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طی چند ماه گذشــته اخبار متعددی پیرامون عملکردها و 
کنشگری های فعاالن سیاسی در راستای انتخابات مجلس 
که در اســفندماه برگزار خواهد شد، شنیده شده و هر کسی 
از ظن خود اظهاراتــی را پیرامون حضور حداکثری مردم در 
انتخابات، وحدت و انسجام ملی و... بیان کرده است. این در 
حالی است که بسیاری از ما عادت کرده ایم موسم انتخابات که 
نزدیک می شود جریانات معتدل و میانه رو برای کشاندن مردم 
پای صندوق های رای و امیدوار ساختن آنان برنامه هایی مثل 
گفت وگوی ملی را کلید بزنند. یادمان نمی رود که حدود یک 
ماه پیش تعدادی از اصالح طلبان به دیدار وزیر کشور رفتند و 
پس از آن از تمایل خود برای دیدار با اعضای شورای نگهبان 
ســخن گفتند. با این حال اکنون نیز آقای محمدرضا عارف 
بحث گفت وگوی ملی را مطرح و ابراز داشته که جریان های 
سیاسی در راستای انتخابات بر میثاق  نامه گفت وگوی ملی 
توافق کنند. هر چند به نظر می رسد گفت وگوی ملی به این 
آســانی ها ممکن نشــود یا به نتیجه ملموس نرسد. چرا که 
مساله اساسی در باب انتخابات این نیست که آقای عارف با 
برخی علمای قم، وزیر کشور یا شماری از اصولگراها بنشیند 
و صحبت کند. صد البته که در دیــدار آقای عارف با بزرگان 
صحبت از همدلی، وحدت و پر کردن شــکاف ها، یکدستی 
و یکپارچگی در مقابل دشمن می شود. باید توجه داشت که 
سخنان کلی از این دست استقبال دلواپسان و جبهه پایداری 
را به همراه خواهد داشت و از آن حمایت می کنند. چون در 
حقیقت معنی این حرف ها این است که اصالح طلبان در هر 
صورت به هر شــکل در انتخابات شــرکت می کنند. این در 
حالی است که در این میان گمشده، مشکل و معضل اصلی، 
مطالبات رای دهندگان و بدنه اجتماعی اصالح طلبان هستند 
که به وسیله عملکردی از این دست که مورد وثوق دلواپسان 
قرار می گیرد و مجموعه عملکرد فراکسیون امید، نسبت به 
شرکت در انتخابات نگاه دیگری دارند. اگر امیدی می رفت که 
بخواهند در انتخابات شرکت کنند، آقای روحانی با اظهارات 
اخیرش تیر خالص را به آنها شلیک کرد. آقای عارف باید به 
واقعیت ها توجه بیشتر نشان دهد که اگر صحبت از وحدت 
ملی، گفت وگوی ملی و آشتی ملی می شود، باید برای پاسخ به 
مطالبات آن 24میلیون که در دوره های گذشته در انتخابات 
شرکت کرده و باعث گرمی آن شده اند، تحرک بیشتری نشان 
دهد تا اگر قهری با صندوق رای ایجاد شده، ناراحتی را کنار 
گذاشته و مثل انتخابات دوره گذشــته در این انتخابات نیز 
مشارکت کنند. اگر این شرایط ادامه داشته باشد دیگر هیچ 
سیاست ورزی نمی تواند چشمان خود را بر واقعیت ها ببندد. هر 
اندازه هم که اصالح طلبان از این دست ادبیات مثل گفت وگوی 
ملی و وحدت ملی استفاده کنند، بدون پاسخ به مطالبات بدنه 
اجتماعی شان، تاثیری روی کســانی که احساس نارضایتی 
دارند، نخواهد گذاشت. در نتیجه آقای عارف به عنوان رئیس 
فراکسیون امید، می تواند با شورای نگهبان و سران اصولگرا 
وارد این گفت وگو شوند تا حداقلی از چهره های شناسنامه دار 
اصالح طلبان وارد انتخابات شوند. اینها مسائل مهمی است 
که می تواند سرنوشت انتخابات را برای انتخابات رقم بزند نه 

شعارهای کلی مانند گفت وگوی ملی در قم یا تهران.

شهادت امام حسن مجتبی )ع( را تسلیت می گوییم

صفحه3

»آرمان ملي« از تغییر موسمي
  مواضع پایداري ها گزارش مي دهد

حمیدرسايی
 موافق ورود زنان
 به ورزشگاه ها!

»آرمان ملی«    از  اعتراض 
خانواده های مبتالیان گزارش می دهد 

قول  وزير   بهداشت 
برای درمان حادثه 

ديدگان لردگان

    عکس: آرمان ملی/ حجت سپهوند

صفحه      3

صفحه 3

صفحه2

صفحه      13
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محمدصادق جوادی حصار در گفت وگو با 
»آرمان ملی« مطرح کرد 
 شعار جوانگرايي؛ 
 پوشش به 
 میدان آمدن 
خود قالیباف

 سهیال جلودارزاده در گفت وگو با »آرمان ملی«:

نگاه عاشورایی به خشونت عليه زنان

در مسیر توسعه بهره گیری از تمامی سرمایه های انسانی به عنوان 
یک الزام شناخته می شود که مهم ترین راه برای بهبود و ارتقای سطح 
سرمایه انسانی، توانمندسازی آنهاست تا بدین وسیله نه تنها حس 
اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری در منابع انسانی شکل بگیرد بلکه 
این منابع به مزیت دائمی برای توسعه و عمران کشور بدل گردند. 
در این راستا، زنان بخش قابل توجهی از سرمایه های انسانی کشور 
را تشکیل می دهند که با توانمندسازی زنان می توان به یک اصالح 
اجتماعی دســت یافت و سایه خشــونت را از زنان به عنوان نیمی 
از جمعیت و مادر نیمه  دیگر جمعیت، برداشــت تا ضمن افزایش 
مشارکت اجتماعی زنان در سطح جامعه که الزمه توسعه و پیشرفت 
هستند بتوان تربیت نســلی سالم و ســازنده را برای آینده کشور 
داشت. بر این اساس، به منظور تحقق برنامه های توانمندسازی زنان 
تأمین امنیت و منع خشونت علیه آنها به عنوان یک الزام شناخته 
می شود. تا حقوق تضییع شده زنان در برابر مخاطرات و آسیب های 
اجتماعی تأمین گــردد و امکان بهره مندی شایســته و کارآمد از 
این سرمایه های انسانی در مســیر اعتال و توسعه خانواده، جامعه و 
کشور فراهم گردد. این باور و یقین که زنان توانمند می توانند سهم 
و نقش قابل توجهی در گردش چرخ توســعه کشور داشته باشند 
هم اینک در کشورهای اســالمی مورد پذیرش و تأیید قرار گرفته 
اســت به طوری که در کنفرانس مبارزه علیه خشونت زنان که در 

بغداد باحضور نمایندگان ده ها کشور مسلمان برگزار شد، برنامه ها 
و دستاوردهایی که کشورهای اسالمی در راستای منع خشونت و 
مبارزه علیه عوامل شکل دهنده و ترویج دهنده خشونت علیه زنان 
داشتند مطرح گردید که با توجه به اشــتراکات ارزشی، مذهبی و 
فرهنگی این کشورها می توان به عنوان یک الگوی موفق در میان 
جوامع اسالمی به شایســتگی از آنها بهره برد. در همین راستا، به 
عنوان نمونه در کشور عراق روز اول صفر را که مصادف با سخنرانی 
تاریخی حضرت زینب)س( در دربار یزید بود به یاد این بزرگ بانوی 
اسالم به نام روز اســالمی مبارزه علیه خشونت نامگذاری کرده اند. 
روزی که در آن حضرت زینب)س( به رغم مصائب و مصیبت های 
وارده با سرافرازی، استقامت و صالبت ستودنی توانست از اندیشه و 
آرمان های اسالم و شریعت و حقانیت جهاد عاشورایی امام حسین)ع( 
و یارانش دفاع کند. نامگذاری یک روز به موضوع زدودن خشونت 
علیه زنان می تواند اهمیت و ارزشمندی جایگاه زنان را دو چندان 
کند و با نمادسازی برای این موضوع اعتبار و هویت بخشی هرچه 
بیشتری به جایگاه زنان، مطالبات و حقوق آنها داد. باید درنظر داشت 
که اسالم نقش تمدنی در وارد کردن زنان در فعالیت های فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی داشته که تاریخ آن را به گواه اثبات می کند و در 
تبعیض هایی که علیه زنان بوده، برخالف آنچه اقلیتی بیان می کنند 
به هیچ وجه نمی توان هیــچ اتهامی را متوجه دین مبین اســالم 
دانست بلکه کوتاهی ها برخاسته از عملکرد سطحی و کم توجهی 
به موضوعات زنان در ســالیان متمادی بوده است که مطمئنا این 
نامگذاری همگام با کشورهای اسالمی می تواند دقت و توجه بیشتری 

را به سوی موضوعات مرتبط با تأمین امنیت زنان فراهم نماید.

سیده فاطمه ذوالقدر
نماینده مجلس دهم

بایدها و نبایدهای مدیریت   بحران در حادثه لردگان 

حادثه روستای چنارمحمودی لردگان توجه افکار عمومی داخلی و 
حتی رسانه های خارجی را برانگیخته است. در عین حال مسئوالن 
بخش های مختلف قضائی و اجرائی مانند وزیر بهداشت و همچنین 
نمایندگان مجلس در این زمینه ورود کالمی و عملی داشته اند. این 
حادثه از ابعاد مختلف قابل تحلیل است. اوال؛ وجود اینگونه حوادث 
می تواند نشان دهنده خأل نظارتی در یکی از حساس ترین بخش های 
نهادهای عمومی یعنی بهداشت و ســالمت افراد باشد. ما در این 
خصوص حوادث مشابهی از جمله خون های آلوده را قبال داشتیم. با 
لحاظ اخبار واصله گفته می شود که استفاده از یک سرنگ در رابطه 
با افراد مختلف بسترساز این حادثه اسفبار می باشد که موجب بروز 
ویروس اچ آی وی با معیاری 20 برابر معیار متعارف یعنی قریب 24 
نفر در میان یک جمعیت هزار و 500 نفری شده است که اگر بخش 
نظارت در اداره بهداشت و درمان شهرســتان لردگان به وظایف 
خود عمل می کرد ما امروز شاهد چنین چالشی نمی بودیم. ثانیا، 
این نوع حوادث که به گونه ای نشــان دهنده بحران های ناگهانی 
است، باید در چارچوب مدیریت بحران به محض انتشار این خبر 
مورد مدیریت قرار می گرفت. واکنش مقامات رسمی باید براساس 
واقعیات دارای استدالل معین و توجیهات واحد و مبتنی بر حقایق 
امر می بود. ظاهرا برخی از مقامات شهرســتان در واکنش به این 
حادثه و اعتراض مردم اشــاره داشــته اند که راه ورود این ویروس 
مرتبط با یک رفتار خاصی است که ظاهرا به نوعی ایشان درصدد 

رفع اتهام از اداره متبوعه بوده اند که اگر با تشکیل مدیریت بحران 
از همان ابتدا واکنش های رسمی را هماهنگ و همسان و متناسب 
می نمود، اعتراض قطعا بــا رویکرد منطقی تا بدین جا کشــیده 
نمی شد. ثالثا، از بُعد حقوقی باید به محض کشف حادثه با عنایت 
به اهمیت موضوع در سطح استان، مقامات قضائی ورود کرده و با 
انجام تحقیقات کارشناسی ازهمان ابتدا بستر ارتقای امید مردم را به 
توجه و واکنش مربوط به این موضوع فراهم می نمودند هرچند اشاره 
شده که مقامات قضایی مبادرت به اقدامات مرتبط با انجام تحقیقات 
نموده اند اما با عنایت به وسعت حادثه و واکنش های مردمی به نظر 
می رســد که باید در چارچوب قوانین موجود از طریق احاله این 
پرونده به تهران ارجاع شود و قضات متخصص با استفاده از جلب 
نظر کارشناسان، نسبت به مورد، تحقیقات مقدماتی را با جدیت آغاز 
کنند. رابعا، با مطالعه مجموع برآیند اعتراضات و افزایش و تعمیم آن 
به بخش وسیعی که موجب یک تحرک وسیع در منطقه شده است، 
نظام قضائی و مسئوالن استان باید با عنایت به این مطلب که وقتی 
در پی بروز این حادثه و شایعات مربوطه برخی از مقامات براساس 
وظایف محوله می بایستی پاســخگوی سواالت مردم باشند بدون 
هماهنگی مطالب مختلفی را مطرح کرده اند که نهایتا شعله اعتراض 
به حدی افزایش پیدا کرد که از جنبه محلی به سطح وسیعی دچار 
افزایش شد، با نوعی مدیریت از همان ابتدا در چارچوب روش های 
اداری، با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان قضائی، انتظامی 
حتی نمایندگان افراد معترض و نهایتا مسئوالن فرمانداری موضوع 
را با آسیب شناسی مورد مطالعه قرار می دادند تا مشخص گردد این 

حادثه چگونه به وجود آمده است. 
ادامه صفحه 7

علی نجفی توانا
حقوقدان- استاددانشگاه

  صفحه 5

نجابت كارگران   سبب 
سوءاستفاده شد

   وزرا تعهد دارند 30درصد 
   مدیریت ها با زنان باشد

   مگر شاخص خط فقر 
   به اعالم رسمي دولت نياز دارد؟

اثرات روانی عدم انتشار اخبار روستای چنارمحمودی

هر زمان که یک خبر ناگوار در جامعه منتشر می شود، طبیعتا آثار مخرب 
روانی روی ذهن مردم خواهد گذاشت. نمونه این اخبار را می توان در چند 
روز گذشته و در رابطه با روستای چنارمحمودی  و ابتالی برخی از اهالی این 
روستا به ویروس HIV مشاهده کرد. آنچه که در روزهای گذشته از اخبار 
مربوط به این روستا فقط شنیده ایم باعث ایجاد ترس و دلهره در جامعه شده 
است؛ در حالی که مسئوالن کشور از واکنش به این اخبار که به شکل وسیعی 
در شبکه های اجتماعی و بعضا به غلط و از سر بی اطالعی دست به دست 
می شود، پرهیز می کنند و هنوز هیچ کسی نمی داند اصل ماجرا چه بوده و 
این افراد چطور به بیماری ایدز دچار شده اند، حتی آمار دقیقی از مبتالیان به 
این ویروس منتشر نشده است. کار دشواری نبود که وزارت بهداشت و درمان 
با همکاری رسانه های رسمی کشور، در ابتدا به این خبر واکنش نشان می داد 
و با اطالع رسانی سریع و شفاف  ذهن جامعه را در رابطه با این اتفاق روشن 
می کرد، نه اینکه وقتی با حجم بسیار باالیی از اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی و حقیقی روبه رو شدند، آن زمان وزیر بهداشت به این اخبار واکنش 
نشان دهد و از عملکرد مجموعه خود دراین رابطه دفاع کند، در حالی که کار 
از کار گذشته باشد. نکته دیگر دراین شرایط، ما فرصت اطالع رسانی درست 
و مفید را درباره بیماری HIV و موضوعات مرتبط با آن را از دست دادیم. اینکه 
چطور می شود که ویروس ایدز با یک دستگاه تست قند خون به افراد منتقل 
شود و در یک فاصله زمانی کوتاه این بیماری خودش را در افراد نشان دهد 
از نظر علمی مورد تایید نیست، در حالی که خیلی ها می گویند زمان تست 
قند خون قبل تر بوده و... که همه این گفته ها در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی است. زمانی که این مولفه ها در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند، ما با 
حجم وسیعی از نگرانی ها و دلهره ها در مواجهه با این اخبار روبه رو خواهیم 
شد. ایدز به دو شکل مسائل جنسی محافظت نشده یا استفاده از سرنگ  آلوده 
مشترک منتقل می شود و وقتی مردم روی این دو عامل تمرکز می کنند و 
چون اطالعات دقیقی از این اخبار ندارند، آن زمان اســت که جامعه یک 
برچسب غلط به مردم این منطقه می زند. باید منتظر باشیم که نهادهای 
ذی ربط درباره این اتفاق اظهارنظر کنند و مردم از قضاوت و انتشار اخبار 
مخرب در فضای مجازی خودداری کنند، چون این بزرگترین کمک به اهالی 
روستای چنارمحمودی است. هرچه در زمینه اطالع رسانی درست و رسمی 
تاخیر صورت بگیرد می تواند بار روانی مخرب تری را برای مردم این منطقه 
و کل کشور به همراه داشته باشد و ماندگاری این برچسب بیشتر خواهد 
شد، چون ما توان مدیریت فضای مجازی و انتشار اخبار غیرواقعی را نداریم 
و انتشار اخبار در فضای مجازی جلوتر از رسانه های رسمی ماست. متاسفانه 
یک رقابت ناخواسته در میان مردم در انتشار سریع تر اخبار بد و ناگوار به 
وجود آمده و اشکال این موضوع در عدم شناخت ما در کلیت خبر و انتشار آن 
در فضای بی   در و پیکر شبکه های اجتماعی است. در این شرایط باید اتفاقی 
که برای مردم این روستا رخ دهد توانمند سازی روانی اجتماعی مردم این 
منطقه است. هرچند که با ایدز هم می شود زندگی کرد، اما چون این بیماری 
درمان ندارد، طبیعتا روی زندگی عادی مردم تاثیر منفی می گذارد و مردم 
به مبتالیان به بیماری ایدز یک واکنش منفی نشان می دهند. مسئوالن نیز 
بدون هیچ  مالحظه ای پای کار بیایند و سریع تر با اخبار درست ذهن جامعه 
را در قبال این اتفاق تلخ روشن کنند و ادامه این روند با آثار مخرب و التهابات 
زیادی همراه خواهد بود. البته این کار راحتی نیست، چون این موضوع برای 
مردم آن منطقه بحران است و باید سریع تر موضوع به درستی اطالع رسانی 

و اقدامات روانی روی ذهن مردم روستا انجام شود. 

سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایروانی در دادگاه پرونده »گروه عظام«:

 قاچاقچی 
نیستم

من تحريم ها را با رشادت دور زدم! 

در خصوص تعریف و دایره شمول جرم سیاسی از ابتدای انقالب مورد مناقشه 
بوده است. بر اســاس اصل 168 قانون اساسی صراحتا اذعان داشته که جرائم 
سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه عمومی با حضور هیات منصفه رسیدگی خواهد 
شد. از همان سال 1358 جرم مطبوعاتی تعریف شد. قانون مطبوعات با افت و 
خیزهای خاص خود نوشته شد هیات منصفه جرم مطبوعاتی تشکیل شد اما 
جرم سیاسی تعریف ناشده از همان ابتدا باقی ماند. هر سه قوه، قوه قضائیه به 
عنوان تهیه کننده لوایح قضایی، قوه مقننه به عنوان آنچه که نمایندگان قانون 
در قالب طرح به مجلس ارائه می نمایند، قوه مجریه به عنوان قوه ای که تهیه 
لوایح را بر عهده دارد. ظرف 40 سال گذشته هراز گاهی در تعریف جرم سیاسی، 
دادگاه و هیات منصفه ورود پیدا کردند همیشه ناموفق بودند. تا اینکه سرانجام 
حدود یک سال قبل جرم سیاسی تعریف و دادگاه و هیات منصفه آن نیز تعریف 
و تعیین شد،اما تا این لحظه یک دادگاه نسبت به این عنوان جرم سیاسی برگزار 
نشده است. این مساله باز می گردد به نوع نگاهی که نسبت به فعالیت سیاسی 
مطرح است. در قانون مجازات اسالمی در مواد 499 و 500 به بعد جرایم امنیتی 
تعریف شده است.همچنین برخی سیاســیون تحت عنوان امنیتی محاکمه 
شدند. علت آن نیز نوع نگاه به فعالیت برخی آنهاست. مخالف اگر برابر قانون 
برانداز باشد، مخالف است اما اگر برانداز نباشــد فعال سیاسی است. اگر نگاه 
مسئوالن به فعالیت در قالب قانون اساسی تغییر کند که مجاز بداند یک فرد 
از حقوق شهروندی کامل برخوردار شــود باید همه ارکان آن مورد قبول قرار 
گیرد. لذا تفاوتی میان اصل 4 با اصل 99، 168 نباید باشد. همان گونه که نهاد 

شورای نگهبان را به عنوان یک نهادی در قانون اساسی قبول داریم باید اصل 
168 قانون اساسی را قبول داشته باشیم که در آنجا صراحتا اعالم می دارد به 
جرائم سیاسی در داگاه عمومی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. از زمانی 
که آیت ا... سیدابراهیم رئیسی در راس قوه قضائیه قرار گرفتند ایشان وعده های 
بسیار خوبی تااینجا داده اند. همچنین نگاه بسیار خوبی به مسائل دارند، چه در 
بخشنامه که البته ایشان متاسفانه دراین بخش فعال تر بوده اند تا مساله اجرا، اما 
امیدواریم که در هر قالبی که ایشان می خواهند داشته باشند بخش گفتمانی 
ایشان و آنچه که به صورت بالقوه مطرح می دارند آن را به بالفعل مبدل نمایند. 
یعنی اگر رسمااعالم می دارند که باید حقوق کارگر پرداخت گردد و حرف کارگر 
شنیده شود. لذا زمانی که ایشان مساله ای را مطرح می دارند اسباب آن را نیز 
فراهم نمایند. یعنی دادگاه آن نیز باید مهیا شود. در خصوص جرم سیاسی تمام 
اسباب آن منهای اراده اش فراهم است. در تعریف جرم سیاسی گفته شده باید در 
دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی شود. دادگاه عمومی آن نیز موجود است گفته 
شده با حضور هیات منصفه صورت گیرد که هیات منصفه آن نیز موجود است. 
اما اراده  آن تاکنون مغفول مانده است. امیدواریم با توجه به تاکیداتی که آیت ا... 
رئیسی داشته اند نگاه امنیتی به جرم سیاسی  هم در عمل اصالح شود تا کسانی 
که قانون اساسی را قبول دارند اما انتقاد دارند در قالب قانون فعالیت کنند. اما اگر 
چنین افرادی مرتکب افعالی شده اند که باید با آنها برخوردی صورت گیرد، باید 
در چارچوب جرم سیاسی با آنها برخورد و دادگاه سیاسی با حضور هیات منصفه 
تشکیل شود. چنین جامعه ای نشان می دهد که پویاست. این اشکال وجود دارد 
در جامعه ای که همه سیاسی فکر می کنند. همچنین بیش از 30 انتخابات برگزار 
کرده است قابل قبول نیست که بگوییم دراین جامعه فعال سیاسی وجود ندارد. 
اگر فعال سیاسی در یک جامعه نباشد آن جامعه بسته است. امیدواریم محاکم 

دادگستری توصیه آیت ا... رئیسی را به عنوان تغییر نگاه عملی کنند.

دادگاه جرم سياسی از وعده تا عمل

نعمت احمدی
حقوقدان



ایران با دو شـاخصه ایرانی و اسـامی تاریخی پر فراز و نشـیبی کـه دارد و هر 
دو مکتب ایرانیت و اسـامیت در سـاختار جامعه امروز فراموش شـدنی نیست 
و هیچ کـدام از این دو مکتب نتوانسـته اند به صـورت مطلق بـر دیگری چیرگی 
پیدا کنـد. بنابرایـن حکومـت و سیاسـتمداران می دانند که بـدون ایـن دو بال 
نمی توان سـرانجامی خـوش را برای جامعه متصور شـد. نظم جدیـد بین الملل 
با تکیه بر فناوری و تکنولوژی جوامع کم تر توسـعه یافته را تحت تاثیـر قرار داده 
اسـت و به عبارتی موافق و مخالف هـر حکومتی در نظام بین الملـل تاثیرگذاری 
توامـان دارند آن چـه واضح و مبرهن اسـت اینکه جوامـع تحت تاثیـر داده های 
متضاد گونـه قـرار گرفته انـد و یکـی از نگرانی های عمـده حکومت هـا واقعیت 
تاثیرپذیـری مردمانشـان اسـت. حکومت ها تحـت تاثیر فضـای رقابتـی نظام 
بین المللـی قـرار گرفته انـد و منافـع پایدارشـان آن گاه بـرآورده می شـود کـه 
نسـبت به این نظـم بین الملـل رفتـاری متناسـب با ایـن نظم داشـته باشـند. 
واقعیت این اسـت کـه بافت خاورمیانـه بر مدار وابسـتگی به قدرت های سـنتی 
و نوظهـور جوامع بین الملـل قـرار دارد و به نوعی این وابسـتگی پیـدا و پنهان بر 
همـگان آشـکار شـده اسـت حکومت ها بر سـر منافع شـان بـا هیـچ حکومتی 
تعـارف ندارند و بـه همیـن دلیل اسـت که در سیاسـت دوسـتی و دشـمنی ها 
پایدار نیسـت چرا کـه منافع ملی بـه عنوان یـک اصل ثابـت در بازه هـای زمانی 
مختلف تعیین می کند کـه چه رفتاری باید داشـت. ایـران هم بـه مانند جوامع 
توسـعه یافته عمق اسـتراتژیک دفاعی اش را گسترش داده اسـت و این واقعیت 
به مـذاق بازیگران منطقـه ای و جهانـی خوش نیامـده اسـت، اما اگر قرار اسـت 
هرگونه اسـتحکام دفاعی با پشـتوانه مطمئـن مردمی همـراه باشـد باید درک 
درسـتی از زیر پوسـت جامعه داشـت. وقتی رضایت عمومی در فضای مطلوبی 
باشـد آنگاه می تـوان اسـتراتژی های گوناگون را بـه صحنه نمایـش بین المللی 
آورد. مخالفان می دانند که اگر نتوانند رویارویی مسـتقیم داشـته باشـند تغییر 
روش و منش می دهنـد به همین دلیل اسـت که عناصـر اعتماد و بـاور عمومی 
مطلوب یکـی از پایه های امنیـت در راسـتای منافع ملی اسـت به عنـوان مثال 
تظاهرات مـردم عراق از سـوی هر جریـان درونی و بیرونی طراحی شـده باشـد 
اما در اخبـار بین المللی تظاهـرات را تحت عنـوان وجود فسـاد، ناکارآمـدی و... 
عنـوان می کننـد. بایـد پذیرفت که بـه دلیل نـوع سیاسـت های حاکم آسـیب 
پذیـری برخی جوامـع باال رفته اسـت. وقتی دشـمن به درسـتی دشـمنی دارد 
چرا دوسـت ها به درسـتی دوسـتی نکنند؟ مردم بـه عنوان تکیـه گاه مطمئن و 
فضای امـن حکومت ها می باشـند. چطـور و چگونه می شـود رضایـت عمومی 
این تکیـه گاه مطمئـن را بـه دسـت آورد؟ فشـنگ ها تمام شـدنی هسـتند اما 
مردم تمـام شـدنی نیسـتند بنابراین الزم اسـت کـه در هـر موضوعـی تعادل، 
تناسـب و توازن مردم و قـوای حکومتی موجودیت داشـته باشـد. نکته مهم این 
اسـت که در کنار پروپاگاندای رسـمی، پروپاگاندای غیر رسـمی به همان میزان 
قـدرت تاثیرگـذاری دارد. و فناوری و تکنولـوژی در قالب شـبکه های اجتماعی 
بـه معنـی و مفهـوم واقعی کلمـه عبـارت هـر شـهروند یـک خبرنـگار را ایجاد 
کرده اسـت. به عنـوان مثـال در اعتراض هـای مردمـی اینترنت قطع می شـود. 
پیـام قطعی این اسـت کـه در کنـار قدرت رسـمی حکومت هـا قـدرت نوظهور 
دیگری به نـام شـبکه های اجتماعی تولید شـده اسـت و همیـن موجب برخی 
نگرانی هـا می شـود. سـوال کلیدی این اسـت کـه این تـرس را چطـور و چگونه 
باید حـل و فصل کـرد؟ همان طـور که می دانیـد ترس تفکـر را می خـورد و هنر 
سیاسـتمداران بـه این اسـت که بـا ترس ها روبـه رو شـوند و برای رونـد طبیعی 
حرکت جوامع امروز، نسـخه ای متناسـب بپیچنـد. نکته پایانی اینکـه به همان 
میـزان که قدرت هـا خودشـان را تقویـت می کنند قـدرت نوظهور شـبکه های 
اجتماعی نیز پیوسـته در حال تقویت اسـت و ایـن دوگانه قدرت اگـر یکدیگر را 

درک نکننـد در نقطـه ای از زمان و مـکان یکدیگر را قطـع می کنند. 

چراییهراسحکومتها
ازقدرتشبکههایاجتماعی؟

2    سیاسـت  

جانشین وزیر دفاع گفت: ۶۰هزار 
آمریکایی در اطراف کشور ما حضور 
دارند و آنها قطعا این عقانیت را دارند 
که اقدامی علیه ما نکنند و می فهمند که 
تجهیزات و امکاناتی می سازیم و استفاده 
می کنیم که توانسته هواپیماهای بدون 
سرنشین آنها را سرنگون کرده و یا پهپاد 
آنها را بنشانیم. سردار تقی زاده تصریح 
کرد: ما امروز جزو کشور های برتر در 
عرصه فناوری کنترل و شناسایی و انهدام 
پهپاد هستیم و رادارها و سیستم های 
میکروالکترونیک بسیار پیشرفته ای 
داریم؛ همچنین در بحث ساخت 
نستیم  توا نیز  پیمای جنگنده  هوا
جنگنده پیشرفته کوثر را تولید کنیم. 
وی اضافه کرد: در حوزه ساخت بالگرد 
و ناوچه و قایق های تندرو هم کارهای 
بزرگی انجام شده و تحول بزرگی در 
تکنولوژی های روز داشته ایم؛ البته قرار 
نیست ما چیزی بسازیم که آنها دارند 
بلکه خواست و نیاز خود را تولید می کنیم 
و دیدید که پهپاد جاسوسی آمریکا 
چگونه با تجهیزات بومی شناسایی و 

سرنگون شد. 

سرنگونی 
پهپاد آمریکا 

با تجهیزات ایرانی

یکشنبه 
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سال  سوم 
a شماره   558 r m a n m e l i . i r

معاون پارلمانی رئیس جمهور با 
اشاره به خبر بررسی تشکیل وزارت 
بازرگانی در شورای نگهبان گفت: وقتی 
طرحی مطرح می شود قاعده حقوقی 
این است که نمایندگان طرح را به 
دولت اعام می کنند، معاون پارلمانی 
آن را بررسی و به دولت اعام می کند. 
بنابراین قاعده کلی، این روند برای 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم انجام 
شد. حسینعلی امیری افزود: زمانی که 
طرح برای ما ارسال شد، ما هم نظرات 
دستگاه های مختلف را گرفتیم و در 
دولت به بحث گذاشته شد و در نتیجه 
دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت 
کرد و این طرح هم به تصویب مجلس 
رسید و توسط ریاست مجلس به شورای 
نگهبان ارسال شد اما نمی دانیم نظر این 
شورا چه خواهد بود. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا ممکن است شورای نگهبان 
در خصوص بار مالی این مصوبه و تشکیل 
وزارتخانه جدید مباحثی را مطرح کند، 
اظهارکرد: به این علت که احتماال 
بار مالی داشته باشد، دولت بار مالی 
اجرای این مصوبه را به عهده گرفته و لذا 
موضوع خاف اصل ۷۵ بودن مصوبه 

مجلس منتفی است.

دولت بار مالی وزارت 
بازرگانی را به عهده 

گرفته است

سـیدمحمود علـوی وزیـر اطاعـات 
در پیامـی فرارسـیدن هفتـه پربرکـت و 
باشـکوه نیـروی انتظامـی را بـه سـردار 
سـرتیپ حسـین اشـتری فرمانده نیروی 
انتظامـی، فرماندهـان، پرسـنل فـداکار و 
سـربازان خـدوم آن نیرو کـه با فـداکاری 
و اطاعـت از فرامیـن مقام معظـم رهبری 
)مدظله العالـی( همواره صفحـات زرینی 
بـر افتخـارات خـود می گشـایند، تبریک 
گفـت. وی ضمـن آرزوی توفیـق بـرای 
فرماندهـان و پرسـنل نیـروی انتظامـی 
و گرامیداشـت یـاد شـهدای آن اظهـار 
داشـت: در دورانی که دشـمنان بدطینت 
و بدسرشـت تمامی ارزش هـای واالی این 
نظـام الهی را نشـانه رفتـه و بـا بهره مندی 
از همـه امکانـات تهاجمی درصـدد ضربه 
زدن بـه کیـان ایـن مـرز و بـوم هسـتند، 
حضور هوشمندانه و مقتدرانه سلحشوران 
پیشـگام نیروی انتظامی با جانفشـانی و از 
خودگذشـتگی مثـال زدنی چنان سـدی 
اسـتوار تمامی دسیسـه ها را نقـش بر آب 
می کنـد و حقیقتاً می بایسـت به داشـتن 
چنیـن سـربازان پرافتخـار برخـود بالید.

حضور 
هوشمندانه ناجا 
دربرابر دشمنان

آرمـان ملی: نخسـتین جلسـه بررسـی سیاسـت های 
اباغـی مقام معظـم رهبری در خصـوص نظـام قانون گذاری 
کشـور با حضور رئیس مجلس شورای اسـامی و نمایندگان 
مجمع تشـخیص مصلحت نظام، شـورای نگهبان، دولت، قوه 
قضائیـه، مرکز پژوهش هـای اسـامی مجلـس و نمایندگان 
مجلس برگزار شـد. پس از این نشسـت علـی الریجانی گفت 
کـه برگـزاری ایـن جلسـه جهـت تبییـن و تشـریح وظایف 
مختلف دسـتگاه ها و هماهنگی برای اجرای این سیاسـت ها 
بسـیار مفید و سـازنده بـود. رئیس مجلس شـورای اسـامی 
سیاسـت های کلـی نظـام قانون گـذاری را فرصتـی بـرای 
سـاماندهی نظـام قانون گـذاری کشـور دانسـت و افـزود: 
براسـاس سـند قانون اساسـی اجرای این سیاسـت ها مبنای 
وظایـف ذاتی قـوای مختلف اسـت. ایسـنا نوشـت؛ الریجانی 
گفـت: »مجلـس شـورای اسـامی مبنـای قانون گـذاری در 
کشور است، اما در کنار آن شـوراهای مختلفی نیز هستند که 
بخشـنامه صادر می کنند و مقـررات گذاری انجـام می دهند 
که بـرای برخـی از آن هـا توجهاتی صـورت گرفتـه و برخی از 
آن ها باید نظم بهتـری یابند. در این جلسـه برخـی از مواردی 
مانند اصـل ۴ قانون اساسـی برعهده شـورای نگهبان اسـت و 
اگر مقررات کشـور خـاف قانون و شـرع قـرار گیـرد، فقهای 
شـورای نگهبـان آن را بررسـی می کننـد و نظـر می دهنـد. 
وی همچنین خبـر داد: »در مجمـوع به این نتیجه رسـیدیم 
کـه ایـن جلسـات ادامـه پیـدا کنـد و کارگروهـی بـا حضور 
نمایندگانـی از مرکـز پژوهش هـا، معاونـت قوانیـن مجلس، 
معاونـت حقوقـی رئیس جمهـور، شـورای نگهبـان، مجمـع 
تشخیص مصلحت نظام حضور داشـته باشند که پیشنهادات 
آن ها در جلسـه بعدی که تا یـک ماه آینـده خواهد بـود مورد 
بحـث و بررسـی قـرار گیـرد. بخش هایـی کـه نیـاز بـه قانون 
دارد بایـد قانـون جدیـد بـرای آن هـا نوشـته شـود و برخـی 
هـم رویه هـای داخـل قوا اسـت کـه بایـد بـه آن توجه شـود. 

الریجانـی در خصـوص ارائه الیحه بودجه سـال آینده کشـور 
بر مبنـای سیاسـت های جدید از سـوی دولت گفت: شـورای 
نگهبان در این زمینـه نظر تفصیلی دارد که اصـوال لوایحی که 
شـاکله آن در مجلس تغییر می کند مورد ایراد قـرار می گیرد، 
امـا در خصـوص ارائه الیحـه بودجـه سـال آینده کل کشـور 
فعا مبنای ما تفسـیر شـورای نگهبان اسـت. رئیس مجلس 
شـورای اسـامی همچنین گفت: برخی سیاسـت های نظام 
قانون گـذاری نیـاز به قانـون دارد، کـه باید سـازوکار جدیدی 

بـرای آن هـا اتخاذ شـود. 
 تشکیل کارگروه 

عباسـعلی کدخدایـی در حاشـیه اولین نشسـت بررسـی 
سیاسـت های نظـام قانون گـذاری کشـور در مجلـس 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه سیاسـت های کلـی نظـام 
قانون گـذاری ، نقشـه راهبردی اسـت، گفـت: دسـتگاه هایی 
کـه در مسـیر قانون گـذاری هسـتند اعـم از مجلـس، دولت، 
قوه قضائیـه، شـورای نگهبـان و مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام در بخش هایی از این سیاسـت ها نقـش دارند و قرار شـد 
کارگروهی تشـکیل شـود و هـر چه سـریع تر نظریات خـود را 
جمع بندی کنند تا در جلسـه بعد بررسـی شـود. وی افزود: ما 
در حوزه قانون گذاری اشـکاالت متعددی داریم در بحث تعدد 
مراجع قانون گـذاری همچنین برخـی ابهاماتی کـه در برخی 
قوانین مان وجـود دارد و شـیوه قانون گذاری کـه امیدواریم در 
این شـورایی که اولین جلسـه آن تشکیل شـد این سیاست ها 
هر چـه زودتر مراحـل اجرایی خود را سـپری کند. سـخنگوی 
شـورای نگهبان گفـت: در این جلسـه همچنیـن در خصوص 
سیاسـت های مرتبـط بـا شـورای نگهبـان نیـز یـک بخـش 
مربوط بـه نظـرات فقهی اسـت کـه فقهـای شـورای نگهبان 
دارنـد و اعـام نظرهایی که طبـق اصـل ۴ قانون اساسـی باید 
از سـوی آنـان انجام بگیرد قرار شـد بررسـی بیشـتری صورت 
بگیـرد و همچنین در خصـوص اصـل ۷۵ و انطبـاق و مغایرت 

مقررات با قانون اساسـی و موازین شرع باید سـازوکار جدیدی 
پیش بینی شود که در این جلسه روی آن بحث شـد. وی افزود: 
ما در شـورای نگهبان کارگروه های خاصی را تشـکیل دادیم و 
همکاری ها جهـت اجـرای این سیاسـت ها انجام خواهد شـد 
کـه پـس از بررسـی ها نتایـج آن اعـام می شـود. کدخدایـی 
در خصـوص لـزوم قانونـی شـدن سیاسـت های کلـی نظـام 
قانون گـذاری کشـور گفـت: برخـی از این سیاسـت ها نیـاز به 
قانون گـذاری دارد و برخـی نیـاز به اصـاح قوانیـن موجود که 

مجلـس شـورای اسـامی در آن نقش اصلـی دارد. 
 بررسی  در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

رئیـس کمیسـیون تدویـن آیین نامـه داخلـی مجلـس 
گفت: نشسـت این کمیسـیون بـرای بررسـی سیاسـت های 
کلی نظـام قانون گـذاری  کشـور در مجلس شـورای اسـامی 
برگـزار می شـود. غامرضا کاتـب افزود: سـعی خواهیـم کرد 
در ایـن نشسـت که بـا حضـور نماینـدگان نهادهـای مختلف 
قـوای سـه گانه برگـزار می شـود ابعـاد ایـن سیاسـت ها را 
بررسی و پیشـنهادهای ارائه شـده را تدوین نماییم. وی گفت: 
سیاسـت های کلی قانون گذاری  پیامدهای بسیار ارزشمندی 
بـرای نظـام دارد کـه موجـب ثبـات در نظـام قانون گـذاری  و 
شـفافیت در قانـون و تامین کننـده منافـع ملی نظـام و مردم 
خواهد بـود. وی افـزود: مصمم هسـتیم همه ۱۷ بنـدی که در 
این سیاسـت ها از سـوی مقام معظم رهبری اباغ شـده است 
را عملیاتـی کنیـم. کاتـب گفـت: بـا اجـرای این سیاسـت ها 
تصمیمـات منسـجمی در قانون گـذاری  اتخـاذ خواهد شـد. 

  نقش سیاست های کلی نظام قانون گذاری
معـاون قوانیـن مجلـس در حاشـیه جلسـه بررسـی 
سیاسـت های نظـام قانون گـذاری کشـور گفـت: بـا برگزاری 
کارگروه های مختلف سعی می کنیم سـازوکارهای جدیدی را 
برای اجرای این سیاسـت ها در مجلس در نظر بگیریم. حسین 
میرمحمدصادقی با اشـاره به نقـش محوری مجلس شـورای 
اسـامی در تدویـن و تصویـب قوانیـن افـزود: سـعی خواهیم 
کرد تـا چند ماه آینـده شـیوه های اجرایی سیاسـت های نظام 
قانون گذاری کشور را مشـخص کنیم. وی گفت: اجرایی کردن 
این سیاسـت ها نیـاز به تغییراتـی در برخـی از مـواد آیین نامه 
داخلـی مجلـس دارد کـه تـا پایـان سـال آن شـاءا... شـاهد 

سـازوکارهایی بـرای اجـرای آن خواهیـم بود.

دسـتورالعمل »تنقیح قوانیـن و مقررات قضایی« از سـوی 
رئیس قوه قضائیه اباغ شـد. ایلنا نوشت؛ این دسـتورالعمل در 
اجـرای بنـد ۱۵ سیاسـت های کلی نظـام در خصـوص امنیت 
قضایی اباغـی 8۱/۷/28 مقام معظم رهبـری )مدظله العالی(، 
قانـون تدویـن و تنقیـح قوانیـن و مقـررات کشـور مصـوب 
89/۳/2۵، بنـد الف مـاده ۳8 قانون احـکام دائمـی برنامه های 
توسـعه کشـور مصوب 9۵/۱۱/۱۰ و جـزء چ مـاده ۱۱۳ قانون 
برنامه پنج ساله ششـم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب 9۵/۱2/۱۴ مجلـس و بـه 
منظور تسـریع و نظام مند کـردن تنقیـح قوانین و مقـررات در 
قوه قضائیه، دسـتور العمل تنقیـح قوانین و مقـررات قضایی در 
۴ فصل و ۱۷ ماده تشـکیات و وظایف، کمیسیون های تنقیح، 
فراینـد تنقیح و سـایر مقـررات تنظیم شـده اسـت. در مـاده ۱ 

فصل نخسـت آمده: به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات 
قضایـی، اداره کل تنقیح قوانیـن و مقـررات در معاونت حقوقی 
قـوه قضائیه که از ایـن پس اداره کل نامیده می شـود تشـکیل و 
عهده دار این وظایف اسـت. آسـیب شناسـی و ارزیابی مستمر 
قوانیـن و مقـررات موضـوع ایـن دسـتورالعمل و اقـدام الزم در 
خصوص تنقیح آنها، تهیـه درختواره قوانین و مقـررات، تبیین 
تعداد و دامنـه موضوعات )کدهـای( تنقیحی و تعییـن اصول، 
ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شـکلی و ماهوی قوانین و مقررات 
و تدوین قانـون جامع، ضمن همکاری مشـترک بـا بخش های 
مرتبط در معاونـت قوانین مجلـس و معاونت حقوقی ریاسـت 
جمهـوری، تهیـه ضوابـط مربوط بـه تهیـه و انتشـار مجموعه 
قوانیـن و مقـررات بـا هماهنگـی بخش هـای مرتبـط در قوای 
دیگر و روزنامه رسـمی کشـور، تهیـه پیش نویس لوایـح و مواد 

تنقیحی. شناسـایی مـوارد نیازمند وضـع قوانین و مقـررات یا 
بازنگـری آن و اعـام بـه مراجـع مرتبـط، تنقیـح آیین نامه ها، 
دسـتورالعمل ها، بخشـنامه ها و سـایر مصوبـات مربـوط بـه 
قـوه قضائیـه، ارائـه گـزارش ادواری و مـوردی تنقیـح قوانین و 
مقـررات بـه معـاون حقوقـی قـوه قضائیـه. مـاده 2 ایـن فصل 
می گویـد: تشـکیات اداره کل با پیشـنهاد معاونـت حقوقی و 
تأیید معاونـت راهبردی تهیه می شـود و به تصویـب رئیس قوه 
قضائیه می رسـد. در فصل سـوم این دسـتورالعمل نیز تصریح 
شـده: تنقیح شـامل گـردآوری و پاالیـش قوانین و مقـررات و 
پیشـنهاد اصاح آن ها به منظـور رفع ابهـام، اجمـال، تعارض، 
تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات می باشـد. در ماده ۱۴ نیز 
آمده: به منظور پاالیش و تنقیح شـکلی و ماهـوی آیین نامه ها، 
دسـتورالعمل ها، بخشـنامه ها و سـایر مصوبات مربـوط به قوه 
قضائیه، اداره کل نسـبت به انجام فرایند تنقیح، اقـدام و معاون 
حقوقـی پیشـنهاد های اصاحـی را بـه رئیـس قـوه قضائیه یا 

دیگـر مراجـع تصویب کننـده اعـام می کند.

ســــرمــقــاله

از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت
ابالغ دستورالعمل »تنقیح قوانین و مقررات قضائی« 

برگزاری نخستین نشست بررسی سیاست های کلی نظام قانون گذاری
مجلس مبناي قانونگذاري است،          نه نهادهاي دیگر

الریجانی: مجلس مبنای قانون گذاری در کشور است
کدخدایی: اشکاالت متعددی در قانون گذاری داریم

اخــبــارکـوتـاه
آزادیزوجاسترالیاییدرایران

وزیر امورخارجه استرالیا اعام کرد دو شهروند این 
کشور که در ایران بازداشت شده بودند آزاد شده اند. ماریس 
پاین، وزیر امور خارجه استرالیا اعام کرد که ایران زوج 
استرالیایی را که چند ماه پیش در ایران بازداشت شده 
بودند رفع اتهام و آزاد کرده است. رسانه ها گفته بودند که 
مارک فیرکین اهل استرالیا و جولی کینگ که انگلیسی 
استرالیایی است به اتهام به پرواز درآوردن یک پهپاد 
بدون مجوز بازداشت شده بودند. پاین در یک کنفرانس 
خبری درباره آن ها گفت: دادرسی آن ها پایان یافته و کنار 

عزیزانشان بازمی گردند. 

محاسبهخسارتبانکملتسالهاطولکشید
سفیر کشورمان در لندن با اشاره به پیچیدگی های 
محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ملت در اثر تحریم ها 
خاطرنشان کرد: تخمین های حداکثری و حداقلی متعددی 
توسط وکا و حسابرس ها در نظر گرفته شده است که برخی 
رسانه ها به برخی از تخمین ها اشاره کرده اند، اما مذاکرات 
نحوه محاسبه خسارت خود سال ها طول کشیده است. 
حمید بعیدی نژاد در توئیتی نوشت: دعوای حقوقی بانک 
ملت علیه دولت انگلیس با دعاوی متداول طرف های 
ایرانی علیه طرف های خارجی که عمدتا بر مبنای توقیف 
پول/اموال یا عدم تحویل کاال در برابر وجه دریافتی است، 
فرق داشته است. این دعوا مبتنی بر درخواست خسارت به 
دلیل اعمال تحریم های بانکی طرف انگلیسی در چند سال 

تحریم بوده است. 

ممنوعیتهزینهایابوذهاب
اعضایشوراهاومدیرانشهری

دیوان عدالت اداری مقرره تعیین حق ایاب و ذهاب 
برای اعضای شوراهای شهر و مدیران شهری را ابطال کرد. 
در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از چهل و دومین 
مصوبه سال ۱۳9۳ شورای اسامی شهر کمالشهر مبنی بر 
تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای شهر و مدیران 
شهری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و 
بررسی در این مورد و با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه 
به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی 
غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد، و تعیین وجه 
برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسامی توسط خودشان 
را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و با اکثریت آرا، رأی 
به ابطال این مقرره داد. براساس ماده 92 قانون تشکیات و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در 
هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی 

در مصوبات بعدی الزامی است. 

افزایشبازرسینامحسوسدالالن
مدیرکل بازرسی سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
گفت: با گسترش نظارت های نامحسوس و میدانی از 
واحدهای ثبتی، برخورد قاطعی با دالالن و سوءاستفاده 
گران صورت می گیرد. مهدی اقبال افزود: با گسترش 
نظارت های نامحسوس و میدانی از واحد های ثبتی، برخورد 
قاطعی با دالالن و سوءاستفاده گران صورت می گیرد. وی 
گفت: یکی از دالیل بازدید های نامحسوس شناسایی 
دالالن و سوءاستفاده گران است و در صورت شناسایی 
این افراد نسبت به معرفی آن ها به مراجع ذی صاح اقدام 
می شود. مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان 
ثبت اسناد و اماک کشور با اشاره به تأثیر بازرسی های 
نامحسوس بر افزایش امنیت قضایی و بهداشت حقوقی 
افزود: از این پس نظارت های نامحسوس در این سازمان 
گسترش می یابد و قطعا سایه بازرسی بر سر سوءاستفاده 
گران سنگین می شود و این افراد باید بدانند که زیر ذره بین 

بازرسی خواهند بود. 

برخوردتعزیراتباتخلففروشبلیتایاماربعین
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از برخورد شدید با 
متخلفان فروش بلیت در ایام اربعین خبر داد و گفت: از مردم 
خواهشمندم که اگر تخلفی را مشاهده کردند با سامانه ۱۳۵ 
تماس برقرار کرده و آن را اعام کنند و ما هم حتماً  پیگیری 
و برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت. محمدعلی 
اسفنانی درباره تمهیدات سازمان تعزیرات برای رفاه حال 
مسافران اربعین حسینی و مقابله با سوءاستفاده ها در این 
زمینه اظهار کرد: قطعاً اقدامات الزم را در این زمینه انجام 
داده ایم. چون اعام شده بود که قیمت بلیت هواپیماها 
آزاد شده و کف و سقفی برای آن در نظر نگرفته بودند لذا 
پیگیری های جدی صورت گرفت و جلسات متعددی را 
هم در این مورد برگزار کردیم تا اینکه نهایتاً قرار بر این شد 
که سازمان هواپیمایی کشوری، قیمتی را برای بلیت زائران 

اربعین حسینی اعام کند. 

استقبالازائتالفاعتدالیونواصالحطلبان
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسامی 
ائتاف اعتدالیون و اصاح طلبان در انتخابات مجلس آینده 
را به نفع دو طرف دانست. مهرداد الهوتی درباره فعالیت 
جریانات اعتدالی در انتخابات مجلس آینده، اظهار کرد: 
احزاب مستقل در قالب اعتدال فعالیت می کنند، شخصیت 
اعتدالیون هم استقال است ولی اگر بنا باشد ائتافی صورت 
گیرد، این ائتاف بین مستقلین و اصاح طلبان خواهد بود. 
وی یادآور شد: اصولگرایان حرکت هایی را تحت عنوان 
جمنا آغاز کرده اند و افراد را مورد شناسایی قرار می دهند. 
در مورد آقای قالیباف اخباری ندارم ولی با روحیاتی که از 
ایشان سراغ دارم بعید می دانم که ایشان وارد موضوع لیست 
و اینگونه مباحث شوند اگرچه ممکن است یک نگاه کلی به 

انتخابات مجلس داشته باشد. 

خودروسازانمملکتمارابهطنزگرفتند 
سخنگوی کمیسیون اصل9۰ گفت: اگر مقایسه ای 
با صنعت خودروسازی دنیا داشته باشیم می بینیم که 
صنعت خودرو در هیچ کشوری بازار انحصاری ندارد، بلکه 
خودروسازان برای اینکه وارد فضای رقابتی شوند و در 
راستای جلب رضایت مشتری در طراحی به روز می شوند، 
آپشن های خودرو را افزایش می دهند، به دنبال کاهش 
مصرف سوخت می روند و قیمت ها را نیز کاهش می دهند؛ 
در واقع آنها به حداقل سود راضی می شوند تا بازار رقابتی را 
از دست ندهند. بهرام پارسایی افزود: در مورد شرایط فروش 
هم در هیچ جای دنیا ما پیش فروش خودرو نداریم بلکه همه 
خودروسازان خودروهایشان را به صورت شرایطی و اقساطی 
می فروشند. این ها نشان می دهد که خودروسازان مملکت 

ما را به طنز گرفتند.

آرمـان ملـی– محمدحسـین لطف الهـی: توافق 
هسـته ای سـال 2۰۱۵ کـه توسـط ایـران و کشـورهای 
عضـو ۱+۵ بـه امضـا رسـید، گویـی دریچه ای تـازه بـه روی 
چندجانبه گرایـی گشـوده شـده بـود؛ انتظـار می رفـت 
جهان نیز بـا مشـاهده نتیجه بـرد – بـرد برجام بـه اهمیت و 
ارزش مذاکره و فهم منافـع متقابل پی ببـرد، انتظار می رفت 
موضـع پوپولیسـت های ملی گـرا در جهـان تضعیف شـود و 
هـزار و یک انتظـار دیگـر. بـا این وجـود دیـری نپاییـد که با 
ظهـور پدیـده سیاسـی خاصی چـون ترامـپ در آمریـکا که 
آشـکارا از »یکجانبـه گرایـی« سـخن می گفت، شـعار »اول 
آمریـکا« سـرمی داد و ناسیونالیسـم را بـه جهانیـان توصیه 
می کـرد، شـرایط بـازی را تغییـر داد. بـه رغـم رعایـت تمام 
مفـاد برنامـه جامـع اقـدام مشـترک از سـوی ایـران، ایاالت 
متحده از برجـام خارج شـد، تحریم ها بازگشـت و ایران پس 
از ۱2 سـال مذاکره و حتی امضای توافق دوبـاره به نقطه آغاز 
و بحث بر سر حق غنی سـازی بازگشـت. پس از خروج ایاالت 
متحده از توافق هسـته ای در نشسـت کمیسـیون مشترک 
برجـام کـه در سـطح وزرای خارجه برگزار شـد، کشـورهای 
عضـو ۱+۴ وعـده دادنـد کـه در مقابـل تحریم هـای آمریکا 
خواهند ایسـتاد و سـازوکاری برای مقابله با آثار تحریم ایجاد 

خواهند کـرد. اکنون و با گذشـت بیـش از یک سـال، ایران با 
مشـاهده عدم توانایی اروپا در تأمین منافـع اقتصادی تهران 
از برجـام، سـه گام کاهـش تعهـدات برداشـته و بسـیاری از 
محدودیت ها در حوزه هسـته ای را کنار گذاشـته است. اروپا 
نیز تهدیـد کرده اگر گام چهارم برداشـته شـود، چـاره ای جز 
خروج از برجام نخواهد داشـت. در چنین شـرایطی می توان 
اذعان کرد کـه آینـده چندجانبه گرایـی و برجام بـه هم گره 
خـورده و در صورتی که شکسـت کامل این توافـق به صورت 
رسـمی اعمال شـود، موضـع گلوبالیسـت ها بیـش از پیش 
تضعیـف خواهـد شـد. رئیس جمهـور در یادداشـتی کـه در 
روزنامه فایننشـال تایمز نوشـت: »رویکرد دولـت ترامپ در 
زمینـه موضوعات تجـاری، معاهـدات بین المللـی و برخورد 
تحقیرآمیز ترامپ حتی نسـبت به متحدین ایـاالت متحده، 
نظم جهانی را بـا چالش های جدیدی مواجه سـاخته اسـت. 
در یـک کام، سیاسـت یکجانبه گرایـی، تبعیـض نـژادی، 
مسـلمان سـتیزی و تضعیـف معاهـدات مهـم بین المللی از 
جملـه معاهـده تغییـرات اقلیمـی که توسـط دولـت فعلی 
آمریکا دنبال می شـود از اسـاس با رویکـرد چندجانبه گرایی 
و دیگـر نظـرات سیاسـی-اجتماعی کـه اروپـا آن را دنبـال 

می کنـد در تضـاد اسـت«. 

 عاقبت برجام چه خواهد شد؟ 
در شرایط کنونی دو سـناریو پیش روی برجام است: اول آن 
که ایـران در مذاکرات بـا اروپـا و مذاکـرات احتمالی بـا ۱+۵ که 
رئیس جمهـور از آن سـخن گفتـه نـاکام می ماند و با برداشـتن 
گام چهـارم از سـوی تهـران، اروپایی هـا از برجـام خـارج شـده 
و فاتحـه برجـام خوانـده می شـود. دوم آن کـه نتیجـه ای از این 
مذاکرات حاصـل شـده و با اعمـال تغییراتـی در برجـام، توافق 
پابرجـا می مانـد. سـناریو سـوم فریز شـدن برجـام در شـرایط 
کنونی و تعیین سرنوشـت آن بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکاسـت. هر سـه ایـن شـرایط عواقـب و هزینه هایـی برای 
ایـران دارد کـه باید به درسـتی بررسـی شـود امـا به طـور کلی 
آینده برجـام را می توان گره خـورده به آینـده چندجانبه گرایی 
دانسـت. معـاون سیاسـی وزارت امـور خارجـه در ایـن بـاره 
می گوید: »همـکاری ایران و کشـورهای ۱+۵ باید به شکسـتن 
دیـوار تحریم هـا و یکجانبه گرایـی منجـر شـود کـه همچیـن 
سـاحی علیـه کشـورهای مسـتقل بـه کار گرفته می شـود«. 
سـیدعباس عراقچی تصریـح کـرد: »مـا و کشـورهای اروپایی 
در کنار چیـن و روسـیه در جریـان مذاکـرات تـاش کردیم به 
توافقی متوازن برسـیم ولی اکنون بـا یکجانبه گرایی آمریکا این 
توازن از بین رفته اسـت«. حال با مشـکاتی که دولت آمریکا به 
آن ها دچار شـده و مطرح شـدن احتمـال اسـتیضاح ترامپ این 
احتمال وجـود دارد که امیدهـا در خصوص برجـام افزایش یابد 
و با عـدم انتخـاب دونالد ترامپ امکان بازگشـت ایـاالت متحده 

به ایـن توافـق فراهم شـود.

»آرمان ملی«    بررسی می کند  
عاقبت برجام؛ انجماد یا فروپاشی؟ 

آرمان ملـی- حمیـد شـجاعی: سرلیسـت مشـهد 
خواهد بود یـا از تهـران کاندیدا می شـود چندان مهم نیسـت، 
مهم این اسـت که حرکت گام به گام محمدباقـر قالیباف برای 
فتح بهارستان آغاز شـده اسـت. گرچه این حضور وی با مقاطع 
دیگـر تفاوتـی عمـده دارد؛ اینکه سـردار این بـار از دوسـتان و 
رفقـای اصولگرای سـابقش کسـب تکلیـف و اجـازه نمی کند 
و با تکیـه بـر جوانـان وارد عرصـه خواهد شـد. اینکـه قالیباف 
و حتـی احمدی نـژاد در غیـاب احتمالـی الریجانـی، جلیلی، 
حـداد عـادل، محسـن رضایـی به فکـر ریاسـت بر قـوه مقننه 
باشـد چندان عجیـب نیسـت، امـا نکته اینجاسـت کـه کدام 
یک از اینهـا می تواند آرای عمومـی را با خود همـراه کند و فاتح 
مجلس 98 لقب بگیـرد. قالیباف با تحـرکات اخیـرش و دیدار 
بـا احمدی نژاد کـه ائتافی نانوشـته را رقـم زده نشـان داده که 
می خواهد جبران ۳ دوره شکسـت و ناکامـی را در انتخابات این 
دوره بگیرد. هر چند وی برای فتح بهارسـتان بایـد مانع بزرگی 
چون اصاح طلبان را از سـر راه بـردارد که معلوم نیسـت در این 

همـاوردی پیروز شـود. 
  درصدد فتح مجلس

انتخابـات مجلـس پیـش رو اسـت و جریان های سیاسـی 
در تکاپـو بـرای حضـور تاثیرگـذار در این انتخابـات، امـا در این 
میان افـرادی نیز هسـتند که فارغ از جریان سیاسـی منتسـب 
می خواهند به کنشـگری بپردازند و به عبارتی اگـر این بار خود 
را نه به عنوان کنشـگری متصل بلکه در جایگاه تصمیم سـازی 

و لیـدری نبیننـد رشـته دوسـتی گسسـته و بـه تنهایـی وارد 
صحنه انتخابات شـوند. شـاید بتوان تنهـا مصداق این مـورد را 
محمدباقر قالیباف دانسـت. سـردار دیـروز که با گذشـت بیش 
از 2 سـال از انتخابـات اردیبهشـت هنـوز دلـش بـا اصولگرایان 
صـاف نشـده و حتـی بـه تبـری از اصولگرایـی، نواصولگرایی را 
پدیـد آورده و بـه بـزرگان اصولگرا حملـه می کند. حضـور در ۳ 
دوره انتخاباتـی قالیباف را به این نتیجه رسـانده کـه نباید روی 
دوسـتان اصولگرایش حسـابی باز کنـد. از ایـن رو با تکیـه بر دو 
ایـده »نواصولگرایـی« و »مجلـس نو« درصدد اسـت تـا نگاه ها 
را به کنش سیاسـی خـود معطوف کنـد. هر چنـد در خصوص 
این دو ایـده قالیباف نیز نکاتی مطرح اسـت که اساسـا ایده های 
قالیباف را زیر سـوال می برد. نواصولگرایی قالیبـاف هیچ انگاره، 
خوانـش یـا برداشـتی از اصولگرایی ندارد. پرسـش اینجاسـت 
کـه قالیبـاف کـدام یـک اصـول و ارزش هـای اصولگرایـی را نو 
کرده یا کدام بـاز تعریـف از اصولگرایـی را ارائه کـرده که مدعی 
نواصولگرایـی اسـت؟ اینکه شـهردار سـابق صرفا بـه تنهایی از 
اردوگاه اصولگرایـان کناره گیـری کـرده و بـه آنهـا بتـازد و علم 
جدیـدی از اصولگرایـی را بـدون هیـچ پشـتوانه ای بر افـرازد را 
نو اصولگرایی نمی گوینـد. از طرف دیگر قالیبـاف در اظهاراتش 
به مجلـس نـو و حضـور جوانـان در مجلس اشـاره می کنـد، اما 
مشخص نیسـت جای خود او در این میانه کجاسـت. آیا او صرفا 
به عنـوان یک فعـال سیاسـی جوانـان را ترغیـب به حضـور در 
مراتب مدیریتی و تقنینـی می کند یـا اینکه خـود را در جایگاه 

لیدری جوانان می بینـد؟ در روزگاری که احتمال عدم شـرکت 
علی الریجانـی در انتخابات مجلس طمع ریاسـت خیلی ها را به 
فکر حضور در بهارسـتان انداخته اسـت. نفراتی چـون جلیلی با 
محوریت جبهـه پایداری، حدادعـادل با محوریـت اصولگرایان 
درصدد حضـور در انتخاباتند، اما تحرکات اخیر قالیباف نشـان 
می دهد کـه او قصدی جدی تر بـرای رفتن به بهارسـتان و تکیه 
بر کرسـی علی الریجانی دارد و با اظهـارات اخیرش پیش پیش 

خطبه را هـم خوانده اسـت. 
 دوگانه قالیباف-احمدی نژاد

انتخابـات مجلـس یازدهـم دسـتخوش تحـوالت زیادی 
خواهـد بـود و آنطـور کـه از شـواهد و قرائـن بـر می آیـد 
مشـتری های بسـیاری از چهره های مختلف اسـم و رسـم دار 
دارد. در ایـن میـان بجـز اصاح طلبـان کـه هنـوز نحـوه 
حضورشـان در انتخابـات مشـخص نیسـت و اصولگرایـان که 
در صـدد رسـیدن بـه وحـدت هسـتند؛ نگاه ها بـه کنش های 
دوگانـه قالیباف-احمدی نژاد اسـت. هـر چند بسـیاری دیدار 
قالیباف بـا احمدی نژاد را عیادتی سـاده می دانند، اما در پشـت 
پرده خبرهایی اسـت که این دو رقیب دیریـن و رفیق کنونی را 
به یکدیگر رسـانده است. اشـتراک میان احمدی نژاد و قالیباف 
اینجاسـت که هر دو به رغم تـاش برای فتح پاسـتور طعم تلخ 
شکسـت را چشـیده اند. احمدی نژاد بـا عدم تاییـد صاحیت 
و قالیبـاف بـا کناره گیـری به نفـع رئیسـی، اما ایـن بار هـر دو 
می خواهنـد برنـده باشـند، اما ایـن مهم بـه تنهایی به دسـت 
نمی آیـد و مسـتلزم تاشـی دونفره و تقسـیم کاراسـت. بدین 
قرار کـه قالیبـاف از پایـگاه اجتماعـی و حمایتـی احمدی نژاد 
اسـتفاده کرده و به مجلس راه یابـد و در عوض جمعـی از یاران 
احمدی نـژاد را نیـز با خـود به خانـه ملت ببـرد. معاملـه ای که 
اطرافیـان قالیبـاف آن راتکذیـب می کنند، اما سـکوت خبری 

اطرافیـان احمدی نـژاد آن را زنـده نگـه مـی دارد.

