیروهای بیگانه را برای هرگونه تعرض به قلمرو 
آبی، خاکی و فضایی ایران نمی پذیرد و کش��ور    ها 
نمی توانند در اینگونه موارد از خود سلب مسئولیت  

کنند. «
 امریکا: هیچ پیامی ندادیم

 خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی به نقل از 
»مقام های ایرانی« مدعی شد که امریکا از طریق 

عمان برای تهران نامه ای فرستاده اما ساعتی بعد 
این ادعا از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد. 

مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا 
نیز می گوید کشورش هیچ پیغامی از سوی عمان 
برای ایران نفرستاده است و بدون توجه به اینکه این 
سخنان توسط ایران زودتر تکذیب شده ، گفته »این 
خبر نادرست و بخشی از  پروپاگاندای دولت ایران  
است.« سخنگوی وزارت خارجه امریکا می گوید 

ایران باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد. 
کیوان خسروی، سخنگوی ش��ورای امنیت ملی 
ایران روز جمعه به شبکه خبر ایران گفته بود: » این 

موضوع تحت هیچ عنوان صحت ندارد.« 
  خشم اسرائیلی    ها 

به رغ��م اینکه رژیم صهیونیس��تی رس��ماً به این 
عقب نشینی امریکا واکنش نش��ان نداده اما یک 
مقام اسرائیلی از عقب نشینی رئیس جمهور امریکا 

ابراز انزجار کرد. 
این مقام مسئول که نامش ذکر نشده در گفت وگو 
با پایگاه تحلیلی امریکای��ی »المانیتور « بار دیگر 
ایران را در مسائل اخیر به وجود آمده درباره برخی 
نفتکش     ها در خلیج ف��ارس متهم ک��رد و گفت: 
حقیقت آن است که امریکا به ساقط شدن پهپاد 
و حمله به نفتکش     ها در خلی��ج ]فارس[ واکنش 
نش��ان نداد و این موضوع باعث افزایش اعتماد به 
نفس سپاه پاسداران ایران شد. اگر ایرانی     ها بفهمند 
که ترامپ با ترس با آنها رفتار می کند در برابر وی 
نیز مانند باراک اوباما، رئیس جمهور سابق امریکا 

نمایش قدرت خواهند داد. 
در ادامه این گزارش به نقل از یک مسئول عالی رتبه 
اسرائیلی آمده اس��ت: هدف ایران آن است که به 
دولت امریکا ثابت کند ایران قدرت بسیاری برای 
آس��یب به منافع امریکا و متحدان آن در منطقه 
دارد؛ ایران آماده است کاری کند که ترامپ بهای 

ادامه تشدید تحریم     ها را بپردازد. 
 ماهاتیر محمد: امریکا ای�ران را تحریک 

مي کند 
از امریکا تا افکار عمومی جهان ع��رب و از آنجا تا 
جنوب شرقی آسیا، افکار عمومی درگیر سرنگونی 
پهپاد امریکایی بر ف��راز آب های ایران ش��ده اند. 
در حالی که ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر مالزی ، 
امریکا را ب��ه تحریک ایران متهم کرده و هش��دار 
داده که محاسبات غلط ترامپ می تواند منجر به 
جنگ جهانی شود، مجری شبکه الجزیره به طعنه 
نوشته که می ترسم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا فردا فاکتور هواپیمایی را که ایرانی     ها ساقط 
کرده اند، برای عربستان بفرس��تد و بگوید پولش 

را بدهید.
ماهاتیر محم��د عصر دیروز درب��اره حوادث اخیر 
خلیج فارس اظهار داش��ت: این امریکاست که در 
حال تحریک ک��ردن ایران اس��ت و خطر فزاینده 
محاسبات غلط می تواند منجر به »جنگ جهانی« 
ش��ود. ماهاتیر با بیان اینکه این امریکاس��ت که 
اقدامات تحریک  آمیز در خلیج فارس انجام می دهد 
تأکید کرد، ترامپ یک دوره دیگر انتخاب شود کل 
دنیا آسیب می بیند.  ماهاتیر محمد که در گفت وگو 
با شبکه خبری »سی ان بی س��ی« در »بانکوک« 
س��خن می گفت، در پاسخ به این س��ؤال که چه 
کشوری مس��بب اتفاقات اخیر است، گفت: »فکر 
می کنم تا آنجا که در جریان هستم این امریکا است 
که همه اقدام های تحریک کننده را انجام می دهد.« 
وی در ادامه افزود: »آنها نخست از معاهده هسته ای 
خارج شدند و اکنون کشتی های جنگی به خلیج 
فارس اعزام می کنند و کار    هایی انجام می دهند که 

ایران را تحریک می کند.«  
رهبر 9۳ ساله مالزی با هش��دار درباره باا رفتن 
احتمالی قیمت انرژی در صورت جنگ در خلیج 
فارس گفت: »این بدین خاطر است که ما ایران را 
یکی از تأمین کنندگان بزرگ می دانیم.« ماهاتیر 
گفت: »در واقع این تحریم علیه مالزی نیز هست 
زیرا نمی توانیم با یک شریک تجاری خوب که ایران 
برای ما فراه��م می کند، داد و س��تد کنیم.« او در 
مخالفت با تحریم های ای��اات متحده علیه ایران 
گفت: »این ن��وع بازی اعم��ال تحریم     ها و مجبور 
کردن کشورهای دیگر با موافقت کردن با تصمیم 
یک قدرت بزرگ کامًا غیردموکراتیک است، این 

قلدری است.«
  مقام کویتي: ما فقط رباب داریم!

 ناصر الدویله، سیاستمدار برجسته کویت و عضو 
سابق مجلس اامه نیز در واکنش به عقب نشینی 
رئیس جمهور امریکا از حمله به اهدافی در ایران، 
تأکید ک��رد وی از تم��ام خطوط قرم��ز خود که 
قبًا اعام کرده بود، عقب نشس��ت. وی افزود: با 
این حس��اب اگر کش��ورهای ما در معرض خطر 
قرار گیرن��د ترامپ هرگز مداخل��ه نخواهد کرد، 
چرا که آنه��ا )ایرانی ه��ا( گرانقیمت     ترین پهپاد 
جهان را س��رنگون کردند و ترامپ هیچ اقدامی 
نکرد و تنها به س��رزنش بس��نده ک��رد. الدویله 
نوش��ت: »ای��ران فناوری��ی در اختی��ار دارد که 
می توان��د گرانقیمت     ترین پهپ��اد امریکا و حتی 
گرانقیمت     ترین و پیشرفته     ترین پهپاد در سطح 
جهان را س��اقط کند اما کشورهای ما چه چیزی 

دارند جز رباب )نوعی ساز قدیمی(«.
همچنین فیصل قاسم، مجری شبکه الجزیره در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: » می ترسم 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری��کا فردا فاکتور 
هواپیمای��ی را که ایرانی     ها س��اقط کرده اند، برای 
عربس��تان بفرس��تد و بگوید پول��ش را بدهید...  
حواس��ت باش��ه قیمتش ۲۰۰ میلی��ون داره...  
همچین ارزون نیس��ت ه��ا! « او در توئیتی دیگر 
نوشته است: » عجیب اس��ت که ایرانی     ها یکی از 
گران    تری��ن هواپیما های جهان را ب��ه بهای ۲۰۰ 
میلیون دار وقتی وارد آسمان آنان می شود، فوراً 
ساقط می کنند، اما پهپاد های کوچک ۱۰۰ داری 
انصاراه وقتی وارد آس��مان س��عودی می شود، 
فرودگاه     ها را به آتش می کش��د و تأسیسات نفتی 

