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 تشکر رئیس جمهور آمریکا از ایران به خاطر هدف قرار ندادن 
 هواپیمای نظامی سرنشین دار آمریکایی 
همزمان با ساقط کردن پهپاد جاسوسی »گلوبال هاوک« 

 ترامپ: از ایران 
سپاسگزاریم!

صفحه   2

شکار پهپاد آمریکایی گلوبال 
هاوک در آس��مان مرزهای 
جنوب��ی ایران، ادام��ه مجموع��ه ای از تحوات در 
حدود 2 ماه گذش��ته اس��ت که هدف از همه آنها 
»تغییر محاس��بات آمریکا در حوزه اعمال فش��ار 
غیرقابل تحمل به ایران« بوده اس��ت. سال گذشته 
و ب��ا خروج آمری��کا از برجام، ای��ران وارد دورانی از 
صبر و تماش��ا شد که ناشی از 2 پیش فرض جدی 
در ذهن مقام  های دولت ب��ود. پیش فرض اول این 
بود که دولت  های اروپایی خسارات اقتصادی ناشی 
از ترک برجام توس��ط آمریکا را برای ایران جبران 
خواهند کرد و ی��ک برجام اروپایی ب��دون آمریکا 
قاب��ل ایجاد و تداوم اس��ت. پیش فرض دوم نیز این 
بود که اساس��ا مس��أله ترامپ را باید در سیاس��ت 
داخلی آمریکا حل کرد و ای��ران چاره ای ندارد جز 
اینکه زیرس��اخت برجام را حفظ کند تا زمانی که 
دموکرات ه��ا بتوانند در انتخابات 2020 قدرت را از 
ترامپ بازپس بگیرند و مجددا به توافق بازگردند. هم 
دموکرات  های باقیمانده از تیم اوباما و هم اروپایی ها، 
مستمرا تاش می کردند- و هنوز هم می کنند- که 
این دو پیش فرض را در ذهن مقام  های دولتی ایران 
تقویت کنند. گذشت زمان اما هر دو پیش فرض را 
با تردیدهای جدی مواجه کرد. تحلیل رفتار اروپا در 
یک سال گذش��ته تقریبا این موضوع را برای ایران 
قطعی کرد ک��ه برجام اروپایی ی��ک مفهوم کاما 
بی پایه و اس��اس است که حتی خود اروپایی ها هم 
به آن اعتقاد ندارند، بنابراین طبعا نمی تواند و نباید 
توسط ایران جدی گرفته شود. راهبرد اعمالی اروپا 
 در یک س��ال گذش��ته  3 پایه اصلی داشته است:
1- تلف کردن زمان و عدم انجام هرگونه اقدام جدی 
برای خنثی کردن تحریم ها با نیت اثرپذیری ایران 
از تحریم  های آمریکا و راضی ش��دن به امتیازدهی 
در حوزه  های نگرانی مش��ترک آمریکا و اروپا یعنی 

برنامه موشکی و منطقه ای، 2- جلوگیری از تجدید 
نظر ایران در تعهدات برجامی با تهدید ملحق شدن 
 اروپ��ا به آمری��کا و تطمیعی به ن��ام INSTEX و
3- تاش برای وادار کردن ایران به پذیرش مذاکرات 
مجدد درباره برجام با دس��تور کار توسعه برجام به 
حوزه  های موش��کی و منطق��ه  ای. صرف نظر از این 
بحث پیچیده که آیا اروپا واقعا با آمریکا اختاف دارد 
و در پی حفظ برجام اس��ت یا اینکه اروپا و آمریکا 
پنهانی درباره یک راهبرد مشترک ضدایرانی تفاهم 
کرده    اند، نتیجه عملی این راهبرد 3 ستونی این بود 
که ایران احس��اس کرد اروپا ظرفیت  های راهبردی 
ایران را معطل کرد، بی آنکه کمترین تحرکی برای 
کمک به ایران بکند. پیش فرض دوم هم بتدریج به 
چالش کشیده شد. اکنون در ایران، کمتر کسی باور 
دارد که اوا دموکرات ها بتوانند بسادگی در انتخابات 
2020 برنده ش��وند و ثانیا- مهم      تر از آن- حتی اگر 
برنده انتخابات باشند تقریبا قطعی است که این امر 
س��ودی به حال ایران نخواهد داشت، چرا که حتی 
یک رئیس جمهور دموکرات هم تاش خواهد کرد از 
اهرم  های فشار تولیدشده توسط ترامپ بهره برده و 
برجام را به سایر نیازهای امنیتی آمریکا سرایت دهد.

روش��ن شدن اینکه این پیش فرض غیرمنطقی 
اس��ت، اگرچه زمان زیادی از ای��ران گرفت اما یک 
نتیجه مهم داشت و آن هم این بود که یک اجماع 
سیاسی کم و بیش کامل در زمینه ضرورت تغییر 
اس��تراتژی در ایران ایجاد ک��رد. تهران دریافته بود 
هم آدرس دموکرات ها و ه��م آدرس اروپایی ها هر 
دو غلط بوده و نه تنها وقت ایران را تلف کرده، بلکه 
این توهم را در طرف آمریکایی ایجاد کرده که ایران 
ضعیف شده و قادر به ارائه پاسخ مناسب به فشارهای 
آمریکا هم نیست. عدم تمدید معافیت  های مربوط به 
خرید نفت از سوی آمریکا کلید تغییر محاسبات در 
ایران را فعال کرد. دولت آمریکا با این اقدام آخرین 

امیدها به کارآمدی دیپلماسی را از بین برد و 
برای ایران کاما شفاف کرد که هدف نهایی 
آمریکا حتی نه یک برجام توسعه یافته، بلکه 
انهدام ایران از درون و براندازی نظام ایران از 
طریق به هم ریختن محیط داخلی آن است. 

آمریکا نش��ان داد از زجر دادن ایران لذت می برد و 
وارد کردن شوک  های پی درپی به ایران را به عنوان 
بخش��ی از یک جنگ اقتصادی پایان ناپذیر به رویه 

ثابت خود تبدیل کرده است. 
بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران در روز 18 
اردیبهش��ت، آمریکا را به زمینی کش��اند که آن را 
محاسبه نکرده بود و از قضا برنامه ایران هم دقیقا این 
بود که پیش بینی پذیری سابق را کنار بگذارد و با در 
پیش گرفتن این راهبرد غیرمنتظره، آمریکا را دچار 
شوک و بهت کند. راه افتادن کمپینی از اقدامات که 
نشان دهنده اراده ایران برای هزینه مند کردن اقدامات 
آمریکا بود به س��رعت مع��ادات را تغییر داد. بویژه 
اعان کاهش مرحله   بندی شده تعهدات هسته ای از 
س��وی ایران این توهم را که ایران یک چسبندگی 
سیاست داخلی زوال ناپذیر به برجام دارد از بین برد 
و یک شبه برجام را از عاملی برای مهار ایران، به یک 
ابزار فش��ار جدی روی اروپا و آمریکا تبدیل کرد که 
ایران می دانست نیاز امنیتی جایگزین ناپذیری به آن 
دارند. به طور خاصه و از منظر راهبردی، رفتار ایران 
در 2 ماه گذش��ته  از اصول زیر تبعیت کرده است: 
1- ای��ران با موفقیت ت��اش کرد به نوعی وضعیت 
موازنه تنش دست یافته و به آمریکا نشان دهد نه تنها 
ضعیف و ناتوان نشده، بلکه قادر است در زمانی کوتاه 
طیف بسیار متنوعی از ابزارهای فشار را علیه آمریکا 

فعال کند که کاما خارج از دایره محاسبات 
اس��تاندارد آن ق��رار داش��ته باش��د. تعبیر 
کاسیک دیپلمات  های ایرانی این است که 
آمریکا جدی     ترین جنگی را که می توانسته 
علیه ایران راه بیندازد یعنی جنگ اقتصادی 
را با تمام توان به اوج رسانده، بنابراین در مقابل نیز 
ای��ران همه ابزارهای خ��ود را به کار گرفته تا بگوید 
جنگ، جنگ اس��ت و تا زمانی ک��ه آمریکا جنگ 
اقتص��ادی را متوقف نکند، باب��ت آن هزینه خواهد 
پرداخت. تبدیل ابزارهای قدرت منطقه ای ایران به 
اهرم  های فشار به آمریکا، راهبردی است که آمریکا 
پیش      تر آن را محاسبه نکرده بود. 2- همچنین ایران 
اجماع داخلی، هم درون حکومت و هم درون مردم 
را با موفقیت حفظ و تقویت کرد. آمریکا هنوز هم هر 
لحظه منتظر است که فشار اقتصادی یا اختاف نظر 
درباره دورنمای رویارویی با آمریکا، ناآرامی در میان 
مردم ی��ا اختافات حاد درون نظ��ام ایجاد کرده و 
اصطاح��ا ای��ران را از درون مهار کن��د اما این رویا 
روزبه روز کمرنگ      تر می شود و حتی اسرائیلی ها هم 
 اکن��ون معترفند توان مقاومت ایران بیش از چیزی 
ب��وده که آنها تص��ور می کردند. 3- ع��اوه بر این، 
ایران تاش کرده در مقابل فشارهای جدید آمریکا 
بازدارندگ��ی ایجاد کند. اکن��ون می توان عائمی از 
این موضوع مشاهده کرد که آمریکا محاسبه مجدد 
درباره هزینه  های فش��ار به ای��ران را آغاز کرده ولی 
البته هنوز در مرحله ای نیست که جنگ اقتصادی را 
متوقف کند. روند تغییر محاسبات آمریکا باید تا نقطه 
مطلوب ایران ادامه پیدا کند. 4- ضمنا ایران دریچه 
مذاکره را به نحو کاما معتبری مسدود کرده و این 

امر جلوی تبدیل شدن فشارهای آمریکا به نتیجه، 
یعنی نشستن ایران پای میز مذاکره و امتیازدهی در 
حوزه  های موشکی و منطقه ای را گرفته است. اکنون 
با اصرار و تاکید ایران بر مذاکره نکردن، راهبرد آمریکا 
عقیم شده و دیگر نمی تواند نتیجه مدنظر ترامپ را 
تولید کند. 5- و در نهایت ایران با درایت به گونه ای 
عمل کرده اس��ت که بازی از کنترل خارج نشود. با 
وجود افزای��ش تنش ها، همچنان کلیت فضا تحت 
کنترل قرار دارد و هیچ اتفاقی خارج از پیش بینی ها و 

محاسبات ایران رخ نداده است.
بازی روانی ای که ظرف 3 روز گذش��ته از سوی 
آمریکا آغاز ش��ده آخرین راهکاری اس��ت که تیم 
امنیت ملی کاخ س��فید برای متوق��ف کردن ایران 
به آن متوس��ل شده است. توجه به این نکته بسیار 
حیاتی اس��ت که اقدامات ایران در 2 ماه گذش��ته 
آمریکا را کاما در موضع تدافعی قرار داد و متوقف 
ک��ردن راهبرد جدید ای��ران را به مهم     ترین اولویت 
آن تبدی��ل کرد. بر خاف تص��ور عمومی، هدف از 
انباشت نیروهای آمریکا در منطقه و همچنین هدف 
اصلی رفت و آمد های پی درپی واسطه ها به ایران، نه 
حل مسأله، بلکه تاش برای متوقف کردن ایران و 
خارج کردن آن از ریل��ی بود که در آن قرار گرفته 
است. واسطه ها می خواستند ایران را متوقف کنند نه 
آمریکا را. دولت آمریکا ابتدا سعی کرد با مانورهای 
نظامی جدید در مقابل اقدام��ات ایران بازدارندگی 
ایجاد کند اما موفق نشد. سپس سعی کرد از طریق 
لفاظی درباره آمادگی برای مذاکره بدون پیش شرط 
ب��ا ایران، ای��ران را به طمع انداخته و به تجدیدنظر 
در مسیر خود وادار کند اما آن لفاظی ها هم جدی 
گرفته نشد. بعد با سفر آبه شینزو به تهران به راهبرد 
»فش��ار بزرگ-جایزه بزرگ« )به زعم خود( رو آورد 
اما باز نتوانس��ت روی محاسبات ایران تاثیر بگذارد. 
اکنون و در آخرین گام، 2 کار را آغاز کرده است: اول 

اینکه اروپا را به تحرکی جدید- ولی کاما بی محتوا- 
درب��اره INSTEX وادار کرده تا ش��اید بتواند در 
دقیقه 90 جلوی عمل ایران به وعده خود در زمینه 
عبور از سقف 300 کیلویی اورانیوم کم غنی شده در 
16تی��ر را بگی��رد و دوم، با یک صحنه آرایی جدید 
تاش می کند با خلق یک تهدید کاما معتبر نظامی 
علیه ایران، روی محاسبات آن درباره هزینه برداشتن 

گام بعدی اثر بگذارد.
کل ماجرای کم و بیش تئاترگونه اعام قطعی 
شدن حمله نظامی به ایران در بامداد جمعه و سپس 
منتفی شدن آن 10 دقیقه قبل از عملیات را باید در 
این پارادایم تحلیل کرد. دولت آمریکا مدت هاست 
بخوب��ی می داند چی��زی به نام حمل��ه محدود به 
ای��ران وجود ندارد؛ یا حمله ای انجام نمی ش��ود یا 
اگر ش��د این حمله به یک جنگ بزرگ منطقه ای 
تبدیل خواهد ش��د. این امر، ب��ه اضافه اینکه آغاز 
یک درگیری با ایران، ترامپ را در محیط سیاست 
داخلی آمریکا تبدیل به یک بازنده تمام عیار می کند، 
کافی است تا از گزینه نظامی کاما واقعیت زدایی 
شده و این گزینه به یک گزینه روانی صرف تقلیل 
پیدا کند. هدف از این بازی جدید ظاهرا این است 
که ایران در برداشتن گام  های بعدی ریسک جدی 
درگیری نظامی را در محاس��بات خود وارد کند و 
حال آنکه تحلیل منطقی      تر این است که فکر کنیم 
در واقع اساسا گزینه نظامی وجود نداشته و دولت 
آمریکا به عنوان تنها راه باقیمانده این بازی را آغاز 
کرده تا محاسبات ایران را کنترل کند. ترامپ مثل 
همیشه یک دروغ دیگر سرهم کرده تا هم تندروها 
را راضی کند، هم ضعف خود را بپوشاند و هم ایران 
را متوقف کند اما نباید توقع داش��ته باشد طرفی 
کارآزموده مانند ایران ک��ه آمریکا را کاما در یک 
غافلگیری راهبردی بی س��ابقه فرو برده، اسیر این 

صحنه آرایی روانی شود.

بازی فیک جنگ
      مهدی محمدی      

یادداشت امروز



گروه سیاسی: نخست وزیر مالزی با بیان اینکه این 
آمریکاست که اقدامات تحریک آمیز در خلیج فارس 
انجام می دهد، تاکید ک��رد ترامپ یک دوره دیگر 

انتخاب شود کل دنیا آسیب می بیند.
ب��ه گزارش »وطن  ام��روز«، همزمان با افزایش 
اقدامات خصمانه و یکجانبه آمریکا علیه ایران طی 
ماه های اخیر، بسیاری از سران کشورها نسبت به 
رویکرد ضدایرانی این کشور اعتراض کرده و آمریکا 
را مس��بب تنش های کنونی در منطقه دانسته اند. 
در همین راس��تا و پس از انفج��ار چند روز پیش 
2 نفتک��ش در دری��ای عمان و در ش��رایطی که 
آمریکا تاش می کرد به واسطه چند عکس و فیلم 
جمهوری اسامی را عامل این حادثه معرفی کند، 
بسیاری از کشورهای دنیا از جمله متحدان اروپایی 
آمریکا نیز این ادعا را باور نکردند. چنانکه ژاپن نیز 
به عنوان مالک یکی از نفتکش ها به صراحت ادعای 

ضدایرانی آمریکا را زیر سوال برد.
در جریان ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکا 
توس��ط نیروی هوافضای سپاه نیز کمتر کشوری 
ادعای آمریکا مبنی بر هدف قرار گرفتن این پهپاد 

در حریم آب های بین المللی را باور کرد.

در چنین شرایطی، ماهاتیر محمد، نخست وزیر 
مالزی به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اسامی و 
آسیایی طی سخنانی ایران را شریک تجاری خوب 
مالزی نامید و در عین حال آمریکا را عامل اقدامات 
تحریک آمیز در منطقه معرفی کرد. نخس��ت وزیر 
مالزی عص��ر دیروز درب��اره ح��وادث اخیر پیش 
آمده در خلیج فارس اظهار داشت، این آمریکاست 
ک��ه در حال تحریک ایران اس��ت و خطر فزاینده 
محاسبات غلط می تواند منجر به »جنگ جهانی« 
ش��ود. ماهاتیر محمد در گفت وگو با شبکه خبری 
»سی ان بی س��ی« در »بانکوک« در پاس��خ به این 
سوال که چه کشوری مسبب اتفاقات اخیر است، 
گفت: »فکر می کنم تا آنجا که در جریان هس��تم 
این آمریکا است که همه اقدام های تحریک کننده 
را انج��ام می ده��د«. وی در ادام��ه اف��زود: »آنها 
نخس��ت از معاهده هسته ای خارج شدند و اکنون 
کش��تی های جنگی به خلیج فارس اعزام می کنند 
و کارهای��ی انجام می دهند که ای��ران را تحریک 

می کند«.
نخست وزیر مالزی در ادامه این گفت و گو هشدار 
داد: »اگر آنها وارد جنگ ش��وند، ای��ران تنها علیه 

آمریکا نخواهد بود، بلکه جنگ جهانی رخ می دهد«. 
وی افزود: البته کشورهای دیگر نمی خواهند شاهد 
اس��تفاده ساح های هسته ای باش��ند و باید با وارد 
 شدن در این غائله به آن خاتمه دهند. نخست وزیر

93 ساله مالزی با هشدار درباره باا رفتن احتمالی 
قیمت انرژی در صورت وقوع جنگ در خلیج فارس 
گفت: »این بدین خاطر اس��ت ک��ه ما ایران را یکی 
از تامین کنندگان ب��زرگ انرژی می دانیم«. ماهاتیر 
محمد گف��ت: »در واقع این تحریم علیه مالزی نیز 
هس��ت، زیرا نمی توانیم با یک شریک تجاری خوب 

که ایران برای ما فراهم می کند، داد و ستد کنیم«.
به گزارش ف��ارس، او با مخالفت با تحریم های 
ای��اات متحده علیه ایران گف��ت: »این نوع بازی 
اعمال تحریم ها و مجبور کردن کش��ورهای دیگر 
به موافقت کردن با تصمیم یک قدرت بزرگ کاما 

غیردموکراتیک است ... این قلدری است«.
ماهاتیر محمد در خاتمه این گفت و گو »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا را »کاما غیرقابل 
پیش بینی« خواند و گفت: »او ش��خصی است که 
با انتخاب شدن در یک دوره دیگر می تواند آسیب 

زیادی به کل دنیا بزند«.

سیاسی 0 2

مبارزه با تبعیض و فساد
برنامه اصلی تحولی ما خواهد بود

رئی��س قوه قضائیه با بیان اینک��ه مبارزه با 
تبعیض و فساد و همچنین اجرای عدالت برنامه 
اصلی تحولی ما در این دوره خواهد بود، گفت: 
حقوق مردم در اس��تفاده از ظرفیت ها در این 
نظام و در این کشور نباید دچار آسیب شود. به 
گزارش میزان، آیت اه سید ابراهیم رئیسی، رفع 
اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه 
قضایی، رسیدگی عادانه، صدور احکام متقن و 
توجه به مردم و حقوق عام��ه را از موارد مورد 
توجه و تاکید دس��تگاه قضایی در دوره تحول 
قضایی عنوان کرد. رئیس قوه قضائیه افزود: حق 
مردم به هیچ عنوان نباید ضایع شود و حقوق 
مردم در استفاده از ظرفیت ها در این نظام و در 
این کشور نباید دچار آسیب شود، لذا مبارزه با 
تبعیض و فساد و همچنین اجرای عدالت برنامه 

اصلی تحولی ما در این دوره خواهد بود.

پرونده حادثه تروریستی اهواز 
در شرف صدور کیفرخواست

رئیس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح 
گف��ت تحقیقات دادس��را در پرون��ده حادثه 
تروریس��تی اه��واز پای��ان یافته و در ش��رف 
صدور قرار مجرمیت و کیفرخواس��ت است و 
بزودی به دادگاه ارس��ال می شود. به گزارش 
تس��نیم، ش��کراه بهرامی با اع��ام این خبر 
اظهار ک��رد: اتهامات برخی متهم��ان در این 
پرونده س��هل انگاری است و برخی نیز تعمداً 
اقدام نکردند. رئیس سازمان قضایی نیروهای 
مس��لح اضافه کرد: در این پرونده به اتهامات 
کسانی رس��یدگی کردیم که در انجام وظیفه 
خود سهل انگاری کردند نه کسانی که در ترور 
دخیل بودند. رسیدگی به پرونده افراد دخیل 
در ترور، در دس��ت ما نیست. رئیس سازمان 
قضایی نیروهای مس��لح در پاس��خ به سؤالی 
درباره اینکه آیا سازمان قضایی نیروهای مسلح 
از آقای نجفی در موضوع حمل ساح شکایت 
کرده است یا خیر؟ گفت: خبر منتشره مبنی 
بر اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح مجوز 

حمل ساح داده، دروغ بود.

اعدام کارمند جاسوس وزارت دفاع
س��ازمان قضای��ی نیروهای مس��لح اعام 
ک��رد: حکم اعدام جال حاج��ی زوار، کارمند 
قراردادی س��ازمان هوافضای وزارت دفاع که 
برای سازمان س��یا و دولت آمریکا جاسوسی 
می کرد، اجرا ش��د. به گزارش ایسنا، سازمان 
قضایی نیروهای مسلح در این باره اعام کرد: 
جال حاجی زوار، کارمند قراردادی س��ازمان 
هوافضای وزارت دفاع که برای سازمان سیا و 
دولت آمریکا جاسوسی می کرد توسط سازمان 
حفاظ��ت اطاع��ات وزارت دفاع شناس��ایی 
می شود و تحت تعقیب دادسرای نظامی تهران 
قرار می گیرد. متهم که سال ۱3۸9 از خدمت 
منفک شده، در جریان تحقیقات، صریحاً اتهام 
جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت 
پول پذیرفته و اس��ناد و م��دارک و تجهیزات 
جاسوسی نیز از منزل وی کشف و ضبط شده 
است. پرونده نامبرده پس از تکمیل تحقیقات 
در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به 
دادگاه ارس��ال شد و دادگاه نظامی یک تهران 
پس از برگزاری جلس��ات متعدد، بر اس��اس 
اس��ناد، مدارک و ش��واهد موجود همچنین 
اعتراف��ات متهم، وی را مجرم ش��ناخته و به 
مجازات اعدام محکوم می کند. حکم صادره به 
تأیید دیوان عالی کش��ور رسید و پس از طی 
تشریفات قانونی، حکم اعدام این عنصر خائن 
در محل زندان رجایی ش��هر ب��ه مرحله اجرا 
گذاشته ش��د. همچنین همسر سابق نامبرده 
نیز به جرم مش��ارکت در جاسوسی به تحمل 
۱۵ سال حبس محکوم ش��د که رأی صادره 
به تأیید دیوان عالی کش��ور رسیده و در حال 

تحمل کیفر است.

احضار کاردار امارات
به وزارت امور خارجه

در پ��ی تجاوز یک فروند پهپاد جاسوس��ی 
آمریکایی به حریم فضایی ای��ران از مبدأ یک 
پایگاه نظامی آمری��کا در ام��ارات، کاردار این 
کشور دیروز از سوی وزارت امور خارجه احضار 
و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی اباغ 
ش��د. به گزارش ایس��نا، در این دیدار، رئیس 
اداره خلیج ف��ارس وزارت ام��ور خارجه تاکید 
کرد: جمهوری اس��امی ایران ارائه تسهیات 
به نیروهای بیگانه را ب��رای هرگونه تعرض به 
قلمرو آبی، خاکی و فضای��ی ایران نمی پذیرد 
و کش��ورها نمی توانند در اینگونه موارد از خود 

سلب مسؤولیت کنند.

