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روزنامه صبح ایران  مهدی ذاکریان با اشاره به اعمال 
مکانیسم ماشه در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 روي روسيه 
 و چين خيلي 
 حساب 
نكنيم 

سخــن روز
 گام های اجباری 

در روابط ایران و آمریکا 

مبادله زندانیان را یک عالمت و نشانه ای از این می بینم که ایران 
و آمریکا به ســمت تنش زدایی حرکت می کنند. یعنی برخالف 
روند کلی که نردبان بحران در روابط ایران و آمریکا سیر صعودی 
داشت، این اتفاقات اصطالحا عالئم ضعیف خوانده می شود و از این 
عالئم ضعیف می شود نتیجه گرفت که ما ممکن است به سمت 
کاهش بحران حرکت کنیم. به عبارت دیگر مبادله زندانیان شاید 
جرقه ای برای کاهش تنش باشد. این رویه با منطق تئوریک هم 
سازگار است. منطق تئوری یا نظری می گوید وقتی دو کشور در 
حوزه سیاسی- امنیتی دچار مشکل هستند، برای حل اختالفات 
باید از حوزه های کوچک شــروع کنند. بنابراین شاید مسابقات 
ورزشــی، مبادالت زندانیان، دید و بازدید تجــار و بازرگانان و... 
بتواند زمینه ســاز کاهش تنش در روابط ایران و آمریکا باشــد. 
به خصوص اینکه هر دو کشور به شــدت تحت فشارند. یعنی هم 
ایران تحت فشار آمریکا قرار داشته و این کشور فشار حداکثری 
را به ایران وارد می کند و هم دولت ترامــپ به اندازه کافی تحت 
فشار سیاسی قرار گرفته و نیاز به یک موفقیت در عرصه سیاست 
خارجی دارد. منتها همه ما می دانیم که این برنامه ها یک برنامه 
کوتاه مدت خواهــد بود. یعنی آثار این کارها بیشــتر تا برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد توجه است و در ایران هم 
ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و یا اینکه به طور 
نیم بند تاثیر روانی بر فشارهای اقتصادی باشد که کشور با آن دست 
به گریبان است. در هر حال در حوزه نظری، اگر کشورها در یک 
موضوع مورد اختالف، موفقیتی حاصل کنند آن موفقیت می تواند 
به سایر حوزه های اختالف تسری یابد. یعنی اگر ایران و آمریکا مثال 
در حوزه برجام می توانستند موفقیت هایی را به دست آورند، آن 
موفقیت می توانست به مذاکره درباره سایر موضوعات تسری پیدا 
کند. این موضوعات الزاما موضوعات موشکی یا نفوذ ایران در منطقه 
نیست. هر موضوع دیگری که می توانست به کاهش تنش بین ایران 
و آمریکا منجر شــود. بنابراین به نظر می رسد موفقیت در عرصه 
مبادله زندانیان می تواند در دو کشور انگیزه ها را برای همکاری در 
سایر حوزه ها برانگیزد و زمینه های کاهش تنش ها در روابط ایران و 
آمریکا را فراهم بیاورد. آقای روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان گفت: »اگر مذاکره منجر به شکســتن توطئه و نقشه 
دشمن شود، الزم و ضروری و یک کار انقالبی است«. این سخنان 
را نشانه ای از تمایل به تنش زدایی در روابط آمریکا و ایران می دانم. 
البته پیش از این هم آقای روحانی خیلی صریح تمایل خود را به 
این تنش زدایی اعالم کرده بود ولی اینکه ایشان می گوید برای دفع 
یک توطئه می توان مذاکره کرد، دقیقا باید روشن شود که منظور 
از توطئه یا فتنه چیست که برای رفع آن مذاکره ضرورت پیدا کرده 
است؟ آقای روحانی در حقیقت دنبال توجیهی برای تنش زدایی 
در این رابطه است و این بیشتر با نظریه ساده انگاری، سازگار است. 
نظریه ساده انگاری می گوید دوســتی ها، دشمنی ها و رقابت ها، 
براساس برداشت رهبران نسبت به هم شکل می گیرد. حاال آقای 
روحانی برای اینکه هم بتواند دیدگاه خودش را پیش ببرد و هم 
بتواند در چارچوب ساختار سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران 
برنامه های خودش را اجرا کند، به این ادبیات توسل می جوید. به 
هر حال اگر فتنه ای در کار هست، مدت ها پیش باید جلوی آن فتنه 
گرفته می شد. زمانی که انتخابات پارلمانی پیش روست و زمانی 
که انتخابات ریاست جمهوری پیش روست و زمانی که فشارهای 
سیاســی و افکار عمومی بر آقای روحانی سنگینی می کند، این 
اظهارنظرها فرار به جلو تعبیر خواهد شد. آقای روحانی به اندازه 
کافی وقت داشــت که بتواند دیدگاه هــا و برنامه های خودش را 
عملیاتی کند. ولی به هر حال تشخیص داد اینگونه که می بینیم 
مدیریت کند و نتیجه آن منجر به شــرایطی مثل افزایش قیمت 

بنزین و حوادثی شد که متعاقب آن به وجود آمد. 
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جلب  رضایت مردم دشوار شده است 

در چند روز گذشته شاهد بودیم که نزدیک به 14 هزار نفر که 
عمدتا از قشــر جوان و گمنام جامعه بودند برای جلب اعتماد 
مردم و نشستن بر روی 290 کرسی مجلس، ثبت نام کردند 
و این موضوع در روزهای سخت بی اعتمادی، تنها امید برای 
حضور مجدد مردم در پای صندوق هــای رای انتخابات دوم 
اسفند است. در این دوره انتخابات آنچه که مسلم است کسی با 
مرامنامه و جناح بندی سیاسی نمی تواند رای مردم را به دست 
آورد چون با اتفاقات چند سال اخیر دست آنها برای مردم رو 
شده و هیچ کس تعلق خاطر به فرد یا جناح خاصی ندارد و فقط 
کارنامه شــخص و انگیزه او برای آینده کشور می تواند مالک 
انتخاب مردمی باشــد. البته این شرایط در شهرهای کوچک 
کمی متفاوت اســت چون مالک حضور مــردم و اعتماد به 
کاندیداهایشان با شناخت نسبی همراه است، اما در پایتخت با 
جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر، مردم کاندیداها را نمی شناسند 
و فقط کارنامه آنها در ســال هایی که مسئولیت بر عهده شان 
بوده یا در سال هایی که روی صندلی های بهارستان نشسته اند 
و از همه مهمتر تا چه اندازه در جهت اصالح قوانین آســیب زا 
برای جامعه کوشــیدند، می تواند مالک مشارکت مردمی در 
انتخابات پیش رو باشد. مردم از کاندیداهای برج  و کاخ نشین 
فاصله گرفته اند و این افراد دیگر در انتخاب آنها نقشی ندارند. 
در این شرایط کسانی می توانند به بهارستان راه پیدا کنند که 
شیوه زندگی شان نزدیک تر به مردم عادی باشد و اشرافی ها که 
عمدتا در دوران مسئولیت شان ثروت اندوخته اند نمی توانند 
انتخاب مناســبی برای مردم در این شرایط سخت معیشتی 
باشند. بهترین کاندیداها همان هایی هستند که از میان مردم 
به بهارستان راه پیدا می کنند و به تعبیری از مردم، برای مردم 
و در خدمت مردم باشند. عناوین دهان پرکنی همچون دکتر و 
مهندس نیز در تغییر نگرش مردم به انتخابات موثر نخواهد بود 
و انتخاب دکترها و مهندسان در سال های گذشته نشان داد که 
توقعات مردمی از آنها در حالی باالتر می رود که برعکس عنوانی 
که یدک می کشند توانایی هایشان کافی به نظر نمی رسد و فقط 
چهارسال وقت کشور را در جهت اصالح امور زندگی  مردم تلف 
کردند. از ابتدای پیروزی انقالب ما دائم بحث تعهد و تخصص را 
در میان کاندیداها داشتیم، ولی به جایی رسیدیم که کسانی که 
در راس امور- به ویژه نمایندگان مردم در مجلس- قرار دارند نه 
تخصصی در احقاق حقوق مردم داشته اند و نتوانسته در جهت 
بهبود شرایط زندگی مردم گام بردارد. بی شک در این وضعیت 
ناامیدی کسانی می توانند با جلب نظر مردم از شهرهای بزرگ 
به مجلس راه پیدا کنند از دل مردم کوچه و بازار باشند و معنی 
درد و شرمندگی پدران را در پر کردن سفره خانواده ها چشیده 
باشد و کســانی که قبال در آزمون شان شکســت خورده اند، 
بی شک دوباره به مجلس نخواهند رفت. اعتمادی که در طی 
سال های اخیر خدشه دار شده و مردم کمتر نماینده واقعی که 
اصالح امور کشور و مدیریت قوانین را به آن به امانت سپرده اند 
دیده اند که با سوء استفاده از قدرت به ثروت اندوزی نپرداخته 
باشد. پس کار کاندیداها در بهارستان یازدهم برای به دست 
آوردن اعتماد مردم به مراتب دشوارتر از دوره های قبل است. 
مردمی که انبوهی مطالبات از دولت و مجلس دارند و جنبه های 
اقتصادی و اجتماعی این مطالبــات پررنگ تر از جناح بندی 

سیاسی است. 

روایتی از اشک ها و لبخندهای 4 ساله

روزی گفت وگو یی با یک خبرگزاری داشــتم و در آنجا گفتم 
»تصمیم دارم برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی نیایم، اما االن به شما می گویم شاید وقت ثبت نام ها، 
وسوسه صندلی سبز اجازه ندهد و نتوانم بر نفسم غلبه کنم که 
از کرســی نمایندگی بگذرم«. این حرف ها شاید دقیقا همان 
چیزهایی نباشــند که گفتم، اما محتوا همان است و نقل به 
مضمون را روایت کردم. من هیچ وقت نخواســتم سلحشــور 
باشــم، هیچ وقت فکر نکردم متمایز هستم؛ حرف هایم از دل 
برمی آید و از ندای درون و شــاید به همین دلیل است به دل 
می نشیند. مدتی قبل به خبرگزاری برنا رفتم، آنقدر خبرنگاران 
ناراحت بودند که کم مانده بود خودم هم گریه کنم. روز قبل 
با عزیزان بسیار ارزشمندی مشورت کرده بودم و تا نیمه های 
شب با بعضی از جوانان عزیزم در ارتباط بودم، از آنها اصرار برای 
ثبت نام و از من انکار. فردا که شــد در پوشه ای مدارک الزم را 
گذاشتم به احترام بزرگان و جوانان. اما نه آمدنم به این مجلس 
را خودم رقم زدم و نه رفتنم را. دست تقدیر در زندگی همه ما 
نقش پر رنگی دارد و برای من همیشه این احساس وجود دارد 
که زندگی سراسر خواســت خداست و من بی نقش بی نقشم. 
می دانم برای مردم که به دروغ عادت کرده  اند، صداقت شاید 
معنای کمتری بدهد، اما دراین چهار سال مادرانه و صادقانه 
حضور داشتم. این چهار سال فراز و نشیب های بسیاری داشت؛ 
اشک ها و لبخند ها، با مردم گریستیم و با شادی شان خوشحال 
شدیم. دراین راه پر فراز و نشیب همواره لطف خداوند شامل 
حال من می شد. چه آنان که در مجلس با من برخورد داشته اند، 
چه فرزندان و خواهران ارزشی ام را که هنوز فکر می کنند ایام 
تبلیغات انتخاباتی است، بخشــیده ام؛ چرا که اگر قرار بر این 
نباشد که من آنان را ببخشم خداوند چگونه مرا خواهد بخشید. 
همه ما آرزوی میهنی آزاد داریم با شهروندانی که از حقوق برابر 

برخوردار باشند. به امید آن روز

تبادل ۱9 زندانی میان ایران و کویت
منابع امنیتی کویت اعالم کردند که براساس توافقات موجود 
میان ایران و کویت، دو کشــور تعــدادی از زندانیان خود را 
تبادل کرده اند. به گزارش ایسنا؛ منابع کویتی در گفت وگو با 
روزنامه السیاسه اعالم کردند: کویت یک شهروند خود را که 
در ایران زندانی شده بود تحویل گرفته. این شهروند کویتی 
که به جرم قاچاق مواد روانگردان به ۳0 سال حبس محکوم 
شده است و سه سال از مدت محکومیت خود را در زندان های 
ایران گذرانده است و قرار است بعد از بررسی این موضوع در 
دادگاه های کویت بقیه محکومیت را در زندان های این کشور 
بگذراند. این منابع افزودند: بعد از انجام مذاکراتی میان ایران 
و کویت، 1۸ شهروند ایرانی زندانی در کویت هم تحویل ایران 
شده اند تا ادامه محکومیت خو د را در ایران بگذرانند. این منابع 
خاطرنشان کردند که کویت زندانیان ایرانی را که گفته می شود 
اتهام های امنیتی متوجه آنهاست به تهران تحویل نداده است و 
تمام افرادی که به ایران تحویل داده شده اند به جرم قاچاق مواد 
مخدر و یا موارد مشابه در زندان بوده اند. براساس این گزارش، 
پیش از این نیز ایران در سال 201۶ و براساس توافقی که در 
سال 2004 میالدی میان دو کشور امضا شده است یک سوم 
زندانیان ایرانی بازداشت شده در کویت را تحویل گرفته است. 
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 :FATF پیشنهاد نماینده مجلس درباره   
   رهبرانقالب به موضوع ورود کنند
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   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند

خبر خوب؛ شاید یک نیاز و ضرورت آنی برای مخاطب زمینگیر شده 
این روزهای دنیای رسانه از بمباران و انفجارات خبری است. به هر دلیل 
و به هر ترتیب، متاسفانه عمده این اخبار، سخت و منفی و شوک آور 
از اقتصادی و سیاسی یا حوادث و بالیای طبیعی است؛ که یا نشانی 
از واقعیات و حال و روز انســان معاصر و تقصیری است که او با خود و 
طبیعت مرتکب شده، یا رد عناصر خبری بی احساس و اغراق تعدد و 
سرعت رسانه های امروز و یا حتی خبرسازی بنگاه داری لیبرال رسانه ای 
است که کم و بیش دو قرنی هست رسما دست از سر ملت ها بر نمی دارد 
و عمده کارکرد های به ظاهر خوش آب و رنگش ذیل کارکرد سوداگری 
و کسب درآمد، یا خاک می خورد یا اجیر شده است. البته الگو و تظاهر 
فریبنده، مسئولیت اجتماعی نیز، با همه انتقاداتی که بر آن وارد شده 
است، به فرض صحت، عمال نتوانسته به کمک، اصالح و تعدیل غرایز 
بی افسار لیبرالیسم رسانه در قبال جامعه بیاید و یا حتی آنطور که باید 
سرپوشی باشد بر دریدگی و سلطه گری این گربه سانان خبری. شاید 
حال زار رسانه ها از یک طرف و حال و روز مخاطبان سرگشته در این 
میان و اخبار جعلی رسانه های ریز و درشت اجتماعی که الی دست و 
پای رسانه های رسمی می لولند و موی دماغ شان شده و همزمان روی 
رشته های عصبی مخاطب رژه می روند؛ نتیجه و پایان کار یکه تازی و 
انحصارطلبی و قدرت پسندی این ژنرال های پیر باشد. و شاید چوب 
حراجی که این روزها شیوخ منطقه خلیج فارس به نوامیس لیبرالیسم 

رسانه ای و میراث فرهنگی - رســانه ای غرب می زنند و یکی پس از 
دیگری چون کنیزی در بازار جاهلی با دالرهای نفتی معاوضه و دست 
به دست می شوند، نشانی دیگر بر ممات و حیات این نوع رسانه داری 
باشد. خبر خوب خواسته اولیه و نیاز ضروری حیات فکری انسانی است 
که ده ها سال است، مخاطب چشم و گوش بسته مدلی از رسانه داری 
جهانی با شعار آزادی اما محصور منفعت طلبی و ثروت سازی تجاری 
و تبلیغاتی است. و البته سال هاست که اولویت مجموعه ای از اخبار 
تلخ و ســخت و ایجاد هراس ناشــی از آن در میان ملت ها، آبشخور 
منافع و تامین کننده بازار ثروت ســازی صاحبان آن شده است و امر 
مهم مخاطب و سلیقه و نیاز و خواست او، اصلی است که در میان این 
آشفته بازار، قربانی این مسلک شده و صدایش در کنار شعار های بلند 
و زیبای مســئولیت اجتماعی و اخالق حرفه ای و... این یقه سفیدان 
به گوش نمی رسد و به چشم نمی آید. خواه و ناخواه، مخاطب امروز، 
راه گریزهایی پیدا کرده که از این داالن، مفری برای دریافت و حتی 
خلق یا دریافت تخیالت آزاد و اخبار نرم و نازکی از دنیای خود بیابد. 
متاسفانه ما در طول سال های اخیر در معرض و مخاطب ناخواسته، 
عمدتا اخباری؛ واقعی از سختی ها و ناگواری های اقتصادی و سیاسی و 
اجتماعی بوده ایم. از علل و سهم عوامل ایجاد این مساله و کوتاهی ها و 
قصورات صورت گرفته که بگذریم، امروز حق جامعه ماست که از اخبار 
خوب و خوشایندی که در اطراف و اکناف و از پیشرفت ها و خوبی هایی 
که خودشان در جای جای کشورشان و عمده، به وسیله جوانان شان، 
خلق و تولید می شود، بهره مند باشند و از خوانش آن لذت ببرند و به 

آینده امیدوارتر شوند...
ادامه در صفحه 7 

اخبار خوب برای مردمان خوب

علی احمدی
روانشناس و پژوهشگر روانشناسی اجتماعی

1 - مرحوم عالمه دوانی در جلد هشــتم کتاب نهضت روحانیون 
ایران نوشته است: شهید )شیخ عباس تهرانی( سید علی اندرزگو 
در ســال 1۳۳9 به جمع هیأت های موتلفه اســالمی وارد شد و 
فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در همین زمان بود که با برادران 
مبارزی چون هاشمی رفسنجانی، دکتر بهشتی، حبیب ا... عسگر 
اوالدی در ارتباط قرار گرفت و به زودی شم سیاسی و نظامی خود 
را در میان یاران ظهور داد. وی در سال 42 از گردانندگان اصلی 
تظاهرات عاشورا بود. جالب اســت بدانید روز عاشورای سال 42 
وقتی پس از راهپیمایی عظیم تهران و پیش از انجام ســخنرانی 
به اتفاق شهید )شیخ عباس تهرانی( سیدعلی اندرزگو حضور امام 
رسیدیم و دقایقی صحبت خصوصی داشــتیم، امام به هرکدام 
از ما یک جلد کتاب کارنامه سیاه استعمار نوشته آقای هاشمی 
رفســنجانی را مرحمت کردند و گفتند: قدر این آقای هاشمی 
را بدانید! 2 - اینکه چقدر به توصیه امام راحل عمل کردیم و قدر 
آیت ا... هاشمی را در طول حیات مبارکش دانستیم حدیث مفصلی 
دارد که باید جداگانه به آن پرداخت ولی سخن امروز نگارنده آن 
است که چرا قدر ســالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی را نمی دانیم و 
کشور و منطقه را از مواهب آن محروم می سازیم؟  واقعیت آن است 
که در بعد داخلی و خارجی کمتر شخصیتی را می توان با مقبولیت 
آیت ا... هاشمی پیدا کرد. مقبولیتی که حتی امروز و بعد از ارتحالش 
نیز جاری و ساری است. اینکه برگزاری سالگرد ارتحال شخصیتی 
بین المللی همچون آیت ا... هاشــمی فقط برای خانواده ایشان 

دغدغه باشــد و هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی برای بهره برداری 
حداکثری از آن در راستای مصالح نظام تالشی انجام ندهد ظلم 
بزرگی به کشور و منطقه در شرایط بسیار حساس کنونی است. 
نگارنده در همین راستا چند پیشــنهاد اجرایی دارد که امیدوار 
است گوش شــنوایی پیدا کند. پیشنهاد اول به رسانه ملی است 
که با تولید ویژه برنامه ای به ابعاد ملی و مردمی زندگی سیاسی 
آیت ا... هاشمی با رویکرد تجلی پیوند روحانیت و ملت بپردازد و در 
شبکه های برون مرزی هم با انجام گفت وگو هایی با شخصیت های 
منطقه ای، وحدت عملیاتی شــده توســط رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را مورد بازخوانی قرار دهد. پیشنهاد دوم 
نگارنده به ستاد نمازجمعه کشور است که با اختصاص خطبه ای 
در نمازجمعه های سراسری، از ائمه جمعه بخواهد تا فراتر از نگاه 
جناحی، به تبیین جایگاه و نقش نمازجمعه های آیت ا... هاشمی 
در امید دادن به مردم در زمان مشکالت و بحران ها بگویند تا روح 
وحدت و برادری را به تریبون های نمازجمعه برگردانند. پیشنهاد 
سوم نگارنده به وزارت امور خارجه اســت تا با دعوت جامعی از 
نمایندگان تمام کشــورهای عربی از مصر و الجزایر تا عربستان 
و یمن برای حضور در مراسم ســالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی، 
فرصت غیر قابل تکراری را برای عبور از شرایط بسیار خطرناک 
امروز منطقه فراهم نمایند که قطعــا چنین اقدامی -فراتر از هر 
مناقشه ای- مورد اقبال عاطفی بسیاری از کشورهای عربی قرار 
خواهد گرفت. پر واضح است که نام آیت ا... هاشمی همچون دوران 
حیاتش می تواند باعث وفاق داخلی و مفاهمه منطقه ای شــود 
مشروط بر آنکه از تنگ نظری ها نسبت به این شخصیت ممتاز و 
کم نظیر عبور کرده و همچون رهبر معظم انقالب، آیت ا... هاشمی 

را رفیقی »دیرین و عزیز« برای نظام برشماریم. ان شاءا... 

قدر سالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی را بدانيم

 محمد محمودی
 کارشناس و تحلیلگر سیاسی

امیر محمود حریرچی 
جامعه شناس 

احمد شیرزاد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

پذیرش  قانون
 جـلوي

 لجبازي ها    را 
مي گيرد

 جناب آقای 
مهندس سيف ا... اميری

مدیرکل محترم صنایع معدنی وزارت صمت

اردشير سعدمحمدی- حيدر ضيغمی

پروانه سلحشوری
نماینده مجلس شورای اسالمی

                          یادداشت های آرمان ملی                                                

صفحه 2

عبدالصمد خرمشاهی
فساد سیاسی و مظاهر آن

سرمقاله:  فیاض زاهد
زمانه ما نیست! 

مجیدرضا حریری
برخی ارقام بودجه غیرواقعی است 

صفحه4

صفحه2

        غالمرضاحیدری در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 گره FATF  را 
باز كنيد 

 

صفحه3

صفحه3

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامی تـان را به جنابعالی 
و خانــواده محتـــرم صمیمــــانه تسلیــت عرض نمــوده،از 
خــداونــد متعــال برای آن مرحومـــه مغفــــوره علو درجات 

و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.



سال  سوم 2    سیاسـت  
a شماره   609 r m a n m e l i . i r

رئیـس قـوه قضائیـه گفـت: متولیـان 
انتخابـات همگـی در چارچـوب قانـون 
عمل کننـد و تخلفـات انتخاباتـی باید در 
زمـان خـودش رسـیدگی شـود. آیـت ا... 
سیدابراهیم رئیسـی تاکید کرد: رسیدگی 
بـه تخلفـات انتخاباتـی بایـد بـه موقـع و 
متناسـب باشـد و اقـدام در خصـوص این 
تخلفات بعد از برگزاری انتخابات، فایده ای 
نـدارد. هـر تخلـف در هـر زمانـی کـه رخ 
داد بایـد همـان موقع بـا آن برخورد شـود. 
در سـتاد پیشـگیری از جرائـم و تخلفـات 
انتخاباتی نیز این موضوعـات را پیش بینی 
کرده ایـم. از همـکاران خـود در دسـتگاه 
قضائـی می خواهـم کـه ضمن همـکاری 
با مجریـان و ناظران، نسـبت به رسـیدگی 
به تخلفات انتخاباتـی در زمان خـود اقدام 
کنند. رئیسـی با اشـاره بـه آزادی مسـعود 
سـلیمانی دانشـمند ایرانـی از زندان های 
آمریـکا بـا همـکاری دولـت، وزارت امـور 
خارجه و قـوه قضائیـه، اقـدام آمریکایی ها 
را کاری بسـیار زشت و »دانشـمندربایی« 
توصیـف کـرد و گفـت: ایـن کار زشـت 
آمریکا در ربـودن یک دانشـمند باید مورد 
سـرزنش دولت ها و نهادهـای مدعی دفاع 
از حقـوق بشـر و همه کسـانی باشـد که به 
نوعـی دغدغه هـای حقـوق بشـری دارند. 

رسیدگی به 
تخلفات انتخاباتی 
در زمان خودش 

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـر 
آمادگـی ایـران بـرای تبـادل فراگیـر 
زندانیـان بـا آمریـکا تاکید کـرد. محمد 
جـواد ظریـف در صفحـه توئیتـر خـود 
نوشـت: »پس از بـه خانـه بـاز گرداندن 
گروگان مـان در ایـن هفته، کامـًا برای 
تبادل فراگیـر زندانیان آمادگـی داریم. 
تـوپ در زمیـن ایـاالت متحـده اسـت. 
امـروز بـار دیگـر و ایـن بـار در نشسـت 
»قلب آسـیا - روند اسـتانبول « مشغول 
دیپلماسـی منطقه ای هسـتیم تـا توان 
خود را برای صلح و توسـعه در افغانستان 
در کنار هـم قـرار دهیـم.« اخیـرا دکتر 
سـلیمانی، دانشـمند ایرانی بازداشـتی 
در آمریـکا بـا تاش هـای وزارت خارجه 
آزاد شـد کـه در مقابـل آزادی زندانـی 
آمریکایـی کـه بـه جـرم جاسوسـی در 
ایران زندان بود محقق شـد. پـس از این 
تبادل زندانـی، مقامات آمریـکا در چند 
نوبـت از تمایل خود بـرای مذاکره جهت 

تبـادل زندانـی خبـر داده اند. 

آماده تبادل فراگیر 
زندانیان هستیم

اخــبــارکـوتـاه
طرح ماشه فعال منتقی شد

معاون سیاسـی وزیر امـور خارجـه گفت: در نشسـت 
اخیر بـا گـروه 1+4، موضوع اجـرای مکانیزم ماشـه به 
هیچ وجه مـورد بحث و بررسـی قرار نگرفـت، از این رو 
این اظهـارات و ایده ها که در راسـتای فضاسـازی علیه 
کشـورمان مطرح می شـود، فعا کنار گذاشـته شـده 
اسـت. سـید عباس عراقچی با اشـاره بـه برنامـه ایران 
بـرای اجـرای گام پنجـم کاهـش تعهـدات برجامـی، 
افزود: در شـرایط کنونی حـدود یک ماه تا رسـیدن به 
نقطه مورد نظـر برای اجـرای گام پنجم فاصلـه داریم، 
از ایـن رو دربـاره چگونگـی اجـرای ایـن گام ایده های 
مختلفـی وجـود دارد. وی ادامـه داد: در روزهـای آخر 
تصمیم گیـری می شـود کـه جمهـوری اسـامی چه 
گامی را با چـه کیفیتی بـردارد، البته در نشسـت اخیر 
ایران بـا 1+4، بر این مسـاله تأکید شـد کـه در صورت 
عـدم انتفـاع ایـران از برجـام، کشـورمان گام هـای 

جدیدی بـرای کاهـش تعهـدات برخواهد داشـت. 

تصویب طرح مشاغل حساس 
عضـو کمیسـیون اجتماعی مجلـس در تشـریح 
بررسی های جلسـه دوشنبه کمیسـیون متبوع خود از 
تصویب طرح مشاغل حسـاس در کمیسیون اجتماعی 
خبـر داد. محمدرضا بادامچـی ادامـه داد: ایـن طـرح 
کـه پیش تـر از سـوی نماینده ها پیشـنهاد داده شـده 
بود یـک بار بـه شـورای نگهبـان رفتـه و برگشـته و در 
کمیسـیون باقی مانده بود. عـده ای از نمایندگان طرح 
جدیـدی را ارائـه و در آن طرح ایرادات شـورای نگهبان 
را نیز اصـاح کـرده بودنـد. وی اضافـه کرد: در جلسـه 
امروز)دیـروز( ایـن طـرح بـه تصویـب رسـید در ایـن 
طرح مشـاغل حسـاس و نهادهایی که بایـد صاحیت 
حسـاس بـودن مشـاغل افـراد را بسـنجند تعریـف 
می شـود. در این طـرح ابتدا به انواع مشـاغل حسـاس، 
سـپس ویژگی هایی که نهادهای ناظر بایـد آن را تایید 
کنند اشـاره شـده اسـت. این طرح مصـوب و قرار شـد 
که بـه صحـن علنـی مجلس شـورای اسـامی بـرود. 

اراده جدی برای فسادستیزی نیست
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه 
قضائیه بـا بیان اینکـه »مهم ترین اقدامی کـه باید در 
حوزه مبارزه با فسـاد صـورت گیـرد، عملیاتی کردن 
مصوبـات اسـت« گفـت: مـن معتقـدم اراده  جـدی 
برای مبـارزه با فسـاد وجود نـدارد. محمـد باقر الفت 
افزود: بحث فسـاد سـتیزی از همین دانشـگاه شروع 
می شـود، ایـن چهره هـا و نفـوس و قلب هـای پاکی 
کـه در دانشـگاه اسـت در آینـده نزدیک، یـک کاغذ 
سـبز می گیرنـد و در دادگاه هـا و دادسـراها منصوب 
می شـوند. اگر با همین پاکـی وارد کار قضائی شـوند 
و کار را ادامه دهیم خیلی از مشـکات حل می شـود. 
وی بـا بیان اینکـه اگـر می خواهیـم دنبال مبـارزه با 
فسـاد باشـیم بایـد از قضـات شـروع کنیـم، گفـت: 
بهتریـن قضـات کشـور فـارغ التحصیان دانشـگاه 
علوم قضائـی هسـتند و سـالم ترین قضـات، از میان 

فـارغ التحصیان همین دانشـگاه هسـتند. 

ضریب امنیت تعرفه های رای باالست
عضو هیأت مرکزی نظـارت بر انتخابات بـا بیان اینکه 
احتمـال خدشـه بـه تعرفه هـای انتخاباتـی نزدیـک 
به صفـر اسـت، گفـت: نظـارت بـر امنیـت تعرفه ها با 
دقت بسـیار باالیـی صـورت می گیرد. محمدحسـن 
صادقی مقدم افـزود: درتعرفه هـای انتخابـات یکـی 
از موضوعـات مهـم، مؤلفه هـای امنیتـی بـه کار رفته 
در برگه هـای اخـذ رأی اسـت کـه بایـد همـه فرایند 
طراحـی، چـاپ و آماده سـازی برگه هـای اخـذ رأی 
بـا دقـت بسـیار بـاال و تحـت تدابیـر خـاص امنیتـی 
انجـام شـود. وی بـا بیان اینکـه جایـگاه انتخابـات در 
نظام جمهوری اسـامی از جایـگاه رفیعـی برخوردار 
اسـت، خاطرنشـان کرد: این نظـام برخاسـته از مردم 
و متمرکز بـر آرای آنان اسـت؛ هرکـدام از انتخابات در 
جمهوری اسـامی ایـران نیـز بـرگ زرینی بـر اوراق 
زرین این مرز و بوم اسـت که نشـان از حضور مستمر و 
مسـئوالنه مردم دارد. وی با اشـاره به اینکه مردم عزیز 
مجـددا بـا حضـور در انتخابات پیـش رو )دوم اسـفند 
1۳۹۸( بـرگ زریـن دیگـری بـر تـارک افتخـارات 
کشـور خواهند افـزود، گفـت: مـردم نشـان خواهند 
داد سرنوشت کشـور برایشان بسـیار اهمیت دارد و به 

جمهـوری اسـامی عاقه منـد هسـتند. 

انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران
رئیس جمهـور در حکمـی »اسـماعیل نجـار« را برای 
یـک دوره پنـج سـاله بـه سـمت »رئیـس سـازمان 
مدیریت بحران کشـور« منصوب کرد. در حکم حسن 
روحانی آمده اسـت: برای انجام این مسـئولیت خطیر 
انتظار دارد با مدیریت جهادی و تاش مجدانه نسـبت 
بـه تحقق وظایـف مقـرر در مـاده )۹( قانون بـا اولویت 
تهیه و تدوین »سـند راهبـرد ملی مدیریـت بحران«، 
برنامه هـای ملـی »کاهـش خطر حـوادث و سـوانح«، 
»آمادگـی و پاسـخ« و »بازسـازی و بازتوانـی« اقـدام 
نموده و در راسـتای ارتقای همـکاری و هماهنگی بین 
سـازمانی و به منظور ایجـاد هم افزایـی و تحقق اهداف 
کان، از طریـق تشـکیل بانـک اطاعـات تخصصـی 
مدیریت بحران و دسترسـی متناسـب به نظـام جامع 

مدیریـت اطاعات، تـاش وافـر نمایید. 

آمریکا خواهان مذاکره با ایران 
مشـاور امنیـت ملـی آمریـکا بـا ابـراز خرسـندی  از 
آزادی شـهروند چینی  -آمریکایـی مدعـی شـد کـه 
دولـت ترامپ مایل بـه مذاکره بـا ایران اسـت. رابرت 
اوبراین در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره آزادی ژیو وانگ 
شـهروند چینـی- آمریکایی کـه به جرم جاسوسـی 
در ایـران زندانـی بـود همزمـان بـا آزادی دانشـمند 
ایرانـی بازداشـت شـده در آمریـکا، ازاین اتفـاق ابراز 
خرسـندی کـرد و ایـن ادعـا را تکـرار کرد کـه وانگ 
بـه اشـتباه زندانـی بـوده و جاسـوس نبـوده اسـت. 
»اوبرایـن« در پاسـخ به این سـوال که آیـا آزادی این 
زندانـی می تواند دری بـرای آغاز مذاکرات مسـتقیم 
با ایران باشـد، ابراز امیـدواری کرد کـه چنین اتفاقی 
بیفتد امـا در ادامـه مدعی شـد: بخشـی از آزادی ژیو 
وانـگ ناشـی از تحریم های شـدید آمریـکا در کارزار 
موسـوم بـه فشـار حداکثـری )علیـه ایـران( بـود. 
همچنیـن رئیس جمهـور ترامـپ پیشـنهاد مذاکره 
بـدون پیش شـرط بـا ایرانی هـا بـر سـر یـک سـری 

مسـائل را مطـرح کرده اسـت. 

فرماندار قـم گفت: تاکنـون ۵۷ نفـر داوطلب شـرکت در انتخابات 
میانـدوره ای پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبری در قم شـدند. 
مرتضی حیـدری اظهارداشـت: تـا پایـان روز دوشـنبه و در چهارمین 
روز از ثبـت نام داوطلبـان شـرکت در انتخابات میانـدوره ای پنجمین 
دوره مجلـس خبرگان رهبـری، ۲۳ نفـر با مراجعـه به فرمانـداری قم 
در حـوزه انتخابیـه این اسـتان ثبـت نـام کردند. وی با اشـاره به رشـد 
آمار ثبـت نـام داوطلبـان مجلس خبـرگان در اسـتان قـم، افـزود: در 
مجمـوع تـا پایـان چهارمیـن روز ثبـت نـام بـرای مجلـس خبـرگان 
رهبـری ۵۷ داوطلـب مراحل ثبت نـام را طـی کردند. بـه گفته رئیس 
هیأت اجرائی سـتاد انتخابات اسـتان قم جوانترین داوطلب ۲۲ سـال 

و مسـن ترین آنها ۸۶ سـاله اسـت. 

57نفر در قم   داوطلب   مجلس خبرگان 
ویـــــژه

آرمـان ملـی: رئیـس جمهـور روز دوشـنبه در جمـع 
دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیان به مناسـبت روز دانشـجو با 
تاکید بـر اینکه دولـت بدون اشـکال و ایـراد نیسـت و از انتقاد 
سـازنده اسـتقبال می کند، گفت: قـدرت باید نقد شـود چون 
اگـر نقـد نشـود احتمـال انحـراف دارد و کشـور دانشـجویی 
می خواهـد که بـا صراحت و شـهامت حـرف بزند و مسـئوالن 
را نقـد کند. حسـن روحانی بـا بیـان اینکـه آذر، به عنـوان ماه 
دانشـجو، وحدت حـوزه و دانشـگاه، مجلس، قانون اساسـی و 
حقوق شـهروندی و مـاه پرافتخاری اسـت، تأکید کـرد: اما در 
میان همـه این روزهـا روز دانشـجو و ایامـی که تعلق بـه بیان 
جایگاه دانشـجو، دانشـگاه و اظهارنظر دارد، ویژه اسـت. وی با 
اشـاره به اینکه در ۷سـال گذشـته موفق بودم در روز دانشجو 
در یکی از دانشـگاه های کشور سخنان دانشـجویان را بشنوم، 
افزود: از طرح بیان روشـن، شـفاف و نقادانه دانشجو نسبت به 
دولت خوشـحال می شـوم و ایـن آزادی بیـان جـزو افتخارات 
انقـاب اسـامی اسـت. روحانی بـا تأکید بـر اینکـه در دوران 
پیش از پیروزی انقاب اسامی، دانشـجویان شجاع و غیوری 
داشـتیم، اما این زمینـه که بتواننـد روبه روی مقامـات و حتی 
رئیس دانشـگاه نظـرات خـود را آزاد ارائـه کنند، اصـا وجود 
نداشـت. اهم اظهـارات رئیس جمهـور را در ادامـه می خوانید: 
   اگـر بگوییـم فـان فـرد، مخالفیـن را بی شناسـنامه 
خوانده اسـت، حرف نادرستی اسـت، در یک مراسم سخنرانی 
فـردی سـخنی بـر زبـان آورد کـه مـردم و ملـت اینچنیـن 
می گوینـد و مـن گفتم از طـرف مـردم نگویید، بلکـه بگویید، 
نظر حزب مـن این اسـت و منظور من از شناسـنامه ایـن بود و 
اینکه نه به عنـوان کل ملـت ایران، سـخن بگویید. اگر کسـی 

بخواهـد بـه نمایندگـی از ملت صحبـت کنـد، رئیس جمهور 
اسـت، اینگونـه سـخنان را تحریـف نکنیم کـه به نفع کشـور 
نبـوده و نباید اینگونـه عمل کنیـم و بایـد واقعیت هـا را درک 

کنیم و همـه زوایـا را بـرای منفعت کشـور در نظـر بگیریم. 
   در 4 ماه اخیـر ۶/۵ میلیـارد دالر قطعات پاالیشـگاه ها 
به ویژه پـارس جنوبـی وارد بندرگاه های کشـور شـده اسـت، 
در کاالهـا و مواد اساسـی کـه نیازمنـدی روزمره مردم اسـت، 
نیازمند واردات هسـتیم که البتـه باید خودکفا شـویم و طبق 
اعـام سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی در خوزسـتان، 
محصوالت کشـاورزی نسـبت به سـال گذشـته ۲ برابر شـده 
اسـت و ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه بـه سـمت خوداتکایی 
حرکـت می کنیم. سیسـتم بانکـی نمی توانـد مسـتقیما کار 
کند و در این مسـیر صرافان سـهم خود را برمی دارنـد و کاالها 
گران تـر می شـود و همـه مـا بـرای بهتر شـدن زندگـی مردم 

تـاش می کنیـم. 
   بارهـا در دولـت در ایـن خصـوص بحـث کردیـم کـه 
ایـن نـرخ ارز آزاد شـود و برخـی از وزرا نیـز چنیـن اعتقـادی 
داشـتند، امـا در نهایـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم در صورت 
آزادسـازی، زندگی مـردم دچـار سـختی و قیمت هـا در بازار 
۲ برابر می شـود و برخـی معتقـد بودند ایـن تفـاوت قیمت را 
به صـورت یارانـه به مـردم دهیم کـه در نهایت متوجه شـدیم 
افزایـش قیمت کاالهـا با ایـن پرداخـت تفاوت قیمـت فاصله 
دارد. بنزیـن دونرخـی و دالر چندنرخـی سـخت و فسـادآور 
اسـت، اما گاهـی شـرایط اضطـرار به وجـود می آیـد و باید در 
دوران سـختی، قبـول کنیم و همـه بایـد در کنار هم باشـیم و 

دانشـگاه ها در چگونگـی اجـرای ایـن طـرح وارد شـوند. 

   برجـام نـه مقدس اسـت ونـه لعنتـی، برجـام یک 
قـرار داد بین المللی اسـت که بایـد تاش کنیـم از مزایای 
آن اسـتفاده کنیـم، پیامبـر)ص( هم بـا یهـود بنی قریظه 
قرارداد بسـت، آنها خیانت کردنـد و پیامبر روبه رویشـان 
ایسـتاد، پیامبـر بـا کفارپیمـان بسـت و آنهـا پیمـان 
شکسـتند. ما باید در هر شـرایطی منافـع خـود را در نظر 
بگیریم. بودجه سـال آینده در هیچ کجا متکـی بر مذاکره 
نیست و مبنای بودجه تداوم تحریم اسـت، وظیفه قانونی 
و انقابی ما اسـت کـه از هر راهـی که برای رفع مشـکات 
وجـود دارد، اسـتفاده کنیم. دشـمن بـه دنبال این اسـت 
کـه بـه مـردم مـا فشـار وارد کنـد، مـردم ایسـتادگی و 
مقاومـت می کنند امـا معنایش این نیسـت که اگـر راهی 
داریـم کـه نقشـه و توطئـه دشـمن را بشـکنیم، آن راه را 

نرویـم. مذاکـره الزم و یـک کار انقابی اسـت. 
   انتخابـات پیـش روی ماسـت، فضـا را آرام کنیـم و 
همه در انتخابات فعال شـویم، دانشـجویان و دانشگاهیان 
در ایـن زمینـه وظیفـه مهمـی بـر عهـده دارنـد. آنهـا که 
می گویند انتخابات فایـده و خاصیت ندارد، دلسـوز مردم 
نیسـتند، همه باید تـاش کنیم بـا حضـور در انتخابات و 
پـای صندوق هـای رای، افـراد الیق تـر و بهتـر را انتخـاب 

کنیـم و آینـده بهتـری را برای کشـور رقـم بزنیم. 
   اینکـه دولـت چقـدر خدمـت کـرده و چقـدر بـه 
وعده هایـش عمـل کـرده اسـت، انتظـار این اسـت که در 
محیط هـای دانشـجویی و دانشـگاهی به صورت روشـن 
به موارد اشـاره شـود. آمـار و ارقـام می گوید کـه اقدامات 
خـوب و اثرگـذاری در دولـت انجـام شـده اسـت، گفـت: 
به عنـوان نمونـه حقـوق معلمـان در ایـن دولـت حـدود 
۳/۵ برابـر افزایـش یافتـه اسـت بـه طـوری که متوسـط 
حقـوق معلـم در ابتـدای دولـت مـا یـک میلیـون و ۳۰۰ 
هزار تومان بـود، امـا امروز ایـن رقم بـه 4 میلیـون و 1۰۰ 
هزار تومـان افزایـش یافته اسـت. حال شـما ۶ سـال قبل 
را مقایسـه کنید و بررسـی کنید، اگـر این دولـت در مورد 
معلمین نسـبت بـه دولت قبـل کـم کار کرده باشـد، حق 
بـا شماسـت. امـا اگـر بررسـی کردیـد و دیدید دولـت ما 
نسـبت به دولت قبل خدمات بیشـتری ارائه کرده اسـت، 

بایـد بگوییـم. 
   اسـاس تصمیـم بـه سـهمیه ای کـردن و افزایـش 
قیمـت بنزیـن ایـن بـوده اسـت کـه نیازمنـد بـه واردات 
بنزین نشـویم، قبل از ایـن دولـت، بنزین و گازوئیـل وارد 
می کردیـم و حتـی در فصـل زمسـتان گاز را هـم وارد 
می کردیـم، بـه طوری کـه یکـی از کشـورهای همسـایه 
شـمالی وقتـی در یـک زمسـتان سـخت متوجـه نیـاز ما 
بـه گاز شـد، قیمـت را ۹ برابر کـرد و دولـت قبل ناچـار به 
پرداخـت آن شـد. خوشـبختانه امروز نیـازی بـه واردات 
گاز نداریـم و حتی به کشـورهای عراق و ترکیـه، گاز صادر 
می کنیم. در گازوئیـل هم امروز صادرکننده هسـتیم و در 
بنزیـن خودکفا شـده ایم در حالـی که در مقطعـی مجبور 
بودیم برای تأمین بنزین از پتروشـیمی ها اسـتفاده کنیم 

کـه بـرای محیـط زیسـت مشکل سـاز بود.

آرمان ملی: گره FATF بازنشدنی به نظر می رسد و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته بدون ارائه پاسخ روشن 
به افکار عمومی همچنان دو الیحه CFT و پالرمو را معطل نگه 
دارد. این در حالی است که اواخر مهرماه ۹۸ گروه ویژه اقدام 
مالی طی بیانیه ای اعام کرد که برای آخرین بار فرصتی 4 ماهه 
 CFT به جمهوری اسامی ایران می دهد تا با تصویب دو الیحه
و پالرمو با این نهاد بین المللی همکاری کند و نگذارد نام ایران 
به لیست سیاه اضافه شود. این نهاد همچنین ۲۶ مهرماه دو 
دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع کرد و با توجه 
به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر در خرداد ۹۸، مجموعه 
اقدامات وضع شده علیه ایران به سه اقدام رسید. ادامه این 
شرایط و اضافه شدن ایران به لیست سیاه FATF آن هم در 
شرایطی که تحریم و فشار اقتصادی آمریکا شرایط معیشتی را 

برای مردم سخت کرده، به تشدید مشکات منجر خواهد شد و 
این مهم، در برخی نمایندگان مجلس شورای اسامی احساس 
خطر ایجاد کرده است. یک عضو فراکسیون امید مجلس در این 
زمینه معتقد است که مجمع باید نگاه واقع بینانه تری به موضوع 
داشته باشد و مقتضیات زمان را با توجه به وظیفه اش یعنی 
»تشخیص مصلحت« در نظر بگیرد تا مبادا در وضعیت اقتصادی 
کنونی، کشور در تنگنای بیشتری قرار گیرد. غامرضا حیدری 
به »آرمان ملی« می گوید: امروز در سخت ترین شرایط اقتصادی 
قرار داریم و برای عبور از این وضعیت، همه نهادها فارغ از منافع 
جناحی و گروهی باید همکاری کنند. او با تأکید بر اینکه اساسا 
ورود به این موضوع ورای صاحیت قانونی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بود، تصریح می کند: »متأسفانه اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در جایگاهی که در قانون اساسی برای 

آنها تعریف کرده است، انجام وظیفه نمی کنند. در قانون اساسی 
دو وظیفه برای مجمع تعیین شده است. اول زمانی که اختاف 
نظر میان شورای نگهبان و مجلس پدید می آید، بعد از یک بار 
رفت و برگشت مصوبه میان شورای نگهبان و مجلس، مجمع به 
مسأله ورود می کند و نظر نهایی را می دهد. دوم اینکه رهبر معظم 
انقاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت سیاست های 
کلی کشور را اباغ می کند«. حیدری تأکید دارد که هیچ جای 
قانون نیامده مجمع می تواند مصوبه مجلس را مسکوت نگه دارد و 
سکوت پیشه کند. او می گوید: »اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، 
دست کم یکی از این لوایح در حال حاضر اعتبار قانونی پیدا کرده؛ 
چرا که چندین ماه گذشته و نظری در این باره اعام نشده است«. 
این نماینده اصاح طلب مجلس شورای اسامی که سابقه حضور 
در مجالس دوم و سوم را نیز دارد، درخصوص راهکار گره گشایی 
از موضوع FATF می گوید: »تاکنون تاش های زیادی صورت 
گرفته که اعضای مجمع قانع شوند و موافقتشان را با CFT و 
پالرمو اعام کنند، اما اینگونه نشد. با توجه به تجربه، معتقدم 
تنها راه باقی مانده برای عبور از این بحران، ورود مقام معظم 
رهبری به موضوع است که با درایت و دوراندیشی شان کشور را از 
مخمصه ای که در بهمن ماه انتظارمان را می کشد، نجات دهند«.

در گفت وگو با »آرمان« ملی مطرح شد

گره FATF را باز كنيد
       پیشنهاد نماینده مجلس درباره FATF  :رهبری به موضوع ورود کنند

سـخنگوی شـورای نگهبـان بـر لزوم 
فعالیـت جدی تـر احـزاب تاکیـد کـرد و 
گفـت: احـزاب می تواننـد بیـش از ایـن 
در فعالیت هـای سیاسـی مشـارکت 
داشـته باشـند و بایـد فعالیـت آن هـا 
جدی تـر شـود. عباسـعلی کدخدایـی 
یکـی از نقایـص فعالیت هـای حزبـی را 
عـدم فعالیـت حزبـی پـس از راهیابی به 
مجلـس عنوان کـرد و افـزود: قانـون باید 
در مـورد احـزاب و فعالیت هـای حزبـی 
اصـاح شـود تا نقـش احـزاب در کشـور 
پررنگ تـر شـود. وی اظهارکـرد: مثـا 
می تـوان اینطـور برنامه ریـزی کـرد کـه 
اگر حزبـی درصـدی از آرا را کسـب کرد، 
کرسـی های مشـخصی بـه آن حـزب 
داده شـود؛ در واقـع بایـد هویـت حزبـی 
و سیاسـی احـزاب پـر رنگ تـر شـود. 
سـخنگوی شـورای نگهبان تاکیـد کرد: 
ضـرری کـه از رهگـذر فقـدان هویـت 
و شناسـه سیاسـی احـزاب به وجـود 
می آیـد را مـردم متحمل می شـوند و این 
بایـد در قوانین اصـاح شـود. کدخدایی 
بـا اشـاره بـه فعالیت هـای حزبـی در 
کشـور های پیشـرفته، اظهار داشـت: به 
جد معتقـدم که بایـد فعالیت احـزاب در 
کشـور نهادینـه شـود و ایـن نیاز بـه یک 

مطالبـه جـدی و همه جانبـه دارد. 

لزوم فعالیت جدی تر 
احزاب

سه شنبه 
1398 . 9 .19
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آرمان ملـی- حمید شـجاعی: انتخابات در راه اسـت 
و جریانـات سیاسـی بـه فراخـور شـرایط و موقعیت خـود به 
کنشـگری مشـغولند. با این حال گویا اصولگرایان که چندان 
توجهـی نیز بـه مـردم ندارند شـرایط خـود را بـرای انتخابات 
بهتـر می بیننـد، امـا بـر عکـس اصاح طلبـان که مشـارکت 
گسـترده مردم را ضامـن موفقیت خـود می شـمارند چندان 
عـدم حضـور مـردم را خـوش ندارنـد و درصـدد راهـی برای 
افزایش مشـارکت هسـتند. مصطفی تاجزاده فعال سیاسـی 
اصاح طاب معتقد اسـت: »اگر نخواهنـد اصاحاتی صورت 
دهنـد، در حوزه هایی ماننـد تهران مـا باید رسـماً اعام کنیم 

کـه نامـزد نداریم.«
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انتخابـات مجلس بـه مهم تریـن رویداد سیاسـی کشـور 
در سـال جاری تبدیل شـده و چشـم همه جریانات سیاسـی 
کشـور به این انتخابات اسـت. تنهـا ۲ دومـاه و نیم تا آغـاز این 
ماراتن نفسـگیر که از ماه ها پیش اسـتارت آن زده شـده باقی 
اسـت، اما جامعه همچنـان متاثـر از اتفاقات هفته آخـر آبان و 
ناآرامی هـای صورت گرفتـه چندان رویکرد مثبتی نسـبت به 
این انتخابـات ندارد. این در حالی اسـت که جریانات سیاسـی 
که ماه هـا برای ایـن انتخابـات برنامه ریـزی و لحظه شـماری 
کرده انـد نمی خواهنـد چنیـن فرصتی را از دسـت دهنـد. به 
همیـن جهت اسـت کـه طـی روزهـای گذشـته شـاهد ثبت 
نام هـای گسـترده چهره هـای سیاسـی در انتخابـات بودیـم 
کـه البتـه همانطور کـه از قبـل هم پیش بینی می شـد سـهم 
اصولگرایان در ایـن ثبت نام ها بسـیار بیشـتر از اصاح طلبان 
بود. با ایـن حال ایـن دو جریان سیاسـی نـه رویکـرد واحدی 
نسـبت به انتخابـات پیـش رو دارند و نه شـرایطی واحـد. چرا 
که اصولگرایـان با اسـتفاده از شـرایط موجود و عـدم اعتماد و 
امیـد جامعـه بـه دولـت و جریـان اصاح طلـب درصددنـد تا 

در انتخاباتـی هر چنـد حداقلـی کرسـی های بهارسـتان را از 
آن خـود کنند، امـا در طـرف مقابـل اصاح طلبان که پاسـوز 
عملکرد دولت روحانی شـده اند و با ریزش محسـوس سرمایه 
اجتماعـی خـود مواجهنـد، می خواهنـد بـه هـر نحـوی کـه 
شـده از این شـرایط عبور کنند و راهی به سـوی خوشـبختی 
و موفقیـت بیابنـد. لـذا همچنـان درصددنـد تـا ماموریـت 
هرچنـد غیر ممکـن خـود را بـه نحو احسـن انجـام دهنـد تا 
اگر هم نتوانسـتند موفقیت  سـال ۹4 را تکرار کنند، بتوانند با 
مشـارکت مردم در انتخابات حداقل نامزدهـای مورد حمایت 
خـود را وارد مجلـس کننـد. باایـن حـال بایـد دیـد تحوالت 
منتهی به انتخابات دوم اسـفند بـه کدام سـمت خواهد رفت. 

   شرایط تغییر کند مردم می آیند
یـک فعـال سیاسـی اصاح طلـب درخصـوص شـرایط 
فعلی جامعـه و احتمال کاهش مشـارکت مـردم در انتخابات 
اظهـار کرد: روشـن اسـت کـه این هـدف دولـت پنهـان بوده 
که مردم از نهادهـای انتخابـی و انتخابات ناامید شـوند، چون 
هرچـه میزان مشـارکت مـردم کمتر شـود احتمـال پیروزی 
آنهـا بیشـتر می  شـود. اعتمادآناین نوشـت؛ سـیدمصطفی 
تاجزاده گفـت: آنها اقلیتی هسـتند که فقط با انفعـال مردم از 
جملـه در رأی دادن می توانند پیروز شـوند. منتهـا تا حدودی 
در کوتاه مـدت بـه هـدف خـود رسـیده اند، یعنـی قشـرهای 
وسـیعی از جامعـه منفعـل شـده و می گویـد فایده ای نـدارد. 
وی درمـورد درصد حضـور مـردم در انتخابات گفـت: اگر این 
فضا باشـد و در این سـه مـاه چیزی تغییـر نکند فکـر می کنم 
که به زیر ۳۰درصد در کانشـهرها و شـهرهایی مانند شـیراز، 
تهران، اصفهان، تبریز، مشـهد، حتـی اهواز و... می رسـد. وی 
در خصوص رویکرد اصاح طلبـان در انتخابات پیش رو تاکید 
کرد: بـه نظر مـن اگر نخواهنـد اصاحاتـی صورت دهنـد، در 
حوزه هایـی ماننـد تهران مـا باید رسـماً اعام کنیم کـه نامزد 

نداریـم. هیـچ اشـکالی نـدارد کـه مـا یـک دوره در انتخابات 
شـرکت نکنیـم، انتخابـات راه نجـات ایـران و این اسـتراتژی 
ماسـت. اما ممکن اسـت به صورت تاکتیکی در یـک انتخابات 
شـرکت نکنیـم، همان طـور کـه در مجلـس هفتـم و نهم هم 
شـرکت نکردیم، اما بعـد از آن حضور یافتیم. معاون سیاسـی 
وزیر کشـور دولـت اصاحـات تصریح کـرد: انتخابـات را کنار 
نمی گذاریـم، انتخابات مال ملـت و تنها راه حاکمیـت و مردم 
به صورت مسـالمت آمیز بر سرنوشـت خودشـان اسـت. بشر 
تا به حال هیچ راهی جـز انتخابات و بهتر و موثرتـر از انتخابات 
پیدا نکـرده اسـت. بنابراین محـور کار مـا انتخابات اسـت، اما 
ممکـن اسـت در یـک انتخابـات بگوییـم شـرایط االن آماده 

نیسـت، خـب؛ شـرکت نمی کنیم.
     تفاوت فضای بیرون با داخل مجلس 

یـک نماینـده رشـت در مجلـس در مـورد پیش بینـي 
خـود از ترکیـب مجلس یازدهـم اظهار کـرد: در حـال حاضر 
و بـه صـورت ظاهـری اصولگرا ها خیلـی امیدوار هسـتند که 
بتوانند کرسـی های زیـادی از مجلـس آینده را به خودشـان 
اختصاص دهند حتـی اصولگراهای تند و جبهـه پایداری هم 
امیدوار هسـتند که کرسـی های بیشـتری را بگیرند، اما فکر 
می کنم ایـن اتفاق بـه صورت صددرصـدی بـرای اصولگراها 
رخ نمی دهـد. عصـر ایـران نوشـت؛ غامعلـی جعفـرزاده 
ایمن آبـادی اظهارکـرد: چـه در جریـان اصاح طلب هـا و 
چه در جریـان اصولگراهـا، عقا و افراد عاقل بیشـتر شـانس 
پیـروزی در مجلـس را دارنـد، موج هـای زودگـذر دیگـر 
نمی تواننـد بـرای مجلـس تعییـن تکلیـف کننـد و مـردم 
دقیق تـر رای می دهنـد. رئیـس فراکسـیون مسـتقلین 
مجلـس در مـورد احتمـال سرلیسـتی قالیبـاف در تهـران و 
ریاسـت مجلـس آینده بیـان کـرد: اطاعـات مـن می گوید 
که آقـای قالیبـاف نباید خیلـی امیدوار باشـد که سرلیسـت 
تهران باشـد و جریان سـازی کنـد. فضـای بیـرون مجلس با 
فضـای داخـل مجلـس متفـاوت اسـت و نمی شـود از بیرون 
یک آهنگی را بزنیـد و بیاییـد داخل مجلس همـان آهنگ  را 
قطعی کنید، مسـتند این سـخن آقایان حدادعـادل و عارف 
هسـتند. کسـی که اینگونه آهنگ می نوازد و شـیپور می زند 
معلوم می شـود کـه نمی دانـد چـه چیـزی را می خواهد فتح 

کنـد و از ابتـدا اطاعاتش اشـتباه اسـت.

»آرمان ملی« گزارش می دهد
لبخند بهارستان به اصالح طلبان یا اصولگرایان؟ 

تاجزاده: اصالحات صورت نگیرد باید اعالم کنیم نامزد نداریم 
جعفرزاده: عقالی دو جریان شانس بیشتری برای حضور در مجلس دارند 

فسـاد صرفـا در یـک زمینـه رخ نمی دهد. ذهن هـا غالبا به سـمت 
فسـاد مالی سـوق داده می شـود اما هـر چیزی کـه برخـاف قوانین، 
عـرف و اخـاق رخ دهـد می تـوان آن را فسـاد اطـاق کـرد. بخشـی 
از رقـم خـوردن فسـاد ریشـه در دسـتگاه های نظارتـی دارد کـه بـه 
خوبـی نتوانسـته اند بـه وظیفـه خـود عمـل کننـد. اوضاع نامناسـب 
اقتصـادی، آموزش و رسـانه ها نیـز در این عرصه سـهیم هسـتند. اگر 
فـردی دچار فسـاد شـده و خـاف قانون عمـل کنـد،  قطعا ایـن اقدام 
ریشـه هایی دارد کـه او را بـه ایـن سـمت سـوق داده اسـت. فسـاد در 
قیـد زمـان و مـکان و موضوع نیسـت. یـک سـخنرانی و یـک آموزش 
اشـتباه نیز می تواند نحوه ای دیگر از فسـاد باشد و حتی گسـترده تر از 
نمونه های دیگـر، زیرا بین یـک طیف انتشـار پیدا می کنـد و باورهای 
اشـتباه ایجـاد می کنـد. با توجـه به نزدیک شـدن بـه زمـان انتخابات 
مجلس شورای اسـامی شـاهد هسـتیم در هر دوره ای آیین نامه های 
جدیـدی در خصوص نحـوه برگـزاری انتخابـات وضع می شـود که به 
هر حال مسـئوالن انتخابـات مکلف می شـوند در خصـوص نامزدها و 
نماینـدگان تحقیقاتی داشـته باشـند. ایـن تحقیقـات و ایـن قوانین 
به طـور حتـم نمی تواند بـه صورت کامـل صاحیـت افـراد را تضمین 
کنـد. جلوگیـری از وقـوع فسـاد در ایـن عرصـه کمی دشـوار اسـت. 
در ایـن عرصـه بایـد بـه عملکـرد گذشـته و شـخصیت داوطلب ها به 
خوبی رسـیدگی شـود تـا اینکه بـه حواشـی بپردازیـم. همـه مدعی 
هسـتند برای خدمـت به مـردم آمده انـد اما باید شـعارهای ایـن افراد 
بـا اقداماتـی کـه انجـام می دهنـد در عمـل نیز توسـط دسـتگاه های 
نظارتی سـنجیده شـود. برخـی صرفـا با نـگاه اقتصـادی پا بـه عرصه 
انتخابـات می گذارنـد و نماینـده مجلـس شـدن را نـه خدمـت بلکـه 
سـکوی پرتابی برای ارتقـای زندگی دنیوی خـود می داننـد. در اینجا 
اگر دسـتگاه نظارتی به خوبی عمل نکند، عاملی در راسـتای گسترش 
فسـاد بوده اسـت. متاسـفانه نظـارت بـر نماینـدگان صرفـا تبدیل به 
شـعار شـده اسـت و عما با متخلفـان مالی مجلـس هیـچ برخوردی 
نمی شـود و شـاهد هسـتیم حتـی پول هـای مسـاله دار وارد چرخـه 
تبلیغاتـی انتخابات مجلس شـده اسـت بـدون اینکه حتـی مقابله ای 
صورت گیـرد. نماینده مجلسـی کـه در صنعت خودروسـازی دسـت 
بـه اختـاس زده از کـدام فیلتـر نظارتـی عبـور کرده اسـت؟ اصـل بر 
صحت اسـت و اصل بـر برائت و مـا نباید سـختگیری های بیـش از حد 
در دسـتور کار قـرار دهیم و صرفا به  واسـطه یـک گفتار، شـخصی را از 
گردونـه رقابـت انتخابات حـذف کنیم. گاه نیز شـاهد هسـتیم فردی 
سـالم وارد مجلس می شـود اما فضای موجود و تسـاهل و تسـامحی او 
را به ورطه فسـاد می کشـاند این نیز یـادآور می شـود که مـا در عرصه 
نظارت بـه خوبی عمـل نکرده ایـم، زیرا در برخـی نقاط فسـاد نهادینه 

شـده اسـت و ما همچنـان درگیـر جزئیات هسـتیم.

