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به دستگاه قضایی

معامله قرن مرده به دنیا آمد

رئیس قوه قضائیه در نخستین گفت وگوی تلویزیونی 
ضمن ارائه گزارش به مردم، مهم ترین اولویت های 

قوه قضائیه در دوره پیش رو را تشریح کرد

 آغاز تولید ملی
 کارت ملی!

 منامه، نشستی
 برای شکست

زیر پوست نشر
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 گزارشی درباره 4 ناشری که این روزها
در صدر بازار کتاب قرار گرفته اند

 ثبت احوال: شرکت چاپخانه دولتی ایران
تحویل کارت های هوشمند را شروع کرده است

تیترهاي امروز
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    ویژه نامه طنز راه راه 
را در شماره امروز   بخوانید

               ضمیمه طنز راه راه كارى از باشگاه طنز انقالب اسالمى

طنز
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فرشته موسوى

فرهاد موحدى

صامره حبيبى

فريادزنان و پاى كوبان بفرست

يك چيز براى تيرباران بفرست

هربار دلت كتك متك خواست بگو

پهپاد گران گران به ايران بفرست

كتك متك!
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سر دبیر: فروغ زال

دبیر تحریریه: محسن انصاری نژاد

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی

دبیرسرویس کارتون: کامران یاری
دبیرفنی:  مهدی نظری

صفحه آرا: حسین شهریاری مزرعه امامی

  با ما بتماسيد!

info@rahrahtanz.ir :رایانامه  
tanzym ir :سروش  

tanzym ir :ایتا  
tanzym ir :بله 

اين كه دلیل نمى شود!
پیش از مصاحبه با دکتر فرح دیباکام، درباره پهپاد و پژوهش

امين شفيعى

نشونات َمَلكى
زهرا خاكباز چه کسانی نشان های سلطنتی را دریافت کردند؟

بهنام بانى!
پيرم و گاهى دلم ياد جوانى مى كند

پيرزن هم با تولد شادمانى مى كند!

كيك من دارد نود شمع و سه تا هم فشفشه

كيك من اين روزها آتش فشانى مى كند!

هر چه مى خواهم كه خاموشش كنم اين كيك را

فوت من اظهار عجز و ناتوانى مى كند!

آنكه گفته عاشق ايران و ايرانى است هم

آمده در جشن من خشتك درانى مى كند!

دارم از دنيا عروسان قشنگى حيف كه

اين يكى بر آن يكى جفتك پرانى مى كند!

كل دنيا مهربان هستند با من منتها

چون به ايران مى رسم نامهربانى مى كند!

كرده ايران با دهان ما همانى را كه آن

تكه هاى آخر قوطى رانى مى كند!

خيس گشته پوشكم از ترس موشك هايشان

قدرت آن ها مرا دارد روانى مى كند!

گرچه قصد دوستى داريم در ظاهر ولى

هر كه دارد دشمنى، با ما تبانى مى كند!

كشور من مثل آمريكاى احمق نيست چون

حيله ها و دشمنى ها را نهانى مى كند!

اين ترامپ ساده هى باال و پايين مى پرد

مثل آن كارى كه هى بهنام بانى مى كند!

هر كسى هم نامه اى از سوى آنها مى برد

خيط گشته، نامه را آنجا كه دانى مى كند!

عمر من هم آخرش روزى به پايان مى رسد

حق تعالى شادمانى را جهانى مى كند!

آن چيست كه چيستان است:

جام دارد اما فينال حذفى نيست.

يك طرفه است اما عشق نيست.

در جيب جا مى شود اما گوشى

 جى ال ايكس نيست.

بى ثمر است اما سرو نيست.

جا دارد اما يخچال فريزر امرسان نيست.

گالبى دارد اما درخت نيست.

برج دارد اما عضو هيات دولت نيست.

نوزاد دارد اما عمه فريده نيست.

شش تاست اما تاس نيست،

تازه شش تا هم نيست و يكى  است!

معنى دقيق «تو آخرش هيچى نمى شى» است اما 

جمله ى بابام به من نيست! 
 راهنمایی

با ضرب المثل زير قرابت معنايى دارد:

«آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچى» 

1- لگن
2- ناهار

3-  آفتابه
4- برجام 

بهزاد توفيق فر

كاريكاتوريست:

محمدحسين بناكاران

كاريكاتوريست:

سيد محمدجواد طاهرى محمدعلی شاه و مشروطهآدم كشتن!

چیستان؟!

حالى  در  محمدعلى شاه   1287 تير  سوم 

پهلوى چپ همايونى را از روى تخت بلند 

كرد كه هنوز آثار قولنج ناشى از به توپ 

بستن مجلس در دنده ها و ستون فقراتش 
مشهود بود.

درحالى كه به خارش نواحى شكم ادامه و 

نمايش  را  همايونى  لوزه المعده  خميازه  با 

تصميم  رفت.  پنجره  سمت  به  مى داد، 

يك  است  باز  دهانش  كه  حاال  گرفت 

فلذا گفت:  نشود.  كه حيف  بگويد  چيزى 

كشتن.  آدم  براى  مى دهد  جان  هوا  اين 

توپ  به  جذاب  سناريوى  اينكه  براى  وى 

بستن مجلس را تكميل كند تا هيچ كس 

در  را  مشروطه  كلمه  استعمال   جرأت 

كلمه  اين  باشد،  نداشته  همايونى  محضر 

را به فهرست واژگان بى تربيتى اضافه نمود 

و همانطور كه به تقاضاى شكمش جهت 

خاريده شدن پاسخ مى داد، تصميم گرفت 

يكى دو تا مشروطه خواه را بفرستد پيش 

بقيه مشروطه خواه ها تا حساب كار دست 

آن يكى بقيه ها بيايد.

مشروطه  از  محمدعلى شاه  اينكه  نه  حاال 

چندشش  يكم  فقط  نه!  بيايدها؛  بدش 

ميرزا  شد  آن  بر  كه  بود  اين  مى شد. 

ملك  و  صوراسرافيل  جهانگيرخان 

بزند  را  نفر ديگر  ـ دو  و يكى  المتكلمين 
نفله كند.

وفا  كسى  به  مقام ها  و  ميز  اين  القصه! 

نمى كند، يك پسر بچه 12 ساله را آوردند 
گذاشتند جايش.

اينجورى  بچه ها  كه  موقع ها  آن  البته 

بدو  همان  از  نمى آمدند.  بار  سوسول طور 

پشت  چخماقى  سيبيل  فروند  يك  تولد 

قرتى  به  تارهاى صوتى شان  و  بود  لبشان 

بازى اعتقادى نداشت. مردى بودند 

از اولش. البته فرهنگ و پوشش و 

اين چيزها هم بى تأثير نبود...

مثال اگر اين شلوار راحتى فاق كوتاه ها 

احمدشاه  بود،  مد  هم  موقع ها  آن 

نهايتا  هم  اسكندرمقدونى  هيچ،  كه 

وقت  محله  بندانداز  از  مى توانست 

دوره  اينكه  نه  بگيرد  آرايشگاه 

بيفتد تخت جمشيد آتش بزند.

سر  زنان  حتى  زمان  آن  در 

من  من  تره...  پرپشت  «ابروى كى 

من من» رقابت جدى داشتند چه 

رسد به مردان. فلذا پسر 12 ساله آن 

موقع خيلى هم مناسب پادشاهى بود 

و شايد اگر موچين اختراع نشده بود، 

االن شاهد مردان بيشترى در كوچه و 
خيابان بوديم.

دکتر را همه مي شناسند. حاال شاید »همه« 

کمي اغراق باشد، اما خیلي ها مي شناسند. 

یا  اگر هم نشناسند، اسمش را شنیده اند 

بشنوند،  را  اسمش  دارند  دوست  حداقل 

چرا که دکتر در اغلب رشته هایي که حتي 

نظر  نرسیده،  بشریت  گوش  به  نامشان 

دارد. پیش از شروع مصاحبه، گفت وگوی 

ادامه  در  را  آن  که  داشتیم  او  با  کوتاهی 
می خوانید!

■ 
  چی شده آقای دکتر؟ چرا گریه می کنید؟

پژوهشگر  هواپيماى  يك  بشه؟  مى خواستى   چى 

آمريكايى توى اقيانوس هند فرودكرده!

■ 

  منظورتون همین پهپاد جاسوسِی گلوبال هاوك 
هست؟

 جاسوسى كجا بود آقا! تجسسى بوده يا يه همچين 
چيزى.

■ 

  توی آب های ایـران هم افتاده ظاهراً نه اقیانوس 
هند!

 حاال يه كم اينورتر و اونورتر چه فرقى مى كنه؟

■ 

  اون که فرود نکرده! در حال جاسوسـی بوده که 

سپاه با موشك زده، افتاده.

 اوالً كه سپاه موشكش كجا بود؟ اينها كه نشون ميدن 

همه فتوشاپه يا نهايتاً كورل ِدراو!
■ 

  رئیس جمهور آمریکا خودش گفته که موشك...

 از بس كه مأخوذ به حياست اين آدم!

  آخه ترامپ... ■
 نادونى تاكجا؟

  پس آمریکا... ■
 خاك بر سر من!

  کی... ■

 بعيد نيست كه روسيه زده باشه اصالً...

■ 

  اتفاقاً یك هواپیمای جاسوسـی با سرنشین هم 
نزدیکش بوده

 آهان! حتماً روس بوده!

■ 

  نه دکتر! اونم هواپیمای جاسوسی آمریکایی بوده 
منتها با سرنشین.

 ديدى مادرُمرده داشته كار پژوهشى مى كرده، اونا هم 

دانشمنداش بودن...

  کار پژوهشی؟! ■

 آره ديگه! مثالً براى حفظ نسل يوزپلنگ ايرانى توى 
درياى عمان!

■ 
  یوزپلنگ توی دریا آقای دکتر؟!!

نسل  بذاريم  بايد  است  دريا  چون  مگه؟   چيه 

يوزپلنگش منقرض بشه؟ پس به شما جوونا چى ياد 

ميدن توى دانشگاه؟

■ 
  آخه آقای دکتر! دریا که...

بزرگ تر  جلوى  پامونو  بوديم  شما  قد  ما  بسه!   بسه 
دراز نمى كرديم!

■ 
  چه ربطی داشت آقای دکتر؟

 مى دونى ربطش اينه كه ما قدرشناس نيستيم!

■ 
  دقیقاً قدِر چی رو باید شناس باشیم االن؟

 چه بدونم! پاَشم يه نامه اى چيزى بنويسم به سفارت 

هلند كه جايزه رو ندن به مهناز...

 جایزه چی؟ ■

 چه بدونم! گاوطاليى... بُِز ِمسى... پشگل قهوه اى...

  شما خوبین دکتر؟ ■

 اِ اِ اِ... نه يه توئيتى... نه پستى... نه ابراز تأسفى...

■ 

  که چرا آمریکا داشته جاسوسی مارو می کرده؟

 يكى نيست بگه اگر سپاه رو محكوم نكنيد، فرداروز، 

يا  تمديد مى كنه  رو  ننه من گرين كارت تون  دهات 
خرابه...

■ 

  معلوم نیست کی به اینا گواهینامه میده دکتر!!

 باز اون هفده نفر نامه نوشتن به سازمان ملل...

  میگن ما زاییدیم... ■

 يا اون يكى گفت چهل ساِل...

■ 
  بوق هم زیاد می زنن دکتر...

 ميگم خودم بايد برم اونجا... 

■ 
  به سامتی، چند وقت...

 يا اين نخست وزيرشون كه اومد بايد درباره تضمين...

  آِب... ■

 همين آبه! گوشى ساختن بُردن گذاشتن روى ميز 

رئيس جمهور آمريكا!

  بابت بمب اتم... ■

 عجيب قدرشناسن اين ژاپنى ها، عجيب! تو سنت قد 

نمى ده يادت نمياد... آخ! 

  چی شد دکتر؟ ■
 وقتشه...

  االن دکتر؟ اینجا؟ ■

 يه توئيت بزنم با هشتگ #من_هم_پهپادم... شماره 

كارت راحت تره يا شماره حساب؟!

فاخر  نشان  اعطای  از  پس 

بندجوراب به فردی که خدماتی 

نظامی،  در زمینه های سیاسی، 

ملکه  به  خدمت  و  اقتصادی 

که  افرادی  سایر  از  داشته اند، 

نشان های سلطنتی سال 2019 را 

دریافت کرده اند معرفی شدند.

اعطای نشان کیسه آبی ملکه 
به سازمان ملل

سازمان ملل در اقدامى درخور، جنگ 

عربستان و يمن را محكوم كرد. اما خود 

ملكه نيز انتظار آن را نداشت كه اين 

سازمان يمن را محكوم كند! به سبب 

اين توانمندى در   صرف فعل بشوره 

ببره، نشان حمام به سازمان ملل متحد 
اعطا شد.

اعطای نشان دندان سگ 
ملکه به بن سلمان

از عرف مردم  كشتار بى رويه و خارج 

مكدر  را  ملكه  خاطر  چه  اگر  يمن 

ساخت اما باعث نشد تا خدمات ارزنده 

ناديده  را  جنگ  اين  در  سلمان  بن 

اين  دريافت  شايسته  را  وى  و  بگيرد 
نشان دانست.

اعطای نشان بندتنبان ملکه 
به اسحاق رابین نتانیاهو

در  تورقوزآباد  انديشمندانه  تئورى 

موشك هاى  به  نسبت  سخت  رقابتى 

بندتنبانى ترين  برگزيده  فوتوشاپى 

فاخر  نشان  و  شد  سال  استدالل 

بندتنبان ملكه به جناب نتانياهو اعطا 
گرديد.

اعطای نشان پوشك مصرف 

شده ملکه به دونالد ترامپ

به واسطه عملكرد خيره كننده در تهديد و 

حمله به ايران، به خصوص ضرب شست 

حيرت انگيز ايشان در فقره سقوط پهپاد 

فوق پيشرفته گلوبال هاوك، سينه ستبر 

دونالد ترامپ شايسته نشان پوشك مصرف 

شده ملكه شناخته شد.

این که دلیل نمی شود!
پیش از مصاحبه با دکتر فرح دیباکام، درباره پهپاد و پژوهش

 »وطن امروز« از نقش مایکل داندریا، رئیس مرکز عملیات ایران سازمان سیا 
سیاهچالهدر شیطنت های پهپادی اخیر گزارش می دهد
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جنگ آشکار و پنهان با آمریکا
 ادامه دارد

جانش��ین فرمانده کل سپاه 
پاس��داران گف��ت: انق��اب 
اس��امی و آمری��کا هرگ��ز 
نمی توانن��د در کنار هم قرار 
بگیرن��د و در تقاب��ل ب��ا هم 
هستند و این دشمنی و جنگ آشکار و پنهان 
ادام��ه دارد. س��ردار علی ف��دوی در گفت وگو 
 ب��ا مهر اظهار داش��ت: انقاب اس��امی چون 
بر حق اس��ت، جبه��ه باطل یعن��ی آمریکا و 
استکبار جهانی با آن دش��منی و جنگ دارد. 
جبه��ه حق و باطل هرگ��ز نمی توانند در کنار 
ه��م قرار بگیرن��د و چون نمی توانن��د در کنار 
هم قرار بگیرند در تقابل با هم هس��تند و این 
دش��منی و جنگ آش��کار و پنهان ادامه دارد. 
سردار فدوی در ادامه تصریح کرد: ایران منشأ 
تقابل و دشمنی با آمریکا و سایر زورگویان عالم 
نبود، امام راحل ندای حق طلبی را سر دادند و 
با پیروزی انقاب اسامی جبهه باطل برآشفت 
و این آشفتگی و عصبانیت به دلیل آن بود که 
می دانست اگر حق طلبی و جبهه حق گسترش 
پیدا کند آنها از بین می روند. به همین دلیل از 
همان لحظات ابتدایی پیروزی انقاب با توطئه و 
نیرنگ به دنبال توقف انقاب اسامی یا حداقل 
مح��دود و منحرف کردن آن بودند و امروز هم 
هستند اما به برکت رهبری های هوشمندانه امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری موفق نشده و 

نمی شوند. 

جزئیات درگیری سپاه 
با اشرار ضدانقاب

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( از 
درگیری میان رزمندگان این قرارگاه با یک تیم 
تروریستی ضدانقاب در منطقه عمومی چالدران 
در آذربایجان غربی خبر داد. به گزارش سپاه نیوز، 
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی 
زمینی س��پاه در اطاعیه ای اعام کرد: شامگاه 
یکشنبه یک تیم تروریستی ضد انقاب وابسته به 
استکبار جهانی که قصد نفوذ به داخل مرزهای 
کشورمان را داشت، در منطقه عمومی چالدران 
در اس��تان آذربایج��ان غربی در ت��ور اطاعاتی 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی 
زمینی س��پاه قرار گرفت. بنا بر این گزارش، در 
درگیری میان این تیم تروریس��تی با رزمندگان 
شجاع و داور قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( یک 
نفر از تروریست ها به هاکت رسید، 2 نفر زخمی 
و یک نفر دیگر نیز توس��ط رزمن��دگان قرارگاه 
دستگیر شد. در این درگیری مقادیر قابل توجهی 
ساح، تجهیزات، مهمات و سیستم های ارتباطی 
از تروریس��ت ها کش��ف و ضبط شد. همچنین 
در ای��ن درگیری 2 نفر از رزمن��دگان قرارگاه با 

جراحات سطحی مواجه شدند.

توضیحات وزیر دفاع 
درباره اعدام جاسوس سازمان سیا

وزیر دفاع با اشاره به اعدام یکی از نیرو های 
قراردادی این وزارتخانه به اتهام جاسوسی گفت: 
بابت این اقدام ممنون سازمان قضایی نیرو های 
مسلح هس��تیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
امیر سرتیپ »امیر حاتمی« درباره اعدام یکی 
از نیرو ه��ای قراردادی ای��ن وزارتخانه به اتهام 
جاسوس��ی گفت: این فرد از سال ۸۹ از وزارت 
دفاع جدا شده بود؛ در دوره بازنشستگی سراغ 
وی آمده و متاسفانه این فرد را وادار به خیانت 
کرده بودن��د. وی افزود: بار ه��ا تاکید کرده ایم 
سزای افرادی که خیانت کنند همین رفتاری 
است که سازمان قضایی با این جاسوس انجام 
داد و باب��ت این اقدام ممنون س��ازمان قضایی 

نیرو های مسلح هستیم. 

کنایه ضرغامی به ظریف
عضو ش��ورای عال��ی فضای 
مج��ازی ضم��ن بازخوان��ی 
دفاع مقدس،  دوران  تجربیات 
تصویری از پهپاد جاسوس��ی 
آمریکا به اش��تراک گذاشت 
و نوش��ت: »خ��دا با ما اس��ت«. س��یدعزت اه 
ضرغام��ی در جدیدترین پس��ت منتشرش��ده 
در حس��اب کاربری شخصی اینس��تاگرام خود 
نوشت: تو جبهه، وقتی بچه ها به طرف دشمن 
ش��لیک می کردند، »ما رمی��ت« می خواندند و 
زمانی که می خواس��تند از تیررس دشمن عبور 
کنند »وجعلنا« س��ر می دادند! آن روز شن های 
صح��رای طبس چشمان ش��ان را ک��ور کرد و 
امروز هم تاریکی و ظلمات ش��ب مانع از هدف 
قرار گرفتن شان نشد! خدا با ما است! وعده های 
اله��ی را دس��ت کم نگیریم. ام��ام خمینی هم 
فرمود، خرمش��هر را خدا آزاد کرد! همین چند 
وقت پیش ب��ود که آقای ظریف گفت: »آمریکا 
می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از 
کار بیندازد«! امروز مسؤوان دستگاه دیپلماسی، 
مشغول خط ونشان کشیدن برای سیاستمداران 
آمریکایی و اروپایی هس��تند. این خیلی خوبه! 

شهر موشکی همین جاها به درد می خوره!«

گروه سیاس�ی: ای��ن روزها که مس��اله پهپادهای 
جاسوس��ی و نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا 
و بوی��ژه در خلیج فارس  چالش های��ی را به همراه 
داشته، مرور اقداماتی که پیش از این گزارش شده 
بود سازمان اطاعات ملی آمریکا )سیا( در مقابله با 
نفوذ ایران در منطقه انجام می دهد جالب توجه به 
نظر می رسد. یکی از ماجراهای عجیبی که در این 
باره پیش از این در رسانه های آمریکایی مطرح شده 
و رسانه های ایرانی به آن کمتر پرداختند، داستان 
فردی به نام »مایکل داندریا« اس��ت؛ ش��خصیتی 
مرموز که نیویورک تایمز چندی پیش اعام کرده 
بود مس��ؤول میز ایران در سازمان سیا بوده و قرار 
ب��وده تمام عملیات ه��ای مخفیانه علی��ه ایران را 

سازماندهی و اجرایی کند. 
به گزارش »وطن  امروز«، چندی پیش که خبر 
حمله پهپادهای ناشناس به نفتکش های ژاپنی در 
دریای عمان، انگشت اتهام آمریکا را به سمت تهران 
برد، یکی از تحلیلگران و تاریخ نویس��ان هندی به 
نام »ویجای پراش��اد« که کار روزنامه نگاری خود را 
به صورت مس��تقل و آزاد انجام می دهد، در سایت 
»گلوب تروتر«، گزارشی درباره اجماع منابع قدرت 
و ثروت و اطاعاتی آمریکا و عربس��تان س��عودی 
ب��رای مواجهه با ایران نوش��ت و به صراحت اعام 
کرد عملیات های جدیدی که علی��ه ایران و برای 
پیشبرد برنامه »فشار حداکثری« اجرایی می شود 
در حلقه ای از کارشناسان اطاعاتی و عملیاتی سیا، 
کانون های ثروت آمریکایی و سعودی و تعدادی از 
نزدیکان ترامپ، مایک پمپئو و جان بولتون شکل 

می گیرد. 
در این گزارش آمده اس��ت: سال 2017، آژانس 
اطاع��ات مرک��زی آمریکا ]س��یا[ واحد جدیدی 
را تش��کیل داد؛ مرکز عملیات ای��ران. این واحد با 
ه��دف تمرکز ب��ر برنامه ه��ای ایاات متحده علیه 
ایران ب��ه راه افتاد. ابتکار تش��کیل این واحد البته 
ن��ه در دولت ترامپ، بلکه در دولت اوباما پایه ریزی 
ش��ده بود و »جان برنان« رئیس آن زمان سیا که 
با آم��دن دولت ترامپ مس��ؤولیتش را ترک کرد، 
مسؤول اصلی تشکیل دهنده این واحد بود. برنان بر 
این عقیده بود که س��یا به تمرکز بیشتری بر روی 
مکان هایی نیاز دارد که ایاات متحده از آنها به عنوان 
»مناطق مشکل دار« یاد می کند. این مناطق شامل 

کره شمالی و ایران بودند. 
بع��د از روی کار آمدن ترامپ، جان برنان جای 
خود را به مایک پمپئو داد که او نیز بعد از یک سال 
ریاست سیا، به عنوان وزیر امورخارجه ایاات متحده 

مشغول فعالیت شد و این سیاست نه تنها در سازمان 
اطاعات مرکزی آمریکا، بلکه در وزارت خارجه نیز 
دنبال ش��د. فعالیت های مرتبط با ایران در سیا، در 
بخش��ی به نام »بخش عملیات ای��ران« یا »خانه 
پارسی« دنبال شد. این بخش شامل کارشناسانی 
بود که دانش آمریکا از توسعه سیاسی و اقتصادی 
ایران را در داخل ایران و همچنین در بین ایرانیان 