را نابود می کند«. 
روزنام��ه نیویورک تایمز تا حوالی غ��روب دیروز 
کامنت های بیش از ۲هزار و ۵۶۰ نفر از خوانندگان 
خود را ذیل خبر سقوط پهپاد امریکا منتشر کرد که 
نشان دهنده حساس��یت قابل توجه افکار عمومی 
امریکا اس��ت. یک کاربر به نام ciblu نوشته است:  
»از زمانی که امریکا آشکار و بی پرده هزاران پهپاد 
مسلح به موشک های هلفایر در سراسر خاورمیانه 
مس��تقر کرده و این پهپاد    ها هزاران نظامی و غیر 
نظامي را کشته اند، چطور ایران باید تشخیص دهد 
که یک پهپاد با ارتفاع باا، مسلح است یا نه؟ اگر آنها 

چنین پهپادی را ساقط نکننده احمقند.«

  گزارش  2

10 دقیقه ای که ترامپ برای خود خرید
به نظر می رس��د که روز پنج  ش��نبه گذش��ته ب��رای دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور امری��کا، یکی از س��خت     ترین روزهای دوران ریاس��ت 
جمهوری او و شاید تمام عمرش بوده اس��ت. او که برای بررسی حمله 
ایران به پهپاد فوق پیش��رفته  امریکایی به نام آر کیو 4 در جلس��ه اتاق 
بحران کاخ سفید شرکت کرده بود، آن قدر وضعیت برایش سخت شده 
بود که به قول یکی از حاضران در آن جلس��ه، ب��رای یافتن راه حلی به 
خود می پیچید. چیزی که معلوم بود اینکه فشار مشاوران امنیت ملی 
او برای انجام حماتی به ایران دس��ت کم به صورت محدود و هدفمند 
بود. باید توجه داشت که فقط جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا، 
در آن جلس��ه خواهان چنین چیزی نبوده بلکه به گفته شبکه خبری 
س��ی ان ان، مایک پنس، معاون اول ترامپ، مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا و مقام های وزارت دفاع هم در این صف بودند اما در نهایت، این 
ترامپ بود که در ۱۰ دقیقه مانده به انجام حمات تصمیم خود را تغییر 

داد و با این ۱۰ دقیقه ریاست جمهوری خود را خرید. 
با نگاهی گذرا به رسانه های امریکایی در این قریب به یک ماه و نیم از 
دور جدید تنش بین امریکا و ایران، می توان دید که گزینه حمله محدود 
و هدفمند به اهدافی به ایران مدام مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته و 
حتی سناتور جمهوریخواه از ایالت آرکانزاس تام کاتن هم به این جرگه 
پیوست. او که در ماه های گذشته کمتر در عرصه سیاست خارجی حرف 
زده بود این بار به میدان آمد و در برنامه ش��بکه تلویزیونی سی بی اس 
به نام فیس دنیشن )Face the Nation( گفت که باید به ایران پاسخ 
نظامی داد و پیش��نهاد داد که اقدام نظامی محدود علیه پایگاه نظامی 
دریایی ایران، پاایش��گاه     ها یا زاغه های مهمات این کشور انجام شود. 
استدال اصلی این گروه برای لزوم اقدام نظامی ایران متکی بر دو محور 
است؛ نخس��ت اینکه امریکا باید به نحوی جدیت خود را به ایران ثابت 
کند و دوم اینکه اقدام نظامی باید چنان محدود و حساب شده باشد که 
منجر به جنگی تمام عیار نشده و بتوان پیامدهای آن را کنترل کرد. در 
حالی که مخالفان این نظر در امریکا موافق محور نخست بودند اما در 
مورد محور دوم استدال توافق نظری نداشتند بلکه معتقد بودند که 
هیچ ضمانتی برای محدود کردن پیامدهای احتمالی یک اقدام نظامی 
علیه اهدافی در ای��ران وجود ندارد، به خصوص اینکه ایران کش��وری 

دست و پا بسته نیست. 
روزنامه امریکایی واشنگتن پست در تحلیل روز      شنبه ۲۲ ژوئن خود از 
برتری نظامی امریکا بر ایران می نویسد اما با اشاره به گزارشی از سوی 
مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در س��ال گذشته، خاطرنشان 
می کند که ایران را نمی توان در حوزه     هایی مثل موشک های بالستیک، 

دفاع هوایی و استفاده از نیروهای نیابتی نادیده گرفت. 
 این هشدار با سقوط پهپاد آر کیو 4 به اثبات رسید، چرا که این پهپادی 
است که به نظر اولریک فرانک، متخصص و تحلیلگر حوزه هواپیماهای 
بدون سرنشین، بزرگ ترین سیستم هواپیمای بدون سرنشین در جهان 
و »یک دستگاه مکنده اطاعات است« و به تکنولوژی سطح باا  و بسیار 
گران قیمت مجهز شده به نحوی که »بسیار آسیب پذیر« است. فرانک 
نتیجه نهایی خود را به عنوان یک متخصص پهپاد و نه تحلیلگر حوزه 
جغرافیای سیاس��ی به این نحو بیان کرده که سقوط آر کیو 4 به اعتبار 
امریکا صدمه وارد کرده و بر آینده صادرات این پهپاد مؤثر خواهد بود. 
شکی نیست که طیف جنگ طلب در واشنگتن از سقوط این پهپاد فوق  
پیشرفته برآشفته و به دنبال تافی بودند اما تمامی استدال     ها و فشار 
آنها به ترامپ این وجه را نیز برای او روشن کرده؛ ایران که توانسته آر کیو 
4 فوق پیشرفته را سرنگون کند، در صورت درگیری می تواند باز دست 
به اقدام مشابهی بزند. باید گفت که ترامپ در آن جلسه بحرانی درست 
بر این نکته تمرکز کرده بود و حتی روزنام��ه امریکایی نیویورک تایمز 
هم نوشته که تاکر سوانسون مکنیر کارلس��ون، تحلیلگر محافظه کار 
در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، بیش از هر کسی توجه او را معطوف به 
این نکته کرده بود. نیویورک تایمز می نویسد: در حالی که جان بولتون 
ترامپ را وادار به حمله نظامی می کرده، کارلس��ون در روزهای اخیر به 
رئیس جمهور گفته بود که پاسخ نظامی به تهران غیرعاقانه و دیوانه وار 
است. به این ترتیب، ترامپ با سبک سنگین کردن جوانب حمله به ایران 
و جواب احتمالی ایران به این نتیجه رسید که عطای حمله به اهدافی 
در ایران را به لقایش ببخشد. او حفظ جان ۱۵۰ نفر را بهانه نجات خود از 
مخمصه جنگ کرده و با این کار دست کم سعی می کند نشان دهد که 
به دنبال جنگ نیست تا آرای داخلی را حفظ کرده باشد. شکی نیست 
که کسی در داخل امریکا خواهان جنگ دیگری نیست و ترامپ در آن 
۱۰دقیقه آخر کاری کرد تا هم از تکرار حادثه   آرکیو 4 فرار کرده باشد و 

