
روزنامه فرانسوی لوموند: ائتافی که عربستان در جنگ یمن تشکیل داده  رو به فروپاشی است

سیاست غلط دولتي، تولید را زمینگیر کرده است

  اعتراض�ات س�ازمان یافته انجمن ه�ا و نظام 
پزش�کي شهرس�تان ها به اجراي قانون  از کدام 

اتاق فرمان هدایت مي شود؟

  در ح�ال حاضر دو برابر میانگین جهاني خانه 
خال�ي در کش�ور داریم؛ داش�تن 5 ت�ا 6 درصد 
خانه هاي خالي در هر کش�ور طبیعي و یك نیاز 

است، اما 10 درصد مقداري زیاد است

  به دلیل همزمانی عید قربان با مراسم مذهبی 
»تیشا بِآو « یهودیان، شهرک نشینان صهیونیست 
به مسجد ااقصی یورش بردند که در نتیجه آن، 
درگیری های ش�دیدی به وقوع پیوست. جنبش 
حماس هم با خط قرمز خواندن مس�جدااقصی، 
از فلسطینی    ها خواس�ت برای دفاع از این حرم 

شریف وارد عمل شوند

  پس از رسمیت دادن به همجنس بازان از سوي 
دولت اوباما حاا یك همجنس باز 92 ساله رئیس 

جایزه سینمایي اسکار شد

پول ویاهاي باستي هیلز 
هست اما پول تولید نه !

ایران 2 برابر میانگین 
جهاني خانه خالي دارد

فراخوان فلسطينيان 
 براي دفاع 

از قدس شريف

 عطش اسکار 
 براي رسمیت  دادن 

به فرقه همجنس بازان 

 سفر درمانی شیخ زکزاکی 
به هند

 تاخت و تاز عجيب پزشكان 
بر سر يك كارتخوان! 
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سپرده ۲۲ ميليارد داري ايران نزد بانك های خارجي در پايان سال ۲۰۱۸

به دنبال تعرض صهیونیست ها به مسجدااقصي اعام شد
فراخوان فلسطينيان براي دفاع از قدس شريف

مادورو: آماده ايستادگی برابر امريکا هستيم

سفر درمانی شيخ زکزاکی به هند 

فروش »کوله پشتی های ضد گلوله « در امريکا سه برابر شد

کسب ۱۴مدال در المپيادهاي »کامپيوتر« و »نجوم و اخترفيزيك«

بانك تسویه حساب هاي    اقتصادی
بین الملل���ي می��زان 
سپرده هاي ایران نزد بانك ها و مؤسسات مالي 44 کشور 
دنیا در پایان سال 201۸ را بیش از 22میلیارد دار اعام کرد. 
به گزارش تسنيم، بانك تسويه حساب هاي بين المللي 
در جديدترين گزارش خود اعام كرد ميزان سپرده هاي 
ايران نزد بانك ها و مؤسس��ات مالي خارج��ي در پايان 
سه ماهه چهارم 2018 برابر با آذر 97 بالغ بر 22/4ميليارد 

دار بوده است.  
از كل س��پرده هاي اي��ران ن��زد بانك ه��ا و مؤسس��ات 

مالي خارجي در پايان س��ه ماهه چه��ارم 2018 بالغ بر 
15ميليارد دار نزد بانك هاي خارجي و 7/4 ميليارد دار 
نزد مؤسسات مالي غيربانكي قرار داشته است.  از سپرده 
7/4 ميليارد داري ايران نزد مؤسسات مالي غيربانكي 
5/7 ميليارد دار نزد مؤسسات مالي غيربانكي و بقيه نزد 

مؤسسات غيرمالي بوده است. 
بر اس��اس اين گزارش تعهدات اي��ران در برابر بانك ها و 
مؤسسات مالي خارجي در پايان سه ماهه چهارم 2018 
بالغ بر 1/7 ميليارد دار بوده است. از اين رقم يك ميليارد 
دار مربوط به تعهدات ايران در برابر بانك هاي خارجي 

بوده و 0/7 ميليارد دار نيز شامل تعهدات ايران در برابر 
مؤسسات مالي غيربانكي بوده است. 

از تعهدات 0/7 ميليارد داري ايران در برابر مؤسس��ات 
مال��ي غيربانكي 0/5 ميلي��ارد دار در برابر مؤسس��ات 
غيرمال��ي و بقي��ه در برابر مؤسس��ات مال��ي غيربانكي 

بوده است. 
 مقر اصلي بانك تسويه حساب هاي بين المللي در شهر 
»بازل« در س��وييس مي باش��د و گزارش هاي آن تحت 
عنوان »بانكداري بين المللي و تحوات بازار مالي« چهار 

بار در سال منتشر مي شود. 

ب�ه دلی�ل همزمانی عی�د قربان ب�ا مراس�م مذهبی 
»تیشا بِآو « یهودیان، شهرک نش�ینان صهیونیست 
به مس�جد ااقصی یورش بردن�د ک�ه در نتیجه آن، 
درگیری های ش�دیدی به وقوع پیوس�ت و نیروهای 
پلیس صهیونیستی نیز با شلیك گاز اشك آور اقدام به 
سرکوب نمازگزاران کردند که طی آن دهها نفر زخمی 
شدند؛ اقدامی که واکنش تند گروه های مقاومت را به 
دنبال داشت و جهاد اس�امی طی بیانیه ای خواستار 
تشدید انتفاضه و مقاومت به عنوان تنها گزینه برای 
شکست اشغالگران صهیونیست شد. جنبش حماس 
هم با خط قرمز خواندن مسجدااقصی، از فلسطینی    ها 
خواست برای دفاع از این حرم شریف وارد عمل شوند. 
حرم شريف مسجدااقصی روز يك    ش��نبه بار ديگر شاهد 
درگيری های ش��ديدی ميان نيروهای امنيتی اس��رائيل با 

فلسطينيان بود. نزديك به 100 هزار نفر از مردم فلسطين 
در نماز عيد قربان در مسجدااقصی شركت كردند اما بيش 
از هزار و 700 شهرک نش��ين صهيونيس��ت تحت حراست 
شديد پليس به مسجدااقصی يورش آوردند كه به درگيری 
با فلسطينی    ها منجر ش��د. به گزارش شبكه العالم، با شروع 
نماز عيد قرب��ان، يگانی از نيرو های نظامی اش��غالگران كه 
مقابل » باب المغاربه « مستقر شده بودند، با يورش ناگهانی، 
راه را برای ورود مأمورانی كه لباس شخصی به تن داشتند و 
شهرک نشينان مسلح باز كردند. نمازگزاران فلسطينی نيز با 
سر دادن شعار     هايی بر پايبندی خود به قدس شريف و حق 
فلسطينی     ها در مسجد ااقصی تأكيد كردند. اين درگيری     ها 
همزمان با عيد قربان و روز مذهبی تيشا بِآو )نهم ماه عبری 
»آو«( كه يهوديان آن را روزه می گيرند، آغاز شد. به گزارش 
روسيا اليوم، در جشن های اس��امی، مسجد ااقصی برای 

بازديد غيرمس��لمانان معمواً تعطيل است، اما امسال عيد 
قربان با روز مذهبی نهم ماه عبری »آو « مصادف شده است و 
صهيونيست    ها برای عبادت وارد صحن مسجدااقصی شدند. 
از نمازگزاران در مسجد ااقصی خواسته شده بود پس از پايان 
نماز، مسجدااقصی را ترک نكنند تا مانع از ورود غيرقانونی 
احتمالی شهرک نش��ينان صهيونيس��ت به آنجا شوند، اما 
نظاميان رژيم اش��غالگر برای متفرق كردن فلسطينی ها، از 
گاز اشك آور و گلوله های پاستيكی استفاده كردند. فيلم    ها 
و تصاوير منتشر شده، نشان می دهد كه به دليل حجم زياد 
استفاده از گازهای اشك آور، دود غليظی اطراف مسجدااقصی 
را پوشانده است. هال احمر فلسطين اعام كرد كه در اين 
درگيری    ها تعدادی از نمازگزاران زخمی شده اند اما به تعداد 
دقيق زخمی    ها اش��اره ای نكرد. برخی گزارش    ها از زخمی 

شدن 14 فلسطينی حكايت دارد| بقیه در صفحه15

 رئیس جمهور ونزوئا در جمع ه�واداران خود اظهار 
داش�ت که کش�ورش از تهدیدهای امپریالیس�تی 
بیمی ندارد و آماده ایستادگی در برابر امریکا است. 
به رغم تاش های امريكا برای براندازی دولت قانونی ونزوئا، 
نيكواس مادورو، رئيس جمهور ونزوئا بار ديگر بر تداوم 
پايداری كشورش مقابل فشارهای واشنگتن تأكيد كرد. به 
نوشته وبگاه »راديو هاوانا«، نيكاس مادورو يك     شنبه شب 
در جمع هواداران خود كه به مناسبت »روز جهانی اعتراض 

به امريكا« به خيابان      ها آمده بودن��د، گفت:»ونزوئا آماده 
مقاومت برابر امريكاست«. مادورو همچنين خووان گوايدو، 
رهبر مخالفان ونزوئا را دشمن كشور لقب داد و تأكيد كرد 
كه ونزوئا از تهديدهای امپرياليستی بيمی ندارد. مادورو در 
سخنرانی خود تأكيد كرد كه ونزوئايی      ها اجازه نخواهند داد 
كه كسی آنها را تحقير كند، زيرا آنها خود را از نظر روحی و 
سياسی آماده كرده اند تا قدرت خود را به نفع مردم ونزوئا 
به كار گيرند. رئيس جمهور ونزوئا در خاتمه افزود: »كاخ 

سفيد از قدرت اقتصادی دار و بانك های امريكايی برای 
باج خواهی از جهان و تحميل سلطه جهانی خود استفاده 
می كند«. هزاران نف��ر از مردم ونزوئا روز يك     ش��نبه در 
محكوم كردن اق��دام جديد امريكا عليه دول��ت ونزوئا و 
در حمايت از نيكاس م��ادورو، در كاراكاس پايتخت اين 
كش��ور تظاهرات برپا كردند. ونزوئايی      ها ضمن سر دادن 
ش��عار     هايی در محكوميت مداخات امريكا پاكارد     هايی 

در دست داشتند. 

رهبر شیعیان نیجریه از روز   بین الملل سفر درمانی شیخ زکزاکی، 
دو    ش�نبه با نظارت دولت این کش�ور در هند آغاز  شد. 
به گزارش پايگاه العهد، هواپيمايی كه ش��يخ زكزاكی را 
منتقل خواهد كرد، برای زمان كوتاهی در امارات توقف 
می كند. نظاميان ارتش نيجريه در آذرماه س��ال 94 در 
يورشی وحشيانه به محل سكونت رهبر جريان اسامی 
نيجريه، 2هزار نفر را كشته و هزاران نفر ديگر را زخمی 

كرده و شيخ زكزاكی و همسرش را نيز دستگير كردند. 
 هشدار پزشکان ۷ کشور به شرایط بحراني شیخ 

184پزشك ايراني و غيرايراني در نامه اي درباره شرايط 
بحراني شيخ زكزاكي هشدار دادند. 

184پزش��ك ايراني و غيرايراني در نامه اي با اش��اره به 
ش��اخص هاي حياتي و معاينات باليني رهبر ش��يعيان 
نيجريه، درباره فراگير شدن مسموميت سربي در خون 
و بافت هاي بدن ش��يخ ابراهيم زكزاكي هشدار دادند و 

تأكيد كردند، وي بايد هرچه زودتر به يك بيمارس��تان 
تخصصي منتقل شود.  

نام��ه اي��ن پزش��كان اه��ل هن��د، لبن��ان، ع��راق، 
افغانس��تان، پاكس��تان، س��وريه و ايران به چهار زبان 
انگليس��ي، عرب��ي، اردو و فارس��ي خط��اب ب��ه دولت 
نيجريه نوش��ته ش��ده و از اين كشور خواس��ته هرچه 
 س��ريع تر ش��يخ زكزاك��ي را ب��ه بيمارس��تان مجه��ز  

منتقل كنند. 

مرگبار اخیر در امریکا و با   بین الملل ب�ه دنب�ال تیراندای های 
توجه به فصل بازگشایی مدارس، اینك والدین امریکایی 
برای فرزن�دان خود کوله پش�تی  ضدگلوله می خرند. 
افزايش خش��ونت    ها در مدارس امري��كا، نگرانی والدين 
دانش آموزان را در پی داش��ته است. ش��بكه »سی ان ان « 
روز يك    شنبه در گزارشی در اين زمينه و بررسی 10 سال 
تيران��دازی در مدارس امريكا، به افزاي��ش اين حوادث در 
مدارس و اينكه هيچ گروهی در اين كش��ور از اين حادثه 
در امان نيس��ت، اشاره كرد. بر اس��اس اين گزارش، اينك 
اوليا به جای خريد لباس های »مرد عنكبوتی « يا اسباب 

بازی های »هلو كيتی« در پی خريد لباس های ضد گلوله 
برای حفظ جان فرزندان خود هس��تند و به همين دليل 
فروش البس��ه ضد گلوله از جمله »كوله پشتی های ضد 
گلوله « با افزايش ناگهانی 200 تا ۳00 درصدی مواجه شده 
است. سه شركت مطرح در اين صنعت گفته اند كه فروش 
كوله پش��تی های ضد گلوله در فصل بازگشايی مدارس و 
بعد از تيراندازی های مرگبار در امريكا افزايش يافته است. 
اينك قيمت اين كاا بين 1۶0 تا 490 دار اس��ت. استيو 
نرمور، مديرعامل شركت »تافی پكس « در اين زمينه گفت 
كه حدود 95 درصد مشتريان اين شركت والدين و پدر و 
مادربزرگانی هستند كه اين كيف های ويژه را برای بچه های 

خود خريداری می كنند. وی از افزايش حدود ۳00 درصدی 
فروش كوله پش��تی ضدگلوله طی هفته گذشته خبر داد. 
تيراندازی های مرگبار هفته گذشته در امريكا دهها كشته و 
مجروح برجای گذاشت. تنها در دو مورد از اين تيراندازی     ها 
در شهرهای »اِل پاسو« و »ديتون« بيش از ۳0 نفر كشته 
و دهها تن زخمی ش��دند. آزادی حمل س��اح در امريكا 
موجب شده س��اانه چند ده هزار نفر در حوادث مرتبط با 
ساح در اين كشور جان خود را از دست بدهند. با روی كار 
آمدن »دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا كه از حاميان 
آزادی حمل ساح است، شمار تيراندازی     ها در امريكا روند 

افزايشی يافته است. 

جهان�ي   اجتماعی دانش آم�وزان ایراني در  المپیاده�اي 
 »کامپیوت�ر« و »نج�وم و اخترفیزی�ك« موف�ق 
ب�ه کس�ب 14 م���دال رنگارن���گ ش��دند. 
عنايت سااريان، معاون مركز اس��تعدادهاي درخشان 
گف��ت: دانش آم��وزان ايران��ي در المپياده��اي جهاني 
»كامپيوت��ر« و »نجوم و اخترفيزيك« موفق به كس��ب 

14مدال رنگارنگ شدند. 
وي افزود: در المپياد نج��وم و اخترفيزيك دانش آموزان 
هفت نقره و سه برنز كسب كردند و در المپياد كامپيوتر 

يك طا و س��ه نقره به دست آوردند.  س��ااريان اضافه 
كرد: در المپي��اد نجوم و اخترفيزي��ك، دانيال جاييان 
س��اماني، عليرضا حيدري، پانيذ حلواچي، امير محمد 
مارشال، علي مهرباني، مهيار دست مزدي و آريا همتيان 
موفق به كس��ب مدال نقره و همچنين راستين رسولي، 
 عليرضا كريم��ي و حميدرضا يعقوبي موفق به كس��ب 

مدال برنز شدند. 
وي افزود: در المپي��اد كامپيوتر مه��دي جعفري راويز 
موفق به كس��ب مدال طا و ارش��يا س��لطاني، كسري 
مظاهري و سيد مهرش��اد ميرمحمدي موفق به كسب 

مدال نقره ش��دند.  معاون مركز استعدادهاي درخشان 
و دانش پژوهان جوان گفت: امسال در المپياد كامپيوتر، 
تيم دانش آموزان ايران چهارم ش��د و اين در حالي است 
كه رتبه ايران در سال گذشته 14 بود. در المپياد نجوم 
و اخترفيزيك هم رتبه ايران در سال گذشته اول بود كه 

هنوز نتيجه اعام نشده است. 
 وي تصري��ح كرد: المپي��اد جهاني »كامپيوت��ر« از 1۳ 
تا 20م��رداد در آذربايج��ان و المپياد جهان��ي »نجوم 
 و اخترفيزي��ك« از 10 ت��ا 20 م��رداد در مجارس��تان 

برگزار شد.
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نماز عید سعید قربان در سراسر کشور - خبرگزاری فارس

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  22 مرداد 139۸   -    11 ذی الحجه1440
سال بیست و یکم- شماره 5۷23 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

تيرخاص  به ائتاف ضد يمنی

کنکور 98 از بی عدالتی آموزشی پرده برداشت

   بین الملل

درگي��ری روزهای اخير كه بين نيروهای مورد حمايت عربس��تان و امارات 
رخ داده نش��ان از ش��كل گيری گس��لی جديد در جنگ بيش از چهار ساله 
اخير يمن اس��ت. در حالی كه برخی ناظران رويدادهای ش��ش روز گذشته 

را نشان دهنده تاش امارات برای تجزيه يمن می دانند، برخی ديگر، شكاف 
عميق ميان عربستان و امارات را مورد توجه قرار داده و بر فروپاشی ائتاف 

تأكيد می كنند | صفحه 15

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: ۸5درصد قبولی های کنکور فقط از 6 استان هستند!
تحلیل آماري »جوان« از 6 سال اخیر نشان مي دهد دانش آموزان مدارس دولتي و غیرپولي نتوانسته اند شاخ کنکور را بشکنند
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  گزارش

مديريت انقابي و جهادي 
پيشران راهبرد مقاومت فعال

راهبرد مقاومت فعال به عنوان گزينه اصل��ي مقابله با دوقطبي كاذب 
جنگ يا صلح در دس��تور كار نظام انقابي كش��ورمان قرار گرفته و از 
رهيافت آن، توفيقات ارزشمندي در ماه هاي اخير نصيب ايران اسامي 

شده است. 
 برخورد عزتمندانه رهبر معظم انقاب با نخست وزير ژاپن، انهدام پهپاد 
امريكايي متجاوز به حريم جمهوري اسامي و توقيف نفتكش انگليسي 
متخلف در آب های تنگه هرمز توسط دليرمردان سپاه، كاهش تعهدات 
برجامي در دوره هاي 60 روزه تنها و تنها گوشه هايي از نمايش اقتدار 
برگرفته از راهبرد مقاومت فعال بوده اس��ت. با نگاهي موش��كافانه در 
مي يابيم كه پيشران اصلي اين راهبرد در كسب توفيقات پياپي در اولين 
سال از چله دوم انقاب حاكميت روحيه جهادي و مديريت انقابي در 
عرصه هاي فوق الذكر بوده است و بدون ترديد تداوم اين موفقيت ها نيز 

مرهون همين مؤلفه است. 
همان طور كه رهبر معظم انقاب پيش تر فرموده بودند كه » ما هر جا 
يك مديريت انقابي فعال و پرتحرك داشتيم كارها پيش رفته است و 
هر جا مديريت هاي غيرانقابي و بي تحرك داشتيم كارها متوقف مانده 

يا انحراف پيدا كرده اند «. )96/1/1( 
تجارب 40 سال گذشته نشان مي دهد كه با مديريت انقابي توانستيم 
از گردنه هاي صعب العبور و پر پيچ و خم مانند تحميل هشت سال جنگ 
به كشور، فتنه تجزيه طلبان داخلي، فتنه 88، فتنه ليبرال ها، جنگ نرم 

و جنگ اقتصادي سرافراز و پيروزمندانه خارج شويم. 
مديريت انقابي در راهبرد مقاومت فعال به عنوان جوهر و ماهيت اين 
راهبرد، پيروزي در نبرد اراده ها را تثبيت مي كند و جوانان عاشورايي 
هرگز تسليم مذاكره و سازش و نرمش و انفعال و وادادگي و عقب نشينی 
در برابر زياده طلبی های ش��مرهاي زمانه نشده و همواره فرياد هيهات 
مناالذله را س��رلوحه رفتار خويش قرار مي دهند. ب��ا روحيه جهادي و 
انقابي اس��ت كه در راهب��رد مقاومت فعال، خودب��اوري، خداباوري، 
وايت پذيری، پركاري، تحول آفرينی، سخت كوشی، سرعت عمل در 
كارها، مشاركت پذيری، نهادينه كردن اخاق در محيط زندگي و كار، 
تعميق معنويت و بصيرت نافذ معن��ا و مفهوم پيدا مي كند و پس از آن 
است كه كارآمدي دين براي ماندگاري نظام اسامي محقق مي شود و 
همين مديريت تحقق الگوي ايراني اسامي پيشرفت را كليد مي زند و 
درصدد عبور سرافرازانه از مرحله سوم فرايند تكاملي انقاب اسامي 
يعني دولت اس��امي برآمده و با انتخاب يك رئي��س جمهور جوان و 
انقابي - به تعبير رهبر معظم انقاب - زمينه ساز فتوحات بعدي يعني 

تشكيل جامعه اسامي و تمدن اسامي مي گردد. 
انهدام پهپاد فوق پيشرفته امريكا در خليج فارس پس از توسل و توكل 
به خداي متعال و استعانت از روح شهيد لطفي نياسر حاصل مي شود 
و با همين مديريت است كه كشتي متجاوز و متخلف روباه پير در تنگه 
هرمز توقيف و نداي اذان از عرشه آن پخش مي شود. به بركت اين روحيه 
است كه در راهبرد مقاومت فعال، از مرحله بازدارندگي به مرحله ضربه 
متقابل ارتقا مي يابيم كه تا كسب عالی ترين سطح قدرت يعني ضربه اول 
فاصله زيادي نداريم و در اين وضعيت است كه كشور از گزند حوادث و 
تهديدات بيمه مي شود. در راهبرد مقاومت فعال اين خداوند تبارك و 
تعالي است كه يك روز در سوم خرداد سال 61 با عمليات بيت المقدس 
فتح خرمشهر را نصيب اين ملت مي كند كه امامش مي فرمايد خرمشهر 
را خدا آزاد كرد و باز همين خداوند است كه با سامانه سوم خرداد پرنده 
متجاوز دشمن را سرنگون و تحقق بخش و مارميت اذرميت مي شود. 
خدامحوري در اين راهبرد موج مي زند و همه فتوحات و فتح الفتوحات 
از جانب خداوند تلقي مي شود و انسان ها و ابزارها به عنوان زمينه هاي 
هدايت لطف الهي تلقي مي شوند، با اين راهبرد هرگز حادثه تلخ تنگه 
احد و فتنه خوارج در جنگ صفين تكرار نخواهد ش��د چرا كه بصيرت 
حول محور وايت در اينجا موج مي زند و حتي اگر خواص در پيمودن 
مسير حق ذره اي ترديد به خرج دهند توسط امت طرد و براي هميشه 

از صحنه انقاب كنار گذاشته خواهند شد. 
امروز به بركت همين راهبرد است كه باوجود فشارهاي سخت دشمن 
در عرصه هاي اقتصادي و سخت شدن معيشت مردم و متأسفانه بعضاً 
سوء مديريت هاي داخلي كه فاقد روحيه جهادي و انقابي هستند اما 
مردم با تبعيت از رهبر و مقتداي خويش اين سختي ها را تحمل كرده 
ودشمن را از تحمل فشار حداكثري براي به ستوه آمدن و ناراحت كردن 
مردم و ايجاد صحنه هاي كف خياباني ب��راي اعتراض و براندازي نااميد 
كرده اند، دشمن تمام تيرهاي در تركش خود را رها كرده و همچون فواره 
در حال قوس نزولي مي باشد اما مقاومت راهبردي اين ملت همچنان در 
حال صعود و كسب فتوحات يكي پس از ديگري مي باشد چرا كه خوب 
دريافته اند مقاومت هزينه دارد اما هزينه سازش و كرنش به مراتب بيشتر 
از استقامت و ايستادگي خواهد بود. مديريت انقابي و كار جهادي بيت 
الغزل راهبرد مقاومت فعال است و از همين رو است كه رهبر عاشوراييان 
در اين عصر مي فرمايد: اين را همه بدانند كه ما جز با كار جهادي و كار 
انقابي نخواهيم توانست اين كشور را به سامان برسانيم ) 96/2/10 ( و 
باز فرمودند كه اگر مديريت در بخش های مختلف كشور انقابي باشد 
همه مشكات كشور حل خواهد شد و ما مشكل غيرقابل حلي در كشور 
نداريم )96/1/1( و اين ديده بان بيدار و علمدار انقاب اسامي به عنوان 
يك خط كلي و ض��رورت حاكميت آن در بخش های مختلف كش��ور 
مي فرمايند: در اداره كشور بايد مديريت جهادي حاكم باشد تا بتوان از 

مشكات كشور عبور كرد و به پيش رفت )96/1/1( . 
ان ش��اءاه به بركت راهبرد مقاومت فعال كه برگرفته از آيات قرآن و 
تعاليم انبيا و ائمه عليهم الس��ام براي مقابله با دشمن و رشد و تعالي 
در مسير سعادت جامعه مي باشد خواهيم توانست در پايان همين سال 
و با انتخابي آگاهانه و متعهدانه مجلس انقابي تراز دهه پنجم انقاب 

اسامي و اولين سال از چله دوم انقاب را رقم بزنيم. 

يك متهم )غير( معمولي!
هميشه اصرار زياد بر يك موضوع بدون هيچ پيش درآمد خاصي، نتيجه  عكس 
مي دهد و مخاطب شك مي كند اگر ريگي در كفش نيست، اين همه اصرار 
چيست. ماجراها در مورد دستگيري نوشين جعفري، عكاس و خبرنگار سابق 
روزنامه اصاح طلب اعتماد هم اينگونه پيش رفت. به محض نشر غيررسمي 
خبر دستگيري او موجي از حمايت هاي اغراق شده از او به راه افتاد. از كاربران 
توئيتر تا خبرنگاران اصاح طلب تا بازيگران س��ينما تا كارمندان ايراني و 
ضدانقاب وزارت خارجه امريكا همچون احمد باطبي تا رسانه هاي ضدانقاب 
همه به ميدان آمدند تا بگويند او چقدر مهربان و لطيف و عاشق عكاسي بوده و 
جز عكاسي كار ديگري نمي كرده است و اين سؤاات ساده با جواب بديهي را 
ايجاد كنند كه آيا نمي شود يك عكاس مهربان، برانداز باشد؟ و آيا قرار است از 
فعاليت براندازانه يك فرد همه اطرافيان او مطلع باشند؟! اين در حالي است كه 
منابع رسمي در مورد چرايي و چگونگي بازداشت او تاكنون سكوت كرده اند 
و خبري در اين زمينه نداريم. اصرار دارند او يك عكاس معمولي است، ولي 
رسانه اي كه خانواده نوشين جعفري براي انتشار برگه  صورت جلسه اقام 
ضبط شده توسط ضابط قضايي انتخاب كرده اند، كانال آمدنيوز است! صورت 
جلسه اي كه در دو نسخه تنظيم مي شود؛ يك نسخه دست مأموران، يك 
نسخه تحويل خانواده و با دقت در تصوير منتشره روشن مي شود كه عكس 
نسخه رونوشت كاربني است؛ يعني سندي كه تحويل خانواده شده است. اما 
خبرنگاران اصاح طلب دستگاه قضايي و ضابطان قضايي را به دروغ متهم 
كردند كه خاف قانون، اقدام به انتشار ليست اقام توقيف شده همراه متهم 
كرده اند! حجم بااي هارد هاي توقيفي همراه او از ديد مخاطبان توئيتر دور 
نمي ماند و اينكه در اين همه حافظه كامپيوتري او چه چيز را ذخيره مي كرده 
است؛ حدود 18 ترابايت! خانواده اش البته مي گويند نمي دانند اين عكس 
چطور گرفته شده و به دست آمدنيوز رسيده است و اين حجم بااي هارد را 

هم براي يك عكاس طبيعي مي دانند. 
يك اكانت فيك در توئيتر خبر مي دهد كه نوشين جعفري ادمين اصلي يكي 
از اكانت هاي معروف و هتاك توئيتر به نام »يار دبستاني« است و اين سرآغاز 
بحث هاي جالبي مي ش��ود. چه آنكه اين اكانت نه صرف��اً برانداز و نه حتي 
هتاك نسبت به مسئوان ايراني، بلكه به دفعات به مقدسات مردم مسلمان 
ايران توهين كرده است و اگر چنين خبري راست باشد، اتهام او سب النبي 
خواهد بود كه مجازات سنگيني دارد. حاميان نوشين جعفري اين خبر را 
پرونده سازی براي او مي دانند، اما شواهدي وجود دارد كه شك را برمي انگيزد. 
عكس پروفايل اكانت مذكور تصوير دختري است كه صاحب اكانت گفته من 
نيستم، اما شبيه من است و البته او بسيار شبيه نوشين جعفري است. از سويي 
بررسي يكي ديگر از كاربران توئيتر نشان مي دهد قبل از ورود او به روزنامه 
اعتماد، وباگي با نام »ياردبستاني« وجود داشته كه ابتدا نويسنده آن با نام 
مستعار مي نوشته و سپس با حذف وباگ به دليل فيلترينگ، با همان آدرس 
و نام يار دبستاني وباگ جديدي مي زند و اين بار با نام نوشين جعفري در 
آن مي نويسد. در وباگ اول مطالب زيادي درباره اعدام منافقين در دهه 60 
و بيانيه هاي »كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر« كه اسم نوشين 
جعفري هم در ميان آنهاست و بيانيه هاي حزب پان ايرانيست )كه پدر نوشين 
جعفري قائم مقام آن است(، عكس و بيانيه  رضا پهلوي، سايت هاي رضا و فرح 
پهلوي و حزب پان ايرانيست و احمد باطبي و ... در پيوند هاي وباگ وجود 
دارد. در وباگ جديد هم نوشين جعفري پست هاي زيادي درباره زندانيان 
سياسي مثل احمد باطبي و حزب پان ايرانيست دارد و در پيوندهاي وباگ 
هم به آدرس س��ايت هاي مرتبط با حزب پان ايرانيست ارجاع مي دهد. در 
آستانه انتخابات مجلس 86 وباگ او از فضاي تند براندازي فاصله گرفته و 
اصاح طلب مي شود و تشويق به حضور در انتخابات مي كند! بعدتر همين 
وباگ هم حذف و او خبرنگار روزنامه اعتماد مي شود. بهمن 88 هم يك ماه 
بازداشت و بعد از آن عكاس تر و هنري تر مي شود! احمد باطبي نيز ادعا كرده 
كه با پدر وي مدتي هم بند بوده است. شايد يك اتفاق است كه نام وباگ او 
با محتواي براندازي با نام اكانت هتاك و برانداز يار دبستاني يكي است، اما 

معمواً دنياي سياست از اين اتفاق هاي معمولي ندارد! 
اكانت شخصي نوشين جعفري در اينس��تاگرام هم كه به نام خود اوست، 
تصوير سرو مشروب در ماه رمضان دارد و تعامل مجازي با اكانت هاي معروف 
ضد دين را هم دارد. اين نكته هم جالب توجه است كه همزمان با دستگيري 
نوشين جعفري، دو اكانت مس��تعار و معروف توئيتر كه عليه دين اسام و 
نظام جمهوري اس��امي ايران با هتاكي فعال بودند، از توئيتر خداحافظي 
كردند. بازيگراني هم كه امروز حامي نوشين جعفري هستند، پيش از اين 
مورد حمايت اكانت يار دبستاني بوده اند. اكانتي كه همچنان فعال است و 
اين عجيب نيست؛ چون توسط چند ادمين اداره مي شود يا مي تواند پسورد 
آن دست فرد ديگري هم بوده باشد تا با دستگيري ادمين، او بتواند مديريت 

اكانت را دست گرفته و از فرد دستگير شده رفع اتهام شود!
في الحال همه چيز حول ش��ك ها و گمانه ها و رمزگشايي ها مي چرخد تا 
إن شاءاه به زودي نهاد بازداشت كننده  او احساس نياز به دادن اطاعات را 

تشخيص دهد و اطاعاتي در مورد اتهامات وي به افكار عمومي بدهد. 

ابوالحسن سلطاني زاده

روحاني در تماس تلفني مقامات پاكستان، قطر و تركيه: 

امريكا دنبال القاي نا امني در خليج فارس است

 رئيس جمهور روز يك ش�نبه در گفت وگوهاي 
تلفني جداگانه با رئيس جمهور پاكستان، امير 
قطر و رئيس جمه�ور تركيه، درب�اره تحوات 
منطق�ه، رواب�ط دوجانب�ه و حض�ور نيروهاي 
فرامنطقه اي در منطقه گفت وگو و تبادل نظر كرد. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري، 
دكتر حسن روحاني در تماس تلفني عمران خان، 
نخست وزير پاكس��تان با وي، ضمن تبريك عيد 
سعيد قربان به دولت و ملت مسلمان پاكستان، با 
اشاره به اينكه امنيت منطقه، به ويژه در شبه قاره هند 
براي ايران حائز اهميت است، تأكيد كرد: »جمهوري 
اسامي ايران از هيچ تاش��ي در راستاي پايداري 
صلح و امنيت در منطقه و احقاق حقوق ملت هاي 
مسلمان دريغ نخواهد كرد. ايران و پاكستان همواره 
دو كشور دوست، همس��ايه و برادر يكديگر بوده و 

خواهند بود. «
رئيس جمهور اف��زود: »ايران به دنبال گس��ترش 
مناسبات و همكاري ها با كشورهاي همسايه به ويژه 
پاكس��تان در زمينه هاي گوناگون از جمله توسعه 
بازارچه هاي مشترك مرزي است.« وي اظهار داشت: 
»امروز ايران به خاطر تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه 
امريكا در شرايط ويژه اي قرار دارد اما در عين حال 

براي تأمين امنيت پايدار كشتيراني در خليج فارس، 
تنگه هرمز و درياي عمان و توسعه روابط تجاري و 

اقتصادي با همسايگان تاش مي كند. «
    موضوع كشمير راه حل نظامي ندارد 

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: »جمهوري اسامي 
ايران همواره در راستاي جلوگيري از تنش و نا آرامي 
در منطقه تاش كرده و معتقديم مردم مس��لمان 
كشمير بايد از منافع و حقوق قانوني خود استفاده 
و بتوانند با آرامش زندگي كنند.«  روحاني با اشاره 
به اينكه ايران از هند و پاكستان مي خواهد با حفظ 
خويش��تن داري، از ناامني و كشته ش��دن مردم 
بي گناه در كشمير جلوگيري كنند، گفت: »موضوع 
كشمير هرگز راه حل نظامي نداشته و بايد از طريق 

ديپلماتيك به دنبال حل و فصل مسائل باشيم.«
عمران خان نيز در اين تماس تلفني با تبريك عيد 
س��عيد قربان به دولت و ملت ايران، روابط ايران و 
پاكستان را دوستانه و برادرانه دانست و بر ضرورت 
تاش در راستاي توسعه همه جانبه مناسبات تهران- 
اسام آباد تأكيد كرد. نخست وزير پاكستان با تشريح 
تحوات و وقايع اخير در كشمير گفت: »متأسفانه 
امروز در منطقه كشمير شاهد وقايع ناراحت كننده  
و برخاف قوانين بين المللي علي��ه مردم بي گناه 

هستيم.« وي با بيان اينكه پاكستان نسبت به كشتار 
مردم بي گناه در كشمير و افزايش تنش ها در منطقه 
احس��اس نگراني دارد، افزود: »جمهوري اسامي 
ايران به عنوان كشوري مهم در منطقه و جهان اسام 
مي تواند در راس��تاي حل و فصل مسئله كشمير 

نقش آفرينی مثبتي داشته باشد.«
    امريكا دنبال القاي ناامني در خليج فارس  
رئيس جمهور، عصر يك ش��نبه در تماس تلفني 
»شيخ تميم بن حمد آل ثاني« امير قطر، با تبريك 
متقابل عيد سعيد قربان به دولت و ملت قطر و همه 
مسلمانان جهان، روابط تهران – دوحه را دوستانه، 
برادرانه و رو به توسعه خواند و تأكيد كرد كه روابط 
دو كشور دوست، در همه عرصه ها از جمله سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي بايد بيش از پيش توس��عه و 

تحكيم يابد. 
روحاني اظهار داشت: »ايران براي حفظ و تقويت 
امنيت منطقه خليج فارس، تنگه هرمز و درياي 
عمان اهميت زيادي قائل است و همه تاش خود 
را در اين راس��تا به كار گرفته و معتقد است كه 
حفظ اين امينت، توسعه و منافع مردم منطقه را 
تضمين مي كند.« رئيس جمهور هدف اقدامات 
برخي كشورهاي فرامنطقه اي از جمله امريكا در 

منطقه خليج فارس را القاي ناامني در منطقه به 
جهانيان دانس��ت و تأكيد كرد كه اين اقدامات، 
مش��كات منطق��ه را پيچيده ت��ر و خطرناك تر 

مي كند. 
وي با تأكيد بر اينكه ثبات و امنيت خليج فارس 
با همكاري و همراهي كش��ورهاي ساحلي و در 
قال��ب ترتيبات امنيت��ي مش��ترك قابل تحقق 
است، اظهار داش��ت: تجربه تاريخي اين واقعيت 
را به همگان نش��ان داده كه مداخله خارجی ها، 
تنها موج��ب افزايش تن��ش و پيچيده تر كردن 
شرايط منطقه شده است. رئيس جمهور با بيان 
اينكه جمهوري اسامي ايران عاقه مند به تداوم 
رايزني ها با كشورهاي دوست براي تقويت صلح و 
ثبات و توسعه منطقه است، گفت: »تهران معتقد 
اس��ت كه كاهش تنش ها در منطقه به نفع همه 
اس��ت و اميدواريم امريكايي ها دريابند مسيري 
كه انتخاب كرده اند نادرس��ت اس��ت، اين مسير 
برنده اي نخواهد داشت و بايد رفتار خود را اصاح 
كنند.« ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني نيز در اين 
تماس تلفني با تبريك عيد سعيد قربان به رئيس 
جمهور، دولت و ملت اي��ران، تأكيد كرد كه قطر 
از گسترش روابط با جمهوري اسامي ايران در 
همه زمينه ها استقبال مي كند. امير قطر كاهش 
تنش ها در منطقه خليج فارس را به نفع منطقه 
و جهان دانست و با اش��اره به نقش مهم ايران در 
منطقه گفت: »دوحه از هيچ تاشي براي كاستن 
از اين تنش ها دريغ نخواهد كرد. امنيت منطقه 
بايد توسط كش��ورهاي س��احلي تأمين شود و 
مواضع قطر در اين عرصه كامًا روشن است و ما 
خواهان همكاري با ايران در جهت تقويت روابط 

دوجانبه و امنيت منطقه هستيم.«
   تأكيد ايران و تركيه بر توسعه همكاري ها

روحاني همچنين عصر يك شنبه در تماس تلفني 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه با تبريك 
متقابل عيد سعيد قربان به دولت و ملت تركيه و همه 
مسلمانان جهان، اظهار داشت: جمهوري اسامي 
ايران براي توسعه روابط با تركيه به عنوان يك كشور 
دوس��ت و برادر، كامًا آماده است. رئيس جمهور 
همچنين تسريع در اجراي توافقات ميان دو كشور 
را ضروري دانست. رئيس جمهور تركيه نيز در اين 
تماس تلفني با تبريك عيد سعيد قربان به رئيس 
جمهور، دول��ت و ملت ايران، اظهار داش��ت: آنكارا 
آماده است روابط خود را با تهران در همه زمينه ها 
بيش از پيش تقويت كند. رجب طيب اردوغان ابراز 
اميدواري كرد كه عيد سعيد قربان عامل بيداري و 
اتحاد جهان اسام و تقويت وحدت و برادري ميان 

كشورهاي اسامي شود. 

ژه
مصطفي تاج زاده، فعال سياسي حامي فتنه 88 روز پنج شنبه وی

با نوش��تن توئيتي مدعي ش��د كه فيلترينگ اينستاگرام در 
دستور كار دادستاني كل كش��ور قرار دارد. او در اين توئيت، 
چنين ادعايي را از قول معاون اول دادس��تان كل كش��ور با 
هش��تك »در اينس��تاگرام مي مانيم« مطرح كرد: »به گفته  
معاون اول دادستان كل كشور فيلترينگ شبكه اينستاگرام 
در دستور كار دادستاني كل كشور قرار دارد. معلوم است كه 
اقدام فوق مانند فيلترينگ تلگرام با شكس��ت فاحش مواجه 
مي ش��ود، اما از رئيس جديد قوه قضائيه بعيد بود كه نيامده 
به جنگ افكار عمومي برود. « چند س��اعت بعد خبرگزاري 
قوه قضائيه نه تنها اصل خبر را تكذيب كرد، بلكه يادآور شد 

كه دادستان كل كشور در حال حاضر اصًا معاون اول ندارد! 
انتظار طبيعي آن بود كه مصطفي تاج زاده ضمن پاك كردن 
توئيت دروغي ك��ه زده، عذرخواهي كند. اين همان مش��ي 
اصاح طلبانه ای اس��ت كه جريان اصاحات همواره مدعي 
هستند اما تاج زاده با اعتماد به نفسي كذايي توئيت مجددي 
روي توئيت دروغ خود زد: »مطلع شدم خبرگزاري قوه قضائيه 
خبر مربوط به فيلترينگ اينس��تاگرام توسط دادستاني كل 

كشور را تكذيب كرد. 
ضمن استقبال از اين تكذيبيه، اميدوارم در سال هاي آتي هيچ 
شبكه  ارتباطي در فضاي مجازي كه مورد استفاده عموم مردم 
است، توسط دستگاه قضايي فيلتر و مسدود نشود. « استقبال 
چه محلي از اعراب دارد وقتي خود شما عامل نشر شايعه دروغ 

بوده ايد؟! استقبال از اينكه خبرگزاري قوه قضائيه گفته شما 
دروغ گفته ايد؟! استقبال از اينكه حتي نمي دانيد از قول كدام 
مقام مس��ئول اقدام به نش��ر خبر مي كنيد؟! نكته مهم آنكه 
تاج زاده از حذف توئيت دروغ خ��ود پرهيز كرده و آن توئيت 
همچنان از صفحه اصلي او بازنشر مي شود و افراد بيشتري آن 
را مي بينند، بي آنكه همزمان توئيت تكذيب را ببينند. تاج زاده 
هماني است كه 10 سال است بر تقلب در انتخابات 88 اصرار 
دارد و همزمان در جمعي خصوصي بر امكان پذير نبودن تقلب 
در انتخابات ايران گفت، بي آنكه حاضر باش��د بر دروغ بودن 
ادعايش در مورد تقلب اذعان كند ي��ا آن حرف دروغ را پس 
بگيرد؛ همچون همين اان كه به استقبال تكذيبيه عليه خود 

مي رود، اما حاضر نيست دروغش را حذف كند. 

عضو فراكسيون نمايندگان وايي: 
اصاح طلبان مقصر اصلي اوضاع كشور هستند

اصاح طلب�ان نمي توانند خود را از دولتمردان و ش�خص روحاني 
جدا كنند چراكه آنان مقصر اصلي اوضاع فعلي كش�ور هس�تند. 
حسينعلي حاجي دليگاني عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس در 
گفت وگو با مهر با تأكيد بر اينكه ضعف عملكرد دولت در حل مشكات 
معيشتي و اقتصادي مردم در سبد رأي اصاح طلبان تأثيرگذار خواهد 
بود، اظهار داشت: اين روزها اصاح طلبان با طرح مباحث انحرافي و فرار 
به جلو، به دنبال آن هستند كه حس��اب خود را از روحاني جدا كنند، 
اين در حالي است كه آنان چه پيش از انتخابات و چه پس از آن هوادار 

پروپاقرص رئيس جمهور و دولت بودند. 
وي با بيان اينكه مردم هيچ گاه حمايت هاي جريان اصاحات از روحاني 
را فراموش نمي كنند، ادامه داد: جريان اصاحات به دنبال آن است كه 
سرمايه اجتماعي بر باد رفته خود را احيا كند تا جايي كه چندي پيش 
به دنبال آن بودند كه روحاني از سمت رياست جمهوري كناره گيری 
كند اما رئيس جمهور با درخواست آنان مخالفت كرد. حاجي دليگاني 
با اشاره به اينكه اصاح طلبان اين روزها مواضعي را اتخاذ مي كنند كه با 
مواضع قبلي شان در تضاد است، خاطرنشان كرد: آنان بايد بدانند كه با 
چند سخنراني نمايشي نمي توانند مردم را فريب دهند و همه مي دانند 

كه جريان اصاحات مقصر اصلي اوضاع و احوال فعلي كشور هستند.

عضو فراكسيون اميد عنوان كرد
ترديد اصاح طلبان

 در ائتاف با دولت   در انتخابات مجلس
عض�و فراكس�يون امي�د مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه تاكن�ون 
به رغ�م هم�ه بي ميلي هاي�ي ك�ه از دول�ت و ديگ�ران دي�ده، 
همچن�ان قوام�ش ب�ه خاط�ر من�ش آقاي ع�ارف ب�وده اس�ت، 
گف�ت: بنابراي�ن س�خن ح�ذف آق�اي ع�ارف دقي�ق نيس�ت. 
محمدعلي وكيلي در گفت وگو با فارس، گفت: هيچ اراده اي در مجموعه 
فراكسيون اميد بر حذف  نه فقط آقاي عارف بلكه براي ساير اعضاي اين 
فراكسيون هم وجود ندارد. آقاي عارف عاوه بر اينكه رئيس فراكسيون اميد 

است، رئيس شوراي عالي سياستگذاري جريان اصاحات نيز هست.
 وكيلي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بنا داريد از ليست ۳0 نفره فعلي تهران 
نيز استفاده كنيد و يا بنا به تغيير است، گفت: دو نگاه در حال حاضر وجود 
دارد؛ اينكه آيا ما با رويكرد ائتافي يا ناب گرايي در انتخابات ظاهر خواهيم 
شد. يك گروه محورشان آقاي عارف است و معتقد به ناب گرايي در انتخابات 
آينده هستند. ناب گرايي يعني هويت گرايي ناب در انتخابات؛ ما بايد بدانيم 
در هويت و موقعيت اصاح طلبی بايد به صحنه انتخابات بياييم، شايد اين 
گروه كمي تعريض دارند. وي بر همين اس��اس اضافه كرد: تجربه نتيجه 
ائتافي كه بخشي از آن تجربه دولت و بخشي هم فراكسيون مستقان 
در مجلس است از منظر جريان ناب گرايي در انتخابات آتي، تجربه موفقي 
نبوده است و يا از دستاورد ائتاف هم در دولت و هم در سه فراكسيوني شدن 
مجلس ناراضي هستند بنابراين اين جريان معتقد است كه بايد ناب گرايي 
را در رويكرد داشته باشد، گروهي هم همچنان معتقد هستند كه شرايط 

كشور به گونه اي است كه بايد خط ائتاف را پيش ببريم. 
اين نماينده اصاح طلب مجلس شوراي اسامي در ادامه بيان كرد: به نظر 
من هنوز اين بحث به صورت خام در جريان است و ليست آينده چند نقطه 
كليدي دارد كه در درجه اول بايد تكليف روشن شود كه ما ائتافي مي آييم 
يا با هويت اصاح طلبی و اين بايد تعيين تكليف شود كه در اين رابطه دو 
نگاه وجود دارد. در درجه دوم بايد معلوم ش��ود كه شاخصه ها چه چيزي 
است و بر اساس آن ليس��ت آينده را تعيين كرد. بر اساس اين شاخصه ها 
عملكرد ليست ۳0 نفره تهران مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و حتماً كميته 
داوري در شوراي عالي سياستگذاري اصاح طلبان وجود دارد و جمع بندی 
بر اساس اين شاخص ها و عملكرد خواهد بود. وكيلي افزود: ممكن است 
كس��اني از اين دوستان)اعضاي فراكس��يون اميد( بمانند و ممكن است 
كساني هم نمانند اما اينكه اين ليست 100 درصد »آري يا خير« باشد، 

چنين چيزي نه منطقي است و نه معقول و نه زمان آن اكنون است. 
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عقاني�ت، مديري�ت مبتن�ي ب�ر اخ�اق 
و عل�م وح�دت كش�ور را خل�ق مي كن�د، 
بياوري�د.  روي  س�رنيزه  ب�ه  مب�ادا 
به گزارش فارس، حجت ااس��ام محمدحس��ن 
ابوترابي فرد خطيب نماز عيد قربان تهران با بيان 
اين مطلب افزود: ملت اسام بايد گام هاي خود را در 
نقطه اي بگذارد كه گام هاي ابراهيم خليل اه گذاشته 
شده بود.  خطيب نماز عيد قربان با طرح اين پرسش 
كه امريكا كيست كه عده اي مازم آن شده و در برابر 
آن خضوع مي كنند، قدرت هاي استكباري چه شأني 
دارند كه ملت ها را مقهور خود كرده اند، تأكيد كرد: 
انگليس امروز و بريتانياي ديروز بايد از ملت ايران 
درس بگيرد، ضمن اينكه اروپاي مقهور و تس��ليم 
در برابر نظام سلطه و امريكا بايد شخصيت مستقلي 
داشته باشد. ابوترابي فرد اظهار داشت: ملت ايران و 
اسام و جبهه مقاومت درس استقال و استقامت را 

از مدرسه ابراهيم خليل اه نشان داده است. 
امام جمعه موقت تهران گفت: اقتدار باشكوه انقاب 
اس��امي ايران تداوم راه مدرسه بنيان گذار انقاب 
اسامي و ابراهيم خليل اه است. خطيب نماز عيد 
قربان تهران تصريح كرد: مل��ت ايران و مردم عزيز 
و شجاع و مستقل عراق، دليرمردان سوريه، مردم 
مقاوم لبنان و حزب اه عزي��ز و مقاوم و دليرمردان 
يمني بدانند كه در راه مق��اوم ابراهيم خليل اه و 
ايستادگي در برابر بت ها و مجسمه هاي بي جان و 
بي روح و نش��ان  دادن اقتدار او گام برمي دارند. وي 
با اشاره به اقتدار هفته هاي اخير جمهوري اسامي 
ايران كه به دنيا نشان داده شده است،  تصريح كرد: 

سبزپوش��ان مقتدر، پهپاد امريكايي را هدف قرار 
ندادند بلكه شخصيت پوشالي امريكا را نشان داده و 

هدف قرار دادند و ابهت آنها را فرو ريختند. 
امام جمعه موقت تهران گفت:  اين كشتي انگليسي 
نبود بلكه بريتانياي كبير بود كه در برابر قدرت بزرگ 
ملت ايران احساس ضعف كرد و اين همان راه ابراهيم 
خليل اه است كه آتش را به گلستان و دسيسه ها را 
به راهبرد عزت تبديل كرده و مي كند. ابوترابي فرد 
گفت:  راهبرد جمهوري اسامي چهار دهه است كه 
در دنيا نشان داده مي شود و بر اساس همين راهبرد 
در برابر امريكا، نظام س��لطه و استكبار مقاومت و 
ايستادگي كرده ايم. ضمن اينكه همين مقاومت و 
ايستادگي مردم فلسطين و زنان و كودكان مظلوم 
آن در برابر رژيم صهيونيستي كه نماينده نظام سلطه 

در منطقه ماست و دستش در كشتار آنان وجود دارد، 
الهام گرفته از مدرسه ابراهيم خليل اه است. 

وي تصريح كرد: استفاده بهينه شده از آرمان هاي 
مدرس��ه ابراهيم خليل اه از س��وي مردم ايران و 
به اس��تقبال خطر رفتن بر اس��اس مباني ديني و 
با اس��تفاده از دانش هم بخش ديگري از اهداف و 
آرمان هاي مدرسه ابراهيم خليل اه است. خطيب 
نماز عيد قربان تهران با بيان اينكه ما در س��الگرد 
پيروزي حزب اه لبن��ان در جن��گ ۳۳ روزه قرار 
داريم، تصريح كرد: آقاي ميشل عون، رئيس جمهور 
لبنان در سالگرد جشن آزادي سرزمين هاي اشغالي 
لبنان اينگونه گفت »درود بر آنها كه صبر و ايستادگي 
داشتند )در تجليل از رزمندگان مقاومت( و با خون 
هاي ش��ان خاك مان را آبياري كرد. « ابوترابي فرد 

افزود: اين رزمندگان ش��جاع، اين سربازان پر توان 
انقاب، شاگردان مدرس��ه حضرت ابراهيم خليل 
الرحمان هستند كه اين راه را آغاز كردند و با قدرت 
هم تداوم مي بخشند. وي گفت: آنان كه در مسجد 
ااقصي بر خواهران و برادران مظلوم فلسطيني ما 
يورش بردند، بدانند كه بر س��ر نيزه مي توان تكيه 
كرد، اما نمي توانند بر س��ر نيزه بنش��ينند، رژيم 
صهيونيس��تي، آل س��عود و آل خليفه بر سر نيزه 
نشسته اند و رژيم هايي كه بر سر نيزه نشسته اند قطعاً 

محكوم به نابودي و زوال هستند. 
خطيب نماز عيد قربان تهران در خصوص مسئله 
اخير كش��مير گفت: عقانيت، مديريت مبتني بر 
اخاق و علم وحدت كشور را خلق مي كند، مبادا به 
سرنيزه روي بياوريد. ملت مسلمان كشمير جزئي 
از امت اس��ام اس��ت و هر حركت غيرقابل دفاع و 
غيراصولي با هر فردي از جامعه اسامي، برخورد با 
امت اسام است. ابوترابي فرد بيان كرد: مسلمانان و 
غيرمسلمانان صدها سال است كه با هم در شبه قاره 
هند زندگي مسالمت آميز دارند، حاكمان بايد اين 
نوع زندگي را استحكام ببخشند. منطقه ما ظرفيت 
تنش و نزاع را ندارد. ما دغدغه آرامش و امنيت در 
امت اسام، صلح در شبه قاره هند و دغدغه همكاران، 
خواهران و برادران خود در جهان اسام را داريم. وي 
در پايان خاطرنش��ان كرد: اميدواريم دولتمردان 
پاكستان و هند در شبه قاره هند، با عقانيت و دانش، 
راه را براي حراست از حقوق انسان ها و مسلمانان به 
ويژه در كش��مير فراهم كنند و ما شاهد دوستي و 

مودت آنها باشيم. 

خطيب نماز عيد قربان تهران: 

مسئله كشمير از مسير عقانيت قابل حل است نه سرنيزه

 استقبال تاج زاده از دروغگويي خود!



سرپرس�ت وزارت آموزش و پرورش در انتقاد از 
جامان�دن دانش آموزان م�دارس دولتي عادي 
از گردون�ه رقاب�ت نف�رات برتر كنك�ور گفت: 
»رتبه ه�اي اول كنك�ور به عملكرد م�دارس و 
مديران آموزش و پ�رورش ارتباطي ندارد!« اين 
فرافكني در حالي اس�ت كه بررس�ي رتبه هاي 
برتر كنكور ش�ش سال اخير، نش�ان از شكاف 
عميق آموزش�ي دارد كه مس�ئوان و مدارس 
متهم اصلي آن هستند. مطابق آنچه از صحبت 
آقاي سرپرس�ت برمي آيد، اگ�ر كنكور ماك 
مميزي براي نشان دادن اعتبار آموزش و پرورش 
نيست، پس اساساً چرا كنكور برگزار مي شود؟! 
چون چرخ مافيا بچرخد؟! خبر بدتر اينكه آقاي 
سرپرس�ت آمار ديگري هم داده اس�ت: »بيش 
از 85 درص�د قبول ش�دگان كنكور ب�ه پنج تا 
ش�ش اس�تان تعلق دارند«. اين يعني عدالت 
آموزشي در كش�ورمان وضعيت ناگواري دارد.

