
  طرح��ي كه ب��راي جلوگیری از ران��ت ارز 4200 
توماني ارائه شده بود  تنها مدتي كارشناسان و فعاان 

اقتصادي را سرگرم كرد! 

  با ثبات نس��بی در بازارهای ارز، س��که، طا، خودرو و 
 مسکن شاخص كل بورس تهران به محدوده 242هزار واحد 
و ارزش بازار نیز به بیش از 912هزار میلیارد تومان رسید

  درحال��ی كه كمتر از دو هفته ب��ه پایان ضرب ااجل 
دوماه��ه ایران ب��ه اروپایی ها برای متوازن ك��ردن توافق 
هسته ای باقی مانده است، كشورهای اروپایی دیپلمات های 
خود را روانه ته��ران كرده اند تا بتوانند ایران را از تصمیم 

خود برای كاهش تعهدات برجامی اش منصرف كنند

ترامپ: به بن سلمان گفتم  
عملیات نظامی هزینه دارد  

پول بدهید

 بورس تهران 
ركورد زد 

عراقچی: کاهش 
تعهدات ایران در برجام  

غیرقابل بازگشت است

 گفت وگوي »جوان«
 با سعید تشكري نویسنده كتاب »موقف«

نوبخت: دولت بناي حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني را ندارد

توکلي: پالرمو ارتباطات 
 محدود بانكي را 
هم قطع مي کند

»دعبل« را از عمق 
تاریخ بیرون کشیدم
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   اقتصادی

يادداشت هاي امروز

دعواهاي غیر تخصصی در نفت 
وحیدحاجیپور
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FATFراز تهديد توأم با تطمیع
محمداسماعیلي

2

 پیام های سفر کره ای رئیس جمهور چین
 برای ترامپ / دکترسیدرضامیرطاهر

15

  رئیس قوه قضائیه در نشستي با سفرا و نمایندگان 
كشورهاي خارجي در ایران: امریكا و متحدانش در 
منطقه خاورمیانه اصلي ترین ناقضان حقوق بشر در 

فلسطین و یمن هستند.|صفحه 5

۶۸هزار مجروح شیمیایي
    نقض حقوق بشر نیست؟!

ويژه هاي جوان  
   سردرگمي اصاح طلبان

 از قهر جهانگیري و روحاني 
   شفافیت براي همه غیر از دولت!

صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  4 تیر 1398   -    21 شوال 1440

سال بیست و یكم- شماره 5683 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

حقوق ۶3 میلیونی مدیر ناکارآمد!

 جیسون رضائیان را
  در »گاندو«  
مبادله می كنیم

كارگردان سریال گاندو : این سریال هشداری بود برای بیرون از مرزهای ایران و 
آن این است كه مأموران امنیتی ایران و سربازان گمنام امام زمان)عج( شش دانگ 
حواس شان به اتفاقات هس��ت و همه چیز را تحت نظر دارند.   این سریال هشدار 
می دهد كه مدیران هوشیار باشند و سعی كنند از مس��ائلی كه باعث آلودگی و 
آایندگی كاری آنها می ش��ود دور ش��وند و در حفاظت و صیان��ت از بیت المال 
كوتاهی نکنند و حتی خیال ناخنک زدن به س��فره مردم را از ذهن ش��ان بیرون 

كنند.|صفحه 16

 گفت و گوی »جوان«
 با كارگردان و نویسنده سریال »گاندو « 

مدیر جوان صندوق بازنشستگي كشوري، لیست حقوق  مدیران هلدینگ هاي تابعه صندوق  را  منتشر كرد

اقدام سپاه در سرنگونی پهباد امریکایی از نظر فناوري و رشادت در دفاع از تمامیت ارضي 
كشور غرورآفرین است.  تمامیت ارضي كشور موضوع قابل مذاكره اي نیست و هر گونه 

خدشه به تمامیت ارضي ایران از سوي دیگران، بافاصله با شدیدترین واكنش مردم ایران 
مواجه مي شود. سامانه استفاده شده ایراني بود و این باعث افتخار ملت ایران است كه به این 

حد از پیشرفت در عرصه دفاعي دست یافته ایم. | صفحه 2

ابراهی�م   پايداري هوی�ت پیك�ر مطهر  »ش�هید 
عش�ریه « از مازندران، »ش�هید علی ثامنی راد « از 
تهران و »ش�هید علی آقایی« از اردبی�ل از طریق 
آزمایش DNA شناسایی شده و به زودی به كشور 

بازمی گردند. 
به گزارش تسنیم، پیکر مطهر سه تن از شهدای مدافع 
حرمی كه در سال های 94 و 95 در سوریه به شهادت 
رسیده و در شمار شهدای مفقودااثر جای گرفته بودند 
بعد از گذش��ت حدود س��ه س��ال از شهادت شان طی 
عملیات تفحص شهدا در سوریه كشف شد. هویت پیکر 
مطهر »شهید ابراهیم عشریه « از مازندران، »شهید علی 
ثامنی راد « از تهران و »شهید علی آقایی« از اردبیل از 
طریق آزمایش DNA شناسایی ش��ده و به زودی به 

كشور بازمی گردند. 
شهید مهدی ثامنی راد فرزند داود در 23 بهمن 1361 
در شهر ری متولد ش��د. او تحصیات خود را تا مقطع 
كارشناسی ادامه داد، در هفتم آذر 1388 ازدواج كرد. 

حاصل این ازدواج یک فرزند دختر به نام »فاطمه سلما« 
بود. شهید ثامنی راد یکی از رزمندگان فاتحین از لشکر 
27 محمد رسول اه تهران بود. او در 22 بهمن 1394 
در سن 33سالگی در جنوب حلی در سوریه به شهادت 
رس��ید اما پیکر مطه��رش در منطقه ماند و در ش��مار 
ش��هدای مفقود ااثر جای گرفت. حاا بعد از گذش��ت 
چهار سال از ش��هادتش پیکر مطهر این شهید مدافع 

حرم به كشور بازمی گردد. 
شهید مدافع حرم علی آقایی س��ال 1366 در اردبیل 
به دنیا آمد، فارغ التحصیل رش��ته مهندس��ی عمران 
بود. او در 24 بهمن ماه س��ال 1394 برای دفاع از حرم 
اهل بیت)ع( و م��ردم مظلوم و مس��لمان منطقه راهی 
سوریه شد. این شهید پاسدار كه از طریق سپاه حضرت 
عباس)ع( شهرستان اردبیل راهی سوریه شده بود در 
هفتم اسفند ماه سال 1394 به دست نیروهای تکفیری 
به درجه رفیع شهادت رسید اما پیکر مطهرش در منطقه 
ماند و در شمار شهدای مفقود ااثر جای گرفت. حاا بعد 
از گذشت چهار سال از شهادتش پیکر مطهر این شهید 

مدافع حرم به كشور بازمی گردد. 
ابراهیم عشریه فرزند شعبان اول ش��هریور 56 در نکا 
به دنیا آمد و دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرس��تان را 
در نکا و خدمت س��ربازی را نیز در تهران گذراند. بعد 
از خدمت مقدس س��ربازی در كنکور ش��ركت كرد و 
در پیام نور شهرستان بهش��هر در رشته ریاضی محض 
پذیرفته شد. در سال 92 كارشناسی ارشد را در تهران 
خواند. شهید ابراهیم عش��ریه یکی از مربیان و اساتید 
تاكتیک فنون نظامی و فارغ التحصیل دانشگاه افسری 
امام حسین)ع( بود كه به عنوان یک مستشار به سوریه 
رفت و در همین جبهه نیز به ش��هادت رس��ید. شهید 
عشریه 20 اسفند ماه سال 94 راهی سوریه شد. او 25 
فروردین ماه 95 در منطقه العیس س��وریه مفقودااثر 
شد. با گذشت 54 روز خبر شهادت وی رسماً تأیید شد 
و به عنوان ش��هید جاویدااثر نام گرفت. از این شهید 
39ساله س��ه دختر به یادگار مانده است. پیکر مطهر او 
بعد از گذشت سه سال از شهادتش در سوریه كشف و 

شناسایی شده است. 

پیکر مطهر 3 شهید مدافع حرم شناسایی شد

دست سینماي كودك در روزگار افزایش آسیب هاي اجتماعي خالي است

حمات روزانه پهپادی یمن به فرودگاه های عربستان 

در دوره و زمان�ه اي كه  باید ب�راي رده س�ني   فرهنگی
كودك و نوجوان به دلیل افزایش آس�یب هاي فضاي 
مجازي محصوات فرهنگي داشته باشیم، چیزي براي 
ندارن�د .  اهمیت�ي  ان�گار  و  نداری�م  آنه�ا 
جواد نوروزبیگي تهیه كننده سینما ضمن انتقاد از عملکرد 
ضعیف وزارت ارش��اد و بنیاد س��ینمایي فارابي در حوزه 
تولیدات سینمایي و جشنواره فیلم كودك و نوجوان گفت: 
این جشنواره دولتي از بخش خصوصي عبور كرده است و 
چون در بخش خصوصي موفق نبوده از این رو كسي هم 

تمایل به سرمایه گذاري در این بخش ندارد. 
وي افزود:كس��اني كه تمایل به سرمایه گذاري دارند در 
بخش موزیکال اس��ت كه این بخش هم با ممیزي هاي 
زیادي روبه رو مي ش��ود در نتیجه مسئولیت مستقیم 

گردن فارابي افتاده است. فارابي در ارتقاي محصوات 
فرهنگي كه مختص این رده سني است فعالیت مي كند 
و بودجه هم مي گیرد اما درس��ت هدایت نمي ش��ود و 
سال هاس��ت مي بینیم در حوزه كودك فیلم شاخص و 
تأثیرگذار نداریم و ما هم كه در سینما هستیم انگار باید 
با این مقوله خداحافظي كنیم.  تهیه كننده سینما بیان 
كرد: خود من با وجود اینکه چند سال پشت سر هم در 
جشنواره كاندیدا بودم و كار مي كردم، چون عماً كاركرد 
خودش را از دست داده و عماً به یک ویترین الکي تبدیل 
شده است.  وي در پاسخ به این سؤال كه آیا خود سینما 
و تولید انبوه فیلم هاي كم��دي و اجتماعي روي كمرنگ 
شدن س��ینماي كودك تاثیر نگذاشته است، عنوان كرد: 
سینمایي ها همیشه كار خود را انجام مي دهند اما عوامل 
فیلم هاي س��ینمایي كودك باید اقدامي را در دستور كار 

قرار دهند و مانند گذش��ته پررنگ و فعال در این عرصه 
حاضر ش��وند. نوروزبیگي گفت: آثاري كه براي رده سني 
كودك و نوجوان ساخته مي شد همیشه از حمایت هاي 
خوبي برخوردار ب��ود و كارگردان ه��ا و تهیه كننده هاي 
بسیار خوبي داریم كه متأس��فانه كنار گذاشته شده اند یا 
عمًا پشیمان شده  و كنار كش��یده اند.  وي گفت: مسیر 
سینماي كودك و نوجوان عوض شده و دیگر آن چیزي كه 
فکر مي كردیم نیست و در حال حاضر جشنواره اي است 
كه رنگي ندارد و اگر گاهي مي بینیم فیلم هاي این حوزه 
خودي نشان مي دهند به دلیل همت شخصي برخي افراد 
است. طي این سال ها حتي برندس��ازي هم نتوانسته اند 
بکنند و فقط سه یا چهار ماه مانده تا برگزاري جشنواره، 
تازه به فکر فعالیت مي افتند كه فقط بگویند كاري براي 

كودك و نوجوان كرده ایم. 

س�خنگوی ارت�ش و  كمیته های مردمی یمن   جهان
اعام كرد، ی�گان پهپ�ادی ارتش عملی�ات هجومی 
گس�ترده ای را با پهپادهای قاصف K 2 به دو فرودگاه 
جی�زان و ابه�ا در جن�وب عربس�تان انج�ام داد. 
یمنی   ها بار دیگر با پهپادهای خود، فرودگاه های عربستان 
را مورد هدف قرار دادند. به گزارش شبکه المسیره، یحیی 
س��ریع، س��خنگوی ارتش و كمیته های مردمی یمن روز 
دو   ش��نبه گفت:»در عملی��ات اول آش��یانه هواپیما   ها و 
اهداف نظامی مهم در فرودگاه جی��زان و در عملیات دوم 
مواضع نظامی در فرودگاه ابها ه��دف قرار گرفتند. هر دو 
عملیات با دق��ت باا به اهداف خود اصاب��ت كردند«. وی 
ادامه داد:»عملیات ما ادامه دارد و دردناك    ترین عملیات 

ما در صورتی كه دشمن به تش��دید حماتش ادامه دهد 
طی روزهای آینده در انتظارش خواهد بود«. س��خنگوی 
ارتش یمن تأكید كرد:»دشمن ظرف 48 ساعت گذشته 
30 حمل��ه هوایی به مناطق��ی از خاك یمن داش��ت كه 
تعدادی كشته و زخمی برجای گذاشت«. همچنین تركی 
المالکی، س��خنگوی ائتاف س��عودی گفت:»در سلسله 
حمات انصاراه ب��ه دو فرودگاه مذكور یک تن كش��ته 
و 21 تن دیگر زخمی ش��دند«. از س��وی دیگر، انصاراه 
دیروز اعام كرد،»روز یک   شنبه تجمع نیروهای سودانی 
در ش��مال صحرای میدی در مرزهای عربستان را هدف 
گرفته اس��ت. به گفته انصاراه این گروه موش��ک  زلزال  
را به تجمع نیروهای سودانی ش��لیک كرد«. از 12 ژوئن 
جاری دو فرودگاه جیزان و ابه��ا تقریباً به طور هر روزه در 

معرض حمات موشک های بالدار و پهپاد   ها با هدف فلج 
كردن فعالیت دو فرودگاه و واداش��تن دشمن سعودی به 
برداشتن محاصره ظالمانه از فرودگاه صنعا و توقف حمات 
متجاوزانه اش علیه خاك یمن صورت گرفته است. انصاراه 
هشدار داده است تا زمانی كه محاصره فرودگاه صنعا لغو 
نشود، فرودگاه های عربستان و امارات را هدف قرار خواهند 
داد. حمات یمنی   ها به فرودگاه های جنوب عربس��تان، 
سبب تعطیلی این فرودگاه   ها ش��ده است. انصاراه اعام 
كرده اس��ت كه اطاعات 300 مركز را در خاك عربستان 
و ام��ارات در اختیار دارد ك��ه به زودی آنه��ا را هدف قرار 
می دهد. حمات پهپادی یمن به خاك عربس��تان، سبب 
شده س��عودی   ها برای توقف این حمات دست به دامن 

غربی   ها شوند. 

     مدیرعامل صندوق بازنشستگي كشوري: در شرایط سخت اقتصادي 
براي مردم، دریافتي هاي چند ده میلیوني برخي از مدیران، قلب ما را هم 
مانند شما به درد مي آورد. به ویژه مدیراني كه عملکرد ضعیفي داشته و 

بیشتر به فکر جیب خودشان بوده اند تا جیب بازنشستگان. 

 گزارش حقوق و مزای��اي دریافتي مدیر عامل و اعض��اي هیئت مدیره 
شركت سرمایه  گذاري آتیه صبا در سال 1397نشان مي دهد كه  متوسط 
ناخالص دریافت��ي ماهانه مدیرعامل این ش��ركت 631/070/124ریال و 

خالص دریافتي ماهانه اش 53/9 میلیون تومان  بوده است.  

 طبق اطاعیه صندوق بازنشس��تگي كش��وري میزان خالص دریافتي  
مدیرعامل پیش��ین صندوق بازنشستگي كش��وري  25/6 میلیون تومان و 
اعضای هیئت مدیره این صن��دوق   19/4 میلی��ون،   18/2 میلیون،  17/1 

میلیون و   16/9 میلیون اعام شده است. | صفحه 4

 ظریف:
از اقدام سپاه احساس غرور کردم



  گزارش

      خبر

در  نمي توانن�د  هرگ�ز  امري�كا  و  اس�امي  انق�اب 
كن�ار ه�م ق�رار بگيرن�د و در تقاب�ل ب�ا ه�م هس�تند و 
اي�ن دش�مني و جن�گ آش�كار و پنه�ان ادام�ه دارد. 
سردار علي فدوي، جانش��ين فرمانده كل سپاه پاس��داران انقاب 
اسامي در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه ريشه دشمني 
امريكا با ملت و انقاب ايران چيست، گفت: مهم ترين ويژگي انقاب 
اسامي ايران بر حق بودن آن است و ريشه دشمني استكبار جهاني با 
ايران همين بر حق بودن انقاب اسامي است. وي در ادامه به دايل 

آغاز نهضت امام خميني )ره( عليه اس��تكبار جهاني و رژيم وابسته 
پهلوي اشاره و بيان كرد: حركت امام خميني )ره( از همان ابتدا يعني 
سال ۴۲ بر مبناي اصول اس��ام ناب، قرآن كريم و حق طلبی بود و 
انقاب اسامي چون بر حق است جبهه باطل يعني امريكا و استكبار 
جهاني با آن دشمني و جنگ دارد. جبهه حق و باطل هرگز نمي توانند 
در كنار هم قرار بگيرند و چون نمي توانند در كنار هم قرار بگيرند در 
تقابل با هم هستند و اين دشمني و جنگ آشكار و پنهان ادامه دارد. 
فدوي در ادامه تصريح كرد: ايران منش��أ تقابل و دشمني با امريكا و 

س��اير زورگويان عالم نبود، امام راحل نداي حق طلبی را سر دادند 
و با پيروزي انقاب اس��امي جبهه باطل برآشفت و اين آشفتگي و 
عصبانيت به دليل آن بود كه مي دانست اگر حق طلبی و جبهه حق 
گسترش پيدا كند آنها از بين مي روند به همين دليل از همان لحظات 
ابتدايي پيروزي انق��اب با توطئه و نيرنگ به دنب��ال توقف انقاب 
اس��امي يا حداقل محدود و منحرف كردن آن بودن��د و امروز هم 
هستند اما به بركت رهبري هاي هوشمندانه امام خميني )ره( و مقام 

معظم رهبري موفق نشده و نمي شوند. 

سردار فدوي:  دشمنی آشكار و پنهان امریكا با  ایران  ادامه دارد

توكلي:پالرموارتباطاتمحدودبانكيراهمقطعميكند

 FATF آقاي روحاني چنين جلوه مي دهد كه با رد
ايران به جهنم تبديل مي ش�ود و معترضان به 
الحاق به FATF را مسبب همه دردها، فاكت ها 
و گرفتاري هاي مردم مي خواند ولي براي روشن 
ش�دن نادرس�تي اين تحليل ديگر مانند مورد 
برجام محتاج زم�ان نيس�تيم. باعبرت گيري 
از ماج�راي برج�ام و كم�ي دق�ت در تاري�خ 
معاصر، مس�ئله به راحتي قابل تحليل اس�ت. 
دكتر احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در واكنش به اظهارنظر اخير رئيس جمهور 
 CFT درباره لزوم تصويب هرچه سريع تر پالرمو و
گفت: اولين بار نيس��ت كه آقاي روحاني به دور از 
واقعيات فرا فكني مي كند. توكلي كه با خبرگزاري 
تسنيم گفت وگو كرده اس��ت، در واكنش به اين 
اظهار نظر رئيس جمهور در ضرورت تأييد لوايح 
FATF كه گفته بود: » فردا اگر روابط بانكي ما با 

دنيا دچار مشكل شد مردم نگويند دولت ناكارآمد 
است، دولت كارآمد اس��ت، چرا كه به موقع لوايح 
تهيه و به مجلس فرس��تاده ش��د و خوشبختانه 
مجلس نيز همكاري كرده و مجلس و دولت در اين 
زمينه سربلند هستند. « تصريح كرده است: بار اول 
نيست كه آقاي روحاني به دور از واقعيات، فرا فكني 
مي كند. در همين زمينه ايشان پذيرش برجام را 
حال همه مشكات كشور و رافع همه تحريم هاي 
امريكايي و اروپايي مي خواند و هشداردهندگان 
را جنگ طلب معرفي مي نمود. گذر زمان روشن 
كرد كه حق با انقابيون بود. من از همان انقابيون 
هشداردهنده بودم كه در مجلس به طور مشروط 
از برجام دفاع كردم و شش شرط هم به طور كتبي 

پيشنهاد داده بودم. 
      با تجربه برجام چگونه مي توان بازهم به 

غرب اعتماد كرد
او اضافه ك��رد: رهبر انقاب نيز با ش��روط نه گانه 
برجام را تأيي��د كردند ولي نه دولت ش��رط هاي 
رهبري را عمل كرد و نه آقاي اريجاني اجازه طرح 
پيشنهادها را داد. البته كار هر دو نهاد غيرقانوني 

بود. حاا، هم آقاي روحاني چنين جلوه مي دهد 
كه با رد FATF ايران به جهنم تبديل مي ش��ود و 
معترضان به الحاق به FATF را مسبب همه دردها، 
فاكت ها و گرفتاري ها مردم مي خواند. ولي براي 
روشن ش��دن نادرس��تي اين تحليل ديگر مانند 
مورد برجام محتاج زمان نيستيم. با عبرت گيري 
از ماجراي برجام و كمي دق��ت در تاريخ معاصر، 

مسئله به راحتي قابل تحليل است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: آقاي 
روحاني از عدم توس��عه روابط بانك��ي و يا دچار 
ش��دن روابط بانكي به گرفتاري، در صورت عدم 
تصويب CFT و پالرمو در مجمع تشخيص سخن 
مي گويند. از آقاي رئيس جمهور مي پرسم؛ مگر 
ما اآن رسماً روابط بانكي با خارج داريم؟ بهترين 
دليل نداشتن روابط بانكي رسمي، ارائه  ساز و كار 
اينس��تكس آن هم از جانب اروپايي ها است. اگر 
اينان به تعهدات خودشان عمل كرده بودند و راه 
تجارت و خدمات بانكي را رسماً باز مي كردند، ديگر 

به اينستكس نيازي نبود. 
توكلي ادامه داد: در شرايطي كه برجام با آن اهميت 
جهاني به چنين سرنوشتي دچار شده، ديگر چگونه 
مي توان به تعهدات غربي ها در قالب FATF اعتماد 
ك��رد؟ امريكا و اروپا آنجا كه دِر باغ س��بز نش��ان 
 FATF مي دادند، به اين وضع درآمد، در خصوص
كه مدام در حال تهديد هس��تند، وضعيت ديگر 
خيلي روشن اس��ت. چرا بايد به آنها اعتماد كرد؟ 
اتحاديه اروپا در بيانيه 1۲بندي اخيرش دهها حوزه 
مورد اختاف از حقوق كودكان تا دقت موشك هاي 
ساخت ايران را عليه ايران تكرار كرده است و همه 
اين دخالت ها را ضمن القاي ضروري بودن پذيرش 
FATF مطرح كرده است! اين موضع گيري يعني 

حاا حااها اين غّداران و مزّوران قصدشان ادامه 
فشارهاي اقتصادي است. 

      پذيرش FATF ارتباطات محدود بانكي 
را قطع مي كند

وي ادامه داد: سخن آقاي روحاني مبني بر اينكه 

»رد FATF موجب دشواري بيشتر وضع كشور 
مي شود« مفهومش اين است كه قبول آن اوضاع 
را بهتر مي كند يا ااقل همين طور مي ماند، اين 
هم از آن حرف هايی است كه با واقعيت تصديق 
نمي ش��ود، زيرا اواً معاون اين نهاد رسماً اعام 
كرده بود كه حتي با تس��ليم ايران به قبول تمام 
اس��تاندارد هاي FATF، هي��چ تضمين��ي براي 
تسهيل اوضاع تجاري و بانكي ايران وجود ندارد، 
كه متعاقباً آقاي دكتر ظريف نيز اصل اين هشدار 
را تأييد كرد. ثانياً و مهم تر، همين قدر ارتباطاتي 
هم كه هست بعد از پذيرش FATF امري مغاير 
قواعد بين المللي تلقي ش��ده و كش��ورهايي كه 
اكنون ريس��ك روابط با ايران را كم مي دانند كه 
به رغم فش��ار امريكا، با ما مراوده تجاري و بانكي 
دارند، ديگر نخواهند توانست به همكاري ادامه 

دهند. هدف آنها از اين همه اصرار همين است. 
      خرابي اقتصاد ايران ريشه داخلي دارد

توكلي در بخش ديگ��ري از اين گفت وگو تأكيد 
كرد: به دايل مس��تند و مستدل مي توان اثبات 
كرد كه عوامل اصلي وضع اسفناك معيشت مردم 
و خرابي اقتصاد ايران عوامل داخلي است. از مدل 
س��رمايه داري نئوليبرال و بازارزدگ��ي گرفته تا 
ترجيح تمايات شخصي، تباري، قومي يا سياسي 
بر اقتضائات علمي و عيني كه امروز وجود دارد. 

همچنين ترجيح منافع محلي ب��ر مصالح ملي، 
ضعف يا فق��دان س��اختارها و نهاده��اي ازمه 
توس��عه، ضعف قوه قضائي��ه، س��پردن كارها با 
ماك هاي تبارگرايان��ه و قبيله گرايي مدرن به 
دست ناداناِن ناتوان، تجمل گرايي و اشرافي گري 
عده اي از مس��ئوان، ايجاد و گس��ترش فس��اد 
خانمان برانداز، توزيع نابرابر دارايي و درآمد، فقر 
و بيكاري به تدريج اعتماد م��ردم را به حاكميت 
كم كرده اس��ت. خاص��ه هرجا به عق��ل و دين 
عمل كردي��م، نتيجه گرفتي��م و به عكس هر جا 
با مصلحت انديش��ي با فس��اد برخورد نكرديم، 
با مش��كات جدي روبه رو ش��ديم. شمردن اين 

ناكامي ها ن��ه به معناي انج��ام نگرفتن كارهاي 
بزرگ است كه انجام شده است و نه باعث يأس 
زي��را وقتي فرصت ه��ا را فهرس��ت كنيم خيلي 

طواني تر خواهد بود. 
      تحريم س�وزني اس�ت كه ب�ه بادكنك 

اقتصاد خورده
توكلي سپس با طرح اين سؤال كه آيا تحريم ها 
تأثيري نداشته است، گفت: طبعاً هيچ آدم عاقلي 
چنين حرفي نمي زند. حتماً اثر داشته است. ولي 
ش��ايد اين مثال را بتوان گويا دانست كه تحريم 
به مثابه سوزني اس��ت كه بادكنك را مي تركاند. 
تركيدن بادكنك در همه جاي اقتصاد اثر گذاشته 
ولي بادكنك را عوامل ديگ��ري باد كرده اند. اگر 
ضعف ه��اي داخلي نبود مقابله با تحريم بس��يار 
آسان تر مي ش��د. به همين دليل من نمي گويم 
همه عوامل داخلي هس��تند بلكه تأكيد مي كنم 
عوامل اصلي داخلي هس��تند. ب��ا اين تحليل رد 
و قبول يك معاهده ظالمانه نقش اصلي را بازي 
نمي كند ؛ نه آنكه بي تأثير است. به دليل همين 
تأثي��ر، رد و قبولش فرق مي كن��د. براي ترجيح 
يكي بر ديگري، چند نكته را بايد مدنظر داشت. 
اول آنكهFATF  باشك با برخي از اصول قانون 
اساس��ي و ارزش هاي غيرقابل صرف نظركردن 
و احكام ش��رع تغاير دارد و مجلس بنا بر مصالح 
ديگري به آن رأي داد. دوم اين است كه در بين 
مصالح مختلف، چه مصلحتي به ما اجازه مي دهد 
كه قانون اساس��ي و ارزش ها و اح��كام را ناديده 
بگيريم؟ بنده با نيم قرن سابقه مبارزاتي و دانش 
اقتصاد با قطعيت مي گويم مصلحت اين اس��ت 
كه نگذاريم معيش��ت مردم بيش از اين در تنگنا 
بماند و بايد به س��رعت گشايش��ي بشود. كشور 
پس از چندين سال ركود تورمي، با نرخ بيكاري 
باا و نرخ رش��د ملي كم و پرنوسان، به دوراني از 
تورم ش��ديد و ركود همراه آن مبتا گش��ته كه 
هش��دار خطرات سياس��ي و امنيتي راهبردي و 
قريب الوقوع��ي را مي دهد. اي��ن وضعيت ثمره 
فساد سازمان يافته و شبكه اي، سوء تدبير، ضعف 
مديريت، تمايات رفاه طلبانه و فقدان پشتكار در 
برخي از مسئوان، نبود نظارت و احياناً عمليات 
نفوذي ها در داخل و تحريم ظالمانه و غيرقانوني 

از خارج است. 
 FATF با اين وضعيت خطير آيا مصلحت در رد
است يا پذيرش آن؟ در واقع هيچ كدام از دو وجه 
ممكن شامل رد و قبول FATF در بهبود معيشت 
مردم ش��ريف ايران تأثير تعيين كنن��ده ندارد. 
داروي درد كشور، از جنس ديگري است. درعين 
حال مي توان پرسيد كدام يك)رد يا قبول( وضع 

را بدتر مي كند؟
وي تصري��ح كرد: برخ��اف تصور اولي��ه، قبول 
دستور العمل هاي FATF زيان بارتر است و اوضاع 
را بدت��ر خواهد كرد. با پذيرش  FATFاز س��وي 
ايران، مراوده تجاري و بانكي با ايران طبق قواعد 
ممنوع مي شود. يعني همين راه موجود تنگ تر 
خواهد شد. از سوي ديگر بايد به اين واقعيت مهم 
اهتمام ويژه داش��ته باش��يم كه بهانه هاي غرب 
هيچ گاه تمامي نخواهد داش��ت. برعكس، تاريخ 
۴0 ساله عمر انقاب اس��امي نشان داده كه هر 
زمان در برابر خواسته هاي استكباري غرب سفت 
و محكم ايستاديم آنها عقب نشستند و هر زمان 
كوتاه آمدي��م، طرف مقابل براي فش��ار به ايران 

مصمم تر شده است. 

ژه
وی

 سردرگمياصاحطلبانازقهرجهانگيري 
وروحاني

»بحث و جدل روحاني و جهانگيري و قهر جهانگيري« خبري 
بود كه سخنگوي دولت آن را در گفت وگوي زنده با شبكه خبر 
تكذيب كرد، اما ماجرا با همان تكذيب تمام نشد. دولت براي 
نشان دادن دروغ بودن خبر، نمايشي تدارك ديد. فيلمي از بگو 
و بخند رئيس جمهور و معاون اول در جلسه هيئت دولت و وزير 
اطاعاتي كه در اين ميزانسن، روزنامه شرق را پشت سر روحاني 
و جهانگيري در دست گرفته تا معلوم شود فيلم مربوط به روز 
يك شنبه است. روزنامه شرقي كه فرداي انتشار اين فيلم تيتر 
مي زند: »تكذيب شايعه قهر جهانگيري از دولت«. در تحريريه 
روزنامه آرمان اعتقاد بر آن است كه جهانگيري واقعاً قهر كرده 
و تيتر مي زنند: »بزرگان جهانگيري را برگرداندند« با زير تيتر 
»دلجويي رئيس جمهور از معاون اول« كه هر دو نشان مي دهد 
ماجراي ترك دولت توس��ط جهانگيري ش��ايعه نبوده است. 
روزنامه آرمان پس از مدح و ثن��اي جهانگيري و اينكه چقدر 
نقش مؤثر در دولت دارد و اطرافيان رئيس جمهور موجب فشار 
به او هستند، مي نويسد: »مي شد فهميد كه ظاهراً تنشي در 
كابينه بين آقاي روحاني و جهانگيري اتفاق مي افتد و اگر چه 
پادرمياني علي اريجاني ماجرا را در آن مجلس ختم به خير 
مي كند... بزرگان و برخي وزرا مانند محمدجواد ظريف و... به 
ديدن جهانگيري رفتند و او به كابينه بازگشت و در اولين جلسه 

بعد از اين ماجرا از آقاي جهانگيري دلجويي و گفته مي شود كه 
شخص آقاي روحاني از معاون اول خود دلجويي كرده است.«  
و البته ضمن بيان اينكه »كساني در كابينه دنبال كنار گذاشتن 
جهانگيري هستند و اگر نمي توانند رأسا او را از كابينه دور كنند، 
برآنند كه او را به استعفا و كناره گيري بكش��انند. « يادآوري 
مي شود كه »دولتي ها بايد بدانند كه از دست دادن چهره اي 
مانند جهانگيري براي دولت تا چه اندازه س��خت و پرهزينه 
خواهد بود. « روزنامه اعتماد هم ضمن انعكاس اخبار در اين 
مورد، دولتي ها را به وحدت دعوت مي كند كه اگر مش��كلي 

نباشد، نيازي به دعوت به وحدت نيست. 

شفافيتبرايهمهغيرازدولت!
روزنامه ايران در تيتر اصلي ش��ماره ديروز خود به اس��تقبال 
شفافيت مذاكرات نهادهاي مختلف كشور رفته و تيتر زده كه 
»شفافيت بدون استثنا« با اين توضيح در روتيتر كه »يكي از 
مهم ترين لوايح دولت اعتدال روي ميز بهارستان قرار گرفت« 
و در مورد ايحه ارائه شده به مجلس توسط دولت نوشته است: 
»روز ش��نبه رئيس جمهوري يكي از مهم تري��ن لوايح دولت 
اعتدال را به مجلس ارس��ال كرد. ايحه اي كه قرار اس��ت در 
صورت تبديل شدنش به قانون در حكم اتاق شيشه اي باشد تا 
اطاعات و تصميمات و شرح عملكردهاي نهادهاي مختلف در 
معرض ديد عمومي قرار گيرد. « و بعد از قول فريدون نهريني، 

معاون امور حقوقي دولت در معاونت حقوقي رياست جمهوري 
مي نويسد: »ايحه شفافيت گسترده و جزئي است به اين دليل 
كه هيچ مقامي خود را از شمول قانون خارج نكرده و هيچ كس 
مستثنا نشود. گسترده است تا حتي من و فراتر از آن، مسئول 
دفتر من هم مشمول آن باش��ند و همه عادت كنند به مردم 

گزارش بدهند و چيزي در ايه هاي زيرين پنهان نماند. «
در توضيح اين ايحه آمده: »مشروح مذاكرات نهادهايي مانند 
شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي 
انقاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و هيئت عمومي 
ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و نيز هر نهاد شورايي 
ديگر كه مصوبه اي درباره حق��وق و آزادي هاي عمومي دارد، 
به طور عمومي منتشر شود. دستگاه قضايي هم موظف شده 
آراي قطعي مراجع قضايي و غيرقضايي را به استثناي داده های 
شخصي طرفين دعوا، منتش��ر كند... حتي نهادهاي زير نظر 
مقام رهبري اعم از نظامي يا غيرنظامي يا نهادهاي عالي مثل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي عالي انقاب فرهنگي 
و نيز آستان هاي مقدس و توليت آنها نيز بايد در حدود قوانين 
و مقررات مشخص شده نسبت به شفافيت ساختار و عملكرد 

خود اقدام كنند. «
اين ميان هر چه صدر تا ذيل مطلب را مرور كنيم، نشانه اي از 
شفافيت براي دولت و زير مجموعه هايش نيست. آيا دولت براي 

همه نهادها شفافيت را خواستار شده، غيراز خود دولت؟!

ظریف:ازاقدامسپاهاحساسغروركردم
محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان اقدام اخير سپاه در 
سرنگون كردن پهپاد متجاوز امريكايي را غرورآفرين توصيف كرد. 
به گزارش ايس��نا، وزير امور خارجه كش��ورمان عصر ديروز در حاشيه 
افتتاح نمايشگاه » فوتو ديپلمات، نگاه جهاني، هنر ايراني« در پاسخ به 
سؤالی مبني بر اينكه نظرش در مورد اقدام اخير سپاه در سرنگون كردن 
پهپاد متجاوز امريكايي چيست، گفت: حتماً اين اقدام از نظر فناوري و 
رشادت در دفاع از تماميت ارضي كش��ور غرورآفرين است. وي  افزود: 
تماميت ارضي كشور موضوع قابل مذاكره اي نيست و هر گونه خدشه 
به تماميت ارضي ايران از سوي ديگران، بافاصله با شديدترين واكنش 

مردم ايران مواجه مي شود. 
ظريف در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه برخي از رسانه هاي غربي مدعي 
شده اند كه س��امانه مورد اس��تفاده براي انهدام پهپاد امريكايي كه به 
صورت غيرقانوني وارد سرزمين ايران شده بود روسي بوده است، اظهار 
كرد: سامانه استفاده شده ايراني بود و اين باعث افتخار ملت ايران است 
كه به اين حد از پيشرفت در عرصه دفاعي دست يافته ايم.  وزير خارجه 
همچنين در مورد برگزاري كنفران��س منامه با محوريت طرح معامله 
قرن تصريح كرد: قدس فروشي نيست و فلس��طيني ها اعام كرده اند 
كه حاضر نيستند به خاطر مقداري دار، س��رزمين خود را كه ميراث 
گذشتگان شان نيز است بفروشند و كس��اني كه در اين ارتباط تاش 

مي كنند و اقداماتي انجام مي دهند، وقت خود را تلف مي كنند. 
ظريف  در حاشيه اين برنامه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد 
اينستكس و احتمال بدعهدي مجدد اروپايي ها براي اجراي اين سازوكار 
گفت: اينس��تكس يك گام مقدماتي بوده كه حتي اگر به صورت كامل 
اجرا مي شد، تنها گوشه اي از تعهدات اتحاديه اروپا در برجام و در مقابل 
خروج امريكا از اين توافق بين المللی را مي پوشاند. تأخير مجدد در اجراي 
اينستكس نشان مي دهد كه اروپايي ها نه توانش را دارند و نه اراده اش را 
كه اقدامي انجام دهند؛ به همين خاطر آنچه در چارچوب ماده ۳۶ برجام 
مطرح كرديم را ادامه مي دهيم. البته اروپايي ها هر وقت باور كنند كه بايد 
براي حفظ امنيت خود هزينه و در راستاي اجراي تعهدات شان اقدام كنند، 

اعام كرديم اقدامات ما قابل بازگشت است. 
رئيس دس��تگاه ديپلماس��ي ادامه داد: معتقديم اان دليل كافي براي 
اروپايي ها وجود دارد كه اقدام كنند و بپذيرند كه در صورتي كه تعهدات شان 

را اجرا نكنند حتماً بايد با تبعات عدم اجراي تعهدات شان روبه رو شوند. 

هاكتیكتروریستدرمرزغربي
روابط عمومي قرارگاه حم�زه سيدالش�هدا )ع( از درگيري ميان 
رزمندگان اين ق�رارگاه ب�ا يك تي�م تروريس�تي ضدانقاب در 
منطق�ه عموم�ي چال�دران در آذربايج�ان غرب�ي خب�ر داد. 
به گزارش س��پاه نيوز، روابط عموم��ي قرارگاه حمزه سيدالش��هداي 
نيروي زميني س��پاه در اطاعيه اي اعام كرد: شامگاه يك شنبه يك 
تيم تروريستي ضد انقاب وابسته به استكبار جهاني، كه قصد نفوذ به 
داخل مرزهاي كشورمان را داشت، در منطقه عمومي چالدران در استان 
آذربايجان غربي در تور اطاعاتي رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدای 

 نيروي زميني سپاه قرار گرفت. 
بنابراين گزارش، در درگيري ميان اين تيم تروريس��تي با رزمندگان 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( يك نفر از تروريست ها به هاكت رسيد، 
دو نفر زخمي و يك نفر ديگر نيز توس��ط رزمندگان قرارگاه دستگير 
ش��د. در اين درگيري مقادير قابل توجهي ساح، تجهيزات، مهمات و 
سيستم هاي ارتباطي از تروريست ها كشف و ضبط شد. همچنين در اين 
درگيري دو نفر از رزمندگان قرارگاه با جراحات سطحي مواجه شدند. 

معاونروحاني:
دولتبهانتخاباتمجلسورودنميكند

دول�ت مج�ري انتخاب�ات اس�ت و مج�ري كام�ا در انتخاب�ات 
بي طرف خواهد ب�ود و بن�اي ورود به بحث ه�اي انتخاباتي ندارد. 
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت و گو با تسنيم، 
در پاس��خ به اين س��ؤال كه با توجه به نزديك ش��دن به ايام انتخابات 
مجلس ش��وراي اس��امي برخي عنوان مي كنند كه دول��ت نيز وارد 
جهت گيري هاي سياسي انتخاباتي مي شود، گفت: خير؛  معتقد هستيم 
كه براي ورود به بحث هاي انتخاباتي زود است و نبايد فضاي كشور را از 

اكنون انتخاباتي كنيم. 
وي با بيان اين مطلب كه ورود زودهنگام به مقوله انتخابات آسيب هايي 
را به همراه خواهد داش��ت، افزود: تا انتخابات زمان زيادي باقي مانده و 
موضوعات مهمي در كشور مطرح است و نمايندگان قطعا منافع كشور 

را درنظر خواهند داشت. 
معاون پارلمان��ي رئيس جمهور تصريح كرد: دول��ت مجري انتخابات 
است و مجري در انتخابات بي طرف خواهد بود و بنابراين بناي ورود به 
بحث هاي انتخاباتي ندارد. خود مردم هستند كه بايد خودشان انتخاب 
اصلح كنند و دولت تنها تمهيدات ازم براي برگزاري پرشور و باشكوه 

و رقابتي را فراهم مي كند. 

 عضو هيئت رئيسه مجلس: 
تهدیداتترامپ،شعاروعملياتروانياست

جمهوري اس�امي، باي�د ب�ه دادگاه ه�اي بين المللی، س�ازمان 
مل�ل و ش�وراي امني�ت در خص�وص تج�اوز امريكا ش�كايت و 
تج�اوز آنه�ا را از مراج�ع حقوق�ي بين الملل�ی پيگي�ري كن�د. 
احمد اميرآب��ادي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس در گفت وگ��و با مهر، 
در خصوص انهدام پهپاد امريكايي گفت: ش��ليك به پهپ��ادي با اين 
مشخصات از سوي نيروي هوافضاي سپاه و سقوط آن پيام هاي زيادي 
براي امريكا داشت؛ جمهوري اسامي ثابت كرد قدرت بازدارندگي اش 
به اندازه اي است كه مي تواند بس��ياري از تجهيزات پيشرفته امريكا را 

از بين ببرد.
 وي با بيان اينكه مقامات امريكايي ادعا كرده بودند كه قدرت موشكي 
ايران فتوشاپ اس��ت، افزود: منهدم كردن اين موشك پاسخ محكمي 
براي ياوه گويی های سران امريكا بود. همچنين به ملت ايران اميد داده 
شد كه نيروهاي مس��لح مي توانند بدون وابس��تگي به غرب و شرق از 

مرزهاي جمهوري اسامي دفاع كنند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس افزود: اگر نيروهاي مسلح ما اراده كنند هر 
پرنده اي را بخواهند مي نش��انند و هر پرن��ده اي را كه بخواهند منهدم 
مي كنند. اميرآبادی با بيان اينكه آركيو را نشاندند و اين پهپاد را منهدم 
كردند، تأكيد كرد: اين امر نشان مي دهد فرزندان اين ملت هر اراده اي 
داشته باش��ند آن را محقق مي كنند. وي تهديدات ترامپ در خصوص 
حمله به ايران را شعار و عمليات رواني خواند و گفت: امريكا تاش كرد 
مرزهاي جمهوري اس��امي را ناامن جلوه داده و اميدي به مسئوان 
منطقه اي كه پول هاي زيادي به امريكا داده اند، بدهد. عضو فراكسيون 
نمايندگان وايي با بيان اينكه امريكا قصد داشت محاسبات مسئوان 
ما را در داخل به هم بزند، گفت: كشورهاي منطقه و سران وابسته بايد 
فكري به حال خودش��ان كنند زيرا نيروهاي مسلح جمهوري اسامي 

هيمنه پوشالي امريكا را در هم شكست. 
اميرآبادی گفت: جمهوري اس��امي، بايد ب��ه دادگاه هاي بين المللی، 
سازمان ملل و شوراي امنيت در خصوص اين تجاوز شكايت و اين تجاوز 
را از مراجع حقوق��ي بين المللی پيگيري كند. همچنين كش��ورهايي 
كه آس��مان خود را در اختيار هواپيماهاي امريكايي قرار دادند بايد در 
دعاوي بين المللی، سازمان ملل و شوراي امنيت مورد شكايت جمهوري 

اسامي قرار گيرند. 
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محمد اسماعيلي

FATFرازتهدیدتوأمباتطميع
كارگروه ويژه اقدام مالي FATF جمعه گذش��ته ب��راي پنجمين بار 
بيانيه اي جديد صادر كرد و مهلت ايران جهت اقدام عليه پولشويي و 
پيوستن به معاهده پالرمو و كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم 
را چهار ماه ديگر تمديد كرد و وزير دارايي امريكا در اين جلسه ايران 
را به »قصور عامدانه« در مقابله با »پولش��ويي سيستماتيك« متهم 
كرده است. اين كارگروه به دليل تصويب نش��دن دو ايحه  CFTو 
پالرمو، خواستار تشديد نظارت كشورهاي جهان بر مؤسسات مالي 
ايران می شود تا همچنان س��ايه تهديد و اولتيماتوم خود عليه ايران 

را حفظ كند. 
 تمديدهاي پياپي »FATF« براي تعليق اقدامات تنبيهي عليه ايران 
را زماني كه با عصبانيت وزير امور خارجه اياات متحده امريكا كنار 
يكديگر قرارمي دهيم، اين گزاره بيش از گذشته تقويت مي شود كه 
پيوستن ايران به FATF يك تله حقوقي –اقتصادي براي جمهوري 
اس��امي ايران اس��ت. مايك پمپئو همانند وزير خزانه داري امريكا 
و ساير مقامات اياات متحده در س��خناني خواستار تصويب فوري 
و غيرمش��روط لوايحFATF  و توئيت مي كند: »جمهوري اس��امي 
سه س��ال پس از تعهد به برنامه عملياتي »FATF« موفق به متوقف 
كردن جريان پولشويي سيس��تماتيك و تأمين مالي تروريسم خود 

نشده است.«
كارگروه اقدام ويژه مالي دو سال قبل ايران را از ليست سياه اين گروه، 
تعليق كرد و از ايران خواس��ت تغييراتي در برخي قوانين داخلي در 
حوزه هاي پولش��ويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم داشته باشد و 
به برخي كنوانس��يون ها از جمله كنوانس��يون مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم )سي. اف. تي( و كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته 
فراملي بپيون��دد. از آن زمان تاكنون تعليق ايران در هر نشس��ت تا 
نشست بعدي تمديد شده است و در داخل كشورمان نيز سير بررسي 

و تصويب اين قوانين ادامه دارد. 
اما تمديدهاي پي در پي اولتيماتوم هاي كارگروه موسوم به FATF و 
اصرار پيوسته مقامات ارشد امريكا براي تصويب لوايح مربوطه توسط 
ايران و به كارگيری زبان تهدي��د در بيانيه هاي FATF نمايانگر اين 
مسئله اس��ت كه غربي ها همچنان اميدوارند با زبان »تهديد توأم با 
تطميع« مي توانند دولت ايران را وادار به تصويب لوايح چهارگانه و 

نهايتا استانداردسازي در اين حيطه كنند. 
پيش از آنكه به چرايي اهميت حقوقي –فني  FATFبپردازيم بايد 
توجه داشت كه در ش��رايط فعلي FATF »كانون اميد غرب« براي 
ايجاد نرماليزاسيون در رفتار منطقه اي و موشكي ايران است بدين 
معنا كه اگر امريكايي ها با مجموعه اقدام��ات مهمي نظير خروج از 
برجام، بازگرداندن تحريم هاي هسته اي، تصويب و اعمال تحريم هاي 
جديد و تاش براي به صفر رس��اندن فروش نفت ايران، كه همگي 
با هدف »ايجاد شورش هاي اجتماعي و ناامني سازي محيط داخلي 
ايران« عما نتوانس��ته اند هيچ كدام از اهداف خ��ود در مواجهه با 
ايران را اجرايي كنند و امروز براي جبران شكست ها و وضع شرايط 
اضطراري عليه ايران تاش مي كنند با بازي »تهديد-تطميع« ايران 
را مجبور به پذيرش FATF كرده تا اگر اقتصاد ايران با تحريم هاي 
متنوع و گس��ترده دچار فروپاشي نشده و ش��ورش هاي اجتماعي 
در ايران ش��كل اجرايي به خود نگرفته اس��ت، حفره هاي حقوقي-
اقتصادي كنوانس��يون هاي پالرمو و س��ي. اف. تي اهداف بر زمين 

مانده را احيا كنند. 
همانطور كه بارها در اين س��تون به آن پرداخته شده است، قواعد 
 FATF»توصيه اي« كمااينكه آنچه در۴0 ماده مبارزه با پولشويي و 
۹ ماده مبارزه با تأمين مالي تروريسم اشعار شده است صرفا »جنبه 
الزام آور« براي كشور ها دارد و درصورتي كه ايران عضو FATF شود 
ملزم به اجراي تمام درخواس��ت هاي آمده در ۴۹ ماده مي باش��د؛ 
مهم تر آنكه تعريف تروريسم آمده در مفاد FATF با تعريف جمهوري 
اسامي ايران تناقض هاي فراوان داشته و در مصاديق نيز قابل احصا 
است. به طوري كه بر اساس تعريف اين كارگروه از تروريست، سازمان 

تروريستي منافقين را نبايد يك گروه تروريستي دانست! 
همانطور كه پيش از اين نيز اش��اره شده بود، تصويب لوايحي مانند 
سي. اف. تي، ليستSDN  كه هدف آن ممانعت از مزاياي استفاده 
از سيستم هاي مالي ارزي و فناوري انتقال پول جهاني است را مورد 
تأييد و تصريح قرار داده و مي تواند تاثيرات مخربي را بر سيستم هاي 

مالي كشور بگذارد.
 در بند هاي پذيرفته شده در اكش��ن پلن )بند 1۷ و 11( كه توسط 
ايران پذيرفته شده است كشور هاي عضو بايد كشور هاي حاضر در 
ليست  SDNرا از نظر مالي تحت فشار قرار داده، دارايي افراد مندرج 
در اين ليست را مسدود و به دادگاه هاي امريكا تحويل دهند! در يكي 
از توصيه نامه هاي الزام آور FATF مي آيد: »در اجراي قطعنامه هاي 
شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد در ارتباط با پيشگيري، مبارزه 
و توقف اش��اعه س��اح هاي كش��تارجمعي و تأمين مالي، كشور ها 
بايد تحريم هاي هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا بايد در راس��تاي 
اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور 
ملل متحد عمل كنند. دارايي متهمان بايد بدون تأخير مسدود شود 
و هيچ گونه دارايي ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار 

آنها قرار نگيرد. «
»نبود يك ضمانت اجرايي مطمئن« جهت لغو تحريم هاي ضدايراني، 
 FATFبراي تسهيل و عادي سازي روابط بانكي يا تجاري و مالي در
براي ايران نيز اساس��اً وجود خارجي ندارد و هيچ جاي اساس��نامه 
 FATFيا ۴0 ماده مبارزه با پولش��ويي، ۹ ماده مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم و حتي در ۴۲ ماده اكشن پلن كه توسط دولت يازدهم امضا 

شده است، چنين تضميني به طرف ايراني داده نمي شود. 
مهم تر اينكه بر اساس كنوانسيون معاهدات حق شرط به عنوان يك 
راهكار در حقوق بين الملل نيز جهت ممانعت از پيامد هاي ناشي از 
اجراي FATF را نمی توان به دايلي كه پيش از اين گفته شده است 

مورد توجه قرار داد. 
باتوجه به آنچه كه به صورت گذرا درباب پيامدهاي حقوقي-اقتصادي 
متعدد FATF عنوان شد مي توانيم علت اصلي تمديدهاي پي در پي 
اولتيماتوم هاي كارگروه موس��وم به FATF، اصرار پيوسته مقامات 
ارشد امريكا براي تصويب لوايح مربوطه توسط ايران و پافشاري يك 
طيف داخلي براي پيوس��تن به لوايح چهار گانه FATF را كه همان 

استانداردسازي رفتار ايران است درك كنيم. 

      فارس: امير دريادار س��يد محمود موسوي معاون عمليات ارتش، 
امير دريادار محمد پوركلهر معاون نيروي انساني ارتش و امير سرتيپ 
شاهرخ شهرام رئيس سازمان صنايع الكترونيك وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح، با يك درجه ارتقا، به ترتيب مفتخر به دريافت درجه 

درياداري و سرتيپي از دستان فرماندهي معظم كل قوا شدند. 
خانه ملت: رئيس كميس��يون امنيت ملي مجلس با اش��اره به برنامه 
پيش روي خ��ود در اين كميس��يون گفت: م��ا با تعام��ل و تحرك در 
دستگاه هاي مرتبط، تأمين حداكثري منافع ملي، گسترش امنيت ملي 
و فعال سازی سياست خارجي را پيگيري خواهيم كرد. مجتبي ذوالنوري 
در توضيح برنامه كاري خود براي چهارمين سال از فعاليت كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم، گفت: عنوان اين كميسيون 
برآمده از دو موضوع »امنيت ملي« و »سياست خارجي« است بنابراين 
ما با ايجاد همدلي، هم افزايی، تعامل و تحرك در اركاني از كشور كه با 

اين دو موضوع ارتباط دارند، فعاليت خود را آغاز خواهيم كرد. 
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ميزان بارندگي امس�ال در چندين س�ال اخير 
بي س�ابقه بود، ولي دول�ت و وزارت نيرو در اين 
رابطه خوب عمل نكردند و با اينكه ۱۶۰ميليارد 
مت�ر مكع�ب روان آب مفي�د داش�تيم فق�ط 
۵۱ميلي�ارد ذخي�ره و۱۰۹ميلي�ارد مترمكعب 
هم از دس�ترس خارج ش�د. به همي�ن دليل و 
با وجود ترس�الي، ۲۸ميليون نفر در تابس�تان 
در معرض كم آب�ي ق�رار خواهن�د داش�ت. 
از ۵۱ميليارد متر مكعب آب ذخيره شده ۱۵ميليارد 
وارد تااب ها ش��د كه اگر مديريت نشوند، به هدر 
مي روند. ۲۱ميليارد مكعب آب هم وارد سدها شد 
كه درحال حاضر ۴۰ ميليارد آب در سدها ذخيره 
و در سال گذشته ۱۸ميليارد هم در سدها ذخيره 
ش��ده بود  كه تبخير آب س��دها حدود ۴ميليارد 

مترمكعب است. 
قاسم تقي زاده خامس��ي، معاون وزير نيرو در امور 
آب و آبفا كه در دوران اصاحات هم همين سمت را 
داشت، ضمن درخواست از مردم براي صرفه جويي 
در مصرف آب اعام كرد: ۲۳۳ شهر با جمعيتي بالغ 

بر ۲۸ميليون نفر در تنش آبي قرار گرفته اند!
بارندگي هاي بهاري سال جاري در حالي به نسبت 
سال هاي قبل افزايش داشته  كه در ۲۸ استان كشور 
حتي باعث به راه افتادن سيل شده، ولي خامسي از 
۱۳۰ميليارد متر مكعب كسري آب كشور در طول 

۱۰سال خشكسالي پياپي خبر داده است. 
طبق آمارها از مجموع ۸۰۸هزار حلقه چاه آب حفر 
شده در نقاط مختلف كشور حدود ۳۲۰هزار حلقه 
غيرمجاز است و از اين تعداد هم بيش از ۱۰۰ هزار 
حلقه چاه عميق )بيشتر از ۲۰ متر عمق( هستند كه 
برداشت آب از آنها فشار زيادي به منابع سفره هاي 

زيرزميني وارد مي كند. 
اخيراً عيسي كانتري، رئيس سازمان محيط زيست 
نيز بر س��رقت آب از طريق حفرچاه هاي غيرمجاز 

تأكيد كرده و گفته بود كه نبايد آب خواري را كمتر از 
زمين خواري، درياخواري و جنگل خواري شمرد. 