یـــادداشــت
فساد سیاسی و مظاهر آن

عبدالصمد خرمشاهی
حقوقدان و وکیل دادگستری

زمانه ما نیست! 
ســــرمــقــاله

عوامل زیادی دسـت به دسـت هـم داد تا سـرانجام آن اتفاقـی که در 
ایام ثبـت نام هـای انتخاباتـی شـاهد بودیـم رخ دهـد و اغلـب نیروهای 
شناسـنامه دار جریان اصاحـات برای حضـور در رقابت هـای انتخاباتی 
یازدهمین دوره مجلس شـورای اسـامی حضـور پیدا نکنند. از یک سـو 
فرجـام و سرنوشـت دولـت دکتر روحانـی که اصاح طلبـان هزینـه 
سـنگینی برای حمایت و همراهی از آن داده بودند و نتوانسـت مطالبات 
را برآورده کند، از سـوی دیگر پرسشـی جدی که درخصـوص کارآمدی 
برخی مسـئوالن از دی ماه 1۳۹۶ ایجاد شـد و سـرانجام در سـال 1۳۹۸ 
بـه اوج خود رسـید و بخـش زیـادی از سـرمایه اجتماعـی اصاح طلبان 
را مصـادره کـرد، از جملـه عواملـی بودنـد کـه در بـه وجود آمـدن وضع 
کنونی بیشـترین تأثیر را داشـته اند. مـا اصاح طلبان نیز نتوانسـتیم به 
مردم توضیح دهیم کـه چگونه در میان دو گیره بسـیار سـنگین گرفتار 
آمدیـم و نمی توانیم خـود را از زیر فشـار برهانیـم. تحـوالت بین المللی 
که هر چـه می گـذرد ضدیت خـود را بـا اندیشـه های میانه روانه بیشـتر 
آشـکار می سـازد و ناسـازگاری و جزیـره ای بـودن مدیریـت بـه جـای 
همگرایـی و بـه دنبـال آن تخریـب خـود را نشـان می دهـد. نگاهـی به 
صحبت های مقامات در سـایر قـوا در طـول اعتراضات مردم بـه افزایش 
قیمـت بنزیـن و تفاوت هایـی کـه مواضـع آنها بـا مواضـع رهبـر معظم 
انقـاب و رئیس جمهور داشـت، نشـان می دهد کـه قوا چگونـه یکدیگر 
را خنثـی می کنند. نحـوه عمـل نهادهـای نظارتی بارهـا در طـول ادوار 
انتخابات های گذشـته باعث شـده که اصاح طلبـان با نیروهای دسـت 
چنـدم خـود وارد عرصه رقابـت شـوند و نتیجه ایـن موضـوع در دولت و 
مجلس آن چیـزی نبود کـه انتظار می رفـت. روایتـی از امام صـادق)ع( 
وجـود دارد کـه توجـه بـه آن در مقطع فعلـی بدون لطـف نخواهـد بود. 
حسـن بـن سـهل خراسـانی روزی خدمـت امـام صـادق)ع( رسـید و با 
نامه ای که از سـوی بـزرگان خراسـان بـرای امـام آورده بـود، حضرت را 
به قیـام دعـوت کـرد. او ضمن اصـرار بر ایـن موضـوع گفت که شـما اگر 
قیام کنیـد ما از شـما حمایـت خواهیم کـرد و تا پـای جـان می جنگیم. 
وقتی که حسـن بن سـهل آنجا را ترک کرد، امام صـادق)ع( نامـه او را به 
تنـور انداخت. فردی کـه در کنار حضـرت بود اعتـراض کرد و گفـت او از 
بزرگان خراسـان اسـت، چرا دعوت او را پاسـخ ندادید؟ حضرت فرمودند 
نه حسـن آدم ماسـت و نه زمانـه، زمانه ماسـت. به نظر می رسـد کشـور 
دچار شـرایط بغرنجی اسـت. ایران مـا نیاز به تفکـرات میانه روانـه دارد و 
با توجه به شـرایط موجود، افکار عمومی نیازمند پاسـخ اسـت. به همین 
دلیل فکر می کنـم که شـخصیت های اصاح طلـب تصمیـم گرفتند به 
خواسـت و مطالبه جامعه احتـرام بگذارنـد و برای حضـور در رقابت های 

انتخاباتـی چنـدان پیش قدم نشـدند.

فیاض زاهد
فعال سیاسی اصالح طلب

رئیس جمهور در دانشگاه فرهنگیان:

بنزین دو نرخی فسادآور است
     االن فضاي آرام مي خواهیم

    اگر مذاکره منجر به شکست دشمن شود، یک کار انقالبی است



سلحشوری:ازمادرانداغدارخجالتمیکشم
پژمانفر:نمیشودهرکسیهرغلطیکهخواستبکند

»آرمانملی«ازکاندیداتوریپروینروایتمیکند
ماموریت انتخاباتی احمدی نژاد مونث!

آرمـانملـی:آخریـن نطـق نماینـده خبرسـاز 
ایـن روزهـای مجلـس کـه حاضـر نشـد بـرای حضور 
در انتخابـات دوره یازدهـم ثبت نـام کند، حاشیه سـاز 
شـده و صـدای بسـیاری را درآورده اسـت. پروانـه 
سلحشـوری که ایـن روزها بـه سـبب حمایت هایش از 
آسیب دیدگان آبان 98 و همچنین اظهاراتش پیرامون 
از بین رفتن نقش مجلـس در تصمیم گیری های کالن 
کشـور تحـت فشـار برخـی گروه هـا قـرار دارد، صبـح 
دوشـنبه در نطقی اضطراری با اشـاره بـه صحبت های 
بنیانگذار انقالب اسـالمی در سـال 1357 گفت: »امام 
خمینـی ۴٠ سـال پیـش در بهشـت زهـرا فرمودنـد 
بـه چـه حقـی ملـِت پنجـاه سـال پیـش سرنوشـت 
ملـت بعـد را معیـن می کنـد؟ سرنوشـت هر ملتـی به 
دسـت خـودش اسـت«. او ضمـن تأکیـد بـر اهمیـت 
تعییـن سرنوشـت هـر نسـل به دسـت خـود، بـه بیان 
تفاوت هـای اعتراضـات آبـان 98 با اعتراضات پیشـین 
در کشـور پرداخت. ایـن عضو فراکسـیون امید مجلس 
تأکیـد کـرد کـه »اعتراض هـای سـال های 78 و 88 و 
همچنیـن دی مـاه 9۶ و آبـان98، اعتراض هایـی بـوده 
کـه همـواره مطالباتـی در آن وجـود داشـته اسـت، اما 
امـروز معترضین اغلـب جوانانی هسـتند که بـه دنبال 
اشـتغال و یـک زندگـی مطلـوب انسـانی و اجتماعـی 

هسـتند«. سلحشـوری با اشـاره بـه اظهارنظـر یکی از 
جامعه شناسـان پیرامـون ناآرامـی در جامعـه ایـران، 
اظهـار کـرد: »یکـی از جامعه شناسـان در ایـن بـاره 
می گوید: ضرورت امروز کشـور ایـن امر را بـر ما قطعی 
کرده اسـت کـه از نو بپرسـیم جامعـه ای کـه در فاصله 
7٠ سـال دو انقالب بزرگ را تجربه کرده اسـت و در هر 
یک  یـا   دو  دهه یـک جنبـش سیاسـی و اجتماعـی را، 
چـرا آرام نمی گیـرد و بـه بلوغ نمی رسـد؟ چـه چیز در 
الیه هـای پنهان ایـن جامعه و در سیاسـت زمانه اسـت 
کـه عمـوم مـردم را مضطـرب و نابردبـار و نـاآرام کرده 
اسـت؟ آیا انسـان هایی که این جامعـه را برسـاخته اند 
دچار شـوریدگی و خشـم مداوم هسـتند یا وجود یک 
معلولیت پنهـان در هویت و ذات«. وی افزود: »مشـکل 
در این اسـت که مـا گفته ایـم ما ایـن سـبک زندگی را 
انتخـاب کرده ایـم. آیا بـه راسـتی جوانان ما این سـبک 
زندگـی را انتخاب کرده انـد؟ به همین دالیل متاسـفانه 
جمهوریـت نظـام بـه سـمت تمرکزگرایی پیـش رفته 
اسـت و قدرت نمایی نهادهای موازی، به راسـتی جایگاه 
نهـاد ملـت کجاسـت؟« ایـن نماینـده اصالح طلـب در 
ادامه به بیان مشـکالت سـاختاری از نگاه خود پرداخت 
و گفـت: »دوگانـه ارگان هـا و حتـی چندگانه کـه همه 
حکم می راننـد، چند دولـت، چند اطالعـات، چند نهاد 

موازی و نهایتا حاکمیت دوگانه که از مسـئولیت پذیری 
فرار می کنـد و با بـازی »چی بود چـی بود مـن نبودم«، 
مملکـت را اداره می کننـد. اکنـون گسسـت اجتماعی، 
بی اعتمادی اجتماعی، نبود سـرمایه اجتماعی، شـکاف 
طبقاتـی، شـکاف جنسـیتی، معلول هـای حکمرانـی 
غیرمطلوب کشـور هسـتند، متاسفانه تصمیم سـازان و 
تصمیم گیران کشـور، نمی دانند در بسـتر اجتماعی چه 
می گذرد و تحوالت چند دهه گذشـته چه بوده اسـت«. 
او در پایان با بیان اینکه »باید پاسـخگوی مادران داغدار 
و پدران رنج کشـیده باشـیم« تأکید کرد: »اگـر خداوند 
و ملت اقتـداری به مـا داده اسـت، ایـن اقتـدار نباید در 
جهت اعمال سـلیقه خودمان باشـد. تا دیر نشـده است 
مـردم را دریابیم. امـام خمینی)ره( در همان سـخنرانی 
بهشـت زهرا می فرماینـد: من وقتی چشـمم بـه بعضی 
از اینهـا که اوالد خودشـان را از دسـت داده انـد می افتد، 
سـنگینی بر دوشـم می افتد کـه نمی توانم تـاب بیاورم. 
چگونـه پـس مـِن وکیـِل مـردم کشـته شـدن جوانان 
میهنم، هرچند ممکن اسـت در بیـن آنها افـرادی نفوذ 
کرده باشـند را برتابم و چگونه دوباره مسـئولیت وکالت 

مـردم را برعهـده بگیرم؟« 
واکنشتنددلواپساندرمجلس

ایـن نطـق بـه مـذاق برخـی گروه هـای در مجلـس 

خوش نیامد و اعتراض تعدادی از نماینـدگان را به دنبال 
داشـت. عبـدا... سـامری نماینـده خرمشـهر و مجیـد 
ناصری نژاد نماینده شادگان نسـبت به نطق سلحشوری 
اعتـراض کردنـد. ایـن دو نماینده اسـتان خوزسـتان در 
حین نطق نماینده تهران با صدا زدن مسعود پزشـکیان، 
نایـب رئیـس اول مجلس، که ریاسـت جلسـه را برعهده 
داشـت، خواسـتار توجـه  او بـه ایـن نطـق شـدند. آنهـا 
پس از پایـان نطق سلحشـوری به گعـده اطـراف پروانه 
سلحشـوری پیوسـتند واعتراض خود را نسـبت به نطق  
او ابـراز کردند. سـامری خطـاب بـه پروانه سلحشـوری 
گفت: »کسـی که خـودش در انتخابـات ثبت نـام نکرده 
همه مقدسـات نظام را زیر سـوال بـرد«. در همین حین 
مسعود پزشکیان زنگ پایان جلسـه را به صدا درآورد اما 
اعتراضات ادامه داشـت. نمایندگانی هم بـرای آرام کردن 
سـامری نزد او رفتند. محسـن کوهکن، نماینده اصفهان 
در مجلـس، خطـاب به سـامری گفـت: »مـا در مجلس 
ششـم نطق هـای تندتـر از این هـم داشـتیم«. بـا ادامه 
اعتراضات و جمع شـدن گعـده ای از موافقین و مخالفین 
نطق نماینـده تهـران، نصـرا... پژمانفر، نماینده مشـهد، 
گفـت: »نمی شـود هرکسـی هـر غلطـی کـه خواسـت 
بکند«. با افزایش اعتراضات از خبرنگاران خواسـته شـد 

تا صحـن مجلـس را تـرک کنند. 

آرمانملی-مطهرهشـفیعی:همیشـه باید نشـانی 
از آنها باشـد؛ در هر انتخاباتـی و... اکنون هـم برخالف برخی 
گمانه زنی هـا محمـود احمدی نـژاد بـرای ورود بـه مجلـس 
ثبـت نـام نکـرد. امـا خواهـرش یعنـی پرویـن احمدی نـژاد 
برای حوزه گرمسـار کاندیدا شـد. خواهری کـه در هر حالت 
مدافع برادر اسـت و سـال 92 که درصدد کاندیداتـوری برای 
شـورای شـهر چهارم بود، در پاسـخ به سـوالی مبنی بر نقاط 
قوت و ضعـف دولت خاطرنشـان کرد: ابتـدا باید نقـاط قوت 
را گفـت؛ پرکاری، تـالش، مجاهدت و 8 سـال کار حماسـی، 
مـردم داری و خدمت بـرای مردم از نقـاط قوت دولت اسـت. 
همچنین دولت هـای نهـم و دهم دنبـال یارگیـری، حزب و 
گروه درسـت کردن و جیب خود را پـر کردن نبـود و در واقع 
به فکر خدمت به مـردم بوده اسـت. وی گفت: ساده زیسـتی 
به معنای اینکه مسـئولیت را در نظام برای خـود لقمه چرب 
ندانیم دیگر نقطه قـوت این دولت بود؛ احمدی نـژاد در بحث 
هسـته ای شـجاعانه ایسـتاد و اینکه از حق مردم دفاع شـود 
شـجاعت می خواهد. پروین احمدی نژاد در پاسـخ به سـوال 
خبرنـگاری مبنـی بر اینکه درسـت اسـت کـه شـما خواهر 
آقـای احمدی نژاد هسـتید، اما نقطـه ضعف دولت چیسـت 

کـه وی پاسـخ داد: چیـزی به ذهنـم نمی آید. 
قبالهمکاندیداشد؛راینیاورد!

پرویـن احمدی نـژاد در برخـی رفتارهـا ماننـد بـرادر 
اسـت و برای شـنیده شـدن نام خانوادگی احمدی نـژاد در 
مجلس از گرمسـار کاندیدا شـد که مشخص نیسـت تایید 
صالحیت شـود یا رای بیـاورد. پروین احمدی نژاد را کسـی 
نمی شـناخت، اگـر خواهر رئیـس دولت هـای نهـم و دهم 
نبود. نسـبت خونـی، ایـن خواهـر و بـرادر را، هـم در ظاهر 

به هـم شـبیه کـرده اسـت، و هـم در رفتـار و گفتار. شـاید 
به خاطـر همین نسـبت خونی بـود کـه پرویـن در حمایت 
از محمود احمدی نـژاد کم نگذاشـت و خواهرانـه از او دفاع 
کرد. از تـالش بـرای تمدید ریاسـت جمهوری بـرادرش در 
انتخابات 88 گرفته، تا شـهید خواندن او، آن هنـگام که او را 
در روزهای آخر مسـئولیتش »شـهید تهمت« خوانـده و با 
رجایی و بهشـتی مقایسـه کرده بود. تنها مسـئولیتی که او 
را در قاب تصاویر ثبت کرد، عضویت در شـورای شـهر سوم 
تهـران بـود. پرویـن احمدی نـژاد بـرای انتخابـات مجلس 
نهم از حوزه انتخابیه گرمسـار یعنی زادگاه خانوادگی شـان 
کاندیدا شـد. اما پـس از شـمارش آرا غالمرضا کاتـب با 1۶ 
هـزار و 228 رأی نفـر اول و پروین احمدی نژاد بـا 15 هزار و 
5٠٠ رأی نفر دوم شـده و از ورود به بهارسـتان محروم شد. 
پروین بـه نتیجـه انتخابات اعتـراض کـرد: »در روز و شـب 
برگـزاری انتخابـات در حوزه گرمسـار، تخلفـات انتخاباتی 
از سـوی برخی نامزدهـای این حوزه مشـاهده شـد که این 
امر خـالف قانون بـوده و بنـده اعتـراض خودم را نسـبت به 
این موضوع تسـلیم مسـئوالن برگـزاری انتخابـات خواهم 
کـرد...« اگرچـه حاصلـی از ایـن اعتـراض بـرای پرویـن به 
دسـت نیامد. او پس از این ناکامی نه تنها سـرخورده نشـد، 
بلکه بار دیگر تصمیم گرفت تا در انتخابات شـوراهای شـهر 
و روسـتا از حوزه تهـران نامزد شـود. البته در ایـن انتخابات 

هم نتوانسـت توفیقی به دسـت بیـاورد. 

دامادحاشیهسازپروین
یکـی از حواشـی اطـراف پرویـن احمدی نژاد مربـوط به 
دامـاد مداحـش یعنی احـد قدمی اسـت. در شـهریور سـال 
جاری خبـری دربـاره او منتشـر شـد: احـد قدمـی، مداحی 
که لعـن او بـر خلفـا روی آنتن زنـده شـبکه پنـج، جنجالی 
بـه راه انداخت و باعـث برکناری مدیر شـبکه و پاسـخگویی 
معاون سیما شـد، امسـال اجازه مداحی در هیأت ها را ندارد. 
مشـخص اسـت که او از سـوی مقامات قانونی از مداحی منع 
شـده؛ وگرنه هیچ مداحی که اسم و رسـمی هم دارد یک ماه 
محرم را از دسـت نمی دهـد. قدمی بـا تأیید این نکتـه که به 
خاطر ماجرای شـبکه پنج محروم اسـت، به ایرناپالس گفت: 
امسـال مداحی ندارم و باید تا برگـزاری دادگاه صبر کنم. وی 
ضمن ابراز ناراحتی از روند رسـیدگی به پرونده اش افزود: من 
واگذارشـان کردم به حضرت زهرا)س( و غیر ایشـان کسی و 
جایی را ندارم که پیگیر کارم باشـد. هر چه می خواهند اذیت 
کنند، یا ماجرا را سیاسـی کننـد یا هر چـی... ان شـاءا... خود 

حضرت زهـرا)س( جوابشـان را می دهد. 
چرااحمدینژادکاندیدانشد؟

در آبان ماه روح ا... حسـینیان عضو جبهه پایداری در پاسخ 
به این سـوال که فکـر می کنید محمـود احمدی نـژاد با توجه 
به اینکه در مجمع تشـخیص مصلحـت نظام هم حضـور دارد 
بـرای انتخابـات و حضـور فعال تـر در عرصـه سیاسـت اقبالی 
داشـته باشـد، گفـت: طبـق آمـار نظرسـنجی کـه می گویند 

اقبـال خیلی زیاد اسـت ولـی اینکه آیـا زمینه فراهم می شـود 
یا خیـر یک مسـاله دیگر اسـت. ایـن فعـال سیاسـی اصولگرا 
در پاسـخ به این سـوال کـه آیـا منظورتـان از زمینه، شـورای 
نگهبان اسـت، اظهارکرد: بلـه. اما احمدی نـژاد تصمیمی برای 
حضور نداشـت و تابناک نوشـت؛ »احمدی نژاد اصوال هیچ گاه 
اصالتی برای مجلس شورای اسـالمی قائل نبود و این مساله را 
هم پنهان نمی کند. وی یک بار در زمان ریاسـت جمهوری اش 
در واکنش به سـوالی که دولـت وی در حـال فعالیت تبلیغاتی 
بـرای انتخابات مجلس اسـت بـه صراحـت گفت کـه نماینده 
آماده برای او ارزان تر تمام می شـود تا بخواهد بـرای رای آوردن 
فهرسـتی در انتخابات مجلـس هزینه مالـی و یا زمانـی بکند. 
احمدی نـژاد همان زمان هم تصـور می کرد که قـدرت اجرایی 
به راحتـی می تواند بـا امکاناتـی کـه دارد، نظام قانونگـذاری و 
نمایندگان مجلـس را در اختیـار بگیرد. محمـود احمدی نژاد 
عـالوه بـر اینکـه بـرای خـود مجلـس اصالتـی قائل نیسـت، 
حضـور در مجلـس را فرصتـی بـرای تـداوم چالشـگری خود 
نمی دانـد. او از پیـش می داند که بـه فرض حضـور در مجلس، 
رقبای مختلف این امکان را که وی به ریاسـت مجلس برسـد، 
بـه وی نمی دهنـد و ایـن برای کسـی کـه ایـن روز هـا به رغم 
هشـت سـال حضـور در راس دولـت، می خواهـد خـود را در 
قالب اپوزسـیون احیا کنـد، آورده ای نـدارد و بـه همین خاطر 
در گفت وگویی کـه با یک عضو شـورای مرکزی گفتمـان امام 
و رهبـری انجام داده گفته که شـرایط کشـور خاص اسـت و او 
برنامه ای برای حضور در انتخابات مجلس ندارد و حتی پیشـتر 
هم رفتـه و اعـالم کرده کـه از هیچ یـک از اعضـای دولتش که 
کاندیدا شـده اند حمایـت نخواهد کـرد. احمدی نـژاد به دنبال 

گـذر زمان اسـت.«

3    سیاسـت  مصــاحبــه سال  سوم 
a شماره 609 r m a n m e l i . i r

سه شنبه 
1398 . 9 .19
13 ربیع الثانی1441/ 10 دسامبر 2019

استیضاحچالشاصلیترامپدرانتخابات2020
هندسهجهانییکجانبهگراییدرحالتغییراست

گــــزارش روز

آرمـانملـی:ناآرامی هـای هفتـه آخـر آبـان پیرامـون افزایـش 
قیمـت بنزین بـه پایـان رسـید، امـا جـدای از خسـارات مـادی جامعـه با 
خسـارت های به مراتب دردناک جانی و انسـانی هم مواجه شـد که بسـیار 
طاقت فرساست. در این بین کمترین خواسـته جامعه از حاکمیت می تواند 
رسـیدگی به خانواده های جانباختگان و خسـارت دیدگان باشـد که شاید 
بخشـی از آالم آنهـا را کاهـش دهـد. در ایـن راسـتا لعیـا جنیـدی معاون 
حقوقـی رئیس جمهـور می گوید: »اولین جلسـه هیـات پیگیـری حوادث 
در هفته جاری تشـکیل و ابعـاد حقوقـی، اجتماعی و اقتصادی آن بررسـی 
می شـود ولی جنبه های امنیتی و انتظامی آن به معاونـت حقوقی ارتباطی 
نـدارد و باید بخش هـای مربوطه پیگیر آن باشـند. در پیگیری هـای خود از 
کارشناسـان مختلف اظهارنظر می کنیم و خسـارت دیدگان و نحوه جبران 

خسـارت را هم مـورد بررسـی قـرار می دهیم.«
لزومرسیدگیبهمردم

حـوادث و اتفاقاتـی کـه در پـی افزایـش قیمت بنزیـن در اقصـی نقاط 
کشـور رخ داد و موجبـات ایجـاد ناآرامی هایـی را فراهـم آورد باعـث شـد 
تـا جـدای از خسـارت دیـدن و تخریـب اماکنـی همچـون پمپ بنزین ها، 
شـهرداری ها و غـارت فروشـگاه ها خسـارات جبـران ناپذیر دیگـری نیز به 
جامعه وارد شـود. جان باختن تعدادی از هموطنـان در نقاط مختلف باعث 
شـد که جدای از چرایـی اعتراضـات و نحوه برخـورد مسـئوالن ذی ربط با 
ایـن روند، جامعـه به نوعـی در بهـت از دسـت دادن هموطنان خود باشـد. 
این تاثیر بـه حدی بـوده که در هـر موضوعـی تاثیـر اتفاقات هفتـه پایانی 
آبـان را بـه خوبـی می توان مشـاهده کـرد. حتـی انتخابـات کـه مهم ترین 
فرایند سیاسـی سـال جاری اسـت نیز تحت الشـعاع نارضایتی هـای مردم 
و ناآرامی هـای اخیـر قـرار گرفته اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه مقامات و 
مسـئوالن کشـور در سـخنرانی های مختلـف بارهـا از لـزوم رسـیدگی به 
آسـیب دیدگان و پیگیـری وضعیت خانـواده جانباختگان تاکیـد کرده اند. 
کما اینکه چنـدی پیش نیز مقـام معظم رهبری در پاسـخ به گـزارش ارائه 
شده از سـوی علی شـمخانی دبیر شـورای عالی امنیت ملی پیرامون نحوه 
مدیریت وضعیت جانباختـگان و مصدومین حوادث اخیـر فرمودند که »با 
رافت اسـالمی برخورد شـود و آنهایـی که هیچ گونـه نقشـی در اعتراضات 
و اغتشـاش های اخیـر نداشـتند و در میانـه درگیری هـا جـان باخته اند در 
)حکـم شـهید( محسـوب شـده و خانواده هـای آنان تحـت پوشـش بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران قـرار بگیرند .« لـذا به نظر می رسـد اگر بسـترها و 
زمینه ها بـرای زندگی عادی مـردم و تـالش برای رفـاه مردم فراهـم گردد 
و بـا تصمیمات خلق السـاعه و اجـرای بدتـر آن عرصه بر مردم تنگ نشـود 
شـاهد چنین اتفاقـات تلخـی نخواهیـم بود کـه در نهایـت بـه جانباختن 
تعدادی از هموطنان منجر شـود. مردم همواره پشـتیبان نظام و حاکمیت 
بـوده و ایـن مهـم را در انتخابـات مختلـف و یـوم ا...  هـای متعدد بـه اثبات 
رسـانده اند، اما از طرفی انتظـار دارند که حاکمیـت و دولت نیـز در پی رفع 
مشـکالت و مسـائل جامعه برآمده و زمینه های رفاه جامعـه را فراهم کنند. 

جبرانوضعیتخسارتدیدگان
معاون حقوقـی رئیس جمهـور با اشـاره بـه حـوادث آبان ماه گفـت: در 
پیگیری هـای خود از کارشناسـان مختلـف اظهارنظر می کنیم و خسـارت 
دیـدگان و نحوه جبران خسـارت را هـم مورد بررسـی، قـرار می دهیم. لعیا 
جنیدی دربـاره »مسـئولیت رئیس جمهـور به معاونـت حقوقی و دسـتور 
پیگیری حـوادث آبان مـاه با ارائـه گزارش« گفـت: حدود دو هفته گذشـته 
پیشـنهاد پیگیری ایـن موضـوع را معاونت حقوقی بـه صـورت مکتوب به 
دفتـر رئیس جمهـور داده اسـت. ولـی نظـر رئیس جمهـور بـر این بـود که 
چـون وزارت کشـور از طریـق یکـی از معاونین خود شـروع به بررسـی این 
موضوع کرده، منتظر بمانیم تا اول گزارش وزارت کشـور تهیه و ارائه شود و 
پس از دریافت گـزارش اولیه وزارت کشـور، هیاتی که رئیس جمهور تعیین 
کرده اسـت، تشـکیل جلسـه دهد. وی ادامـه داد: اولین جلسـه این هیات 
در هفته جاری تشـکیل و ابعـاد حقوقـی، اجتماعی و اقتصادی آن بررسـی 
می شـود ولی جنبه های امنیتی و انتظامی آن به معاونـت حقوقی ارتباطی 
نـدارد و باید بخش هـای مربوطه پیگیر آن باشـند. در پیگیری هـای خود از 
کارشناسـان مختلف اظهارنظر می کنیم و خسـارت دیدگان و نحوه جبران 
خسـارت را هم مورد بررسـی، قرار می دهیم. معـاون حقوقی رئیس جمهور 
اظهار کـرد: وزارت کشـور از همان ابتـدا پیگیر ایـن موضوع بود، گزارشـی 
که در دسـت وزارت کشـور اسـت مراحـل پایانی خـود را طی می کنـد. در 
این هفته هیات تعیین شـده از جانـب رئیس جمهور حتما اولین جلسـه را 
برگـزار می کند. جنیـدی تصریح کـرد: بـه دلیل اینکـه افرادی هـم در این 
بین حرف های مدنـی داشـته اند از همان ابتـدا معاونت حقوقـی به صورت 
جداگانه موضوع خسـارت ها را پیگیری و گزارشـی را برای انواع خسارت ها 
و کارهایـی کـه می تـوان انجـام داد، تهیـه کـرده اسـت. این گـزارش فقط 
داخلـی و حقوقـی اسـت و مسـائل مربـوط بـه آسـیب ها را در برمی گیرد. 
ان شـاء ا... چارچوب های آن مشـخص شـود، گزارش را به داخـل هیاتی که 
رئیس جمهـور تعییـن کـرده، می بریـم. در صورتی کـه هیات تاییـد کند، 

چارچـوب را تهیه و بـه عموم اعـالم می کنیم. 

لعیاجنیدی:اولینجلسههیأتپیگیریحوادثآبان
بهزودیبرگزارمیشود

عزم دولت برای پیگیری مسائل خسارت دیدگان
وضعیتخسارتدیدگانونحوهجبرانآنرابررسیمیکنیم

دیـــدگــاه
تقویت کارکرد اجتماعی محالت 

با انتخاب مدیران محله

ثبت نام داوطلبـان مدیریت محلـه تـا 2٠ آذر ادامـه دارد، هـدف از این 
برنامـه ارتقـای کیفـی نهـاد مدیریـت محلـه و تقویـت کارکـرد اجتماعی 
محـالت اسـت. تـالش داریـم بـا ارتقـای کیفـی نهـاد مدیریـت محالت، 
احسـاس تعلق محلـه ای و مشـارکت های اجتماعـی را در محـالت تهران 
افزایـش دهیـم. مشـارکت های محلی کاهـش یافتـه و شـهروندان تمایل 
دارند ناشـناس بماننـد، هرگونه مشـارکت مـردم در امور اجتماعی سـبب 
تجمیع توانمندی هـا و انجام اقدامات مثبت می شـود. در شـهرهای جدید 
این انسـجام اجتماعی وجـود نـدارد؛ به ویـژه در تهران و کالنشـهرها نوعی 
بیگانه انـگاری ایجـاد شـده و محـالت کارکـرد اجتماعی خـود را از دسـت 
داده انـد. بـر همیـن اسـاس یکـی از هدفگذاری هـای مـا در معاونـت امور 
اجتماعـی و فرهنگـی شـهرداری تهـران تقویـت حـس تعلق محلـه ای و 
محله محوری اسـت. در همین راسـتا تصمیم گرفتیم افراد شایسـته احراز 
سـمت مدیریت محلـه را از طریـق فراخوان عمومـی  و بررسـی صالحیت 
علمـی  و اجرایـی شناسـایی و جهـت انتخـاب بـه هیـات امنای هـر محله 
معرفی کنیم. ثبت نـام داوطلبـان مدیریـت محلـه از 12آذر آغاز شـده و تا 
2٠ آذر ادامه خواهد داشـت، شـرایط داوطلبـان مدیریت محالت داشـتن 
تمامـی 352 محله تهران دارای سـرای محله هسـتند، اما مشـارکت مردم 
در آنهـا آنگونـه که بایـد و شـاید نیسـت. اگـر بتوانیـم حس تعلـق محلی 
را افزایـش دهیـم، می توانیـم بـا اسـتفاده از ظرفیـت سـرای محـالت و 
مشـارکت شـهروندان حرکت های خوبـی را رقم بزنیـم. با احیـای رویکرد 
محله محـوری و پیوسـتن اهالی محـالت به سـرای محله می توان نسـبت 
به آموزش شـهروندی در سـطح ُخرد اقدام کرد تا به تدریج در سـطح کالن 

هم شـاهد تغییـرات مثبت و حـل معضـالت اجتماعی باشـیم. 

یک فعال سیاسـی بـا قابـل دفاع دانسـتن عملکـرد زنـان مجلس 
دهـم، گفـت: حضـور زنـان در کارآمـدی نهادهـای انتخابـی، بهبـود 
حکمرانی خوب، اصالح فرایند توسعه و پیشرفت کشـور و در کارآمدی 
نهادهای انتخابی اثر مسـتقیم دارد. آذر منصوری درباره نقش بانوان در 
مجلس اظهارکرد: حضور زنان را در مجلس دهم در مقایسـه با عملکرد 
کلی مجلـس، موثـر و قابـل توجـه می دانـم. وی بـا اشـاره بـه افزایش 
داوطلبان زن دوره دهم نسـبت به دوره نهـم، افـزود: در مجلس دهم با 
توجه بـه پویش هایـی که بـه ویژه بـا تمرکز با شـعار تغییـر در مجلس 
دهم ایجاد شـد، نهضتی از ثبـت نام زنـان در آسـتانه انتخابات مجلس 
دهم شـکل گرفت. اگر در مجالس گذشـته درصد ثبت نـام زنان مانند 
مجلس نهم حدود ۴ درصد بود، این میزان در مجلـس دهم ۶/1 درصد 
افزایـش یافـت. افزایش بـاالی داوطلبان بـرای انتخابـات مجلس دهم 
به رغم ایـن موضوع بـود که تقریبـا نزدیـک 8٠ درصد زنـان ثبت نامی 
در آن دوره تایید صالحیت نشـده بودند. بنابراین نـرخ حضور برآیندی 

از میزان ثبت نـام شـدگان در انتخابـات مجلس بود.

عملکردزنانمجلسدهم
قابلدفاعاست

کارنشد،برایصنعتهستهایما
وجودندارد

سـخنگوی سـازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه بـدون روس ها 
هم قادر بـه ادامه تولیـد ایزوتوپ های پایدار هسـتیم، گفت: روسـیه به 
خاطر عـدم تمدید معافیت هـای آمریـکا، از این پروژه کنار نمی کشـد. 
بهروز کمالوندی درباره تولید ایزوتوپ پایـدار اظهارکرد: به لحاظ دانش 
فنی وضعیـت ما بـه گونه ای اسـت کـه اگـر خودمـان بخواهیـم ادامه 
دهیم، می توانیـم. وی افزود: قرار اسـت در پروژه ای که چند سـال دیگر 
تمام می شـود، 11 نـوع ایزوتوپ تولید کنیـم، ولی فرامـوش نکنید که 
دو سـه کشـور در دنیا بیشـتر نیسـت که چنیـن توانایـی را دارد. تلقی 
ما این اسـت که روس ها بـه خاطر تمدید نشـدن معافیت هـای آمریکا 
کنار نمی کشـند، آنها نیروگاه 2 و 3 بوشهر را در دسـت اقدام دارند. باید 
بگویم که مـا می توانیم حتی بـدون روس ها بـه لحاظ فنـی در رابطه با 
تولید ایزوتوپ هـای پایـدار کار را ادامه دهیـم، البته به لحاظ سیاسـی 
اگر روس ها کنار ما باشـند، حتمـا بهتر اسـت. در آینده نزدیـک درباره 
همـکاری بـا روس هـا در این مـورد یـا انجـام این پـروژه بـدون حضور 

روس ها به افـکار عمومی توضیح خواهیـم داد. 

چهرههایشاخصانگیزه
رقابتندارند

یک فعـال سیاسـی بابیـان این کـه نمی شـود فعـال دقیقـا گفت که 
کدام جریان وزنه بیشـتری در انتخابات دارند، تصریح کرد: باید نشسـت 
و دید کـه در هفته های آینـده فراینـد انتخابـات چگونه رقـم می خورد. 
مرتضی مبلغ ابراز عقیده کرد: متاسـفانه فضای کشـور به گونه ای اسـت 
که بسـیاری از چهره های شـاخص انگیـزه الزم را برای حضـور در رقابت 
پیـدا نکرده انـد و تعـداد اندکی ثبت نـام کردنـد. ریشـه  این موضـوع به 
برخوردهایـی کـه تـا کنـون بـا چهره هـای شـاخص و موثـر در اردوگاه 
اصالح طلبـی صـورت گرفته بـاز می گـردد، بـر این اسـاس عـده زیادی 
احسـاس می کننـد حضورشـان تاثیـری در عرصه سیاسـت نـدارد. وی 
همچنین مدعی شـد: فضای سیاسـی و امنیتی هم در ایجاد این موضوع 
بسـیار موثـر اسـت و تعـداد اندکـی هم کـه شـجاعت بـه خـرج دادند و 
ثبت نام کردند، قابـل تقدیر هسـتند. وی تصریح کرد: بـرای اصولگرایان 
همواره زمینه همواری وجود داشـته و هیچ مشـکلی در زمـان انتخابات 
نداشـتند؛ چراکه از دید برخی خودی تلقی می شوند، همه اعضای طیف 

اصولگـرا در انتخابـات حاضر هسـتند و بدون مشـکل پیـش می روند. 

احمدشیرزاددرگفتوگوبا»آرمانملي«:
پذیرش قانون 

جلوي لجبازي ها   را مي گیرد
بایدبهقوانینجهانیاحترامبگذاریم

آرمانملـی-رضاپورحسـین: 
تبادل زندانیان بین آمریـکا و ایران از 
یک سـو تحلیل ها را به سـمتی برده 
اسـت کـه می تـوان آینـده ای آرام تر 
در این فضـای ملتهب منطقـه ای و جهانی متصور شـد. 
امـری که بـا تصویـب FATF و پالرمـو می توانـد جایگاه 
کشـور را در عرصـه جهانـی تـا حـدودی تثبیـت کند؛ 
امری که با توجه بـه بالتکلیفی این مصوبـات در مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام، با خطر مواجه اسـت. کشـور 
مـا نیـز در سـطح جهانـی همیـن جایـگاه را دارد. برای 
ادامـه حضـور در جامعه جهانـی و بـرای تـداوم تجارت 
بـا دوسـتانمان باید بـه قوانین جهانـی احتـرام بگذاریم 
و فعالیت های مالـی خود را شـفاف کنیم. اگر در شـکل 
مقـررات نیازمنـد تغییـرات هسـتیم و یـا در جزئیـات 
مشـکالتی وجـود دارد، بایـد در آن بازنگـری شـود. این 
مسـائل به امور فنی آن برمی گردد امری که شـاید تاثیر 
زیادی در کلیات نداشته باشـد و اصل مساله را زیر سوال 
نبرد. در این راسـتا »آرمـان ملی« گفت وگویـی با احمد 
شـیرزاد نماینده دوره ششـم مجلس شـورای اسالمی و 
فعال اصالح طلب داشـته اسـت که در ادامـه می خوانید: 
 FATF واکنـشایراندرفضـایموجودبـه

چهبایدباشـد؟
ممکـن اسـت تصویـب FATF از سـوی اروپایی ها و 
آمریکا با اسـتقبال همراه شـود امـا هر چیزی کـه مورد 
عالقه غربی هاسـت بـه این معنا نیسـت کـه بایـد از آن 
دوری کـرد. رفتار لجوجانه که در دسـتور کار ما نیسـت 
و باید سیاسـت ما به گونه ای باشـد که مصلحت کشـور 
سـرلوحه امور قرار گیـرد. در مـراودات بین المللی صرفا 
با آمریکا روبه رو نیسـتیم. اگـر نتوانیم اعتمـاد جهانی را 
جلب کنیـم و نتوانیم یک نظـام مالی اسـتاندارد جهانی 
داشـته باشـیم معامالت ما با چیـن و روسـیه و هند نیز 
تحـت تاثیـر قـرار می گیـرد. رفتـار غیـر اصولـی، مانع 
تجـارت بـا دوسـتانمان نیز می شـود. مـا بـرای تجارت 
بـا همسـایگان و حتـی کشـورهای همپیمان خـود نیز 
بـه FATF نیـاز داریـم. بایـد بـه جهـان ایـن اعتمـاد را 
بدهیم کـه بـه انـدازه کافی بـا پول هـای کثیف مبـارزه 
می کنیـم. جهـان بایـد بدانـد کـه بـا پول هایـی کـه به 
سـمت تروریسـت ها می رود مقابله می کنیم و عالقه ای 

نداریم به بهشـت پولشـویی جهـان تبدیل شـویم. 
درعرصهمالینیازمندانجامچهاقداماتیهستیم؟
کشـور ما در عرصه مالی تا حـدود زیادی ضابطه مند 
اسـت و ایـن را بایـد بگوییم کـه کشـور ما محلـی برای 
فـرار کننـدگان از مالیـات در سـطح جهـان نیسـت. 
کشـورهای جهان همچون یـک مجموعـه و یک صنف 
به امورات خـود واقف هسـتند و به آن پایبنـد می مانند. 
هنگامی کـه در یک صنـف بـر روی مثال سـاعت توافق 
می شـود، هرگاه یک نفر هم تخلف کنـد، آن صنف نظام 
اقتصادی اش بـا اختالل روبه رو می شـود. به همین دلیل 
اسـت که قابل تحمل نیسـت. این به آن معنا نیسـت که 
استقالل کسب و کار از کسی سـلب شده است بلکه باید 
به عـرف صنـف و مجموعه احتـرام گذاشـت در غیر این 
صورت و در صـورت بد عهدی دیگر سـایر اعضای صنف 
با شـما همـکاری نخواهند کـرد و انـزوا حـرف اول را در 
این وضعیـت خواهـد زد حتی اگـر قدرتمنـد و بی همتا 
باشیم. کشـور ما در سـطح جهانی جایگاه خاص خود را 
دارد و بـرای ادامه حضـور موثر در جامعه جهانـی و برای 
تـداوم تجـارت بـا دوسـتانمان بایـد بـه قوانیـن جهانی 
احتـرام بگذاریـم و فعالیت هـای مالـی خـود را شـفاف 
کنیم. اگر در شـکل مقررات نیازمند تغییرات هسـتیم و 
یا در جزئیات مشـکالتی وجود دارد، باید در آن بازنگری 
شـود. این مسـائل به امور فنی آن برمی گـردد امری که 
شـاید تاثیر زیادی در کلیات نداشته باشـد و اصل مساله 

را زیر سـوال نبرد. 
آیاتبادلزندانیانفضاراتلطیفکردهاست؟
هـر قـدم مثبتـی قطعـا نتایـج امیـدوار کننـده ای 
درپی خواهد داشـت. بحـث تبـادل زندانیان بیـن ایران 
و آمریـکا نیـز از چنـد وقت گذشـته توسـط وزیـر امور 
خارجـه جمهـوری اسـالمی ایـران مطرح شـده بـود و 
صراحتـا اعـالم شـده بود کـه بـا اختیـار کامل ایـن کار 
را انجـام خواهیـم داد. متاسـفانه در حـق ایـران در ایـن 
زمینه اجحاف شـده اسـت. در سـایر مسـائل منطقه ای 
نیز جمهـوری اسـالمی ایـران عنـوان کـرده کـه آماده 
گفت وگـو و حـل بحـران به وسـیله مذاکـره اسـت. این 
طرف مقابل است که در حال کارشـکنی است و معموال 
ایـن بحث هـا را جـدی نمی گیـرد. این هـا ریشـه در 
بدرفتاری برخی کشـورهای غربی دارد. قطعا مشـکالت 
ما با آمریـکا در ظـرف مـدت کوتاهی حل نخواهد شـد. 
اگـر در کوتاه مـدت دنبـال توافق باشـیم، قطعا تنهـا راه 
پیـش رو تسـلیم شـدن در مقابـل خواسـته های طرف 
مقابل اسـت و با تسـلیم شـدن هم مسـاله حل نخواهد 
شـد و در پی آن از مـا انتظارات جدیدی خواهند داشـت 
و به طـور کل صحنـه را تغییر خواهنـد داد. در ایـن بازه 
زمانی ما با تصویـب پالرمو و FATF حداقل حسـن نیت 
خود را به جهانیان نشـان خواهیم داد و پس از آن اسـت 
کـه فعالیت هایـی ماننـد آزادی زندانیـان آمریکایی گام 

موثرتـری خواهـد بود. 
نقـشکشـورهایمیانجـیدرایـنبرهه

زمانـیچگونهاسـت؟
تصویـب FATF قطعـا نمی توانـد اثـر تحریم هـای 
آمریـکا را بـه شـکل زیـادی کاهـش دهـد امـا سـبب 
می شـود تـا از صحنـه جهانـی حـذف نشـویم. در ایـن 
میـان برخـی کشـورها همچـون عمـان نیـز می توانند 
نقشـی موثـر داشـته باشـند همانطـور کـه در روزهای 
گذشـته رفـت و آمدهـای مقامـات ایـران و عمـان را به 
صورت مـداوم شـاهد هسـتیم، اما ایـن میانجیگـری و 
رفـت و آمدهـا زمانـی بـه نتیجـه می رسـد کـه اراده ای 
نیز برای حـل مسـائل وجود داشـته باشـد. عمـان یک 
کشـور مورد اعتمـاد اسـت اما به علـت قدرت سیاسـی 
پایینی کـه در سـطح جهانـی دارد به سـختی می تواند 
مشـکل را حل کنـد. امری کـه در مـورد ژاپـن متفاوت 
اسـت و به علت نقش قدرتمنـد اقتصادی که در سـطح 
جهـان دارد، می تواند عاملی تعیین کننـده در این میان 
باشـد. گره گشـایی به دسـت ژاپـن در صـورت آمادگی 
کافی طرفیـن محتمل تر اسـت و شـاهد هسـتیم که از 
رئیس جمهوری اسـالمی ایـران برای سـفر بـه ژاپن نیز 

دعـوت بـه عمـل آمده اسـت.

محمدرضا جوادی یگانه
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران

»آرمانملی«ازآخریننطقپروانهسلحشوریدرمجلسدهمگزارشمیدهد

نطق  آتشين اصلاح طلب  شجاع 



رئیس جمهوری روز یکشنبه الیحه بودجه سال 
99 کل کشــور را به مجلس تقدیم کرد. در همین 
ارتباط، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، صبح روز 
گذشته در نشست خبری به تشریح جزئیات آن برای 
اصحاب رسانه پرداخت. نوبخت درباره تداوم پرداخت 
یارانه های نقدی به خانوارها در سال آینده تصریح 
کرد: منابع برای پرداخت یارانه به ۷۸میلیون نفر در 
سال بعد پیش بینی شده ولی حذف دهک های باال 
و پردرآمد هم باید انجام شود. این سیاست در حالی 
تداوم خواهد یافت که اقتصاددانان یارانه های نقدی را 
یکی از مهم ترین عوامل افزایش نقدینگی در اقتصاد 
ایران می دانند که بروز تورم های افسارگسیخته را 
به دنبال خواهد داشــت. او همچنین با بیان اینکه 

261هزار میلیارد تومان درآمد ســال آینده است 
که 1۷۵هزار میلیارد تومان از درآمد های مالیاتی، 
2٠هزار میلیارد تومان حقــوق گمرکی و 66هزار 
میلیارد تومان از ســایر تامین می شود، اظهار کرد: 
این بودجه نســبت به بودجه امسال 9 درصد رشد 
داشته است. او افزود: درآمد های مالیاتی در بودجه 
سال آینده 26درصد نسبت به رقم 1۴٠هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی امسال رشــد داشته، حقوق 
گمرکی کاهش و رقم بودجه سایر تغییر نکرده است. 
نوبخت با بیان اینکه دولت ماهانه 26هزار میلیارد 
تومان در قالــب کمک معیشــتی، یارانه و حقوق 
پرداخت می کند، اعالم کرد: در سال آینده حقوق 

کارکنان دولت 1۵درصد افزایش خواهد یافت.

 نفت بودجه 50 دالری شد
دولت اعالم کرده بود که بودجه ســال آینده را با 
قطع وابستگی به نفت، خواهد بست. رئیس سازمان 
برنامه وبودجه در این باره بــا تاکید بر اینکه هیچ گاه 
تا این حد بودجه به نفت غیروابســته نبوده اســت، 
خاطرنشان کرد: همه درآمدهای نفتی بودجه برای 
طرح های عمرانی اختصاص می یابد. نوبخت افزود: 
میانگین نرخ فروش نفت ایران در هفت ماهه نخست 
ســال 9۸، بشــکه ای 6۳ دالر و میانگین فروش در 
هشت ماه، بشکه ای حدود 62 دالر بوده؛ این در حالی 
ا ست که ما با احتیاط، نرخ فروش نفت در سال 99 را 
بشــکه ای ۵٠ دالر پیش بینی کرده ایم. او با اشاره به 
درآمد حدود ۴۸هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفت 
و گاز گفت: در الیحه بودجه 99، کمتر از 1٠درصد 
درآمدها از محل فروش نفت تامین می شود. همچنین 
از ۴9/۵درصد منابع فروش نفت معادل 11میلیارد 
دالر سهم دولت اســت که در بودجه لحاظ می شود 
و بقیه به ســایر بخش ها مانند صندوق توسعه ملی 
اختصاص دارد. نوبخت ادامه داد: درآمد صادرات نفت، 
1۸ میلیارد و 2۵٠میلیون دالر و صادرات گاز نیز چهار 

میلیارد دالر پیش بینی شده است.
 دالر 8500 تومانی برای واردات

نرخ ارز در بودجه سال آینده، در روزهای گذشته 
مورد بحث صاحب نظران بوده است. برخی این نرخ 
را تا 11هــزار تومان نیز پیش بینــی کرده و برخی 
نرخ های هفت یا هشــت هزار تومــان را مطلوب تر 
می دانســته اند. با این حال، نرخ ارز در بودجه سال 
آتی، ۸۵٠٠ تومان در نظر گرفته شده است. نوبخت 
در این باره اظهار کرد: در مورد کاالهای اساسی که 
باید از ارز ۴2٠٠ تومانی تامین شود و طبق مصوبه 
شورای امنیت ملی باید ذخایر الزم برای این کاالها 
مانند برنج، الستیک، کاغذ و دارو تامین شود. اما برای 
سایر کاالهایی که دولت در کنار کاالی اساسی تامین 
ارز می کند، مالک نرخ نیمایی است. او در پاسخ به 
اینکه در حــال حاضر نرخ نیمایی باالتــر از میزان 
برآورد شده در بودجه است، توضیح داد: برای اینکه 
کنترل قیمت داشته باشــیم حداکثر روی ۸۵٠٠ 
تومان حســاب کرده ایم و این ربطــی به معامالت 

نیمایی بخش خصوصی ندارد.

ارز )تومان(
خرید فروش ارز )بانک مرکزی(
4200 4221 دالر آمریکا
4643 4666 یورو اروپا
5510 5549 پوند انگلیس
3070 3182 دالر کانادا
2645 2883 دالر استرالیا
718 729 لیر ترکیه

سکه و طال )تومان(
خرید فروش سکه 

4570000 4620000 سکه یک بهار قدیم
4610000 4660000 سکه تصویر امام
2450000 2490000 سکه نیم بهار
1540000 1570000 سکه ربع بهار
890000 900000 سکه یک گرمی
467520 471395 هر گرم طالی 18 عیار

بورس
تغییر درصد عنوان شاخص 

3224/73 0/97 کل
863/78 0/97 قیمت

1694/66 0/70 بازار اول
9483/02 1/39 بازار دوم
3068/53 1/03 صنعت

89/51 0/64 30 شرکت

                   خودرو/ قیمت بازار )تومان(
54700000 سایپا 111 )سفید( 89500000  LX رانا
64500000 تیبا  )تنوع رنگ( 79000000 پژو 405
84200000 ساینا )اتوماتیک(  122000000 پژو پارس دوگانه سوز
86000000 وانت زامیاد)گازسوز( 90000000 پژو 206 تیپ 2

425000000 مزدا 3 تیپ4 155000000 رنو تندر 90
206000000 B30 بسترن 189000000 پیکاپ دو کابین
85500000 وانت کارا تک  کابین 210000000 رنو ساندرو اتوماتیک

کــــوتــــاه
تخلفات اصناف ۱۷ درصد 

افزایش یافت
آرمان ملــی: تخلفــات کشف شــده در 
پی بازرســی و کنتــرل واحدهــای صنفی از 
ســوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در هفت ماهه نخســت امسال، 
16/9 درصد نســبت به مدت مشــابه در سال 
گذشته افزایش داشــته است.  جدیدترین آمار 
منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت  نشــان می دهد در هفت ماهه اول سال 
1۳9۷ و 1۳9۸ بــه ترتیب 16٠ هــزار و 1۸۷ 
هزار فقره تخلف در واحدهای صنفی کشــف 
شده است. در این مدت دو میلیون و 2۵٠ هزار 
فقره بازرســی از واحدهای صنفی انجام و 1۴۵ 
هزار پرونده تشکیل شــده که تعداد بازرسی ها 
و پرونده های تشکیل شده نسبت به هفت ماهه 
اول سال گذشته، 11/۴ و 1۷/9 درصد افزایش 
داشته است. با این وجود، رسیدگی به شکایات 
مردمی در هفت ماهه اول امسال با کاهش 16/۵ 

درصدی مواجه شده است.

قیمت دالر رکورد شکست
خبرآنالین: قیمــت دالر در صرافی های 
بانکی دیروز با افزایشــی قابل توجه در مرز 1۳ 
هزار و ۵۵٠ تومان ایستاد. هر چند روز یکشنبه 
هر دالر در صرافی های بانکــی به نرخ 12 هزار 
و 9۵٠ تومــان عرضه شــد و بازارســاز تالش 
گسترده ای را به کار گرفت تا دالر در صرافی های 
بانکی بــه کانال 1۳ هزار تومان وارد نشــود اما 
پیشروی قیمت ها در بازار آزاد سبب شد قیمت  
دالر در صرافی های بانکی افزایشی برابر با ۴٠٠ 
تومان را در یــک روز تجربه کند. به این ترتیب 
سد مقاومتی دالر شکسته شد. صرافان معتقد 
بودند سد مقاومتی دالر 1۳ هزار و 2٠٠ تومان 
بوده است.  نرخ خرید دالر از مردم نیز 1۳ هزار 
و 2۵٠ تومان اعالم شده است. بررسی ها نشان 
می دهد نرخ یورو نیز با افزایشی محسوس به 1۴ 
هزار و ۸۵٠ تومان رســیده و نرخ خرید این ارز 
در صرافی های بانکی نیز برابر با 1۴ هزار و ۵٠٠ 

تومان گزارش شده است.

قیمت تمام شده هر لیتر بنزین 
۴ تا ۵ هزار تومان 

تســنیم: رئیس هیــات مدیــره کانون 
جایگاهداران گفت: قیمت تمام شــده هر لیتر 
بنزین برای دولت چهار تا پنج هزار تومان است 
اما اینکه گفته می شود بنزین در کشور ما خیلی 
ارزان محاسبه شــده یک تحلیل اشتباه است، 
بلکه قیمت بنزین باید نسبت به سبد درآمدی 
مردم سنجیده شــود. همایون صالحی، افزود: 
طبق اطالعیه شــماره ۸ شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی مصرف سوخت از 96 تا 9۸ 
میلیون لیتر در هشــت ماهه اول امسال به ۷۵ 
میلیون لیتر پس از اجرای طرح سهمیه بندی 
رسیده و طبق اطالعات میدانی به دست آمده 
از استان ها، بیش از ۳٠ درصد در مصرف بنزین 
معمولی کاهش داشــته ایم. او در مورد مصرف 
بنزین سوپر اظهار کرد: حدود دو سال است که 
بنزین سوپر به دلیل تحریم ها کمتر عرضه شده و 
بیشتر صادر و البته بنزین سوپر در تهران به دلیل 
مسائل سیاسی به مقدار بیشتری عرضه می شود.

بورس باز هم صعود کرد
ایسنا: معامالت در بورس اوراق بهادار دیروز 
در حالی به پایان رســید که این بازار رشد خود 
را حفظ کرد و بــه ۳۳۵ هزار واحد رســید که 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، پاالیش نفت 
تهران، پاالیش نفت بندرعباس، گسترش نفت 
و گاز پارســیان و س. نفت و گاز و پتروشیمی 
شاخص بورس را باال بردند. روز دوشنبه هم مانند 
روزهای اخیر روند افزایشی بورس حفظ شد و 
شاخص کل با رشد ۳22۴ واحدی به ۳۳۵ هزار 
و ۷91 رسید. شــاخص کل هم وزن هم با رشد 
1۳۷9 واحدی در رقم 1٠۴ هزار و 1۷9 ایستاد. 
همچنین معامله گران در بــورس تهران ۵۳1 
هزار معامله به ارزش 229۷ میلیارد تومان انجام 
دادند. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پاالیش 
نفت تهران، پاالیش نفت بندرعباس، گسترش 
نفت و گاز پارسیان و س. نفت و گاز و پتروشیمی 
شاخص بورس را باال بردند و در مقابل گروه مپنا 
و ملی  صنایع  مس  ایران  بر شاخص تاثیر منفی 

گذاشتند.

صادرات یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالری صنایع کوچک

ایرنا: مدیرتوســعه بازار و امور بین الملل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
گفت: صنایع کوچک و متوســط شهرک های 
صنعتی کشــور از ابتدای فروردیــن تا پایان 
آبان ماه سال جاری، یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون 
دالر صادرات داشــته اند. احمد جوانمرد، در 
حاشــیه رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه های 
کوچک و متوسط و اســتارتاپ ها افزود: این 
میزان صــادرات توســط ۵9٠ واحد صنعتی 
کوچک و بزرگ مستقر در شهرک های صنعتی 
در سراسر کشور صورت گرفته است. او اضافه 
کرد: همچنین 19٠ میلیارد دالر صادرات در 
همین مدت توســط 6۴ واحد صنعتی بزرگ 
مستقر در شــهرک های صنعتی انجام شده 
است. جوانمرد با بیان اینکه در صورت تالطم ها 
شرکت های بزرگ با ریزش بیشتری در تعداد 
و ارزش صادرات مواجه می شوند، اظهار کرد: 
این در حالی است که با تقویت هر چه بیشتر 
واحدهای کوچک و متوسط شاهد رشد حداقل 
دو برابری صادرات توســط صنایع کوچک و 

متوسط خواهیم بود. 
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یادداشــت

یک عضو اتــاق بازرگانی اظهار 
کرد: به نظر می رسد که در وضعیت 
فعلی اقتصاد کشور، دولت ناگزیر 
شــود تا به منظور تامیــن منابع 
مالی مورد نیــاز از بانک مرکزی 
اســتقراض کند که نتیجه آن نیز 
جز تورم نمی تواند باشــد. فریال 
مســتوفی در گفت وگو با ایلنا، در 
مورد تداوم سیاست تخصیص ارز 
ترجیحی افــزود: اینجانب از ابتدا 
هــم موافق اجرای این سیاســت 
نبــودم و تجربه اخیر هم نشــان 
داد که این سیاســت در اصابت به 
هدف که اقشــار کم درآمد جامعه 
است، موفق نبوده و از سوی دیگر 
باعث ایجاد سوءاســتفاده و فساد 
می شود. بنابراین اگر دولت بتواند با 
سازوکاری این سوبسید را مستقیما 
به دست این اقشار برساند به مراتب 
موفق تر خواهد بود. بــه گفته او، 
دولــت باید به طوری ســنجیده، 
میزان تخصیص بودجــه و منبع 
تامین مالی را در بودجه سال آینده 

در نظر بگیرد.

وزیر نیرو از تمدیــد صادرات 
بــرق ایران بــه عراق خبــر داد و 
گفت: ایران یک ســند همکاری 
سه ســاله با عراق برای کمک به 
صنعت بــرق این کشــور در ابعاد 
مختلــف امضا کــرده اســت. به 
گزارش مهــر، رضا اردکانیان در 
حاشیه سی و چهارمین کنفرانس 
بین المللی برق اظهار کرد: صادرات 
برق موضوعی است که در انتهای 
آن سند قید شــده و تا زمانی که 
آنها به برق ایران نیاز دارند ما به این 
کشور برق صادر کنیم. او همچنین 
تصریح کرد: سال گذشته از قانون 
بودجه ای که تصویب شد، استفاده 
زیادی کردیم و توانستیم 11 هزار 
میلیارد تومان از بدهی های وزارت 
نیرو را با ســازوکاری که در قانون 
بودجه در نظر گرفته شــده بود، 

تسویه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرســازی 
با بیــان اینکه حــدود 2۵ درصد 
کســانی که برای مســکن ملی 
ثبت نــام می کنند فاقد شــرایط 
قانونی هســتند، گفت: به فاصله 
دو روز از آغاز نام نویســی در پنج 
اســتان همدان، یزد، چهارمحال و 
بختیاری، خوزســتان و کرمانشاه 
ظرفیــت ثبت نام تکمیل شــده 
اســت. محمود محمــودزاده در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: از 
روز شــنبه 16 آذرمــاه ثبت نام 
طرح اقــدام ملی مســکن در فاز 
سوم در پنج اســتان همدان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان 
و کرمانشــاه آغاز و مهلت پایانی 
19 آذرماه تعیین شده بود، اما در 
همان روز اول ظرفیت نام نویسی 
در استان یزد به پایان رسید و روز 
بعد نیز  سایر استان ها به حد نهایی 
ثبت نام رســیدند. او درباره زمان 
ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی 
مسکن  در  اســتان تهران افزود: 
از ۳٠ آذرماه  نام نویسی در شهر  
تهران آغاز می شود. فعال دو شهر 
جدید پردیس و پرند آماده ثبت نام 

هستند. 