نخست وزیر مالزی، آمریکا را عامل تنش در منطقه معرفی و از تحریم های ضدایرانی انتقاد کرد

دفاع تمام قد ماهاتیر محمد از ایران
اگر آمریکا علیه ایران وارد جنگ شود جنگ جهانی رخ می دهد

اخبار
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با گذشت چند روز از ساقط شدن 
پهپاد فوق پیشرفته »گلوبال هاوک« 
آمریکا توس��ط نی��روی هوافضای س��پاه، واکنش ها 
پیرامون اقدام بازدارنده ایران در دفاع از حریم هوایی 

کشور در رأس اخبار رسانه ها قرار دارد. 
رئیس جمه��ور آمری��کا روز گذش��ته در جم��ع 
خبرنگاران گفت: از اینکه ایران هواپیمای سرنشین دار 
آمریکای��ی را ب��ر فراز تنگ��ه هرمز س��رنگون نکرد 

سپاسگزاریم.
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، دونال��د ترام��پ، 
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه در حال رفتن به 
کمپ دیوید برای انجام رایزنی های بیشتر درباره ایران 
است، گفت: اقدام نظامی علیه ایران همچنان گزینه ای 

است که وجود دارد.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود در جمع 
خبرنگاران گف��ت: ایران زمانی که پهپاد آمریکایی را 
سرنگون کرد با ساقط نکردن هواپیمایی که سرنشین 
داشت »بسیار هوشمندانه« عمل کرد و ما از این اقدام 

آنها قدردانی می کنیم.
بامداد دیروز نیز یک مقام ارشد نظامی آمریکایی 
تایید کرد که یک هواپیمای جاسوسی P-8 با چندین 
نظامی آمریکایی در شبی که پهپاد )گلوبال هاوک( 
نیروی دریایی توسط ایران سرنگون شد بر فراز تنگه 
هرمز در حال پرواز بوده اس��ت. برخی کارشناس��ان 
معتقدند رئیس جمهور آمریکا با قدردانی از جمهوری 
اس��امی تلویحا اذعان کرد که پهپاد جاسوسی این 
کش��ور در حریم هوایی ایران بوده است. نکته ای که 
روز گذشته توسط نیویورک تایمز نیز تایید شده است.
از س��وی دیگر نانس��ی پلوس��ی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا ادعای »دونال��د ترامپ« را درباره 
اینک��ه رئیس جمهور آمری��کا درباره لغ��و حمله به 
3 س��ایت در ایران اظهارنظر کرده اس��ت، گفت در 
جلسه ای که در کاخ س��فید با ترامپ داشته چیزی 
در این باره نش��نیده اس��ت. از طرف دیگر در تضاد با 
اظهارات پلوس��ی، نیویورک تایم��ز اعام کرد یکی از 
مجریان فاکس نیوز در لحظات آخر »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا را از صدور فرمان حمله به ایران 

منصرف کرده است. به نوشته این نشریه، این فرد که 
»توکر کارلسون« نام دارد و از مجریان شناخته شده 
فاکس نیوز است به ترامپ گفته حمله به ایران احمقانه 
است. به ادعای نیویورک تایمز، کارلسون همچنین به 
ترامپ گفته جنگ      طلبان هم��راه او واقعاً و از صمیم 
قلب در اندیش��ه منافع رئیس جمهور نیستند و اگر 
ترامپ جنگ با ایران را آغاز کند ش��انس پیروزی در 

انتخابات 2۰2۰ را از دست می دهد.
در همین حال روزنامه واشنگتن پس��ت برخاف 
روای��ت نیویورک تایم��ز، طی یادداش��تی در صحت 
ادعای ترامپ تردید کرد. این روزنامه می نویسد: پیش 
از آنک��ه ترامپ تصمیم نهایی خود را اعام کند کاخ 
س��فید و مقامات امنیت ملی آماده این اقدام نظامی 
بودند. این تصمیم باعث شگفتی مقامات پنتاگون که 
نگرانی خود را پیش تر از این تنش عمده اظهار کرده 
بودند، ش��د. واشنگتن پس��ت در ادامه این یادداشت 
اضافه می کن��د: حتی »آدام کینزینگر« عضو کمیته 
امور خارجی مجلس نمایندگان نیز قباً این مساله را 
مطرح کرده بود. واشنگتن پست در نهایت نتیجه   گیری 
کرده آیا این مس��اله ای نبود که زودتر باید پرس��یده 
شود؟ آیا تعداد کشته شدگان احتمالی نباید پیش از 
چنین اقدام نظامی اساس��ی مورد بررسی قرار گیرد. 
واشنگتن پست تصریح کرد توضیحات ترامپ این ایده 
را تقویت می کند که او تمایلی برای اقدام نظامی علیه 

تهران ندارد.
وج��ود این روایت  ه��ای ضدونقی��ض در آمریکا 
می تواند نشانه سردرگمی ای باشد که دولت ترامپ در 

مواضع خود اتخاذ می کند.
پاسخ سردار حاجی زاده به ترامپ ■

در فض��ای داخلی هم برخی مس��ؤوان نظامی 
کشور همچنان به بیان ابعاد و جزئیات بیشتر ماجرا 
می پردازند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 

انقاب اس��امی در تازه     ترین اظهارات خود گفت: ما 
در نیروهای مس��لح و ملت ایران اس��امی از جنگ 
اس��تقبال نمی کنیم اما آماده دفاع تمام قد از کشور 
هستیم. س��ردار »امیرعلی حاجی زاده« در پاسخ به 
اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه شاید یک 
نفر یا یک ژنرال به اش��تباه پهپاد آمریکا را هدف قرار 
داده است، اظهار داش��ت: امکان دارد که این تخلف 
آمریکایی ها توسط یک ژنرال یا چند اپراتور انجام شده 
باش��د؛ ما از این موضوع باخبر نیستیم اما این اقدام 
زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی هوانوردی توسط 
یک هواپیمای جاسوسی است که با پاسخ طبیعی ما 

روبه رو شد.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران انقاب 
اس��امی همچنین تصریح کرد: پاسخ ما به تجاوز به 
فضای ایران چنین اس��ت و در ص��ورت تکرار تجاوز، 
پاسخ ما نیز تکرار می شود. سردار حاجی زاده توضیح 
داد: کس��ی به ما تجهیزات دفاعی از جمله موش��ک 
و سیس��تم های پدافندی نمی ده��د، از این رو تمام 
تجهیزات مورد نیاز خود را به صورت خودکفا تأمین 
می کنیم. وی تاکید ک��رد: به عنوان مثال هواپیمای 
فوق پیشرفته جاسوس��ی آمریکا که اخیرا به فضای 
س��رزمینی ایران تجاوز کرد توسط س��امانه ای تمام 
ایران��ی هدف قرار گرفت. فرمان��ده نیروی هوافضای 
سپاه  در پاسخ به سوالی در رابطه با احتمال بررسی 
سیستم های پهپاد جاسوسی آمریکا که سرنگون شده، 
گفت: ما نیازی به مهندسی معکوس و تکنولوژی این 
پهپاد آمریکایی نداریم. سردار حاجی زاده با بیان اینکه 
در ص��ورت تکرار تجاوز دیگ��ر محصوات آمریکایی 
را نیز برای تکمیل موزه و کلکس��یون خود استفاده 
می کنیم، افزود: ما کلکسیونی از پهپادهای آمریکایی 
داریم و این هم س��ند تجاوز هوایی آمریکا به آسمان 
ایران بود که نشان می دهد آنها نمی خواهند به مقررات 

بین الملل��ی توجه کنند. همچنین س��ردار ابوالفضل 
ش��کارچی، سخنگوی ارش��د نیروهای مسلح درباره 
عملی��ات روانی آمریکایی ها در منطقه از جمله اعزام 
ناو هواپیمابر گفت: »نه« گفتن نظام اسامی به جنگ 
به معنای شعار یا از روی ضعف آمادگی و یا قدرتمند 
بودن دش��من نیس��ت، بلکه معنای آن این است که 
جمهوری اسامی هیچ گاه آغازگر هیچ جنگی نبوده 
و نخواهد بود لکن اگر کوچک ترین خطایی از دشمن 
س��ر بزند با بزرگ ترین عکس العمل انقابی ایران در 
منطقه مرکزی و غرب آسیا روبه رو خواهد شد و یقیناً 
دشمن نخواهد توانس��ت جان سالم از معرکه بیرون 
ببرد. دشمن در حال حاضر یک مسیر سردرگمی را 
دنبال می کند؛ لحن آنها امروز در قالب یک عملیات 
روانی است و با واقعیت های میدانی فاصله زیادی دارد.
وی درباره استراتژی تهدید در برابر تهدید از سوی 
ای��ران تصریح کرد: تهدید در مقابل تهدید معنایش 
این اس��ت که اگر یک تیر از سمت دشمن به  سوی 
ما شلیک شد ۱۰ تیر به  سمت او شلیک خواهد شد 
و حتماً باید تاوان س��نگینی را پس بدهد. وی افزود: 
خطای نظامی دش��من و بویژه آمریکا و همپیمانان 
او در منطق��ه به  منزله ش��لیک تیر ب��ه انبار باروتی 
خواهد بود که آمریکا و منافعش روی آن انبار باروت 
استقرار داش��ته اند و منطقه به  آتش کشیده خواهد 
ش��د و هم آمریکا و منافعش و هم همپیمانانش در 
آن آتش خواهند س��وخت. نیروهای نظامی دشمن 
هم به عنوان یک شمش��یر کهنه قدیمی و زنگ زده 
از روی استیصال، ترس و ناچاری تحرکات نمایشی 
دارند و در منطقه سردرگم هستند. به گزارش تسنیم، 
س��خنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: آمریکا و 
همپیمانانش در جهان و در منطقه گزینه جدیدی 
ب��رای رو ک��ردن ندارند و به همی��ن دلیل تحرکات 
ظاهری آمریکا، نمایش��ی بیش نیست و می خواهد 

خسارات س��نگین خود را از راه مذاکره جبران کند 
که جمهوری اس��امی ایران بش��دت از این رویکرد 
ش��یطانی دش��من پرهیز می کند و راهبرد مقاومت 
ت��ا پیروزی نهایی را در دس��تور کار خ��ود قرار داده 
است. آمریکا و دوستان او توان جنگ ندارند و تاش 
کرده اند از راهکار مذاکره نیز با کمترین خسارت برای 
خود به دنبال براندازی نظام باش��ند. آمریکا به دلیل 
ناتوانی و ضعف، توان براندازی نظام جمهوری اسامی 
را ندارد و به همین دلیل راهبرد نرم مذاکره دروغین، 
آزم��وده و شکس��ت خورده را دنب��ال می کند. آنچه 
امروز به عنوان تهدید واقع��ی و فریب افکار عمومی 
برای جمهوری اسامی مطرح است طرح مذاکره با 
آمریکای عهدشکن، متکبر و نفی کننده همه قوانین 
بین المللی است، آمریکایی که  جز منافع خود هیچ 
نوع تفاهم، توافق و قانون��ی در جهان برای او ارزش 
ندارد. سردار شکارچی درباره توان دفاعی و موشکی 
کشور هم بیان داشت: ما به عنوان یک کشور مقتدر 
و قدرتمند مثل کش��ورهای ضعیف دنیا و وابس��ته 
نیس��تیم تا به  محض اینکه دشمن یک حرفی بزند 
عقب نشینی کرده و تغییر وضعیت بدهیم، بالعکس، 
اعتقاد داریم با فش��ار بیشتر دش��من به جمهوری 
اسامی باید توان دفاعی را افزایش دهیم و گوش مان 
را نس��بت به گزافه گویی دشمن بسته ایم. جمهوری 
اس��امی و نیروهای مس��لح به هر نیاز و تصمیمی 
در ح��وزه افزایش توان و اقتدار دفاعی برس��د عمل 
می کند و نس��بت به حرف و موضع گیری دش��من 
کاماً بی توجه است. وی ادامه داد: حساسیت دشمن 
روی اقتدار دفاعی هر کشوری با هدف خلع ساح آن 
کشور است. امروز مانع بسیار بزرگی مقابل دشمنان 
نظام جمهوری اس��امی وجود دارد و آن هم اقتدار 
دفاعی با پش��توانه مردمی و منطقه  ای است. اگر این 
اقتدار ضعیف بش��ود- که دش��من به دنبال اجرای 
چنین س��ناریویی از مجرای سیاس��ی اس��ت - آن 
وقت گزینه جنگ روی میز دش��منان ما به واقعیت 
خواهد پیوس��ت، مانند عراق که ابتدا توسط آمریکا 
 خلع ساح ش��د و بعد حمله نظامی علیه آن کشور

 انجام شد.

دکت��ر فواد ای��زدی، کارش��ناس 
مس��ائل بین الملل و عضو هیأت 
علمی دانش��گاه تهران در گفت وگو با »وطن امروز«، 
اقدام قاطعانه سپاه در ساقط کردن پهپاد جاسوسی 
آمریکا را موجب تصحیح برخی برآوردهای اش��تباه 
آمریکایی ها در قبال فشار و حمله به ایران توصیف 
کرد؛ ب��رآوردی که به اعتقاد دکتر ایزدی در نتیجه 

رویکرد دیپلماسی ایران ایجاد شده بود. 
***

  اقدام سپاه در انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا تا چه 
میزان محاسبات و برآوردهای اشتباه آمریکا در قبال 

ایران را تصحیح کرد؟
اقدام اخیر س��پاه پاس��داران که خیلی هم کار 
مهمی بود محاسبات اشتباه آمریکا درباره کشورمان 
را تغیی��ر داد آن ه��م به صورت خیلی ج��دی. در 
سال  های اخیر ادبیاتی در آمریکا در حال شکل   گیری 
و تقوی��ت بود مبنی ب��ر اینکه اگر ب��ه ایران حمله 
ش��ود، ایران جواب نخواهد داد. این باور آمریکایی ها 
البته از سیاس��ت خارجی 6-۵ سال اخیر کشورمان 
متاثر بود به گونه ای ک��ه طرف مقابل در این مدت 
تعرض  های متعددی به ایران داشت از جمله اینکه 
از برجام خارج ش��ده بود یا برخی اقدامات دیگر اما 
پاس��خ محکمی از سوی ایران دریافت نکرده بود. به 
همین خاطر اقدام اخیر س��پاه در س��رنگونی پهپاد 
آمریکایی خدمت بزرگی به کشور بود. آمریکایی ها 
برای حمله نظامی هیچ محذوریت اخاقی ندارند و 
اگر به این نتیجه برسند که حمله نظامی برای آنها 
هزینه چندانی ندارد، حمله می کنند. برخی افراد در 
آمریکا نظیر سناتور تام کاتن به صراحت گفته بودند 

حمله به ایران آسان خواهد بود. واقعا نیاز بود که این 
نگاه اصاح شود. نکته ای را هم رهبر معظم انقاب 
فرموده بودند که دوره بزن و در رو تمام شده است؛ 
این موضوع باید در عمل به آمریکایی ها نشان داده 
می شد. بر همین اساس هدف قرار دادن و سرنگون 
کردن پهپاد جاسوس��ی آمریکا ب��ه این تغییر نگاه 
در آمریکا بس��یار کمک کرد و بسیاری از تصورات 
اشتباه در آمریکا را اصاح کرد. به نظرم نیاز است این 
قبیل واکنش  های قاطع چند بار دیگر تکرار شود تا 
آن اصاح نگاه آمریکایی ها هم کامل شود و آنها به 
این یقین برس��ند که تقابل با ایران چه هزینه  های 
س��نگینی دارد و دوران بزن و در رو واقعا تمام شده 

است. 
  به تأثیر عملکرد دستگاه سیاست خارجی دولت 
در محاس�بات اش�تباه آمریکا در قبال ایران اشاره 
کردید. مش�خصاً کدام اش�تباهات در این موضوع 

دخیل بود؟
طی 6 سال گذشته به واسطه عملکرد ما یک سری 
ذهنیت   هایی برای طرف مقابل ایجاد شد که طبق آن 
می شود با ایران هر کاری کرد. این موضوع به خاطر 
نگاه برجامی مسؤوان ما ایجاد شده بود. مثا آنها به 
این ذهنیت رسیدند که در موضوع هسته ای می شود 
امتی��ازات زیادی از ایران گرف��ت، چنانکه امتیازات 
زیادی هم از ایران ذیل برجام گرفتند. بعد هم زمانی 
که آمریکایی ها ادبیات برجام 2 و 3 را از مسؤوان ما 

شنیدند این ذهنیت تقویت شد. برجام یعنی مذاکره 
و مذاکره هم یعنی بده بستان. وقتی شما می گویید 
برج��ام 2 و 3 یعنی ما آمادگی مذاکره در حوزه  های 
موش��کی و منطقه ای را ه��م داریم یا حداقل طرف 
مقابل اینطور برداش��ت می کند. آمریکایی ها وقتی 
حرف از بده بس��تان می زنند، خ��ب! آنها که چیزی 
نمی دهن��د، حداکثر هم یک س��ری وعده ها را روی 
کاغذ می نویس��ند که البته اج��را هم نمی کنند اما 
بس��تان را مطالبه می کنند. بر همین اساس آنها در 
این س��ال ها به این برداش��ت رسیدند که دولتی در 
ایران بر سرکار است که آمادگی دارد پشت سر هم 
امتیاز دهد و آنه��ا هم باید از ایران امتیازات متعدد 
بگیرند. بعد از بیانیه ۱۸ اردیبهشت ایران، در بحث 
هسته ای نگاه طرف مقابل مبنی بر اینکه ایران بدون 
هیچ منفعتی در برجام می ماند دارد اصاح می شود 
و در حوزه نظامی نیز سرنگون کردن پهپاد تصورات 
غلط آمریکایی ها را اصاح کرد. سیاست صحیح هم 
همین اس��ت و معتقدم سیاس��ت قبلی، کشور را با 

چالش  های جدی مواجه می کرد. 
  تحلیل ش�ما از واکنش مقامات آمریکایی طی 2 
روز گذشته به ساقط شدن پهپاد جاسوسی در ایران 

چیست؟
رئیس جمهور آمریکا که به نظرم متوجه ش��ده 
است اعمال فشار روی ایران کار راحتی نیست، ضمن 
اینکه به نظر می رس��د ترامپ خیلی هم اهل جنگ 

نیس��ت. اان پهپادهایی خیلی ضعیف      تر از گلوبال 
هاوک از س��مت یمن به سمت عربستان می رود و 
سامانه  های موش��کی زمین به هوای سعودی که از 
جان��ب آمریکا با قیمت  های گ��زاف به آنها فروخته 
شده، امکان هدف قرار دادن آنها را ندارند به همین 
خاط��ر این پهپادها اکثرا خیلی راحت کارش��ان را 
انجام می دهند. از طرف دیگر شما گلوبال هاوک را 
می بینید که بهترین و گران قیمت ترین پهپاد آمریکا 
است اما یک سامانه با فناوری بومی ایران آن را هدف 
قرار می دهد. خود این موضوع بسیار مهمی است و 
یک آبروریزی بزرگ برای آمریکا و شیخ نشین  های 

منطقه به حس��اب می         آی��د. در مجموع معتقدم 
آمریکا به این نتیجه رس��ید ک��ه مرزهای ایران 
خط��وط قرمز کش��ورمان هس��تند و ای��ران از 
مرزهای��ش دفاع می کن��د. همچنین معتقدم با 

اتفاق اخیر ما چند قدم از جنگ دور شدیم.
  برخی جریانات اینگونه تبلیغ می کنند 

که اقداماتی نظیر کاهش تعهدات 
هس�ته ای یا س�رنگون کردن 
پهپاد آمریکایی به تنش بیشتر 
در منطقه می انجامد یا موجب 
بین المللی  اجماع  شکل   گیری 
علیه کش�ورمان خواهد شد. 

نظر شما در این باره چیست؟
این حرف که تنش بیشتر 

می ش��ود درست است اما تصور کنید اگر کسی با 
گرزی پشت سر هم به سر شما بکوبد و شما هیچ 
عکس العملی نداشته باشید؛ در این شرایط، تنش 
هست اما یکطرفه است و ادامه هم خواهد داشت. 
وقتی هم که شما عکس العمل نشان بدهید طبیعی 
است که تنش بیشتر خواهد شد. به همین ترتیب 
وقتی شما از منافع کشور دفاع می کنید و نسبت 
به تجاوز دشمن واکنش نشان می دهید تنش هم 
بیش��تر می شود اما در حالت نخست شما بتدریج 
زجرکش می ش��وید و از بین می روید. اگر انتخاب 
باش��د بین مرگ تدریجی یک کش��ور یا اینکه از 
خودش دفاع کند، طبیعی اس��ت که دفاع کردن 
 کمی سخت تر است منتها در عمل نتیجه بهتری 

خواهد داشت.

 تشکر رئیس جمهور آمریکا از ایران به خاطر هدف قرار ندادن هواپیمای نظامی سرنشین دار آمریکایی 
همزمان با ساقط کردن پهپاد جاسوسی »گلوبال هاوک« 

ترامپ: از ایران سپاسگزاریم! 

دکتر فؤاد ایزدی در گفت وگو با »وطن امروز« از تأثیر ساقط کردن پهپاد آمریکایی بر اصاح محاسبات واشنگتن درباره ایران گفت
جبران خطای دیپلماسی

گزارش

گفت و گو



سرخط خبر
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

واگذاری قیمت گذاری خودرو 
به شورای رقابت قطعی است

گروه اقتصادی: حدود یک ماه پیش ناصر سراج، 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
نوشت: »حتماً باید قیمت گذاری زیر نظر شورای 
رقابت باشد و اصرار ما بر این موضوع ادامه دارد، 
البته پاس��خ آقای جهانگیری ه��م در این باره 
مثبت است«. در همین حال سراج روز گذشته 
در جمع خبرنگاران درباره ورود سازمان بازرسی 
به آشفته بازار خودرو اظهار داشت: در روزهای 
گذشته قیمت خودرو کاهش پیدا کرده است. 
وی درباره عدم ارائه خودرو از سوی کارخانه های 
خودروس��ازی به مردم گفت: در این باره وزیر 
صمت و خودروس��ازان را خواس��تیم و جلسه 
نهای��ی را برگزار خواهیم ک��رد. درباره قطعات 
داخلی هم جلساتی در این باره با آنها خواهیم 
داش��ت. درباره خودرو بررس��ی هایی کرده ایم 
و قیمت تمام ش��ده را تعیین کرده و اقداماتی 
انج��ام داده ایم ک��ه حتماً بای��د قیمت گذاری 
زیر نظر ش��ورای رقابت باشد و اصرار ما بر این 
موض��وع ادامه دارد. وی درباره ارس��ال نامه به 
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: عاوه 
بر این، مصوبه ای هم هس��ت و اقداماتی انجام 
خواهیم داد تا قیمت گذاری در یک جا صورت 
گیرد. پاس��خ جهانگیری هم در این باره مثبت 
اس��ت تا این موضوع یک کاسه شده و دال ها 
حذف ش��وند. اگر دال ها حذف شوند قیمت 
خ��ودرو، قیمت های اعام ش��ده فعلی نخواهد 
بود. وی درباره اختصاص ش��عبی از دادگاه به 
پرونده های س��ازمان بازرسی کل کشور گفت: 
رئیس قوه قضائیه به معاون اول دس��تور داده و 
قرار است بستگی به استان ها و میزان پرونده ها 

شعب تخصصی اختصاص یابد.

وزیر صنعت،  معدن و تجارت:
ایران خودرو و سایپا را 
تا 1400 واگذار می کنیم

گ�روه اقتصادی: وزیر صنعت،  معدن و تجارت 
روز گذش��ته و در حاش��یه مراس��م روز ملی 
اصن��اف اظهار داش��ت ایران خودرو و س��ایپا 
حداکثر تا پایان س��ال ۹۹ به بخش خصوصی 
واگذار می شوند. به گزارش »وطن امروز«، بیان 
چنین اظهارنظری از س��وی وزیر صمت دور 
از انتظ��ار هم نبود، چراکه دولت در ش��رایط 
کنون��ی حاض��ر ب��ه از دس��ت دادن گاوهای 
ش��یرده خود نیس��ت و بنا دارد تا پایان عمر 
دولت روحانی سهم خود را در آنها نگه دارد و 
پس از بهره برداری حداکثری از نفوذ خود در 
این 2 خودروس��از بزرگ، در پایان عمر دولت 
دوازده��م آنها را به بخ��ش خصوصی واگذار 
کن��د. این رویه نش��ان می دهد نف��وذ و نفع 
دولت ها در خودروس��ازی ها به رغم انکارشان 
 مبنی ب��ر عدم دخال��ت در تعیین مدیریت و 
 قیمت گ��ذاری ب��ا واقعیت س��ازگار نیس��ت.

رضا رحمانی در ادامه س��خنان خود در جمع 
خبرنگاران گفت: بر اس��اس برنامه ریزی های 
انجام شده 2 خودروس��از بزرگ امسال یا در 
نهای��ت تا پایان س��ال ۹۹ به بخش خصوصی 
واقع��ی واگ��ذار می ش��وند، عاوه  ب��ر اینکه 
هم اکنون واگذاری ش��رکت های زیرمجموعه 
ای��ن دو خودروس��از آغاز ش��ده اس��ت. وی 
افزود: همچنی��ن در برنامه ریزی انجام ش��ده 
به دنبال آن هس��تیم با ارائه محصوات جدید 
و اصاح ساختارهای این دو شرکت، آنها را به 

شرکت های چابک تبدیل کنیم.

