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بعـد از حادثه غـم انگیـزی که به شـهادت سـردارحاج قاسـم 
سـلیمانی انجامیـد، قضیـه گسـترش بین المللـی پیـدا کـرد 
و مقامـات مـا موضـوع انتقام گیـری نظامـی را در میـان افکار 
عمومـی رایـج کردنـد کـه سـطح انتظـارات عمومـی را برای 
دولت بـاال برد و یـک مقـدار جنبه احساسـاتی بیشـتری پیدا 
کـرد. در حالـی کـه دولت بـا توجـه بـه بیانیـه ای که شـورای 
عالـی امنیت ملی منتشـر کرده که بیانیه آرامبخشـی اسـت و 
زمـان و مکان ایـن اقدام تالفی جویانه هنوز مشـخص نیسـت، 
یک مقـدار باعث آرامش بیشـتری شـده اسـت. بنابراین حس 
انتقام جویـی کـه در ایران بـه وجود آمـده، حـس انتقام جویی 
را در آمریـکا هـم ایجاد کرده اسـت. واکنـش اخیـرا ترامپ که 
هدف گرفتن 52 نقطه از خـاک ایران را اعـالم کرده مخصوصا 
مکان هـای فرهنگـی کـه خیلـی خطرنـاک اسـت و می تواند 
شـامل حـال مشـهد و قـم هـم شـود، احسـاس انتقام جویـی 
را بـه آمریـکا هم کشـانده اسـت. یعنـی اینکه شـرایط بسـیار 
حسـاس اسـت ولـی تصـور می کنـم دولتمـردان سیاسـی و 
نظامـی هـم بـه ایـن موضـوع پـی برده اند. شـرایط حساسـی 
اسـت و اسـتراتژی اساسـی ایران حفظ نظـام اسـت، می توان 
به اقدامـات غیرنظامی هم متوسـل شـد. به اقدامـات حقوقی 
و قضائی و شـکایت به شـورای امنیت و از طریق عراق شـکایت 

به دیوان کیفری الهه منعکس شـود. اکنون خیلی ازکشـورها 
هـم اعـالم آمادگـی کرده انـد کـه واسـطه گری کننـد. باید با 
درایـت خاصی بـه این قضیـه نـگاه کنیم ولـی آنچـه در عراق 
اتفاق افتـاده کـه پارلمان این کشـور خـروج کشـورهای عضو 
ائتـالف را از خـاک این کشـور تصویب کـرد، می توانـد اقدامی 
برای تبلیـغ مقامـات ایرانی شـود کـه روی این موضـوع مانور 
بیشـتری بدهند که ایـن اولین کاری بـوده کـه در تالفی علیه 
آمریکایی هـا کرده ایم. با توجه بـه اینکه آمریـکا پیمان نظامی 
دارد و نوری المالکی سـال 2007 در کاخ سـفید بـا جرج بوش 
پسـر ایـن پیمـان نظامـی را امضـا کـرده، خـروج کشـورهای 
عضو ائتـالف باعـث آرامش عراق هم شـده اسـت. بـرای اینکه 
شـاید مقامـات عراقـی نگـران ایـن بودنـد کـه مبـادا در عراق 
کودتایی صورت بگیـرد. آمریکایی ها باقی نخواهنـد ماند برای 
اینکه فضـا به نفـع آنها نیسـت و بـه نفع عـراق هم نیسـت که 
آمریکایی هـا را نگـه دارد. در چنیـن شـرایطی، تصمیم گیری 
درباره چگونگی برداشـتن گام پنجم باید حسـاب شده تر باشد 
و با توجه به اینکه اتحادیه اروپا سیاسـتی خنثی را در برابر ترور 
سـردار سـلیمانی در پیش گرفته و به طرف آمریکا نرفته، باید 
تالش کرد کـه اروپا را در سـمت خود نگـه داریـم و باید تالش 
کرد تا باعث ایجاد نوع ائتالف بین دشـمنان کشـور نشویم که 
کامال به نفع آمریـکا خواهد بود. البته اگر گام بعدی مهیا شـود 
عمال برجام فرو خواهد پاشـید. در نهایت آنچه محرک نزدیک 
به ایـن حادثه تلخ بود اتفاقی بود که در سـفارت آمریـکا رخ داد 

و آمریکایی هـا از تجربـه سـفارت خیلی ناراضـی بودند.

رخدادیکهبهاخراجآمریکاییهامیانجامید
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حسن بهشتی پور
تحلیلگر مسائل بین الملل

 به دنبال تصويب در پارلمان ملي 
با اكثريت آرا

اخراج 
 آمريكايی ها 

از عراق كليد خورد
 اکثریت پارلمان عراق در جلســه رای گیری 
خود با طــرح خروج نیروهــای آمریکایی از 
عراق موافقت کرد. پارلمان عراق در جلســه 
رای گیری عصر روز یکشــنبه، طرح اخراج 
نیروهای آمریکایی از عــراق را تصویب کرد. 
نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق هم در 
جلســه رای گیری پارلمان این کشور برای 
تصویب طــرح اخراج نیروهــای خارجی از 
کشورش، خواســتار خروج فوری نیروهای 
آمریکایی از عراق شد و گفت : منفعت عراق 
و آمریکا ایجاب می کند که نیروهای خارجی 

عراق را ترک کنند. 

 توضیحات اطالعات سپاه 
درباره نحوه انتقام از آمريكا 

30بار تلاش برای ترور 
حاج قاسم در يک سال

توضیحات عادل عبدالمهدی:

سردار سليمانی 
چرا به عراق 

رفته بود؟

گزارش »آرمان ملی« از سوء استفاده 
تبلیغاتی برخی از كانديداها :

بازار داغ انتخاباتي 
كمك به نيازمندان!

   فعالیت های خیرخواهانه كانديداها 
در اينستاگرام آغازشده است
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خبر تصویـب خـروج فـوری نیروهـای آمریکایی از 
عـراق در مجلس این کشـور در صورتی کـه اجرایی 
شـود، خبر خوبی اسـت. چـون از سـال 2014 خود 
آمریکایی ها تصویـب کردند که از افغانسـتان خارج 
شـوند ولـی ایـن تاریـخ را بـه 2016 و بعـد از آن به 
2018 موکـول کردنـد. از طرفی ترامـپ که منتقد 
حضـور آمریـکا در افغانسـتان بـود باز هـم تصمیم 
گرفـت نیروهـا را به عنـوان کمـک کننده نگـه دارد 
و تنهـا بخشـی را خارج کـرد. در مـورد عـراق هم به 
احتمـال خیلی زیـاد اگر مـردم عراق پیگیر باشـند 
به تدریج عملـی خواهد شـد. ولـی با این همـه گام 
بسیار خوبی اسـت برای اینکه حضور نظامی آمریکا 
در خاورمیانـه بـه صفـر برسـد. جنبه دیگـر مصوبه 
اخیـر نشـان می دهـد کـه پارلمـان عـراق تصمیم 
گرفته کل نیروهـای خارجی عمال در عـراق حضور 
نداشـته باشـند و این امید می رود که ارتش عراق به 
قدری قوی شـده باشـد که بدون کمک کشـورهای 
دیگر امنیـت را برقـرار کند. ایـن هم امتیـازی بوده 
کـه خواسـته بـه آمریکایی هـا بدهد کـه بگویـد نه 
تنها مخالف حضـور آمریکا در منطقه هسـتیم بلکه 
مخالـف حضـور کل نیروهـای خارجـی در منطقـه 
هسـتیم. به نظر می رسـد این موضوع را بـه صورت 
کلی تصویب کرده اند تـا مخالفت آمریـکا را کاهش 
دهنـد و همـه طرف هـا خـارج شـوند. در ایـن میان 
تکلیـف گروهـی مثـل حشدالشـعبی می مانـد کـه 
قـرار بود قبـال جزو ارتـش عراق باشـند. وقتـی گفته 
می شـود فقط نیروی مسـلح ارتش عراق باقی بماند، 
عمـال گروه هـای مسـلح متعـددی در عـراق امـروز 
وجـود دارد کـه فقط حشدالشـعبی هم نیسـت. ولی 
یکـی از مهم ترین شـان حشدالشـعبی اسـت. بایـد 
دیـد پارلمـان عـراق در این زمینـه فکـری می کند و 
تصمیمی می گیـرد یا نـه؟ دیگر اینکـه امیـدوارم به 
این شـکل نشـود که ایـن مصوبـه بهانه ای شـود که 
سـایر کشـورها را از عـراق اخـراج کننـد، امـا آمریکا 
همچنان باقی بماند که البته فرض بدبینانه ای اسـت. 
اکنون ایران بایـد اقدام موثری انجام دهـد؛ هدف قرار 
دادن مراکـز نظامی یا هـر مرکز دیگری، امـا مهم این 
اسـت که موثـر باشـد. یعنـی طـرف آمریکایـی را به 
تجدیدنظـر وادار کند تا بـه جای اینکـه دامنه بحران 
را افزایـش دهد نسـبت بـه وضعیتی که پیـش آمده، 

نگاه درسـتی داشـته باشد. 
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واكنش شوراي نگهبان
 به رفتار جناحي صداوسیما :

نامزدها را 
دعوت نكنيد
     آشنا:  مجريان 
 سیاست پیشه 
 از اوج آغاز می كنند 
تا به مجلس برسند

با كنار گذاشته شدن آخرين محدوديت هاي ايران در غني سازي صورت گرفت

تـو قف بر جـام
     ايران با رفع تحريم ها باز مي گردد
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سردار عشق    غرق دريای انسانی
        امروز تهراني ها چنان تاريخ سازي خواهند كرد كه جهان را به شگفتي وا خواهند داشت 

       تشییع میلیوني از نماد وحدت ملي و سرباز پاكباخته وطن     در اهواز، مشهد و امروز تهران  

ادامه ازهمین صفحـه/ نکتـه دیگـر اینکـه برداشـتن گام پنجم هرچه باشـد ارتباطی به شـهادت سـردار سـلیمانی 
ندارد و از قبل اعالم شـده بود کـه بعـد از 60 روز عملی می شـود. بنابراین نبایـد این دو موضـوع را با هم مرتبط دانسـت. 
این گامی اسـت که از مدت ها قبل فکر و برنامه ریزی شـده اسـت و متناسـب بـا محتوایش می تـوان فهمید کـه آیا واقعا 
موثر هسـت و به معنای خروج از برجام محسـوب می شـود یا نه و اروپایی ها احیانا چگونه برخورد خواهنـد کرد. واقعیت 
این اسـت اگر هفته گذشـته می پرسـیدید کـه جنگ می شـود یا نـه، حتما پاسـخ مـی دادم کـه احتمال جنـگ خیلی 
خیلی کم و زیـر 5 درصد اسـت ولـی االن می توانـم بگویم بـاالی 60 درصد می تـوان انتظار جنـگ محدودی را داشـت. 
اما بسـتگی به این دارد کـه طرفین دخیـل در ماجرا چه سیاسـتی اتخـاذ می کننـد. امیدوارم ایـن روند به سـمتی برود 
که موضوع به جنگـی فراگیر در سـطح منطقه تبدیل نشـود. چـون این جنگ، صرفـا رویارویـی ایران و آمریـکا نخواهد 
بود؛ جنگی منطقه ای اسـت که شاید گسـتردگی بسیار بیشـتری داشـته باشـد. با اینکه هنوز نمی توان قطعی گفت که 
جنگ می شـود یا نه، بایـد تاکید کرد کـه در صـورت رویارویی، همه کشـورهای منطقـه هزینه های سـنگینی پرداخت 
خواهند کرد. مـا هم چـاره ای جز تالفـی نداریم اما بایـد ببینیم منطقی ترین پاسـخ چگونـه خواهد بود تا پاسـخ دقیقی 
به بلوف های ترامپ باشـد. مهم این اسـت کـه هر اقدامـی می کنیـم، عواقبـش را بسـنجیم. از آن طرف هـم نمی توانیم 
خویشتنداری غیر معقول داشـته باشـیم چرا که در این موضوع خویشـتنداری معنا ندارد. چون هرجور فکر کنیم دونالد 

ترامپ آدمی نیسـت که اگر خویشـتنداری کنید، تصحیح شـود. چه بسـا بدتر از آنچـه کرده را انجـام دهد. 

بیانیه مدیران مسئول روزنامه های سراسری 
برای شهادت سردار بزرگ جهان اسالم 

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

ز...  وج اهتزا در ا

بسم ا... الرحمن الرحیم
سرداران بزرگ ایستاده می زیند، ایســتاده می رزمند و ایستاده می میرند. سرداران بزرگ، 
اعجوبه های شگفت آوری هستند که حتی دشمِن کوردل نیز، قادر به کتمان عظمت و بلندای 
آنان نیست و در برابرشان، کاله از سر به احترام بر می دارد. ایران، یکی ازسرداران بزرگ 
تاریخ بلند خود را از دست داد و جهان اسالم یکی از پرچمداران مبارزه با شرک و کفر و 
ظلم را تقدیم آرمان های بلند و تا ابد پایدار کرد. اما بیرق مجاهدت و محارست از مظلومان 
جهان اســالم، در پهنه عالم، هرگز از کف نخواهد افتاد... سردار رشید اسالم حاج قاسم 
سلیمانی، مردی از تبار بیدارگران تاریخ بود که به آتش کینه بیدادگران، ندای حق نیوشید و 
رخِت شهادت پوشید. نام بلند و آوازه پرشکوه او در طول سالیان، رعشه بر اندام بیدادگران 
و صاحبان ابزار زور و جنایت و وحشت انداخته بود و خفاشان پلشتی که در طول روز و زیر 
آفتاب تابان، جرات رویارویی با سردار پرآوازه را نداشتند، در سیاهی شب، ناپیدا و بزدالنه 
دشنه در خون پاکش بردند و جوهر گرانمایه وجود دادگسترش را به آتش شقاوت و بیداد 
برافروختند. غافل از اینکه اینجا دیار شیران و ُملک دلیران و سرزمین ایران است و کران تا 
کران سرزمینش زایشگاه و رویشگاه شیران خدا و رستم دستان هاست و بیرق باشکوه آزادگی 
و ایستادگی و غرورسرداراِن تا ابد زنده اش، تا همیشه ی تاریخ در اوج اهتزاز خواهد ماند؛ 

چون آفتاِب عالمتاب در برابر باد.  
ببخش گرمی و جاوید در گداز بمان دال چو چشمه خورشید بی نیاز بمان 
چو برف تیغ دماوند، برفراز بمان حریِم خلوتیان را سپید و رخشان کن 
به خون وضو کن و خاموش در نماز بمان به قتلگاهِ زمان، قبله هاست در تکبیر 
به اوِج بامِ رسالت در اهتزاز بمان زمان تباه شد  ای رایت بلند غرور 

شهید حاج قاسم سلیمانی در ابعاد مختلف اخالقی، معنوی، نظامی و سیاسی، شخصیتی واال 
ومنحصر به فرد بود. او نابغه ای برنامه ریز، استراتژیست، خالق، مبتکر، شجاع و متقی بود. 
خصوصیت دیگر حاج قاسم درایت و بینش بغایت عمیق و دقیق او و دل و جان سپردگی اش 
به آرمان های بلند اسالم ناب محمدی، انقالب اسالمی، امام راحل، رهبری معظم انقالب و 
عصر روشنگری و بیداری اسالمی بود. سردار بزرگ جهان اسالم، درعین اقتدار، روحی به 
بلندای کهکشان ها و دلی به نرمی برگ گل داشت، به گونه ای که در میانه نماز عشق؛ گل از 
دست کودکی معصوم می گرفت و در معدود ساعات فراغت به عیادت و نوازش ایتام و 
کودکان می شتافت. در رزمگاه آتش و خون، دغدغه آب و نان محرومان داشت. همچون 
عارفاِن بزرگ، جهان مادی و ریاست دنیوی را به چیزی نمی گرفت. با آنکه به مثابه نماد بزرگ 
اقتدار و محورِ مقاومت و مبارزه فرامرزی در منطقه و جهان شناخته می شد، همچون فردی 
مظلوم و یاری خاکسار و مهربان، همیشه در کنار همراهان و همکارانش بود. به این ترتیب، 
از یک رده و رسته خاص فراتر رفته و همچون نماد و قهرمان ملی برای ایرانیان و مردمان 
دیگر کشورهای منطقه گرامی داشته می شد. جوانان او را دوست می داشتند و خانواده ها او 
را نقطه اتکای امنیت و مقاومت به شمار می آوردند. سردار قاسم سلیمانی یک هدف داشت؛ 
عزت مسلمانان در پهنه هستی. او در این مسیر فراتر از ُشعب و فَِرق اسالم عمل می کرد و در 
راه مبارزه غیورانه با دشمنان ایدئولوژی و طریقت اسالم، سخت دلنگران بود تا قطره خونی 
از بی گناهی بر زمین نریزد و برای همین حتی گاه عملیات هایی که پیروزی اش منوط به انجام 
ضرب االجلی بود را به تاخیر و تعویق می انداخت تا مبادا ستمی بر بیگنهی روا داشته شود... 
مبارزی سرسخت که هویت و جوهر انسانی را الزمه نبردهای نظامی می دانست. جنگ برای 
او نه هدف و غایت، بلکه مسیر و ابزاری برای دستیابی به صلح عزتمندانه با حفظ حقوق جهان 
اسالم بود. پیش از جنگ، به صلح می اندیشید و بیش از صلح، به امنیت باور داشت. درک او از 
جنگ، صلح، امنیت و مقاومت، معطوف به منافع دینی و ملی و ضرورت های انسانی بود. شهیِد 
مظلوم و فرمانده سپاه قدس، بی تردید بزرگترین چهره در مبارزه علیهِ جریان های ویرانگر، 
خشونت گرا، تکفیری، وابسته به استکبار و همسو با رژیم اشغالگر بود. به ندرت می توان 
چنین شخصیت چندبعدی و بزرگی را در قدر و ترازِ سردار سلیمانی یافت. نبرد تاریخی او 
با داعشیان، القاعده، النصره و دیگر تفاله های فرقه گرا و تروریسِت منطقه از درخشان ترین 
نمونه های رزم های رزم آوران بزرگ در درازنای تاریخ است. به گونه ای که اینک به یقین 
می توان تاریخ مقاومت را به دو عصر پیش و پس از سلیمانی تقسیم کرد. سردار بزرگ با 
درایت و هوشمندی و آینده نگری، سرداراِن بزرگی را برای دوران پس از خود تعلیم داد و 
به یادگار گذاشت تا جهان اسالم بی یاوران و امیران رزمجو و دالور نماند و خواب به چشم 
خصم پلید و خفاشان سیاهی نگذارند. سردارانی که بی تردید انتقامی سخت برای جنایتکارانی 
رقم خواهند زد که سرنوشت محتومشان نابودی است... تا پرچمی که او برافراشت را در 
بلندای تاریخ همچنان برافراشته و در اوج اهتزاز نگه دارند و مسلمانان جهان را از فلسطین تا 
عراق، از یمن تا سوریه و از شرق آسیا تا شاخ آفریقا، از شر جنایت صهیونیسم و امپریالیسم رها 
سازند و به آنها عزت و آزادگی و غرور بخشند. بی تردید انتقامی سخت در انتظار جنایتکاران 
خواهد بود. که به فرموده حق در قرآن کریم: »الَِّذیَن آَمنُوا َو َهاَجُروا َو َجاَهُدوا فِي َسبِیاِل... 

بِأَْمَوالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم أَْعَظُم َدَرَجًة عِنَْدا... َو أُولَئَِک ُهُم الَْفائُِزوَن«. 
یادش گرامی و راهش نورانی باد.

امضاكنندگان: معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و مديران مسئول روزنامه های 
اطلاعات،آرمان ملی، ابتكار، اخبارصنعت،  اسكناس، آسيا، اعتماد، آفتاب اقتصادی، 
آفتاب يزد، آفرينش، افكار، اقتصاد برتر، اقتصاد سرآمد، ايران، ايمان، الوفاق، ايران 
ديلی، بشارت نو، بشارت يزد، بهار، بيان ملی، تجارت، تعادل، تفاهم، ثروت، جمله، 
جمهوری اســلامی، جهان اقتصاد، جهان صنعت، جوان، خبر جنوب، خبرورزشــی، 
خراسان، خريدار، دنيای اقتصاد، دنيای جوانان، رسالت، رويش ملت، سازندگی، سايه، 
ستاره صبح، سياست روز، شرق، شهروند، صاحب قلم، صبح نو، صدای اصلاحات، صمت، 
عصرآزادی، عصر اقتصاد، عصر ايرانيان، عصر توسعه، فرهيختگان، قدس، كاروكارگر، 
 كائنات، كليد، گل، گنجينه اقتصادی، مردمســالاری، مســتقل، نوآوران، هدف،

 هدف واقتصاد، همدلی، همشهری، همكاری ملی، 19 دی.
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سال  سوم 2    سیاسـت  
a شماره   632 r m a n m e l i . i r

 : د کـر ر ظها ا ر  ئیس جمهـو ر
آمریکایی هـا همـواره خـوی تجاوزگری 
خـود را حفظ کرده انـد و هیچ گاه نسـبت 
به تعهـدات سیاسـی، حقوقـی و اخالقی 
پـای بنـد نبـوده و بـا زیـر پـا گذاشـتن 
آن حقـوق ملت هـا را تضییـع کـرده و 
می کننـد. حسـن روحانـی در تمـاس 
تلفنـی »اشـرف غنـی« رئیس جمهـور 
افغانسـتان بـا وی، شـهادت سـردار 
حاج قاسـم سـلیمانی را حادثه ای جانکاه 
و غمی بزرگ بـرای ملت ایـران و جنایتی 
بی سـابقه از سـوی دولتمردان آمریکایی 
برشـمرد و اظهارداشـت: مـا از دولت های 
دوسـت و همسـایگان خود انتظـار داریم 
این اقدام جنایتکارانه و شرورانه را یکصدا 
محکوم کننـد. رئیس جمهور بـا تاکید بر 
غیرقابـل اعتمـاد بـودن آمریـکا، تصریح 
کرد: جمهـوری اسـالمی ایـران هیچ گاه 
آغازگر هیچ تجاوز و تنشـی حتی نسـبت 
بـه آمریـکا نبـوده و همـواره اقدامـات 
ایـران پاسـخی بـه تجـاوز آمریـکا بـوده 
اسـت. رئیس جمهـور ادامـه داد: صلـح 
و ثبـات افغانسـتان بـرای ایـران اهمیـت 
زیـادی دارد و ما صلـح و ثبات افغانسـتان 
را بـه نفـع مـردم دو کشـور می دانیـم. 
روحانی بـا قدردانـی از مراتـب همدردی 
 : د فـزو ا ن  نسـتا فغا ا ر  ئیس جمهـو ر
می دانیـم مردم افغانسـتان نیـز همچون 
ملت ایـران سـوگوار این حادثه هسـتند. 

دولت های منطقه اقدام 
آمریکا را محکوم کنند

سـی  سیا کنشـگر  یـک 
ینکـه  ا ن  بیـا بـا  صالح طلـب  ا
بایـد بتوانیـم در روبـه رو شـدن بـا 
ضایعـه شـهادت سـردار سـلیمانی 
بـا هوشـمندی و نـگاه راهبـردی 
ایـن تهدیـد را تبدیـل بـه فرصـت 
کنیـم، گفـت: سـلیمانی متفـاوت 
از نظامی هـا و دیپلمات هـا یـک 
سـرمایه بـزرگ منطقـه ای بـود. 
غالمرضا ظریفیان درباره مناسـبات 
منطقـه پـس از شـهادت سـردار 
سـلیمانی و همچنیـن روابـط بیـن 
ایران و عـراق اظهارکرد: بـه حوادث 
اینچنینـی حـوادث اسـتراتژیک 
می گوینـد. گاهـی یـک منطقـه 
اسـتراتژیک داریـم که مـورد هجوم 
قـرار می گیـرد و مناسـبات ویـژه 
خودش را ایجـاد می کنـد، اما گاهی 
اوقـات انسـانی اسـتراتژیک داریـد 
کـه مـورد هجـوم قـرار می گیـرد و 
مهاجم نیز مسـئولیت ایـن هجوم را 
می پذیـرد. بنابرایـن مسـاله را نباید 
در یـک سـطح تاکتیکی دیـد، بلکه 
بایـد در سـطح اسـتراتژیک آن را 

مـورد بررسـی قـرار داد.

باید دست حریف 
را بخوانیم

اخــبــارکـوتـاه
پیام تسلیت آیت ا... سیستانی 

به رهبرانقالب 
آیـت ا... سیسـتانی در پیامی بـه رهبر معظـم انقالب 
اسـالمی شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی را تسـلیت 
گفتند. متـن پیـام ایشـان به شـرح زیـر اسـت: بسـم ا... 
الرحمن الرحیم- انا... و اناالیه راجعون- جناب مسـتطاب 
آیـت ا... آقـای خامنـه ای دامـت برکاته-السـالم علیکم و 
رحمـةا... و برکاتـه- خبر شـهادت سـردار عالیقـدر آقای 
حاج قاسـم سـلیمانی رحمةا... علیه موجب تأسـف و تأثر 
فراوان شـد. نقـش کم نظیـر آن مرحـوم در طی سـالیان 
پیکار بـا عناصر داعـش در عـراق، و زحمات فراوانـی را که 
در ایـن راسـتا متحمـل شـدند فراموش ناشـدنی اسـت.

اینجانب ضایعه فقدان آن شـهید واالمقـام را به جنابعالی 
و بـه فرزنـدان مکـّرم و دیگـر بسـتگان محترمشـان و به 
همه ملـت شـریف ایـران به ویژه بـه مـردم عزیـز کرمان 
تسـلیت عـرض نمـوده، واز خداوند مّنـان بـرای آن فقید 
سـعید علّو درجات و بـرای بازماندگان صبـر جمیل  واجر 
جزیل مسـألت دارم.والحول وال قوة االبـا... العلی العظیم/

علی الحسـینی سیسـتانی/۸ جمادی االول ۱۴۴۱. 

حضور الریجانی در منزل المهندس 
رئیس مجلـس در منزل شـهیدان سـلیمانی، ابومهدی 
و پورجعفـری بـا خانـواده این شـهدا دیـدار کرده و شـهادت 
ایشـان را تبریـک و تسـلیت گفت. علـی الریجانی بـا حضور 
در منزل شـهید سپهبد حاج قاسـم سـلیمانی با خانواده این 
شـهید دیدار کرد و شهادت ایشـان را تبریک و تسلیت گفت. 
رئیس دسـتگاه قانونگـذاری کشـور روز جمعه نیز سـاعاتی 
پـس از تـرور شـهید سـپهبد سـلیمانی، در منـزل او حضور 
یافتـه بـود. الریجانـی همچنین بـا حضـور در منزل شـهید 
حاج حسـین پورجعفری همرزم شـهید سـپهبد حاج قاسم 
سـلیمانی، با خانواده این شـهید دیدار کرد و شـهادت ایشان 
را تبریـک و تسـلیت گفـت. وی در ادامـه در منـزل شـهید 
ابومهدی المهندس جانشـین فرمانده حشدالشـعبی که در 
حادثه تـرور روز جمعـه ۱۳ دی ماه فـرودگاه بغـداد به همراه 
سـردار سـلیمانی به شـهادت رسـیده بود، حضور پیدا کرد و 

با خانـواده ایشـان دیـدار کرد. 

طرح مجلس علیه ارتش آمریکا
عضو کمیسـیون امنیت ملـی مجلـس از تهیه طـرح دو 
فوریتی خبـر داد که بـه موجـب آن نیروهای نظامـی آمریکا 
در کل دنیا به عنوان تروریست شـناخته می شوند. ابوالفضل 
حسـن بیگی اظهارکـرد: بـا توجـه بـه اقـدام جنایتکارانـه 
آمریکا در به شـهادت رسـاندن سـردار سـلیمانی تعدادی از 
نمایندگان در حـال تهیه طرحی هسـتند که بـه موجب آن 
ارتش آمریکا در کل دنیا به عنوان تروریسـت شـناخته شـود 
تا دسـت جمهوری اسـالمی بـرای مقابلـه بـا آنها باز باشـد. 
وی افزود: پیـش از این مجلس طرحـی را تصویب کـرده بود 
که به موجـب آن نیروهـای نظامـی آمریـکا در خاورمیانه به 
عنوان تروریسـت شـناخته می شـدند. اکنون ما این موضوع 
را می خواهیم تعمیم دهیم تـا ارتش آمریـکا در تمامی نقاط 
دنیا به عنـوان تروریسـم شـناخته شـود و کشـورها بتوانند 

بـرای حفاظـت از خود بـا آنها مقابلـه کنند. 

درگذشت نماینده ایرانشهر 
محمدنعیم امینی فـرد نماینده حوزه انتخابیه ایرانشـهر 
در مجلـس بـر اثـر حادثـه رانندگـی دارفانـی را وداع گفـت. 
سـرهنگ بهروزی فرمانده پلیس راه سیسـتان و بلوچستان 
گفت: ایـن حادثـه در ۴۵ کیلومتری زاهـدان بر اثـر برخورد 
سـواری سـوزوکی بـا خـودروی پرایـد رخ داد. وی افـزود: در 
این حادثه خـودروی پراید که حامل سـوخت قاچـاق بود به 
شـدت با خودروی سـوزوکی حامل آقای امینی فرد برخورد 
کرد و در ایـن حادثه بـه دلیل شـدت ضربـات وارده، عالوه بر 
نماینده مردم ایرانشـهر در مجلس شـورای اسـالمی، راننده 
وی به همـراه راننـده پراید نیز جـان خـود رااز دسـت دادند. 
محمدنعیم امینی فرد در سـال ۱۳۴۶ در شـهر بمپور از توابع 
شهرستان ایرانشهر در جنوب اسـتان سیستان و بلوچستان 

بـه دنیـا آمد. 

نامگذاری فرودگاه اهواز 
به نام شهید سلیمانی

مدیرعامل شـرکت فرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایران، 
از نامگـذاری فـرودگاه اهـواز بـه نام سـردار شـهید سـپهبد 
حاج قاسـم سـلیمانی خبـرداد. سـیاوش امیرمکـری گفت: 
بـه دسـتور وزیـر راه و شهرسـازی، فـرودگاه اهواز بـه عنوان 
نخستین قدمگاه پیکر شـهید سپهبد حاج قاسـم سلیمانی 
و بـه پـاس سـال های طوالنـی مجاهدت ایـن سـردار بزرگ 
در جبهه های دفـاع، مقاومت و شـرف میهن و امت اسـالمی 
بـه نـام ایـن شـهید بزرگـوار نامگذاری شـد. سـردار شـهید 
حاج قاسـم سـلیمانی چـه در روز هـای دفـاع مقـدس، چـه 
روز های دفـاع از حـرم اهـل بیـت)ع( و چـه در دفـاع از خانه 
و کاشـانه مـردم در برابـر هجـوم بی امـان سـیالبی ویرانگر، 
همیشـه سـایه ای از غیرت و حمیـت ایرانی و اسـالمی خود 
را برای مردم خوزسـتان نشـان داد و همین موارد باعث شـد 
وی به چهـره ای محبوب بین مردم خوزسـتان تبدیل شـود، 
چهـره ای که تمـام اقوام خوزسـتانی به تمجید از شـخصیت 

قاطـع و در عیـن مردمـی و اسـالمی وی می پردازنـد. 

اولین پست فرمانده جدید سپاه قدس
سـردار قاآنـی فرمانـده جدید سـپاه قدس اولین پسـت 
خود را در توئیتر منتشر کرد. سـردار اسماعیل قاآنی فرمانده 
جدید سـپاه قدس در پی شهادت سپهبد سـلیمانی فرمانده 
سـپاه قدس توسـط آمریـکای تروریسـت در توئیتـر عبارت 
مقدس »بسـم ا... الرحمـن الرحیـم« را توئیت کـرد. گفتنی 
اسـت این اولین توئیـت سـردار قاآنـی در توئیتر اسـت، ولی 

صفحـه وی در ماه سـپتامبر ۲۰۱۹ ایجاد شـده اسـت. 

انتقام قطعی است
معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه گفت:آمریکایی هـا 
اگر می خواهنـد جان سـالم به در ببرنـد، بایـد پایگاه های 
خـود را جمـع کننـد و برونـد. سـردار محمدرضـا نقـدی 
اظهارداشـت: عـوارض رویارویـی آمریـکا بـا ما بـرای آنها 
بسـیار دردنـاک خواهـد بـود. وی بـا بیـان اینکـه پیامـد 
این اتفـاق بـرای آمریکایی ها بسـیار زیـاد اسـت، تصریح 
کرد:اوالاین انتقام قطعی اسـت و آمریکا بی خـودی پیام و 
نامه نفرسـتند، چون همه را بسـیج کرده که یا زنگ بزنند 
و یا بـا وزیـر خارجـه دیـدار کنند. شـما که مـرد ایـن کار 
نبودید، پـس چرا مرتکـب چنین غلطی شـدید؟ سـردار 
نقدی بـا تاکید بـر اینکـه انتقام حتمـا گرفته خواهد شـد 
و این مسـاله راه دیگـری نـدارد، ادامه داد: بخـش زیادی از 
این اقدام در دسـت کسـی نیسـت و از دسـت همـه خارج 
اسـت، چراکه در تمام جهان اسـالم فرماندهـان مقاومت 

تصمیـم می گیرنـد و ضربه خـود را خواهنـد زد.

بازیگر پیشکسـوت سـینما و تلویزیون گفت: خبر شهادت سـردار سپهبد 
قاسـم سـلیمانی باعث تاثر و تاسـف همه ایرانیان شـد. علـی نصیریـان درباره 
خبر شهادت سردار قاسم سـلیمانی، اظهار داشت: خبر شـهادت سردار بزرگ 
ایـران برای هـر فـردی ناراحت کننده اسـت آنقـدر که حتـی به ایـن خبر فکر 
هم نمی توانم بکنم. وی افزود: رفتار کسـانی که ناجوانمردانه خون این سـردار 
بزرگ ایـران را به زمیـن ریخت از یاد هـا نخواهد رفـت. نصیریان خاطرنشـان 
کرد: بغـض ام اجـازه نمی دهد بیـش از ایـن درباره این شـهید واال مقام سـردار 

قاسـم سلیمانی سـخن بگویم.

بغض ام اجازه صحبت نمی دهد
ویـــــــژه

کاندیـدای ریاسـت جمهـور آمریـکا 
تهدیـد تـازه رئیس جمهور آمریـکا مبنی 
بر هـدف قـرار دادن مراکز فرهنگـی ایران 
را تهدید به مرتکب شـدن جنایتی جنگی 
خوانـد. الیزابت وارن در واکنـش به تهدید 
جدیـد دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـور 
آمریـکا علیـه ایـران، خطـاب بـه ترامـپ 
در توئیتر نوشـت: تـو تهدیـد می کنی که 
جنایت هـای جنگـی مرتکـب شـویم. ما 
سـر جنگ با ایـران نداریـم. مـردم آمریکا 
خواهـان جنـگ بـا ایـران نیسـتند. ایـن 
دموکراسـی اسـت. تو نمی توانـی جنگی 
را بـا ایـران آغـاز کنـی و تهدیدهایـت، 
نظامیـان و دیپلمات هایمـان را در معرض 
خطـر بزرگی قـرار می دهـد. ]ایـن کار را[ 
متوقف کن. واکنـش این مقـام آمریکایی 
در پی اظهـارات تهدیدآمیز رئیس جمهور 
آمریـکا مطـرح می شـود کـه گفتـه بـود: 
ایـران بـا جسـارت زیـاد دربـاره حملـه 
بـه منافـع آمریـکا سـخن می گویـد، 
اگـر ایـران بـه هـر آمریکایـی یـا منافـع 
آمریکایـی حملـه کنـد ۵۲ سـایت ایرانی 
-بـه نمایندگـی از ۵۲ گـروگان آمریکایی 
که سـال ها پیـش توسـط ایران گـروگان 
گرفتـه شـدند- هـدف قـرار می گیرنـد. 

تهدید ترامپ علیه ایران 
جنایت جنگی است
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آرمان ملی: اهـواز و مشـهد روزهای به یـاد ماندنی 
را در تاریخ ثبت و ضبـط کردند. پس از تشـییع میلیونی 
سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی سـرباز پاکباخته 
وطن و نماد وحدت ملـی و دیگر شـهدای مقاومت مانند 
شـهید ابومهدی المهندس در کاظمین، بغداد، کربالی 
معلی و نجف اشـرف پیکر این شـهدا در اجتماع عظیم و 
میلیونی مردم اهواز تشـییع شد و سـپس به مشهد الرضا 
انتقـال یافت تا در جمع میلیون ها مردم مشـتاق سـردار 
دل ها تشـییع و در حریم امـن رضوی طواف کنـد. پیکر 
شـهدای مقاومت پس از مشـهد به سـمت تهران انتقال 
داده شـد تا امـروز صبح پـس از اقامـه نماز توسـط مقام 
معظـم رهبـری در تهـران تشـییعی بـا شـکوه  شـود. 
تهرانی هـا تاریخ سـازی خواهنـد کـرد و جهـان را بـه 

شـگفتی وامی دارنـد. 
    تشییع پیکر شهدا در اهواز

پیکر پاک شـهدای جبهه مقاومت سپهبد حاج قاسم 
سـلیمانی فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران و 
ابومهدی المهندس جانشین رئیس حشدالشعبی عراق 
پس از تشـییع باشـکوه و میلیونی در کاظمیـن، کربال و 
نجف به ایران آمـد و در نخسـتین منزلگاه به شـهر اهواز 
کـه برای ملـت یادآور هشـت سـال دفـاع مقدس اسـت 
رسـید و مردم، مسـئوالن  لشـکری، کشـوری و اسـتانی 
که در  فـرودگاه اهـواز حضور داشـتند به اسـتقبال پیکر 
شـهدا رفتنـد. از آنجایی کـه طبق برنامـه قرار بـود پیکر 
شـهدا صبـح یکشـنبه در اهـواز تشـییع و سـپس راهی 
مشـهد شـود از سـاعات ابتدایی صبح سـیل خروشـان 
جمعیـت در میـدان مولـوی اهـواز جمـع شـدند تـا بـا 
سـردار دل ها وداعی عاشقانه داشته باشـند. جمعیت در 
اهواز بـه حدی زیاد بـود که به گـواه منابـع محلی چنین 

اجتماعی در این شـهر دیده نشـده بود، اما مـردم از همه 
شـهر های اسـتان خوزسـتان آمدند تـا بـرای آخرین بار 
با سـردار هشـت سـال دفاع مقدس و محـور مقاومت در 
برابـر تکفیری هـا خداحافظـی کننـد. در این راسـتا هر 
چند قـرار بـود که تشـییع پیکر شـهدا از سـاعت۸صبح 
آغاز شـود، اما به دلیـل اجتمـاع عظیم و میلیونـی مردم 
و تراکم جمعیت مراسـم با دو سـاعت تاخیر و در سـاعت 
۱۰ صبح آغـاز شـد و جمعیت مشـتاق پیکر شـهدا را بر 
روی دسـت از میـدان مولوی به سـمت خیابان سـلمان 
فارسـی تشـییع کردند. مـردم اهـواز با شـعارهای مرگ 
بـر آمریـکا، مـرگ بـر اسـرائیل، خوزسـتان یـک کالم 
انتقـام انتقـام، خواسـتار برخورد شـدید با عامـالن ترور 
شـهید سـلیمانی شـدند. سـپس پیکر سـرداران اسالم 
بـا شـعارهای می کشـم آن کـه بـرادرم ُکشـت، سـردار 
سـرفراز خـوش آمـدی بـه اهـواز، ایـن گل پرپـر ز کجا 
آمده؟ از سـفر کرب وبال آمده، سـردار باصالبت شهادتت 
مبـارک تشـییع کنندگان، وارد مصـالی اهـواز شـد و 
 پـس از تشـییع و وداع جانسـوز میلیونی مـردم انقالبی 
خوزستان، پیکرهای مطهر حاج قاسم سـلیمانی و برادر 
مجاهد ابومهـدی المهنـدس، به فـرودگاه اهـواز انتقال 
یافـت و راهی طواف حـرم حضرت ثامـن الحجج علی بن 

موسـی الرضا)ع( شـد. 
  تشییع تاریخی در مشهد

پس از تشـییع با شـکوه پیکر شـهید سـپهبد قاسـم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس در اهواز پیکرهای مطهر 
به سـمت مشـهد مقدس انتقال یافـت و گرچه قـرار بود 
که تشـییع پیکر شـهدا از سـاعت ۱۲ظهر در مشهد آغاز 
شود، اما مراسـم تشییع در مشـهد به سـاعت۱۴ انتقال 
یافـت تـا مردمـی کـه از سـاعات ابتدایـی صبـح منتظر 

میزبانی از سـردار خـود بودند این حضـور را از فـرودگاه 
شـهید هاشـمی نژاد مشـهد آغاز کننـد. هرچند سـیل 
جمعیـت میلیونـی مـردم کـه بـه واقـع قابل شـمارش 
نبودنـد و حضـوری تاریخـی از خـود بـه ثبت رسـاندند 
بـرای اسـتقبال از پیکـر شـهدا در خیابـان ۱۵خـرداد 
مشـهد بـه انتظـار ایسـتاده بودنـد. پـس از آنکـه پیکـر 
شـهدای مقاومت به خیابان ۱۵خرداد رسـید و جمعیت 
با شـعار مرگ بـر آمریـکا خواسـتار گرفتن انتقـام خون 
شـهید سـلیمانی از آمریکای جنایتکار شـدند. حکایت 
مـردم مشـهد در پذیرایـی از سـردار دل ها نه شـنیدنی 
بلکـه دیدنی بود کـه مردم بدیـن حد برای تشـییع پیکر 
سـرداران جان برکف خود شـور و اشـتیاق دارنـد. مردم 
شـهیدپرور مشـهد با شـعارهای خون سـلیمانی حیات 
بخشـید مـا را از فتنه هـا نجات بخشـید، فاتحـه ای برای 
خود بخوانید منتظر پاسـخ ما بمانید، سـالم عزیز پرپرم، 
سـالم مدافع حـرم، علمدار خـوش آمدی به مشـهد و...، 
پیکـر پـاک ایـن شـهدا را تا حـرم مطهـر رضـوی بدرقه 
کردند. سـرانجام پیکر شـهدا روی دسـت مـردم، زائران 
و مجـاوران حرم حضرت علی ابن موسـی الرضـا)ع( وارد 
حـرم نورانی امام هشـتم شـد و پـس از طـواف در حریم 
رضوی به فرودگاه مشـهد منتقل شـد تا به تهـران بیاید 
و پس از اقامه نماز توسـط مقام معظم رهبـری در تهران 

تشـییع شود. 
  تهران منتظر تشییع شهدا

پـس از آنکـه سـخنگوی دولـت اعـالم کـرد: هیـات 
دولت جمهـوری اسـالمی ایران ضمـن دعوت از اقشـار 
مختلـف مـردم بـرای مشـارکت در مراسـم تشـییع و 
تجلیل از سـردار قهرمان ایران و اسـالم، سـپهبد شـهید 
قاسم سـلیمانی دوشـنبه ۱۶ دی ماه را در اسـتان تهران 
و سه شـنبه ۱7 دی ماه را در اسـتان کرمان تعطیل اعالم 
کرد، اسـتاندار تهـران با اشـاره بـه تمهیـدات الزم برای 
برگـزاری باشـکوه مراسـم تشـییع پیکـر مطهر سـردار 
مقاومت حاج قاسـم سـلیمانی اظهارداشـت: بـا توجه به 
استقبال گسـترده مردم سراسـر کشـور برای حضور در 
مراسـم تشـییع پیکر مطهر سـردار مقاومـت تمهیدات 
الزم بـرای برگـزاری ایـن مراسـم باشـکوه اتخـاذ شـده 
اسـت. عصر ایران نوشـت؛ انوشـروان محسـنی بندپی با 
اشـاره به لحاظ کردن برخـی محدودیت هـای ترافیکی 
جهت برگـزاری مطلوب این مراسـم تاکیدکـرد: با توجه 
بـه تصمیـم هیـات دولـت مبنـی بـر تعطیلـی پایتخت 
زمینه بـرای حضور پرشـور مـردم در این مراسـم فراهم 
شـده از این رو از مردم والیتمدار اسـتان دعوت می شود 
تـا بـا حضـور در ایـن مراسـم اسـتمرار راه شـهیدانی 

همچـون سـردار سـلیمانی را نشـان دهند. 