خارج نشین شکل می دادند. 
یک��ی از مقام��ات واش��نگتن با این ح��ال در 
گفت وگویی با پراش��اد، اعام کرده اس��ت از زمان 
روی کار آمدن ترامپ، مشکل اصلی دولت او و بویژه 
ج��ان بولتون با این بخش این بود که کس��انی که 
در »خانه پارسی« فعالیت می کردند، تمرکز اصلی 
خ��ود را روی تغییر رژیم در ایران قرار نداده بودند. 
برخی از آنها به دلیل سابقه فعالیت بسیار زیاد در 
امور ایران، حساس��یت هایی در این زمینه داشتند. 
افراد ترامپ در سیا، گروهی متمرکزتر و متخاصم 
تر از گروه های قبلی در قبال ایران می خواس��تند. 
آنها می خواستند گروهی بر سر کار بیاید که بتوانند 
اطاعاتی به مشاوران ترامپ بدهند که رویاهای آنها 
و بویژه جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ درباره 

ایران را به واقعیت تبدیل کند. 
پمپئو در سال 2017 »مایکل داندریا« را برای 
ریاس��ت مرکز عملیات ایران انتخاب کرد. داندریا 
یکی از هس��ته های اصلی برنامه بازجویی های بعد 
از 11 س��پتامبر و مسؤول مرکز مبارزه با تروریسم 
س��یا بود. قتل و شکنجه محور اصلی رویکرد او در 
این دوران بود. این داندریا بود که برنامه هواپیماهای 
بدون سرنشین سیا را به پیش می برد و مبدع روشی 

در این حمات بود که به »حمله ظاهری« معروف 
ش��د. در ای��ن روش، افرادی ک��ه الگوهای رفتاری 
خاصی داشتند، بدون اینکه درباره پیشینه و عملکرد 
آنها تحقیقی شود، مورد هدف قرار می گرفتند. برای 
مثال مردی با سن خاص که تلفن در دست داشته 
و با کس��ی صحبت می کرد و احتمال می رفت که 
این تلفن منجر به در خطر قرار گرفتن منافع ایاات 
متحده  ش��ود، مورد حمله قرار می گرفت. این نوع 
حمات بش��دت مورد بحث و جدل بود و مطمئنا 
سیاه ترین اقدامات س��یا در زمان اوباما و در دوران 

ریاست داندریا بر این پروژه انجام می شد.
موضوع جالب توجهی که درباره سمت داندریا 
در مرکز عملیات ایران وجود داشت، رابطه نزدیک 
او ب��ا کش��ورهای عرب ح��وزه خلیج ف��ارس  بود. 
کش��ورهای عرب منطقه از مدت ها پیش به دنبال 
فشار بر ایاات متحده برای انجام دادن اقدامات علیه 
ایران بودند و این دیدگاه در بین داندریا و تیم او نیز 

در سیا وجود داشت. 
بر اساس گزارشی که روزنامه »واشنگتن پست« 
در سال 2012 منتشر کرد، همکاسی های داندریا 
معتقد بودند او فردی سراس��ر تناقض اس��ت. این 
تناقض را می شد از رفتار او در سیگار کشیدن های 
ممتد و در عین ح��ال ورزش کردن های روزانه اش 
مشاهده کرد. او از طرفی در زندگی خود هم دست 
به اقدامات متناقض زیادی زد؛ از یک س��و مسؤول 
عملیات های هواپیماهای بدون سرنشین در یمن 
و پاکس��تان ب��وده و با بدعت خ��ود در هدف قرار 
دادن هر مظنونی که در دوربین مش��اهده می شد، 
ص��دای اعتراضات زیادی را در جهان اس��ام و در 

بین گروه های حقوق بش��ری بلند کرد و از س��وی 
دیگر برای ازدواج با زنی مسلمان، دین خود را تغییر 
داد و مسلمان شد! همس��ر او از خانواده های مرفه 
و ثروتمند جزیره موریس و دارای اصالت گجراتی 
بوده و 10 س��ال نیز از داندریا بزرگ تر اس��ت. آنها 
تجارتی خانوادگی را به پیش می برند و در حوزه های 
مختلفی مانند ارتباطات، رسانه، اماک و مستغات، 
توریسم و خدمات مالی و انرژی فعالیت دارند. گفته 
شده او از تجارت خانوادگی همسرش بارها به عنوان 
پوششی برای عملیات های برون مرزی و پنهان سیا 
استفاده کرده است.  بر اساس این گزارش، داندریا و 
افرادی مانند جان بولتون جزو سیستمی آمریکایی 
در درون دولت این کشور هستند که نفرت عمیقی 
از ایران دارند و به دیدگاه خاندان سعودی در قبال 
ایران نزدیک هستند. این افراد، آنطور که رسانه ها 
بیان کرده اند، آدم هایی دیوانه خش��ونت هس��تند 
که هر اقدامی برای ترویج خش��ونت و جنگ انجام 
دهند، باعث تعجب نخواهد شد.  نکته جالب دیگر 
در زندگی او این است که حضور و رد پای داندریا را 
می توان در بسیاری از عملیات های قتل و شکنجه 
س��یا مشاهده کرد. آنطور که در پرونده کاری او در 
سیا مطرح شده است، او برای انجام ماموریت های 
خود به دارالسام ]تانزانیا[ و قاهره ]مصر[ فرستاده 
ش��ده و بعد از مدتی نیز به بغداد س��فر کرده بود. 
او با این حال جزو افس��رانی در سیا بود که »نواف 
الحزمی« یکی از تروریست هایی که در حادثه 11 
س��پتامبر نقش داشت را با وجود اینکه قبل از این 
حادثه ماموران دیگر س��یا درب��اره او گزارش هایی 
مطرح کرده بودند، مورد پیگرد قرار نداد  و همین 
امر س��بب ش��د او نیز در این حادثه دخیل باشد. 
داندریا با وجود این عملکرد،  س��ال 2006 رئیس 
مرکز مقابله با تروریس��م سازمان سیا شد و برنامه 
هواپیماه��ای بدون سرنش��ین یا هم��ان پهپادها 
برای هدف ق��رار دادن تروریس��ت ها و چهره های 
ضد آمریکایی در یمن و پاکس��تان را برای ۹ سال 
دنبال کرد. در زمان انجام عملیات برای پیدا کردن 
مخفیگاه بن ادن، او تحلیلگر نظریه های رقیب بود 
و مش��خص می کرد که چه کسانی غیر از بن ادن 
می توانند در محل مخفیگاه او حضور داشته باشند، 
بر اس��اس همین س��مت بود که »کاترین بیگلو«، 
کارگردان فیلم »30 دقیقه بعد از نیمه ش��ب«، از 
شخصیت داندریا برای خلق شخصیت »ولف« که 
به تحلیل موقعیت سیا در برابر بن ادن در این فیلم 

می پرداخت، استفاده کرد. 
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 ظریف در فهرست 
تحریم های جدید آمریکا

گروه سیاسی: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی، 
تحریم های تازه ای را علی��ه ایران اعمال کرد. 
وی در دفتر کارش در کاخ س��فید و در جمع 
خبرنگاران، این تحریم ها را »شدید« توصیف 
کرد و گفت: »به فشار به تهران ادامه خواهیم 
داد. ایران هرگز نمی تواند س��اح هس��ته ای 
داشته باشد.« به گزارش »وطن امروز«، ترامپ 
افزود: »ما به دنب��ال درگیری با ایران یا هیچ 
کشور دیگری نیستیم. فقط می توانم بگویم که 
ما هرگز نمی توانیم اجازه دهیم که ایران ساح 
هسته ای داشته باشد.« رئیس جمهور آمریکا در 
پاسخ به این سؤال که آیا این تحریم ها با ساقط 
شدن پهپاد متجاوز این کشور توسط پدافند 
ایران ارتباط دارد، گفت می تواند مرتبط باشد. 
ترامپ در بخش��ی از صحبت هایش در مورد 
اینکه آیا به دنبال مذاکره با ایران است، گفت: 
»دوست داریم مذاکره کنیم، اگر آنها بخواهند. 
اگر نخواهند هم مش��کلی نیست. اما دوست 
داریم ای��ن اتفاق بیفتد و رک بگویم، ش��اید 
هم بزودی این اتفاق بیفتد.« ترامپ که پیش 
از این از مردم ایران با لفظ »تروریس��ت« یاد 
کرده، مردم ایران را مردمی »فوق العاده« خواند 
و مدعی شد که اگر ایران واقعا به دنبال ساخت 
ساح هسته ای نباشد، دو کشور می توانند به 

سرعت به یک توافق دست پیدا کنند.
همچنین استیو منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا گفت این کش��ور طی این هفته ظریف 
وزیر ام��ور خارجه ایران، س��ردار تنگس��یری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه، سردارحاجی زاده 
فرمان��ده نی��روی هوافض��ای س��پاه، س��ردار 
 پاکپ��ور فرمان��ده نی��روی زمین��ی س��پاه و
و 5 عضو دیگر سپاه پاسداران انقاب اسامی را 
تحریم می کند. منوچین مدعی شد تحریم هایی 
که ام��روز علیه ایران اعمال ش��د، »میلیاردها 

دار« از دارایی های ایران را مسدود می کند. 

معاون وزیر خارجه روسیه:
روسیه و شرکایش با تحریم  های 
آمریکا علیه ایران مقابله می کنند

روس��یه از تحریم  های جدید 
آمری��کا علیه ایران بش��دت 
انتقاد و اعام کرد مس��کو و 
این تحریم  های  با  شرکایش 
آمری��کا علیه ای��ران مقابله 
خواهن��د ک��رد. بر همین اس��اس »س��رگئی 
ریابک��وف« معاون وزیر خارجه روس��یه دیروز 
در واکنش به تصمیم کاخ س��فید برای اعمال 
تحریم های جدید علیه جمهوری اسامی ایران 
گفت که واشنگتن عامدانه به تنش ها با تهران 

دامن می زند. 
ریابک��وف با بی��ان اینک��ه آمری��کا عمداً 
تنش ه��ا با ایران را افزای��ش می دهد، توضیح 
داد: »تحریم ه��ای جدید آمری��کا علیه ایران 
غیرقانونی، مخرب و خطرناک است«. به گزارش 
فارس، به نوشته خبرگزاری »اینترفکس« وی 
ضمن انتقاد از رویک��رد آمریکا در قبال ایران 
و افزایش فش��ارهای اقتص��ادی تصریح کرد: 
»تحریم های جدی��د آمریکا علیه ایران، تداوم 
مس��یر افزایش تنش هاس��ت«. مع��اون وزیر 
خارجه روس��یه همچنین اف��زود: »آمریکا به 
جای اینکه خواس��تار گفت وگو با ایران باشد، 
تحریم های جدید بر آنها اعمال می کند. مسکو 
و ش��رکایش با تحریم های آمریکا علیه ایران 

مقابله می کنند«.

برایان هوک:
 ترامپ بسیار برای گفت وگو با ایران 

تمایل دارد

نماینده ویژه واش��نگتن در امور ایران گفت: 
رئیس جمهور آمریکا تمایل بس��یاری دارد با 
ایران وارد مذاکره ش��ود. به گ��زارش فارس، 
»برایان هوک« روز گذش��ته گف��ت: »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا تمایل بسیاری 
دارد تا پای میز مذاکره با ایران بنش��یند؛ وی 
با این وجود تأکید کرد لغو تحریم های آمریکا 
علیه ایران مشروط به تحقق 12 شرطی است 
که »مایک پمپئ��و« وزیر خارجه آمریکا قبا 
اعام کرده بود. وی در گفت وگو با خبرنگاران 
در بروکس��ل تأکید کرد در حال حاضر هیچ 
مذاک��ره و ارتباط پش��ت پرده ای میان دولت 
آمری��کا و ایران وجود ن��دارد. نماینده ترامپ 
در امور ای��ران گفت: »آمری��کا آماده احیای 
روابط دیپلماتیک با ایران اس��ت و مایل است 
تحریم ه��ا علیه تهران را لغو کند اما صرفا در 
صورتی که تهران هم مایل به توافق باش��د و 

باید بداند که ابتدا باید توافق حاصل شود«.

»وطن امروز« از نقش مایکل داندریا، رئیس مرکز عملیات ایران سازمان سیا در شیطنت های پهپادی اخیر گزارش می دهداخبار

سیاهچاله
اخبار

سه شنبه   4 تیر 1398وطن امروز  شماره 2749 

رئی��س قوه قضائی��ه همزمان با 
دومی��ن روز هفت��ه قوه قضائیه، 
در محل قتلگاه ش��هدای هفتم تیر در نخستین 
گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم حضور پیدا کرد. 
آیت اه س��یدابراهیم رئیسی در این گفت وگو که 
به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش می شد 
به بی��ان آخرین مواضع خود درب��اره اولویت ها و 
محورهای مهم دستگاه قضایی و همچنین گزارش 
عملکرد این قوه طی 4 ماه اخیر به مردم پرداخت. 
ب��ه گ��زارش »وطن  امروز«، حس��اب های قوه 
قضائی��ه، ماج��رای قتل ی��ک ج��وان در یکی از 
ندامتگاه ها، اس��کان دادن س��ازمان تروریس��تی 
منافقی��ن توس��ط اروپا در خاک این کش��ورها و 
افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه از محورهایی 
بود که مورد اش��اره آیت اه رئیس��ی قرار گرفت. 
آیت اه رئیسی اظهار کرد: سوالی که در بین مردم 
ایران وجود دارد این است که چرا امروز اروپایی ها 
اجازه داده اند کشورشان پناهگاه سازمان تروریستی 
منافقین باشد. مگر آنها نمی گویند ضد تروریست 
و طرفدار حقوق انسان ها هستند؛ این جریان طبق 
اعام خودش 17 هزار نفر را در کشور به شهادت 
رسانده است. چرا اروپایی ها به خود اجازه داده اند 
که به سازمان تروریستی منافقین که همین اان 
ه��م برنامه های ترور را دنبال می کند، پناه دهند؛ 
این در حالی است که خود اروپایی ها این گروهک 

را در لیست سیاه قرار دادند.
تقلیل 63 حساب قوه قضائیه به 5حساب ■

آیت اه رئیسی درباره 63 حساب بانکی مربوط 
ب��ه قوه قضائیه و تصمیم گیری درب��اره آن که طی 
سال های قبل جنجال برانگیز شد، توضیحاتی ارائه 
کرد. وی در این خصوص گفت: آن حس��اب ها 63 
حساب نیست و این عدد درستی نبود که اعام شد. 
این حساب ها امکانی برای قوه قضائیه بود که آنجایی 
که بودجه دولتی و مصوب نمی تواند مش��کات را 
حل کند، از آن برای رفع مشکات و ارائه خدمات به 
مردم در قوه قضائیه استفاده کند. رئیس قوه قضائیه 
بیان کرد: ما ب��ه دلیل همین ذهنیت هایی که در 
جامعه ایجاد شده، این حس��اب ها را به 5 حساب 
تقلیل دادیم و برای اینکه مردم عزیزمان در جریان 
باش��ند، س��اانه هم درآمد این حس��اب ها و هم 
هزینه ه��ای آن را برای عموم مردم اطاع رس��انی 
می کنیم. وی درباره نحوه استفاده از این حساب ها 
ادامه داد: استفاده از این حساب ها با امضای رئیس 
قوه قضائیه بوده اما از روزی که من آمده ام، 3 امضا 
ب��رای این چک ها قرار دادم و کار را به این ش��کل 

س��اماندهی کردیم که این مبال��غ از طریق بخش 
اداری - مال��ی قوه قضائیه ب��ه بخش های مختلف 
تخصیص پیدا کن��د. رئیس قوه قضائیه افزود: بنده 
آمادگی دارم نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش 
این حساب ها را برای مردم اعام کنم. این حساب ها 
و درآمد ها در سنوات سابق، مشخص و هزینه های 
مربوط به آنها هم کاما روشن است. در عین حال 
در دوره خودم هم، بنده ان شاءاه پایان هر سال به 
صورت شفاف گزارشی از درآمد ها و هزینه ها را در 

اختیار عموم قرار خواهم داد.
برخورد با  قضات متخلف؛ شروع کار ■

رئیس قوه قضائیه برخورد با قضات متخلف را 
ش��روع کار قوه قضائیه در مبارزه با فساد برشمرد. 
آیت اه رئیس��ی با اش��اره به اعام برخورد با 60 
قاضی متخلف گفت: این آغاز کار اس��ت. در این 
باره کمیس��یون تعیین صاحی��ت را فعال کردم 
و تاکنون 3-2 جلس��ه هم تش��کیل شده است و 
دادگاه عالی صاحیت را بنده تش��کیل می دهم 
و بخش های مختلف نظارتی در دس��تگاه قضایی 
در این زمینه فعال ش��ده اند. به گ��زارش میزان، 
آیت اه رئیس��ی در ادامه با اشاره به حادثه ای که 
در ندامت��گاه تهران بزرگ اتفاق افتاد، عنوان کرد: 
نسبت به این حادثه بدی که اتفاق افتاد، بافاصله 
هیاتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از 
طریق دادستانی تهران و دادستانی کل، افرادی را 
مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند. این قضیه 
2 نکته اساسی دارد: یکی بحث جنایتی است که 
آنجا انجام شده و طبیعتا باید این پرونده در دادسرا 
سریع رسیدگی می شد که در اسرع وقت رسیدگی 
و کیفرخواست صادر شد و مساله دیگر که از این 
مهم تر است، مساله غفلت یا کوتاهی ای است که 

ماموران و مسؤوان زندان کرده باشند که بیشتر 
مورد توجه ما است. موضوع قتلی که اتفاق افتاده، 
یک حادثه است که پرونده آن قاتل و مقتولی دارد 
که باید رسیدگی شود و هیاتی را برای ماقات با 
خانواده محترم مقت��ول اعزام کردم که از خانواده 
مقتول دلجویی کنند و به آنها این وعده را بدهند 
که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هس��تیم و 
حتما بدانند که بزودی این رسیدگی و اقدام آغاز 
خواهد ش��د. وی عنوان کرد: نکته مهم تر در این 
قضیه غفلت است که مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
ما حتما مسؤولی را که در این رابطه سهل انگاری و 
غفلت کرده باشد، برکنار خواهیم کرد و برخورد ما 

در حد توبیخ نیست و برکنار می کنیم.
آمادگی برای رسیدگی به اموال مسؤوان ■

وی درباره بحث رس��یدگی به اموال مسؤوان 
هم عنوان کرد: پیش بینی  ش��ده لیست اموال را 
همه مس��ؤوان به رئیس قوه قضائیه اعام کنند 
و رئی��س قوه قضائیه به جایگاهی که رهبر معظم 
انقاب تعیین می کنند، اعام کند و من نخستین 
کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد 
و عاوه بر اینکه لیس��ت ام��وال را به رهبر معظم 
انق��اب اعام می کنم، آن را ب��ه اطاع مردم هم 
می رسانم. آیت اه رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه 
ما در کشور آثار ایستادگی و مقاومت را دیده ایم، 
گفت: امروز دش��من در مقابل اراده پوادین ملت 
ایران و مسؤوان و نیرو های مسلح مستأصل شده 
و این میدان کاما برای دنیا قابل لمس است. امروز 
با همه تنگنا هایی که در کشور ایجاد شده است، 
مقاومت جواب داده و نه تس��لیم ش��دن در برابر 
دشمن. وی در رابطه با ایحه تأمین امنیت زنان 
در برابر خشونت گفت: این ایحه در دولت تهیه 

شد و به لحاظ  صبغه قضایی، به قوه قضائیه ارسال 
شد. ایحه 2 سال بود که در دستگاه قضایی مانده 
بود و قول دادم که ظرف چند ماه این قضیه را به 
اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت 
حقوقی اس��ت، فعال کردیم و کارشان آماده شده 
است. آیت اه رئیسی افزود: وعده داده بودم ظرف 
چند ماه کار را آماده کنم، لذا جلسه نهایی آن روز 
گذشته برگزار شد و ان شاءاه ظرف چند روز آینده 

کار برای ارسال به مجلس آماده می شود.
افزایش اعتماد مردم به قوه قضائیه ■

آیت اه رئیسی در ادامه نخستین گفت وگوی 
مشروح تلویزیونی خود از افزایش اعتماد مردم به 
قوه قضائیه در مدت زمان اندک مس��ؤولیت خود 
خبر داد. وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه 
آی��ا اطاعی از میزان اعتم��اد مردم به قوه قضائیه 
دارید و این موضوع را مرتب رصد می کنید، گفت: 
در ابتدای کار طبق آماری که در نظرس��نجی ها 
مشاهده کردم، اعتماد مردم به دلیل برخی شایعات، 
ذهنیت ها، افترا ها و اتهامات ناروا در بعضی موارد و 
پرونده ها باا نبود. اعتماد با بخشنامه، سخنرانی و 
اطاعیه به دست نمی آید و باید عملکرد ها را بهتر 
کنیم تا اعتماد به اجرای عدالت باا رود. وی افزود: 
اخیرا نیز نظرات صاحب نظران را جویا ش��دم و به 
نظر می رسد تفاوتی ایجاد شده است. احساس من 
این اس��ت که در مراجعاتی که به خود بنده شده 
اس��ت و نظراتی که از عموم مردم دارم، امیدواری 
مردم به دستگاه قضایی بسیار افزایش پیدا کرده 
است. رئیس قوه قضائیه گفت: بار ها گفته ام اینکه 
ام��روز مردم هر روز صفحه روزنامه را نگاه کنند و 
ببینند یک مورد فساد رخ داده است، برای مردم 
اعتمادساز نیس��ت. اینکه اعام کنیم فان بستر 
فسادزا در حوزه های مختلف )سیستم بانکی، نظام 
مالیاتی، صادرات و واردات( اصاح شده است، برای 
مردم اعتمادزا است. وی تصریح کرد: به دوستان 
گفته ام اگر روابط ناسالم موجب صدور یک حکم 
ناحق شود، ما این حکم را ابطال خواهیم کرد؛ حتی 
اگر زمان زیادی از صدور آن حکم گذش��ته باشد. 
لذا به قول معروف مساله، »بزن دررو« نیست. وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قوانین ذاتا 
فسادزا هستند، با این قوانین چه باید کرد، گفت: 
پرونده های فساد اقتصادی که در دادگاه های علنی 
اکنون رسیدگی می شود، محصول نوسانات قیمت، 
تفاوت قیمت بی��ن ارز 4200 تومانی و ارز آزاد و 
برخی تصمیم گیری هاست و این تصمیم گیری ها 

نباید رانت ایجاد کند.