هم اینکه شاید دور دوم ریاست جمهوری اش را بخرد. 
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 شهرک سازی صهیونیست      ها در جوان اشغالی سوریه 
یک منبع امنیتی سوری اعام کرد که صهیونیست      ها در حال اجرای 
پروژه های شهرک سازی در جوان اش��غالی هستند که توسط عناصر 
تروریس��تی وابس��ته به آنان صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، این منبع تأکید کرد »صهیونیس��ت      ها ای��ن پروژه      ها را 
با همکاری ش��ماری از مزدورانی اجرایی می کنند ک��ه در گروه های 
تروریس��تی می جنگیدند و همچنان ارتباطات گس��ترده ای با ارتش 
اسرائیل در جوان دارند«. وی گفت که این مزدوران با توجه به اقامت 
در اردوگاه »الشحار«، تماس مستقیمی با مسئوان صهیونیست دارند. 
ارتش صهیونیستی این اردوگاه را به عنوان پوششی برای تروریست     ها 
در کرانه غربی خط حائل بین ارتش های س��وریه و رژیم صهیونیستی 
احداث کرده بود. به گفته این منبع، مسئوان صهیونیست با ساخت 
خانه  توس��ط مزدوراِن مقیم در اردوگاه الش��حار موافق��ت کرده اند تا 
مجموعه این منازل به منزله دیواری باش��د که کرانه های آزاد شده و 

اشغالی جوان را از یکدیگر جدا کنند. 
-----------------------------------------------------

 امریکا پیمانکاران نظامی خود را از عراق خارج می کند
منابع نظامی و امنیتی عراق اعام کردند، امریکا آماده می شود صد     ها 
تن از نیروهای پیمانکار دو ش��رکت » اکهید مارتین « و » سالیپورت 
گلوبال « را به دلیل » تهدیدات امنیت��ی احتمالی « از عراق خارج کند. 
خبرگزاری رویترز به نقل از س��ه نظامی عراقی گزارش داد، نیروهای 
امریکایی آماده می شوند تا 4۰۰ کارمند دو شرکت نظامی مذکور را از 
پایگاه نظامی » بلد « که در آن مشغول به فعالیت هستند، خارج کنند. 
کارشناسان نظامی امریکایی، عراقی      ها را در پایگاه » بلد « واقع در شمال 
عراق آموزش می دهند. به گفته مناب��ع،  روند خارج کردن این افراد به 

زودی در دو مرحله انجام می گیرد. 
-----------------------------------------------------

 هشدار یونان به ترکیه درباره عواقب استخراج گاز
نخست وزیر یونان هشدار داد: اگر ترکیه بر شیوه اقدامات خود برای 
به چالش کشیدن حق یونان در استخراج گاز پافشاری کند، احتمااً 
با پیامد     هایی از س��وی اروپا مواجه خواهد ش��د. به گزارش رویترز، 
الکسیس سیپراس، نخس��ت وزیر یونان گفت: در اقدامات تهاجمی 
ترکیه شاهد افزایش شدیدی هستیم و این چیزی است که ما تنها در 
روابط ترکیه با یونان و قبرس مواجه نیستیم بلکه این مسئله در روابط 
آنکارا با کش��ورهای مهم همچون امریکا و اتحادیه اروپا نیز مشاهده 
می شود. ترکیه روز پنج  شنبه دومین کش��تی حفاری را برای انجام 
عملیات اس��تخراج گاز طبیعی به نزدیکی قبرس اعزام کرد؛ اقدامی 
که احتمال تشدید یک درگیری با قبرس بر سر حق استخراج نفت و 

گاز را افزایش می دهد. 

چین و کره شمالی »بدون توجه به شرایط 
بین المللي« تقویت رابطه مي کنند

پکن و پیونگ یانگ تصمیم گرفتند فارغ از هرگونه شرایط بین المللی، 
همکاری با یکدیگر را تقویت کنند و در زمینه سیاست های کان 
داخلی و خارج�ی با یکدیگ�ر کار کنن�د؛ اقدامی ک�ه همزمان با 
تمدید تحریم های امریکا علیه پیونگ یانگ انجام ش�ده اس�ت. 
چین که متحد اصلی کره ش��مالی به ش��مار می رود، به دنبال تقویت 
مناس��بات خود با این کش��ور اس��ت. »کی سی ان ای « رس��انه دولتی 
کره ش��مالی، روز      ش��نبه اعام کرد که در جریان یک ضیافت ناهار در 
آخرین روز سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به پیونگ یانگ، دو 
طرف در خصوص برنامه های تقویت همکاری های دوجانبه و همچنین 
»سیاست های داخلی و خارجی دو کشور« بحث و تبادل نظر کردند. 
آنها بر سر »یک موضوع مهم « به اجماع رسیدند و توافق کردند »شرایط 
بین المللی هرچه که باشد آنها برای ایجاد روابط دوستانه تاش کنند«. 
طبق گزارش این رس��انه، رئیس بخش ارتباط��ات بین الملل کمیته 
مرکزی حزب کمونیست چین گفت که »رهبران دو کشور به توافقی 
کلیدی برای رقم زدن فصلی جدید در روابط بین دو کشور و حفظ ثبات 
در شبه جزیره دست یافتند«. به گزارش رویترز، این دیدار در هفتادمین 
سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت گرفت. چین، 
تنها هم پیمان مهم کره ش��مالی به ش��مار می رود و این دیدار با هدف 
تقویت این کشور مقابل فشارهای امریکا در ارتباط با برنامه های موشکی 
و هسته ای کره شمالی و مذاکرات متوقف شده در مورد متوقف ساختن 
برنامه های هسته ای کره با امریکا انجام گرفت. روزنامه چاینادیلی روز      
شنبه در گزارشی نوش��ت:»دیدار کوتاه رئیس جمهور نمی تواند تمام 
مشکات منطقه را حل کند، اما می تواند به توسعه اقتصاد کره شمالی 
در مسیری درست کمک کند. با وجود اینکه چین همیشه نزدیک    ترین 
متحد کره شمالی بوده است. شی جین پینگ تصمیم درستی مبنی بر 
تمرکز روی همکاری اقتصادی برای بهبود وضعیت کره شمالی گرفته 
است«. سفر رئیس جمهور چین به پیونگ یانگ پس از آن انجام شده 
است که مذاکرات سیاس��ی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و 
رهبر کره ش��مالی به شکست منجر شده اس��ت و چین تاش می کند 
در این برهه زمانی از فرصت اس��تفاده کرده و نقش مؤثری در بحران 
شبه جزیره کره ایفا کند. این درحالی است که دونالد ترامپ جمعه شب 
وضعیت اضطراری در قبال کره شمالی و تحریم     ها علیه این کشور را برای 

یک سال دیگر تمدید کرد. 