آرمان ملـی: شـامگاه شـنبه کـه وزرای امـور خارجه 
کشـورهای دیگـر از غـرب تـا شـرق بـا وزیـر امـور خارجه 
جمهـوری اسـالمی ایـران تمـاس می گرفتنـد تا از پاسـخ 
ایـران بـه اقـدام آمریـکا در تـرور سـردار سـلیمانی مطلـع 
شـوند، مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا نیـز بـا 
محمدجـواد ظریف تمـاس گرفـت و ضمـن ابراز تسـلیت 
نسـبت به واکنش احتمالی ایـران و تبعات آن ابـراز نگرانی 
کرد. جـوزپ بـورل که نسـبت بـه آغـاز یک جنـگ جدید 
در منطقـه خاورمیانـه بیمنـاک اسـت، طـی این تمـاس از 
ایران خواسـت تـا خویشـتنداری به خـرج دهد؛ مسـاله ای 
که چنـدان مـورد قبول مقامـات ایران نیسـت. بـا این حال 
اروپایی هـا در یـک تقسـیم کار آشـکار از یـک سـو تـالش 
دارند تـا ایـران را از اقـدام تند علیـه آمریکا منصـرف کنند 
و از سـوی دیگر برخی از کشـورهای اروپایی می کوشـند تا 
با حمایـت از آمریـکا، از ترامـپ بخواهند از اقدامات بیشـتر 
علیه ایران خـودداری کند. در این شـرایط اتحادیـه اروپا از 
محمدجـواد ظریف رسـما درخواسـت کـرده اسـت که به 
بروکسـل سـفر کرده و با تعدادی از همتایـان اروپایی خود 
دیدار داشته باشـد. به گفته سـخنگوی وزارت امورخارجه، 
ظریف هنوز این درخواسـت را نپذیرفته و پاسـخ ایران پس 
از بررسـی های بیشـتر اعـالم خواهـد شـد. در ایـن میـان 
دومینیـک راب وزیر امـور خارجـه انگلیـس در گفت وگو با 
شـبکه اسـکای نیوز تاکید کـرد که لنـدن بـرای جلوگیری 
از جنـگ تصادفـی میان ایـران و آمریـکا تـالش می کند. او 
که قرار اسـت سه شـنبه به آمریکا برود اظهاراتـی خصمانه 
درباره سـردار سـلیمانی بیان کرد و در پاسـخ بـه اینکه »آیا 
سـردار سـلیمانی در این سـناریو قربانی بوده اسـت یا نه؟« 
گفت: »اجازه دهید درباره ژنرال سـلیمانی شـفاف باشـیم. 
او یک تهدید منطقـه ای بود و ما موضـع آمریکایی ها در این 
مسـاله را درک می کنیـم. آنها حق دفـاع از خود را داشـتند 
و توضیح دادند که بر چه اساسـی ایـن کار را انجـام دادند«. 

    هراس آشکار از واکنش ایران
باوجـود رجزخوانی هـای آمریـکا، رفتارهـای ایـاالت 
متحـده و منتقـدان منطقـه ای اش بیانگـر آن اسـت کـه 
واکنـش احتمالی ایران هراسـی جـدی در دل آنهـا افکنده 
اسـت. از یکسـو آمریکایی هـا عملیات هـای نظامـی و 
آموزشـی خـود را در منطقـه متوقـف کرده انـد، نیروهـای 
نظامـی خـود را در حالـت آماده بـاش نگـه داشـته اند و بـه 
نوشـته العالـم، آمریکا تمـام شـناورهای خـود را به شـعاع 
۱۰۰۰ کیلومتـری از ایـران دور کرده اسـت. از سـوی دیگر 

متحدان منطقـه ای این کشـور نیـز تـالش دارند بـا اظهار 
بی اطالعی از ترور سـردار سـلیمانی، پـای خـود را از ماجرا 
کنـار بکشـند. یـک مقـام سـعودی بـدون افشـای هویت 
خود، مدعی شـد کـه ریاض درپـی کاهش بحـران به وجود 
آمده پـس از شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی و بـه دنبال 
کاهـش بحـران در منطقه اسـت. او بـه خبرگزاری فرانسـه 
گفـت دولـت آمریکا بـا مقامـات سـعودی مشـورت نکرده 
بود. ایـن مقام سـعودی افزود: »در سـایه تحوالت سـریعی 
که رخ می دهـد، دولت سـعودی بـر اهمیت خوشـتنداری 
و ممانعـت از افزایش تنش کـه عواقب وخیمـی در پی دارد، 
تأکیـد می کنـد«. در همیـن راسـتا وزرای خارجه روسـیه 
و چیـن عملیـات نظامـی آمریکا بـر فراز فـرودگاه بغـداد را 
نقض منشـور ملل متحد خواندند و از عواقـب آن در منطقه 
غرب آسـیا ابراز نگرانـی کردند. با ایـن حال نتانیاهـو که در 
آسـتانه یک شکسـت انتخاباتی قـرار دارد اعالم کـرد که از 

تصمیـم آمریـکا حمایـت می کند. 
    واکنش قاطع بغداد

روز یکشـنبه بـرای آمریکایی هـا فاجعه آمیز بـود. ابتدا 
سـفیر ایـن کشـور بـه وزارت خارجـه عـراق احضار شـد و 
دولت عراق اقـدام تروریسـتی کاخ سـفید را محکـوم کرد. 
سـپس عادل عبدالمهدی، نخسـت وزیـر دولـت موقت در 
پارلمان خواسـتار اخـراج نیروهـای آمریکایی شـد و گفت 
کـه منفعـت عـراق و آمریـکا ایجاب می کنـد کـه نیروهای 
خارجی عـراق را ترک کنند«. نخسـت وزیر دولت پیشـبرد 
امـور عـراق گفـت کـه »آمریکا بـه مـا گفت کـه اسـرائیل 
انبارهای تسـلیحاتی حشدالشـعبی را در تابستان گذشته، 
بمبـاران کـرده بـود«. او همچنیـن گفته بـود که با سـردار 
سلیمانی قرار داشـت تا پاسـخ ایران پیرامون پیام عربستان 
مبنی بـر کاهـش تنـش را دریافـت کنـد، امـا آمریکایی ها 
سـردار سـلیمانی را تـرور کردند. شـامگاه یکشـنبه اتفاقی 
که آمریکایی ها از آن هراس داشـتند رخ داد و پارلمان عراق 
رأی به اخـراج نیروهـای خارجی از ایـن کشـور داد؛ اتفاقی 
که بـرای آمریکایی ها قابـل تصور نبـود. در پارلمـان عراق، 
نمایندگان پـس از تصویب این قانـون، به شـعار دادن علیه 
آمریکا و حمایـت از شـهدای روز جمعه پرداختنـد. »آری، 
آری بـه سـلیمانی«، »آری، آری بـه ابومهـدی المهندس« 
و »آمریـکا، هرگـز، هرگـز« از جمله این شـعارها بـود. پس 
از ایـن اتفـاق مقتدی صـدر، رهبـر جریـان صدر عـراق در 
پیامـی 7 بندی بـه پارلمـان خواسـتار لغـو توافـق امنیتی 
با آمریـکا شـد. صدر نوشـته اسـت: » نخسـت آنکـه توافق 

امنیتـی هرچه سـریع تر لغو شـود و بـه بندهـای ظالمانه و 
خوارکننده آن پایبندی وجود نداشـته باشـد. دوم: سفارت 
شـِر آمریکا هرچه سـریع تر بسـته شـود. سـوم: پایگاه های 
آمریکایی بسـته شـده و بـه صـورت خوارکننـده ای بیرون 
رانده شـوند. چهـارم: تمـاس بـا دولـت آمریکا جـرم تلقی 
شـود و برقراری تماس مورد مجـازات قرار بگیـرد. پنجم: از 
نیروهای ارتش عـراق و نیروهای امنیتی بـا کمک مقاومت 
ملی منضبط بـرای حفاظت از حاکمیت عـراق و مرزهایش 
و حریـم هوایـی اش پشـتیبانی بـه عمـل آیـد. ششـم: از 
سـفارتخانه های دیگـر در عـراق حفاظـت بـه عمـل آیـد. 
هفتم: کاالهـای آمریکایی در عـراق تحریم شـود. در پایان: 
از گروه هـای مقاومـت عـراق و نیـز از گروه هـای در خـارج 
عـراق می خواهـم که نشسـت فـوری بـرای اعالم تشـکیل 
هنگ هـای بین المللـی مقاومت داشـته باشـند«. مقتدی 
صـدر در پایان تأکید کـرد که اگـر پارلمان ایـن کار را نکند، 

ما اقداماتـی فراتـر خواهیم داشـت.
    استراتژی ایران 

واکنـش ایـران هنـوز مشـخص نشـده اسـت و 
گمانه زنی هـای زیـادی در ایـن بـاره مطـرح می شـود. 
رئیس فراکسـیون مستقلین مجلس با اشـاره به اظهارات 
یکی از معاونان سـازمان اطالعات سـپاه با تاکیـد بر اینکه 
اسـتراتژی پرهیز از جنگ در دستور کار دولت و حاکمیت 
ایران اسـت، اظهارکرد: این بدان معنا نیسـت کـه آمریکا 
هـر کاری کند ایران سـکوت می کنـد. بلکه انتقام سـریع 
بـا انتقـام سـخت تفـاوت دارد. مـردم فشـار می آورند که 
سـریعا کاری انجام شـود ولـی باید اجـازه دهند کسـانی 
که حافـظ امنیت کشـور هسـتند عاقالنـه و مدبرانـه و با 
بررسـی همه جوانب انتقـام خون شـهید سـلیمانی ها را 
بگیرنـد نـه اینکـه تنهـا ضرب شسـتی نشـان داده شـود 
و کشـور را وارد مخاصمـه ای کنیـم کـه هزینه اش شـاید 
خیلـی بـاال باشـد. غالمعلـی جعفـرزاده ایمن آبـادی بـا 
تاکید بـر اینکـه جنگ بـرای ایـران نفعـی نـدارد، افزود: 
آمریکایی هـا به دنبـال جنگ هسـتند زیرا برایشـان نفع 
دارد. آنهـا سالح هایشـان را در منطقـه می فروشـند و بـه 
دنبـال جنـگ نیابتـی هسـتند. لـذا کشـورهای منطقه 
هوشیار باشند. رئیس فراکسیون مسـتقلین خاطرنشان 
کـرد: انتقام سـخت مزیتـش این اسـت کـه آمریکایی ها 
را در هـراس نگـه مـی دارد. من فکـر می کنـم در آینده نه 
چندان دور پاسـخ محکمی درخور شـأن شهید سلیمانی 

نـه یک بـار بلکـه بیشـتر داده خواهد شـد.

اقدام اخیر آمریـکا تجاوزکارانه و بی رحمانـه و خارج از تمام 
قوانیـن بین المللـی رقم خـورد. ایـن اتفـاق در تاریخ سـازمان 
ملل کم سـابقه بـوده اسـت. حتی شـاید بایـد گفت که شـاهد 
نبوده ایم کشـور ثالثـی مهمان رسـمی یـک کشـور را اینگونه 
ترور کنـد. هر چنـد شـورای امنیت و سـازمان ملـل هیچ وقت 
طرفدار حـق نبـوده و همواره به سـمت قدرت هـا موضع گیری 
کـرده اسـت. موضع گیـری منفعالنـه ایـن نهاد هـا عمـال امید 
ملت هـا را به آن هـا کمرنـگ کرده اسـت. سـازمان ملـل عمال 
بیـش از ۹۵ درصـد آن مـواردی را کـه تصویب می کنـد جنبه 
ارشـادی دارد به همین دلیل اسـت که نگاه بسـیاری بـه آن به 
عنوان یک نهـاد بی خاصیت اسـت. دادگاه کیفـری بین المللی 
بایـد دونالـد ترامـپ و تمـام کسـانی را کـه در این تـرور نقش 
داشـته اند را مورد محاکمه قـرار دهد زیـرا آنها تمـام قوانین را 
نقـض کرده انـد و عمال پیـرو قانـون جنگل شـده اند. ایـن نهاد 
حـق محاکمـه سـران کشـورها را دارد امـا بـه دلیل گسـترش 
بی عدالتـی در جهان نمی تـوان تنهـا به ایـن نهادها اتـکا کرد. 
متاسـفانه اختیـار جهـان تنهـا در گـرو تصمیم گیـری پنـج 
کشـور صاحـب حـق وتـو در شـورای امنیت اسـت و سـازمان 
ملـل نیـز صرفـا یـک تماشـاگر در ایـن زمینه اسـت. از سـوی 
دیگـر پارلمـان عـراق بایـد خیلـی زودتـر از این هـا دسـت به 
اخـراج نیروهـای آمریکایـی از این کشـور مـی زد زیـرا آمریکا 
پیـش از این رویداد کشـتار مـردم عـراق را کلید زده بـود البته 
این امر نیـز بسـیار مفید اسـت زیرا باالخـره متوجه شـدند که 
آمریکا به هیـچ تعهدی پایبند نیسـت و هر رفتار غیـر متعارفی 
از آن هـا ممکن اسـت رقـم بخـورد. مسـاله ای کـه در وهله بعد 
بسـیار مهم اسـت این اسـت که آیا این مصوبـه پارلمـان عراق 
اجرایـی خواهد شـد یـا خیـر و باید دیـد که بـاز هم آمریـکا به 
دنبال چـه بهانـه ای خواهـد بـود تـا اشـغالگری خـود را ادامه 
دهد. اگر کشـوری قصـد دارد در کشـور دیگری پایـگاه نظامی 
داشـته باشـد باید کشـور میزبان اجازه بدهد و آن را تایید کند 
مگر اینکه شـورای امنیت تشـخیص بدهد که ثبات آن کشـور 
نیازمند حضـور نظامیان خارجی اسـت کـه در آن صـورت نیز 
آمریـکا بـه تنهایـی نمی توانـد ایـن کار را انجام دهد و شـورای 
امنیت یـک نیروی متشـکل از چنـد کشـور را در آنجا مسـتقر 
می کند. اینکـه آمریـکا خودسـرانه در یک کشـور باقـی بماند 
از سـوی هیچ نهـاد و کشـوری قابـل پذیرش نیسـت. ایـن امر 
امروزه در سـوریه در حال رخ دادن اسـت و عمـال آمریکا بدون 
مجوز دولت و شـورای امنیت در این کشـور نیرو مسـتقر کرده 
اسـت. تصمیم پارلمـان عراق صرفا تـا این لحظه فقـط حقوقی 

اسـت و باید دیـد آینـده آن را چگونـه رقـم خواهد زد.

یـــادداشــت
رویکرد جوامع بین الملل

 در قبال ترور سپهبد سلیمانی

عراق و مسأله اخراج نیروهای آمریکایی
 

ســــرمــقــاله

پارلمـان عـراق اخـراج نیروهـای آمریکایـی از ایـن کشـور را 
تصویب کرد امـا تصور من بر این اسـت کـه این مصوبه به آسـانی 
اجرایی نمی شـود. با ایـن حال ایـن مصوبه بـه معنی ارسـال یک 
پیام سیاسـی روشـن به آمریکایی هاسـت که اکثریت مردم عراق 
کـه نمایندگان شـان توانسـتند به رغـم تحریـم جلسـه توسـط 
دو گـروه اهـل سـنت و کردهـا بـه حـد نصـاب برسـانند و اخراج 
آمریکایی هـا را مصـوب کننـد. آنهـا می خواهنـد بگوینـد کـه از 
حضـور نیروهای آمریکایی در کشورشـان خشـمگین هسـتند و 
نقض حاکمیت ملی عراق را از سـوی ایاالت متحـده برنمی تابند. 
امروز وضعیـت حقوقی آمریکا و عراق نسـبت بـه یکدیگر چندان 
روشـن نیسـت؛ ارتش آمریکا مشـغول تعلیم نظامیان عـراق بود 
که موقتاً آنهـا را خارج کردنـد. از طرفی پس از اشـغال عـراق و در 
زمانی که آمریکایی هـا تا پیش از قانون اساسـی و تشـکیل دولت 
جدید بر سـر کار بودند، قرارداد صلحی میان عـراق و آمریکا امضا 
نشـد که روابط این دو کشـور و نحوه حضـور آمریـکا در پادگان ها 
را تعیین کنـد. در جلسـه روز یکشـنبه مجلس، نماینـدگان اهل 
تسـنن و همچنین کردها حضـور نداشـتند. کردها علـت غیبت 
خود را سـفر بـه اربیل و سـلیمانیه به منظـور شـرکت در مجالس 
ترحیمی که برای سـردار سـلیمانی ترتیب داده شـده بـود، اعالم 
کردنـد. یعنـی از یـک سـو در مجلـس حضـور نیافتند واز سـوی 
دیگر به شـهدای حادثـه تـرور ادای احتـرام کردند. آنهـا نگرانند 
که بـا خـروج آمریـکا اسـتقالل داخلـی اقلیـم کردسـتان تحت 
تاثیـر قـرار بگیـرد. در مورد سـنی ها ماجـرا کمی متفاوت اسـت. 
آنها نگراننـد کـه در نتیجه خـروج آمریکا، اهل سـنت بـه اقلیتی 
تحت تسـلط تبدیل شـوند. اهل سـنت که عـادت کـرده بودند با 
وجود اقلیـت بـودن در قـدرت باشـند، از ایـن نظـر نگرانی هایی 
دارد. حـال مجلس عـراق گفتـه کـه آمریکایی ها خارج شـوند اما 
هنوز روشـن نیسـت که این مهم با چـه فرایندی حاصـل خواهد 
شد. از سـوی دیگر مشـخص نیسـت که آمریکایی ها این موضوع 
را می پذیرنـد یـا خیـر. به نظـر نمی رسـد با توجـه بـه هزینه های 
کالنی که آمریکا در عـراق پرداخته، این کشـور بـه راحتی راضی 
شـود نیروهای خـود را از عـراق خارج کنـد. در صورتـی که فرض 
را بر پذیرش خـروج از سـوی نیروهای آمریکایـی بگذاریم، دولت 
عـراق بایـد ضمن توجـه بـه تأمیـن امنیت کشـور پـس از خروج 
نیروهـای آمریکایـی از عـراق، برنامه دقیقی داشـته باشـد تا هم 
مصوبـه مجلـس اجـرا شـود و هـم بـه نگرانی هـای مطرح شـده 

پاسـخ داده شود.

فریدون مجلسی
تحلیلگر مسائل بین الملل

تشییع میلیوني از نماد  وحدت ملي و سرباز پاکباخته وطن در اهواز، مشهد و امروز تهران وقم
سردار عشق غرق درياي انساني

   امروز تهراني ها چنان تاریخ سازي خواهند کرد که جهان را به شگفتي واخواهند داشت

امیررضا واعظی آشتیانی
تحلیلگر مسائل سیاسی

وزیر خارجه انگلستان
سه شنبه به واشنگتن می رود

ظريف به بروكسل
می رود؟



آرمان ملی - مطهره شفیعی: ســخنگوی شورای 
نگهبان دیروز گفت: »باگسترش فضای مجازی و روش های 
تبلیغات، همه هــر روز تبلیغات می کننــد و ما هم مرتب 
تذکر می دهیم، حتی به صداوسیما که این آقایانی را که در 
برنامه هایتان می آورید داوطلب انتخابات هستند و قانون هم 
خیلی جزئیات را مشخص نکرده است.« عباسعلی کدخدایی 
خاطرنشان کرد: »ناظرین باید تخلفاتی را که اتفاق می افتد 
گزارش کنند و در این موارد دفاتر نظارت استانی با توجه به 
نوع تخلف و در صورت لزوم باید پرونــده را به تهران ارجاع 
بدهند.« اولین بار نیست که صداوســیما ایفاگر نقش یار 
دوازدهم است و از عنوان ملی بودن فاصله گرفته است. چند 
روز قبل یعنی 8 دی ماه بود که در پخش مصاحبه یک نماینده 
مجلس در برنامه »هرچی شما بگین« شبکه اول سیما که 
اجرای آن را مهران رجبی بر عهده دارد، خبرساز شد. چراکه 
چهره نماینده حاضر در این برنامه محو شد و حتی صدای او را 
هم تغییر دادند! آنطور که در این برنامه زیرنویس شده چهره 

و صدای نماینده دعوت شده به دلیل احتمال تبلیغات برای 
نماینده مورد نظر در انتخابات مجلس، محو شده است! پس 
از پخش این برنامه ســواالت زیادی در اذهان شکل گرفت. 
نخست اینکه قوانین انتخاباتی به ویژه ممنوعیت تبلیع برای 
کاندیداها با دعوت از آنها در برنامه تلویزیونی معطوف به این 
دوره نیست اما صداوسیما دردوره های گذشته از کاندیدایی 
دعوت نمی کرد که شائبه حمایتی مطرح شود و بدتر از آن 
شخصیت فرد را به شکل نامناسبی مخدوش کنند تا شناسایی 
نشود بلکه در این دوره مالحظاتی برای دعوت مهمانی در نظر 
گرفته نشد که کاندیدای ورود به مجلس است! از سوی دیگر 
این اقدامات در حالی انجام شد که 23 آبان یک عضو شورای 
نظارت بر صداوسیما با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات در این 
سازمان گفت که طبق قانون کاندیداهای تایید صالحیت شده 
در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان در ایام تبلیغات 
فرصتی برای اســتفاده از صداوســیما ندارند! سیداحسان 
قاضی زاده هاشــمی، در توضیح اقدامات صداوسیما برای 

انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: چندی پیش ستاد 
انتخابات در سازمان صداوسیما تشکیل شد. صداوسیما باید 
به سمت تهیه برنامه های تبلیغاتی برای تهییج مردم جهت 
حضور و مشارکت بیشتر در انتخابات باشد. وی افزود: طبق 
قانون موجود کاندیداهای انتخابات مجلس حق استفاده از 
برنامه های سازمان برای تبلیغ خود را ندارند. در ایام تبلیغات 
تنها افراد و اشــخاص می توانند با هدف تشویق مردم برای 
حضور در انتخابات حضور پیدا کنند. البته مجلس در اصالح 
قانون انتخابات موضوعات تبلیغات انتخابات مجلس را تغییر 
داده که کلیت اصالح قانون انتخابات مجلس در شــورای 
نگهبان تایید شــد به همین دلیل در این دوره همان قانون 

قبلی مالک است. 
  نتیجه عکس همراهی با یاردوازهم

 فارغ از تخلفی که صورت گرفته باید دانست رای مردم به 
نام کاندیدایی به صندوق رای نخواهد رفت که هنوز و پیش 
از برگزاری انتخابات از ارتباطات مانند حضور در تلویزیون 

بهره می گیرد. فارغ از ضربه خواسته یا ناخواسته صداوسیما 
به کاندیدای مجلس باید در نظر داشــت آنچه صداوسیما 
انجام داد توهین به شعور و شخصیت مردم و حتی آن کاندیدا 
است چرا که تا پیش ازاین در نمایش دادن چهره بزهکاران و 
مجرمان از اینگونه پنهان کردن های چهره استفاده می شود 
نه شخصی که شاید بتواند با آرای مردم به بهارستان برود. 
این عدول از قانون تنهــا در حوزه انتخابات مجلس نمایان 
نشد بلکه انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان هم برگزار 
می شود و شاید صداوسیما حق استادی مصباح یزدی برای 
روسای خود را به عرصه عمل وارد کرد و در همان شب که 
چهره کاندیدای مجلس را پوشاند و صدایش را تغییر داد، در 
بخش های خبری صداوسیما تصویر آیت ا... مصباح یزدی که 

کاندیدای خبرگان می باشد پخش شد. 
  اتمام حجت رئیس ستاد انتخابات 

به غیر از سخنگوی شورای نگهبان، مسئوالن دیگر هم 
به این اقدام صداوسیما واکنش نشان دادند. رئیس ستاد 
انتخابات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا بر عملکرد 
صداوســیما در زمینه تبلیغات زودهنگام به نفع یکی دو 
داوطلب شناخته شده انتخابات نظارت وجود دارد؟ گفت: 
»ما بر تبلیغات زودرس نظارت داریم. ستاد پیشگیری قوه 
قضائیه نیز همین وظیفه را دارد. اگر موردی باشد اول تذکر 
می دهیم و اگر این تذکر جواب نداد، نهادی که تبلیغات 
را انجام می دهــد به مراجع قضایــی معرفی می کنیم.« 
حسام الدین آشنا در جایگاه مشاور رئیس جمهور هم در دو 
توئیت جداگانه نوشت: »صداوسیما مراقبت کند؛  تبلیغات 
سیاسی برای شخصیت های ملی با تبلیغات تجاری برای 
محصوالتی مثل عالیس متفاوت است.  تجربیات گذشته 
نشان داده ســپردن مدیریت تصویر ملی به برخی افراد 
در صداوسیما ضررش از فایده آن بیشــتر است؛ آنها در 
تخریب چیره  دستند ولی برای ساختن چهره های ملی 
خیر!  مجریان سیاست پیشــه از اوج آغــاز می کنند تا به 
مجلس برســند. ابتدا در افق ظاهر  می شوند، با گذراندن 
جامع المقدمات به شبکه3 رفته و در سپهر سیاسی شناخته 
می شوند؛ هیچ گاه پاسخگو نیستند چرا که همواره میزبانند 
و سائل.  کمی بعد احساس مسئولیت می کنند و به سوی 

فتح استصوابی مجلس پیش می روند.«
  یک بام و دو هوای جام جم

نکته قابل تامل در تــالش اصولگرایان برای توجیه 
تبلیغات انتخاباتی به نفع این جریان سیاســی اســت 
چنانکه وزیر ارشــاد دولت احمدی نژاد مدعی می شود: 
» در شرایطی که کشور به اســتقبال انتخابات مجلس 
یازدهم می رود تا اینجای کار تحرک قابل مالحظه ای از 
صداوسیما در این عرصه دیده نشده و به نظر می رسد این 
رسانه هنوز برنامه های جدی خود در این عرصه را آغاز 
نکرده است!« به نظر می رسد این اظهارات به سبب آن 
است که تا حدودی جهت گیری های احتمالی صداوسیما 

به ضرر این جریان تمام نشود.
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گـــــزارش روز

رئیـس فراکسـیون مسـتقلین با اشـاره بـه اظهـارات یکی از 
معاونان سـازمان اطالعات سپاه و تیم حفاظت سـردار سلیمانی 
گفـت: پیـش از ایـن حداقـل 3 توطئـه  تـرور در مـورد شـهید 
سلیمانی شکست خورده اسـت. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، 
با اشـاره به جلسه یکشـنبه فراکسـیون مسـتقلین والیی که به 
گفته وی بـا حضور یکی از معاونان مهم سـازمان اطالعات سـپاه 
برگزار شـد، گفت : وجود عوامل نفوذی در مجموعه تیم حفاظت 
شهید سـلیمانی در حال بررسی و شناسایی اسـت. اهم اظهارات 

وی را در ادامـه بخوانید:
 حداقـل سـه بـار توطئـه  تـرور ایشـان در خـاک ایـران با 
شکسـت مواجه شـده و افرادی دسـتگیر شـدند که یـک مورد 
آن به صورت موثق و مسـتند سـازمان منافقین دخالت داشـته 
و تمام عوامل دسـتگیر شـدند. چند مورد ترور ایشـان در خارج 

هم شکسـت خورده اسـت. 
۹ ماه بود که ترامپ به پنتاگون برای به شـهادت رسـاندن 
سـلیمانی فشـار می آورد و آنها هر بار دچار خسـارت می شدند. 

اما در ایـن مرحله اتفاقی افتـاد که اجتنـاب ناپذیر بود. 
 بخش اعظمی از جلسـه  فراکسـیون مسـتقلین بـا معاون 
سـازمان اطالعـات سـپاه محرمانـه و طبقه بندی شـده اسـت. 
خوشـبختانه آمادگی نیروهای نظامـی ما یک آمادگـی آگاهانه 
و بـه دور از مسـائل احساسـی و عاطفـی و موجـی اسـت که در 
جامعه بـرای اقدام سـریع بلند شـده اسـت. آنها خیلـی عاقالنه 
احساساتشـان را کنتـرل می کننـد گرچـه منتقم خون شـهدا 
ازجمله شهید سـلیمانی هستند ولی بیشـتری هزینه باید برای 

آمریکایی ها باشـد نـه مـردم ایران. 
 یکـی از شـیوه های امنیتـی عادی سـازی اسـت کـه سـردار 
قاسـم سـلیمانی بدون اسـکورت و یگان های دفاعی بعـد از ورود به 
فرودگاه بغـداد در حـال حرکـت بودند، مقرر شـد برنامه هـای آتی 
دستگاه های امنیتی کشـور برای محافظت از مسـئوالن ارائه شود. 
 استراتژی پرهیز از جنگ در دسـتور کار دولت و حاکمیت 
ایران اسـت، ایـن بـدان معنا نیسـت که آمریـکا هـر کاری کند 
ایران سـکوت می کند. بلکه انتقام سـریع با انتقام سخت تفاوت 
دارد. مردم فشـار می آورند که سریعا کاری انجام شـود ولی باید 
اجازه دهند کسـانی که حافظ امنیت کشـور هسـتند عاقالنه و 
مدبرانه و با بررسـی همه جوانب انتقام خون شـهید سلیمانی ها 
را بگیرند نه اینکه تنها ضرب شسـتی نشـان داده شـود و کشور 
را وارد مخاصمـه ای کنیم که هزینه اش شـاید خیلی باال باشـد. 
 سـردار سـلیمانی همواره عاشـق شـهادت بود و بـه کرات 
طـی ماه هـای اخیـر از دوسـتان خـود طلـب دعـای شـهادت 
می کـرد. آمریکایی ها با تصـور اینکه با حذف سـردار سـلیمانی 
در بخشـی از سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی اختـالل ایجاد 
می کنـد چنیـن اقدامـی کـرد غافـل از اینکـه هـزاران سـردار 

سـلیمانی رویـش کرده اسـت. 
 جنـگ بـرای ایـران نفعـی نـدارد، آمریکایی هـا بـه دنبال 
جنگ هسـتند زیـرا برایشـان نفـع دارد. آنهـا سالح هایشـان را 
در منطقـه می فروشـند و به دنبـال جنـگ نیابتی هسـتند. لذا 

کشـورهای منطقه هوشـیار باشـند. 
 انتقـام سـخت مزیتـش این اسـت کـه آمریکایی هـا را در 
هراس نگه مـی دارد. من فکـر می کنـم در آینده نه چنـدان دور 
پاسـخ محکمی در خور شـان شـهید سـلیمانی نه یک بار بلکه 

بیشـتر داده خواهد شـد. 
 }درباره مکاتبات فراکسیون مسـتقلین با پارلمان کشورهای 
منطقـه{: این مکاتبـات در راسـتای انجـام اقدامـات دیپلماتیک و 

پارلمانی بـرای اخـراج آمریکایی ها در منطقه اسـت. 

جزئیاتی مهم از خنثی سازی ۳ طرح ترور سردار سلیمانی 
دستگیری عوامل مرتبط با سازمان منافقین

یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: انتظار می رود وزارت خارجه 
تصمیمات حقوقی خود و نتایج اقداماتشــان بعد از شــهادت سردار 
سلیمانی را به مجلس گزارش دهد. علیرضا رحیمی اظهار کرد: جای 
تاسف دارد که دولت آمریکا با ادعای دموکراسی و صلح در وحشیانه ترین 
شــکل ممکن قوانین بین المللی را نقض می کند و در مقابل چشــم 
جهانیان آشکارا و بزدالنه اقدام به ترور مقام رسمی یک کشور در کشور 
دیگر می کند. قطعا ملت ایران به این اقدام پاسخ قاطعانه خواهد داد. 
وی افزود: طبق فرمایش شهید بهشتی آمریکا از ما عصبانی باشد و از 
این عصبانیت بمیرد. کینه ای که آمریکا از سردار سلیمانی دارد، کینه 
از آرمان های انقالب اســالمی و حذف خط سرخ شهادت است که در 
کشور این خط ادامه خواهد داشت. این عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد: انتظار 
می رود وزارت خارجه تصمیمات حقوقی خود و نتایج اقداماتشان بعد از 

شهادت سردار سلیمانی را به مجلس گزارش دهد.

ایران قطعا پاسخ قاطعانه 
خواهد داد

پاسخ ایران اقدام نظامی علیه 
آمریکاست

مشاور رهبر انقالب در امور نظامی گفت که پاسخ ایران به شهادت 
سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا به طور قطع یک اقدام نظامی علیه 
مراکز نظامی آمریکا خواهد بود. سردار حسین دهقان تاکید کرد که 
پاسخ ایران به آمریکا به طور قطع اقدامی نظامی علیه مراکز نظامی آن 
خواهد بود. وی افزود: اجازه دهید یک چیزی را به شما بگویم: رهبری ما 
به طور رسمی اعالم کرده است که ما هیچ گاه به دنبال جنگ نبوده ایم و 
به دنبال جنگ هم نخواهیم بود. سردار دهقان ادامه داد: این آمریکاست 
که جنگ را آغاز کرده. بنابراین، آنها می بایست واکنش های مناسب به 
اقداماتشان را بپذیرند. تنها چیزی که می تواند این دوره جنگ را پایان 
دهد این است که آمریکا همان ضربه ای را دریافت کند که برابر با ضربه 
وارد کرده باشد. پس از آن آنها دیگر نباید به دنبال یک چرخه جدید 
باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه اظهارکرده 
بود که آمریکا با به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی اشتباه بزرگی 

مرتکب شده است. 

صادرکننده حکم ترور سردار سلیمانی 
احمق است

فعال سیاسی اصولگرا گفت: به نظر می رسد نبودن سردار سلیمانی 
برای آنها آنقدر ارزش داشــت که هر هزینه ای را تقبل کنند. آمریکا 
سال ها برنامه ریزی کرده و بارها هم امکان این ترور را داشت اما هیچ 
رئیس جمهوری جرأت این کار را نداشت. واقعا صدور حکم ترور سردار 
سلیمانی یا دل شیر می خواست یا مغز احمق. آنها دل شیر نداشتند 
اما این بار تصمیم گیرنده احمق را یافتند. امیر محبیان در پاسخ به این 
سوال که این اقدام می تواند در فعالیت های مستشاری ایران اخالل 
ایجاد کند یا مســیر پرقدرت ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: در این 
مورد مقامات سپاه قدس باید پاسخ دهند اما بر این گمانم فعالیت های 
مستشاری ایران با مدیریت سردار سلیمانی از سطح ارتباطات فردی 
به سطح سیستمی ارتقا یافته و به رغم ارزش بی گمان جایگاه شهید 
سردار سلیمانی، افولی در این راستا نخواهد بود. آمریکا انتقام داعش را از 
سردار سلیمانی گرفت. این اقدام نشان داد که ضربه حاج قاسم سلیمانی 

به داعش تا چه حد آمریکا را خشمگین کرده بود. 

آرمان ملی: شاید کمتر کسی باور 
می کرد که سردار قاسم سلیمانی 
فرمانده با درایت نیروی قدس سپاه 
که توانسته بود طومار داعش را درهم 
بپیچد در یک اتفاق مورد هدف حمله پهپادی آمریکایی ها 
قرار گیرد و به فیض شهادت نایل آید، اما به اذعان همه 
تحلیلگران ترور سردار سلیمانی و همراهانش اتفاق کوچکی 
نیست و در آینده منطقه و محور مقاومت به لحاظ سیاسی، 
نظامی و امنیتی تاثیر بسیار باالیی خواهد گذاشت. با این حال 
مقامات کشورمان سخن از انتقام سخت در آینده ای نه چندان 
دور گفته اند و معلوم نیست که در چه زمانی و چگونه خواهد 
بود. آنچه مشخص است آمریکایی  ها با این اقدام اشتباه بسیار 
بزرگی مرتکب شدند و شاید برای همیشه مهر تاییدی بر 
خداحافظی همیشگی نیروهایشان از منطقه خاورمیانه زدند. 
برای بررسی ابعاد ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی، اخراج 
آمریکایی ها از عراق و افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه 
»آرمان ملی« با حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه 

به گفت وگو پرداخته است که می خوانید:
   اقدام اخیر آمریکایی ها در عراق و ترور سپهبد 
شهید سلیمانی را چگونه ارزیابی می کنید و پس از این 

تحوالت منطقه به کدام سمت خواهد رفت؟ 
اقدام اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ماجراجو و 
جنایتکار آمریکا در صدور دستور ترور سردار بزرگ اسالم 
شهید حاج قاسم سلیمانی اشتباهی استراتژیک بود که 
شطرنج سیاسی، امنیتی و نظامی منطقه را دگرگون خواهد 
کرد. پیامدهای خطرناک ترور سردار سلیمانی موجب خواهد 
شد که جهان اسالم علیه وجود نیروهای آمریکایی در منطقه 
منسجم شود و ابتکار عمل برای کنترل هیجان های مردمی 
علیه ترور حاج قاسم سلیمانی بر ای هیچ کشوری و حتی 
جمهوری اسالمی ایران مقدور نیست. برای اینکه حاج قاسم 
سلیمانی شخصیتی فراملی بود و به اعتبار اینکه نقش بسیار پر 
رنگی در کاهش نفوذ گروهک های تکفیری و مقابله مستقیم 
با داعش به عهده داشت از فلسطین تا غرب آسیا، شرق آسیا 
و همچنین شمال آفریقا محبوبیت اسالمی و عربی بسیاری 
داشت. در واقع جامعه جهانی جامعه غیرمنصفی است، 
نهادهای بین المللی در جایی که به شیمون پرز جنایتکار و 
اسحاق رابین کودک کش جایزه صلح نوبل می دهند، تحت 
تاثیر آمریکا سردار قاسم سلیمانی را تروریست می دانند. 
در حالی که همین تروریست های دست پرورده آمریکا و 
غرب باعث ناامنی در آمریکا و غرب خواهند شد و حاج قاسم 
سلیمانی در حضور میدانی در سوریه، لبنان و عراق به بشریت 
و صلح جهانی خدمت کرد. در واقع جامعه جهان اگر انصاف 
داشت به جای شیمون پرز و اسحاق رابین باید به حاج قاسم 
سلیمانی به خاطر سرکوب گروهک تکفیری داعش جایزه 
نوبل می داد و این نشان می دهد که اکنون قانون جنگل 
بر روابط بین المللی حاکم است. همه نهادهای بین المللی 
تابعی از اراده آمریکا هستند و به همین دلیل اکنون با ترور 
سردار سلیمانی جهان وارد مقوله جدیدی به نام حاکمیت 
قانون جنگل شده است به اعتبار اینکه دونالد ترامپ به 
جای همکاری با نهادهای منطقه ای برای سرکوب داعش 
دو شخصیت تاثیرگذار منطقه ای مثل حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس را ترور می کند و این نشان می دهد که 
آمریکا پایه گذار قانون جنگل است و در آینده همه نیروهای 
آمریکایی  از غرب آفریقا تا شمال آفریقا و غرب آسیا تا شرق 
آسیا هدف مشروعی برای ملت های اسالمی خواهند بود. 
جمهوری اسالمی ایران نیز طبیعتا در مکان و زمان مناسب 
پاسخ خواهد داد، اما به هر حال کنترل کردن ملت های 
اسالمی برای تقابل با آمریکا بسیار دشوار خواهد بود و 

آمریکایی ها در حقیقت با خطر جدی مواجه خواهند شد. 
   عراقی ها بارها اعالم کردند که طرحی در مجلس 
اعالی این کشور به تصویب خواهند رساند که طی آن 
نیروهای آمریکایی از سراسر این کشور اخراج شوند؛ 
با توجه به شرایط منطقه ای عراق و حضور و تسلط 
آمریکایی ها در این کشور خروج آمریکایی ها از این 

کشور تا چه میزان قابل تحقق است؟ 
در حقیقت اکنون پس از بحران های اخیری که در عراق با 
مدیریت آمریکا شکل گرفت پس از ترور حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس انسجام بیشتری پیدا کرده و همه جریانات 
سیاسی متفق هستند که وجود نیروهای آمریکایی در عراق 
بسیار خطرناک خواهد بود و کمکی به امنیت عراق نخواهد کرد 
بلکه بیشتر در جهت ناامنی عراق خواهد بود. به همین دلیل 
مجلس و به خصوص فراکسیون های مهم پارلمانی درصدد 
بودند که طرحی را تصویب کنند تا نیروهای آمریکایی طی 
مدت مشخصی از عراق خارج شوند و این نخستین گام برای 
کاهش حضور نامشروع آمریکایی ها در عراق خواهد بود. قطعا 
اوضاع عراق دگرگون خواهد شد و نیروهای آمریکایی نیز برای 

ملت عراق هدف مشروعی خواهند بود. 
   طی چند روز گذشته مقامات امنیتی عراق 
افرادی را پیرامون ترور شهید سپهبد سلیمانی و 
ابومهدی المهندس دستگیر و مورد بازجویی قرار 
دارند؛ اساسا شبهات پیرامون چگونگی خبردار شدن 
آمریکایی ها از زمان و مکان تردد سردار سلیمانی را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
آمریکا از مدت ها پیش عوامل حزب بعث را بار دیگر به 
پیکره نظام عراق وارد کرد. اصرار آمریکا برای بازگرداندن 
عوامل حزب بعث و استفاده جاسوسی از آنها موجب شد که 
آمریکایی ها نسبت به تحرکات حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس کامال آگاه و حساس شوند. لذا قطعا اطالعاتی که 
آمریکا دریافت کرده به وسیله عوامل جاسوسی آنها در عراق و 
سوریه بوده است. به نظر من حاج قاسم سلیمانی قربانی توطئه 
مشترک اطالعات داخلی عراق، سازمان سیا و با همکاری 
موساد شد. همه این سازمان های اطالعاتی-تروریستی با 
کمک حزب بعث و جاسوسان داخلی آمریکا در سوریه و حتی 
لبنان و عراق توانستند اطالعاتی مربوط به تحرک حاج قاسم 

سلیمانی به دست آورده و وی را به شهادت برسانند. 
   پس از ترور حاج قاسم سلیمانی آمریکایی ها 
دست به تحرکاتی زده اند. تحرکات اخیر آمریکایی ها 

را چگونه تحلیل می کنید؟ 
پس از ترور حاج قاسم سلیمانی تمام پایگاه های آمریکا 
در سراسر جهان از جمله پایگاه های آمریکا در کویت، بحرین، 
قطر، امارات و عربستان به حالت آماده باش درآمدند. حتی 
آمریکایی ها دچار وحشت شده اند و تالش می کنند تا 
اطالعاتی در مورد احتمال پاسخ ایران به دست آورند. آنها 
افرادی را واسطه قرار دادند که ایران از انجام عکس العمل علیه 
نیروهای آمریکایی خودداری کند، اما به هر حال کنترل ایران 
روی ملت های اسالمی و عربی در منطقه برای پاسخگویی به 

تجاوزات و جنایت آمریکا محدود است.