واقعيت اين اس��ت، برداشت س��اانه ۷/۳ ميليارد 
مترمكع��ب آب از چاه هاي غيرمج��از، آبخوان ها و 

منابع زيرزميني را به خطر انداخته اس��ت. بالغ بر 
۹۰ درصد از منابع آبي كش��ور در بخش كشاورزي 
مصرف مي شود و با توجه به تنش آبي در بسياري 
از شهرها بايد پذيرفت كه دوران كاشت محصوات 
پرمصرف )آب ب��ر( در اس��تان هاي درگير كم آبي 
سپري ش��ده اس��ت.  طبق اطاعات منتشر شده 
نيمي از چاه هاي غيرمجاز در استان هاي مازندران، 
گي��ان و آذربايجان غربي قرار دارن��د و كم آبي در 
استان هايي نظير خراسان رضوي، خراسان جنوبي 
و سيستان و بلوچستان باعث ش��ده تا ارزش پروانه 
بهره برداري چاه ها به ح��دي باا رود كه ميلياردي 

خريد و فروش شوند!
در اين بين، تقي زاده خامس��ي پيش��نهاد كرده با 
توجه به اينكه برخي كشاورزان براي داشتن پروانه 
بهره برداري از چاه هاي آب، اقدام به رهاكردن آب 
در زمين هاي خشك و بدون كشت مي كنند، »بازار 

آب« راه اندازي شود. 
وي در اين ب��اره توضي��ح داد: »با ايجاد ب��ازار آب 
مي توان به كشاورزان اطمينان داد كه نه تنها پروانه 
بهره برداري آنها لغو نخواهد شد بلكه منابع آبي آنها 

براي مصارف مختلف خريداري خواهد شد.«
از س��وي ديگر محمدرضا احمدنس��ب، قائم  مقام 
مديرعامل شركت آب و فاضاب استان تهران، افت 
فش��ار آب در برخي از مناطق پايتخ��ت را به دليل 
مصرف بااي مردم خواند و گفت: »براي صرفه جويي 
مصرف آب در شهر تهران افت فشار را در دستور كار 

خود قرار داده ايم!«
اكنون ميزان مصرف آب تهران در مقايسه با سال 
قبل ۴درصد افزايش داشته و بيشترين مصرف آب 
در روزهاي ج��اري مربوط به كولره��اي آبي بوده 
است. خاصه  اينكه وضع آب نشان مي دهد اميدي 
به تدبير و وزارت نيرو نيست و بايد در هر سه بخش 

كشاورزي، صنعت و خانگي صرفه جويي كرد. 
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به مديريت آب اميدي نيست صرفه جويي كنيد !
۱۶۰ميليارد متر مكعب روان آب مفيد داشتيم كه فقط ۵۱ميليارد آن ذخيره

 و۱۰۹ميليارد مترمكعب از دسترس خارج شد 

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

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

 الهام اكب�ري توئيت ك�رد: به آقاي رئيس��ي پيش��نهاد دادم تا 
نظام و س��امانه ارزش��يابي الكترونيكي ايجاد نماين��د و از اين طريق 
مراجعه كنندگان بتوانند قبل از صدور حكم و به صورت كامًا محرمانه، 
به نحوه برخورد و رفتار قضات و كارمندان ش��عبه نمره دهند، تا شايد 

تكريم ارباب رجوع در قوه قضائيه جان تاز ه اي بگيرد. 
-----------------------------------------------------

 نود اقتصادي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ليست حقوق 
مديران و اعضاي هيئت مديره صندوق بازنشستگي كشوري منتشر شد. 
آذروش با ۵۳ ميليون، عليخان زاده با ۴۴ ميليون و اكبرپور با ۲۸ ميليون 
تومان حقوق ماهانه ركورد زدند! چرا بايد چنين حقوق هاي نجومي در 

يك صندوق بازنشستگي به مديرانش داده شود؟
-----------------------------------------------------

 سيد محمد نوشت: اگر شرايط حمل و نقل عمومي جوري بود كه 
مثًا شهرداري كلي هزينه كرده، ولي از تمام ظرفيتش استفاده نميشه. 
خب باا بردن هزينه حمل و  نقل شخصي و طرح هاي مثل طرح ترافيك 
و زوج و فرد درس��ته، ولي وقتي مترو تا خرتناق پره اين طرح ها ديگه 

مديريت شهري نيست راهزني شهريه.
-----------------------------------------------------
  پي�روز حناچي نوش�ت: از ام��روز ثبت نام داوطلب��ان انتخابات 
شوراياري محات تهران آغاز مي شود. اين انتخابات فرصت خوبي است 
تا با هم براي تحقق شعار تهران شهري براي همه تاش كنيم؛ شهري كه 

تغيير در آن از كوچه و محله هايش آغاز مي شود.
-----------------------------------------------------

 محمدصادق جهان بخش با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: 
مرد اونه كه موقع بخشش هم نخواد شرمندگي فقير رو ببينه يك عارف 

قزويني در شغل شريف راننده تاكسي.
-----------------------------------------------------
 دياني نوشت:  اي دوستاني كه وارد هر مسجدي مي شيد معماري 
خوشگلي مي بينيد ميگيد؛ اسام مسجد فان نمي خواد! اگر مسجد 
شيخ لطف اه، جامع عتيق شيراز، كبود گنبد، گوهرشاد، ميرچخماق 
و... ساخته نش��ده بود ما به چي افتخار مي كرديم!؟ نشانه هاي تمدن 

اسامي رو كجا مي ديدم؟! معماري اسامي چطور موندگار مي شد؟!
-----------------------------------------------------

 علي نادري توئيت ك�رد: تنها راه »نه به جن��گ« و جلوگيري از 
 .RQ4 جنگ، »مقاومت فعال« اس��ت، آن هم از جنس ماجراي پهپاد
يعني اگر ديديد كس��ي مقاومت در ش��رايط فش��ار را مي زند، بدانيد 
به دنبال تحميل جنگ بر كشور است. مقاومت كار واكسن را مي كند، 
كشور را در مقابل تحميل جنگ بيمه مي كند. مقابله با واكسيناسيون 

يعني تحميل جنگ. 
-----------------------------------------------------

 ابتكار نوشت: انتخابات شوراياري مظهر مردم سااري در مديريت 
محلي و فرصتي براي تغيير و بهبود كيفيت زندگي در محات تهران 
است. اميدوارم داوطلبان داراي انگيزه و تجربه در زمينه هاي شهرسازي، 
فرهنگي، اقتصادي، زيس��ت محيطي و اجتماعي و دوستداران تهران 

فرصت شركت در اين اتنخابات را از دست ندهند. 
-----------------------------------------------------

 نويد كمالي با انتشار اين عكس توئيت كرد: يكي از ويژگي هاي 
خوب دادگاه مفاسد اقتصادي نمايش بي پرده متهمان به افكار عمومي 
اس��ت كه در بين آنها آقازاده و داماد حاج آقا و نماينده سابق مجلس و 
البته منسوبان برخي مقامات ديده مي شوند تا مردم بدانند كه نظام با 

مفسد و فاسد در هر لباس و با هر رابطه اي تعارف ندارد!
-----------------------------------------------------

  مهدي خاكي فيروز توئيت كرد: واردات رس��مي لوازم بهداشتي 
و آرايش��ي به بهانه مديريت بازار ارز ممنوع شده است. آن وقت بازار پر 
است از كااهاي قاچاق غيراستاندارد كه سامت جامعه به ويژه كودكان، 
س��المندان و خانم ها را تهديد مي كند. در برخي لوازم آرايشي قاچاق، 

سمومي وجود دارد كه استفاده مكرر از آنها، موجب مرگ مي شود. 

چادر، ديگر لباس متهم نيست!
يك رويه اشتباه قضايي يك شبه برطرف شد 

»پوش�ش متهمان زن نبايد لزومًا چادر باش�د. مي توان ترتيباتي 
اتخاذ كرد كه هر متهم زن با همان پوشش�ي ك�ه به صورت عادي 
دارد منتها با رعايت ش�ئونات در دادگاه، دادس�را و زندان حضور 
يابد.« اين اظهارات رياست دس�تگاه قضا به دنبال حجم انتقادات 
مطرح ش�ده درباره ش�يوه پوش�ش زن�ان مته�م در دادگاه بود، 
اما نكته اينجاس�ت كه از زم�ان بي�ان واژه »مي ت�وان ترتيباتي 
اتخاذ ك�رد« تا عمل ب�ه اين حرف، فقط ۱۲س�اعت طول كش�يد. 
تحق�ق اين مه�م در عكس هاي منتش�ر ش�ده از فض�اي دادگاه 
متهمان كيمياخ�ودرو در روز گذش�ته مش�هود و واضح اس�ت. 
چادر حجاب برتر زنان عفيف و باحياست يا وسيله پوشاندن چهره  مجرم 

و كاهبردار؟! پاسخ ساده است، چادر، لباس متهم نيست!
به اين مصاديق دقت كنيد: 

-تصويري از يك خانم بي حجاب مس��ت و در حال رق��ص در يكي از 
خيابان هاي رشت منتشر مي شود كه باعث اختال خيابان و آزار مردم 
شده، اين خانم دستگير مي شود، اما در اولين تصويري كه از توضيحات 

وي منتشر مي  شود، چادر به سر دارد!
- خانمي كه در يكي از دادگاه هاي مفاسد اقتصادي به قيد وثيقه آزاد 
است، در دادگاه با چادر و ماسك حاضر مي شود، اما وقتي از دادگاه خارج 
مي شود چيزي كه حتي بتوان نام حجاب براي آن گذاشت در پوشش 
خود ندارد، دس��تكش ها را در مي آورد و ناخن هاي اك زده و ظاهر نه 

چندان موجه وي هويدا مي شود!
-دادگاه متهمان يك فساد اقتصادي برگزار شده و چند خانم كه قبًا 
با ظاهري ديگر پول مردم را باا كشيده اند، حاا چادر به سر در جايگاه 

متهم نشسته اند!
سؤال اين است، آيا فقط مردان دادگاه نامحرم هستند يا چادر به جاي 
پوشش، حكم شناسايي نشدن چهره را براي خانم هاي مجرم دارد؟! اصًا 

اين رويه و كج سليقگي در سيستم قضايي از كجا نشئت مي گيرد؟!
داس��تان تغيير رويه قضايي، از همين چند مصداق س��اده شروع شد. 
همزمان با شروع دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان كيميا خودرو بود 
كه شاكي با انگشت اشاره متهمان زن را كه در يك رديف، كنار يكديگر 
نشسته اند، نشان داد و خطاب به قاضي گفت: آقاي قاضي اين خانم ها 
اان خود را در چادر محفوظ كرده اند، اما زمان حضور ما در ش��ركت 
كيمياخودرو با موهاي بلوند و صورت آرايش كرده و ناخن هاي كاشته 

شده پول مردم را دزديدند!
سال هاست كه با همين رويه  اشتباه، مسئوان ناخواسته و به اسم ترويج 
حجاب، تصوير حجاب را در ذهن جامعه مخ��دوش كرده اند؛ انتقادي 
كه در جلس��ه با رئيس جديد قوه قضائيه هم مطرح مي شود و رئيسي 
مي  پذيرد و در اين باره مي گويد: »پوشش متهمان زن نبايد لزوماً چادر 
باش��د. مي توان ترتيباتي اتخاذ كرد كه هر متهم زن با همان پوششي 
كه به صورت عادي دارد منتها با رعايت شئونات، در دادگاه، دادسرا و 

زندان حضور يابد.«
تنها س��اعاتي بعد در دادگاه اين رويه اصاح مي شود تا هر كسي با هر 

حجابي كه بيرون از دادگاه داشته، در دادگاه حاضر شود. 
هر چند بايد چنين اقدامي را ميان پوش��ش يك خانم محجبه و متهم 
فاصله انداخت، تحسين كرد. اما ش��ايد بهتر باشد يك لباس مناسب 
براي بانوان متهم توس��ط دستگاه قضايي انتخاب ش��ود. افزون بر اين 
بسياري از رويه هاي غلط اين چنيني وجود دارد كه تأثيرات مخرب و 
برعكسي در اذهان عمومي به جا گذاشته است كه در فواصل زماني و 
رخدادهاي اين چنيني مي توان با يك نگاه درست و يك تصميم ساده 

به راحتي اصاح كرد! 
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ن دوم

اد ياب  ا ار  ب

 وزير امور خارجه كشور گفت: در حال حاضر ايران پرچمدار مبارزه 
جهاني عليه مواد مخدر است و اقدامات چشم گيري دراين زمينه انجام 

داده است. 
 ثبت نام انتخابات شوراياري ها در پايتخت آغاز شد. طبق گفته رئيس 

شوراي شهر تهران انتخابات پايان تير برگزار مي شود. 
 مديركل تعزيرات حكومتي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه لبنيات 
براساس نرخ مصوب بايد تا 6درصد افزايش قيمت داشته باشد، گفت: 

در حال حاضر افزايش جديد قيمت لبنيات غيرقانوني است. 
  چهار روز از بستن پل ۴۰ ساله گيش��ا مي گذرد. راه هاي دسترسي 
تغيير كرد؛ اطاع رس��اني درس��ت صورت نگرفت و م��ردم همچنان 
ساعت ها در ترافيك گيشا گرفتار هستند. پيشنهاد مسئوان اين است 

كه شهروندان از اپليكيشن هاي مسيرياب استفاده كنند. 
 دامپزشك باغ وحش تهران گفت: شيرهاي »ايلدا« و »هيرمان« به 

دليل رعايت استانداردها، به ايران اهدا شد ه  است. 

 نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
ش�مارش معكوس براي بسته ش�دن پرونده 
پنج�اه و يكمين آزم�ون سراس�ري ورود به 
دانشگاه ها آغاز شده است. به طوري كه ۱۰روز 
ديگر كنكور ۹۸ هم به خاطره ها مي پيوندد. بر 
اين اس�اس اخبار كنكوري رسانه ها جدي تر 
ش�ده اس�ت. اگرچه كنكور ديگ�ر آن يال و 
كوپال سابق را ندارد، با اين حال هنوز خيلي 
از نوجوانان كشور مس�ير آينده زندگي شان 
را به اين آزم�ون و نتيجه آن گ�ره زده اند. به 
هر رو فاز اجرايي آزمون سراس�ري امسال از 
روزگذشته و با انتشار اطاعيه مربوط به زمان 
و نحوه درياف�ت كارت ورود به جلس�ه آغاز 
شده و پنج ش�نبه ۱3تيرماه، جمعه ۱4تيرماه 
با برگزاري اين آزمون در پنج گروه آموزش�ي 
رياض�ي و فن�ي، علوم انس�اني، هن�ر، علوم 
تجرب�ي و زبان ه�اي خارجي تمام مي ش�ود. 

اي��ن روزها براي ي��ك ميليون و ان��دي نوجوان 
كشور و خانواده هايشان روزهاي نتيجه گيري از 
زحمات دوران تحصيل شان است. اگرچه كنكور 
دوپينگ��ي اصال��ت فرآيند س��نجش و پذيرش 
دانشجو را خدشه دار كرده و به نفع جيب عده اي 
سودجو از يك ارزيابي صاحيت هاي آموزشي و 
مهارتي به گردنه گير عمر نوجوانان تغيير صورت 
داده، با اين وجود قرار است دانش آموزاني از فيلتر 
كنكور عبور كنند كه خوب درس خوانده اند و به 
سرفصل هاي آموزشي سال هاي پاياني تحصيل 

مسلط تر هستند. 
از ط��رف ديگر مؤسس��ات كنك��وري اينقدر به 
داوطلبان الق��ا كرده اند كه يك تس��ت مي تواند 
نتيجه آزمون و سرنوشت داوطلب را تغيير دهد 
كه روزهاي منتهي به برگ��زاري آزمون به جاي 
رس��يدن به آرامش، به ماراتن بازخواني و دوره و 

ياد گرفتن يك تست بيشتر تبديل شده اند. 
عاوه ب��ر اينكه هر خبر مربوط ب��ه كنكور يعني 
نزديك ش��دن روز آزمون و پاي��ان فرصت درس 
خواندن. از وقتي تيرماه با برگزاري كنكور عجين 
شده، رس��انه ها هم از ابتداي اين ماه سراغ توليد 

خبر درباره اين آزمون مي كنند. 
به طوري كه ديروز رس��انه هاي جمعي س��راغ 

كنكور و جزئيات آن را از حس��ين توكلي مشاور 
عالي س��ازمان س��نجش آموزش كشور گرفتند 
و گفت: كارت ش��ركت در آزمون سراسري از ۹ 
تيرماه توزيع مي شود و اطاعيه مربوط به زمان 
دريافت و رفع نقص كارت ورود به جلسه كنكور 
۹۸ از ديروز دوشنبه سوم تيرماه ۹۸ روي سايت 

سازمان سنجش منتشر شده است. 
 تجربي ها باز هم كنكور را تصاحب كردند 
توكلي ضمن بيان اين مطلب اظهار كرد: آزمون 
سراسري ۹۸ براي رشته هاي با آزمون دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي براي پذيرش در دوره هاي 
روزانه، نوبت دوم )ش��بانه( با رقاب��ت تعداد يك 
ميليون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب برگزار مي شود 
و نحوه پرينت كارت و رف��ع نقص كارت ورود به 
جلسه كنكور ۹۸ از سوم تيرماه ۹۸ روي سايت 

سازمان سنجش منتشر مي شود. 
وي در ادامه تصريح كرد: در كنكور امسال تعداد 
۱6۴هزار و ۲۷۸ نفر در گروه آزمايش��ي رياضي 
و فني، تعداد 6۳۷ ه��زار و ۹۴ نفر در گروه علوم 
تجرب��ي ۲۸۲ ه��زار و ۱۵۱ در گروه آزمايش��ي 
علوم انساني، تعداد ۲۴ هزار و ۷6۹ نفر در گروه 
آزمايش��ي هنر و مابقي نيز در گروه آزمايش��ي 

زبان هاي خارجي ثبت نام كرده اند. 
مشاور عالي س��ازمان س��نجش آموزش كشور 
تأكيد ك��رد: كارت ش��ركت در آزم��ون تمامي 
گروه هاي آزمايش��ي به همراه برگ��ه راهنماي 
آزمون سراس��ري از ۹ ت��ا ۱۲ تيرم��اه ۹۸ براي 
مشاهده و پرينت، روي سايت سازمان سنجش 
قابل دسترس��ي خواهد بود. تمام��ي داوطلبان 
ازم است نسبت به دريافت پرينت كارت و برگه 

راهنماي آزمون در مهلت مقرر اقدام كنند. 
توكلي گف��ت: آزمون عموم��ي و اختصاصي 
داوطلبان گروه هاي آزمايشي رياضي و فني و 
علوم انساني، صبح پنج شنبه ۱۳ تيرماه، آزمون 
داوطلبان گروه هنر بعدازظهر پنج ش��نبه ۱۳ 
تير، آزمون داوطلبان گروه عل��وم تجربي در 
صبح جمع��ه ۱۴ تيرماه و آزم��ون داوطلبان 
گروه آزمايشي زبان هاي خارجي در بعدازظهر 
جمعه ۱۴ تير ۹۸ در ۳۸۱ شهرستان و بخش 
مختلف كش��ور و ۵۱۸ حوزه امتحاني برگزار 

خواهد شد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

ذي نفع ب�ودن اعض�اي كميس�يون حقوقي 
از جمله موضوعات مورد اش�اره در نشس�ت 
»بررسي طرح جامع آموزش و پذيرش وكالت« 
بود كه يكي از نمايندگان مجلس به آن اشاره 
كرد و در پاسخ به »جوان« پرونده پيگيري اين 
موضوع توسط مجلس فعلي را بست و گفت: 
به دليل ذي نفع  بودن نمايندگان مجلس طرح 
جديد وكالت به مجلس فعلي نمي رسد. اين در 
حالي است كه ضرورت ورود قوا به انحصارگري 
كان�ون وكا در راس�تاي ايفاي حق�وق عامه 
در اين نشس�ت م�ورد تأكي�د ق�رار گرفت. 
نشست »بررس��ي طرح جامع آموزش و پذيرش 

وكالت« در مركز انديش��ه و همفكري راهبردي 
بسيج )ماهر( برگزار شد. نقش تصدي گري كانون 
وكا به جاي تس��هيل گري، ضرورت ورود قوا به 
انحصارگري كانون وكا در راستاي ايفاي حقوق 
عامه و نيز شكس��ت قوانين انحصارگرانه از جمله 
موضوعات مورد اشاره در اين نشست بود.  نصراه 
پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس رقابت را 
در ارائه خدمات وكالت ضروري دانست و اعتقاد 
داش��ت: در حالت انحصار و نابرابري بازار عرضه و 
تقاضا رانت و فس��اد رخ خواهد داد.  به گفته اين 
نماينده مجلس شوراي اسامي، يكي از مشكات 
عدم شكست اين انحصار و كندي بررسي موضوع 

ف��وق در كميس��يون حقوق��ي و قضايي مجلس 
برمي گردد. به اين امر كه بسياري از اعضا، در اين 
موضوع ذي نفع به شمار مي  روند و اگر افراد تصميم 
گيرنده، ذي نفع باش��ند تالي فاس��د دارد و مانع 
تصويب طرح هايي مي شود كه مخالف منافع آنان 
است. در نهايت اين نماينده در پاسخ به »جوان« 
گفت: طرح وكالت به مجلس فعلي نمي رس��د و 
ممكن اس��ت اولويت هاي ديگري در كميسيون 
قرار بگيرد.  مه��دي بهراميان، رئيس س��ازمان 
بس��يج حقوقدانان با اش��اره به مصاديق مختلف 
حقوق عامه، انحصارگري وكا در زمينه س��لب 
بازار خدمات حقوقي را يك��ي از مصاديق حقوق 

عامه برشمرد و در اين باره بيان داشت: كانون هاي 
وكا اگر خودشان تغيير را آغاز نكنند، قوه مقننه 
به سبب جايگاه قانونگذاري و نظارتي و قوه مجريه 
از نظر وظايف مرتبط با رفع موانع اشتغالزايي براي 
فارغ التحصيان رش��ته حقوق باي��د ورود كنند. 
وي اضافه كرد: بازار خدمات حقوقي نيز به دليل 
انحصار، محدود شده است، زيرا اين كانون به جاي 
تس��هيل گري، وارد تصدي گري شده است.  علي 
سعدوندي، دكتراي بانكداري و اقتصاد مالي نيز 
از ديگر افراد حاضر در اين نشست بود كه اعتقاد 
داشت: كانون هاي وكاي دادگستري ايران به يك 

باشگاه فريبنده و انحصارگرا تبديل شده است. 

در نشست »بررسي طرح جامع آموزش و پذيرش وكالت« مطرح شد
ضرورت ورود قوا به انحصارگري كانون وكا در راستاي ايفاي حقوق عامه

گندم زماني 
  قضایي

صداي پاي كنكور پير مي آيد
جزئيات برگزاري آزمون سراسري سال ۹۸ اعام شد

   دانشگاه
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بدون تع��ارف بايد گفت انتق��ادات و تعاري��ف ام��روزي از وزارت نفت 
حد وسطي ندارد؛ بيش��تر اتفاقات يك ماه گذشته ريش��ه در نگاه هاي 
غيرتخصصی دارد ك��ه هر يك از طرفي��ن با چنگ زدن به حواش��ي و 
گسترش آن، مس��ير فروش نفت را س��خت كرده اند. كشاندن مباحث 
درون نظام به رسانه ها و فضاي مجازي از هر دو طرف موجب شده است تا 
درگيري ها اوج گرفته و هر يك از جبهه ها به تك و پاتك مشغول باشند. 
بخشي از منتقدان زنگنه و وزارت نفت، ديدگاه سياسي به وي دارند و از 
هر ابزاري براي انتقاد از وي بهره مي گيرند و در مقابل چهره هاي سياسي 
كه مانند همين افراد، چيز خاصي از نف��ت نمي دانند به دفاع از زنگنه 

مي پردازند كه عمدتاً از چهره هاي سياسي و پاتوقي زنگنه هستند. 
از توئيتر گرفته تا كانال هاي تلگرامي، حاشيه ها بيشتر گره خورده و در 
بازي پينگ پنگي كه شكل گرفته است، مديران اجرايي نفت براي مصون 
ماندن از اتفاقاتي كه پيشتر سر مديران نفت آمده، عقب كشيده و دست 
به هيچ كاري نمي زنند. موضوعي كه يك سال پيش در همين جريده به 

آن اشاره شد و امروز تبعات آن به خوبي نمايان است. 
نبود هيچ حد وسطي در انتقادات و مداحي ها، هر اتفاق بد يا خوبي را 
تبديل به يك كشمكش خس��ته كننده مي كند كه برايش خبرسازي 
مي شود. كمترين فش��اري به زنگنه موجب مي ش��ود تا غوغاسااران 
پرونده زنجاني را روي ميز بياورند و خبرسازي كنند و در مقابل، طرف 
ديگر با طرح موضوعاتي مانند جاسوس��ي از وزارت نفت يا بازداش��ت 
تعدادي از مديران كه بخش هايي از اينگونه خبرها دروغ اس��ت، فضا 

را متشنج كنند. 
البته يك نقد بزرگ به وزير نفت وارد اس��ت كه در پاسخ به نامه سعيد 
جليلي، يادداشتي را منتشر كرد و وي را حريف طلبيد تا در حضور سران 
قوا يا هر محفل ديگري، به مناظره با وي بنشيند. جليلي نيز به اين نامه 
پاس��خ داد و در ادامه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت به اين عضو 

مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داد. 
رسانه ها نيز با ورود به اين فضا، مي نويسند و مي گويند از موضوعاتي كه 
كمتر قرابتي به واقعيت دارد؛ چه بخواهيم و چه نخواهيم حاكم شدن 
چنين اتمسفري حواشي را مضاعف كرده و قطعاً دودش بر چشم كشور 
خواهد رفت. جنس اغلب انتقادها و فرافكني ها در هر دو طرف، سياسي 
است و بيشتر نشئت گرفته از احزابي اس��ت كه زنگنه و طرفدارانش و 

همچنين بخشي از منتقدانش به آن تعلق دارند. 
در اين ميان، صداي انتقاد درست چه در داخل حاكميت و چه در فضاي 
عمومي شنيده نمي شود؛ كاربري كه خواستار آزادي زنجاني از زندان 
شده و مي گويد وزير نفت بايد جاي او به زندان برود و مدير نفتي كه ادعا 
مي كند زنجاني گفته است به زودي جايش با زنگنه عوض مي شود، هر 

دو در اين كشمكش يك نقش را دارند. 
عده اي مي گوين��د وزارت نفت در اتاق هاي دربس��ته براي فروش نفت 
تصميم مي گيرد و عده اي ديگر در پاس��خ ب��ه آن مي گويند منتقدان 
منتفعان زنجاني هستند! گرچه ممكن است برخي افراد به دنبال ورود 
پرسود به معامات نفتي باشند ولي نمي توان بيشتر منتقدان را به زنجاني 
نسبت داد كه اينگونه وزارت نفت، با بهره برداري شگرف از بابك، جاي 
خالي به انتقادات مي دهد. عده اي كه بيرقي بلند مي كنند و از زيپ بسته 
وزير نفت مي گويند و طوري عنوان مي كنند كه زنگنه تخلف مالي ندارد 
كه گويي وزراي نفت گذشته همگي داراي مش��كات مالي و اخاقي 

بسياري بودند كه حتي برايشان حكم محكوميت صادر شده است!
زد و خورد دو گروه در شرايطي كه كشور نيازمند انتقادات درست است، 
موجب مي شود وقت و توان نظام اداري كشور براي مباحثي تلف شود 
كه بايد در دور زدن تحريم ها به كارگرفته شود. گويا كسي متوجه عمق 
شرايط امروز نيست و نگاه هاي عبادي – سياسي به نفت و وزير نفت، 

فرصت كار را به مجادله و سياسي كاري داده است. 

 سرنوشت مبهم توليد ارز ديجيتال 
در نظام اقتصادي ايران

 احتمال محاسبه هزينه برق استخراج 
بیت كوين با تعرفه صادراتي!

اخي�راً ش�ركت توانير ب�ا ص�دور اباغيه اي، دس�تور قط�ع برق 
توليدكنندگان ارز ديجيتال را صادر كرده اس�ت، اما خبر مي رسد 
همزمان وزارت نيرو به دولت پيشنهاد كرده تا هزينه برق با تعرفه برق 
صادراتي از توليدكنندگان ارز ديجيتال گرفته شود كه اين پيشنهاد 
تنها در صورت تصوي�ب در هيئت وزيران قابل اج�را خواهد بود. 
توليد ارز ديجيتال يا مجازي با استفاده از برق ارزان قيمت، اين روزها در 
حالي به خبر اول صنعت برق كشور تبديل شده كه فعاليت هاي اينچنيني 
مربوط به امسال نيس��ت و بررسي ها نش��ان مي دهد حداقل در سه سال 
اخير، فعاليت توليدكنندگان ارز ديجيتال در ايران ادامه داشته، اما آنچه 
باعث شده در هفته هاي اخير اين فعاليت، حساسيت زا شود به گونه اي كه 
دستور قطع برق كساني كه اقدام به توليد ارز ديجيتال مي كنند، از سوي 
مديرعامل شركت مادرتخصصي توانير صادر شد، اين است كه با افزايش 
فاصله بين ارزش ريال و دار در نيمه دوم سال گذشته و همچنين افزايش 
تقاضاي جهاني براي دادوستد با ارزهاي ديجيتال مخصوصاً بيت كوين ها، 
ايران كه برقي به مرات��ب ارزان تر از س��اير نقاط جهان دارد، به بهش��ت 
توليدكنندگان ارز ديجيتال تبديل شده اس��ت. روز گذش��ته خبر رسيد 
كه وزارت نيرو و صنعت برق كش��ور كه در پايش مستمر ميزان مصرف و 
توليد برق به منظور جلوگيري از بروز خاموشي ها در تابستان سال جاري 
هستند، با پديده اي جديد مواجه شده اند كه مي تواند به صورت غيرمجاز 
مصرف برق پيك را حتي تا ۲۰۰۰ م��گاوات افزايش دهد و اين به معناي 
ايجاد مشكل براي برق رساني مطلوب در تابستان سال جاري است. متعاقب 
همين مورد شركت مادرتخصصي توانير با صدور اباغيه اي، دستور قطع 

برق توليدكنندگان ارز ديجيتال را صادر كرد. 
اما وزارت نيرو براي حل اين مشكل، پيشنهادي را به هيئت دولت ارسال 
كرده تا هزينه برق با تعرفه ب��رق صادراتي از توليدكنندگان ارز ديجيتال 
گرفته شود كه اين پيشنهاد تنها در صورت تصويب در هيئت وزيران قابل 
اجرا خواهد بود. اگر دولت اين پيش��نهاد وزارت نيرو را به تصويب برساند 
به جاي شناسايي و قطع برق توليدكنندگان ارز ديجيتال، شاهد فعاليت آنها 
به صورت ضابطه مند خواهيم بود، حتي وزارت نيرو و شركت مادرتخصصي 
توانير مي توانند مش��وق ها و محدوديت هاي��ي را همانند بخش صنعت و 
كشاورزي، به منظور عدم مصرف برق توسط ماينر ها در ساعات پيك لحاظ 
كنند. »تسنيم« در همين رابطه نوشت: مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي 
صنعت برق با اشاره به غيرمجاز بودن مصرف برق توسط بيت كوين ها گفت: 
طبق دستور اعام شده به شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق، 

توليدكنندگان بيت كوين شناسايي مي شوند و برق آنها قطع مي شود. 
اين مقام مسئول با بيان اينكه استخراج هر بيت كوين معادل مصرف ۲۴ 
واحد مسكوني در سال اس��ت، ادامه داد: هنوز تعرفه مشخصي براي برق 
مصرفي بيت كوين تعريف نشده است كه البته پيشنهاد وزارت نيرو در اين 
خصوص به هيئت دولت ارسال شده و در حال بررسي در كميسيون هاي 
مختلف است كه پس از تعيين به همه شركت ها اباغ خواهد شد. رجبي 
مش��هدي گفت: پس از اباغ تعرفه برق بيت كوين ها، صاحبان اين مراكز 
مي توانند به ش��ركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق مراجعه و بر 
اساس ميزان مصرف درخواست خود را اعام كنند. وي افزود: اتصال اين 
مراكز به شبكه به دليل مصرف باا سبب ناپايداري برق و بروز مشكل براي 
ديگر مشتركين مي شود كه بر اين  اساس در هر نقطه اي شناسايي شوند، 

برق آنها قطع خواهد شد.

اگ�ر چ�ه بازارهاي�ي چ�ون ارز، طا و س�كه 
و خ�ودرو و مس�كن از فصل پاياني س�ال 96 
تاكنون نوس�ان هايي را تجربه كرد، اما به نظر 
مي رسد بازارهاي مذكور نه تنها به ثبات نسبي 
رس�يده اند، بلكه برخي از آنها ني�ز با تعديل 
منفي قيمت نيز روبه رو ش�ده اند، تحت تأثير 
همين فضا شاهد رشد بازار هستيم، به طوري 
كه اين بازار طي دو روز گذشته بيش از 8هزار 
و 500 واحد رش�د كرده اس�ت و ش�اخص كل 
اين بازار قله 242ه�زار واحد را براي اولين بار 
در تاري�خ بي�ش از 50 س�اله خود فت�ح كرد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، اقتص��اد اي��ران ط��ي 
18 م��اه گذش��ته وضعي��ت نوس��اني را تجربه 
كرده است، به طوري كه همزمان با نوسان قيمت 
ارز از فصل پاياني سال 96 به تدريج كليه بازارها 
دچار نوسان شد، در اين ميان هر چند جهش هاي 
قيمتي تلخي در برخي از بازارها رخ داد و اين اتفاق 
به مذاق برخي از دارن��دگان انواع دارايي خوش و 
فاقدان دارايي تلخ آمد، ام��ا اقتصاد مكانيزم هاي 
خود را دارد و مسير خود را طي مي كند، حال بعد از 
دوره نوساني طي شده به نظر مي رسد ثبات نسبي 
در بازارها برقرار شده است و برخي از بازارها حتي 

تعديل منفي قيمت را نيز تجربه مي كنند. 
هر چند مدتي اس��ت كه ارزش معامات روزانه 
بازار س��رمايه به زير يك هزار ميليارد تومان در 
روز كاهش داشته اس��ت و تع��داد معامات نيز 
تعديل منفي خورده است، اما شاخص هاي اصلي 
بازار به كمك رش��د قيمت س��هام شركت هاي 
حاضر در بازار با رشد همراه ش��ده اند، به طوري 

كه شاخص كل تنها در روزهاي شنبه و يك شنبه 
هفته جاري با رش��د بيش از 8هزار و 5۰۰واحد 

روبه رو شده است. 
در اين ميان ش��اخص ب��ورس ته��ران در جريان 
معامات روز گذشته با صعود بيش از 5هزار واحد 
براي اولين بار به س��طح ۲۴۲ ه��زار و 568 واحد 
رسيد، ارزش بازار نيز براي نخستين بار در محدوده 
9۲1 هزار ميليارد تومان قرار گرفت. رش��د مذكور 
كه به منزله كس��ب بازده��ي ۲/15 درصدي براي 
تمامي نمادهاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران 
بود، بيش از هر چيز تحت تأثير نمادهاي »جم پيلن«، 

»كگل« و »فواد« روي داد. 

  تقويت صنايع مرتبط با ساخت و ساز 
در ش��اخص ه��م وزن ني��ز ك��ه تقريب��اً وضعيت 
عمومي نماده��اي حاض��ر در ب��ورس را انعكاس 
مي دهد، وضعيت مثبت بود به طوري كه نماگر ياد 
ش��ده با صعود ۲/۲5 درصدي به ارتفاع 57 هزار و 
71۰ واحدي رسيد. اين رشد در گروه هايي همچون 
»س��يماني«، »انبوه س��ازي« و »دارويي« بيش از 
سايرين مشاهده مي شد. به نظر مي رسد همزمان 
با مطرح ش��دن س��اخت بيش از ۴۰۰ هزار واحد 
مسكوني كه اخيراً از س��وي وزير راه و شهرسازي 
عنوان شده اس��ت صنايع مرتبط با ساخت و ساز و 
همچنين انبوه سازي ها پيش��اپيش اثر تبعي طرح 

مذكور را درك كرده اند و س��هام بنگاه هايي كه در 
حوزه ساخت و ساز قرار مي گيرند، مسير رشد را در 

پيش گرفته است. 
اگر چه در روز شنبه هفته جاري شاخص كل بيش 
از 3هزار و 5۰۰ واحد رشد كرد، اما تعداد معامات 
۲۲5هزار و 865 مرتب��ه و ارزش معامات نيز در 
حدود 8۰۰ ميليارد تومان بود كه اين رشد با اين 
افت ارزش و مرتبه معامات نشان از ترديدهايي 
نس��بت به آينده و احتياط معامله گران به دليل 
ريسك هاي بين المللي موجود داشت. تا پيش از 
اين ارزش معامات 1/5 الي ۲هزار ميليارد تومان 
در روز بود و تعداد معامات نيز بيش از 3۰۰هزار 

مرتبه بود. 
در اين بين اما رشد روز گذشته شاخص كل با تقويت 
مرتبه معامات و ارزش معامات روزانه همراه بود 
كه به نظر مي رسد چشم انداز بازارها و ريسك ها نيز 
تغيير وضعيت به سوي بهبودي داده اند. بازارهاي 
جهاني در آستانه از س��رگيري مذاكرات تجاري و 
انتظار ب��راي رونمايي از ت��داوم عملكرد قدرتمند 
شركت هاي بزرگ كاايي در ماه خرداد اثر بسزايي 

در از سرگيري روند صعودي شاخص كل دارد. 
  نگاهي به ارزش معامات

حجم معامات ب��ورس تهران 3 ميلي��ارد و ۴9۰ 
ميليون س��هم و ارزش معامات آن ه��زار و 369 
ميليارد تومان ثبت شد كه از اين ميان هزار و 1۰9 
ميليارد تومان آن ارزش معامات خرد بوده است. 
در ميان نمادها ني��ز نماد »ش��يران«، »فملي« و 
»سفارس« بيش��ترين ارزش معامات را در بورس 

تهران به خود اختصاص دادند.

بورس تهران ركورد زد 
با ثبات نسبی در بازارهای ارز، سكه، طا، خودرو و مسكن شاخص كل بورس تهران به محدوده 242هزار واحد رسيد

 استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس 
در سازمان خصوصي سازي

مقرر ش�د س�ازمان خصوصي س�ازي، دفتري در اختي�ار هيئت 
تحقي�ق و تفح�ص ق�رار ده�د ت�ا اعض�اي هيئ�ت بتوانن�د در 
صورت لزوم بررس�ي هاي خ�ود را در اين س�ازمان انج�ام دهند. 
به گزارش تسنيم، عضو كيمس��يون اقتصادي مجلس با اعام اين خبر از 
برگزاري انتخابات هيئت رئيسه تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي 
خبر داد و گفت: بنده به عنوان رئيس هيئت تحقيق و تفحص و آقايان سيد 
علي ادياني، سيد ناصر موس��وي ارگاني و محمد جواد ابطحي به عنوان 
ساير اعضاي هيئت رئيسه اين هيئت انتخاب شده اند. سيدكاظم دلخوش 
اباتري با اشاره به آغاز فرآيند بررسي هاي هيئت تحقيق و تفحص از سازمان 
خصوصي سازي افزود: امروز نخستين جلسه با حضور تمامي اعضاي هيئت 
تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي س��ازي كه 15 نفر هستند، تشكيل 

مي شود تا درباره روند اجراي كار در اين پرونده تصميم گيري شود. 
وي افزود: مقرر ش��د س��ازمان خصوصي س��ازي، دفت��ري در اختيار 
هيئت تحقيق و تفحص قرار دهد تا اعض��اي هيئت بتوانند در صورت 
لزوم بررس��ي هاي خود را در اين س��ازمان انجام دهند. رئيس هيئت 
تحقيق و تفحص از س��ازمان خصوصي س��ازي، با دعوت از مردم براي 
همكاري در اين پرونده تصريح كرد: اگر فردي در سراسر ايران درباره 
خصوصي سازي ها و نحوه واگذاري ها اطاعات و مداركي در اختيار دارد 
به دفتر هيئت تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي در كميسيون 

اقتصادي مجلس ارسال كند تا مورد بررسي قرار گيرد. 
........................................................................................................................

 كاهبرداري ارزي ۳۰۰ میلیاردي
يك صراف از ۵۰ تاجر و كارخانه دار

ب�ه دنب�ال ش�كايت 50 ب�ازرگان و كارخان�ه تولي�دي از يك�ي 
از صرافي ه�اي اه�واز مبن�ي ب�ر كاهب�رداري در جري�ان 
خري�د ارز از س�امانه نيم�ا، صراف�ي مذك�ور پلم�ب ش�د. 
به گزارش »تسنيم«با حكم مقام قضايي در اهواز، يك صرافي كه به گفته 
شكات، در ليس��ت صرافي هاي مجاز بانك مركزي قرار داشت و تحت 
عنوان تأمين ارز واردات در قالب س��امانه نيما، به ميزان 3۰۰ ميليارد 

تومان، از 5۰ كارخانه و واردكننده ، كاهبرداري كرده بود، پلمب شد. 
همچنين بازپرس پرونده مذكور در اهواز در حكم صادره، از اداره مبارزه با 
جعل و كاهبرداري پليس آگاهي خواسته تا با مكاتبه با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، نسبت به حذف نام اين صرافي از سامانه نيما اقدام كند. 
اين كارخانجات مدعي هستند كه مبلغ حدود 3۰۰ ميليارد تومان را براي 
تأمين مواد اوليه خود از طريق سامانه جامع تجارت و ثبت از طريق صرافي، 
به حساب صرافي مذكور واريز كرده اند و اين مبلغ نيز به گفته صراف، به 
حس��اب فرد ديگري كه مورد تأييد سامانه س��نا بوده، به صورت قانوني 
منتقل شده است. همچنين شكات اين پرونده در مكاتبات جداگانه اي با 
رئيس كل بانك مركزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و دفتر امور خدمات 
بازرگاني وزارت صمت و معاونان اين وزارتخانه، خواستار پيگيري موضوع 

و جلوگيري از تعطيلي اين واحدهاي توليدي شده اند. 
........................................................................................................................
افزايش واردات گوشت قرمز به رغم حذف 

دار ۴۲۰۰ توماني
آم�ار رس�مي نش�ان مي ده�د به رغ�م ح�ذف ارز دولت�ي 
ب�راي واردات گوش�ت قرم�ز ام�ا مي�زان واردات اي�ن م�اده 
پروتئين�ي در س�ه ماه�ه ابت�داي امس�ال نس�بت ب�ه م�دت 
مش�ابه پارس�ال از نظ�ر وزن�ي ۳۷درص�د رش�د كرده اس�ت. 
بازار گوشت كه در برهه اي از سال گذشته با رش��د شديد قيمت و كمبود 
عرضه مواجه شده بود، مدتي است به ثبات نسبي در قيمت و ميزان عرضه 
رسيده است. سال گذشته همزمان با تخصيص ارز دولتي براي واردات انواع 
كاا، قيمت گوشت قرمز نيز افزايش يافت و دولت ناچار شد اقدامات ويژه اي 
براي تنظيم بازار اين محصول تدارك ببيند. به رغم تخصيص ارز دولتي براي 
واردات گوشت گرم و منجمد، قيمت ها همچنان افزايش مي يافت و قيمت 
براي مصرف كننده تناس��بي با حجم ارز ۴۲۰۰ تخصيصي از سوي دولت 
نداشت، از اين رو با آغاز فصل بهار و افزايش توليد گوشت داخلي، دولت از 
ابتداي امسال تخصيص ارز دولتي به گوشت را متوقف كرد. پس از خروج 
گوشت از اين فهرست، مطابق با بررسي هاي مركز آمار ايران، قيمت گوشت 
اگرچه بسيار كند، اما روند كاهشي به خود گرفت به گونه اي كه در ارديبهشت 

ماه در مجموع شاهد كاهش ۰/6 درصدي در قيمت اين كاا بوده ايم. 
همچنين بررسي روند واردات اين ماده پروتئيني طي سه ماه گذشته از 
سال جاري نشان مي دهد كه در اين مدت 31 هزار و 11 تن گوشت قرمز 
سرد به ارزش 1۲7 ميليون دار به كشور وارد شده است كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 36/99 درصد از نظر وزن و ۲7/55 درصد از نظر ارزش 
رشد كرده است. در اين مدت گوشت قرمز سبك گرم نيز به ميزان 7 هزار 

و 778 تن و به ارزش 51 ميليون دار به كشور وارد شده است. 
........................................................................................................................

 تثبیت ۳۸۰ هزار شغل 
با حمايت از ۱۸۰۰ بنگاه صورت گرفت

با حمايت از ۱800 بنگاه توليدي، زمينه تثبيت اش�تغال براي ۳80 
هزار نيروي كار فراهم شد. 

مدير كل حمايت از مش��اغل و بيمه بيكاري وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي با اعام اين خب��ر گفت: براي صيانت از ني��روي كار يكي از 
برنامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي »تثبيت اشتغال موجود« 
است. كريم ياوري در گفت وگو با »فارس« افزود: با تأكيد وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در راستاي اجراي سياست تثبيت اشتغال موجود 
در سال 97 با رصد، پيگيري، تشكيل جلسات متعدد استاني و كشوري، 
بين بنگاه هاي اقتصادي مشكل دار و سازمان ها و ادارات ذيربط بيمه اي، 
مالياتي، بانكي و. . . با حماي��ت از 18۰۰ بنگاه توليدي براي 38۰ هزار 

نيروي كار »تثبيت اشتغال« صورت گرفت. 
كريم ياوري افزود: خوشبختانه در سال جاري به استناد بند الف تبصره 
18 قانون بودجه 98 به دولت اجازه داده شده بخشي از اعتبارات مندرج 
در جدول تبصره 1۴ قانون مذكور را در قالب »وجوه اداره شده با ارائه 
سود كمك با عوض«؛ با منابع موضوع ماده 5۲ قانون الحاق برخي موارد 
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در چار چوب مصوبات 
هيئت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين 
تسهيات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه هاي ايجاد اشتغال مولد، 
»تثبيت اشتغال« موجود اجراي سياست هاي بازار كار و تكميل اجراي 
برنامه هاي بند الف تبصره 18 قانون هزينه نمايد. وي گفت: در اين راستا 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن تأكيد به زير مجموعه، ش��خصاً 
پيگيري مستمري را براي حل مشكات بنگاه هاي اقتصادي در جهت 
صيانت از نيروي كار و »تثبيت اشتغال« موجود و پايداري توليد و حفظ 

سياست بنگاه ها داشته كه نتايج مثبت آن در آينده اعام خواهد شد.

در ش�رايطی كه يارانه نقدی 45هزارتومانی با 
تورم های س�ال های اخير تنها درآمد مستمر 
برخی  از مردم  اس�ت و تحريم ه�ای ناعادانه 
امريكا معيشت ملت را هدف قرار گرفته است و  
روزهايی پيش می آيد  كه با  پيروزی های غرور 
آفرين در عرصه دفاعی تنگنای معيشت  كمی 
برای مردم قابل تحمل می ش�ود اما در مقابل، 
وقتی مديرعامل صندوق بازنشستگی كشوری 
از حقوق و دستمزد چند  ده ميليونی برخی از 
مديران ضعي�ف مجموعه  تابع�ه  پرده برداری 
می كند كه تنها يكی از آنها حقوق ماهانه اش در 
حدود 6۳ميليون تومان بوده است، بی شک بار 
روانی منفی برای افكار عمومی ايجاد می شود 
از اي�ن رو  ج�ای دارد در جنگ اقتص�ادی كه 
قرار گرفته اي�م دولت و ق�وه قضائيه و مجلس 
شورای اسامی به سرعت با عوامل پرداخت و 
دريافت حقوق های نجومی برخورد قاطع كند.

به گزارش »جوان«، در حالي كه بعد از رس��وايي 
حقوق هاي نجومي در س��ال 95 مقرر بود سامانه 
حقوق و دستمزد مديران دولتي عملياتي شود، اما 
تاكنون اين س��امانه به اتمام نرسيده است. در اين 
بين، مدير جوان صندوق بازنشس��تگي كشوري، 
اقدام به انتشار ليس��ت حقوق و دستمزد مديران 
هلدينگ ه��اي تابع��ه صن��دوق ك��رد تا نش��ان 
دهد اگ��ر قرار باش��د كاري انجام ش��ود، مي توان 
آن كار را حت��ي تا فراهم آمدن زير س��اخت هاي 
ازم نيز به س��اده ترين ش��كل ممكن انجام داد. 
هزينه جاري ماهانه كش��ور به مح��دوده ۲۲هزار 
ميلي��ارد تومان رسيده اس��ت و ح��ال آنكه گفته 
مي شود عموم اين هزينه مرتبط با حقوق و دستمزد 
است و بي ش��ك ريخت و پاش هاي فراواني در اين 
رابطه انج��ام مي گيرد، از اين رو تعل��ل در رابطه با 
راه اندازي سامانه حقوق و دستمزد و نظام مند كردن 
پرداخت هاي حقوق و دس��تمزد ذيل س��رفصل 
هزينه هاي جاري بودجه عمومي كشور از اهميت 
قابل  ماحظه اي برخوردار اس��ت ك��ه مي توان تا 
فراهم آمدن زير س��اخت هاي ازم براي راه اندازي 

س��امانه به روش هاي س��اده اي ليس��ت حقوق و 
دستمزد مديران و همچنين كاركنان بخش هاي 
 دولتي و عموم��ي غير دولتي را نش��ر عمومي داد. 
  2س�ال از ماج�رای حقوق ه�ای نجومی 

می گذرد
سال 95 كه رس��وايي فيش هاي نجومي برخي از 
مديران دولتي در جامع��ه رخ داد و اين حقوق ها و 
امتيازها تعجب افكار عمومي را در پي داشت، علي 
طيب نيا، وزير وقت اقتصاد بخش دولتي را مساوي 
با حقوق نجومي، مازاد نيروي انس��اني، سفرهاي 
خارجي، ناكارآمدي، رانت و. . . معرفي كرد، از اين 
رو مقرر شد با راه اندازي سامانه اي حقوق و دستمزد 
مديران اعم از بخش دولت��ي و عمومي و. . . در اين 

سامانه انعكاس يابد. 
هر چند كه كارهايي دراين مدت براي راه اندازي 
سامانه مذكور انجام گرفته است، اما گويا در جريان 
بودجه س��نواتي، وظيفه عملياتي كردن س��امانه 
مذكور از س��ازمان امور اس��تخدامي كشور )ذيل 
نظر رياس��ت جمهوري( به خزانه داري كل كشور 
)ذيل وزارت اقتص��اد( انتقال يافته اس��ت كه اين 
انتقال وظيفه با نقد هايي روبه رو شده اس��ت، زيرا 
بسياري از دستگاه ها از خزانه داري بودجه دريافت 
نمي كنند و حال آنكه خزانه داري احاطه اي بر اين 
بخش ها ندارد، به طور نمون��ه درآمد و هزينه هاي 
اختصاصي برخي از دس��تگا ه ها ب��ا مجوز مجلس 
س��اانه بيش از 5۰ هزار ميليارد تومان اس��ت كه 
حتي ديوان محاس��بات نيز نظارتي بر اين دخل و 
خرج ها ندارد، حال چگونه خزانه داري كل كش��ور 
مي تواند اين بخش ها را ملزم به نشر اطاعات حقوق 
و دس��تمزد مديران كند،  در عين حال بايد توجه 
داشت كه سازمان امور استخدامي كل كشور ذيل 
رياست جمهوري است و مي توانست در اين رابطه 

مثمر ثمر تر عمل كند. 
در اين ميان، بايد توجه داش��ت كه از سال 95 تا 
كنون و در پي رسوايي حقوق هاي نجومي برخي 
از مديران دولتي جامعه در انتظار عملياتي شدن 
س��امانه حقوق و دستمزد اس��ت و تازه مشخص 

نيس��ت در جريان عملياتي ش��دن اين س��امانه 
اطاعات نش��ر عمومي يابد يا خير، اما نتيجه هر 
چه كه باش��د، روز گذش��ته مدير جوان صندوق 
بازنشستگي كشوري با بيش از يك ميليون و ۴۰۰ 
هزار مستمري بگير، با انتشار عمومي فيش حقوقي 
چند تن از مديران هلدينگ هاي تابعه نشان داد 
كه اگر قرار به شفاف سازي باشد در كمترين زمان 
و به س��اده ترين روش ممك��ن و ابزارهاي متعدد 
دم دستي مي توان اين كار را انجام داد، اما به نظر 
مي رسد بوروكراس��ي در حوزه مديريتي بهانه اي 
شده است تا برخي از كار ها انجام نشود يا اينكه به 

بعدها موكول شود. 
 مبارزه همگانی با فساد در هر سطحی

اصاح��ات س��اختاري اقتص��اد اي��ران و توس��عه 
شفافيت جزو موضوعات ملي اس��ت كه در شرايط 
كنوني تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ايران كليه 
اقتصاد دانان از هر جناحي و مستقان بر آن اتفاق نظر 
دارن��د از اين رو با پرهي��ز از سياس��ي كاري بايد از 
طرح ه��ا،  برنامه ها و اقداماتي ك��ه در جهت اصاح 
ساختار و شفافيت اقتصادي است، حمايت به عمل 
آيد در همين راستا، مديرجوان صندوق بازنشستگي 
كش��وري در راس��تاي ارتقاي ش��فافيت اقدام به 
انتشار ليست حقوق و دستمزد تعدادي از مديران 

هلدينگ هاي تابعه صندوق بازنشستگي كرد. 
  درياف�ت حق�وق نجوم�ی توس�ط مدير 

ضعيف
س��يد ميعاد صالحي در اينس��تاگرام خود نوشت: 
س��ال هاي س��ال اس��ت كه مردم خواهان انتشار 
عمومي حقوق و مزايا و ساير دريافتي هاي مديران 
هس��تند، اما اين امر مهم، همچن��ان در تعارفات 
دستگاه هاي قواي مختلف عملي نشده يا به صورت 

ناقص اجرا شده است. 
صالحي تأكيد كرد: اين نخستين بار است كه ميزان 
مجموع حق��وق، مزايا، اضاف��ه كار، كارانه، پاداش 
و. . . يك دستگاه اجرايي منتش��ر مي شود و افراد 
مي توانند با مراجعه به سايت صندوق بازنشستگي 
به آدرس www. cspf. ir از جزئيات حقوق و مزايا 

مديران صندوق بازنشستگي مطلع شوند. 
مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري افزود: 
در اين ش��رايط س��خت اقتص��ادي ب��راي مردم، 
دريافتي هاي چند ده ميليون��ي برخي از مديران، 
قلب ما را هم مانند ش��ما به درد مي آورد. به ويژه 
مديراني كه عملكرد ضعيفي داشته و بيشتر به فكر 
جيب خودشان بوده اند تا جيب بازنشستگان. وي 
با تأكيد بر اينكه ما نسل سومي ها در حال عمل به 
قولمان براي ش��فافيت هستيم، تصريح كرد: ساير 
دستگاه هاي دولتي، حاكميتي و عمومي را نيز به 
چالش اعام حقوق دعوت مي كنيم تا شفافيت را نه 

در شعار كه در عمل محقق كنند. 
طبق اطاعيه صندوق بازنشستگي كشوري ميزان 
خالص دريافتي جمش��يد تق��ي زاده) مديرعامل 
پيش��ين صندوق بازنشس��تگي كش��وري  ۲5/6 
ميليون تومان (نعمت اه ايزدي) عضو هيئت مديره 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري (  19/۴ ميليون 
تومان، محمدمهدي انتشاري) عضو هيئت مديره 
صندوق بازنشستگي كشوري ( 18/۲ ميليون تومان، 
كمال الدين پيرموذن) عضو هيئت مديره صندوق 
بازنشستگي كشوري ( 18/۲ ميليون تومان، عليرضا 
سياسي راد) عضو هيت مديره صندوق بازنشستگي 
كش��وري ( 17/1 ميليون تومان، عل��ي اكبر عرب 
مازار) عض��و هيئت مديره صندوق بازنشس��تگي 

كشوري ( 16/9 ميليون تومان معرفي شده است. 
طبق گزارش حقوق و مزاياي دريافتي مدير عامل 
و اعضاي هيئت مديره ش��ركت س��رمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي كشوري در سال 1397محمد 
رضا رستمي) مديرعامل ش��ركت سرمايه گذاري 
صن��دوق بازنشس��تگي كش��وري ك��ه در حوزه 
انرژي فعال اس��ت و ش��ركت هاي زياد بورس��ي و 
غير بورس��ي ذيل خ��ود دارد(  متوس��ط ناخالص 
دريافتي ماهانه 317,86۰,1۲۲ ريال و متوس��ط 
دريافتي خالصش ۲3۰,5۰۰,956ريال و حجت اله 
اس��ماعيلي عضو هيئت مديره  متوس��ط ناخالص 
دريافتي ماهانه اش ۲۲3,73۲,687 ريال و دريافتي 

خالصش 18۴,9۲5,۰۰۰ ريال مي باشد. 
گ��زارش حقوق و مزاي��اي دريافت��ي مدير عامل 
و اعضاي هيئت مديره ش��ركت س��رمايه  گذاري 
آتيه صبا در س��ال 1397نش��ان مي دهد كه ولي 
آذروش ) مديرعامل( متوس��ط ناخالص دريافتي 
ماهان��ه اش 631/۰7۰/1۲۴ري��ال، متوس��ط 
خال��ص دريافت��ي ماهان��ه اش 53/9 ميلي��ون 
تومان ، علي محم��د عليخ��ان زاده) عضوهيئت 
مديره( ۴۴/6ميلي��ون توم��ان وس��يد عليرضا 
ميرنيا) عضوهيئت مديره(۲۲/1 ميليون تومان و 
عليرض��ا بيگدلي)عضوهيئت مديره( 1/۲ ميليون 

تومان معرفي شده است. 
از سوي ديگر، حقوق و مزاياي دريافتي مدير عامل 
و اعضاي هيئت مديره شركت سرمايه گذاري صبا 
جهاد در س��ال 1397 نش��ان مي دهد كه علي 
رومي، مدي��ر عامل )س��ابق(  متوس��ط ناخالص 
دريافتي ماهانه ۲6۲,۰5۰,۴۴7ريال و  متوسط 
خالص دريافتي ماهان��ه اش نيز ۲11,16۲,۲3۰ 
ريال مي باش��د و در اين ميان نكت��ه قابل توجه 
اين اس��ت كه فخراله موايي،  مدير عامل و نايب 
رئيس هيئت مديره حقوق و دس��تمزد و مزاياي 
دريافتي اش انعكاس نيافته اس��ت كه اين رسانه 
پيگير موضوع خواهد ش��د تا مشخص شود چرا 

خبري از انعكاس اين موضوع نيست. 
گفتني اس��ت كه موارد فوق منتخبي از حقوق و 
دستمزدها بود كه در آينده تاش مي شود گزارشي 

مستقل با اين محور انعكاس يابد.

وحیدحاجیپور

حقوق 6۳ میلیونی مدير ناكارآمد!
 مدير جوان صندوق بازنشستگي كشوري

ليست حقوق و دستمزد مديران هلدينگ هاي تابعه صندوق  را  منتشر كرد

هادیغامحسینی
گزارشیک

گزارش2
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    جيسون رضاييان در روزنامه شرق

حميدرضا جعفريان نوشته: به بهانه گاندو خوب است يادي هم 
بكنيم از مقاله جيسون رضائيان در شرق با عنوان »كاميابي 
روحاني، تغيير نگرش جهان به ايران« و سامي كنيم به همه 

ساده انديشان، متوهمان و خائنيِن گرامي!