مقام فلسطینی: اجرای »معامله قرن «
 قبل از رونمایی آغاز شده است

نماین�ده تش�کیات خودگ�ردان در س�ازمان مل�ل ضم�ن 
برش�مردن اقدام�ات دول�ت دونال�د ترام�پ درباره فلس�طین 
تأکید ک�رد، طرح ادعایی صلح این کش�ور موس�وم ب�ه »معامله 
قرن « آغ�از ش�ده، گرچ�ه رس�مًا از آن رونمایی نش�ده اس�ت. 
ریاض المنصور، نماینده تش��کیات خودگردان در س��ازمان ملل در 
گفت وگویی با روزنام��ه »العربی الجدید « درباره ط��رح ادعایی امریکا 
برای صلح اسرائیلی- فلسطینی موسوم به »معامله قرن « گفت:»اجرای 
معامله قرن قبل از رونمایی آغاز شده است؛ شناسایی قدس به عنوان 
پایتخت اس��رائیل، انتقال س��فارت امریکا از تل آویو ب��ه قدس، قطع 
کمک های »آنروا« )آژانس امدادرسانی و کمک به آوارگان فلسطینی(، 
بستن دفتر »ساف « در واشنگتن و مانند این اقدامات، تعرض به ماست؛ 
موضوعاتی که دفاع از خودمان را می طلبد«. المنصور ادامه داد: از زمان 
انجام این اقدامات توسط امریکا، اعام کردیم که وقت خود را با صحبت 
درباره معامله قرن با تی��م امریکایی هدر نمی دهیم؛ نشس��ت    هایی با 
طرف امریکایی قبل از دس��امبر ۲۰۱7 داش��تیم اما دریافتیم که این 
دیدار   ها فایده ای ندارد، آنها واقعیت    هایی غیرقانونی به وجود می آورند 
و معنایش آن است که خواس��تار همکاری حقیقی نیستند«. نماینده 
تش��کیات خودگردان تصریح کرد: امریکایی    ها در نشس��ت    ها اعام 
نکردند که بندهای تشکیل دهنده معامله قرن چیست. همه اینها دال بر 
آن است که دولت ترامپ دیگر متعهد به حل نهایی مسائل اصلی نیست، 
آنها مسائل اصلی مانند قدس، آنروا، شهرک سازی و جوان سوریه که 
به اسرائیل تقدیم ش��ده، را از روی میز برداشتند. بنابراین دیگر نیاز به 
هوش زیادی نیس��ت که دریابیم معامله قرن دقیقاً چیست«. از سوی 
دیگر، سفارت امریکا در فلسطین اشغالی ضمن هشدار درباره احتمال 
برگزاری تظاهرات ضد امریکایی در اعتراض به برگزاری نشس��ت ضد 
فلسطینی منامه، تردد کارکنان این سفارتخانه به مناطق فلسطینی را 

ممنوع کرده است. 
همچنین، گروه های مدنی کویت در بیانیه ای ضمن مخالفت با برگزاری 
نشست اقتصادی منامه، از دولت کویت خواستند این نشست را تحریم 
کند. به گزارش الجزیره، در این بیانیه ضمن مخالفت با »معامله قرن « 
آمده اس��ت که این طرح آخرین قطع��ه یک پازل طوانی اس��ت که 
تعدادی از پروژه    هایی را که جز تشدید شهرک سازی، آوارگی، اشغال و 

امتیازدهی فایده دیگری ندارد، دربرمی گیرد. 

روایت رسانه هاي امریکایي از 3 جلسه رئیس جمهور امریکا با پنتاگون، مشاوران و کنگره

منابع امریکایی: ترامپ از ترس پاسخ ایران 
حمله را متوقف کرد

سيدرحيمنعمتی

ترامپ: اگر دموکرات  ها استیضاح کنند
راحت تر در ۲0۲0 پیروز می شوم

رئیس جمهور امریکا گفته که اس�تیضاحش از طرف دموکرات  ها 
باع�ث می ش�ود در انتخاب�ات 2020 راحت ت�ر پی�روز ش�ود. 
به گ��زارش ایس��نا، دونالد ترامپ جمع��ه در مصاحبه با ان بی س��ی با 
اشاره به تاش اکثر دموکرات  ها برای اس��تیضاح خود و تاشش برای 
پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ گفت: فکر کنم انتخابات را راحت تر ببرم. 
اما خب می دانید، اطمینان ندارم که داشتن آن را دوست داشته باشم. 
رئیس جمهور امریکا گفت به باور او نانس��ی پلوس��ی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا با درخواس��ت های حزب دموکرات برای آغاز روند 
اس��تیضاح مخالفت می کند چون » می داند در آن صورت من بس��یار 
راحت تر پیروز خواهم شد.«  او بار دیگر تأکید کرد هیچ اشتباهی انجام 
نداده و قربانی فعالیت غیرقانونی ش��ده اس��ت. این در حالی است که 
همین دیروز ستون نویس زن مش��هور یکی از مجات معروف ُمد که 
ساکن نیویورک امریکا اس��ت، دونالد ترامپ را متهم به تجاوز جنسی 
به خود در اتاق پُرو یک فروش��گاه لباس ب��زرگ در منطقه منهتن در 
اواسط دهه ۱99۰ کرد. اتهام تجاوز جنسی به این زن به اسم ای. جین 
کارول علیه ترامپ در کتابی که قرار اس��ت او تا چندی دیگر منتش��ر 
کند مطرح شده اس��ت. کارول نوشته اس��ت که او در یک نزاع شدید 
با ترامپ خودش را ر    ها کرده و از فروش��گاه به بیرون فرار کرده است. 
دونالد ترامپ در بیانیه ای این اتهام زنی را » اخبار دروغ « خوانده و گفته 
هیچ سند و مدرکی برای آن وجود ندارد. ترامپ در واکنش خود به این 
گزارش گفت: » هیچ عکس��ی؟ هیچ دوربین نظارتی؟ هیچ ویدئویی؟ 
هیچ گزارش��ی؟ هیچ گونه حضور یک کارمند فروش در اطراف محل 
حادثه؟ من از فروشگاه برگدورف گودمن تشکر می کنم که تأیید کردند 
هیچ گونه فیلم ضبط شده ای از چنین اتفاقی ندارند چون اصًا چنین 

اتفاقی رخ نداده است.«
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اختاف نابودكننده انديشه است.

معاون گردش�گري جزئي�ات توافق اي�ران و ع�راق براي 
توسعه همکاري هاي گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع 
دس�تي را تش�ريح كرد و از پيش ش�رط ايران براي مرمت 
ايوان مدائن )طاق كسري( و قبرستان وادي السام سخن 
گف�ت و از توافق طرفين براي تش�کيل پرونده مش�ترك 
»پي�اده روي اربعي�ن« ب�راي ثبت در يونس�کو خب�ر داد. 
ولي تیموري با اش��اره به برگ��زاري اجاس نماين��دگان اتاق 
بازرگاني كشورهاي عضو اكو در اردبیل و ديداري كه با هیئت 
عراقي در حاشیه آن انجام شد، به ايسنا گفت: نمايندگان 1۰ 
كشور در اين اجاس حضور داشتند كه يكي از آنها عراق بود. 
اين اجاس بر گردشگري س��امت تمركز داشت و از آنجا كه 
عراق يكي از بازارهاي هدف در اين بخش به شمار مي آيد، سفر 