نامزدها را دعوت نكنيد 
حسن هانی زاده در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

حاج قاسم سلیمانی
 قربانی توطئه سیا و موساد شد

         ایران در زمان و مکان مشخص پاسخ می دهد
          جامعه جهانی باید به شهید سلیمانی 

   جایزه صلح نوبل می داد

آرمان ملی- حمید شجاعی: گرچه پیش از این 
نیز بارها ماهیت پوشــالی و توخالی دموکراسی، آزادی و 
حقوق بشر غربی در حوادث گوناگون به نمایش درآمده 
بود، اما شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی نقطه عطفی 
بر این مساله شد تا همگان بدانند آنچه غربی ها از حقوق 
بشر، آزادی بیان، عقیده و رسانه می گویند بیشتر به یک 
شــوخی بی مزه می ماند. چرا که آنها نه در فضای واقعی 
احترامی برای افکار عمومی ملت هــا قائلند و نه با اعمال 
اختیاراتی اجازه می دهند که فضــای مجازی آنطور که 
می گوید آزاد باشد. پس از شهادت ســردار رشید اسالم 
حاج قاسم سلیمانی طوفان توئیتری و اینستاگرامی به راه 
افتاد و میلیون ها پست و عکس از این سردار دالور کشور 
به اشتراک گذاشته شد، اما مدافعان دروغین آزادی بیان 
مســتاصل از این عزم ملی و جهانی به حذف پست های 
مرتبط با سردار سلیمانی پرداختند تا ماهیت واقعی خود را 
نشان دهند. وزیر ارتباطات در این خصوص می گوید: »اقدام 
آمریکا در سانسور سردار سلیمانی منفعالنه است، جریان 
انقالب اسالمی در فضای مجازی در موضع قدرت است و 
اقدام دولت آمریکا در فشار به شرکت ها برای سانسور شهید 

سلیمانی، از سر بیچارگی و انفعال است.«
  آزادی دروغین اینستاگرام

ساعات ابتدایی روز جمعه 13آبان بود که در پی اعالم 
خبر ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاســداران و ابومهدی المهندس جانشین 
رئیس حشدالشعبی عراق شبکه های اجتماعی توئیتر و 
به خصوص اینستاگرام پر از عکس ها، ویدئو ها، پست ها 
و اســتوری هایی با مضمون حاج قاســم سلیمانی شد و 
همه اقشار جامعه از شخصیت های لشکری و کشوری، 
چهره های سیاســی، هنرمندان، ورزشــکاران تا مردم 
عادی با انتشــار عکس هایی از این سپهبد شهید مراتب 
غم و اندوه خود را نشــان دادند و همــه در یک مضمون 

مشترک با هشتگ انتقام سخت؛ آمریکایی ها را متوجه 
انتقام ایران از آنها برای احقاق خون ســردار شهیدشان 

کردند. پس از آن هر چه از ســاعات ابتدایی 
جمعه به میانه های روز و ساعات پایانی 
رسیدیم شاهد پســت های میلیونی 
در حمایت از ســردار قاسم سلیمانی 
بودیم، اما نکته اینکه پس از ســاعاتی 

مشخص شــد که مدیران اینستاگرام 
تحت فشار آمریکا به طور خودکار پست های 

مرتبط با سردار سلیمانی را پاک می کند چنانکه 
اظهارات برخی از سلبریتی ها حکایت از پاک 
شدن چندین باره پست های آنها درخصوص 
شهید سپهبد سلیمانی داشت. هر چند که 
این پایان کار اینســتاگرام نبــود و مدیران 
این شــبکه اجتماعی در اقدامی به بستن 
صفحات برخی خبرگزاری  های داخلی که 
اخبار مربوط به سردار سلیمانی را پوش 
می دادند پرداختند. در این راستا صفحه 
خبرگزاری تسنیم با حدود سیصد هزار 
دنبال کننده و صفحه خبرگزاری ایلنا 
بدون اخطار قبلی بسته شد. صفحه 

رسمی جشنواره فیلم فجر نیز به 
دلیل انتشار خبر اهدای تندیس 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از دسترس خارج شده 
و صفحه شرکت همراه اول نیز با اخطارهای پیاپی مواجه 
گردید. این در حالی اســت که مدعیان آزادی و گردش 
آزاد اطالعات خود یارای دیدن میلیون ها پست، عکس 
و فیلم در این شــبکه اجتماعی در حمایت از شهید 
سلیمانی را نداشتند و باالخره پرده از چهره دروغین 
خود درخصوص آزادی رسانه ها و تبادل اطالعات 
را برداشــتند و موجودیت استکباری و 
زورگویانه خود را بــا چنین اعمالی 

نشان دادند.
  بیچارگی و انفعال

وزیر ارتباطات درخصوص 
اقــدام اخیر اینســتاگرام در 
حــذف پســت های مربوط 
به ســپهبد شــهید قاسم 
سلیمانی اظهارداشت: کسی 
کــه بی آبروســت، اقدامات 
بی آبرویانه خود را ادامه خواهد 
داد و این افراد همان کسانی 
هستند که عمری در دنیا 
فریاد برپا می داشــتند 
که ما نمــاد آزادی بیان و 
نماد پذیرش حرف های منتقد و 

مخالف خودمان هستیم. ایسنا نوشت؛ محمدجواد آذری 
جهرمی در گفت وگو با رادیو با بیان این که حرکت مردم 
در سراسر دنیا و پست های میلیونی نه تنها از داخل ایران، 
بلکه از سراســر دنیا و حتی اقدامات چهره های مطرح در 
شبکه های اجتماعی، فضایی را ایجاد کرد که موجب ایجاد 
چنین بی آبرویی شد، گفت: ایجاد این فضای منفعالنه، در 
واقع یک بی آبرویی دیگر از ســوی ایاالت متحده آمریکا 
رقم زد و آنها گمان می کنند که با این اقدامات می توانند 
مقابل این حرکت و جنبش بزرگ بایستند. وی با تاکید بر 
این مســاله که خیال های آمریکا یک خیال باطل است، 
افزود: بی شک این جنبش ادامه خواهد داشت و همان طور 
که تاکنون نیز مالحظه ای کرده اید، سراســر شبکه های 
اجتماعی بین المللی، مملو از ابراز ارادت و دلنوشته هایی 
در وصف حاج قاسم سلیمانی است و بی شک این حضور 
جریان سازی که مردم ایران و مردم جهان داشتند، ادامه 
خواهد داشت. آذری جهرمی همچنین در واکنش به حذف 
برخی استوری های شهادت سردار سلیمانی اینستاگرام 
عنوان کرد: اقدام آمریکا در سانســور ســردار سلیمانی 
منفعالنه است، جریان انقالب اسالمی در فضای مجازی در 
موضع قدرت است و اقدام دولت آمریکا در فشار به شرکت ها 
برای سانسور شهید سلیمانی، از سر بیچارگی و انفعال است. 
وی افزود: ظرفیت حضور در سکوهای بین المللی را از دست 
نمی دهیم، اما از حرکت جوانان ایرانی برای ایجاد سکوهای 
جهانی موازی سکوهای رسانه ای آمریکایی حمایت خواهیم 
کرد و  در برابر اقدام آمریکا خواهیم ایستاد. آذری جهرمی 
تاکید کرد: شخصاً فعالیتم را در سکوی ایرانی »روبینو« آغاز 
کردم، امیدوارم جهانی شود. گفته می شود روبینوپالس به 
عنوان جایگزینی برای اینستاگرام بخش جدیدی است که 
به اپلیکیشن جامع )یا به اصطالح هاب اجتماعی( روبیکا 
اضافه شده و تالش کرده که نیازهای کاربران ایرانی را از یک 

شبکه اجتماعی برآورده کند.

»آرمان ملی«  از استاندارد دوگانه غربی ها 
در فضای مجازی گزارش می دهد 

آزادی بیان دروغین!
وزیر ارتباطات: مقابل سانسور اینستاگرام می ایستیم

       واکنش شوراي نگهبان به رفتار جناحي صداوسیما :  

  حسام الدین آشنا:     مجریان سیاست پیشه از اوج آغاز می کنند تا به مجلس برسند 

سوال نماینده قزوین از »آذری جهرمی« درباره شرکت رایتل
چالش خواهرزن برای وزیر ارتباطات! 

آرمـان ملـی: ظاهـرا حواشـی رایتـل تمامـی نـدارد. احمـد 
امیرآبـادی فراهانـی عضـو هیأت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی 
در نشسـت علنی پارلمان مـوارد اعالم وصول شـده از سـوی هیات 
رئیسـه مجلس را قرائت کرد. سوال سـیده حمیده زرآبادی نماینده 
قزوین از وزیـر ارتباطات و فنـاوری در خصوص نقش خانم اسـدیان 
)از نزدیـکان آذری جهرمی( در انعقـاد قراردادهـای کالن بیمه ای با 
شـرکت رایتل اعالم وصول شـد. 12بهمن هم نماینـده قزوین طی 
سـؤالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خواسـتار روشن شـدن 
نقـش خانـم ثنـا اسـدیان در انعقـاد قراردادهـای کالن بیمـه ای با 
شـرکت رایتل شـده بود. متن کامل سـؤال سـیده حمیده زرآبادی 
نماینـده قزوین، آبیـک و البـرز از محمدجـواد آذری جهرمـی وزیر 
ارتباطات و فنـاوری اطالعات به شـرح زیر اسـت؛ »شـرح سـؤال: با 
توجه به انعقـاد قراردادهای کالن بیمه ای توسـط خانم ثنا اسـدیان 
نمایندگـی کـد 2323 بیمـه ما )وابسـته به بانـک ملت( با شـرکت 
رایتل و شـرکت های حوزه ارتباطات و آی تی پاسـخ به سـؤاالت زیر 
به طور کامل و شـفاف در اسـرع وقـت، الزم و ضـروری اسـت 1- آیا 
خانم ثنا اسـدیان با جنابعالی ارتباط فامیلی دارد؟ در صورت پاسـخ 
مثبت، نسـبت دقیق ایشـان بـا خـود را اعالم کنیـد. 2- بـا توجه به 
فعالیت کوتاه مدت این نمایندگی، چگونه این خانم توانسـته اسـت 
انحصـار کلیـه خدمات بیمـه ای شـرکت بـزرگ و مهمـی همچون 
رایتل را بـه دسـت آورد؟ 3- شـرح دقیق چگونگـی رونـد واگذاری 
بیمه نامه ها به این نمایندگی تازه کار چیسـت؟ آیـا در این خصوص 
مناقصه ای برگزار شـده اسـت؟ 4- دریافت کارمزدهـای از چند صد 
میلیون ریالـی تا بیش از یـک میلیارد ریالـی این نمایندگـی در ماه 
از همان بدو تأسـیس در حالی کـه نمایندگی هـای قدیمی صنعت 
بیمـه درگیـر دریافـت کارمـزد پایینـی در ایـن سـال ها هسـتند، 
در صنعـت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات چگونـه رخ داده اسـت؟ 
5- بررسـی لیسـت کامـل پرتفـوی نمایندگـی از ابتـدا تاکنـون و 
ارتباطات نامبرده بـا وزیر و مدیران ارشـد وزارتخانه و سـازمان های 
تابعه نشـان از یک رانت بـزرگ در کارمزد ایـن نمایندگـی دارد، در 
این خصوص به صورت دقیق و شـفاف توضیح دهید. 6- در بررسـی 
سـبد پرتفوی این نمایندگـی نشـان از وجود یک انحصـار خاص در 
حوزه شـرکت های زیرمجموعـه بخش فنـاوری اطالعـات و آی تی 
می باشـد مانند: رایتل، شـاتل، آسـیاتک، دانـک، فرابـورد داده های 
ایرانیان و تراشـه سـبز تهران، علت چنین اتفاقاتی چیسـت؟ 7- آیا 
تمرکز حضور در شـرکت ها در پرتفوی این نمایندگی نشـان از یک 
رانت سـازمان یافته بـرای نامبـرده نیسـت؟ 8- نقش همسـر خانم 
ثنا اسـدیان )آقای نـواب زاده( در انعقـاد قراردادهـای کالن بیمه ای 
بـا شـرکت های حـوزه آی تـی چیسـت؟ نسـبت نـواب زاده با شـما 
چیسـت که در قامت مشـاور بیمه ای مخابـرات با حداقل سـابقه در 
امر بیمه گـری برای سرنوشـت بیمـه سـازمان های بزرگی همچون 

مخابـرات تصمیم گیـری می کند؟

گـــــزارش



کاهش قیمت دالر طی روز گذشــته باعث شده 
است ا گروهی از کارشناسان و رسانه ها از آن به  عنوان 
»پشیمانی خریداران دالر« یاد کنند. این در حالی 
است که همچنان بازار در شوک خبر شهادت سپهبد 

ســلیمانی به ســر می برد و نگرانی هایی نسبت به 
تنش زایی در منطقه وجــود دارد. تنش هایی که در 
صورت تداوم آن بازار را دستخوش تغییرات عمده ای 
می کند و ممکن اســت آن را به سمت بحران پیش 

ببرد. نکته مشخص، این اســت که طی سال جاری 
دو اتفاق رخ داده و بــازار را از مدار پیش بینی خارج 
کرده اســت. اولین اتفاق به تصمیم سران قوا مبنی 
بر اصالح نرخ بنزین بازمی گردد. پس از این تصمیم 
و اعتراضاتی که پیرامون آن شکل گرفته، نرخ دالر به 
باالترین حد خود در سال جاری رسیده و در ساعاتی 
به 15 هزار تومان هم نزدیک شده است. ورود بانک 
مرکزی به ماجرا باعث شده است آرامش نسبی در 
بازار حاکم شود. به رغم اینکه نهاد بازارساز نتوانسته 
است به وعده بازگشت ارز 11 هزار تومانی عمل کند، 
اما به هر حال آن را در کانال 12 هزار تومان تثبیت 
کرده بود که اقدام ناگهانی دشمنان کشور در رابطه با 
به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس پاسداران، بازار 
و اقتصاد را همانند جامعه به شوک فرو برد. شوکی 
که سرانجام ســد مقاومتی دالر را شکسته و باعث 
شده اســت تا همان روز جمعه دالالن و سفته بازان 
بساط خود را در بازار پهن کنند و نرخ هایی باالی 14 
هزار تومان برای دالر آمریکا در نظر بگیرند. ابتدای 
هفته جاری نیز با بازگشایی صرافی های مجاز، نرخ 
دالر تا 13 هزار و 850 تومان باال رفت. حال طی روز 
گذشته این جو تخلیه شــده و فضا به سمت تعدیل 
قیمت ها پیش می رود. فضای عمومی بازار سرمایه 
نیز مثبت است و تحلیلگران بنیادین و تکنیکال در 
این دو روز نتوانسته اند عاملی اقتصادی برای سقوط 
حدود 18 هزار واحدی شاخص پیدا کنند، از این رو 
پیش بینی آنها این است که از روز سه شنبه نمادهای 
بورسی سبزرنگ شوند و شاهد شکل گیری صف های 
طوالنی، به ویژه برای خرید شرکت های بزرگ، باشیم. 
البته تصمیم شــورای عالی بورس مبنی بر تعطیلی 
بازار سرمایه در روز جاری با نقدهایی روبه رو است که 
ممکن است روند رو به رشد بازار را متوقف کند و ترمز 
معامالت را بکشد. در این بین طال و سکه نیز نشان 
داده اند به درســت یا غلط همواره از نرخ دالر تاثیر 
می پذیرند و رابطه مستقیمی با آن دارند. چنان که 
می توان دالر را مهم ترین شاخص داخلی در تغییر 
نرخ طال و سکه دانست. در کنار آن هم نرخ جهانی 
طال عاملی دیگر به حســاب می آید. حال تمام این 
موارد بسته به تصمیمات سیاسی دارد که در آینده 
به اجرا گذاشته می شود. بالطبع افزایش تنش های 
منطقه ای، به ویژه با آمریکا، خزانه ارزی کشــور را 
تحت تاثیر قرار می دهد و بازارسازها با قدرت کمتری 
به ایفای نقش می پردازند. آینده این بازارها جملگی 
به تصمیمات سیاسی و بین المللی بستگی دارد، در 
حالی که اگر عوامل صرف اقتصادی را در نظر بگیریم، 
می توان به کاهش قیمت ارز، ســکه و طال و صعود 

شاخص بورس امید داشت.    

بازارخارجازمدارپیشبینی

ارز )تومان(
خرید فروش ارز )بانک مرکزی(
4200 4221 دالر آمریکا
4686 4710 یورو اروپا
5484 5523 پوند انگلیس
3133 3247 دالر کانادا
2692 2934 دالر استرالیا
696 706 لیر ترکیه

سکه و طال )تومان(
خرید فروش سکه 

4810000 4860000 سکه یک بهار قدیم
4890000 4940000 سکه تصویر امام
2460000 2500000 سکه نیم بهار
1510000 1550000 سکه ربع بهار
920000 930000 سکه یک گرمی
491002 495404 هر گرم طالی 18 عیار

بورس
تغییر درصد عنوان شاخص 

-1518/52 -0/41 کل
-406/31 -0/41 قیمت
-491/45 -0/19 بازار اول

-5835/57 -0/76 بازار دوم
-184/02 -0/06 صنعت
-138/25 -0/90 30 شرکت

                   خودرو/ قیمت بازار )تومان(
56100000 سایپا 111 )سفید( 90700000  LX رانا
67200000 تیبا  )تنوع رنگ( 79000000 پژو 405
67200000 ساینا   132000000 پژو پارس دوگانه سوز
93000000 وانت زامیاد)گازسوز( 90500000 پژو 206 تیپ 2

433000000 مزدا 3 تیپ4 158000000 رنو تندر 90
217000000 B30 بسترن 189000000 پیکاپ دو کابین
87500000 وانت کارا تک  کابین 218000000 رنو ساندرو اتوماتیک

 
کــــوتــــاه

بازار تهران امروز تعطیل است
ایلنا: نماینده وزیر صمت در اصناف کشــور 
و عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران و تهران از 
تعطیلی بازار تهران به علت تشــییع پیکر سردار 
شهید قاسم سلیمانی و به پاس احترام به ایشان 
خبر داد. ابراهیم درســتی اظهار کرد: طی جلسه  
مشــترک اتاق اصناف ایران، جامعه انجمن های 
اسالمی اصناف بازار و بسیج اصناف کشور، مقرر شد 
روز دوشنبه )1۶ دی ماه( بازار تهران تعطیل شود. او 
با بیان اینکه بازاریان بازوان ستبر و توانمند انقالب 
هستند، گفت: اصناف و بازاریان همراه با سایر اقشار 
مردم با حضور یکپارچه خود در این مراسم برگ 

زرین دیگری در تاریخ انقالب رقم خواهند زد.

دریافت وام مسکن 
۲۴۰میلیونی از سه شنبه

ایرنا: مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک 
مسکن خبر داد که امکان دریافت وام جدید مسکن 
به ارزش 240میلیون تومان برای زوجین تهرانی 
از روز سه شنبه همین هفته در کلیه شعب بانک 
مسکن فراهم می شود. مسعود ایزدی گفت: قرار 
بود این خبر روز شنبه به طور رسمی اعالم شود که 
به دلیل شهادت سردار قاسم سلیمانی این بخشنامه 
دیرتر به بانک ها ابالغ و از روز سه شنبه کلیه شعب 
موظف به پرداخت وام مســکن بــا قیمت جدید 
هستند. گفتنی  است نرخ سود این تسهیالت مانند 
گذشته 17/5درصد با بازپرداخت حداکثر 12 ساله  
و نرخ سود تسهیالت جعاله نیز همانند گذشته، 

18درصد با بازپرداخت حداکثر پنج ساله است.

 آغاز پیش فروش بلیت قطار
 از چهارشنبه

آرمان ملی: بر اساس اعالم شرکت راه آهن، 
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری حد فاصل 
تاریخ یکم بهمن ماه تا 23 اسفند از چهارشنبه 
هفته جــاری )18 دی( آغاز می شــود. بر این 
اســاس، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری 
از ســاعت هفت صبح روز چهارشنبه از طریق 
اینترنتی و ســاعت 10 صبح همین روز توسط 
مراکز مجاز فروش بلیت قطار به صورت حضوری 
در سراســر کشور آغاز می شــود. گفتنی  است 
پیش از این، شرکت رجا اعالم کرده بود فرآیند 
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری این شرکت 
از امروز آغاز می شــود که شرکت راه آهن تاریخ 
آغاز پیش فــروش بلیت را به چهارشــنبه 18 

دی ماه تغییر داد.

 عبور کارت های سوخت
 از مرز ۵۰ میلیون عدد

تسنیم: از تیرماه ســال 8۶ تــا امروز بیش 
از 50 میلیون کارت ســوخت در کشــور صادر 
شــده و برخی از مالکان وســایل نقلیه هستند 
که هفت یا هشت بار کارت ســوخت برای آنها 
صادر شده است. مدیر برنامه ریزی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی در این باره اظهار کرد: 
در حال حاضر تعداد کارت های ســوخت فعال 
حدود 24میلیون عدد است، اما از ابتدای صدور 
این کارت ها تاکنون بیــش از 50 میلیون کارت 
سوخت در کشور صادر شده است. شهرام رضایی 
افزود: برخی از افراد، تاکنون چندین و چند بار 
کارت ســوخت خود را ســوزانده اند و به دالیل 
مختلف، اقدام به ثبت نام بــرای کارت المثنی 
کرده اند. او ادامه داد: به طور متوسط تا امروز به 
ازای هر مالک خودرو و موتورسیکلت در کشور، 

دو نوبت کارت سوخت صادر شده است.

معامالت مسکن نصف شد
مهر: بازار مسکن در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته با رشد 70 درصدی 
قیمت و افت 50 درصدی تعــداد معامالت روبه رو 
بوده است. طی ماه های فروردین تا آذرماه امسال 
50 هزار و 247 فقره معامله مسکن به ثبت رسیده 
است که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته که 100هزار 
و ۹57 فقــره مبایعه نامه امضا شــده بود، کاهش 
50/2 درصدی داشــته اســت. همچنین در این 
مدت متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، 
12میلیون و 8۹0 هزار و ۶00 تومان بود که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته )۹ ماهه ۹7( که این 
شاخص 7میلیون و 5۶1 هزار تومان بود، افزایش 
70/5درصدی را نشان می دهد. کم معامله ترین ماه 
بازار مسکن سال جاری شهریورماه با 2885 فقره 
معامله مسکن بوده که کاهش 72/۹درصدی ثبت 
معامالت مسکن نسبت به شهریور سال قبل را به 

ثبت رسانده است.

پیش بینی آغاز متفاوت قیمت نفت 
ایلنا: دورنمای کلی بازار نفت حاکی از آن است 
که در شش ماه اول سال میالدی قیمت ها التهاب 
بیشتری خواهد داشت و ســپس در تابستان که 
تقاضا کم می شود متوسط قیمت شاخص برنت 
از 70 تــا 75دالر خواهد بود. معاون اســبق امور 
اوپک وزارت نفت درباره تغییرات احتمالی قیمت 
در بازار نفت 2020 اظهار کرد: در صورت بروز هر 
گونه جنگ و تنازعی که خارج از حیطه نفت است 
و بیشتر به مسائل سیاسی برمی گردد، قیمت ها 
پنج تا 10دالر باال می رود، اما دورنمای کلی بازار 
می گوید که تغییری نخواهیم داشت. رضا مدیر 
افزود: بر اساس قرارداد تجاری که بین چین و آمریکا 
برای آتش بس امضا شده، قیمت ها در بازار تغییری 
نمی کند اما تقاضا تا حدی باال می رود. او ادامه داد: 
تا زمانی که ایران به صورت کالسیک پاسخ آمریکا 
را ندهد قیمت ها تغییر چندانی نخواهد داشت. مگر 
اینکه از افراد دخیل در ترور سردار قاسم سلیمانی 
انتقام بگیریم. در این صورت آمریکا نیز ما را تهدید 
به حمله به پاالیشگاه ها و زیرساخت ها کرده که باید 

منتظر نفت 100دالری هم باشیم.
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خبــر

رئیــس کل بانــک مرکــزی 
گفت: از ابتدای ســال ۹8 تا پایان 
آذرماه بانک های کشــور بیش از 
۶87 هزار فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج به مبلغ  21 هــزار و 500 
میلیارد تومــان پرداخت کرده اند. 
عبدالناصر همتــی در گفت وگو 
با ایرنا افزود: مبلــغ پرداختی در 
۹ ماه امســال40درصد بیشتر از 
وام ازدواج پرداختی در کل ســال 
۹7 است. گفتنی ا ست تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از 
زوج ها در سال جاری 300 میلیون 
ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله و 
داشتن یک ضامن معتبر و سفته 
است. همچنین بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی می توانند یارانه 
پرداختی به اشــخاص را به عنوان 

تضمین در این زمینه بپذیرند.

وزیر اقتصاد گفــت: از اختیارات 
واگذاری 40هــزار میلیارد تومان از 
اموال دولتی با »ترک تشــریفات« 
فقــط در مــوارد خاص اســتفاده 
می کنیم. فرهاد دژپسند با اشاره به 
بند )3( تبصــره 12 الیحه بودجه 
اظهار کرد: این پیشنهاد با این هدف 
در الیحه بودجه گنجانده شــده تا  
50 هزار میلیارد تومان فروش اموال 
مقرر در مصوبه ســران قوا محقق و 
تسهیل شــود. او افزود: برای تحقق 
این عدد نیاز به یک سری اختیارات 
داریم؛ اما رویکرد اصلی ما در وزارت 
اقتصاد این است که روی این مجوز 
تاکید نداشته باشیم و به آن اصالت 
نمی دهیم. بــه گزارش تســنیم، 
دژپسند در واکنش به گمانه زنی ها 
درباره وقوع کسری بودجه از محل 
واگذاری 40هزار میلیــارد تومان 
اموال دولتی تصریح کــرد: اگر این 
مجــوز و تبصره مورد درخواســت 
وزارت اقتصــاد برای ســال ۹۹، در 
کمیسیون تلفیق و صحن مجلس 
مصوب شــود از این محل کسری 

بودجه ای ایجاد نمی شود.

دبیــر انجمــن شــرکت های 
هواپیمایی در خصوص پروازهای 
عتبات عالیــات در روزهای اخیر و 
پس از شهادت سردار سلیمانی در 
نزدیکی فرودگاه بغداد، تاکید کرد: 
روند پرواز شرکت های هواپیمایی 
ایران به فرودگاه های نجف و بغداد 
عادی است و پروازها در حال انجام 
است. مقصود اسعدی سامانی تصریح 
کرد: پروازهای عتبات عالیات متوقف 
نشده و ایرالین ها، زائران را به مقصد 
فرودگاه های عراق جابه جا می کنند. 
او همچنیــن دربــاره روند خرید 
هواپیما و بهبــود وضعیت ناوگان 
هوایی کشور گفت: با توجه به اینکه 
میانگین سنی ناوگان هوایی ایران 
24 سال اســت، باید برای کاهش 
آن، هواپیماهایی خریداری کنیم 
که سن کمتری دارند؛ اما با توجه به 
محدودیت هایی که در زمینه تامین 
هواپیما برای ناوگان هوایی وجود 
دارد، نیاز کشور ایجاب می کند که 
از هواپیماهای با سن باالتر  که مورد 
تایید سازمان هواپیمایی کشوری  
اســت، در ناوگان هوایی استفاده 
کنیم. اسعدی سامانی در گفت وگو 
با مهر اظهار کرد: برای بهبود ناوگان 
هوایی با هر کشوری که بتوانیم وارد 

مذاکره می شویم.

 پروازهای عتبات 
متوقف نیست

سال سوم
a شماره 632 r m a n m e l i . i r

زار
ــا

ب

این روزها مسئوالن دولتی به ویژه در حوزه تجارت، تاکید زیادی 
بر توسعه صادرات به کشورهای همســایه و هدف گذاری استانی 
می کنند و خبر می دهند که برای توسعه صادرات به کشورهایی 
از قبیل چین، هنــد و حوزه اوراســیا برنامه ریزی های الزم انجام 
گرفته اســت. در این باره من هم باید تاکید کنم در دوران تحریم 
که فشارهای زیادی به اقتصاد ایران تحمیل می شود، بهترین بازار 
و شرکای تجاری ما کشــورهای همسایه هستند. چون مشکالت 
مربوط به نقل و انتقاالت پولی و مالی و لجســتیک با این کشورها 
کمتر اســت و امکان تبادل کاال وجود دارد. این در حالی است که 
به دلیل فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا، عده ای از کشورهای 
دنیا تبادالت خودشان را با ایران محدود کرده و بازرگانان ما در این 
زمینه با مشکالتی مواجه شده اند. االن هم شاید بیش از 40 درصد 
صادرات کشور ما به کشورهای همسایه صورت می گیرد. در این 
بین، 22 درصد از صادرات ایران به کشــور عراق است و کاالهای 
ایرانی به کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات و ترکیه که هم مرز 
ما هستند، صادر می شود. همچنین ازکشورهایی که خارج از این 
منطقه هستند می توان از چین و هند نام برد که باید تالش کنیم 
تا موانع صادراتی با این کشورها کاهش یابد. بنابراین اگر بتوانیم 
سهم خودمان را در بازار کشورهای همسایه و همجوارمان افزایش 
بدهیم؛ به ویژه ارتباطات مان را با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
تقویت کنیم و در این زمینه برنامه ریزی الزم انجام شــود، قطعا 
استراتژی درستی است. در این زمینه آنچه الزم است انجام شود 
تقسیم کار است، ضمن اینکه باید یک اتاق فکر تشکیل شود. تنها 
نباید به تشکیل ستاد یا کارگروه اکتفا کنیم، بلکه باید یک تقسیم 
کار بین ارگان ها و سازمان های مربوطه و جریاناتی که درگیر امر 
صادرات هستند، صورت گیرد. در حال حاضر تقسیم کاری صورت 
نگرفته است و االن اتاق های مشترک بازرگانی همان کاری را انجام 
می دهند که سازمان توسعه تجارت انجام می دهد و سازمان توسعه 
تجارت همان کاری را می کند که وزارت امور خارجه انجام می دهد 
یا رایزنان اقتصادی و بازرگانی کار مشــترکی را بــر عهده دارند. 
بنابراین تقســیم کار در بحث های مربوط به صادرات انجام نشده 
است و ما فاقد یک اتاق فکر در ارتباط با کشورهای همسایه هستیم. 
در کنار سازمان ها و ارگان هایی که تشکیل شده، باید یک اتاق فکر 
برای هر کشور همسایه تشکیل شود که بتواند همه مسائل را تحلیل 
و بررسی و خط مشی استراتژی ما را تعیین کند. اگر این تقسیم کار 
صورت گیرد قطعا ما می توانیم سهم خودمان را در بازار کشورهای 
همسایه افزایش بدهیم. در شرایطی که تحریم ها موانع بی شماری 
را بر سر راه صادرات کشور ما قرار داده است و باعث شده است که 
مسئوالن ما مجبور به اتخاذ ابالغیه ها یا دستورالعمل های صادراتی 
شوند که به جای تســهیل امر صادرات،  مشکالتی را در این حوزه 
ایجاد کرده است، باید سعی کنیم شرایط و بستری را فراهم کنیم 

که سرمایه های کشور به جاهای دیگری منتقل نشود. 

استراتژی درست در قبال همسایگان 

تغییر در شیوه تخصیص سهمیه سوخت
مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
گفت: از ابتدای بهمن ماه سهمیه سوخت ناوگان سواری کرایه فقط بر 
اساس میزان پیمایش خواهد بود و ضرورت دارد راننده ها برای دریافت 
یارانه، حتما شماره شبای خود را ثبت کنند. داریوش باقرجوان اظهار 
کرد: بر اساس قراری که با هیات تصمیم گیری در توزیع و سهمیه 
سوخت داشته ایم، مقرر شده است مدت زمان دو ماه یعنی آذرماه و 
دی ماه امسال، ماهانه 750 لیتر سهمیه سوخت برای ناوگان سواری 
کرایه اختصاص یابد و از ابتدای بهمن ماه ســهمیه سوخت سواری 
کرایه بر اساس پیمایش باشد. او ادامه داد: در همان جلسه مقرر شده 
است شماره شبای رانندگان سواری کرایه اخذ شود و بر اساس آن از 
ماه های بعد این ناوگان طبق پیمایش، مابه التفاوت سوخت دریافت 
کنند که مبلغ آن به شماره حساب شبای آنها واریز می شود. باقر جوان 
توضیح داد: بحث تصمیم گیری درباره اینکه این مابه التفاوت بر اساس 
پیمایش، سهمیه سوخت باشد یا  ریالی در حیطه اختیارات ما نیست 
و دوستان در وزارت کشــور و تیم مذکور در این  باره تصمیم گیری 
می کنند.  او افزود: آدرس ثبت شماره شبا در سامانه کارت هوشمند 
مشخص شده است که رانندگان می توانند آنجا شماره شبای خود را 
ثبت کنند. مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری تاکید کرد: 
شماره شبای راننده باید مربوط به راننده مالک سواری کرایه باشد و 
اگر هم وکالتی و لیزینگی باشد، راهکارها در این باره آنجا مطرح شده 
است تا به این ترتیب راننده ها بتوانند ســریع تر وارد شده و شماره 
شبای خود را ثبت کنند و برای تخصیص سوخت مالک عمل قرار 
گیرد. باقرجوان تصریح کرد: رانندگان ناوگان ســواری کرایه هیچ 
دغدغه ای نداشته باشند. مطمئنا این سامانه به نفع آنها خواهد بود و 
به نفع کسانی است که بیشتر فعالیت می کنند و پیمایش بیشتری 
دارند و بدین ترتیب یارانه و مابه التفاوت بیشتری دریافت می کنند. 
او با بیان اینکه پیمایش از طریق اخذ صورت وضعیت انجام می شود، 
گفت: پیمایش طبق صورت وضعیت و فرمول هایی که بر اساس آن 
تعریف شده است با  در نظر گرفتن ترددهای یک سر خالی  و همچنین 
ترددهای درون شهری در نظر گرفته می شــود. به گزارش فارس 
باقرجوان ابراز کرد: به هر حال وقتی فاصله یک شهر با شهر دیگر را در 
نظر می گیریم مسافت های درون شهری در آن دیده  نمی شود که در 
این باره هم ضرایبی در نظر گرفته ایم تا به این ترتیب همه مولفه ها و 
فاکتورهای جابه جایی تحت پوشش باشد و همه مسافتی را که یک 
وسیله برای جابه جایی مسافر انجام می دهد، پوشش دهد. او در پاسخ 
به این سوال که آیا از ابتدای بهمن ماه همه 700 لیتر سهمیه بنزین 
ناوگان سواری کرایه حذف خواهد شد و فقط سهمیه طبق پیمایش 
خواهد بود، اظهار کرد: همان گونه که گفته شد بحث پیمایش، مالک 
تخصیص یارانه یا سوخت خواهد بود و این از سوی نمایندگان سه گانه 
به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تکلیف شده است. گفتنی  
است پیش از این مدیرعامل سازمان تاکســیرانی تاکید کرده بود: 
معتقدیم سهمیه بندی بنزین برای رانندگان تاکسی باید بر اساس 

یک نظام عادالنه و بر مبنای پیمایش باشد.

سیدحمید حسینی 
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق 

فروش اموال دولت فقط 
در موارد خاص

    ترمز رشد معامالت با تعطیلی بورس

آرمان ملی- سوســن یحیی پور: هرچند 
عــده ای از نامنظم بودن جلســات کمیته تعیین 
دستمزد صحبت می کنند و آن را ناشی از فشارهایی 
از ســمت کارفرمایان یا دولت می دانند، اما فعاالن 
کارگری با رد این اظهارات می گویند هر ساله تعیین 
دستمزد در پایان ســال صورت می گیرد و گاه هم 
شــاهد این موضوع بوده ایم که به دنبال تشــدید 
اختالفات جلسه به سال بعد موکول و در سال جدید 
توافق حاصل شده است. اما آنچه جلسات دستمزد 
امســال را متفاوت از ســال های گذشته می کند، 
سیاست سهمیه بندی و افزایش بهای بنزین است 
که آبان ماه در دســتور کار دولت قرار گرفته است 
و در نتیجه نمایندگان کارگران در شــورای عالی 
کار بر این باورند که باید تاثیر این موضوع در سبد 
معیشت کارگران دیده شــود. پیش از این علیرضا 
حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگري در این زمینه بــه »آرمان ملی« گفته بود: 
»به دلیل نوسانات شــدیدي که قیمت ها در طول 
سال داشته اند و اثربخشي وسیع با عمق و گستره 
زیاد روي قیمت کاالهاي مورد نیاز سبد معیشت، هر 
سه طرف شرکاي اجتماعي دخیل در این کارگروه 
استنباط شــان این اســت که در خصوص تعیین 
سبد، عجله اي نداشته باشند.« همزمان با تشکیل 
جلسات دستمزد، برخی از نمایندگان مجلس درباره 
ناکارآمدی شــورای عالــی کار اظهاراتی را مطرح 
می کنند و معتقدند مجلس باید به این مساله ورود 
کند. اما فعاالن کارگری می گویند مجلس می خواهد 
تقصیر خود را به گردن دیگران بیندازد که در همین 
زمینه نیز علی خدایی، نماینده کارگران در شورای 

عالی کار به »آرمان ملی« اظهار کرده بود: »من سال 
گذشــته به عنوان نماینده کارگران با فراکسیون 
کارگری مجلس و برخی نماینــدگان وارد مذاکره 
شــدم. اگر مجلس از قدرت نظارتی خود استفاده 
می کرد و از در حوزه قانونگذاری هم ساختار این شورا 
را اصالح و سه جانبه گرایی را رعایت می کرد و کاری 
می کرد که نمایندگان کارگران بتوانند مطابق قانون 
از حق کارگران دفاع کنند، کارکرد بیشتری داشت 

تا اینکه مصاحبه کنند و شعار دهند.« 
اعضــای کمیته دســتمزد شــورای عالی کار 
بهمن ماه ســال گذشــته بعد از بحث و بررسی در 
مورد سبد معیشت کارگران، هزینه ماهانه زندگی 
خانوارهای کارگری را سه میلیون و 7۶0 هزار تومان 
تعیین کرده اند. امسال نیز تاکنون سه جلسه در این 
خصوص تشکیل شده که هر بار به دلیل پاره ای از 
اختالف نظرها به زمان دیگری موکول شده است. 
با این حال، علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار 
با بیان اینکه نمی توانیم از زیر بار تعهدات ماده 41 
قانون کار خارج شویم، به ایسنا گفته است: تاخیر 
در برگزاری جلسات کمیته دستمزد به دلیل تعدیل 
سبد هزینه معیشت کارگران با نرخ های جدید است. 
علیرضا حیدری درباره تاخیر در برگزاری جلسات 

کمیته دستمزد شورای عالی کار و عدم تعیین رقم 
سبد هزینه معیشت کارگران اظهار کرد: احساس 
ما این اســت که به تدریج که به پایان سال نزدیک 
می شویم. این سبد هزینه با نرخ های جدید تعدیل 
می شود و برای تثبیت آن، نگاه به اعداد واقع بینانه 
داریم به همین دلیل تصور می کنیم حتی تا اواخر 
بهمن ماه هم باید در مورد تجمیع و یکپارچه سازی 

سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم. 
 تاکید بر اجرای تعهدات 

حیدری درباره موضوعاتی نظیر سهم دستمزد 
در قیمت تمام شده که کارفرمایان در جلسات کمیته 
مزد مطرح می کنند، گفت: اینکه ما در جریان تعیین 
دستمزد تالش کنیم به اشــکال مختلف از زیر بار 
تعهدات ماده 41 بیرون بیاییم درست نیست. وقتی 
از کاهش ســهم مزد در قیمت تمام شده صحبت 
می کنیم معنی اش این است که ما مزد را در قیمت 
تمام شــده فریز کرده ایم. گروه کارفرمایی، الگویی 
تهیه کــرده و در آن کارگاه ها و صنایع را برای خود 
در نظر گرفته است و بر این اساس آمار مستقلی از 
آمارهای ملی ارائه می دهد که متفاوت با آن چیزی 
است که در مراکز رسمی مراجع آماری وجود دارد. 
او اضافه کرد: طرح این مباحث به این دلیل اســت 
که افزایش دســتمزد تحت تاثیر قرار گیرد. بخش 
کارفرمایی می گوید هرگونه افزایش در قیمت مزد 
باعث می شود روی سهمی که در قیمت تمام شده 
تاثیرگذار است، هزینه ها به شکل معناداری افزایش 
یابد در صورتی که ســهم مزد در قیمت تمام شده 
پایین است و نشان می دهد افزایش مزد تاثیر چندانی 

در قیمت تمام شده فروش نخواهد داشت.

آرمان ملی: شوک فعاالن بازار از خبر ترور شهید سردار سلیمانی ابتدای هفته جاری در 
اعداد و ارقام اقتصاد هویدا شده است. پس از به شهادت رسیدن سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
معامله گران بازارهای ارز، طال، سکه و سرمایه در نگرانی افزایش  تنش ها میان ایران و آمریکا 
در منطقه به سر می برند. از این رو با رفتار هیجانی خود در روزهای گذشته باعث سقوط سهام 
بورس و باال رفتن نرخ ارز و سکه شده اند. به طوری که روز شنبه نرخ دالر در بازار آزاد تا 13 هزار 
و 850 تومان هم افزایش یافته، اما روز گذشته با تخلیه نسبی هیجانات این ارز خارجی در 
صرافی های مجاز بانکی 13 هزار و 330 تومان قیمت خورده است. با اینکه بیشتر کارشناسان 
فروکش این هیجانات و کاهش قیمت ارز طی چند روز آینده را پیش بینی می کنند، اما باید 
دید پاسخ جمهوری اسالمی ایران به اقدام خصمانه و نابخردانه ایاالت متحده چه خواهد بود. 

بالطبع با باالگرفتن تنش ها در منطقه، تخلیه هیجانات بازار هم به طول می انجامد. 

به دنبال بی نتیجه ماندن سومین جلسه دستمزد مطرح شد
تعیین سرنوشت کارگران احتماال در بهمن ماه

  تاخیر به ضرر کارگران نیست

هیجانات بازارهای ایران تخلیه می شود؟

پرداخت 21هزار و 
 500میلیارد تومان 

وام ازدواج
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توضیحی درباره بودجه 
شرکت های دولتی 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
کشــور گفت: برخالف تصــور عمومــی، بودجه 
شــرکت های دولتی نه به معنای هزینه کردن ۱۰۰ 
درصد بودجه توسط شــرکت دولتی و نه به معنای 
اختصاص اعتبار از ســوی دولت به شــرکت است، 
بلکه فقط بیانگر گردش مالی شــرکت بابت انجام 
وظایف محوله اســت. به گزارش ســازمان برنامه و 
بودجه کشور، مژگان خانلو اظهار کرد: مقایسه بودجه 
شرکت های دولتی با بودجه عمومی مقایسه معناداری 
نیســت. او افزود: مطابق ماده )۱( قانون محاسبات 
عمومی کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل 
»بودجه عمومی دولت«، »بودجه شرکت های دولتی 
و بانک ها« و »بودجه موسسات تحت عنوانی غیر از 
عناوین فوق« تشکیل شده است که اگرچه این اجزا 
همگی در قالب یک مفهوم به عنوان بودجه کل کشور 
تعریف شده اند، اما ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند. 

 راه اندازی
 سرویس پیامک رمز پویا

بانک مرکزی اعالم کرد با هدف تسهیل استفاده 
از رمزهای دوم پویا، از تاریخ سه شــنبه ۱۷ دی ماه 
۱۳۹۸ این امکان فراهم می شود تا مشتریان بانکی  
در زمــان انجام پرداخت ها و خریدهــای اینترنتی، 
درخواست خود را برای دریافت پیامکی رمز پویا به 
بانک صادرکننده کارت خود ارسال کنند. الزم به ذکر 
است این طرح به صورت مرحله ای اجرا شده و در هر 
مرحله تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان 
دی ماه جاری به طرح اضافه می شوند.  در این طرح با 
اضافه شدن دکمه »درخواست رمز پویا« به درگاه های 
پرداخت اینترنتی و برنامک های پرداخت، این امکان 
فراهم می شود که مشتریان، رمز دوم پویای خود را از 

طریق پیامک دریافت کنند.

رشد قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
دیروز با رشد ۱۷۰ هزار تومانی )تا لحظه تنظیم این 
خبر( نسبت به روز قبل به بهای چهار میلیون و ۹۵۵ 
هزار تومان فروخته شــد. هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران نیز  به بهای چهار 
میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین 
نیم سکه نیز دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 
۹۴۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طالی خام ۱۸ 
عیار ۴۹۷ هزار تومان و هر مثقال طال نیز دو میلیون و 

۱۵۶ هزار تومان به فروش رسید. 

 عرضه اولیه ۵ درصدی شستا 
در بورس

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( گفت: میزان عرضه شســتا بزرگ است 
بنابراین زمان بورسی شــدن  آن، طوالنی خواهد 
بود، اما با نظر ســازمان بورس احتمــال دارد که 
حدود پنج درصد آن در بازار ســرمایه عرضه شود.  
به گزارش روابط عمومی شــرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، محمد رضوانی فر، در نشســت 
بررسی عملکرد ماهانه شرکت های تابعه صبا تامین 
افزود: البته شاید میزان عرضه اولیه سهام شستا تا 

۱۰ درصد نیز قابل افزایش باشد. 

کار شبانه روزی  برای حل مشکالت 
وزیر صمت با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری ۹ 
ماهه امسال گفت: امروز بخشی از جنگ اقتصادی 
روانی است و ما برای حل مشکالت پیش روی برخی 
واحدها که دارای درجه اهمیت بیشتری هستند باید 
شــبانه روز کار کنیم. به گزارش شاتا، رضا رحمانی 
افزود: در ۹ ماه امسال صادرات کشور با حدود ۱۰۳ 
میلیون تن کاال، بیش از ۱۸/۵ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است. 

 پرداخت 93 درصد
 از مطالبات چایکاران 

حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، با 
بیان اینکه شرایط بازار چای در سال جاری مطلوب 
است، گفت: در مجموع حدود ۳۴۳ میلیارد تومان 
برگ سبز چای از کشــاورزان خریداری شده که تا 
امروز ۳۲۰ میلیارد تومــان آن معادل ۹۳ درصد از 
مطالبات پرداخت شده است. او ادامه داد: از مجموع 
پرداختی ۱۲۸/۶ میلیارد تومان قدرالسهم دولت و 

۱۹۰/۷ میلیارد تومان قدرالسهم کارخانه هاست.

پروژه شبیه سازی اختالط سیاالت 
محسن مرادمند، رئیس پژوهش و فناوری شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان، گفت: شبیه ســازی اختالط 
ســیاالت در مخازن فرآورده هاي بنزین و گازوئیل با 
تکنیک جت میکسینگ براي اولین بار در پاالیشگاه نفت 
اصفهان  اجرا مي شود. به گفته او، یکنواخت سازی مواد 
داخل مخازن و یا اختالط کامل چند سیال در تانک، 
جلوگیري از رســوب گذاري و عدم تشکیل الیه هاي 
مختلف دمایي از مزایاي این روش است. شرکت پاالیش 
نفت اصفهان  شبیه سازي اختالط در تانک محصوالت 
بنزین و دیزل را به وسیله جت میکسینگ و با بهره مندي 
از  نرم افزارANSYS CFD   انجام مي دهد. مرادمند، 
نبود قطعه متحرک، هزینه سرمایه گذاري پایین نسبت 
به میکسر، مصرف انرژي کمتر، اختالط کامل در تانک 
و نبود منطقه مرده را محاسن این تکنولوژي دانست. 
او ادامه داد: امــروزه با توجه به توســعه نرم افزارهای 
 ANSYS حل عددي و شبیه سازي سیاالت مانند
FLUENT ، نگرشي جدید در ارتباط با شبیه سازي 
به وجود آمده و باعث پیش بیني رفتار سیاالت به صورت 
دقیق شده است  و بنابراین نیازي به انجام گزینه هاي 
مختلف و مشاهده نتایج در واحد نیست و مي توان در 
زمان بســیار کوتاه تر و با هزینه بسیار کمتري نتیجه 

عملیات را پیش بیني کرد.