رئیس قوه قضائیه در نخستین گفت وگوی تلویزیونی ضمن ارائه گزارش به مردم 
مهم ترین اولویت های قوه قضائیه در دوره پیش  رو را تشریح کرد

افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
عدلیه



بانک
پیاز و سیب زمینی را ۴۲ درصد ارزان تر بخرید
صیفیجاتارزاندرمیادینترهبار

با وجود افزایش قیمت سیب زمینی و هویج 
در سطح ش��هر، صیفی جات پرتقاضا از جمله 
سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار و هویج در 
میادین میوه و تره بار ۲۲ تا ۴۲ درصد و به طور 
میانگین ۳۲ درصد زیر قیمت خرده فروشی های 

سطح شهر عرضه می شود.
سطح شهرمیدان تره بارصیفی

6۲006800سیب زمینی انباری
9000 – 80008000 - 7000سیب زمینی نو

7000 - 5۲006000هویج
۴500 – ۲650۴000پیاز زرد

5000 – ۲950۴500پیاز سفید
6500 – ۴3005500گوجه فرنگی بوته ای

7500 - 55006500گوجه فرنگی گلخانه ای
5000 - ۲900۴000خیار

قیمت ها به تومان است

قیمتطاوارزدرتهران)تومان(
میزان افزایشقیمتنوع طا و ارز

۴.70۴.00011.000سکه طرح جدید
۴.۴88.000۲3.000سکه طرح قدیم

۲.000 -۲.۴30.000نیم سکه
5.000 -1.6۲5.000ربع سکه

1.01۲.000۲.000سکه گرمی
۴۴0.3001.100هر گرم طای 18 عیار

6/۴ دار1۴05 دارهر انس طا
60 -13.۲00دار
173 -16.55۴پوند
89 -15.000یورو

اعاماستانهایاولویتدار
درایجادتولیداتصنعتومعدن

رئیس مرکز خدمات س��رمایه گذاری اتاق 
تهران خاصه نتایج یک گزارش پژوهش��ی را 
اعام کرد که نشان می دهد استان های تهران، 
اصفهان، مرکزی، البرز، آذربایجان شرقی، فارس 
و گیان ب��ه عنوان اس��تان های اولویت دار در 
ایجاد تولیدات بلوک صنعت و معدن محسوب 
می ش��وند. فریال مس��توفی در این باره گفت: 
در این گزارش بر اس��اس یک تقس��یم بندی 
اس��تاندارد بین المللی، بخش های اقتصادی به 
بلوک های هفت گانه صنعت و معدن، کشاورزی، 
انرژی، بازارهای مالی، س��امت، زیرس��اخت و 
خدمات )شامل گردشگری، خدمات بازرگانی و 
مستغات، آموزش و پژوهش و خدمات عمومی( 
تفکیک شده است. وی افزود: این گزارش بلوک 
صنعت و معدن را شامل ۳۳ زیربخش دانسته 
ک��ه در 7 مجموعه قابل طبقه بندی اس��ت؛ 7 
مجموعه شامل فرآورده های خوراکی و دخانی 
با ۴ زیربخش، تولیدات نساجی با ۴ زیربخش، 
تولی��دات چوبی ب��ا ۳ زیربخش، مع��دن با 6 
زیربخش، فرآورده های حاصل از انواع کانی ها با 
7 زیربخش، فرآورده های نفتی با ۴ زیربخش و 
ساخت و تعمیر تجهیزات برقی، الکترونیکی و 

موتوری نیز با 5 زیربخش.

تفاهمنامه منابع مالی مناطق سیل زده امضا شد
آمادگیبانکهابرایپرداخت
3هزارمیلیاردتومانتسهیات

 تفاهمنامه تامی��ن ۳ هزار میلی��ارد تومانی
 منابع مالی برای بازس��ازی مناطق آس��یب دیده
از سیل میان س��ازمان برنامه و بودجه و مدیران 
عامل 17 بانک امضا شد. به گزارش خبرگزاری ها، 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در این مراس��م اظهار داش��ت: براساس گزارش 
ق��رارگاه بازس��ازی مناطق س��یل زده، ۳8 هزار 
میلیارد تومان به ابنیه، زیرساخت ها و اموال مردم 
خسارت وارد شده است. نوبخت با بیان اینکه برای 
تامین منابع ازم برای بازسازی و نوسازی مناطق 
سیل زده ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی 
تامین می شود، افزود: 15 هزار میلیارد باقیمانده 
از محل تسهیات مختلف تامین خواهد شد که 
نظام بانکی کش��ور نیز برای کمک در این حوزه 
اعام آمادگی کرده است. وی اضافه کرد: در بحث 
سیل اخیر 1۳ بانک برای بازسازی زیرساخت ها 
برای تامین تس��هیات به میزان ۳ هزار میلیارد 
توم��ان اعام آمادگی کردند. وی افزود: در دولت 
برای بازسازی مناطق س��یل زده ۳900 میلیارد 
تومان دیگر اختص��اص یافته که 1000 میلیارد 
ب��رای راه و زیرس��اخت ها، 1500 میلیارد تومان 
برای اماکن و 1۴00 میلیارد تومان برای جبران 
خس��ارت به زیرس��اخت های آب و ب��رق  و گاز 
اختصاص داده خواهد شد. نوبخت درباره سیاست 
دولت برای تامین ارز کااهای اساسی گفت: باید 
روشن شود چه کسی گفته دولت بنای حذف ارز 
۴۲00 تومانی را دارد و دیگر اینکه دولت همچنان 
سیاست تخصیص ارز ۴۲00 تومانی به کااهای 
اساس��ی را ادامه خواهد داد. نوبخت با اش��اره به 
اینکه سیستم بانکی وظایف خود را بدرستی انجام 
می دهد، تصریح کرد: تنها مش��کل ما موسسات 
اعتباری غیرمجاز بود که این موسسه ها حدود ۳6 
هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند و دولت 
ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد 

کردند این مبالغ را پرداخت کند.
سهم بانک ها از تسهیات پرداختی

سهم از وام پرداختی)تومان(بانک
300.000.000.000ملی

300.000.000.000پارسیان
300.000.000.000پاسارگاد

۲۲5.000.000.000سپه
۲۲5.000.000.000تجارت
۲۲5.000.000.000ملت

۲۲5.000.000.000صادرات
۲00.000.000.000کشاورزی

۲00.000.000.000آینده
100.000.000.000رفاه

100.000.000.000صنعت و معدن
100.000.000.000توسعه صادرات
100.000.000.000توسعه تعاون

100.000.000.000سینا
100.000.000.000اقتصادنوین
100.000.000.000کارآفرین

100.000.000.000سامان

رشد۵۱۰۰واحدیشاخصکل

ش��اخص ب��ورس دیروز ب��ا رش��د 5108 
واح��دی در پای��ان معامات ب��ه ۲۴۲ هزار و 
567 واحد رس��ید. به گ��زارش »وطن امروز«، 
روز گذش��ته اکثر ش��اخص های بورس با رشد 
روبه رو ش��دند به ط��وری که ش��اخص کل با 
۲/15 درصد افزایش به ۲۴۲ هزار و 567 واحد، 
 ش��اخص قیمت با 1۴۴۲ واحد افزایش معادل
 ۲/15 درصد به 68 هزار و 511 واحد، شاخص کل با

1۲69 واح��د اف��ت به 57 ه��زار و 710 واحد، 
ش��اخص قیمت ب��ا 867 واح��د کاهش به ۳9 
هزار و ۴۳1 واحد، شاخص آزاد شناور با 5961 
واحد رش��د به ۲7۳ هزار و ۴۲۳ واحد، شاخص 
 بازار اول با ۴08۴ واحد افزایش به 181 هزار و
 1۲۴ واحد و شاخص بازار دوم با 8701 واحد رشد به
۴71 ه��زار و67۲ واحد رس��ید. در پایان داد و 
س��تدهای دیروز ب��ورس در ۳۲1 ه��زار نوبت 
معاماتی، ۳ میلیارد و ۴89 میلیون برگه اوراق 
به��ادار به ارزش 1۳ هزار و 69۲ میلیارد تومان 
 در بورس معامله شد و ارزش بازار به 9۲1 هزار و

650 میلیارد تومان رسید.

بازار

3اقتصاد

اسداه خس�روی: بازار معامات خودرو در حالی در 
رکود به سر می برد که در صورت ورود شورای رقابت 
به عرصه قیمت گذاری، عاوه بر کاهش نرخ این کاا، 
ش��اهد جمع شدن بساط دالی و واسطه گری از این 
ب��ازار خواهیم بود. به گ��زارش »وطن  امروز«، قیمت 
خودرو طی چند ماه گذشته به  دنبال تعیین قیمت 
این کاا توسط حاش��یه بازار، بشدت افزایش یافت؛ 
افزایش��ی بی منطق که موجب شد پراید ۲۳ میلیون 
تومانی به بیش از 50 میلیون برسد. این رشد قیمت 
که با چراغ س��بز وزارت صمت و تاش خودروسازان 
اتفاق افتاد، موجب ش��د بازار خودرو متشنج شود و 
قیمت گذاری خودرو به دس��ت داان سودجو بیفتد 
ت��ا خودرو ه��ر روز قیمت جدیدی به خ��ود بگیرد. 
آش در این آش��فته بازار آنقدر شور شد که داد مردم 
و نمایندگان مجلس را درآورد. در این شرایط مجلس 
شورای اسامی مصوب کرد قیمت گذاری خودرو باید 
به ش��ورای رقابت سپرده ش��ود، چرا که نرخ گذاری 
خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار آزاد فقط جیب 
سودجویان و داان را پر می کند. پس از تصویب الزام 
قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، قیمت این 
کاا در بازار سیر نزولی به خود گرفت و سرمایه گذاران 
در این بخش از ترس کاهش شدید قیمت، فروشنده 
خودرو با قیمت نازل ش��دند. کارشناس��ان معتقدند 
قیمت خودرو در بازار بی منطق و بدون توجیه باا رفته 
اس��ت، چرا که این افزایش قیمت حداقل باید همراه 
با ایجاد ارزش افزوده، آپش��ن جدید یا افزایش سطح 
کیفی تولید اتفاق می افتاد. البته خودروسازان افزایش 
هزینه های تولید پس از تغییر نرخ ارز را بهانه افزایش 
قیمت محصوات خود عنوان می کنند، در حالی که 
به گفته کارشناس��ان این موضوع هرچند تاثیرگذار 
ب��وده اما نباید فراموش کرد که بی��ش از 90 درصد 

م��واد اولیه تولید خودروهای داخلی نظیر آهن آات، 
استیک، شیش��ه و... در کشور تولید می شود. عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با »وطن  امروز« درباره آینده بازار خودرو 
و نحوه قیمت گذاری آن توسط شورای رقابت گفت: 
با ورود ش��ورای رقابت به مقوله قیمت گذاری، قیمت 
خ��ودرو تعدیل و نرخ آن بیش از این در بازار کاهش 
می یابد. محمدرضا منص��وری با بیان اینکه مجلس 
ش��ورای اس��امی مصوب کرده تعیین کننده نهایی 
قیمت خودرو ش��ورای رقابت است، گفت: از آنجایی 
که اعضای شورای رقابت متشکل از نمایندگان دولت، 
مجلس شورای اسامی، کارشناسان و...است، بنابراین 
قیمت خودرو با حساس��یت خاص و کار کارشناسی 
ش��ده دقیق تعیین می ش��ود. وی با تاکید بر رعایت 
حقوق مصرف کنندگان در قیمت گذاری خودرو، اظهار 
داش��ت: هر چند تعیین قیمت خودرو باید با حفظ 
تمام جوانب انجام شود اما قیمت این کاا نباید طوری 
تعیین شود که مردم در تهیه آن ناتوان باشند. عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
با انتفاد از رویکرد غیرکارشناس��انه وزارت صمت در 
قیمت گ��ذاری خودرو )قیمت ف��روش  نقدی خودرو 
5 درصد کمتر از حاش��یه ب��ازار( تصریح کرد: وزارت 
صمت با چنین شیوه نامعقول قیمت گذاری نه فقط 
بازار خودرو را متشنج کرد، بلکه دسترسی متقاضیان 
به این کاا را سخت و در این راه جیب داان سودجو 
را پر کرد. وی افزود: زمانی که قیمت خودرو 5 درصد 
کمتر از حاشیه بازار تعیین شد، داان و سفته بازان 
با زیرکی و در راس��تای سودآوری جو بازار را متشنج 
 کردن��د و با التهاب آفرین��ی در ب��ازار قیمت خودرو 
را در بازار به ش��کلی خزنده و مس��تمر باا  بردند. در 
واقع این ش��یوه قیمت گذاری به نفع خودروسازان و 

ضرر مصرف کنندگان تمام شد. منصوری اضافه کرد: 
س��پردن قیمت خودرو به حاش��یه بازار، موجب شد 
قیم��ت این کاا در بازار بی��ش از ۳0 درصد افزایش 
یابد و پرایدی که ۲۳ میلیون قیمت داشت در مدت 
کوتاهی به بیش از 50 میلیون تومان برسد. نماینده 
مردم در مجلس گفت: ش��ورای رقابت هر چه زودتر 
باید تشکیل و وارد عمل شود تا مانع رشد بی منطق و 

غیرکارشناسانه قیمت ها در بازار شود.
خرید خودرو گزینه مناس�ب س�رمایه گذاری  ■

نیست
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س 
معتقد اس��ت خرید خ��ودرو گزینه مناس��بی برای 
س��رمایه گذاری در شرایط طبیعی نیست اما در حال 
حاضر ب��ه دلیل نب��ود بازارهای امن م��ردم ناچارند 
برای حف��ظ ارزش پول خود س��راغ خری��د خودرو 
بروند. محمدرض��ا نجفی گفت: سیاس��ت گذاری ها 
در اقتص��اد کان باید به گونه ای باش��د که ابزارهای 
مناس��بی برای حف��ظ س��رمایه و س��رمایه گذاری 
در اختی��ار  مردم قرار دهد، با تحقق این امر س��یل 
 نقدینگی در جامعه مدیریت می شود. وی تصریح کرد: 
سیاس��ت گذاران می توانن��د زمینه افزای��ش و تنوع 
ابزارهای ذخی��ره ثروت - مانن��د بیمه های زندگی، 
صندوق س��رمایه گذاری، صندوق زمین و مس��کن و 
... - را  فراه��م کنند تا فش��ار نقدینگی و در نتیجه 
سفته بازی بر صنعت خودرو و بازار مسکن کاهش یابد. 
نماینده مردم در مجلس دهم همچنین بورس را بازار 
مناسبی برای س��رمایه گذاری برشمرد و خاطرنشان 
کرد: مردم با س��رمایه های خرد گزینه های چندانی 
برای س��رمایه گذاری ندارند، بنابرای��ن ناچارند برای 
حفظ قدرت ارزش پول خود س��راغ بازارهای محدود 
از جمله خودرو بروند. عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شورای اسامی با بیان اینکه نمی توان از مردم 
انتظار داشت به دنبال حفظ ارزش پول خود نباشند، 
بازارهای مناسبی برای  ادامه داد: در ش��رایط نرمال -
سرمایه گذاری در اختیار مردم قرار دارد- خرید خودرو 
انتخاب خوبی برای حفظ ارزش پول نیس��ت اما در 
ش��رایط کنونی که قدرت خرید بشدت کاهش پیدا 
کرده و مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، 
بنابراین سراغ بازار خودرو می روند. نجفی با بیان اینکه 
خ��ودرو گزینه اولویت داری برای س��رمایه گذاری در 
شرایط طبیعی نیس��ت، تصریح کرد: استقبال مردم 
از خرید خ��ودرو به نفع این صنعت اس��ت، چرا که 
مش��کل اصلی هر صنعتی به دست آوردن بازار است 
اما در حال حاضر صنعت خودروسازی بدون کمترین 
هزینه و کوششی بازاری تشنه و چاه ویلی از تقاضا در 
اختیار دارد. وی ادامه داد: باید پیش از آنکه به دنبال 
نصیحت و ارش��اد مردم برای نخریدن خودرو باشیم، 
سیاست گذاران و اداره کنندگان صنعت خودروسازی 
را م��ورد خطاب قرار دهیم که چ��را با برنامه ریزی و 
اقدامات بهنگام ب��رای تولید و تامین کافی، نیاز بازار 
را تامی��ن نکردند. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از 
خودروس��ازی ها بیان کرد: بازار امن و متناسبی برای 
س��رمایه گذاری در اختیار مردم قرار ندارد، در نتیجه 
سرمایه ها به سمت خرید خودرو سوق داده می شود. 
اگر مدیریت کارآمدی بر صنعت خودروسازی اعمال 
می شد، استقبال مردم از خرید خودرو، بهترین شرایط 
را برای خودروس��ازان رقم می زد. عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
وزارت صمت باید تامین و  ب��ازار را مدیریت کرده و 
تولید را اصاح کند، افزود: تدابیر و سیاست های داشته 
یا نداشته در مدیریت این حوزه  وضعیت کنونی بازار 

را رقم  زده است.

وطن امروز  شماره ۲7۴9 سه شنبه  ۴ تیر 1398

هشدار نمایندگان مجلس در گفت وگو با »وطن امروز« درباره سرمایه گذاری در بازار خودرو

اگرخودروبخریدضررمیکنید

صنعت
بورس

گذش��ته دستمزد روز  اقتص�ادی:  گ�روه 
کش��وری  بازنشس��تگی  صندوق 
فهرست حقوق ماهانه مدیران عامل، روسا، اعضای 
موظف و اعض��ای غیرموظف هی��أت مدیره های 
هلدینگ های زیرمجموعه خود را منتشر کرد. به 
گزارش »وطن امروز« سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کش��وری با اشاره به انتشار 
فهرس��ت حقوق و مزایای مدی��ران عامل و هیات 
مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های 
تابع��ه آن در صفح��ه اینس��تاگرام خود نوش��ت: 
»سال های سال است مردم خواهان انتشار عمومی 
حقوق، مزایا و دیگر دریافتی های مدیران هستند اما 
این مهم، همچنان در تعارفات دستگاه های مختلف 
عملی نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. این 

نخستین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، 
اضاف��ه کار، کارانه و پاداش یک دس��تگاه اجرایی 

منتشر می شود و افراد می توانند با مراجعه به سایت 
www.cspf. صن��دوق بازنشس��تگی ب��ه آدرس

ir از جزئی��ات حقوق و مزای��ای مدیران صندوق 
بازنشستگی آگاه شوند«. وی افزود: »در این شرایط 
سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی های چند ده 
میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما 
به درد می آورد بویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی 
داشته و بیش��تر به فکر جیب خودشان بوده اند تا 
جیب بازنشستگان«. وی با تاکید بر اینکه ما نسل 
س��ومی ها در حال عمل به قول مان برای شفافیت 
هستیم، تصریح کرد: »دیگر دستگاه های دولتی، 
حاکمیتی و عمومی را نیز به  چالش اعام حقوق 
دعوت می کنیم تا ش��فافیت را نه در شعار که در 
عم��ل محقق کنند«. بر اس��اس اع��ام صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری، می��زان پرداختی ها در 

هلدینگ ها به شرح جدول است.

اعام دستمزد هیأت مدیره هلدینگ های صندوق بازنشستگی کشوری

عضو موظفرئیس هیأت مدیرهمدیر عاملهلدینگ
 هیأت مدیره

عضو غیرموظف
 هیأت مدیره

1.500.000 – 1.۲50.000-۲6.۲00.000۲۴.700.000صنایع غذایی و کشاورزی
9.700.000۲۲.300.0008.950.000 )غیرموظف(31.700.000نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و فواد
63.000.00051.۲00.000۲7.100.0001.۴00.000حمل ونقل، صنعت، معدن و گردشگری

1.5۴0.00019.500.0001.5۴0.000)غیرموظف(38.۴00.000عمران و ساختمان
600.000--۲6.000.000بیمه، بانک، خدمات مالی و سرمایه گذاری

۲5.600.00019.۴00.000صندوق بازنشستگی کشوری
 ۲0.800.000
)نایب رئیس(

 ۲1.000.000
)عضو هیأت مدیره(

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری                                                                                 مبالغ به تومان است

عضو کمیسیون صنایع مجلس: اگر شورای رقابت نرخ خودروها را تعیین کند قیمت ها بازهم کاهش  می یابد

ب��رای اینک��ه بتوانیم با وج��ود همه 
محدودیت ها، کشور را به نحو مطلوب 
اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصاح ساختاری 
در اقتص��اد و حذف هزینه های غیرضروری هس��تیم. 
به گزارش تس��نیم، اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول 
رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
با بیان اینکه مهم ترین رسالت سازمان برنامه و بودجه 
تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور 
به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه 
کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر 
دوش دارد و همه نهادها، سازمان ها و دستگاه ها نیز 
باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ 

باشند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش هزینه ها 
در ش��رایط فعل��ی ک��ه ب��ا تحریم و 

محدودیت مناب��ع در بودجه روبه رو هس��تیم، اقدامی 
اجتناب ناپذیر اس��ت، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود 
همه محدودیت ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، 
نیازمند جراحی اقتصادی، اصاح ساختاری در اقتصاد و 

حذف هزینه های غیرضروری هستیم.
وی تصریح کرد: خوش��بختانه ام��روز تفاهم خوبی 
میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصاحات 
ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است. 
جهانگی��ری ادام��ه داد: با توجه ب��ه تاکید مقام معظم 
رهبری بر اصاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین 
فرصت برای س��ازمان برنامه و بودجه به منظور کاهش 
اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم 
آمده که از ضروریات و اولویت های اساسی کشور است و 
باید از این فرصت برای پاایش و اصاح ساختار بودجه 
استفاده کرد. معاون اول رئیس جمهور از سازمان برنامه 

و بودجه خواس��ت با جدیت برای مهیا کردن ش��رایط 
اجرای راهکارهای ارائه ش��ده برای اصاحات ساختاری 
در بودجه کش��ور بویژه در حوزه درآمدها و هزینه های 
کش��ور تاش کند و در عین حال، تاکی��د کرد: اتخاذ 
تصمیمات مهم در کشور بویژه در حوزه اقتصاد مربوط 
به رئیس جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم 
مسؤولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع 
را پذیرفته ان��د و باید تاش کرد برای اجرای برنامه ها و 
اصاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس جمهور 
تأمین شود. وی خاطرنشان کرد: باید بودجه دستگاه ها 
و سازمان های غیردولتی که در سالیان گذشته بی جهت 
بودجه خود را به دولت متصل کرده اند حذف شود، زیرا 
در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار 
دارد، کمک به این گونه مؤسس��ات و س��ازمان ها امری 

غیرضروری و ناممکن است.

معاون اول

قیمتخودروهایداخلی)تومان(
بازارکارخانهنوع خودرو

36،100،000۴9،500،000پراید 111
37،381،000۴5،500،000پراید 131
۴0،۲13،000۴6،000،000پراید 151
1۲7،000،000188،000،000چانگان

۴0،000،00053،000،000تیبا صندوق دار
53،۲۴3،00057،500،000ساینا دنده ای

63،158،00080،500،000پژو ۴05
SLX 67،888،00086،000،000پژو

65،578،0008۲،000،000پژو ۴05 دوگانه سوز
5۲،757،000103،500،000پژو پارس

-۴۲،۴81،000پژو پارس TU5 کاس 13
67،۲83،00086.000.000پژو ۲06 تیپ ۲
79،۴18،00010۴،000،000پژو ۲06 تیپ 5

80،75۴،00010۴،000،000پژو 8V ۲06 صندوقدار
)LX( ۴3،597،00085،000،000سمند ال ایکس

EF7 ۴۴،6۴0،00088،000،000سمند
۴7،603،0009۲،000،000سمند دوگانه سوز کاس 16

66،000،00011۴،500،000دنا
-۴6،069،900تندر پاس دنده
76،500،0001۲8،500،000پژو ۲07 دنده ای

1۴۲،700،000۴10،000،000مزدا 3
H30 75،000،000131،500،000 دانگ فنگ

1۲6،000،000190،000،000استپ وی
۲0785،000،00017۲،500،000 اتوماتیک

معاون اول رئیس جمهور و باز هم اظهارات تکراری
جهانگیری: نیازمند جراحی اقتصادی هستیم
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نرخ معاینه فنی خودروها 
55 درصد افزایش یافت

مدیرعام��ل س��تاد مرک��زی معاین��ه فنی 
خودروهای تهران از افزایش حدود 55 درصدی 
ن��رخ معاینه فنی خودروها خبر داد. س��یدنواب 
حس��ینی منش در گفت وگو با فارس، درباره نرخ 
جدی��د معاینه فن��ی خودرو اظهار داش��ت: نرخ 
معاینه فنی از سال 94 هیچ افزایشی نداشت و با 
توجه به باا رفتن هزینه ها، پیگیری هایی صورت 
گرفت و سرانجام در جلسه هیأت دولت افزایش 
نرخ معاینه فنی مصوب ش��د. وی افزود: بنابراین 
براساس این مصوبه از ابتدای تابستان نرخ معاینه 
فنی خودروها از 22 هزار تومان به 37 هزار تومان 
رس��ید و در واقع با افزایش ح��دود 55 درصدی 
همراه بوده است. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه 
فن��ی خودروهای تهران ادامه داد: در حال حاضر 
نرخ معاینه فنی همه خودروهای سبک 37 هزار 
تومان و خودروهای س��نگین 57 هزار تومان در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت که میزان معاینه فنی 
خودروهای سنگین پیش از این 35 هزار تومان 
بود. حسینی منش افزود: خودروهای دوگانه سوز 
عاوه بر ض��رورت انجام معاینه فنی باید مخزن 
CNG و همچنین تجهیزات و قطعات گازسوز 
آن نیز توسط کارشناسان بررسی شود که دریافت 
وجه برای این موضوع متفاوت از معاینه فنی است 

و باید به سازمان استاندارد پرداخت شود.