هیئت عراقي به اين منظور تنظیم شد. 
او همچنین درباره پیگیري پیشنهاد قبلي عراق درباره مرمت 
»ايوان مدائن« )طاق كسري( و قبرستان »وادي السام« اظهار 
كرد: ايران براي مرمت اين آثار باستاني قبًا هم اعام آمادگي 
كرده بود، اما شرط آن ، تأمین هزينه هاي متخصصان ايراني از 
سوي عراق است كه اگر اين ش��رايط از سوي آنها فراهم شود، 

ايران در اين باره اقدام خواهد كرد. 
اين مقام مسئول در س��ازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري از توافق دو كش��ور براي تشكیل پرونده مشترك 
»اربعین« براي ثبت در يونسكو خبر داد و گفت : اين پیشنهاد 
از س��وي ايران مطرح ش��ده و مدت ها بود كه پیگیر تش��كیل 
اين پرونده براي ثبت در يونس��كو بوده اس��ت. اكنون با عراق 

توافق شده اين پرونده، مشترك براي ثبت در فهرست جهاني 
يونسكو تشكیل ش��ود. تیموري كه به عنوان نماينده سازمان 
میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران در نشست 
با هیئت عراق و معاون گردشگري اين كشور حضور داشت، به 
توافق هاي صورت گرفته در موضوع صنايع دس��تي اشاره كرد 
و افزود: در نشست هاي پیش��ین طرفین درباره صنايع دستي 
موضوع خاصي را مطرح و پیگیري نكرده بودند اما در اين دور 
مشخصاً به اين موضوع پرداخته شد. قرار شد در مقابل برگزاري 
دوره هاي آموزشي از سوي ايران، طرف عراقي مكان هايي را در 
شهرهاي نجف، كربا و بغداد براي عرضه و فروش محصوات 
صنايع دس��تي ايران اختصاص دهد. توافق شد اين مكان هاي 
نمايشگاهي دائمي باشد. وي اضافه كرد: موضوع صنايع دستي 
خارج از اختیارات معاون گردش��گري عراق است، براي همین 
قرار شد هماهنگي هاي ازم با مسئول ذي صاح در عراق انجام 

شود تا پس از توافق نهايي ، اين مكان ها جانمايي شود. 

 عزم ايران براي مرمت »طاق كسري« و »وادي السام«
به شرط تأمين هزينه از سوی عراق

در قالب طرح گرنت صورت مي گيرد
 ترجمه 400 عنوان كتاب ايراني 

در 22 كشور جهان
دبير ط�رح حماي�ت از ترجمه و 
انتش�ار كتاب ايراني )گرنت( از 
مشمول شدن 400 عنوان كتاب 
ايراني از ابتداي راه اندازي طرح 
گرنت تاكنون خب�ر داد و گفت: 
ناشراني از 22كشور جهان از اين 
حمايت ايران بهره مند ش�دند. 
علي فريدون��ي، دبیر طرح حماي��ت از ترجمه و انتش��ار كتاب 
ايراني )گرنت(، در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به مشمول شدن 
4۰۰عنوان كتاب از ابتداي راه اندازي طرح گرنت تاكنون گفت: 
در راستاي تأكید برنامه ششم توسعه بر بسترسازي براي حضور 
بین المللي در عرصه هاي فرهنگي و در راس��تاي سیاست هاي 
كان وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، معاونت امور فرهنگي در 
حوزه ديپلماس��ي فرهنگي، دبیرخانه طرح حمايت از ترجمه و 
انتشار كتاب ايراني در بازارهاي جهاني را از سال 1394 در اداره 
كل مجامع، تش��كل ها و فعالیت هاي فرهنگ��ي با هدف تقويت 
صنعت نش��ر ايران در حوزه بین الملل و گسترش زبان و ادبیات 

فارسي داير كرده است.
.............................................................................................................

معاون گردشگري كشور خبر داد
نمايندگي هاي اطاع رساني گردشگري 

ايران در خارج كشور غيرفعال شدند
معاون گردشگري كشور با بيان 
اينکه با قاطعيت اعام مي كنم از 
اج�راي ط�رح نمايندگي ه�اي 
اطاع رساني گردشگري ايران در 
خارج از كش�ور راض�ي نبودم، 
گفت: اين طرح فعاً متوقف است. 
ولي تیموري، معاون گردشگري 
س��ازمان میراث فرهنگي به مهر گفت: در حال حاضر اعتبار 
زماني قرارداد نمايندگي هاي اطاع رساني گردشگري ايران را 

در خارج از كشور تمديد نكرده ام. 
طبق توافق بین معاونت گردش��گري و كان��ون جهانگردي و 
اتومبیلراني، اعتبار فعالیت اي��ن نمايندگي ها در نهايت بايد 
به تأيید معاونت گردشگري برس��د ولي ما هیچكدام را تأيید 
نكرديم. نامه رسمي نیز به كانون فرستاديم مبني بر اينكه بايد 

روند كار اصاح شود. 
وي در ادام��ه بیان كرد: عملك��رد نمايندگي ها ن��ه تنها مثبت 
نیست بلكه به نظر مي رس��د بايد روي نوع كار تجديدنظر كرد. 
ما با توجه به نوع كاري كه داريم بايد در خارج از كشور دفاتري 
ايجاد مي كرديم اما چون نمي توانستیم نماينده دولتي داشته 
باش��یم و به او حقوق دهیم ب��ه همین دلیل اي��ن كار به بخش 

خصوصي واگذار شد. 
.............................................................................................................

  »هيچ وقت يك ايراني را تهديد نکن!«
از سوی خانه طراحان انقاب منتشر شد

خان�ه طراح�ان انق�اب اس�امي تازه تري�ن موش�ن 
گرافي�ك خ�ود را در واكن�ش ب�ه اظه�ارات گس�تاخانه 
دونالد ترام�پ رئيس جمهور اي�اات متحده منتش�ر كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، پس از انهدام افتخارآمیز 
پهپاد متجاوز امريكايي »گلوبال هاوك« توس��ط س��امانه 
پدافندي س��پاه پاس��داران انقاب اس��امي، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور اياات متحده با انتشار توئیت هاي گستاخانه اي 
نس��بت به اين اتفاق واكن��ش نش��ان داد. وي طي روزهاي 
گذش��ته در يكي از توئیت ه��اي وقاحت آمیز خود نوش��ت: 
»ايران با هدف قرار دادن پهپاد گلوبال هاوك مرتكب اشتباه 

بزرگي شد.«
اظهارات گس��تاخانه ترامپ، واكنش هاي متقابل بسیاري را در 
میان فعاان حوزه هاي فرهنگي، هنري و سیاسي برانگیخت. در 
همین راستا خانه طراحان انقاب اسامي نیز تازه ترين موشن 
گرافیك خود را با عنوان »هیچ وقت يك ايراني را تهديد نكن!« 
منتشر كرد. در اين موش��ن گرافیك، رفتار دو پهلو، متناقض و 
ادعاهاي تو خالي و رؤساي جمهور اياات متحده از آغاز مذاكرات 

وين تاكنون به تصوير كشیده شده است.