سيدجواد حس��يني، سرپرس��ت وزارت آموزش و 
پرورش تحليل وضعي��ت م��دارس را از روي آمار 
رتبه هاي ده گانه اول كنكور  تحليل درستي نمي داند! 
اگر رقابت كنكور ماك ارزيابي مدارس نيست، پس 
ماك ارزيابي مدارس كش��ور چه گزينه هايي بايد 
باشد؟ وضعيت ايمني يا وضعيت بهداشتي چطور؟ 

ماك ارزيابي از نظر آقاي حسيني چيست؟
 بودجه 3 برابري كجا هزينه مي شود؟

سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه 
طرح مدارس، مناطق، استان ها و دانش آموزان ازم 

به توجه را با توزيع ترجيحي بودجه در دستور كار 
داريم به خبرنگاران گفت: »به عنوان مثال بودجه 
دانش آموزان عشايري سه برابر دانش آموزان عادي 
اس��ت و بايد اين مناطق بيش از پيش مورد توجه 
قرار بگيرند.« البته او نمي گويد كه بيش��ترين آمار 
بازماندگان از تحصيل ه��م متعلق به دانش آموزان 
عشايري است! نسبت معلمان به دانش آموز، وجود 
مدارس چندپايه ب��ا محروميت هاي زي��اد، وجود 
مدارس كپري به رغم شعارها مبني بر برچيده شدن 
اين مدارس، وجود مدارس��ي ك��ه در چادرها برپا 
مي ش��ود و نبود س��رويس بهداش��تي براي اغلب 
مدارس عش��ايري يا بخش��ي از مدارس دورافتاده 
تنها بخشي از معضاتي است كه سخنان سرپرست 

آموزش و پرورش را زير سؤال مي برد. 
 سخنان سرپرست و نتيجه بالعكس

اما شاه بيت سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
آنجا بود كه با بيان اينكه تحليل وضعيت مدارس از 
روي آمار رتبه هاي ده گانه اول كنكور در پنج رشته، 
تحليل درستي نيست، گفت: »رتبه هاي اول كنكور 
به عملكرد م��دارس و مدي��ران آموزش و پرورش 
ارتباطي ندارد بلكه به استعداد شخصي و تاش خود 
دانش آموزان مربوط است. بيش از ۲۰ سال است كه 
يزد ميانگين رتبه قبولي هايش در كنكور بااتر و در 
جايگاه اول است، اما امسال دو دانش آموز در نفرات 
برتر داشت.« آقاي حسيني همچنين گفته است: 
»بيش از 85 درصد قبول شدگان كنكور به پنج تا 

شش استان تعلق دارند«.
اين در حالي است كه بررسي رتبه هاي برتر كنكور 

از س��ال 9۲ تا امروز با س��خنان سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش داراي منافات است. 

در ضمن اگر به گفته ايشان بيش از ۲۰ سال است 
كه يزد ميانگين رتبه قبولي هايش در كنكور بااتر 
و در جايگاه اول است، چرا در سال هاي قبل هم اين 
استان در بين رتبه هاي برتر كنكور )حتي رتبه هاي 

دو رقمي( هيچ جايگاه مهمي نداشته است؟
 مشكل از كجا شروع مي شود؟

تابستان سال 139۲ مركز اطاع رس��اني و روابط 
عمومي وزارت آموزش و پرورش اعام كرد: »تمام 
رتبه هاي اول تا سوم كنكور رش��ته هاي تجربي و 
رياضي فيزيك به مدارس دولتي اختصاص يافت و 
پنج رتبه نيز مربوط به مدارس تيزهوشان و يك رتبه 

هم مربوط به مدارس شاهد است.«
روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش در اين بيانيه 
آدرس غلط داده است. مشكل دقيقاً از جايي شروع 
مي شود كه مدارس س��مپاد )تيزهوشان(، هيئت 
امنايي و مدارس عادي، نمونه دولتي و غيره همگي 
دولتي محسوب مي شوند، اما تفاوت هاي چشمگير 

با هم دارند. 
 سهم چشمگير كانشهرها

س��هم مدارس عادي در رتبه هاي برتر سال 9۲ در 
تمامي رشته ها صفر است و 8۰درصد رتبه هاي برتر 
سمپادي هس��تند كه ۲۰ درصد هم سهم مدارس 
هيئت امنايي و غيرانتفاعي است.  بررسي رتبه هاي 
برتر كنكور سال 93 هم نشان مي دهد، 7۰ درصد 
آنها از مدارس فرزانگان و تيزهوشان هستند و ساير 
پذيرفته ش��دگان ه��م در مدارس نمون��ه دولتي، 

هيئت امناي��ي و غيرانتفاع��ي تحصي��ل كرده اند.  
در بين رتبه هاي برتر س��ال 9۲ ح��دود 55 درصد 
پايتخت نشين و در بين رتبه هاي تك رقمي سال 

93 هم 45درصد از آن تهراني ها هستند. 
  اهميت تراز دانش آموزان براي مدرسه

جاي خالي مدارس عادي در پرورش رتبه هاي برتر 
كنكور در سال هاي 94 و 95 هم به چشم مي خورد. 
در س��ال 94 ح��دود 8۰درصد و در س��ال 95 هم 
حدود 75درصد رتبه هاي برتر از مدارس فرزانگان و 
تيزهوشان هستند و از بين ساير پذيرفته شدگان هم 
هيچ يك از مدارس عادي نيستند، ضمن اينكه در هر 
دو سال تمامي رتبه هاي برتر از كانشهرها بوده اند. 
احم��د محم��دي، رتبه ي��ك تجربي س��ال 95 و 
فارغ التحصيل يكي از دبيرس��تان هاي سمپاد در 
گفت وگوي خود با يك خبرگزاري درباره برنامه هاي 
مدرسه شان گفته بود: »بحث كنكور براي ما در سال 
سوم دبيرس��تان به صورت جدي از سوي مدرسه 
پيگيري مي شد، به گونه اي كه به ما تكاليف تستي 
مي دادند و آزمون ها نيز به طور مرتب برگزار مي شد 
و همچنين ترازمان در هر آزمون براي مدرسه مهم 
بود.« همين سخنان نشان مي دهد كه برنامه ريزي 

مدارس چه تأثيري در رشد دانش آموزان  دارد. 
 بهترين رتبه ها در مدارس گرانقيمت

نگاهي ديگر به آمار و ارقام كسب نتايج نشان مي دهد 
كه در سال 96 در مجموع 36رتبه برتر در پنج رشته 
امتحاني رياضي، تجربي، علوم انساني، هنر و زبان 
سهم تهراني ها بيش از 47درصد بوده و استان هاي 
آذربايجان شرقي، اصفهان، يزد، كردستان، مازندران 
و خراسان جنوبي از ديگر استان هاي موفق در كنكور 
96 بوده اند؛ البته در سال 96 هيچ اثري از مدارس 

دولتي در بين رتبه هاي تك رقمي كنكور نيست. 
مدرسه 15نفر اول كنكور سال 97، هم پولي و هم 
غيردولتي بوده اس��ت. نگاهي به نتايج كنكور 97 
و98 رتبه هاي برتر نشان مي دهد، ضرب المثل »هر 
چقدر پول بدهي، همان ق��در هم آش مي خوري« 
ميان كنكوري ها صادق است و مدارس گرانقيمت 

بهترين رتبه ها را از آن خود كرده اند. 
 بي اعتنايي به شكاف آموزشي

تمام اين ش��رايط در حالي اس��ت كه مس��ئوان 
آموزش وپرورش بر اين باورند كه آموزش وپرورش 
در كشور گران اداره مي شود! و سياستگذاري ها در 
مسير ارزان  كردن هزينه هاي اداره آموزش وپرورش 
تعيين مي شود. از سوي ديگر برنامه ريزي هاي اشتباه 
در سال هاي اخير عاوه بر چند دسته كردن مدارس، 
بار هزينه هاي آموزش را به دوش خانواده ها انداخته 
اس��ت.  ادامه چنين ش��رايطي نه تنها به كيفيت 
آموزش لطمه زده است بلكه به نابرابري اجتماعي 
هم دامن مي زند. يعني دانش آموزان كشور از شرايط 

و امكانات برابر تحصيل برخوردار نيستند. 
س��خنان سرپرس��ت آموزش و پرورش هم نش��ان 
مي ده��د ك��ه وي ن��ه تنه��ا در راس��تاي كاهش 
نابرابري هاي اجتماع��ي گام بر نمي دارد بلكه اصًا 
گسترش روزافزون شكاف آموزشي در كشور را هم 

كه اصل مشكل است، قبول ندارد. 
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اعتراضات سازمان يافته انجمن ها و نظام پزشكي شهرستان ها به اجراي قانون  از كدام اتاق فرمان هدايت مي شود؟
تاخت وتاز عجيب پزشكان بر سر يك كارتخوان! 

کنکور 98 از بی عدالتی آموزشی پرده برداشت
سرپرست وزارت آموزش و پرورش: 85درصد قبولی های كنكور فقط از 6 استان هستند! 

تحليل آماري »جوان« از 6 سال اخير نشان مي دهد دانش آموزان مدارس دولتي و غيرپولي نتوانسته اند شاخ كنكور را بشكنند

آنطور كه معاون فني 
زهرا چيذري
و نظارت س�ازمان   گزارش  2

پزش�كي  نظ�ام 
مي گويد، پزشكاني كه در بخش دولتي خدمات 
ارائه مي دهند، بيش از هزار ميليارد تومان ماليات 
پرداخت مي كنند و پزشكان در بخش خصوصي 
هم از منظم ترين مؤديان مالياتي هستند، اما با 
وجود اين معلوم نيس�ت چ�را تفاهمنامه اخير 
سازمان نظام پزشكي با سازمان امور مالياتي و 
الزام پزشكان براي نصب دستگاه كارتخوان در 
مطب هايش�ان تا ان�دازه اي اس�باب ناراحتي و 
اعتراض پزشكان را فراهم كرده كه از تمام نقاط 
كشور انجمن ها و ادارات نظام پزشكي دست به 
قلم شده و با تندترين ادبيات عليه اين تصميم 
تاخته و خواس�تار تجديدنظر و توقف اين طرح 
شده اند! بهانه اين پزشكان هم براي توقف طرح 
الزام نص�ب كارتخ�وان هم يك�ي تبعيض بين 
پزش�كان و س�اير صنوف براي ال�زام به نصب 
كارتخوان است و ديگر آنكه اين قانون كيفيت 
ارائه خدمات پزشكي را تحت تأثير قرار مي دهد!

س��ازمان نظام پزش��كي ش��هريار، اردبيل، خوي، 
ساوه، مراغه، زاهدان، بوش��هر، ميناب، سقز و بانه، 
شاهين شهر و بسياري از شهرهاي كوچك و بزرگ 
در روزهاي اخير دس��ت به قلم ش��ده اند و خطاب 
به محمدرضا ظفرقن��دي، رئيس س��ازمان نظام 
پزش��كي نامه اي نوش��تند و در كنار رؤساي نظام 
پزشكي ش��هرهاي مختلف كش��ور انجمن ها هم 
همين نامه نگاري ها را داشتند. انجمن راديولوژي 
ايران، انجمن قلب ايران، انجمن داروسازان، انجمن 
جراحان گوش، حلق و بيني، ترجيع بند تمام اين 
نامه ها هم يك چيز است؛ توقف و ابطال تفاهمنامه 
نظام پزشكي با س��ازمان امور مالياتي براي نصب 
كارتخوان در مطب پزش��كان! اي��ن همه اعتراض 
براي نصب كارتخوان و رب��ط دادن اين موضوع به 
كيفيت ارائه خدمت به بيماران در حالي است كه با 

عنايت به تورم و به خصوص تورم در بخش سامت و 
دستمزدهاي كان گروه هاي پزشكي براي ويزيت و 
خدمات جانبي آن بديهي است، بيماران اگر بخواهند 
هزينه هاي سامتشان را نقد حساب كنند بايد يك 
چمدان پول همراه داشته باش��ند، اما با راه اندازي 
و نصب كارتخوان كيفيت ارائه خدمت قاعدتاً بايد 

افزايش داشته باشد. 
 يك تهديد جدي !

تهديد به كاه��ش كيفي��ت ارائه خدمت ب��ا الزام 
نصب كارتخوان تنها در يك صورت مي تواند قابل 
توجيه باشد؛ اينكه برخي پزش��كان براي مقابله با 
اين الزام و دس��تورالعمل تعمداً بخواهند كيفيت 
كارش��ان را كاهش دهند، اين همه مقاومت براي 
نصب كارتخوان و ش��فافيت دريافت و پرداخت ها 
در مطب ه��ا، داروخانه ها و درمانگاه ه��ا آن هم در 
شرايطي كه شخص رئيس و مسئوان سازمان نظام 
پزشكي تأكيد دارند، پزشكان از منظم ترين و خوش 
حساب ترين مؤديان مالياتي  هس��تند ابهامات را 
پيرامون اين همه اعتراض بيشتر مي كند و اينكه در 

مطب پزشكان و مراكز درماني واقعاً چه خبر است و 
نصب كارتخوان از چه رازي پرده برمي دارد كه با اين 

همه مخالفت مواجه است. 
 اتاق فرمان اعتراض ها به نصب كارتخوان

ساده انگارانه اس��ت اگر تصور كنيم اين همه نامه 
از نظام پزش��كي شهرستان هاي كوچكي همچون 
شهريار به رياست س��ازمان نظام پزشكي مي تواند 
بدون برنامه و تصادفي نوش��ته ش��ده باشد. حجم 
اعتراضات، ادبيات آنها و درخواست مورد تأكيدشان، 
همه و همه بر اين دالت دارد كه اتاق فرماني واحد 
هدايت كننده تمام اين جريان هاست! به خصوص 
اينكه گ��روه قابل توجهي از پزش��كان از قبل براي 
راحتي خود و بيمارانشان از دستگاه هاي كارتخوان 
اس��تفاده مي كردند و به قول وزير بهداشت سابق 

»هندوانه فروش كنار خيابان هم كارتخوان دارد.«
 تفاوت ماهيت س�اير خدمات ب�ا خدمات 

نظام سامت 
شايد تنها بخش قابل قبول مواضع پزشكان در برابر 
تفاهمنامه سازمان نظام پزش��كي و سازمان امور 

مالياتي براي نصب كارتخ��وان در مطب ها و مراكز 
پزشكي باشد؛ اينكه محدودكردن اين الزام و اجبار 
به داشتن كارتخوان براي قشر پزشك مي تواند به 
نوعي تبعيض را در اجراي قانون به ذهن متبادر كند. 
جالب اينجاست برخي مش��اغل ديگر هم چندان 
تمايلي به نصب كارتخوان و پايانه فروشگاهي ندارند 
يا در صورت داشتن كارتخوان آن را در جايي دور از 
دسترس مشتري قرار مي دهند و گاهي وقت ها در 
اس��تفاده از آن اكراه دارند. با وجود اين توجه به دو 
نكته در اين ميان ضروري به نظر مي رسد؛ نخست 
اينكه اغلب مش��اغل خدماتي و صنوف كارتخوان 
دارند و دوم درباره ماهيت متفاوت مش��اغلي نظير 

قصابي و نانوايي با سامت است. 
 صرفاً جهت اطاع !

حاا در برابر اين اعتراضات سازمان نظام پزشكي در 
اطاعيه اي استفاده از كارتخوان را در راستاي تكريم 
و تسهيل حداكثري امور بيماران دانسته و در عين 
حال تأكيد كرده اس��ت: اعتراض خود را مكرراً به 
مصوبه بند »ي« تبصره 6 قانون بودجه سال 98 كه 
مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته، به دليل 
اعمال و اباغ تبعيض آميز و وهن آلود الزام و شمول 
انحصاري قانون به جامعه پزش��كي اعام كرده و از 
طريق نمايندگان محترم مجلس، شوراي نگهبان، 
مجاري قانوني و رسانه ها اعتراض خود را پيگيري 
خواهد كرد. در اي��ن اطاعيه اب��اغ اجرايي ماده 
قانوني فوق توسط سازمان امور را جهت انجام وظيفه 
اطاع رساني دانسته و تأكيد شده است: اين اطاعيه 
مفهوم حقوقي تفاهمنامه يا قرارداد و...  بر آن مترتب 
نيست.  معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي 
هم با تأكيد بر اينك��ه در اين تفاهمنامه به موضوع 
الزامي بودن اشاره اي نشده بلكه از پزشكان دعوت 
شده كارتخوان نصب كنند، تأكيد مي كند:»توجه 
داشته باشيم كه حس��اب تمام مردم ايران از سال 
97 طبق قانون به سامانه هاي سازمان امور مالياتي 
متصل است و حس��اب ها بررسي مي ش��ود و اين 

موضوع مختص پزشكان نيست.«

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

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

 سيدمحمد حسيني نوشت: مسلمانان بزرگ ترين قرباني جنايات 
امريكا در يمن، فلسطين و ديگر نقاط جهان هستند، حال وزير خارجه 
امريكا عيد قرب��ان را به آنان تبريك مي گوي��د و در واقع نمك بر زخم 

مي پاشد! زهي بي شرمي و وقاحت!
-----------------------------------------------------

  يزدي با انتشار اين اسكرين شات از صفحه محسن هاشمي 
رفس�نجاني توئيت كرد: س��ال 69 عده اي از نهضت آزادي و ملي 
مذهبي ها به مرحوم هاش��مي نامه اي مي نويس��ند و از سياست هاي 
اقتصادي ايشون انتقاد مي كنند. ۲3نفر ايش��ان بازداشت مي شوند از 
جمله مرحوم عزت س��حابي، بنا بر نقل قول وقتي به هاشمي اعتراض 
مي شود چرا سحابي گرفتار شده؟ جواب مي  دهد: رويش زياد شده بود 

مي خواستيم رويش را كم كنيم.
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين عكس و به نقل از خبرگزاري بريتانيايي 
ديلي ميرور نوشت: ممنوعيت دست دادن و بغل كردن جنس مخالف 

در ادارات انگلستان براي كاهش آمار آزار جنسي. 
-----------------------------------------------------

 علي عليزاده با انتشار اين عكس نوش�ت: جفري ايپستين به جرم 
قاچاق دختران كم سن براي استفاده جنس��ي زنداني بود. خيلي ها ازجمله 
ترامپ مظنون به رابطه با دختران ايپستين بودند. حاا مي گويند اين مخزن 
اسرار در انفرادي خودكشي كرده. بار ديگر كه امريكاپرستان از خودكشي سعيد 

امامي وكاوس امامي شبهه ساختند اين خبر را به صورتشان پرت كن. 
-----------------------------------------------------
 قلي پور توئيت كرد:  يكي از شاخص هاي  فساد خيريه ها هستند. 
بسياري از مفس��دان اقتصادي هم خيريه راه اندازي كرده اند. در حال 
حاضر 15 هزار خيريه در ايران وجود دارد كه گردش مالي آنها 4۰ هزار 
ميليارد تومان تخمين زده مي شود و تاكنون هيچ كدام هم صورت هاي 

مالي خود را منتشر نكرده اند، چرا؟
-----------------------------------------------------

 عادل بركم با انتش�ار اي�ن عكس توئيت ك�رد: ماليات تنبيه 
نيست! استاد ساح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني ماليات شركت هاي 
بزرگ تپسي و اس��نپ را »تنبيه كارآفرينان« مي داند! پيش از اين هم 
دكتر نمكي، وزير بهداش��ت در برابر ماليات پزش��كان، ماليات را ادب 
كردن دانسته بود! باعث تعجب نيس��ت كه چرا وزرا، صاحبان منافع و 

برگزيدگان اصناف ماليات را تنبيه مي دانند؟!
-----------------------------------------------------

 افشين با انتش�ار اين عكس نوش�ت: پل چمران به ولنجك به 
سرعت ساخته ش��د، ولي بيش از يك سال اس��ت كه به بهره برداري 
نرسيده اس��ت. چرا؟ چون فراموش ش��ده بود كه خروجي پل نياز به 

تعريض دارد!نمونه اي از مديريت شهري ما. 
-----------------------------------------------------

 سيد محمد با انتشاراين عكس نوش�ت: تو قطار بودم كه دوتا 
خانوم روبه رويي بي حجاب بودن و واقعاً آزارم ميدادن. موقع پياده شدن 
روي برگه يه جمله نوشتم، گذاشتم جلوشون و پياده شدم. سپاسگزارم 

از اينكه دو ساعت آزادي رو از چشمان من گرفتيد. 

رسانه روباه پير
 به دنبال پيرکردن ايران

بافاصله بعد از انتش��ار بيانات رهبري به مناس��بت يك��م ذي الحجه، 
سالروز ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت زهرا )س( كه در ديدار جمعي 
از زوج هاي جوان در فروردين 1398 ايراد شده بود؛ بي بي سي فارسي 
با انتش��ار خبر و تحليل هاي متفاوت نس��بت به آن واكنش نشان داد. 
جمعيت ايران موضوعي است كه رهبري در سال هاي اخير و در همين 
جلسه چندين بار تذكر دادند و همچنين بارها توسط بي بي سي فارسي 
با تيترهايي همچون »ايران صد ميليوني: جا براي زندگي نيس��ت« يا 
»آيا بايد نگران پيرشدن جمعيت ايران بود؟« يا »سياست هاي جديد 

جمعيتي: مداخله حكومت« در صدر اخبارش قرار گرفته است. 
رهبر انقاب در ديدار فروردين س��ال 98 با زوج هاي جوان، به اهميت 
جمعيت و ضرورت افزايش جمعيت اش��اره مي كنند. مثالي از امريكا 
مي زنند كه در آنجا بعض��ي خانواده ها كه جمعيت زي��اد دارند، مورد 
تش��ويق قرار مي گيرند. اين موض��وع به مذاق دول��ت انگليس خوش 
نيامده  است و بي بي سي با تحريف سخنان اصل قضيه كاهش جمعيت 
را به حاشيه برده است. بي بي س��ي به جاي »بعضي« از »هر« استفاده 
كرده است تا نس��بتي دروغ به رهبر انقاب بدهد و ايشان را بي اطاع 
از آمارهاي جمعيتي نش��ان دهد. اولين بار نيس��ت كه سياست هاي 
جمعيتي و فرزندآوري در ايران مورد توجه رس��انه هاي خارجي قرار 
مي گيرد. از زماني كه مس��ئوان متوجه فريب دشمن و خطر كاهش 
جمعيت شدند و تصميم بر تغيير سياست ها گرفتند، آنها جنگ رواني 
عليه سياست هاي جمعيتي را در رسانه هاي خود شروع كردند، اما خود 
كشورهاي غربي در رابطه با مسئله جمعيت چگونه رفتار كرده اند كه 

اين گونه به سياست هاي جمعيتي ايران مي تازند؟
جمعيت از مؤلفه هاي قدرت كشورهاست. دستيابي به علم و فناوري 
در گرو داشتن افراد متخصص است. هرچه جمعيت بيشتر باشد تعداد 
افراد متخصص بيشتر و سرعت حركت هم بيشتر مي شود. از اصلي ترين 
مؤلفه ها براي رسيدن كش��ورها به اهدافشان، نيروي متخصص جوان 
اس��ت. سياس��ت هاي جمعيتي در حفظ يا از دس��ت دادن اين مؤلفه  
قدرت اثرگذار است. به همين علت در طي اين سال ها ساير كشورها به 
خصوص اروپايي ها بيكار نبودند. در مقابل اجرايي نشدن سياست هاي 
افزايش فرزندآوري در ايران، كشورهاي اروپايي سياست هاي جمعيتي 
خود را به صورت حساب شده تنظيم كردند. آنها سياست هاي جمعيتي 

خودرا عاقانه و حساب شده تنظيم كرده اند. 
به عنوان مثال انگليس مجموع��ه اي از مزاياي متنوع براي تس��هيل 
تشكيل خانواده و فرزندآوري دارد. اين مزايا شامل معافيت هاي مالياتي 
براي خانواده ها، كمك مالي براي نگه��داري فرزند، مرخصي همراه با 
حقوق براي زايمان، كمك هزينه بارداري، هديه مادرش��دن و كمك 
هزينه مسكن مي شود. دولت انگليس حتي به خانواده هايي كه بچه اي را 
به فرزندخواندگي قبول مي كنند كمك مالي مي كند. جالب است بدانيد 
كه توني بلر و ديويد كمرون چهار فرزند داش��تند و بوريس جانس��ون 
نخست وزير جديد انگلستان نيز هم چهار فرزند دارد. اينها فقط بخشي 

از سياست هاي جامع افزايش جمعيت دولت انگليس است. 
سياست هاي افزايش جمعيت در انگليس هزينه هاي زيادي براي دولت 
داشته اما آنها را پرداخت كرده اس��ت و اجازه نداده جمعيت كشورش 
كاهش پيدا كند. در س��ال ۲۰15 تعداد 59 هزار نفر هديه مادر شدن 
را دريافت كرده ان��د كه رقم اين هديه در كل ح��دود 3۰ ميليون پوند 
شده است. در همان س��ال دولت به 63هزار نفر كمك هزينه بارداري 
پرداخت كرده است كه مبلغ كل آن 443 ميليون پوند بوده است. دولت 
انگليس به خوبي مي داند اگر هزينه هاي افزايش جمعيت را پرداخت 
نكند چندين سال بعد كش��ورش با خطر بزرگ تر و پرهزينه تر پيري 

جمعيت روبه رو مي شود. 
چه اتفاق��ي افتاده، دولت انگلي��س مردمش را به فرزندآوري بيش��تر 
تشويق و سياس��ت هاي افزايش جمعيت را دنبال مي كند، ولي رسانه 
دولت انگليس، بي بي س��ي سياس��ت هاي جمعيتي اي��ران كه 5 هزار 
كيلومتر با آن فاصله دارد را هدف مي گيرد. در داخل كشور نيز به گفته  
نصراه پژمان فر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، جرياني با داده هاي 
اشتباه سعي در كم اهميت نش��ان دادن بحران جمعيت داشته اند. به 
نظر مي رسد رسانه هاي خارجي و بعضاً داخلي دامي حساب شده براي 
مسئوان و مردم پهن كرده اند تا با وارونه جلوه دادن واقعيت محاسبات 
مس��ئوان و مردم را بهم بريزند و خطر كاهش جمعيت را بي اهميت 

جلوه دهند. 
*پژوهشگر جمعيت

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

 مديرعامل س��ازمان بهش��ت زهرا)س( گفت: با هدف پاسخگويي 
آسان تر و سرعت عمل بيش��تر در ارائه خدمات، شماره تلفن 4 رقمي 

153۰ جهت تماس با ناوگان حمل متوفي، پيش بيني شده است. 
 رئيس دانشگاه فرهنگيان از تهيه طرحي براي افزايش سقف سني 
شركت كنندگان آزمون استخدامي آموزش و پرورش خبر داد و گفت: 
اين طرح در انتظار امضاي رئيس جمهور است. بر اساس اين طرح، سقف 
سني دارندگان مدرك كارداني3۰ سال، سقف سني دارندگان مدرك 
كارشناسي تا 35 سال، دارندگان مدرك كارشناسي ارشد تا 4۰ سال و 

دارندگان مدرك دكتري تا 45 سال خواهد بود. 
 مديرعامل سازمان بيمه س��امت ايران گفت: با پيگيري هاي انجام 
شده هفته گذشته چند حكم براي ش��ركت هاي متخلفي كه اقدام به 
ارس��ال پيامك هاي جعلي از سوي بيمه س��امت ايرانيان مي كردند، 

صادر شده است. 
 سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش از اس��تخدام 13 ه��زار معلم 

حق التدريس تا اول مهر در اين وزارتخانه خبر داد. 
 فوق تخصص گوارش و كبد با بيان اينكه هپاتيت C از طريق سوزن 
آلوده، تزريق موادمخدر و تزريق غيربهداشتي انتقال مي يابد، گفت:اين 
بيماري درمان دارد و بايد فرد داروهايي را به مدت س��ه تا ش��ش ماه 

مصرف كند. 
 معاون پرورش��ي و فرهنگي آموزش و پرورش از اجراي ۲۰ طرح و 

برنامه براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در مدارس خبر داد. 
 مديركل برنامه ريزي و توس��عه اجتماعي جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان از تشكيل مجمع خيران ازدواج در برخي از استان هاي كشور 
خبر داد و گفت: خيران اين ح��وزه در زمينه برگزاري مراس��م، تهيه 
جهيزيه، خدمات ويژه ازدواج با تخفيف توسط اصناف به زوج هاي جوان 

فعاليت مي كنند. 
 مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با 
اشاره به اقدامات انجام شده به منظور ايمن سازي بازار تهران گفت: قرار 
است در ايستگاه هاي بازار موتور چهار چرخ مورد استفاده آتش نشانان 
قرار گيرد و تا سه ماه آينده اين تجهيزات مورد بهره برداري قرار خواهند 

گرفت. 
 مديرعامل شركت شهر سالم با اشاره به پايش سامت هزار و 1۰۰ 
كودك كار در پايتخت گفت: وضعيت سامت برخي از اين كودكان در 

حالت هشدار است و اين افراد نياز به والد درماني دارند. 
 مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان »مشكات خانوادگي« و 
»ارتباطي« را مهم ترين مشكات مطرح ش��ده با خط تلفني »صداي 
يارا« عنوان كرد و گفت: مهم ترين مشكات خانوادگي مطرح شده با 54 
درصد مربوط به آگاهي از شيوه فرزندپروري، 13/۲درصد مشكات تك 

فرزندي و 1۰ درصد نيز اختاف در شيوه تربيت بوده است. 

وارده
محمد حسن سلطاني*
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سه ش��نبه 22 م��رداد 1398 | 11 ذی الحجه 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5723 جنگ تمام عيار اقتصادي با تم اداري؟!
به طور معمول در ش��رايط جنگي فعاليت ها براي دفاع، مقاومت و تهاجم 
از حالت اداري خارج ش��ده و ضمن اينكه بوروكراس��ي به حداقل ممكن 
كاهش مي يابد،  فعاليت ها نيز در چنين شرايطي چند شيفته و شبانه روزي 
مي ش��ود، اين در حالي است كه در ش��رايط جنگ اقتصادي و تحريم نيز 
انتظار مي رود به اصطاح مديران و مسئوان دولتي جنگي عمل كنند، زيرا 
تمامي نقاط ضعف اقتصاد به نقاط هدفگذاري شده از سوي دشمن تبديل 
شده است و از طريق تحريك عوامل اثر گذار بر نقاط ضعف اقتصادي عمًا 

راهبرد تحميل فشار مضاعف به مردم از سوي دشمن دنبال مي شود. 
وزارت خزانه داري امريكا سال ها است كه كل بخش هاي اقتصاد ايران را 
زير ذربين قرار داده اس��ت و حمات اقتصادي خود را بر پايه ضعف هاي 
اقتصاد ايران طراحي و تنظيم كرده است در كنار وزارت خزانه داري امريكا 
كه اتاق جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران نام گرفته است، رئيس جمهور 
امريكا به همراه متوليان سياس��ت خارجه اش عمليات رواني سختي را 
عليه كشور به راه انداخته اند به طوري كه از مدت ها پيش از تحريم ظريف، 
امريكايي ها با ناديده گرفتن دس��تگاه سياس��ت خارجه ايران و با اتخاذ 
ادبيات عاميانه، مردم ايران را مخاطب خود قرار مي دادند كه اين رويداد 
نشان از آن دارد كه دولت بس��يار پيش از اينها توسط امريكايي ها مورد 
تحريم قرار گرفته است و بين عمليات اقتصادي امريكايي عليه ايران و 

فشاراقتصادي به مردم نيز ارتباطاتي وجود دارد . 
حال در شرايطي كه دولت امريكا در بعد فني و رواني امكانات خود را براي 
جنگ اقتصادي با ايران به مي��دان آورده و در مرحله عمل مدت ها پيش 
دولت ايران را تحريم كرده اس��ت، انتظار مي رود دولت نيز آرايش جنگي 
به خود بگيرد و فعاليت ه��اي خود در دفاع، مقاوم��ت و تهاجم و كاهش 
آس��يب پذيري مردم را از حال��ت اداري خارج و ش��بانه روزي كند، البته 
قابل درك است كه شايد دولت انتظار ش��رايط كنوني را نداشته است و 
بسياري از مديران دولتي، مديران اداري و آكادميك باشند، اما به هر روي 
در جنگ اقتصادي به س��ر مي بريم و بايد مناسبات در تصميم گيري ها و 

سياستگذاري ها متناسب با شرايط تحريم و جنگ اقتصادي باشد. 
همانطور كه گفته ش��د نقاط ضعف اقتص��اد ايران، نقطه ه��دف وزارت 
خزانه داري امريكا و دس��تگاه سياس��ت خارجه امريكا اس��ت كه ش��ايد 
هدفگذاري امريكايي ها در صفر كردن ص��ادرات نفت ايران نيز مبتني بر 
ضعف اقتصاد ايران در حوزه مالي و بودجه و تكيه به نفت تنظيم شده باشد.  
متأسفانه، براي تأمين كسري بودجه ناش��ي از كاهش درآمدهاي نفتي 
معمواً به استقراض مستقيم يا غير مس��تقيم از بانك مركزي يا افزايش 
دائم يا مقطعي بهاي ارز يا استقراض از صندوق توسعه ملي يا استقراض 
از بانك ها يا افزايش بهاي كااهايي كه انحصار عرضه اش در اختيار دولت 
مي باشد ، رجوع شده است و هيچ گاه فكر اساسي براي كاهش هزينه ها يا 
تأمين مالي از محل صحيحي چون ماليات نشده است و حال آنكه با بررسي 
بودجه هاي سنواتي به اين مهم مي رسيم كه درصد زيادي از رديف هاي 
بودجه به سادگي قابل حذف است، و براي بودجه گيري در دستگاه هاي 
مختلف و شركت ها ي دولتي نيز يك ساختار و يك رويه غلط طي دهها سال 
گذشته شكل گرفته است كه اين روابط شايد ريشه در سياست و فرهنگ 
ايران نيز داشته باشد، اما به هر روي بايد دانست كه نقطه ضعف اقتصاد ايران 
امروز نقطه هدف امريكايي ها است و دشمن مي خواهد با تنگناي مالي عمًا 
فشار اقتصادي به طبقات متوسط و ضعيف جامعه را بيشتر كند،  از اين روي 
بايد پذيرفت كه كاهش ارزش پول ملي و پمپاژ تورم به اقتصاد ايران يكي 
از ريش��ه هايش در بودجه ريزي غلط، بانكداري غلط، نظام مالياتي عقب 
نگه داشته شده مي باشد. در اين ميان،  امروز اگر به جاي انجام اصاحات 
اقتصادي صحيح، از جنگ اقتصادي و تحريم بترسيم و بر پايه توليد بدهي 
در حال و آينده بخواهيم مخارج بودجه اي را كه به واقع بسيارش قابل حذف 
است، تأمين كنيم، بي ش��ك فقط دامنه مش��كات اقتصادي را وسعت 
بخشيده ايم با اين مشخصه كه نقطه ضعف را ضعيف تر كرده و در عمل اين 
سيگنال به امريكايي ها ارسال مي شود كه همچنان بايد نقطه ضعف اقتصاد 

ايران، نقطه هدف در جنگ اقتصادي و تحريم باشد. 
بنابر اين انتظار م��ي رود دولت ضمن اخذ آراي��ش جنگي و فعاليت هاي 
شبانه روزي و حذف بوروكراسي هاي اداري غير ضروري، از تمامي نخبگان 
و اشخاص باتجربه جهت اصاحات اقتصادي به ويژه در نظام بودجه ريزي، 
پولي و مالياتي كمك بگيرد و بايد دانست كشورهاي موفق دنيا دهها سال 
پيش مسير اصاحات اقتصادي را رفته اند و نتايح آن نيز امروز قابل رؤيت 
است، از اين رو اميد است نگاه ملي و انقابي جايگزين نگاه صنفي، حزبي، 
گروهي و جناحي، ش��خصي در سياس��تگذاري و برنامه ريزي و مديريت 
اقتصادي ش��ود؛ چراكه در ش��رايط جنگ اقتصادي و تحري��م همه بايد 
يكپارچه در جهت حل مشكات اقتصادي و اجتماعي پديد آمده توسط 
عامل خارجي و ضعف ساختاري سيستم يا انحراف و سودجويي و خداي 
نكرده فساد در تصميم گيري و سياستگذاري گام برداريم تا دشمن نتواند 
به واسطه ايجاد تنگناي مالي عمًا متغيرهاي اقتصادي ايران را به سمت و 
سويي ببرد كه نتيجه اش فشار روز افزون بر طبقات متوسط و ضعيف جامعه 
است و دست آخر خود را در ايجاد اين مشكات اقتصادي بي تقصير نشان 

دهد و آدرس غلط به افكار عمومي مخابره كند.

2 پتروشيمي در صف عرضه اوليه در بورس
مديرعام�ل هلدين�گ خلي�ج فارس ب�ا اش�اره به تجرب�ه موفق 
عرضه اوليه ش�ركت هاي پتروش�يمي در بورس گفت: امسال نيز 
سهام دو ش�ركت پتروش�يمي ديگر در بورس عرضه خواهد شد. 
»جعفر ربيعي«، مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، در گفت 
و گو با »ايرنا« با بيان اينكه هنوز نمي توانيم نام دو شركتي را كه براي عرضه 
اوليه انتخاب شده اند، اعام كنيم از انجام مراحل عرضه در بورس خبر داد. 
وي با بيان اينكه امسال دو عرضه اوليه در برنامه داريم، گفت: اميدواريم 
يكي از آنها تا پايان سال محقق شود و اگر بورس كمك كرده و سختگيري ها 
را كمتر كند،  هر دو عرضه اوليه انجام خواهد شد. به گفته ربيعي كارها در 

بورس شروع شده و مراحل عرضه اوليه در حال انجام است. 
........................................................................................................................

 روسيه در ذخاير طا و ارز 
از عربستان پيشي خواهد گرفت

براي اولين بار در هش�ت سال گذشته روس�يه مي تواند در ذخاير 
بين المللي كه شامل ارز و طا است از عربستان سعودي پيشي بگيرد. 
به گزارش »ايبنا« به نقل از بلومبرگ، طي چهار سال گذشته، ذخاير 
طا و ارز روسيه 45 درصد رشد داشته و در ژوئن به 518 ميليارد دار 
رسيده اس��ت. در همين زمان، شاخص هاي عربس��تان سعودي رو به 

كاهش است و در ماه ژوئن به 527 ميليارد دار رسيده است. 
بلومبرگ خاطرنشان مي كند كه رياض به دليل افت قيمت نفت مجبور 
اس��ت  ذخاير خود را در حوزه هاي اجتماعي ص��رف كند، در حالي كه 

مسكو در تحريم هاي جديد هزينه هاي بودجه را محدود مي كند. 
........................................................................................................................

تأخير 2 روزه در اجباري شدن كارت سوخت 
و  س�وخت  كارت  بازگش�ت  ب�راي  معك�وس  ش�مارش 
ال�زام اس�تفاده از آن ب�راي مال�كان خودرو ه�ا آغ�از ش�ده 
و ط�ي 4۸ س�اعت آين�ده اي�ن ط�رح اجراي�ي مي ش�ود. 
  استفاده از كارت سوخت مجدداً پس از چند ساله وقفه طبق اعام شركت 
پاايش و پخش فرآورده هاي نفت��ي از 22 مردادماه به پمپ بنزين ها باز 
مي گردد، البته پيش تر 2۰ مردادماه زمان اجراي استفاده از كارت سوخت 
اعام ش��ده بود، اما به هر جهت ش��مارش معكوس اجراي اين طرح آغاز 
شده است. بر اين اس��اس روند ثبت نام كارت س��وخت در دوره جديد از 
ساعت 24 يك شنبه 8 ارديبهشت ماه آغاز ش��د تا افرادي كه همچنان 
موفق به ثبت نام يا دريافت كارت سوخت نشده اند يا در چند ماه گذشته 

اقدام به نقل و انتقال خودرو كرده اند، ثبت نام خود را انجام دهند. 
........................................................................................................................

 تشكيل كميته مشترك وزارت اقتصاد 
و سازمان برنامه براي اصاح نظام مالي 

كميته مشترك وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه براي اصاح 
نظام مالي كشور با مصوبه اخير هيئت دولت تشكيل خواهد شد. 
به گزارش »تسنيم«، با تصويب هيئت وزيران به منظور ايجاد وحدت رويه 
و استانداردهاي يكسان در سامانه هاي بودجه  اي سازمان برنامه و بودجه 
كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميته راهبري اصاح نظام مالي 
كشور متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي 
و دارايي تشكيل مي گردد.  در حال حاضر نرم افزارها و ساختارها، گزارش ها 
و نظام كدينگي فعلي معاونت خزانه داري پاسخگوي نيازهاي اطاعاتي 
سند بودجه اي كشور در سازمان برنامه و بودجه كشور نيست و از اين منظر 
كارايي و اثربخشي تخصيص منابع عمومي كشور را نيز متأثر مي كند. بر اين 
اساس به منظور ايجاد وحدت رويه و استانداردهاي يكسان در سامانه  هاي 
بودجه اي سازمان برنامه و بودجه كش��ور و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
شكل  گيري كميته راهبري اصاح نظام مالي كشور متشكل از رؤساي دو 

دستگاه مذكور نيز در آيين  نامه پيش  بيني شده است. 
........................................................................................................................

نحوه توزيع چاي وارداتي با ارز دولتي
مدي�ركل دفت�ر تأمي�ن، توزي�ع و تنظي�م ب�ازار وزارت صنعت 
از نح�وه توزي�ع چ�اي واردات�ي ب�ا ارز دولت�ي خب�رداد. 
محمدرضا كامي در گفت وگو با »ف��ارس«، درباره نحوه توزيع چاي 
وارداتي ب��ا ارز دولت��ي گفت: س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان مكلف شده است تا قيمت چاي وارداتي را با ارز 42۰۰ 
توماني احصا و اعام كند. مديركل دفت��ر تأمين، توزيع و تنظيم بازار 
وزارت صنعت بيان داشت: همچنين اين سازمان مكلف شده است، تا 
فهرس��ت موجودي و صاحبان محموله هاي چاي ترخيص شده با ارز 
42۰۰ توماني را به ستاد تنظيم بازار اعام كند. وي افزود: مقرر شده 
تا اين چاي از طريق ش��بكه هاي مشخصي، مانند هيئت هاي مذهبي 
براي مصارف ماه هاي محرم و صفر، آم��وزش و پرورش، اتحاديه هاي 
كارمندي و كارگري يا فروشگاه هاي زنجيره اي توزيع شود كه به زودي 

در رابطه با آن اطاع رساني انجام مي شود.

هادی  غامحسینی

   بازار
ايران ۲ برابر ميانگين جهاني خانه خالي دارد

اي�ران دو براب�ر ميانگي�ن جهان�ي خان�ه خال�ي دارد.
داش�تن ۵ ت�ا ۶ درص�د خانه ه�اي خال�ي در ه�ر كش�ور 
طبيعي و يك نياز اس�ت ام�ا ۱۰ درص�د مقداري زياد اس�ت. 
حسام عقبايي، نايب رئيس اتحاديه مشاوران اماك در گفت و گو با 
»تسنيم« اظهار كرد: ميانگين كشورهاي توسعه يافته 5 تا 6 درصد 
است و فعًا در ايران حدود 1۰ درصد خالي است كه عدد بزرگي با 

توجه به نُرم جهاني نيست. 

وي با تأكيد بر اينكه همچن��ان بايد مبارزه ب��ا خانه هاي خالي را 
س��رلوحه برنامه ها داش��ته باش��يم، ادامه داد: در همه دنيا با ابزار 
ماليات هاي سنگين، با خانه هاي خالي كه در جهت ايجاد سوداگري 

از آنها استفاده مي شود، كنترل مي كنند. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر دو برابر ميانگين جهاني خانه خالي 
در كشور داريم؛ داشتن 5 تا 6 درصد خانه هاي خالي در هر كشور 

طبيعي و يك نياز است، اما 1۰ درصد مقداري زياد است. 

وي بيان كرد: بايد به سمت و سويي برويم كه خانه خالي سوداگرانه 
در كشور وجود نداشته باشد، اگر هم خانه خالي وجود داشته باشد 
در مسير اجاره يا فروش باشد، نه اينكه يك خانه سال هاي سال ها 

در راستاي سوداگري خالي باشد. 
نايب رئيس اتحاديه مشاوران اماك گفت: بنابراين بايد 5 تا 6 درصد 
موجود واحدهاي مسكوني كشور در جهت مانور داده اجاره و مسير 

فروش بايد خالي باشند. 

بررس�ي ن�رخ رش�د افزاي�ش نقدينگي در 
س�ال هاي اخير نش�ان مي دهد كه نقدينگي 
به رغم ادعاهاي تي�م اقتصادي آقاي روحاني 
پي�ش از روي كار آم�دن همچن�ان رون�د 
رش�دي ب�ااي 2۰ درص�د در س�ال دارد، اما 
متأس�فانه نه تنه�ا مس�ير رش�د نقدينگ�ي 
درس�ت نبوده بلكه در مس�ير درس�تي هم 
قرار نمي گي�رد، بنابراين سياس�ت هاي غلط 
بازار پول�ي، بنگاه ه�اي كوچكي را ك�ه قادر 
به تأثير گ�ذاري دول�ت نيس�تند، زمينگير 
كرده اس�ت؛بنگاه هايي ك�ه اتفاق�ًا موت�ور 
مح�رك واقع�ي اقتصاد ب�ه ش�مار مي روند. 
فعاان بخش صنايع كوچك بر اي��ن باورند كه 
دولت به عنوان يك سياس��تگذار بدون توجه به 
رفع موانع كسب و كار، شرايط رابه سمتي هدايت 
كرده كه سرمايه ها به جاي اينكه به سوي توليد 
و ايجاد اشتغال برود به س��مت وياهايي مانند 

باستي هيلز مي رود. 
در دول��ت دوازدهم ه��ر ماه ح��دود 27/4 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي جديد ايجاد شده است 
و هم اكنون نقدينگي در برخي روايات از 22۰۰ 
هزار ميليارد تومان هم گذر كرده كه متأسفانه اين 
رشد نقدينگي نه بر پايه افزايش توليد كه ناشي 
از فعاليت هاي بانكي، دالي و حتي س��ودهاي 

موهومي اس��ت كه نتيجه اي جز كاهش ارزش 
پول ملي و افزايش مكرر قيمت كااها و خدمات 
ندارد، زيرا اكن��ون به دليل نبود محيط كس��ب 
و كار نامناس��ب تقريباً صرفه اقتصادي در همه 

بخش هاي اقتصادي بيشتر از توليد است. 
    سياس�ت غلط كاه�ش ارزش پول مّلي 

توليد را زمينگير كرده است
احمدي معين، كارش��ناس اقتصادي نيز در اين 
باره با بيان اينكه انباشت مؤثر سرمايه پيش شرط 
قطعي ازم براي توس��عه اقتصادي است، تأكيد 
كرده است: سياس��ت غلط كاهش مداوم ارزش 
پول ملّي، توليد ملّي را فلج كرده و آب به آسياب 

داان ريخته است. 
وي معتقد اس��ت: عاوه بر موانع بيروني مانند 
تحريم هاي اقتصادي، موان��ع داخلي متعددي 
نيز در مسير توسعه اقتصادي ايران خودنمايي 

مي كند. 
مسئوان اقتصادي كش��ور تصور كرده اند كه با 
سياست هاي سطحي مثل »سياست پخش پول 
بين مردم« و »سياست جمع آوري پول از مردم« 

مي توانند انباشت سرمايه را ايجاد كنند. 
احمدي گفت: دولت ها در چهار دهه اخير همگي 
به لزوم انباش��ت س��رمايه به عنوان پيش شرط 
توسعه اقتصادي توجه داش��ته اند، اما متأسفانه 

كوته نگري آنها و ع��دم بهره مندي از س��اختار 
منسجم فكري سبب شده براي انباشت سرمايه از 
سياست ها و محرك هاي بسيار ناكارآمد استفاده 
كنند كه اتخاذ اين شيوه ها نه تنها منجر به انباشت 
مؤثر و پايدار سرمايه در اقتصاد ملّي ايران نشده 
بلكه تبع��ات و پيامدهاي منفي دهش��تناكي از 
جمله افزايش لجام گس��يخته نقدينگي و تورم 

سرسام آور به دنبال داشته است. 
وي ادامه داد: يكي از سياس��ت هاي بسيار غلط 
در تقريب��اً تمام��ي ادوار چه��ار دهه گذش��ته، 
سياس��ت كاهش ارزش پول ملّي بوده است كه 
فكر مي كن��م تمامي مردم )البت��ه جز داان و 
س��وداگران( پيامدهاي دردناك اين سياس��ت 
فاجعه ب��ار را با تمام وجود ح��س كرده اند. البته 
بخش دالي اقتصاد اي��ران از چنين رويكردي 
در قالب شعارهاي زيبا مانند افزايش صادرات و 
افزايش توليد بسيار استقبال كرده اما نه تنها اين 
شعارها هرگز محقق نشده است،  بلكه بسياري از 
توليد كنندگان داخلي در پي اجراي اين سياست 

به خاك سياه نشسته اند. 
احمدي گفت: روند نقدينگي در ايران با ش��يب 
تندي رو به رشد است و چنانچه اين سياست ها 
ادامه داشته باشد همچنان شاهد تورم، كاهش 

توليد و افزايش دالي خواهيم بود. 

    تعدد بي مهري ها به توليد 
اما اين تمام ماجراي صنايع كوچك نيست، زيرا 
به غير از همراهي نك��ردن بازار پول��ي با توليد 
دبيركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت در گفت 
وگو با »تس��نيم« ب��ه بخش هايي از مش��كات 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي اشاره كرد 
و در اين باره گفت: اگر مشكل آب، برق و زباله در 
شهرك هاي صنعتي حل شود، صدها هزار شغل 
ايجاد خواهد ش��د.  محمدرضا مرتضوي گفت: 
اكنون در شهرك صنعتي چرمشهر صدها هزار 
تن ضايعات و زباله هاي سمي تلنبار شده است و 
صدها هزار شغل در شهرك هاي صنعتي استان 
تهران منتظر برق هستند. وي افزود: در حالي كه 
پول انش��عاب از واحدهاي توليدي شهرك هاي 
صنعتي گرفت��ه شده اس��ت، اما مي گويند منابع 

نداريم و به اين واحدها برق نمي دهند. 
مرتضوي افزود: وزارت نيرو چگونه انش��عاب را 
مي فروش��د اما برق نمي دهد. وي گفت: در پرند 
صنايع غذايي آب ندارند. دبيركل خانه صنعت، 
معدن و تجارت افزود: اكنون با توجه به تحريم ها 
فرصت بس��يار خوبي براي صنايع كوچك ايجاد 
شده زيرا عدالت محورترين بخش اقتصاد كشور 

اين صنايع هستند. 
   باستي هيلز يا شهرك صنعتي 

مسئله اين است!  
وي افزود: در كش��وري يك ساله شهرك باستي 
هيلز مي س��ازند، اما مي گويند پ��ول جمع آوري 
زباله هاي صنعت��ي را نداري��م، در حالي كه پول 
اين كار از س��اختن بخش كوچك��ي از وياهاي 
اين شهرك كمتر اس��ت. دبيركل خانه صنعت، 
معدن و تج��ارت گفت: ما كم��ك نمي خواهيم 
و فقط مي خواهي��م همه وظيفه خ��ود را انجام 
دهند، زيرا 6۰ درصد ماليات كش��ور از صنايع و 
توليدكنندگان گرفته مي شود، اما 2۰ درصد آن 

را نيز براي ما هزينه نمي كنند. 
مرتضوي افزود : در ش��هرك صنعت��ي نظرآباد 
صنعتگ��ري كارخانه اي س��اخته و پايان كار آن 
را نيز گرفته اس��ت، اما چون زمين آن 2۰ س��ند 
جداگانه دارد، بانك به آن تس��هيات نمي دهد. 
اين صنعتگ��ر از اداره ثب��ت آن منطقه تقاضاي 
صدور يك سند به جاي 2۰ سند را كرده است، اما 
يك نف��ر در اي��ن اداره مي گويد من اي��ن كار را 
نمي كنم. وي گفت: اكنون كش��ور در ش��رايط 
اضطرار است، اما در اين ش��رايط تحريم، صنايع 
كوچك مانند اسب زين كرده آماده فعاليتند،اما 
اين آمادگي با نداشتن آب، برق، گاز و تسهيات 
ندادن بانك ها معطل مانده است. مرتضوي گفت: 
چطور 8۰ ه��زار مگاوات در كش��ور برق توليد و 
بخشي از آن را صادر مي كنيم، اما اكنون 2۰ هزار 

شغل معطل 4۰۰ مگاوات برق است.

سياست غلط دولتي، توليد را زمينگير كرده است

پول وياهاي باستي هيلز هست اما پول توليد نه! 
مهران   ابراهیمیان
  گزارش   یک

سجاد  طلوعي   |   فارس
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    همه فاسدان ما بوديم!

محمد پاداش در توئيتي نوشته:
 لياز گفته در دولت هاي اصاح طلبان فس��اد كمتر 
بوده، يك نگاه ساده به س��ابقه كرباسچي، جزايري، 
مهدي هاش��مي، مهدي جهانگيري، فريدون، ه��ادي رضوي و البته 
جواسيس پرونده برجام، پتروپارس و كرسنت به روشني نشون ميده كه 
شناسنامه سياسي مجرمان و متهمان و مفسدان مالي به كدوم جريان 

سياسي مربوط ميشه!
........................................................................................................................

   تفاوت نماينده تا نماينده!
محمد موحد نوشته:

 نقوي حسيني: من دخترم پول نداشت خونه رهن كنه، اثاثيه رو آورد تو 
پاركينگ تا بااخره تونست يه خونه پيدا كنه، ايشون نماينده انقابيه 
ولي جونم واستون بگه يه نماينده هايي هم هستن اسمشون تو ليست 
اميد است، چند وقت پيش صداش در اومد كه خونه مفتي مي گيرن تا 

استيضاح شون رو پس بگيرن. 
........................................................................................................................

   خودكشي مشكوك متهم جنجالي در زندان امريكا
علي عليزاده نوشته:

 جفري ايپستين به جرم قاچاق دختران كم سن براي استفاده جنسي 
زنداني بود. خيلي ها از جمله ترامپ مظنون به رابطه با دختران ايپستين 
بودند. حاا مي گويند اين مخزن اسرار در انفرادي خودكشي كرده. بار 
ديگر كه امريكاپرستان از خودكشي سعيد امامي وكاوس امامي شبهه 

ساختند اين خبر را به صورتشان پرت كن.
........................................................................................................................

    فاجعه نقدينگي
 مهدي مهرپور در توئيتي نوشته: فاجعه  است!

۱ - حجم نقدينگي در پايان 97 ب��ه بيش از ۱۸۸۲هزارميليارد تومان 
رس��يد. ۲ - دولت احمدي نژاد در 9۶ماه فعاليت خود ۲۲درصد از كل 
نقدينگي موجود را ايجاد كرد. 3 -  از نقدينگي هزارو۸۸۲هزار ميليارد 
توماني اقتصاد ما دولت روحاني نقش 74درصدي دارد. 4 -  دارند چه 

مي كنند معلوم نيست!
........................................................................................................................

    باد دادن در پيت حلبي!
 محمد وحيدي در توئيتي نوشته:

 ايرانيا كه ميگن به زور شمش��ير اعراب مس��لمون ش��دن، چرا به زور 
شمش��ير مغول، دين چنگيزو نگرفتن كه هيچ، بعضي شونم مسلمون 
كردن؟! بل��ه. انداختن تفرقه بين عرب و عجم، چ��ون هم نفت دارن و 
هم همس��ايه اند براي غرب نون داره اما اختاف انداختن بين ايران و 

مغولستان، حكم باد دادن در پيت حلبيو داره!
........................................................................................................................

   تدبير در حد يك ايستگاه مترو!
 مرتضي قرباني در توئيتي نوشته: 

جهانگيري اومده مشهد دو تا ايستگاه مترو افتتاح كرده، دقت كنين 
فقط دو ايس��تگاه، حاا چون ايستگاه آخر اس��مش خيابان پيروزي 
بوده ماله رو برداش��تن يه چرخي تو آس��مون دادن و تيتر زدن تدبير 

به پيروزي رسيد!
........................................................................................................................

   شر ديگري از روباه پير
سيدمحمد حسيني در توئيتي نوشته: 

در عيد قربان امس��ال هم شاهد قرباني شدن مس��لمانان مظلوم 
در نق�اط مختلف جهان به ويژه كشمير هس��تيم، تخم اين فتنه 
را حاكم�ان انگليس هنگام تقس��يم هن�د و پاكس�تان كاش�ته اند 
كه هم�واره قاب�ل اشتع�ال باش�د، خ�دايا ش�ر اين روباه مكار را به 

خ�ودش برگ�ردان!
........................................................................................................................

   راهكار نهايي كشمير
فرشاد مهدي پور در توئيتي نوشته: 

كشمير را دريابيد. يك ميليون پليس و ارتشي هندي اين منطقه مظلوم 
مسلمان را در محاصره و زير فشار قرار داده اند. راهكار نهايي استقال 

كشمير است. 
........................................................................................................................

   اگر ما اهل كشمير بوديم.. 
محمدعلي محمدي نوشته: 

اان اگر شما اهل كشمير بوديد، انتظار داشتيد مسلمان ها و مخصوصاً 
شيعيان صداي مظلوميت شما را به گوش مردم جهان برسانند.