بهره برداری از ۴ پروژه بزرگ 
ترافیکی  پایتخت

  معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از افتتاح 
4 پروژه بزرگ ترافیکی در پایتخت تا پایان امسال 
خبر داد. به گزارش فارس،  صفا صبوری در مراسم 
افتتاح اتصال کندروی ش��مالی بزرگراه ارتش به 
بزرگراه امام علی)ع( جنوب در منطقه یک تهران 
اظهار داشت: 4 پروژه بزرگ ترافیکی شهر تهران 
شامل زیرگذر کوی نصر، زیرگذر استاد معین در 
خیابان آزادی، فاز یک پروژه ش��هید بروجردی و 
ش��هید رس��تگاری در حال اجراست که تا پایان 
س��ال جاری به بهره برداری خواهد رس��ید. وی 
اف��زود: اجرای پل تقاطع غیرهمس��طح بزرگراه 
ش��هید چمران جنوب به خیابان رش��یدالدین 
فضل اه، تکمیل پروژه 35 متری شهید افتخاری 
و اتصال آن به بزرگراه امام علی)ع( جنوب و اتصال 
امتداد بزرگراه ارتش به بزرگراه لشگرک از دیگر 

پروژه  های ترافیکی در حال اجراست.

افت کیفیت خدمات پرستاری در کشور
عضو کمیسیون بهداش��ت مجلس با تاکید 
بر ضرورت حذف پدیده همراه بیمار از سیستم 
درمانی کش��ور، گفت: حذف ای��ن پدیده زمانی 
ممکن می شود که به ازای هر 3 بیمار یک پرستار 
وجود داشته باشد. حیدرعلی عابدی  در گفت وگو 
با خانه مل��ت، با انتقاد از اینکه کیفیت خدمات 
پرس��تاری به دلیل عدم رعایت تناس��ب میزان 
تخت بیمارس��تانی به کادر پرستاری در کشور 
بشدت افت کرده است، گفت: در هیچ جای دنیا 
به هم��راه بیمار یا عضوی از خانواده بیمار اجازه 
داده نمی ش��ود در بیمارس��تان ها کار پرستاری 
انجام دهد؛  این پدیده در هیچ جای دنیا مرسوم 
نیست و تنها کشوری هستیم که از همراه بیمار 
به عنوان پرس��تار اس��تفاده می کنیم. وی افزود: 
متاسفانه در ایران باید یک نفر از اعضای خانواده 
همراه بیمار باش��د این در حالی اس��ت که این 
پدیده مشکات زیادی را برای بیماران، خانواده 
و سیستم بهداشت و درمانی کشور ایجاد می کند. 
عابدی با انتقاد از اینکه در سال های اخیر نسبت 
به جذب پرس��تار بشدت بی توجهی شده است، 
ادامه داد: با کاهش تعداد پرستاران، حوزه سامت 
با مشکات زیادی روبه رو می شود و انتظار می رود 
با جذب 10 هزار پرس��تار در تیرماه سال جاری 

بخشی از مشکات پرستاران کاهش یابد.

خودروهای شیشه دودی 
جریمه می شوند

رئی��س اداره آموزش های برون س��ازمانی 
معاون��ت اجتماعی و فرهن��گ ترافیک پلیس 
راهور فاتب از ممنوعیت استفاده از شیشه های 
دودی در خودروها خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، س��رهنگ دوم سیدمس��لم 
موسوی پناه اظهار کرد: برابر قانون اقدام به دودی 
کردن غیرمجاز شیشه های خودرو به نحوی که 
اف��راد بیرون از خودرو از فاصله حدود 5 متری 
قادر به دیدن افراد داخل ماشین نباشند، ممنوع 
است و در صورت مشاهده پلیس راهور، متخلف 
مشمول پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 50000 
تومان خواهد بود. س��رهنگ موسوی پناه ادامه 
داد: دودی کردن شیش��ه های خ��ودرو باعث 
کاهش دید راننده در محیط پیرامون خود بویژه 
در شرایط جوی نامناسب و تاریکی هوا می شود 
که این عامل به خ��ودی خود بر وقوع حوادث 

رانندگی تأثیرگذار است.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: سرانجام کارت هوشمند ملی به تولید 
داخلی رسید و نخستین سری کارت های ملی ایرانی 
تحویل متقاضیان شد. به گزارش »وطن امروز«، پس 
از اعمال تحریم های آمریکا و محدودیت های ش��دید 
واردات کارت های هوش��مند، روند تحویل کارت های 
ملی متوقف ش��د و از خردادماه س��ال گذشته کارت 
ملی  حتی به کس��انی که ثبت نام کرده بودند تحویل 
داده نشده اس��ت. سخنگوی س��ازمان ثبت احوال با 
اش��اره به اینکه کارت های هوش��مند ملی به مرور به 
ثبت نام کنندگان ارائه می ش��ود، گفت: تا پایان س��ال 
پرونده کارت هوشمند بسته می شود.سیف اه ابوترابی 
افزود: تاکنون چاپخانه دولت��ی در 2 مرحله تعدادی 
کارت هوش��مند را تحویل ثبت اح��وال داده که میان 
متقاضیانی که در گذش��ته ثبت نام کرده بودند توزیع 
شده است. وی با اشاره به اینکه با افزایش کارت هایی 
که تولید می ش��ود می توانیم به س��رعت آنها را میان 
هموطنان فاق��د کارت توزیع کنیم، گف��ت: در حال 
حاضر حدود 4۶ میلیون کارت هوش��مند ملی صادر 
شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: 
همچنی��ن ۸ تا 10 میلیون نفر نیز کارت هوش��مند 
ندارند و ب��رای ثبت نام نیز مراجع��ه نکرده اند. وی از 

هموطنان درخواس��ت کرد با توجه ب��ه اینکه از اول 
خردادماه ارائه خدمات بانکی فقط با کارت هوشمند 
ملی انجام می شود به همین دلیل افرادی که تاکنون 
برای ثبت نام و دریافت کارت مراجعه نکرده اند هرچه 
زودتر به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. ابوترابی 
گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم 
تا پایان امسال برای همه افراد فاقد کارت ملی، کارت 

ص��ادر کنیم و بدین ترتیب پرونده کارت هوش��مند 
بس��ته خواهد شد. ابوترابی چندی پیش در گفت وگو 
با »وطن امروز«، در رابطه با ش��روع تولید کارت ملی 
هوش��مند در داخل کشور، گفت: بیش از یک سال و 
نیم اس��ت به دنبال تولید کارت ملی هستیم. اما باید 
توجه داشت که برابر بند »د« ماده 4۶ قانون محاسبات 
عمومی متولی تولید اوراق بهادار چاپخانه دولتی است. 

وی افزود: س��ازمان ثبت احوال در زمینه تامین بدنه 
کارت هیچ وظیفه ای ندارد و حتی تراشه گذاری هم به 
عهده ثبت احوال نیست. سخنگوی سازمان ثبت احوال 
اظهار داشت: دوستان ما در چاپخانه دولتی از مدت ها 
قب��ل تمام ت��اش خود را ب��رای تولی��د کارت ملی 
هوشمند بسیج کرده اند. شرکتی هم فعال در زمینه 
تراشه گذاری است؛ در دنیا فقط 4 کشور هستند که 
تراشه تولید می کنند و دلیل آن مقرون به صرفه نبودن 
تولید آن است. بدنه کارت توسط چاپخانه دولتی تولید 
و تراش��ه گذاری آن انجام می شود و در نهایت سازمان 
ثبت اح��وال هویت نگاری کارت ها را انجام می دهد. به 
عبارت بهتر، ثبت احوال در مرحله پایانی صدور کارت 
ملی قرار دارد و تا مرحله هویت نگاری، نهادهای دیگر 
بای��د کار کنن��د. وی گفت: تاکن��ون از جمعیت ۶2 
میلی��ون نفری که واجد ش��رایط دریافت کارت ملی 
هوشمند هستند بیش از 51 میلیون و 500 هزار نفر 
مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده اند و از این جمعیت 
برای نزدیک به 4۶ میلیون نفر کارت صادر شده است. 
پیش بینی ما این است که بین ۸ تا 10 میلیون نفر تا 
پایان امسال مراجعه کنند و مراحل تکمیل اطاعات 

خود را انجام دهند. 

اهمیت  س�عید منتظرالمه�دی*: 
مب��ارزه فراگی��ر، جهانش��مول و 
همه جانب��ه با هیوای ویرانگر و مفس��ده هزارس��ر 
موادمخدر و قاچاق آن موجب شد سرانجام سازمان 
ملل متحد در سال 19۸7 )32 سال پیش( روز 2۶ 
ژوئ��ن را روز جهانی مبارزه با قاچاق و س��وءمصرف 
موادمخدر اعام کند. شعار امسال این روز، »سامت 
توأم ب��ا عدالت و عدالت توأم با س��امت« اس��ت. 
همان گونه که پیداست، شعار دارای 2 مفهوم کلیدی 
است: سامت )Health( و عدالت )Justice(. این 
دو مفهوم کلیدی نیز هم��گام و در پیوند با هم در 
شعار ظاهر شده اند. بنابراین از شعار چنین استنباط 
می شود که سامت، بویژه در قلمروی موادمخدر )و 
عدم گرایش به آن( زمانی پسندیده و مطلوب است 
که به ص��ورت عادانه در بین همگان، صرف نظر از 
ملیت، مذهب، زبان، جنس��یت و قومیت به صورت 
برابر و عادانه توزیع ش��ده باش��د. ب��ه تعبیر دیگر، 
س��امت وقتی رضایتبخش و خوش��ایند است که 

همگان از آن برخوردار باشند و کسی از آن محروم 
نشده باشد. بخش دوم شعار یعنی عدالت همگام و 
توأم با س��امت نیز ریشه در یک باور ژرف و عمیق 
دارد. آن باور این اس��ت ک��ه برای مبارزه با قاچاق و 
سوءاستفاده از موادمخدر ناگزیر باید وسیله و روش 
آن همچون هدفش که از میان راندن اعتیاد و عرضه 
و قاچاق مواد هست نیز پاکیزه و عادانه باشد، چرا 
که بهره   گیری از روش  های ناس��الم و غیرعادانه در 
ترویج س��امت اگرچه در کوتاه مدت اثرات مثبتی 
برجا می گ��ذارد اما در بلندمدت از آن مفس��ده ای 
دیگر برمی خیزد. پس باید به بسط عادانه و پاکیزه 
سامت در جامعه نیز بیندیش��یم. بسط عادانه و 
فراگیر س��امت بی گمان زمانی میسر می شود که 
همگان اع��م از دولت ها، نهادهای مردمی و یکایک 
شهروندان عزم خود را برای مبارزه با این بای قرن 

و پدیده ش��وم موادمخدر جزم کنند و در این مسیر 
از هی��چ تاش مش��روع و عادان��ه ای دریغ نورزند. 
بی نیاز به هیچ گفت وگویی، وقتی سخن از »مبارزه 
با موادمخدر« است فقط روش های مقابله ای نیست، 
بلکه مهم تر از آن روش های پیش��گیرانه نیز مدنظر 
اس��ت، چرا که با به کار بستن روش های پیشگیرانه 
اس��ت ک��ه می ت��وان گروه ه��ای کم سن وس��ال و 
آسیب پذیر را در برابر هیوای تخریبگر اعتیاد مراقبت 
کرد و مانع از فرو افتادن آنان در باتاق وابستگی به 
مواد ش��د. اگرچه روش های پیش��گیری پرشمارند 
ولی همان گونه که ش��عار س��ال های گذشته نشان 
می دهد، از آن میان چند روش سودمندترند؛ یکی 
از آنها، حمایت عاطفی از کودکان و نوجوانان است. 
چنین حمایتی آنان را در برابر بسیاری از آسیب های 
فردی، روانی و اجتماعی واکسینه می کند. عامل دوم، 

آگاهی بخشی عمومی است؛ این رسالت مهم را هم 
نهادهای آموزشی باید انجام دهند و هم رسانه های 
جمعی. عامل پیش��گیرانه سوم، مراقبت از فضاهای 
آسیب پذیر، بویژه اماکن حاشیه ای است؛ این اقدام 
که از آن با عنوان پیشگیری وضعی نیز یاد می شود، 
مانع از آن است که ویروس ویرانگر اعتیاد شهروندان 
جامعه، اعم از حاشیه نش��ین و غیر حاشیه نشین را 
در کام آلودگ��ی خود فرو بلعد. اما در به کار بس��تن 
روش های پیش��گیری نیز هرگز نباید جانب عدالت 
را فروگذاشت. در واقع همسو بودن 2 بال سامت و 
عدالت است که پرواز به سوی شکوفایی و پاکیزگی 
را فراهم می کند. س��رانجام ای��ن نکته را باید به یاد 
داش��ت که با اراده جمعی و با به کار بس��تن دقیق 
روش های علمی؛ هم در مبارزه و هم در پیشگیری 
و توأم ساختن سامت و عدالت، می توان امیدوار بود 
در س��ال های پیش رو دامن جامعه ما از آلودگی به 

ویروس اعتیاد تطهیر شود.
* سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر

آوای شهر
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ثبت احوال: شرکت چاپخانه دولتی ایران تحویل کارت های هوشمند را شروع کرده است

آغاز تولید ملی کارت ملی!

تداوم جنگ با هیوای موادمخدر یادداشت
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فرشته موسوی

فرهاد موحدی

صامره حبیبی

فریادزنان و پای کوبان بفرست
یک چیز برای تیرباران بفرست

هربار دلت کتک متک خواست بگو

پهپاد گران گران به ایران بفرست

کتک متک!
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سر دبیر: فروغ زال
دبیر تحریریه: محسن انصاری نژاد

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون: کامران یاری

دبیرفنی:  مهدی نظری
صفحه آرا: حسین شهریاری مزرعه امامی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym ir :سروش  
tanzym ir :ایتا  
tanzym ir :بله 

اين که دلیل نمی شود!
پیش از مصاحبه با دکتر فرح دیباکام، درباره پهپاد و پژوهش

امین شفیعی

زهرا خاکبازنشونات َمَلکی

چه کسانی نشان های سلطنتی را دریافت کردند؟

بهنام بانی!
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند
پیرزن هم با تولد شادمانی می کند!

کیک من دارد نود شمع و سه تا هم فشفشه
کیک من این روزها آتش فشانی می کند!

هر چه می خواهم که خاموشش کنم این کیک را
فوت من اظهار عجز و ناتوانی می کند!

آنکه گفته عاشق ایران و ایرانی است هم
آمده در جشن من خشتک درانی می کند!

دارم از دنیا عروسان قشنگی حیف که
این یکی بر آن یکی جفتک پرانی می کند!

کل دنیا مهربان هستند با من منتها
چون به ایران می رسم نامهربانی می کند!
کرده ایران با دهان ما همانی را که آن

تکه های آخر قوطی رانی می کند!
خیس گشته پوشکم از ترس موشک هایشان

قدرت آن ها مرا دارد روانی می کند!
گرچه قصد دوستی داریم در ظاهر ولی
هر که دارد دشمنی، با ما تبانی می کند!

کشور من مثل آمریکای احمق نیست چون
حیله ها و دشمنی ها را نهانی می کند!

این ترامپ ساده هی باا و پایین می پرد
مثل آن کاری که هی بهنام بانی می کند!
هر کسی هم نامه ای از سوی آنها می برد
خیط گشته، نامه را آنجا که دانی می کند!
عمر من هم آخرش روزی به پایان می رسد

حق تعالی شادمانی را جهانی می کند!

آن چیست که چیستان است:
جام دارد اما فینال حذفی نیست.
یک طرفه است اما عشق نیست.
در جیب جا می شود اما گوشی

 جی ال ایکس نیست.
بی ثمر است اما سرو نیست.

جا دارد اما یخچال فریزر امرسان نیست.
گابی دارد اما درخت نیست.

برج دارد اما عضو هیات دولت نیست.
نوزاد دارد اما عمه فریده نیست.

شش تاست اما تاس نیست،

تازه شش تا هم نیست و یکی  است!
معنی دقیق »تو آخرش هیچی نمی شی« است اما 

جمله ی بابام به من نیست! 
 راهنمایی

با ضرب المثل زیر قرابت معنایی دارد:
»آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی« 

1- لگن
2- ناهار

3-  آفتابه
4- برجام 

بهزاد توفیق فر

کاریکاتوریست:
محمدحسین بناکاران

کاریکاتوریست:
سید محمدجواد طاهری

آدم کشتن!
محمدعلی شاه و مشروطه

چیستان؟!

حالی  در  محمدعلی شاه   1287 تیر  سوم 
پهلوی چپ همایونی را از روی تخت بلند 
کرد که هنوز آثار قولنج ناشی از به توپ 
بستن مجلس در دنده ها و ستون فقراتش 

مشهود بود.
درحالی که به خارش نواحی شکم ادامه و 
نمایش  را  همایونی  لوزه المعده  خمیازه  با 
تصمیم  رفت.  پنجره  سمت  به  می داد، 
یک  است  باز  دهانش  که  حاا  گرفت 
فلذا گفت:  نشود.  که حیف  بگوید  چیزی 
کشتن.  آدم  برای  می دهد  جان  هوا  این 
توپ  به  جذاب  سناریوی  اینکه  برای  وی 
بستن مجلس را تکمیل کند تا هیچ کس 
در  را  مشروطه  کلمه  استعمال   جرأت 
کلمه  این  باشد،  نداشته  همایونی  محضر 
را به فهرست واژگان بی تربیتی اضافه نمود 
و همانطور که به تقاضای شکمش جهت 

خاریده شدن پاسخ می داد، تصمیم گرفت 
یکی دو تا مشروطه خواه را بفرستد پیش 
بقیه مشروطه خواه ها تا حساب کار دست 

آن یکی بقیه ها بیاید.
مشروطه  از  محمدعلی شاه  اینکه  نه  حاا 
چندشش  یکم  فقط  نه!  بیایدها؛  بدش 
میرزا  شد  آن  بر  که  بود  این  می شد. 
ملک  و  صوراسرافیل  جهانگیرخان 
بزند  را  نفر دیگر  ـ دو  و یکی  المتکلمین 

نفله کند.
وفا  کسی  به  مقام ها  و  میز  این  القصه! 
نمی کند، یک پسر بچه 12 ساله را آوردند 

گذاشتند جایش.
اینجوری  بچه ها  که  موقع ها  آن  البته 
بدو  همان  از  نمی آمدند.  بار  سوسول طور 
پشت  چخماقی  سیبیل  فروند  یک  تولد 
قرتی  به  تارهای صوتی شان  و  بود  لبشان 

بازی اعتقادی نداشت. مردی بودند 
از اولش. البته فرهنگ و پوشش و 

این چیزها هم بی تأثیر نبود...
مثا اگر این شلوار راحتی فاق کوتاه ها 
احمدشاه  بود،  مد  هم  موقع ها  آن 
نهایتا  هم  اسکندرمقدونی  هیچ،  که 

وقت  محله  بندانداز  از  می توانست 
دوره  اینکه  نه  بگیرد  آرایشگاه 

بیفتد تخت جمشید آتش بزند.
سر  زنان  حتی  زمان  آن  در 

من  من  تره...  پرپشت  »ابروی کی 
من من« رقابت جدی داشتند چه 

رسد به مردان. فلذا پسر 12 ساله آن 
موقع خیلی هم مناسب پادشاهی بود 
و شاید اگر موچین اختراع نشده بود، 
اان شاهد مردان بیشتری در کوچه و 

خیابان بودیم.

دکتر را همه مي شناسند. حاا شاید »همه« 
کمي اغراق باشد، اما خیلي ها مي شناسند. 
یا  اگر هم نشناسند، اسمش را شنیده اند 
بشنوند،  را  اسمش  دارند  دوست  حداقل 
چرا که دکتر در اغلب رشته هایي که حتي 
نظر  نرسیده،  بشریت  گوش  به  نامشان 
دارد. پیش از شروع مصاحبه، گفت وگوی 
ادامه  در  را  آن  که  داشتیم  او  با  کوتاهی 

می خوانید!

  چی شده آقای دکتر؟ چرا گریه می کنید؟ ■
پژوهشگر  هواپیمای  یک  بشه؟  می خواستی   چی 

آمریکایی توی اقیانوس هند فرودکرده!

  منظورتون همین پهپاد جاسوسِی گلوبال هاوک  ■
هست؟

 جاسوسی کجا بود آقا! تجسسی بوده یا یه همچین 
چیزی.

  توی آب های ای�ران هم افتاده ظاهراً نه اقیانوس  ■
هند!

 حاا یه کم اینورتر و اونورتر چه فرقی می کنه؟

  اون که فرود نکرده! در حال جاسوس�ی بوده که  ■
سپاه با موشک زده، افتاده.

 اواً که سپاه موشکش کجا بود؟ اینها که نشون میدن 
همه فتوشاپه یا نهایتاً کورل ِدراو!

  رئیس جمهور آمریکا خودش گفته که موشک... ■
 از بس که مأخوذ به حیاست این آدم!

  آخه ترامپ... ■
 نادونی تاکجا؟

  پس آمریکا... ■
 خاک بر سر من!

  کی... ■
 بعید نیست که روسیه زده باشه اصًا...

  اتفاقاً یک هواپیمای جاسوس�ی با سرنشین هم  ■
نزدیکش بوده

 آهان! حتماً روس بوده!

  نه دکتر! اونم هواپیمای جاسوسی آمریکایی بوده  ■
منتها با سرنشین.

 دیدی مادرُمرده داشته کار پژوهشی می کرده، اونا هم 
دانشمنداش بودن...

  کار پژوهشی؟! ■
 آره دیگه! مثًا برای حفظ نسل یوزپلنگ ایرانی توی 

دریای عمان!

  یوزپلنگ توی دریا آقای دکتر؟!! ■
نسل  بذاریم  باید  است  دریا  چون  مگه؟   چیه 
یوزپلنگش منقرض بشه؟ پس به شما جوونا چی یاد 

میدن توی دانشگاه؟

  آخه آقای دکتر! دریا که... ■
بزرگ تر  جلوی  پامونو  بودیم  شما  قد  ما  بسه!   بسه 

دراز نمی کردیم!

  چه ربطی داشت آقای دکتر؟ ■
 می دونی ربطش اینه که ما قدرشناس نیستیم!

  دقیقاً قدِر چی رو باید شناس باشیم اان؟ ■
 چه بدونم! پاَشم یه نامه ای چیزی بنویسم به سفارت 

هلند که جایزه رو ندن به مهناز...

 جایزه چی؟ ■
 چه بدونم! گاوطایی... بُِز ِمسی... پشگل قهوه ای...

  شما خوبین دکتر؟ ■
 اِ اِ اِ... نه یه توئیتی... نه پستی... نه ابراز تأسفی...

  که چرا آمریکا داشته جاسوسی مارو می کرده؟ ■
 یکی نیست بگه اگر سپاه رو محکوم نکنید، فرداروز، 
یا  تمدید می کنه  رو  ننه من گرین کارت تون  دهات 

خرابه...