گفت و گو 

آرمان ملی- زینب مختاری: بازار جهانی 
طال طی یک ماه گذشته )منتهی به سال ۲۰۲۰ 
میالدی( با روند افزایشــی قیمت ها روبه رو بوده 
است. نرخ طالی جهانی در این مدت حدود ۷۰ 

دالر افزایش را تجربه کرده اســت که از این میزان، ۱۲ دالر از این 
صعود، به علت ترور سردار سلیمانی و انتشار اخبار شهادت ایشان 
رخ داده است. در همین حال بازار داخلی طال و سکه نیز تحت تاثیر 
بازار جهانی با شتاب رشــد قیمت ها روبه رو شد. سکه فاصله خود 
را با قیمت پنــج میلیون تومان کاهــش داد و در کنار آن، نرخ هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز به ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شــد. بازارهای 
مختلف از جمله بازار طال و سکه در انتظار اخبار جدید از دامنه آثار 
اقدام اخیر آمریکا و انتقام وعده  داده شــده از سوی ایران، روزهای 
ملتهبی را تجربه می کند. برخی گمانه زنی هــا نیز حاکی از تداوم 
رشد قیمت طال تا پایان سال ۹۸ است. »آرمان ملی«  در گفت وگو 
با عباد اله محمدولی- عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طال- به بررسی میزان پایداری روند رشد قیمت ها 
در بازار داخلی و خارجی طال پرداخته و پیش بینی او از آینده بازار را 

جویا شده است که در ادامه می خوانید.
 واکنش بازار جهانی طال به خبر شــهادت ســردار 

سلیمانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
این خبر دردناک بسیار مهم و در بازارهای جهانی اثرگذار بود، اما 
در مورد طال به رغم اینکه ما در ماه های گذشته نیز یکسری نوسانات 
را تجربه کردیم و در حدود یک ماه گذشته هم نرخ ها روند افزایشی 
داشته اند اما چنین خبر بزرگی، در بحث قیمت های جهانی به ویژه 
نرخ فلزات گران بها و نفت بسیار اثرگذار بوده است. در عین حال هم 
باید به خاطر داشته باشیم که به مناسبت پایان سال میالدی و حجم 
تقاضایی که در بازارهای مختلف به ویژه بازار طال به وجود می آید، 
اونس جهانی آن افزایش محسوسی داشته است. به هر روی برای 
تحلیل بهتر بازار جهانی باید منتظر بمانیم تا واکنش بورس های دنیا 
که از امروز کار هفتگی خود را آغاز کرده اند نیز بررسی شود. مطمئنا 
در کنار آن ما یک سری اخبار را هم در آینده داریم که باعث می شوند 

بازار مجددا واکنش نشان دهد.
 آیا روند افزایشی قیمت جهانی طال پایدار خواهد بود؟

بخشی از روند قیمتی طالی جهانی را بورس بازارها و موسسات 
مالی بزرگ در کشورهای قدرتمند کنترل می کنند. در حال حاضر 
قیمت اونس جهانی طال  باید باالتر از ۱۶۵۰ و ۱۷۰۰ دالر باشــد؛ 
اما در این شرایط، این بورس بازها هستند که نرخ  طال را در جهان 
کنترل می کنند تا بتوانند برابری ارزهای خود را در مقابل طال حفظ 
کنند. این گونه فعالیت ها در حقیقت بیشتر به دنبال این دست از 
اهداف هستند. این در حالی ست که قیمت کنونی طالی جهانی 
واقعی نیست و باید باالتر از این باشــد. من مطمئن هستم که در 

آینده، نرخ اونس جهانی طال افزایش چشمگیری خواهد داشت.
 افزایش قیمت طال و ســکه در بازار داخلی را چگونه 

می توان در ارتباط با این تحوالت تحلیل کرد؟
طبعا اتفاقی که برای طالی جهانی افتاده اســت آثار خود را در 
بازار داخلی هم به نوعی نشان می دهد. ما در دو روز گذشته شاهد 
نوســانات باالیی در بازار طال بوده ایم و البته باید همچنان منتظر 
تغییرات بمانیم؛ زیرا اخبار این گونه اتفاقات حال چه اتفاقات مثبت 
و چه اتفاقات منفی می تواند روی بازار طال تاثیر داشــته باشد. در 
نتیجه باید منتظــر بمانیم و ببینیم ظرف یکــی دو روز آینده چه 
اتفاقی خواهد افتاد. از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ برابری ارزها 
با ریال و تسویه  حساب هایی که در پایان سال میالدی انجام شده، ما 
در این مدت شاهد افزایش نرخ طال در بازار داخلی بوده ایم. همچنین 
در آینده نزدیک، سال چینی نیز به پایان خواهد رسید و پس از آن 
هم که تحویل سال شمسی است. در این اوقات، بیشتر شرکت ها 
در حال تسویه حساب های پایان سال هستند و در نتیجه به حجم 
باالیی از ارز نیاز دارند.  این حجم از تقاضا باعث می شود که برخی از 
این شرکت ها نقدینگی خود را به طال یا ارزهای مورد نظر خود کنند 
و این سبب شده است که ما تالطماتی را طی یکی دو روز گذشته و 

در هفته اخیر در بازار فلزات گران بها داشته باشیم.
 در این صورت با توجه به نزدیک شدن به عید نوروز 
این امکان وجود دارد که سمت تقاضا، بازار را تقویت کرده و 

قیمت طال نیز مجددا افزایش یابد؟
بله مطمئنا همین طور اســت؛ این روال بــه طور طبیعی طی 
می شود و ۱۰۰ درصد موجب افزایش قیمت ها خواهد شد. همان 
گونه که می دانید بر اساس قانون عرضه و تقاضا در بازارها، افزایش 
حجم تقاضا یکی از عوامل اصلی کنترل بازار است. اگر همان مقدار 
که تقاضا وجود دارد ما بتوانیم عرضه داشته باشیم و به ویژه بتوانیم 
سکه هایی که شب عید الزم اســت را وارد بازار کرده و نیاز بازار را 
تامین کنیم، عرضه و تقاضا همســان می شوند و چنین روندی در 

بسیاری از مواقع می تواند بازار را تقویت و کنترل کند.
 چگونه می توان شدت اثرپذیری بازار طالی داخلی از 
تحوالت سیاسی و بازار بین المللی را  کنترل کرده و حتی 

کاهش داد؟
باید روی ایجاد یک اقتصاد قوی، بازار قدرتمند و خط تولیدی 
که منجر به صادرات شود کار کنیم. در نتیجه ایجاد چنین شرایطی، 
بازار می تواند در این گونه مواقع، تاثیــر خود را از تولید، صادرات و 
میزان اشتغال یک کشــور بگیرد. این روال در بسیاری از کشورها 
مانند کره،  ژاپن و آلمان طی شده است که اگر آنها را بررسی کنیم 
در می یابیم که در بسیاری از مقاطع زمانی و با وجود اتفاقاتی که در 
جهان می افتد، آنچنان نگران نیستند. در مقابل، بازارهایی که بیشتر 
به دنبال بحث های واسطه گری، دالل بازی و تکیه بر بخش بازرگانی 
و تجارت هستند، همیشه ملتهب خواهند بود. باید این فضا را از بازار 
طالی داخلی دور کرده و به سمت بازار صنعت محور حرکت کنیم. 
  در این صورت، شما بر این باور هستید که بازار ایران 

سفته بازانه  است؟
در حقیقت ما بیشتر در حال رفتن به سمت واردات هستیم؛ وقتی 
هم که واردات هم باب شود، پشت سر آن مسائلی مثل دالل بازی و 
این گونه موارد ایجاد می شود. من اعتقاد زیادی به این بازار ندارم زیرا 
این بازار قابل اعتماد نیست. به باور من بازار باید متکی بر صنعت و 

اشتغال باشد تا منجر به درآمدهای باال برای کشور  شود.

عباداله محمدولی تحلیل گر بازار طال در گفت وگو با »آرمان ملی«:
 تقاضاي طال تا پایان سال 

افزایش مي یابد
   رواج دالل بازی به دنبال واردات طال

عددســازی برای کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال زایی بدعتی 
اســت که در دولت محمود احمدی نژاد گذاشته شد. این دولت برای 
دستکاری آمار از روش های سنتی و تغییر اعداد نهایی روی برگرداند 
و شیوه ای جدید را بنا نهاد. در دولت های نهم و دهم بود که بسیاری 
از تعاریف اقتصادی تغییر کردند تا دولت با کمترین تالش در آمارها 
حداکثر بهره وری را از خود به نمایش بگذارد. در حوزه اشــتغال نیز 
چنین اتفاقی رخ داد. چنان که با تغییر مفاهیم، به هر فرد ۱۵ ساله و 
بیشتر که در طول هفته یک ساعت فعالیت دارای دستمزد انجام دهد، 
شاغل می گویند. حال گســترش اینترنت و به دنبال آن، رونق گیری 
کسب وکارهای مجازی و اســتارت  آپ ها بهترین فرصت را در اختیار 
دولت قرار داده با تعاریف منحصربه فرد خود هر از گاهی آماری از رشد 
و بهبود اشتغال در شرایط تحریم و رکود منتشر کند. نگاهی به قوانین 
کار کشور نشان می دهد که کارکنان رسمی دستگاه ها، سازمان ها و 
شرکت های دولتی و خصوصی در ماه ۱۷۶ ساعت موظفی کار دارند؛ 
امسال نیز حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین 
شده است. با یک تقسیم ساده متوجه می شویم که اگر فردی در هفته 
۲۱۵۴ تومان درآمد داشته باشد، جزو گروه شاغالن به حساب می آید. 

البته مسئوالن مرکز آمار ایران، این تعریف را متناسب با تعریف جهانی 
می دانند و معتقدند دخل و تصرفی در آن نداشــته اند؛ اما باید توجه 
داشت با توجه به تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، چنین تعریفی 
مبنای مناسبی برای محاسبه نرخ اشتغال و بیکاری در کشور نیست 
و صرفا با آن می توان اعداد و ارقامــی امیدوارکننده ارائه داد و مدعی 
اشتغال زایی شــد. بالطبع تا زمانی که جوانان دارای شغل و درآمدی 
مستمر نباشــند، افکار عمومی چنین گزارش هایی را باور نمی کند و 
نمی توان بر اساس آن تحلیلی دقیق و مستند داشت. همچنین تغییر 
معیار سنی اشتغال از ۱۰ سال به ۱۵ سال در تابستان امسال؛ باعث 

شده تا برخی آن را عاملی برای بهبود نرخ بیکاری بدانند.
 استارت آپ ها جورکش دولت

ســهم ۵۰ درصدی بخش خدمات در اشتغال زایی صحتی بر این 
ادعاست که افزایش ضریب نفوذ اینترنت و موبایل و رونق استارت آپ ها 
باعث شده تا برای بهبود اشتغال، دولت به اعداد و ارقام دلخواه خود 
دسترسی پیدا کند. روندی که محمود احمدی نژاد در ایران بدعت گذار 
آن بود و پس از پایان فعالیت دولت او، کسی سدی در مقابل این روند 
نگذاشت. ادامه این شیوه از آماردهی باعث شده تا به رغم رکود، تورم، 

تحریم، ورشکستگی کارخانجات و بنگاه های تولیدی، تعدیل کارگران 
و کارمندان و ... هر فصل در گزارش مرکز آمار ایران شاهد کاهش نرخ 
بیکاری در کشور باشیم. تازه ترین گزارش مرکز آمار نیز گواهی بر این 
سخن است؛ این گزارش نشــان می دهد که از حدود ۶۱/۷ میلیون 
نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، حدود ۲۷/۳ میلیون نفر فعال و ۳۴/۴ 
میلیون نفر غیرفعال هستند. این در حالی است که بررسی وضعیت 
اشتغال از فاصله پاییز سال گذشته تا سال جاری و همچنین در مقایسه 
با تابستان امســال نشــان می دهد که گرچه نرخ بیکاری در فاصله 
یک ساله کاهش داشته، اما در فاصله یک فصل افزایش دارد. در بین 
جمعیت فعال نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۱۰/۶ درصد رسیده است 
که این نرخ در مقایسه با پاییز سال گذشته )۱۱/۸ دصد( ۱/۲ درصد 
کاهش دارد، ولی در قیاس با تابستان امسال که ۱۰/۵ درصد گزارش 

شده بود حاکی از افزایش ۰/۱ درصدی جمعیت بیکار ایران است.
  سهم بیشتر مردان در اشتغال

وضعیت اشــتغال بین زنان و مردان نیز در تابستان امسال نشان 
می دهد که از جمعیت ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفری شاغل حدود ۱۹ 
میلیون و ۹۷۸ هزار نفر مرد و چهار میلیون و ۴۶۷ هزار نفر زن بودند 
که جمعیت شاغل مردها ۴۷۶ هزار نفر افزایش یافته و از تعداد زنان 
شاغل ۴۵۰۰ نفر کم شده است. در بین جمعیت حدود دو میلیون و 
۸۹۲ هزار نفری بیکار نیز ۹۳۶ هزار نفر زنان بیکار هستند که تعداد 
آنها در مقایسه با پاییز پارسال حدود ۵۰۰ هزار نفر کاهش داشته و یک 
میلیون و ۹۵۶ هزار نفر مرد هستند که ۲۷۳ هزار نفر از جمعیت بیکار 

آنها کاسته شده است. 
   سهم 10/6 درصدی اشتغال ناقص

در رابطه با سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، آمار از 
این حکایت دارد که در پاییز ۱۳۹۸، ۱۰/۶ درصد جمعیت شاغل،   به 
دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت 
بیشتر و…( کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام 
کار اضافی بوده اند. این در حالی اســت که ۳۶/۵ درصد از شــاغالن 
۱۵ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند. این موضوع 
گویای آن است که بیشتر اشتغال ایجادشده مربوط به کارهای ثابت 
و مستمر است و درمجموع کمتر از ۱۱ درصد شاغالن، شغل ناقص 
دارند. این در حالی است که فارغ التحصیالن دانشگاهی بیشترین سهم 
را در بیکاری کشور دارند؛ از سوی دیگر بسیاری از فارغ التحصیالنی 
هم که مشغول به فعالیت شده اند یا در حیطه غیرتخصصی خود وارد 
شده اند و یا متناسب با تخصص و مهارتشان حقوق دریافت نمی کنند. 
حال پیشنهاد می شود دولت به جای تکیه بر این آمارها که چندان هم 
باورپذیر نیست، راه حلی برای رفع رکود و تورم بیندیشد. در شرایطی 
که بنگاه های اقتصــادی روزبه روز با چالش هــای عمیق تری مواجه 
می شوند و در حلقه تنگ ارتباطی گرفتار افتاده اند، امیدی به تصویب 
FATF و یا مذاکره برای رفع تحریم ها وجود ندارد. همچنین اگر قرار 

به انتشار این آمار است، شاید بهتر باشد نقش دولت و بخش خصوصی 
در آن تفکیک شوند. مشخصا در این زمینه افرادی هم که در ماه یک 
میلیون و ۵۱۷ هزار تومان دریافتی دارند، نمی توانند نیازهای خانواده 
خود را به طور کامل برطرف کنند، حال طبیعتا فردی که در هفته یک 
ساعت فعالیت دارد با درآمد ناشی از آن شاید نتواند حتی یک کیک 
بخرد. از این رو، اکنون زمان آن است که دولت نگرش خود را بر حوزه 
اشتغال تغییر دهد و به شکل جدی و برنامه ریزی مدون راه نجاتی در 

برابر جوانان کشور بگذارد.  

بازار جهانی طال سال نوی میالدی را تحت تاثیر 
ابهامات ژئوپلیتیکی که تقاضا برای خرید دارایی های 
امن را برانگیخت، با قدرت شروع کرد. به گزارش 
ایسنا، فضای بخش خرده فروشی بازار طال ممکن 
است نشانه ای از تداوم روند صعودی قیمت ها در 
سال ۲۰۲۰ باشد. بهای طال در معامالت روز جمعه 
بازار جهانی تحت تاثیر خبر شهادت سردار سرلشکر 
قاسم سلیمانی که ریسک گریزی سرمایه گذاران را 
به همراه داشت، به باالترین حد در چند ماه اخیر 
صعود کرد. هر اونس طال برای تحویل در فوریه در 
بازار نیویورک ۲۴ دالر و ۳۰ سنت معادل ۱/۶ درصد 
افزایش پیدا کرد و در ۱۵۵۲ دالر و ۴۰ سنت بسته 
شد که باالترین قیمت از چهارم سپتامبر بود و برای 
کل هفته ۲/۳ درصد افزایش پیدا کرد که دومین 
رشد هفتگی متوالی بود. در نظرسنجی کیتکونیوز 
از ســرمایه گذاران وال استریت درباره پیش بینی 
آنها از قیمت طال تا پایان سال ۲۰۲۰ پرسش شد. 
نتایج این نظرسنجی نشان داد که شمار معدودی 
از ســرمایه گذاران روند نزولی طال در سال ۲۰۲۰ 
را پیش بینی می کننــد. در مجموع ۱۷۴۹ نفر در 
نظرسنجی دورنمای بازار طالی کیتکونیوز شرکت 
کردند که از میان آنها ۸۰ درصد اظهار کردند انتظار 
دارند قیمت طال تا پایان ســال ۲۰۲۰ حداقل به 
باالی ۱۶۰۰ دالر برسد. سه چهارم معادل ۴۳۹ نفر 
بی نهایت به دورنمای قیمت طال خوش بین بودند 
و اظهار کردند که انتظار دارند این فلز ارزشــمند 
ســال دیگر این موقع به باالی ۲۰۰۰ دالر در هر 
اونس صعود کند. در مقابل، کمتر از ۹ درصد معادل 
۱۵۲ نفر کاهش قیمت طال به پایین سطح فعلی را 
پیش بینی کردند و کمتر از یک درصد پیش بینی 
کردند قیمت طال به پایین ۱۰۰۰ دالر ســقوط 

خواهد کرد. 
 دورنمای خوش بینانه

دورنمای خوش بینانه ســرمایه گذاران از بازار 
طال پس از رشــد حدود ۱۹ درصدی قیمت طال و 

صعود این فلز ارزشمند به ســطح ۱۵۲۳ دالر در 
پایان سال ۲۰۱۹ تقویت شده است. رشد قیمت 
ساالنه طال تحت تاثیر نگرانی های پیرامون رکود 
اقتصادی روی داد که تقاضای سرمایه گذاران را به 
سطح کم سابقه ای رساند. در حالی که روند صعودی 
قیمت طال که اوایل تابستان آغاز شد و به سرعت 
قیمت ها را به باالترین حد در شــش ســال اخیر 
رساند، مایه شگفتی تحلیل گران وال استریت شد اما 
سرمایه گذاران کامال چنین نتیجه ای را پیش بینی 
می کردند. در نظرسنجی سال گذشته کیتکونیوز 
برای دورنمای قیمت ۲۰۱۹ حدود یک ســوم از 
همه ۱۶۴۰ رای دهندگان انتظار داشتند قیمت ها 
به باالی ۱۵۰۰ دالر صعود کند. هر اونس طال برای 
تحویل فوری در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۸ درصد رشد 
قیمت داشت و سال را در قیمت ۱۵۱۹ دالر و ۴۱ 
سنت به پایان برد. اگرچه تحلیل گران وال استریت 
انتظار دارند قیمت طال تا پایان سال ۲۰۲۰ به روند 
صعودی ادامــه دهد اما به اندازه ســرمایه گذاران 
خوش بین نیستند. بسیاری از بانک های بین المللی 
مانند گلدمن ساکس، ABN AMRO و تی دی 
سکیوریتیز پیش بینی می کنند قیمت هر اونس 
طال به حدود ۱۶۰۰ دالر می رسد. بر اساس گزارش 
کیتکونیوز، تحلیلگران گلدمن ساکس در گزارش 
خود از دورنمای قیمت طال که اواخر نوامبر منتشر 
شد، خاطرنشان کردند با توجه به خرید ۷۵۰ تن 
طال از ســوی بانک های مرکزی که در راســتای 
دالرزدایی بوده است، ما دورنمای مثبت از قیمت 
طال در سال ۲۰۲۰ را حفظ کرده و انتظار داریم این 
فلز زرد تا مرز ۱۶۰۰ دالر صعود کند. به گفته استفن 
اینس، استراتژیست بازار در شرکت »اکسی تریدر«، 
فضای نرخ های بهره پایین، تداوم ابهامات کالن و 
رکورد باالی بازارهای سهام، نگهداری طال به عنوان 
پناهی در برابر نامالیمات اقتصادی را منطقی کرده 
است. این دیدگاه احتماال می تواند عامل تقاضای 

باالتر برای طال در سال ۲۰۲۰ باشد. 

بازار جهانی طال سال نو را با قدرت شروع کرد 
پیش بینی قیمت طال تا پایان ۲0۲0

طبق آخرین آمار 
مشتری گاز زیاد شد

مصرف داخلی گاز، سال به سال با افزایش قابل 
توجه همراه است؛ به  طوری که طبق آخرین آمار، در 
دی ماه سال جاری شاهد رشد چشمگیر مصرف گاز 
طبیعی در ایران بوده ایم. به  گزارش ایسنا، تقاضای 
انرژی جهان در سال  ۲۰۱۸ تحت تاثیر عواملی 
نظیر  بهبود رشد اقتصادی و  تغییرات دمای هوا 
در مناطق مختلف جهان نســبت به ســال قبل، 
۲/۳ درصد رشد کرد که بر اساس گزارش آژانس 
بین المللی انرژی بیش از دو برابر متوســط رشد 
مشاهده شده از ســال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بوده است. 
همچنین مصرف گاز طبیعی با  ۴/۶ درصد  رشد 
ساالنه نقش اساسی در افزایش مصرف انرژی جهان 
داشته است، به  طوری که  ۴۵ درصد از رشد تقاضای 
جهانی انرژی ناشی از افزایش تقاضای گاز بوده است. 
چین و آمریکا از مهم ترین عوامل رشــد تقاضای 
گاز جهان طی این دوره بوده انــد و  ۷۰ درصد از 
رشد تقاضای گاز ناشــی از افزایش مصرف گاز در 
این دو کشور است. پیش بینی می شود طی چند 
سال آینده، رشد مصرف گاز چین و آمریکا  تحت 
تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی و کند  شدن روند 
جایگزینی گاز با ذغال سنگ در چین کاهش یابد. 
انتظار می رود مصرف گاز جهان تا ســال ۲۰۲۴ با 
رشد ساالنه ۱/۶ درصد از ۳۹۰۰ میلیارد مترمکعب 
به ۴۳۰۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد. 
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار ارائه شده 
از ســوی مرکز آمار در بهار ســال جاری، ۶۰۳/۷ 
میلیون مترمکعب در روز تولید گاز سبک در کشور 
صورت گرفته که ۱۱۴/۱ میلیون مترمکعب در روز 
مربوط به بخش خانگی، ۱۶/۹ میلیون مترمکعب در 
روز مربوط به بخش تجاری و عمومی، ۶/۳ میلیون 
مترمکعب در روز مربوط به بخش کشاورزی، بخش 
پتروشیمی ۵۶ میلیون مترمکعب در روز، بخش 
صنعت و نیروگاه ۲۹۹ میلیون مترمکعب در روز 
و بخش حمل و نقل ۱۹/۴ میلیون مترمکعب در 
روز مصرف داخلی بوده است. همچنین  تولید گاز 

سبک نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰/۰ درصد، در 
بخش خانگی ۲۳ درصد، در بخش تجاری و عمومی 
۱۳/۴ درصد، در بخش کشاورزی ۲۸/۶ درصد و در 
بخش پتروشیمی ۲۱/۷ درصد افزایش داشته و در 
دو بخش صنعت، نیروگاه و حمل و نقل به ترتیب 

۶/۱ درصد و ۶/۳ درصد کاهش داشته است.
 مصرف روزانه گاز بخش خانگی کشور 

عالوه  بر این، اوایل دی ماه امســال نسبت به 
مدت مشابه پارسال، شاهد افزایش ۱۶۰ میلیون 
مترمکعبی بوده ایم؛ به  طوری که مصرف گاز بخش 
خانگی کشــور در ابتدای دی ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه پارســال با افزایش ۱۶۰ میلیون 
مترمکعبی، از روزانه ۳۷۰ میلیون مترمکعب به 
۵۳۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در این باره با 
بیان اینکه با احتســاب افزایش تعداد مشترکان 
جدید، ساالنه سه تا چهار درصد به حجم مصرف 
گاز کشور افزوده می شود، تصریح کرد: کاهش دما 
و ماندگاری سامانه سرد در تعدادی از استان های 
کشور، از جمله عوامل افزایش قابل توجه مقدار 
مصرف گاز بخش خانگی به شــمار می آید. او بر 
گازرسانی پایدار به مشترکان بخش خانگی حتی 
در دورترین نقاط کشور به عنوان اولویت نخست 
شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد و ادامه داد: مصرف 
بهینه و رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان 
بخش خانگی می تواند زمینه ساز افزایش حجم 
گازرسانی به بخش های صنعتی و نیروگاهی شود. 
از سوی دیگر، در حال حاضر ایران در بازار جهانی 
گاز ۱/۵ درصد نقش دارد که بــا توجه به ذخایر 
عظیم گازی، موقعیت راهبردی و افزایش تقاضا 
پیش بینی می شــود که بتواند در این بازار بزرگ 
سهم خود را به ۱۰ درصد برساند. صادرات روزانه 
۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششم توسعه 
هدف گذاری شده که البته اولویت بازار صادراتی 

گاز ایران، کشورهای همسایه است. 

»آرمان ملی« از چگونگی بهبود رشد اشتغال گزارش می دهد

کاهشبیکاریبدوناشتغالزایی!
        خروج از جمعیت بیکاران با درآمد ۲000 تومانی

آرمان ملی- امیر داداشی: تا همین چند سال پیش اگر از جوانان درباره دغدغه آنها می پرسیدیم، داشتن شغلی 
درخور و متناسب با تخصص و تحصیالتشان به عنوان یکی از مهم ترین خواسته های آنها مطرح می شد؛ اما 
اکنون بسیاری از افراد به صرف »داشتن شغل« اکتفا کرده اند و حتی حاضر به انجام کارهایی هستند که هیچ 
ارتباطی به تحصیالت و مهارتشان ندارد. زیرا در یکی دو دهه اخیر دولت ها نه تنها در اشتغال زایی ناموفق عمل 
کرده اند، بلکه با اجرای سیاست های ناصواب در اقتصاد، بسیاری از شاغالن را خانه نشین کرده اند. با این حال 
انتشار گزارش جدید مرکز آمار نشان  از شرایط دیگری دارد. اعداد و ارقام باز هم نشان از کاهش نرخ بیکاری، 
بدون برنامه ریزی برای اشتغال زایی دارد. چنان که بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ بیکاری نسبت به 

پاییز سال گذشته 1/۲ درصد کاهش داشته است. 
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فرارو

دریچه

 داوود فیرحی مطرح کرد: 
روند تحزب درایران؛ ُکند اما رو به جلو

حزب تشــکلی با هــدف تاثیرگذاری بــر فرایندهای سیاســی و 
سهیم شدن در قدرت است که این تاثیرگذاری معموال از طریق نامزد 
کردن کسانی با دیدگاه هایی همسو با حزب جهت کسب مسئولیت ها 
و مناصب سیاسی صورت می گیرد. احزاب هم اکنون در فضای سیاسی 
ایران نیز وجود دارند. در این میان، احزابی هســتند که نامشان بیشتر 
به گوشــمان خورده و تاثیرگذاری ملموســی در تصمیم گیری های 
سیاسی داشته اند و احزابی نیز وجود دارند که چندان فعال نبوده اند یا 
فعالیت شان با موانع و محدودیت هایی همراه بوده است. با وجود فعالیت 
احزاب در ایران برخی کارشناسان و اندیشمندان عرصه سیاست بر این 
باورند که این سازمان های سیاسی در کشــور ما تاکنون نتوانسته اند 
کارکرد مناسبی داشته باشند و آنگونه که باید دیدگاه ها و مطالبات مردم 
را نمایندگی کنند چرا که احزاب در ایران بنا به برخی دالیل سیاسی و 

اجتماعی تکامل چندانی نیافته اند. 
  احزاب و چالش های تئوریک 

اینکه »دولت امانت ملی از طرف ملت به حاکم است یا حکومت امانت 
شرعی از طرف شارع به حاکم است؟ « مباحثه ای دیرین است که به باور 
تحلیلگران تا به امروز ادامه پیدا کرده و کارکرد احزاب را از خود متاثر 
ساخته است. ایرنا نوشت؛ از این رو، برخی بر این عقیده اند که احزاب در 
ایران از مســائل تئوریک رنج می برند و از دیدگاه فقه و شرع از یکسو و 
قوانین مدرن از سوی دیگر، مبنای مشترکی برای شکل گیری آنان وجود 
ندارد. داوود فیرحی نویسنده و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ریشه 
نبود نظام حزبی قوی در ایران را در مباحــث تئوریک می داند. وی در 
همین ارتباط، اواخر تیرماه گذشته در نشست دفتر حزب تازه تاسیس 
»جمهوریت ایران اسالمی« عنوان داشته بود: چون در مباحث تئوریک 
حزب، وفاقی صورت نگرفته است، طبیعتا احزاب در جامعه ایران هم 
نتوانسته اند پایگاه اجتماعی قابل تأملی پیدا کنند. واقعیت این است که 
رقابت های حزبی نیازمند مبنای مشترک است. در ایران احزاب هنوز 
نتوانسته اند به این مبنای مشترک برسند و چون به این مبنا نرسیده اند، 
ما آنچنان که باید تکامل حزبی چندانی نداشــته ایم. یکی از مشکالت 
حزب در محیط پیرامونی، مقاومت ســاختار سیاســی مقابل مفهوم 
دموکراتیک حزب و پذیرفته نبودن مفهوم تحزب از سوی جامعه است. 
بر این اساس، فیرحی مشکل دیگر در مسیر تکامل احزاب در ایران را در 
فرهنگ سیاسی جامعه می داند و در این زمینه معتقد است: جامعه ما 
مقابل حزب گارد می گیرد و عضویت در حزب را امتیاز قلمداد نمی کند. 
نخبگان مذهبی، حزب را وحدت شکن و عامل تفرقه می دانند. فرهنگ 
سیاســی ما هنوز این موارد را دارد و نخبگان مذهبی ما درک روشنی 
از مفهوم مدرن حزب ندارند. »محمدعلی وکیلــی« از اعضای هیات 
رئیسه مجلس و عضو فراکسیون امید نیز به تازگی در اظهاراتی در این 
زمینه گفته است: فقر فرهنگ سیاسی و ارتباط اجتماعی سبب فعالیت 

مقطعی و کمرنگ احزاب شده است.  
  چالش ها و رشد احزاب

نزدیک به صدسالی از شکل گیری نخســتین احزاب در ایران 
می گذرد اما سیستم حزبی در کشور ما همچنان و آن طور که باید 
پا نگرفته است. با این حال با نگاهی گذرا به روند تاریخی فعالیت 
احزاب در ایران، می شود قدری به آینده تحزب در کشورمان امیدوار 
بود. به دنبال شکل گیری و فعالیت هرچند نیم بنِد احزاب به ویژه در 
طول سالیان پس از انقالب اسالمی، به تدریج بیشتر نیروها و تفکرات 
سیاسی مختلف ضرورت حضور احزاب در جامعه ایران را پذیرفته اند. 
به عبارتی اغلب فعاالن سیاســی، حــزب را ضرورتی برای فضای 
سیاسی کشور می دانند؛ چراکه رخدادهای مربوط به احزاب نشان 
داده حتی انحالل یک حزب غالبا نه به خاموشی آنکه به تولد حزبی 
دیگر با همان فعاالن منجر می شود. راه اندازی دوباره »خانه احزاب« 
پس از روی کار آمدن دولت روحانی صورت گرفت تا نمادی برای 
حرکت به سمت تحزب باشد. نسخ قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ 
و شکل گیری قانون احزاب جدید در دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۵ 
نیز خود از حیات احزاب در ایران حتــی زیر برخی محدودیت ها 
و موانع نشــان دارد. هرچند برخی انتقادها نیز در خصوص قانون 
احزاب جدید مطرح است اما بر اساس این قانون، تاکنون بیش از 
۲۵۰ تشکل سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفته اند. 
اگرچه شکل گیری برخی از این احزاب همچنان روی کاغذ است 
اما با نگاهی خوشبینانه می شود این اتفاق را گام مثبتی در جهت 

گسترش و تکامل احزاب دانست.

 ترور سردار سلیمانی، احیای جیش المهدی، 
هشدار مقتدی و هدف ترامپ

چه اتفاقی در راه است؟ 
ترور سردار قاسم سلیمانی به همراه جمال جعفر ابراهیمی، مشهور به 
ابومهدی المهندس، معاون نیروهای حشد العشبی، توسط آمریکایی ها 
رخدادی بود که شاید وقوع آن برای هیچ یک از ناظران سیاسی قابل باور 
نبود. خبرآنالین نوشت؛ در شــرایطی که همگان در انتظار طی کردن 
دورانی آرام و باثبات در سیاست خارجی آمریکا تا زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ این کشــور بودند، اما در اقدامی غیرمنتظره، 
ترامپ شوکی بزرگ را بر همگان وارد کرد. در حقیقت آمریکایی ها و تمامی 
جامعه جهانی از این مســاله آگاهی دارند که شهادت سردار سلیمانی، 
چگوارای خاورمیانه، مردی که می توانست همانند بسیاری از نظامیان و 
سیاستمداران سال های آرامی را در ایران سپری کند، اما هیچگاه در هدف 
خود یعنی دور کردن تهدیدات از کشور خود در خارج از مرزها فروگذاری 
نکرد، اقدامی نیست که بدون پاسخ باقی بماند و به طور حتم تبعاتی را برای 
واشنگتن و شاید کل منطقه در پی داشته باشد. تمامی مقام های سیاسی 
عراقی با صراحت اقدام آمریکا را تجاوز به حاکمیت ملی و اقدامی غیرقابل 
پذیرش ارزیابی کردند اما در این میان مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر 
دستور آماده باش را صادر کرد. با نظر به این اوصاف، اکنون این پرسش 
مطرح می کند که جایگاه آمریکا در کشور عراق به عنوان کانون اقدامات 
تهاجمی واشنگتن علیه ایران و محور مقاومت، به چه سمتی پیش خواهد 
رفت؟ یا به عبارت دیگر، آیا اقــدام غیرمنتظره ترامپ آنگونه که او تصور 
می کند به برگی برنده تبدیل خواهد شــد یا اینکه ترور سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس، آغازگر پایان حضور آمریکا در عراق خواهد بود؟ 
در پاسخ به این پرســش ها در ابتدا ضروری است که از منطق ترامپ در 
ترور سردار سلیمانی رمزگشایی شــود. ترور و شهادت سردار سلیمانی، 
به مراتب مهم تر از انجام عملیات های دیگر واشــنگتن بوده و می توان از 
آن به عنوان بزرگ ترین عملیات ترور دولتی ارتش آمریکا تاکنون یاد کرد 
با این مقدمات، منطق ترامپ در ترور ســردار سلیمانی را می توان در دو 
وجه مورد بازخوانی قرار داد. یکی اینکه او برای کاهش فشارهای داخلی 
ناشی از استیضاح و پیش بینی های ارائه شده پیرامون امکان کاهش رشد 
اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیازمند نوعی بحران آفرینی خارجی بود 
تا توجه دموکرات ها و افکار عمومی آمریکا را به سمت خاورمیانه معطوف 
کند. دیگری اینکه، شــگفت زده کردن بازیگران رقیــب برای پذیرش 
خواسته های خود یکی از ابزارهای اصلی است که در عرصه تجارت ترامپ 
بارها در دستور کار قرار داده و هدف از آن این بوده تا دیگر بازیگران را وادار 

به پذیرش قواعد خاص خود کند.

  شرایط این روزهای کشور متفاوت از 
گذشته است، به شهادت رساندن سردار 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس موضوعی نبود 
که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. از 
سوی دیگر تردیدی در اذهان شکل گرفته و 
این سوال را مطرح می کنند که برای پاسخ به 
اقدام ددمنشانه آمریکا احتمال جنگ وجود 
دارد یا خیر. تحلیل شما چیست و وضعیت 

کنونی را چطور ارزیابی می کنید؟ 
تاریخ روابط بین الملل گویــای این واقعیت 
است که همیشه برای شروع جنگ های بزرگ، 
نیاز به بهانه های بزرگ نیست، اگرچه بهانه های 
بزرگ می تواند از جمله علــل کافی و الزم برای 
شروع یک جنگ فرامنطقه ای باشــد. در واقع، 
جنگ چیزی نیســت بجز ادامه همان سیاست 
خصمانه و رقابت آمیز میان کشورها؛ یعنی زمانی 
که دیپلماسی و مذاکره به بن بست می رسد. در 
زمان بن بست سیاست ورزی در عرصه بین الملل، 
این جنگ است که به عنوان آخرین گزینه مطرح 
می شــود تا بتواند در ادامه کار سیاســت، برای 
همکاری و توافقات بعدی گشایشی ایجاد نماید 
که الجــرم در اثر وقوع جنگ به دســت می آید. 
عمدتا همه جنگ ها از جمله جنگ جهانی اول و 
دوم، جنگ عراق و بسیاری از جنگ های دیگر، در 

نهایت به انعقاد معاهده صلح ختم شده اند. 
  برخی بر این جمله تاکید می کنند که 
برای صلح باید وارد جنگ شد. واقعا چنین 

است؟ 
در ترمینولوژی وضعیت نه جنگ و نه صلح در 
روابط بین الملل که آخرین مرحله قبل از جنگ 
تمام عیار می باشــد، ترور فیزیکی باالترین مقام 
نظامی یک کشور، ضمن آنکه به هدف بازدارندگی 
اســت، عمدتا به منظور کاهش قدرت تصمیم 
گیری در اتاق جنگ طرف مقابل به کار می رود، اما 
به هر حال، در عرف بین الملل به معنای ورود به 

مرحله آمادگی برای جنگ نیز خواهد بود. 
  ترور سردار سلیمانی را می توان در 
چارچوب سیاست های جنگی و تهاجمی 
آمریکا ارزیابی کرد یا برای نمایش دروغین 
قدرت آمریکا در منطقه اســت و یا حتی 

ارتباطی به برجام دارد؟ 
 ترور سردار سرلشــگر حاج قاسم سلیمانی، 
درچارچوب سیاست تهاجمی آمریکا و در ادامه 
خروج این کشور از قرارداد امنیتی برجام، به عنوان 
آخرین گام بــرای اتمام کار سیاســت و ورود به 
مرحله برخورد نظامی ارزیابی می شود، هرچند 

آمریکا اعالم می کند خواهان جنگ نیست. 
  فارغ از این موضوعات باید به تشکیل 
ائتالف های نظامی در منطقه توجه کرد که 
از سوی آمریکا و کشورهای خارج منطقه 
شــکل گرفته و امنیت منطقه را تهدید 

می کند. 
براســاس، معیارهــای مکتــب واقع گرایی 
روابط بین الملل، اخالق و حقوق جایی در نظام 
بین الملل ندارد لذا کشورها به شدت به افزایش 
توان قدرت سخت و تجهیزات نظامی عالقه دارند. 
هرگاه کشــوری بخواهد ضمــن افزایش قدرت 

نظامی و تسلیحاتی خود، اقدام به نفوذ منطقه ای 
و بین المللی برخالف توازن قــدرت موجود در 
عرصه بین المللی بنماید، از سوی قدرت هژمون با 
تحمیل انواع تحریم های یکجانبه، ائتالف های دو 
یا چندجانبه، تنبیه بازدارنده ای می شود. اقدامات 
یکسال گذشــته آمریکا و قدرت های اروپایی و 
همراهی با کشورهای عربی علیه ایران، با توسل 
بر تشــکیل ائتالف های جدید نظامی در منطقه 
از جمله ورود مســتمر ناوهای جنگی قدرت ها 
در خلیج فارس و دریای عمان در راســتای این 

هدف است. 
   برخی قدرت ها سعی دارند افزایش 
توان نظامی و تسلیحاتی خود را در منطقه 
با اهداف تدافعی مرتبط بنامند که اینگونه 
نیست. در مواجهه با چنین رویکردی چه 

تصمیماتی در منطقه باید اتخاذ شود؟ 
تالش برای حفظ و دستیابی به تعادل قدرت در 
خاورمیانه با رقابت های تسلیحات متعارف عجین 
شده که لزوما برای حفظ وضع موجود و استقرار 
صلح نیست. رقابت های تســلیحاتی در کالس 
تسلیحات متعارف، نمی تواند همچون تسلیحات 
هســته ای، مانع بروز جنگ های متعارف شود. 
اگرچه کشورها، افزایش توان نظامی و تسلیحاتی 
خود را با اهداف تدافعی توجیه می کنند اما این 
اقدامات گویای روند صعــودی بحران امنیتی و 
احساس فزاینده تهدیدی اســت که در منطقه 

الینحل باقی مانده است. 
  یک موضوع دیگــر افزایش بودجه 
نظامی کشــورهای منطقه اســت که به 
ناآرامی ها دامن می زنــد که نمونه بارز آن 
عربستان است مانند چندی قبل که آرامکو 
مورد حمله قرار گرفت و رویترز نوشت اگر 
نقش ایران در حمالت اخیر به تاسیسات 
آرامکو به اثبات برسد، عربستان و آمریکا 
ناچارند به حمالت تهران پاسخ بدهند، حتی 
اگر رئیس جمهوری آمریکا مخالف جنگ در 

حال حاضر باشد. تحلیل شما چیست؟

درست اســت. از نشــانه های وخیم تر شدن 
تنگنای امنیتی در خاورمیانه، افزایش شــدید 
بودجه نظامی و واردات تســلیحاتی کشورهای 
منطقه اســت. آمریــکا و بریتانیــا بزرگترین 
عرضه کنندگان ســالح و تجهیزات به عربستان 

بوده اند. آمریــکا فقط در ســال ۲۰۱8بیش از 
۵۰ میلیارد دالر تسلیحات نظامی به کشورهای 
منطقه فروخته است. عربستان در بین سال های 
۲۰۰۹ تــا ۲۰۱8، واردات تســلیحات خــود را 
۱۹۲ درصد افزایش داده اســت و بین سال های 
۲۰۱۴ تــا ۲۰۱8، بزرگتریــن واردکننده آالت 
وادوات نظامی در جهان بوده اســت. بازگشــت 
نظامی بریتانیا به خلیج فارس در ســال ۲۰۱۴ 
با تاســیس بزرگترین پایگاه نظامی در بحرین 

)به دنبال کاهش نیروهایــش در دهه ۱۹۶۰ در 
نتیجه شکست در بحران سوئز( انباشت تسلیحات 
نظامی در ســایه تهدید امنیتــی و تالش برای 
بقا، همه حاکی از حرکت منطقه به سوی نزاع و 

درگیری با محوریت آمریکا و ایران است.
  برای مقابله با حرکت منطقه به سوی 

نزاع و درگیری چه باید کرد؟
براســاس ارزیابــی منطقــه ای از تحوالت 
خاورمیانه و فراتر از آن، شــاید بتوان گفت با این 
اقــدام یکجانبه گرایانه آمریــکا، کما بیش همه 
کشــورهای اروپایی و آسیایی به ویژه کشورهای 
پیرامونی ایران، خواهان وضع موجود نه جنگ و 

نه صلح بین ایران و آمریکا، هستند.
  اقدامات اخیر عمان هم خالی از تحلیل 
نیســت که حضور هیاتی از این کشور در 

ایران از آن جمله است.
قطر که روابط نزدیکی با ایران دارد براســاس 
منافع خود خواهان عدم وقوع جنگ است. پایگاه 
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام 
با ۱۰۰ فروند هواپیمای جنگی و ۱۳ هزار نیروی 
نظامی در پایگاه العدید در قطر قرار دارد. نگرانی 
مقامات قطری از تحوالت اخیر و ســفرهای پی 
درپی آنها به تهران و درخواست مصالحه بین ایران 
و آمریکا، حاصل نگرانی های امنیتی دولت قطر از 
تالفی احتمالی ایران علیه پایگاه سنتکام است، لذا 
به نظر می رسد تالش های دیپلماتیک آنها همواره 

با توصیه های آمریکا صورت می گیرد.
   تهدید جدید ترامپ مبنی بر بمباران 
52 سایت فرهنگی و تاریخی ایران به ازای 
52 گروگان در ماجرای تسخیر سفارت 
آمریکا در ایران است. به نظر شما بر چه 
اساســی این ادعا از سوی رئیس جمهور 
آمریکا مطرح شد و آیا ترامپ اطالعی از 

قدت منطقه ای ایران ندارد؟
هدف استراتژی تهاجمی آمریکا، بازدارندگی 
حتمــی و قطعی ایران اســت. براســاس این 
اســتراتژی، هرچه ضربه به حریــف بزرگتر و 
شوک آورتر باشد، احتمال واکنش طرف مقابل، 
کمتر و همراه با وســواس، خویشــتن داری و 
محاسبه سود و زیان خواهد بود. تهدید جدید 
ترامپ مبنی بر بمباران ۵۲ ســایت فرهنگی و 
تاریخی ایران به ازای ۵۲ گروگان تسخیر سفارت 
آمریکا در ایران، نشانی تازه از عدم آگاهی وی 
از مناســبات قدرت در عرصه بین المللی است. 
اقدامات وحشیانه ای که داعش در عراق و سوریه 
برای نابودی آثار تاریخی انجام دادند. بسیاری از 
اعضای مهم حزب دموکرات این تهدید ترامپ 
را اقدامی جنون آمیــز و در حد جنایت جنگی 

ارزیابی کرده اند.
   مخالفت دموکرات هــای آمریکا 
با تهدید ترامپ اســت و آن را  به سخره 
گرفته اند. به نظرتــان چرا ترامپ به رغم 
اطالع از شرایط چنین سخن می گوید تا 
در کشــور خودش اعتنایی به آن نشود. 
تصور می کنید آمریکا پاســخ ایران به 
شهادت سردار سلیمانی را در چه حوزه ای 

پیش بینی می کند؟
همانطور که اشاره کردم تعداد زیادی از اعضای 
مهم حزب دموکرات این تهدید ترامپ را اقدامی 
جنون آمیز و در حد جنایت جنگی ارزیابی کرده اند 
و این تهدید در شرایطی است که آمریکا خود را 
برای دریافت پاسخ ایران به صورت محدود آماده 
می کند، همانطور که در پیام اخیر این کشور به 
سفارت ســوئیس آمده است. در چنین وضعیت 
بســیار خطرناکی، ترامپ انتظــار دارد ایران به 
تالفی گسترده دست نزند و افکار عمومی خود را 
قانع نماید و هزینه های داخلی و بین المللی آن را 

تحمل کند.
   به هر حال آمریکا می داند ایران اهل 
شوخی و بلوف نیست. تصور می کنید پایان 
این اقدام رذیالنه آمریکا و پاسخ متناسب 

ایران چه خواهد بود؟
محاسبه آمریکا در مورد واکنش ایران براین 
اساس است که چون ایران خواهان جنگ تمام 
عیار نیست، پس می توان بیشتر از ابزار رعب و 
تهدید استفاده کرد و انتظار داشت ضربه ایران 
محدود باشد برخالف آنچه مقامات جمهوری 
اسالمی ایران همواره اظهار می کنند. اما خطای 
استراتژیک ترامپ این است که مهم ترین مقام 
بلندپایه و محبوب نظامی ایــران را هدف قرار 
داده اســت. به قول اســتاد آمریکایی استیفن 
والت، تصور کنید که اگر برخی از دشمنان، عضو 
ستاد مشــترک، یک معاون وزیر امور خارجه، 
یا مدیر ســازمان اطالعات ملی آمریکا را ترور 
می کردند، ما چگونه واکنش نشان می دادیم؟ 
در چنین شرایط بی ثبات و تنش آلود، و در ادامه 
لفاظی های تهدیدآمیز و جنگ طلبانه ترامپ که 
از سر درماندگی است. بقای وضعیت نه جنگ 
و نه صلح بین دو کشور بســیار مشکل به نظر 

می رسد، هرچند غیرممکن نیست.