»آرمان ملی«از خیز قالیباف برای فتح مجلس گزارش می دهد

ناکام پاستور در سودای بهارستان
   از تاخت و تاز به اصولگرایان تا ائتالف با احمدی نژاد

امید فراغت
روزنامه نگار

یـــادداشــت

 با نـگاه دقیق تـر می تـوان ریشـه های شـکل گیری ناآرامی های اخیـر عراق 
را در ناتوانـی دولـت عـادل عبدالمهـدی برای حـل چالش هـای کنونی عـراق از 
مبارزه با فسـاد گسـترده و سیسـتماتیک این کشـور تا بهبود وضعیت معیشت، 
افزایش و ارتقای سـطح رفاه، رفع مشـکل بیکاری و برخورداری مـردم از خدمات 
شـهری حداقلی یافت، اما آنچه که نبایـد از نظر دور داشـت، موج سـواری برخی 
از جریان های سیاسـی داخلی عراقی، جریان های منطقه ای بـا محوریت ریاض، 
منامه، تل آویـو و ابوظبـی و جریان های فرامنطقـه ای به خصوص واشـنگتن بود 
که سـعی داشـته و دارند با تـداوم و تشـدید ناآرامی ها در عـراق بر طبل انشـقاق 
مناسـبات تهران-بغداد بکوبند و در همین ۶ روزی که از آغاز اعتراضات می گذرد 
این موج سـواری های رسـانه ای به جدی ترین شـکل در دسـتور کار بوده اسـت. 
در ایـن میان ناگفتـه نماند عملکـرد دولت های عـراق نوین بعد از صدام حسـین 
در موازنـه قوا میـان ایاالت متحـده و جمهوری اسـامی ایران از یک سـو و برخی 
کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فارس با تهران در سـوی دیگر، در سـایه تشدید 
مناقشـه ایران بـا آمریـکا و کشـورهای عربـی منطقـه، ایـن شـائبه و ذهنیت را 
تقویت کرده کـه به تدریـج دولت مرکـزی بغداد در حـال نوعی سرسـپردگی به 
تهران اسـت که بعد از حضور و ورود جمهوری اسـامی به عراق در جریان مبارزه 
با داعـش بر شـدت آن افـزوده شـده اسـت، بـه گونـه ای که حتـی دولـت عادل 
عبدالمهدی که پـس ۱۵ سـال از جریانی غیـر از حـزب الدعـوه روی کار آمد نیز 
نتوانسـت برای تعدیل این نـگاه کاری صورت دهـد. در کنار آن برخـی نگاه های 
رادیکال داخلی بـا برخی عملکردها و مواضع نیـز بر این باور دامن زد و این مسـاله 
اکنون به یکی از پاشـنه آشـیل های روابط تهـران با بغـداد و به مـوازات آن ابزاری 
برای مانور دیگـر بازیگران منطقـه ای و فرامنطقه ای مخالف با تقویـت این روابط 
و مناسـبات )ایـران و عراق( بدل شـده اسـت. اما نبـود تـوان الزم دولت عـراق در 
حل چالش ها و مشـکات اقتصـادی و معیشـتی مـردم، آن هم در شـرایطی که 
عـراق بـا افزایـش درآمدهـای نفتی روبه روسـت، سـبب شـده کـه جامعـه این 
کشـور مطالبات خـود را از کـف خیابان هـا و به شـیوه ای، ولـو غیـر دموکراتیک 
جسـت وجو کنـد کـه در سـایه غافلگیـری دولـت بغـداد، تـداوم و تشـدید این 
اعتراضات و نیز بدون شناسـنامه بودن آن توسـط حزب، گروه، جریـان و یا حتی 
شـخصیت عراقی سـبب شـد که التهابات چند روز اخیر کانون برخـی بازی های 
سیاسـی شـود. به موازات آن در سـایه حوادث ناگواری از جمله برخورد نامناسب 
با برخی گردشـگران و دو دیپلمات  عراقـی و غیره، احضار سـفیر ایران بـه وزارت 
امـور خارجه عراق، خبر بسـته شـدن کنسـولگری ایـن کشـور در مشـهد، وارد 
کردن اتهام وابسـتگی یا فریب خوردگی بـه صدها هزار معترض عراقـی از طریق 
انتسـاب اعتراضات آن ها بـه خـارج و نظایـر آن می تواند مسـبب اختاف افکنی 
بیشـتر میان دو ملت عراق و ایران شـود. چه بازیگـر منطقه ای و یـا فرامنطقه ای 
در اعتراضـات عـراق دخیل باشـند یا نباشـند، چه تجمعـات مردمی این کشـور 
با شناسـنامه حزبی باشـد یا نباشـد، مهم آن اسـت کـه ناکارآمدی دولـت عادل 
عبدالمهدی در تقابل با فسـاد، ارتقای وضعیت معیشتی و اقتصادی و حل معضل 
بیکاری، بر شـدت ناامیدی جامعه عراقی از سـاختار سیاسـی این کشـور افزوده 
اسـت و این مسـاله می تواند بـه تدریج به غلیـان، شـورش و انفجـار اجتماعی در 
عـراق بینجامد. فـارغ از دخالت هـا این نکتـه می تواند بـه عنوان شـروع حرکتی 

پیچیـده در عراق بـرای محدود کـردن رابطه با ایران تفسـیر شـود.

بهنامایرانبهکامدیگران

عبدالرحمن فتح الهی
کارشناس مسائل خاورمیانه



آرمـان ملـی-  مرتضـی رفیعی:  
تظاهـرات و تجمعاتی که طی ۵ سـال 
گذشـته بـه امـری عـادی در بغـداد 
تبدیـل شـده بـود، طـی روزهـای 
گذشـته بـه طـرز مشـکوکی بـه خشـونت کشـیده شـد، 
آن هـم در آسـتانه اربعیـن حسـینی کـه کربـای معـا و 
جاده های منتهی بـه آن از شـمال و جنوب میزبـان نزدیک 
بـه ۱۵ میلیـون زائر عراقـی و از کشـورهای مختلـف جهان 
اسـت. شـروع این تظاهـرات، همانند سـال های گذشـته، 
به وضعیـت معیشـتی و رفاهـی مرتبط بـود، به طـوری که 
اولیـن بـار در سـال ۱۳۹۴ تجمعـات در اعتراض بـه فقدان 
بـرق کافی در سـاعات گـرم تابسـتان بـود که معترضـان با 
کولرهای آبی اسـقاطی دور میـدان التحریـر در مرکز بغداد 
می چرخیدند و شـعار می دادند، اما اعتراضـات عراقی ها در 
تمام آن سـال ها کـه عـراق در جنگ علیـه داعش نیز بسـر 
می برد و دولت این کشـور کنترل دسـتکم ۵ اسـتان را بین 
۳۰ تا ۱۰۰ درصد در اختیار نداشـت، به غیر از یـک مورد در 
سـال ۹۶،  هیچ گاه به خشونت کشـیده نشـد. اما حاال عراق 
از فصل گرمای طاقت فرسـای تابسـتانی عبور کرده است و 
دولت عادل عبدالمهدی نیز هنوز در اولین سـال مدیریتش 
بر عـراق اسـت، ایـن سـوال مطـرح می شـود که دلیـل این 
خشـونت ها آن هم در آستانه اربعین حسـینی چه می تواند 
باشـد؟ بـه منظـور بررسـی ایـن موضـوع »آرمـان ملـی« 
گفت وگـوی کوتاهـی بـا علـی بیگدلـی، تحلیلگر مسـائل 

بین الملـل انجـام داده کـه در ادامـه می خوانیـد:
 با توجه به آنکه طی رزوهای اخیر برخی 
شهرهای عراق وضعیت نسبتا متالطمی را پشت 
سر می گذارد، مشخصا چه کشورهایی با توجه به 
در پیش بودن اربعین از گل آلود کردن آب مطالبات 

اقتصادی- اجتماعی مردم عراق سود می برند؟ 
مسـاله اربعین که در طی چند سـال گذشته گسترش 
یافتـه بـه نوعـی بـرای ایـران نمایـش قـدرت قلمـداد 
می گردیـد. اگـر در حـج حـدود دو میلیـون نفـر شـرکت 
می کردنـد حـال بـرای راهپیمایـی اربعیـن حـدود سـه 
میلیـون نفـر از کشـورهای دیگـر شـرکت می کردنـد. 
بنابرایـن چنیـن مسـاله ای بـرای ایـران به نوعـی نمایش 
قـدرت قلمـداد می گردیـد. از سـوی دیگـر هـر چـه بـر 
تعـداد ایـن جمعیـت افـزوده می شـد بـر نفـوذ ایـران در 
عـراق افـزوده می شـد. بنابرایـن شـاید عراقی هـا بـه این 
نتیجه رسـیده بودند که حضـور زوار ایرانی از یک سـو و آن 
مناطـق و نیروهای وابسـته به ایـران در عراق رفتـه رفته تا 
حـدودی وضعیت حاکمیـت عـراق را متزلـزل می کند. از 
این بابت برخـی از مقامات عراقـی رضایتی نسـبت به این 
مسـاله نداشـتند اما به دلیل آنکه عراق نیازمنـد گاز و برق 
ایران بوده تمایـل نداشـتند وارد ماجراهای تازه ای شـوند 
و به همیـن اندازه بسـنده می کردند. از سـوی دیگـر مردم 
عـراق از همـان روزهـای سـقوط صدام بـه دنبـال زندگی 
بهتر بودنـد. عراق پنجمین کشـور دنیا از نظـر ذخایر نفت 
اسـت بنابراین مـردم این کشـور نباید یـک زندگی محقر 
را مخصوصـا در برخـی از مناطـق همچـون بصره داشـته 
باشـند در نتیجه بخـش دوم آن نشـان دهنـده نارضایتی 
عراقی هـا از بی کفایتـی رهبـران سیاسـی و اقتصـادی 
خودشـان اسـت. همچنین این نکته را نباید فراموش کرد 
که کشورهایی همچون عربسـتان، آمریکا و برخی دیگر از 
شیخ نشـین های خلیج فارس در پی بهره برداری سیاسی 
از وقایع عراق و دامن زدن به نارضایتی های مردم هسـتند. 
این کشـورها بـه دنبال آننـد تا شـعارها و نارضایتـی مردم 
عراق را به سـمت ایـران منحرف نمایند. جالب اینجاسـت 
این اتفاقات در مناطق شـیخ نشـین کلید زده شـده است. 
از دیگر سو سـخنان آیت ا... سیسـتانی به دلیل آنکه ایشان 
در امور سیاسـی عراق دخالت نمی کنند ناچـار بودند تا هر 
دو طـرف را به نوعی راضی نگـه دارند. بنابرایـن آنچنان که 
باید و شـاید ایـن مواضع نتوانسـت روی خشـم مـردم اثر 
گذار باشـد. این تحرکات فراتـر از مطالبات مـردم حرکت 
می کنـد و سـطح انتظـارات مـردم رفتـه رفتـه بیشـتر از 
مطالبات اقتصـادی می شـود. در نتیجه رهبـران عراق نیز 
دچار دسـتپاچگی شـده اند از دیگر سـو نیز مسـائل عراق 
جـای نگرانـی دارد. ایران بـه عنوان یک کشـور همسـایه 

حـق دارد کـه نگران باشـد. 
 چرا رسانه های سعودی در وقایع عراق به دنبال 
موج سواری و انحراف افکار عمومی مردم عراق به 

سمت ایران هستند؟ 
مشکل ایران و عربستان در حال حاضر خیلی قابل 
پیش بینی نیست. عربستان سعودی بر آتش اعتراضات 
مردم عراق می دمد. اما آنچه که حائز اهمیت بوده این 
است که نیروهای نظامی مردمی در عراق می بایستی در 
وقایع اعتراضات مردم دخالت نکنند. چون برخی از این 
دخالت ها می تواند بر میزان نارضایتی ها بیفزاید. آنچه 
در عراق به وقوع پیوست تصادفی نیست. حتی برخی از 
کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که مقامات عراقی 

این مسائل  را به راه انداخته اند. 
 با توجه به آنکه از یک سو دونالد ترامپ در 
آمریکا با مساله استیضاح مواجه گشته و از سوی 
دیگر بوریس جانسون در بریتانیا با مجلس عوام بر 
سر مساله برگزیت درگیر است. آیا این مشکالت 
داخلی ترامپ و جانسون می تواند به کاهش حضور 

لندن-واشنگتن در منطقه بینجامد؟ 
 بعید به نظر می رسد این گونه باشد. آنچه که در آمریکا 
علیه ترامپ و در بریتانیا بر علیه بوریس جانسون به وجود 
آمده است یک دیدگاه ایدئولوژیک است. برخاف دو سال 
اول ریاست جمهوری ترامپ که راست افراطی به شدت 
گسترش می یافت ظرف حداقل ۶ ماه گذشته حرکتش 
کند شده است به گونه ای که ناکامی هایی را در دیگر 
کشورها داشته است. در اتریش هم راست افراطی نتوانست 
به تمامی آرزوهایش برسد. در نتیجه به نظر می رسد 
اندیشه و ایدئولوژی ترامپ در آمریکا و جانسون در بریتانیا 
قطعا با ناکامی مواجه خواهد گشت. اگر جانسون قرار باشد 
با همین شیوه ادامه دهد و به دنبال تغییرات با اتحادیه اروپا 
نرود قطعا دچار همان سرنوشتی خواهد شد که »ترزا می« 
 شد. بنابراین این دیدگاه با ناکامی مواجه گشته است. از 
این رو راست افراطی دیگر قابلیت پذیرش در اروپا و آمریکا 
را ندارد. به همین دلیل این ناکامی در ونزوئا جواب نداد، 
برزیل غفلتا از دست خارج شد. باید از شکست جانسون 
خوشحال بود چون حرکات راست افراطی و حرکت های 

جانسون به نئوفاشیسم منتهی می شد.

آرمان ملـی- مطهره شـفیعی: اصولگرایـان یا 
حداقـل بخشـی از نیروهـای سیاسـی در ایـن جریان، 
رقیـب خـود را خـارج از چارچوب هـای تعییـن شـده 
می داننـد و معتقدنـد اصاح طلبـان بخشـی از جریان 
سیاسـی برانداز و ضـد انقاب هسـتند که در تاشـند 
از طـرق مختلف نظـام جمهوری اسـامی را سـرنگون 
کننـد؛ هر بـار هـم بـه ایـن بهانـه از نهادهـای مختلف 
نظیـر قـوه قضائیـه و شـورای نگهبـان قانون اساسـی 
می خواهند تـا ضمن برخـورد قضایی بـا اصاح طلبان، 
مانع از ورود نیروهـای این جریان سیاسـی به نهادهای 
انتخابی نظیر مجلس و دولت شـوند. روز شنبه محسن 
رفیق دوسـت، وزیـر سـپاه در دولـت دفـاع مقـدس 
در گفت وگـو بـا »آرمـان ملـی« مدعـی شـده بـود: 
»اصاح طلبـان دو دسـته هسـتند یعنـي اصاح طلب 
والیتـي و اصاح طلـب برانـداز. مـن معتقـدم افـرادي 
ماننـد عـارف، جهانگیـري، عبـاس آخونـدي، زنگنـه، 
حجتـي و... اصاح طلبـان والیي هسـتند اما ایـن افراد 
نسـبت به سیسـتم نظرات اصاحـي دارند امـا عده اي 
دیگر در آن سـو حضور دارند؛ اصاح طلـب برانداز مانند 
کسـاني کـه در جریـان اعتراضات سـال 88 دسـتگیر 
شـدند و پنج شـش سـال محکومیـت داشـتند«. او در 
ادامه به شـکایت خـود از سـخنگوی دولـت اصاحات 
اشـاره کرد و افزود: »من نام رمضـان زاده را نبـرده بودم 
اما وي را جزو دسـته همـان برانـدازان مي دانـم. زماني 
که من ایـن جملـه را گفتم ایشـان گفت رفیقدوسـت 
بهتـر اسـت بـرود پاسـخ آن پورسـانت هایي کـه در 
معامـات اسـلحه گرفتـه و با صـدام شـریک اسـت را 
بدهد کـه بـه همیـن دلیـل از او شـکایت کـردم. البته 

نمي دانـم ایـن پرونـده بـه کجا رسـید«. 
 واکنش رمضان زاده به ادعای رفیق دوست

عبـدا... رمضان زاده فعـال سیاسـی اصاح طلب هم 
روز گذشـته در واکنش به ادعای رفیق دوسـت نوشـت: 
»محسـن رفیق دوسـت مصاحبـه کـرده و مـرا برانداز 
نامیده اسـت. پاسـخ من بـه او: سـام!« او همچنین در 
پاسـخ به »آرمـان ملـی« در خصـوص نتیجه شـکایت 
وزیر اسـبق سـپاه در دولـت دفاع مقـدس از او بـه اتهام 

نشـر اکاذیب گفـت: »در این پرونـده من تبرئه شـدم و 
ایشـان به همین دلیل وکیل خود را هم تغییر داد و جز 
تبرئه نتیجه ای عاید او نشـد. این که آقای رفیق دوسـت 
کـه در مصاحبـه می گوید نمی دانـد نتیجـه دادگاه چه 

شـده، ادعای درسـتی نیست«. 
  استراتژی همیشگی تکفیر رقیب

ایـن اولین بار نبـود کـه اصولگرایان زبـان به تهمت 
می گشـایند و اصاح طلبـان را »برانـداز« می خواننـد. 
چندی پیـش محمدکاظـم انبارلویـی، فعال سیاسـی 
اصولگـرا و از وابسـتگان مؤتلفـه اسـامی بـا اشـاره به 
تـاش اصاح طلبـان بـرای راه انـدازی »گفت وگـوی 
ملی در کشـور« اظهار کـرد: »این روزهـا اصاح طلبان 
پرچم گفت وگوی ملـی را در هر کوچه و بـرزن به اهتزاز 
درآورده انـد. معلـوم نیسـت با »کـی« در مـورد »چی« 
می خواهنـد گفت وگـو کننـد؟ طـرح ایـن گفت وگـو 
در حالـی اسـت کـه تکلیـف خـود را بـا اصاح طلبـان 
برانـداز مشـخص نکرده انـد. سـعید حجاریـان از 
یـک طـرف بـا پرچـم عرفـی کـردن قـدرت -بخوانید 
سکوالریزاسـیون- بـه میـدان گفت وگـوی ملـی آمده 
اسـت. از طـرف دیگر تاجـزاده با پرچـم انتخابـات آزاد، 
آن هـم بـه شـرط ورود مارکسیسـت ها بـه رقابت هـا، 
دم از گفت وگـوی ملـی می زنـد، از ایـن گفت وگـو 
چـه نتیجـه ای حاصـل می شـود؟« بـا این وجـود همه 
اصاح طلبان بارهـا و به عناوین مختلف اعـام کرده اند 
که نسـبتی با »برانـدازی« ندارنـد. علیرضـا علوی تبار 
در ایـن بـاره معتقـد اسـت: »برانـداز بـه معنـی دقیق 
کلمه بـه گروهـی اطـاق می شـود کـه در روش کاما 
خشـونت آمیز و غیراصاح طلبانـه صحبـت می کننـد؛ 
بـه دنبـال تغییـرات یک شـبه هسـتند؛ از نهادهـای 
مدنـی کمـک نمی گیرنـد و به دنبـال رهبـری جمعی 
هم نیسـتند. بـه عـاوه در هـدف بـه دنبـال دگرگون 
کردن سیسـتم سیاسـی هسـتند. یعنی مفهوم برانداز 
بـه مقـدار زیـادی بـا ویژگی هـای روش پیوند خـورده 
اسـت نه بـا ویژگی های هـدف. برانـداز بر اسـاس روش 
تعریف می شـود نه هـدف. اگر روشـی توام با خشـونت 
بـود، تقلیل گرایی در آن داشـت و مبتنی بـر روش های 

تـوده وار بود، براندازانه بـود. البته برانداز هـا هدفی دارند 
و آن تغییر سیستم سیاسی اسـت. نمی توان به کسانی 
که طرفـدار اصاحـات ریشـه ای و اصاحـات رادیکال 
و بنیـادی هسـتند، برانـداز بگوییـم. چـون روش آنهـا 
روش براندازانـه نیسـت«. وی ادامـه می دهـد: »همـه 
اصاح طلبـان خواهـان تغییراتـی در وضعیـت جامعه 
هسـتند که از وضع موجـود خیلـی فاصلـه دارد. اینکه 
بخواهیـم هرکسـی را که خواهـان تغییر وضـع موجود 
بـود، برانداز بنامیـم فقط محافظـه کاران یا کسـانی که 
می خواهنـد تغییری صـوری ایجـاد کنند تـا وضعیت 
موجـود را حفـظ کننـد غیـر برانـداز هسـتند«. بهزاد 
نبـوی، از اعضـای ارشـد سـازمان مجاهدیـن انقـاب 
اسـامی و نایـب رئیـس مجلـس ششـم نیـز در ایـن 
خصـوص تأکیـد دارد: »اصاح طلبـی در ذات خـود 

نوعـی سازشـکاری دارد. دلیـل ایـن کـه اصاح طلبان 
رادیکال نبوده اند و برانداز و انقابی نیسـتند، این اسـت 
کـه نمی خواهند وضـع موجـود را بـه هـر روش و با هر 
ابـزاری تغییـر دهنـد، بلکه بـه دنبـال آن هسـتند که 
آن را بـا روش هـای قانونـی و مسـالمت آمیز و بـا حفظ 
چارچوب ها بـه وضع مطلـوب تبدیـل کننـد«. به نظر 
می رسد نیت برخی از اصولگرایان در »برانداز« خواندن 
اصاح طلبـان چیـزی جز »حـذف رقیـب« و بی معنی 
کردن رقابـت انتخابـات در کشـور نباشـد. جریانی که 
بارها علنـا اصل انتخابـات را فـرع نامیده و مشـروعیت 
ارکان کشـور را از انتخابات و رأی مردم نمی داند، تاش 
دارد با اسـتفاده از تخریب ناجوانمردانه رقیـب، مردم را 
نسـبت به انتخابات دلسـرد کند تا با کاهش مشـارکت 

بتوانـد پیـروز انتخابات لقـب گیرد.

مصــا حبـــه 
 علی بیگدلی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 جانسون هم سقوط مي كند
مثل ترزامي

        راست افراطي در آمریکا،اروپا و عربستان جایگاهي ندارد
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دومین جلسـه رسـیدگی بـه پرونده »گـروه عظـام« به اتهـام قاچاق 
سـازمان یافته و حرفه ای قطعـات خودرو برگزار شـد. قاضـی صلواتی در 
ابتدای دومین جلسـه دادگاه رسـیدگی به ایـن پرونده از عبـاس ایروانی 
متهم ردیـف اول پرونده خواسـت تا در جایـگاه قرار گیرد. رئیـس دادگاه 
خطاب بـه متهـم ردیـف اول پرونـده گفـت: عبـاس ایروانی مدیـر گروه 
عظام، تولیـد کننده قطعات خودرو متهم هسـتید به افسـاد فـی االرض 
از مجـرای اخـال عمـده در نظـام اقتصادی کشـور با توسـل بـه قاچاق 
سـازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به صورت عمده و کان، رهبری 
گروه مجرمانه سـازمان یافتـه قاچاق قطعات خـودرو، معاونـت در جعل 
اسناد، معاونت در اسـتفاده از اسـناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و 
مشارکت در فراری دادن متهم. سـپس قاضی از متهم خواست که از خود 
دفاع کند. عبـاس ایروانی متهـم ردیف اول پرونـده نیز در ارائـه دفاعیات 
خـود در جایگاه قـرار گرفت و گفـت: عبـاس ایروانی فرزند رضا مسـئول 
هلدینگ عظام فاقد هرگونه سـابقه کیفری هسـتم. در این لحظه قاضی 
صلواتی گفت: شـما در سـال ۶۶ بـه اتهـام ارتشـاء و اختاس بازداشـت 
شـدید؛ چطور می گویید فاقد سـابقه کیفری هسـتید؟ متهم پاسخ داد: 
یک موردی بود که فـردی مبلغ ۵۰ هزار تومان به شـخص دیگـری داده 
بود که مـن بعد از چنـد روز تبرئه شـدم. متهـم ردیـف اول ادامـه داد: در 
این ۳۰ سـال فعالیت باعث رونق اقتصادی شـدم و خداوند شـاهد اسـت 
کـه در ایـن سـال ها بـرای دور زدن تحریم ها چه رشـادت ها کـه به خرج 
نـدادم و در مـدت ۹ ماه بازداشـت چـه مشـکاتی متحمل شـدم. متهم 
ایروانـی اضافه کـرد: به هیـچ وجـه اتهامـات وارده را قبـول نـدارم چون 
پرونده بدون کارشناسـی بـه دادگاه ارجاع شـده اسـت. قاضـی به متهم 
تذکر داد و گفـت: مواظب اظهـارات خود باشـید. متهم ایروانـی گفت: با 
توجه بـه وضع و جـو موجـود و عـدم امکانـات، فعالیت های عـادی برای 
مدیران مجموعه نظـام مهیا نیسـت  و از مقام معظم رهبری درخواسـت 
مسـاعدت دارم. متهـم ایروانـی گفت: هیـچ قاچاقی انجام نشـده اسـت. 
یک مـورد نماینده گمـرک گفته کـه آن هـم نبوده اسـت. ما قـراردادی 
با شـرکت بیرونی داریـم و مـدارک را تحویل دادیـم . ماهیـچ خطایی در 

قاچـاق نکردیم. 
 مسئولیت با من نیست

 ایـن متهـم در دفـاع از اتهامـش در مـورد رهبـری گـروه مجرمانـه 
سـازمان یافته قاچاق قطعـات خودرو گفـت: به بـرادران ما گفتـه بودند 
اگر بنویسـید فانی دسـتور را داده در مجازاتتان تخفیف می دهیم. اقرار 
در زندان درسـت نیسـت. وی دربـاره اتهام معاونت در اسـتفاده از اسـناد 
مجعول گفت: من چیـزی ندیدم و اگر یـک مورد پیدا کردیـد آن را قبول 
دارم. مجموعـه من ۴ هـزار نفری اسـت و اینکه در بین تمـام مجموعه ها 
بروم امکانش نیسـت و نمی توانـم. وی دربـاره اتهام معاونـت در پرداخت 
رشوه گفت: آیا کسـی گفته رشـوه می دادم؟ قاضی گفت: متهمان دیگر. 
متهم ایروانـی گفت: به هیـچ عنوان مسـئولیت با من نیسـت، هـزار کار 
در مجموعـه مـا رخ می دهـد کـه مـن خبـر نـدارم. در مجموعـه بزرگ 
نمی شـود یک خطا نباشـد. نـه در جریـان رشـوه ام و نه در جریـان جعل 
اسـناد. وی درباره اتهام فـراری دادن متهـم حامد خاتمی گفت: مـن او را 
ندیدم و خبـر ندارم. متهـم ایروانـی بیان کـرد: بـرای ۴ هزار نفـر به طور 
مسـتقیم و ۳۰ هـزار نفر به طـور غیر مسـتقیم اشـتغالزایی کـرده ام و از 
خروج ۳۵۰ میلیون دالر کشـور جلوگیـری کرده ایم. همچنین سـاخت 
مجموعه هـای گردشـگری و رفاهـی از جمله اقدامـات ما بوده اسـت که 
البته برخـی رسـانه ها کارهای خیر مـا را پوششـی برای اقدامـات خاف 
دانسـته اند. وی بـا بیان اینکـه در کیفرخواسـت ناهمخوانی هایـی وجود 
دارد گفت: از شـما می خواهم شـاکیان پرونـده را معرفی کنیـد؛ نماینده 
گمرک جلسـه پیش غیر از یک مـورد هیچ خـاف و شـکایت دیگری را 
بیان نکـرد. تنها شـاکی مـا معاونت اقتصـادی اطاعات سـپاه اسـت که 
از حدود ۱۰ سـال پیش در دفتر مـا وارد شـد و تمام اسـناد را ضبط کرد. 
متهم ایروانـی ادامـه داد: من تقاضای اسـترداد امـوال خود از ایـن نهاد را 
کردم. البته هـر بار ایـن نهاد اتهامـات جدیـدی را به من منسـوب کرد و 
سـرانجام طی یک نامه بـه آن بیان کردم کـه عباس ایروانی حاضر اسـت 
کلیه امـوال منقـول و غیـر منقول خـود را بـه جمهـوری اسـامی ایران 
بدهـد. وی با بیـان اینکـه سـال ۹۶ پرونده علیه من درسـت شـد، گفت: 
اواخر فروردیـن ۹٧ اموال من در گمـرک ضبط شـده اند. در اظهاراتی که 
در کیفر خواسـت آمده اسـت گفتند قطعات وارداتی خـود را برای تعرفه 
کمتر،  »گازسـوز« معرفی کردیم این در حالی اسـت کـه تعرفه های گاز 
و بنزین سـوز هـردو ۵ درصد شـده بودند. متهـم ایروانی اظهـار کرد: من 
از بانـک مرکزی هیـچ ارز دولتـی دریافـت نکـردم و واردات ما بـه میزان 
۶۵۰ میلیون دالر بوده اسـت که آن را به عنوان قاچاق اعـام کرده اند. در 
بخشـی از دادگاه دیروز ایروانی در واکنش به سـخنان نماینده دادسـتان 
گفـت: بزرگ تریـن داخلی سـاز در کشـور هسـتم. در این لحظـه قاضی 
صلواتی خطاب بـه متهـم در تذکری گفـت: این بـرای بار دوم اسـت که 
به شـما می گویم نظـم دادگاه را رعایت کنید. متهم در واکنش به سـخن 
قاضی گفـت: اگر خاف کـردم یک تا پنـج هزار روز مـرا به زنـدان ببرید. 
این متهـم بـا خطـاب قـرار دادن قاضی بـا عبـارت بـرادر من، کـه قصد 
بیان توضیحی را داشـت بـا واکنـش قاضی مواجه شـد. قاضـی به متهم 
گفت: من برادر شـما نیسـتم. براسـاس این گـزارش با نزدیک شـدن به 
اذان ظهر قاضـی صلواتی ختم جلسـه را اعام کرد و جلسـه بعـدی را به 

یکشـنبه ۱۴مهر )امروز( موکـول کرد.

متهم ایروانی در دادگاه متهمان پرونده »گروه عظام« 

قاچاقچي  نيستم
      من تحریم ها را با رشادت دور زدم! 

ویـــــژه
3ماهواره برای پرتاب آماده می شوند

رئیـس سـازمان فضایـی ایـران اعـام کـرد: تـا سـه مـاه آینده سـه 
ماهـواره ایرانی بـرای پرتـاب در مـدار زمیـن تحویـل پرتابگر می شـود. 
مرتضی گفت: در تاش هسـتیم تا سـه ماه آینده سـه ماهواره پـارس ۱، 
ظفـر و ناهیـد ۱ را تکمیل و به سـازمان هوافضـا تحویل دهیـم. وی ادامه 
داد: تا یـک مـاه آینـده دو پرتابگر آمـاده پرتـاب ماهواره ها خواهند شـد 
و امیدواریـم امسـال شـاهد قرارگیـری ماهـواره ایرانـی در مـدار زمیـن 
باشـیم. رئیس سـازمان فضایی گفت: ماهواره پـارس ۱ که یـک ماهواره 
سـنجش از دور با دقت ۱۵ متر اسـت نیز تا سـه مـاه دیگر آمـاده تحویل 
خواهد شـد و ماهواره ناهید ۱ که قرار اسـت به عنوان ماهـواره مخابراتی 
عملیاتی در مـدار ۲۵۰ کیلومتـری زمین قرار گیرد نیز تا سـه مـاه آینده 
آماده می شـود و سـال آینده نمونـه دوم این ماهـواره کامل خواهد شـد. 
وی افـزود: در برنامه داریم سـال آینده دو ماهـواره را برای پرتـاب به مدار 
زمین آماده کنیم و در سـال ۱۴۰۴ به هـدف مان که قرار گیـری ماهواره 

سـنجش از دور در مـدار یک کیلومتری زمین اسـت برسـیم.

به گفته عضـو هیات عالی حل اختاف سـران قوا، سـاالنه 
بیش از یک تریلیـون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومـان یارانه پنهان 
پرداخـت می شـود. دولـت و مجلـس بایـد حداقـل ایـن رقم 
را بـه یک چهـارم برسـانند تـا اقتصـاد کشـور آسـیب نبیند. 
محمدحسـن ابوترابی فـرد در دومیـن میز تخصصـی تعمیق 
سـاخت داخل در صنعت خودرو با اشـاره به  اهداف دشـمن و 
تحریم کشـور اظهار کرد: دشـمن همـواره به دنبـال این بوده 
اسـت بااعمال تحریم ها، صنعت کشـور را نابود کنـد. هرچند 
مـا در روزهـای اول شـاهد رکـود و تعطیلـی برخـی صنایـع 
بودیم امااکنـون تمـام آمارها حکایـت از جهـش در تولیدات 

حوزه هـای مختلـف دارد.

کــاهش یــارانــه های  پـنهان 
به یـک چهـارم

آرمـان ملـی- یاسـمین طالقانـی: زنـان، 
تماشـاگر بازی فوتبـال ایـران و کامبوج در ورزشـگاه 
آزادی خواهنـد بـود. ایـن خبر واقعـی اسـت و پس از 
فشـار فیفا مسـئوالن کشـورمان تابلوی ورود ممنوع 
به زنـان در مقابل ورزشـگاه آزادی را پایین کشـیدند. 
این اقـدام موجـی از امید در میـان زنان کشـور ایجاد 
کـرد و آنها که سـال ها بـا در بسـته ورود به ورزشـگاه 
برای تماشـای فوتبال مواجه بودند اکنـون می توانند 
هماننـد مردان بـه ورزشـگاه برونـد. پذیـرش حضور 
زنان در ورزشـگاه بـرای برخی افـراد و گروه ها آسـان 
نبود پس به سـیاه نمایی و ایجاد هـراس پرداختند. در 
برخی سـایت های خبری چنین آمد: »امـت حزب ا... 
ضمـن مخالفـت بـا حضـور خانم هـا در ورزشـگاه در 
بیانیه ای برای مخالفت با این موضـوع روز ۱۵ مهرماه 
مقابـل مجلس شـورای اسـامی تجمع خواهـد کرد 
و مخالفتـش را اعـام خواهـد کـرد.« در حالـی ایـن 
فراخوان در حال انتشـار اسـت که برای اولین بار پس 
از انقـاب قرار اسـت زنان در دیـدار تیم ملـی فوتبال 
ایـران در برابـر کامبـوج بـه ورزشـگاه آزادی برونـد و 
فـروش اینترنتـی بلیت بـا اسـتقبال فوق العـاده  آنان 

روبه رو شـده اسـت. 
 مخالفت رسایی با تصمیم همفکرانش

نکتـه قابل تامـل و توجه آنجاسـت که دلواپسـان 
اصولگـرا کـه روزی خـود مخالـف صددرصـد حضور 
زنـان در ورزشـگاه ها بودنـد بـه مخالفت بـا بیانیه ای 
که بـه نام حـزب ا... منتشـر شـد پرداختند بـه عنوان 
نمونه حمید رسـایی عضو جبهه پایداری نوشت: »در 
خصـوص ورود بانوان در ورزشـگاه ها نظـر متفاوتی با 
برخی عزیزان دارم. معتقدم حکم مراجع عظام تقلید 
در خصوص ممنوعیـت ورود خانم ها در ورزشـگاه ها، 
بـر اسـاس مبانـی فقهـی ایشـان و ورود آنهـا در این 
موضوعات، نه بر اسـاس سایق سیاسـی بلکه مطابق 
وظایـف دینی-الهـی ایشـان اسـت. مراجـع تقلید با 
ورود بانوان در ورزشـگاه مخالفند، همانطور که با سود 
بانکی مخالفنـد و برخـی فعالیت های بانکـی را ربوی 
می دانند و بارهـا دربـاره آن اعام نظـر کرده اند. البته 
از یـاد نبریـم کـه عالمان دیـن، بـر اسـاس اولویت ها 
فتـوای نمی دهنـد، اما امـت حـزب ا... به دلیـل تعدد 

موضوعات بـر زمیـن مانده و بعضـا مرتبط بـا زندگی 
معیشتی و اقتصادی مردم که بخشـی از آنها از جمله 
مطالبـات مراجـع عظـام تقلید نیز هسـت، چـاره ای 
نـدارد جـز اینکـه بایـد بـر اسـاس اولویت هـا از خود 
واکنش هـای اجتماعـی نشـان دهـد. بنـا بـر ایـن، 
اطاعیه تجمع اعام شـده بـا عنوان »سـتاد مردمی 
آمران به معروف...« که در راسـتای مخالفت با مسـأله 

»ورود زنـان بـه ورزشـگاه ها« و بـه بهانـه »حمایت از 
رهبـر انقـاب و مراجـع تقلید« در سـطح گسـترده 
منتشـر شـده، اگر اصالت هم داشـته باشـد و از سوی 
افراد دلسـوز و دغدغه مند اعام شـده باشـد، تجمعی 
غیرضـروری و کـج سـلیقگی اسـت. امـت حـزب ا... 
اگـر قـرار باشـد در مقابـل مجلـس تجمـع بافایـده 
و برنامه ریـزی شـده ای کنـد، اولویـت در برگـزاری 

تجمع و حمایـت از مطالبـات رهبر انقـاب و مراجع 
تقلیـد در مخالفت ایشـان بـا سـود بانکـی، تعطیلی 
تولید و رونـق اقتصادی بـر زمین مانده، عـدم نظارت 
بر افزایـش قیمت هـا و رهـا بـودن بـازار و مخالفت با 
امیـد خانمان سـوز دولت لیبـرال به وعده هـای دروغ 
غربی هاسـت. بیشـتر البتـه بـه نظـر می رسـد ایـن 
تجمع از سـوی جریانی سـازماندهی شـده کـه به دو 
قطبی سـازی فضـای سیاسـی کشـور در انتخابـات 
اسـفند )مجلـس یازدهـم( نیـاز دارد. خصوصـا کـه 
دولـت لیبـرال و غربگـرای آقـای روحانـی و مجلس 
ناامید دهـم، دستانشـان خالی اسـت و فرزنـد ناقص 
الخلقه برجام  که قـرار بود جوان رشـیدی شـود و باغ 
پرثمـری به بـار آورد، اکنـون حتی تنفـس مصنوعی 
و ماقات های پـر از قهقهـه و خنده  هم نتوانسـته آن 
را سـرپا نگـه دارد. ایـن تجمـع قطعـا بـازی در زمین 
دولت لیبـرال و غربگرایی اسـت کـه نگران از دسـت 

دادن مجلـس رام و همـراه فعلی اسـت.«
 توپ در زمین اصالح طلبان

اصولگرایان کـه ظاهرا بهانـه ای بـرای مخالفت با 
ورود زنـان به ورزشـگاه ندارنـد این بار چنیـن وانمود 
کردند کـه اصاح طلبـان مخالف این حضور هسـتند 
به عنـوان نمونـه »فـارس« نوشـت: »اوایـل روی کار 
آمـدن دولـت نهـم، وقتـی رئیس جمهـور بـه رئیس 
سـازمان تربیـت بدنـی دسـتور داد تـا زمینه هـای 
ورود زنـان بـه اسـتادیوم های فوتبـال را فراهـم کند، 
برخـی رسـانه های اصاح طلـب و چهره هـای ایـن 
جریان سیاسـی، سـاز مخالـف کـوک کردنـد.« این 
خبرگـزاری دلواپـس سـال ها بـه عقـب بازگشـت و 
به نقـل از جمیلـه کدیور نوشـت: »می گویـد: حضور 
زنان در ورزشـگاه هرچند توسـط سـخنگوی دولت و 
سـایر دسـت اندرکاران اصـاح و تصحیـح شـد، آخر 
هم معلوم نشـد منظـور از طرح ایـن موضـوع در این 
مقطـع زمانـی کـه اوالً مملکـت در عرصـه داخلـی و 
بین المللی با مشـکات عدیـده مواجـه اسـت و ثانیاً 
اگـر قـرار بـر اولویـت بخشـی بـه خواسـت های زنان 
بود و توجـه به حقـوق تضییع شـده آنان، اصـوالً این 
مسـأله در رده های پایین جـدول خواسـته های آنان 

قـرار می گرفـت، چـه  بوده اسـت«

»آرمان ملي« از تغییر موسمي مواضع پایداري ها گزارش مي  دهد

 رسایي موافق ورود زنان 
به  ورزشگاه ها! 

     اصولگرایان توپ مخالفت را به زمین اصالحات انداختند

عبدا... رمضان زاده  درباره نتیجه شکایت رفیق دوست 
در گفت وگو با »آرمان ملی«:

تبــرئـه شـدم!  

یک عضو حقوقدان شـورای نگهبان با تاکید بر ایـن که نظارت 
اسـتصوابی نظارتی موثر اسـت، تاکید کـرد: این نظـارت، نظارتی 
اسـت که توسـط قانـون برعهـده شـورای نگهبان گذاشـته شـده 
اسـت. سـیامک ره پیک گفت: اصاحی نسـبت به قانون انتخابات 
فعلی صـورت گرفت. در این اصاحات پیشـرفت زیادی نسـبت به 
قانون فعلی مورد نظر اسـت. در بخش تخلفـات انتخاباتی در قانون 
فعلی موضـوع قابـل توجهی نداریـم. دراصاحـات اخیـر در حوزه 
مباحـث مالـی و تبلیغـات انتخاباتـی مباحـث خوبی مـورد توجه 
اسـت تا انضباط خوبی را درانتخابات شاهد باشـیم. با توجه به مواد 
مختلفی کـه در این حوزه تبیین شـده برخـی مـوارد جرم انگاری 

شـده اسـت اما این موارد در قانـون فعلی مغفول اسـت. 

»نـظارت استصـوابی« بــر عهده 
شـورای نگهبـان است

اعتمــاد مــردم  بـــایــد
 بــازســازی شود

نایب رئیـس فراکسـیون امیـد مجلس بر ضـرورت بازسـازی 
اعتمـاد مـردم بـرای جلـب مشـارکت در انتخابـات تاکیـد کرد. 
محمدرضـا تابـش گفـت: در مـورد نحـوه مشـارکت در انتخابات 
پیـش  روی مجلـس، اختاف نظرهایی بیـن اصاح طلبـان وجود 
دارد، البتـه همه اصل مشـارکت را قبـول دارنـد و در این موقعیت 
روی مشـارکت تاکیـد دارند چرا که هرچه مشـارکت باالتر باشـد 
طمـع دشـمنان و بدخواهـان هم کـم می شـود و منافع ملـی در 
سـطح جهانی تامین می شـود، اما انتظار می رود دسـت اندرکاران 
هم متقابـا تمهیدات و تسـهیات مبتنی بـر عدالت گرایی و حق 
را فراهم کنند، ماحظاتی داشـته باشـند و تصمیماتی بگیرند که 

آحـاد مردم تمایـل به مشـارکت در انتخابات داشـته باشـند. 

 مرور مخالفت ها با حضور زنان در ورزشگاه ها
اولین حضور زنان در ورزشگاه آزادی

در سـال ۱۳٧٧ و در جریان اسـتقبال از بازیکنان تیم ملی که توانسـته بودند بـرای دومین بار پس 
از بیسـت سـال به جام جهانی صعود کننـد، اتفـاق افتاد. نخسـتین حضور زنـان در هنگام یـک بازی 
فوتبال در جریان دیدار ایران و ایرلند در سـال ۱۳8۱ اتفـاق افتاد که تعداد محـدودی از زنان ایرلندی 
توانسـتند وارد ورزشـگاه آزادی شـوند. اولین بار که زنان ایرانی موفق شـدند در ورزشـگاه  حضور پیدا 
کنند در دیدار ایران با بحریـن در مقدماتی جام جهانـی ۲۰۰۶ بود. عاوه بر زنـان، رئیس جمهور وقت 
ایران نیز از تماشـاگران ویژه این مسـابقه بود. در سـال ۱۳٧8 یک بار هم با همبسـتگی زنـان کره ای، 
چهار دختر ایرانی موفق شـدند وارد ورزشـگاه آزادی شـوند. در آغاز سـال ۱۳8۵ محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهـور وقت با ارسـال نامه ای بـه رئیس سـازمان تربیت بدنی خواسـتار فراهم کـردن امکانات 
حضور زنان در ورزشـگاه ها شـد که با مخالفت گروهـی از علمـا در قم نتوانسـت آن را به اجـرا بگذارد. 
در خـرداد 8۴ هـم تجمع های زیـادی در مخالفـت حضور زنـان در ورزشـگاه ها بـرای تماشـای بازی 
والیبال تیم ملی ایران برگزار شـد. ۲۹ خرداد ۹۴ مسـابقه تیم های والیبال ایـران و آمریکا در چارچوب 
مسـابقات جهانی والیبال بود و فدراسـیون والیبـال اعام کرده اسـت که زنـان اجازه خواهند داشـت 
در این تاریخ برای تماشـای این مسـابقه وارد سـالن آزادی شـوند. تجمع کنندگان در شـعارهای خود 
خواسـتار عزل شـهیندخت موالوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امـور بانوان و خانواده شـدند. در 
خـرداد ۱۳۹٧ و بعد از کـش و قوس های فراوان زنان توانسـتند برای تماشـای بازی هـای تیم ملی که 
در ورزشـگاه آزادی پخش مستقیم می شـدند وارد ورزشگاه شـوند تا برای نخسـتین بار زنان ایرانی به 

شکل گسـترده وارد ورزشـگاه های فوتبال شوند.



ارز )تومان(
خرید فروش ارز )بانک مرکزی(
4200 4221 دالر آمریکا
4611 4634 یورو اروپا
5169 5206 پوند انگلیس
3139 3171 دالر کانادا
2815 2857 دالر استرالیا
730 741 لیر ترکیه

سکه و طال )تومان(
خرید فروش سکه 

3950000 3990000 سکه یک بهار قدیم
3990000 4015000 سکه تصویر امام
2030000 2040000 سکه نیم بهار
1230000 1240000 سکه ربع بهار
840000 850000 سکه یک گرمی
406000 408604 هر گرم طالی 18 عیار

بورس
تغییر درصد عنوان شاخص 

1188/53 0/36 کل
319/52 0/36 قیمت
879/63 0/37 بازار اول

2346/88 0/35 بازار دوم
230/45 0/08 صنعت
65/17 0/47 30 شرکت

                   خودرو/ قیمت بازار )تومان(
46700000 سایپا 111 )سفید( 75500000  LX رانا
54000000 تیبا  )تنوع رنگ( 72700000 پژو 405
76000000 ساینا )اتوماتیک(  98500000 پژو پارس دوگانه سوز
81000000 وانت زامیاد)گازسوز( 75700000 پژو 206 تیپ 2

358000000 مزدا 3 تیپ4 119000000 رنو تندر 90
169000000 B30 بسترن 187000000 پیکاپ دو کابین
83000000 وانت کارا تک  کابین 167500000 رنو ساندرو اتوماتیک

کــــوتــــاه
مشارکت 140 سازنده برای 

تولید پژو301
آرمان ملــی: مدیرعامــل گــروه صنعتی 
ایران خودرو گفت:  تولید انبوه پژو ۳۰۱ از شهریور 
سال ۹۹ آغاز خواهد شد. فرشــاد مقیمی افزود:  
بیش از هزار قطعه نیازمند خودکفایی برای تولید 
محصول پژو ۳۰۱ شناسایی شده که افزون بر ۱۴۰ 
سازنده برتر داخلی برای تولید آن مشارکت دارند. 
او با اشاره به اینکه پژو ۳۰۱ پلت فرم جدیدی برای 
تولید محصوالت آتی ایران خودرو به شمار می رود، 
اظهار کرد:  این خودرو مطابق استانداردهای ۸۵گانه 

و دوستدار محیط زیست است. 

غیربهداشتی بودن نیمی از 
روغن  زیتون های وارداتی 

ایسنا: رئیس شــورای ملی زیتــون گفت: از 
۳۵۰۰ تن روغن  زیتون وارداتی به کشــور، بیش 
از ۵۰ درصد آن غیربهداشتی است. مهدی عباسی 
با بیان اینکه بیش از نیمی از روغن زیتون وارداتی 
از نوع »پومیس« است، اظهار کرد: روغن پومیس، 
روغن به دســت آمده از تفاله زیتون  است که تنها 
مصارف  صنعتی و آرایشی، بهداشتی و صابون سازی 
داشته و به هیچ وجه قابل استفاده خوراکی نیست. 
او ادامه داد: برای ممنوعیت واردات این نوع از روغن  
زیتون، مکاتباتی با ســازمان های مربوطه انجام 
داده ایم، اما تاکنون اقداماتی صورت نگرفته است. 
عباســی افزود: روغن های پومیس از کشورهای 
مبدا به قیمت حدود ۲۰ هزار تومان وارد می شود و 
در بازار داخلی به قیمت ۴۰ هزار تومان به فروش 
می رســد. روغن های پومیس عالوه بــر اینکه به 
سالمت مصرف کنندگان ایرانی آسیب می رسانند 
و سرطان زا هستند، به تولیدکنندگان داخلی روغن 

زیتون نیز ضرر می رسانند. 

کانال 4۵0 هزار واحد، 
مقاومت بعدی شاخص بورس

ایرنا: یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
شاخص بورس به لحاظ تکنیکال روند خوبی را در 
پیش گرفته است، گفت: شاخص ۳۳۰ هزار واحد 
مقاومتی بود که برخی از تالطم ها برای شکست این 
مقاومت در نظر گرفته شده بود و به نظر می رسد 
که با شکست این مقاومت شاخص بورس به عدد 
۴۰۰ هزار یا ۴۵۰ هزار واحد می رسد. حمید اعرابی 
به روند معامالت بورس در هفته گذشــته اشاره و 
بیان کرد: بازار در هفته  گذشته روند بسیار خوبی را 
پشت سر گذاشت و شاهد شکسته شدن رکوردهای 
معامالتی در بازار بودیم. او خاطرنشان کرد: اقبال 
مردم برای خرید عرضه های اولیه نشــان دهنده 
شناخت بازار سرمایه در بین مردم عادی، پیدا کردن 
عمق چشــمگیر بورس و فرهنگ ســازی درست 
سازمان بورس برای عرضه های اولیه است. اعرابی 
یادآور شد: تا چند وقت گذشته حدود ۶۰ هزار نفر 
در عرضه اولیه شرکت می کردند، اما حاال در آخرین 
عرضه اولیه تعداد مشارکت کنندگان به بیش از ۸۰۰ 
هزار نفر رسید که این تعداد، یک درصد جمعیت کل 

کشور را شامل می شود. 

افزایش سقف برداشت پول 
برای زائران اربعین 

آرمان ملی: با توجه به ضرورت خدمات رسانی 
مناسب شبکه بانکی کشور به زوار اربعین حسینی، 
بانک مرکزی اعالم کرد که سقف برداشت پول در 
مسیر راهپیمایی به روزانه ۵۰۰ هزار تومان افزایش 
می یابد. در گزارش بانک مرکزی آمده اســت که 
به منظور رفاه حال زوار اربعین حســینی، سقف 
برداشت از خودپردازها از ۱۵ مهر تا اواخر مهر ۱۳۹۸ 
در مسیر راهپیمایی در استان های کرمانشاه، ایالم 
و خوزســتان، روزانه پنج میلیون ریال )۵۰۰ هزار 
تومان( است. همچنین زائران به منظور تامین ارز 
مورد نیاز خود می توانند تا سقف ۱۰۰ یورو یا معادل 
آن به سایر ارزها با در دست داشتن گذرنامه و کارت 
ملی به صرافی های مجــاز یا بانک های ملی، ملت، 

تجارت، سپه، صادرات و پارسیان مراجعه کنند. 

همکاری 3۶ قطعه ساز؛ 
داخلی سازی 4٢ قطعه

ایســنا: سرپرســت معاونت صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: بــا انعقاد قرارداد 
۳۶ شرکت قطعه ساز برای داخلی سازی ۴۲ قطعه، 
دومین گام برای کاهش ارزبری ۹۰ میلیون یورویی 
را رقم خواهیم زد. مهــدی صادقی نیارکی دیروز 
اظهار کرد: حمایت از تولید ملی با اتکا به صنعتگران 
کشور همیشه دغدغه ما و وزارت صمت بوده که 
رهبر معظم انقالب نیز همیشه از این بخش حمایت 
کرده اند و معتقدند که باید به بخش های پیشران 
همچون خودرو، کشاورزی و اقتصاد دانش بنیان 

توجه ویژه داشت. 

توزیع 4میلیون سبد غذایی در 
مناطق محروم

تسنیم: معاون بنیاد مستضعفان از توزیع چهار 
میلیون ســبد غذایی در مناطق محروم هر دو ماه 
یک بار خبر داد. موسی برزگری گفت: اجرای این 
طرح، موجب بهبود تغذیه مادران باردار و کاهش 
تولد نوزادان با وزن کمتر از ۲/۵ کیلوگرم در مناطق 
محروم کشور شده است. او با اشاره به ضرورت توزیع 
سبد غذایی برای مادران باردار در مناطق محروم 
کشور افزود: این ســبد غذایی براساس پیشنهاد 
متخصصان وزارت بهداشــت، یک بسته غذایی با 
میزان ۲۵۰۰ کیلو کالری اســت که میان مادران 
باردار ســاکن در مناطق روستایی و محروم کشور 
توزیع می شود. برزگری همچنین بیان کرد: این طرح 
با همکاری وزارت بهداشت و براساس شاخص های 
تعیین شده از سوی دانشــگاه علوم تغذیه تهران و 

دانشگاه شهید بهشتی در حال اجراست. 

آرمان ملی:  الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت وگویی که 
27مردادماه با خبرگزاری خانه ملت انجام داده است، خبر داده که »از هفته آینده 
طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و تا 
پایان شهریور نهایی می شود. امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقالل 
بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده 
شــود.« با این حال، 21 تن از اقتصاددانان با ارسال نامه ای به مجلس به 11 ایراد 
اساسی این طرح جدید اشاره کرده و نسبت به اجرای عجوالنه آن هشدار داده اند. 
آنها بر این باورند که اگر نمایندگان مجلس به منظور جبران کم کاری های گذشته 
در تصویب لوایح و طرح ها عجله کنند، به یقین، سنگ بنای کجی نهاده می شود 
که آتش انتقاد ات را تیزتر و گسترده تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، سد 

راه فعاالن اقتصادی می شود.

اقتصـاد   یکشنبه 4
1398 . 7 .14
7صفر 6/1441اکتبر 2019

یادداشــت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در رابطــه با حذف یارانــه افراد با 
درآمد باال گفت: مجلس به دولت 
تاکید کرده اســت که یارانه ســه 
دهک جامعه حدف شــود و طبق 
بررسی ها میزان درآمد خانواده ها 
نشان می دهد که یک دهک درآمد 
بســیار پایینی دارند و یک دهک 
هم درآمــد باالیــی دارند. محمد 
شــریعتمداری افزود: در این دوره 
یارانه حدود ۱۷۰ هــزار خانواده 
که حدود ۷۰۰ هزار نفر هستند را 
در دستور کار حذف قرار داده ایم. 
او بیــان کــرد: هرچه به ســمت 
درآمد های پایین تــر می رویم، به 
دلیل اینکه میزان درآمد ها مشابه 
است باید با دقت عمل کنیم. ما به 
دنبال این نیستیم که در این شرایط 
اقتصادی یارانه افراد کم درآمد را 
حذف کنیم و همین موضوع باعث 
کندی کار شده است. شریعتمداری 
ادامه داد: برای شناسایی افراد سه 
دهک بــاال از اطالعــات بانک ها 
استفاده می کنیم. هر مقداری که 
یارانه حذف شود به بهبود معیشت 

معلوالن اختصاص پیدا می کند.

وزیر جهــاد کشــاورزی روز 
گذشــته درباره احتمــال تغییر 
قیمت گندم، گفت: مصوبه دولت 
دربــاره قیمت خریــد تضمینی 
گندم توسط ســخنگوی دولت 
عنوان شــده و این قیمت مالک 
قانونی اســت. محمــود حجتی 
ادامه داد: مالک قانونی شــورای 
اقتصاد است و تعیین قیمت خرید 
تضمینی گنــدم مراحل قانونی 
خود را در این شــورا طی کرده 
است. ما در شورای اقتصاد مفصل 
راجع به قیمــت خرید تضمینی 
بحث کرده ایم و مصوبه شــورای 
اقتصاد با حضور ما تعیین شــده 
اســت. او درباره عملکــرد این 
وزارتخانــه در برخــورد با تغییر 
کاربری و زمین خواری گفت: بر 
اساس قانون، مســئولیت تغییر 
کاربری در خــارج از طرح ها بر 
عهده امور اراضی اســت. حجتی 
با اشــاره به تامیــن نهاده های 
کشاورزی توضیح داد: همچنان 
نهاده های کشاورزی با ارز ۴۲۰۰ 

تومانی تامین خواهد شد. 

وزیــر نیرو گفت: هــر هفته یک 
طرح بــزرگ در زمینه هــای تامین 
برق، آب و آب رسانی شهری و احداث 
تصفیه خانه ها تا پایان امسال با اجرای 
کمپین »الف - ب ایران« در کشــور 
افتتاح می شــود. رضا اردکانیان روز 
گذشــته اظهار کــرد: هم اینک نیز 
وزارت نیــرو ۷۰ طــرح آب و بــرق 
و فاضالب با اعتبــار ۸۳۲۴ میلیارد 
تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد 
در دست اجرا دارد. او عنوان کرد: به 
طور متوسط پیشرفت های فیزیکی  
این طرح ها بیــش از ۳۵ درصد بوده 
و انتظــار می رود در دولــت تدبیر و 
امید بخش قابل توجهــی از پروژه ها 
تامین اعتبار و به بهره برداری برسند. 
اردکانیان افزود: روز گذشته ۴۷ طرح 
در سراسر کهگیلویه و بویراحمد در 
بخش های مختلــف از جمله تامین 
برق تصفیه خانه فاضالب و آبرسانی 

روستایی افتتاح شد.

عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگان در تدوین 
طرح، تقابل و اختالف در میان تدوین کنندگان طرح، 
عدم توجه به مشکالت ســاختاری، عدم حل مشکل 
صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تاخیر، عدم ارائه 
راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی 
به مشــکل بنگاهداری بانک ها و دست اندازی شان به 
بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار 
نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به 
رئیس کل بانک مرکزی از جمله ایرادات مطرح شده از 

سوی تعدادی از اقتصاددانان است. 

 آتش انتقادات تیزتر می شود 
در بخشــی از نامه اقتصاددانان آمده است: شرط 
عمل صواب این اســت که درست و کامل انجام گیرد 
و پرنویسی و پرکاری آن هم در حوزه تصویب قوانین، 
اگر با دقت و تعمق کافی همراه نباشد، نه تنها مشکالت 
موجود را حل نمی کند، چه  بسا بر دامنه مشکالت در 
آینده اضافه کند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس که 
بیشتر وقتشان صرف جناح بندی های سیاسی و مسائل 
حاشیه ای شده است، برای جبران کم کاری گذشته و 
جلب افکار عمومی در ماه های آخر، در تصویب لوایح 

و طرح ها عجلــه کنند، به یقین، ســنگ بنای کجی 
نهاده می شود که آتش انتقادات را تیزتر و گسترده تر 
خواهد ســاخت و به جای گره گشایی، سد راه فعاالن 
اقتصادی می شود؛ چنانکه اکنون در مورد تصویب قانون 
تجارت شاهد آنیم. این نگرانی درمورد طرح بانکداری 
جدید نیز وجود دارد. اظهارات آقای الیاس حضرتی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که با حسن ظن 
بی سابقه ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن 
بیان شده اســت، ما به عنوان گروهی از اقتصاددانان 
حوزوی و دانشگاهی را که در زمینه بانکداری اسالمی 
دارای سابقه تحقیق و بعضا صاحب تجربه هستیم، بر 
آن داشت که از باب انجام وظیفه اسالمی و اتمام حجت، 
با بیان بعضی از اشکاالت طرح جدید، درمورد نقائص 

آن هشدار دهیم. 
 برخی ایرادات طرح جدید 

در بخش دیگری از این نامه به ایرادات اساسی طرح 
جدید بانکداری اشاره شده است. در قسمتی از آن تاکید 
شده اســت که نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید 
بانکداری این اســت که با وجود گرایش های مختلف 
اقتصاددانان اسالمی در مورد بانکداری اسالمی، اختیار 
بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از 
یک گرایش خاص سپرده شد. در صورتی که در چنین 
موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصادانان 
و کارشناســان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور 
بهره گیری می شد. بی توجهی به مشکل بنگاهداری 
بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه نیز دیگر ایراد 
مطرح شده است. اقتصاددانان می گویند در این طرح 
نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه دست 
بانک ها را در این زمینه بازگزارده است، به طوری که 
در ماده ۱۰۰ آورده اســت: رابطه حقوقی سپرده گذار 
با موسســه اعتباری در سپرده های ســرمایه گذاری 
عام، »وکالت برای فعالیت های مذکور در ماده )۹۲(« 
است. شکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی نیز 
بزرگ ترین و جدی ترین مشــکل بانکداری موجود 
به اعتقاد نگارندگان نامه مذکور اســت. این مســاله، 
مشــروعیت کل فعالیت های بانکی را در نظر مراجع 
تقلید و متشرعان زیر سوال برده است. تهیه کنندگان 
طرح  مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه 
این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد طرح، خالف این 

را اثبات می کند. 