عضو كميسيون امنيت ملي: 
امريكابه دنبال نفت ۲۰۰داري است

به نظر من امري�كا به دنب�ال ايجاد ناامن�ي در منطق�ه و افزايش 
قيمت نفت به ۲۰۰دار اس�ت. امريكايي ها در بن بس�ت اقتصادي 
ق�رار گرفته ان�د و ب�ه دنب�ال اي�ن هس�تند ش�رايط اقتص�ادي 
كش�ورهاي مصرف كنن�ده نف�ت را ب�ا بح�ران مواج�ه كنن�د. 
ابوالفضل حس��ن بيگي در گفت وگو با مهر در خصوص تاش امريكا و 
رژيم صهيونيستي براي ايجاد ائتاف د ر خليج فارس گفت: اعام حضور 
احتمالي رژيم اش��غالگر قدس در ائتاف خودخوانده امريكا در خليج 
فارس، تهديدي آش��كار عليه امنيت ملي ايران است، حق مقابله با اين 
تهديد در چارچوب سياست دفاعي كشور، حق ايران است و مسئوليت 
كليه عواقب اين اقدام خطرناك بر عهده رژيم امريكا و رژيم نامش��روع 
صهيونيس��تي خواهد بود. امريكايي ها با راه انداختن ائتاف نظامي با 
ادعاي برقراري امنيت كشتيراني در خليج فارس به دنبال افزايش تنش، 
درگيري و كشمكش در منطقه هس��تند كه قطعاً اين ائتاف به نتيجه 
نخواهد رسيد. وي تصريح كرد: امريكا عامل اصلي ناامني در منطقه است 
و معتقديم امنيت بايد براي همه كشورهاي منطقه باش��د و ناامني در 
هر يك از كشورها يا علي���ه يكي از كش��ورها را قابل قب��ول نمي دانيم 
و معتقديم منطقه نبايد جوانگاه حضور بيگانگان شود، ائتاف نظامي 
كه امريكا به بهانه تأمين امنيت كشتيراني آن را دنبال مي كند موجب 

افزايش بيشتر ناامني خواهد شد. 
حسن بيگي اظهار داشت: تمايل مقامات صهيونيستي براي پيوستن به 
ائتاف نظامي امريكا در منطقه اقدام احتمالي بسيار تحريك كننده ای 

است و براي منطقه مي تواند عواقب فاجعه باري به دنبال بياورد. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با اشاره به 
تحوات اميد بخش در منطقه گفت: در جبهه  يم��ن انصاراه در اوج 
قدرت قرار دارد و ائتاف سعودي به شدت متزلزل شده است. اماراتي ها 
هم ديگر نمي توانند در يمن ادامه دهند چون اگر در خليج فارس اتفاقي 
بيفتد آنها فقط همين يك مرز را دارند. تح��ول ديگر در خليج فارس 
است و آن توانايي ايران است كه به ظهور رسيده و متحدان امريكا را به 
اين نتيجه رسانده كه جلوتر از اين نمي توانند بيايند، بنابراين ائتافي 
ش��كل نخواهد گرفت. حس��ن بيگي تصريح كرد: به نظر من امريكا به 
دنبال ايجاد ناامني در منطقه و افزايش قيمت نفت به ۲۰۰دار است. 
امريكايي ها در بن بست اقتصادي قرار گرفته اند و به دنبال اين هستند 
كه شرايط اقتصادي كش��ورهاي مصرف كننده نفت را با بحران مواجه 

كنند تا توجيه گر رفتار خود در منطقه و جهان باشند.

طرح افزايش اختيارات رياست جمهوری با چه هدفی دنبال می شود

فعًا پاسخگوی »اين همه اختیار« باشید!
مطرح ش�دن اختي�ارات رياس�ت جمهوري از 
س�وي مقامات دولتي و ش�خص رئيس جمهور 
ماجراي كشداري است كه س�خن گفتن از آن 
ديگر تكراري شده اس�ت، البته در هر دوره اي 
نيت اصلي از مطرح ش�دن اين مسئله متفاوت 
از دوره هاي گذش�ته بوده اما ماهيت كلي دعوا 
يك چيز بوده و آن هم كاف�ي نبودن اختيارات 
شخص رئيس جمهور براي اداره مملكت است!

تا قب��ل از دوره اصاح��ات اخت��اف نظرهاي به 
وجود آمده در اي��ن حوزه اغل��ب از طريق رايزني 
در س��طوح بااي نظام حل مي ش��د، اما در دوره 
اصاحات ب��راي اولين ب��ار ماجرا تبدي��ل به يك 
جنجال سياسی و رسانه اي ش��د. بحث افزايش و 
تبيين اختيارات رياس��ت جمهوري در اوايل دهه 
۸۰ و در دوران اصاح��ات به منظور فراهم آوردن 
اش��راف رئيس جمهور بر دادگاه و محاكم قضايي 
مطرح شد. ماجرا از شهريور س��ال ۸۱ آغاز شد و 
رئيس دولت اصاحات در تاريخ هش��تم شهريور 
۱3۸۱ به مناس��بت هفته دولت در مصاحبه اي با 
خبرنگاران، خبر تهيه دو ايحه مهم »ايحه اصاح 
قانون انتخابات مجل��س« و »ايحه تبيين حدود 
وظايف و اختيارات رئيس جمهور« را داد. اين لوايح 
به زودي به »لوايح دوگانه« يا »لوايح دوقلو« معروف 
شدند. تهيه اين لوايح با پوشش گسترده رسانه ها 
همراه بود و آنان كه از تصويب اين ايحه در مجلس 

مطمئن بودند به حمايت از آن پرداختند. 
ايحه افزاي��ش اختيارات رياس��ت جمهوري در 
آبان ماه همان سال به تصويب رسيد و براي امضا 
به ش��وراي نگهبان ارسال شد. ش��وراي نگهبان 
قانون اساسي نيز در يك اقدام قابل پيش بيني در 
ارديبهشت ماه سال ۸۲ ايحه افزايش اختيارات 
رئيس جمهور را با ۱۰مورد مغايرت با قانون اساسي 
و ش��رع مقدس به مجلس شوراي اسامي عودت 

مي دهد. 
به رغم تأكيد فراوان دولت وقت در خصوص اجراي 
اين ايحه در نهايت اين پيشنهاد راه به جايي نبرده 
و با مخالفت شوراي نگهبان رئيس جمهور وقت اين 

ايحه را يك سال بعد از مجلس پس مي گيرد. 
  ماجرا بر سر بر هم خوردن برجام است؟

در دوران رياس��ت جمهوري دولت ه��ای يازدهم 
دوازدهم نيز بارها مسئله اختيارات رياست جمهوري 
به صورت مستقيم از سوي شخص حسن روحاني 
مطرح مي ش��ود، البته برخ��اف دولت اصاحات 
تاكنون اقدام عملي در اين باره چه از طريق مجلس 
و چه از طريق دولت صورت نگرفته و تنها پيشنهاد 

آن مطرح شده است. 
تا قبل از خ��روج امريكا از برج��ام و بر هم خوردن 
معادله اعط��اي امتي��ازات و در مقابل برداش��ته 
ش��دن تحريم ها، عم��ده تاش دولت ب��ر گرفتن 
اختيارات بيش��تر در ح��وزه سياس��ت خارجي و 
مذاكرات دوجانبه استوار بود. از آنجا كه پيش از اين 
مذاكرات هسته اي زير نظر شوراي عالي امنيت ملي 
صورت مي گرفت بنا به درخواست دولت اختيارات 
اين مذاك��رات به صورت كامل ب��ه دولت و وزارت 

امورخارجه واگذار شد. 
حس��ن روحاني در همين باره و درباره اختيارات 
دولت در مذاكرات هس��ته اي در ش��وراي اداري 
آذربايجان ش��رقي مي گويد: براي اولين بار مطرح 
مي كنم كه در مرحله اول در بحث مسائل هسته اي 
مقام معظم رهبري همه اختيارات را به من واگذار 
كردند و همه مسئوليت ها و اختيارات با من بود و 
ما توانستيم در ظرف كمتر از ۶۰روز در مذاكرات 
ژنو به پي��روزي و توافق اوليه دس��ت يابيم و از آن 
تاري��خ 7۰۰ميليون دار هر م��اه از پول هاي قفل 

شده ما آزاد شد.
وي در ادام��ه مي گوي��د: در تواف��ق نهاي��ي در 
مقطعي به مق��ام معظم رهبري پيش��نهاد كردم 
همه مس��ئوليت ها را بر عهده من بگذاريد، ايشان 
فرمودند من به مصلحت ش��ما نمي دانم و اين بار 
سنگيني اس��ت و بگذار كل نظام بر دوش بگيرد. 
من گفتم از نظر قانوني نياز نيست به مجلس برود 
اما ايش��ان فرمودند بگذاريد به مجلس برود، اين 
بار مسئوليت تاريخي اس��ت و بگذاريد كل نظام 

بر دوش بگيرد. 
از اين رو به نظر مي رسد كه دولت در حوزه مذاكرات 
هسته اي داراي اختيارات كامل براي تصويب آن 
بوده است و گاه دامنه اختيارات آنچنان گسترده 
بوده كه اين دغدغه براي رهبري ايجاد مي ش��ود 
كه در ص��ورت ايجاد مش��كلي ب��راي توافق تمام 

مسئوليت ها به صورت يكجانبه روي دوش دولت 
قرار بگي��رد. به اي��ن ترتيب با قاطعي��ت مي توان 
گفت كه در چهار س��ال اول دول��ت آقاي روحاني 
به خصوص تا توافق برجام مش��كلي در خصوص 
مذاكرات هسته اي وجود ندارد و مشكات پس از 
برهم خوردن توازن موجود در برجام آغاز مي شود. 

  ممنوعيت مذاكره مجدد
از ميانه سال 95 و با به قدرت رسيدن دولت ترامپ 
تغييرات اساسي در سياست دولت امريكا نسبت به 
برجام صورت مي پذيرد و به تدريج حلقه تحريم ها 
عليه ايران سنگين تر شده و بحث خروج از برجام 

جدي مي شود. 
در نهايت پ��س از چند بار اخطار از س��وي دولت 
ترام��پ و تمديد چند ب��اره معافيت هاي برجامي 
در ارديبهش��ت س��ال 97 دولت ترامپ به صورت 
رسمي از برجام خارج مي ش��ود. اين اقدام فشارها 
را عليه دولت به شدت باا مي برد به گونه اي كه در 
ارديبهشت ماه سال 97 كش��ور دچار يك بحران 

ارزي تمام عيار شد. 
اين تحوات اين انگيزه را در دولت ايجاد كرد كه 
با گرفتن اختيارات بيشتر در حوزه منطقه و بحث 
موشكي امكان ادامه يافتن معافيت هاي تحريمي را 
فراهم كند. اين درخواست دولت روحاني با مخالفت 
جدي تمام صاحبنظران و تحليلگران روبه رو شد و 
در نهايت مق��ام معظم رهبري بح��ث ممنوعيت 

مذاكره با امريكا را مطرح و آن را به دس��تگاه هاي 
مختلف اباغ كردند، البته تاكنون تمام پيشنهاداتي 
كه براي آغ��از يك مذاكره اوليه از س��وي دولت و 
شخص ظريف مطرح ش��ده نيز با مخالفت امريكا 
روبه رو ش��ده كه يك نمونه آن مخالفت با مبادله 

زندانيان دو طرف بوده است. 
  اختي�ارات رئيس جمه�ور كمت�ر از زمان 

جنگ است؟ 
به نظر مي رس��د عاوه بر سياست خارجي، دولت 
خواس��تار اختيارات بيش��تر در حوزه اقتصادي و 

اداره كشور است. 
روحان��ي براي اولي��ن بار اي��ن مس��ئله را در 3۰ 
ارديبهشت ماه سال جاري و در ديدار با جمعي از 
شخصيت هاي حوزوي و ديني مطرح كرد. روحاني 
با تأكيد بر اينكه امروز براي مديريت بهتر شرايط 
نيازمند تمركز قدرت و تصميم گيري هستيم، اظهار 
داشت: در دوران جنگ تحميلي نيز در مقطعي كه 
با مشكل مواجه شديم، ش��وراي عالي پشتيباني 
جنگ ايجاد شد و همه اختيارات در دست اين شورا 
بود و حتي مجلس شوراي اسامي و قوه قضائيه نيز 
در تصميم گيري آن شورا دخالتي نداشتند و امروز 

هم در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم.
 البته شايد يكي از انگيزه هاي روحاني براي مطرح 
كردن اين گزاره دس��تگيري برخي از مس��ئوان 

دولتي به دليل تخلفات اقتصادي است. 

   مصوباتي كه ظرف 48ساعت
اباغ مي شود

براي بررس��ي گزاره اي ك��ه رئيس جمهور مطرح 
كرده سراغ سخنان بهزاد نبوي از مسئوان زمان 

جنگ مي رويم. 
وي در خص��وص ش��وراي عال��ي جن��گ و نحوه 
تصميم گيري در اين ش��ورا مي گويد: اين شورا با 
دستور امام خميني تشكيل شد و آيت اه خامنه اي 
رئيس اين ش��ورا بود. آقاي هاشمي رفس��نجاني، 
ميرحسين موسوي و به نظرم رئيس قوه قضائيه هم 
در اين شورا عضو بودند. اگر می خواستيم در جنگ، 
فوق قانون يك تصميم و مصوبه اي بگيريم و اقدامي 
را انجام دهيم، بايد از اين شورا، مجوز را مي گرفتيم. 
در واقع ش��ورا به نوعي جاي مصوب��ات مجلس را 
مي گرفت نه جاي دولت را. دولت مي توانس��ت از 
اختيارات خودش استفاده كند، اما اين شورا جاي 

مجلس را مي گرفت. 
با اندكي مقايسه روش��ن مي شود كه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قوا كه رئيس جمهور رياست 
آن را بر عهده دارد به نوعي جاي همان شورا را پر 
مي كند. در اين شورا نيز همانند شوراي عالی جنگ 
رؤساي سه قوه عضو بوده و هر تصميمي با مشورت 
هر سه عضو اتخاذ مي شود. تنها تفاوتي كه در اين 
ميان وجود دارد، اين اس��ت كه رهبري در نهايت 

مصوبات اين شورا را بايد تأييد كند. 
در اين ميان مقام معظ��م رهبري نيز در خصوص 
تأييد تمام مصوبات اين ش��ورا تضمي��ن داده اند. 
وزير كشور در دي ماه سال 97 با اشاره به بررسي 
مس��تمر و بهنگام تصميمات ش��ورا از سوي مقام 
معظم رهبري، اباغ مصوبات مورد تأييد ايش��ان 
حداكثر طی 4۸س��اعت پس از تصوي��ب را عامل 
اثرگذاري فوق العاده تصميمات شوراي هماهنگي 

سه قوه برمي شمرد. 
در كنار اي��ن دامنه مصوب��ات اين ش��ورا آنچنان 
گسترده است كه حتي نمايندگان مجلس نيز به 
نحوه تصويب آن معت��رض ش��ده و آن را مغاير با 
قانون اساسي و اختيارات مجلس شوراي اسامي 

مي دانند. 
  پاس�خگويي ب�ه ج�اي طل�ب اختيارات 

بيشتر
با در نظر گرفتن تمامي اين موارد روشن است كه 
هم اكنون دولت و رئيس جمه��ور اگر اختياراتي 
بيش��تر از زمان جنگ نداشته باش��ند، اختيارات 

كمتري نيز ندارند. 
در خصوص مس��ائل نظامي تنها بني صدر بود كه 
رسماً از س��وي امام)ره( مقام فرماندهي كل قوا را 
كسب كرد و از آن زمان تاكنون مسائل اينچنيني به 
صورت مستقيم تحت نظر فرماندهي كل قوا اداره 
مي شده و فرماندهان نظامي چه در زمان جنگ و 
چه پس از آن جز در مقابل شخص رهبري به كس 
ديگري پاسخگو نبوده اند. ش��ايد زمان آن رسيده 
است كه ش��خص رئيس جمهور به جاي پرداختن 
به چنين مس��ائلي بر نحوه اداره كش��ور از سوي 

مسئوان كشور نظارت كنند.

مهدی  پورصفا
   گزارش   یک

مع�اون اول رئيس جمهوري ب�ا بيان اينكه ثب�ات و امنيت 
آبراه ه�اي بين المللي و س�واحل ش�مال و جن�وب و تنگه 
هرمز خط قرمز ايران است، گفت: حضور نيروهاي خارجي 
در خلي�ج فارس عام�ل بي ثبات�ي و افزايش تنش اس�ت. 
به گزارش ايرنا، اس��حاق جهانگيري صبح ديروز در نخستين 
مجمع اقتصادي خزر كه در تركمنس��تان برگزار شد، اظهار 
داشت: اگرچه سياست نخ نماي ايران هراسي امريكا به دليل 
ايفاي نقش س��ازنده جمهوري اس��امي اي��ران در تحوات 
منطقه و مبارزه با تروريس��م رنگ باخته اس��ت ام��ا ايج�اد 
ناامن�ي براي فروش امنيت، همچنان است�راتژي ف�ريبكارانه 

ام�ريكايي هاست. 
جهانگيري ادامه داد: اكنون و پس از امضاي كنوانسيون وضعيت 
حقوقي درياي خزر، اولين اولويت ما بايد توسعه همكاري هاي 
اقتصادي و بازرگاني به ويژه از طريق برقراري ارتباط مؤثر ميان 

بخش هاي خصوصي و دولتي در حوزه خزر باشد. 
وي گفت: اولويت مهم ديگري كه نيازمند همكاري مشترك 
و تاش جمعي كشورهاي حوزه خزر است، حفاظت از محيط 
زيس��ت اين دريا، به عنوان ميراث مش��ترك است. معتقديم 
هرگونه برنامه توس��عه اي بايد همراه با س��رعت بخشيدن به 
اجرايي ش��دن كنوانس��يون تهران و پروتكل هاي آن باش��د. 
اگرچه حجم مبادات تجاري بين كش��ورهاي ساحلي درياي 
خزر روندي رو به رشد دارد اما متناس��ب با روابط سياسي ما 
نيست. اهتمام دولت ها در بسترسازي و فعال كردن بخش هاي 
خصوصي، تسهيل رواديد تجاري و كاهش و به صفر رساندن 
تعرفه هاي تجارت ترجيحي در قالب دو يا پنج جانبه مي تواند 

باعث افزايش حجم روابط اقتصادي حوزه خزر شود. 
جهانگيري اظهار داش��ت: تعامل با همس��ايگان، پرهيز از هر 
گونه تنش و حفظ ثبات و امنيت منطقه از اولويت هاي اساسي 
سياست خارجي جمهوري اسامي ايران به حساب مي آيد. ما با 
استقبال از رويكرد مثبت كشورهاي آسياي مركزي و دولت هاي 
ساحلي خزر، مصمم هستيم با گسترش همكاري هاي سياسي 
و منطقه اي و نيز با بهره گي��ري از ظرفيت هاي موجود، حجم 
مناسبات اقتصادي و تجاري كش��ورمان را در چارچوب منافع 

مشترك با كشورهاي حوزه خزر افزايش دهيم. 

  توسعه روابط اقتصادي و تجاري مستلزم تقويت مباني 
حقوقي است

معاون اول رئيس جمهوري تأكيد كرد: توسعه روابط اقتصادي و 
تجاري ميان كشورهاي همسايه، مستلزم تقويت مباني حقوقي 
مناسبات في مابين اس��ت. س��اختارمند كردن و ايجاد نظم و 
ترتيب پايدار در همكاري هاي اقتصادي كش��ورهاي ساحلي 
خزر نيازمند سازوكار مشخصي است. پيشنهاد قبلي جمهوري 
اسامي ايران مبني بر تشكيل س��ازمان همكاري هاي درياي 
خزر مي تواند چارچوب مناسبي براي پيشبرد اين همكاري ها 
باشد. اجراي موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و اعضاي 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا نيز مي تواند تجارت منطقه اي ما را 

وارد مرحله نويني كند. 
جهانگيري افزود: موقعيت استراتژيك جمهوري اسامي ايران 
كه از شمال به درياي خزر و از جنوب به خليج فارس و درياي 
عمان متصل است، ظرفيت هاي فوق العاده اي براي توسعه روابط 
اقتصادي و تجاري ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر و ديگر 

كشورهاي منطقه ايجاد كرده است. 
وي اظهار داش��ت: بندر راهب��ردي چابهار در جن��وب ايران 
ظرفيتي مهم و كم نظير است كه مي تواند توسعه حمل و نقل 
و ترانزيت كش��ورهاي حوزه خزر و آس��ياي ميانه و دسترسي 
اين كشورها را به آبراه هاي بين المللي تس��هيل كند. ايران با 
در اختيار داش��تن عظيم ترين ذخاير نفت و گاز نقش مهمي 
در تأمين انرژي منطقه و جهان دارد. بر اين اس��اس، آمادگي 
كشورمان را براي استمرار و گسترش همكاري هاي مشترك 
در زمينه صدور و سوآپ انرژي به كشورهاي همسايه و منطقه 

اعام مي كنيم. 
معاون اول رئيس جمهوري خاطر نش��ان كرد: متأس��فانه در 
چند دهه اخير، منطق��ه خاورميانه و خليج ف��ارس، به دليل 
س��لطه طلبي ها و مداخله هاي نامش��روع بعض��ي قدرت هاي 

فرامنطقه اي دستخوش بي ثباتي و ناامني شده است. 
جهانگيري تأكيد كرد: پرواضح است كه رشد و توسعه اقتصادي 
و افزايش سرمايه گذاري، نيازمند امنيت و ثبات است. در فضاي 

مملو از ناامني، بي ثباتي، افراطي گري و تروريسم، توسعه پايدار 
و متوازن كه نياز امروز و فرداي كشورهاي منطقه است، ميسر 
نيس��ت. منطقه ما به خاطر اهميت و موقعيت استراتژيكي و 
ترانزيتي و منابع غني انرژي، نقش محوري در رشد و شكوفايي 
اقتصاد جهان دارد و حيات اقتصادي بس��ياري از كش��ورهاي 

جهان هم وابسته به اين منطقه است. 
وي تصريح كرد: از پيامدهاي مخرب شكل گيري تفكرات 
افراطي و ظهور گروه هاي تروريس��تي كه با پش��تيباني و 
تأمين مالي و فكري بعضي كشورهاي منطقه و قدرت هاي 
فرامنطقه اي ايجاد شده اند مي توان به بي ثباتي اقتصادي 
و كاهش رغبت س��رمايه گذاران براي حض��ور در منطقه 

اشاره كرد. 
مع��اون اول رئيس جمه��وري ادام��ه داد: امروز سياس��ت 
يكجانبه گراي��ي امريكا و اس��تفاده از اب��زار تحريم و تهديد 
براي پيش��برد اهداف خود كه ثبات و امني��ت منطقه را به 
خطر انداخته، به معضلي جدي در صحنه بين الملل تبديل 

شده است. 
وي افزود: ثبات و امنيت آبراه هاي بين المللي و سواحل شمال و 
جنوب و تنگه هرمز دغدغه اصلي و خط قرمز ايران است و براي 
آن سال ها تاش و هزينه كرده است. ما حضور نيروهاي خارجي 
در خليج فارس را عام��ل بي ثباتي و افزاي��ش تنش مي دانيم 
و معتقديم امنيت منطق��ه را تنها و تنها كش��ورهاي منطقه 
مي توانند و بايد برق��رار كنند و دخالت و حض��ور قدرت هاي 
فرامنطقه اي تحت هر نام و ائتافي را خطري بزرگ براي صلح، 

ثبات و امنيت منطقه مي دانيم. 
جهانگيري تأكيد كرد: جمهوري اسامي ايران به  رغم تحريم ها 
و محدوديت ها، همچنان در اجراي برنامه ها و سياس��ت هاي 
توس��عه اقتصادي خود مصمم اس��ت و با تكيه بر ظرفيت ها و 
س��رمايه هاي بزرگ داخلي، عاقه مند به سرمايه گذاري هاي 
مش��ترك و متقاب��ل و همكاري ه��اي همه جانبه سياس��ي، 
اقتصادي، علمي، فناوري، صنعتي و بازرگاني با همه كشورها 
به ويژه همسايگان و دوستان خود در س��احل خزر است تا با 
ايجاد و تقويت نظم اقتصادي مس��تقل از دخالت بيگانگان در 

منطقه، امكان توسعه همكارها بيش از پيش مهيا شود.

جهانگيري در مجمع اقتصادي خزر:

نيروهاي خارجي عامل بي ثباتي در خليج فارس هستند
گزارش 2  
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88498436سرويس فرهنگي

   هادي عسگري
امس�ال نهضت روخوان�ي و روانخوان�ي قرآن 
كريم در سراس�ر كش�ور فع�ال خواهد ش�د، 
ه�دف از برپايي اين نهضت اين اس�ت كه همه 
در اي�ران بتوانند ق�رآن را روانخوان�ي كنند.

در قانون اساسي كشور برنامه ريزي براي انس با قرآن 
جزو تكاليف خوانده شده است كه بايد برنامه ريزي 
منظم و دقيقي داشته باشيم. البته تاش ها متعدد 
و زياد بوده است اما متأسفانه با وجود گذشت 40 
سال از پيروزي انقاب اسامي و فعاليت گسترده 
و تربيت جوانان حافظ و قاري ق��رآن، هنوز با افق 

برنامه ريزي شده فاصله زيادي داريم.
حجت ااس��ام پژمانفر عضو فراكس��يون قرآن و 
عترت مجلس، با اشاره به درخواست مقام معظم 
رهبري ب��راي تربي��ت 10 ميليون حاف��ظ قرآن 
مي گويد: فاصله با اين رقم خواسته شده زياد است و 
حتي در ارزيابي هايي كه داشتيم، مشاهده شد كه 
حتي دانش آموزان پ��س از پايان تحصيل مهارت 
روخواني و روانخواني قرآن را ندارند، در حالي كه از 
پايه هاي اوليه مقطع ابتدايي آموزش قرآن وجود 
دارد و دو تا سه س��اعت درس قرآن در مدارس در 
نظر گرفته شده است. فقط با 10 ساعت مي توان به 

راحتي اين مهارت را كسب كرد.
پژمانف��ر تأكيد مي كن��د: فعال كردن ش��وراهاي 
برنامه ريزي قرآني در اس��تان ها بود ك��ه با توجه 
به قانون، اس��تانداران مكلف هس��تند كه شوراي 
برنامه ريزي توسعه قرآني را در استان ها پيگيري 

كنند و متأس��فانه ب��ا توجه ب��ه وضعيت��ي كه از 
استان هاي مختلف داش��تيم، عموم استان ها اين 
برنامه را با رياست امامان جمعه برگزار نمي كردند.

عضو فراكس��يون قرآن و عت��رت مي گويد: طبق 
صحبت ها با وزارت تع��اون و تأمين اجتماعي قرار 
شد مجموعه هاي كارگري كه در كل كشور هستند 
و سواد دارند، حتماً روخواني و روانخواني قرآن را 
بياموزند. با جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و 
استخدامي صحبت و قرار شد در آموزش هاي ضمن 
خدمت، تمام كارمندان كشور نسبت به روخواني و 

روانخواني قرآن مسلط شوند.
در همين رابطه، سيدمحمدجواد ابطحي، نماينده 
مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسامي و عضو 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مي گويد: 
آموزش و پرورش زمان درس تعليمات ديني و قرآن 
را از سه ساعت به دو ساعت تقليل داد؛ اين اقدام در 
حالي صورت گرفته كه با گسترش فضاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي، دسترسي دانش آموزان به 
محتواهاي شبهه انگيز در حال افزايش است. وي با 
بيان اينكه نهادينه كردن فرهنگ قرآني با شعار و 
حرف محقق نمي شود و بايد اقدامات عملي در اين 
زمينه انجام ش��ود، تصريح مي كند: از وزيري كه 
خود متدين، روحاني زاده و داراي فرزند طلبه است 
انتظار مي رود يكي از اصلي ترين سياست  هاي نظام 

آموزشي را درك و فهم مفاهيم قرآني قرار دهد.
اين نماينده مجلس مي گويد: تفكر و تدبر در آيات 
قرآن مقدمه عمل ب��ه قرآن اس��ت. زماني كه در 

نهادي مانند آموزش و پرورش كه دستگاه تعليم 
و تربيت است به مفاهيم قرآني توجهي نمي شود 
نمي توان انتظار داشت دانش آموزان به اصول اين 

حوزه پايبند باشند.
   عدم تخصيص بودجه قرآني 

در چند س��ال اخير بودج��ه قرآني كش��ور يكي از 
مهجورتري��ن بخش ه��اي بودجه عمومي كش��ور 
بوده است. در متن بودجه سال 98، سهم صندوق 
مشاركت توس��عه فرهنگ قرآني تنها ۲۷ ميليارد 
تومان اعام شد كه نسبت به اعتبارات سال جاري 
۷۳ درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه 
در سال 9۷ بودجه قرآني در ابتدا 40 ميليارد مصوب 
شد، اما با توجه به رايزني هاي انجام شده مبلغ آن به 
100 ميليارد افزايش پيدا كرد. بودجه سال 9۶ نيز 
با توجه به اينكه در متن ايحه بودجه 100 ميليارد 
تومان بود اما ريالي اختصاص پيدا نكرد. در سال 9۵ 
نيز با اختصاص چند درصد فعاليت هاي قرآني ادامه 
پيدا كرد. با نگاهي در اعتبارات دولت در چند سال 
اخير به مصوب بودج��ه فعاليت هاي قرآني در متن 
ايحه بودجه، شاهد سير كاهشي اعتباري در اين 
خصوص بوده ايم، به نحوي كه از ۲00 ميليارد تومان 
بودجه در س��ال 9۳ به ۲۷ ميليارد تومان در متن 

ايحه بودجه سال 98 تقليل پيدا كرده است.
   تكاليف قانوني با دست هاي بسته 

پيش بيني اين بود كه مي توان در افقي 10س��اله، 
س��الي ه��زار ميلي��ارد توم��ان در س��احت قرآن 
س��رمايه گذاري كرد ام��ا دولت هم��ه رديف هاي 

قرآن��ي را در كل جداول حذف و ب��ه طور متمركز 
۲00ميليارد تومان را در ش��وراي توسعه فرهنگ 
قرآني پيش بيني كرد تا اين شورا هم بر توزيع بودجه 
و هم برعملكرد دستگاه ها در هزينه كرِد آن نظارت 
كند اما متأس��فانه بودجه ها تخصيص نيافت و در 
سال سوم هم نزديك به 1۲ميليارد تومان پرداخت 
شد و در سال جاري هم تاكنون هنوز ريالي در اين 
حوزه تخصيص نيافته است! با اين وضعيت، طبيعتاً 
هيچ نوع برنامه ريزي قابل دفاعي در اين حوزه شكل 

نمي گيرد و نمي توان كاري را پيش بُرد.
بنا بر ايحه بودجه پيش��نهادي دولت براي سال 
آينده، ۲۷ ميليارد تومان بودجه پيشنهادي براي 
برنامه حمايت از اجراي منش��ور توسعه فرهنگ 
قرآني همچون »حمايت از اجراي سند راهبردي 
توسعه آموزش عمومي قرآن«، »حمايت از اجراي 
س��ند راهبردي توس��عه فعاليت ه��اي تبليغي و 
ترويجي«، »حماي��ت از اجراي س��ند راهبردي 
توس��عه پژوهش و آم��وزش عال��ي«، »راهبري 
اجراي اس��ناد راهبردي منش��ور توسعه فرهنگ 
قرآن��ي« و »حمايت از اج��راي برنامه هاي قرآني 
برنامه هاي مصوب شورا هاي هماهنگي و گسترش 
فعاليت هاي قرآني در راس��تاي اسناد سه گانه در 

استان ها« اختصاص يافته است.
مهدي قره ش��يخلو، رئي��س س��ازمان دارالقرآن 
الكريم، با انتقاد از وضعيت بودجه در مقابل تكاليف 
قانوني، مي گويد: بودجه ها بايد به تناسب وظايف 
و مأموريت ها اختصاص يابند، براي مثال سازمان 
دارالقرآن الكريم از س��وي ش��وراي عالي انقاب 
فرهنگي و به دستور رئيس جمهور، مأمور برگزاري 
آزمون اعطاي مدرك تخصصي به حافظ قرآن مجيد 
است اما پس از گذشت چند سال هنوز نتوانسته ايم 
اين را در ايحه بودجه جزو وظايف مان بگنجانيم و 
به دولت بقبوانيم اعتبار ازم براي اين مأموريت را 
تأمين كند؛ چون اين آزمون ها در سراسر كشور و 
در چند مرحله برگزار مي شود و به بودجه نياز دارد. 
قره ش��يخلو با بيان اينكه كاهش بودجه مربوط به 
شوراي توسعه فرهنگ قرآني است، تأكيد مي كند: 
اين بودجه از پنج، شش سال پيش تصويب شد اما 
متأس��فانه هر سال س��ير نزولي دارد، چنان كه در 
ايحه پيش��نهادي دولت براي بودجه سال آينده، 

۶0درصد كاهش يافته است.
به نظر مي رس��د دولت به رغم ق��رار دادن تكليف 
قانوني بر دوش نهادهاي قانوني و درخواست براي 
انجام فعاليت هاي قانوني مؤثر چون برگزاري نهضت 
روخواني، با تخصيص ندادن بودجه به فعاليت هاي 
مورد نظر عمًا سنگ بزرگي را جلوي فعاليت هاي 
قرآن و عترت قرار داده اس��ت، اقدامي كه تبعات 

ناگوار فرهنگي را به دنبال خواهد داشت.

قطار گردشگري به لرستان مي رود
 فعال شدن گردشگري ريلي

 در غرب كشور
   محمد صادقي

بعد از وقف�ه اي چند ماهه، نخس�تين قطار گردش�گري 
غرب كش�ور دوب�اره فعاليت خ�ود را آغ�از خواهد كرد. 
گردش��گري ريلي يكي از شيوه هاي گردش��گري است كه بر 
اساس استفاده از خدمات ريلي صورت مي گيرد. در اين روش 
گردشگران با استفاده از قطار يك مس��ير گردشگري را طي 

مي كنند و به شهر هاي مختلف در اين مسير مسافرت دارند. 
اولين قطار گردش��گري در اي��ران با س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي قرار بود از نوروز 98 فعالي��ت خود را آغاز كند. اين 
قطار در مس��ير ريلي غرب كش��ور فعاليت مي كرد و قرار بود 
گردشگران را به مس��يرهاي گردش��گري در استان لرستان 
ببرد.  روح اه تقي زاده، مديرعامل راه آهن غرب كشور، درباره 
مسير گردش��گري ريلي مي گويد: اين قطارهاي گردشگري 
كه با پكيج تور همراه خواهند بود، ش��امل هزينه اقامت، غذا 
و گردش در اماكن تفريحي مي شوند و هر شركت مسافرتي 
مي تواند اين پكي��ج را آماده و عرضه كن��د. روح اه تقي زاده 
مي افزايد: تور قطار گردشگري به آژانس خاصي واگذار نشده و 
همه شركت هاي مسافرتي آزاد هستند تا اين پكيج را طراحي 

و فروش بليت را آغاز كنند. 
خليلي مج��ري طرح قط��ار گردش��گري غرب ني��ز درباره 
مشخصات مس��ير گردش��گري ريلي توضيح مي دهد: مسير 
۷4كيلومت��ري منطقه گردش��گري روزانه از دورود ش��روع 

مي شود و تا ايستگاه كشور ادامه دارد. 
به گفته خليلي قطار گردشگري در طول مسير در 14ايستگاه 
توقف مي كند و گردشگران مي توانند از آثار تاريخي، طبيعي و 

ابنيه فني مسير راه آهن لرستان بازديد كنند. 
با وجود اينكه همه چيز براي فعاليت قطار گردشگري در نوروز 
امسال آماده بود، وقوع سيل ناگهاني در غرب كشور و تخريب 
زيرساخت ها و آسيب ديدگي مسير ريلي كشور، عمًا فعاليت 
قطار گردش��گري را ناممكن كرد اما اكنون با مس��اعد شدن 
دوباره شرايط، بار ديگر قرار است قطار گردشگري غرب كشور 

روي ريل قرار گيرد. 
سيدامين قاس��مي مدير كل ميراث فرهنگي استان لرستان 
درب��اره راه ان��دازي مج��دد قط��ار گردش��گري مي گويد: با 
پيگيري هاي ص��ورت گرفته و هم��كاري راه آهن جمهوري 
اس��امي حركت قطار گردش��گري اس��تان لرس��تان از روز 

سه شنبه ۲9 مرداد آغاز خواهد شد. 
قاسمي با اشاره به اين كه پس از آخرين حركت اين قطار در 
10 فروردين امسال و جاري شدن سيل در استان كه موجب 
تخريب بخشي از زيرساخت هاي گردشگري در مسير ريلي 
گردشگري لرس��تان ش��د، مي افزايد: با تاش هاي فراوان و 
موافقت شركت راه آهن حركت قطار گردشگري استان از سر 

گرفته مي شود. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
لرس��تان مي گويد: در حركت قطار گردش��گري اس��تان دو 
تور يك روزه و س��ه روزه پيش بيني ش��ده كه در تور يك روزه 
زيبايي هاي مسير ريلي و در تور سه روزه بازديد از جاذبه هاي 
طبيعي و تاريخي ش��هر هاي خرم آباد و بروجرد و همچنين 
زيبايي هاي مس��ير ريلي براي عاقه مندان و گردشگران در 

نظر گرفته شده است. 
قاسمي با بيان اينكه دومين حركت قطار گردشگري لرستان 
هم روز ۵ مهر همزمان با روز جهاني جهانگردي انجام خواهد 
شد، تأكيد كرد: عاقه مندان به استفاده از اين قطار گردشگري 
مي توانند از طريق ش��ركت حامي گش��ت گهر مجري قطار 

گردشگري لرستان نسبت به رزرو بليت خود اقدام كنند. 
هم اكنون با  راه ان��دازي قطار تهران- همدان، مس��ير جديد 
گردشگري به مقصد همدان راه اندازي شده و قطار گردشگري 
تهران- همدان فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت. با راه اندازي 
مجدد قطار گردشگري لرستان، گردشگري غرب ايران داراي 
زيرساخت مناسبي براي دسترسي ايرانگردان به پتانسيل هاي 

گردشگري و مناطق بكر طبيعي لرستان خواهد شد.

 موريانه هاي سند 2030 
در كوچه هاي اصفهان!

   حسن روانشيد*
شهر تاريخي اصفهان همانند يك كاس��ه چيني  است كه در طول 
تاريخ ديرينه اش بارها به زمين  خورده اما نشكسته باشد، زيرا همه 
بناهاي آن از بدو ايجاد ش��هر موزه جهاني با مات ايمان به يكديگر 
تنيده شده اند. اين مقاومت سابقه اي حيرت آور دارد زيرا نه تنها اقوام 
مغول بلكه محمود افغان هم همراه با لشكريانش به رغم شش سال 
ستيز و تخريب در آن نتوانستند ذره اي از هويت و فرهنگ اين ديار 
را خدشه دار كنند. آنها چهارباغ را بارها با لشكريان خود وحشيانه به 
خيش كشيدند و قصرها را آتش زدند، پل ها را تخريب و آب را به زير 
و بند مساجد روان كردند اما همه آثار بديع همچنان جاودانه پابرجا 
ماندند تا درنهايت اقوام بيگانه را خسته و ناچار به ترك اين ديار كنند 
و در انتها نوبت قوم قاجار شود كه يكي از نوادگان آن با عنوان حاكم 
اصفهان در طول سيطره خود هر آنچه در قدرت داشت صرف نابودي 
آثار به جا مانده از تمدن آن كرد كه در اين يورش عمارت و قصرهاي 
صفويه در چهارباغ و محدوده آن اولويت داش��تند. تاريخ همه اين 
نابساماني ها را به چشم بصيرت خود ديده و ثبت كرد و تحمل نمود 
و منتظر ماند تا شايد روزگاري حراست از به جا مانده هاي فرهنگ و 
تمدن سروسامان گرفته و متولي پيداكرده و به حفظ باقيمانده آثار 
ارزشمند بپردازد. امروز كه س��ازمان ميراث فرهنگي وظيفه خطير 
ايجاد امنيت براي اين يادمان هاي ايمان و عظمت را عهده دار شده  
ساز ناكوك سر مي دهد و سرنا را از سر گشاد آن مي نوازد تا هر لحظه 
صداي اس��تخوان هاي شكس��ته يكي از اين آثار از سويي به گوش 
به جاماندگان از تاريخ رسيده و با چشم هاي نگران خود اين جفاها را 

به هويتشان ببينند! 
درباره محله سنبلس��تان حدفاصل دو خيابان بافت مركزي ش��هر 
اصفهان يعني عبدالرزاق و ابن سينا حرف مي زنيم. آنچه اين محدوده 
را بيش از همه س��ر زبان ها انداخته امامزادگان مدفون آن است كه 
وعده گاه آرزومندان مي باش��د تا ش��بانه روز در صحن و س��راي آن 
س��فره نان و ماس��ت نذر كنند و زائران را اطعام نمايند. در جوار اين 
واجب التعظيم ها بيمارس��تان قديمي امين قرار دارد كه قبل از آن 
زايشگاه سنبلستان نام داش��ت و اولين مركز مخصوص زايمان اين 
شهر بود. ده ها خانه تاريخي از ديگر آثار اين محله پرفيض است كه 
معروف ترين آنها خانه تاريخي بخردي، قصر جميان با قدمت 1۵00 
ساله از ملكش��اه س��لجوقي، زورخانه حاج رحيم نجارپور، كوي تل 
عاشقان، قبرستان سنبلستان، باغ سنبلستان و خانه جمشيدي هاست 
كه هركدام براي خود سرگذشتي شنيدني دارند. اين محله هنوز هم 
پس از قرن ها در تكاپوي حفظ هويت خود باقي  مانده زيرا در بازارچه 
قديمي آن چهره هاي تكيده اما نوراني، مرداني ديده مي شود كه اوراقي 
از تاريخ و تمدن را در افكار خود بايگاني نموده اند. آنها اگرچه به ظاهر 
پير و فرتوت شده اند اما مغزهايش��ان همچون ساعت كار مي كند و 
مي توانند ساعت ها مخاطب را مشغول شنيدن خاطرات خود كنند 

كه مي توان از اسطوره اي به نام دباغيان نام برد. 
محله سنبلس��تان به  خودي  خود يك موزه تاريخي بي بديل است 
كه وجود بيمارس��تان نوس��تالژي امين يا همان سنبلستان سابق 
به آن ابهت تازه اي مي بخش��د و امروز اولين پارك عمومي احداث 
 شده در اصفهان با نزديك به يك قرن سابقه به فضاي اين درمانگاه 
افزوده شده است كه مي تواند يك روز گردشگري را براي توريست 
داخلي و خارجي پر كند. دريغ كه اين روزه��ا خاطره تلخ ربع قرن 
پيش در اصفهان كه تخريب ش��بانه تنها حمام تمام سنگ تاريخي 
جهان يعني خسروآقا واقع در خيابان سپه اين شهر به نحوي ديگر 
رقم مي خورد و براي اهالي اين كانش��هر تداعي مي شود، مدرسه 
دوقلو يا آليانس يعني اولين واحد آموزش��ي اصفهان واقع در كوچه 
يخچال محله مش��ير كه س��ال هاي طواني در سنبلستان پذيراي 
دانش آموزان آن بوده و اين روزها توسط آموزش  و پرورش اين شهر 
همراه با مدرسه  ديگري درس��ت در صد متري آن و در ميان بهت و 
حيرت اهالي كهنسال اين منطقه خود حكايت رنج آور ديگری است.
مدرسه ای كه خود و پدرانشان ش��اگردان اين نوستالژي ها بودند و 
همچنين صدها دانش آموزي كه اول مهر امسال آواره و سربار ديگر 
مدارس ش��هر خواهند شد به لودر و بولدوزر س��پرده مي شوند تا از 
صحنه قديمي ترين محله پايتخت فرهنگ و تاريخ اس��امي جهان 
محو شوند زيرا وسعت زمين آنها در مركز ش��هر ارزش باايي دارد 
و مي توان با ايجاد پروژه هاي نو تاريخ و تمدن و نوس��تالژيك كشور 
را به دامنه مدرنيته و اكچري هاي غرب واگذار كرد و گوش��ه اي از 
ايده هاي يونسكو را زيركانه جامه عمل پوش��اند كه دليلي باشد بر 
حضور مستمر و پشت پرده موريانه هاي سند ۲0۳0 در كالبد آموزش 
 و پرورش. نگاهي به پايتخت سياست هاي مزورانه يعني لندن نشان 
مي دهد كه همه ساختمان ها و بخصوص مدارس و دانشگاه هاي آن 
كه تاريخي هستند همچنان پابرجا بوده و تنها با تعميرات اساسي به 
كار خود ادامه مي دهند تا هويت هاي ناداشته پايدار بماند در صورتي 
 كه مرگ را تنها براي همسايگان خود مي طلبند تا سند سياه ۲0۳0 

در آنها اجرايي شود!
*روزنامه نگار پيشكسوت

داس�تان زندگ�ي طلب�ه مداف�ع حرم ش�هيد 
محمد مس�رور با عن�وان »قصه دل كن�دن« به 
قلم مهدي ُدري�اب نويس�نده كازروني نگارش 
و توس�ط انتش�ارات زاد انديش�ه منتش�ر شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، مه��دي ُدرياب 
نويسنده اين كتاب در اين رابطه به كازرون نما گفت: 
ش��روع نگارش اين كتاب از اس��فند 1۳9۶بود؛ اين 
كتاب توسط يكي از ناشران مشهور، با اسم ديگري تا 
مرحله چاپ پيش رفته بود، اما خانواده شهيد به دايل 
مختلف با چاپ آن مخالفت كردند. وي افزود: »قصه 
دل كندن« به صورت داستان هاي كوتاه نوشته شده و 
شباهت زيادي به »تپه جاويدي و راز اشلو« استاد اكبر 
صحرايي دارد. ايشان استاد بنده هستند و در نگارش 
اين كتاب راهنمايي هاي ارزشمندي داشته اند. فني 
بودن كار از لحاظ داستان نويسي برايم مهم بوده ولي 
گاهي اوقات مخاطب، يك نوشته ساده و روان را بيشتر 

از يك متن فاخر ادبي مي پسندد. 
ُدرياب خاطرنشان كرد: در اين كتاب تاش شده هر دو 

طرف اين كشمكش لحاظ شود. بنابراين اگر بخشي 
از متن، ماجراي گيرايي نداشته، آن را حذف كرده ام. 

حذفياتي كه حدود 8هزار كلمه شد.
نويسنده اين كتاب افزود: بيش از ۷0 قصه به صورت 
تاريخي پشت سر هم قرار گرفته و سعي كرده ام تعليق 
داستان كتاب حفظ ش��ود به طوري كه خواننده با 

خواندن يك ماجرا دنبال مطالعه قصه بعدي برود.
مه��دي ُدري��اب همچني��ن درخص��وص جزئيات 
چاپ اي��ن اثر گفت: نقاش��ي روي جل��د اين كتاب 
كار خواهر شهيد اس��ت كه با خودكار كشيده شده. 
انتش��ارات »زادانديش��ه« براي »قص��ه دل كندن« 
سنگ تمام گذاشته كه جا دارد در همين جا از مدير 
و دس��ت اندركاران »مؤسس��ه فرهنگي هنري زاد« 
قدرداني كنم. قطع كتاب، طرح جلد و صفحه آرايي 
هنرمندانه كتاب، بر زيبايي كار افزوده است و البته 
استفاده از كاغذ با كيفيت باا. اين كتاب به مبلغ ۲۵ 
هزار  تومان جهت عاقه مندان به زندگينامه اين شهيد 

مدافع حرم عرضه شده است.

در بخشي از اين كتاب مي خوانيم:
» ... و من يقين دارم كه شهادت نصيبم مي شود«.

محمد اين جمله را 10 سال قبل از شهادت در دفترچه 
محرمانه اش يادداشت كرده بود. روانشناسان به اين 
دوره 10 ساله »مرگ آگاهي« مي گويند. موضوعي 
كه اگر چه بسيار بكر و جذاب است اما فيلمسازان و 
ُرمان نويس��ان غربي كمتر به آن مي پردازند؛ يا بهتر 
است بگوييم از پرداختن به اين موضوع فرار مي كنند. 
از نگاه »انسان شناسي مدرن« چنين شخصي بايد 
افسرده و بيمار شود و به ناچار به قرص هاي اعصاب 
و مواد مخ��در و اعتياد به الكل پناه بب��رد يا  اينكه از 
فرصت باقي مانده اس��تفاده كند و آن قدر غرق لذت 
شود كه به مرگي ناگهاني و زودتر از آنچه مي ترسيده 

گرفتار شود!
محمد مسرور عماً نشان داد كه راه سومي هم هست 
و براي اثبات اين »راه ديگر« از خودش مايه گذاشت. 
او كار كرد، درس خواند، ازدواج كرد و فعاليت اجتماعي 

داشت اما دل نبست!

»قصه دل كندن« داستان زندگي طلبه شهيد مدافع حرم منتشر شد

نهضت روانخواني قرآن در كشور فعال مي شود
انتقاد فراكسيون قرآن و عترت مجلس از بودجه قرآني كشور

د ا و  ن ير ر در ساي هاي  ه  د  وان ا مي  ه ك ا
www.setadiran.ir        http://iets.mporg.ir

ومي ايد  وان م گهي فرا

  

ندر ماهشهر راردادهاي شهرداري  امور 
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نوراه بهنام
اولين بار چطور با ش�هيد غريبش�اه 

آشنا شديد؟
استان س��منان تا قبل از عمليات کرباي 4 و 
5 لشکر يا تيپ مستقل نداش��ت. سمناني ها 
معم��واً در قالب س��ه يا چه��ار گ��ردان در 
لش��کرها و تيپ هاي ديگر به ويژه لش��کر 17 
علي بن ابيطالب)ع( قم حضور داشتند. بعد از 
س��ال65 تيپ 12 قائم )عج( سمنان مستقل 
شد. شهيد غريبش��اه قبل از تشکيل اين تيپ 
به جبهه رفته ب��ود و در عمليات هاي مختلف 

حضور داشت. 
معمواً هم در گ��ردان موس��ي بن جعفر)ع( 
بود. استان س��منان دو گردان داشت يکي به 
نام موس��ي بن جعفر)ع( که شامل رزمندگان 
س��مناني بود و ديگري به نام گردان کربا که 
شامل نيروهاي اعزامي از شاهرود بود. نيروهاي 
اعزامي از دامغان و گرمسار هم در هر دو گردان 
حضور داشتند. شهيد غريبشاه در گردان موسي 
بن جعفر)ع( بود. آشنايي من با شهيد از سال 
1366 صورت گرفت که ايشان از گردان پياده 
به گردان تخريب آمد. البته آن موقع ديگر عضو 
رسمي سپاه شده بود. در عمليات بيت المقدس 
3 غريبشاه براي شناس��ايي يکي از محورهاي 
ارتفاعات گوجار مأموريت داشت.  چون معمواً 
نيروهاي تخريب و اطاع��ات عمليات قبل از 
هر عملياتي براي شناسايي مي رفتند. بعضي 
عمليات ها ت��ا هفت محور داش��ت و هر گروه 
از نيروه��اي تخريب و اطاع��ات و عمليات با 
همکاري هم مس��ئول يک محور مي ش��دند. 
ايشان چون هم از لحاظ اعتقادي، روحي،رواني ، 
رازداري و هم توان فيزيکي رزمنده اي برجسته و 

شاخص بود، همراه بچه هاي اطاعات مي رفت.  
محور ارتفاعات گوجار ه��م از نظر ارتفاع و هم 
سختي مسير عبور مي طلبيد چنين نيرويي 
اعزام شود. ش��هيد هم اهل شهميرزاد بود که 
کوهستاني است، لذا ايشان را براي شناسايي 
منطقه انتخاب کرده بوديم. به هر حال آشنايي 

من با غريبشاه اينگونه آغاز شد. 
چه خصوصيت اخاقي داشت؟

عاش��ق امام بود و پيروي از دس��تورات امام را 
واجب مي دانست. اطاعت پذيري فوق العاده اي 
داشت. موقعيت شناس بود. براي همين درس را 
رها و در جبهه حضور پيدا کرد. براي حفظ نظام 
اسامي و انقاب اسامي به جد تاش مي کرد. 
همه کساني که در جبهه حضور يافتند به دليل 
حفظ انقاب اس��امي بود، ب��راي اينکه يک 
وجب از خاک وطن در اش��غال دشمن نباشد، 
فداکاري مي کردند تا مردم ما خوشحال شوند. 
پي��روزي در هر عملياتي موجب خوش��حالي 
مردم ما مي ش��د. هر وجب از خ��اک ايران که 

آزاد مي شد مردم ما شادمان مي شدند. بسيار 
صبور بود. بارها در جبهه حض��ور پيدا کرد. از 
سال 62 تا 66 که شهيد ش��د مرتب به جبهه 
مي رفت. خستگي ناپذير بود. خصوصيت ديگر 
ايشان اين بود که عاشق شهادت بود. نيرويي 
بود که در عين سادگي، بسيار زرنگ و شجاع 
بود. به هيچ عنوان ترس در دلش نبود. خيلي 
راحت مأموريت ه��ا را مي پذيرفت و به راحتي 

هم انجام مي داد. 
چه خاطره اي از ايشان در ذهنتان نقش 

بسته است؟
خودم در بيت المقدس2 مجروح شدم. حدود 
10روز از منطقه خارج شدم و به پشت جبهه 
آمدم اما همان زمان ايش��ان در منطقه حضور 
داشت. وقتي برگشتم ديدم در واحد تخريب 
بي نظمي هايي وجود دارد. به هر حال ابوالفضل 
جزو نيروهاي کادر ما بود و ما توقع بيشتري از 
ايشان داش��تيم. از او خواستم به پشت جبهه 
برگردد. گفتم نمي خواهم اينجا باشي. خيلي 

ناراحت شد. شنيدم که مي گفت مگر من چه 
کار بدي کردم که فرمانده از دست من ناراحت 
ش��ده و مرا از منطقه خارج کرده اس��ت. اين 
دستورم برايش سنگين بود. مي گفت من براي 
اين عمليات خيلي زحمت کشيدم و شناسايي 
رفت��م. ناراحت بود که نمي توان��د در عمليات 
ش��رکت کند. البته من هم در نظر داشتم بعد 
از چند روز دوباره برگردد. صرفاً مي خواس��تم 
کمي متنبه شود. دو، سه روز که گذشت پيغام 
داد اش��تباه کردم، اجازه بدهيد برگردم. انگار 
مي دانست در عمليات پيش رو شهيد مي شود. 
ش��ب عمليات پيش من آمد و گفت ببخشيد 
من کوتاهي کرده و شما را ناراحت کردم. يک 
قرآن جيبي همراه خودش داش��ت. گفت من 
هيچ چيزي جز اين قرآن ندارم، آن را به ش��ما 
تقديم مي کنم. واقعاً مسجل شده بود که شهيد 
مي ش��ود. گفتم مي پذيرم و ق��رآن را گرفتم. 
همراه ديگر رزمندگان رفت. اتفاقاً ارتفاعات هم 
پر از برف بود، اما عمليات با موفقيت انجام شد. 
صبح روز بعد همه سالم و با پيروزي برگشتند. 
بچه ها اغلب از رزمنده ه��اي باتجربه بودند و 
سابقه شرکت در عمليات هاي بزرگ را داشتند. 
وقتي از ارتفاعات برگشتند آنها را جمع کرديم 
تا در پايان آن عمليات موفقيت آميز به پشت 
جبهه اعزام ش��وند. بر خاف پيش بيني هاي 
انجام ش��ده بافاصله بعثي ها اقدام به بمباران 
هوايي منطقه کرده و از بمب هاي خوش��ه اي 
استفاده کردند. 200 ، 300 نفر از رزمندگان ما 
مجروح شدند. خودم هم زخمي شدم. دو سه تا 
از بچه هاي تخريب از جمله شهيد غريبشاه هم 

مجروح شدند. 
تقريباً 400 نفر از رزمندگان در يک شيار بودند، 
اما غريبشاه تنها رزمنده از نيروهاي تخريب بود 
که به شهادت رسيد. 25 اسفند 66 يعني فرداي 
عمليات بيت المقدس3 ابوالفضل زير ارتفاعات 

گوجار شهيد شد. 
از زندگي شخصي ش�هيد هم اطاع 

داشتيد؟ گويا ايشان يتيم بودند.
يک بار به خانه ش��ان رفتم و دي��دم که پدر و 
مادرش هم حضور دارند. بعد که پرسيدم گفت 
پدر و مادر واقعي او نيستند، اما آنها او را بزرگ 
کرده اند. به من گفت آرزويم اين است که بدانم 
پدر و مادر اصلي من چه کس��اني هستند. اما 
تأکيد ک��رد که تا وقتي زنده ام راضي نيس��تم 

کسي از اين موضوع آگاه شود. 