مصطفی   محمدی     ديده بان

فاجعه اي كه تجاري سازي هنر سر تاار وحدت آورد
خرد شدن چرخ هنر زير بار سنگين بي مديريتي

    محمد صادقي
ن�گاه صرف�ًا تج�اري ب�ه مقول�ه هن�ر و اس�تفاده از اماك�ن 
هن�ري براي مص�ارف تجاري، مس�ئله ای اس�ت ك�ه از دوره 
مع�اون س�ابق هن�ري وزارت ارش�اد، رواج پي�دا ك�رد و 
آثار و لطم�ات آن بر پيک�ره هنر وارد ش�د، يک�ي از مراكزي 
كه از اين بابت آس�يب دي�د، مجموع�ه تاار وحدت اس�ت. 
آس��یب هاي وارد ش��ده به مجموعه تاار وحدت كه زيرمجموعه 
بنیاد رودكي به ش��مار مي رود، نه تنها از حی��ث لطمه به حیثیت 
فرهنگي و هنري اين مجموعه بلكه باعث آسیب هاي مادي نیز به 

اين مجموعه شده است.
 »تس��نیم« در گزارش��ي به برخي اقدامات صورت گرفته در تاار 
وحدت و آس��یب هاي وارد ش��ده به اين مجموعه اش��اره كرده و 
مي نويسد: »چهارم مهر 1395، يك دستگاه خودروی »رنو« روي 
صحنه تاار وحدت ظاهر شد تا با انتشار عكِس حضور يك ماشین 
روي صحنه تاار وحدت، قلب اهالي فرهنگ و هنر براي اين میراث 

ماندگار به درد آيد. اوايل تیرماه سال گذشته صحنه تاار وحدت 
جايي شد براي جواِن دختراِن ُمبلِغ وسايل آرايشي و بهداشتي؛ 
جايي كه يكي از شاخ هاي اينس��تاگرام)صدف بیوتي( براي تبلیغ 
اين وسايل به تاار وحدت آورده شد تا باز هم ثابت شود براي بنیاد 
رودكي هیچ چیز مهم تر از درآمدهاي مالي  ناش��ي از اجاره دادِن 
تاار وحدت نیست. مهرماه س��ال 1396 باز هم اتفاق ديگري در 
تاار وحدت رخ داد. به دستور صفي پور)مديرعامل بنیاد رودكي( 
دو رديف از صندلي هاي ت��اار وحدت را برداش��تند تا ُمبل هايي 
راحتي در تاار كار گذاشته شود. اين ُمبل هاي راحتي يكنواختي 
صندلي هاي تاار را بر هم زده و اكنون جاي نشستِن مديران دولتي 
است. در واقع اين حركت نوعي جدا كردِن مديران از مردم عادي 
و در راستاي اكچري كردِن جاي نشس��تِن مديران بود.« در اين 
گزارش با اشاره به اجراي نمايش »جنايت و مكافات« به كارگرداني 
رضا ثروت��ي و به كارگیري تجهی��زات دو برابر س��نگین تر از وزن 
استاندارد روي صحنه اين تاار آمده است: »دكورِ نمايش »جنايات 
و مكافات« نزديك شش تُن بوده است. در نخستین روزهاي اجراي 
اين نمايش، صحنه َگردان نچرخیده اس��ت و گروه مجبور شده به 
صورت يكسويه اجرا را به صحنه ببرند. بعد از آن ماجرا، گروه شروع 
به كم كردن وزن دكور مي كند اما باز هم فقط 8۰۰كیلو از وزن كل 
دكور كم مي ش��ود و همچنان وزن دكوِر اين نمايش بسیار بیشتر 
از میزان استاندارد بوده است.« در نهايت چرخ دنده هاي گرداننده 
صحنه كه وارداتي از كشور آلمان است، خرد شده و از بین مي روند 
و اكنون معلوم نیست هزينه سنگین واردات مجدد آنها چقدر است 

و چه كسي هزينه آن را متقبل مي شود!« 

     خبر

يك گروه جوان درباره شهداي هفتم تير داستان مصور مي سازد 
داستان مصور، ظرفيت مغفول حوزه كودك و نوجوان

    فرزين ماندگار
 كميك استريپ ها يا همان داس�تان هاي مصور نزديك 
يك قرن اس�ت كه در غرب ج�زو محبوب تري�ن اقام 
فرهنگ�ي و هنري ب�راي رده س�ني ك�ودك و نوجوان 
محس�وب مي ش�وند اما در اي�ران هن�وز ظرفيت هاي 
آن ب�راي اي�ن رده س�ني مغف�ول مان�ده اس�ت، ب�ا 
اين ح�ال يك مجموع�ه فرهنگ�ي گمنام در ش�هر قم 
از رونماي�ي آث�اري در اين قال�ب با محوريت ش�هداي 
هفتم تير همزمان با س�الگرد اين واقعه خبر داده است. 
داستان مصور كه در انگلیسي به آن كمیك استريپ گفته 
مي شود نقاشي يا مجموعه اي از نقاشي هاي دنباله دار است 
كه ماجرايي را روايت مي كند. كمیك معمواً توسط يك تیم 
دونفره كه يكي داستان را مي نويسد و ديگري تصويرگري و 

جوهر زني مي كند، ساخته مي شود. 
در ايران كمیك اس��تريپ زياد جدي گرفته نمي شود و اگر 
هم كاري در اين زمینه انجام ش��ده اس��ت آنقدر به لحاظ 
كیفیت ارائه ضعیف بوده كه نتوانسته آنگونه كه بايد شهرت و 
محبوبیت پیدا كند. در همین ايران خودمان زماني كتاب هاي 
كمیك استريپ تن تن و میلو در مدارس میان بچه ها دست 
به دست مي شد و جزو پرمخاطب ترين كتاب ها بود و همین 
محبوبیت مي توانس��ت مديران هنري و فرهنگي كشور را 
نس��بت به ظرفیت هاي اين هنر توجه بدهد ام��ا اين اتفاق 
هیچ وقت نیفتاد. از دايل اين بي توجهي مي توان به جدي 
نگرفتن تصوير و اس��تفاده از آن براي فرهنگسازي در قشر 
كودك و نوجوان در ايران ياد كرد. پیش از انقاب اسامي و 
در سال هاي135۰ تا 1356 يك انتشاراتي به نام يونیورسال، 
به مديريت مارديك بوغوسیان، 13عنوان از ماجراهاي تن تن 
و میلو را به ترجمه خسرو سمیعي به چاپ رساند. يونیورسال 
كتاب »عظمت بازيافته« را نیز با تصويرگري طراحي بلژيكي 
به نام دينو آتاناسیو منتشر كرد. اين كتاب اثري تبلیغاتي بود 
كه تاريخ معاصر ايران را بنا بر روايت رس��مي حكومت وقت 
بیان مي كرد. در همین سال نخستین داستان مصور ايراني 
با عنوان رستم و اسفنديار با تصويرگري سیروس راد توسط 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شد. همه 
اين مجموعه ها بر اساس استاندارد جهاني و با كیفیت فني 
و تكنیكي باا تولید و با استقبال ويژه اي در داخل كشور هم 
روبه رو مي شد اما مجموعه كمیك استريپ هاي تن تن و میلو 
همخواني زيادي با فرهنگ ايراني- اسامي نداشتند و صرفاً 
ترويج كننده س��بك زندگي امريكايي بودند. حاا و پس از 
4۰سال به جرئت مي توان گفت كه مجموعه هاي فرهنگي در 