احتماال دولت از بانک 
مرکزی استقراض 

می کند

بسیاری از متقاضیان 
مسکن ملی شرایط 

قانونی ندارند

سال سوم
a شماره 609 r m a n m e l i . i r

زار
ــا

ب

   پیش بینی ایجاد یک میلیون شغل در سال 99

تدوین ســند ســاالنه هر کشور توســط متخصصان و 
کارشناسان خبره  نوشته می شود و کسی هم که این سند 
را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد، باید فردی متخصص 
و خبره باشد. منتهی چون در کشــور ما همه درباره همه 
چیز صحبت می کننــد، در مورد بودجه نیــز همه خود را 
متخصص می دانند و اظهار نظر می کنند. اما یک مســاله 
کلی وجود دارد و آن، اینکه وقتی اقتصاد یک کشــور در 
شــرایط عادی قرار ندارد، در نتیجه بودجه آن نیز عادی 
نیســت. نگاه بودجه ریزان ما هیچ گاه تغییر نمی کند و این 
درحالی است که اوضاع اقتصادی ما همواره دچار تغییر و 
تحوالت می شود.  برای مثال، اوضاع اقتصادی سال  جاری 
بسیار متفاوت از ســال 9۷ بود اما تغییری در بودجه ریزی 
اتفاق نیفتاد. در این بین، برخی کارشناسان دو پیش فرض 
الیحه بودجه 99، یعنی فروش یک میلیون بشکه نفت در 
روز و پیش بینی 19۵ هزار میلیــارد تومان درآمد مالیاتی 
و گمرکی را غیرواقعی دانســته اند و معتقدند این آمار غیر 
واقع بینانه هستند. من هم با آنها هم نظرم. چون همانطور 
که درآمدهای گمرکی ما در سال 9۸ محقق نشده است، در 
سال 99 هم محقق نخواهد شد؛ چه برسد به اینکه بخواهیم 
آن را افزایش بدهیــم. وقتی ما خودمان سیاســتگذاری 
می کنیــم و ورود 16٠٠ قلــم کاال را در کل ممنوع اعالم 
می کنیم، همچنین تقاضای واردات بــرای بقیه کاالها را 
هم به عمد به تاخیر می اندازیم، نباید انتظار داشته باشیم 
که درآمدهای مد نظر ما محقق شــوند. عموما هم واردات 
کاالهایی کاهــش می یابد که نرخ هــای تعرفه ای باالتری 
دارند )در حال حاضر هم مجموع کاالهایی که به کشور ما 
وارد می شوند یا کاالهای اساسی هستند که با حداقل سود 
عوارض گمرکی یعنی چهار تا پنج درصد وارد می شوند یا 
مواد خام هستند که به این معناست که هیچ کدام از اینها 
سود عوارض آنچنانی و قابل توجهی ندارند. بنابراین اینکه 
ما تصور کنیم می توانیم ســود عوارض گمرکی بیشــتری 
را در سال آینده به دســت بیاوریم، تصور درستی نیست. 
امسال هم کمتر از نیمی از ســود عوارض گمرکی محقق 
شــده اســت و تازه این هم با دوپینگ خودروهایی که با 
تبصره وارد کشور شده اند، رقم خورده است؛ وگرنه کمتر 
از ۳٠ درصد آن تا پایان سال جاری محقق می شد. پس، این 
آمار و ارقام مقداری غیر واقع بینانه است، کما اینکه فروش 
اوراق بهادار و فروش اموال دولتی هم عمال با رکودی که در 
اقتصاد ایران وجود دارد، غیر واقع بینانه است. منتهی ممکن 
است از من پرسیده شود که اگر شما جای دولت بودید، چه 
بودجه ای را برای سال آینده می نوشتید؟ من فکر می کنم 
دولت چاره ای ندارد، چون قرار نیست طرح نویی در پیش 
گرفته شود. اگر ما فکر می کنیم در شرایط جنگ اقتصادی 
قرار داریم، باید تمــام برنامه ها، طرح هــا و بودجه ریزی 
کشورمان بر این اساس نوشــته شوند. یکی از کارهایی که 
عمدتا در بحث بودجه باید مد نظر قرار گیرد، این اســت 
که نباید ابتدا هزینه هــا را تعریف کرد، بعد برای آنها محل 
درآمد در نظر گرفت. در مرحله اول باید دید که تا چه مقدار 
می توان هزینه هــا را کاهش داد. منتهــای مراتب، بخش 
عمده هزینه های دولت مربوط به دســتمزد و هزینه های 
جاری است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. نمی توان کار 
دیگری انجام داد. اگر ما پشت میز نشسته بودیم، می دیدیم 
که ساختاری شکل گرفته که هیچ بخشی از آن را نمی توان 
تغییر داد؛ چون ممکن است با انتقادات فراوانی مواجه شود. 
تجربه نشان می دهد رفتار دولت های ما در سال های پایانی 
عمرشان این است که  کاری انجام می دهند که دولت بعدی 
گرفتار آن  شود، چون به هر حال قرار است رقیب بر سر کار 
 آید. من فکر می کنم مواردی مثل این، خیلی جای بحث و 
نقد برای ما باقی نمی گذارند چون پایه و اساس مشخصی 
برای بودجه ریزی در نظر گرفته نشده است. نه اینکه االن 
با این مشکل مواجه شده باشیم، قبال هم وضع همین بوده 
است. در واقع همیشــه وضع این گونه بوده است که پول 
کالنی بابت فروش نفت به دست دولت می رسیده و دولت 
عیب های خودش را با این پول می پوشانده است. االن، پول 
نفتی وجود ندارد بنابراین عیب های ما بروز کرده اســت. 
البته دنبال راهــکار جدیدی هم نیســتیم و آنطور که به 
نظر می رسد می خواهیم با راه حل های قدیمی ادامه مسیر 
بدهیم. عده ای از صاحب نظران اقتصادی نیز می گویند در 
صورتی که تغییری در فضای دیپلماســی رخ دهد، ارقام 
بودجه نیز محقق می شــوند. من می گویم تغییر در فضای 
دیپلماسی کشــور یعنی صادرات دو میلیون بشکه نفت. 
این مساله به معنای استفاده از تســهیالت بین المللی نیز 
هست. اگر یادمان باشد ما بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی 
توانستیم مقدار زیادی خرید یوزانس نسیه انجام بدهیم که 
چیزی حدود دو، سه برابر ارزی بود که آن زمان در اختیار 
داشتیم. وقتی دنیا ما را به عنوان یک شریک تجاری بپذیرد، 
امکانات مالی زیادی هم برای عبور از بحران و رســیدن به 
شرایط تثبیت شده فراهم می شود. اما من نمی دانم که آیا 
قرار اســت تغییری در جو دیپلماسی کشور حادث شود یا 
خیر. اگر تغییری اتفاق بیفتد، یعنــی آیتمی خارج از این 
برنامه به وجود آمده که دیگر باید ایــن برنامه و بودجه را 
کنار بگذاریم. به هر حال، منهای اینکه بودجه را چه کسی 
و چگونه می نویسد، ما در شــرایطی هستیم که روز به روز 
تحت فشــارهای بین المللی قرار می گیریم و این شرایط به 
مفهوم معیشت بدتر داخلی اســت. این در حالی است که 
هم اکنون هم قدرت خرید مردم ما در اثر التهابات ارزی، به 
شدت افت کرده است. به طور کلی، بدون اینکه بخواهیم به 
اعداد و ارقام بودجه سال آتی نگاه کنیم، این فرآیند فقط 
به تصفیه اقتصاد ما از داخل احتیاج دارد. یعنی هر چقدر 
رانت ها، مجوزهایی که ثروت هــای غیرعادی برای  برخی 
افراد ایجاد می کنند و... جمع  آوری شوند، می توانیم اندک 
موجودی خودمان را به شــیوه عادالنه بین افراد تقســیم 
کنیم. ولی االن بر اســاس روندی که وجــود دارد، به نظر 
نمی رسد که قرار باشــد این اتفاقات بیفتد. اما اگر این کار 
انجام نشود مثل فرد ورشکســته ای می مانیم که کماکان 
مثل زمانی که وضع مالی خوبی داشــته، زندگی می کند و 

قطعا در ادامه به کار خالف روی می آورد.  

 برخی ارقام بودجه 
غیرواقعی است 

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین 

در پنجمین همایش مبارزه با فساد مطرح شد
قبح شکنی فساد در جامعه
تاثیر 8 درصدی فساد بر تولید ناخالص داخلی

قرارداد صادرات برق 
به عراق تمدید شد 

بودجه سال آینده 9 درصد رشد کرد

بودجه؛ همچنان گروگان یارانه های نقدی

آرمان ملی: ۳1 اکتبر 2٠٠۳ )9 آبان 1۳۸2( 
بود که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ســازمان 
ملل متحد تصمیم گرفت تا نهم دســامبر )1۸ 
آذر( را روز جهانی مبارزه با فساد نام گذاری کند. 
در ایــران نیز از آنجایی که فســاد اقتصادی طی 
سال های اخیر شکل سازمان یافته ای پیدا کرده، 
مبارزه با فســاد موضوعی مهم به حساب می آید 
و حتی نامزدهای انتخابات سیاســی با تکیه به 
آن درصدد جمــع آوری آرای مردمی برمی آیند. 
روز گذشته نیز به بهانه روز جهانی مبارزه با فساد 
پنجمین همایش مبارزه با فساد، با حضور مقامات 
دولتی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در 
سالن  همایش های صداوسیما برگزار شد که در آن 
روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران و معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری به سخنرانی پرداختند. 
در ســال های نه چندان دور بیشتر ایرانیان 
فســاد اقتصادی را با نام هایی همچون شهرام 
جزایری یا مه آفرید خسروی می شناختند. در 
واقع محدوده فساد به قدری کوچک بود که اگر 
کســی اخاللی در نظم اقتصاد کشور به وجود 
 می آورد به سرعت انگشــت نما می شد و سریعا 
بــه ســزای اعمــال خــود می رســید. امــا 
ریخت وپاش های پولی دولت محمود احمدی نژاد 
و اداره بدون حساب کشــور در آن زمان باعث 
شد گروهی از فعاالن بازار کار و افراد نزدیک به 
قدرت، کار خود را رها کرده و از راه های نامشروع 
به کسب درآمد بپردازند. روندی که باعث شده تا 
امروز فساد اقتصادی به امری عادی تبدیل شود و 
هر روز اخبار جدیدی از اخالل در نظام اقتصادی 
به بیرون درز کند. امروزه تعداد مفسدان به قدری 

افزایش یافته که اگر مردم یک روز اخبار را دنبال 
نکنند برخی از آنها را هیچ گاه نخواهند شناخت؛ 
متاسفانه بیشــتر این افراد هم یا یک روز برای 
بخش  هایی از این کشور تصمیم گیری می کردند 
یا فرزند مسئوالنی هســتند که حتی در سمت 
وزیر و معاون رئیس جمهوری فعالیت داشتند. 
مشخص است زمانی که پای معاون اول محمود 
احمدی نژاد به دلیل فساد اقتصادی به دادگاه و 
زندان اوین باز شود، دیگر قبحی برای فساد باقی 
نمی ماند که امروز نگران شکسته شدن آن باشیم. 
متاسفانه این قبح شکنی باعث شده افراد برای 
اثبات توانایی خود دست به فسادهایی بزرگ با 

ارقام کالن بزنند و منابع ملی را به غارت ببرند.
 افزایش نظارت هوشمند

روز گذشته ســالن همایش های صدا و سیما 
میزبان پنجمین همایش مبارزه با فساد بود. در 
این همایش معاون اقتصادی رئیس جمهوری با 
بیان اینکه فساد دیگر مساله سیاسی است، گفت: 
بسیاری از دولت ها با فساد نه به عنوان موضوع 
اقتصادی که به عنوان موضوعی سیاسی رو به رو 
هســتند که گاهی منجر به اعتراضات خیابانی 
می شــود. محمد نهاوندیان با اشــاره به الیحه 

شفافیت اظهار کرد: بر اســاس یکی از بندهای 
این الیحه، موسســات باید تمــام صورت های 
مالی و دارایی هایشان را به اطالع عموم برسانند. 
همچنین بر اســاس الیحه تعــارض منافع اگر 
کسی در مرجع تصمیم گیری حضور دارد و در 
تصمیمی مشارکت می کند که منفعت شخصی 
نصیب او می شــود، باید از مشارکت در تصمیم 
انصراف دهد؛ در غیر ایــن صورت مرتکب جرم 
شده اســت. او به الیحه مقابله با فساد و ارتقای 
سالمت اداری مالی اشاره کرد و افزود: این الیحه 
برای افزایش میزان نظارت هوشمند تهیه شده 

است.
 ترویج تجمل گرایی به دنبال فساد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد 
از یک تا هشت درصد بر تولید ناخالص داخلی اثر 
دارد، گفت: متاسفانه قبح فساد در جامعه ریخته 
است. غالمحسین شافعی اظهار کرد: در جامعه 
ایران، از دست دادن سرمایه های اجتماعی کشور 
به شــدت در حال ترویج اســت و یکی از عوامل 
اصلی آن، رانت و فساد اســت که در نهایت این 
شیوه تبدیل به تجمل گرایی شده و خطرناک تر 
از همه این مســائل، آن اســت که تجمل گرایی 
یک قاعده عمومی اجتماعی در ایران شده است. 
او افزود متاســفانه فقراحساسی بر جامعه حاکم 
شــده است؛ فقراحساســی، از فقر واقعی بسیار 
خطرناک تر است. اگر به این مسائل توجه نکنیم، 

ممکن است زود دیر شود. 
 باید علت فساد از بین برود

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، 
نیز روز گذشــته فعاالن اقتصادی شفاف را اولین 
قربانی مبارزه با فساد دانست و گفت: هر روز تعداد 
دستگاه های نظارتی بیشتر می شود، در حالی که 
اینها خود عاملی برای گســترش فساد هستند. 
گرچه برگزاری دادگاه های مبارزه با فساد به صورت 
مقطعی مشکل را حل می کند، اما باید علت فساد 

را از بین ببریم. 

آرمان ملی- زینب مختاری: رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه هیچ گونه 
پیش بینی برای افزایش قیمت  حامل های انرژی در نظر گرفته نشده، اعالم کرده است 
که در سال آینده نیز پرداخت یارانه )بیشتم هر ماه( و کمک های معیشتی ) دهم هر 
ماه( به خانوارها تداوم خواهد داشت. محمدباقر نوبخت در تشریح دیگر جزئیات 
بودجه سال 99 کل کشور اظهار کرد: برای سال آینده، صادرات روزانه یک میلیون 
بشکه نفت به نرخ بشکه ای 50 دالر پیش بینی شده است. او همچنین با اشاره به بودجه 
بیش از 15هزار میلیارد تومانی دولت برای مقابله با فقر مطلق در سال آینده، گفت: 

برای بودجه 99، ایجاد یک میلیون شغل پیش بینی شده است.
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اختصاص 3/5 میلیارد دالر 
ارز دولتی به واردات دارو

رئیــس کل بانک مرکزی گفت: خوشــبختانه 
در هشــت ماه سال ۹۸، میزان تســهیالتی که به 
شرکت های دانش بنیان تعلق گرفته، در حدود ۵۲ 
درصد رشد کرده و از ابتدای سال تاکنون نیز نزدیک 
به ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار این 
شرکت ها قرار گرفته است. به گزارش بانک مرکزی، 
عبدالناصر همتی، با اشــاره به رشــد قابل توجه 
فعالیت شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها، 
تصریح کرد: بالغ بر ۱۰ هزار شــرکت دانش بنیان 
و استارتاپ در کشــور وجود دارند که روند تولید 
محصوالت در این شرکت ها سرعت گرفته است. 
او ادامه داد: ساالنه حدود 3/۵ میلیارد دالر تنها ارز 
۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
تعلق می گیرد و البته عالوه بر این میزان، وارداتی 
نیز با سایر ارزها و منفک از ارز ۴۲۰۰ تومان نیز در 

حوزه دارو و تجهیزات پزشکی انجام می شود.

اعالم موضع یک مسئول 
درباره نرخ گازوئیل 

معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این 
سوال که آیا برای سال آینده افزایش نرخ گازوئیل 
خواهیم داشت؟ گفت: هیچ پیش بینی در رابطه 
با افزایش قیمت ســوخت از جمله گازوئیل در 
بودجه ۹۹ وجود ندارد. بــه گزارش خبرآنالین، 
حمید پورمحمدی دربــاره منابع فرآورده های 
نفتی در تبصره ۱۴، افزود: دو برابر شــدن منابع 
فرآورده های نفتی، آنالیز و تحلیل دارد و در عمل 
از االن این دو برابر منظور  شده و باید توجه داشت 
که این امر،  بنا به شــرایط کشور رخ داده است. 
او ادامه داد: لحاظ کــردن منابع صادرات گاز به 
جدول تبصــره ۱۴ هدفمنــدی یارانه ها، طبق 
اصالح ساختار بودجه بوده و برای اینکه یارانه ها 
را شفاف کنیم، ظرفیت فرآورده ها را فعال تر کرده 
و معتقدیم صادرات باید در بخش هدفمندی با 

نرخ آزاد باشد؛ اما دولت نظرش چیز دیگری بود.

 مشکل کاغذهای وارداتی 
حل شد

معاون فنی و امــور گمرکی گمــرک از آغاز 
تشریفات ترخیص ۵۶ هزار تن برنج از گمرک بندر 
شــهید رجایی خبر داد و اعالم کرد: موانع مربوط 
به ترخیص کاغذ از گمرکات نیز حل شــده و در 
روزهای آینده به تدریج ترخیص خواهد شــد.  به 
گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی افزود: 
۶۲ هزار کانتینر انواع کاال در گمرک بندر شــهید 
رجایی موجود است که دو میلیون تن از آن، انواع 
کاالهای اساسی است و بیش از دو میلیون تن نیز به 
کاالهای غیراساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی 
و کاالهای واســطه ای اختصاص دارد. او تصریح 
کرد: مشکالت مربوط به ترخیص برنج با مساعدت 
سازمان استاندارد برطرف شده و طبق آخرین آمار 
۵۶ هزار تن انواع برنج به گمرک اظهار و تشریفات 

گمرکی این مقدار برنج در حال انجام است.

استقرار بازرسان در مراکز 
بزرگ تجاری 

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: 
با توجه به مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشــور و 
با محوریت اتاق اصناف در ســطح اســتان ها و 
شهرستان ها و در مراکز بزرگ تجاری و بازارهای 
مرکزی شهرها، پایگاه های دائمی بازرسی مستقر 
می شــود. به گزارش وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، حسین مدرس خیابانی افزود: هم اکنون 
در ۱۷ استان پایگاه های بازرسی دایر شده و ۶۱ 
پایگاه فعال وجود دارد که با دریافت شــکایات 
شــهروندان در مراکز تجاری در همان محل به 
تخلفات گزارش شده رسیدگی می کنند. به گفته 
او، تنظیم بازار محدود به کشور ما نیست و اکثر 
کشــورهای دنیا به عنوان یک برنامه حمایتی از 
اقشار مختلف جامعه، این شکل از سیاست گذاری 

را در سطح بازار انجام می دهند.

 پاداش ۱۰۶ میلیارد تومانی 
به خوش مصرف ها

مدیرعامل توانیر گفت: ۲۹ میلیون مشترک 
خانگی داریم که از این تعــداد مصرف برق ۲۴ 
میلیون مشــترک در حد الگوی مصرف است و 
مهم تر از آن هشت میلیون نفر از این ۲۴ میلیون، 
ضمن اینکه الگــوی مصــرف را رعایت کردند، 
مصرفشان در تابستان امسال نسبت به سال قبل 
کاهش داشته و مشمول ۱۰۶ میلیاردی خوش 
مصرف ها شده اند. به گزارش ایسنا، محمدحسن 
متولی زاده در حاشیه سی و چهارمین کنفرانس 
بین المللی برق با بیان اینکه برای کاهش مصرف 
برق برنامه هایی را وزارت نیرو در نظر گرفته است 
اظهار کرد: در حال حاضر سیاست اصلی وزارت 

نیرو مدیریت توأم با عرضه و تقاضاست. 

واردات آناناس، انبه و موز 
منوط به صادرات سیب 

دولت با توجه به ضرورت حمایت از صادرات 
۱/۵ میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف 
تشــویق صادرکنندگان این محصول، مصوب 
کــرد واردات انبه، آناناس و موز تا پایان ســال 
۱3۹۸ صرفــا از محــل اظهارنامــه صادراتی 
ســیب درختی مجاز اســت. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، این 
رویکرد در ســال گذشــته نیز وجود داشت و 
منجر به صادرات حجم زیادی از ســیب تولید 
مازاد مصرف در بازار شــد، هرچند که بخشی 
از سیب های انباری نیز کیفیت اولیه خود را از 

دست داد و به مصارف صنعتی رسید.

رئیس جمهوری روز یکشنبه بودجه سال ۹۹ 
کل کشــور را برای بررسی و تصویب به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم کرد. بنابر اعالم سخنگوی 
هیات رئیســه مجلس قرار است الیحه بودجه، 
چهارم اسفندماه در صحن مجلس مورد بررسی 
قرار گیرد. کمیسیون های مجلس نیز تا آن زمان، 
کار بررسی جزئیات بودجه را برعهده خواهند 
داشــت. یکی از مهم ترین اجزای الیحه بودجه 
ساالنه کل کشور که متاسفانه هیچ گاه نیز به طور 
کامل، محقق نمی شــود، بودجه  عمرانی ست. 
رئیس جمهــوری نیز در جلســه تقدیم الیحه 
بودجه گفته بود: ۹ ماه از سال ۹۸ گذشته و طی 
این ۹ ماه، بودجه های جاری به موقع پرداخت 
شــده اســت. روحانی اما در ادامه افزوده بود: 
تاکنون 3۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی 
نیز پرداخت شده است و طرح های مهم و اساسی 
که مد نظر دولت بوده، یا افتتاح شده و یا تا پایان 
سال افتتاح خواهد شد. در حالی بودجه عمرانی 
3۴ هزا میلیارد تومان از بودجه سال جاری خود 
را محقق کرده اســت که در الیحه بودجه سال 
۹۸، این میزان ۶۲ هــزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده بود. اکنون این آمار در نیمه نهمین 
ماه سال، نشان دهنده عدم تحقق مجدد بودجه 
عمرانی اســت. با این حال رئیس جمهوری با 

بیان اینکه بودجه ســال ۹۹ تقریبا با شرایطی 
که پیش بینی شده، اتکای زیادی به نفت ندارد، 
گفته است اگر همه پیش بینی ها حاصل شود، 
درآمدی که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته 
شده با مقداری که در بودجه عمرانی پیش بینی 
کردیم، تقریبــا نزدیک به هم اســت و اگر آن 
پیش بینی ها حاصل نشــود، بودجــه عمرانی 
جلوتر است. در این میان، نکته مهم دیگری که 
صاحب نظران به آن اشاره می کنند این است که 
ضروری ست تا میزان کنونی بودجه عمرانی در 
ارتباط با تورم پیش بینی شده برای سال آینده 
نیز بررسی شود تا بتوان نگاه دقیق تری نسبت 
به مثبت و مفید بودن میزان افزایش این بودجه 
در سال آتی اظهار نظر کرد. باید توجه داشت که 
میزان تورم می تواند بر افزایش هزینه طرح های 
عمرانی به طرز چشمگیری اثر گذاشته و تحقق 

بودجه را با مشکل روبرو کند.
  رشد 24/8 درصدی بودجه وزارت راه 

و شهرسازی
بنا بر اعالم حسن روحانی، تخصیص ۷۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار به هزینه های عمرانی در 
بودجه ۹۹ به معنای افزایش چشمگیر بودجه 
عمرانی  و توجه دولت به زیرساخت هاســت؛ به 
گونه ای که در شش ســال عمر دولت تدبیر و 

امید )۹۲-۹۶ و ۹۶ تا کنــون( بودجه عمرانی 
از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ســال ۹۱  به رقم 
پیش بینی شده برای ســال ۹۹ رسیده است. 
بدین ترتیب، بودجه عمرانی در شــش ســال 
گذشته بیش از شش برابر شده است. در همین 
حال، بودجه وزارت راه و شهرســازی که عمال 
بخشی از بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومانی 
محسوب می شود نیز با رشد مواجه بوده است. 
بر این اساس بودجه این وزارتخانه اعم از عمومی 
و تملک دارایی های ســرمایه ای در سال آینده 
۱۲ هزار و 3۹3 میلیارد تومان پیش بینی شده 
کــه از کل مبلغ بودجه های عمرانی در ســال 
۹۱ نیز بیشتر اســت. این رقم حکایت از رشد 
۲۴/۸ درصدی بودجه وزارت راه و شهرســازی 
نسبت به سال گذشته دارد. گفتنی ست بودجه 
این وزارتخانه برای سال جاری، ۹ هزار و 3۱۰ 
میلیارد تومان مجموع عمرانی و هزینه ای بوده 
است. در این میان، بودجه سال ۹۹، هزینه های 
وزارت راه و شهرســازی را ۶۶۷ میلیارد و ۹۵۴ 
میلیون تومان برآورد کرده است. همچنین ۱۱ 
هزار و ۷۲۶ میلیــارد و ۸۴۰ میلیون تومان به 
تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته 
اســت. بودجه بخش حمل ونقل ریلی 3۹۷۰ 
میلیارد تومان و بخش حمل و نقل جاده ای نیز 

هفت هزار میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان از این 
رقم را به خود اختصاص داده اند که عمال بخش 
عمده بودجه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی 
به این دو بخش اختصاص یافته اســت. بودجه 
بخش توســعه حمل و نقل هوایی ۴۲ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیــون و بودجه توســعه حمل و نقل 
دریایی نیز ۸۷ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
است. الیحه بودجه ســال آینده، همچنین ۱۹ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را به بخش اقتصاد 
مسکن اختصاص داده است. 3۴۶ میلیارد تومان 
نیز در این برنامه برای ساماندهی کالبدی شهری 
و روستایی در نظر گرفته شده است. همچنین 
بخش شتاب نگاری زلزله نیز توانسته است ۸۷ 
میلیارد تومان جذب کنــد. ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان نیز بــرای برنامه ریزی، راهبری 
و توســعه حمل و نقل )معاونــت حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازی( و ۱۰۰۰ میلیارد تومان 

به سازمان هواشناسی اختصاص خواهد یافت.
 نفت؛ پشتوانه عمران

رئیس ســازمان برنامه و بودجه پیش از این 
تاکید کرده بود که در چارچوب بودجه سال ۹۹ 
کل کشور، تمامی درآمدهای نفتی، به بودجه 
عمرانی و اشــتغالزایی تخصیص خواهد یافت. 
بدین ترتیب واگذاری دارایی های ســرمایه ای 
دولت یعنی نفت به تملک دارایی های سرمایه ای 
یعنی طرح های عمرانی تبدیل خواهد شد. الیحه 
بودجه سال آینده، وابســتگی بودجه جاری به 
نفت را حذف کرده و بدین ترتیب به وعده دولت 
برای خارج کردن نفــت از بودجه جامه عمل 
پوشانده است. در این صورت بودجه ۹۹ می تواند 
از اثرگذاری نوسانات درآمدهای نفتی بر عواملی 
چون تورم، رکود و بیــکاری جلوگیری کرده و 
برنامه ریزی بلندمدت تر برای طرح های عمرانی 
با تکیه بر درآمدهای نفتی را ممکن ســازد. در 
همین حال قرار اســت با هدف تمرکززدایی از 
مرکز و تفویض اختیارات به استان ها، پروژه های 
عمرانی در سه بخش ملی، استانی و ملی-استانی 
طراحی شــده و به اســتان ها واگذار شوند. به 
هر روی با توجه به اینکــه هرگونه برنامه ریزی 
برای تخصیص منابع بودجــه ای و درآمدهای 
نفتی به بخش های عمرانی، نیازمند تحقق آن 
درآمدهاست، حال سوال اینجاست که با توجه 
به تحریم های نفتی، آیا درآمدهای حاصل از آن 
که هنوز مشخص نیســت در طول سال آینده 
چه میزان خواهد بود، می تواند بخش عمرانی را 
تامین و بودجه آن را محقق کند یا آنکه این حوزه 
همواره مغفول بودجه، دوباره با کسری بودجه 
دســت و پنجه نرم خواهد کــرد؟ در این میان 
برخی از کارشناسان اعالم می دارند که اگرچه 
درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به شدت 
کاهش یافته است اما درآمدهای حاصل از فروش 
اقالم نفتی، گازی و پتروشــیمیایی می تواند به 
این بخش از بودجه کمک کند. با این حال باید 
منتظر بود تا مجلس نظر موافق یا مخالف خود 
را درباره جزئیات بودجه سال ۹۹ اعالم کند تا 
مشخص شود که بودجه عمرانی سال آتی بر چه 

مبنایی بسته خواهد شد.

۱۵۰۰، ۱8۰۰ یا 2 هزار تومان؟
زمزمه های بنزین تک نرخی در مجلس

وزیر اقتصاد مطرح کرد
انجام واگذاری ها بر مبنای قانون 

وزیر امــور اقتصــادی و دارایی با اشــاره به 
تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد واگذاری ها و 
خصوصی سازی گفت که این وزارتخانه در موضوع 
واگذاری ها کامال بر مبنــای قانونی و روش های 
قانونی عمــل می کند. به گزارش ایســنا، فرهاد 
دژپســند در جلســه علنی صبح دیروز مجلس 
و در جریان ســوال نماینده پارس آباد درباره ی 
علت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی 
افزود: در شرایطی که ما تقریبا از درآمدهای نفتی 
محروم هستیم و به سمت قطع وابستگی اعتبارات 
هزینه ای از نفت می رویم یکی از موضوعات مورد 
توجه، چابک سازی، کوچک ســازی و واگذاری 
شــرکت ها و دارایی های مازاد دولت اســت. در 
همین راستا مولدسازی دارایی های دولت و اصالح 
روش ها و متدهای واگذاری و قیمت گذاری در امر 
خصوصی ســازی از برنامه های من بود. او اضافه 
کرد: خصوصی سازی در چند دهه گذشته نیازمند 
آسیب شناسی عمیق است. من در اول کار خود 
در وزارت اقتصاد از گــزارش نهادهای نظارتی و 
پژوهشــی اســتفاده کردم و به این جمع بندی 
رســیدم که روش های کنونی واگذاری کفایت 
مواجهه با بحران را ندارد و باید به اقتضای شرایط 
اجتماعی و محیط بنگاه در روش واگذاری تنوع 
ایجاد کنیم. این گزارش در هیات واگذاری مطرح 
شد و تمام راههای جدیدی که می توانستیم برای 
این پروژه استفاده کنیم مورد بررسی قرار گرفت. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ی روش های 
قیمت گذاری گفت: قانون در زمینه قیمت گذاری 
همه جوانب را مورد توجه قــرار داده به گونه ای 
کــه در روش هــای واگــذاری و قیمت گذاری 
اگرچه تسهیل امر خصوصی ســازی، واگذاری و 
کوچک شدن دولت مطرح است اما نباید منتهی 
به احجاف و چوپ حراج زدن به اموال دولت شود. 
طبق قانون هیات کارشناسی تعریف می شود و آنها 
قیمت را بر مبنای اصول و روش های کارشناسی 

و حســابداری تعیین می کنند و بعد این موضوع 
در هیــات واگذاری متشــکل از وزرای اقتصاد و 
دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، رئیس 
سازمان برنامه و دو نماینده مجلس مطرح می شود 
و قیمتی که منطقی تر اســت انتخاب می شود و 
سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه ی واحد 
اقدام می کند. دژپســند با بیان اینکه در تعیین 
قیمت و همچنین تصمیم گیری بر اســاس کار 
کارشناسی عمل می شــود، اضافه کرد: نباید به 
گونه ای باشــد که خریدار رفتار  ما را پیش بینی 
کند و ما را مجبور به تن دادن به قیمت کند. ما در 
چند ماه گذشته شش پاالیشگاه را عرضه کردیم 
و در واگذاری ها کامال بر مبنای قانون و روش های 
قانونی عمل می کنیم. با توجه به تاکید مقام معظم 
رهبری در امر خصوصی سازی و واگذاری ها هم 

نباید کوچک ترین تعللی داشته باشیم. 
پیگیری اصالح نظام بانکی 

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید 
کرد که در شــرایط کنونی اعطای تسهیالت از 
جانب بانک ها نقش موثــری در فعالیت بخش 
خصوصی برای توســعه زیرســاخت ها دارد و 
وزارتخانه با جدیت اصالح نظام بانکی را دنبال 
می کند. دژپســند اظهار کرد:  در برنامه جامع 
اصالح نظام بانکی، بانک ها چابک تر شده و قدرت 
اعطای تسهیالت بیشــتری پیدا می کنند. در 
این برنامه واگذاری اموال مازاد و شــرکت ها در 
دستور قرار گرفته است. ما تالش کردیم که صرفا 
فروش اموال مبنا نباشد بلکه واگذاری مدیریت 
واحدهای تولیدی نیز در دستور است تا افرادی 
که پول ندارند اما توان مدیریتی دارند به میدان 
آمــده و منابع مالی برای بانک هــا ایجاد کنند. 
اینگونه توان بانک ها برای اعطای تسهیالت نیز 
افزایش یافته است. او تاکید کرد: در شرایطی که 
ایران در نوار بحران سیل و زلزله قرار گرفته است 
یکی از نهادهایی کــه می تواند به طور جدی به 

کمک مردم بیاید بانک ها هستند. 

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: ممکن اســت نرخ بنزین ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ 
یا دو هزار تومان شــود و دیگر بیشتر از دو هزار 
تومان نخواهد بود و همچنین احتماال دو نرخی 
بودن بنزین در بودجه ۹۹ حذف می شــود. به 
گزارش مهــر، هادی قوامــی در گفت وگویی با 
اشــاره به تقدیم الیحه بودجــه ۹۹ به مجلس 
افزود: الیحه بودجه که روز یکشــنبه توســط 
رئیس جمهــوری تقدیم مجلس شــد، بودجه 
عمومی دولت بود چرا که بودجه شــرکت های 
دولتی یــک ماه قبــل به مجلس و ســپس به 
کمیســیون برنامه و بودجه ارائه شد و در حال 
حاضر در حال بررســی در کمیته محاســبات 
کمیسیون برنامه و بودجه است و گزارش بودجه 
شــرکت های دولتی به همــراه بودجه عمومی 
دولت در مجلس بررســی می شــود. او افزود: 
نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشــنهادات 
خود را در مورد بودجه عمومی به کمیسیون های 
تخصصی ارائه دهند و کمیسیون ها هم ۱۰ روز 
فرصت دارند پیشــنهادات خود را آماده کنند 
و سپس به کمیســیون تلفیق ارائه دهند. عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری 
اینکه کمیســیون تلفیق حدود ۴۵ روز فرصت 
دارد الیحه بودجه را بررســی کنــد و گزارش 
نهایی خــود را به صحــن علنــی تقدیم کند، 
اظهار کرد: البته با توجه بــه اینکه نمایندگان 
درگیر انتخابات هســتند، ممکن است گزارش 
نهایی کمیســیون تلفیق به صحن ارائه شود و 
نمایندگان هم پیشنهادات خود را ارائه کنند و 
از چهارم اســفندماه و پس از انتخابات مجلس، 
ظرف ۲-3 هفته بودجــه ۹۹ در مجلس قطعی 
می شود. قوامی با اشاره به ویژگی های بودجه ۹۹ 
گفت: همچنان دو سوم بودجه کل کشور بودجه 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی 
وابســته به دولت اســت که بنا بود این بودجه 
کاهش یابد و انتظار داشتیم که یک سوم بودجه 

کشور، بودجه شرکت های دولتی باشد.
  منبع تامین حقوق و دستمزد 

او با بیــان اینکه از محل درآمــد نفت برای 
حقوق و دســتمزد هزینه نمی شود، اظهار کرد: 
برای اولین بار و در سال ۹۹ از محل درآمد نفت 
برای هزینه هایی همچون حقوق و دســتمزد 
هزینه نمی شود و آنچه از نفت به دست می آید 
صرف فقط طرح های عمرانی خواهد شد. نماینده 
مردم اسفراین با اشاره به اینکه همچنین اعطای 
کمک های معیشتی به مردم هم در سال آینده 
تداوم می یابــد، تصریح کرد: بــا توجه به اینکه 
سران قوا تصمیمی را درباره اصالح قیمت بنزین 
در سال ۹۸ گرفته اند، ممکن است نمایندگان 
مجلس برای ســال ۹۹ طرح های پیشنهادی 
دیگری را درباره این موضــوع ارائه کنند. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان 
کرد: در واقع ممکن اســت نرخ بنزین ۱۵۰۰، 
۱۸۰۰ یا دو هزار تومان شود و دیگر بیشتر از دو 
هزار تومان نخواهد بــود و همچنین احتماال دو 
نرخی بودن بنزین در بودجه ۹۹ حذف می شود. 
قوامی دربــاره حقوق کارکنان دســتگاه های 
دولتی، اظهار کرد: دولت در بودجه ۹۹ پیشنهاد 
کرده که حقوق کارکنان دستگاه ها ۱۵ درصد 
افزایش یابد اما با توجه به اینکه دولت اعالم کرده 
که نرخ تورم 3۰ درصد است، حقوق بگیران ۱۵ 
درصد با میزان تورم فاصلــه دارند و حتما باید 
در زمان بررســی بودجه این مساله مورد توجه 
قرار گیرد و حقوق کارکنان افزایش یابد. ششم 
آذرماه، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از 
تهیه طرح دوفوریتی برای تک نرخی شدن بنزین 
خبر داد و گفته بود کــه این طرح تقدیم هیات 
رئیسه مجلس شده است. بهرام پارسایی اظهار 
کرده بود: ما در یک طرح دوفوریتی پیشــنهاد 
کردیم کــه قیمت بنزین با نــرخ ۱۵۰۰ تومان 
تک نرخی شود، چرا که دو نرخی بودن آن منشا 

فساد است. 

گفت و گو 

آرمان ملی- امیر داداشی: الیحه بودجه 
ســال ۹۹ در حالی تقدیم مجلس شده که در 
بخش منابع عمومی دچار انبساط شده و دولت 
این منابع را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی 

کرده است. این در حالی است که با توجه به رشد نقدینگی و افزایش 
تورم کارشناسان انتظار داشتند دولت این الیحه را به شکل انقباضی 
تنظیم کند. در این زمینه »آرمان ملــی« گفت وگویی با مهدی 

کرباسیان، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه می خوانید. 
 به رغــم پیش بینی ها دولت بودجه ســال آینده را 
انبساطی تنظیم کرده و منابع عمومی بودجه در سال ۹۹ 
به 484 هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل افزایش 

سقف بودجه چیست؟
میانگین نرخ تورم ساالنه اکنون در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد 
و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۲۷ درصد رسیده که شاخص چندان 
مطلوبی نیست. تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ها نیز طی 
چند روز گذشته روند منفی به خود گرفته و دالر در صرافی های 
مجاز بانکی هم تا بیش از ۱3 هزار و ۵۰۰ تومان باال رفته است. به 
هر حال چنین شــرایطی هزینه تامین مواد اولیه و ماشین آالت 
بنگاه های تولیدی را افزایش می دهد و به دنبال آن قیمت تمام شده 
کاالها و محصوالت باال می رود. بر این اساس دولت برای اینکه از 
کاهش قدرت خرید شهروندان جلوگیری کند یا باید دستمزد آنها 
را افزایش دهد و یا به شکل یارانه نقدی به کمک آنها بیاید. بنابراین 
تنظیم بودجه با سقف ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رقم غیرمعمولی 
نیست و منطقی به نظر می رسد. اما در اینکه این ارقام محقق شود 
یا خیر جای ابهام و سوال وجود دارد. امسال نیز تخصیص بودجه 
آن طور که پیش بینی شده بود صورت نگرفت و دولت مجبور شد 
در میانه سال اهداف بودجه را تغییر دهد. با این حال نمی توان در 
بودجه پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را حذف کرد 
و بدین شکل سقف بودجه را پایین آورد. عالوه بر این افرادی جزو 
مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی هستند که هرساله هزینه 
قابل توجهی را به بودجه تحمیل می کنند که در کنار آن می توان 
به پرداخت یارانه های نقدی هم اشاره کرد. با اینکه حساب بودجه 
جاری و عمرانی را باید از یکدیگر جدا دانست، اما به نظر می رسد 
سال آینده هم پروژه های عمرانی متوجه فشارهای زیادی شوند 
که درنهایت یا متوقف می شوند و یا با سرعت بسیارپایینی پیش 

می روند. 
 البته دولت اعالم کرده اســت که در سال ۹۹ تمامی 
درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی تزریق می شــود و به 
هیچ   وجه در بودجه  جاری مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
نگاهی به اعداد و ارقام الیحه بودجه نشــان می دهد که 
دولت برای ســال آینده درآمد 48 هزار میلیارد تومانی 
از محل صادرات نفت پیش بینی کرده اســت. آیا چنین 

درآمدی قابل وصول است؟
اینکه دولت تصمیم گرفته نفت را از بودجه جاری کشور حذف 
کند قدم بزرگی است که برداشته شد. زیرا در شرایط تحریم دولت 
نمی تواند پیش بینی دقیقی از حجم صادرات و قیمت نفت داشته 
باشــد، از این رو بدون اتکا به درآمدهای نفتــی می تواند بودجه 
واقع گرایانه تری را تنظیم کند. حال اگر درآمدهای نفتی بیش از 
۴۸ هزار میلیارد تومان باشد آن را به بودجه عمرانی کشور می افزاید 
و پروژه ها را سریع تر پیش می برد؛ اما اینکه چگونه می خواهند این 

میزان درآمد را محقق سازند دقیقا مشخص نیست. 
 در بخش بودجه جاری چطور؟ آیا درآمد مالیاتی ۱7۵ 

هزار میلیارد تومانی قابل تحقق است؟
عالوه بر درآمدهــای مالیاتی، باید بــه درآمدهای گمرکی و 
فروش فرآورده های نفتی هم اشاره داشت. دولت درآمد چشمگیر 
دیگری ندارد که بخواهد حساب ویژه ای روی آن باز کند. با توجه 
به اینکه کاهش جدی در واردات اتفاق افتاده، به نظر نمی رســد 
که درآمدهای گمرکی طی سال آینده چشمگیر باشد. به همین 
جهت درآمدهای گمرکی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است که افت محسوسی نسبت به همین سال دارد. 
زیرا وقتی وارداتی اتفاق نمی افتد، نمی توان درآمدی هم کســب 
کرد. درباره فروش فرآورده های نفتی نظیر بنزین، گازوئیل و ... نیز 
باید دید که آیا دولت و مجلس باز هم تغییری در ارقام حامل های 
انرژی به وجود می آورند یا خیر؟ طبق گفته های مســئوالن گویا 
قرار نیست تغییری در نرخ این کاالها و خدمات به وجود بیاید. زیرا 
اکنون تورم در ارقام باالیی قرار دارد و قدرت خرید مردم به حدی 
نیســت که بتوانند از پس چنین گرانی هایی برآیند. به ویژه آنکه 
تجربه افزایش قیمت بنزین نشان می دهد که این روش عملیاتی 
نیست. با توجه به اینکه ۶۰ میلیون نفر جزو طرح کمک معیشتی 
دولت قرار گرفته اند، از این رو عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین 
هم خرج بودجه جاری کشور نمی شود، بلکه به صورت یارانه نقدی 
دوباره به مــردم بازمی گردد. حال می تــوان به مهم ترین منبعی 
مالیاتی دولت، یعنی مالیات، پرداخت. اکنون در ایران ســه گروه 
جزو مودیان مالیاتی قرار می گیرند. گروه اول کسانی هستند که 
حقوق و مســتمری ثابتی دریافت می کنند و در گروه کارمندان، 
کارگران، بازنشستگان و به طور کلی کارکنان دستگاه های دولتی و 
خصوصی شناخته می شوند که مالیات پرداختی این گروه چندان 
چشم گیر نیست و با توجه به تغییراتی هم که در حقوق و مزایا به 
وجود می آید، بعید به نظر می رسد که کمک چندانی به دولت کند. 
گروه دیگر شرکت ها و موسسات هستند که با توجه به رکودتورمی 
موجود اگر ســازمان امور مالیاتی فشــار مضاعفی را به آنها وارد 
کند این شــرکت ها هم به محاق می روند و دچار مشکالت جدی 
می شوند. این گروه هم نقدینگی و سرمایه چندانی ندارد که بخشی 
از آن را به صورت مالیات بپردازد. گروه سوم هم اشخاصی هستند 
که هنوز شناسایی نشده اند و می توانند مالیات قابل توجهی را به 
خزانه دولت واریز کنند. البته این مشروط بر آن است که سازمان 
امور مالیاتی به شکل جدی به دنبال شناسایی این افراد باشد. البته 
اگر کل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق شود، باز هم در 
برابر بودجه عمومی کل کشور چندان رقم چشمگیری نیست. بدین 
ترتیب مجلس برای بررسی بودجه کار سختی را در پیش دارد که 
توصیه می شود در این زمینه از کارشناسان و خبرگان اقتصادی، 

به ویژه در حوزه بودجه، مشورت بگیرند. 
 البته دولت روی واگذاری ها هم حساب ویژه ای باز کرده 

است؛ آیا این امر می تواند بخشی از هزینه را تامین کند؟
طی این سال ها به هیچ وجه واگذاری ها موفق نبوده و اکنون 
که نقدینگی به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، قطعا 
سال آینده هم دولت در این راه موفق نمی شود. از این رو انتظار 
می رود پس از کنترل رکودتورمی دولت برای شروع واگذاری ها 

برنامه ریزی دقیقی انجام دهد و سپس آن را به اجرا بگذارد.  

»آرمان ملی« از رشد بودجه  عمرانی در الیحه بودجه سال ۹۹ گزارش می دهد

درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی را محقق می کند؟
     رشد 6 درصدی بخش عمرانی در شش سال اخیر

آرمان ملی- زینب مختاری: قرار است در راستای اصالحات ساختار بودجه و قطع وابستگی به نفت، درآمدهای نفتی، منابع 
عمده هزینه های بودجه عمرانی کشور در سال ۹۹ باشند. این یکی از مهم ترین تمایزات بودجه سال آینده نسبت به سال های 

پیشین است. بر این اساس، دولت در الیحه بودجه سال آینده، بودجه عمرانی را افزایش داده و به 7۰ هزار میلیارد تومان 
رسانده است. این در حالی ست که پیش از این، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده بود که برای پروژه های عمرانی، 6۰ 
هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی پیش بینی می شود. بودجه عمرانی که یکی از مهم ترین اجزای الیحه بودجه کل 

کشور است همواره به ویژه در مرحله اجرا مورد بی مهری قرار می گیرد، اما امسال باید دید این بخش مهم از بودجه که عمدتا به 
زیرساخت های کشور می پردازد تا چه میزان محقق خواهد شد.

مهدی کرباسیان در گفت وگو با »آرمان ملی«:
سقف  484 هزار میلیاردی منابع عمومی 

بودجه منطقی است
     دولت باید فراریان مالیاتی را شناسایی کند
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فرارو
»آرمانملي«گزارشميكند

روايت ربيعي از مبادله 
زندانيان ايران و آمريكا

امیدواربودیمچهرههایسیاسیبیشتری
برایانتخاباتثبتنامكنند

آرمانملی:ســخنگوی دولت وقایع اخیر را 
نیازمند علت یابی علمی و دقیق دانســت و اعالم 
کرد که دولت در این زمینه به مردم گزارش خواهد 
داد. علی ربیعی در نشست خبری با اشاره به اینکه 
»در چند روز گذشته پس از روزهای تلخ، مواضع و 
رویکرد دلجویانه رهبر معظم انقالب در قبال آسیب 
دیدگانی که به تعبیر ایشــان از مصادیق شهید و 
جانباز به حساب می آیند، مهم و راهگشا بود« اظهار 
کرد: قطعا این وقایع نیازمنــد علت یابی علمی و 
دقیق از ماجراست. من می خواهم بار دیگر از همین 
تریبون به ملت شــریف و به خصوص خانواده های 
آســیب دیدگان تاکید کنم که همه مــا درغم و 
شادی ها در کنار هم هســتیم. این رمز ماندگاری 
ایران در طول تاریخ بوده و خواهد بود.اهم اظهارات 

سخنگوی دولت را در ادامه می خوانید. 
ما مثل همیشــه بایــد متکی بر ســرمایه 
اجتماعی همه ایرانیان باشــیم و در همین جهت 
رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی نخست 
کمیته ای را در دولت سامان دادند و سپس از طریق 
دبیرخانه شورای امنیت ملی گزارشی به مقام معظم 
رهبری ارائه شد که منتج به آن دستور راهگشای 
رهبری شد. دستورات مقام معظم رهبری توسط 
همین کمیته پیگیری و نیز ابعاد مختلف موضوع 
را بررسی خواهد کرد و گزارشی از اقدامات خود به 

ملت شریف ایران ارادئه خواهد کرد. 
همه باید بدانیم که مســیر نجات کشور از 
انتخابات می گذرد. انتخابــات و رجوع به صندوق 
رأی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران 
است و در عین حال تنها راه و بهترین راه موجه برای 
ایجاد تغییرات مورد نظر بین نسلی است. امسال 
انتخابات مجلس را پیــش رو داریم و کاندیداهای 
انتخابات در روزهای گذشــته برای حضور در این 
عرصه ثبت نام کردنــد؛ هر چند امیــدوار بودیم 
چهره های سیاسی بیشتری در این انتخابات حضور 
داشته باشند با این حال، در میان ثبت نام کنندگان، 
چهره های سیاسی و نخبگانی از جناح های مختلف 
دیده می شــوند که باید امکان رقابت سالم میان 

آن ها را فراهم کنیم. 
دولت به عنوان مجری انتخابات، همه توان 
خود را برای برگزاری هرچــه بهتر این انتخابات و 
دفاع از رأی مردم که به مثابه، حق الناس اســت 
به کار خواهد گرفت. ما معتقدیــم تنها راه نجات 
کشور از شرایط دشواری که در آن قرار دارد، فراهم 
کردن امکان رقابت انتخاباتی برای همه سلیقه ها 
از هر اندیشــه و مرام و جناحی اســت که رویای 
ساختن آینده ایران را برای همه مردم ایران در سر 
می پروراند. در انتخابات امسال ۱۶ هزار و ۱۴۵ نفر 
ثبت نام کرده اند. سهم مشارکت زنان در ثبت نام 
در انتخابات ۳۰درصد رشد داشته اند. دولت خواهان 
مشارکت حداکثری ایرانیان اســت و فضا را برای 
رقابت ســالم ایجاد خواهد کرد و امیدواریم سایر 
نهادهای ذیربط در انتخابات نیز با درک شــرایط 
در هم افزایی با دولت و در مسیر هرچه با شکوه تر 
برگزار شدن انتخابات نهایت تعامل را داشته باشید. 
29 درصد داوطلبان نسبت به دور قبل بیشتر 
شــده اند و به ازای هر کرسی مجلس ۵2 نفر ثبت 
نام کرده اند. تهران و البرز بیشــترین و هرمزگان 
و کهگیلویه و بویر احمد کمتریــن نامزد را دارند. 
۳۶ درصد از ثبت نام کنندگان کمتر از ۴۰ ســال 
دارند. ثبت نام اهل ســنت هم افزایش داشته اند، 
۳۸ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسالمی 
هم ثبت نــام نکرده اند. دولت خواهان مشــارکت 
حداکثری ایرانیان است و فضا را برای رقابت سالم 
ایجاد خواهد کرد و امیدواریم سایر نهادهای ذیربط 
در انتخابات نیز با درک شرایط در هم افزایی با دولت 
و در مسیر هرچه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات 

نهایت تعامل را داشته باشید. 
پیشــنهاد مبادله زندانیان یک ســال و نیم 
پیش در حاشــیه مجمع داده شد که آمریکا از آن 
خودداری کرد ولی ما به دالیل انسان دوستانه بنا 
بر پیامی که یک مقام سابق آمریکا داده بود تا برای 
آزادی دکتر سلیمانی تبادل انجام شود پذیرفتیم و 
حتی به دنبال آزادی همه در مقابل همه بودیم. از 
حسن نیت دولت سوئیس هم تشکر می کنیم، این 
مبادله بر اساس مذاکره صورت نگرفته اما آمریکا با 
توقف تحریم از امروز می تواند مذاکره در چارچوب 

۱+۵ را آغاز کند. 
در مورد وضعیت الیحه CFT که در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است، امیدواریم با اظهارات 
آقای دژپســند و خانم جنیــدی مجمع تصمیم 
درســتی در این باره بگیرد تا بخشی از مشکالت 

اقتصادی مردم حل شود. 
در رابطه با صحبت های اخیر رئیس جمهور 
در مورد بهره مندی از بســتر اینترنت، باید بگویم 
بنای دولت جزیره کردن ایران در دنیا نیست. اگر 
رئیس جمهور تاکید کردند ما نیازمند اینترنت ملی 
در شرایط بحران هستیم، ما به دنبال قطع اینترنت 

جهانی و جزیره کردن خود در جهان نیستیم. 
دولت مصلحت ندیده است در مورد فشارهای 
تحریم و اثراتش زیاد صحبت کنیم. خیلی موارد دولت 
می توانست اثرات تحریم ها را تشریح کند و خود را از 
زیر بار تهمت ها بیرون بیــاورد اما به دلیل مصلحت 
ســنجی ملی و مالحظات حرفی نزده اما متاسفانه 
جناح بندی های سیاسی ایجاد کردند و لذت می برند 
که دولت به خاطر تحریم ها در مضیقه است. شما اگر 
بودید با این تحریم ها و فشــارها چه می کردید؟ آیا 
کارنامه بهتری داشــتید؟ ما دائما از مقاومت حرف 
زدیم و آقای جهانگیری ذره ای از واقعیت را بیان کرده 
و تاکید داشته که این تحریم ها وجود دارد و نمی توان 
آن را انکار کرد اما گفتند که ما مقاومت خواهیم کرد. 
نمی دانم چرا عده ای بی محابا به این اظهارات حمله 
کردند و آن را عالمت به بیگانگان دادن تلقی کردند 

که قطعا روش درستی نیست.

یـــادداشــت

دریچه

لزوم آسيب شناسی ناآرامی ها

امری طبیعی اســت که در هنگام وقوع اعتراضات اجتماعی و 
سیاســی، عوامل بیگانگان تالش می کنند از شرایط غیرعقالنی، 
آشــفته و اجتناب ناپذیر که برآیند اعتراضات است به نفع منافع 
استعماری خود بهره برداری کنند، اما منطقی، کاربردی، واقع بینانه 
و آینده نگرانه نخواهد بود اگر اعتراضات فقرا و مستضعفان را تنها 
به بیگانگان و بدخواهان نظام و کشــور نسبت دهیم. هر شهروند 
خردمند، اخالق فهم، وطن پرســت و قانون فهم، معتقد است که 
آشوب یک پدیده اجتماعی بســیار مخرب، نامطلوب و پرهزینه 
است. پیرامون نامطلوب بودن آشوب های اجتماعی هیچ اختالف 
نظری میان وطن دوســتان وجود ندارند، اما برای پیشــگیری از 
اعتراضات و آشــوب های مخرب، نامطلوب و اجتناب ناپذیر آتی، 
بسیار ضروری است تا اعتراضات اخیر آسیب شناسی و ریشه های 
پدید آمدن اعتراضات تبیین شــود. مفاهیم مستضعف و فقیر از 
بنیادی ترین مفاهیم و پر بیراه نیســت اگر گفته شود یگانه دلیل 
وقوع انقالب ۵7 بود. از این رو، بهبود زیست واال ترین هدف انقالب 
بود. حال آنکه در این روزها، نیاز به آمار و ارقام، تحقیقات حوزوی 
و دانشگاهی یا برنامه های آنچنانی تلویزیونی نیست تا ابعاد و عمق 
مشکالت را مشــاهده یا درک کنیم. چهره و صدای مستضعفان 
را می توان در راهروهای بیمارســتان هایی که افــراد برای فروش 
اعضای بدن خود منتظر ورود به اطاق عمل هستند، زنان، دختران 
و بچه هایی که سر چهاراه ها به دنبال سیر کردن شکم خود هستند، 
دید. خدمت به مردم کلید واژه ای اســت که بیشتر سیاست ورزان 
به منظور اعتبار بخشــی و توجیه اظهارات، اهداف و عملکرد خود 
به وفور استفاده می کنند.  کاش می شــد برخی از این بزرگواران را 
پاسخگو کرد و از آنها پرسید مردمی که مخاطب اندیشه ها، اظهارات 
و عملکرد شما هستند، در کدام کشور یا حتی کدام سیاره زیست 
می کنند؟ به عنوان یک مسلمان حق خود می دانم که این پرسش 
را مطرح کنم، چرا در کشوری که مردم آن زیر چتر اسالم زیست 
می کنند و دارای منابع و ذخایر خدادادی سرشــار است، باید این 
همه مستضعف وجود داشته باشد؟ مردم رژیم پهلوی را نخواستند، 
چون در آن رژیم بی عدالتی، فقر و انبوه مستضعفان ناشی از شکاف 
طبقاتی و... در جامعه وجود داشت. مردم مجذوب اهداف، آرمان ها 
و شــعارهای انقالب مبنی بر برچیدن بی عدالتی، تبعیض، فقر و 
تحقق خودکفایی، استقالل، کوتاه کردن دست بیگانگان و... بودند. 
وظیفه همه دلسوزان وطن دوست است که صادقانه شرایط عینی 
امروز کشور را با آرمان ها، اهداف و شعارهای اولیه انقالب مقایسه 
کنند. نیاز به تحصیالت عالی حوزوی یا دانشگاهی نیست تا متوجه 
شــویم واقعیت عینی و ملموس حال حاضر شــهروندان چقدر با 
آرمان ها، اهداف و شــعارهای اول انقالب فاصله گرفته است. گواه 
شــرایط نامطلوب شــهروندان گفته مقام معظم رهبری مبنی بر 
عقب ماندن از عدالت، یا گفتــه رئیس جمهور مبنی بر لزوم گوش 
کردن به شهروندان و مراجع به آرای مردم در برخی امور است. فقر 
و ارتش مســتضعفان دریچه و پناهگاه نفوذ بدخواهان و دشمنان 
نظام و کشور به درون مدیریت کالن اســت. اگر کارگزاران صادق 
می خواهند کشور و نظام را در مقابل دشــمنان مصون نگه دارند 
و از آشوب ها و اعتراضات اجتماعی پرهیز کنند تنها و کم هزینه، 
کاربردی و منطقی ترین راهکار کاهش و حل و فصل فقر و درد و رنج 

فقرا و مستضعفان است. 

باپایانثبتنامكاندیداهایمجلسیازدهم
اصالح طلبان اميدوار؛ اصولگرايان خوش بين
عباسعبدی:اصالحطلبانماموریتناشدنیجذب

مردمراكلیدبزنند
آرمانملی:با پایان یافتن ثبت  نام نامزدهای انتخابات مجلس 
یازدهم انتخابــات مجلس عمال کلید خــورد و چهره آنهایی که 
سودای بهارســتان در سر دارند مشخص شــد، اما مهم تر از این 
حضور گسترده اصولگرایان و اســتقبال کمرنگ اصالح طلبان از 
ثبت نام های انتخاباتی است که نشان می دهد برخالف اصولگرایان 
که از هم اکنون خود را پیروز انتخابات می دانند و با حضور گسترده 
درصدد فتح کامل بهارستان هســتند؛ اصالح طلبان با توجه به 
شرایط جامعه و نارضایتی مردم رویکرد چندان مشخصی نسبت 
به انتخابات ندارند و از این رو است که با تمام نفرات و چهره های 

شاخص وارد نشده اند. 
رقیباصالحطلبانمردمهستند

یک فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص نامزدهای انتخابات 
مجلس یازدهم و رقابت اصالح طلبان با اصولگرایان اظهار داشــت: 
رقابت اصلی اصالح طلبان با اصولگراها نیست. بیشتر مردم بین این دو 
جناح ضعیف شده در منگنه انتخاب شده نیستند که طرف این جناح 
بروند یا طرف آن جناح. این رقابت مثل رقابت استقالل و پرسپولیس 
است که اگر تیمشان ببازد هم دنبال تیم مقابل نمی روند. حتی اگر 
طرفداران اصلی آنان ریزش هم بکنند چندان به سمت جناح مقابل 
نمی روند. یک بخش خاکستری وجود دارد که امکان دارد به هر دو 
جناح رأی دهند. نامه نیوز نوشت، عباس عبدی گفت: به نظر من آن 
بخش خاکستری و سرمایه اجتماعی اصالح طلبان با این ترکیب و 
این حد از حضور اگر امروز انتخابات مجلس برگزار شود مشارکت 
چندانی نخواهند کرد، اما اینکه در 2-۳ ماه آینده چه اتفاقی بیفتد؟ 
نمی دانم. وی افــزود: در مجموع رقیــب اصالح طلبان، اصولگراها 
نیســتند. رقیب اصالح طلبان، مردم هستند که فعال اصالح طلبان 
باید ماموریت ناشدنی جذب مردم را کلید بزنند که اگر موفق نشدند 
طبعا در نقطه مقابل اصولگراها یک رأیی می آورند و به مجلس راه 
پیدا می کنند، در واقع خیلی اتفاق خاصی برای اصولگراها نمی افتد. 
این تحلیلگر اصالح طلــب در ارتباط با ریزش ســرمایه اجتماعی 
جریان های سیاسی با توجه به وقایع آبان ماه بیان کرد: وقایع آبان ماه 
ربط مستقیمی به اصولگراها و اصالح طلبان به صفت گروهی ندارد. 
مساله اصلی بین ملت و حکومت اتفاق افتاده است و اگر اصالح طلبان 
و اصولگرایان هم دچار ریزش ســرمایه اجتماعی می شوند به تبع 
همین نکته اســت، نه آنکه حکومت را جدا کنیم و بگوییم سرمایه 
اجتماعی کدام یک از این دو جناح کم یا زیاد شده است. حکومت 
است که باید رابطه اش را با مردم بازتعریف کند. اگر این کار را انجام 
دهد، دو جناح هم می توانند در همان چارچوب به بازتعریف و تقویت 
خودشان بپردازند. عبدی در مورد لیست های چندگانه اصولگرایان و 
تاثیر آن بر نتیجه گرفتن اصالح طلبان عنوان کرد: همانطور که گفتم 
وضعیت کلی اصالح طلبان در انتخابات ربطی به بیرون آمدن 2، ۳ یا 
چند فهرست از جناح اصولگرا ندارد. اصالح طلبان باید بتوانند بازی 
درستی را شکل دهند و مردم را ترغیب به حمایت از خود کنند ولی 
با توجه به وضع موجود و این حد از مشارکت افراد در ثبت نام ها، فکر 

نمی کنم اصالح طلبان موفق شوند.