آرمان ملی- یاسمین طالقانی: ادعاهای آتش افروزانه ترامپ اعتراضات زیادی در این کشور ایجاد کرده است. به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی فرمانده 
سپاه قدس ایران موضوعی نیست که ایران بتواند به سادگی از کنار آن عبور کند و پاسخ درخوری به آمریکا ندهد. ترامپ پس از این موضوع در سیاستی سوخته و 
بی اثر از حمله به 52 مرکز ایرانی سخن گفت. او در ادامه پروپاگاندایی که سعی می کند به افکار عمومی آمریکا القا کند که کسی را ترور کرده اند که آمریکایی ها را 
کشته است، سعی کرد براساس خط ترسیم شده از سوی بنیادهای صهیونیستی و اتاق های فکر تروریستی شان، بین مردم و سردار شجاع ایرانی فاصله ایجاد کند 
و کشته شدن برخی از مردم در اعتراض های اخیر که با هدایت دست پروردگان خودش به اغتشاش کشیده شده بود را متوجه این شهید سازد. اما مردم آمریکا با او 
همصدا نبودند. »کریس مورفی«، نماینده مجلس سنای آمریکا درباره شهادت سردار سلیمانی توسط دولت تروریست آمریکا گفت: سردارسلیمانی دشمن ایاالت 
متحده بود، در این شکی نیست. سوال اینجاست آیا آمریکا بدون مجوز کنگره دومین فرد قدرتمند در ایران را ترور و به صورت دانسته یک جنگ منطقه ای بالقوه 
را آغاز کرده است؟ وی افزود: توجیه ارائه شده برای این ترور، جلوگیری از حمالت آتی ایرانی ها بوده است. یک دلیل که ما عموما مقام های سیاسی خارجی را ترور 
نمی کنیم این باور است که چنین اقدامی باعث کشته شدن آمریکایی های بیشتری می شود نه آمریکایی های کمتر. این مساله باید امشب باعث نگرانی واقعی، مبرم 
و عمیق ما باشد. ترامپ که به طور مشخص از انتقام ایران در وحشت است، تالش دارد تا در سایه تهدیدهای واهی همزمان با دست و پا زدن دستگاه دیپلماسی وی 
برای واسطه کردن کشورهای مختلف منطقه، از تصمیم های سخت جمهوری اسالمی برای انتقام از جنایتکاران جلوگیری کند. وی در تهدید خود نوشت: هشدار 
می دهم اگر ایران هر یک از آمریکایی ها یا دارایی های آن را مورد هدف قرار دهد، ما 52 نقطه در ایران را هدف قرار می دهیم. در این راستا حسام الدین واعظ زاده 

استاد دانشگاه با »آرمان ملی« به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید. 

حسام الدین واعظ زاده در گفت وگو با »»آرمان ملی««: 

 قطر نمی خواهد 

جنگ شود
   دوام حالت»نه جنگ-نه صلح« مشکل است

   تهدید بمباران 52 سایت ایران نمایانگر ناآگاهی ترامپ است
   هدف استراتژی تهاجمی آمریکا، 

بازدارندگی حتمی و قطعی ایران است
   خطای استراتژیک ترامپ هدف قرار دادن 

مهم ترین مقام محبوب نظامی است

در ترمینولوژی نه جنگ و نه 
صلح در روابط بین الملل که 
آخرین مرحله قبل از جنگ 

تمام عیار می باشد، ترور 
فیزیکی باالترین مقام نظامی 

یک کشور، ضمن آنکه به هدف 
بازدارندگی است، عمدتا به 

منظور کاهش قدرت تصمیم 
گیری در اتاق جنگ طرف 

مقابل به کار می رود 

تالش برای حفظ و دستیابی به 
تعادل قدرت در خاورمیانه با 

رقابت های تسلیحات متعارف 
عجین شده که لزوما برای حفظ 

وضع موجود و استقرار صلح 
نیست. رقابت های تسلیحاتی 
در کالس تسلیحات متعارف، 
نمی تواند همچون تسلیحات 

هسته ای، مانع بروز جنگ های 
متعارف شود

روی خــط
رازهای زندگی سردار ایرانی از زبان برادرش

 حاج قاسم چگونه زندگی می کرد؟ 
حاج قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران در اقدامی تروریستی به شهادت 
رسید اما زندگی این ســردار بزرگ همراه با راز 
و رمزهایی بوده است که بخشــی از آنها از زبان 
برادر کوچکتر این ســردار فاتح بیان شده است. 
زندگی خصوصی این ســردار ایرانی قطعا برای 
خیلی  از مردم به ویژه جوان هــای ایرانی جالب 
توجه اســت، »فارس« در سال ۹۴ گفت وگویی 
با برادر کوچک تر ســردار سلیمانی درخصوص 
روحیات و نحوه زندگی انجام داده اســت که در 
زیر بار دیگر این مصاحبه که در تاریخ ۲ شهریور 
سال ۹۴ منتشر شده است را می خوانید. سهراب 
سلیمانی، مدیرکل وقت زندان های استان تهران 
می گوید: سردار سلیمانی تنها متعلق به خانواده 
ما نیست، حاج قاسم در خانواده ما متولد شده اما 
متعلق به خانواده ما نیست بلکه متعلق به کشور 
و مردم شیعه است. اتفاقا چندی پیش استاندار 
سابق کرمان مالقاتی با پدر بنده داشته و به ایشان 
گفته بود می دانید پسرتان چقدر مشهور است 
و استکبار چقدر از او می ترسد؟ پدرم گفته بود 
من از شــما متعجبم که چنین حرفی می زنید، 
استاندار پرســیده بود چرا؟ پدرم گفته بود پسر 
من یک سرباز والیت است آنها از اسالم می ترسند 
نه از پسر من، حاج قاسم تنها یک نشانه از کشور 
اسالمی و شیعه است. خانواده سلیمانی را پنج 
خواهر و برادر تشــکیل می دهنــد، بزرگترین 
فرزند این خانواده یک خواهر ۶۰ ســاله است، 
حاج قاسم فرزند وسط و ســهراب سلیمانی هم 
برادر کوچک خانواده است. سلیمانی به روزهای 
ورود حاج قاسم به سپاه اشاره می کند و می گوید: 
پدرم کار کشاورزی می کرد و ما به نوعی عشایر 
محسوب می شویم البته من و حاج قاسم از استان 
کرمان کوچ کردیم. من از سال 7۶ زنجان بودم 
و سپس به کرمان رفتم و دوباره به تهران آمدم، 
حاج قاسم هم بعد از اینکه از لشکر ثارا... تودیع 
شدند به دســتور حضرت آقا مسئولیت نیروی 
قدس را پذیرفتند. من تقریبــا از کالس پنجم 
پیش حاج قاسم بزرگ شدم و زمانی که ایشان در 
سازمان آب کار می کرد من و دو پسرخاله دیگرم 
چهار نفری در یک اتاق اجاره ای زندگی می کردیم 
و من درس می خوانــدم. وی در ادامه می گوید: 
آن زمان حاج قاســم در ســازمان آب در بخش 
اداری کار می کرد و بعد به موضوع روابط عمومی 
پرداخت اما آدم ورزشــکاری بود، حاج قاسم در 
کاراته دارای دان اســت و آن زمــان هم در یک 
باشــگاه پرورش اندام کار می کرد و جزء مربیان 

پرورش اندام بود.

یادداشت
 سیاست های حمایت 

معیشتی در بودجه

بودجه ســالیانه، نماد هزینه هــا و درآمد های 
یک سال دولت است، ســاختار جمهوری اسالمی 
به گونه ای است که برخی دستگاه ها و نهاد ها، بودجه 
خود را در قالب الیحه تقدیمی دولت می گیرند، اما 
خود را پاسخگوی بودجه ای که می گیرند نمی دانند. 
چون می گویند عــزل و نصب ما از جــای دیگری 
است و دولت و مجلس مؤظف به دادن بودجه به ما 
هستند. این نقص بزرگی اســت. الیحه بودجه ۹۹ 
در مقایســه با سال گذشــته، تفاوت کلی ندارد. در 
قسمت منابع درآمدی، مهم ترین منبع درآمد طبق 
واقعیت، نفت است که با این تحریم های ناجوانمردانه 
ترامپ، فروشش با مشــکل مواجه شده است و چیز 
پنهانی نیست. حتی مقامات رسمی هم اینها را اعالم 
کردند. بخشی از هزینه ها هم مانند حقوق، دستمزد 
و صندوق های بازنشستگی،اجتناب ناپذیراســت.

همچنین  هزینه های فعالیت های برون مرزی ما بر 
اساس تصمیم حاکمیت نیز باید در نظر گرفته شود. 
در نتیجه بستن تراز بودجه، کار سختی است البته 
قسمتی از درآمدها، مالیات و عوارض گمرکی است 
که مالیات و عوارض گمرکی هم در واقعیت به نفت 
وابسته است. درآمد های نفتی موجب رونق کسب 
و کار می شــود و واردات و بنابراین عوارض کمرگی 
تحقق می یابد، اما حاال تنها از حقوق و دســتمزد ها 
مالیات کسر می شود. مالیات بر اندوخته مالی واقعیت 
ندارد. هرچند این بحث از ابتدای انقالب مطرح بوده، 
اما پخش این شایعات مشــکوک است، چون باعث 
برهم زدن امنیت ذهنی جامعه می شود. اینکه بودجه 
بدون وابستگی به نفت بسته شود، اگر شبیه به طنز 
نباشد توهماتی ذهنی است که از زمان مرحوم مصدق 
مطرح بوده اســت. آرزو هم بر جوانان عیب نیست، 
البته به هیچ وجه صالح نیســت هزینه های جاری 
به نفت وابسته شود و عاقالنه است که از درآمد های 
مالیاتی در این باره هزینه شود، اما متاسفانه بودجه 
ما به نفت معتاد شده است. باید هزینه های عمرانی، 
ســرمایه گذاری، ایجاد اشــتغال و پس انداز برای 
نسل آینده از منابع نفتی تامین شود. اما در شرایط 
درگیری با دنیا به ویژه تعامل منفی که با قدرت های 
حاکم بر دنیا داریم برنامه ریزی ها و اعداد بودجه فقط 
روی کاغذ عملی است. در بودجه ۹۹ هم خواستند 
بودجه جاری را از نفت جدا کنند و بودجه عمرانی را از 
درآمد های نفتی قرار دهند. از آقای روحانی در عجبم 
که چطور از انتقاد صریح یارانه ها، به جایی رسیدند 
که در بحث افزایش قیمت بنزین، درآمد های افزایش 
قیمت بنزین را به ۵7 درصد جامعه در قالب یارانه های 
معیشتی برگرداندند. تازه در حال بحث بر تبصره های 
الیحه بودجه هســتیم، ولی امیدوارم شکل اجرایی 
این سیاست ها اصالح شود. هرچند اینگونه سیاست 
حمایتی، یک رویکرد اســت و در اصــل باید مبانی 
فکری آن و روش حکمرانی اش تغییــر کند. به هر 
حال، مجلس نیز یکی از زیرمجموعه های حکمرانی 
جمهوری اسالمی است و تافته جدابافته از آن نیست.

غالمرضا حیدری
نماینده مجلس



آرمانملی-محمدحسینلطفالهی: در شرایطی که 
تنش در منطقه به صورت فزاینده ای رو به افزایش است و ترور 
ناجوانمردانه سردار سلیمانی جهان را در آستانه جنگی جدید قرار 
داده، برخی پیش بینی می کردند که ایران در برداشتن گام پنجم 
کاهش تعهدات هسته ای، مالحظه کاری به خرج دهد و گام پنجم 
را محافظه کارانه بردارد. چشم پوشی آمریکا بر حقوق بین الملل و 
همچنین ناتوانی دیگر کشورها در ایستادگی برابر یکجانبه گرایی 
ایاالت متحده نیز مزید بر علت شده بود تا این گمان به وجود آید 
که جمهوری اسالمی برای کنترل تنش ها در سطح جهان در 
استفاده از حق خود بر مبنای بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام خوددارانه 
رفتار کرده و با گام پنجم صبورانه برخورد می کند. با این وجود 
در ساعات پایانی شامگاه یکشنبه وضعیت متفاوتی رقم خورد و 
دولت ایران با صدور بیانیه ای جهان را در بهت و حیرت فرو برد: 
»ایران دیگر تعهدی ندارد«. هیأت دولت طی بیانیه ای از پایان 
تعهدات فنی ایران در برنامه جامع اقدام مشترک خبرداد و اعالم 
کرد که آخرین محدودیت ها نیز اکنون برداشته شده است. 
بر اساس این تصمیم که با حضور رئیس جمهور اتخاذ شده، 
جمهوری اسالمی ایران در گام پنجم کاهش تعهدات خود، 
آخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی خود در برجام، 
یعنی »محدودیت در تعداد سانتریفیوژها« را کنار می گذارد. 
بدین ترتیب برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران دیگر با 
هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، 
درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، تحقیق و توسعه( مواجه 

نیست و از این پس برنامه هسته ای صرفا بر اساس نیازهای فنی 
پیش خواهد رفت. 

استمرارپذیرشنظارتآژانس
یکی از نکات کلیدی بیانیه دولت، تأکید بر همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه نظارت است. جمهوری 
اسالمی در برجام پذیرفته بود که پروتکل الحاقی را اجرا کرده و 
در قالب پادمانی با آژانس همکاری داشته باشد. اکنون و به رغم 
پایان یافتن تعهدات فنی ایران در توافق هسته ای، به منظور 
جلوگیری از سوءاستفاده دولت های غربی در متهم کردن 
تهران به گذار از فعالیت های صلح آمیز، تأکید شده است که 
آژانس همچنان می تواند به نظارت کامل خود بر تأسیسات 
و سایت های هسته ای ادامه دهد. پذیرش ادامه نظارت آژانس 
طی گام پنجم به آن معنی است که این مسأله همچنان به عنوان 
یکی از گزینه های موجود برای برداشتن گام های بعدی کاهش 
تعهدات، در کنار احتمال خروج از توافق پادمانی با آژانس و 

خروج از NPT باقی می ماند. 

آمادهبازگشتبهتعهدات
دولت جمهوری اسالمی تأکید کرده است که اگر طرف مقابل 
تحریم ها را لغو کرده و ایران از منافع برجام منتفع شود، به تعهدات 
خود در توافق هسته ای بازخواهد گشت. به نظر می رسد این تصمیم 
پیشتر و در سفر وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی به مسکو و پکن 
با این دو شریک شرقی برنامه جامع اقدام مشترک مطرح شده و 
حال مثلث ایران، روسیه و چین آماده رویارویی حقوقی با غرب بر 
سر توافق هسته ای است. کشورهای اروپایی در گام چهارم کاهش 
تعهدات هسته ای، تأکید کرده بودند که اگر ایران به تعهدات خود 
بازنگردد و به روند گام به گام کاهش تعهدات ادامه دهد، مکانیسم 
حل اختالف از سوی تروئیکای اروپایی و به منظور »حفظ برجام« 
کلید خواهد خورد. به نوشته رویترز، اروپایی ها تصمیم داشتند 
این فرایند را در ابتدای سال ۲0۲0 آغاز کنند اما دست کم تا اطالع 
ثانوی آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع ندهند. حال 
در شرایطی که ایران گام پنجم را نیز مانند گام چهارم قاطع برداشته 
است، آینده این توافق و شانس اندک حفظ آن به رفتار اروپا باز 

می گردد. اکنون که دنیا به سبب رفتارهای غیرقانونی دونالد ترامپ 
و تهدید او پیرامون حمله به ایران، تالش می کند که آرامش و ثبات 
را به خاورمیانه بازگرداند، واکنش اروپا به گام پنجم کاهش تعهدات 
ایران بسیار تعیین کننده خواهد بود؛ چرا که از یک سو در صورت 
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت این فرصت برای آمریکا فراهم 
می شود تا با ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و به پشتوانه شورای 
امنیت به ایران حمله کرده و جنگی را آغاز کند که مطمئناً تبعات 
آن دامنگیر اروپا نیز خواهد شد. از سوی دیگر اروپا قادر به عمل به 
تعهدات برجامی خود نیست و در همین راستا چاره ای جز سکوت یا 
تقابل با ایران پیش روی خود نمی بیند. با توجه به آنکه دیگر تعهدی 
پیش روی ایران وجود ندارد، به نظر می رسد که تالش روسیه و چین 
بر این محور باشد که شرایط به همین صورت فریز شده باقی بماند 

و اروپا و ایران علیه دیگری اقدامی نکنند. 
  درگامپنجمچهاتفاقیخواهدافتاد؟

امروز بجز 50۶0 ماشین IR-1با یک سو ظرفیت غنی سازی 
که در سالن A مجتمع غنی سازی نطنز فعال هستند، حدود 500 

ماشین نسل جدید نیز با اجرای گام سوم در سالن شهید قشقایی 
)S8( به غنی سازی مشغول اند که ظرفیت غنی سازی بیش از 
 B 8500 سو به ایران داده است. اما عالوه بر این ها، ایران در سالن
 RI - 2M و بیش از 800 ماشینIR-1  نطنز حدود 11هزار ماشین
با ظرفیت غنی سازی حداقل 5 سو به صورت انبار شده دارد که 
می تواند به گفته کارشناسان این مرکز ظرف دو ماه نصب کند 
و عمال بیش از 15هزار سو به ظرفیت غنی سازی کشور بیفزاید 
و این ظرفیت راهبردی را به ۲4هزار سو برساند که سه برابر 
ظرفیت کنونی و ۲/5 برابر ظرفیت قبل از اجرای برجام است. از 
سوی دیگر اگرچه ایران در گام دوم خود عمال از سقف غنی سازی 
۳/۶7 درصد عبور کرد و می توانست همان زمان به غنی سازی 
با غنای باال نیز دست بزند اما بر اساس مصالح کشور و نیازی که 
ایران به مواد غنی شده داشت تصمیم گرفت این عبور از سقف 
۳/۶7 تا حداکثر 4/5 درصد باشد که مورد نیاز سوخت راکتورهای 
برق قدرت است اما با ادامه بدعهدی و نقض برجام از سوی اروپا 
این امکان وجود دارد که این کشورها در آینده نه چندان دور در 
تامین سوخت راکتور تهران که از مواد غنی شده ۲0درصد تولید 
می شود نیز اخالل کنند و همچون تجربه قبلی، شرایط سختی را 
برای ایران در تولید رادیو داروهای حیاتی رقم بزنند. با این احتمال 
نه چندان بعید، ایران می تواند در گام پنجم غنی سازی خود را به 
۲0 درصد برساند. این کار در عرض چند ساعت عملیاتی خواهد 
شد زیرا هم اکنون غنی سازی 4/5 درصد در فردو جریان دارد و 

زیرساخت های تولید ۲0درصد نیز مهیاست.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره 
به برگزاری نشست تخصصی بررسی 
وضعیت تاالب انزلی در وزارت کشور، از 
ارسال نامه ای به دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی 
هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور 
خبر داد. دین پرست اظهار کرد: در این 
نامه ضمن اشــاره به مصوبات نشست 
اخیر، اعالم شده است که چنانچه اقدام 
عاجل و فوق العاده ای برای احیا و نجات 
تاالب انزلی صــورت نگیرد، بنا به نظر 
کارشناسان، مرگ تاالب انزلی، حداکثر 
تا ۱۰ ســال آینده حتمی است و نیاز 
اســت در اولین فرصت، جلسه ستاد 
هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور 
با دســتور کار بررسی معضالت تاالب 
انزلی و اتخاذ تمهیدات الزم، در جهت 
احیای آن به ریاست ایشان برگزار شود. 
دکتر جهانگیری ابالغ نموده است که 
» جلســه تاالب ها با دستور کار تاالب 
انزلی و همراه با راهکارهای پیشنهادی 
و تصمیماتی که در وزارت کشور گرفته 

شده است برگزار شود«. 

وزیر کشــور بر لزوم بهره گیری از 
ظرفیت های دینی در حــوزه مقابله 
با آســیب های اجتماعی تاکید کرد. 
عبدالرضا رحمانی گفت: شهادت سردار 
بزرگ اسالم قاسم سلیمانی را تسلیت 
می گویم و علو درجات و محشور بودن 
با شهدای کربال را از خداوند منان برای 
ایشــان می خواهم. در جلسه شورای 
اجتماعی موضوع مهــم بهره گیری 
از ظرفیت های دینی بــرای مقابله با 
آسیب های اجتماعی که بسیار حائز 
اهمیت است مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. در این جلسه حوزه علمیه قم، 
ســازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات و 
کانون مســاجد چهار گزارش را ارائه 
کرده اند. ما حدود 79 هزار مسجد در 
کشور داریم که 26 هزار مسجد دارای 
کانون هســتند، ۱۰۰۰ مصلی نیز در 
کشــور وجود دارد که به همراه سایر 
نهادها باید در حوزه اجتماعی کمک 
کند.وزیر کشور تاکید کرد: گزارش های 
بسیار خوبی ارائه شد و از اولویت های 
پنج گانه مقام معظم رهبری نیز در این 

حوزه گزارش هایی مطرح شد. 

رئیس شورای شــهر تهران گفت: 
شهید قاســم سلیمانی، ســرداری از 
جنس مردم بود که ســاده زیســتی، 
تواضع، ادب و متانتش، توانمندی های 
نظامــی، فرماندهی و رهبــری او را 
برجســته تر می کرد و به دلیل پرهیز 
از ورود به مجادالت سیاســی و حفظ 
جایــگاه فراجناحیش، بیــن تمامی 
جریان های سیاسی و سالیق  فرهنگی 
و اجتماعی ایــران محبوبیت ویژه ای 
داشت. محسن هاشــمی افزود: حاج 
قاسم سلیمانی که از خطه غیور و شهید 
پرور کرمــان، به عنوان نمــاد انقالب 
اسالمی در سراسر جهان شناخته می 
شــد و با وجود آنکه از ابتدای انقالب 
تاکنون صدها هزار شــهید در این راه، 
جان خود را فدا کرده اند، شخصیت و 
محبوبیتی متفاوت داشــت. وی ادامه 
داد: شهید قاسم ســلیمانی، سرداری 
از جنس مردم بود که ســاده زیستی، 
تواضع، ادب و متانتش، توانمندی های 
نظامی، فرماندهی و رهبری او را برجسته 
تر می کرد و بدلیل پرهیــز از ورود به 
مجادالت سیاســی و حفــظ جایگاه 
فراجناحیش، بین تمامی جریان های 
سیاسی و سالیق  فرهنگی و اجتماعی 

ایران محبوبیت ویژه ای داشت.

بهره گیری از دین در 
آسیب های اجتماعی

محبوبیت ویژه میان 
تمامی جریان ها

سال سوم
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اخبار کوتاه
کارگران محرمانه گزارش دهند

 ایسنا: مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران از 
رسیدگی و ثبت هشت هزار پرونده بخشودگی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان خبر داد و گفت: سازوکارهای 
خوبی را پیش بینی کردیم و گارگروه هایی تشکیل 
شده تا با تمهیدات مهیا شده بتوانیم گام های موثری 
برای جلوگیری از فرارهای بیمه ای برداریم. ناهید 
حیدری اظهار کرد: متاسفانه با کارگاه های زیرزمینی 
روبه رو هستیم که مبادرت به گرفتن کد و شناسایی 
توسط سازمان نمی کنند و متاسفانه به دلیل فرار 
بیمه ای در شــمار بیمه شــدگان قرار نمی گیرند. 
کارگران مشــغول در کارگاه ها می توانند به واحد 
بازرســی ما به طور محرمانه گزارش دهند تا ما بر 
اساس این گزارشــات محرمانه بررسی های الزم را 

انجام دهیم.

ابهامات در هیات مدیره شهروند
 آرمان ملی: عضــو کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر تهران اعالم کرد که معاونت 
مالی شهرداری تهران باید نظارت بیشتری بر ترکیب 
هیات مدیره سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه 
شهرداری داشته باشــد. الهام فخاری با بیان این که 
به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران تذکر 
می دهم  گفت: باید نظارت بر عملکرد موسسات تابعه 
شهرداری به ویژه هیات مدیره شرکت ها و سازمان ها 
افزایش یابد. باید در مورد ترکیب هیات مدیره شهروند 
بررســی دقیقی صورت گیرد و گزارشــی در مورد 

ابهامات موجود به شورا ارائه شود.

کاهش 40 درصدی دکل های 
رادیویی 

 آرمان ملی: عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
شورای شهر تهران از شهرداری تهران درخواست کرد 
که در مورد میزان تحقق برنامه های هوشمندسازی 
شهر به شورای شهر گزارش دهد. محمود میرلوحی 
با بیان این کــه در تبصره 36 بودجه ســال ۱398 
شهرداری، شهرداری موظف شده است که با هدف 
تحقق تهران هوشمند حداقل 4۰ درصد دکل های 
رادیویی را کاهش دهد، اظهار کرد: از این محل باید 
به درآمد حداقل 5۰۰ میلیارد ریالی در سال جاری 

دست پیدا می کرد. 

بازدید سرزده وزیر از دبستان 
پرجمعیت 

آرمان ملی: روز گذشته محسن حاجی میرزایی، 
وزیر آموزش وپرورش از دبستان نفر در منطقه چهار 
تهران به طور سرزده بازدید کرد. دبستان »منصور 
نفر« دو نوبتــه دارای 24۱3 دانش آمــوز و نوآموز 
پیش دبســتانی اســت که نوبت اول آن به صورت 
دخترانه و دارای ۱۱38 دانش آموز و نوبت دوم پسرانه 
و دارای ۱۰۱8 دانش آموز است. همچنین این مدرسه 
دارای 257 نوآموز پیش دبستانی است که در دو نوبت 
پسران و دختران در این آموزشگاه حضور دارند. در 
این بازدید وزیر با حضور در تعــدادی از کالس ها با 

دانش آموزان گفت وگو کرد.

دیوار در شورای حل اختالف 
آرمان ملی: رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: 
مراجع قضائی در تهران اعالم کرده اند که در سال 
جاری پرونده های قضائی مرتبط با سایت های دیوار 
و شیپور باید در شوراهای حل اختالف رسیدگی 
شود. ســرهنگ تورج کاظمی افزود: شورای حل 
اختالف نیز پرونده هایش را به پلیس فتا به عنوان 
ضابط دادگستری ارسال نمی کند. در سال گذشته 
با توجه به اینکه پرونده ها مربوط به ما می شد و در 
بررســی پرونده ها دخیل بودیم به دادستان اعالم 
کرده بودیم که این سایت باید تعطیل شود تا نکات 

امنیتی آن لحاظ شود.

احیای گورستان دوالب
آرمان ملی: اعضای شورای شهر تهران به یک 
فوریت طرح احیای گورســتان دوالب رای مثبت 
دادند. سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرای 
شــهرداری تهران گفت: 5 آرامستان در منطقه ۱4 
تهران به وســعت بیش از 76 هزار مترمربع وجود 
دارد که از ســال های قبل باقی مانده و بســیاری از 
شــخصیت های فرهنگی و اجتماعی در آنجا دفن 
هستند. بسیاری از افرادی که در این آرامستان ها دفن 
شدند در عرصه بین المللی افتخارات بزرگی دارند و 
شهرداری به احیای این آرامستان ها توجه ویژه دارد. 
سپس طرح یک فوریت الزام شهرداری به محافظت و 
احیای گورستان های دوالب به رای گذاشته شد و با 

۱4 رای موافق به تصویب رسید.

زنجیر چرخ ببندید 
 آرمان ملی: رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور گفت: برودت هوا منجر به لغزندگی جاده ها 
شده است. سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به بارش برف 
و باران در محورهای مواصالتی چندین استان کشور 
گفت: برودت هوا منجر به لغزندگی جاده ها شده است.  
افرادی که با خودرو قصد سفر دارند، حتماً تجهیزات 
ایمنی و زمستانی را مخصوصاً برای تردد در محورهای 

کوهستانی به همراه داشته باشند.

کشف ۵0۲ قلم دارو غیرمجاز
 آرمان ملی: 5۰2 قلم دارو، لوازم آرایشــی 
و بهداشــتی و تجهیــزات پزشــکی غیرمجاز از 
داروخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی کشف شد. این کاالهای غیرمجاز 
شامل 3۱2 قلم دارو، ۱88 قلم و دو قلم تجهیزات 
پزشــکی غیرمجاز از داروخانه ها کشف و ضبط 
شد. کشف این کاالهای غیرمجاز توسط بازرسان 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی از 44 داروخانه  به ارزش سه میلیارد ریال 

صورت گرفته است.

88760176                                              

روی خط آرمان ملی

موافقت جهانگیری با 
احیای تاالب انزلی

روز گذشــته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی 
ایران نســبت بــه سوءاســتفاده احتمالــی برخی 
کاندیداهای انتخابات از مددجویان خیریه ها و سایر 
مراکز ارائه دهنــده خدمات اجتماعی هشــدار داد 
و گفت: یکی از موضوعاتی کــه در حوزه مددکاری 
اجتماعی همواره مطرح اســت عــدم بهره برداری 
سیاسی از گروه های هدف مرتبط با این حوزه است، 
این کار ظلم در حق کسانی اســت که از مراکز ارائه 
دهنده خدمــات اجتماعی اســتفاده می کنند، لذا 
رویه ای که معمــوال زمان انتخابــات اتفاق می افتد 
مراجعه برخــی از کاندیداها به ایــن مراکز برای به 
اصطالح »کار خیر« اســت، به طوری که این افراد به 
این مراکز مراجعه کرده و ضمــن ارائه کمک هایی، 

عکس های تبلیغاتی نیز ثبت می کنند.
 خیریه ها هوشیار باشند 

سید حسن موسوی با بیان اینکه  گاهی این افراد 
به روش هایی مانند آزادی زندانیان یا کمک به زنان 
سرپرست خانوار نیز متوســل می شوند که در نفس 
عمل کار درستی  است، اما استفاده از این گروه ها با 
اهدافی غیر از نیت کار خیر و به سبب جمع آوری رای، 
کار نادرستی است، به ایسنا اظهار کرد:این کاندیداها 
به منظور بهره برداری از این افراد وارد میدان می شوند، 
انتظار ما این است که موسسات خیریه ای که در این 
حوزه فعال هســتند، اجازه این گونه بهره برداری از 
افراد تحت پوشــش خود را ندهند. از سوی دیگر ما 
برای حفظ حیثیت و آبروی این افراد نباید به منافع 
سیاسی خود اولویت ببخشیم و با انتشار عکس افراد 
نیازمند و کمک آنها به عنوان یک ابزار برای تحریک 
احساسات مردم استفاده کنیم. وی ضمن درخواست 
از مردم برای داشتن هوشــیاری الزم در مقابل این 
دست اقدامات افزود: این هشدار به معنی این نیست 
که حوزه اجتماعی باید در این دوران سکوت کند، بلکه 
باید مطالبات و دغدغه هایش را ساماندهی کند. همه 

نمایندگان اگر دغدغه های اجتماعی شهرشان را در 
برنامه هایشان بیاورند خیلی موثرتر است تا اینکه روی 
کاندیدای خاصی تمرکز کنیم. اگر همه نمایندگان 
موضوعات اجتماعی را مطــرح کنند دیگر اهمیتی 
ندارد که کدام کاندیدا از کدام حزب سیاسی مدافع 

این دغدغه هاست.
 پول کمک به فقرا از کجاست؟ 

بحث ورود پول های کثیف به انتخابات به تازگی با 
صحبت های رحمانی فضلی وزیر کشور و کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر در رسانه ها مطرح 
شده اســت و حاال بســیاری از کارشناسان سیاسی 
و اجتماعــی از پیامدهای این موضــوع ابراز نگرانی 
می کنند. به عنــوان مثال اســماعیل گرامی مقدم 
ســخنگوی حزب اعتماد ملی به ایرنا می گوید: اگر 
شاهدیم نامزدها از فقر مردم استفاده و با توزیع غذا و 
کت و شلوار و امثالهم سعی در خرید آرا دارند برای این 
است که نظام انتخاباتی ما حزبی و پشتوانه این نامزدها 
یک حزب سیاسی نیست و کسی از آنها نمی پرسد که 
این پول ها را از کجا آورده اید. وی معتقد است در حوزه 
اجتماعی نخستین خسارت وحشتناک و ویرانگر ورود 
این پول های کثیف ایجاد شــکاف و فاصله طبقاتی 
اســت. در این روند بدون این که کاری صورت گیرد 
و کاالیی تولید شود پول تولید می شود. چون کار و 
فعالیتی پشتوانه این پولها نیست دستمزدهای این 
مشاغل بسیار باالتر از عرف جامعه است که خود باعث 
افزایش شکاف طبقاتی می شود. البته موضوع بحث 
ما این نیست و آن چه در سوال شما آمد تاثیر سیاسی 

ورود پول های کثیف به عرصه سیاسی است.
 فقرا قربانیان فعالیت های پوپولیستی

هنوز داســتان ســیب زمینی  ها و افزایش یارانه 
نقدی و مســتمری در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال 88 و 84 را مردم فراموش نکرده اند. سال هاست 
که آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر و خانوارهایی 

که توان تامین حداقل های زندگی را ندارند، منتشر 
نمی  شــود و مســئوالن تنها به کلیاتی که از بهبود 
وضعیت خبر می دهند، بسنده می کنند. اما به استناد 
آمارهای غیررسمی، دســت کم حدود 3۰ میلیون 
نفر از جمعیت کشور با مسئله فقر دست و پنجه نرم 
می کنند و این جمعیت آماری می تواند نقش مهمی 
در انتخابات پیش روی مجلس داشته باشد. با وجود 
اینکه بســیاری از آنها کاندیداهای خــود را به امید 
بهبود شرایط زندگی شــان به مجلس می فرستند و 
به آنها رای می دهند، اما در واقعیت بســیاری از آنها 
کوچکترین قدمی را برای قشــر فرو دست و ضعیف 
شــهر و جامعه شــان بر نمی دارند و به قول معروف 
»وعده های انتخاباتــی« می دهند. از ســوی دیگر 
درشرایط آشفته اقتصادی معموال تمایل بیشترمردم 
و به خصوص قشــرهای آســیب پذیر وضعیف تر به 
شــعارهای پوپولیســتی افزایش می یابد و بسیاری 
از سیاسیون و کاندیداها از این شــرایط در راستای 
منافع شخصی سوء استفاده می کنند. سید مسعود 
موسوی، عضو هیأت علمی پژوهشــکده مطالعات 
راهبردی درهمین باره می گوید: بیشتر وقت ها خطر 
ظهور پوپولیسم درانتخابات درکشورهایی که از نظام 
حزبی بی بهره اند افزایش را دارد. درانتخابات مجلس 
یازدهم با توجه به ماهیت منطقه ای و قومی انتخابات ، 
طرح برخی مطالبات پوپولیســتی برای جلب آرا از 
سوی کاندیداها از آسیب هایی است که می تواند بسیار 
هزینه ساز باشــد. درحال حاضر زمزمه هایی از این 
گونه بحث ها را از سوی برخی افرادی که فعالیت های 
انتخاباتی را از هم اکنون کلید زده اند می شــنویم. 
حضور و رشد  کاندیداتورهای سلبریتی از دیگر نشانه 
های پوپولیسم درانتخابات مجلس یازدهم است که 
به نظر می رسد درمجلس یازدهم یکی از پدیده های 
انتخاباتی خواهد بود که پیامدهای خاص خود را نیز 

به همراه خواهد داشت.

آرمان ملی- منیره چگینی:  یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در پیش است و برخی از کاندیداهایی که برای انتخابات 
دوم اسفند نام نویسی کرده اند، فعالیت خود را حوزه انتخابی شان با فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه آغاز کرده اند. این 
روزها با توجه به افزایش گسترش فقر و مشکالت معیشتی مردم بسیاری از آنها با انتشار پست هایی از کمک به خانواده های نیازمند، 
سرکشی به فقرا و موسسات خیریه شهرشان در اینستاگرام، امیدوارند که به یکی از صندلی های سبز مجلس با رای مردم اعتماد 
مردم برسند و بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از این اقدامات خیرخواهانه و مردمی بعد از انتخابات دوم اسفند فراموش می شود. 

»آرمان ملی« از سوء استفاده تبلیغاتی برخی از کاندیداها گزارش می دهد  
کمک به نیازمندان یا تبلیغات انتخاباتی 

        بسیاری از کاندیداهای احتمالی مجلس فعالیت های خیرخواهانه خود را در اینستاگرام آغاز کرده اند 

آرمان ملی  _رها معیری: در چند دهه گذشته 
حادثه در کالس های درس دانش آموزان و در مدارس 
فرسوده به یک اتفاق تکراری مبدل شده و هر از چند 
گاهی اخباری تکان دهنده از حادثه و مرگ دانش 
آموزان دل مردم را به درد مــی آورد. از حادثه آتش 
ســوزی در مدارس شین آباد و روســتای درودزن 
گرفته تا ریختن دیوار بر ســر دانش آموزان و مرگ 
آنها. روز گذشــته فیلمی در فضای مجازی منتشر 
شد که گریه چند دانش آموز دختر را نشان می داد 
که سقف کالس روی سرشــان ریزش کرده و آنها 
حسابی ترســیده  بوند. بعد از مدتی مشخص شد 
که این مدرسه، »پور ولی« نام دارد که در روستای 
راونگ از توابع بخش مرکزی میناب واقع شده و سال 
تاسیس آن به ۱348 باز می گردد. فخرالدین هاشمی، 
مدیرکل نوسازی مدارس اســتان هرمزگان درباره 
این اتفاق گفت:  ســقف ریزش نکرده، بلکه مهتابی 
سقوط کرده و گچکاری های اطراف آن نیز ریزش 
کرده اســت. وی در ادامه توضیح داد: جزییات این 
اتفاق به این صورت بوده که مهتابی کالس در زمان 

تعمیرات مدرسه به درستی نصب نشده و همین کم 
کاری موجب شد تا مهتابی پایین بیاید و در کنار آن 
گچ کاری های اطرافــش ریزش کنند. همان موقع 
هم دانش آموزان در کالس درس بوده اند البته مدیر 
مدرسه اظهار داشته اســت، دانش آموزان از لحاظ 
جسمانی هیچ آسیبی ندیده اند و تنها به خاطر ریزش 
گچ های سقف دچار دلهره شده اند. در سنوات گذشته 
تعداد مدارس تخریبی در اســتان هرمزگان بالغ بر 
4۰۰ مدرسه تخریبی بوده که با استفاده از اعتبارات 
دولتی و خیرین تقریبا نیمی از آنها در سال های اخیر 

تخریب و بازسازی شدند و نیمی دیگر باقی ماندند. 
 هر لحظه در انتظار خبر فاجعه 

این گفته هــا در حالی مطرح می شــود که اگر 
مهتابی سقف کالس با ســر یکی از دانش آموزان 
برخورد می کرد بار دیگر فاجعه ای در مدارس کشور 
رخ مــی داد، فاجعه ای که با حجم بــاالی مدارس 
فرســوده و تخریبی دور از ذهن نیست. طبق آمار 
3۰ درصد مدارس کشور فرسوده اند، اما واقعیت بیش 
از این آمار است و برخی بر این باورند که 65 درصد 

مدارس کشور باید نوسازی شود.  این در حالی است 
که وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز و بازسازی 
این مدارس چشم به دســت خیرین مدرسه ساز 
دارد، از ســوی دیگر در ایران 5۰ مدرسه الکچری 
با شهریه های 25 تا ۱۰۰ میلیونی فعالیت می کنند 
و اردوی خارج از کشــور دانش آموزان این مدارس 
بیش از 3۰ میلیون تومان برآورد شده که با شهریه 
۱۰ دانش آموز این مدارس می توان یک مدرسه نو و 
جدید ساخت. محسن حاج میرزایی، وزیر آموزش و 
پرورش چندی پیش اعالم کرد: »در مجموع حدود 
3۰ درصد مدارس ما نیازمند توجه ویژه برای مقاوم 
سازی و بازسازی هستند به طوری که از این تعداد 
۱2 درصد مــدارس تخریبــی و ۱8درصد مدارس 
نیازمند مقاوم سازی و بازسازی هستند. این بار بزرگ 
جز با کمک همه مردم برداشته نمی شود و این بار 
بزرگ جز با کمک همه مردم برداشته نمی شود.« 
با این حال بسیاری از کارشناسان آموزشی معتقدند 
شکاف طبقاتی در نظام آموزشی کشور و بهره مندی 
نامتعادل دانش آموزان مناطق مختلف کشــور از 
امکانات تحصیل بر روی نظام آموزشی تاثیر منفی 
می گذارد.  از سوی دیگر مدارس تهران نیز وضعیت 
مناسبی ندارند و طبق آمار 25 درصد مدارس استان 
تهران فرسوده است. از کل فضاهای آموزشی استان 
تهران، 75 درصد در شرایط مناســب قرار دارند و 
25 درصد از مدارس فرســوده و در شرایط بحرانی 
قرار دارند و از ایمنی الزم برخوردار نیســتند. این 
صحبت ها و آمار در شرایطی اعالم می شود که کشور 
ایران زلزله خیز بوده و فرسوده بودن مدارس می تواند 
خطرات بســیاری برای دانش آموزان و معلمان به 

همراه داشته باشد.

گزارش »آرمان ملی« از حادثه در مدرسه شهرستان میناب
سقوط مهتابی از سقف لرزان مدارس فرسوده 

        مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان: فقط مهتابی و مقداری گچ سقف کالس روی سر بچه ها ریخت!

حمایت معیشتی
من مستاجر هستم و یارانه حمایت معیشــتی نگرفتم، ولی 
صاحبخانه من که آپارتمان پنج طبقه در تهران دارد این یارانه را 

دریافت کرده اند. آیا این عدالت است؟!
حسنی از تهران 

اعتراض حذف شدگان
چرا پاسخ منطقی به اعتراض حذف شدگان حمایت معیشتی 
داده نمي شود. از هرکارگر یا مستاجری که در اطراف می پرسیم 
این حمایت معیشتی واریز نشده اســت و تمام کسانی که وضع 
مالیشان خوب است این بسته برایش واریز شده است؟! اکنون به 
ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر می رسیم  چون هر 
که داراییش بیشتر بسته حمایتی را دریافت می کند و هر کس که 
وضع مالی خوبی ندارد از این بسته حذف می شود و اگر هم اعتراض 
کند با تهدید می گویند که اگر اعتراض بزنید یارانه شما هم حذف 

می شود. این است حق مسلم مردم ضعیف؟!
صفایی از تهران 

بی نظمی مترو
شــب ها در ایســتگاه میدان امام خمینی آقایان وارد واگن 
مخصوص خانم ها می شــوند و هیچ مأموری برای اعتراض روی 
سکوها نیست. چرا مسئولین مترو به این موضوع بی توجه هستند. 