تورم خرداد به 38 درصد رسید
گ�روه اقتصادی: نرخ تورم 12 ماهه منتهی به 
خرداد ۹8 به 37/6 درصد رس��ید که نسبت 
 به اردیبهش��ت با ن��رخ 34/2 درص��د بالغ  بر

3/4 واح��د درصد افزایش نش��ان می دهد. به 
گزارش »وطن امروز«، در این ماه عدد شاخص 
کل به 174/۹ رس��ید. در خردادماه امس��ال 
درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به خرداد 
پارس��ال 50/4 درصد است، یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین 50/4 درصد بیشتر از 
خرداد ۹7 ب��رای خرید یک »مجموعه کاا و 
خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند. از س��وی 
دیگر، درصد تغییرات شاخص قیمت در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و 
»کااهای غیرخوراکی و خدمات« نس��بت به 
خرداد ۹7 به ترتیب 75 و 40/4 درصد است. 
در خرداد امس��ال ش��اخص قیمت کل برای 
خانوارهای ش��هری به عدد 173/3 با افزایش 
4۹/3 درصدی و برای خانوارهای روستایی به 
 عدد 183/3 با افزایش 56/5 درصدی نسبت به

خرداد ۹7 رسید.

به دنبال برگزاری جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ارز 4200 تومانی ماندگار شد
گروه اقتصادی: بنا بر اعام علی ربیعی، سخنگوی 
دولت حذف ارز 4200 تومانی در واردات کااهای 
اساس��ی در س��ال ۹8 منتفی اس��ت. به گزارش 
»وطن ام��روز«، رضا رحمانی، وزیر صنعت،  معدن 
و تجارت نیز روز گذش��ته در پاسخ به اینکه نظر 
این وزارتخانه درباره باقی ماندن یا حذف ارز دولتی 
4200 تومانی چیس��ت، خاطرنش��ان کرد: نظر 
سخنگوی دولت، نظر همه ما است. از سوی دیگر 
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت 
و دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار در واکنش به ماجرای 
حذف شدن یا نشدن تخصیص ارز 4200 تومانی 
به کااهای اساس��ی گفت: در حال حاضر شرایط 
همان ش��رایط قبل اس��ت و اگر قرار باشد اتفاق 
خاصی رخ دهد، حتماً اطاع رسانی می شود. قبادی 
 در پاسخ به اینکه با توجه به تصمیم   گیری سران
 3  قوه درباره حذف یا ماندگاری دار 4200 تومانی،
آیا س��تاد تنظیم بازار گ��زارش خاصی در این باره 
تهیه کرده اس��ت، اظهار داش��ت: م��ا به صورت 
روزان��ه گزارش قیمت ها و وضعیت ب��ازار را برای 
مقامات ارشد نظام اعام می کنیم و البته گزارش 
 اث��رات تغییرات ارز 4200 تومانی به دیگر ارزها را

برای مقامات مس��ؤول کش��ور تهیه کرده ایم. ما 
فقط گزارش��ات کارشناس��ی را تهی��ه و خدمت 
 مقام��ات می دهی��م، آنه��ا تصمی��م می گیرند.

دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار تصریح ک��رد: ما بر این 
باوری��م که برخ��ی کااها از جمله ش��کر، برنج و 
نهاده ه��ا با هم��ان قیمت دولتی در ب��ازار عرضه 
 ش��ود. گفتنی است روز گذش��ته حسن روحانی، 
رئیس جمهور در نشست شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی درباره اصاح س��اختار بودجه ۹8 گفت: 
هرگونه تغییر در س��اختار بودجه باید به گونه ای 
باش��د که تاثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره 
مردم بویژه معیشت اقشار آسیب پذیر وارد نشود.

به دستور رئیس سازمان مالیات آغاز شد
بررسی تراکنش بانکی 
خریداران حقوقی سکه 

رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامه ای تاکید 
کرد همه اطاع��ات از جمله اطاعات مربوط به 
تراکنش های بانکی خریداران حقوقی سکه های 
پیش فروش ش��ده بانک مرکزی ب��ه ادارات کل 
مالیاتی ارس��ال می شود. به گزارش تسنیم، امید 
پارس��ا خطاب به ادارات کل ام��ور مالیاتی برای 
ایجاد وح��دت رویه در تعیی��ن مالیات عملکرد 
دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل 
جدیدی را صادر کرده است. برابر دستورالعمل 2۹ 
خرداد سازمان امور مالیاتی درباره تعیین وضعیت 
مالیات عملکرد سال ۹7 دریافت کنندگان سکه 
از بان��ک مرکزی، همه دریافت کنندگان حقیقی 
بیش از 200 س��که و نیز دریافت کنندگان از 21 
سکه تا 200 س��که که تمایل به تعیین مالیات 
مقطوع برابر دس��تورالعمل 12 خ��رداد را ندارند 
مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و پرونده 
آنان بر اس��اس مفاد دستورالعمل مورد بررسی و 
رس��یدگی قرار می گیرد. اما در بخشنامه جدید 
رئیس کل س��ازمان مالیاتی آمده اس��ت:  »همه 
اطاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت 
به خرید سکه کرده  اند با همکاری مرکز فناوری 
اطاعات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم، 
برای رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی ارسال 
می شود. همچنین اطاعات تراکنش های بانکی، 
افراد مربوط به این دس��تورالعمل از طریق دفتر 
مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و بازرسی ویژه به 

ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال می شود«. 

فقط 20 درصد اصناف تولیدی هستند
رئی��س اتاق اصن��اف ایران با اش��اره به لزوم 
تقویت ارتباط صنایع بزرگ و اصناف تولیدکننده 
و آموزش کاف��ی و تامین مالی ای��ن واحدها، از 
رونمایی برنامه رونق تولید اصناف خبر داد و گفت 
کمت��ر از 20 درصد واحدهای صنفی در کارهای 
تولیدی اش��تغال دارند. به گزارش ایسنا، سعید 
ممبینی در مراس��م روز ملی اصناف با اش��اره به 
حضور 660 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور 
تصریح کرد: واحدهای صنفی تولیدی محصوات 
مورد نیاز صنایع ب��زرگ را تولید می کنند اما به 
دلیل فقدان ارتباط بین اصناف تولیدی و صنایع، 
فقدان آموزش کافی و مش��کاتی که در زمینه 
تأمین مالی واحدهای صنفی وجود دارد، در برنامه 
رونق تولید اصناف به این مس��ائل پرداخته شده 
است. وی با بیان اینکه اصناف به 4 دسته تولیدی، 
خدمات فنی، خدماتی و توزیعی تقسیم می شوند، 
تصریح کرد: متأس��فانه با رفع برخ��ی الزامات و 
دس��تورالعمل ها در گذشته، ش��اهد انحراف در 
رسته های مختلف بوده ایم. ممبینی با بیان اینکه 
17 درصد صنوف در حوزه خدمات فنی فعالیت 
دارند، افزود: نبود استاندارد خدمات پس از فروش 
یکی از مشکات صنوف خدمات فنی است. وی 
با بیان اینکه 50 درص��د اصناف در حوزه توزیع 
فعالیت دارند، ادامه داد: نظام توزیع به مهندسی 

دوباره و استفاده از روش های مدرن نیاز دارد.

خودرو

3اقتصاد

گ�روه اقتصادی: نام خریداران ارز مس��افری حتی 
ب��ه قیمت بازار آزاد در سیس��تم ثبت می ش��ود تا 
محدودیت خرید و فروش دار بیش از پیش شود.

به گ��زارش »وطن ام��روز«، بان��ک مرکزی در 
ماه های اخیر تا توانسته سیاست های انقباضی را در 
ب��ازار ارز اجرایی کرده تا تقاضا کاهش یابد. در این 
میان سوداگران بازار ارز نگران اخباری مانند مالیات 
بر عایدی ارز هستند و قطعا اگر طرح های اینچنینی 
قانونی شود، تغییر و تحول را در بازار عرضه و تقاضا 
شاهد خواهیم بود. سال گذشته هر ایرانی می توانست 
تا 2000 دار 4200 تومانی ارز مس��افری دریافت 
کند ولی در خرید ارز آزاد محدودیتی نداش��ت اما 
امس��ال این محدودیت حتی برای ارز با قیمت باا 
هم اعمال شده است و قطعا  محدودیت های جدید 
موجب خواهد شد فش��ار تقاضا در بازار ارز کاهش 
یاب��د.  بانک مرک��زی در ماه های اخیر س��امانه ای 
طراحی و ب��ه صرافی ها ارائه کرده و بر اس��اس آن 
صرافی ه��ا باید هر معامله ارز را در این س��امانه به 
ثبت برسانند.  صرافی کارت ملی خریدار را دریافت 
و پس از ثبت اطاعات کارت ملی و دریافت پرینت 
آن و اخذ ش��ماره تلفن متقاضی، به پرداخت ارز در 
چارچوب اولویت های بیست وسه گانه بانک مرکزی 
اقدام می کند. بنابراین هر خریدار ارز لحظاتی پس 
از خرید ارز، پیامک خرید ارز را که در آن میزان ارز 
خریداری شده و قیمت آن درج شده است دریافت 
می کند. معموا یکی از علل اصلی مراجعه مردم به 
صرافی ها، خرید ارز مسافرتی است که بانک مرکزی 
س��قف 2000 یورو برای یک سال را در نظر گرفته 
است.  »نیری« یکی از مراجعه کنندگان به صرافی به 

فارس گفت: »هفته گذشته برای تهیه 1100 دار 
به چند صرافی که دارای مجوز از بانک مرکزی بودند 
در محدوده خیابان مطهری مراجعه کردم. هر کدام 
نرخی را برای ارز روی تابلو ثبت کرده بودند و البته 
هر کدام هم به نوعی از فروش ارز طفره رفتند. یک 
صراف��ی قیمت را 12800 تومان اعام کرد و گفت 
 ارز نداریم. دیگری قیمت را 13150تومان اعام کرد

اما گفت دستگاه کارت خوان نداریم و باید با مراجعه 
به بانک به حس��ابی که می گویی��م واریز کنید. در 
نهایت به صرافی دیگری مراجعه کردم که حدود 6 
کارمند داشت. یکی از کارکنان صرافی که یک خانم 
بود از پشت میزش بلند شد و پشت شیشه صرافی 
آمد و نرخ دار را 13100 تومان اعام کرد. اگر چه 
می دانستم نرخ 12800 تومان است اما به دلیل نیاز 
به ارز ش��کایتی نکردم«. کارمند صرافی کارت ملی 
خریدار را جهت ثبت اطاعات گرفته اما بعد از حدود 
10 دقیقه مجدداً پشت شیشه آمده و گفته متاسفانه 
سیس��تم اجازه فروش را به ش��ما نمی دهد. وقتی 
 خریدار علت را جویا ش��ده، پاسخ شنیده هر کسی

سهمیه ساانه ای معادل 2000 یورو دارد و شما قبًا 
این مبلغ را خرید کرده اید. نیری درباره ادامه ماجرا 
چنین توضیح داد:»بنده به ایشان گفتم چنین کاری 
نکرده ام اما ایشان همچنان بر حرف خود پافشاری 
کردند. در نهایت وقت��ی با انکار من برای خرید ارز 
روبه رو ش��دند، گفتند پس حتما کسی از اطاعات 
شما استفاده کرده و سهمیه شما را خریداری کرده 
اس��ت«. یکی دیگر از خریداران ارز هم در این باره 
گفت: می خواستم 100 یورو برای هدیه خریداری 
کنم. کارمن��د صرافی 2 فرم داد که امضا کنم. رقم 

یک فرم یک میلی��ون و 600 هزار تومان و دیگری 
16 میلیون تومان بود. وی افزود: 2 پیامک هم روی 
تلفن همراهم آمد که یکی درباره خرید 1000 یورو 
و دیگری 100 یورو بود. وقتی اعتراض کردم کارمند 
صرافی دلیل این مساله را اشتباه سهوی و درج یک 
صفر اضافی عنوان ک��رد اما من اصرار کردم 1000 
یورو را از سیستم حذف کنید تا پیامک کنسلی آن 
برای من بیاید و فرم 16.000.000 تومان را هم به 
م��ن پس بدهید. کارمند هم با اکراه زیاد در نهایت 

این کار را انجام داد.
به محتوای پیامک های خرید ارز دقت کنید ■

یکی از صرافان مطلع و عضو کانون صرافان در 
این باره گفت: خریدار ارز باید کارت ملی، ش��ماره 
حساب و کارت عابربانکی را که باید به نام شخص 
خریدار باشد در اختیار داشته باشد. بانک مرکزی 
این س��امانه را طراحی کرد تا امکان سوءاس��تفاده 
از م��دارک رخ ندهد. خریداران ارز به محض اینکه 
متوجه مغایرت اطاعات خرید با محتوای پیامک 
ارسال شده ش��دند باید به صرافی مربوط مراجعه 
کرده و اطاعات را اصاح کنند.  وی افزود: ممکن 
است تش��ابهات اسمی باعث ثبت اشتباه اطاعات 
برای اش��خاص دیگری شود اما وقتی پیامک برای 
افراد به س��رعت ارسال می شود، دیگر دلیلی برای 
ثبت عامدانه این اش��تباهات وجود ن��دارد. تفاوت 
قیم��ت هم بی��ن ارز صراف��ی و ارز داان یا دیگر 
صرافی ها نیست، بنابراین انگیزه خاصی برای تخلف 

در این بخش وجود ندارد. 
محدودیت جدید برای خرید ارز مسافرتی ■

این صراف در ادامه به نکته دیگری درباره خرید 

ارز اش��اره کرد و اظهار داشت: بر اساس بخشنامه 
بانک مرکزی هر فرد می توانس��ت 2 هزار یورو ارز 
از صراف��ی و 2000 یوروی دیگر هم با اوراق س��فر 
خارجی دریاف��ت کند و حتی می توانس��ت 400 
یورو یا 500 یورو دریافت کند و برای دفعه بعد در 
همان س��ال 500 یورو یا 1500 یورو دریافت کند. 
در واقع متقاضی ارز مسافرتی می توانست تا زمانی 
که سقف 2000 یورو یا 4000 یورو را پر نکرده، ارز 
خری��داری کند اما از یکی دو ماه پیش با تغییراتی 
که بانک مرکزی در س��امانه ارزی صرافی ها انجام 
داد، اگر متقاضی ارز کمتر از سقف 2000 یورو در 
یک بار معامله خریداری کند، دیگر امکان خرید ارز 
از صرافی های مجاز را ندارد. به عبارت دقیق تر، اگر 
مش��تری به جای 2000 یورو، 500 یورو یا 1000 
ی��ورو ارز خریداری کند، در مرتبه بعد دیگر امکان 
خرید ارز ندارد و این یکی از مش��کات موجود در 
س��امانه صرافی هاست که اقدام بانک مرکزی برای 
اص��اح آن را می طلبد. به گ��زارش »وطن امروز«، 
سیاس��ت های انقباضی بانک مرک��زی در بازار ارز 
در جهت کاهش تقاضاس��ت و قطع��ا خریداران و 
س��وداگران عاقه ای به ثبت اطاع��ات ارزی خود 
ندارن��د. در کن��ار محدودیت خرید ارز مس��افری، 
طرح هایی چون مالیات بر ارز و رصد حس��اب های 
بانکی خریداران ارز موجب کاهش تقاضا و کاهش 
التهاب در بازار خواهد ش��د و تقاضای واقعی شکل 
می گیرد. بانک  مرکزی بهتر است قبل از ایجاد موج 
جدیدی در بازار ارز، در کنار دستاوردهای فعلی به 
فکر ارائه طرح های تکمیلی و موانع بیشتر در بازار 

دالی باشد.

وطن امروز  شماره 2747 یکشنبه   2 تیر 1398

افزایش محدودیت خرید دار مسافری با نرخ آزاد؛ هر سال 2000 یورو با نرخ صرافی

خریداران ارز باز هم تحدید می شوند

مالیات

اصناف

گ�روه اقتصادی: وزی��ر نفت که 
سیاس��ت حمله به منتق��دان را 
در پی��ش گرفته در ارائه آمار فروش نفت گاف داد 
و برخی از اعداد و ارقام فروش را آش��کارا اش��تباه 
اعام کرده اس��ت. به گزارش »وطن امروز«، بیژن 
نامدارزنگنه در پاس��خ به یکی از منتقدان در متن 
نامه ای که عصبانیت در آن مشهود بود اعام کرده 
آمار فروش روزانه یک میلیون و 700 هزار بش��که 
در روز در تابس��تان 13۹2 کذب است. وی در آن 
نامه نوشته: »عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی 
در 6 م��اه پایانی دولت دهم )اس��فندماه 13۹1 تا 
پایان مرداد 13۹2( بر پایه گزارش رسمی خطاب 
به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، 
وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک 
میلیون و 200 هزار بشکه بوده است، در حالی که 
در 7 ماه نخست دولت یازدهم )یعنی از شهریور تا 
پایان اسفند 13۹2( با مدیریت کنونی وزارت نفت، 
رقم ص��ادرات به طور میانگین برابر یک میلیون و 

340 هزار بشکه در روز بوده است.
 ای��ن رق��م، در س��ال 13۹3 مع��ادل روزان��ه

یک میلیون و 340 هزار بش��که و در سال 13۹4 
ت��ا پایان دی ماه )و پیش از اج��رای برجام(، روزانه 
یک میلیون و 350 هزار بش��که بوده است که به 
روشنی مشخص می شود عملکرد دولت یازدهم در 
صادرات نفت و میعانات گازی چه در 7 ماه پایانی 
س��ال 13۹2 و چه در س��ال های 13۹3 و 13۹4 
که تحریم ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه 
داشته، تماماً بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم 
که به طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر 
جلیلی قرار گرفته، بوده اس��ت«. زنگنه به گزارش 
رس��می خطاب به س��ران کشور اش��اره کرده اما 
بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد 
میزان صادرات نفت در تابستان 13۹2 بسیار بیشتر 

از رقم مورد ادعای آقای وزیر است.
طبق آمارهای رس��می بانک مرک��زی، میزان 
صادرات نفت در زمس��تان 13۹1، به��ار 13۹2 و 

پاییز 13۹2 روزانه بیش از یک میلیون و 700 هزار 
بش��که بوده اس��ت و اتفاقا با روی کار آمدن دولت 
یازدهم میزان صادرات بشدت کاهش پیدا کرد و به 
رقم یک میلیون و 400 هزار بش��که در روز رسید. 
حتی گزارش های رس��می بانک مرک��زی دولت 
روحانی در س��ال 13۹3 حاکی از آن بود که تولید 
نفت ایران نیز با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 

واکنش منتقدان کم شده است اما با 
سانس��ور  آمار  این 

شد. آمار بانک مرکزی 
نش��ان می داد در نیمه 

دوم س��ال 13۹2 تولید 
کاهش  نفت کش��ورمان 

بیش از 400 هزار بشکه ای 
نسبت به نیمه اول سال 13۹2 

داش��ته و از ح��دود 3 میلیون و 700 

هزار بشکه در نیمه اول سال به کمتر از 3 میلیون 
و 300 هزار بشکه در نیمه دوم سال رسیده است. 
پس از آن، بانک مرکزی آمار تولید و صادرات نفت 
کش��ور در سال 13۹3 را سانسور کرد. با این حال، 
گزارش اوپک نش��ان می دهد روند نزولی صادرات 
نفت کش��ورمان همچنان در س��ال 13۹3 ادامه 
داش��ت.  با توجه به این اس��ناد و آمارهای رسمی 
معلوم نیس��ت وزیر نفت منکر چه چیزی است و 
اصا چرا اینقدر عصبانی اس��ت. وی مدتی پیش 
گفت��ه ب��ود احس��اس پیری 
نمی کن��د ام��ا پیرم��رد 
دولت روحانی گویا تاب 
و تحم��ل کوچک ترین 
انتق��اد مس��تند را هم 

ندارد.

گروه اقتصادی: گزارش مرکز آمار ایران از معامات 
ملکی انجام ش��ده در بنگاه ه��اي معامات ملکي 
شهرهای کشور در زمستان 13۹7 نشان از افزایش 
121/۹ درصدی متوس��ط قیم��ت خرید و فروش 
یک مترمربع زمین یا زمین س��اختمان کلنگی در 
این فصل نسبت به زمستان 13۹6 دارد. به گزارش 

»وطن امروز«، بررس��ی ها در ای��ن فصل گویای آن 
است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربناي مسکوني و متوسط مبلغ اجاره یک مترمربع 
زیربناي مس��کوني در نقاط ش��هري کشور نسبت 
به زمس��تان ۹6 ب��ه ترتی��ب 5۹/8 و 1۹/2 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. بنا بر این گزارش، متوسط 

قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان 
مسکوني کلنگي معامله شده در بنگاه هاي معامات 
ملکي در کل کش��ور بالغ  بر 2 میلیون و 865 هزار 
تومان  با میانگین مساحت 264 مترمربع بوده که 
نس��بت به پاییز 36/6 درصد و نس��بت به زمستان 

پارسال 121/۹ درصد افزایش داشته است.

آمار رسمی بانک مرکزی ارقام اعامی پیرمرد عصبانی دولت را غیرواقعی می داند
آقای زنگنه! آمار فروش نفت را به روزرسانی کنید

گزارش »وطن امروز« از نوسانات قیمت ملک در سال 1397
خانه  در شهرهای کشور 60 درصد گران شد امکان خرید خطوط تلفن رند فراهم شد

امکان انتخاب و خری��د خطوط رند تلفن ثابت 
فراهم شد. با توجه به اینکه انتخاب، خرید و قابلیت 
جابه جایی خطوط رند تلفن ثابت برای س��ازمان ها، 
ش��رکت ها و برخی اشخاص حقیقی دارای اهمیت 
ویژه ای است، آسیاتک اقدام به واگذاری این خطوط  
از درگاه های جدید کرده اس��ت. بنا بر این گزارش، 
یک��ی از اصلی تری��ن دغدغه های م��ردم در هنگام 
جابه جای��ی منازل یا محل کار، تغییر ش��ماره های 
تلفن ثابت است و بسیاری از صاحبان مشاغل خرد 
و کان، به دلیل استفاده چندین ساله از شماره های 
تم��اس ثاب��ت و مش��خص و ص��رف بودجه ه��ای 
کان تبلیغاتی برای ش��ناخت مردم و مشتریان از 
شماره های آنان، در هنگام جابه جایی محیط کار خود 
با مشکات فراوانی روبه رو می شوند. بر همین اساس 
با استفاده از سرویس تلفن ثابت آسیاتل و اینترنت 
آس��یاتک، امکان انتخاب و انتقال شماره های تلفن 

ثابت ترابرد پذیر در سراسر کشور فراهم شده است.

خرید ارز از صرافی ها در سامانه بانک مرکزی ثبت و متقاضیان ارز قابل رصد می شوند

میانگین قیمت هر مترمربع خانه کلنگی در شهرهای کشور در سال 1397
متوسط عمر یا مساحت بناتغییر نسبت به تابستان 96تابستان )تومان(تغییر نسبت به پاییز 96پاییز )تومان(تغییر نسبت به زمستان 96زمستان )تومان(

264 مترمربع49/2 درصد79/31.725.000 درصد121/92.097.500 درصد2.865.000
میانگین قیمت هر مترمربع خانه مسکونی در شهرهای کشور در سال 1397

11 سال44/4 درصد60/32.226.200 درصد59/82.623.200 درصد2.926.200
میانگین قیمت اجاره هر مترمربع خانه در شهرهای کشور در سال 1397

13 سال26 درصد25/410809 درصد19/210912 درصد11106

نفت

تورم

مخابرات
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4 شهردار شیراز 
مقصر صد درصدی سیل

»هرگونه اظهارنظر و اطاع رس��انی درباره 
س��یل، مداخله در امر قضا به حس��اب می آید 
و شورای شهر شیراز اجازه اطاع رسانی و ارائه 
نظر کارشناسی در این باره را ندارد«. به گزارش 
راه دانا، حیدر آسیابی، دادستان شیراز با بیان 
ای��ن مطلب در جمع خبرن��گاران از محاکمه 
ش��هردار فعلی و یکی از شهرداران قبلی برای 
موضوع پرونده سیل شیراز خبر داد و افزود: بر 
اساس نظر هیات 3 نفره کارشناسی، قطر لوله 
خط انتقال س��یاب که در سال 68  طراحی  
شده، توانایی انتقال آب را نداشته که بر همین 
اس��اس ش��هردار وقت 70 درصد مقصر بوده 
است. آس��یابی در ادامه با بیان اینکه شهردار 
فعلی به خاطر عدم ایروبی کانال گفته شده، 
30 درصد مقصر اس��ت، اظهار داش��ت: حکم 
ابتدایی با اعتراض روبه رو شد که دوباره توسط 
یک هیات 5 نفره بررسی شد. وی افزود: طبق 
بررس��ی های جدید درصد تقصیر هر کدام از 
شهرداران )4 شهردار متوالی( 25 درصد اعام 
شد، چرا که لوله خط انتقال آب )ساخته شده 
بین س��ال 63 تا 66( به دلیل عدم کارشناسی 
و گرفتن مجوزات مربوط، مشکل ساز شده بود، 
بنابراین 2 ش��هردار اسبق هر کدام 25 درصد 
به دلیل ع��دم بازنگری مطالع��ات موجود در 
س��ال 87 مقصر اعام شدند. وی تصریح کرد: 
طبق تحقیقات و بررسی های انجام شده فقط 
شهرداری مقصر اعام شد که البته رای فعلی 

قابل اعتراض است.