سيدجواد علي الحسيني
شما چطور با ش�هيد غريبشاه آشنا 

شديد؟ 
من قبل از عمليات کرباي 4 عازم جبهه شدم. 
در منطقه گتوند درياچه اي بود که براي آموزش 
شنا و جنگ هاي آبي - خاکي مورد استفاده قرار 
مي گرفت.  آنجا من و ش��هيد غريبشاه در يک 
گردان در يک گروهان و در يک دسته بوديم. 
دوستي داش��تيم به نام عدنان بصير که اصالتاً 
عراقي بود و ش��هيد کم��ک تيربارچي همين 
عدنان بصير بود. رزمن��دگان در جبهه خيلي 
خوب و راحت با هم دوس��ت مي شدند. چون 
از نظر اعتقادي، اخاقي و رفتاري هماهنگي 
زيادي ميان آنها وجود داشت. من هم سيد بودم 
که معمواً در اينگونه جمع ها يک مزيت حساب 
مي شد. شايد همين هم در دوستي شهيد با من 
مؤثر بود. معمواً در گردان ها با هم بوديم. حتي 
وقتي استان سمنان صاحب تيپ مستقل شد 
که چند گردان داشت، در تقسيم نيروها باز هر 
جا که قرار بود برويم با هم مي رفتيم. صميميت 

نگاه

پدر و مادر نداريم 
شرف که داريم !

در ميان اس�امي رزمندگان بي سرپرست حاضر 
در دفاع مقدس به نام دو برادر دوقلويي رسيديم. 
ثاقب و ثابت شهابي نشاط، دوقلوهايي بودند که 
سال 1343 داخل سبدي در کنار يک شيرخوارگاه 
رها  شدند. اين دو برادر دوقلو بعد ها راهي جنگ 
ش�دند و بعد از مدت�ي بر اث�ر عوارض ناش�ي از 
گازهاي ش�يميايي به شهادت رس�يدند. نوشتار 
زير به قلم حميد داوود آبادي منتشر شده است: 
»هفتم مهر 1360 بود که از پادگان امام حس��ن )ع( 
از تهران عازم منطقه غرب کشور شديم و فردا صبح 
به پادگان اه  اکبر در شهر اسام آباد غرب رفتيم. در 
بين نيروها متوجه حضور دو برادر دوقلو شدم. وقت 
تقس��يم نيرو خود اين دونفر درخواس��ت کردند به 
عنوان امدادگر معرفي ش��وند، چون قبًا دوره هاي 
امدادگري را ديده بودند. چند روز بعد عمليات مسلم 
بن عقيل در سومار شروع شد. ما را به منطقه بردند و 
اين دو برادر دوقلو هم در دس��ته ما بودند. يادم است 
بچه هاي بسيار خوش مشرب و بانشاطي بودند. تا يک 
روز بلندگوي تبليغات اعام کرد بچه هاي دسته سه 
بيايند نامه هايشان را بگيرند. نامه هاي پدر و مادر هر 
کدام ما از شهرهايمان مي رسيد دست واحد تبليغات؛ 
مسئول اين واحد هم يکي يکي اسامي را مي خواند و 
نامه ها را مي داد. همه ما دويديم ک��ه نامه هايمان را 
بگيريم ولي اين دو برادر نيامدند. آمديم نشس��تيم 
توي چادر و با همان ذوق نوجواني نامه ها را باز و شروع 
کرديم به خوان��دن. مثًا من مي گفت��م دمش گرم! 
مادرم برايم آش پشت پا پخته! آن يکي مي گفت پدرم 
فان چيز را نوش��ته و... من ديدم اين دو برادر بغض 
کرده اند. ثابت که ظاهراً کمي بزرگ تر بود برادرش را 
صدا کرد و دوتايي بيرون رفتند. بلند شدم و ديدم اين 
دوتا سرهايشان روي ش��انه هم دور مي شوند و گريه 

مي کنند. نفهميدم ماجرا چيست. 

دليل اشک هاي ثاقب و ثابت را بعدها متوجه شدم. 
در بمباراني در س��ومار تعدادي از بچه ها ش��هيد 
شدند. ديدم ثاقب خيلي بي تابي مي کند. گفتم اين 
بچه ها پدر و مادرشان بيشتر از تو داغ ديده اند. ديدم 
گريه اش شديدتر شد. گفتم مگر حرف بدي زدم؟ 
گفت آخر ما پدر و مادر نداريم. شوکه شدم. پرسيدم 
يعني چه؟ گفت ما پرورشگاهي هستيم. آنها حدود 
12،11 نفر بودند که با هم از پرورش��گاه به جبهه 
اعزام شده بودند. با همان تعجب گفتم خب شما که 
پدر و مادر نداريد و پرورشگاهي هستيد براي چه به 
جبهه آمده ايد؟ گفت »ما پدر و مادر نداريم؛ شرف 

که داريم، غيرت که داريم.«
تا آخرين س��ال جنگ اين دو برادر ب��ا وجود اينکه 
مجروح و شيميايي شده بودند، اما در جبهه حضور 
داشتند. نکته جالبي هم بود که رد اين دو برادر را در 
مناطق جنگي غرب و جنوب پي��دا مي کردم. مثًا 
در کرمانشاه مس��جدي بود که به پاتوق رزمنده ها 
معروف بود. آنجا ديدم اعاميه اي روي ديوار اس��ت 
که آن را بارها اين طرف و آن طرف ديده بودم. عکس 
کودکي هاي اين دونفر بود و بااي عکس به رسم آن 
زمان نوشته شده بود: »به نام اه پاسدار حرمت خون 
شهيدان« و چنين مضموني داش��ت: »مامان، بابا! 
شما را به خدا، ما دنبال شما مي گرديم...« هرجا که 
مي رفتند، هر منطقه و شهري، اين اعاميه را به ديوار 
مي چسباندند و دنبال پدر و مادرشان بودند. ثاقب در 
سال 1377 و ثابت در سال 1385 بر اثر جراحت هاي 

جانبازي به شهادت رسيدند.« 

گفت وگوي »جوان« با 2همرزم شهيد ابوالفضل غريبشاه رزمنده اي که از پرورشگاه به فرزندي پذيرفته شده بود

يتيمي که در جبهه هزاران برادر داشت
خاصي ميان ما وجود داشت. 

شهيد به ش�ما از زندگي خاصش و اينكه 
بي سرپرست بوده حرفي زده بود؟

ما زياد با هم حرف مي زديم. مثاً اينکه چطور شد به 
جبهه آمديم. با خانواده هم آشنا شديم. در جريان 
همين گفت وگو ها بود که گفت خانم و آقايي چون 
بچه دار نمي شدند، مرا از پرورشگاه آوردند و بزرگ 
کردند. اواي��ل باور آن براي من س��خت بود، اما به 
من گفت حالت نمي کنم اگر قبل از شهادتم اين 

موضوع را به کسي بگويي. 
در چه عمليات هايي با هم بوديد؟

در منطقه مجن��ون در خط مق��دم و در عمليات 
کرباي 4و5 در منطقه ش��لمچه هم با هم بوديم. 
بعد از آن من به مخابرات تيپ رفتم و ايشان هم به 
گردان تخريب رفت ولي با هم ارتباط داشتيم. حتي 

بسياري از اوقات با هم بوديم. 
خاطره اي از اين همراهي ها داريد؟

 در جريان عمليات کرباي 5 اتفاق جالبي افتاد. يک 
روز تانک هاي عراقي قصد داشتند ما را دور بزنند و 
در واقع مي خواس��تند گردان ما را محاصره کنند. 
عدنان بصير با کمک شهيد غريبشاه توانستند با 
شليک پياپي آرپي جي مانع عبور تانک ها شوند. 
خيلي ش��جاع بودند. همين دو نفر مانع محاصره 

گردان از سوي بعثي ها شدند. 

اگر مي ش�ود  باز برگرديم به سؤالمان در 
خص�وص خانواده ش�هيد. بعد ها س�عي 

نكرديد از پدر و مادرش بيشتر بدانيد؟
در جبه��ه با توجه ب��ه آيه »واتجسس��وا...« زياد 
در زندگي يکديگر تجس��س نمي کرديم و حتي 
سؤال نمي پرسيديم. در جبهه دوستي بين نيروها 
مهم تر از اينگون��ه قضايا بود. اي��ن نکته براي من 
خيلي جالب بود که خانواده اي ک��ه فرزند ندارند 
سرپرس��تي يک بچه را قبول و بزرگش مي کنند، 
به طور طبيعي خيلي دلبس��ته او مي شوند اما به 
رغم همه دلبستگي ها رضايت مي دهند او به جبهه 

جنگ برود. 
شهيد هم به خانم و آقايي که او را بزرگ 

کردند وابسته بود؟
بله وابسته بود. معمواً در پايان هر مأموريت اعزام 
به جبهه مقدار کمي حقوق به رزمندگان مي دادند. 
شهيد غريبش��اه همه پول هايش را جمع و خرج 
ساختن خانه براي پدر و مادرش کرد. خانه اي که 

بعد از شهادتش تکميل شد. خيلي به آنها احترام 
مي گذاشت، به طوري که من هم در اثر همنشيني 
با او س��عي مي کردم به پدر و مادر و بزرگ ترهايم 
بيشتر احترام بگذارم. من اين موضوع را از ايشان 
ياد گرفتم. آدم وقتي به زندگي ش��هيد نگاه کند 
مي بيند که دائم مراقب بود. ح��ال عبادت خوبي 
داشت. گاهي چيزي شبيه قبر  درست و در آن با 
خدا راز و نياز مي کرد، اما در جمع هميشه خنده رو 
بود. شادابي خاصي داشت. من حتي مزاح کردن را 

هم از ايشان ياد گرفتم. 
چ�ه ش�اخصه هاي اخاق�ي در ايش�ان 

ديديد؟
خيلي مردم دار بود. من کسي را نديدم که از دست 
ايش��ان ناراحت باش��د. اهل غيبت و تهمت نبود. 
خوش بيان و ش��جاع بود. ش��جاعت شهيد باعث 
شد از کمک تيربارچي، سراغ کارهاي خطرناک تر 
برود و به گردان تخريب رفت. در کارهاي تخريب، 
يک ثانيه غفلت کردن ممکن است به قيمت جان 
خود فرد و تعداد زيادي از رزمندگان تمام شود. در 
عمليات کرباي 5 سمت راست کتف و پهلوي او 
ترکش خورد. ديگر ايشان را نديدم. گفتند او را با 
پيکر  شهيدان به پش��ت جبهه منتقل کردند. بعد 
از پايان عمليات که به س��منان بازگشتم در مرکز 
بسيج مهدوي بودم که کسي به پشت گردنم زد. 

برگشتم ديدم غريبشاه است اما خيلي اغر شده 
بود. گفتم افراسياب)ابوالفضل(تويي؟ مگر شهيد 
نشدي؟! به شوخي گفت من تا خرماي تو را نخورم 
شهيد نمي شوم. گفتم مگر ترکش نخورده بودي؟ 
گفت حتي با ماژيک روي صورتم عامت ضربدر 
زده بودند. )کاري که معمواً در جبهه روي پيکر 
شهدا انجام مي دادند( اما وقتي به بيمارستان مقر 
تاکتيکي رس��يديم دکترها متوجه شدند که من 
نفس مي کشم. چند عمل جراحي روي من انجام 

دادند، به طوري که بيش از يک ماه در کما بودم. 
شايد اين سؤال براي برخي مطرح باشد که 
چگونه مي شود کسي که راحت مي تواند 
زندگي کند و اجباري هم ب�راي رفتن به 
جبهه ندارد داوطلبانه براي جهاد مي رود 

و به شهادت هم مي رسد؟
استان سمنان يکي از اس��تان هاي مذهبي کشور 
است. به ويژه در دوران دفاع مقدس فضاي غالب 
استان، فضاي اسامي و انقابي بود. جوانان استان 
پايبند به اعتقادات ديني بودند. بحث جهاد و دفاع 
براي مردم متدين ما بس��يار مهم بوده و هس��ت. 
پدران و مادران فرزندانشان را بر مبناي دين تربيت 
مي کردند. ديدگاه اکثر مردم ه��م اين بود که در 
جنگ تحميلي، اسام در خطر است و اين برگرفته 
از فرهنگ عاش��ورايي اس��ت. در جبهه حتي نام 
لش��کرها، تيپ ها، گردان ها، گروهان ها و دسته ها 
برگرفته از نام ائمه معصومين)ع( بود، لذا بسياري از 
مردم به خصوص جوانان به اختيار راه جهاد و حضور 
در جبهه را انتخاب مي کردند. هرچند طبيعي است 
که هر خانواده اي نگران ج��ان فرزندش بود، ولي 
تفکر انقابي و اسامي موجب مي شد کسي مانع 

حضور عزيزان خود در جبهه ها نشود. 

 صغري خيل فرهنگ
افراسياب )ابوالفضل( غريبشاه متولد س�ال 46 در سمنان بود. 
او که پدر و مادر نداش�ت و بي سرپرست بود، نزد زوج کشاورزي 
که فرزند نداش�تند بزرگ ش�د و تحصيل کرد. تا دوم راهنمايي 
درس خواند و به دليل عاقه زيادش به قمر بني هاش�م نام خود 
را به ابوالفض�ل تغيي�ر داد. ارديبهش�ت س�ال 62 در حالي که 
16س�ال داش�ت، به عنوان داوطلب بس�يجي عازم جبهه شد. 
حض�ور در جبهه را باره�ا و بارها تك�رار کرد. معتق�د بود بدون 
دليل نبايد جبه�ه را ترك ک�رد. چون جبهه بايد هميش�ه پر از 
نيروه�اي رزمنده باش�د. دي ماه س�ال 65 به عضويت رس�مي 
س�پاه درآمد. در عمليات هاي زي�ادي حضور پيدا ک�رد و دو بار 

هم مجروح ش�د. دوس�تانش به او لقب آدم آهن�ي داده بودند، 
چون ترکش ه�اي زيادي در بدن داش�ت. آنق�در در جبهه ماند 
تا عاقبت در 25 اس�فند 66 پ�س از بازگش�ت از عمليات موفق 
بيت المقدس 3 بر اثر برخورد ترکش ناش�ي از بمباران خوشه اي 
بعثي ها به شهادت رس�يد.  دس�ت يافتن به مطالبي که پيش رو 
داريد کار آس�اني نبود، چراکه خانواده اصلي ش�هيد غريبشاه 
مشخص نبودند. نشاني هم از زن و مرد کشاورزي که او را بزرگ 
کردند، پيدا نكرديم. بعد از مدتي تفحص و جست وجو توانستيم 
به دو نف�ر از دوس�تان و همرزمانش دس�ت پيدا کني�م. نوراه 
بهنام فرمانده و سيدجواد علي الحس�يني همرزم شهيد در اين 
گفت وگو از زندگي، سيره و سيرت اين شهيد سمناني مي گويند. 

در جري�ان عمليات کرب�اي 5 اتفاق 
جالبي افتاد. يک روز تانک هاي عراقي 
قصد داشتند ما را دور بزنند و در واقع 
مي خواس�تند گردان م�ا را محاصره 
کنن�د. عدن�ان بصير با کمک ش�هيد 
غريبشاه توانس�تند با شليک پياپي 
آرپي جي مانع عبور تانک ها ش�وند. 
خيلي شجاع بودند. همين دو نفر مانع 
محاصره گردان از سوي بعثي ها شدند

  شهید  ثابت شهابي نشاط  شهید ثاقب شهابي نشاط
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اندر احواات همسايه هايي كه سايه هم نيستند  
 ديسكو ، بال كباب و جمعه بازار 

در آپارتمان 40 متري!

بي مقدمه بي تعارف
سبك سكونت

همسايگي خوب و دلچسب است ولي بشرطها و شروطها

  مجيد محمد*
اين روزها رشد جمعيت نه تنها روي بافت 
ش�هري تأثير گذاش�ته، بلكه در سبك 
زندگي مردم هم ورود پيدا كرده اس�ت. 
خب طبيعي است شهري كه جمعيت آن 
كم باشد، مردم آن هواي مناسب و زندگي 
ش�هري خوبي را تجربه خواهند كرد، اما 
در مقابل اگر ش�هري جمعيتش بيش�تر 
از حد تصور باش�د به گون�ه اي كه مردم 
براي زندگي كردن بايد خانه هايش�ان را 
روي س�ر يكديگر يعني همان آپارتمان 
بنا كنند، يا براي پارك ماشين هايش�ان 
بر زيرزمين ه�ا دس�ت درازي كنند، آن 
وقت اس�ت كه زندگي ها دشوار مي شود 
و سبك زندگي مردم روبه زندگي ناايمن 
تغيي�ر مي كند. حاا در اي�ن ميان تصور 
كنيد مجتم�ع ۶۴ واحدي صده�ا نفر را 
در خود جاي بدهد... بخوانيد رفتارهاي 
عجيب و غريب همس�ايگاني كه رعايت 

حال يكديگر را نمي كنند. 
         

1( يك عده هس��تند كه با اتكا بر شعار چهار 
ديواري اختياري، در خانه شان هر كاري دلشان 
بخواهد مي كنن��د. صداي ضبط را ب��ه اندازه 
ديس��كو زياد مي كنند، صداي دعوايش��ان تا 
1۰ خانه آن طرف تر م��ي رود، خانه را تبديل 
به كارگاه كفاش��ي  مي كنند و... انگار نه انگار 
خانه اي را كه در آن زندگي مي كنند با آجري 
س��فالي و نازك كه درون آن هم پوك و خالي 
است، ساخته اند به گونه اي كه اگر عطسه كني 

صدايت تا طبقه پايين مي رود. 
2(  يك عده فكر مي كنند با كارهايي كه انجام 
مي دهند ب��ه زيبايي و رفاه حال همس��ايگان 
مي افزايند، در صورتي كه اينطور نيست. پله ها 
را پر مي كنند از گلدان هاي مختلف كه اگر هر 
كدام را يك اس��تكان آب هم بدهي جوي آبي 

از زير گلدان ها راه مي افتد كه بيا و ببين. يا به 
ديوار هاي راه پله قاب عك��س مي زنند: طبقه 
اول تابلو هاي اماكن تاريخي، طبقه دوم عكس 
مناظر و طبيعت، طبقه آخر هم عكس پرندگان 
را به دي��وار مي آويزند و اصًا ه��م به اين فكر 
نمي كنند گلدان هاي شما در تردد همسايگان 
اشكال ايجاد مي كند يا عكس ها و مناظري كه 
به ديوار زده ايد يك نوع تحميل در نگاه ديگران 

محسوب مي شود. 
3( يك عده هستند به نام اينكه يك شب است 
ديگر و هيچ شبي مثل امش��ب نمي شود، در 
خانه شان مراسم مي گيرند، اما چه مراسمي؟! 
طبقه دوم مراسم عروسي دخترشان است، از 
طبقه اول كفش به صورت نامنظم وجود دارد 
تا طبقه دوم، از س��اعت ۷ بعدازظهر جشن و 
پايكوبي برپا مي كنند تا نيمه هاي شب، آنقدر 
اين كار را ادامه مي دهند تا يك نفر پيدا شود 
با 11۰ تم��اس بگيرد و ديگر همس��ايگان را 

نجات دهد. 

4( بعضي ها فكر مي كنن��د هنوز در دهه هاي 
3۰، 4۰ و 5۰ زندگ��ي مي كنن��د. از همي��ن 
جا از ش��ما س��ؤال مي كنيم آيا راه پله جايي 
مناسب براي خشك كردن شويد و نعناست؟ 
آيا بااي پش��ت بام مجتمع كه جزء مشاعات 
ساختمان محس��وب مي ش��ود، جايي براي 
درست كردن رب انار است؟ قانون گفته است 
مش��اعات حق همه همس��ايگان است، حتي 
گذاشتن جاكفشي در آن اشكال دارد، بعد شما 
با چه رويي به همسايگانت سام مي دهي بعد 
سيب زميني، سير و پيازهايت را كنار خانه آنها 

دپو مي كني؟
5(  عده اي هستند از خانه هايشان چند منظوره 
استفاده مي كنند! وقتي وارد آپارتمان مي شوي 
مش��اغل جالبي را مي بيني، انگار وارد جمعه 
بازاري شده اي و اصًا هم فكر نمي كنند تغيير 
كاربري جرم است و اش��كال دارد. طرف يك 
خانه خريده است 4۰متر بعد قسمتي از اتاق 
آن را آرايشگاه زنانه مي كند، قسمت ديگرش را 
فال قهوه مي گيرد، گوشه اي از آن را پسر خانه 
پاش��نه كش كفش پرس مي كند و خدا نكند 
كسي از آنها انتقاد و اعتراضي كند، باز هم آن 
جمله معروف »چهار ديواري اختياري است« 

را مي شنويم. 
6( كافي اس��ت براي آنكه خانه اي را انتخاب 
كنيد ب��ه بالكن ه��ا و تراس ه��اي آن خانه يا 
مجتمع دقت كنيد. حتي با نگاه سطحي تان 
هم مي تواني��د متوجه فرهن��گ و تمدن آن 
آپارتمان يا مجتمع ش��ويد. طبقه سوم فرش 
شس��تند، آن را در بالكن آوي��زان كردند و تا 
پايين آپارتمان چكه چك��ه آب بر خانه هاي 
همس��ايگان مانند باران بهار نم ن��م مي بارد. 
آن يكي بالكن خانه اش را مركز دريافت تمام 
س��يگنال هاي جهان كرده و تا دلت بخواهد 
بشقاب و در قابلمه است كه در طبقه سوم به 
چش��م مي آيد. ديگري نصف بالكنش را كولر 
اشغال كرده اس��ت و نصف ديگرش را هر چه 
وسايل اضافي دارد! جا براي ايستادن نيست، 
اما به زور با پوشش��ي نامناس��ب، هر وقت كه 
بيكار باشد سيگاري دود می كند و فيلتر آن را 

داخل حياط مجتمع مي اندازد. 
۷( دوره زمانه اي شده است كه ديگر همسايگي 
معنا ندارد. اصًا فكر اي��ن را نمي كنند كه در 
خانه اگر مراس��مي گرفته اند نبايد همسايه ها 
دلگير و خ��داي نكرده ناراضي باش��ند، يا اگر 
قصد گوش دادن موسيقي دارند چرا با صداي 
بلند؟ شايد همسايه ش��ما از صداي آن راضي 
و خشنود نباش��د... چرا با صداي بلند آن را به 
ديگران تحميل كنيم؟ يا اگر شما بي خوابي به 
سرت زده است دليل نمي شود كه ديگران هم 
با تو در اين بيداري و خوابي كه از سرت پريده 

است شريك باشند. 
8(  ش��ايد رعايت حال يكديگر آنقدر سخت 
است كه هيچ كس در يك آپارتمان از عهده اش 
بر نمي آيد! بااي پشت بام بال كباب مي زند، 
در ميان راه پله ها بوي س��يگار مي آيد، از خانه 
همس��ايه به ش��دت بوي غليظ و تند اسفند 
مي آيد، آنقدر غليظ است كه آدم فكر مي كند 
كل كشور او را چشم زده اند... ماشين حسين 
آقا هم كه به روغن سوزي افتاده است و فكر اين 
را نمي كند كم كم دود ماش��ين در پاركينگ، 
همسايگان را خفه مي كند. آسمان آبي و زمين 

پاك كه جاي خود دارد. 
9 ( همسايگي يعني در س��ايه يكديگر بودن 
و در آس��ايش با يكديگر زندگي كردن، اما به 
هر طريق ش��اهد آن هس��تيم كه سبك غلط 
زندگي ها باعث مي ش��ود تا يك ع��ده قرباني 
آن ش��وند و آس��ايش خود را از دست بدهند. 
كودك شما زيباس��ت، مي خندد، بامزه است 
و همه او را دوس��ت دارند، اما دليل نمي شود 
در خانه فوتبال بازي كند. ش��ما اگر عاقه به 
فان برنامه تلويزيوني داريد دليل نمي شود آن 
برنامه را با صداي بلند ببينيد كه ديگران از آن 
ناراضي باشند... ش��ما به حيواني عاقه داريد 
اما خان��ه و آپارتمان جايي براي نگه داش��تن 

حيوانات نيست. 
1۰( رعايت احت��رام و حقوق ش��هروندي از 
بايد هاي يك اجتماع محس��وب مي شود. اگر 
آن را رعايت كنيم فضايي امن و مملو از آسايش 

فراهم كرده ايم. 
*مددكار اجتماعي و خانواده

يك عده هستند به نام اينكه يك 
شب اس�ت ديگر و هيچ شبي مثل 
امش�ب نمي ش�ود، در خانه ش�ان 
مراسم مي گيرند، اما چه مراسمي؟!

عده اي هس�تند از خانه هايش�ان 
چند منظ�وره اس�تفاده مي كنند! 
وقت�ي وارد آپارتم�ان مي ش�وي 
مش�اغل جالبي را مي بيني، انگار 
وارد جمعه بازاري شده اي و اصاً هم 
فكر نمي كنند تغيير كاربري جرم 
است و اشكال دارد. طرف يك خانه 
خريده است ۴0متر بعد قسمتي از 
اتاق آن را آرايش�گاه زنانه مي كند

تا بوده همه ب�راي يكي و يك�ي براي همه 
بوده ول�ي امروزه تنها ش�ده اس�ت يكي 
براي همه! آن يكي هم كس�ي نيس�ت جز 
مدير بخت برگش�ته س�اختمان ك�ه بايد 
يك تنه تمام مشكات س�اختمان را سر 
و س�امان دهد. ه�م در مقابل مش�كات 
س�ر خم كند و ه�م در مقابل همس�ايه ها 
تنه�ا براي آس�ايش خ�ود آنها بايس�تد! 
گوي�ي عادتم�ان ش�ده اس�ت دس�تي 
را ك�ه از س�ر دلس�وزي ب�ه س�متمان 
دراز مي ش�ود از س�ر لجب�ازي رد كني�م

همه مصائب را بر سر مدير ساختمان نريزيد

 از يورتم�ه رفتن ماِنلي مامان تا روش�ن ش�دن 
كاميون بابا!

عجيب اس��ت كه امروز با اينك��ه صغري، كبري ، 
شها، جمشيد ، فرشيد و مهشيد ديگر نيستند و 
تنها جايش��ان را به مانِلي مام��ان داده اند كنترل 
كردِن مانلي آنقدر سخت شده كه دائماً همسايه دِر 
خانه ات را مي زند و از ص��داي يورتمه رفتني كه 
شب ها در اتاق خوابش مي پيچد شكايت دارد! آخر مانلي 
مامان كاس پاركور مي رود و بايد روزي سه مرتبه تمرين 

كند!
فرهنگ ها متفاوت شده اس��ت. اگر حاج نقي يك جين 
دختر و پسر قد و نيم قد داشت حاج باباي ما هم داشت، 
بچه ها شيطنتش��ان از يك جنس و رن��گ بود، همه يك 
ساعِت بازي و يك ساعِت اس��تراحت داشتند و به قولي 
س��اعت زندگي همه با هم كوك بود. س��ال گذشته يك 
خانواده جديد به واحد طبقه  بااي ما اسباب كشي كرد. 
پدر خانواده راننده ماشين هاي سنگين و گاهي در سفر 
بود، خودتان تا آخرش را حدس بزنيد. نيمه شب تازه به 
منزل مي رس��يد و بچه هاي قد و نيم قدش از شوق طول 
و عرض خان��ه را به حال��ت دو طي مي كردن��د، بعد تازه 
نوبت به صحبت ها و بلند بلن��د خنديدن هاي خانوادگي 
و تلويزيون ديدن هاي شبانه مي رسيد. بعد از همه  اينها 
و شام خوردن ها، مادر خانواده به بالكن مي آمد و اضافات 
و آشغال هاي سفره اش را مي تكاند كه از قضا همه اش در 
بالكن ما فرود مي آمد. اين ماجرا تا چهار، پنج صبح ادامه 
داشت بعد از آن تا چشممان به خواب گرم مي شد صداي 
اس��تارت زدن هاي بي وقفه  كاميوني كه روشن نمي شد 
خواب را از چشمانمان مي ربود. در اين وضعيت نه آقاي 
همسايه مقصر بود نه بچه هايش كه از ديدن پدر خوشحالي 
مي كردند، مشكل انتخاب محل زندگي شان بود كه اتفاقاً 
بعد از چند ماه با اعتراضات بي وقفه  همس��ايه ها بااخره 
متوجه شدند نوع زندگي و روحياتشان با آپارتمان نشيني 
و زندگي در مجتمع هاي مسكوني بزرگ سازگار نيست، 
درنتيجه به جاي ديگري نقل م��كان كردند. اين اتفاقي 
است كه شايد بيشترمان تجربه اش كرده باشيم، اصرار بر 
چيزي كه نيستيم يا اصرار بر قرار گرفتن در موقعيتي كه 
هيچ چيز درباره اش نمي دانيم. در اين موارد منطقي ترين 
كار در وهله  اول اين اس��ت كه خودمان را در اين شرايط 
قرار ندهيم و حداقل نسبت به ويژگي هاي فردي خود و 
خانوادگي مان آگاهي داشته باش��يم. حال اگر به ناچار و 
نه از روي انتخاب فردي در چنين موقعيتي قرار گرفتيم 
درست ترين كار سعي در تطبيق دادن خودمان با محيط 
نو و يادگيري فرهنگ و نوع رفتار در آن ش��رايط اس��ت. 
زماني كه تنوع رفتاري و فرهنگي در بين همسايه ها بيشتر 
مي ش��ود به همان ميزان هم انتظار مي رود  مراعاتشان 

نسبت به هم افزايش پيدا كند. 
البته »هم فرهنگي بودن« لزوماً در همه  موارد درس��ت 
نيست، چه بسا همسايگاني هستند جيك در جيك و بسيار 
صميمي كه با يكديگر يكسري موارد را رعايت نمي كنند، 
مثًا ب��ا هم زباله هايش��ان را جاي 9 ش��ب 9صبح بيرون 
مي گذارند يا با هم تصميم مي گيرند پول شارژ و تعميرات 
موتورخانه را نپردازند! البته كه كار گروهي هميشه جوابگو 

است اما نه در اين موارد! 

 مدير بخت برگش�ته س�اختمان از دست شما چه 
خاكي به سرش بريزد؟!

تا بوده همه براي يكي و يكي براي همه بوده 
ولي امروزه تنها شده است يكي براي همه! آن 
يكي هم كسي نيست جز مدير بخت برگشته 
س��اختمان كه بايد يك تنه تمام مش��كات 
ساختمان را سر و سامان دهد. هم در مقابل 
مشكات سر خم كند و هم در مقابل همسايه ها تنها براي 

آسايش خود آنها بايستد! 
گويي عادتمان شده است دستي را كه از سر دلسوزي به 

سمتمان دراز مي شود از سر لجبازي رد كنيم. 
درست اس��ت كه ما ايراني ها همه مدير خود هستيم ولي 
در بعضي مواق��ع به يك مدير براي س��ازمان دادن كارها 
نياز است. همسايه  عزيز كه پول سمپاشي را نمي دهي و 
خودت در هر زمان از سال به صورت خودسرانه منزلت را 
سمپاشي مي كني، همانقدر كه در فكر اين هستي پشه ها 
شب ها يا زمستان ها كجا مي روند! به اين هم فكر كن كه 
سوسك هايي كه از خانه ات مي روند، بعدش در كجا منزل 
مي كنند؟! قطعاً در خانه همسايه پاييني ات! يا به قولي برف 
خانه ات را پارو نكن بريز روي بام ديگري! به پشت سرت هم 

نگاهي بيندازي بد نيست. 
برخاف تصور ما ديوار كش��يدن هاي امروزه بين خانه ها 
مش��كات را 1۰ برابر كرده اس��ت، پس تاش براي حل 
معضات يا ب��ه عبارتي رعايت فرهنگ همس��ايه داري يا 
آپارتمان نشيني هم بايد 1۰برابر شود و اين مهم نيازمند 
منعطف تر شدن و گارد و جبهه نگرفتن نسبت به سايرين 
اس��ت، چون هر روز در فرهنگ آپارتمان نش��يني مورد 
تازه اي اضافه مي ش��ود كه با همدلي بايد آن را بپذيريم يا 

رفع و رجوع كنيم. 
از تصميم براي اضافه كردن دوربين مخفي براي پاركينگ 
گرفته تا نصب همگاني پنجره هاي دوجداره يا تصميم در 

باره نگهداري سگ و گربه در آپارتمان ها. 
پذيرش و عدم پذيرش اين م��وارد نيازمند گفت وگو بين 
اعضاي ساختمان و منعطف بودن در قبال نظرات سايرين 

و وفق دادن خود با شرايط جديد است. 

  برج نيمه تمام و تاار پذيرايي محله هم همسايه 
است

البته همسايگي تنها به واحد مسكوني بغل 
دس��تي يا طبقه باا و پايين ش��ما محدود 
نمي شود. برج نيمه كاره  سر كوچه شما كه 
دائماً با ماشين هاي سنگين برايش مصالح 
مي آورن��د و راه عبور و مرور ماش��ين هاي 
كوچه را مي بندد هم همسايه است، يا حتي تاار پذيرايي 
س��ر خيابان خانه تان كه هفته اي سه بار ميزبان برگزاري 
مراسم جشن و عروسي اس��ت و بدون توجه به اينكه اين 
منطقه مسكوني هم هس��ت تا نيمه شب س��ر و صدا راه 
مي ان��دازد و ي��ك پاركين��گ هم ب��راي ماش��ين هاي 
مراجعه كننده اش در نظر نگرفته آن هم همس��ايه است. 
ش��ايد همين ح��اا دقيق��اً زمان��ي اس��ت كه باي��د از 
خودخواهي مان كم كنيم و به فكر بقيه هم باشيم. نيمي از 
بار همسايه داري به دوش مردم و نيمي به دوش شهرداري 
اس��ت براي تفكيك كردن محل ه��اي تفريحي، تجاري، 
اداري، تأسيساتي از نزديكي محل هاي مسكوني يا حداقل 
دامن نزدن به گسترش آن! با توجه به بافت قديمي محله ها 
تغيير دادن يا تفكيك كردن اين قسمت ها در برخي نواحي 
دشوار يا امكان ناپذير است، ولي حداقل مي توان بافت هاي 

جديد غيراصولي به اين مناطق اضافه نكرد. 

  همس�ايگي هميشه خوب اس�ت، ولي نيمه شب 
جوج نزنيد!

بي ترديد همس��ايگي هميش��ه خوب بوده 
اس��ت، اگر غي��ر از اين ب��ود از هم��ان بدو 
شكل گيري شهر ها مردم خانه هايشان را در 
مجاورت هم نمي س��اختند، پ��س نياز به 
نزديك بودن در كنار هم و در مواقع ضروري 
كمك كردن و حمايت كردن يكديگر چش��م پوشيدني 
نبوده است. البته هنوز هم همينطور است. براي مثال هفته  
گذش��ته حوالي نيمه ش��ب بود كه دود غليظي از واحد 
مسكوني طبقه پايين منزل ما از پنجره وارد اتاق شد، شدت 
دود آنقدر زياد بود كه همه نگران شديم. برادرم پابرهنه در 
پله ها دويد و هر چ��ه زنگ طبقه پايين مان را زد كس��ي 
پاس��خي نداد. در نهايت به آتش نشاني زنگ زديم، بعد از 
15دقيقه آقاي همسايه سيخ به دست در را برايمان باز كرد 
و گفت ببخشيد در بالكن بودم صدايتان را نشنيدم و معلوم 
شد آقا نيمه هاي شب هوس جوج سيخ كردن به سرش زده 
و در حال آتيش كردن منقل بوده است! خب اين از مزاياي 
همسايگي است كه همسايه ها در هر حال نگران و به فكر 
شما هستند. شما هم يك مقدار به فكر باشيد بد نيست. 

ااقل نيمه شب جوج نزنيد!
بعضي ديگر هم نگراني ش��ان از عرف معم��ول فراتر رفته 
اس��ت و حد را رد كرده اند به صورتي كه نه تنها آمار رفت 
و آمدهايتان در روز را دارند بلكه اگ��ر اين آمار كم يا زياد 
شود س��ريع واكنش نش��ان مي دهند و پيگير مي شوند، 
البته بعضي ديگر هم هس��تند كه كامًا بيخيالند و آنقدر 
سرشان در اكش��ان اس��ت كه حتي نمي دانند در واحد 
مسكوني روبه رويشان چند نفر ساكن هستند، اصًا خانه  

روبه رويشان خالي است يا كسي در آن زندگي مي كند؟!
 يك همكار داش��تيم كه معتقد بود مسائل خصوصي هر 
خانواده اي به خودش مربوط اس��ت. يك ب��ار آنقدر دعوا 
در خانه همس��ايه بغلي ش��ان اوج گرفته بود كه به ضرب 
و شتم و بيمارستان ختم ش��ده بود ولي اين آقا به پليس 
هيچ اطاعي نداد چون زندگي خصوصي هر كس مربوط 

به خودش است!
البته اين ش��عار دامنگير خودش هم شد. درهمان روزها 
آقايي با جعبه ابزار وارد آپارتمان مسكوني شان و به وارسي 
قفل ها مشغول ش��ده بود، براي اين دوس��تمان هم هيچ 
س��ؤالي پيش نيامده بود، حتماً با خودش گفته بود قفل 
منزلش��ان خراب اس��ت و در حال تعمير هستند، مربوط 
به خودشان است. بعد از اينكه خودش از خانه رفته گويا 
همان آقاي قفل ساز به منزل اين دوستمان هم دستبرد 

زده بود؟!
مسائل خصوصي هركس قطعاً مربوط به خودش است اما 
تا زماني كه منجر به وارد شدن آسيب يا ضرر رساندن به 

آن شخص و همسايه ها نشود. 
رعايت حد و حدود خوب است اما نه به ميزاني كه منجر 
به منفعل بودنمان ش��ود. اين روزها حف��ظ اعتدال بيش 
از هميش��ه ضرورتي جدانش��دني در زندگ��ي اجتماعي 
محس��وب مي ش��ود و اگر به قدر ازم هوش��يار نباشيم 

پشيمان مي شويم. 

  مليكا گل محمدي
در زمان هاي بس�يار دور كه نه گوش�ي موبايلي در دس�ت اعضاي 
خانواده بود، نه تلويزيون�ي در كار بود، نه سيس�تم خفن صوتي و 
نه پرده نمايش اختصاصي در اتاق هر نوجواني پيدا مي شد و حتي 
عاقه مندي ب�ه نواختن ادوات موس�يقي فراگير نب�ود، زمان هاي 

بيكاري بسيار سخت مي گذشت!
نهايت اكچريت داشتن يك راديو با نهايتاً 10موج بود كه اوقات فراغت 
با آن سپري مي شد و ولوم صدايش هم تا يك اتاق بغل تر نمي رفت. به 
دليل كم و بعضاً سخت بودن راه هاي تعاملي، مردم بيشتر مايل بودند با 
همسايه ها ، فاميل و دوستان نزديك در ارتباط باشند. مهماني رفتن و 
ميزباني كردن از تفريحات و عايق و راه هاي گذران  فراغت محسوب 
مي ش�د و به همين ترتيب بين افراد عاقه مندي و احساس صميميتي 
شكل مي گرفت. دركنارش هم شناختشان نسبت به هم بيشتر مي شد. 
مثًا حاج باباي ما با همس�ايه ديوار به ديوارمان حاج نقي رفاقت چند 
ساله داشت و اگر شب جمعه بوي دود قلياني از حياط خانه شان به خانه 

ما مي رسيد بابا به حاج نقي چيزي نمي گفت، آخه حاج نقي در كل مرد 
خوبي بود، بابا نسبت به او شناخت داشت و خصلت هاي خوبش آنقدر 

زياد بود كه به اين دود خفه كننده اش مي چربيد! 
اين براي زمان حاج نقي ها بود، اان تا بخواهي با سينك ظرفشويي 
آپارتمان قوطي كبريتيت اُخت ش�وي، قلق باز و بس�ته كردن دِر 
خراب خانه جديدت را ياد بگيري و برحسب اتفاق متوجه شوي بايد 
جاي يك بار چهار بار سيفون دستشويي را بكشي تا آب محتويات را 
پايين ببرد، بايد از خانه ات بلند شوي، اسباب و اثاثيه ات را جمع كني 
و مثل ايلياتي ها به خانه و محله ديگري كوچ كني. اين روزها كه اكثراً 
مردم اجاره نش�ينند و هر 12ماه مجبور به نقل مكان هستند حتي 
وقت شناخت بقالي محله ش�ان را هم ندارند چه برسد به شناخت 

همسايه ها و تعامل با آنها!
خب پس در نتيجه وقتي ش�ب جمعه مي ش�ود و از خانه  دي جي نقي، 
همسايه ات بوي دود مي آيد سريع آب و روغن قاتي مي كني و با استفاده 
از عضات دوسر پا و همستيرينگ با بيشترين توان ممكن به در خانه اش 

لگد مي زني و بافاصله بعد از باز كردن در، يك حال اساسي هم به خودش 
مي دهي كه مرد حسابي اين چه وضعي است درست كردي؟!

گفتن اين داستان ها براي اشاره به اين نكته نبود كه اگر مثًا دي جي 
نقي10سال همسايه  من بود و ش�ناخت خوبي نسبت به آن داشتم 
ديگر شب جمعه با عضله  همس�تيرينگ از آن پذيرايي نمي كردم! 
چرا اتفاقًا بعد از  10س�ال اگر هنوز ملتفت نبود نه تنها يك بار بلكه 

دوبار پذيرايي مي كردم!
داس�تان ها را بافتم تا يادآوري كنم زمان حاج نقي ش�يوه و آداب 
همسايه داري خيلي متفاوت بود. خانه ها قوطي كبريتي و ديوارها 
كاغذي نبودند. اگر بويي از خانه همس�ايه اي مي رسيد نهايتًا خبر 
از چاق شدن قليان داش�ت نه چيز ديگري، اگر هم عطر خوش غذا 
بود كه قطع به يقين ش�ب نشده همس�ايه در خانه ات رامي كوبيد 
و بشقابي پروپيمان از شام شبش�ان مهمانت مي كرد. همه رعايت 
مي كردند، رودربايس�تي تنها با همس�ايه نبود و به خودش�ان هم 

احترام مي گذاشتند و اما ادامه ماجرا... 

چه بسا همس�ايگاني هس�تند جيك در 
جيك و بس�يار صميم�ي كه ب�ا يكديگر 
يكس�ري موارد را رعايت نمي كنند، مثًا 
با هم زباله هايش�ان را جاي 9 شب 9صبح 
بيرون مي گذارند يا با هم تصميم مي گيرند 
پول شارژ و تعميرات موتورخانه را نپردازند!



  احمدرضا صدري
همانگونه كه در صفحات پيش�ين اش�ارت رفت، 
این روزه�ا تداعي گر س�الروز مواجهه س�نگين 
نيروهاي اردوگاه نهضت ملي ایران با دولت سپهبد 
سابق حاجيعلي رزم آراست. مقالي كه پيش روي 
شماس�ت، بخش های�ي مه�م از ای�ن رویارویي 
همه جانب�ه را روای�ت ك�رده اس�ت. امي�د آنكه 
تاریخ پژوهان و عاقه مندان را مفيد و مقبول  آید. 

   
  رزم آرا كه بود؟

هر چند در پژوهش هاي پيش��ين منتشره در صفحه 
تاريخ تا حدي به پيش��ينه سپهبد س��ابق حاجيعلي 
رزم آرا اش��ارت رفت، اما از آن روي كه ممكن است 
بخشي از خوانندگان از هم اينك وارد اين مجموعه 
مطالب شده باشند، مروري اجمالي بر زندگي رزم آرا 
مفيد به نظر مي رس��د. يكي از پژوهش��گران تاريخ 
معاصر، حيات نظامي و سياس��ي وي را به شرح ذيل 

خاصه كرده است:
»حاجيعلي رزم آرا، فرزند سرهنگ محمد در1280 
ب��ه دنيا آم��د. تحصي��ات مقدمات��ي را در مدارس 
اليانس و اقدسيه  تهران به پايان رسانيد. سپس وارد 
مدرسه  نظام مشيرالدوله شد و با درجه  ستوان دومي 
فارغ التحصيل و وارد خدمات نظامي در ارتش ش��د. 
پس از مدتي به فرانس��ه رفت و در مدرسه  سن سير 
تحصيات نظامي خود را تكميل كرد. پس از بازگشت 
به كشور در هنگ كرمانش��اه به خدمت مشغول شد 
و سپس فرماندهي تيپ مس��تقل لرستان را برعهده 
گرفت. كفال��ت اداره  جغرافيايي ارت��ش و مديريت 
دروس دانشگاه جنگ از ديگر سمت هاي نظامي وي 
بود. پس از شهريور1320 به فرماندهي لشكر تهران 
و بعد از مدتي به فرماندهي آمادگاه تسليحاتي ارتش 
منصوب شد. در همان ايام به درجه سپهبدي و سپس 
سرلشكري رسيد. در تير 1329بعد از استعفاي علي 
منصور، به نخست وزيري منصوب شد كه مصادف با 
نهضت ملي ش��دن صنعت نفت بود. وي از مخالفان 
ملي ش��دن صنعت نفت بود و به خاط��ر آن از طرف 
گروه هاي مذهب��ي و ملي مورد انتقاد س��خت بود تا 
اينكه در 16 اسفند 1329 در حالي كه قصد حضور 
در مجلس ختم آيت اه فيض در مس��جد سپهساار 

را داشت، توسط خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت 
فدائيان اس��ام هدف گلوله قرارگرفت و كشته شد. 
اين امر نقش زيادي در تصويب ملي ش��دن صنعت 
نفت در29 اس��فند همان س��ال داش��ت. از رزم آرا 
آث��اري در زمينه جغرافي��اي نظامي اي��ران برجاي 

مانده است.« )1(
  آغازي بر یك پایان!

نخست وزيري حاجيعلي رزم آرا از بزنگاه هاي شاخص 
تاريخ معاصر ايران به ويژه تاريخ نهضت ملي اس��ت. 
در آن دوره هم��گان دريافته بودند ك��ه اين نظامي 
چكمه پوش براي مواجهه با امواج گسترده و فراگير 
نهضت ملي ايران به عرصه صدارت گام نهاده است. 
با اين همه محمدرض��ا پهلوي نيز ب��ا وجود تمامي 
خودنمايي هاي رزم آرا چندان به وي خوشبين نبود و 
به زمامداري وي با ديده ترديد مي نگريست. سرانجام 
در پش��ت پرده  روابط قدرت، ش��اه راضي شده بود 
رزم آرا به نخست وزيري برسد. به همين دليل برنامه  
نخست وزيري رزم آرا با شتاب هر چه بيشتر پيگيري 
شد و بدون در نظر گرفتن سنت نظرخواهي از مجلس 
ناگهان در پنجم تيرماه دولت منصور س��قوط كرد و 
ش��اه بدون توجه به مجلس��يان و نيروهاي سياسي 
داخل و صرف��اً به دليل فش��ارها و اص��رار نيروهاي 
بيگانه - انگليس و امريكا - فرمان نخست وزيري رزم آرا  

را اينگونه صادر كرد:
»جن��اب حاجيعل��ي رزم  آرا، نخس��ت وزير/ نظر به 
اطميناني كه به كفايت و لياقت شما داريم، به موجب 
اين دستخط شما را به سمت نخست وزيري منصوب 
مي كنيم و مقرر مي داريم كه در تعيين هيئت وزيران 
اقدام نم��وده و مطاب��ق برنامه  جدي��دي كه اصول 
حكومت ملي را كامًا تأمين نمايد، با كمال جديت و 
فعاليت، تحوات اجتماعي را كه منظور نظر است به 

موقع اجرا گذاريد.«
فرداي آن روز، روزنامه هاي مستقل به مقايسه  رزم آرا 
و رضاخان پرداختند و متن فرمان رياس��ت الوزرايي 
رضاخان توسط احمدشاه را به عنوان شاهد در كنار 
فرمان شاه قرار دادند. روزنامه هاي ديگر نيز هر كدام، 
خطر ايجاد يك حكومت نظامي را براي آينده كشور 
گوش��زد كردند و زنگ هاي خطر را ب��راي نيروهاي 
سياسي مخالف به صدا در آوردند. با اين احوال، رزم آرا 

عصر همان روز، ط��ي يك مصاحب��ه  مطبوعاتي به 
تشريح برنامه هاي دولت پرداخت. 

 رزم آرا در اندیشه سازش با مصدق
رزم آرا با درك قدرت مخالفان، ابت��دا در تاريخ دوم 
تيرماه به منزل مص��دق رفت تا او را ب��ا خود همراه 
كند و در اين راه حتي پيشنهاد چند وزارتخانه را هم 
به مصدق داد  تا افرادي را ب��راي آنها انتخاب نمايد، 
ولي مص��دق زيربار نرفت. در اين جلس��ه، مصدق از 
رزم آرا خواس��ت تا برنامه هاي دولت را معرفي كند، 
ولي همين كه رزم آرا خواس��ت به شرح آن بپردازد، 
مصدق مخالفت كرد و برنامه »عدم تمركز سياسي« 
را ضد تماميت ارضي و استقال كشور تلقي نمود. در 
آن جلسه، مصدق به رزم آرا گفته بود به طور قطع با 
دولت به مخالف��ت خواهد پرداخ��ت و رزم آرا نيز به 
قهر، منزل مص��دق را ترك كرده ب��ود. اين جنجال، 
بعدها به مجلس هم كشيده شد و رزم آرا كه به طور 
مس��المت آميز نتوانس��ته بود مصدق را تسليم كند، 
در جلسات بعدي مجلس به افش��اي ماقات خود با 
مصدق پرداخت تا حيثيت وي را لكه دار نمايد. رزم آرا 
گفته بود: »علت مخالفت مصدق، قدرت طلبي اوست، 
لذا به وي اع��ام كرده بودند كه قص��د دارد خودش 
كابينه تش��كيل بدهد.« اگر چه گفته ه��اي رزم آرا 
صحت نداشت، ولي قصد او منكوب كردن مصدق بود. 
اين بيان رزم آرا در مجلس به مجادله ميان طرفداران 
مصدق و رزم آرا انجاميد و اولين كينه ها را در هر دو 

به وجود آورد. 
  یكي از جنجالي ترین جلسات مجلس

در شش��م تيرم��اه ب��ا ورود رزم  آرا و هيئ��ت دولت، 
جنجالي ترين جلسه  مجلس برپا ش��د و نمايندگان 
جبه��ه   مل��ي ب��ا فرياده��اي مداوم»م��ا ديكتاتور 
نمي خواهي��م« از ورود رزم آرا اس��تقبال كردن��د. 
تشنج و جنجال به حد اعلي رس��يد و هر قدر سردار 
فاخر حكمت  - رئيس مجلس - تاش ك��رد تا آنها را 
ساكت كند، نتوانست. بااخره رزم آرا صحبت خود را 
شروع كرد و در حين صحبت، نمايندگان جبهه  ملي 
مرتب حرف او را قطع مي كردن��د. رزم آرا با قيافه اي 
مصمم و جسارتي كه خاص او بود، نطق خود را انجام 
داد و در پايان، اكثريت مجلس به او تبريك گفتند و 
برخي از تماشاگران طرفدارش فرياد» زنده باد رزم آرا« 

نخس�ت وزیري حاجيعلي رزم آرا از 
بزنگاه هاي ش�اخص تاری�خ معاصر 
ایران به ویژه تاریخ نهضت ملي است. 
در آن دوره همگان دریافته بودند كه 
این نظامي چكمه پوش براي مواجهه 
با امواج گسترده و فراگير نهضت ملي 
ایران ب�ه عرصه ص�دارت گام نهاده 
اس�ت. با این همه محمدرضا پهلوي 
نيز با وجود تمام�ي خودنمایي هاي 
رزم آرا چندان به وي خوشبين نبود 
و ب�ه زمام�داري وي با دی�ده تردید 
مي نگریس�ت. س�رانجام در پش�ت 
پرده  روابط قدرت، ش�اه راضي شده 
 بود رزم آرا به نخست وزیري برسد...