چندبار خانم ها اعتراض کنند تا کسی صدایشان را بشنود.
یک شهروند از تهران

مشکالت بیمارستان قلب
جوانی 29 ساله مبتال به بیماری قلبی هستم . چندین بار به 
بیمارستان قلب تهران و قلب شهید رجایی مراجعه داشتم ولی به 
دو دلیل رسیدگی درستی نمی کنند. اول اینکه سن من را برای 
بیماری قلبی کم می دانند و دوم اینکه به دلیل اضافه وزنی که دارم 
بسیاری از تست ها که پزشکان تجویز می کنند بیمارستان انجام 
نمی دهد و می گویند دستگاه های ما تحمل وزن باالی ۱۰۰ یا ۱2۰ 
کیلو را ندارند. خب چرا بیمارستان ها و مراکز درمانی تجهیزاتشان 
برای ارائه خدمات به همه مردم نیست؟ کمی هم به فکر بیماران 

در بیمارستان ها باشید.
یک شهروند از تهران 

هزینه تامین اجتماعی
وقتی هر ماه 6۰۰ هزار تومان هزینه بیمه تامین اجتماعی پرداخت 
می کنم چرا هیچ دندانپزشکی دفترچه بیمه تامین اجتماعی را قبول 
نمی کند؟ چرا داروهایی که حتی دو یا ســه قلم می باشــد را وقتی 
می گیریم وقتی حساب می کنیم می بینیم قیمت آن از آزاد آن هم 

گرانتر شده است این چه تامین اجتماعی است؟!
سعیدی از تهران 

یادداشت

مطلبی که بعضا درباره مســئول اصلــی در حوزه کاهش 
آلودگی هوا و حتی ترافیک مطرح می شود، خیلی وقت ها ذهن 
ها را به سمت مدیریت شهری هدایت می کند، ولی واقعیت این 
است که دستگاه های زیادی در این حوزه مسئولیت دارند که 
بعضا به نادرست در مدیریت شهری خودمان ذهنیت ها را به 
سمتی برده ایم که در جامعه تصور می شود مشکل آلودگی هوا 
را باید مدیریت شهری حل کند. حتی سال گذشته که به واسطه 
نزوالت آسمانی و تغییرات جوی هوای تهران بهتر شده بود چند 
بار معاونت وقت حمل و نقل و ترافیک تهران ابراز داشت بهبود 
وضعیت هوای تهران به خاطر اقدامات مدیریت شهری مشخصا 
در طرح کاهش آلودگی هوای تهران انجام داده است، اما بنده در 
صحن علنی شورا و حتی در گفت و گو با خبرنگاران اذعان کردم 
بهبود وضعیت هوای تهران ارتباط مستقیم با تغییرات جوی 
دارد و اقدامات مدیریت شهری شاید توانسته اندکی وضعیت را 
بهتر کند ولی اینکه تمام کاهش آلودگی هوای تهران را ناشی از 
مدیریت شهری بدانیم حرف درستی نیست. سایر دستگاه ها 
هم در این حوزه مسئولند و به مسئولیت خود تا به امروز عمل 
نکرده اند. در این رابطه باید سه  نکته را لحاظ کنیم. اول اتفاقاتی 
است که در دوره قبلی مدیریت شــهری افتاده، به خصوص 
ساخت و سازهایی که در مبادی ورودی هوای تهران و مشخصا 
در منطقه 22 انجام شده است و باعث شده هوای در درون شهر 
تهران به خوبی نتواند جابه جا شود و این باعث تشدید آلودگی 
هوا شده است. دومین اتفاق این بود که در دوره قبلی مدیریت 
شهری اولویت بندی طرح های شهری به درستی صورت نگرفت 
و به جای اینکه ما شاهد توسعه حمل و نقل عمومی باشیم شاهد 
آن بودیم که چند هزار میلیارد تومان برای احداث پل طبقاتی 
صدر اختصاص یافت که اگر همین میزان بودجه به حمل و نقل 
ریلی اختصاص می یافت، ما می توانستیم شاهد افتتاح یک 
خط جدید مترو با دســت کم ۱5 ایستگاه باشیم. لذا در دوره 
ای که شهر تهران دارای درآمدهای مناسب و فراوان بود این 
اولویت بندی به درستی انجام نشد. نکته سوم آن است که در 
دولت قبل یا فعلی، دولت سهم خود را از پایتخت بودن تهران 
پرداخت نکرده اســت و بودجه قانونی را که باید برای توسعه 
حمل و نقل عمومی در شــهر تهران اختصاص دهد، پرداخت 
نکرده است. اگر مجموعه این عوامل را کنار هم بگذاریم به این 
نتیجه می رسیم که مدیریت شهری تنها بازیگر بهبود وضعیت 
آلودگی هوا نیست، اگر روزی وضعیت هوای تهران بهتر شود، 
مدیریت شهری یگانه بازیگر بهبود وضعیت آلودگی هوا نخواهد 
بود. انتظار می رود یا از طریق مجلس، بازیگران این حوزه را کم 
کرده و محدود کنیم یا تمام بازیگران را دور یک میز بنشانیم 
و مجاب کنیم که همه دست به دست هم بدهند تا وضعیت 

آلودگی هوای تهران را بهتر کنیم.

 برج های منطقه ۲۲ 
راه ورود هوا را گرفته است 

حجت نظری
عضو شورای شهر تهران



۶ وظیفه وزارت بهداشت در اجرای قانون هوای پاک

»قانون هوای پاک« شامل ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره از ۲۳ مردادماه 
سال ۹۶ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده است؛ قانونی 
که طبق آن عالوه بر ســازمان حفاظت محیط زیست، ارگان ها و 
نهادهای دیگری موظف به پایبندی به موارد آن هستند. وزارت 
بهداشت نیز یکی از این نهادهاست که در راستای اجرای بندهای 
قانون هوای پاک گام های موثری برداشــته است. به عنوان مثال 
وزارت بهداشت، در جریان درخواست ایران خودرو دیزل از سازمان 
حفاظت محیط زیســت برای صدور مجوز جهت تولید ســواری 
دیزلی، مخالفت خود را اعالم کرده بود؛ چراکه معتقد اســت این 
خودروها ۲۰ برابر بیــش از خودروهای بنزینی ذرات معلق تولید 
می کنند. پیش از این نیز وزیر بهداشــت طی نامه ای خطاب به 
شــهردار تهران بر لزوم مجهز شــدن کامیون ها و اتوبوس های 
دیزلی ناوگان حمل ونقل عمومی به فیلتر دوده تاکید کرده بود و 
خواستار اصالح روند فعالیت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون فیلتر 
دوده شــده بود. این در حالی اســت که مدتی بعد با درخواست 
مدیرعامل شــرکت ایران خودرو دیزل مبنی بر حذف الزام نصب 
فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی از اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهوری، این مقام مســئول خواستار آن شده بود که 
تا زمان رفع تحریم ها این موضوع مجدد توسط نهادهای ذی ربط 
بررسی شود. به دنبال این درخواست نیز عالوه بر سازمان حفاظت 
محیط زیست، وزارت بهداشت نیز مخالفت خود را با حذف فیلتر 
دوده از خودروهای دیزلی اعالم کرد. البته واکنش وزارت بهداشت 
به موضوع آلودگی هوا به همین جا ختم نمی شود؛ مردادماه سال 
جاری به دنبال انتشار اخباری مبنی بر آغاز شماره گذاری ۱۲هزار 
دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری، وزارت بهداشت موضع مخالفت 
خود را به علت افزایش غلظت آالینده در هوای شــهرها به دنبال 
شماره گذاری این تعداد موتورسیکلت کاربراتوری اعالم کرده است. 
به دنبال برخی اما و اگرها و پیچ و خم ها در اجرای قانون هوای پاک، 
عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوای مرکز سالمت محیط 

و کار وزارت بهداشــت در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وظایف و 
حدود اختیارات وزارت بهداشت در اجرای قانون پاک، گفت: وزارت 
بهداشت وظایف گوناگونی طبق این قانون دارد که یکی از آنها طبق 
تبصره ۳ ماده ۳ این قانون، تشخیص شرایط اضطرار است که طبق 
آن کلیه اطالعات از سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست 
اخذ شده و داده ها در دانشگاه های علوم پزشکی تحلیل می شود. در 
صورتی که شرایط هوایی به گونه ای باشد که تهدیدی برای سالمت 
مردم تلقی شود، موضوع را به سازمان محیط زیست و استانداری 
اعالم کرده و به دنبال آن با تشــکیل کمیته اضطرار، تصمیمات 
مقتضی اخذ می شود. وی در خصوص سایر وظایف وزارت بهداشت 
در قانون هوای پاک، ادامه داد: طرح پیوست سالمت برای ساخت 
شهرک های مسکونی با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی نیز با 
نظارت وزارت بهداشت صورت می گیرد که به موجب آن ساخت 
شهرک های مسکونی بزرگ باید با استاندارد پیوست سالمت اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشت انجام شــود که طی مکاتباتی که با 
متولی ساخت شهرک های مسکونی بزرگ داشته ایم، موارد مورد 

نظر به آنها اعالم شده است.
  محاسبه مرگ های منتسب به آلودگی هوا

شاهسونی افزود: در آیین نامه ماده دو قانون هوای پاک،  وزارت 
بهداشت همچنین موظف است مرگ های منتسب به آلودگی هوا 
را محاسبه کرده و به مراجع  ذی ربط اعالم کند. این فرآیند از سال 
۹۴ و قبل از تصویب قانون هوای  پاک با مصوبه هیات وزیران در حال 

اجرا بوده، اما در موارد قانون هوای پاک نیز به آن اشاره شده است. 
 حد مجاز پرتوهای یونیزان

وی بخش دیگر حدود وظایف مشخص شده برای وزارت بهداشت 
را تعیین حد مجــاز پرتوهای یونیزان معرفی کــرد و گفت: در این 
زمینه نیز وزارت بهداشت با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان 
محیط زیست حدود مجاز پرتوهای یونیزان را مشخص می کند که 
این موضوع نیز در کمیســیون زیربنایی دولت در حال انجام است. 

پرتوهای یونیزان شامل پرتوهایی مانند اشعه ایکس، گاما، پرتوهای 
الکترومغناطیس و... است. بررســی های ما میزان مجاز وجود این 
پرتوها در هوا را مشــخص می کنــد که در حال حاضــر به جز گاز 
رادون در برخی مناطق کشــور، در حوزه سایر پرتوها هیچ گزارش 

نگران کننده و حاکی از مشکلی دریافت نکرده ایم.
 پایش آلودگی صوتی

وی دیگر وظیفه وزارت بهداشــت در قانون هوای پاک را پایش 
آلودگی صوتی در سطح کشور معرفی کرد و افزود: این وظیفه نیز با 
همکاری سازمان محیط زیست، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها 
دنبال می شود. سامانه پایش آلودگی صوتی با آیین نامه ای که از سوی 
سازمان محیط زیست تدوین شده است در کشور راه اندازی شده و  

در حال اجرا است.
 اقدام مضر سالمت، ممنوع

رئیس گروه ســالمت هوای مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی، 
هر اقدامی که باعث تهدید ســالمت عموم مردم شود ممنوع است 
و وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی حق 
ورود به موضوع را دارند تا متخلف را به دادگاه معرفی کرده و پیگیر 

تخلف صورت گرفته باشیم.
 شهرداری تهران پاسخگو نیست

وی با اشاره به نامه وزیر بهداشت به شهردار تهران در خصوص لزوم 
نصب فیلتر دوده بر اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی، با انتقاد از 
عدم پاسخگویی مناسب شهرداری تهران، تصریح کرد: طبق آمار ما 
در وزارت بهداشت،  تنها ۱۰۰ اتوبوس در ناوگان حمل ونقل عمومی 
شهر تهران مجهز به فیلتر دوده شــده و اقدامات بیشتری صورت 

نگرفته، این درحالی است که پاسخ رسمی نیز به نامه داده نشد.
 فرسودگی خودروها؛ مشکل اصلی

رئیس گروه ســالمت هوای مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با بیان آنکه کیفیت سوخت نسبت به گذشته بهبود یافته 
است، تاکید کرد: البته همچنان در برخی موارد میزان گوگرد گزارش 
شده در بنزین و گازوئیل ما چند برابر حد مجاز است. مشکل اصلی ما 
فرسودگی خودروهاست که موجب آلودگی هوا می شود. طبق ماده 
۸ قانون هوای پاک سن فرسودگی خودروهای مختلف اعالم شده 
است که این عدد برای خودروهای شخصی ۱۵ سال اعالم شده است. 
البته به طور کلی سن خودروهایی که در ناوگان حمل ونقل عمومی 
فعال هستند، باالست و نوسازی  در آن صورت نگرفته است که باید 
اقدامات مقتضی برای نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی صورت 
گیرد. وی در خاتمه با اشــاره به آمار ارائه شــده از سوی شهرداری 
مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی مراجعه مردم برای دریافت معاینه فنی 
خودروهایشان، بیان کرد: متاسفانه با وجود آلودگی هوای شهرها، 
کاهش بار مراجعه مــردم برای دریافت معاینــه فنی نگران کننده 
است؛ به شکلی که طبق آمار وزارت کشــور ۵۰ درصد خودروهای 
در حال تردد در کالنشــهرها فاقد معاینه فنی هستند که برخورد 
قانونی درستی نیز با آن نمی شود؛ جریمه و اعمال قانون با این موضوع 
می تواند به کاهش تخلفــات و به دنبال آن افزایــش مراجعه برای 

دریافت معاینه فنی منجر شود.

رودررو

نکته

امان ا... قرائی مقدم: 
منشأ    اصلی آسیب های 
اجتماعی بیکاری است

یک آسیب شــناس با بیــان اینکه منشــاء اصلی 
آسیب های اجتماعی بیکاری اســت، از موفقیت های 
طرح جمع آوری معتادان متجاهر دفــاع کرد. امان ا... 
قرائی مقــدم در گفت و گو بــا مهر درباره اقــدام برای 
جمع آوری معتادان متجاهر از ســطح شــهر تهران، 
اظهار کرد: این طرح از جملــه طرح های موفق برای 
جمع آوری معتادان از سطح شهر اســت و با توجه به 
برنامه ریزی انجام شده از سوی پلیس امکان بازگشت 
این افراد به ســطح محالت دیگر وجود نــدارد. وی با 
بیان اینکه پیش از این تمامــی طرح های جمع آوری 
معتادان متجاهر به دلیل نبود ظرفیت پذیرش مکانی 
رها می شدند، تاکید کرد: در گذشته هر معتاد سه ماه 
نگهداری  و بعد از سه ماه رها می شد اما در طرح جدید 
با توجه به ایجاد فضای بزرگ هر معتاد تا زمانی که پاک 
نشود هر میزان زمان که نیاز باشد، نگهداری می شود. 
همچنین طبق برنامه ریزی جدیــد معتادان متجاهر 
دوره های کارورزی می بینند تا بعد از بازگشت به زندگی 
عادی بتوانند، کار کنند. این آسیب شناس با اشاره به 
اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد معتادان متجاهر بعد از پاکسازی 
مجددا به اعتیاد بازمی گردند، تاکید کرد: عمده علت 
بازگشت به دلیل نبود کار و مددکاری موثر است. طرح 
جدید جمع آوری معتادان متجاهر از ابعاد مختلف از 
جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کار خوبی است. 
قرائی مقدم همچنین گفت: مکتب شیکاگو که درباره 
جامعه شناسی شــهری کار کرده بر این باور است که 
آسیب های اجتماعی از راه یادگیری توسعه و منتقل 
و عادی سازی می شــود به همین دلیل  نبود معتادان 
متجاهر در کاهش آســیب ها موثر  خواهد بود تصور 
کنید دختران و پســران نوجوان و جوان وقتی ببینند 
که افرادی بدون نگرانی در کنار خیابان یا در بوستان ها 
به صورت مشترک مواد مخدر مصرف می کنند، برای 
آنها این رفتار نابهنجار عادی سازی می شود. عالوه بر 
این اقدام در پاک ســازی محیط منظر عمومی نیز کار 
خوبی است. وی با اشــاره به توسعه مراکز نگهداری از 
ســوی نهادهای مختلف نیز گفت: همکاری مناسبی 
میان پلیس و سایر نهادها وجود دارد و این همکاری در 

کاهش آسیب های اجتماعی موثر است. 

فروکش موج آنفلوآنزا 
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت،   خبر از کنترل اپیدمی 
آنفلوآنزا داد و گفت: بــا فروکش کردن بیماری، 
نگرانی درباره این بیماری مرتفع شــده اســت. 
حسین عرفانی در گفت وگو با ایسنا،   در تشریح 
آخرین وضعیت همه گیــری آنفلوآنزای فصلی 
انسانی، گفت:  طی هفته گذشته یعنی از شنبه 
گذشــته )هفتم دی ماه( تا روز جمعه )۱۳دی 
ماه(، سه نفر بر اثر ابتال به آنفلوآنزا فوت شده اند و 
به این ترتیب تاکنون مجموع موارد فوت شده بر 
اثر اپیدمی فصلی آنفلوآنزا در سال جاری به ۱۱۳ 
مورد رسیده است. وی با بیان اینکه سه نفر فوتی 
مربوط به اســتان های تهران، آذربایجان غربی 
و آذربایجان شــرقی بوده اند، اظهــار کرد: طی 
جمع آوری اطالعــات از ســامانه ها، اپیدمی و 
همه گیــری آنفلوآنزا در کشــور فروکش کرده 
اســت و از این بابت دیگر دغدغه ای وجود ندارد. 
موارد بستری عفونت های شدید تنفسی به شدت 
کاهش یافته است و نســبت درصد بار مراجعه 
سندروم  »ILI« یا بیماران با عالئم تب و سرفه به 
کل موارد مراجعه کننده از عدد ۲/۵ درصد کمتر 
شده که نشان دهنده آن است که بیماری از حالت 
همه گیری خارج و کنترل شده است. رئیس اداره 
مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت ادامه داد: در جریان اپیدمی آنفلوآنزا به 
دنبال محدود کردن بیماری و کنترل آن هستیم.
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سال سوم
a شماره 632 r m a n m e l i . i r

گزارش
تهدید جان شهروندان از سوی 

ساختمان های نیمه کاره و رها شده
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران با بیان اینکه آتش نشانی هر چند وقت  یک بار با حوادثی در 
ساختمان های نیمه کاره رها شده یا در حال ساخت دست و پنجه 
نرم می کند، گفت: ساختمان های نیمه کاره ای که بعد از مدتی رها 
می شــوند، ایمنی عابران و امنیت شهروندان را تهدید می کنند. 
سید جالل ملکی در گفت و گو با ایسنا در باره ایمنی ساختمان های 
در حال ساخت و نیمه کاره گفت: هرچند وقت شاهد حوادثی در 
ساختمان های نیمه کاره ای هســتیم که قرار است پس از اتمام 
ساخت به مجتمع تجاری، کارگاه، منزل مســکونی و... تبدیل 
شوند. این نوع حادثه ها از حادثه های پرتکراری هستند که بسیار 
شــاهد آن بودیم. همین موضوع به ما یادآوری می کند که باید 
به ایمنی این دسته از سازه های در دســت ساخت توجه کنیم. 
وی با بیان اینکه ساختمان های نیمه کاره ای که بعد از مدتی رها 
شده اند هم یکی از معضالتی هستند که به دالیل مختلفی باعث 
وقوع حادثه در شهر می شــوند، گفت: این ساختمان ها ایمنی 
عابران و امنیت شــهروندان را تهدید می کنند. همچنین نمای 
شــهری را هم تحت تاثیر قرار می دهند بنابرایــن باید به ایمنی 
این مکان ها توجه بیشتری شود. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
تهران با تاکید بر این موضوع که آتش نشانی هر چند وقت  یک بار 
با حوادثی در ســاختمان های نیمه کاره و رها شــده یا در حال 
ساخت دست و پنجه نرم می کند، گفت: این حوادث عالوه بر اینکه 
خسارت مالی بســیاری بر جای می گذارد، خسارت های جانی 
جبران ناپذیری هم دارند. برای مثال ممکن است داربست های 
ساختمانی که پیش از بهره برداری به صورت نیمه کاره رها شده 
بعد از مدتی مقاومت خود را از دست داده و فروریزد و در پی آن 
عابری را که از آن محل می گذرد، دچار مصدومیت شود. البته از 
سال ۹۵ قوانینی در این زمینه تصویب شده و ارتقای ایمنی این 
محل ها در دستور کار قرار گرفته است، سازمان آتش نشانی نیز 
در موضوعاتی مثل تاییدیه های ایمنی ســاختمانی آنها را مورد 
ارزیابی قرار می دهد و نظارت  می کند. وی گودهای رها شــده را 
هم یکی از محل هایی دانست که ممکن است موجب وقوع حادثه 
شوند و در این باره گفت:  در همین راستا طی سال های اخیر از 
فعالیت بیش از  هزار مورد ملک نا ایمن در مراحل مختلف اعم از 
گودبرداری، اسکلت بندی، ستون  گذاری، سقف زنی و سفت کاری 
با حکم مراجع قضایی جلوگیری شده است. سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی در پایان با تاکید بر اینکه بارها با آتش ســوزی در 
ساختمان های نیمه کاره روبه رو شــده ایم، گفت: یکی از دالیل 
وقوع این دسته از آتش سوزی ها انبار کردن نا ایمن مواد ساختمانی 
اســت. گاهی افرادی که در حال ساخت ساختمان هستند یک 
طبقه را به انبار اختصاص می دهند و مواد قابل اشتعال را در یک 
محل نگهداری می کنند. همین امر موجب می شود ریسک خطر 
آتش سوزی بیشتر شود. ملکی در پایان با تاکید بر اینکه در برخی 
از ساختمان های نیمه کاره مواد قابل اشتعال نیز نگهداری می شود، 
گفت: همین امر ریسک وقوع حادثه را نیز افزایش می دهد. ریزش 
آوار نیز یکی از دالیلی است که حادثه در این محل ها اتفاق می افتد 

و جان افراد را تهدید می کند.

احمد مسجدجامعی: 
اصالح ساختار اولویت امروز شهر نیست

یک عضو شورای اسالمی شــهر تهران گفت: اصالح 
ساختار در شهرداری درست و اصولی است اما اولویت امروز 
شهر تهران نیست و تنها از هم پاشیدگی آن برای این دوره 
از مدیریت شهری باقی می ماند. یک فوریت اصالح ساختار 
سازمانی شــهرداری تهران در جلسه علنی روز یکشنبه 
شورای اسالمی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. حامد 
مظاهریان معاون شــهردار تهران در خصوص لزوم یک 
فوریت این الیحه گفت: به دلیل مدت زمان محدودی که 
داریم بر لزوم رسیدگی به ساختار اداری شهرداری تهران 
درخواست می کنم به صورت یک فوریت این الیحه بررسی 
شود.احمد مسجد جامعی در مخالفت با فوریت بررسی این 
الیحه گفت: تغییر ساختار یک موضوع جدی و درست در 
شهرداری تهران است. حدود ۱۰ سال پیش بررسی های 

مفصلی در خصوص اصالح ســاختار در شهرداری انجام 
شده و بیش از ۳۰ جلد کتاب نتیجه این بررسی ها بوده 
است. مسجد جامعی اضافه کرد: در مدت زمانی که تا پایان 
عمر این مدیریت شهری باقی مانده، به نظر نمی آید اصالح 
ساختار و تغییر تشکیالت شهرداری اولویت شهر باشد. وی 
تصریح کرد: قطعا اصالح تشکیالت به این دوره نمی رسد و 
تنها از هم پاشیدگی و تزلزل آن برای ما باقی می ماند. در 
زمانی که ما بیشتر از همیشه نیاز داریم فعالیت کرده و به 
تصمیماتی که در این مدت گرفته ایم، عمل کنیم. عضو 
شورای شهر تهران تاکید کرد: در این مدت شورا بیش از 
آنکه به شورا توجه کند به مسائل شهرداری توجه کرده و 
بیش از آنکه برای شهر وقت بگذارد، برای شهرداری وقت 

می گذارد. 
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خیام  وقارکاشانی:
 مشغول  بازی در 

»بچه مهندس ۳« هستم
بازیگر فیلم »مردن در آب مطهر« گفت: امسال 
با فیلم »مردن در آب مطهر« به کارگردانی برادران 
محمودی به سی وهشــتمین جشنواره فیلم فجر 
خواهم آمد. خیام وقار کاشانی بازیگر تئاتر و تلویزیون 
و مدیر نخستین تماشــاخانه خصوصی کشور در 
گفت وگو با میزان، پیرامون دلیل دورشــدن خود 
از فضای مدیریت تئاتر گفت: متاســفانه شرایط 
تماشاخانه های خصوصی به ســمتی رفت که از 
همان ابتدا ایده آل من نبود، مــن به دالیلی دیگر 
بحث ایجاد تماشــاخانه های خصوصی را مطرح 
کردم منتها این تماشاخانه ها از مسیر اصلی خارج 
شدند. وی در همین راستا ادامه داد: ایده آل من این 
نبود که تماشــاخانه را اجاره دهم و از گروه ها بابت 
شب های اجرا هزینه دریافت کنم، ما در تماشاخانه 
باران به عنوان یکی از نخســتین تماشاخانه های 
خصوصی کشور به دنبال ایجاد یک کمپانی و تولید 
متمرکز در تئاتر بودیم منتها این اتفاق ممکن نشد. 
مدیر تماشاخانه باران در همین رابطه تاکید کرد: 
متاسفانه تصمیم ما مبنی بر ایجاد کمپانی مقدور 
نشد، زیرا شــرایط مالی مناسبی جهت حمایت از 
گروه های جوان را نداشتیم و نمی توانستیم شخصا 
هزینه کنیم، به همین دلیل از تماشاخانه داربودن 
فاصله گرفتم تا شرایط کمی بهتر شود. وی درباره 
فعالیت های اخیر خود در عرصه بازیگری ادامه داد: 
من تخصصم حوزه بازیگری بود منتها به دلیل اداره 
تماشاخانه باران از بازیگری فاصله گرفته بودم، اما 
بعد از تعطیلی این تماشاخانه به بازیگری بازگشتم 
و امسال با فیلم »مردن در آب مطهر« به کارگردانی 
برادران محمودی به سی وهشتمین جشنواره فیلم 
فجر خواهم آمد. بازیگر فیلم »مردن در آب مطهر« 
درباره احتمال دریافت ســیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر در دوره سی وهشــتم افزود: واقعیت امر 
به ســیمرغ گرفتن فکر نمی کنم، بیشتر دوست 
دارم حالم در یک اثر خوب باشــد و خوشبختانه 
در فیلم برادران محمــودی این حال برایم همواره 
وجود داشته است. پیش تر هم در »سریال دلدار« 
با این دو برادر همکاری کرده بودم و به همین دلیل 
پیشنهادشان برای این فیلم را هم به راحتی پذیرفتم. 
وی درباره احتمال حضورش در فصل جدید سریال 
»خانواده دکتر ماهان« افزود: هنوز صحبت قطعی 
برای حضور در فصل جدید سریال »خانواده دکتر 
ماهان« با من صورت نگرفته است، اما بدون شک اگر 
پیشنهادی باشد از آن استقبال می کنم.  وقارکاشانی 
با اشاره به حضور خود در سریال »بچه مهندس۳« 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازی در فصل سوم 
سریال »بچه مهندس۳« را پشت سر می گذارم و به 
احتمال فراوان تا پایان سال درگیر این سریال باشم، 
این اثر هم اتفاقی مثبت برای من بوده و از حضور در 

آن احساس رضایت دارم. 

سال سوم
a شماره    632              r m a n m e l i . i r

خبـــر

کوتـــاه

کوروش  زارعی: 
 نمایش میدانی بزرگ »حاج قاسم« 

اجرا می شود
رئیس مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنــری اعالم کرد 
۵ اثر خیابانی و یک نمایش میدانی بزرگ با موضوع شــهید 
حاج قاسم سلیمانی تا چهلم این سردار بزرگ در سراسر ایران 
اجرا می شوند. کوروش زارعی رئیس مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســالمی درباره برنامه های 
این مرکز برای تولید آثار نمایشــی با موضوع »سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی«، به مهر گفت: درصدد هستیم تا کارهایی 
بزرگ را با محوریت حاج قاسم سلیمانی تولید و اجرا کنیم. 
قرار است ۵ نمایش خیابانی با این موضوع توسط حوزه هنری 
تولید و تا چهلم این سردار بزرگ در سراسر کشور اجرا شوند. 
وی یادآور شد: سال گذشته نمایش میدانی بزرگ »مثل ماهی 
در خاک« با موضوع لشکر ۴۱ ثارا... که فرماندهی اش برعهده 
حاج قاسم سلیمانی بود و به شهدای این لشکر و عملیات های 
والفجر ۸، کربالی ۴ و ۵ می پرداخت، برای کنگره سرداران 
شهید تولید و ۱۰ شب آن را اجرا کردیم. در آن اجرا شخصیت 
حاج قاسم سلیمانی شــخصیتی پنهان در این نمایش بود. 
رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تاکید کرد: قصد 
بازتولید نمایــش میدانی »مثل ماهی در خــاک« را با یک 
بازنویسی در متن داریم تا شخصیت حاج قاسم سلیمانی را نیز 
در این نمایش نشان دهیم. زارعی با اشاره به اینکه بازتولید 
نمایش میدانی »مثل ماهی در خاک« کاری بزرگ و دشوار 
است، تصریح کرد: این نمایش میدانی با حضور تعداد زیادی 
از بازیگران تئاتر و همچنین امکانات و تجهیزات متعدد تولید 
شد و بازتولید آن با تغییراتی که در متن ایجاد می کنیم و بسط 
و گسترشی که در اجرا می دهیم نیازمند کمک و حمایت چند 
ارگان دیگر نیز هست که امیدوارم هر چه سریع تر این اتفاق 
بیفتد. وی در پایان درباره زمان اجرای مجدد نمایش »مثل 
ماهی در خاک«، اظهارکرد: اگر چنــد ارگان دیگر نیز وارد 
جریان حمایت از بازتولید این نمایش بشوند، تا چهلم شهید 
حاج قاسم سلیمانی نمایش »مثل ماهی در خاک« را در تهران 

اجرا خواهیم کرد.

»سنجرخان« تا پایان  سال  کلید  می خورد
مجموعه تلویزیونی »سنجرخان« به کارگردانی محمدحسین 
لطیفی به زودی وارد پیش تولید می شــود. پیش تولید مجموعه 
تلویزیونی »ســنجرخان« به کارگردانی محمدحسین لطیفی و 
تهیه کنندگی جاللی تا پایان امســال آغاز خواهد شد. متن های 
سریال توســط  مرحوم ضیاالدین دری به نگارش درآمده است 
و با تعــدادی بازیگران برای ایفای نقش هــای اصلی و فرعی نیز 
صحبت شده است، اما هنوز با هیچ کدام از این بازیگران قراردادی 
نبسته اند. همچنین حدود ۱۰ لوکیشن اصلی سریال در کردستان 

بازسازی شده است.

فرهــاد اصالنــی بازیگــر 
مجموعه »سلمان فارســی« ، 
گفت: شهادت سردار سلیمانی 
برای همه ما شوک بزرگی بود 
و این اتفاق به راحتی از یادها 
نمی رود. فرهــاد اصالنی در 
گفت وگو با ایرنا، درباره شنیدن 
خبر شــهادت ســردار قاسم 
سلیمانی، اظهارداشت: قطعا 
در ایران ما افرادی به رشادت و 
بزرگی سردار سلیمانی حضور 
دارند، اما وجود این ســردار 
رشــید مایه غرور و قوت قلب 
همه ما بود. وی افــزود: واقعا 
صحبت کردن برایــم درباره 
این انســان وارســته و بزرگ 
ســخت اســت و از زمانی که 
این خبر را شنیده ام در شوک 
هستم. اصالنی با بیان اینکه در 
حال بازی در سریال »سلمان 
فارســی« به کارگردانی داود 
میرباقری اســت، گفت: این 
پروژه بسیار سنگین و سختی 
اســت که نیاز به تمرکز زیاد 
دارد، اما تقریبا بخش زیادی 
از عوامل سریال بعد از شنیدن 
خبر شــهادت ســردار قاسم 
ســلیمانی تمرکز خــود را از 
دست داده اند. بازیگر سریال 
»مختارنامــه«، خاطرنشــان 
کرد: بــه همه ملت ایــران از 
جمله هنرمنــدان و خانواده 
این شهید بزرگوار این ضایعه 
دردناک را تســلیت می گویم 
و مطمئن هســتم جای این 
سردار شهید همیشه در دل ما 

سبز خواهد بود.

 شهادت 
 سردار سلیمانی
 از یادها نمی رود

مراســم تشــییع پیکر زنده یاد 
شــهال ریاحــی از »تاالروحدت« 
تهــران به ســوی خانه ابــدی در 
بهشت زهرا)س( برگزار شد. مراسم 
تشــییع پیکر زنده یاد شهال ریاحی 
با حضور هنرمندان ســینما و تئاتر 
صبح دیروز یکشــنبه ۱۵ دیماه در 
تاالروحدت برگزار شد. اجرای این 
مراســم بر عهده کامران ملکی بود 
که وی در ابتدای این مراسم گفت: 
سینما و تئاتر ایران پس از گذشت 
یک سده، زنده، پرافتخار و ویترین 
هنری کشور است چون بنیانگذاران 
دلســوز و تاثیرگذاری داشته که با 
خلوص فعالیــت کرده اند. وی ادامه 
داد: شهال ریاحی خاطرات شیرینی 
برای ما بجا گذاشت، اما شیرینی و 
اثرات ماندگار او در میان ماست. تا 
سینما و تئاتر ایران نفس می کشد، 
خانم شهال ریاحی زنده است. سپس 
فاطمه معتمدآریــا رئیس انجمن 
بازیگران خانه ســینما گفت: خانم 
شــهال ریاحی زنی توانا و پشتوانه 
بازیگری در ســینمای ایران بود. در 
ادامه پوری بنایی از بازیگران سینما 
به ذکر خاطراتی از زنده یاد ریاحی 

پرداخت و گفت: از مردم که حامی 
هنرمندان هســتند تشکر می کنم. 
در فیلم »خشــم کولی« با ایشــان 
همکاری داشــتم و ایشان به عنوان 
اولین کارگردان زن سینمای ایران 
و تئاتــر و ســینمای ایران بســیار 
تاثیرگذار بود. کامــران قدکچیان 
نیز در این بخش از مراســم به ایراد 
ســخنانی پرداخت و گفت: شــهال 
ریاحی طی ۷۰ سال محرم خانواده 
ما شــده بود. آدم ها یک شــکل به 
دنیا می آیند اما شــکل رفتن شان 
متفاوت اســت. ایشــان در خیلی 
شرایط اولین بودند، اولین بانویی بود 
که روی صحنه رفت، اولین بانو که 
وارد سینما شد و خانواده ای بسیار 
فرهیخته داشــت. رزومه و کارنامه 
بسیار درخشانی داشت و پیکر ایشان 
را به امانت به خاک می ســپاریم و 
خــودش را در خانواده نــزد خود 
نگه می داریم. محمد متوســالنی 
تهیه کننده و کارگردان سینما نیز در 
این مراسم تصریح کرد: متاسفم برای 
خانم شهال ریاحی مراسم مختصری 
برگزار می کنیم؛ کســی که اولین و 
الگوی ما در ســینما و تئاتر بود باید 

مورد توجه بیشتری قرار می گرفت. 
رسانه های ما حق مطلب را ادا نکردند 
و امیدوارم روزی این خط کشی ها از 
بین بروند و به کارنامه و تاثیرگذاری 
افــراد توجه شــود. وی تاکید کرد: 
زندگی شهال ریاحی می تواند الگوی 
کسانی باشد که دوســت دارند در 
این عرصه فعالیــت کنند. امیدوارم 
اجر کســانی که برای سینما و تئاتر 
ایران زحمت کشیدند، ضایع نشود. 
ایرج راد رئیس شــورای عالی خانه 
هنرمندان نیز در اسن مراسم گفت: 
ریاحی سال های سال برای هنر این 
کشور زحمت کشید و حق بزرگی به 
گردن فعاالن هنرهای نمایشی دارد 
زیرا توانمند و تاثیرگذار بود و نامش 
ماندگار خواهد بود. وی تاکید کرد: 
جوانان باید قدردان شــهال ریاحی 
باشــند زیرا راه فعالیــت در عرصه 
هنرهای نمایشــی ایران را در زمان 
و شرایط سخت باز کرد و آن را حفظ 
کرد. حمید قدکچیان نیز در بخش 
دیگری از مراســم پشت میکروفن 
رفت و گفــت: »مردم بــا صدای ما 
می خوابیدند و بیدار می شدند«؛ این 
جمله ای بود که ایشان می گفتند زیرا 

رادیو قبل از ســینما و تئاتر با مردم 
مانوس بود. خانواده زنده یاد شــهال 
ریاحی صحبت کردند و از واالیی و 
زیبایی روح این هنرمند فقید گفتند. 
منوچهر ریاحی فرزند شهال ریاحی 
تصریح کرد: می خواستم از بسیاری 
ســازمان ها گله کنم ولی خواستم 
راه مادر را که هیچ وقت از کسی گله 
نمی کرد ادامه دهم و گله نمی کنم 
ولی از صداوســیما گله می کنم که 
سری به مادر که آنقدر برایشان عزیز 
بود، نزد. وی ادامــه داد: خیلی ها به 
من گله کردند که چرا مــادر را در 
سرای ســالمندان نگهداری کردم، 
ولی آنجا خیلی بیشتر از ما رسیدگی 
کردند. در بخش پایانی مراسم هم 
منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه 
سینما به ایراد ســخنانی پرداخت 
و گفت: منوچهــر ریاحی برای مادر 
خود زحمات زیادی کشــید. امروز 
نه آغاز و نه انجام جهان است، امروز 
هم روزی است که خانم ریاحی را به 
ســوی خانه ابدی بدرقه می کنیم؛ 
خانم ریاحی به عنوان بازکننده مسیر 
برای بسیاری از بانوان فعال در سینما 
و تئاتر ایران تالش کرد.  در پایان نیز 
پیکر زنده یاد شهال ریاحی به سوی 

خانه ابدی بدرقه شد.

شهال ریاحی به خانه ابدی بدرقه شد
پشتوانه بازیگری در سینمای ایران 



  مهم ترین پیامدهای شـهادت سـردار 
سـلیمانی در منطقـه چـه خواهـد بـود؟ آیا 
این پیامدهـا تنها بـه جغرافیـای خاورمیانه 

خالصـه خواهد شـد؟ 
ترور سردارسـلیمانی توسـط آمریکا بهـت آور و 
عجیب بـود و بـا هیچ مکانیسـم عقالنی، سیاسـی و 
بین المللـی قابـل درک نیسـت. اقدامی کـه ترامپ 
انجـام داده قابـل محاسـبه نیسـت. تنش هایـی که 
در هفته هـای اخیر بیـن ایـران و آمریـکا رخ داده به 
انـدازه ای نبـود که بـه یکباره سـطح تنش تـا به این 
انـدازه افزایش پیـدا کنـد. اتفاقـی کـه رخ داده این 
اسـت که یک نظامی برجسـته یک کشـور مستقل 
جهان که بـه همـه پروتکل هـای حقوقـی و نظامی 
جهان احتـرام می گـذارد بـه فرمـان رئیس جمهور 
کشـور دیگـر در کشـور ثالثـی به شـهادت رسـیده 
اسـت. اگر رهبر یـک گـروه چریکـی و یا یـک گروه 
نظامـی غیررسـمی در ایـن ماجـرا کشـته می شـد 
شـاید توجیه عقالیی داشـت. با این وجـود هنگامی 
که یکـی از مهم تریـن رهبران نظامی یک کشـور در 
کشـور دیگـری تـرور می شـود هیچ توجـه منطقی 
و عقالیـی نـدارد. ایـن در حالی اسـت که دو کشـور 
ایـران و آمریـکا در وضعیت جنگ مسـتقیم نیز قرار 
نداشـتند. به همین دلیل بنـده معتقـدم باید کمی 
صبر کرد تـا ابعاد پشـت پـرده و پیچیده ایـن ماجرا 
مشـخص شـود. از سـوی دیگـر به نظـر می رسـید 
دونالـد ترامـپ بیـش از آنکـه از ایـن اقـدام هـدف 
بیرونـی داشـته باشـد به دنبـال اهـداف داخلـی در 
درون آمریـکا بـود. ترامپ پیش خود تصـور می کند 
تـرور سـردار سـلیمانی یـک بـرگ برنـده در جهت 
پیشگیری از اسـتیضاح وی در آینده خواهد بود. این 
در حالی اسـت که وی سخت در اشـتباه خواهد بود. 
بدون شـک تـرور قاسـم سـلیمانی یک بـرگ برنده 
شـکننده در اختیار وی قـرار خواهـد داد که ممکن 
اسـت در نهایـت بـه ضـرر وی تمام شـود. برخـی از 
تحلیلگران آمریـکا معتقدند حمله آمریـکا به عراق 
در زمـان جرج بـوش پدر در نهایت سـبب شکسـت 
انتخاباتـی وی در انتخابات ریاسـت جمهوری شـد 
و در نهایـت بیـل کلینتـون جـای او را گرفـت. البته 
برخی از تحلیلگران نیـز معتقدنـد وی از مدل جرج 
بـوش پسـر اسـتفاده کـرد و با گسـترش جنـگ در 
عراق تـالش کـرد شـرایطی را به وجـود بیـاورد که 
تغییـر رئیس جمهـور در آمریکا کار سـاده ای به نظر 
نرسـد. براسـاس اطالعاتـی کـه در اختیـار افـکار 
عمومـی قـرار گرفتـه به نظـر می رسـد اسـتیضاح 
ترامـپ در سـنای آمریـکا بـه نتیجـه نمی رسـید. 
گمانه زنـی دیگـر ایـن اسـت کـه اسـتیضاح ترامپ 
در آمریـکا محبوبیت وی را در این کشـور شـکننده 
کرده اسـت. بـه همیـن دلیـل نیـز وی به دنبـال راه 
حل هایی اسـت کـه بتوانـد خـود را از ایـن وضعیت 
خـارج کنـد. البتـه ایـن دیـدگاه نیـز نمی توانـد 
زیـاد محلـی از اعراب داشـته باشـد. بـه هر حـال تا 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری آینـده آمریـکا زمان 
زیادی باقی مانـده و اگر قـرار بود ترامـپ محبوبیت 
خود را افزایـش دهد تالش می کـرد این اقـدام را در 
زمانـی نزدیک تـر بـه انتخابـات ریاسـت جمهوری 

انجـام دهد. 
  آیـا ترامـپ بـه مخاطـرات ایـن اقدام 

فکـر نکـرده بود؟ 
برخـی مسـائل که بـرای مـا پیچیـده اسـت در 
ذهـن بیمـار و روان پریـش فـردی ماننـد ترامـپ 
بـه شـکل دیگـری توجیـه می شـود. روان پریشـی 
و بیمـاری ذهنـی ترامـپ را نمی تـوان بـا تعقـل و 
آگاهی انسـان های سـالم به قوانیـن و پروتکل های 
بین المللـی اندازه گیـری کـرد. بـه همیـن دلیـل 
بنده معتقـدم هنوز ابعـاد ماجـرا برای ما مشـخص 
نیسـت و بایـد منتظر مانـد تا اخبـار جدیدتـری در 
ایـن زمینه منتشـر شـود. بـدون شـک اقدامـی که 
ترامـپ انجـام داده بـردن رابطـه ایـران و آمریـکا به 
مسـیر بی بازگشـت اسـت. ایـن اقـدام باعـث شـد 

کـه دیگـر هیچ حکومـت و دولتـی در ایـران حاضر 
نباشـد با آمریـکا و ترامپ بـه مذاکره و توافق دسـت 
پیـدا کند و یـا اینکه به چنین سـمتی حرکـت کند. 
هنگامـی که بـه توئیت های ایـن بیمار روانـی توجه 
می کنیم متوجه می شـویم کـه وی عنـوان می کند 
ایرانیـان در هیچ جنگی پیـروز نبوده انـد و درمقابل 
در هیچ مذاکـره ای نیـز شکسـت نخورده انـد. 
به نظـر می رسـد وی به دلیـل زنبارگـی و مفسـده 
جویی هایـی کـه داشـته فرصـت نکـرده تاریـخ 
مطالعه کنـد. به گواهـی تاریـخ بزرگتریـن فاتحان 
و جنـگاوران در آسـیا ایرانیـان و نادرشـاه افشـار 
بـوده اسـت. نمونـه نزدیک تـر جنـگ هشت سـاله 
ایـران و عـراق بـود کـه اگرچـه ایران بـا سـی و پنج 
کشـور جهـان به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
می جنگیـد امـا در ایـن جنـگ بازنـده نبـود. اگر به 
تاریخ باسـتان نیز نـگاه کنیم بزرگتریـن امپراتوری 

جهـان باسـتان متعلـق بـه ایرانیـان بوده اسـت. 