تغییر مسیر 2 خط اتوبوس تهران
در محدوده گیشا

مرکز اطاع رسانی سازمان اتوبوسرانی اعام 
کرد: مس��یر خطوط شهرك ژاندارمری- پایانه 
کاوه و میدان صنعت- میدان انقاب اس��امی 
به دلیل فعالیت عمرانی در محدوده کوی نصر و 
گیشا به صورت موقت تغییر کرد. بنا بر این اعام، 
مسیر جایگزین خط 273 )شهرك ژاندارمری- 
پایانه کاوه( در برگشت از بزرگراه جال آل احمد 
به سمت شرق به صورت بزرگراه شهید چمران 
به سمت جنوب، دوربرگردان باقرخان، بزرگراه 
ش��هید چمران به سمت شمال، بزرگراه جال 
آل احمد به سمت ش��رق، دوربرگردان خیابان 
کارگر شمالی، بزرگراه جال آل احمد به سمت 
غرب، پل گیشا و ادامه مسیر تغییر کرده است. 
همچنین  مس��یر جایگزین خط 287 )میدان 
صنعت- میدان انقاب اسامی( در مسیر رفت 
با توجه به مس��دود بودن دوربرگردان زیر پل 
گیشا به سمت غرب، به صورت مسیر جایگزین 
خیابان ستارخان- بزرگراه شیخ فضل اه نوری 

است.

اعزام رایگان زائراولی های 
محروم به عتبات

در پی پروژه موفقیت آمیز س��ال گذش��ته 
بنیاد کرامت در همراه ک��ردن مردم و خیران 
برای اعزام محرومان به کربای معا، این بنیاد 
امس��ال هم با همراهی م��ردم و خیران، طرح 
بزرگ »بانی زیارت« را عملیاتی کرده اس��ت. 
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بنیاد 
کرامت امام رضا علیه الس��ام وابسته به آستان 
قدس رضوی، بر اس��اس این طرح که مراحل 
اجرایی آن از اردیبهش��ت ماه سال جاری آغاز 
شده اس��ت، ساانه 4 هزار نفر از اقشار محروم 
زیارت اولی، به عتب��ات عالیات و کربای معا 
مشرف خواهند ش��د. در قدم اول طرح »بانی 
زیارت«، این زائران که از اقشار محروم و باای 
40 ساله هستند از سوی خیریه ها و مؤسسات 
مورد اعتماد بنیاد کرامت معرفی می شوند. این 
افراد در قالب کاروان های 90 نفره، یک س��فر 
5 روزه به عتبات عالیات کش��ور عراق خواهند 
داشت و در طول مسیر از امکانات اسکان، تغذیه 
و حمل و نقل بنیاد کرام��ت رضوی برخوردار 
خواهند بود. بنیاد کرامت امام رضا علیه السام، 
مهم تری��ن هدف این ط��رح را تأمین نیازهای 
فرهنگی و معنوی اقش��ار محروم، الگوس��ازی 
س��فرهای ارزان قیمت زیارتی و بسترسازی و 
جریان سازی با هدف مشارکت مردمی و حضور 
خیران در اعزام زائراولی ها اعام کرده است. بر 
اساس این گزارش، فرآیند شناسایی و معرفی 
زائران از بین اقش��ار محروم، توسط خیریه ها و 
مؤسسات فرهنگی و معتمدان مورد وثوق انجام 

می شود.

وزارت بهداشت 
نیازمند ۳۰ هزار نیروی جدید

مع��اون توس��عه مدیریت و مناب��ع وزارت 
بهداشت با اشاره به پروژه های در حال ساخت 
ای��ن وزارتخانه گفت: ب��رای ایجاد هماهنگی، 
تمرک��ز در تصمیم گیری و نظارت مس��تمر و 
موثر بر اقدامات، مدیریت ستاد تحول سامت 
دانش��گاه ها، با الگ��وی قرارگاه��ی و مدیریت 
جه��ادی مقابله با تحریم ها تدوین می ش��ود. 
به گزارش ایس��نا، س��یدکامل تقوی ن��ژاد در 
سی ونهمین همایش معاونان توسعه مدیریت 
مناب��ع دانش��گاه های عل��وم پزش��کی گفت: 
هم اکن��ون 237 پروژه بیمارس��تانی احداث، 
جایگزین، توسعه و تکمیل با ظرفیت 43 هزار 
تخت در حال س��اخت اس��ت، بنابراین حجم 
پروژه ه��ای در دس��ت اجرا باا ب��وده و انتظار 
دارم دانشگاه ها از شروع پروژه جدید خودداری 
کنند. وی ادامه داد: به غیر از بیمارستان های در 
دست ساخت، 3 هزار و 960 پروژه بهداشتی، 
آموزش��ی، رفاهی، فرهنگی و ورزش��ی نیز در 
حوزه عمرانی وزارت بهداش��ت فعال هستند 
ک��ه اعتبار م��ورد نیاز ب��رای تکمیل مجموع 
پروژه های در دس��ت ساخت، 25 هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود. تقوی نژاد نیاز به نیروی 
استخدامی وزارت بهداشت را بالغ بر 30 هزار 
نفر عنوان و تصریح کرد: از این تعداد ۱0 هزار 
نی��رو بزودی در قالب آگهی اس��تخدام جذب 
می ش��وند و برنامه ری��زی ازم برای جذب ۱0 
هزار نیرو انسانی دیگر در قالب پیمانی نیز در 
دست اقدام است و بعد از برگزاری آزمون اشاره 

شده، اطاع رسانی ازم انجام می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد
هجوم شکارچیان به حیات وحش 

به علت گرانی گوشت
مع��اون رئیس جمه��ور و رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت درباره شکار حیوانات 
گفت: وقتی گوش��ت گران می ش��ود، جامعه 
روس��تایی به حی��ات وحش هج��وم می برد، 
بوی��ژه در پارك های مل��ی و مناطق حفاظت 
شده که حیوانات در دسترس هستند. عیسی 
کانتری در گفت وگو با ایلنا، تصریح کرد: باید 
گفت بهترین دسترس��ی برای طبقات پایین 
قتل عام حیوانات است. البته برخی از گرانی و 
کمبود گوشت سوءاستفاده می کنند و همین 
سوءاستفاده در دریا نیز اتفاق می افتد. وی در 
پاسخ به اینکه در حوزه محیط زیست دریایی 
با ش��کار کوس��ه ماهیان روبه رو هس��تیم، آیا 
س��ازمان حفاظت محیط زیست برای برخورد 
با شکار بی رویه آبزیان و جلوگیری از تخریب 
محیط زیس��ت دریایی برنام��ه ای دارد؟ گفت: 
شکار کوسه ماهیان هم بخشی از حیات وحش 
محسوب می شود اما سازمان قطعا باید وظیفه 
خود را انجام دهد، البته در دریا اکثریت وظایف 
برعهده ش��یات اس��ت و ما برخاف خشکی 
وظایف مح��دودی در دریا داری��م. وی افزود: 
اینکه صید قاچاق می ش��ود، قطعا همین طور 
اس��ت مانند گوشت حیوان که به دلیل گرانی 
قیمت گوش��ت در بازار قاچاق می شود. وقتی 
قیم��ت گوش��ت ۱20 الی ۱40 ه��زار تومان 
اس��ت به حیات وحش دریایی و خشکی فشار 
وارد می ش��ود و حتی ش��کارچیان وارد جنگ 

می شوند.

تشییع پیکر مطهر 
۱۵۰ شهید  دفاع مقدس

فرمانده سپاه محمد رس��ول اه )ص( تهران 
بزرگ از تش��ییع پیکر پاك و مطهر ۱50 شهید 
دفاع مقدس در پنجش��نبه این هفته ششم تیر 
خبر داد. سردار سرتیپ پاسدار یزدی در نشست 
خبری با اعام اینکه مراسم تشییع این شهدا که 
پیکر 34 نفرشان شناسایی شده است در آستانه 
سالروز ش��هادت امام جعفر صادق)ع(، ساعت 9 
صبح از مقابل دانش��گاه ته��ران تا چهارراه کالج 
برگزار می ش��ود، گفت: پس از این مراسم پیکر 
این عزیزان در ۱7 اس��تان مرکزی، قم، اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، ایام، خوزستان، خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، 
هرمزگان، اردبیل، تهران، گیان، قزوین، فارس و 
سمنان تشییع می شود. سردار یزدی تصریح کرد: 
شهدای تازه تفحص شده متعلق به عملیات های 
کرب��ای 5، والفج��ر 8، رمضان، محرم، مس��لم 
بن عقی��ل، والفجر یک در فکه، تک دش��من در 
زبیدات، والفجر 2 در پنجوین و تک دش��من در 
عملیات بیت المقدس اس��ت. وی گفت: مراسم 
وداع با شهدا چهارشنبه شب پنجم تیر در موزه 
انقاب اسامی و دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و 

عشا برگزار می شود. 

اخبار

گروه اجتماعی: نحوه جذب راننده در مس��افربرهای 
آناین بسیار سهل انگارانه است به طوری که عما هر 
کس بخواهد می تواند به عنوان راننده در آنها مشغول 
ش��ود. با وجود اینکه به ادعای صاحبان شرکت های 
آناین داشتن عدم سوءپیشینه در پذیرش رانندگان 
دارای اهمیت اس��ت اما نمونه هایی از جمله تجاوز به 
دختر جوان مس��افر فرودگاه امام خمینی در س��ال 
گذشته آن هم توسط راننده ای که سوءپیشینه  های 
متعدد کیفری داش��ته ی��ا ادعای اخی��ر مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی مبنی بر حضور »راننده های بسیار 
خطرناك« در مس��افربرهای آناین، نش��ان می   دهد 
ادعای بررسی سوءپیشینه رانندگان اگر دروغ نباشد 
حداقل آنطور که گفته می ش��ود ضابطه مند نیست. 
به گزارش »وطن امروز« چندی اس��ت در گوش��ه و 
کن��ار خیابان ها افرادی اغلب ج��وان را می بینیم که 
با تابلوهای جذب راننده ایس��تاده اند و از هر ماشینی 
می خواهند کن��ار بزند و چند دقیقه ای به حرف آنها 
گوش دهد. برای ش��ان فرقی ندارد ماش��ین لوکس 
باش��د یا یک پراید ساده؛ ماشین های لوکس را برای 
فعالیت در بخش ویژه اپلیکیشن خود جذب می کنند 
و رانندگان ماش��ین های س��اده را برای سفرهای به 
اصطاح اقتصادی! برای این جذب کنندگان خیابانی 
رانندگان مسافربرهای آناین هیچ فرقی ندارد راننده 
چه کس��ی باشد یا ماش��ین آن چه ویژگی ای داشته 
باشد، آنچه برای آنها مهم است پر کردن فرم ثبت نام 
اس��ت تا از این طریق پورسانت دریافت کنند. حجم 
این راننده یابان خیابانی به حدی زیاد شده است که 
اخیرا صدای مسؤوان شهری هم در آمده و محسن 
پورس��یدآقایی، معاون ترافیک ش��هرداری تهران از 

راه بندان آنها در معابر شهر انتقاد کرده است. سازمان 
تاکسیرانی چند سالی است به دنبال قانونمند کردن 
این مس��افربرهای آناین اس��ت اما به نظر می رسد 
آنها حاا با قدرتی ک��ه گرفته اند، دیگر زیر بار قانون 
نمی روند. حتی اسفندماه سال گذشته قانونی مبنی 
بر حضور تاکس��یرانی جهت رگوات��وری برنامه های 
تاکسی های آناین تدوین شد اما آنها آن را نپذیرفتند. 
جدیدتری��ن معضلی که در ارتباط با مس��افربرهای 
آناین مطرح ش��ده، نحوه جذب راننده است. در این 
رابطه مدیر عامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران با 
انتش��ار توئیتی پرده از یک فاجعه بزرگ برداش��ته 
است؛ علیرضا قنادان نوشته:  »در جلسه ای گزارشی 
از بررسی سوابق جرائم کیفری بسیار خطرناك یک 
نمونه ۱000 نفری از رانندگان یکی از تاکس��ی های 
اینترنتی شناخته شده در هفته اخیر از سوی یکی از 
نهادهای انتظامی اعام شد که حتی برای طرفداران 
آنها تکان دهنده بود. این روند شرم آور جذب راننده را 
متوقف کنید!« وی در پاسخ به پرسش یکی از کاربران 
خود مبنی بر اینکه »یعنی سوءپیشینه راننده ها چک 
نمی ش��ه؟« گفت: ادعا شده اس��ت که روی پیشینه 
راننده ها بررسی دارند. برای سنجش میزان صحت این 
ادعا گویا یک نمونه ۱000 نفره بررسی سوء پیشینه 
ش��ده اند که نتایج نگران کننده است. برای خود بنده 
اصا قابل باور نبود. فارغ از اختاف نظر حمل ونقلی، 
این حداقل مسؤولیت اجتماعی چنین سرویسی است.

گردهمایی تاکسیرانان در اعتراض به مشکات  ■
صنفی

تعدادی از رانندگان تاکسی تهران صبح دیروز 
در اعتراض به برخی مشکات از جمله گسترده تر 

شدن فعالیت تاکسی های آناین در پایتخت دست 
ب��ه گردهمایی زدند. یک��ی از اعضای هیات مدیره 
انجمن تاکس��یرانان تهران در این باره گفت: تمام 
تاکس��یرانان، برای ش��روع فعالیت، باید از مراحل 
قانونی بسیار بگذرند. طی این مراحل سخت قانونی، 
فقط برای  آن اس��ت که امنیت سفرهای مسافران 
تامین ش��ود و مش��کات متعدد رخ ندهد. این در 
حالی اس��ت که »شرکت های مس��افری اینترنتی 
پاك ش��خصی« شیوه کاما متفاوتی برای جذب 
راننده دارند. به گفته وی، در این شیوه رانندگان در 
کنار خیابان ثبت نام می شوند و برای جذب راننده 
بیشتر، مشوق های مالی در نظر گرفته شده؛ اخیراً 
حتی برخی از این ش��رکت ها، برای تسریع جذب 
راننده، همین ثبت نام کنار خیابانی را هم حذف و 
ثبت نام غیرحضوری و آناین را هم اضافه کرده اند. 
او با اشاره به اینکه ناتوانی دولت ها در حل معضات 
بویژه کم آبی موجب شده تا بخش های کشاورزی، 
دامپروری و بالطبع صنایع دستی روستایی تعطیل 
 شوند که خیل عظیم بیکاران را در پی داشته است،

تاکی��د ک��رد: دولت ب��ه عل��ت ع��دم توانایی در 
اش��تغال زایی از اس��تارت آ پ های مسافرکش به نام 
پدیده  های نوظه��ور حمایت کام��ل می کند. وی 
اضافه کرد: ما تاکسیرانان رسمی و قانونی، صراحتاً 
تاکید می کنیم نه تنه��ا با تکنولوژی های جدید در 
حمل و نقل عمومی مخالف نیس��تیم، بلکه بشدت 
از اجرای آن اس��تقبال هم می کنیم، چون توسعه 
و رونق حمل و نقل عمومی خواس��ته همه ما است 
ام��ا معتقدیم این فعالیت ها باید نظام مند و قانونی 
باش��د و یک سازمان بر آن نظارت کند و همه باید 

تحت پوشش یک قانون بوده و شرکت های مسافربر 
پاك ش��خصی نباید تامین امنیت ش��هروندان را 

نادیده بگیرند.
جذب ساده مسافربرهای آناین ■

در ادامه عباسی، یکی دیگر از راننده های تاکسی  
حاض��ر با بیان اینکه ش��هروندان تهران��ی تنها در 
روزهای برفی و بارانی سراغی از ما رانندگان تاکسی 
می گیرند اما در روزهای دیگر مسافربرهای شخصی 
را به ما ترجیح می دهند، گفت: راننده تاکسی برای 
آنک��ه بتواند کارنامه بگیرد از هفت خان رس��تم رد 
می شود اما متأسفانه با ورود مسافربرهای اینترنتی 
هویت 90 س��اله ما دچار خدشه ش��ده است. وی 
با تاکید بر اینکه یک��ی از دغدغه های ما رانندگان 
تاکسی امنیت مسافران مان است و افتخار می کنیم 
که یک مسافر در تاکسی ما با اطمینان می نشیند، 
اضافه کرد: اما این روزها مسافرکشی در شهر تهران 
مشکل شده است به گونه ای که در سطح شهر و در 
خطوط مختلف شاهد باندهای مسافرکشی هستیم. 
به اعتقاد این تاکسیران، سیاست شهرداری تهران 
در مواجهه با مس��افربرهای اینترنتی یک بام و دو 
هواس��ت و در حال��ی که می گوید این ش��رکت ها 
مجوز ندارند اما اجازه می دهد بنرهای تبلیغاتی آنها 
در شهر نصب ش��ود و این برای ما رانندگان جای 
تعجب دارد. وی با بیان اینکه معیش��ت رانندگان 
تاکسی بشدت تحت تأثیر فعالیت این اپلیکیشن ها 
قرار گرفته است، گفت: ما در یک رقابت نابرابر قرار 
گرفته ایم؛ از س��ویی باید بهای خدمات مختلفی را 
پرداخت کنیم و از سوی دیگر باید با مسافربرهای 

اینترنتی بر سر مسافر رقابت کنیم.

درمان
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سازمان مدیریت تاکسیرانی شهرداری تهران اخبار عجیبی علیه تاکسی های اینترنتی منتشر کرد

حضور افراد خطرناک در مسافربرهای آناین!

طرح ترافیک

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در حال اجرای 
فرآیند راه ان��دازی ۱800 طرح اش��تغال زایی در 
استان کرمانشاه است. این طرح ها تا چند ماه آینده 
تکمیل و به پایان می رسد. بهره برداری از این تعداد 
طرح اش��تغال زایی، ایجاد بیش از 3 هزار فرصت 
ش��غلی را به دنبال دارد که در 20 رس��ته  شغلی 
از جمله پرورش دام س��بک و سنگین، خیاطی، 
پ��رورش بوقلمون و صنایع دس��تی ایجاد ش��ده 
اس��ت.  به گزارش رواب��ط عمومی بنیاد برکت، از 
۱800 طرح اشتغال زایی،  هزار طرح تا به امروز به 
بهره برداری رسیده و 800 طرح دیگر هم در حال 
راه اندازی است و تا چند ماه آینده کامل خواهند 
شد. بر اساس این گزارش، پس از وقوع زلزله سرپل 
ذهاب، بنیاد برکت از طرف ستاد اجرایی حضرت 

فرمان امام )ره( مأموریت پیدا 
روستایی  اش��تغال های  کرد 
از دس��ت رفته ب��ر اث��ر زلزله 
را احی��ا کند. در این راس��تا 
 3۱5 گام،  نخس��تین  در  و 
طرح اشتغال زایی در مناطق 

زلزله زده بویژه برای زنان سرپرس��ت خانوار ایجاد 
ش��د. تس��هیات واگذارش��ده برای اج��رای این 
طرح های اش��تغال زایی به ش��کل باع��وض بود. 
در گام دوم و ب��ا امضای تفاهمنامه ای میان بنیاد 
برک��ت و کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره(، ایجاد 
500 طرح اشتغال زایی در قالب مدل اشتغال زایی 

برکت، تحت  اجتماع مح��ور 
عنوان »س��حاب« در دستور 
کار ق��رار گرف��ت. این تعداد 
طرح اشتغال زایی با همکاری 
مشترك تس��هیل گران بنیاد 
برکت و کارشناسان اشتغال 
کمیته  ام��داد امام)ره( به بهره برداری رس��ید. در 
گام س��وم و پس از اجرای موفق این تفاهمنامه، 
با اضافه ش��دن متممی به آن، ایج��اد  هزار طرح 
اش��تغال زایی اجتماع محور دیگ��ر در تمام نقاط 
استان کرمانشاه هدف گذاری شد تا در قالب مدل 
اجتماع محور سحاب راه اندازی  شود.  با طی شدن 

فرآیند شناس��ایی، آموزش و اعطای تس��هیات 
به متقاضی��ان، این تعداد طرح اش��تغال زایی نیز 
تا چند م��اه آینده به بهره ب��رداری کامل خواهد 
رس��ید. با راه اندازی و بهره ب��رداری از این ۱800 
طرح اش��تغال زایی، بیش از 3 هزار فرصت شغلی 
در سراس��ر استان کرمانشاه ایجاد می شود. میزان 
اعتبار تخصیص یافته برای ایجاد این تعداد طرح 
اش��تغال زایی، بالغ بر ۱50 میلیارد تومان است. با 
توجه به گسترش طرح های اشتغال زایی و تحت 
پوش��ش قرار دادن شهرستان ها و مناطق محروم 
اس��تان کرمانش��اه، بنیاد برکت در دومین دوره  
آموزش تسهیل گران اقتصادی و اجتماعی که در 
تیر برگزار می شود، آموزش تعدادی تسهیل گر را 
برای استان کرمانشاه در دستور کار خود قرار داده 

است.

اجرای 1800 طرح اشتغال  زایی بنیاد برکت در کرمانشاه برکت

رئیس پلی��س پایتخت اعام 
کرد از س��اعت 6:30 ش��نبه 
ب��ا حذف ط��رح زوج یا ف��رد در پایتخت، طرح 
ترافیک��ی جدید که جایگزین ط��رح زوج یا فرد 
اس��ت در این محدوده آغاز شد. حسین رحیمی 
در گفت وگو با ایس��نا، در این ب��اره توضیح داد: 
ش��هروندان و  رانندگان باید توجه داشته باشند 
که با اجرای طرح جدید هیچ تغییری در محدوده 
و ساعت اجرای طرح ترافیک اصلی ایجاد نشده 
اس��ت، بلکه تغییرات در شیوه ورود خودروها به 
مح��دوده ط��رح زوج یا ف��رد رخ داده و با حذف 
محدودیت تردد برحس��ب شماره پاك به همه 
خودروهای پاك تهران این اجازه داده شده که 
در ه��ر فصل در مجم��وع 20 روز را بتوانند وارد 
این محدوده شوند. وی افزود: خودروهای دارای 
پاك غیر از تهران نیز می توانند در هر فصل ۱5 
روز وارد این محدوده شوند. رئیس پلیس پایتخت 
با تاکید بر اینکه سهمیه هر فصل قابل انتقال به 
فصل ه��ای دیگر نخواهد بود، تصریح کرد: حلقه 
دوم طرح ترافیک از ش��مال به بزرگراه همت، از 
غرب ب��ه بزرگراه های چمران و ن��واب از جنوب 
به بزرگراه بعثت و از ش��رق به بزرگراه امام علی 
محدود می ش��ود و در داخ��ل نیز تا حریم طرح 
ترافیک اصل��ی ادامه دارد. رحیمی با بیان اینکه 

طرح ترافی��ک اصلی و طرح کاهش آلودگی هوا 
از س��اعت 6:30 صبح آغاز می ش��ود و تا ساعت 
۱9 ادامه خواهد داشت، گفت: این محدودیت در 

روزهای تعطیلی رسمی و جمعه ها اجرا نمی شود. 
از س��وی دیگر، محسن پورس��یدآقایی، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به 

آغاز اجرای طرح کاهش آلودگی هوا گفت: بیش 
از یک میلیون نفر برای اس��تفاده از این طرح در 

سامانه »تهران من« ثبت نام کردند.