تداوم تامین نهاده های 
کشاورزی با ارز 

ترجیحی

 هر هفته افتتاح 
یک طرح بزرگ

سال سوم
a شماره 558 r m a n m e l i . i r

خبـــر   و   نـظـــر
زار

ــا
ب

تزریق 100 هزار میلیارد تومان به صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت از قول مســاعد بانک مرکزی برای 
تامین نقدینگی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی صنایع در شش ماهه دوم 
ســال خبر داد و اظهار کرد: برنامه ریزی ها برای کاهش ۱۰ میلیارد 
دالری واردات کشور تا سال ۱۴۰۰ انجام شــده که بخشی از آن در 
اجرای میزهای تعمیق ســاخت داخل دنبال می شود. رضا رحمانی 
روز گذشــته در جریان دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل 
صنعت خودرو گفت: دستیابی به این هدف نیازمند دو میلیارد دالر 
سرمایه گذاری ارزی و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی )در 
مجموع حدود چهار میلیارد دالر( است. او ضمن تقدیر از تالش های 
بانک مرکزی، تشریح کرد: انتظار ما از بخش های مختلف که توانایی 
همکاری دارند، این اســت که پای کار بیایند. تا پایان سال پنج میز 
تعمیق ساخت داخل دیگر در صنعت خودرو خواهیم داشت و عالوه بر 
آن برگزاری این میزها در صنایع لوازم خانگی، فوالد، مس، پتروشیمی، 
موتورسیکلت، برق و الکترونیک و حوزه فناوری اطالعات را در برنامه 
داریم. رحمانی با اشاره به حجم عظیم سرمایه های سرگردان در سطح 
جامعه، بیان کرد: الزم است که با تضمین بانک مرکزی، صندوق های 
سرمایه گذاری در سطح کشور تشکیل شده تا سرمایه های مردمی را 
جذب آنها کرده تا در صنایع مورد استفاده قرار گیرد. وزیر صمت ادامه 
داد:  برنامه ریزی برای افزایش تولید ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو سواری 
بیشتر در سال ۹۸ نسبت به سال  گذشته که ۹۴۹ هزار دستگاه سواری 
تولید شد، صورت گرفته است. این افزایش تولید نیازمند ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان ســرمایه در گردش و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی 
اســت. عالوه بر این، برنامه ریزی هایی برای فعال سازی ۲۰۰۰ واحد 
صنعتی راکد در سال جاری انجام شده که آن نیز نیازمند نقدینگی 
است. مهم ترین دغدغه برنامه های رونق تولید، تامین نقدینگی است. 
این مقام مسئول اعالم کرد: ۱/۲ میلیارد دالر از صرفه جویی های ارزی 
در صنعت نساجی و پوشاک، ۵۰۰ میلیون دالر در صنایع سلولزی، ۲/۷ 
میلیارد دالر در صنایع شیمیایی، ۲/۴ میلیارد دالر در صنایع معدنی، 
۶۰۰ میلیون دالر در صنایع فلزی، ۶۵۰ میلیون دالر در لوازم خانگی، 
۶۵۰ میلیون دالر در ماشین آالت، ۱/۴ میلیارد دالر در صنعت خودرو 
و ۲۵۰ میلیون دالر در لوازم برقــی و الکتریکی خواهد بود. رحمانی 
درباره تولید الســتیک خودروهای سنگین در کشور تشریح کرد: تا 
پارسال ۷۰ درصد این الستیک ها وارداتی بود، اما با تعریف پنج طرح 
در این زمینه در شهرهای اردبیل، بیرجند، کرمانشاه، سنندج و زابل ، 
حداکثر تا سه سال آینده نیازهای کشور را رفع خواهیم کرد. اکنون 
در تولید چادر مشکی ۸۰ درصد واردات داریم، اما با تعریف طرحی در 
قزوین و با تولید ۳۰ میلیون متری این محصول، ۳۰ درصد از واردات 
آن کاسته خواهد شد. این مقام مسئول تاکید کرد: در سال های گذشته 
نیز با تحریم صنعت خودرو مواجه بودیم، اما امروز با اراده ای که وجود 
داشته، از تحریم ها فرصت ســاختیم. امروز نهضت ساخت داخل در 
صنعت کشور شکل گرفته و باید باور کنیم راه نجات اقتصاد کشور، 

توجه به تولید ملی است. 

اجرای بانکداری جدید طرحی است که اخیرا الیاس حضرتی، 
به عنوان رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس، از اجرای آن خبر 
داده است. همین امر باعث شد تا تعدادی از اقتصاددانان حوزوی 
و دانشگاهی نسبت به اجرای این طرح انتقاداتی را وارد کنند و در 
نامه ای آن را به گوش مسئوالن بانکی کشور برسانند. این گروه از 
اقتصاددانان انتقادات درستی را به بانکداری جدید وارد ساخته اند 
که ازجمله آنها می توان به مشکالت ساختاری این طرح اشاره کرد. 
چنان که نظام بانکی ایران به شکل بانکداری بدون ربا اداره می شود 
و اصل ماجرا در پرداخت تسهیالت مشارکت بانک ها در سود و زیان 
تسهیالت گیرندگان است. با این حال طی دهه های اخیر هیچ گاه 
این اصل به درستی اجرا نشده و در طرح بانکداری جدید هم به نظر 
می رسد به ربازدایی توجهی نشده است. در واقع شاید در ۳۵ سال 
اخیر تخطی بانک ها از بانکداری بدون ربا تخلف به حساب می آمد 
و گاه برخوردهایی هم صورت می گرفت، امــا اکنون در بانکداری 
جدید این تخلفات شــکل قانونی به خود می گیرنــد و بانکداری 
اسالمی جز صورت ذهنی و انتزاعی معنایی نخواهد داشت. البته در 
مصوبه ای هم که در میانه مرداد ماه به تصویب شورای پول و اعتبار 
رسید در واقع شورای فقهی بانک مرکزی این مجوز را به بانک ها و 
موسسات اعتباری داد تا بر اساس قانون، ساختار را دور بزنند. بنا به 
همین تصمیمات است که طی سال های اخیر تسهیالت بانک ها از 
شکل عقود مبادله ای خارج شده و به سمت عقود مشارکتی پیش 
می رود، چراکه مصوبات برنامه های توســعه و بخشنامه های بانک 
مرکزی به شکلی در کنار هم چیده شــده اند که بانک ها در عقود 
مشارکتی حداقل سودی را دریافت می کنند که در عقود مبادله ای 
به عنوان حداکثر به حساب می آید. حال مشخص نیست که چنین 
تصمیماتی از سر ناآگاهی اتخاذ می شــود یا قرار است مالی شدن 
اقتصاد ایران و سلطه نظام بانکی بر ســرمایه مردم را به یک قانون 
فراگیر تبدیل کنند. از این رو انتظــار می رود مصوباتی که از بانک 
مرکزی خارج می شود و یا نمایندگان مجلس به آن رای می دهند، 
ساختار اقتصادی کشور را هم در نظر داشته باشند. به عنوان مثال 
از حدود ۳۵ سال پیش قرار بر این شد که نظام بانکداری ایران به 
سمت ربازدایی حرکت کند. این اصلی است که سایر بخشنامه ها 
و مصوبات باید از آن تبعیت کنند، اما در طول این ســال ها نه تنها 
این امر اجرایی نشــده، بلکه به طرق مختلف شاهد زایل شدن آن 
هستیم. اگر قرار است شرایط به این شــکل پیش رود دیگر بهتر 
است ادعای بانکداری بدون ربا نداشته باشیم. به ویژه از زمانی که 
بانک ها و موسسات خصوصی مجوز فعالیت گرفتند دیگر راه برای 
پیشروی به سمت بانکداری همراه با ربا باز شد و هر روز شاهد شکل 
جدیدی از سودجویی بانک ها از سود تاخیر و این قبیل از شکل ربا 
هستیم. فقط گاهی بانک مرکزی تصمیماتی اتخاذ می کند که کار 
این بانک ها را برای رباگیــری راحت می کند؛ همانند آنچه در نرخ 

سودهای سپرده شاهد آن هستیم. 

 بی توجهی به ربازدایی 
در طرح بانکداری جدید

مهدی تقوی 
اقتصاددان

آرمان ملی: دبیر انجمن برنج کشــور، ورود 
برنج هــای خارجی به شــمال و اختــالط آنها با 
برنج های شــمال را رد و اظهار کرد: اگر اختالطی 
میان انواع برنج انجام می شــود در تهران صورت 
می گیرد. جمیل علیزاده شایق درباره شایعات اخیر 
پیرامون انتقال برنج های وارداتی از بندر چابهار به 
شمال کشور و اختالط این برنج ها با انواع برنج ایرانی 
تصریح کرد: چنین امری صحت ندارد و این شایعات 
تنها برای تخریب و زیر سوال بردن کیفیت برنج های 
شمال مطرح می شود. او افزود: استانداران دو استان 
شمالی نیز به شــدت مراقب هســتند برنج های 
وارداتی وارد این شهرها نشــود؛ البته نه به خاطر 
بحث اختالط، بلکه نگران توزیع این محصوالت در 
شمال هستند و به همین جهت به شدت کنترل و 

مراقبت صورت می گیرد.
بحث برنج های وارداتی و نگرانی شالیکاران از 
ورود برنج های خارجی به بازار در فصل برداشت 
محصول ایرانی، هر ســاله مورد توجه قرار دارد. 
امســال نیز وزارت صمت تاکید کرده برنج های 
خارجی که تا مردادماه امســال وارد شــده اند تا 
آبان ماه و پایان دوره برداشــت محصول ایرانی، 
اجازه عرضه در بازار ندارند و از واردکنندگان نیز 
در این زمینه تعهد عدم عرضه اخذ شــده است. 
اما این بار شایعه دیگری بر ســر زبان هاست. در 
روزهای اخیر اخباری وجود داشت مبنی بر اینکه 
برنج های وارداتی از گمرکات جنوب کشور، به ویژه 
بندر چابهار، به شمال کشور منتقل شده و در آنجا 
با برنج ایرانی مخلوط می شــوند تا در قالب برنج 
ایرانی عرضه شــده و به فروش برسند. البته این 

شــایعات با واکنش برنج کاران مواجه شده و آنها 
این اخبار را به  شــدت تکذیب کرده اند. پیش از 
این نیز در خردادماه سال جاری، علیزاده شایق در 
گفت وگو با مهر درباره اختالط برنج های داخلی 
با برنج های خارجی اظهار کــرده بود: زمانی هم 
که بحث آلودگی برنج های خارجی مطرح شــده 
بود عنوان کردم که برنج وقتی از شمال به تهران 
می آید غیر از گرانی، دچار چند اتفاق می شــود؛ 
اول اینکه درصد خرده آن از دو تا ســه درصد به 
حدود ۹ تا ۱۰درصــد افزایش می یابد. همچنین 
این برنج خلوص برنجی را که در شمال خریداری 
می کنید ندارد. یعنی هم خرده آن زیاد شده هم 
ناخالصی آن، تازه گران تر هم عرضه می شــود. او 
تاکید کرده بود: بنابراین متاسفانه بحث اختالط 
برنج مساله تازه ای نیست و خیلی وقت است که 
این کار انجام می شــود؛ نظارتی روی این مساله 
وجود ندارد و کسی نرفته روی این امر دقت و آن 
را کنترل کند. علیزاده شایق البته بیان کرده بود: 
زمانی برنج های پرمحصول خودمان را مانند برنج 
ندا با برنج های کیفی داخلی مخلوط می کردند؛ 
چون آن زمان قیمت تمام شــده تولید برنج های 

پرمحصول ما خیلی پایین بود. متأسفانه آن زمان 
در گیالن این کار زیاد انجام می شد، چون سطح 
زیر کشــت برنج پرمحصول در گیالن نسبت به 
مازندران خیلی پایین است و شرایط آب و هوایی 
گیالن طوری است که نمی شود برنج پر محصول 

را خیلی ترویج کرد.
 افزایش کیفیت برنج شمال در سال جاری

دبیر انجمن برنج کشــور در بهار سال جاری 
گفته بود: برخی برنج های هندی و پاکســتانی را 
که شبیه برنج های ایرانی است با برنج های داخلی 
مخلوط می کنند و برای اینکه خریدار شک نکند با 
قیمت باال به فروش می رسانند و خریدار از سه چهار 
نقطه ضربه می خورد. اکنون نیز شایعات در همین 
رابطه باال گرفته اســت. اما علیزاده شایق با اشاره 
به اینکه کامال مشخص اســت چرا عده ای چنین 
شایعاتی را درست می کنند، گفت: امسال کیفیت 
برنج شمال افزایش پیدا کرده و نسبت به یک دهه 
گذشته شاهد رشد زیادی در این زمینه بوده ایم. 
دبیر انجمن برنج کشــور افزود: به همین جهت 
کشاورزان شمالی نیز تمام تالش خود را می کنند تا 
کسی برنج های آنها را حتی با انواع پرمحصول تولید 
داخل مخلوط نکند و خدشه ای به کیفیت برنج های 
شمال وارد نشــود. او تصریح کرد: اگر اختالطی 
انجام می شــود، در تهران صــورت می گیرد و در 
شمال چنین چیزی ممکن نیست. علیزاده شایق 
تاکید کرد: عالوه بر این، عباس قبادی- معاون وزیر 
صمت- اعالم کرده برنج های وارداتی قبل از پایان 
آبان ماه در کشــور توزیع نخواهد شد، بنابراین ما 

نگرانی در این زمینه نداریم.

کاهش کیفیت برنج شمال به نفع کیست؟
اختالط برنج های خارجی با برنج ایرانی در تهران!

یارانه 700 هزار نفر هشدار 21 اقتصاددان نسبت به 11 نقص بزرگ طرح جدید بانکداری
قطع می شود

     نمایندگان برای جبران کم کاری ها در تصویب لوایح عجله نکنند
از بی توجهی به مشکل صوری سازی تا  بنگاهداری 



 بهمن ماه سال گذشته شما در گفت وگو 
با یکی از رسانه ها اعالم کردید که »امسال به 
هیچ عنوان بر سر دستمزد کارگران سازش 
یا توافق نمی کنیم.« با این حال، در نشست 
طوالنی مدت شورای عالی کار در اسفندماه، 
حداقل حقوق با افزایش 63/5 درصدی، یک 
میلیون و 615 هزار تومان تعیین شد. فعاالن 
کارگری می گویند حقوق تعیین شده کفاف 
زندگی کارگران را نمی دهد. با این اوصاف آیا 
می توان گفت نوعی سازش یا عقب نشینی 

اتفاق افتاده است؟
سازش یا توافق صورت نگرفته است اما با توجه 
به میزان اختیاراتی که بخش کارگری در شورای 
عالی کار دارد، بیشتر از این زورشان نرسیده است. 
یعنی تا آخر ایستادگی کردند و در نهایت مجبور 
شــده اند این را بپذیرند. همیشه هم همین طور 
است. نمی شــود که در مورد حداقل دستمزد به 
توافق نرسند و این مساله بالتکلیف بماند چون از 
اول فروردین باید حقوق های سال جدید پرداخت 
شود. بازنشســتگان و کارمندان هم پس اندازی 
ندارند که بخواهند به پشتوانه آن، در برابر دستمزد 
تعیین شده مقاومت کنند؛ به ویژه در آخر اسفندماه 
و فروردین ماه که همه به دلیــل هزینه های عید 
نوروز شرایط سختی دارند. در نتیجه پذیرش این 
میزان دستمزد، اجتناب ناپذیر بوده است؛ نه اینکه 
نمایندگان کارگری از آن مقــدار مورد نظر خود 
کوتاه آمده اند بلکه چاره ای جز پذیرش نداشته اند. 
وقتی در چارچوب قانون عمل می کنیم اگر نتیجه 
را نخواسته  باشیم و راضی نباشیم، آن وقت باید از 
چارچوب قانون خارج شویم و این امر به اعتصابات 
و شــرایط اینچنینی می انجامد کــه تاکنون این 
صالحدید وجود نداشته اســت. البته ما با توجه 
به پایین آمدن ارزش ریال در میانه سال، تقاضای 
بازنگری مجدد را زیــاد مطرح کردیم چون طبق 
قانون هم بوده است که دستمزد را افزایش دهند، 

اما تا اآلن جواب نداده است.
 به عقیده شما چرا این پیگیری ها به رغم 
اینکه در چارچوب قانون مسیر خود را طی 

می کنند، جواب نمی دهد؟
حقــوق کارمندان یک بار ترمیم شــد. ما اول 
یک مشکل اساســی در اینجا داریم آن هم وجود 
کارفرمایان دولتی و خصولتی است. کارفرماهای 
دولتی که اکثرا شــرکت ها را زیــان ده کرده اند و 
حتی شــرکت های خصولتی نیز اغلــب زیان ده 
هستند، از رانت های دولتی استفاده می کنند و سر 
پا می مانند، با هرگونه افزایشی مخالفند. در نتیجه 
دولت امروز در آن شورای سه جانبه، به عنوان ناظر 
بر توافقات کارگــری و کارفرمایی عمل نمی کند 
بلکه خودش به عنوان یک کارفرما عمل می کند. 
اآلن اتفاقی که به عنوان فســاد در ایران خودرو یا 
جاهای دیگر مطرح می شود، اثبات مدعای ماست 
که دولت یا همان بخش خصوصی وابسته به دولت، 
از بسیاری از کارآفرینان که اخالل اقتصادی ایجاد 
می کنند، بیشــتر این کار را انجام می دهد. یعنی 
ماشین را آماده می کند، نمی فروشد و نرخ را باال 
می برد. اآلن پراید یا پژو 504 را چه کسی می خرد 
ضعیف ترین اقشار! بقیه که می روند ثبت سفارش 
می کنند و از خــارج وارد می کنند. این اخالل در 
اقتصاد کشور است و خود بخش دولتی و وابسته به 
دولت این کار را انجام می دهد. این همان حکایت 
یکی بر سر شــاخ و بن می برید است. امروز همه 
اینها دارد مشخص می شود. همان گونه که معاون 
رئیس قوه قضائیه حامی این گونــه رفتار بوده و 
اآلن هم دستگیر شــده، در دولت هم این مسائل 
وجود داشــته و رشــوه خواری هایی که از طریق 
وابستگان به دولت انجام می شود در شرکت های 
خصوصی یا وابسته به دولت اینها نشان دهنده این 
مسائل است. اما مساله دیگری هم که وجود دارد 
این اســت که حتی با وجود این مسائل می شود 
الاقل عدالت را برقرار کرد. مثال ســازمان تامین 
اجتماعی همسان ســازی را در مــورد کارمندان 
خودش اجرایی کرده اما در مورد کارگران اجرایی 
نمی کند و می گوید تا دولت بدهی های ما را ندهد 
ما نمی توانیم. ما می بینیم رفع تبعیض که یکی از 

تاکیدات قانون اساسی بوده است اجرا نمی شود.
 یکی از اعتراضات فعاالن کارگری که 
همواره در مصاحبه  با رسانه های مختلف از 
جمله »آرمان ملی« مطرح می شود، این است 
که دولت و مجلس یا به عبارت بهتر، قوانین 
کار، فرق زیادی میان کارگران و کارمندان 
قائل شده اســت. این روند به ویژه در مورد 
افزایش حقوق کارمنــدان دولت و افزایش 
دســتمزد کارگران در اسفند سال گذشته 
و جایگاه این دو قشر در بودجه خودنمایی 
کرد. شما نیز در سال گذشته در مصاحبه ای 
اعالم کرده بودید که »ارزش کارمندان به 
کارگران داده نمی شــود؛ حال آنکه در این 
شرایط اقتصادی ناشی از تعطیلی کارخانه 
و کارگاه ها و کاهش قدرت خرید، کارگران 
بیش از دیگران متضرر شــده اند.« مجلس 
به عنوان قانون گذار تا چه میزان به رفع این 
تفاوت ها کمک کرده است؟ گفته می شود 
عدم وجود یک تفسیر واحد از مواد قانون 
کار سبب شده است که کارگران نتوانند در 
سال بیش از یک بار خواهان تعیین دستمزد 
باشند. فراکسیون کارگری برای بیان یک 
تفسیر واحد در جهت رفع این مشکل چه 

اقدامی انجام داده است؟
بزرگترین مشکل ما برای اینکه عدالت برقرار 
نمی شــود این است که کســانی که باید عدالت 
را اجــرا کنند، خودشــان ذی نفــع و بزرگترین 
عامل بی عدالتی در کشور هســتند. اما اینکه ما 
چه کرده ایــم، باید بگویم ما یــا می توانیم قانون 
وضع کنیــم یا بــر اجــرای آن نظــارت کنیم؛ 
فراکسیون کارگری هر دوی این کارها را در مورد 
همسان سازی قدم  به قدم دنبال کرده است. ما برای 

اجرای همسان سازی که خواسته همه بازنشستگان 
و کارگران اســت، بارها نظارت اعمال کرده ایم یا 
حتی گفته ایم که بودجه آن از کجا تامین شود و 
دولت در طول برنامه، بدهی های خود را پرداخت 
کند که اینهــا بتوانند همسان ســازی را اجرایی 
کنند؛ مدام با روسای سازمان تامین اجتماعی و 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این جلســات را 
داشته ایم. موفقیت هایی هم بوده اما هنوز به نتیجه 
مطلوب نرسیده ایم. اما مشکل ما همین است که 
یا باید از نجابت کارگری دست برداریم و دست به 
جسارت شورشی تغییر رویه بدهیم یا مادامی که 
این نجابت کارگری وجــود دارد هم دولت و هم 
سایر قوا سوءاســتفاده می کنند؛ باز هم مجلس 
در این میان همراه ترین است که قوانین آن را هم 
نمی گذارند اجرایی شــود. بعضی جاها هم مثل 
هفت تپه یا کارخانجات هپکو وقتی که به جسارت 
می رسد و برای یک حقیقت ایستادگی می کنند، 
بندگان خدا را بازداشت و زندانی می کنند. تا کی 
می خواهیم با اعمــال زور و اعمال قوه حقیقت را 
بپوشــانیم؟ وقتی که یک کارخانه را می خواهید 
بدهید چپاول شود و از اول هم معلوم است که اینها 
اهلیت ندارند و حقوق کارگران را نمی توانند بدهند 
و نمی توانند تولید را ادامه دهند، از همان مرحله 
اول متوقفش کنید! صبر می کنید تا ماشین آالت 
و زمین کارخانه را بفروشند؟ بعدها برای ایجاد هر 
کدام از این موسســات تولیدی و صنعتی صدها 
برابر از جیب این ملت باید هزینه شود. چرا واگذار 
می کنید به کسانی که مثل ثروت بادآورده اینها را 
به باد می دهند؟ و این متاسفانه تبدیل به یک رویه 

شده و همه هم بی تفاوت از کنار آن می گذرند.
 نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون 
کارگری چه میزان پیگیر شرایط و سرنوشت 

کارگران دستگیرشده بوده اند؟
فراکســیون کارگری مدام در حال پیگیری و 
مذاکره امور آنان بوده اســت و این کارگران نیز با 

میانجی گری خانه کارگر آزاد شدند. 
 اخیرا در مورد هزینه-درآمد خانوار با 
شما گفت وگویی انجام دادیم که به میزان 
خط فقر در کشور اشاره ای داشتید. فرامرز 
توفیقی، رئیس کمیته دســتمزد کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار، در واکنش به 
اظهارات شما، پیشنهاد دادند که نمایندگان 
مجلس به صورت مطالبه گرانه به وظیفه 
خود عمل کنند و دولــت را برای اینکه 
شــاخص خط فقر را تعیین نکرده مورد 
مواخذه قرار دهند. آیا چنین مطالبه ای از 

دولت صورت گرفته است؟
شــاخص خط فقر را دولت منتشــر نمی کند 
چون بر اســاس آن، تعهدات مالی زیادی را برای 
خود ایجاد می کند! البته غیرمجاز هم نیست که 
منتشر نکند. یعنی گاهی می تواند مجوز بگیرد که 
برای حفظ امنیت ملی این آمار را منتشر نکند. اما 
شاخص خط فقر چیزی نیست که الزم باشد دولت 
اعالم کند؛ مشخص است که خط فقر چقدر است. 
اآلن من با اینکه اجاره خانه نمی دهم و کرایه حمل 
و نقل هم پرداخت نمی کنم، مگر می توانم با ماهی 
سه میلیون تومان زندگی کنم؟ آقای توفیقی هم 
کافیست خودشان یک ماه طبق قانون کار عمل 
کنند، می بینند که شاخص فقر چقدر است. کار 
ما نیست که راجع به دستمزد مطالبه گری کنیم؛ 
ما از نهادها و نمایندگان رسمی که داریم حمایت 
می کنیم که آنها بتوانند از این حق دفاع کنند. اینها 

تا حاال پیشنهاد باالتر داده اند یا می روند آنجا تفاهم 
یا به قول شما سازش می کنند؟

 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم 
زنان از اشتغال در سال 79، تنها 91 درصد 
و مردان 18 درصد بوده که نشــان دهنده 
نابرابری در فضای کسب و کار ایران است. 
شــما به عنوان نماینده عضو کمیسیون 
اجتماعی و فراکســیون کارگری مجلس و 
نیز رئیس اتحادیه زنان کارگر، چه برنامه ها 
و اقداماتی برای بهبود سهم زنان در اشتغال 

صورت داده یا در دست اقدام دارید؟
البته این شاخص نسبت به ســال قبل از آن 
رشد داشته اســت. این هم به آن دلیل است که 
وقتی شرایط اقتصادی سخت می شود، تقاضای 
بانوان برای اشــتغال افزایش می یابد. از آن جهت 
که نسبت به مردان نیروی سازگارتری هستند و 
درآمدشان کمک هزینه خانوار است کارفرمایان 
با دردسرهای کمتری مواجهند و به همین دلیل 
است که خانم ها را بیشتر استخدام می کنند. اما این 
رشد شاخص، همچنان مطلوب نیست. ما دو دسته 
کار می توانیم انجام دهیم. یکی آنکه قانون گذاری 
کنیــم و دوم اینکه فضــای اجتماعــی را آماده 
کنیم. در ارتباط با آماده کردن فضای اجتماعی، 
فراکسیون زنان به شــدت در حال فعالیت است. 
من زمانی کــه در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مشغول بودم با کمک امور زنان ریاست  جمهوری 
بحث 03 درصد مدیریت زنــان را مطرح کردیم، 
همایش هایی برگزار شــد و ما بیشــتر آن جنبه 
مشارکت عمومی را مد نظر داشتیم و مدیریت ها 
هم نماد این مشــارکت اســت. مثال استخدام بر 
مبنای جنسیت یا جذب دانشجو و دانش آموز بر 
مبنای جنســیت اآلن تقریبا منسوخ شده است. 
قبال در دوره ای جذب دانش آموز دختر در رشته 
ریاضی ممنوع شــده بود اما اکنــون این بندها و 
موانع بــرای جذب دانشــجویان و دانش آموزان، 
برداشته شده اســت. این فضای فرهنگی ست که 
این موانع را برطرف می کند و از بین می برد. قانون 
هم می تواند در ایجاد فضای فرهنگی موثر باشد و 
هم در اجرای آن و تبدیل قانون به عمل، اثربخش 
باشد. اآلن ما در مورد قانون، نظارت ها و مکاتبات 
و تفاهم نامه هایی داشته ایم؛ حتی در فراکسیون 
زنان از وزرا تعهدنامه هایــی گرفتیم برای اینکه 
حتما این ســقف 03 درصد مدیریت ها را اجرایی 
کنند. اینها همه از کارهایی بوده که از بعد نظارتی 
و قانون گذاری صورت گرفته اســت. چون هم در 
برنامه ششم به عنوان قانون تصویب کردیم و هم 
در این تفاهم نامه ها به عنوان تعهد و نظارت بر آن 
تاکید شده اســت. تقریبا هر هفته  یا هر دو هفته 
یک بار فراکسیون زنان با یک وزیر مالقات داشته 
و این مساله را پیگیری کرده است. در کمیسیون ها 
و البی ها هم این پیگیری بوده اســت. در نتیجه 
همان  طور کــه گفتم در بخش عمومی با رشــد 
روبه رو بودیم و دلیل آن مســائل اقتصادی بوده و 
در بخش مدیریتی نیز رشد داشتیم که دلیل آن 
هم پیگیری ها، نظر خود آقای رئیس جمهوری و 
فعالیت امور زنان نهاد ریاست جمهوری است؛ ما 
بارها در این مورد بــا وزرا مکاتبه کرده و گزارش 
خواسته و دنبال آن هستیم. بانوان ما هم خودشان 
را در پســت های مدیریتــی نشــان می دهند و 
خوشبختانه ما کمتر خانمی را داریم که در مفاسد 

شرکت داشته باشد.
 برخــی گزارش های منتشرشــده 

از ایــن حکایت دارد که اوضــاع در زمان 
ریاست جمهوری حسن روحانی کمی بهتر 
شده و بنا بر سرشــماری سال 5931، نرخ 
مشــارکت اقتصادی زنان به 31/2 درصد 
افزایش یافت که باالترین میزان در 06 سال 
اخیر است. همچنین نرخ مشارکت زنان از 
21/4 درصد در سال 2931 به 61/1 درصد در 
سال 7931 افزایش پیدا کرده است. با این 
حال، گفته می شود پایین بودن مشارکت هم 
زنان هم مردان در بازار کار »نگران کننده« 
است. برای رفع نگرانی مذکور، چه باید کرد؟

در دوره اصالحــات، مســاله تشــنج زدایی، 
قانون مداری و شایسته ساالری سه اصل اساسی 
بود که اگر همان موقع به آنها عمل می شــد، ما 
امروز دچار این مهلکه ها نبودیم. وقتی شــرایط 
اقتصادی امن نیست، میزان مشارکت اقتصادی 
چه برای مردان و چه برای زنان کاهش پیدا می کند 
و باز زنان چــون تا حد زیادی دچــار محرومیت 
بوده اند، شــاید یک مقداری خأل مردان را جبران 
می کنند. اما وقتی زنان به ورشکستگی می رسند، 
شرایطشان بسیار اسفبارتر از عدم مشارکت آنها 
می شود. بعضی اوقات ما به زنان توصیه می کنیم 
که در چنین شرایطی وارد میدان نشوند اما بعضی 
از آنها واقعا انسان های فرهیخته و کاردانی هستند 
و وارد میدان شده و خودشان را حفظ می کنند. این 
موضوع هم به خاطر فضای ناامن سرمایه گذاری و 
کارآفرینی اســت وگرنه ما تعداد زیادی از زنان را 
سراغ داریم که دارای ایده هستند و فناوری های 
نو را می شناسند. من خودم خانمی را می شناسم 
که از یک سایت شروع کرد و در حال حاضر زنان 
زیادی از سراسر کشور برای تولید صنایع دستی با 
او همکاری می کنند. این خانم نیز محصوالت را 
به سراسر جهان می فروشد. یعنی اگر زنان انگیزه 
کافی داشته باشــند در این شرایط هم خودشان 
را حفــظ می کنند و خدا هم واقعــا به آنها کمک 

می کند، خداوند به نیت ها کمک می رساند. 
 اخیرا آقای شریعتمداری-وزیر کار- 
اعالم کردند که تعداد مدیران زن در سطح 
عالی در دولت دوازدهــم از دو  نفر به هفت 
نفر، در سطح مدیریت میانی از 112 به 572 و 
در سطح پایه از 986 نفر به 429 نفر افزایش 
یافته است و بر اســاس برخی آمار، حضور 
زنان در دوره های دکتری و فوق لیســانس 
افزایش یافته اســت. اما عده ای معتقدند 
هنوز دسترسی زنان به منابع قدرت میسر 
نشده است و جامعه ایرانی پذیرای پست های 
مدیریتی زنان نیســت. ارزیابی شما از این 

اظهارات چیست؟ 
بله، این یک مساله فرهنگی است. اما اگر دولت 
قاطع و محکم بایستد، وضع فرق می کند. زنان هم 
وقتی به پست مدیریتی دست می یابند، واقعا باید 
از نهایت توانایی هایشان بهره ببرند برای اینکه نقش 
خود را به خوبی ایفا کنند. اینگونه که وارد تیم های 
فساد نشــوند و با آنها همکاری نکنند، از چیزی 
جز خدا و حقیقت نترســند و کاری جز خدمت 
به مردم نداشــته باشــند. اینگونه می توانند این 
موضوع را نهادینه کنند. من موافق نیستم که مردم 
نمی پذیرند؛ چون زنانی از شهرستان های محروم 
یا از نقاط مرزی موفق شده اند که به مجلس راه پیدا 
کنند. از کســی هم نمی ترسند، حرف مردمشان 
را می زنند، خوب کار می کننــد و دنبال خدمت 
هستند. بنابراین مردم این موضوع را می فهمند و به 

زنانی که به دلیل نسبت، آقازادگی یا مسائلی از این 
قبیل به مجلس یا جاهای دیگر راه پیدا می کنند، 
خوب نگاه نمی کنند. ما امروز حتی با کسانی مواجه 
می شــویم که زمانی از نهادهای حمایتی کمک 
می گرفتند ولی امروز وکیل شده اند و خیلی خوب 
هم به مردم خدمت می کننــد. پس این فرهنگ 
ماســت و مردم حتی در دورافتاده ترین نقاط هم 
وقتی زنی درســت عمل می کند بــا او همراهی 
می کنند. گاهی اوقات هم زنان وارد جایی می شوند 
و به قدرت می رســند، آنوقت می خواهند قدرت 
دیگران را محدود کنند، خودی نشــان دهند که 
اگر این رفتارها از مردان هم سر بزند، عکس العمل 

درباره آنها ایجاد می شود. 
 گفته می شود دوره دهم مجلس با حضور 
71 نماینده زن، رکورددار ادوار مجلس است. 
این در حالی ســت که برای مثــال، تعداد 
کاندیداهای زن این دوره از کمیسیون های 
اتحادیه اروپا، 31 زن در مقابل 41 مرد است. 
اگرچه در این میان بیش از آنکه تعداد مهم 
باشد، نسبت مشــارکت و حضور زنان در 
مقابل مردان مهم است، اما به نظر شما ایران 
تا چه میزان در مشارکت زنان در فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای 
توسعه یافته فاصله دارد و آیا رکوردزنی با 
تنها 71 نماینده زن، برای مشارکت زنان در 

جمهوری اسالمی راضی کننده است؟
باالخره ما یک کشور اســالمی هستیم. خرد 
جمعی ما به این مساله رســیده است که خانواده 
جزو الینفک یک جامعه سالم است. یعنی وقتی 
نهاد خانواده متالشی شود باالخره جامعه از سالمت 
مورد نیاز بهره مند نیست. ما در جوامع اروپایی هم 
شاهد این هستیم که االن رشد جمعیت منفی شده 
است. وقتی مرزها را باز می کنند و جمعیتشان را از 
پناهندگان افغانستانی و آفریقایی و دیگر کشورها 
پر می کنند، به دلیل رشد منفی جمعیتشان است 
و ما نمی خواهیم به چنین شرایطی برسیم. جامعه 
شرقی نمی تواند اینگونه زندگی کند، فورا غرق در 
مفاسد و بی خانمانی می شود؛ کما اینکه می بینید 
که اعتیاد چقدر اینجا رشــد کرده است و شاهد 
خانواده هایی هستیم که االن تک والدی هستند؛ 
یا مادر خانواده را اداره می کند یا پدر. اینها مطلوب 
نیست و یکسری مسائل را به دلیل تفکر شرقی مان 
در ذهن بچه ها جا می گذارد که ما نمی خواهیم به 
آنجا برسیم. در نتیجه ما به دنبال رقابت با غربی ها 
نیستیم؛ ما به دنبال این هستیم که اگر یک زنی 
می خواهد و می تواند، به حقش برســد. یعنی ما 
با محدود کــردن زنان مخالفیــم؛ اینکه یک زنی 
تحصیلکرده اســت و دارای مدرک دکتری ست و 
می تواند برای جامعه مفید واقع شود اما ما بگوییم 
نه شــما حق نداری، در صورتی که می تواند برای 
جامعه مفید باشــد، پذیرفتی نیســت. در مقابل 
هم، اجباری وجود ندارد که همه زنان مدیر شوند 
یا وکیل. در این صورت دچار مشکالت اجتماعی 
جدیدی می شویم. دخترانی که سنشان باال رفته 
اســت، اما ازدواج نمی کنند و ایــن واقعا ظلم به 
آنهاست. در واقع می توانند در تفاهم ازدواج کنند، 
اما برای اینکه می خواهند یکســری نیازهایشان 
برآورده شــود، این کار صورت نمی گیرد. اینها به 
کار فرهنگی نیاز دارد. یک نهاد ملی باید وارد شود، 
رسانه ملی باید این را به همه آموزش دهد و به زن 
و مرد بگوید که شــما می توانید با هم کار کنید و 
می توانید با هم در خانه همکاری داشته باشید. واقعا 
باید همدلی به نسل های بعدی آموزش داده شود، 
طوری که ســتم به مادر یا پدر نباشد. باید کاری 
کنیم همکاری و همدلی شکل بگیرد. چون خداوند 
همان مقدار که میل به دانســتن را در وجود یک 
دختر قرار داده، در وجود برادرش نیز نهاده است. 
نمی شود فضا برای دانستن برادر او فراهم باشد اما 
برای دختر نه. بعد از دانستن هم عمل کردن پیش 
می آید. به همین جهت اســت که ما به دنبال این 
نیستیم که به آن برابری برسیم ولی به عنوان یک 
شهروند باید این حق را داشته باشیم که به حقوقی 
که خودمان می خواهیم برسیم. نمونه های مختلفی 
وجود دارد؛ برای مثال فردی می گوید دخترانش 
ازدواج کرده اند اما تمایــل چندانی به کار کردن 
ندارند، دوست دارند مادر خانواده باشند. یا کسانی 
دوست دارند مشارکت اجتماعی داشته باشند، اما 
نمی خواهند شاغل رسمی باشند. ما نمی خواهیم 
اینها را بــه زور مجبور به انجــام کاری کنیم. اما 
می خواهیم اگر کسی این شرایط را ایجاد می کند 

بتواند رشد کند. 
 رسانه ملی نیز طی این سال ها نشان 
داده که عملکرد ضعیفی در این زمینه دارد. 

عملکرد رسانه ملی صفر است. اما تلویزیون های 
فرامرزی اینگونه نیســتند. برای مثــال، ترکیه 
به خوبی توانســته برنامه ریزی کند. حتی برای 
مبارزه با مفاســدی که در کشــورش وجود دارد 
یا مشکالت اشتغال و مســائل فرهنگی، در قالب 
فیلم ها  و سریال ها راه حل پیدا می کند. االن همه 
می خواهند مدیرکل شوند حتی به کارشناس هم 
راضی نیستند. اما فرهنگ آن وجود ندارد و وقتی 
کسی بدون طی کردن مراتب به مدیرکلی می رسد 
بعدا با سر به زمین می خورد. خیلی از کسانی که 
امروز فسادهایشــان برمال شــده است، موشکی 
صعود کردند و بعد سقوط آزاد داشتند. ما باید به 

این مساله توجه کنیم. 
 به عنوان پرســابقه ترین نماینده زن 
مجلس، آیا برای ورود مجدد به بهارستان در 

انتخابات امسال شرکت خواهید کرد؟
نه فعــال برنامه خاصــی نــدارم. االن چیزی 
نمی دانم، فقط می دانــم نمی خواهم به مجلس 
بروم. نمی توانم با مردم بــرای گرفتن رای حرف 
بزنــم. چون واقعــا نمی دانــم چقــدر می توانم 
خواسته هایشــان را عملی کنــم. فقط هم مالک 
خودم هستم ترجیح می دهم جایی بروم که بتوانم 

کاری انجام دهم. 

کارشناسان و متخصصان جوان شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان در واحد ابزار دقیق اداره تعمیرات کارخانه نفت 
سفید موفق شدند پنجره کنترل اخطار توربین های گازی یا همان 
مغز متفکر این دستگاه را ارتقا داده و راه اندازی کنند.  امیر رستمی، 
سرپرست واحد ابزار دقیق واحد بهره برداری نفت سفید، ضمن ارائه 
توضیح در مورد این اقدام گفت: با توجه به قدمت باالی این توربین 
و وجود گاز H2S در مجاورت توربین که باعث اکسیده شــدن 
مدارها و اتصاالت می شود و نهایتا می تواند به بوردهای الکترونیکی 
دستگاه آسیب وارد کند و همچنین می تواند هزینه های هنگفتی را 
تحمیل نماید، تصمیم گرفتیم با اتکا به دانش و توان خودمان این 

مجموعه حساس را تعمیر کنیم. 

حذفقبوضکاغذیآببها
ازشهرضاکلیدخورد

معاون خدمات مشترکان و درآمد شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با اشاره به اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آب بها گفت:  
چاپ و توزیع  قبوض کاغذی آب بها  به طور کامل  در شهرضا حذف 
شد. با جمع آوری  شماره همراه  52 هزار و 700 مشترک در شهرضا 
و منظریه قبوض آب بها به صورت الکترویک برای آنها ارسال می شود. 
رضا رضایی افزود: مهرماه قبوض کاغذی برای مشترکان شهرضا و 
منظریه صادر نشــد بلکه از طریق پیامک رقم آب بها شهریورماه  به 

اطالع مشترکان رسید. 

کوتـــاه
تعمیروراهاندازیمغزتوربینهایگازی

آرمان ملی- زینب مختاری، سوسن یحیی پور: قرار مصاحبه ما با سهیال جلودارزاده- نماینده مجلس و رئیس 
اتحادیه زنان کارگر- در ساختمان خانه کارگر در خیابان روانمهر تهران تعیین شده بود. دفتر اتحادیه زنان کارگر 
که در همین ساختمان قرار دارد، از صبح پذیرای مراجعه کنندگانی بود که به امید گشایشی در مشکالت خود، در 

انتظار دیدار با رئیس اتحادیه بودند. دیدارهای مردمی سهیال جلودارزاده در فضایی صمیمی برگزار می شد و ما 
نیز اجازه یافتیم تا فراررسیدن زمان مصاحبه، شاهد برخی از این گفت وگوها باشیم. اگرچه شاید به نظر برسد که 

مشکالت اقتصادی جامعه کارگر، برای نمایندگان مجلس چندان ملموس نیست، اما این عضو فراکسیون کارگری 
در دیدارهای خود در رابطه ای تنگاتنگ با خانواده کارگران، به راهنمایی و رفع مشکل آنان می پرداخت. درک 

متقابل این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از شرایط اقتصادی خانواده  کارگری و عدم بیگانگی با آنان، فضای 
دوستانه ای را برای یک گفت وگوی جذاب در زمینه های مختلف اعم از اشتغال زنان، مشکالت کارگران و اقدامات 
نمایندگان مجلس در حمایت از قشر کارگر فراهم کرد. او در این گفت وگو از تالش های زنان برای اکتساب سهم 30 
درصدی از پست های مدیریتی گفته و برنامه آینده خود برای انتخابات مجلس را اعالم کرده و در رابطه با عملکرد 

خود در حوزه زنان و کارگری پاسخگو بوده است. گفت وگوی »آرمان ملی«  با سهیال جلودارزاده- عضو اصالح طلب 
فراکسیون کارگری مجلس- را در ادامه می خوانید.
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آرمان ملی- امیر داداشی: آخرین آمار 
منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد 
که همچنان نرخ بیکاری در کشــور باالی 10 
درصد قرار دارد و دورقمی اســت. این در حالی 

است که شورای عالی اشتغال در دی ماه سال گذشته دو سناریو 
برای اشتغال زایی برای سال جاری پیش بینی کرده بود که در یکی 
اشتغال زایی بیش از 500 هزار نفری و دیگری ایجاد اشتغال برای 
بیش از یک میلیون نفر را پیش بینی کــرده بود، اما در این زمینه 
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که شورای عالی اشتغال بیکار شده 
و به کوچک ترین وظایف هم خود هم عمل نمی کند. در این زمینه 
»آرمان ملی« گفت وگویی با حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری، 

انجام داده است که در ادامه می خوانید. 
 فلسفه تاسیس شورای عالی کار چیست؟

فلسفه تاسیس شورای  عالی اشتغال تقریبا تناسبی با وضعیت امروز 
شرایط کشور دارد. یعنی هدف قانون گذار از تشکیل این شورا بیشتر 
مربوط به اوقاتی است که اشتغال جزو مباحث اصلی کشور به حساب 
می آید و نرخ بیکاری در کشور افزایش می یابد. زیرا در خود قانون هم 
به این موضوع اشاره شده که این شورا باید عرضه و تقاضا را در بازار رصد 
و علل تنزل نرخ اشتغال را ریشه یابی کند. این شورا همچنین وظیفه 
دارد که نحوه فعالیت بنگاه های اقتصادی و حجم و میزان تولید آنها را 

مورد بررسی قرار دهد.
 شما اخیرا از بیکاری شورای عالی اشتغال سخن گفته اید؛ 

دلیل آن چیست؟ 
یکی از جدی ترین اشکاالتی که در کشــور اتفاق افتاده این است 
که فعالیت بنگاه های کشــور به شــدت تحت تاثیر مسائل سیاسی 
قرار دارد. وظیفه ذاتی شورای اشــتغال این است مشکالت را فراتر از 
دولت و سایر ســازمان ها ارزیابی کند؛ اما متاسفانه شاهد فراموشی 
این وظایف هستیم. ترکیب شورای عالی اشتغال مجموعه ای از همه 
وزارتخانه ها و معاونت های ریاست  جمهوری است. در عین حال هم 
کارگران و هم کارفرمایان در این شورا نمایندگانی دارند. نمایندگانی 
که نسبت به وزن آنها انتقاداتی مطرح است؛ ازجمله اینکه کارگران 
و کارفرمایان بیشتری باید در این شــورا حضور داشته باشند و نمای 
بهتری از فضای کسب و کار کشور به تصویر بکشند. بنابراین ما باید 
با نظرات این اقشار بیش از مقداری که قانون گذار تعیین کرده، روبه رو 
شویم.  زمانی که بازار کار دچار آسیب می شود، اولین گروه هایی که از 
نوسانات موجود تاثیر می پذیرند، نیروی کار هستند. طی چند سال 
گذشته هم شاهد آسیب پذیری بیش از حد این گروه ها بودیم. گذشته 
از این، دبیرخانه شورای  عالی اشتغال باید در تمام ایام سال فعال باشد 
و از نظرات نخبگان، استادان دانشــگاه، اهالی فن و ... بهره بگیرد و در 
عین حال تجارب کشــورهای دیگر را مورد ارزیابی قرار دهد. به هر 
حال کشورهای دیگر هم گاهی دچار تورم شده اند و می توان با مطالعه 
تاریخ آنها راهکاری نهایی ارائه دهند. اما متاسفانه در شرایطی که وزرای 
دولت در جلسات این شورا حضور پیدا نمی کنند و نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی هم حضور حداقلی دارند، دبیرخانه شورا هم در طول سال 
فعالیتی ندارد تا شورای عالی اشتغال به وظایف اصلی خود که همان 
ارزیابی فضای کسب وکار است، عمل نکند. طبیعی است که در چنین 

شرایطی عرضه و تقاضای اشتغال در کشور تناسب نداشته باشند. 
 آیا این شورا توانسته تصمیمات گذشته خود را به مرحله 

عمل برساند؟
تعطیلی شورای عالی اشتغال باعث می شود تا تعامل سازنده ای بین 
نخبگان و فعاالن بازار صورت نگیرد. البته اگر جلساتی هم که برگزار 
می شوند چندان مثمرثمر نیستند و تصمیمات آن هم چندان جدی 
گرفته نمی شود. این در حالی است که اســتانداران خود باید پیگیر 
تصمیمات شورای علی اشتغال باشند، اما حتی در این سطح هم این 
تصمیمات جدی گرفته نمی شوند. از دیگر ضعف های جدی این است 
که به جای ارائه طرح های ملی، فراگیر و کارشناسی، طرح هایی در دولت 
تهیه می شود و به شورای  عالی اشتغال دیکته می شود. اما همان طور 
که اشاره کردم این شورا باید مستقل از دولت و سایر سازمان های حتی 
خصوصی عمل کند. اکنون باید برعکس این ماجرا اتفاق بیفتد، یعنی 
شورای  عالی اشتغال طرح هایی را ارائه دهد و دولت آن را به اجرا بگذارد. 
اما متاسفانه امروز شاهد تصمیمات وارونه هستیم و زمانی که کار خود 
را به درستی انجام نمی دهیم باید هم وضعیت اشتغال کشور به این شکل 

باشد و نرخ بیکاری دورقمی جزو تفکیک ناپذیر اقتصاد شود. 

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
دولتتصمیماتخودرابهشورایعالی

اشتغالدیکتهمیکند
  با بیکاری شورای عالی اشتغال نرخ بیکاری 

دورقمی طبیعی است

سهیال جلودارزاده در گفت وگو با »آرمان ملی«:

    وزرا تعهد دارند 30درصد مدیریت ها با زنان باشد
   مگر شاخص خط فقر به اعالم رسمي دولت نیاز دارد؟

نجابت كارگران سبب سوءاستفاده شد
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  وضعیت اصالح طلبان را در شــرایط 
حاضر در جامعه چگونه می بینید و چه موانع 
و مشــکالتی برای این جریان در راستای 

انتخابات متصورید؟ 
موانع و مشــکالت در انتخابــات پیش رو به 
دو دسته تقســیم می شوند، یکســری موانع و 
مشکالت در حوزه نحوه مشارکت اصالح طلبان 
در دو ســاحت گزینش شــدن و گزینش گری 
تقریبا مستمر و دائمی است که از دیرباز مشکل 
و معضل اصالح طلبان بوده است. یعنی موضوع 
بررسی صالحیت ها و گستره کاندیداهای مورد 
نظر اصالح طلبان در انتخابات. این بحثی اســت 
که به شــیوه برگزاری انتخابات باز می گردد که 
اصالح طلبان همواره درباره آن ســخن گفته اند. 
بحث دوم این است که با توجه به فضای موجود 
حجم و گستردگی مشــکالت به وجود آمده در 
عرصه های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی آیا 
اصالح طلبان می توانند دوبــاره نیروهای خود را 
در انتخابات بســیج و جامعه را برای شرکت در 
انتخابات و رای دادن به گزینه های اصالح طلب 
قانع کنند یا نه؟ این دو مشکلی است که به اردوگاه 
اصالح طلبان بر می گردد و با آن مواجهند. البته 
به نظر من عمده ترین مشــکل اصالح طلبان در 
حال حاضر ایجاد انگیزه برای مشــارکت مردم 
در انتخابات اســت. به نظر می رسد طرح برخی 
شعارهای کمتر دست یافتنی و همراهی کردن 
با بخش هایی از جامعه آســیب دیده شــاید در 
کوتاه مــدت همدردی، همراهــی و همنوایی با 
مردم ایجاد کند اما در درازمدت پاسخگو نیست 
چون اصالح طلبان یــا با این شــرایط نباید در 
انتخابات شــرکت کنند یا اگر بخواهند شرکت 
کنند دچار تناقض و پارادوکس می شوند، چرا که 
مردم می گویند تا دیروز آنگونه سخن می گفتید، 
اما امروز برای شــرکت در انتخابات لیست ارائه 
می کنید این به چه معنی است؟ لذا این تناقض 
اصالح طلبان را دچار مشکل می کند. از این جهت 
معتقدم کــه اصالح طلبان خیلی بایــد با مقوله 
انتخابات بــا احتیاط برخورد کننــد و به نحوی 
سخن نگویند که نتوانند به یک جمع بندی برسند. 
آنهایی که بحث مشارکت مشروط و ارائه لیست 
در این شرایط را مطرح کردند حدود و ثغور این 
طرح را به درستی مشخص نکردند که می تواند در 
آستانه انتخابات منجر به بروز شرط های جدیدی 
از سوی جامعه مطالبه گر شود که حتی خود این 
افراد نیز نتوانند به این مطالبات پاســخ دهند. 
لذا به نظرم این راه راهی اســت که گشودنش با 

اصالح طلبان، اما مسدود کردنش با آنها نیست. 
  ارائه لیست در انتخابات مجلس تا چه 
میزان می تواند بر اقبال مردم به جریان های 

سیاسی تاثیرگذار باشد؟ 
به نظر من ماهیت و جنس انتخابات مجلس 
با ریاست جمهوری تفاوت بســیار دارد چراکه 
در شهرستان ها و به خصوص شهر های کوچکتر 
کســی به لیســت توجه ندارد. آنجــا رقابت ها 
منطقه ای و متناسب با شرایط اقلیمی، قومی یا 
قبیله ای است. بنابراین عمومیت دادن و حالت 
تابو بخشیدن به این موضوع در کشور که ممکن 
است فقط در کالنشهرها موضوعیت داشته باشد، 
باید مقداری بــا احتیاط مطــرح و حتی دنبال 
شود. انتخاب کردن و انتخاب شدن حق عمومی 
شهروندان است و اصالح طلبان نباید مسیرهایی را 
باز کنند که منجر به کاهش انگیزه مشارکت برای 
توده مردم شود. این راهی است که گشوده شده 
تا همه مردم بتوانند در آن تحرک کنند و رفته و 
آمد داشته باشند. حال برخی حاضرند با شرایط 
در این مسیر رفت و آمد کنند و کسانی نیز ممکن 
است که نپسندند و بخواهند بدون شرط در این 
شرایط حرکت کنند. ما نباید مسیر گشوده شده 
برای انتخاب کردن و انتخاب شــدن را کانالیزه 
کنیم و بگوییم باید اینگونه در این مسیر حرکت 
کنیم. این شعارها عمومی است و اصالح طلبان و 
اصولگرایان نباید برای آن سرعت گیرهای خاص 
قرار دهند و دریچه گشــوده شــده انتخابات را 
به نحوی بسته یا باز کنند که مطلوب توده مردم 

نباشد. لذا باید خیلی با احتیاط برخورد شود. 
   اخیرا رئیس دولت اصالحات در دیدار 

با دانشجویان تاکید داشته که اگر شرایط 
برای ارائه لیست از سوی اصالح طلبان مهیا 
نباشد اجباری به دادن لیست نیست؛ این 
رویکرد همان مشارکت مشروط را تقویت 

نمی کند؟ 
من معتقــدم که این اتوبان باز اســت و همه 
می توانند در آن رفت و آمد کنند. ما اگر خواستیم 
کاروان راه بیندازیم نمی توانیم بگوییم دیگران 
حرکت نکنند. نمی توانیم مسیر را مسدود کنیم 
یا به تحریم انتخابــات رو بیاوریم. انتخابات باید 
مســیر خود را طی کند، معبــر انتخاباتی باید 
گشــوده بماند و مردم در آن شرکت کنند. حال 
اگر ما هم توانســتیم در این مسیر مطلوب خود 
را پیدا کنیم و با شیوه خودمان از این معبر عبور 
کنیم، می گذریم، اما حداقلش این است که اگر 

نتوانستیم لیســت نمی دهیم. لذا همانطور که 
رئیس دولت اصالحات نیز گفته در جاهایی که 
بتوانیم لیست می دهیم، اما در جاهایی که نتوانیم 
لیســت بدهیم لزومی به ارائه لیســت نیست و 
خواهیم گفت که نظارت ها کاندیداهای مطلوب را 
از ما گرفته، بنابراین در فالن شهر کسی را معرفی 
نمی کنیم و مردم هرکس را انتخاب کردند باید 
خود پاسخگو باشند و از جریان اصالحات طلب 

پاسخگویی نکنند. 
   در شرایط 5 ماه مانده به انتخابات و 
انفعال جامعه نسبت به فرآیند انتخابات و 
جریان های سیاسی چه میزان امیدواری 
وجود دارد که اصالح طلبان بازهم بتوانند با 
تکیه بر سرمایه اجتماعی خود در انتخابات 

پیروز شوند؟ 
این موضوع مشــروط به شــهرهای بزرگ و 
کالنشهرهاست. در شــهرهای کوچک اینگونه 
نیست و همواره امکان رقابت در مناطق مختلفی 
میان اصالح طلب و اصولگرا یا جریان های مستقل 
وجود داشــته اســت. اینکه ما بگوییم انگیزه ها 
کاهش پیدا کرده یا فضا انتخاباتی نیســت این 
شرایط را در برهه های گذشته هم تجربه کردیم 
و اینگونه نیست که مختص شرایط کنونی باشد 
فضا که انتخاباتی شود شرایط تغییر خواهد کرد. 
من به خاطر دارم در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 80 که رئیس دولت اصالحــات مجددا 
برگزیده شد دوماه مانده به انتخابات هیچ  تحرکی 
وجود نداشت و همه می گفتند با اینکه انتخابات 
در پیش است اما چرا هیچ  خبری نیست؟ لذا من 
هنوز خیلی نگران فضای جامعه نیستم، چراکه 
هنوز فضا انتخاباتی نشــده اســت. ضمن اینکه 
آنهایی که دنبال کاندیدا کــردن افراد بودند در 
شهرســتان ها فعالند، رفت و آمد دارند و جلسه 
می گذارند. ممکن اســت فضا در وزارت کشور یا 
فضای سیاسی کشور هنوز انتخاباتی نشده باشد 
که رقابت های انتخاباتی علنی شود، اما در میان 
توده مردم کاندیداهایی که بایــد کار کنند کار 
می کنند. با انتخاباتی شدن فضا این شرایط تا حد 

زیادی بر می گردد. 
   اصالح طلبان همــواره در انتخابات 
مجلس در مقاطع مختلف تمرکزشان را بر 
تهران گذاشته اند و از شهرستان ها غافل 
بودند که موجب شده همیشه نامزدهای 
جریان رقیب به مجلس راه یابند؛ این مساله 
از بی عملی اصالح طلبان نشأت می گیرد یا 

به مسائل نظارتی مربوط است؟ 

در این خصوص باید یک آسیب شناسی جدی 
صورت بگیرد. در شهرستان ها اعضای هیات های 
نظارت که عموما از جریان اصولگرا و عمال رقبای 
انتخاباتی اصالح طلبان هستند. در شهرستان ها 
اعضای هیات نظارت عمومــا از جریان اصولگرا 
هستند که با کاندیداها بر سر یک حوزه انتخاباتی 
رقابت می کنند. مثال در حوزه انتخاباتی طرقبه و 
چناران این جریان می خواسته کاندیدایی را تایید 
یا رد کند، اما اکثر قریب به اتفاقشان افرادی بودند 
که متمایل به کاندیدا یــا نماینده موجود بودند. 
لذا اجازه نمی دهند کســی بیاید بــا کاندیدای 
مدنظر آنها رقابت کند. 3 کاندیدای اصالح طلب 
در حوزه چناران و طرقبه رد شــدند. یکی آقای 
تقی زاده خامســی بود که شهردار مشهد شد در 
برابر آقای دهقان که اکنون عضو شورای نگهبان 
است. این است که مســائلی از این دست مطرح 
می شود که در حوزه طرقبه و چناران کاندیدای 
قدرتمند اصالح طلبی که بتواند در برابر کاندیدای 
اصولگراها مبارزه کند به سختی معرفی و تایید 
می شود. شهرســتان های دیگر را نیز همینطور 
سراغ دارم و در مشهد نیز همینگونه است. بنابراین 
نمی شود گفت که اصالح طلبان در شهرستان ها 
فعالیتی ندارند چون اجازه فعالیت و تایید نامزد 
انتخاباتی به آنها داده نمی شــود. در شــهرهای 
کوچک که اگر 10فعال و کنشــگر اصالح طلب 
و اصولگرا وجود داشته باشــند، اصولگرایان در 
مراکز تصمیم گیری هستند و اینها دوست دارند 
فالن فرد نماینده شهر شود. از این رو طبیعتا یک 
اصالح طلب برای نماینده شدن در آن شهر کار 
خیلی ســختی در پیش دارد. مشکلی که ما در 
رقابت های انتخاباتی داریم دخالت های فراقانونی 
است، در حالی که هیات ها باید فقط و فقط نظارت 
قانونی داشته باشند. اتفاق افتاده که گفته شده 
فالن آقا نباید کاندیدا شــود و رای بیاورد. وقتی 

سوال شده که چرا؟ می گویند مصلحت نیست. 
   پس با ایــن رویکرد نبایــد انتظار 
چندانی از کمیته های استانی شورای عالی 

اصالح طلبان برای معرفــی کاندیداهای 
استانی داشته باشیم؟ 

من معتقدم که اینها مشــکالت پیش روی 
ماست. اگر برابر مقررات قانونی انتخابات رقابتی 
برگزار شود می توان به موفقیت امیدوار بود. اگر 
نظارت به معنای اعمال ســالیق وجود نداشته 
باشد و نظارت براســاس منابع چهارگانه باشد 
که مجمع تشــخیص مصلحت تاییــد کرده و 
صرفا نظارت بر سالمت انتخابات باشد 80 درصد 
دغدغه های اصالح طلبان در حوزه های مختلف 

انتخابات از بین خواهد رفت. 
   بسیار مطرح می شــود که با وجود 
گذشت 2 دهه از ظهور جریان اصالحات این 
جریان سیاسی به کادر سازی و نیرو پروری 
اقدام نکرده یا به نوعی محصولی نکاشته که 
در زمان انتخابات برداشت کند؛ لذا بازهم به 
سمت و سوی افراد نسل گذشته می رود؛ چه 

میزان با این گفته موافقید؟ 
من این مســاله را رد نمی کنم چون یکی از 
دالیل این مساله این است که وقتی اصالح طلبان 
بخواهند نیرویی را پرورش دهند باید این امر در 
کجا صورت گیرد فقط در حزب؟ این نیرو باید در 
مراحل مدیریتی مختلف در عرصه های مدیریتی 

متفاوت پرورش پیدا کند. مثال اکنون شهرداری 
تهران دست اصالح طلبان است، اما اگر شهردار 
بخواهد یک مدیر منطقه بگذارد حراست تایید 
نمی کند چون به مصلحت نیســت و از جایی 
می گویند نگذارید اینها رشــد کنند. چون این 
فرد اگر در حوزه مدیریت خود پیشــرفت کرد 
و در شهرداری تهران 10مدیر منطقه ای قوی 
پرورش دهیم اینها می توانند 10 شهردار بالقوه 
برای 10 شهر کشور یا 10 نماینده بالقوه برای 
مجلس آینده باشند. بنابراین نمی گذارند نیرو 
پرورش پیدا کند. قبال اســتعالم گرفتن برای 
یک نیرو در یک مجموعــه در حد مدیرکل یا 
معاون مدیرکل استعالم می گرفتند، اما اکنون 
در حد معاون یک مدرسه می خواهند بگذارند، 
می گویند اســتعالم بگیرید که ما اجازه دهیم. 
البته اگر هم اعتراضی هــم به این روند صورت 
گیرد ترتیب اثر داده نمی شود و اتفاقا از همین 
گلوگاه هاســت که هم نقــش بازدارنده برای 
پرورش نیروهای جدید در حوزه اصالح طلبان 
بازی می کنند و هم نیروهای رقیب رشد داده 
و باال می آیند. یعنی یک نیروی اصالح طلب یا 
مستقل بخواهد رشد کند جلویش را می گیرند 
و اســتعالم افرادی را پاسخ مثبت می دهند که 

تابع باشند. 
   اختالف درونــی میان اصالح طلبان 
وجود دارد که احزاب معتقد به کنشگری 
اشخاص و به حاشیه راندن احزاب هستند 
و برخی اشــخاص نیز معتقدند که احزاب 
می خواهند خود محوریــت را در اختیار 
بگیرند و بر این اساس به فعالیت بپردازند؛ 
اساسا این تضاد و دوگانگی چگونه برطرف 

می شود؟ 
در حــوزه عمــل مشــترک اگــر قائل به 
شایسته ساالری باشیم احزاب نیروهای شایسته 
خود را معرفی می کنند به کار گرفته می شوند 
و محک می خورند و احزاب قدرتمند تر بخش 
وسیع تری از عملیات میدانی را به عهده خواهند 
گرفت و طبیعتا سهم بیشتری از قدرت سیاسی 
ناشی از مشارکتشان به دســت خواهند آورد. 
ولی عده ای ایــن را نمی پذیرنــد و می گویند 
می خواهند در شورا بنشــینند و بگویند که ما 
اگر 5 نفر هم هســتیم یک رأی داشته باشیم و 
حزبی هم که 5 هزار عضو دارد یک رای داشته 
باشد. اینها اختالف به وجود می آورد و به نظر من 
مدیریت می شوند. یعنی اتاق های فکری که در 
حوزه های تصمیم سازی هستند این بحث  ها را 
مدیریت می کنند و نمی گذارند که اصالح طلبان 

به انسجام برسند. 
  نقش و تاثیر جریاناتی مثل قالیباف 
و احمدی نــژاد را در انتخابات و در مقابل 

اصالح طلبان چقدر می دانید؟ 
به نظر من تاثیر چندانی نخواهند داشــت. 
آقای قالیباف که نو اصولگرایــی مطرح کرده 
کدام یک از اصول اصولگرایی را کنار گذاشــته 
که اکنون ادعــا می کند مــن اصولگرایی نو را 
آورده  ام. اگر آقای قالیباف معتقد به جوانگرایی 
و حضــور جوانان در مجلس اســت پیش قدم 
شده اجازه دهد جوانان به میدان بیایند. چطور 
زمانی که اصالح طلبان با افرادی مشخص وارد 
صحنه انتخابات می شوند همین ها می گویند 
اصالح طلبان به جوانان فرصت نمی دهند؟ آقای 
احمدی نژاد و جریانش نیز اگــر بخواهد مثل 
گذشته عمل کند سوخته و تمام شده، اما اگر 
بخواهد نقش جدیدی ایفا کند شــرایط ایفای 
نقش جدید در جامعه به وجود نیامده اســت. 
در شرایط کنونی امکان ورود جریان هایی غیر 
از اصالح طلبی و اصولگرایی که بشود قدرت را 
در دســت بگیرند وجود ندارد. حاکمیت اجازه 
نخواهد داد که جریان های ســکوالر و الئیک 
در این کشــور قدرت را در دست بگیرد یا ملی 
مذهبی ها قدرت یابنــد. بنابراین حاضرند که 
احزاب در حد اصالح طلبی اســترلیزه شده و 
اصولگرایی بی خطر حضور داشــته باشند. لذا 
معتقدم شــعارهایی مثــل نئواصالح طلبی و 
نئواصولگرایی و امثالهم شعارهای عوام فریبانه 

است و هیچ  نسبتی با واقعیت ندارند. 