-----------------------------------------------------------
    دليلي بر فروپاشي هژموني امريكا

 جواد آقايي در توئيتي نوشته: وقتي ميگيم هژموني امريكا در حال فروپاشيست 
يعني همين كه ترامپ از تهديد به تشكر مي رسد و كمتر از دو روز پس از ساقط 
شدن گلوبال هاوك از ايران تشكر مي كند كه هواپيماي سرنشين دار امريكا را 

نزده است!
-----------------------------------------------------------

   پيش شرط يعني همين
 مريم توانا در توئيتي نوشته: ترامپ: بدون هيچ گونه پيش شرطي آماده مذاكره 
هستيم، هرگونه توافق با تهران بايد شامل موشك هاي بالستيك ايراني نيز باشد. 
لقمه به اين بزرگي)موش��ك هاي بالس��تيك( رو بدون پيش غذا )پيش شرط( 
مي خورين، خفه نشين يه وقت؟ يكي رو تو ده راه نمي دادند، سراغ خونه كدخدا 

رو مي گرفت.
-----------------------------------------------------------

  لزوم آموزش به امريكايي ها!
 حجت اه عبدالملكي نوش��ته: امريكايي ها ميگن گلوبال هاوك ناخواسته وارد 
فضاي ايران شده، عمدي نبوده. چند سال پيش هم سرنشيناي دستگيرشده 
قايق متجاوزشون گفته بودن سيستمامون قاطي كردن! اشتباهي وارد آب هاي 
ايران شديم! اگه اينا اينقد خبيث نبودن، مي گفتيم متخصصاشون بيان وردست 

بچه هاي خودمون، يه كم فناوري ياد بگيرن.
-----------------------------------------------------------

  وضعيت قرمز در وزارت نفت
 علي قلهكي در توئيتي نوشته: وضعيت وزارت نفت قرمزه. هر روز يه خبر فساد 
داره از كليدي ترين وزارتخانه دوران »فنا برجام« ش��نيده ميشه. اگر ساختاِر 
»فسادخيز« وزارت زنگنه)ببخشيد نفت( هر چه سريع تر دچار تغييرات نشود 
تا س��ال ها بعد از دولت دوازدهم بايد در حال جمع كردن حواشي وزارِت نفِت 

آن باشيم.
-----------------------------------------------------------

  جنگ با ايران، مادر همه باتاق هاست
سيدكميل باقرزاده با انتش��ار تصوير رهبري در كنار سامانه 
موشكي سوم خرداد )مربوط به نمايشگاه صنايع دفاعي سال 
93( در اينستاگرام خود درباره احتمال جنگ امريكا با ايران 
ُ الُملك  ِ َوَقَتَل داووُد جالوَت َوآتاُه اهه نوشت: َفَهَزموُهم بِإِذِن اهه
ِ الّناَس بَعَضُهم بَِبعٍض لََفَسَدِت اأَرُض  َوالِحكَمَة َوَعلهَمُه ِمّما يش��اُء َولَوا َدفُع اهه
َ ذو َفضٍل َعلَي العالَميَن:  مستكبران گردن كشي مي كنند و خود را برتر  َولكنه اهه
از ديگران مي دانند. همه زرق و برق و خرجي كه مي كنند و ش��وكتي كه به هم 
مي زنند، براي آن است كه ديگران حس��اب كار دستشان بيايد و قواً و عمًا به 

برتري آنها اعتراف كنند و جايگاه وااي ايشان را به رسميت بشناسند. 
اما اگر حكايت مستكبراني چون فرعون و نمرود و جالوت را در قرآن دنبال 
كنيد، خواهيد ديد كه سيره و س��نت و اراده الهي بر اين تعلق گرفته است 
كه شوكت و جبروت و ابهت پوش��الي آنان را به ذليانه ترين شكل ممكن 
در هم شكند و آنها را خوار و خفيف س��ازد. نمرود را حشره اي ناچيز از پاي 
درمي آورد و فرعون و لشكريان تا بن دندان مسلحش ناباورانه در مقابل چشم 
موسي و همراهان بي ساح و بي دفاعش غرق مي شوند و جالوت عربده كش 
را داوود جوان با سنگي كوچك به قتل مي رس��اند و با قتل او ستون خيمه 

سپاه كفر فرو مي ريزد. 
ساقط شدن فخر صنعت پهپاد امريكا توسط يكي از سامانه هاي موشكي بُرد 
متوسط ايران گوشه اي از حقيقتي است كه واشنگتن پست چند هفته قبل 
نسبت به آن هشدار داده بود: »جنگ با ايران، مادر همه باتاق ها خواهد بود، 

چون ايران مي تواند با تاكتيك هاي نامتقارن خود، امريكا را فلج كند.« 
بي ترديد آنچه براي مس��تكبران دردآورتر از خسارت هاي مالي است، ُخرد 
شدن تصوير هيبت و جبروتي اس��ت كه از خود در ذهن مخاطبان جهاني 
برساخته اند. قيمت  پهپاد ساقط شده امريكايي در برابر ضربه اي كه حيثيت 
ابرقدرتي امريكا خورد هيِچ هيچ است! دست و پا زدن هاي خنده دار ترامپ 
از ديروز تا ح��اا در واكنش به خبر انهدام نماد قدرت اس��تخباراتي اياات 
متحده، به خوبي نمايانگر سوزشي اس��ت كه به جان جبهه كفر و استكبار 

افتاده است. 
چرخي هم اگ��ر در صفحات فعاان ش��اخص جهان ع��رب و كامنت هاي 
مخاطبان درباره اس��قاط پهپاد امريكايي بزنيد، عزت اسام و ايران و ذلت 
استكبار و امريكا را بيشتر لمس خواهيد كرد. رحمت و رضوان خدا بر امام 
راحل عظيم الشأن ما كه فرمود: »من با اطمينان مي گويم اسام ابرقدرت ها 

را به خاك مذلت مي نشاند.«

قاضي زاده هاشمي:
 سامانه شفافيت حقوق و مزاياي مديران

هنوز راه اندازي نشده است
عض�و فراكس�يون نمايندگان واي�ي مجلس 
گفت: هن�وز دولت س�امانه ش�فافيت حقوق 
و مزاي�اي مدي�ران را راه ان�دازي نك�رده 
اس�ت ك�ه م�ا اي�ن موض�وع را در مجل�س 
مي كني�م.  پيگي�ري  ج�دي  ص�ورت  ب�ه 
سيداحسان قاضي زاده هاشمي در گفت وگو با مهر، 
درباره آخرين وضعيت راه اندازي سامانه حقوق و 

دس��تمزد مديران، گفت: بر اس��اس ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه، دولت 
مكلف شد طي سال اول اجراي قانون برنامه نس��بت به راه اندازي سامانه ثبت 

حقوق و مزايا اقدام كند اما هنوز اين اقدام صورت نگرفته است. 
وي با اشاره به اينكه هنوز سامانه حقوق و دستمزد مديران راه اندازي نشده است، 
افزود: مردم بايد بدانند كه مقامات و مديران چه ميزان حقوق دريافت مي كنند 

و از طريق سامانه اي به آن دسترسي داشته باشند. 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس تأكيد كرد: ما نمايندگان باي��د از ابزارهاي 
نظارتي خود بيش از پيش به��ره بگيريم و دولت را ملزم به راه اندازي س��امانه 

شفافيت حقوق و دستمزد مديران و مسئوان و اجراي قانون كنيم. 
قاضي زاده هاشمي با اشاره به اينكه شفافيت يكي از مسائل مهمي است كه نظام 
را مصون نگه مي دارد، اظهار داشت: مردم همواره ثابت كرده اند پاي ارزش هاي 
نظام و انقاب ايستاده اند و مسئوان هم بايد با شفافيت درآمد خود ثابت كنند 

كه به دنبال شفافيت هستند. 
وي با بيان اينكه رابطه مردم و مسئوان ازم و ملزوم هم است و نبايد يك سويه 
باشد، خاطرنشان كرد: مردم بايد به اطمينان برسند كه مسئوان از خودشان 
هس��تند و به دنبال كتمان و پنهان كاري نيستند كه يكي از راه هاي تحقق اين 

مسئله، شفافيت حقوق و دستمزد آنان است.

نشس�ت با س�فرا و نمايندگان خارج�ي مقيم 
ايران فرص�ت خوبي ب�راي رئيس ق�وه قضائيه 
كشورمان فراهم كرد تا در فضايي آرام به تبيين 
رويكرد ايران نسبت به حقوق بشر بپردازد و در 
كنار آن از نقض حقوق بش�ر توس�ط دولت هاي 
ديگر عليه م�ردم اي�ران بگوي�د؛ از ده ها هزار 
مجروح ش�يميايي جنگ هش�ت س�اله صدام 
عليه مردم ايران كه س�اح هاي ش�يميايي اش 
را دولت ه�اي اروپاي�ي در اختي�ار ص�دام قرار 
دادند، از ه�زاران قرباني ترورهاي كور منافقين 
در ايران كه در همه اين س�ال ها م�ورد حمايت 
دولت ه�اي غرب�ي ب�وده و هس�تند و از اينكه 
كس�اني كه خود بيش�ترين نقض حقوق بشر را 
داش�ته اند، حاا مدعي حقوق بش�ر ش�ده اند. 
حجت ااسام س��يدابراهيم رئيسي در ديدار سفرا 
و نمايندگان كشورهاي خارجي به مناسبت هفته 
قوه قضائيه اظهار داش��ت: جمهوري اسامي ايران 
بر پايه ايمان به ارزش هاي اس��امي و كرامت برپا 
شده است. از آنجا كه كرامت به انسانيت انسان تعلق 
دارد و فطرت انساني خاف اين موضوع را برمي تابد 
مي تواند نقطه خوبي براي تفاهم باش��د. جمهوري 
اسامي ايران حفظ كرامت انساني را در مناسبات 
اجتماعي و سياسي داخل كشور به عنوان سرلوحه 
اقدامات خود قرار داده و عرصه بين المللي همواره 
مدافع صلح، عدالت گرايي و توجه به حقوق بشر بوده 
است. رعايت حقوق بشر اسناد و مبناي هر تصميم و 

اقدام در جمهوري اسامي ايران است. 
  حقوق مردم ايران جز با مقابله با استكبار 

تأمين نمي شد
رئيس��ي با تبيين اين نگاه جامع انقاب اسامي به 
كرامت و حقوق بش��ر همراه با عدالت طلبي، گفت: 
اين حقيقت منجر به درهم شكس��تن آن س��امان 
فكري و سياسي شد كه دولت و ملت را ملك طلق 
خود مي پنداشت و حقوق آنان را به حاشيه مي برد 
اما انقاب اس��امي حق��وق مردم را از حاش��يه به 
متن آورد. اين حقوق بنيادين تأمين نمي شد مگر 
اينكه انقاب با قدرت هاي اس��تكباري كه با دولت 
دست نش��انده خود حيات مردم ايران را در دست 
داشتند، مقابله مي كرد. اين اقدامات توجه به آزادي 
حق تعيين سرنوشت و برابري اجتماعي براي همه 

ايرانيان بود. 
    آيين دادرس�ي ايران يكي از به روزترين 

آيين هاي دادرسي است
رئيس ق��وه قضائيه اف��زود: امام خامن��ه اي با ارائه 
سياست هاي كلي در حوزه هاي خانواده، جمعيت 
و س��امت به منظور تحقق گام ه��اي بزرگي را در 
راستاي صيانت از كرامت اس��امي برداشته است 
و با جرئ��ت مي گويم ك��ه آيين دادرس��ي در نظام 
قضايي جمهوري اسامي ايران يكي از دقيق ترين 
و به روزترين آيين هاي دادرس��ي اس��ت كه حقوق 
متهم و عامه به نحو روشن و وس��يع در آن رعايت 

شده است. 
وي بار ديگر با تأكيد بر اينكه جمهوري اسامي ايران 

يك نظام مردم ساار است، افزود: مردم ايران در سال 
اول انقاب اسامي براي انتخاب مدل نظام سياسي 
آزادانه در انتخابات شركت كردند و بيش از 98درصد 
به جمهوري اس��امي رأي دادند و بعد از آن نيز در 
انتخابات هاي ديگري نمايندگان خود را براي تدوين 
قانون اساس��ي انتخاب كردند و در يك رفراندوم به 
قانون اساسي تدوين شده رأي دادند و همچنين در 
دو انتخابات ديگر در س��ال هاي آغازين نمايندگان 

خود در مجلس و رئيس جمهور را انتخاب كردند. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه فصل س��وم قانون 
اساسي تماماً به احصای حقوق مردم و لزوم احترام 
و پاسداش��ت آن اختصاص يافته اس��ت، گفت: در 
جمهوري اس��امي ايران اتخاذ هر تصميم و انجام 
هر اق��دام در پرتو ماحظه و رعاي��ت حقوق مردم 
اس��ت و تصميم ها با فش��ار بيگانگان دچار تغيير و 

تحول نمي شود. 
   به دليل گرايش هاي سياسي

 ايران محكوم به نقض حقوق بشر مي شود
وي ادامه داد: با وجود دستاوردهاي ذكر شده برخي 
كش��ورها به واس��طه گرايش هاي سياسي تاش 
مي كنند ايران را به نقض حقوق بشر محكوم كنند، 
اين در حالي است كه حقوق بشر زماني نقض شد كه 
صدام حسين با حمايت امريكا به ايران حمله كرد و 
۲40هزار نفر شهيد و جمع زيادي مجروح شدند و 

حدود هزارميليارد دار خسارت بر جاي گذاشت. 
رئيسي بيان كرد: حقوق ش��هروندان ايراني زماني 
نقض شد كه صدام حس��ين با حمايت تسليحاتي 

كش��ورهاي غربي حمله ش��يميايي كرد و اكنون 
68هزار مجروح شيميايي داريم. ايران در حالي به 
بهانه نقض حقوق بش��ر مورد حمله قرار گرفته كه 
گروهك تروريستي منافقين كه دستشان به خون  
تروريستي خارج شده و آزادانه هر سال در يك كشور 
اروپايي تجمع مي كنند. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: 
امروز مردم ايران با نقض هدفمن��د حقوق خود از 
سوي امريكا با تروريس��م اقتصادي مواجه شده اند. 
تروريسم اقتصادي عليه ملت ايران به گونه اي اعمال 
شده است كه حتي به سازمان جهاني صليب سرخ 
اجازه داده نشد براي كمك به آسيب ديدگان باي 

طبيعي كمك به ايران ارسال شود. 
وي تصريح ك��رد: امريكا و متحدان��ش در منطقه 
خاورميان��ه اصلي تري��ن ناقضان حقوق بش��ر در 
فلس��طين و يم��ن هس��تند و امروز حق��وق ملت 
فلسطين به طور مس��تمر نقض مي ش��ود و طبق 
آمارها 7ميليون نفر فلسطيني آواره شده اند و طرح 
از پيش شكس��ت خورده معامله قرن ناظر بر همين 
موضوع اس��ت. اين در حالي اس��ت كه جمهوري 
اسامي ايران  معتقد است مردماني كه فلسطين به 
آنها تعلق دارد بايد در يك رفراندوم آزاد دولت خود 

را تعيين كنند. 
  عربس�تان بزرگ ترين ناقض حقوق بش�ر 

است
رئيس دس��تگاه قضا رژيم س��عودي را بزرگ ترين 
ناقض حقوق بشر خواند و گفت: امروز در عربستان 
سعودي صف هاي اعدام تشكيل شده است اما امريكا 

همچنان از اين رژيم حمايت مي كند و رژيم سعودي 
با حمايت امريكا وارد جنگ يمن شد، به طوري كه 
طبق آمارها 60هزار نفر از مردم يمن كشته شدند و 
عربستان سعودي از سوي نهادهاي حقوق بشري 
بارها به عنوان جنايتكار جنگي ش��ناخته ش��ده و 
80هزار كودك يمني بر اثر گرسنگي جان باختند 

اما همچنان از اين كشور حمايت مي شود. 
   متهمان حقوق بشر مدعي آن شده اند

وي با بي��ان اينكه امريكا هم در نقض حقوق بش��ر 
وضعيت بهتري از متحدان در منطقه ندارد، گفت: 
طب��ق گزارش ه��ا در امري��كا نابراب��ري اجتماعي 
ش��ديدي وجود دارد و 44ميلي��ون نفر از جمعيت 
اين كشور در فقر به سر مي برند و 3۲درصد از جيره 
غذايي دولت استفاده مي كنند و 40درصد ثروت آن 
كشور در اختيار يك درصد از جمعيت است. امروز 
متهمان حقوق بشر مدعيان آن هستند به طوري كه 
كشورهايي در عرصه داخلي و بين المللي از متهمان 
حقوق بشر به معناي واقعي كلمه به شمار مي روند. 
رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه اعمال فشار با ابزار 
حقوق بش��ري به كش��ورهايي كه متفاوت زندگي 
مي كنند، نادرست اس��ت، گفت: يكي از معيارهاي 
اصلي حقوق بش��ر احترام به اخذ تف��اوت در كنار 
اصلي جهانشمولي است. رئيس قوه قضائيه در پايان 
با اشاره به ساختار ستاد حقوق بشر در ايران گفت: 
در آينده نزديك در جلسه شوراي عالي ستاد حقوق 
بشر كه به زودي برگزار مي شود، راه اندازي نهاد ملي 

حقوق بشر پيگيري خواهد شد.

  دبير س�تاد حقوق بش�ر ايران: ارزش هاي 
مكتب اسام نبايد در اسناد حقوق بشر جهان 

مغفول باشد
محمدج��واد اريجان��ي دبير س��تاد حقوق بش��ر 
كشورمان نيز طي س��خناني در اين نشست اظهار 
كرد: موضوع اصلي اين جلس��ه آش��نايي مدعوين 
محترم با ديدگاه هاي يكي از باتجربه ترين چهره هاي 
قضايي ايران است كه اكنون مسئوليت رياست قوه 

قضائيه را بر عهده گرفته است. 
اريجاني بيان داشت: بخش زيادي از موضوع اين 
جلسه به مباحث حقوق بش��ر مربوط است. بحث 
حقوق بشر در رابطه با جمهوري اسامي متأسفانه 
از ناحيه كشور هاي عمدتاً غربي در اين 40سال بد 
مطرح شده است. نظام جمهوري اسامي يك نظام 
جامع سياس��ي مدني بر اس��اس عقانيت اسامي 
است و اين نظام دموكراس��ي و مردم سااري را در 
خود نهادينه كرده اس��ت و بزرگ ترين دموكراسي 
در غرب آسيا محسوب مي ش��ود، با اين وجود طي 
چهار دهه گذش��ته هر س��ال يك قطعنامه توسط 
كش��ور هاي غربي عليه جمهوري اس��امي ايران 

صادر شده است. 
وي بيان داش��ت: ما معتقديم مكتب اسام مبناي 
قدرتمندي در رابطه با مس��ائل حقوق بشري دارد. 
در كشور ما يك نهاد بسيار عالي به اسم ستاد حقوق 
بش��ر متش��كل از پنج وزير كابينه، فرمانده نيروي 
انتظامي، دادستان كل كش��ور، رئيس ديوان عالي 
كش��ور، رئيس س��ازمان زندان ها، رئيس سازمان 
بازرسي كل كشور و افراد مؤثر در مجلس و جمعي از 
حقوقدانان تشكيل شده است كه تشكيل يك چنين 
نهاد حكومتي در امر حقوق بش��ر، يك امر بي نظير 
است، اين ستاد از حقوق بش��ر دفاع مي كند و كار 
پيگيري تعهدات ما در عرصه جهاني و تبيين نظرات 

حقوق بشري جمهوري اسامي را بر عهده دارد. 
دبير س��تاد حق��وق بش��ر تصري��ح ك��رد: ميزان 
گزارش هايي كه از جانب جمهوري اسامي در رابطه 
با موضوعات حقوق بش��ري به مجام��ع بين المللي 
صادر شده است، بالغ بر چندين هزار صفحه مي شود 
و ما يكي از فعال ترين كش��ور ها در رابطه با تعامل 

حقوق بشري با مجامع بين المللي هستيم. 
وي اظهار داشت: ما معتقديم وقتي اسناد حقوق بشر 
حدود 70سال پيش توسط متفكران سكوار غربي 
با تاثيرپذيري از آثار جنگ هاي جهاني تدوين شد، 
تفكر اسامي در اين اسناد مغفول ماند، به گونه اي 
كه در كميته تأليف اسناد حقوق بشري سازمان ملل 
از كشور هاي اسامي تنها يك استاد مسيحي لبناني 
حاضر بود. محمدجواد اريجاني با بيان اينكه ما به 
نظرات ديگران احترام مي گذاري��م، گفت: در عين 
حال معتقديم ارزش هاي مكتب اس��امي نبايد در 
اسناد حقوق بشري جهاني مغفول باشد، ما معتقديم 
جهانش��مولي امري تحميلي نيس��ت بلكه تعاملي 
است. ما در جهان اسام مي خواهيم افكار بديع خود 
را كه نزديك به ۲ميليارد از نفوس عالم به اين افكار 

معتقدند در اسناد سازمان ملل بگنجانيم.

رئيس قوه قضائيه در نشستي با سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي در ايران:

۶۸هزار مجروح شيميايي، نقض حقوق بشر نيست؟
   گزارش

علی شيربند |  ميزان

امير خانزادي:   چهره ها
پاسخ دندان شكن به امريكا تكرارپذير است

 فرمان�ده ني�روي درياي�ي ارتش با اش�اره ب�ه توانمندي هاي 
نيروهاي مس�لح كه ط�ي روزهاي اخي�ر به نمايش گذاش�ته 
ش�د، گفت: پاس�خ دندان ش�كن به امريكا تكرارپذير اس�ت. 
به گزارش مهر، امير دريادار حس��ين خان��زادي فرمانده نيروي 
دريايي ارتش به همراه جمعي از معاونان و فرماندهان اين نيرو از 
مراكز دانشگاهي و صنعت دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح مس��تقر در اس��تان فارس بازديد كرد. وي در اين بازديد با 
تأكيد بر اينكه امروزه شاهد موفقيت ها و دستاوردهاي جديد اين 
مجموعه ارزشمند هستيم، گفت: استفاده از ظرفيت هاي موجود در 
مجموعه هاي نيروي انساني وزارت دفاع به ويژه جوانان عزيز باعث 

باا رفتن روحيه و اميد به آينده روشن تر شده است. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش با اش��اره به ديدار اخير با فرماندهي 
معظم كل قوا، تأكيد كرد: در اين ديدار باارزش، معظم له بر باا بردن 
ميزان آمادگي در تمام س��طوح تأكيد و فرمودند: »نيروي دريايي 
ارتش به واسطه دارا بودن يگان هاي س��نگين مي تواند در عمق و 
مسافت هاي طواني مورد اس��تفاده قرار گيرد و همچنين با توجه 
به اوضاع پيچيده و حس��اس پيرامون جمهوري اسامي ايران كه 
البته خيلي هم تازگي ندارد، بي شك نوك پيكان تهديدات دشمن 

نيروهاي دريايي و به ويژه نيروي دريايي ارتش است.« 
امير خانزادي به موضوع مهم مصونيت بخشي به يگان هاي شناور 
پرداخت و عنوان كرد: صحنه رزم دريا كه ش��امل رزم سطحي، 
زيرسطحي و پروازي مي ش��ود، به اين معناس��ت كه يگان هاي 
سطحي بتوانند در برابر حمات دشمن از خود دفاع كنند و اين 

تفاوت عمده صحنه رزم در دريا با ساير صحنه هاي جنگ است. 
وي اضافه كرد: امروز شاهد اين تجهيزات راهبردي در بخش سونار 
و سنجنده هاي زير آبي در مجموعه دانشگاهي مالك اشتر هستيم 
كه مي تواند صحنه هاي نبرد در زير آب را پايش و در صورت خطا، 
دشمن را در زير آب شناسايي و با تسليحات يگان هاي شناور كه 

در اختيار دارند آنها را غافلگير كنند. 

فرمانده نيروي دريايي ارتش تصريح ك��رد: صنعت دفاعي وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح امروز)ديروز( محصوات جديد را 
به نيروي دريايي ارتش معرفي كرد كه مي تواند مصونيت بخشي در 
يگان هاي شناور در ايه هاي مختلف دفاعي و مكانيزه را فراهم كند 
و اين براي نداجا خيلي ارزشمند است. امير خانزادي اظهار داشت: 
امروز در نقطه اي ايستاده ايم كه اگر صحبتي از جنگ اراده ها مي شود 
بي شك بخش عظيمي از آن استفاده از ظرفيت هاي بومي است كه به 

دست جوانان و فرزندان اين مملكت ايجاد شده است. 
وي با اش��اره به توانمندي هاي نيروهاي مس��لح كه طي روزهاي 
اخير به نمايش گذاشته ش��د، تأكيد كرد: دشمن پيشرفته ترين، 
هوشمند ترين و پيچيده ترين هواپيماي گشت و شناسايي خود را به 
منطقه ممنوعه اعزام كرد و همگان ساقط شدن اين فروند هواپيماي 
بدون سرنشين را ديدند و به جرئت مي گوييم اين جواب دندان شكن 
همواره به صورت متناوب تكرارپذير است و دشمن اين را مي داند. 

بنا بر اين گزارش، امير دريادار خانزادي به همراه جمعي از معاونان 
و فرماندهان نداجا با حضور در اس��تان ف��ارس ضمن حضور در 
مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري هوا درياي مالك اشتر، از صنعت 
توليد دفاعي صنايع دفاع تسليحات شهداي فجر و همچنين گروه 
صنايع دريايي شهيد صفايي بازديد كرد و از نزديك روند ساخت 

يگان هاي نيروي دريايي ارتش را مورد بررسي قرار داد.

رئيس فراكسيون مقابله با مفاسد اقتصادي: 
بايد با اشخاص از هر جناحي كه اموال نامشروع دارند، برخورد شود

برخورد با متخلفان و مفسدان از هر چيزي مهم تر است و با هر 
شخصي و از هر جناحي كه اموال نامشروع دارد، برخورد شود. 
امير خجسته نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسامي 
در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به طرح »اعاده اموال نامشروع 
مس��ئوان« گفت: مردم از م��ا تقاضا دارند تم��ام اصول قانون 
اساسي اجرا شود، يكي از اين اصول، اصل 49 اين قانون است كه 

اين اصل مطلق و براي همه زمان هاست. 
وي افزود: براساس اصل 49 قانون اساسي، دولت موظف است 
ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رش��وه، اختاس، سرقت، قمار، 
سوءاس��تفاده از موقوف��ات، سوءاس��تفاده از مقاطعه كاري ها و 
معامات دولتي، فروش مين هاي م��وات و مباحات اصلي، داير 
اماكن فساد و س��اير موارد غيرمش��روع را گرفته و به صاحبان 
حق رد كند و در ص��ورت معلوم نبودن او، ب��ه بيت المال دهد، 
اين حكم بايد با رس��يدگي و تحقيق و ثبوت ش��رعي به وسيله 

دولت اجرا شود. 
نماينده مردم همدان در مجلس تصريح كرد: شفافيت اموال 
و اماك مس��ئوان چه قب��ل از دوران مس��ئوليت و چه در 
حين مسئوليت و چه بعد از مس��ئوليت يك اصل است. اگر 
ما اين ش��فافيت را داشته باش��يم و اموال و اماك مسئوان 
به طور شفاف در دسترس عموم قرار داش��ته باشد، ديگر راه 

براي مفاس��د و آلودگي هايي كه امروز با آن مواجه هستيم، 
باز نمي شود. 

خجسته با بيان اينكه ما به دنبال اعاده اموال نامشروع مسئوان 
از اول انقاب تا به امروز هستيم، تصريح كرد: با اباغ و اجرايي 
شدن اين قانون هم شفاف س��ازي انجام مي شود و هم اگر پولي 
از بيت المال در اختيار كسي قرار گرفته باشد كه حقش نباشد، 

بازگردانده مي شود. 
وي اظهار داشت: امروز يك درد مردم از گراني هاست و هزار درد 
آنها از اختاس ها و فساد مالي است، اگر واقعاً نمي  خواهيم اصل 
نظام را زير سؤال ببريم، چه ايرادي دارد افرادي كه از اول انقاب 
تاكنون زمين خواري كرده - حال خواهر، برادر يا فرزند هركسي 

باشد-  با برخورد قوه قضائيه مواجه شوند؟
رئيس فراكسيون مقابله با مفاسد اقتصادي مجلس تأكيد كرد: 
بايد اموال همه مسئوان و اطرافيان آنها مشخص باشد تا اعتماد 
براي مردم ايجاد شود. فساد  مانند »موريانه« است و زماني كه 
به نظام نفوذ كند پايه هاي نظام را آس��يب مي رساند. بايد براي 

جلوگيري از فساد شفاف سازي انجام شود. 
خجسته با تأكيد بر اينكه مقابله با فساد و شفاف سازي بايد از سه 
قوه آغاز شود، گفت: مقابله با فساد بايد پله به پله و از بخش هاي 
باا به سمت بخش هاي پايين صورت بگيرد، با شفاف سازي اموال 
و اماك مسئوان همه چيز روشن خواهد شد و جلوي خيلي از 

فسادها گرفته مي شود. 
رئيس فراكس��يون مقابله با مفاس��د اقتصادي همچنين تأكيد 
كرد: در اين طرح همه جوانب در نظر گرفته شده و با اشخاصي 
كه اقدام به ثبت اموال و اماك خود نكنند، برخورد خواهد شد. 
برخورد با متخلفان از هر چيزي مهم تر اس��ت. ماحظات بايد 
كنار برود. بايد مسائل جناحي و گروهي را كنار گذاشت و با هر 
كسي و از هر جناحي كه فساد انجام داده است يا اموال نامشروع 

دارد برخورد شود.

اميرآبادي: ادعاي حمله به ايران عمليات رواني است
جمهوري اس�امي بايد به دادگاه هاي بين المللي، س�ازمان 
ملل و ش�وراي امني�ت در خصوص تج�اوز امريكا ش�كايت 
و آن را از مراج�ع حقوق�ي بين الملل�ي پيگي�ري كن�د. 
احمد اميرآبادي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس در گفت وگو با مهر، 
در خصوص انهدام پهپاد امريكايي گفت: شليك به پهپادي با اين 
مشخصات از سوي نيروي هوافضاي سپاه و س��قوط آن پيام هاي 
زيادي براي امريكا داش��ت؛ جمهوري اس��امي ثابت كرد قدرت 
بازدارندگي اش به اندازه اي است كه مي تواند بسياري از تجهيزات 

پيشرفته امريكا را از بين ببرد. وي با بيان اينكه مقامات امريكايي ادعا 
كرده بودند قدرت موشكي ايران فتوشاپ است، افزود: منهدم كردن 
اين موشك پاس��خ محكمي براي ياوه گويي هاي سران امريكا بود. 
همچنين به ملت ايران اميد داده شد كه نيروهاي مسلح مي توانند 
بدون وابستگي به غرب و شرق از مرزهاي جمهوري اسامي دفاع 
كنند. عضو هيئت رئيسه مجلس افزود: اگر نيروهاي مسلح ما اراده 
كنند هر پرنده اي را بخواهند مي نشانند و هر پرنده اي را كه بخواهند 
منهدم مي كنند. اميرآبادي با بيان اينكه آر كيو را نشاندند و اين پهپاد 

را منهدم كردند، تأكيد كرد: اين امر نشان مي دهد فرزندان اين ملت 
هر اراده اي داشته باشند آن را محقق مي كنند. 

وي تهديدات ترامپ در خصوص حمله به ايران را شعار و عمليات 
رواني خواند و گفت: امريكا تاش كرد مرزهاي جمهوري اسامي 
را ناامن جلوه داده و اميدي به مس��ئوان منطقه اي كه پول هاي 
زيادي به امريكا داده اند، بدهد. عضو فراكسيون نمايندگان وايي 
با بيان اينكه امريكا قصد داشت محاسبات مسئوان ما را در داخل 
به هم بزند، گفت: كشورهاي منطقه و سران وابسته بايد فكري به 

حال خودشان كنند زيرا نيروهاي مسلح جمهوري اسامي هيمنه 
پوشالي امريكا را در هم شكستند. 

اميرآبادي گفت: جمهوري اسامي بايد به دادگاه هاي بين المللي، 
سازمان ملل و شوراي امنيت در خصوص اين تجاوز شكايت و اين 
تجاوز را از مراج��ع حقوقي بين المللي پيگي��ري كند. همچنين 
كشورهايي كه آس��مان خود را در اختيار هواپيماهاي امريكايي 
قرار دادند بايد در دعاوي بين المللي، سازمان ملل و شوراي امنيت 

مورد شكايت جمهوري اسامي قرار گيرند.

   خبر
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چط�ور وارد عرصه هنر ش�ديد؟ ظاهراً 
تئاتر اولين عرصه حضورتان بوده است. 
بله، تئاتر - مكثي كوتاه و نفس��ي عميق- من از 
شش سالگي تا 50 س��الگي دمادم و يك نفس با 
اين كهن شاهكار تمدن بشري در صحنه و اجرا 
زيسته ام. تئاتر زندگي ام بوده است. خاصه اش 
مي  ش��ود زندگي تئاتري و خواستم َحكي، نامي 
در اين منظومه  بيكراِن خردورزي با هويت خودم 
داشته باشم.  افقم در تئاتر معاصر و متعهد، همواره 
برشت و آرابال بوده اند اما با جهان و باور ديني خود 
كوشيده ام در بازسازي زمانه ام، بي پرت افتادگي از 
اصل و اسب، بي خط و ربِط دلبستگي و وابستگي و 
بازي هاي مرسوم، به آرماني تكيه بدهم و بنويسم 
و نمايش به صحنه ببرم كه تئاتري ديني باشد نه 
ويتريني و توريستي! سال ها سنگ و سد ديدم و 
خودم را خراشيدم اما تفكراتم را به باور معنوي و 
تئاتر آرماني از دست ندادم. چه زماني كه يك دهه  
تمام، تئاتر علمي با كودكان و نوجوانان براي خود 
آنها به صحنه بردم، چه آن زمان كه در حوزه  تئاتر 
مقاومت نفس كش��يدم و كارگرداني كردم و چه 
همه  اين سال هايي كه براي باورم، تئاتر ديني به 
صحنه بردم و چه آن زمان كه با كار در مطبوعات 
فرهنگي و هنري در جايگاه منتقد و پژوهشگر و 
عضو بين المللي I. T. C. I قلم زدم و چه زماني 
كه در توليد تله تئاتر و س��اخت فيلم در جايگاه 
كارگردان حضور داش��تم. اكنون و در سال هاي 
اخير در جامه  يك نويسنده به كشفي از حقيقت 
رسيدم. مي  خواهم باقي عمرم را در حوزه  ادبيات 

شهودي رضوي نفس بكشم و بنويسم. 
چرا اين رويكرد را انتخاب كرده ايد؟

جهان نوشتن، به دور از ش��عارهاي دهان پُركن 
محفلي مطرح مي ش��ود و همواره ذات مقدسي 
برايم داشته و دارد. سال هاست مي   نويسم حتي 
آن زمان كه در صحنه بودم. گواهش 42نمايشنامه  
منتشر شده ام است. گواهش سال ها نوشتن براي 
راديو و تلويزيون است. گواهش رمان هايي است 
كه نوش��ته ام و منتشر شده اس��ت اما حاا فقط 
نويسنده ام.  اصواً قبل از نوشتن، تاش مي  كنم 
جست وجوي كامل وراي آنچه شنيده ام، اطراف 

شخصيت اثرم انجام دهم. 
نوش�تن كتاب »موقف« نيز به همين 

شكل بوده است؟
اين روش و راه من اس��ت. ابتدا در متون تاريخي 
و روايي در ارتباط با »دعبل« تحقيق گسترده اي 
انجام دادم. دعبل شاعر را همه مي  شناسند، ارادت 
او در قصيده »مدارس آي��ات« مثال زدني و نقل 

مجلس همه محافل ادبي و مذهبي است. با تمام 
اين احوال، اينكه دعبل به عنوان يك انسان با چه 
فراز و نش��يب هايي در زندگي خود مواجه بوده، 
مغفول مانده اس��ت. درس��ت مثل اين است كه 
يك نويسنده يا يك شاعر يا هنرمند، بخش هايي 
از زندگي انساني اش سانسور ش��ده باشد. آنچه 
براي من اهميت دارد، همين سير و همين فراز 
و نشيب ها بود. كس��ي كه مسيري سخت را طي 
مي  كند تا به »مدارس آيات« برس��د. به نظر من 
اين كشف، بس��يار مهم بود.  به روال هميشگي 
خود، داستاني سه خطي دارم كه قبل و بعدش را 
پژوهش هايم مي سازند و به طرحي يك صفحه اي 
تبديل مي شوند. به عبارت ديگر حوادث دراماتيك 
را از عمق جس��ت وجوهايم بيرون مي كشم. به 

شخصيتم بُعد دراماتيك مي دهم. 
دعبل عاشق شعر اس��ت و از قبيله ُخزاعه بيرون 
مي رود، ميان فضاي ادبي بغداد در مسابقه ادبي 
شركت مي كند و در وصف شمشير هارون شعر 
مي سرايد. جايزه اش حكمراني سمنگان است. در 
همان زمان قبيله خزاعه به علت به آب بسته شدن 
كربا به اعتراض برمي خيزند. دعبل در شرايطي 
دوگانه واقع مي ش��ود. تضادي شگفت انگيز كه 
آغاز درام است. تصميم مي گيرد به ديدار حضرت 
ب��رود. وارد مدينه كه مي ش��ود ش��هر را غمزده 
مي يابد. شهري كه شهر حضرت رسول)ص( بوده 
و سرشار از شوق و شور زندگي اينك غريب مانده 
است. خانه امام رضا)ع( را خالي مي يابد و يكي از 
سوزناك ترين اشعار ش��يعي سروده مي شود كه 
»مدارس آيات« نام مي گيرد. سؤال من اين است 
كه چه اتفاقي رخ مي ده��د كه يك نفر به چنين 

موقف و نقطه اي در زندگي مي رسد؟
نگارش رمان موقف به س�فارش ناشر 
بوده يا طرح از طرف ش�ما ارائه شده 

است؟
اصواً هيچ كدام از كتاب هايم را با پيشنهاد صرف 
از ناشر نمي نويسم بلكه تاش مي كنم با توجه به 
كميت ها و كيفيت هاي آثار داستاني موجود، اثري را 
بنويسم كه در فضاي خالي ادبيات ديني، پيشنهاد و 
نوآوري در خود داشته باشد. دعبل خزاعي براي من 
در رمان موقف اصاً يك زندگينامه داستاني نيست، 
زيرا عميقاً باور دارم آنچه درباره اين شاعر گفته  و 
نوشته اند و باز هم خواهند نوشت، همه از سر ارادت 

و خلوص بوده است. 
چرا س�راغ اين ش�خصيت تاريخي 

رفته ايد؟
اينكه من چرا س��راغ اين ش��اعر رفته ام پاسخ به 

قضاوتي اس��ت كه معمواً درباره شخصيت هاي 
ش��يعي داريم. نبود يك تراز ادبي معاصر و متصل 
نشدن به سرزمين ادبيات و خوانندگان. چرايي اش 
هم برمي گردد به نوع نگاه ما كه بس��يار س��لبي با 
شخصيت برخورد مي كنيم. دعبل خزاعي در رمان 
موقف كه به عنايت انتشارات به نشر منتشر شد، يك 
اَبَر انسان نيست. او عاشق شعر است و بعد عاشق 
قدرت مي شود، اما موقِِف او، سرزمين عشق است 
كه يك سويش زميني و خاكي مي نمايد و سوي 
ديگرش ارادتي ناب به امام زمان خود. اين دوگانگي 
انسان را رشد مي دهد و بالنده مي كند. رمان حاصل 

اتصال و انتقال اين رويدادها و دوگانگي هاست. 
ش�ما براي نگارش چنين رمان هايي 

فعاليت ديگري نيز انجام مي دهيد؟
من براي كتاب هايم عاوه بر جست وجو و پژوهش، 
خيابانگردي و كتابگردي هم مي كنم. اصاً به نظر 
من اين بايد جزو كارهاي مهم يك نويسنده باشد. 
اختصاصاً درباره اين كت��اب بايد بگويم كه حدود 
سال هاي75 يا 76 بود كه بساط يك كتابفروش 
دوره گرد در كوچه مخابرات توجهم را جلب كرد. 
مدارس آيات آنجا بود. در مس��يرم ب��ه حرم آن را 
خواندم. كتاب »وقت كوچ است« در پي خواندن 
آن شكل گرفت و بر اساس »مدارس آيات«. خيلي 
وقت ها ما درباره تصادف و پيشنهاد با هم اتفاق نظر 
نداريم. من اعتقاد دارم هر موضوعي كه ذهن مرا 
مشغول كند، در آن تصادف نقشي ندارد. معتقدم 
اين دقيقاً همان پيشنهادي است كه ذهن من را 
به تكاپو وادار كرده است و جهان هستي از آنجايي 
كه هيچ كار خدا بي حكمت نيست، اين فكر را نيز 
بي دليل به ذهن من نرسانده است. به همين دليل 
دعبل خزاعي در موقف با همه دانسته هاي موجود 
متفاوت اس��ت. چون س��ال ها ذهن مرا به تكاپو 
واداشته بود؛ تكاپويي دروني و بيروني. مي خواهم 
بگويم داستان دعبل، در من سال ها زندگي كرده، 

وارد ذهن من شده، پخته شده، پرورانده شده و به 
بلوغ رسيده است.  و حاا بعد از بيست واندي سال در 
موقف متولد شده است. به باور من دعبل سرنوشت 

همه ماست با همه فراز و نشيب هاي خود. 
خصوصي�ت ب�ارز دعب�ل را در چ�ه 
مي دانيد و چرا براي نوشتن موقف اين 

سبك و فرم را انتخاب كرده ايد؟
دعبل در اش��عارش به باليدن مي رسد، اگر دقت 
كنيد نام فص��ول كتاب برگرفت��ه از اصطاحات 
شعر اس��ت كه در آن فصل، به تناسب گسترش 
پيدا كرده اس��ت.  درباره س��بك نگارش موقف، 
سؤال شما را با پاسخ به اين سؤال مي گويم. سبك 
چيست؟ وراي تعاريفي كه از س��بك هاي ادبي 
مي شناسيم، مي خواهم نگاه خودم را درباره سبك، 
برايتان روشن كنم. همان نگاهي كه در تمام آثار 
من مشخص است. به باور من سبك ها و انتخاب 
آنها توسط نويسنده ها تا حد زيادي به نگرش ها و 
فلسفه زندگي ش��ان بازمي گردد. من ذاتاً انساني 
شهودي هستم. رمان هاي من نيز شهودي هستند.  
رد پاي شهود در تمام آثار من پيداست، چه فانتزي 
بنويسم مثل »اوسنه گوهرشاد« چه ديني بنويسم 
مثل »باِرباران« ي��ا »وادت« و چه هويتي مثل 
»مفتون و فيروزه« و همينطور تمام آثار ديگرم. 
گوته را ببينيد، تغيير نگرش او از »دكتر فاوست« 
تا »ديوان شرقي غربي« كه پس از آشنايي با حافظ 
نگاشته شده كامًا محسوس است. ناگفته نماند 
خود من هم اي��ن دوره را تجربه ك��رده ام. ورودم 
به ادبيات ديني پ��س از ادبيات كودك و نوجوان 
حاصل همين تغيير نگاه بوده اس��ت.  اين تغيير، 
در لوكيشن اتفاق مي افتد، همان لوكيشن ذهني 
و فيزيكي كه نويسنده در آن نفس مي كشد. دعبل 
هم در موقف اين تغيير را تجربه مي كند ش��اهد 
مثال است براي هنرمندي كه فضاهاي مختلف 
را تجربه مي كند و در موقف نهايي خود كه حب 

خاندان وايت است، مي ماند. 
در چن�د اث�ر اخي�ر مانن�د »آبي ها«، 
»پاريس پاريس« و »داش آقا« شما سراغ 
تاريخ رفته ايد. به نظر شما رمان تاريخي 

در ادبيات ما چه جايگاهي دارد؟
خيلي ها تصور مي كنند موقف يك رمان تاريخي 
اس��ت. در اينكه ژانر تاريخي يك ژانر ادبي است 
كه مي توان در آن رمان تاريخي نوش��ت ش��كي 
نيست. آنچه مهم است اين است كه رمان، تاريخ 
نيست. بگذاريد درباره تاريخ هم با هم گفت وگو 
كنيم؛تاريخ سلسله رويدادهاي متصل به هم طي 
زمان است كه براي مردم نصيحت يا عبرت دارد. 
ما هم روزي جزو تاريخ خواهيم شد همانگونه كه 
بسياري براي ما به تاريخ تبديل شده اند. افرادي 
كه مورخ هس��تند و تاريخ مي نويس��ند فقط به 
نگارش متن ي��ا »text« بس��نده مي كنند، اما 
كسي كه رمان مي نويسد متن يا تكست را به اثري 
انسان شناختي تبديل مي كند. باستر پاسترناك 
مي گويد: »بزرگي نويسنده ربطي به موضوعي كه 
درباره اش نوشته است، ندارد بلكه به اين بستگي 
دارد ك��ه آن موض��وع چقدر نويس��نده را تحت 
تأثير قرار داده اس��ت.« يا به عبارت ديگر چقدر 

نويسنده وقف اثرش شده اس��ت.  از طرف ديگر 
رمان، كاركردش با تاريخ متفاوت اس��ت. تاريخ 
ماهيتش پذيرشي است اما رمان ماهيتي جدالي 
دارد. نادرشاه، در تاريخ تغييرناپذير است اما وقتي 
توس��ط يك نويس��نده به رمان تبديل مي شود 
شخصيتي مي شود اهل جدال و كشمكش. حاا 
مي ش��ود نادر را از گذش��ته به حال منتقل كرد. 

اينجاست كه متن به اثر تبديل مي شود. 
منظورتان از متن و اثر چيست؟ 

بد نيست نگاهي به نظريه روان بارت در همين 
مقوله بيندازيم. او ن��گاه خود را در نظريه »مرگ 
مؤلف« آورده اس��ت. نظريه  روان ب��ارت درباره  
»مرگ مؤل��ف« را زمان��ي بهت��ر مي  فهميم كه 
همچون او بين »اثر« و »مت��ن« تمايز بگذاريم. 
در گذش��ته و تا پيش از مطرح شدن نظريه هاي 
پسامدرنيس��م، ب��راي اش��اره به نوش��ته هاي 
ش��اعران، داستان نويس��ان، تابلوهاي نقاشان، 
فيلم هاي فيلمسازان و خاصه آنچه هنرمندان 
خلق مي  كردند، از واژه »اثر« اس��تفاده مي  ش��د. 
امروز در كتاب هاي مربوط به نظريه و نقد ادبي، 
جايگاه »اثر« به شدت مورد بحث است، حتي در 
اشاره به تابلوي نقاش��ي و فيلم سينمايي و ساير 
توليدات هنري. كاربرد اي��ن دو كلمه  متفاوت، 
موضوعي مربوط به س��ليقه نيست و تفاوت آنها 
هم صرفاً تفاوتي واژگاني نيست بلكه حكايت از 
دو رويكرد متفاوت به نقش مؤلف يا پديدآورنده  
ادبيات،هنر و خواننده يا مصرف كننده  ادبيات و 
هنر دارد. اصطاح »اثر« اينطور القا مي  كند كه 
آنچه نويسنده در داس��تان خود نوشته يا نقاش 
در تابلويش كشيده، از درام ساخته شده توسط او 
سرچشمه گرفته است.  متقاباً از اصطاح »متن« 
چنين برمي آيد ك��ه خواننده هن��گام خواندن 
داستان يا تماشاگر هنگام تماشاي فيلم منفعل 
و بيش��تر درگير اطاعات غيرهنري مي ش��ود. 
مي  توان اين نكته را ه��م به مبحث تمايز بين دو 
اصطاح »اثر« و »متن« اف��زود كه »اثر« نوعي 
هاله  تقدس را ب��ه ذهن متب��ادر مي  كند، حال 
آنكه »متن« حال وهوايي مس��تند دارد. به بيان 
ديگر »اث��ر« چنين القا مي  كند كه نويس��نده از 
ش��أن و مرتبه  يك »خالق« برخوردار است و با 
تكيه بر الهام فوق بشري، دست به نوعي آفرينش 
مقدس زده اس��ت. در امر مقدس نيز نمي توان 

مناقشه كرد. 
در صحبت هايتان گفتيد كه نقطه آغاز 
نگارش دعبل به خواندن مدارس آيات 
برمي گردد. اين تنها دليل ش�ما براي 

انتخاب دعبل بوده است؟
هر اثر نويسنده، نشان دهنده دغدغه هاي مختلف 
اوس��ت، بنابراين نگارش رمان موقف نيز تنها به 
دليل خواندن شعر مدارس آيات نيست بلكه در 
تعهد من به ادبيات رضوي است. متعهد شده ام 
كه كاتب بارگاه قدسي امام رضا)ع( باشم. افتخار 
خادمي ايش��ان اين تعهد مرا دوچن��دان كرده 
اس��ت. دعبل هنرمندي است كه هنرش را وقف 
امام رضا)ع( كرده است.  دعبل شخصيتي بحث 
برانگيز دارد. بياييد شعراي شيعي عرب را به طور 
خاصه مرور كنيم. شعر ش��يعي از صدر اسام 
با سروده حس��ان بن ثابت در روز غدير آغاز شد. 
حجربن عدي در مدح موا علي س��رود، كميت 
بن زيد اس��دي در دوران امويان هم وايت موا 
علي، ماجراي سقيفه، غدير خم و وقايع بسياري 
را دستمايه كار خود قرار داد. واقعه عاشورا هم در 
تمامي اشعار شيعي مي درخش��د. شعراي دوره 
عباس��ي هم مثل منصور نمري، دعبل خزاعي، 
ش��ريف رضي، مهيار ديلمي و ديگران هم بودند 
كه شعرشان ش��يعي بود. ناگفته نماند بسياري 
از شعراي فارسي زبان هم شعر شيعي سروده اند. 

مي خواهم با مرور اين مطالب به اين جمع بندي 
برس��م كه همه اين افراد دوره ه��اي مختلفي را 
در زندگي از س��ر گذرانده اند. مسلماً دعبل هم 
از اين قاعده مس��تثني نبوده اس��ت. او را شاعر 
داربردوش خوانده اند. كسي كه هرلحظه منتظر 
بردار رفتن است آن هم به جرم ارادت به خاندان 

اهل بيت)عليهم السام(. 
فراموش نكنيم دعبل صله هارون برايش حكومت 
س��منگان را به ارمغان آورد اما از آن گذش��ت و 
همين كشمكش هاست كه او را دعبل مي كند. 
نقطه درخشان دعبل در سرودن »مدارس آيات« 
همين اس��ت. امام رضا)ع( پس از ش��نيدن اين 
قصيده ابياتي را ب��راي تكميل، به ش��عر دعبل 
اضافه مي كنند و اصًا لقب دعبل را ايش��ان به او 
مي دهند. دعبل با شعر خود به جنگ عباسيان 
مي رود كه دشمنان وايتند. مدارس آيات و اشعار 
دوره درخش��ان زندگي دعبل »اثر« او هستند. 
من در »موقف« درباره اثر دعبل حرف مي زنم نه 
خود دعبل. دعبل هم براي خلق آثارش پرورانده 
مي شود. دعبل هم خالق اثر است. اثري كه در آن 
امام رضا)ع( راز شهادت و پيش بيني شهادت خود 

را به ظرافت در آن مي گنجانند. 
عملكرد فع�اان فرهنگي را در ايجاد 
وضعيت كنون�ي جامعه چق�در مؤثر 

مي دانيد؟
درباره فعاان فرهنگي جامعه هم ترجيح مي دهم 
به سؤال ش��ما اينگونه پاس��خ دهم كه اول بايد 
بدانيم فعال فرهنگي كيست؟ اگر فعال فرهنگي 
را رسانه بدانيم كه رابط بين هنرمند و جامعه است 
و اولين مسئوليتش شناخت آثار هنرمند است. در 
حوزه نشر بايد پرسيد آيا ناشران آثار منتشر شده 
را مي شناسند و مي خوانند و سپس آنها را توزيع 
مي كنند و آيا مراكز توزيع با آثار، آش��نايي اوليه 

دارند يا آنها را مي خوانند؟ 
متأس��فانه گاهي اث��ر رونمايي مي ش��ود و تنها 
خواننده آن اثر، خود نويس��نده اي است كه آن را 
نوشته است. از سوي ديگر حتي رسانه هاي صوتي 
و تصويري هم كمكي به شناساندن آثار مكتوب 
نمی كنند. مثال مي زنم: در كداميك از آثار سينما، 
تئاتر و تلويزيون اثري از كتابخانه، كتاب خواندن و 
كتابخواني ديده مي شود؟! فضاي تصويري فيلم ها، 
سريال ها و نمايش ها بدون كتاب و كتابخانه است 
و در راديو چنين فضايي خلق نمي شود. نمايش ها 
هم از اين حرمان بي نصيب نمانده اند. گروه هاي 
مختلف كتابخواني هم كه در گوشه و كنار كشور 
به عنوان گعده هاي فرهنگي تش��كيل مي شوند 
هم از اين قاعده مستثني نيستند. نتيجه اينكه 
نويس��نده مي ماند و اثرش و تنها فعال فرهنگي 
خود نويسنده است. س��لبريتي ها هم كه فاجعه 
ديگري هستند. اگر به كتابي اقبال نشان دهند، نه 
به دليل شناخت و مطالعه است كه به دليل نقشي 
اس��ت كه به آنها سپرده شده اس��ت تا به عنوان 
هنرپيش��ه ايفا نمايند. مثال ها فراوانند. از شما 
مي پرسم كدام ورزش��كار كتاب مي خواند؟! در 
اين باب كتابي به نام »فكر مي كنم بازي مي كنم« 
اثر اندره پيرلو بازيكن ايتاليايي است كه خودش 
گوياي تفاوت يك ورزشكار ايراني و اروپايي است. 
يك بازيكن موفق هميشه يك بازيكن كتابخوان 
و اهل مطالعه اس��ت. در باب سينماگران و بقيه 
هم همين قاعده صادق اس��ت كه م��ا نه بازيكن 
ن��ه بازيگر نه ورزش��كار نه س��ينماگر و نه حتي 
سلبريتي كتابخوان داريم. موضوع اينقدرها كه 
فكر مي كنيد پيچيده نيست. مسئله خيلي ساده 
اس��ت؛ما وظايفمان را انجام نمي دهيم. فقط از 
نويس��ندگان انتظار داريم وظيفه ش��ان را انجام 
دهند. من به عنوان يك نويسنده وظيفه ام را انجام 

مي دهم شما را نمي دانم. 

»دعبل« را از عمق تاريخ بيرون كشيدم
گفت وگوي »جوان« با سعيد تشكري نويسنده كتاب »موقف«

متأسفانه ورزشكار، هنرمند و سلبريتی كتابخوان نداريم. رسانه ها هم به معرفی آثار مكتوب نمی پردازند 

    زينب امجديان
 سعيد تشكري با فعاليت ها، تدريس، نگارش و آثار صحنه اي اش در تئاتر در سال 1378عضو كانون جهاني نقد تئاترatci شد. در همان سال همكاري 
خود را با اداره كل نمايش راديو در تهران آغاز كرد و توانس�ت نش�ان عالي راديو را در س�ال 1393دريافت كند. وي در طول سال ها فعاليت خود، داور 
جشنواره هاي متعدد ملي و منطقه اي از جمله جشنواره هاي فجر، سوره،بسيج، دانشجويان كشور، دفاع مقدس ، رضوي و جشنواره داستان انقاب بوده 
است. او از بسياري از رويدادهاي هنري مرتبط با ادبيات جايزه دريافت كرده است. تشكري در سال 93پس از خداحافظي از دنياي صحنه به طور جدي 
به رمان نويسي پرداخت و با »مفتون و فيروزه« از انتشارات نيستان برگزيده سيزدهمين جايزه  ادبي قلم زرين شد و با كتاب »غريب، قريب« و »هندوي 
زيبا« از بنياد آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي توانس�ت عنوان برگزيده كتاب سال رضوي را كس�ب كند. در طول اين سال ها سعيد تشكري 
بارها مورد تقدير قرار گرفته است، از جمله: پاسداشت20 س�ال تاش در تئاتر ديني، پاسداشت20س�ال خلق اثر در حوزه دفاع مقدس، بزرگداشت 
در جشنواره داستان نويسي آيات، دريافت نشان »فيروزه هنر« و چهره سال هنر انقاب اسامي خراس�ان. تشكري نويسنده كتاب »موقف« درباره 
»دعبل خزاعي« و نيز »اوسنه گوهرش�اد« درباره كشف حجاب رضاخاني است. »جوان« با اين نويس�نده گفت وگو كرده است كه در ادامه مي خوانيد.

 دعبل خزاع�ي در رمان موقف، يك 
اَبَر انس�ان نيس�ت. او عاش�ق شعر 
است و بعد عاش�ق قدرت مي شود، 
اما موِقِف او، سرزمين عشق است كه 
يك سويش زميني و خاكي مي نمايد 
و س�وي ديگرش ارادتي ناب به امام 
زمان خ�ود. اين دوگانگي انس�ان را 

رشد مي دهد و بالنده مي كند

 من ذاتًا انساني ش�هودي هستم. 
رد پ�اي ش�هود در تم�ام آث�ارم 
پيداس�ت، چ�ه فانتزي بنويس�م 
گوهرشاد« چه ديني  مثل »اوسنه 
بنويسم مثل »باِرباران« يا »وادت« 
و چه هويتي مثل »مفتون و فيروزه« 

و همينطور تمام آثار ديگرم 
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خاطره

خاطره اي از يك جانباز دفاع مقدس
خوابي كه موبه مو تعبير شد

   فريده موسوي
خاط�ره زي�ر را محم�د حس�ينيان از 
رزمن�دگان لش�كر 10 سيدالش�هدا)ع( 
و لش�كر 27 محمدرس�ول اه)ص( در 
گفت وگ�و ب�ا م�ا رواي�ت ك�رده اس�ت 
مي كني�م.  حضورت�ان  تقدي�م  ك�ه 
اوايل انقاب، يك روز ظهر روي پش��ت بام 
خانه مان به م��ادرم در جا به جايي دبه هاي 
س��ركه كمك مي كردم كه از ت��وي كوچه 
سر و صداهايي به گوش��م رسيد. به زحمت 
روي خرپشته رفتم و ديدم از سر كوچه يك 
وانت پ��ر از آدم دارد حركت مي كند. پايين 
آمدم و به طرف مس��جد محله مان دويدم. 
غام چاي دار، پيرمرد سرايدار مسجد روي 
نيمكتي نشس��ته بود و داش��ت با راديوي 
جيبي اش ور مي رفت. مي گفت امريكا دست 
از سر ملت ما برنمي دارد و داشت براي دو، سه 
نفر از پيرمردهاي محله سخنراني مي كرد. 