طرح ترافیک جدید تهران آغاز شد

میزان پرداخت عوارض تردد روزانه در محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا در سال 1398 )تومان(
محدوده کاهش آلودگی هوامحدوده طرح ترافیکنوع معاینه فنیضریب زمانیتوضیح

اگر وسیله نقلیه ای چند بار توسط دوربین ها در یک 
روز مشاهده شود، اولین ورود و آخرین خروج ماک 

محاسبه خواهد بود

ورود پس از ساعت 10- خروج پیش از ساعت 16

14.4907.245دارای معاینه فنی برتر

19.3209.660بدون معاینه فنی برتر

ورود پیش از ساعت 10- خروج پیش از ساعت 16

20.70010.350دارای معاینه فنی برتر

27.60013.800بدون معاینه فنی برتر

ورود پیش از ساعت 10- خروج پس از ساعت 16

31.05015.525دارای معاینه فنی برتر

41.40020.700بدون معاینه فنی برتر

ورود پس از ساعت 10- خروج پس از ساعت 16

20.70010.350دارای معاینه فنی برتر

27.60013.800بدون معاینه فنی برتر

اگر وسیله نقلیه ای یک بار توسط دوربین ها در یک 
روز مشاهده شود

پیش از ساعت 10

20.70010.350دارای معاینه فنی برتر

27.60013.800بدون معاینه فنی برتر

پس از ساعت 10 و پیش از ساعت 16

14.4907.245دارای معاینه فنی برتر

19.3209.660بدون معاینه فنی برتر

پس از ساعت 16

20.70010.350دارای معاینه فنی برتر

27.60013.800بدون معاینه فنی برتر

محیط زیست

شهید

روز
ن ام

 وط
س:

عک
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علیرض��ا دهرویه، متولد 1350 اس��ت و از 
ش��اعران شناخته شده  شعر آیینی و انقاب که 
در دیگر زمینه ها و موضوعات نیز اشعار بسیاری 
دارد؛ شاعری پرکار و فعال که اغلب قالب های 
شعری را آزموده و در دفتر شعر »شلیک با نیت 
خیر« سراغ 2 قالب دوبیتی و رباعی رفته است. 
این دفتر در 54 صفحه، توسط انتشارات فصل 
پنجم منتش��ر شده و 2 بخش دارد؛ بخش اول 
شامل 46 دوبیتی به زبان عامیانه و بخش دوم 

شامل 40 رباعی.
ب��ا این مقدم��ه و ب��ا انتظاری ک��ه از یک 
ش��اعر باتجربه  47 س��اله می توان داشت، دفتر 
ش��عر »ش��لیک با نیت خیر« را ب��ا نیت خیر 
می گش��اییم. طبیعی است که مهم ترین انتظار 
ما از چنین ش��اعری، پختگی کارهای او است. 
پختگی شعرها نشانه هایی دارد؛ نشانه هایی که 
الزاما دال بر درجه  یک و درخشان  بودن اشعار 
یک ش��اعر نیست اما از این شاعر، انتظار اشعار 

متوسط هم نیست.
اینکه به سنت باباطاهر و فایز، زبان عامیانه 
را برگزیدن، ش��اید یک امتیاز و یک راه درست 
برای دوبیتی   سرودن باشد. از طرفی، هر کسی 
هم ک��ه دوبیتی هایش را به زب��ان کتابی بزند، 
راهش نادرست نیست، چرا که آن نیز حاوت 

خود را دارد و این نیز شیرینی خود را:
»فدای غم، منو هرچی سوزونده

تورو تا دفتر شعرم کشونده
سیاهی هاش: غمی که با تو گفتم

سفیدی هاش: غم تو سینه مونده«
ش��عری که در عین س��نتی  بودن، امروزی 
اس��ت؛ یعنی بنا، س��تون و چارچوبه اش سنتی 
اس��ت که به شکل امروزی آراس��ته و پیراسته 
ش��ده و ای��ن همان اصلی اس��ت ک��ه باید در 
اش��عار کاسیک رعایت شود. نقشی که 2 واژه  
نه چندان شاعرانه  »سیاهی ها و سفیدی ها« در 
ای��ن دو بیت بازی کرده، ی��ک نقش تمام عیار 
اس��ت اما اینکه از آغامحمدخان استفاده کنی 
و بگویی »جز او کس��ی نمی تواند چشمم را که 
در چش��م تو خانه ک��رده، درآورد« این یعنی 
از خ��ودت چی��زی نداری و تنها این پش��توانه  
تاریخی را وس��یله ای کرده ای )آن را با شعرت 
یکی نکرده ای( تا حرفی تکراری و مس��تعمل و 
بی خاصیت  شده را بازگو کنی. تازه این عملکرد، 
از زاویه  دیگر، ش��عر را شبیه شعرهای فکاهی 

کرده:
»نشستی روبه روم گرم نظاره

تو چشمات چشم مستم خونه داره
مگه آغامحمدخان بیادو

چشامو از تو چشمات دربیاره!«
دیگ��ر اینکه نصای��ح غیرمس��تقیم در حد 
و اندازه ه��ای دوبیت��ی ذی��ل نمی تواند تاثیری 
در فک��ر و احس��اس آدم ه��ای دور و اط��راف 
خودمان با آن آرزوه��ای مادی ناچیز و درصد 
دنیاپرستی های پایین شان بگذارد، چرا که شعر 
باید به گونه ای س��اخته و پرداخته ش��ود و از 
تمهیداتی اس��تفاده کند که حرف و س��خن و 

منظورش برای مخاطب باورپذیر باش��د. یعنی 
بای��د صابت، قدرت، مغز، عم��ق و فصاحتش 
حداق��ل نزدیک به این س��خن م��وا علی)ع( 
باشد وقتی خطاب به دنیا می فرمایند: »برو برو 
دنیا، من سه  مرتبه تو را طاق گفتم و تو دیگر 
قابل بازگشت نیس��تی«. تازه این ترجمه  کام 
آن بزرگ ترین مرد فصیح عرب اس��ت. بی شک 
س��خنان و اش��عاری در ای��ن حد ش��عاری که 
»النگوهای دس��ت دنیا دستبند است«، آن هم 

بر مردم این دوره و زمانه کاما بی تاثیر است:
»درسته قهقهه دنیا بلنده

داره این زن به اقبالت می خنده
یه روز این پیر جادوگر می فهمه

النگوهای دستش دستبنده!«
بعض��ی از دوبیتی ه��ای ای��ن دفت��ر ه��م 
شعرهایی اس��ت در این حد ملیح که می تواند 
اوق��ات مخاطب خود را خ��وش کند؛ مثل این 

دوبیتی:
»نمی رم سمت تشبیهات مشکل
بذا وصفت کنم از جون و از دل

جواب پرسشام توی نگاته
فدای این دو توضیحُ المسائل«

و نیز این دوبیتی:
»عزیزم، محتوای جام ساقی

نگامونو به هم داده تاقی
بیا تا عاشق و معشوق باشیم
فدای این جناس اشتقاقی!«

نکته  دیگر اینکه ماح��ت دوبیتی ها گاهی 
کم نمک و گاهی شور است و گاهی هم با طنزی 
خفیف می خواهد ماحت بخش دوبیتی ها باشد 
ام��ا ازدیاد ای��ن طنزهای خفی��ف، و البته گاه 
ملی��ح، یادآور کارهای جلیل صفربیگی اس��ت 
ک��ه مرت��ب از اصطاح��ات ی��ا ضرب المثل ها 
بهره می برد ک��ه چون کاربرد محاوره ای دارند، 
طبعا طنزگون��ه از آب درمی آیند. انگار علیرضا 
دهروی��ه هم عمدی در ای��ن کار دارد که اتفاقا 
یک��ی از حس��ن های دوبیتی های خ��وب این 
اس��ت، چون از یک پشتوانه ای بهره می برد اما 
خوب تر آن است که استفاده از ضرب المثل ها و 
اصطاحات یا چیزی شبیه آنها آنگونه باشد که 
به ماحت ش��عر بیفزاید؛ نه اینکه آن را خالی 

از ماحت کند.
طنز س��رد با س��طری در آخر که س��اختار 

ضرب المثل را دارد:
»چشات با سنگ ها فامیلن انگار
دو روز پشت هم تعطیلن انگار

به کشتن  دادن این سنگا دلم رو
چشات همکار عزرائیلن انگار«

طنزی که قصد ملیح ش��دن داشت اما چون 

نمکش کم بود از ماحت افتاد؛ خاصه در سطر 
آخر که اصطاحی است عامیانه:

»زمونه،  ای مرگ استعاری!
سکوت لحظه های بیقراری!

به »ایمان« دو تا عاشق نخند، آی!
مبادا »کفر« مارو دربیاری«

ملیح بی مزه با اصطاحی عامیانه در س��طر 
آخر:

»جدا از هم اسیر درد خویشیم
تو غربت با دوبیتی قوم و خویشیم

دو تا دل می کشی نقاش؟ بس کن!
دلم رو خط بزن شاید یکی شیم!«

نکته  دیگر اینکه از قدیم گفتند لوطی گری 
و داش مشتی  بودن ابزار می خواهد؛ در شعر هم 
بخواهی مثل لوطی ها و رفیق بازها حرف بزنی، 
ب��از هم ابزار خ��ودش را می خواهد؛ نه اینگونه 

سرد و بی جان و بی رمق:
»تو شهری که زمستون روسفیده

رفاقت بین ما رسم جدیده
نگو: کوره، کره، اله! نه، این دل

جواب نارفیقا رو نمی ده«
از قدی��م گفتن��د که »عی��ب می جمله چو 
گفتی، هنرش نیز بگو«؛ هرچند ما پیش از این 

نیز حسنش را تا حدی گفتیم.
شکی نیست شاعری به نام علیرضا دهرویه 
ب��ا این س��ابقه، نمی تواند دفتر ش��عرش خالی 
از زیبایی ها و ش��عرهای خوب باش��د. از طرف 
دیگ��ر، هیچ مجموعه ای نیس��ت که کم وبیش 
شعر متوسط و بد نداشته باشد. البته زیبایی ها 
نیز باید درجه  یک باش��د تا ماندگار شود؛ مثا 
تفسیری که از شعر ذیل به دست می آید بسیار 
زیبا و قشنگ اس��ت و مهم تر آنکه شاعر آن را 
با حرف و س��خن ادیبانه نس��اخته است، بلکه 
این معن��ای زیبا را با تصویر و تخیل س��اخته 
تا جنسش ش��اعرانه باشد و بالطبع هرچیز که 

شاعرانه و شعر باشد هرگز شعاری نیست:
»یه کاری کن، مبادا دیرمون شه

یه چیزی مثل شب تقدیرمون شه
کمونی که به آرش تکیه می داد

تو دست آسمون رنگین کمون شه«
ی��ا دوبیتی 35 که آن نیز حرفش را با زبان 
ش��عر می زند و از درد مشترک انسان می گوید؛ 
او ای��ن درد را ب��ا زب��ان دیگر و ب��ه زبان خود 

می گوید:
»میون آسمونا بوده جامون

بهشت و نعمت َفت و فراوون
نفهمیدیم، می خواد »غم« با ستاره

بریزه ُخرده شیشه زیر پامون!«
حاا می رس��یم ب��ه بخ��ش دوم که بخش 

رباعیات است. می گویند رباعی جایگاه اندیشه 
اس��ت؛ اب��د همان گونه ک��ه دوبیت��ی جایگاه 

احساس است!
م��ن اعتقاد راس��خی ب��ه این اص��ل ندارم؛ 
هرچن��د معتق��دم آنهای��ی ک��ه این نظ��ر را 
نخستین بار صادر کرده اند، در این باره سنجیده 
و درست و دقیق گفته اند، چون واقعا می چسبد 
و می طلبد که در دوبیتی احس��اس و در رباعی 
اندیشه مان را پیاده کنیم. اما آنان حتما از یک 
نکته  اصلی غافل بوده اند؛ یادشان رفته بوده که 
با شاعرجماعت طرف بوده اند که می توانند قید 
و بنده��ا و باید و نبایدها را بش��کنند و نادیده 
بگیرن��د و اتفاق��ا چیز بهت��ری را جایگزین آن 
کنند. البته این کارها از ش��اعری که عصیان را 
و عرفان را و ایمان را خوب می شناسد برمی آ ید 
و این هم��ه ب��ا این درصد از خوب��ی و باغت و 
شیوایی که اتفاقا درصد قابل قبولی هم هست، 

عملی نمی شود:
»محکوم جهان به حکم حبس ابدیم

بازیچه  بی اراده  خوب و بدیم
جز باخت نمی شود نصیبم، مردم!

من بازی روزگارتان را بلدم«
ی��ا در این اندیش��ه های آگاهانه که ش��عار 

پنهان و پیدایش آشکار است:
»سیلی خور تا همیشه  تقدیرم

من سهم کدام قاب بی تصویرم؟
امسال هم از بهار سرخش پیداست

با سیصد و شصت و پنج غم درگیرم«
ان ش��اءاه در دفتره��ای بع��دی دوبیتی و 
رباعی، جای رباعیات��ی نظیر رباعی ذیل خالی 
نباش��د؛ یک رباعی ت��ازه و نو که انگار ش��اعر 
آن را بین عالم هوش��یاری و ناهوشیاری گفته 
اس��ت؛ جایی وس��ط الهام؛ چون ن��اگاه حرف 
تک��راری را با زبان و تصویر و تخیل بکر تبدیل 
به حرف و س��خنی تازه کرده است، آنگونه که 
انگار اولین بار اس��ت که آن را می شنویم. تمام 
کلمات چفت و بس��ت هم هستند و در تکمیل 
هم می آیند؛ خاصه کلمه  »حافظ« که مقامی از 
مقاماتش، با پسرخوانده  پاییز بودن نشان داده 
می شود. دربه در بودن خطوط قرمز بودن ُگل و 
عاجزش��دن درخت از سبزشدن نیز تصویرهای 
تازه ای اس��ت که فصیح  اس��ت و ش��یوا و زیبا؛ 
وقتی که در بس��یاری از اشعار این زمانه، اغلب 
تصورها و تخیات تازه، تازه اند اما زیبا نیستند؛ 
برخاف رباعی ذیل که هم تازه است و هم زیبا:

»گل دربه در خطوط قرمز شده بود
از سبزشدن درخت عاجز شده بود

پاییز در این هوا غزل سر می داد
انگار پسرخوانده  حافظ شده بود«

ال�ف. م. نیس�اری: دفتر ش��عر »دوست دارم های 
پنهانی« از فاطمه طارمی را انتشارات سوره مهر 
در 59 صفحه منتشر کرده است. این دفتر دارای 
2 بخش است؛ بخش اول 19 غزل دارد و بخش 
دوم 7 شعر نیمایی. بسیاری از غزلسرایان وقتی 
سراغ سرودن شعر نیمایی می روند، غزل را نیز با 
خود به آنجا می برند؛ یعنی در قالب نیمایی، غزل 
می گویند. این هم نوعی کار اس��ت و اشکالی بر 
آن وارد نیست اما از یک منظر بر آن اشکال وارد 
است، چرا که شعر نیمایی و کا شعر نو باید یک 
ویژگی هایی داشته باشد، چون رسالت نیمایوشیج 
تنه��ا کوتاه و بلندکردن افاعیل عروضی نبود. هر 
چن��د پیاده  کردن آن ویژگی ها ازمه اش کوتاه و 
بلندش��دن مصراع هاست اما اینکه هر شعر کوتاه 

و بلند شده ای شعر نیمایی است، خیر، نیست! 
نیمایی ه��ای  فاطمه طارم��ی در این دفتر، 
بیش��تر ش��بیه نیمایی ه��ای ش��اعران میانه یا 
نئوکاس��یک بویژه فریدون مشیری است و نیز 
شباهت هایی هم به نیمایی سرایان بعد از انقاب 
دارد که دلبستگی های شان به شعر کاسیک از 
درجه و قدرت باایی برخوردار است و این یعنی 
نیمای های فاطمه طارم��ی به غزل های خودش 
نیز شباهت هایی دارد. در واقع، شعرهای نیمایی 
فاطمه طارمی، مجموعه و تلفیقی است از این دو 

یا سه نوعی که گفته آمد:
»پاییز را دیدم/ وقتی/ میان کوچه با یک برگ 
می رقصی��د/ وقتی/ به روی ب��ازوان صبح/ روبان 
ابر تیره را می بس��ت/ ب��ا چترهای گرم بازیگوش 
می خندی��د/ پاییز را دیدم/ پاییز را وقتی/ از عطر 
چ��ای خانگی پر بود/ نوش��یدم/ امروز در کوچه/ 
با دس��ته های ش��اد گنجش��کان پاییزی/ یکریز 

خندیدم/ یکریز چرخیدم/ جای تو خالی بود...«
یک تغزل آرام و ساده، بدون هیچ پیچیدگی 
که جالب و خواندنی هم هس��ت، اگرچه شاعران 
ج��وان باید دود چراغ ها بخورند تا به ش��عرهای 

نیمایی  درخشان نئوکاسیک برسند؛ به »کوچه« 
مش��یری، »گالیا«ی ابتهاج و »درخت« کسرایی 

و... .
در واق��ع، بع��د از جاافت��ادن ش��عر نیمایی، 
بعضی ها که کاما ش��عر نیمای��ی و خود نیما را 
درک کرده بودند، نوعی ش��عر آفریدند، هر شاعر 
متف��اوت از ش��اعر دیگر که بهترین اشعارش��ان 
در اوج و درخش��ان بود؛ ش��عری ک��ه در تاریخ 
ادبیات ایران نمونه و س��ابقه نداشت؛ شعری که 

س��روده های اخ��وان، ش��املو، فروغ و 
سپهری بود. شاخه  دیگر شعر نیمایی، 
شاعرانی بودند که به وجهی و بخشی از 
شعر نیمایی توجه داشتند؛ مثا به وجه 
تغزلی شعر نیما که شعر »افسانه« نمونه  
اولیه  آن بود. این شاعران در عین حالی 
که خود را شاعر نیمایی می دانستند، در 
عین حال، نیم نگاهی به شعر کاسیک 
داشتند و از راهنمایی های محتاطانه و 
محافظه کاران��ه  ادیب بزرگ پرویز ناتل 
خانلری هم سود می بردند. شعر فاطمه 
طارم��ی هم کم وبیش ب��ه این طیف و 
دسته تعلق دارد و هم به نیمایی سرایان 
ک��ه  انق��اب  اولی��ه   و  پیشکس��وت 
تفاوت هایی با نئوکاس��یک های پیش 

از انقاب دارند:  
»گفته اند/ می رس��ی/ چون شکوفه 
روی ش��اخه های بید/ در به��ار/ چون 
ص��دای رود/ زیر پای اغر و نحیف هر 
نهال/ بی قرار/ می رس��ی چون ش��کوه 
ابر/ روی خلوت س��یاه یک کویر/ با تو 

از بهار می توان نوشت/ از ترانه/ از نسیم/ گفته اند 
می رسی/ پس کجا/ در کدام ایستگاه بی کسی؟!«

 اینک غزل های دفتر ش��عر »دوست دارم های 
پنهان��ی« که بخش اول کتاب ب��ود و ظاهرا باید 
اول از آن می گفتی��م که بنا ب��ه دلیلی، اینک از 

آن می گوییم.
غ��زل 1 و 3 و غزل های��ی از این دس��ت که 
وزن های بلند دارند و در کتاب هستند، شاعر را از 
حال طبیعی غزل گفتن دور می کنند و حواسش 

را پرت وزنی که مانوس نیست و مدام باید وقت 
س��رودن مواظب شکستن و خارج رفتنش باشد. 
شعر 2 هم شبیه غزل های فاطمه طارمی نیست، 
پس از این گونه غزل ها که تعدادش��ان کم است 
می گذریم و به ش��عر 4 می رسیم که زبان و بیان 
و لحنش ش��بیه غزل های فاطمه طارمی است؛ 
ش��بیه »غزل امروز« است که خود تلفیقی است 
از »غزل دیروز«، خاصه غزل دوره  معاصر و غزل 
دوره  انق��اب. یعنی غ��زل دوره  انقاب تلفیقی 
است از غزل دیروز و معاصر که از شعر 
و جریان نیمایی و جریان »شعر نو« هم 
تاثیر پذیرفته اما نه به اندازه  »غزل نو«. 
پس فرق است بین غزل امروز و غزل نو 
و غزل فاطمه طارمی که غزل نو نیست 
که اندک شمارند این دسته از شاعران و 
اتفاقا تنها بخشی از غزل های شان غزل 
نو است. پس غزل امروز در کل مسلط 
اس��ت بر این دوره و دهه ه��ای اخیر، 
نزدیک یا شبیه به غزل فاطمه طارمی:
»بگذار تا دنیا به کام دیگران باشد

من باش��م و یاری ک��ه او نامهربان 
باشد

م��ن ی��ک کبوت��ر باش��م از خیل 
عزاداران

آوازه  زخم دو بالم بیکران باشد
بگذار تا دنیا بچرخد بر مدار دوست

س��هم به��ار من غ��م س��رد خزان 
باشد...«.

یا این ابیات:
»چشمه چش��مه خش��کیدم جاده  

رسیدن را
تا زمانه یادم داد از تو دل بریدن را

زخم روی زخمم شد خنده های شیرینت
تا مرا بیاموزد با تو داغ دیدن را

آرزوی من یک رود، آرزوی تو یک سنگ
سنگ ها چه می فهمند! حسرت رسیدن را...«

در این دفتر ش��عر، چند شعر عاشورایی هم 
هست که شاعر توانسته در آن عاطفه و حماسه 
را در کنار هم آورد؛ حماس��ه ای که در آن شعار 
نیست، بلکه زبان نرم زنانه ای است که حرفش را 
محکم و سخت فرو می آورد؛ آنگونه که محتشم 

کاشانی اما نه مثل محتشم کاشانی:
»زیباترین ترانه  این روزها غم است

بعد از تو، مرگ ساده ترین شعر عالم است
باید نواخت ساز عزای حسین را

در فصل سوگ تو که شبیه محرم است
یک چشم خون ببارم و یک چشم سیل اشک

طغیان کنند اگر همه  رودها کم است
دریای شعر، قبله  هر رود، بی تو، آه!...
آینده در روایت هر موج مبهم است

اینک طلوع سبز خیال تو چون بهشت
آنک غروب رفتن تو چون جهنم است«

اما فاطمه طارمی وقتی از زینب)س( س��خن 
می گوی��د، لحن��ش عوض می ش��ود؛ یعنی زبان 
عاطفه و حماسه به بینش و پیامی که او بر دوش 
دارد تبدیل می شود؛ پیامی که بعد از قیام جهانی 

برادر بر زبان ها جاری خواهد بود:
»تا باد مرکبی  است برای پیام تو

با هر درخت زمزمه وار است نام تو
هر اله قطره ای  است که از چشم تو چکید

بر گوش خاک خوانده یقینا سام تو
زینب تویی! ادامه  نسلی ز آفتاب
ثبت است بر جریده  عالم دوام تو

زینب تویی! عقیله  عترت، شکوه صبر
سبز است نام سرخ حسین از قیام تو...«

پنجره
نقدی بر نوسروده  های عبدالرحیم سعیدی راد 

در مجموعه شعر »زندگی در ناگهان«
در برزخ خوانش و تأویل

حمیدرض�ا شکارس�ری: آیا می توان مولف را به 
تمامی از متن کنار زد و متن را بی حضور مولف 

خواند؟ 
هم آری و هم نه! 