در ششم تيرماه با ورود رزم  آرا و هيئت 
دولت، جنجالي ترین جلسه  مجلس برپا 
شد و نمایندگان جبهه   ملي با فریادهاي 
مداوم»ما دیكتاتور نمي خواهيم« از ورود 
رزم آرا استقبال كردند. تشنج و جنجال 
به ح�د اعلي رس�يد و هر قدر س�ردار 
فاخر حكمت  - رئي�س مجلس - تاش 
كرد تا آنها را س�اكت كند، نتوانست...
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مروري بر چالش همه جانبه مجلس شانزدهم با دولت حاجيعلي رزم آرا

دولت بركشيده انگليس و امريكا
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  شاهد توحيدي 
 اث��ري ك��ه در معرفي آن 
س��خن م��ي رود، ح��اوي 
اشاره ها و تحليل هايي مفيد 
در ب��اب تاريخچه جنبش 
دانشجويي در ايران است. 
مؤلف ارجمند كتاب جناب 
دكتر ش��هريار زرشناس، 
ابتدا با بررسي ادوار گوناگون 
جنبش دانشجويي در خارج 
از كشور، فراز و فرودهاي اين حركت در داخل كشور را 
به روايت و تحليل نشس��ته و آن را باز شناسانده است. 
زرشناس در ديباچه اين اثر درباره محتواي آن چنين 

نگاشته است:
»در سلسله مباحثي كه از اين پس ارائه خواهد شد قصد 
دارم به بررسي سير و تاريخچه جنبش دانشجويي در 
ايران قبل و بعد از انقاب بپردازم. طرح بحث و بررسي 
جنبش دانشجويي بدون ارائه چشم اندازي]هر چند 
مجمل و مختصر[ از كليات و ويژگي هاي نظام آموزش 
عالي مدرن در غرب و نيز تاريخچه حضور آن در ايران 
امري ناقص و نارساست. از اين رو ابتدا به ارائه گزارشي 
مختصر از مختصات و ويژگي هاي نظام آموزش مدرن 
در غرب و ص��ورت وارداتي آن در اي��ران مي پردازم و 
بررسي ادوار جنبش دانش��جويي در ايران را از گفتار 
بعدي پي مي گيرم. روش��ن اس��ت كه از قرن هفدهم 
ميادي به بعد و با ظهور)انقاب صنعتي( و گسترش 
دامنه تكنولوژي و علوم مدرن، دانشگاه ها و كليت نظام 
آموزشي عالي و نيز آموزش مقدماتي و متوسط]آنگونه 
كه در بوروكراسي مدرن غربي تعريف مي گرديد[ نقش 
مهم و محوري در انتقال مفروضات سكواريس��تي و 
مشهورات اومانيستي و انتقال بينش مكانيكي- ماشين 
علوم جديد به همه اقشار و گروه هاي اجتماعي به عنوان 
جهان بيني غالب را بر عهده گرفتند. از ديگر وظايف اين 
نظام آموزش مدرنيستي اي كه پديد آمده بود و تدريجاً 
بس��ط مي يافت، تربيت افراد مأنوس با تكنوكراسي ، 
بوروكراس��ي و بينش و اخاقيات مدرنيس��تي جهت 
گرداندن ساختار اداري و صنعتي و نظام تمدن غرب 
مدرن ب��ود. بنابراين ويژگي هاي نظ��ام آموزش عالي 

مدرن آنگونه كه پس از رنسانس و به ويژه از قرن هفدهم 
به بعد پديد آمده است را مي توان اينگونه برشمرد:

1- نظام آموزش عالي مدرن به منظور ترويج جهان بيني 
اومانيس��تي و القاي مفروضات مدرنيس��تي تأسيس 

گرديد. 
2- وظيفه ديگر آن تربيت نيروي كارپرورده شده براي 

چرخاندن تكنوكراسي و بوروكراسي مدرن بود. 
3- نظام آم��وزش عالي جديد صبغه سكواريس��تي 
داشت و اس��اس آن بر تفسير اومانيس��تي از هستي و 
تعريف مكانيكي- ماشيني از بش��ر و گونه اي رويكرد 

ماترياليستي قرار داشت. 
4- نظام آموزش دانش��گاهي م��درن در غرب تدريجاً 
جانش��ين نقش محوري كليس��اها گرديد و كوشش 
گسترده اي به عمل آمد تا »ساينتيست هاي سكوار« 
به جاي روحانيون و علماي مذهبي ب��ه عنوان»گروه 

مرجع« مطرح گردند. 
5- نظام آموزش مدرن با ش��عار»تَقدس زدايي« س��ر 
ستيز با هر نوع اعتقاد ديني و معنوي را داشت و اگر چه 
شعارهاي تقدس زدايي سر مي داد؛رويكرد پوزيتيويستي 
علوم جديد و گرايش هاي ناسوتي، بشرانگارانه و سكوار 

آن را به عنوان امور» مقدس« مطرح مي كرد. 
6- نظام آم��وزش عالي م��درن پس از ق��رن هفدهم 
نقش بسيار عمده اي در بس��ط و تعميق دين زدايي و 
سنت ستيزي خرافه ناميدن باورهاي مذهبي و مطلق 
و غيرقابل خدشه دانستن»فرضيه هاي متغير حسي- 

تجربي« تحت عنوان»علم« بازي كرد. 
7- از قرن بيستم و با گرفتار آمدن رويكرد پوزيتيويستي 
در بن بس��ت و بحران ناش��ي از عدم ظرفيت وجودي 
براي درك حقايق عالم و فهم شئون و مراتب هستي، 
تدريجاً و با ظهور آراي »توماس كوهن« و »فايرابند« 
در فلسفه علم و نگرش »مكتب فرانكفورت« به قلمرو 
علوم انساني و بحران فيزيك كاسيك نيوتني و ظهور 
آراي »ماكس پانك« و رويكرد فيزيك كوانتومي؛ علم 
جديد»Science«  و نظام بسته و استبدادي آموزش 
دانشگاهي مدرن]كه)نيچه(، )فوكو(، )آدرنو( و )ايوان 
ايليچ( س��خت بر آن تاخته بودند[ با بح��ران جدي و 

فراگيري روبه رو گرديد. 
بحران نظام آم��وزش عالي مدرن در غرب پس��امدرن 
ام��روز همچن��ان ادام��ه دارد و در كن��ار بحران هاي 
اجتماعي و اقتصادي و ايدئولوژيكي ناشي از حاكميت 
سرمايه س��ااري در غرب يكي از علل بروز ناآرامي ها و 
اعتراضات گسترده دانشجويي و غيردانشجويي نسبت 
به رويكرد آموزش دانشگاهي در دهه هاي 60 و 70 قرن 

بيستم بوده است.« 

 اشاره ها و تحليل هایي 
از تاریخچه جنبش دانشجویي در ایران

فراز و فرودهاي يك پديده

   1357. یكی از راهپيمایی های انقاب در برابر در 
اصلی دانشگاه تهران

س��ر دادند، اما بقاي��ي فرياد م��ي زد: »مي بينيم 
آن روزي كه اين گ��ردن كلفت ه��ا را بااي دار 
بكش��ند... ديكتاتوري با اين حرف هاي فريبنده 
به وجود مي آيد.« مكي مدام فرياد مي زد كه»ما 
ديكتاتور نمي خواهيم« و ش��ايگان نيز مي گفت 
كه»ما تسليم ديكتاتوري نمي شويم!« بااخره با 
پادرمياني چند نفر از نمايندگان، جنجال مجلس 
و دعواي بقايي و سردار فاخرحكمت فيصله يافت 

و مجلس وارد بحث ديگري شد. 
  رزم آرا و شاه

روز هشتم تيرماه » هانري گريدي « - سفير جديد 
اياات متحده - معروف به»قص��اب يونان« وارد 
تهران ش��د و خيلي صريح اعام كرد»ش��اه بايد 
تماشاچي باش��د و ابداً نبايد در سياست داخلي 
دخالت كند...« تقريباً همه چيز مهيا ش��ده بود 
تا رزم آرا ديكتاتوري مورد نظر خود را برپا نمايد. 
ارتشبد حسين فردوست - نزديك ترين محرم و 
دوست ش��اه - در مورد به قدرت رسيدن رزم آرا 
چنين مي گويد: »رزم آرا بعداً نخس��ت وزير شد 
و محمدرضا ق��درت جلوگيري از او را نداش��ت، 
زيرا انگلي��س و امريكا به طور ج��دي حمايتش 
مي كردند. در دوران نخست وزيري، رزم آرا مانند 
سابق خيلي گل و گشاد و علني سفيران انگليس ، 
امريكا و ش��وروي را در خانه اش مي پذيرفت و با 
آنها روابط علني داشت. البته به دستور محمدرضا 
اين ماقات ها كنترل مي شد، بدون اينكه رزم آرا 

اطاعي داشته باشد.« 
در باره نقش انگليس در به قدرت رسيدن رزم آرا، 
دكتر بقايي در جلسه  مجلس گفت: »در كنفرانس 
لندن مقرر شده تا سياست انگليس در خاور دور 
تحت نفوذ سياست امريكا درآيد و سياست امريكا 
در خاورميانه تح��ت نفوذ سياس��ت انگليس!« 
همچنين بقايي در جلسه  قبل از آن هم گفته بود: 
»منصور در سه جلسه قبل، وزير معرفي كرده و دو 
جلسه قبل، آمادگي خود را براي جواب استيضاح 
اعام كرده بود و تمام شواهد و قرائن نشان مي داد 
كه آنه��ا خيال زمام��داري داش��تند، ولي صبح 
روز دوش��نبه در حالي كه وزراي ايش��ان اطاع 
نداشتند، ساعت 11 صبح دولتش ساقط مي شود. 
در اين لحظه دكتر مصدق گفت: »منصور معامله 
هم كرد، رفت آن جا و گفت من استعفا مي دهم، به 
شرط اينكه سفارت ُرم را به من بدهيد و آقاي جم 
را بياوريد جاي س��اعد... من به اين شرط استعفا 
مي دهم. حكيمي هم چندين دفعه رفت و با شاه 
مذاكره كرد و بعد تلگراف كردند كه جم را از ُرم 
خواستند و آن وقت منصور راضي شد و گفت حاا 

من استعفا مي دهم.« 
  مجلس سنا در برابر رزم آرا

البته در مجلس سنا هم مخالفت هايي عليه رزم آرا 
در جريان بود و اقليت معدودي به رهبري دكتر 
متين دفتري، پ��رده از نيات رزم آرا برداش��تند. 
متين دفتري در خاطرات خ��ود مي گويد:» اين 
مخالفت با نظر موافق ش��اه همراه بوده اس��ت.« 
وي در نطق معروف خود در مخالف��ت با رزم آرا 
چنين گفت: »آقاي��ان، از من تعج��ب نفرماييد 
كه من با] وجود[ سابقه  همكاري با ديكتاتوري، 
چگونه اكنون از آن نفرت دارم. همين سابقه است 
كه بنده را معتقد كرده ديكتات��وري هر قدر هم 
به دس��ت مردمان كاردان و فهيم و وطن پرست 
بيفتد، عاقبتش خير نيست... فرق زمامداري من 
با شما اين است كه من تا ساعت زمامداري خودم 
اطاعي از اين امر نداشتم، ولي شما چندين سال 
است كه براي روي كار آمدن خودتان دولت ها را 
فلج كرده ايد. در كليه  شئون كشور دخالت كرديد 
تا زمامدار شويد... من ايرادم به آن دسايس ستاد 
ارتش و ركن دوم ستاد ارتش است كه در كارهاي 
سياس��ي دخالت مي كند و پارلمان ايران را فلج 

نموده است.« 
  تداوم چالش مجلس با رزم آرا

به هر تقدير، مجلس در روز س��يزدهم تيرماه با 
95رأي موافق، س��ه رأي ممتنع و هش��ت رأي 
مخالف - نمايندگان جبهه ملي - به دولت رزم آرا 
رأي اعتم��اد داد. برنامه دولت ه��م عبارت بود 
از:»عدم تمركز سياسي«، » اشتغالزايي«، »بهبود 
اوضاع اقتصادي، فرهنگي و بهداش��تي« و... اما 
مهم ترين برنامه  دولت رزم آرا، تصويب »قرارداد 
الحاقي« بود. البته با سقوط چند كابينه، رزم آرا 
دريافته بود  مجلس به اين س��ادگي ها قرارداد را 
تصويب نمي كند و به نظر او ازم بود مدت زماني 
بگذرد تا اين مسئله به عنوان يك»مسئله درجه  
دوم« مطرح ش��ود، لذا دولت كار خود را با لوايح 
و برنامه هايي ديگر ش��روع ك��رد و اولين ايحه  
مهمي كه به مجلس تقديم گرديد، ايحه »عدم 
تمركز سياسي« يا همان بحث داغ» انجمن هاي 
ايالتي و وايتي« بود. محتواي اين ايحه، اعطاي 
اختياراتي كامل به روس��تاها، شهرها و استان ها 
بود و به ظاهر وانمود مي ش��د كه قرار است از بار 
مس��ئوليت دولت كاسته و مش��كات محلي در 
س��طح مقامات محلي حل و فصل شود تا دولت 
بتواند برنامه هاي كان را با فراغ بال به مرحله  اجرا 
درآورد. در تاريخ بيست و دوم تيرماه اين ايحه 
تقديم مجلس ش��د، اما دكتر مص��دق و يارانش 
وجود رد پاي اجانب - به خصوص انگليس- را در 
اين ايحه مطرح كردند؛ البت��ه رزم آرا قبًا براي 
جلب نظر دكتر مصدق به من��زل وي رفته بود، 
ولي دكتر مصدق به شدت با اين ايحه مخالفت 
كرده بود. دكتر مصدق با آن حال و هواي خاص 
نطق هايش، پشت تريبون به گريه افتاد: »امروز 
روز تجزيه  ايران است و اگر حرف نزنم، بايد بروم 
و بميرم. من نمي توانم ببينم كه ايران تجزيه شود 

و من سكوت اختيار كنم...«
در ادامه، دكتر مصدق اين ايح��ه را يك برنامه  
انگليس��ي خواند و اظهار داشت كه انگلستان آن 

را براي تجزيه  ايران مطرح نموده است. بافاصله 
بعد از اين سخنراني جو مخالفت در مجلس شكل 
گرفت و رزم آرا ك��ه تجربه  سياس��ي] كافي[ در 
كسب حمايت مجلس نداشت، در عمل فاقد آن 
كارايي بود كه بتواند بر جو حاكم بر مجلس فائق 
آيد، لذا بحث هاي طواني درگرفت و سرانجام نيز 
به نتيجه نرسيد و بعدها نيز با مطرح شدن»قانون 
تصفي��ه  اداري« توس��ط كميس��يون مخصوص 
مجلس به فراموشي سپرده ش��د و در نهايت هم 
دولت آن را پس گرفت، ولي رزم آرا عهد كرد تا هر 

وقت باشد، اين ايحه را به تصويب  برساند. 
  قانون تصفيه اداري »كيش دوجانبه«

مسئله  بعدي دولت رزم آرا » قانون تصفيه اداري« 
كارمندان دولت بود كه قبًا در اول تيرماه 1328 
به تصويب مجلس رسيده بود. مطابق اين قانون، 
دولت موظف بود ب��ا انجام رتبه بن��دي بين هزار 
كارمند عاليرتبه، كارمندان ناكارآمد را شناسايي 
كند و مقدمات تصفيه  اداري آنه��ا را فراهم آورد. 
رزم آرا به اس��تناد همين قان��ون، هيئتي را مأمور 
اين كار كرد. اين هيئت پس از انجام بررسي هاي 
ازم، كارمندان دولت را به سه دسته تقسيم كرد: 
دسته اول، كساني بودند كه صاحيت ازم را دارا 
بودند و تخصص شان مورد نياز دولت بود و ازم به 
نظر مي رسيد كه دولت از وجود اين عده استفاده 
نمايد. افراد مش��مول اين بند را صاحب منصبان 
خوشنام و معروفي مانند باقر كاظمي، شمس الدين 
اميرعايي، علي شايگان، عبداه معظمي، سرلشكر 
آق اولي و... تش��كيل مي دادند. دسته دوم افرادي 
بودند كه صاحيت ازم را نداش��تند، ولي دولت 
مي توانس��ت در بخش هاي كم اهميت ت��ر از آنها 
استفاده نمايد. مهم ترين افراد موجود در اين دسته 
اسداه علم، غامحسين فروهر و... بودند و بااخره 
دسته سوم كس��اني بودند كه صاحيت خدمت 
نداشتند و س��وابق اداري آنها مناسب نبود و اكثر 
آنها دچار فس��اد اداري بودند و ازم بود دولت اين 
افراد را تصفيه نمايد، ولي از آنجا كه اكثر اين افراد 
در سن بازنشستگي نبودند، بايد اخراج مي شدند. 
مشهورترين افراد اين دسته عبارت بودند از: احمد 
قوام نخست وزير س��ابق، رضا سردار فاخرحكمت 
رئيس فعلي مجلس شوراي ملي، سپهبد شاه بختي 
نماينده  ش��اه در آذربايجان، دكتر منوچهر اقبال 

استاندار آذربايجان و... 
افراد اين دس��ته را ش��خصيت هاي سرشناس، 
ولي عموم��اً فاس��د و پرنفوذ تش��كيل مي دادند 
و دولت با آگاه��ي از نفوذ و قدرت اي��ن افراد در 
تش��نج آفريني قصد داش��ت اين گزارش را افشا 
نكند، اما »كميسيون تصفيه« در اواخر مرداد به 
ابتكار خود، اقدام به انتشار آن نمود كه در نتيجه 
موجي از مخالف��ت را عليه دول��ت برانگيخت و 
عده اي هم چون دكتر اقبال به موضع گيري عليه 
آن پرداختن��د و عده اي نيز مانن��د دكتر مصدق 
و آيت اه كاش��اني ب��ر انجام آن اص��رار نمودند. 
س��رانجام دولت براي جلوگيري از عواقب وخيم 
اي��ن كار، از طريق دادگس��تري ايحه اي تقديم 
مجلس نمود كه طبق آن دو كميسيون به اين كار 
اختصاص مي يافت و اين دو كميسيون به بررسي 
شكايات رس��يده و پرونده هاي س��اير كارمندان 
مي پرداختن��د. طرح اين ايح��ه، دولت را دچار 
حالت»كيش دوجانبه« كرد؛ بدين ترتيب كه هم 
طرفداران دولت را ناراض��ي  و هم مخالفان را در 
مخالفتشان تش��جيع كرد. تنها پيامد اين لوايح، 
آشكار ش��دن»ضعف دولت« و عقب نشيني آن 
بود. به دنبال تصويب اين ايحه دولت استيضاح 
شد، ولي مجلس به تصور پشتيباني شاه از دولت 
حاضر شد س��كوت نمايد؛ البته دولت در ارتباط 
با مجلس، در عمل فاقد كاراي��ي ازم بود؛ حتي 
رزم آرا به» شپرد« - سفير انگليس - گزارش كرده 
بود هيچ يك از لوايح او تاكنون به تصويب مجلس 
نرسيده اس��ت. در مقابل، نمايندگان عضو جناح 
اكثريت و طرفدار رزم آرا  از وي گله داشتند كه در 
مشورت و تاش براي جلب نظر موافق نمايندگان، 
بس��يار كم كار و نامؤثر عمل مي كند؛ البته ش��اه 
نيز خودش چنين ديدگاهي داش��ت و از نظر او 
مشكل دولت رزم آرا در نحوه  برخورد با مجلس و 
مجلسيان بود. شاه بعدها در خاطرات خود آورده 
بود كه»عملكرد او در مجلس وحشتناك بود. او 
نتوانست مواضع طرفدار دولت را به روشني بيان 
كند و عموماً در برخورد با مجلس، چهره اي فاقد 

كارايي به شمار مي آمد.« 
  ترميم بي نتيجه كابينه

به هر ترتيب، نماين��دگان طرفدار دولت - دربار، 
بر اين باور بودن��د كه ازم اس��ت رزم  آرا هر چه 
زودت��ر كابينه را ترمي��م نمايد. اگر چ��ه كابينه 
ترميم ش��د، ولي اين اقدامات در عمل در جلب 
موافقت نمايندگان عقيم ماند و علت اين امر نيز 
در شخصيت رزم آرا نهفته بود،زيرا او شخصيتي 
چند چهره داش��ت: ب��ه لحاظ سياس��ي، پايگاه 
سياس��ي رزم آرا وابس��ته به دربار، سفارت هاي 
امريكا و انگليس بود و از پش��تيباني حزب  توده 
و سفارت ش��وروي نيز برخوردار بود، اما در عمل 
نتوانست حمايت كامل هيچ كدام آنها را به دست 
بياورد. به قول همبل��ي »متفقين غربي به خاطر 
اشاراتش مبني بر حسن نيت در مقابل شوروي از 
او انتقاد مي كردند و شوروي ها نيز او را آلت دست 
ش��اه مي دانس��تند و اين هراس عميق را ايجاد 
كرده بود كه او اصاح گري اقتدارطلب است، لذا 
خصومت چهره هاي با نفوذ درب��ار را برانگيخته 
بود.« همچنين رزم آرا نيز خودش بس��يار مغرور 
عمل مي كرد و مجموعه اين مسائل سبب شد كه 

دولت نتواند به هيچ يك از اهدافش برسد. 
  پی نوشت:

1- زندگينامه مندرج در سایت مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران
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ساخت کندوي هوشمند
 پژوهش�گران دانش�گاه صنعتي ش�ريف با س�اخت کندويي 
هوش�مند موف�ق ب�ه افزاي�ش بازده�ي کندوه�اي زنب�ور 
عس�ل و کم�ک ب�ه زنبورس�تان ها و زنب�ورداران ش�دند. 
تيم استارتاپي دانشگاه شريف به سرپرستي دکتر امين  رضايي زاده، 
استاديار دانشکده  مهندسي برق دانش��گاه صنعتي شريف و دکتر 
مهدي شهرداد استاديار پژوهشکده برق جهاددانشگاهي با استفاده 
از اينترنت اشيا، موفق به ساخت کندويي هوشمند با نام کندووان 
پاس )+Kando۱(  ش��دند. اي��ن کندو هم براي زنب��ورداران و 

زنبورستان ها و هم براي زنبورداري شخصي قابل استفاده است. 
دکتر شهرداد در خصوص هدف از ساخت اين کندو گفت: با استفاده 
از تکنولوژي روز و با هدف کمک به زنبورداري حرفه اي )مديريت 
کندو و زنبورس��تان ها( و همچنين زنبورداري ش��هري و شخصي 

کندوي هوشمند ساخته شده است. 
وي افزود: کندوي هوشمند به زنبورداران کمک مي کند تا با نصب 
اپليکيشني روي موبايل خود از آخرين وضعيت کندو، اتفاقات اخير 
و همچنين مشکات پيش آمده در کندو آگاه شوند و با استفاده از 
اين اطاعات بهترين و مناسب ترين اقدام را در جهت برطرف کردن 

مشکل انجام دهند. 
دکتر شهرداد يادآور ش��د: افرادي که به صورت شخصي و در حد 
محدود نيز زنبورداري مي کنند، اين ام��کان را دارند تا با توجه به 
دانش کمي که در خص��وص زنبورداري دارند و با اس��تفاده از اين 
نرم افزار به بهترين ش��کل از زنبورها مراقبت کنند و سبب افزايش 
بازدهي کندو ش��وند. وي که خود دانش آموخته  رشته  مهندسي 
برق اس��ت، در خصوص اقدامات و فعاليت هاي ص��ورت گرفته در 
زمينه  کندوي هوشمند در دنيا اظهار کرد: کشورهايي نظير امريکا، 
استراليا و اسلووني براي اولين بار در دنيا در اين حوزه فعاليت هايي 
انجام داده اند، اما کاري که توسط اين تيم در دانشگاه صنعتي شريف 

انجام شده، به نوعي جديد است. 
وي افزود: در اکث��ر مواقع کندوه��ا در موقعيت هاي خاصي نصب 
مي شوند و دسترسي آسان به آنها مهيا نيست. در چنين شرايطي 
کندوي هوشمند مي تواند اين امکان را فراهم آورد که عاوه بر انتقال 
آناين اطاعات کندو به زنبوردار، به عنوان محافظ و دزدگير عمل  و 

تهديدها و اتفاقات پيش آمده را به گوشي همراه وي ارسال کند. 
دکتر رضايي زاده با اشاره به جمع آوري اطاعات و ثبت فعاليت ها 
به صورت دس��تي توس��ط زنبورداران، گفت: معمواً زنبورداران 
فعاليت ها و اقداماتي را که براي زنبورها انجام شده است به صورت 
دستي مي نويسند و ثبت مي کنند اما در کندوي هوشمند نرم افزار 
مديريت زنبورس��تان ها مبتني بر QR code ها طراحي شده که 
با اس��تفاده از آن اطاعات به راحتي ثبت و تحليل شده و خدماتي 
چون زمان شهدآوري منطقه، پيش بيني وضعيت هوا و هشدارهايي 
در اين خصوص ارائه و عاوه بر آن بهتري��ن راه حل و راهکار نيز به 

زنبورداران پيشنهاد مي شود. 
دکتر ش��هرداد نيز در خصوص افزايش بازدهي و محصوات کندو 
اظهار کرد: با اس��تفاده از اطاعات به موقعي که به وسيله  کندوي 
هوشمند جمع آوري شده و در اختيار زنبوردار گذاشته و همچنين 
تحليل آن اطاعات و انجام عکس العمل مناس��ب، امکان بازدهي 

بيشتر کندو و افزايش محصول فراهم مي شود. 
وي افزود: اطاعاتي چون وزن، دما، رطوبت و. . . تحليل ش��ده و به 
وسيله  اپليکيشني که روي موبايل نصب مي شود، به زنبوردار گزارش 
داده مي شود. همچنين با وجود ميکروفون نصب شده در اين کندو 
با بررسي صداي زنبورها حضور ملکه، بچه دهي و غارت اطاع رساني 
خواهد شد. دکتر شهرداد خاطرنشان کرد: ساخت کندوي هوشمند 
حاصل فعاليت هاي يکساله  تيم هشت نفره  متخصص در تحقيق و 
مهندسي پيشرفته اس��ت. اين تيم به صنعت و دانشگاه خدمات و 

تکنولوژي ارائه مي کند. 
.............................................................................................................

تقویت ترکیب ضدسرطانی زرین گیاه
پژوهش�گران دانش�گاه ارومي�ه ب�ا انج�ام ي�ک ط�رح 
آزمايش�گاهي موف�ق ش�دند با الق�اي نان�وذرات به ريش�ه 
گي�اه زري�ن گي�اه، مي�زان تولي�د ترکيب�ات ضدس�رطاني 
در اي�ن گي�اه را ب�ه مي�زان قاب�ل قبول�ي افزاي�ش دهن�د. 
دکتر بهمن حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه با اشاره به 
ترکيبات ضدسرطان توليدش��ده در گياه زرين گياه، در خصوص 
اهداف دنبال ش��ده در اين طرح گفت: دو ترکي��ب زانتوميکرول 
)Xanthomicrol( و سيرس��يمارتين )Cirsimaritin( را 
مي توان از مهم ترين ترکيبات ضدسرطان با منشأ گياهي به شمار 
آورد. اين دو ترکيب با غلظت هاي بس��يار اندک در س��اختار گياه 
زرين گياه توليد مي شوند. در طرح حاضر ما با استفاده از نانوذرات 

توانستيم ميزان توليد اين ترکيبات را تا ۱۳ برابر افزايش دهيم. 

نبرد سنجش و دانشگاه  ها
  عيسي اسفندياري

نبود هماهنگي بين برخي دانشگاه هاي بزرگ و سازمان سنجش 
موجب شده که پذيرفته شدگان دوره دکتري نيمه متمرکز امسال 
صداي اعتراضشان بلند شده است. برخي از اين دانشجويان 
از رسيدن به مرحله مصاحبه آزمون دکتري محروم شده اند. 
 پس از انتشار نتيجه انتخاب رشته آزمون دکتري، برخي داوطلبان 
نسبت به حدنصاب علمي اعام  شده از سوي برخي دانشگاه ها به 
ويژه دانشگاه هاي بزرگ تهران اعتراضاتي داشتند و اعام کردند 
که سازمان سنجش يا وزارت علوم در اين مورد بايد شفاف سازي 

کنند. 
بررسي ها نشان مي دهد که پرديس فارابي که زيرمجموعه دانشگاه 
تهران اس��ت، افزايش حدنصاب زيادي داش��ته، به طوري که اين 
پرديس حدنصابي که امسال تعيين کرده از حدنصاب همان رشته 

در دانشگاه تهران نيز بااتر است. 
 يعني پرديس فارابي حدنصاب ۶۱۰۰ را براي دانشجويان تعيين 
کرده، درحالي که جايگاه علمي پرديس فارابي از دانشگاه تهران 
پايين تر است، اما حدنصاب پذيرش دانش��جوي بااتري انتخاب 

کرده است. 
يکي از پذيرفته ش��دگان در اين باره در اينس��تاگرامش نوش��ت: 
»بر اس��اس قانون جذب دانش��جوي دکتري، ۵۰ درصد س��هم 
پذيرفته شدن بر اساس نمره مصاحبه است. وقتي حدنصاب آزمون 
کتبي را باا مي برند عمًا اين قانون را نقض کرده اند و حدود ۸۰ تا 
۹۰ درصد به آزمون کتبي توجه دارند. در صورتي که اين در همه 
دانشگاه ها پذيرفته شده است و دانشگاه تهران يا شهيدبهشتي يا 
ديگر دانشگاه ها نمي توانند خودسرانه اين قانون را ناديده بگيرند و 
مصاحبه را چيز بي خودي بدانند. اين معضل دانشجويان را در همه 

دانشگاه هاي مطرح تهران گرفتار کرده است.«
به گفته تعدادي ديگر از اين معترضان در حالي برخي دانشگاه ها 
اقدام به تغيير حدنصاب علمي کرده اند که در نتيجه آن بسياري از 
داوطلبان امکان دعوت به مصاحبه دکتري را از دست داده اند، در 
حالي که سال گذشته با رتبه اي که امسال به دست آورده اند امکان 

مصاحبه را داشتند. 
حس��ين توکلي، مش��اور عالي س��ازمان س��نجش درباره اعام 
حدنصاب علمي برخي دانشگاه ها و پرسش داوطلبان در اين باره 
در گفت وگوي��ي با يکي از رس��انه ها مي گوي��د: »اعام حدنصاب 
علمي در اختيار دانشگاه ها و موسس��ات آموزش عالي است و آنها 
مختارند که در هر سال بنا بر شرايط دانش��گاه، حدنصاب علمي 

خود را اعام کنند.«
 پس از اين اظهارات معاون آموزش��ي دانش��گاه تهران، س��ازمان 

سنجش دوباره به اعتراضات واکنش نشان داد. 
 ابراهيم خدايي، رئيس س��ازمان س��نجش مي گويد: »اطاعات 
آماري ازم در خصوص حدنصاب و تعداد داوطلبان واجد شرايط 
و نمره هاي داوطلبان از سوي سازمان سنجش به دانشگاه ها اعام 
مي شود و پس از آن يک حدنصاب به دانشگاه ها پيشنهاد مي شود 
که در مورد دانشگاه تهران، سازمان سنجش حدنصابي را به دانشگاه 
تهران پيشنهاد کرد، اما دانشگاه تهران آن را نپذيرفت و حدنصاب 

خود را اعام کرد. 
 به  رغم اينکه کارشناسان سازمان سنجش به دانشگاه تهران اعام 
کرده بودند که با حدنصاب دانشگاه ممکن است برخي ظرفيت هاي 
پذيرش خالي بماند، اما دانشگاه تهران بر حدنصاب خود پافشاري 
کرده است. از معاون آموزشي دانشگاه تهران تعجب مي کنم که اين 

موضوع را به اين شکل اعام کرده است.«
او همچنين اين موضوع را که رتبه هاي بااتر براي مصاحبه معرفي 
نشده اند، اش��تباه دانش��گاه تهران اعام کرده اس��ت و مي گويد: 
»بررسي هاي سازمان سنجش نشان داده است که رتبه هاي بااتر 
معرفي شده اند و اين گونه نيست که رتبه هاي بااتر معرفي نشده 
باشند. اما تعدادي از رتبه هاي پايين تر که سال گذشته مي توانستند 
با اين رتبه معرفي شوند امسال معرفي نشده اند که اين موضوع به 

همان حدنصاب علمي دانشگاه تهران برمي گردد.«
از تعداد ۱۰۸ ه��زار و ۸۹۹ داوطلب انتخاب رش��ته کننده تعداد 
۴۷ هزار و ۶۴۸ داوطلب در کد رش��ته محل هاي انتخابي داراي 
حدنصاب علمي ازم هستند. ظرفيت پذيرش دانشجو در آزمون 
ورودي دوره دکتري نيمه متمرکز س��ال ۹۸ در دوره هاي روزانه 
و ش��بانه دانشگاه ها، دانش��گاه پيام نور، دانش��گاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي، پرديس هاي خودگردان 
دانشگاه ها )به جز ظرفيت دانشگاه آزاد اسامي( تعداد ۱۴ هزار 

و ۲۷۷ نفر است. 

20 برابر شدن شمار دانشجویان
مع�اون اداري، مال�ي و مديري�ت مناب�ع وزارت عل�وم 
تحقيق�ات و فن�اوري گف�ت: اکنون مي�زان دسترس�ي به 
آموزش عال�ي در ايران اس�امي تقريبًا دو براب�ر  ميانگين 
کش�ورهاي جهان و نزديک کشور هاي توس�عه يافته است. 
 اما همچنان مش��کاتي از قبي��ل مدرک گرايي، ن��رخ بيکاران 
فارغ التحصيل، مهاجرت نخبگان دانشگاهي، عدم تطابق رشته 
و شغل، عدم هماهنگي سرمايه انس��اني با نياز بازار و مشکات 

ساختاري نظام آموزشي و مالي وجود دارد. 
محمدتقي نظرپور معاون اداري، مال��ي و مديريت منابع وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري تاش کش��ور در جهت فراهم کردن 
شرايط براي دسترسي به آموزش عالي در سراسر کشور را خوب 
ارزيابي کرد و گفت: جمعيت دانشجويان از ابتداي انقاب تاکنون 
حدود ۲۰برابر شده که به تفکيک جنسيت و با رشد۲/۹درصدي 
زنان، بالغ بر ۳۰ برابر ش��ده اس��ت. جاي خوشحاليست که اين 
افزايش سطح دسترسي به آموزش��ي در زنان افزايش بيشتري 

داشته است.

دستاورد ايراني تابلو اعانات

ديگه چه خبر؟

تحلي�ل آم�ار عرضه ش�ده ي�ک س�ال اخير 
مؤسسات رتبه بندي تايمز و ش�انگهاي نشان 
از عملكرد ضعي�ف دانش�گاه هاي امريكايي و 
رشد شتابان دانشگاه هاي ش�رقي به خصوص 
چي�ن دارد. در غرب آس�يا هم دانش�گاه هاي 
ايراني در سال هاي اخير دانشگاه هاي اسرائيل، 
ترکيه و عربس�تان را پش�ت س�ر گذاشته اند. 
تحليل آمار منتشر شده از سوي پايگاه هاي رتبه بندي 
شانگهاي و کيواس از س��وي مؤسسه »تاورلي« در 
ايتاليا هم نشان از رشد دانشگاه هاي روسيه، ايران و 

چين از سال ۲۰۱۷ تا کنون دارد. 
   چين، پرچمدار شرق

برخاف اروپا، دانش��گاه هاي آسيايي و حتي غرب 
آسيا هر ساله نتايج نظام هاي رتبه بندي را دستخوش 
تغيير و تح��ول مي کنند؛ موضوعي ک��ه اين بار در 
اين رتبه بندي به چش��م مي آيد، عملکرد ضعيف 
دانشگاه هاي امريکايي در مقايسه با چند سال اخير 
و در سوي مقابل پيشرفت دانش��گاه هاي شرق به 

 ويژه چين است. 
امسال دانشگاه هاي امريکا بدترين عملکرد خود طي 
۱۸ سال اخير را داش��ته اند تا جايي که »بن ساتر« 

مدير بخش تحقيقات QS نيز در اين باره صراحتاً 
اعام کرده است که » امريکا ضعف بي سابقه اي را در 

اين ويرايش اخير تجربه کرده است.«
چين يکي از بزرگ ترين سيستم هاي آموزش عالي 
را در دنيا داراست و يکي از پرجمعيت ترين کشورها 

از نظر داشتن دانشجو به شمار مي رود. 
   21 دانشگاه برتر

 نظام هاي رتبه بندي دانشگاه هاي برتر دنيا گرچه 
با اما و اگرهاي زيادي در بازه هاي مختلف ليس��ت 
برترين دانشگاه هاي دنيا را اعام مي کنند، اما در اين 
بين نگاهي به آخرين رتبه بندي هاي صورت گرفته 
در چند سال اخير نشان مي دهد رشد دانشگاه هاي 

شرق از جمله چين قابل توجه بوده است. 
تحصيات تکميلي در چين طي س��ال هاي اخير 
پيش��رفت هاي بس��ياري کرده و تعداد زي��ادي از 
مؤسسات آموزش��ي آن توانس��ته اند در بااترين 
رده بندي QS در سال ۲۰۱۹ ميادي قرار بگيرند. 
نگاهي به رتبه بندي QS در س��ال جديد )۲۰۲۰( 
نشان مي دهد ۴۲ دانشگاه چيني در اين رتبه بندي 
حضور داش��تند.  اين در حالي است که امسال ۴۰ 
دانشگاه، سال گذشته ۳۹ دانشگاه و دو سال قبل ۳۳ 

دانشگاه چيني در QS حضور داشتند. با اين اوصاف 
چين امسال ۹ دانشگاه بيشتر از سال ۲۰۱۷ در اين 
رتبه بندي داشته است. سهم چين از ۳۰۰ جايگاه 

دانشگاه هاي برتر دنيا نيز ۲۱ دانشگاه است. 
  طلوع روس ها

 طي پنج سال اخير ۱۰ دانشگاه برتر چين ۴۲۸هزار 
مقاله تحقيقاتي توليد کردند. در سال ۲۰۱۸ دانشگاه 
تسينگهوآ که برترين دانشگاه اين کشور است، رتبه 
۲۵ جهاني و سه آسيا را کسب کرد. شش دانشگاه 
اين کش��ور در جمع ۱۰۰ دانش��گاه برتر دنيا قرار 
گرفتند که اين تعداد در س��ال ۲۰۱۷ برابر با چهار 
دانشگاه بوده است. در روسيه حدود هزار دانشگاه 
و مؤسسه آموزش عالي وجود دارد. تا پيش از سال 
 ،QS ۲۰۱۲ دانش��گاه هاي روس��ي در رتبه بندي
حضور چش��مگيري ندارند، اما تا س��ال ۲۰۱۹ در 
نظام رتبه بندي QS از ۱۴ دانشگاه به ۲۷ دانشگاه 

ارتقا يافته است. 
امس��ال )۲۰۲۰( نيز ۲۵ دانشگاه روس��ي در اين 
رتبه بندي حضور دارند. ۲۴ دانش��گاه روس��يه در 
رتبه بندي جهاني دانش��گاه ها QS در سال ۲۰۱۸ 
حضور دارند که ۱۰ مورد آنها بين ۴۰۰ دانشگاه برتر 

دنيا قرار دارند. روسيه امسال )۲۰۲۰( ۲۵ دانشگاه را 
در اين رتبه بندي داشته است. 

  سيطره ايراني ها در غرب آسيا
همچنين در س��ال هاي ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به 
ترتيب ۲۷، ۲۴ و ۲۲ دانشگاه روسي در QS حضور 
داشته اند. دانشگاه لومونسوف در تمام اين چهار سال 
اولين دانشگاه بين دانشگاه هاي چيني بوده است که 

امسال رتبه ۸۴ جهاني را از آن خود کرد. 
 اين دانشگاه در سال ۲۰۱۹ رتبه ۹۰، در سال ۲۰۱۸ 
رتبه ۹۵ و در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۰۸ را داشته است. 
با اين اوصاف اولين دانشگاه روسي در QS نسبت 
به سال ۲۰۱۷ توانسته اس��ت رتبه خود را ۲۴ پله 
افزايش دهد. همچنين نتايج رتبه بندي سال ۲۰۱۹ 
و QS  ۲۰۲۰ نشان از حضور هفت دانشگاه ايراني در 

جمع برترين ها دارد. 
در سال ۲۰۱۹ دانشگاه تهران با رتبه ۴۱۸، دانشگاه 
صنعتي شريف با رتبه ۴۲۸، دانشگاه علم و صنعت 
ايران با رتبه ۵۰۲، دانشگاه نوشيرواني با رتبه ۵۱۸ و 
دانشگاه  شهيد بهشتي با رتبه ۶۳۱ و دانشگاه شيراز 

و اميرکبير با رتبه هاي ۶۱۰ و ۴۸۸ هستند. 
  سقوط انگليسي

عملکرد ضعيف دانش��گاه هاي انگليس هم نشان 
مي دهد ۶۶ درصد از دانشگاه هاي اين کشور جايگاه 
خود را از دست داده و رکورد سومين عملکرد بد خود 

را ثبت کردند. 
 به  طور مثال دانشگاه کمبريج پايين ترين جايگاه 
خود تا کنون را به دس��ت آورده است. اين دانشگاه 

امسال رتبه هفت جهاني را به خود اختصاص داد. 
 اين در حالي اس��ت که س��ال ۲۰۱۹ رتبه ۶، سال 
۲۰۱۸ رتبه پنج و س��ال ۲۰۱۷ رتبه چه��ار را به 
خود اختصاص داد. با اين اوصاف کمبريج از س��ال 
۲۰۱۷ تا کنون س��ه پله نزول کرده است. هر چند 
دانشگاه آکسفورد نس��بت به سال گذشته يک پله 

ارتقا پيدا کرد. 
  حوزه هاي کلي رتبه بندي

پاي��گاه رتبه بندي کي��و. اس يک��ي از معتبرترين 
نظام هاي رتبه بندي بين المللي اس��ت که توسط 
مؤسسه کاکارلي سيموندز انگلستان دانشگاه هاي 
دنيا را رتبه بندي مي کند. روش شناسي رتبه بندي 
جهاني  QS بر اساس دامنه گسترده اي از فعاليت هاي 
دانشگاهي طراحي شده است. دانشگاه ها توسط شش 
شاخص در قالب چهار حوزه کلي آموزش، پژوهش، 
قابليت جذب در بازار کار و بين المللي سازي ارزيابي 
 QS  مي شوند. شاخص هاي اصلي رتبه بندي جهاني
شامل بررسي شهرت دانش��گاه با وزن ۴۰ درصد، 
ارزيابي کارفرمايان با وزن ۱۰ درصد، نسبت اعضاي 
هيئت علمي بين المللي با وزن پنج درصد، نسبت 
دانش��جويان بين المللي با وزن پنج درصد، ميزان 
استنادات به ازاي هر عضو هيئت علمي با وزن ۲۰ 
درصد و نس��بت اعضاي هيئت علمي به دانشجو با 

وزن ۲۰درصد است. 

در س�ال  »حماي�ت از کااي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم که وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از کااي ايراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

فقط پرديس ارس در همكاري هاي بين المللي دانشگاه تهران فعال است

دانشگاه هاي غيردولتي زير تيغ ساماندهي وزارت علوم

یکطرحدانشگاهیبدونچشمانداز
طرح ساماندهي آموزش عالي از سال گذشته 
در دس�تور کار مس�ئوان وزارت عل�وم قرار 
گرفت و در نهاي�ت نيز آيين نام�ه اي براي آن 
نوش�ته و اباغ ش�د، اما واقعيت آن اس�ت که 
اين طرح جزو يك�ي از بندهاي س�ند آمايش 
آموزش عال�ي اس�ت ک�ه از تصوي�ب آن در 
ش�وراي عالي انق�اب فرهنگي بيش از س�ه 
سال مي گذرد و حال، وزارت علومي ها تصميم 
گرفته اند اين بند را به مرحله اجرا برس�انند. 
س��اماندهي آموزش عالي از هم��ان ابتداي مطرح 
شدنش از زبان مسئوان آموزش عالي کشور با اما 
و اگرهاي زيادي از سوي رؤساي دانشگاه ها به  ويژه 
غيرانتفاعي ها روبه رو شد. به گفته وزير علوم، يکي از 
برنامه هاي ساماندهي آموزش عالي، ايجاد شبکه هاي 
علمي و اتصال مراکز علمي متفرق در استان هاست. 

  مخالفت مجلس و غير انتفاعي ها
اي��ن صحبت ها ام��ا نه  تنها نتوانس��ته رؤس��اي 
دانشگاه هايي را که مش��مول اين طرح مي شوند، 
قانع کند بلکه مجلس��ي ها هم اقناع نشده بودند، 
چراکه در مهر سال گذشته داوود محمدي، عضو 

کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ساماندهي 
دانش��گاه  جام��ع علم��ي- کاربردي و دانش��گاه 
فني حرف��ه اي را غيرممکن مي دان��د و مي گويد: 
ساماندهي اين دو دانشگاه مشکلي از آموزش عالي 
حل نمي کند و در مقابل ب��ر معضات اين حوزه 
مي افزايد، اما يکي از الزامات تعريف مجدد اهداف 

هر دو دانشگاه است.«
مخالفت مجلسي ها تنها به اين اظهارنظر ختم نشد 
و حسين سيمايي، معاون حقوقي وزير علوم چندي 
پيش در گفت وگو با يکي از رسانه ها اعام کرده بود: 
»کميسيون تلفيق با ساماندهي واحدهاي کوچک 

در دانشگاه هاي بزرگ مخالفت کرد.«

  معضل بزرگ غيردولتي ها
در اين آيين نامه تنها آمده که اگر مؤسس��ات با هم 
تجميع و ساماندهي شوند، به آنها کمک مي کنيم، 
اما هيچ توضيحي درباره نحوه کمک به اين مرکز داده 
نشده است. از سوي ديگر مسئوان در اين آيين نامه 
به صورت ش��فاف درباره امکاناتي که به مؤسسات 
تجميع ش��ده داده مي ش��ود، صحبت نکرده اند. از 
آنجايي که بسياري از دانشگاه ها غيردولتي هستند، 
اگر مشخص نشود که وقتي قرار است به سمت يک 
معامله حرکت کنيم سود و زيان آن چگونه خواهد 
بود، قطعاً نمي تواند براي آنها  انگيزه آور باشد. به همين 
دليل اشتياق چنداني ميان دانشگاه ها و مؤسسات 
براي ساماندهي وجود ندارد. مسئوان اعام کرده اند 
که مي توان امسال به س��مت اجراي اين آيين نامه 
حرکت کنيم، اما چون هنوز مؤسسات غيرانتفاعي 
نمي دانند که اگر اين کار را انجام دهند، چه از دست 
مي دهند و در مقابل چه به دست مي آورند،  انگيزه اي 
براي اين کار ندارند؛ در حقيقت گويي مسئوان تنها 
مي خواستند اين کار را اجرايي کنند اما مسير کلي 

مشخص نيست. 

ابراهیم مشیریان
   گزارش 2

همكاريهايعلمیبينالملليدركما
در حال حاضر 2۴ دانشگاه کشور با اتحاديه 
اروپا همكاري علم�ي دارند که نقطه تماس 
آنها هم دانشگاه تهران است. حال آنكه از 
9 پرديس خود دانشگاه تهران فقط پرديس 
ارس ب�ه همكاري ه�اي بين المللي اهميت 
داده اس�ت و س�اير پرديس ه�ا منفعلند. 
ساختار اجرايي جديدي در وزارت علوم براي 
توسعه همکاري هاي علمي بين المللي در حال 
اجراست که بر اساس آن، براي همکاري علمي 
با هر کشور خارجي، يکي از دانشگاه هاي کشور 
به عنوان نقطه تماس و محور هماهنگي ساير 
دانش��گاه هاي متقاضي همکاري با آن کشور 
معرفي مي شود؛ با اين اقدام شاهد تسهيل امور 

همکاري هاي علمي بين المللي خواهيم بود. 
  فرصت مطالعاتي هم فراهم است

در رأس همکاري هاي علمي کشور، دانشگاه 
تهران به عنوان پيش��روترين مرکز اس��ت اما 
پرديس هاي اين دانشگاه رغبتي به اين موضوع 
ندارند. جالب اينکه پرديس ساير دانشگاه هاي 
دولتي هم در اين زمينه منفعل عمل مي کنند 

در حال��ي که پردي��س ارس دانش��گاه تهران 
گام هايي در اين زمينه برداشته است. 

رئيس پرديس بين الملل ارس دانشگاه تهران 
در اين زمينه به »ج��وان« گفت: » مهم ترين 
هدف دانش��گاه تهران بين المللي شدن است 
و تنها دانشگاهي اس��ت که از هزينه خودش 

دانش��جويان را به فرص��ت مطالعات��ي اعزام 
مي کند.«

زهرا امام جمعه با بيان اينکه از سال ۹۶ جذب 
دانشجوي خارجي در اين پرديس مجدداً آغاز 
شده است، افزود: » بر اساس چشم انداز تا سال 
۱۴۰۱ بايد ب��ه ۲۰۰ دانش��جوي بين المللي 

برسيم. در حال حاضر ۱۲۰ دانشجوي ايراني 
و ۹۰ دانش��جوي خارج��ي در پرديس ارس 
تحصيل مي کنند که رش��ته هاي علوم انساني 

فعال ترين رشته هاي اين پرديس است.«
  جذب دانشجو از حوزه قفقاز

وي خاطرنشان کرد: » از سال تحصيلي جديد 
به سمت جذب دانش��جو عاوه بر کشور هاي 
عرب زبان از کشور هاي حوزه قفقاز نيز دانشجو 
جذب خواهيم کرد که از مهر ماه ۴۰ دانشجوي 
جديد بين المللي تحصيل خودشان را در اين 

پرديس آغاز مي کنند.«
اکنون عاقه خروج از کشور بيشتر در دوره هاي 
تحصيات تکميلي است که با توجه به وضعيت 
جمعيت جوان کشور اين اتفاق به نفع کشور ما 
نخواهد بود. فلسفه تشکيل پرديس بين المللي 
دانش��گاه هاي دولتي هم جذب دانشجوياني 
است که مي خواهند در خارج کشور تحصيل 
کنند اما در اين ميان مديريت اين پرديس ها 
عاقه اي به همکاري هاي بين المللي و ارزآوري 

براي کشور نشان نداده است.

دارام عبدزاده
   گزارش3

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

 دانشگاه های ايران و چين  به رغم افت دانشگاه های امريكا رشد چشمگيری داشته اند

ضعفبيسابقهعلمیامریكا



   گلستان: مديرعامل شركت گاز گلس��تان با بيان اينكه از مجموع 
۹۷۹ روستاي داراي كد در استان ۸۵۷ روستا گازرساني شده اند، گفت: 
حدود ۹۵ درصد جمعيت روس��تايي اس��تان از گاز طبيعي برخوردار 
هستند.  محمدرحيم رحيمي با بيان اينكه صددرصد شهرهاي استان 
گازرساني شده است، افزود: اگر فضاهاي جديدي در شهرها ايجاد شود، 
شركت گاز آمادگي ايجاد شبكه و انشعابات جديد را در حوزه هاي شهري 

و روستايي دارد. 
   گيان: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بندر مرزي آس��تارا از 

كاهش آتش سوزي در اراضي ملي و انفال اين شهرستان خبر داد. 
نس��رين غزنوي گفت: يكي از اتفاق هاي مهمي كه س��بب خوش��حالي 
دوستداران منابع طبيعي شد، ثبت جنگل هاي هيركاني در فهرست آثار 
جهاني يونس��كو بود.  وي با بيان اينكه 21 درص��د جنگل هاي هيركاني 
در اس��تان گيان قرار دارند افزود: در اين جنگل ه��ا ۸0 گونه درختي و 
درختچه اي و 1۵0 گونه جنگلي، مرتعي، درختي و درختچه اي وجود دارد 

كه به فسيل سبز مشهور است. 
   مازندران: مديركل محيط زيست مازندران از ورود آاينده ها و كاهش 
شديد امنيت زيستگاه ذخاير ماهيان درياي خزر خبر داد.  حسينعلي ابراهيمي 
افزود: تعدد ايجاد انواع مجتمع هاي تفريحي و آموزشي محيط زيست استان 
را دچار چالش هاي بزرگ كرده است؛ چراكه اكثر اين مجتمع ها فاقد مراكز 
تصفيه فاضاب هستند كه با اجازه معاون اول رئيس جمهور به اين موضوع 

ورود پيدا كرده و با واحدهاي متخلف برخورد مي كنيم. 
   آذربايجان شرقي: قائم مقام شهردار تبريز گفت: دفتر شهرداري تبريز 
در ارزروم تركيه به زودي فعاليت دوباره خود را آغاز مي كند.  رسول موسايي 
در ديدار با سجاد سلطان زاده سركنس��ول ايران در ارزروم افزود: نماينده 
ش��هرداري تبريز براي حضور در دفتر ارزروم در آينده اي نزديك تعيين 
مي شود.  وي با تأكيد بر اينكه به دليل تغييرات مديريتي شورا و شهرداري 
اين دفتر غيرفعال بود، اظهار كرد: با تعيين نماينده شهرداري تبريز اين دفتر 

مجدداً به فعاليت خود ادامه خواهد داد. 
   لرستان: مديركل ميراث فرهنگي لرستان از شروع مجدد فعاليت قطار 
گردشگري استان خبر داد.  سيد امين قاسمي گفت: با پيگيري هاي صورت 
گرفته و همكاري راه آهن جمهوري اسامي، حركت قطار گردشگري استان 
لرستان از 2۹ شهريورماه آغاز خواهد شد.  وي اظهار كرد: پس از آخرين 
حركت اين قطار در دهم فروردين ماه امسال و جاري شدن سيل در استان 
كه موجب تخريب بخشي از زيرس��اخت هاي گردشگري در مسير ريلي 
گردشگري لرستان شد با تاش هاي فراوان و موافقت راه آهن حركت قطار 

گردشگري استان از سر گرفته مي شود. 
   آذربايجان غربي: مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان 
غربي گفت: ۴۷۳ كاس درس مهرماه ۹۸، تحويل آموزش و پرورش استان 
مي شود.  آيدين رحماني با اش��اره به پروژه هاي تحويلي مهرماه امسال در 
استان افزود: ۷۳ پروژه مهرماه در استان تحويل آموزش و پرورش خواهد 
شد.  وي با بيان اينكه سرانه فضاي آموزشي در استان ۴/0۵ مترمربع براي 
هر دانش آموز است، خاطرنشان كرد: ميانگين كشوري فضاي آموزشي ۵/1۸ 

مترمربع و سرانه استاندارد ۸/۳۴ مترمربع براي هر دانش آموز است.

جاري شدن سيل در فروردين ماه موجب شد به 
بيش از10 هزار و ۸00 واحد مس��كوني خسارت 
وارد شود.  از آنجا كه شهرهاي گنبدكاووس، آق قا 
و گميشان بيشترين آسيب را ديدند لذا برآوردها 
نشان داد، بر اثر تخريب و آس��يب ناشي از سيل 
2هزار و ۸00 واحد نياز به ساخت و ۸ هزار واحد نيز 
تعميري هستند.  از آنجا كه وظيفه ساخت و ساز 
اين واحدها به سپاه خصوصاً سپاه استاني نينواي 
گلستان سپرده شده بود لذا اين مهم موجب شد تا 

اقدامات خوبي در اين زمينه انجام بگيرد. 
  شهريورماه پايان ساخت و ساز و تعميرات 
طبق آمار، تعداد مناطق آس��يب ديده در استان 
گلس��تان 1۴ شهرس��تان، 20 ش��هر و ۴۳۷ 
روستاس��ت كه به تفكيك تعداد واحد مسكوني 

احداثي ش��امل ۷ هزار و 2۴۴ واحد ب��ود كه از 
اين مي��زان ۴۸2 واحد ش��هري و 6 هزار و ۷62 
واحد روستايي بودند. همچنين تعداد واحد هاي 
مسكوني تعميري ش��هري و روستايي گلستان 
درمجموع ۹ هزار و ۴۷0 واحد اس��ت كه از اين 
ميزان 2 ه��زار و 10۷ واحد ش��هري و ۷ هزار و 
۳6۳ واحد روستايي تعميري برآورد شده است. 
درمجموع در سيل اخير در استان گلستان به 6۷ 
واحد تجاري خس��ارت وارد آم��ده كه ۳۷ واحد 
آن در ش��هر و 2۹ واحد آن در روستا قرار دارند. 
اين مهم موجب ش��د تا براي رفع اين مشكات، 
ارتش، سپاه و بسيج در منطقه حاضر شوند و به 
رفع مشكات آسيب ديدگان سيل بپردازند.  پس 
از مهار سيل بود كه ساخت و ساز بيش از10هزار 

و ۸00 واحد مسكوني آغاز ش��د.  ازآنجاكه اين 
ساخت و س��از و تعميرات به سپاه خصوصاً سپاه 
نينوا سپرده ش��ده بود لذا اقدامات خوبي در اين 
زمينه آغاز شد.  فرمانده س��پاه نينواي گلستان 
با اشاره به س��اخت و تعمير 2 هزار و ۴00 واحد 
مس��كوني از س��وي س��پاه در مناطق سيل زده 
استان در اين خصوص مي گويد: »تعداد زيادي 
از واحدهاي تعميري به اتمام رس��يده و تاش 
مي كنيم باقي واحدهايي كه نياز به مرمت دارند را 
تا پايان شهريورماه نوسازي كنيم.« سردار حسين 
معروفي با بيان اينكه احداث واحدهاي مسكوني 
سيل زدگان نيز تا پايان س��ال به اتمام مي رسد، 
مي افزايد: »اولويت اقدامات سپاه در روستاها و 
براي مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( و 

بهزيستي و افراد نيازمندي است كه صدايشان به 
جايي نمي رسد.«

   اقدام براي جلوگيري از خسارت سيل آينده 
درحالي كه پ��س از وقوع س��يل و زلزل��ه به جز 
آوارب��رداري و س��اخت و تعمي��رات واحدهاي 
آسيب ديده اقدام ديگري انجام نمي گيرد، اما در 
سيل استان گلستان سپاه اقدام جديدي را انجام 
داد تا در صورت جاري ش��دن سيل در سال هاي 
آتي خسارت به حداقل ممكن برس��د.  فرمانده 
سپاه نينواي گلستان در اين خصوص مي گويد: 
»از آنجا كه در زمان پساسيل بايد به دنبال انجام 
برخي اقدامات اساس��ي باش��يم، لذا تكميل سد 
نرماب يكي از همين اولويت هاس��ت؛ چراكه اگر 
اين سد تكميل مي شد ۳0 تا ۴0 درصد خسارت ها 
هم كاهش مي يافت.« سردار معروفي مي افزايد: 
»ايروبي رودخانه ها و كانال ها، رفع مش��كات 
سد وشمگير، تكميل كانال بندولي، اصاح برخي 
كانال هاي انتقال آب، بازكردن دهنه پل ها و غيره 
جزو اقدامات مهمي است كه بايد در دستور كار 
قرار بگيرد تا اگر در زمستان بارش هاي شديدي 

داشتيم دوباره به مشكل برنخوريم.«
  ساخت 150 واحد مسكوني 

همانطور كه گفته ش��د پس از مديريت س��يل 
گلستان، ساخت و ساز واحدهاي آسيب ديده از 
جمله وظايفي بود كه به دست سپاه استان هاي 
مختلف انجام گرف��ت كه در اين مي��ان بايد به 

اقدامات سپاه گيان در اين زمينه اشاره كرد. 
رئيس س��ازمان بسيج س��ازندگي س��پاه قدس 
استان گيان با اعام اينكه طبق برنامه ريزي هاي 
انجام گرفته، س��پاه گيان 1۵0 واحد مسكوني 
در شهر هاي سيل زده گلستان مي س��ازد در اين 
خصوص مي گويد: »س��اخت و تعمير ۵00 واحد 
مسكوني سيل زده شهرس��تان گميشان به سپاه 
گيان واگذار ش��ده اس��ت كه از اين ميزان ۳۵0 
واحد نياز به تعمير و بهسازي داشته و 1۵0 واحد 
مس��كوني هم احداثي اس��ت.« احمد ابراهيمي 
مي افزايد: »تاكنون 100 واحد مسكوني سيل زده 
گميش��ان را با كمك م��ردم و گروه هاي جهادي 
تعمير كرده ايم و تعمير بقيه واحد ها هم در حال 
انجام است.« وي با تأكيد بر اينكه سعي مي كنيم 
قبل از فرا رسيدن فصل پاييز واحد هاي تعميراتي را 
به اتمام برسانيم، ادامه مي دهد: »مصالح مورد نياز 
براي ساخت 60 واحد مسكوني سيل زده گميشان 
خريداري شده است و عمليات اجرايي واحد هايي 
كه تا 1۵ مرداد پروانه ساختماني بگيرند را به زودي 

شروع خواهيم كرد.«

سيل فروردين ماه سال جاري در گلستان عاوه بر وارد كردن خسارت به 
زيرساخت ها و مرگ و مير تعدادي از دام و طيور در اين استان، موجب شد به 
بيش از۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسكوني خسارت زيادي وارد شود.  پس از فروكش 
كردن سيل و آغاز كمك هاي ارتش و سپاه به سيل زدگان مأموريت ساخت و 
سازها به سپاه واگذار شد. حاا با گذشت چند ماه از اين پيشامد فرمانده سپاه 
نينواي گلستان با اشاره به ساخت و تعمير 2 هزار و ۴۰۰ واحد مسكوني از سوي 

سپاه در مناطق سيل زده استان اعام كرد: »تاش مي كنيم باقي واحدهايي 
را كه نياز به مرمت دارند تا پايان شهريورماه نوسازي كنيم.« اين اظهارات در 
حالي است كه تكميل سد نرماب، ايروبي رودخانه ها و كانال ها، رفع مشكات 
سد وش�مگير، تكميل كانال بندولي، اصاح برخي كانال هاي انتقال آب و 
بازكردن دهنه پل ها ازجمله اقدامات سپاه گلستان براي كاهش خسارت هاي 
احتمالي در س�يل هاي آينده اس�ت كه روند اجرايي آن آغاز ش�ده است. 