اینروزهاتالشهایزیادیدرجریان
استكهیکنوعمیانجیگریمیانایران
وایاالتمتحدهصورتگیرد.اواخراین
ماهنیزرئیسجمهوربهژاپنمیرود.این
میانجیگریهاشانســیبرایموفقیت

دارند؟
در دانش روابط بین الملل ترم هایی وجود دارد 
که هر کدام بیانگر مفهوم خاص خود هستند: 
مساعی جمیله، میانجی گری، آشتی، سازش، 
توافق، تفاهم، همکاری، همگرایی و در نهایت 
اتحاد. یعنی اگر بخواهیم ارزش گذاری و درجه 
بندی روی این مفاهیم داشته باشیم، باید بگوییم 
پایین ترین سطح زمانی اســت که دولت های 
ثالث مساعی جمیله خودشــان را برای از بین 
بردن نزاع میان کشــورها به کار ببندند. کاری 
که امروز کشــورهایی نظیر ژاپن و عمان انجام 
می دهند از این جنس است؛ یعنی دولت ژاپن یا 
دولت عمان با مساعی جمیله، پایمردی و حسن 
نیت تالش می کنند تا ایــران و ایاالت متحده 
به ســازش برســند و مذاکراتی میان آنها آغاز 
شــود. قطعا در روابط بین الملل از این اقدامات 
به عنوان اقداماتی مثبت نام برده شده و این نوع 
حرکات مورد استقبال قرار می گیرند، اما اینکه 
این تالش ها در مورد روابط ایــران و آمریکا تا 
چه اندازه اثربخش باشد به تغییر رفتار آمریکا 
بستگی دارد. تاکید می کنم آنچه می تواند سبب 
شود مشکالت و تنش ها کاهش یابد و دو کشور 
گامی به سوی حل اختالفات بردارند، تغییر رفتار 
ایاالت متحده است؛ چرا که جمهوری اسالمی 
ایران مبتنی بر قانون اساســی خود، مبتنی بر 
منشور ســازمان ملل متحد و براساس ضوابط 
حقــوق بین الملل تالش کرده تا بــه توافقات، 
تفاهمات و تعهدات خود به جامعه بین المللی 
وفادار باشد و نهایت تالش خود را برای عمل به 
این تعهدات به کار بندد. در مقابل آیا می توان 
گفت که جامعه بین المللی تمام تالش خود را 
برای عمل به تعهداتش در قبال ایران انجام داده؟ 
قطعا شواهد نشان می دهد که این اتفاق نیفتاده 
است. خروج یکجانبه از توافق هسته ای تنها یک 
نمونه از این بی تعهدی است، زیرا  خروج از برجام 
نقض یک قطعنامه شورای امنیت بوده و آنها باید 
در این خصوص به ملت ایران پاســخگو باشند. 
دولت های میانجی که در حال تالش هســتند 
باید در این موارد به دولت ترامپ یا بهتر بگویم 
رژیم ترامپ تذکر دهنــد. معتقدم تا زمانی که 
رفتار آمریکا تغییر نکند، گشایشی در مذاکرات 

و میانجی گری ها حاصل نخواهد شد.
تاكنوندستكمدوطرحكهازسوی
فرانســهوژاپنبهایرانارائهشدهبود
شکستخوردهونتوانستهنتیجهبخش
باشد.بهنظرشماآنچهتاامروزموجبشده
تالشهایكشورهایینظیرفرانسهوژاپن
درزمینهمیانجیگریشکستبخوردچه

بودهاست؟
اصلی ترین دلیل این شکست، اصرار آمریکا بر 
»عدم لغو تحریم ها« بوده. این اعالم کرده است 
که شرطش برای نشستن بر سر میز مذاکره با 
آمریکا در قالب ۱+۵ لغو تحریم هاست و اگر این 
تحریم لغو شود ایران نیز حاضر به مذاکره خواهد 
بود. آمریکا اما حاضر نیست انعطاف از خود در 
زمینه تحریم نشــان دهد و همین است که هر 
طرحی می آید شکست می خورد. آنچه روشن 
است اینکه چه فرانسوی ها و چه ژاپنی ها باید 
در ابتدا از آمریکا بخواهند که هر خواســته ای 
از ایران دارند، ابتدا به قطعنامه 22۳۱ شورای 
امنیت بازگردند. زمانــی که مفاد این قطعنامه 
عملیاتی شد، آنگاه می توان در خصوص دیگر 
مســائل هم گفت وگو کرد. آمریکایی ها مدعی 
هستند که از ایران می خواهیم به استانداردهای 
جامعه بین المللی احترام بگذارد. وقتی چنین 

درخواســتی از ایران وجود دارد اول باید خود 
آمریکا به آن عمل کند. استانداردی بین المللی 
که در روابط ایران و آمریکا موثر است، قطعنامه 
22۳۱ بوده که خواهــان لغو کلیه تحریم هایی 

است که به سبب مساله هســته ای علیه ایران 
اعمال شــده. آمریکا اما ترجیح می دهد به این 

قطعنامه رجوع نکند.
باتوجهبهاینکهاســتمرارفشــار
حداكثریآســیبزیادیبــهاقتصاد
ایرانواردآوردهوادامهاینروندحالتی
فرسایشیبرایایراندارد،فکرمیكنیدبا
شرطگذاریهایینظیرلغوتحریمپیشاز
مذاكرهایرانمیتواندبههدفخودیعنی

لغوتحریمبرسد؟
معتقدم هر کشــوری می تواند برای مذاکره 
شــروط خود را مطرح کند و ورود به این بحث 
به عنوان اقدامی صحیح یا ناصحیح جایز نیست. 
همه کشــورها برای انجام مذاکره شرایطی را 
تعیین می کنند و این حق آنهاســت. اگر این 
شــرایط مطرح شــده معقول و منطقی باشد، 
خب جامعه بین المللــی آن را می پذیرد و باید 
بپذیرد. آنچــه ایران از آمریکا به عنوان شــرط 
آغاز مذاکره درخواست کرده، عمل به قطعنامه 
22۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است 
که خب ایاالت متحده نیز عضو این نهاد است. 
این قطعنامه هم مورد اجماع جامعه بین المللی 
بوده و با ۱۵ رأی موافق در شــورا تصویب شده 
بود. وقتی این درخواســت منطقــی پذیرفته 
نمی شــود، دیگر ایران چه باید بکند؟ بله با این 
شرایط فرسایشی اقتصاد ایران آسیب می بیند، 
اما مقصر این موضوع نه شرایطی که ایران تعیین 
کرده بلکه رفتار غلط دولت آمریکاست. اگر ایران 
امروز از برخی تعهدات خود عقب نشینی می کند 
به این دلیل است که ایاالت متحده به تعهداتش 
عمل نکرده است. پیش از بررسی هر موضوعی 

این سوء رفتار آمریکایی ها باید بررسی شود.
پیشنهادشمابرایعبورازوضعیت
كنونیوخروجازشرایطیكهبهبنبست

میماندچیست؟
ابتدا باید بگویم اعتقادی به وجود بن بست 
برای ایران ندارم. معتقدم آمریکایی ها در حال 
نزدیک شدن به اواخر دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ هستند و اتفاقات سال های اخیر 
نشــان داده ادعاهای ترامپ مبنــی بر اینکه 
»من می توانم رفتار ایران را تغییر دهم«، »من 
می توانم برجام را منحل کنم« و »من می توانم 
ایران را کنترل کنم« به حقیقت نپیوست. ایران 
به رغم همه فشــارها به همان شیوه قبلی خود 
ادامه می دهد؛ فعالیت های هسته ای ادامه یابد، 
حضور فعال در دیپلماســی منطقه ادامه دارد 
و در لبنان، ســوریه، عراق و یمن سیاست های 
ایران نظیر مقابله با داعش و مقابله با تروریسم 
به عنوان سیاست مثبت شناخته شده است. به 
همین سبب می گویم بن بست برای ایران نیست 
بلکه این آمریکایی ها هســتند که با بن بســت 

مواجه شده اند. شــما می بینید در افغانستان 
به همکاری با طالبان روی آورده اند، در مساله 
عراق با بعثی ها، داعشی ها و وهابی ها همکاری 
می کننــد و از گروه های افراطی بــرای نیل به 
اهدافشان بهره می جویند، در سوریه بن بست 
برای آنها به اندازه ای شــدید بوده که مجبورند 
با ترک ها در خصوص شــمال این کشور بحث 
و جدل داشته باشند و مشــخص شد که ادامه 
حضور اسد بهتر از ادامه فعالیت داعش است. در 
مساله یمن هم هیچ حاصلی نداشته اند. پس این 
آمریکایی ها هستند که با بحران مواجه اند و آنها 
هستند که باید در این خصوص تالش کنند که 

از بحران خارج شوند.
با این حال یک مساله مهمی وجود دارد که 
شما در سوال قبلی به آن اشاره کردید. ما باید به 
جیب مردم نگاه کنیم و شرایط معیشتی آنها را 
هم در سیاستگذاری های خود در نظر بگیریم. 
آیا به رغم تاکید بر اقتصاد مقاومتی و استفاده 
از نیروهای مولد در داخل ایران تحریم ها تاثیر 
گذاشته است؟ خب پاسخ روشن است، مردم 
ایران دچار مشکالتی جدی شده اند و دولت هم 
چالش های سختی پیش روی خود دارد. باید 
در این شــرایط از خود بپرسیم آیا حل مساله 
ایران و آمریکا می تواند تاثیر جدی بر معیشت 
مردم داشته باشــد؟ خب پاسخ این سوال هم 
مثبت اســت و باید بدانیم نباید هیچ  فرصتی 
را از دســت بدهیم. هرچند ما می گوییم بن 
بست برای آمریکاست و برای ایران نیست اما 
باید از سناریو دیگر هم صحبت کرد یعنی باید 
بگوییم اگر مشکالت ایران و آمریکا حل شود 
چه شرایطی برای مردم پدید می آید. آمریکا 
امروز بر شــرکت های خارجی، شرکت های 
تولید نفت و گاز، شــرکت های تولید صنایع 
اصلی و شرکت های فنی وارد می آورد که اگر 

این فشار برداشته شــود بسیاری از مشکالت 
کشور در حوزه اقتصاد حل خواهد شد و دست 
کم معیشــت مردم بهبود می یابــد. منتهی 
دقت داشته باشــیم که دو گزینه پیش روی 
ماست: یک گزینه این است که اگر دریچه ای 
باز شد ما از نبود فشارهای آمریکا علیه اقتصاد 
ایران استفاده کامل ببریم و از تمام ظرفیت ها 
اســتفاده کنیم تا تبدیل به یک آلمان یا ژاپن 
در خاورمیانه شویم. گزینه دیگر این است که 
از نبود مشکل ایاالت متحده صرفا برای بهره 
برداری جناحی استفاده کنیم و به سرنوشتی 
دچار شویم که نمونه اش این فساد جاری در 
افغانستان یا عراق است. تصور کنید در عراق 
گفته می شود اگر قرار است شرکتی یک دالر 
برای مردم ســرمایه گذاری کند، ۵ دالر باید 
بیاورد چون ۴ دالر آن با فساد تلف می شود. ما 
باید ببینیم اگر راه باز شد چگونه می خواهیم از 

آن استفاده کنیم.
درحدودیکماهتاموعدبرداشتن
گامبعــدیكاهشتعهداتهســتهای
جمهوریاسالمیایرانزمانباقیاست.آیا

باتوجهبهتالشاروپادرزمینهراهاندازی
اینســتکسوهمچنینتهدیدهاییكه
دراینزمینهصورتگرفتهاســت،فکر

میكنیداینگامبایدبرداشتهشود؟
اگر اینســتکس منجر به نتیجه شود، فکر 
می کنم ایران باید صبر و تحمل بیشتری برای 
برداشــتن گام های بعدی کاهش تعهدات به 
خرج دهد، اما اگر این اتفاق نیفتد و اینستکس 
صرفا روی کاغذ باشــد این حق طبیعی ایران 
اســت که گام های بعدی را بردارد؛ چراکه هر 
گامی متناسب با تعهدات طرف مقابل برداشته 
می شود. همه چیز در این زمینه بستگی دارد به 
اینکه اروپا تا چه اندازه بــه تعهدات خود عمل 

کند.
موضوعاعمالمکانیسمماشهكهاز
تهدیداتاصلیاروپاییهابودهچطور؟
تفاوتیدرموضوعبرداشــتنگامهای

كاهشتعهداتایجادنمیكند؟
این مکانیســم در حال حاضر عمال فعال 
شــده؛ چراکه آمریکایی ها حتی شرکت های 
اروپایی را هم مجبور کرده اند تحریم ها علیه 
ایران را رعایت کنند و تحریم های کنونی عمال 
همان تحریم هایی است که در قطعنامه های 
پیشین پیش بینی شده بود. حاال اگر مکانیسم 
ماشــه از سوی اروپا فعال شــود ممکن است 
کمی شــدت آن افزایش یابد و این تحریم ها 
مشروعیت قانونی بیابد. تا امروز و در حالی که 
ترامپ این تحریم ها را اعمال می کند، بسیاری 
از کشورها مشروعیتی برای آن قائل نیستند 
و صرفا مجبورنــد آن را اعمال کننــد اما اگر 
شورای امنیت بخواهد مجددا تحریم ها علیه 
ایران را فعال کند، مشــروعیت این تحریم ها 
نیز برای آمریکا تامین می شود. البته چینی ها 
و روس ها روی این مساله مکانیسم ماشه با اروپا 
اختالف نظر دارند اما نمی شــود چندان روی 
آنها برای موضوع ممانعت از اعمال مکانیسم 
حســاب کرد. با این وجود معتقدم اگر اعمال 
مکانیسم ماشه هم اتفاق بیفتد اتفاق بزرگی 
نخواهد افتاد، زیرا آمریکا قبال ماشه را کشیده و 
اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد ایران به فعالیت 

کامل هسته ای باز می گردد.
یعنیشماازبازگشتبهذیلفصل7و
تهدیدوقوعحملهنظامینگرانیندارید؟

حمله نظامی با تایید شــورای امنیت زمانی 
اتفاق می افتد که شما صلح و امنیت بین المللی را 
به خطر بیندازید. ایران که عالقه مند به خروج از 
برجام نبود. گام هایش را هم می توان در راستای 
تشویق طرف های دیگر برای اجرای تعهدات در 
نظر گرفت. بنابراین فکــر می کنم موضع ایران 
اصولی و برحق اســت و نهادهــای بین المللی 

نمی توانند ایران را متهم کنند.
شماازموضعاصولیوبرحقایران
سخنمیگویید.خباعتقادمانیزهمین
استكهموضعكشوراصولیوبرحقاست
اماآیاجامعهبینالمللیامروزبراســاس
حقوقبینالمللادارهمیشودیاموازنه
سیاسیوقدرتاستكهحرفاولرادر

دنیامیزند؟
نظام بین الملل بر پایه واقعیات سیاسی بنا 
نهاده شده اما آمال جامعه بین المللی دستیابی به 
هنجارها و ارزش های اخالقی است. ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که قدرت یک اصل اســت اما 
اگر قــدرت فاصله زیادی بــا هنجارهای نظام 
بین الملل داشته باشد، به طور حتم مورد سؤال 
قرار می گیرد و تضعیف می شود. نمونه بارز این 
موضوع اسرائیل است که رفتارهای غیرقانونی 
زیادی داشــته و دارد و آمریــکا از بی قانونی ها 
و هنجارشــکنی ها حمایت می کند اما جامعه 
بین المللی هر روز موضع منفی تری نســبت به 

این رژیم اتخاذ می کند.
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آیـا مجلس یازدهـم که هـر دو طیـف معتقدنـد باید متحول شـود، 
کارآمد شـود، تخصصی تر شـود، جوانگراتر شـود، اقتصادی تر شـود و... 
با ایـن چهره هایی کـه کاندیدا شـده ا نـد، قرار اسـت تحقق پیـدا کند یا 
آن دسـته گمنام ها و کمتر شـناخته شـده ها در قالب جریان سـوم این 
تحول را رقـم خواهند زد؟ خـوان اول انتخابات مجلـس یازدهم به پایان 
رسـید، ۷ روزی که کاندیداهایی از سراسـر کشـور از راسـت تـا چپ، از 
میانه رو تا تندرو، از شـناخته شـده تا گمنام، شناسـنامه به دسـت خود 
را به سـتادهای انتخاباتی رسـاندند و نام خود را در لیسـت کاندیداهای 
پارلمـان یازدهـم به ثبـت رسـاندند. اگـر از گمنام هـا و کمتر شـناخته 
شـده هایی که نامشـان در این لیسـت چند هـزار نفری به ثبت رسـیده 
عبور کنیم، در میان اسـامی شناخته شـده ای که از طیف ها و گروه های 
سیاسـی مختلـف وارد عرصه شـدند به نـام خاص، شـوکه کننـده و به 
عبارتـی سـورپرایز انتخاباتـی برنخواهیم خـورد. از راسـت ها که گویی 
نمایندگان دوره های هفتم، هشـتم و نهـم خود را به صف کـرده بودند و 
حتی چندان به ویتریـن جوانگرایی که از آن دم می زدند پایبند نشـدند 
تا اصالح طلبـان که مدعی بودنـد چهره شـاخص دارند اما اندک شـمار 
در صحنه حضور یافتند. سـوال اما آنجاسـت که آیا مجلـس یازدهم که 
هـر دو طیـف معتقدند بایـد متحول شـود، کارآمـد شـود، تخصصی تر 
شـود، جوانگراتر شـود، اقتصادی تر شـود و... با این لیسـت از کاندیداها 
قرار اسـت تحقـق پیـدا کنـد یـا آن دسـته گمنام هـا و کمتر شـناخته 

شـده ها در قالـب جریان سـوم این تحـول را رقـم خواهند زد؟ 

   مانع سر راه مجلس 
حسـین کمالـی دبیـرکل حـزب اسـالمی کار، که گالیـه جدی 
از سـازوکار نظارتـی انتخابـات مجلـس دارد، معتقد اسـت نظارت 
حاکم بـر انتخابـات بسـیاری از چهره های شـاخص را بـرای حضور 
در انتخابـات بی رغبت کـرده اسـت. وی در گفت وگو بـا خبرآنالین 
می گوید »سـازوکارها باعث شـده اسـت که بسـیاری از چهره های 
شـاخص و اثرگذار اصالح طلـب حاضر بـه کاندیداتوری نشـوند. در 
چنیـن شـرایطی نمی توان انتظار تشـکیل مجلسـی پویـا و کارآمد 
را داشـت«. ایـن چهـره سیاسـی اصالح طلـب تاکید می کنـد؛ »در 
سـازوکار فعلی کاندیداها را برمی گزیند و سـپس به مردم می گوید 
حـاال از بین ایـن گزینه هـای باقـی مانـده رای بدهید، که سـازوکار 
درسـتی نیسـت.« کمالـی البتـه نقـدی هـم بـه اصالحیـه قانـون 
انتخابـات دارد که برمبنـای آن پایه تحصیلی کاندیداهـا باالتر رفته 
اسـت. وی می گوید »براسـاس مصوبه مجلـس، افـرادی می توانند 
کاندید شـوند که تحصیالت عالیه داشـته باشـند، همین شرط یک 
سـد و ممنوعیت در مقابل کاندیداتـوری برخی چهره هـای کارآمد 
است. همین هاسـت که سـبب می شـود به جای مجلس کارآمدی 
مجلسـی شـکل بگیرد که بیشـتر درگیر اختالفات و درگیری های 
سیاسـی اسـت«. کمالی گویا امید چندانی به لیسـت اصالح طلبان 
هم ندارد که تاکید می کند »اصال بسـتن لیسـت و اینکه چه کسـی 
سرلیسـت باشـد مهم نیسـت، با این افـرادی کـه ثبت نـام کرده اند 

و نظارت اسـتصوابی که وجود دارد بعید اسـت لیسـتی بسـته شود 
کـه نتیجه آن مجلسـی کارآمد باشـد.«

    مجلس کارآمد با حذف باتجربه ها؟ 
حجت االسـالم سـیدمحمد غـروی، عضـو جامعـه مدرسـین نیز 
معتقـد اسـت شـکل گیری مجلسـی که فقـط چهره هـای جـوان در 
آن حضور داشـته باشـند عمال امکانپذیر نیسـت و نباید جوانگرایی را 
در این مسـیر تعریف کـرد. وی با تاکید براینکه بدون شـک پتانسـیل 
جوانـان باالسـت و بایـد از آنها بهـره گرفـت ایـن را هـم بایدگفت که 
»ایـن موضـوع یـک خطـر هـم دارد، تجربـه جوانـان محدود اسـت و 
این می تواند مشـکل سـاز شـود. نمی توان مجلـس را بـا نیروهای کم 
تجربـه چینش کـرد، درسـت آن اسـت که ترکیـب مجلـس ترکیبی 
از جوانـان و افـراد باتجربه باشـد.«این چهره شـاخص اصولگـرا تاکید 
می کنـد »منظور مـا از باتجربه افـراد از کار افتاده نیسـت، افرادیسـت 
کـه بتواننـد جایـگاه و شـان مجلـس را در کنـار جوانـان متخصص و 
کارآمد حفـظ کنند. نبایـد افراد پختـه را کنار زد و کشـور را به دسـت 
جوانـان داد بـه هـر دوی این نیروهـا نیاز اسـت.«وی برهمین اسـاس 
می گویـد »از االن نمی توان دربـاره کارآمدی و پویایـی مجلس بعدی 
اظهارنظـر کرد، بایـد منتظر تایید صالحیت هـا و رای آوری ها باشـیم 

تـا ببینیم چـه کسـانی بـه پارلمـان می روند«. 
    دردسرهای لیستی رأی دادن 

سـیدمحمد غرضی هم از دیگر سیاسـیونی اسـت که معتقد است 
اعتبار مجلـس خدشـه دار شـده اسـت. وی تاکید می کنـد »مجلس 
کارآمـد مجلسـی اسـت کـه در آن حقـوق مـردم بـر حقـوق دولت و 
خـواص ارجحیت داده شـود، نـه اینکه همـه امتیـازات را بـه نهادها و 
دولـت بدهیـم. آنوقت کـه دیگـر نامش مجلـس یـا قـوه قانونگذاری 
نیسـت«. وی با تاکید براینکـه مجلس از شـان قانونگذاری دور شـده 
اسـت، گفـت »احـزاب هـم دیگـر حـرف مـردم را نمی زننـد، احزابی 
کـه باید واسـطه بیـن مـردم و نهادهـا باشـند حـرف مـردم را منتقل 

نمی کننـد و نمی زننـد. بلکـه آنچـه بیـان می شـود حـرف همیـن 
گروه هاسـت. آنهم احـزاب و گروه هایـی که شناسـنامه دار نیسـتند. 
نتیجه ایـن چنین شـرایطی بر کارکـرد مجلس هم تاثیرگـذار خواهد 
بود«. غرضی نسـبت به رای دادن لیسـتی مـردم هم هشـدار می دهد 
و تاکیـد می کنـد »اگر قـرار باشـد بازهـم مـردم لیسـتی رای بدهند 
مجلسـی شـکل خواهد گرفت که پویا نیسـت، قـوی نیسـت، کارآمد 
نیسـت. باید بـه افـراد رای داد نـه لیسـت ها، افرادی کـه توانایـی آنها 
اثبـات شـده باشـد. غرضـی می گویـد »اگـر لیسـت ها چه چـپ چه 
راسـت رای بیاورد، همان داسـتان جنگ و سـازش در مجلس شـکل 
خواهد گرفـت. از قدیـم گفته اند کـه چپ نمی توانـد دولت نگـه دارد 
راسـت هم نمی تواند ملـت نگـه دارد. در چنین شـرایطی بـه نظر من 
قوه قانونگذاری تبدیل به سیسـتمی اداری خواهد شـد و بدون شـک 

مجلـس یازدهـم شـبیه مجلس دهـم خواهد شـد«. 
   مسیر متفاوت مجلس یازدهم؟ 

امـا حمیدرضـا ترقـی عضـو حـزب موتلفـه کـه حزبـش تاکید 
بـر جوانگرایـی دارد، معتقداسـت امـکان تحقـق مجلـس جـوان 
وجود دارد. وی گفته اسـت »تعـداد کاندیداهای جوان ایـن دوره از 
انتخابات زیاد هسـتند، امیدواریم مجلس آینده تلفیقی از نیروهای 
جوان و باتجربه باشـد. معتقدم در مجلس فقط نمی تـوان به نیروی 
جوان تکیـه کرد، اسـتفاده از افـراد باتجربـه در امر قانونگـذار حتما 
در کارآمـدی و توانمندتـر شـدن مجلـس تاثیرگذار اسـت«. ترقی 
که می گویـد مجلس یازدهـم متفـاوت از مجلس دهـم خواهد بود، 
تاکید می کنـد »مجلـس یازدهـم مجلسـی پویـا، کاربلـد و والیی 
خواهد شـد که در مسـیر تحقق بیانیـه گام دوم حرکـت می کند«. 
ترقـی برهمیـن اسـاس پیش بینـی می کنـد »لیسـت اصولگرایان 
بایـد با حضـور چهره هایـی توانا، حرفـه ای، انقالبی بسـته شـود که 
مشـکالت مـردم را اولویت بدانند. درچنین شـرایطی شـکل گیری 

مجلـس کارآمـد دور از انتظار نیسـت«. 

مـــکـــث

ادامه از صفحه 1/  فراموش نکنیم، کـم و کیف مواد 
و محتوایـی که رسـانه ها تولیـد یا مونتـاژ و بـه مخاطب 
مـی رسـانند، تشـکیل دهنـده عمـده حـاالت فـردی و 
اجتماعی و تعیین کننده وضعیت نهایی و سـهم شـادی 
و نشـاط در میان افـراد جامعه اسـت و تاثیـری قطعی در 
نوع نگاه ایشـان به زندگـی و نامالیمـات و روش انتخابی 
و قـدرت حـل مسـائل ایشـان دارد. ایـن یـک ضـرورت 
اجتماعی و از آداب حکمرانی مدبرانه و خوب اسـت که از 
پس این شـرایط سـخت، آگاهانـه و به خیانـت ورزی و یا 
غیرآگاهانه و به اشـتباه، با همان سرمشـق غلط و سبکی 
که شـرح آن رفت، رسـانه داری و مخاطب پروری نکنیم؛ 
که این شـاید بخشـی مهم از رمز و راز حیات و ماندگاری 
رسـانه های رسـمی کشـور و حفـظ و انتقـال مرجعیت 
رسـانه ای بـه داخـل مرزهـا، در کنار سـایر عوامـل مهم 
آن باشـد. الزم اسـت رسـانه ها با توجه به نیاز و خواسـت 
مردم که نقـل و قول اخبار خـوب و انتقال امید و شـادی، 
همـراه بیـان آگاهـی و اطالعات اسـت، بـا حفظ تـوازن 
و تعـادل و حرفه ای گـری بـه سـبک و سـیاق اسـالمی و 
ایرانـی و بـوم خودمـان که عـالوه بـر تجربیات بشـری، 
حاصل تجارب و تدوین اندیشـه های اسـاتید و بزرگان و 
صاحب نظـران و فعاالن حوزه ارتباطات و رسـانه کشـور 
عزیزمـان اسـت؛ بیـش از پیـش و بـا اعتمـاد بـه نفس و 
ایمانـی راسـخ به آینـده ای روشـن بـرای سـرزمینمان، 
در تحریریه هـا و اتـاق تیترهـا، قلـم و چانـه بزننـد برای 

ایـن مـردم خوب.

یــادداشــت
اخبار خوب  برای  مردمان خوب

روزنامه آرمان ملی
اینفوگرافیک: کیوان وارثی

کجای جهان و چه کسانی از کدام 
ایموجی بیشتر استفاده می کنند؟

ایموجی یا شکلک در واقع تصاویر مفهومی و صورتک هایی هستند که در پیام های مجازی و تارنماهای جهانی استفاده می شود. 
ایموجی در واقع به معنای خط تصویری است. کلمه اموجی در زبان ژاپنی به معنای تصویرنگاشت است.

این شکلک ها متعلق به فرهنگ ژاپنی هستند مثال خم شدن )برای عذرخواهی(، چهره،  ماسک صورت و گل سفید یا گروهی از 
شکلک هایی که نمایان کننده غذاهای معروف هستند.

التین تبارها برزیلی ها

اسپانیایی ها انگلیسی ها

آمریکایی ها

آفریقایی های 
فرانسه زبان

آلمانی ها

عرب ها

ایتالیایی ها ترکیه

استرالیایی ها

ویتنامی  ها

تاریخچه
اولین مجموعه ایموجی با کاربرد گسترده را »شیگه تاکا کوریتا«  در سال ۱999 ساخت. وی عضو تیم کاری ان تی تی دوکومو در پلتفرم 

i-mode  اینترنت همراه بود. این مجموعه از ۱۷۲ ایموجی ۱۲ در ۱۲ پیکسلی ساخته شده بود که به صورت بخشی از ویژگی های 
پیام رسان i-mode منتشر شد تا ارتباطات الکترونیکی را ساده کند و نقش ویژگی متمایزکننده آن از سایر خدمات مشابه را ایفا کند.

مالزیایی ها

مجلس یازدهم متولد نشده، بی جان شد
امیدها به تغییر   ویترین پارلمان کمرنگ شد

   جای خالی کاندیداهای شاخص



روز گذشته حجت االسالم علی ذوعلم، معاون 
وزیر آموزش و پرورش گفت: »پیشــنهاد داده ایم 
که زبان چینی و زبان عربی در کنار زبان های دیگر 
نه به شــکلی که هم اکنون در مــدارس آموزش 
داده می شود، به فهرســت آموزش های ما افزوده 
شود. مطالبه مجلس شورای اســالمی در حوزه 
زبان خارجی و اینکه باید کیفیــت را باال ببریم و 
انحصار زبان انگلیسی شکسته شود، درست است. 
وزیر هم ضمــن حمایت موضــوع از آموزش این 
دو زبان، دستور بررســی و ارجاع به شورای عالی 
آموزش و پرورش داده اند.«  این گفته ها در حالی 
مطرح می شــود که حدود یک ماه پیش طرحی 
با عنوان رفع انحصار از زبان انگلیســی در مجلس 
مطرح شــد، اما کلیات آن در کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس رد شــد و مرکز پژوهش های 
مجلس خواهان رد این طرح به دالیل کارشناسی 
شده بود اما همزمان پیشنهاد آموزش زبان چینی 
در مدارس ایران در کنار پنج زبان غیرانگلیسی را 
مطرح کرده بود. این اتفاقات در حالی در کشور ما 
رخ می دهد که چالش یادگیری زبان فارســی در 
بسیاری از مناطق دو یا چند زبانه کشور از جمله 
ایالم، کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان 
و ... وجود دارد و وزارت آموزش و پرورش به جای 
رسیدگی به مشکالت این کودکان که به دلیل عدم 
تفهیم زبان فارسی گاهی مجبور به ترک تحصیل 
می شوند، حاال به دنبال بســتری برای یادگیری 
زبان چینی هستند که هنوز دلیلی برای استفاده 
از آن در کشور ما بیان نشده است و کسی نمی داند 

کاربرد یادگیری این زبان چیست؟    
 ترک تحصیل در مناطق دوزبانه 

دو زبانگی یکی از عوامل بازماندگی از تحصیل 
دانش آموزان اســت. رضوان حکیــم زاده، معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز این 
واقعیت را تاییــد می کند و می گویــد: در برخی 
مناطق دانش آموزانی را داریم که علی رغم حضور 
در مدرســه از مهارت های زبانــی الزم برخوردار 
نیستند تا زبان فارسی را خوب متوجه بشوند. اینها 
در معرض آســیب های جدی برای ترک تحصیل 
قرار دارند. وی در پاسخ به اینکه چرا دانش آموزانی 
را در مناطق دوزبانه داریم که تا پایه های چهارم و 
پنجم ابتدایی درس می خواننــد اما هنوز به زبان 

فارسی مسلط نیســتند؟ گفت: متاسفانه زمانی 
که دانش آموزان نتوانند به زبان برنامه درسی که 
زبان ملی است تسلط پیدا کنند، امکان فراگیری و 

موفقیت تحصیلی را از دست می دهند.
 تجربه خوشاینده وانه ی کوردی

در فروردین ماه سال 94 بود که تدریس کتاب 
درسی به نام »وانه ی کوردی« )درس ُکردی( که 
به عنوان ضمیمه کتاب فارسی دوره اول متوسطه 
تدوین شده، در مدارس شهرستان سقز در استان 
کردستان آغاز شــد. بیش از پنج هزار جلد از این 
کتاب ٦٧ صفحه ای منتشر شد و از طریق مدارس 
در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و در یادگیری 
دانش آموزان بسیار موثر بود. اما بسیاری از معلمان 
در این رابطه با مشکل مواجه هستند. مهدی کیایی، 
کارشناس آموزشــی و معلم مقطع راهنمایی در 
رابطه با مشکالت یادگیری زبان پارسی در مناطق 
دوزبانــه می گوید: این یک واقعیت اســت که در 
برخی از مناطق کشور همچون کردستان، استان 
سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان شمالی 
و ... بچه ها به زبان محلی شان صحبت می کنند و 
چون در خانواده آنها فارسی کمتر صحبت می شود، 
درک درسی از مفاهیم آن ندارند. برخی از مناطق 
این اســتان ها چندین طایفه دارند که هر کدام از 
این طایفه ها با لهجه های متفاوتی حرف می زنند 
که حتی معلمان بومی هم نمی توانند گویش تمام 
آنها را بفهمند. فهم زبان و درک احساسات دانش 
آموزان بخش بزرگی از مشکالتی است که معلمان 
غیربومی با آن دست و پنجه نرم می کنند.  معلمان 
غیربومی نه تنها از انتقال مفاهیم آموزشی و بیان 
تکالیف دانش آموزان عاجز هستند بلکه در درک 

احساسات دانش آموزان نیز ناتوانند.
 تهران نیز مشکل زبان دارد

از سوی دیگر طرح »بســندگی فارسی« یکی 
از مباحثی است که از ســوی رضوان حکیم زاده 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، 
مطرح شــد و واکنش های زیادی در استان های 
دوزبانه مثل آذربایجان  غربی، آذربایجان  شرقی، 
کردستان و کرمانشاه به وجود آورد. این طرح در 
مهارت های زبان فارسی به سنجش نوآموزان بدو 
ورود به دبستان می پردازد. او در دفاع از پیشنهاد 
خود مبنی بر اجرای طرح بســندگی زبان فارسی 

در طرح سنجش ســالمت گفته است که اجرای 
این طرح برای مقابله با زبان مادری نیست. وزارت 
آموزش و پرورش نه تنها مخالفتی با زبان مادری 
ندارد بلکه از برنامه های جدی این وزارتخانه حفظ 

زبان مادری است.
ساعد مظفری، کارشــناس آموزش درباره این 
موضوع نیز گفت: مشــکالت کــودکان دو زبانه به 
مناطق کمتر توســعه یافته مربوط نیست بلکه در 
تهران هم این مشکل دیده می شود. این کالن شهر 
یکی از مهم ترین مناطق مهاجرپذیر کشور محسوب 
می شود. اولین مشکل این گروه ناآشنایی با زبان مبدا 
است که این مشــکل در کالس های درس و تعامل 
با دیگر دانش آموزان و معلم به صورت چشمگیری 
دیده می شود. زمانی که دانش آموز نتواند به راحتی 
با محیط آموزشــی ارتباط برقرار کنند و گویش و 
لهجه وی برای همکالسی ها ناآشنا باشد احساس 
سرخوردگی و گوشه گیری در وی ایجاد خواهد شد. 
چنین احساســی در ادامه به مشکالتی مانند افت 
تحصیلی و افســردگی دانش آموز ختم می شود. او 
با اشاره به کاستی های نظام آموزشی کشور گفت: 
در گذشته تدابیر ویژه ای برای دانش آموزان دو زبانه 
اندیشیده شد اما در شــرایط کنونی هیچ  برنامه ای 
برای آموزش این قشر وجود ندارد. سیستم یکپارچه 
آموزشــی هم بدون توجه به زبان و فرهنگ خاص 
دانش آموز در جریان است مشکالت آموزشی تنها 
به مســائل زبانی و ارتباطی محدود نمی شود بلکه 
ناآشنایی دانش آموزان با برخی شیوه های آموزش 
و محتوای کتاب های درســی هم یادگیری آنان را 
دچار مشکل می کند. از طرفی در تدوین کتاب های 
درسی به فرهنگ و زبان هر منطقه توجه نشده است 
زیرا این کتاب ها به صورت یکسان برای دانش آموزان 
شهری، روستایی و عشایری منتشر می شود و این 
موضوع نیز با توجه به ناهمگونی ها فرهنگی و زبانی 
موجود در کشور، فرآیند آموزش دانش آموزان را ُکند 
و با اختالالتی مواجه می ســازد. مظفری بیان کرد: 
در نظام آموزشــی ما برای اتباع خارجی و کودکان 
اســتثنایی مدارس ویژه داریم اما در این سیستم 
کودکان دو زبانه به فراموشی سپرده شده اند و این 
می تواند یک آسیب جدی محسوب شود.البته اگر 
با نگاه کالن به این موضوع نگاه کنیم، باید فراتر از 

مدرسه و کتاب درسی به موضوع بنگریم. 
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کمپین »یلدا به خیر و خرید« از تاریــخ 20 آذر تا ٦ دی اجرا 
خواهد شــد و طی آن یک درصد از هر فاکتور فــروش در این بازه 
زمانی به مؤسسه خیریه محک پرداخت می شود. عالوه بر این نیز 
امکانی فراهم شده که طی آن یک درصد از مبلغ هر فاکتور فروش 
در فروشگاه های شهروند از سهم این شرکت جهت تامین هزینه 
دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت مؤسسه خیریه 
محک اختصاص می یابد. محک در راستای حمایت همه جانبه از 
کودکان مبتال به سرطان در طول 28 سال گذشته تنها با تکیه بر 
جلب مشــارکت های مردمی و انواع کمک های بشردوستانه که 
فعالیت های خیرخواهانه بنگاه های اقتصادی بخشی از آنهاست، 
توانسته است بیش از 32 هزار کودک مبتال به سرطان در سراسر 
ایران را تحت حمایت قرار دهد که در حــال حاضر 19 هزار نفر از 
آنها در فاز درمان قرار دارند. به پشــتوانه همین مشارکت مردمی 
بوده است که از سال 13٧0 در هر شــرایطی اعم از بحران، ثبات، 
جنگ، صلح و تحریم درمان کودکان مبتال به سرطان سرزمین  مان 
لحظه ای متوقف نشده است. امیدواریم با تداوم اعتماد و حمایت های 
مردم نیکوکار این حمایت همواره تداوم یابد. کمپین یلدا به خیر و 
خرید یکی از روش هایی است که با همین هدف برنامه ریزی شده 
است و بسیار خوشــحالیم که فعالیت های اقتصادی شهروند در 
جشنواره فروش شب یلدا به یک نیت خیرخواهانه گره خورده است 
و امیدواریم چنین رویکردی به طور مستمر در کشور گسترش یابد. 
شرکت شهروند به مســئولیت اجتماعی خود یکی از اهداف این 
کمپین در راستای کمک به کودکان سرطانی است، این اقدام ورای 
عوایدی که برای محک دارد یک حرکت اجتماعی ارزشمند است 
و حاکی از توجه یک شرکت تجاری به موضوع مسئولیت اجتماعی 
است که می تواند به عنوان یک الگو توسط دیگر شرکت های تولیدی 
و برندهای تجاری دنبال شود. محک به عنوان یک عضو از جامعه 
مدنی خواســتار همکاری فعاالن اقتصادی با این مؤسسه و دیگر 
مؤسسات خیریه و توجه به لزوم رفع مشکالت جامعه است. سوالی 
که وجود دارد این است که برای درمان کودکان مبتال به سرطان 
سرزمین مان ساالنه چه میزان هزینه می شود، پاسخ به این سوال 
به عوامل متعددی بســتگی دارد. نوع بیماری، مرحله تشخیص 
آن، پروتکل و زمان درمان هزینه ها را تغییر می دهد. به طور کلی 
می توان عنوان کرد که هزینه درمان فرزندان محک در سال جاری 
در بیمارستان محک و سایر بیمارستان های دارای بخش خون و 
آنکولوژی کودک در سراسر ایران 220 تا 230 میلیارد تومان بوده 
است. بیش از ٦ هزار فرزند محک به واســطه حمایت های یاوران 
مسیر درمان را به سالمتی گذرانده و بهبود یافته اند، روزانه ٦ کودک 
به جمع کودکان تحــت حمایت محک اضافه می شــوند که این 
نشان دهنده لزوم حفظ و گسترش همراهی نیکوکاران با سازمانی 

است که با دست های خود ساخته اند.

یـــادداشــت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بــزرگ از افزایش4٦ درصدی 
کشفیات مواد مخدر در تهران نسبت 
به سال گذشــته خبر داد. سرهنگ 
محمد بخشنده افزود: بیش از 1۵00 
و تا 2 هزار زن معتاد متجاهر در تهران 
داریم اما با توجه به وضعیت اسفبار 
آنها 2۵0 ظرفیت تنها در تهران برای 
زنان از طرف بهزیســتی ایجاد شده 
است. ما به محل های حضور این زنان 
اشراف کامل داریم و چنانچه ظرفیت 
از سوی دســتگاه های متولی ایجاد 
شود نسبت به ساماندهی آنها اقدام 
خواهیم کرد. البته اخیرا 38 ظرفیت 
جدید برای زنان معتــاد متجاهر به 
ما اعالم شده اســت. 41 هزار و ٦88 
معتاد متجاهر با همکاری یگان امداد، 
پلیس پیشگیری و کالنتری ها جمع 
آوری شده اند البته بســیاری از این 
افراد چندین بار جمع شده و به مراکز 
فشافویه، اخوان، سروش، شفق منتقل 
شــده اند. همانطور که بارها گفته ام 
تهران حدود 20 هزار معتاد متجاهر 
دارد و در حال حاضــر ظرفیت برای 
12 هزار معتاد متجاهر ایجاد شــده 

است. 

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات گفت: در روز پنجشــنبه 
یک ســورپرایز برای مردم خواهیم 
داشــت که از طریق شــبکه های 
مجازی و رســانه ها آن را به اطالع 
خواهیم رســاند. محمدجواد آذری 
جهرمی افزود: اتصال شــهرداری 
به دولت الکترونیــک خوب و فعال 
است و امیدوارم شهردار نیز تا سال 
آینده قبوض کاغذی را حذف کند. 
شهرداری یکی از سازمان هایی بوده 
است که در راستای آزادسازی دیتا 
عملکرد خوبی داشته است و امروز 
در این شهر اتفاقات خوبی می افتد 
و ما در این حوزه اصال شعار ندادیم. 
وی گفت: مدیریت هوشمند و شهر 
هوشمند از حوزه زیر ساخت عبور 
کرده است و امســال باید به حوزه 
مدیریت هوشــمند برســیم و هر 
دستگاهی در این حوزه مسؤولیت 
خــودش را دارد. وی بــه ورود 
خودروهای برقی نیز اشــاره کرد و 
گفت: قصد ورود 10 خودروی برقی 
را داریم و البته محدودیت هایی در 
صدور پالک از سوی ناجا وجود دارد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: 
نباید هوشمندسازی تهران را شبیه 
یک ویتریــن زیبا کنیم کــه درون 
آن اتفاقی رخ نداده اســت. محسن 
هاشمی با اشاره به اینکه در دهه اخیر 
در تهران این موضوع به صورت جدی 
مطرح شده است، افزود: موضوع بسیار 
مهم مربوط به بحث داده های باز است 
که می تواند در ادامه هوشمندسازی 
تهران مؤثر باشــد. وی افــزود: اگر 
داده های صحیح نداشته باشیم در امر 
هوشمندسازی هم نمی توانیم موفق 
باشیم و فقط ژستی از هوشمندسازی 
را خواهیم داشــت که پشت آن حل 
مسئله وجود ندارد. ســال ها است 
بر روی طــرح حمل و نقــل تهران 
کار می شــود، ولی پایه آن بر مبنای 
حرکت مبدأ و مقصد مردم اســت و 
ما این داده ها را به صــورت واحد در 
یک جا نداریم، زیرا بخشی در اختیار 
شهرداری، بخشی در اختیار پلیس 
و بخشی هم در اختیار تاکسی های 

اینترنتی است. 

پنجشنبه مردم را 
سورپرایز می کنیم

مدیریت هوشمند 
شهر، ژست است

سال سوم
a شماره 609 r m a n m e l i . i r

اخبار کوتاه
واکنششهرداربهتخلفاتباملند

 آرمان ملــی: شــهردار تهران نســبت 
به نامه محرمانه یکی از اعضای شــورای شــهر 
تهران)افشین حبیب زاده(  در خصوص تخلفات 
مجموعه بام لند در منطقه 22 واکنش نشان داد. 
پیروز حناچــی گفت: خودتــان می گویید نامه 
محرمانه و اینگونه  نامه ها طبقه بندی شده است 
و در حال بررسی آن هستیم، البته اینکه برخی 
قراردادهای شــهردرای مشــکل حقوقی دارند 

صحیح است.

پلمبباشگاهورزشیمختلط
درفرشته

آرمان ملی: باشگاه ورزشی مختلط در حوالی 
خیابان فرشــته تهران پــس از دریافت گزارش 
مردمی در بستر سامانه دادسرای جرائم امنیت 
اخالقی تهران)ارشاد(و درخواست پیگیری ویژه 
به دستور مرجع قضایی توســط پلیس امنیت 
اخالقی تهران پلمپ و متصدیان آن بازداشــت 
شدند. براســاس گفته های بازداشت شدگان، 
بسیاری از آنها از طریق اینستاگرام با این باشگاه 
آشنا شده اند و تبلیغات نیز از طریق انتشار کاراکتر 
و فضای مجازی)اینســتاگرام( انجام شده است. 
این باشگاه بدون نصب تابلوی ورزشی فعالیت می 
کرده و بدون مجوز اقدام به تزریق ژل، بوتاکس و 

خدمات زیبایی نیز کرده است.

خدماتبهداشتیرایگان
بهپناهندگان

 آرمان ملی: رئیس امور بین الملل اداره اتباع 
از ثبت نام480 هزار دانش آموز پناهنده در کشور 
همزمان با ســال تحصیلی جدید خبر داد. فرخ 
ساسانی در ادامه گفت: با توجه به اینکه این افراد 
معموال مسیری طوالنی طی کرده اند الزم بود تا 
ابتدا امکانات اولیه در اختیار آنها قرار بگیرد و به 
همین دلیل بخش عظیمی از این پناهندگان در 
»مهمان شهرها« ساکن شــده و امکانات اولیه 

زیستی و بهداشتی دریافت کرده اند. 

سهمداروازالیحهبودجه۹۹
 آرمان ملی: الیحه بودجه 99 روز گذشته تقدیم 
مجلس شورای اسالمی شد و طبق متن منتشر شده 
از این الیحه، ۵4۵ میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو 
برای سال آینده پیشنهاد شده اســت. این رقم در 
سال گذشــته بالغ بر ۵00 میلیارد تومان در بودجه 
ساالنه بود و بنا به اعالم ســازمان غذا و دارو، یارانه 
دارو شیرخشک در سال 99 حدود نه درصد افزایش 
خواهد داشت. همچنین ارز در نظر گرفته شده برای 

دارو همچنان ارز 4200 تومانی است.

تداومبارشهادرکشور
 ایســنا: مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی ضمن اشــاره به تداوم بارش ها 
در کشور تا پایان هفته گفت: از امروز سامانه بارشی 
جدیدی به کشور وارد می شود. صادق ضیائیان اظهار 
کرد: طی امروز و فردا )19 و 20 آذرماه( در مناطق 
مرزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای 
عمان رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شــدید 
موقت و در برخی نقاط غرب ارتفاعات رشــته  کوه 
البرز و برخی نقاط شرق کشور بارش پراکنده دور از 
انتظار نیست. روز پنج شنبه )21 آذرماه( در شمال 

شرق کشور بارش پراکنده رخ می دهد.

ترکتحصیلدانشآموزانسیستانی
آرمان ملی: مشــاور وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ پوشش 
تحصیلی مقطع متوسطه دوم در استان سیستان 
و بلوچستان حدود ۵٦ درصد است؛ بدین معنی 
که 44 درصد دانش آموزان این استان تنها تا پایان 
متوســطه اول درس می خوانند گفت: از عوامل 
اصلی این موضوع می توان به عدم دسترسی به 
مدارس و نبود معلم اشاره کرد. محمدرضا واعظ 
مهدوی افزود: در شهرهایی مثل سرباز، راسک، 
دشتیاری و مهرستاِن استان سیستان و بلوچستان 

نرخ عدم پوشش تحصیلی بسیار باالست. 

راهاندازیسامانهسربازی
»ماهرسان«

 مهر: مشاور عالی و سخنگوی قرارگاه مرکزی 
مهارت آموزی گفت: بعد از راه اندازی ســامانه 
سرباز ماهر که مربوط به قبل ازخدمت سربازی 
است، سامانه ماهرسان برای بعد ازخدمت سربازی 
راه اندازی می شود. ســردار موسی کمالی اظهار 
کرد: جوانان قبل از اعزام به خدمت ســربازی به 
صورت داوطلبانه در سامانه سرباز ماهر ثبت نام 
می کننــد و بعد با توجه به مهارت های کســب 
کرده از مشوق های 34 گانه اعالم شده برخوردار 
می شوند یا اینکه سازمان وظیفه عمومی اسامی 

آنان را در سامانه سرباز ماهر ثبت می کنند.

مرگ2نفردیگربراثر
آنفلوآنزا

 مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
کردستان با اشاره به اینکه 2 نفر دیگر از بیماران 
مبتال به آنفلوآنزا در این اســتان جان خود را از 
دســت دادند، گفت: اکنون تعداد قربانیان این 
بیماری در استان به هفت نفر رسیده است. شهرام 
شریفی اظهار کرد: تاکنون 219 نفر در استان با 
دارا بودن عالیم بیماری آنفلوآنزا به بیمارستان ها 
و مراکز درمانی مراجعه کرده اند که پس از نمونه 
گیری، بیماری ۵0 نفر مثبــت اعالم و در مراکز 
درمانی و بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم 

پزشکی کردستان بستری هستند.

یلداباطعمکمک
بهکودکانسرطانی

88760176                                              

روی خط آرمان ملی

گرانیاجارهخانه
چه کسی مسئول پیگیری نرخ اجاره بها می شود، صاحبخانه  
بیست میلیون با ٦00هزار تومان اجاره می خواهد مازاد بگیرد؛با 
اینکه ساکن پایین ترین منطقه از تهران هستیم، اما نرخ ها به شدت 
افزایش داشته است. سال قبل رهن متری یک میلیون بود و امسال 
1200 شده است؛ چه کسی این نرخ ها را تعیین می کند!؟ من که 
کارگر هستم چطور می توانم این مبلغ را تهیه کنم که بتوانم در 

این خانه بنشینم. به داد مردم برسید.
احمدی از تهران 

پارکدرپیادهرو
چرا با وسایل نقلیه که در پیاده رو یا در مسیر پیاده پارک می شود 
پلیس راهنمایی و رانندگی برخورد نمی کند یا شهرداری تهران 
با ایجاد مانع در پیاده رو از این کار جلوگیری نمی کند. واقعا خیلی 
تاسف بار اســت که عابرین پیاده به دلیل اینکه یک بی مسئولی 
ماشــین خود را در پیاده رو پارک کرده است باید از خیابان عبور 

کند. چه کسی باید پاسخگو باشد.
یک شهروند از تهران 

گرانی
بنگاه های امالک کمیسیون اضافه می گیرند. آرایشگرها بیشتر 
از نرخ مصوب می گیرند. شیرینی فروش ها گرانتر از نرخ مصوب 
می فروشــند. میوه فروش ها گرانتر از نرخ مصوب می فروشــند. 
چرا کسی به گرانفروشــی ها رســیدگی نمی کند؟ چرا بازرس 

نمی فرستند تا بر عملکرد این مراکز نظارت شود؟
اسدی از تهران 

ترددکامیونها
کامیون های کمپرسی در طول روز با آزادی کامل و سرعت زیاد 
در شهر تردد می کنند و پلیس مانع نمی شود. درخواست داریم این 
مساله را از راهنمایی رانندگی پیگیری نمایند چون تردد این کامیون 
ها در ساعاتی که بچه های ما در راه مدرسه هستند واقعا خطرناک 

است و این کامیون ها واقعا باعث آلودگی در سطح شهر می شوند.
محمدزاده از اسالمشهر

گازسوزکردنخودرو
به دلیل گرانی بنزین و کار بنده که سرویس مدارس هستم و هنوز 
هیچ سهمیه ای به ما تعلق نگرفته است  تصمیم گرفتم که ماشین خود 
را گازســوز کنم ولی وقتی برای قیمت گذاری گازسوز کردن خودرو 
رفتم با تعجب دیدم که قیمت آن به نزدیک پنج میلیون تومان رسیده 
است. آیا این درست است که وقتی مردم واقعا به چیزی که احتیاج 
دارند آن را گران کنند. چرا مسئوالن جلوی این گرانی ها را نمی گیرند.
اشرفی از تهران 

گرانیدارو
برای خرید قرص کم خونی که دکتر در دفترچه برایم نوشته بود به 
داروخانه رفتم ولی آزاد حساب شد؛ و من برای این دو تا قرص 132 هزار 

تومان پرداخت کردم! واقعا دفترچه تامین اجتماعی به چه معناست؟!
اصغری از تهران 

۲ هزار زن معتاد 
متجاهر در پایتخت

آرمان ملــی- منیره چگینــی: امروزه 
پیاده روهــا و معابــر در کالنشــهرها مخصوصا 
پایتخت، معنا و ماهیت اصلی خود را از دســت 
داده اند و به محلی برای جوالن موتورســواران، 
افزایش متراژ مغازه ها و پارکینگ برخی خودروها 
تبدیل شده اند و در این بین آمار تصادف در معابر 
که حق استفاده از آن برای مردم بی خودرو است، 
نگران کننده است. امروزه اغلب پیاده روهای شهر 
کم عرض هستند. این مســاله مختص مناطق 
پایین یا باالی شهر تهران نیست، بلکه در اغلب 
کوچه های پایتخت به پیاده رو و حقوق عابرپیاده 
بها داده نشده است. از سوی دیگر در خیابان ها نیز 
باز هم پیاده رو در اختیار عابر نیست، بلکه برخی از 
مغازه داران با ورود به حریم پیاده رو از شهروندان 

حق تردد را گرفته اند. 
 آمار نگران کننده کشته شدگان 

اخبار کشته  شدگان در معابر نیز نگران کننده 
و قابل تأمل است. نگران کننده از بابت اینکه در 
هفت ماهه سال جاری دو هزار و 181 عابر پیاده 
در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند 
و تأمل برانگیز به این دلیل که بیش از 40 درصد 
عابران کشته شده باالی ٦0 سال سن دارند. بر 
اساس این گزارش، برخورد با خودروهای سواری 
با ٦3.8 درصد عمده ترین علــت مرگ عابرین 
پیاده در تصادفات بوده است و پس از آن برخورد 
با وانت بــار با 11درصد، موتورســیکلت با 9.1 
درصد، کامیون و تریلی با ٦.3 درصد و برخورد با 
اتوبوس و مینی بوس با 3 درصد موجب از دست 
دادن جان عابرین پیاده شده است. در هفت ماهه 
امسال ســه چهارم عابران متوفی در تصادفات 

مرد و یک چهارم زن بوده اند. همچنین استان 
های تهران با 31٧، خراســان رضوی با 1٧1 و 
فارس با 149 نفر بیشترین تعداد عابران متوفی 

را داشته اند.
 پایتخت انسان محور طراحی نشده

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
شــهر تهران به »آرمان ملــی« می گوید: برخی 
مشاغل در ســطح شــهر به لحاظ قانونی مجوز 
دارند. برای مثال واحدهای کسب و کار همچون 
پاســاژها و پروژه های چندمنظوره برای فعالیت 
خود مجوزهای الزم را کســب کرده اند. در این 
پروژه هــا مجموعه ای از واحدهای کســب و کار 
در کنار یکدیگر فعالیت می کنند. از سوی دیگر 
مغازه ها و واحدهای تجاری در راستای خیابان  های 
شهر هســتند. محمد ســاالری می افزاید: این 
واحدهــای تجاری به واســطه مجــوزی که از 
شــهرداری تهران اخذ کرده انــد، می توانند در 
محدوده واحد تجاری و کسب و کار خود فعالیت 
کنند. این در حالی است که در سال های گذشته 
برخی از صاحبان واحدهای کسب و کار محصوالت 
خود را در محدوده پیاده رو و جلوی مغازه ها  قرار 
می دادند که این اقــدام برخالف  اصول  و قوانین 
مدیریت شــهری اســت. این عضو شورای شهر 
تهران می افزاید: در این شرایط شهرداری تهران 
از طریق شــهرداری های مناطق  و نواحی مکلف 
است، برای رعایت حقوق شــهروندی و رعایت 
محدوده فضای پیــاده رو و  فضای معبر اقدامات 
الزم را انجام دهد، چون خیابان متعلق به عموم 
شهروندان است. ســاالری تاکید می کند: در هر 
شــهر پیاده رو به تمامی شــهروندان تعلق دارد. 

صاحبان این  امالک به واسطه منزل مسکونی یا 
واحد تجاری ویژه اجازه ورود به حریم پیاده رو را 
ندارند. به گفته او برای صیانت از حقوق شهروندی 
می توان  با افراد خاطی در این زمینه برخورد کرد. 
این مساله از سوی ماموران شهری به ندرت مورد 
توجه قرار گرفته است. هرچند تاکنون ماموران 
شهرداری در این زمینه اهمال به خرج داده و در 
بسیاری از مواقع این قضیه به فضای رانت تبدیل 
شده است. به گفته او این مساله یکی از آسیب های 
جدی در حوزه مدیریت شهری محسوب می شود. 
وی در پاسخ به این سوال که چرا در شهر تهران 
در پروژه های شهرســازی حتی االمکان از عرض 
پیاده روها کاسته شده است؟ می افزاید: در واقع 
ساختار کالنشهر تهران و دیگر کالنشهرهای کشور 
مبتنی بر استفاده و بهره برداری انسان ها و جامعه 
شهری طراحی نشده است. در دهه های گذشته 
طرح ها در ایجاد شــبکه معابر، میادین و  شبکه 
راه های درون شــهری خودرو محور بوده است. 
هم اکنون در شــهری همچون تهران قرار است، 
تمامی این کالبد و امکانات اعم از ســاختمان ها، 
معابر، فضاهای عمومی و دیگر خدمات در اختیار 
جامعه شهری و انسانی باشــد. باید به این نکته 
اذعان داشت که در اغلب شهرهای پیشرفته دنیا 
شهرها به شکل انسان محور طراحی می شود، نه 
خودرومحور. ساالری می افزاید: شیوه مهندسی 
و شهرســازی در شــهر تهران نیازهای عابران 
پیاده را به حاشیه رانده است. در مقایسه طراحی 
پیاده روهای کشــورها با پیاده روها در شهرهای 
توسعه یافته دنیا باید گفت که  در کشور ما سهم 

پیاده رو از خودروسواران بیشتر است. 

گزارش »آرمان ملی« از وضعیت پیاده روهای پایتخت 
مرگ در کمین عابران پیاده سالمند

۴۰ درصد از عابران کشته شده در معابر باالی ۶۰ سال سن دارند

آراسب احمدیان
مدیرعامل محک 

آرمان ملی- رها معیری: در روزهایی که آمار ترک تحصیل و عدم درک مطالب فارسی در بسیاری از مناطق کشور که دارای 
زبان بومی و محلی هستند و به آنها اصطالحا مناطق دوزبانه می گویند، با چالش روبه رو است، وزیر آموزش و پرورش از آموزش 
زبان چینی در مدارس کشور حمایت کرد. این در حالی است که زبان چینی یکی از سخت ترین زبان های دنیاست و در جمعیت 

یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری این کشور تنها چند نفر به کل دستورات نگارشی این زبان آشنایی دارند.

»آرمان ملی« گزارش می دهد 

     در مناطق دوزبانه عدم مهارت های زبان فارسی باعث افزایش آمار ترک تحصیل می شود 

ترک تحصیل در مناطق دوزبانه و حمایت از زبان چینی!



تاثیراجارهنشینیبرامنیتروانخوشنشینان

ایـن آسـیب ها بـه گفتـه برخـی از روانشناسـان 
بـرای کـودکان کـه از لحـاظ روحـی آسـیب پزیرترند، 
بیـش از والدین بـروز می یابد و رفتـار و عملکـرد وی را 
تحت تاثیر قـرار می دهـد. مهدیـه رحمانیـان، دکتری 
روانشناسـی بالینـی در ایـن رابطـه بـه ایرنـا گفـت: از 
منظر روانشـناختی هـر تغییـر در زندگی آدمـی اصل 
سـازگاری را تحت تاثیـر قـرار می دهـد. وی افـزود: بـه 
عبـارت دیگر تغییر در هـر وضعیت که بی شـک با انس 
و الفت آدمی همراه اسـت، سـبب اختـاالت اضطرابی 
و عدم سـازگاری می شـود. رحمانیان با اشـاره به تغییر 
مراکـز آموزشـی و مـدارس فرزنـدان بـه عنـوان یکـی 
از مهم تریـن تبعـات ایـن جابه جایـی ادامـه داد: اصـل 
سازگاری در کودکان نسـبت به بزرگساالن دیرتر اتفاق 
می افتد و بر این اسـاس تاثیر این اختـاالت اضطرابی 
بر کـودکان نیـز بیش از بزرگسـاالن اسـت. این اسـتاد 
دانشـگاه تاکیـد کـرد: ایـن عدم سـازگاری به ویـژه در 
کـودکان، ارتباطـات اجتماعی آنـان را تحت تاثیـر قرار 
می دهـد، سـبب تعـارض می شـود و هنگام سـازگاری 
بـا محیـط اجتماعی جدیـد خشـونت و پرخاشـگری، 
ناامیـدی و اضطـراب را تقویـت می کنـد. رحمانیـان 
تصریـح کـرد: یکـی از موثرتریـن اقدامـات بـه منظور 
جلوگیـری از ایـن آسـیب ها و عدم سـازگاری فقـدان 
جابه جایی هـای مـداوم اسـت. وی افـزود: در برخـی 
مواقع ایـن انتقـال و جابه جایـی ناگزیر انجام می شـود 
و بـر این اسـاس فرزنـدان و والدیـن نیازمنـد فراگیری 
برخـی از آموزش هـا تحت عنـوان مکانیسـم های 
)سازوکار( سـازگاری هسـتند. فراگیری این آموزش ها 
در یک مقطع زمانـی، در مراکز آموزشـی و مدارس نیز 
مورد توجه وزارت آمـوزش و پرورش قرار گرفته اسـت. 
رحمانیان خاطرنشـان کرد: بر اسـاس مهارت های این 
مکانیسـم، بشـر هنگام جابه جایـی و تغییر، عـوارض و 
تبعات کمتـری را بر رفتـار و عملکرد تجربـه می کند و 
سـریع تر با محیـط اجتماعی جدیـد سـازگار و مانوس 
می شـود. بـه اعتقـاد برخـی از تحلیلگـران اجتماعـی 
انتقـال و جابه جایی هـای مـداوم محـل سـکونت و 
محیط هـای اجتماعـی شـماری از فرصت هـای نویـن 
را نیـز در اختیـار آدمی قـرار می دهـد. اما آسـیب های 
روحی و روانی آن بیش از بهره برداری از فرصت هاسـت. 
توسعه و گسترش تعامات اجتماعی به جهت برقراری 
ارتباطـات جدیـد یکـی از مهم تریـن فرصت هـا بـه 
شـمار مـی رود که بـه اعتقـاد کارشناسـان آدمـی را به 

سـمت سـازگاری و انعطاف پذیـری سـوق می دهـد. 
اگرچه برخی از کارشناسـان در این خصـوص بر حفظ 
ارتباطات اجتماعی پیشـین به دلیـل کاهش اضطراب 
و تنش و همچنیـن برقـراری آرامش تاکیـد می کنند.