مشکلی که ما در رقابت های 
انتخاباتی داریم دخالت های 
فراقانونی است، در حالی که 

هیات ها باید فقط و فقط نظارت 
قانونی داشته باشند. اتفاق 

افتاده که گفته شده فالن آقا 
نباید کاندیدا شود و رای بیاورد. 

وقتی سوال شده که چرا؟ 
می گویند مصلحت نیست 

اگر آقای قالیباف معتقد به 
جوانگرایی و حضور جوانان 

در مجلس است پیش قدم 
شده اجازه دهد جوانان 
به میدان بیایند. چطور 

زمانی که اصالح طلبان با 
افرادی مشخص وارد صحنه 
انتخابات می شوند همین ها 

می گویند اصالح طلبان به 
جوانان فرصت نمی دهند؟ 

فرارو
 حجت االسالم مهاجری: 

دودهه آيت ا...هاشمي را 
محدود كردند

 امام جماعت باید منبر برود تا نوبت به آن 
ِقسم مداحان نرسد

حجت االسالم مسیح مهاجری از روحانیون قدیمی 
است که مشی میانه رو دارد و از یاران نزدیک امام و آیت ا... 
هاشمی است. صراحت او در روزنامه جمهوری اسالمی 
که مدیریت آن را بر عهده دارد نمایان است. روز گذشته 
به خبرآنالین از گالیه هایش به ویژه از روحانیون سخن 
گفت. او تصریح کرد: روحانیت را نباید به صورت یکپارچه 
قضاوت کرد. اینکه روحانیت در رسیدن به جایگاه امروز 
مقصر است شکی نیست اما این تقصیر به گردن عده ای 
از روحانیت اســت و همه را نمی توان مقصر دانســت. 
در همین تاریخ انقالب اگر اســامی را ذکر کنم شما با 
شناختی که دارید می توانید درباره آنها نظر دهید؛ مثال 
امام یک روحانی بود و... وی افزود:  من چندین سال پیش 
خدمت آقای جوادی آملی رسیده بودم، به ایشان گفتم 
که مداحان خیلی دور برداشــته اند و خراب کاری های 
زیادی می کنند مثــال خواب و خیــال نقل می کنند، 
حرف های بی سند می زنند، شــما در باالی منبر علیه 
این مداحان صحبت کنید تا مداحان خوبی که داریم به 
روی کار بیایند. جوابی که ایشان به من دادند این بود که 
اصال چرا اینجوری شد؟ علت این است که ما روحانیون، 
منبر نمی رویم و به سراغ کارهای دیگری رفته ایم، امام 
جماعت باید منبــر برود تا نوبت به آن قِســم مداحان 
نرسد. ایشان فرمودند چون ما این کار را نمی کنیم آن 
مداحان میدان دار شــده اند. مهاجری تصریح کرد: پدر 
دوگانه سازی بسوزد. این مساله باعث شد خیلی ها نتوانند 
به جامعه خدمت بکنند. من خیلی صریح و روشن به شما 
می گویم هرچند این مساله را عده ای انکار کنند اما من 
از نزدیک شاهد بودم و می خواهم بگویم ۲0 سال تمام 
اجازه ندادند آقای هاشمی رفسنجانی به مردم خدمت 
کند. من نمی خواهم بگویم آقای هاشمی ایرادی نداشت؛ 
چرا ایشان هم در کارشان عیب و ایراد وجود داشت اما 
محاسن عملکرد او بسیار بیشتر از معایبش بود. وی ادامه 
داد: آقای هاشمی رفسنجانی بعد از اتمام جنگ مملکت 
را بعد از جنگ که تمام زیرســاخت هایش از بین رفته 
بود و دیگر چیزی نداشت، توانست بازسازی کند و آن 
را به نقطه ای برساند که دیگر تقریبا کشور روی غلتک 
افتاده بود؛ اما آنها در پاسخ چه کردند؟تمام تهمت های 
مالی را به هاشمی رفسنجانی زدند اما وقتی پرونده های 
»شهرام جزایری«، »بابک زنجانی« »مه آفرید خسروی« 
رو شــد یا جزئیات پرونده های »8000 میلیاردی« و 
»1۶ هزار میلیارد« رو شد در هیچ کدام از این پرونده ها 
آقای هاشمی رفســنجانی حضور نداشت. ما هیچگاه 
نشنیدیم آقای هاشمی رفسنجانی کوچکترین دخالتی 
در هیچکدام از این پرونده ها داشته باشد. این یعنی یک 
جریان، یک فردی را آنچنان بمباران تبلیغاتی کرد که در 
جامعه منزوی بشود و کسی نتواند از وجود ایشان بهره ای 
ببرد. اینکه فردی به عنوان رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام هر هفته یا هر دوهفته جلسه ای را بگذارد و 
هر سال یکی دو بار برای یک مشکل مملکتی در جلسه ای 
با یک رای جمعی تصمیمی گرفته شــود را نمی توان 
استفاده از افراد بزرگی مانند هاشمی رفسنجانی دانست. 
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی خاطرنشان کرد: 
سیاستی که پدرسوخته بازی باشد، فریب باشد، برای 
پر کردن جیب باشد، برای به کرسی رساندن دوست و 
فامیل باشد، خالف شایسته ساالری باشد و در یک کلمه 
سیاست نه، بلکه سیاست بازی باشد بله ما مخالفیم اگر 
روحانیت به سیاست بازی پیوند بخورد که متأسفانه یک 

جاهایی خورده و این خطرناک است. 
*پیغام یکی از مراجع به آیت ا...هاشمی 

وی در بخش دیگری گفت: چرا ما باید با عربستان 
روابطی داشته باشیم که در نتیجه آن این همه گرفتاری 
برای خودمان و منطقه ایجاد شود؟ چرا باید یک عده ای 
بدون کنترل و حتی شــاید با چراغ سبزهایی بروند و 
سفارت عربستان را آتش بزنند که این چنین مشکالت 
ناشی از آن گریبان گیرمان شود و هنوز بعد از چند سال 
درحال دست و پنجه نرم کردن با آنها هستیم؟ چرا باید 
این همه آدم در منطقه کشته شوند به خاطر دعواهای 
ما؟ آقای هاشمی کسی بود که می توانست این کار را 
انجام دهد. کما اینکه در داخل هــم مدیریت خود را 
برای بازسازی، برای عمران و آبادی، برای سدسازی و... 
نشان داد. حال بگویید چرا چنین فردی باید ۲0 سال در 
کشور منزوی باشد؟چه کسی و چرا این کار را کرد؟پاسخ 
روشن است؛ در کشور جریانی وجود دارد که نمی خواهد 
افراد قوی، خدمت گذار و افرادی که صادق هستند و 
می توانند فعالیت داشته باشند به جامعه و کشور خدمت 
کنند. مهاجری گفت: دوبار آقای هاشمی رفسنجانی 
برای رئیس جمهور شدن خیز برداشتند که هر بار به 
نوعی کنار زده شدند. البته این را هم بگویم من موافق 
نبودم ایشان دوباره وارد میدان شوند و حتی یک بار به 
ایشان گفتم به نظرم شــما کاندیدا نشوید، دالیلی را 
هم برای ایشــان مطرح کردم اما به هر حال خودشان 
اراده کردند و بسیاری از مراجع و بزرگان هم ایشان را 
تشویق کردند. حتی سال ۹۲ یکی از این مراجع به من 
گفتند که به هاشمی رفسنجانی از طرف ایشان بگویم 
واجب است که در شرایط فعلی وارد انتخابات شوند. 
وی افزود: این یعنی جلوگیری کردن ازبروز استعدادها 
و استفاده مردم و کشور از استعدادهایی که می توانند به 
کشور و مردم خدمت کنند. ما امروز با این گرفتاری ها 
دست به گریبان  هستیم و همین مساله باعث می شود 
مشکالت و معضالتی در کشور پدیدار شود. روحانیت 
امروز آن جایگاه چهل ســال پیش را ندارد. آن زمان 
)چهل ســال پیش( روحانیت جایگاه باالیی داشت و 
هرچه می گفت مردم گوش می دادند و عمل می کردند. 
امروز جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین و... 
که از تشکل های برجسته روحانی هستند این ها اگر 
فهرست بدهند اینگونه نیســت که مردم بدون چون 
و چرا چشــم بگویند مهاجری تصریح کرد: آن همه 
خدمت در مجلس، خبرگان، شورای انقالب فرهتگی 
و ریاست جمهوری داشت اما به جای تشکر توپخانه 
تخریب علیه او به راه انداختند و آن همه شــایعات را 
علیه هاشمی رفسنجانی به ویژه در زمینه مسائل مالی و 
زندگی اشرافی او مطرح کردند. همین پرونده هایی که 
مطرح شد شما بروید و نگاه کنید ببینید از آقای هاشمی 
کوچکترین ردپایی وجود ندارد؛ چرا نیامدند از آقای 

هاشمی حمایت کنند؟ 

آرمان ملی- حمید شجاعی: بسیاری انتخابات مجلس اسفندماه را از جهاتی حساس و سرنوشت ساز می دانند، چراکه اگر جریان اصالح طلب و حامی دولت پیروز میدان 
باشند می توان امیدوار بود که رویکردهای تعاملی و اصالحی تا 4 سال آینده حداقل در مجلس نسبت به سایر قوا و جامعه برقرار خواهد بود و از آن مهم تر زمینه و بستری 
برای انتخابات ریاست جمهوری 1400، اما اگر شرایط به گونه ای پیش برود که جریان اصولگرا و به خصوص دلواپسان پیروز انتخابات باشند اوضاع دگرگون خواهد شد. 
چرا که هم حسن روحانی و دولتش حدود 2 سال سخت را در پیش خواهند داشت و از سوی دیگر جامعه نیز باید خود را آماده شرایطی به مراتب سخت تر از وضعیت فعلی 
کند و احتماال زنگ خطری برای حضور اصولگرایان تندرو در بدنه اجرایی کشور در 1400 که 8 سال احمدی نژاد نشان دهنده مدیریت آنهاست. با این حال اصالح طلبان 
نمی خواهند انتخابات را به سادگی به رقیب واگذار کنند و از این رو ماه هاست که در تالش برای تدوین استراتژی و راهبردهایی برای حضور موفق در انتخابات هستند. با این 
حال عده ای مطرح می کنند که اگر اصالح طلبان در سال هایی که در حاشیه قدرت بودند به جای امور دیگر به کادر سازی و تقویت نیرو می پرداختند اکنون از سرمایه انسانی 
مناسبی برای حضور در جایگاه هایی چون نمایندگی مجلس یا حتی مدیریت های میانی و کالن برخوردار بودند و برای تایید صالحیت کاندیداهای خود دست به دامن شورای 
نگهبان نمی شدند. با این همه اصالح طلبان بازهم اگر در مذاکره با شورای نگهبان و به دست آوردن اعتماد سرمایه اجتماعی خود موفق عمل کنند می توان امیدوار بود که 
فاتح بهارستان 98 باشند. در این راستا برای بررسی شرایط اصالح طلبان در ماه های پیش از انتخابات، چرایی عدم کادر سازی، موانع و مشکالت و آنچه در سپهر سیاست 

کشور می گذرد، »آرمان ملی« با محمدصادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصالح طلب به گفت وگو پرداخته است که می خوانید. 

یــادداشــت

سمت و سو

اربعین؛ نماد همبستگی
 دو ملت عراق و ايران

با نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی؛ دل های عاشقان حسینی 
به سوی کربال پر می کشد و برای رسیدن روز موعود بی قراری می کنند. 
عاشقان اهل بیت)ع( هر ساله در این مراسم بزرگ حسینی در شهر کربال 
گردهم می آیند و شکوه بزرگی از اتحاد و همبستگی را در سطح جهانی 
به نمایش می گذارند. از این جهت مراسم بزرگ اربعین دیگر جلوه صرف 
مذهبی ندارد؛ اربعین به نماد اتحاد و برادری دینی میان دو ملت شیعی 
ایران و عراق تبدیل شده است. برای همین در سطح سیاسی هم اهتمام 
دولتمردان به برگزاری هر چه شکوهمند تر این مراسم و تسهیل ورود 
میلیون ها زائر حسینی به سوی کعبه عشق، سال به سال بیشتر می شود. 
سفر اخیر وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران به غرب کشور و از آنجا به 
شهرهای مقدس نجف و کربال در همین راستا قابل تحلیل است. رحمانی 
فضلی از انجام این سفر چندین هدف را دنبال می کند. نخست؛ اهمیت 
مراسم اربعین حسینی برای ملت ایران و نشان دادن این مساله که دولت از 
هیچ راهبردی برای حضور راحت تر و گسترده تر مردم ایران جهت حضور 
در مراسم حسینی دریغ نمی کند. وزیر کشور پیشنهاد تسهیل در صدور 
ویزا تا سر حد لغو روادید را داده است. قابل ذکر است که در کنار مرز مهران 
که مهم ترین گلوگاه ارتباطی ایران و عراق است؛ مرز جدید خسروی نیز 
بازگشایی شده است. پیش بینی می شود که امسال بیش از سه میلیون 
زائر ایرانی راهی شهر مقدس کربال شود. پذیرش این حجم از زوار ایجاب 
می کرد که گذرگاه های جدیدی باز شود و امروز تعداد این گذرگاه ها 
به عدد چهار رسیده است. هدف دیگری که وزیر کشور دنبال می کرد؛ 
آماده سازی و هماهنگی با کشور عراق برای ارتقای خدمات رسانی بیشتر 
و بهتر به زائران حسینی است. در همین راستا اخیرا موکب داران عراقی 
هم به حضور رهبر معظم انقالب اسالمی رسیده بودند. طبیعی است که 
هماهنگی میان خدمات رسانی بخش موکب داران عراقی و ایرانی انجام 
شود. دو طرف از کاستی ها و پتانسیل های همدیگر آشنا شوند. وزارت 
کشور رابط و مسئول این هماهنگی میان طرف عراقی و ایرانی است و وزیر 
کشور در دیدارهایش چه در نجف و کربال از ضرورت این هماهنگی سخن 
گفت و اعالم کرد که دولت ایران آماده هرگونه کمک برای برگزاری هرچه 
باشکوه تر مراسم اربعین حسینی است. هدف نهایی که وزیر کشور از سفر 
به عراق دنبال می کند؛ سیاسی است. امروز جبهه دشمن در تالش برای 
ایجاد گسست میان ملت عراق و ایران است. با مروری بر اظهارات مقامات 
آمریکا و کشورهای عربی منطقه می توان به راهبرد جداسازی و تفرقه میان 
ایران و عراق پی برد. از جمله این موارد توئیت خالد بن احمد وزیر خارجه 
کشور بحرین که مدعی است: ایران به دنبال کنترل عراق است. یا اینکه 
جان بولتون در زمانی که مسئولیت مشاوره در کاخ سفید را بر عهده داشت؛ 
نفوذ ایران در عراق را به نفوذ شوروی سابق در شرق اروپا تشبیه کرده بود. 
این اظهارات تفرقه اندازانه در حالی مطرح می شود که ایران همواره به اصل 
حاکمیت دولت عراق احترام گذاشته و در طی سالیان اخیر بیشترین نقش 
را در ثبات بخشی به عراق به خصوص در دوران حیات داعش داشته است. 
در حوزه نظامی هم، گروه های شیعی با حمایت های نظامی و لجستیکی 
ایران سامان یافت و موفق به نبرد با داعش شد. این موارد گویای عمق 
دوستی و شراکت استراتژیک دو کشور در طیفی از موضوعات از سیاسی، 
اقتصادی، نظامی تا فرهنگی است. برای همین امروز یکی از عرصه های 
مهم همکاری دو کشور که نشان از عمق نزدیکی دو کشور دارد؛ مراسم 
اربعین حسینی است که وزیر کشور به نیابت از دولت و نظام جمهوری 
اسالمی ایران در سفر به عراق، اهمیت این مراسم را در دوستی دو ملت و 

خنثی کردن نقشه های شوم دشمن نشان داد. 

امیرپوردستان: 
 »رزمايش های مخفیانه« برگزار می كنیم

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش درباره در پیش 
گرفتن استراتژی تهدید در برابر تهدید گفت: این استراتژی که در 
مجموعه نیروهای مسلح به آن مقاومت فعال می گوییم. این یک حوزه 
مقاومت فعال است. بعضی وقت ها دشمن باید از برخی توانمندی های 
شما اطالع پیدا کند، این خوب است، ما یکسری رزمایش هایی داریم 
که در خفا دارد انجام می شود مثال رزمایشی که ماه گذشته انجام شده، 
امروز اعالم شده که این رزمایش انجام شده است، یکسری تاکتیک ها و 
تکنیک هایی تمرین می شود که بتوانیم فضای تهدیدات را خوب درک 
کنیم تا مطالبی که در مدارس نظامی آموزش دیده شده در صحنه عمل 
پیاده کنیم. امیرپوردستان اظهار داشت: می خواهم به عنوان عضوی از 
مجموعه نیروهای مسلح به مردم عزیزمان عرض کنم که ملت ما مطمئن 
باشند که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران غافلگیر نمی شوند و اگر 
تهدیدی بخواهد خودنمایی کند با قوت و قدرت پاسخ خواهند داد. وی 
گفت: حمالتی که اسرائیلی ها به سوریه دارند ناشی از ترسشان است. آنها 
در یک ترس عمیق و وسیعی به سر می برند و بمباران، موشک باران هایشان 
و پهپاد فرستادن هایشان به خاطر این ترسی است که دارند. این ترس یکی 
از دالیل اصلی آن است. دلیل دوم این است که از وجود مستشاران ایرانی 
که در سوریه هستند، ُرعب عجیبی دارند، خودشان هم می دانند که این 
فرهنگ انقالب اسالمی از طریق همین نفراتی منتقل شد که به اینجا آمدند 
و دفاع وطنی را در سوریه ساماندهی کرده و شکل دادند. آن دفاع وطنی 
شعله ای شد که تمامی داعش و اذنابشان را از بین برد. از این هم می ترسند 
اما اینکه می گویند ما فقط پایگاه هایی را که نفرات ایرانی در آن وجود دارند، 
می زنیم دروغ می گویند، چون بسیاری از پایگاه هایی را دارند می زنند که 
نفرات ایرانی حضور ندارند. احساس می کنند یک ظرفیت بالقوه ای در آنجا 
وجود دارد که در آینده می تواند برای آنها تهدید باشد. از همین االن دارند 
پیش بینی می کنند که آن ظرفیت را از بین ببرند و این حرکت ها هم راه به 
جایی نخواهد برد. پوردستان با اشاره به ماموریت شناسایی که در خاک 
عراق برای اطالع از موقعیت داعش اظهار داشت: در دو گروه به سمت مرز 
رفتیم، گروه اول پشت خاکریزها نشست، گروه اصلی که من خودم با بالگرد 
۲1۴ بودم و امیرقربانی و فرمانده حفاظتمان، و دو بالگرد کبری ۲0۹. ما با 
ارتفاع پایین به داخل خاک عراق رفتیم تا خانقین رفتیم و باالی خانقین 
چرخ زدیم، داخل خانقین نیامده بودند چون مردم آمده بودند باالی پشت 
بام ها و برای ما دست تکان می دادند. یک مقدار جلوتر رفتیم و برای ما 
مشخص شد که داعش در سعدیه و جلوال است. پوردستان درباره اقدامات 
نیروی زمینی برای مقابله با خطر نفوذ داعش به مرزهای کشور اظهار داشت: 
در آن موقع یک قوت خیلی خوبی نشان داده شد و در ادامه خلبان های 
بالگردها رفتند مسیر را شناسایی کردند و البته این بحث اصال گفته نشد. 
ما هم انتظار نداشتیم مطرح شود. اما نیروی زمینی اگر این اقدام بهنگام را 
انجام نمی داد، مطمئن باشید ما در قصر شیرین و سرپل ذهاب باید با داعش 
درگیر می شدیم. کار بسیار خوبی انجام شد، داعش از سعدیه و جلوال جلوتر 
نیامد، همان جا ماند. بعدا خلبانان نیروی هوایی آمدند، شناسایی کردند 
که بتوانند بمباران کنند. الحمدا... داعشی ها آنجا ماندند بعدها با فتوایی 
که علمای شیعه و علمای اهل سنت عراق دادند و مردم بسیج شده هجوم 
آوردند، داعش از سعدیه و جلوال عقب نشینی کرد. این اقدام نیروی زمینی 

کار بزرگی بود که الحمدا... در آن مقطع انجام شد. 

محمدصادق جوادی حصار در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد 

 شعار جوانگرايی؛ 

 پوشش به ميدان آمدن 

خود قاليباف
     مشکل اصالح طلبان باحذف نظارت سلیقه ای  حل می شود

     اجازه رشد نیروهای جوان اصالح طلب رانمی دهند

نیکنام ببری
روزنامه نگار

در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
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بایدها و نبایدهای مدیریت   بحران در حادثه لردگان 

ن  ی شهر تهرا ا قتصادی شور ا رئیس کمیته 
درخصوص بازپس گیری امالک شهرداری تهران 
اظهار داشت: پرونده ای تحت عنوان »امالک نجومی« 
قبل از روی کار آمدن شورای شهر پنجم مطرح شد که 
بازتاب رسانه ای بسیاری داشت، اما متاسفانه هنوز هم 
اطالعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده و تعداد امالکی 
که بازپس گرفته شده، نداریم. سیدمحمود میرلوحی 
افزود: چند روز گذشته از مدیرکل حقوقی سازمان 
امالک و مستغالت شهرداری تهران در این باره سوال 
کردم و مشخص شد؛ هنوز اطالعات دقیقی از سرنوشت 
آن پرونده در دست نیست. وی با بیان اینکه تاکنون چند 
مورد از امالک مسترد شده است، اظهار کرد: قوه قضائیه 
چند مورد دیگر را نیز تایید کرده است، اما خبر نداریم، 
آیا این موارد به دادگاه رفته است، برای آنها کیفرخواست 
صادر شده یا در مرحله بازپرسی است. وی تصریح کرد: 
اولین گزارش درباره پرونده امالک نجومی توسط 
شهردار وقت تهران، محمدعلی نجفی تحت عنوان 
»گزارش تغییر و تحول« به شورا ارائه و بر اساس آن 
اعالم شد؛ ۶۷۴ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد 
حقیقی و حقوقی قرار دارد. از آن زمان با پیگیری های 
بعدی این تعداد به ۱۹۰۴ فقره رسید که به صورت پالک 

است و ممکن است هر پالک شامل چند واحد باشد. 

 عده ای فکر می کنند امالک شهرداری حق آنهاست! 
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه منتظر ارائه 
هرچه زودتر این فهرست هستیم، افزود: متاسفانه 
روند بازگشت امالک خیلی کند است و تنها ۱۶۹ واحد 
آن هم با پیگیری های قضایی احصا شده است. عده ای 
فکر می کنند، این امالک حق  آنهاست، در حالی که 
شهرداری مدام اعالم می کند، این امالک دارایی های 
مردم است و باید هرچه زودتر بازگردد. وی در پاسخ به 
این سوال که آیا اراده کافی در بازپس گیری امالک در 
سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران وجود دارد؟ 
تصریح کرد: بله، اما در این مدت عالوه بر اینکه شهردار 
در چند نوبت عوض شد، معاون مالی و اقتصادی نیز بارها 
تغییر کرد. اخیرا به سازمان امالک و مستغالت تصریح 
کردیم که باید پاسخگو باشند و نباید بیش از این در 

اقدام و بازپس گیری تاخیر وجود داشته باشد. 
    بازگشت امالک وگرنه تحقیق و تفحص 

میرلوحی در پاسخ به این سوال که ضرب االجلی 
برای بازپس گیری امالک تا شهریور اعالم کردید، اما 
چرا محقق نشد، اظهار داشت: انتظار ما بازپس گیری 
زودتر از پایان سال است. ما تحقیق و تفحصی را برای این 
امالک مشخص کردیم و شهرداری دو ماه از ما فرصت 
خواست که همین روزها به پایان می رسد و اگر نشود 

امالک را با سرعت بیشتری پس بگیریم، خودمان به 
سمت تحقیق و تفحص پیش می رویم. رئیس کمیته 
اقتصادی شورای شهر تهران در ادامه در واکنش به 
اینکه درباره مرکز تجاری »ایران مال« که در گزارش 
حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران اعالم شد، هنوز 
بدهی خود به شهرداری را پس نداده است، اما قرار است 

به عنوان سرمایه گذار در توسعه خطوط متروی 
تهران مشارکت داشته باشد، تصریح کرد: 
در گزارش تلفیق بودجه سال ۹۳ شهرداری 
تهران،  ۳۳ بند برای بررسی دقیق اعالم 
شد. در جلسه  اخیر شورا قرار بر این شد؛ 
در ۱۴ مهر نیز مجددا کمیسیون حقوقی 

و نظارت جمع بندی داشته باشد. وی 
درباره فهرست تخلفات سال 

۹۳ شهرداری اظهار کرد: 
موارد ذکر شده در این گزارش 
شامل سه دسته هستند، یک 
دسته از آنها باید به قوه 
قضائیه برود، یک دسته 
به هیات رسیدگی به 
تخلفات و دسته دیگر 
نیز ممکن است با توجه 

به نکات مطرح شده حل و فصل شود. همانگونه که در 
گزارش سال ۹۳ ذکر شده است، این اشکاالت وجود 
داشته و اینکه آیا استمرار داشته است یا خیر را به زودی 

گزارش می دهیم. 
  بدهی  »ایران مال« به شهرداری تهاتر می شود

میرلوحی تصریح کرد: بخش خصوصی باید فعال باشد 
و در صورتی که حقوق عمومی پرداخت شود، فعالیت 
آنها از نظر ما مشکلی ندارد و سرمایه گذاری ایران 
مال در مترو منطقه ۲۲ تقریبا در همین مسیر 
است. مال ها در تهران نه فقط در ایران مال 
بلکه در مراکز دیگر از جمله پاالدیوم نیز 
پیوست ترافیکی نداشت و در یک کوچه با 
مساحت کمتر از بیست متر امکانات 
تجاری راه اندازی شد. کافی 
است وضعیت ترافیکی آن 
در روزهای آخر هفته را 
ببینید و متوجه شوید، 
ی  ا بر مشکالتی  چه 
منطقه  ن  کنا سا
ایجاد کرده و حقوق 
دیده  نا ا  ر عمومی 

گرفته است. 

ادامه از صفحه اول/ متاســفانه 
هم اکنون در شــرایطی قرار داریم که 
معلوم نیســت علت بروز ایــن بیماری 
در نزد بخشــی از مــردم منطقه دقیقا 
چه بــوده اســت؟ مقصر و مســئول 
اصلی چه کسی اســت؟ علت اعتراض 
مردم  دقیقا چیســت و مهم تر از همه 
واکنش های مسئوالن با توجه به وظایف 
و تکالیفشــان در برخورد با این حادثه 
اسفبار چگونه بوده است؟ باید پذیرفت 
که در چنین مواردی مسئوالن کشور به 
عنوان خدمتگزار مردم باید به ســرعت 
با مطالعه جوانب و علــت بروز حادثه با 
متخلفان به شــدت برخورد کنند. واال 
این گمان به وجود می آید که برخی از 
مســئوالن به دلیل اختیار و توانمندی 
از پذیرش مســئولیت شانه خالی کرده 
و در حاشــیه امن قرار می گیرند. به هر 
کیفیت از لحاظ جامعه شناسی سیاسی 
در برخورد با این حوادث مکانیزم های 
خاص قانونی به منظور شــفاف کردن 
موضوع، تعرفه مســئوالن، تعیین علت 
حادثه و روش های پاســخگویی کامال 
مشــخص اســت. و ما باید از اینگونه 
حوادث که ارتباط مســتقیم با سالمت 
جســمی، روحی و روانی مــردم دارد، 

تجربه و درس گرفتــه و ضمن احترام 
به حقوق شهروندی، اساسی و طبیعی 
و قانونی مردم به آنها به گونه ای پاســخ 
گوییم که قانع شوند و برای احقاق حق، 
مسئوالن سازوکارهای مناسب را برای 
تامین نیاز مردم فراهم آورند. متاسفانه 
ما در برخی از موارد عالج واقعه قبل از 
وقوع را در نظر نگرفتــه و با نوعی عدم 
هماهنگی در گفتمان های رســانه ای 
رسمی خود بجای هماهنگی و همراهی 
و اعالم مواضع منطبق با واقعیات بعضا 
دست به بیان مطالبی می زنیم که خود 
اعتراضات جدیــدی را باعث می گردد. 
قوانین کشور در این زمینه رسایی الزم 
را دارد اما در اجرا باید هم از بُعد نظارتی 
و هم از بُعد واکنشــی به گونه ای عمل 
کنیم که مردم احساس کنند صدای آنها 
شنیده و حقوق آنها در چارچوب قوانین 
تامین می شود. توصیه این است که در 
این مورد هیاتی متشــکل از مسئوالن 
بلندپایه وزارت بهداشت، نظام قضائی، 
پزشــکی قانونی، موضوع را بررسی و با 
دریافت حقایق به مردم اطالع رســانی 
کنند تا این تصور که صدای اعتراض آنها 
مورد بی توجهی قرار می گیرد در افکار 

عمومی ایجاد نشود.

یــادداشــتگـــزارش

زندگی  دانشجوبان 
چگونه پاس می شود؟

 چیزی که به نظر می آید براي یك زندگي ساده خوابگاهي در تهران 
با حذف مخارج اضافه و تفریحات  ماهي 1/5 تا 2 میلیون تومان پول الزم است

در طول ترم قطعا چند بار می خواهید به شهرتان 
بروید و به پدر و مادر و خانواده تان سر بزنید، پس 
آن را از قلم نیندازید و هزینه هر بار رفت و آمد را 
یادداشت کنید. فراموش نکنید که نرخ رفت و آمد
 در تعطیلی ها و مناسبت ها باالتر است چون در این 
ایام قیمت ها واقعی نیستند و باالتر از نرخ معمول 

روزهای عادی هستند

افزایش قیمت ها به میزان 

۲۰ درصد
 از ۲5 اسفندماه سال ۱۳۹۷

 تا ۲5 اسفندماه ۱۳۹8
)حمل و نقل اتوبوس بین شهری(

نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های
 یك و دو نفره سطح یک و دو
 در نیمسال اول و دوم سال 

تحصیلی۹۷، ۹8 
به صورت ماهانه

 ۶25هزار و ۴۳۸ ریال است

اگر خوابگاه های ۹ نفره و بیشتر 
در نیمسال اول و دوم سال 

تحصیلی۹۷، ۹8  را انتخاب کنید
نرخ آن در همین دو نیمسال 

۳2۶هزار و 21۹ ریال
 خواهد بود

قیمت یک آپارتمان 
یک خوابه در
 محله نواب )تهران (و در
 قسمتی نزدیک به مترو در آن 
حدود 2۰ میلیون تومان رهن
 و ۶۰۰ هزار تومان
 هم اجاره ماهانه است

نرخ اجاره بهای اتاق های 
یک و دونفره 

در خوابگاه های مجردی
 سطح یک و دو در

 نیمسال اول 
و دوم برای دانشجویان شبانه

 ۹۷۸ هزار و ۶5۶ ریال

اگر دانشجوی روزانه 
باشید قطعا هزینه 
تحصیل برای تان 

نسبت به دانشجویان 
شبانه و میهمان کمتر 

خواهد بود 

اما اگر
 دانشجوی شبانه
 باشید برای پیدا 
کردن یک متر 
جا در خوابگاه 
باید به هزاران 
در بسته بزنید

اگر دانشجوی خوابگاهی باشید 
فقط روز پنجشنبه و جمعه باید دست 

در جیب کرده و برای شام و ناهار خود 
هزینه کنید چون روزهای دیگر خوابگاه 
موظف به تامین غذای دانشجویان است

اگر شما در اتاق خوابگاه چهار نفر باشید 
و هرکدام تان هفته ای ۷۰ هزار تومان خرج 

صبحانه و شام داشته باشید
 جمعا می شود هفته ای

 ۲8۰ هزار تومان

اگر خوابگاه سطح یک و دو را انتخاب کنید باید هزینه بیشتری نسبت به خوابگاه های سطح سه و سطح چهار و پنج بپردازید

رفت و آمدهای پرهزینه

هزینه خورد و خوراک

هزینه خوابگاه های روزانه

هزینه اجاره خانه
هزینه خوابگاه های شبانه

با یک حساب سرانگشتی متوجه 
خواهید شد که نرخ اجاره بهای 

خوابگاه های ۹ نفره و بیشتر
 هم به صورت ماهانه  تنها 

۳۲۶هزار و ۲۱۹ ریال
 کمتر از خوابگاه های 

یک و دونفره خواهد بود

۹8۹۷

روزنامه آرمان ملی
اینفوگرافی:
محمداحتشامی، کیوان وارثی

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران 

اطالع دقیقی از سرنوشت »پرونده امالک نجومی« نداریم
       اگر شهرداری امالک را سریع تر پس نگیرد؛ تحقیق و تفحص می کنیم



آرمان ملی- وحید استرون: چهارشنبه هفته گذشته بود که خبر تجمع تعدادی 
از ساکنان روستای چنار محمودی شهرستان لردگان در استان چهارمحال و 

بختیاری در محل فرمانداری لردگان به شکل وسیعی در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد و این تجمع که با اخبار ابتالی برخی از اهالی روستا به ویروس HIV همراه 

شد، اخبار و فیلم های مربوط به این اتفاق با واکنش ها و اظهار نظرهای بسیاری 
همراه شد، اما آنچه که در این رابطه عجیب است، نامشخص بودن دلیل این اتفاق و 
ارائه آمار دقیق در این رابطه با افرادی است که به ویروس HIV آلوده شده اند. مردم 

چنار محمودی می گویند، عامل انتقال اچ آی وی سرنگ های آلوده ای بوده که از 
آنها برای گرفتن آزمایش قند خون ساکنان این روستا استفاده شده است. وزارت 
بهداشت اما ضمن تأیید آلوده بودن عده ای به اچ آی وی، انتقال آن از طریق سرنگ 

آلوده را تکذیب کرده است.هنوز آمار رسمی از مبتالیان به ویروس منتشر نشده 
و با توجه به اینکه  نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابتالی 26 نفر 

خبر می دهد، راشد جزایری، رئیس مرکز بهداشت و درمان استان چهارمحال و 
بختیاری مدعی شد که احتمال ابتالی حدود 10 نفر به ویروس HIV وجود دارد. 

88760176                                              

روی خط آرمان ملی

توزیع کتاب مدارس
سال های قبل کتاب های درسی دبیرستان در کتابفروشی های شهر 
پخش می شد و دانش آموزان از یکماه قبل کتاب های خود را تحویل 
می گرفتند. لیکن از امسال که دولت تصمیم گرفت پخش کتاب های 
درسی را از کتابفروشــی گرفته و آنرا به مدارس واگذار نماید این همه 
مشکل  پیش آمد و هنوز پس از حدود10 روز برخی از این دانش آموزان 
موفق به دریافت کتاب درسی خود نشده اند که جای تعجب است وقتی 
دولت برخی از کارهای خود را به موسسات و بخش خصوصی واگذار 
می نماید چگونه این تصمیم را گرفته اســت که امیدواریم این قضیه 
سال بعد تکرار نشده و مجددا پخش کتاب های درسی دبیرستان نیز  به 

کتابفروشی های کشور واگذار گردد.
احدی از تهران

پاسپورت
امروز 11 روزه که برای پاسپورت اقدام کردم از قرار معلوم وصولش 
۴۸ ساعت طول می کشد که پاسپورت را بفرستند ولی االن 11 روزه که 
خبری نیست. هر چقدر هم  میرم پلیس +10 یا اداره گذرنامه تو سیستم 
زده در دست اقدام است.آیا نباید نزدیک به اربعین رسیدگی بیشتری در 
این خصوص صورت بگیرد و تعداد نیروها را برای رســیدن به کار مردم 

بیشتر کنند تا مردم زودتر به کارهای اداری خود برسند؟
یک شهروند از رشت

مالیات
چرا اداره مالیات از کســانی که خانه اجاره می دهند مالیات 
 نمی گیرد که هر زمان مالکین اراده می کنند اجاره ها را افزایش 
می دهند. باید ترتیبی اتخاذ شــود که توســط کارشناس ارزش 

گذاری شود تا به مستاجران با این وضعیت اقتصادی ظلم نشود.
یک شهروند از تهران 

جوابیه مترو
پیرو درج مطلبی در تاریخ 9۸/7/6 تحت عنوان»واگن بانوان« 
به اطالع می رساند:  اختصاص سه واگن در ابتدا و انتهای قطارهای 
مترو به بانوان گرامی به منظور راحتی و آسایش هر چه بیشتر آنان 
بوده و ورود آقایان مسافر به این واگن ها ممنوع می باشد. گفتنی 
است که بانوان در صورت حضور آقایان، موضوع را به راهبر قطار 
اطالع دهند تا این افراد در ایســتگاه  بعد توسط نیروی انتظامی 

مستقر در ایستگاه های مترو، از واگن های ویژه خارج شوند.
محسن محمدیان
 مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل
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بی شــک دوره ابتدایی که به دوره پایه در تعلیم و تربیت در تقویم 
رسمی وزارت آموزش و پرورش کشور شهره و معروف است از اهمیت 
بسزایی برخوردار است و آموزگاران که رسالت خطیر پرورش و تعلیم و 
تربیت نوباوگان این آینده سازان نسل فردای جامعه را بر عهده دارند و کار 
شاخص و کلیدی آنان در تداوم کار انبیاست در صدر این رویداد سترگ 
همراه و دوشادوش والدین قرار دارند. فرهنگ نامرئی ترین و آشکارترین 
بخش زندگی انسان است. نامرئی بودن آن از این جهت است که یک 
مقوله درونی است و با نظام ارزشی نهادینه شده و در وجود انسان ارتباط 
تنگاتنگ دارد. فرهنگ مجموعه ارزش ها، هنجارها و رفتارهایی است 
که به تدریج در طول تاریخ تکوین یافته و نظام پیدا کرده است. برای 
اینکه کودک به عنوان یک انسان به جایگاه واالی خویش در نظام خلقت 
دست یابد، پدر و مادر و مربیان برای بروز و به فعلیت رساندن استعدادها 
و توانایی های فطری کودک باید برنامه ریزی های اصولی و الزم را در 
تمام دوران زندگی کودک از جنینی تا دوران نوجوانی را داشته باشند 
تا بتوانیم یک برنامه ریزی آموزشی درست و مفیدی در دوران ابتدایی 
داشته باشیم. الزم به ذکر است که این برنامه ریزی جنبه فردی ندارد 
بلکه یک مجموعه یا یک کشور را دربر می گیرد. شاعر نیک اندیش ایرانی 
در وصف این دوران چنین با زیبایی و فصاحت سروده است: »هرکه در 
خردیش ادب نکنند؛ در بزرگی فالح از او برخاست/ چوب تر را چنان 
که خواهی پیچ؛ نشود خشــک جز به آتش راست«. یکی از دوره های 
مهم هر نظام آموزشــی در جهان دوره ابتدایی اســت. دوره ای که در 
رشد و تربیت و تکوین شخصیت کودکان تاثیر بسزایی دارد. این دوره 
را دوره تادیب-خالقیت استعدادهای عمومی و کودکی سوم گفته اند. 
در ایران هم اکنون این گروه سنی در طرح تحول بنیادین در آموزش و 
پرورش تا 6 ساله در این دوره تحصیل می کنند. این سطح از آموزش به 
نام های »تعلیمات ابتدایی«، »آموزش همگانی«و »مرحله اول آموزش 
عمومی« خوانده شده است. از سال ۵۴۳1 تا دوره دوم ریاست جمهوری 
احمدی نژاد که حاجی بابایی نماینده همــدان وزیر آموزش و پرورش 
دولت دهم گردید، مدت این دوره ۵ سال تعیین شده بود که پیشنهاد 
حاجی بابایی و ایجاد طرح تحول در آموزش و پرورش این دوره از آن 
بازه زمانی تاکنون 6 سال تعیین شده است. هم اکنون کودکانی که 6 
سال تمام دارند، برطبق ضوابطی به دوره ابتدایی وارد می شوند. به لحاظ 
اهمیت این دوره صاحب نظرات اهداف متعددی برای آموزش و پرورش 
در این دوره ذکر کرده اند. شــناخت این اهداف نه تنها برای مدیران، 
معاونان، معلمان و مربیان مدارس ابتدایی الزم اســت بلکه پدران و 
مادران دانش آموزان دبستانی باید با این اهداف آشنا شوند و بدانند که 
انتظارات برآمده از تحصیل فرزندانشان در دبستان چیست؟ کارشناسان 
و صاحب نظران این اهداف را در سه حوزه شناختی، عاطفی و روانی 
حرکتی تقسیم می کنند. که به شرح زیر است: 1-آموزش خواندن و 
نوشتن، حساب کردن و استدالل کردن از کالس اول دبستان به بعد و 
تقویت تدریجی این گونه مهارت ها؛ ۲-آموزش تدریجی رموز خلقت به 
کودک، جلب توجه او به مبدأ هستی و آشنا ساختن با زندگی پیامبران و 
ائمه معصومین و یاد دادن قرآن مجید در حد درست خوانی؛ ۳-آموزش 
اطالعات مقدماتی بهداشتی، ایمنی و ایجاد عادات بهداشتی؛ ۴-آموزش 
اطالعات ساده، راجع به محیط طبیعی و اجتماعی پیرامون؛ ۵-آموزش 
هنر برای پرورش اســتعدادهای هنری؛ 6-پرورش تن و روان و حفظ 
سالمت جسمی و روانی و شادابی کودک؛ 7-آشنا ساختن دانش آموزان 
با آداب و رسوم اجتماعی، عرفی، ارزش های اسالمی و میهنی و عالقه مند 
ساختن آنان به نظم و دیسیپلین، مسئولیت پذیری، همکاری و تعاون. 

یادداشت

رئیس پلیس پایتخت از هماهنگی 
با صاحبان مجتمع هــای تجاری و 
پاساژهای بزرگ برای ایجاد گروه های 
امر به معروف و نهی از منکر خبر داد. 
سردار حســین رحیمی با اشاره به 
اقدامات انجام شــده از سوی پلیس 
در حوزه امنیت اخالقی گفت: اجرای 
طرح ناظر از ابتدای سال جاری انجام 
شد که بر اساس آن با کشف حجاب 
داخل خودروها برخورد می شــود. 
نتیجه آن نیز ســبب شد که امسال 
شــاهد کاهش ۸0 درصدی کشف 
حجاب داخل خودروها باشیم. وی 
با بیان اینکه پلیس به تنهایی در این 
حوزه عمل می کند گفت: برخورد با 
واحدهای صنفی که اقدام به فروش 
مانتوهای توری و جلوباز می کنند نیز 
در دستور کار پلیس قرار دارد حتی 
با صاحبان پاســاژها و مجتمع های 
تجاری بزرگ نیز بــرای راه اندازی 
گروه های امر به معروف و نهی از منکر 
هماهنگی هایی صورت گرفته و این 
گروه ها پس از آموزش توسط پلیس 

فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس پلیس کشور درباره توقع 
افراد مشهور مبنی بر عدم برخورد 
پلیس با تخلفات آنها گفت: از تمام 
این افراد شکایت کردیم و تمام آنها 
بدون اســتثنا از پلیس عذرخواهی 
کردند. ســردار حســین اشتری 
خاطرنشان کرد: به طور مثال پلیس 
به فرد مشهوری گفت چرا با سرعت 
باال رانندگی می کنید، که آن شخص 
با مامور ما درگیر شد و گفت می دانید 
من چه کسی هستم؟ اما تمام این 
اشخاص از پلیس عذرخواهی کردند. 
وی با اشــاره به تقطیع برخی فیلم 
های منتشر شده در فضای مجازی 
برای بد جلــوه دادن چهره پلیس 
یادآورشــد: به طور مثال در برخی 
فیلم ها فقط زمان بروز درگیری را به 
نمایش می گذارند که ما ده ها مورد 
را بررسی کردیم و دیدیم مامور ما 

وظیفه خود را انجام داده است.

 رئیس شورای شهر تهران گفت: 
حدود 10 تا ۲0 هزار معتاد در تهران 
حضور دارند کــه از این تعداد ۴ هزار 
معتاد متجاهر هســتند. محســن 
هاشــمی اظهار کــرد: اولویت های 
نخست شورای شــهر و شهرداری 
پایتخــت آلودگــی هــوا، ترافیک 
و حمل و نقــل هســتند و موضوع 
آسیب های اجتماعی در اولویت دوم 
قرار دارد. وجــود معتادین متجاهر 
در سطح شــهر می تواند یک  چهره 
نامناسب و زشــتی را به شهر نشان 
دهد. هاشــمی گفت: من آمار های 
دقیق را نمی دانم، اما از میان جمعیت 
کشور حدود ۸ تا 10 درصد جمعیت 
معتادینی هســتند که در میان آنها 
معتادین تفننی نیز وجــود دارند و 
حدود ۴ تا ۵ درصد معتادین جدی 
هستند؛ البته خوشبختانه تعداد کمی 
از آنها معتاد متجاهر هستند. حدود 
10 تا ۲0 هزار معتاد در تهران حضور 
دارند که از این تعــداد ۴ هزار معتاد 
متجاهر هستند. رئیس شورای شهر 
تهران گفت: سهم و بودجه شهرداری 
برای پیشــگیری از اعتیاد محدود 
است و همه شهرداری را  یک امدادگر 
می داننــد. نزدیک بــه 1۲ درصد از 
بودجه 19 میلیاردی شــهرداری به 
مسائل فرهنگی اختصاص یافته که 
این اعتبار در بخش فرهنگســرا ها 

هزینه می شود.

 سلبریتی ها 
عذرخواهی کردند

4000 معتاد متجاهر 
در تهران

سال سوم
a شماره 558 r m a n m e l i . i r

اخبار کوتاه
 ورود به ورزشگاه 

یکی از مطالبات زنان
 آرمان ملی: معــاون رئیس جمهوری در 
امور زنان و خانواده گفت: زنان مطالبات متعدد 
و متفاوتی دارند و حضور در ورزشــگاه ها هم 
یکی از آنهاســت. معصومه ابتکار همچنین 
خاطرنشان کرد: شــمار مدیران زن در دولت 
از 1۳.۸ درصد در سال 96 به 1۸.۸ درصد در 
سال جاری افزایش پیدا کرده است. هم اکنون 
زنان ۴1 درصد از کارکنان دولت را نیز تشکیل 
می دهند. امروز زنان دانش آموخته سه تا چهار 
برابر مردان بیکار هستند، از این رو حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و صنایع خالق و 
حمایت از زنان روســتایی جزو جهت گیری 

های دولت دوازدهم است.

 سرمایه گذاری 
در اطراف کالنشهرها

آرمان ملی: شــهردار تهران گفت: یکی 
از عارضه های اصلــی کالنشــهرهای ما این 
است که 9۵ درصد سرمایه گذاری در ۵ درصد 
مساحت اطراف کالنشــهرها انجام می شود و 
همین موضوع مسائل زیادی را به وجود آورده 
اســت. پیروز حناچی افزود: ما در تهران از این 
بحران عبور کرده ایم و کلید حل این مسأله در 
دست شهرهایی است که در آستانه این مشکل 

هستند یا به تازگی از این مرز عبور کرده اند.

تاثیر تغییر اقلیم بر ژنتیک
آرمان ملی: رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به تاثیرات تغییر اقلیم در مسائل 
ژنتیک گفت: وقتی قرار است تا پایان قرن ۳ تا ۴ 
درجه افزایش دما داشته باشیم، قطعا تغییرات 
ژنتیک از جمله مقاومــت روی دارو و بیماری 
خواهیم داشت که باعث گرفتاری های بزرگ 
می شود. عیسی کالنتری خاطرنشان کرد: ایران 
در ۳0 سال گذشــته، 1.۵ درجه گرمتر شده 
اســت و تاثیرات فراوان تری در مسائل ژنتیک 

خواهیم داشت.

مهاجرت منفی در استان ها 
آرمان ملی: معاون عمرانی وزیر کشور گفت: 
یک سوم مراکز استان ها مهاجرت منفی دارند. 
شــهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم آباد، 
اراک، اهواز، زاهدان ، تهران، ســاری و بجنورد 
دارای خالص مهاجرت منفی هســتند. مهدی 
جمالی نژاد افزود: حدود ۴6 درصد از جمعیت 
کشور در 16 اســتان مرزی زندگی می کنند.  
حدود 1۸9 شــهر مرزی وجود دارد و 1۴هزار 

و ۳77 روستای باالی ۲0 خانوار مرزی داریم. 

 خرده فروشان
 به اردوگاه های کار می روند

 آرمان ملی: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با اشاره به اینکه ۴ میلیون نفر از جمعیت 
فعال کشــور درگیر موضوع اعتیاد هســتند 
گفت: حدود ۵ درصد جامعه فعال کشور درگیر 
اعتیاد هستند. اســکندر مومنی اظهار کرد: 
موضوع جمع آوری خرده فروشــان نیز باید 
متناســب با جمع آوری معتادین متجاهر و 
نگهداری آنهــا در اردوگاه ها پیــش برود به 
شکلی که خرده فروشان نیز در اردوگاه های 

کار اجباری نگهداری شوند.

 600 اتوبوس پایتخت
 در مرز عراق 

فارس: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران با اشاره به تمهیدات این شرکت جهت 
خدمت رســانی به زائران اربعین، گفت: 600 
دستگاه اتوبوس به مرز انتقال می یابد. پیمان 
ســنندجی افزود:  از طریق ایــن اتوبوس ها 
زائران تنها از مرز تا ۸0 کیلومتر از خاک عراق 
نسبت به جابه جایی زائران اقدام می کنند.  این 
اتوبوس ها از نوع بی آر تی نیســت و مربوط به 

خطوط عادی است.

 دفن غیربهداشتی زباله 
در آرادکوه

 آرمان ملی: یک عضو شــورای شــهر تهران 
بر لزوم برخورد جدی ســازمان محیط زیست با 
مشکالت ناشی از زباله های پایتخت و ضرورت پای 
کار آمدن دستگاه های مختلف برای حل مشکل 
آرادکوه تاکید کرد. حســن خلیل آبادی، در مورد 
وضعیت زباله های آرادکوه و بوی نامطبوع اطراف 
فرودگاه امام خمینی)ره(، بــا بیان اینکه آرادکوه 
بیش از ۵0 سال است که به عنوان مرکز دفع پسماند 
تهران فعالیت می کند، گفت: متاســفانه به شیوه 
سنتی و شاید بتوان گفت غیربهداشتی، پسماند 
تهران و حتی برخی از شهرهای اطراف به این مرکز 

منتقل و دفن می شود.

جمعیت بیمه شدگان عشایر
 فارس: مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه 
طی 1۴ ســال حدود 96 هزار نفر مستمری بگیر 
داریم گفت: همچنین ۴70 هزار نفر در طول 1۴ 
سال عمر صندوق به دالیل مختلف چون فوت و 
پیوستن به صندوق های دیگر ازما جدا شده اند. 
علی شیرکانی افزود: تا آخر ســال 97 آمار بیمه 
شدگان ما یک میلیون و 6۲9 هزار نفر بوده است، 
از این تعداد یک میلیون و ۳0 هزار نفر بیمه شده 

فعال ما هستند.

 اعتراض خانواده های مبتالیان 
روز گذشته )شنبه( به  دنبال اعتراض خانواده های 
مبتالیان به ویروس HIV در روستای چنار محمودی، 
فرمانداری، مرکز بهداشت و دفتر امام جمعه لردگان 
دچار آسیب شد. به دنبال این تجمع، برخی افراد در پی 
تحریک و تشویش این تجمع برآمدند و با برانگیختن 
احساسات معترضان به آسیب زدن به اموال عمومی و 
اماکن دولتی اقدام کردند. این افراد با آتش زدن اطراف 
دفتر امام جمعه لردگان و مرکز بهداشت این شهر به 
دنبال آشــوب بودند که با هوشیاری مردم در اندک 
زمانی آرامش به تجمع بازگشت. یکی از جدی ترین 
خواسته های معترضان  پاسخگویی مسؤالن و تعیین 
تکلیف وضعیت پیش آمده است. متاسفانه از ابتدای 
این حادثه غیر از فرماندار لردگان هیچ مسؤولی در 
بین اهالی روستای چنار محمودی شهرستان لردگان 

حاضر نشده و سخن نگفته است.
 اوضاع شهر لردگان عادی است

اقبال عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری در 
این ارتباط گفت: عموم مردم شریف لردگان همراهی 
و همکاری خوبی با نیروهای انتظامی و امنیتی داشته 

و دارند و همین عامل باعث عقیم ماندن ضد انقالب 
در بین خواسته های مردم در این شهر شد. متاسفانه 
یک خرده جریان پیچیده ای در دل اعتراضات مردمی 
به دنبال اهداف خود بوده و یکی از دستگیرشدگان 
فرزند یک ضد انقالب سرشناس است.وی با بیان اینکه 
اوضاع شهر لردگان عادی است، تصریح کرد: نیروهای 
انتظامی و مردمی در هوشیاری کامل مراقب اوضاع 
هستند. وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم 
در پایگاه اطالع رسانی دولت از مردم روستای چنار 
محمودی صادقانه دلجویی و قول هرگونه همکاری 

و کمک رسانی داده است.
 40 روز پیش گزارش HIV را دریافت کردیم

اما در آخرین اظهار نظر، وزیر بهداشت در این 
رابطه گفته است: در روســتای چنارمحمودی از 
مدت ها قبل و از بیش از ۴0 روز پیش، گزارشاتی از 
موارد آلودگی با ویروس HIV داشتیم که همکاران 
ما بسیار آرام و بی صدا و با حفظ حرمت مردم شریف 
آن منطقه، کارها را پیش می بردند. سعید نمکی در 
ادامه اظهار کرد: متاسفانه چند روز پیش از سوی 
یکی از مقامات محلی به صورت غیرکارشناسی 

 HIV ادعا شد که سرنگ آلوده عامل شیوع ویروس
در این روستا بوده که قطعا با مستندات بسیار دقیق 
و کارشناسی که داریم باید بگوییم که هرگز چنین 
اتفاقی رخ نداده است. متاسفانه بهورز زحمت کش 
و خدوم روســتای چنارمحمودی مورد اتهام قرار 
گرفت و پاسخ ما این است که سرنگ آلوده، عامل 
شیوع این بیماری نیست و عوامل را شناسایی کرده 
ایم البته مردم شریف و پاکیزه آن منطقه بی دلیل 
و یا از راه هایی به این ویروس آلوده شده اند که هیچ 
گناه و تقصیری ندارند. کودکی که از مادر مبتال به 
HIV متولد می شود، معصوم تر از آن است که مورد 
اتهام قرار گیرد و یا زنی که به شیوه ای آلوده شده 
باشد که شاید اطالعی از آن نداشته باشد. همچنین 
یک عضو کمیسیون بهداشــت با اشاره به اینکه 
صحبت های وزیر بهداشت را ما نیز تکرار می کنیم، 
از اعزام جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت به 
روستای چنار شهرستان لردگان خبر داد. بهروز 
بنیادی خاطرنشــان کرد:  قطعا مجلس شورای 
اسالمی و مخصوصا کمیسیون بهداشت و درمان 
به عنوان متولی اصلی سالمت در این زمینه ورود 

خواهد کرد.
 پایین بودن اطالعات مردم 

نکته قابل تأمل در این ماجرا پایین بودن اطالعات 
مردم درباره ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز اســت. 
اینکه مردم راه های انتقال این بیماری و تفاوت میان 
ویروس اچ آی وی و ایدز را هنوز نمی دانند، در همین 
زمینه مدیر روابط عمومی وزارت بهداشــت درباره 
روشی که گفته می شود اهالی این روستا از طریق آن 
به ویروس اچ آی وی مبتال شده اند، می گوید: تشخیص 
ویروس اچ آی وی در هر فرد بسته به زمانی که ویروس 
وارد بدن می شود متفاوت است. معموالً یک تا چهار 
ماه طول می کشــد ویروس اچ آی وی در خون فرد 
مبتال شناسایی شود. دکتر کیانوش جهانپور درباره 
مطالبی که عنوان می شــود مردم از طریق سرنگ 
آلوده در غربالگری قندخون آلوده شده اند، می افزاید: 
اوالً اینکه کمپین اندازه گیری قندخون وجود نداشته 
است مگر اینکه مردم به صورت پراکنده خودشان به 
مرکز بهداشت روستا برای اندازه گیری قندخون شان 
مراجعه کرده اند. اینکه گفته می شود به تازگی این افراد 
مبتال به ایدز شده اند از لحاظ علمی کامالً افسانه تلقی 
می شود. به گفته او، با توجه به اینکه در میان مبتالیان 
به ویــروس اچ آی وی در روســتای چنار محمودی 
کودکان و خردساالنی هم مشاهده می شود مشخص 
است که موضوع چیزی نیست که مربوط به رویدادی 
مشترک باشد... استفاده از سرنگ آلوده در نمونه گیری 
قندخون در بهترین شرایط و با در نظر گرفتن باالترین 
آمار مبتالیان نمی تواند به تعداد انگشــتان دست 
آلودگی ایجاد کند. مضافاً اینکه اگر کســی اخیراً به 
ویروس اچ آی وی مبتال شده باشــد بازه زمانی ابتال 
در آزمایش ها قابل تحلیل است... جهانپور با اشاره به 
اینکه برخی از مواردی که در روستای چنار محمودی 
شناسایی شده اند همزمان عالوه بر اچ آی وی بیماری 
سل مقاوم به درمان هم داشتند که نشان می دهد این 

موضوع قدیمی است.

 برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی 
و  مهندسی فرهنگی معلم

طرح های شکست خورده ساماندهی کودکان کار ادامه دارد
اعتیاد؛ اجباری برای کودکان کار

آرمان ملی- سرویس اجتماعی: طی چند 
سال گذشته نزدیک به چند طرح برای ساماندهی 
کودکان کار و خیابانی ارائه شد که همگی با شکست 
مواجه شد، در سال 1۳77، برای اولین بار برنامه ای 
با عنوان »تجهیــز و راه اندازی مراکــز جمع آوری، 
شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی« تهیه 
و پس از آن در ســال 1۳7۸، طرح دیگری با عنوان 
»مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان 
خیابانی« توسط سازمان بهزیستی تهیه شد. در سال 
1۳۸1، طرحی به نام »ســاماندهی ۲0 هزار کودک 
خیابانی« راه اندازی شــد پــس از آن چند برنامه با 
عناوین »مهمانسرای کودکان خیابانی« و »حمایت 
از کودکان کار خیابانی« نیز به اجرا درآمد باالخره در 
سال 1۳۸۴ »آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی« 
بـا همکـاری وزارت رفـاه و سازمان بهزیستی تهیه 
شد طبق این آیین نامه مراکز کودکان خیابـانی بـه 
چهار سطح تقسیم بندی می شدند، اما هیچکدام از 

این طرح ها به سرانجام نرسید. 
طبق گفته حبیب اهلل مسعودی فرید )معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور( نه تنها در مورد 
کودکان کار بلکه در تمام آسیب های اجتماعی آمار 
دقیقی نداریم؛ چرا که این  پدیده  ها مخفی است و در 
تمام آسیب ها رقمی تخمینی را در کل کشور عنوان 
می شود، او در ادامه خاطرنشان کرد: کار آنها فقط به 
گل فروشی در ســرچهارراه ها، فال حافظ فروشی، 
زباله گردی،  پاک کردن شیشه ماشین ها در پشت 
چراغ قرمز و کارگری در کارخانه ها، آن هم به شکل 
زیرزمینی ختم نمی شود؛ گاهی این کودکان به عنوان 
کاالهای جنســی در مقابل مبالــغ ناچیز فروخته 

می شوند و متاســفانه مرگ این کودکان در سکوت 
خبری نشان از رشد معضلی زیر زمینی دارد که آمار 

دقیقی و روشنی از این قربانیان کوچک نداریم.
 تفاوت آماری کودکان کار 

پروانه سلحشوری عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس در مورد کودکان کار مــی گوید: کودکانی 
که زیر 1۵ سال کار می کنند به عنوان کودکان کار 
محسوب می شوند؛ بسیاری از افراد می خواهند بین 
کودکان کار و کودکان کار خیابانی تفاوت قائل شوند؛ 
چه بسا شرایط کودکان کار خیابانی بدتر از کودکان 
کار باشد؛ این کودکان در شرایط بدی مشغول به کار 
شده اند طبق نشستی که با شهرداری داشتیم عنوان 
شــده حدود 1۴ هزار کودک کار در پایتخت داریم، 
آنچه آمار می گوید و آنچه ما می بینیم بیشتر از آمار و 

ارقام اعالم شده است .
 اعتیاد؛ اجباری برای کودکان کار

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس به آســیب های وارد شــده به 
کودکان کار اشاره می کند و یادآور می شود: کودکان 
کار تنها به لحاظ جسمی آسیب نمی بینند بلکه به 
لحاظ روحی هم این کودکان آسیب می بینند. این 
کودکان خواسته و ناخواسته مجبور به کار می شوند؛ 
باید نگاهمان را به این کودکان تغییر داده و بیشتر 
در جهت کمک به این کــودکان گام برداریم، ورود 
شهرداری در جهت جمع آوری کودکان بسیار اهمیت 
دارد ورود این سازمان بزرگ در حوزه اجتماعی می 
تواند کارکرد موثری در جهت کاهش آســیب های 
اجتماعی در کشور باشد؛ امیدوارم با همراهی مجلس 
و مسئوالن و رسانه بتوانیم گام موثری در جهت سر 

و سامان دادن به آنها برداریم. ســهیال جلودارزاده  
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس در مورد 
تکدی گری کودکان خیابانی می گوید: کودکان کار و 
کودکان خیابانی سالهاست در خیابان های شهرهای 
بزرگ و کالنشهر هستند، تمایز بزرگی بین این دو 
گروه اســت. کودکان خیابانی بیشتر تکدی گری 
می کنند و در گروه های مافیایی هستند اما کودکان 
کار مشغول به دستفروشی در کوچه و خیابان  هستند 
و اکثر آنها دارای خانواده هستند و برای امرار معاش 
خانواده های خود تالش می کنند و یا در کارگاه ها  زیر 

زمینی مشغول به کار هستند.
 به کارگیری کودکان زیر 15 سال جرم است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی 
و قضائی مجلس به کارگیری کودکان را جرم تلقی 
کرده  و تاکید می کند: طبق ماده 79 قانون کار به 
کار گماردن کودکان جرم محسوب می شود، اگر 
افرادی این کودکان را مجبــور به کار کنند مجرم 
هستند. در قانون کار معامله با افراد غیربالغ باطل 
است. نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس 
شورای اسالمی می گوید: تعدادی از کودکان کار 
و خیابان اتباع غیرایرانی هستند، این افراد عمدتا 
به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند؛ برخی از این 
افراد با ویزای توریستی و زیارتی می آیند و بعد از آن 
در کشور ماندگار می شــوند و این کودکان اکثرا از 
کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، پاکستان و 

بنگالدش وارد کشور می شوند.