من را كه ديد گفت: »محمد شنيدي گنبد 

ش��لوغ ش��ده؟ خوابم داره تعبير مي شه.« 
گفتم: »چه خوابي آقا غام؟« گفت: »چند 
ش��ب پيش خواب ديدم چند تا از بچه هاي 
محله شهيد شدند و تو هم پات داغون شده. 
حاا هم كه گنبد شلوغ شده و كردستان هم 
دس��ت كمي از اونجا نداره.« از حرفش جا 
خوردم و گفتم: »يه خدا نكنه هم مي گفتي 
بد نب��ود!« حرفي نزد و دوب��اره با پيرمردها 

مشغول صحبت شد. 
آن روزها ت��ازه انقاب پيروز ش��ده بود و به 
اتفاق چند نفر از بچه هاي محله در مسجد 
محله مان برو بيايي راه انداخته بوديم. شب ها 
در باغ هاي اطراف شهرك وليعصر)عج( پست 
مي داديم و سر چهارراه ها ايست و بازرسي 
برگزار مي كرديم. يك مدتي خواب غام را 
فراموش كرده بودم تا اينكه شنيدم دو نفر از 
بچه هاي سن و سال دارتر محله در كردستان 

به شهادت رسيده اند. به مسجد رفتم و ديدم 
اعاميه شان روي ديوار است. آقا غام تا من 
را ديد گفت: »محم��د... محمد توي خوابم 
همين دو نفر اعاميه شون روي ديوار بود!« 

حرفي نزدم و به خانه برگشتم. 
اوايل س��ال 59 ترك تحصيل كردم. مدتي 
به دهاتم��ان در اطراف ميانه رفت��م و آنجا 
در مزرعه مان مش��غول كار شدم. كًا بسيج 
و فعاليت را فراموش ك��رده بودم كه گفتند 
فرودگاه مهرآب��اد را زده اند. دوب��اره ياد آقا 
غام افتادم. چ��ون هنوز ت��وي مزرعه كار 
داشتيم، ماندم تا زمستان 59 كه به خانه مان 
در تهران برگشتم. دوباره كه گذرم به مسجد 
محله افتاد، ديدم اعاميه ش��هادت دو، سه 
نفر ديگ��ر از بچه هاي محله را ه��م به ديوار 
چسبانده اند. كمي آن طرف تر هم كه غام 
نشسته بود و برای دوس��تانش خوابي را كه 

ديده بود تعريف مي كرد. 
من آن موقع 15 س��ال بيش��تر نداش��تم و 
تصور مي كردم هم س��ن و س��ال هاي من را 
به جبهه راه ندهند. راس��تش ته دلم هم از 
جنگ مي ترسيدم و به نظرم مي رسيد جبهه 
براي من زيادي ترسناك است! هنوز به آخر 
سال 59 نرسيده بوديم كه يكي از بچه هاي 
هم سن و سال محله سراغم آمد و گفت: »اگر 
هوس كربا داري بسم اه!« منظورش اين 
بود كه به جبهه برويم. جا خ��وردم. خودم 
را اهل جنگ نمي ديدم. اما وقتي از منطقه 
جنگي و ش��هادت مظلومان��ه رزمنده ها در 
آن ش��رايط ابتدايي جنگ گفت، دلم نيامد 
بي تفاوت بمانم و كاري انجام ندهم. تصميم 
گرفتم به جبهه بروم. اوايل سال 60 به اتفاق 
همان بچه محلمان اقدام كرديم و به جبهه 
رفتيم. اط��راف گيانغرب و س��رپل ذهاب 
و مناطق م��رزي كرمانش��اه درگيري هاي 
شديدي وجود داش��ت. يك ماه در منطقه 
بودم تا اينكه گلوله خمپاره اي به سنگرمان 

خورد و بيهوش شدم. 
چشمم را كه باز كردم توي بيمارستان بودم. 
پرستاري بااي سرم بود. كمي كه دلداري ام 
داد، مي خواست حرفي بزند كه دست دست 
مي ك��رد. عاقبت گفت: پس��رجان مي دونم 
توي اين سن سخت است اين خبر رو بهت 
بدم اما... تا خواس��ت حرفش را ادامه بدهد، 
گفتم: »مي خواهيد بگيد پام قطع ش��ده؟« 
چش��م هايش از تعجب گرد شد. گفت: »تو 
كه تا اان بيهوش بودي از كجا فهميدي چه 
اتفاقي برات افتاده؟« خنديدم و گفتم: »اين 
غام چاي دار خوابي ديده كه ظاهراً امكان 

نداره موبه مو تعبير نشه!«
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ته دلم هم از جنگ مي ترس�يدم و 
به نظرم مي رس�يد جبهه براي من 
زيادي ترسناك است! هنوز به آخر 
س�ال 59 نرس�يده بوديم كه يكي 
از بچه هاي هم س�ن و س�ال محله 
س�راغم آم�د و گفت: »اگ�ر هوس 
كربا داري بسم اه!« منظورش اين 
بود كه به جبهه بروي�م. جا خوردم. 
خ�ودم را اه�ل جن�گ نمي دي�دم

گزارش خبرنگار »جوان« از ديدار و گفت وگو با پدر شهيد غامحسن محمدي

دستش تنگ اما دلش بزرگ بود
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول كلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
با پدر شهيد غامحس�ن محمدي از طريق 
اصغر خدادادي يك�ي از خوانندگان صفحه 
ايث�ار و مقاومت آش�نا ش�ديم. ي�ك روز 
خردادماهي بود ك�ه آقاي خ�دادادي با ما 
تماس گرفت و درخواس�ت كرد گزارشي از 
محل كار و زندگي س�اده پدر ش�هيد تهيه 
كني�م. قرار گفت وگ�و را تلفن�ي هماهنگ 
كرديم و در يكي از آخرين روزهاي خردادماه 
98 به محل�ه باغ طاه�ري ته�ران رفتيم. 

 مغازه اي روي پيت حلبي
منطق��ه 17 يك��ي از مناطق مذهب��ي تهران 
اس��ت كه با بيش از 4 هزار شهيد، به ام القراي 
تهران مشهور شده اس��ت. امكان ندارد در اين 
منطقه از كوچ��ه اي عبور كني و چش��مت به 
تابلوي ش��هيدي نيفتد. چون خودم چندين 
سال در اين منطقه زندگي كرده ام با بسياري 
از خيابان هاي آن آشنا هستم. بدون اينكه در 
كوچه پس كوچه هاي باغ طاهري راه را گم كنم، 

خودم را به كوچه شهيد روغني مي رسانم. 
درس��ت در تقاطع كوچ��ه روغن��ي و كوچه 
ش��هيد غامحس��ين محمدي، چش��مم به 
بس��اط پيرمردي مي افتد كه ديگ و كتري و 
وسايلي از اين دس��ت مقابل خانه اي چيده و 
مي فروش��د. چهره اش برايم آشناست. همان 
جا با آقاي خدادادي تماس مي گيرم و از آمدنم 
خبر مي دهم. مح��ل كارش در كوچه روغني 
اس��ت و خيلي زود خودش را مي رساند. با هم 
مسيري كه به داخل كوچه روغني رفته بودم را 
برمي گرديم و دوباره به بساط پيرمرد مي رسيم. 
آنجاست كه متوجه مي شوم اين پيرمرد، پدر 

شهيد محمدي است. 
س��ام و عليكي مي كني��م و اين ب��ار با دقت 
بيش��تري به مغ��ازه عجيب پدر ش��هيد نگاه 
مي كنم. كل بس��اطش روي دو پيت حلبي بنا 
ش��ده و تخته اي كه ظاهراً در چوبي يك كمد 
است، اجناس را روي خودش سوار كرده است. 
بساط پيرمرد در خانه اش را كامًا مسدود كرده 
و در عجبم چطور به داخل خانه مي رود يا از آن 

خارج مي شود. 
 شهيدي كه شانس نداشت

پشت س��رم تابلوي كوچه شهيد غامحسين 
محمدي ديده مي شود و روبه رويم، بااي ديوار 
خانه، عكس ش��هيد غامحسن محمدي قرار 
دارد. اولين س��ؤالم همين اختاف نام است و 
پيرمرد مي گويد: »اسم من غامحسين است 
و اسم پسرم غامحسن. متأسفانه نام من را به 
اشتباه روي كوچه گذاشته اند. در حالي كه اسم 

پسرم غامحسن بود.« 
در تابلوي نصب ش��ده بر دي��وار خانه پيرمرد، 
مشخصات پسر شهيدش نوش��ته شده است. 
تاريخ وادتش س��ال 42 را نش��ان مي دهد و 
شهادتش سال 59 در س��رپل ذهاب رخ داده 
اس��ت. پيرمرد رد نگاهم را دنب��ال مي كند و 
مي گويد: »نمي دانم چرا پسرم شانس ندارد؟! 
آن از اسم كوچه كه اشتباه نوشته شده و اين هم 
از تابلوي عكسش كه در آن تاريخ شهادتش را 
اشتباه نوشته اند. غامحسن سال 59 يا 60 بود 
كه به سربازي رفت. دو س��ال بعد هم در سال 
62 شهيد شد. اما متأسفانه روي تابلويش زمان 

شهادت را سال 59 نوشته اند.« 
 راهرويي كه مغازه شد

كل خانه پدري شهيد محمدي با اينكه ويايي 
است، به زور به 40 متر مي رسد. در همين 40 
متر يك مغازه هفت متري درآورده كه درواقع 
راهرويي دو متر در يك متر است. از پدر شهيد 

مي پرس��م: »چرا جنس هايتان را مقابل خانه 
مي چينيد؟ چرا داخل مغ��ازه نمي گذاريد؟« 
پاس��خ مي دهد: »مغازه خيلي كوچك است. 
مشتري رغبت نمي كند داخل بيايد. به همين 
خاطر مجبور ش��دم جنس ها را بي��رون خانه 

بچينم تا مشتري بيشتري پيدا كند.« 
داخل مغ��ازه روش��نايي خوب��ي ن��دارد و با 
قفس��ه بندي كتابخان��ه اي روي دو ط��رف 
ديوارهايش، فضاي كافي ب��راي عبور و مرور 
وجود ندارد. اجناس مغ��ازه مقابل در ورودي 
را كامًا مسدود كرده اند، اما انگار داخل مغازه 
دااني ش��كلش دري به داخل خانه باز شده و 

عبور و مرور از آنجا صورت مي گيرد. 
 سه راهي سرگردان

خانه پيرمرد در يك س��ه راه��ي تودرتو قرار 
دارد. اين خانه نقلي آخرين منزل از كوچه 34 
است. از كنارش خيابان شهيد حيدر اخاقي 
عبور مي كن��د و روبه رويش به كوچه ش��هيد 
غامحس��ين محمدي و س��مت ديگرش به 
كوچه شهيد روغني مي رسد. در اين سه راهي 
پيچ درپيچ هرازگاهي اتومبيل يا موتوري عبور 
مي كند و س��ر و صدايش مانع گفت وگوي ما 
مي شود. در همين مدت كمي كه اينجا حضور 
دارم، به دل��م ترس مي افتد كه مب��ادا يكي از 
همين وسايل نقليه كنترلش را از دست بدهد و 
بساط پيرمرد را پخش خيابان كند. اما خودش 
مي گويد 20 سالي مي شود كه اجناسش را به 
همين ترتيب مقابل خانه مي چيند و تا كنون 

اتفاقي نيفتاده است. 
از پدر ش��هيد مي پرس��م: »غامحسن چطور 

بچه اي بود؟« مختصر و مفيد مي گويد: »بچه 
بدي نبود!« صراحت كام و س��ادگي اش آدم 
را جذب را مي كند. هي��چ ريا و غلوي در نگاه و 
رفتارش ديده نمي شود. مي گويد غامحسن در 
كفاشي كار مي كرد و سرش توي كار خودش 
بود. اولين فرزند پس��ر خانواده بع��د از دختر 
بزرگش مريم بود و بعد از او خدا يك پسر به نام 
اصغر و دو دختر ديگر به او و همسرش مي دهد. 
چند سال بعد از شهادت غامحسن، اصغر هم 
به رحمت خدا مي رود و حاا براي پيرمرد سه 

دختر مانده و يك نوه كه يادگار اصغر است. 
 اعزام به جبهه از كفاشي

مي پرسم: »چطور شد كه غامحسن به جبهه 
رفت؟« پاس��خ مي دهد: »بعد از شروع جنگ 
هرچند جا داشت يكي، دو سال ديگر به خدمت 
س��ربازي برود، ام��ا چون ديد كش��ورش نياز 
دارد، به همراه تعدادي از هم محلي ها تصميم 
گرفتند به جبهه برود. از همان كفاشي كه كار 
مي كردند، حدود هشت نفر اقدام كردند و براي 
اعزام به جبهه دفترچه خدمت سربازي گرفتند. 
سرپل ذهاب از اولين مناطقي در جنگ بود كه 
بعثي ها به آنجا حمله كردند و غامحسن هم 
بعد از اينكه آموزشي اش را در شاهرود گذراند، 
به سرپل ذهاب اعزام شد. تعدادي از دوستانش 

هم به كردستان رفتند. 

گفت وگو با مش غامحسين محمدي پدر شهيد 
غامحسن محمدي را در حالي ميان سروصداي 
عبور وس��ايل نقلي��ه ادامه مي دهم ك��ه تا اين 
لحظه هيچ مشتري اي براي خريد به او مراجعه 
نكرده است. مي پرسم: »درآمدتان از كجاست؟ 
بازنشس��ته هس��تيد؟« پاس��خ مي دهد: »نه. 
بازنشسته نيس��تم. از بنياد شهيد مبلغي كمتر 
از يك ميليون تومان در ماه به من مي دهند و از 

همين مغازه هم درآمدي كسب مي كنم.« 
سراغ مادر شهيد را كه مي گيرم، درددل هاي 
پيرمرد شروع مي ش��ود. گويا مادر شهيد 15 
سالي است مرحوم ش��ده و از آن زمان تا اان 
پيرم��رد به تنهايي در خانه نقل��ي اش زندگي 

مي كن��د. مي گويد: »بعد از اينكه پس��ر دومم 
مرحوم ش��د، دخترش را پيش خودم آوردم. 
قبل از آن هم سه سالي به دليل بيماري پسرم 
در نزديكي منزلش زندگي مي كردم تا مراقب 
او و دخترش باشم. بعد از اينكه پسرم مرحوم 
ش��د، دخترش را ب��ه خانه خودم��ان آوردم و 
بزرگ ك��ردم و به خانه بخت فرس��تادم. حاا 
س��ه دختر برايم مانده و اين نوه ام كه همگي 
ازدواج كرده اند. گاهي جمعه ها آنها به خانه من 

مي آيند و گاهي من به خانه شان مي روم.« 
 خاطراتي كه فراموش شدند

مش غامحسين 80 س��ال دارد و بسياري از 
خاطرات فرزند شهيدش را فراموش كرده است. 
جالب است كه در اين سن و سال هيچ توقعي 
از هيچ كس��ي ندارد. انگار دنيا را مثل تسبيح 
زردرنگي كه بين انگشت هايش بازي مي دهد، 
بازيچه اي بيش نمي داند. وقتي مي گويم: »از 
بنياد ش��هيد تقاضايي داري يا ن��ه؟« حرفي 
براي گفتن ندارد. مي پرس��م: »چه جوابي به 
آنهايي داريد كه مي گويند نان خانواده شهدا 
در روغن اس��ت.« مي خندد و ح��رف خاصي 
نمي زند. س��كوتم را ك��ه مي بين��د مي گويد: 
»چند س��ال قبل زميني در شهريار مي دادند 
كه به كارم نيامد، دور بود و درخواست ندادم.« 
مي پرسم: »از اينكه اسم شما را جاي پسرتان 
روي كوچه گذاش��ته اند ش��كايتي نداريد؟« 
س��ر باا مي اندازد كه يعني نه. »درخواس��تي 
داريد؟« نه. »دلخوش��ي تان چيست؟« رفتن 
سر خاك همس��ر و پس��رانم و ديد و بازديد با 

دخترها و نوه هايم. 
پاك خانه پيرمرد عدد يك را نشان مي دهد، 
اما در اين خانه قديمي و رو به زوال، تنها چيزي 
كه يك به نظر مي رسد، خود مش غامحسين 
است و صفا و س��ادگي اش. به داخل مغازه اش 
سرك مي كش��م. حس جالبي دارد. همه چيز 
در اينجا قديمي است و سنتي. در همين حين 
پيرمرد ش��روع مي كند به گفتن از مغازه اش 
كه دوس��ت داش��ت ي��ك دِر آن را در خيابان 
حي��در اخاقي ب��از مي كرد و آن وقت ش��ايد 
مشتري هايش بيشتر مي شد. يك حرف هايي 
هم از كوچك شدن خانه اش مي زند و از درست 
كردن راه پله و مغازه و اين چيزها خيلي متوجه 

نمي شوم. 
 در خدمتتان هستم!

با اينكه خودم را به مش غامحس��ين معرفي 
كرده ام، گاهي فكر مي كنم نكند مرا با كارمند 
شهرداري اشتباه گرفته است! شايد هم متوجه 
خبرنگار بودنم هس��ت و تنها به جهت درددل 
و مراوده است كه ش��رحي از موقعيت خانه و 

مغازه اش مي دهد. 
از طريق اينترنت گوشي ام نام شهيد غامحسن 
محمدي را سرچ مي كنم. هيچ اطاعاتي از او 
در فضاي مجازي وجود ندارد. در مصاحبه هم 
چند بار از پدرش مي خواهم خاطرات حس��ن 
را بگويد و چيز زيادي به ي��اد نمي آورد. فقط 
مي گويد: »به قرائت قرآن عاقه داش��ت. چند 
كاس درس خواند و كارگر كفاشي شد و بعد 

هم به جبهه رفت و شهيد شد.« 
تمام اطاعات پدر ش��هيد ب��ه همين چيزها 
محدود مي ش��ود. تابلوي پس��رش را نش��ان 
مي دهم كه آفتاب و باران بخشي از چهره اش را 
شسته است، مي گويد: »شهرداري نصب كرده 
و نمي دانم چه كار كنم. اگر بخواهند خودشان 
درست مي كنند.« نااميدانه مي پرسم: »حرفي 
براي گفتن نداريد؟« مي گويد: »نه ممنونم از 
شما. تشكر مي كنم كه اينجا آمديد. اگر امري 

داشتيد بفرماييد در خدمتتان هستم!«

م�ش غامحس�ين 80 س�ال دارد و 
بس�ياري از خاطرات فرزند شهيدش 
را فراموش كرده اس�ت. جالب اس�ت 
كه در اين س�ن و س�ال هيچ توقعي از 
هيچ كس�ي ندارد. انگار دني�ا را مثل 
تسبيح زردرنگي كه بين انگشت هايش 
بازي مي دهد، بازيچه اي بيش نمي داند
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تا با همسرت قهر مي کني به رابطه هاي مجازي پناه مي بري 

 وابستگي به لذت هاي فوري
 در عصر فست فود و فناوري

نگاه 
سبک ارتباط

ورود شما به دنياي فناوري ارتباطي تا چه اندازه آگاهانه و انتخاب گرايانه است؟

   محمد مهر
ب�ه تصوير اين نوش�ته ن�گاه کني�د. زنداني هايي 
ب�ه س�بک زنداني�ان گوانتانام�و را مي بينيد که 
دست هايشان به دستبند گوشي ها و فناوري هاي 
نمايش مجازي بسته شده است. شايد اگر با دقت به 
اين تصوير نگاه کنيم بتوانيم حتي چهره خودمان را 
هم در ميان اين زندانيان شناسايي کنيم. آيا يکي از 

اين زندانيان من نيستم؟
چندي پيش در رس�انه ها خبري منتش�ر شد که 
فاصله زمان�ي دو رجوع به گوش�ي تلف�ن همراه 
به کمتر از 15 دقيقه رس�يده اس�ت. البت�ه به نظر 
مي رسد که اين آمار خوشبينانه است و کساني که 
وابستگي بيشتري به اين ابزار پيدا کرده اند، رکورد 
به مراتب پايين تري دارن�د يعني حرف از دقيقه و 

گاهي ثانيه است. 
اما چ�ه عواملي در اي�ن زمينه تأثيرگذار اس�ت؟ 
کافي اس�ت روزي به يکي از بوس�تان ها مراجعه 
کنيد و با چشم خودتان ببينيد آدم ها چطور مسخ 
شده اند. شايد به کار بردن اين واژه نزد افراد زيادي 
خوش�ايند نباش�د اما کافي اس�ت برويد پارک و 
ببينيد اکثر آدم ها- چرا خودمان را استثنا کنيم، ما 
هم اغلب اين گونه ايم- از وقتي که به پارک مي آيند 
تا زماني که از پ�ارک مي روند مرتب سرش�ان در 
گوشي هايشان است. يعني محيط و ارتباط با محيط 

و موجوداتش کامًا ناديده گرفته مي شود. 
         

 اگر جعب�ه ابزار، ي�ک جمه�وري خودمختار 
شود... 

ام��ا چ��را در آن تصوير ادعا ش��ده اس��ت که ما 
استفاده کنندگان از ابزارهاي فناوري در هيئت 
زنداني ه��ا درآمده ايم؟ مگر فن��اوري چيز بدي 
است؟ فناوري مي تواند آدم ها را به هم وصل کند. 
فناوري مي تواند صداي مادري را به دخترش در 
هزاران کيلومتر آن س��وي اين زمين برس��اند، فناوري 
مي تواند آدم ها را از نگراني بيرون بياورد، در صورتي که 
اين رويدادها در 100سال گذشته بيشتر صورت يک رؤيا 
را داش��تند. از طرفي فن��اوري مي تواند مناب��ع دانش را 
س��ريع تر در اختيار آدم ها قرار دهد، اما چ��را ما اينگونه 
بدبينانه ب��ه فناوري ن��گاه مي کنيم و اين ادع��ا را طرح 
مي کنيم که فناوري در حقيقت ما را در يک فضاي کوچک 

محصور و زنداني کرده است؟ 
واقعيت آن اس��ت که فناوري به عنوان يک ابزار، ايرادي 
ندارد اما به شرط اينکه در جايگاه ابزاري خود بماند. مثل 
اين است که من يک جعبه ابزار دارم که به کارم مي آيد، در 
اين جعبه ابزار از پيچ گوشتي تا پتک و آچارهاي مختلف 
وجود دارد و تا زماني که من آنها را احضار نکنم، از جايشان 
تکان نمي خورند. من هستم که تعيين مي کنم آنها چه 
زماني از غاف و روپوش و جعبه خود بيرون بيايند، من 
تعيين مي کنم که چه نيرويي را بر اجس��ام وارد کنند و 
جهت آن نيرو چه باش��د. حاا فرض کنيد که اين جعبه 
ابزار حالت خودمختاري به خ��ود بگيرد، يعني هر زمان 
خواست ابزارهايش را از جعبه بيرون بياورد و هر نيرو در 
هر جهتي که خواست به اجس��ام يا اشيا وارد کند. آيا در 
اين صورت اين جعبه ابزار به يک پديده خطرناک تبديل 
نخواهد شد و در اين صورت آيا من احساس امنيت خواهم 
کرد؟ فرض کنيد من جعبه ابزارم را به خانه ام آورده ام، در 
حالي که به اتفاق همسر و فرزندانم در اين خانه زندگي 
مي کنيم. حال چ��ه تضميني وج��ود دارد که اين جعبه 
ابزار خودمختار شب هنگام يا حتي روز وقتي حواسمان 
نيست به من و اعضاي خانواده ام آسيب نرساند؟ به صورت 
خاصه مي توان گفت فناوري خوب اس��ت تا زماني که 
»ما« از فناوري اس��تفاده مي کني��م. در حقيقت اين ما 
هستيم که حد و مرز و چارچوب هاي حضور فناوري در 
زندگي مان را روشن مي کنيم، اما به محض اينکه فناوري 
از ما اس��تفاده مي کند و او حد و مرز و دفعات رجوع ما را 
تعيين مي کند، در حقيقت اين ما هستيم که به ابزار دست 
فناوري تبديل شده ايم، بنابراين بيراه نخواهد بود که ما 
ادعا کنيم امروز بس��ياري از ما در حقيقت زنداني ابزارها 
شده ايم. در حقيقت اتفاقي که اين وسط افتاده اين است 

که جاي »عامل و کاربر« با »ابزار« عوض شده است. البته 
در فناوري هايي که پيچيدگي کمتري دارند، امکان اينکه 
جاي ابزار و عامل يا کاربر عوض ش��ود اندک است، مگر 
اينکه وابستگي ذهني شديد باشد. يک خودروي قديمي 
که هنوز به پيچيدگي هاي فناوري آغش��ته نشده کامًا 
متکي به فرمان هاي کاربر است، بنابراين به راحتي خود را 
در اختيار کاربر قرار مي دهد و حتي اگر بخواهد نمي تواند 
از يک »فرمان پذير« به يک »فرمان دهنده« تبديل شود، 
اما هر اندازه که فناوري ها رشد مي کنند خطر سيطره آنها 

بر زندگي انسان بيشتر و بيشتر مي شود. 

 شورش فناوري عليه انسان از تخيل تا واقعيت
فيلم اُديسه فضايي نمونه اي از فيلم هايي است 
که در اين باره ساخته ش��ده اند يا بخشي از 
فيلم به اين خطري که امروز بيش از هر زمان 
ديگري بيخ گوش بشر حس مي شود، اشاره 
دارد. در اين فيلم که به ماجراي سفر و کوچ 
انسان به فضا اختصاص دارد، آن هوش مصنوعي و رايانه 
مرکزي س��فينه که قرار اس��ت در خدم��ت دو فضانورد 
بيدار- مابق��ي فضان��وردان در خواب مغناطيس��ي فرو 
رفته اند- باشند دست به طغيان مي زند و به دنبال آن است 

که انسان هاي درون سفينه را از بين ببرد. 
به مثال خودرو برگرديم. خودروهاي س��اده اي که کامًا 
مطيع و فرمان پذير هستند و فناوري پيچيده اي در آنها به 
کار نرفته و خودروهايي که روز به روز به سمت پيچيدگي 
بيشتر حرکت مي کنند و خودروسازها امروز از توليد نسلي 
از »خودروهاي خودران« سخن مي گويند، خودروهايي 
که درب��اره دهه��ا و صدها عام��ل مي توانن��د به صورت 
خودمختار تصميم بگيرند و به عبارت ساده تر راننده در 
اين خودروها عامل تعيين کننده اي نخواهد بود. س��ؤال 
اين است که مرز اين فناوري ها و هوش مصنوعي به کار 
رفته در آنها تا کجاست؟ امروز يکي از بحث برانگيزترين 
فناوري ها در ارتباط با هوش مصنوعي اس��ت، سخن از 
توليد موجودي است که بتواند راساً بينديشد و تصميم 
بگيرد. اين جهت گيري ها ممکن است کامًا جاه طلبانه 
به نظر برس��د و براي بسياري جذابيت داش��ته باشد اما 
همچنان که در فيلم ه��اي علمي- تخيل��ي پيش بيني 
مي شود، اگر اين موجودات عليه انسان ها شورش کنند و 

از کنترل خارج شوند، تکليف چه خواهد بود؟

 وقتي جان شما تغذيه سالم نمي شود
اما يکي از نشانه هاي شورش فناوري عليه 
انس��ان- حتي اگر اين شورش را پررنگ و 
پيچيده به حساب نياوريم– را مي توان در 
وابستگي بيمارگونه و اعتيادآور به ابزارهاي 
ارتباطي مش��اهد کرد. اغراق نيس��ت اگر 
بگوييم وسايل ارتباطي امروز اگرچه ظاهر ارتباطي دارند 
اما در بسياري مواقع کامًا در برابر ارتباط قرار مي گيرند و 

وجه ضدارتباطي خود را معلوم مي کنند. 
کافي است ما به معناي عميق تر ارتباط يا دانش توجه 

کنيم. امروز در همين گروه هاي مجازي مطالبي به نام 
دانش به اشتراک گذاشته مي شود که در بهترين حالت 
»شبه دانش« و در حقيقت نوعي »خرافه هاي مدرن« 
هس��تند و از عمق و کيفيت ازم برخوردار نيس��تند، 
اما ما که از اين مطالب جعل��ي و کم مايه بهره مي بريم 
عموماً دچار اين توهم هس��تيم که از دان��ش و علم يا 
روانشناسي و نظاير آن تغذيه ش��ده ايم و به اطاعاتي 
که مي خواستيم دسترسي پيدا کرده ايم و توجه کنيم 
همين مطالب جعلي پايه بسياري از تحليل هاي بعدي 
قرار مي گيرد و معلوم اس��ت ما از مقدمات نادرست يا 
س��طحي به چه نتايجي خواهيم رس��يد. از طرفي اين 
مطالب کوتاه باعث مي شود اشتهاي افراد در اتصال به 
منابع واقعي دانش کور ش��ود. مثل اين است که کسي 
خودش را با ريزه خواري سير مي کند، مثل اين مي ماند 
که شما به جاي اينکه غذاي واقعي و سالم بخوريد هر 
روز با چيپس، پفک و نوشابه خودتان را تغذيه مي کنيد 
و احساس سيري هم به شما دست مي دهد و خوشحال 
هستيد که در اس��رع وقت خودتان را تغذيه کرده ايد، 
ام��ا در حقيقت نمي داني��د چه خيانتي ب��ه بدن خود 
مي کنيد چون اگرچه اين مواد غذايي کالري بدن شما 
را تأمين مي کنند، ام��ا کيفيت و ارزش غذايي چنداني 
ندارند و در درازمدت بدن ش��ما را به سمت فرسايش، 
بيماري و خس��تگي مي کش��انند، اين اتفاقي است که 
امروز در فضاي مجازي و تغذيه فکري و معرفتي روي 
مي دهد. افراد زيادي به صورت شبانه روزي در جريان 
محتواهاي  کم مايه و مطالب شبه علمي– معرفتي- ادبي 
و خرافه هاي شيک قرار مي گيرند و تصور مي کنند آنچه 
به آن نياز دارند در قالب مطالب کوتاه به آن دسترسي 
يافته اند، اما در حقيقت ذهن و جان آنها به واسطه همين 

مطالب از تغذيه سالم دور مي ماند. 

 مجمع الجزايري به نام خانه
نکته ديگر اينکه وقتي ابزارهاي ارتباطي در 
زندگي انسان ها به شکل افسارگسيخته و 
ناآگاهانه حضور پيدا مي کنند به س��رعت 
خصل��ت ارتباط��ي خ��ود را ب��ه کارکرد 
ضدارتباطي بدل مي س��ازند. در واقع اين 
ابزارها دس��ت ب��ه اشتهاس��ازي کاذب در زمينه ارتباط 
مي زنند، بنابراين شما در فقدان چتر آگاهي مجبوريد به 
صورت دائمي در جريان ارتباط هايي قرار بگيريد که اصواً 
نه تنها چيزي به کيفيت ارتباط هاي واقعي شما نمي افزايد 
بلکه کيفيت ارتباطي واقعي شما را از بين مي برد، مثل اين 
مي ماند که زن در خانه با گوشي خود سرگرم است مرد نيز 
با گوشي خود سرگرم ش��ده و فرزند هم در گوشي خود 
غرق است. در حقيقت اين خانه به سه جزيره تقسيم شده 
و هر کس��ي در جزيره خود به تنهايي زندگي مي کند. به 
عبارت ديگر هر اندازه که رابطه م��ا از ارتباط من و تو به 
رابطه من و گوشي ام، رابطه تو و گوش��ي ات و رابطه او و 
گوشي اش س��وق مي يابد، فضاي خانه به سمت سردي 

عاطفي کشيده مي شود. 

 پراکن�دن بذره�اي ارتباطي در ش�بکه هاي 
اجتماعي

البته گاهي ما متوجه اين س��ردي عاطفي 
نيس��تيم و هم��ه چي��ز را کام��ًا طبيعي 
مي پنداريم. از اينکه مي بينيم در خانه مان 
آرامش برقرار اس��ت و هر کسي در کسوت 
خود مشغول است حتي ممکن است به خود 
افتخار کنيم و بباليم که چه خانه بي دردسري داريم، اما 
اين سکوت بيشتر شبيه آرامش قبل از توفان است. من 
وقتي ب��ه لحاظ عاطفي ب��ا ارتباط هاي مج��ازي علقه و 
وابستگي پيدا کنم به هر ميزان که اين ارتباط ها تشديد 
شود از سرمايه ارتباط هاي واقعي من کاسته خواهد شد. 
ما در واقع يک سرمايه محدود زماني و عاطفي داريم. شما 
وقتي گوشي به دست مي گيريد و در گروه ها و کانال هاي 
مجازي مي چرخيد زمان يا عاطفه بيشتري در اختيار شما 
قرار نمي گيرد، بنابراين اگر من روزي پنج شش ساعت از 
زمان هاي خود را صرف شبکه هاي اجتماعي مي کنم اين 
زمان را بايد از زمان هايي که در اختيار دارم به اين شبکه ها 
اختصاص دهم. وقتي تمام انرژي ام را براي گفت وگو در 
شبکه هاي اجتماعي تخليه کرده ام ديگر نايي و تواني براي 
گفت وگوهاي چهره به چهره به ويژه ب��ا افراد خانواده ام 
نخواهم داش��ت، چون آن انرژي پيش��تر در جايي ديگر 
تخليه شده است. جدا از اينکه گاه حاشيه هاي عاطفي و 
حتي روابط خارج از ازدواج در همين شبکه هاي اجتماعي 
به وجود مي آيد که قابل پيش بيني است، به خاطر اينکه 
وقتي فردي در جايي ديگر سرمايه گذاري زيادي مي کند 
- م��ن پن��ج ش��ش س��اعت در ش��بکه هاي اجتماعي 
سرمايه گذاري مي کنم در حالي که سرمايه گذاري من در 
خانه اندک اس��ت- معل��وم اس��ت از هم��ان جايي که 
سرمايه گذاري کرده ام انتظار و توقع خواهم داشت. من 
وقتي بذرهاي ارتباطي خود را در ش��بکه هاي اجتماعي 
مي پاشم و پراکنده مي کنم نمي توانم انتظار داشته باشم 
اين بذرها در خانه واقعي من برويد، بنابراين حاشيه هاي 

ارتباطي و عاطفي ام گريزناپذير خواهد بود. 

 آيا وقت نقد جدي فناوري فرا نرسيده است؟
چرا امروز وس��ايل ارتباطي مدرن به ويژه 
گوشي هاي تلفن همراه، ما را به زنداني هايي 
در جزيره هاي کوچک تبديل کرده اند؟ براي 
اينکه فناوري امروز در چشم ما- يعني اغلب 
آدم هاي��ي که در اين جه��ان فعلي زندگي 
مي کنند- فق��ط يک منظر دارد و آن تحس��ين اس��ت. 
متأس��فانه اين ابزارها چنان هوش از سر آدميان در همه 
جاي دنيا برده اند که کسي فرصتي براي نقد آنها را نيافته 
اس��ت و نقدهاي محدودي هم که ص��ورت مي گيرد در 
فرهنگ و روابط اجتماعي ما نفوذ چنداني ندارد يا سريع 
انگ متحجر، ضد علم و عقب مانده بودن به ناقدان فناوري 
زده مي شود، اما اگر روزي انس��ان ها به همه داشته هاي 
خود از جمله ابزارهاي فناوري نگاه نقادانه اي داشته باشند 
در آن صورت رابطه آنها با ابزارها آگاهانه و هش��يارانه تر 
خواهد شد. فراموش نکنيم پيچيده ترين ابزارها از سوي 
انسان ساخته مي ش��ود، اما نکته اينجاست که در فقدان 
يک چتر آگاهي وس��يع، اين ابزاره��ا پيش بيني ناپذير 
مي ش��وند. مثل اين مي ماند که شما چندين توپ به هم 
چسبيده را روي ميز قرار مي دهيد و ضربه اي به اين توپ ها 
مي زنيد، اما پيش بيني اينکه نيروي منتقل شده به توپ ها 
آنها را در چه مسيري قرار خواهد داد بسيار دشوار است. 
رابطه امروزي ما با ابزارهاي فناوري از جمله فناوري هاي 
نوظهور ارتباطي اينچنين است. چندين ميليون و ميليارد 
از اين ابزارها هر کدام در گوش��ه اي، رابطه اي را ش��کل 
مي دهند و اين رابطه ها مدام با رابطه ه��اي ديگر به هم 
مي پيوندد يا رابطه ه��ا را دچار گسس��ت مي کند. هنوز 
رابطه اي شکل نگرفته دچار گسست مي شود، براي اينکه 
در گوشه اي ديگر ضربه اي ديگر به توپ ها وارد مي شود و 
توجه کنيم که اين توپ ه��اي ارتباطي اغلب فاعليتي از 
خود ندارند، بلکه جهت گيري آنها به واس��طه ضربه هاي 
نواخته شده تعيين مي شود، بنابراين اگر کسي مي خواهد 
از اين دايره بيرون بيايد راهي ندارد که ببيند تا چه اندازه 

ورود و خروج آگاهانه اي به دنياي فناوري دارد. 

    زندگ�ي اي که منط�ق انتظ�ار را کنار 
مي زند

اگر ص��در و ذيل زندگ��ي امروز را ن��گاه کنيم 
مي بينيم که فناوري ما را ب��ه دامان لذت هاي 
فوري پرتاب کرده اس��ت، بنابراي��ن ما منتظر 
شدن را امري مذموم مي دانيم. چند دهه پيش 
براي خوردن ت��وت فرنگي يا هندوان��ه بايد تا 
تابس��تان صبر مي کرديد اما حاا نيازي نيست 
که تا تابس��تان صب��ر کنيد، کافي اس��ت چله 
زمس��تان اراده کنيد تا توت فرنگي در خانه تان 
باشد. همينطور درباره اکثر ميوه هاي تابستاني 
وضعيت اينگونه اس��ت. ما تا چند س��ال پيش 
براي درس��ت کردن يک چاي پروس��ه قريب 
به نيم ساعت تا يک س��اعت را طي مي کرديم 
همچنان که مي بينيم در کشورهاي شرق آسيا، 
چاي خوردن متصل به يک مراس��م و آيين بود 
اما امروز به مدد چاي کيسه اي و دستگاه هايي 
که زير يک دقيق��ه آب را به ج��وش مي آورند 
مي توان در يکي دو دقيقه يک چاي فوري تهيه 
کرد. در رستوران هاي سنتي مجبور بوديم نيم 
س��اعت براي آماده ش��دن غذا صبر کنيم، اما 
فست فودي ها اين زمان را کمتر و کمتر کرده اند، 
بنابراين وقتي به رستوران سنتي مي رويم دائماً 
با انگش��تانمان روي مي��ز رژه مي رويم، چون 
احساس مي کنيم غذا را دير مي آورند. پدران ما 
100 سال پيش سفر زيارتي به مشهد را پروژه 
يک ماهه براي خود قرار مي دادند، اما شما امروز 
مي توانيد صبح خانه تان باش��يد، ظهر مش��هد 
و عصر دوباره ب��ه خانه تان برگردي��د، بنابراين 
مجموعه اين اتفاقات باعث شده تا منتظر شدن 
و منطقي که پش��ت آن وجود دارد آرام آرام از 
جلوي چش��م ما کنار برود. در حقيقت فناوري 
اين وهم را ايجاد کرده که منتظر ش��دن معنا و 
ضرورتي ندارد و لزومي ندارد ما منتظر شويم. 
فناوري اين وهم را ايجاد کرده که مي توان بدون 
منتظر شدن هم زندگي کرد، بنابراين هر چيزي 
که در آن انتظاري وجود داشته باشد به چشم ما 

اندوه بار و ناخوشايند مي آيد. 
   وقتي فناوري، روح انتظار را مي ُکشد

از طرفي توجه کنيم کسي که عادت کرده است 
زود به خواسته اش برسد و انتظار براي رسيدن 
به خواسته را غير منطقي مي يابد چنين انساني 
در معرض لذت هاي فوري، اما ويران کننده قرار 
مي گيرد. من با همسرم در رابطه ام به اختاف 
برخورده ايم و چون احس��اس مي کنم که رفع 
اين اختاف يا کاستن از اين اختافات مستلزم 
انتظار کش��يدن و منتظر ماندن اس��ت، به اين 
معنا که من بايد پروسه اي را طي کنم تا دوباره 
رابطه ام ترميم ش��ود، اما از آنجا که حوصله اين 
منتظر ماندن را ن��دارم از امکانات��ي که دنياي 
فناوري در ايجاد يک رابطه جديد در اختيار من 
قرار مي دهد اس��تفاده مي کنم. شما تا يکي دو 
دهه پيش نمي توانستيد تصور کنيد که گوشي 
تلفن همراه بسياري از آدم ها مثل آب خوردن 
امکان ايجاد يک رابطه جدي��د را به آنها بدهد، 

اما از يک سو هم فناوري فهرست متنوع تري از 
ايجاد رابطه هاي جديد را در اختيار آدم ها قرار 
مي دهد و از س��ويي ديگر فناوري روح انتظار را 
هم در زندگي مي ُکشد و از بين مي برد. يعني ما 
با آدم هايي طرف هستيم که مي خواهند سريع 
به خواسته شان برسند و از سويي امکان رسيدن 
سريع به خواسته ها هم به مدد فناوري برايشان 

فراهم شده است. 
   وابس�ته ش�دن ب�ه ايده آليس�م هاي 

فريبنده
اما يکي از دايل ديگري که لذت هاي فوري را در 
روابط آدم ها با همديگر به اوج مي رساند وابسته 
شدن به نوعي ايده آليسم فريبنده است. زن ها، 
دخترها و حتي مردها معمواً بهترين فيگور و 
حالت چهره شان را تبديل به عکس مي کنند و 
در پروفايل هايش��ان مي گذارند، از سويي ما در 
آغاز رابطه با يک فضاي ناشناخته و بکر روبه رو 
هس��تيم، هنوز هيچ خاطره اي شکل نگرفته و 
همه چيز رؤيايي به نظر مي رسد، بنابراين اين 
ايده آل گرايي فريبن��ده نوعي لذت فوري ايجاد 
مي کند، در حالي که همسر ش��ما از آن شکل 
ايده آلي به يک موجود واقعي تقليل يافته است و 
از  آنجا که بسياري از آدم ها، نه در واقعيت که در 
رؤياها زندگي مي کنند و عموماً از واقعيت فراري 
هس��تند در رؤياي ايده آل ها غرق مي ش��وند و 
نتيجه آن ورود به روابطي است که نوعي لذت 

فوري را تقديم فرد مي کند. 
اما موضوع اينجاست که حتي اگر فرد اين لذت 
فوري، فريبنده و ايده آل را بپذيرد، چه آن فرد، 
مرد باش��د و چه زن- گرچه در ه��ر رابطه اين 
شکلي ما به يک زن و يک مرد نياز داريم- رابطه 
بعد از شروع به س��رعت رنگ و بوي واقعيت به 
خود مي گيرد. در آغاز ممکن اس��ت مرد و زن 
تصور کنند وارد منطقه بکر و کامًا ش��ورانگيز 
شده اند اما در واقع اين رابطه ظاهراً شورانگيز بر 
بستر رابطه اي ويران شده يا متشنج و باتکليف 
بنا شده است. تکليف رابطه اي که از يک رابطه 
باتکليف يا متش��نج و وي��ران تغذيه مي کند، 
چيس��ت؟ آن مرد ي��ا زن رابطه قبل��ي خود را 
باتکليف گذاش��ته اند، به اين اميد که ورود به 
رابطه اي ديگر مي تواند تکليف آنها را روشن کند 

و آيا اين تناقض نيست؟ 
   منتظ�ر ش�دن، تمريني ب�راي ادراک 

عميق تر زندگي
فکر مي کنم وقت آن رسيده است که ما انتظار 
را به عنوان قانوني طبيعي و ازم به زندگي مان 
بياوريم. وقت آن رسيده است که منتظر شدن 
را به عنوان تمريني براي ادراک عميق تر زندگي 
بپذيريم. اين تمرين مي تواند با هر سرمايه گذاري 
زمان دار و مبتني بر انتظار صورت گيرد. تا آنجا 
که مي توانيم فوري خواهي ه��ا را از زندگي مان 
حذف يا کمرنگ کنيم. اگر ضرورت هاي خاص 
وجود ندارد به جاي چاي کيس��ه اي، چاي دم 
کنيم، به جاي اينکه از بيرون گل بخريم گاهي 
خودمان گل پرورش بدهيم تا انتظار براي رشد را 
بياموزيم. تفويض اغلب کارها به بيرون گاهي ما 
را به دامان فوري خواهي هاي بي حد و حصر سوق 
مي دهد. انگار هميشه کسي در بيرون وجود دارد 
که مي تواند آنچ��ه را که ما مي خواهيم فوري تر 
در اختيار ما قرار دهد. فرق نمي کند آن چيزي 
که مي خواهيم چيست؟ از سبزه عيد بگيريد تا 
َگردگيري خانه، از رستوران رفتن هاي افراطي 
تا زيارت هاي مجازي و صدها و هزاران عادت ريز 
و درشت ديگر که رسيدن به لذت فوري و حذف 
انتظار در آنها حرف اول و آخر را مي زند و خصلت 

حسنه صبر را در ما از بين مي برد. 

چرا ما اين همه وابسته به لذت هاي فوري شده ايم؟ فرض کن با همسرت سر موضوعي 
به اختاف برخورده اي و شب قبل دعواي مفصلي را تجربه کرده اي و دست بر قضا امروز 
در يک موقعيت از جنس » لذت فوري« قرار گرفته اي. زني روبه روي تو قرار گرفته که 
با نرمي و ماطفت با تو حرف مي زند، مثل آدم هايي که تو را خوب درک مي کنند. يک 
لذت فوري روبه روي توس�ت. اين زن مي تواند همکار تازه تو در محل کار باشد يا در 
يکي از گروه هاي مجازي در يک گروه قرار گرفته باشيد و حاا تو هرچه مي گويي آن 
زن تصديق مي کند. ممکن است آن چيزي که تو به عنوان اغواگري در آن زن تفسير 
مي کني يا تصوري که درباره تصديق او داري يک تفس�ير ذهني کامًا اشتباه باشد، 
يعني در بهترين حالت آن زن ايده و حرف تو را تأييد کرده، اما تو آن را مربوط کرده اي 
به تصديق ش�خصيت و اينکه اين زن مرا مي فهمد يا نه، ممکن است حتي يک زن در 
برابر تو قرار گرفته که او هم حفره هاي رواني و ذهني خود را دارد و با اينکه مي داند تو 
يک متأهل هستي احس�اس مي کند از ابزارهاي زنانگي اش مي تواند استفاده کند تا 

لحظاتي با يک مرد خوش باشد، چون او هم به يک لذت فوري فکر مي کند. 

اگر صدر و ذي�ل زندگي ام�روز را 
نگاه کنيم مي بينيم که فناوري ما 
را به دامان لذت هاي فوري پرتاب 
ک�رده اس�ت، بنابراين م�ا منتظر 
ش�دن را امري مذم�وم مي دانيم

ما زندانيان گوانتاناموي مجازي هستيم



  محمدرضا کائینی 
28 س�ال پی�ش در چنی�ن روزهايي، جامع�ه ايران 
ش�اهد س�قوط رئیس جمهوري بود که چندي پیش 
از آن با آراي�ي ب�اا او را به اين س�مت انتخاب کرده 
بود. طبع�اً براي نس�ل هاي آينده جاي اين پرس�ش 
خواهد بود که بني صدر از چه روي چنین سرنوشتي 
ياف�ت؟ مقالي ک�ه پی�ش روي داريد، در پي پاس�خ 
ب�ه اين پرس�ش اس�ت. امی�د آنك�ه مقب�ول افتد. 

   
  تاش براي جلب اعتماد انقابیون

ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهور ايران ازجمله 
چهره هايي بود كه همراه امام)ره( به ايران بازگش��ت. وي 
از همان ابت��دا رؤياي رهبري ايران را در س��ر داش��ت اما 
تفاوت ديدگاهش با اصل انقاب از همان ابتداي فعاليت 
سياسي اش آش��كار بود. او با سلسله س��خنراني هايي در 
دانشگاه صنعتي شريف و مناظره  با بابك زهرايي رهبر گروه 
مائوئيستي توانس��ت خود را در نزد مردم به عنوان فردي 
انقابي و پايبند به آرمان هاي امام معرفي كند و به عضويت 
شوراي انقاب درآيد. وي پس از عضويت در اين شورا در 
مرداد ماه سال 58 از سوي مردم تهران به عضويت مجلس 
خبرگان قانون اساس��ي درآمد اما ب��ا عضويت در مجلس 
خبرگان به مخالفت با تصويب دو اصل اختيارات ولي فقيه و 
شرايط عمومي و اختصاصي رئيس جمهور در قانون اساسي 
پرداخت. بني صدر معتقد بود براي رئيس جمهور ش��دن 
نيازي به التزام به دين نيس��ت و همان شرط مدير و مدبر 
بودن كفايت مي كند. عاوه بر اين وي خواس��تار تصويب 
قوانيني بود كه اختيارات بيشتري به رئيس جمهور داده 
شود! درواقع تاش او براي هموار ساختن مسيرش در قدم 
بعدي � كرسي رياست جمهوري � بود. البته روحيه انقابي 
و خوش باوري باعث مي شد در آن روزگار كسي به رفتار و 
گفتار وي شك نبرد. بني صدر كه به دنبال پستي در دولت 
 موقت بود با مخالفت مهندس بازرگان روبه رو شد. مهندس 
بازرگان به عملكرد وي خوش بين نبود و به عنوان رئيس 
دولت موقت درباره ع��دم انتخاب بني صدر به عنوان يكي 
از وزرايش در خاطراتش نوشته  است: »در يكي از روزهاي 
اول تش��كيل دولت موقت امام راحل پرسيدند: وزارتي را 
براي آقاي بني صدر در نظر گرفته ايد؟ در جواب گفتم كه 
بنده مي ترسم به كسي كه سابقه اداره يك مكتبخانه را هم 
ندارد وزارتخانه بدهم. همچنين به امام عرض كردم، بنده از 
زماني كه جزو دانشجويان جبهه ملي در دانشكده حقوق بود 
آشنايي مختصري با او پيدا كردم و آنچه شاخص ديده ام اين 

است كه اهل همكاري نيست و هيچ كس را قبول ندارد. «
  تسخیر سفارت و لو رفتن اسناد همكاري با سیا

ديدار برژينس��كي با مهدي بازرگان و ابراهيم يزدي در 

دهم آبان ماه سال 58 باعث ش��د دانشجويان پيرو خط 
امام سيزدهم آبان ماه سفارت امريكا در تهران را به اشغال 
خود درآورند. مهندس بازرگان كه اين اقدام را با قوانين 
بين المللي مغاير مي دانست دو روز پس از اين واقعه همراه 
با ديگر اعضاي دولت موقت همگي استعفاي خود را اعام 
كردند. به همين سبب حضرت امام)ره( طي حكمي اداره 
كشور را به شوراي انقاب سپردند. در اين دوره براساس 
طرح ادغام دولت موقت و ش��وراي انق��اب بني صدر به 
عنوان معاون وزارت امور اقتصاد و دارايي انتخاب ش��د. 
البته در بخشي از اسنادي كه دانشجويان پيرو خط  امام از 
سفارت امريكا به دست آوردند مشخص شد كه از مدت ها 
قبل ابوالحسن  بني صدر با سازمان سيا همكاري داشته 
است. به عنوان نمونه در بخش��ي از اسناد به دست آمده 
نوش��ته: »بني صدر تمايل همكاري با ما را دارد و داراي 
ثمره مثبت اس��ت. وي منتظر خروج خميني از صحنه 
سياست است. بني صدر، خميني را خطاكار مي داند، ولي 
اگر احساس كند رژيم به نفع او پيش نمي رود عليه رژيم 

توطئه خواهد كرد. . . «
  ماقاتي براي رأي بیشتر در انتخابات

ابوالحس��ن بني صدر كه همواره قصد داشت مرد شماره 
اول كشور باش��د، تصميم گرفت در نخستين انتخابات 
رياست جمهوري كشور شركت كند. وي پيش از شركت 
در انتخابات در مقام وزير اقتصاد و دارايي براي فريب مردم 
و رأي آوري بيش��تر طي مصاحبه اي به شرح تصميمات 
اقتصادي كش��ور پرداخت و عاوه بر مل��ي اعام كردن 
تجارت خارج��ي و واردات، اعام كرد كه به��ره از نظام 
بانكي حذف مي ش��ود! بني صدر عاوه بر اين مصاحبه با 
درج مقااتي در باب اقتصاد كشور و مشكات معيشتي 
به خوبي توانس��ت در ميان مردم محبوبيت كسب كند. 
نهايتاً بني صدر س��ه روز پ��س از آن مصاحب��ه به ديدار 
امام)ره( رفت و پس از بازگشت اينطور وانمود كرد كه اين 
ديدار دليل شركتش در انتخابات شده است. درحالي كه 
اينطور نبود و خودش هم در خاطراتي كه س��ال ها پس 
از فرارش منتشر ساخت اقرار كرد كه: »با آقاي خميني 
صحبت كردم، ايش��ان گفتند نمي ش��ود رئيس جمهور 
بشوي؛ يكي اينكه مخالف وايت فقيه هستي. دوم اينكه 
مخالف مالكيت خصوصي هستي و هم اينكه مخالف اين 

هستي كه روحانيت در دولت باشد. « 
  تاش براي معرفي رئیس جمهور

بني صدر كه از هر فرصتي استفاده مي كرد تا خود را در نگاه 
مردم مورد تأييد امام جلوه دهد نهايتاً توانست در بهمن ماه 
1358 با 11 ميليون رأي به عنوان نخستين رئيس جمهور 
جمهوري اسامي ايران انتخاب شود اما به محض آن كه بر 
كرسي رياست جمهوري نشست به اتكای رأيي كه آورده 

بود، سعي كرد با ايجاد جنگ رواني عليه نيروهاي انقاب 
و ايجاد اختاف و دودستگي بين مسئوان، خط اصيل 
انقاب را تضعيف كند. روزنامه انقاب اسامي كه پس از 
پيروزي انقاب تأسيس و توسط دوستانش منتشر مي شد 
نيز تريبون خوبي براي دام��ن زدن به اين اختافات بود. 
البته اين روزنامه خردادماه سال 1360 به دستور دادستان 
انقاب اسامي مركز به دليل »نشر مقاات تشنج زا و مخل 
به مباني اسام و حقوق عمومي جامعه نوپا و انقابي مردم 

مسلمان ايران به ويژه در زمان جنگ« توقيف شد. 
حزب جمهوري كه كم و بيش با حقيقت رئيس جمهور 
آشنا بود، تاش بسياري كرد كه اين حقيقت را بر همگان 
عيان سازد. اين مسئله در حالي بود كه بني صدر تاش 
مي كرد نمايندگان دوره اول مجلس از جريانات و احزاب 
موافق وي باشند. اما ائتاف نيروهاي خط امامي همچون 
حزب جمهوري، جامعه روحانيت، هيئت هاي مؤتلفه و 
سازمان مجاهدين انقاب و. . . برنامه هاي او را با شكست 
مواجه ساخت. اختاف بني صدر با نمايندگان مجلس از 
آنجا آغاز شد كه آنان با گزينه اول وي براي نخست وزيري 
مخالفت كردند. احمد س��امتيان نخستين كانديداي 
بني صدر براي اين س��مت بود. پس از آن بني صدر براي 
تحت تأثير قرار دادن مجلس و م��ردم در نامه اي به امام 
درخواست نخست وزيري سيداحمد خميني را كرد. البته 
اين درخواست با مخالفت امام روبه رو شد و ايشان در اين 
رابطه فرمودند: »بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدي 

اين امور شوند. «
  همگرايي ب�ا امريكا و پیش�برد عملیات پنجه 

عقاب
دولت امريكا ب��راي آزادي گروگان هايش كه در ماجراي 
تسخير سفارت امريكا بازداشت شده بودند، به اقدامات 
بني صدر و اعمال فشار سياسي و اقتصادي دل بست ولي از 
اين ترفند به نتيجه مطلوب نرسيد. لذا كارتر، رئيس جمهور 
امريكا دس��تور انجام عملياتي به نام پنجه عقاب را براي 
آزادس��ازي نيروهايش صادر كرد. از جمله اقداماتي كه 
در داخل ايران براي تحقق اي��ن عمليات صورت گرفت 
اين ب��ود كه برخ��ي فرماندهان ارتش ك��ه تحت فرمان 
بني صدر بودند در پوشش راداري كشور اختااتي پيش 
آورند. عاوه بر اين طبق اسناد به دست آمده و بر اساس 
امريه ش��ماره 256- 16- 412 م��ورخ 59/2/3 از حوزه 
معاونت عملياتي و پدافند هوايي، توپ هاي 23 ميليمتري 
ضدهوايي مستقر در تهران، شيراز، مشهد و بابلسر با كليه 
تجهيزات براي رفع خطر كامل از عمليات امريكا به عنوان 
مأموريت از منطقه دور و توپ ه��اي ضدهوايي فرودگاه 
مهرآباد و پادگان منظريه قم نيز به طور كامل برداش��ته 
ش��دند. طبق اين عمليات قرار بود نظاميان امريكايي به 

ابوالحس�ن بني ص�در ب�ه محض آن 
ک�ه ب�ر کرس�ي رياس�ت جمهوري 
نشس�ت به ات�كاء رأيي ک�ه آورده 
بود، س�عي کرد با ايجاد جنگ رواني 
علی�ه نیروه�اي انق�اب و ايج�اد 
اختاف و دودستگي بین مسئوان، 
 خط اصی�ل انق�اب را تضعیف کند

21خرداد ماه در پي صدور حكم برکناري 
ابوالحسن بني صدر از مقام فرماندهي کل 
قوا و مخفي شدن وي، سازمان مجاهدين 
خلق در اطاعیه اي رس�مًا مس�ئولیت 
دف�اع و حفاظت از ج�ان بني ص�در را 
بر عهده گرف�ت و در 23 خ�رداد ماه به 
حمايت از بني ص�در و مخالفت با حزب 
جمهوري اسامي، تظاهرات بزرگي در 
ورزش�گاه امجديه برگزار ک�رد که اين 
مراسم به زد و خوردهاي شديدي کشید
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اولین رئیس جمهوري اسامي ايران از اوج تا افول
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  شاهد توحیدي
بي ترديد گفت وشنودهاي 
واح��د تاري��خ ش��فاهي 
دانشگاه هاروارد، نقشي 
درخ��ور در تاريخ نگاري 
معاص��ر خواهد داش��ت. 
صرفنظ��ر از رويكرده��ا 
س��وگيري هاي  و 
و  مصاحبه كنن��دگان 
مصاحبه ش��وندگان، اين 
واحد توفيق يافته اس��ت تا با عده اي به گفت وگو 
بنش��يند كه در جاي ديگر خاط��رات خود را بيان 
نك��رده و در اين باره چيزي ننگاش��ته اند. ش��اپور 
بختيار در زمره گفت وگوش��وندگان هاروارد است 
كه نتيجه مصاحبه او، در كتاب��ي در اروپا و امريكا 
و نيز ايران منتشر شده اس��ت. ديباچه نويس اين 

گفت وشنود در ابتداي آن آورده است:
»ش��اپور بختيار نامي آش��نا براي آناني است كه 
ماه هاي آخر عمر رژيم پهل��وي و پيروزي انقاب 
اسامي را درك كرده اند. آنها خوب به ياد دارند كه 
در آن ماه ها و روزها طوفان سركش انقاب با قدرت 
تمام به پيش مي تاخت و همه موانع را از سر راه كنار 
مي زد و ديگر به همه مس��لم و قطعي شده بود كه 
شاه رفتني و رژيم افتادني است. در آن شرايط كه 
همه يكصدا به شاه و حكومتش نه مي گفتند، شاپور 
بختيار به كمك شاه ش��تافت و با اشتياق پذيراي 
نخست وزيري شد. پست و مقامي كه ديگر تقريباً 
هيچ خريداري نداشت. بختيار با اين اقدام عجيب 
خويش نشان داد كه سخت دلبسته قدرت است، 
اگرچه اين قدرت فقط روي كاغذ باشد يا رو درروي 
اكثريت قريب به اتفاق مردم و حتي هم مس��لكان 
سياسي قرار بگيرد. او بدون ترديد مي دانست مرد 
آن ميدان نيست و كاري از او برنمي آيد، اما با اين 
همه دم را غنيمت ش��مرد و نام خود را در ش��مار 
نخست وزيران ايران ثبت كرد. به زودي شعارهاي 
ضدبختيار به ساير ش��عارهاي انقابي مردم اضافه 
شد و او را مضحكه عام و خاص ساخت. عمر كابينه 

بختيار از 37 روز تجاوز نك��رد و در روز 22 بهمن 
سال 1357 ابتدا مخفي شد و چندي بعد مخفيانه 
به فرانس��ه گريخ��ت. بختيار در خ��ال گفت وگو 
با پروژه تاريخ ش��فاهي دانش��گاه هاروارد بس��يار 
عصباني به نظر مي رسد. او به زمين و زمان مي تازد 
و به همه بد مي گويد. از رهبران انقابي ايران گرفته 
تا دوستان و هم مسلكان قديمي خويش. او همه را 
مقصر مي شمارد، زيرا نگذاشته اند آرام بر صندلي 
نخست وزيري تكيه زند و كشتي طوفان زده ايران را 
به ساحل نجات برساند. بختيار به قدري عصباني و 
رنجيده خاطر است كه در بيشتر موارد پا را از جاده 
ادب بيرون مي گذارد و از اشخاص مختلف با القاب 
بد و واژه هاي توهين آميز ياد مي كند. ناشر ضمن 
آنكه خود را مقيد به حفظ امان��ت مي داند و تمام 
گفته هاي بختيار را عين��اً آورده، اما در عين حال 
در موارد معدودي )حداكث��ر 20 كلمه( كلمات و 
واژه هاي س��خيف و ب��ه دور از ادب را حذف كرده 
اس��ت. موارد مورد نظر در متن با عامت )...( و در 