كشور از جمله حوزه هنري و كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان و مراكز متعدد ديگر هنوز براي تولید دست كم 
يك مجموعه همخ��وان با فرهنگ ايراني- اس��امي گامي 
برنداش��ته اند يا اگر هم بوده آنقدر به لحاظ كیفیت ضعیف 
بوده كه نتوانسته راهي به میان قش��ر كودك و نوجوان باز 
كند اما حاا يك مجموع��ه فرهنگي گمنام در ش��هرقم از 
رونمايي آثاري با محوريت ش��هداي هفتم تی��ر همزمان با 
س��الگرد اين واقعه خبر داده اس��ت كه امیدواريم بتواند به 
لحاظ قوت داستاني و بصري ارتباط خوبي با مخاطبان قشر 
كودك و نوجوان برقرار كند چراكه همواره يكي از بزرگ ترين 
ضعف ها در كار كودك و نوجوان ما بلد نبودن زبان داستاني 
مورد پسند اين قش��ر و نیز جذابیت هاي بصري مناسب در 

اين ارتباط است. 
سیدمهدي حس��یني از فعاان كانون هنر شیعي قم است 
كه كارگاه »بوي بهش��ت« را در مجموعه سرچشمه برگزار 
كرده اس��ت. وي درباره كارگاه پي نما )كمیك اس��تريپ( 
»بوي بهش��ت« به مهر مي گوي��د: »ايده برگ��زاري كارگاه 
كمیك استريپ »بوي بهش��ت« با محوريت شهداي هفتم 
تیر از كانون هنر شیعي قم كه با اشراف استاد مسعود نجابتي 
فعالیت مي كند، است. نتیجه حاصل از اين كارگاه در قالب 
كتاب نوجوان منتشر خواهد شد؛ حوزه اي كه احساس نیاز 
كرديم بیشتر به آن پرداخته شود و نوجوانان ما از اين موضوع 
اطاعات بیشتر و صحیح تري كس��ب كنند. بر اين اساس، 
سه داستان نوجوان با موضوع شهداي هفتم تیر نوشته شده 
است؛ داس��تان هايي كه نیاز به كمیك اس��تريپ دارند و با 
هدايت استاد سعید رزاقي كه در حوزه تصويرسازي كمیك 

استريپ فعالیت دارد، به سرانجام رسید. 
كارگاه پي نما يا كمیك استريپ »بوي بهشت« با محوريت 
ش��هداي هفتم تیر در روزهاي 29، 3۰ و 31 خردادماه در 
مجموعه فرهنگي يادمان ش��هداي هفتم تیر سرچش��مه 

برگزار شد.

    محمدصادق  عابديني
 شبکه تلويزيوني بي بي سي فارسي كه ماهيت 
خبري و سياسي دارد، قرار است براي تابستان 
برنامه ك�ودك راه اندازي كن�د. اينکه چرا يك 
شبکه سياسي غير ايراني و در واقع ضد ايرانی 
به دنبال راه اندازي برنامه كودك براي جلب نگاه 
خانواده ها و ك�ودكان ايراني اس�ت، موضوعي 
است كه »جوان« آن را در گفت وگو با حميدرضا 
محمدعليزاده، تهيه كننده قديمي برنامه هاي 
ك�ودك تلويزيون دنب�ال كرده اس�ت. محمد 
عليزاده در سابقه كاري اش تهيه كنندگي برنامه 
مشهور »مبصر پنج ساله كاس« را دارد، او تا به 
حال برنامه هاي متعددي از جمله »من مي توانم«، 
»ب�ا بچه ه�اي اي�ران«، »نقاش�ي- نقاش�ي«، 
»طرح، رنگ، نقاش�ي« و »اميده�اي ايران« را 
توليد كرده اس�ت. وي هم اكن�ون تهيه كننده 
برنامه »قاب نگاه« ش�بکه آموزش سيماس�ت. 
به عن�وان ي�ك برنامه س�از تلويزيون 
بفرماييد اهميت تولي�د برنامه كودك 

در چيست؟ 
كودكان س��ازندگان آينده كشور هس��تند. شما به 
عنوان يك بزرگسال حتماً بخشي از رفتارتان ناشي از 
آموزه هايي است كه در كودكي از برنامه هاي تلويزيون 
تاثیر گرفته بوديد. بهترين شیوه سرمايه گذاري براي 
كش��ور، س��رمايه گذاري روي كودكان اس��ت. اگر 
به عقب ن��گاه كنیم، امام خمیني)ره( هم در س��ال 
1342 چنین تعبیري را براي جواناني كه س��ال ها 
بعد انقاب كردن��د به كار بردند. م��ا در برنامه هاي 
كودك در حال آموزش افرادي هستیم كه 2۰سال 
آينده هر كدام بخش��ي از وظايف جامعه را بردوش 
دارند. 2۰سال زمان زيادي نیست. يك خوبي ای كه 
هنوز ما در جامعه ايراني داريم اين است كه جامعه ما 
خانواده محور است و تربیت اسامي از سن پايین به 
كودكان ارائه مي شود، براي همین است كه در سنین 
بزرگس��الي مس��ائلي چون ادب و احترام در ضمیر 

ناخودآگاه بسیاري از افراد وجود دارد. 
به نظرتان چرا بايد بي بي سي در انگليس 
كه يك رس�انه سياس�ي و خبري است 

سراغ برنامه كودك برود؟
آنها هم دارند براي آينده ما برنامه مي ريزند. همانطور 
كه اعام كردند فعًا قرار نیست برنامه ويژه به زبان 
فارس��ي تولید كنند و صرفاً ترجمه ای اس��ت، اما 

فكر مي كنم در آينده س��راغ اي��ن كار نیز مي روند. 
تجربه نشان داده برنامه هاي كودك در شبكه هاي 
ماهواره اي بع��د از مدتي ب��ا افول روبه رو ش��ده و 
اقبال مردم به آنها كم مي ش��ود. يكي از شبكه هاي 
ماهواره اي رس��ماً اعام كرده ظرف يك سال بین 
2۰ تا 3۰درصد ريزش مخاطب داشته و در آستانه 
تعطیلي قرار گرفته اس��ت ولي بي بي سي به دلیل 
اينكه از بنیه مالي خوبي برخوردار است، ساده ترين 
راه تهاج��م را تولید برنامه كودك قرار داده اس��ت، 
دلیل آن هم مشخص اس��ت چون كودكان متوجه 
اهداف آنها نمي شوند و به راحتي گول مي خورند و 
مطالب مورد نظر آنها در وجوشان نهادينه مي شود 
و نتیجه اش را 2۰سال آينده بايد ديد. همان طور كه 
اگر به سال هاي قبل نگاه كنید مي بینید قبح بسیاري 

از مسائل مثل »شل حجابي« ريخته است. 
يعني يك نوع اس�تحاله فرهنگي در 
پش�ت راه اندازي چنين برنامه هايي 

وجود دارد؟
اش��اره كردم كه جامعه م��ا خانواده محور اس��ت، 
اما در غ��رب خانواده محور بودن ج��اي خود را به 
»مهدكودك مح��ور« و »مربي مح��ور« بودن داده 
است. آنها به دنبال تغییر سبك زندگي ما هستند، 
يعني پیاده سازي اهداف سند 2۰3۰ كه خیلي از 
اهدافش در فرهنگ ما جايي ندارد. از س��وي ديگر 
هم اين نكته را در نظر بگیريد كه آنها در برنامه هاي 