تبعاتمثبتومنفیجابهجایی
افشـین طباطبایی، روانشـناس و پژوهشگر مسائل 
اجتماعـی در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: انتقـال و 
جابه جایـی مـداوم محـل سـکونت همـواره بـا برخی 
از آثـار و تبعـات مثبـت و منفـی همـراه می شـود. وی 
افـزود: یکـی از مهم تریـن تبعـات مخـرب ایـن انتقال 
و جابه جایـی کـه به طـور متعـارف بـه دلیـل شـرایط 
اقتصـادی انجـام می شـود، تغییـر مراکـز آموزشـی و 
مدارس فرزنـدان خانواده اسـت. طباطبایی ادامـه داد: 
ایـن انتقـال و جابه جایـی در دوران کودکـی )قبـل از 
حضور در مـدارس( برای فرزندان آسـیب زا نیسـت؛ اما 
در دوران تحصیـل، تغییر مداوم دوسـتان، مدرسـان و 
محل تحصیل و مدرسـه، امنیت روانی وی را با مخاطره 
روبه رو می کنـد. وی با بیـان این مهم که امنیـت روانی 
والدین نیـز بـر روان فرزنـدان تاثیرگذار اسـت، تصریح 
کـرد: جابه جایـی در محیـط اجتماعی، کار و سـکونت 
بـرای والدیـن نیـز از منظـر روحی بـا دشـواری همراه 
اسـت و بر این اسـاس امنیـت روانـی کـودکان را تحت 
تاثیـر قرار می دهـد. این کارشـناس همچنین با اشـاره 
بـه اینکـه در جامعـه ایـران افـراد در تامین مسـکن از 
امنیـت روانی برخـوردار نیسـتند، افـزود: در بسـیاری 
از جوامع مالـک تحت شـرایط خاص به منظـور تخلیه 
ملـک از اختیاراتـی برخـوردار اسـت امـا بازپس گیری 
ملـک بی دلیـل میسـر نمی شـود و بـر ایـن اسـاس 

احسـاس امنیـت فراهم اسـت.
طباطبایـی تخریـب اسـباب و تجهیـزات منـزل، 
هزینه کردهـای اقتصـادی بـه منظـور جابه جایـی و 
قطع ارتباطـات اجتماعـی پیشـین را از دیگـر تبعات 
مخرب ایـن انتقـال عنوان کـرد و گفـت: سـازگاری با 
محیط اجتماعـی جدید نیـز از منظر مـادی و معنوی 
هزینه های زیـادی دارد. وی خاطرنشـان کرد: کسـب 
تجارب جدیـد، رویارویی با فرصت های تازه، توسـعه و 
تقویت تعامات اجتماعی و برقـراری ارتباطات جدید 
را نیـز بایـد از نتایـج موثـر این مهاجـرت عنـوان کرد، 
امـا از منظر روانشـناختی بی شـک این انتقـال به طور 
مـداوم سـبب تزلزل امنیـت روانی می شـود. بـه گفته 
بعضی از پژوهشـگران یکـی از مهم ترین دالیـل اثرات 

مخـرب بـر روح و روان آدمی تنـزل و پس رفـت در این 
جابه جایی اسـت. ایـن مهاجـرت در بسـیاری از موارد 
به دلیل شـرایط نامسـاعد اقتصـادی انجـام می پذیرد 
و بـر این اسـاس با ارتقـای وضعیـت همراه نمی شـود. 
به عبـارت دیگر تغییر محل سـکونت به دلیل شـرایط 
نابسـامان اقتصادی با هجرت به مناطق جنوب شـهر، 
کاهش متراژ مسـکن، افزایش سال سـاخت و.... همراه 
اسـت، بنابرایـن تنـش، یـاس، ناامیـدی و افسـردگی 

بـروز می یابـد.
مهدی عسـکری پور، کارشناس ارشـد روانشناسی 
و مشـاوره نیـز در ایـن خصـوص عنـوان کـرد: انتقـال 
و جابه جایی هـای مـداوم محـل سـکونت بی تردیـد 
بـا نوسـانات خلقـی و اضطـراب همـراه می شـود. وی 
افزود: آدمـی از منظر فطـری با محیـط اجتماعی وفق 
می یابد و از نظـر روحـی و روانی با ارتباطـات اجتماعی 
مانـوس می شـود؛ بنابراین تغییـر در هر یک بـرای وی 
با دشـواری همـراه اسـت. عسـکری پور ادامـه داد: این 
انتقـال و جابه جایـی برای کـودکان نیـز کـه در مراکز 
آموزشـی و مـدارس بـه محیـط اجتماعـی، دوسـتان، 

مدرسـان و مدیران دلبسـتگی می یابند، موجـب بروز 
تنش و اضطراب می شـود. بـه عقیده این مشـاور ترک 
هـر یـک از تعلقـات و دلبسـتگی ها در بزرگسـاالن نیز 
بـه دلیـل ایجـاد وابسـتگی های عاطفـی سـبب بـروز 
ایـن تنش هـای روانـی می شـود. ایـن روانشـناس بـا 
اشـاره بـه شـرایط اقتصـادی کشـور تصریح کـرد: این 
انتقـال و جابه جایـی کـه به جهـت وضعیت نامسـاعد 
اقتصادی انجام می شـود، بـا تنزل موقعیـت اجتماعی 
باعـث سـرخوردگی و ضربات روحـی اسـت. وی افزود: 
ایـن سـرخوردگی و همچنین احسـاس بی ثمـر بودن 
زحمـات بـه دلیل ایـن تنـزل موقعیـت اجتماعـی، در 
درازمـدت خشـونت، پرخاشـگری و افسـردگی را رقم 
می زنـد.  عسـکری پور در خصـوص کاهـش و رفـع این 
تبعات مخـرب اظهار داشـت: دولـت و حاکمیـت باید 
برای بهبـود شـرایط اقتصادی جامعـه اقدام کـرده و بر 
ایـن اسـاس از جابه جایی هـای مـداوم محل سـکونت 
جلوگیـری کننـد. وی همچنین یـادآور شـد: در حال 
حاضـر سـرانه گفت وگـو در خانـواده در جامعـه ایـران 
بـه طـور قابل توجهـی کاهـش یافتـه اسـت. در برخی 
از مواقـع ایـن گفت وگـو در طـول روز بـه یک سـاعت 
نیـز نمی رسـد و ایـن امـر نیـز بـر افزایـش تنش هـا و 
 نوسـانات خلقی می افزاید. این کارشـناس تصریح کرد: 
عدم گفت وگو همچنین سـبب عـدم بیان بسـیاری از 
چالش هـای اقتصـادی و اجتماعـی خانـواده می شـود 
و ایـن کتمـان بـر بـروز سـردرگمی ها و آسـیب های 
روحـی اثرگـذار اسـت. عسـکری پور بـا بیان ایـن مهم 
که دالیل ایـن انتقـال و جابه جایـی باید بـرای اعضای 
خانـواده توضیـح داده شـود، گفـت: مشـارکت اعضای 
خانـواده در هر یک از مسـائل بـه طور حتم سـازگاری 
را افزایـش داده و پذیرش تغییر را تقویـت می کند. وی 
همچنین با تاکید بر اهمیت فرزندپـروری افزود: روش 
تربیت کودکان نیز بر سـازگاری و انعطاف پذیری موثر 
اسـت و بی شـک تربیت صحیح خانوادگی هنـگام بروز 
چالش هـا و پذیـرش تغییرات، آثـار و تبعـات مخرب را 

کاهـش می دهـد.

روی خــــط
آنفلوآنزا  را

 به راحتی  مهار کنیم
این روزهــا همه نگران ســامت خــود به 
دلیل شــیوع آنفلوآنزا هســتند. تاکنون ۵۶ نفر 
بر اســاس گــزارش وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی بر اثر این بیماری فوت کرده اند؛ 
اما با رعایت راه های پیشــگیری از این بیماری 
می توان فصل ســرما را با خیالی آسوده سپری 
کرد. در حــال حاضر گزارش وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی حاکی از آن است که 
حدود چهار هزار نفر در بیمارستان های سراسر 
کشــور بر اثر ابتا به آنفلوآنزا بستری هستند و 
استان های کرمان، گلستان، مازندران، خوزستان 
و کهگیلویه و بویر احمد بیشترین موارد فوتی را در 
این زمینه دارند.ســردی هوا در پاییز و زمستان 
همراه با سرماخوردگی و آنفلوآنزا ست اما آنفلوآنزا 
برخاف ســرماخوردگی که به تدریج عائمش 
پدیدار می شود، ســریع تر خود را نشان می دهد. 
وقتی ناگهان درجه حرارت بدن بــاال رفت یا با 
لرز، گلودرد یا درد عضانی روبه رو شدید، مبتا 
به آنفلوآنزا شده اید. والدین اغلب نگران سامت 
فرزندان خود هستند به خصوص در فصل پاییز و 
زمستان که احتمال بیماری بیشتر است و سپری 
کردن زمان بیشتر در فضاهای بسته امکان انتقال 
میکروب ها بین افراد را بیشــتر می کند. در چند 
سال اخیر واکســن های موثری برای پیشگیری 
از آنفلوآنزا در دسترس هستند. ولی اغلب افراد به 
این دلیل که تصور می کنند به این بیماری مبتا 
نخواهد شد، واکسن نمی زنند و برخی به این دلیل 
که تصور می کنند خود واکسن باعث ابتای آنها 
به آنفلوآنزا خواهد شد، از آن دوری می کنند. ولی 
این درست نیست. واکسن آنفلوآنزا از ویروس های 
غیرفعال )کشته شده( آنفلوآنزا ساخته شده اند؛ 
بنابراین امکان ابتای شــما به بیمــاری در اثر 
واکســن وجود ندارد. رضــا احمدی، متخصص 
داخلی در این زمینه به ایرنا می گوید: اساسی ترین 
و موثرترین نکته برای ســالم نگه داشتن خود، 
شست وشــوی مناسب دست هاســت. اهمیت 
شستن دســت ها قبل از خوردن غذا یا خوراکی 
بسیار ضروری بوده و کودکان و نوجوانان در تمام 
طول روز در معرض انــوع باکتری ها و ویروس ها 
هستند و معموال بهداشــت را به درستی رعایت 
نمی کنند. وی با بیان اینکه برای پیشــگیری از 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی آب زیاد بنوشید، اظهار 
می دارد: نوشــیدن آب برای سامت بسیار مهم 
اســت. بدنی که بهتر آبرسانی شــود، برای دفع 
بیماری و مبارزه با آن مجهزتر اســت. اگر فردی 
مبتا به  آنفلوآنزاست، نوشیدن آب در جلوگیری 
از کمبود آب بدن و بهبود سریع تر بیماری به او 
کمک می کند.  نوشیدن آب همچنین به رقیق 
نگه داشــتن مخاط کمک می کنــد و در نتیجه 

تنفس راحت تر می شود.
رعایترژیمغذاییمناسب

این پزشــک ادامــه می دهد: مــواد غذایی 
ضد بیماری و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 
از جمله پروتئین ها شــامل  حبوبات، تخم مرغ، 
آجیل ها، ماهی و مرغ اســت. پروتئین بخشــی 
از بنیاد ســاختمانی تولید گلبول های سفید در 
بدن است که با بیماری مقابله می کنند. احمدی، 
خوراکی های سرشــار از آنتی اکسیدان را شامل 
مرکبات، میوه ها و ســبزیجات برای فرد مبتا 
به آنفلوآنــزا مفید می داند و می گوید: ماســت 
سرشــار از پروبیوتیک های تقویت کننده روده 
است. روده سالم به سامت بدن و تقویت سیستم 
ایمنی کمک می کند و تا حدود زیادی افراد را از 
ابتا به آنفلوآنزای معده ایمن می کند. وی تصریح 
می کند: نوشیدن روزانه یک لیوان آب عسل گرم 
به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و باعث 
می شــود فرد کمتر به  آنفلوآنزا و سرماخوردگی 
دچار شده یا در صورت ابتا سریع تر بهبود یابد. 
این متخصص داخلی، با بیان اینکه استرس بیش 
از حد می تواند تاثیر منفی بر ســامتی بگذارد، 
می افزاید: بسیاری از کودکان و خانواده ها با عوامل 
مزمن استرس روبه رو هســتند اما پیاده روی و 
کتاب خواندن می تواند فواید شگفت انگیزی برای 

سامت خانواده داشته باشد.
داشتنخوابمناسبوسروقت

احمدی می گوید: خواب کافی شــبانه برای 
سالم ماندن بسیار مهم است. خواب کافی برای 
بزرگساالن حداقل  هفت ساعت در شب و برای 
کودکان در سنین مدرســه ۱۰ ساعت در شب 
است. خواب کافی باعث تقویت سیستم ایمنی 
بدن و حفظ ســامت کلی می شــود. وی اظهار 
می دارد: تمیز نگه داشــتن خانه به خصوص هر 
چیزی که کودکان زیاد به آنها دست می زنند نیز 
بسیار مهم است و با این کار میزان میکروب های 
موجود در خانه کاهش می یابد. احمدی توصیه 
می کند: ۴۵ دقیقه فعالیت متوســط چند بار در 
هفته می تواند احتمال ابتا به بیماری آنفلوآنزا 
را کاهش دهــد. همچنین بایــد از مصرف زیاد 
شــیرینی ها پرهیز کرد. وی با بیان اینکه شکر 
سیستم ایمنی را سرکوب می کند، می گوید: قند 
گلبول های سفید معروف به فاگوسیتوز را مهار 
می کند. فاگوسیتوزها، باکتری ها و ویروس ها را 
در بدن می بلعند. اثر ســرکوب کنندگی شکر بر 
سیســتم ایمنی ۳۰ دقیقه بعد از مصرف شروع 
می شود و ممکن است تا ۵ ساعت ادامه پیدا کند. 
این مدت طوالنی به خصــوص اگر قصد ورود به 
مکان های عمومی که مسلما میکروب بیشتری 

دارند، خطرناک است.
آنتیبیوتیکبیشازحدمصرفنشود

وی در پایان تاکید می کند: تــا حد امکان از 
مصرف آنتی بیوتیک پرهیز شود، مگر در مواردی 
که مطمئن باشید برای درمان عفونت باکتریایی 
که به بدن تان حمله کرده است، مجبور به استفاده 
از آنتی بیوتیک هستید. آنتی بیوتیک فلور طبیعی 
موجــود در روده را مختل می کنــد و منجر به 
مشــکات احتمالی ســامتی و ضعف سیستم 

ایمنی می شود. 
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سال سوم
a شماره 609 r m a n m e l i . i r

گـــزارش روز
اعالموصولطرحبهصورتعادی

تهران جنوبي تشكیل مي شود؟ 
آرمـانملـی-سـهیلثابـت:تهـران بـزرگ کـه سـال ها بـا توابع 
بسـیاری از جملـه اسامشـهر، ری و بهارسـتان اداره می شـده و بـه لحـاظ 
تقسـیمات شـهری با مشـکلی مواجه نبوده، اکنون در جایگاهی قرار گرفته 
که نماینـدگان مجلـس درصدد تقسـیماتی بر آن هسـتند. تقسـیماتی که 
شـاید دهه ها پیش از ایـن نیز انجام شـده بود، امـا به دلیل عدم کارشناسـی 
شـده بودن طرح از دسـتور کار خارج شـده و تهـران به حالت اولیه برگشـته 
بود، امـا حاال مجلـس بنابر دالیلـی می خواهد تهـران شـمالی و جنوبی کند 
و تقسـیمات شـهری را دگرگون کند. احمد امیرآبادی فراهانـی عضو هیأت 
رئیسـه مجلس با اشـاره اعـام وصـل طرح تشـکیل اسـتان تهـران جنوبی 

گفت: »ایـن طرح بـه صـورت عـادی اعام وصول شـده اسـت«.
تقسیمتهران

طرح جدا سـازی بخش جنوبی اسـتان تهران از سـال ها پیش در دستور 
کار شـورای شـهر تهران قرار داشـت، اما بارها در مقاطع مختلف بـا این طرح 
مخالفت شـد. حتی سـال گذشـته نیز طرح جدایـی شـهر ری از تهـران در 
مجلس مطرح شـد اما به دالیلی نامعلـوم بدان پرداخته نشـد. در این راسـتا 
چنـدی پیش مهـدی چمـران رئیس دوره گذشـته شـورای شـهر تهـران با 
بیان این که پیـش از ایـن نیـز در دوره های گذشـته موضـوع جدایـی ری از 
تهران مطرح شـده بود، گفت: »رئیس جمهور پیشـین هنگامی کـه در قالب  
سـفرهای اسـتانی به شـهر ری سـفر کرد گروهی از مردم از وی درخواسـت 
کردند که شـهر ری به یک شـهر مجزا تبدیل شـود و آن موقع نیز ما به دلیل 
مشـکاتی که ممکن اسـت این جدایـی ایجاد کند بـا این موضـوع مخالفت 
کردیم. بـا جدا شـدن ری از تهـران، ری آسـیب می بیند و درآمدی که شـهر 
ری کسـب می کند کمتر از آن اسـت که بتوان یک منطقه تهران را اداره کرد 
چه برسـد به اینکه بخواهند یک شـهر را اداره کنند.« با این حال گویا اکنون 
نمایندگان درصدند که اسـتان بـزرگ تهـران را به مناطق شـمالی، جنوبی، 
شـرقی و غربی تقسـیم کنند تـا مثل گذشـته منطقه شـمیرانات بـه تهران 
شـمالی و شـهری و توابع آن نیز به تهران جنوبـی تبدیل شـوند. از همین رو 
بود که سـال ۱۳89 چند شهرسـتان غربی اسـتان تهران از این اسـتان جدا 
شـدند و اسـتان البرز به مرکزیـت کـرج را تشـکیل دادنـد و از آن پس بحث 
تقسـیم دوباره اسـتان تهران بارها مطرح شـده اسـت. سـال گذشـته حتی 
شـایعه تقسـیم اسـتان تهران به چهار اسـتان تهران، تهران جنوبـی، تهران 
شـرقی و تهران غربـی مطرح شـد که بـر اسـاس آن قرار بـود اسـتان تهران 
جنوبی به مرکزیت شهرستان اسامشهر شـامل شهرستان های اسامشهر، 
بهارسـتان، ری، قرچک و پیشـوا به عنوان اولین استان، از اسـتان تهران جدا 
شود که این شـایعه بافاصله تکذیب شـد و محمدحسـین مقیمی استاندار 
وقت تهران این خبر را شـایعه دانسـت و گفت: بنده تقسـیم تهـران به چهار 
اسـتان را در نظـام اداری کشـور نشـنیده ام. حـال بایـد دیـد که جدیـدا چه 

نقشـه ای برای تهران بزرگ کشـیده خواهد شـد. 
تشکیلتهرانجنوبی

یک عضـو هیأت رئیسـه مجلس در جلسـه علنـی مجلس اظهار داشـت: 
طـرح تشـکیل اسـتان تهـران جنوبـی اعـام وصـول شـد.احمد امیرآبادی 
فراهانـی گفت: ایـن طرح بـه صورت عـادی اعـام وصول شـده اسـت. گفته 
می شـود برخی نمایندگان مجلس در رایزنی بـا دولت به دنبال ایجاد اسـتان 
تهران شـرقی و اسـتان تهـران غربی هسـتند. بـه نظـر می رسـد در آینده ای 
نه چنـدان دور شـاهد جداسـازی بخش هایی از اسـتان تهـران خواهیـم بود.

روانشناسانوکارشناساناجتماعیمعتقدندجابهجاییهایمداوممحلسکونتکهاینروزهابهدلیلافزایشقیمتمسکنواجارهبهازیادشده،ضمنتشدیداضطراب،
پرخاشگری،افسردگی،ناامیدیوعدمسازگاریبامحیط،میتواندتبعاتدرازمدتیبرزندگیوروابطاجتماعیافرادداشتهباشد.افزایشقابلتوجهقیمتمسکنبهویژه
درپایتختدرسالهایاخیرسببشدهاستبخشاعظمیازجامعهایراناینروزهااجارهنشینیراتجربهکنند.براساسبرخیازمنابعرسمی،اجارهنشینیدرمناطق
شهریدرسالهایاخیرنزدیکبه۳۷درصدافزایشیافتهاستوبیشاز۳۰درصدهزینهخانوارهابهمسکناختصاصمییابد.انجامشماریازاقداماتنظیرطرحاقدام

ملیمسکنکهدربرخیازاستانهاهمچونخراسانشمالینیزباهدفتعدیلقیمتهابهاجرارسید،حکایتازاهمیتکاهشهزینههایهنگفتمسکندرسراسرکشور
دارد.اینافزایشروبهرشدقیمتمسکنکهاجارهنشینانرانیزبهویژهدرکالنشهرهاباانتقالوجابهجاییهایمداومروبهروکردهاست،بهاعتقادبسیاریازکارشناسان
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افراددرتامینمسکنازامنیتروانیبرخوردارنیستند

دبیــرکل جمعیت مبــارزه با اســتعمال 
دخانیات ایران با اشــاره به صحبت های اخیر 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
مبنی بر اینکه ســاالنه بیش از ۲۰میلیارد نخ 
سیگار به کشور قاچاق می شود، گفت: آمارهای 
غیرکارشناسی مربوط به قاچاق سیگار بهترین 
ابزار برای تولید ۴۵ برند جدید مواد دخانی در 
کشور است. محمدرضا مسجدی در این راستا 
گفت: متاســفانه اعطای مجوز جهت تولید 
برندهای بیشتر ســیگار در کشور و تسلط بر 
بازار مصرف، چیزی جز به سخره گرفتن نظام 
ســامت کشــور و قوانین مصوب این حوزه 
توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
که خود متولی امر است، نیست. وی در ادامه 
تاکید کرد: براساس آمار گزارش شده، در حال 
حاضر بیش از 9۵ درصد سیگار مصرفی کشور 
در داخل تامین می شــود و میزان قاچاق در 
سال های اخیر به شــدت کاهش یافته است.  
 ارقام گمراه کننده فقط برای توجیه این صنعت 
و تجارت مرگ است. مســجدی با استناد بر 
آنچه اطاعات واصله از منابــع موثق خواند، 
تصریح کرد: ۲8 شــرکت تولید مواد دخانی 
درخواست تولید ۱۵ برند ســیگار و ۳۰ برند 
تنباکو را داده اند که متاســفانه با تولید همه 
آنها موافقت شده است. این در حالی  است که 
برندهای سیگار و تنباکوی درخواستی به غیر از 
یک یا دو مورد، هیچ کدام قاچاق ندارند. وی در 
ادامه با اشاره به آمار مرکز برنامه ریزی و نظارت 

بر دخانیات کشــور مبنی بــر اینکه مصرف 
ساالنه ســیگار کشــور ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ 
است، تصریح کرد: سال 9۶ رئیس سابق همین 
مرکز،  اعام کرد مصرف ساالنه کشور حدود 
۵۵ میلیارد نخ است و امسال رئیس فعلی این 
مرکز از افزایش ۳۶ درصدی مصرف ســیگار 
خبر می دهد. معلوم نیست این افزایش مصرف 
بر چه اساسی اعام شده است. مسجدی تاکید 
کرد: اگر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز میزان 
قاچاق در این بخش را به  صورت مرتب و طبق 
شــواهد اعام می کرد و اگر ســتاد کشوری 
کنترل دخانیات وزارت بهداشت نیز که طبق 
مصوبه دهم جلسه خود این ستاد، موظف به 
اعام ســاالنه میزان مصرف سیگار در کشور 
است،  این وظیفه را به درستی انجام می داد، 
متاسفانه امروز شرکت دخانیات این گونه روی 
سامت جامعه نمی تاخت و با افتخار از افزایش 
میزان مصرف در جامعه سخن نمی گفت. دبیر 
کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
در خاتمه تصریح کرد: اعــام غیر منطقی و 
غیر واقعی در مورد مصرف و قاچاق ســیگار 
در کشور تنها وســیله ای برای توجیه توسعه 
صنایع دخانی در کشور است. همچنین این 
روند تاثیر بر نظر نمایندگان  مجلس گذاشته 
تا ورود جدی به این عرصه نکنند و در ادامه از 
وصول منطقی مالیات دخانیات که رقمی بیش 
از ۳۰هزار میلیارد تومان در ســال می شود، 

جلوگیری شود.

دبیرکلجمعیتمبارزهبادخانیاتهشدارداد
 ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی 

به عرصه تولید و فروش



مجید قناد مجری برنامه های کودک تلویزیون 
درباره آیتم کوتاهی که در برنامه »صبح بخیر ایران« 
برای کودکان در دست تولید دارد، توضیحاتی ارائه 
کرد.مجید قناد پس از مدتــی دوری از تلویزیون و 
برنامه های کودک این روزها با یک آیتم صبحگاهی 
به تلویزیون بازگشته است. برنامه »صبح بخیر ایران« 
یک آیتم صبحگاهی برای کــودکان در نظر گرفته 
اســت که »عموقناد« مجری آن اســت و به همراه 
گروهی از بازیگران هر روز صبح بچه ها را بیدار کرده 
و روانه مدرســه می کند. از آخرین برنامه های قناد 

»یه گله جا« بود که در شــبکه دو سیما روی آنتن 
می رفت و حاال او به شبکه یک آمده است که اتفاقا 
چند سالی است هیچ برنامه ای برای کودکان ندارد 
و حاال با یک آیتم کوتاه به این نسل توجهی دوباره 
نشان داده است.قناد در گفت وگویی درباره این آیتم 
صبحگاهی به مهر توضیح داد: برنامه ما در این آیتم 
هر روز صبح قبل از رفتن بچه ها به مدرسه و معموال 
ساعت 6و30 دقیقه صبح شروع می شود و ما سعی 
می کنیم بچه ها را به سوی مدرسه هدایت کنیم.وی 
با اشاره جزئیات این آیتم گفت: ما در این آیتم برای 

بچه ها مســابقه تلفنی داریم و با گروه »بیدارشو« 
که چهار نفر هستند، نمایش اجرا می کنیم.قناد به 
دغدغه های بچه های دبستانی اشــاره و بیان کرد: 
هر روز صبح با موضوعاتی که برای بچه ها مهم است 
این برنامه را آغاز می کنیم، مثل رفتن به مدرســه، 
بیدارشدن از خواب، سرویس مدارس، بهداشت و... 
به این ترتیب مسائلی را هم مطرح می کنیم که نیاز 
بچه هاست تا بدانند چه باید بکنند که دچار مشکل 
نشوند. حتی برخی از بچه ها با دوچرخه به مدرسه 
می روند و یا برخی در روستاها و شهرهای دور پیاده 
می روند و ما ســعی می کنیم نکاتی را برای آنها هم 
بیان کنیم.این مجری قدیمی تلویزیون که در کنار 
پدرام کریمی مجری اصلی »صبح بخیر ایران«، آیتم 
را اجرا می کند، ادامه داد: ما یک آیتم ۱۵ دقیقه ای در 
هر روز داریم که شاد و پرحرکت است و برای انرژی 
دادن به کودکان است ما قرار نیست کودک را مقابل 
تلویزیون نگه داریم بلکه می خواهیم همراه او باشیم تا 
به مدرسه برود.وی درباره تفاوت این آیتم صبحگاهی 
با برنامه های کــودک عصرگاهی اظهارکرد: بچه ها 
صبح که از خواب بیدار می شوند چند باری خمیازه 
می کشــند و انرژی نیاز دارند و ما سعی می کنیم با 
گفتار و رفتار در بازه زمانی کوتاه این آماده ســازی 
را برایشــان فراهم کنیم و این کار فرق مشهودی با 
برنامه عصرگاهی دارد که زمانشان طوالنی تر است و 
کودک می نشیند تا با آرامش برنامه ببیند.قناد که به 
گفته خودش ۲0 سال است مجری برنامه های زنده 
بوده است، گفت: فکر می کنم در زمان صبحگاهی 
چنین برنامه ای با رویکرد توجه به مدرســه بچه ها 
نداشــته ایم، در قالب ســریال و کارهای داستانی، 
مجموعه هایی مثل »بازم مدرسه ام دیر شد« بوده 
است اما در قالب برنامه ســازی نبوده است.وی در 
پایان اظهار امیدواری کرد که باکس »برنامه کودک« 
شبکه یک بازگردد و از تالش مدیران شبکه یک برای 
همین آیتم هم تشکر کرد که در نبود بودجه چنین 

برنامه هایی راه اندازی می شود.
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 »فرهاد اصالنی«
 با 2 فیلم در جشنواره  

فرهاد اصالنی امسال با دو فیلم راهی سی 
و هشتمین جشــنواره فیلم فجر خواهد شد، 
فیلم ســینمایی »ملخ« به کارگردانی »فائزه 
عزیزخوانی« و همچنین فیلم سینمایی »خط 
استوا« ساخته اصغر نعیمی دو فیلمی هستند 
که اصالنــی در آنها به ایفای نقــش پرداخته 
است.به گزارش میزان، با نزدیک شدن به زمان 
برگزاری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
اخبار و گمانه زنی ها در خصــوص حضور و یا 
عدم حضور فیلمسازان، بازیگران و کارگردانان 
در میان اهالی رســانه و عالقه مندان ســینما 
به شدت داغ می شــود. در این میان با شروع 
فصل تولید، بســیاری از آثار سینمایی برای 
حضور در جشــنواره فیلم فجر آماده شــده و 
متعاقبا بازیگران نیز بــرای حضور در این آثار 
وارد قرارداد می شــوند، همین عاملی اســت 
تا فهرســت پرکارترین و یا غایبان سینما در 
جشنواره فیلم فجر سی و هشتم به یکی از اخبار 
جذاب سینما در فصل پاییز مبدل شود.فرهاد 
اصالنی بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون همواره 
به عنوان یکی از وزنه های اصلی هر اثر سینمایی 
محسوب می شود، وی طی سال های گذشته با 
انتخاب های درست سینمایی از خود بازیگری 
ســاخته که حضورش در هر فیلمی نشان از 

کیفیت آن اثر دارد. 
  ملخ

»ملخ« به نویســندگی و کارگردانی فائزه 
عزیزخانی مضمونی روانشــناختی دارد. این 
فیلم در کشور اندونزی فیلمبرداری و ساخته 
شده و در کنار اصالنی، ترانه علیدوستی نیز به 
ایفای نقش می پردازد.نیکی کریمی پس از تهیه 
دو فیلم »آذر« )محمد حمزه ای( و »شــیفت 
شــب« به کارگردانی خــودش، در این فیلم 
برای بار سوم تهیه کنندگی یک اثر سینمایی 
را برعهده می گیــرد.»روز مبادا« عنوان اولین 
ســاخته بلند فائزه عزیزخانی است که نوروز 
۹۴ در سینماهای گروه هنر و تجربه به نمایش 
درآمد. هدیه تهرانی، شیرین آقارضاکاشی، و… 

بازیگران اصلی این فیلم بودند.
  خط استوا

فیلم ســینمایی »خط اســتوا« تازه ترین 
ساخته اصغر نعیمی نیز دیگر فیلمی است که 
اصالنی با آن شانس حضور در جشنواره فیلم 
فجر در دوره سی و هشــتم را دارا است.عالوه 
بر فرهاد اصالنی بازیگرانی همچون ســیامک 
انصاری و آزاده صمدی در این فیلم سینمایی به 
ایفای نقش پرداخته اند، اصالنی می تواند امسال 
را با دو فیلم متفاوت پشت سر بگذارد و با توجه 
به مشغله ساخت سریال »سلمان فارسی« به 
احتمال فراوان سال آینده کمتر بتواند در آثار 

سینمایی بازی کند. 

سید قاسم  موسوی قهار 
درگذشت

سال سوم
a شماره    609              r m a n m e l i . i r

رودررو
پژمان  بازغی:

 سال ۹۶ برایم ۳۰ درصد مالیات نوشته اند
بازیگر فیلم سینمایی »یک کامیون غروب«، گفت: ۱۷ درصد 
از دستمزدمان بابت بیمه و مالیات کم می شود یعنی تهیه کننده 
می گوید که من ۱۷ درصد مالیات و بیمه شــما را به تلویزیون 
پرداخت می کنم و در نتیجه شــما دارید مالیــات را پرداخت 
می کنید.پژمــان بازغی درباره مالیت بازیگــران و هنرمندان، 
اظهارداشت: قبل از اینکه این اتفاق ها بیفتد از اداره مالیات برایم 
یک پیامک آمد که بیایید تکلیف مالیات سال ۹6 را روشن کنید. 
رفتم و دیدم که در کمال ناباوری حدود 30درصد برایم مالیات 
نوشته اند. مالیات را از جایی نوشته اند که در تصورات شان بوده 
است.وی ادامه داد: ماجرا این بوده که گفته اند شما در سال ۹6 
این فیلم ها را بازی کرده اید، برای هر فیلم 300 میلیون گرفته اید 
و باید 30 درصدش را مالیات بدهید. در حالی که چنین رقم هایی 
حداقل در حیطه کاری من وجود ندارد. فیلم ها قیمت هایشان 
ثابت نیست. ممکن اســت که در یک فیلم چند ماه کار کنید و 
بابت این چند ماه کار دستمزد بگیرید یا بعضی فیلم ها را در حد 
چند جلسه کار کنید که قطعا میزان کمتری دستمزد خواهید 
گرفت.بازغی عنوان کرد: حرف من این اســت که اتفاقا مالیات 
یکی از بخش های درآمدی هر کشوری است. در کشورهای دیگر 
این مالیات ها خدماتی دارند، مثل درمان. اگر قرار است از صنف 
ما مالیات بگیرند، ما یک سندیکا تشکیل می دهیم که مانند سایر 
اقشار جامعه ساعت کاری مشخص داشته باشیم مثال روزی ۸ 
ساعت کار کنیم نه روزی ۱۴ ساعت. صندوق بازنشستگی، بیمه 
از کار افتادگی، بیمه بیکاری داشته باشــیم. اینکه ما را مقابل 
مردم قرار می دهند که دستمزدهای میلیاردی می گیرند، من 
تا به حال ندیده ام و یا حداقل در قراردادهای من وجود نداشته 
است. من تا به حال در پروژه ای که حرف و حدیث داشته باشد، 

شرکت نکرده ام.
  صندوق بازنشستگی هنرمندان نداریم

این بازیگر عنوان کرد: طبیعتا ما هم دوســت داریم مالیات 
بدهیم ولی ما ســندیکا نداریم. برای اینکه شفاف سازی شود 
می گویم که بسیاری از مشاغل در سینما اوال خویش فرما بیمه 
می شوند. یعنی خودمان، خودمان را بیمه می کنیم. مثال دفترچه 
بیمه من مهر خورده است که بیمه خویش فرما که شامل حدود 
۱0 درصد برخی از اتفاقات درمانی من و خانواده ام می شــود. 
مســاله دوم این اســت که ما صندوق بازنشستگی هنرمندان 
نداریم. خانه سینما یک نهاد غیرانتفاعی است. یعنی نمی تواند 
درآمد داشته باشد و نمی تواند صندوقی تشکیل بدهد. از اسمش 
مشخص است که خانه ســینما است. یعنی اصناف مختلف در 
کنار هم نشسته اند و در نتیجه نمی توانند تصمیم گیری مالی 
کنند. اگر به مردم می گویید که هنرمندان مالیات نمی دهند، 
این را هم بگویید که صندوق بازنشستگی ندارند، سندیکا ندارند، 
بیمه درمان ندارند و ... .این هنرمند در گفت وگو با پشت صحنه 
»رادیو تهران« اظهارکرد: ما در تلویزیون هم که کار می کنیم، 
۱۷ درصد از دستمزدمان بابت بیمه و مالیات کم می شود. یعنی 
تهیه کننده می گوید که من ۱۷ درصد مالیات و بیمه شــما را 
به تلویزیون پرداخت می کنم و در نتیجه شما دارید مالیات را 
پرداخت می کنید. اگر من دارم بــه تلویزیون مالیات می دهم، 
پس دیگر چرا باید دوباره مالیات پرداخت کنم؟ اگر این از قرارداد 
من کسر می شــود و چرا دوباره باید مالیات بدهد؟ من موافق 
قانون پرداخت مالیات هنرمندان با خدماتش هستم. خیلی از 
کسانی که خانه نشین شــده اند و متاسفانه کار نمی کنند، باید 
از کجا درآمد داشته باشــند؟ پژمان بازغی در توضیحی درباره 
متنی که در یکی از شبکه های اجتماعی منتشر کرده است که از 
رأی دادنش پشیمان نیست، گفت: من به این دلیل از رأی دادن 
پشیمان نیستم چون از هیچ جناح سیاسی حمایت نکردم، چون 
پول نگرفتم تا تبلیغ کنم، من کسی را ترغیب نکردم که خالف 
میلش کاری را انجام دهد. به این دلیل پشیمان نیستم که االن 
نمی خواهم از مردم حاللیت بطلبم. من در هیچ یک از کارهای 
تبلیغاتی هیچ جناحی شــرکت نکردم. به عنوان یک ایرانی و 
کسی که برای کشورش کار می کند و در آن زندگی می کند یک 
رأی داشتم و رأی خودم را انداخته ام.وی درباره اینکه آیا موافق 
یا مخالف اظهارنظر سیاسی ســلبریتی ها است، بیان کرد: من 
مخالفت یا موافقت کسی را تایید نمی کنم، چون آدم سیاسی 
نیستم. من به عنوان یک ایرانی که در کشورش زندگی می کند و 
رأی می دهد، من هم رأی می دهم.بازغی در پاسخ به پرسش یکی 
از مخاطبان برنامه که پرسیده بود آیا شما هم از »کودک شو« 
خداحافظی می کنید، گفت: خیر. اگر برای »کودک شو« فصل 
بعدی هم وجود داشته باشد بازهم در خدمت شما هستم. من 
نمی دانم دلیل شــخصی هنرمندان برای جدایی شان چه بوده 
است. ما هم جزئی از مردم هســتیم. حاال من شغلم این است 
که فیلم بازی می کنم، یکی شغلش طبابت است. ممکن است 
در کارهای دیگر هم اشتباه وجود داشته باشد ولی کسی به آنها 
نمی پردازد مانند داســتان پرونده مرحوم عباس کیارستمی و 
پزشکان که حل نشد و کسی هم به آن نپرداخته، چون کسی، 
پزشکی که ایشان را عمل کرده بود نمی شناخت و کسی او را در 
تلویزیون هم ندیده بود، اما حاال ما را می شناسند و فکر می کنند 

هر طور که دلشان می خواهد، رفتار کنند.

کارگردان »راه پله« دربــاره دالیل انتخاب کاوه 
آفاق به عنوان یکی از بازیگران اصلی این اثر نمایشی 
و دیگر ویژگی هــای این اثر توضیحاتــی ارائه داد.

سپیده میرحسینی نویســنده و کارگردان نمایش 
»راه پله« که از ۲0 آذر ماه در پردیس تئاتر شهرزاد 
روی صحنه خواهد رفت در گفت وگو با مهر درباره 
انتخــاب کاوه آفاق به عنوان یکــی از بازیگران این 
نمایش بیان کرد: کاوه آفاق یک هنرمند و آرتیست 
است و در زمینه موسیقی فعالیت های بسیاری دارد. 
هنر هم تک بعدی نیســت و هنرمند می تواند چند 
بعد داشته باشد.وی ادامه داد: آفاق امسال در فیلم 

»المینور« داریوش مهرجویی هم بازی داشــته و 
قبال هم تجربیاتی در عرصه تئاتر داشته است. ما نیز 
دوست داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا این هنرمند 
بتواند حضور موفقی در تئاتر داشته باشد.کارگردان 
»راه پله« در پاسخ به طرح برخی انتقادات نسبت به 
انتخاب یک بازیگر برای ایفای نقش بر روی صحنه 
هم تاکید کــرد: چه ایرادی دارد کــه یک خواننده 
به عنوان بازیگر هم در تئاتر حضور داشــته باشــد 
چون به این ترتیب هم ساختارشکنی می کند و هم 
می توانیم از استعدادش در زمینه موسیقی در حوزه 
تئاتر هم استفاده کنیم.میرحسینی در ادامه درباره 

شکل گیری ایده این اثر نمایشی گفت: نمایشنامه 
»راه پله« برای اولین بار قبل از هر شروعی، در متن 
زندگی ام جریان داشت و دارد و هنوز هم خود را در 
حصار راه پله هایی مارپیچ می بینم.وی درباره مضمون 
نمایش که پیچیدگی های روابط در عصر مدرنیسم 
را به چالش می کشد، توضیح داد: در حقیقت متن 
»راه پله« می تواند نقد دنیای مــدرن و جابه جایی 
نقش های انســانی در فضای مجازی حاکم در قرن 
حاضر باشد و اشاره به جغرافیای خاصی ندارد، زنان 
و مردانی که در این پیچیدگی گیر کرده و جای خود 

را به دیگری می دهند و جای دیگری را می گیرند.

کارگردان نمایش مطرح کرد
»کاوه آفاق« چگونه بازیگر تئاتر شد؟

کوتاه
»علی ضیا« مجری برنامه شب یلدا شد

شبکه یک سیما به منظور همراهی با بینندگان در بلندترین شب 
سال، ویژه برنامه های متنوعی را تدارک دیده است.همزمان با شب 
یلدا شبکه یک سیما به عنوان شبکه ملی و عمومی برنامه »فرمول 
یک« ویژه شب یلدا را روی آنتن می برد.این برنامه به تهیه کنندگی 
و اجرای »سیدعلی ضیا«، کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما 
است که همزمان با این شب پس از سریال شبانگاهی به مدت دو 
ساعت و با حضور چهره های مردمی پخش خواهد شد.این برنامه 
که سعی دارد فضایی شــاد و مفرحی را برای مخاطبان رقم بزند 
خوانندگان، هنرمندان و بازیگران حضور خواهند داشت.جزئیات 

بیشتر این ویژه برنامه به زودی اعالم خواهد شد.

سید قاسم موسوی قهار شاعر، 
مناجات خــوان و نوحه خــوان 
درگذشــت.به گــزارش مهــر، 
سید قاســم موســوی قهار شاعر، 
مناجات خــوان و نوحه خوانــی 
که از ابتدای پیــروزی انقالب در 
برنامه های مذهبی رادیو و تلویزیون 
حضور داشت، دیروز )دوشنبه(  به 
رحمت ایزدی پیوست.موسوی قهار 
عمری با صدایــش نوحه و نیایش 
خواند و مردم با نــوای مناجات او 
در ســحرهای ماه مبارک رمضان 

مأنوس بودند.

جشنواره سینما حقیقت در حالی آغاز 
شد که راش های دیده نشده  مستند »باد 
صبا« در هوای پاک دیــروز تهران، آن را 
آغاز کرد و منوچهر انور هم در ســخنانی 
گفت: من هم راش هایی که قرار اســت به 
نمایش در بیاید را ندیدم و بســیار برای 
تماشــای آن هیجان دارم.طبق گزارش 
رســیده، آیین افتتاحیه ســیزدهمین 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت صبح 
دیروز )دوشنبه ۱۸آذر( با اجرای منصور 
ضابطیان برگزار شد.محمد حمیدی مقدم 
)دبیر جشنواره(، منوچهر انور، محمدرضا 
اصالنی، حســین ترابی، منوچهر طیاب، 
احمد ضابطی جهرمی، سیدمحمدمهدی 
طباطبایی نژاد )معاون نظارت و ارزشیابی 
سازمان سینمایی(، محمود اربابی )معاون 
توســعه فنــاوری و مطالعات ســازمان 
سینمایی(، الدن طاهری )مدیر فیلمخانه 
ملی ایران(، فرشاد فداییان، بابک کریمی و 
جمعی از اهالی سینمای مستند و رسانه 
از جمله حاضران در این مراســم بودند.

در ابتدای این مراسم ضابطیان از نصرت 
کریمی کارگردان و گوینده فقید سینمای 
مستند یاد کرد و از حضار خواست تا 30 
ثانیه به احترام او ســکوت کنند.ســپس 
محمد حمیدی مقدم ضمن خوشامدگویی 
به مستندســازان و اهالی رسانه حاضر در 
مراسم گفت: بســیار مفتخرم که خانواده 
سینمای مستند من را به عنوان مدیرعامل 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و 
دبیر جشنواره سینماحقیقت پذیرفته اند، 
جشنواره ای که ۱۲ دوره خود را با ثبات و 
کیفیت بسیار عالی سپری کرده است و از 
آقایان محمد آفریده، شفیع  آقامحمدیان و 
محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیران دوره 
گذشته قدردانی می کنم.وی ادامه داد: از 
این دوره مسیر استانداردسازی جشنواره 
ســینماحقیقت را آغاز کردیم که شاید 
این آغاز تا حدودی متفاوت باشد. از جمله 
موضوعات در پروسه استانداردسازی مساله 
ورود به جشنواره است که از شاخصه های 
جشنواره های مطرح و بین المللی محسوب 
می شــود. به منظور جلوگیری از شلوغی 
بیش از اندازه این رویداد ســینمایی قرار 
شــد تا اهالی سینمای مســتند و رسانه 
برای دریافت کارت ثبت نام کرده و بتوانند 
به صورت رایگان بلیت تهیه کنند. همچنین 
بخشی از ظرفیت ســالن های جشنواره 
به عالقه مندان ســینمای مستند تعلق 
گرفته اســت تا با خرید بلیت به تماشای 
آثار جشــنواره بنشــینند.دبیر جشنواره 
سینماحقیقت تاکید کرد: یکی از اتفاقات 

مهم امســال اضافه شــدن ســالن موزه 
سینما به جشــنواره در طی برگزاری این 
رویداد هنری اســت. گسترش مخاطبان 
سینمای مستند در شهرســتان ها برای 
ما اتفاق بسیار خوشــایندی است. با ۲0 
استان تعامل داشتیم تا  برگزیده جشنواره 
ســینماحقیقت برای مخاطبــان در این 
مناطق نمایش داده شود. به نظرم امسال 
سال سینمای مستند ایران بود، از جمله 
حرکت نوگرایانه انتخاب یک فیلم مستند 
به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 
که حرکتی بزرگ و پیشرو برای سینمای 

ایران بود.
  سینمایی بی ادعا و کم هزینه

حمیدی مقدم ادامه داد: اتفاق دوم که 
شاید رسانه ها از آن گذشتند، دریافت سه 
جایزه مهم از مهم ترین جشنواره مستند 
جهان ایدفا بود که آقای مهرداد اسکویی و 
دو تن دیگر از مستندسازان ایران در بخش 
بلند، نیمه بلند و کوتاه توانســتند جوایز 
اصلی را دریافت کنند، این اتفاقات نشانگر 
این است که سینمای مستند ما حرکت 
رو به  رشد دارد. مستند در ایران از حالت 
داخلی و گنجه ای خارج و جهانی شــده 
است، ســینمایی بی ادعا و کم هزینه که 
در جهان آن را می شناسند. امیدوارم این 
رشد و پویایی در بین سینماگران سینمای 
مســتند همچنان پایدار باشد.وی افزود: 
بخش هــای مختلفی را برای جشــنواره 
تدارک دیده ایم و توانســتیم با توجه به 
شرایط سخت این روزها میزبان مهمانان 
خارجی باشیم. بخش هایی چون کارگاه ها، 
بازار و... قرار اســت با حضور سینماگران 
خارجی برگزار شود تا ما به ارزیابی درستی 
از وضعیت بومی ســینمای خود نسبت 
به سینمای جهان برسیم.دبیر جشنواره 
درباره تمرکز بر ســندنگاری جشــنواره 
امســال بیان کرد: ما بر هویت سندی و 
سندنگاری سینمای مستند تاکید داریم و 
با توجه به تعامل فیلمخانه سینمای ایران با 
جشنواره سینماحقیقت، راش ها و تصاویر 
دیده نشده از مستند »بادصبا« به عنوان 
هدیه افتتاحیه جشــنواره بــه نمایش 
درخواهد آمد، شاید ما تنها شنیده هایی 
از جمله صدای ماندگار اســتاد منوچهر 
انور را از این فیلم به یاد داشــته باشیم. از 
مدیر فیلمخانه ایران بابت این هدیه بسیار 
سپاسگزارم.وی در پایان گفت: امیدوارم از 
این رویداد لذت ببرید و ما را در جشنواره 
ســینماحقیقت که رویدادی متعلق به 
خانواده بزرگ سینمای مستند ایران است 

همراهی کنید.

افتتاح جشنواره  سینما حقیقت

مجید  قناد خبر داد
 

 

 بازگشت »برنامه کودک« 

به کنداکتور شبکه یک
 شبنم  قلی خانی

 در »شام ایرانی«

شــبنم قلی خانی به مجموعه 
»شــام ایرانی« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی سعید ابوطالب پیوست.

از میان بازیگــران ایرانی تاکنون 
شــبنم قلی خانی برای حضور در 
»شــام ایرانی« بــه تهیه کنندگی 
و کارگردانی ســعید ابوطالب که 
این بار در ابعاد بین المللی ساخته 
می شود، قرارداد بسته و اسامی دیگر 
بازیگران نیز به زودی اعالم می شود.

رایزنی و انتخاب بازیگران ایرانی و 
خارجی همزمان ادامه دارد.از میان 
بازیگران خارجی نیز قرارداد بازیگر 
آذربایجانی برای این پروژه بســته 
شــده و گروه کارگردانی مشغول 
رایزنی با بازیگرانی از ترکیه و لبنان 

هستند.



 شـما با داسـتان های تاریخـی شـروع کردید و 
بعـد آن را به طـور جـدی دنبـال کردید. چطـور این 

اتفـاق افتاد؟
مـن رمان نویـس شـدم بـه این دلیـل کـه فکـر می کردم 
شـانس خـود را بـرای مورخ شـدن از دسـت داده ام. درواقـع 
بهتریـن انتخـاب دوم. مجبور شـدم خـودم داسـتانی درباره 
انقـالب فرانسـه بگویـم - داسـتان انقالبـی که توسـط مردم 

سـاخته شـده، نـه از سـوی دشـمنان انقالب.
 چرا آن داستان؟

مـن تمـام کتاب هـا و رمان هـای تاریخـی را تا حـدی که 
می توانسـتم خوانـدم، امـا از آنچـه به آن دسـت یافتـم راضی 
نبـودم. همـه رمان هـا دربـاره اشـراف و رنج هـای آنهـا بـود و 
از نظر مـن نویسـندگان یـک گـروه بسـیار جالب تـر از آنها را 
از دسـت داده انـد -انقالبیـون آرمان گـرا- کـه داسـتان های 
آنهـا شـگفت انگیز اسـت. هیـچ رمانـی در ایـن زمینـه وجود 
نداشـت و من نوشـتن دربـاره آنهـا را شـروع کـردم - حداقل 
داسـتانی در مورد برخـی از آنها - تا بتـوان خوانـد و البته برای 
مدتی طوالنـی به نظر می رسـید کـه تاکنون من تنها کسـی 
هسـتم که به این موضـوع می پـردازم. ایده من نوشـتن نوعی 
 داسـتان مسـتند بود کـه کامـال بـا حقایـق هدایت می شـد. 
بعـد از گذشـت چنـد مـاه از آن زمـان، بـه جایی رسـیدم که 
حقایـق مربـوط بـه یـک قسـمت خـاص بـه پایـان رسـید و 
من یـک روز کامـل را صرف سـاختن اوضـاع کـردم. در پایان 
نوشـته هایم را دوسـت داشـتم اما ایـن به نظـر سـاده لوحانه 
اسـت، چون می دانسـتم حقایقی وجود دارد کـه پیدانکردن 

آنهـا تقصیـر من اسـت.
 امـا بیشـتر تاریـخ بشـر از بیـن رفته اسـت، 

اینطـور نیسـت؟
بله، و شـما بعد از اینکه مسـاله ای را درک کردید، آن وقت 
می توانید بگوییـد من دقیقـا نمی دانـم این قسـمت از قضیه 
چگونـه رخ داده، اما به عنوان مثـال می توان گفت کـه در کجا 

و کی اتفـاق افتاده اسـت.
 آیا شما واقعیت را برای افزایش درام تغییر می دهید؟

هرگز چنیـن نمی کنم. هـدف من این اسـت که داسـتان 
را انعطاف پذیـر سـازم تـا در عیـن روشـنی و حـول محـور 
واقعیت هـا باشـد. از نظـر من بیـن تاریـخ خـوب و درام خوب 
هیـچ تضـادی وجـود نـدارد، البتـه کـه می دانم تاریخ شـکل 
مطلوبی نـدارد و حقیقت غالبا ناخوشـایند و تلخ اسـت. ما اگر 

خدا بودیم می توانسـتیم کـه برش هـای زیباتری بـه اتفاقات 
بدهیم، اما در غیـر این صـورت تمامی تغییرها فقـط به خاطر 
پول هـای بـی ارزش انجـام می شـود کـه مـن فکـر نمی کنم 

کسـی آن را درک کنـد.
 در مهار تضادها چطور؟

تناقضـات و ناآرامی هـا - اینهـا چیزهایـی هسـتند کـه 
بـه داسـتان های تاریخـی اهمیـت می دهنـد. پیداکـردن 
یـک شـکل، به جـای تحمیـل شـکلی دیگـر کـه بـه 
 خواننـده اجـازه می دهـد تـا بـا ابهامـات زندگـی کنـد.

برای مثال تامس کرامول شـخصیتی اسـت که اساسـی ترین 
آنهاسـت، کسـی کـه مطالعـات او مـورد ابهـام اسـت. اکنون 
محصـول جدیـدی از زندگینامه های کرامـول وجـود دارد، و 
طیف هـای آن از محبوب تریـن تا بسـیار معتبر و دانشـگاهی 
متفـاوت خواهـد بـود. بنابرایـن مـا یـک کرامـول منسـجم 

خواهیم داشـت- شـاید.
 آیا همیشه می خواستید نویسنده باشید؟

هرگـز.  من فکـر نمی کـردم که نویسـنده شـوم تـا وقتی 
که یـک روز واقعا قلـم خـود را برداشـتم و تصمیـم گرفتم که 
یکی از آنها شـوم. و این ناشـی از  احساسـی بود که می دانستم 
سـالمتی من دچار مشـکالتی شـده اسـت. در نوزده سـالگی 
می دانسـتم کـه مشـکلی وجـود دارد، امـا تشـخیصی از آن 
نداشـتم، کسـی کمکم نکرد و فهمیدم تمام درها بسـته شده 
اسـت. وقتی بـه عقب نـگاه می کنـم، حتـی اگر مـن به عنوان 
یک کـودک به خـودم نگفته بـودم کـه می خواهم نویسـنده 
شـوم، درواقـع دوره هـای آموزشـی آن را به طـور تجربـی 
گذرانـده بـودم و همیشـه تعجـب می کنم کـه زندگـی دیگر 
افراد نویسـنده نیز چنین بوده اسـت؟ از حدود هشت سـالگی 
نسـبت بـه آنچـه می خوانـدم بیـش از حد دقـت می کـردم و 
خواندنم همیشـه تحلیلی بود و به راحتی جذب هر داسـتانی 
نمی شـدم. وقتی هـر روز صبح بـه مدرسـه می رفتـم، از یازده 
تـا هجده سـالگی، درباره هـوا می نوشـتم و تـا زمانـی که یک 
پاراگـراف را کامـل نمی کـردم متوقـف نمی شـدم؛ بنابرایـن 
یک پرونده ذهنی عظیم از آب وهوا داشـتم. یـک واژه را آن قدر 
می چرخاندم تا بتوانـم حرفم را دقیق بزنم و تا اتمامش دسـت 
از پا نمی کشـیدم. اینها همه مربوط به سـبک بود نه داسـتان.  
با ورود بـه دوره نوجوانـی، اگرچه حرفی برای گفتن نداشـتم، 
اما سـبکی خوب برای گفتن حرف هایم یافته بـودم. هنگامی 
که وارد رشـته حقوق شـدم، سـبک من کامال شکسـته شـد، 
زیرا شـما باید به روشـی بسـیار مشـخص و محکم بنویسید. 
وقتی نوشـتن رمانم را شـروع کردم، مجبور شـدم سبک خود 
را بازسـازی کنم. موضوع انقالب فرانسـه فراتر از هرچیزی بود 
که بایـد درباره زندگـی خودم بگویـم. خیلی بزرگ تـر از من و 

بزرگ تـر از زندگی هرکسـی، امـا راه دیگری نداشـتم.

 آیـا شـما کتاب هـای تاریخـی را بـه دیگـر 
داسـتان ها ترجیـح می دهید؟ یـا جایگاه آنهـا باهم 
یکسـان اسـت و فقـط موسسـات سـفارش دهنده 

تفـاوت دارنـد؟
نوشـتن رمـان معاصـر فقط راهـی بـرای به دسـت آوردن 
ناشـر بود. قلـب مـن بـا داسـتان های تاریخی گـره خـورده و 

فکر می کنـم هنوز هـم ایـن عالقـه ادامـه دارد.
 به هرحال شـما بـه نوشـتن چند رمـان معاصر 

پرداختید.
خـب، همه چیـز تغییـر کـرد. در آن زمـان نوشـتن رمان 
معاصـر نه تنهـا شـاخه ای از داستان نویسـی، بلکه بـه خودی 

خـود نوعـی تجـارت نیز محسـوب می شـد.
 آیا بررسـی کتاب هـا باعث شـد تـا کارهایتان 
را مشـابه بـا زمینه هـای دیگـر ببینید یا احسـاس 
می کردیـد رمان هـای شـما بـا سـایر مکتب هـای 

داستان نویسـی متفـاوت اسـت؟
خیـر، راسـتش را بخواهیـد فکـر می کنـم منحنـی 
توسـعه کتاب ها تنها متعلـق به خودم اسـت، و جـدا از دیگر 
شـیوه های داستان نویسـی. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تا 
این مـدت، هیـچ پولـی بابـت آن هزینـه نکـرده ام. گرچه از 
نظر انتقـادی اعتبـار خوبـی داشـتم، اما بـا توجه بـه درصد 
کم خوانندگان، نمی توانسـتم یـک فرمـول را پیگیری کنم 
و تنهـا بـه آن پایبند باشـم. تـا پیـش از رمان هـای کرامول، 

من هیچ هویتـی در ذهـن خوانندگان نداشـتم. برای ناشـر 
سـخت اسـت که بتواند نویسـنده ای را تبلیغ کنـد که هیچ 
گونـه سـازگاری بـا آنچـه کـه او عالقه مند اسـت یـا چگونه 

می نویسـد نشـان نمی دهـد.
 بنابراین احسـاس می کنید عالیـق  خوانندگان 

عمدتـا مبتنی بر موضوع اسـت؟
بلـه، تخیـل جایـگاه مختصـری دارد. مـن نمی توانسـتم 
از دیـدگاه تجـاری چیـزی امیدوارانه تـر از انقـالب فرانسـه 

انتخـاب کنـم.
 شـما در جایی گفتید که از زندگـی کناره گیری 

کردید. یعنی دقیقـا چه چیزی را حـذف کردید؟
رتباطـات شـخصی. کارهـای تنهـا  دوسـتان. ا
سـرگرم کننده و بی معنـی. خیلـی چیزهـا. مـن دوسـتان 
صمیمی زیادی نداشـتم اما فهمیدم تنها افرادی می توانند 
دوسـتان مـن باشـند کـه نسـبت بـه عـدم حضـور مـن 
بـرای ماه هـا  تحمل شـدیدی داشـتند. بـه دلیل سـالمت 
شـخصیتی ام، انرژی مـن باید جمـع آوری، حفـظ و جهت 
کار هدایـت می شـد. مـن از نویسـندگان دیگر جـدا نبودم. 
به جـای اینکـه بـه مهمانی هـای ادبـی بـروم، بـه کمیته ها 
رفتـم. و در شـورای انجمـن سـلطنتی ادبیات حضـور پیدا 
کردم. به مدت شـش سال در کمیته مشـورتی حق وام دهی 
عمومـی فعالیـت داشـتم، که بـه دولـت توصیـه می کردم 
وام هایی را که از کتابخانه ها گرفته شـده  بـه مؤلفان بدهند. 

ایـن درگیـری مـن در دنیـای ادبیـات بود.
 جالب اسـت کـه در کتـاب »تـاالر گـرگ« ما از 
همان ابتدا مسـتقیما با نقطـه نظرات کرامول آشـنا 
می شـویم. آیـا می توانید کمـی در مـورد چگونگی 

آغاز ایـن کار صحبـت کنید؟
شـروع ماننـد لحظـه ای برق آسـا و به صـورت 
سـینمایی آشـکار شـد و بالفاصلـه همـه انتخاب هـای 
بـزرگ صـورت گرفـت. مـا بـه چشـم های پسـر نـگاه 
می کنیـم - تامـس کرامـول.  او فکـر می کنـد کـه در 
حـال مـرگ اسـت. در ثانیـه دوم زندگـی می  کنـد. 
 زاویـه دیـد وی باریـک اسـت و در چشـم هایش خـون.

ایـن آغـاز داسـتان اوسـت، همچنیـن پایـان. بنابرایـن 
 بـه معنـای واقعـی کل پـروژه در ده دقیقـه انجـام شـد. 
امـا ده سـال بـه طـول خواهـد انجامیـد تـا پتانسـیل آن 

آشـکار شـود.
 اسـتفاده شـما از فعـل حـال در آثـاری مانند 
»تـاالر گـرگ« و »مجرمـان را بیاوریـد« انـرژی 
فوق العـاده ای بـه متـن می دهـد. در خاطـرات خود 
نیـز  بـرای نشـان دادن صحنه هـای مهـم، دیـدگاه 
را از اول شـخص بـه دوم شـخص تغییـر می دهیـد. 
نمی دانـم آیـا می توانیـد در مـورد ایـن انتخاب های 

نویسـنده صحبـت کنیـد؟
زمـان حـال قدرتمنـد اسـت، امـا من فکـر می کنـم که 
نبایـد به طـور طبیعـی بـه آن دسـت پیـدا کـرد.  شـما بـه 
یک دلیـل نیـاز دارید. مـن اخیـرا رمان هـای زیـادی را پیدا 
کرده ام که اسـتفاده از زمان حال در آنها ناامیدکننـده بوده و 
انتخابی بهتر می توانسـت بازتاب قدرتمندی داشـته باشـد.  
من اغلب دوم شـخص را بـه کار نمی بـردم، اما اسـتفاده از آن 
در یک خاطـره یا هـر نوع نوشـته شـخصی که در آن سـعی 
می کنید مسـتقیما با خواننده صحبت کنید و آنهـا را دعوت 
کنید بـه خوانـدن، بسـیار  مفید اسـت. بـه نظر مـن چنین 
انتخاب هایی معموال نیازی به مشـورت ندارند. شـما به طور 

خـودکار می دانید کـه روایت چه چیـزی را می طلبـد. آنچه 
باعث تمایز کار نویسنده می شـود، آزادی در مراحل ابتدایی 
نوشـتن اسـت، فرایندی که روند طبیعی را میسـر می کند. 
اما بعـد از آن دوره ای جدی برای روشن شـدن و صیقل دادن 

به دسـت می آیـد - این راز سـبک اسـت.
 آیا اقتبـاس از تلویزیون و تئاتر  به هر روشـی بر 

روند ویرایش شـما تاثیر گذاشته است؟
مـن همیشـه درگیـر نسـخه های زیـادی از صحنـه و 
نمایش بودم و در طی این روند چیزهـای زیادی آموخته ام. 
امـا فکـر می کنـم کـه در کتاب هـا نسـخه های کامل تری 
ارائـه می شـود و  داسـتان ها و شـخصیت های بسـیاری 
وجـود دارد کـه می خواهـم دنبـال کنم، کـه به هیـچ وجه 

هم اقتباسـی نیسـتند.
 قـدرت موضوعی اسـت کـه به طور سـنتی در 
قلـب رمان هـای ادبـی نیسـت و درعیـن حـال این  
جاه طلبی  و سیاسـت و اسـتراتژی های نفوذ بی پایان 
اسـت که آن را جـذاب می کند. چرا فکـر می کنید در 
داسـتان های ادبی به ایـن مضامین پرداخته نشـده و 
آیا احسـاس می کنیـد که ایـن رویه تغییـر می کند؟ 
آیا فکـر می کنیـد داسـتان های تاریخـی و ژانرهای 
دیگر مناسـب تر برای بحـث در مـورد قـدرت و این 
نوع درگیری ها هسـتند؟ بسـیاری را می شناسم که 
اعتـراف کرده انـد به نـدرت داسـتان های تاریخی را 
می خواننـد، اما از داسـتان های شـما لـذت می برند. 
می تـوان گفت کـه کتاب های شـما یـک نسـل را به 
ژانری عالقه مند کرده اسـت که از آن غافل شـده اند. 
در مـورد برچسـب های ایـن ژانـر بـه طـور کلـی و 
جایـگاه خود بیـن داسـتان های تاریخـی و ادبی چه 

احساسـی دارید؟
فکـر می کنـم نوشـته های یـک رمان نویـس دربـاره 
رابطـه ای عاشـقانه می توانـد در رابطـه بـا قـدرت نیز باشـد، 
هربار کـه از یک خانـواده حـرف می زنـد، انگار که یـک دولت 
کوچـک را توصیـف می کنـد، تنهـا این سیاسـت نیسـت که 
قدرت محسـوب می شـود. رمـان تاریخـی اشـکال مختلفی 
دارد و در حـال حاضـر، از نظـر خالقیت وادی وسـیعی اسـت. 
اما نوشـته های من، ایـن نوع رمان هـای تاریخی را که شـامل 
افـراد واقعـی اسـت و نـه اینکـه از وقایـع تاریخـی بـه عنـوان 
زمینه اسـتفاده شـود، عالقه مندان کمتـری دارد. انجـام این 
کار به صـورت دقیـق و صحیـح بسـیار زمان بـر اسـت. شـما 
نمی توانیـد در اواسـط کار به ناشـر بگوییـد که کتـاب بعدی 
من پنج سـال طـول خواهـد کشـید و ایـن موضـوع نیازمند 
شـرایطی خاص اسـت. من خودم را در ژانر محـدود نمی بینم. 
افـرادی کـه دربـاره آنهـا می نویسـم، هـم خودشـان و هـم 
اتفاق هـای پیرامونشـان واقعـی اسـت. می دانیـد انتظـارات 
مـردم از داسـتان های تاریخـی چیسـت؟ روایت هایـی از 
پیـش هضم شـده و مطابق بـا بخش هایـی کـه از مدرسـه به 
خاطـر می آورنـد، بنابرایـن برخـی از خواننـدگان می داننـد 
که این کار بسـیار چالش برانگیز اسـت و ممکن اسـت نظرات 
توهین آمیـزی را بـرای کتـاب در پـی داشـته باشـد . بنابراین 
صحبـت از تاریـخ مطابق بـا میـل خوانندگان بسـیار دشـوار 
اسـت. آنها کمبـود فرهنـگ تاریخـی را در خـود نمی یابند یا 
دوسـت دارند تعصباتشـان مختل نشـود که در ادامـه فرم نیز 
در کارهای نویسـنده به محافظـه کاری گرایـش پیدا می  کند 
و در آخـر متوجه می شـوید که برخـی خوانندگان به اشـتباه 

جـذب کار شـما شـده اند.