پاورقي با عامت ]...[ مشخص شده اند.«
  عوامل اجرايي اين پروژه در مقدمه ديگري كه در 
آغاز اين اثر آمده، درباره چندوچون اخذ خاطرات 

برخي رجال سياسي آورده اند:
»در آغاز طرح فهرست اسامي نزديك به 350 نفر 
كه براي مصاحبه در نظر گرفته شده بودند تهيه 
ش��د. صورت مزبور تقريباً رهبران تمام گروه ها، 
احزاب و نهادهاي سياس��ي را ش��امل مي ش��د. 
دقيق تر بگوييم فهرس��ت مزبور اس��امي اعضاي 
خاندان پهلوي، تمام نخس��ت وزيران پيش��ين، 
اعضاي مهم هيئت دولت و ق��وه مقننه و قضايي 
رس��انه هاي گروه��ي و بخش خصوصي، س��ران 
عشاير و احزاب سياسي و گروه ها، شخصيت هاي 
مخالف رژيم پيشين از جمله كساني كه در دولت 
جمهوري اسامي ش��ركت كرده بودند، افسران 
عالي رتب��ه نيروهاي مس��لح، مأم��وران بلندپايه 
س��اواك و رهبران و ديپلمات ه��اي خارجي كه 
در رويدادهاي سياس��ي ايران نق��ش عمده اي را 
بازي كرده بودند در بر مي گرفت. مصاحبه با تمام 
كساني كه نام آنان در فهرست مقدماتي آمده بود، 
نه امكان داشت و نه براي مقاصد ما ضروري بود. 
از اين رو ما با شمار كمتري كه 132 نفر مي شدند 

مصاحبه كرديم...«

 نظري بر مصاحبه تاريخي 
دانشگاه هاروارد با شاپور بختیار
عصبانيت و ديگر هيچ!
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وسيله بالگردهايشان در منطقه دورافتاده اي نزديك 
صحراي طبس فرود آيند و از آنجا عمليات را آغاز كنند 
اما طوفان شن سبب به هم خوردن و آتش گرفتن يك 
دو بالگرد شده و كل عمليات ناكام  ماند. نكته جالب 
توجه اين بود كه در چنين شرايطي بني صدر پيش از 
رسيدن نيروهاي نظامي كش��ور به منطقه و بررسي 
اسناد، دستور بمباران بالگردهاي سالم به جا مانده در 
طبس را داد و بعد در توضيح علت اين اقدام گفت: »به 
چند دليل اين كار مي بايست صورت مي گرفت. اواً 
رادارهاي ما را مستشاران امريكايي كه در زمان رژيم 
شاه در ايران بودند، كار گذاشته اند. بنابراين تكنيك آن 
كاماً براي آنها روشن است، درنتيجه مي دانند چگونه 
از مرزها بگذرند كه رادارها نتوانند آنها را شناس��ايي 
كنند. ثانياً هواپيماهاي ما نيز از نوع امريكايي هستند 
و امريكا به هر حال به تكنيك و اسرار آنها آشنايي دارد 
و از آنجا كه احتمال زيادي براي اقدام به عملياتي براي 
از بين بردن هلي كوپترها از جانب امريكا با پوش��ش 
هوايي خود مي رفت، دس��تور اين عمليات داده شد. 
اين عمل براي اين بود كه هلي كوپترها از كار بيفتند و 

نتوانند از كشور خارج شوند!« 
  14 اسفند آغاز ماجراي دوقطبي سازي

14 اسفندماه سال 59 بني صدر در راستاي جداسازي 
مسيرش از انقاب و همكاري با نيروهاي معاند انقاب 
همچون مجاهدين خلق تصمي��م گرفت مصادف با 
سالروز درگذش��ت دكتر محمد مصدق در دانشگاه 
تهران ميتينگي ترتيب دهد تا از نقش تاريخي مصدق 
سخن بگويد. در برپايي اين اجتماع گروه هاي بسياري 
نظير حزب كمونيست كارگران و دهقانان ايران، كانون 
توحيدي اصناف، جامعه بازرگانان و اصناف، جمعيت 
زنان تهران و. . . با صدور اعاميه موافقت خود را اعام 
كردند. اما در مخالفت با اين اق��دام عده اي از مردم و 
طرفداران حزب جمهوري با در دست داشتن عكس 
مصدق كه در حال بوس��يدن دست ثريا بود به محل 
ميتينگ رفته و به شعار دادن عليه مصدق پرداختند. 
آن روز بني صدر س��خنراني را اينطور آغاز كرد: »در 
اين جهان كه ما هستيم دو نوع ديد از رهبري وجود 
دارد، يك رهبري بر اين باور است كه خود مي بايد به 
جاي يك ملت تصميم بگيرد و خود مي بايد سرنوشت 
مردم را هرطور كه خواست تعيين بكند. اين رهبري، 
رهبري هاي ديكتاتورمآبانه، در گذشته و حال تاريخ 
بش��ر هس��تند و مصدق از اينگونه نبود زيرا از نظر او 
رهبري خدمتگزاري مردم و اجراي خواس��ت و اراده 
مردم است. « س��ازمان مجاهدين كه نقش اصلي را 
در ش��كل گيري درگيري هاي آن روز داشت با دادن 
شعارهايي به تحريك جريانات و مردم پرداخت. پس از 
آن بني صدر به جاي آنكه برا ي آرامش فضا تاشي كند 
از مردم خواست كه حزب اللهي ها را از دانشگاه بيرون 
كنند و اين آغاز ماجراي دوقطبي سازي در جامعه بود. 
شدت وقايع آن روز به حدي بود كه آيت اه گلپايگاني 
طي تلگرافي به امام فرمودند: »اختافات و برخوردها 
و درگيري هاي اخير موجب نگراني ش��ديد است. با 
توجه به وضع بسيار حساس كشور و جنگ تحميلي و 
توطئه هاي بيگانگان اقدام سريع حضرتعالي در اطفاي 
اين نايره قبل از بروز فتنه ه��اي خطرناك و حوادث 
غير قابل پيش بيني به نظر حقير ازم است.« امام نيز 
در جواب تلگرافي فرستادند و فرمودند: »... به جنابعالي 
و عموم ملت شريف اطمينان مي دهم كه با خواست 
خداوند تعالي با اينگونه مخالفت هاي با اسام برخورد 
شديد خواهد شد و به دستگاه قضايي گفته ام كه قضيه 
را تعقيب و مجرمين و محركين را شناسايي و محاكمه 
كنند و نتيجه را به اينجانب اطاع دهند. . . بايد گروه ها 
و دسته هاي منحرف سياسي و غيرسياسي بدانند كه 
من با احساس تكليف با آنان برخورد اسامي مي كنم و 

به شرارت هاي ضد اسامي خاتمه مي دهم. «
  تئوري واگ�ذاري زمین و گرفت�ن زمان در 

جنگ!
ازجمله مواردي كه در تاريخ انقاب اس��امي رنگ 
و بوي خيان��ت بني صدر را به خوبي عيان مي س��ازد 
عملكرد وي در دوران دفاع مقدس به عنوان فرمانده 
كل قوا و رياست  شوراي عالي دفاع است كه با مطرح 
كردن نظريه »واگذاري زمين و گرفتن زمان« و بيان 
مس��ائل اختافي با نهادهاي انقابي ازجمله س��پاه 
از ارس��ال تجهيزات براي دفاع از شهرها خودداري 
كرد، باعث اش��غال خرمش��هر و برخي از شهرهاي 
مرزي جنوب و غرب كشور ش��د. شهيد كاظمي در 
اين خصوص گفته است: »از لحاظ مهمات جنگي، 
در زماني كه بني صدر فرمانده��ي كل قوا را بر عهده 
داشت مشكات ما بس��يار زياد بود. من خودم نامه 
آقاي بني صدر را ديدم كه نوشته بود به سپاه مهمات 
ندهيد. « ضعف و عدم مديريت بني صدر در رويارويي 
با مسائل جنگ و باا گرفتن اعتراضات در جبهه هاي 
جنگ سبب شد كه امام در 20 خرداد 1360 او را طي 

پيامي از فرماندهي نيروهاي مسلح بركنار كند. 
  آغاز زندگي مخفي

21 خرداد ماه در پي صدور حكم بركناري ابوالحسن 
بني صدر از مقام فرماندهي كل قوا و مخفي ش��دن 
وي، س��ازمان مجاهدين خلق در اطاعيه اي رسماً 
مسئوليت دفاع و حفاظت از جان بني صدر را بر عهده 
گرفت و در 23 خرداد ماه به حماي��ت از بني صدر و 
مخالفت با حزب جمهوري اسامي، تظاهرات بزرگي 
در ورزش��گاه امجديه برگزار كرد. البته اين مراس��م 
به زد و خوردهاي ش��ديدي كش��يد لذا ب��ا توجه به 
اقدامات تفرقه انگيز رئيس جمهور و همكاري اش با 
سازمان هاي معاند نظام 26 خرداد طرح دو فوريتي 
»بررسي كفايت رئيس جمهور« در مجلس شوراي 
اسامي به تصويب رس��يد. سازمان مجاهدين خلق 
نيز در همان روز با انتش��ار اطاعيه اي تحت عنوان 
»مردم تهران آماده نجات جان دكتر بني صدر باشيد« 
هواداران خود را به حمايت جدي از بني صدر به بهانه 

»نجات جان« وي دعوت كرد. 
  همبس�تگي انقابی�ون در براب�ر جري�ان 

انحرافی
 فرداي آن روز آيت  اه  دكتر بهش��تى رئيس ديوان 

عالى كشور طى مصاحبه مطبوعاتى ضمن توضيح 
ابعاد حقوقى و قضايى رس��يدگى به كفايت سياسى 
رئيس جمهور و نحوه اجرای قانون، از افراد و گروه هايى 
كه به عنوان حمايت از رئيس جمهور در دام آشوبگری 
افت��اده بودند دعوت ك��رد به آغوش نظام اس��امى 
بازگردند. ايش��ان در اين مصاحب��ه مي فرمايند: ». 
. . جوان ها با چش��مان ب��از و با دق��ت هرچه تمام تر 
درباره گفته ها و عملكردهای افراد و گروه ها مطالعه 
كنند و همانطور كه حق  پرس��تى و عدالت دوستى و 
اسام دوستى و خدادوستى آنها ايجاب مى كند، راه 
صحيح را بشناسند و انتخاب كنند. اميد ما اين است 
كه. . . آنها هم فرصت را مغتنم بشمارند، مبادا از روی 
ناآگاهى و بى  توجهى به بيراهه برون��د. . .  آرزوی ما 
اين اس��ت كه همه مردان و زنان متدين دلسوخته و 
همه جوانان، دختران و پس��ران عاقه مند و پاك و 
دلسوخته، موقعيت زمان را خوب درك كرده و توجه 
داشته باشند كه اين انقاب اسامى با شركت همه آنها 
هرچه سريع تر بتواند مراحل پيشرفت را يكى پس از 
ديگری طى كرده و به صورت يك نهاد استوار در تغيير 

وضع كلى جهان و تاريخ عصر ما، مؤثر واقع بشود. «
در چنين ش��رايطي امام خميني به مناس��بت نيمه 
ش��عبان در 28 خردادماه در پيام مهمي خاطرنشان 
كردند ». . . امروز و روزهای آينده، روز شكست جريان 
دشمنان قسم خورده اسام است. روز شكست فرد يا 
افراد نيست. روز شكس��ت جريانى است كه به اسام 
معتقد نيستند و اگر هم باشند، مسلماً تا حدودی است 
كه با قوانين غرب برخورد و مخالفتى نداشته باشد. . . روز 
شكست جريانى است انحرافى كه حضور به موقع شما، 
پايه های آن را لرزاند و فروريخ��ت. . . من خوب درك 
مى كنم كه حضور شما در اين روزهای حساس به چه 
معنايى است، و به اميد پيروزی نهايى شما بر دشمنانتان 
روزشماری مى كنم. . . افسران، درجه داران و سربازان 
رشيد اسام، شما خوب مى دانيد كه منافقين، كه امروز 
به عنوان طرفداران پروپاقرص »بعضى ها« اطراف آنها 
را گرفته اند، و به بهانه طرفداری از آنان دست به انفجار و 
درگيری مسلحانه مى زنند، و هر روز در گوشه  ای تشنج 
مى آفرينند، همان  ها بودند كه از روز اول شعار »انحال 
ارتش« را سر مى دادند. من با قدرت ملت داور، مقابل 
ضدانقاب كه تصميم گرفته است بعضى از افراد را بهانه 
قرار داده و عليه ش��ما هر روز دست به اغتشاش بزند، 
خواهم ايستاد.  . . ش��ما مردم عزيز، هوشيار باشيد و 
آرامش خودتان را حفظ كنيد. . . و با حضور دائمى خود، 

كيد هرج و مرج  طلبان را خنثى كنيد. . . «
  صف آرايي مردم در برابر حامیان بني صدر

در راس��تاي وحدت نيروه��اي انقاب ب��راي عزل 
بني صدر آيت اهه  خامنه ای نيز در مراسم نماز جمعه 
تهران كه 29 خردادماه برگزار ش��د ب��ه بيان دايل 
س��قوط بنى  صدر پرداختند. اين سخنان باعث شد 
بس��ياري از مردم در تجمع  ه��ا و تظاهرات مختلف 
سراس��ر كش��ور از اق��دام مجلس حماي��ت كنند و 
خواستار عزل و محاكمه بنى صدر شوند. لذا سازمان 
مجاهدين خلق در بيانيه اي رسماً حركت مسلحانه 
عليه جمهوري اس��امي ايران را اعام كرد و سي ام 
همان ماه اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق، 
فدائيان خلق، پيكار و حزب رنجبران در خيابان هاي 
تهران و چند شهرستان در حمايت از بني صدر دست 
به تخريب، قتل، غارت، آش��وب و آتش سوزي زدند 
كه اين اقدامش��ان منجر به درگيری های پراكنده و 
خشونت باری در برخى شهرها بين طرفداران بنى صدر 
و س��ازمان مجاهدين خلق با مردم شد. خبرگزاري 
رويترز در گزارش اين حوادث نوشت: »حدود 3 هزار 
نفر از افرادي كه به سازمان چريكي مجاهدين خلق 
تعلق دارند خيابان ها را بستند و تعدادي اتومبيل و 
موتورسيكلت را آتش زدند و عليه حكومت اسامي 
به شعار دادن پرداختند. « به گزارش روزنامه كيهان 
در آشوب هاي 30خرداد مجاهدين خلق و گروه هاي 
همراه در تهران و شهرستان ها، 16 نفر كشته و ده ها 
نفر مجروح ش��ده بودند. البته ص��داي امريكا تعداد 
كشته هاي آن روز را 30 نفر و مجروحان را 200 نفر 

اعام كرد. 
  پايان کار رئیس جمهور متوهم

درنهايت 31 خردادماه آن س��ال ايحه عدم كفايت 
سياسي بني صدر از مقام رياست جمهوري، با 177 
رأي در مجلس شوراي اس��امي به تصويب رسيد. 
آيت اه هاشمي رفس��نجاني رئيس مجلس شوراي 
اسامي وقت نيز، 31 خردادماه طي نامه اي گزارشي از 
آراي نمايندگان مجلس راجع به عدم كفايت سياسي 
بني صدر را به اطاع حضرت  امام رساند. اول تيرماه 
1360 در پ��ي تصويب طرح عدم كفايت سياس��ي 
ابوالحسن بني صدر در مجلس شوراي اسامي، فرمان 
عزل ابوالحسن بني صدر اولين رئيس جمهور اسامي 
ايران توسط امام خميني، متعاقب نامه اي صادر شد. 

بسم اه الرحمن الرحيم
پس از رأي اكثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس 
ش��وراي اس��امي مبني بر اينكه آقاي ابوالحس��ن 
بني صدر براي رياست جمهوري اسامي ايران كفايت 
سياسي ندارد، ايشان را از رياست جمهوري اسامي 

ايران عزل نمودم. 
- اول تيرماه 60 –

روح اه الموسوي الخميني 
آيت اه هاشمي رفسنجاني نيز طرح قانوني آيين نامه 
بررسي عدم كفايت سياس��ي رئيس جمهور را كه به 
تصويب مجلس و ش��وراي نگهبان رسيده بود براي 
بني صدر ارسال كرد. اما دادستان انقاب اسامي مركز 
اعام كرد بني صدر مخفي شده و از محل سكونت وي 
هيچ گونه اطاعي در دست نيس��ت. بعداً معلوم شد 
كه او ابتدا در منزل دكتر ناصر تكميل همايون، عضو 
حزب ملت ايران و از دوستان قديمي بني صدر در ايران 
و فرانسه، مخفي شد و پس از چند نقل و انتقال و تغيير 
مكان، سرانجام از طريق حسين نواب صفوي، صاحب 
امتياز روزنامه انقاب اس��امي - كه رابط سازمان با 
دستگاه بني صدر بود- به مخفيگاهي رفت كه سازمان 

تدارك ديده بود. 
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کنترل خودرو با فناوري بومي 
یک شرکت دانش بنیان سامانه ای حفاظتی برای خودرو طراحی 
و به ب�ازار تجاری عرضه ک�رده که ب�دون نیاز ب�ه اینترنت و با 
اس�تفاده از تماس تلفنی، می تواند کنترل بخش های گوناگون 
خودرو را با دقتی باا و از راه دور در اختیار مالک آن قرار دهد.
محمدرضا فیاض بخش، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان 
این که ما به کمک دانش فنی بومی متخصصان، توانسته ایم بخش 
قابل توجهی از ایرادهای نمونه های خارجی را در نمونه ایران ساخت 
»س��امانه حفاظتی ماهواره ای خودرو« برطرف کنی��م، درباره این 
س��امانه حفاظتی گفت: سیس��تم حفاظتی خودرو با اس��تفاده از 
ماهواره و تلفن همراه، بر روی تمامی خودروها نصب می شود. این 
سامانه با اس��تفاده از ماهواره های مکان نما، سیگنال های موبایلی 
بدون نیاز به بستر اینترنت، ردیابی، رهگیری، کنترل و اطاع دقیق 
از شرایط خودرو را ممکن می کند .وی افزود: تلفیق فناوری موبایل 
و سیستم های امنیتی و حفاظتی خودرو منجر به شکل گیری ایده 
این سامانه ش��د و با اس��تفاده از فناوری بومی، نمونه ایران ساخت 
این دس��تگاه در کش��ور به تولید انبوه رسیده اس��ت .به گفته این 
فعال فناور، این س��امانه با تعداد زنگ های موبای��ل، امکان کنترل 
بخش های گوناگون ماشین را در اختیار کاربر قرار می دهد. به طور 
مثال بعد از تماس و یک بوق، خودرو قفل می شود یا با دو بوق تلفن، 
خودرو خاموش می شود. هنگامی که پیامک یا اینترنت در دسترس 
نباش��د، این س��امانه می تواند با تماس تلفنی، عملکرد خودرو در 
بخش های مختلفی که مورد نیاز مالک باش��د، کارآمدی خود را به 
نمایش بگذارد .فیاض بخش با بیان این که این سامانه از مزیت هایی 
نسبت به نمونه های مش��ابه خارجی و داخلی بهره می برد، عنوان 
کرد: قیمت مقرون به صرفه، دسترس��ی راحت تر، امکان کنترل بر 
قسمت های مختلف، بی نیازی از اینترنت و عاری بودن از مشکات 
ناشی از قطع آن برخی از ویژگی های این سامانه حفاظتی به شمار 
می رود. دقت باای این دس��تگاه متکی بر به کارگیری سامانه های 
رهگی��ری ماه��واره ای و موبایلی اس��ت  .به گفت��ه مدیرعامل این 
ش��رکت دانش بنیان، نمونه های خارجی و اغلب چینی با مشکات 
و کاستی های متعددی دست و پنجه نرم می کنند که سعی شد در 
این دستگاه، عاوه بر حل مشکات نمونه های پیشین، قابلیت های 

تازه ای اضافه شود.
فیاض بخش یکی از ویژگی های این سامانه را اعمال محدودیت و ارائه 
گزارش و کنترل دقیق از سرعت خودرو برشمرد و گفت: تصور کنید 
خودروی شما در اختیار فرد دیگری باشد و قصد دارید محدودیت 
سرعتی مش��خص را روی خودرو اعمال کنید. این سامانه می تواند 
ضمن کنترل ش��رایط خودرو، گزارش دقیق و لحظه ای از سرعت 

خودرو در حال حرکت ارائه کند.
وی افزود: این سامانه با استفاده از اطاعات ۳۵ ماهواره، شعاعی ۷۲ 
متری برای خودروی ساکن تعریف می کند و در صورتی که خودرو 
جابه جا شد، فارغ از روشن یا خاموش بودن خودرو این وضعیت را به 

آگاهی مالک آن می رساند.

تولید سوپرجاذب های ضدباکتری 
محقق�ان پژوهش�گاه پلیم�ر و پتروش�یمی ب�ا پش�تیبانی 
صندوق حمایت از پژوهش�گران و فن�اوران، موف�ق به تولید 
س�وپرجاذب هایی با خاصی�ت ضدباکتری و ضدنمک ش�دند.

یکی از مواد پرکاربرد و افزودنی برای جذب آب و اماح، سوپرجاذب ها 
)هیدروژل( هستند. س��وپرجاذب یک پلیمر است که قابلیت جذب 
آب و مواد محلول را دارد که با توجه به این توانایی در صنایع مختلف 
همچون کشاورزی، بهداشتی، تولید بتن و تولید کابل جاذب رطوبتی 
مورد استفاده قرار می گیرد .همچنین یکی از مصارف پرکاربرد آنها در 
منسوجات سلولزی است، همچنین در زخم پوش ها نیز برای جذب 
خون یا ادرار کاربرد دارند. البته به علت تماس آنها با خون و ادرار فضای 
مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم می شود. بنابراین تولید سوپرجاذبی 
با خواص ضدباکتریایی در این زمینه می تواند گامی تأثیرگذار باشد. 
نسرین معینی، مجری این طرح پژوهش��ی با بیان اینکه این طرح با 
عنوان »تهیه سوپرجاذب های آکریلی ضدباکتری و ضدنمک« انجام 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: یکی از ویژگی های این سوپرجاذب قابلیت 
طراحی بر مبنای کاربرد آن اس��ت زیرا در این پژوهش بر روی ذرات 
کار شد، پس می توان آنها را بر اس��اس نوع کاربرد تغییر داد .بر اساس 
اعام روابط عمومی معاونت علمی، وی خاطرنشان کرد: همچنین این 
سوپرجاذب خاصیت ضدباکتری و ضدنمک دارد. بنابراین بستر رشد به 
باکتری داده نمی شود و به گونه ای طراحی شده که حساسیت به نمک 
نیز به شدت کاهش یافته اس��ت. از بعد علمی، نوآوری موجود در این 
تحقیق قابلیت تأمین خواص بسیار مطلوب با صرف کمترین هزینه را 

امکان پذیر کرده است.

آزمون بزرگ انتخاب واحد در نیمه شب!
  گلي حسیني

در ترم سوم دانشگاه باید واحد درسی دشواری که پیش نیازِ سایر 
دروس نیز بود، اخذ می کردیم. دانش��جویان سال باایی تأکید 
داش��تند که این درس را با یک اس��تاد چیزفهم اخذ کنیم تا در 

آینده  دچار ضعف اطاعاتی نشویم.
زمان انتخاب واحد متوجه ش��دیم  یک گزینه انتخاب بیش��تر 
نداریم، باز جای شکرش باقی اس��ت که من موفق به اخذ همان 

یک گزینه شدم.
طبق روال هر ترم باید ساعت یک دقیقه بامداد سایت دانشگاه 
عل��وم و تحقیقات ب��رای انتخاب واحد باز ش��ود ک��ه البته این 
خوش قولی کم اتفاق می افتاد، نهایتاً بعد از چند بار رفرش کردن 
سایت که ساعت شد ۲0 دقیقه بامداد موفق به وروِد به سیستم 
انتخاب واحد شده و با ته دیگ ها و ته مانده های واحد های درسی 

روبه رو شدم.
 طبق برنامه هر ترم شب زنده داری من برای دو واحد درسی شروع 
شد تا بااخره ساعت 4 صبح یک ظرفیت خالی شد و من از این 

آزمون بزرگ سربلند بیرون آمدم.
می گویید چرا تعداد واحد درس��ی به اندازه تعداد دانش��جویان 
نیس��ت؟ خب جواب روشن اس��ت. س��ال ورود من به دانشگاه 
400 نفر هم رشته من وارد دانشگاه ش��دند، در حالی که تعداد 

ورودی های سال قبل از ما 100 نفر بود.
دانش��گاه هم فقط تعداد صندلی ها را زیاد ک��رده بود و افزایش 
تعداد استاد و س��ایر امکانات را در برنامه  کارش قرار نداده بود. 
در جریان هستید که تعداِد خارج از ظرفیت دانشجویان در یک 
کاس غیرقانونی است، به خاطر همین، دانشجوها گاهی دو ترم 
صبر می کردند تا بتوانند یک درس پیش نیاز را اخذ کنند. طبق 
این فرمول: تعداد واحد کمتر= تعداد ترم تحصیلی بیشتر= مقدار 

شهریه ثابت بیشتر!
بعد از اخذ درس با آن همه دشواری با استادی روبه رو شدیم که 
حتی اصول ابتدایی درس را برای یاد دادن به دانشجویان بلد نبود، 
اصواً شگرد این دسته از استادان انداختن دانشجویان است تا بر 
بی سوادی شان سرپوش بگذارند، البته اگر بتوانید رابطه دوستانه 
با استاد برقرار کنید یا سلیقه استاد برای کادو خریدن دستتان 

باشد احتمال پاس شدن درس تان بیشتر می شود!
از این قبیل موارد به کثرت در دانشگاه مشاهده می شود، استاد و 

شاگرد دائم به یکدیگر نان قرض می دهند.

 دانشگاه ها سیل را
 پیش بینی کرده بودند

  مبینا صدیقي
در دانشگاه تهران از سال ۸۶ تاکنون از ۶۷ پایان نامه مرتبط با سیاب 
دفاع شده است. این رقم در دانش��گاه شهید بهشتی )بدون در نظر 
گرفتن فعالیت های دانشگاه شهید عباس��پور سابق که در دانشگاه 
بهشتی ادغام ش��د( عدد 4۷ را به ما نش��ان می دهد و در دانشگاه 

صنعتی  شریف ۲۲ پایان نامه درخصوص سیل نگاشته شده است.
با توجه به صنعتی بودن دانشگاه شریف طبیعی است که حوزه ورود 
دانشجویان و اساتید از منظر مهندسی باشد که عمًا در سه گرایش 
مهندسی عمران یعنی زلزله، سازه های هیدرولیکی و آب به موضوع 

سیل پرداخته اند.
  راه اندازي رشته مخصوص سیل

اما در دانشگاه های مادر همچون شهید بهشتی و تهران رشته های 
بیشتری درگیر موضوع سیل هستند و در این زمینه پژوهش های 
متعددی انج��ام گرفته که هم از لح��اظ موضوعی و ه��م از منظر 

جغرافیای بررسی، تنوع قابل توجهی دارد.
شاید یکی از خاص ترین رشته های دانشگاهی مرتبط با سیل، رشته 
»بازس��ازی پس از حادثه« در دانشگاه شهید بهش��تی باشد که از 
سال 1۳۸4 برای اولین  بار در ایران تأسیس شده است. در دو رشته 
معماری منظر و روانشناسی عمومی هم با وجود عدم  ارتباط ظاهری، 

دو پایان نامه دفاع شده است.
در دانشگاه تهران، دانش آموختگان رشته مدیریت در سوانح طبیعی 
درخصوص سیل پایان نامه های مختلفی نگاشته اند. این رشته نیز 

یکی از تخصصی ترین رشته ها درخصوص بحران سیل است.
  استان هایي که تحلیل شدند

در عمده این پایان نامه ها، مورد مطالعاتی ای وجود دارد که با توجه 
به موضوع، جغرافیای متفاوتی را ش��امل می شود و حتي به صورت 

استانی دسته بندی شده است.
رتب��ه اول در پایان نام��ه به مس��ائل اس��تان ته��ران درخصوص 
س��یل اختصاص دارد و بعد از آن اس��تان مازن��دران در رتبه دوم 
و استان گلس��تان در رتبه س��وم قرار دارند. خوزس��تان، گیان و 
آذربایجان غربی نیز از جمله اس��تان هایی هس��تند که مسائل آنها 
توسط دانش آموختگان رشته های مرتبط با سیل موردبررسی قرار 
گرفته است.در دانشگاه های کشور، وقوع سیل پیش بیني شده بود 
اما به صورت تخصصي به آن ورود نشده، سیل در برخی مناطق کشور 

همچنان به صورت یک مسئله بررسی نشده باقی مانده است.

 مراکز بی کیفیت
 از پذیرش دانشجو منع می شوند

رئیس دانش�گاه علمی و کاربردی از دور دوم س�طح بندی 
واحده�ای ای�ن دانش�گاه خب�ر داد و گفت: بر اس�اس این 
برنام�ه ۷0 مرک�ز بی کیفی�ت ک�ه در دور اول رتبه بندی در 
س�طح 4 قرار داش�تند موظف هس�تند برای ادامه فعالیت 
خود تا ش�هریور ماه س�ال جاری رتبه خ�ود را ارتقا دهند.

دکتر محمدحسین امید از ساماندهی و ارزیابی مدرسین علمی و 
کاربردی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ها و فعالیت های انجام 
شده طی سه سال اخیر دانش��گاه یاد کرد و گفت: نزدیک به ۵0 
هزار مدرس در واحدهای مختلف دانشگاه علمی و کاربردی مجوز 
فعالیت داشتند که از این تعداد ۸ هزار نفر بر اساس مکانیزم جدید 
ارزیابی جذب دانشگاه شدند و ۸0 درصد از 4۲ هزار مدرس دیگر 
که باید مورد ارزیابی قرار می گرفتند ارزیابی شدند و ۲0 درصد 

باقی مانده این افراد نیز تا پایان این ماه ارزیابی خواهند شد.

دستاورد ایراني تحصیل در ارتفاعات آزاد )3(

دیگه چه خبر!

تابلو اعانات

دانش�گاه علوم پزش�کی ته�ران برخاف 
سایر دانش�گاه های علوم پزشکی مطابق با 
مصوب�ات وزارتخانه های علوم و بهداش�ت 
رفتار نمی کن�د. یعني از تمام دانش�جویان 
غیرایران�ی ب�دون توج�ه ب�ه آیین نام�ه 
مصوب، ش�هریه دار آزاد دریافت می کند. 
این در حالی اس�ت ک�ه طبق قان�ون، اکثر 
دانش�جویان افغانس�تاني باید شهریه خود 
را با ارز دولتي نه ارز نیمایي و آزاد بپردازند.
به رغم تم��ام تاش ه��ا و برنامه ریزی هایی که 
برای جذب دانش��جویان خارجی کش��ور های 
مختلف در دانشگاه ها می شود، چند وقتی است 
اقداماتی از سوی مس��ئوان برخی دانشگاه ها 
خاطر دانش��جویان غیرایرانی را مکدر کرده و 
از پرداخت ش��هریه های خود گله مند هستند. 
در حقیقت مدتی است صدای اعتراض برخی 
دانش��جویان غیرایران��ی به ویژه دانش��جویان 
افغانستانی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم 

پزشکی تهران بلند شده است.

  بي اعتنایي به مصوبه 2 وزارتخانه
مطابق مصوبات وزارتخانه های علوم و بهداشت، 
دانشجویانی مشمول پرداخت شهریه براساس 
ارز با نرخ دولتي هستند که دارای والده ایرانی 
بوده یا والدین آنان افغانستانی باشند و بخشی 
از تحصیل )دانش آموزی و دانش��گاهی( خود 
را در ایران گذرانده باش��ند. حتي آنها که کل 
دوران تحصیل در ای��ران بوده اند، نه داري که 
باید ریالي شهریه بدهند .به گفته دانشجویان 
معترض، در ابتدای ثبت نام و ورود به دانشگاه 
این مصوبه پابرج��ا بود، اما چند ترمی اس��ت 
که دیگر حنای��ش رنگی ندارد و دانش��جویان 
غیرایران��ی با ه��ر ش��رایطی )حتی ش��رایط 
فوق الذکر در مصوبه( باید شهریه ش��ان را نه با 
نرخ دولتي و حتي نیمایي بلکه با نرخ آزاد دار 

پرداخت کنند.
  شهریه ۷ هزار داري

داری که این روز ها قیمت ثابت��ی ندارد و هر 
بار نرخ تازه ای از آن در روزنامه ها و اخبار اعام 

می شود. یکی از این دانش��جویان افغانستانی 
معترض بیان کرد: سال هاس��ت خان��واده ام از 
افغانس��تان به ای��ران آمده اند و م��ن در اینجا 
متولد ش��دم، اما با این حال باید به دار با نرخ 
آزاد، ش��هریه خود را بپ��ردازم و از ای��ن نظر با 
مشکات زیادی مواجه هس��تم .وی ادامه داد: 
مطابق مصوب��ات از آنجا که س��ال های زیادی 
اس��ت خانواده ام در ایران زندگ��ی می کنند و 
درآمد ریالی دارند، ش��هریه من در دانش��گاه 
باید به صورت ریالی پرداخت شود، اما دانشگاه 
علوم پزشکی تهران این موضوع را رد می کند و 
به شیوه آنها باید ساانه نزدیک به ۷ هزار دار 

شهریه بپردازم.
  ترك تحصیل؛ دستاورد دانشگاه

در صورتی ک��ه دانش��جویان بین المللی فقط 
برای تحصی��ل به ایران بیایند، جایز اس��ت که 
شهریه دانشگاه های داخلی را به دار بپردازند، 
چون درآمدهایشان هم به دار است، اما حال 
حساب کنید که میزان این شهریه به پول ایران 

چقدر می ش��ود و دانش��جویانی بدین شکل با 
درآمد های ریالی چگونه باید چنین هزینه هایی 

را تأمین کنند؟
تعداد دانشجویان معترض به این اقدام جدید 
دانشگاه علوم پزش��کی تهران کم نیست و آنها 
بار ها درخواست کردند که دریافت شهریه شان 
به ریال و مع��ادل با نرخ رس��می دار )4۲00 
تومان مطابق مصوبه اباغی وزارت بهداش��ت( 

باشد که متأسفانه این مسئله رد شده است.
مصوبه وزارت بهداشت، دستوری است که در 
کلیه مقاطع تحصیل��ی و از تاریخ پذیرش آنان 
قابل اجراست لذا سایر دانشجویان افغانی غیر 
از موارد فوق همانند دانشجویان سایر کشور ها 
مانند عراق، لبنان و... که در دانشگاه ها تحصیل 
می کنند مش��مول پرداخت ش��هریه براساس 

ضوابط تعیین شده هستند.
 اما اقدامات اخیر دانشگاه علوم پزشکی تهران 
باعث ش��ده تا با ادام��ه این روند دانش��جویان 
افغانس��تانی تصمیم به ترک تحصیل بگیرند و 

شرایط را برای درس خواندن مساعد نبینند.
  حداقل معترضان را قانع کنید

حال باید دید مسئوان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برای این مس��ئله چه توجیه و دلیلی را 
مطرح می کنند، هرچند که تاکنون به هیچ کدام 
از دانش��جویان معترض در این باره توضیحی 

نداده اند و حاضر به پاسخگویی نشده اند.
 اگر این روند در تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
سراس��ر کش��ور برای دانش��جویان بین الملل 
یکس��ان بود جای بحثی وجود نداش��ت اما رد 
ش��دن قوانین اباغی از س��وی یک دانشگاه، 
شرایط ناعادانه ای را برای عده ای از دانشجویان 

رقم می زند.
اگر بنا به جذب دانشجویان خارجی و افزایش 
روزافزون آنها در دانش��گاه های کش��ور است، 
باید مس��ئوان دانش��گاهی با دی��دی بازتر و 
بررسی تمامی جوانب، ش��رایط دانشجویان و 
خانواده های آنها را در نظر بگیرند و اگر هم کار 
خود را قانونی و مطابق با منطق می دانند حداقل 
با پاس��خی جامع و مفی��د، معترض��ان را قانع 
کنند تا ایران و ایرانی ه��ا در بین خارجی ها به 
سوءاستفاده و کار های غیرقانونی متهم نشوند.

در س�ال  »حمای�ت از کااي ایراني« این س�تون را به 
تحقیقات و پروژه هاي عملیاتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ایم که وجه ممی�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترین بخ�ش حمایت 
دانشگاهي از کااي ایراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحیح عملیاتي شود نقش بي بدیلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همین زمینه پذیراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در این ستون هستیم. 

۱۹ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین دانشگاه های جهان
  ابراهیم مشیریان

 مطاب�ق تازه ترین گزارش نظ�ام رتبه بندی
umultirank در بین برترین دانشگاه های 

جهان، اسامی 1۹ دانشگاه ایرانی هم منتشر 
شده است.این نظام رتبه بندی با رویکردی 
چندبع�دی مؤسس�ات آم�وزش عال�ی را 
رتبه بندی می کند. این رویکردها عبارتند از 
آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، 
جهت گیری بین الملل�ی و موقعیت داخلی.

  اضافه شدن 3 دانشگاه جدید
این دانشگاه های ایرانی ش��امل دانشگاه تهران، 
دانشگاه عامه طباطبایی، دانشگاه الزهرا )س(، 
صنعتی امیرکبیر، آزاد واح��د علوم و تحقیقات، 
فردوس��ی مش��هد، علم و صنعت ایران، صنعتی 
اصفهان، آزاد واحد نجف آباد، کاشان، علوم پزشکی 
شهید بهشتی، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزي، صنعتی شریف، دانشگاه 
شیراز، تربیت مدرس، تهران، علوم پزشکی تهران، 

خواجه نصیرالدین طوسی و یزد هستند.
تعداد دانشگاه هاي ایراني که سال گذشته در 
این نظام رتبه بندي  و در جمع دانش��گاه هاي 
برتر جهان ج��اي گرفته بودند، 1۶ دانش��گاه 
بود که امسال به 19 دانش��گاه افزایش یافت. 

به عبارتي تعداد دانشگاه هاي کشور ۲0 درصد 
افزایش داشته اند.

  رقابت بین ۷4 کشور جهان
در رده بندي سال قبل، دانش��گاه هاي دولتي 
یزد، واحد عل��وم و تحقیقات دانش��گاه آزاد و 
همین طور واحد نجف آباد دانشگاه آزاد حضور 
نداشتند که امسال به جمع دانشگاه هاي برتر 

اضافه شده اند.
در واقع با کمک داده های ارائه شده توسط این 

نظام رتبه بندی، کاربران می توانند بر اس��اس 
س��نجه ها و ش��اخص های مورد نظ��ر خود به 
مقایسه دانشگاه های مختلف بپردازند .این نظام 
رتبه بندی برای نخس��تین بار در سال ۲014 
با رتبه بندی بی��ش از ۸۵0 دانش��گاه، 1000 
دانشکده و ۵هزار گروه آموزشی در ۷4 کشور 
مهم جهان کار خود را آغاز ک��رد. ضمن اینکه 
ابتدا موضوعات مهندس��ی برق و الکترونیک، 
مکانیک و مطالعات تجاری را مورد سنجش قرار 

داد اما از سال بعد دامنه بررسی خود را به سایر 
حوزه های موضوعی نیز گسترش داد.

  شاخص هایي براي مقایسه دانشگاه ها
داده های این نظام رتبه بندی از منابع مختلف 
تهیه و استخراج می شود، از جمله  مؤسساتی 
ک��ه آماره��ای مختل��ف را تهی��ه می کنند، 
پایگاه های داده های کتابشناختی، پایگاه های 
ثبت اختراع��ات و... روش دیگ��ر جمع آوری 
اطاعات در ای��ن نظام رتبه بن��دی داده های 
استخراج شده از بررسی های پیمایشی ساانه و 
با توزیع پرسش نامه در نمونه ای بالغ بر ۶0هزار 
دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه های 

مورد بررسی است.
نظام رتبه بندی  umultirank با پشتیبانی 
اتحادیه اروپا و با هدایت کنسرسیومی متشکل 
از س��ازمان هایی نظیر مرکز مطالعات آموزش 
عالی کشورهای نروژ و آلمان، مرکز مطالعات 
علوم و تکنولوژی دانش��گاه لیدن، انتش��ارات 
دانش��گاهی الزوی��ر و... ایج��اد و پش��تیبانی 
می ش��ود .با کمک داده های ارائه شده توسط 
این نظام رتبه بن��دی، کارب��ران می توانند بر 
اساس سنجه ها و شاخص های موردنظر خود 

به مقایسه دانشگاه های بپردازند.

ابراهيم مشيريان
   گزارش 2

تفریح اراذل با خفت گیری دانشجوی شریف!
ب�ا وج�ود پیگیری هایی ب�رای ایج�اد امنیت 
در مس�یر دانشگاه ش�ریف، اما اتفاقات هفته 
گذش�ته نش�ان داد ک�ه همچن�ان ماج�رای 
زورگی�ری از دانش�جویان ای�ن دانش�گاه 
در خیابان های اط�راف دانش�گاه ادامه دارد.

یکی از دانشجویان دانشگاه شریف نقل کرده که 
»هفته گذشته یکی از دانش��جو های تحصیات 
تکمیل��ی دانش��گاه در خیاب��ان آزادی دچ��ار 
خفت گیری می ش��ود. نکته قابل تأمل این ماجرا 
البت��ه قصد و نیت خفت گیرهاس��ت ک��ه قبل از 
هرگونه درخواس��ت یا صحبتی ش��روع به ضربه 
زدن با قمه به سر دانشجو کرده و هدف شان بیشتر 

تفریح بوده تا دزدی.«
  ماجرا در حال پیگیري است

این دانشجو با بیان اینکه چهار نفر که سوار بر دو 
موتورسیکلت بودند، ش��روع کردند به زدن من، 
افزود: »یکی از آنها به صورت پیوسته با قمه به سر 
من ضربه می زد. با لباس خونین و حالت سرگیجه و 
دردی که در سر و پا ها و صورت احساس می کردم، 
خودم را بلند کردم و به سمت درمانگاه یادگار راه 
افتادم. در درمانگاه دانش��گاه باند روی بخیه های 
سرم را عوض کردند. بعد از آن به حراست در اصلی 

مراجعه کردم و موضوع را برایش��ان توضیح دادم 
و اظهارنامه را تکمیل کردم. بع��د از امتحان هم 
به حراست دانش��گاه رفتم و صحبت کردم و قرار 
شد ماجرا را با همکاری نیروی انتظامی پیگیری 

کنند.«
دانشگاه صنعتي ش��ریف با جمعیت دانشجویي 
حدود ۸ هزار نفر داراي بیش از ۳100 دانشجوي 
خوابگاهي اس��ت ک��ه ح��دود ۲۵00 نف��ر آنها 

دانشجویان دختر هستند.
دانش��گاه صنعتي ش��ریف داراي هشت مجتمع 
خوابگاه��ي اس��ت ک��ه در حوم��ه دانش��گاه و 
محدوده محله طرش��ت پراکنده هستند، کوچه 
پس کوچه هاي قدیمي طرشت و درختاني که بر 
خیابان هاي آن س��ایه افکنده، براي دانشجویان 
خوابگاهي دانشگاه شریف خاطرات بسیاري دارد، 

خاطراتي که خالي از تلخي هم نبود.

  اعتراض در قالب پویش
در تازه ترین مورد، دانش��جویان دانشگاه صنعتی 
ش��ریف در اعتراض به مس��ائل صنفی و رفاهی و 
همچنین حفظ امنیت اطراف دانشگاه با ۲ هزار و 
400  امضا پویش »امنیت نداریم« را راه انداختند. 
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف 
در کانال تلگرامی خود ضمن حمایت از این پویش 
دانشجویی از ریاست دانش��گاه خواسته در اسرع 
وقت برای رسیدگی به مطالبات دانشجویان اقدام 
شود .حسین محب زاده مس��ئول شوراي صنفي 
دانشجویي در این زمینه گفت: شورای صنفی بار 
دیگر بر دو مطالبه مهم دانشجویی تأکید دارد که 
از جمله پیگیری معضل امنیت اطراف دانش��گاه 
شریف و خوابگاه ها و همچنین برقراری سرویس 
حمل ونقل از دانشگاه به خوابگاه ها و نقاط پرتردد 
مانند میدان آزادی، متروهای اطراف دانشگاه و... 
و برعکس است که باید موردتوجه مسئوان عالی 

قرار بگیرد.«
بر این اس��اس حدود ۲ هزار و 400  دانش��جو با 
امضای نامه ای خطاب به رئیس دانشگاه صنعتی 
شریف خواستار رسیدگی به معضل ناامنی اطراف 

دانشگاه و خوابگاه ها شدند.

دارام عبدزاده
   گزارش3

عليرضا سزاوار
   گزارش يک

دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دریافت شهریه دانشجویان افغانستانی تخلف می کند
شهریه داري!



سيل بهاري خسارات زيادي بر جاي گذاشت و با 
در نورديدن چند استان، اماكن زيادي را تخريب 
و ده ها هزار هموطن را بي خانم��ان كرد. طي اين 
بارش هاي سيل آسا استان هاي مازندران، گلستان، 
خراسان شمالي، گيان، كردس��تان، كرمانشاه، 
سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، فارس 
و خوزستان درگير سياب شده بودند و هنوز اوضاع 
آرام نشده بود كه معاون پشتيباني و هماهنگي امور 
استان هاي بنياد مسكن كشور گفت: »بر اثر جاري 
شدن سياب بيش از ۲۵ هزار واحد مسكوني در 
اس��تان هايي كه درگير بارندگي شديد و سياب 
بودند، تخريب شده است.« هادي درفشي افزود: 
»بيش از ۶۰ هزار واحد مسكوني هم در استان هايي 
كه درگير سياب بوده اند، نيازمند تعميرات است.« 
البته همان طور كه اين مس��ئول اعام كرده بود 
اين آمار اوليه است و بعد از فروكش كردن سياب 
مي توانيم آمار قطعي ميزان خسارت هاي وارده به 

واحد هاي مس��كوني و تجاري را اعام كنيم، رقم 
اماكن صدمه ديده به بيش از 1۲۰ هزار واحد رسيد.  
در همان زمان و به دستور رئيس بنياد مستضعفان 
انقاب اسامي قرار شد سيمان مناطق روستايي 

سيل زده به صورت رايگان تأمين شود. 
البته محمد سعيدي كيا با اعام اين خبر، بر كمك 
رساني ها در رابطه با تأمين مواد غذايي، نان، پنير، 
پت��و و آب معدني به مناطق س��يل زده توس��ط 
اين بنياد تأكيد كرد.  از هم��ان زمان فعاليت ها 
براي تأمين مايحتاج س��يل زدگان ش��روع شد 
و بعد از چند روز مدير عامل ش��ركت س��يمان 
پيوند گلس��تان از زير مجموعه ه��اي هلدينگ 
گس��ترش صنايع معدني كاوه پارس وابسته به 
بنياد مستضعفان از آمادگي اين مجموعه براي 
تحويل س��يمان رايگان براي بازس��ازي مناطق 

روستايي سيل زده استان گلستان خبر داد. 
سيد عباس حس��يني گفت: »كاركنان شركت 

با تمام توان در حال توليد هس��تند و به محض 
ش��روع عمليات بازس��ازي آماده تحويل روزانه 
سيمان رايگان به مسئوان توزيع براي بازسازي 
مناطق روستايي هستيم.« وي خاطر نشان كرد: 
»عاوه بر تخصيص بخش قابل توجهي از حجم 
توليد كارخانه، در حد توان ماشين آات سنگين 
كارخانه را براي كاهش آس��يب سيل در اختيار 
مس��ئوان شهرس��تان گاليكش قرار داده ايم و 
در حد توان به عنوان يك��ي از زير مجموعه هاي 
اقتصادي بنياد مس��تضعفان در هر زمينه اي كه 
مديران ارش��د اين نهاد انقابي ضرورت بدانند 
براي حل مشكات منطقه كمك خواهيم كرد«

   هديه رهبري براي سيل زدگان
حاا و بعد از گذشت نزديك دوماه از وقوع سيل و 
خرابي هايش مديركل بنياد مسكن انقاب اسامي 
استان گلس��تان از توزيع هزار و ۸۰۰ تن سيمان 
بين سيل زدگان گلستاني خبر داده كه بر اساس 

آن كار تعمي��رات 4 هزار و ۲۳۲ واحد مس��كوني 
آس��يب ديده آغاز و ۷۲ واحد نيز به پايان رسيده 
اس��ت.  محمدتقي زماني ن��ژاد در خصوص روند 
ساخت و سازها در مناطق سيل زده گلستان گفت: 
»تاكنون بيش از ۲4 ميليارد تومان كمك باعوض 
به واحدهاي آسيب ديده از س��يل پرداخت شده 
است.« به گفته زماني نژاد، به پيمانكاران ساخت 
واحدهاي مسكوني در مناطق سيل زده تأكيد شده 
تا روند ساخت و ساز را تسريع كرده و با به كارگيري 
همه ت��وان و امكانات حركت كنن��د كه بر همين 
اس��اس تعميرات 4 هزار و ۲۳۲ واحد مس��كوني 
آسيب ديده در دس��تور كار قرار گرفته است و تا 
امروز ۷۲ واحد نيز با اتمام كارشان تحويل صاحبان 
آن شده است.  وي گفت: »كارشناسان فني بنياد 
مسكن روند بازسازي واحدهاي احداثي و تعميري 
را نظارت مي كنند و تسريع در بازسازي واحدها به 
هيچ عنوان كيفيت ساخت و سازها را تحت الشعاع 
قرار نخواهد داد.« مديركل بنياد مس��كن استان 
گلس��تان توزيع هزار و ۸۰۰ تن سيمان را اهدايي 
رهبر معظم انقاب براي احداث و تعمير واحدهاي 
مسكوني خسارت ديده از س��يل در استان عنوان 
كرده و تأكيد كرد: »س��يمان واحدهاي خسارت 
ديده به محض عقد قرارداد ب��ا بانك ها به صورت 

رايگان تحويل مالكان مي شود.«
اما مازندراني ها هم خس��ارات سنگيني از سيل 
ديدند و خانه هاي زيادي در اين استان تخريب 
شد.  معاون پشتيباني و هماهنگي امور استان هاي 
بنياد مسكن كشور در خصوص ساخت واحد هاي 
خس��ارت ديده در مازندران گفت: »پيش بيني 
بنياد مس��كن براي بازسازي واحد هاي خسارت 
ديده سيل در اين استان حداكثر تا شهريور ماه 
است.« درفشي افزود: »آنچه براي ما مهم است 
مشاركت مردمي است و همچنين واحد هايي كه 
نيازمند كمك بيشتر باشد از كمك خيران و سپاه 
براي س��اخت آنها اس��تفاده خواهيم كرد.« وي 
تأكيد كرد: »از طرف بنياد مسكن براي روستا ها 
وام 4۰ ميليون توماني ب��ا دوره بازپرداخت 1۵ 
س��اله و س��ود چهار درصد تعريف شده است.« 
درفشي در خصوص در اختيار قراردادن سيمان 
رايگان هم اظهار داش��ت: »هش��ت تن سيمان 
براي واحد هاي احداثي و 1/۵ تن براي واحد هاي 
تعميراتي در شهر هاي آسيب ديده نظر گرفته ايم 
كه به صورت رايگان در اختيار آس��يب ديدگان 
سيل قرار مي گيرد.« اين مسئول با اعام اينكه 
س��يمان مورد نياز را بنياد مس��تضعفان تأمين 
مي كند، افزود: »براي هر واحد مسكوني در حال 
احداث ۸۰ كيسه س��يمان به صورت رايگان در 

اختيار افراد قرار مي گيرد.«

هنوز چند روزي از وقوع سيل در برخي استان هاي كشور نگذشته بود كه 
معاون پشتيباني و هماهنگي امور استان هاي بنياد مسكن اعام كرد بيش 
از ۲۵ هزار واحد مسكوني در استان هايي كه درگير بارندگي شديد و سياب 
بودند، تخريب شده است. در همان زمان رئيس بنياد مستضعفان كشور پس 
از ورود به استان گلستان و بازديد از مناطق سيل زده با توجه به نياز مردم 

تأمين سيمان ساخت منازل تمام روستا هاي سيل زده استان گلستان را تقبل 
كرد.  حاا و بعد از گذشت نزديك دو ماه از وقوع سيل و خرابي هايش مديركل 
بنياد مسكن انقاب اسامي استان گلستان از توزيع هزار و ۸۰۰ تن سيمان 
بين سيل زدگان گلستاني خبر داده كه براساس آن كار تعميرات 4 هزار و 
۲۳۲ واحد مسكوني آسيب ديده آغاز و ۷۲ واحد نيز به پايان رسيده است. 

ه�ر س�اله حدود 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

20ميليون دار ارز 
از كش�ور ب�راي 
واردات ماهي هاي يخ زده تياپيا خارج مي شود. 
اين هم در شرايطي است كه زمينه توليد گسترده 
اين نوع از آبزي خوراكي در كشور فراهم است و 
تنها به اين دليل ك�ه پرورش تياپي�ا  منجر به 
حذف گونه  هاي ديگر ماهيان مي شود، تاكنون 
سازمان حفاظت از محيط زيست با آن مخالفت 
 كرده اس�ت. اما امس�ال بااخره مسئوان اين 
سازمان براي توليد تياپيا در چهار استان آن 
هم به صورت محدود اع�ام موافقت كرده اند. 
اتفاقي كه در كنار اشتغالزايي مي تواند جلوي 
خ�روج ميليون�ي ارز از كش�ور را ه�م بگيرد. 

    
هم��ه بارها و باره��ا از متخصصان تغذي��ه اين را 
ش��نيده  ايم كه اضافه كردن يك وعده دريايي به 
برنامه هفتگي غذايي خانواده براي حفظ سامتي 
از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت. ب��ا اين حال 
خيلي از مواقع خانواده ها ب��ه دليل قيمت بااي 
محصوات دريايي از قراردادن اين وعده مهم در 

برنامه هفتگي شان منصرف مي شوند.
 از همين رو از زماني كه فيله هاي كوچك و صورتي 
تياپيا در حجم باا به كش��ور وارد شد، خيلي از 
خانواده ها به اي��ن دليل كه قيم��ت اين ماهي ها 
از ديگر ماهي هاي مش��ابه پايين ت��ر بود و تياپيا 
هم به جاي ام��گا ۳ از امگاه ۶ برخوردار اس��ت و 
مي تواند بخش مهمي از ني��از بدن به محصوات 
غذايي دريايي را برطرف كند، تش��ويق به خريد 
تياپياهاي ي��خ زده خارجي ش��دند. اين روند به 
قدري ادامه يافت كه طي سال هاي اخير به گفته 
متوليان ساانه حدود ۲۰ميليون دار ارز از كشور 

براي واردات اين محصول خارج مي شد. بنابراين 
مسئوان سازمان شيات تصميم گرفتند به جاي 
اينكه بذارند اين حجم از منابع مالي كشور خارج 
شود، تياپيا را در داخل كشور توليد كنند. توليدي 
كه در كنار حفظ مناب��ع ارزي براي عده زيادي از 
جوانان جوياي كار هم فرصت اش��تغالزايي ايجاد 
مي كند. اما وقتي قرار شد رودخانه ها و استخرهاي 
پرورش ماهي با تياپياه��اي كوچك و بزرگ پر 
شود، سازمان حفاظت از محيط زيست به اين دليل 
كه پرورش تياپيا در رودخانه ها به حذف تمامي 
گونه هاي آبزيان منتهي مي شود پرورش اين گونه 
مهاجم را ممنوع اعام كرد. كارشناسان از ماهي 
تياپيا كه در هر شرايط آبي با كمترين امكانات و 
بااترين مقاومت پرورش مي يابد به عنوان ماهي 

همه چيز خوار ياد مي كنند. 

   سبقت از برنامه توليد ساانه آبزيان 
با اين شرايط طي سال هاي اخير مسئوان سازمان 
شيات كشور دست از تاش برنداشتند و همواره 
در صدد تولي��د داخلي اين ماهي بودن��د تا امروز 
كه بااخره س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت با 
توليد تياپيا در چهار استان كشور موافقت كرد. 
اتفاقي كه به ط��ور حتم مي تواند جل��وي واردات 
اين محصول را بگيرد و در كنار اشتغالزايي خوبي 
كه دارد به اقتصاد اين استان ها هم كمك كند. در 
اين خصوص رئيس س��ازمان شيات ايران تأكيد 
مي كند: »با موافقت محيط زيس��ت ب��راي توليد 
تياپيا در چهار اس��تان، افق جديدي پيش روي 
فعاليت هاي شياتي باز شده اس��ت. بنابراين در 
سال 9۸ و چش��م انداز 14۰۰ از آنچه برنامه براي 
توليدات جديد پيش بيني شده بود فراتر خواهيم 

رفت.« نب��ي اه خون ميرزايي با اش��اره به اينكه 
فعاليت هاي شياتي امروز در تلفيق ساير فعاليت ها 
از جمله گردشگري و زراعي و باغباني قابل تعريف 
و انجام است، اضافه مي كند: »هركجا ظرفيت آبي 
وجود داشته باشد چون آبزيان آب چنداني مصرف 
نمي كنند و آب به عنوان محيط زندگي آنان مطرح 
اس��ت مي توان محيط زندگي را براي رشد آبزيان 
تأمين كرد و آب مازاد را به س��اير مصارف زراعي، 

باغي و فعاليت هاي تفريحي اختصاص داد.«
   خراس�ان جنوبي يك�ي از چهار اس�تان 

توليدكننده
گفتني است يزد، قم، س��منان و خراسان جنوبي 
به عنوان چهار اس��تان توليدكنن��ده ماهي هاي 
تياپيا در كشور انتخاب ش��ده است. همان طور 
كه گفته شد خراسان جنوبي يكي از استان هاي 
توليدكننده خواهد بود كه سال هاي اخير به دليل 
كاهش منابع آبي و بيكاري خيلي از مردم استان 
مجبور به مهاجرت شدند. اما حاا پرورش ماهي در 
اين استان در برنامه مسئوان قرار گرفته است و 
زيرساخت هاي اين كار هم اكنون فراهم كرده اند. 
كاري كه مي تواند خيل��ي زود منجر به مهاجرت 
معكوس مردم شود. به طوري كه رئيس سازمان 
ش��يات ايران درباره توليد تياپيا در خراس��ان 
جنوبي تأكيد مي كند: »ظرفيت بالقوه براي اين 
فعاليت منحصر به فرد در اس��تان فراهم است.« 
خون ميرزايي ادامه مي دهد: »اقليم خراسان جنوبي 
به لحاظ داشتن تركيبي از دو ويژگي درجه شوري 
آب و حرارت مناس��ب، قابليت پرورش گونه هاي 
مختلفي از آبزيان را دارد.« اس��تان هاي منتخب 
ديگر نيز همين ويژگي ها را دارند و قرار اس��ت با 
ظرفيت هاي موجود رونق توليد آبزيان بخصوص 

تياپيا را در كشور رقم بزنند.