ن��ام مولف بویژه اگر شناخته ش��ده باش��د 
همچ��ون نش��انه ای از نش��انه  های فرامتنی یا 
پیرامتن��ی عم��ل و در خوان��ش و تأویل متن 
دخال��ت و مش��ارکت می کند. از س��وی دیگر 
می ت��وان با قرائت تعدادی از آثار مولف در یک 
مجموعه به قرائن و موتیف ها به عنوان عناصر 
تکرارشونده ای رسید که می توانند نشانه   هایی 
برای خوانش و تاویل متن باشند          . بدیهی است 
وقتی با مولف��ی گمنام روبه رویی��م و بویژه با 
یک تک اثر برخورد می کنیم، نمی توانیم مرگ 
مولف را انکار کنیم! حتی اگر بر اساس تفاوت 
شخصیت مولف و نویسنده هم قضاوت کنیم 
باز هم نمی توانیم با شناسایی شخصیت مولف 
به صحت تاویل خود از متن او اطمینان کنیم          . 
پس خوان��دن متن عبور از برزخی اس��ت که 
هرگز خوانش نهایی را موثق و حتی امکان پذیر 

نمی داند.
***

در خوان��دن نوس��روده  های »عبدالرحی��م 
س��عیدی راد« در مجموع��ه ش��عر »زندگی در 
ناگهان« به همین برزخ می رسیم ولی با خواندن 
نام س��عیدی راد ب��ه تأویل   هایی می رس��یم که 
حداقل گمان می کنیم به تاویل خود او نزدیک تر 
اس��ت )و این چه ارزشی می تواند داشته باشد؟! 
همه تاویل ها اصیل و محترم هستند حتی اگر با 

تاویل مولف متفاوت باشند(. 
او در رثای شهیداندرزگو          ، شعارگونه می سراید:
»دل را به روشنی گره زدم/ باد را به رمضان 
57/ و صبح را به/ چشمان همیشه بیدار اندرزگو/ 
که نیمی از انقاب/ به شکوه نامش پیوند خورده 

است« 
سپس چنین به مدح شیخ ابراهیم زکزاکی          ، 

رهبر شیعیان نیجریه می پردازد:
»روسپیدتر از پیشانی بلند تو نیست/  ای شیخ 
سیه چرده!/ که ابراهیم وار/ با چهار اسماعیل/ به 

کربای عشق رفتی«
از همین شاعر در همین مجموعه می خوانیم:
»تو/ ت��و/ تو/ می بارد باران ن��ام تو/ بر قنوت 

گل   هایی/ که با اسم خدا محرمند«
از  ش��خصیتی  ناخ��ودآگاه،  و  خ��ودآگاه 
سعیدی راد پیش چشم مان شکل   بندی می شود 
که در گفتمانی مذهبی و انقابی هستی می یابد          . 
پس دلتنگ��ی غروب جمع��ه او ماهیتی دینی 

می یابد و نه شخصی:
»من/ دلتنگی مداومی هستم/ که پاهایم/ در 

غروب جمعه ای دلگیر/ جا مانده  اند...«
و در این ش��عر راه نیمه تمام یک ش��هید را 

پیش پای خود می یابی:
»... و من خواهم مرد/ اما/ عش��ق/ ادامه من 

است«
پس می کوشی تمام ش��عرها را با خوانشی 
از پیش مش��خص بخوانی اما آیا همیشه موفق 

می شوی؟
»پا برهنه/ می گریزند/ لحظه  های تلخ بی تو 
ب��ودن/ وقت��ی که زن��گ گوش��ی ام  را/ به صدا 

درمی آوری!«
دیگر نمی ش��ود! گیر می کن��ی و مجبوری 
بگویی خب ش��اعر هم مثل همه آدمی اس��ت 
با طبایع و خواس��ت ها و لحظات��ی متفاوت در 
زندگی شخصی و اجتماعی    اش          . به همین دلیل 
گاهی صرفا عاش��قانه می نویسد و آن هم از نوع 

مجازی    اش:
»هوا دونفره اس��ت/ اما/ این واژه  های بازیگر/ 

نتوانسته  اند / نقش تو را بازی بازی کنند...«
 این تشتت محتوا          ، از شعرهای نو سعیدی راد 
یک مجموعه شعر می سازد و نه یک کتاب شعر          . 
گزینش اش��عار این مجموعه برای ترسیم خط 
فکری و اندیشگی یک مولف نیست، بلکه برای 
گردآوری مجموعه ای اس��ت که توان شاعری او 

را به رخ بکشد          . 
»هورالعظیم/ تیر مس��تقیم/ پرواز دسته ای 

یاکریم«
این یاکریم ها واقعا بر اثر شلیک گلوله ای به 
آسمان پریده  اند یا استعاره برای شهدایی هستند 

که به عرش خداوند عروج کرده  اند؟
سعیدی راد شاعری برونگراست          . هم توجه او 
به مفاهیم و درونمایه  های انقابی و هم عنایت او 
به مصادیق اجتماعی، گویای این مطلب اس��ت 

و اشعار عاشقانه او در این میان غریب می ماند          . 
»کار هر دوی ما سخت است/ او برج سر هم 

می کند/ من قافیه«
و این نمونه:

»هر دوی ما اسیر ش��دیم/ او/ در پشت میز 
ریاستش/ من/ آن سوی کانال کمیل«

***
گزینش شعر در این مجموعه عاوه بر اینکه 
قوالب نچس��ب کاسیک و نو را به زور کنار هم 
نشانده          ، تحلیل شخصیت راوی را با تردیدهای 
جدی روبه رو می کند. آی��ا این تکه پارگی خود 

گویای شخصیت کاراکتر شاعر نیست؟!

یادداشتی بر دفتر شعر »شلیک با نیت خیر« سروده علیرضا دهرویه

فراز و فرودهایی 
در چهار خط!

یادداشتی بر دفتر شعر »دوست دارم های پنهانی« از فاطمه طارمی
غزل های امروزی، نیمایی های امروزی تر

وارش گیانی
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واکنشبهجعلنامخلیجفارس
درسایتکنفدراسیونآسیا

رئیس فدراس��یون بوکس ای��ران با اعام 
اعتراض رس��می به جعل ن��ام خلیج فارس در 
سایت کنفدراسیون بوکس آسیا گفت: شخصاً 
پیگیر ای��ن موضوع هس��تم و یک لحظه هم 
کوتاه نخواهم آمد. کنفدراس��یون بوکس آسیا 
در تبلیغ��ات خود ب��رای برگزاری مس��ابقات 
بوکس قهرمانی نونهاان آسیا در صفحه رسمی 
خود در اینستاگرام از نام مجعول خلیج عربی 
برای خلیج فارس اس��تفاده کرده که با واکنش 
فدراس��یون بوکس ایران مواجه ش��ده است. 
حس��ین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس ایران 
در این باره به ایسنا گفت: کامًا این موضوع را از 
طریق حراست وزارت ورزش و جوانان پیگیری 
کرده  ام. اگر قرار باشد در این مسابقات از چنین 
نام جعلی برای خلیج همیش��ه فارس استفاده 
شود ایران در مسابقات قهرمانی نونهاان آسیا 
ش��رکت نخواهد کرد. او ادامه داد: ضمناً باید 
بگویم که خلیج ف��ارس هویت دینی و ملی ما 
ایرانی هاست. من ش��خصاً پیگیر این موضوع 
هستم و یک لحظه هم کوتاه نخواهم آمد. قرار 
است مسابقات بوکس نونهاان آسیا در کویت 
برگزار شود که در تبلیغات این مسابقات از واژه 

جعلی خلیج عربی استفاده شده است.

نامباشگاهتراکتورسازیتغییرکرد

مسؤوان باشگاه تراکتورسازی نام این باشگاه 
را تغییر دادند. مالک باش��گاه تراکتورس��ازی در 
راس��تای تغییرات مدیریتی و س��اختار اداره این 
باش��گاه در یک تصمیم جالب نام این باش��گاه را 
تغییر داد. مالک این باشگاه در ثبت جدید نام را 
به ش��رکت فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور 
تغییر داده است. صادقیان، مدیرعامل این باشگاه 
به فارس گفت از نام تراکتور پسوند   سازی حذف 
ش��ده تا از نظر گویش برای مردم راحت      تر باشد. 
قرار اس��ت در ادامه تغییرات س��اختاری در این 
باشگاه معاونت  های فرهنگی، هواداری، آموزشی 

و اقتصادی و سرمایه  گذاری اضافه شود. 

والیبال ایران از سد استرالیا هم گذشت
تثبیتصدرنشینی

تیم ملی والیبال ای��ران در دومین بازی خود 
از هفت��ه چهارم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ در 
اردبیل به مصاف استرالیا رفت و در 3 ست پیاپی 
براحتی بازی را برد تا همچنان صدرنش��ین باقی 
بماند. ایران در این بازی با ترکیبی کاماً متفاوت 
پا به میدان گذاشت. ترکیب ابتدایی ایران در این 
بازی را علی اصغر مجرد، محمدجواد معنوی نژاد، 
علی ش��فیعی، فرهاد قائمی، سعید معروف، امیر 
غف��ور و محمدرضا حضرت پور )لیبرو( تش��کیل 
می دادند. استرالیا نیز با ترکیب گراهام، آرشدیپ، 
لوک پری )لیبرو(، والکر، ویلس و جیمز استکتون 

بازی را شروع کرد.

چراقربانیازحضور
درکادرفنیاستقالانصرافداد؟

پیروز قربانی که از او به عنوان یکی از مربیان 
استقال یاد می شد، قبل از معرفی رسمی از این 
کار انصراف داد تا نخستین شوک به استراماچونی 
وارد شود. پیروز قربانی، کاپیتان سابق تیم استقال 
در روزهای گذشته به دعوت مدیرعامل آبی ها پای 
میز مذاکره نشست تا بعد از توافق با این تیم یکی 
از دستیاران استراماچونی باشد. باشگاه استقال 
قربان��ی را به صورت رس��می به عنوان دس��تیار 
اس��تراماچونی معرفی نکرد اما حض��ور وی روی 
صندلی اس��م دار و در کنار دستیاران خارجی در 
مراسم معارفه سرمربی، نوعی رسمیت بخشیدن 
به حض��ور وی در کادر فنی بود. قربانی در حالی 
که قبل و بعد از مراس��م معارفه و فردای آن روز 
در یک برنامه زنده تلویزیونی با هیجان از حضور 
در استقال و مسائل مربوط به آن صحبت کرد، 
غروب روز جمعه از ای��ن کار انصراف داد و دلیل 
آن را عدم اعتقاد  استراماچونی به مربی تکنیکال 
ایرانی عنوان کرد. استراماچونی اعام کرده بود در 
کادرش تنها به یک مربی دروازه بانی و یک آنالیزور 
ایران��ی نیاز دارد و این موضوع به زعم قربانی عدم 
اعتقاد وی به مربی تکنیکال بود. قربانی در همین 
ارتباط با مدیران استقال ارتباط می گیرد که یکی 
از مدیران می گوید قدری صبر کند تا این موضوع 
را برای استراماچونی جا بیندازد و مدیر دیگری به 
او پیشنهاد سرپرس��تی تیم را به جای حضور در 
کادر فنی می دهد. این باعث شد قربانی تصمیم 
نهایی خود را بابت انصراف از حضور در کادر فنی 

استقال اعام کند.

اخبار اخبار

مه�دی طاهرخان�ی: برانک��و دیگر قص��د ماندن 
نداش��ت؛ به دایل بس��یار موجه و عقانی برای 
هر مرب��ی حرفه ای خارجی دیگ��ر در هر کجای 
جهان. پول بیش��تر، آرامش روان��ی بهتر، تیمی 
که بازیکنانش هر هفته به خاطر بی پولی اعتصاب 
نمی کنند و ده ها چیز دیگر در جای دیگر منتظر 
برانکو ب��ود. چرا باید می مان��د و در انتهای لیگ 
نوزده��م همچنان ب��ه دنبال طلب��ش می دوید؟ 
عرب و تک تک اعضای هیات مدیره پرس��پولیس 
که همه این س��ال ها پشت نتایج درخشان برانکو 
پنهان ش��ده بودند و تصور می کردند خودش��ان 
عامل این موفقیت ها هس��تند، از 3 اتفاق بزرگ 
که هر یک کد ازم و کافی را برای خروج قطعی 
برانکو از پرسپولیس مخابره می کرد، هیچ تحلیل 
محتوایی نداشتند و حاا مجبورند از دست هوادار 

عاصی در جایی به غیر از باشگاه پنهان شوند. 
اما این 3 اتفاق کدام بود؟ 

۱- بعد از بازی برگشت پرسپولیس و ااهلی 
که در امارات برگزار شد، یکی از ایرانی های مقیم 
دوبی به چند خبرنگار ایرانی گفت ش��اهد دیدار 
برانکو با نمایندگان ااهلی عربستان بوده و بهتر 
است به مدیریت باش��گاه بگویید سعودی ها که 
بتازگی سرمربی شان را اخراج کرده اند، به دنبال 
برانکو هستند. ایرج عرب صریحا همه اینها را کار 
دال ها دانست و گفت او قرارداد دارد و نمی رود.

۲- روزی که برانکو در حال بستن چمدانش 

برای تعطیات پایان فصل بود، در اقدامی عجیب 
تمام لوازم شخصی و همه البسه اش را مهر و موم 
کرد و به گمرک فرس��تاد. منبع خبر هم کس��ی 
نب��ود جز یکی از کارمن��دان گمرک که گفت به 
مدیریت پرسپولیس بگویید این آقا خانه را جارو 
کرده و تنها لوازمی که قبل از حضورش در خانه 
بود باقی مانده است. این رفتن یعنی رفتن برای 
برنگشتن. این بار عاوه بر عرب، مازیار ناظمی به 
عنوان سخنگوی وزارت ورزش گفت اینها شانتاژ 

رسانه ای است.
3- یکی دو ش��ب قبل از دی��دار فینال جام 
حذفی، مهاجری مربی وقت ماشین سازی واسطه 
دیدار محرمانه برانکو و زنوزی در تهران می شود. 
ای��ن دیدار ب��ه آن معناس��ت که اگر پیش��نهاد 
تراکتورس��ازی نق��د و خوب باش��د، برانکو روی 
آن فکر می کند اما بعضی عناصر درون باش��گاه 
تبریزی که خواهان جذب دنیزلی بودند، خبر را 
رس��انه ای کردند تا برانکو قی��د تراکتور را همان 
فردای دیدار بزن��د و بگوید به زنوزی پیام من را 
برس��انید وقتی یک نشست محرمانه و 3 نفره را 
کل ایران می فهمند یعن��ی تیمت حفره خبری 
زی��ادی دارد و طبیعتا هرگز من به چنین تیمی 

نمی روم. 
اما واکنش باش��گاه پرسپولیس چه بود؟ حتی 
روزهایی که رس��انه های سعودی مدام خبر حضور 
برانکو در ااهلی را مخابره می کردند، در اینجا یکی 

مث��ل مازیار ناظمی در توئیترش صریحا نوش��ت: 
اسیر القای خبری داان نشوید. از نوشته ناظمی 
به اندازه کافی اسکرین ش��ات گرفته شد تا هنگام 
تکذیب حرفش، سندی محکم وجود داشته باشد. 
گله ای به ع��رب، نبی و وزیر نیس��ت. مازیار 
ناظمی آینه تمام قدی از این مدیران اس��ت که 
متاس��فانه امروز بر مس��ند قدرت نشس��ته اند و 
پاس��خگوی هیچ یک از اشتباهات خود نیستند. 
تنه��ا راه فرار وزیر ورزش ه��م تکرار همین یک 
جمله است؛ استقال و پرسپولیس را باید واگذار 
 کنی��م؛ اتفاقی ک��ه بعید اس��ت رخ دهد و فقط
نشان دهنده توان نازل مدیریت این افراد است. 

ه��وادار ام��روز یکصدا ن��ام برانک��و را مقابل 
ساختمان خالی از مدیر پرسپولیس فریاد می زند 
و تردید نکنید این صدای اعتراض از همان هفته 
اول لیگ نوزدهم در ورزش��گاه ها شنیده خواهد 
ش��د و همین نشانه ای بزرگ اس��ت از شکست 
مفتضحان��ه وزارت ورزش ب��ا انتخ��اب چنی��ن 
مدیرانی برای پرس��پولیس؛ هم��ان وزارتخانه ای 
که پ��س از قهرمانی قرمزه��ا در لیگ هجدهم، 
س��خنگویش با افتخ��ار توئیت می کن��د که بله! 
این خروجی درایت ما اس��ت که در این 5 ساله 
همیش��ه س��رخابی ها در باای ج��دول بوده اند! 
مصادره به مطلوب دقیقا یعنی همین. آنهایی که 
در دولت قبل، کوچک ترین نزدیکی فدراس��یون 
و دول��ت را برنمی تابیدند و م��دام در حال فریاد 

حقیقت به زعم خویش��تن بودن��د، حاا تمام قد 
معترض به تاج هس��تند که چ��را می گوید آقای 
دولت تو که پول نمی دهی دس��ت سنگینت را از 

روی سر تاس این فوتبال بردار. 
این قصه منتقدان ما است؛ آنهایی که بیرون 
گود همه »چگوارا« و چریک زمانه می ش��وند و  
وقت��ی آلوده قدرت، منصب و پول ش��دند، ۱8۰ 
درج��ه علیه دی��روز خودش��ان و بدت��ر از همه 

توجیه کننده ظلم و اشتباه می شوند. 
برانک��و رف��ت. کج��ا؟ ااهلی. کدام کش��ور؟ 
عربس��تان س��عودی؛ همان هایی که چند س��ال 
اس��ت در همه ابعاد )چه سیاسی و چه ورزشی( 
با م��ا وارد جنگ ش��ده اند و چه دقی��ق این بار 
موفق ترین تیم چند سال اخیر فوتبال ما را نشانه 
رفتند و پیروز ش��دند. وقتی رق��م قرارداد برانکو 
با پرسپولیس و ااهلی را قیاس کنید، می بینید 
سعودی ها حتی بدون آنکه آنچنان زیاد ریخت و 
پاش کنند توانس��تند اتاق فکر رقیب را بدزدند. 
پرسپولیس با آپش��ن های قهرمانی حدود یک و 
نیم میلیون یورو ب��ه برانکو می داد و حاا عنوان 
ش��ده ااهلی به او یک میلیون و هش��تصد هزار 
یورو داده اس��ت. چه خوب که مدیران باادستی 
نظامی ما هیچ ش��باهتی به گردانندگان ورزش 
و فوتبال م��ان ندارن��د که اگر چنین ب��ود، خدا 
می دانس��ت اان زیر چند من آوار بی مدیریتی و 

ندانم کاری محض دفن بودیم. 

3 کدی که نشان می داد برانکو نمی ماند

گلبهخودی
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نگاهانگلیسیبهنخستوزیرمحافظهکار
جهاننما

بوریسجانس�ونوجرمیهان�ت،وزیرانخارجه
اسبقوکنونیانگلیسپسازپشتسرگذاشتن
5دورهانتخاب�اتدرون�یحزبمحافظ�هکار،به
مرحلهآخرصعودکردندوب�هاینترتیباحزاب
عموم�یاینحزببایدبی�نایندو،یک�یرابه
عن�وانجانش�ین»ترزامی«برایتصدیپس�ت
نخس�توزیریانتخابکنند.ایندرحالیاست
کهرسانههایانگلیس�یازجملهمجلهاقتصادی
اکونومیستوهفتهنامهاسپکتیتورباطنزتلخی
بهپیروزیهایمکررجانس�وندرانتخاباتدرون
حزبیانگلیساشارهکردهاند.جانسونکهبهخاطر
مواضعافراطیاشدرش�هرداریلن�دنووزارت
خارج�هانگلیسبهسیاس�تمداریپوپولیس�ت
شهرتیافتهاس�تکهمشابهمواضعنایجلفراژ
آنه�مدرمخالفتب�ااتحادیهاروپای�یدارد.به
نظرنمیرس�دجرم�یهانتبتوان�ددرانتخابات

درونحزبیانگلیسبرجانسونپیروزشود.

گروهبینالملل:اکونومیس��ت می نویس��د انتخاب 
جدی��د ترام��پ ب��رای وزارت دفاع آمریکا نش��ان 
می دهد پنتاگون برای آینده روشن تری برنامه ریزی 
می کن��د اما این نوش��ته سفارش��ی در بخش های 
از نتیجه گی��ری اش، مارک اس��پر را مانند پاتریک 
شاناهان فرد درجه دوم خطاب می کند، چرا که در 
آمریکای ترامپ جز خود شخص رئیس جمهور کسی 
در تصمیم گیری های کان ایفای نقش نمی کند؛ این 
را در وزارت خارجه آمریکا و تغییرات شدید آن نیز 
شاهد بوده ایم. در دولت ترامپ رویه بر این است که 
سیاست گذاران کان یا مقامات ارشد زمان زیادی در 
مسند قدرت نیستند، چرا که ترامپ به سرعت از آنها 
خسته می شود و آنها را تغییر می دهد. این موضوع 
درباره افراد کلیدی چون جان بولتون هم س��ازگار 
است، چرا که ترامپ نشان داده همان طور که به قواعد 
بین المللی پایبند نیست، به حلقه نزدیکان خود هم 
چندان وفا نمی کند. رئیس جمهور آمریکا حاا مارک 
اس��پر را به عنوان وزیر جنگ جدید آمریکا معرفی 
کرده اس��ت. این س��ومین وزیر جنگ  آمریکاست 
که طی 3 س��ال گذشته در پنتاگون مسؤولیت کار 
را بر عهده می گیرد. جیمز ماتیس نخس��تین وزیر 
جنگ ترامپ بود که نتوانست با او همکاری کند و 
از مسند قدرت کناره گیری کرد. پس از ماتیس این 
وزارتخانه باتکلیف بود تا آنکه پاتریک شاناهان به 
عنوان مهم ترین گزینه وزارت به ترامپ معرفی شد 
اما کتک کاری در خانه شاناهان، معادات را در سطح 
باای قدرت بر هم زد و شاناهان از بزرگ ترین قدم 
سیاسی اش جا ماند. حاا باید دید در پنتاگون چه 
رخ خواه��د داد، چرا که این ببر کاغذی با ابزار آات 
گران قیمت مانند فیلم جنگ ستارگان با نور و صدا 
بازی می کند و نتیجه عینی برای آمریکا ندارد. نشانه 
آن را می توان در دوران اوباما در کشته شدن سفیر 
آمریکا در بنغازی مشاهده کرد و همین طور جنگ 
یمن که با ساح های آمریکایی به بن بست خورده 
است. نیروهای آمریکایی در همین حال انگیزه  کافی 
برای جنگ ندارند و به نظر نمی رسد هژمونی نظامی 
آمریکا در خاورمیانه، آمریکای جنوبی و شرق آسیا 
جز ادامه مسیر جنگ سرد هدف یا نتیجه دیگری 
داش��ته باشد. حاا اگر  مایک اسپر که یک سرباز و 

نظامی سابق ارتش آمریکا در جنگ خلیج فارس در 
سال ۱۹۹۱ میادی بوده، به عنوان وزیر دفاع جدید 
آمریکا تأیید شود، جانشین جیمز ماتیس که دسامبر 
گذشته از سمت خود استعفا کرده بود، خواهد شد. 
اس��پر در حالی قرار اس��ت روز یکش��نبه به عنوان 
وزیر دفاع آمریکا معرفی می ش��ود که همانطور که 
اشاره شد پاتریک شاناهان سرپرست موقت وزارت 
دفاع آمریکا چند روز پیش از س��مت خود استعفا 
کرد. مارک اس��پر در حالی به عنوان گزینه جدید 
تصدی وزیر دفاع آمریکا معرفی ش��ده که پنتاگون 
در این مقطع زمانی با چالش های مختلفی در عرصه 
جهانی روبه رو است. شبکه سی ان ان نیز در گزارشی 

اعام کرد مارک اسپر به عنوان گزینه اصلی ترامپ 
برای تصدی س��مت وزیر دفاع آمریکا معرفی شده 
اس��ت. از آغاز سال جاری میادی فردی که توسط 
سنای آمریکا به عنوان وزیر دفاع آمریکا تایید شود، 
در راس امور پنتاگون قرار نگرفته اس��ت. اس��پر در 
س��ال های ۲۰۰۴ ت��ا ۲۰۰۶ مدیر امور امنیت ملی 
سنای ایاات متحده تحت رهبری »بیل فریست« 
بود. از دیگر سوابق وی می توان به برترین ابیگر »د 
هیل« )The Hill( در س��ال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ 
اش��اره کرد. در دولت ترامپ هم به عنوان دس��تیار 
نیروهای مسلح آمریکا فعالیت داشته است. مارک 
اس��پر ۵۵ س��اله از نوامبر ۲۰۱۷ با چراغ سبز سنا 

به عنوان معاون وزیر دفاع آمریکا در ارتش مشغول 
بوده است. پنتاگون در زندگینامه مارک اسپر وظایف 
او را شامل استخدام، سازماندهی، آموزش، تدارکات 
و مراقب��ت از ۱/۴ میلیون نظام��ی زیر پرچم، گارد 
ملی، سربازان ذخیره، دپارتمان غیرنظامیان ارتش 
و خانواده های شان عنوان کرده است. اسپر در جلسه 
رای گیری س��نا برای انتخاب به عنوان معاون وزیر 
)۸۹ رای مواف��ق در مقابل ۶ رای مخالف( در نوامبر 
۲۰۱۷ گفته بود اگر انتخاب شود تمام سعی و تاش 
خود را معطوف یکپارچگی بیشتر نیروها، همکاری 
گسترده تر واحدها، تشویق نوآوری و توانمند سازی 
ملت و لزوم پاسخگویی مسؤوان می کند. او پیش 
از ای��ن مقامی اجرایی در ش��رکت رایتون که یک 
پیمانکار دفاعی اس��ت، برعهده داش��ته و اخیرا نیز 
به عنوان معاون در امور دولتی خدمت کرده اس��ت. 
مارک اس��پر به عنوان فردی ش��ناخته می شود که 
تاریخچه زندگی اش با ارتش پیوند خورده است. او 
در س��ال ۱۹۸۶ همزمان با مایک پمپئو از آکادمی 
نظام��ی ایاات متحده آمریکا فارغ التحصیل ش��د، 
کارش را در پیاده نظام ارتش آغاز و س��پس آموزش 
رنجری را تکمیل ک��رد. این مقام نظامی آمریکایی 
به مدت ۱۰ س��ال به عنوان نظامی زیر پرچم خدمت 
کرده است. او همچنین به عنوان نظامی زیر پرچم در 
ویرجینیا و گارد ملی کلمبیا و ذخیره ارتش خدمت 
کرده و در س��ال ۲۰۰۷ بازنشسته شد. مارک اسپر 
همچنین به عنوان مش��اور امنیت ملی سناتور »لدر 
بیل« و مدیر اجرایی و مشاور سیاسی سناتور »چاک 
هگل« خدمت کرده اس��ت. وی همچنین مس��ؤول 
امور امنیت ملی در کمیته روابط خارجه س��نا بوده 
است. وی پیش از رسیدن به پست معاونت وزیر دفاع 
به عنوان »برنامه ریز جنگ« در پنتاگون خدمت کرده 
است. گفته می ش��ود مهار قدرت هایی چون چین و 
روسیه از اولویت های وی در راس پنتاگون خواهد بود. 
مارک اسپر جوایز و افتخارات نظامی از جمله لژیون 
لیاق��ت و مدال برنز و مدال آزادی کویت را کس��ب 
کرده است. او همچنین مدال وزارت دفاع آمریکا برای 
خدمات عمومی برجسته را بر سینه دارد. او در سال 
۲۰۰۸ موفق به اخذ درجه دکترای سیاس��ت گذاری 

عمومی از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا شد.