معصومه رضایی فر
دبیر دوره ابتدایی آموزش و پرورش 

»آرمان ملی«    از  اعتراض خانواده های مبتالیان گزارش می دهد

گروه های امر به معروف 
در مراکز تجاری 

قول  وزارت بهداشت 
برای درمان حادثه دیدگان لردگان

     علت شیوع ویروس HIV  بایدشفاف سازی شود
     فرمانداری، مرکز بهداشت و دفتر امام جمعه دچار آسیب شد



 

تجملگراییچهتبعاتمنفیرابهجامعهتحمیلمیکند؟
تجمل گرایی را می توان از دو بُعد مورد بررســی قرار داد؛ یک 
بُعد ســرمایه داری؛ یعنی هرچه دارید خرید کنید تا تولید و کار 
رونق بگیرد. به عبارت ساده تر از این دیدگاه است که سرمایه داری 
تجمل گرایی و اشــراف گرایی به وجود می آید. براســاس نظریه 
تکنوکراسی یعنی حکومت با تکنیک است که سبک زندگی، روش 
زندگی، امیال، خواســته ها و غیره را به وجود می آورد. به عبارت 
ساده تر در این نوع زندگی ظاهر مردم آنها را معرفی می کند که در 
این حالت شی سروری حاصل می شود؛ یعنی اشیا ماهیت فرد را 
تعریف می کنند و یا اینکه افراد شخصیت خود را از اشیا دریافت 
می کنند. اگر بخواهیم از بُعد دیگر به پدیــده تجمل گرایی نگاه 
کنیم. باید به این نکته اشاره کرد که تجمل گرایی خود می تواند 
زمینه ساز افزایش و بروز آسیب های اجتماعی بیشتر شود، چراکه 
به دنبال کسب درآمد بیشتر و مادی گرایی در برخی از موارد فرد 
به روش های مختلف و یا حتی نامتعارف روی می آورد که این خود 
می تواند عاملی برای افزایش جرم و جنایت، فساد و غیره در جامعه 
شود. به عبارت بهتر تجمل گرایی از نظر فرهنگی می تواند بسیار 
مشکل ساز شــود، به خصوص این مهم در تضاد با فرهنگ سنتی 
است. همان گونه که پیتیریم ســوروکین استاد دانشگاه هاروارد 
مطرح کرده است؛ ذهنیت فرهنگی مردم دنیا شامل همین مساله 
حسیات و مادیات اســت. از این رو در چنین جامعه ای ارزش ها و 
فرهنگ های نرمال کمرنگ می شود و در مقابل کسب سرمایه و 
سود افزایش پیدا می کند و در سایه این تغییرات جرم و جنایت 
نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت ســاده تر در جامعه ای که 
تجمل گرایی افزایش پیدا می کند اخالقیات، ارزش ها و هنجارها 

کاهش پیدا می کند.
تجملگراییچهتاثیراتیبراقتصادمیگذارد؟

باید به خاطر داشت در جامعه ای که تجمل گرایی و اشراف گرایی 
افزایش پیدا کند به یقین مشــکالت اقتصادی افزایش می یابد، 
به گونه ای که به علت تجمع گرایی شاهد خروج بیش از اندازه ارز 
از کشور هســتیم؛ اتفاقی که به یقین می تواند کسب وکارها را با 
چالش های عدیده ای روبه رو کند. باید یادآور شد که تجمل گرایی 
می تواند عاملی برای هدررفت منابع طبیعی نیز باشد، به گونه ای 
که طبق آماری که از سوی ســازمان ملل نیز منتشر شده است 
امروزه یک ســوم منابع غذایی به دلیل مصرف بیــش از اندازه و 

یا تجمل گرایــی از بین می رود که این در آینده می تواند بســیار 
مشکل ساز شود. متاسفانه به دلیل افزایش تجمل گرایی به جای 
اینکه پول را در سه بخش مهم اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و 
نیروی انسانی به کار ببریم آن را به راحتی هدر می دهیم. متاسفانه 
امروزه بسیاری سفرهای خارجی که انجام می شود تنها برای کسب 

وجهه است که این خود باعث خروج سرمایه از کشور خواهد شد.
تجملگراییچهتاثیریبرمیزانازدواجدرجامعهدارد؟

 آنچه مسلم است انتشار فیلم و عکس های عروسی های الکچری 
در فضای مجازی به خودی خود می توانــد عاملی برای گرایش 
هرچه بیشتر برخی جوانان و خانواده های آنها به برگزاری مراسم 
عروسی الکچری و خاص باشد؛ اتفاقی که به یقین با توجه به شرایط 
اقتصادی جامعه می تواند عامل کاهش تمایل افراد به ازدواج شود. 
پیش بینی می شود به علت وجود تجمل گرایی شاهد کاهش آمار 
ازدواج طی سال های آتی نیز باشیم، چراکه امروزه برگزاری مراسم 
ساده ازدواج بعضا چندان باب میل برخی جوانان و یا خانواده های 

آنها نیست که این خود نشان از تغییر خرده فرهنگ ها و ارزش های 
جامعه دارد.

فرهنگسازیوارائهآموزشهایمناسبچهتاثیری
میتوانددرکاهشتجملگراییداشتهباشد؟

ارائه آموزش های مناسب از ســوی آموزش وپرورش و مدرسه 
خود نقش بسزایی در کاهش تمایل افراد به تجمل گرایی دارد؛ البته 
باید یادآور شد که ارائه آموزش ها باید به صورت همزمان و همسو از 
سوی این دو نهاد تاثیرگذار صورت بگیرد در غیر این صورت آموزش 
چندان تاثیرگذار واقع نخواهد شد. بدین معنا که اگر فرزند در مدرسه 
با آموزش هایی مانند معایب تجمل گرایی و تبعات پیروی از آن آشنا 
شــود اما در خانواده تجمل گرایی یک اصل انکارناپذیر در زندگی 
خانوادگی باشد به یقین ارائه هرگونه آموزشی مثمرثمر واقع نخواهد 
شد. بنابراین باید متذکر شد که آموزش تنها زمانی تاثیرگذار است 
که این دو نهاد اصلی در جامعه به صورت همزمان به ارزش گذاری و 

ارائه آموزش های الزم بپردازند.
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گـــزارش روز
مدیرعاملانجمناوتیسمتاکیدکرد

لزوم تاسیس مدارس ویژه کودکان اوتیسم
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران ضمن اشــاره به چالش های کودکان 
اوتیسم در مدارس عادی و لزوم توانمندسازی معلمان برای چگونگی برخورد 
با این کودکان، بر ضرورت تاسیس مدارس ویژه برای آنها تاکید کرد. ایسنا 
نوشت؛ ســعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران با اشاره به 
تفاوت های کودکان دارای اوتیسم با سایر کودکان در حوزه مسائل آموزشی، 
گفت: تدریس به دانش آموزان دارای اوتیسم، از ظرافت ها و پیچیدگی های 
خاصی برخورداراســت و ضمن تالش و حوصله فــراوان، نیازمند ذهنی 
خالق و چشمانی تیزبین است تا راه پیشرفت و برقراری ارتباط برای بروز 
استعدادهای این کودکان فراهم شود. وی افزود: اوتیسم یک طیف خفیف 
تا شدید است که این افراد براساس طیف شان، نیازمند حمایت در سطوح 
مختلف هستند. تعدادی از این بچه ها در سطوح خفیف و برخی در سطوح 
متوسط، در قالب طرح تلفیقی به سمت مدارس دولتی هدایت می شوند و 
در کنار دانش آموزان عادی تحصیل می کنند که این موضوع باعث می شود 
بتوانند آمادگی الزم را برای ورود به جامعه کسب کنند. البته در این میان 
توانمندسازی معلمان مدارس عادی در نحوه برخورد، رفتار و آموزش با این 
دانش آموزان بسیار مهم و حیاتی است، چراکه برخورد نامناسب می تواند 

سبب دلسردشدن این دانش آموزان از مدارس شود.
لزومآموزشوفرهنگسازی

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران با اشاره به اینکه اگر دانش آموزی دارای 
اختالل و ویژگی خاصی باشد که امکان حضورش در مدارس عادی فراهم 
نباشد، به سمت مدارس استثنائی ارجاع می شود، اظهار کرد: البته گاهی 
نیز به دلیل ناآگاهی نسبت به این بیماری، والدین سایر همکالسی های 
این کودکان نسبت به حضور آنها در مدرسه شکایت کرده و از مدیر مدرسه 
می خواهند دانش آموز دارای اختالل اوتیسم را از مدرسه عادی بیرون کند 
که این موضوع نیازمند آموزش و فرهنگ سازی مناسب است. وی افزود: 
دغدغه دیگر نوع سنجش پزشــکی دانش آموزان در بدو ورود به مدارس 
است. در این زمینه نیز باید آموزش های الزم به افراد داده شود. گاهی پیش 
می آید که کودک دارای اختالل اوتیسم از توانایی مناسبی برخوردار است، 
اما دچار استرس شده و به کلی تمامی آموزش هایی که فراگرفته را از یاد 
می برد؛ به همین دلیل سنجش پزشکی این دانش آموزان باید با سایرین 
متفاوت باشد. صالح غفاری ادامه داد: این استرس به دلیل حضور در محیط 
جدید برای این کودکان به وجود می آید. البته این استرس تنها به سنجش 
پزشکی منتهی نشده و ممکن است در ماه های ابتدایی سال تحصیلی نیز 
گریبان گیر این کودکان باشد. وی با اشاره به نقش آسیب زننده استرس 
در کودکان طیف اوتیسم، اظهار کرد: گاهی حتی به خاطر وجود استرس، 
پایه ای ترین موضوعات مانند کنترل ادرار را فراموش می کنند و همین امر 

آنها را از دستیابی به برخی موقعیت ها بازمی دارد. 
49مرکزآموزشاوتیسمدرکشور

غفاری در ادامه بر لزوم تاســیس مدارس ویژه بــرای کودکان دارای 
اوتیسم تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر ۴۹ مرکز آموزش اوتیسم در کل 
کشور وجود دارد که ۳۰ مرکز آن دولتی هستند. از این تعداد هفت مدرسه 
پسرانه و یک مدرسه دخترانه در استان تهران مشغول به فعالیت هستند 
و تعدادی از استان ها نیز به کلی از داشتن چنین مدارسی محروم هستند. 
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه اما عدم مناسب سازی فضای آموزشی برای 

کودکان طیف اوتیسم است.
مشکالتمناسبسازیمحتوایآموزشی

مدیرعامل انجمن اوتیســم در خصوص مشــکالت مناسب ســازی 
محتوای آموزشی برای کودکان طیف اوتیسم از سایرین گفت: تعدادی از 
آنها کتاب های عادی می خوانند و تعدادی دیگر کتاب های دانش آموزان 
استثنائی را مطالعه می کنند؛ یکی از خألهای آموزشی در این مدارس هم 
همین موضوع است که کتاب های درسی با سرفصل های مخصوص اوتیسم 
تدوین نشده و تنها یک کتاب مهارت آموزی ویژه پایه اول تا ششم برای این 
دانش آموزان تدارک دیده شده اســت. وی با اشاره به درخواست مالقات 
از وزیر آموزش وپرورش برای رسیدگی به این مشکالت، گفت: از ابتدای 
تاسیس انجمن به دنبال حذف این موانع هستیم. حتی از آموزش وپرورش 
اســتثنائی درخواســت کردیم طی تفاهم نامه ای بتوانیم آموزش های 
خانواده محور را در مدارس دنبال کنیم، چراکه بخشی از آموزش ها متوجه 
اطرافیان شخص دارای اختالل اوتیسم است. همواره به لحاظ کالمی از 
این دست پیشنهادات ما استقبال می شود، اما در عمل محدودیت هایی 

وجود دارد که مانع همکاری ما می شود. 
برخیمشکالتدانشآموزاناوتیسمی

در ادامه فاطمه رستمی، مادر یکی از کودکان طیف اوتیسم و از اعضای 
روابط عمومی انجمن اوتیسم ایران که با مادران دانش آموزان اوتیسمی 
در ارتباط است درباره مشکالت دانش آموزان اوتیسمی می گوید: مشکل 
اصلی ما عدم آگاهی برخی مدیران و مسئوالن مدرسه نسبت به اوتیسم 
است. طی نامه نگاری هایی که با آموزش وپرورش و مدیران برخی مدارس 
در گذشته داشتیم، یکی از درخواست های ما برگزاری کارگاه های آموزشی 
توســط انجمن اوتیسم در مدارس برای مســئوالن و حتی مادران سایر 
دانش آموزان است تا منجر به افزایش آگاهی آنها نسبت به بیماری باشد که 
متاسفانه این درخواست همچنان مغفول مانده است. گاها برخی مادران 
می گویند معلم فرزندشان با بیان اینکه درس خواندن به درد این کودکان 
نمی خورد، حتی آنها را از فرستادن کودک به مدرسه دلسرد کرده است. 
وی افزود: مدتی از بازگشایی مدارس نمی گذرد اما در همین مدت از سراسر 
کشور گزارشاتی درخصوص نحوه برخورد ناشایست برخی مدیران مدارس 
با دانش آموزان مبتال به اوتیسم داشته ایم که از عدم آگاهی آنها سرچشمه 
می گیرد. در مدرسه ای اســتثنائی در شهرستان پاکدشت استان تهران، 
مدیر مدرسه اقدام به تنبیه بدنی دانش آموز کرده که با پیگیری والدین از 
آموزش وپرورش منطقه، اقدام مدیر مورد بررسی قرار گرفته و از خانواده 
کودک عذرخواهی کرده است. یا در مدرسه ای دیگر جمعی از مادران سایر 
دانش آموزان از مدیر مدرسه درخواست کرده اند که دانش آموزان دارای 
اوتیسم را به مدرسه راه ندهند. وی با اشاره به اینکه برخی از کودکان طیف 
اوتیسم کالس اولی می توانند در سنجش سالمت دانش آموزی نمره قابل 
قبول برای حضور در مدارس عادی را کسب کنند، گفت: این بچه ها از افراد 
طیف باالی اوتیسم محسوب می شوند که می توانند در مدارس عادی هم 
درس بخوانند اما نیاز است تا معلم اندکی بیش از سایرین به آنها توجه کند 
که متاسفانه گاها این اتفاق نمی افتد و کودک گوشه گیر و منزوی می شود. 
رستمی تاسیس مدارس مخصوص کودکان اوتیســم را امری ضروری 
دانست و گفت: در استان تهران پنج مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه 
مخصوص افراد طیف اوتیســم وجود دارد. در برخی از مراکز استانی نیز 
چنین مدارسی وجود دارد، اما غالبا دانش آموزان اوتیسمی باید به مدارس 
استثنائی بروند که فضای آن مناســب آنها نیست. وی با اشاره به کمبود 
مدارس اوتیسم در کشور به مشکالت مربوط به سرویس مدارس پرداخت 
و ادامه داد: با توجه به تعداد کم مدارس اوتیسم، گاهی کودکان باید از نقاط 
بسیار دور به مدرسه بیایند و دغدغه سرویس و هزینه های آن همواره از 
مشکالت خانواده هاست که باید به آن رسیدگی شود. وی همچنین نسبت 
به عدم مناسب سازی محتوای آموزشی برای کودکان دارای اختالل اوتیسم 
اشاره و اظهار کرد: محتوای کتب درسی باید با توجه به نوع اختالل این 
کودکان برایشان بازنگری شــود. حتی ممکن است کودکان طیف باالی 
اوتیسم برای پاس کردن دروس تحت فشار روانی قرار بگیرند و نسبت به 
مدرسه دلزده شوند. در عین حال این بچه ها نیاز به آموزش متفاوت به جای 
آموزش کالسیک دارند تا به شکوفایی استعدادشان کمک کند. دغدغه 

اصلی خانواده های طیف اوتیسم، حرفه آموزی این کودکان است.

رئیسمرکزسنجشآموزشوپرورش:
 هدایت   تحصیلی

 باید از دبستان آغاز شود
رئیس مرکز ســنجش آموزش وپرورش 
معتقد اســت اگر هدایت تحصیلی مســیر 
فراینــدی را طی کنــد، خانواده هــا برای 
برآورده شــدن آرزوهای خود به فرزندانشان 
فشــار نیاورند، می توانیم به مســاله کنکور 
هم سامان دهیم. مهر نوشت؛ خسرو ساکی 
رئیس مرکز ســنجش آموزش وپرورش در 
خصوص اینکه آیا آماری در دست هست که 
بدانیم چه تعداد دانش آموز در کد رشته های 
بدون آزمون در سال تحصیلی جدید ثبت نام 
کرده اند یا نه گفت: ثبت نام در رتبه محل های 
بدون آزمون هنوز آمــار و اطالعاتش احصا 
نشــده تا بدانیم چه تعداد دانش آموز در این 
رشــته ها ثبت نام کرده اســت و بعد بتوانیم 
آن را تجزیه و تحلیــل کنیم و بگوییم از این 
رشته ها اســتقبال شده اســت یا خیر. وی 
در پاســخ به پرســش دیگری درباره اینکه 
به رغم اعالم ایــن موضوع کــه اکثریت کد 
رشته های دانشــگاه ها از آزمون جداست اما 
باز هم شــاهد این هســتیم که گویی تمام 
دانش آموزان پایه هــای دوازدهم در کنکور 
شرکت می کنند، علت را چه می دانید، بیان 
کرد: متقاضیان کنکور امسال نسبت به سال 
قبل ۱۵درصد بیشتر بود و گویی رقابت سر 
رشته محل های با کنکور همچنان زیاد است 
و دانش آموزان همه می خواهند شانس خود 
را برای رشــته محل های پرطرفدار امتحان 
کننــد در صورتی که بســیاری از آنها حتی 
آمادگی باالیی هم ندارند ولی حضور همان ها 

آمار را باال می برد.
دالیلناتوانیبرایحذفکنکور

رئیس مرکز سنجش آموزش وپرورش در 
پاسخ به این پرسش که چرا امروز به نقطه ای 
رســیدیم که مســئوالن آموزش وپرورش 
حتی وزیر با آنکــه معتقد هســتند کنکور 
آسیب رســان اســت اما صراحتا می گویند 
توانایی حذف کنکور وجود ندارد، بیان کرد: 
در حال حاضر دو نگاه در کشور وجود دارد؛ 
یک نگاه این است که کنکور بر مسائل تعلیم 
و تربیت ســایه انداخته است و بیشتر هدف 
دانش آموزان و اولیــا و حتی مدارس تربیت 
دانش آموزانی شــده که بــرای موفقیت در 
کنکور برنامه ریزی کنند در صورتی که سند 
تحول بنیادیــن و در مباحث ســاحت های 
شش گانه سند با این ادبیات در تناقض است. 
وی ادامه داد: نــگاه دیگر این اســت که به 
هر حال برای ادامه تحصیل در دانشــگاه ما 
نیازمند تفکیک میان دانش آموزان هستیم 
و اینکه چه تعداد دانش آموز در چه رشــته 
محل هایی ادامه تحصیــل دهند و برای این 
کار روش های مختلفی پیشنهاد شده است. 
یکی از روش ها کنکور اســت، دیگری اینکه 
به استناد ســوابق تحصیلی این کار صورت 
بگیرد و روش سوم تلفیق دو روش اول است 
که در حال حاضر روش سومی در دستور کار 
است. اینکه چه مقدار ســوابق تحصیلی در 
پذیرش نهایی مالک باشد هر سال در شورای 
سنجش و پذیرش درباره اش مذاکره و قطعی 
می شود. در حال حاضر میزان آن ۳۰درصد و 
به صورت مثبت تعیین شده است و در آذرماه 

دوباره شورای جدید تشکیل می شود. 
فرایندهدایتتحصیلی

ساکی در پاسخ به این پرســش که وقتی 
حرف از تاثیر مثبت می زنیم عمال تاثیر زیادی 
نخواهد داشــت و همچنین تاثیر ۳۰درصدی 
سوابق تحصیلی و همین نشــان می دهد که 
تمایل برای ادامه داشتن کنکور بیشتر است و 
همچنین این موضوع که دانش آموزان با هزار 
بدبختی و پالش در پایه دهم هدایت تحصیلی 
می شــوند اما در کنکور راه برای شرکت در هر 
رشته ای باز است، بیان کرد: ببینید ضرایب برای 
افرادی که در رشته غیر از رشته تحصیلی شان 
در کنکور شــرکت می کنند متفاوت است و 
همین موضوع کارشــان را سخت می کند. اما 
نظر شخصی من به عنوان یک کارشناس تعلیم 
و تربیت این اســت که اصل هدایت تحصیلی 
یک فرایند است و نباید نقطه ای باشد و در پایه 
نهم به آن پرداخت و دانش آموزان را در همان 
پایه به ســمت رشــته ای خاص هدایت کرد. 
باید به این مساله فرایندی نگاه کنیم. هدایت 
تحصیلی باید از پایه های پنجم و ششم شروع 
شود و یک اطلس شــغلی و استعداد سنجی 
پایه به پایه همراه دانش آمــوز صورت بگیرد و 
بچه ها مدام در معرض مشاوره باشند تا موقعی 
که به بحث انتخاب رشــته می رسند آگاهانه 
و بنا به استعدادشــان و همچنین بازار کار این 

کار را کنند.
تاثیربازارکاربرانتخابرشته

وی اضافه کرد: در حــال حاضر انتخاب 
رشته های ما در کنکور بیشتر تحت تاثیر بازار 
کار است. بازار کار پزشــکی و باقی رشته ها 
در خانواده پزشکی داغ است و همه دوست 
دارند بروند رشــته تجربی. دانش آموزان و 
خانواده هایشــان باید به این واقعیت برسند 
که هر کســی نمی تواند لزوما آرزوهای خود 
را دنبال کند بلکه باید واقعیت اســتعداد و 
نیاز خود را بســنجد. رئیس مرکز سنجش 
آموزش وپــرورش بیــان کرد: اگــر هدایت 
تحصیلی می خواهد درســت عمل کند باید 
فرایندی عمل شــود و به جــز دانش آموزان 
خانواده هــا نیــز در زمینه هــای مختلــف 
راهنمایی شــوند. در نهایــت دانش آموزان 
باید با اختیار مســیر خود را انتخاب کنند نه 
در اثر فشار. یا مثال اینکه خانواده ای خودش 
به آرزوهایش نرسیده و بخواهد فرزندش را 
تحت فشار بگذارد که راه نرفته آنها را بروند. 

ســالمند واژه ای پرمعناست که درون خود 
اندوختــه ای از تجربه ها و فراز و نشــیب های 
زندگی را جای داده اســت؛ از همین رو جهان 
به پاس احترام گنجینه هایی به نام پدربزرگ و 
مادربزرگ، اول اکتبر برابر با سوم مهرماه جاری 
را با عنوان روز جهانی سالمند نامگذاری کرده 
است؛ با این وجود حقوق برابر برای پیشکسوتان 
جامعه نه تنها در روز یا هفته که در تمام سال 

باید مورد توجه قرار گیرد.
فرصتهایبرابربرایتمامسنین

سازمان ملل در سال ۱۹۸۲، شورای جهانی 
سالمندی را تشکیل داد. این شورا اول اکتبر را 
به عنوان روز جهانی سالمندان نامگذاری کرد 
که هر ساله از طرف این سازمان جهانی شعاری 
برای این روز مشخص می شــود. شعار هفته 
جهانی سالمند که امسال در ایران مصادف با 
سوم تا نهم مهرماه بود، »فرصت های برابر برای 
تمام سنین« مشخص شــد تا کشورها در این 
خصوص برنامه ریزی های مناسبی را برای قشر 
سالمند داشته باشــند. این ایام، فرصتی برای 
طرح ایده ها و سیاست های گوناگون در راستای 
محقق شدن حقوق سالمندان در جامعه است؛ 
سایر کشورهای جهان نیز همزمان با روز جهانی 
ســالمند با اخذ تصمیمات مختلف در جهت 
بهبود ســالمت جســمی و روحی سالمندان 
گام برمی دارند. بر این اســاس اســامی هفته 
ســالمت در کشــور با عناوین »روز سالمند، 
سالمت و سبک زندگی سالم«، »روز سالمند 
و همبستگی در بستر خانواده و جامعه«، »روز 
سالمند، ســنت های دیرین فرهنگی، دینی 
و تکریم منزلــت آنان«، »روز ســالمند، رفاه 
اجتماعی و محیط توانمندساز«، »روز سالمند، 
عدالت، حقــوق شــهروندی و حمایت های 
قانونی«، »روز ســالمندی فعال و مشــارکت 
اجتماعی« و »روز ســالمند و ســازمان های 
مردم نهاد« اعالم شده است. هرچند که همواره 
بســیاری از مردم درجهت بهبــود وضعیت 
جســمی و روحی ســالمندان اقدامات قابل 
توجهی انجام می دهند امــا نمی توان تنها به 
این موضوعات اکتفا کرد. مشکالت گروه سنی 
سالمند به سیاســت گذاری های کالن دولتی 
نیز نیاز دارد، گاهی مشاهده می شود که مردم 
سالمندان خویش را رها کرده و در نهایت این 
قشر با بسیاری از مشــکالت روحی و جسمی 

دست به گریبان هستند.
جمعیتروبهافزایشسالمندان

از سوی دیگر براساس آمارها امروز جمعیت 
ســالمندان در جهان رو به افزایش اســت؛ با 
افزایش جمعیت ســالمندی در یک کشــور، 
دولت باید به فکر تامین نیازها و همچنین ایجاد 
یک زندگی آبرومندانه برای این قشر باشد. در 
ایران نیز جمعیت سالمندان روند رو به افزایش 
دارد؛ به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت درمان 
و آموزش پزشــکی در حال حاضر ۸.۳درصد 

جمعیت کشور، ســالمند تلقی می شوند که 
در آینده نزدیک این رقم بــه ۱۶درصد و بعد 
از آن به ۲۸درصد جمعیت خواهد رسید. وی 
همچنین در ادامه اعالم کرد که دومین اتفاق 
در مباحــث جمعیتی ایران که بــا آن مواجه 
خواهیم بود این است که درآینده جمعیت زنان 
سالمند از مردان ســالخورده پیشی می گیرد 
به دلیلی اینکه در کشــورهای در حال توسعه 
با توجه به مراقبت های ســالمت ویژه زنان و 
کودکان به نوعی سالمت مردان مغفول می ماند. 
همچنین اصغر دالوندی رئیس کل ســازمان 
نظام پرستاری کشــور با اشاره به اینکه آمارها 
نشان می دهد در سال ۱۴۳۰، درصد جمعیت 
سالمند ایران از میانگین آسیا و حتی میانگین 
جهانی نیز بیشتر خواهد شــد و به ۳۰درصد 
جمعیت می رسد، اظهار داشت: امروزه درصد 
چشــمگیری از جمعیت جهان را سالمندان 
تشکیل می دهند و با توجه به افزایش امید به 
زندگی در بسیاری از کشورهای جهان، شمار 
سالمندان افزایش یافته است. سالمند به فردی 
اطالق می شــود که بیش از۶۰ تا ۶۵سال سن 
داشته باشــد و ممکن اســت به علت عوارض 
ناشی از افزایش سن و تغییرات فیزیولوژیک نیاز 

به حمایت، مراقبت و توانبخشی داشته باشند.
اقداماتدولتهابرایرفاهسالمندان

کارشناســان معتقد هســتند که دولت ها 
برای برقراری رفاه ســالمندان بایــد مبارزه با 
فقر، تامین اجتماعی، فراهــم آوردن امکانات 
آموزشی و فراغت برای ســالمندان، خدمات 
شهری ویژه معلولین، گســترش حمل ونقل 
عمومی ایمن و کارآمد، توسعه فضاهای سبزو 
پیاده روهای عریض را در اولویت های خود قرار 
دهند. همچنین آموزش بهداشــت و توسعه 
خدمات پیشگیری، درمانی و مددکاری به ویژه 

برای سوانح سالمندی مانند سقوط از بلندی از 
دیگر نیازهای سالمندان مطرح شده است. به 
گفته کارشناسان، غفلت و بی توجهی به نیازهای 
سالمند در واقع به نوعی سالمندآزاری است که با 
فشارهای اجتماعی و عدم حمایت اجتماعی نیز 
هماهنگی دارد. هزینه عاطفی و مالی مراقبت 
دشوار و مستمر از ســالمند نیز یکی دیگر از 
دالیل ســالمندآزاری به ویژه برای افراد ناتوان 
مالی و آگاهی محسوب می شــود. همچنین 
با توجــه به شــیوع بیماری هــای گوناگون، 
محدودبودن مراکز نگهداری سالمندان و هزینه 
ســنگین نگهداری از آنها گاهی دیده شده که 
برخی فرزندان در برابر نگهداری والدین خود 
سلب مســئولیت کنند، بنابراین در این مواقع 
دولت هــا باید حقوق گروه ســالمند را درنظر 
بگیرند. در نهایت دولت ها با توجه به آمار افزایش 
روزافزون سالمندان موظف هستند که موضوع 
ســالمت و رفاه آنها در دوران پیری را مدنظر 

قرار دهند. 
ضرورتگرامیداشتسالمندان

حسین باهر روانشناس تاکید کرد: سالمند 
آیینه تمام نمای جامعه اســت، همه انســان ها 
به سوی ســالمندی حرکت می کنند. از این رو 
رفتار کشــورها با ســالمندان معرف فرهنگ 
جامعه اســت. وی در گفت وگو با »ایرنا« افزود: 
در واقع گرامیداشت ســالمندان، ارج نهادن بر 
کل جامعه محسوب می شود، مسئوالن کم توجه 
به ســالمندان باید انتظار داشــته باشند که در 
آینده ای نه چندان دور، بــا خود آنها نیز رفتاری 
ناپسند شود. این روانشــناس معتقد است که 
سالمندان سال های طوالنی برای جامعه زحمت 
کشیده اند و پیشکسوت هســتند و می توان از 
خدمات و تجربیات این افراد نیز بهره مند شــد. 
باهر با اشاره به اینکه سرنوشت هر کشوری بیشتر 

به خدمــات افراد باال و پایین هرم ســنی یعنی 
میانساالن و کودکان بســتگی دارد، یادآورشد: 
این دو گروه ســنی همواره در جهت خدمت به 
دیگران آماده اند و کمتــر کاری را برای رضایت 
خود انجام می دهند، بنابراین باید با یک دست، 
افراد باالی هرم سنی و با دست دیگر افراد پایین 
این هرم را نگه داشت. این روانشناس معتقد است 
که باید حقوق زیستی، مادی، رفاهی و عرفانی 
سالمندان مورد توجه باشــد، افراد بازنشسته و 
میانسال توان جسمی پایینی دارند، بنابراین باید 
کمک هزینه های بسیاری برای آنها در نظر گرفته 
شــود. باهر افزود: مکان های تفریحی و فضای 
سبز برای تفریح سالمندان در نظر گرفته شود، 
همچنین برای بهبود حال عرفانی این قشــر از 
آنها خواسته شــود که خاطران و تجربیات خود 
را در اختیار دیگران قرار دهد تا سالمند احساس 

بیهودگی نکند.
پیرشدنجمعیتولزومبرنامهریزی

ســالمندان برای گذران زندگــی طبیعی 
نیازمند تدابیر مناسبی در حوزه های بهداشت 
و درمان، رفاه و امنیت مالی هستند. آنها به دلیل 
کاهش توانایی های جسمی باید با مراقبت های 
مناسب و شناخت درست، دوره کهولت خود را 
به بهترین شکل ممکن سپری کنند.همزمان با 
هفته سالمند سند ملی سالمندان پس از تدوین 
یک ساله از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به 
دستگاه ها و نهادهای عضو شورای ملی سالمندان 
ابالغ شد. سند ملی سالمندان با همکاری سازمان 
بهزیستی به عنوان متولی شورای ملی سالمندان، 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت به عنوان 
متولیان این حوزه نوشــته شده است. این سند 
منجر به هم راستایی و هم افزایی بین سازمان ها 
و دستگاه های ذی ربط از جمله، وزارتخانه های 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شــهرداری تهران، 
سازمان بهزیســتی و ســازمان های مردم نهاد 
در حوزه سالمندان شــده و نقطه عطفی برای 
خدمت رسانی دقیق، علمی و بهتر به سالمندان 
محسوب می شــود و با درنظرگرفتن وضعیت 
سیمای سالمت سالمندان بسیار کمک کننده 
است. براســاس این ســند در حوزه سالمت، 
حوزه های رفاه ســالمندان، سالمت جسمی و 
روانی پوشش داده می شود، ضمن اینکه در حوزه 
رفاه نیز موضوع هایی مانند اشتغال، معیشت و 
حمایت هایی که باید از سالمندان صورت گیرد، 
مورد توجه قرار می گیرد.در نهایت روند تغییرات 
جمعیتی کشور به گونه ای اســت که در آینده 
نزدیک، یک دوره سالخوردگی جمعیت فشرده را 
پیش رو دارد. تعداد سالمندان رشد پیدا می کند 
و تعداد افراد باالی ۶۰سال به حدود ۳۰میلیون 
نفر می رســد. نکته قابل توجه در این میان این 
است که جامعه باید برای حمایت از سالمندان 
و برآورده شــدن نیازهای آنها در دهه های اخیر 

آمادگی داشته باشد.
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»نمایش های عروســکی« از نوستالژیک ترین 
برنامه هایی  هستند که از گذشته تاکنون در خاطر 
ما باقــی مانده اند. »خانه مادر بزرگه«، »مدرســه 
موش ها«، »کاله قرمزی«، »زی زی گولو« و »مجید 
دلبندم« با تکیه بر عروسک نه تنها مورد استقبال 
کودکان قرار گرفتند، بلکه توســط بزرگساالن نیز 
دنبال می شــدند و اکنون هم با گذشت چنددهه، 
عروســک های آن دوران، همچنان مــورد توجه 
مخاطبان امروز اســت.با این وجود می توان دهه 
هشتاد را دوران بی توجهی تلویزیون به عروسک ها 
دانســت. در همین ســال ها بود که بســیاری از 
کارشناســان اعالم کردند، زمان مرگ عروسک ها 
فرارســیده اما برپایی دوباره برنامه کاله قرمزی و 
ظهور عروسک هایی همچون جناب خان، بسیاری 
از ذهنیت ها نســبت به عروســک را تغییر داد. به 
گزارش ایلنا، برای بررســی نمایش های عروسکی 
در شــرایط فعلی با محمد بحرانــی که گویندگی 
عروسک های مختلفی همچون جناب خان، ببئی، 
آقای همسایه و بسیاری دیگر را برعهده داشته به 

گفت و گو پرداختیم که در ادامه می خوانید.
 چندی پیش برخی کارشناســان رسانه 
اعالم کردنــد که زمان مرگ عروســک ها 
فرارسیده اما در این چندسال ما شاهد ظهور 
عروســک جناب خان بودیم که با استقبال 
خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. از سوی 
دیگر وقتی به تاریخ نمایش های عروســکی 
ایران در تلویزیون نگاه می کنیم، در هر دهه 
نوستالژی های بسیاری را به خاطر می آوریم 
که همچنان مردم با آنها ارتباط برقرار می کنند. 
»خانــه مادربزرگه« در دهه ۰۶ و »مدرســه 
موش ها« در دهه ۰۷ از جملــه همین موارد 
هســتند. چه اتفاقی رخ می دهد که حتی با 
گذشت چهار دهه هنوز مردم با عروسک های 

این مجموعه ها ارتباط برقرار می کنند؟
شخصا با این جمله که زمان مرگ عروسک ها 
فرارسیده موافق نیســتم و همین عروسک هایی 

که در دو سه ســال اخیر مخاطبان دوستشــان 
داشتند، مثال نقضی بر این موضوع است چراکه 
با وجود اینکه مجموعــه کاله  قرمزی، جناب خان 
و کارهای عروســکی دیگر تلویزیون از تلویزیون 
پخش نمی شــوند، همچنان مردم آنها را دوست 
داشــته و ویدئوی این برنامه ها در فضای مجازی 
دست به دست شده و بازدید به شدت باالیی دارند. 
عالوه بر این، همین االن عروسک لقمه که حتی 
هیچ وقت در تلویزیون نبــوده و از امکان مخاطب 
میلیونی آن هم استفاده نکرده، به واسطه تخصص 
محمد لقمانیان و تیمش و ایده تازه ای که داشتند، 
مورد اســتقبال قرار گرفته و مــردم به آن خیلی 
عالقه مند هستند. در نهایت نمی توان گفت زمان 
مرگ عروســک ها فرارسیده اســت. اما در مورد 
اینکه چه می شود که یک سری عروسک ماندگار 
می شوند؛ به نظرم خیلی بحث گسترده ای است. 
به عنوان مثال چند جمله از آقای طهماســب در 
این باره ذکر می کنم. اوال اینکه این موضوع خیلی 
جادویی ندارد و رمز و رازی در کار نیست. به نوعی 
هر چقدر پول بدهید، آش می خورید؛ یعنی تا وقتی 
روی چیزی خون دل، زمــان و تمام وجود خود را 
نگذارید، نمی توان از آن توقع یک کار خیلی ماندگار 
را داشــت. کارهای عروســکی که در آن سال ها 
ساخته شده اند؛ مثل خانه مادربزرگه، کاله قرمزی 
و مدرســه موش ها، تمام زندگی سازندگانشــان 
بودند. من اول مخاطب این دوستان بودم و بعدها 
همکارشان شــدم و این را به عینه دیده ام و از آنها 
یاد گرفته ام که چطور تمام زندگی شــان را روی 
این موضوع معطوف می کنند. بــرای مثال خود 
آقای طهماسب در آن چندسالی که کاله قرمزی 
را تولید کردیم، واقعا در تمام زمانی که مشــغول 
تولیــد نبودیم هــم در حال فکرکــردن به کار و 
ایده پردازی های جدید بود. همچنین فکرکردن 
به آیتم ها، داستان، عروسک جدید و آماده کردن 
بچه ها برای زمان ضبط، ایشان را درگیر می کرد. 
یعنی کل ۲۱ماه سال با مجموعه همراه بود و مدام 

می خواند و برایش فکر می کرد. در نتیجه کاری مثل 
کاله قرمزی تولید می شود. یک حرفی که گاهی 
اوقات آقای طهماسب می زد، این بود که وقتی سراغ 
مفاهیم ابدی ازلی می رویم؛ یعنی چیزهایی که در 
فطرت آدم ها هستند، خیلی دیگر زمان دار نیست 
و چیزهایی نیست که وابسته به طبقه اجتماعی 
خاصی باشد. وقتی یک کاراکتر درست پرداخته 
شــود و راجع به این موارد حرف بزنــد، به نظرم 

کماکان مردم آن را دوست خواهند داشت.
  کاراکتر »جناب خان« به صورتی طراحی 
شده که هم می تواند مردم را بخنداند و هم آنها 
را به گریه بیندازد.چه اتفاقی می افتد که یک 
کاراکتر عروسکی می تواند هم خنده به لب های 
مردم بیاورد و هم پای انتقاد گسترده از وضع 
موجود باشد؟ همچنین در عین حال سانسور 

کمتری هم در تلویزیون متوجه او شود؟
اینکه یک عروســک می تواند کمی راحت تر از 
آدم ها حرف بزند و انتقاد کند، در ســابقه تاریخی 
نمایش عروســکی ما هم هســت؛ یعنی مبارک 
هم همین کار را انجام مــی داد. به عنوان مثال در 
خیمه  شب بازی ها، مبارک انتقادهایی را به وضع 
حاکم می کرد و بعد فــالن حاکم می گفت که این 
حرف ها چیست و بابای خیمه هم می گفت که من 
نگفتم، مبارک گفته است. انگار تیزی انتقاد از زبان 
عروسک کمی کندتر می شود. راجع به شخصیت 
جناب خان نیز باید بگویم که حقیقتا تصمیم تیمی 
که پشــت آن اســت، این بود که ما سعی کنیم با 
جناب خان تا انتهای احساســات بشری را تست 
بزنیم، یعنی همان قدری که این آدم ممکن است 
غصه دار، عاشق و عصبانی شود، ما هم همگی سعی 
کنیم که همه راه را با این عروسک برویم. برای این 
موضوع تالش کردیم و نتیجــه آن را هم دیدیم و 
اکنون جناب خان می تواند حتی بیشتر از یک آدم 
خشمگین شود و کامال درباره یک پدیده غم انگیز 
حرف بزند و آدم ها هم با او گریه کنند. این در حالی 
است که اگر شــما برای اولین بار چهره عروسک 
را ببینید، شــاید اصال فکــر نمی کنید که ممکن 
است، با یک حرف یا عملی از این عروسک به گریه 
بیفتید، ولی فکر کنم قسمت های کمی هم نبوده که 

مخاطبان با جناب خان اشکی هم ریخته اند.
 باتوجه به اینکه جز تیم اصلی مجموعه 
کاله قرمزی هم هستید، در نهایت این مجموعه 
به کجا رسید؟ آیا نوروز سال آینده می توان 

شاهد مجموعه جدید کاله قرمزی باشیم؟
ما آنجا جز عوامل برنامه هســتیم و خیلی از 
اتفاقاتی که در حــوزه تهیه کنندگی، مدیریت و 
کارگردانی می افتد، باخبر نیستیم. حتی خیلی 
اوقات اصال در جریان موضوعات قرار نمی گیریم و 
اخبار را از خبرنگاران فعال خیلی دیرتر می شنویم. 
من هم عین شما چیزهایی که شنیده ام این است 
که مقــداری اختالفات بین مدیــران تلویزیون، 
سازندگان و تهیه کنندگان برنامه بوده که همچنان 
هم انگار حل نشده است، چراکه ما دعوت به ادامه 
کار در برنامه نشده ایم و تا آنجایی که من می دانم 
فعال قرار نیست سری تازه ای از این برنامه ساخته 
شــود، ولی اینکه در آینده چــه اتفاقی می افتد 
مشخص نیست. من شــخصا نظرم این بوده که 
خیلی خوب است، دوباره ســاخته شود، چراکه 
درواقع ساختن برندهایی از این دست اصال ساده 
نیست. چه باید بشود که شرایط مهیا شود و برندی 

این چنین ساخته شود.
  اکنون شــما هم در عرصه گویندگی 
نمایش های عروسکی فعالید و هم به بازیگری 
مشغولید. محمد بحرانی را بیشتر می توان 

صداپیشه دانست یا بازیگر؟
من نظری روی این موضوع ندارم. کاری که به 
من پیشنهاد شود و آن را دوست داشته باشم انجام 
می دهم. تمام زور خــودم را هم می زنم که بهترین 
اتفاق را ایجاد کنم. بعضی از آنها خوب می شــود و 

بعضی هم نه.
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فیلمبرداری »پیتوک« آغاز 
شد و احسان بذلی نقش اول مرد 
و هادی حجازی فــر یکی دیگر 
از نقش های اصلی ایــن فیلم را 
ایفا می کند. همزمان با شــروع 
فیلمبرداری »پیتوک« احسان 
بذلی به عنوان نقش اول مرد آن 
به سینما معرفی می شود و هادی 
حجازی فر نیز یکی از نقش های 
اصلی را ایفا می کند.احسان بذلی 
دانش آموختــه کارگاه آزاد فیلم 
استاد مســعود کیمیایی است  و 
تجربه بازی در فیلم های کوتاه و 
بلند دارد.کارگردانی »پیتوک« 
را ســید مجید صالحــی انجام 
می دهد، تهیه کنندگی بر عهده 
ســید محمد قاضی و فیلمنامه 
آن به قلم امیــر رضا نوری پرتو و 
صادق خوشحال است.»پیتوک« 
با هدف حضور در سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر تولید می شود 
و مهتــاب کرامتی نیــز در آن 

نقش آفرینی می کند.

نمایش »بداهــه« تازه ترین 
اثر آروند دشت آرای از ۱۸ مهر 
در تماشــاخانه  ایرانشهر اجرای 
خود را آغــاز خواهد کرد. پروژه  
»بداهــه« تازه ترین اثــر آروند 
دشت آرای از ۱۸ مهر در سالن 
ناظرزاده کرمانی تماشــاخانه  
ایرانشــهر اجرای خــود را آغاز 
خواهد کرد.بازیگران این نمایش 
به  ترتیب  الفبا عبارتند از ستاره 
پســیانی، دیبا خاتمــی، آروند 
دشت آرای، کاظم سیاحی، علی 
شــادمان، امیراحمد قزوینی، 
الهام کردا، رضا کیانیان، سهیل 
مســتجابیان، فاطمــه نقوی و 

مارین ون هولک.

کانون فیلم خانه سینما، در 
تازه ترین برنامه خود، نســخه 
ترمیم شــده فیلم »دندان مار« 
اثر مسعود کیمیایی را به نمایش 
خواهد گذاشــت. طبق گزارش 
رســیده، بعد از تماشــای فیلم 
هم احمد طالبی نژاد، خســرو 
دهقان و ناصــر صفاریان )دبیر 
کانون فیلم(، در نشستی درباره 
فیلم صحبــت خواهنــد کرد.

این برنامه در تاریخ  یکشــنبه، 
۱4 مهر، ســاعت ۱۸، در سالن 
ســیف ا... داد، برگزار می شود و 
عالقه مندان می توانند به نشانی 
تهــران، خیابان بهــار جنوبی، 
خیابان سمنان، شماره ۲9، خانه 

سینما، مراجعه کنند.

مســعود تکاور کارگردان فیلم ســینمایی 
»کروکودیل« عنوان کــرد که هرچند این فیلم 
نتوانسته به فروش خوبی برسد اما خودش آن را 
یک فیلم کامل می داند.مسعود تکاور کارگردان 
فیلم ســینمایی »کروکودیل« که این روزها در 
حال نمایش اســت، در گفت وگو با مهر درباره 
وضعیت فروش این فیلم گفــت: ما از اینکه این 
فیلم اکران شده است بسیار خوشحالیم و برای آن 
تبلیغات زیادی هم کرده ایم از همین رو امیدواریم 
»کروکودیل« بتواند به فروش بهتری هم برسد. 
به طور کلی وظیفه یک فیلمســاز بعد از ساخت 
فیلم، معرفی آن به مردم است و باید شرایطی را 
برای جذب مخاطب ایجاد کند البته این موضوع 
با جذابیت های خود فیلم و امور تبلیغاتی صورت 
می گیرد.وی افزود: ما از فروش راضی نیستیم و 
امیدواریم در ادامه سطح فروش تغییر کند. من 
فکر می کنم موارد مختلفــی در نفروختن یک 
فیلم موثر است که اولین نکته به شرایط و زمان 
پخش برمی گردد یعنی بازه هایی مثل ماه محرم 
و بازگشایی مدارس، معموال باعث به وجود آمدن 
چنین افت فروشی می شوند اما اگر واقعا بخواهیم 
کاله مان را قاضی کنیم، به این نتیجه می رسیم که 
اگر یک فیلم خوب باشد خودش را در هر شرایطی 
باال می کشد. در حال حاضر برای خیلی از فیلم ها 
این اتفاق افتاده و همه یک افت نسبی داشته اند. 
البته شــاید ما باید در تبلیغات تالش بیشتری 
می کردیم.تکاور عنوان کرد: هیچ هنرمندی فکر 
نمی کند کارش کامل نیست یا اینکه ایراد دارد. 
او کارش را عرضــه می کند امــا وقتی به مرحله 
نمایش می رســد گاهی با خود می گوید کاش 
تمهیدات بیشتری برای فیلمم می اندیشیدم و 
شرایط مطلوب را ایجاد می کردم. حدیث نفس 
اول یک هنرمند این اســت که هدف فیلمش را 
بازگو و در مرحله بعد جذب مخاطب کند. با همه 
این تفاسیر »کروکودیل« یک فیلم کامل است که 
با هدف جذب مخاطب ساخته شده البته اینکه تا 
االن فروش قابل قبولی نداشته نشانگر این است 
که ما باید روی تبلیغاتمان بیشتر کار کنیم.وی 
اظهار کرد: ما بیشتر روی تبلیغات محیطی تمرکز 
کردیم و به این صورت توانستیم چیزی نزدیک به 
۸ بیلبورد خوب در اختیار بگیریم. درباره تبلیغات 
تلویزیونی هم باید بگویم که تلویزیون شرایط و 
موازین خاص خودش را دارد که در عرصه جذب 
مخاطب دست و پاگیر اســت. ما انتظار داشتیم 
تیزرهای بیشتری در اختیار داشته باشیم. وقتی 
دوستان دست ما را از شبکه های ماهواره ای برای 
تبلیغات کوتاه می کنند باید در تلویزیون خودمان 
یاری دهند، تبلیغات این آثــار را آزادتر بگذارند 
و تعداد تیزرها را افزایــش بدهند.این کارگردان 
گفت: فیلم های جدی ما در این سال ها مهجور 
مانده و رشد پیدا نکرده اند، بنابراین نیاز است این 
فیلم ها فرصتی برای توانمند شــدن پیدا کنند. 
البته طول می کشــد تا این اتفاق بیفتد. این را 
هم باید بگویم که نقش آفرینی فیلم های جدی 
در چند بازیگر خالصه شــده که تعدادشان به 
اندازه انگشتان یک دست هم نمی رسد. این افراد 
ویترین ساز و در عین حال کم هستند. برای مثال 
نوید محمدزاده یکی از آنهاست.بقیه فیلمسازان 
جدی نمی توانند از این ویترین اســتفاده کنند 
و ناخودآگاه تکلیف فیلم های جدی مشــخص 
می شود.تکاوری در پایان گفت: گاهی در سینما 
یک تیم شکل می گیرد و گاهی یک باند، اما آنچه 
در حال حاضر در سینمای ایران شاهدش هستیم 

حضور همین تیم هاست. 

بیستمین جشــنواره فیلم های آسیایی ُرم 
)آسیاتیکا( امسال میزبان ساخته های جدید رضا 
میرکریمی، کمال تبریزی و برادران محمودی 
است.به گزارش ایسنا، در این رویداد سینمایی 
»قصرشیرین« ساخته رضا میرکریمی، »مارموز« 
به کارگردانی کمال تبریزی و »شکستن همزمان 
بیست اســتخوان« جدیدترین ساخته برادران 
محمودی بــه روی پرده خواهنــد رفت.فیلم 
سینمایی »شکستن همزمان بیست استخوان« 
به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه کنندگی 
نوید محمودی که نام بین المللی آن »رونا مادر 
عظیم« است با بازی محسن تنابنده ، مجتبی 
پیرزاده، فرشته حسینی، فاطمه حسینی، فاطمه 
میرزایی،محیی رضایی، ســعید چنگیزیان و 
علیرضا استادی همراه است.  بیستمین جشنواره 
فیلم های آسیایی ُرم )آســیاتیکا( از تاریخ اول 
اکتبر )9 مهر( آغاز شده و تا دهم اکتبر )۱۸ مهر( 

در کشور ایتالیا ادامه خواهد داشت. 

 هادی  حجازی فر
 در »پیتوک« 

رضا  کیانیان  در »بداهه« 

نمایش  نسخه 
 ترمیم شده 

»دندان مار« کیمیایی
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رو در رو

خبــــر

مارال  فرجاد:
 »خوب بد جلف2«

 جزو  کمدی های سالم است
بازیگر فیلم »ارتش سری« گفت: در حال حاضر منتظر حضور 
»ارتش سری« در در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر هستیم، اما 
پیش از آن صحبت های اولیه برای حضورم در »خوب، بد، جلف3« هم 
صورت گرفته و احتماال در این فیلم به ایفای نقش خواهم پرداخت.

مارال فرجاد بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در گفت وگو با میزان، 
پیرامون احتمال حضورش در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
گفت: امسال در چندین فیلم به ایفای نقش پرداخته ام، فیلمبرداری 
تمامی آثار به پایان رسیده، اما تا تایید هیات انتخاب جشنواره نمی توان 
به طور قطع درباره حضور این آثار در جشنواره فیلم فجر امسال صحبت 
کرد، در هر صورت من امیدوارم که در فجر امسال فیلم داشته باشم.وی 
درباره حضورش در فیلم سینمایی »ارتش سری« اضافه کرد: در فیلم 
سینمایی »ارتش سری« نقش متفاوتی را بازی کرده ام، البته نزدیک 
به ۰4۱ دقیقه فیلمبرداری داشته ایم و حال باید دید در تدوین چه 
مقدار از بازی من باقی خواهد ماند.بازیگر سریال »برادرجان« با اشاره 
به داستان متفاوت کمدی »ارتش سری« اذعان کرد: »خوب بد جلف 
۲« یا همان »ارتش سری« داستان متفاوتی دارد و از جمله کمدی های 
سالم سینما است، در این فیلم یکی از زنان »ارتش سری« خواهم بود 
که وارد داستان شخصیت های پیشین فیلم خوب بد جلف می شوند.

وی با اشاره به ساخت ادامه داستان »ارتش سری« تاکید کرد: در حال 
حاضر منتظر حضور »ارتش سری« در فجر هستیم، اما پیش از آن 
صحبت های اولیه برای حضورم در »خوب بد جلف 3« هم صورت 
گرفته و احتماال در این فیلم به کارگردانی پیمان قاسمخانی به ایفای 
نقش خواهم پرداخت.بازیگر سریال »رهایم کن« درباره حضورش 
در فیلم »زنبورکارگر« افزود: در فیلم »زنبورکارگر« به کارگردانی 
افشین صادقی هم به ایفای نقش بسیار متفاوتی خواهم پرداخت و 
امیدوارم این فیلم نیز راهی فجر شود.وی پیرامون نقش خود در فیلم 
»زنبورکارگر« ادامه داد: در »زنبورکارگر« نقش یک زن کر و الل را 
بازی می کنم، اتفاقی که تاکنون در کارنامه کاری من شکل نگرفته 
است، امیدوارم با حضور در فجر این نقش به خوبی دیده شود.بازیگر 
فیلم »جاودانگی« درباره تمایل خود برای دریافت سیمرغ جشنواره 
فیلم فجر اضافه کرد: به هر حال هر بازیگری دریافت جایزه را دوست 
دارد، باید دید این آثار در نهایت و روی پرده چه خواهند شــد، البته 
این روز ها بیشتر برای لذت بردن از نقش بازی کرده و زیاد به جایزه 
فکر نمی کنم.وی در همین راستا ادامه داد: درست است که جایزه 
و جشنواره شیرین هستند، اما اگر یک بازیگر خودش را درگیر این 
چیز ها کند، اضطراب وارد زندگی اش می شود، من ترجیح می دهم که 
به جای این اتفاق، تمرکزم را کامال روی بازی و کاری که در آن حضور 
دارم بگذارم. از نظر من لذت بردن از نقش ارزش بیشتری دارد، حال 
اگر جایزه ببرد که حالش چندین برابر خوب می شود.بازیگر سریال 
»کت جادویی« درباره ایفای نقش در آثار کمدی توسط بازیگران زن 
افزود: از نظر من بازی در نقش های کمدی بسیار راحت است و فکر 
می کنم که اتفاقا ایفای نقش های درام و تراژیک بسیار سخت تر است، 
من کمدی زیاد بازی کرده ام، اما همواره تمایلم به آثار جدی است. البته 
در قبال بازیگران زن نباید فراموش کنیم که محدودیت های بیشتری 
نسبت مردان در ایفای آثار کمدی وجود دارد.وی درباره موفقیت های 
خود طی دو سال گذشته در عرصه بازیگری اضافه کرد: هر آدمی در 
زندگی اگر خودش را بشناسد به موفقیت می رسد، من در دهه هشتاد 
بیشتر براساس هیجان انتخاب می کردم، همین انتخاب های احساسی 
و عالقه به معروفیت و ... بدون دقت انجام می شد، از سال 49 به بعد به 
این فکر کردم که از بازیگری چه می خواهم و به همین دلیل مسیرم را 
کامال عوض کردم.بازیگر فیلم »شب لرزه« با اشاره به عالقه همیشگی 
خود به عرصه تئاتر ادامه داد: من خیلی مشتاق این نیستم که در هر 
شبکه فیلم و سریال داشته باشم، دوست دارم بیشتر در آثاری بازی 
کنم که باعث رشد من شوند، به همین دلیل بیشتر به سمت تئاتر 
رفتم، در تئاتر همه چیز شفاف تر بوده و رابطه و البی وجود ندارد و همه 
چیز حاصل استعداد بازیگر است.فرجاد در همین رابطه خاطرنشان 
کرد: به قول یکی از اساتیدم، بازیگری چهره، زیبایی، پول و یا پارتی 
کارساز نیست، شاید یک بازیگر با این روابط در یک فیلم بازی کند اما 
این موفقیت گذرا بوده و شاید سال ها بعد آن فیلم رزومه درخشانی 

در کارنامه وی نباشد.

نخستین  فیلم »پوالد کیمیایی« در انتظار اکران
»معکوس« روایتی  از سرعت  و خشونت

خبر حضور پوالد کیمیایی در فیلم جدید علی عطشانی با نام »سلفی 
با دموکراسی« در حالی چندی پیش منتشر شد که وی همچنان از 
سال گذشته نخستین فیلم خود در مقام کارگردان را در انتظار اکران 
می بیند.به گزارش میزان، خبر حضور پوالد کیمیایی در فیلم جدید علی 
عطشانی با نام »سلفی با دموکراسی« در حالی چندی پیش منتشر شد 
که وی همچنان از سال گذشته نخستین فیلم خود در مقام کارگردان 
را در انتظار اکران می بیند.فیلم سینمایی »معکوس« نخستین تجربه 
کارگردانی پوالد کیمیایی نخستین بار در سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر آماده رونمایی شد و در همان زمان با نقدهای بسیار متفاوتی روبه رو 
شد، این فیلم هیچ جایزه ای را دریافت نکرد اما همچنان به امید اکران 
راهی سال جدید شــد.پوالد کیمیایی بازیگر سینما و تلویزیون این 
روزها مراحل پس از تولید فیلم سینمایی »معکوس« نخستین تجربه 
کارگردانی خود را پشت سر می گذارد. وی که بعد از سال ها حضور در 
سینما هنوز نتوانسته افتخاری از جشنواره فیلم فجر به دست آورد حاال 
به دنبال موفقیت در گیشه در اولین گام خود در کارگردانی است. البته 
کیمیایی تاکنون دو بار برای بازی در فیلم های »حکم« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی و »گشت ارشاد« ساخته سعید سهیلی نامزد سیمرغ 
بلورین جشنواره شده؛ اما هنوز نتوانسته به عنوان برگزیده جشنواره از 
سوی داوران معرفی شود.ترکیب بازیگران فیلم »معکوس« ترکیبی 
متنوع و جالب توجهی اســت. در این بازیگرانی از دو نسل متفاوت از 
سینما به ایفای نقش می پردازند که همین شاید عاملی برای جذابیت 
اثر باشد.اکبر زنجابپور، بابک حمیدیان، شهرام حقیقت دوست، لیال زارع 
و علیرضا کمالی نام بازیگرانی است که در فیلم سینمایی »معکوس« 
به ایفای نقش پرداختند. شهرام حقیقت دوست بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون همواره کارنامه درخشانی از خود در تئاتر به جا گذاشته و آثار 
به یادماندنی را در عرصه تلویزیون بازی کرده است؛ اما تاکنون توانسته 
به موفقیت بزرگ سینمایی دســت پیدا کند.»البی« به کارگردانی 
محمد پرویزی، »جاده باریک می شود« به کارگردانی مصطفی تقی زاده، 
»عطرداغ« ســاخته  علی ابراهیمی  و »معکوس« آثاری هستند که 
طی سال گذشته حقیقت دوســت در آنها به ایفای نقش پرداخته اما 
همچنان هیچکدام از آنها رنگ اکران به خود ندیده اند. بابک حمیدیان 
دیگر بازیگر این فیلم تاکنون سال آرامی را پشت سر گذاشته است، وی 
برخالف همیشه کم کارتر شــده و با دقت بیشتری در آثار سینمایی 
حضور یافته، وی هم اکنون در فیلم »بلوا« به کارگردانی بهروز شعیبی 

به ایفای نقش می پردازد. 

مسعود  تکاور پاسخ  داد 
 »کروکودیل«

 شکست خورده است؟

نمایش 3 فیلم ایرانی در 
جشنواره رم

محمد بحرانی:
قرار نیست سری تازه ای از
 »کاله قرمزی«  ساخته شود

تندیس »حسین محجوبی« رونمایی  شد
تندیس برنزی »حسین محجوبی« 
رونمایی و جشن امضای کتاب »روزگار 
محجوب« برگزار شد.مراسم رونمایی از 
تندیس »حسین محجوبی« و جشن 
امضای کتــاب »روزگار محجوب«، با 
حضــور هــادی مظفــری؛ مدیر کل 
هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی و جمع کثیــری از 
هنرمندان و عالقه مندان به مناسبت 
چهل و پنجمین ســال تاسیس خانه 
محجوبی و با یاد همسر این هنرمند در 
خانه محجوبی برگزار شد.در این رویداد 
ضمن پرده برداری از تندیس حسین 

محجوبی که توسط هنرمند مجسمه ساز 
علیرضا آسانلو خلق شــده بود؛ کتاب 
»روزگار محجوب« نوشته امیر سقراطی 
نیــز رونمایــی شــد.کتاب »روزگار 
محجوب« شامل روز شــمار زندگی 
حسین محجوبی و مجموعه مقاالت این 
هنرمند است که در ۱۲۸ صفحه منتشر 
شده؛ امیر سقراطی هنرمند و پژوهشگر 
هنری کار پژوهش و تدوین این کتاب 
را انجــام داده و مدیــر اجرایی آن نیز 
بر عهده ســعید محجوبی بوده است.

علیرضا آسانلو در این مراسم، تندیسی 
از حسین محجوبی را رونمایی کرد که 

این اثر هنری از جنــس برنزی با حال 
و هوا و میمیک صورت و دست استاد 
محجوبی همگام بود. این هنرمند پیش 
از این نیز تندیس هایی از ملک الشعرای 
بهار، عزت ا... انتظامی، غالمحســین 
امیرخانی، مرتضی ممیز، جلیل شهناز، 
پروفسور رضا، پروفسور گنجی، عباس 
کیارستمی، سلمان هراتی و ضیاءالدین 
امامی و... را خلق کــرده که در اماکن 
فرهنگی، هنری و دانشــگاهی نصب 
شده اند.این مراسم با حضور هنرمندان 
و مدیران فرهنگی همچون: یدا... کابلی، 
احمد مسجد جامعی، شهال حبیبی، 

حســینعلی ذابحی، رضا نامی، مجید 
رجبی معمار، خسرو ســینایی، طاها 
بهبهانی و... به مناسبت چهل و پنجمین 
سالگرد تاسیس خانه محجوبی برگزار 
شد. محجوبی 4 ســال قبل خانه خود 
را به خانه موزه تبدیل کرد.آثار نقاشی 
حسین محجوبی هنرمند پیشکسوت 
نقاش در ایران و جهان شــناخته شده 
هستند. از جمله کارهای ماندگار او در 
زمینه رشته تحصیلی اش، طراحی پارک 
ساعی تهران در سال ۱34۲ و نظارت بر 
اجرای ساخت پارک های ملت و نیاوران 

در سال های بعد است.