  معلوم نیست کی به اینا گواهینامه میده دکتر!! ■
 باز اون هفده نفر نامه نوشتن به سازمان ملل...

  میگن ما زاییدیم... ■
 یا اون یکی گفت چهل ساِل...

  بوق هم زیاد می زنن دکتر... ■
 میگم خودم باید برم اونجا... 

  به سامتی، چند وقت... ■
 یا این نخست وزیرشون که اومد باید درباره تضمین...

  آِب... ■
 همین آبه! گوشی ساختن بُردن گذاشتن روی میز 

رئیس جمهور آمریکا!

  بابت بمب اتم... ■
 عجیب قدرشناسن این ژاپنی ها، عجیب! تو سنت قد 

نمی ده یادت نمیاد... آخ! 

  چی شد دکتر؟ ■
 وقتشه...

  اان دکتر؟ اینجا؟ ■
 یه توئیت بزنم با هشتگ #من_هم_پهپادم... شماره 

کارت راحت تره یا شماره حساب؟!

فاخر  نشان  اعطای  از  پس 
بندجوراب به فردی که خدماتی 
نظامی،  در زمینه های سیاسی، 
ملکه  به  خدمت  و  اقتصادی 
که  افرادی  سایر  از  داشته اند، 
نشان های سلطنتی سال 2019 را 

دریافت کرده اند معرفی شدند.

اعطای نشان کیسه آبی ملکه 
به سازمان ملل

سازمان ملل در اقدامی درخور، جنگ 
عربستان و یمن را محکوم کرد. اما خود 

ملکه نیز انتظار آن را نداشت که این 
سازمان یمن را محکوم کند! به سبب 
این توانمندی در   صرف فعل بشوره 
ببره، نشان حمام به سازمان ملل متحد 

اعطا شد.

اعطای نشان دندان سگ 
ملکه به بن سلمان

از عرف مردم  کشتار بی رویه و خارج 
مکدر  را  ملکه  خاطر  چه  اگر  یمن 
ساخت اما باعث نشد تا خدمات ارزنده 
نادیده  را  جنگ  این  در  سلمان  بن 

این  دریافت  شایسته  را  وی  و  بگیرد 
نشان دانست.

اعطای نشان بندتنبان ملکه 
به اسحاق رابین نتانیاهو

در  تورقوزآباد  اندیشمندانه  تئوری 
موشک های  به  نسبت  سخت  رقابتی 
بندتنبانی ترین  برگزیده  فوتوشاپی 
فاخر  نشان  و  شد  سال  استدال 
بندتنبان ملکه به جناب نتانیاهو اعطا 

گردید.

اعطای نشان پوشک مصرف 
شده ملکه به دونالد ترامپ

به واسطه عملکرد خیره کننده در تهدید و 
حمله به ایران، به خصوص ضرب شست 
حیرت انگیز ایشان در فقره سقوط پهپاد 
فوق پیشرفته گلوبال هاوک، سینه ستبر 
دونالد ترامپ شایسته نشان پوشک مصرف 

شده ملکه شناخته شد.
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برزیل جای ایران را در صدر گرفت
صعود به هفته آخر کشید

در پایان هفته چهارم لیگ ملت های والیبال، 
برزیل موفق شد با شکست روسیه صدر جدول را 
از تیم ایران بگیرد. در هفته چهارم مسابقات لیگ 
ملت های والیبال بامداد دوشنبه 2 دیدار برگزار 
شد که برزیل موفق شد با برتری مقابل روسیه 
صدرنش��ین جدول 16 تیمی مس��ابقات شود. 
برزیل که تا پیش از این دیدار تعقیب کننده ایران 
برای صدرنشینی بود، با برتری 3 بر صفر مقابل 
روسیه 30 امتیازی شد و در پایان هفته چهارم 
در رتبه نخست قرار گرفت. ایران 30 امتیازی به 
دلیل داشتن یک شکست بیش��تر از برزیل )2 
شکست( یک رتبه پایین تر از این تیم قرار دارد. 
صعود ایران هنوز قطعی نش��ده و باید در انتظار 
هفته پنجم بود. اگرچه سایت فدراسیون جهانی 
نوشته بود ایران یکی از 6 تیم مرحله پایانی است 
اما این س��ایت یک روز پ��س از آن خبر خود را 
اصاح کرد. در یکی دیگ��ر از دیدارهای برگزار 
ش��ده از هفته چهارم، لهس��تان موفق ش��د در 
دیداری نزدیک با نتیجه 2-3 بر ایتالیا غلبه کند.
برنامه هفته پنجم و پایانی مس�ابقات ایران به 

شرح زیر است:
 هفته پنجم، پلوودیف، بلغارستان

جمعه 7 تیر 1398: ایران - صربستان، ساعت 17
 ش��نبه 8 تی��ر 1398: ای��ران - بلغارس��تان،

ساعت 20:40
یکشنبه 9 تیر 1398: ایران - آمریکا، ساعت 17

مأموریت تیم 3 نفره پرسپولیس در 
استانبول؛ مذاکره با 3 مربی

تیم��ی 3 نفره از باش��گاه پرس��پولیس راهی 
اس��تانبول  ش��د تا مذاکراتی جدی با گزینه های 
جانشینی برانکو داشته باشد. ایرج عرب دیروز به  
همراه امیرعلی حسینی، مسؤول روابط بین الملل 
باشگاه پرسپولیس و یک ایجنت جهت مذاکره با 
مربیانی چون آنته چاچیچ، الکس نوری و ماسیمو 
کاررا راهی اس��تانبول ش��دند. مربیان نامبرده به 
هم��راه مدیربرنامه های خود ه��ر یک به صورت 
جداگانه با عرب نشستی را برگزار خواهند کرد تا 
در نهایت با یکی از این مربیان قرارداد امضا شود. 
نکته قابل توجه اینکه قرار بود مش��اور عرب هم 
همراه او راهی اس��تانبول شود اما مشاجره لفظی 
شدید بین آنها باعث شد امیرعلی حسینی در این 

سفر جایگزین مشاور عرب شود.

قهرمان یونان
به دنبال جذب بیرانوند

باش��گاه یونان��ی ب��رای ج��ذب دروازه بان 
پرس��پولیس آمادگی خود را اعام کرده است. 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش ایران که 
همچنان با پرس��پولیس قرارداد دارد، از کشور 
یونان و تیم المپیاکوس هم پیشنهادی دریافت 
کرده است. مشخص نیست باشگاه پرسپولیس 
ب��ا جدایی او موافق اس��ت یا می خواه��د او را 
حف��ظ کن��د. بیرانون��د پس از درخش��ش در 
جام جهان��ی و لی��گ قهرمانان آس��یا، در جام 
 ملت های آسیا هم خودش را ثابت کرد و حاا

مشتری های زیادی دارد.

سپاهان مشتری بازیکن ذوب آهن شد
باش��گاه س��پاهان ظاهرا  ب��ه دنبال جذب 
مهاج��م خارج��ی ذوب آهن اصفه��ان با یک 
پیش��نهاد خ��وب مال��ی اس��ت. در حالی که 
کی روش اس��تنلی یکی از مهاجمان تأثیرگذار 
سپاهان در فصل گذشته ظاهراً قصد بازگشت 
به این تیم را ندارد، مس��ؤوان این باشگاه به 
دنب��ال جذب اوس��اگونا مهاجم خارجی فصل 
گذش��ته ذوب آهن هستند. این در حالی است 
که برخی فعاان نقل و انتقاات فوتبال ایران 
مدعی ش��ده اند باش��گاه س��پاهان حتی برای 
ج��ذب این مهاج��م رقمی ح��دود 500 هزار 
 دار )ب��ا دار 13 ه��زار تومان��ی رقمی حدود
6/5 میلی��ارد تومان می ش��ود( به این مهاجم 
پیش��نهاد داده اس��ت. ب��ه ای��ن ترتی��ب کار 
ذوب آهن برای حفظ اوس��اگونا سخت خواهد 
ش��د. ای��ن مهاجم فص��ل گذش��ته گل های 
حساس��ی را ب��رای ذوب آهن بوی��ژه در لیگ 
قهرمانان آس��یا به ثمر رساند. پیش از این هم 
امیر قلعه نوی��ی در صحبت هایش اعام کرده 
ب��ود نیم نگاهی به جذب اوس��اگونا دارد. البته 
باید دید باش��گاه س��پاهان واقعا می خواهد با 
چنین پولی این بازیکن را جذب کند یا برخی 
فع��اان نقل و انتقاات برای خراب کردن این 

پیشنهاد چنین شایعه ای را راه انداخته اند.

اخبار مهدی طاهرخانی: آنهایی که کمی حرفه ای و جدی  تر اخبار
فوتبال را دنبال می کنند، همان هایی که تعلق خاطر 
ب��ه رنگ قرمز دارند، همان هایی را می گویم که بعد از 
بردهای برانکو بی توجه ب��ه کری خوانی های رایج در 
فوتبال، فقط از یک چیز ش��اکر بودند؛ شکر از اتمام 
دوره قبل و پایان دال بازی ها برای انتخاب س��رمربی 
خارجی. آن روزهایی که برانکو بود، پرسپولیسی های 
واقعی و آنهایی که درد دوره قبل را کشیده بودند، فقط 
از یک چیز خوش��حال بودند؛ دیگر خبری از انتخاب 
س��رمربی غریبه با فوتبال ما نیست. یک برانکو است 
که حتی آمار بازیکن��ان لیگ یک را دارد، آمار مدافع 
متوس��ط پیکان تهران، آمار نادری ناشناخته و جوان 
در بلژیک و آمار خیلی از چیزها را. یک برانکو بود که 
نه دنبال بمب بود نه خریدهای گران و بی مصرف. کا 
14 بازیکن داشت که بازی بین آنها تقسیم می شد و 
خیال همه آنقدر راحت بود که وقتی شاه مهره ای مثل 
طارمی در پنجره بسته رفت؛ همه گفتند ایرادی ندارد 
برانکو می تواند تیم را قهرمان کند و اعجاب آور اینکه 

کرد. دبل هم کرد.
آرامشی که به یغما رفت ■

اشتباه نشود، این نوش��ته ها در مدح برانکو و باا 
بردن افراطی اش نیس��ت. فقط اشاره به یک دوره آرام 
4 ساله اس��ت که در آن 4 سال هیچ خبری از اخبار 
 گیج کننده ام��روز نبود. حتی اگ��ر برانکو فصل قبل
2 جام را هم به دس��ت نمی آورد باز هم اکثریت، رای 
به ماندنش می دادند چون آن چیزی را به پرسپولیس 
برگردانده بود که سال ها در نبودش، تیم ضربه خورد؛ 
آرام��ش، آرامش و آرامش. حتی وزارت ورزش هم که 
هیچ نقش��ی در ماندن و حضور برانکو نداشت و فقط 
عرضه پراندنش را با انتخاب افرادی همانند ایرج عرب 
و نبی داش��ت، بعد از قهرمانی های قرمز س��ینه سپر 
می کرد و خودش را »سهامدار« موفقیت می دانست. 

تردید دارید؟ سری به توئیتر مازیار ناظمی بزنید.
دالی با طعم اسپاگتی مسموم ■

برانکو رفت و حاا پرسپولیس مانده و دال هایی 
که 4 س��ال تمام لحظه شماری می کردند. هر رسانه 
در حال »پرزنت کردن« یک سرمربی خارجی است. 
اما به طور اتفاقی همه ایتالیایی! عجیب نیست؟ چرا 
فقط ایتالیایی؟ س��رنخ را بگیرید به یک »اتاق واحد« 
می رس��ید که پول ها از آنجا »تخس« می شود. فقط 
گزینه ه��ای ایتالیایی و صد درصد شکس��ت خورده و 
ناکام در آن هس��ت؛ مردانی که هرج��ا رفتند اخراج 
ش��دند. بدون ج��ام، بدون عنوان، ب��دون هیچ نقطه 
درخش��انی. ایرج عرب که حت��ی عرضه راضی کردن 
یحیی گل محمدی »که بزرگ ترین آرزوی زندگی اش 
نشس��تن مجدد روی نیمکت پرسپولیس بود« را هم 
نداش��ت، همچون کودکی معص��وم بین این گرگ ها 

افتاده و خودش هم نمی داند تکلیفش چیست. روابط 
عمومی پرسپولیس هم کا تعطیل و وامانده. همویی 
که یک روز کلمه پر شر »خیریت« را در دهان طارمی 
چپاند تا بدترین مشاوره رسانه ای زندگی اش را به این 
بازیک��ن دهد هم دیگر نمی آید دس��ت کم با تکذیب 

کردن این اسامی کمی به هواداران آرامش دهد.
مدیران قبل چرا ورود نمی کنند؟ ■

کاش همین امروز محمد رویانیان، حبیب کاشانی، 
محمدرضا سیاسی و محمدحسن انصاری فر خودشان 
را به عرب برس��انند و به او بگویند چگونه در گذشته 
وضعی��ت پیچی��ده ام��روز او را داش��تند و چگونه با 
انتخاب های »غلط« روزهای سیاه را به تاریخ قرمزها 
تحمیل کردن��د. کاش رویانیان بیاید و بگوید چگونه 
آن همه پول بی زبان را ه��در داد، بازیکن بزرگ آورد 
اما دست آخر در فاصله یک هفته به آغاز لیگ سراغ 
پیرمردی رفت که اصا نمی دانست ایران کجاست و 
 فوتبالش چیست. رویانیان، خام دال ها شد و بیش از

یک میلیون یورو به مانوئ��ل ژوزه پرتغالی داد و باقی 
ماجرا که احتیاج به بازگویی مجدد ندارد. کاش کاشانی 
بیاید و بگوید چگونه مرتکب اشتباه شد و کرانچار را 
ناگهان آورد و بدتر از همه چگونه او را زود اخراج کرد. 
نتایج خاطرتان هست؟ آنهایی که کمی حرفه ای تر و 
جدی تر فوتبال را دنبال می کنند، همان هایی که تعلق 
خاطر به رنگ قرمز دارند خاطرشان هست چگونه یک 
دهه بی جامی شکل گرفت. خشت خشتش را همین 
مدیران ناآگاه از جریانات فوتبال روی هم گذاش��تند. 
ماتش هم از اتاق دال ها جور ش��د. مهندس��ی اش 
هم روی س��کوها. پای دال ها هم کاما مش��خص؛ 
همان هایی که شماره کارت می گرفتند و بعدش ناگهان 
یک گزینه جدید خارجی در صفحه یک روزنامه های 
 ورزش��ی معرف��ی می ش��د. آخری��ن ب��ار زمانی که
برانک��و آمد هنوز کانال ه��ای تلگرامی اینچنین قوی 
نش��ده بودند. ح��اا دال ه��ا س��راغ »فیک نیوزها« 

می روند و ناگهان می بینید اسم چند ایتالیایی بیکار و 
بی کارنامه، پخش می شود. زبل ترها پول گرفتند و در 
کانال شان گذاشتند، احمق ترهای بی جیره و مواجب 

هم در حال کپی پیست هستند و بیچاره هواداران.
خارجی با کدام شناخت؟ ■

س��وال این اس��ت، چرا باید حتما گزینه خارجی 
جانشین برانکو شود؟ اش��تباهی که رویانیان و باقی 
مدیران س��ابق پرسپولیس کردند و آن روزهای سیاه 
را به ارمغان آوردند باید حاا »چراغ راه« پرسپولیس 
باش��د. مربی خارجی که تا ب��ه حال در فوتبال ما کار 
نکرده، دست کم به یک فصل کامل زمان احتیاج دارد 
تا به ش��ناخت کافی و ازم برسد. طبیعتا این فرصت 
در اس��تقال و پرس��پولیس به هیچ مهره خارجی و 
حتی داخلی داده نمی شود. پس همان طور که آینده 
استقال با اس��تراماچونی کاما نامشخص و پرخطر 
است، پرس��پولیس هم اگر مرتکب چنین اشتباهی 
شود، بدون شک تاوان سنگین تری را بعد از 3 قهرمانی 
متوالی پس خواهد داد. برانکو به عنوان یک خارجی 
وارد پرسپولیس شد اما همین گزینه خارجی، تجربه 
س��ال ها زندگی در ایران را به عنوان مربی و سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران در کارنامه داش��ت. برانکو آنقدر 
ایرانیزه شده بود که می دانست از همان بدو ورود نباید 
کروات بزند چون در اینجا متداول نیست. ُکرواتی که 
قانون ِکروات را می دانس��ت با این وجود در سال اول 
هیچ جامی را صید نکرد. اما به واسطه نزدیکی دست 
پرس��پولیس به جام لیگ پانزدهم که تنها به واسطه 
تفاضل گل به استقال خوزستان فقید رسید، هواداران 
قرمز به برانکو اعتماد کردند و ماحصلش 7 جامی بود 
که در 3 س��ال بعد جارو ش��د. مهم ت��ر از آن 7 جام، 
فینال لیگ قهرمانان آسیا بود که آن هم محصول صبر 
هواداران و اعتمادشان به همه تصمیمات سرمربی تیم 
بود. حتی اخراج ستاره هایی مثل طارمی، رضاییان و 

مسلمان هم مانع این حمایت نشد. 

سومین اشتباه هم از راه می رسد؟ ■
داستان برانکو دس��ت کم برای یکی، دو سال باید 
فراموش ش��ود. اما چاره چیس��ت؟ بهتری��ن راهکار 
استفاده از اش��تباهات مدیران قبل ورود برانکو است. 
هم��ه گزینه هایی که هیچ  ش��ناختی از فوتبال ایران 
ندارند فراموش شوند. آنها زمان کافی ندارند و با توجه 
به باا رفتن س��طح توقع هوادارانی که در این 3 ساله 
در ص��در جدول بودند و جام دیدند، محال اس��ت تا 
نیم فصل کسی تحمل شکست و میانه نشینی جدول 
داشته باش��د. انتخاب یحیی می توانست از بروز یک 
فاجعه جلوگیری کند اما ایرج عرب اصوا  شناختی از 
مناسبات فوتبال ندارد و تصور کرده با گدایی از مدیران 
شهرخودرو می تواند سرمربی موفق شان را برباید. عمل 
ربایش س��رمربی را ع��رب ب��رود از مدیریت ااهلی 
سعودی یاد بگیرد که بدون آنکه منت کسی را بکشند 

راحت مربی تحت قرارداد را ربودند به سمت جده.  
عرب تا امروز 2 اشتباه بزرگ و تاریخی انجام داده 
که هر یک از آنها ب��رای بی اعتبار کردن هر مدیری 
کافی است؛ باز کردن درها برای خروج بدون غرامت 
برانکو و عدم موفقی��ت در راضی کردن یحیی برای 
فس��خ قرارداد با شهرخودرو. اش��تباه سوم که بهای 
سنگین تری هم دارد می تواند انتخاب یکی از همین 
ایتالیایی ه��ای بیکار و بی کارنامه باش��د. ایرج عرب 
که محصول بی درایتی محض وزیر ورزش اس��ت، از 
حراس��ت وزارتخانه یک شبه مدیرعامل پرسپولیس 
ش��د و ناباورانه در حال برگردان��دن قرمزها به دوره 

پیشابرانکو است. 
او تا امروز 2 گام اساس��ی را برداش��ته و اگر وزیر 
همچنان منفعل باقی بماند آن وقت ماموریت نابود 
کردن »موفق ترین پرس��پولیس تاریخ« توسط این 

مدیر »غریبه با فوتبال« به سرانجام می رسد.
این هم ارمغان وزیری که متهم به پرسپولیسی 

بودن بود!

ارمغان وزیری که متهم به پرسپولیسی بودن بود

سیاه بختی

ادامه از صفحه 2 
خبر بعدی که از مایکل داندریا پخش ش��د اما 
حض��ور او و تیمش در پروس��ه بازجوی��ی از برخی 
زندانیان زندان گوآنتانامو ب��ود. از این افراد می توان 
ب��ه ابو زبیده، عبدالرحیم النش��یری و خالد ش��یخ 
محمد اشاره کرد که بعد از مدتی کنگره آمریکا در 
بررسی های خود عنوان کرد طریقه بازجویی از این 
افراد کاما شکنجه بوده است. نکته جالب توجه تر اما 
انتشار خبری است که عنوان می کند او یکی از افراد 
مسؤول در قتل عماد مغنیه در دمشق سوریه بوده 
اس��ت. مروری بر زندگینامه و کارنامه کاری مایکل 
داندری��ا نش��ان می دهد او به ج��ای اینکه ماموری 
اطاعاتی باشد که با اس��ناد و آمار سر و کار دارد و 
قرار است در پروژه ایران در سیا، به دنبال جمع آوری 
اطاعات از برنامه هسته ای و دیگر اقدامات سیاسی و 
اقتصادی ایران باشد، ماموری اجرایی برای پروژه های 
قتل و شکنجه و بویژه عملیات های قتل با استفاده 

از پهپادها است. 
زمان��ی که دول��ت ترام��پ، مای��کل داندریا را 
به عنوان مس��ؤول مرکز عملیات ایران گماشت، او و 
جنگ طلبان��ی که به این مرکز رفتند، تعداد زیادی 
از کارشناسانی را که گمان می رفت دیدگاه هایی غیر 
از دیدگاه پمپئو و بولتون درباره ایران در سر دارند، 

برکنار یا آنها را مجبور به سکوت کردند. 
پیش از این اما در جریان اتفاقات دی ماه س��ال 
96 نیز یک بار دیگر نام مایکل داندریا در رسانه های 
ایران بر س��ر زبان ها افتاد. آن زمان منابع اطاعاتی 
ای��ران اعام کردن��د داندریا مس��ؤول اصلی پروژه 
شروع اغتشاش��ات در ایران بوده و از این طریق در 
پی اجرایی کردن پروژه براندازی در ایران بوده است. 
در عین حال نباید پیشینه کاری داندریا در به راه 
انداختن حمات پهپادی را نیز در شرایط امروز ایران 

و بویژه شرایط حاکم بر دریای عمان نادیده انگاشت. 
مهم ترین محوری که ترامپ اخیرا برای فشار به ایران 
بر آن تمرکز کرده بود، حمله به نفتکش های اماراتی 
و عربستانی و مورد اخیر آن، حمله به نفتکش های 
ژاپنی در دریای عمان است؛ حمله ای که دقیقا چند 
س��اعت بعد از آن انگش��ت اتهام پمپئو و ترامپ به 
س��وی ایران نشانه رفت اما هیچ کشور دیگری ادله 
آنه��ا برای اثب��ات این موض��وع را نپذیرفت. اذعان 
افراد حاضر در نفتکش ژاپنی درباره اینکه پرنده ای 
ناش��ناس این نفتکش را هدف قرار داده و مین های 
دریایی نمی توانسته علت انفجار در کشتی باشد، بر 

ابهامات در این زمینه افزوده است.  
ب��ا دانس��تن اینک��ه داندریا مس��ؤول حمات 
پهپاده��ای آمریکایی بوده و کل این پروژه توس��ط 
او مدیریت می ش��ده اس��ت، حاا می ت��وان تصویر 
درست تری از دایل پر شدن آسمان خلیج فارس  و 
دریای عمان و در برخ��ی موارد حریم هوایی ایران 
از پهپادهای آمریکایی داش��ت. همین 5 روز پیش 
بود که ایران یکی از پهپادهای ده ها میلیون داری 
آمریکا را در حریم هوایی کشورمان مورد هدف قرار 
داد و هواپیمایی دیگر را نیز که دارای 35 سرنشین 
بود تعقیب ک��رد اما به دلیل اینکه هدف قرار دادن 
آن می توانست منجر به کشته شدن سرنشینان آن 