پمپئوهمکاسیخودرابرایپنتاگونپیشنهادداد

اسپر،وزیردفاعذخیرهآمریکا
پارااروپا

شعارفرانسویهاعلیهدیکتاتوریمکرونو
ایحهسرکوبگر»ضدخرابکاری«

تابستانداغقیامجلیقهزردهاآغازشد
مهم تری��ن جنبش مردم��ی ضد حاکمیتی 
فرانس��ه طی قرن  های بیس��تم و بیس��ت ویکم 
میادی که تابستان گذشته از یک فراخوان در 
فضای مجازی آغاز شده بود، وارد دومین تابستان 
شد. تظاهرات و اعتراضات خیابانی جلیقه زردها 
۱۷ نوامب��ر ۲۰۱۸ در اعتراض به تصمیم دولت 
پاریس مبنی بر افزایش قیمت سوخت و کاهش 
مالی��ات ثروتمندان آغاز ش��د و س��پس حول 
مطالبات آزادی خواهانه در راس��تای اس��تیفای 
حقوق طبقات فرودس��ت تا ام��روز ادامه یافته  
است. جلیقه زردها دیروز برای سی ودومین شنبه 
متوالی به خیابان های پاریس و دیگر ش��هرهای 
فرانس��ه س��رازیر ش��دند، آن ه��م در حالی که 
پیش بینی می شود فصل گرما و تعطیات، باعث 
اقبال اجتماعی بیشتری به این جنبش شود. رژیم 
فرانس��ه نیز که در ماه  های اخیر به پلیسی     ترین 
ترفندها برای سرکوب اعتراضات مردمی متوسل 
شده، با وحشت از این موضوع به دنبال آن است 
که با اس��تناد به ایحه تازه »ضدخرابکاری« که 
توسط حزب امانوئل مکرون در پارلمان تصویب 
شده، فشارها را بر جلیقه زردها مضاعف کند. اما 
این ایحه ضد آزادی بیان و حامی سرکوبگری 
با فش��ار افکار عمومی از س��وی ش��ورای قانون 
اساسی فرانسه رد شد. هفته گذشته »کریستوف 
کاس��تانر« وزیر کشور فرانسه به توجیه اقدامات 
پلیسی بی سابقه این رژیم بر اساس ایحه امنیتی 
جدید موسوم به ماده  ۲۸ پرداخت و اعام کرد 
یک شورای ۱۵ نفره از کارشناسان امنیتی برای 
ارائه راهکارهای جدید برای سرکوب جلیقه زردها 
تش��کیل شده است. به همین دلیل اعضای این 
جنبش اعتراضی که با نامگذاری روزهای شنبه 
تحت عنوان »ش��نبه سیاه«، هر هفته تظاهرات 
خود را در این روز س��ازماندهی می کنند، دیروز 
در فراخوان��ی ش��عارهای ضددیکتاتوری علیه 
مکرون سر دادند. آنها در پوسترهایی مکرون را 
به هیتلر تش��بیه کردند. این جنبش که عمدتا 
از طبق��ات کارگر و زحمتکش جامعه تش��کیل 
ش��ده، ارائه ایحه  ضد خرابکاری از سوی دولت 
مکرون را نش��ان دهنده روحی��ه دیکتاتوری او 
دانس��ته و جدی      تر از گذشته خواهان استعفای 
رئیس جمهور بی تجربه و ناکارآمد فرانسه است. 
دی��روز نیز با وجود گرمای بی س��ابقه ۴۰ درجه 
س��انتیگرادی در پاری��س، همانند ش��نبه  های 
گذش��ته اجتماعات هزاران نف��ری در پاریس و 
ش��هرهای بزرگ شکل گرفت که به درگیری با 
پلی��س و نیروهای نظامی پرش��مار انجامید. در 
همین ح��ال وقوع یک آتش س��وزی مهیب در 
ساختمانی در مرکز پاریس باعث مرگ 3 تن و 
مجروح شدن ۲۸ تن شد. هنوز مشخص نیست 

منشا این آتش سوزی چه بوده است.

موضعمتناقضسعودی
درقبالانفجارهایجده

سرانجام رژیم سعودی پس از گذشت ۲ هفته 
و با فشار اربابان آمریکایی، سکوت خود را درباره 
انفجارهای مشکوک جده شکست. وزارت کشور 
عربستان دیروز برای نخستین بار به طور رسمی 
بیانیه ای درباره انفج��ار ۲ خودرو در بزرگ     ترین 
ش��هر بندری این کشور و دومین مقر حکومتی 
آل س��عود صادر ک��رد اما با ی��ک موضع   گیری 
متناق��ض، بیش از پیش نگاه ه��ا را به وضعیت 
آشفته امنیتی حجاز جلب کرد. »منصور الترکی« 
سخنگوی وزارت کشور سعودی درباره انفجارهای 
مزبور که ۷ ژوئن در نزدیکی محل کنس��ولگری 
ایاات متحده در جده به  وقوع پیوس��ته بود، در 
گفت وگو ب��ا خبرگزاری آسوش��یتدپرس اعام 
ک��رد نیروهای امنیت��ی در حال رص��د حادثه 
هس��تند و تحقیقات در این باره را آغاز کرده اند. 
اما بافاصله در بیانی��ه وزارتخانه متبوع او اعام 
شد دلیل انفجارها تسویه حساب شخصی بوده 
است نه مسائل امنیتی. الترکی گفت: »تحقیقات 
اولیه نش��ان می دهد یک بمب دست س��از زیر 
پدال خودروها- با هدف تسویه حساب شخصی-  
جاس��ازی ش��ده بود ک��ه باعث آت��ش گرفتن 
خودروها و زخمی ش��دن ۲ راننده و ۲ مس��افر 
ایتالیایی ش��د«. همین واکن��ش متناقض رژیم 
ریاض به این وقایع نیز پس از هشدار کنسولگری 
آمریکا به اتباعش در جده بوده است. سکوت ۲ 
هفته ای بن سلمان، پسر همه کاره شاه سعودی 
که عاوه بر س��مت وایت عهدی، نخست وزیر، 
وزیر دفاع و رئیس ش��ورای اقتصادی دولت نیز 
هست، توسط کارشناسان و منتقدان رژیم نشانه 
عجز او در تامین امنیت کشور تعبیر شده است. 
سکوت در مقابل سوءقصدهایی چنین خطرناک 
در منطقه فوق امنیتی جده همچنین نشانه ای از 
بروز شکاف و دودستگی در خاندان پادشاهی در 
نتیجه سیاست داخلی ناپخته محمد بن سلمان 
اس��ت. از طرف دیگر سارا س��ندرز، سخنگوی 
کاخ سفید اعام کرد چهارشنبه هفته گذشته          ، 
رئیس جمه��ور آمریکا در جری��ان گزارش  های 
نظامی درباره جزئیات مربوط به حمات موشکی 
و پهپادی گس��ترده ماه اخیر به اهداف کلیدی 

عربستان قرار گرفته است.

پایانآمریکا

رویترز:پیمانکاراننظامیآمریکا
آمادهخروجازعراقهستند

خبرگزاری رویت��رز به نقل از منابع نظامی 
عراق��ی فاش کرد پیمانکاران نظامی آمریکایی 
ب��رای ت��رک برخ��ی پایگاه های ش��ان در این 
کشور آماده می شوند. بر اس��اس این گزارش، 
به دنبال تهدیدات امنیتی بالقوه علیه نظامیان 
تروریس��ت آمریکایی، ح��دود ۴۰۰ پیمانکار 
نظامی از شرکت هایی نظیر »اکهید مارتین« 
و »سالیپورت گلوبال« که در پایگاه هوایی البلد 
در شمال بغداد مستقر هستند، در ۲ مرحله این 
پایگاه را ترک می کنند. پیمانکاران در این پایگاه 
هوایی در زمینه آموزش و پش��تیبانی خدمات 
نظامی فعالیت دارند. آنها همچنین به نیروهای 
نظامی عراقی در زمینه نگهداری از جنگنده های 
فالکون اف-۱۶ کمک می کنند. جمعه ۲ هفته 
پیش چندین خمپ��اره به این پای��گاه هوایی 
اصابت کرد که با وجود وقوع آتش سوزی کسی 
آس��یب ندید. بعد از آن دوشنبه گذشته نیز 3 
راکت به پایگاه التاجی در ش��مال غرب بغداد، 
جایی که نیروهای آمریکایی در آن حضور دارند 
شلیک شد. همچنین چهارشنبه هفته پیش نیز 
یک راکت از نوع گراد )کاتیوشا( در فاصله ۱۰۰ 
متری مرکز ش��رکت نفتی آمریکایی اکس��ون 
موبیل در شهر بصره در جنوب عراق فرود آمد. 
وزارت خارجه آمریکا ماه میادی گذشته نیز به 
دنبال قرار گرفتن نام ستاد فرماندهی تروریستی 
نظامی��ان پنتاگ��ون در خاورمیانه موس��وم به 
س��نتکام در فهرس��ت تروریس��تی جمهوری 
اسامی ایران، صدها نفر از دیپلمات های خود 
را از ماموریت های غیرضروری در سفارتخانه و 

کنسولگری اش در بغداد و اربیل فرا خواند.

مشاورسابقولیعهدابوظبی:
ترامپهممثلاوباماجازد!

یک نظریه پرداز سیاس��ی و اس��تاد دانشگاه 
اماراتی که پیش تر مشاور ولیعهد این شیخ نشین 
بوده، از پا پس کش��یدن رئیس جمهور آمریکا از 
تح��وات اخیر منطقه ابراز تعجب و انزجار کرد. 
»عبدالخال��ق عبداه« در چن��د توئیت متوالی 
خطاب به ترامپ نوش��ت: »راس��تی چرا ترامپ 
حمله ]به ایران[ را لغو و تصمیمش را در آخرین 
لحظه تغییر داد؟... آیا این اقدام »حباب صوتی« 
است که ترامپ با آن تهدید می کند و می ترساند 
و پس از آن عقب نشینی می کند یا اینکه او هم 
نسخه ویرایش ش��ده  اوباما، همان رئیس جمهور 
مردد و کم مهارت اس��ت؟... یا اینکه به این دلیل 
است که آمریکا توانایی خود برای حفظ هیبتش 
در برابر دش��من خود )ای��ران( و اعتبار خود در 
بین دوس��تانش را از دس��ت داده و یا این همان 
واشنگتن سردرگم در تصمیماتش است؟« او در 
حال��ی اینچنین از جا زدن رئیس جمهور آمریکا 
در منطقه خشمگین ش��ده که از 3 سال پیش 
همزمان با آغ��از کارزار انتخابات��ی ترامپ برای 
ریاست جمهوری به عنوان مشاور ولیعهد همه کاره 
امارات          ، محمد بن زاید را به تشویق تاجر نیویورکی 

به اتخاذ مواضع ضدایرانی ترغیب می کرد.

هلیبرنآمریکاییهابراینجات
داعشیهایافغانستان

س��خنگوی گروه طالبان فاش کرد نظامیان 
اشغالگر آمریکایی در افغانستان اخیرا برای نجات 
تروریس��ت  های داعش از محاصره، یک عملیات 
هلی ب��رن انجام داده اند. به گزارش اس��پوتنیک، 
در خبرنام��ه ای که روز جمعه به نقل از ذبیح اه 
مجاهد منتش��ر ش��د آمده که پنجشنبه ش��ب 
گذش��ته زمانی ک��ه یک گ��روه از تکفیری  های 
داعش در ولس��والی نورگل از وایت کنر تحت 
محاصره شبه نظامیان طالبان قرار داشتند، توسط 
بالگردهای ارتش آمریکا از مهلکه نجات یافته و 
به مکان امن منتقل شدند. در این گزارش آمده 
اس��ت: »طالبان در چارچوب عملیات پاکسازی 
وای��ت کن��ر از داعش، گروه��ی از جنگجویان 
داع��ش را در ولس��والی ن��ورگل تحت محاصره 
ق��رار دادند اما چندین هلیکوپت��ر آمریکایی به 
محل رس��یدند و رهبران، جنگجویان داعش و 
خانواده های شان را به مکان امن منتقل کردند«. 
طبق ادعای سخنگوی طالبان، این بار اول نیست 
که رهبران داعش با مداخله مس��تقیم نظامیان 
آمریکایی نجات داده می شوند. مجاهد همچنین 
می گوید که نیروهای نظامی وابسته به حکومت 
کابل از زمین عملی��ات هلی برن آمریکایی ها را 
حمایت می کردند. به گفته او، نظامیان تروریست 
سنتکام آمریکا با بمباران خطوط طالبان از ریشه 
کردن داعش در فات پامیر جلوگیری می کنند.

سقوطمرگبارهواپیمادرهاوایی
در جریان س��قوط یک هواپیمای مسافری 
کوچک در جزایر هاوایی آمریکا، هر ۹ سرنشین 
آن کش��ته ش��دند. وزارت حمل ونقل منطقه 
هاوای��ی از س��قوط مرگبار ی��ک هواپیمای ۲ 
موتوره شرکت »کینگ ایر« در شامگاه جمعه در 
جزیره اوآهو در اقیان��وس آرام خبر داد. در پی 
این حادثه، جاده واقع در محدوده فرودگاه این 
جزیره که یکی از جزایر هشتگانه هاوایی است 

به صورت دوطرفه مسدود شد.
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یک��ی از چهره  ه��ای اصلی دفتر 
سیاس��ی گروه طالب��ان در قطر 
از تس��لیم ش��دن واش��نگتن در برابر درخواس��ت 
عقب نش��ینی قریب الوق��وع نظامیان تروریس��ت 
آمریکایی از افغانس��تان پرده برداش��ت. »س��هیل 
شاهین« در آستانه هفتمین دور و احتماا مهم ترین 
دور گفت وگوهای صلح افغانس��تان میان »زلمای 
خلی��ل زاد« نماینده ویژه ای��اات متحده و رهبران 
سیاس��ی طالبان          ، در کمال شگفتی از جانب گروه 
خود نس��بت به مذاکرات ابراز خوشبینی کرده و از 
پیش��رفت  های خوبی در این زمینه خبر داده است. 
این در حالی است که او و همقطارانش در دورهای 
شش��گانه قبلی همواره گایه داش��تند که توافقی 

جدی میان ۲ طرف حاصل نشده است.
او که سمت سخنگوی دفتر سیاسی طالب ها در 
قطر را بر عهده دارد، مدعی ش��ده نماینده آمریکا 
پذیرفته نیروهای پنتاگون از افغانستان خارج شوند 
و در آین��ده نی��ز در امور داخلی افغانس��تان هیچ 

مداخله ای انجام ندهند.
 این ادعای شاهین که در توئیت اخیر او مطرح 
شد به قدری غیرمنتظره بود که  باعث واکنش فوری 
و فوتی خلیل زاد ش��د که برای دور جدید مذاکرات 
به خاورمیانه آمده اس��ت. نماین��ده ویژه ترامپ در 
افغانستان در توئیتی نوشت: »آمریکا درصدد توافق 
جامع صلح در افغانستان است نه توافق برای خروج 
نیروهای��ش از این کش��ور«. او تأکید ک��رده توافق 
جامع صلح از ۴ بخش تشکیل شده که به یکدیگر 
متصل اس��ت و ت��ا زمانی که درباره تم��ام ۴ مورد 
توافق نشود، هیچ گونه توافق صلح نهایی با طالبان 
ش��کل نخواهد گرفت. تضمین مبارزه با تروریسم، 
مذاکرات بین اافغانی که به راه حل سیاس��ی منجر 

شود، آتش بس فراگیر و دائمی 
و خروج نیروه��ای خارجی از 
موارد اساسی است که آمریکا 
آن را ب��رای رس��یدن به یک 
تواف��ق جامع با طالبان الزامی 
اورتگاس«  »مورگان  می داند. 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ادعای شاهین 
مبنی بر توافق آمریکا برای خروج از افغانس��تان را 
تکذی��ب کرد و گف��ت: »هدف اساس��ی مذاکرات 
صلح با طالبان این است که تمام افغان ها از جمله 
نمایندگان دولت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان 
و طالبان برای یافتن یک راه حل سیاس��ی و پایان 
جنگ گردهم جمع شوند«. اما مسأله اینجاست که 
به رغم همه انتقاداتی که به گروهی که خود را امارت 
اسامی در افغانستان می خواند وارد است، تاکنون به 
ندرت پیش آمده رهبران سیاسی این گروه به ادعای 
واهی یا دروغگویی ش��ناخته شوند که این یکی از 
تفاوت  های بزرگ طالبان با گروه  های تروریس��تی 
تکفی��ری مورد حمایت س��ازمان  های جاسوس��ی 
غربی- عربی نظیر داعش و القاعده یا ش��اخه  های 
آن چ��ون جبهه النصره اس��ت. طالبان در خال 3 
دهه که از حیات��ش در فات پامیر می گذرد، بارها 
به مذاکرات مس��تقیم یا غیرمستقیم با دولت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای ت��ن داده اما در تمام این 
مذاکرات تاکید داش��ته در وهله اول خواهان خروج 
کامل نیروهای اشغالگر خارجی از خاک افغانستان 
است و به تمام ش��روط دیگر در مذاکرات صلح به 

عنوان تألی این شرط بنیادین 
می نگرد. محقق نش��دن این 
ش��رط اصلی را می توان قفل 
اصلی تمام مذاکرات شکست 
خورده پیش��ین دانس��ت اما 
این برای نخس��تین بار اس��ت 
که یک مقام عالی این گروه از پیش��رفت مذاکرات 
ب��ا آمریکایی ها- که به طور موازی با نشس��ت  های 
تاثیرگذار دیگری نظیر گفت وگوهای تمام افغانی در 
مسکو برگزار شده  - به صورت مطلق ابراز خوشبینی 
ک��رده اس��ت. به همین دلیل بود ک��ه حتی منابع 
غربی نیز ادعای سهیل شاهین در تحمیل خواست 
طالبان به آمریکا برای خروج نظامی از افغانس��تان 
را جدی گرفته و آن را نشانه ای از تحوات امنیتی 
مهم پی��ش روی خاورمیانه بر ش��مرده  اند، چنانکه 
اوضاع افغانس��تان در دهه  های اخیر همواره یکی از 
نمایه  های اصلی تحوات قدرت در خاورمیانه بوده 
اس��ت.  خبرگزاری تسنیم برای روشن شدن آنچه 
در پس پرده مذاکرات دوحه می گذرد سراغ سهیل 
شاهین رفته است که بخش هایی از گفته های او در 

ادامه می آید.
حکومتآیندهافغانس�تانربط�یبهآمریکا ■

ندارد
»تاکن��ون ۶ دور مذاک��رات با تی��م آمریکایی 
صورت گرفته، درب��اره ۲ موضوع مهم؛ اول خاتمه 
اش��غال و دوم اجازه ندادن به کس��ی برای استفاده 
از خاک افغانستان علیه کشوری دیگری اما جدول 

زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین 
نشده است. امیدواریم در دور آینده یعنی دور هفتم 
مذاکرات با آمریکا، ج��دول زمانی خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان اعام شود تا بُعد داخلی قضیه 
را آغاز کنیم که همانا گفت وگو بین افغان هاست«. 

»درباره حکومت آینده اس��امی که مربوط به 
افغان هاست بحثی با آمریکایی ها نشده است«.

آمریکا داعش را در افغانس��تان تقویت می کند 
»ما قانون اساس��ی می خواهیم اما قانون اساسی ای 
که منعکس کننده ارزش های اسامی و ملی مردم 
ما باش��د و از ط��رف علما و دانش��مندان افغان در 
فضای حریت تدوین و ترتیب ش��ود. قانون اساسی 
کنونی این اوصاف را ندارد و تحت سایه هواپیماهای 
]بمب افکن آمریکایی[ بی ۵۲ تدوین شده است، لذا 
ما مخالف آن هس��تیم«. »اجازه نمی دهیم آنارشی 
دهه ۱۹۹۰ تکرار ش��ود. بعد از اعام تقسیم اوقات 
خروج نیروه��ای خارجی از افغانس��تان، ما به بُعد 
داخل��ی قضی��ه افغانس��تان رو می آوری��م. با همه 
متنفذان، سیاس��یون و علمای افغانس��تان درباره 
تشکیل حکومت اس��امی آینده مشورت خواهیم 
کرد تا یک حکومت تمام شمول اسامی را تشکیل 
دهیم«. »آمریکا پشت تقویت داعش در افغانستان 

است و به آنها این را موضوع گفته ایم«.
انتخاباتدرزماناشغالمردوداست ■

»به نظر ما انتخابات در زمان اش��غال به معنی 
واقع��ی انتخابات نیس��ت، بلکه به تداوم اش��غال 
مشروعیت می بخشد. افراد ما از رهبری خود کاما 
اطاعت می کنند و به آنها اعتماد دارند، طوری که 
در آتش بس 3 روزه س��ال گذشته ثابت شد که با 
یک فرمان در سراس��ر افغانس��تان یک گلوله هم 

شلیک نشد«.

ادعایجنجالیسخنگویدفترسیاسیطالباندرقطرمبنیبرخروجنظامیآمریکاازافغانستان
آمریکاپشتسرداعشاست

فغانستان

سقوطسعودی
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کتاب

رونمایی از یادداشت رهبر انقاب 
بر کتاب »شیر زیتان«

یادداشت مقام معظم رهبری 
بر ای کتاب ش��یر زیت��ان در 
مراس��می با عن��وان »اجابت 
خورش��ید« رونمایی می شود. 
به گزارش مهر، مدیر انتشارات 
س��وره س��بز در این زمینه گفت: نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اس��امی ایران در مراس��می با 
عنوان »اجابت خورش��ید« از یادداشت تجلیل 
رهبر معظم انق��اب )مدظله العالی( برای کتاب 
ش��یر زیتان، مجموعه ٨ جلدی روایت عش��ق 
)زندگینامه داستانی شهدای مدافع حرم ارتش(، 
کتاب اجابت خورش��ید )مش��تمل بر طرح های 
لبیک یا امام خامنه ای نزاجا؛ به قلم سرتیپ دکتر 
کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش( و 
سایر تازه های نشر نزاجا رونمایی می کند. محسن 
صادق نیا با بیان اینکه برنامه »اجابت خورشید« از 
ساعت 9:30 تا 11:30دقیقه پنجشنبه، سیزدهم 
تیرماه 139٨ در فرهنگس��رای ارسباران برگزار 
می ش��ود، افزود: در این مراسم از حضور فرمانده 
نیروی زمینی ارتش و وزیر محترم ارشاد دعوت 

شده است. 

»شعله ور« و »مارموز«
 به خانه ها می آیند

ش��ورای صدور پروانه نمایش 
خانگی ب��ا عرض��ه 7 عنوان 
ایران��ی  س��ینمایی  فیل��م 
موافق��ت ک��رد. به گ��زارش 
»وطن امروز«، در جلسه اخیر 
ش��ورای پروانه نمایش خانگی، برای فیلم های 
س��ینمایی ایرانی»تران��ه« ب��ه تهیه کنندگی و 
کارگردانی مهدی صباغ زاده طوسی، »مارموز« 
به تهیه کنندگی ج��واد نوروزبیگی و کارگردانی 
کمال تبریزی، »آستیگمات« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی مجیدرضا مصطفوی، »ش��عله ور« 
به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی 
حمید نعمت اه، »ش��کاتی« به تهیه کنندگی 
ایرج محم��دی روزبهانی و کارگردانی س��هیل 
موف��ق، »امین و اک��وان« ب��ه تهیه کنندگی و 
کارگردان��ی مری��م رضوی و »آهوی پیش��ونی 
سفید۲« به تهیه کنندگی و کارگردانی سیدجواد 

هاشمی پروانه نمایش خانگی صادر شد. 

»حکایت دل« شبکه 4 
با استاد ژاله آموزگار

دومین قسمت از مجموعه »حکایت دل« این 
هفته به معرفی استاد ژاله آموزگار اختصاص یافته 
است. به گزارش »وطن امروز«، »حکایت دل« به 
تهیه کنندگ��ی علیرضا حس��ینی و کارگردانی 
بیژن ش��کرریز، در قالب ۲0 قس��مت مستند از 
زندگینامه، پرتره علمی و حرفه ای اساتید فاخر 
و مشاهیر معاصر کشور، یکشنبه  شب ها  ساعت 
۲1 از ش��بکه 4 س��یما پخش می شود. دومین 
 قس��مت از ای��ن مجموعه تلویزیونی یکش��نبه
۲ تیرماه با عنوان »آموزگار سخن در اساطیر ایران« 
به معرفی و زندگی اس��تاد ژاله آموزگار پرداخته 
اس��ت. ژاله آموزگار، پژوهشگر ایرانی فرهنگ و 
زبان های باس��تانی اس��ت. او دکترای زبان های 
باستانی )به طور دقیق تر، زبان های ایرانی و ادبیات 
 مزدیس��نی( از دانشگاه س��وربن دارد و بیش از
30 سال در دانشگاه تهران تدریس کرده  است. 