تئــــاتر

ارکستر »آرکو« به رهبری ابراهیم لطفی 
روز جمعه ۲4آبانماه تازه ترین کنسرت خود 
را با اجرای آثار منتخــب دوره رومانتیک در 
تاالر وحدت تهــران برگزار خواهــد کرد.به 
گزارش مهر، ارکستر زهی »آرکو« به رهبری 
ابراهیم لطفی روز جمعه ۲4 آبان ماه تازه ترین 
کنســرت خود را با اجرای آثار منتخب دوره 
رومانتیک در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد 
کرد.»ســوییت هولبرگ از ادوارد گریگ«، 
»نوردیک ملودی ازادوارد گریــگ«، » تم و 
واریاسیون براســاس تمی از چایکوفسکی از 
آرنسکی«، »سوییت برای ارکستر زهی از راتر« 
و »کاپریل ســوییت از وارالک« بخش عمده 

تازه ترین کنسرت ارکستر »آرکو« به رهبری 
ابراهیم لطفی را تشــکیل می دهند.ارکستر 
آرکو از تازه ترین مجموعه های موسیقایی فعال 
کشورمان است که از سال گذشته با برگزاری 
چند کنســرت در تهران و تعــدادی دیگر از 
شهرهای کشــور اعالم موجودیت کرد. این 
مجموعه به رهبری و مدیریت ابراهیم لطفی 
اجرای آثاری از آهنگسازان موسیقی کالسیک 
و آکادمیک جهان را در برنامه های خود دنبال 
می کند.هدف از تشکیل ارکستر»آرکو« تجمیع 
انرژی و استعداد نوازندگان جوان سازهای زهی 
برای رسیدن به ارکستری قدرتمند، منسجم 

و توانمند برای لذت بردن از موسیقی است.

»آرکو« در تاالر وحدت  کنسرت می دهد



 در مقاله ای که از شما تحت عنوان حقیقت 
داستان منتشرشده عنوان کردید که تفاوتی 
میان داستان های عوامانه و آنچه که شما 
داستان خالقه و سودمند می نامید وجود 
دارد؛ آنگونه که من دریافتم شما داستان های 
عوامانه را برگرفته از خرافات می دانید و 
اندوخته واقعی ادبیات را منحصرا مربوط به 
داستان های ادبی می دانید. با توجه به اینکه 
اتفاقاتی که در اتحاد جماهیر شوروی رخ داده 
محور اصلی رمان های شماست، اما تعجب 
می کنم از اینکه می گویید حتما باید یک 
عنصر سیاسی وجود داشته باشد تا داستان ها 
را به سودمندی و خالقه بودن برسانند؛ 
امکانش هست کمی در این باره توضیح دهید؟

ر  د ه  ر ا گز یک  فا  صر مند  د سو ن  ستا ا د  
داستان پردازی است که به عنوان عنصری خالقانه 
در تجارب و زندگی انسانی به کار گرفته می شود. هر 
زمانی از این موضوع که ادبیات دارای هدف و کارکرد 
مثبتی است سخن به میان آورده می شود عده ای 
عقب نشینی می کنند؛ اما به نظرم نمی توان منکر شد 
که بخشی از داستان ها که دارای ساختار فرم روایی 
و آهنگ خوبی هستند برای لذت بردن از همین نوع 
از هنر ساخته شده اند و به زعم من تمام اینها از برای 
این است که بتوانیم جهان بهتری را تجربه کنیم 
و هنگامی که شما از بهترشدن موضوعی صحبت 

می کنید به منزله امری سیاسی محسوب می شود.
 تعریف شما از سیاست چیست؟

تعریف من از سیاست هر آن چیزی است که به 
سازماندهی افراد جامعه کمک کند؛ هر زمانی که 
تعدادی از افراد، ولو حداقلی، از یک جامعه بخواهند 
با هماهنگی کنار هم زیست کنند این نیاز به یک 
سازماندهی نیاز دارد. برخی از آرایش های سیاسی 
این شرایط را برایتان فراهم می کند که به شما بگوید 
چه کاری باید انجام دهید یا انجام ندهید و یا حتی 
چه چیزی به نظم بیشتر منجر و چه چیزی حتی 

سبب اخالل می شود. 
 در رمان های شما سیاست نقش محدودی 
در  به طور مشخص شما  یفا می کند.  ا را 
رمان هایتان اشاره به سیاست دولتی دارید. 
آیا به زعم شما رمان هایی که در آن سیاست 
به صورت سازماندهی شده تعریف و تبیین 
نمی شود از ارزش کمتری برخورددار است و کار 

نویسنده آن کم ارزش تر جلوه داده می شود؟
نه، من سعی نخواهم کرد به اینکه بگویم چه 
چیزی کم ارزش یا باارزش تر است. هدف من این 
است که بگویم این هم روشی برای بیان یک داستان 
پیچیده است. داستان جهان آنچنان پیچیده است 
که نمی توان آن را در یک چارچوب معین قرار داد و 
همان طور نه اصراری دارم و نه اینکه قصدی دارم تا 
مخاطب را جوری متقاعد کنم که بیاید و به من بگوید 
داستان هایم سیاسی است. شعور من مرا به گفتن 
از سیاست در کارهایم سوق می دهد و دریافت امر 
سیاست بسته به شعور مخاطب در فهم آثارم دارد. 
همین عامل در بسیاری از آثار و داستان هایم مشهود 
است. تصاویری موثر، قدرتمند و آمیخته با سیاست 
در همه ابعاد آن جریان دارد. همواره خودمان را با 
این امر سرگرم کرده ایم که در گفتن از سیاست باید 
اجتناب کرد و امر سیاست در هنر غیرقابل توصیف 
است، اما نباید از به کارگیری این امر جلوگیری کرد. 
به کارگیری این امر تنها برای نویسندگانی مناسب 
نیست که نمی توانند آن را در نوشته هایشان مدیریت 
کنند و آنها که از عهده این مقوله برنمی آیند نباید 
به این امر اصرار ورزند که هیچ نویسنده ای نباید 
از سیاست سخن به میان آورد؛ چراکه هنر امری 
شخصی و به جد درونگراست. داستان های غربی 
اکنون با این محدودیت ها مواجه شده اند و این کامال 
مزخرف است! وقتی کتابی با مطرح کردن موضوعات 
بزرگی همچون خشونت جنگ بی عدالتی که دامنه 

کل جهان را دربرمی گیرد، دست وپنجه نرم می کند 
این بسیار عالی و دشوار است، اما این دشواری دلیلی 

به انجام نشدنش نیست.
 آیا شما به این معتقدید که هر کشوری باید از 

آزادی و استقالل واقعی برخوردار باشد؟
طبیعی است که همواره عده ای از کشورها به 
لحاظ استقالل و آزادی از سایر کشورها بهترند. 
بگذارید از اتفاق ملموسی که برایمان در »بیافرا« 
اتفاق افتاد برایتان بگویم. ما امیدوار به استقالل 
و آزادی بودیم بی آنکه بدانیم قرار است که این 
استقالل و آزادی چگونه باشد. به طور مثال قرار 
بود برای تکنولوژی و پیشرفت کشورمان برای 
مدت های طوالنی به انگلستان و غرب اعتماد کنیم 
یا شرکت های نفتی غربی مدعی بودند که ما تا پانصد 
سال آینده قادر به دستیابی به فناوری پیچیده نفتی 
نخواهیم بود و اکنون ما فکر می کنیم این تصور 
غربی ها در ارتباط با ما درست نبوده؛ چراکه به ما 
این توان را داد تا نفت را در طول دوسال ونیم تصفیه 
کنیم؛ چراکه محاصره شده بودیم. همین به ما این 
توان را داد که نشان دهیم آفریقایی ها خودشان 
می توانند خلبانانی را برای هدایت هواپیماهایشان 
تربیت کنند. ما نشان دادیم که آفریقایی ها اگر اراده 
کنند می توانند هر کاری را انجام دهند و ناممکن ها 
را ممکن کنند. زمانی داستانی وجود داشت که 
می گفتند اگر هواپیمایی آفریقایی در سرزمین 
دیگری فرود بیاید حتی از آن یک سفیدپوست هم 
خارج نخواهد شد و هنوز آن مسائل تبعیض نژادی 
همچنان وجود داشت. اما امروزه دیگر این موضوع 
به آن شکل دارای اهمیت نیست. این کشور دیگر 
به فرانسه شباهت پیدا کرده، به گونه ای که دیگر 
آن مسائل تبعیض نژادی را نمی فهمد. استعداد 
آفریقایی ها و آموزش کافی سبب شد تا ما خیلی 
از اموراتمان را به صورت مستقل پیش ببریم، اما 
در مورد سوالتان مبنی بر اینکه آیا واقعا یک کشور 
می تواند مستقل باشد پاسخم منفی است؛ چراکه 
انسان ها می توانند مستقل از یکدیگر زیست کنند، 
اما کشورها در جهان کنونی باید با دیگر کشورها 
برای ادامه بقای خود در ارتباط باشند؛ یک فرد 
به تنهایی می تواند زیست کند، اما وقتی در جامعه 
قرار می گیرد طبیعتا با سایر اعضای جامعه در حال 
تعامل است؛ بنابراین ملل جهان می توانند در امور 
خاصی به تنهایی کشور را اداره کنند و در اموراتی 

هم با دیگر کشورهای جهان در ارتباط باشند.

 درباره رمان محبوب »همه چیز فرومی پاشد« 
نوعی بینایی ناشی از تاریکی در آن احساس 
می شود و فضای تاریک کتاب که بسیار به 
محبوب ترشدن آن کمک کرد موضوعی که کمتر 
کسی جرات می کند در مورد آن اظهارنظر کند و 
این در مورد سایر رمان هایتان هم صادق است. 
چگونه می توانید مخاطبانتان را با وجود اینکه 
از تاریکی الهام می گیرید با این فضای تاریک 

آشتی دهید؟
بگذارید دالیل محبوبیت »همه چیز فرومی پاشد« 
را به طور مختصر برایتان شرح دهم. مردم همواره 
خود را در موقعیت داستان متصور می کنند، حتی 
ما خودمان را بارها در موقعیت های مختلف داستانی 
متصور کرده ایم، اما تصورات ما با آنچه که اکنون 
هستیم کامال متفاوت است. جوزف کنراد می گفت ما 
ارواح جاهلی هستیم که مدام در بستری از دردسر و 
جهالت سیر می کنیم. ما تصور می کنیم که با ازدواج و 
تشکیل خانواده زندگی روی مدار عادی خود خواهد 
چرخید و ما با خوشحالی خواهیم زیست، اما این تنها 
یک افسانه است؛ چراکه این شروع مستولی شدن 
تاریکی بر ماست. هر تجربه ای که در زندگی کسب 
می کنیم نشان دهنده همین بُعد تاریک زندگی است 
و این همان تلخی است که همواره همراه ماست و از 
آن صحبت می کنیم. اصال اهمیت ندارد که چقدر 
خوش شانس هستید! چراکه به هر شکلی زندگی این 
بُعد تاریک خود را به شما نشان خواهد داد. این دقیقا 
همان جایی است که فیلسوفان هم نتوانستند از عهده 
توجیه آن برآیند. چرا آدم های خوب رنج می برند؟ اگر 
نظم و الگویی در جهان وجود داشته باشد که آدم های 
خوب نباید رنج ببرند و از قضا این شرها هستند که باید 
مداوم با شکست دست وپنجه نرم کنند این دقیقا 
همان معمایی است که وجود دارد و هر کاری کنیم 
نمی توانیم آن را منکر شویم و این همان دلیل اصلی 

تاریکی است.
 شما در مقطع تاریخی مهمی به دنیا 
آمدید. زمانی که کشورتان تحت سلطه 
بیگانگان و فرهنگی بیگانه قرار داشت و 
شما در مقابل پدرتان و اجدادتان که هنوز 
همان آیین قبیله ای خود را داشتند دین 
مسیحیت را برگزیدید و خانواده شما هنوز 
خاطراتی از دوران پیش از استعمار در ذهن 
خود داشتند و شما به ناگهان نگرشی برخالف 
جریان غالب را برگزیدید و در قدم بعدی هم 
شما زبان انگلیسی را با توجه به زبان بومی 
خودتان برگزیدید.آیا بهتر نبود »همه چیز 

فرومی پاشد« به زبان مادریتان نوشته می شد؟
پاسخ من قاطعانه خیر است. اوال که گویش 
ال جی بی او)گویش جنوب شرقی و بخشی از مرکز 
نیجریه( تنها در بخش هایی از نیجریه جریان دارد و 
گویش و زبان تمام مردم نیجریه نیست، درحالی که 
مخاطب من تمام مردم نیجریه هستند، نه تنها 
یک بخش یا عده خاصی و جدای این مخاطب 
من کل مردم قاره آفریقا هستند و در سرتاسر 
آفریقا کتاب هایم را می خوانند. رمان »همه چیز 
فرومی پاشد« تاثیر بسیار عمیق و گسترده ای در 
طول سی سال گذشته داشته و این یک واقعیت 
است؛ چراکه بعد از نوشتن این رمان به سرتاسر 
قاره آفریقا سفر کردم. شما تصور می کنید آیا اگر 
من این رمان را به زبانی غیر از انگلیسی می نوشتم 
می توانست این گونه مخاطبان وسیع و گسترده ای 
را به خود جذب کند؟ و با تمام این بحث ها باید به 
یک موضوع اشاره کنم و آن اینکه شما هر کاری 
انجام دهید باز هم یک عده هستند که حرفی بزنند 
و قطعا باز هم عده ای می گویند بهتر بود توانت 
را صرف نوشتن به زبان مادری ات می کردی تا 
استعداد خودت را در این زمینه هم بروز بدهی و به 
خلق ادبیاتی جدید بپردازی! اما حقیقتا پاسخ دادن 
به این سوال مرتبط با هدف شما در ادبیات است؛ 
اینکه شما قصد دستیابی به چه چیزی را در ادبیات 
دارید؟ کما اینکه من نوشته هایی به زبان نیجریه ای 
هم دارم اما باید پذیرفت که شما با اتخاذ رویکرد 
زبان مادری قطعا تنها و تنها به قشر خاصی خدمت 

می کنید نه تمام مردم.
 چه زمانی این ذهنیت در شما شکل 
گرفت که به سمت نویسندگی گامی بردارید؟ 
در ابتدا اصال به نویسندگی فکر نمی کردم؛ چراکه 
در محیطی ادبی بزرگ نشدم، اما در سرزمینی به 
دنیا آمدم که سرشار از داستان ها و روایات گوناگون 
بود. یکی از اتفاقاتی که برایم رخ داد عالقه مندی 
من به خواندن رمان های گوناگون از نویسندگان 
متفاوت بود، مخصوصا رمان هایی از نویسندگان 
اروپایی و آفریقایی که مرا مجذوب خود می کرد. 
اما نکته تامل برانگیز برایم آنجا بود که با خواندن 
همه این رمان ها باز به جوزف کنراد بازمی گشتم 
و هنوز یک معجزه غیرقابل باوری در آثار کنراد را 
لمس می کردم. کنراد از جامعه ای وحشی در قلب 
اروپا صحبت می کرد که تصور آن جامعه در ابتدا 
برایم سخت بود، اما به مرور زمان به خوبی متوجه 
ز همان وحشی های به  شدم. حتی من یکی ا

تصویرکشیده شده در آثار کنراد هستم. 

 بنا بر آنچه که شما می گویید پس شما 
به دنبال خلق تصاویری متفاوت از آفریقا بودید. 
آن هم در قیاس با تصاویری که رمان نویسان 

اروپایی از آفریقا ارائه داده بودند.
گفتمان در رمان آنها توام با تعهدی اخالقی بوده 
و این تعهد نشان از این دارد که هرجا آنها سخنی از 
آفریقا به میان آوردند از سر دلسوزی نبوده، کما 
اینکه نمی توانم منکر تاثیری که از آنها گرفته ام 
شوم. طبیعی است از هر جمله و عبارت خوبی تاثیر 
گرفته ام. تمام آثار دیکنز را دوره کرده ام و شاید حتی 
برایتان جالب باشد که بدانید تمام دروس تحصیلی 
در اروپا را مطالعه کرده ام و از قضا مجموع تمام این 
تاثیرات و الهام هایی که از آثار غربی گرفته ام باعث 

ایجاد انگیزه در درونم برای نوشتن شد.
 و به عنوان سوال آخر، بعد از تمامی این تجارب 

چه احساسی نسبت به کار خودتان دارید؟
من همیشه تالش کرده ام روایتگر داستان خودم 
باشم و خوشحالم از اینکه توانستم باورها و اعتقادات 
نابجا را در جاهایی زیر سوال ببرم و در بعضی موارد 
پیشگام باشم. شاید خودم هم تصور نمی کردم که 
تا به این اندازه بتوانم موفق باشم. کما اینکه شاید اگر 
بخواهم با نگاهی هنرمندانه تر و صادقانه تر به این قضیه 
بنگرم باید بگویم که من همیشه با کارهایم زیسته ام. 
نیجریه ای ها ضرب المثلی دارند که می گویند تفاوتی 
میان ظاهر و باطن وجود دارد، همواره ظاهر آن چیزی 
است که برای شما با چشمانتان قابل رویت است، ولی 
باطن به مثابه حصول یک کار است و آن نتیجه ای 
که شما از انجام یک کار می گیرید و اما بُعد جالب تر 
قضیه این است که هیچ گاه حاصل کار آنچنان دیده 
نمی شود، اما آنچه در ظاهر رخ می دهد همواره در 
معرض دید عموم است. به طور مثال وقتی در دست 
شخصی سنگی وجود دارد و آن را حال چه با ارتفاع 
کم یا زیاد به سمت مکانی پرتاب می کند همه مردم 
نگاهشان به میزان ارتفاعی است که سنگ پرتاب 
شده، اما هیچ کس به قدرت دست های شخص 
سنگ انداز توجهی نمی کند. زبان عامل بسیار مهمی 
است، اگرچه بازسازی تصاویر هم نقش مهمی را ایفا 
می کنند. به طور مثال وقتی از خواب بیدار می شوید 
سعی می کنید اگر شب گذشته خوابی دیده اید با زبان 
خودتان خوابتان را برای کسی تعریف کنید پس زمانی 
برای هدردادن و تاسف خوردن نیست؛ بنابراین باید 
از آنچه که به دست آورده اید سپاسگزار باشید و تمام 
تالشتان را در جهت پیشرفتتان به کار ببندید و در این 
جاده صعب باید سخت تالش کرد ولو به قیمت اینکه 

از استراحتتان بکاهید. 
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گفت وگو با چینوا آچه به؛ پدر ادبیات آفریقایی به انگلیسی

نویسنده ها نباید از سیاست اجتناب کنند

سال سوم
a شماره 558 r m a n m e l i . i r

همواره خودمان را با این امر 
سرگرم کرده ایم که در گفتن 

از سیاست باید اجتناب کرد و 
امر سیاست در هنر غیرقابل 

توصیف است، اما نباید از 
به کارگیری این امر جلوگیری 
کرد. به کارگیری این امر تنها 

برای نویسندگانی مناسب 
نیست که نمی توانند آن را در 
نوشته هایشان مدیریت کنند

»همهچیزفرومیپاشد«
شاهکاریبرایتماماعصار

شاهرخ شاهرخیان
مترجم

آرمان ملیـ  سرویس ادبیات و کتاب: چینوا آچه به)2013-1930( را می توان بزرگترین نویسنده نیجریه و قاره آفریقا نامید؛ نویسنده ای که از او به عنوان پدر ادبیات آفریقایی به زبان انگلیسی یاد می کنند. آچه به به پاس یک 
عمر دستاورد ادبی موفق شد در سال 2007 جایزه بوکر بین المللی را از آن خود کند. جایگاه بلند او در ادبیات دنیا، بسیاری را به ستایش او و آثارش واداشته است؛ از جمله مارگارت اتوود که آچه به را »نویسنده ای جادویی« نامید، 
تونی موریسون، ادبیات آفریقا را بدون آثار چینوا آچه به ناقص و غیرقابل تصور دانست، نادین گوردیمر هم او را این گونه توصیف کرد: »چینو آچه به به طرز باشکوهی از استعدادی جوشان، عالی و فراوان برخوردار است.« مایکل 

اونداتیه هم نوشت: »او یکی از معدود نویسندگان زمانه ما است که ما را با ارزش هایی لمس کرده که هرگز طعنه آمیز نخواهد بود.« دو اثر مهم آچه به، »همه چیز فرومی پاشد« و »مرد مردمی« نام دارد که اولی با چند ترجمه به فارسی 
منتشر شده، از جمله ترجمه کامروا ابراهیمی در نشر افراز، و دومی با ترجمه افسانه رشنو در نشر ناهید. »همه چیز فرومی پاشد« از زمان انتشار تا امروز، بیش از 20میلیون نسخه فروخته و به پنجاه وهفت زبان ترجمه شده و در 

فهرست صدتایی رمان های بزرگ جهان نشریه دیلی تلگراف، رتبه سی ونهم را از آن خود کرده. آنچه می خوانید بخشی از گفت وگوی مفصل بردفورد مورو رمان نویس آمریکایی با چینوا آچه به است.

نــگـاه

زمانی که در نیمه دوم قرن بیستم »همه چیز 
فرومی پاشد« منتشر شد، جنگ دوم جهانی یک 
دهه تمام شده بود، اما آپارتاید هنوز وجود داشت؛ 
بااین حال دنیا داشت به دوره جدیدی گام می گذاشت. 
»همه چیزفرومی پاشد« به نوعی نوید دوره جدیدی در 
ادبیات جهان بود؛ ادبیاتی که از آفریقا برای تمام قاره 

سیاه، و از قاره سیاه به سراسر جهان.
انتشار این رمان نام چینوا آچه به را یک شبه جهانی کرد 
و از او به عنوان پدر ادبیات آفریقایی به زبان انگلیسی یاد 
کردند، و درنهایت جایزه بوکر بین المللی سال 2007 
را به پاس یک عمر دستاورد ادبی به او اعطا کردند. 
مارگارت اتوود، آچه به را »نویسنده ای جادویی« 
نامید و از او به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان 
قرن بیستم یاد کرد. تونی موریسون، ادبیات آفریقا را 
بدون آثار آچه به ناقص و غیرقابل تصور دانست و نادین 
گوردیمر هم او را این گونه توصیف کرد: »چینوا آچه به 
به طرز باشکوهی از استعدادی جوشان، عالی و فراوان 
برخوردار است.« مایکل اونداتیه هم نوشت: »او یکی از 
معدود نویسندگان زمانه ما است که ما را با ارزش هایی 

لمس کرده است که هرگز طعنه آمیز نخواهد بود.«
»همه چیز فرومی پاشد« از زمان انتشار تا امروز، 
با فروش بیش از 20میلیون نسخه و ترجمه به 
پنجاه وهفت زبان، یکی از روشن ترین و ماندگارترین 
آثار جاویدان را برای تجربه زندگی در آفریقا فراهم 
می کند. این رمان در فهرست صدتایی رمان های 
بزرگ جهان نشریه دیلی تلگراف، رتبه سی ونهم را از 
آن خود کرده است. باراک اوباما نیز این رمان را »یک 
اثر کالسیک حقیقی از ادبیات جهان« برشمرد و 
درباره اش نوشت: »شاهکاری که الهام بخش نسل هایی 
از نویسندگان در نیجریه، و در سراسر آفریقا و جهان 
بوده است.« آچه به در این رمان، نه تنها زندگی در یک 
روستای پیش از استعمار آفریقا را به تصویر می کشد، 
که ضمن افزایش درک ما از واقعیت های معاصر، 
تراژدی از دست دادن آن جهان را نیز منتقل می کند. 

»همه چیز فرومی پاشد« برترین اثر ادبی آفریقایی 
به زبان انگلیسی محسوب می شود. در این کتاب 
داستان قاره سیاه توسط یک آفریقایی تحصیلکرده 
بیان می شود، که او از این طریق مغایرت های بین 
ارزش های آفریقایی و ظهور مسیحیت در نیجریه را 
به تصویر می کشد. اُکنکو مردی جاه طلب در خاندان 
اومواوفیا از قبیله ایبو است. او که مصمم است به مقام 
اربابی برسد از قوانین آن، حتی سخت ترین قانون ها 
پیروی می کند، هرچند که این پیروی درنهایت پسرش 

را از او فراری می دهد.
آچه به ما را از میان پیچیدگی های فرهنگ ایبو، 
حس عدالت خواهی محض آن، احکام آن، که گاه 
وحشیانه هستند، و مردبرترپنداری اصیل و مضر 

آن، راهنمایی می کند.
هنگامی که در انتهای کتاب مدیر استعمار بریتانیا افراد 
بومی را به عنوان وحشی معرفی می کند، ما می دانیم 
که این کلمه تا چه حد اشتباه است. تمام چیزهایی 
که اُکنکو عزیز می دارد پس از یک تیراندازی تصادفی 
در معرض خطر قرار 
می گیرند. اُکنکو باید 
به مدت هفت سال با 
خانواده اش از روستای 
شتنی  ا ست د و د
و  کند  ر  ا فر خود 
زندگی را که برای 
دنش  ر و به دست آ
خیلی سخت تالش 
کرده است از دست 

بدهد.
زمانی که او پس از هفت سال تبعید به خانه بازمی گردد، 
درمی یابد که همه چیز تغییر کرده است. مبلغان سفید 

آمده اند تا شیوه های خود را در آفریقا ترویج دهند.
این کتاب برخورد فرهنگ های آفریقایی و اروپایی در 
زندگی مردم را به تصویر می کشد. اُکنکو، مرد بزرگی 
در جامعه سنتی ایبو، نمی تواند با تغییرات ژرفی که 
توسط قوانین استعماری انگلیس به وجود آمده است 
سازگار شود. بااین حال، مانند تراژدی کالسیک، 
سقوط اُکنکو از شخصیت خود او و همچنین 

نیروهای خارجی نشأت می گیرد.
اثر آچه به یک رمان اساسا مالیخولیایی و استعاری 
گسترده از چپاول، زندگی و سیاست آفریقا است. 
»همه چیز فرومی پاشد« رویدادی غم انگیز است اما 

ناامیدکننده نیست.
صحنه های زندگی جامعه ایبوی نیجریه با وضوح و 
اطمینان خاطر باال به تصویر درآمده اند و به وضوح 
و به مدت طوالنی طنین انداز می شوند. اُکنکو یک 
شخصیت اصلی عالی بوده و به شکل شگفت آوری 
دارای ویژگی های انسانی است، از جمله: قدرت، 

یکدندگی، اراده و غرور.
او به عنوان فردی سنت گرا، به شدت از خطرات 
فراموش کردن گذشته آگاه است، اما نسبت به پوچی ها، 
ظلم ها و عقب ماندگی های محض برخی از آداب و 

رسوم قبیله و اعمال گاه شنیع خود، ناآگاه است.
آچه به نشان می دهد که چگونه فرهنگ های آفریقایی 
با یکدیگر تفاوت دارند و چگونه این فرهنگ ها با 

گذشت زمان تغییر می کنند.
»همه چیز فرومی پاشد« با ترجمه به پنجاه وهفت 
زبان، در دبیرستان های سراسر دنیا تدریس می شود، و 
اولین کتاب آفریقایی است که از زبان یک فرد آفریقایی 
واقعی بیان شده است، از این رو تصویر درستی از 

آفریقای واقعی را ارائه داده است.
آچه به درباره اولین رمان خود می گوید: »همه چیز 
فرومی پاشد، عملی برای جبران گذشته، آیین 
بازگشت و ادای احترام یک پسر گزافکار بوده است.« او 
آرزو داشت که به خوانندگان)آفریقایی( خود بیاموزد 
که »گذشته آنها... با تمام نواقص آن... دوره طوالنی و 
تاریکی از وحشیگری نبوده است که اروپائیان آنها را 

نجات داده باشند.«

داستان رمان »مرد مردمی« که از آن می توان به عنوان »شاهکار 
کوچک« چینوا آچه به یاد کرد، با دو گروه متضاد از دو نسل سیاسی در دو 
کاراکتر اصلی نمایش داده می شود. اودیلی سامالو مرد جوان آرمان گرایی 
است که ردپایی از بی گناهی در او پیدا نمی شود. او ساده لوحی است که 

لودگی را هم در باورهایش و هم در جاه طلبی اش جای داده است. 
پدر اودیلی روزگاری را به یاد می آورد که »افسر منطقه مفسر اصول 
خدایان کهتر بود و دعاها و قربانی ها را به خدایان پیشکش می کرد.« 
مزایای احترام و چاپلوسی آنقدر کافی بود که هر هفته با کشتن یک بز، 
و نگهداری از نوشیدنی خرما در کنار سیب زمینی های شیرین توانست 
از اودیلی، ۳۴ کودک دیگر و پنج همسر به نحو شایسته ای حمایت کند. 

اما زمانه تغییر کرده است. سفیدپوستان رفته اند و اودیلی 
همراه با ملت نوظهور خود باید پا به عرصه بگذارد و خود را به قدرت 
سیاه پوستان در شخص مختلس بدبینی به نام »رییس نانگا« پیوند 

دهد. از این رو است که اکنون کمدی آزادی آغاز می شود. 
اودیلی با لیسانس خود، دست پرورده  ارزشمند بالقوه ای برای 
رئیس نانگا است. رئیس نانگا به واقع بیشتر اوقات در خانه به انگلیسی 
دست و پاشکسته مخلوط با اصطالحات چینی حرف می زند. اودیلی 
به عنوان یک دانشجو، عوام فریبی و »جهالت« رئیس نانگا را مردود 
می داند، اما برای آموزگار جوانی مثل او سخت است که نسبت به 
رئیس قدیمی مدرسه و سرپرست اکنون پیشاهنگان احساس 
برتری کند. رئیس نانگا، این ساحر پیر مکار، خانه ای با هفت حمام و 

کادیالکی تشریفاتی همراه با راننده دارد. 
در پایتخت، او پی می برد که همسر نانگا با آن طرز انگلیسی 
حرف زدنش احمق ناامیدی به نظر می آید که لِم زبان انگیسی را 
نمی تواند یاد بگیرد و حتی بیش از پیش انگلیسی را مخلوط با 
اصطالحات چینی حرف می زند تا جایی که درکی از کشمکش 

فرهنگی ندارد. 

در این اثنا، اودیلی در رویدادهای فرهنگی بسیاری شرکت کرد 
و کمترین آن شبی بود که به سرعت با همسر یک افسر اطالعات 

همبستگی ایجاد کرد. 
بعدها، به حزب اصالح طلبی پیوست تا رئیس نانگا و دار ودسته 
مختلسش را از منصبشان بیرون بیاندازد. خاتمه کار مطابق با برنامه 
پیش نرفت. عناصر مستقیم رییس، اودیلی را تا سر حد مرگ مورد 
ضرب وشتم قرار دادند و این خود برای اودیلی بازگشتی به روستا بود.

دار ودسته نانگا با کودتای نظامی عزل شدند و اودیلی که دوران 
نقاهت خود را سپری می کرد، توانست شیربها را از حساب حزب 
بپردازد. این همان شیربهایی است که حامی زن  نواز و عیاشش، 

رئیس نانگا، در روستا آن را برای او طی کرده بود. 
»مرد مردمی« شهرت آچه به را آن طور که تایم می نویسد، از 
شخصیتی ادبی به جایگاه درخوری باال برد و شاید به یکی از پیام آوران 
سرنوشت بد یا حتی به حامل اسرارآمیز خبرهای ناگوار شباهت دارد. 
آچه به ثابت کرد که ذهن انسان می تواند به روشنی مسائل را مشاهده 
کند، اما از چنان احساس عمیقی نیز برخوردار باشد که خنده را 
میهمان لب ها کند و چنین مهارتی نسبت به هر سیاستمدار و 

روزنامه نگاری از خردمندی او حکایت دارد.
این رمان زمانی بحث برانگیز شد که پس از انتشار آن در کشور 
مادری اش، نیجریه، کودتایی نظامی مطابق با آخر رمان اتفاق افتاد. 
این پیش آمد باعث شد تا رمان در موقعیت دشواری قرار گیرد؛ 
چراکه آچه به را متهم کردند که می دانست چه اتفاقی در شرف 

روی دادن است.
بنا به گفته ها، تا زمان انتشار این رمان، تمام اتفاقاتی که در کتاب 
پیش آمده به جز کودتای نظامی در واقعیت نیز به وقوع پیوسته 
است و درواقع، واقعیت تا آنجا هم مطابق با متن کتاب پیش رفت. 
با تمام این اوصاف، شهرت ادبی نویسنده از شر چنین بحثی جان 
سالم به در بُرد. بدین صورت است که این رمان نزد بسیاری از مردم 
نیجریه کودتای ۱۹۶۶ را پیشگویی کرده بود؛ این طور به نظر می آید 
که تحلیل آچه به از شرایط فساد در آفریقای غربی در زمان انتشار 
کتابش دلیلی بر این رویداد است. این رمان به جهت ماهیت ساده 
اما بی عیب  و نقصش مورد عالقه مردم قرار گرفته است؛ این رمان به 
شگفت انگیزترین شیوه ممکن با استفاده از داستان، تاریخ نیجریه 

را تشریح می کند. 

دریــچــه
»مردمردمی«؛شاهکاریکوچک

فرزام کریمی
مترجم

مرتضی منصف
مترجم
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چرا باید به اندازه  کافی  فیبر بخوریم؟
به طور متوسط، بزرگساالن آمریکایی روزانه 10 تا 15 گرم 
فیبر مصرف می کنند در حالی که میزان نیاز روزانه بدن به این 
ماده مغذی، خیلی بیشتر از اینهاست.این نکته ثابت شده که 
زنان بزرگسال زیر سن 50 سال باید روزانه 38 گرم و مردان در 
همین سنین 25 گرم فیبر مصرف کنند.این میزان در زنان و 
مردان باالی 50 سال، به ترتیب 30 و 21 گرم است.نشانه های 

جسمی کمبود فیبر در بدن نیز از این قرارند:
 احساس  گرسنگی  بعد از غذا 

جذب فیبر در دستگاه گوارش کمک می کند تا شما زمان 
طوالنی تری را با احساس سیری تجربه کنید. کسانی که یک یا 
دو ساعت بعد از خوردن غذا بازهم احساس گرسنگی می کنند، 
احتماال فیبر کمتری را از رژیم غذایی شان دریافت کرده اند. 
متخصصان تغذیه توصیه می کنند که شروع وعده غذایی با منابع 
حاوی فیبر مانند یک بشقاب ساالد یا سوپ حاوی سبزیجات 
باشد تا هم مانع پرخوری شود و هم احساس سیری طوالنی مدت 

را به وجود بیاورد.
 نیاز به خواب بعد از غذا 

فیبر نقش مهمی در کمک به حفظ سطح قند خون دارد و شما 
هنگامی که غذا را کم می خورید و یا فیبر کافی وارد بدن نمی کنید، 
این روند باعث نوسانات سطح قندخون شده و منجر به احساس 

خستگی بعد از صرف غذا خواهد شد.
 تحمل  یبوست

فیبرهای غیرمحلول در آب باعث راحتی دفع می  شود. یکی 
از عالئم آشکار کمبود فیبر یبوست است. اگر به دلیل نفخ یا عدم 
تحمل فیبر از مصرف آنها پرهیز می  کنید بهتر است بدانید که با 
افزودن تدریجی فیبرها به برنامه  غذایی و کارهای دیگری مانند 
افزودن زیره به حبوبات تا حد زیادی می شود از این مشکالت 

پیشگیری کرد.
 اضافه وزن

 فیبرها به الغری کمک می  کنند. فیبرهای محلول در آب در 
لوله  گوارشی ژلی درست کرده و به چربی  ها می چسبند و هضم 
کربوهیدرات  ها را کندتر می کنند. به همین دلیل جذب کالری 
محدودتر می شود. عالوه بر این فیبرها جلوی ترشح زیاد انسولین 
را می  گیرد. ترشح انسولین زیاد باعث ذخیره  سازی بیشتر چربی ها 
و چاقی می شود. توجه داشته باشید که عدم مصرف فیبر کافی 
باعث بروز مشکالت قلبی وعروقی، چاقی، دیابت نوع2 و سرطان 

کولورکتال خواهد شد.
 افزایش  کلسترول 

فیبرهای محلول در آب باعث کاهش کلسترول بد خون 
می شوند.این فیبرها مانند تله  ای عمل می  کنند که به کلسترول 
موجود در سیستم گوارشی چسبیده و آنها را به طور طبیعی از 
بدن دفع می  کنند.تا حد امکان از میوه های ارگانیک استفاده 
کنید که سرشار از مواد مغذی هستند.سبزیجات تازه و خشک 
را فراموش نکنید.غالت کامل را جایگزین غالت تصفیه  شده 
کنید.میوه های خشکی مانند خرما، زردآلوی خشک، انجیر، 
پسته، گردو و بادام و غیره را به برنامه  غذایی تان اضافه کنید.

حبوباتی مانند نخود، عدس، لپه، انواع لوبیاها و غیره فوق  العاده 
هستند.توجه داشته باشید که عدم مصرف فیبر کافی باعث 
بروز مشکالت قلبی وعروقی، چاقی، دیابت نوع2 و سرطان 

کولورکتال خواهد شد..

فلفل تند  بهتر است یا فلفل شیرین؟
فلفل تند و فلفل شیرین یا فلفل دلمه ای، محتوی فیبر 
زیادی  مقادیر  و  C؛  ویتامین  حاوی  دو  هر  هستند.  آب  و 
آنتی اکسیدان و ترکیبات کارووتنوئیدی هستند؛ این ترکیبات 
کارووتنوئیدی مواد محلول در چربی هستند که باعث ایجاد 
رنگ های مختلف از قرمز و نارنجی تیره تا سبز و بنفش و 
مواد  به دلیل  فلفل ها  برخی  تند  طعم  می شود.البته  سیاه، 
آنها وجود دارد و طعمی تند و کمی  قلیایی است که در 
تلخ را ایجاد می کند. البته فلفل تند، ویتامین C زیادی دارد 
و حتی می توان گفت: غنی ترین منبع ویتامین C است، اما 
از آنجا که در غذا های ایرانی کمتر استفاده می شود، منبع 
غذایی مهمی برای تامین ویتامین C افراد محسوب نمی شود.

در کل همه فلفل ها می توانند به باالرفتن متابولیسم بدن 
کمک کنند، اما فلفل تند می تواند انرژی غذا را تا حد زیادی 
باال برده، باعث گرمازایی در بدن شده و در نهایت منجر به 
کالری سوزی و کاهش وزن شود. با اینکه استفاده بیش از حد 
از فلفل تند عوارضی ندارد و افراد هندی یا ساکنان آسیای 
دور با وجود مصرف غذا های بسیارتند که برای ما ایرانی ها 
غیرقابل تحمل است، دچار مشکل نمی شوند، اما از آنجا که 
در فرهنگ غذایی ما، خوردن غذا های تند چندان متداول 
نیست، سیستم گوارشی بسیاری از افراد به غذا های اینچنینی 
عادت ندارد و ممکن است بعضی افراد با خوردن این غذا ها 
تپش  افزایش  یا  فشارخون  رفتن  باال  معده،  سوزش  دچار 
افراد،  همه  به  تند  فلفل های  شوند.همچنین خوردن  قلب 
به خصوص افرادی که دچار مشکالت گوارشی بوده، به ویژه 
افراد مبتال به هموروئید، به هیچ  عنوان توصیه نمی شود، چون 

باعث وخیم تر شدن حال شان می شود.
 فلفل تند موثرتر است

زیادی  خواص  شیرین  هم  و  تند  هم  فلفل،  دو  هر 
زیادی  فلفل حاوی مقدار  انواع  دارند که مشابه هم است؛ 
ضد  و  ضد سرطانی  خواص  با  مختلف  آنتی اکسیدان های 
بیماری های قلبی وعروقی و ضد بیماری های مزمن هستند 
و خاصیت ضد التهابی شان بسیار زیاد است. البته تمام این 
خواص در فلفل تند بسیار بیشتر از فلفل شیرین است و 
شدت تاثیر گذاری اش بیشتر از فلفل شیرین است.تنها مشکل 
فلفل تند این است که برخی افراد نسبت به آن حساسیت 
دارند و به هیچ عنوان نباید این نوع فلفل را مصرف کنند، 
بنابراین به همه بیمارانی که برای مصرف فلفل تند مشکل 
دارند، توصیه می شود از انواع فلفل های شیرین، فلفل های 
فلفل ها  این  کنند.  استفاده  متفاوت  رنگ های  با  دلمه ای 
خواص  کدام  هر  که  هستند  متفاوتی  رنگدانه های  حاوی 
آنتی اکسیدانی بسیار مفیدی دارند و بهتر است تمام بیمارانی 
که نمی توانند از فلفل تند استفاده کنند، فلفل شیرین با 
رنگ های مختلف میل کنند.فلفل تند، ویتامین C زیادی 
دارد و حتی می توان گفت: غنی ترین منبع ویتامین C است، 
می شود،  استفاده  کمتر  ایرانی  غذا های  در  که  آنجا  از  اما 
منبع غذایی مهمی برای تامین ویتامین C افراد محسوب 
نمی شود.از نظر خواص تغذیه ای تفاوت چندانی بین فلفل 
تند و شیرین وجود ندارد و فقط فلفل ها با رنگ های مختلف، 
ترکیبات کارووتنوئیدی متفاوتی دارند و از لحاظ ارزش غذایی 

تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. 

دانـسـتـنـی ها

جدول سودوکو                                          

محققان موفق به شناســایی مناطقی از مغز شــده اند که پالک های سمی بتا 
آمیلوئید در شروع بیماری، در آنان تجمع می یابند. این پالک ها عامل اصلی بروز 
آلزایمر هستند. تجمع پالک های ســمی بتا آمیلوئید در مغز از مهمترین دالیل 
آلزایمر است.محققان موفق به شناسایی مناطقی از مغز شده اند که پالک های سمی 
در شروع بیماری در آنان تجمع می یابند.در مطالعات جدید از یک مدل موش به نام 
5XFAD استفاده می شود و نگاهی کلی به مغز دارد. این مدل که در موش های 

آزمایشگاهی مورداستفاده قرار گرفته، مغز موش ها را از اوایل تولد و در یک ماهگی 
بررسی می کند.بر اساس این مطالعه پالک های آمیلویید سفر خود را از نواحی بسیار 
عمیق مغز آغاز می کنند و سپس وارد هیپوکامپ و کورتکس می شوند که به ترتیب 

مسئول حافظه و شناخت هستند.

کشف محل شروع  پالک های عامل آلزایمر
ســندرم مارفان از جمله بیماری های ژنتیکی است که بافت های همبند در بدن 
را تحت تاثیر قرار می دهد.ســندرم مارفان معموال قلب، چشم ها، رگ های خونی و 
اسکلت را درگیر می کند.آسیب های ناشــی از این سندرم می تواند خفیف یا شدید 
باشــد.درصورتی که آئورت، بزرگترین عروق خونی  که خون را از قلب به دیگر نقاط 
بدن منتقل می کند تحت تاثیر قرار گیرد، این بیماری می تواند کشنده باشد.درمان 
سندرم مارفان شامل داروهایی می شود که ســطح فشارخون را به منظور به حداقل 
رساندن فشار به آئورت پایین نگه می دارد.بسیاری از مبتالیان به این سندرم در نهایت 
مجبور به جراحی و ترمیم آئورت می شوند.از عالئم شایع این بیماری کشیده تر بودن 
انگشتان است.احتمال ابتال به این سندرم در مردان و زنان برابر است و چون ژنتیکی 

است بیشترین فاکتور خطرزا ابتالی یکی از والدین به این بیماری است.

سندرم  مارفان  چیست؟
مطالعات اخیر محققان نشــان می دهد، برخالف تصور عموم نوشــیدنی های 
صددرصد طبیعی شــیرین نیز می توانند احتمال بروز دیابت را افزایش دهند.تاثیر 
آبمیوه های مصنوعی بر دیابت در مطالعات قبلی تایید شده است؛ ولی اکثر افراد بر 
این باورند که نوشیدنی های صددرصد طبیعی شیرین تاثیری بر دیابت ندارند؛ در 
حالی که مطالعات جدید نشان می دهد این تصور کامال غلط است.این مطالعه نشان 
می دهد آبمیوه های طبیعی شیرین نیز می توانند احتمال ابتال به دیابت را افزایش 
دهند.محققان توصیه می کنند تمام نوشیدنی شیرین اعم از طبیعی و مصنوعی را با 
آب، قهوه و چای جایگزین کنند.دیابت به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین 
به وجود می  آید.قندخون باال منجر به بیماری های قلبی، سکته مغزی، نارسایی کلیه، 

نابینایی، ناتوانی جنسی و عفونت های منتهی به نقص عضو می شود.

افزایش دیابت با نوشیدنی های طبیعی 
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عمــودی افقــی  
1- بشــر و آدمي- باقیمانده چیزي- پارچه 
ابریشمي2- مرغ ماهیخوار- ساکت و بي حال3- 
واحد پول کشــورمان- فلزي نرم و چکش خوار 
به رنگ ســفید نقره اي - رنج4- زود و سریع- 
چیســتان- بي عیب و نقص5- از جهات اصلي- 
نقطه چیني در نقاشي- خرس آسماني6- بخار 
دهان- کالسکه بزرگ- نان نامرغوب و خمیر7- 
زنداني- کمپ- خوشــگذران8- قمــر- پرده 
دریدن- گل نومیدي- از انگشتان دست9- زنگ 
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امیرهوشنگ  احسانی  
متخصص  پوست 

ریزش مو علت های مختلفی دارد و در 
درمان آن مهمترین نکته این است که علت 
ریزش مو مشخص شود.شایع ترین علت 
ریزش مو در دنیا ریزش موی ارثی است 
که در زنان و مردان به وفور اتفاق می افتد 
و این اتفاق ممکن است از سن 20 سالگی 
یا حتی سنین پایین تر از آن شروع شده 
و تا سن 60 تا 70 سالگی ادامه پیدا کند. 
اینکه بگوییم ریزش موی ارثی فقط تا 30 
سالگی است و بعد از آن قطع می شود یا 
اینکه بگوییم ریزش مو فقط در مردان است، 
هرگز چنین چیزی درست نیست.علت های 
ریزش مو می تواند ریزش موی سکه ای باشد 
یا ریزش مو ناشی از مصرف داروهاست؛ چرا 
که بسیاری از داروها می توانند ریزش مو را 
ایجاد کنند؛ مانند داروهای قلبی، فشار خون 
و اعصاب.تمام کم خونی های فقر آهن، B12 و 
اسیدفولیک نیز می توانند ایجادکننده ریزش 
مو باشند؛ ضمن اینکه ریزش مو می تواند 
ناشی از بیماری های کبدی و داخلی بوده یا 
بعد از زایمان صورت گیرد.ریزش مو می تواند 
ناشی از مصرف داروهای شیمی درمانی و 
پرکاری یا کم کاری تیروئید باشد یا می تواند 
ناشی از یک عمل جراحی و  کاهش وزن 
باشد؛ مثال فردی که امروز جراحی آپاندیس 
انجام می دهد، ممکن است 3 تا 4 ماه بعد 
دچار ریزش مو شود.اگر علت ریزش مو را 
پیدا نکنیم، می توانیم با بررسی آزمایشگاهی 
علت را پیدا کنیم؛ چرا که درمان هر نوع 
از انواع ریزش مو متفاوت است؛ اینکه یک 
محلول را برای تمام افرادی که دچار ریزش 
مو می شوند تجویز کنیم صحیح نیست و باید 
براساس علت درست ریزش مو درمان صورت 
گیرد.درمان ریزش مو باید براساس علت آن 
صورت گیرد و تا علت آن به درستی مشخص 
نشود، درمان ها نمی تواند موثر باشد و مصرف 
مکمل ها و داروها برای مدت طوالنی صالح 
نیست؛ ضمن اینکه بسیاری اوقات درمان 
ریزش مو صددرصد نبوده؛ به ویژه آنکه علت 
ریزش مو ارثی باشد که در این حالت درمان 
آن نسبی است.برای مثال اگر علت ریزش مو 
فردی کم خونی است و آن فرد قرص آهن 
مصرف کند علت کم خونی آن درمان می شود؛ 
در نتیجه ریزش مو آن نیز درمان خواهد اما 
اگر ریزش مو ارثی باشد، درمان قطعی ندارد. 
ارثی بودن ریزش مو یعنی اینکه پدر، مادر، 
دایی و عموی فرد ریزش مو داشته باشند و 
این ریزش در فرد در ناحیه جلو سر و کف سر 

اتفاق می افتد.

علل  ریزش مو  دستورهای غذایی  برای  مبتالیان  به  آپنه خواب

آپنه خواب یک وضعیت پزشکی است که تعداد زیادی از افراد 
را گرفتار می کند. این اختالل خطر ابتال به برخی بیماری ها مانند 
اختالل عملکرد شناختی، فشارخون باال، اختالل در متابولیسم 

گلوکز، اضطراب و حوادث قلبی وعروقی را باال می برد. قطع تنفس 
برای چند ثانیه حین خواب است که به شکل خرخرکردن خود را 
نشان می دهد. داروها و دستگاه هایی برای بهبود آپنه خواب وجود 
دارد، اما انواع خاصی از مواد غذایی هم هستند که منجر به بهبود 

این عارضه آزاردهنده می شوند:

اینفوگرافیک:  طال امیری

غذاهای غنی از مالتونین
 کسانی که به دنبال یک راه طبیعی 
برای از بین بردن آپنه انسدادی خواب 
هستند، باید مالتونین بیشتری را وارد 
رژیم غذایی شــان کنند. مالتونین به 
فرم قرص یا مکمــل هم وجود دارد و 
به آرامش قبل از خواب کمک می کند. 
میوه ها و ســبزیجات حاوی مالتونین 
مارچوبه،  عبارتنداز: گیــالس، ذرت، 
گوجه فرنگی، انــار، زیتون، انگور، کلم 
بروکلــی و خیار. همچنیــن غالت و 
انواع آجیل و دانه ها حاوی مقادیری از 

مالتونین هستند.

B6 مواد حاوی ویتامین
 ویتامین B6  اغلب برای مبارزه با 
اختالالت خلقی و افسردگی تجویز می شود. 
با این حال نقش مهمی در فرایند تبدیل 
تریپتوفان به مالتونین نیز دارد و منجر به 
بهبود کیفیت خواب می شود. آجیل و دانه ها 
مانند پسته، تخمه آفتابگردان، حاوی این 
ویتامین هستند ضمن اینکه ماهی تن، ماهی 

آزاد، آووکادو و موز نیز ویتامین B 6  دارند.

مواد غذایی حاوی  کلسیم
 به طورکلی شیر برای سالمت بدن 
خوب است اما کلسیم موجود در آن 
منجر به افزایش مالتونین در بدن 
می شود؛ به خصوص زمانی که بدن در 
حالت استراحت و آماده برای خوابیدن 
است.برای همین است که رژیم غذایی 
حاوی کلسیم باال برای افراد مبتال به 
مشکالت بی خوابی توصیه می شود. 
کلسیم همچنین در سبزیجات برگ 
تیره مانند اسفناج و کلم پیچ و همچنین 
نان غنی شده، آبمیوه، غالت و حبوبات 

وجود دارد.

غذاهای غنی از تریپتوفان
 تریپتوفان یک اسیدآمینه است 
که در هنگام بلع منجر به تبدیل 
می شود.  مالتونین  به  سروتونین 
تریپتوفان در محصوالت لبنی مانند 
شیر، ماست، پنیر و همچنین در 
غذاهای دریایی، آجیل، حبوبات، 
غالت، و انواع خاصی از میوه ها مانند 

موز، سیب و شغلم یافت می شود.

غذاهای  سرشار از منیزیم
 منیزیم در بهبود کیفیت خواب همان 
اثرات تریپتوفان را دارد. منیزیم یک ماده 
معدنی است که هنگام بلع منجر به کاهش 
اثرات آدرنالین و کمک به استراحت و خواب 
می شود. اسفناج، کلم پیچ، آجیل، ماهی، 
سویا، موز، آووکادو و ماست حاوی مقادیر 

زیادی منیزیم هستند.

انواع چای
 بسیاری از نوشیدنی ها حاوی مواد 
معدنی ضروری و ویتامین هایی مانند 
هستند.  مالتونین  و  کلسیم  منیزیم، 
شیرگرم، شیربادام، چای بابونه، آب آلبالو، 
چای میوه، و چای نعناع را برای رفع آپنه 
خواب و بهبود کیفیت خواب می توانید به 

رژیم غذایی تان اضافه کنید.
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اتحادیـه اروپـا درخواسـت بریتانیـا مبنـی بـر 
برگـزاری مذاکـرات در مورد طـرح جانسـون برای 
خـروج از اتحادیـه اروپا)برگزیـت( را رد کـرد. یـک 
رسـانه بریتانیایـی در گـزارش خـود اعـام کـرد 
کـه اتحادیـه اروپـا درخواسـت بریتانیـا بـرای 
برگزاری مذاکـرات برگزیت را در آخـر هفته جاری 
رد کـرده اسـت. طبـق گـزارش »اسـکای نیـوز«، 
کمیسیون اروپا گفته که پیشـنهاد جدید جانسون 
هیـچ اساسـی را بـرای نهایی کـردن یـک توافـق 

جداسـازی ارائـه نمی کنـد. اسـکای نیوز بـه نقل از 
ناتاشـا برتود سـخنگوی کمیسـیون اتحادیـه اروپا 
گفت کـه مذاکـرات در مورد طـرح جانسـون برای 
جایگزین کردن ترتیبـات پشـتیبان در پایان هفته 
انجام نخواهد شـد. وی گفت که فرصـت دیگری به 
بریتانیا بـرای ارائه جزئیـات طرح خـود داده خواهد 
شـد. روزنامه تایمز به نقل از یک دیپلمـات اتحادیه 
اروپا گفـت: »اگر مـا مذاکـرات آخر هفتـه را برگزار 
کنیم، بـه نظر می رسـد که ایـن مذاکرات مناسـب 

اسـت امـا مـا هنـوز راه درازی در پیـش داریـم.« 
توافقنامه ای موسـوم بـه »توافق جمعـه خوب« که 
از سـال ۱۹۹۹ به اجـرا در آمـده به صراحـت انجام 
هرگونـه بازرسـی های فیزیکـی در مـرز را ممنـوع 
می کنـد. اتحادیـه اروپـا بـا پیشـنهاد سـازوکاری 
موسوم به »ترتیبات پشـتیبان« به دنبال محافظت 
از مفـاد »توافـق جمعـه خـوب« اسـت، امـا دولت 
جانسـون با ایـن بنـد موافق نیسـت و به دنبـال لغو 
آن اسـت. طبق این گـزارش، روز جمعـه متن طرح 

پیشنهادی جانسـون برای خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا)برگزیت( منتشر شـد. مردم بریتانیا)انگلیس، 
ایرلند شـمالی، اسـکاتلند و ولز( سـوم تیرماه سـال 
۱۳۹۵ در یـک همه پرسـی به خـروج این کشـور از 
اتحادیـه اروپـا رأی مثبـت دادند. قـرار بـود فرآیند 
خروج تـا پیـش از ابتدای امسـال تکمیل شـود، اما 
ناکامی لندن و بروکسـل در توافق در مورد وضعیت 
رابطه سیاسـی و اقتصادی پس از اجـرای برگزیت، 

بـه تعویـق در ایـن فرآیند منجر شـد.

اتحادیه اروپا درخواست بریتانیا را رد کرد

سال  سوم 
a شماره    558 r m a n m e l i . i r

یکشنبه 
1398 . 7 .14
7صفر 1441/  6 اکتبر 2019

واکنش ژاپن به 
آزمایش موشکی کره شمالی

وزیر دفاع ژاپن به دنبال پرتاب آزمایشـی یک موشـک بالستیک 
از یـک زیردریایی توسـط کره شـمالی، تاکیـد کرد که کشـورش به 
یک سـامانه دفاعی زمین پایه جدید نیـاز دارد. »ان.اچ.کی« گزارش 
کرد تـارو کونو بـه خبرنـگاران اظهارداشـته حیاتی اسـت کـه ژاپن 
سـامانه »ایجیس آشـور« کـه بـرای ردیابـی و رهگیری موشـک ها 
طراحی شـده اسـت بـه کار بگیـرد. او گفت کـه پیونگ یانـگ تعداد 
قابـل توجهـی موشـک بالسـتیک در اختیـار دارد کـه می توانند به 
ژاپن برسـند. دولت ژاپن تایید کرده اسـت موشـکی که کره شمالی 
شـلیک کـرد، بـه احتمال یـک موشـک بالسـتیک قابـل پرتـاب از 
زیردریایـی بـا بـرد حداکثـر دوهـزار و ۵۰۰ کیلومتـر بـوده اسـت. 
در ادامـه کونـو حمایـت خـود را از مذاکـرات سـطح کاری آمریکا و 
کره شـمالی ابراز کـرد. او گفت که ایـن گفت وگوها کلید دسـتیابی 
بـه غیرهسته ای سـازی کامـل، قابـل تاییـد و غیرقابل بازگشـت 
کره شـمالی اسـت. وزیر دفاع ژاپن افزود: کشـورش با ایاالت متحده 
آمریـکا توافـق دارنـد کـه کره شـمالی بایـد پرتـاب تحریک آمیـز 
آزمایشـی موشـک ها با هر بـردی، که نقـض قطعنامه های شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل متحد اسـت متوقـف کنـد. کره شـمالی هم 
تایید کرد در راسـتای تقویت توانایی های دفاعی خود، یک موشـک 
بالسـتیک )SLBM( را با موفقیت آزمایش کرده اسـت. خبرگزاری 
مرکزی کره شـمالی اعام کرد که آکادمـی علوم دفاعی این کشـور 
نـوع جدیـدی از موشـک بالسـتیک »Pukguksong-۳« را در 
آب های خلیج وونسـان به صورت عمودی به سـمت دریای شـرقی 
پرتـاب کـرده اسـت. گـزارش می افزایـد؛ شـلیک آزمایشـی از نظر 
علمی و فنی مـورد تایید قـرار گرفته اسـت و تاثیر منفـی بر امنیت 

کشـورهای همسـایه ندارد.

هشدار رئیس جمهور موقت 
تونس درباره وضعیت کشور

گوترش   خواستار 
حل  مناقشه کشمیر 

آنتونیـو گوتـرش دبیرکل سـازمان ملـل ضمن نگرانـی مجدد 
نسـبت به تشـدید اوضاع در منطقه کشمیر، خواسـتار ازسرگیری 
گفت وگوهـا میـان هنـد و پاکسـتان بـرای حل ایـن بحران شـد. 
خبرگـزاری رسـمی دولـت پاکسـتان )ای پی پـی( بـه نقـل از 
سخنگوی دبیرکل سـازمان ملل گزارش داد: همزمان با شصتمین 
روز از اعمـال حکومت نظامی در کشـمیر و تـداوم محدودیت های 
شـدید ارتباطی گوترش بـار دیگر نگرانـی جدی خود را نسـبت به 
وضعیت متشـنج در ایـن منطقه اعـام کـرد. اسـتفان دوجاریک 
سـخنگوی گوترش در پاسـخ به پرسشـی طی جلسـه مطبوعاتی 
در مقر سـازمان ملل درباره وخامت اوضاع بشردوستانه در کشمیر 
افزود: موضـع دبیرکل سـازمان ملل در قبال اوضاع کشـمیر تغییر 
نکرده اسـت و ما بر رسـیدگی فوری به وضعیت حقوق بشـر مردم 
کشمیر تاکید داریم. سـخنگوی گوترش اظهار داشت: حقوق بشر 
بایـد در اولویت قرار بگیـرد و توجه بـه حفظ آن باید جـدی گرفته 
شـود. موضوع کشـمیر نیاز به راهـکار سیاسـی دارد در عین حال 
حقوق بشـر باید در مرکز آن قرار بگیرد. عمران خان، نخسـت وزیر 
پاکستان پنجم مهرماه امسال طی سـخنرانی در هفتادوچهارمین 
نشسـت مجمع عمومـی سـازمان ملـل در نیویـورک، نسـبت به 
پیامدهای تشـدید اختافات میان هند و پاکسـتان بر سـر بحران 
کشـمیر هشـدار داد. وی همچنیـن از سـازمان ملـل خواسـت تا 
به وعده خـود بـرای رسـیدگی به وضـع مردم کشـمیر بر اسـاس 
قطعنامه هایی که در گذشته از سوی شـورای امنیت تصویب شده 
بود، عمل کنـد. دولت دهلی نـو اوایل شـهریورماه امسـال اقدام به 
لغو امتیـازات ویـژه منطقـه جامو و کشـمیر کـرد و ایـن موضوع، 

موجب خشـم اسـام آباد شـد.

رئیس جمهـور موقـت تونـس هشـدار داد کـه وضعیـت فعلی 
کشـور پیامدهای خطرناکی برای اعتبار انتخابات ریاست جمهوری 
و روند دموکراسی خواهد داشت. محمد الناصر در نطقی تلویزیونی 
درباره تبعات وضعیت کنونی کشـور بر انتخابات ریاسـت جمهوری 
هشـدار داد. وی خواسـتار ضـرورت پیداکـردن راه حلـی بـرای 
پایـان دادن بـه این وضعیت شـد. اشـاره الناصـر به بازداشـت نبیل 
القروی نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری بود کـه با وجـود اینکه 
به دور دوم انتخابـات راه یافته اسـت اما همچنان بنا به اتهام فسـاد 
مالی و پولشـویی در زندان به سـر می برد. طبق گـزارش خبرگزاری 
آناتولـی، الناصـر همچنیـن گفت که بـا مقامـات قضائـی و کمیته 
انتخابـات برای رفع مشـکات مربوط بـه انتخابـات گفت وگو کرده 
اسـت و بـر اسـتقال دسـتگاه قضائـی به عنـوان یـک اصـل تاکید 
کـرد. رئیس جمهـور موقت تونس افـزود که شـمار زیـادی از مردم 
تونس از وضعیـت کنونی کشـور احسـاس سـرخوردگی می کنند 
به خصوص که تبلیغات مغرضانه  برخی هـا نیز وجـود دارد و در این 
شـرایط وظیفه ما ادامه راه و به موفقیت رسـاندن این مسـیر است. 
وی انتخابات ریاسـت جمهوری را سرنوشت سـاز خوانـد و گفت که 
افکار عمومـی در داخل و خارج بـه این انتخابات توجـه دارد. الناصر 
تاکید کـرد که به پیگیـری پرونده القـروی ادامه خواهد. نخسـتین 
دور انتخابـات ریاسـت جمهوری روز ۲۴شـهریور برگـزار شـد و بنا 
بر اعام کمیتـه عالـی انتخابـات تونس، قیـس سـعید علی)نامزد 
مسـتقل( بـا ۱۸.۴درصـد و نبیـل القروی)حـزب قلـب تونـس( با 
۱۵.۶درصد آرا توانسـتند بـه دور دوم راه بیابند. اخیـرا نبیل بفون، 
روز ۱۳ اکتبـر)۲۱ مهـر( را زمـان برگـزاری مرحلـه دوم انتخابـات 

ریاسـت جمهوری این کشـور اعـام کرد.