11ادبیات سه شنبه 
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سال سوم
a شماره 609 r m a n m e l i . i r

هدف من این است که داستان را 
انعطاف پذیر سازم تا در عین روشنی 
و حول محور واقعیت ها باشد. از نظر 

من بین تاریخ خوب و درام خوب هیچ 
تضادی وجود ندارد، البته که می دانم 
تاریخ شکل مطلوبی ندارد و حقیقت 

غالبا ناخوشایند و تلخ است

درباره »مجرمان را بیاورید« 
دومین کتاب از سه گانه هیالری مانتل

فصل خونین

احسان صالحی
مترجم

گروه ادبیات و کتاب: هیالری مانتل )1952-( تنها نویسنده زنی است که تاکنون دو بار برنده جایزه بوکر شده، برای دو رمان بزرگش »تاالر گرگ« و 
»مجرمان را بیاورید«، که هر دو دستاوردی بی سابقه در ادبیات جهان محسوب می شود. مانتل در تمام زندگی اش از یک بیماری دردناک و ناتوانی 

رنج می بُرد که در ابتدا پزشکان به اشتباه تشخیص دادند، و با داروهای غیرمرتبط درمان می شد. سال ها بعد از طریق خواندن کتاب های درسی 
پزشکی، توانست بیماری خود را تشخیص دهد، شکل شدیدی از اندومتریوز. از آن زمان، مانتل شروع کرد به نوشتن، تا سرانجام با دهمین رمان 
خود یعنی »تاالر گرگ« توانست جایزه بوکر  2009، جایزه والتر اسکات، و جایزه انجمن منتقدان ادبی را از آن خود کند، این رمان در فهرست ده تا 

رمان تاریخی آبزرور قرار گرفت، و در فهرست صدتایی کتاب های قرن 21 گاردین، شماره یک را به خود اختصاص داد. »مجرمان را بیاورید« دومین 
کتاب از سه گانه اوست که در سال 2012 منتشر شد و برای دومین بار جایزه بوکر را نصیب او کرد، همچنین جایزه کتاب سال کاستا را. سومین کتاب 

سه گانه او »آینه و نور« هنوز منتشر نشده است. آنچه می خوانید گفت وگو با هیالری مانتل است که او در آن از اینکه چرا نویسنده شد می گوید تا 
می رسد به نوشتن سه گانه اش، که با ترجمه علی اکبر قاضی زاده از سوی نشر کتابسرای تندیس به فارسی منتشر شده است.

نــگــــاه

هیـالری مانتـل را تقریبـا می تـوان از هم نسـالن 
جولین بارنز، مارتیـن آمیس و ایان مک یوون دانسـت 
که با هم در یـک رده قرار دارنـد. با وجود ایـن، تا زمانی 
که رمان »تاالر گرگ« جایزه بوکـر 2009 را نبرده بود، 
در انگلیس کمتر شـناخته شـده بود. دالیـل متفاوت 
زیـادی در ایـن امر دخیـل بودنـد، شـاید مهم ترینش 
این بـود کـه او بیشـتر عمـرش را تحت تاثیـر بیماری 
قرار داشـت. کتاب دوم از سـه گانه او یعنـی »مجرمان 
را بیاورید«، سـه سـال پس از »تاالر گرگ« منتشر شد 

و بار دیگـر او را به جایـزه بوکر نائـل کرد.
مانتـل نویسـنده ای نیسـت که بشـود بـه راحتی 
نگرانی هـا و سـازگاری های او را شناسـایی کرد-مگـر 
اینکه ایـن اسـتمرار شـرارت در جهانـی باشـد که آن 
را نمی شناسـد- هیچ وقـت نمی شـود سـبک او را در 
نوشـتن جعـل کـرد. راسـتش چیزی بـه نـام عالمت 
تجـاری مانتل اصال وجود نـدارد. خودش گاهـی از این 
کیفیت نوشتن احساس ناخرسـندی می کند، درست 
مانند آلیسون هارت شـخصیت اصلی کتاب »در میان 
سـیاه ها« که دارای قدرت های کامال طبیعی نیسـت. 
اما مطمئنا کتاب »مجرمان را بیاوریـد« دقیقا از همان 
جایی نشـأت می گیرد که کتـاب »تاالر گـرگ« آمده 
اسـت. داسـتانی اسـت در مورد جادو و سـحری بزرگ 
که در مـورد هنری و همسـران او که هم زیبا هسـتند و 
هم بسـیار مشـکوک به نظر می رسـند. ابتـدای کتاب 
از پاییز 1535 شـروع می شود، هنری، خسـته و دلزده 
از آن بویلن، که نتوانسـته اسـت وارثی بـرای او بیاورد، 
چشـم به زنی به نام جین سـیمور که بسـیار خجالتی، 
کسـل کننده و الغرمردنی دارد که حتی بـرای خانواده 
خودش هم چندان دلچسـب نیسـت. تا وقتـی که آنها 

از مزایـای ارتبـاط با ملکـه با خبر می شـوند. 
کتـاب دوم سـه گانه مانتـل، حتـی می توانـد بـه 
توضیح اسـم کتاب قبلی هم کمـک کند: اینکـه »تاالر 
گـرگ« توصیف بـدی از جایـگاه هنری نیسـت و حتی 
می تواند نامی باشـد بـرای جایـگاه خانواده سـیمور که 
او داسـتان را بـه طـرز غیرقایـل توصیفی به سـمت آن 
سوق داده اسـت. داسـتان، زندگِی وزیر پادشـاه برای از 
بین بـردن »آن« را کـه البته خودش همیشـه بـه وجود 
کاتریـن )همسـر اول هنـری( متمایـل بـوده، تعریـف 
می کنـد که البتـه ترسـیم چهره تامـس کرامـول یکی 
از اصلی تریـن خالقیت های مانتل اسـت. مثـال در اکثر 
داسـتان هایی کـه در مـورد هنری نوشـته شـده، مثل 
فیلم »مـردی برای تمـام فصـول« همیشـه کرامول بر 
عکـس تومـاس مورسـِی مقدس کـه وظیفه کشـتن او 
را بـه عهـده دارد چهـره ای شـیطانی داشـته اسـت.  در 
نسـخه ای کـه مانتل نوشـته هیچ کـس کامـال مقدس 
نیسـت؛ چـون به نظـرش اینطـوری زندگـی واقعـی را 
تعریف نکرده اسـت، آدمی که پرهیزگار باشـد و بسـیار 
سـفت و محکـم. در ایـن داسـتان کرامولی کـه او خلق 
کرده در کمال تعجب آدمی خونگرم، روشـن و مناسـب 
و معقول اسـت و البتـه فوق العـاده توانا ظاهر می شـود. 
مانتـل ممکن اسـت جزئیـات وجـودی او یعنـی عادت 
بـه به دسـت آوردن همه چیـز، را از رئیس دیـوان بعدی 
انگلیس برای کرامول الهام گرفته باشـد. در این داستان 
کرامول آدمـی مذهبی نیسـت، او پروتسـتان را نه فقط 
به خاطر آموزه های قبلـی بلکه به دلیل اینکـه از نظرش 
ممکن بـود در تـاج و تخـت سـودمندتر باشـد پذیرفته 
بود و هیچ  احسـاس دیگـری هـم در این مورد نداشـت.

بزرگ تریـن چیـزی کـه به عنـوان یـک خواننـده 
می شـود از ایـن کتـاب که منسـوب بـه هنری اسـت 
دریافـت: ایـن اسـت کـه هنـری پادشـاهی بـود کـه 
به راحتی حـال و اوضاعـش تغییر پیدا می کـرد و ثبات 
نداشـت. کتاب »مجرمـان را بیاورید«، در بسـیاری از 
جهات بـه مطالعه قـدرت و تاثیـر و چگونگی اسـتفاده 
از آن می پـردازد. نشـان می دهـد کـه در این داسـتان 

وصیت نامـه چنـدان فرقـی بـا مذاکره نـدارد. 
کتـاب دوم سـه گانه مانتـل کوتاه تـر و محکم تـر از 
کتـاب اول خود اسـت و حداقل از یک نظر سـبک پذیر 
و برتـر اسـت. در کتـاب »تـاالر گـرگ« شـخصیت 
کرامـول چنـان محکـم توصیـف شـده کـه ضمیـر او 
می توانـد در آن واحـد به بیـش از یـک نفر ارجـاع داده 
شـود. در »مجرمان را بیاورید«، نویسـنده بـه کرامول 
کمک می کنـد و باعث سـردرگمی می شـود. اما خب 
به ناچـار باید گفـت کـه کتـاب دوم متعجب کننده تر 
اسـت: اینکـه می دانیـم هـر کـدام از اینهـا بـه کجـا 
می رونـد )البتـه در مصاحبه هـا، مانتـل قـول داده 
کـه در جلـد سـوم کـه احتمـاال بـا مـرگ کرامـول در 
سـال 1540 بـه پایـان می رسـد، هنـری او را از بیـن 
می بـرد( و در ایـن جلد کرامـول تا حـدودی در حدس 
و گمان هـای خواننـده هـم رسـوخ می کنـد. او مثـل 
همیشـه حسـود اما خونگرم اسـت. اما دسـتیار ظالم 
او یعنـی مک کریتـی همانی کـه علیه »آن« دسیسـه 
کرد حـاال علیـه او بـازی می کنـد و ایـن اتفـاق خیلی 
سـریع می افتد. مانتـل هرگز بـه این پرسـش تاریخی 
ناخوشـایند کـه آیـا »آن« واقعا بی وفـا بود یا نه پاسـخ 
نمی دهـد، امـا درعـوض مـا را بـا واقع بینـی ظالمانـه 
کرامول رهـا می کنـد. می گوید: »پادشـاه بـه مردانی 
که گناهکار هسـتند هـم احتیـاج دارد، بنابرایـن باید 
عـده ای را پیدا کند کـه مقصر باشـند یا حتـی مجبور 

شـود که آنهـا را متهـم کند.« 

مریم  طباطباییها
مترجم

»همیشـه تالش کن«، جمله ای که کاردینال واسـلی با شـهرتی جهانی در 
»تاالر گرگ«  می گویـد. »تاالر گرگ، تصویر افسـانه ای هیالری مانتـل از دربار 
آشـفته هنری هشـتم اسـت؛ »بـرای اینکه بفهمیـم مـردم زیر لباس هایشـان 
چـه می پوشـند.« کاتریـن از آراگـون، ملکـه ای کـه نمی توانـد وارثـی بـه دنیا 
بیـاورد، مثل یـک راهبه لباس می پوشـد. آن پولین، کسـی که بسـیار مشـتاق 
اسـت جای ملکه را بگیـرد، تا قبل از شـب عروسـی به شـاه اجـازه نمی دهد که 
بفهمـد چه پوشـیده اسـت. او به شـاه می گوید بلـه، بله، بلـه و در آخـر می گوید 
خیر. تامـس مور که حاضر اسـت به هـر دری بزند تـا از عروسـی جلوگیری کند 
پیراهنی از جنس پوسـت اسـب می پوشـد که تا وقتـی که زخمش سـرباز کند 
نفسـش را خار نگه مـی دارد. تامس کرامول، نوچـه ای که کارهای کثیف شـاه را 
انجام مـی داد، همانطور که زمانـی کارهای کثیف کاردینـال را انجام مـی داد ، او 
چه چیزی را زیـر ردای باوقار زمسـتانی اش پنهان کرده؟ چیـزی غیرقابل نفوذ. 
هانس هولبین بـه خاطر اینکه کرامول پرتره ممنوعه را نقاشـی کرده به او شـک 
کرده اسـت. احتماال چیزی که در زیر لباسـش مخفی کرده زره یا سـنگ است. 
یکـی از دسـتاوردهای رمـان خیره کننـده مانتل کـه برنـده جایـزه بوکر و 

چندین جایزه معتبر دیگر شـده، این اسـت که او جذابیت رقابت های برجسـته 
دوران تـودور را متحـول کرده؛ زیرا افسـانه های تاریـخ بریتانیایـی را تغییر داده 

اسـت؛ همانند آنکه بگوییـد جنگ داخلـی آمریکا بـرای بریتانیا اسـت. 
کرامـول قهرمـان پیکارسـکی این رمان اسـت، شـخصی پرشـور، شـکیبا، 
کنجـکاو. مـا ماجراجویی هـای او را بـه سـان فالش بک هایـی در زمـان حـال 
به صورتـی کـه برگرفتـه از خاطره هـای حیـرت آور اوسـت، دنبـال می کنیـم. 
خاطراتی همچـون چگونگـی فـرار از خانـه، زمانی که 15 سـال سـن داشـت؛ 
فرارکردن از پـدر فحاش خـود، نوشیدنی سـاز و آهنگری کـه او را چنـان می زد 
که گویـی پس مانده هـای آهـن اسـت. رویاپردازی هایی همچون سربازشـدن 
و رفتن به فرانسـه که محـل جنگ اسـت. او چگونگـی بانکـداری را در فلورانس 
و معامله کـردن را در آنـت ورپ یـاد گرفـت. او ازدواج می کنـد، صاحـب فرزنـد 
می شـود و عاجزانه نابودشـدن خانواده اش توسـط طاعون را مشـاهده می کند.

به طور خالصـه، کرامـول همه چیـز را در همه جـا یـاد گرفـت، در زمانی که 
دانـش اروپایی در مورد بهشـت و زمیـن از طـرف کوپرنیک و ماکیاولـی در حال 
متحول شـدن بود. او در 40 سـالگی به جـوش دادن یـک معاملـه، تمرین دادن 
شـاهین، کشـیدن نقشـه، جلوگیری از دعوای خیابانی، مدیریت کـردن هیات 
داوران و چیدمان یـک خانه قادر بـود. اکنـون او به تمام عهدنامه جدید مسـلط 
اسـت و در »هنـر حافظـه« ایتالیایـی، کـه در آن خط هـای بلنـد یـک گفتـار 
به صـورت تصویرهای زنده در ذهن تداعی می شـوند، اسـتاد شـده اسـت. )هنر 
حافظه بخشـی از دنیای داخلـی جادوی رنسانسـی بوده کـه او در رمـان خود از 

آن بهـره برده اسـت.( 
در »تـاالر گـرگ« چیزهـای بیشـتری بـرای گفتـن وجـود دارد. خالـق 
بزرگ آرمانشـهر، آزاردهنده  بی رحم پروتسـتان انگلیسـی، کسـی اسـت که از 

خشـونت برای ایجاد دنیای آشـفته و لـرزان اسـتفاده می کند. کرامـول خیلی 
زود یـاد گرفت که آرمانشـهر جایـی بـرای زندگی کردن نیسـت. امتناع مـور از 
رسمی شـناختن ازدواج هنری، پایه ای برای تشـکیل کانون او در سـال 1935 و 
همچنین شناخته شـدن تصویر او به عنوان قهرمان وجـدان در نمایش »مردی 
برای تمام فصول« و نسـخه تصویری نمایش در سـال 1966 بود. برای کرامولی 
که مانتل خلق کرده، مور بیشـتر عاشـق شـهادت خودش در تئاتری است که بر 
محور اوسـت و کرامول همچنان به دنبال راهی بـرای تمام کـردن رقابت خود با 

رقیـب قدیمی خـودش، مور اسـت.
زمانـی که مـور در بـرج لنـدن حبس شـده بـود و منتظر 
محاکمـه خـود بـه علـت خیانـت بـود، لحظـه ای پرتنـش 
بـه وجـود آمـده بـود. او ادعـا می کـرد کـه تا حـاال به کسـی 
آسـیب نرسـانده اسـت. کرامـول از شـدت تعجـب منفجـر 
شـده بـود. پـس بینهـام چـه؟ مـرد آرامی کـه تنهـا گنـاه او 
پروتسـتان بودن بوده اسـت. تو اجنـاس او را متوقـف کردی، 
زنش را به زنـدان انداختی. تو زجرکشـیدن او را با چشـم های 
خـودت دیـدی. در یکـی از سـلول های اسـقف استاکسـلی 
فرسـتادی و کتک خـوردن و آزاردیدنـش را دیـدی، به مدت 

دو روز به خانـه خودت برگردانـدی و به تکه ای چـوب زنجیرش کـردی و دوباره 
او را به یکی از سـلول های استاکسـلی فرسـتادی و کتک خـوردن و آزاددیدنش 
را دیدی، با وجـود این، هنوز خسـته نشـده بودی و نسـبت به او کینه داشـتی و 
تو او را به برج فرسـتادی و دسـتور دادی تا دوباره شـکنجه اش کننـد. بینهام که 
دوسـت کرامول بود بارها و بارها شـکنجه شـد. این سـال ها در هالـه ای از دود و 

تابوت هایی از خاکسـتر انسـان سـپری شـد.

در اواخـر رمان ، کرامول که مدت زیادی اسـت تنهاسـت و بیشـتر عمر خود 
را مشـغول کارکردن بوده اسـت: »مردی که مسـئول همـه کار ها بوده اسـت«، 
عاشـق جین سـیمور می شـود، زنی کـه در صف پشـت سـر بولین قـرار گرفته 
بود. او در نظر داشـت در یکی از امالک سـیمور به نـام »تاالر گـرگ« چند روزی 
اقامت کند. چه مشکلی ممکن اسـت در این نقشـه معصومانه او به وجود بیاید؟ 

ممکن اسـت در پایـان مانتل به مـا بگوید.
توماس کرامول همچنان مـورد بحث بسـیاری از افراد بود و حالـت رمزآلود 
خـود را حفـظ کـرده بـود. مانتـل جاهـای خالـی محتملـی 
کـه ممکـن اسـت ذهـن خواننـده را درگیـر کنـد به صـورت 
هوشـمندانه پر کرده اسـت. »تاالر گـرگ«، وزنی حماسـی اما 

متنـی شـاعرانه دارد.
این رمـان قطـور بـه سـرعت حرکـت شـاهین بـه پایان 
می رسـد. مانتل که علـم قانـون را می دانسـت، می توانسـت 
روحیه قهرمانـی سـرخورده ای را در تصمیمـات روزمره یک 
مدیر ماهر کـه در خدمـت به جامعـه ای منظم و مدنی اسـت 
ببیند، نه جامعـه ای قرون وسـطایی که بر پایه جنگ اسـتوار 
اسـت و نه بهشـت. بلکه یک آرمانشـهر. وقتی که شـما قانون 
می نویسـید در حال امتحان کردن کلمات بـرای پیداکـردن بهترین معنای 
آنها هسـتید. جملـه ای از افکار کرامول اسـت کـه می گوید »مانند افسـون و 
جادو کلمـات می خواهنـد کارهایـی را در دنیای واقعـی انجام دهنـد و مانند 
جـادو و افسـون ایـن چیزهـا فقـط زمانی جـواب می دهـد که مـردم آنهـا را 
بـاور کننـد.« »تـاالر گـرگ« هیـالری مانتـل هـم مجذوب کننـده اسـت و 

هـم قابل بـاور.

دریــچــه
درباره »تاالر گرگ«     اولین کتاب از سه گانه هیالری مانتل

مرد ُرنسانسی
امیرحسن آذر
منتقد و مترجم

گفت وگو با هیالری مانتل؛ تنها نویسنده  زن برنده دو جایزه بوکر

تاریخ شکل مطلوبی ندارد
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 D راه های  تامین  ویتامین

راه های تامین ویتامین D برای بدن شــامل نور خورشید، 
منابع غذایی و مکمل ویتامین D است که با توجه به محدود 
بودن منابــع غذایی این ویتامین، بهتریــن راه برای دریافت 
آن قرارگرفتــن در معرض نور آفتاب است.بیشــترین مقدار 
ویتامیــن D در میانه روز )ظهر( در بدن ســاخته می شــود 
به شــرطی که حداقل صورت و دســت ها بــدون هیچ الیه 
محافظی )مانند کرم های ضدآفتاب( در معرض نور خورشید 
قــرار بگیرند.ارتباط ویتامیــن D یا به اصطــاح »ویتامین 
آفتاب«، با ســامت اســتخوان ها، برای همگان ثابت شده و 
محرز اســت، اما امروزه عاقه منــدی فراوانی به این ویتامین 
به دلیل ارتباط با بیماری هــای مختلفی از جمله ام .اس، انواع 
سرطان، بیماری های قلبی وعروقی و دیابت ایجاد شده است. 
 D طی سال های اخیر، محققان پیشنهاد کرده اند که ویتامین
می تواند نقشی حیاتی در تنظیم گلوکز )قند خون(، انسولین 
و التهاب داشته باشد که این یافته، می تواند به نوبه خود یک 
هشدار مهم برای پیشــگیری از  بیماری های قلبی وعروقی و 
دیابت باشد.بدن جهت حفظ عملکرد صحیح و سامت خود 
نیاز به ویتامین ها دارد. ویتامین ها به دو گروه اصلی تقســیم 
می شوند: ویتامین های محلول در آب و ویتامین های محلول 
در چربی. ویتامین D از دسته ویتامین های محلول در چربی 
 A، D، است )ویتامین های محلول در چربی شامل ویتامین های
K و E  و ویتامین های محلول در آب شامل ویتامین های گروه 
B و ویتامین C اســت(. ویتامین D مانند سایر ویتامین های 
محلول در چربی در کبد و بافت های چربی ذخیره می شــود 
و همانطوری که مقادیر اضافه آن می تواند سمی باشد، کمبود 
آن در بدن نیز با بروز بیماری های مختلف جســمی و روحی 
ارتبــاط دارد.ویتامین D برخاف ســایر ویتامین ها می تواند 
در بدن از نور خورشــید نیز ساخته شود، درحالی که بیشتر 
ویتامین ها فقط باید از طریق غذا تامین شوند.برخی عوامل بر 
امکان تولید ویتامین D در اثر تابش نور خورشید تاثیر گذارند. 
افرادی که پوســت تیره ای دارند، یــا در مناطقی دور از خط 
اســتوا زندگی می کنند، افرادی که دارای اضافه وزن یا چاقی 
هستند یا پوشش کامل در برابر نور خورشید دارند )استفاده از 
ضدآفتاب، لباس های پوشیده، دستکش، کاه و غیره( و افراد 
مسن، نمی توانند به مقدار کافی ویتامین D از طریق نور آفتاب 
به دســت بیاورند. بنابراین برای این دسته از افراد، استفاده از 
مکمل ویتامین D ضروری است.همچنین آلودگی هوا از جمله 
عواملی اســت که مانع سنتز ویتامین D توسط نور خورشید 
در بدن می شــود. بنابراین در مورد افراد ساکن در کانشهرها 
که عموما هوای آلوده ای دارند هم باید به امکان وجود کمبود 

ویتامین D توجه شود.
  منابع  غذایی 

غنی ترین منابــع غذایی ویتامین D شــامل روغن کبد 
ماهــی، ماهی های چــرب مانند ماهی ســالمون، لبنیات و 
تخم مرغ هســتند. از آنجا که این ویتامین به مقدار فراوان در 
منابع غذایی وجود ندارد، دریافت مکمل آن، با درنظرگرفتن 
میــزان مواجهه مفید فرد با نور خورشــید، در صورت تجویز 
از ســوی پزشک یا متخصص تغذیه، توصیه می شود.تنها راه 
تشــخیص کمبود ویتامین D، آزمایش خون اســت. اگرچه 
عائمی همچون مشکات گوارشی، تعریق در ناحیه پوست 
جمجمه، استخوان درد، افزایش وزن و بی حوصلگی می توانند 
تا حدودی نشانگر کمبود ویتامین D در بدن باشند.با وجودی 
که ایران کشوری آفتابی است بررسی ها نشان می دهند که ما 
در بیشتر مناطق کشور در حدود ۸۰ درصد کمبود ویتامین 
D داریم. نوع لباس، گرد و غبار، شیشه پنجره ها، هوای ابری، 
هوای آلوده و کرم های ضدآفتاب می توانند مانع رسیدن اشعه 
ماورای بنفش به بدن و ساخته شــدن ویتامین D مورد نیاز 
در بدن فرد شــوند. همچنین منابع غذایی ویتامین D بسیار 
محدود هســتند و غنی ســازی مواد غذایی با ویتامین D در 
 D ایران به شکل گسترده انجام نمی شود.گیرنده های ویتامین
تقریبا در تمام سلول های بدن وجود دارند که این نشان دهنده 
نقش مهم ویتامین D در فرآیندهای شــیمیایی بدن است. 
اما این ویتامین نقش قابل توجه و مهمی در تنظیم عملکرد 
سلول های بتای پانکراس )سلول های ترشح کننده انسولین در 
پانکراس یا همان لوزالمعده( دارد.در دیابت نوع ۱ که ترشــح 
انســولین در آن مختل می شود، ســلول های بتای پانکراس 
توسط سیستم ایمنی بدن تخریب می شوند و در دیابت نوع ۲، 
سلول های بتا تاش می کنند تا انسولین بیشتری تولید کنند 
چون در سایر بافت های بدن مقاومت به انسولین وجود دارد 
و این هورمون نمی تواند عملکرد الزم را داشته باشد. از جمله 
مهمترین عواملی که باعث مقاومت به انســولین می شــوند؛ 
اضافه وزن، نداشــتن فعالیت فیزیکی، چربی شکمی زیاد و 
زمینه ژنتیکی است.مطالعات نشان داده اند که ویتامین D در 
سلول های بتا پانکراس بر تولید و ترشح انسولین اثر می گذارد. 
ترشح انسولین وابســته به کلسیم است و جذب کلسیم نیز 

تحت تاثیر ویتامین D قرار می گیرد. 
  عوارض کمبود

برخی از مطالعات حیوانی نشان داده اند که کمبود ویتامین 
D منجر به کاهش تولید انسولین می شود. همچنین محققان 
نشــان داده اند که کمبود ویتامین D باعث کاهش حساسیت 
بافت ها به انســولین و در نتیجه بروز دیابت نوع ۲ میشــود.

ویتامین D جزو آن دســته از ویتامین های محلول در چربی 
است که قابلیت ذخیره شدن در بدن را دارد. در صورت مصرف 
بیش از حــد مجاز، می تواند باعث عوارضی از قبیل رســوب 
کلســیم در کلیه ها، ریه ها، قلب، گوش، دردهای استخوانی، 
از دســت دادن اشــتها و تهوع، افزایش حجم ادرار، یبوست، 
اختاالت کلیوی و موجب مســمومیت شود.کمبود ویتامین 
D با افزایش نمایه توده بدنی، فشارخون باالتر، تری گلیسرید 
باال و مقاومت به انســولین که همگی از عوامل مستعد کننده 
فرد به بروز دیابت نوع ۲ هســتند، ارتباط دارد. اما، نکته حائز 
اهمیت این است که دریافت مقادیر مطلوبی از ویتامین D در 
پیشگیری یا کنترل دیابت موثر است و مصرف بیش از حد آن 
همراه با عوارض جدی اســت. بنابراین، مصرف ویتامین D از 
طریق مکمل، نیازمند بررسی های پزشکی و تحت نظر پزشک 
یا متخصص تغذیه باید صورت گیرد و الزم است که از مصرف 
خودسرانه آن پرهیز شود. همچنین توصیه می شود با توجه به 
 D در ایران وضعیت ویتامین D شــیوع باالی کمبود ویتامین
خون در همه افراد به خصوص افرادی که در مرحله پیش دیابت 

قرار دارند، مورد بررسی قرار گیرد.

دانـسـتـنـی ها

جدول سودوکو                                          

محققان دریافتند در زمان ورزش خون می تواند اکســیژن بیشــتری به مغز 
برساند.»پاتریک درو«، سرپرست تیم تحقیق در این باره گفت: »ما می دانیم که در 
زمان انجام مهارت های شناختی، الگوی تنفسی افراد تغییر می کند. در مغز، افزایش 
فعالیت عصبی معموال با افزایش جریان خون همراه است. ما پیش بینی می کردیم 
که اکسیژن رسانی به مغز به فعالیت عصبی و جریان خون بستگی دارد. ما انتظار 
داشتیم که اکسیژن رسانی به مغز در صورت کاهش جریان خون، در قشر جلویی 
مغز اُفت کند.« محققان مشاهده کردند این اتفاق افتاد، اما نفس کشیدن عامل 
افزایش اکسیژن رسانی به مغز بود. از این رو محققان به این نتیجه رسیدند که نفس 
کشیدن شیوه ای پویا برای تنظیم روند اکسیژن رسانی به مغز است و بهترین راه 

افزایش فرآیند نفس کشیدن، ورزش است.

ورزش راهکار افزایش اکسیژن مغز
بیماری »تیروئید چشــمی« عارضه ای اســت که در نیمی از مبتایان به 
بیماری »گریوز« مشــاهده می شود.بیماری گریوز عارضه ای خودایمنی است 
که موجب پرکاری تیروئید می شود، بیماری  که بر اثر آن غده تیروئید میزان 
زیادی هورمون تیروئید تولید کرده و موجب می شود سوخت و ساز بدن سرعت 
بگیرد. در بیماری »تیروئید چشــمی« التهاب موجب بروز انواعی از مشکات 
در ماهیچه ها و بافت اطراف چشم ها می شود.یکی از شایع ترین عائم بیماری 
تیروئید چشمی برآمدگی چشم هاســت. در برخی موارد دیگر این بیماری با 
مشــکات  جدی تر برای چشــم ها و بینایی همراه است.آشنایی با شایع ترین 
فاکتورهای خطرزا و عائم بیماری تیروئید چشــمی می تواند در شناخت این 

بیماری کمک کننده باشد.

افراد مستعد ابتال به  »تیروئید چشمی« 
مطالعه جدید نشان می دهد بیماری التهاب روده می تواند مشکات حاد سامت 
را افزایــش دهد. بیماران مبتا به بیماری التهاب روده ۵ برابر جمعیت عمومی با 
ابتا به عفونت های ویروسی مواجه هستند که می تواند منجر به بستری شدن در 
بیمارستان شود.محققان ۲۷۰۰ بیمار مبتا به التهاب روده را مورد بررسی قرار دادند 
تا به نقش نسبی فعالیت بیماری التهاب روده و داروهای تحریک کننده عفونت حاد 
ویروسی پی ببرند.محققان نشان دادند التهاب روده از علل اصلی بروز عفونت هاست 
و رابطه قوی ای بین  داروی thiopurines و موارد ابتا به عفونت های شدید وجود 
دارد. درحالیکه بیمارانی که هیچ داروی مصرف نمی کردند همانند جمعیت عمومی 
در معرض ابتا به عفونت های حاد ویروسی بودند.شایع ترین عفونت ها در بیماران، 

EBV  بوده است که با ابتا به طیفی از بیماری ها است.

التهاب روده و افزایش عفونت  

جدول کلمات متقاطع                                                 شماره 609

حل جدول 608

عمــودی افقــی  
۱- شــلیل- شکســته و لهیده۲- کاالي 
دست نخورده- آلبومي از مانی رهنما- جوانمرد3- 
خنک کننده برقي- ترش و شیرین- مزاحمت و 
رنج و گرفتاري4- پر و لبریز- بزرگتر- رســم و 
سنت۵- ابزار اضافی احتیاطي- بي خطر- نقاش 
و مصور6- عبادت ماه مبارک رمضان- بیمار و 
رنجور- بهره و نفع۷- از حشرات- نوعي بستني- 
تا زماني که۸- از مرکبات ترش و شیرین- همراه 
کت مي پوشند- سوغات زمستان!9- خط فرضي 
زمین- نوعي بســتني- پهلوان۱۰- تشنگي- 
شهرنشیني- مرکز استان مازندران۱۱- صفت 
سیب زمیني- آسان- مقابل تند۱۲- خاکستر- از 
ماه هاي رومي- مشابه۱3- برگه ها- خانه شعري- 
سیاهرگ۱4- بعید- در خطاب به پادشاه چنین 
مي گفتند- نشــانه مفعولي۱۵- مخزن آب در 

موتور- مجموعه ستارگان

۱- خودروي مسافربري- کمیسر- مروارید۲- چند آواي موسیقي با فاصله هاي معین- از وسایل حمام- 
پناهگاه3- قشون- قصه هاي موزون عامیانه- نبرد و رزم4- از درختان- از سازنده هاي اتوبوس- ماه کامل۵- 
کام معتبر- کاشف الکل- آینده- همراه خانم6- سبزي پیچ در پیچ- زیبارو- نگهباني۷- نقشه کوچک 
از چیزي- ناپاکي- نوعي حلوا۸- نوعي قالي با پرزهاي بلند و بافت درشت- سرآغاز کتاب یا نامه- شهري 
در اســتان زنجان9- مقابل زیر- الماس تراشیده- زود و فوري۱۰- محاکمه- از خنده مي روند!- درخت 
انگور۱۱- کوه بلند- درد و رنج- گل شــهیدان- پایمال شده۱۲- برپا کردني صیاد- دربند و گرفتار- از 
گونه های ماهی ساردین۱3- تشکر فرانسوي- سرشوي گیاهي- سرتاسر و تمامي۱4- کمک- بدهکار- 

واحد پول نیجریه۱۵- اثر پا- لباف- مروارید دهان
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

مهشید  رابطیان
روانپزشک 

گلبن  سهراب
عضو هیات علمی  دانشگاه

 نوجوانی، مرحله  گذر از کودکی به بزرگسالی 
اســت، بدین معنا که کودکی که تا دیروز همه 
گوش  بــه  فرمان او بودند، ناگهــان با قوانین و 
محدودیت های دنیای بزرگساالن مواجه می شود 
و به طور طبیعی در مواجهه با مسائل ناخوشایند 
طغیان  می کند، اما اگر این خشم کنترل  نشود 
و یا با عائمی دیگر همراه باشد، هشداری برای 
ابتا به اختال افسردگی است. زمانی که جوانی 
گرفتار مشکات خودخواســته و یا ناخواسته 
می شــود و یا در نهایت دســت به خودکشی 
می زند حتما در دوره نوجوانی دست به گریبان 
یکی از حاالت ناامیدی، پریشانی، عصبانیت یا 
پرخاشگری، گریه  مداوم، دوری کردن از خانواده 
و دوســتان، بی عاقگی به فعالیت های روزمره، 
عملکرد ضعیف در مدرسه، تغییر در عادت  خورد 
و خوراک، بی قراری و بی حوصلگی، احســاس 
گناه و بی ارزش بودن، نداشتن انگیزه، خستگی 
و کمبــود انرژی، عدم تمرکــز، درد بی دلیل و 
فکرکردن به مرگ و خودکشــی بوده است که 
این عائم نشانه های بروز اختال افسردگی در 
نوجوانان به شــمار می رود.کمک به فرد یا افراد 
افسرده کار آسان و ساده  ای نخواهد بود، فردی 
که به این اختال مبتاشــده غمگین به نظر 
نمی رسد، بنابراین در تشخیص این مساله باید 
مجموعه  عائم مطرح شــده را درنظر گرفت.

اختال افسردگی با توجه به پیش زمینه هایی 
که اعام شــد به خودی خود بهبود نمی یابد و 
حتی امکان تشــدید آن نیز وجود دارد از این رو 
در صورت شناخت عائم و نشانه های افسردگی 
کــه می تواند زندگی یک نوجــوان را مختل و 
یا به احتماِل زیاد به ســمت خودکشی سوق 
دهد،  مراجعه به متخصص روانپزشک می تواند 
کارساز باشد.اختال افســردگی ممکن است 
به دالیل مختلفی مثل ترکیبات شیمیایی مغز، 
هورمون ها، رفتارهای ارثی، آســیب های دوران 
کودکــی و یادگیری الگوهای تفکر منفی روی 
دهد،  وجود زمینه هــای خانوادگی و از طرفی 
مشــکاتی که اثر منفی بر عزت نفس نوجوان 
خواهد گذاشت، خشونت های فیزیکی و جسمی، 
ابتا به مشکات سامت روان از جمله اختال 
دوقطبی، بیماری های مزمن از جمله سرطان و 
دیابت و در نهایت مصرف موادمخدر، به عنوان 
عوامل مخاطره آمیز و ریشه و پیش زمینه ابتا به 
افسردگی در بین نوجوانان به  شمار می رود.برای 
اینکه بتوان یک خانواده ســالم و شاداب داشت 
ضمن کوتاه کــردن فاصله ها، همواره دلخوری ، 
نگرانی و یا دوست داشتن ها را به موقع با یکدیگر 
و بــا »کام« مطرح کنید، نه با »رفتار«، زیرا از 
کام همان برداشت می شود که می گویید، ولی از 

رفتار هزاران برداشت متفاوت می توان کرد.

عالئم افسردگی نوجوانان 

 

تاثیر فوق العاده زنجبیل در کاهش وزن
اینفوگرافیک: آرمان/ طال امیری

زنجبیل از جمله گیاهان بسیار مفیدی است که اگر خواص جادویی آن را بدانید حتما آن را در برنامه غذایی خود می گنجانید. زنجبیل از جمله گیاهان دارویی 
بسیار مفیدی است که خواص درمانی فراوانی دارد؛ این گیاه عالوه بر تاثیر فوق العاده ای که در درمان برخی از بیماری ها دارد، می تواند به طور کلی هم در عملکرد 

بهتر بدن موثر باشد؛ در ادامه برخی از فواید این گیاه ارائه شده است تا آن را در برنامه غذایی خود بگنجانید.

خاصیت ضد اسیدی 
نامطبوع معده  رفاکس اســید های 
ممکن است هر زمان در بدن شما رخ دهد، 
که مصرف منظم زنجبیل، می تواند تا حد 
زیادی تاثیر آنها را کاهش دهد. موادفعال 
موجود در زنجبیل در دارو های رفاکس 
اسید هم یافت می شود، از این رو زنجبیل 
یکــی از ایمن ترین راه هــای درمانی این 
بیماری است.عاوه بر این، مصرف منظم 
این گیاه، شــما را در کل از این شــرایط 
محافظت می کند. نوشــیدن روزانه یک 
فنجان چای زنجبیل می تواند تا حد زیادی 

از بروز رفاکس معده جلوگیری کند.

کاهش وزن 
با افزایش شیوع چاقی، کاهش وزن 
از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت. 
افــراد زیادی تاکنون برای کاهش وزن، 
رژیم های بســیاری را امتحان کرده اند، 
اما به آن نتیجه دلخواه نرســیده اند؛ و 
اگر به دنبال کاهش وزن هستید حتما 
زنجبیل را در رژیم غذایی خود بگنجانید. 
زنجبیل یک روش عالی برای فعال کردن 
مجدد متابولیسم بدن است تا بتوانید به 
شــکل عادی برگردید؛ و شرایط ثابتی 
برای شما ایجاد می کند تا کالری اضافی 

نسوزانید.

مبارزه با سرطان 
محققان تایید کرده اند که زنجبیل 
یک داروی موثر برای مبارزه با سلول های 
سرطانی تخمدان اســت. در مقایسه 
با دارو های شــیمی درمانی مبتنی بر 
پاتین که برای بیماران مبتا به سرطان 
تخمدان تجویز می شــود، این گیاه در 
کشتن سلول های سرطانی سریعتر و 

بسیار مطمئن عمل می کند. 

بهبود  هضم 
زمانــی کــه از خــوص زنجبیل 
صحبت به میــان می آید، نمی توان 
تاثیــرات آن بــر دســتگاه گوارش 
 را نادیــده گرفــت. بــرای افرادی 
که اغلب از ناراحتی گوارشــی رنج 
می برند، زنجبیل یک درمان مناسب 
اســت و باید در برنامه روزمره آنها 

قرار گیرد.

خاصیت ضد التهابی 
برای افرادی که از التهاب مفاصل رنج 
می برند، زنجبیل راه حل مناسبی است. 
ماده موجود در زنجبیل، دارای خواص 
ضدالتهابی است که باعث کاهش درد 
و ناراحتی در مفاصل و بهبود عملکرد 
کلی آنها می شود، بنابراین مصرف تنها 
 بخش کوچکی از آن در یک وعده غذایی 

کافی است.

پایان دادن به سردرد
سردرد ها اغلب اتفاق می افتند. این 
بیماری شایع ترین بیماری است و افراد 
معموال برای دریافت تسکین فوری از این 
بیماری به دنبال دارو هستند. باید بگوییم 
که یک روش بهتر و غیرپزشکی برای 
خاتمه دادن به ســردرد ها وجود دارد؛ 
مصرف روزانه زنجبیل می تواند به طور 

کلی از سردرد جلوگیری کند.



اشـرف غنـی در کنفرانـس قلـب آسـیا گفـت: 
افغانسـتان بـرای تامیـن امنیـت و برقـراری صلح به 
هماهنگـی و پشـتیبانی کامل منطقـه و بین الملل 
نیاز دارد. اشـرف غنـی، رئیس جمهور افغانسـتان که 
روز گذشته برای شرکت در هشـتمین نشست وزرای 
امور خارجه »قلب آسـیا« موسـوم به روند اسـتانبول 
به ترکیه سـفر کرده اسـت، بـه سـخنرانی پرداخت. 
غنـی کـه در ابتـدای ایـن کنفرانـس سـخنان خود 
را آغاز کـرد، گفت: افغانسـتان مسـیر اصلـی انتقال 
انرژی بوده اسـت. ما در یک قدمی اثبات این مسـاله 

هسـتیم که این کشـور قـادر اسـت انـرژی را از مرکز 
به جنوب آسـیا منتقـل کنـد. وی افزود: افغانسـتان 
بهترین مـکان بـرای اسـتفاده از انرژی هـای نوظهور 
اسـت. رئیس جمهـور افغانسـتان همچنیـن اظهار 
داشـت: تروریسـم در افغانسـتان موضوع بین المللی 
بوده و برای مبـارزه با آن نیازمند همـکاری منطقه ای 
هسـتیم. غنـی بـا اشـاره بـه انجـام عملیات هـای 
گسـترده در افغانسـتان گفت: 96 درصد عملیات ها 
در این کشـور از سـوی نیروهـای امنیتی این کشـور 
انجام می شـود و ما بـه مبارزه با فسـاد در این کشـور 

متعهد هستیم. در هشت ماه گذشته تمام نیروهای 
نظامی ما از حالت دفاعی بـه حالت تهاجمی تبدیل 
شـده اند. وی با بیان اینکه طی دو سـال گذشته تمام 
اقشار مختلف افغانسـتان یکصدا فریاد صلح خواهی 
سـر داده اند، خاطرنشـان کـرد: حکومت افغانسـتان 
به دنبـال خودکفایـی بـوده و حضـور جوانـان و زنان 
در نهادهـای دولتـی نمونـه ای از تغییـرات اسـت. 
رئیس جمهـور افغانسـتان بـا اشـاره بـه طـرح هفت 
ماده ای صلـح از سـوی دولـت این کشـور، ادامـه داد: 
در این طرح پیشـنهادات مـردم افغانسـتان و جامعه 

جهانـی در نظر گرفته شـده اسـت. غنـی همچنین 
از تالش هـای ازبکسـتان، چین، روسـیه و عربسـتان 
برای برقـراری صلح در افغانسـتان قدردانی کـرد. وی 
ضمـن قدردانی از زنـان افغان بـرای حضـور در جرگه 
مشـورتی صلـح تاکیـد کـرد کـه افغانسـتان به یک 
جرگـه کوچـک نیـاز دارد. رئیس جمهور افغانسـتان 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفت: مبـارزات 
ما بـرای مقابلـه بـا مواد مخدر بسـیار پیچیـده بوده 
اسـت. در ایـن میـان ایـران و روسـیه از قاچـاق مـواد 
مخدر رنـج می برند. غنـی تصریح کرد: در سـپتامبر 
سـال 2019، عاصم عمـر، رهبر القاعـده، در عملیاتی 
در هلمند کشـته شـد و تمامی افـراد آن، که اسـیر و 
کشته شـدند از اتباع بیگانه از جمله پاکستان بودند. 
وی همچنین با اشـاره به کشـته شـدن یک پزشـک 
ژاپنـی در افغانسـتان گفـت: دکتـر ناکامـورا زندگی 
حدود یـک میلیـون افغـان را دگرگون سـاخت. غنی 
در هشـتمین کنفرانس قلـب آسـیا در ترکیه گفت: 
تهدیـدات این دهـه از تروریسـم، تجـارت غیرقانونی 
بین المللـی بـا مواد مخـدر، جنایتـکاری و مخالفـت 
سیاسـی مسـلحانه اسـت که همه اینهـا دارای ابعاد 
فراملی و همچنین ملی اسـت. وی ادامـه داد: تحقق 
چشـم انداز افغانسـتان بـرای تبدیـل شـدن بـه یک 
محور آسـیا )قطب( تـا حد زیادی به سـایر کشـورها 
بسـتگی دارد. رئیس جمهـور افغانسـتان همچنین 
خاطرنشـان کرد: افغانسـتان نقش مهمی در رویکرد 
مشـترک منطقه ای برای حفاظت از محیط زیسـت و 
بهره برداری از انـرژی تجدیدپذیـر دارد. غنی گفت: ما 
در تالش هستیم به خودکفایی برسـیم و درآمد خود 
را در سـال های اخیـر افزایش داده ایـم. وی همچنین 
درباره توافـق با طالبان نیـز تاکید کرد: دسـتیابی به 
توافـق در مـورد یـک روند هماهنـگ به پشـتیبانی 
منطقه ای و بین المللـی به رهبری دولت افغانسـتان 

نیـاز دارد.
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گـــزارش روز
ادامه بن بست انتخاباتی 

و تظاهرات اعتراضی در افغانستان
نزدیک بـه دو و نیم مـاه از رای گیـری چهارمیـن دوره انتخابات 
ریاسـت جمهوری افغانسـتان می گـذرد بـا ایـن وجـود بن بسـت 
اعالم نتایج همچنـان ادامـه دارد و آخرین نشسـت بـرای حل این 
بحران نیـز بـا اعتـراض نامزدهـا و بـدون نتیجه بـه پایان رسـید. 
کمیسیون انتخابات افغانستان روز یکشـنبه نشستی را با حضور 
نامزدهای انتخابـات ریاسـت جمهوری، ناظران انتخاباتـی، احزاب، 
جامعه مدنی، سـفیران کشـورهای خارجی و نماینده سازمان ملل 
متحـد در کابل بـرای بیرون رفـت از بن بسـت کنونی برگـزار کرد 
کـه ایـن نشسـت پـس از چنـد سـاعت گفت وگـو بیـن طرف ها 

بدون نتیجـه پایـان یافت.
   بن بستی که شکسته نشد

کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان ایـن نشسـت را بـا هـدف 
شفاف سـازی عنـوان کـرد و گفـت کـه پیرامـون موضوعـات 
چالش برانگیز و نحوه عملکرد کمیسـیون اطالعـات ارائه خواهد کرد 
و نامزدان معتـرض حضور در چنین نشسـتی  را تنها مقید به حضور 
نمایندگان سـازمان ملل متحد برای رفع بن بسـت اعالم کرده بودند. 
حواعلم نورسـتانی، رئیس کمیسـیون انتخابات در آغاز این نشست 
ضمن ارائه اطالعات دربـاره روند کاری کمیسـیون از نامزدان معترض 
خواسـت که به آنهـا اجازه دهـد رونـد بازشـماری آرا در هفت اسـتان 
باقـی مانده تکمیـل شـود. وی تأکید کرد کـه آرای بیومتریک شـده 
برای کمیسـیون خط قرمز اسـت و آنها وظیفـه خـود را بی طرفانه و 
صادقانه انجـام داده اند. اما مشـکل اصلی ۳00 هزار رای اسـت که تیم 
ثبـات و همگرایـی آن را تقلبـی خوانـده و از کمیسـیون می خواهد 
بدون درنـگ آن را باطل اعـالم کند اما کمیسـیون این خواسـته آنها 
را رد کرده و خواهان بررسـی آن اسـت. محمد حنیف دانشیار، یکی از 
اعضای کمیسـیون انتخابات افغانستان تاکید داشـت که بازشماری 
و بررسـی آرا از طـرف کمیسـیون کار قانونـی بـوده و آنهـا براسـاس 
قانون حـق دارنـد آرای  مراکز مشـکوک را بازشـماری و بررسـی کند. 
اسـدا... سـعادتی، معـاون تیـم ثبـات و همگرایی امـا تاکید داشـت 
کـه ۳00 هـزار رای مورد اختـالف در دسـتگاه بیومتریک ثبت نشـده 
و خارج از زمـان آغاز و پایان انتخابات اسـتفاده شـده اسـت. سـخنان 
سـعادتی در جریان بحث چنـد بار قطع شـد و وی نیز کمیسـیون را 
متهم کـرد کـه می خواهد تقلب را به کرسـی بنشـاند. سـرانجام وی 
با اعتـراض نشسـت را ترک کـرد و به کمیسـیون هشـدار داد که این 
عملکرد آنها پیامد سنگینی خواهد داشـت. محمد حنیف دانشیار، 
عضو کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در این بـاره گفت: »مـا مجبور 
هسـتیم در یـک چارچوب حقوقـی از قبـل تعیین شـده کار کنیم. 
ممکن اسـت حاال نظراتی پیدا شـود که در راسـتای بهبود انتخابات 
باشـد، اما در ایـن مقطع زمانـی ممکن نیسـت که ما نظـرات جدید 
را شـامل پروسـه انتخابات کنیم.« شـماری از دسـته های انتخاباتی، 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را به نقـض قانـون انتخابـات متهم 
کردند. این نشسـت بـا تنش هـای لفظی میـان اعضای کمیسـیون 
و شـماری از نماینـدگان نامـزدان انتخابـات همـراه شـد و سـرانجام 
نمایندگان تیم عبدا... عبدا... دالیل مطرح شـده از سـوی کمیسیون 
انتخابـات را خـالف قانـون خواندنـد و ایـن جلسـه را تـرک کردنـد. 
نماینـده تیم دولت سـاز به رهبـری محمد اشـرف غنی تیـم ثبات و 
همگرایـی را متهم کرد کـه رونـد انتخابات افغانسـتان را بـه گروگان 
گرفتـه و بـا زورگویی می خواهـد قانـون و مسـیز انتخابـات را به نفع 
خود تغییر دهد. داود سـطان  زوی، از کمیسـیون انتخابات خواسـت 
که نتایـج ابتدایـی را اعـالم کنـد و آنهایی کـه نتیجـه را نمی پذیرند 
به کمیسـیون رسـیدگی به شـکایات انتخاباتی ارجاع دهد. در عین 
حال تظاهرات تیم ثبـات و همگرایی علیه کمیسـیون انتخابات که 
آنهـا را متهم بـه حمایـت از تیم دولت سـاز می کنـد، در اسـتان های 
مختلف افغانسـتان ادامه دارد.  آنان دیروز در اسـتان های »سمنگان« 
و »هـرات« تظاهرات کـرده و از کمیسـیون انتخابات خواسـتند ۳00 

هـزار رای غیربیومتریک شـده را باطل اعـالم کنند.
  سنا خواستار اعالم نتیجه انتخابات شد

مجلس سـنای افغانسـتان اما بـه کمیسـیون انتخابات هشـدار 
داده اسـت که اگر نتیجه انتخابـات را در زودترین فرصـت اعالم نکند 
کشـور با بحـران بزرگی مواجـه خواهد شـد. گاللـی اکبـری، یکی از 
سـناتوران افغـان روز گذشـته در نشسـت علنـی مجلـس گفت که 
تاخیر در اعـالم نتایج انتخابـات، نگرانی شـهروندان افغانسـتان را در 
پی داشـته و کمیسـیون اگر نتایـج اولیـه را اعالم کند تظاهـرات نیز 
پایان خواهد یافـت. رحمت ا... اچکزی، سـناتور دیگر مجلس سـنای 
افغانسـتان از کیمسـیون انتخابات خواسـت که بـا بی طرفی کامل 
کار خـود را نهایـی کـرده و نتیجـه را اعـالم کنـد. محمد اکبـری نیز 
تاکیـد کرد که کمیسـیون بایـد مطابق قانـون وظیفه خـود را انجام 
داده و بـه بحران انتخاباتی پایـان دهد. در این وضعیـت همه طرف ها 
خواهان اعالم نتایج انتخابات ریاسـت جمهوری نیسـتند. شـماری از 
نامزدان بـه اعالم نتیجـه اعتماد نداشـته و خواسـتار لغـو انتخابات و 

تشـکیل دولت مشـارکتی هستند. 
    ایجاد دولت مشارکتی خواست برخی گروه ها

گلبدیـن حکمتیـار، رهبـر حـزب اسـالمی و یکـی از نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان تاکیـد می کنـد کـه برای 
انتخابـات شـفاف و پیش برد رونـد صلح بـه ایجاد دولت مشـارکتی 
یا موقت نیـاز اسـت. حکمتیار دولـت کنونـی افغانسـتان را عامل 
تـداوم جنگ و مانـع صلـح خوانـده و تاکید کرده اسـت که بـا دوام 
حکومـت کنونـی صلـح ناممکـن خواهـد بـود. وی در جمعـی از 
هـواداران خـود در کابل گفت: اگـر انتخابات بـه دور دوم بـرود بهتر 
اسـت یا اینکه به طـور کامـل باطل اعالم شـود امـا بـرای انتخابات 
بعـدی نیاز بـه ایجـاد دولـت موقـت خواهد بـود. شـورای نامـزدان 
انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان نیز در 12 آذر ماه نشسـتی 
در کابل برگزار کرده و خواسـتار ایجاد دولت مشارکتی شدند. احمد 
ولی مسـعود، از اعضای شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
افغانستان در این نشسـت گفته بود: کمیسـیون انتخابات توانایی 
تفکیک آرای پاک و مخـدوش را ندارد و نمی توانـد چالش انتخابات 
را رفع کنـد. وی پیشـنهاد کرده بود کـه  تمام نیروهای سیاسـی در 
یـک دولـت مشـارکتی حضـور داشـته باشـند و اجماع سیاسـی را 
به وجود آورنـد تا منجر بـه روند صلح در این کشـور شـود. مرادعلی 
مراد نیز در این نشسـت خواسـتار ایجاد دولت موقت شـده و تاکید 
کرده بود که انتخابات ریاسـت جمهوری با تقلـب و جانبداری، برنده 
نخواهد داشـت. شـهاب حکیمی، یکی دیگـر از نامـزدان انتخابات 
ریاست جمهوری ششـم مهرماه افغانسـتان هم در این زمینه گفت: 
تنها دولـت مشـارکتی و فراگیر می تواند بحـران را رفـع و روند صلح 
را مدیریت کنـد. اما ریاسـت جمهوری افغانسـتان در واکنش به این 
خواسـت شـورای نامزدان گفت کـه ایجـاد دولت مشـارکتی خالف 
قانـون اساسـی اسـت و ایـن کار در هیـچ صـورت عملـی نخواهـد 
بـود. در چهارمیـن دوره  انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان در 
ششـم مهـر مـاه امسـال 1۵ نامـزد از جملـه محمـد اشـرف غنی، 
رئیس جمهور کنونـی این کشـور و عبدا... عبـدا...، رئیـس اجرایی 
افغانسـتان به عنوان رقبـای اصلی با یکدیگـر به رقابـت پرداختند 
امـا تاکنون بـه دلیـل بـروز چالش هـای مختلـف فنی و سیاسـی 

نتیجه آن اعالم نشـده اسـت.  

وزیـر دفـاع روسـیه اعـالم کـرد کـه کشـورش 
نیـروی هسـته ای سـه گانه خـود را تقویت کـرده با 
ایـن وجـود افزایـش توانمنـدی آن را در برنامـه کار 
خود قرار داده اسـت. سـرگئی شـایگو روز دوشـنبه 
در جمـع مقام هـای نظامـی ارشـد روسـیه گفـت: 
نوسـازی و تجهیـز نـاوگان هواپیماهـای دورپـرواز 
روسـیه بـه هواپیماهـای جدیـد، بخـش هوایـی 
سـه گانه هسـته ای را تقویت کـرده اسـت.وی ادامه 
داد: در سـال جـاری کارخانه هواپیماسـازی توپولف، 
هواپیماهای راهبردی توپولف-9۵ام.اس را نوسـازی 
و بـه تجهیـزات جدیـد مجهـز کـرده و بخش هـای 
الکترونیکی و ناوبری هوایی فرسـوده این هواپیماها 
را تعویـض کرده اسـت. وزیـر دفاع روسـیه افـزود: به 
این ترتیب در نـاوگان هواپیماهای دورپرواز روسـیه، 
تعـداد هواپیماهـای قابـل پـرواز و اسـتفاده افزایش 
یافتـه است.سـه گانه هسـته ای روسـیه شـامل 
موشـک های زمیـن پایـه قابل حمـل کالهک های 
هسـته ای، ناوهای مجهز به سـالح های هسـته ای و 
هواپیماهای مجهز به موشـک های هسته ای است.  
شـایگو در ادامه سـخنان خـود در جمـع مقام های 
نظامـی دسـتور افزایـش تعـداد ناوهـای مجهـز به 
موشـک های بالدار کالیبر و سـیرکون را صـادر کرد.  
وی همچنیـن بـر لـزوم افزایـش تعـداد پهپادهای 
تهاجمی و تسـلیحات بدون خدمه سـاخته شده با 
فناوری های پیشـرفته شد. گفتنی اسـت روسیه در 

چارچوب آمادگی سـه گانه هسـته ای خود هرسـال 
به طـور منظـم رزمایـش برگـزار می کنـد. آخریـن 
رزمایـش سـه گانه هسـته ای روز 26 مهر مـاه برگزار 
شـد و در چارچـوب رزمایـش فرماندهـی و سـتادی  
چندین موشـک بالسـتیکی و بالـدار از زمیـن، دریا 
و هـوا پرتاب کـرد تا سـه گانه هسـته ای پهناورترین 
کشـور جهـان مـورد آزمایـش قـرار گرفـت. ایـن 
رزمایـش فرماندهی و سـتادی بـا نام »گـروم2019« 
برگـزار شـد و در بخـش اصلـی آن موشـک های 
بالسـتیکی و کـروز اسـکندر-ام )بـا حداکثـر بـرد 
۴00 کیلومتـر( و موشـک های قاره پیمای یـارس از 
سـکوهای زمینـی در میدان هـای نظامـی جنوب 
و شـرق روسـیه پرتـاب شـد. در بخش دریایـی این 
رزمایش نیز موشـک های بالدار کالیبـر )با حداکثر 
بـرد دو هـزار کیلومتـر( از ناوهـا و زیردریایی هـای 
اتمی در دریای بارنتس در شـمال غرب روسیه و در 
دریای خـزر پرتاب شـدند. بمب افکن هـای دورپرواز 
توپولـوف- 9۵ام.اس نیـز موشـک هایی را از هـوا 
پرتاب کردند. بر اسـاس گزارش وزارت دفاع روسـیه، 
موشـک های پرتـاب شـده بـا موفقیـت بـه اهداف 
تعیین شـده اصابت کردند. در رزمایش گروم-2019 
، 12هزار نیروی نظامی روسـیه، 21۳ سـکوی پرتاب 
موشـک و 10۵ هواپیمـا از جملـه بمب افکن هـای 
توپولـوف-9۵ام.اس و 1۵ نـاو و نیـز ۳10 دسـتگاه 

تسلیحات سـنگین شـرکت داشـته اند.

روسیه سه گانه هسته ای خود را تقویت کرد
پاسـخ  در  بیانیـه ای  در  کره شـمالی 
بـه تهدیـد اخیـر رئیس جمهـور آمریـکا 
علیـه پیونگ یانـگ ترامـپ را پیرمـردی 
دمدمی مـزاج خوانـد و تاکیـد کـرد کـه 
پیونگ یانـگ چیـزی بـرای از دسـت دادن 
نـدارد. بـه گـزارش فـارس، کره شـمالی در 
واکنـش بـه اظهـارات اخیـر دونالـد ترامـپ، 
رئیس جمهـور آمریـکا تاکیـد کـرد کـه 
پیونگ یانـگ چیـزی بـرای از دسـت دادن 
نـدارد. خبرگـزرای رسـمی کره شـمالی روز 
دوشـنبه بـا انتشـار بیانیـه ای از کیـم یونگ 
چول، رئیـس کمیته صلح آسیا-پاسـیفیک 
در این کشور ترامپ را »پیرمردی بی مالحظه 
و دمدمی مـزاج« خوانـده و گفتـه اسـت کـه 
کیم جونـگ اون، رهبـر کره شـمالی تا کنون 
عبـارات تحریـک آمیـزی علیـه ترامـپ 
نداشـته اسـت امـا اکنـون درک وی از ترامپ 
ممکـن اسـت تغییـر کنـد. در ادامـه ایـن 
بیانیـه آمـده اسـت: او )ترامـپ( بایـد درک 
کنـد کـه فریبـکاری و دورویـی وی بـرای مـا 
غیرطبیعـی و غیرواقعـی اسـت؛ چـرا که ما 
چیـزی بـرای از دسـت دادن نداریـم. دونالـد 
ترامـپ، رئیس جمهـور آمریـکا روز یکشـنبه 
بـا اشـاره بـه ادعـای احتمـال دخالـت کـره 
شـمالی در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 

آینـده آمریـکا، بـه تهدید کیـم جونـگ اون، 
رهبـر کره شـمالی پرداخـت و گفـت اگـر 
پیونگ یانـگ رفتـاری »خصمانـه« داشـته 
باشـد، »همـه  چیـز« را از دسـت می دهـد. 
وی در توییتـر نوشـته بـود: کیم جونـگ اون 
فوق العـاده باهـوش اسـت و ]می دانـد[ اگـر 
خصمانه رفتار کنـد، خیلی چیزهـا، در واقع 
همـه چیـزش را، از دسـت می دهـد. او با من 
در سـنگاپور توافـق قدرتمنـدی بـرای خلـع 
سـالح اتمی امضا کـرد. او نمی خواهـد روابط 
ویژه خود بـا رئیس جمهور ایـاالت متحده را از 
دسـت بدهد یا در انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحـده در ماه نوامبـر مداخله کند. در 
حالی که ترامـپ انتظار داشـت گفت وگوهای 
مربوط بـه خلع سـالح اتمی میان واشـنگتن 
و پیونگ یانـگ دوبـاره آغـاز شـود و بـه نتایج 
ملموسـی برسـی مجموعـه ای از عوامل طی 
ماههای گذشـته باعث تشـدید دوبـاره تنش 
در روابط دو کشـور شـده اسـت. کره شـمالی 
طـی ماه هـای گذشـته آمریـکا را بـه ادامـه 
رویکـرد خصمانـه خـود علیـه ایـن کشـور و 
به بن بسـت کشـاندن مذاکرات متهـم کرده 
اسـت. رهبـر کره شـمالی قـرار اسـت روز اول 
ژانویـه 2020 نیز به مناسـبت آغاز سـال نوی 

میـالدی سـخنرانی کنـد. 