جلوگيري از واردات 20 ميليون داري با توليد تياپيا در 4 استان
رئيس سازمان شيات از موافقت سازمان حفاظت محيط زيست با پرورش ماهي تياپيا در استان های يزد، قم، سمنان و خراسان جنوبي خبر داد
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 بازسازي4200 خانه سيل زدگان گلستان 
با سيمان رايگان بنياد مستضعفان

  سيستان و بلوچستان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر با اشاره 
به اينكه فاز نخست بيمارستان ۵4۰ تختخوابي ايرانشهر در جنوب سيستان 
و بلوچستان انجام شده است از آغاز فاز دوم ساخت آن خبر داد و گفت: فاز 
نخست اين بيمارستان شامل خاكبرداري در 9۰ هزار متر مربع در مدت ۳ 
ماه صورت گرفت.  اميني فرد افزود: فاز دوم اين بيمارستان شامل پي ريزي 
نيز آغاز شده است و در مجموع اين طرح در زميني به گستره 1۰۰ هزار 

مترمربع با زيربناي ۶۰ هزار متر مربع احداث مي شود.
  هرمزگان: رئيس اتاق تعاون استان هرمزگان از صادرات محموله ۵۰۰ 
تني غيرنفتي از بندر جاسك به بندر سويق عمان خبر داد. عباس سااري 
گفت: اين محموله صادراتي ۲۰۰ تن سيليكات سديم، 1۵۰ تن انواع سنگ 
ساختماني و 1۵۰ تن كاشي و سراميك است. وي افزود: ارزش محموله 
صادراتي بيش از ۷۰ هزار دار است و تعاوني هاي لنج دار استان مي توانند 

كاا به كشور هاي حوزه خليج فارس صادر كنند.
  قم: پيكر پاك و مطهر ۷ تن از شهداي گمنام جنگ تحميلي در سالروز 
شهادت امام جعفر صادق)ع( در قم تشييع و به خاك سپرده خواهد شد. 
سرپرست اداره كل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس گفت: اين 
شهدا در چهار نقطه شهر از جمله تيپ امام صادق)ع(، دانشگاه فرهنگيان 
پرديس خواهران، مجتمع ياوران مهدي و پدافند هوايي ارتش حضرت 
معصومه)س( به خاك سپرده خواهند شد. حجت ااسام لقمان پور افزود: 
اطاعات هويتي و عملياتي اين ش��هدا به اداره كل حفظ آثار و نشر دفاع 

مقدس استان اعام نشده است.
  خراسان شمالي: مدير كل دفتر بحران استانداري خراسان شمالي از 
اختصاص ۵۰ درصد از تسهيات باعوض حوزه كشاورزي به كشاورزان 
س��يل زده اين اس��تان خبر داد. جواد نظري با بيان اينكه پيگيري هاي 
ازم براي اختصاص اين اعتبار براي مرمت راه هاي بين مزارع و س��اخت 
دامداري هاي در حال انجام اس��ت، ادامه داد: در قرارگاه بازسازي كشور 
مصوب ش��ده كه اعتبارات اختصاص يافته براي رفع خسارت هاي سيل 
ابتدا به حوزه مسكن، سپس كشاورزي و بعد راه ها صورت گيرد. گفتني 
است اختصاص ۶ هزار و۵۰۰ فقره تسهيات براي بازسازي اين منازل در 

خراسان شمالي مصوب شده است.
  مازندران: مديركل بنياد مسكن مازندران گفت: با سرعت عمل بانك ها 
و اعطاي به موقع تس��هيات تاكنون عمليات تعمير ۳ هزار و ۵۰۰ واحد 
مسكوني به اتمام رسيده است. محمدخاني به آسيب ۶ هزار و 9۵۰ واحد 
ناشي از سيل اخير در استان اشاره و بيان كرد: متأسفانه سيل اخير به 1۲ 
شهرستان، 9 شهر و 1۷۰ روستاي مازندران خسارت وارد كرد كه جهت 
باسازي و مرمت اين واحدها وام و تسهيات باعوض پرداخت شد. وي با 
بيان اينكه به ۵ هزار و ۶۰۰ واحد روستايي و شهري وام باعوض تعميري 
پرداخت ش��د، افزود: با توجه به ش��رايط اقتصادي كنوني به واحدهاي 
تعميري روستايي ۵۰ ميليون ريال وام باعوض براي تعمير و ۵۰ ميليون 

ريال براي تأمين معيشت تعلق خواهد گرفت. 

88498441سرويس  شهرستان

خيران 564 مدرسه در گلستان ساختند  
    گلستان مديركل آموزش و پرورش گلستان از   
س�اخت 564 ب�اب مدرس�ه به همت 

خيران  در اين استان خبر داد. 
احس��ان گوهري راد، مديركل آموزش و پرورش گلس��تان با اشاره به 
اينكه خيران مدرسه ساز تاكنون ۵۶4 مدرسه با ۲ هزار و ۲4۰ كاس 
را در استان گلستان ساخته اند گفت: تعهد خيران در سال گذشته ۳۸ 
ميليارد تومان بود ك��ه ۶۵ درصد تعهدات انجام و بخش��ي از مدارس 
ساخته شده اس��ت اما به رغم همه تاش ها حدود ۳۰ درصد كاس ها 
براي حضور دانش آموزان ايمن نيست و بايد كارهاي بزرگ تري انجام 
شود. مديركل آموزش و پرورش اس��تان اضافه كرد: از 1۲ هزار كاس 
درس در استان حدود ۳ هزار و ۵۰۰ كاس درس فاقد استانداردهاي 
ازم آموزش و پرورش است كه تاش مي كنيم با كمك خيران و ساير 
مؤسسه ها و نهادها بتوانيم اين تعداد را هر ساله كمتر كنيم تا مدارس 
ناايمن نداش��ته باش��يم. وي اظهار داش��ت: تاش مي كنيم تا از نظر 
كيفيت آموزشي مدارس خوبي داشته باش��يم و به مردم تعهد بدهيم 
كه دانش آموزان كه فرزندان ما هستند در مدارس استاندارد تحصيل 
مي كنند. گوهري راد بي��ان كرد: براي اينكه بتوانيم از خيران بيش��تر 
اس��تفاده كنيم يكي از كارهاي دولت در بودجه امس��ال، پيش بيني 
اعتبارات قابل توجه براي مش��اركت خيران اس��ت. براين اساس اگر 
خيران منابع مالي ۳۰ درصد پروژه را تأمين كنند بقيه از سوي دولت 

فراهم مي شود و مدرسه به نام فرد خير ساخته مي شود.

 آزادسازی ۱۹6۷ هكتار اراضي ملي بوشهر
 از دست متصرفان   

هزار و 967 هكت�ار از زمين هاي ملي     بوشهر
استان بوش�هر كه توسط سودجويان 

تصرف شده بود آزاد شد. 
علي جمادي، رئيس كل دادگستري استان بوشهر با اشاره به اينكه هزار 
و 9۶۷ هكتار از زمين هاي بيت المال از دس��ت متصرفان اس��تان خارج 
شده است، گفت: در مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده در اين 
زمين ها نيز ۷4 مورد پرونده تشكيل شد كه به اجرا در آمد و با رفع آثار 
تجاوز تحويل دستگاه هاي مربوط از جمله منابع طبيعي، راه و شهرسازي 
و جهاد كشاورزي شده است. وي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي 
را در اولويت دستگاه قضا دانست و افزود: حفاظت از بيت المال به عنوان 
يكي از خواسته هاي مردمي است كه اراضي ملي منابع طبيعي و انفال 
مورد توجه قرار دارد. رئيس كل دادگستري استان بوشهر ادامه داد: سال 
گذشته كل پرونده هاي ورودي به دستگاه قضا و شوراهاي حل اختاف 
استان بوشهر ۲۵۷ هزار و 4۲۲ مورد بود كه از اين شمار ۲14 هزار و ۲۸۲ 
پرونده مربوط به دادگستري و 4۳ هزار و 14۰ مورد ورودي شوراهاي حل 
اختاف است. جمادي يادآورشد: در اين مدت ۲1۰ هزار و ۸۸ پرونده در 
دادگستري ها و 4۳ هزارو ۸۰1 پرونده در شوراهاي حل اختاف مختومه 

شده است كه ۶۶1 فقره پرونده از موجودي سال هاي قبل است.

سجاد مرسلي
   گزارش يك

 ژئو پارك ها، ظرفيت هاي ناشناخته 
گردشگري ايران

صنعت گردشگري آنقدر پيشرفت كرده و داراي شاخه هاي گوناگون شده 
كه شايد كم كم بايد در مورد هر شاخه اول اطاعات زيادي كسب كنيم و 
بعد به ورود يا استفاده از آن فكر كنيم. بر همين اساس، ژئوپارك ها ابتكار 
نوين در گردشگري طبيعت محور به شمار مي آيند كه زير نظر يونسكو 

پايه گذاري شده اند. 
طبق تعريف يونسكو، ژئوپارك گستره اي است با مرزهاي كامًا آشكار و 
پهنه كافي كه دربرگيرنده چند پديده زمين شناسي كمياب و برجسته 
بوده و در آن گستره جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي ارزشمند نيز 
يافت شود. اين گستره بايد از برنامه هاي مديريت گسترش و بهره برداري و 
طرح هاي حفاظتي برخوردار باشد و توان باا بردن سطح اقتصادي جامعه 
محلي و جلب همكاري هاي مردمي را دارا باشد.  اگر بخواهيم اين مفاهيم را 
به زباني ساده تر و فارسي بيان كنيم هم بايد بگوييم كه ژئوپارك يا پرديس 
زمين شناسي منطقه اي است كه در آن، ميراث زمين شناختي آن ناحيه، 
با مديريتي دقيق و دائمي حفظ و نگهداري مي شود و با وسعت كافي كه 
مرزهاي آن به وضوح مشخص شده و چندين پديده بارز زمين شناسي در 
محدوده آن قرار گرفته باشد. اين محدوده بايد بتواند در توسعه اقتصادي 
جوامع پيرامون خود نقش مؤثري ايفا نمايد. ژئوپارك ممكن است عاوه 
بر پديده هاي زمين شناسي از آثار تاريخي، بوم شناسي، باستان شناسي و 

ميراث فرهنگي و طبيعي ديگر برخوردار باشد. 
بر همين اساس يكي از فعاليت هاي سازمان زمين شناسي در دو دهه اخير 
ژئوپارك و ژئو توريسم است. به طوري كه ژئوپارك قلمروهاي مورد هدف 
و مهم ترين مقصد زمين گردشگري است و گردشگري آگاهانه و مسئوانه 
در طبيعت با هدف تماشا و شناخت پديده ها و فرآيندهاي زمين شناختي 

و آموختن نحوه شكل گيري و سير تكامل آنها در نظر گرفته مي شود. 
اين نوع گردشگري تفاوت مهمي با س��اير گونه هاي گردشگري دارد كه 
يكي از دايل آن پايدار و آگاهانه بودن است و به همين خاطر ژئوپارك ها 
ابتكار نوين در گردشگري طبيعت محور هستند و يونسكو آن را پايه گذاري 
كرده است.  امروز كارشناسان معتقدند ژئوپارك يك رويكرد پايين به باا 
است. به اين معني كه 1۳۸ ژئوپارك در جهان وجود دارد و ايران نيز داراي 
ژئوپارك قشم در جهان اس��ت. البته نبايد فراموش كنيم كه ژئوپارك ها 

مي توانند رهيافتي نوين در آمايش سرزمين باشند. 
در حال حاضر و در زندگي و جامعه صنعتي، گرايش افراد به سمت نوعي 
از گردشگري طبيعت محور زياد شده اس��ت و اين در شرايطي است كه 
نخستين اطلس ملي ژئوتوريسم جهان در ايران در سال ۸۸ منتشر شده 
اس��ت.  بايد گفت ايران داراي ظرفيت هاي زيادي در ژئوپارك است و در 
همين راستا در برخي مناطق پروژه هايي آغاز شده كه در مرحله مقدماتي 
است و بايد مطالعات آنها انجام شود تا وارد فاز آموزش و زيرساخت شوند. 
در واقع آنها يك ظرفيت صرف هستند و هنوز به ژئوپارك تبديل نشده اند. 
شرق خوزستان از جمله آنهاست. در لرستان نيز مطالعات ايجاد ژئوپارك 
انجام شده بود ولي متأسفانه پروژه رها ش��د. حركت هايي هم در الموت 
قزوين آغاز شده و در منطقه سبزوار، ظرفيت هايي شناسايي شده است. دو 
منطقه آزاد ماكو و چابهار نيز براي ايجاد ژئوپارك اعام آمادگي كرده اند. 

در اهميت ژئوپارك ها همين بس كه قش��م در طول س��ال، بيش از يك 
ميليون مسافر دارد كه بيشتر آنها براي خريد و تفريح به اين جزيره سفر 
مي كنند اما طبق آمارهاي ثبت شده در ژئوسايت هاي قشم، بيش از ۲۵۰ 
هزار گردش��گر داخلي و 1۰ هزار گردشگر خارجي فقط از ژئوپارك هاي 
قشم بازديد كرده اند. بيش��تر خارجي ها اعام كرده اند كه فقط به انگيزه 
ديدن ژئوپارك به اين جزيره سفر كرده اند.  وقتي يونسكو ژئوپارك جهاني 
قشم را به عنوان يك مقصد امن و مطمئن معرفي مي كند طبيعي است كه 

گردشگران خارجي با اطمينان و شناخت به اين منطقه سفر كنند. 
در ميزان ظرفيت هاي ايران براي بهره مندي از ژئوپارك ها همين بس كه در 
اطلس ميراث زمين شناختي ايران و در كتاب ژئوپارك هاي جهاني يونسكو، 
۳۰ منطقه از كشور ايران با ظرفيت قطعي ژئوپارك معرفي شده است. اين 
در حالي است كه سازمان زمين شناسي تا مرحله ارائه پيشنهاد و مطالعه 
نيز پيش رفته است و اگر اين مناطق تمايل داشته باشند ژئوپارك ايجاد 
كنند بايد سرمايه گذاري كنند. هم اكنون بيش از ۵۰ ظرفيت براي ايجاد 
ژئوپارك در كشور وجود دارد كه مي توان ظرف يك سال در سطح ملي اين 
ژئوپارك ها را ايجاد كرد و در گام بعدي جهاني شدن آنها را پيگيري كرد تا 

اين مناطق از مزيت اقتصادي و فرهنگي ژئوپارك بهره مند شوند. 

 ۱20 مدرسه چهارمحال و بختياري 
نيازمند بازسازي 

انگار اين يك بازي تكراري در آموزش و پرورش است كه در طول سال 
تحصيلي، هر اتفاق و حادثه اي در مدارس به وقوع بپيوندد، بايد خيلي 
زود ساكت و از رسانه اي شدنش جلوگيري شود و با به پايان رسيدن 
درس و مدرسه، صداي مسئوان استاني بلند شود كه چند مدرسه 
تخريبي دارند و چقدر از كمبود لوازم و تجهيزات آموزشي و گرمايشي 
و سرمايشي رنج مي برند و اعتباراتشان كفاف مخارج را نمي دهد و... 
در همين رابطه مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس چهارمحال و 
بختياري از وجود 1۲۰ مدرسه تخريبي در سطح استان خبر داده كه بايد 
در كمترين زمان يا بازسازي شوند يا اماكن ديگري جايگزين آنها شوند. 

    
وقتي از مدارس فرسوده و تخريبي صحبت به ميان مي آيد، منظور اماكن 
آموزشي بدون رنگ و پرده و امپ هاي رنگي نيست. از ساختمان هايي 

صحبت مي شود كه هر آن امكان ريزش و بروز يك فاجعه را دارند. 
 تحصيل در مدارسي كه بدون در نظر گرفتن كمبود تجهيزاتشان حتي 
ايمني هم ندارند آنقدر سخت و دشوار است كه بگوييم براي دستيابي 
به حداقل مدرك از نگاه دانش آموزان اين گون��ه مدارس، آنقدرها كه 
ما به اصطاح شهرنشين ها تصور مي كنيم، آس��ان نيست. بسياري از 
دانش آموزان هنوز هم براي تحصيل بايد رنج و سختي هايي را به جان 
بخرند، س��ختي هايي كه يا به دليل محروميت ها يا بي توجهي برخي 

مسئوان نصيبشان شده است. 
   هزار مدرسه نيازمند سيستم گرمايشي سرمايشي

در اس��تان چهارمحال و بختياري هم هنوز مدارس��ي وجود دارد كه 
نيازمند بازسازي و تجهيز است. البته تعداد اين گونه مدارس يكي دو 
تا نيست و حاا به بيش از 1۰۰ مدرسه رس��يده، تا جايی كه مديركل 
نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس اين اس��تان از وجود 1۲۰ مدرسه 
تخريبي خبر مي دهد.  محمدرضا براتي با اش��اره به وجود يك هزار و 
9۰۰ فضاي آموزشي در استان، مي گويد: »از اين تعداد يك هزار و ۶۰۰ 
مدرسه وجود دارد كه 1۲۰ مدرس��ه تخريبي بوده و نيازمند بازسازي 
اس��ت، همچنين يك هزار مدرس��ه نيازمند مجهز ش��دن به سيستم 

گرمايشي و سرمايشي است تا امنيت در اين مدارس تأمين شود.«
وي با بيان اينكه با توجه به شرايط موجود و قيمت مصالح ساختماني، 
اعتبار مورد نياز براي ساخت مدارس تخريبي استان ۲۵۰ ميليارد تومان 
است، ادامه مي دهد: »براي ۶۰۰ مدرسه در استان كه نيازمند ترميم 
و مقاوم سازي بوده، بايد هر چه سريع تر اقداماتي انجام شود.« به گفته 
براتي، به  رغم افزايش قيمت و مش��كات اقتصادي، خيران همراهي و 

تعأمل مطلوبي در ساخت مدارس داشته اند. 
   خيران بازوان نظام آموزش

اين درست است كه طي سال هاي اخير مخصوصاً دو دهه گذشته خيران 
كمك هاي بس��ياري به سيستم آموزشي كش��ور كرده اند و اگر كمك 
خيران به عنوان بازوان توانمند آموزش و پرورش در س��اخت و تجهيز 
مدارس نبود، آموزش و پرورش با مش��كات بس��ياري مواجه مي شد. 
اما اين مس��ئله نبايد خيال مسئوان آموزش��ي را راحت كند و حتي 
نخواهند براي ايمن سازي مدارس هم كاري بكنند.  مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس چهارمحال و بختياري با اشاره به وجود ۳۳۰ 
خير مدرسه ساز و ساخت ۳۰۶ پروژه با مشاركت خيران از سال ۶1 تا 
9۷ در استان، مي گويد: »يك هزار و ۵41 باب كاس درس با زيربناي 
۲۰۷ هزار و ۳۵۰ متر مربع با مشاركت خيران در استان احداث شد.« 
براتي ادامه مي دهد: »در سال گذشته از ۳۰ باب پروژه افتتاح شده، ۲۰ 
پروژه در قالب 9۸ كاس درس با زيربناي 14 هزار متر مربع با مشاركت 
خيران احداث شد.« وي خاطرنش��ان مي كند: »در سال جاري از ۶۰ 
پروژه در حال اجرا و 4۵ پروژه در قالب ۲۰۵ كاس درس با زيربناي ۳۲ 

هزار و ۵۰۰ مترمربع با مشاركت خيران انجام مي شود.«

زيبا احمديمحمدرضا هاديلو

آغاز عمليات 20 طرح ورزشي در استان مركزي   
مديركل ورزش و جوانان اس�تان مركزي از آغاز عمليات اجرايي     مركزي

20طرح ورزشي در استان مركزي خبر داد. 
عابد حقدادي مديركل ورزش و جوانان استان مركزي با اشاره به آغاز عمليات اجرايي ۲۰ طرح ورزشي در 
استان مركزي گفت: اعتبار پيش بيني شده براي ساخت اين طرح هاي ورزشي ۲۵۰ ميليارد ريال است كه 
بخشي از آن از محل منابع ملي و بخشي نيز از اعتبارات استاني تامين مي شود. وي افزود: تاار مسابقات و سالن 
يك هزار نفري شهر محات، پيست تمام فول تارتان اراك، سالن ۳ هزار نفري و بزرگ ترين تاار مسابقات 
استان مركزي با رعايت استانداردهاي بين المللي، سالن ورزشي دستجان اراك، سالن ورزشي جواديه خمين 
و شهر كميجان از مهم ترين طرح هاي ورزشي اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي در سال جاري است. 

پنجمين جشنواره ملي فرهنگ عشاير در ياسوج برگزار مي شود  
پنجمين جشنواره ملي فرهنگ عشاير ايران زمين با عنوان كوچ     كهگيلويه و بويراحمد

در شهرستان ياسوج برگزار مي شود. 
محمود باقري، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به آغاز 
پنجمين جشنواره ملي فرهنگ عشاير در ياسوج گفت: اين جشنواره با حضور همه استان هاي عشاير نشين 
كشور برگزار مي شود. وي با اشاره به اينكه جشنواره ملي فرهنگ عشاير ايران زمين در سال ۸۵ با حضور 1۵ 
استان، سال ۸9 با حضور 14 استان، سال 9۵ با حضور 1۶ استان و سال 9۷ با حضور ۲۰ استان در كهگيلويه 
و بويراحمد برگزار شده است، افزود: نمايش نوع سرپناه هاي عشايري، موسيقي و شاهنامه خواني ادبيات 

بومي و فولكلور، پخت غذاهاي محلي و نمايش صنايع دستي از جمله برنامه هاي اين جشنواره است. 

خبرگزاری تسنيم



رئي�س هيئ�ت مدي�ره اتحادي�ه دام�داران 
كش�ور با بيان اينك�ه اب�ي  كارخانه هاي آرد 
عامل گراني سبوس گندم ش�ده است، گفت: 
افزاي�ش قيمت س�بوس گندم هزين�ه توليد 
دامداران را افزايش مي دهد، در حالي كه هيچ 
تأثي�ري روي محص�ول صنايع لبن�ي ندارد. 
از اي�ن رو نباي�د كاري كني�م كه بهان�ه  براي 
افزاي�ش دوباره قيم�ت لبنيات فراهم ش�ود. 
روز گذش��ته كانون انجمن هاي صنفي صنايع 
آرد ايران قيمت جديد س��بوس گندم را اباغ 
كرد. بر اين اساس متوسط قيمت سبوس نسبت 
به قبل تقريباً دو برابر شده و اين نگراني را ايجاد 
كرده كه نرخ جديد، قيمت تمام  شده شيرخام 
را افزايش دهد و دور تسلس��ل افزايش قيمت 
لبنيات در بازار دوباره راه بيفتد. سبوس گندم 
يكي از مكمل هاي پرمصرف غذايي ا س��ت كه 
در حال حاضر مصرف زيادي در دام داري ها به 

عنوان خوراك دام دارد. 
 26 خرداد س��تاد تنظيم ب��ازار نرخ هاي جديد 
لبنيات و ش��يرخام را با 2۰ درصد افزايش اعام 
كرد و بافاصله انتقاداتي مبني بر اينكه افزايش 
قيمت لبني��ات با مي��زان دريافتي اندك قش��ر 
متوس��ط جامعه هيچ هم خواني ن��دارد، مطرح 
شد. كارشناسان معترض شدند باا رفتن قيمت 
لبنيات سرانه مصرف اين محصول ضروري را در 

سبد خانوار به شدت كاهش مي دهد. 
س��رانه مصرف ش��ير در كش��ور نصف ميانگين 
جهاني و حدود يك پنجم كش��ورهاي اروپايي و 
امريكايي اس��ت. مردم ايران در سال حدود ۸۰ 
كيلوگرم شير و محصوات لبني مصرف مي كنند، 

در حالي كه ميانگين جهان��ي ۱6۰ ليتر و در بين 
جوامع اروپايي و امريكاي��ي ۵۰۰ الي 6۰۰ ليتر 
است، لبنيات تنها غذا نيست، بلكه يك محصول 
بس��يار مهم ضروري و حتي دارويي براي انسان 
است كه كاهش مصرف آن خسارت هاي پنهاني را 

به سامتي و جامعه تحميل مي كند. 
ديروز كانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران 
اعام كرد: »از ابتداي تيرماه هر كيلوگرم سبوس 
گندم به قيمت هزار و 2۵۰ تومان در سامانه عرضه 
و توزيع عرضه خواهد ش��د.« در حالي كه قيمت 
س��بوس يارانه اي پيش از آن 66۵ تومان و نيمه 

يارانه اي ۹۰۰ تومان بوده است. 
حس��ين نعمتي، رئيس هيئت مدي��ره اتحاديه 

دام��داران كش��ور در گفت وگو با ف��ارس گفت: 
»قيمت سبوس پيش از اين كيلويي ۵2۰ تومان 
بود و در شب عيد به ۸۴۰ تومان افزايش دادند كه 
پس از دو ماه اين رقم به هزار و 2۵۰ تومان رسيده 
اس��ت و اين نرخ ها قيمت تمام شده توليد قيمت 

شير دامداران را افزايش مي دهد.«
افزايش نرخ جديد سبوس گندم در حالي صورت 
گرفته كه هزينه خ��وراك دام و طيور ۷۰ درصد 
در قيمت تمام شده محصوات پروتئيني و لبني 

نقش دارد. 
از س��وي ديگر هفته گذش��ته قيمت محصوات 
لبني افزايش يافته بود و نرخ جديد س��بوس كه 
مي تواند قيمت تمام ش��ده را باا ببرد اين نگراني 

را ايجاد كرده كه دوباره بحث افزايش شير خام و 
صنايع لبني مطرح شود. 

نعمتي با بيان اينكه كارخانه ه��اي آرد و صنايع 
لبني به راحتي مس��يرهاي ابي را ياد گرفته اند، 
گفت: دولت گندم يارانه اي به كارخانه ها مي دهد 
و آنها سبوس گندم را طي چند ماه گذشته دو بار 
افزايش قيمت داده اند و اين اصًا منطقي نيست و 

قيمت تمام شده دامداران را افزايش مي دهد. 
وي با بي��ان اينك��ه ۷۰ درص��د قيمت ش��ير و 
محصوات لبني وابس��ته به خوراك دام و طيور 
اس��ت، گفت: ۱۵ قلم خوراك دام و طيور توسط 
دامداران استفاده مي ش��ود كه چهار قلم آن در 
دولت قيمت گذاري مي ش��ود. وي با بيان اينكه 
س��هم علوفه و خوراك يارانه اي ك��ه دامداران از 
دولت دريافت مي كنند بسيار كمتر است، گفت: 
دامداران مجبورن��د نياز خ��وراك دام و طيور را 
از بازار س��ياه تأمين كنند كه هزينه آنها را چند 

برابر مي كند. 
وي اف��زود: تنها در چند ماه گذش��ته كرايه هاي 
حمل دو برابر شده است. افزايش قيمت سبوس 
گندم هزينه توليد دام��داران را افزايش مي دهد، 
در حالي ك��ه هيچ تأثي��ري روي محصول صنايع 

لبني ندارد. 
به گزارش فارس، كش��ور بيش از ۱۴ ميليون تن 
گندم توليد مي كند و سبوس هم از اين محل به 
دست مي آيد و وارداتي نيست كه نوسان ارز روي 
آن تأثير داشته باش��د. دولت مي تواند با تنظيم 
قيمت اين محصول كه جزو خوراك دام است در 
تثبيت و پايداري قيمت محصوات پروتئيني و 

لبني هم كمك كند. 

رئيس س�ازمان برنام�ه و بودج�ه در خصوص 
سياست دولت براي تأمين ارز كااهاي اساسي 
به رغم انتقادات گذشته مبني انحراف ارزهاي 
4200 توماني تخصيص يافته در س�ال گذشته 
و باز بودن دهه�ا پرونده سوءاس�تفاده از اين 
ارز در قوه قضائيه از ادامه سياس�ت تخصيص 
ارز 4200 به كااهاي اساس�ي به ش�يوه قبلي 
خبر داد. ب�ه اين ترتي�ب به نظر مي رس�د كه 
كوپن الكترونيكي يا از دستور كار خارج شده 
و يا بناست محل تأمين اعتبار حداقل معيشت 
از محل ديگري مانند افزايش حامل هاي انرژي 
يا حذف دهك ه�اي برخوردار تأمي�ن گردد. 
محمدباقر نوبخت در مراس��م امضاي تفاهمنامه 
تأمين 3 ه��زار ميليارد توماني مناب��ع مالي براي 
بازسازي  مناطق آس��يب ديده از سيل گفت: اواً 
بايد مش��خص شود چه كس��ي گفته است دولت 
بناي ح��ذف ارز ۴2۰۰ تومان��ي را دارد و در ثاني 
دولت همچنان سياس��ت تخصي��ص ارز ۴2۰۰ 

توماني به كااهاي اساسي را ادامه خواهد داد. 
  اين سناريو  هم انكار شد!

همانطور كه روزنامه »جوان« پيشتر در چندين 
مطل��ب پيش بيني ك��رده بود س��ناريوي حذف 
ارز هاي ۴2۰۰ توماني مانند بقيه طرح هاي اصاح 
ساختاري در بودجه ناكام خواهد ماند.  زيرا دولت 
توانايي اتخاذ و اجرايي كردن تصميمات سخت را 
ندارد و حاضر به گ��ردن گرفتن چنين اصاحات 
ساختاري نيس��ت آنچنان كه در ماه هاي گذشته 
تعيين ن��رخ و اج��راي ارز ۴2۰۰ توماني را همه 
دولتي ها و غيردولتي ها غلط دانس��ته بودند، اما 
هيچ يك از مردان اقتصادي روش تخصيص ارزو 

قيمت گذاري را بر گردن نگرفتند!
اما اينكه دكتر نوبخت س��ؤال كرده كه چه كسي 
بحث حذف ارز ۴2۰۰ توماني را مطرح كرده است 

نيز خود به نوع��ي جالب توجه اس��ت، زيرا بنا به 
اظهارات متعدد مسئوان از ۱2 تا 2۰ ميليارد دار 
ارز تخصيص يافته براي كااهاي مختلف در سال 
گذشته به انحراف رفته و به هدف نخورده است؛ 
از همين رو بود كه همه كارشناس��ان اقتصادي و 
نمايندگان مجل��س و از جمله دكتر نوبخت خود 
به ش��خصه در اين ب��اره اظهار نظر ك��رده و عاوه 
بر موض��وع مطرح ش��ده گفت: بح��ث حذف ارز 
۴2۰۰ تومان��ي از كااهاي اساس��ي هنوز نهايي 

نشده است! 
رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بايد 
قبول كنيم كه ش��يوه كنوني پرداخت ارز ۴2۰۰ 
به كااهاي اساسي درست نيست و اين منافع به 
دست مردم نمي رس��د؛ بنابراين بحث تغيير اين 
روند مطرح اس��ت، اما هنوز به جمع بندي نهايي 

نرسيده ايم. 
»محمد باقر نوبخت« روز سه ش��نبه در مراس��م 
رونمايي از دو برنامه »اصاح س��اختار بودجه« و 
»توسعه، توليد و اشتغال« در محل سازمان برنامه 
و بودجه گفت: رئيس جمهور  همواره تأكيد دارد 
كه بايد زندگي و معيشت مردم از نوسانات ارز مبرا 
باشد؛ بر اين اساس سال گذشته 2۵ كااي اساسي 
ارز ۴2۰۰ توماني دريافت كردند.  رئيس سازمان 
برنامه و بودجه با طرح اين سؤال كه با اختصاص 
اين اعتبار آيا به هدف خود رسيده ايم؟ گفت: براي 
نمونه گوش��ت قرمز از جمله اقامي بود  كه براي 
واردات آن  ارز ۴2۰۰ توماني پرداخت مي شد، اما 
شاهد بوديم كه قيمت گوشت به دليل خروج دام و 
نبود نظارت كافي كاهش نيافت و مردم از پرداخت 

يارانه بهره اي نبردند. 
وي افزود: بر اين اساس به اين جمع بندي رسيديم 
كه اگر واردات گوش��ت با ارز نيمايي باشد قيمت 
آن كاه��ش مي ياب��د. از محل واردات گوش��ت با 

ارز نيماي��ي ۵۰ تا 6۰ ه��زار ميلي��ارد تومان ارز 
صرفه جويي مي ش��ود.  وي تصريح كرد: ساز و كار 
دولت اين است كه اين مبالغ را در اختيار مردم قرار 
دهيم، اما اينكه به واردكننده بدهيم يا به صورت 
كاابرگ الكترونيكي و شكل هاي ديگر باشد هنوز 

به جمع بندي نرسيده ايم. 
عاوه بر اظه��ارات آق��اي نوبخت، امي��ر باقري، 
نماينده ستاد اقتصادي سران سه قوه نيز در جلسه 
ش��وراي راهبردي توس��عه تجارت، هفته پيش 
از تصميم گي��ري رئيس جمهور ب��راي تغيير راه 
سياست ارزي كشور خبر داده بود؛ تصميمي كه بر 
اساس آن يا سياست فعلي به كارش ادامه مي دهد 

يا بايد با ارز ۴2۰۰ توماني خداحافظي كنيم. 
به  گفته باق��ري قرار بود در جلس��ه پنج ش��نبه 
هفته گذش��ته، از ميان دو سناريوي مطرح  شده، 
يكي به عنوان س��ناريوي نهايي انتخاب شود؛ دو 
س��ناريويي كه ش��اكله سناريوي نخس��ت آن بر 
حفظ شرايط موجود ارزي كشور، كم شدن ليست 
كااهاي مش��مول ارز ۴2۰۰تومان��ي و حركت 
آرام به سمت كمتر ش��دن س��هم ارز نيمايي در 
اقتصاد بنا شده بود و س��ناريوي دوم بر حذف ارز 
دولتي ۴2۰۰توماني از سياست هاي ارزي كشور 

استوار بود. 
انتش��ار اين خبر، واكنش هاي زيادي را به دنبال 
داش��ت؛ بازرگانان و توليدكنندگان با استقبال از 
ايده حذف ارز ۴2۰۰تومان��ي اين تصميم دولت 
براي بازنگري در سياس��ت هاي ارزي را به نوعي 
رونق توليد و رقابت پذي��ري محصوات توليدي 
در خارج مرزها معني كردن��د و به رونق صادرات 
دلخوش شدند. از طرف ديگر پرداخت مابه التفاوت 
ارز دولتي و نرخ ارز در بازار آزاد به مردم به خصوص 
اقشار آسيب پذير اين اميدواري را به وجود آورد كه 
حذف ارز دولتي از كااهاي اساس��ي، فشاري به 

اقشار آسيب پذير جامعه وارد نكند. 
  پيشنهاد حذف ارز 4200توماني و پرداخت 

يارانه نقدي به دهك هاي پايين
اين بدان معنا بود كه با پرداخت مابه ازاي درآمد 
دولت از مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز ۴2۰۰توماني 
كه پيش از اين به كااهاي اساس��ي تعلق داشت، 
نه تنها بساط رانت برچيده مي شد، بلكه بي عدالتي 
در توزيع و دسترس��ي عموم جامعه به اين كااها 
نيز جايش را به مديريت مصرف از سوي خانوارها 
مي داد؛ مثًا بن��ا به گفته يك��ي از طراحان طرح 
اصاح س��اختار بودجه با حذف يارانه هاي انرژي 
و ارز ۴2۰۰ توماني هر خان��واده به جاي مديريت 
دولت تصمي��م خواهد گرفت كه ب��ه چه كاايي 
يارانه تخصيص يافته را اعطا كند و از چه كاايي 

حمايت كند. 
اما ظاهراً بررس��ي ها در جلس��ات غير رس��انه اي 
حكايت از نگراني آثار تورمي آن و تأثيرش بر سبد 
خانوار مطرح ش��ده اس��ت. تأثيري كه به ويژه از 
كااهايي مانند برنج، شكر و ساير كااهاي اساسي 
منبعث مي شود و البته برخي نيز تأثير انتخابات 
مجلس پيش رو را ني��ز مؤثر دانس��ته اند، از اين 
رو با مخالفت صريح وزارت صم��ت طرح به طور 
كلي كنار گذاشته شده و علي ربيعي، سخنگوي 
دولت در حساب كاربري خود در توييتري نوشت: 
»اين روزه��ا، برخ��ي گمانه زني ه��اي اقتصادي، 
به التهاب ب��ازار دامن مي زند. تا پايان س��ال ۹۸، 
هيچ تغييري در تصميم دولت در رابطه با تأمين 
كااهاي اساسي و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. 
تأمين برخي از كااها به سياق قبل ادامه مي يابد. « 
موضوعي كه باعث شد تا پنبه همه اميدهايي كه 
از يك س��و به بهبود تأمين كااهاي اساسي براي 
اقشار ضعيف جامعه بسته شده بود، زده شود و از 
سوي ديگر مانع رانت عده اي وارد كننده مشخص 
مي شد و طبق ادعاي كارشناس��ان رونق توليد را 

هم به دنبال داشت. 
البته برخي فع��اان اقتصادي بر اي��ن باورند كه 
ح��ذف ارز ۴2۰۰ توماني از برخ��ي كااها مانند 
گوشت محقق شده و اين كار به تدريج نيز عملياتي 
خواهد شد، به نحوي كه آثار آن در ماه هاي آينده 
نمود خواهد داشت، اما در مقابل مسئوات دولتي 

همچنان اين موضوع را رد مي كنند. 
  تفاهمنامه اختصاص 3 هزار و 900 ميليارد 

تومان براي سيل زده ها 
گفتني اس��ت رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
كشور در برنامه امضاي تفاهمنامه تأمين 3 هزار 
ميليارد توماني منابع مالي براي بازسازي مناطق 
آس��يب ديده از س��يل با بانك ها اظهار داش��ت: 
براساس گزارش قرارگاه بازسازي مناطق سيل زده 
3۸ هزار ميليارد به ابنيه زيرساخت ها و اموال مردم 
خسارت وارد شده اس��ت.  براي تأمين منابع ازم 
براي بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده 23 هزار 

ميليارد تومان از منابع دولتي تأمين مي شود. 
نوبخت با اشاره به اينكه روز گذشته در دولت براي 
بازسازي مناطق سيل زده 3 هزار و ۹۰۰ ميليارد 
تومان ديگر اختصاص يافته است، بيان داشت: از 
اين ميزان هزار ميليارد براي راه و زيرس��اخت ها، 
هزار و ۵۰۰ ب��راي اماكن و ه��زار و ۴۰۰ ميليارد 
تومان براي جبران خسارت به زيرساخت هاي آب 

و برق و گاز اختصاص داده خواهد شد. 
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نوبخت: دولت بناي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را ندارد
طرحي كه براي جلوگيری از رانت ارز 4200 توماني ارائه شده بود  تنها مدتي كارشناسان و فعاان اقتصادي را سرگرم كرد! 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

ابي  كارخانه هاي آرد عامل گراني سبوس شد
 نرخ جديد سبوس كه مي تواند قيمت تمام شده را باا ببرد، اين نگراني را ايجاد كرده كه دوباره بحث افزايش 

شير خام و صنايع لبني مطرح شود

   گزارش 2

تاش هند براي پايين نگه داشتن قيمت نفت
ب�ا افزايش تنش ه�اي بين اي�ران و امري�كا كه قيمت نف�ت خام، 
هزينه حمل و نق�ل و بيمه نفتكش ه�ا را باا برده، هن�د مذاكرات 
ديپلماتي�ك را ب�ا توليدكنن�دگان ب�زرگ نف�ت آغ�از مي كند. 
 به گزارش اكونوميك تايمز، در حالي كه از زمان وضع دوباره تحريم ها 
عليه ايران در س��ال گذش��ته، تنش ها افزايش يافته، حمات اخير به 
نفتكش ها در خليج فارس و هدف قرار گرفتن يك پهپاد امريكايي توسط 

ايران اين تنش ها را شديدتر كرده است. 
طي فقط دو هفته، دارمندرا پرادهان وزير نفت هند با ريك پري، وزير 
انرژي امريكا؛ يوري تروتنف، معاون نخست وزير روسيه؛ سلطان احمد 
الجابر، وزير اماراتي و خالد الفالح، وزير انرژي عربستان در مورد وضعيت 
ژئوپلتيكي منطقه و تأثير آن بر قيمت نفت گفت وگو كرده است. او از 
آنها براي حفظ قيمت نفت در يك سطح منطقي كمك خواست. براي 
هند كه ۸۴ درصد نيازهاي نفتي خود را وارد مي كند، هر گونه احتمال 
عرضه پايين نفت مخرب اس��ت. قيمت نفت به خاطر درگيري ايران و 

امريكا طي يك هفته ۵ درصد افزايش يافت. 
ونكاتش، مديرعامل شركت پاايشي و پتروشيمي مانگالور گفت: » ما 
به دقت قيمت نفت را كنترل مي كنيم. فعًا عرضه نفت مشكلي ندارد و 

تأثيري بر هزينه بيمه و حمل و نقل نگذاشته است.«
يك مدير صنعت��ي ديگر گفت: » اگ��ر اين تنش ها ادام��ه يابد، هزينه 
حمل و نقل و بيمه افزايش مي يابد. ريسك اين كار بااست و به زودي 

مالكان نفتكش ها و بيمه گر ها قيمت ها را باا مي برند.«
نيروي دريايي هند از كشتي ها و هواپيماهاي جنگي براي تأمين امنيت 
نفتكش هايي كه از خليج فارس به سمت هند مي روند استفاده مي كند. 
سخت است با يك يا دو كشتي جنگي امنيت تمام محموله هاي نفتي به 
سمت هند را تأمين كرد، ولي مي تواند عاملي بازدارنده براي هر كسي 

باشد كه قصد خرابكاري دارد. 
 وي گفت: » احتمال جنگ ايران و امريكا كم است، چون هيچ كدام از دو 

طرف اين جنگ را نمي خواهند.«

سوئد بدهكارترين كشور اروپا
بررس�ي ها درب�اره وضعي�ت بدهي ق�اره اروپ�ا نش�ان مي دهد 
كش�ور س�وئد بدهكارتري�ن كش�ور در اي�ن ق�اره اس�ت. 
به گزارش مركز آمار اتحاديه اروپا، نسبت بدهي در كشورهاي اروپايي با 
يكديگر بسيار متفاوت است، اما تا پايان سال 2۰۱۸، بيش از 2۰ درصد 

بدهي هاي سوئد داراي سررسيد كمتر از يك سال بوده است. 
پس از سوئد، مجارستان با ۱۸درصد و پرتغال با ۱۷درصد بدهي هاي 

داراي سررسيد زير يك سال داراي حادترين شرايط بدهي بوده اند. 
به گفته اين نهاد اروپايي، ايتاليا و دانمارك ديگر كش��ورهايي هستند 
كه زنگ بحران بده��ي براي آنها به صدا درآمده اس��ت؛ چراكه اين دو 
كشور نيز داراي بااي ۱۰ درصد بدهي كه زير يك سال ديگر سررسيد 

مي شوند هستند. 
در بيشتر كشورهاي اروپايي بدهي دولت مربوط به تأمين مالي اوراق 
قرضه بوده است. در اين بين بيش از ۹۰ درصد بدهي دولت جمهوري 
چك مربوط به سررس��يد اوراق قرضه دولتي بوده اس��ت و پس از اين 
كشور، مجارس��تان با ۸۹ درصد و مالت و اس��لووني با ۸۸ درصد قرار 

دارند. 
انگليس، اسپانيا، فرانسه، اسلواكي، ايتاليا، اس��توني و يونان نيز ديگر 
كشورهاي اروپايي هستند كه بيش از ۸۰ درصد بدهي آنها مربوط به 
بازپرداخت هزينه هاي اوراق قرضه است. از سوي ديگر اما كرواسي با 3۱ 
درصد كمترين نسبت بدهي به اوراق قرضه خود را دارد و لوكزامبورگ 

با 32 درصد و قبرس با ۴۸ درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. 
منطقه يورو شامل ۱۹ كشور بلژيك، آلمان، اس��توني، ايرلند، يونان، 
اسپانيا، فرانس��ه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، 
هلند، اتريش، پرتغال، اس��لووني، اس��لواكي و فناند است كه از يورو 

به عنوان واحد پولي خود استفاده مي كنند. 
اتحاديه اروپا نيز داراي 2۸ عضو است كه شامل ۱۹ كشور عضو منطقه 
يورو به عاوه انگليس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارك، سوئد، 

كرواسي، جمهوري چك و روماني است. 

هشدار ليبي نسبت به توقف توليد نفت
ش�ركت ملي نف�ت ليبي نس�بت به درخواس�ت هاي اخي�ر براي 
تعطيلي توليد نفت اين كشور هشدار داد و اعام كرد: نفت منابع 
اصلي درآمد ليبي اس�ت كه به تمامي ش�هروندان نفع مي رساند. 
به گزارش ايسنا، ش��ركت ملي نفت ليبي در وب سايت خود اعام كرد 
هرگونه مختل شدن عمدي فعاليت هاي بخش نفت روي جريان درآمد 
ملي به شدت تأثير منفي مي گذارد و باعث نقض تعهداتي مي شود كه 
اين شركت بر عهده گرفته است و احتمااً شكاف زيادي در كشور ايجاد 
مي كند. تاش هاي مذكور مانع س��رمايه گذاري بيشتر در بخش نفت 

ليبي شده و آينده اين كشور را به خطر مي اندازد. 
اين هش��دار چند روز پس از حمله هوايي به انباري صورت گرفت كه 
متعلق به يك شركت تابعه شركت ملي نفت ليبي بود. توليد نفت ليبي 
در دو ماه گذشته با وجود تشديد اخير درگيري هاي داخلي ميان ارتش 
ملي ليبي و نيروهاي وفادار به دولت مورد حمايت سازمان ملل متحد و 
ساير گروه هاي مسلح، باا بوده است.  طبق نظرسنجي اوپك پاتس، 
توليد نفت ليبي در ماه می به ۱/۱2 ميليون بشكه در روز افزايش يافت 

كه بااترين ميزان از ژوئن سال 2۰۱3 بود. 

كاهش رشد اقتصادی امريكا
مدل س�نجي بانك مرك�زي امري�كا نش�ان داد رش�د اقتصادي 
س�ومين فص�ل امري�كا ب�ه 1/3 درص�د كاه�ش خواه�د يافت. 
به گزارش رويترز، انتظار مي رود كه رشد اقتصادي امريكا در سه ماهه 
سوم سال كمتر از چيزي باشد كه پيش تر تصور آن مي شد و اين مسئله 
خبر بدي براي دولت ترامپ خواهد بود كه روي نرخ رش��د س��ه ماهه 

نخست امسال مانور تبليغاتي زيادي داد. 
دفتر منطق��ه اي ف��درال رزرو با اس��تفاده از مدل س��نجي اقتصادي 
پيش بيني كرده است نرخ رشد بزرگ ترين اقتصاد جهان در سه ماهه 

سوم سال به جاي ۱/۷ درصد قبلي تنها ۱/2۹ درصد باشد. 
اين بانك همچنين پيش بيني كرده اس��ت كه رش��د اقتصادي فصلي 
امريكا در سه ماهه دوم سال ۱/3۹ درصد باشد كه تفاوت چنداني با رقم 

۱/36 درصدي پيش بيني شده توسط اين بانك ندارد. 
پيش تر وزارت بازرگاني امريكا ضمن اعتراف به كاهش رشد اقتصادي 
اين كش��ور، اعام كرده بود مس��ئله نگران كننده براي ش��ركت هاي 
امريكايي اين است كه سودآوري آنها براي دومين فصل متوالي كاهش 
يافته و اين وضعيت نگران كننده طي س��ه س��ال اخير سابقه نداشته 
است.  اين وزارتخانه همچنين گفته كه درآمد قابل تصرف تعديل شده 
كاركنان امريكايي در مقايسه با مدت مشابه سال 2۰۱۸ كاهش يافته 

است؛ هر چند كه ميزان آن اعام نشده است. 
فقط نهادهاي دولتي معتقد نيستند كه رشد اقتصادي امريكا كاهش 
خواهد يافت. بزرگ ترين بانك امريكايي يعني »جي پي مورگان« نيز 
اعام كرده است كه رشد سه ماهه دوم سال بزرگ ترين اقتصاد جهان 

به جاي 2/2۵ درصد قبلي به تنها يك درصد خواهد رسيد. 
امريكا در سه ماهه نخست امسال به رش��د خوب 3/2 درصدي دست 
يافته بود. بانك جي پ��ي مورگان از جنگ تج��اري، كاهش اطمينان 
فعاان تجاري و كاهش رش��د اقتصادي در سراس��ر جه��ان به عنوان 
مهم ترين ريسك هاي س��ر راه اقتصاد امريكا در سه ماهه دوم سال نام 

برده است. 

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

295798232پليپروپيلنجم-جمپيلن
167911427قندثابتخراسان

298441806ابراتوارداروسازيدكترعبيدي
14618860سيمانبهبهان

325621808ابراتوارداروسازيدكترعبيدي
106752فنرسازيزر
11676556شكرشاهرود

5880280صنايعاستيكيسهند
8359398سامانگستراصفهان
6406305توليدمحورخودرو

11007524پشمشيشهايران
6512310داروسازيامين

375441787كشتوصنعتچينچين
285311358كارتنايران

313891494آبسال
9561455سيمانتهران

2963141قطعاتاتومبيلايران
6789323سرماآفرين

18413876آلومراد
18478879داروسازياكسير

9167436ريختهگريتراكتورسازيايران
11123529فنرسازيخاور

11102528قندنيشابور
11670555توليدمواداوليهداروپخش
9906471بورساوراقبهادارتهران

5931282موتورسازانتراكتورسازيايران
6857326حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

4523215رينگسازيمشهد
6438306لبنياتكالبر
6734320شيشهوگاز

5916281توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
4590218داروييلقمان

5285251گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
6380303فوادآلياژيايران

6865326سبحاندارو
5518262ايرانخودرو
2928139لبنياتپاك

2656126سيمانمازندران
16465781امپپارسشهاب

177184سرمايهگذاريپرديس
148170سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

2603123فنرسازيزر
209799كمباينسازيايران

5495259مهندسينصيرماشين
6914324كيميدارو

5941278داروسازيجابرابنحيان
2479116بيمهپارسيان
4452208سيماناروميه

3168148الكتريكخودروشرق
12699593سيمانآرتااردبيل

16363761مليسربورويايران
9988464داروسازياسوه
11589537سيمانبجنورد

6700310شيميداروئيداروپخش
129760سرمايهگذاريسايپا

212498سيماندورود
2910134گروهصنايعبهشهرايران

8682399تراكتورسازيايران
17105785سيمانقائن

137463سرمايهگذاريمسكن
3998183نوردآلومينيوم
183784سيمانسپاهان

5081232ايراندارو
5012228فوادكاوهجنوبكيش

185084سايپا
276531255مليكشتوصنعتودامپروريپارس

11196508ذغالسنگنگينطبس
5423246بيمهدانا

116953پارسخودرو
2691122سيمانشاهرود

3729169پستبانكايران
4124186سايپاشيشه

10094455تايدواترخاورميانه
2619118بيمهما

5852263كارخانجاتتوليديشيشهرازي
11631521كارخانجاتقندقزوين
4833216گروهداروييسبحان

2642118ايركاپارتصنعت
261101165داروپخش)هلدينگ

18319810سالمين
5496243دودهصنعتيپارس

4890216سرمايهگذاريصنعتبيمه
45620بانكصادراتايران

8521373سيمانخوزستان
2908127مخابراتايران

5739250سرمايهگذاريپارستوشه
6335275بينالملليمحصواتپارس

9900429پتروشيميمبين
136259زامياد

5533239فرآوردههاينسوزآذر
175575سيمانشرق

259801103پاايشنفتتبريز
130555نوسازيوساختمانتهران

211289پاسكوكار
8072340نيروترانس

2547105سرمايهگذاريبهمن
177173گروهبهمن
2621108فيبرايران

7889320كارخانجاتتوليديشهيدقندي
20654826صنايعجوشكابيزد

12345493پارسالكتريك
4613184توليديكاشيتكسرام

5363213پارسمينو
7647303معدنيوصنعتيگلگهر

4570181ايرانارقام
6205245كاشيالوند

4849191لعابيران
3845151سيمانداراب

2813109سرمايهگذاريصدرتامين
3892148نيرومحركه

4047153داروسازيكوثر
4426167مليصنايعمسايران

143854سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
4223158سيمانفارسوخوزستان

5702209كابلالبرز
17220629قندهكمتان

7310265ايرانياساتايرورابر
6075218مارگارين

9449337سيمانهرمزگان
140850ليزينگرايانسايپا
19214679سيمانسفيدنيريز

4530157سرمايهگذاريمليايران
23712820صنايعخاكچينيايران

5950200صنعتيبهشهر
437791470درخشانتهران
11320380كاشيپارس
3934130سيمانخزر

6788217صنايعكاشيوسراميكسينا
6017187آلومينيومايران

180756ماشينسازياراك
3359104توريستيورفاهيآبادگرانايران

14067433باما
6790209ايرانترانسفو

10630327شهدايران
4930151صنايعشيمياييفارس
4570137توسعهمعادنوفلزات
17924536پتروشيميپرديس

7157214گروهمپنا)سهاميعام(
9377272مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

329394گروهستوسعهصنعتيايران
140540بينالملليتوسعهساختمان

12128343سرمايهگذاريداروييتامين
142240صنايعريختهگريايران

449911258پتروشيميپارس
234863گروهپتروشيميس.ايرانيان

16965454پارسدارو
13004346نفتپارس

13896368داروسازيابوريحان
102827گروهداروييبركت

7858204داروسازيزاگرسفارمدپارس
5092131ماشينسازينيرومحركه

8453214فوادخوزستان



اعام زمان برگزاری 
شیوا نوروزی
    گزارش

مجم�ع انتخاباتی 
فدراس�����یون 
وزنه برداری داغ دل دیگر رشته های باتکلیف را 
تازه کرد. سرانجام پس از ماه ها معطلی وزارت 
ورزش و جوان�ان روز گذش�ته تاریخ انتخابات 
رش�ته وزنه برداری را اع�ام کرد. قرار اس�ت 
16تیرماه تکلیف رئیس جدید این رشته المپیکی 
مشخص شود. حال آنکه به غیر از وزنه برداری 
چند فدراس�یون دیگر نیز با سرپرس�ت اداره 
می شوند و به نظر می رسد وزارت برنامه ای  برای 
برگزاری مجامع آنها در دستور کار خود ندارد!

پایان دوران ریاس��ت علی مرادی آغاز باتکلیفی 
وزنه برداری بود. با اتمام دوره چهار س��اله او در این 
رش��ته وزارت تصمیم گرفت سرپرستی بی طرف 
را تا زمان برگ��زاری انتخابات انتخ��اب کند. علی 
خسروی در ش��رایطی مس��ئولیت وزنه برداری را 
برعهده گرفت که پوادمردان کش��ورمان پس از 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا، مسابقات جهانی 
را در پیش دارند و انتظار می رفت با توجه به شرایط 
حساس پیش رو، انتخابات در اس��رع وقت برگزار 
ش��ود. اما وزنه برداری نیز خیلی زود به سرنوشت 
کش��تی و والیبال و چند رش��ته دیگر دچار شد و 
چند ماهی را در سردرگمی مدیریتی سپری کرد. 
البته پوادمردان ایران نسبت به والیبالیست ها و 

کشتی گیران خوش شانس تر هستند، چراکه وزارت 
در سال کسب سهمیه المپیک فعاً تصمیمی برای 

برگزاری مجامع انتخاباتی دو رشته دیگر ندارد.
   پروسه های وقت گیر

فدراسیون وزنه برداری در حالی دو هفته دیگر رئیس 
جدیدش را می شناسد که ثبت نام کاندیداهای این 
فدراسیون از بهمن  سال گذش��ته آغاز شد و اوایل 
اسفندماه نیز به پایان رسید. اینکه چرا اعام نهایی 
کاندیداها چند ماه طول کشیده، سؤالی است که 
ذهن جامعه ورزش و به وی��ژه اهالی وزنه برداری را 
درگیر کرده، ضمن اینکه بی توجهی به پیشکسوتان 
و حذف نام سرمربی تیم ملی از مجمع انتخاباتی از 
دیگر سؤاات بی پاسخ  مانده از سوی وزارت است. 