کــــوتــاه

گـــزارش روز
افشاگریهایتازهدرقضیه»اوکراینگیت«

دو منبـع آگاه اعـام کرده انـد کـه یـک مقـام اطاعاتـی 
دیگـر آمریکا کـه مدعـی اسـت اطاعـات بیشـتری در خصوص 
»اوکراین گیـت« دارد، احتماال جزئیات بیشـتری دربـاره تعامات 
ترامـپ بـا اوکراین فـاش خواهـد کـرد. بعـد از جنجال هایـی که در 
پی افشـاگری یکی از مأموران سـابق سـیا از قضیـه اوکراین گیت در 
آمریکا بـه راه افتـاد، دو مقـام آگاه گفته اند کـه یک مقـام اطاعاتی 
دیگـر کـه از تعامـات دونالـد ترامـپ رئیس جمهـور آمریـکا بـا 
رئیس جمهور اوکراین احسـاس خطر کرده اسـت، در حال بررسـی 
این موضوع اسـت که آیـا اطاعات بیشـتری را دربـاره تماس تلفنی 
ترامپ بـا والدیمیـر زلنسـکی رئیس جمهـور اوکراین فـاش کند یا 
خیر. طبق این گـزارش، ایـن مقام اطاعاتـی آمریـکا در صورتی که 
بخواهـد افشـاگری های بیشـتری دربـاره رسـوایی اوکراین گیـت 
مطـرح کنـد بـه منظـور تضمیـن مصونیـت حقوقـی خـود، بایـد 
در بازرسـی کل آمریـکا طـرح شـکایت کنـد. روزنامـه آمریکایـی 
نیویورک تایمـز در ایـن خصـوص گـزارش کـرد، منابـع اطاعاتـی 
گفته اند ظاهرا این مقـام اطاعاتی آمریکایی در مقایسـه با افشـاگر 
اول، اطاعـات بیشـتری را دربـاره تمـاس تلفنی ترامپ و زلنسـکی 
دارد. مقـام دوم اطاعاتـی در بین افرادی اسـت که تحـت بازجویی 
بازرس کل جامعه اطاعاتـی آمریکا قـرار گرفته تا اتهامات افشـاگر 
اول علیـه ترامپ را مـورد تایید قرار دهـد. طبق این گـزارش، مایکل 
اتکینسـون بازرس کل به نماینـدگان کنگره دربـاره چگونگی اثبات 
اظهارات افشـاگر قضیـه اوکراین گیـت توضیـح داده اسـت اما هنوز 
مشـخص نیسـت که آیا وی نماینـدگان کنگـره را در جریـان قصد 
افشـاگر دوم بـرای طـرح شـکایت علیـه ترامـپ قـرار داده یـا خیر.

افشـاگر اول، یکی از ماموران سـیا بوده اسـت که ظاهرا برای نظارت 
بر عملکـرد اعضـای ارشـد دولت در کاخ سـفید گماشـته شـده بود 
و افشـاگری وی روشـن کـرده که ترامـپ بـا هـدف بی اعتبارکردن 
جـو بایـدن رقیـب بالقـوه اش در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
۲۰۲۰ میـادی، از اختیـارات رئیس جمهـور و روابـط خارجـی 
آمریـکا سوءاسـتفاده کـرده اسـت. آن طور کـه متن مکالمـه ترامپ 
بـا والدیمیـر زلنسـکی رئیس جمهـور اوکرایـن نشـان می دهـد، 
رئیس جمهـور آمریـکا از همتـای اوکراینـی خـود خواسـته پرونده 
قضائـی علیـه هلدینـگ »بریسـما« را کـه هانتـر بایـدن پسـر جـو 
بایدن عضـو هیات مدیره آن اسـت، پیش ببـرد. هرچنـد ترامپ این 
موضـوع را رد می کند، امـا ظاهرا ترامپ برای تحت فشـار قـراردادن 
کی یف، کمک هـای نظامی آمریکا بـه اوکراین را تعلیق کـرده و تنها 
زمانی بـا پرداخت ایـن کمک هـا موافقت کرده اسـت که زلنسـکی 
به او اطمینـان داده دادسـتان کل اوکرایـن پرونده بریسـما را پیش 
می برد. طبق گزارش نیویورک تایمز، شـکایت افشـاگر دوم از قضیه 
اوکراین گیت، ظاهـرا از سـوی فردی صـورت می گیرد که بـه وقایع 
رخ داده نزدیک تر اسـت و احتماال اعتبار بیشـتری بـه اطاعاتی که 
افشـاگر اول دربـاره قضیـه اوکراین گیـت مطرح کـرده اسـت، ارائه 
می دهـد و عـزم نماینـدگان کنگـره بـرای آغـاز فراینـد اسـتیضاح 
ترامـپ را بیـش از پیش می کنـد. افشـاگر اول گفته بود کـه مطالب 
مطرح شـده وی بر پایه اطاعاتی بوده که از چندیـن مقام آمریکایی 
به دسـت آمده اسـت که پس از آن شـواهد دیگری روشـن شـد که 
اظهارات مامور سـابق سـیا را تاییـد کرد و یکـی از آن شـواهد همان 
نسـخه اصاح شـده کاخ سـفید از محتوای تماس تلفنی مـاه ژوئیه 
ترامپ و زلنسـکی بـود کـه در آن نیـز نشـان می دهد کـه ترامپ به 
اوکراین فشـار آورده اسـت. گزارش ها حاکـی از آن اسـت که ترامپ 
گمان می کرد که با اقدام کاخ سـفید در انتشـار محتوای مکالمه وی 
با زلنسـکی می تواند از تاش کنگـره برای آغاز فرایند اسـتیضاحش 
جلوگیری کنـد اما انتشـار این نسـخه تنهـا، انگیـزه دموکرات های 
مجلس نماینـدگان آمریـکا را بـرای آغاز اسـتیضاح ترامـپ تقویت 
کرد. گرچـه مقامـات اطاعاتـی مجبورند بـرای دریافـت مصونیت 
حقوقـی، در بازرسـی کل آمریـکا طرح شـکایت کنند امـا از آنجایی 
که این مقـام دوم اطاعاتی با اتکینسـون دیدار داشـته اسـت، هنوز 
مشـخص نیسـت که آیا مجبور اسـت برای افشـاگری خود، مجددا 
طرح شـکایت کند یا خیر، زیـرا طبق قانون فـدرال، شـاهدانی که با 
بازرسـان کل ماقات داشته باشـند خود به خود از مصونیت حقوقی 

بهره منـد خواهند شـد.

     واکنش عبدالمهدی به بیانیه مرجعیت دینی درباره اتفاقات عراق 

 لغو ممنوعیت آمدوشد در بغداد 

نخسـت وزیر عـراق در واکنـش بـه اظهـارات 
نماینده آیت ا... سـیدعلی سیسـتانی درباره وضعیت 
کنونـی ایـن کشـور تاکیـد کـرد، مرجعیـت دینی 
بـار دیگر ثابـت کرد کـه قوت قلب و مشـعلی اسـت 
که مسـیر هدایتگـری را در روزهای دشـوار روشـن 
می کنـد. ایسـنا نوشـت؛ بـه نقـل از سـومریه نیـوز، 
عـادل عبدالمهدی، نخسـت وزیر عـراق در بیانیه ای 
در واکنـش بـه اظهـارات نماینـده آیت ا... سـیدعلی 
سیسـتانی که روز جمعه در خطبه هـای نماز جمعه 
ایراد کـرد گفـت کـه مرجعیـت دینی موضـع خود 
را در قبـال رویدادهـای تاسـف برانگیز کشـور اعام 
و هرگونـه حملـه بـه امـوال دولتـی و خصوصـی و 
نیز حملـه بـه تظاهرکننـدگان و نیروهـای امنیتی 
را محکـوم کـرد. احمـد الصافـی، نماینـده آیـت ا... 
سـیدعلی سیسـتانی مرجـع عالیقـدر شـیعیان در 
خطبه هـای نماز جمعـه در کربـا گفته بـود: دولت 
بایـد تدابیـری را بـرای مبـارزه با فسـاد اتخـاذ کند 
و از سـهمیه بندی دسـت بـردارد. انجـام اصاحـات 
یـک ضـرورت اسـت و بایـد بـه آن عمـل کـرد. 

رؤسـای سـه گانه بایـد تدابیـر عملـی را در این بـاره 
اتخـاذ کننـد. پارلمـان عـراق از طریـق فراکسـیون 
اکثریـت پارلمانی که بایـد روش خـود را تغییر دهد 
مسـئولیت بزرگتـری در ایـن زمینـه برعهـده دارد. 
عبدالمهـدی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: مرجعیت 
دینـی از تمـام گروه ها خواسـت تـا رویکرد خـود را 
در خصوص تعامل با مشـکات کشـور تغییر دهند. 
نخسـت وزیر عراق افـزود که دولـت خـود را ملزم به 
ارائـه برنامه هـای عملـی و به کارگرفتـن تمـام توان 
خود بـرای کاهش رنج شـهروندان و بهبـود خدمات 
و فراهم کـردن فرصت هـای شـغلی می دانـد و از دو 
قوه مقننـه و قضائیـه می خواهد بـا تمـام اختیارات 
خود با دولت همکاری مشـترک داشـته باشـند. وی 
از گروه های سیاسـی نیز خواسـت با دیگـر گروه ها و 
دولت برای تامین شـرایط اصاحات همکاری کنند. 
نخسـت وزیر عراق همچنین دسـتور لغو ممنوعیت 
آمدوشـد در بغـداد را از پنج صبح دیـروز )پنج اکتبر( 
صـادر کـرد. مقامـات امنیتـی ممنوعیت آمدوشـد 
کاملی را در بغداد از صبح پنج شـنبه گذشـته اعمال 

کـرده و اسـتانداران مخیر به اتخـاذ تصمیـم درباره 
اعـام قانون منع آمدوشـد در استان هایشـان شـده 
بودنـد. ایـن ممنوعیـت آمدوشـد در بغـداد در پـی 
درگیری هایـی پراکنـده در برخـی شـهرهای عراق 

لحـاظ شـده بود.
 دیدار الحلبوسی با نمایندگان معترضان 

همچنیـن در حالـی که قـرار بـود پارلمـان عراق 
دیروز نشسـتی فوق العاده برای بررسـی وضعیت این 
کشـور برگزار کند اما موفق نشـد چنین نشسـتی را 
برگزار کنـد. به نقـل از سـایت العهد لبنـان، پارلمان 
عراق نتوانسـت جلسـه فوق العاده خود را با محوریت 
تظاهـرات و اعتراض هـای مردمـی برگـزار کنـد. از 
این رو محمد الحلبوسـی رئیس پارلمان عراق تنها به 
دیدار با نمایندگان معترضان بسـنده کرد. یک منبع 
پارلمانی نیز گفت: الحلبوسی و نمایندگان معترضان 
در داخل مجلس نمایندگان دیـدار کردند. وی افزود: 
الحلبوسـی با نمایندگان تظاهرکنندگان به بررسـی 
خواسـته های مشروع شـان و راه های پاسـخگویی به 

آنها طبـق قانـون پرداخت.

 هشدار مالکی درباره خرابکاران نفوذی
رئیـس ائتـاف دولـت قانونـی عـراق در 
سـخنانی در واکنـش به تحـوالت اخیر این کشـور 
بـه معترضـان نسـبت بـه افـراد نفـوذی و خرابکار 
هشـدار داد. به نقل از سـایت شـبکه سـومریه نیوز، 
نوری المالکـی، رئیـس ائتـاف دولـت قانـون و 
نخسـت وزیر اسـبق عـراق از تظاهرکننـدگان کـه 
به دنبال اصاح و تحقق خواسـته های مشروعشـان 
هسـتند، خواسـت تا نسـبت به کسـانی کـه قصد 
خرابکاری در تظاهرات را دارند، محتاط باشـند. وی 
بر ضـرورت توجـه بـه خواسـته های مردمـی و زیر 
نظر گرفتن کسـانی که فتنـه ایجاد کـرده و نهادها 
را هـدف قـرار می دهنـد، تاکید کـرد. المالکـی در 
ادامـه همچنین ضمـن تاکید بر ضـرورت حفاظت 
از اعتراضات، از دسـتگاه های امنیتی عراق خواست 
که فضای مناسـبی را بـرای معترضان ایجـاد کرده 

و امنیـت کشـور را حفـظ کنند. 
 بازداشت خرابکاران در تظاهرات عراق

فرمانده عملیـات بغـداد از بازداشـت چنـد تن از 
خرابـکاران در میـان معترضـان عراقـی خبـرداد. به 
نقل از سـایت شـبکه سـومریه نیوز، جلیـل الربیعی، 
فرمانـده عملیـات بغـداد اعـام کـرد کـه نیروهـای 
امنیتی عراق اشخاصی را در میان معترضان بازداشت 
کرده اند که کوکتل مولوتف در اختیار داشـته و قصد 
اسـتفاده از آن در جریـان تظاهرات را داشـته اند. وی 
در حضـور شـیوخ عشـایر الکـرخ گفـت: ماموریـت 
مـا حفاظـت از معترضـان اسـت و هیـچ ارتباطـی با 
مشـکات بلوک هـای سیاسـی نداریـم. فرمانـده 
عملیات بغداد افـزود: امنیـت در بغداد کنترل شـده 
اسـت و نبایـد در ایـن شـهر هرج ومـرج ایجاد شـود. 
الربیعـی در ادامـه از معترضـان عراقـی خواسـت که 
خویشـتن دار باشـند. وی همچنیـن تاکید کـرد: ما 
تا هـر زمانی که تظاهـرات ادامـه یابـد از آن حفاظت 
می کنیـم و ایـن معترضـان بودنـد کـه بـه نیروهای 
امنیتی حمله کردند. ایـن مقام عراقی از عشـایر این 
کشـور نیز خواسـت که با نیروهای امنیتی همکاری 
کرده و مانـع هرگونه تجاوز شـوند. همچنیـن منابع 
امنیتی برجسـته از اسـتقرار تک تیراندازان ناشناس 
در تعـدادی از محله های بغداد خبـر دادند. این منابع 
بـه روزنامـه االخبـار چـاپ لبنـان گفتند، براسـاس 
اطاعـات رسـیده سـفارت آمریـکا و کنسـولگری 
عربسـتان تحریک کنندگان اصلی این افراد هستند. 
به گفتـه این منابـع، عربسـتان و آمریکا اصـرار دارند 
وضعیـت عـراق همچنـان متشـنج باقـی بمانـد. به 
گفته ایـن منابع، افراد بازداشت شـده اعتـراف کردند 
که سـفارت آمریـکا و کنسـولگری عربسـتان آنها را 
تحریک بـه ایجاد تنـش در خیابان ها و ضربـه زدن به 

تظاهـرات مسـالمت آمیز کرده انـد.

به دنبـال ادامـه خشـونت ها در هنگ کنـگ و بـه 
آتش کشیده شـدن چند ایسـتگاه متـرو، کـه فرماندار 
این منطقـه آن را بی سـابقه و ترسـناک خوانده اسـت، 
شـبکه متـروی ایـن شـهر از کار افتـاد. کـری الم، 
فرمانـدار منطقـه خودمختار هنگ کنـگ دربـاره این 
خشونت های گسـترده از سوی معترضان هشـدار داد 
و تاکید کرد که کشـورش با خشـونت های غیرمنتظره 
مواجـه اسـت و نمی توانـد بیـش از ایـن آن را تحمـل 
کنـد. وی گفـت کـه همـه مـردم از ایـن خشـونت ها 
ترسـیده اند. خشـونت ها و اغتشاشـات چندسـاعت 
بعد از اعـام ممنوعیـت اسـتفاده از »ماسـک چهره« 
برای پوشـاندن صورت توسـط معترضان شـروع شـد 
و بافاصلـه بـه خشـونت گراییـد. کـری الم فرمانـدار 
هنگ کنـگ پیش تـر در یـک نشسـت خبـری اعـام 
کرده بود که اسـتفاده از ماسـک چهره برای پوشـاندن 

چهره و مخفی کردن هویت افـراد در اعتراضات ممنوع 
است. به دنبال اعتراضات گسـترده و تشنج در این شهر 
نـاوگان متـروی هنگ کنگ اعـام کرد که سرویسـی 
ارائه نخواهـد داد. براسـاس گـزارش رویتـرز، تعطیلی 
سیسـتم حمل و نقـل هنگ کنـگ کـه یکـی از مراکـز 
تجاری مهـم جهـان اسـت ضربـه جبران ناپذیـری به 
 MTR اقتصاد این کشـور خواهد زد. شـرکت متروی
می گوید، شـبکه ریلی این شـرکت که روزانـه بیش از 
پنج میلیـون نفـر را جابه جـا می کنـد احتمـاال فعا در 
حالت تعلیق باقـی خواهد مانـد. این درحالی سـت که 

اغلب فروشـگاه ها و مراکز خرید بزرگ نیز بسـته است. 
متـروی هنگ کنـگ به دنبـال بـه آتش کشیده شـدن 
چندیـن ایسـتگاه متـرو کـه بـه تعـدادی واگـن هـم 
خسـارت زده و حداقل دونفر را مجـروح کرده، تعطیل 
شـده اسـت. در حالی که معترضـان هنگ کنگی خود 
را طرفـدار دموکراسـی بـه تصویـر می کشـند، پلیس 
هنگ کنـگ در عملیـات اخیـر خـود، مقادیـر زیـادی 
از تسـلیحات و مـواد منفجـره در پناهگاه هـای ایـن 
معترضان کشـف و ضبط کـرده  اسـت. بنا بـه گزارش 
شـبکه »راشـاتودی«، آن طـور که پلیـس هنگ کنگ 

اعام کرده اسـت، در ارتباط با معترضـان هنگ کنگ، 
۴۸مکان در سراسر شـهر تفتیش شده است. تظاهرات 
ضددولتـی در هنگ  کنـگ بـرای اولین بـار در مـاه 
مـارس سـال جـاری میـادی برگـزار شـد کـه در آن 
هـزاران معتـرض بـرای اعتـراض بـه الیحـه اسـترداد 
مجرمیـن به دولـت مرکـزی چین بـه خیابـان آمدند. 
به رغم آنکه الیحـه مذکور لغو شـده اسـت، اعتراضات 
همچنان ادامـه دارد و معترضان تحت پرچـم آمریکا و 
انگلیس به تظاهـرات ضددولتی خـود ادامـه داده اند و 
خواسـتار حقوق و آزادی های بیشتر شـده اند و شهر را 
به صحنه جنـگ تبدیـل کرده انـد. پکن معتقد اسـت 
که واشـنگتن در دامن زدن به آشـوب های هنگ کنگ 
نقش داشـته اسـت. چندی پیش نیز تصاویـری از یک 
دیپلمات آمریکایی در حین دیدار با رهبران معترضان 

هنگ کنگ منتشـر شـد.

احتمالشکلگیریمجدد
دولتائتالفیپیشیناتریش

سباسـتین کورتس در حالی برای دریافت ماموریت تشکیل دولت 
جدید بـه دیـدار رئیس جمهوری اتریـش مـی رود کـه گمانه زنی ها از 
تکـرار دولت ائتافـی پیشـین این کشـور حکایـت دارد. رهبـر حزب 
مردم اتریش کـه دولت پیشـینش به دلیل رسـوایی زدوبند سیاسـی 
همقطارانش در حـزب آزادی با یک تاجر روس، از هم پاشـید، احتمال 
دارد بـار دیگر ناچـار به ائتاف با همین حزب شـود. نشـریه اشـپیگل 
گزارش داد: الکسـاندر فون در بلن رئیس جمهوری اتریش، سباستین 
کورتـس را به حضور می پذیرد تـا با توجه به موفقیـت انتخاباتی حزب 
مردم بـه رهبـری وی، ماموریت تشـکیل دولت جدیـد را بـار دیگر به 
او بدهـد. بـه ایـن ترتیـب کورتس بـار دیگـر فرصـت خواهد داشـت 
تـا به عنـوان صدراعظـم اتریـش فعالیـت کنـد. بـا این حـال چینش 
جریان هـای سیاسـی در پارلمـان به گونـه ای اسـت کـه دسـتیابی به 
توافق برای شـکل دهی دولت جدیـد را با مشـکل مواجه کرده اسـت. 
با توجه به اینکـه حـزب مـردم توانسـته ۳۷.۵درصـد آرای انتخاباتی 
را از آن خـود کنـد، می توانـد بـرای تشـکیل ائتـاف با هر سـه حزب 
دیگر راه یافته بـه پارلمان مذاکـره کند. ایـن در حالی اسـت که حزب 
سوسـیال دموکرات بـا کاهـش ۵.۷درصـدی آرای خـود در انتخابات 
این دوره و کسـب ۲۱.۲درصد کاهشـی تاریخی را در کارنامه عملکرد 
خود ثبت کـرد. اما بیشـترین ریـزش آرا متعلـق به حزب راسـتگرای 
آزادی بود که بـا کاهش ۱۰درصدی، تنهـا توانسـت ۱۶.۲درصد آرای 
انتخاباتی را کسـب کند. طبـق این گـزارش اختافات حـزب مردم با 
حـزب سوسـیال دموکـرات به عنـوان دومین حـزب پیـروز انتخابات 
به گونه ای اسـت که شـانس به توافق رسـیدن ایـن دو، برای تشـکیل 
دولـت را به شـدت کاهش داده اسـت. از سـوی دیگر حزب سـبزها که 
توانسـته در انتخابات ایـن دوره، رکورد خوبـی از خود به جا بگـذارد در 
موارد بسـیاری حاضـر به کنـار آمدن با سیاسـت های حـزب کورتس 
نیسـت. بـا توجـه بـه ایـن مسـائل، گفتـه می شـود بیشـترین امکان 
تشـکیل دولت ائتافی جدید بیـن حزب مـردم و حـزب آزادی وجود 
دارد که رهبر پیشـین آن هانتس کریستیان اشـتراخه به خاطر انتشار 
ویدئوی گفت وگویـش با یک تاجـر روس، ناچـار به کناره گیری شـد. 
صدراعظم پیشـین اتریـش یک روز پـس از اعـام نتایـج انتخابات در 
گفت وگـوی تلویزیونـی اذعـان کرد کـه حزب مـردم این بـار برخاف 
انتخابات پارلمانی دوره پیش، مذاکراتی طوالنی تر و کاری دشوارتر در 
پیش رو دارد. هرچند در انتخابات سـال ۲۰۱۷ حـزب مردم به رهبری 
کورتس و حـزب آزادی به رهبری هاینس کریسـتیان اشـتراخه پس 
از دومـاه مذاکـره، برای تشـکیل دولت ائتافی بـه توافق رسـیدند، اما 

انتظار مـی رود این بـار مذاکـرات مذکور بیشـتر به طـول انجامد.

فـــراســــو

الزامکاخسفیدبهارسالاسناداستیضاح
رؤسـای سـه کمیتـه امـور خارجـی، نظـارت و 
اصاحـات و اطاعـات در احضاریـه ای به سرپرسـت 
دفتـر رئیس جمهـوری آمریـکا خواسـتار ارسـال 
اسـناد کلیدی مربوط به تحقیقات اسـتیضاح دونالد 
ترامپ شـدند. در نامه الیـوت انگل، الیجـاه کامینگز 
و آدام شـف آمده اسـت: در کنفرانـس مطبوعاتی، از 
رئیس جمهـوری ترامـپ پرسـیده شـد کـه آیـا او با 
تحقیقـات اسـتیضاح مجلـس نماینـدگان همکاری 
خواهد کـرد یا خیـر که در پاسـخ گفت من همیشـه 
همـکاری می کنـم. ایـن سـه عضـو ارشـد مجلـس 
نمایندگان افزوده اند: ادعـای رئیس جمهوری ترامپ 
کاما نادرسـت اسـت. کاخ سـفید از تعامـل یا حتی 
پاسـخ دادن بـه درخواسـت های متعـدد در ارسـال 
داوطلبانه اسـناد مورد تقاضای کمیته هـای ما امتناع 
کرده است. رئیسـان سـه کمیته نظارت و اصاحات، 
امور خارجـی و اطاعات ادامه داده اند: بعد از گذشـت 
تقریبـا یک مـاه از سـنگ اندازی، بـه نظـر می رسـد 
کـه رئیس جمهـوری راه مقاومـت، مانع تراشـی و 
پوشـاندن حقیقـت را انتخاب کـرده اسـت. در تاریخ 
۲۴ سـپتامبر ۲۰۱۹، کمیته ها نامه پیگیری را ارسال 
کردند که در آن هشـدار داده شـد که اگر کاخ سـفید 
به بی اعتنایی به درخواسـت آنها ادامه دهد، روسـای 
کمیته هـا مجبـور خواهند شـد رونـد اجبـاری را در 
نظر بگیرنـد و آنها مهلت جدیـدی را از ۲۶ سـپتامبر 
۲۰۱۹ تعییـن کردند. کاخ سـفید این درخواسـت را 

هـم نادیـده گرفت. 

خشمواعتراضمردمیونان
ازسفرپمپئوبهآتن

مایـک پمپئـو، وزیـر خارجـه آمریـکا در حالـی 
تحـت تدابیـر شـدید امنیتـی وارد آتـن پایتخـت 
یونـان شـد کـه احـزاب ایـن کشـور به ویـژه احزاب 
سوسیالیسـت یونـان بـا انتقـاد از سیاسـت های 
توسـعه طلبانه آمریـکا خواسـتار بازگشـت پمپئو به 
کشورش شـدند. رسـانه های  یونان نوشـتند: پمپئو 
درحالـی وارد آتـن شـد کـه پیـش از آن نیروهـای 
امنیتی و اطاعاتی آمریکا و پلیس فدرال این کشـور 
و شـماری از نیروهـای پلیـس یونـان محل اسـتقرار 
پمپئو)هتل هیلتـون( را تحت تدابیر شـدید امنیتی 
قـرار داده بودنـد. در همیـن حـال احـزاب سیاسـی 
چپ گرا و تعداد زیادی از سندیکاهای یونان  با انتشار 
بیانیه ای مشـترک، حضور وزیر امورخارجه آمریکا در 
کشورشـان را  به منزلـه میهمـان ناخوانـده توصیـف 
کـرده و از مـردم این کشـور خواسـتند با حضـور در 
تظاهراتی گسترده علیه سیاسـت های توسعه طلبانه 
آمریکا، شـعار »پمپئـو به آمریـکا برگرد« سـردهند. 
هـدف از سـفر وزیـر امورخارجـه آمریـکا بـه یونـان، 
امضـای توافقنامـه توسـعه همکاری هـای نظامـی 
راهبردی دو کشور و توسـعه همکاری های اقتصادی 
و همکاری هـای منطقـه ای و بین المللی اعام شـده 
اسـت. در سـال های اخیر آمریکا حضـور نظامی خود 
را در یونـان افزایـش داده و هم اکنـون هفـت پایـگاه 
نظامـی آمریـکا در ایـن کشـور اروپایی فعال اسـت. 
واشـنگتن در پـی افزایـش حضـور نظامـی خـود در 
برخی جزایر یونان اسـت و از سـوی دیگر وعـده داده 
تـا سـرمایه گذاران آمریکایی در طرح هـای اقتصادی 

یونـان سـرمایه گذاری کننـد. 

کنــد وکـــاو
انتخاباتزودهنگامپارلمانیدرکوزوو

مـردم کـوزوو بـرای شـرکت در انتخابـات 
زودهنـگام پارلمانـی و در پـی کناره گیـری 
نخست وزیر این کشـور در ژوئیه، پای صندوق های 
رای می روند. به نقل از خبرگـزاری آناتولی، راموش 
هارادینای، نخست وزیر کوزوو از سـوی دادگاه ویژه 
در الهه بابت نقشـش در اقدامات شـبه نظامی علیه 
نیروهـای صـرب در سـال های ۱۹۹۸ تـا ۱۹۹۹ و 
ارتـکاب جرائم جنگـی و زمانی کـه فرمانـده ارتش 
آزادی بخش کوزوو بود، احضار شـده بود. براسـاس 
اعام کمیسـیون مرکزی انتخابات کـوزوو، بیش از 
۱.۹میلیون سـکنه این کشـور برای شـرکت کردن 
در ایـن انتخابات و برای تعیین نماینـدگان پارلمان 
۱۲۰ کرسـی کـوزوو ثبت نـام کرده انـد. حـدود 
۵۰هـزار ناظر قـرار اسـت بر ایـن انتخابـات نظارت 
کننـد کـه در آن ۲۰ حزب سیاسـی، چهـار ائتاف 
انتخاباتـی و یک کاندیدای مسـتقل شـرکت دارند. 
به دلیل تعـداد بـاالی احـزاب، یک دولـت ائتافی 
دیگـر احتمـاال شـکل می گیـرد. آلبانیایی تبارهـا 
اکثریـت جمعیـت کـوزوو را تشـکیل می دهنـد. 
همچنیـن گروه هـای اقلیت دیگـر چـون ترک ها، 
بوسـنیایی ها، صرب هـا، گورانی هـا، کولی هـا، 
مصری هـا و آشـکالی ها در کوزوو سـاکن هسـتند. 
پنـج کاندیـدای اصلـی بـا یکدیگـر بـرای سـمت 
نخسـت وزیری کـوزوو رقابـت می کننـد؛ رامـوش 
هارادینـای از ائتـاف اتحـاد بـرای آینـده کـوزوو- 
حزب سوسـیال دموکراتیک کـوزوو، فاتمیر لیمای 
از ائتاف ابتکارعمل سوسـیال دموکراتیک- اتحاد 
کـوزووی جدیـد- حـزب عدالـت، آلبیـن کورتـی 
از جنبـش خودمختـاری، ویوسـا عثمانـی از لیگ 
دموکراتیـک کـوزوو و کادری وسـلی از حـزب 
دموکراتیک کـوزوو. ائتاف »واکات« شـامل حزب 
دموکراتیک بوسـنیاک، حـزب دموکراتیک وطن و 
حزب متحـد بوسـنیاک اسـت و اتحاد بـرای آینده 
کـوزوو و حـزب سوسـیال دموکراتیـک دومیـن 
ائتافی اسـت کـه در این انتخابـات شـرکت دارند. 
حزب ابتـکار عمـل سوسـیال دموکراتیـک، اتحاد 
کـوزووی جدید و حـزب عدالـت بخشـی از ائتاف 
سوم اسـت و ائتاف اسـلوبودا شـامل حزب توسعه 
کوزوو و حـزب کوزووی نوین اسـت. مسـائل اصلی 
انتخابـات شـامل اجـرای قانـون، مقابله با فسـاد و 
جرائـم سـازمان یافته، توسـعه اقتصادی، اشـتغال، 
توقـف فـرار جوان هـا به خـارج و پیوسـتن کشـور 
بـه اتحادیـه اروپاسـت. گفت وگـو بیـن کـوزوو و 
صربسـتان مسـاله اصلی در کمپین های انتخاباتی 
نبوده اسـت. همچنین هیچ یک از کاندیداها درباره 
آزادی ویزای اتحادیـه اروپا برای شـهروندان کوزوو 

وعـده ای نداده انـد.

مترو تعطیل شد
خشونت های بی سابقه در هنگ کنگ
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فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به برنامه ریزی های پلیس 
برای جلوگیری از اخالل اقتصادی، از کشف اختالس ۴.۵ میلیارد 
تومانی در سطح استان خبر داد.سردار سیدمحمود میرفیضی 
در مراسم هفته نیروی انتظامی با حضور مسئوالن اجرایی 
استان اظهارکرد: قدرت اقتدار پلیس زمانی مشخص می شود 
که مردم عادی و بدنه جامعه از خدمات و اقدامات انجام شده این 
نیرو لذت برده و هنجارشکنان از تحرکات پلیس در ترس و هراس 
باشند.وی با اعالم اینکه کارکردهای پلیس متناسب با زمان و 
نیازمندی های جامعه تغییر می کند، افزود: از آنجایی که امنیت 
خط قرمز نیروهای مسلح است، پلیس برای به روزکردن خدمات 
خویش به صورت جدی تالش می کند.فرمانده انتظامی مازندران 

با اشاره به اقدامات انجام شده در سطح استان در ماموریت های 
مختلف خاطرنشان کرد: اجرای طرح تعطیالت نوروزی، طرح 
سالم سازی دریا و اجرای طرح تابستانه از اقدامات انجام شده این 
نیرو در سطح استان بوده است.میرفیضی با اشاره به کشف بیش 
از ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۶ ماهه اول سال اضافه 
کرد: میزان کشفیات مواد مخدر پلیس مازندران در سال جاری 
۲۱ درصد رشد داشته است.وی با اشاره به تغییر رویکرد جرائم 
از کشف ۸۲ درصد جرائم توسط پلیس فتای استان خبر داد و 
گفت: با توجه به  طرح ممنوعیت برداشت چوب از جنگل در این 
بخش پلیس مازندران ۷۲۰ تن انواع چوب را کشف و ضبط کرده 
و با رشد ۱۰۰ درصدی این حوزه مواجه بودیم.فرمانده انتظامی 

مازندران با اشاره به برنامه ریزی های پلیس برای جلوگیری 
از اخالل اقتصادی،  از کشف اختالس ۴.۵ میلیارد تومانی در 
سطح استان خبر داد.میرفیضی در ادامه به فعالیت های پلیس 
مازندران در زمینه مددکاری های اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
از ۸ هزار و ۵۹۶ مراجعه کننده به بخش مددکاری ۸۲ درصد 
منجر به سازش شده است.وی با اعالم اینکه در ۶ ماهه سالجاری 
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بار با پلیس ۱۱۰ استان تماس 
برقرار شده است، گفت: در ۴۱۷ هزار مورد پلیس به ماموریت 
اعزام شده است.فرمانده انتظامی مازندران با اعالم اینکه سرقت 
مسلحانه در چند سال اخیر در سطح استان نداشتیم، گفت: 
اقدامات پلیس مازندران در گروه الف کشور که شامل ۱۲ استان 
است مورد توجه متولیان امر قرار گرفته و رتبه دوم از این لحاظ 

را در اختیار داریم.

کشف  اختالس 4/۵  میلیارد تومانی 

سرپرست پلیس آگاهي استان اصفهان از دستگیري ۲ 
سارق و استرداد ۷ میلیارد ریال اموال مسروقه به مالباختگان 
توسط کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت خبر داد.سرهنگ 
حسین ترکیان، گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهي استان اصفهان در پي شکایت تعدادي از شهروندان 
اصفهاني مبني بر دستبرد به منازل آنها موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وي ادامه داد: در این خصوص 
تحقیقات گسترده اي توسط کارآگاهان انجام گرفت و سرانجام 
با بررسي هاي علمي و تخصصي ۲ سارق مرتبط با این پرونده را 

شناسایی و دستگیر کردند.سرهنگ ترکیان اظهارداشت: این 
سارقان از ۹ منزل ۷ میلیارد ریال  اموال سرقت کرده بودند که 
اموال کشف شده، پس از طی مراحل قانونی به مالکان بازگردانده 
شد.این مقام انتظامي در خصوص نحوه سرقت توسط متهمان، 
گفت: این افراد پس از زیرنظرگرفتن افراد متمول به محض 
خروج آنان از منازل خود با شگردي خاص وارد آن شده و سپس 
وجوه نقد، طالجات و سکه هاي موجود را به سرقت مي بردند.

سرهنگ ترکیان افزود: بسیاري از افراد وجوه نقد، طالجات و 
سکه ها را در منازل خود و بدون هیچ گونه حفاظتي و حتي در 

کمد لباس یا میز آرایش منزل خود قرار مي دهند که همین 
کار باعث مي شود به راحتي توسط سارقان پیدا و سرقت شوند 
که ضروری است در صندوق امانات بانک ها نگهداری کنند. 
سرپرست پلیس آگاهی اصفهان به شهروندان توصیه کرد: در 
هنگام خروج از منزل تمام راه هاي ورودي به منزل خود را مسدود 
کرده و روي درها و پنجره ها نرده و حفاظ نصب کنند و به یکي از 
همسایگان مورد اطمینان خود خالي بودن منزل را اطالع دهند 
تا در صورت هرگونه مورد مشکوک موضوع را به پلیس اطالع 
دهند، همچنین هنگام رفتن به مسافرت اطراف منزل را زیر نظر 
گرفته و در صورت وجود افراد و حرکات مشکوک موضوع را از 

طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

استرداد 7 میلیارد ریال اموال  مسروقه  به مالباختگان

کـوتـاه حوادثی
صاعقه جان  یک  نفر را گرفت

فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: در 
بامداد شنبه یک جوان ۲۴ ساله مینابی که در 
مزرعه پرورش میگو در حال کار بود براثر صاعقه 
جان باخت و این در حالی است که در روزهای 
گذشته طغیان رودخانه های فصلی در جاسک 
و بشاگرد ۵ تن براثر سقوط خودرو در آب نما 
جان باختند.فرماندار ویژه شهرستان میناب 
در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر اضافه کرد: 
جمعه شب باد شدید همراه باران خساراتی را به 

تاسیسات آب، برق، تلفن و راه ها وارد کرد.

کشف سوخت  قاچاق 
فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه، از 
توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۲ هزار لیتر 
سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
حسین اصانلو در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر 
گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از 
تولیدات داخلی، ماموران پلیس آگاهی شهرستان 
در حین کنترل خودروهای عبوری موفق شدند 
یک دستگاه کامیون را در اتوبان زنجان - قزوین 
شناسایی و متوقف کنند.وی افزود: در بازرسی 
از این خودرو ۱۲ هزارلیتر سوخت قاچاق از نوع 
گازوئیل و نفت سفید را کشف و راننده خودرو 
به همراه پرونده متشکله به مرجع قضایی معرفی 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه با اشاره 
به تعامل خوب مردم با پلیس، ادامه داد: پلیس با 
تالش شبانه روزی با هرگونه قاچاق، مقابله و مبارزه 
خواهد کرد که این امر با همکاری و مشارکت 
مردم نتایج مثبتی برای جامعه و اقتصاد کشور 
به دنبال خواهد داشت.وی ادامه داد: از شهروندان 
درخواست داریم هر گونه مورد مشکوک را به ۱۱۰ 

اطالع دهند.

برخورد 2 کاميون 
رئیس پلیس راه شمالي استان فارس گفت: 
برخورد ۲ دستگاه کامیون در محور ني ریز- 
سیرجان، ۲ نفر کشته و ۲ نفر مصدوم شدند.

سرهنگ عبدالهاشم دهقاني، اظهارکرد: برابر 
اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ مبني بر 
وقوع یک فقره تصادف در محور ني ریز- سیرجان، 
بالفاصله ماموران براي بررسي موضوع به محل 
مورد حادثه اعزام شدند.سرهنگ دهقاني بیان 
کرد: در بررسي هاي اولیه مشخص شد که یک 
کامیون زرد رنگ با ۲ سرنشین با یک کامیون 
نارنجي رنگ با ۲ سرنشین برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه شمالي استان با بیان اینکه در این 
حادثه ۲ نفر از سرنشینان در دم فوت و نفر دیگر 
مجروح و راهي بیمارستان شدند، عنوان داشت: 
علت این حادثه برابر نظر کارشناسان، انحراف به 

چپ راننده کامیون زرد رنگ عنوان شده است.

کشف ۶۱ کيلوگرم  موادمخدر 
فرمانده نیروی انتظامی دلفان گفت: با تالش 
پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان 
۶۱ کیلوگرم موادمخدر کشف شد. سرهنگ 
ر کرمحسین سپهوند در گفت وگو با  پاسدا
ایرنا اظهارداشت: این میزان موادمخدر در یک 
عملیات توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر از  یک 
دستگاه خودرو پژو پارس کشف و ضبط شد.وی 
افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه 
پرونده جهت طی روندقانونی به دستگاه قضائی 
ارسال شد.فرمانده نیروی انتظامی دلفان با اشاره 
به اینکه سوداگران مرگ در دلفان امن نخواهند 
بود، تاکید کرد: عزم فرماندهی انتظامی دلفان 
برای از بین بردن قاچاقچیان مواد مخدر جدی 
است و در این مورد با هیچ کسی تعارف ندارد و 

آنان را بسزای اعمالشان خواهد رساند. 

نابودی مزرعه استخراج ارز دیجيتال
فرمانده انتظامی استان تهران از کشف 33۹ 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال )بیت کوین( به 
ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان شهریار، 
خبر داد.سردار محسن خانچرلی، گفت: با 
به دست آوردن اخبار و اطالعاتی مبنی بر اینکه 
افرادی سودجو در شهرستان شهریار اقدام به 
استخراج ارز دیجیتال ) بیت کوین( می کنند، 
بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی قرار گرفت.وی افزود: ماموران پس 
از یکسری اقدامات اطالعاتی و فنی موفق به 
شناسایی محل تولید ارزهای دیجیتال در 
یکی از محله های شهرستان شهریار شده و با 
کسب مجوز قضائی به بازرسی از محل مورد نظر 
پرداختند.این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: 
در بازرسی از محل مورد نظر، 33۹ دستگاه ماینر 
کشف که برابر اعالم کارشناسان ارزش آن ۴۰ 

میلیارد ریال برآورد شده است..

انحراف  پيکان  با 4 کشته
سخنگوی اورژانس مازندران از جانباختن ۴ نفر 
بر اثر سقوط خودروی پیکان مسافربری به ته دره 
در محور جواهرده رامسر خبر داد.ذکریا اشکپور 
اظهارکرد: خودروی پیکان در جاده جواهرده 
منحرف شد.وی افزود: این خبر بالفاصله به مرکز 
پیام اورژانس غرب استان مازندران؛  پایگاه های 
اورژانس جواهرده و رامسر اعالم شد و تیم های 
اورژانس به همراه تیم هالل احمر به محل حادثه 
واقع در جاده جواهرده رامسر اعزام شدند.اشکپور 
یادآور شد: در این حادثه که در اثر انحراف و سقوط 
خودروی پیکان به دره ای با شیب تند اتفاق 
افتاد دو آقا و دو خانم جان باختند و یک آقای 
حدود 3۰ ساله مصدوم شد.سخنگوی اورژانس 
مازندران خاطرنشان کرد: مصدوم توسط یکی 
از آمبوالنس های اورژانس به بیمارستان امام 

سجاد)ع( رامسر منتقل شد.
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سرپرست دادسرای جنایی تهران از کشته 
و زخمی شدن ۶ شهروند در حادثه واژگونی یک 
جرثقیل در بزرگراه شهید محالتی خبر داد. 
واژگونی یک جرثقیل در بزرگراه شهید محالتی 
تقاطع بزرگراه بسیج به نیرو های اورژانس گزارش 
شد.قاضی شهریاری معاون دادستان تهران و 
سرپرست دادسرای جنایی در محل این حادثه 
حضور یافتند.به گفته سرپرست دادسرای جنایی 
براساس آمار تاکنون دست کم، سه نفر کشته 
و سه نفر مجروح شده اند.سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز 
در این باره اعالم کرد:  ظهر دیروز شنبه  یک مورد 
سقوط جرثقیل سنگین در اتوبان بسیج انتهای 
اتوبان شهید محالتی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی 
اعالم شد که بالفاصله ۴ ایستگاه همراه با دو 
دستگاه جرثقیل سنگین و یک دستگاه جرثقیل 
سبک سازمانی به محل اعزام شدند.جالل ملکی 
افزود: در محل مشاهده شد که داخل شهربازی 
انتهای بزرگراه شهید محالتی یک دستگاه 
جرثقیل بزرگ ۱۶۰ تن بخش خصوصی مشغول 
کار روی یک دستگاه وسیله بازی خیلی بزرگ 
بوده که یکباره واژگون شده و روی اتوبان شهید 
محالتی افتاده است.وی ادامه داد: بوم بزرگ این 
جرثقیل سنگین روی یک دستگاه خودروی 
سنگین و چند نفر عابر پیاده افتاد و با کمک 
جرثقیل های سنگین بوم بزرگ این جرثقیل 
کمی جابه جا شده و آتش نشانان موفق شدند 
نفرات را خارج کنند.سرهنگ محمد رازقی 
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فاتب 
نیز اعالم کرد: ظهر دیروز در مسیر غرب به شرق 

قبل از ابوذر در منطقه ۱۴ سقوط دکل یکدستگاه 
جرثقیل کاتو باعث ایجاد ترافیک در این مسیر 
شد. با رصد لحظه به لحظه معابر شهری توسط 
دوربین های مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند 
ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ این حادثه 
سریعا به نزدیک ترین تیم گشتی منطقه ۱۴ 
پلیس راهور اطالع داده شد و تیم مذکور بالفاصله 
در محل حضور پیدا کردند.رازقی ادامه داد: در 
لحظه سقوط این دکل، متاسفانه یکدستگاه 
تاکسی در محل در حال تردد بوده که دکل بر روی 
آن می افتد. پس از وقوع این تصادف بالفاصله تیم 

کارشناسی پلیس راهور فاتب در موقعیت حاضر 
شد و در ابتدا ضمن ایمن سازی محل تصادف به 

بررسی علل و علت حادثه پرداختند.  
  بازداشت  پیمانکار پارک بسیج

شهردار منطقه ۱۴ از بازداشت پیمانکار 
پارک بسیج که سقوط جرثقیلش موجب مرگ 
دو تن شده خبر داد.عباسی، در خصوص حادثه 
سقوط چرثقیل در اتوبان شهید محالتی با بیان 
اینکه بالفاصله پس از اعالم واژگونی جرثقیل 
همکارانمان در آتش نشانی، مدیریت بحران و 
دادستانی در محل حادثه حضور یافتند، گفت: 

متاسفانه جرثقیل متحرک مربوط به پیمانکار 
پارک بسیج بود که سقوط کرده است.به گفته 
شهردار منطقه ۱۴، پیمانکار پارک بسیج طبق 
قراردادی که با سازمان مشارکت های شهرداری 
داشت، مسئولیت صفر تا صد نصب و اجرای 
تجهیزات را داشته است.عباسی با بیان اینکه 
پیمانکار واحد ایمنی داشته و اقدامات الزم را در 
خصوص حفظ ایمنی تجهیزات سنگین رعایت 
می کرد، گفت: با حکم قضائی پیمانکار بازداشت 
شده است و شرکتی که جرثقیل متعلق به آن بود 

نیز می بایست در محل حضور یابد.

سال سوم
 شماره 558

 3 کشته و 3 مصدوم بر جا  گذاشت

سقوط  جرثقیل در شرق  تهران
خــبـــر

توقيف  کاميون  حامل  کاالي قاچاق
فرمانده انتظامي استان فارس از توقیف یک کامیون و 
کشف ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال پارچه قاچاق خبر 
داد.سردار رهام بخش حبیبي، بیان کرد: ماموران انتظامي 
شهرستان کازرون در اجراي طرح مقابله با کاالي قاچاق، حین 
کنترل خودروهاي عبوري به یک کامیون سوختی مشکوک و 
بالفاصله آن را متوقف کردند.فرمانده انتظامي استان فارس 
با بیان اینکه راننده فاقد هرگونه مدارک الزم گمرکي براي 
حمل بار بود، تصریح کرد: در بازرسي از این خودرو، ۱3۴ طاقه 
پارچه قاچاق که به صورت حرفه اي جاسازي شده بود کشف 
شد.سردار حبیبي با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش 
اموال مکشوفه، ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده 
است، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و تحویل مراجع 

قضائي شد.

اعتراف به 70 فقره انواع سرقت 

فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری 3 سارق 
سابقه دار و اعتراف آنان به ۷۰ فقره انواع سرقت در شهرستان 
مینودشت خبر داد. سردار روح االمین قاسمی، اظهار داشت: 
در پي وقوع چندین فقره انواع سرقت در مینودشت و با توجه به 
اهمیت موضوع، دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات میدانی و تخصصی پلیس در این خصوص 
آغاز شد و سرانجام با اشراف اطالعاتی ماموران و یکسری 
اقدامات فنی، 3 سارق سابقه دار شناسایی و طی هماهنگی با 
مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاه شان دستگیر 
شدند.این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات 
مقدماتی و پس از مواجهه با مستندات پلیس چاره ای جز اعتراف 
نداشته و به ۷۰ فقره انواع سرقت در شهرستان مینودشت اقرار 
کردند.فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان با اشاره به 
معرفی سارقان به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: شهروندان 
می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را 

در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

ضبط بيش از 7 تن شکر قاچاق 

فرمانده انتظامی الهیجان از کشف و ضبط هفت هزار و 3۵۰ 
کیلوگرم شکر قاچاق از یک دستگاه تریلر در این شهرستان خبر 
داد.سرهنگ رسول عزیزی در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: در 
راستای مبارزه با قاچاق کاال  ماموران پاسگاه لیالستان الهیجان 
حین گشت زنی به یک دستگاه تریلی که در حال تخلیه بار بود 
مشکوک شده و با هماهنگی قضائی آن را مورد بررسی قرار 
دادند.وی خاطرنشان کرد:  در این بازرسی۱۴۷ گونی ۵۰ 
کیلوگرمی شکر قاچاق به وزن ۷ تن و 3۵۰ کیلوگرم توسط 
ماموران کشف و ضبط و متهم 3۹ ساله  دستگیر و به همراه 
پرونده تشکیل شده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان 
معرفی شد.فرمانده انتظامی شهرستان الهیجان تصریح کرد: 
کارشناسان ارزش ریالی این محموله را 3۰۰ میلیون ریال 
برآورد کرده اند.وی با تاکید بر اینکه قاچاق کاال باعث ضربه زدن 
به اقتصاد و تولید داخلی خواهد شد، متذکر شد: مبارزه با قاچاق 
کاال در دستور کار قرار دارد و پلیس با سودجویان این عرصه به 

شدت برخورد می کند.

2۳ ميليارد ریال  جرایم  سایبری 
رئیس پلیس فتای استان سمنان گفت: ارزش ریالی 
پرونده های ورودی جرایم سایبری به پلیس فتا در نیمه نخست 
۹۸ بیش از ۲3 میلیارد ریال بود.سرهنگ حسین صادقی به 
خبرنگاران در سمنان اظهارداشت: کشف جرایم سایبری در 
نیمه نخست امسال در استان سمنان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۹۰ درصد افزایش داشت.وی بیان کرد: بیشترین 
جرم سایبری در استان سمنان برداشت غیرمجاز وجه به صورت 
اینترنتی از حساب بانکی افراد است.رئیس پلیس فتای استان 
سمنان با اشاره به گسترش میزان بهره گیری از قابلیت های 
فضای مجازی در حوزه بانکداری، تصریح کرد: گستردگی در 
خرید اینترنتی توسط کاربران و فقدان رعایت برخی اصول 
امنیتی، سبب افزایش برخی جرائم در فضای مجازی شده 
است.وی ادامه داد: برخی افراد فرصت طلب با استفاده از غفلت 
و فقدان سواد رسانه ای کاربران، با ترفندهای مختلف اقدام به 
سرقت اطالعات و کالهبرداری در فضای مجازی می کنند که 
در این خصوص در برخی از پرونده های قضائی، خود کاربران 
زمینه ساز وقوع برخی جرائم به ویژه در حوزه مالی و یا حیثیتی 
می شوند.رئیس پلیس فتای استان سمنان یادآور شد: افزود: 
برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکی کاربران ۷۰ درصد 
پرونده های ورودی به این پلیس را در ۶ ماه ابتدایی امسال به 
خود اختصاص داد.براساس گزارش پلیس فتای استان سمنان، 
برداشت غیرمجاز در بازه زمانی یکم فروردین تا پایان مرداد ۹۸ 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان سمنان ۴۱۹ 
درصد افزایش یافت و کالهبرداری اینترنتی و هتک حیثیت 
به ترتیب در رده های دوم و سوم جرایم سایبری در استان قرار 
گرفت.کاربران در فضای مجازی در صورت مواجهه با هرگونه 
مورد مشکوک و مجرمانه می توانند با مراجعه به سامانه 
پاسخگویی به فوریت های سایبری از طریق پلیس فتا شکایت 

خود را ارائه دهند.

دختر بچه ای حدود هفت سال در چاله 
حفرشده شرکت راه آهن برای ایجاد پل در درون 
رودخانه شوگه بخش مرکزی خاش سیستان و 
بلوچستان عصرجمعه غرق شد.ظاهر قلندرزهی 
مسئول ایستگاه آتش نشانی شهرداری خاش 
به ایرنا گفت: عصر روز جمعه به این ایستگاه 
غرق شدن یک دختر بچه در چاله حفر شده در 
مسیر رودخانه شوگه اعالم شد که بالفاصله 
اقدام الزم برای ارزیابی عملیات امداد و نجات 
و اعزام خودروهای کف کش صورت گرفت.وی 
اظهارداشت: این حادثه زودتر از ساعت ۱۶ رخ 
داده و تالش های مردم محلی نتیجه نداده بود، 
اما با همکاری نیروهای نجات غریق هالل احمر 
حوالی ساعت ۱۷ و 3۰ دقیقه دختر بچه از چاله 

بیرون آورده و تحویل اورژانس شد تا عملیات 
احیا در محل و اعزام به بیمارستان امام خمینی 

خاش بر روی کودک انجام شود اما با توجه به 
گذشت حدود ۲ ساعت از غرق شدگی، تالش ها 

بی نتیجه بود.وی گفت: با توجه به اینکه این 
حادثه در بیرون از شهر خاش رخ داده با هماهنگی 
دستگاه های مختلف خودروهای نجات غریق 
به محل اعزام شدند.محمدامین میربلوچزهی 
رئیس شورای اسالمی روستای شوگه هم بیان 
کرد: با توجه به اینکه در این محل روستاییان به 
کار کشاورزی و دامداری مشغول و بچه های آنان 
نیز در اطراف پروژه های راه آهن در تردد هستند، 
انتظار می رود تابلوها و عالئم خطر و هشدار 
نصب شود.وی ادامه داد: در این منطقه عالوه بر 
تردد خودروهای سنگین شرکت راه آهن، حفر 
چاله های عمیق برای ایجاد پل ها، انفجارهای 
بزرگ برای نابودکردن کوه ها و تپه ها از سوی 

شرکت راه آهن انجام می شود.

دختر بچه 7 ساله در چاله حفرشده غرق شد

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
از فوت ۵ تن در سیل و آب گرفتگی اخیر خبر داد.

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به گزارش عملیات سیل و آبگرفتگی از  
۱3 مهر، اظهارکرد: ۴ استان سیستان وبلوچستان، 
خراسان جنوبی، فارس و هرمزگان متاثر از سیل و 
آبگرفتگی بوده است.رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر با بیان فوت ۵ تن از هموطنان در 
سیل و آب گرفتگی، گفت: 3 نفر از این فوت شدگان در 
جاسک و ۲ نفر در میناب بوده و در این زمینه عملیات 
رهاسازی ۱۷ دستگاه خودرو از مسیر سیالب انجام 
شده است.او افزود: ۱۶ شهرستان خاش، سرباز، سیب 
و سوران، فنوج، مهرستان، زیرکوه، داراب، شیراز، قیر و 

کارزین، فسا، خنج، الرستان، زرین دشت، بندرعباس، 
جاسک و میناب تحت تاثیر قرار گرفته اند و در ۲۲ 
شهر، روستا و مناطق عشایرنشین این شهرستان ها 
خدمات امدادی الزم به هموطنان ارائه شده است.

سلیمی با بیان اینکه در این مدت 3۰۰ نفر خدمات 
امدادی دریافت کردند، بیان کرد: 3۵ تیم در قالب 
۱3۲ نفر برای امدادرسانی به مناطق سیل زده اعزام 
شدند همچنین  ۱3۷ نفر اسکان اضطراری دریافت 
کردند.رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه 
امدادرسانی در سیستان و بلوچستان، فارس و 
هرمزگان ادامه دارد، مطرح کرد: ۱۶ دستگاه چادر، 
۵۹ تخته پتو، 3۸۲ قوطی کنسرو، ۱۱3 کیلوگرم 
قند و شکر در بین خانوار های این مناطق توزیع 

شده است.

 فوت ۵ تن از هموطنان در اثر سیل  وآب گرفتگی



گفتوگو

آرمان ملی: پرسپولس در هفته ششم لیگ برتر 
مقابل شهرخودرو تن به شکست داد تا شاهد اعتراض 
هواداران و پیشکسوتان به نتایج این تیم باشیم. ضیا 
عربشاهی پیشکسوت پرسپولیس در این خصوص 

صحبت کرد. 
  در خصوص سومین شکست پرسپولیس 

در رقابت های این فصل لیگ چه نظری دارید؟
 کالدرون بیش از سه ماه است که سرمربی تیم شده 
و باید شناخت خوبی از تیم پرسپولیس کسب کرده 
باشد. او وقت داشته مهره های کلیدی و تاثیرگذار 
تیم را شناسایی کند و به نظرم چون در این کار موفق 
نبوده، پرسپولیس افت کرده است. معتقدم کالدرون 
هوش مربیگری پایینی دارد و در اندازه تیم پرسپولیس 
نیست. سرمربی آرژانتینی پرسپولیس از محمد نادری 
که  به تیم ملی فوتبال هم دعوت شد استفاده خوبی 
نمی کند. نادری در دفاع چپ بازیکنی متخصص 
است و می تواند با قرارگرفتن در این پست به خوبی در 
کارهای دفاعی به تیم کمک کند و در فاز حمله نیز در 
مواقع لزوم اضافه شود ولی کالدرون نادری را در پست 
هافبک چپ قرار می دهد که این موضوع باعث افت 

کیفی این بازیکن می شود.
  عملکرد ملی پوشان پرسپولیس چگونه 

بوده؟
 وحید امیری، مهدی ترابی، احمد نوراللهی و 
بشار رسن بازیکنان ملی پوش تیم های ملی ایران و 
عراق هستند ولی این بازیکنان نمی توانند پنج پاس با 
یکدیگر رد و بدل کنند. بیشتر عالقه به کارهای فردی 
دارند و دلیل آن سرمربی تیم است که از بازیکنان این 
موضوع را نخواسته است. مهدی شیری یک بازیکن 
ایده  آل برای دفاع راست است ولی سیامک نعمتی در 
این پست استفاده می شود. این موضوع هم باعث عقب 
ماندن تیم در کارهای هجومی می شود. بازیکن تنبلی 
مانند جونیور براندائو در خط حمله بازی می کند که 
اصال مفید نیست و به نظرم فقط دالر بابت این بازیکن 

به هدر رفته است.
 پرسپولیس برابر سه مدعی قهرمانی 

بازنده شده!
 پرسپولیس می تواند جلوی تیم های پایین 
جدول برنده شود ولی نباید مقابل مدعیان قهرمانی 
بازنده از زمین بیرون بیاید. شکست در این بازی های 
۶ امتیازی مانع قهرمانی تیم می شود. با این شکلی که 
پرسپولیس بازی می کند ممکن است جلوی تیم های 
متوسط هم به مشکل بخوریم. یکی از دالیل ناکامی 
پرسپولیس بیرون ماندن سیدجالل حسینی است، 
بازیکن مسئولیت پذیری که می تواند به خوبی تیم 
را درون زمین رهبری کند. من معتقدم کریم باقری 
به عنوان دستیار ایرانی گابریل کالدرون باید به این مربی 
آرژانتینی کمک کند. اگر کالدرون هم نخواست، باقری 
باید جسارت به خرج دهد و در برنامه های تیم مداخله 
کند. متاسفانه کالدرون با اشتباهاتی که می کند، 
امتیازات مهمی را از دست داده و پرسپولیس نسبت 
به فصول اخیر شروع ضعیفی داشته که با ادامه آن، 

قهرمانی از دست خواهد رفت.

ضیا   عربشاهی: 
پرسپولیس  نباید

  به  مدعیان  ببازد!
15ورزش یکشنبه 
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شاید رفتن ناگهانی سخندان از داوری جهانی خیلی عجیب 
و دور از انتظار باشد، ولی این داور که پا به سن گذاشته بود، 
احتماال با نامه ای از سوی AFC  از فهرست داوران بین المللی 
ایران کنار گذاشته شده است. رفتن او می تواند منطقی باشد 
ولی شکل رفتن است که باعث می شود همگان از جدایی این 
داور قدیمی که سابقه قضاوت ۱۵ ساله بین المللی دارد، تعجب 
کنند. هدایت ا... ممبینی به عنوان رئیس کمیته داوران باید 
فضایی حاصل کند که امثال سخندان در یک بازی مهم از داوری 
بروند یا اگر در برهه ای که وقت خداحافظی آن داور رسیده بازی 
مهمی وجود نداشته باشد، از این داور در دیدارهای پر تماشاگر 
تجلیل شود و با عزت و احترام و به زیبایی از قضاوت کنار برود 
که این موضوع در مورد سخندان و بسیاری داوران دیگر رعایت 
نشد. من شنیده ام ممبینی موضوع رفتن سخندان از داوری را 
در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح کرده است. چنین 
اتفاقی اگر رخ داده باشد، جای تاسف دارد چون رئیس کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال باید اختیار تام داشته باشد و بتواند از 
استقالل این کمیته دفاع کند. داوری یک تخصص است و رئیس 
کمیته آن باید درباره تصمیماتی که می گیرد، به تنهایی جوابگو 
باشد. مطرح کردن بحث برکناری یک داور بین المللی نباید در 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح شود که انجام چنین کاری 
یک فاجعه است. رئیس کمیته داوران باید بتواند دستیاران 
کارآمدی در کمیته خود داشته باشد، افرادی که بتوانند به 
او کمک فکری کنند و نقش سمبلیک نداشته باشند.اگر این 
اتفاق رخ دهد، قطعا در چیدمان داوری، بازی های لیگ و جام 
حذفی و همچنین دپارتمان داوری بهترین اتفاق ها رخ می دهد.

مهم ترین مسئولیت ممبینی این است که برای داوران ایجاد 
امنیت کند. داوران بین المللی ما در خارج از کشور قضاوت های 
بسیار بهتری را ارائه می کنند چون امنیت دارند ضمن اینکه 
ممبینی می تواند با برگزاری کالس های استعدادیابی از 
مستعدان استفاده بیشتری کند و زمینه پیشرفت داوری را 
فراهم آورد. اگر هدایت ا... ممبینی دنبال پیشرفت در امر قضاوت 
است باید سیستم مدیریتی بسیار مقتدری داشته باشد. کاری 
کند که موضوع قضاوت فوتبال ایران رو به جلو باشد و به عقب 
نرویم. همکاری با AFC باید به بهترین شکل باشد و کاری 
کنیم تا اعتبار داوران ما افزایش پیدا کند. ضمن اینکه برگزاری 
کالس های توجیهی برای داورانی که قضاوت های مناسبی 

ندارند الزامی است.

اندر احواالت خط خوردن  »سخندان« 
یـادداشــــت

     تسنیم: پایگاه خبری »توتومرکاتووب« ایتالیا مدعی شده 
است که باشگاه تراکتور تبریز نسبت به جذب حاتم بن عرفه بال 
فرانسوی سابق تیم های فوتبال لیون، مارسی، نیوکاسل، نیس، 
پاری سن ژرمن و رن تمایل دارد و به او حقوقی معادل ۱.8 میلیون 
یورو پیشنهاد داده است. بن عرفه 32 ساله که ۱۵ بازی و دو گل هم 
برای تیم ملی فرانسه به ثمر رسانده است، تابستان سال گذشته از 
پاری سن ژرمن جدا شد و به با قراردادی دو ساله به »رن« پیوست، 
اما در پایان فصل گذشته با توافق دوجانبه از این تیم جدا شد و 
در حال حاضر بدون تیم است. به این ترتیب او می تواند به عنوان 
بازیکن آزاد به هرتیمی که می خواهد ملحق شود. بن عرفه که دوران 
بازیکنی اش را سال 2004 در باشگاه لیون آغاز کرد، عالوه بر بازی 
به عنوان بال، توانایی بازی در پست هافبک هجومی هم دارد و از 
توانایی باالیی در دریبل زنی برخوردار است، البته دوران بازیکنی او 
تحت الشعاع مسائل حاشیه ای و بی انضباطی قرار گرفت و به همین 
دلیل بارها از سوی رسانه و البته سایر بازیکنان مورد انتقاد واقع شد. 