شود، از این مساله چشم پوشی کرد. 
یک��ی از گمانه هایی که درب��اره ورود غیرقانونی 
پهپاد آمریکایی به حریم هوایی ایران مطرح ش��ده 
بود، مساله خرابکاری بود. این موضوع که یک تیم در 
پنتاگون تعمدا دنبال تنش آفرینی با ایران و انداختن 
پوس��ت خربزه زیر پای ترامپ در آستانه انتخابات 

آمریکا هستند موضوعی محتمل است. کما اینکه 
س��ردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاس��داران هم روز ش��نبه تصریح کرد ورود پهپاد 
متجاوز آمریکایی به حریم هوایی ایران ممکن است 
در نتیجه اشتباه یک ژنرال یا یک اپراتور ارتش آمریکا 
انجام شده باشد. بر همین اساس اگر قرار باشد روی 
این گمانه به صورت جدی تمرکز شود، قطعا داندریا 
نامی است که به ذهن برخی افراد متبادر خواهد شد. 
جالب تر اینکه در ماجرای حمله به نفتکش ژاپنی 
نیز، استناد ترامپ به ادعای پنتاگون مبنی بر دست 
داشتن سپاه پاس��داران در این ماجرا و انتشار یک 
فیلم مجهول در این باره، باعث ش��د او در یک برهه 
زمانی دچار بحران بی اعتباری جهانی شود و پس از 
آنکه کسی در دنیا این ادعای او را نپذیرفت؛ پاتریک 
شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا استعفا کرد 
تا ش��اید اندکی از آب رفت��ه اعتبار ترامپ به جوی 
بازگردد. هم در ماجرای حمله به نفتکش ژاپنی که 
بر اساس اظهارات خدمه کشتی، از طریق پهپاد مورد 
اصابت قرار گرفته بود و هم در ماجرای تجاوز پهپاد 
»گلوبال هاوک« به حریم هوای��ی ایران، رد پاهای 
مرموز دیده می ش��ود؛ رد پاهای��ی که قبل از اینکه 
یک طراحی علیه ایران و نقشه ای برای افزایش تنش 
میان واشنگتن و تهران باشد، مانند پوست خربزه زیر 

پای ترامپ است!
پیون�د کانون های ثروت و اطاعات آمریکا در  ■

پروژه تهدید ایران
داندری��ا اما تنها فردی در س��یا نب��وده که به 
دستور مایک پمپئو و جان بولتون به دنبال اجرایی 
کردن پروژه براندازی نظام اس��امی در ایران یا به 

راه انداختن جنگ با ایران است. نفر بعدی در این 
لیس��ت »توماس کاپان« است؛ میلیاردری که 2 
گروه را به کار گرفته تا هر طور ش��ده، پروژه تغییر 
نظ��ام را در ایران پیاده کنند. این 2 گروه عبارتند 
از »اتح��اد در برابر ایران هس��ته ای« و »پروژه ضد 
افراط گرایی«. از ای��ن میلیاردر آمریکایی به عنوان 
دوقلوی داندریا در بیرون از کاخ سفید یاد می شود. 
این 2 گروه و البته ش��خص کاپ��ان پروژه بزرگ 
بی اعتبار کردن و بی احترامی به مسلمانان و بویژه 
ای��ران را در آمریکا پیش می برن��د. کاپان ایران را 
س��رزنش کرده و مدعی می شود داعش را ایران به 
راه انداخته اس��ت. او مدعی شده بود ایران از یک 
گروه سنی اس��تفاده کرده تا نفوذ خود را از پارس 
تا مدیترانه گس��ترش دهد اما این ن��وع اظهارات 
بدون پشتوانه و مضحک در شرایطی بیان می شود 
که رس��انه ها معتقدند این نفرت از ایران به دلیل 
نفرت کاپان از ش��یعیان اس��ت و دلیل اصلی آن 
نیز معامات تجاری ای اس��ت که او به همراه دیگر 
سرمایه گذاران میلیاردر آمریکایی به همراه دوستان 
س��عودی خود در اقصی نقاط دنیا انجام داده اند. با 
این حال به نظر می رس��د پول و اراده سیاسی در 
دوران ترامپ به صورت بسیار متناسبی یکدیگر را 
پی��دا کرده اند و اتحاد ای��ن دو که آن هم بر محور 
دوستی با سعودی هاس��ت، توانسته تیم مشاوران 
جنگ طلب ترامپ را با هم بخوبی هماهنگ کند. 
نکته جالب توج��ه درباره کاپ��ان، طریقه درآمد 
کس��ب کردن او از بی ثباتی در منطقه خاورمیانه 
است. مایک وااس، رئیس گروه »اتحاد علیه ایران 
هسته ای«، در واقع مدیرعامل یکی از سازمان های 

اقتص��ادی  وابس��ته به کاپان با ن��ام »گروه مالی 
تیگریس« است. وی پیش از این نیز در زمان جورج 
بوش به همراه جان بولتون به عنوان نماینده ایاات 
متحده در سازمان ملل فعالیت می کرد. این شرکت 
اقتصادی فعالیت های خاصی در منطقه خاورمیانه 
دارد و آن فاش کردن هویت ش��رکت هایی اس��ت 
که تحریم های آمریکا یا سایر تحریم ها علیه ایران 
را دور می زنن��د و با ایران همکاری اقتصادی دارند. 
این شرکت همچنین در زمینه معدن در کشورهای 
منطقه خاورمیانه سرمایه گذاری انجام می دهد. این 
شرکت البته در زمینه معرفی خود صراحتا به این 
مساله نیز اعتراف کرده است که از »بی ثباتی های 
سیاسی در خاورمیانه « پول درمی آورد و این مساله 
آنطور که چندی پیش مجله »اسلیت« آمریکا به 
آن اش��اره کرد، می تواند تهدیدها و درگیری های 
کوتاه مدت یا بلندمدت ایران با همس��ایگانش و یا 

آمریکا نیز باشد. 
اما این ش��رکت چگونه می تواند از بی ثباتی های 
سیاسی در خاورمیانه س��ود ببرد؟ به نوشته مجله 
اس��لیت، گزارش س��اانه ش��رکت های تولید نقره 
کاپ��ان نش��ان می دهد این ش��رکت به ریاس��ت 
کاپان، از سرمایه گذارانش خواسته توجه کنند که 
»بی ثبات سازی ها در خاورمیانه و خلیج فارس، تنش 
بین هندوستان و پاکس��تان که می تواند به جنگ 
اتمی بین این 2 کش��ور ختم ش��ود و افراط گرایی 
مذهب��ی و تروریس��م در بع��د جهان��ی آن و انواع 
خشونت ها می تواند قیمت نقره را باا برده و قیمت 
سهام این شرکت را نیز افزایش دهد«. سال 2011 
نیز به همین ترتیب وااس که مس��ؤول ش��رکت 

معدنی نقره کاپان در آیداهو آمریکا بود، بیان کرد: 
»درخواست برای س��رمایه گذاری در بخش معدن 
نقره به دلیل ضعیف شدن دار و همچنین اقتصاد 
بی ثبات در اروپا و بی ثباتی ها در منطقه خاورمیانه 

همچنان رو به افزایش است«. 
با وج��ود اینکه کاپان مدعی می ش��ود ارتباط 
مس��تقیمی با ش��رکت های تحت مدیریت مارک 
وااس ندارد اما زمانی که س��فیر فرانسه در آمریکا 
نش��ان لژیون دونور )نشان افتخار( کشورش را به او 
تقدیم می کرد، او در سخنرانی ای عجیب از شرکت 
تحت نظ��ر وااس حمایت کرد و گف��ت: »یکی از 
دوستانم بیان کرده اس��ت که یک روز بچه های ما 
از ما می پرس��ند زمانی که به ه��دف ایرانیان برای 
دس��تیابی به بمب اتم پی بردی��م، چه کردیم. من 
جواب خواهم داد: در این زمان من بخشی از چیزی 
بس��یار بزرگ تر شدم. می دانستم که دانستن اینکه 
چه اتفاقی خواهد افتاد بسیار سخت است اما اگرچه 
»اتحاد علیه ایران هسته ای« موشک های تام هاوک 
و هواپیماهای بمب افکن ندارد ولی ما بیش��تر از هر 
بخش خصوصی و دولتی دیگری در به زانو درآوردن 

ایران در این خصوص نقش داشتیم«.
شبکه اطاعاتی و مالی سعودی � آمریکایی حاا 
این روزها بیشتر از هر زمان دیگری مشغول پیش 
بردن برنامه »فش��ار حداکثری« است؛ برنامه ای که 
فقط هدف قرار دادن یک پهپاد 130 میلیون داری 
آمریکایی نشان داد چقدر آسیب پذیر و ضعیف است. 
می توان مشاهده کرد که کار سازمان اطاعات آمریکا 
این روزها بیشتر از اینکه جمع کردن اطاعات باشد، 
اجیر کردن جنایتکاران جنگی با پول های سعودی 
برای رویارویی با ایران در منطقه اس��ت؛ اقدامی که 
تاکنون ب��ا مواضع و اقدامات بهن��گام و موثر ایران 

بی ثمر مانده است.

»وطن امروز« از نقش »مایکل داندریا«، رئیس مرکز عملیات ایران سازمان سیا در شیطنت های پهپادی اخیر گزارش می دهد
سیاهچاله

ادامه از صفحه 7
کارزار انتخابات��ی امام اوغل��و کام��ا روی��ه ای 
پوپولیس��تی را بازتاب می دهد. او با مردم کوچه و 
بازار براحتی ارتب��اط برقرار می کرد و هرجایی که 
می رفت سلفی هایی با طرفدارانش در بازار و کافه ها 
می گرفت. اگرچه در دوران  بگیر و ببندها و کودتا و 
خودسلطان پنداری آقای رئیس جمهور، شعار مبارزه 
برای دموکراسی و توزیع دموکراسی را انتخاب کرده 
اما فراموش نکنیم که بزرگ ترین مانور او و ائتاف 
مخالفان سکوار اردوغان روی »بی عدالتی« حزب 
حاکمی اس��ت که عنوان عدالت را یدک می کشد. 
آنها لغو انتخابات نخس��ت شهرداری استانبول در 
ماه م��ارس را نماد این بی عدالتی معرفی کردند و 

شبکه های اجتماعی را محل یارگیری از نسل جدید 
ق��رار دادند به طوری که تع��داد دنبال کننده های 
حس��اب توئیتری امام اوغلو ظرف 3 م��اه از 350 
هزار نف��ر به بی��ش از 2/75 میلیون نفر رس��ید. 
همچنین امام اوغلو در روزهای حضور موقتش در 
شهرداری استانبول درست از همان رویه ربع قرن 
پیش اسامگرایان و اردوغان تقلید کرد و به انتقاد 
از هزینه ه��ای غیرمعقول ش��هرداری پرداخت که 
سال ها در دست حزب حاکم وقت بود. اینها همه 
به حامیان اردوغان گوشزد می کند که رقیب جدید 
به طور جدی از عمارت کمال پاش��ای اس��تانبول 
به کاخ آک س��ارای آنکارا می نگرد. پیام پیروزی او 
پس از شرکت در جش��ن هواداران نیز این نگاه را  

بازتاب می دهد. شهردار جدید استانبول مستقیما 
شهردار اسطوره ای را که حاا قبای ریاست مملکت 
بر تن کرده خطاب ق��رار داده و می گوید: »بعد از 
کامل شدن فرآیند قانونی و تحویل دفتر شهرداری 
استانبول، مایل هستم در اسرع وقت شما )اردوغان( 
را ماق��ات کنم و نقش��ه راه و دیدگاه های خود را 
مط��رح و به نظرات و دیدگاه های ش��ما نیز گوش 
کنم«. انگار او حاا خود را رئیس جمهور یک پنجم 
جمعیت ترکیه می داند که چنین پیامی پس از یک 
پیروزی انتخاباتی تاریخی می دهد: »این پیروزی 
نیست؛ این شروع است. این را نیز باید بگویم که از 
فردا، من با همه 16 میلیون نفر )ساکنان استانبول( 

به صورت مساوی رفتار خواهم کرد«.

شکست قطعی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول

کلید پوپولیسم در دست رقیب اردوغان
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درست یک ربع قرن پس از جمله 
تاریخی رجب طیب اردوغان، شهردار 
وقت استانبول که معتقد بود »هر که 
کلید اس��تانبول را در اختیار داش��ته 
باش��د، کلید کل ترکیه را در دس��ت 
خواهد داش��ت«، او این شهر کلیدی 
را از دس��ت داد. حال سوال اینجاست 
که این تنها رخدادی سیاسی است یا 
آغاز  گذاری اجتماعی برای پشت سر 
گذاشتن اس��طوره ای سیاسی به نام 

اردوغان؟
در انتخاب��ات یکش��نبه گذش��ته 
شهرداری استانبول، »اکرم امام اوغلو« 
از ح��زب جمهوری خ��واه خل��ق ب��ا 
فاصل��ه ای ب��ه مرات��ب پررنگ ت��ر از 
انتخابات فروردین ماه گذشته، رقیب 
سرش��ناس خ��ود و یار غ��ار اردوغان 
»بن علی ییلدیریم« را شکست داد. اگر 
در انتخاب��ات اول او با فقط چند هزار 
اخت��اف رای به برتری رس��یده بود، 

این بار با کس��ب ۵۴ درص��د کل آرا در مقابل ۴۵ 
درصد نامزد حزب عدالت و توس��عه، به شهرداری 
بزرگ ترین کانشهر آس��یای صغیر رسید با 77۵ 

هزار رای بیشتر.
این مهم ترین شکس��ت سیاسی حزب  عدالت 
و توس��عه در طول ۱7 س��ال حاکمیت بی چون و 
چرایش بر ترکیه اس��ت. البته اگر آن ۱7 روزی را 
نادیده بگیریم که امام اوغلو پس از اعام پیروزی اش 
در انتخابات اولیه به عنوان شهردار موقت گذراند. با 
توجه به دیگر نتایج انتخابات شهرداری  های ترکیه 
در م��اه فروردین، خارج ش��دن اداره پایتخت  های 
اقتصادی )اس��تانبول(، سیاس��ی )آنکارا(، صنعتی 
)ازمیر و اسکی ش��هر( و توریستی )آنتالیا( و تقریبا 
۱7 شهر بزرگ و کوچک دیگر از دست حزب حاکم 
می تواند زمینه ساز آینده سیاسی بسیار مبهمی برای 

اردوغان باشد. بدون تردید یکی از اصلی ترین دایل 
نارضایتی و افول حزب اردوغان، حضور پرهزینه اش 
در سوریه و حمایت از گروهک های تروریستی در 
طول سال های گذشته بوده که همچنان هم ادامه 

دارد.
 امام اوغلوی ۴9 ساله پیش از برگزاری انتخابات 
تکراری استانبول، ش��کایت رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه درباره انجام تقلب در انتخابات 
اولی��ه را که به لغو آن انجامید، بهانه ای به نش��انه 
ه��راس حزب حاکم از واگذاری کنترل بزرگ ترین 
کانشهر کشور با همه منابع اقتصادی و سیاسی اش 
به رقیب دانست. با این حال رئیس جمهور بافاصله 
پس از شکست دوست نزدیکش در شهر محبوبش، 
با  انتش��ار پیام��ی، پیروزی نام��زد ائتاف جمهور 
را  تبری��ک گفت و آن را نش��انه ای از تحقق اراده 

مل��ی دانس��ت. اراده ای که دس��ت کم در ربع قرن 
گذشته همواره بر مدار مدعیان حقیقی یا پوشالی 
اسام گرایی گشته است.  اردوغان همچنین در پیام 
خ��ود به رقیب از موضع ق��درت آورد: »از این پس 
نیز همانند گذشته در روند پیش رو بدون عقبگرد 
از دموکراس��ی، حاکمیت قانون، صلح، رفاه و ثبات 
کشور، در چارچوب اصول ائتاف جمهور با اتحاد و 
یکپارچگی به سمت اهداف 2023 حرکت خواهیم 
ک��رد«. گویی او اطمینان دارد که در کاخ س��فید 
آنکارا )آک سارای(  به جایگاهی از ثبات رسیده که 
گ��ردش قدرت و آمدن و رفتن احزاب معارض  نیز 

به جایگاهش خدشه ای وارد نمی کند. 
اگرچ��ه مردی که همین 6 ماه پیش به عنوان 
نام��زد جمهوری خواهان پا به معرکه اس��تانبول 
گذاشته بود نه به جوانی و جاه طلبی اردوغان 2۵ 

سال پیش اس��ت و نه روند سیاسی 
در جهان اسام مشابهتی با آن زمان 
دارد اما با توجه به اینکه او مهم ترین 
س��نگر سیاس��ی حزب حاک��م را از 
چنگ ییلدریم، نخست وزیر پیشین و 
جانشین احتمالی اردوغان در آورده، 
می توان گفت که تنها گزینه محتمل 
برای شکس��تن اس��طوره سیاس��ی 
اردوغان اس��ت.  پیروزی س��کوارها 
در اروپایی ترین ش��هر آسیا، می تواند 
تعادل سیاسی فعلی در آناتولی را به 
هم  بزند به طوری که اگر 3 ماه پیش 
پیروزی امام اوغلو به عنوان پیشروی 
جریان ریشه دار حامی آتاتورک یک 
شگفتی محسوب می شد، امروز همه 
از رویکرد اجتماعی جدیدی در ترکیه 
صحبت می کنند. در عین حال فتح 
استانبول توسط دشمنان مردی که 
2 دهه پیش به عنوان فاتح استانبول، 
آنکارا را فتح ک��رده بود، جان تازه ای 
به همه جریان های اپوزیس��یون در این کش��ور، 
از س��کوارها تا کردها بخش��ید تا به امید اقبال 

اجتماعی از تنگنا در آیند.
نخستین ش��هردار سکوار ش��هری که وارث 
قسطنطنیه، پایتخت افسانه ای عثمانی هاست طی 
ربع قرن اخیر، قاعدتا طبق استانداردهای سکوارها 
بی س��واد نیس��ت و تحصیات دانش��گاهی دارد و 
مدیریت تجاری خوانده اما اینکه امام اوغلو سابقا در 
بخش اروپایی استانبول رستوران داری می کرده، او 
را واجد مشابهت هایی با اردوغان می کند که پیش 
از رس��یدن به شهرداری، سر و کارش با راننده های 
تاکسی استانبول بود. سابقه سر و کله زدن با توده ها، 
ب��ه هر دوی آنها توانایی خاص��ی در بهره برداری از 

عوام گرایی )پوپولیسم( بخشیده است.
ادامه در صفحه 6

س��خنرانی یکش��نبه آبه شینزو، 
نخس��ت وزیر ژاپ��ن ب��ه منظور 
کاهش فشار ناشی از حضور نظامیان آمریکایی در 
این کشور در هفتادوچهارمین سالروز پایان جنگ 
اوکیناوا با اعتراض گروهی از مردم همراه ش��د. در 
این سخنرانی تعدادی از مردم با سر دادن شعارهایی 
مانند »این یک دروغ است«، »ما فقط به شعار نیاز 
نداریم« مخالفت خود را با سیاست های دولت ژاپن 
در تغییر م��کان پایگاه نیروی هوای��ی تفنگداران 
دریای��ی آمری��کا از منطقه فوتنما ب��ه هنوکو ابراز 
کردند. البته این اولین سالی نیست که در جریان 
این مراس��م صدای اعتراض��ات به حضور نظامیان 
آمریکایی شنیده می ش��ود و در سال های گذشته 
نیز در جریان سخنرانی آبه شینزو چنین اعتراضاتی 

انجام شده است که آغاز آن به سال 20۱۵ و قرارداد 
سازش فرماندار وقت اوکیناوا با دولت مرکزی برای 
به تعویق انداختن انتقال پایگاه بازمی گردد. تاکشی 
اوناگا، فرماندار وقت اوکیناوا که در آگوست 20۱8 
درگذشت در س��ال 20۱۴ و با حمایت بسیاری از 
مردم این منطقه و فش��ارهای سیاسی که مخالف 
جابه جایی پایگاه آمریکایی بودند به عنوان فرماندار 
انتخاب ش��د. آبه ش��ینزو که به صورت مستمر از 
س��ال 20۱3 در این مراسم شرکت کرده، بار دیگر 
اش��اره ای با انتقال پایگاه آمریکایی ها از فوتنما به 

هنوکو نکرد. یک دانش��جوی 20 س��اله از ش��هر 
نیشیهارا در این باره گفت: هرچند نخست وزیر سعی 
در کاهش فشار ناشی از وجود پایگاه های آمریکایی 
در این منطقه دارد اما او هیچ اش��اره ای به موضوع 
هنوکو نداشت و من احس��اس می کنم او در حال 
کنار گذاش��تن موضوع اس��ت. این در حالی است 
که به گفته کارشناسان، این بزرگ ترین تظاهرات 
ضد آبه شینزو در طول دوران حکومتش به شمار 
می رود. ژاپن ساختار سیاسی پیچیده ای دارد و طی 
۱0 س��ال گذش��ته دولت  های حاکم بر این کشور 

عموما عمری کوتاه داشته   اند. بحران شبه جزیره کره 
در سیاست خارجی و تنظیم مناسبات با آمریکا از 
جمله اصلی ترین مس��ائلی بود که دولت ها در این 

کشور با آن روبه رو هستند.