   شاید وقتی دیگر
اوضاع کشتی اصاً روبه راه نیست و حتی بزرگان این 
رشته وضع را بحرانی توصیف می کنند، اما برخاف 
اهالی این رش��ته، وزارت ورزش چندان احساس 
نگرانی نمی کن��د، به همین خاطر ه��م عجله ای  
برای تعیین تکلیف رئیس فدراس��یون کش��تی 
ندارد. محمدشروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور 
مشترک فدراس��یون ها در مصاحبه ای  وعده داده 
بود که اس��امی نامزدهای تأیید شده فدراسیون 
کشتی تا آخر هفته گذشته اعام  شود، اما این وعده 
نیز همانند وعده های قبلی به واقعیت تبدیل نشد 
تا جامعه کشتی بیش از پیش نسبت به آینده این 

رشته احساس نگرانی کند. دیروز هم که زمان دقیق 
انتخابات وزنه برداری رس��انه ای  شد، یک بار دیگر 
امید کشتی گیران برای روشن شدن آینده ورزش 

اول کشور ناامید شد. 
   کشتی را دریابید

از آن به عنوان ورزش اول کشور و رشته پهلوانی یاد 
می ش��ود، اما بی مهری ها و بی توجهی های مداوم 
آینده کشتی را به ش��دت به خطر انداخته است. 
هش��ت ماه پیش پس از اس��تعفای رسول خادم 
هیچ کس فکر نمی کرد امید اول مدال آوری ایران 
در بازی های المپیک تا تیرم��اه بدون رئیس اداره 
ش��ود. از آن زمان تاکنون آقایان بارها از تشکیل 
مجمع انتخاباتی س��خن گفته اند، اما این موضوع 
هرگز عملی نش��د. قرار بود انتخابات فدراسیون 
کشتی هم تیرماه برگزار شود، اما با ادامه این شرایط 
بعید به نظر می رسد که این اتفاق رخ دهد. تا دیر 
نشده باید معلوم شود کدام یک از کاندیداها تأیید 
صاحیت و کدام یک رد صاحیت شده اند، چراکه 
در چند ماه اخیر بی اخاقی های بسیاری از سوی 
برخی نامزدها دیده شده و این افراد برای گرفتن 
رأی اعضای مجمع دس��ت به هر کاری زده اند؛ از 
تخریب رقبا گرفته تا تهدید و ارعاب، تا جایی که 
بسیاری از پیشکسوتان و شناخته شده های کشتی 
نسبت به رفتارهای غیراخاقی و به خطر افتادن 
وجهه پهلوانی این رشته هشدار داده اند. عاوه بر 

این شنیده می شود بدهی های سنگین بین المللی 
فدراسیون، کش��تی ایران را در اتحادیه جهانی با 
مشکاتی جدی مواجه کرده و سفر اخیر نعمتی، 
سرپرست کنونی به سوئیس نیز در راستای رایزنی با 
الوویچ صورت گرفته است. این تعلل ها و وقت تلف 
کردن ها در حالی ادامه دارد که وزارت از مسئوان 
فدراسیون کش��تی خواس��ته بود برای برگزاری 

انتخابات در دهه اول تیرماه آماده شوند!
    والیبال هم هست

درخش��ش تیم ملی والیبال در رقابت های لیگ 
ملت ها توج��ه همه را به خود جل��ب کرده و این 
مسئله موقعیت خوبی است تا کمتر در خصوص 
باتکلیفی فدراسیون صحبت شود. ضیایی، رئیس 
قبلی فدراسیون به دلیل بازنشستگی پاییز سال 
گذشته با صندلی ریاست خداحافظی کرد و پس 
از او، افشین داوری به عنوان سرپرست همه کاره 
والیبال شد. دوره ش��ش ماهه سرپرستی داوری 
نیز خردادماه به پایان رس��ید، اما برخاف قانون 
او همچنان در سمتش مشغول به فعالیت است. 
والیبال نیز همانند کش��تی و وزنه برداری س��ال 
سختی را پیش رو دارد و این رشته هم باید برای 
کسب سهمیه المپیک بجنگد. جالب تر اینکه در 
این رشته حتی ثبت نام کاندیداها نیز انجام نشده 
و به نظر نمی رسد انتخابات فدراسیون والیبال به 

این زودی ها برگزار شود.
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نگاهی به هفته چهارم لیگ ملت های والیبال 
استراحت به ستاره ها، فرصت به جوانان

هفته چهارم لیگ ملت های والیبال در شرایطی به پایان رسید که 
نسبت به س�ه هفته قبل، کواکوویچ با اس�تراحت دادن به برخی 
بازیکنان اصلی به بازیکنان جوان فرصت بیشتری برای بازی داد.
تیم ملی والیبال کشورمان یک شنبه شب، هفته چهارم لیگ ملت ها را در 
اردبیل با دو برد و یک باخت به پایان رس��اند تا شاگردان کواکوویچ آماده 
هفته پنجم شوند. هفته پایانی مرحله گروهی از جمعه این هفته در صوفیه 
بلغارستان برگزار می شود تا تکلیف شش تیم مرحله نهایی لیگ ملت ها 

مشخص شود، مرحله ای که ایران تنها یک برد برای صعود به آن نیاز دارد.
   صدر از دست رفت

برخاف بازی های هفته سوم در ارومیه که با سه برد برای تیم ملی کشورمان 
به پایان رسید، در هفته چهارم در اردبیل سرانجام نوار پیروزی های پیاپی 
والیبال قطع شد و تیم کشورمان با دو برد 3 بر یک مقابل پرتغال، 3 بر صفر 
مقابل استرالیا و شکست 3 بر صفر مقابل فرانسه به کارش پایان داد. باخت 
به فرانسه دومین باخت شاگردان کواکوویچ در 12 بازی گذشته بود. آنها 
هفته دوم در ژاپن به برزیل باخته بودند تا با شکست یک شنبه شب مقابل 
شاگردان تیلیه دومین شکست خود در دور گروهی لیگ ملت ها را تجربه 
کنند.  با وجود این شکست، اما آمار تیم کشورمان در پایان هفته چهارم 
لیگ ملت ها فوق العاده بوده و شاگردان کواکوویچ برخاف چند فصل 
اخیر، در فصل 2019 لیگ ملت ها فراتر از پیش بینی ها ظاهر شده اند و در 
فاصله یک هفته مانده به پایان مرحله گروهی با 10 برد و تنها دو شکست 

و کسب 30 امتیاز در رده دوم رقابت ها قرار گرفته اند.
این در حالی اس��ت که تیم کش��ورمان قبل از باخت یک شنبه شب به 
فرانسه، برای چند هفته متوالی صدرنشین لیگ ملت ها بود، اما شکست 
در بازی پایانی هفته چهارم سبب شد برزیل جای ایران را در صدر بگیرد. 
البته برزیلی ها هم امتیاز با تیم کشورمان هستند و تنها به خاطر یک برد 

بیشتر در رده اول قرار گرفته اند.
  یک برد تا صعود به مرحله نهایی

تیم کشورمان با نتایجی که تا پایان هفته چهارم لیگ ملت ها کسب کرده 
است در آستانه صعود به مرحله نهایی لیگ ملت ها قرار گرفته تا پس از پنج 
سال دوباره در بین شش تیم پایانی این رقابت ها حضور داشته باشد. البته 
والیبالیست های کشورمان در اردبیل می توانستند صعود زودهنگام را برابر 
تماشاگران خودی جشن بگیرند، اما شکست مقابل فرانسه مانع شد تا کار 
صعود به هفته پنجم و پایانی بکشد. حاا شاگردان کواکوویچ تنها به یک 
برد از سه بازی  شان مقابل امریکا، بلغارستان و صربستان در هفته پنجم نیاز 

دارند تا با کسب یازدهمین برد یکی از تیم های حاضر در شیکاگو باشند.
آخرین و تنها حضور تیم کشورمان در مرحله نهایی لیگ ملت ها به سال 
2014 برمی گردد که تیم کشورمان با کواچ توانست به مرحله نهایی راه پیدا 
کند و در پایان در رده چهارم لیگ ملت ها قرار گرفت. حاا تیم کشورمان با 
کواکوویچ این شانس را دارد تا دومین حضور در مرحله نهایی لیگ ملت ها 
را تجربه کند. هدفی ک��ه برخاف فصل های پی��ش، در فصل جاری در 

دسترس معروف و یارانش است و در صوفیه می تواند قطعی شود.
   جوانان از روی نیمکت بلند شدند

هفته چهارم لیگ ملت ها برای ایران با تغییر رویکرد کواکوویچ در استفاده 
از ترکیب اصلی همراه بود. فرصت ندادن به جوانان و استفاده از یک ترکیب 
اصلی ش��ش نفره که کمترین تغییری در آن صورت می گرفت، یکی از 
انتقاداتی بود که تا پیش از بازی های هفته چهارم از س��رمربی تیم ملی 
والیبال می شد. این در حالی بود که دیگر تیم های حاضر در لیگ ملت ها با 
استفاده از یک سیستم چرخشی با ترکیب های مختلف در رقابت ها شرکت 
می کردند، با وجود این کواکوویچ اعتقادی به این مسئله نداشت. کسب سه 
برد متوالی در ارومیه که شانس صعود ایران را به مرحله نهایی بیشتر از قبل 
کرده بود، سبب شد کواکوویچ در اردبیل کوتاه بیاید و به بازیکنان جوان 
هم فرصت بازی بدهد. تصمیمی که البته در برخی مواقع مانند مصدومیت 

سیدمحمد موسوی توفیق اجباری بود.
کواکوویچ در دو بازی آخر مقابل اس��ترالیا و فرانسه دست به تغییرات 
زیادی در ترکیب زد. فرهاد قائم��ی، محمدجواد معنوی نژاد، پوریا یلی و 
جواد کریمی بازیکنانی بودند که در اردبیل  فرصت بیشتری برای بازی 
پیدا کردند. رویکرد کواکوویچ سبب شد ملی پوشانی مانند سیدمحمد 
موسوی، پوریا فیاضی، سعید معروف، امیر غفور و میاد عبادی پور که در 
سه هفته اول لیگ ملت ها فشار زیادی را متحمل شده بودند، استراحت 
کنند تا در هفته پنجم و در ادامه مرحله نهایی با ریکاوری و تجدید انرژی 

تأثیرگذاری ازم را مانند بازی های قبلی داشته باشند.

کشتی و والیبال همچنان منتظر برگزاری مجامع انتخاباتی خود هستند
ضربه تعلل های انتخاباتی وزارت بر پیکر ورزش

سامان گرفتن فوتبال با سیاست دوگانه؟!
فدراسیون فوتبال قاطعانه پاي حرف خود ایستاده و می خواهد تا زماني 
که امکانات بدیهي برگزاري مس��ابقات لیگ فراهم نش��ده جلوي شروع 
مسابقات را بگیرد. پیش از این عنوان کردیم که باید در این راه از فدراسیون 
پشتیباني کرد و دست در دست هم شرایطي را فراهم آورد که رقابت های 
لیگ فوتبال با نهایت استانداردهاي بین المللی و کمترین حاشیه و تنش 
برپا ش��ود، اما در این میان ش��نیدن و دیدن برخي اخب��ار مرتبط با این 
تصمیم جاي تعجب دارد. خبرهایي که بیشتر از آنکه عزم فدراسیون را 
در سروسامان دادن به اوضاع نشان دهد، حکایت از دوگانه بودن سیاست 

فدراسیون در برخورد با معضات فوتبال و مسببان آن دارد.
دیروز خبري در رس��انه ها منتش��ر و بافاصله هم با واکنش روبه رو شد. 
خبري مبني بر اینکه س��عید فتاحی، مسئول کمیته برگزاري مسابقات 
س��ازمان لیگ با وجود محرومیت روز یک شنبه از ورزش��گاه نفت و گاز 
اروندان خرمشهر برای مسابقات لیگ دسته اول بازدید کرده است. ازم 
به ذکر نیس��ت که فتاحي به عنوان یکي از مقصران اتفاقات بازي فینال 
جام حذفي در همان شب مسابقه از سوي کمیته انضباطي فدراسیون از 
کار معلق شد، خبري که از طریق رسانه ملي هم به اطاع عموم رسید و 
جالب تر اینکه مرتضي تورک، رئیس کمیته اخاق فدراسیون فوتبال در 
جدیدترین گفت وگوی خود از پابرجا بودن محرومیت این مسئول سازمان 
لیگ خبر داده است. این خبر را همراه با تصاویر طلبکارانه منتشر شده از 
فتاحي در ورزشگاه نفت و گاز و صحبت های طلبکارانه تر او بعد از اعام 
حکم برکناری اش، کنار عدم تمکین دو مسئول دیگر فوتبال یعني بهاروند 
رئیس سازمان لیگ و طالقاني رئیس هیئت فوتبال خوزستان از دستور 
کمیته اخاق براي حضور در این کمیته  به منظور پاسخگویي به حواشي 

بازي فینال جام حذفي بگذارید تا متوجه این سیاست دوگانه شوید.
فدراس��یون فوتبال در حالي ای��ن روزها داعیه  حل مش��کات فوتبال و 
برنامه ریزی برای حرفه ای  برگزار کردن رقابت های فصل آینده را دارد که 
خودش بدیهی ترین اصل را رعایت نکرده و از مدیران و مسئوان متخلفش 
بازخواست نمی کند. در اینکه فتاحي چگونه به این پست رسیده، جاي 
سؤال است. در حال حاضر اما سؤال اصلي این است که چرا با او که ردپایش 
در بیشتر اتفاقات حاشیه ای مربوط به برگزاري مسابقات لیگ هجدهم 
دیده می شود، برخورد نمی شود؟ چرا او حتي بعد از اعام عمومي حکم 
تعلیق و تأکید رئیس کمیته اخاق بر پابرجا بودن محرومیت هنوز به خود 
اجازه می دهد که در محل کار حاضر شود و حتي در برنامه های به اصطاح 

پیشرفت فوتبال برای مسابقات فصل بعد اعمال نظر کند؟!
مهدي تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال طي هفته های گذشته در 
تمامي صحبت های خود به صورت تلویحي عالم و آدم را به عنوان مسببان 
اصلي حوادث لیگ هجدهم معرفي کرده و طبیعي است که مدیران کم کار 
و پراش��تباه خود را مورد مؤاخذه قرار ندهد که اگر چنین اتفاقي بیفتد، 
آن وقت حرف های قبلي جناب رئی��س در مقصر قلمداد کردن نیروهاي 

انتظامي و امنیتي به ادعاهاي واهي تبدیل می شود.
در اینکه سروسامان گرفتن فوتبال باشگاهي نیازمند عزم و وحدت ملي 
است هیچ شکي نیست، اما وقتي فدراس��یون فوتبال خود به متخلفان 
و مس��ببان حاش��یه ها این چنین پروبال می دهد و حتي با پشتیباني از 
آنها باعث محکم تر شدن جایگاهشان می ش��ود، نمی توان توقع درست 
شدن اوضاع را داشت. واضح است که فدراسیون براي جلوگیري از بروز 
حاشیه، مبارزه با فساد و سروس��امان گرفتن فوتبال ابتدا باید از خودش 
شروع کند. اتفاقي که بعید است با توجه به نگاه و سیاستي که مهدي تاج 
رئیس فدراسیون و اطرافیانش در پیش گرفته اند شاهد وقوع آن باشیم. 
چطور می توان به فدراسیونی اعتماد کرد که خود براي احکام و تصمیمات 
انضباطي اش ارزش و اعتبار قائل نیست؟ چگونه باید به برنامه ریزی این 

فدراسیون براي برخورد با متخلفان اعتماد کرد؟ 
حضور فتاحي در ورزش��گاه نفت و گاز و عدم حضور دو مسئول دیگر در 
کمیته اخاق این را ثابت می کند که فدراس��یون فوتبال هیچ برنامه ای  
براي سروسامان دادن به فوتبال ندارد. با این اوصاف تمام برنامه هایی هم 
که ظاهراً قرار بر اجرا شدن آنها براي شروع لیگ است نیز با اتخاذ سیاست 

دوگانه فدراسیون شعاري بیش نخواهد بود.

فريدون حسن

مسي: ديگر نبايد اشتباه کنیم
رقابت ه�ای ج�ام ملت هاي امری�کاي جنوب�ي با صع�ود کلمبیا و 
آرژانتین ب�ه مرحله حذفي مس�ابقات ادامه پیدا کرد. یک ش�نبه 
و در آخری�ن بازی های گ�روه دوم این مس�ابقات تیم های کلمبیا 
و آرژانتی�ن ب�ا غلبه ب�ر پاراگوئ�ه و قطر موف�ق ش�دند به عنوان 
تیم ه�ای اول و دوم ای�ن گ�روه ب�ه مرحل�ه بع�د راه پی�دا کنند.
براي شاگردان کارلوس کی روش کار صعود پیش از رویارویي با پاراگوئه 
تمام شده بود. دو پیروزی خوب مقابل آرژانتین و قطر آنها را شش امتیازي 
و صدرنشین کرده بود، اما کلمبیای جاه طلب پاراگوئه را نیز یک بر صفر 
شکست داد تا مقتدرانه راهي مرحله بعد شود. مهم ترین نکته این دیدار 
اعتراض کی روش به سیستم کمک داور ویدئویي بود. حساس ترین دیدار 
این گروه و بازی های کوپا را  اما آرژانتین و قط��ر برگزار کردند. آرژانتین 
به عنوان یکي از مدعیان قهرماني با یک شکست و یک مساوي در آستانه 
حذف از این مسابقات قرار داشت و قطر آخرین فرصت آنها برای بقا در جام 
بود. آرژانتین چاره ای جز برد نداشت و قطر را تحت فشار گذاشت. قهرمان 
آسیا خواسته یا ناخواسته عقب نشست تا آلبي سلسته با پیروزي 2 بر صفر 
و تنها با چهار امتیاز بعد از کلمبیاي 9 امتیازي به عنوان تیم دوم گروه صعود 

کند. پاراگوئه و قطر هم با دو و یک امتیاز سوم و چهارم این گروه شدند.
لیونل مسي، کاپیتان تیم ملي آرژانتین بعد از محرز شدن صعود تیمش به 
مرحله بعد عنوان کرد: »دیگر نمی توانیم اشتباه کنیم. پیروزی را به دست 
آوردیم و اکنون باید از فرصتی که داریم بهترین بهره را ببریم. به چنین 
دیداری نیاز داشتیم. یک پیروزی برای کسب اعتماد به نفس و آرامش. 

اکنون باید برای ماندن در کوپا فقط پیروز شویم.«

پیام واحد در اردبیل؛ ياشاسین ايران 
ه��واداران والیب��ال در اردبیل س��ه روز فوق العاده را برای ش��اگردان 
کواکوویچ رقم زدند. طرفدارانی که در سه دیدار مقابل پرتغال، استرالیا 
و فرانسه سالن رضازاده را مملو از تماش��اگر کردند، شایسته احترام و 
تقدیر هستند. در این سه بازی بیش از شش هزار نفر در ورزشگاه حضور 
داشتند و به شدت تیم ملی را تش��ویق کردند. آنها فارغ از هر شعاری، 
فریاد »ایران، ایران« و »یاشاسین ایران« را سر می دادند که این سزاوار 
تحسین است. اردبیلي ها یک بار دیگر ثابت کردند که وحدت و همدلي 
در ایران موج می زند و وقتي پاي مصالح ملي و دفاع از نام ایران در میان 
باشد مردم کشورمان با هر سلیقه، قومیت و مذهبي کنار هم خواهند 

ایستاد و کاري به برخي حرکات اختاف افکنانه ندارند.

آماده ترين تیم والیبال را در اختیار داريم 
نتایج تیم ملی والیبال در چهار هفته ای  که 
گذشت نشان می دهد که تیم با انگیزه و 
آمادگی باا در لیگ ملت ها حاضر شده و از 
هر نظر برای حضور در فینال آماده است. 
با توجه به عملکرد تیم ملی باید بگویم که 
تیم فعلی از نظر بدنی یکی از آماده ترین 
تیم ها در سال های اخیر است. ملی پوشان 
هم خوب تمرین کردند و هم از نظر ذهنی 
کامًا مهیای لیگ ملت ها بودند. روحیه 
باای تیم ایران در این دوره مثال زدنی اس��ت. خوشبختانه به جایی 
رسیده ایم که والیبال کشورمان هفته ها صدرنشین رقابت ها بود. این 
برتری را تا قبل از رویارویی با فرانس��ه حفظ کردیم و س��ه بازی دیگر 
هم در بلغارس��تان در پیش داریم. اگرچه در سایت فدراسیون جهانی 
صعودمان قطعی اعام شده، اما ما همچنان به یک پیروزی دیگر نیاز 
داریم تا هیچ حرف وحدیثی باقی نماند. با یک برد می توانیم خیال همه را 
راحت کنیم. در مورد رویارویی با فرانسه نظر سرمربی تیم این بود که به 
برخی بازیکنان استراحت بدهد. البته این انتقاد که کواکوویچ ترکیب 
اصلی اش را تغییر نمی دهد را برخی ها در طول بازی ها مطرح کردند. در 
بازی فرانسه نیز سرمربی به جوانان میدان داد، اما نکته عجیب این بود 
که کواکوویچ چرا به سعید معروف و موسوی استراحت نداد تا قدری از 
فشاری که روی این دو بازیکن بود نیز کاسته شود. به هر حال این نظر 
سرمربی تیم است. او ترجیح داد بازیکنان ذخیره را به میدان بفرستد. 
در صورتی که شاید خیلی ها دوست داشتند در مقابل فرانسه قدرتمند 
ما نیز با ترکیب اصلی و با تمام قوا به میدان می رفتیم و یک پیروزی نیز 
برابر این تیم کسب می کردیم. در این صورت می توانستیم ترس بزرگی 
را به دل رقبا بیندازیم، اما تصمیم نهایی با سرمربی تیم است و اوست 
که ترکیب تیم را تعیین می کند. هر مربی دیگری نیز جای کواکوویچ 
بود قطعاً نظرات و تاکتیک خودش را اعام می کرد. باید منتظر انجام 
بازی های هفته آخر باشیم و بعد از آن ارزیابی کلی از عملکرد تیم ملی 

در مرحله اول لیگ ملت ها داشته باشیم.

مسعود آرمات
کارشناس والیبال

سعید احمديان

2 برنز سوغات کاراته از مونترال
کاراته ای��ران از کاراته وان کانادا تنها دو  مدال برنز به دس��ت آورد. ملی پوش��ان       کاراته
کاراته کشورمان برای گرفتن سهمیه بازی های المپیک باید حضوری 
فعال در رقابت های بین المللی داشته باشند تا با کسب حداکثر امتیازات 
جایگاهشان را در رده بندی جهانی ارتقا دهند. سومین مرحله 
از رقابت های لیگ جهانی کاراته موس��وم به کاراته وان در 
مونترال برگزار ش��د که طی آن از شش نماینده اعزامی 
کشورمان، دو ملی پوش توانستند با رفتن روی 
سکو مدال این رقابت ها را از آن خود کنند. 
حمی��ده عباس��علی تنها بان��وی کاراته 
کشورمان در این رقابت ها با شکست 
رقیبش در دیدار رده بندی برنزی 
شد. ملی پوش وزن  68+ بانوان 
پس از آنکه نتوانست از پس 
رقیب ایتالیایی اش بربیاید 
و از رس��یدن ب��ه فینال 
بازماند، تم��ام عزمش را 
جزم ک��رد تا ب��ا غلبه بر 
حریف جامائیکایی اش دست 
خالی به وطن بازنگردد. پیروزی 
در رده بندی عباسعلی را به سکوی سوم جهان رساند. به 
غیر از او سجاد گنج زاده هم جور تیم مردان را کشید و یک 
برنز به نام خود ثبت کرد. کاراته کار وزن 84+ مردان بعد 
از شکست مقابل نماینده ترکیه، رقیب کروات را برد و 

مدال برنز این وزن را به دست آورد. 

ورزشکارسااری اين بار در جودو!
کادر فنی تیم ملی  ج��ودو 19 نف��ر از       جودو
جودوکاران را به اردو فراخوانده است. در بین اسامی 
اعام شده نام سعید موایی نیز به چشم می خورد. 
افتخارآفرینی ها و درخشش او در سال های گذشته 
امیدها را در جودوی ایران زنده نگه داش��ته است. 
مایی که در لیگ آلمان مبارزه می کند و اخیراً هم 
قراردادی با یک تیم پرتغالی منعقد کرده تمریناتش 
را زیر نظر مربی شخصی اش ادامه می دهد.  پس از 
انتخاب میراسماعیلی به عنوان رئیس فدراسیون 
هدایت تیم ملی بار دیگر به مجید زارعیان سپرده 
شد، اما مایی از همان ابتدا اعام کرد که تمرین زیر 

نظر سرمربی قبلی )منصوری( را برای حضور در 
بازی های المپیک ترجی��ح می دهد. مایی 
می گوید: »تمریناتم با برنامه های اختصاصی و 
تحت نظر مربی شخصی ام پیگیری می شود. 
رئیس فدراسیون جودو و مدیر تیم های ملی 
نیز از این موضوع مطلع هستند، شرایط خوبی 
دارم تا به ای��ن روند مثبت تداوم بخش��م. 
زارعیان، سرمربی تیم ملی هم مربی خوبی 
است و در تمرینات تیم ملی نیز بدون هیچ 
مشکلی شرکت می کنم. رئیس فدراسیون 
قول داده شرایط برای حضورم در مسابقات و 

اردوهای مختلف بین المللی فراهم شود.«

سرمربی وزنه برداری از وضعیت  مطلوب ملی پوشان این رشته ابراز       وزنه برداری
رضایت کرد. پوادمردان کشورمان پس از نایب قهرمانی در قاره 
کهن حاا خود را برای حضور موفق در رقابت های جهانی تایلند 
آماده می کنند. در این رقابت ها نیز چین حریف اصلی تیم ملی 
محسوب می شود و ملی پوشان برای کنار زدن رقبا باید با آمادگی 
باا به تایلند اعزام شوند. تمرینات تیم ملی در حال پیگیری است 
و محمدحسین برخواه از شرایط شاگردانش رضایت دارد: »بعد از 
مسابقات قهرمانی آسیا در اردیبهشت ماه که با نایب قهرمانی ما 
همراه بود، از دهم خردادماه اردوی جدید را آغاز کردیم. بچه ها 
نسبت به قهرمانی آسیا ش��رایط بهتری دارند. در جهانی تایلند 
رقیب اصلی ما برای کس��ب قهرمانی چین اس��ت. در مسابقات 
آسیایی هم اختاف ما با چین کم بود و با اختاف کمی قهرمانی 
را واگذار کردیم. امیدوارم در جهانی ب��ا روندی که اکنون داریم 
بتوانیم نایب قهرمانی آس��یا را جبران کنیم و بهترین نتیجه را 
بگیریم.«  انتشار خبر آسیب دیدگی سهراب مرادی و نرسیدن او 
به بازی های المپیک وزنه برداری ایران را شوکه کرد. با این حال 

سرمربی تیم ملی مصدومیت او را طبیعی دانست: »آسیب دیدگی 
در ورزش حرفه ای و رش��ته س��نگینی مانند وزنه برداری کامًا 
طبیعی است. در تمرینات سنگینی که در طول هفته داریم این 
اس��ترس و اضطراب وج��ود دارد ک��ه بچه ها مصدوم نش��وند. 
خوشبختانه مصدومیت سهراب جدی نیست و ابتدای هفته آینده 
تمرینات عمومی را شروع می کند، اما تمرینات تخصصی را دو 
هفته دیگر آغاز خواهد ک��رد. امیدواریم بتوانیم س��هراب را در 
وضعیت مطلوبی داشته باشیم.  وزنه 200 کیلوگرمی برای او اصًا 
زیاد نبود. نمی دانم خبر مصدومیت چطور به بیرون درز پیدا کرد. 
ضمن اینکه در ای��ن مصدومیت بزرگنمایی ش��د، عاوه بر این 
انتخاب وزنه های اصلی نزدیک مسابقات اصاً زیاد نیست.« هنوز 
ترکیب نهایی نفرات اعزامی به مس��ابقات جهانی اعام نشده و 
معلوم نیست فدراسیون وزنه برداری که ماه هاست با سرپرست 
اداره می ش��ود چه تصمیمی در قبال کیانوش رستمی خواهد 
گرفت. رس��تمی همچنان به صورت انفرادی تمرین می کند و 
سرمربی تیم ملی نیز هیچ اطاعی از وضعیت او ندارد: »از وضعیت 

کیانوش رستمی هیچ اطاعی ندارم.«

 بی اطاعی سرمربی تیم ملی وزنه برداری
 از کیانوش رستمی!

 در مسابقات جهانی 
اختاف با چین را جبران می کنیم
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به گزارش خبرنگار ما، بررسی اکثر پرونده های 
آدم ربایی که در اداره پلیس تشکیل می شود، 
نشان می دهد که اغلب این حادثه ها به خاطر 
اختاف حسللاب یا اختللاف خانوادگی رخ 
می دهد. بسللیاری از افراد وقتی با همکار یا 
شللریک خود مشللکل مالی پیللدا می کنند، 
به جای مراجعه به محاکللم قضایی و برخورد 
قانونی برای حل مشللکل مالی خود دسللت 
به آدم ربایی می زنند کلله نه تنها به مال خود 
نمی رسند، بلکه عقوبت قضایی بزرگی هم در 

انتظارشان است. 
اواخر خردادماه امسال بود که مردی سراسیمه 
به اداره پلیللس رفت و حادثلله آدم ربایی را به 
مأموران اطاع داد. وی به مأموران گفت: من 
راننده هستم و با خودروی ون داخل تهران و 
اطراف آن مسافرکشللی می کنم. ساعتی قبل 
دو مرد جوان خودرویم را به صورت دربستی 
کرایه کردند، قللرار بود آنها را همللراه یکی از 
دوستانشان به باغی در کرج ببرم. دقایقی بعد از 

اینکه به راه افتادیم، آنها از من خواستند جلوی 
تاکسی توقف کنم تا دوستشان را که به عنوان 
مسافر سوار تاکسی بود، سوار و به طرف کرج به 
حرکت کنیم. وقتی توقف کردند، متوجه شدم 
آنها مرد میانسالی را به زور از داخل خودروی 
تاکسی بیرون کشللیدند و سوار خودروی من 
کردنللد. دو مرد جوان مدعی بودنللد که از آن 
مرد پول طلب دارند و می خواهند طلبشللان 
را وصول کنند، اما من احساس کردم که آنها 
قصد آدم ربایی دارند، به همین خاطر خواستم 
از خودروی من پیاده شللوند که یکللی از آنها 
تلفنی با مرد دیگری تمللاس گرفت و دقایقی 
بعد همان مللرد با خودروی پژوی پرشللیا در 
نزدیک خودرویم توقف کللرد و دو مرد جوان 
گروگان را به زور سللوار خودروی پژو کردند و 
به راه افتادند. من شللماره خودرو را یادداشت 
کردم و بافاصله به اداره پلیس آمدم تا موضوع 

آدم ربایی را اطاع دهم. 
پس از اعام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی به دستور قاضی واحدی، 
بازپرس شعبه 11 دادسرای امور جنایی تهران 

برای بررسی موضوع وارد عمل شدند. 
مأموران در نخستین گام شماره پاک خودروی 
پژو را از سامانه پلیس بررسی و صاحب خودرو را 
که مردی به نام اردشیر بود، شناسایی کردند. 

بررسللی ها نشللان داد اردشللیر مدتی است 

به باغی در حوالللی کرج رفت وآمللد دارد که 
مأموران احتمال دادند اردشللیر گللروگان را 
همراه همدستانش به همان باغ منتقل کرده 
است. کارآگاهان به دسللتور بازپرس پرونده و 
برای نجات مرد ربوده شللده وارد عمل شدند 
و پس از گذشت 24 ساعت از حادثه در نهایت 
گروگان را نجات دادند و سه متهم را داخل باغ 

دستگیر کردند. 
صبح دیروز شاکی و سه متهم برای بازجویی به 

دادسرای امور جنایی منتقل شدند. 
شللاکی در توضیح ماجرا عنوان کرد: روز قبل 
سللاعت 11 صبح بود که از خانه ام در یکی از 
خیابان های مرکزی تهران بیرون آمدم و برای 
رفتن به محل کارم سللوار تاکسللی اینترنتی 
شدم. هنوز مسافت کوتاهی را طی نکرده بودم 
که خودروی ونی راه ما را سد کرد و ثانیه هایی 
بعد دو مرد جوان از داخل خودروی ون پیاده 
و مدعی شدند که من به آنها بدهکارم و به زور 
مرا سللوار خودروی ون کردند. راننده ون که 
متوجه شده بود آنها قصد ربودن من را دارند، 
حرکت نکرد که با تماس یکی از آنها خودروی 
پژو پرشیایی نزدیک ما توقف کرد و مرا سوار 
خودروی پژویی کردند که متوجه شدم راننده 
آن اردشیر یکی از دوستان قدیمی ام است. آنها 
مرا به باغی در حوالی کرج انتقال دادند و پس 
از شکنجه از من خواستند پای برگه سفیدی، 

امضا کنم که به آنها بدهکارم. آنها مرا 24 ساعت 
داخل باغ حبس کردند و تصمیم داشتند پس 
از اینکه از من امضا و چک گرفتند من را به قتل 

برسانند که مأموران رسیدند و نجاتم دادند. 
اردشللیر هم در بازجویی ها گفت: شللاکی از 
دوسللتان قدیمی من است. چندی قبل با هم 
شللرکت بازرگانی راه انداختیم و شروع به کار 
کردیم. سپس چند وام میلیاردی برای شرکت 
گرفتیم کلله مدتی بعد متوجه شللدم تمامی 
سرمایه شرکت را او باا کشیده و حتی حاضر 
نیست اقساط وام ها را هم بپردازد. در حالی که 
از سوی بانک به من فشللار می آوردند، سعی 
کردم شللاکی را راضی کنم تا اقساط وام ها را 
پرداخت کنللد، اما فایده ای نداشللت. او حتی 
جواب تلفن مرا هم نمی داد که در نهایت همراه 
دو نفر از دوسللتانم نزدیک خانه اش کشیک 
دادیم و وقتی بیرون آمد، او را ربودیم و به باغی 

در کرج بردیم تا بتوانم طلبم را بگیرم. 
وی در پایان اضافه کرد: دو همدستم به خاطر 
دوستی که با من داشتند در آدم ربایی شرکت 

کردند و اصًا پولی به آنها ندادم. 
دو متهم دیگر هللم در بازجویی ها حرف های 
اردشللیر را تأیید کردند و مدعی شدند که به 
خاطر رفاقت با اردشللیر در آدم ربایی شرکت 
کرده اند. تحقیقات از متهمان به دستور قاضی 

واحدی ادامه دارد. 

نجات گروگان از باغ متروکه
راننده ون که دو مرد خودروی او را برای 
آدم ربایی کرایه کرده بودند به اداره پليس 
رفت و مأم�وران را از ماج�را باخبر کرد. 
مأموران پس از 24 ساعت گروگان را در 
باغی متروکه  در حوالی کرج نجات دادند. 

تحقيقات دوباره براي مرد همسركش 
پرونده مردي که از س�ه س�ال قبل ب�ه اتهام قتل همس�رش 
در بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد، پ�س از برگ�زاري س�ه 
جلس�ه محاکم�ه ب�ار دیگ�ر ب�ه دادس�را فرس�تاده ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اول فروردین سللال ۹۶ مأموران کانتري 
11۹ مهرآباد از مرگ مشکوک زن میانسالي به نام مهین در یکي 
از بیمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. دختر آن زن که 
در محل حضور داشت پدرش را عامل قتل مادرش معرفي کرد و در 
توضیح به مأموران گفت: »روزگذشته پدرم مقابل چشمانم مادرم 
را از بالکن خانه به حیاط پرتاب کرد. وقتي بااي سر مادرم رفتم از 

سر و صورتش خون مي آمد.« 
جسد به پزشکي قانوني منتقل شد و بنا به اظهارات دختر 22ساله 
مقتول، حسن 50 ساله بازداشت شد، اما در تحقیقات جرمش را 
انکار کرد و گفت: همسرش به خاطر بیماري افسردگي خودکشي 

کرده است. 
او در شللرح روز حادثه گفت: »شللب عید بود و براي خرید بیرون 
رفته بودیم. مهین مي خواست مانتو برایش بخرم، اما از او خواستم 
بعد از پرداخت شهریه دانشللگاه بچه ها آن مانتو را بخرم. دختر و 
پسللرم دانشللجو بودند و من با بنایي مخارج زندگي مان را تأمین 
مي کردم، به همیللن خاطر بایللد درآمد زندگي ام را با حسللاب و 
کتاب خرج مي کردم که همین حرف باعث ناراحتي همسرم شد 
و وقتي به خانه برگشللتیم بار دیگر حرف خرید مانتو شد و مهین 
عصباني شد. فرداي آن روز دوباره به بهانه مانتو با هم درگیر شدیم 
و مهین به اتاق رفت و در را قفل کرد. قفل در را شکسللتم و وقتي 
وارد اتاق شدم، دیدم پرده بالکن کنار رفته است. وارد بالکن شدم 
دیدم همسرم خودش را به پایین پرتاب کرده است. باور کنید در 
قتل همسرم نقشي نداشللتم. او به بیماري افسردگي مبتا بود و 

خودکشي کرده است.« 
با اظهارات متهم بنا به شواهد موجود، وي روانه زندان شد و پرونده 
در نوبت رسللیدگي روي میز هیئت قضایي شللعبه هشتم دادگاه 
کیفري یک اسللتان تهران قرار گرفت. در آن جلسلله پدر و مادر 
مقتول درخواسللت قصاص کردند، اما دختر جوان اعام رضایت 

کرد. در ادامه متهم با ادعاي خودکشي مقتول جرمش را انکار کرد. 
با انکارهاي متهم هیئت قضایي پرونده را براي تحقیقات بیشتر به 
دادسرا ارجاع داد  تا اینکه پرونده بار دیگر روي میز هیئت قضایي 

همان شعبه قرار گرفت. 
به این ترتیب متهم در دومین جلسلله در همان شللعبه پاي میز 
محاکمه ایسللتاد. در ابتداي جلسلله پدر و مادر مقتللول بار دیگر 
درخواست قصاص کردند، سپس دختر مقتول بر خاف درخواست 
قبلي این بار براي پدرش درخواسللت قصاص کرد و گفت: »همه 
حرف هاي پدرم در این مللدت دروغ بود. به همیللن دلیل برایش 
قصاص مي خواهم. مادرم زن مؤمن و باخدایي بود، محال اسللت 
خودکشي کرده باشد. آن روز پدرم مقابل چشمانم او را از بالکن به 

حیاط پرتاب کرد و باعث مرگ او شد.« 

در ادامه متهم با انکار جرمش در دفللاع از خود گفت: »دخترم به 
خاطر مخالفت من با ازدواج با یکي از بسللتگان مللادري اش این 
حرف ها را مي زند و کینه دارد. من همسرم را دوست داشتم و راضي 

به مرگ او نبودم.« 
در پایان هیئت قضایي با توجه به لوث بودن پرونده رأي به برگزاري 
مراسم قسامه داد، تا اینکه روزگذشته در سومین جلسه محاکمه 
قبل از برگزاري این مراسم نماینده دادستان گفت: دادستان پس 
از بررسي این پرونده اعام کرده، احتمااً اظهارات دختر دانشجو 
صحیح باشد و متهم همسرش را کشته باشد. بنابراین ازم است بار 

دیگر تحقیقات بیشتر صورت گیرد. 
به این ترتیب پرونده براي بررسي و تحقیقات فني و بیشتر به دادسرا 

برگردانده شد.   

گروگانگيري در مراسم ترحيم

يك نفر از 8 معتاد ايدز دارد
دبي�رکل س�تاد مب�ارزه ب�ا موادمخدر ب�ا بي�ان اینكه 
مش�تقات تری�اك عام�ل ۷۶درص�د از مرگ و ميرهاي 
ناش�ي از مصرف موادمخ�در اس�ت اعام ک�رد که هر 
8 معت�اد یک نف�ر از آنها به بيم�اری ایدز مبتا اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، اسکندر مؤمني روزگذشته در همایش 
سالروز جهاني مبارزه با موادمخدر که با حضور محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشور و فدولوف نماینده دفتر مقابله 

با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد برگزار شد،افزود: »7۶ درصد مرگ و میرهاي ناشي 
از مصرف موادمخدر از مشتقات تریاک اسللت و معتادان تزریقي موادمخدر در معرض 
بیشترین آسیب ها هستند. نیمي از این معتادان داراي بیماري هپاتیت C و از هر هشت 
نفر یک نفر داراي بیماري ایدز مي باشللد. همچنین براساس آمارهاي بهداشت جهاني 

450هزار نفر در نتیجه مصرف موادمخدر جان خود را از دست داده اند.«
مؤمني با تأکید بللر اینکه جوانان جللزو اولین سللوداگران مرگ هسللتند، اظهار کرد: 
»موادمخدر یک ناهنجاري بهداشللتي و جهاني اسللت و ضمن ایجاد فساد، پولشویي، 
خشونت و افراطي گري تمامي مرزهاي جهان را درنوردیده و سوءمصرف مواد چالش هاي 

زیادي را در منطقه ایجاد کرده است.«
مؤمني در ادامه گفت: »جمهوري اسللامي ایران تاکنون 3 هزار و 811 شهید، 12هزار 
جانباز در این راه داده است و 11هزار تن انواع موادمخدر و روانگردان ها را با کمک هاي 
نیروي انتظامي کشف کرده است. همچنین در سال 2018 با اجراي هزار و ۶00 عملیات و 
با تحویل 17شهید، 2 هزار و 500 باند منطقه اي موادمخدر را منهدم کرده  و 8هزار وسیله 

نقلیه و اماک قاچاقچیان موادمخدر به ارزش 5هزار میلیارد تومان توقیف شده است.«

کيف قاپي با پرايد سرقتي
گوش�ي  س�رقت  ب�ه  اق�دام  س�رقتي  خ�ودروي  ب�ا  ک�ه  م�ردي 
و کيف قاپ�ي مي کرد، ب�ا ش�ليک گلوله مأم�وران پليس تهران بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سللرهنگ منصور زماني، رئیس کانتري 115 رازي در توضیح 
حادثه گفت: از چند روز قبل به مأموران کانتري خبر رسید که مردي سوار بر خودروي 
پراید سفیدرنگ اقدام به کیف قاپي و سرقت گوشي مي کند. با اطاعاتي که شاکیان در 
اختیار پلیس گذاشللتند، متهم تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه شامگاه یک شنبه سوم 
تیرماه مأموران گشت کانتري خودرو را شناسایي و به راننده فرمان ایست دادند. راننده 
بدون توجه به فرمان پلیس از محل دور شد که مأموران در خیابان شوش با به کار گیري 
قانون استفاده از ساح هر چهار چرخ خودرو را هدف قرار داده و خودرو را متوقف و متهم 
را بازداشت کردند. متهم 2۹ساله گفت: خودرو را چندي قبل در محدوده باغ فیض سرقت 
و با آن اقدام به سرقت گوشي و کیف قاپي کردم که بازداشت شدم. سرهنگ زماني گفت: 

تحقیقات براي شناسایي جرائم بیشتر متهم در جریان است.

اخاذي در پوشش نماينده دادستان
دو م�رد ک�ه ب�ا معرف�ي خ�ود به عن�وان نماین�ده دادس�تان ی�ا مأم�وران 
ش�دند. بازداش�ت  مي کردن�د،  اخ�اذي  صنف�ي  واحده�اي  از  اماک�ن 

سللردار علي ذوالقدري، رئیس پلیس امنیت عمومي پایتخت گفت: این پرونده با طرح 
شکایت هاي مشللابه عده اي از کسللبه در نقاط مختلف تهران علیه دو مرد فریبکار به 

جریان افتاد. 
در بررسي ها مشخص شد که دو مرد جوان با معرفي خودشان به عنوان نماینده دادستان 

یا مأموران اماکن از کسبه اخاذي  مي کنند که   شناسایي و بازداشت شدند. 
مأموران پلیس در بازرسي از مخفیگاه متهمان بیسیم، شوکر و تعدادی مدارک و مهرهای 
جعلی کشف کردند. سللردار ذوالقدري عنوان کرد: دو متهم در بازجویي ها به جرمشان 

اعتراف کردند و بعد از طي کردن مراحل قانوني به زندان منتقل شدند.

زن خطاکار به مرگ محكوم شد
زن جواني که به اتهام قتل شوهرش در بازداشت به سر مي برد به قصاص محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، پرونده از 25تیرماه سال ۹۶ با قتل مرد 50 ساله به نام ظفر بر اثر 
شلیک گلوله ساچمه اي در کانتري 124 یوسف آباد تشکیل شد. پسر مقتول در توضیح 
به مأموران گفت: »قصد سفر داشتیم که پدرم خواست اسلحه بادي را برایش ببرم. یک 
ساچمه داخل تفنگ گذاشتم، اما شلللیک نکرد.  پدرم در حال تعمیر آن بود که ناگهان 
گلوله به سرش خورد.« از آنجایي که پسر جوان سعي داشت، مأموران را گمراه کند مادر 
و دختر مقتول با توجه به شواهد موجود مورد تحقیق قرار گرفتند تا اینکه همسر مقتول 
به نام نگار به قتل شوهرش با همدستي دختر و پسرش اعتراف کرد. او گفت: »شوهرم به 
من اهمیت نمي داد تا اینکه در فضاي مجازي با پسر جواني آشنا شدم. وقتي شوهرم به 
این رابطه پي برد، درگیري ما بیشتر شد تا اینکه با همدستي دختر و پسرم شوهرم را با 
شلیک گلوله کشتم.« با اظهارات همسر مقتول پسر و دختر مقتول که زیر 18سال بودند، 

قتل را انکار کردند و گفتند: روز حادثه در اتاق شان بودند. 
سه متهم در شعبه چهارم دادگاه کیفري یک استان تهران محاکمه و با درخواست قصاص از 
سوي اولیاي دم، همسر مقتول به قصاص، دختر نوجوان به اتهام معاونت در قتل   به پنج سال 

نگهداري در کانون اصاح و تربیت و پسر مقتول نیز از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد.    مرگ کودك 2 ساله 
در حمله سگ ها

 کودك 2س�اله در   درچه اصفهان در حمله سگ ها 
جان باخت. 

این حادثه دو روز قبل اتفاق افتاد و زماني که امدادگران 
در محل حاضر شدند، مشخص شد که کودک دو ساله 
تبعه افغان از نواحي مختلف بدن دچار جراحت شللده 

است. 
مجتبي گلزاري، مدیر شبکه بهداشت خمیني شهر به 
ایسنا گفت: در بررسي هاي بیشتر مشخص شد، طفل 
دو ساله ساکن خیابان سجادشللهر درچه بود که پس 
از خارج شللدن از خانه به دلیل تعدد باغ در آن منطقه 
مورد حمله چند سللگ قرار گرفته و جانش را از دست 

داده است. 

درگيری مرگبار
 مرد نجار با راننده تاکسی 
درگيری ترافيكی راننده تاکس�ی با راننده عبوری 
در یكی از خيابان های تهران به مرگ راننده تاکسی 

انجاميد. 
به گزارش خبرنگار ما، یکی از دایل درگیری های خیابانی 
در فصل گرما پایین آمدن آستانه تحمل افراد در هوای 
گرم و به خصوص ترافیک های طاقت فرسای خیابان های 
پایتخت اسللت که همیشلله پلیس و مراجع قضایی به 
شهروندان توصیه می کنند در این فصل با تمرین، آستانه 
تحمل خود را باا ببرند و از مشاجره و درگیری با یکدیگر 
بپرهیزند. پرونده مرگ ناگهانی راننده تاکسی که هنگام 
مشاجره با راننده دیگری در یکی از خیابان های شلوغ 
تهللران رخ داد، سللاعت 11 صبح روز چهارشللنبه 2۹ 

خردادماه امسال به مأموران پلیس تهران گزارش شد. 
پس از اعام ایللن خبر، مأموران راهی بیمارسللتان و با 
جسد مرد ۶0 ساله ای روبه رو شللدند که حکایت از آن 
داشت هنگام درگیری با مرد دیگری سکته کرده و پس از 
انتقال به بیمارستان جان باخته است. همچنین مشخص 
شد مرد فوت شده راننده تاکسی است که دقایقی قبل با 
راننده عبوری دیگری در خیابان آزادی حوالی نواب درگیر 

شده و سکته کرده است. 
راننده عبوری که همراه همسرش در این حادثه بازداشت 
شده بودند به مأموران گفت: من نجار هستم. چند روز 
قبل خودرویی خریدم و ساعتی پیش همراه همسرم با 
خودروی خود از خانه بیرون آمدیم تا به دفتر ثبت برویم 
و سند خودرو را به نام بزنم. داخل خیابان آزادی در حال 
رانندگی بودم که راننده خودروی تاکسی پشت سرم دائم 
بوق می زد که سریع تر حرکت کنم. با دست اشاره کردم 
که ترافیک است. او خیلی عصبانی شد و وقتی در نزدیکی 
خیابان نواب توقف کردم از خودرو پیاده شللد و فحش 
ناموسی داد که من هم از خودرو پیاده شدم و به او فحاشی 
ناموسی کردم. سپس با هم درگیر شدیم که رهگذران 
میانجیگری کردند و درگیری ما پایان یافت. من سوار 
خودروی خود شللدم، اما راننده تاکسی همچنان اصرار 
داشت که با من درگیر شللود. او مدام فحاشی می کرد، 
اما من بی اعتنایی کردم و تصمیم گرفتم حرکت کنم و 
از محل دور شوم که راننده تاکسی جلوی خودرویم دراز 
کشید و مانع حرکت من شد. کمی به عقب رفتم و فرمان 
پیچاندم تا به او صدمه نزنم، اما راننده تاکسی دوباره از 
روی زمین برخاست و جلوی خودرو آمد و مانع حرکت 
من شد. چند باری سعی کردم با عقب و جلو رفتن از محل 
دور شوم، اما او همچنان مانع می شد تا اینکه عصبانی شد 
و از روی زمین برخاست و با دست چند ضربه به خودروی 
من زد و ناگهان حالش بد و نقش بر زمین شد. در حالی که 
ترسیده بودم با اورژانس تماس گرفتم که پزشک اورژانس 
از ما خواست تا زمان رسیدن عوامل اورژانس او را ماساژ 
بدهیم. همسرم دقایقی او را ماساژ داد تا اینکه آمبوانس 
از راه رسید و او را به بیمارستان منتقل کرد، اما متأسفانه 

این فرد در بیمارستان فوت کرد. 
همزمان با ادامه تحقیقات دو متهم صبللح دیروز برای 
بازجویی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شدند. 
مرد نجار و همسرش در بازجویی ها حرف های روز حادثه 
را تکرار کردند.  وی در ادامه گفت:  ای کاش آن روز آستانه 
تحمل خود را باا می بردم و اصاً به بوق ها و فحاشی مرد 
فوت شللده توجهی نمی کردم تا اان شللاهد این اتفاق 
نباشم. از آنجایی که در معاینات اولیه پزشکی علت مرگ 
راننده تاکسی سکته اعام شده بود، مرد نجار و همسرش 
به اتهام تسبیب در قتل غیرعمد مرد تاکسی دار با قرار 
وثیقه تا کامل شللدن تحقیقات و مشخص شدن علت 
اصلی مرگ از سللوی پزشللکی قانونی به دستور قاضی 

پرونده آزاد شدند. 

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران از دستگيری 
زوج قاچاقچ�ي ب�ا 25 کيل�و حش�يش خب�ر داد.

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد بخشنده گفت: 
مأمللوران پایگاه نهم پلیللس مبارزه با مللواد مخدر در 
جریان بررسللي هاي خود متوجه شدند زوج جواني در 
حال انتقال محموله حشیش از شیراز به تهران هستند 
که خودروي آنهللا در عوارضی قم به تهللران متوقف و 
25 کیلو  و700 گرم حشللیش از آنها کشف  شد و دو 
متهم بازداشت شدند. وي گفت تحقیقات از دو متهم 

در جریان است.

بازداشت زوج قاچاقچي 
با 25 کيلو حشيش

م�ردي ک�ه ب�ه خاط�ر اخت�اف خانوادگ�ي در مراس�م ترحي�م اق�دام به 
گروگانگيري کرده بود، بازداش�ت و گروگان ها در س�امت کامل آزاد شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمدرضا آمویي معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان کرمانشاه گفت: این حادثه دو روز قبل در یکي از محله هاي حاشیه شهر اتفاق 
افتاد. بررسي هاي پلیس بعد از حضور در محل نشان داد که مردي جوان به خاطر 
اختاف خانوادگي با حضور در مراسم ترحیم یکي از بستگانش اقدام به گروگانگیري 
کرده است. همزمان با حضور پلیس مرد گروگانگیر شروع به تیراندازي به سمت پلیس 
مي کند. بعد از آن بود که مأموران پلیس در چند مرحله وارد مذاکره با متهم شده و او را 
مجبور به تسلیم کردند.  سرهنگ آمویي گفت: این حادثه بیش از چهار ساعت به طول 
کشید و به کسي هم آسیب نرسید. وي گفت: تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 



هن�وز چن�د روز از پای�ان س�فر کم س�ابقه 
ش�ی جین پینگ، رئیس جمه�ور چی�ن ب�ه 
پیونگ یان�گ نگذش�ته، ترامپ هوس س�فر 
به س�ئول کرده اس�ت؛ س�فری که مهم  ترین 
دس�تور کار آن آغ�از مج�دد مذاک�رات ب�ه 
بن بست خورده با کره شمالی است. دیپلماسی 
نامه ن�گاری بی�ن ترام�پ و کیم جون�گ اون 
مجدداً فعال شده و مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا گفته ک�ه منتظر یک نش�انه تمایل از 
کره ش�مالی ب�رای آغ�از مذاکرات هس�تیم. 
ترامپ می خواهد برای رقابت های انتخابات نوامبر 
2020 هر طور ش��ده یک توافق دست و پا کند. او 
این تاش را سال قبل از پیونگ یانگ شروع کرد؛ 
کوشش��ی که منجر به یک توافق یک صفحه ای با 
کره شمالی در خرداد ماه 1397 شد. اما این توافق 
با اصرار امریکا بر خلع س��اح اتمی کره ش��مالی 
بی نتیجه ماند. همزمان، ترامپ سعی کرد با خروج 
از توافق هسته ای با ایران و تشدید فشارها، ایران 
را برای امضای یک توافق جدید غیر از برجام پای 
میز مذاکره بیاورد که آخری��ن تحول این تاش، 
درخواست از شینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن برای 
س��فر به تهران با هدف میانجیگری ب��ود، اما این 
تاش نیز به نتیجه نرسید. حاا به فاصله کوتاهی 
بعد از دیپلماسی نافرجام با تهران ، ترامپ یک بار 
دیگر دیپلماس��ی با پیونگ یانگ را کلید زده و به 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه نوشته است. 
زمان بن��دی نامه نگاری ترامپ به کی��م، حاکی از 
این است که سفر ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین به پیونگ یانگ و قص��د او برای اجرای آنچه 
» طرح عظیم « برای ایجاد ثبات دائمی در آسیای 
ش��رقی نامیده ش��ده، در آوردن مجدد ترامپ به 
پای میز مذاکره بی تأثیر نبوده اس��ت. آنگونه که 

»ساوت چاینا مورنینگ پست « دیروز نوشت، خود 
چین نیز نگران آن اس��ت که نزدیک شدن امریکا 
به کره شمالی به قیمت تغییر در پویایی های قدرت 
در منطقه شرق آسیا و از دست رفتن پیونگ یانگ 
تمام شود و به همین خاطر سفر رئیس جمهور چین 
به پیونگ یانگ در واقع »تاشی برای ایفای نقش 
کلیدی تر و حمایت از خارج ش��دن پیونگ یانگ 
از ان��زوای اقتصادی ب��ود.« چارلز آرمس��ترانگ، 
تاریخ نگار و کارش��ناس مس��ائل کره در دانشگاه 
کلمبیا معتقد است: »ممکن است چینی    ها نگران 
از دست دادن اهرم خودشان در قبال کره شمالی 
شده باشند و از این بترسند که کره شمالی و امریکا 

وارد یک اتحاد ضد چینی شوند.«  
به نظر می رس��د دولت امریکا نی��ز در وضعیتی 
مش��ابه چینی    ها اس��ت و از این نگران است که 

چین با کنار گذاشتن سیاست سنتی »حمایت 
از یک کره شمالی ضعیف وابسته به خود«، وارد 
گام های جدیدی در مناس��بات ب��ا پیونگ یانگ 
شود، مناسباتی که در سفر اخیر شی جین پینگ 
اعام ش��د »فارغ از هرگونه شرایط بین المللی « 
همکاری ب��ا یکدیگر را تقوی��ت خواهند کرد. به 
همین دلیل اس��ت که ترامپ بافاصل��ه بعد از 
سفر رئیس جمهور چین به پیونگ یانگ، دست 
به قلم شد و به کیم جونگ اون نامه نوشت. پیش 
از این، ترامپ نیز روز یازده��م ژوئن اعام کرده 
بود که نامه ای »زیبا« و »بس��یار گرم « از سوی 

کیم جونگ اون دریافت کرده است. 
حمایت لفظی پکن از نامه نگاری

پس از آنکه منابع کره ای روز یک    شنبه گفتند که 
رهبر کره شمالی از شخص ترامپ نامه ای حاوی 

»مطالب مهمی« دریافت ک��رده و تصویر لحظه 
خواندن نامه ترامپ توس��ط کیم نیز منتشر شد، 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعام 
کرد که رئیس جمهور امریکا هفت��ه آینده برای 
رایزنی با »مون جائه این« همتای کره جنوبی خود 
درباره راه های از سرگیری مذاکرات با کره شمالی، 
عازم »سئول « می شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا ابراز امیدواری ک��رده که نامه ترامپ راه را 
برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای با کره شمالی 
باز کند و البته ای��ن را هم گفته ک��ه در صورتی 
که کره ش��مالی نش��انه ای مبنی ب��ر تمایلش به 
گفت وگو درباره خلع ساح هسته ای رو کند، » در 
بازه کوتاهی « برای ازس��رگیری مذاکرات با این 
کشور آماده خواهد بود. دولت چین روز دو    شنبه 
ضمن استقبال از تبادل نامه بین سران امریکا و 
کره ش��مالی اعام کرد، پکن همواره از گفت وگو 
و مذاکره برای حل تنش     ها در ش��به جزیره کره 

حمایت کرده است. 
با وجود این موضع گیری بیانی ، ناظران معتقدند 
که شروع مجدد دیپلماسی کره شمالی با ترامپ، 
چینی    ها را نگ��ران خواهد ک��رد، به خصوص که 
منابع خبری دی��روز گفتند ک��ه پیونگ یانگ و 
س��ئول در ادامه مذاکرات صلح دو کره، در حال 
گفت وگو بر س��ر بازگش��ایی یک مرکز صنعتی 
در مرز دو کش��ور هس��تند که برای کره شمالی 
درآمدی 120 میلیون داری در س��ال داش��ت. 
فعالیت حدود ۵۵ هزار کارگر از کره ش��مالی در 
مجموعه صنعتی کائس��ونگ واق��ع در مرز بین 
دو کره، برای تولید کااه��ای متنوع برای بیش 
از 12۵ش��رکت کره جنوبی، نش��انه ای واضح از 
مصالحه دو کش��ور پس از اولی��ن اجاس صلح 

شبه جزیره کره در سال 2000 به شمار می رود. 
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رئیس جمهور امریکا دنبال یک عکس یادگاری مجدد با همتای کره ای 

دیپلماسیکرهایچین،ترامپرابهسئولمیکشاند

در ش�رایطی که    گزارش  یک
نماین�ده لن�دن 
براي منصرف کردن تهران از کاهش تعهدات 
برجامي به تهران آمده، س�یدعباس عراقچی 
گفته اس�ت: »کاهش تعهدات ایران در برجام 
یک تصمیم ملی و غیرقابل بازگش�ت است.« 
مقامات امریکایی باز هم تمای�ل خود را برای 
مذاکره بدون پیش شرط با ایران اعام کردند. 
درحالی که کمتر از دو هفته به پایان ضرب ااجل 
دوماهه ایران به اروپایی ها ب��رای متوازن کردن 
توافق هس��ته ای باقی مانده اس��ت، کشورهای 
اروپای��ی دیپلمات ه��ای خ��ود را روان��ه تهران 
کرده اند تا بتوانند ای��ران را از تصمیم خود برای 
کاه��ش تعه��دات برجامی اش منص��رف کنند. 
آندرو موریسون، معاون وزیر خارجه انگلیس در 
امور خاورمیانه روز یک   ش��نبه با سفر به تهران با 
سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه 
ای��ران دیدار و گفت وگ��و کرد. به گ��زارش ایرنا، 
موریسون در این دیدار بار دیگر بر پایبندی دولت 
خود به برجام تأکید کرد و گفت:»انگلیس مصمم 
اس��ت کانال مالی اینس��تکس را هرچه سریع تر 
عملیاتی کند«. وی خواهان ادامه پایبندی کامل 
ایران به برجام ش��د. عراقچی هم در این دیدار با 
یادآوری تعلل و کوتاهی کش��ورهای اروپایی در 
عمل به تعهدات خود در برجام گفت:»متأسفانه 
هیچ توازنی میان تکالیف و حق��وق ما در برجام 
وجود ن��دارد، بنابراین دلیلی ب��رای ادامه تعهد 
ایران به برجام باقی نمی مان��د«. عراقچی اظهار 
کرد:»ما متقاعد ش��ده ایم که عدم پایبندی اروپا 
به تعه��دات خود در برج��ام نه به دلی��ل ناتوانی 
بلکه به خاطر عدم اراده بوده اس��ت. اروپا حاضر 
نیست برای حفظ برجام اندک هزینه ای بپردازد. 
ش��رکت های اروپایی جرئت تخطی از دستورات 
خزانه داری امری��کا را ندارند و این به معنای عدم 
حاکمیت اروپا حتی در داخل مرزهای خود است«. 
عراقچی در واکنش به ادعای مقامات اروپایی برای 
عقب نشینی ایران از تصمیم کاهش تعهداتش در 
برجام گفت:»تصمیم به کاهش تعهدات ایران در 
برجام یک تصمیم ملی و غیرقابل بازگشت است 
و جمهوری اسامی ایران تا تأمین خواسته های 
خود به این روند ادامه خواه��د داد«. عراقچی با 
انتقاد از مواضع یکسویه دولت انگلیس در مسائل 
منطقه ای از جمله در ایراد اتهامات بی اس��اس به 
ایران در موضوع حمله به تانکر   ها نیز گفت:»ظاهراً 
گرفت��اری دولت انگلی��س در مخمصه برگزیت، 
مانع از شناخت درست واقعیت های جهانی شده 
است. همراهی نپخته با اقدامات قلدرمآبانه امریکا 
حاصلی جز افزایش نفرت تاریخی ایرانیان نسبت 

به سیاست های انگلستان نخواهد داشت.«
اظهارات عراقچی درحالی است که دولت انگلیس 
در هفته های اخیر در همس��ویی با سیاست های 
ضد ایرانی امریکا، مدعی شده است که ایران در 
حمله اخیر به نفتکش   ها در دریای دست داشته 
است. حتی جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس پا 
را فراتر گذاشته و در سخنانی مدعی شده است که 

در صورت کاهش تعه��دات ایران در برجام، همه 
گزینه   ها علیه تهران روی میز خواهد بود. مقامات 
اروپایی   ها درحالی مدعی هس��تند که ایران باید 
به تعهداتش در برجام عمل کند که در سه سال 
گذش��ته از زمان اجرای برجام هیچ اقدام مؤثری 
برای مبادات اقتصادی با ایران انجام نداده اند و با 
طرح   هایی مانند اینستکس که به گفته خودشان، 
اجرای آن در درازمدت امکان پذیر اس��ت، دنبال 
وقت کشی هستند تا از تعهدات خود شانه خالی 
کنند. مقامات ایرانی بار   ها گفته اند که برجام برای 
ایران هیچ دستاوردی نداشته است و از اروپایی   ها 
خواسته اند بدون واشنگتن، برجام را حفظ کنند. 
اما هایکو ماس، وزیر خارجه آلم��ان که اخیراً به 
ایران سفر کرده بود، تأکید کرد که اجرای تعهدات 

اروپا در برجام، بدون امریکا مقدور نیست. 
 هشدار به اروپا 

سفارت ایران در بروکسل، پایتخت بلژیک با انتقاد 
از عدم انجام تعهدات اروپا در برجام هش��دار داد 
که انجام تعهدات کامل ای��ران در برابر تعهدات 
خیلی کم اروپا توافق را به خطر انداخته اس��ت. 
حس��اب توئیتری س��فارت ایران در بروکس��ل 
نوش��ت:»اتحادیه اروپ��ا قویاً )به ایران( هش��دار 
می ده��د که تعهدات��ش در چارچ��وب برجام را 
انجام دهد، در حالی که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی 1۵ بار متعه��د بودن ای��ران را تأیید کرده 
است«. سفارت ایران در ادامه افزود:»این درحالی 
است که خود اتحادیه اروپا به تعهداتش از جمله 
عادی سازی شرایط تجارت با ایران پایبند نبوده 
است. این حرف منصفانه، منطقی و بی طرفانه ای 
اس��ت که بگوییم، تعه��دات کام��ل در برابر کم 

نمی تواند ی��ک توافق را پایدار نگ��ه دارد«. ایران 
60 روز ب��ه اتحادیه اروپا مهلت داده اس��ت تا در 
حوزه های بانکی و نفتی به تعهداتش عمل کند، در 
غیر این صورت تهران مرحله به مرحله تعهداتش 
را در برج��ام متوقف خواهد ک��رد؛ تصمیمی که 
اروپایی   ه��ا را بیش از پیش نگران کرده اس��ت و 
آنها تاش می کنند به هر نحوی شده، ایران را در 
چارچوب برجام نگه دارند اما مقامات کشورمان 
بار   ها تأکید کرده اند تا وقتی در توافق هس��ته ای 

می مانند که منافع ملت ایران تأمین شود. 
 التماس واشنگتن برای مذاکره 

به رغم مخالفت مقامات ای��ران با هرگونه مذاکره 
با دولت امریکا، مقامات واشنگتن همچنان برای 
گفت وگو با ایران التماس می کنند. برایان هوک، 
نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور ایران 
که به عمان سفر کرده است، در سخنانی گفت که 
»واشنگتن آمادگی دارد تحریم    ها علیه ایران را لغو 
کند، اما صرفاً پس از رس��یدن به توافق با ایران«. 
به گزارش رویترز، هوک گفت:»ایاات متحده به 
دنبال رس��یدن به توافقی جامع با ایران است که 
مسئله برنامه  هسته ای، برنامه موشکی و اقدام های 
ایران در منطقه را در برگیرد«. مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا که برای گفت وگو با متحدان امریکا 
راهی خلیج فارس شده است، با بیان اینکه امریکا 
تحریم های تازه علیه تهران اعم��ال می کند، بر 
آمادگی واشنگتن برای گفت وگوی بدون شرط با 
تهران خبر داد. به گزارش بی بی سی، مایک پمپئو 
گفت:»اطمینان دارم زمانی که آنها آماده تعامل 
واقعی با ما باشند، ما برای چنین مذاکره ای آماده 
خواهیم بود«. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 

در هفته های اخیر درحال��ی از تمایل خود برای 
مذاکره با ایران سخن گفته اس��ت که همچنان 
به اعمال تحریم ه��ای جدید علیه ته��ران اقدام 

می کند. 
 مسکو: همراه ش�رکاي مان با تحریم هاي 

امریکا مقابله مي کنیم 
همزمان با افزایش تحریم های امریکا علیه ایران، 
مقامات روسیه گفته اند که با این اقدامات مقابله 
خواهند کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه روز دو   ش��نبه در واکنش به تصمیم کاخ 
سفید برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
گفت که واش��نگتن عامدانه به تنش    ها با تهران 
دامن می زند. به نوش��ته خبرگزاری اینترفکس، 
ریابکوف با بیان اینکه امریکا عمداً تنش    ها با ایران 
را افزای��ش می ده��د، گفت:»تحریم های جدید 
امریکا علیه ایران، غیرقانونی، مخّرب و خطرناک 
اس��ت«. وی ضمن انتق��اد از رویک��رد امریکا در 
قبال ایران و افزایش فشارهای اقتصادی تصریح 
کرد:»تحریم های جدید امریکا علیه ایران، تداوم 
مسیر افزایش تنش    ها است«. معاون وزیر خارجه 
روس��یه همچنین افزود:»امریکا ب��ه جای اینکه 
خواس��تار گفت وگو با ایران باش��د، تحریم های 
جدید بر آنها اعمال می کند. مس��کو و شرکایش 
با تحریم های امریکا علیه ایران مقابله می کنند«. 
روسیه به همراه چین که از امضا کنندگان توافق 
هسته ای ایران هستند، بدون توجه به فشارهای 
واش��نگتن، به مب��ادات خ��ود با ته��ران ادامه 
می دهند. روس   ها بار   ها تأکید کرده اند که از تاش 
غربی   ها برای مذاکره مجدد درباره برجام حمایت 

نخواهند کرد. 