 مقامـات جمهـوری اسـالمی از واکنش 
جـدی سـخن می گویند. آیـا واکنـش ایران 
بـه اقـدام نظامـی در منطقـه خاورمیانـه 
منجر خواهد شـد و یـا ایران به دنبـال روش 

دیگری اسـت؟ 
مسئوالن در چنین شـرایطی نشـان داده اند که 
از اقدامـات هیجانـی و زودگـذر پرهیـز می کننـد. 
مدت هاسـت که مثلث آمریکا، اسـرائیل و عربستان 
سـعودی به دنبـال افزایـش تنش بـا ایران هسـتند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه اسـرائیل و عربسـتان 
همـواره به دنبال ایـن بودند که بـه جای اینکـه آنها 
به صورت مسـتقیم بـا ایران درگیر شـوند شـرایطی 
بـه وجـود بیایـد کـه آمریـکا و ایـران در یـک نبـرد 
رودررو قـرار بگیرنـد. در شـرایط کنونـی و بـا تـرور 
سـردار سـلیمانی عربسـتان و اسـرائیل بـه آرزوی 
خـود بسـیار نزدیـک شـده اند. بنـده در مقامـات 
ایـران بـه انـدازه ای درایـت می بینم کـه بـه یکباره 
صفحـه شـطرنج را بهـم نریزنـد و بـا هوشـمندی از 
ابزار و مکانیسـم هایی کـه در منطقه دارند اسـتفاده 
کنند. بـدون شـک ایـران دسـت برتـر را در منطقه 
خاورمیانـه دارد و قدرت نفـوذ ایران در کشـورهای 
خاورمیانه مانند عراق، سـوریه، افغانسـتان و... برای 
همگان مشـهود اسـت. به همین دلیل ایران از همه 
ابزارهای الزم بـرای واکنش بـه این اقـدام خصمانه 
اسـتفاده خواهد کـرد؛ »کلوخ انـداز پاداش سـنگ 
اسـت«. در شـرایط کنونـی کـه یکـی از مهم تریـن 
رهبـران نظامـی ایـران ترور شـده اسـت ایـران این 
حق را بـرای خود قائل اسـت که این اقـدام خصمانه 
را در نقطـه دیگر پاسـخ بدهد. نمی توان مدعی شـد 
ایران به حـذف فیزیکی یک رهبر نظامـی در آمریکا 
اقدام خواهـد کرد اما ایران در شـرایطی قـرار گرفته 
که ناچـار به واکنش اسـت. نـوع و زمان این اقـدام را 
نیز مسـئوالن جمهوری اسـالمی با درایـت انتخاب 
خواهند کرد. نکتـه حایز اهمیت این اسـت که ما در 
این شـرایط بایـد مراقب باشـیم از رفتار احساسـی، 
شـورآمیز و هیجانـی پرهیـز کنیـم. ایـران ابـزار و 
امکانـات زیـادی در منطقـه خاورمیانـه در اختیـار 
دارد. بـا ایـن وجـود بایـد ایـن مسـاله را بـه خاطـر 
داشـته باشـیم که آمریکا در خاک خـود نمی جنگد 
و هـزاران کیلومتـر دورتر از خـاک خـود در منطقه 

خاورمیانـه حضـور دارد. سردارقاسـم سـلیمانی به 
آنچه که دوسـت داشت رسـید. حاج قاسـم همواره 
به شـهادت فکر می کـرد و در نهایت نیز به دوسـتان 
شـهیدش پیوسـت. بـدون شـک خـون پربرکـت 
سـردار قاسـم سـلیمانی می توانـد منشـأ بـرکات 
زیـادی بـرای مـردم ایـران خواهـد شـد. در چنین 
شـرایطی بایـد جناح هـای سیاسـی را بـه وحدت و 
یکصدایـی دعوت کـرد و اجـازه نداد کـه جناح های 
سیاسـی از این ماجرا اسـتفاده سیاسـی کنند. حاج 
قاسـم سـلیمانی در طـول حیـات پربرکـت خـود 
نمـادی از وحـدت و انسـجام ملـی بـود. بـه همیـن 
دلیل نیـز امـروز از محمـود دولت آبـادی تـا فریبرز 
رئیس دانـا و چهره هـای مختلف از مکاتـب مختلف 
فکری از شـهادت سردارسـلیمانی ناراحت هستند 
و احسـاس همدردی می کنند. بسـیاری از ایرانیان 
سـردار سـلیمانی را در حد سـورن اشـکانی و رستم 
دسـتان می داننـد. بـه همیـن دلیـل ایـران بایـد از 
قطره قطـره خـون فرزند خود بـرای بازیابـی قدرت 
داخلی و منطقـه ای خود اسـتفاده کنـد. این همان 
هدفـی اسـت کـه سـردار سـلیمانی نیـز به دنبـال 
آن بـود. بنـده امیـدوارم بـا تدابیـری کـه مقامـات 
جمهـوری اسـالمی اتخـاذ می کننـد مـا بتوانیـم 
با حفـظ پرسـتیژ ملـی از ایـن نقطـه مهـم تاریخی 

عبـور کنیم. 
  در حالی کـه پیمانـکاران فرودگاه های 
عراق اغلب انگلیسـی و آمریکایی هسـتند 
آیا در ماجرای تـرور سردارسـلیمانی نوعی 
سـهل انـگاری اطالعاتـی و امنیتـی صورت 

نگرفته اسـت؟ 
در ایـن زمینـه باید بـه چند نکتـه توجـه کنیم. 
نخست اینکه معموال در بین سـرویس های امنیتی 
کشـورهای مختلـف پروتکل نوشـته یا نانوشـته ای 
مبنـی بـر مصونیـت برخـی چهره هـای تاثیرگـذار 
وجـود داشـته و دارد. در ایـن پروتکل هـا مسـائلی 
مبنـی بـر اینکـه بـه شـخصیت هایی در این سـطح 
تعرضـی صـورت نگیـرد وجـود دارد. بنـده بسـیار 
بعیـد می دانـم کـه آمریکایی هـا در گذشـته نیـز از 
رفـت و آمدهـای سردارسـلیمانی در منطقـه خبـر 
نداشـته اند. برخی اخبار نگران کننده در سـال های 
گذشـته وجود داشـته که اسـرائیل در برخی مراکز 
نظامـی و سیاسـی مـا نفـوذی داشـته اسـت. ایـن 
اخبار بـا توجه به دسـتگیری برخـی افـراد در رابطه 
با جاسوسـی بـرای اسـرائیل تقویت شـده اسـت. از 

سـوی دیگر براسـاس همین پروتکل های نانوشـته 
مقامـات ایرانی بعـد می دانسـتند کـه آمریکایی ها 
دسـت به چنین دیوانگی آشـکار بزننـد و از خطوط 
قرمز عبـور کنند. نکته دیگـر اینکه ماجرای کشـته 
شـدن پیمانـکاران آمریکایـی در عـراق یـا حمله به 
سـفارت آمریـکا بیـش از آنکه یـک رویـداد نظامی 
باشـد مشـکوک به نظر می رسـد. بنده معتقـدم در 
ارزیابی قدرت و نفـوذ عملکرد در چنیـن حوزه های 
امنیتی دچـار خطای محاسـباتی شـده ایم. شـاید 
به همین دلیـل بود که سـردار سـلیمانی براسـاس 
آنچه اعالم شـده با هواپیمای مسـافربری از سـوریه 
وارد عـراق شـده  اسـت. شـاید بهتـر بـود سـردار 
سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس در یـک خـودرو 
قـرار نمی گرفتنـد. بـدون شـک آمریکایی هـا از 

لحظـه ورود و خـروج سـردار سـلیمانی بـه خـاک 
عـراق مطلـع بوده انـد. موضـوع مهم تـر زمـان ترور 
سـردار سـلیمانی اسـت کـه از اهمیـت بیشـتری 
برخوردار اسـت. آنچه مشـخص اسـت این است که 
پروتکل های امنیتی برای شـخصیتی مانند شـهید 
سـپهبد قاسـم سـلیمانی دسـت کم گرفته شـده و 
احتمـال دارد نیروهـای امنیتـی و اطالعاتـی دچار 

اشـتباه محاسـباتی شـده  باشند. 
  آیا تحـوالت عـراق از ابتدا بـرای ایران 
یک دام بـود؟ نقش عـراق را در این تـرور به 

چه انـدازه پررنـگ می دانید؟ 
در ماجـرای حملـه عراقی هـا بـه مقـر اسـامه 
بـن الدن در پاکسـتان پـس از مدتـی مشـخص 
شـد کـه سـرویس های اطالعاتـی پاکسـتان در 
جریان ایـن حملـه نبوده انـد و این عملیات توسـط 
سـرویس های امنیتی ایـاالت متحده آمریـکا و زیر 
نظـر بـاراک اوباما اجرا شـده اسـت. به همیـن دلیل 

بنـده بسـیار بعیـد می دانـم کـه عـراق در جریـان 
چنیـن حملـه ای قـرار داشـته اسـت. اگـر برخـی 
جریان هـای خـاص به دنبـال چنیـن اتفاقـی بودند 
حاضـر بـه پرداخـت هزینه هـای چنیـن ریسـکی 
نبودنـد. در تظاهراتـی کـه در خیابان هـای عـراق 
صورت گرفت نقش سـرویس های امنیتی اسـرائیل 
و عربسـتان سـعودی به خوبی مشـهود بـود. این در 
حالی بود کـه بخش هایـی از نهادهـای عـراق نیز از 
تخریـب وجهـه ایـران سـود می بردنـد. در نتیجـه 
نبایـد از خـون سردارقاسـم سـلیمانی بـرای برهم 
زدن موازنـه بیـن ایـران و عـراق سوءاسـتفاده کرد. 
در مراسـم ویـژه ای که مـردم عـراق برای شـهادت 
سردارسـلیمانی برگـزار کردنـد پیونـد عاطفـی دو 
ملت ایـران و عـراق بـه خوبی مشـهود بـود. یادمان 
باشـد که آمریکایی ها خطای بزرگی مرتکب شـدند 
و خون نظامیان برجسـته ایرانی و عراقی را همزمان 
بـر زمیـن ریختنـد. ایـن اتفـاق تمـام توطئه هایی 
که تـالش می کـرد پـای ایـران را از تحـوالت عراق 
بیرون بکشـند خنثی کـرد. در شـرایط کنونی ایران 
می توانـد از شـهادت سردارسـلیمانی در پیشـبرد 
اهـداف بلندمـدت خـود در عـراق اسـتفاده کنـد. 
اگـر بـه واکنـش کشـورهای اسـالمی بـه شـهادت 
سردارسـلیمانی توجـه کنیـم، متوجـه می شـویم 
کـه شـهید سپهبدقاسـم سـلیمانی می توانـد بـه 
چگـوارای جهان اسـالم تبدیل شـود. امروز ایشـان 
به نمـادی بـرای نام گـذاری مجتمع هـای فرهنگی 
و اماکـن معتبـر کشـورهای اسـالمی تبدیل شـده 
است. نمادسـازی از سردارسـلیمانی ترامپ و ایادی 
اش را بـه شـدت پشـیمان خواهـد کـرد. ما بایـد از 
خـون سردارسـلیمانی یک سـرمایه ملـی و فراملی 
بـرای حقانیـت راهـی کـه او در پیـش گرفتـه بـود 
اسـتفاده کنیم. بنـده معتقدم در شـرایط کنونی که 
آمریکا چنیـن موقعیتی به وجـود آورده ایـران باید 
از ایـن موقعیـت بـه سـود منافـع اسـتراتژیک خود 
اسـتفاده کند. پیامی که امروز خون سـردار شـهید 
قاسـم سـلیمانی بـه همـراه دارد وحدت و انسـجام 
ملـی، پیونـد مـردم بـا حاکمیـت و ترمیـم برخـی 
دلخوری هـای سیاسـی اسـت. همه مـا بایـد مانند 
قاسـم سـلیمانی زندگـی کنیـم و ماننـد بـرادری 

بزرگتـر بـرای ملت ایـران باشـیم. 

11سیاست دوشنبه 
1398 . 10 .16
10 جمادی اولی 1441/ 6 ژانویه 2019

سال سوم
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روان پریشی و بیماری ذهنی 
ترامپ را نمی توان با تعقل و آگاهی 

انسان های سالم به قوانین و 
پروتکل های بین المللی اندازه گیری 

کرد. به همین دلیل بنده معتقدم 
هنوز ابعاد ماجرا برای ما مشخص 
نیست و باید منتظر ماند تا اخبار 

جدیدتری در این زمینه منتشر شود

بدون شک ایران دست برتر را در 
منطقه خاورمیانه دارد و قدرت نفوذ 
ایران در کشورهای خاورمیانه مانند 

عراق، سوریه، افغانستان و... برای 
همگان مشهود است. به همین 

دلیل ایران از همه ابزارهای الزم 
برای واکنش به این اقدام خصمانه 

استفاده خواهد کرد

حاج قاسم سلیمانی در طول حیات 
پربرکت خود نمادی از وحدت و 

انسجام ملی بود. به همین دلیل نیز 
امروز از محمود دولت آبادی تا فریبرز 

رئیس دانا و چهره های مختلف از 
مکاتب مختلف فکری از شهادت 

سردارسلیمانی ناراحت هستند و 
احساس همدردی می کنند

احمد شیرزاد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
 آمریکایی ها کوتاه

 خواهند آمد
   بخش مهم سفر روحانی و ظریف، دیپلماسی رسانه ای است

امید فراغت
روزنامه نگار

آرمان ملی- احسان انصاری: شهادت سپهبد سردار سلیمانی به مهم ترین خبر جهان تبدیل شده و جهان در تالطم پیامدهای ترور این شخصیت برجسته نظامی 
منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. فرماندهان نظامی ایران عزم جدی برای انتقام جویی از خون سردار سلیمانی دارند. با این وجود جالب ترین واکنش را سردار دهقان 

مشاور فرمانده کل قوا به این ماجرا نشان داد که با نشان دادن عکس سردارسلیمانی خطاب به ترامپ عنوان کرد:»این عکس را خوب به خاطر بسپار؛ این عکسی 
است که تا آخر عمر به یاد خواهی داشت«. سیدحسن نصرا... دیگر چهره برجسته جبهه مقاومت بود که در سخنرانی خود انتقام جبهه مقاومت را جدا از انتقام ایران 

دانست و عنوان کرد: »ارزش خون سردار سلیمانی بیشتر از سر ترامپ است«. سخنانی که نشان دهنده عزم جدی عدالت خواهان جهان اسالم برای خونخواهی از خود 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان ملی« با دکتر فیاض زاهد استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی گفت وگو 

کرده است. وی معتقد است: »اقدامی که ترامپ انجام داده بردن رابطه ایران و آمریکا به مسیر بی بازگشت است. این اقدام باعث شد که دیگر هیچ حکومت و دولتی در 
ایران حاضر نباشد با آمریکا و ترامپ به مذاکره و توافق دست پیدا کند و یا اینکه به چنین سمتی حرکت کند. هنگامی که به توئیت های این بیمار روانی توجه می کنیم 

متوجه می شویم که وی عنوان می کند ایرانیان در هیچ جنگی پیروز نبوده اند و در مقابل در هیچ مذاکره ای نیز شکست نخورده اند. به نظر می رسد وی به دلیل زنبارگی 
و مفسده جویی هایی که داشته فرصت نکرده تاریخ مطالعه کند. به گواهی تاریخ بزرگترین فاتحان و جنگاوران در آسیا ایرانیان و نادرشاه افشار بوده است«. در ادامه 

ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

تغییر تاکتیک در سیاست خارجی آمریکا
یــادداشت

در حالی که رئیس جمهوری آمریکا بعد از هدف قرار 
دادن پایگاه کتائب حزب ا... و به شهادت رساندن شماری از 
نیرو های محور مقاومت، در مراسم آغاز سال نو اعالم کرده 
بود که قصد افزایش تنش ها با ایران را ندارد، اما در اقدام 
خصمانه و تنش زای دیگر، پهپاد های این کشور فرمانده 
سپاه قدس ایران را در کشور دوست و همسایه، عراق هدف 
قرار دادند و به شهادت رساندند. بعد از این حمله، مقامات 
آمریکایی در اقدامی بزدالنه از همه شهروندان آمریکایی و 
حتی نیرو های ناتو خواستند که به سرعت خاک عراق را ترک 
کنند و وزیر امور خارجه این کشور نیز با دستپاچگی و نگرانی 
از خشم ایران، اعالم کرد که قصد افزایش تنش ها و درگیری 
نظامی با ایران را ندارد. اما در مقطعی که آمریکا به انتخابات 
ریاست جمهوری نزدیک می شود و دونالد ترامپ هم به این 
نکته واقف است که آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه به نقطه ای 
سیاه در پرونده او تبدیل می شود که حتی در صورت رهایی از 
بحران استیضاح، باز هم امکان انتخاب مجددش را کاهش 
می دهد، چرا باید دست به چنین اقدامی بزند؟ پاسخ شاید 
در بحران های داخلی آمریکا، وضعیت ناامیدکننده ترامپ 
در رقابت های سیاسی باشد. در واقع بعد از جدی شدن مساله 
استیضاح، رئیس جمهور به شدت از طرف منتقدان دموکرات 
خویش مورد حمله قرار گرفت و بخش زیادی از اعتبار و پایگاه 
مردمی خود را از دست داد. در نتیجه وی نیازمند ایجاد یک 
بحران خارجی و نمایش قدرت و اقتدار در آن بود تا بتواند 
در نقش یک ناجی به مردم آمریکا، جمهوریخواهان و البی 
صهیونیستی نشان دهد که او تحت هر شرایطی قدرت و 
ابهت آمریکا را در اولویت سیاست های خود قرار می دهد. 
کما اینکه بعد از شهادت سردار سلیمانی، بسیاری از مقامات 
جمهوریخواه آمریکا و همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی از این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا 
حمایت کردند. با این وجود، موضع گیری وزیر امور خارجه 
آمریکا و خروج سریع نیرو های آمریکایی از منطقه نشان 
می دهد این اقدام تروریستی سیاستی برنامه ریزی شده در 
جهت یک استراتژی جدید امنیتی نبوده و ایاالت متحده 
قصد تغییر رویکرد نسبت به جمهوری اسالمی ایران و ایجاد 
یک درگیری تمام عیار و جنگ علیه کشورمان را ندارد، بلکه 
تنها یک سیاست تاکتیکی در راستای منافع شخصی و حزبی 
ترامپ بوده است. همانگونه که دموکرات های آمریکایی نیز 
اذعان کرده اند، اقدام مذبوحانه آمریکا در ترور یک فرمانده 
ارشد ایرانی نمی تواند بی پاسخ بماند و قطعا معادالت امنیتی 
در منطقه خلیج فارس و چه بسا کل خاورمیانه را تغییر خواهد 
داد. شهادت سردار سلیمانی قلب و روح مردم ایران و نیرو های 
مقاومت را جریحه دار کرده و همه بی صبرانه منتظر پاسخ 
هستند. در حال حاضر شهرها و مکان های دیپلماتیک و مهم 
آمریکا در داخل و خارج این کشور در باالترین سطح وضعیت 
هشدار امنیتی قرار گرفته اند تا از اقدامات تالفی جویانه 
احتمالی ایران محفوظ بمانند، قرار گرفتن مردم آمریکا در 
چنین وضعیت امنیتی آن هم در نخستین روز های سال 
نوی میالدی که قرار بود زمان تفریح و استراحت آنها باشد، 
به خودی خود اشتباه بودن این سیاست را نشان می دهد و 
پیشاپیش تنبیهی برای مقامات و مردم این کشور خواهد 
بود. تا زمانی که آنها در دلهره نتایج تصمیمات اشتباه خود 
بسر می برند، مقامات امنیتی، نظامی و دستگاه سیاست 
خارجی کشورمان این فرصت را دارند که فارغ از احساسات و 
دستپاچگی به همه پاسخ  های ممکن به این حمله بیندیشند 
و تصمیم بگیرند که کدام یک منافع و امنیت بیشتری را نصیب 
ملت داغدار و رنج دیده ایران خواهد کرد. پاسخ ایران می تواند 
شامل انتقام نظامی باشد که البته نظامیان و مقامات امنیتی 
باید در مورد آن اظهار نظر کنند، اما بی شک راه  های دیگری نیز 
برای محکوم و پاسخگو کردن دولت یاغی آمریکا وجود دارد. 

محمدمهدی مظاهری  
استاد دانشگاه

نــگـاه

این درست که جواب »های«، »هوی« است اما تفاوت 
سیاستمداران و حاکمان در درک شرایط است. بنابراین 
هوشمندی باید به این باشد که در راستای محاسبات مخالفان 
محاسبه گر نباشیم. ژنرال قاسم سلیمانی به عنوان یکی از 
اضالع سیاست خارجی نقش آفرینی داشت و به عبارتی 
جریان ساز عمق بخشی استراتژیک دفاعی بود و به تعبیری 
مرکز ثقل محور مقاومت بود. بنابراین در چنین فضایی ادبیات 
کنش و واکنش ها قابل پیش بینی است و باید فضایی طراحی 
شود که در آن فضای محاسبه گری اشتباه به حداقل خود 
برسد تحلیل و تفسیرها دوسویه است و همانطور که ایران 
برنامه ریزی دارد مخالفان نیز برنامه دارند بر همین اساس 
تقابل ها باید دوراندیشانه باشد تا با کمترین هزینه بیشترین 
سود عاید کشور شود. بنابراین خأل ژنرال سلیمانی به این 
زودی ها قابل جبران نیست. آیا در تحلیل و تفسیرها متوجه 
این مهم بودیم که مخالفان بیرونی در کمین سرمایه های 
نظامی مان هستند؟ قدرت منطقه ای هستیم، بنابراین 
همواره در معرض آسیب های بیرونی هستیم، چراکه هرگونه 
قدرتی، تولیدگر مقاومت نیز می شود همانطور که قدرت های 
جهانی به دنبال تاثیرگذاری بر جوامع دیگر هستند ناگزیر 
مقاومت ها نیز تولید می شود تا آن اثرگذاری را خنثی کنند. 
بنابراین اگر ادبیات ایران دیپلمات بیش از گذشته فضای 
جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار دهد ناخودآگاه باب تعامل 
بیش از تقابل گشوده خواهد شد. نکته مهم تر دیگر اینکه 
هر کشوری باید در قبال واکنش ها پاسخگو باشد تا نظم 
بین الملل قانع شود. اکنون آمریکا باید پاسخ این رفتار شریرانه 
را بدهد. برخی جوامع با ادبیات غلط که با جنگ باید صلح 
آفرید، جامعه جهانی را به رعب و وحشت انداخته اند. بر همین 
اساس باید اعتراف کرد که در جنگ هزینه حاکمان جوامع 
با هزینه ای که مردم می پردازند قابل مقایسه نیست. شاید 
آگاهی به این تفاوت باعث شود حاکمان جوامع درباره هر 
واقعه تلخی خسارت هایی که به جان و مال مردم می شود را 
در نظر بگیرند در تقابل طرف های ماجرا خسارت خواهند دید. 
به همین دلیل است که برخی می گویند جنگ هیچ  برنده ای 
ندارد. دیپلماسی ایران همواره بر هر روش و منشی جدا از آن 
تاثیرگذار بوده است و باید آن را به فال نیک گرفت. این حق 
ایران است که از موجودیت خودش دفاع کند همانطور که 
دیگران حق دارند. بنابراین همه طرف ها باید به حق ها و یا 
همان منافع ملی کشورهای دیگر احترام بگذارند. استفاده از 
زبان جنگ و ترور یعنی منطق به پایان رسیده است. زمان آن 
رسیده که کشورهای منطقه به دنیا نشان دهند که منطق و 

ادبیات خاورمیانه می تواند از جنگ عبور کند. 

ایران دیپلمات جنگ طلب نیست! 

یک عضـو کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس 
گفت کـه در جلسـه فراکسـیون والیـی درباره نحـوه ترور شـهید 
سـلیمانی و نحوه برخورد و مقابله با آمریکایی هـا و چگونگی انتقام 
توسط مسـئوالنی از سـازمان اطالعات سـپاه توضیحاتی ارائه شد. 
ابوالفضـل حسـن بیگی در توضیح جلسـه فراکسـیون نمایندگان 
والیی مجلـس گفت: این جلسـه بـا حضور مسـئوالنی از سـازمان 
اطالعات سـپاه برگزار شـد کـه در آن نحوه ترور شـهید سـلیمانی 
را توضیـح دادنـد و ایـن کـه ایشـان در فـرودگاه بغـداد ترور شـده 
اسـت و البته کـه امنیت این فـرودگاه در دسـت آمریکایی هـا بوده 
همانطور که امنیت فـرودگاه نجف در اختیار انگلیسی هاسـت. وی 
ادامـه داد: طبـق توضیحات ارائه شـده آمریکایی ها طی سـال های 
گذشـته دنبال سـردار سـلیمانی بودند. بالغ بر ۳۰ بار در طول سال 
گذشـته در تـرور ایشـان در مناطـق مختلـف برنامه ریزی کـرده و 
هر بار تیرشـان به سـنگ خـورد. این بـار بـه صـورت ناجوانمردانه 
در مکانی کـه صددرصـد زیر نظـر آمریکایی ها بـود ایشـان را ترور 
کردند و مـورد هدف قـرار دادند. ایـن عضو فراکسـیون نمایندگان 
والیی گفـت که در ایـن جلسـه بر برخـورد بـا آمریکایی هـا تاکید 
شـد؛ البته نوع انتقام توسـط شـورای عالی امنیت ملـی پیش بینی 
می شـود. طرحی که در شـورا بـه تصویب برسـد قابلیت اجـرا دارد 
و الزم اسـت در این شـرایط همه بـرای حفظ وحـدت و یکپارچگی 
درجهـت مقابله بـا آمریکا یکصـدا باشـیم. محمدابراهیـم رضایی 
عضـو دیگـر فراکسـیون نماینـدگان والیـی هـم در توضیـح ایـن 
جلسـه اظهارکـرد: در ایـن جلسـه درخصوص کـم و کیـف حادثه 
تروریسـتی و برنامه ریـزی آمریـکا بـرای ترور شـهید سـلیمانی و 
نحوه شهادتشان توضیحاتی داده شـد. وی افزود: همچنین در این 
جلسـه به توضیحاتی دربـاره نحـوه انتقام گیری توضیحاتـی داده 
شـد؛ این که مطالبه عمومی مردم گرفتـن انتقام سـخت از آمریکا 
اسـت و آمریکایی ها بایـد بدانند تاوان سـختی پـس می دهند. اگر 
عکس العمـل جـدی صـورت نگیـرد آنها مجـددا بـرای ایـن گونه 
اقـدام تروریسـتی تحریـک می شـوند؛ لـذا باید پاسـخ کوبنـده به 
آنهـا داد و در عین حال هـم وارد طراحی های دشـمن بـرای ایجاد 

تشـتت و اختـالف در جامعه نشـد. 

ذره بــیــن
توضیحات اطالعات سپاه 

درباره نحوه انتقام از آمریکا

سـخنگوی شـورای نگهبان گفت: اگـر انتخابات بـدون ناظر، 
داور و َحکـم برگـزار شـود، اختالفـات به وجـود آمـده الینحـل 
باقـی خواهـد مانـد و هرکسـی می توانـد مدعـی برنده بـودن در 
انتخابات باشـد، لذا وجـود داور و َحکمی کـه رأی او قاطـع دعوا و 
فصل الخطاب باشـد، الزم اسـت. عباسـعلی کدخدایی با اشاره به 
هجمه های وارده در خصوص نظارت اسـتصوابی شـورای نگهبان 
اظهارکـرد: متأسـفانه این هجمه هـا کـه از داخل و خـارج مطرح 
می شـود، حـرف بی پایـه و اساسـی اسـت، چـرا کـه اگـر نظارت 
مؤثـر وجود نداشـته باشـد، اصـاًل رقابـت هـم مفهومـی نخواهد 
داشـت و رقابـت را نمی تـوان اسـتمرار بخشـید. وی افـزود: ایـن 
موضوع که نظارت اسـتصوابی باعـث ریزش آراء و عدم مشـارکت 
شـده اسـت، حرف دشـمنان نظام اسـت و اصـاًل حرف درسـت و 
صحیحی نیسـت، امـا متأسـفانه برخـی افـراد داخلی نـاآگاه هم 
بـه آن می دمنـد، اخیـراً نیـز یـک نظرسـنجی کـه توسـط یـک 
دسـتگاه دولتی به منظـور ارزیابی تأثیر عوامل مختلـف در میزان 
مشـارکت در انتخابات انجام شـده، نشـان می دهد باالترین تأثیر 
در مشـارکت مردم را »وضعیـت اقتصادی و معیشـتی مـردم« با 
۴۷ درصـد دارد و عوامـل دیگر ماننـد »وعده هایی که مسـئوالن 
می دهنـد و عمـل نمی کننـد« و »بدرفتاری هایـی کـه برخـی 
مسـئوالن دارنـد« نیـز باالتریـن تأثیرهـا را دارد، امـا »بررسـی 
صالحیت هـا« )نظـارت اسـتصوابی( فقـط و فقـط چهـار دهـم 

درصـد تأثیـر را نشـان می دهد. 
  واکنش کدخدایی به یک توئیت 

سـخنگوی شـورای نگهبان با اشـاره بـه توئیت مایـک پمپئو 
وزیر امور خارجـه آمریکا گفت: انتخابات که هنوز شـروع نشـده، 
بحث تقلب و دسـتکاری در انتخابـات را مطرح می کنـد، به خاطر 
اینکـه می دانـد دموکراسـی و انتخابـات در جمهـوری اسـالمی 
ایران، دموکراسـی و انتخابات واقعی اسـت و مردم ایران اسـالمی 
بـا جـان و دل در انتخابـات شـرکت می کننـد. وی افـزود: پمپئو 
جواب بدهد کـه در آمریـکا بـرای انتخابـات هـر دو مجلس چند 
نفر ثبت نام می کننـد؟ یا بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری چند 
نفر رقابت می کنند؟ آیـا برای انتخابات ریاسـت جمهوری ۱۲۰۰ 
نفـر را داشـته اید کـه ثبت نـام کـرده باشـند و یـا بـرای انتخابات 
مجلـس، ۱۶ هـزار نفـر ثبت نـام کرده انـد؟ لـذا تأییـد نشـدن 
تعـدادی از ایـن ثبت نام کننـدگان را بهانـه ای بـرای دسـتکاری 
انتخابات مطـرح می کننـد و اینگونـه می خواهند مردمسـاالری 
واقعی ایـران اسـالمی را خدشـه دار نشـان بدهنـد که البتـه این 
دروغ هـا را مـردم بـاور نکـرده و نمی کننـد. کدخدایی ادامـه داد: 
اینکه گفته می شـود شـورای نگهبان از نظارت اسـتصوابی کوتاه 
بیایـد تـا مشـارکت در انتخابـات بیشـتر شـود، حرفـی بی مبنا و 
خالف تکالیف قانونی شـورای نگهبان اسـت. در شـورای نگهبان 
پرونده هـر داوطلبـی به دقت بررسـی می شـود تـا اگـر داوطلب 
حقی دارد، تأمین شـود، لذا جدای از حسـاب و کتـاب آن دنیا که 
همه باید روزی در محضر باری تعالی پاسـخگو باشـیم، در همین 
دنیا نیز مـا موظفیم کـه حقوق همـه افـراد را مدنظر قـرار دهیم، 
همـه این کارها می شـود کـه حقـوق داوطلبـان تأمین شـود، اما 
اینطور نیسـت که بگوییم پس همـه داوطلبان باید تأیید شـوند، 
به  عنوان مثـال فـردی عضو گروه پـژاک اسـت و با لبـاس پژاک و 
اسـلحه هم عکس دارد و به این مسـاله نیـز افتخـار می کند، حاال 
بـرای داوطلبـی در انتخابـات ثبت نـام کـرده اسـت، آیا ایـن فرد 
باید تأیید شـود؟ از آقای پمپئـو باید پرسـید آیا در آمریـکا اجازه 
می دهند فـردی به  عنـوان یک گـروه تروریسـتی ثبت نـام کند؟ 
یا آقایی که سـوابق قمه کشـی دارد و مرتکب قتل عمد نیز شـده، 
بـرای انتخابات ثبت نام کنـد؟ معتقدیم اگر نظارت نباشـد چنین 
افـرادی ممکن اسـت بـا تبلیغات خـوب، مـردم را فریـب دهند و 
به مجلـس راه پیدا کنند. وی اشـاره بـه تخلفـات انتخاباتی گفت: 
قانـون انتخابات مـا ناقـص و حداقلی و متعلـق به دهه هـای ۶۰ و 
۷۰ اسـت، یعنـی زمانی کـه رقابت هـای سـنگین انتخاباتی مثل 
امروز نداشـتیم، در قانـون فعلی انتخابـات تخلفـات انتخاباتی به 
خوبی لحاظ نشـده اسـت و بخشـی از تخلفات باید بـه قوه قضائیه 
ارسـال شـود و بخشـی نیز که مؤثر در سرنوشـت انتخابات است، 

باید شـورای نگهبـان نسـبت به آن عمـل کند.

گـــزارش
سخنگوی شورای نگهبان: 

اینکه نظارت استصوابی باعث عدم 
مشارکت شده حرف دشمن است

نباید موازنه ایران و عراق بهم بخورد
خون سردارسلیمانی منشأ برکات زیادی است

ایران دست برتر را در منطقه خاورمیانه دارد
اسرائیل و عربستان به آرزوی خود نزدیک شده اند

  فیاض زاهد در گفت وگو با »آرمان ملی«:    

روابط ايران- آمريكا 
در بن بست كامل

 قرار گرفت  
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دانـسـتـنـی ها

جدول سودوکو                                          

محققان دریافتند افرادی که به طور منظم بیش از ۱۱ ساعت می خوابند، 
سه برابر با ریسک ابتال به بیماری »فیبروز ریوی« مواجه هستند. همچنین 
افرادی که کمتر از چهار ساعت در روز می خوابند دو برابر بیشتر با ابتال به این 
بیماری مواجه هســتند. »جان بلیکلی«، در این باره می گوید: »فیبروز ریوی 
مشکلی اســت که در حال حاضر درمانی برای آن وجود ندارد، ساعت بدن 
نقش مهمی در این زمینــه دارد و می تواند راهی برای درمان بیماری یافت 
شود.« خوابیدن در مدت زمان مطلوب می تواند تاثیر این بیماری مرگبار را 
کاهش دهد. ســاعت درونی بدن تقریبا هر ســلول را در بدن انسان تنظیم 
می کند و چرخه ۲۴ ســاعتی در بســیاری از فرایندها نظیر خواب و..  بدن 

نقش دارد. 

تاثیر مدت خواب در ابتال به بیماری ریه
پیش ترها پالک های آمیلوئیدی به عنوان عامالن اصلی زوال عقل شــناخته 
می شدند. دانشمندان با آنالیز اسکن های مغزی داوطلبان به این نتیجه رسیدند 
که این پالک ها عامل اولیه نبوده و بعدها در اثر این بیماری ایجاد می شوند. طبق 
نظریه آبشار آمیلوئیدی، قطعات گره دار از یک پروتئین رایج که در غشای سلولی 
یافت می شود، عامل نشانه هایی چون از دست دادن حافظه و گیجی در مبتالیان به 
آلزایمر هستند. نتایج مطالعه جدید نشان می دهد اگرچه پالک های آمیلوئیدی در 
افرادی که در مراحل اولیه بیماری آلزایمر قرار دارند نسبت به افراد عادی با سرعت 
باالتری جمع می شود و این گروه در اسکن های ابتدایی سطوح آمیلوئید باالتری 
دارند، اما این میزان با گذشت زمان افزایش نمی یابد، این توده های پروتئینی الزاما 

عامل ایجاد این بیماری نیستند.  

پالک های آمیلوئیدی عامل آلزایمر نیستند
محققان عنوان می کنند گیاهان آپارتمانی موجب تقویت سالمت روان 
و کاهش میزان اســترس به خصوص در محیط کار می شوند. مطالعات در 
مورد کاهش استرس در محیط کار حاکی از آن است که گذاشتن گیاهان 
کوچــک در نزدیکی میز کار می تواند تا حدودی موجب کاهش اســترس 
شود. آزمایش بر روی ۶۳ کارمند در ژاپن انجام شد و تغییرات روانشناختی 
و فیزیولوژیکی آنها قبل و بعد از قراردادن گیاه بر روی میز کار آنها پیگیری 
شــد. محققان دانشــگاه هایگو ژاپن تاثیر نگاه کــردن به گیاه و همچنین 
رســیدگی به آن را بررســی کردند. آنها مشاهده کردند وجود یک گیاه بر 
روی میــز کار و در نزدیک ترین فاصله دیــداری می تواند موجب کاهش 

خستگی و استرس در کارمندان شود.

گیاهان آپارتمانی موجب کاهش استرس 

جدول کلمات متقاطع                                                 شماره 632
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عباس  دقاق زاده
 متخصص طب فيزیكی 

وتوانبخشی
نشانه های ســندرم تونل کارپال معموال با آغاز 
بی حســی در شــب به همراه درد در دســت آغاز 
می شود. معموال بیماران با چنین نشانه هایی از خواب 
بیدار می شــوند و باید دست خود را تکان دهند تا 
درد تسکین یابد. این نشانه ها می تواند در طول روز 
نیز وجود داشته باشد. افرادی که نشانه هایی همانند 
بی حسی و درد در این ناحیه را تجربه می کنند باید 
به یک پزشــک متخصص مراجعه کند. این موارد 
ممکن است به هنگام برداشتن یا در دست گرفتن 
یک شــی نیز ظاهر شود. با بدترشدن شرایط، درد 
به مچ دســت کشیده می شــود و تا شانه یا داخل 
دست نیز ادامه پیدا می کند. زمانی که این شرایط 
حاد شود، بیمار ضعیف شدن دست را شاهد خواهد 
بود. پزشک ممکن است برای تشخیص سندرم تونل 
کارپل یک معاینه بدنی انجام دهد. بعد از بررسی 
احساس و قدرت دست، پزشک می تواند آزمون های 
بیشتر برای تشخیص انجام دهد. این آزمون ها شامل 
EMG یا آزمون سرعت هدایت عصبی است. یک 

EMG که الکترومیوگرافی نیز نامیده می شود در 

این شــرایط انجام خواهد شد. این آزمون خروجی 
الکتریکی عضالت را اندازه گیری می کند. پزشــک 
یک ســوزن کوچک داخل عضــالت خاصی قرار 
می دهد. این ســوزن می توانــد جریان الکتریکی 
عضالت را شناســایی کند. آزمون سرعت هدایت 
عصبی نیز سرعت تکانه های الکتریکی اعصاب را 
بررســی می کند؛ برای انجام این کار دو الکترود بر 
روی سطح پوست قرار می گیرد و شوکی به اعصاب 
فرســتاده می شود. ســرعت براساس مسافتی که 
تکانه طی می کند، ســنجیده می شود. این آزمون 
electroneurography یــا EneG نیز نامیده 
می شــود. در مورد راه درمانی این مشکل نیز باید 
گفت که اکنون درمان های فیزیکی یکی از موثرترین 
درمان هایی اســت که برای این سندرم وجود دارد. 
این راه درمانی در شرایطی که عالئم حرکتی حضور 
ندارند و عضالت شست ســالم هستند، می تواند 
بهترین گزینه باشد. هرچه سریع تر مداخله شود، 
درمان موفق تر خواهد بود. فیزیوتراپی، عالئم مربوط 
به سندرم تونل کارپال را از طریق تمرینات لغزاندن 
عصب و همچنین لغزانــدن تاندون ها در کنار هم 
کاهش می دهد. در این راه درمانی، عالوه بر عصب و 
عضالت مرتبط، مفاصل آن ناحیه هم بررسی شده و 
موبیلیزیشن ) انجام حرکات داخلی مفصلی به صورت 
جز به جز( مفصــل نیز انجام می شــود. به عالوه 
تمرین های تقویتی هم برای عضالت حرکت دهنده 
آرنج و مچ در دامنه بــدون درد و عالمت یاد داده 
می شود. فقط در کســانی که برای مدت طوالنی 
به این سندرم مبتال هســتند و با درمان های غیر 

تهاجمی نتیجه نگرفته اند، جراحی نیازی نیست.

 راهکار درمان 

سندرم تونل کارپال 

 

اینفوگرافیک: آرمان ملی/  علی کریمی

این  گیاهان را قبل از مصرف، حتما بپزید
خام گیاهخواری شاید دارای ارزش غذایی باشد، اما سبزی هایی هم وجود دارد که پختن آنها، باعث افزایش ارزش غذایی شان می شود. برای پخت اکثر سبزیجات، توصیه ها بر 
این است که آنها را بخارپز یا با چربی هایی مانند روغن کتان، روغن زیتون و ... طبخ کنید. اضافه کردن چربی های سالم به این سبزیجات، جذب ویتامین ها و مواد معدنی موجود در 

آنها را در بدن چند برابر می کند:

گوجه فرنگی
 اگــر می خواهیــد از خواص لیکوپــن موجود در 
گوجه فرنگی که یک آنتی اکسیدان با خواص ضدالتهابی 
اســت، بهره ببرید، آن را بپزید. شما در هنگام مصرف 
گوجه فرنگی به صورت خام فقط ۴ درصد از لیکوپن آن را 
به بدن می رسانید. لیکوپن موجود در گوجه فرنگی پخته 

به راحتی جذب بدن می شود.

بروکلی
 بروکلی منبع غنی لوتئین و توکوفرول اســت. این 
ترکیبات شیمیایی، با کاهش التهاب در رگ های خونی 
بدن، خطر سرطان را کاهش می دهد. بهترین شیوه برای 
پخت کلم بروکلی، آب پز و بخارپز کردن آن است که با 
این شیوه خواص کارووتنوئید، لوتئین و فیتوئن های آن 

تقویت می شود.

مارچوبه
 اگر می خواهید فیبر بیشــتری از طریق 
مصرف این ســبزی به بدن برسانید، آن را 
طبخ کنید. تقریبا مانند گوجه فرنگی، مارچوبه 
دارای دیواره های ضخیم سلولی است که باید 

به وسیله گرما تجزیه شود. 

اسفناج
حجم اســفناج با پخته شــدن کاهش 
می یابد و شما می توانید مقدار بیشتری از 
آن را بخورید. اسفناج همچنین دارای اسید 
فولیک است که به تقویت سیستم عصبی 

کمک می کند.  

سیب زمینی
 مصرف سیب زمینی پخته قند 
خون را به طور موثری کنترل می کند. 
در حالی که سرخ کردن آن کامال اثر 
معکوس روی قند خون داشته و به 

هیچ وجه توصیه نمی شود.

هویج
نوعی  که  بتاکاروتن  سطوح   
آنتی اکســیدان بوده و در بدن 
تبدیل به ویتامین A می شــود، 
برابر  پخته شده چند  در هویج 

افزایش می یابد.

فقر آهن در کودکان را جدی بگیریم
فقر آهن در کودکان را باید جــدی گرفت، زیرا کودکان 
مبتال به کم خونی ناشی از فقرآهن دچار ضعف سیستم ایمنی 
بدن می شوند و بیشــتر در معرض ابتال به بیمارهای عفونی 
قرار خواهند گرفت. تغذیه مناســب از دوران جنینی بسیار 
مهم و حیاتی است، انسان تا بزرگسالی با بیماری و مشکالت 
کمتری مواجه شود، یکی از مواردی که در سالمت جنین و 
نوزاد بســیار حائز اهمیت است، مصرف آهن است چرا که به 
گفته پزشــکان، کودکان مبتال به کم خونی ناشی از فقرآهن 
به دلیل ضعیف بودن سیســتم ایمنی بدن، بیشتر در معرض 
ابتال به بیمارهای عفونی هستند. برخالف گذشته که به دلیل 
بی اطالعــی والدین و همچنین تعداد زیــاد فرزندان در یک 
خانواده، کمتر به سالمت کودکان به ویژه تا زیر ۲سال اهمیت 
داده می شد، اما امروزه به دلیل افزایش سطح آگاهی والدین 
جوان و همچنین تعداد فرزندان کمتر در یک خانواده، موضوع 
سالمت نوزاد بسیار مورد توجه است و از سوی دیگر بسیاری از 
مراکز بهداشتی بعد از به دنیاآمدن نوزادان برای افزایش سطح 
آگاهی مادران، مصرف آهن را از همان بدو تولد به آنها توصیه 
می کنند. مصرف آهن از آنجایی قابل توجه است که تکامـل 
و هماهنـگ شـدن حرکات کودکان کم خون به تاخیر می افتد 
و این کودکان در مدرسه نیز یادگیری کمتری دارند. ضریب 
هوشــی ایـــن کودکان 5 تا ۱0 امتیاز کمتر از حد طبیعی 
برآورد شده  و در کودکان مبتال به کم خونی فقرآهن میزان 
ابتال بـه بیماری های عفونی بیشتر است، زیرا سیستم ایمنی 
آنها قادر به مبارزه موثر با عوامل بیماری زا نیســت. براساس 
مطالعات انجام شــده، ۳0درصد مردم کشور کم خونی دارند 
این در حالی اســت که اثرات نامطلــوب فقرآهن در دوران 
جنینی و ۲ســال اول زندگی کودک که بر رشــد و تکامل 
مغزی اثرگذار بوده،  غیرقابل جبران است. اگرچه کمبود آهن 
می تواند در تمام مراحل زندگی ســبب کاهش قدرت ادراک 
و یادگیری شود، ولـــی اثرات نامطلوب کم خونی در دوران 
شیرخوارگی و اوایل کودکی غیرقابـل  جبـران اسـت. تکامـل 
و هماهنـگ شـدن حرکات کودکان کم خون به تاخیر می افتد 
و این کودکان در مدرسه نیز یادگیری کمتری دارند. ضریب 
هوشــی ایـــن کودکان 5 تا ۱0 امتیاز کمتر از حد طبیعی 
برآورد شده  و در کودکان مبتال به کم خونی فقرآهن میزان 
ابتال بـه بیماری های عفونی بیشتر است، زیرا سیستم ایمنی 

آنها قادر به مبارزه موثر با عوامل بیماری زا نیست.
 نشانه های کم خونی فقرآهن

احمد منتظری عضو انجمــن متخصصان داخلی در این 
زمینه می گوید: کم خونی فقرآهن معموال بدون عالمت است 
و رنگ پریدگی در خطوط کف دست و بستر ناخن و ملتحمه 
چشم از نشانه های آن است. وی ادامه داد: کودکانی که مبتال 
به کم خونی هستند، به مصرف موادغذایی خیلی ترش مثل 
لواشک نیز تمایل بیشتری دارند و مهم ترین عارضه کاهش 
ذخایــر آهن بــدن، کاهش فعالیت هــای حرکتی و ضریب 
هوشی در شــیرخواران و نوجوانان است. این پزشک افزود: 
در مراحلی که هنوز فقط ذخایر آهن کم اســت و بدن دچار 
کم خونی نشده نیز این تغییرات در ضریب هوشی و جسمی 
  خود را نشــان می دهد و حتی بعد از درمان این تغییرات گاه 
کامال قابل برگشت نیست. منتظری با بیان اینکه در درمان 
کم خونی فقرآهن پیشگیری حرف اول را می زند، گفت: باید 
بین ۴ تا ۶ ماهگی، ۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد 
به او ترکیب  آهن و نمک هایی مثل فروســولفات )به شکل 
قطره( داد، برای درمان ابتدا باید آزمایش خون تجویز شــود 
و در صــورت اثبات کمبود بــه ازای هر کیلوگرم وزن ۳ تا ۶ 
میلی گرم شربت آهن تجویز کرد که باید در سه نوبت در روز 
هر 8 ساعت بین غذا داده شود. الزم است موادغذایی حاوی 
آهن مثل گوشت و حبوبات به خصوص عدس گنجانده شود.