آیا شکست حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول به منزله آغاز پایان آن خواهد بود؟

کلید پوپولیسم در دست رقیب اردوغان
قدس

معامله قرن مرده به دنیا آمد
منامه، نشستی برای شکست

گروه بین الملل: نشس��ت اقتص��ادی منامه که 
امروز برگزار خواهد ش��د، نخستین گام عملی 
برای اجرای طرح آمریکایی موسوم به »معامله 
قرن« است. آمریکا مدعی است که هدف از این 
نشست در پایتخت بحرین که قرار است 2 روز 
به طول بینجامد، تحقق شکوفایی اقتصادی و 
ارائه طرح هایی برای پیشرفت مردم فلسطین 
است که به عنوان مقدمه ای برای تحقق صلح 
فراگیر با اس��رائیل معرفی می شود ولی به نظر 
بسیاری از کارشناسان، هدف واقعی این نشست، 
نابودی رؤیای مردم فلسطین برای داشتن یک 
کشور مستقل است، البته بسیاری از تحلیلگران 
و مقامات سیاسی بر این باورند این ایده جنینی 
اس��ت که مرده به دنیا آمده و به همین جهت 
نشست منامه را پیش از برگزاری باید شکست 
خورده دانست. خبرگزاری آناتولی با مقدمه باا، 
به بررس��ی ابعاد این نشست پرداخت و نوشت 
معادله »صلح اقتصادی یا پول در برابر زمین« 
که آمریکا با تمام قدرت و نفود سیاس��ی خود 
در تاش اس��ت آن را اجرایی کند، یک مسأله 
آسان و مبتنی بر واقعیت نیست، زیرا همه اقشار 
مردم فلس��طین، با وجود اختافات سیاس��ی 
عمیق، بر ع��دم پذیرش این معامله اتفاق نظر 
دارند. تاکنون به صورت رسمی از طرح »معامله 
قرن« رونمایی نشده است ولی بر اساس آنچه 
در گوشه و کنار گفته می شود، مشخص است بر 
مبنای این طرح، مردم فلسطین مجبور خواهند 
شد درباره شهر قدس و حق بازگشت آوارگان به 
فلسطین، امتیازات زیادی به طرف صهیونیستی 
بدهند. این در حالی است که آمریکا شنبه هفته 
جاری ابعاد اقتصادی »معامله قرن« را تشریح 
و تأکید کرد این طرح شامل سرمایه گذاری به 
مبلغ ۵0 میلیارد دار در نوار غزه، کرانه باختری 
و کشورهای مجاور فلسطین خواهد بود. حسن 
افی، کارشناس فلسطینی مسائل سیاسی اما 
بر این باور است هدف آمریکا از نشست منامه 
و »معامله قرن« این است که مردم فلسطین را 
مجبور کند از رؤیا و حق خود درباره داشتن یک 
کشور مستقل به پایتختی قدس دست بردارند 
و در مقابل ش��رایط اقتصادی آنان بهبود یابد. 
افی به آناتولی گفت هدف واشنگتن این است 
که ملت فلسطین را به گروهی از مردم تبدیل 
کند که فقط به فکر تأمین نیازهای اساسی خود 
باش��ند و به فکر حق خود در تعیین سرنوشت 
و نجات از دس��ت اشغالگری ]صهیونیست ها[ 
نباش��ند. وی با اشاره به اینکه آمریکا در تاش 
است سرزمین فلسطین را به اسرائیلی ها بدهد 
و اموال کش��ورهای عربی را به مردم فلسطین 
ببخشد، خاطرنش��ان کرد آمریکا فکر می کند 
می تواند کاری کند که آنان حقوق مشروع خود 
را از یاد ببرند ولی سرنوشت تاش های آمریکا، 
تا زمانی که طرف فلس��طینی آن را به صورت 

کامل رد می کند، به شکست محکوم است.
ای��ن کارش��ناس فلس��طینی ادام��ه داد: 
»هیچ کس نمی تواند به نیابت از مردم فلسطین 
این معامله را امضا کند، بلکه موضع آنان است 
که همه چیز را تعیین خواهد کرد. تا زمانی که 
از طری��ق مقاومت مردمی، نظامی و سیاس��ی 
آن را نپذیرند، سرنوشت نشست منامه و طرح 
صلح آمریکا، شکس��ت است«. افی با اشاره به 
مخالفت صریح همه طرف های فلس��طینی با 
نشس��ت منامه و »معامله قرن« اظهار داشت 
تاش های آمریکا برای حل قضیه فلس��طین 
از طریق اقتصاد، به این دلیل اس��ت که طرف 

اسرائیلی هیچ راهکار سیاسی را نمی پذیرد. 
نشست منامه برای فروش فلسطین ■

در همین ارتباط، »فایز ابو شماله« تحلیلگر 
مسائل سیاسی فلسطینی با بیان اینکه نشست 
منامه برای فروش س��رزمین فلسطین است، 
تصریح کرد ه��دف آمریکا، ایج��اد طرح های 
اقتصادی »برای ملت فلسطین با پول های عربی 
و نظارت اسرائیلی است تا در مقابل آنان، از حق 
خود درباره کشوری به پایتختی قدس صرف نظر 
کنند«. ابوش��ماله به آناتولی گفت شعار نهایی 
نشس��ت منامه این است که »ملت فلسطین، 
پول به دست آورند تا در خدمت تسلط اسرائیل 
بر سرزمین ]فلسطین[ باشند و امنیت راهبردی 
آن را تأمین کنند«. وی با اشاره به تاش آمریکا 
برای »تثبیت همکاری و عادی سازی ]روابط[ 
بین رژیم های عربی و اسرائیل«، اعام کرد اگر 
توافق ملی فلسطینی بر سر مخالفت با نشست 
منامه شکل گیرد، اسرائیل متزلزل خواهد شد 
و آمریکا نیز به اهدافش دس��ت نخواهد یافت. 
این کارش��ناس سیاس��ی در پایان خاطرنشان 
کرد جنب��ش »حماس« در غزه، تش��کیات 
خودگردان در کرانه باختری و مردم فلسطینی 
حاضر در اراضی اشغالی، باید دست به تحرک 
عملی بزنند که نشست منامه و »معامله قرن« 

را به شکست بکشانند.

چهارگوشه

تهدید ترامپ؛ چین و ژاپن 
مواظب کشتی های شان باشند

رئیس جمهور آمریکا با انتش��ار یک توئیت 
جنون آمیز دیگر، عما دست به تهدید 2 متحد 
سیاس��ی و ش��ریک اقتصادی بزرگ آسیایی 
واش��نگتن زد. دونالد ترامپ نوش��ت: »آمریکا 
نیازی ندارد که در منطقه )خلیج فارس( باشد 
و ما امروز بزرگ ترین تولید کننده س��وخت در 
جهان هستیم«. او همچنین با طرح این پرسش 
که چرا آمریکا باید از کش��تی های کشورهای 
دیگر بدون دریافت حق و حس��اب محافظت 
کند، نوش��ت: »چین، ژاپن و کشورهای دیگر 
باید از کشتی های خود در تنگه هرمز محافظت 

کنند«.

پارلمان انگلیس تخلیه شد
در پی هشدار آتش سوزی، پارلمان انگلیس 
تخلیه شد. خبرگزاری ها در همین راستا اعام 
کردند نمایندگان پارلمان با شنیدن صدای آژیر 
هشدار آتش س��وزی و احتمال تهدید جانی از 
ساختمان خارج شدند. پیش تر و به دنبال آتش  
گرفتن کلیس��ای »نوتردام« در پاریس، درباره 
احتمال آتش س��وزی در س��اختمان پارلمان 
انگلیس هم هشدار داده شده بود. در پی آتش 
گرفتن کلیسای نوتردام، سقف این ساختمان 
فرو ریخت. این حادثه واکنش های فراوانی را در 
سطح جهانی به دنبال داشت. اطاعات رسمی 
بیشتری از واقعه هشدار آتش سوزی در پارلمان 

انگلیس منتشر نشده است.

سوسیال دموکرات های آلمان
 بدون رهبر واحد

سوس��یال دموکرات های آلم��ان به عنوان 
ش��رکای ائتاف چ��پ میان��ه روی متعلق به 
آنگا مرکل قرار است تصمیم بگیرند چطور و 
چه زمانی رهبر جدید خ��ود را انتخاب کنند؛ 
تصمیمی ک��ه می تواند مش��خص کند دولت 
مرکل تا چه زمان دوام خواه��د آورد. در حال 
حاضر سوس��یال دموکرات ه��ای آلمان بعد از 
کناره گیری »آندریا نالس« از رهبری این جناح 
بعد از شکست هایی که در انتخابات مربوط به 
پارلمان اروپا در ماه گذش��ته میادی متحمل 
شدند، درگیر س��ردرگمی و افول جایگاه شان 
در نظرس��نجی ها هس��تند. تاکنون هیچ کس 
کاندیداتوری اش را برای کار سخت رهبری این 
حزب اع��ام نکرده و 3 معاون رهبر این حزب 
که به صورت موقت و مشترکا بعد از استعفای 
نالس این ح��زب را اداره کرده ان��د، هیچ کدام 
مایل به اعام کاندیداتوری  نبوده اند. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، رهبران این حزب 
دیروز نشس��تی درباره فرآین��د و رویه انتخاب 
رهبر جدید خود داشتند. »ارس کلینگبیل« 
 ARD دبیرکل ح��زب به ش��بکه تلویزیونی
اظهار ک��رد اعضای این حزب می خواهند حق 
اعام نظر داشته باشند و او شخصا حامی این 
است که در آینده این حزب با 2 رهبر به صورت 

مشترک اداره شود.

پمپئو در ریاض
وزیر خارجه آمریکا ب��رای دیدار با مقامات 
ریاض وارد عربس��تان س��عودی ش��د. سلمان 
بن عبدالعزیز، پادش��اه سعودی از مایک پمپئو 
آمریکا استقبال کرد. به جزئیات دیدار پادشاه 
سعودی و پمپئو اش��اره ای نشده است. این در 
حالی است که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
نیز به مسقط س��فر کرده تا با مقامات عمانی 
گفت وگو کند. تحوات منطقه خاورمیانه محور 

اصلی این گفت وگو ها محسوب می شود.

بازداشت یک شاهزاده دیگر سعودی
منابع معارض عربستانی از بازداشت »نایف 
بن حثلی��ن« از ش��یوخ قبیل��ه »عجم��ان« و 
دوست نزدیک پادشاه سعودی خبر می دهند. 
»بن حثلین« در نامه ای محرمانه درباره اوضاع 
کش��ور و اقدامات محمد بن س��لمان، پادشاه 
س��عودی را نصیحت کرده ب��ود که همین امر 
موجب صدور دس��تور بازداش��ت وی از سوی 
بن سلمان ش��ده اس��ت. »محمد العتیبی« از 
فعاان حقوق بش��ری عربستان نیز در صفحه 
توئیت��ر خود نوش��ت »بن حثلی��ن« از 2 روز 
قبل عید فطر دیگر دیده نش��ده و کس��ی هم 
نتوانسته با او ارتباط برقرار کند. العتیبی افزود: 
»بن حثلین فردی خوشنام است و بسیاری از 
بازداشت وی شوکه شده اند. او از نزدیکان پادشاه 
اس��ت و همواره به طور علنی از وی و ولیعهد 
تعری��ف و تمجید می کرد اما به نظر می رس��د 
بن س��لمان حتی تحمل یک نصیحت آن هم 
ب��ه صورت مخفیانه را هم ندارد؛ حتی اگر او از 

نزدیکان پادشاه باشد«.
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هفته گذش��ته بود که »سیپرا« 
در گزارش س��اانه خ��ود درباره 
توسعه بی سابقه تسلیحات هسته ای در چهارگوشه 
جهان هش��دار داد. ای��ن گ��زارش به طور جدی 
از احتم��ال وق��وع یک فاجعه هس��ته ای در کره 
زمین پیش آگهی و در عین حال نش��ان می دهد 
آمریکایی ها به ش��کلی دیوانه وار پیشاپیش بقیه 
9  کشور عضو باشگاه هس��ته ای در حال توسعه 
زرادخانه اتمی خود هس��تند. بر خاف تبلیغات 
لیبرال ها، این میراثی اس��ت که از اوبامای ظاهرا 
صلح طلب به ترامپ ماجراجو رس��یده است، چرا 
که نخستین دکترین حمله هسته ای پنتاگون در 
دوران پساجنگ سرد، در دولت دموکرات ها وضع 
ش��د و ایحه بودجه تقریبا ی��ک تریلیارد داری 
برای نوس��ازی زرادخانه  های هس��ته ای آمریکا را 
شخص باراک اوباما به کنگره فرستاد و توسط ابی 
تسلیحاتی »رایثئون« آن را در هر دو طبقه مجلس 
به تصویب رساند. حتی دکترین بسیار خطرناک 
»حمل��ه هس��ته ای مح��دود« با توجی��ه خاص 
شش��لول بندهای غرب وحشی؛ یعنی مجاز بودن 
جنایت کوچک برای پیشگیری از جنایت بزرگ 
مفروض نیز محصول حکومت 8 ساله دموکرات ها 
در کاخ س��فید است. آنها این روزها درباره افتادن 
بزرگ     ترین زرادخانه غیرمتع��ارف جهان و حکم 
حکومتی استفاده از آن به شکل محدود به دست 
دیوانه ای به نام ترامپ هشدار می دهند تا بر رفتار 
غیرمسؤوانه خود در سال های گذشته سرپوش 
بگذارند. طبیعی است که روس ها به عنوان رقیب 
هسته ای سنتی آمریکا بیش از سایر کشورها درباره 
رشد سرطانی دکترین هسته ای واشنگتن نگران 
باشند. با کوتاهی عامدانه اوباما و لجاجت جاهانه 
جانش��ین جمهوری خواه او در کاخ سفید، پیمان 
استارت جدید که 2 سال دیگر به پایان می رسد، 
باتکلیف به حال خود رها شده و نه فقط ترامپ، 
بلکه دولت سایه آمریکا در مقابل درخواست  های 
مکرر روس��یه برای انعقاد پیمان جدید در زمینه 
خلع س��اح هس��ته ای بی تفاوت اس��ت.  وزارت 
خارجه روس��یه در آخرین س��فر مایک پمپئو به 
خاک این کشور س��ندی را منتشر کرد مبنی بر 
اینکه ط��رف روس آماده از س��رگیری مذاکرات 

مربوط به ثب��ات راهبردی و 
بررسی پیشنهادات مشخص 
آمریکا درب��اره انعقاد پیمان 
جدید در زمینه خلع ساح 
هسته ای بوده که اوایل سال 
20۱9 ترام��پ مطرح کرده 

ب��ود اما وزیر خارجه آمریکا آش��کارا از مذاکره در 
این باره شانه خالی کرده است. در این سند یادآوری 
ش��ده طرف آمریکایی اجازه نمی دهد تا اطمینان 
حاصل شود که سکوهای پرتاب موشک هایی که 
در چارچوب پیمان مربوط به کاهش تس��لیحات 
راهبردی تهاجمی منع شده اند، به وضعیت قبلی 
خ��ود بازگردند. حال معاون وزیر خارجه روس��یه 
صریحا درباره عواقب خطرناکی که جنون هسته ای 
یانکی ها ب��رای کل جهان دارد هش��دار می دهد. 
»س��رگئی ریابک��وف« در مصاحب��ه ای تصویری 
که دی��روز روی تارنمای روزنامه »کامرس��انت« 

پرتیراژترین روزنامه روس��یه 
منتشر شد، نگرانی های مسکو 
درباره این سیاس��ت بس��یار 
خطرناک رقیب غربی را مطرح 
کرد. در ای��ن ویدئو ریابکوف 
گفت: »این استدال مقامات 
آمریکای��ی که جنگ هس��ته ای می تواند محدود 
باشد، سیاستی بسیار خطرناک و بی ثبات کننده 
اوضاع بین المللی بوده و ممکن اس��ت بسیاری از 
کشورها را تشویق به افزایش ساح های هسته ای 
خود کند. در دکترین هسته ای جدید آمریکا نه تنها 
امکان پیروزی در جنگ هسته ای مورد توجه قرار 
گرفته، بلکه قصد این کشور برای توسعه امکانات 
خود در این راستا، از جمله تسلیحات نظامی دارای 
قدرت هسته ای کم است که امکان استفاده از آنها 
در میدان جنگ را بعی��د نمی دانند«. از نگاه این 
دیپلمات ارش��د ۵9 ساله روس که از هنگام ورود 

به  برج مشهور خیابان آربات، مقر اصلی دستگاه 
دیپلماسی روسیه در زمینه مذاکرات خلع ساح 
هس��ته ای درگیر بوده          ، یانکی ها ب��ه مرحله ای از 
توهم رسیده  اند که سر آن ندارند در آینده نزدیک 
ب��رای تصویب بیانیه مش��ترک درب��اره غیرقابل 
قبول بودن جنگ هسته ای و لزوم تقویت امنیت 
راهبردی  جهان کام��ی یا قدمی صرف کنند و 
حتی پیش��نهاد صریح و مستقیم پاییز پارسال از 
سوی روس ها در این زمینه را نادیده گرفتند. ماه 
اکتبر 20۱8 بود که مسکو به واشنگتن پیشنهاد 
امضای بیانیه مشترکی درباره غیر قابل قبول بودن 
جنگ با استفاده از ساح های هسته ای و تقویت 
ثبات راهبردی را ارائ��ه داد اما مقامات آمریکایی 
ب��دون هیچ توجیه رس��می با ای��ن کار مخالفت 
کردند تا نیت خود برای جنگ افروزی هس��ته ای 
را در عرص��ه جهانی به نمایش بگذارند.  موافقت 
مقام��ات واش��نگتن با امضای ای��ن طرح بخوبی 
مقاصد ایاات متحده متحده را نش��ان می دهد، 
در حالی که رهبران این کش��ور باید به  یاد داشته 
باش��ند که در اختیار داش��تن س��اح هسته ای 
مسؤولیت بسیار سنگینی بر دوش آنها قرار داده 
است و نقص سیستم بین المللی کنترل تسلیحات 
می تواند عواقب فاجعه آمیزی در پی داشته باشد. 
ریابک��وف ک��ه 2 س��ال را به عنوان کنس��ول در 
سفارتخانه کشورش در واشنگتن سپری کرده، با 
ش��ناختی کافی از ذهنیت آمریکایی ها می گوید: 
»بدین ترتیب تصویر بسیار نگران کننده ای جلوی 
روی ما به  وجود آمده اس��ت. احس��اس می شود 
سطح وس��یعی از جامعه از جمله نسل بازی های 
رایانه   ای، تصور غیرمسؤوانه ای درباره استفاده از 
توان نظامی، از جمله عامل هسته ای پیدا کرده  اند 
که این برخورد بس��یار خطرناک است«. او عقیده 
دارد آمریکا با اتهام پیش دستانه به روسیه به قصد 
حمله هسته ای محدود، سعی دارد سیاست خود 
در نقض تعهدات��ش در این زمینه را توجیه کند. 
ریابکوف یادآور شد ایاات متحده برای خارج شدن 
از پیمان مربوط به موشک های برد کوتاه و متوسط 
هم همین برخ��ورد را داش��ته و اکنون وضعیت 
مشابهی پیرامون پیمان مربوط به ممنوعیت جامع 

آزمایشات هسته ای به وجود آمده است.

هشدار معاون وزیر خارجه روسیه درباره خطر دکترین جنگ هسته ای محدود آمریکا برای جهان
ریابکوف: آمریکایی ها فکر می کنند
جنگ هسته ای بازی رایانه ای است!

نخست وزیر ژاپن با بزرگ ترین تجمع اعتراضی ضد خود مواجه شد
آبه در محاصره خشم اوکیناوا

جنگ سرد

شرق دور

پازل
عواقب فاجعه آمیز نقض پیمان  های هسته ای توسط آمریکا

کامرسانت دیروز همچنین بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره همین موضوع را منتشر کرد که با یادآوری 
پیشنهاد اکتبر گذشته          ، عواقب فاجعه آمیز نقض سیستم بین المللی کنترل تسلیحات توسط کشوری که 
مسؤولیت سنگین برخورداری از زرادخانه هسته ای را بر عهده دارد، به طرف آمریکایی گوشزد می کرد.
این بیانیه همچنین بازگشت واشنگتن به دکترین جنگ محدود هسته ای را به منزله آمادگی دولت ترامپ 
برای نقض رعایت پیمان مربوط به ممنوعیت جامع آزمایشات هسته ای دانسته است. در این بیانیه آمده 
است: »ازم است بار دیگر با ابراز نگرانی جدی به این نکته اشاره شود که ایاات متحده در حال بازگشت 
به برنامه های هسته ای مربوط به 60 سال قبل است؛ زمانی که جنگ هسته ای محدود بین 2 ابرقدرت وجود 
داش�ت. این مسأله احتمااً به دلیل افزایش تمایل طرف آمریکایی برای خودداری از اجرای تعهداتش در 
چارچوب این توافقنامه است. اظهارات مقامات رسمی آمریکا درباره طرح های مربوط به استقرار ساح های 
هسته ای با قدرت کم، حتی در خاک سایر کشورها، به  وضوح توجیهی برای گسترش استفاده از ساح های 
هس�ته ای در نیروهای مسلح آمریکا با هدف تقویت توان نظامی خود در سراسر جهان است... آمریکا با 
چنین اقداماتی نه تنها امکان استفاده از ساح های هسته ای را پایین نمی آورد، بلکه نشان می دهد دقیقًا 
این آمریکایی ها هس�تند که بر این دکتری�ن در جهت افزایش تنش تکیه کرده اند. این عامت بس�یار 
نگران کننده ای است که دکترین جدید هسته ای آمریکا استفاده از این نوع ساح برای کمک به نظامیان 

آمریکا و تأثیر آن بر به پیروزی رسیدن آنها در مناقشات نظامی را مورد تأیید قرار داده است«.
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سینما

سبقت آبیار از تبریزی
 در گیشه سینماها

در حال��ی که جدیدترین س��اخته نرگس 
آبی��ار، نیم میلی��ارد تومان از آخرین س��اخته 
کمال تبریزی عقب افتاده بود، پس از 3 هفته 
از آغاز اکران این عقب ماندگی را جبران کرد و 
به صدر گیشه فروش فیلم های اکران عید فطر 
آمد. به گزارش فارس، »ما همه با هم هستیم« 
کمال تبریزی که از پانزدهم خردادماه گذشته 
در س��ینماهای کشور اکران ش��ده و طی این 
مدت صدرنش��ین گیش��ه فروش بود، بااخره 
روز گذش��ته این جایگاه را به »ش��بی که ماه 
کامل شد« نرگس آبیار واگذار کرد. این تغییر 
در فروش گیش��ه ثابت کرد تبلیغات چهره به 
چهره از دیگر گونه های تبلیغ مؤثرتر است. به 
همین دلیل، »ما همه با هم هستیم« � با وجود 
بهره مندی از بازیگران مشهور � به دلیل اینکه 
در نظرات مردمی فیلمی گنگ و نامفهوم اعام 
شده، روند فروش نزولی را طی کرده است. در 
مقابل، فیلم جدی و نفس��گیر »ش��بی که ماه 
کامل ش��د« پس از تمجیدهای بسیار از سوی 
تماشاچیان، روز به روز مخاطبان بیشتری پیدا 
کرده و روندی صعودی را در گیشه تجربه کرده 
است. البته از نظر تعداد مخاطب همچنان »ما 
همه با هم هس��تیم« جلوتر از »ش��بی که ماه 
کامل شد« قرار دارد اما فروش آن کمتر است. 
احتمااً دلیل این موضوع، پرمخاطب شدن در 
سانس های نیم بهاست. تا پایان روز دوم تیرماه، 
»ش��بی که ماه کامل ش��د« ۶ میلیارد و ۶۴3 
میلیون تومان بلیت فروخته، در حالی که »ما 
همه با هم هستیم« ۶ میلیارد و ۵۶3 میلیون 
تومان فروش داش��ته است؛ یعنی ۸۰ میلیون 

تومان کمتر.

تصاویر دیده نشده از آسیب های 
مواد مخدر در شبکه مستند

مس��تند »مخ��در، کاف س��ردرگم« به 
کارگردانی محمد کارت در بیست وهشتمین 
قسمت از فصل سوم برنامه »به اضافه مستند« 
روی آنتن ش��بکه مس��تند خواه��د رفت. به 
گزارش »وطن امروز«، جدیدترین قس��مت از 
برنامه تلویزیونی »به اضافه مستند«، با پخش 
و بررس��ی مس��تند »مخدر، کاف سردرگم« 
به کارگردانی محمد کارت از ش��بکه مستند 
پخش خواهد ش��د. در این قس��مت و پس از 
پخش مستند، سردار زاهدیان، رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر و محمد کارت، کارگردان 
این مستند میهمان این برنامه خواهند بود و با 
موضوع مبارزه با مواد مخدر در کشور، عملکرد 
ارگان ها و س��ازمان های درگیر با این موضوع 
و فعالیت ه��ای اجتماعی تش��کل ها صحبت 
خواهند کرد.  مس��تند اجتماعی - تلویزیونی 
»مخدر، کاف سردرگم«، گزارشی موشکافانه 
و انتقادی از فعالیت ارگان ها و س��ازمان های 
مس��ؤولیت دار در حوزه مب��ارزه با مواد مخدر 
اس��ت و نگاهی به وضعیت کنونی کش��ور در 
این حوزه دارد. این مستند ۴۸ دقیقه ای که به 
کارگردانی محمد کارت تولید شده است، برای 
نخستین بار در برنامه به اضافه مستند پخش 
خواهد ش��د. این قسمت از برنامه سه شنبه ۴ 
تیر س��اعت 2۰:3۰ از ش��بکه مستند پخش 

خواهد شد.