پیام های سفر کره ای رئیس جمهور چین
 برای ترامپ

چین و کره شمالی در 70 سال گذشته از نزدیک     ترین متحدان یکدیگر 
بوده اند. در جری��ان جنگ ک��ره ) 19۵3-19۵0 ( نیروه��ای نظامی و 
هواپیماهای جنگنده چین نقش مهمی در پیروزی های ارتش کره شمالی 
ایفا کردند. در چند دهه گذشته به ویژه پس از فروپاشی شوروی در سال 
1991 ، چین تبدیل به مهم  ترین و تأثیرگذار     ترین متحد پیونگ یانگ شده 
و شریک اصلی تجاری کره شمالی در زمینه صادرات و واردات محسوب 
می شود . چین به مثابه دروازه ای است که پیونگ یانگ روابط خود با جهان 
خارج را از طریق آن انجام می دهد. در عین حال کره شمالی در سیاست 
منطقه ای چین نقش اساس��ی را ایفا کرده و با توجه ب��ه حضور نظامی 
امریکا در ژاپن و کره جنوبی و نیز روابط نظامی نزدیک واشنگتن با دیگر 
کشورهای شرق آسیا، پکن به کره شمالی به مثابه کشور توازن بخش در 
منطقه نگریسته و طبیعتاً با توجه به نقش موازنه ساز آن ، خواهان بقای 
نظام کره شمالی است. با توجه به این ماحظات چندان عجیب نیست که 
شی جین پینگ،  رئیس جمهور چین در سفری بی سابقه به پیونگ یانگ 
رفته و با   کیم جونگ اون ، رهبر کره ش��مالی مذاکرات و توافقات مفصلی 

صورت دهد. 
شی جین پینگ روز پنج  شنبه 30 خرداد به کره شمالی رفت. وی اولین 
رئیس جمهور چین است که طی 1۴ سال گذشته و با اوج گرفتن تنش     ها 
پیرامون برنامه هس��ته ای کره شمالی به این کش��ور سفر می کند. چین 
هرچند با توجه به تعهدات خود به عنوان عضو دائم شورای امنیت ناچار 
شده در چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ 
رأی دهد ، اما به طور س��نتی روابط نزدیکی با کره ش��مالی دارد و در این 
راستا کیم جونگ اون طی سال گذش��ته چهار سفر به چین داشته است. 
رهبران چین و کره ش��مالی در حال تاش برای بهبود روابط و گسترش 
همکاری های دو جانبه هستند، اما شی جین پینگ برای سفر متقابل به 
کره ش��مالی منتظر نتایج دیدار    ها و مذاکرات هسته ای کیم جونگ اون با 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ب��ود. در فوریه 2019 دومین دیدار و 
مذاکره دونالد ترامپ در هانوی، پایتخت ویتنام با رهبر کره ش��مالی به 
بن بس��ت خورد. ترامپ مدعی شد که کره ش��مالی     در ازای از بین بردن 
تأسیس��ات هسته ای و موش��کی خود خواس��تار لغو همه تحریم     ها بود. 
کره شمالی نیز مواضع خودس��رانه و نادرس��ت امریکا را باعث شکست 
این مذاکرات اعام کرد. بدین ترتیب به دلیل زیاده طلبی امریکایی    ها و 
درخواس��ت آنها برای توقف کامل و برچیده شدن کامل برنامه هسته ای 
کره شمالی بدون دادن امتیازی ، عمًا هیچ توافقی به دست نیامد و این 
مسئله خشم کره شمالی     را از واش��نگتن برانگیخت . البته ناکامی ترامپ 
برای چینی    ها که از جنگ تجاری رئیس جمهور امریکا علیه چین بسیار 
خشمگین هستند ، خبری خوب بود. چین در عین حال خواستار سبک تر 
شدن تحریم     ها علیه پیونگ یانگ اس��ت. امریکا بار    ها چین و روسیه را به 
عنوان دو متحد نزدیک کره شمالی متهم کرده که با دور زدن تحریم های 
سازمان ملل، به ارسال مخفیانه نفت و دیگر ملزومات حتی اقام نظامی به 
کره شمالی می پردازند. به گفته » لیم ائول چول « کارشناس کره شمالی، 
پیونگ یانگ با میزبانی از رئیس جمهور چین می خواهد به امریکا این پیام 
را ارسال کند که چین پشت کره شمالی است و واشنگتن باید به سیاست 
فشار حداکثری خود پایان دهد. این سفر همچنین فرصتی برای چین در 

گسترش نفوذ منطقه ای خود است. 
سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی در حالی انجام شد که روابط تجاری 
و اقتصادی چین و امریکا نیز اخیراً دچار تنش شده و دو کشور تعرفه های 
سنگینی بر کااهای وارداتی از کشور مقابل وضع کرده اند. قرار است سران 
چین و امریکا در نشست آتی سران گروه 20 در اوزاکای ژاپن دیدار کنند. 
شی جین پینگ بعد از دیدار از پیونگ یانگ و برخی توافقات مهم با مقامات 
ارشد کره ش��مالی برخی اهرم     ها را برای مذاکره با ترامپ به دست آورده 
است. وی در اقدامی نادر، با انتشار یادداشتی در روزنامه دولتی کره شمالی 
روابط دو کشور را » تغییر ناپذیر « اعام کرده و » طرحی عظیم « برای ایجاد 
ثبات دائمی به آسیای شرقی پیش��نهاد داد. وی گفته است چین برای 
استحکام روابط کره شمالی با دیگر کشور    ها و انجام هماهنگی های ازم، 
ایفای نقش خواهد کرد. کره شمالی که دارای نیروی نظامی عظیمی است 
به مثابه سدی محکم در برابر نیروهای امریکایی مستقر در کره جنوبی برای 

دور نگه  داشتن آنها از مرزهای چین است. 
در مجموع چین تاش می کند در تقابل کنون��ی با امریکا در چند حوزه 
یعنی جنگ تجاری با واشنگتن ، تقابل دریایی در دریای جنوبی چین و 
صف آرایی سیاسی در مجامع و عرصه های بین المللی، از ابزارهای در اختیار 
خود از جمله کره شمالی و توانمندی های هسته ای و موشکی آن حداکثر 

استفاده را صورت دهد.
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 3 کشته در تیراندازی در ارتش سعودی
یک نیروی ارتش سعودی صبح روز دو    شنبه در اس��تان »ابوعریش« در 
منطقه جازان عربستان سه تن از دوستان خود را با شلیک گلوله به قتل 
رساند.  به نوشته پایگاه خبری روسیا الیوم، منابعی در داخل ارتش سعودی 
با تأیید این خبر مدعی شدند که دلیل حادثه اختاف شخصی بوده و ماجرا 
از این قرار بوده که پس از اینکه میان فرد شلیک کننده و یک گروهبان نزاع 
شخصی در می گیرد، ضارب با شلیک گلوله گروهبان را به قتل می رساند.  
بنابر ادعای این منبع، پس از آن نیز دو گروهبان دیگر به طور غیرعمد در 
حالی که در مسیر شلیک گلوله قرار داشتند، کش��ته شدند.  پس از این 
حادثه، فرد شلیک کننده با تحویل ساح خود به دوستانش، خود را تحویل 
داده است. منطقه »جازان « در جنوب عربستان و مشرف به مرز یمن به طور 
روزانه هدف حمات نیروهای انصاراه و ارتش یمن قرار دارد. هرچند دولت 
سعودی مسئولیت تأمین امنیت مرز خود با یمن را به نیروهای سودانی و 

یمنی همسو با دولت منصور هادی سپرده است. 
-----------------------------------------------------

  روسیه در برگزیت مداخله نکرده است
رئیس امور جهانی فیس بوک گفت هیچ نیروی خارجی برای اثرگذاری بر 
نتایج همه پرسی برگزیت تاش چشمگیری انجام نداده است.  به گزارش 
فارس، شبکه اجتماعی فیس بوک  اعام کرد هیچ شواهدی مبنی بر مداخله 
روسیه در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( وجود ندارد.  
به نوشته خبرگزاری رویترز، »نیک کلگ « رئیس امور جهانی فیس بوک 
و معاون پیشین نخس��ت وزیر بریتانیا گفت این شبکه دو تحلیل جامع از 
داده های مربوط به آغاز کمپین همه پرسی برگزیت تا زمان برگزاری آن 
را مورد بررسی قرار داد ولی هیچ ش��واهدی مبنی بر تاش قابل ماحظه 

نیروهای خارجی برای اثرگذاری بر نتایج همه پرسی یافت نشد. 
-----------------------------------------------------

 دموکراسی آلمان در معرض خطر است
رئیس جمه��ور آلمان با اش��اره به قتل یک��ی از سیاس��تمداران حامی 
پناهجویان در این کش��ور و تهدید به مرگ ش��ماری دیگ��ر، گفت که 
دموکراسی در این کش��ور در معرض خطر قرار گرفته است.  به گزارش 
فارس، »فرانک والتر اش��تاین مایر« رئیس جمهور آلمان با اشاره به قتل 
مشکوک »والتر لوبکه « فرماندار شهر کاسل خواستار ایستادگی در برابر 
افزایش نفرت پراکنی ش��د.  بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، وی در این 
مورد گفت: »اگر امروز به نمایندگان دموکراسی ما توهین می شود و آنها 
هدف تهدید قرار مي گیرند و روزانه به آنها حمله می شود، در این صورت 
دموکراسی ما در معرض خطر قرار دارد.« رئیس جمهور آلمان گفت که 
مسئله فقط خطر رشد افرادی با گرایش های راست گرایانه افراطی نیست 
بلکه این خطر هم وجود دارد که اف��رادی که چنین دیدگاه     هایی دارند، 

حس کنند که قانونی رفتار می کنند و جسور شوند. 

ترامپ: به بن سلمان گفتم
 عملیات نظامی هزینه دارد، پول بدهید

رئیس جمهور امریکا ک�ه پیش از این عربس�تان س�عودی را گاو 
ش�یرده توصیف کرده، بار دیگر با لحنی تحقیرآمیز گفت ایاات 
متحده باید برای محافظت از عربستان پول بگیرد و او در تازه     ترین 
تلفنش در آخر هفته گذشته دوباره از بن سلمان پول خواسته است. 
به گزارش فارس،دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه »ان بی سی« که روز 
جمعه ضبط شده بود و روز یک    ش��نبه پخش شد، گفت: »امروز صبح، 
من با ولیعهد صحب��ت کردم. گفت وگوی فوق العاده ای داش��تیم. من 
گفتم » این عملیات بسیار گرانی است. شما و دیگر کشور    هایی که از آنها 
محافظت می کنیم، باید پول بدهید... «  و او گفت » بله.« وی مدعی شد 
که برخاف گذشته که واشنگتن در قبال این حفاظت »چیزی دریافت 
نمی کرد«، حاا از ای��ن محافظت منفعت مالی می برد و »عربس��تان 

سعودی ۴00 میلیارد دار از ما خرید می کند.«
ترامپ سپس از پاسخ به س��ؤال مجری درباره قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستانی و همچنین آثار حمات عربستان سعودی 

به یمن طفره رفت و مسئله یمن را به گردن ایران انداخت. 
رئیس جمهور امریکا گفت: »باعث و بانی این وضع کیس��ت؟ اگر دقت 
کنید، ایران است که به یمن می رود. آنها شروع می کنند به عربستان 
سعودی موشک شلیک می کنند. عربستان س��عودی باید از خودش 
محافظت کند...  حرف یک میلیون شغل، یا بیشتر است. آنها خریدهای 
کانی می کنند، 1۵0میلی��ارد دار تجهیزات، که ما آنها را اس��تفاده 
می کنیم. برخاف بقیه کشور    ها که پول ندارند و ما باید برای همه چیز 
به آنها کمک هزینه بدهیم، عربستان سعودی خریدار کان محصوات 

امریکایی است. این برای من معنایی دارد. تولیدکننده کان شغل.«
وی در ادامه در واکنش به اصرار مجری در مورد قتل خاشقجی و اینکه 
ترامپ چش��م خود را بر رفتارهای بد ریاض می بندد، باز هم پای ایران 
را وسط کشید و مدعی ش��د ایران روزانه تعداد زیادی را می کشد. وی 
همچنین گفت اگر امریکا به عربستان سعودی ساح نفروشد، ریاض از 

روسیه و چین ساح می خرد. 
ترامپ گفت: »ایران هر روز تعداد بسیار بس��یار زیادی آدم می کشد. 
بقیه کشورهای خاورمیانه هم همین طور. آنجا منطقه خصومت باری 
است. جای پرشرارت و پر از خصومتی است. اگر به عربستان سعودی 
نگاه می کنید، به ایران هم نگاه کنید، به بقیه کش��ور    ها هم نگاه کنید، 
اسم ش��ان را نمی برم، ببینید چه چیزی در جریان است. بعد به بیرون 
از خاورمیانه نگاه کنی��د. خوب، فقط این را می گوی��م که آنها ۴00 تا 
۴۵0 میلیارد دار در یک دوره زمانی خ��رج می کنند. این همه پول، 
این همه ش��غل و خرید تجهیزات...  من آدم احمقی نیستم که بگویم 
» نمی خواهیم با شما تجارت کنیم«،  اگر با ما تجارت نکنند، می دانید 
چه می شود؟ با روس     ها و چینی     ها تجارت می کنند. ما بهترین تجهیزات 
جهان را می سازیم، اما آنها می روند و تجهیزات فوق العاده ای را از روسیه 

و چین می خرند.«
او سپس خطاب به »چاک تود « مجری برنامه گفت: »چاک، پول شان 

را بگیر، پول شان را بگیر.«

عباس: امریکا 50 میلیارد دار
 معامله قرن را از جیب اعراب می دهد

رئیس تشکیات خودگردان فلسطینی ضمن مخالفت با کنفرانس 
اقتصادی بحرین تأکید کرد که این نشس�ت هرگز موفق نخواهد 
بود و باطل اس�ت. عب�اس گفته که امری�کا 50 میلی�ارد داری را 
که برای معامله قرن در نظ�ر گرفته، می خواه�د از اعراب بگیرد.

محمود عباس روز دو    شنبه یک روز قبل از شروع کنفرانس منامه گفت 
که مطمئن اس��ت کنفرانس موس��وم به صلح که این هفته در بحرین 
برگزار می ش��ود، شکس��ت خواهد خورد. این کنفرانس که قرار است 
سه     ش��نبه و چهار    ش��نبه هفته جاری در بحرین برگزار ش��ود از سوی 
همه گروه های فلسطینی از جمله محمود عباس بایکوت شده و دولت 
تشکیات خودگردان فلس��طینی می گوید که امریکا تاش می کند با 
پول حمایت فلسطینی    ها از طرح موسوم به معامله قرن را بخرد و عباس 
به صراحت گفته که ما به حمایت اقتصادی، پول و کمک نیاز داریم اما 
قبل از هر چیزی آنجا یک راه حل سیاسی وجود دارد و زمانی که طبق 
قطعنامه های قانونی بین المللی راه حل دو کش��وری را در مرزهای 67 
تطبیق دهیم، آن وقت به جهان می گوییم که به ما کمک کردند. عباس 
افزود: امریکا همه چیز را از مسئله سیاسی به مسئله اقتصادی تقلیل 
داده اس��ت، ما نمی توانیم آن را بپذیریم. رئیس تشکیات خودگردان 
در ادامه بار دیگر بر موضع مخالف خود با رهبری حل و فصل احتمالی 
مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی توسط امریکا تأکید کرد و گفت: ما 
کامًا واضح گفتیم که نمی پذیریم امریکا به تنهایی میانجیگر صلح در 
خاورمیانه باشد و ما با این سیاست امریکا به آن اعتماد نداریم و خواستار 
میانجیگری اروپا، روسیه، سازمان ملل، چین، انگلیس و آلمان هستیم. 
رئیس تشکیات خودگردان فلس��طین مذاکره با امریکا را مشروط به 
بازنگری دولت این کشور در تصمیماتش کرد. محمود عباس در پاسخ 
به سؤال خبرنگار شبکه روسیا الیوم درباره »کارگاه« بحرین و ایجاد یک 
گذرگاه میان نوار غزه و کرانه باختری گفت: موضوع گذرگاه در پیمان 
اسلو مطرح بود که اسرائیل به آن پایبند نماند و امریکا نیز چیز جدیدی 
خلق نکرده است اما درباره میلیارد    ها داری که بسیار درباره آن صحبت 
می ش��ود و ما چیزی از آن نمی بینیم باید بگویم اینها اموالی هس��تند 
که واش��نگتن قصد دارد آن را از اعراب بگیرد. وی ادامه داد: آنطور که 
اسرائیلی     ها ادعا می کنند تشکیات خودگردان فلسطین در انزوا نیست 

و ریاست گروه 77 را بر عهده دارد. 
  تظاهرات مراکشی     ها  و سایرین

معترضان مراکشی به همراه نمایندگان سازمان های حقوقی، اتحادیه ها، 
جنبش های اس��امی و برخی احزاب سیاس��ی تظاهراتی برای اعام 
مخالفت با طرح معامله قرن و کنفرانس منامه برگزار کردند. به گزارش 
الجزی��ره، در این تظاهرات که با فراخوان هش��ت مؤسس��ه مدنی و با 
مشارکت هزاران مراکش��ی در رباط، پایتخت این کش��ور برگزار شد، 
شعار    هایی در حمایت از مسئله فلسطین و قدس سر داده شده و هدف 
از » معامله ننگ « و » کارگاه خیانت « نابودی فلس��طین و محو تاریخ و 
غارت منابع آن اعام شد. شخصیت های مختلف بحرینی، فلسطینی و 
لبنانی هم دیروز در مخالفت با نشست منامه، در بیروت نشستی برگزار 
کردند و همراه ش��دگان با طرح امریکا را »خائن« خواندند. بر اس��اس 
گزارش شبکه المیادین، جمعیت الوفاق  بحرین در همین راستا امروز 
نشستی در بیروت برگزار کرد. »حسین الدیهی « معاون دبیرکل الوفاق 
در این نشست اعام کرد: ملت بحرین متعهد به دفاع از مسئله فلسطین 
است. احمد ابوعطایا، نماینده جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم 
اعام کرد: نشست بحرین به معنای لغو تمام تصمیم های بین المللی به 
نفع تصمیم امریکاست، این نشست زمینه را برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی فراهم می کند. ابوعطایا ادامه داد: از ایران تشکر 
می کنیم که با ساقط کردن پهپاد امریکایی به این کشور »درس« داد. 
»حس��ن عزالدین« مس��ئول روابط عربی حزب اه گفت، این نشست 
نشان دهنده موضع ملت بحرین نیست. شیخ حسن عزالدین، مسئول 
روابط عربی حزب اه لبنان نیز در واکنش به کارگاه اقتصادی منامه به 
عنوان بخشی از طرح صلح امریکا برای فلسطین و رژیم صهیونیستی 
موسوم به » معامله قرن « اظهار کرد: آنچه نظام بحرین انجام می دهد 
الزاماتی را برای کس��انی که در نشس��ت منامه حاضر می شوند ایجاد 

می کند نه ملت بحرین. 

در واکنش به درخواست مقامات انگلیسی  

عراقچی: کاهش تعهدات ایران در برجام
 غیرقابل بازگشت است

دکترسيدرضاميرطاهر

علي قنادي
  گزارش  2
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حکمت 217 
در دگرگون�ی روزگار، گوه�ر 
ش�خصيت م�ردان ش�ناخته 

می شود.

     نويد پارسا
حبيب احم�دزاده در كنفرانس »كنتر پوين�ت بلگراد« كه در 
صربس�تان برگزار ش�د دليل اصلي وقوع جنگ ها در جهان 
و از دس�ت رفتن مرجعي�ت هنرمن�دان را تعري�ف دروغين 
تبليغات غربي مسلط بر جهان از صلح واقعي و پايدار دانست. 
به گزارش »جوان« كنفرانس هنري كنتر پوينت امسال بلگراد با 
عنوان »نقش هنر در زمان بحران و جنگ« با دعوت از هنرمندان 
نقاط مختلف جهان شامل حبیب احمدزاده از ايران و نیز كارگردان 

مشهور بوسنیايي در بلگراد به كار خود پايان داد. 
اين كنفرانس يك روزه به میزباني »وادان ووكس��اولیويچ« وزير 
فرهنگ اين كش��ور و با دع��وت از هنرمندان��ي همچون »جانگ 
چیچینگ« از چین »مح��رم بازدول« از صربستان»اس��لوبودان 
دسپت« از سوئیس و »گرمان سادوايو« از روسیه در سالن موزه 
سینماي بلگراد تشكیل شد. امیر كاستوريتسا در اين مراسم طي 
سخناني به طرح اين سؤال و موضوع پرداخت كه چرا هنرمندان در 
جهان مرجعیت خود را از دست داده اند كه حبیب احمدزاده يكي 
از دايل عمده آن را فاصله بین نقش ويتريني و مجازي هنرمندان 
امروز به خصوص هنرمندان س��ینما با كاركرد اي��ن آرمان ها در 
زندگي واقعي و روزمره شان دانس��ت. در موضوع چرايي جنگ ها 
شركت كنندگان به ارائه نظرات خود پرداختند و حبیب احمدزاده 
دلیل اصلي آن را تعريف دروغین تبلیغات غربي مسلط برجهان از 
صلح واقعي و پايدار دانست كه به دلیل عدم پرداختن به بي عدالتي 
به عنوان علت اصلي ش��روع هر جنگ و اي��ن عناوين پرطمطراق 
صلح در مثال تنها تجويز مسكن براي بیمار سرطاني توسط دكتر 

نابه كاري است براي پنهان كردن درد ظاهري بیمار و نه درمان و 
جراحي واقعي و مورد احتیاج براي رفع بیماري و هر قرارداد صلح 
ادعايي آنان به واقع تنها و تنها، آتش بس موقتي است بین جنگ 
قبلي و جنگ بدتر بعدي و نه صلحي پايدار و عدالت محور. درست 
مانند ده ها قرارداد صلح دروغین بین فلسطینیان و دولت اسرائیل 
كه به دلیل عدم رفع علت اصلي نزاع، هیچ كاركرد و دس��تاورد به 
مفهوم صلح واقعي تاكنون نداشته اند. در ادامه حبیب احمدزاده 
به اين موضوع اشاره كرد كه ما ايرانیان شايد تنها ملتي در جهان 
باشیم كه اين تعريف دروغین را قبول نداريم و به همین دلیل نامه 
شخص ترامپ را رهبري كشورمان با شجاعت نمي پذيرند تا در واقع 
اين تعريف دروغین را صحه نگذارند و بايد گفت كه به واقع شوخي 
تمسخرآمیزتر از اين در جهان وجود ندارد كه ترامپ با داشتن 3هزار 
بمب اتم، نامه اي به دست نخست وزير تنها كشور مورد تهاجم اتمي 
توسط خودش بدهد تا به كشور ما كه اصل داشتن بمب اتم را حرام 

و ممنوع مي داند برساند كه شما حق داشتن بمب اتم نداريد. 

 روايت حبيب احمدزاده در كنفرانس »كنتر پوينت بلگراد«
از نقش هنر در جنگ

 آقاي مطهري شعار »دوربين من 
اسلحه من« متعلق به چه جرياني است؟ 

اخیراً علي مطهري، عضو كمیسیون فرهنگي مجلس درباره ويدئويي 
كه از يكي از بازيگران سینما و تلويزيون ايران بدون حجاب اسامي 
در كشوري بیگانه در فضاي مجازي دست به دست مي شود مطلبي 
نوشته اند كه به دلیل ابهام در طرح مسئله و القاي تلويحي يك اتهام 
علیه نظام اسامي نیاز به توضیح دارد و اي كاش ايشان اين اندازه 
سهل انگارانه و مبهم دست به قلم نمي بردند. نماينده محترم مردم 
تهران ظاهراً يك مفروض داشته اند و بر اساس آن اقدام به نوشتن 
كرده اند اما احتمااً متوجه نبوده اند كه طرح يك بعد از مسئله و رها 
كردن ابعاد ديگر آن مي توان��د در اذهان عمومي جامعه علیه نظام 
اسامي ايجاد شبهه نمايد. يادداش��ت ايشان اين ذهنیت را ايجاد 
مي كند كه افرادي از داخل حكومت به شكل طراحي شده اقدام به 
تجسس رفتار سلبريتي ها درباره حجاب در خارج از كشور مي كنند 
اما واضح است كه براي هیچ كدام از دستگاه هاي اطاعاتي داخل 

نظام چنین مأموريتي تعريف نشده است. 
علي مطهري مي نويس��د: »درباره قضیه خانم ستاره اسكندري و 
بازيگراني مانند ايشان كه به خارج از كشور سفر مي كنند بايد يك 
اصل را ماك قضاوت قرار داد و آن اين است: اگر يك بازيگر زن در 
يك برنامه رس��مي بین المللي در خارج از كشور به عنوان نماينده 
جمهوري اسامي ايران شركت مي كند بايد پوشش اسامي را به 
نحو درست رعايت كند اما اگر براي يك سفر شخصي يا خانوادگي 
به خارج از كشور رفته است مأمور نیس��تیم تجسس كنیم كه آيا 
پوش��ش اس��امي را رعايت مي كند يا نمي كند و اگر رعايت نكرد 
او را به رياكاري و نفاق متهم كنیم زيرا منطق او اين اس��ت كه در 
داخل ايران قانون را رعايت مي كنم و در خارج به هر دلیلي از جمله 
س��هل انگاري يا همرنگ جماعت ش��دن رعايت نمي كنم، گرچه 
مي دانم كه درست و صاح و حكم عقل و شرع آن است كه در همه 
جا رعايت كنم و رفتار يگانه داشته باشم. اگر بازيگر زن يا مرد در يك 
سفر شخصي خارجي شعائر اسامي را رعايت نكرد نبايد به اشاعه 
آن بپردازيم، هرچند تذكر ازم است اما اگر به عنوان نماينده ايران 
در يك برنامه رسمي بین المللي اين شعائر را زير پا گذاشت بايد مورد 

مواخذه قرار گیرد.«
به طور عادي براي خواننده يادداشت علي مطهري اين تلقي ايجاد 
مي شود كه افراد يا نهادي از داخل نظام اسامي مسئول تجسس 
درباره حجاب و فیلمبرداري از سلبريتي ها در خارج از ايران هستند 
اما اي كاش ايشان در يادداش��ت خود به اين نكته اشاره مي كردند 
كه اواً از درون نظام هنوز هیچ ش��خص داراي مسئولیت و حتي 
فرد شاخصي كه منتسب به حاكمیت باشد بازيگر نامبرده را متهم 
به نفاق و دورويي يا چیزي شبیه اين نكرده است و صرفاً در هر دو 
مورد پیش آمده يعني كشف حجاب يك مجري چادري در كشور 
سوئیس و نیز مورد اخیر بیش و پیش از همه چهره هاي ضدانقاب 
چون مسیح علینژاد علم اتهام زني و فحاشي را بلند كرده اند. پس 
همین مسئله اثبات مي كند تجسس كنندگان و آنها كه فیلمبرداري 
مي كنند از میان عوامل ضدانقاب هستند. كافي بود نماينده مردم 
تهران صرفاً به شعار و هشتگ معروف فردي چون مسیح علینژاد در 
فضاي مجازي »دوربین من اسلحه من« دقت مي كردند تا يادداشت 
پخته تري بنويسند و اگر دقت مي كردند متوجه مي شدند افرادي 
كه تشويق و تهییج براي فیلمبرداري تجسسگرايانه از افراد در معابر 
عمومي مي كنند دقیقاً در میان كدام جريان قرار دارند. وقتي مسیح 
علینژاد در داخل ايران پیاده نظام هرج و مرج طلب خود را تشويق به 
فیلمبرداري و تدوين و تقطیع و صحنه سازي خیاباني سازمان يافته 
كرده و اقدام به انتشار آن در فضاي مجازي مي كند چرا همین رويه 
را براي پیاده نظام خود در خارج از كشور تجويز نكند؟ بنابراين خوب 
بود قلم آقاي علي مطهري هوشمندانه تر بر كاغذ مي نشست تا به 
جاي ضدانقاب در اين ماجرا نظام اس��امي متهم نشود. هر چند 
سؤالي كه از ايشان به عنوان يك عضو كمیسیون فرهنگي مجلس 
و همفكران سیاسي شان كه با لیس��ت تدبیر و امید به مجلس راه 
يافته اند مطرح است اين اس��ت كه تا به حال براي ترويج فرهنگ 

عفاف و حجاب چه اقدامات عملي مؤثري انجام گرفته است.

جواد   محرمي     دریچه

 بيش از 2هزار دقيقه پويانمايي
در برنامه هاي تابستاني تلويزيون

مرك�ز پويانماي�ي صب�ا برنامه هاي تولي�دي خ�ود را براي 
نماي�ش تلويزيون�ي در فص�ل تابس�تان اع�ام ك�رد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امسال نسبت به سال هاي 
گذشته، میزان تولید انیمیشن با موضوعات جذاب براي مخاطبان 

خردسال، كودك و نوجوان افزايش قابل توجهي داشته است. 
بر اين اساس، 14مجموعه پويانمايي به مدت 2هزارو480 دقیقه 
براي پخش از شبكه هاي مختلف س��یماي رسانه ملي در فصل 
تابستان تهیه و آماده شده است. انیمیشن هاي »شكرستان 4«، 
»يوز ايراني«، »ترافیك از اين مدلش«، »گولوبوا 2«، »ديدار«، 
»كي میگه رياض��ي س��خته«، »هااباما 2«، »پند پارس��ي«، 
»مثل نام��ه«، »مهارت هاي زندگي 3«، »میچ��كا 3«، »ماهي 
بادكنكي2«، »نقاش كوچول��و 3« و »كوچولو هاي كنجكاو« از 
جمله برنامه هاي تولیدي مركز پويانمايي صبا براي فصل تابستان 

است كه در جدول پخش شبكه هاي سیما قرار خواهد گرفت. 
.............................................................................................................

 تنديس حافظ علي معلم 
به »گاب آدينه« اهدا مي شود

 امي�د معل�م درب�اره برگ�زاري نوزدهمي�ن دوره جش�ن 
حاف�ظ ك�ه تيرم�اه امس�ال برگ�زار خواه�د ش�د، گفت: 
امس�ال جش�ن حاف�ظ 20تيرم�اه برگ�زار مي ش�ود و 
مح�ل برگ�زاري در چن�د روز آين�ده اع�ام خواهد ش�د. 
وي ادامه داد: طبق س��ال هاي گذش��ته در دو بخش س��ینما و 
تلويزيون جوايزي اهدا خواهد ش��د. زمان بررسي و داوري آثار 
از نوروز 97 تا نوروز 98 اس��ت. در سه بخش مهم همیشه تعداد 
نامزدها بیشتر بوده است، به عنوان مثال، در رشته بازيگري تعداد 
نامزدها بیشتر است زيرا در رشته بازيگران زن و مرد بخش مكمل 
و اصلي در يك رشته بررسي مي شود و اين طبق تعريفي است كه 

بنیانگذار اين جشن علي معلم داشت. 
معلم همچنین گفت: در رشته بازيگري زن و مرد معمواً تعداد 
نامزدها به طور میانگین بین 10 تا 12عدد است و در هر رشته دو 
جايزه اهدا مي شود. در بخش دستاورد فني نیز تعداد نامزدها بین 
10 تا 12 است زيرا اين بخش را به شكل تفكیك شده در جشن 
حافظ بررسي نمي كنیم و نامزد چهره پردازي و دستاورد فني در 
يك پكیج به عنوان دس��تاورد فني و هنري بررسي مي شود. در 
بخش بهترين فیلم نیز همیشه میانگین هشت تا 10 نامزد معرفي 

مي كنیم كه در نهايت يك فیلم انتخاب مي شود. 
امید معلم در ادامه نكات جديدي را درباره جش��ن حافظ اعام 
كرد: در سال گذشته اعام كرديم كه تنديس حافظ علي معلم 
به فردي تعلق مي گیرد كه براي او بزرگداش��ت مي گیريم و در 
حقیقت جايزه يك عمر دستاورد هنري را به او اهدا مي كنیم اما 
امسال قرار اس��ت از »گاب آدينه« تجلیل شود و به او تنديس 

ويژه علي معلم را اهدا كنیم.

    دیده بان 

نقدي بر كتاب »شب هاي بي ستاره«
دخترانه اي در ميان يك جنگ     محمدصادق عابديني

س�ريال »گاندو « به دليل دس�ت گذاش�تن 
روی موضوعات حساس�ی چون جاسوسی، 
فس�اد مالی و پرونده های قضايی آقازاده  ها 
يك استثنا در س�ريال های چند سال اخير 
تلويزي�ون به ش�مار م�ی رود؛ مجموعه ای 
ب�ه كارگردانی »جواد افش�ار « ك�ه در ذهن 
بينن�دگان تلويزيون با س�ريال  هايی چون 
»كيميا« و »برادر« شناخته می شود. افشار و 
آرش قادری نويسنده فيلمنامه سريال گاندو، 
در گفت و گو ب�ا »جوان«  از روند س�اخت و 
حاشيه سازی ها برای اين سريال  می گويند. 

      
استقبال مردم و مسئوان از سريال 

»گاندو« را چطور ارزيابی می كنيد؟
افش�ار: نیازی در مخاطبان برای پرداخت به 
سوژه های جديد در تلويزيون به وجود آمده بود 
و باعث شد تا »گاندو « بازتاب های خیلی خوبی 

از بیرون و به خصوص فضای رسانه ای بگیرد. 
عاوه بر مخاطب عام، خوش��بختانه از س��وی 
خ��واص و جامعه نخبه جامعه نی��ز بازخورد  ها 
خوب بود و حتی باعث شد بخشی از مديران نیز 

به آن واكنش مثبت داشته باشند. 
به نظر می رسد گاندو پرمخاطب ترين 

سريال شده است!
افش�ار: س��ريال »گاندو « مخاطبانی را كه از 
تلويزي��ون دور ش��ده بودن��د، دوب��اره جذب 
تلويزيون كرد، اين اتفاق ب��ه دلیل اين بود كه 
تلويزيون با صداقت جلو آمد و نشان داد می تواند 
شفاف س��ازی كند و اين نیازی برای تلويزيون 
است زيرا در دنیای امروز هیچ مسئله ای از نگاه 

مردم دور نمی ماند. 
شخصيت محوری س�ريال جيسون 
رضائيان است. داستان اين جاسوس 

تا كجا روايت می شود؟
افشار: گاندو تا مرحله تبادل جیسون رضائیان 

پرونده امنیتی وی را دنبال می كند.
پيام گاندو ب�رای بينندگان داخلی و 

خارجی اين سريال چيست؟
افشار: اين سريال هش��داری بود برای بیرون 
از مرزهای ايران و آن اين اس��ت ك��ه مأموران 
امنیتی ايران و سربازان گمنام امام زمان)عج( 
شش دانگ حواس شان به اتفاقات است و همه 

چیز را تحت نظر دارند. 
»گاندو « تلنگری است به مديران و همه كسانی 
كه دس��تی بر قدرت دارند و از اي��ن طريق به 
بیت المال دسترس��ی دارند. »گاندو « هش��دار 
می دهد كه مديران هوشیار باشند و سعی كنند 
از مسائلی كه باعث آلودگی و آايندگی كاری 
آنها می شود دور شوند و در حفاظت و صیانت از 
بیت المال كوتاهی نكنند و حتی خیال ناخنك 
زدن به سفره مردم را از ذهنشان بیرون كنند.  

»گاندو« باعث ش�د تا بعد از مدت ها 
بينندگان تلويزيون سريالي امنيتي 
ببينند، چرا اينقدر جاي سريال هايي 
با اين محوري�ت در تلويزيون خالي 

بود؟
قادری: نمي ش��ود در جامعه يك ژانر خاص را 
حذف كرد، چون مخاطبش به دنبال آن مي رود 
و حتي از محصوات ديگر كشورها براي تماشا 
انتخاب مي كند. اين موضوع به عايق مردم باز 
مي گردد و بااخره آنچه دوس��ت دارند را پیدا 
مي كنند و چه بهتر كه اگر قرار است كاري تولید 
شود در داخل خود كشور و بر اساس موضوعات 
سازگار با جامعه ساخته شود. ما در مورد مسئله 
امنیت سال هاس��ت صحب��ت مي كنیم و همه 
درباره امنیت بااي كشور و اقتدار امنیتي نظام 
مي دانیم اما چیزي درباره آن نساخته ايم و اين 

خأ همیشه وجود داشته است. 
در ابتداي س�ريال عنوان ش�ده كه 
داستان بر اس�اس داس�تان واقعي 
اس�ت، ام�ا بيننده هاي »گان�دو« با 

موضوعاتي روبه رو مي ش�وند كه در 
خاطرشان پرونده هاي متعدد امنيتي 
كش�ور مرور مي ش�ود، آيا واقعًا در 
»گاندو« يك پرونده خاص را پيگيري 

كرده ايد؟
قادری: فكر نمي كنم هیچ س��ريال امنیتي در 
دنیا بر اساس وقايع صرف يك پرونده تولید شده 
باشد، مگر در فیلم هاي سینمايي يا موارد خاص 
كه يك موضوع خیلي حساس مورد توجه قرار 
گرفته است. به طور معمول يك كاژ از مسائل 
امنیتي دس��تمايه كار قرار مي گی��رد. من هم 
تقريباً از بین دو تا سه پرونده مختلف اقتباس 
كردم. تقريباً 70درصد اتفاقات سريال »گاندو« 
حاصل تخیل من و 30درص��د از آن اقتباس از 
واقعیت اس��ت. اصواً يك پرون��ده امنیتي نیز 
حاصل كار چند مجموعه امنیتي اس��ت و من 
تاش كردم در »گاندو« اين موضوع را نش��ان 
دهم و امنیت را محص��ول كار يك نهاد خاص 

معرفي نكنم. 
 در قسمت اول ش�اهد نشاندن يك 
هواپيما براي بازداش�ت يك مجرم 
بوديم كه ش�باهت زيادي به پرونده 
بازداشت عبدالمالك ريگي داشت، 
اي�ن اتف�اق را از آن عملي�ات ويژه 

اقتباس كرديد؟
ق�ادری: به دلیل حساس��یت هايي كه پرونده 
عبدالمال��ك ريگي داش��ت، به خص��وص بعد 
از جنايت »تاس��وكي«، اطاع رس��اني زيادي 
درباره اش انجام ش��د و م��ردم جزئیات زيادي 
درب��اره آن مي دانند اما من حداقل س��ه مورد 
ديگر غیر از پرون��ده عبدالمال��ك مي دانم كه 
براي مسئله بازداشت مجرم، هواپیما را مجبور 
به نشستن كرده اند اما چون حساسیتي نبوده، 
اطاع رساني نیز نش��ده است. من مي خواستم 
نشان دهم كه براي حفظ امنیت كشور و مردم 

حتي بايد هواپیما را با استفاده از زور نشاند. 
پرون�ده جيس�ون رضائي�ان نيز در 
»گاندو« محوريت دارد، تا چه حد از 

پرونده رضائيان اقتباس كرديد؟
قادری: اتفاقاً پرونده جیسون رضائیان همان 

چیزي اس��ت كه اصل و محور سريال »گاندو« 
قرار گرفته است. پیش از اينكه من مسئولیت 
نگارش فیلمنامه »گاندو« را داش��ته باشم، در 
موسس��ه آويني روي اين پرونده براي ساخت 
سريال كار شده و با چند نويسنده هم صحبت 
كرده بودند. وقتي من آن پرونده را ديدم گفتم 
از آن حداكثر يك سريال شش قسمتي مي شود 
ساخت و بايد موضوعات ديگري نیز به آن اضافه 
شود. موضوعاتي مانند »ساعد بهرامي« و وجود 
پرستو ها را به آن اضافه كردم كه در اصل پرونده 

جیسون  وجود نداشته است. 

فکر مي كنم براي اولين بار است كه 
موضوع »پرس�تو« در يك س�ريال 

ايراني مطرح مي شود. 
ق�ادری: موضوع پرس��تو ب��ه دلیل مس��ائل 
اخاقي هنوز هم جزو تابوهاس��ت و بسیاری از 
س��رويس هاي امنیتي از جمله س��رويس هاي 
امنیت��ي ايراني به خاط��ر پايبن��دي به اصول 
اخاقي سراغ آن نمي روند اما يكي از مسئوان 
به من گفت از يك مقام امنیتي خارجي پرسیده 
اس��ت كه آيا شما هنوز هم از پرس��تو استفاده 
مي كنید و آن ف��رد خارجي پاس��خ داده كه تا 
وقتي غريزه جنسي در بشر وجود داشته باشد، 

ادامه مي دهیم. 
اس�م س�ريال و حتي بخ�ش مهمي 
از موض�وع آن ب�ه پرون�ده معروف 
»محيط  زيس�ت« ك�ه در پوش�ش 
حفاظ�ت از يوزپلن�گ ايراني انجام 
شد باز مي گردد، چرا مستقيم به يوز 
ايراني اشاره نکرديد و رفتيد سراغ 

تمساح گاندو؟
ق�ادری: محیط زيس��ت مدنظر م��ن نبود، 
درباره آن NGO هم كه در قالب حمايت از 
محیط زيس��ت فعالیت هايي انجام مي داد به 
حد كافي اطاع رساني شده است. من شخصاً 
طرفدار انجمن هاي مردم نهاد حافظ محیط 
زيست هستم. طرحي هم درباره آن پرونده 
داش��تم كه براي نگارش گاندو آن را حذف 
كردم ولي علت انتخاب نام گاندو اين بود كه 
اين نام ايراني است و مربوط به تمساحي است 
كه متعلق به ايران است. از طرفي هم گاندو 
يك شكارچي ويژه است و به صبر و حوصله 
در شكار معروف است و ممكن است مدت ها 
منتظر ش��كار بماند، اما وقتي شكار را گرفت 

امكان ندارد آن را رها كند. 
صحبت هايي درباره سانسور و مميزي 
سريال »گاندو« مطرح مي شود، چقدر 

با اين موارد برخورد كرده ايد؟
ق�ادری: در زمان ن��گارش كه هیچ مش��كلي 
وجود نداشت، اما صحبت ها بیشتر ناشي از تاب 
نیاوردن افرادي است كه مي ترسند حاشیه امن 
را از دست بدهند براي همین التهاب به وجود 
مي آورند، حتي مسائلي را مطرح مي كنند كه 
در قصه فیلمنامه نیس��ت. من و تیم س��ازنده 
سريال هم هیچ گرايش سیاسي هدفمندي در 
ساخت »گاندو« نداشته ايم. تمام تاش ما اين 
بوده است كه كاري در راستاي تقويت غرور ملي 
و اقدار امنیتي بسازيم، حتي نشان داده ايم كه 
اگر فرزند مس��ئولي خطايي كرد نبايد آن را به 
نام پدرش نوشت و تاوان اشتباه فرزند را نبايد 

از پدر گرفت. 
همين موضوع يکي از موارد انتقادي 
به »گاندو« است، مردم معتقدند در 
بسياري از پرونده هاي آقازاده ها پاي 
پدرشان هم وسط است اما »گاندو« 

دارد از مسئوان دفاع مي كند!
قادری: ما كه بزرگ تر از نوح نبي نداش��ته ايم 
كه پسرش مسیر اش��تباهي را رفت، حتي در 
دوره معاصر ه��م در برزيل فرزن��د پله، يكي از 
بزرگ ترين بزهكاران آن كشور است، اما هنوز 
پله احترام خودش را دارد. م��ن اين موضوع را 

فراتر از جناح هاي سیاسي ديدم. 
 البته حضرت نوح از رانت پدرش براي 
فساد استفاده نمي كرد و اين به نظر 
مقايسه مناسبي نمي آيد. انتقادها از 

سريال »گاندو« را ديده ايد؟
قادری: بله خیلي زياد، يكسري آدم در جهان 
وجود دارند كه منتظرند تا كس��ي كاري انجام 
دهد و با آن مخالفت كنند. من نمي گويم كارم 
بي عیب و نقص اس��ت، اما باي��د نقد ها عادانه 
باشد. ش��عري از مهدي اخوان ثالث را همیشه 
زمزمه مي كنم كه مي گويد: »پیشگامان خطر 
گاهي خطا نیز كنند.« كمتر كسي درباره مسائل 
امنیتي كار كرده اس��ت و م��ن حتي مي گويم 
اگر در 30 قس��مت گاندو، هر قسمت دو خطا 
داشته باشم، مي ش��ود 60 خطا اما ريل گذاري 
انجام داده ام كه نفر بعدي اگر خواست كار كند 
اين خطاها به 40 تا برسد و كار هاي بعدي هم 
خطاهاي كمتري داشته باشند. نهادهايي هم كه 
مي خواستند از سريال هاي امنیتي حمايت كنند 
يا سفارش ساخت بدهند هم ترسشان بريزد و 
كار هاي بیشتري تولید شود. من پیشگام خطر 
بودم و ممكن است خطا هم كرده باشم ولي از 
بازخوردها خیلي خوشحالم، من و عوامل سريال 
هر روز كامنت هاي زيادي از سراسر جهان داريم. 
ايراني ها از اروپا، امريكا و حتي امريكاي جنوبي 
كامنت مي گذارند و مي نويسند سريال را دنبال 

و با ديدن آن احساس غرور مي كنند.

جوان« با كارگردان و نويسنده سريال »گاندو«  گفت وگوي »

 جیسون رضائیان را در »گاندو« 
مبادله می کنیم

     طاهره   احمدنژاد
دختران جنس��ي ظريف و روح��ي احساس��اتي دارند؛ جنس 
گل هايي كه براي همیش��ه توج��ه مي خواهند تا مب��ادا روي 
پژمردگي به خود ببینند. شايد اگر لطافت و روحیه  مهرباني زنان 
نبود، دنیا رنگي نداشت و خیلي زمخت جلوه مي كرد. گاهي اين 
احساس��ات بلند و عمیق زنانه درگیر فراز و نشیب هاي زندگي 
شده و نه تنها باعث شكست او بلكه باعث بالندگي اش مي شوند. 
رمان نوجوان »شب هاي بي ستاره« تاطم هاي دختري به نام 
ستاره است كه دوران حس��اس نوجواني اش با زمانه  تنش زاي 

جنگ ايران و عراق گره خورده است. 
داستان از زبان س��تاره روايت مي شود و پر اس��ت از حال و 
هواي دختري كه احس��اس مي كند هیچ كس در دور و بر او 
نیست كه دوستش داشته باشد. از پدر و مادرش گرفته تا دو 
خواهرش سمانه و سارا. ستاره با تمام اين احساسات باز هم 
دختري است پرشور و نشاط كه با جسارت هايش داستان را 

پركشش مي كند. 
خانواده س��تاره در قم زندگي مي كنند، پدرش راننده كامیون 
است و با اينكه س��ه دختر دارد، در آرزوي داشتن پسري است 
و مادرش در اين روزها باردار اس��ت. س��مانه كه دختر بزرگ 
خانواده است، نامزد ناصر شوفر اس��ت كه به جبهه رفته است. 
سمانه دختري آرام و مهربان است كه اغلب كارهاي خانه را به 
جاي مادرش انجام مي دهد و البته رقیبي براي ستاره است كه 
دائم با او مقايسه اش كنند. سارا بچه  آخر خانواده است و مبتا 
به بیماري زال است و در دنیاي حسرت هاي كودكانه خود سیر 
مي كند. س��تاره دلش مي خواهد مثل تمام نوجوان ها به او هم 
اهمیت داده شود، حرف هايش را مهم بشمارند و به اصطاح او را 
هم آدم حساب كنند. اين فكرها باعث مي شود دست به كارهايي 
بزند يا حرف هايي بزند كه حتي اوضاعش را بدتر و خانواده اش را 

از دست خودش ناراحت كند. 
در نزديكي خانه شان انبار جهاد اس��ت كه كمك هاي مردمي 
جمع و دسته بندي مي شود. يكي از جاهايي كه ستاره به عنوان 
پناه گاه از آن استفاده مي كند همین انبار جهاد است كه با خود 

داستان هايي را هم رقم مي زند. 
در میانه هاي داستان ستاره درگیر دوست داشتني مي شود كه 
مثل تمام احساسات نوجواني ناگهاني و چه بسا زودگذر است. 

مرضیه نفري واقعاً هنرمندانه توانسته است تمام احساسات و 
حسرت هاي يك دختر را بیان كند، طوري كه اگر مخاطب، خود 

دختر باشد خیلي با ستاره  داستان همراه و همدل مي شود. 
خانم فهیمي كه مسئول انبار جهاد است و عمه نگار دو شخصیتي 
هستند كه ستاره آنها را بسیار دوست دارد؛ شخصیت هايي كه 

در واقع زن هايي قوي و با اراده  هستند و توانسته اند در زندگي 
پر پیچ و خم خود را پیروز میدان بكنند. ستاره در طول داستان با 
الگوگیري و كنكاش در زندگي اين دو مي تواند درك درستي از 

زن و دختر بودن خود داشته باشد. 
در صفحه 27 كتاب مي خوانیم: »خانم فهیمي دفتر را گرفت. 
دستم را فشار داد و پرسید: »دست هات چرا اينقدر يخ شده؟« 
دستش را گذاشت زير چانه ام... سرم را باا گرفت... زل زد توي 
چشم هايم و گفت: »حال نداري ها!... صبحانه خوردي؟« جواب 
ندادم... س��رم را به باا تكان دادم... دلم مي خواست گريه كنم. 
دست هايش گرم بود و نرم. نگاه كردم به كفش هايم تا گريه ام 
نگیرد. بیا بريم!... من تو كیفم نون و كتل��ت دارم... مي دوني از 
وقتي علي رفته، ح��ال و حوصله خونه مون��دن و غذا خوردن 
ندارم... يه چیزي میارم همین جا مي خورم. علي... شوهرش را 
چه قشنگ صدا كرد. يك كلمه: علي. نگفت اوس علي، میرزاعلي، 
شیخ علي، علي آقا، حاج آقامان، شوهرم، فقط گفت علي. چقدر 
صمیمي!... من هم اين طوري صدايش مي كنم. چه بگويم؟!... 
حسن؟!... سجاد؟!... كريم؟!... غام رضا؟!... فعًا كه اسم ندارد. 
بااخره يك نفر پیدا مي شود كه من را بگیرد و از اين خانه ببرد 

و من راحت بشوم.«
داستان شیريني خود را مديون شخصیت خوب ستاره است كه 
كارهايش كامًا دخترانه و گاه با شجاعت است و مخاطب دلش 
نمي خواهد كتاب را روي زمین بگذارد. سراسر داستان شايد پر 
از گايه و  شكايت هاي ستاره باشد اما هیچ كدام تلخ نیستند و 

حتي گاهي تبديل به طنز هم مي شوند. 
از حسن هاي ديگر اين كتاب، حال و هواي شهر و پشت صحنه  

كشوري جنگ زده است و آدم را حسابي به آن دوران مي برد. 
به نظر مي رس��د اين كتاب مي تواند هديه اي بسیار خوب براي 
تمامي دختران نوجوانان اين س��رزمین باش��د؛ دختراني كه 
همیش��ه آينده  يك جامعه به دس��تان آنها و مادري آنها رقم 
مي خورد. »شب هاي بي س��تاره« را مرضیه نفري نوشته و نشر 

»شهرستان ادب« آن را منتشر كرده است.

افش��ار: »گان��دو « تلنگری اس��ت 
به مدی��ران و هم��ه کس��انی که 
دس��تی بر ق��درت دارن��د و از این 
طریق ب��ه بیت المال دسترس��ی 
دارند. »گاندو « هش��دار می دهد 
ک��ه مدی��ران هوش��یار باش��ند

ق��ادری: ی��ك پرون��ده امنیت��ي 
حاص��ل کار چن��د مجموع��ه 
امنیتي اس��ت. من تاش کردم در 
»گان��دو« ای��ن موضوع را نش��ان 
ده��م و امنی��ت را محص��ول کار 
ی��ك نه��اد خ��اص معرف��ي نكنم