کره شمالی ترامپ را »پیرمرد دمدمی مزاج« خواند

گائـو فنـگ، سـخنگوی وزارت بازرگانی چیـن اعالم 
کـرد امضـای توافـق اولیـه بـرای حـل مناقشـه بـزرگ 
تجاری با آمریکا منوط به کاهش تعرفه هاسـت. گائو روز 
دوشـنبه در مصاحبه مطبوعاتـی در پکن افـزود: اگر دو 
کشـور بتوانند بر سـر حل اختالفات و امضای توافقنامه 
اولیه به توافق برسـند، شـرط آن، این اسـت که تعرفه ها 
کاهش یابـد. در این راسـتا رایزنی های مسـتمری میان 
دو کشـور برای رسـیدن به توافق تجاری در جریان است. 
رئیس جمهـوری آمریکا در چند روز گذشـته دسـت کم 
دوبـار اعـالم کرده اسـت کـه اگـر دو کشـور نتواننـد به 
توافـق مقدماتـی مرحلـه اول دسـت یابند، تعرفـه روی 
کاالهای وارداتی از چیـن را افزایش خواهـد داد. او تاکید 
کرد الزم اسـت دو کشـور از این مرحله عبور کنند و باید 
به یـک توافق مقدماتی دسـت پیـدا کننـد در غیر این 

صـورت تعرفه روی کاالهای چینی بیشـتر خواهد شـد. 
دو کشـور نزدیـک به 1۷ ماه اسـت کـه درگیر یـک نبرد 
تجاری بـزرگ هسـتند که بـه جنـگ تعرفه ها شـهرت 
پیـدا کـرده اسـت و متقابـال میلیاردهـا دالر از کاالهای 
یکدیگر را مورد تعرفه های سـنگین قـرار داده اند. آمریکا 
در مـاه اکتبر قرار بود بخشـی از تعرفه هـای 2۵ درصدی 
روی 2۵0 میلیـارد دالر کاالی چینـی را بـه ۳0 درصـد 
افزایش دهـد؛ اما بـا توجه به قـول چین بـرای خرید ۵0 
میلیارد دالر محصـوالت کشـاورزی از ایـن کار خودداری 
کـرد. با ایـن وصف بـه نظـر می رسـد اختالفـات عدیده 
میان آنهـا باعـث شـده اسـت به رغـم مذاکراتی کـه دو 
طرف بارهـا انجام داده انـد نتوانند بـرای توافق مقدماتی 
به موافقت کامل دسـت پیدا کنند. توئیت هـای ترامپ 
نشـان می دهد مناقشـات تجاری میان طرفیـن نه تنها 

حل نشـده اسـت بلکه دو طرف نتوانسـته اند به توافقی 
مقدماتی نیز دسـت پیدا کننـد. اگر شـرایط به همین 
منوال ادامـه پیدا کنـد ترامپ نزدیـک بـه 160 میلیارد 
دالر دیگـر از کاالهـای وارداتـی چیـن را در ماه دسـامبر 
مشـمول تعرفه خواهد کـرد. رایزنی ها میـان طرفین در 
جریان اسـت اما معلوم نیسـت که دو کشـور چه زمانی 
و در چه مکانی می توانند سـند توافـق مقدماتی را امضا 
کنند. ترامپ اما می گویـد که چینی ها بایـد به توافقی 
که من مایل هسـتم تـن بدهند و اگـر ایـن کار را نکنند 
تعرفه هـا را افزایـش خواهـم داد و حتـی ایـن افزایش از 
قبل بیشـتر خواهد بود. البته ویلبـر راس، وزیر بازرگانی 
آمریکا تالش کرده اسـت تا اندازه ای تهدیدهـا را فروکش 
کند و گفته اسـت اطمینان دارد توافق به دسـت خواهد 
آمـد. شـرکت تحقیقاتی پالیسـی ادوایـزر در گزارشـی 

آورده اسـت کـه فصـول تعطیـالت در غـرب و در چین 
نزدیـک اسـت و ایـن امـر می توانـد بـرای آنهـا چنـدان 
خوشایند نباشـد. این موسسه خاطر نشـان کرده است 
اگر تعطیالت فرا برسـد آن زمان برای دو کشـور سـخت 
اسـت که بخواهنـد زمانی بـرای امضـای توافق بـا دیدار 
رئیسـان جمهوری دو کشـور تعیین کنند.سیسی جو، 
خبرنـگار هنگ کنگـی هم گفته اسـت معلوم نیسـت 
توافـق چـه زمانـی امضـا می شـود امـا بعیـد نیسـت 
موضـوع بـه ژانویه سـال آینـده میالدی کشـیده شـود. 
گزارش ها حاکی اسـت کـه تصویـب قوانیـن و لوایحی 
در کنگـره و دولـت آمریکا دربـاره وضعیـت هنگ کنگ 
و منطقـه خودمختار سـین کیانـگ بدجـوری چین را 
خشـمگین کرده اسـت و احتماال این موضـوع به تدریج 

بر مذاکـرات تجـاری آنها نیز سـایه افکنده اسـت.

چین توافق اولیه با آمریکا را منوط به کاهش تعرفه ها کرد

کنــد وکـــاو
دموکرات ها  مطمئن  از موفقیت 
تالش ها  برای  استیضاح  ترامپ

کمیته قضایی مجلـس نمایندگان در حالـی خود را 
برای جلسـه اسـتماع دیگری آمـاده می کند کـه رئیس 
این کمیته از موثـر و نتیجه بخـش بودن تالش هـا برای 
اسـتیضاح دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـوری آمریکا خبر 
داده اسـت.تارنمای شـبکه سـی ان ان )دوشـنبه 1۸ آذر( 
گـزارش داد: در حالی  که انتظـار می رود رای گیـری برای 
اسـتیضاح هرچـه سـریع تر و در ایـن هفتـه در کمیتـه 
قضایـی مجلـس نماینـدگان صـورت گیرد، یـک منبع 
خبری به این شـبکه گفتـه، جرالد لوئیس ندلـر، رئیس 
این کمیتـه دیـروز )1۷ آذرماه( اظهار داشـته اسـت تنها 
شـواهد و مدارک مربوط به اوکراین »نمونـه ای« از مواردی 
است که شـخص رئیس جمهوری مرتکب آن شده است. 
بنابر ایـن گـزارش، ندلر دیـروز در گفت وگو با این شـبکه 
خبری بـا خوش بینی از تالش هـا در زمینه نتیجه بخش 
بـودن اسـتیضاح ترامپ گفتـه بـود، دموکرات ها بر سـر 
اسـتیضاح ترامپ متحد و یکپارچه انـد و چنانچه پرونده 
ترامـپ بـه دادگاهـی ارائـه شـود، در مـدت سـه دقیقه، 
مجرم شناخته خواهد شد.سـی ان ان در ادامه گزارش داد: 
با این وجود ندلر تعهـدی درباره ضمیمه کـردن و افزودن 
پرونده تحقیقـات رابـرت مولر )تحقیـق دربـاره مداخله 
روسـیه در انتخابـات 2016 به نفـع ترامپ( را به بخشـی 
از موضوع اسـتیضاح - که ترامـپ در آن متهم بـه مانع از 
اجرای عدالت شـده - نداد. رئیس کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان آمریکا به این شـبکه تلویزیونی گفت: شواهد 
مهم و مسـتقیمی در دسـت اسـت؛ زمانی که شـخص 
رئیس جمهوری به همـه بخش های اجرایـی دولت خود 
دسـتور عدم همکاری با کنگره بر سـر مسـاله استیضاح  
را می دهد به ایـن دلیل که شـواهد کافـی در اختیارمان  
قـرار نگیـرد، بنابراین در شـان یـک رئیس جمهـوری یا 
حزب او نیسـت کـه بگویند مـدارک مسـتقیم کافی در 
اختیـار نداریـد. رونـد تحقیقـات اسـتیضاح ترامپ پس 
از رسـانه ای شـدن مکالمـه او بـا ولودیمیـر زلنسـکی، 
رئیس جمهـوری اوکرایـن در اوایـل مهرمـاه آغاز و سـوم 
مهرماه متن کامل آن منتشـر شـده اسـت. ایـن متن در 
پنج صفحه مربوط بـه مکالمـه 2۵ جوالی )سـوم مرداد( 
بـود. پیامدهـای ایـن افشـاگری سـبب شـد تـا پنجـم 
مهرمـاه، 219 نماینـده مجلـس نماینـدگان از مجمـوع 
۴۳۵ نفر، آغاز فرآیند اسـتیضاح ترامپ را خواسـتار شوند. 
براسـاس متن این گفت وگوی تلفنی، ترامپ از زلنسکی 
خواسـته بود تحقیقاتی دربـاره  هانتـر بایدن  پسـر جو 
بایدن رقیـب انتخاباتی دموکراتش انجـام دهد که زمانی 
عضو هیات مدیـره شـرکت گاز » بوریسـما « در اوکراین 
بـود. کمیته های سـه گانه مجلـس نماینـدگان از جلمه 
کمیته خارجـی و اطالعات، نتیجه تحقیقات اسـیتضاح 
ترامپ بر سـر موضوع اوکراین گیت را پس از اسـتماع 12 
شـاهد، سـرانجام به کمیتـه قضایی ارائـه کـرد و اکنون 
دموکرات هـای حاضـر در مجلـس نماینـدگان، خـود را 
برای اجـرای قانون اسـتیضاح و فرسـتادن ایـن پرونده به 
سـنا باهدف محاکمه رئیـس جمهوری آمـاده می کنند. 
مجلس نماینـدگان آمریـکا از ترامپ دعوت کـرده بود در 
نشست های تحقیقات استیضاح و شهادت دهی شرکت 
و در صورت وجود شـاهدان یا مدارکی دیگر، آنهـا را به این 
مجلس معرفی کنـد؛ اما  پت سـیپولون، مشـاور ترامپ 
در نامه ای بـه رئیس کمیته قضایی مجلـس نمایندگان، 
ضمـن محکـوم کـردن تحقیقات اسـتیضاح، خواسـتار 

توقف ایـن فرآیند شـد.

نخست وزیر انگلیس، سردرگم از 
وعده  انتخاباتی توخالی

بوریس جانسون، نخسـت وزیر انگلیس در تازه ترین 
گفت وگـوی انتخاباتـی، نتوانسـت از ادعای وزیر کشـور 
خـود درباره افزایـش آمار جـرم و جنایـت در دولت حزب 
رقیـب )کارگر( دفـاع و آمـار دقیقـی را درباره نـرخ جدید 
مهاجرت تحت سیسـتم پیشـنهادی حـزب خـود ارائه 
کنـد. جانسـون صبـح دوشـنبه 1۸ آذر در گفت وگـو با 
شـبکه  رادیویی » ال بی سـی « در پاسـخ به این پرسش 
که وزیر کشـور بـا اسـتناد به کـدام منبـع دربـاره آینده 
آمار جـرم و جنایت اظهارنظر کرده اسـت، گفـت: دولت 
بـه دنبـال مقابلـه و کاهـش آمـار جرائم اسـت. پـس از 
آنکه مجـری رادیـو از او پرسـید آمار ارائه شـده از سـوی 
وزیـر کشـور بـر چـه پایـه ای اسـتخراج شـده و آیـا این 
فریـب افـکار عمومـی بـه شـمار نمـی رود، گفـت: وزیر 
کشـور تالش کرده اسـت این مطلب را القا کنـد که باید 
با جـرم و جنایـت مقابله کـرد. بـدون حمایـت از نیروی 
پلیس، طبیعی اسـت که جرم و جنایـت همچنان یک 
مشـکل بـرای جامعـه خواهد بـود. اشـاره نخسـت وزیر 
انگلیس بـه وعـده انتخاباتی حـزب محافظه کار اسـت 
که در صورت پیـروزی این حـزب در انتخابـات پیش رو، 
20 هزار نیـروی پلیس بـرای حفاظـت از جامعـه به کار 
گرفتـه خواهنـد شـد. او بـا ایـن حـال نتوانسـت از آمار 
وزیـر کشـورش حمایت کنـد. پریتـی پتل، وزیر کشـور 
انگلیس در یادداشـتی بـرای دیلی تلگراف مدعی شـد، 
در صورت پیروزی حـزب کارگر در انتخابـات، آمار جرائم 
با سـالح گرم چهار هزار فقره در سـال افزایـش یافته و به 
طور میانگین هفتـه ای یک تعـرض جنسـی و قتل رخ 
می دهـد. جانسـون در بخش دیگـری از ایـن مصاحبه، 
از ارائـه آمـار درخصـوص سیسـتم پیشـنهادی حـزب 
محافظـه کار برای اصـالح نظـام مهاجرتی بازمانـد. او در 
پاسـخ بـه پرسـش مجـری دربـاره هدف گـذاری جدید 
دولت بـرای کاهش نـرخ مهاجرت گفـت: در حال حاضر 
آمـاری را نمی توانم ارائه دهم؛ امـا در کل تالش می کنیم 
آمار را کاهـش دهیم. این اظهـارات در حالی اسـت که او 
دیروز از طرح  جدید مهاجـرت در دوران پس از خروج این 
کشـور از اتحادیـه اروپـا پرده برداشـت کـه براسـاس آن، 
شـانس متقاضیان فاقد تخصص و مهارت های حرفه ای 
بـرای مهاجرت بـه انگلیس، به شـدت کاهـش می یابد. 
ایـن طـرح از ورود اتباع خارجـی فاقد تخصـص و مهارت 
حرفه ای بـه انگلیس جلوگیـری می کند مگـر اینکه در 
بخش هـای مختلـف همچـون ساخت وسـاز و کارهای 
سـاختمانی »کمبـود خـاص« نیـروی انسـانی وجـود 
داشـته باشـد. چنین افرادی در صـورت ورود به انگلیس 
فقط می تواننـد به صورت موقـت در این کشـور بمانند. 
پیشـنهاد بـرای اجـرای نظـام امتیـازی بـرای مهاجران 
موضـوع جدیدی نیسـت؛ 1۴ سـال پیـش ابتـدا دولت 
حزب کارگر این پیشـنهاد را مطرح کـرد اما هرگز عملی 
نشـد. انتخابات عمومی انگلیس که سـومین انتخابات 
پس از رای مـردم این کشـور بـه خـروج از اتحادیـه اروپا 
به شـمار می رود، 12 دسـامبر )21 آذر( برگزار می شـود؛ 
حزب پیـروز، سـکان دولت ایـن کشـور را به مـدت پنج 

سـال در دسـت خواهد گرفت.

اتصال چین به اتحادیه اروپا 
با شاخه جدید جاده ابریشم

یک مقـام هلنـدی در یک نشسـت خبـری از اتصـال چین 
به اتحادیـه اروپـا با شـاخه جدید جـاده ابریشـم خبـر داد.پیتر 
پردایـل، رئیـس شـرکت »Cabooter Group« هلنـد در 
نشسـتی از اتصال چین بـه اتحادیه اروپـا با شـاخه جدید جاده 
ابریشـم خبر داد. ایـن دسـتاورد در نتیجه فعالیت چهار سـاله 
مقامـات کشـورهای منطقـه حاصـل شـده اسـت. این مسـیر 
از شـهر »سـیان« چیـن آغـاز شـده اسـت و از طریـق قلمروی 
قزاقسـتان و بنادر قزاق بـه آذربایجان، گرجسـتان، ترکیه و چک  
می رسـد و مقصـد آخر ایـن کریـدور هلند اسـت. اتحادیـه اروپا 
بـا راه انـدازی ایـن مسـیر خواسـتار کاهش وابسـتگی خـود به 
زیرسـاخت های حمل ونقلـی روسـیه اسـت و تقویـت روابـط 
بـا »مسـکو« کشـورهای اروپایـی را مجبـور بـه اسـتفاده از این 
کریدور مشـکوک کرده اسـت. در این پروژه تهدیداتـی نیز وجود 
دارد کـه در حال حاضـر رهبران شـرکت مذکور هلنـدی از وجود 
تقاضـای کـم در حمل ونقـل کاالهـا از طریـق این مسـیر خبر 
می دهنـد امـا اروپـا هـدف صـادرات محصـوالت خود بـه چین 
هـم دارد. همچنیـن کارشناسـان اروپایـی معتقد هسـتند که 
شاخه جدید جاده ابریشـم به توسعه کشـورهای منطقه کمک 
کـرده و ظرفیـت حمل ونقلـی را افزایـش می دهـد. در آینده به 
این کریدور دیگر شـهرهای چیـن و مراکز صنعتـی نیز متصل 
می شـوند. همچنیـن ترمینال هـای بـزرگ بـرای نگهـداری 
کاالهـای چینـی در اروپـا از جمله در هلند سـاخته می شـوند.

الوروف  با ترامپ
 در کاخ سفید دیدار می کند

وزیر خارجه روسـیه قرار اسـت روز سه شنبه در کاخ سـفید با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار و رایزنی کنـد. خبرگزاری اینترفکس 
به نقل از منابعـی در وزارت خارجه روسـیه خبر داد که سـرگئی الوروف، 
وزیـر خارجه این کشـور در جریان سـفر خـود به واشـنگتن در روز سـه 
شـنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و رایزنـی خواهد کرد. 
رئیس جمهور آمریـکا در مـاه ژوئن طـی کنفرانس خبری در نشسـت 
سـران گروه ۸ در ژاپـن از دعـوت والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسـیه 
از وی برای سـفر به مسـکو و شـرکت در مراسم بزرگداشـت پایان جنگ 
جهانی دوم خبـر داده بـود. با این حـال ترامپ بعدهـا اعالم کـرد که به 
دلیل مسـائل مربـوط بـه انتخابـات نمی تواند در این مراسـم شـرکت 
کنـد. در محافل سیاسـی آمریـکا ترامپ متهـم بـه ارتباط بـا مقامات 
روسـیه در جریان مبارزات انتخاباتی سـال 2016 اسـت اگر چـه تا کنون 
این روابط به طور رسـمی تایید نشـده است. مسـکو نیز هرگونه دخالت 

در انتخابات ریاسـت جمهوری آمریـکا را قویا رد کرده اسـت. 

در حالی که پیش بینی می شـود، دادگاه سـودان روز شنبه 1۴ دسامبر 
)2۳ آذر( حکـم نهایـی را علیـه رئیس جمهوری برکنار شـده این کشـور به 
اتهام پولشـویی، فسـاد، کسـب مال از راه غیرقانونـی صادر کنـد، حامیان 
البشـیر خواسـتار برگـزاری تظاهـرات در حمایـت از او شـدند. بـه گزارش 
روسـیاالیوم، عمـر البشـیر، رئیس جمهـوری برکنـار شـده سـودان که در 
زندان خارطوم تحت بازداشـت قـرار دارد با چندیـن پرونده روبه رو اسـت که 
شـامل نقض قانون اساسـی، براندازی دولـت دموکراتیـک و از همه مهم تر 
رهبری کودتای ۳0 ژوئن 19۸9 اسـت کـه او را به قدرت رسـاند و مجازات این 
اتهامات در صورت محکومیت البشـیر اعدام یـا حبس ابد خواهـد بود. در 
حالی که البشـیر بـا پیگیری های دسـتگاه قضایی سـودان روبه رو اسـت، 
نهادهای وابسـته بـه نظـام او خواسـتار برگـزاری راهپیمایی روز شـنبه در 
خارطوم همزمان بـا اعالم حکم نهایـی دادگاه علیـه وی شـدند. در همین 
راسـتا، وجدی صالح، سـخنگوی ائتـالف آزادی و تغییر اعالم کـرد، هدف از 
تظاهرات روز شـنبه باال بردن روحیه حامیان نظام شکسـت خورده اسـت.

دادگاه سودان ۲۳ آذر
 حکم نهایی عمر البشیر را   اعالم می کند

   اشرف غنی: 

 کشورهای منطقه 
سهم زیادی در   تامین 

صلح افغانستان دارند  
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کـوتـاه حوادثی
2 کشته  براثر  تصادف 

تصادف بين وانت تويوتا و سـواري تيبا در شهرسـتان  
فامنيـن، 2 كشـته و 2 مجـروح بـر جا گذاشت.سـرهنگ 
علي حسـن حيدري، در تشـريح ايـن خبر گفـت:  در پی 
اعـام يک فقره تصـادف در محـور قديم همـدان - تهران 
بـه مركـز فوريت هـاي پليسـي 110، تيمـي از مامـوران 
انتظامـي به همـراه نيروهـاي امـدادي بـراي بررسـي 
موضـوع بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند.وي افـزود: در 
بررسـي هاي بـه عمـل آمده مشـخص شـد، دو دسـتگاه 
وانـت تويوتـا و سـواري تيبـا بـا هـم برخـورد كرده انـد 
كـه راننـده و سرنشـين خـودروي تيبـا بـه علت شـدت 
جراحات فوت و 2 نفر ديگر نيز مصدوم شده اند.سـرهنگ 
حيـدري خاطرنشـان كـرد: علـت ايـن حادثـه توسـط 
كارشناسـان پليـس راه در حـال بررسـي اسـت.فرمانده 
انتظامـي شهرسـتان فامنيـن در پايـان از شـهروندان 
خواسـت: بـا رعايـت قوانيـن و مقـررات راهنمايـي و 

رانندگـي از بـروز اينگونـه حـوادث جلوگيـري كننـد.

تریاک  در بار گوجه فرنگی
فرمانـده انتظامـی اسـتان بوشـهر از كشـف محمولـه 
2۷0 كيلوگرمی تريـاک در پوشـش بـار گوجه فرنگی طی 
عملياتی مشـترک بـا پليـس هرمـزگان خبـر داد.سـردار 
خليـل واعظـی بـا اعـام ايـن خبـر اظهاركـرد: مامـوران 
مبـارزه با موادمخدر اسـتان بوشـهر بـا انجام اقدامـات فنی 
و اطاعاتی از اقـدام قاچاقچيان مبنی بر انتقـال موادمخدر 
توسط يک دسـتگاه وانت بار نيسـان از اسـتان های جنوبی 
كشـور به سـمت اسـتان بوشـهر مطلع و پيگيـری موضوع 
را در دسـتور كار خود قـرار دادند.ايـن مقام ارشـد انتظامی 
افزود: بـا اقدامات خاص پليسـی و تبادل اطاعـات به موقع 
بـا پليس مبـارزه با مـواد مخـدر اسـتان هرمـزگان، خودرو 
مذكور با پوشـش بـار گوجه فرنگی در محور خروجی شـهر 
حاجی آبـاد - هرمـزگان شناسـايی و توقيف شـد.وی بيان 
كرد: ماموران در بازرسـی از ايـن خـودرو 2۷0 كيلو ترياک 
كشف، و همچنين راننده و سرنشـين آن را دستگير كردند.

انفجار سيلندر گاز 
جانشين فرمانده انتظامي شهرسـتان دهلران از انفجار 
سـيلندر گاز در يـک واحد مسـکوني و مصدوم شـدن 2 تن 
خبـر داد. سـرهنگ سـيدمختار باوير، بيـان داشـت: در پي 
تماس شـهروندان با مركز فوريت هاي پليسـي 110 مبني 
بر انفجـار سـيلندر گاز در يک واحد مسـکوني در روسـتاي 
كاور بافاصلـه مامـوران انتظامـي جهـت بررسـي موضوع 
به محل اعـزام شـدند.وي افزود: گـزارش مامـوران اعزامي 
حاكـي از آن اسـت كه به علـت نامعلومـی يک سـيلندر گاز 
در واحـد مسـکونی منفجر و سـبب آتش سـوزي اين منزل 
شـده است.جانشـين فرمانده انتظامی شهرسـتان دهلران 
تصريـح كـرد: در ايـن حادثـه 2 نفـر از سـاكنان ايـن خانه 
كـه يـک زن و مرد مسـن بودنـد، مصـدوم و به بيمارسـتان 

شـهداي دهلـران منتقل شـدند.

توقيف 11 خودروي  شوتي 
فرمانده انتظامي اسـتان اسـتان مركزي از اجراي طرح 
عملياتـي پليـس در شهرسـتان اراک و كشـف 5 ميليـارد 
ريال كاالي قاچـاق و توقيف 11 دسـتگاه خودروي شـوتي 
در عمليـات مامـوران خبـر داد.سـرهنگ حسـن مفخمي 
شهرسـتاني در ايـن بـاره گفت: بـا ادامـه يافتـن طرح هاي 
عملياتـي پليـس در مبـارزه بـا قاچـاق كاال و پيگيـري 
مطالبـات شـهروندان در برخورد بـا خودروهاي شـوتي كه 
رانندگـي مخاطره آميزي در سـطح محورهـاي مواصاتي 
دارند، طـرح عملياتـي در ايـن خصـوص از سـوي ماموران 
انتظامـي شهرسـتان اراک اجرايـي شـد.وي افـزود: در 
اجراي ايـن طـرح عملياتي، مامـوران انتظامي شهرسـتان 
اراک موفـق شـدند، تعـداد 11 دسـتگاه خودروي سـواری 
حامـل بـار قاچـاق را در محورهـاي مواصاتـي منتهـي به 
شـهر اراک، شناسـايي و متوقـف كنند.اين مقـام انتظامي 
اضافه كرد: در بازرسـي از اين خودروها 32 دسـتگاه ماشين 
لباسشـويي، ماكروويـو، كولـر گازي، ماشـين ظرفشـويي 
و مقاديـر زيـادي لوازم التحريـر، لـوازم آشـپزخانه و ديگـر 
كاالهاي قاچاق كشـف شد.سـرهنگ مفخمي شهرستاني 
ارزش ريالي كاالي هاي كشـف شـده در اين عمليـات را در 
اعـام كارشناسـان اداره مبـارزه بـا قاچـاق كاال و ارز پليس 
آگاهـي در حـدود 5 ميليـارد ريال بيـان داشـت و گفت:  در 
اين عمليات 13 نفر دسـتگير و با تشـکيل پرونـده به مرجع 
قضائي معرفـي شـدند.اين مقام ارشـد انتظامي در اسـتان 
مركزي بـا بيان تـداوم طرح هـاي مبارزه بـا قاچـاق كاال در 
اسـتان اضافه كرد: شـهروندان در صورت مشـاهده هرگونه 
فعاليت در امـر قاچـاق كاال و تـردد چنيـن خودروهايي در 
محورهاي مواصاتـي، موضوع را براي بررسـي تخصصي از 

طريـق تلفـن 110 به پليـس گـزارش كنند.

سه شنبه 
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رئيـس پايـگاه دوم پليـس امنيـت عمومـی 
پايتخـت از انهـدام بانـد چهار نفـره جعـل و توزيع 
اسـناد اقامتـی و مسـافرتی در شـمال تهـران خبر 
داد و گفـت: ايـن متهمـان با صـدور كارت و اسـناد 
جعلـی مبالـغ هنگفتـی از اتبـاع خارجـی دريافت 
می كردند. سـرهنگ علی محمدی افـزود: چندی 

پيـش اخبـار و گزارش هايـی در خصـوص فعاليت 
اعضای يک باند كـه اقدام بـه تهيه مـدارک اقامتی 
و مسـافرتی جعلی بـرای صدها مهاجـر غيرقانونی 
می كردنـد، دريافـت كرديم.رئيـس پايـگاه دوم 
پليـس امنيـت عمومـی پايتخـت در ادامـه گفت: 
براسـاس تحقيقات پليسی انجام شـده اعضای اين 

بانـد در شـش ماه گذشـته تعـداد زيـادی گذرنامه 
و مـدارک مسـافرتی مفقـودی يـا سـرقتی را كه از 
طريـق همدستانشـان به دسـت آورده بودنـد را بـا 
جعـل اسـناد بـه مهاجـران غيرقانونـی كـه قصـد 
سـکونت در كشـور ايران و يا قصد خروج از كشور و 
مهاجرت به سـاير كشـورها داشـتند با قيمت های 

هنگفتـی فروختنـد.وی افـزود: در شـاخه ديگری 
از تحقيقـات پليسـی مخفيـگاه ايـن متهمـان در 
محـدوده پـارک وی شناسـايی و نتيجـه تحقيقات 
انجام شـده در اختيـار مرجـع قضائی قـرار گرفت.

علی محمـدی در ادامـه گفـت: مراقبت هـای ويژه 
پليسـی از مخفيگاه متهمـان ادامه داشـت تا اينکه 
تيمی از مامـوران پايگاه دوم پليـس امنيت عمومی 
برای دستگيری و بازرسی از مخفيگاه متهمان وارد 
عمل شـد.رئيس پايگاه دوم پليـس امنيت عمومی 
پايتخـت افـزود: در اين عمليـات پليسـی ماموران 
اعزامی موفق شـدند اعضای اين بانـد ۴ نفره جاعل 
را در مخفيگاهشـان قبل از متواری شـدن دستگير 
كنند.وی با بيان اينکـه از مخفيـگاه متهمان تعداد 
زيـادی اسـناد و مـدارک جعلـی اعـم از پاسـپورت 
و رواديـد و كارت كشـف شـد، گفـت: متهمـان در 
همـان بازجويـی اوليه بـه جـرم ارتکابی اعتـراف و 
اظهـار كردند كه بـه ازای جعـل هر كارت يا سـند ، 
مبلغی بين 500 هـزار تا 3 ميليون تومـان دريافت 
می كردند.بـه گـزارش پايـگاه خبـری پليـس، 
محمدی خاطرنشـان كرد: متهمان پس از تکميل 

تحقيقـات به دادسـرا معرفی شـدند.

سال سوم
 شماره 609

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی، 
گفت: با كار اطاعاتی ماموران پليس مبارزه 
با مواد مخدر خراسان جنوبی 11۷ كيلو و 600 
گرم هروئين پودری در تهرانسر تهران كشف 
شد.سردار مجيد شجاع  اظهار داشت: ماموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی 
اطاعاتی دريافت كردند كه يک سواری تيبا 
حامل مواد مخدر به سمت پايتخت در حركت 
است كه بافاصله موضوع بررسی و مشخصات 
خودرو به ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر 

تهران بزرگ اعام شد.فرمانده انتظامی استان 
خراسان جنوبی بيان داشت: ماموران عمليات 
ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر خودروی تيبا 
را شناسايی و متوقف كردند كه در بازرسی از 
خودرو 11۷ كيلو و 600 گرم هروئين پودری 
كشف شد.سردار شجاع با اشاره به دستگيری 
راننده خودرو؛ تصريح كرد: متهم دستگير 
شده به همراه خودرو و مواد كشف شده، جهت 
بررسی بيشتر به پليس مبارزه با مواد مخدر 

تهران بزرگ منتقل شد.

کشف 117 کیلو و 600 گرم هروئین
ز  ا ن  گلستا ن  ستا ا مي  نتظا ا نده  ما فر
دستگيری 2 سارق سابقه دار و اعتراف آنان 
به 36 فقره انواع سرقت در شهرستان آزادشهر 
خبر داد. سردار روح االمين قاسمی گفت: در 
پي وقوع چندين فقره انواع سرقت در آزادشهر، 
شناسايی و دستگيری سارق يا سارقان در 
دستور كار پليس قرار گرفت.اين مقام ارشد 
انتظامي افزود: ماموران با انجام يکسري 
اقدامات اطاعاتي گسترده و رصد سرنخ های 
موجود، سرانجام موفق به شناسايي 2 سارق 

حرفه اي و سابقه دار شدند.سردار قاسمی 
ادامه داد: طي هماهنگي با مراجع قضائي، 
ماموران در يک عمليات ضربتي و غافلگيرانه 
متهمان را در مخفيگاهشان دستگير و به مقر 
انتظامي منتقل كردند.فرمانده انتظامی استان 
گلستان، تصريح كرد: متهمان در تحقيقات 
اوليه و پس از مواجهه با مستندات غيرقابل 
انکار پليس به ارتکاب 36 فقره انواع سرقت در 
شهرستان  آزادشهر اقرار كردند.سردار قاسمی 

گفت: سارقان به مراجع قضائی معرفی شدند.

سارقان  حرفه ای  دستگیر  شدند

رئيس كانتری 128 تهران نو از دستگيری يک سارق حرفه ای خودرو و 
لوازم داخلی آن با 200 فقره سرقت خبر داد.سرهنگ رسول بهرامی با اشاره به 
دستگيری سارق حرفه ای خودرو و لوازم داخلی آن گفت: ماموران كانتری 
128 تهران نو حين گشتزنی در خيابان سی متری نيروی هوايی به يک دستگاه 
سمند روشن كه در كنار خودروها متوقف شده بود، برخورد كردند.وی بيان 
داشت: سرنشين اين خودرو در حال سرقت از خودرو پارک شده در كنار خيابان 
بود كه ماموران بافاصله دستور ايست را صادر كردند.اين مقام انتظامی عنوان 
داشت: با شنيدن فرمان پليسی، سرنشين و راننده خودرو به سرعت از محل به 
سمت های مختلفی متواری شدند و ماموران گشت انتظامی به تعقيب راننده 

متواری پرداختند.بهرامی ابراز داشت: راننده خودرو كه با سرعت فراوانی در 
حال فرار بود، وارد بزرگراه ياسينی شد كه ماموران برای توقف خودرو چند 
تير هوايی شليک و راننده  بناچار از سرعت خودرو كاسته و خودور را متوقف 
می كند.كانتر محله تهران نو با اشاره به دستگيری راننده خودرو و انتقال وی 
به كانتری، ادامه داد: در تحقيقات پليسی وی به 200 فقره سرقت خودرو و 
لوازم داخلی آن با همکاری همدستش اعتراف كرد.وی تصريح كرد: با شناسايی 

مخفيگاه متهم و گرفتن 
دستور قضائی، مخفيگاه اش 
مورد بررسی قرار گرفت و 

يک وانت لوازم خودرو سرقتی از قبيل ضبط و باند، آمپلی فاير و الستيک و 
جعبه ابزار و ... كشف شد.بهرامی با بيان اينکه متهم 28 ساله و دارای 5 سابقه 
كيفری و به مصرف مواد مخدر شيشه اعتياد دارد، گفت: در تحقيقات پليسی 
مشخص شد كه خودرو سارقان نيز سرقتی بوده و با شناسايی مالک خودرو، 
خودرو كشف شده به مالباخته تحويل شد.رئيس كانتری 128 تهران نو اعام 

كرد: دستگيری متهم دوم پرونده و شناسايی ساير مالباختگان ادامه دارد.

سارق  حرفه ای  در پایتخت  به دام  افتاد

معاون اجتماعی پليس فتا به مردم هشدار داد در 
آستانه شب يلدا مراقب خريدهای اينترنتی باشند تا 
در دام كاهبرداران نيفتند.سرهنگ رامين پاشايی 
در گفت وگو با ايرنا افزود: با نزديک شدن به شب يلدا، 
فضای مجازی فرصت مناسبی است تا شهروندان 
با استفاده از اين ظرفيت، خريدهای ويژه اين شب 
را از اين طريق انجام دهند، بر اين اساس مجرمان 
سايبری از عدم آگاهی كاربران سوءاستفاده كرده و 
اقدام به كاهبرداری می كنند.وی گفت: با توجه به 

اينکه امروزه استفاده از فروشگاه های مجازی برای 
خريد كاال افزايش چشمگيری داشته، برخی افراد 
سودجو و حتی مجرمان از اين بستر سوءاستفاده كرده 
و با ارائه كاالهای ارزان  قيمت و با تبليغات گسترده 
كذب، اقدام به كاهبرداری اينترنتی از شهروندان 
می كنند.سرهنگ پاشايی ادامه داد: صفحاتی كه 
به طور ناخواسته در هنگام خريد اينترنتی باز می شوند 
و حاوی تبليغات فروش كاالها به قيمت  ارزان هستند، 
قابل اعتماد نبوده و ممکن است اين صفحات جعلی 

باشند، از اين رو كاربران به هيچ وجه از اين سايت ها 
خريد نکرده و اطاعات بانکی خود را در اين صفحات 
وارد نکنند.وی افزود: كاربران بايد با حفظ هوشياری، 
فريب تبليغات دروغين فروش اقام ارزان قيمت را 
به ويژه در شبکه های اجتماعی نخورده و به گروه يا 
كانال هايی كه قيمت اجناس آنها زير قيمت اصلی بازار 
است، مشکوک باشند، زيرا هر ارزانی بی دليل نيست و 
سعی كنند در صورت امکان از شبکه های اجتماعی 
خريد نکرده و از فروشگاه های معتبر خريد خود را انجام 

دهند.معاون اجتماعی پليس فتا تصريح كرد: كاربران 
برای خريد اقام خود برای شب يلدا به آدرس فروشگاه 
اينترنتی دقت داشته باشند و با كليک بر روی نماد 
اعتماد، اعتبار آن را به صورت مشخص بررسی كنند.

سرهنگ پاشايی گفت: هموطنان در زمان واردكردن 
اطاعات حساب بانکی خود از اصالت سايت موردنظر، 
اطمينان حاصل كنند، زيرا كاهبرداران اينترنتی با 
جعل درگاه بانک ها و طراحی صفحات جعلی يا همان 

فيشينگ اقدام به سرقت اطاعات حساب می  كنند.

پلیس  فتا هشدار داد:
کاربران در آستانه  شب یلدا  مراقب  خریدهای  اینترنتی  باشند

رئيس مركز تشخيص و پيشگيری از جرائم سايبری پليس 
فتا ناجا به هموطنان توصيه كرد: در صورت مواجهه و دريافت 
تماس های مشکوک، آن را از طريق سايت پليس فتا به آدرس 
www.Cyberpolice.ir لينک مركز فوريت های سايبری با 
پليس فتا در ميان بگذارند.سرهنگ علی محمد رجبی رئيس 
مركز تشخيص و پيشگيری از جرائم سايبری پليس فتا ناجا با 
اشاره به ارسال ايميل تحت  نام و نشان پليس فتا در روز های اخير، 
گفت: ايميل پليس فتا تحت سرور های اين پليس است و پليس فتا 
 Gmail ، هيچ گونه ايميلی تحت سرويس دهنده های ديگر مانند
Yahoo hotmail يا ساير ميل سرور ها ندارد. سرهنگ علی محمد 

رجبی با اشاره به ارسال ايميل تحت نام و نشان پليس فتا در روز های 
اخير، اظهار كرد: ارسال اين ايميل ها از سوی پليس فتا نبوده است 
و شهروندان فريب اين دست ايميل ها را نخورند.وی  اضافه كرد: 
پليس فتا به هيچ عنوان كاربران را با ايميل برای پاسخگويی نسبت 
به عملکرد خود در فضای سايبر احضار نمی كند.رئيس مركز 
تشخيص و پيشگيری از جرائم سايبری پليس فتا ناجا گفت: در 
صورت نياز به احضار كاربران برای پاسخگويی نسبت به اعمال شان 
در فضای سايبر، اين دعوت كه به درخواست مراجع قضائی است، به 
صورت كتبی به دِر منزل كاربران ارسال می شود. البته اين رويه نه 
تنها برای كاربران حقيقی كه كاربران حقوقی همچون شركت ها، 
نهاد ها يا ديگر دستگاه های اجرايی به صورت اظهاريه كتبی به در 
موسسه يا شركت ها انجام می شود.سرهنگ رجبی يادآور شد: 
راهکار های تشخيص اصالت ايميل های ارسالی در سايت پليس فتا 
موجود است و شهروندان می توانند با مطالعه اين مبحث اطاعات 
خوبی كسب كنند.رئيس مركز تشخيص و پيشگيری از جرائم 
سايبری پليس فتا ناجا به هموطنان توصيه كرد: در صورت مواجهه 
و دريافت تماس های مشکوک، آن را از طريق سايت پليس فتا به 
آدرس www.Cyberpolice.ir لينک مركز فوريت های سايبری با 

پليس فتا در ميان بگذارند.

نــکـتــه
رئیس مرکز پیشگیری از جرائم سایبری:

پليس فتا
  ایميلی  تحت ميل  سایر سرور ها ندارد

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از 
كشف 16 هزار و ۷3۴ كيلوگرم مواد مخدر از ابتدای 
سالجاری تاكنون در پايتخت خبر داد. سرهنگ محمد 
بخشنده در اجرای طرح برخورد با موادفروشان، معتادان 
متجاهر و كشف مواد مخدر  گفت: سال گذشته در 
هدفگذاری هايی كه برای پليس مبارزه با مواد مخدر 
داشتيم بنا شد تا ميزان كشفيات ما 20 درصد افزايش 
پيدا كند، اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده ميزان 
كشفيات ما در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۴6 درصد رشد داشته است، به طوری كه از ابتدای 
امسال تاكنون 16 هزار و ۷3۴ كيلوگرم انواع مواد مخدر 
در سطح شهر تهران و محورهای منتهی به تهران كشف و 
ضبط شده است.وی با بيان اينکه 50 باند نيز در اين مدت 

منهدم شده است، اظهار كرد: اين باندها در سطح شهر 
و 1۴ محور منهدم شده و در جريان آن 38۷ قاچاقچی 
حرفه ای و سابقه دار نيز كه برخی از آنها به صورت شبکه ای 
كار می كردند شناسايی و دستگير شدند.به گفته رئيس 
پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، آمار متاشی 
كردن باندهای مواد مخدر در پايتخت نسبت به سال 
گذشته 10 درصد افزايش داشته است.سرهنگ بخشنده 
با اشاره به تمركز پليس بر انجام اقدامات اطاعاتی و 
جلوگيری از ورود مواد مخدر به تهران نيز گفت: در همين 
راستا نيز بيش از پنج تن انواع مواد مخدر را در محورهای 

منتهی به پايتخت كشف كرده ايم.وی با بيان اينکه 25۷9 
خودرو، موتورسيکلت و كاميونت متعلق به قاچاقچيان 
مواد مخدر كشف و ضبط شده است، گفت:  اين آمار نيز 
رشد پنج درصدی داشته است.سرهنگ بخشنده در 
مورد شناسايی خرده فروشان مواد مخدر نيز گفت: 22 
هزار و 2۴۴ خرده فروش مواد مخدر در پايتخت شناسايی 
و دستگير شده اند كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 25 
درصد افزايش داشته است.وی درباره اينکه چند درصد 
از اين افراد سابقه دار بودند، گفت: اكثر خرده فروشان 
مواد مخدر سابقه دار هستند. برخی از اين افراد با توجه 

به اينکه مواد كمی همراهشان است تعليق می خورند اما 
دوباره به سمت اين كار رفته و دوباره دستگير می شوند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ همچنين 
با اشاره به اقدامات اين پليس در هفته گذشته اظهاركرد: 
در هفته ای كه گذشت همکاران من در پليس مواد مخدر 
يک تن و 200 كيلوگرم انواع مواد را كشف و ضبط كردند. 
همچنين موفق به انهدام چهار باند شده و 1۷ قاچاقچی 
را نيز دستگير كردند.وی با بيان اينکه از مجموع 
دستگيرشدگان 80 دستگاه خودرو و موتورسيکلت 
كشف شد، افزود: اين عمليات ها با حدود 85 درصد كار 
اطاعاتی انجام شده است.سرهنگ بخشنده گفت:  طی 
اين مدت 600 خرده فروش مواد مخدر دستگير و 1200 

معتاد متجاهر نيز جمع آوری شدند.

کشف  بیش از 16 تن مواد مخدر در پایتخت

   انهدام  باند  جعل  اسناد  مسافرتی  و اقامتی  

خسارت ميلياردی  آتش سوزی  مغازه 

معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان اردبيـل گفـت: اتصال 
كولر گازی يـک باب مغازه را در شـهر اردبيل به آتش كشـيد و خسـارت 
50 ميليـارد ريالی برجـا گذاشت.سـرهنگ  كريـم نوری اظهارداشـت: 
ماموران انتظامی اردبيـل از طريق اعام مركز فوريت های پليسـی 110 
از وقوع حادثه آتش سـوزی مغازه در ميدان  شـريعتی  به سمت  ايستگاه 
سـرعين مطلع و بافاصله به محل اعزام شـدند.وی افزود: با بررسی های 
به عمل آمده مشـخص شـد ايـن حادثه مربـوط به مغـازه سـه منظوره 
فروش عينک، البسـه و موبايـل و لوازم جانبی گوشـی تلفن همـراه بوده  
كه بر اثـر آن ۴0 دسـتگاه گوشـی تلفن همـراه، 20 دسـتگاه لپ تاپ، 2 
دسـتگاه تلويزيون، 2 دسـتگاه كولر گازی و تعـداد زيادی البسـه و لوازم 
جانبی گوشـی تلفن همراه طعمه حريق شـده و در آتش سـوخته است.

معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامی اسـتان اردبيل با اشـاره بـه مهار 
آتش سـوزی توسـط آتش نشـانان و با همـکاری پليس گفـت: علت اين 
حادثه توسط كارشناسـان، اتصال كولر گازی اعام شده است.سرهنگ 
نـوری بـا بيـان اينکـه حادثـه آتش سـوزی خوشـبختانه تلفـات جانی 
نداشـت؛ تصريح كـرد: ميـزان خسـارت وارده براثـر اين حادثه توسـط 

كارشناسـان 50 ميليارد ريال برآورد شـده اسـت.

ناکامي  قاچاقچيان در انتقال  تریاک 
 فرمانـده انتظامی اسـتان فـارس از توقيف 2 دسـتگاه خودرو و كشـف 
685 كيلو ترياک در شهرسـتان هاي ني ريز و مرودشـت خبر داد.سردار 
رهام بخـش حبيبـي، در تشـريح ايـن خبـر گفـت: مامـوران انتظامي 
شهرسـتان ني ريـز در راسـتای مبـارزه شـبانه روزی با باندهـای بزرگ 
مـواد مخـدر، بـا اقدامـات فنـي و تخصصـي مطلع شـدند يک خـودرو 
وانت نيسـان قصد انتقال محموله سـنگين تريـاک بـه داراب را دارد كه 
موضوع به صورت ويـژه در دسـتور كار قرار گرفـت.وی افـزود: ماموران 
پس از رصـد اطاعاتي در محـور مواصاتي، خودرو وانت نيسـان حامل 
مواد مخـدر را شناسـايي و پـس از طي مسـافتي تعقيب و گريـز در يک 
عمليات ضربتـي آن را متوقـف كردند.سـردار حبيبي تصريـح كرد: در 
بازرسـي از ايـن خـودرو، ۴05 كيلو تريـاک كشـف و در اين راسـتا يک 
قاچاقچي دسـتگير و روانه زندان شـد.فرمانده انتظامي اسـتان تصريح 
كرد: در عملياتي ديگـر ماموران انتظامي شهرسـتان مرودشـت موفق 
شـدند در محورهاي مواصاتي، يک دسـتگاه وانت پيـکان حامل مواد 
مخدر را شناسـايي و توقيـف كنند.اين مقـام انتظامي با بيـان اينکه در 
بازرسـي از ايـن خـودرو، 280 كيلو ترياک كشـف شـد، گفـت: در اين 
خصوص راننده دسـتگير و تحويل مراجع قضائي شـد.وي ضمن تاكيد 
بر عزم جـدي پليس در برخـورد با قاچاقچيـان مواد مخـدر، اظهاركرد: 
مامـوران انتظامي بـا قاطعيـت در مبـارزه با سـوداگران مـرگ و نجات 
نسـل آينده از تهديـد پديده شـوم اعتيـاد و كاهش تبعـات اجتماعي و 

فرهنگـي در جامعـه به تـاش خـود ادامـه مي دهند.

واژگونی  اتوبوس  با  2۴  مصدوم
مديرعامـل جمعيـت هال احمـر اسـتان سـمنان از واژگونـی يـک 
دسـتگاه اتوبـوس در محـور دامغـان- سـمنان خبـر داد و گفـت: ايـن 
سـانحه رانندگـی 2۴ مصـدوم برجـا گذاشـت.مظفر محمدخانـی از 
واژگونی يک دسـتگاه اتوبـوس در كيلومتر 62 محور دامغان- سـمنان 
خبـر داد.وی ادامه داد: اين سـانحه رانندگی 26 نفر حادثه ديده داشـته 
اسـت.مديرعامل جمعيـت هال احمـر اسـتان سـمنان بيـان كـرد: 
اين سـانحه 2۴ نفـر مصـدوم برجا گذاشـت كـه رهاسـازی مصدومان 
توسـط عوامل هال احمر انجام شـده اسـت و مصدومان توسط عوامل 
اورژانس بـه مراكـز درمانـی انتقـال يافتند.محمدخانی، پايـگاه عامل 
جمعيـت هال احمـر در اين تصـادف را پايـگاه امـداد جـاده ای آهوان 
و تيم واكنش سـريع اسـتان سـمنان دانسـت و افزود: مجيد قزوينيان، 
اميرحسـين روشـنفکر، سـيدمهدی خاتمـی و اميرحسـين رضوانـی 
ازجملـه عوامل تيـم امـداد و نجات آهـوان در ايـن عمليـات بودند.وی 
خاطرنشـان كرد: اعضـای تيم واكنش سـريع اسـتان سـمنان ازجمله 
عباس بينايی، حسـن فرهـی، پوريا يحيايی، محمدهادی نجفی نسـب 
و محمدرضـا درويش نيـز در ايـن عمليات بـه امدادرسـانی پرداختند.

خـــبـــر



آرمان ملـی: هفتـه چهاردهـم لیگ برتـر در حالـی 
از روز گذشـته آغـاز شـد کـه مهمترین اخبـار ایـن هفته، 
جدایی اسـتراماچونی یک روز قبـل از شـروع رقابت ها بود. 
روز گذشـته تیم های مدعـی سـپاهان و پدیده به تسـاوی 

رسـیدند و اسـتقالل مقابـل پیکان متوقف شـد.
 تساوی جنجالی مدعیان

حسـاس ترین دیـدار هفتـه چهاردهـم لیگ برتـر 
بیـن تیم هـای دوم و سـوم در حالـی در ورزشـگاه زیبـای 
امام رضـا )ع( برگـزار شـد کـه تیـم میزبـان در ابتـدای 
بـازی بـا حمالتـی کـه در سـمت چـپ طراحـی می کـرد 
موقعیت هـای خوبـی روی دروازه سـپاهان ایجاد کـرد، اما 
پـس از گذشـت ۱۵ دقیقه از شـروع بـازی بـا تغییراتی که 
سـپاهان در سیسـتم و چینـش نفراتـش داد، نقطه ضعف 
سمت راسـت خود را پوشـش داد و با در اختیارگرفتن توپ 
و میـدان بـرای لحظاتـی از دیدار در نیمه نخسـت بـر بازی 
مسـلط شـد و یکی دو موقعیت بسـیار خوب ایجاد کرد. در 
نیمه دوم سـپاهان بازی را بهتر آغـاز کرد و در ادامـه روند رو 
به رشـد خود در طول بازی موفق شـد روی یک ضربه کرنر 
توسـط گولسـیانی گل زیبایی به ثمر برسـاند. در حالی که 
پـس از ایـن گل، شـهرخودرو بـرای به ثمـر رسـاندن گل 
تساوی فشـار زیادی روی دروازه سـپاهان آورد یک صحنه 
مشـکوک درون محوطه جریمه سـپاهان و اعتراض شدید 
تیم میزبان بـه داور بـازی را به هم ریخـت و در ادامـه اخراج 
بحث برانگیز محبی شـرایط را کامال به ضرر سـپاهان کرد. 
سـپاهان که حـدود ۲۵ دقیقـه باید با یـک یار کمتـر بازی 
می کـرد تـا دقیقـه ۹۰ به خوبی بـا بـازی بسـته از گل خود 
محافظت کرد، امـا روی یک ضربه کرنر و غفلت گولسـیانی 
گل تسـاوی شـهرخودرو توسـط شـاکری بـه ثمر رسـاند. 
بـازی در دقایق پایانـی به دلیل یک صحنه مشـکوک دیگر 
درون محوطه جریمه سـپاهان بازهم به درگیری کشـیده 
شـد، اما در نهایـت بـازی با نتیجـه تسـاوی یک بـر یک به 

پایان رسـید.
 توقف استقالل

تیم هـای اسـتقالل و پیـکان روز گذشـته در حالـی به 
مصـاف هـم رفتند کـه آبی هـای پایتخـت اسـتراماچونی 

را روی نیمکت خـود نمی دیدنـد!  دقیقه ۸ مهـدی قائدی 
توانسـت دروازه پیکان را باز کرد. پس از گل استقالل، بهزاد 
غالمپـور اولیـن نفـری بود کـه از جمـع نیمکت نشـین ها 
خـود را بـه لـب خـط رسـاند، امـا این بـار خبـری از اسـترا 
نبود تا مربـی دروازه بان هـای اسـتقالل روی دوش او بپرد. 
مهـدی قائدی پـس از به ثمر رسـاندن این گل بـا هفت گل 
به تنهایـی در صـدر جـدول گلزنان قـرار گرفت. هـواداران 
اسـتقالل علیه وزیـر ورزش شـعار داده و خواسـتار جدایی 
جواد زرینچه شـدند. طرفداران آبی پوش علیه پرسپولیس 
هم شـعار دادنـد. همچنیـن هـواداران اسـتقالل با شـعار 
»اسـتراماچونی، برگـرد بـه تیمـت« خواسـتار بازگشـت 
او شـدند. هـواداران اسـتقالل بـا شـعار »مدیر محبـوب ما 
حاج علـی فتـح ا....« خواهـان حضـور او در سـمت مدیـر 
عامل باشگاه شـدند. دقیقه ۳۳ پاس در عمق علی حمودی 
و فـرار فراز امامعلی سـبب شـد او در موقعیت تـک به تک با 
حسـینی قرار بگیـرد و در نهایت مهاجـم پیکان با عبـور از 
دروازه بان اسـتقالل و ضربه ای دقیق گل تسـاوی تیمش را 
به ثمر رسـاند. در پایان نیمـه اول طرفداران بـار دیگر علیه 
وزیر ورزش شـعار دادند. دقیقه ۵۹ در رفت و برگشـت توپ 
روی کرنـر بازیکنان اسـتقالل پـاس آرش رضاوند بـه وریا 
غفـوری رسـید و کاپیتـان آبی هـا بـا ضربـه ای محکم گل 
دوم تیمش را وارد دروازه شـیخ ویسـی کرد. پس از این گل 
غفـوری خوشـحالی جالبی انجـام داد و با مشـت به سـینه 
خـود کوبیـد. هـواداران علیـه وزیـر ورزش و فتحی شـعار 
دادند. در دقایق واپسـین بازی اسـتقالل گل دوم را دریافت 

کرد تـا این مسـابقه بـا تسـاوی دو بر دو بـه پایان برسـد.
 سایر دیدارها

در دیگر دیدارهای روز گذشـته ماشین سـازی در دربی 
تبریز بـا دو گل تراکتور را شکسـت داد. فـوالد با نتیجه یک 
بر صفر از سـد پارس جنوبی گذشـت. ذوب آهـن با نتیجه ۲ 

بر صفر نسـاجی مازندران را از پیش رو برداشـت.
 دیدارهای  امروز 

در مهمترین مسـابقه امروز تیم پرسـپولیس به مصاف 
گل گهر سـیرجان می رود. مجید جاللی سـرمربی گل گهر 
سـیرجان در نشسـت خبـری قبـل بـازی تیمـش برابـر 

پرسـپولیس اظهارکـرد: بـرای این بـازی وقـت بیش تری 
گذاشـتیم. مـا در خیلـی از زمینه ها پیشـرفت کردیـم اما 
وقتی نتیجه نگیریـم، هیچ کـدام از این ها دیده نمی شـود. 
امیـدوارم بـه نتیجـه برسـیم چـون پیشـرفت مـا کامـال 
محسـوس اسـت. وی ادامـه داد:  پرسـپولیس تیـم بزرگی 
اسـت و بهتریـن بازیکنـان را در اختیـار دارد. آنهـا مهـدی 
ترابـی را دارنـد که مـن تعجـب می کنـم، چـرا در تیم ملی 
نبـود. مجموعـه بازیکنـان پرسـپولیس تیـم قدرتمندی 
را تشـکیل داده و بایـد روبـه رو ایـن تیـم سـنجیده و بدون 
اشـتباه ظاهر شـوید و امیدوارم این اتفاق بیفتد. سـرمربی 
تیم گل گهر درخصوص حضـور گادوین منشـأ در گل گهر 
گفت: مـا صحبت هایی انجـام دادیـم، اما هیچ چیـز معلوم 
نیسـت. یک بازیکن خارجی و یـک بازیکن دیگـر با هزینه 
خودشـان به ایران می آیند و اگـر مورد تایید باشـند جذب 
خواهند شـد. جاللی دربـاره بازیکنان خارجـی گل گهر که 
از تیم خـارج شـدند، گفت:  آنهـا بـه درد تیـم نمی خورند و 
در بازی هایـی که انجـام دادند، ایـن را نشـان دادند. جاللی 

درباره اسـتفاده از مربی  ایرانی بـرای هدایت تیم ملی گفت: 
مـن اگـر در فدراسـیون تصمیم گیرنده بـودم، بـدون هیچ 
وقفه ای یحیـی گل  محمدی را سـرمربی تیم ملی می کردم 
و تمامـا از او حمایـت کـردم. ما بایـد داخلی گریـزی را کنار 
بگذاریـم و از مربی هـای ایرانی حمایـت کنیم. شـما اگر به 
۱۵ سـال پیـش برگردید، یـک داخلی گریزی بـدی وجود 
داشـته و برای این هم برنامه ریـزی شـده.خود مربی ها هم 
تاثیرگـذار بودنـد و اینکـه در اذهـان مربی  خارجـی خوب 
نشـان داده شـود، تمهیداتـی چیـده شـده بـود. او دربـاره 
بازیکنـان خارجی بی کیفیتـی که بـه لیگ برتـر می آیند، 
گفـت: دلیـل آمـدن بازیکنـان خارجـی بی کیفیـت را 

خودتـان می دانیـد.
 برنامه دیدارهای  باقی مانده 

سهشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
شاهین شهرداری  بوشهر – صنعت نفت آبادان ۱۶:۳۰

نفت مسجدسلیمان - سایپا ۱۶:۳۵
پرسپولیس - گل گهرسیرجان ۱۷:۳۰

گفتوگو

آرمان ملـی: به رغـم جدایی 
یکباره اسـتراماچونی از استقالل 
اما همچنـان صحبت هـا در مورد 
وضعیـت تیم ملـی و انتخـاب 
جانشـین ویلموتس مطرح می شـود. حمید درخشان 
سـرمربی پیشـین تیـم فوتبـال پرسـپولیس  در ایـن 
خصوص صحبـت کـرد. وی اعتقـاد دارد آمـدن مربی 
خارجـی دراین مقطـع کمکی بـه تیم ملـی نمی کند 
و با توجـه بـه کمبـود وقـت اگـر از مربی هـای داخلی 
اسـتفاده کنیم بـه تیم ملی کشـورمان کمـک بهتری 

خواهـد کرد.
  دربـاره اتفاقـات اخیـر تیم ملـی چـه 

نظـری داریـد؟
 ویلموتس در شـرایطی وارد تیم ملی شد که خیلی 
امیـدوار بودیـم می توانـد به فوتبـال کمـک می کند، 
امـا در واقـع دیدیـم با مشـکالتی کـه پیش رو داشـت 
باعـث شـد،  توانایی هـای خـود را نتوانـد بـه معـرض 

نمایش بگـذارد.
 شرایط تیم ملی خوب نیست

 حـال نیـز رفتـن ویلموتس اتفـاق خوبی نیسـت، 
زیـرا در شـرایطی تیم ملـی را رهـا کـرده که ایـن تیم 
نیاز به مربی داشـت کـه بتواند کمک کنـد و بازی های 
پیـش رو نیز بـا موفقیـت سـپری شـود. پـس از رفتن 
ویلموتس یک شـرایط خاص و ویژه ای بـرای تیم ملی 
به وجـود آمـد، البتـه با کمـک مربی هـای داخلـی نیز 
می توانیم شـرایط تیـم را بهتر کنیـم  تا از ایـن مرحله 
عبور کنیـم و در مراحـل بعدی کـه بـرای جام جهانی 
فکـر می کنیم، یـک تـدارک بهتـر و یک مربـی خوب 
انتخاب شـود کـه بتوانـد تیـم را در جام جهانی کمک 

کنـد.
 کارشناسـان و هـواداران تیم ملـی به دو 
دسته تقسـیم شـده اند برخی مخالف و برخی 
موافـق مربی خارجـی در این مقطع هسـتند! 
آمـدن مربـی خارجـی درایـن مقطـع کمکـی به 
تیم ملـی نمی کنـد و بـا توجـه بـه کمبـود وقـت اگـر 
از مربی هـای داخلـی اسـتفاده کنیـم بـه تیم ملـی 

کشـورمان کمـک بهتـری خواهـد کـرد.

حمید   درخشان: 
 مربی خارجی دراین مقطع
 کمکی به تیم ملی  نمی کند 
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   رئال مادریـد در کمتـر از ۲ هفتـه چهـار بـازی مهـم را پیـش رو 
دارد. به گـزارش آس، رئـال می خواهد سـال ۲۰۲۰ را به بهترین شـکل 
ممکـن آغـاز کنـد. تیـم دوم اللیـگا و حاضـر در لیگ قهرمانـان اروپا به 
این منظـور باید چهـار بـازی سـخت را در کمتـر از دو هفته بـا موفقیت 
پشت سـر بگذارد. تا این تاریـخ برنامه مادرید به این شـکل دشـوار نبود. 
سفیدپوشـان برای هر بـازی تنها چهـار روز اسـتراحت دارند. آنهـا ابتدا 
باید بـه مصـاف بروخه برونـد )یازدهـم دسـامبر( سـپس برابر والنسـیا 
)پانزدهم دسـامبر(، بارسـلونا )هجدهم دسـامبر( و اتلتیک بیلبائو )۲۲ 
دسـامبر( قـرار می گیرنـد. شـاگردان زین الدیـن زیـدان ۹ بازی اسـت 
که شکسـت نخورده انـد )گاالتاسـرای رفـت و برگشـت، لگانـس، رئال 
بتیس، ایبـار، رئال سوسـیداد، پاری سـن ژرمـن، آالوس و اسـپانیول(. 
ایـن بهتریـن آمـار در فصـل جـاری اسـت. در صـورت پیروزی هـای 
مادریـد در دسـامبر ایـن آمـار بـه ۱۳ دیـدار می رسـد. بهتریـن رکورد 
مادریـد زیـدان ۴۰ بـازی بـدون شکسـت در سـال ۲۰۱۷ بـود. نبـود 
ادن هـازارد آسـیب دیده و غیبـت گـرت بیـل تـا ال کالسـیکو به همراه 
مصدومیت های لـوکاس واسـکس، خامـس رودریگز و مارک آسنسـیو 
باعـث می شـوند بازیکنانـی همچـون وینیسـیوس جونیـور، رودریگو، 
یوویـچ، ماریانـو و براهیـم فرصت بـازی پیدا کننـد. در چنین شـرایطی 
وینیسـیوس و رودریگو بیش از دیگر بازیکنان فرصـت حضور در ترکیب 
اصلی را داشـتند. یوویچ نیز منتظر اسـت تا زیـدان از او اسـتفاده کند. او 
در دیدار برابـر ویارئال، اوساسـونا و مایورکا در ترکیب اصلی قرار داشـت 

اما موجـب نشـد دقایـق بیشـتری بـرای مادرید بـازی کند.

بـیـــنالمــلل

سالسوم
aشماره608 r m a n m e l i . i r

خارجازمستطیلسبز

ایسـنا: رئیـس فدراسـیون کشـتی به همـراه 
سـرمربیان تیم های ملی کشـتی آزاد و فرنگی برای 
بیان دغدغه های کشـتی در راه حضـور در المپیک 
به دیدار رئیـس کمیته ملی المپیـک می روند.پس 
از دیدار چنـدی پیش رئیس فدراسـیون کشـتی و 
سـرمربیان تیم های ملـی بـا وزیـر ورزش و جوانان 
کـه بـا طـرح انتظـارات از سـوی دو طـرف همـراه 
بـود، این بـار قـرار اسـت دبیر به همـراه محمـدی و 
بنا بـه دیـدار رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک بروند. 
ایـن جلسـه روز چهارشـنبه هفتـه جـاری برگـزار 
می شـود و قـرار اسـت سـرمربیان تیم هـای ملـی 
انتظـارات خـود از مسـئوالن ورزش در فاصلـه ۷ 
ماه مانـده بـه المپیـک را مطرح کننـد. بـا توجه به 
انتظار نتیجه گیـری از کشـتی در المپیک، حمایت 
هـر چـه بیشـتر در برگـزاری اردوهـا، اعزام هـای 
برون مـرزی، حمایت هـای مالی بیشـتر از تیم های 
ملی کشـتی از جمله مـواردی اسـت که قرار اسـت 
از ریاسـت کمیتـه ملی المپیک درخواسـت شـود. 
وزیـر ورزش در دیـدار چندی پیش خـود با علیرضا 
دبیر، محمد بنـا و غالمرضـا محمدی تاکیـد کرده 
بود از کشـتی توقع کسـب ۴ مدال طـال در المپیک 
۲۰۲۰ را دارد کـه البتـه واکنش بنا را در پی داشـت 
و اعـالم کرد برای کسـب مـدال طال به کسـی قولی 

نـداده و نمی دهـد.