ب�ا نزديك ش�دن 
سید احمد هاشمی اشکا

به شهريورم��اه،    گزارش 2
معكوس  شمارش 
براي بازگشايي مدارس هم آغاز مي شود. تقريبًا 
از 20 شهريور دانش آموزان در مقاطع مختلف 
خود را مهياي حضور در كاس درس مي كنند و 
اين يعني مدارس تمام امكانات و شرايط را براي 
پذيرش مهمانان خود دارند.  با احتساب تعداد 
روزهاي س�ال و تفري�ق آن از روزهاي س�ال 
 تحصيلي، دانش آموزان حدود نيمي از سال را 
در مدارس مي گذرانند. بنابراين احساس امنيت 
و آرامش آنها در مدارس و تأمين تمام امكانات 
آموزشي موردنياز بسيار مهم است. تجهيزات 
و امكانات�ي مانن�د تخت�ه و نيمكت، وس�ايل 
گرمايشي و سرمايش�ي و از همه مهم تر سقف 
بااي سرشان كه مي تواند حس لذت از تحصيل 
را افزاي�ش ده�د.  قصه م�دارس فرس�وده و 
جمع آوري يا بازسازي و نوسازي آنها ديگر براي 
همه تكراري شده و در اين ميان مدارس خشتي 
و گلي و كانكس ها ديگر فاجعه اي عظيم هستند. 
هرچن�د باره�ا و باره�ا مس�ئوان در م�ورد 
جمع آوري اين مدارس وعده هايي داده اند اما 
حاا و با نزديك شدن به ش�هريور ماه يك بار 
ديگر از اس�تان هاي مختلف خبر مي رسد كه 
مسئوان قول داده اند، مهر بدون وجود مدارس 
خش�تي و گلي و كانكس�ي آغاز خواهد شد. 

    
اوايل امس��ال بود كه رئيس س��ازمان نوسازي، 
توس��عه و تجهيز مدارس كش��ور اعام كرد: »با 
برنامه ريزي ه��اي انجام ش��ده از ۹۸0 مدرس��ه 
خشتي و ِگلي در كشور، اكنون تنها ۴00 مدرسه 
باقي مانده ك��ه تا مهر ۹۸ براي جم��ع آوري آنها 
تاش مي كنيم و اين كار از مهم ترين برنامه ها و 
اولويت هاي اين سازمان است.« بعد از آن همين 

چند روز پيش بود كه سرپرست وزارت آموزش  و  
پرورش هم از پايان كاس هاي خش��تي و گلي و 
بخاري نفتي در سال تحصيلي پيش رو خبر داد.  
حاا از برخي از استان ها خبر مي رسد كه كارهايي 
در دست اجراست و تعدادي از استان ها هم هنوز 
در حال ارائه آمار و ارقام و هش��دار هس��تند.  در 
همين رابطه مديركل نوسازي و تجهيز مدارس 
آذربايجان غربي از جمع آوري مدارس خشتي و 

گلي امسال در استان خبر داد. 
آيدي��ن رحماني با بي��ان اينك��ه هم اكنون پنج 
مدرس��ه خش��ت و گلي ب��ا 11 كاس درس در 
اس��تان داريم، گفت: »س��ال تحصيل��ي جديد 
جش��ن جمع آوري م��دارس خش��ت و گلي در 
استان همزمان با س��اير استان هاي كشور گرفته 
مي ش��ود.« وي از بهره برداري 600 كاس درس 
جديد همزمان با آغاز سال تحصيلي ۹۹- ۹۸ خبر 
داد و اظهارداشت: »با تحويل اين پروژه ها به نظام 

آموزشي، سرانه فضاي آموزشي در استان به چهار 
متر مي رسد درحالي كه متوسط سرانه آموزشي در 
كشور پنج متر مربع است.« اين مسئول با اشاره 
به پروژه هاي در حال س��اخت سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس استان گفت: »آذربايجان 
غربي نيازمند احداث ۴ هزار و ۵۵0 كاس درس 
است كه عمليات ساخت 2۵00 كاس درس در 
قالب ۴۴0 پروژه آغاز شده و در تاش هستيم با 
همت خيرين و جذب اعتبارات ملي و استاني اين 
پروژه ها را به اتمام برسانيم.« رحماني به وضعيت 
كلي كاس هاي آذربايجان غربي اش��اره و تأكيد 
كرد: »بيش از 2۴ هزار كاس درس داير در استان 
وجود دارد كه از اين تعداد ۵ هزار و 6۵6 كاس 
درس نيازمند تخريب و بازس��ازي و 6 هزار و ۹0 

كاس درس نيازمند مقاوم سازي هستند.«
   انتظار براي اجرايي شدن دستورات

هرمزگان هم ازجمله استان هايي به شمار مي آيد 

كه آمار مدارس فرس��وده اش خوب نيس��ت. در 
همين راستا مديركل نوس��ازي، توسعه و تجهيز 
مدارس هرم��زگان با بي��ان اينكه 61 مدرس��ه 
كانكسي و 1۴ مدرسه كپري را شناسايي كرده ايم 
و ۸ هزار و 2۴6 دانش آموز در اين مدارس تحصيل 
مي كنند، گف��ت: »اينها عمدتاً ش��امل مدارس 
روس��تاهاي دورافت��اده و صعب العبور اس��ت. از 
سال گذشته پيگير بهينه س��ازي آنها بوديم كه 
تفاهمنامه اي را با قرارگاه سازندگي سپاه منعقد 
كرديم كه شامل 6۵ مدرسه با 220 كاس است.« 
نويد احمدي تأكيد كرد: »براي هفته دولت ۷2 
مدرسه با 2۷۳ كاس درسي آماده بهره برداري 
ش��ده اس��ت كه حدود ۸ هزار دانش آموز از اين 
پروژه ها استفاده خواهند كرد.« از خراسان جنوبي 
هم خبر مي رسد كه اس��تاندار دستور داده تمام 

مدارس كانكسي در سال جاري حذف شوند. 
البت��ه محمدص��ادق معتمدي��ان تأكي��د كرده 
بود كه ب��راي مش��كل كمب��ود كاس درس در 
خراسان جنوبي به واس��طه محدوديت اعتبارات 
دولتي باي��د از ظرفي��ت نهادهايي چ��ون بنياد 
مستضعفان، بنياد بركت و خيرين استفاده كرد. 

وي با اشاره به وجود ۵۸ مدرسه كانكسي و تأمين 
نشدن سيستم گرمايشي استاندارد برخي از مدارس 
اس��تان بيان كرد: »تمام مدارس كانكسي بايد در 
سال جاري جمع آوري و همچنين مشكل سيستم 
گرمايشي اس��تاندارد مدارس خراسان جنوبي نيز 
تا پايان س��ال ۹۹ تأمين ش��ود.« ام��ا هنوز مدير 
آموزش وپرورش بروجرد از فرسودگي 60 درصد 
مدارس اين شهرستان خبر مي دهد و معتقد است: 
»خيلي از مدارس استحكام ازم را ندارند.« محمد 
مهرافزون تأكيد ك��رد: »مدارس دولتي در اختيار 
نوسازي قرار دارد و مدارسي را هم كه كد تخريبي 
خورده اند به آنها اعام ش��ده كه از طريق نوسازي 

بايد بازسازي شوند.«

مهرنزديكاست؛مدارسخشتيدرانتظارعمليشدنوعدهها
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 شهريور، پايان ساخت و ساز تمام واحدهاي 
آسيب ديده از سيل گلستان
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 ايجاد اشتغال براي ۱۲۶۵ مددجوي 
كميته امداد در چهارمحال و بختياري      

با اجراي طرح راهبري شغلي در حوزه     چهارمحال و بختیاري 
فرش و صنايع دستي زمينه اشتغال يك 
هزار و 2۶5 مددجوي اين نهاد در چهارمحال و بختياری فراهم شده است. 
مهدي اميري، معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان چهارمحال 
و بختياري گفت: با اجراي اين طرح زمينه اشتغال يكهزار و 26۵ نفر از بانوان 
سرپرست خانوار، دختران مددجويان بازمانده از تحصيل تحت پوشش اين 
نهاد در حوزه بافت فرش، گليم، تابلو فرش و صنايع دستي در استان فراهم 
مي ش��ود. وي افزود: در طرح راهبري ش��غلي كارآفرينان موفق در فرآيند 
اجراي طرح هاي اش��تغال، مددجويان را تا مرحل��ه خودكفايي همراهي 
مي كنند.  اميری ادامه داد: نظارت بر اجراي طرح، تأمين لوازم مورد نياز، ارائه 
تسهيات و آموزش توسط اين نهاد با مشاركت راهبران شغلي به متقاضيان 
ارائه مي شود.  اميري بيان كرد: طرح هاي اشتغال با هدف كمك به خودكفايي 
مددجويان اجرا مي شود كه اين نهاد زمينه آموزش متقاضيان را فراهم می كند 
و تسهيات مورد نياز را نيز در اختيار آنها قرار مي دهد.  وي تصريح كرد: از 
تمامي فعاان حوزه اشتغال و كارآفرينان استان دعوت مي شود براي مشاركت 
در طرح راهبري شغلي، طرح هاي خود را به معاونت اشتغال و خودكفايي 

كميته امداد استان براي بررسي و ايجاد زمينه همكاري ارائه كنند.

تأمين ۵0 ميليون مترمكعب آب مورد نياز 
صنايع زنجان با سد مشمپا       

مديرعام�ل ش�ركت آب منطقه اي     زنجان
اس�تان زنجان ب�ا بيان اينكه س�د 
مش�مپا 50 ميليون مترمكعب آب صنايع را تأمين مي كند از آغاز 

مطالعات طرح عمراني آن خبر داد. 
يوسف رضاپور، مديرعامل شركت آب منطقه اي استان زنجان به اجراي طرح 
عمراني سد مشمپا اشاره كرد و افزود: سد مشمپا يكي از بزرگ ترين سدهاي 
خاكي سنگريزه اي با هسته رسي در شمال غرب كشور است كه ۵0 ميليون 
مترمكعب آب مورد نياز صنايع زنجان را تأمين مي كند.  وي اظهار كرد: سد 
مش��مپا در 116 كيلومتري جنوب غرب شهرستان زنجان و ۵ كيلومتري 
غرب روستاي مشمپا قرار دارد.  مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي استان 
زنجان گفت: هدف از احداث سد مشمپا رفع كمبود نياز آب شرب و صنعت 
شهرستان زنجان و 21۹ روستا تا افق 1۴2۵، بهبود در تأمين نياز آبي اراضي 
كشاورزي پايين دست سد، استفاده حداكثر از پتانسيل رودخانه جهت توليد 
انرژي برقآبي، افزايش حيات اقتصادي سد سفيدرود و سد شهريار، اشتغالزايي 
براي جلوگيري از مهاجرت بي رويه و كنترل سياب هاي رودخانه قزل اوزن 
است.  رضاپور ابراز كرد: مطالعات مجدد در مورد سد مشمپا انجام و فعاليت 
اين سد دوباره آغاز شده است.  وي مصرف سرانه آب شهروندان زنجاني را 
روزانه بيش از 2۵0 ليتر در ثانيه اعام كرد و يادآور شد: از شهروندان زنجاني 

درخواست مي شود در مصرف آب مديريت ازم را داشته باشند.

 وعده يك ساله 
براي اتمام كتابخانه قروه

وقتي در سال ۱3۸5 قرار شد كتابخانه عمومي شماره 3 قروه ساخته 
شود، نور اميد در دل فرهنگ دوستان روشن شد كه مي توانند تا سال 
۸7 صاحب كتابخانه اي مجهز و پيشرفته شوند چون عمر اين پروژه تا 
اتمام كامل و بهره برداري دو سال در نظر گرفته شده بود. اما اين كتابخانه 
تا سال ۸9 با روندي بس�يار كند و اعتبارات قطره چكاني و پيشرفتي 
نامحسوس درجا زد و درنهايت هم متوقف شد. حاا بعد از گذشت ۱3 
سال كارفرما ادعا مي كند، پيشرفت كار حدود 35 درصد است نه بيشتر. 

    
ميزان تأخير تكميل پروژه نسبت به زمان اوليه 1۳ سال است و علت آن هم 
كمبود بودجه و نبود هماهنگي ازم ميان دستگاه هاي متولي عنوان شده 
است.  تا چند وقت پيش اعام مي شد كه كتابخانه عمومي شماره ۳ قروه 
به پيشرفت فيزيكي ۵0 درصدي رسيده و در اين وضعيت متوقف شده اما 
در سال جاري كارفرماي جديد يعني اداره كل نوسازي مدارس كردستان 
اين ميزان پيشرفت را رد كرده و خبر از ۳۵ درصد پيشرفت فيزيكي داده 
است؛ خبري كه از تناقض آماري پرده برداشت. مساحت اين كتابخانه هزار 
و 200 مترمربع در نظر گرفته شده و كارفرماي آن هم تا سال ۹6 اداره كل 
راه و شهرسازي كردستان بود كه از اين سال به اداره كل نوسازي مدارس 
تحويل داده شده است.  دستگاه هاي مسئول براي پيگيري اتمام پروژه 
شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، نهاد كتابخانه هاي عمومي، وزارت راه 
و شهرسازي و وزارت آموزش و پرورش بوده و بنا بر اطاعات به دست آمده 
تا كنون ۷1۵ ميليون تومان اعتبار براي اين پروژه هزينه شده و ميزان اعتبار 
مورد نياز براي تكميل پروژه هم 2 ميليارد تومان برآورد شده است. مبلغي 

كه با توجه به نوسانات قيمتي هر بار تغيير كرده و رو به افزايش است. 
  همه فقط ابراز نگراني مي كنند

حاا شهرس��تان قروه با دارا بودن پنج كتابخانه عمومي با كمبود فضاي 
مطالعه روبه رو بوده و راه ان��دازي يك كتابخانه مجهزتر مي تواند راندمان 
مطالعه در قروه را افزايش دهد و اين مهم نيازمند تعامل و مسئوليت پذيري 
دستگاه هاي متولي اس��ت؛ تعاملي كه اگر نباش��د انتظار 1۳ ساله براي 
راه اندازي كتابخانه را بيشتر مي كند و اين يعني غلفت از فرهنگ مطالعه و 
اين غفلت هرگز قابل جبران نخواهد بود.  موضوعي كه چند روز پيش هم 
از طرف مديركل امور مجلس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مورد توجه 
قرار گرفت و حسام قربانعلي با ابراز نگراني از توقف چند ساله پروژه كتابخانه 
قروه خواس��تار تعيين تكليف وضعيت اين طرح ضم��ن تأكيد بر تاش 
براي نگهداشت آن شد.  اوايل مردادماه بود كه مديركل امور مجلس نهاد 
كتابخانه هاي عمومي كشور كه در نشست فوق العاده بررسي پروژه احداث 
»كتابخانه عمومي شماره ۳« شهرستان قروه، حضور داشت، گفت: »نگراني 
اصلي ما پيگيري همين پروژه كتابخانه قروه بود و براساس اطاعاتي كه به 

دست ما رسيد تصميم بر حضور و بازديد ميداني از اين طرح گرفته شد.«
وي با بيان اينكه ارزش ساخت كتابخانه در قروه ضروري است به افزايش 
سرانه كتابخانه در قروه اش��اره كرد و يادآور شد: »اگر دولت و خيرين 
مش��اركت كنند قصد بر اين اس��ت كه به ميزان تعيين شده در سند 
چشم انداز برنامه ششم توسعه برسيم و در كردستان اين ارتقا و پيشرفت 
محقق ش��ود.« قربانعلي مهم ترين پروژه مشاركتي نهاد كتابخانه ها را 
مختص به همين پروژه قروه دانست و گفت: »اگر اين كتابخانه تكميل 
شود هم به لحاظ توسعه كتابخانه و قرائت خانه و هم به لحاظ افزايش 

منابع كتابخانه اي و نشريات مؤثر خواهد بود.«
   وعده يك ساله براي اتمام كار

حاا 1۳ سال از كلنگ زني اين كتابخانه مي گذرد و شايد اگر در مردادماه 
سال ۹6 وقتي براي تكميل اين پروژه پاي بخش خصوصي به ميان آمد و 
حتي خبر از انعقاد تفاهمنامه اي ميان خير بخش خصوصي و فرمانداري 
قروه منتش��ر ش��د، بايد كارها ش��روع مي ش��د و تعللي در آن صورت 
نمي گرفت.  مجري جدي��د پروژه »كتابخانه عمومي ش��ماره ۳« قروه 
معتقد است كه زمان تحويل گرفتن پروژه، ما با خرابه اي روبه رو بوديم 
كه تخريب باايي داشت و درواقع مدت چهار ماه طول كشيد تا زباله ها 
و مواد تخريبي را جابه جا و تخليه كرديم.  به گفته ماجد احمدي، كار ما 
فقط ساخت و ساز بوده و تجهيزات كتابخانه بر عهده ما نيست و تمامي 

اعتبارات پيش بيني شده تنها براي ساخت و ساز است نه چيز ديگر. 
وي مش��كل فعلي براي كار روي پروژه را تأمين اعتبار به اندازه كافي 
دانسته و معتقد است كه اگر بودجه به موقع تزريق شود در عرض يك 

سال كتابخانه تكميل و آماده مي گردد.

 توقف قطار شهري تبريز 
در ايستگاه ميراث فرهنگي استان

عمليات اجرايي طرح متروي تبريز درحالي ۱۸ سال پيش آغاز شد 
كه طي اين س�ال ها حتي رنگ افتتاح يك خط را هم به خود نديده 
است؛ پروژه اي كه قرار بود خط يك آن امسال افتتاح شود و سپس 
خطوط ديگ�ر وارد فاز اجرايي ش�وند. با اين حال اكنون مش�خص 
شده به دليل بي توجهي مسئوان نسبت به نقشه مسير و گذر آن از 
محدوده بافت تاريخي به زودي اين پروژه متوقف مي شود. موضوعي 
كه از همان روز اول پروژه براي مس�ئوان روش�ن بود كه مسئوان 
ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي چنين مجوزي را نمي دهند!

    
هر سال طرح هاي ميلياردي و ارزشمند بس��ياري به دليل بي برنامگي 
مسئوان براي هميشه مهر توقف مي خورند. امس��ال هم اين قرعه به 
نام پروژه قطار شهري تبريز افتاده است؛ طرحي كه مقدمات اوليه آن از 
پيش از دهه ۸0 آغاز شده بود و اكنون حدود 1۸ سال است كه به صورت 
جدي دنبال مي شود و به مطالبه اي مهم براي مردم تبديل شده است. با 
اين حال طي همه اين سال  ها و با حركت اك پشتي پروژه نه تنها طرح 
قطار شهري تبريز به بهره برداري كامل نزديك نشده است، بلكه تازه خط 
يك آن بعد از اين همه سال قرار است همين امسال افتتاح شود. البته به 
نظر مي رسد بعد از افتتاح خط يك مترو، اين طرح براي مدتي طواني 
دوباره به تعليق دربيايد؛ چراكه اكنون مشخص شده است كه مسير خط 
۳ متروي تبريز از كنار محدوده بافت تاريخي عبور كرده است و ميراث 
فرهنگي به شدت مخالف آسيب ديدن اين منطقه است؛ موضوعي كه به 
طور حتم با كمي بررسي از طرف مسئوان قابل پيش بيني بود اما آنها يا 
به اميد راضي كردن مسئوان ميراث فرهنگي اين طرح را ادامه دادند يا 
به طور كلي نحوه مسيريابي و جانمايي شان براي پروژه لنگ مي زند و هر 

روز بايد از يك گوشه زنگ توقف آن را شنيد!
  خط 3 متروي تبريز اجرايي نمي شود

حاا كه پروژه از سوي ميراث فرهنگي در معرض توقف قرار دارد، وعده 
مصطفي مولوي فرد، مديرعامل س��ازمان قطار ش��هري تبريز و حومه 
درخصوص افتتاح خط يك پروژه تا پايان س��ال جاري آخرين وعده او 
خواهد بود. در اين خصوص مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري آذربايجان شرقي از مخالفت صريح ميراث فرهنگي با تغيير 
كاربري بافت تاريخي و تغيير خطوط مترو در كميسيون عمران شوراي 
اس��امي تبريز خبر مي دهد و مي گويد: »هرگون��ه تغيير خطوط قطار 
ش��هري در محدوده تاريخي و فرهنگي تبريز بدون اخ��ذ نظر اداره كل 
ميراث فرهنگي ممنوع است.« مرتضي آبدار اضافه مي كند: »بر اساس 
طرح هاي مصوب خطوط قطار شهري تبريز، مسير خط ۳ قطار شهري 
بايد خارج از محدوده بافت تاريخي انجام شود.« به گفته وي سازمان قطار 
شهري تبريز، بدون استعام از ميراث فرهنگي و طرح مسير اين خط را به 
سمت بافت تاريخي مذكور تغيير داده و اما پس از طرح در شوراي ترافيك 
استان در مصوبه ش��وراي مذكور بر اخذ مجوز و نظر از اداره كل ميراث 
فرهنگي در اين خصوص تأكيد شده اس��ت. مديركل ميراث فرهنگي 
استان ضمن اعام اينكه مصوبه شوراي ترافيك بدون نظر ميراث فرهنگي 
درخصوص ماحظات بافت تاريخي قابليت اجرايي ش��دن ندارد ادامه 
مي دهد: »با توجه به لزوم حفظ بافت تاريخي از هرگونه آسيب احتمالي، 
تمامي عمليات عمراني و شهري در اين منطقه بايد با هماهنگي ميراث 
فرهنگي صورت گيرد لذا مسير جديد خط ۳ قطار شهري به سبب دارا 
نبودن مجوز، قابليت اجرايي ندارد.« گفتني است اين پروژه كه از سال 
۸0 كليد خورده است شامل چهار خط اصلي و يك خط در حومه مي شود 

كه اكنون 1۸ سال است رنگ افتتاح به خود نديده است.

ميترا شهبازيمحمدرضا هاديلو

افتتاح نيروگاه خورشيدي ۵0 كيلوواتی در البرز 
نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه با توان 50 كيلووات، در راستاي      البرز
مديريت س�بز، حفظ محيط زيس�ت و مديريت مصرف انرژي، در 

شركت گاز استان البرز افتتاح شد. 
حسين تقي نژاد مديرعامل شركت گاز استان البرز در حاشيه افتتاح نيروگاه خورشيدي ۵0 كيلووات 
در استان البرز با بيان اينكه اين طرح صرفه جويي اقتصادي خوبي به همراه دارد، گفت: مي توان از مازاد 
برق توليد شده در راستاي اقتصاد مقاومتي و ارائه آن به ساير نهادها براي شركت درآمد كسب كرد. وي 
خاطرنشان كرد: اين سازه با 1۵۴ پنل در دو طبقه براي نخستين بار طراحي شده است؛ پنل هايي كامًا 
ايراني كه گامي در راستاي توليد ملي و اقتصاد مقاومتي محسوب مي شوند.  تقي نژاد در پايان تأكيد 

كرد: كنتور دوطرفه اين نيروگاه مي تواند مازاد توليد برق را براي مصرف به منطقه انتقال دهد.

رفع تصرف از ۱43 هكتار از زمين هاي ملي بوشهر       
در يك سال گذشته 142/5 هكتار از زمين هاي ملي تصرف شده در استان     بوشهر
بوشهر با همكاري دستگاه قضايي از دست سودجويان رفع تصرف شد. 
فرزاد رستمي مديركل راه و شهرسازي استان بوشهر با بيان اينكه 1۳۵ هكتار زمين هاي رفع تصرفي در 
قالب ۳۵0 مورد مربوط به سال گذشته است، گفت: ۷/۵ هكتار ديگر نيز در قالب 1۳۵ مورد در چهار ماه 
نخست امسال رفع تصرف شده است.  وي افزود: راه و شهرسازي استان بوشهر تاكنون گزارش هاي متعددي 
از رفع تصرف اراضي ملي در رسانه ها منتشر كرده و در اين زمينه اراده جدي در مبارزه با اهداف سودجويان 
دارد و از همه دستگاه هاي ديگر ازجمله دستگاه هاي قضايي و انتظامي و بازرسي قدرداني مي شود.  مديركل 
راه و شهرسازي استان بوشهر با بيان اينكه اين استان از محورهاي مواصاتي ايمني برخوردار است اظهار 

داشت: اين استان داراي ۴ هزار و ۴۳۴ كيلومتر راه مواصاتي است كه 6۷۹ كيلومتر آن بزرگراه است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

علی پوردهقان | جوان



دبير انجم�ن واردكنن�دگان خودرو گف�ت: براي آزادس�ازي 
واردات خ�ودرو در حال مذاكره با مس�ئوان دولتي هس�تيم. 
مه��دي دادف��ر در گفت وگو با ايس��نا اظه��ار كرد: پ��س از خروج 
خودروهاي مانده در گمرك ها، صن��ف واردكنندگان خودرو كامًا 

تعطيل خواهد شد و ديگر صنفي به اين اسم نخواهيم داشت. 
وي ادام��ه داد: در خصوص پيگي��ري آزادس��ازي واردات خودرو 
مكرراً در حال مذاكره با مسئوان دولتي هس��تيم و مكاتباتي نيز 
با رئيس جمهور و معاون اول رياس��ت جمهوري داش��ته ايم تا براي 

مجموعه واردكنندگان خودرو فكري كنند. 
دبير انجمن واردكنندگان خودرو افزود: پيشنهاداتي در اين زمينه 
داده شده كه براي واردات خودرو نياز به ارز نداريم و تأمين خودرو 

بدون اخذ وجه نيز مي تواند انجام شود. سرمايه هاي ايرانيان خارج 
از كشور در شرايط تحريمي نيز قابل استفاده است و مي توان از آن  

براي واردات خودرو استفاده كرد. 
وي با بيان اينكه امكان واردات خودرو در عمل وجود دارد، بنابراين 
دغدغه ما زيرساخت هاي ايجاد شده است، اظهار كرد: شاخص بودن 
خودروهاي وارداتي و پيشرو بودن آنها در ارائه مدل هاي نو به كشور 
در صنعت خودروسازي، در حال حاضر مطرح است؛ در نتيجه بايد 
راه ورود چنين خودروهايي به كش��ور باز بماند و مردم بايد بدانند 

تكنولوژي روز خودرويي چه چيزهايي را ارائه مي دهد. 
دادفر ادامه داد: به طور مثال تا زماني كه خودروهاي هيبريدي در 
ايران شناخته نشده باش��د، مردم و صنعت خودرو به سمت آن نيز 

نخواهند رفت. محدوديت هايي كه بر واردات خودرو اعمال ش��ده، 
باعث مي ش��ود از تكنولوژي هاي روز دنيا عقب مان��ده و به دنبال 

آن نرويم. 
وي اظهار كرد: امروز اگر گفته مي ش��ود كه خودروس��ازان داخلي 
به س��مت خودروهاي برقي و هيبريدي بروند، به اين دليل اس��ت 
كه زماني شاهد ورود چنين خودروهايي به كشور بوده ايم. اين در 
صورتي اس��ت كه خودروهاي هيبريدي در دني��ا خيلي هم جديد 
نيستند. اين نكته را نيز بايد گفت كه اگر امروزه مردم به خودروهاي 
گيربكس اتوماتيك عاقه مند شده اند، به اين دليل است كه بيش 
از ۲۰ سال واردكنندگان خودرو در حال واردات چنين خودروهايي 

به كشور بوده اند. 

 با هم�ه تاش ه�اي امريكا ب�راي پاي�ان دادن 
ب�ه انحص�ار گازي روس�يه در اروپ�ا، ب�ه نظ�ر 
مي رس�د نقش�ه واش�نگتن در پروژه گازي در 
قاره س�بز ب�ه شكس�ت نزديك ش�ده اس�ت. 
يكي از اصلي ترين استراتژي هاي اقتصادي امريكا در 
دوره گذشته و به ويژه در دولت ترامپ جنگ گازي با 
روسيه بوده و است؛ دونالد ترامپ براي باز كردن جاي 
گاز امريكا در اروپا و شرق آس��يا كشورهاي خريدار 
گاز روس��يه را تهديد كرده اس��ت و آنها را از تحريم 
مي ترس��اند. بين 36 تا 4۰ درصد مص��رف گاز اروپا 
توسط مسكو تأمين مي شود كه ريشه اين وابستگي 
به دوران جنگ سرد بر مي گردد، روزهايي كه شوروي 
با داشتن منابع گازي دست نخورده بازار اروپا را براي 
خود انتخاب كرد ك��ه در اين مس��ير، رونالد ريگان 
خط لوله گازي كه قرار بود س��اخته شود را تحريم 
كرد.  شركت هاي اروپايي كه قصد داشتند اين خط 
لوله را اجرايي كنند تحت سخت ترين تحريم ها قرار 
گرفتند، اما هر طور بود، اين خط لوله ساخته شد و با 
وجود همه فشارهاي ريگان، صادرات گاز شوروي به 
اروپا ادامه يافت. ترامپ كه عاقه بسياري به ريگان 
دارد همين سياست را در پيش گرفته است، اما با اين 
تفاوت كه عاوه بر اينكه قصد دارد روسيه را محدود 
كند، بلكه با صادرات ال ان جي به اروپا و متقاعد كردن 
آنها براي واردات گاز طبيعي مايع شده، به درآمدهاي 
كشورش بيفزايد.  امريكا در تاش است تا از اجراي 
پروژه خط لوله انتقال گاز روس��يه به آلمان موسوم 
به نورداس��تريم۲ جلوگيري كند. اين خط لوله قرار 
است گاز روسيه را با عبور از درياي بالتيك و دور زدن 
اوكراين به آلمان برساند و امريكا تاش مي كند تا با 

اعمال تحريم از ادامه اجراي آن جلوگيري كند. 
بلومبرگ در همين باره نوش��ت: »ب��ا توجه به اينكه 
ساخت بخش زيرس��طحي اين خط لوله تقريباً به 
پايان رسيده و تا پايان سال ۲۰19 شاهد بهره برداري 
از اين پروژه خواهيم بود و س��ناي امريكا همچنان 
در حال بررس��ي اعم��ال تحريم عليه ش��ركت ها و 
كشورهاي حاضر در اين پروژه اس��ت، احتمااً كار 
از كار گذشته است.«  جاناتان استرن، محقق ارشد 
مؤسسه مطالعات انرژي آكسفورد، طي مقايسه اي با 
اقدامات دولت كنوني امريكا و اقدامات دولت رونالد 
ريگان در دهه 198۰ براي جلوگي��ري از صادرات 
گاز شوروي پرداخته است. اقدامات دولت ريگان در 

آن زمان غيرمؤثر بود و اجراي آنها با مقاومت جدي 
روبه رو ش��د و من فكر مي كنم                                                       بايد انتظار ش��رايط 
رويكرد مشابهي در شرايط كنوني نيز داشته باشيم. 
به نظر مي رسد براي اينگونه اقدامات دولت امريكا 
خيلي دير شده باشد؛ چراكه بخش قابل توجهي از 
اين خط لوله ساخته شده است، مگر اينكه امريكا به 
سمت اعمال تحريم هايي برود كه زمان اجراي آنها 
از مدت ها قبل تعيين شود كه به نظر من اين مسئله 
مي تواند در اين سوي اقيانوس اطلس مخالفت هاي 
جدي را رقم بزند.  وين برايان، كارگزار مؤسسه آلفا 

انرژي نيز نظر مشابهي دارد. وي مي گويد: »حتي اگر 
امريكا بتواند در اجراي اين پروژه اختال كمي ايجاد 
كند، بعيد به نظر مي رسد كه اقدامات سنا براي توقف 

اين پروژه مؤثر واقع شود.« 
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در عين حال نشانه هايي از بروز اختال در عرضه گاز 
در بازار براي سال ۲۰۲۰ وجود دارد. هفته گذشته 
كميته روابط خارجي س��ناي امريكا طرح تصويب 
قانون تحريم ش��ركت هاي اروپاي غربي دخيل در 
پروژه نورداس��تريم۲ را مطرح كرد. پيش از اين هم 

دولت ترامپ باره��ا گفته بود كه ب��ه دنبال تحريم 
اجراي اين خط لوله انتقال گاز است. 

خط لوله انتقال گاز نورداستريم۲ به صورت مشترك 
بين گازپروم روسيه و پنج ش��ركت اروپايي شامل 
يونيپر و وينترش��يل آلمان،  OMVاتريش، انجي 

فرانسه و رويال دات شل انگليسي هلندي است. 
امريكا بارها اعام كرده اس��ت ك��ه مخالف اجراي 
اين خط لوله براي انتقال گاز روس��يه به اروپا است. 
در ماه ژوئن، وزارت امورخارج��ه  امريكا اعام كرد: 
»ش��ركت هاي دخي��ل در اجراي پ��روژه خط لوله 
گاز نورداس��تريم۲ ممكن است شاهد اعمال برخي 

محدوديت ها از سوي امريكا باشند.« 
اين وزارتخان��ه امريكايي موكداً در تاش اس��ت تا 
اجراي اين پروژه را تهديدي علي��ه امنيت انرژي و 
ثبات اتحاديه اروپا معرفي كن��د. دونالد ترامپ هم 
با طعنه به آلمان گفته است كه وابستگي شديد اين 
كشور به نفت و گاز روسيه اصًا خوب نيست و آلمان 

را گروگان روسيه ناميده است.
 حمايت آلمان از روسيه 

در طرف ديگ��ر ماجرا اما آلمان به همراه بس��ياري 
از كش��ورهاي اتحاديه اروپا از اجراي اين خط لوله 
حمايت كرده و تأكيد كرده اند كه هدف از اجراي اين 
پروژه فقط محدود به ابعاد اقتصادي آن است. روسيه 
هم تأكيد كرده كه تاش امري��كا در مجبور كردن 
كشورهاي اروپايي در خريد گاز طبيعي مايع  شده 
امريكا، LNG، با قيمت بسيار گران تر از گاز روسيه، 

تجلي رقابت ناعادانه در بازار جهاني انرژي است. 
با همه اين مس��ائل، امريكا همچنان بر موضع خود 
ايستاده اس��ت، در حالي كه رو س ها در حال اجراي 
برنامه هاي خود براي افزايش ص��ادرات گاز به اروپا 
هستند كه آمارها نيز با تأييد اين موضوع نشان داده 
كه ميزان صادرات گاز روس��يه به قاره سبز افزايش 
يافته است. در اين بين، امريكايي ها عاوه بر تشديد 
فشارها به اروپا براي متنوع سازي سبد قراردادهاي 
گازي خود، در حال رايزني با كشورهاي توليد كننده 

ال ان جي هستند تا به بازار اروپا وارد شوند. 
اين موضوع چنان براي امريكا مهم اس��ت كه حتي 
اروپايي ها و امريكا براي توسعه صنعت ال ان جي در 
ايران اعام آمادگي كردند تا با اين حربه، هم ايران را 
از بازار منطقه اي خود حذف كنند و هم از گاز ايران 

براي تحقق اهداف خود استفاده كنند.
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مچ اندازي گازي در سرزمين سبز
جنگ گازي امريكا و روسيه در اروپا به سرانجامي مي رسد؟

آكسفورد: ترامپ مانند ريگان در پياده سازي سياست هاي گازي امريكا شكست خواهد خورد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

انجمن واردكنندگان خودرو  به دنبال آزادسازي واردات گزارش2

 كاهش قيمت جهاني نفت
 با افزايش نگراني از جنگ تعرفه ها

نف�ت برن�ت ب�ا 1۸ س�نت كاه�ش و نف�ت وس�ت تگ�زاس 
اس�ت.  ب�وده  هم�راه  س�نتي  كاه�ش21  ب�ا  اينترمدي�ت 
به گ��زارش رويترز، قيمت نفت دي��روز به دليل افزاي��ش نگراني هاي 
اقتصادي بين سرمايه گذاران چيني و امريكايي از كاهش رشد اقتصادي 
و احتمال كاهش تقاضاي نفت، با كاهش رو به رو بود.  نفت برنت با 18 
سنت كاهش به رقم ۵8 دار و 3۵ سنت رسيد، در حالي كه نفت وست 
تگزاس اينترمديت با كاهش ۲1 سنتي به ميزان ۵4 دار و ۲9 سنت 
تنزل پيدا كرد.  اين كاهش قيمت در حالي اتفاق افتاده است كه روسيه 
ميزان توليد نفت خود را در فاصله اول تا هشتم آگوست به ميزان 1۷۰ 

هزار بشكه افزايش داده است. 

 سازمان ملل: براي آسيب كمتر به زمين 
كمتر گوشت بخوريد

كميت�ه نظ�ارت ب�ر تغيي�رات ج�وي س�ازمان مل�ل اع�ام 
اس�تفاده  ب�ا  مس�تقيمًا  غذاي�ي  رژي�م  انتخ�اب  ك�رد: 
دارد.  ارتب�اط  آن  ب�ه  رس�اندن  آس�يب  و  زمي�ن  از 
دانش��مندان ادعا مي كنند تغيير رفتار با زمين براي نجات سياره مان 
بسيار اهميت دارد. بر اس��اس گزارش اين كميته با افزايش روز افزون 
جمعيت زمين، نياز به غ��ذا هم افزايش مي يابد، ولي منابع س��ياره ما 
محدود اس��ت و در حال حاض��ر از ۷۰ درصد زمين ب��راي توليد غذا، 
منسوجات و سوخت استفاده مي شود.  طبق اين گزارش، سياره زمين 
به زودي قادر نخواهد بود همه را س��ير كند. محققان اش��اره مي كنند 
توصيه هاي اين گ��زارش به دولت ها كمك مي كن��د جلوی اين آينده 
غم انگيز را بگيرند و اين كار را با كاهش فش��ار بر زمين و پايدار كردن 
سيستم هاي غذايي براي تأمين نيازهاي جمعيت فزاينده جهان انجام 
دهند.  اين گزارش پيشنهاد مي دهد بهترين راه براي تغيير اين شرايط 
توقف قطع درختان جنگل، حداكثر اس��تفاده از مناطق موجود براي 
توليد غذا و احي��اي ۲ ميليارد هكتار زمين هايي اس��ت كه ديگر قابل 
استفاده نيستند.  اين گزارش شديداً كاهش مصرف گوشت و توزيع با 

دقت غذا به منظور كاهش اتاف آن را توصيه مي كند. 

 كاهش ۱۲ درصدي درآمد »آرامكو«
 در نيمه اول سال جاري ميادي

اول  نيم�ه  در  »آرامك�و«  نفت�ي  ش�ركت  در آم�د 
س�ال جاري مي�ادي ب�ا كاهش�ي چش�مگير، ب�ه مي�زان 
اس�ت.  رس�يده  دار  ميلي�ون   ۹۰۰ و  ميلي�ارد   ۴۶
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، درآمد ش��ركت نفت دولتي عربستان 
سعودي )آرامكو( در نيمه اول سال جاري ميادي با 1۲ درصد كاهش 
رو به رو بوده است.  در آمد اين شركت در نيمه اول سال جاري ميادي با 

كاهش چشمگير به 46 ميليارد و 9۰۰ ميليون دار رسيده است. 
در مقام مقايسه شركت اپل به عنوان سودآورترين شركت جهان در نيمه 
اول سال ۲۰19 ميادي به ميزان 31 ميليارد و ۵۰۰ ميليون دار درآمد 
داشته است.  آرامكو اعام كرده است كه ميزان درآمد از ساير بخش هاي 
نفتي و مشتقات آن در نيمه اول سال جاري ميادي 163 ميليارد و 88۰ 
ميليون دار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دليل كاهش 

قيمت نفت به ميزان 4 ميليارد دار كاهش داشته است. 

طاي جهاني نزديك مرز ۱۵۰۰ دار ايستاد
قيمت ط�ا در معامات روز دوش�نبه ب�ازار جهاني تح�ت تأثير 
ابهامات پيرامون جنگ تجاري امريكا و چين و نگراني ها نس�بت 
به كندي رش�د اقتصادي، نزديك م�رز هزار و 5۰۰ دار ايس�تاد. 
هر اونس طا براي تحويل فوري در معامات روز جاري بازار سنگاپور 

تغيير چنداني نداشت و در هزار و 496 دار و 4۲ سنت ايستاد. 
در بازار معامات آتي امريكا، هر اونس طا ثابت بود و هزار و ۵۰8 دار و 
4۲ سنت معامله شد.  بسياري از بازارها در آسيا از جمله سنگاپور و ژاپن 
به مناسبت تعطيات عمومي بسته بودند.  دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا روز جمعه گفته بود آماده نيس��ت با چين تواف��ق كند و حتي 
مذاكرات تجاري برنامه ريزي شده براي س��پتامبر را زير سؤال برد. با 
اين حال پيتر ناوارو، مش��اور تجاري كاخ س��فيد اظهار كرد كه امريكا 
همچنان س��رگرم برنامه ريزي براي دور ديگري از مذاكرات تجاري با 
مذاكره كنندگان چيني است.  ترامپ اوايل ماه ميادي جاري اعام كرد 
از اول سپتامبر روي واردات 3۰۰ ميليارد دار كااي چيني، تعرفه 1۰ 
درصدي وضع خواهد كرد. چين در واكنش به اين تصميم، فوراً خريد 

كااهاي كشاورزي امريكايي را متوقف كرد. 
امريكا همچنين هفته گذشته پس از سقوط كم سابقه ارزش يوآن در 

برابر دار، چين را به دستكاري ارزي متهم كرده بود. 
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قاچاق آلماني ارزان تر از كااي ايراني!
اش�اره  ب�ا  لوازم خانگ�ي  فروش�ندگان  اتحادي�ه  رئي�س 
ب�ه افزاي�ش حج�م كااه�اي قاچ�اق در ب�ازار، از ارزان ت�ر 
ب�ازار  در  اروپاي�ي  قاچ�اق  برنده�اي  برخ�ي  ش�دن 
لوازم خانگ�ي نس�بت ب�ه كااه�اي تولي�د داخ�ل گاي�ه كرد. 
مرتضي ميري در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به حضور چش��مگير 
لوازم خانگي قاچاق در بازار اظهار كرد: متأس��فانه امروز در بازار شاهد 
آن هس��تيم كه اجناس و لوازم خانگي قاچاق، به وفور يافت مي ش��ود 
و افزايش لوازم خانگي قاچاق در بازار باعث ش��ده تا قيمت اين كااها 

كاهش چشمگيري داشته باشد. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي افزود:  به عنوان مثال قيمت 
يك ماشين لباسشويي آلماني كه پنج ماه پيش با قيمتي در حدود 1۵ 
ميليون تومان فروخته مي ش��د، امروز به ۵ تا 9 ميليون تومان رسيده 
است؛ حتي در شرايطي كه لوازم خانگي به خصوص لوازم خانگي خارجي 
تنها به صورت نقدي فروخته مي شد، امروز شاهد فروش اقساطي اين 

لوازم خانگي قاچاق با چك يك ماهه هم هستيم. 
وي ادامه داد: ش��ما نگاه كنيد قيمت يك ماشين ظرفشويي در دوبي 
حدود ۵۰۰ دار است كه با احتساب قيمت حدود 1۲ هزار توماني دار، 
قيمت خريد آن در حدود 6 ميليون تومان تمام مي شود؛ حاا اگر هزينه 
3۰۰ تا 4۰۰ هزار توماني واردات قاچاق اين ماش��ين ظرفشويي را در 
نظر بگيريم، قيمت تمام شده آن مي شود 6 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و 

فروشنده نيز هرچه بااتر از اين قيمت بفروشد، مي شود سودخالص. 
ميري با بيان اينكه بعضاً از نظر قيمتي، خريد جنس خارجي قاچاق براي 
مش��تريان اين بازار به صرفه تر از كااي داخلي است، گفت: متأسفانه 
به رغم كاهش قيمت ارز در بازار، قيمت لوازم خانگي توليد داخل كاهش 
نيافته و توليدكنندگان به دليل اينكه مدعي هس��تند ارز تخصيصي 
به آنها ارز نيمايي است و نرخ ارز در س��امانه نيما، كاهش نيافته، هيچ 

برنامه اي براي كاهش قيمت هاي خود ندارند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در پايان خاطر نشان كرد: امروز 
التهابات قبلي كه در بازار لوازم خانگي وجود داشت فروكش كرده و هيچ 
كمبودي در بازار وجود ندارد، ولي متأس��فانه ب��ه دليل آنكه قيمت ها 
نسبت به قيمت هاي پيش از گراني ارز، ۲/۵ برابر شده و درآمد مردم و 
مشتريان ما تناسبي با اين افزايش قيمت نداشته است و قدرت خريد 
آنها به مراتب كاهش داشته، با مشكل پايين بودن قدرت خريد در بازار 

لوازم خانگي مواجهيم. 

ناتواني در خريد مسكن دليل كاهش معامات
كارش�ناس اقتص�اد مس�كن ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه ناتوان�ي در 
خري�د مس�كن باع�ث كاه�ش تع�داد معام�ات، كس�ادي و 
ركود بازار ش�ده اس�ت، گف�ت: قيمت مس�كن به حالت اش�باع 
رس�يده و ب�ازار مس�كن ظرفي�ت افزاي�ش قيم�ت را ن�دارد. 
افشين پروين پور در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه گزارش 
اتحاديه اماك نشان مي دهد كه تعداد معامات و قيمت مسكن كاهش 
يافته است، گفت: قيمت مسكن به حالت اشباع رسيده و بخش مسكن 
و بازار مس��كن ظرفيت افزايش قيمت را ندارد و چون اتفاق خاصي در 
اقتصاد رخ نداده و تحركي ايجاد نش��ده كه درآمدها افزايش پيدا كند 

پس توان متقاضيان مسكن هم افزايش نمي يابد. 
وي ادامه داد: اين دايل باعث شده تا متقاضيان واقعي مسكن كه عمدتاً 

هم خانه اولي هستند، در خريد مسكن ناتوان شوند. 
پروين پور در پاسخ به اين سؤال كه اينطور كه از شواهد مشخص است، 
نبايد فعًا منتظر باا رفتن توانمندي متقاضيان مسكن باشيم، ادامه 
داد: باا بودن قيمت مس��كن باعث ش��ده تا متقاضيان مسكن از بازار 
خارج شوند، چون قيمت مسكن بيش از حد توان افزايش يافته است و 
آرام آرام با اين شرايط فروشنده ها به سمت نرمش در برابر قيمت هاي 

پيشنهادي رفته اند. 
كارشناس اقتصاد مسكن ادامه داد: فروش��نده هاي مسكن در همين 
روزها 1۰ تا ۲۰ درصد قيمت خود را كاهش داده و از قيمت پيشنهادي 
خود كوتاه آمده اند و پيش بيني مي شود قيمت ها نزولي شود، هر چند 
تا واقعي شدن قيمت مسكن فاصله زيادي داريم، چراكه قيمت مسكن 

بسيار اوج گرفته است. 



راه رسيدن واليبال 
سعيد احمديان

    گزارش
ب�ه المپي����ک 
طوانی تر شد و تيم 
ملي واليبال کشورمان با شکست مقابل روس ها 
دست خالي از روسيه به تهران برمی گردد. حاا 
همه نگاه ها به زمستان آينده است، جايي که تيم 
کشورمان بايد با هفت تيم ديگر آسيايي براي يک 
سهميه المپيک بجنگد. يک راه سخت با حريفان 
آسيايي که مانند قبل لقمه آساني نخواهد بود. 
یک شنبه شب نگاه واليبالي ها به سن پترزبورگ بود. 
پس از دو برد مقابل کوبا و مکزیک، رویارویی تيم 
کشورمان با روس ها تکليف تنها تيم صعود کننده به 
المپيک توکيو را مشخص می کرد. کواکوویچ قبل 
از بازي با روسيه، نسخه شکست شاگردان ساملوو 
را اینطور پيچيده بود: »اميدوار هستيم. اگر آنها از 
فرم خود دور باشند و ما کم  اشتباه کنيم، می توانيم 
برنده مسابقه باشيم.« اوضاع اما آنطور که سرمربي 
مونته نگرویی پيش بينی کرده ب��ود پيش نرفت، 
نه روس ه��ا از فرم خوب خ��ود دور بودند و نه تيم 

کشورمان یک روز بي اشتباه را تجربه کرد.
 روس ه��ا که نمی خواس��تند کار صعودش��ان به 
المپيک به انتخابي قاره ای بکشد با تمام قوا آمده 
بودند تا در س��ن پترزبورگ کار را تمام کنند. آنها 
در شبي که مقابل ایران کمتر به دردسر افتادند، 
توانستند بليت توکيو را براي خودشان رزرو کنند تا 
در یک سال مانده تا المپيک 2020 با خيال راحت 
نقشه هایشان را براي رسيدن به خوشرنگ ترین 

مدال مرور کنند. روس ها در بازي یک شنبه شب 
برابر ایران در سه ست متوالي و با نتایج 25 بر 19، 
25 ب��ر 23 و 25 بر 23 پيروز ش��دند تا در همين 

مرحله اول، کار انتخابي را تمام کنند. 
ساملوو، سرمربی فناندی تيم ملی واليبال روسيه 
که جنب و جوشش کنار زمين، او را تبدیل به یکي 
از سوژه های جذاب براي عکاس��ان کرده است، 
صعود به المپي��ک را یک��ي از زیباترین لحظات 
زندگی اش توصيف می کند: »با صعود به المپيک 
یکی از بهترین لحظات زندگی ام را تجربه می کنم. 
حضور در المپي��ک رؤیای کودک��ی ام بود و من 
حاا توانستم این رؤیا را محقق کنم. ما کار تيمی 
زیادی انجام دادیم و تمام بازیکنان در این جشن 
سهم دارند. س��ختی های زیادی کش��يدیم، اما 
خوشبختانه توانستيم کار را تمام کنيم.« عاوه 
ب��ر روس ها، آرژانتين، لهس��تان، ایتاليا، امریکا 
و برزیل نيز ج��واز حضور در المپيک را کس��ب 
کرده اند تا در کنار ژاپن به عنوان ميزبان، هفت تيم 
تاکنون صعودشان به المپيک قطعي شده باشد. 
پنج سهميه دیگر هم از طریق مسابقات انتخابي 

قاره ای مشخص می شود.
   گفته بوديم آماده نيستيم!

برخاف روس ها که در سن پترزبورگ جشن صعود 
گرفتند، در س��وي دیگر همه چيز نااميدانه براي 
تيم کشورمان به پایان رسيد تا واليبال ایران براي 
صعود به المپيک چشم به آخرین مرحله انتخابي 
که زمس��تان برگزار می شود، داش��ته باشد. نکته 

قابل تأمل، تأثير خستگي حضور تيم کشورمان با 
ترکيب اصلي در ليگ ملت ها بود که در مرحله اول 
انتخابي المپيک، پاشنه آشيل تيم کشورمان شد. 
البته نمی توان از اشتباهات و عدم تصميم گيری به 
موقع کادر فني براي فرار از شکست مقابل روسيه 
هم گذشت. مسئله ای که با وجود بازي پایاپاي تيم 
کشورمان در امتيازهای اول و حتي پيش افتادن از 

روس ها سبب شد در پایان روسيه برنده باشد.
کواکوویچ با این حال پس از پایان بازي مدعي 
شد که چنين ش��رایطي را در روسيه پيش بينی 
می کرده است: »قبل از ش��روع مسابقات گفتم 
که تيم ما فرم خوب ليگ ملت ها را ندارد و دليل 
این موضوع نيز مصدوميت و بيم��اری برخی از 
بازیکنان بود. تيم ما از نظر بدنی در این مسابقات 
آمادگی قبل را نداشت. با همه این اوصاف ما تمام 
تاش خود را کردیم تا برابر روسيه آماده باشيم و 
تمام توانمان را در برابر روسيه به کار گرفتيم و با 
همه مشکات، بازی نزدیکی به نمایش گذاشتيم 
و س��عی کردیم عملکرد خوبی داشته باشيم. ما 
برابر روسيه ای بازی کردیم که یکی از گران ترین 
و موفق ترین تيم های دنياست و روز مسابقه نيز 
هواداران خود را در ورزشگاه می دید. بازی در این 
فضا بسيار سخت بود، اما ما تاش خود را کردیم، 

ولی روسيه از ما بهتر بود و برنده شد.«
محمد موسوي، سرعتي زن تيم کشورمان هم پس 
از باخت به روسيه به خستگي ليگ ملت ها که در تن 
بازیکنان مانده بود، اشاره می کند: »با وجود خستگی 

ليگ ملت ها، تمام تاش خود را کردیم، اما شرایط 
تمرینی خوبی نداشتيم.« اشاره به خستگي تيم در 
شرایطي است که منتقدان واليبال پيش از این بارها 
با اشاره به شرکت تيم های مطرح با تيم های دوم 
و سوم در ليگ ملت ها و حضور با تمام قدرت تيم 
کشورمان در ليگ ملت های امسال که حاصل آن 
خستگي تيم براي جنگيدن جهت سهميه المپيک 

بود را مورد نقد قرار داده بودند.
   بليت المپيک در چين صادر می شود؟

حاا تيم کش��ورمان باید براي صعود به المپيک 
چشم انتظار آخرین مرحله که انتخابي قاره ای است، 
باشد. هشت تيم برتر مسابقات قهرمانی آسيا که به 
ميزبانی تهران از 22 تا 30 شهریور برگزار می شود، 
راهی رقابت های انتخابی قاره ای در منطقه آسيا 
می شوند که به ميزبانی چين از 16 تا 22 دي برگزار 
می شود. کواکوویچ در این باره می گوید: »مبارزه 
و تاش ما ادامه دارد تا بتواني��م در مرحله بعدی 
انتخابی المپيک به هدف اصلی خود که صعود به 

المپيک است، دست پيدا کنيم.«
 محمد موس��وي هم معتقد اس��ت ملی پوشان 
همدل هستند تا واليبال المپيکي شود: »با تمام 
قوا در مرحل��ه بعدی انتخابی المپيک ش��رکت 
می کنيم. بای��د به المپيک بروی��م و اگر ایران در 
المپيک نباشد، جای تيم ما خالی است. مطمئناً 
سهميه المپيک را کسب می کنيم و شانس حضور 
در المپيک را از دست نمی دهيم. بچه ها همدل 

هستند تا این کار را انجام دهند.«
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سوت ليگ غدير هم زده نمی شود!
ورزشگاه ها همچنان آماده نیستند

قرعه کش��ی هم نتوانست باعث س��رعت بخش��يدن به روند برگزاری 
رقابت های این فصل ش��ود، به طوری که با وجود گذشت حداقل یک 
هفته از مشخص شدن قرعه تيم ها، آقایان هنوز هم از آماده نبودن برخی 
ورزشگاه ها و نامشخص بودن تاریخ دقيق برگزاری مسابقات این فصل 

ليگ برتر می گویند!
بزرگ ترین انتقادی که برای تعویق ليگ به فدراسيون فوتبال وارد است از 
دست دادن زمان و فرصت ها بعد از پایان ليگ هجدهم است. اصل ماجرا 
اتفاق بسيار خوبی است؛ مهيا شدن امنيت ورزشگاه ها بدون شک می تواند 
باعث از بين رفتن دغدغه های بسياری شود، خصوصاً که فصل گذشته 
شاهد اتفاقات ناگوار زیادی به دليل عدم همين امنيت بودیم. با وجود این 
فدراسيون می توانست بافاصله بعد از پایان ليگ هجدهم تفکرات خود 
را در خصوص برقراری امنيت ورزشگاه ها پياده کند، نه اینکه در آستانه 
برگزاری رقابت های فصل جدید به صرافت ایجاد امنيت در ورزشگاه ها 
بيفتد و با این شعار ليگ را به تعویق بيندازد، آن هم در سالی که عاوه بر 
رقابت های ليگ، جام حذفی و لي��گ قهرمانان، رقابت های انتخابی جام 
ملت های آسيا و انتخابی جام جهانی را هم پيش رو داریم و سال شلوغی 

برای فوتبالی هاست!
با وجود همه این شلوغی ها، اما هنوز هم به گفته مسئوان فدراسيون شرایط 
برای برگزاری ليگ و تاریخ دقيق شروع رقابت ها مشخص نيست. در حالی 
که به نظر می رسيد ليگ نوزدهم در شب عيد غدیر استارت بخورد، اما صادق 
درودگر، رئيس س��ازمان اقتصادی فوتبال در گفت وگویی تلویزیونی این 
مسئله را رد و تأکيد می کند که ليگ برتر در شب عيد غدیر برگزار نخواهد 
شد: »در جلسه ای که برای بررسی زیرساخت های برگزاری ليگ برتر داشتيم 
مشخص شد شرایط برای برگزاری ليگ در شب عيد غدیر مهيا نيست. اگرچه 
سه، چهار ورزشگاه پيشرفت خوبی کرده اند، اما مابقی ورزشگاه ها همچنان در 

مرحله آماده سازی هستند و به شرایطی که باید نرسيده اند.«
این در حالی است که انتقادهای زیادی به تعویق ليگ می شود و بسياری 
آن را به ضرر تيم ها می دانند. درودگر معتقد است که این یکی از بهترین 
تصميمات تاریخ فوتبال است: »اگر قرار بود بدون رعایت الزامات ليگ را 
آغاز کنيم، اصًا ليگ را به تعویق نمی انداختيم. تاش ما این است که با 
استانداردهای بين المللی همسان شویم. روند کار تاکنون بسيار مثبت بوده 
و گزارش ها مثبت اعام شده است. تصور می کنم شش استادیوم قبل از 
اردوی تيم ملی )10شهریور( آماده  می شود تا بتوانيم هفته اول ليگ را قبل 
از اردوی تيم ملی آغاز کنيم و هفته دوم را هم بعد از برگزاری اردو. در هر 

صورت زمان زیادی تا شروع بازی ها باقی نمانده است.«
فریدون اصفهانيان، عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال اما صراحتاً تأکيد 
می کند که هنوز زمان دقيقی برای آغاز مسابقات مشخص نشده است: »نه 
فقط در مورد آغاز مسابقات از روز عيد غدیر تصميمی گرفته نشده، بلکه تاریخ 
دقيقی هم مشخص نشده، چراکه با وجود تجهيز برخی ورزشگاه ها هنوز تمام 
ورزشگاه ها شرایط برگزاری مسابقات ليگ برتر را ندارد و فدراسيون تأکيد 
دارد که همه موارد از تجهيز ورزشگاه ها به دوربين گرفته تا شماره گذاری 
صندلی ها و فراهم شدن شرایط برای برگزاری مسابقات باید به طور کامل 
انجام شود، چون هر کس باید در شماره صندلی خود بنشيند و دوربين ها هم 
برای کنترل ورزشگاه ها مورد نياز است.« البته بيان اینکه مسابقات تيم هایی 
که ورزشگاه آنها تجهيز نشده در ورزشگاه های مورد تأیيد و بدون تماشاگر 
خواهد بود از زبان اصفهانيان نش��ان می دهد که این امکان وجود دارد که 

مسابقات قبل از تجهيز همه ورزشگاه ها استارت بخورد!
جالب ترین اظهارنظر را مثل هميشه طالقانی، رئيس هيئت فوتبال استان 
خوزستان دارد. در حالی که باتکليقی تيم ها را خسته کرده، عضو هيئت 
رئيسه فدراسيون گویا بر این باور است که باشگاه ها باید شرایط ورزشگاه ها 
را برای رسيدن به استانداردهای بين المللی مهيا کنند: »باشگاه صنعت 
نفت آبادان تقریباً بيش��تر کارهای ازم را انجام داده است و فقط فروش 
الکترونيکی بليت و نصب گيت ها بازرسی از تماشاگران باقی مانده که تا 
15 روز دیگر این امکانات نيز نصب خواهد شد. نفت مسجدسليمان فقط 
شماره گذاری صندلی ها را انجام داده، ولی سایر زیرساخت هایی که ذکر 
شد هنوز از طریق باشگاه مسجدسليمان فراهم نشده است. ورزشگاه فواد 
خوزستان تقریباً همه امکانات را فراهم کرده و فقط گيت ها بازرسی ورودی 
آن نصب نشده که آن  هم در حال انجام است.  باشگاه ها برای فروش بليت 
الکترونيک باید با ش��رکت هایی که توانایی انجام این کار را دارند قرارداد 
امضا کنند. البته فروش بليت برعهده خود باشگاه است و نياز است سازوکار 
این موضوع با هماهنگی سازمان ليگ مشخص شود. به عبارتی این الزام 
برای همه باشگاه هاست و نمی شود یک باشگاهی این برنامه را انجام دهد و 

باشگاهی دیگر از آن غافل شود.«

رؤیای نیمه تمام در سن پترزبورگ
کار صعود واليبال به المپيک به انتخابي قاره ای کشيده شد

شیوا نوروزی

تقدیم طای قهرمان جهان به شهید نکویی
قهرمان تکواندوی جهان مدال طای خود را به شهيد تکواندوکار علی 
نکویی مهر تقدیم کرد. ابوالفضل عباسی، هوگوپوش وزن 61- کيلوگرم 
کشورمان در چهارمين دوره مسابقات قهرمانی نونهاان جهان 2019 
توانست با شکست تمامی حریفان خود مدال طای این دوره از رقابت ها 
را کس��ب کند. عباسی پس از پایان مس��ابقات، مدال طای خود را به 

شهيد علی نکویی مهر از شهدای دفاع مقدس اهدا کرد.