کتاب بران، یک اتفاق ویژه کتابی 
در قلب فرهنگی تهران

آیین کتاب بران از ترنجستان 
سروش به فروش��گاه جدید 
پنجش��نبه  اس��م«،  »کتاب 
شش��م تیرماه برگزار خواهد 
شد. به گزارش »وطن امروز«، 
در ای��ن آیی��ن همراهان و مش��تریان و اهالی 
فرهنگ و ادب به یاری اداره کنندگان فروشگاه 
کتاب اس��م خواهن��د آمد ت��ا کتاب های خود 
را به فروش��گاه جدید برده و خانه خود را آنجا 
بنا کنند. فروشگاه کتاب اسم از هفته آینده در 
خیابان انقاب بین ابوریحان و فلسطین با ۴۰۰ 
مترمربع مساحت و 7 بخش بازگشایی خواهد 

شد و آماده استقبال از مشتریان خواهد بود.
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كدام فیلمنامه ها مجوز ساخت گرفتند؟روزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
فیلمنامه های »اورکا« به تهیه کنندگی س��یده فاطمه ابوالقاس��می و کارگردانی سحر مصیبی هروی، »جنایت بی دقت« به 
تهیه کنندگی نگار اسکندرفر و کارگردانی شهرام مکری، »کافه عشق« به تهیه کنندگی محمدحسین فرحبخش و کارگردانی 

آرش معیریان و »آژیر بی صدا« به تهیه کنندگی سیدامیر پروین حسینی و کارگردانی رضا مقصودی پروانه ساخت گرفتند.

مستند

خبر

اسماعیل امینی، شاعر و طنزپرداز:

 جای طنز و كمدی
 در كشور عوض شده است

اسماعیل امینی با بیان اینکه امروز عده ای به جای استفاده از کمدی و 
خنداندن، مدام واژه طنز را فریاد می زنند، گفت: این در حالی  است که تفاوت 
این دو را نمی دانند و از همین رو در پس تولیدات رسانه ای شاهد گسترش 
اندیشه و عمق طنز نیستیم. به گزارش »وطن امروز«، اسماعیل امینی، استاد 
دانشگاه و کارشناس حوزه ادبیات درباره وضعیت طنز در کشور گفت: امروز 
در حوزه طنز مکتوب، کتاب طنز و جلسات و محافل، وضع طنز خوب است 
اما در رسانه ها بویژه رسانه های مجازی حال طنز اصا خوب نیست. با نوعی 
عصبانیت مواجهیم، متاسفانه این عصبانیت در کتاب های تئوری هم جا باز 
کرده و عما می گویند هدف طنز خالی کردن باد غرور دیگران اس��ت، در 
حالی  که طنز، دوستانه است و اصاً نه در پی گرفتن حال کسی است و نه 
می خواهد کسی را از میدان به  در کند. من اصاً اهل سینما و تئاتر نیستم 
ولی تولیدات اخیر را می دانم شرایط خوبی ندارد. متأسفانه ما جای کمدی و 
طنز را جابه جا گرفته ایم. نمی دانم علتش چیست؟ شاید تصور می شود طنز 
بار معنایی بهتری دارد یا کاس کاری آن بااتر است، در حالی  که اکثر آثار 
تولید شده کمدی است و ردپای طنز را نمی بینیم. طنز دارای یک اندیشه 
بنیادی و اساسی است، می خواهد حرفی جدی بزند، برای رفع مشکات و 
معضات حرف می زند، در حالی  که کمدی فقط جنبه خندیدن و سرگرمی 

دارد و عماً چیزی به انسان اضافه نمی کند.

                                                                   تازه ترین خبرها از یک پروژه الف ویژه سیما

ساخت دكور 2 شهر اصلی مصر برای سریال 
»حضرت موسی)ع(«

احمد میرعایی ضمن اش��اره به بهبود وضعیت جس��مانی جمال شورجه، 
کارگردان سریال تلویزیونی »موسی)ع(« از آغاز ساخت دکورهای این مجموعه 
در آینده ای نزدیک خبر داد. به گزارش »وطن امروز«، سریال تلویزیونی »حضرت 
موس��ی)ع(« یکی از پروژه های عظیم رس��انه ملی است که قرار بود ساخت آن 
از زمان مرحوم فرج اه سلحش��ور آغاز ش��ود ولی با بیماری و درگذشت او، کار 
به جمال ش��ورجه سپرده شد. ش��ورجه نیز از مدتی پیش درگیر بیماری شده 
است اما این پروژه این روزها مراحل مقدماتی پیش تولید خود را سپری می کند. 
احمد میرعایی، تهیه کننده س��ریال »موس��ی)ع(« در گفت وگو با مهر، درباره 
ش��رایط پیش تولید پروژه تلویزیونی »موسی)ع(« به کارگردانی جمال شورجه 
نیز توضیح داد: کارهای پروژه »موسی)ع(« در جریان است و با حضور مشاوران 
شورجه پیش می رود. این تهیه کننده با اشاره به اخبار جدید از پروژه اظهار کرد: 
طی روزهای آینده ش��روع کار ساخت کمپ را خواهیم داشت که مرکزی برای 
کارگاه ها و پشتیبانی اصلی تولید سریال خواهد بود. همچنین در آینده نزدیک 
ساخت دکورها را نیز در دستور کار خواهیم داشت؛ 2 شهر اصلی مصر در شهرک 
س��ینمایی ایجاد می شود و از دکورهای س��ریال »یوسف پیامبر« نیز استفاده 
می کنیم. میرعایی در پایان درباره تصویربرداری پروژه در کشورهای خارجی نیز 
اظهار کرد: تصمیم نداریم به کشور دیگری برویم، برای ما ساخت خوب و قوی 

سریال مدنظر است و امکاناتی هم که نیاز داریم در داخل فراهم است.

احسان سالمی: اگر اهل حضور در نمایشگاه های كتاب باشید، احتماا هر بار با نام ناشرانی روبه رو شده اید كه بسیاری از آنها برای شما جدید 
و تازه بوده اند؛ ناشرانی كه كتاب هایی در حوزه های مختلف از دیوان حافظ و كلیات سعدی و اشعار فروغ فرخزاد گرفته تا كتاب های آشپزی 
و تعبیر خواب و ... منتشر می كنند! اما واقعیت آن است كه نبض بازار كتاب حداقل در میان مخاطبانی كه به دنبال خواندن كتاب هایی تازه 
و جذاب هستند، در اختیار تعداد محدودی از ناشران است؛ ناشرانی كه بعضی از آنها با وجود جوان بودن، كارهای بزرگی در زمینه جلب 

مخاطب انجام داده اند و برخی دیگر نیز بعد از مدتی ركود، دوباره به چرخه اصلی رقابت در صنعت نشر بازگشته اند و تبدیل به رقبای 
قدرتمندی برای بسیاری از ناشران قدیم و كم كار و خسته این روزها شده اند، هر چند كه مشكات این روزهای صنعت نشر، مشكات آنها 

هم هست ولی تاش كرده اند در این رقابت سخت، تنه به تنه بزرگان بزنند.

دیروز ب��رای چندمین بار در امس��ال به دیدن 
یک اثر نمایشی نشس��تم که رنگ وبوی قصه  های 
کردستان زیبا و مردم خونگرمش در لحظه لحظه 
نمایش با حفظ اصالت لهج��ه و بیان کردی کاما 
مش��هود بود. کارگردان اثر با تکیه بر بیان و ادبیات 
عامه کردی، هم در راس��تای اهداف نمایشنامه گام 
برداشته بود و هم یکی از مشکات پیش روی زندگی 
یک خانواده کردزبان را در جامعه تهران امروز مورد 
بررس��ی قرار می داد و این یعنی وفاداری به اصل و 
اصالت داستان، با اینکه می توانست صرفا در این اثر 
به لهجه کردی اکتفا کند اما به صورت کاما زیرکانه 
و هنرمندانه، در میان ه��ر چند دیالوگ، جمله ای 
به زبان کردی تحویل مخاط��ب می داد؛ آن هم به 
صورتی ک��ه مخاطب با رفتار بازیگر متوجه مفهوم 
جمله بش��ود. این یعنی ترویج فرهنگ و افتخار و 
اعتبار دادن به زبان مادری، این یعنی هنرمند نه تنها 
به آثار خود نگاهی مبتنی بر محتوا دارد، بلکه سعی 
دارد همین محتوا را به ش��کلی دلخ��واه و حتی با 

اس��تفاده از زبان مادری اش به مخاطب ارائه کند و 
البته مخاطب نیز در نمایش با او ناخودآگاه همزبان 
و همراه می شود. وقتی از سالن نمایش خارج شدم 
با آنکه اصا به زبان کردی اشراف نداشتم اما درگیر 
محتوای نمایش ش��ده بودم و البته مهم تر اینکه به 
این نیز فکر می کردم که من به عنوان یک نویسنده 
و کارگردان با اصالت آذری تا به امروز چقدر تاش 
کرده ام که در خدمت زبان فاخر آذری باشم؟ گاهی 
به پیشکس��وتان خودم در هنرهای نمایشی نیز در 
ذهنم خ��رده گرفتم که چرا آثاری را با زبان مطلقا 
آذری روی صحنه نبرده یا کمتر به این شیوه عمل 
کرده اند. البته حقیقت ماجرا این است که در حال 
حاض��ر تئاترهایی ب��ا زبان آذری ک��م روی صحنه 
نداریم اما تئاترهایی با این شرایط یا مطلقا با موضوع 

و محتوای طنز روی صحنه اس��ت یا در برخی آثار 
عموما برای رفع خستگی مخاطب یا ایجاد موقعیت 
کمیک از زبان آذری یا بازیگر آذری زبان اس��تفاده 
می شود. ایجاد این تفکر در جامعه که یک نمایش 
آذری صرفا یک نمایش توأم با طنز یا رقص محلی 
است ریشه    اش کجاس��ت؟ البته که رقص محلی و 
موسیقی فاخر آذربایجان یکی از ارکان مورد استفاده 

در یک نمایش به زبان آذری است اما به شرطی که 
در خدمت محتوای نمایش باش��د نه اینکه اصل و 
هدف نمایش را به سمت طنز سوق داده و مخاطب 
را از تفکر دور کند. البته باید گفت نمایش های محلی 
خاصی هم داریم که کاما محتوامحور هستند که از 
قدیم مردم آذری زبان با آن آشنایند. به طور مثال، 
سال هاست با تکمچی موسیقی را به خدمت محتوا 
گرفته ایم و این نمایش ها مخاطبان خود را در میان 
عموم آذری زبان ها داشته و اخیرا در میان جشن های 
نوروزی پایتخت نش��ینان عاقه مندان خود را پیدا 
کرده اس��ت، هر چند در مقابل استعداد محتوایی 
فرهن��گ و اجتماع بزرگ آذربایجان بس��یار اندک 
اس��ت. در میان تمام هنرمندان آذری زبان، شاعران 
آذربایجان از پیشگامان ایجاد موقعیت همگرایی و 

ترویج زبان آذری میان مردم جامعه بوده اند. به طور 
مثال، عموم اهل ادب و هنر با اشعار ترکی شهریار 
مانند حیدربابا مأنوسند یا هنرمندان موسیقی نیز 
مکرر از این اشعار در قطعات موسیقایی خود بهره 
برده اند، چرا که شهریار با همان زیرکی هنرمندانه 
در دل اشعار فارسی، مخاطب خود را به دل لطایف 
و بعضا تفهیم هنرمندانه کلمات آذری می کشاند. در 
هنر نمایش نیز چنین نگاه زیرکانه ای احتیاج است 
که بتواند نمایشنامه هایی را ترجمه یا آثاری را از پایه، 
با زبان آذری نگارش کرده و به دس��ت کارگردانان 
و بازیگ��ران عاقه مند آذری زبان برس��اند. مثا چه 
اشکالی دارد یکی از آثار شکسپیر را یک هنرمند به 
زبان آذری ترجمه کند و روی صحنه ببرد؟ در آخر، 
سال هاست به عنوان هنرمند آذری، به یک نمایش 
بزرگ با موضوع شهریار فکر می کنم، به باباخان فکر 
می کنم، به سلیم موذن زاده فکر می کنم، به پروین 
اعتصامی فکر می کنم... و باز از خود مکرر می پرسم 

آیا ما اسطوره یا داستانی برای نمایش نداریم؟

همیشه راه حل جایگزین وجود دارد
ای��ن انصاف نیس��ت که ب��ه قول آن 
حکای��ت معروف جناب س��عدی که 
می گفت »سگ را گشاده اند و سنگ 
را بس��ته«، ناش��ران را نیز درست در 
روزهایی که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
هم��ه ابعاد زندگی م��ردم از جمله کتابخوانی را 
تحت تاثیر قرار داده، با بحران کاغذ تنها بگذاریم. 
صنعت نشر این روزها بشدت تحت تاثیر فضای 
مجازی قرار گرفته و در این میان برنده آن کسی 
اس��ت که بتواند از پیش��رفت های تکنولوژیک 

اس��تفاده بیش��تری ب��رای معرف��ی و ف��روش 
محصواتش کند. اتفاقا یکی از بزرگ ترین عوامل 
موفقیت ناش��رانی که توانسته اند طی چند سال 
گذشته در این حوزه عرضه اندام کنند، توجه به 
همین نکته اس��ت. توجه به این قالب و پلتفرم 
جدید برای ارائه محصواتی از جمله کتاب های 
الکترونیکی و کتاب های صوتی یا استفاده از این 
روش جدید برای تبلیغات گسترده تر محصوات 
تولید شده در حوزه نشر، سهم بسزایی در ارتقای 
مطالعه بسیاری از مخاطبان و افزایش ارتباط آنها 

با دنیای کتاب و کتابخوانی داشته است.

خاقیت، کیمیای کمتر دیده شده نشر
اما چگونه ناشرانی همچون انتشارات 
ش��هید کاظمی یا کتابستان معرفت 
می توانند با حضور ناش��رانی باسابقه و 
قدرتمن��د که طبعا امکانات بیش��تری 
ه��م دارند، نبض بازار نش��ر را در دس��ت بگیرند؟ 
آنچه مس��لم اس��ت، »خاقیت« و »ابتکار« است 
که هر فعالیت مرده ای را زنده خواهد کرد. انتخاب 
سوژه های جذاب و جدید برای خلق کتاب، اعتماد 
کردن به نویس��ندگان جوان و ایده های آنها، خلق 
ارزش افزوده برای کتاب های تولید ش��ده توس��ط 
ناش��ر و توجه ب��ه ظرفیت ه��ای رس��انه ای برای 

تبلیغ بیش��تر کتاب تنها بخشی از فرآیندی است 
که می تواند یک ناش��ر را در وضعیت فعلی نش��ر 
ب��ه جمع مدعی��ان اصلی بازار این حوزه برس��اند. 
خاقیت گاهی می تواند تغییر شکل ظاهری برخی 
کتاب های معروف باشد؛ اتفاقی که »روایت فتح« 
با مجموعه های پرمخاطبی مثل »یادگاران« انجام 
داد و گاهی می تواند دس��ت گذاش��تن بر ترجمه 
کتاب ه��ای مهم و کمتر دیده ش��ده مثل »به من 
گفتند تنها بیا« باش��د که کتابس��تان معرفت به 
دنب��ال آن رفت و اتفاقا اس��تقبال باایی هم از آن 
شد. خاقیت و ابتکار کیمیای این روزهای صنعت 
نشر است، کیمیایی که داشتنش ازمه رقابت است.

ناشر داریم تا ناشر!
از »الف« تا »ی«، سالن شبستان 
نمایش��گاه کتاب تهران هر س��اله 
آنقدر ناش��ر را ب��ه ترتیب حروف 
الفب��ا گردهم جم��ع  می کند که 
برای یک بازدید کلی و سریع از تمام غرفه ها 
حداقل یک روز کاری کامل را باید به این کار 
اختصاص دهید اما تعداد انگشت ش��ماری از 
این ناشران هستند که کتاب هایی پرمخاطب  
و جذاب  عرضه می کنند. طی چند سال اخیر 
حداقل در جریان ناشران انقابی، ۴ انتشارات 
»کتابس��تان معرف��ت«، »ش��هید کاظمی«، 

»روای��ت فت��ح« و »شهرس��تان ادب« ج��زو 
معدود ناش��رانی بوده اند که همیشه کارهایی 
ت��ازه، پرمخاط��ب و ج��ذاب ب��رای ارائ��ه به 
مخاطبان ش��ان داشته اند؛ ناشرانی که 2 مورد 
اول آنها هر چند س��ابقه کم��ی دارند ولی به 
س��رعت خود را در میان ناشران مهم و جدی 
جری��ان انقابی جا دادند و 2 مورد بعدی نیز 
پس از یک افت نس��بی، با طرح هایی ابتکاری 
و خاقان��ه مث��ل کتاب ه��ای مدرس��ه رمان 
شهرس��تان ادب یا کتاب ه��ای مدافعان حرم 
روایت فتح، با نفس��ی تازه تر به چرخه اصلی 

صنعت نشر بازگشتند.

آه از گرانی کاغذ!
گرانی کاغذ این روزها داد همه فعاان 
صنع��ت نش��ر را در آورده اس��ت. از 
روزنامه ها و مجات گرفته تا ناش��ران 
کتاب های غیرآموزشی و حتی برخی 
ناش��ران کمک آموزش��ی، همه با بحران تامین 
کاغذ روبه رو ش��ده اند. نبود اراده از سمت دولت 
برای تولید کاغذ در داخل از یک سو و مدیریت 
نادرست توزیع آن از س��وی دیگر باعث شده از 
سال گذشته تا به همین لحظه که شما مخاطب 
عزیز در حال مطالعه این گزارش هستید، قیمت 

کاغذ در جهش��ی حتی فراتر از جهش قهرمانان 
مسابقات پرش با نیزه المپیک، چند برابر شود و 
صنعت نشر را تبدیل به یکی از صنایع اکچری 
کشور کند! صنعتی که هم تولیدکنندگان آن در 
مضیقه هس��تند و هم مصرف کنندگانش. کار تا 
آنجا باا گرفت که به قول یکی از ناشران که چاپ 
آخر یکی از کتاب های پرفروش انتشاراتش تمام 
شده بود، »این روزها نمی دانیم باید بابت استقبال 
از کتاب انتشارات مان و تمام شدن نسخه های آن 
در بازار خوشحال باشیم یا بابت نبود کاغذ برای 

تجدید چاپ همان کتاب، ناراحت ؟!«
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4 کتاب مهم از 4 ناشر مهم
ای نشسته صف اول/ كتابستان ■

این کتاب که در برگیرنده 
مجموعه اشعار خوانده شده 
و  گذش��ته  س��ال های  در 
مختلف  مناس��بت های  به 
توسط میثم مطیعی است، 
ب��ه کوش��ش محمدرض��ا 

وحی��دزاده و به همت انتش��ارات کتابس��تان 
چاپ ش��ده و در حالی که برای نخستین بار در 
نمایش��گاه کتاب امسال عرضه ش��ده بود، این 

روزها به چاپ سوم رسیده است.
چمروش/ شهید كاظمی ■

چاپ دوم کتاب »چمروش« 
که روایت زندگی استاد پهپاد 
ایران است، توسط انتشارات 
شهید کاظمی منتشر شد. 
این کت��اب روایت��ی خاص 
از ی��ک دوس��تی خالص و 

بی ریاست که ایمان، تقوا و پشتکار شهید کمال 
شیرخانی  در لحظه لحظه آن موج می زند. 

دلتنگ نباش/ روایت فتح ■
کتاب حاضر فرازهایی از 
زندگانی شهید مدافع حرم، 
روح اه قربان��ی اس��ت که 
حاصل مصاحبه های مولف 
با همس��ر شهید و نزدیکان 
ایشان اس��ت. سال گذشته 

که »دلتنگ نباش!«  چاپ ش��د، این کتاب به 
دست رهبر انقاب رسید و ایشان پس از مطالعه 
درباره این کتاب نوشتند: »از همسر شهید باید 
تشکر شود به  خاطر فرس��تادن این کتاب و از 
ایشان و خانم موایی به  خاطر تدوین این اثر«.

وضعیت بی عاری/ شهرستان ادب ■
داس��تان این رم��ان در 
جنوب ایران ب��ه محوریت 
ی��ک ج��وان و زندگ��ی او 
در بس��تر جن��گ تحمیلی 
روای��ت می ش��ود. از جمله 
ویژگی های مثبت این اثر آن 

است که نویسنده تاش کرده از فضای بسته و 
آپارتمانی فاصله بگیرد .

دستیار ارش��د وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
از آغاز مرحله دوم اجرای طرح ش��فافیت در این 
وزارتخان��ه خب��ر داد. به گ��زارش »وطن امروز«، 
حس��ین انتظامی، دستیار ارش��د وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی ب��ا بی��ان اینکه مرحل��ه اول 
شفاف س��ازی س��ال گذش��ته با ۸ اقدام اجرایی 
تعریف ش��د که بخش قابل توجه��ی از آن اجرا 
شد، تصریح کرد: اینک مرحله دوم پس از ارزیابی 
مرحله اول و اضافه کردن اقدامات اجرایی جدید 
در کنار تقویت اقدامات قبلی جمعا با ۱۴ شاخص 
توسط شورای معاونان وزارتخانه اباغ شده است. 
در مرحله دوم، الزاماتی گذاشته شده که ضمانت 
تحقق شفافیت باشد، از جمله اینکه تخصیص 

بودجه همه معاونت ها و موسسات مرتبط 
منوط به اقدامات چهارده گانه ش��ده است. 
در این مرحله، انتش��ار برنامه ها، بودجه ها، 

آم��ار و اطاع��ات برای تس��هیل 
برنامه ریزی های فعاان فرهنگ 
و هنر، فهرست آثار ثبت شده از 
حیث صیانتی و حقوق مالکیت، 
عاوه بر ۸ محور قبلی تکلیف 
شده است. همچنین معامات 
که قبا فقط شامل معامات 
کان ب��ود، در ای��ن مرحل��ه 
ش��امل معامات متوسط هم 
شده و تمام زیر مجموعه های 
وزارت فرهنگ موظف شده  اند 

تصویر قرارداد های خود را منتشر کنند. بویژه آنکه 
از سال گذش��ته به همه بخش ها اباغ شده بود 
ک��ه این بند را در قرارداد های خود اضافه کنند تا 
انتشار آن موجب س��وءتفاهم برای طرف قرارداد 
نش��ود. در مرحله دوم اجرای شفافیت در وزارت 
فرهنگ، انتشار گزارش های حسابرسی موسسات 
مش��مول از جمله فارابی، موسسه نمایشگاه های 
ایران و حدود 2۰ موسسه دیگر الزامی شده است. 
شفافیت، پیش بینی پذیری است و فقط به انتشار 
هزینه ها محدود نمی ش��ود، بلکه ش��امل انتشار 
ضوابط روش��ن و صریح نیز می ش��ود، به نحوی 
که ذی نفعان پی��ش از مراجعه ب��ه نهاد مربوط 
بتوانند پیش بینی کنند که خودشان یا رقیب شان 
مش��مول مجوزه��ا، خدم��ات و حمایت ها 
می ش��وند یا خیر و چ��را؟ در واقع ذی نفعان 
بای��د بتوانند پیش بینی کنند که چه جوابی 
از دستگاه مربوط می گیرند و بتوانند 
فرمول های محاسباتی یا نوبت ها را 
به صورت دستی محاسبه کنند. 
طبعا در این حالت، دس��تگاه ها 
پاس��خگو تر می ش��وند و برای 
تک تک تصمیمات و اقدامات و 
حتی رویکردهای شان توجیهی 
مبتنی بر ضوابط اعامی ش��ان 
خواهند داش��ت و ب��اب رفتار 
ی��ا  س��لیقه ای  پاس��خ های  و 

تبعیض آمیز بسته می شود. 

یادداشت میاد جباری موانا، نویسنده و كارگردان تئاتر درباره اهمیت ساخت نمایش هایی با زبان محلی
به داد تئاتر اقوام برسیم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی شفاف تر می شود
مؤسسات تابعه وزارت ارشاد زیر ذره بین شفافیت

گزارشی درباره 4 ناشری كه این روزها در صدر بازار كتاب قرار گرفته اند

زیر پوست نشر