فوتبــالداخلــی

 آنتونیو کونته در نشست خبری پیش از بازی امشب 
یکشنبه تیم های فوتبال اینتر و یوونتوس در دربی ایتالیا، از 
مواجه شدن با سواالت تکراری درباره حواشی این بازی از جمله 
درخواست هواداران یوونتوس برای حذف ستاره او در محوطه 
بیرونی ورزشگاه آلیانتس تورین، عصبانی شد و در نهایت با 
نارضایتی سالن کنفرانس را ترک کرد. او اما پیش از خروجش به 
تعدادی از سواالت خبرنگاران پاسخ داد و آن دسته از هواداران 
یوونتوس را که میراثش در این تیم شامل 3 قهرمانی متوالی 
)20۱۱ تا 20۱4 به عنوان مربی( را نادیده گرفتند، احمق 
توصیف کرد. کونته درباره رویارویی با تیمی که مهمترین 
افتخارات دوران بازیکنی و مربیگری اش را در آن کسب کرده 
است، گفت: این یک بازی میان دو تیمی است که اکنون صدر 
جدول سری A را در اختیار دارند. این دو تیم هایی هستند که تا 
االن بهتر از سایرین کار کرده اند اما ما هنوز در هفته هفتم لیگ 
هستیم و عیار واقعی تیم ها با گذر زمان مشخص می شود و به 
همین دلیل هم هست که من همیشه می گویم برای حرف زدن 
درباره انگیزه ها و جاه طلبی مان خیلی زود است. چیزی که ما 
می توانیم از بابت آن مطمئن باشیم این است که این دربی ایتالیا 
یک بازی بزرگ است که هر کسی می  خواهد آن را تماشا کنند. ما 
باید انگیزه، اشتیاق و شهامت بازی در چنین مسابقاتی را داشته 
باشیم. هر بازی یک قدم دیگر در مسیر پیشرفت است که این 
مسیر شامل باخت مان مقابل بارسلونا هم می شود چون به نظر 
من در آن بازی ما کارمان را درست انجام دادیم و پی بردیم که 
چه چیزهایی را باید تغییر دهیم. سرمربی اینتر درباره تقاضای 
۱۵ هزار هوادار یوونتوس برای حذف ستاره او از روی پیاده روی 
مشاهیر محوطه بیرونی ورزشگاه آلیانتس تورین و ردشدن آن از 
سوی آندره آ آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس هم گفت: متاسفم که 
آنیلی در این ماجرا مداخله کرد، چون این فقط علنی کردن یک 
پیشنهاد بی شرمانه است. او فقط به یک حرکت که نشان دهنده 
جهالت، بی سوادی و عدم درک ارزش هاست توجه نشان داده 
است. من حتی نمی خواهم درباره این موضوع صحبت کنم 
اما شما رسانه ها باعث می شوید که چنین مسائل و آدم های 
احمقی در کانون توجه قرار بگیرند. این ها هوادار نیستند، مشتی 
نادان هستند. من ۱0 روز پیش به هواداران پیام دادم و گفتم 
که ما خوشبختیم که درگیر بهترین ورزش دنیا هستیم و باید 
الگوساز باشیم، ارزش های مثبت را تقویت کنیم و برای فوتبال 
بازی کردن اشتیاق داشته باشیم. فوتبال ورزش است نه جنگ 
اما بعضی اوقات مردم این را فراموش می  کنند. فوتبال ورزشی 
است که باید ارزش های مثبت انسانی را منعکس کند نه نفرت 
یا خشونت و اگر روزی فوتبال چنین هدفی نداشته باشد، من 

اولین نفری هستم که از آن خارج می شوم.

بیــنالــملل

آرمان ملی: تیم ملی والیبال کشورمان  در 
چهارمین دیدار خود در رقابت های جام جهانی 
والیبال به مصاف تیم استرالیا رفت و موفق شد این 
تیم را با نتیجه سه بر یک شکست دهد. دو تیم از 
ابتدای سال ۹8 بازی های زیادی با هم انجام داده اند 
و احتماال باید در رقابت های انتخابی المپیک هم 

با هم بازی کنند.  
 ست اول 

در اولین امتیاز، عبادی پور با یک سرویس خوب 
باعث شد تا تیم استرالیا در دریافت توپ دچار 
مشکل شود و این امتیاز به ایران داده شود. در ادامه 
تیم استرالیا سه امتیاز متوالی را کسب کرد اما امیر 
غفور توانست اختالف را به یک برساند. سپس 
سرویس خوب غفور با پایپ عبادی پور همراه شد تا 
ایران ابتدا به امتیاز 4 و در ادامه با دفاع عالی مجرد، 
به امتیاز ۵ برسد. در ادامه هوشیاری کریمی باعث 
شد تا تیم ایران به امتیاز ۶ برسد. در نهایت ایران 
با سرویس خوب اسفندیار به امتیاز 8 رسید تا با 
حساب 8 بر ۶ برای وقت های استراحت فنی، دو 
تیم زمین را ترک کنند.سرویس دیدنی اسفندیار 
ایران را به امتیاز ۹ رساند. در ادامه این دیدار تیم 
ایران نمایش خوبش را ادامه داد و امیر غفور ایران را 
به امتیاز ۱۶ رساند تا ایران درحالی که سه امتیاز از 
حریفش پیش بود، زمین مسابقه را ترک کند. بعد از 

این وقت های استراحت، تیم ایران به بازی خوبش 
ادامه داد و بعد از اینکه تک دفاع کریمی ایران را به 
عدد ۱8 رساند، مربی تیم استرالیا درخواست وقت 
استراحت کرد. با این حال بعداز وقت استراحت این 
مجرد بود که برای ایران امتیاز گرفت. در نهایت 
اسپک غفوری روی پاس کریمی، به امتیاز 24 
رسید و به اوت رفتن سرویس تیم استرالیا هم به 
برنده شدن تیم ایران در این ست با حساب 2۵ به 

22 منجر شد.
 ست دوم

این ست را تیم استرالیا خوب شروع کرد و ۵ بر 
دو پیش افتاد. تیم ایران نتوانست در شروع این ست 
خوب کار کند و این مساله باعث شد اختالف دو تیم 
نسبتا قابل توجه باشد و در نهایت استرالیا روی 
اشتباه کریمی با حساب 8 بر ۵ به عنوان برنده زمین 
بازی را برای استراحت ترک کرد. بعد از وقت های 
استراحت فنی، بازی کماکان به سود استرالیا بود 
و اشتباهات تیم ایران در حمله و دفاع باعث شد تا 
بازی ۱2 به ۷ به سود استرالیا شود. در این میان 
غفور ایران را به عدد 8 رساند، ولی این امتیاز دوامی 
نداشت و بالفاصله امتیاز بعدی به سود استرالیا 
شد.در نهایت ویلیامز موفق شد استرالیا را ۱۶ به 
۱0 و به عنوان برنده راهی وقت های استراحت فنی 
دوم کند. عملکرد خوب تیم استرالیا در اواخر این 

ست هم ادامه داشت و ریچاردز 23 به ۱۷ تیمش را با 
یک سرویس پیش انداخت و در نهایت استرالیا 2۵ 

به ۱8 این ست را به سود خود کرد.
 ست سوم 

این ست پایاپای آغاز شد و سرویس خوب غفور 
کار را سه بر سه کرد و در ادامه اسفندیار توانست 
در یک رالی جذاب، ایران را به امتیاز 4 برساند. 
دفاع خوب استرالیا باعث شد تا ۶ بر 4 از ایران پیش 
بیفتند ولی حرکت خوب مجرد در نهایت کار را به 
تساوی کشاند.در ادامه کریمی توانست با یک پاس، 
غالمی را صاحب فرصت کند و او با یک ضربه دقیق، 
ایران را ۱0 به ۹ پیش انداخت.دفاع خوب مجرد 
باعث شد ایران ۱2 به ۱۱ از حریفش پیش بیفتد. 
در ادامه این مصاف پایاپای، غالمی، ایران را ۱۶ به 
۱۵ پیش انداخت تا دو تیم برای استراحت فنی، 
زمین را ترک کنند. بعد از وقت های استراحت 
مسعود غالمی ایران ۱8 به ۱۶ پیش انداخت تا 
مربی استرالیا درخواست وقت استراحت کند؛ 
ولی این وقت استراحت هم برای استرالیا مثمر 
ثمر نبود تا ابتدا غفور ایران را به امتیاز ۱۹ رساند و در 
ادامه اشتباهات تیم استرالیا باعث شد تا شاگردان 
کوالکوویچ 2۱ به ۱8 پیش بیفتند.در ادامه دفاع 
خوب مجرد ایران را به عدد 22 رساند و در نهایت 
اسپک عالی اسفندیار باعث شد تا ایران 2۵ به ۱8 

این ست را به سود خود کند.
 ست  چهارم 

تیم ایران این ست را برتر آغاز کرد و عملکرد 
بهتری را ارائه داد و خیلی زود ۶ بر 2 از حریفش 
پیش افتاد و در نهایت ایران 8 بر 3 و به عنوان برنده 
برای استراحت، زمین را ترک کرد. در ادامه برتری 
تیم ایران در جریان بود و عبادی پور ایران را ۱۱ به 
۶ پیش انداخت. این روند در نهایت منجر به این شد 
که ایران ۱۶ به ۱3 از حریفش پیش بیفتد و دو تیم 
برای استراحت، زمین را ترک کنند. در ادامه این 
ست تیم استرالیا بهتر کار کرد و موفق شد اختالف 
را به یک امتیاز برساند. رقابت پایاپای دو تیم ادامه 
داشت و دو تیم در امتیاز 23 برابر شدند. بعد از این 
اتفاق کوالکوویچ درخواست وقت استراحت فنی 
کرد. بعد از وقت استراحت فنی، بازی پایاپای دنبال 
شد و دو تیم در امتیاز 2۵ باهم برابر بودند که غفور 
ایران را به امتیاز 2۶ رساند و در نهایت دفاع عالی 
مجرد ایران را به امتیاز 2۷ رساند تا ایران 2۷ به 2۵، 

این ست را هم پیروز شود.
 صحبت سرمربی 

ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال 
ایران، درباره پیروزی سه بر یک تیمش مقابل 
استرالیا گفت: بازی سختی مقابل استرالیا داشتیم. 
خصوصا در ست چهارم بازی خیلی سختی را 
مشاهده کردیم که در نهایت به سود ما تمام 
شد. استرالیایی ها امروز خیلی خوب سرویس 
زدند. به خصوص در ست دوم که ما نتوانستیم 
سرویس های پر قدرت آنها را مهار کنیم. وی با بیان 
اینکه در ادامه بازی، وضعیت را تغییر دادیم. در 
ست چهارم اشتباهات تیم حریف و توپ هایی که 
آنها بیرون زدند، خیلی به ما کمک کرد تا بر بازی 
مسلط شویم و از حریف پیش بیفتیم. خوشحالیم 
که در نهایت سه بر یک پیروز شدیم، گفت: ما امروز 
برد خوبی به دست آوردیم که سه امتیاز مهم برای ما 
به همراه داشت. در این دیدار هم فرصت بیشتری به 
بازیکنان جوان مان دادیم که بتوانند تجربه بیشتری 
کسب کنند و عملکرد خوبی داشتند که از این بابت 

خیلی خوشحالم.
 بهترین بازیکن 

امیر غفور، پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران 
توانست ۱8 امتیاز به تنهایی کسب کند و عنوان 
امتیازآورترین بازیکن ایران را به خود اختصاص 
دهد.میالد عبادی پور موفق به کسب ۱۶ امتیاز 
شد.در تیم استرالیا هم الکساندر ویلیامز توانست 
۱۹ امتیاز برای تیمش کسب کند، اما نتوانست مانع 

شکست تیمش مقابل ایران شود.

سالسوم
aشماره558 r m a n m e l i . i r

مائوریتزیو ساری که شاگردانش در حساس ترین دیدار از 
هفته هفتم سری A ایتالیا در ورزشگاه جوزپه مه آتزا مهمان 
اینتر صدرنشین هستند، با حضور در کنفرانس خبری پیش 
از این بازی در خصوص وضعیت تیمش گفت: بازی سختی 
مقابل تیمی قدرتمند خواهیم داشت. هیچ تیمی اما از پیش 
برنده نیست. من تنها دو تیم قدرتمند را می بینم که قرار 
است مقابل هم صف آرایی کنند. بازی در چنین دیدارهایی 
حس فوق العاده ای دارد. اینتر تیم کاملی است که در حمله 
خیلی خوب است. به نظر بازی زیبایی  خواهد شد. سرمربی 
ایتالیایی راه راه پوشان تورین که تیمش در حال حاضر با دو 
امتیاز کمتر نسبت به اینتر در رده دوم جدول رده بندی سری 
A ایتالیاست، تصریح کرد: باید پیشرفت خود را نشان دهیم. 
میانگین بازپس گیری توپ ما نسبت به چند بازی بهتر شده 

و روی این موضوع تمرکز کرده ایم.

هیچ تیمی از پیش برنده  نیست
جان لوئیجی بوفون در گفت گو با »اسپورت ویک« 
در خصوص چهره هایی که او از آنها الگوبرداری کرده، 
اظهارداشت: در صدر این لیست بدون شک الکس زاناردی 
قرار دارد. الکس زاناردی،  راننده پیشین فرمول یک است که 
به خاطر تصادفی در سال 200۱ هر دو پایش را قطع کردند، اما 
در ادامه با خودروی مخصوص به مسابقات برگشت. او حتی با 
وجود معلولیت موفق شد در بازی های المپیک در مسابقات 
ویلچر ریسینگ به عنوان قهرمانی و مدال طال برسد. وی در 
تمجید از قهرمانان نامدار تنیس جهان اظهارداشت: فدرر 
تنیسوری فوق العاده باکالس است، نادال با سختکوشی 
و جاه طلبی مداوم برای پیشرفت، خودش را هم سطح 
مستعدترین تنیسور تاریخ نگه داشته است. مقایسه مسی و 
رونالدو هم روشن است، درست مثل اینکه لیونل مسی، فدرر 

است، رونالدو شبیه به نادال است. 

»فدرر«  فوق العاده باکالس  است
احمد جمشیدی سخنگوی باشگاه ذوب آهن در مورد 
شکست دو بر صفر مقابل سپاهان گفت: در این بازی ذوب آهن 
بازی روان و خوبی را به نمایش گذاشت و ما از نحوه بازی 
بازیکنان تیم ذوب آهن و عملکرد کادر فنی راضی هستیم. 
ضمن اینکه ما به هیچ عنوان مستحق باخت مقابل سپاهان 
نبودیم. وی افزود: آنچه در این بازی ما را آزار داد نحوه قضاوت 
داوری بازی بود که باعث شد حق ما ضایع شود. ما در این 
بازی به عقیده کارشناسان داوری یک پنالتی مان دیده نشد 
و گل صحیح ما را هم مردود اعالم کردند آیا اینکه ما پنالتی 
طلبکار باشیم امتیازی به ما داده می شود و سودی به ما دارد. 
ما از این داور به فدراسیون شکایت کرده ایم. وی در مورد 
شایعه جانشینی مهدی رجب زاده به جای علیرضا منصوریان 
در تیم ذوب آهن گفت: این شایعه تکذیب می شود و اصال 

صحت ندارد.

برکناری منصوریان صحت ندارد

غیبت »محمدی«  و »ترکان« 
در مسابقات کشوری

خارجازمستطیلسبز

ایسنا: رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور در 
حالی به پایان رسید که سرمربی تیم ملی و مجید ترکان 
در کمیته فنی این رقابت ها حاضر نشدند. رقابت های 
کشتی آزاد قهرمانی کشور در بیرجند برگزار شد و با 
معرفی نفرات برتر به پایان رسید.فدراسیون کشتی 
عسکری محمدیان، مجید ترکان، حسن حمیدی، 
غالمرضا محمدی، بهروز یاری و ابراهیم مهربان را 
به عنوان اعضای کمیته فنی این رقابت ها انتخاب کرده 
بود، اما از میان این نفرات غالمرضا محمدی سرمربی 
تیم ملی کشتی آزاد و مجید ترکان در کمیته فنی این 
رقابت ها حضور نداشتند. دالیل غیبت سوال برانگیز 
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی در کمیته فنی این 

رقابتها مشخص نیست.

خــبــر

مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
برای برگزاری 2 بازی با کامبوج و بحرین در مرحله 
دوم مقدماتی جام جهانی 2022 قطر بازیکنان زیر 
را به اردو دعوت کرد. علیرضا بیرانوند )پرسپولیس 
تهران( محمد رشید مظاهری )تراکتورتبریز( 
پیام نیازمند )سپاهان اصفهان( سیدمجید 
حسینی )ترابوزان اسپور ترکیه( محمدحسین 
کنعانی زادگان )پرسپولیس تهران( مرتضی 
منصوری )سپاهان اصفهان( میالد محمدی )خنت 
بلژیک( محمد نادری )پرسپولیس تهران( رامین 
رضاییان )الشحانیه قطر( مرتضی پورعلی گنجی 
)العربی قطر( سیاوش یزدانی )استقالل تهران( 
امید ابراهیمی )یوپن بلژیک( احسان حاج صفی 
)تراکتورتبریز( علی کریمی )استقالل تهران( 
للهی )پرسپولیس تهران( مسعود  احمد نورا
شجاعی )تراکتورتبریز( وحید امیری )پرسپولیس 
تهران( اشکان دژاگه )تراکتور تبریز( محمد محبی 
)سپاهان اصفهان( کریم انصاریفرد )السیلیه قطر( 
مهرداد محمدی )آوس پرتغال( سردار آزمون 
)زنیت سن پترزبورگ روسیه( مهدی طارمی 
)ریوآوه پرتغال(. در قیاس با اردوی قبلی تیم ملی 
که برای بازی با هنگ کنگ برگزار شد بازیکنان 
شاخصی مانند سیدحسین حسینی و وریا غفوری 
)استقالل تهران( علیرضا جهانبخش )برایتون 
انگلیس( و اللهیار صیادمنش )استانبول اسپور 
ترکیه( از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شده اند و سه 
بازیکن سپاهان صدرنشین لیگ برتر )پیام نیازمند، 
مرتضی منصوری و محمد محبی( در کنار مهرداد 
محمدی که او هم در فصل نقل و انتقاالت از سپاهان 
به تیم آوس پرتغال لژیونر شد و اکنون ستاره این 

تیم محسوب می شود جایگزین این نفرات شده اند.

اسامی تیم ملی، آمار  و  ارقام 

برتری 3 بر یک در جام جهانی  والیبال 

  ایران  با  پیروزی  مقابل 
استرالیا  به  برزیل  رسید

مدیرعامل پرسپولیس فسخ قرارداد بازیکن خارجی تیمش 
را تکذیب کرد. محمدحسن انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس پیش از دربی امیدها اظهارکرد: قبل از دربی امیدها به 
تمرینات رفتم و به بازیکنان دلگرمی دادم. ما می دانیم که مربیان 
و بازیکنان پایه یازده ماه است که دریافتی نداشته اند و باید حق 
و حقوق آنها را داد و بنده هم قول دادم این اتفاق رخ دهد. امروز 
هم بعد از بهشت زهرا)س( و خاک سپاری مرحوم کاشانی به محل 
دربی امیدها آمدیم تا دلگرمی و نقطه امیدی برای بازیکنان 
باشد. برای آکادمی برنامه هایی داریم و برنامه ریزی ها در حال 

انجام است.
  تغییرات 

وی افزود: در مجموع تصمیم به تغییرات در کادر فنی امید 
گرفته شد و آقای منصور هاشمی، سرمربی فصل گذشته تیم 

جوانان پرسپولیس که این فصل دستیار آقای حاللی بودند با 
نظر مسئوالن آکادمی و تصمیم ما  جایگزین حاللی شده اند. 

امیدواریم تیم امید پرسپولیس بتواند نتایج بهتری بگیرد 
و در جدول جایگاه بهتری داشته باشد. این تیم باید در نیم 

فصل تقویت شود.
  عملکرد

او درباره عملکرد پرسپولیس گفت: تیم در مشهد 
خوب بازی کرد ولی دقیقه ۹3 غافلگیر شد. 
آقای کالدرون نیاز به زمان دارند و باید به مربی 
فرصت داد تا بتواند برنامه های خود را پیاده کند. 
پرسپولیس مشکل گلزنی دارد و این هم با تالش 
و برنامه ریزی حل می شود. علیپور خوب بازی 
کرد و تالش زیادی داشت. او سرمایه پرسپولیس 

است و باید حمایت شود. علیپور نیاز به یک گل دارد تا با فشار 
روحی کمتری به میدان برود. اگر پای او به گل باز شود عملکرد 

بهتری هم خواهد داشت.
  جذب مهاجم

مدیرعامل پرسپولیس درباره جذب مهاجم گفت: لیست 
بزرگساالن تیم پر است و امکان جذب بازیکن وجود ندارد و فسخ 
قرارداد با بازیکنی هم منجر به خالی شدن لیست نمی شود 
اما تالش خواهیم کرد که در نیم فصل، طبق نظر سرمربی، 
تیم را در بخش حمله تقویت کنیم. وی در خصوص فسخ 
قرارداد با جونیور تصریح کرد: بحثی درباره فسخ قرارداد 
با جونیور مطرح نبوده است. او قرارداد دارد و سرمربی 
است که درباره هر بازیکنی تصمیم می گیرد و 
باشگاه هم درباره بازیکنان طبق نظر مربی 
عمل می کند. انصاری فرد در پایان گفت: 
برای توافق با آقای برانکو بر سر مطالبات 
ایشان و دستیارانشان صحبت هایی با 
وکیل ایشان داشته ایم و این مباحث 

ادامه دارد.

انصاری فرد:
 قرار نیست  قرارداد »براندائو« فسخ  شود 

  علیپور نیاز به یک گل دارد 

محمدفنایی
کارشناسداوری

آرمان ملی: وضعیت تیم ملی امید آن هم 
در شرایطی که قرعه کشی رقابت های انتخابی 
المپیک انجام شده با جدایی فرهاد مجیدی، 
بغرنج شد. صالحی امیری از عدم دخالت جهت 
انتخاب سرمربی گفت و البته فدراسیون فوتبال 

هم سرمربی خود را انتخاب کرد. 
   نظر صالحی امیری

کادرفنی تیم ملی امید بر عهده فدراسیون است 
و ما در این رابطه دخالتی نداریم؛ اما قرار است جلسه 
مشترکی را در هفته جاری با تاج داشته باشیم. رضا 
صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک صبح 
شنبه در حاشیه مراسم خاکسپاری، جعفر کاشانی، 
پیشکسوت فوتبال ایران اظهارکرد:  آقای کاشانی 
دلسوز بود. همه کسانی که در ورزش ایران قبل 
و بعد از انقالب بودند از ایشان به نیکی و پاکی یاد 
می کنند. هیچ وقت از مسیر حق و اخالق خارج نشد. 
آن چیزی که اهمیت دارد این است که نسل جدید 
بدانند که برای تداوم حیات ورزش ایران باید از 
امثال جعفر کاشانی خوشنامی را یاد بگیرند. او ادامه 
داد: همه ما خواهیم رفت، آن چیزی که می ماند، 
اخالق و معرفت و انسانیت است و جعفر کاشانی 
یکی از پرچم داران اخالف، فضیلت و معرفت بود. 

صالحی امیری درباره وضعیت تیم ملی امید هم 
بیان کرد:  اینجا مراسم خاکسپاری است و جای 
این صحبت ها نیست ولی 3 نکته کلیدی درباره 
تیم ملی امید وجود دارد. اوال انتخاب سرمربی و 
کادر فنی بر عهده فدراسیون است و ما در این 
رابطه دخالتی نداریم. نکته دوم به حمایت های 
مالی برمی گردد. هم ما و هم وزارت ورزش و هم 

فدراسیون همکاری می کنیم. نکته سوم هماهنگی 
بین ما، فدراسیون و وزارت ورزش است. این هفته 
جلسه مشترکی را با آقای تاج برگزار می کنیم. 
سیاست رسمی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک 
و فدراسیون فوتبال حمایت همه جانبه از تیم ملی 
امید برای صعود به المپیک است تا ما بتوانیم به این 
خواسته مردم پس از 4 دهه پاسخ مثبت بدهیم. 

وی ادامه داد: تالش می کنیم این هفته جلسه سه 
جانبه مشترکی داشته باشیم، اما درباره سرمربی و 
کادرفنی نه ما و نه وزارت ورزش مداخله مستقیم 
نخواهیم داشت. مگر در بقیه فدراسیون ها ما برای 
انتخاب سرمربی دخالت می کنیم؟ تیم ملی امید هم 
یکی از اینهاست که ما باید حمایت و هدایت کنیم 
تا بدرخشد. من خبر دارم که آقای تاج و فدراسیون 
در تالش  است تا پاسخی برای مسائل شان پیدا 
کنند. سیاست رسمی ما و وزارت ورزش حمایت 
قطعی و همه جانبه از تیم ملی امید برای صعود به 

المپیک است.
   استیلی سرمربی شد

حمید استیلی پس از برگزاری جلسه ای در 
فدراسیون فوتبال سرمربی تیم ملی امید شد. او 
در حالی این سمت را بر عهده گرفت که از یکسال 
و نیم قبل تاکنون به عنوان مدیر تیم ملی امید 
فعالیت می کند. اختالفات مجیدی و استیلی 
یکی از عوامل کناررفتن بازیکن سابق آبی ها از 
مربیگری این تیم بود. به رغم تایید خبر از سوی 
برخی از مسئوالن، فدراسیون فوتبال تا لحظه 
انتشار این خبر، به طور رسمی این انتخاب را اعالم 

نکرده است.

صالحی امیری در انتخاب سرمربی دخالت نمی کنیم
استیلی سرمربی تیم ملی المپیک شد؟!
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طی چند ماه گذشــته اخبار متعددی پیرامون عملکردها و 

کنشگری های فعاالن سیاسی در راستای انتخابات مجلس 

که در اســفندماه برگزار خواهد شد، شنیده شده و هر کسی 

از ظن خود اظهاراتــی را پیرامون حضور حداکثری مردم در 

انتخابات، وحدت و انسجام ملی و... بیان کرده است. این در 

حالی است که بسیاری از ما عادت کرده ایم موسم انتخابات که 

نزدیک می شود جریانات معتدل و میانه رو برای کشاندن مردم 

پای صندوق های رای و امیدوار ساختن آنان برنامه هایی مثل 

گفت وگوی ملی را کلید بزنند. یادمان نمی رود که حدود یک 

ماه پیش تعدادی از اصالح طلبان به دیدار وزیر کشور رفتند و 

پس از آن از تمایل خود برای دیدار با اعضای شورای نگهبان 

ســخن گفتند. با این حال اکنون نیز آقای محمدرضا عارف 

بحث گفت وگوی ملی را مطرح و ابراز داشته که جریان های 

سیاسی در راستای انتخابات بر میثاق  نامه گفت وگوی ملی 

توافق کنند. هر چند به نظر می رسد گفت وگوی ملی به این 

آســانی ها ممکن نشــود یا به نتیجه ملموس نرسد. چرا که 

مساله اساسی در باب انتخابات این نیست که آقای عارف با 

برخی علمای قم، وزیر کشور یا شماری از اصولگراها بنشیند 

و صحبت کند. صد البته که در دیــدار آقای عارف با بزرگان 

صحبت از همدلی، وحدت و پر کردن شــکاف ها، یکدستی 

و یکپارچگی در مقابل دشمن می شود. باید توجه داشت که 

سخنان کلی از این دست استقبال دلواپسان و جبهه پایداری 

را به همراه خواهد داشت و از آن حمایت می کنند. چون در 

حقیقت معنی این حرف ها این است که اصالح طلبان در هر 

صورت به هر شــکل در انتخابات شــرکت می کنند. این در 

حالی است که در این میان گمشده، مشکل و معضل اصلی، 

مطالبات رای دهندگان و بدنه اجتماعی اصالح طلبان هستند 

که به وسیله عملکردی از این دست که مورد وثوق دلواپسان 

قرار می گیرد و مجموعه عملکرد فراکسیون امید، نسبت به 

شرکت در انتخابات نگاه دیگری دارند. اگر امیدی می رفت که 

بخواهند در انتخابات شرکت کنند، آقای روحانی با اظهارات 

اخیرش تیر خالص را به آنها شلیک کرد. آقای عارف باید به 

واقعیت ها توجه بیشتر نشان دهد که اگر صحبت از وحدت 

ملی، گفت وگوی ملی و آشتی ملی می شود، باید برای پاسخ به 

مطالبات آن ۲۴میلیون که در دوره های گذشته در انتخابات 

شرکت کرده و باعث گرمی آن شده اند، تحرک بیشتری نشان 

دهد تا اگر قهری با صندوق رای ایجاد شده، ناراحتی را کنار 

گذاشته و مثل انتخابات دوره گذشــته در این انتخابات نیز 

مشارکت کنند. اگر این شرایط ادامه داشته باشد دیگر هیچ 

سیاست ورزی نمی تواند چشمان خود را بر واقعیت ها ببندد. هر 

اندازه هم که اصالح طلبان از این دست ادبیات مثل گفت وگوی 

ملی و وحدت ملی استفاده کنند، بدون پاسخ به مطالبات بدنه 

اجتماعی شان، تاثیری روی کســانی که احساس نارضایتی 

دارند، نخواهد گذاشت. در نتیجه آقای عارف به عنوان رئیس 

فراکسیون امید، می تواند با شورای نگهبان و سران اصولگرا 

وارد این گفت وگو شوند تا حداقلی از چهره های شناسنامه دار 

اصالح طلبان وارد انتخابات شوند. اینها مسائل مهمی است 

که می تواند سرنوشت انتخابات را برای انتخابات رقم بزند نه 
شعارهای کلی مانند گفت وگوی ملی در قم یا تهران.

شهادت امام حسن مجتبی )ع( را تسلیت می گوییم

صفحه3

»آرمان ملي« از تغییر موسمي
  مواضع پایداري ها گزارش مي دهد

حمیدرسایی
 موافق ورود زنان
 به ورزشگاه ها!

»آرمان ملی«    از  اعتراض 
خانواده های مبتالیان گزارش می دهد 

قول  وزیر   بهداشت 
برای درمان حادثه 

دیدگان لردگان

    عکس: آرمان ملی/ حجت سپهوند
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واکنش عبدالمهدی به بیانیه مرجعیت دینی 
درباره اتفاقات عراق

  لغو ممنوعیت آمدوشد 
در بغداد 

 رمضان زاده درباره نتیجه شکایت 
رفیق دوست در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

تبرئه شدم! 

 نخستین نشست بررسی سیاست های قانونگذاری

مجلس مبنای قانونگذاری 
است، نه نهادهای دیگر

علی بیگدلی درگفت وگو با»آرمان ملی«: 

 جانسون هم سقوط می کند؛

مثل ترزا   می
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  صفحه6

محمدصادق جوادی حصار در گفت وگو با 
»آرمان ملی« مطرح کرد 

 شعار جوانگرایي؛ 
 پوشش به 
 میدان آمدن 
خود قالیباف

 سهیال جلودارزاده در گفت وگو با »آرمان ملی«:

نگاه عاشورایی به خشونت عليه زنان

در مسیر توسعه بهره گیری از تمامی سرمایه های انسانی به عنوان 

یک الزام شناخته می شود که مهم ترین راه برای بهبود و ارتقای سطح 

سرمایه انسانی، توانمندسازی آنهاست تا بدین وسیله نه تنها حس 

اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری در منابع انسانی شکل بگیرد بلکه 

این منابع به مزیت دائمی برای توسعه و عمران کشور بدل گردند. 

در این راستا، زنان بخش قابل توجهی از سرمایه های انسانی کشور 

را تشکیل می دهند که با توانمندسازی زنان می توان به یک اصالح 

اجتماعی دســت یافت و سایه خشــونت را از زنان به عنوان نیمی 

از جمعیت و مادر نیمه  دیگر جمعیت، برداشــت تا ضمن افزایش 

مشارکت اجتماعی زنان در سطح جامعه که الزمه توسعه و پیشرفت 

هستند بتوان تربیت نســلی سالم و ســازنده را برای آینده کشور 

داشت. بر این اساس، به منظور تحقق برنامه های توانمندسازی زنان 

تأمین امنیت و منع خشونت علیه آنها به عنوان یک الزام شناخته 

می شود. تا حقوق تضییع شده زنان در برابر مخاطرات و آسیب های 

اجتماعی تأمین گــردد و امکان بهره مندی شایســته و کارآمد از 

این سرمایه های انسانی در مســیر اعتال و توسعه خانواده، جامعه و 

کشور فراهم گردد. این باور و یقین که زنان توانمند می توانند سهم 

و نقش قابل توجهی در گردش چرخ توســعه کشور داشته باشند 

هم اینک در کشورهای اســالمی مورد پذیرش و تأیید قرار گرفته 

اســت به طوری که در کنفرانس مبارزه علیه خشونت زنان که در 

بغداد باحضور نمایندگان ده ها کشور مسلمان برگزار شد، برنامه ها 

و دستاوردهایی که کشورهای اسالمی در راستای منع خشونت و 

مبارزه علیه عوامل شکل دهنده و ترویج دهنده خشونت علیه زنان 

داشتند مطرح گردید که با توجه به اشــتراکات ارزشی، مذهبی و 

فرهنگی این کشورها می توان به عنوان یک الگوی موفق در میان 

جوامع اسالمی به شایســتگی از آنها بهره برد. در همین راستا، به 

عنوان نمونه در کشور عراق روز اول صفر را که مصادف با سخنرانی 

تاریخی حضرت زینب)س( در دربار یزید بود به یاد این بزرگ بانوی 

اسالم به نام روز اســالمی مبارزه علیه خشونت نامگذاری کرده اند. 

روزی که در آن حضرت زینب)س( به رغم مصائب و مصیبت های 

وارده با سرافرازی، استقامت و صالبت ستودنی توانست از اندیشه و 

آرمان های اسالم و شریعت و حقانیت جهاد عاشورایی امام حسین)ع( 

و یارانش دفاع کند. نامگذاری یک روز به موضوع زدودن خشونت 

علیه زنان می تواند اهمیت و ارزشمندی جایگاه زنان را دو چندان 

کند و با نمادسازی برای این موضوع اعتبار و هویت بخشی هرچه 

بیشتری به جایگاه زنان، مطالبات و حقوق آنها داد. باید درنظر داشت 

که اسالم نقش تمدنی در وارد کردن زنان در فعالیت های فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی داشته که تاریخ آن را به گواه اثبات می کند و در 

تبعیض هایی که علیه زنان بوده، برخالف آنچه اقلیتی بیان می کنند 

به هیچ وجه نمی توان هیــچ اتهامی را متوجه دین مبین اســالم 

دانست بلکه کوتاهی ها برخاسته از عملکرد سطحی و کم توجهی 

به موضوعات زنان در ســالیان متمادی بوده است که مطمئنا این 

نامگذاری همگام با کشورهای اسالمی می تواند دقت و توجه بیشتری 
را به سوی موضوعات مرتبط با تأمین امنیت زنان فراهم نماید.

سیده فاطمه ذوالقدر
نماینده مجلس دهم

بایدها و نبایدهای مدیریت   بحران در حادثه لردگان 

حادثه روستای چنارمحمودی لردگان توجه افکار عمومی داخلی و 

حتی رسانه های خارجی را برانگیخته است. در عین حال مسئوالن 

بخش های مختلف قضائی و اجرائی مانند وزیر بهداشت و همچنین 

نمایندگان مجلس در این زمینه ورود کالمی و عملی داشته اند. این 

حادثه از ابعاد مختلف قابل تحلیل است. اوال؛ وجود اینگونه حوادث 

می تواند نشان دهنده خأل نظارتی در یکی از حساس ترین بخش های 

نهادهای عمومی یعنی بهداشت و ســالمت افراد باشد. ما در این 

خصوص حوادث مشابهی از جمله خون های آلوده را قبال داشتیم. با 

لحاظ اخبار واصله گفته می شود که استفاده از یک سرنگ در رابطه 

با افراد مختلف بسترساز این حادثه اسفبار می باشد که موجب بروز 

ویروس اچ آی وی با معیاری ۲۰ برابر معیار متعارف یعنی قریب ۲۴ 

نفر در میان یک جمعیت هزار و ۵۰۰ نفری شده است که اگر بخش 

نظارت در اداره بهداشت و درمان شهرســتان لردگان به وظایف 

خود عمل می کرد ما امروز شاهد چنین چالشی نمی بودیم. ثانیا، 

این نوع حوادث که به گونه ای نشــان دهنده بحران های ناگهانی 

است، باید در چارچوب مدیریت بحران به محض انتشار این خبر 

مورد مدیریت قرار می گرفت. واکنش مقامات رسمی باید براساس 

واقعیات دارای استدالل معین و توجیهات واحد و مبتنی بر حقایق 

امر می بود. ظاهرا برخی از مقامات شهرســتان در واکنش به این 

حادثه و اعتراض مردم اشــاره داشــته اند که راه ورود این ویروس 

مرتبط با یک رفتار خاصی است که ظاهرا به نوعی ایشان درصدد 

رفع اتهام از اداره متبوعه بوده اند که اگر با تشکیل مدیریت بحران 

از همان ابتدا واکنش های رسمی را هماهنگ و همسان و متناسب 

می نمود، اعتراض قطعا بــا رویکرد منطقی تا بدین جا کشــیده 

نمی شد. ثالثا، از بُعد حقوقی باید به محض کشف حادثه با عنایت 

به اهمیت موضوع در سطح استان، مقامات قضائی ورود کرده و با 

انجام تحقیقات کارشناسی ازهمان ابتدا بستر ارتقای امید مردم را به 

توجه و واکنش مربوط به این موضوع فراهم می نمودند هرچند اشاره 

شده که مقامات قضایی مبادرت به اقدامات مرتبط با انجام تحقیقات 

نموده اند اما با عنایت به وسعت حادثه و واکنش های مردمی به نظر 

می رســد که باید در چارچوب قوانین موجود از طریق احاله این 

پرونده به تهران ارجاع شود و قضات متخصص با استفاده از جلب 

نظر کارشناسان، نسبت به مورد، تحقیقات مقدماتی را با جدیت آغاز 

کنند. رابعا، با مطالعه مجموع برآیند اعتراضات و افزایش و تعمیم آن 

به بخش وسیعی که موجب یک تحرک وسیع در منطقه شده است، 

نظام قضائی و مسئوالن استان باید با عنایت به این مطلب که وقتی 

در پی بروز این حادثه و شایعات مربوطه برخی از مقامات براساس 

وظایف محوله می بایستی پاســخگوی سواالت مردم باشند بدون 

هماهنگی مطالب مختلفی را مطرح کرده اند که نهایتا شعله اعتراض 

به حدی افزایش پیدا کرد که از جنبه محلی به سطح وسیعی دچار 

افزایش شد، با نوعی مدیریت از همان ابتدا در چارچوب روش های 

اداری، با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان قضائی، انتظامی 

حتی نمایندگان افراد معترض و نهایتا مسئوالن فرمانداری موضوع 

را با آسیب شناسی مورد مطالعه قرار می دادند تا مشخص گردد این 
حادثه چگونه به وجود آمده است. 

ادامه صفحه 7

علی نجفی توانا
حقوقدان- استاددانشگاه

  صفحه 5

نجابت کارگران   سبب 
سوءاستفاده شد

   وزرا تعهد دارند 30درصد 
   مدیریت ها با زنان باشد

   مگر شاخص خط فقر 
   به اعالم رسمي دولت نياز دارد؟

اثرات روانی عدم انتشار اخبار روستای چنارمحمودی

هر زمان که یک خبر ناگوار در جامعه منتشر می شود، طبیعتا آثار مخرب 

روانی روی ذهن مردم خواهد گذاشت. نمونه این اخبار را می توان در چند 

روز گذشته و در رابطه با روستای چنارمحمودی  و ابتالی برخی از اهالی این 

روستا به ویروس HIV مشاهده کرد. آنچه که در روزهای گذشته از اخبار 

مربوط به این روستا فقط شنیده ایم باعث ایجاد ترس و دلهره در جامعه شده 

است؛ در حالی که مسئوالن کشور از واکنش به این اخبار که به شکل وسیعی 

در شبکه های اجتماعی و بعضا به غلط و از سر بی اطالعی دست به دست 

می شود، پرهیز می کنند و هنوز هیچ کسی نمی داند اصل ماجرا چه بوده و 

این افراد چطور به بیماری ایدز دچار شده اند، حتی آمار دقیقی از مبتالیان به 

این ویروس منتشر نشده است. کار دشواری نبود که وزارت بهداشت و درمان 

با همکاری رسانه های رسمی کشور، در ابتدا به این خبر واکنش نشان می داد 

و با اطالع رسانی سریع و شفاف  ذهن جامعه را در رابطه با این اتفاق روشن 

می کرد، نه اینکه وقتی با حجم بسیار باالیی از اخبار منتشر شده در فضای 

مجازی و حقیقی روبه رو شدند، آن زمان وزیر بهداشت به این اخبار واکنش 

نشان دهد و از عملکرد مجموعه خود دراین رابطه دفاع کند، در حالی که کار 

از کار گذشته باشد. نکته دیگر دراین شرایط، ما فرصت اطالع رسانی درست 

و مفید را درباره بیماری HIV و موضوعات مرتبط با آن را از دست دادیم. اینکه 

چطور می شود که ویروس ایدز با یک دستگاه تست قند خون به افراد منتقل 

شود و در یک فاصله زمانی کوتاه این بیماری خودش را در افراد نشان دهد 

از نظر علمی مورد تایید نیست، در حالی که خیلی ها می گویند زمان تست 

قند خون قبل تر بوده و... که همه این گفته ها در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی است. زمانی که این مولفه ها در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند، ما با 

حجم وسیعی از نگرانی ها و دلهره ها در مواجهه با این اخبار روبه رو خواهیم 

شد. ایدز به دو شکل مسائل جنسی محافظت نشده یا استفاده از سرنگ  آلوده 

مشترک منتقل می شود و وقتی مردم روی این دو عامل تمرکز می کنند و 

چون اطالعات دقیقی از این اخبار ندارند، آن زمان اســت که جامعه یک 

برچسب غلط به مردم این منطقه می زند. باید منتظر باشیم که نهادهای 

ذی ربط درباره این اتفاق اظهارنظر کنند و مردم از قضاوت و انتشار اخبار 

مخرب در فضای مجازی خودداری کنند، چون این بزرگترین کمک به اهالی 

روستای چنارمحمودی است. هرچه در زمینه اطالع رسانی درست و رسمی 

تاخیر صورت بگیرد می تواند بار روانی مخرب تری را برای مردم این منطقه 

و کل کشور به همراه داشته باشد و ماندگاری این برچسب بیشتر خواهد 

شد، چون ما توان مدیریت فضای مجازی و انتشار اخبار غیرواقعی را نداریم 

و انتشار اخبار در فضای مجازی جلوتر از رسانه های رسمی ماست. متاسفانه 

یک رقابت ناخواسته در میان مردم در انتشار سریع تر اخبار بد و ناگوار به 

وجود آمده و اشکال این موضوع در عدم شناخت ما در کلیت خبر و انتشار آن 

در فضای بی   در و پیکر شبکه های اجتماعی است. در این شرایط باید اتفاقی 

که برای مردم این روستا رخ دهد توانمند سازی روانی اجتماعی مردم این 

منطقه است. هرچند که با ایدز هم می شود زندگی کرد، اما چون این بیماری 

درمان ندارد، طبیعتا روی زندگی عادی مردم تاثیر منفی می گذارد و مردم 

به مبتالیان به بیماری ایدز یک واکنش منفی نشان می دهند. مسئوالن نیز 

بدون هیچ  مالحظه ای پای کار بیایند و سریع تر با اخبار درست ذهن جامعه 

را در قبال این اتفاق تلخ روشن کنند و ادامه این روند با آثار مخرب و التهابات 

زیادی همراه خواهد بود. البته این کار راحتی نیست، چون این موضوع برای 

مردم آن منطقه بحران است و باید سریع تر موضوع به درستی اطالع رسانی 
و اقدامات روانی روی ذهن مردم روستا انجام شود. 

سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایروانی در دادگاه پرونده »گروه عظام«:

 قاچاقچی 
نیستم

من تحریم ها را با رشادت دور زدم! 

در خصوص تعریف و دایره شمول جرم سیاسی از ابتدای انقالب مورد مناقشه 

بوده است. بر اســاس اصل ۱68 قانون اساسی صراحتا اذعان داشته که جرائم 

سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه عمومی با حضور هیات منصفه رسیدگی خواهد 

شد. از همان سال ۱۳۵8 جرم مطبوعاتی تعریف شد. قانون مطبوعات با افت و 

خیزهای خاص خود نوشته شد هیات منصفه جرم مطبوعاتی تشکیل شد اما 

جرم سیاسی تعریف ناشده از همان ابتدا باقی ماند. هر سه قوه، قوه قضائیه به 

عنوان تهیه کننده لوایح قضایی، قوه مقننه به عنوان آنچه که نمایندگان قانون 

در قالب طرح به مجلس ارائه می نمایند، قوه مجریه به عنوان قوه ای که تهیه 

لوایح را بر عهده دارد. ظرف ۴۰ سال گذشته هراز گاهی در تعریف جرم سیاسی، 

دادگاه و هیات منصفه ورود پیدا کردند همیشه ناموفق بودند. تا اینکه سرانجام 

حدود یک سال قبل جرم سیاسی تعریف و دادگاه و هیات منصفه آن نیز تعریف 

و تعیین شد،اما تا این لحظه یک دادگاه نسبت به این عنوان جرم سیاسی برگزار 

نشده است. این مساله باز می گردد به نوع نگاهی که نسبت به فعالیت سیاسی 

مطرح است. در قانون مجازات اسالمی در مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ به بعد جرایم امنیتی 

تعریف شده است.همچنین برخی سیاســیون تحت عنوان امنیتی محاکمه 

شدند. علت آن نیز نوع نگاه به فعالیت برخی آنهاست. مخالف اگر برابر قانون 

برانداز باشد، مخالف است اما اگر برانداز نباشــد فعال سیاسی است. اگر نگاه 

مسئوالن به فعالیت در قالب قانون اساسی تغییر کند که مجاز بداند یک فرد 

از حقوق شهروندی کامل برخوردار شــود باید همه ارکان آن مورد قبول قرار 

گیرد. لذا تفاوتی میان اصل ۴ با اصل ۹۹، ۱68 نباید باشد. همان گونه که نهاد 

شورای نگهبان را به عنوان یک نهادی در قانون اساسی قبول داریم باید اصل 

۱68 قانون اساسی را قبول داشته باشیم که در آنجا صراحتا اعالم می دارد به 

جرائم سیاسی در داگاه عمومی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. از زمانی 

که آیت ا... سیدابراهیم رئیسی در راس قوه قضائیه قرار گرفتند ایشان وعده های 

بسیار خوبی تااینجا داده اند. همچنین نگاه بسیار خوبی به مسائل دارند، چه در 

بخشنامه که البته ایشان متاسفانه دراین بخش فعال تر بوده اند تا مساله اجرا، اما 

امیدواریم که در هر قالبی که ایشان می خواهند داشته باشند بخش گفتمانی 

ایشان و آنچه که به صورت بالقوه مطرح می دارند آن را به بالفعل مبدل نمایند. 

یعنی اگر رسمااعالم می دارند که باید حقوق کارگر پرداخت گردد و حرف کارگر 

شنیده شود. لذا زمانی که ایشان مساله ای را مطرح می دارند اسباب آن را نیز 

فراهم نمایند. یعنی دادگاه آن نیز باید مهیا شود. در خصوص جرم سیاسی تمام 

اسباب آن منهای اراده اش فراهم است. در تعریف جرم سیاسی گفته شده باید در 

دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی شود. دادگاه عمومی آن نیز موجود است گفته 

شده با حضور هیات منصفه صورت گیرد که هیات منصفه آن نیز موجود است. 

اما اراده  آن تاکنون مغفول مانده است. امیدواریم با توجه به تاکیداتی که آیت ا... 

رئیسی داشته اند نگاه امنیتی به جرم سیاسی  هم در عمل اصالح شود تا کسانی 

که قانون اساسی را قبول دارند اما انتقاد دارند در قالب قانون فعالیت کنند. اما اگر 

چنین افرادی مرتکب افعالی شده اند که باید با آنها برخوردی صورت گیرد، باید 

در چارچوب جرم سیاسی با آنها برخورد و دادگاه سیاسی با حضور هیات منصفه 

تشکیل شود. چنین جامعه ای نشان می دهد که پویاست. این اشکال وجود دارد 

در جامعه ای که همه سیاسی فکر می کنند. همچنین بیش از ۳۰ انتخابات برگزار 

کرده است قابل قبول نیست که بگوییم دراین جامعه فعال سیاسی وجود ندارد. 

اگر فعال سیاسی در یک جامعه نباشد آن جامعه بسته است. امیدواریم محاکم 
دادگستری توصیه آیت ا... رئیسی را به عنوان تغییر نگاه عملی کنند.

دادگاه جرم سياسی از وعده تا عمل

نعمت احمدی
حقوقدان
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آزادی دانشجوی ایرانی مقیم استرالیا
رضا دهباشی، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کوئینزلند 
استرالیا که ۱۳ ماه پیش به اتهام واهی تالش برای کمک به 
سامانه دفاعی ایران بازداشت شده بود، سرانجام با پیگیر ی 
دستگاه سیاست خارجی آزاد شد و از طریق فرودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( به کشور بازگشت. پیش از این ماریس پاین 
وزیر خارجه استرالیا تایید کرد، زوج استرالیایی که به علت 
عکسبرداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه در ایران زندانی 
بودند، آزاد شدند. »جولی کینگ« و »مارک فیرکین« که اهل 
شهر پرث در غرب استرالیا هستند به استرالیا بازگردانده شدند. 
اما شهروند سوم استرالیایی که به تازگی از سوی مقامات ایرانی 
بازداشت شده بود، همچنان در ایران زندانی است. این زوج به 
سبب عکسبرداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه با استفاده 

از پهپاد بازداشت شدند.

کشف بیش از 100 کیلو »گل« در نهاوند
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نهاوند، از کشف بیش از 
یکصد کیلو گیاه »گل« و برخورد قاطع دستگاه قضائی با کشت 
این گیاه در این شهرستان خبرداد. ایسنا نوشت؛ سیدهادی 
مصطفوی در این باره اظهار کرد: با همکاری نیرو های اطالعاتی و 
انتظامی مقادیر قابل توجهی)بیش از یکصد کیلو( از این گیاه در 
نهاوند کشف که با توجه به شبکه ای بودن افعال ارتکابی تمامی 
متهمان با صدور قرار به زندان معرفی و پرونده در دادسرای 
نهاوند در حال رسیدگی است. دادستان شهرستان نهاوند افزود: 
براساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مخدر کشور، »گل 
یا ماری جوانا« دومین ماده مخدر شایع در کشور است که بیشتر 

مصرف کنندگان آن را جوانان تشکیل می دهند.

تیراندازی به خانه کاندیدای هیات کشتی 
فرد یا افرادی ناشناس با حضور مقابل منزل علی سلیمانی 
در گچساران رئیس سابق دو دوره هیات کشتی استان 
کهگیلویه وبویراحمد، اقدام به تیراندازی به سمت در و پنجره 
منزل او کردند و در دست نوشته ای او را تهدید کرده اند که از 
حضور در انتخابات هیات کشتی کناره گیری کند. علی سلیمانی 
درباره این اتفاق اظهار کرد: فردی ناشناس با فرستادن پیامک 
و یا تماس تلفنی ابتدا به بنده پیشنهاد داد با دریافت ۲۰میلیون 
تومان از حضور در انتخابات هیات کشتی استان کناره گیری 
کنم اما وقتی با بی تفاوتی من مواجه شد پیشنهاد ۴۰میلیون 
تومانی داد. وقتی این فرد ناشناس بی تفاوتی بنده به پیشنهاد 
دریافت پول را دید شروع به تهدید کرد تا اینکه مقابل منزلم در 
گچساران آمدند و اقدام به شلیک پنج تیر ساچمه ای به سمت 

شیشه های ساختمان و حیاط کردند.

نظر چمران درباره کاندیداتوری قالیباف
نایب رئیس جبهه مردمی نیرو های انقالب در پاسخ به این 
سوال که با توجه به اینکه آقای قالیباف در فراخوانی، تمامی 
کسانی را که احساس می کنند، توانایی حضور در انتخابات 
به عنوان کاندیدا را دارند، دعوت به ثبت نام در یک سامانه کرده 
است، آیا احتمال دارد که وی لیستی مستقل برای انتخابات 
بدهد، گفت: بنده چنین برداشتی ندارم، چراکه ایشان یکی 
از محور های اصلی جلسات شورای ائتالف به حساب می آید و 
بعید به نظر می رسد که ایشان بخواهد فعالیت مستقلی داشته 
باشد. مهدی چمران در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه 
گفته می شود در صورت کاندیداتوری قالیباف، وی ممکن است 
سرلیست نیرو های انقالب باشد، گفت: فعال هیچ چیز قطعی 

نیست و همه آنچه در این باره شنیده می شود، گمانه زنی است. 

شکایت از فریدون روی میز مجلس
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی 
پرونده مدرک تحصیلی فریدون در قالب شکایت به قوه قضائیه 
خبر داد و اظهار داشت: گزارش تعدادی از اعضای کمیسیون 
آموزش و تحقیقات در مورد مدرک تحصیلی حسین فریدون 
برادر رئیس جمهور طبق ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس 
آماده شده است. مهدی زاهدی گفت: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس این گزارش ابتدا در کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن به صحن علنی 

مجلس ارائه شود. 

اعدام 2نفر از عوامل حادثه تروریستی صفی آباد
حکم اعدام دونفر از عوامل حادثه تروریستی صفی آباد 
شهرستان دزفول، در زندان این شهرستان اجرا شد. سرپرست 
روابط عمومی دادگستری خوزستان گفت: این افراد با تشکیل 
گروه تروریستی، اقدام به برهم زدن امنیت داخلی کشور، 
ارتکاب قتل عمدی، تهیه سالح جنگی می کردند و در ماه 
محرم سال ۱۳۹۴، با تیراندازی به سمت عزاداران شهر صفی آباد 
دزفول، شهادت دونفر و مجروح شدن سه نفر از عزاداران شدند. 
حجت االسالم عبدالحمید امانت بهبهانی افزود: با محاکمه این 
افراد، رأی مقتصی صادر و با تایید از سوی دیوان عالی کشور، 

اجرا شد.

سفر ۳۰۰میلیون دالری ۷ نفر به آمریکا! 
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس گفت: مطلع 
هستیم با مواردی از کمک های ارزی برای احیای دریاچه 

ارومیه که بالغ بر ۳۰۰میلیون دالر بوده هفت نفر به کشور 
آمریکا سفر کرده اند و تاکنون گزارشی کاری هم به این ستاد 
ارائه نکرده اند. متاسفانه اکنون منابع اهدایی ارزی که به دریاچه 
ارومیه ارسال شده به دست ما نرسیده است. تقاضا داریم آقای 
جهانگیری به عنوان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه به ما 
بگوید کمک رسانی که از سوی برخی کشور ها برای احیای 
این دریاچه به ستاد فوق ارسال شده است تاکنون کجا خرج 

شده است.

بلیت پرواز اربعین را چند بخریم؟ 
نرخ بلیت اربعین در فاصله ۲۰ تا ۳۰مهرماه با نرخ مصوب ۲/۲ 
میلیون تومانی ارائه می شود و اگر مسافران تا قبل از این تاریخ 
قصد سفر هوایی به عراق را داشته باشند باید با نرخ های آزاد 
بلیت تهیه کنند. برای مثال بلیت یک طرفه تهران - نجف شنبه 
۱۳مهرماه با شرکت هواپیمایی ایران ایر یک میلیون و ۹۰۰هزار 
تومان به فروش رفت، اما مسافران می توانند با مراجعه به دفاتر 
رسمی اعالم شده از سوی سازمان هواپیمایی بلیت با نرخ 
مصوب دو میلیون و ۲۰۰هزار تومانی را در مسیر های رفت و 

برگشت در ۱۰ روز پایان مهر تهیه کنند. 

ازدواج بازیکن پرحاشیه استقالل
مهدی قائدی بازیکن ۱۹ساله تیم فوتبال استقالل این فصل 
فوتبالی خودش را بدون حاشیه پشت سر گذاشته است. وی 
پس از دو فصل پرحاشیه در استقالل، امسال با دو هدف بزرگ 
در مسابقات شرکت می کند، اول نمایش بازی های خوب در 
استقالل و جبران دو فصل گذشته و دوم راهیابی به المپیک 
همراه تیم امید.این بازیکن پس از بازی سوپرایز جالبی رو کرده 
و گفت که گلش را به مادر و همسرش تقدیم کرده است. قائدی 

با این جمله خبر از متاهل بودنش داده و به نظر می رسد پایانی 
بر حاشیه های این بازیکن باشد.

بازداشت »سحر تبر«
فاطمه خ. مشهور به سحر تبر که بواسطه عمل های متعدد 
زیبایی و گریم های مشمئزکننده و هنجارشکن، اقدام به 
جذب فالوور در حساب اینستاگرام خود می کرد، پس از ارسال 
پیامهای متعدد مردمی به سامانه دادسرای ارشاد و درخواست 
پیگیری، به دستور دادسرای ارشاد تهران بازداشت شد. از جمله 
جرایم این چهره هنجارشکن، ترویج خشونت، تحصیل مال از 
طریق نامشروع، توهین به مقدسات، توهین به حجاب اسالمی، 

گسترش اباحه گری و تشویق جوانان به فساد است.

رایزنی تهران و مسکو درباره خبرنگار روس
سفیر ایران در مسکو و معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره 
یک خبرنگار بازداشت  شده روس در ایران رایزنی کردند. مهدی 
سنایی در دیدار با مارگولف که به دعوت وزارت خارجه روسیه 
انجام شد، عالوه بر بررسی روابط دوجانبه، دستگیری یک 
خبرنگار تبعه روسیه در تهران نیز مورد گفت وگو قرار گرفت و 
ابراز امیدواری شد که هر چه زودتر این موضوع حل و فصل شود.

مافیای کنکور به المپیادی ها رسید؟ 
فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعداد های 
درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان با انتقاد از اینکه هم اکنون 
همانند صنعت کنکور دارای صنعت المپیاد هستیم گفت: در 
حال حاضر سهم شهرستان های ما از المپیاد ها دارد به سمت 
صفر میل می کند، این در حالی است که هشت استان کشور 

هرگز رنگ مدال کشوری به خود ندیده است. 

غیـرمحـرمـا نـه
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صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

علی مطهری:مردم باید کار کنند و به دولت پول بدهند!
مسعود ماهینی

شهرزاد خان محمدی

سوار تاكسی شدم، گویا طبق معمول  بحث سرنشینان ماشین، گرانی و تورم و خرید بود. من 
كه اصال قاطی این بحث ها نمی شوم نه كه تورم روی زندگی من تاثیر نداشته باشد  و قدرت 

خریدم را كم نکرده باشد نه! بلکه تورم كال قدرت خرید را از من گرفته است.
خالصه كه باختم را پذیرفته ام و لزومی به حرف زدن در مورد تورم و گران شدن و این 

صحبت ها نمی بینم.
راننده می گفت: »رانندگی شغل دوم منه و شغل اولم اینه كه یک فروشگاه زنجیره ای دارم 

كه این اواخر خیلی مشتری  ندارم و به خاطر این گرانی ها قدرت خرید مردم كم شده است.«
در این فکر بودم كه مدیر یک فروشگاه زنجیره ای چرا باید راننده تاكسی شود؟ كه پسر 
جوانی كه جلو نشسته بود گفت: »واقعا هم این روزها یک شغله بودن جواب نمی ده. خود من 

همین روزها شغل دومم رو از دست دادم و خیلی ناراحتم.«
راننده گفت: »شغل دومت چیه؟«

پسر جوان گفت: »كارگردان هستم.«
خانمی كه صندلی عقب كنار من نشسته بود، گفت: »وای چه جالب! كدوم فیلم ها رو 

ساختید؟ چندتا فیلم ساختید؟ بازیگر نیاز ندارید؟«
پسر جوان گفت: »فیلم  جدایی نادر از سیمین، التاری، ژن خوک و...«

خانم كناری ام با هیجان وسط حرفش پرید و گفت: »وای! من همه این فیلم ها رو دیدم واقعا 
كارتون عالیه،حرف نداره!«

من شاید نتوانم در آن بحث هایی كه اول متن توضیح دادم شركت كنم اما در بحث فیلم و 
سریال حسابی ادعا دارم! 

همان طور كه از شدت این حجم دروغ تعجب زده به آن پسر نگاه می كردم، گفتم: »آقا 
ببخشید یه سوال داشتم! مطمئنید كه این فیلم و سریال ها را شما ساختید؟«

پسر به سمت من برگشت و گفت: »اینکه چیزی نیست، من كلی فیلم خارجی با 
بازیگرهای مطرح هالیوود هم ساختم!«

من هاج وواج نگاهش می كردم و او برای اینکه بیشتر باور كنم، ازم پرسید: »می خوای اسم 
فیلم ها  رو بگم؟« از اونجایی كه شاید اسم بعضی از آنها را نمی شود در این متن آورد، بهش 
گفتم نه و ادامه دادم: »نمی دونم شما ما رو االن سر كار گذاشتید یا دارید باهامون شوخی 
می كنید یا حتی حالتون خوب نیست و این حرف ها را جدی می زنید، به هرحال من می تونم با 

سند و مدرک اسم تک تک كارگردان های این فیلم ها رو نام ببرم.«
پسر گفت: »چقدر تو كوته فکری! فیلم ساختن و كارگردانی مگه فقط همون یه مدل رو 

داریم؟ من به یه سبک دیگه فیلم می سازم.«
راننده گفت: »چه سبکی؟«

پسر توضیح داد: »فیلم های ایرانی را از روی پرده سینما با گوشی موبایلم ضبط می كنم و 
فیلم های خارجی را با سختی فراوان پیدا می كنم و اونو به زیادترین قیمت به مردم در سایتم 

می فروشم.«
گفتم: »این االن اسمش كارگردانیه؟ بیشتر  

به دزدی فرهنگی شباهت داره.«
سایت  كه  شد  »خوب  گفت:  راننده 
دانلود فیلم ها رو بستن تا امثال شما از مردم 

سوءاستفاده نکنن.«
»اصال  گفت:  و  پسر جوان عصبانی شد 
متاسفم!  براتون  واقعا  نگه دار.  ر و  ماشین 
حقم  گذاشتم،  كار  این  پای  رو  عمرم  من 
این نیست.« پیاده شد و خانمی كه كنار من 
نشسته بود، گفت: »صبر كنید منم پیاده شم 
برم باهاش عکس بگیرم. باالخره یه روزی 

معروف می شه!«
سریال  كه  می كردم  فکر  این  به  من  و 

جدیدی رو كه شروع كردم از كجا دانلود كنم!

سایت های دانلود فیلم بسته شد! 

به نشانی ایمیل دبیر صفحه   شام می توانید آثار کارتون و طنز خود را 
keyvan.varesi.art@gmail.com»بن بست آرمان« ارسال کنید.
همچنین می توانید ما را 
در اینستاگرام دنبال کنید 

@bonbast.arman 

بن بست قلم
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کارتون فرنگی

هنگام غرق شدن در دریای غم
به جزیره لبخند پناه بربید

اصغر رضایی گامری

 یه دفعه میگن دعوا نمک رابطه اس 
یه دفعه میگن غر نمک رابطه اس

دو دقیقه اون نمکدونو
 بذارکنارآروم 

زندگیتونو بکنید بابا

شهردار تهران: گرانی رسسام آور قیمت مسکن ربطی به اخذ 
عوارض ساختامن توسط شهرداری ندارد.
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اشکان مدیری

کاریکلامتور

کارتون خاطره