مرادی به المپیک می رسد به جهانی نه!
با اعام دکتر امينی قطعاً سهراب مرادی به بازی های المپيک2020توکيو 
خواهد رسيد. پزشک معالج شانه ملی پوش وزنه برداری با تأکيد بر اینکه 
مصدوميت مرادی رو به بهبود است، اظهار داشت: »تا 10 روز آینده با 
معاینات و بررسی هایی که خواهيم داشت، مشخص می شود که شانه 
س��هراب نياز به عمل جراحی دارد یا نه. به وضعيت و ش��رایط سهراب 
خوش بين هستم و به طور حتم وی به بازی های المپيک2020توکيو 
خواهد رسيد، ولی به خاطر بهبودی کامل  قهرمان وزنه برداری ایران در 

رقابت های جهانی تایلند حضور پيدا نمی کند.«

شکست تیم بسکتبال مقابل ستاره های یونان
تيم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار تدارکاتی اش در اردوی اروپا 88 
بر 58 مغلوب تيم ملی بسکتبال یونان شد. یونان در این دیدار با ترکيب 
اصلی خود در ميدان حاضر ش��د. یانيس آنتتوکنمپو، نيک کااتيس و 
جورجيوس پاپاگيانيس، سه ستاره بسکتبال یونان در این دیدار مقابل 

تيم ملی بسکتبال کشورمان به ميدان رفتند.

 موفقیت نونهاان نشان دهنده
 ظرفیت باای تکواندوست 

عملکرد نونهاان کشورمان در دو رویداد 
برگزار ش��ده انصافاً خوب و قابل دفاع بود. 
این نش��ان از ظرفيت ب��اای تکواندو در 
ایران دارد. ظرفيتی که البته برای استفاده 
درست از آن باید برنامه ریزی کرد. موفقيت 
به دست آمده توسط نونهاان نتيجه بسيار 
ارزش��مندی اس��ت، اما حاا باید درصدد 
حفظ این نتيجه و ادامه دادن این راه بود، 
چراکه این موفقيت می تواند ادامه دار باشد 
اگر هدف و برنامه در پس آن باش��د. در دنيا ب��ه رقابت های نونهاان به 
صورت جشنواره نگاه می کنند و حضور تيم ها در این مسابقات به دليل 
ایجاد انگيزه و تشویق صورت می گيرد تا در آینده از این ورزشکاران در 
رده های سنی بااتر استفاده کنند، اما متأسفانه در ایران برعکس است. 
در اکثر رشته های ورزشی حضور ورزش��کاران در رده های سنی پایه در 
رویدادهای جهانی ی��ا بين المللی باید با مدال و ایس��تادن روی یکی از 
سکوهای قهرمانی همراه باشد. این موضوع باعث فشار و استرس بيش 
از حد و بعضاً آس��يب های جدی ورزشی برای این رده سنی خواهد شد. 
موضوع مهم تر عدم راهيابی اکثر ورزشکاران در رده سنی پایه به تيم های 
ملی بزرگساان است و این نشان می دهد که مسير مشخص و برنامه ریزی 
دقيق و هدفمندی برای راهيابی این استعداد ها به رده سنی بزرگساان 
از سوی فدراسيون ها و حتی وزارت ورزش و جوانان تدوین نشده است! 
به همين دليل است که اگرچه بسياری از ملی پوشان نونهال به رده سنی 
نوجوان راه پيدا می کنند، اما درصد کمی از آنها را می بينيم که به تيم های 
بزرگساان راه یابند و بتوانند در بزرگس��اان نيز به افتخارآفرینی های 
خود برای ایران ادامه دهند. واقعيت این است که نگه داشتن و رساندن 
ورزشکار از رده پایه به بزرگسال یک علم است و سازوکار خودش را دارد و 

به تشکيل کارگروه و بررسی همه جانبه این مسائل هم نياز است.

حسن ملکی
سرمربی سابق تيم ملی تکواندو

عذرخواهی بیرانوند از مأمور ناجا
دروازه بان پرسپوليس شخصاً از مأمور نيروی انتظامی که به او بی احترامی 
کرده ب��ود، عذرخواه��ی ک��رد. در دیدار پ��ارس جم و پرس��پوليس که 
اردیبهشت ماه در بوشهر برگزار شد یکی از مأموران نيروی انتظامی قصد 
گرفتن عکس سلفی با کاپيتان سيدجال حسينی را داشت که با برخورد تند 
و عجيب عليرضا بيرانوند مواجه شد. پس از انتشار تصاویر این رفتار، کميته 
انضباطی سه جلسه محروميت تعليقی برای بيرانوند در نظر گرفت. با اینکه 
سنگربان سرخپوشان پيش از این در برنامه ای  تلویزیونی بابت این رفتارش 
رسماً عذرخواهی کرده بود، اما به همراه دو تن از هم تيمی هایش به بوشهر 
سفر کرد تا شخصاً از استوار یکم افشين مهدویان دلجویی کند. علی بيرو در 
این دیدار از مأمور انتظامی بابت رفتارش حاليت طلبيد و گفت: »همواره 
خود را قدردان تاش های مأموران نيروی انتظامی می دانم و چنين رفتاری 

بدون سوءنيت و تنها ناشی از استرس بازی پایانی ليگ بوده است.«

دنیا حیدري

بزرگنمایي بیهوده باي جان والیبال!
ناکامی تيم ملی واليبال ایران در رقابت های انتخابی کسب سهميه المپيک 
نتيجه تفکری نادرست بود که در نهایت کارمان را برای رسيدن به توکيو 
سخت کرد. شکست مقابل تيم روسيه همان نتيجه ای  بود که از مدت ها 
قبل پيش بينی  می شد و هشدارهای ازم از سوی کارشناسان داده شده بود، 

اما تغييری در رویه ایجاد نکرد تا سهميه المپيک فعاً به ما نرسد.
گرفتن سهميه المپيک برای هر کشوری مهم است، آنقدر مهم که رقبا 
برای رسيدن به آن و موفقيت در این آوردگاه برنامه ریزی های بلندمدتی 
دارند و سرمایه گذاری وسيعی انجام می دهند. دقيقاً به همين خاطر بود که 
رقابت های ليگ ملت ها از سوی تيم های صاحب نام و درجه یک دنيا جدی 
گرفته نشد و تيم های دوم یا سوم آنها در این مسابقات حضور یافتند، اما در 
عوض همان تيم ها تيم اصلی خود را برای حضور در مسابقات کسب سهميه 
مهيا کردند و طبق برنامه از پيش تعيين شده به اهداف شان هم رسيدند. 
تيم کواکوویچ یک شنبه شب به روسيه باخت، آن هم به تيم اول روسيه 
نه تيمی که در ليگ ملت ها حضور داشت. روس ها نيز از جمله کشورهایی 
بودند که جوانان کم تجربه خود را به ليگ ملت ها فرستادند تا هم کسب 

تجربه کنند و هم بر آینده پشتوانه سازی کرده باشند.
اما مسئوان ما که دورتر از نوک بينی خود را نمی بينند سرخوش از پيروزی 
مقابل تيم جوان و کم تجربه روسيه سر از پا نمی شناختند، غافل از اینکه 
رقابت اصلی در سن پترزبورگ رقم خواهد خورد و آنجاست که روس ها 

قدرت واقعی واليبال خود را به رخ مان خواهند کشيد.
متأسفانه هدف گذاری اشتباه فدراسيون براي تيم ملي سبب شد حاا نگران 
گرفتن سهميه المپيک باشيم. در واقع شرکت در ليگ ملت ها و کسب نتيجه 
در آن برای مسئوان فدراس��يون به قدری مهم بود که قدرت ریسک را از 
کادر فنی گرفت. در حقيقت فدراسيون که باید اهداف را برای تيم های ملی 
و مربيان ترسيم کند با بزرگنمایي بيهوده ليگ ملت ها و نتایج آن عماً دست 
سرمربي را براي اتخاذ تصميم درست  بست. اینکه ماه هاست رسانه ها فریاد 
می زنند و نسبت به باتکليفی مدیریت فدراسيون هشدار می دهند نتيجه اش 
را امروز می توان دید. از فدراسيونی که مدت هاست با سرپرست اداره می شود، 
آن هم سرپرستی که چند مشغله مختلف دارد، به سفرهای خارجی عاقه مند 
است و مدت زمان سرپرستی اش نيز به پایان رسيده، چه انتظاری می توان 
داشت. سرپرستی که مدت کوتاهی عهده دار مسئوليت است چطور می تواند 
تصميمات حرفه ای  برای واليبال بگي��رد و برنامه ریزی بلندمدت را مدنظر 
داشته باشد. به همين خاطر ليگ ملت هایی که مدعيان با تيم های جوان 
خود در آن شرکت کردند برایمان بزرگنمایی شد. همه قدرت و توانمان را در 
ليگ ملت ها به نمایش گذاشتيم؛ هم  دستمان برای رقبا رو شد و هم بازیکنان 
باتجربه مان خسته و مصدوم شدند. ضمن اینکه جوانان پشت خط مانده و 

آینده دار نيز فرصت عرض اندام در ليگ ملت ها را پيدا نکردند. 
بازیکنان خسته، آسيب دیده، تحليل رفته و بعضاً پا به سن گذاشته ما قطعاً 
نمی توانستند در رقابت های انتخابی حرفی برای گفتن داشته باشند. عاوه 
بر شکست 3 بر صفر به روسيه، نباید فراموش کرد که تيم کواکوویچ در 
مصاف با کوبا نيز ضعيف تر از حد انتظار ظاهر شد و به سختی این تيم را 
شکست داد. برآیند تفکرات غيرمنطقی و غيرحرفه ای  تأثير مستقيمی در 
تصميمات کادر فنی داشت. ترس سرمربی از تعویض نفرات اصلی، تأکيد 
بيش از حد او بر استفاده از بازیکنان قدیمی و عدم ریسک پذیری در فرصت 
دادن به جوانان را باید حاصل مدیریتی دانست که هيچ برنامه ای  برای تيم 
ملی، آن هم در سال المپيک نداشت. شرایط برای واليبال ملی ما سخت 
ش��ده و حتی دیگر نمی توانيم با قطعيت از موفقيت تيم ملی در آخرین 
فرصت کسب سهميه المپيک سخن بگویيم، چراکه تيم های آسيایی نيز 
جوانگرایی کرده اند و در این مدت جوانانشان به تجربه ازم رسيده اند. اینکه 
چطور می توان این موقعيت سخت را به سامت پشت سر گذاشت، چالش 
بزرگ واليبال کشورمان است. واليبالی که عدم صعودش به المپيک ناکامی 

بزرگی برای ورزش ایران خواهد بود.  

استراماچوني و استقال یک قدم تا جدایي!

سولسشر: باور به خودمان را باا بردیم
پيروزي مقتدرانه 

حامد قهرمانی
     فوتبال اروپا

برابر چلس����ي 
چيزي ب��ود که 
هواداران منچستریونایتد س��ال ها به انتظار آن 
نشسته بودند. وقتي طبق قرعه مشخص شد که دو 
تيم در آغاز فصل جدید ليگ جزیره و در هفته اول 
باید به مصاف هم بروند ش��اید کمتر هواداري از 
جمع منچستری ها می توانس��ت تصور چنين 

پيروزي خوب و پرگلي را داشته باشد.
یک شنبه شب اولدترافورد یک شب به یادماندنی 
را پشت سر گذاشت. منچستر سولسشر با چهار 
گل چلسي لمپارد را درهم کوبيد تا مرد موطایي 
نيمکت شياطين سرخ بيشتر در دل هواداران جا 
باز کند و فرانک لمپارد هم متوجه شود که نيمکت 
چلسي فضایي کامًا متفاوت با دوران بازي او در 
جمع آبي هاي لندن دارد.  اوله گونار سولسش��ر، 
سرمربي منچستریونایتد بعد از کسب این پيروزي 
روحيه بخش در ابتداي رقابت های ليگ جزیره 
گفت: »نيمه دوم نمایش فوق العاده ای ارائه دادیم 
و هم در دفاع مقتدر بودیم و هم در حمات موفق 
ظاهر شدیم. البته ما خوش شانس بودیم که در 
پایان نيمه اول با یک گل و با برتری راهی رختکن 
شدیم، اما در نيمه دوم توانستيم بر بازی حاکم 
شویم و نمایش خوبی ارائه دهيم. در بين نيمه به 
خودمان آرامش دادیم و اس��ترس را دور کردیم. 
این پيروزی باور ما به خودمان را افزایش می دهد. 
هرگاه شما از نظر فيزیکی آماده تر باشيد می توانيد 
نمایش بهتری ارائه دهيد و ماجرا به همين سادگی 

اس��ت. بازیکنانم پيش از این به س��ختی تاش 
کرده اند، اما این تازه اول راه است و ما می توانيم 
تاش خود را از این هم بيش��تر کنيم.« فرانک 
لمپارد، سرمربي چلسي هم گفت: »ما بازیکنان 
بين المللی و بزرگي را از دست دادیم. نمی خواهم 
بهانه جویی کنم، اما به هيچ وجه نتيجه بازی نباید 
4 بر صفر می شد. چهار اشتباه ما منجر به چهار 
گل برای یونایتد شد، اما ما بخش های اصلی زمين 
را در نيمه اول کنترل کرده بودیم. دو بار در نيمه 
اول تيرک دروازه حریف را به ل��رزه در آوردیم و 
از تصميمات ضعيف در یک سوم هجومی خود 
ضربه خوردیم. بازیکنان��م در حال حاضر نااميد 
هستند، اما بخشی از بازی مورد پسند من بود.« 
پيروزي منچستریونایتد برابر چلسي اما به نوعي 
انتقام شکست دو سال قبل آنها با همين نتيجه 
مقابل این تيم بود. در روزهایي که مورینيو هدایت 
منچستر را برعهده داشت و شاید به همين خاطر 
بود که آقاي خاص بافاصله بعد از بازي واکنش 
نشان داد. مورینيو که سابقه مربيگری در هر دو 
تيم را دارد به انتقاد از تيم فرانک لمپارد پرداخت 
و بازیکنان جوان این تيم را سرزنش کرد. انتقادی 
که عصبانيت س��رمربی جدید چلسی و شاگرد 
سابق مورینيو را به دنبال داشت. لمپارد در پاسخ 
به انتقادهاي مورینيو گفت: »من مجبور نيستم 
نگران حرف هایی باش��م که دیگ��ران می زنند. 
کارشناسان خيلی چيزها می گویند، ولی آنچه 
روشن است اینکه تيمی که ما در اختيار داریم این 

است و من به این تيم ایمان دارم.«

هواداران استقال 
فريدون حسن

      چهره
دیروز با خبري 
روبه رو شدند که 
نه تنها آنها را بلکه کل فوتبال ایران را دچار شوک 

کرد، خبر جدایي استراماچوني از استقال! 
جانلوکا دی مارتزیو، روزنامه نگار مشهور ایتاليایی 
که قبل از حضور آندره آ استراماچونی، سرمربی 
استقال در ایران موثق ترین خبرها را در مورد او 
منتشر کرده بود، دیروز در مطلب تازه ای که در 
وب سایت خود منتش��ر کرد از تصميم احتمالی 
سرمربی ایتاليایی اس��تقال برای جدایی پرده 
برداشت و چنين نوشت: »آندره آ استراماچونی، 
س��رمربی س��ابق اینت��ر بع��د از اصطکاک ها و 
اختاف هایی که با باش��گاه اس��تقال در مورد 
جذب بازیکنان پيدا کرده، در 48 ساعت آینده 
در خصوص آینده اش تصميم گيری خواهد کرد. 

این سرمربی ایتاليایی که 70 روز 
پيش به ایران آمده بود، به رغم 
اینکه مردم ایران به او محبت 
داشته اند و هواداران دوستش 
دارند، دایل جدایی را بررسی 

می کند. دیابات��ه تنها بازیکنی 
اس��ت که از ليس��ت اعامی او 

خریداری ش��ده است و 
بازیکنانی چون درامه، 
ميليچ و پوچيارلی به 
استقال نپيوسته اند. 
نياز این سرمربی در 
قلب خ��ط دفاعی 
برآورده نشده و این 

دليل اصل��ی اختافش 
با باش��گاه استقال است. 

ایجن��ت ميلي��چ دو روز در 
تهران ب��وده و مذاکرات نهایی 
را برای عقد قرارداد انجام داده 
اس��ت، اما پس از آنکه بازیکن 
سابق فيورنتينا از طریق بلگراد 
به تهران آمد، به دليل مشکل 
ویزا نتوانس��ت وارد ایران شود 
تا بع��د از پوچيارل��ی و درامه 
س��ومين بازیکنی باشد که با 

وجود حضور در فهرست استراماچونی به استقال 
نمی پيوندد. حاا استراماچونی 48 ساعت وقت 
خواسته تا در مورد آینده اش در استقال تصميم 
بگيرد.«  در این متن به اس��تعفای علی خطير، 
معاون سابق باشگاه استقال نيز اشاره شده که 
به گفته دی مارتزیو، حامی اصلی استراماچونی 
بوده است. نکته مهم، انتشار این پست در استوری 
صفحه اینس��تاگرام مشترک اس��تراماچونی و 
همسرش است. در عين حال با توجه به هماهنگی 
قبلی ميان دی مارتزیو و استراماچونی یقيناً این 
خبر با هماهنگی سرمربی ایتاليایی منتشر شده 
اس��ت. دی مارتزیو پيش بينی کرده که احتمال 
کمی وجود دارد برای اینکه این مربی ایتاليایی به 
کار خود در ایران ادامه دهد: »پاستورلو، ایجنت 
مشهور استراماچونی در تماس با باشگاه استقال 
به دنبال راه حلی بعد از بدعهدی های مکرر این 
باشگاه است. اس��تراماچونی در حال فکر کردن 
دوباره به قراردادی است که با استقال امضا کرده 
و این باشگاه با وجود استقبال هواداران و موفقيت 
در بازی های پيش فصل ممکن اس��ت سرمربی 
خود را از دس��ت بده��د.« حاا باید ب��ه انتظار 
نشست و دید سرنوشت این مربي ایتاليایي و 
استقال چگونه رقم خواهد خورد. 
آنچه مش��خص است آرامش 
آبی ها بعد از طي کردن یک 
تابستان کم حاشيه دوباره 
به هم خورده و هواداران 
ای��ن تي��م ک��ه امي��د 
زیادي ب��ه موفقيت با 
استراماچوني در فصل 
پيش رو داشتند دوباره 
با کابوس شکس��ت و 
حاشيه روبه رو هستند. 
نکته جالب توج��ه در این 
خص��وص س��کوت محض 
باشگاه اس��تقال تا لحظه 
انتشار این خبر است. سکوتي 
که هي��چ کمکي به روش��ن 
ش��دن این وضعي��ت بغرنج 
نمی کند و فقط بر ابهامات این 

حاشيه می افزاید.
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ن�وزاد ش�يرخواره ك�ه دو م�اه قب�ل توس�ط پرس�تاري قاب�ي از بيمارس�تان تأمي�ن 
اجتماع�ي شهرس�تان ش�هريار رب�وده ش�ده بود، در حال�ي در يك�ي از مس�اجد 
اي�ن ش�هر پي�دا ش�د ك�ه ت�اش ب�راي بازداش�ت عام�ل حادث�ه در جري�ان اس�ت. 
سرهنگ مهدي س��رپناه، معاون اجتماعي پليس غرب اس��تان تهران توضيح داد: ظهر روز شنبه، 
20 مردادماه زناني كه براي اقامه نماز به مسجد وليعصر در خيابان كرشته شهريار مراجعه كرده بودند 
با ديدن نوزادي كه در محل رها شده بود پليس را با خبر كردند. كنار طفل دست نوشته  اي بود كه روي 
آن نوشته بود اين نوزاد دو ماه قبل از بيمارستان تأمين اجتماعي ربوده شده و پدر و مادرش چشم 
انتظار وي هستند. با حضور مأموران مشخص شد كه طفل همان نوزاد پسري است كه پرستار قابي 
آن را ربوده است. شب حادثه زني با پوشيدن لباس پرستاري خودش را به  بخش زايمان رسانده و يكي 
از نوزادان پسر را با ادعاي اينكه دچار خونريزی از ناحيه ناف شده است  از آنجا خارج مي كند. وقتي مادر 
طفل براي پيگيري وضعيت بچه اش خودش را به اتاق پرستاري مي رساند، متوجه مي شود كه آن زن 
پرستار قابي بوده و بچه اش را دزديده است.  با حضور پليس در محل تحقيقات براي بازداشت متهم 
به جريان افتاد. مأموران پليس در بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه شدند كه همه دوربين ها از 
كار افتاده و تنها يكي از دوربين ها فعال بوده است.  پس از آن بود كه پرونده به دستور دادستان شهريار 
به صورت ويژه بررسي شد و در اولين گام سه پرستار و نگهبان شب بازداشت شدند و مورد تحقيق قرار 
گرفتند، اما بعد از تحقيقات اوليه آزاد شدند تا اينكه طفل در يكي از مساجد شهر پيدا شد. براساس اين 

گزارش تحقيقات براي بازداشت پرستار قابي همچنان در جريان است. 

باند مالخران دره فرحزاد متاشي شد 

عروسومادرشوهرباهمبهدزديميرفتند

در  باغ في�ض  كانت�ري 140  مأم�وران 
عمليات�ي موفق ب�ه دس�تگيري چهار مالخر 
توم�ان  نيم ميلي�ارد  از  بي�ش  كش�ف  و 
ش�دند.  متهم�ان  از  مس�روقه  ام�وال 
سرهنگ س��يف اه نوايي، رئيس كانتري 140 
باغ في��ض با اعام دس��تگيري بان��د مالخران به 
خبرنگار ما گفت: از چندي قبل مأموران كانتري 
با تماس تلفني شهروندان از فعاليت اعضاي باند 
مالخري در حوالي دره فرح��زاد با خبر و اعضاي 
اين باند را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد اعضاي اين باند كه 
سه مرد و يك زن هستند در پاتوقي در دره فرحزاد 
اموال سرقتي را از معتادان خريداري كرده و در 
قبال آن مواد مخدر به آنها مي دهند. پس از اين 
مأموران تحقيقات خود را ادام��ه دادند تا اينكه 
محل نگهداري اموال مسروقه را كه خانه قديمي 

در دره فرح��زاد بود شناس��ايي و چهار عضو باند 
را كه بين 30 تا 40 ساله س��ن دارند در عملياتي 

غافلگيرانه دستگير كردند. 
وي ادامه داد: مأموران كانتري در پاتوق مالخران 
مقدار زيادي اموال مسروقه شامل تعداد زيادي 
موبايل، لوازم خانگي، دوچرخه، كامپيوتر و ديگر 
لوازم سرقتي كه بيش از نيم ميليارد تومان ارزش 

دارد، كشف و به كانتري منتقل كردند. 
متهمان پس از دس��تگيري به جرم خ��ود اقرار 
كردند و گفتند كه بيشتر لوازم سرقتي را در قبال 

مواد مخدر از سارقان خريداري كرده اند. 
به گفته س��رهنگ س��يف اه نوايي مالباختگان 
مي توانند براي شناس��ايي اموال سرقتي خود به 

كانتري 140 باغ فيض مراجعه كنند. 
متهمان براي ادامه تحقيق��ات در اختيار مراجع 

قضايي قرار گرفتند. 

زن ميانس�ال ك�ه با همدس�تي عروس�ش و 
س�ه زن ديگر ك�ه از اعضاي همي�ن خانواده 
بودن�د ب�ه اتهام س�رقت بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ اكبر آقا بيگي، 
فرمانده انتظامي مشهد گفت: تاش دايره تجسس 
كانتري 13 بانوان مشهد براي بازداشت اعضاي 
اين باند همزمان با افزايش س��رقت  هاي سريالي 
كيف زنان در نقاط مختلف شهر به جريان افتاد. 
يكي از شاكيان كه زني تبعه بحرين بود، گفت: سه 
زن جوان خودشان را به من نزديك كرده و شروع 
به حرف زدن كردند. وقتي از من فاصله گرفتند 
متوجه شدم كه محتويات كيفم كه يك ميليون 
دار پول بحريني و كارت عابربانكم بود، سرقت 
شده اس��ت. س��اعتي بعد هم 14 ميليون تومان 

موجودي كارتم را برداشت كردند. 
مأموران پليس با بررسي حس��اب بانكي شاكي 
متوجه ش��دند كه پول از داخل فروش��گاه لوازم 
صوتي و تصويري برداش��ت شده است، بنابراين 

راهي محل ش��ده و بعد از بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته موفق ش��دند، چهره آنها را شناسايي 

كنند. 
در شاخه ديگري از بررسي ها مخفيگاه متهمان 
شناسايي و همزمان با دستگيري آنها سه دستگاه 
تلويزي��ون ال اي دي، چه��ار ع��دد بان��د بزرگ، 
دوتخته فرش، هفت دستگاه گوشي تلفن همراه، 
16 ميليون و 200 هزار تومان پ��ول نقد از محل 

كشف شد. 
سردسته باند زني ميانسال بود كه قبًا 16 بار به 
اتهام جرائم ديگر بازداش��ت شده بود. عضو ديگر 
باند عروس او بود كه قبًا هشت بار به اتهام جرائم 
بازداشت ش��ده بود. س��ه عضو ديگر باند هم سه 
زن و از بستگان آنها بودند كه همگي به 41 فقره 
سرقت اطراف پارك ملت، مجموعه باغ وحش و 

خيابان هاي شلوغ شهر مشهد اعتراف كردند. 
سرهنگ آقابيگي گفت: تحقيقات براي شناسايي 

جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

بازداشت2مظنون
بهاتهامقتل2زن

مأموران پليس دو مرد ج�وان را كه متهم هس�تند در 
دو حادثه جداگانه مرتكب قتل دو زن جوان ش�ده اند، 

بازداشت كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، يكي از متهماني كه به عنوان مظنون 
به قتل زن جواني از سوي مأموران تحت تعقيب قرار گرفت و 
چند روز قبل بازداشت شد، راننده 40 ساله تاكسي كه متهم 
است زن جواني را بامداد جمعه چهارم مردادماه امسال به 
قتل رسانده و جسد آن را در حوالي بزرگراه صياد شيرازي 

ميان درختچه هاي شمشاد رها كرده است. 
روز حادثه مأموران كانتري 102 پاسداران با تماس تلفني 
كارگر فضاي سبز شهرداري از كشف جسد زن جوان با خبر 
و راهي محل شدند. مأموران پس از حضور در محل حادثه با 
جسد زن جوان ناشناسي روبه رو شدند كه لباس بيرون به تن 
داشت و با اصابت جسم سختي به سرش به قتل رسيده بود. 
پس از اعام اين خبر بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 
در محل به تحقي��ق پرداختند. مأم��وران در محل حادثه 
تكه سنگ خونيني را پيدا كردند كه نش��ان مي داد قاتل يا 
قاتان زن ناشناس را با اين تكه س��نگ به قتل رسانده اند. 
همچنين مأموران در كف دس��ت چپ مقتول س��ه كلمه 
مجزايي كه با خودكار نوشته ش��ده بود مشاهده كردند كه 
احتمااً نشان از رمزي در قتل زن ناشناس داشت.  در حالي 
كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، مأموران در 
بررسي پرونده هاي افراد گمشده زن جوان را به نام حميرا 

شناسايي كردند. 
شوهر مقتول پس از شناسايي جسد همسرش گفت: همسرم 
روز حادثه همراه طاهايش به بانكي در حوالي مركز شهر 
رفت تا با رهن گذاشتن طاهايش وام بگيرد و بعد از آن ديگر 
به خانه برنگشت تا اينكه امروز جسدش را در پزشكي قانوني 

شناسايي كردم. 
مأموران در ادامه تحقيقات با بررسي دوربين هاي مداربسته 
بانك مورد نظر دريافتند روز حادثه مقت��ول پس از خارج 
شدن از بانك سوار خودروي تاكسي شده و تا نزديكي محل 
حادثه رفته است. بدين ترتيب مأموران راننده تاكسي را كه 
مرد 40 ساله اي به نام هرمز است، بازداشت كردند. متهم ابتدا 
منكر آشنايي با مقتول شد، اما وقتي با مدارك و دايل روبه رو 
شد در ادعايي گفت: مدتي قبل با مقتول آشنا شدم. گاهي 
او بامن تماس مي گرفت تا به مقصدي برسانمش. روز حادثه 
هم از بانك او را سوار كردم و در نزديكي محل حادثه پياده 
كردم و ديگر از او خبر ندارم. در حالي كه تحقيقات از متهم 
ادامه دارد، بازپرس پرونده به مأموران دس��تور داد بررسي 
كنند مقتول روز حادثه طاهاي��ش را تحويل بانك داده يا 

اينكه از او سرقت شده است. 
   دستگيري خواستگار قبلي به اتهام قتل 

متهم ديگري كه در پرونده مشابه اي به عنوان مظنون به قتل 
زن جواني دستگير شده است، مرد 39 ساله اي به نام بهمن 
است. بهمن، متهم است زن مورد عاقه اش را هفتم تير سال 
قبل به قتل رسانده است.  آن روز مرد جواني مرگ مشكوك 

همسرش را به مأموران پليس خبر داد. 
وي به مأموران گفت: من سر كار بودم و دو دخترم نيز بيرون 
از خانه بودند. وقتي به خانه آمدم با جسد همسرم در حالي 
روبه رو شدم كه مقداري پودر قرص در كنارش بود. مأموران 
پس از حضور در محل حادثه، عاوه بر مقداري پودر قرص 
كه حكايت از اين داش��ت كه زن جوان دست به خودكشي 
زده  اس��ت، كارت عابر بانكي را كه متعلق به م��ردي به نام 
بهمن بود داخل كيف زن جوان كشف كردند. در حالي كه 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، پزشكي قانوني 
اعام كرد مقتول بر اثر فش��ار بر عناص��ر حياتي گردن به 
قتل رسيده است. بنابراين مأموران تحقيقات خود را براي 
شناسايي قاتل آغاز و در نخس��تين گام بهمن را به عنوان 

مظنون به قتل بازداشت كردند. 
وي در بازجويي ها با انكار قتل گفت: من و مقتول عاش��ق 
هم بوديم، اما خانواده او اجازه ندادند ب��ا من ازدواج كند و 
در نهايت او با يكي از بستگانش وصلت كرد. مدتي قبل او را 
ديدم كه گفت با شوهرش اختاف دارد و قرار است از هم جدا 
شوند. قرار شد او پس از جدايي با من ازدواج كند و به همين 
دليل هم من كارت بانكي ام را كه مقدار زيادي پول داشت 
به او داده بودم تا وكيل بگيرد و زودتر از شوهرش جدا شود. 
متهم به دستور قاضي غامي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
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پليس بدحجابي را  در فضاي مجازي   رصد و با آن برخورد مي كند
  مركز رص�د فضاي مج�ازي در پلي�س امني�ت اخاقي، 
پليس اماكن، پلي�س مبارزه با مواد مخ�در، پليس آگاهي 
و ديگ�ر يگان ه�اي تخصص�ي ايج�اد ش�ده اس�ت 
و در صورت مش�اهده تخلفات ب�ا آن برخورد مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حس��ين رحيمي، در مراس��م 
بزرگداشت روز خبرنگار گفت: »امنيت كشور اصلي ترين نيازي 
است كه هر جامعه به آن نياز دارد و پليس در حال تاش براي 
برقراري امنيت است و رسانه ها با تاش خود احساس امنيت را 
به مردم منتقل مي كنند از همين رو تاش هماهنگ پليس و 
خبرنگاران تضمين كننده امنيت و ارتقای احساس امنيت در 

جامعه مي شود.«
سردار رحيمي در خصوص طرح بزرگ انضباط بخشي هم گفت: 
»اين طرح به منظور جمع آوري معتادين متجاهر، جمع آوري 

دست فروشان، كودكان خياباني 
و... در نقاط تهران در حال اجرا 
است و با جديت ادامه پيدا خواهد 
كرد. « وي همچنين از دستگيري 
يك قاچاقچي بين المللي خبر 
داد كه اقدام به هدايت هفت باند 
كرده بود. از اي��ن فرد، چهار تن 
مواد مخدر كشف و ضبط شد كه بيشترين اين مواد از نوع سنتي 

و ترياك بوده است. 
به گفته رئيس پليس پايتخت، اين فرد طي يك ماه گذشته و پس 
از مدت ها كار اطاعاتي دستگير شد و عمليات براي دستگيري 
ديگر وابستگان اين قاچاقچي بين المللي در حال انجام است.  
سردار رحيمي در پاسخ به سؤالي در مورد اينكه به نظر مي رسد 

براي برخي از افراد پيامك هاي اشتباه كشف حجاب صادر شده 
است، گفت: افرادي كه برايش��ان پيامك صادر شده است اگر 
به پليس مراجعه كنند مستندات مربوطه را دريافت خواهند 
كرد و اعتراضات آنان مورد بررسي قرار خواهد گرفت، بنابراين 
اينطور نيست كه حقي از كسي ضايع شود.  وي ادامه داد: پليس 
با پوشش ش��هروندان در محيط و حريم خصوصي شان كاري 
ندارد، اما در محيط عمومي و منظر عمومي بايد شئونات و قوانين 

جامعه رعايت شود. 
رئيس پليس پايتخت در مورد اينكه آيا با موارد تخلف و بدحجابي 
در فضاي مجازي نيز برخورد مي شود، گفت: مركز رصد فضاي 
مجازي در پليس امنيت اخاقي، پليس اماكن، پليس مبارزه با 
مواد مخدر، پليس آگاهي و ديگر يگان هاي تخصصي ايجاد شده 

است و در صورت مشاهده تخلفات با آن برخورد مي شود. 

محاكمهپسر15ساله
بهجرمقتلبرادرش

پسر نوجواني كه برادرش را در 
جريان درگيري بر س�ر تلفن 
همراه به قتل رس�انده بود، به 
زودي در دادگاه كيفري ي�ك 
استان تهران محاكمه مي شود. 
 به گزارش خبرنگار ما، بي توجهي 
م��دارس و والدي��ن نس��بت به 

آموزش مهارت هاي زندگي به كودكان به مشاجره هايي منجر 
مي شود كه پايان برخي از آنها به حوادثي تلخ منجر مي شود. در 
پرونده اي كه 13 بهمن  سال 97 تشكيل شد، مأموران پليس از 
مرگ مشكوك پسر 20 ساله به نام آرمين در بيمارستان الغدير 
باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي داد آرمين بر اثر اصابت 
چاقو به سينه اش زخمي و توسط پدر و مادرش به بيمارستان 
منتقل شده، اما بر اثر شدت جراحات فوت كرده است. با انتقال 
جسد به پزش��كي قانوني، پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل 
شد و زوج ميانس��ال مورد تحقيق قرار گرفتند و مدعي شدند 
آرمين مقابل خانه با چند مردناش��ناس درگير ش��ده است. با 
تناقض گويي هاي زوج ميانسال فرضيه جنايت خانوادگي قوت 
گرفت كه سرانجام اعتراف كردند پسر 15 ساله شان به نام آرمان 

عامل قتل برادرش است. 
با اين اقرارها، آرمان، برادر مقتول بازداشت شد. او بعد از اعتراف به 
جرمش در شرح ماجرا گفت: »شب حادثه به مغازه دوستم رفته 

بودم اما دير به خانه برگشتم. آرمين از من بزرگتر بود و در كارهاي 
من دخالت مي كرد و همين باعث شده بود با او لجبازي كنم. آن 
شب به خاطر دير آمدنم عصباني شد و مرا كتك زد. بعد از كمي 
جر و بحث خوابيديم، اما صبح كه از خواب بلند شدم ديدم تلفن 
همراهم بااي سرم نيست. فكر كردم شب قبل آن را در مغازه 
دوستم جا گذاشته ام به همين خاطر به آنجا رفتم، اما دوستم 
گفت آنرا همراهم به خانه برده ام. فهميدم گوش��ي ام را آرمين 
برداشته است به همين خاطر وقتي به خانه برگشتم از مادرم 
خواستم آنرا از او بگيرد سپس تهديد كردم به مدرسه نمي روم.«

متهم ادامه داد: »آرمين خوابيده بود كه با سر و صداي من و مادرم 
از خواب بلند ش��د و به طرفم آمد. او يك سيلي به صورتم زد و 
همين بهانه درگيري شد. مادرم مرا از خانه بيرون كرد و مقابل در 
منتظر بودم تا كيف مدرسه ام را بياورد اما يكباره صداي داد و فرياد 
مادرم را شنيدم. متوجه ش��دم برادرم قصد كتك زدن مرا دارد 
آنجا بود كه به سوپرماركت سر كوچه رفتم و يك چاقو برداشتم. 

وارد خانه شدم كه آرمين را ديدم 
در راه پله ها با دس��ته جاروبرقي 
ايستاده است. او وقتي مرا با چاقو 
ديد كنترل اعصابش را از دس��ت 
داد سپس با دسته جاروبرقي مرا 
كتك زد. براي ترساندن او چاقو را 
به طرفش گرفتم، اما مرا هل داد و 
روي زمين افتادم. بافاصله بلند شدم و با هم گاويز شديم كه اين 
بار هر دو روي زمين افتاديم. آرمين همچنانكه روي زمين نشسته 
بود با مشت و لگد به صورتم مي زد. همانجا براي اينكه از دستش 

فرار كنم با چاقو به سينه اش يك ضربه زدم و فرار كردم.«
مته��م در حاليك��ه به ش��دت گريه مي ك��رد در آخ��ر گفت: 
»نمي خواستم برادرم را بكشم اما او فكر مي كرد برادر بزرگ است 
و بايد حرفش را گوش كنم. اما من لج مي كردم تا اينكه روز حادثه 
او را با چاقو زخمي كردم تا بتوانم فرار كنم كه ناخواسته باعث 
مرگش شد. خيلي پشيمانم چون همين يك برادر را داشتم كه 

با مرگش تنها شده ام.«
بعد از اعتراف هاي متهم و بازسازي صحنه جرم وي روانه كانون 
اصاح و تربيت شد و پرونده با رضايت اولياي دم از جنبه عمومي 
جرم به شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب پرونده در نوبت رسيدگي قرار گرفت و پسر نوجوان 

به زودي پاي ميز محاكمه قرار خواهد گرفت. 

مردي كه متهم اس�ت همس�ر و دخت�ر نوجوانش را 
ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت، جرم�ش را ان�كار ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 20:30 شامگاه يك شنبه 
20 مرداد ماه مأموران كانتري 133 شهرزيبا از قتل مادر 
و دختري در خانه شان در بلوار فردوس با خبر شده و در 
محل حاضر شدند. محل حادثه آپارتماني در طبقه پنجم 
يك س��اختمان مس��كوني بود. وضعيت آپارتمان به هم 
ريخته و اجساد متعلق به زن 48 ساله و دختر 13 ساله اش 
بود كه در اتاق خواب با فشار بر عناصر حياتي گردن به كام 
مرگ رفته بودند. بعد از تأيي��د حادثه، بازپرس ويژه قتل 
به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در 
محل حاضر شد. در اولين گام مردي كه پليس را از ماجرا 
با خبر كرده بود، مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: ساعتي 
قبل برادرم كه كارمند شركت خودروسازي است از محل 
كارش تماس گرفت و گفت كه همسرش به تماس هاي 

او جواب نمي دهد. او از من خواست به خانه اش بيايم و او 
را از احوال همس��ر و دخترش با خبر كنم. وقتي خودم را 
رساندم در آپارتمان شان نيمه باز بود. پس از آن كه قدم به 
داخل خانه گذاشتم با اجساد همسر و دختر برادرم مواجه 

شدم و پليس را با خبر كردم. 
صاحبخانه هم كه مردي 50 ساله بود در شرح ماجرا گفت: 
من 20 س��ال قبل با دختر خاله ام ازدواج كردم و صاحب 
دختري 13 س��اله بوديم. وي ادامه داد: ما از هشت سال 
قبل در اين س��اختمان زندگي مي كنيم و با هم مشكلي 
نداشتيم. من كارمند يك شركت خودرو سازي هستم و 
قرار بود كه ظهر راهي خانه خواهرم در تبريز ش��ويم و از 
آنجا به تركيه برويم. وقتي به خانه رسيديم با كمك دخترم 
اسباب سفر را به پاركينگ برديم و داخل ماشين گذاشتيم. 
آنجا بود كه از محل كارم تماس گرفتند و خواستند براي 
كاري ضروري به شركت برگردم كه قبول كردم.  وي ادامه 

داد: دو ساعت بعد از محل كارم با خانه تماس گرفتم اما 
كسي جواب نداد. بعد با تلفن همراه همسرم تماس گرفتم 
كه جواب نداد. نگران ش��دم و با ب��رادرم تماس گرفتم و 
خواستم به خانه ام برود و من را از حال همسر و دخترم با 
خبر كند. او ساعتي بعد تماس گرفت و من را از ماجراي 

هولناك با خبر كرد.
كارآگاهان پليس در بررسي صحنه جرم متوجه شدند كه 
به هم ريختگي خانه ساختگي است. كارشناس پزشكي 
قانوني هم اعام كرد كه هش��ت س��اعت از وقوع حادثه 
گذشته است. بعد از به دست آمدن اين اطاعات بود كه 
مرد صاحبخانه به عنوان مظنون بازداشت شد. او در اولين 

بازجويي ها قتل همسر و دخترش را انكار كرد. 
سرهنگ سرافراز احمدي، رئيس كانتري 133 شهرزيبا 
گفت به دستور بازپرس، متهم براي انجام تحقيقات بيشتر 

به اداره دهم پليس آگاهي تهران منتقل شد. 

پدر خانواده قتل همسر و دخترش را انكار كرد

كودكربودهشدهازبيمارستان
شهرياردرمسجدپيداشد



ادامه از صفحه اول
به گزارش المیادین، یورش صهیونیست    ها به 
مسجدااقصی در ش��رایطی انجام گرفت که 
حتی بر اس��اس باور های یهودیان و دستورات 
کاهنان بزرگ قدیمی و فعل��ی و حتی قانونی 
که پس از اش��غال فلسطین و تش��کیل رژیم 
صهیونیستی تصویب ش��د، ورود بهودیان به 
این مکان ممنوع اس��ت، اما صهیونیست     ها به 
بهانه سالگرد تخریب معبد هیکل سلیمان از 
چند روز قبل و به ویژه در شبکه های اجتماعی 
آشکارا مس��لمانان را تهدید کرده و از کشتار 
بی رحمانه آنها دم زده بودند. یهودیان در قدس 
شرقی اجازه عبادت یا نماز خواندن را ندارند و 
تنها می توانند به بازدید از این مسجد بپردازند. 
به گزارش الجزیره، این م��کان همواره محل 
حساسیت زیاد از نظر مسلمانان و فلسطینیان 
بوده  است. در سال ۲۰۰۰ میادی حضور آریل 
ش��ارون، رهبر وقت اپوزیس��یون اسرائیل در 
این مکان به »انتفاضه ااقصی « منجر شد که 
سال     ها ادامه یافت و فصلی به  شدت خونین در 

مناسبات طرفین بود. 
از سوی دیگر بنا بر اعام وزارت بهداشت غزه، یک 
جوان ۲۶ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای 
ارتش اسرائیل در نزدیکی حصار امنیتی این کشور 
با نوار غزه کشته شد. ارتش اسرائیل مدعی شده 
است که نیروهای این کشور در واکنش به حمله 
یک »تروریست مسلح« و با هدف دفاع از مرز این 

کشور اقدام به شلیک گلوله کرده اند. 

 واکنش های مقاومت
تعرض صهیونیس��ت    ها به صحن مسجدااقصی 
در روز عی��د قربان، واکن��ش گروه های مقاومت 
فلسطینی را در پی داشته است. به گزارش روزنامه 
فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسامی فلسطین 
روز یک    شنبه در بیانیه ای خواستار تشدید انتفاضه 
و مقاومت علیه اش��غالگری به عنوان تنها گزینه 
برای پایان دادن به زورگویی این رژیم و واکنش 
به اقدامات تروریستی و تجاوزهای آن شد. جهاد 
اس��امی در این بیانیه خواس��تار نشست فوری 
گروه های ملی و اس��امی فلسطین برای تدوین 

یک اس��تراتژی به منظور مقابله با اقدامات رژیم 
صهیونیستی و حمایت از مقاومت ملت فلسطین 
و اهالی قدس اشغالی شد. این جنبش در بیانیه 
مطبوعاتی تأکید کرد که اقدامات اش��غالگران با 
واکنش فلس��طینی     ها مواجه خواهد شد و ملت 
مقاوم فلسطینی هرگز در برابر این دشمن که به 
دنبال اشغال س��رزمین و مقدسات است سستی 
نخواهد ورزید. جنبش حماس هم به اشغالگران 
صهیونیست هش��دار داد که مسجدااقصی خط 
قرمز بوده و ملت فلسطین در حمایت از آن سستی 
نخواهد کرد. حماس در بیانیه مطبوعاتی تأکید 

کرد:»جنون اشغالگران که به دنبال هتک حرمت 
مسجدااقصی هستند علیه آنها باز خواهد گشت 
و رژیم صهیونیستی مس��ئول این تجاوز آشکار 
اس��ت که به انفجار اوضاع منجر خواهد ش��د.« 
 جنبش حماس از همه ملت فلس��طین خواست 
که برای مقابله با صهیونیس��ت    ها خود را به شهر 

قدس برسانند. 
 واکنش    هاي جهانی 

عاوه بر گروه ه��ای مقاومت فلس��طین، جهان 
اسام به یورش صهیونیست    ها به مسجدااقصی 
واکنش نشان داده اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، اتحادیه عرب دیروز در بیانیه ای اعام 
کرد:»تعرض و یورش شهرک نشینان صهیونیست 
به مسجدااقصی هنگام برگزاری نماز عید سعید 
قرب��ان بیانگر سیاس��ت رژیم صهیونیس��تی در 
خصوص یهودی س��ازی مسجدااقصی و کاهش 
مظاهر اسامی در این مس��جد حتی در روزهای 
مبارکی است که در آن نماز عید برگزار می شود«. 
سلمان القضاه، س��خنگوی وزارت خارجه اردن 
نیز مخالفت خود را با اینگون��ه اقدامات بیهوده، 
تحریک آمیز و غیرمس��ئوانه صهیونیست     ها در 
نخس��تین روز عید قربان و نیز ت��داوم نقض     ها و 
تجاوزات آشکار صهیونیست     ها به مسجدااقصی 
که آخرین آن یورش  نیروهای اسرائیلی به سمت 
نمازگزاران در داخل این مسجد بود، اعام کرد. 
یک مس��ئول در وزارت خارجه عربستان یورش 
ارتش رژیم صهیونیستی به مسجدااقصی و حمله 

به نمازگزاران در روز عید قربان را محکوم کرد. 
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به دنبال تعرض صهيونيست ها به مسجدااقصي اعام شد
فراخوان فلسطينيان براي دفاع از قدس شريف

  گزارش  2

آیا انتخابات افغانستان 
به صلح با طالبان گره خورده است؟

مراسم عید قربان امسال در ارگ با سال های گذشته تفاوت های قابل توجهی 
داشت. قابل انتظار بود که معاون اول ریاست جمهور، عبدالرشید دوستم، در 
این مراسم حضور نداشته باش��د زیرا مدت      ها است که راه او از محمد اشرف 
غنی، رئیس جمهور افغانستان، جدا و حتی به خصومت کشیده شده اما غیبت 
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، یا دکتر عبداه عبداه، رئیس اجرایی 
افغانستان، قابل انتظار نبود و به نظر می رسد که حال و هوای انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان بر این مراسم هم سایه انداخته بود. عاوه بر این، اشرف 
غنی نمی توانست در این مراسم از جریان مذاکرات جاری با طالبان خودداری 
کند و سربسته نکته ای را گفت که نشان می داد جریانی سعی دارد این موضوع 

را به انتخابات گره بزند. 
اشرف غنی در این مراسم از شنیده شدن توطئه      هایی گفت که »خارجی      ها 
می خواهند چنین و چنان ش��ود « اما تأکید کرد که »در مس��ائل ملی تنها 
افغان      ها تصمیم بگیرند.«  او در همین حد مبهم و گنگ از توطئه خارجی      ها 
گفت و منظورش را دقیقاً روشن نکرد اما با توجه به گزارش اخیر خبرگزاری 
آسوشیتدپرس و مصاحبه زلمی خلیل زاد، نمایند ویژه امریکا در امور صلح 
افغانس��تان، می توان گفت که منظور او گره خوردن مذاک��رات خلیل زاد و 
طالبان به انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در بیست و هشتم 
سپتامبر، ششم مهر، برگزار شود. خلیل زاد در آن مصاحبه گفت که واشنگتن 
از برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند »اما 
اولویت برای ما روند صلح این کشور است.«  به دلیل این اولویت است که او به 
صراحت خواستار تعویق انتخابات شد در صورتی که صلح با طالبان پیشرفتی 
نداشته باشد و گفت که انتخابات بعد از »توافق صلح برگزار شود.«  خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در گزارش روز جمعه گذش��ته به دو دلیل از جریان داشتن 
مذاکرات صلح با طالبان و عدم تمایل واجدین شرایط رأی دهی به مشارکت 
در انتخابات، خبر از احتمال تعویق انتخابات داد. انتشار این گزارش یک هفته 
بعد از مصاحبه خلیل زاد نشان می دهد که امریکایی      ها می خواهند تا قبل از 
برگزاری انتخابات نتیجه ای از مذاکرات خود با طالبان به دس��ت بیاورند و 
دست کم این گروه را به نوعی آتش بس و برداشتن نخستین گام برای صلح 

متقاعد کنند. 
امریکایی      ها در این کار همگام با طالبان هس��تند که اصل انتخابات را قبول 
نداشته و تعویق آن را نوعی پیروزی سیاسی خود می دانند. به عبارت دیگر، 
تعویق انتخابات هدف مش��ترک امریکا و طالبان ش��ده تا امریکا بتواند به 
چارچوب اولیه صلح با طالبان برسد و طالبان هم از آن به عنوان کارت سیاسی 
برای تضعیف دولت کابل استفاده کند. در مقابل، تعویق انتخابات به نفع هیچ 
کس از اشرف غنی تا عبداه عبداه تا دیگر نامزدهای انتخاباتی نیست. در 
واقع، تعویق انتخابات کارت برنده ای به طالبان می دهد که بی میلی موجود 
به مش��ارکت در انتخابات را تش��دید می کند و عاوه بر این، باعث می شود 
نامزدهای انتخاباتی نتوانند خود را به عنوان افرادی توانمند در مقابل طالبان 
معرفی کنند. به این جهت است که هم اشرف غنی و هم عبداه عبداه پیش 
از این با قاطعیت تمام از برگزاری انتخابات در موعد مقرر گفته اند و اشرف غنی 
در مراسم عید قربان نه تنها به صراحت این موضع را تکرار کرد بلکه مشخص 
کرد که پرونده صلح را باید به دست دولت بعد سپرد. شکی نیست که پرونده 
صلح دستمایه اصلی این دور از انتخابات است و نامزدهای انتخاباتی سعی 
خواهند کرد از این دستمایه در تبلیغات خود نهایت استفاده را بکنند و تمایلی 
ندارند تا با تعویق انتخابات از این عرصه تبلیغاتی محروم بشوند. اشرف غنی 
در این مراسم به نحو مقدماتی استفاده تبلیغاتی خود را از این موضوع به کار 
بست و معلوم است که تمام سعی خود را می کند تا خلیل زاد و دیگر عوامل 
امریکایی او را مجبور به تعویق انتخابات نکنند اما مسئله اینجا است که فشار 
امریکا تنها محدود به یک مصاحبه و گزارش خواهد بود. به دلیل سربس��ته 
بودن مذاکرات معلوم نیست که در دوحه چه امتیازاتی بین خلیل زاد و ما 
برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر، رد و بدل شده اما پیام توئیتری خلیل زاد 
بعد از پایان گرفتن دور هش��تم مذاکرات، نشان می دهد که او خوش بین به 
نتیجه مذاکرات و رس��یدن به توافقنامه صلح با طالبان است. این نکته که 
زمان رسیدن به این توافقنامه هنوز معلوم نش��ده عاملی است که می تواند 
فشار امریکا بر کابل برای تعویق انتخابات را به دنبال داشته باشد. بنابراین، 
اظهار خوش بینی خلیل زاد پیام خوشایندی برای ارگ ندارد و مقامات دولت 
افغانستان مجبور به مقاومت در مقابل فشار امریکایی      ها هستند تا انتخابات به 
فرایند مذاکرات در دوحه گره نخورد و باعث نشود نامزدهای انتخاباتی بازنده 

زودهنگام اصل انتخابات شوند. 
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  هشدار مسکو درباره استقرار موشک های ميان برد امریکا 
روسیه بار دیگر به امریکا پیشنهاد داد برنامه استقرار موشک     هایی را که 
پیش تر توسط پیمان منع موشک های هسته ای میان برد ممنوع شده بودند 
متوقف کند و متعهد شد در غیر این صورت واکنش متقابل نشان خواهد 
داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه تأکید 
کرد: اگر چنین استقرار    هایی صورت گیرد روسیه با هدف تضمین امنیت 
این کش��ور اقدامات متقابل انجام خواهد داد. ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه روس��یه بار دیگر تعهد مس��کو را برای عدم استقرار 
موشک هایش تا زمانی که امریکا نیز موشک های خود را مستقر نکرده باشد 

بازگو کرد و از واشنگتن خواست به این وعده داوطلبانه بپیوندد. 
-----------------------------------------------------

  ناخرسندی ملکه انگليس از سياستمداران کشورش
ملکه انگلیس ظاهراً در صحبت های خصوصی از ناتوانی سیاستمداران 
کشورش در مدیریت وضعیت انگلیس به ویژه درباره موضوع برگزیت 
ناخرسند است. به گزارش روزنامه دیلی س��اندی تایمز، منابع خبری 
ناش��ناس گفته اند، ملکه الیزابت دوم کمی بعد از آنکه دیوید کامرون، 
نخست وزیر اسبق انگلیس در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ بر سر برگزیت 
از س��متش اس��تعفا کرد، از وضعیت ایجاد ش��ده در این کشور اظهار 
نارضایتی کرد اما این منبع وابسته به دربار س��لطنتی گفته که از آن 
زمان تاکنون نارضایتی او افزایش پیدا کرده است. یک منبع گفت: من 
فکر می کنم او واقعاً از وضعیت ناراحت است و شنیده ام که علناً درباره 
مأیوس شدنش از طبقه سیاسی فعلی حاکم و ناتوانی آن در مدیریت 

درست کشور صحبت کرده است. 
-----------------------------------------------------

  ترکيه در حال ارزیابی خرید جنگنده های سوخو35 است
در پی کنار گذاشته ش��دن ترکیه از برنامه تولید جنگند ه های اف35 
توسط واش��نگتن، مقامات ترکیه در حال ارزیابی خرید جنگنده های 
روسی سوخو35 هستند. روزنامه »ینی شفق « ترکیه در گزارشی نوشت 
که مقامات ترکیه ای از دفتر صنایع نظامی ریاست جمهوری و فرماندهی 
نیروی هوایی ترکیه  و دیگر مؤسسات مربوطه خواسته اند برآورد های 
خود درباره پیشنهاد شرکت تسلیحاتی »روس بورون اکسپورت« روسیه 
برای خرید جنگنده های س��وخو35 را ارائه دهند. در صورتی که طرح 
خرید جنگنده های روسی با واکنش مثبت مواجه شود، مذاکرات رسمی 

با روسیه درباره این موضوع آغاز خواهد شد.
-----------------------------------------------------
 هزینه 3۴۰ ميليون داری استراليا برای ارتقای نيروهای ویژه

دولت اس��ترالیا روز دو    ش��نبه اعام کرد، 5۰۰ میلیون دار اس��ترالیا 
)3۴۰میلیون دار( در نخستین مرحله از یک برنامه ۲۰ ساله 3میلیارد 
داری ب��رای ارتقای ظرفیت نیروه��ای ویژه اش هزین��ه خواهد کرد؛ 
برنامه ای که نیروهای این کش��ور را قادر خواهد ساخت تا به تهدیدات 
امنیتی در خارج و داخل این کشور واکنش بهتری نشان دهند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، این افزایش بودجه پس از آن مطرح شده که از طرفی 
رویدادهای امنیتی جدی در سال های اخیر در سیدنی و ملبورن رخ داد 
و از طرف دیگر استرالیا تاش می کند تا نقش برجسته تری در اقیانوس 

آرام ایفا کند؛ جایی که چین در آن به دنبال نفوذ بیشتر است. 