دبیر، بنا و محمدی به دیدار 
صالحی امیری می روند 

پیروزقربانی
بازیکنسابقاستقالل

امیررضـا واعظ  آشـتیانی  در ارتبـاط بـا انتقاد های 
گسـترده از امیرحسـین فتحـی مدیرعامـل فعلـی 
باشـگاه اسـتقالل و موضـوع فسـخ قـرارداد آنـدره آ 
اسـتراماچونی سـرمربی ایـن تیـم اظهارداشـت: در 
اینکـه مدیریـت فعلی ضعـف دارد شـکی نیسـت، اما 
مگر ایـن ضعف فقـط متعلق بـه امـروز اسـت؟ وی در 
ادامـه تصریـح کـرد: مشـکالت مدیریتـی اسـتقالل 
موضـوع جدیـدی نیسـت. ایـن باشـگاه در زمـان آنها 
که ادعای ۵۰ سـال حضـور در ورزش داشـتند تـا آنها 
که می گفتند ۳۰ سـال اسـت در فوتبال هسـتند و در 
دوران کسـانی کـه ادعـا می کردنـد شـاه ماهی صیـد 
می کننـد هـم مشـکالت زیـادی داشـت. اعتراضـات 
بـه فتحـی مشـکوک اسـت، وقتـی اسـتقالل نتیجه 
می  گرفـت، پـرگل می بـرد و بـه صـدر جـدول رسـید 
هم عـده ای هدایت شـده علیـه مدیرعامل اسـتقالل 
شـعار می دادنـد.وی دربـاره وضعیت فعلی اسـتقالل 
خاطرنشـان کـرد: مـن دفاعـی از مدیریـت موجـود 
ندارم، اما حملـه به فتحـی برنامه ریزی شـده، هدایت 
شـده و با اهداف خاص اسـت. برخی افـراد می خواهند 
به هر طریقی کـه شـده دوباره بـه اسـتقالل برگردند.

مدیرعامل سـابق باشـگاه اسـتقالل پیرامون انتقاد ها 
از فتحـی افـزود: من قبـول دارم کـه مدیریـت موجود 
ضعف هایـی دارد، اما ایـن حجم انتقـاد از فتحی عادی 
به نظـر نمی رسـد. متاسـفانه عـده ای باشـگاه را فقط 
بـرای خودشـان می خواهند و اگـر روزی در اسـتقالل 
نباشـند، دسـت بـه تخریـب تیـم می زننـد. دلیـل 
کارشـان هم این اسـت که حضور در باشـگاه برای آنها 
رانت، منافع شـخصی و منافع مالـی دارد و می خواهند 
به هر طریقـی دوبـاره به این منافع دسـت پیـدا کنند. 
واعظ  آشـتیانی در مـورد هجمه هایـی که بـه مدیریت 
استقالل وارد می شود گفت: متاسـفانه برخی مدیران 
وقتی خودشـان در استقالل نباشند، اسـتقالل را برای 
خودشـان نمی دانند و از هـر ابزاری که در دسـت دارند 
بـرای ضربـه زدن به باشـگاه اسـتفاده می کننـد. رانت 
اسـتقالل برای ایـن افـراد بسـیار بـاارزش اسـت. چه 
پرونده هـای قضائـی که به واسـطه ایـن رانت هـا برای 

آنهـا ایجاد نشـده اسـت.

حمله به »فتحی« با اهداف خاص است 

گابریـل کالـدرون در نشسـت خبـری پیـش از بازی 
تیمـش مقابـل گل گهـر سـیرجان اظهارداشـت: بـازی 
سه شـنبه مثل همـه بازی ها سـخت اسـت. شـما دیدید 
که این تیـم چطور دفاع می کند. اسـتقالل و شـهرخودرو 
بـرای بـازی مقابـل ایـن تیـم مشـکل داشـتند، امـا مـا 
سه شـنبه در خانه بـازی می کنیـم و بازی برای ما سـخت 
خواهد بود.سـرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص 
مشـکالت مالـی باشـگاه پرسـپولیس افـزود: شـرایط ما 
خوب نیسـت و بچه ها پاداش هایشـان را نگرفته اند. بشـار 
از سـال قبـل طلـب دارد، هم مـن و هـم دسـتیاران برای 

کریسـمس می خواهیم به کشـورمان برویم باید از جیب 
خودمان بلیت بخریـم. از قسـط اول ۴۰ درصـد طلبکارم 
و تـا ۵ روز دیگـر تاریخ قسـط دوم هم فرا می رسـد.چیزی 
که من را نگـران می کند پـاداش معوقه و طلـب بازیکنان 
اسـت.اما مـن و بازیکنانـم بـه کارمـان ادامـه می دهیم و 
سـعی می کنیم همـکاری کنیم تا مشـکالت حل شـود. 

کالـدرون در مـورد اینکـه اگـر مثـل اسـتراماچونی پول 
شـما پرداخـت نشـود از پرسـپولیس می رویـد، گفـت: 
اسـتراماچونی در اسـتقالل کار بزرگـی انجـام داده مـن 
جزئیـات اتفاقـات را نمی دانـم و تقریبـا همان مشـکل را 
دارم امـا به خاطـر احترامی که بـرای خودم قائل هسـتم و 
اصول و ارزش هایی که برایشـان احتـرام قائلم و همچنین 

احترام بـه هـواداران پرسـپولیس ایـن کار را امـروز انجام 
نمی دهم و تـا دسـامبر کار می کنم. مـن هرگز تیم را سـه 
روز قبـل از بـازی رها نمی کنـم اما ۲۶ دسـامبر کـه پایان 
نیم فصل اسـت و زمان برای تصمیم گیری داریـم این کار 
را نمی کنم.وی در مـورد مهلت آخری که به باشـگاه داده، 
گفـت: در آن موقع زمـان داریم که مشـکالت را حل کنیم 
و اگر به نتیجه نرسـیم باشـگاه زمان کافی خواهد داشـت 
تا مشـکالت را حـل کند.ولـی حـاال امیدوارم مشـکالت 
حل شـود، اما آن چیزی که مهمتر  اسـت بازی سه شـنبه 

و سـه امتیاز اسـت.

کالدرون: تا 5 دی تمرکزم روی پرسپولیس است
 مشکل من هم مثل استراماچونی است

آرمـان ملی: هـر روز سـخن از اسـتیضاح یـک وزیر 
می زننـد تـا دلواپسـان به هـدف نهایی خـود که بـه گفته 
ذوالنـوری دولت را بـه زمیـن بزنند. اگـر تا چنـد روز قبل 
سخن از اسـتیضاح ۳ وزیر نفت، آموزش و پروزش و کشور 
بـود دیـروز وزیـر ورزش هـم بـه جمـع وزرایـی پیوسـت 
که زمزمـه اسـتیضاخ او در بهارسـتان شـنیده می شـود.

امـا ایـن اسـتیضاخ بـا اسـتضاح های دیگـر تفـاوت دارد. 
استراماچونی سرمربی مسـتعفی اسـتقالل ایران را ترک 
کرد و چند سـاعت بعد یک نماینده مجلس از درخواسـت 
۳۰ نماینـده برای اسـتیضاح وزیـر ورزش به دلیـل اتالف 
منابـع مالـی در تیم ملـی فوتبـال کشـورمان و همچنین 
تیم باشـگاهی اسـتقالل خبرداد. عبدالکریم حسین زاده 
اظهارکرد: به اتفاق ۳۰ نفر از همکاران نماینده اسـتیضاح 
آقای سـلطانی فر وزیـر ورزش و جوانـان را دراجـرای اصل 
۸۹ قانون اساسـی و براسـاس ماده ۲۲۸ آیین نامه داخلی 
مجلس تنظیـم کردیـم. وی افـزود: سـوء مدیریت منجر 
بـه اتالف گسـترده منابـع مالـی کشـور و ضربه بـه اعتبار 
بین المللـی در اداره تیم ملـی فوتبال کشـورمان از جمله 
دالیل این اسـتیضاح اسـت، چرا کـه قرارداد سـه میلیون 
یورویـی ویلموتس سـرمربی سـابق تیم ملی کشـورمان 
و فسـخ یک طرفـه قـرارداد از سـوی او اسـباب زیر سـوال 
رفتـن ورزش کشـورمان شـد. حسـین زاده یـادآور شـد: 
محـور دوم ایـن اسـتیضاح سـوء مدیریت و اتـالف منابع 
مالی در اداره دو باشگاه اسـتقالل و پرسـپولیس اسـت و با 
توجه به اینکـه وزیـر ورزش رئیس مجمع عمومـی هر دو 
باشگاه است در صورت عدم سـاماندهی باشگاه استقالل، 
روند سـوءمدیریت در ایـن باشـگاه متوقف نخواهد شـد. 
نماینده نقـده و اشـنویه در مجلس یادآور شـد: ما شـاهد 
این هسـتیم که کی روش بـا آن وضعیت از سـرمربی گری 
تیـم فوتبـال کشـورمان کنـار مـی رود و ویلموتـس با آن 

مبلـغ قـرارداد سـرمربی می شـود اگـر مـا در شـرایط بد 
مالی قـرار داریـم، چـرا مربیـان داخلـی در این سـمت ها 

قـرار نمی گیرنـد؟ 
 رابطه استقالل و مجلس

نکتـه قابل تامل آنجاسـت کـه دیـروز پس از انتشـار 
خبر احتمال اسـتیضاح وزیر ورزش بسـیاری اسـتعفای 
اسـتراماچونی را در تصمیـم مجلـس دخیـل دانسـتند. 
۱۹آبـان تعـدادی از هـواداران اسـتقالل مقابـل مجلس 
تجمع کرده و خواهان رسـیدگی نماینـدگان به وضعیت 
باشـگاه اسـتقالل شـدند. این تعداد از عملکـرد مدیریت 
باشـگاه انتقادهـای زیـادی دارنـد و بـا توجـه بـه تهدید 
اسـتراماچونی بـه جدایـی و مشـکالت مالـی باشـگاه، 
خواهـان رسـیدگی بـه وضعیـت تیم شـان شـدند.از 
سـوی دیگـر نبایـد فرامـوش کـرد چنـدی پیـش کـه 

زمزمه استیضاخ سـلطانی فر مطرخ شـد دو استقاللی 
از او دفـاع کردنـد چنانکه ۳۱اردیبهشـت میرشـاد 
ماجـدی عضـو هیـات مدیـره باشـگاه اسـتقالل 
تهـران اظهارکـرد: فوتبـال یـک مجموعـه کامل 

اسـت و اداره آن باید توسـط اهالـی آن صورت 
بگیـرد. قطعـا دخالت های سیاسـی 
و انتخاباتـی چیـزی از فوتبال ملی 
باقـی نمی گـذارد و ایـن موضـوع 
به نفـع هیـچ کـس نیسـت. وی 
افـزود: ورود نماینـدگان محترم 
به مسـائل و نتایج فوتبال بدعت 
جدیـدی ایجـاد می کنـد کـه 

ثمرات سـخت و ناگواری برای فوتبال و هـواداران خواهد 
داشـت. داوری فوتبـال ایـران بـه انـدازه فوتبال ما رشـد 
کرده است و قطعا خطاهای آن سـهوی است. سلطانی فر 
وزیـر ورزش و جوانان در مدت مسـئولیت خود توانسـته 
به خوبـی فوتبـال ملـی را حفظ کنـد و قطعـا تصمیمات 
احساسـی  و مبتنی بر نـگاه قومیتـی آینده فوتبـال ملی 
و لیـگ برتـر را مبهـم خواهد کـرد و نبایـد در این مسـیر 
قرار بگیریـم. احمد سـعادتمند نیز در گفت وگـو با پایگاه 
خبـری وزارت ورزش و جوانـان گفـت: ورود نماینـدگان 
مردم بـه نتایـج فوتبـال حساسـیت های قومـی را دامن 
می زنـد و به انسـجام ملی صدمـه خواهد زد. سـلطانی فر 
تالش زیادی بـرای مقابله با فسـاد در ورزش و به خصوص 
فوتبـال دارد ولـی نمایندگان و سـایر مسـئوالن هم باید 
در کنـار او قـرار بگیرند. سـعادتمند با اشـاره بـه موضوع 
استیضاح وزیر در مجلس شـورای اسالمی عنوان 
کرد: ورود نمایندگان محترم به نتایج فوتبال و 
سـایر رشـته ها، امکان تصمیم گیری و هدایت 
مجموعـه ورزش را از مدیـران سـلب می کنـد 
و نبایـد اجـازه داد تحـرکات چنـد کانـال و 
سـایت مغرض بـه فضـای ذهنی 
هواداران و نماینـدگان محترم 
صدمـه بزنـد. رئیـس هیـات 
مدیره اسـتقالل تصریح کرد: 
حتمـا ورزش و به خصـوص 
فوتبـال نیـاز بـه آرامـش و 
وحـدت دارد و هـر چـه فضا 

ملتهب باشـد آسـیب آن بـرای مـردم ورزش و در نهایت 
کشـور اسـت. 

 نخستین طرح استیضاح نیست
در اردیبهشـت ماه اسـتیضاح وزیـر ورزش و جوانان در 
کمیسیون فرهنگی بررسی و موضوعاتی همچون فحاشی 
در اسـتادیوم، فعالیت سـایت های شـرط بندی، نـاداوری و 
خصوصی سازی سـرخآبی ها از دالیل استیضاخ عنوان شد. 
وزیر ورزش با حضور در کمیسـیون فرهنگی درباره موضوع 
اسـتقالل و پرسـپولیس که موضوع مشـترک در طـرح دو 
استیضاخ اسـت گفته بود:»بحث واگذاری این دو باشگاه به 
بخش خصوصـی پس از مصوبـه دولت در آذرمـاه و موافقت 
هیـات دولـت بـرای واگـذاری ایـن دو باشـگاه و همچنین 
مصوبه مجلـس درخصوص شـکل واگـذاری، جدی شـده 
اسـت. مجموعه ای برای هماهنگـی پیرامون ایـن موضوع 
بین مجلس و دولت شـکل گرفته؛ در جلسـه دو هفته پیش 
نیز برای این موضـوع نمایندگانی از دسـتگاه های مختلف 
ذی ربط حضـور داشـتند و مباحث الزم و کارشناسـی برای 
واگـذاری سـرخآبی ها مطـرح شـد. هـر چـه دو باشـگاه 
اسـتقالل و پرسـپولیس زودتر به بخش خصوصـی واگذار 
شـود، وضعیـت دو باشـگاه روشـن تر خواهـد شـد ضمـن 
آنکه فوتبـال رشـد می کنـد و الزامـات بین المللـی رعایت 
می شـود. تسـریع در واگـذاری ایـن دو باشـگاه، سیاسـت 
وزارتخانـه ورزش و جوانـان اسـت و فکر می کنیـم این کار 
به نفـع ورزش و فوتبال کشـور خواهد بـود«. ۱۹ خرداد هم 
یوسـف نژاد دربـاره سـرانجام طرح اسـتیضاخ سـلطانی فر 
گفته بود: طـرح اسـتیضاح وزیـر ورزش با ۲۰ امضـا تقدیم 
هیات رئیسـه پارلمـان شـده بـود که بـا کاهـش امضا های 
این طـرح بـه ۸امضـا، طبـق آئین نامه داخلـی پارلمـان به 
دلیـل از حد نصـاب افتـادن امضا هـا، طـرح اسـتیضاح از 

دسـتورکار مجلس خارج شـد.

استراماچونی رفت 
استیضاح وزیر ورزش  در راه است

آندره آ اسـتراماچونی قرارداد خود را با اسـتقالل فسـخ کرد.  این 
قابل قبول نیسـت کـه بخواهیـم خودمـان را جـای اسـتراماچونی 
بگذاریـم، چرا کـه او از یـک فرهنـگ دیگری اسـت. باالخـره وقتی 
یـک قـراردادی منعقـد می شـود ماننـد فوتبـال ایـران همـه چیز 
 y و x بی پایـه نیسـت و این طـور نخواهـد بود کـه با واسـطه کـردن
بخواهنـد کارشـان را پیش ببرنـد. باالخـره یک سـرمربی حرفه ای 
طبـق قـراردادش حرفه ای هـم عمل می کنـد و در جریان نیسـتیم 
کـه قـرارداد به چـه صورتـی بـوده اسـت. بایـد جزئیـات و بندهای 
قـرارداد مشـخص شـود تـا بتوانیـم عملکـرد »اسـترا« را قضـاوت 
کنیـم. باالخـره وقتـی مـا نمی توانیـم بـه یـک قـراردادی پایبنـد 
باشـیم و آن را اجـرا کنیـم چـرا بایـد پایش امضـا کنیـم؟ به صورت 
کلـی پرسـپولیس، اسـتقالل و تیم ملـی را ببینیـد، چـرا وقتـی 
توانـش را نداریـد سـرمربی خارجـی بـه ایـران می آوریـد؟ پولی به 
سـرمربی نمی دهنـد و فقـط یـک شـوی تبلیغاتـی راه می اندازنـد 
تا نامشـان را مطـرح کنند. هـواداران خواهـان توضیحـات دقیق از 
امیرحسـین فتحی به عنـوان مدیرعامـل باشـگاه هسـتند و  به غیر 
از ایشـان اعضـای هیات مدیـره هـم بایـد پاسـخگو باشـند. واقعـا 
نمی دانـم چرا کشـور ما نبایـد با چنیـن منابعـی  برای فوتبـال پول 
داشـته باشـد. شـما به مـن بگوییـد آنهایی کـه اختـالس می کنند 
پـس پـول را از کجـا می دزدنـد؟ اصال به نظـرم یکـی از کسـانی که 
اختالس می کننـد را بیاورید و حداقـل نصف پولی که بـرده را خرج 
ورزش کنـد. کسـی کـه اختـالس کـرده اعـدام می شـود امـا پـول 
برنمی گـردد. ایـن واقعا جالب اسـت.باید چنیـن کسـانی را مجبور 
کننـد تـا پولشـان را در ورزش خـرج کننـد، این طـور درآمدزایـی 
خوبی هـم انجام می شـود. با همین رونـد که ما هر روز یک شـکایت 
در فیفـا داریم، آبـروی فوتبال ما در جهـان می رود. این واقعا زشـت 
و خجالـت آور اسـت. االن بـه اسـتراماچونی کار نداشـته باشـید به 
کسـانی کار داشـته باشـند کـه چنیـن قراردادهایـی می نویسـند. 
سـرمربی خارجـی ماننـد سـرمربی ایرانـی نیسـت کـه بخواهد هر 
طور کـه شـده در کار بمانـد. آنهـا حرفـه ای هسـتند و هرجایی که 
پیشـنهاد بهتر داشـته باشـند خواهنـد رفت.  االن ۱۵ سـال اسـت 
کـه چنیـن اتفاقاتـی می افتـد؛ هـر خارجـی کـه بـه ایـران می آید 
در فیفـا مـا را نقـره داغ کـرده اسـت. االن هـم شـک نکنیـد کـه در 
پرونـده ویلموتـس و اسـتراماچونی ما محکـوم خواهیم شـد. همه 
اینهـا به ایـن خاطـر بوده کـه مـا آدم هـای متخصصـی نداریـم که 
در قراردادهـا نظـر بدهنـد. برای یـک قرارداد بسـتن، به طـور مثال 
همیـن هیات رئیسـه فدراسـیون فوتبـال را ببینیـد چـه کسـانی 
روی کار هسـتند؛ افـرادی که یـک کلمه انگلیسـی هـم نمی توانند 
صحبـت کنند. ایـن را بگویـم که انگلیسـی این نیسـت که سـالم و 
علیـک را بلـد باشـید؛ ایـن را بچه مـن هم بلـد اسـت. بایـد به نوعی 
بندبنـد و کلمه کلمـه قرارداد را زیرنظر داشـته باشـید که کاله سـر 
شـما نـرود. مـا واقعـا متخصـص نداریـم و چـرا مـا نبایـد دو وکیل 
خارجی اسـتخدام کنیم؟ درباره انتخاب سـرمربی بعدی اسـتقالل  
هم به نظـرم  داخلـی و خارجی فرقـی ندارد ولی شـما ایـن را بدانید 
که مربـی داخلی همیشـه بـا هجمـه روبه رو اسـت. مربـی خارجی 
همیشـه نظـر خـودش را دارد و هیچکـس نمی توانـد روی حرف او 
حرف بزنـد. االن همین محمد دانشـگر دو بـازی در ترکیـب نبود و 
هیچ کس نتوانسـت به او خرده بگیرد، اما اگر همین کار را سـرمربی 
داخلی می کرد بـا بدتریـن واکنش ها رو به رو می شـد. به نظـرم باید 

فرهنـگ فوتبالـی مـا تغییـر کند.

تصمیم حرفه ای استراماچونی
دیـــــدگــاه

 آرمـان ملـی: عبـاس عراقچـی، معـاون سیاسـی وزیـر 
امورخارجـه در گفت و گـو بـا پایـگاه خبـری وزارت ورزش و جوانـان 
با ابـراز امیـدواری بـه حل مشـکل آنـدره آ اسـتراماچونی، سـرمربی 
ایتالیایـی تیـم اسـتقالل اظهارداشـت: بـه درخواسـت مسـعود 
سـلطانی فر بـه سـرعت بـرای حـل مشـکل سـرمربی ایتالیایـی 
اسـتقالل دسـت به کار شـدیم و بـا مذاکـرات متعددی کـه خود من 
بـا سـفیر ایتالیـا در تهـران و همین طـور سـفیرمان در کشـور ایتالیا 
داشـتیم، در تالشـیم با وسـاطت آقای پرونه، سـفیر ایتالیـا در تهران 
اسـتراماچونی به تهـران و هدایت تیم اسـتقالل بازگـردد. وی افزود: 
به نظـرم اسـتراماچونی عجله کـرد و با کمک سـفارت های ایـران در 
ایتالیا و سـفیر ایتالیـا در تهـران بـه زودی پرداخت و مطالبـات مالی 
معوقه ایشـان بـه حسـابش خواهـد رفـت و برداشـت من این اسـت 
ایشـان نگران پرداخت هـای خود بـود. اخبـار برخی رسـانه ها مبنی 
بر ترک کشـور به واسـطه مسـائل اخیـر درسـت نبـوده و در صحبتی 
که اسـتراماچونی بـا سـفیر ایتالیـا در تهـران داشـته خواسـتار حل 
مشـکالت پرداخت های خود از سـوی باشـگاه اسـتقالل بوده اسـت. 
معاون سیاسـی وزارت خارجـه تصریح کـرد: اسـتراماچونی می داند 
مشـکالت پرداخت در حقـوق ایشـان ناشـی از تحریم هـای ظالمانه 
آمریکاسـت و قطعا با علم بـه این موضوع با باشـگاه اسـتقالل قرارداد 
بسـته اسـت و امیدوارم با تالش های سـفیر ایتالیا در تهـران به زودی 

او را مجـددا در سـمت سـرمربیگری تیـم اسـتقالل تهـران ببینیم.

فوتبــالداخلــی

تساوی جنجالی مدعیان در مشهد

توقف استقالل
 بدون استراماچونی

خــبــر

    شورش
کروزیـرو کـه یکـی از پرقدمت تریـن و پرافتخارترین باشـگاه های 
فوتبـال برزیـل بـه حسـاب می آیـد بـرای اولین بـار در تاریخ خـود به 
لیـگ دسـته دوی فوتبال این کشـور سـقوط کـرد. تحمل این سـقوط 
برای هواداران کروزیرو آنقدر سـخت بـود که گروه بزرگی از آنها دسـت 
به شـورش زده و با پلیس درگیـر شـدند.کروزیرو پیش از ایـن چهار بار 
قهرمان لیـگ برزیل، شـش بـار قهرمـان جام حذفـی، دو بـار قهرمان 
کوپا لیبرتادورس و 39 بار قهرمان ایالتی شـده اسـت. این باشـگاه محل 
پـرورش و معرفی تعـدادی از بزرگترین سـتاره های فوتبـال برزیل بوده 

اسـت. توسـتائو سـتاره برزیل و رونالدو از بازیکنان مشـهور هستند. 

       تبریک
حساب رسمی کنفدراسـیون فوتبال آسیا در اینسـتاگرام با انتشار 
عکسـی ضمن اعالم انتخاب گل شـجاع خلیـل زاده به عنـوان بهترین 
گل لیگ قهرمانان، بخشـی از گفته های وی را منتشـر کرد. در این متن، 
آمده اسـت: این گل قطعـا بهترین گل زندگی من محسـوب می شـود، 
چون آن را برای بهترین باشـگاه یعنی پرسـپولیس به ثمر رسـاندم. من 
دوسـت دارم تشـکر کنم از تمام هوادارانـی که به من برای برنده شـدن 
رأی دادنـد؛ این نشـان می دهـد تعـداد زیـادی رأی برای گل مـن داده 
شـده اسـت تا بهترین در لیگ قهرمانان آسـیا ۲۰۱9 شـود. پیج رسمی

AFC پیروزی گل خلیـل زاده را به او تبریک گفته اسـت.

         قدرتمند!
یوونتـوس در شـرایطی کـه به دنبـال بازگشـت بـه صـدر جدول 
سـری آ بـود، در دیـداری جـذاب و پرحاشـیه بـا نتیجـه ۱-3 در خانه 
التزیو مغلوب شـد تـا با پذیـرش اولین شکسـت فصـل در رتبـه دوم 
جدول سـری آ قـرار گیرد.این اتفـاق در حالـی رخ داد که کریسـتیانو 
رونالدو، سـتاره پرتغالی یوونتوس در دقایـق ابتدایی این دیـدار بعد از 
هفته هـا ناکامی موفق بـه گلزنی و پیـش انداختن تیمـش مقابل التزیو 
شده بود.کریسـتیانو رونالدو در صفحه رسـمی اش در اینسـتاگرام، از 
همبازیانش خواسـت اتحاد خـود را تا پایـان فصل حفظ کننـد. رونالدو 

در صفحـه خود نوشـت: قدرتمنـد و کنـار یکدیگر تـا پایان.
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روزنامه صبح ایران
 مهدی ذاکریان با اشاره به اعمال 
مکانیسم ماشه در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 روي روسیه 
 و چین خیلي 
 حساب 
نكنیم 

سخــن روز
 گام های اجباری 

در روابط ایران و آمریکا 

مبادله زندانیان را یک عالمت و نشانه ای از این می بینم که ایران 

و آمریکا به ســمت تنش زدایی حرکت می کنند. یعنی برخالف 

روند کلی که نردبان بحران در روابط ایران و آمریکا سیر صعودی 

داشت، این اتفاقات اصطالحا عالئم ضعیف خوانده می شود و از این 

عالئم ضعیف می شود نتیجه گرفت که ما ممکن است به سمت 

کاهش بحران حرکت کنیم. به عبارت دیگر مبادله زندانیان شاید 

جرقه ای برای کاهش تنش باشد. این رویه با منطق تئوریک هم 

سازگار است. منطق تئوری یا نظری می گوید وقتی دو کشور در 

حوزه سیاسی- امنیتی دچار مشکل هستند، برای حل اختالفات 

باید از حوزه های کوچک شــروع کنند. بنابراین شاید مسابقات 

ورزشــی، مبادالت زندانیان، دید و بازدید تجــار و بازرگانان و... 

بتواند زمینه ســاز کاهش تنش در روابط ایران و آمریکا باشــد. 

به خصوص اینکه هر دو کشور به شــدت تحت فشارند. یعنی هم 

ایران تحت فشار آمریکا قرار داشته و این کشور فشار حداکثری 

را به ایران وارد می کند و هم دولت ترامــپ به اندازه کافی تحت 

فشار سیاسی قرار گرفته و نیاز به یک موفقیت در عرصه سیاست 

خارجی دارد. منتها همه ما می دانیم که این برنامه ها یک برنامه 

کوتاه مدت خواهــد بود. یعنی آثار این کارها بیشــتر تا برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد توجه است و در ایران هم 

ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و یا اینکه به طور 

نیم بند تاثیر روانی بر فشارهای اقتصادی باشد که کشور با آن دست 

به گریبان است. در هر حال در حوزه نظری، اگر کشورها در یک 

موضوع مورد اختالف، موفقیتی حاصل کنند آن موفقیت می تواند 

به سایر حوزه های اختالف تسری یابد. یعنی اگر ایران و آمریکا مثال 

در حوزه برجام می توانستند موفقیت هایی را به دست آورند، آن 

موفقیت می توانست به مذاکره درباره سایر موضوعات تسری پیدا 

کند. این موضوعات الزاما موضوعات موشکی یا نفوذ ایران در منطقه 

نیست. هر موضوع دیگری که می توانست به کاهش تنش بین ایران 

و آمریکا منجر شــود. بنابراین به نظر می رسد موفقیت در عرصه 

مبادله زندانیان می تواند در دو کشور انگیزه ها را برای همکاری در 

سایر حوزه ها برانگیزد و زمینه های کاهش تنش ها در روابط ایران و 

آمریکا را فراهم بیاورد. آقای روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه 

فرهنگیان گفت: »اگر مذاکره منجر به شکســتن توطئه و نقشه 

دشمن شود، الزم و ضروری و یک کار انقالبی است«. این سخنان 

را نشانه ای از تمایل به تنش زدایی در روابط آمریکا و ایران می دانم. 

البته پیش از این هم آقای روحانی خیلی صریح تمایل خود را به 

این تنش زدایی اعالم کرده بود ولی اینکه ایشان می گوید برای دفع 

یک توطئه می توان مذاکره کرد، دقیقا باید روشن شود که منظور 

از توطئه یا فتنه چیست که برای رفع آن مذاکره ضرورت پیدا کرده 

است؟ آقای روحانی در حقیقت دنبال توجیهی برای تنش زدایی 

در این رابطه است و این بیشتر با نظریه ساده انگاری، سازگار است. 

نظریه ساده انگاری می گوید دوســتی ها، دشمنی ها و رقابت ها، 

براساس برداشت رهبران نسبت به هم شکل می گیرد. حاال آقای 

روحانی برای اینکه هم بتواند دیدگاه خودش را پیش ببرد و هم 

بتواند در چارچوب ساختار سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران 

برنامه های خودش را اجرا کند، به این ادبیات توسل می جوید. به 

هر حال اگر فتنه ای در کار هست، مدت ها پیش باید جلوی آن فتنه 

گرفته می شد. زمانی که انتخابات پارلمانی پیش روست و زمانی 

که انتخابات ریاست جمهوری پیش روست و زمانی که فشارهای 

سیاســی و افکار عمومی بر آقای روحانی سنگینی می کند، این 

اظهارنظرها فرار به جلو تعبیر خواهد شد. آقای روحانی به اندازه 

کافی وقت داشــت که بتواند دیدگاه هــا و برنامه های خودش را 

عملیاتی کند. ولی به هر حال تشخیص داد اینگونه که می بینیم 

مدیریت کند و نتیجه آن منجر به شــرایطی مثل افزایش قیمت 
بنزین و حوادثی شد که متعاقب آن به وجود آمد. 

نوذر شفیعی
استاد دانشگاه

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

 هیالری مانتل:

تاریخ شکل مطلوبی ندارد

صفحه 11

مهدی کرباسیان : 

سقف  484 هزار میلیاردی منابع عمومی 
بودجه منطقی است

صفحه 5

»آرمان ملی«   از آخرین نطق پروانه سلحشوری گزارش می دهد

نطق   آتشین 
اصلاح طلب شجاع

     سلحشوری: از مادران داغدار خجالت می کشم
     پژمانفر:   نمی شود  هرکسی هر غلطی که خواست  بکند

سه شنبه
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16 صفحه 

قیمت 2000 تومان

 شماره 
609

رئیس جمهور در دانشگاه فرهنگیان:

بنزین دو نرخی 
فسادآور است

اگر مذاکره منجر به شکست دشمن 
شود، یک کار انقالبی است 

اعالم وصول طرح تقسیم پایتخت 

تهران جنوبی
 تشکیل می شود؟

 سرقت بنزین 
از باک خودروها!

بودجه سال آینده 9 درصد رشد کرد

اشتغال   یک   میلیونی 
هدف بودجه99

صفحه2

صفحه16

صفحه4

صفحه9

جلب  رضایت مردم دشوار شده است 

در چند روز گذشته شاهد بودیم که نزدیک به ۱۴ هزار نفر که 

عمدتا از قشــر جوان و گمنام جامعه بودند برای جلب اعتماد 

مردم و نشستن بر روی ۲۹0 کرسی مجلس، ثبت نام کردند 

و این موضوع در روزهای سخت بی اعتمادی، تنها امید برای 

حضور مجدد مردم در پای صندوق هــای رای انتخابات دوم 

اسفند است. در این دوره انتخابات آنچه که مسلم است کسی با 

مرامنامه و جناح بندی سیاسی نمی تواند رای مردم را به دست 

آورد چون با اتفاقات چند سال اخیر دست آنها برای مردم رو 

شده و هیچ کس تعلق خاطر به فرد یا جناح خاصی ندارد و فقط 

کارنامه شــخص و انگیزه او برای آینده کشور می تواند مالک 

انتخاب مردمی باشــد. البته این شرایط در شهرهای کوچک 

کمی متفاوت اســت چون مالک حضور مــردم و اعتماد به 

کاندیداهایشان با شناخت نسبی همراه است، اما در پایتخت با 

جمعیتی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر، مردم کاندیداها را نمی شناسند 

و فقط کارنامه آنها در ســال هایی که مسئولیت بر عهده شان 

بوده یا در سال هایی که روی صندلی های بهارستان نشسته اند 

و از همه مهمتر تا چه اندازه در جهت اصالح قوانین آســیب زا 

برای جامعه کوشــیدند، می تواند مالک مشارکت مردمی در 

انتخابات پیش رو باشد. مردم از کاندیداهای برج  و کاخ نشین 

فاصله گرفته اند و این افراد دیگر در انتخاب آنها نقشی ندارند. 

در این شرایط کسانی می توانند به بهارستان راه پیدا کنند که 

شیوه زندگی شان نزدیک تر به مردم عادی باشد و اشرافی ها که 

عمدتا در دوران مسئولیت شان ثروت اندوخته اند نمی توانند 

انتخاب مناســبی برای مردم در این شرایط سخت معیشتی 

باشند. بهترین کاندیداها همان هایی هستند که از میان مردم 

به بهارستان راه پیدا می کنند و به تعبیری از مردم، برای مردم 

و در خدمت مردم باشند. عناوین دهان پرکنی همچون دکتر و 

مهندس نیز در تغییر نگرش مردم به انتخابات موثر نخواهد بود 

و انتخاب دکترها و مهندسان در سال های گذشته نشان داد که 

توقعات مردمی از آنها در حالی باالتر می رود که برعکس عنوانی 

که یدک می کشند توانایی هایشان کافی به نظر نمی رسد و فقط 

چهارسال وقت کشور را در جهت اصالح امور زندگی  مردم تلف 

کردند. از ابتدای پیروزی انقالب ما دائم بحث تعهد و تخصص را 

در میان کاندیداها داشتیم، ولی به جایی رسیدیم که کسانی که 

در راس امور- به ویژه نمایندگان مردم در مجلس- قرار دارند نه 

تخصصی در احقاق حقوق مردم داشته اند و نتوانسته در جهت 

بهبود شرایط زندگی مردم گام بردارد. بی شک در این وضعیت 

ناامیدی کسانی می توانند با جلب نظر مردم از شهرهای بزرگ 

به مجلس راه پیدا کنند از دل مردم کوچه و بازار باشند و معنی 

درد و شرمندگی پدران را در پر کردن سفره خانواده ها چشیده 

باشد و کســانی که قبال در آزمون شان شکســت خورده اند، 

بی شک دوباره به مجلس نخواهند رفت. اعتمادی که در طی 

سال های اخیر خدشه دار شده و مردم کمتر نماینده واقعی که 

اصالح امور کشور و مدیریت قوانین را به آن به امانت سپرده اند 

دیده اند که با سوء استفاده از قدرت به ثروت اندوزی نپرداخته 

باشد. پس کار کاندیداها در بهارستان یازدهم برای به دست 

آوردن اعتماد مردم به مراتب دشوارتر از دوره های قبل است. 

مردمی که انبوهی مطالبات از دولت و مجلس دارند و جنبه های 

اقتصادی و اجتماعی این مطالبــات پررنگ تر از جناح بندی 
سیاسی است. 

روایتی از اشک ها و لبخندهای 4 ساله

روزی گفت وگو یی با یک خبرگزاری داشــتم و در آنجا گفتم 

»تصمیم دارم برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی نیایم، اما االن به شما می گویم شاید وقت ثبت نام ها، 

وسوسه صندلی سبز اجازه ندهد و نتوانم بر نفسم غلبه کنم که 

از کرســی نمایندگی بگذرم«. این حرف ها شاید دقیقا همان 

چیزهایی نباشــند که گفتم، اما محتوا همان است و نقل به 
مضمون را روایت کردم. من هیچ وقت نخواســتم سلحشــور 

باشــم، هیچ وقت فکر نکردم متمایز هستم؛ حرف هایم از دل 

برمی آید و از ندای درون و شــاید به همین دلیل است به دل 

می نشیند. مدتی قبل به خبرگزاری برنا رفتم، آنقدر خبرنگاران 

ناراحت بودند که کم مانده بود خودم هم گریه کنم. روز قبل 

با عزیزان بسیار ارزشمندی مشورت کرده بودم و تا نیمه های 

شب با بعضی از جوانان عزیزم در ارتباط بودم، از آنها اصرار برای 
ثبت نام و از من انکار. فردا که شــد در پوشه ای مدارک الزم را 

گذاشتم به احترام بزرگان و جوانان. اما نه آمدنم به این مجلس 

را خودم رقم زدم و نه رفتنم را. دست تقدیر در زندگی همه ما 

نقش پر رنگی دارد و برای من همیشه این احساس وجود دارد 

که زندگی سراسر خواســت خداست و من بی نقش بی نقشم. 

می دانم برای مردم که به دروغ عادت کرده  اند، صداقت شاید 

معنای کمتری بدهد، اما دراین چهار سال مادرانه و صادقانه 

حضور داشتم. این چهار سال فراز و نشیب های بسیاری داشت؛ 
اشک ها و لبخند ها، با مردم گریستیم و با شادی شان خوشحال 

شدیم. دراین راه پر فراز و نشیب همواره لطف خداوند شامل 
حال من می شد. چه آنان که در مجلس با من برخورد داشته اند، 
چه فرزندان و خواهران ارزشی ام را که هنوز فکر می کنند ایام 
تبلیغات انتخاباتی است، بخشــیده ام؛ چرا که اگر قرار بر این 

نباشد که من آنان را ببخشم خداوند چگونه مرا خواهد بخشید. 

همه ما آرزوی میهنی آزاد داریم با شهروندانی که از حقوق برابر 
برخوردار باشند. به امید آن روز

تبادل ۱9 زندانی میان ایران و کویت
منابع امنیتی کویت اعالم کردند که براساس توافقات موجود 

میان ایران و کویت، دو کشــور تعــدادی از زندانیان خود را 

تبادل کرده اند. به گزارش ایسنا؛ منابع کویتی در گفت وگو با 

روزنامه السیاسه اعالم کردند: کویت یک شهروند خود را که 

در ایران زندانی شده بود تحویل گرفته. این شهروند کویتی 

که به جرم قاچاق مواد روانگردان به 30 سال حبس محکوم 

شده است و سه سال از مدت محکومیت خود را در زندان های 

ایران گذرانده است و قرار است بعد از بررسی این موضوع در 

دادگاه های کویت بقیه محکومیت را در زندان های این کشور 

بگذراند. این منابع افزودند: بعد از انجام مذاکراتی میان ایران 

و کویت، ۱8 شهروند ایرانی زندانی در کویت هم تحویل ایران 

شده اند تا ادامه محکومیت خو د را در ایران بگذرانند. این منابع 

خاطرنشان کردند که کویت زندانیان ایرانی را که گفته می شود 

اتهام های امنیتی متوجه آنهاست به تهران تحویل نداده است و 

تمام افرادی که به ایران تحویل داده شده اند به جرم قاچاق مواد 

مخدر و یا موارد مشابه در زندان بوده اند. براساس این گزارش، 

پیش از این نیز ایران در سال ۲0۱۶ و براساس توافقی که در 

سال ۲00۴ میالدی میان دو کشور امضا شده است یک سوم 

زندانیان ایرانی بازداشت شده در کویت را تحویل گرفته است. 

صفحه2

 :FATF پیشنهاد نماینده مجلس درباره   
   رهبرانقالب به موضوع ورود کنند

  صفحه6

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند

خبر خوب؛ شاید یک نیاز و ضرورت آنی برای مخاطب زمینگیر شده 

این روزهای دنیای رسانه از بمباران و انفجارات خبری است. به هر دلیل 

و به هر ترتیب، متاسفانه عمده این اخبار، سخت و منفی و شوک آور 

از اقتصادی و سیاسی یا حوادث و بالیای طبیعی است؛ که یا نشانی 

از واقعیات و حال و روز انســان معاصر و تقصیری است که او با خود و 

طبیعت مرتکب شده، یا رد عناصر خبری بی احساس و اغراق تعدد و 

سرعت رسانه های امروز و یا حتی خبرسازی بنگاه داری لیبرال رسانه ای 

است که کم و بیش دو قرنی هست رسما دست از سر ملت ها بر نمی دارد 

و عمده کارکرد های به ظاهر خوش آب و رنگش ذیل کارکرد سوداگری 

و کسب درآمد، یا خاک می خورد یا اجیر شده است. البته الگو و تظاهر 

فریبنده، مسئولیت اجتماعی نیز، با همه انتقاداتی که بر آن وارد شده 

است، به فرض صحت، عمال نتوانسته به کمک، اصالح و تعدیل غرایز 

بی افسار لیبرالیسم رسانه در قبال جامعه بیاید و یا حتی آنطور که باید 

سرپوشی باشد بر دریدگی و سلطه گری این گربه سانان خبری. شاید 

حال زار رسانه ها از یک طرف و حال و روز مخاطبان سرگشته در این 

میان و اخبار جعلی رسانه های ریز و درشت اجتماعی که الی دست و 

پای رسانه های رسمی می لولند و موی دماغ شان شده و همزمان روی 

رشته های عصبی مخاطب رژه می روند؛ نتیجه و پایان کار یکه تازی و 

انحصارطلبی و قدرت پسندی این ژنرال های پیر باشد. و شاید چوب 

حراجی که این روزها شیوخ منطقه خلیج فارس به نوامیس لیبرالیسم 

رسانه ای و میراث فرهنگی - رســانه ای غرب می زنند و یکی پس از 

دیگری چون کنیزی در بازار جاهلی با دالرهای نفتی معاوضه و دست 

به دست می شوند، نشانی دیگر بر ممات و حیات این نوع رسانه داری 

باشد. خبر خوب خواسته اولیه و نیاز ضروری حیات فکری انسانی است 

که ده ها سال است، مخاطب چشم و گوش بسته مدلی از رسانه داری 

جهانی با شعار آزادی اما محصور منفعت طلبی و ثروت سازی تجاری 

و تبلیغاتی است. و البته سال هاست که اولویت مجموعه ای از اخبار 

تلخ و ســخت و ایجاد هراس ناشــی از آن در میان ملت ها، آبشخور 

منافع و تامین کننده بازار ثروت ســازی صاحبان آن شده است و امر 

مهم مخاطب و سلیقه و نیاز و خواست او، اصلی است که در میان این 

آشفته بازار، قربانی این مسلک شده و صدایش در کنار شعار های بلند 

و زیبای مســئولیت اجتماعی و اخالق حرفه ای و... این یقه سفیدان 

به گوش نمی رسد و به چشم نمی آید. خواه و ناخواه، مخاطب امروز، 

راه گریزهایی پیدا کرده که از این داالن، مفری برای دریافت و حتی 

خلق یا دریافت تخیالت آزاد و اخبار نرم و نازکی از دنیای خود بیابد. 

متاسفانه ما در طول سال های اخیر در معرض و مخاطب ناخواسته، 

عمدتا اخباری؛ واقعی از سختی ها و ناگواری های اقتصادی و سیاسی و 

اجتماعی بوده ایم. از علل و سهم عوامل ایجاد این مساله و کوتاهی ها و 

قصورات صورت گرفته که بگذریم، امروز حق جامعه ماست که از اخبار 

خوب و خوشایندی که در اطراف و اکناف و از پیشرفت ها و خوبی هایی 

که خودشان در جای جای کشورشان و عمده، به وسیله جوانان شان، 

خلق و تولید می شود، بهره مند باشند و از خوانش آن لذت ببرند و به 
آینده امیدوارتر شوند...

ادامه در صفحه 7 

اخبار خوب برای مردمان خوب

علی احمدی
روانشناس و پژوهشگر روانشناسی اجتماعی

۱ - مرحوم عالمه دوانی در جلد هشــتم کتاب نهضت روحانیون 

ایران نوشته است: شهید )شیخ عباس تهرانی( سید علی اندرزگو 

در ســال ۱33۹ به جمع هیأت های موتلفه اســالمی وارد شد و 

فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در همین زمان بود که با برادران 

مبارزی چون هاشمی رفسنجانی، دکتر بهشتی، حبیب ا... عسگر 

اوالدی در ارتباط قرار گرفت و به زودی شم سیاسی و نظامی خود 

را در میان یاران ظهور داد. وی در سال ۴۲ از گردانندگان اصلی 

تظاهرات عاشورا بود. جالب اســت بدانید روز عاشورای سال ۴۲ 

وقتی پس از راهپیمایی عظیم تهران و پیش از انجام ســخنرانی 

به اتفاق شهید )شیخ عباس تهرانی( سیدعلی اندرزگو حضور امام 

رسیدیم و دقایقی صحبت خصوصی داشــتیم، امام به هرکدام 

از ما یک جلد کتاب کارنامه سیاه استعمار نوشته آقای هاشمی 

رفســنجانی را مرحمت کردند و گفتند: قدر این آقای هاشمی 

را بدانید! ۲ - اینکه چقدر به توصیه امام راحل عمل کردیم و قدر 

آیت ا... هاشمی را در طول حیات مبارکش دانستیم حدیث مفصلی 

دارد که باید جداگانه به آن پرداخت ولی سخن امروز نگارنده آن 

است که چرا قدر ســالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی را نمی دانیم و 

کشور و منطقه را از مواهب آن محروم می سازیم؟  واقعیت آن است 

که در بعد داخلی و خارجی کمتر شخصیتی را می توان با مقبولیت 

آیت ا... هاشمی پیدا کرد. مقبولیتی که حتی امروز و بعد از ارتحالش 

نیز جاری و ساری است. اینکه برگزاری سالگرد ارتحال شخصیتی 

بین المللی همچون آیت ا... هاشــمی فقط برای خانواده ایشان 

دغدغه باشــد و هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی برای بهره برداری 

حداکثری از آن در راستای مصالح نظام تالشی انجام ندهد ظلم 

بزرگی به کشور و منطقه در شرایط بسیار حساس کنونی است. 

نگارنده در همین راستا چند پیشــنهاد اجرایی دارد که امیدوار 

است گوش شــنوایی پیدا کند. پیشنهاد اول به رسانه ملی است 

که با تولید ویژه برنامه ای به ابعاد ملی و مردمی زندگی سیاسی 

آیت ا... هاشمی با رویکرد تجلی پیوند روحانیت و ملت بپردازد و در 

شبکه های برون مرزی هم با انجام گفت وگو هایی با شخصیت های 

منطقه ای، وحدت عملیاتی شــده توســط رئیس فقید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را مورد بازخوانی قرار دهد. پیشنهاد دوم 

نگارنده به ستاد نمازجمعه کشور است که با اختصاص خطبه ای 

در نمازجمعه های سراسری، از ائمه جمعه بخواهد تا فراتر از نگاه 

جناحی، به تبیین جایگاه و نقش نمازجمعه های آیت ا... هاشمی 

در امید دادن به مردم در زمان مشکالت و بحران ها بگویند تا روح 

وحدت و برادری را به تریبون های نمازجمعه برگردانند. پیشنهاد 

سوم نگارنده به وزارت امور خارجه اســت تا با دعوت جامعی از 

نمایندگان تمام کشــورهای عربی از مصر و الجزایر تا عربستان 

و یمن برای حضور در مراسم ســالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی، 

فرصت غیر قابل تکراری را برای عبور از شرایط بسیار خطرناک 

امروز منطقه فراهم نمایند که قطعــا چنین اقدامی -فراتر از هر 

مناقشه ای- مورد اقبال عاطفی بسیاری از کشورهای عربی قرار 

خواهد گرفت. پر واضح است که نام آیت ا... هاشمی همچون دوران 

حیاتش می تواند باعث وفاق داخلی و مفاهمه منطقه ای شــود 

مشروط بر آنکه از تنگ نظری ها نسبت به این شخصیت ممتاز و 

کم نظیر عبور کرده و همچون رهبر معظم انقالب، آیت ا... هاشمی 
را رفیقی »دیرین و عزیز« برای نظام برشماریم. ان شاءا... 

قدر سالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی را بدانیم

 محمد محمودی
 کارشناس و تحلیلگر سیاسی

امیر محمود حریرچی 
جامعه شناس 

احمد شیرزاد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

پذیرش  قانون
 جـلوي

 لجبازي ها    را 
مي گیرد

 جناب آقای 
مهندس سیف ا... امیری

مدیرکل محترم صنایع معدنی وزارت صمت

اردشیر سعدمحمدی- حیدر ضیغمی

پروانه سلحشوری
نماینده مجلس شورای اسالمی
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عبدالصمد خرمشاهی

فساد سیاسی و مظاهر آن
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غیـرمحـرمـا نـه
اقدام جالب یک نانوایی

در روستای ابراهیم آباد از توابع دیواندره استان کردستان یک نانوای 
لواشی در اقدامی جالب برای اینکه مردم بدون نان نمانند، بعد از 
اینکه پخت نان تمام می شود، مغازه نانوایی اش را باز می گذارد و از 
مشتریانش می خواهد هر مقدار نان که خواهند بردارند و پولش را 
داخل دخل بگذارند. تابناک نوشت: شماره موبایلش را هم نوشته 

که اگه کسی خواست با او تماس بگیرد. 
در سینمای مبتذل جایی ندارم

بازیگر یوسف پیامبر گفت: من در این سینما جایگاهی ندارم و دلیل 
غیبتم همین است. من هیچ گاه در فیلم های کمدی مبتذل و سخیف 
این روزهای سینما جایی ندارم و دوست هم ندارم که داشته باشم. 
فیلم های امروز سینما به نحوی است که ترجیح می دهم از سینما دور 
بمانم. جعفر دهقان درباره احتمال حضورش در سریال تلویزیونی 
موسی)ع( افزود: تا آنجا که می دانم پیش تولید سریال موسی)ع( با 
حضور جمال شورجه آغاز شده است، منتها هنوز هیچ کس برای 
ایفای نقش در این سریال با من تماسی نگرفته است، به هر ترتیب 

بازی در چنین آثاری همواره از عالیق من بوده و هست. 
ورود به سینما برای فرار از مالیات! 

یک بازیگر سینما اظهار کرد: دولتمردان ما کاری کرده اند که امروز 
عده ای بدون هر ضابطه، به خصوص برای فرار از مالیات شان، نه تنها 
به راحتی وارد سینما و فیلمسازی شده اند بلکه عرصه فیلمسازی را 
هم خراب  کرده اند. خبرگزاری دانشجو نوشت: فرهاد اصالنی گفت 
که اگر دولتی ها می توانند، بروند و جلوی کسانی را بگیرند که هر 
سرمایه ای را صرفا برای فرار از مالیات و البد سود کردن، وارد سینما 

کرده اند. بهتر نیست الاقل در مورد هر موضوعی حرف نزنید؟ 

کشف ۷۲۹ سکه تقلبی در الیگودرز
فرمانده انتظامی لرستان گفت: در پی مراجعه شخصی به پلیس 
الیگودرز و اعالم یک فقره کالهبرداری با ارسال پیامک مبنی 
بر »پیدا کردن گنج و انجام معامله در قالب سکه های عتیقه« 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار 
گرفت. حاجی محمد مهدیان نسب عنوان کرد: ماموران انتظامی 
الیگودرز با بررسی ها به عمل آمده و تحقیقات گسترده، ۴ نفر 
متهم اهل یکی از شهرستان های همجوار را شناسایی کرده و پس 
از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه آنان را 
دستگیر کرده اند. وی افزود: متهمان با مواجهه حضوری مالباخته 
به جرم خود اعتراف کرده اند. همچنین ۷۲۹ قطعه سکه تقلبی 
از آنان کشف شده و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی صالح 

معرفی شده اند. 
بازداشت عامالن تخریب خوابگاه پسرانه

سه عامل تخریب خوابگاه پسرانه دانشگاه هنر اصفهان شناسایی و 
دستگیر شده اند. رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: به دنبال تخریب ساختمان خوابگاه پسرانه 
دانشگاه هنر اصفهان و ضرب و جرح یکی از دانشجویان همزمان 
با روز دانشجو، بالفاصله موضوع شناسایی شده و دستگیری 
عوامل این حادثه در دستورکار ماموران پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفته است. محمدحسین 
اسماعیلی با بیان اینکه ماموران انتظامی در تحقیقات خود از این 
پرونده یکی از متهمان را در هنگام تردد در سطح شهر شناسایی و 
دستگیر کرده اند، افزود: این متهم در بازجویی های پلیس با اشاره 
به مخفیگاه دو عامل دیگر این پرونده به اقدامات مجرمانه خود 

نیز اقرار کرده است. 

درخواست از پاپ برای تغییر بازی های کریسمس! 
داویده و همسرش به تازگی صاحب یک فرزند دختر شده اند 
ولی برگزاری دیدارهای سری A ایتالیا در روز کریسمس، مانع از 
برگزاری جشن و حتی یک روز تعطیل خاص برای این خانواده 
کوچک شده است. بازیکن پیشین تیم ملی ایتالیا از مدیران 
باشگاه و لیگ خواست تا بازی های روز ۲5 دسامبر را به یک روز 
قبل یعنی ۲۴ دسامبر منتقل کنند ولی مسئوالن جوابی سرباال 
به او داده اند؛ فقط اگر پاپ دستور بدهد، دیدارهای لیگ جابه جا 
می شود. سایتا 3۲ ساله در ابتدا ناامید شد اما بعد تصمیم گرفت 
نامه ای برای پاپ فرانسیس بنویسد. او در قسمتی از نامه خود 
نوشت: مدیران تیم ها و لیگ ایتالیا قصد دارند لذت کریسمس را 
از من، همسرم و دختر 8 ماهه ام که هدیه ای از جانب خداست، 
بدزدند. من می خواهم پدر خوبی برای دخترم باشم و این 

نخستین کریسمس ماست. به ما کمک کنید! 
 سرقت بنزین از باک ماشین ها! 

فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری سارقی که از 
داخل باک خودرو ها بنزین به سرقت می برد، خبر داد. محمد 
معظمی گودرزی در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت خبری 
مبنی بر سرقت بنزین از داخل باک خودرو ها توسط فردی 
در محدوده خرمدشت کرج، موضوع در دستور کار ماموران 
کالنتری ۴۱ خرمدشت قرار گرفت. وی افزود: ماموران با انجام 
اقدامات پلیسی متوجه شدند متهم که از سارقان سابقه دار بوده 
است به تازگی از زندان آزاد شده و برای تامین هزینه اعتیاد خود 
اقدام به سرقت می کند. معظمی گودرزی تصریح کرد: ماموران 
پس از شناسایی مخفیگاه متهم با تعقیب و مراقبت وی در نهایت 
در یک عملیات غافلگیرانه و هنگامی که متهم در حال سرقت 

بنزین از داخل باک خودرو بوده است او را دستگیر و به کالنتری 
انتقال داده اند. 

عالقه مردم ترکیه به آثار فروغ فرخزاد
مکلبوله آراس عیوضی، مترجم آثار فارسی به زبان ترکی 
استانبولی از عالقه مردم ترکیه به آثار فروغ فرخزاد خبر داده 
و گفته است که گزیده ترجمه شده از سوی او ۱۲ بار و مجموعه 
کامل فروغ سه بار زیر خط چاپ رفته است. مکلبوله آراس 
عیوضی با اشاره به انتشار مجموعه کامل اشعار فروغ گفت: بعد 
از ترجمه و انتشار چند کتاب موفق از ادبیات فارسی، انتشارات 
»یاپی کردی«، همان انتشاراتی که کتاب های اورهان پاموک را 
در ترکیه چاپ می کند، مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد را از 

من خواسته است. 
حساب های سرمربی استقالل بلوکه شد

حساب های بانکی سرمربی استقالل در ایتالیا بلوکه شد. 
آندره آ استراماچونی، سرمربی استقالل یکشنبه در بیانیه ای 
که در اختیار رسانه های ایتالیایی قرار داده ، از فسخ یک طرفه 
قراردادش با استقالل خبر داده است. حدود ۱۶ ساعت پس از 
انتشار این خبر، باشگاه استقالل در اطالعیه ای راجع به فسخ 
قرارداد استراماچونی توضیح داد. در این اطالعیه عنوان شده 
است که بلوکه شدن حساب های بانکی استراماچونی در ایتالیا 
باعث فسخ قرارداد از این مربی شده است. براساس اطالعیه 
باشگاه استقالل، واریز پول از حسابی غیر از حساب ارزی باشگاه 
باعث شده است که حساب های بانکی استراماچونی در ایتالیا 
بلوکه شود و به همین دلیل وکالی استراماچونی با ارسال نامه ای 
به باشگاه استقالل، اعالم کرده اند که این مربی ایتالیایی دیگر 

قادر به همکاری نیست. 

 ماجرای پسر قلعه نویی در نشست خبری  
امیر قلعه نویی که پس از تساوی یک - یک مقابل شهر خودرو در 
نشست خبری حاضر شده بود، یک نفر همراه و نیز پسرش را با 
خود به محل نشست خبری آورد. پس از اعتراض عوامل هیات 
فوتبال استان خراسان رضوی و نیز خبرنگاران نسبت به حضور 
پسر قلعه نویی در کنفرانس خبری، سرمربی سپاهان گفت که 
او همراهش است و کسی کاری با وی نداشته باشد. پس از این 
اتفاق، پسر قلعه نویی با تعدادی از خبرنگاران و عوامل هیات 
فوتبال استان خراسان رضوی درگیر شد که در ادامه قلعه نویی 
محل برگزاری نشست خبری را ترک کرد. پس از پایان این غائله، 
قلعه نویی دوباره به نشست خبری بازگشت. او در واکنش به 
صحبت خبرنگاری که گفته بود سپاهان از لحاظ مهره خیلی بهتر 
از شهر خودروست، اما مقابل مشهدی ها دست و پا بسته بود، اظهار 

کرد: تیم شما خیلی بهتر است و ما حرفی برای گفتن نداشتیم. 
 

تمایل برای اجرای کنسرت در ایران 
هالزی، خواننده مشهور آمریکایی گفت از اینکه متوجه شده 
در ایران طرفداران زیادی دارد ذوق زده شده است و ابراز تمایل 
کرده که در ایران کنسرت بگذارد. این خواننده جوان که در 
الیو اینستاگرام با طرفدارانش سخن می گفت، در بخشی از 
صحبت هایش به طرفداران ایرانی خود اشاره کرد و افزود: راستش 
را بخواهید قبال نمی دانستم که در ایران طرفداران زیادی دارم. 
خیلی در موردش خوشحالم و واقعا دوست دارم در ایران کنسرت 
بگذارم! هالزی که ماه آینده آلبوم جدیدش را عرضه می کند و تور 
کنسرت های این آلبوم را از فوریه ۲0۲0 استارت خواهد زد، در 
ادامه صحبت هایش گفت: تا به حال در ایران نبوده ام ولی اینکه 

طرفداران زیادی در آنجا دارم، واقعا جالب است.

عوارض خروج از کشور در بودجه سال آینده افزایش یافت
جواد تکجو

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

 شام می توانید آثار 
کارتون و طنز خود را 

»بن بست آرمان« ارسال کنید.به نشانی ایمیل دبیر صفحه  
keyvan.varesi.art@gmail.com

آخر آرمان ملی

بن بست قلم علی هدیه لو

قدیم ها یک بازیکن فوتبال بود به اسم رونالدینیو. 
این بشر جدا از خصایص فردی اش )که اطالعی از آن در دست نیست( و 
توانایی های عادی فوتبالی اش مثل دریبل و الیی و غیره، یک مدل خاصی در 
پاس دادن داشت، این شکلی که مثال چپ را نگاه می کرد و به راست پاس 

می داد، یا به راست حرکت می کرد و به سمت چپ شوت می زد. 
بعد از او این سبک حرکت به نام حرکت رونالدینیویی معروف شد. 

اما جالب اینکه این حرکت فوتبالی، در سپهر سیاست ما جای خود را باز 
کرد و اتفاقا خیلی هم جا افتاد. به این شکل که مثال سه سال پیش محمود 
احمدی نژاد به عنوان ساقدوش یک بنده خدایی به وزارت کشور رفت تا 
آن بنده خدا در انتخابات کاندیدا بشود، بعد یکهو طی یک حرکت فوق 
رونالدینیویی خودش نامزد شد و همه را سورپرایز کرد. )البته یک الیی ریز 

خورد و رد شد(. 
یا مثال اخیر تر اینکه طرف مثال به عالم و آدم گیر می دهد، به دکتر گیر 
می دهد که تو چرا اینقدر پول درمیاوری، به گاج و قلمچی گیر می دهد که 
شما مافیای کنکور هستید، به همه گیر می دهد و قرار هم نیست که در 
انتخابات شرکت کند، اما یکهویی احساس خدمتگزاری اش شدید می زند 
باال و بدجور تیز می شود که برود خدمت ملت برسد؛ ببخشید به ملت خدمت 

کند. 
فلذا یک حرکت فریب می زند و ناگهان در حال ثبت نام در مشهد 
عکسش مخابره می شود. حاال حرکت رونالدینیویی که خوب است، اخیرا 
مشاور سابق آقای الف.نون هم حرکت زده، اما سیستم حرکت استاد اسدی 
و گل به خودی همراه با مصدوم کردن یار خودی، به عبارتی پنج تا شعار 

انتخاباتی داده که خود اونورآبی ها هم تسمه پاره کردند. 
یعنی در حدی که در انتخابات مدرسه ابتدایی هم اینقدر شعارهای 
ساختارشکنانه داده نشده است. همه اینها به کنار، عباس آقای جدیدی هم با 
سیستم »گتوزو« دوباره احساس مسئولیت کرده تا بیاید و شاخ بزهای درهم 
تنیده سیاست را جدا بکند و جای مردان سیاست آپارچونیتی بکارد بلکه هوا 

تازه شود. 
خوبی این مورد اخیر این است که می تواند در موارد 
لزوم و حمالت تروریستی زیر یک خم مهاجم را 
بگیرد و یا در صورت مناقشات جناحی یک تنه هشت 

نفر را فیتیله پیچ و بزکش و واکش کند. 
خالصه مطلب اینکه ورزش برای سالمتی خوب 
است و الگوگیری از ورزشکاران در سیاست خیلی 

جواب است.

این بار ورزش در سیاست!
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کارتون فرنگی

من فامیلیم چایچی بود 
اسم بچم رو میذاشتم 
»قهوه که نمیخورید،«
اون ویرگول آخر هم 
جزو اسم بچه ام میبود

توییت روز

آرش

کاریکلامتور

سیاست های جدید ارزی اعالم شد. جراید
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کارتون خاطره

عاشق ماهی ای  هستم که در 
هوای بارانی برای دیدن رنگین کامن 

رسش را از آب بیرون می آورد
پرویز شاپور