كودكشان به پروپاگاندا نیز توجه ويژه ای دارند. 
چطور پروپاگاندا مي كنند؟

آنها در برنامه هايش��ان يك خانه يا مهدكودك را با 
لوازم مدرن و كامل نشان مي دهند كه در آن بهترين 
همه چیز در حد عالي اس��ت و به مخاطب بیننده 
در جوامع جهان س��وم القا مي كنند كه زندگي در 
غرب يعني زندگي در مدينه فاضله و خب اين روي 
كساني كه شناخت كافي نس��بت به ماهیت غرب 

ندارند تاثیرگذار است. 
فکر مي كنيد برنامه كودك »بي بي سي« 
چق�در در اي�ران ب�ا اس�تقبال روبه رو 

مي شود؟
من بین كس��اني كه اخبار »بي بي س��ي« را دنبال 
مي كنند و آنها كه مخاطب ديگ��ر برنامه هاي اين 
شبكه هستند تفاوت قائل هس��تم. خیلي از افراد 
هستند كه اتفاقاً آدم هاي مسجدي و مذهبي هستند 
ولي بنا به شرايط كاري مجبورند اخبار »بي بي سي« 
را هم دنبال كنن��د ولي مخاط��ب برنامه هاي اين 

شبكه نیستند. 
به نظرت�ان براي خنثي ك�ردن اهدافي 
كه اين شبکه انگليسي در توليد برنامه 
ك�ودك ب�راي ك�ودكان ايران�ي انجام 

مي دهد چه بايد كرد؟
اولین قدم اين است كه براي ساخت برنامه كودك 
روي زانو بنش��ینیم تا هم قد كودكان شويم و دنیا 
را از زاويه ن��گاه آنها ببینیم. به ق��ول مولوي »بهر 
طفل نو پدر تي ت��ي كند/ گر چه عقلش هندس��ه  
گیتي كند«. وقتي شبكه هايي مانند »بي بي سي« 
مي خواهند يك ساعت كار كودك تولید كنند از 6۰ 
دقیقه اش 58 دقیقه ش��ادي و نشاط و موارد مورد 
عاقه كودكان اس��ت و در دو دقیقه حرف اصلي را 
مي زنند اما ما در داخل هنوز ياد نگرفته ايم اين كار 
را بكنیم، مثًا مي خواهی��م درباره اخاق صحبت 
كنیم. از يك ساعت 58 دقیقه حرف مي زنیم و فقط 

دو دقیقه بچه ها را شاد مي كنیم. 
يکي از گايه هاي بزرگ برنامه سازان 
كودك وجود اسپانسرها در برنامه هاي 
كودك به بهانه بي پولي صداوسيماست، 
اي�ن كار چقدر به ض�رر برنامه كودك 

است؟
در برنامه كودك به هیچ وجه نبايد اسپانسر وجود 
داش��ته باش��د. فرد بزرگس��ال مي تواند در برنامه 
تلويزيوني بخشي كه قرار است تبلیغ اسپانسر شود 
را تشخیص دهد و مختار است آن را دنبال كند يا 
نه! ولي كودك میان دريافت آموزه هاي اخاقي و 

تبلیغات هیچ تفاوتي قائل نمي شود. 
ولي در عمل اين اتفاق نمي افتد و بدون 
اسپانس�ر برنامه ه�اي ك�ودك تعطيل 

شده اند!
تلويزيون مي گويد س��اخت برنامه بدون اسپانسر 
گران تمام مي ش��ود ول��ي در عم��ل برنامه خوب 
تلويزيوني ارزان تمام مي ش��ود، مثًا »خندوانه« 
يك بار پخش اول است و بعد از آن حدود چهار بار 
بازپخش مي شود. در تولید ش��ايد براي هر دقیقه 
برنامه 1۰۰میلیون تومان هم هزينه ش��ود اما در 
بازپخش ها اين هزينه فرضي به 25میلیون تومان 
يا حتي كمتر مي رسد. »بي بي سي« هم همین كار 
را مي كند، ابتدا يك برنامه خوب مي سازد، بعد آن 
را به زبان هاي مختلف دوبله مي كند و از شبكه هاي 
متعددش پخش مي كند با اي��ن كار تقريباً هزينه 
تولید به يك دهم مي رسد. تلويزيون هم اگر برنامه 
خوب كودك تولید كند، عاوه بر شبكه هاي داخلي 
س��یما مي تواند با دوبله آن ب��ه زبان هاي خارجي، 
برنامه را به ش��بكه هاي برون مرزي بدهد و بار ها از 

يك برنامه استفاده كند. 

 در گفت وگوي »جوان« 
با تهيه كننده پيشکسوت برنامه هاي كودك تلويزيون مطرح شد

»بي بي سي« مي خواهد نسل آينده 
ايران را به شيوه خودش تربيت كند

وقت��ي ش��بك�ه ه�ايي م�انن��د 
»ب�ي ب�ي سي« م�ي خ�واهند يك 
س��اعت كار كودك تولي��د كن�ند 
از 60 دقي�ق��ه اش 58 دقيق��ه 
ش��ادي و نش��اط دارن��د و در دو 
دقيقه ح��رف اصل��ي را مي زنند

 »اوج« خاطرات خوش انقابي ما را
در قاب سينما زنده كرد

عماد افروغ، جامعه ش�ناس با اشاره به 
فعاليت هاي س�ازمان هنري رسانه اي 
اوج در هش�ت س�ال اخير گفت: اوج 
ب�ه لح�اظ مضمون�ی كار ه�اي قاب�ل 
توجه�ي داش�ته و مرتبط ب�ا گفتمان 
انق�اب اس�امي و گفتم�ان مقاومت 
ب�وده و اي�ن هم�ان چيزي اس�ت كه 
س�خت به آن در اين س�ال ها نيازمند 

بوده ايم كه بايد در ح�وزه فرهنگ مقاومت فرهنگس�ازي انجام دهيم. 
افروغ درباره فعالیت های اوج تأكید كرد: برداشت من از فعالیت هاي سازمان 
اوج مثبت است. »اوج« فعالیت هاي شايسته اي طي هشت سال فعالیت خود 
داشته است. افروغ علت موفقیت سازمان اوج در فعالیت هاي هنري را متجلي 
كردن آرمان هاي انقاب دانس��ت و گفت: مقواتي كه سازمان اوج به عنوان 
سوژه تولیدات خود انتخاب مي كند جزو خاطرات خوش انساني و انقابي ما 
هستند. وي ادامه داد: اين مقوات به دايلي در سال هاي گذشته حداقل سهم 
كمي از قاب تصوير و سینما داشته است و سازمان اوج توانست در سال هاي 

اخیر، اين خاطرات را احیا كند. 
وی افزود: براي مثال فیلم »ايستاده در غبار« خاطرات حساس تاريخ انقاب را 
براي ما زنده كرد يا »تنگه ابوقريب« كه لحظات سرنوشت ساز دفاع مقدس را 
به تصوير كشیده بود يا فیلم »به وقت شام« كه مقوله داعش را به عنوان بحث 

مهم جهان امروز در قالب يك داستان منصفانه و غیراغراق آمیز مطرح كرد.