بغداد: امریکا درباره فعالیت های داعش 
اغراق می کند

داعش با انتشار دومين ویدئو از زمان سرنگونی خافت خودخوانده 
در س�وریه، ائتاف امریکا و متحدان کرد آن در شرق سوریه را به 
حمات بيشتر تهدید کرد. پنتاگون گفته که داعش در حال احيای 
مجدد است ولی فرماندهی عمليات مش�ترک عراق گزارش های 
پنتاگون را اغراق  آميز خوانده و گفت�ه که تحرکات عناصر داعش 
در مناطق مرزی و بيابانی، بيش�تر جنبه دفاعی دارد، نه هجومی. 
پنتاگون چند روز قبل مدعی شد که بیش از ۱۴هزار عنصر گروه تروریستی 
داعش در مناطق مرزی مشترک بین عراق و سوریه حضور دارند و در مورد 
امکان قدرت گرفتن مجدد گروه داعش در سوریه هشدار داده است. خود 
داعش نیز روز یک   ش��نبه در یک ویدئوی پخش شده در یکی از کانال های 
تلگرامی خود وعده داد حمات خ��ود را علیه ائتاف بین المللی به رهبری 
ایاات متحده و هم پیمانان کرد آن در سوریه تشدید می کند. در ویدئویی 
که روز یک   شنبه منتشر شد این گروه خطاب به فرزندان خافت داعش در 
شام، رقه، دمشق، ادلب و حلب گفت: آتش نبرد بین ما و آنها روشن شده و 
شدت می یابد ولی »یحیی رسول« فرمانده عملیات مشترک عراق به پایگاه 
خبری »المعلومه « گفته که در گزارش پنتاگون درباره حضور عناصر داعش 
در مناطق بیابانی و مرزی بین عراق و سوریه، شدیداً اغراق شده است. رسول 
تأکید کرد که فرماندهی عملیات مشترک عراق درباره این گزارش ماحظاتی 
دارد و این آمار نادرست است. وی تصریح کرد که »عناصر داعش که در این 
مناطق حضور دارند، بیش از دهها نفر نیس��تند و ]ای��ن عناصر[ در قالب 
گروه های کوچک سه تا پنج نفره، پنهان شده اند«. فرمانده عملیات مشترک 
عراق خاطرنشان کرد که تحرکات عناصر داعش در مناطق مرزی و بیابانی، 
بیشتر جنبه دفاعی دارد، نه هجومی. رسول همچنین اعام کرد که در جریان 
سه مرحله از عملیات های اراده پیروزی، شمار زیادی از مقر   ها و مخفیگاه های 
داعش منهدم شد و دهها عنصر از این گروه تروریستی کشته شدند. وی تأکید 
کرد که عملیات اراده پیروزی، در قالب چند مرحله، تا زمان نابودی تمامی 

عناصر داعش و هسته های پنهان این گروه ادامه خواهد داشت. 

گزارش خبری تحليلی »جوان« از عمق گرفتن جنگ عدن در دل جنگ یمن

تیر خاص به ائتاف ضد یمني

سيدنعمتاهعبدالرحيمزاده

سازمان ملل متحد 
آزاده سادات عطار

اعام ک�رده که در   گزارش  یک
درگي�ری روزهای 
اخير عدن دس�ت کم ۴۰ غيرنظامی کش�ته و 
26۰نفر دیگر نيز زخمی شده اند؛ درگيری     هایی 
که بين نيروهای م�ورد حمایت عربس�تان و 
امارات رخ داده و نشان از شکل گيری گسلی 
جدید در جنگ بيش از چهار س�اله اخير یمن 
اس�ت. در حالی که برخی ناظران رویدادهای 
شش روز گذشته را نشان دهنده تاش امارات 
برای تجزیه یمن می دانند، برخی دیگر، شکاف 
عميق ميان عربس�تان و امارات را مورد توجه 
قرار داده و بر فروپاشی ائتاف تأکيد می کنند. 

ناآرامی های اخیر در یمن پس از آن آغاز شد که 
به دنبال شدت گرفتن اختافات میان عربستان 
و امارات متحده عربی،  دول��ت »عبد ربه منصور 
هادی« و »شورای انتقالی جنوب« که به ریاض 
و ابوظبی وابسته اند، از روز چهار     شنبه شانزدهم 

مرداد، در عدن به شکل مسلحانه درگیر شدند.
»هانی بن بریک« نایب رئیس »ش��ورای انتقالی 
جنوب« از نیروهای تحت امر خود خواس��ت به 
س��مت کاخ »المعاش��یق « بروند و آن را تصرف 
کنند. نام این کاخ پس از سیطره بر آن که شنبه 
شب انجام شد، به »الیمامه« تغییر کرد. در ادامه 
این ناآرامی ها، شبه نظامیان جدایی طلب وابسته 
به ش��ورای انتقال��ی از جمله عناص��ر »کمربند 
امنیتی « که مورد حمایت امارات هس��تند، روز       
ش��نبه )نوزدهم مرداد( توانستند کنترل تمامی 
مناطق شهر عدن را در دست بگیرند. کار تا حدی 
باا گرفت که سازمان ملل متحد دیروز یک     شنبه 
اعام ک��رد که در جری��ان درگیری ه��ای اخیر، 
دست کم ۴۰ غیرنظامی در ش��هر عدن کشته و 

۲۶۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند. 
عربس��تان طی روزهای اخیر واکنش رسمی به 
رویدادهای یمن نشان نداده، تا جایی که »احمد 
المسیری« وزیر کش��ور دولت هادی در انتقاد از 

موضع گی��ری منفعانه ریاض گف��ت که امارات 
س��ر آنها را بریده اما عربس��تان س��کوت اختیار 

کرده است. 
 از شورش تا کودتا 

کارشناس��ان جهان آنچ��ه در ع��دن در جریان 
است را از جنبه های گوناگونی مورد تحلیل قرار 
داده اند. مواردی مانند ش��ورش متحدان امارات، 
کودتای امارات علیه عربس��تان و شکاف عمیق 
میان عربستان و امارات از جمله مواردی هستند 
که مورد توجه قرار گرفته اند. گروهی با اس��تناد 
به اینکه ام��ارات از درگیری      ها علیه دولت هادی 
حمایت نمی کن��د، تحلیل وقای��ع اخیر در قالب 
شورش متحدان امارات را مستند تر می دانند. این 
دسته از تحلیلگران، اقدام هانی بریک برای حمله 

به کاخ معاشیق را خودسرانه ارزیابی کرده اند. 
اما گروهی که بر کودتا بودن اقدامات اخیر تأکید 
دارند، معتقدند که عوامل��ی مانند حضور عناصر 
حزب ااصاح که ش��اخه ای از اخوان المسلمین 

در یمن است به عنوان دستاویزی برای حمله به 
کاخ ریاست جمهوری و تاش برای خارج کردن 
کنترل اوضاع از دست دولت هادی به کار گرفته 
شده اس��ت. همچنین حضور عناصر سلفی مورد 
حمایت ام��ارات مانند »عبدالرحمن ش��یخ « در 
میدان نبرد از دیگر موارد مورد استناد این گروه 
است. »علی البخیتی« از مخالفان جنبش انصار اه 
که دیدگاه های وی به جبهه سیاسی سعودی هم 
نزدیک است، حامی چنین تحلیلی است و معتقد 
اس��ت که تحوات یمن حاکی از کودتای امارات 

علیه عربستان است. 
اما دیدگاه دیگری که بر افزایش شکاف میان دو 
هم پیمان اصلی ائتاف سعودی صحه می گذارد، 
نیز حامیان قابل توجهی دارد. این دیدگاه  اصرار 
دارد که از یک سال و نیم پیش، اختافات میان 
جدایی طلبان جنوب ب��ا نیروهای متحد با دولت 
منصور هادی برجس��ته ش��ده اس��ت، چ��را که 
جدایی طلبان خواس��تار جدایی جنوب از شمال 

یمن هس��تند. آنها همواره به دول��ت هادی که 
چندین دهه بر تمامی یمن حکمرانی کرده است و 
وابسته به شمال بوده به دیده تردید می نگریستند. 
عاوه بر این، ه��م جدایی طلب��ان و هم ابوظبی 
با اتحاد دولت عب��د ربه منصور ه��ادی با حزب 
»اااصاح « مخالف بودند اما سعودی      ها وجود این 
حزب را برای بازسازی یمن ضروری می دانستند.

 جنگ داخلی  در دل جنگ 
روزنامه واشنگتن پس��ت  درب��اره اختاف میان 
عربس��تان و امارات نوش��ت که ائتاف نظامی به 
رهبری ریاض متحدان خود را هدف حمله هوایی 
قرار داد، آن هم درس��ت چند روز پ��س از اینکه 
نیروهای تحت حمایت امارات شهر عدن را تصرف 
کردند. این روزنامه امریکایی از درگیری های اخیر 
در عدن به عنوان ضربه سختی به سعودی      ها یاد 
می کند که امید ریاض ب��رای بازگرداندن هادی 
و دولت وی به ق��درت را تضعیف می کند. »عمر 
عیاصره « روزنامه نگار اردنی نیز معتقد است که 
تحوات اخیر نشان داد که عربستان به بزرگ ترین 

بازنده جنگ یمن تبدیل شده است. 
 آلمان درباره امکان وقوع جن��گ داخلی جدید 

ZDF هشدار داده است. همچنین شبکه خبری
با به کار بردن این تعبیر که ائتاف نظامی شاهد 
حمله از ط��رف یک��ی از اعضای ائتاف اس��ت، 
نوشت که تاکنون جدایی طلبان و نیروهای تحت 
حمایت عربستان، همگی با شیعیان حوثی  مقابله 
می کردند اما ائتاف نه تنها جدایی طلبان در عدن 
را هدف حمله هوایی قرار داده است بلکه با عنوان 
»تهدیدی مستقیم علیه دولت یمن « از آنها یاد 
می کند و این وضعیت بیانگر آن است که شکاف 

میان ائتاف نظامی آشکار شده است. 
آلمان��ی  روزنام��ه  در  هرم��ان «  »راین��ر 
»فرانکفورترآلگماینه « نوشت که امارات متحده 
عرب��ی از آغاز تش��کیل ائتاف نظام��ی، همواره 
مهم  ترین هم پیمان عربستان بوده است اما اکنون 
روشن ش��ده اس��ت که این دو  هم پیمان اهداف 
مختلفی را دنبال می کنن��د. ریاض به دنبال این 
اس��ت که برای تمامی یمن یک راهکار بیابد اما 
ابوظبی قصد دارد قدرت خود را تا اقیانوس هند 

گسترش دهد. 
وی معتقد اس��ت که مجموعه این اتفاقات برای 
مردم یمن فقط یک مفه��وم دارد و آن هم تداوم 

درد      ها و مشکات آنان است. 
روزنامه آلمانی زوددویچه  هم از وضعیت موجود 
با عنوان درهم شکس��تن ائتاف »ه��ادی« یاد 

کرده است. 
روزنامه فرانسوی لوموند  هم نوشت که ائتافی که 
عربستان در جنگ یمن تشکیل داده است، رو به 
فروپاشی است و اگرچه به دلیل حضور هادی در 
عربستان، سیطره نیروهای تحت حمایت امارات 
بر عدن اقدامی نمادین محسوب مي شود اما این 
تحوات نقطه عطفی در عرصه سیاسی یمن است 
و از فروپاشی ائتافی پرده برمی دارد که عربستان 

آن را رهبری می کند. 
آنچه در این بین مش��هود اس��ت اینکه درگیری 
مسلحانه پنج  شنبه گذش��ته در یمن با استفاده 
از تس��لیحات س��نگین، خط بطانی ب��ر ادعای 
ائتاف سعودی مبنی بر تاش برای باز گرداندن 
دولت منصور هادی به قدرت در یمن بود و پس 
ازمقاومت سرس��ختانه حوثی      ها در چند س��ال 
گذش��ته علیه حمات س��عودی ها، می توان از 
حمات اخیر در عدن به عنوان دومین تیر خاص 

علیه ائتاف نیمه جان سعودی یاد کرد. 

امریکا و طالبان در حال نهایی کردن توافق
اشرف غني: حکومت افغانستان

 تصمیم گیر صلح نیست 
هش�تمين دور مذاکرات امریکا با طالبان برای توافق پایان یافت 
و حاا گروهی از نمایندگان دو طرف در ح�ال نهایی کردن توافق 
هس�تند. هم طالبان و هم امریکا درباره توافق خوش�بين اند ولی 
دولت افغانس�تان ب�ا نگرانی تح�وات را دنبال می کن�د تا جایی 
که اش�رف غنی، رئيس جمهور افغانس�تان گفته ک�ه حکومت در 
مراحل پایانی خود اس�ت و نمی تواند در م�ورد آن تصميم بگيرد. 
به گزارش »جوان«، اداره امنیت ملی افغانس��تان دیروز اعام کرد که 
35زندانی گروه طالبان را به فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان به مناس��بت عید قربان از بازداش��تگاه این اداره آزاد کرده 
است. معمواً خطرناک                 ترین بازداشتی                 ها در بند امنیت ملی افغانستان 
نگهداری می شوند. ظواهر نشان مي دهد این بخشی از توافق امریکا با 
طالبان است که دولت افغانستان مجری این بخش از آن شده ، چنانکه 
در اطاعیه این اداره کل تأکید ش��ده که دلیل این اقدام » حسن نیت 
در برابر مخالفان و پیشرفت گفت وگوهای صلح با گروه طالبان « است. 
همچنین به نظر مي رسد مذاکرات خوب پیش می رود. ذبیح اه مجاهد، 
سخنگوی طالبان دیروز صبح از پایان دور هشتم مذاکرات با امریکا خبر 
داد و این گفت وگو                ها را »مفصل و س��ودمند« خوان��د. به گفته طالبان 
طرفین تصمیم گرفتند با رهبران و مقام های ارشدشان برای گام های 
آتی رایزنی کنند. زلمی خلیل زاد، نماینده وی��ژه امریکا در امور صلح 
افغانستان نیز در صفحه توئیتر خود ابراز امیدواری کرده که عید قربان 
سال ۹۸ آخرین عیدی باشد که افغانستان در جنگ به سر می برد. وی 
نوشته اس��ت: »من می دانم که مردم افغانستان مشتاق صلح هستند. 
ما در کنار آنها ایستاده ایم و برای رسیدن به یک توافقنامه  صلح پایدار 
و شرافتمندانه و افغانستانی مس��تقل که تهدیدی برای دیگر کشور                ها 

نباشد، تاش می کنیم.«
 انتظار می رود این معاهده ش��امل تعهد طالبان به برگزاری مذاکرات 
تقسیم قدرت با دولت تحت حمایت امریکا باش��د اما انتظار نمی رود 
شامل آتش بس طالبان با دولت شود و همین این نگرانی را ایجاد کرده 
است. هفته قبل برخی منابع به خبرگزاری جمهور افغانستان گفتند 
که طالبان مذاکره با دولت را پذیرفته ولی هنوز هیچ نش��انه ای در این 
باره دیده نمی شود. برخی منابع به صدای امریکا گفته بودند که متن 
توافقنامه امریکا و طالبان با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز 
در میان گذاشته شده ولی ریاست جمهوری افغانستان چنین چیزی را 
نیز رد کرده است. در حالی که برخی منابع گفته اند احتمااً در روزهای 
نزدیک مذاکرات بین اافغانی میان هیئت دولت افغانس��تان و طالبان 
در اسلو، پایتخت نروژ یا سمرقند ازبکستان امضا خواهد شد، چند روز 
قبل ما عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در سفری 
به ازبکس��تان با عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه و عصمت ایرگاشیف، 
نماینده وی��ژه رئیس جمهور این کش��ور دیدار ک��رد. وزارت خارجه 
افغانستان با انتقاد از پذیرایی رسمی دولت ازبکستان از هیئت طالبان 
گفته که چنین اس��تقبالی نمایانگر زمینه س��ازی برای گفت وگوهای 
صلح میان دولت افغانس��تان و نمایندگان طالبان از سوی این کشور 
نیست. سخنان روز عید قربان اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که 
گفته »آینده ما از بیرون قابل تعیین نیست؛ چه از جانب پایتخت های 
کشورهای دوست، چه همسایه و چه دشمن « نش��ان از عمق نگرانی 

دولت افغانستان از توافق صلح امریکا با طالبان است. 
اشرف غنی با اشاره به روند مذاکرات امریکا با طالبان، می گوید»آیا یک 
حکومت ضعیف صلح کرده می تواند؟ آی��ا یک حکومت که در آخرین 
مرحله مدت قانونی اش باشد تصامیم سخت را گرفته می تواند؟ صلح 
قاطعیت و صاحیت می خواهد. « او هش��دار داد که صلح نباید باعث 
مهاجرت  و فرار مغز       ها شود. او گفت: » زمان آن گذشته که دختران افغان 

شاق می خوردند و کودکان از مکتب)مدرسه« محروم        می شدند.«  
وی گفت: » صلح خواس��ت هر افغان اس��ت اما صلحی که در آن عزت 
افغان        ها باشد . صلحی نمی خواهیم که در آن مردم بی وطن شوند. صلح 
آمدنی است، صلحی که اکثریت مطلق افغانان می خواهند. با مذاکراتی 

که دولت افغانستان در آن حضور داشته باشد.«
غنی گفت که توطئه        هایی شنیده می شود که » خارجی        ها می خواهند 
چنین و چنان شود اما در مسائل ملی تنها افغان        ها تصمیم می گیرند.«  
غنی همچنین گفت:» صلح س��متی، قومی و حزبی نیست، بلکه صلح 

ملی است و این روند مربوط هر افغان است. «
 سيا می ماند

فارین پالیسی نوشته که حتی پس از توافق با طالبان که خروج نیرو                ها 
نیز بخشی از آن است، سازمان جاسوسی امریکا خواستار حفظ حضور 
قوی در افغانستان اس��ت. در گزارش فارین پالیسی آمده که سازمان 
جاسوسی امریکا نیروهای نیابتی زیادی را در سراسر افغانستان تحت 
آموزش، تجهیز و حمایت دارد. فارین پالیسی نوشته که سازمان سیا 
در حال اجرای طرح                 هایی است تا نیرو های نیابتی خود را در افغانستان 
فعال س��ازد. نیرو                 هایی که حتی س��ال                 ها پس از عقب نشینی امریکا از 
افغانستان در این کشور خواهند ماند. در بلندمدت، این نیرو                 ها تبدیل به 
کارت های بازی ایاات متحده امریکا خواهند شد که در تعیین میزان 
نفوذ طالبان در»افغانستاِن پس��ا ناتو « و حتی بقای حکومت در کابل، 
نقش مهمی بازی خواهند کرد. حکومتی که اکنون طرِف گفت وگو های 

صلح افغانستان نیست. 

نماي نزديک

درخواست ظریف برای توقف درگیری   ها در یمن 
همزمان با درگیری بین نیروهای امارات و عربستان در عدن، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله 
پهپادی به پایگاه ملک خالد عربستان در عسیر خبر داد. به گزارش المسیره، به گفته سرتیپ یحیی 
سریع، در این حمله که با استفاده از چند فروند پهپاد قاصف K 2  انجام شد، رادار   ها و مواضع نظامی در 
این پایگاه مورد هدف قرار گرفت. سریع این حمله را در واکنش به جنایات سعودی   ها و محاصره مستمر 
مردم یمن عنوان کرد. محمد عبدالسام، سخنگوی انصاراه یمن روز یک   شنبه هم با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه راهکار حل 
بحران یمن سیاسی است، گفت:»ایران همواره از انجام گفت وگو های یمنی- یمنی و اجرای کامل 
توافقات استکهلم حمایت می کند.«  ظریف در این دیدار با ابراز تأسف از کشتار مردم مظلوم یمن و 
محاصره پنج ساله این کشور خواستار توقف هرچه سریع تر جنگ و رفع محاصره یمن شد. همچنین 
ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با رئیس جمهور دولت مستعفی یمن دیدار 
و در خصوص تحوات شهر عدن گفت وگو کردند. از سوی دیگر، احمد الرمیحی، مدیر دفتر رسانه ای 
در وزارت خارجه قطر هم در واکنش به تحوات عدن، گفت:» نقش امارات در یمن نقشی شنیع و 

تروریستی است و مشابه آن چیزی است که در مصر و لیبی اتفاق افتاده است.«
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حکمت 265
گفتار دانشمندان اگر صحيح 
و درس�ت باش�د، دوا )داروى 
شفابخش( و اگر نادرست و خطا 

باشد، درد و بيمارى است.

به�روز افخمي در حاش�يه برگ�زاري يک�ي از كارگاه هاي 
بازيگري خ�ود در حوزه هنري، طبق اع�ام قبلي بااخره 
نس�خه مورد تأييد خود از »فرزند صبح« را رونمايي كرد. 
به گزارش مه��ر، در اولین مواجهه و پی��ش از آغاز اكران 
فیلم »فرزند صبح« حض��ور كمرنگ اصحاب رس��انه و 
منتقدان در اين برنامه )كه يك روز پیش تر رسانه اي شده 
بود( قابل توجه بود، گويي كسي باور نداشت كه »فرزند 
صبح« قابل اصاح بوده و به همین دلیل كمتر كسي براي 
تماشاي نسخه اي ديگر از آن، كنجكاوي و اشتیاق از خود 
نش��ان داد، با اين همه اما بهروز افخمي پس از گذش��ت 
9سال، بااخره نس��خه بازتدوين شده مدنظر خود را كه 
به گواه تیتراژ، مبتني بر همان نس��خه اي است كه پیش 
از جشنواره بیست ونهم فجر با همراهي زنده ياد سیف اه 
داد تدوين كرده بود، رونمايي كرد تا پاسخ همه نقدهاي 

وارد به اين فیلم را بدهد. 
»فرزند صبح« بهروز افخمي حاا يك »فیلم« است كه حتي 
مي توان آن را دوست نداش��ت. مي توان از نقاط ضعف و زاويه 
نگاه خالقش گفت و اي كاش ها را درباره محتوا و س��اختارش 
فهرس��ت كرد اما ديگر يك پروژه هدرش��ده نیست. »روايت 
آش��فته«، »گاف هاي متعدد تاريخ��ي«، »دوبله مضحك« و 
مهم تر از همه اينها »ارائه تصويري معوج و خش��ن از كودكي 
حضرت امام)ره(« كلیدواژه هاي مشترك اكثر نقدهايي بودند 
كه پ��س از رونمايي فیل��م »فرزند صبح« در جش��نواره فجر 
سال 89 در فضاي رسانه اي مطرح مي شد و فیلم آنقدر از نظر 

ساختار و محتوا غیرقابل دفاع بود كه افخمي خود نیز به جرگه 
معترضان پیوس��ت و در عین حال تاش كرد از منظر فني، از 

امكان اصاح فیلم با تدوين مجدد بگويد. 
همین طور هم شد؛ در نسخه موردتأيید افخمي از »فرزند 
صبح« همه چیز سر جاي خود است. روايت فیلم مبتني 
 بر گفت وگ��وي ذهني »روح اه« با پدر ش��كل مي گیرد 
و در همین مختصات هم رفت و برگش��ت در دوره هاي 
مختلف سني حضرت امام)ره( در داستان فیلم، توجیه 

پیدا كرده است. 
موس��یقي پرحجم به��زاد عبدي، هم��راه با ص��داي زنده ياد 
فرهاد مهراد، اتمسفر ش��نیداري فیلم را كامًا به  خدمت اين 
فضاي ذهني درآورده و به زنجیر اتصال��ي میان تصاوير فیلم 
و حسگرهاي احساسي مخاطب تبديل شده است. همچنین 
دوبله هاي عجیب و اغراق شده نسخه قبل به  طور كامل حذف 

و از صداي اصلي بازيگران استفاده شده است. 

نمايش تازه ترين نسخه »فرزند صبح« از سوي بهروز افخمي
»فرزند صبح« بهروز افخمي، حاا يك »فيلم« است!

مهر بازبيني وزارت ارشاد روي نسخه قاچاق »متري شيش و نيم«
   جواد محرمي

اگر چند سال پيش اسکار در اقدامي بي سابقه 
جايزه بهترين فيلمش را از طريق ميشل اوباما 
و كاخ س�فيد به فيلم ضدايراني »آرگو« اعطا 
كرد و ش�ائبه ها درباره رويکردهاي سياس�ي 
اين آكادم�ي را به ط�ور كامل قوت بخش�يد، 
اين بار با انتخاب فردي كه رس�ماً همجنس باز 
است حمايت از اين فرقه را بيش از پيش علني 
كرده و تا حدودي به آن رس�ميت مي بخشد. 
آكادمي هنرهاي سینمايي امريكا با انتخاب يك 
رئیس همجنس ب��از گام هاي ت��ازه و علني تري 
براي حماي��ت و فرهنگ س��ازي در رابطه با فرقه 

همجنس بازان برمي دارد. 
   پيشروي منحرف ها از »كن« تا »اسکار«

سال پیش و در جريان آخرين دوره جايزه سینمايي 
اسكار دقیقاً به دلیل موضوع همجنس بازان اين 
رويداد س��ینمايي دچار حاش��یه ش��د؛ آنگاه كه 
مجري سیاهپوس��ت برنامه اس��كار به دلیل يك 
توئیت ش��وخ طبعانه درباره همجنس بازان تحت 
فش��ار قرار گرفت و مجبور به عذرخواهي ش��د با 
اين ح��ال عذرخواهي او پذيرفته نش��د و اجراي 
برنامه اختتامیه را از دست داد. همجنس بازها سه 
ماه پیش در س��ويي ديگر از دنیاي غرب با تحت 
فشار قرار دادن آلن دلون، اسطوره بازيگري كشور 
فرانس��ه اين رويداد س��ینمايي را نیز به حاشیه 
بردند و دلون 92ساله را تحت فشار رسانه اي قرار 
دادند. جشنواره كن البته با اعطاي جوايز مهمي به 
فیلم هايي كه با موضوع همجنس بازي در سال هاي 
اخیر ساخته شده عما خود را به عنوان يك رويداد 

هنري طرفدار اين فرقه معرفي كرده بود. 
حال اين جايزه اسكار است كه به شكلي واضح تر 
نش��انه هاي عاقه مندي به همجنس بازي را ارائه 
مي دهد؛ نشانه هايي كه طي سال هاي اخیر ردپاي 
آن به وضوح در گرايش به آثار با اين موضوع قابل 
مش��اهده بود و خیلي ها در همین ايران خودمان 
س��عي مي كردند آن را انكار كنند. جالب اس��ت 
كه عطش رسمیت بخش��یدن به اين موضوع در 
جشنواره هاي س��ینمايي غرب آنقدر بااست كه 
انكاركنندگان ديگر كمتر در نفي آن موضع گیري 
مي كنند. اين در حالي اس��ت ك��ه جامعه امريكا 
نسبت به اين موضوع واكنش منفي نشان مي دهد. 
اعتراض میلیوني خانواده هاي امريكايي در قالب 
يك كمپین به خاط��ر يك صحنه از انیمیش��ن 
»داستان اسباب بازي ها4« كه اخیراً بروز پیدا كرد 
از همین مس��ئله حكايت دارد. مادران امريكايي 
در اعت��راض به تروي��ج همجنس گراي��ي در اين 

انیمیشن به كمپین »يك میلیون مادر« پیوستند 
ولي جالب است كه اين اعتراضات گسترده هرگز 
باعث نمي شود تا ترمز حمايت از اين فرقه انحرافي 
در امريكا و كشورهاي غربي كشیده شود. معناي 
اين اتفاقات اين اس��ت كه هالی��وود خیلي وقت 
اس��ت تصمیم خود را گرفته و قرار نیست تحت 
تاثیر جامعه فیلم بسازد و صرفاً قرار است منويات 
فرقه هاي اقلیت اما بانفوذ را در جامعه ترويج كند. 

   بازي كثيف اسکار با رنگين پوستان
اسكار البته سال پیش در مراس��م اختتامیه اين 
رويداد براي همجنس بازان سنگ تمام گذاشت و 
در تازه ترين طراحي اش پاي رنگین پوستان را به 
اين بازي كثیف باز كرد. اسكار همواره درباره جايزه 
ندادن به سینماگران رنگین پوست مورد اتهام بود 
اما سال گذشته عنوان شد كه قرار است اين ناديده 
گرفتن ها جبران ش��ود و جايزه بهترين فیلمش 
را به اثري اعطا كرد كه درباره يك سیاهپوس��ت 
همجنس باز ساخته شده بود. جايزه بهترين بازيگر 
مرد نیز به »ماهرشااعلي« براي ايفاي نقش دان 
ش��رلي در فیلم كتاب سبز اعطا ش��د؛ بازيگري 

مسلمان و سیاهپوست. 
حاا خبر مي رس��د ك��ه پس از اخ��راج جنجالي 
»هاروي واينستین« تهیه كننده با سابقه هالیوود 
از رياست اسكار به دلیل شكايت زنان متعدد از وي 
به اتهام سوء استفاده جنسي، يك فرد همجنس باز 
براي مديريت اسكار برگزيده شده است. در واقع 
اسكار اين سال ها به دست و پا زدن خود در فساد 

اخاقي شكلي علني و رسمي داده است. 
   از اوباما تا ديويد رابين 

»ديويد رابین« از بازيگران هالیوودي است كه به 
عنوان سي و پنجمین رئیس بزرگ ترين رويداد 
سازمان س��ینمايي جهان انتخاب شده است اما 
چیزي ك��ه طي اين روزه��ا و در رس��انه ها به آن 
پرداخت��ه نش��ده همجنس باز بودن اوس��ت كه 
مي تواند بس��یاري از معادات را تحت تاثیر خود 
قرار دهد. او در شش سال گذشته به عنوان رئیس 
بخش مديران بازيگري در اي��ن آكادمي فعالیت 

كرده اس��ت. رابین در كارنامه خ��ود در بیش از 
100فیلم مشاركت داش��ته است كه از جمله آن 
مي توان به »بیمار انگلیسي« »كوتوله را بگیريد« 
و »مردان س��یاه پوش« اش��اره كرد. وی در سال 
201۷ براي انتخاب بازيگران سريال »دروغ هاي 
كوچك و بزرگ« و »تغییر بازي« در سال 2012 
دو جايزه امي برنده شد اما حاا مشخص مي شود 
كه برخ��ي از طرفداران اي��ن رئیس همجنس باز 
كه از او به عنوان مديري كه شرايط را براي تنوع 
نژادي! در اسكار تسهیل مي كند ياد كرده اند، آنها 
بايد اين نكته را ب��ه تحلیل هاي خود بیفزايند كه 
بخش��ي از اين پروژه براي فراهم آوردن ش��رايط 
جهت گسترش و تسهیل ش��رايط و ورود بیشتر 
همجنس بازان ب��ه مهم ترين س��ازمان و رويداد 
س��ینمايي جهان است و اساس��اً رنگین پوستان 

بازيچه اين هدف شوم هستند. 
رابین در گفت وگو با هالیوود ريپورتر و در جواب 
سؤال خبرنگار كه مي پرسد آيا امكان دارد از زندگي 
شخصي تان برايمان بگويید و اينكه مي توانید به 
راحتي از عايق و احساساتتان بگويید؟ در جواب 
عنوان مي كند:» بس��یار افتخار مي كنم كه اولین 
رئیس همجنس باز آكادمي اس��كار و در حد اعا 

عاشق سینما هستم.« !
چند سال پیش اوباما رئیس جمهور سابق امريكا 
قانوني را امض��ا كرد كه ب��ر اس��اس آن فعالیت 
همجنس بازان در اين كش��ور قانوني شد و جالب 
است كه قانوني ش��دن اين موضوع نیز به لحاظ 
تاريخي بر عهده يك رئیس جمهور رنگین پوست 
نهاده ش��د. همین موضوع منجر به افزايش كّمي 
كارگردانان و عوامل همجنس باز در هالیوود شد كه 
تاثیرات خود را نیز به همراه داشت. اين رويكردي 
اس��ت كه امريكايي ها براي توس��عه آن در ديگر 
كشورهاي جهان به خصوص كشورهايي كه بیشتر 
دنبال منافع خود در آنجا هستند برنامه ريزي هاي 

بلند مدت انجام داده اند. 
بخش عم��ده اي از دس��تگاه عظیم فیلمس��ازي 
هالیوود در اختیار سرمايه داران كان صهیونیست 
و در جهت اهداف آنها قرار دارد. در سال هاي اخیر، 
س��اخت فیلم هايي با محتواي همجنس بازانه و 
اعطاي جايزه ب��ه آنها با هدف عادي س��ازي اين 
روابط ضداخاقي و غیرانساني صورت مي گیرد. 
سال پیش »رايان مورفي« نويسنده و كارگردان 
هالی��وودي، دوهزاروششصدوپنجاه و س��ومین 
»ستاره تاار مشاهیر هالیوود« را دريافت كرد و در 
مورد همجنس بازي خود گفت: كامًا آشكارا و با 

افتخار اعام مي كنم كه همجنس گرا هستم. 
مورفي در س��ال 2014 فیلم »قل��ب طبیعي« را 
ساخت. او در اين فیلم س��عي دارد تمايات خود 
و ديگر همجنس بازان شبیه خود را كامًا طبیعي 
 »usa today« نش��ان دهد. روزنامه امريكايي
مي نويس��د: هالیوود كه طبق سنت گذشته خود 
همجنس بازان را اف��رادي بیچ��اره، غیرعادي و 
فاجعه آمیز به تصوير مي كش��ید حاا فیلم هايی 
همچ��ون »بچه ها خ��وب هس��تند« و »خانواده  
مدرن« را در ش��بكه هاي تلويزيوني خود پخش 
مي كند و قصد دارد همجنس بازي و خانواده هاي 
همجنس باز را همانند ديگ��ر خانواده ها، عادي و 
بدون مشكل نش��ان دهد. حال بايد منتظر بود تا 
از اين پس شاهد تاثیرات متاثر از همجنس گرايي 
»ديويد رابی��ن« در مقام س��ي وپنجمین رئیس 

آكادمي علوم و هنرهاي سینمايي اسكار باشیم.

 عطش اسكار براي رسميت دادن 
به فرقه همجنس بازان

پ��س از رس��م��ی�ت دادن ب��ه 
ه�م�ج�نس ب���ازان از س��وی 
دول��ت اوب�ام���ا ح���اا ی��ک 
همج�نس باز 92 س�ال�ه رئی�س 
آکادم���ی اس��کار م�ی ش���ود

     محمدصادق عابديني
تهيه كنن�ده و كارگردان فيل�م »متري ش�يش و نيم« 
ادعا مي كنند نس�خه كامل اي�ن فيلم قاچاق ش�ده اما 
نشانه اي از نسخه قاچاق شده در اينترنت پيدا نمي شود!

»حدود 20سال از زماني كه نسخه بي كیفیت فیلم ها داخل 
بسته بندي هاي بي قواره كنار خیابان ها به فروش مي رسید، 
گذشته. در اين 20سال تكنولوژي چند برابر هزاره هاي سابق 
پیش رفته، سینما قلب ماهیت يافته، مجاز و واقعیت روي 
پرده ها غیرقابل تفكیك شده، اما ما هنوز پا در گل رسیدن 
به حقوق اولیه خود هستیم. نسخه »بازبیني ارشاد« چطور 
به دست شبكه هاي ماهواره اي رسیده؟ رسم امانت چه شد؟ 
دلخور از اين نیس��تم كه در اين تنگناي اقتصادي، كساني 
بي مزد و منت به تماش��اي فیلم بنش��ینند و اوقات خود را 
خوش كنند. دلخوري اينجاس��ت كه بي رسمي ممیزان و 
خیانت در امانت عادي شود. به آنهايي كه نسخه غیرقانوني 
فیلم را ديده يا خوانديد مي گويم س��رتان سامت و به آنها 
كه محصول خون دل خورده ما را روانه بازار كرده اند عرض 

مي كنم رويتان سیاه، راه و رسم تان مرده و بي رهرو باد.«
  بازهم خواب خرگوشي اداره نظارت 

سعید روستايي نويسنده و كارگردان فیلم سینمايي »متري 
شیش و نیم« با انتشار يادداش��ت باا خبر از عرضه نسخه 
قاچاق اين فیلم بر اساس نسخه »بازبیني وزارت ارشاد« داد؛ 
نسخه اي كه بايد فقط در دست معاونت نظارت و ارزشیابي 
سازمان سینمايي باشد، اما انگار بازهم سازمان سینمايي و 
وزارت ارشاد نشان دادند كه نمي توانند امانتدار خوبي براي 

فیلم هاي سینمايي باشند. 
در هفته ه��اي اخیر، انتش��ار نس��خه هاي غیرقانوني فیلم 
»رحمان 1400« و »ش��بي ك��ه ماه كامل ش��د« بار ديگر 
ناكارآم��دي روش هاي نظارت��ي و صیان��ت از محصوات 
فرهنگي را نمايان كرد، ضمن اينك��ه چند ماه پیش اكران 
نس��خه اي از فیلم رحمان 1400 غیر از آنچه اداره نظارت 

تأيید كرده بود، جنجالي شد. 
اما انتش��ار نس��خه هاي پرده اي يا »بازبیني وزارت ارشاد« 
براي آثاري كه هنوز روي پرده سینما هستند به معناي اين 
است كه بخشي از مخاطبان و مشتريان بالقوه اين فیلم ها با 
تماشاي نسخه غیرقانوني ديگر تمايلي به خريد آن نخواهند 
داشت و از اين ناحیه به مالكان قانوني اين آثار ضرر و زيان 

مالي و معنوي وارد مي شود. 
  ردپاي 2 وزير دولت در ماجرا! 

همزمان با انتشار اخباري مبني بر قاچاق نسخه كامل فیلم 
متري ش��یش و نیم يا همان نس��خه »بازبیني ارشاد« يك 

سايت خبري داستان قاچاق نس��خه كامل و بدون ممیزي 
فیلم »عصباني نیستم« را منتشر كرد. 

عصباني نیستم از جمله معدود آثاري است كه ابتدا نسخه 
غیرمجاز آن در اينترنت منتشر و بعد با تغییر سیاست وزارت 
ارشاد نسبت به فیلم هاي توقیفي، نسخه ممیزي شده آن در 

سینماها اكران شد. 
اما چگونگي انتشار نسخه ممیزي نشده اين فیلم با مهر 
وزارت ارشاد، داس��تان عبرت آموزي براي وزارت ارشاد 
دارد. »تابناك« مي نويسد: »وزير وقت فرهنگ و ارشاد 
اسامي دي وي دي فیلم »عصباني نیستم« را كه پس از 
كش و قوس فراوان اكران شد به خانه مي برد تا در محفل 
خانوادگي تماشا كند! از قضا يكي از وزراي وقت از وزير 
وقت فرهنگ و ارش��اد درخواس��ت مي كند دي وي دي 
اين فیلم را داش��ته باشد تا تماش��ا كند و وزير وقت نیز 
دي وي دي را در اختیار وي قرار مي ده��د! آقازاده وزير 
وقت هم در يك مهماني در لندن فیلم را براي دوستانش 
نمايش مي ده��د و دقیقاً پ��س از اين مهمان��ي فیلم لو 
مي رود. با اين ادعا، عمًا مديران ارش��د وزارت ارشاد در 
مظان اتهام خیانت در امان��ت قرار مي گیرند. با اين حال 
»متري ش��یش و نیم« هنوز در فضاي مجازي منتش��ر 
نش��ده و اغلب س��ايت هاي دانلود فیلم صرفاً به نمايش 
تیزر آن اكتفا كرده اند، اما س��عید روستايي تصويري از 
فروش نسخه لوح فشرده اين فیلم را منتشر كرده است. 
سیدجمال ساداتیان تهیه كننده »متري شیش و نیم« 
نیز در برنامه تلويزيوني»نقد سینما« نسخه قاچاق شده 
را نسخه كامل اين فیلم عنوان كرد كه پیش از جشنواره 
فجر در اختیار هیئت بازبیني ارش��اد قرار داده اس��ت. 
جالب اين است كه مجري برنامه »نقد سینما« نیز اذعان 
مي كند نسخه قاچاق فیلم را هرچه گشته پیدا نكرده، با 
اين اوصاف ممكن است داستان قاچاق »متري شیش و 
نیم« فضا سازي رسانه اي عوامل باش��د براي فیلمي كه 

كم كم بايد از پرده سینما خداحافظي كند.

»هنروتجربه« و بحران مخاطب
هنروتجربه از جمله زيرمجموعه هاي س��ازمان سینمايي است 
كه گزارش��ي از ريزهزينه هاي میلیاردي ص��ورت گرفته براي 
ادامه حیات اين گروه منتشر شده ولي هنوز مشخص نیست اين 

هزينه ها صرف كدام دستاورد براي اين گروه شده است؟
اينكه ساانه بودجه اي میلیاردي به اين گروه داده شود فقط براي 
آنكه ده ها فیلم پشت خط اكران مانده را بدون سرند فیلم ها به 

صورت محدود روي پرده بفرستند هدف غايي اين گروه است؟
اينكه بودجه اي هنگفت صرف اين گروه ش��ود تا تعداد زيادي 
كارمند به صور مختلف ارتزاق كنند و نشريه اي كم مخاطب براي 

گروه منتشر شود هدف نهايي است؟
هیچ ساختار مرتبط با اكران قوام نمي يابد مگر آنكه درباره میزان 

ارتباطش با مخاطب صادقانه شفاف سازي شود. 
 در جريان آزاد اكران به صورت روزان��ه آمار مخاطبان فیلم ها و 
میزان فضاي اكران هر كدام از فیلم ها به طور واضح پیش روي 
مخاطب است ولي هنروتجربه نزديك شش سال بعد از راه اندازي 

هنوز درباره میزان مخاطبانش به روز آمار نمي دهد. چرا؟
چه ايرادي دارد همگان بدانند فان فیلم هنروتجربه كه كلي تیزر 
تلويزيوني از آن پخش مي شود در همان پنج سانس گردشي كه 
دارد روزانه چقدر فروخته است؟ چه ايرادی دارد میزان مخاطبان 
روزانه فیلم هاي هنروتجربه به طور دقیق روشن شود؟ چه ايرادي 
دارد كه بدانیم در قبال میلیاردها هزينه اي كه براي هنروتجربه 

شده چقدر بازگشت سرمايه وجود داشته است؟
كار فرهنگي يك طرف قضیه است و ايجاد ارتباط با مخاطب طرف 
ديگر قضیه. تا ابد كه نبايد بودجه ه��اي هنگفت به هنروتجربه 
تزريق كرد و از آن سو شاهد سالن هايي با حداقل مخاطب بود. 

فرهنگ سازي بدون افزايش مخاطب معنا ندارد. 
روند فعلي هنروتجرب��ه كه هیچ داده اي از می��زان نفوذ به بدنه 
مخاطبان ارائه نمي كند بعید اس��ت كارك��رد فرهنگي خاصي 
هم داشته باشد. با در اختیار داشتن آمار نفوذ به دل مخاطب و 
دانستن سهم روزانه اين گروه از میزان مخاطبان سینماهاست كه 
مي توان برنامه اي جامع براي انحال يا اصاح اين گروه طراحي 
كرد. مديران هنروتجربه راستي را پیشه كنند بلكه در درازمدت 

هم كه شده اين گروه از تكرار مكررات رهايي يابد.

قائم مقام شبکه3 سيما مطرح كرد
 بت شکني در مستندهاي شبکه3 را

ادامه مي دهيم
قائم مقام شبکه3 سيما با اش�اره به رويکرد تازه اين شبکه 
در عرصه مستندسازي تأكيد كرد كه در اين مسير به دنبال 
شکستن بت هاي ساخته شده و از برخي شخصيت ها هستند. 
شبكه3 چند ماهي مي شود كه به شبكه اصلي تلويزيون تبديل 
شده است؛ از برنامه هاي س��رگرمي مثل »عصر جديد« كه اين 
شب ها در مرحله فینال است و »ستاره ساز« كه به تازگي پخش 
آن تمام شده گرفته تا برنامه هاي تركیبي و گفت وگومحور و حتي 
مسابقات و سريال ها. در اين میان قرار است روي بخش ديگري 
هم بیشتر تمركز شود كه حوزه مستند است. در اين چند وقت 
هم مستندهاي مختلف سیاسي- اجتماعي از اين شبكه پخش 
شده اس��ت كه تازه ترين و جنجالي ترين آنها مستند »قديس« 
بود كه پخش آن همزمان با سالروز درگذشت احمد شاملو، سر 
و صداي زيادي به پا كرد و حواشي جنجالي اين مستند تا چند 

وقت ادامه داشت. 
محسن يزدي كه پیش از اين و در واكنش به انتقادات از مستند 
»قديس« صراحتاً از پخش اين مستند دفاع و تأكید كرده بود 
مسیر تولید و پخش آثاري از اين دست استمرار خواهد داشت، 
در گفت وگو با مهر به صورت صريح به تش��ريح اين رويكرد در 
شبكه3 سیما پرداخت و گفت: من پنج س��ال در حوزه هنري 
با مستندس��ازان زيادي در ارتباط بودم و با بدنه مستندسازي 
در كشور آش��نا ش��دم. ظرفیت هاي خوبي در اين حوزه وجود 
دارد كه بخش��ي از آن بچه هايي هس��تند كه در حوزه كارهاي 
انقابي فعالند و در سطح ديگري هم بچه هايي هستند كه شايد 
سلیقه سیاسي ش��ان با ما يكي نباش��د اما آنها هم عاقه مند به 
كشورشان هستند، البته كساني هم هستند ولو اندك ولي براي 
جشنواره هاي خارجي فیلم مي سازند و حاضرند آبروي كشور را 

به يك جايزه بفروشند. 
به هرحال پیش از اين ما دوره اي در كش��ور داشتیم كه جريان 
مستند حرفه اي در دست افراد موس��وم به جريان روشنفكري 
بود و بچه هاي انق��اب در اين زمینه ظهور و بروزي نداش��تند، 
البته نمي خواهم بگويم اين جريان كًا يكدست بوده و همه شان 
گرايش هاي تند روشنفكري داشتند ولي به هر حال فضاي حاكم 

بر مستند حرفه اي، فضاي روشنفكري بود. 
وي درباره رويكرد اين ش��بكه در مستندس��ازي عن��وان كرد: 
قطعاً يكي از حوزه هاي ما شكستن بت هاي ساخته شده است. 
رويكردمان يك كار هیجاني نیست بلكه به چهره هايي كه منطقه 

ممنوعه بودند مي پردازيم.

پيمان قادري     یادداشت

    مستند

ارجمند: 
دولت بايد در مقابل مافياي موسيقي از حقوق مردم حمايت كند

اگر دولت و نهادهاي قدرت بخواهند مي توانند معضل مافياي 
موسيقي را برطرف كنند. طبيعتاً اقتصاد موسيقي به عنوان 
ق فقط در كشور ما وجود ندارد، كشورهاي  يك اقتصاد خاا
اطراف ما مثل تركيه يا كش�ورهاي عربي از همين مسئله 
بهره مي برند، در عين حالي كه منافع مردم تأمين مي شود. 
پیروز ارجمند از مديران سابق عرصه موسیقي با بیان مطلب باا در 
گفت و گو با فارس گفت: جريان هايي در موسیقي ايران وجود دارد 
كه سیاست ها و اقتصاد موسیقي را در كشور راهبري مي كنند. من 
واژه مافیا را با كمي احتیاط و اكراه به كار مي برم. يكسري گروه هاي 
مؤثر در موسیقي ايران هستند كه تاثیرگذار هستند و اين را منكر 
نیستم و در مورد اينكه اينها چه كساني هستند و چه كار مي كنند 

وارد بحث مي شوم. 
به عقیده وي هیچ گاه در تاريخ ايران، موس��یقي سرمايه پذير نبوده 
يعني نمي توانس��ت س��رمايه هايي از خارج را جذب كند اما امروزه 
موسیقي به جرياني سرمايه پذير تبديل شده است. سرمايه گذاراني 

هستند كه مي آيند و سرمايه خود را وارد عرصه موسیقي مي كنند 
و در نتیجه سود قابل توجهي را برداش��ت مي كنند. طبیعتاً وقتي 
كه چنین ش��رايطي پیش مي آيد، كلوني هايي شكل مي گیرند كه 
مي توانند براي روند سیاس��تگذاري و جريان س��ازي در موسیقي 

تصمیم بگیرند.
به گفته مدير كل سابق دفتر موسیقي ارشاد بخشي از اين جريان 
در قالب نهادهاي اجتماعي و انجمن ها فعالیت مي كنند و بخشي 
به صورت ش��ركت هاي خصوصي. يك نكته ديگ��ر اينكه ما يك 
مجموعه اي داريم كه من اس��م آن را »اين 10 نفر« گذاش��ته ام، 
يعني حدود 10نفر هستند كه در بیشتر نهادهاي تصمیم گیرنده 
فرهنگي- هنري حضور دارند و در تصمیمات آنها مؤثر هستند، به 
گونه اي كه اينها توانس��ته اند بارها به روش هاي خودشان جلوي 
يك تصمیم را بگیرند. اين جريان براي خ��ود من هم پیش آمده. 
بارها و بارها فشارها به حدي روي من زياد شد كه در زمان تصدي 

مديركلي دفتر موسیقي وزارت ارشاد مجبور به استعفا شدم. 
ارجمند با بیان اينكه اين افراد دوگانه سوز هستند، مي افزايد: اصًا از 
ويژگي هاي مافیا دوگانه سوز بودنشان است. اينها خود را به نهادهاي 
قدرت متصل مي كنند، بنابراين از رانت ه��اي دولتي و بودجه هاي 
شهرداري يا جاهاي ديگر اس��تفاده مي كنند تا به اين وسیله ايجاد 
رعب و وحشت در جامعه موسیقي بكنند تا اگر كسي از اهالي موسیقي 
بخواهد اعتراضي بكند، با توجه به اين قضیه و تهديد نهادهاي امنیتي 
از اعتراض يا پیگیري مطالبه خود صرف نظر كند در حالي كه چنین 
چیزي واقعیت ندارد و به هیچ وجه با هیچ نهاد امنیتي وابس��تگي و 

ارتباط ندارند و اين تنها يك نوع فرافكني است.

 روايت همسر شهيد مدافع حرم 
سيدجواد اسدي منتشر مي شود

نوبخ�ت،  ح�ديث��ه  خ�اط�رات  دري�ا«،  »تعزي�ه  كت�اب 
همس�ر ش�هيد مداف�ع ح�رم س�يدجواد اس�دي اس�ت ك�ه ب�ه 
مي ش�ود. منتش�ر  كاظم�ي  ش�هيد  انتش�ارات  توس�ط  زودي 

به گزارش فارس، تاريخ انقاب اس��امي مملّو از مردان مردي اس��ت كه با 
مال و جان خود جهاد كرده اند و در اين راه پرخطر، عاش��قانه، آيات الهي را 

تفسیر كرده اند.
حماسه س��ازان لش��كر عملیاتي 25 كربا، در دفاع از حرم و حريم حضرت 
زينب)س( و معصومین )ع( و ذريۀ مطهرش��ان در كشورهاي عراق و سوريه 
و... جانفشاني ها زيادي كرده اند.شهید عزيز »سیدجواد اسدي« دومین شهید 
اين خانواده است كه با زبان نوحه سرايي و عمل جهادي در راه خدا، وارد صحنۀ 
نبرد با تكفیري ها ش��د و- طبق رؤياي صادقه اي كه م��ادر بزرگوارش ديده 
بود- در حماسۀ مقاومت خان طومان، شهادت را به آغوش كشید و »عند ربهم 
يرزقون« شد و پیكر مطهرش پس از حدود 35 ماه به دامان خانواده بازگشت 

و با عطر جهادي اش، استان و شهر و محله را تطهیر كرد.

    کتاب