 

نوسروده مهدی جهاندار 
برای شهید چمران و همرزمانش

»چ« مثل چندین »چ« مثل چندان 
چندی ام بگریان چندی ام بخندان 
مثل یک چکامه سخته و مطنطن 
مثل چشمه ساده تازه و خروشان 
»چ« چگونه رفتن در پی نشانی 

چارراه خندق کوچه نیستان 
»چ« مثل چل شب با خدا نشستن 

چله را شکستن چله زمستان 
تیغ ها چکاچک زلف ها چلیپا 

چاره مان شهادت حجله مان چراغان 
»چ« مثل چّذابه میان آتش 
»چ« مثل چذابه میان توفان 

»چ« مثل چفیه »چ« مثل چادر 
آن به عشق رهبر این به حکم قرآن 

مصطفی کجایی در میان مایی 
ای به جای نام تک تک شهیدان 
جای خالی ات را عاشقان گرفتند 

کودک فلسطین شد چریک لبنان 
»ف« مثل فکه »ک« مثل کرخه 
»پ« مثل پاوه »ب« مثل بستان 

»آ« مثل آیت »ر« مثل روشن 
»ه« مثل همت »چ« مثل چمران

نمایش خانگی
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مستند »ترانه من« روایتی متفاوت از مبارزه با تااسمیروزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
مستند »ترانه من« جدیدترین اثر مؤسسه اومافیلم وابسته به سازمان هنری - رسانه ای اوج به کارگردانی مسعود کارگر آماده 
نمایش شد. مستند۲3 دقیقه ای »ترانه من« به کارگردانی مسعود کارگر و تهیه کنندگی سیدجمال عودسیمین در تاش 

است روایتگر جوانی مبتا به تااسمی باشد که اتفاقاتی، زندگی پر درد او را شیرین می کند.

تلویزیون

شعر

نخستین نشست مدافعان فرهنگی حرم برگزار می شود
رونمایی از کتاب »چرا سوریه؟« سیدحسن نصراه

نخستین نشست »مدافعان فرهنگی حرم« با هدف 
مدون  سازی و بررسی چگونگی فعالیت های فرهنگی در 
سوریه با حضور حجت ااسام محمدرضا زائری و علی 
جهانشاهی برگزار می شود. به گزارش »وطن امروز«، با 
گذشت بیش از 7 سال از حضور مستشاری ایران در 
بحران س��وریه و تقدیم بیش از ۲000 شهید مدافع 

حرم در راه دفاع و حفاظت از حریم اسام و اهل بیت)ع(، اکنون دوران اندیشیدن 
به س��وریه پس��اداعش عما آغاز شده است. با توجه به همکاری گسترده ایران و 
س��وریه در محور مقاومت و ضرورت تقویت این فرهنگ و تقویت همکاری  های 
فرهنگی و اجتماعی با سوریه پسابحران همچنین تجربه ناکام در همکاری  های 
فرهنگی در بوسنی، این نگرانی وجود دارد که دشمنان مقاومت این بار در پوشش 
دوستان ظاهر شوند تا بتوانند آنچه را که در میدان جنگ از دست دادند از طریق 
فعالیت های فرهنگی در ش��رایط صلح پیدا کنند. واحد بین الملل دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگی انقاب اسامی قصد دارد به منظور مدون  سازی و بررسی ظرفیت ها 
و چالش ها و چگونگی فعالیت های فرهنگی در س��وریه اقدام به برگزاری سلسله 
جلس��اتی با عنوان »مدافعان فرهنگی حرم« کند. نخستین جلسه این نشست، 
سوم تیرماه با حضور حجت ااسام محمدرضا زائری )محقق و پژوهشگر( و علی 
جهانشاهی )فعال فرهنگی در سوریه( از ساعت 16 الی 1٨ در حسینیه هنر واقع 
در خیابان انقاب، خیابان 16 آذر، نبش خیابان نصرت، پاک 60 برگزار می شود. 
در حاشیه این مراسم همچنین از کتاب »چرا سوریه؟« شرح مزجی سخنرانی  های 

سیدحسن نصراه با حضور مترجم اثر رونمایی خواهد شد.

سیدضیا هاشمی خبر داد
تمدید مهلت اعتراض تهیه کنندگان به لیست شورای عالی

دبیر ش��ورای عال��ی تهیه کنن��دگان از تمدید 
مهلت اعتراض تهیه کنندگان به لیست منتشر شده 
اعضای این ش��ورا تا ۵ تیرماه خب��ر داد. به گزارش 
»وطن امروز«، مدتی پیش بود که سیدضیا هاشمی 
در گفت وگویی از انتشار فهرست تهیه کنندگان مورد 
تایید این نهاد خبر داده بود. خبری که در آن زمان 

با واکنش هایی نیز روبه رو شد و او اعام کرد که تهیه کنندگان معترض به این 
فهرست می توانند اعتراض رسمی خود را اعام کنند. حاا اما او با مهر گفت وگو 
کرده و اطاعاتی تازه در این زمینه داده اس��ت. هاشمی درباره لیست منتشر 
شده اسامی تهیه کنندگان گفت: لیست اولیه همانطور که پیش تر گفتیم قطعی 
نیست و بر همین مبنا اعام کردیم دوستان تهیه کننده تا آخر خردادماه فرصت 
اعتراض و ارائه مدارک جهت تغییر وضعیت خود در این لیست را دارند. برای 
رفاه حال تهیه کنندگان مهلت اعتراض تا ۵ تیرماه تمدید ش��د تا دوستان با 
فراغت بیشتری امکان تهیه مدارک ازم و ارائه آن را داشته باشند. به همین 
منظور تهیه کنندگان سینمای ایران تا ۵ تیرماه فرصت اعتراض و ارائه مدارک 
خود را دارند. برخی افراد ممکن است به وضعیت خود در فهرست که شامل 
پیوس��ته، موقت و رسمی است، معترض باش��ند. این دوستان هم به سرعت 
براس��اس نظام نامه تهیه کنندگی مدارک موردنظر خود را ارائه دهند تا درباره 
تغییر وضعیت آنها اقدام ش��ود. لیست منتشرشده، لیست اولیه است و ظرف 
زمان اعام شده فرصت هست تا لیست قطعی آماده شود و ما در شورای عالی 

تهیه کنندگان آماده پاسخگویی به دوستان تهیه کننده هستیم.

چرا »ما همه با هم هستیم« نشان دهنده تبدیل کمال تبریزی 
به یک فیلمساز شکست خورده است؟

شل کردی آقا کمال!
احس�ان سالمی: بعضی اس��م ها در سینمای جهان نام هایی هستند که دیدن شان در کنار فهرست عوامل 
تولیدکننده یک اثر، خیال مخاطب را آس��وده می کند از اینکه این فیلم یا س��ریال »حداقل« کیفیت ازم 
را جهت صرف پول و وقت برای تماش��ای آن دارد. مثا »اس��تیون اسپیلبرگ« نامی است که هر مخاطب 
سینمای جهان با دیدن نامش پای هر اثری، می داند این اثر قطع به یقین در زمره آثار بی ارزش و وقت تلف کن 
قرار نمی گیرد؛ چون اساسا اسپیلبرگ فیلمسازی نیست که وقتش را برای ساخت آثار ضعیف صرف کند. 
این مسیر البته جریانی برعکس نیز دارد که به نظر می رسد برخی فیلمسازان ایرانی از جمله کمال تبریزی 
که این روزها »ما همه با هم هستیم« را بر پرده سینماها دارد، بشدت در حال طی کردن آن است؛ مسیری 
که »برند« یک فیلمساز باسابقه و موفق را به واسطه ساخت انبوهی از فیلم های ضعیف و کم کیفیت تبدیل 

به »برندی شکست خورده« می کند.

تع��دادی از شناخته ش��ده ترین چهره ه��ای 
س��ینمای آمریکا از »رابرت دنیرو« تا »اس��تیون 
کین��گ« گرد ه��م آمده اند تا به م��ردم بگویند 
گزارش��ی که خیلی ها آن  را نخوانده اند، ش��واهد 
زیادی علیه دولت ترامپ مطرح می کند. به گزارش 
»وطن امروز«، هالیوودی ها از همان زمان ابتدای 
حضور ترامپ در کاخ س��فید، بارها به مخالفت با 
او و رویکردهای��ش پرداخته بودند. س��ینماگران 
آمریکایی که عموما به جریان دموکرات این کشور 
متمایل هس��تند، بارها مواضع منفی خود علیه 
ترامپ را در رسانه ها، فیلم ها و همچنین جشن ها 
و جشنواره های سینمایی نشان داده بودند اما این 
انتقادات این روزها حالتی جدی تر از همیش��ه به 
خود گرفته است. بر اساس آنچه هالیوود ریپورتر 
منتشر کرده، تعدادی از س��تارگان هالیوودی 

ویدئویی ضب��ط کرده اند تا ب��ه عموم مردم 
نش��ان دهند کش��فیات گزارش دادستان 
ویژه بررسی پرونده ارتباط کمپین و دولت 

دونالد ترامپ با روس��یه چقدر اهمیت دارد. 
رابرت دنیرو، رزی پرز، مارتین ش��ین، سوفیا 

بوش، اس��تیون کینگ، ارنس فیش��برن، جرج 
تاکئی، جاناتان ون نس و راب راینر تنها ش��ماری 
از افرادی هستند که ویدئویی را ضبط کردند تا با 
جزئیات به بخش های مختلف گزارش رابرت مولر 
از جمله اتهام های همدستی با روسیه، جلوگیری 
از اعم��ال قان��ون و دخالت روس��یه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲016 بپردازند. پرز گفت 
ای��ن س��تاره ها در این ویدئو مش��ارکت کرده اند 
چون »عم��ا هیچ کس این گ��زارش را نخوانده 
است«. این ویدئو که تقریباً 6 دقیقه است با شین 
شروع می ش��ود که در سریال »بال غربی« نقش 

شخصیت رئیس جمهور جوزایا بارتلت را ایفا کرده 
بود. در ویدئو با شواهد نشان داده می شود چطور 
ترامپ و اعضای کمپینش جرائم مختلفی مرتکب 
شده اند، در حالی که خود ترامپ و دادستان کل 
حام��ی او »ویلیام بار« می گویند گزارش نش��ان 
می دهد او بی گناه است. مولر شخصاً درباره جرائم 
احتمالی رئیس جمهور نتیجه گیری قطعی نکرد. با 
این حال او در یک کنفرانس رسانه ای برای اعام 
پای��ان یافتن تحقیقاتش گفت: »اگر ما اطمینان 
داش��تیم رئیس جمهور مش��خصاً هی��چ جرمی 
مرتکب نشده، حتماً این را می گفتیم. با این حال 
نتوانستیم تصمیم قطعی بگیریم که رئیس جمهور 
جرمی مرتکب شده اس��ت«. مولر به این ترتیب 
عماً نتیجه گیری نهای��ی را به کنگره آمریکا 
واگذار کرده است. ستاره های مشارکت کننده 
در ای��ن ویدئو می گویند مولر و تیمش باور 
دارند ترام��پ مرتکب جرم ش��ده و این 
مس��أله در گزارش مشخص است. آنها از 
عموم مردم می خواهند خودشان گزارش 

را مطالعه کرده و نتیجه گیری کنند.

آغاز حرکت به سمت قهقرا!
س��ال های انتهایی ده��ه ٨0 را باید 
آغاز حرکت کمال تبریزی به س��مت 
مسیر نادرست کارنامه فیلمسازی اش 
دانست. تبریزی در آن دوره با ساخت 
فیلم های��ی ضعیف همچ��ون »از رئیس جمهور 
پاداش نگیرید«، »دونده زمین« و »خیابان های 
آرام« به یک باره کارنامه کاری اش را با چند فیلم 
توقیفی و ضعیف پر کرد؛ مس��یری که در ادامه 
با ساخت سریال شکست خورده »ابله« و ناتمام 
ماندن پخش این سریال، باز هم ادامه پیدا کرد. 
تبریزی در دهه 90 مس��یر پرکاری خود را ادامه 

داد و »تقریب��ا« به طور میانگین هر س��ال، یک 
پروژه جدید را کلید زد. »طبقه حساس«، »طعم 
ش��یرین خیال«، »امکان مینا«، »مارموز« و »ما 
همه با هم هستیم« پروژه های سینمایی تبریزی 
در دهه 90 بودند؛ آثاری در ژانرهای مختلف که 
وجه اش��تراک همه آنها کیفیت پایین شان بود! 
او البته در این س��ال ها درگیر س��اخت سریال 
»سرزمین کهن« نیز بود که بارها اصاحیه خورد 
و در نهایت نیز به واسطه برخی حاشیه های ایجاد 
ش��ده، هیچ وقت رنگ آنتن تلویزیون را به خود 
ندید و هنوز هم سرنوشت پخش آن در هاله ای 

از ابهام قرار دارد. 

شل کردی آقا کمال!
ج��واد عزتی ک��ه در »ما هم��ه با هم 
هستیم« نقش کمک خلبان پروازی را 
بازی می کند ک��ه اتفاقات فیلم در آن 
می گذرد، در بخشی از فیلم در مواجهه 
با کاراکتر خلبان هواپیما که نسبت به هدف اولیه 
خود مردد ش��ده اس��ت، می گوید: »شل کردی 
کاپیتان، شل کردی!« دیالوگی که به نظر می رسد 
اول از همه باید خطاب به کمال تبریزی، کارگردان 
»ما همه با هم هستیم« گفت؛ فیلمسازی که در 
چند سال گذشته با اصرار بر ساخت پرتعداد فیلم 
و سریال و نقش بستن انبوهی از پروژه های ضعیف 

و شکس��ت خورده در کارنام��ه  کاریش، تبدیل به 
یک »برند سوخته« در سینمای ایران شده است. 
قطع��ا اگر تبریزی به جای اص��رار بر این پرکاری 
خودخواسته، سعی می کرد با تکیه بر تجربه ای که 
طی سال ها در سینما و تلویزیون به دست آورده، 
با فاصله زمانی بیشتر و با تمرکز بر فیلمنامه هایی 
محکم تر سراغ ساخت فیلم و سریال برود، نتیجه 
کارش آث��اری درخورتوجه تر از آن چیزی بود که 
این روزها با نام کمال تبریزی روانه پرده سینماها 
می شود؛ آثاری که با وجود قطاری از نام های مهم، 
قطع��ا جایی در میان آثار »مه��م« کارنامه کاری 

کارگردان و سایر عواملش ندارد.

لطفًا همه با هم نباشید!
»ما همه با هم هس��تیم« با وجود 
و چهره ه��ای  نام ه��ا  از  قط��اری 
سرشناسی که در تولید آن دست 
داشتند یک سقوط تمام عیار برای 
همه این چهره هاست، بویژه برای کمال تبریزی 
کارگردان این اثر و رضا میرکریمی تهیه کننده 
آن؛ ۲ چه��ره ای که اعتبار خ��ود را ذره ذره در 
این س��ینما جمع کردند و حاا با این فیلم به 
نوعی آت��ش به مال خود زدند! »ما همه با هم 
هستیم« یک هجونامه سیاسی شکست خورده 
و بی سروته است؛ قصه ای با یک ایده درخشان 

و جال��ب توجه که حض��ور انبوهی از بازیگران 
سرش��ناس نه تنها کمکی به آن نکرده اس��ت، 
بلکه باعث شده ضعف های موجود در پرداخت 
ایده اثر بیش از پیش به چش��م مخاطب آید. 
فیلم پر ش��ده از نش��انه گذاری های سیاسی و 
اجتماعی که فیلمساز نتوانسته به خوبی از آن 
استفاده کند و در عمل نه  مخاطبان عامی که 
به امید دیدن یک فیلم کمدی و پرس��تاره به 
س��ینما آمده اند، راضی می شوند و نه مخاطب 
نخبگانی از دیدن قصه مشوش اثر با انبوهی از 
نشانه های تعبیه شده به وسیله فیلمساز، لذت 

چندانی می برد.

نامی که زمانی یک برند بود
کمال تبریزی زمانی یکی از مهم ترین 
فیلمس��ازان س��ینمای ای��ران ب��ود؛ 
فیلمس��ازی که اتفاقا همیشه دوست 
داشت در برداشتن قدم هایی جدید در 
سینمای ایران پیشگام باشد. او جزو پیشگامان 
س��ینمای ایران در زمینه ساخت فیلم کمدی با 
مضم��ون جنگی بود؛ اثری به ن��ام »لیلی با من 
اس��ت« که اتفاقا به واسطه س��ناریوی خوبی که 
داشت عاوه بر سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه 
از چهاردهمین جش��نواره فیلم فجر، از س��وی 
مخاطبان نیز مورد استقبال قرار گرفت. او بعدها 

در زمینه شوخی با روحانیت نیز پیشگام شد و با 
وجود اینکه »مارمولک« در زمان خود به درستی 
درک نش��د ولی ارزش این اث��ر حداقل از منظر 
فنی بر کسی پوشیده نبود. تبریزی وقتی با این 
عقبه سراغ ساخت سریال »شهریار« رفت، همه 
باور داش��تند که خروجی کار او اثری قابل قبول 
خواهد شد و در نهایت نیز با وجود برخی حواشی 
در عمل همین گونه ش��د. او بعد از آن »همیشه 
پای یک زن در میان اس��ت« را هم س��اخت که 
استقبال مناس��ب از آن در گیشه نشان داد نام 
کمال تبریزی تبدیل به برندی شناخته شده برای 

مخاطبان شده است.
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 »ما همه با هم هستیم« 
هجویه ای سیاست زده است

فیلم س��ینمایی »ما همه با هم هس��تیم« با 
حضور امیررضا مافی و آرش خوش��خو در برنامه 
تلویزیونی »نقدس��ینما« مورد نقد و بررسی قرار 
گرفت. مافی در ابتدای صحبت های خود درباره »ما 
همه با هم هستیم« گفت: با فیلمی مواجهیم که 
می خواهد حرف سیاسی بزند اما امر سیاسی ندارد 
و هجویه ای سیاس��ت زده است. امر سیاسی خوب 
اس��ت، زیرا قرائت صحیح از خواسته های جامعه 
اس��ت اما هجویه سیاست زده آن چیزی است که 
هیجانات القایی رس��انه ای به ما داده اند. این یک 
هجویه سیاس��ت زده است که امر سیاسی را اصا 
نمی شناسد و به آن نزدیک نمی شود و کارگردان 
و نویسنده اصا نمی دانند باید به چه چیز در فیلم 
بپردازند. آنها تاش کرده اند همه را بزنند و موضعی 
هم نداش��ته باش��ند. ایران کوچک��ی را در درون 
هواپیما تش��کیل داده اند که می خواهند دست به 
خودکشی بزنند. هواپیما قرار است در خلیج فارس 
س��قوط کند اما در نهایت در آنجا فرود می آید. با 
این تفاسیر، مگر می شود این فیلم را نشانه شناسی 
نکرد؟! »ما همه با هم هستیم« مملو از نماد است 
اما به س��مت نشانه ش��دن حرکت نکرده  اس��ت. 
ش��خصاً این ادعا را به عنوان بیننده نمی پذیرم که 
کارگردان و نویسنده فیلم موضع سیاسی ندارند. 
خوش��خو هم در این برنامه درباره آخرین ساخته 
کمال تبری��زی گفت: »ما همه با هم هس��تیم« 
کمدی نیست، زیرا همه موقعیت های کمدی اش 
را از دقیقه 40 به بعد از دس��ت می دهد. این فیلم 
رازآلود هم نیست، زیرا پایانش هیچ معمایی را حل 
نمی کند. با وجود حضور پرشمار بازیگران در »ما 
همه با هم هستیم«، تنها پژمان جمشیدی بازی 
راضی کننده ای دارد و بقیه مشخص نیست در فیلم 
چه می کنند؟! فیلم حتی برای یک مخاطب عام 
که با خانواده به تماشایش نشسته است، پاسخی 
ندارد. این فیلم یک هجویه شکست خورده با نگاهی 

تحقیرآمیز به قهرمان هایش است.

محمد مسلمی، کارگردان برنامه های کودک 
س��یما با اش��اره به آغاز پخش برنامه های ویژه 
کودکان از ش��بکه خبری »بی بی سی« بر لزوم 
توجه بیشتر به برنامه سازی ویژه این گروه سنی 
حس��اس تأکید کرد. به گ��زارش »وطن امروز«، 
چن��د روز پی��ش بود که محمد سرش��ار، مدیر 
ش��بکه کودک سیما با انتشار پس��تی از پروژه 
شبکه سلطنتی انگلستان یا همان »بی بی سی« 
برای انتش��ار برنامه های کودک به زبان فارسی 
خب��ر داد؛ خبری که بازتاب های بس��یاری هم 
در رس��انه ها پیدا ک��رد و بحث اهمیت توجه به 
تولی��دات کودک و نوجوان را در داخل کش��ور 
دوباره در میان کارشناس��ان و رسانه ها داغ کرد. 
محمد مسلمی، برنامه ساز قدیمی حوزه کودک و 
نوجوان که بسیاری از کودکان و نوجوانان امروز 
و البته نسل  قبل، او را به عنوان یکی از عموهای 
فیتیله ای در خاطر دارند، در گفت وگویی نسبت 
به این موضوع واکنش نش��ان داده اس��ت. او در 
این گفت وگو درباره راه اندازی بخش کودک در 
ش��بکه خبری بی بی س��ی گفت: بچه ها همواره 
نیازمند خ��وراک فکری و روحی هس��تند و با 
توجه به اینکه شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 
وارد ای��ن میدان ش��ده اند، ما نیاز بیش��تری به 
تولید برنامه های ک��ودک داریم. برنامه هایی در 
قالب های مختلف عروس��کی، کارتون��ی و... که 
امروز تولیدشان تقریباً به صفر رسیده و مخاطب 
خود را از دس��ت داده اند. صداوسیما به نوعی از 
نظ��ر تولید کارهای ویژه ک��ودکان در طول 30 

سال گذشته که من مشغول فعالیت هستم، 
بدتری��ن روزهای خ��ود را می گذراند و 
معتقدم م��ا با این رون��د ظلم بزرگی 
را نس��بت به بچه ها مرتکب می شویم. 

مسلمی با اش��اره به مش��کات تلویزیون برای 
یافتن اسپانسر برای برنامه کودک تصریح کرد: 
م��ن نمی دانم چرا نباید ب��ه گونه ای پیش رویم 
که کودک برنامه هایش بدون نیاز به اسپانس��ر 
به تولید برس��د و انگار برای کسی هم اهمیتی 
ندارد. اگر شما به برنامه های عروسکی و داستانی 
و انیمیش��ن گذش��ته نگاه کنید ان��گار برخی 
برنامه های شهرستان قوی تر هستند. کارگردان 
برنامه »فیتیله ای ها« در واکنش به اینکه معمواً 
گفته می ش��ود باید برای بچه ها فرهنگ س��ازی 
کرد، اظهار کرد: این حرف ها شعار است، بچه ها 
در کش��ور ما در معرض معضات مختلفی مثل 
فس��ت فودها، اعتیاد، کار و... هستند و کسی به 
این نسل توجهی ندارد. وی با اشاره به راه اندازی 
بخ��ش برنامه های ک��ودک در ش��بکه خبری 
بی بی س��ی یادآور ش��د: ما می بینیم که دیگران 
روی بچه ها سرمایه گذاری می کنند و بچه ها در 
آینده از نظر دینی، پوشش، مد و سبک زندگی 
مسیرش��ان عوض خواهد شد اما در مقابل انگار 
کس��ی کودکان را جدی نمی گیرد؛ برای همین 
هم شاهدیم از 100 سریالی که ساخته می شود، 
یکی هم برای بچه ها نیس��ت! خ��ود ما در حال 
ساخت سریالی برای شبکه ۲ هستیم که چندین 
بار متوقف ش��د و دیگر انگیزه ای برای تولیدش 
نداریم. من فکر می کنم ما در تلویزیون داریم به 
بچه ها خیانت می کنیم و باید این رویکرد اصاح 
ش��ود. هر ش��بکه ای که می زنید کمتر سریال و 
برنامه ای برای آنها می بینید در حالی که بیشتر 
باید به آنها توجه کرد، چون آنها اکنون با تبلت 
و دنی��ای دیجیتال در ارتباط هس��تند و 
قطعاً خوراکی که به آنها ارائه می کنیم 

باید خیلی جذاب تر باشد.

واکنش کارگردان »فیتیله ای ها« به پخش برنامه کودك از »بی بی سی«
به بچه ها خیانت نکنیم

فراخوان گسترده هالیوودی ها برای مطالعه گزارش مولر
ترامپ مجرم است!