 طول درمان 
وی می گوید: هرگز ســرخود به فرزندتان شــربت آهن 
ندهید، طول درمان کم خونی فقرآهن بین یک تا ۳ ماه است  
به شــرطی که رژیم غذایی نیز متعادل باشد، بعد از این مدت 
مجــدد به تجویز آزمایش و پیگیری نیاز  بوده و آهن اضافی 
نیز مسمومیت زاســت و نباید بیش از اندازه وارد بدن شود، 
در غیر این صورت در طحال، قلب و کبد رســوب می کند و 
مشــکل زا خواهد شد. این متخصص داخلی با اشاره به اینکه 
آهن در خون سازی و تشــکیل گلبول های قرمزخون نقش 
دارد، می گوید: فقر، عدم دسترســی بــه موادغذایی متنوع، 
نبود آگاهی از داشــتن یک رژیم غـــذایی مناســب، آب و 
محـیـط آلـوده، شیوع بیماری های انگلی و عفونی از مهمترین 
عـــواملی بوده کـه در بـروز کمبـود ریزمغذها موثر هستند. 
وی ادامه می دهد: کمبود دریافت آهن از منابع غذایی روزانه، 
پایین بودن قابلیت جذب آهن در رژیم غذایی، اسـید فیتیـک 
موجـود در سـبوس غـالت، مصرف زیاد چای و قهوه از علل 
کاهش جــذب آهن اســت و  در دوران کودکی، نوجوانی و 
بارداری نیاز به آهن افزایش می یابد و در صورتی کـــه آهـن 
مورد نیاز از رژیم غذایی دریافت نشــود، فرد به کمبود آهن 
دچار می شــود. منتظری تصریح می کنــد: مصرف نان هایی 
که خمیر آنها  ورنیامده و به جای اســتفاده از خمیرمایه، از 
جوش شیرین در طبخ نان استفاده شده است باعث کم خونی 
می شود و  منـــابع غذایی آهن هم انواع گوشت ها در حدود 
۲0 تا ۳0 درصد باعث جذب آهن شده و سبزیجات و میوه ها 
و خشــکبارها نیز در جذب آن نقش بسزایی دارند. وی ادامه 
داد: جــذب آهن تحت تاثیــر ترکیب رژیــم غذایی در یک 
وعده اســت، به عنوان مثال  از یک وعده غذای شــامل برنج 
و ســبزیجات و ادویه جات ۱۶میلی گرم آهن جذب می شود 
و بــا اضافه کردن مقداری ماهی ایــن رقم به ۴0 میلی گرم 
می رسد. این متخصص داخلی گفت: آموزش بهداشت نقش 
حیاتی در آگاه کردن مردم در زمینه اثرات ترکیبات مختلف 
مواد غذایی دارد و از نظر فرهنگی، تشــویق مردم به اضافه 
کردن افزایش دهنده های جذب آهن به غذا بیش تر از منع 
مصرف کاهش دهنده های آن موثر واقع می شــود. منتظری 
ادامه می دهد:  جذب آهن به وضعیت سالمتی و نیز وضعیت 
آهن فرد بستگی دارد و در افراد مبتال به کمبود آهن، میزان 

جذب آهن بیشتر است.
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کنــد وکـــاو 

یک روزنامه لبنانی ضمن اعالم اینکه تشکیل دولت جدید این 
کشور تقریبا نهایی شده، اسامی 18 وزیر احتمالی را منتشر کرد. 
روزنامه های مختلف لبنان پیش بینی کرده اند که دولت جدید این 
کشور به ریاست »حسان دیاب« هفته جاری تشکیل شود و این 
دولت بین 18 تا ۲۰ وزیر داشته باشد. میشل عون، رئیس جمهور 
لبنان هم جمعه گذشته ابراز امیدواری کرده بود که هفته جاری 
تکلیف دولت جدید که متشــکل از چهره های تکنوکرات است، 
مشخص شود. در همین زمینه روزنامه لبنانی »النهار« با انتشار 
لیستی اعالم کرد، اسامی وزرای دولت جدید لبنان تقریبا مشخص 
شده است. این روزنامه اسامی وزرای دولت لبنان شامل 18 وزیر 
را به شرح زیر اعالم کرد: نخست وزیر: حسان دیاب. وزیر کشور: 
طالل الالدقی یا فوزی ادهم که اســامی دیگری مانند حســنی 
ضاهر، باسم خالد، حسن مرعب نیز معرفی شده اند. وزیر ارتباطات: 
عثمان سلطان یا طالل حواط، وزیر دارایی: غازی وزنه، وزیر صنعت: 
عبدالحلیم فضل ا... ، وزیر بهداست: علی حیدر. وزیر کشاورزی و 
گردشــگری: علی عبدا... ، وزیر مهاجران و امور اجتماعی: رمزی 
مشرفیه، وزیر خارجه: دمیانوس قطار، وزیر انرژی: آالن عون، وزیر 
دادگستری: ماری کلود نجم. وزیر زیرساخت: کرم ضومط، معاون 
نخست وزیر و وزیر مشاور دولت لبنان در امور اداری: امل حداد، 
وزیر دفاع، اقتصاد و تجارت: زینه عکر عدرا، وزیر کار: بترا خوری، 
وزیر محیط زیست: منال مسلم، وزیر رسانه و فرهنگ: مارتینیه 
اوهانیــان و مارتینیه اوهانیان )اعالم وثقافه(، لبنان از بیســت و 
پنجم مهرماه شــاهد تظاهرات مردمی بــود و همین تظاهرات 
منجر به استعفای »سعد الحریری« شد. پس از رایزنی های بسیار 
سرانجام حسان دیاب در بیست و هشتم آذرماه مامور به تشکیل 

دولت جدید شد.

تشکیل دولت جدید لبنان تقریبا نهایی شد
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گـــزارش روز
ترکیه حمالت حفتر به طرابلس را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ترکیه حمله شـبه نظامیان وابسته به حفتر 
به یک دانشـکده نظامـی را محکـوم کرد.  بـه گـزارش خبرگزاری 
آناتولـی در روز یکشـنبه، وزارت امـور خارجـه ترکیـه بـا انتشـار 
بیانیـه ای حمله شـبه نظامیان ژنـرال حفتر موسـوم بـه »ارتش 
ملی لیبی« به یک دانشـکده نظامی در طرابلـس را محکوم کرد. 
در ایـن بیانیه آمده اسـت:  حملـه عصر روز چهـارم ژانویـه به یک 
دانشـکده نظامـی در جنوب طرابلـس که باعث کشـته و زخمی 
شدن تعداد زیادی از دانشجویان نظامی شـده را به شدت محکوم 
می کنیم. باید حمالت شـبه نظامیان حفتر متوقـف و آتش بس 
در لیبی برقرار شـود. جامعه جهانی نیـز باید برای پایـان دادن به 
حمایت خارجی از حفتر فـورا وارد عمل شـود. در بیانیه مذکور بر 
تداوم همبسـتگی و همکاری ترکیه بـا دولت مشـروع وفاق ملی 
در لیبی تاکید شـده اسـت. شـمار قربانیان حمله جنگنده های 
خارجـی حامی حفتر بـه خوابگاه دانشـجویان دانشـکده نظامی 
طرابلس بـه ۳۰ نفـر افزایش یافـت. وزارت بهداشـت دولـت وفاق 
ملی لیبـی طـی اطالعیه ای اعـالم کـرد شـمار قربانیـان حمله 
جنگنده هـای خارجـی حامـی حفتر بـه خوابـگاه دانشـجویان 
دانشـکده نظامی طرابلـس به ۳۰ نفـر افزایـش یافت. بر اسـاس 
ایـن اطالعیـه در ایـن حملـه بیـش از ۳۳ نفـر دیگـر مجـروح 
شـده اند. فـوزی اونیـس سـخنگوی وزارت بهداشـت دولت لیبی 
اعالم کـرد کـه چندین نفر بـر اثـر حملـه هوایی شـبه نظامیان 
خلیفه حفتر به دانشـکده نظامی در منطقـه »هضبه« طرابلس 
کشـته و زخمی شـده اند. وی با بیـان اینکه خوابگاه دانشـجویان 
این دانشـکده نظامی مورد هدف قـرار گرفته اسـت، تصریح کرد: 
چند آمبوالنـس به محـل حادثـه اعـزام شـده اند. از سـوی دیگر 
ماموریـت ویژه سـازمان ملـل در لیبی نیـز حمله شـبه نظامیان 
ژنـرال حفتـر بـه یـک دانشـکده نظامـی در طرابلـس را محکوم 
کـرد. همچنین ماموریـت ویژه سـازمان ملـل در لیبی با انتشـار 
بیانیه ای حمله هوایی شـبه نظامیان وابسـته به ژنـرال حفتر به 
 مدرسـه ای نظامی در طرابلـس را محکوم کرد. ایـن بیانیه با بیان 
اینکـه چنین عملیـات نظامی، وضعیـت لیبی را بیـش از پیش 
پیچیده تـر کـرده و فرصت هـای دسـتیابی بـه روند سیاسـی را 
تهدیـد می کند، افـزود: این قبیـل حمـالت افزاینـده می تواند به 
جنایـت جنگی منجر شـود. در چنین صـورت عامـالن آن دیر یا 
زود مجازات خواهند شـد. با این وجود، وزیر حمـل و نقل لیبی در 
یک مصاحبـه تلویزیونی اعالم کـرد که دولت وفاق ملـی به دلیل 
سـکوت ماموریت ویـژه سـازمان ملـل در لیبی در قبـال حمالت 
حفتر دیگـر اعتمادی بـه آنها نـدارد. گفته می شـود کـه در ادامه 
حمالت حفتـر بـه قلمرو دولـت وفـاق ملـی، نیـز جنگنده های 
متعلق به این گـروه، فـرودگاه بین المللی »معیتیقـه« طرابلس 
را مورد هـدف قـرار دادند. گفتنی اسـت خلیفـه حفتـر، فرمانده 
شـبه نظامیان شـرق لیبـی در تاریـخ 1۲ دسـامبر جـاری اعـالم 
کرد کـه حملـه سرنوشت سـازی در طرابلس انجـام خواهـد داد. 
او در ۴ آوریـل گذشـته حمالتـی را بـرای تصـرف ایـن شـهر آغاز 
کـرد. یگان هـای وابسـته بـه شـورای ریاسـت جمهوری دولـت 
وفـاق ملی لیبی که توسـط سـازمان ملل به رسـمیت شـناخته 
شـده اسـت، در واکنش به این تحـرکات نظامی حفتـر عملیات 
»برکان الغضـب« را آغاز کردند. ترکیـه و لیبی ششـم آذر ماه و در 
جریان سـفر فایز السـراج رئیس دولت وفـاق ملی لیبی بـه آنکارا 
و دیدار بـا اردوغان دو قـرارداد مهم امضا کردند. توافق نخسـت در 
مورد حریـم دریایی ترکیـه و لیبـی در دریـای مدیترانه و قـرارداد 
دیگـری در مـورد توسـعه همکاری هـای امنیتی و نظامـی میان 
دو طرف امضا شـد. توافـق آنکارا و دولت السـراج با اعتـراض دیگر 
کشورهای حوزه دریای مدیترانه رو به رو شـد، یونان، قبرس و مصر 
در بیانیه ای مشـترک تاکید کردند کـه امضای این دو یادداشـت 
تفاهـم دربـاره همـکاری امنیتـی و حریم دریایـی میـان ترکیه و 
دولت وفـاق لیبـی هیچ اثـر قانونـی نـدارد. تحلیلگران مسـائل 
لیبی بـر ایـن باورند کـه بازیگـران خارجـی در ایـن کشـور در دو 
طرف درگیری نقـش فعالـی را ایفا می کننـد، امارات، عربسـتان، 
مصر، فرانسه و روسـیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت 
می کنند، درحالی کـه ترکیه، قطـر، آمریکا و اتحادیـه اروپا حامی 

دولت فایـز السـراج در غرب لیبی هسـتند.

سید حســن نصرا...، دبیرکل حــزب ا... لبنان 
گفت: دوم ژانویه ۲۰۲۰ میالدی )ســیزدهم دی 
۹8( روز شهادت ســردار قاسم سلیمانی، سرآغاز 
تاریخ جدید خاورمیانه محسوب می شود. وی عصر 
یکشنبه در مجمع سیدالشهدا در ضاحیه جنوبی 
بیروت، ایــن مطلب را در آیین باشــکوه یادبود و 
بزرگداشت فرمانده پیشــین نیروی قدس سپاه 
پاســداران و در جمع هزاران هوادار او و همچنین 
رهبران مذهبی، شخصیت های سیاسی، حزبی، 
رســانه ای و نمایندگان پارلمــان و وزیران دولت 
موقت لبنان در جنوب بیروت مطرح کرده است. 
وی با محکوم کردن اقدام تروریستی آمریکا تاکید 
کرد: حاج قاسم سلیمانی به بزرگ ترین هدف خود 
که شهادت باشد، دست یافت زیرا شهادت آرزوی 
وی از روزهای جوانی بود. دبیرکل حزب ا... گفت: 
دوم ژانویه ۲۰۲۰ روز شــهادت سردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس، جانشــین فرمانده نیروهای 
مردمی عراق )الحشد الشعبی( یک تاریخ مشخص 
و منحصر به فرد نه فقط برای ایران و عراق که برای 
کل منطقه خاورمیانه است و آیین باشکوه امروز 
در ضاحیه برای بزرگداشت این دو فرمانده بزرگ 
منطقه ای و جهانی برگزار شــده است. وی افزود: 
حاج قاسم سلیمانی بســیاری از شب های خود را 
در سوریه گریان سپری می کرد و به من می گفت 
که قلبم برای دیدار خدا می تپد. من شــهادتش 
را به همسرش تســلیت و به فرزندانش می گویم: 
پدر شما به آرزو و عشــق خود رسید و به دوستان 
شهیدش پیوست. سید حســن نصرا... به خانواده 
ابومهدی نیز تسلیت گفت و خاطرنشان کرد که دو 
ماه پیش ابو مهدی المهندس با من دیدار داشت و 
گفت که جنگ داعش تمام شده و دوستانم شهید 
شده اند و برای شهادت من دعا کن. دبیرکل حزب ا... 
اظهار داشت: این عملیات به دستور شخص دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهوری آمریــکا صورت گرفت 

و او به این جنایت آشــکار، اعتراف کرد. از این رو 
در تروریســتی و جنایت آمیز بودن این عملیات 
شائبه و تردیدی نیست. به گفته دبیرکل حزب ا... 
دلیل عملیات آشکار و تروریستی آمریکا در بغداد 
شکست تالش های قبلی این کشور برای ترور وی 
به طور مخفیانه اســت.  چندی پیش در کرمان در 
شرق ایران نیروهای امنیتی این کشور گروهی را 
دستگیر کردند که طرح و برنامه شان ترور سردار 
سلیمانی به شــکل پنهان بود. با این همه ترامپ 
مجبور شد دستور ترور وی را به طور علنی صادر 
کند. سید حسن نصرا... خاطرنشان کرد: پس از سه 
ســال از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری 
آمریــکا، او و رقیبانش می دانند کــه در کارنامه 
سیاســت خارجی و خاورمیانه ای وی چیزی جز 
شکست وجود ندارد. وی گفت: هدف بزرگ ترامپ 
سرنگونی نظام جمهوری اسالمی ایران یا حداقل 
به زانو درآوردن آن و توافق جدید در مورد مسائل 
مختلف است. از این رو تحریم های سنگین علیه 
این کشور وضع کرد و تکیه اش به فشار اقتصادی 
بود. با این همه ترامپ االن نه می تواند بگوید ایران را 
شکست داده است و نه می تواند بگوید فشارهایش 

به نتیجه رسیده است. دبیرکل حزب ا... اضافه کرد: 
برنامه آمریکا در سوریه نیز شکست خورد و آخرین 
اقدام ترامپ خیانت به کردها و مناطق کردنشین 
و اعالم عقب نشینی نیروهایش از این مناطق بود. 
بخشی از نیروهایش هم که هنوز باقی مانده اند برای 
سرقت نفت از آن مناطق است. وی در ادامه گفت: 
تالش ترامپ برای تحریک لبنانی ها علیه یکدیگر 
نیز با شکست مواجه شده است. مقام های آمریکایی 
در سفرهایشان به بیروت مسئوالن لبنان را تهدید 
کردند که اگر مراکز مقاومت در بقاع را از بین نبرند 
این کشور را تحریم خواهند کرد و اسرائیل لبنان را 
بمباران خواهد کرد. سید حسن نصرا... تاکید کرد: 
آمریکا در جنگ یمن نتوانست به نتیجه ای برسد. 
در افغانستان هم دســتاوردی نداشت و متوسل 
به مذاکره با طالبان شد. همچنین طرح »معامله 
قرن« به دلیل پایداری ملت فلسطین از بین رفت 
و مقام های کاخ سفید نتوانستند آن را اجرا کنند. 
دبیرکل حزب ا... خاطرنشان کرد: برنامه ترامپ در 
عراق واضح است و چشم طمع او به بعضی چاه های 
نفت این کشور بوده و چندین بار گفته است: نفت 
عراق حق ماست، دولتی در عراق وجود ندارد و باید 

نیروهای آمریکا به مناطق نفت خیز اعزام شــوند 
و آنها را تحت کنترل خود درآورند. سید حســن 
نصرا... گفت: ترامــپ نمی خواهد دولتی در بغداد 
وجود داشته باشــد که مقابل او بایستد. آمریکا 
می خواست داعش به حضور خود در عراق ادامه 
دهد تا بهانه ای برای تداوم حضور واشنگتن در این 
کشور باشد اما مردم و نیروهای عراقی توانستند 
داعش را شکســت دهند. وی افزود: در عملیات 
شکســت داعش و پایان حضور آن در عراق نقش 
حاج قاســم و ابو مهدی المهنــدس پررنگ بود. 
پس از نابودی داعش نیروهــای آمریکایی باید از 
عراق خارج می شدند زیرا بهانه آنها حضور داعش 
بود. به گفته دبیرکل حــزب ا... در انتخابات عراق 
کسانی پیروز شدند که بیشترشان مخالف آمریکا 
بودند. در نتیجه دولتی تشکیل شد که مقام های 
کاخ سفید را نگران و ناراضی کرد زیرا دولت عادل 
عبد المهدی، نخســت وزیر عراق مخالف تحریم 
ایــران و مخالف معامله قرن بود. مخالف بســتن 
گذرگاه های ســوریه با عراق بود و برای توســعه 
کشــورش به چین رفت تا قراردادهای بزرگی را 
امضا کند. سید حســن نصرا... خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها ترسیدند عراق از دست آنها برود. از 
این رو  ده ها هزار تروریست را به این کشور آوردند 
و از آنها پشتیبانی کردند تا بتوانند عراق را در دست 
بگیرند. اما مرجعیت و عشــایر عراق جلوی فتنه 
جدید  آمریکا که هدفش جدایی میان ملت عراق 
و ایران بود ایســتادند و آن را شکست دادند. وی 
افزود: ترامپ با این همه شکست چگونه می تواند 
به اســتقبال انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
برود؟ دستاوردی ندارد. دستاوردهای او در زمان 
ریاست جمهوری اش ۴۰۰ میلیارد دالری است که 
از عربستان سعودی گرفته، فروش صدها میلیارد 
دالر سالح به کشــورهای عربی و انتقال سفارت 
آمریکا به قدس. از این رو ترامپ اعمال فشار تازه ای 
را به ایران و محور مقاومــت آغاز کرده زیرا دنبال 
دستاورد جدیدی اســت. او اما جنگ را انتخاب 
نکرده و نمی تواند وارد جنگ با ایران شــود زیرا 

می داند این اقدام خطرناک است.

نــگــره
سخنگوی وزارت امور خارجه
 در پاسخ به »آرمان ملی«: 

تهدید را با تهدید پاسخ می دهیم
  مشاوران ترامپ الی کتاب قانون را هم باز نکرده اند

  هدف قرار دادن مراکز فرهنگی مصداق
 »جنایت جنگی« است

آرمان ملی- محمدحسـین لطف الهی: شـهادت 
سـردار سـلیمانی و هراس آمریکایی ها از واکنش احتمالی 
ایران، سـبب شـده تا سـران کاخ سفید پیش دسـتی کرده 
و با تهدید دولـت ایران از واکنش شـدیدتر در صـورت اقدام 
نظامی سخن بگویند. در همین راسـتا صبح روز یکشنبه، 
دونالـد ترامپ طـی رشـته توئیتـی ایـران را به هـدف قرار 
دادن »5۲ مرکـز از جملـه مراکـز فرهنگـی« تهدیـد کرد. 
رئیس جمهور آمریکا نوشـت: »ایران جسـورانه درباره هدف 
گرفتن برخـی از عناصر آمریکایی به دلیل پاکسـازی یکی 
از تروریسـت هایی کـه عـالوه بـر کشـتن صدهـا معترض 
ایرانی و شـمار بسـیار دیگر یک آمریکایی را کشته و تعداد 
زیـادی را زخمـی کـرده  اسـت، صحبـت می کند. )سـردار 
سـلیمانی( درحـال حمله به سـفارت مـا بـوده و در تدارک 
حمـالت دیگر به سـایر نقـاط بـود. ایـران سال هاسـت که 
چیزی جـز دردسـر نبـوده اسـت. این یک هشـدار اسـت، 
اگـر ایـران بـه آمریکایی ها یـا مواضـع آمریکا حملـه کند، 
5۲ موضع ایـران )به نشـانه 5۲ آمریکایی که سـال ها پیش 
ایران گروگان گرفـت( را در نظـر گرفته ایم. این نقـاط دارای 
ارزش و اهمیت باالیی برای ایران و فرهنگ ایرانی هسـتند. 
بـه ایـن اهـداف و خـود ایـران، سـریعا و بـه شـدت حمله 
خواهد شـد. آمریـکا دیگـر هیـچ تهدیـدی را برنمی تابد«. 
این اظهار نظـر واکنش شـدیدی را در بین مقامـات ایرانی 
در پی داشـت و در اولین اقدام، وزیر امـور خارجه جمهوری 
اسـالمی ایران مشـاوران ترامپ را افـرادی خوانـد که حتی 
»یکبـار نیـز کتـاب قانـون را بـاز نکرده انـد«. محمدجواد 
ظریـف نوشـت: »آن هایی کـه خـود را به شـکل دیپلمات 
درآورده انـد و آنهایـی که به صورت بی شـرمانه نشسـته اند 
تا اهداف فرهنگـی و غیرنظامی ایـران را شناسـایی کنند، 
حتی زحمـت بازکردن فرهنـگ لغـات حقوقی را بـه خود 
نداده انـد«. وزیـر خارجـه ایـران تصریـح کـرد کـه »هنجار 
بنیادین« بـه هنجارهای مقـرر در حقوق بین الملل اشـاره 
دارد یعنـی خطوط قرمـز بین المللـی که یک »نـه بزرگ« 
بـه رفتارهـای دولـت آمریکاسـت. پـس از این اظهـار نظر 
وزیـر امـور خارجـه، سـفیر سـوئیس در تهـران بـه عنوان 
حافـظ منافـع آمریـکا بـه وزارت امـور خارجه احضار شـد. 
طی ایـن احضـار، معـاون سیاسـی وزارت خارجـه اعتراض 
شـدید جمهوری اسـالمی را به او ابالغ کرد. معاون سیاسی 
وزیر امـور خارجـه کشـورمان خاطرنشـان کـرد: »اظهارات 
خصمانه، تهدیدآمیز و غیرهنجـاري رئیس جمهور آمریکا 
به هیچ وجه قابل پذیرش نیسـت و در نقض کامل قوانین 
بین الملـل قـرار دارد«. او با اشـاره به تهدیـد رئیس جمهور 
آمریـکا به حملـه مراکـز فرهنگـی گفت چنیـن تهدیدی 
یادآور هجوم قوم مغـول و یا اقدامات گروه هاي تروریسـتی 
و جنایتـکار در تخریب اماکن فرهنگی و تاریخی اسـت که 
طبق قواعـد و قوانیـن بین المللی مصـداق بـارز »جنایت 
جنگـی« محسـوب می شـود. سـخنگوی وزارت امـور 
خارجه نیـز در پاسـخ به سـؤال »آرمـان ملی« ضمـن ابراز 
تأسـف از ایـن تهدیـد خطرنـاک اعـالم کـرد: »مـن واقعـاً 
متأسـفم در جهانـی زندگـی می کنیم کـه رئیس جمهور 
یکـی از قدرتمندتریـن کشـورهای دنیـا متوجـه نیسـت 
که حملـه بـه مراکـز فرهنگـی جنایت جنگی محسـوب 
می شـود«. سـیدعباس موسـوی افزود: »مشـاورانی که به 
رئیس جمهـور آمریـکا چنیـن مشـاوره هایی می دهنـد تا 
آقـای ترامـپ بخواهـد چنین تهدیـدی را بـر زبان بیـاورد، 
مطمئنا الی کتاب قانـون را باز نکرده اند و چیـزی از حقوق 
بین الملل نمی دانند«. موسـوی همچنین تأکید کرد: »ما 
تهدید را بـا تهدید پاسـخ خواهیـم داد و اجـازه نمی دهیم 
که این تهدیدات عملی شـود؛ چـرا که جمهوری اسـالمی 
دسـت بسـته نیسـت. توصیـه می کنیـم رئیس جمهور 
آمریـکا دسـت از ایـن تهدیـدات بـردارد و شـرایط را بدتـر 
نکنـد«. اهـم اظهـارات سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در 
نشسـت خبری روز یکشـنبه 15 دی به شـرح زیر اسـت. 

  سـفر وزیر خارجه قطر از چند روز قبـل برنامه ریزی 
شـده بود. ایشـان منتظر بودند که اگر این سـفر از سوی ما 
کنسـل می شـود، سـفر خود به تهـران را لغو کننـد که ما 
نکردیم. محـور گفت وگو بـا وزیر امـور خارجه قطـر و همه 
گفت وگوهـای دکتـر ظریف بـا مقامـات کشـورهای دیگر، 
تشـریح شـرایط منطقه ای پس از این حادثه ناگـوار بود که 
وزیر خارجـه اعالم کرد یـک مقام رسـمی نظامی ایـران در 
خاک کشـور ثالـث و یک مقـام رسـمی نظامـی عراقی در 
خاک خود توسـط نیروهای تروریسـت آمریکا مـورد هدف 
قرار گرفتند. ایشـان تاکیـد کردند این اقدام ضمن خدشـه 
وارد کردن به تمامیت ارضی عراق، اسـتقالل و امنیت ملی 
این کشـور؛ اقدامـی خطرنـاک و حماقت گونه  بوده اسـت. 
   حمایـت اروپایی هـا از یـک گـروه تروریسـتی 
شناسـنامه دار که دستشـان بـه خون هـزاران نفر آغشـته 
اسـت و کمکـی کـه همیـن گروهـک نفرت آمیز بـه رژیم 
بعـث عـراق در سـرکوب مـردم خـود انجـام داد، فرامـوش 
نمی کنیـم. ژسـت اروپایی ها کـه بـرای خوشـایند آمریکا 
اسـت را نمی پذیریم. آنها باید واقعیت ها را پذیرفته و سـره 

را از ناسـره بشناسـند. 
    پیـش از ایـن رئیس جمهـور و وزیـر امورخارجـه 

عنـوان کـرده  بودنـد کـه اگـر همـه تحریم 
های هسـته ای آمریـکا برداشـته شـود امـکان مذاکره 
در قالـب 1+5 وجـود دارد. بـا اتفاقی کـه افتاده این شـرط 
برداشـته نشـده و این گزینه همچنان روی میز ایران اسـت 
اما بعد از تسـویه حسـاب. آن چه که در ایـن زمینه مطرح 
شده اسـت خواسـته منطقی در خصوص مناسـبات ایران 
بـا آمریـکا و بحـث برجـام اسـت کـه در واقع پیش شـرط 
نیسـت، بلکـه یـک خواسـته منطقـی اسـت و بـه قـوت 

خـود باقی اسـت. 
   تـرور سـردار سـلیمانی از سـوی آمریکایی هـا 
تروریسـم دولتـی اسـت.  وزیـر امـور خارجـه در طـی دو 
روز گذشـته بـا تعـدادی از مقامـات دیگـر کشـورها رایزنی 
کرده انـد و در جریـان ایـن رایزنی هـا بـه تبییـن آخریـن 
تحـوالت بعـد از وقـوع ایـن اتفـاق ناگـوار پرداخته انـد و 
همانطـور که پیـش از این گفتـم در ایـن رایزنی هـا تاکید 
بـر ایـن شـده اسـت کـه عواقـب ایـن موضـوع متوجـه 

آمریکایی هاسـت. 
   در ارتباط بـا جزئیات پیـام آمریکایی ها به ایـران از 
طریق سـوئیس از بیان جزئیات این پیام معـذورم ولی این 
پیام نامـه ای بـود از طرف وزیـر خارجـه آمریکا که خـارج از 
روال دیپلماتیک و تشـریفات دیپلماتیک و بی ادبانه بود و 
ما هم در بعـد از ظهر روز جمعه در جلسـه سـوم اضطراری 
که داشـتیم نامه را بررسـی کردیم و پاسـخی که شایسته 
مقامات آمریکایی بود در سـطح پایین تر از حـد تصور آنها 

به آنهـا ارائـه کردیم.

 اکثریت پارلمان عراق در جلسـه رای گیری خود با 
طرح خروج نیروهـای آمریکایی از عـراق موافقت کرد. 
پارلمان عراق در جلسـه رای گیری عصر روز یکشنبه، 
طـرح اخـراج نیروهـای آمریکایـی از عـراق را تصویب 
کرد. نخسـت وزیر دولـت پیشـبرد امور عـراق هم در 
جلسـه رای گیـری پارلمان این کشـور بـرای تصویب 
طرح اخـراج نیروهای خارجی از کشـورش، خواسـتار 
خروج فوری نیروهـای آمریکایی از عراق شـد و گفت : 
منفعت عـراق و آمریـکا ایجاب می کند کـه نیروهای 

خارجـی عـراق را تـرک کننـد. عـادل عبدالمهـدی 
تاکید کـرد که حضـور نیروهـای آمریکایـی در عراق 
بر مبنـای مبارزه با داعـش و آمـوزش نیروهای عراقی 
اسـت. وی گفت که نوع نگاه آمریکا به عـراق در رابطه 
بـا سیاسـت هایش در قبـال ایـران، محکوم اسـت. با 
بسـیاری از سیاسـت های آمریکا در قبال عراق موافق 
نیستیم. نخست وزیر دولت پیشـبرد امور عراق افزود: 
آمریکا بابـت هدف قرار دادن مراکز الحشـد الشـعبی 
در القائـم عـذر خواهـی نکـرد. وی گفـت: ایـران بـا 

تروریسـم مبارزه و از نیروهای امنیتـی عراق حمایت 
کرد. الحشـد الشـعبی بخشـی از سیسـتم امنیتی 
عـراق اسـت. نماینـدگان پارلمـان عـراق همچنیـن 
لحظاتی قبل از آغاز جلسـه رای گیری بـرای تصویب 
طرح اخراج نیروهای خارجی از این کشـور، شعار مرگ 
بر آمریـکا و مرگ بر رژیم صهیونیسـتی سـر داده اند. 
به گـزارش السـومریه نیـوز،  نماینـدگان عراقی قبل 
از جلسـه رای گیـری ، شـعار  ضد آمریـکای »کال کال 
امیرکا.. بغداد حره حـره .. امیرکا اطلعی بـره« )آمریکا 

برو بیـرون و عـراق آزاد اسـت( سـر دادنـد. نمایندگان 
خواهان خروج نیروهای آمریکایـی از عراق، همچنین 
فریاد » کال کال یا صهیـون - کال کال امریکا- نعم نعم 
للعراق - نعم نعم للشـهداء« سـر دادند. مقتدی صدر 
هم روز یکشـنبه خواسـتار تعطیلی سـفارت آمریکا 
در بغـداد و لغو توافـق امنیتی بـا آمریکا شـد. وی که 
طی نامه ای به پارلمـان عراق این درخواسـت را مطرح 
کـرده همچنیـن خواسـتار ایجـاد محـور مقاومـت 

جهانی شـد.

پارلمـان تونـس روز جمعه )دهـم ژانویه( جلسـه عمومی برای 
بررسـی رای اعتماد به دولت حبیب الجملی، نخسـت وزیر مکلف 
تونـس را برگـزار می کنـد. به گـزارش پایـگاه روسـیا الیوم، راشـد 
الغنوشـی، رئیـس پارلمـان تونـس پـس از نشسـتی اعـالم کرد 
نهایتا تصمیم گرفته شـد جلسـه عمومی روز جمعه )۲۰ دی ماه( 
برگزار شـود. الغنوشـی تصریح کرد: برگـزاری این نشسـت که قرار 
بود سه شـنبه برگزار شـود، بـه روز جمعه موکول شـده اسـت. این 
نشسـت در راسـتای فراهم کردن فرصتی برای این فراکسـیون ها 
جهـت گفت وگـو، بررسـی و برگـزاری رایزنی هـای بیشـتر جهت 
توافق  برای بـه رای  گذاشـتن دولت جدیـد برگزار می شـود. وی در 
خصـوص امکان تغییـر اعضـای دولت جدیـد هم گفت تـا زمانی 
که لیسـت ارائه نشـده باشـد این امکان وجـود دارد. دولت حبیب 
الجملی برای کسـب رای اعتماد بـه 1۰۹ رای مثبـت نمایندگان از 

مجموع ۲1۷ کرسـی پارلمـان تونس نیـاز دارد. 

رهبـر سوسیالیسـت اسـپانیا )یکشـنبه( در دور نخسـت  
رای گیـری نتوانسـت نظـر پارلمـان کشـورش را بـرای تصدی 
پسـت نخسـت وزیری جلـب کنـد، امـا امیـد او بـه دور دوم 
رای گیری اسـت که هفتـم ژانویـه )1۷ دی( برگزار می شـود. به 
گزارش خبرگـزاری رویتـرز، پدرو سـانچز، رهبر سوسیالیسـت 
اسـپانیا دو روز دیگـر هم بـرای جلب نظـر پارلمان کشـورش و 
تصدی پسـت نخسـت وزیری به منظور خارج کردن اسـپانیا از 
هشـت ماه بن بسـت سیاسـی تالش خواهـد کرد. سـانچز که 
از زمـان انتخابات های مـاه آوریـل و نوامبر نخسـت وزیر موقت 
بوده اسـت، نتوانسـت در دور اول رای گیری نتایـج مطلوبی به 
دسـت آورد. او به اکثریت قاطـع دسـت کم 1۷۶ رای در پارلمان 
اسـپانیا بـا ۳5۰ کرسـی نیـاز دارد تا در پسـت نخسـت وزیری 
تایید شـود. او در این رای گیری موفق عمل نکرد و پیشـتر هم 

انتظـار آن می رفـت. 

اولین تالش پدرو سانچز برای 
نخست وزیری اسپانیا ناکام ماند

رای اعتماد به دولت جدید تونس، 
جمعه در پارلمان

استعفای عبدالقادر بن صالح
 از ریاست پارلمان الجزایر

رئیس جمهــور موقــت الجزایر اســتعفای خــود را از 
ریاســت پارلمان تقدیم کرد. روزنامه رای الیوم نوشت، نهاد 
ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کرد، 
عبدالمجیــد تبون، رئیس جمهــوری این کشــور پیامی از 
عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهــوری موقت الجزایر و رئیس 
پارلمان این کشــور دریافت کرد که در آن اعــالم کرده بود 
برای کناره گیری از ســمت ریاســت پارلمان آماده است. در 
پی اســتعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر، 
پارلمان این کشور نهم آوریل طبق ماده 1۰۲ قانون اساسی 
بن صالح را به مدت ۹۰ روز به عنوان رئیس جمهوری موقت 
انتخاب کرد. طبق قانون اساسی الجزایر بن صالح پس از پایان 
دوره انتقالی به پست خود به عنوان رئیس پارلمان بازمی گردد. 
همچنین کابینه دولت جدید الجزایر از روز شنبه فعالیت خود 

را آغاز کرد.

سید حسن نصرا...: 
شهادت سردار سلیمانی آغاز تاریخ جدید خاورمیانه است

نخسـت وزیر دولت پیشـبرد امور عراق در جلسه 
رای گیـری پارلمـان این کشـور بـرای تصویـب طرح 
اخـراج نیروهـای خارجـی از کشـورش، خواسـتار 
خروج فـوری نیروهای آمریکایـی از عراق شـد. عادل 
عبدالمهدی دیروز برای شـرکت در جلسه رای گیری 
نمایندگان عراقـی در خصوص طرح اخـراج نیروهای 
خارجـی، وارد مقر پارلمان شـد. وی خواسـتار خروج 
نیروهـای آمریکایـی از عراق شـد و گفـت:  »منفعت 
عراق و آمریکا ایجـاب می کند کـه نیروهای خارجی 

عراق را ترک کنند«.نخسـت وزیر دولت پیشبرد امور 
عـراق گفـت کـه »آمریکا بـه ما گفـت که اسـرائیل 
انبارهای تسلیحاتی الحشد الشـعبی را در تابستان 
گذشـته، بمبـاران کـرده بود«.نخسـت وزیر دولـت 
پیشـبرد امـور عـراق در جلسـه رای گیـری پارلمان 
افزود: »آمریـکا و ایران با تروریسـم مبـارزه و از نیروی 

مسلح عراق حمایت کردند«.وی تصریح کرد: »عصر 
روز تـرور بـا سـردار سـلیمانی قـرار مالقات داشـتم 
تـا وی پاسـخ دولت ایـران بـه نامـه سـعودی ها را به 
دسـت من برسـاند«.عادل عبدالمهـدی تاکید کرد 
که حضـور نیروهـای آمریکایـی در عراق بـر مبنای 
مبارزه بـا داعـش و آمـوزش نیروهـای عراقی اسـت. 

وی تاکید کرد که نوع نـگاه آمریکا به عـراق در رابطه 
با سیاسـت هایش در قبـال ایـران، محکوم اسـت. با 
بسیاری از سیاسـت های آمریکا در قبال عراق موافق 
نیسـتیم. نخسـت وزیر دولـت پیشـبرد امـور عراق 
افـزود: آمریـکا بابت هـدف قـرار دادن مراکز الحشـد 
الشـعبی در القائـم عـذر خواهـی نکـرد. وی گفـت: 
»ایران با تروریسـم مبارزه و از نیروهای امنیتی عراق 
حمایت کرد. الحشـد الشـعبی بخشـی از سیستم 

امنیتـی عراق اسـت«.

توضیحات عادل عبدالمهدی:
سردار سلیمانی چرا به عراق رفته بود؟

     به دنبال تصویب در پارلمان ملي با اکثریت آرا  

       اخراج آمريكايی ها از عراق كليد خورد  
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گوشی قاپان  شرق  تهران  به  دام  افتادند
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری ۲ سارق 
گوشی قاپ با ۵۵ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ کارآگاه مرتضی 
نثاری رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت گفت: نوزدهم 
مهرماه سالجاری پرونده ای با موضوع سرقت گوشی تلفن همراه به 
شیوه قاپیدن به دادخواهی خانمی جوان برای رسیدگی تخصصی 
از کالنتری ۱۲۶ تهرانپارس به این یگان ارجاع شد. وی بیان داشت: 
شاکی با حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی اعالم داشت که روز 
هجدهم دیماه در حال عبور از بلوار شاهد بودم که دو موتورسوار 
جوان با یک دستگاه موتورسیکلت قرمزرنگ، گوشی تلفن همراهم را 
سرقت و از محل متواری شدند. این مقام انتظامی تصریح کرد: پرونده 
در اختیار تیمی از کاراگاهان مبارزه با قاپ زنی پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی قرار گرفت. در گام اول تحقیقات، کارآگاهان با مراجعه به محل 

سرقت، تصاویری از سارقان به دست آوردند و هویت و مخفیگاه آنان 
شناسایی نشد تا اینکه تلفن همراه سرقتی توسط فردی روشن شد 
و به دست آمد که روشن کننده تلفن همراه خانمی است که به علت 
کالهبرداری در زندان شهرری بازداشت است. نثاری با اشاره به 
اینکه در گام تحقیقات پلیسی، مشخص شد که فرزند این خانم 
به نام »یاشار« ۲۱ساله است، افزود: با هماهنگی بازپرس شعبه 
اول دادسرای ناحیه ۱۵ تهران مادر »یاشار« از زندان احضار و تایید 
کرد که در تصاویر به دست آمده یکی از سارقان پسرش است. رئیس 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: در مرحله بعدی 
تحقیقات کارآگاهان مخفیگاه »یاشار« در خانی آبادنو شناسایی 
و در نهایت با هماهنگی های قضائی و در بیست وهفتم آذرماه در 
مخفیگاهش دستگیر شد. نثاری در ادامه افزود: با انتقال »یاشار« به 

پایگاه چهارم وی عالوه بر سرقت گوشی ارتکابی به ۵۵ فقره سرقت 
با همکاری همدستش اعتراف کرد. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
متهم دوم پرونده به نام »سامان« نیز در سوم دیماه دستگیر شد، گفت: 
هر دو متهم اظهار داشتند که پس از سرقت گوشی ها را به صورت 
دستفروشی می فروختیم. نثاری گفت: با توجه به محدوده زمانی 
و مکانی اعترافات متهمان و بررسی تردد آنها در ساعات شبانه روز 
از طریق روش های پلیسی، تعداد زیادی از مالباختگان شناسایی و 
به پایگاه چهارم دعوت شدند و پس از مواجهه حضوری با متهمان، 
تعداد ۲۳ تن از مالباختگان متهمان را به عنوان سارقان گوشی هایشان 
شناسایی کردند که برای احقاق حق و سیر مراحل قانونی به دادسرا 
معرفی شدند. وی افزود: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مقام 

قضائی روانه زندان شدند.

کـوتـاه حوادثی
کشف  210 کیلو  تریاک  

فرمانـده انتظامی اسـتان گلسـتان از کشـف ۲۱0کیلو 
تریـاک طـی یـک عملیـات موفقیت آمیـز پلیسـی در 
شهرسـتان گرگان خبر داد. سـردار روح االمین قاسـمی، در 
تشـریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه بـا موادمخدر 
اسـتان پـس از یکسـری اقدامـات اطالعاتی و بررسـی های 
تخصصـی موفـق بـه شناسـایی یکـی از سـوداگران مـرگ 
شـدند. فرمانـده انتظامـی گلسـتان بـا بیـان اینکـه متهـم 
قصد داشـت مواد افیونـی را از جنوب کشـور به اسـتان وارد 
کنـد، تصریح کـرد: بـا رصد دقیـق مامـوران، خـودرو متهم 
بالفاصلـه پـس از ورود بـه اسـتان شناسـایی و پـس از یـک 
تعقیب و گریز کوتاه پلیسـی متوقف و در بازرسـی از آن ۲۱0 
کیلو تریاک کشـف شـد. این مقـام ارشـد انتظامی با اشـاره 
بـه دسـتگیری یـک قاچاقچـی در ایـن عملیـات و معرفـی 
وی بـه مراجـع قضائـی، خاطرنشـان کـرد: پلیس گلسـتان 
بـرای دفـاع از امنیـت و آرامـش مـردم شـبانه روز در نقـاط 
مختلـف حضور فعـال داشـته و اجازه جـوالن بـه مجرمان و 

قاچاقچیـان نخواهـد داد.

سرقت  لوازم  داخل خودرو 
رئیس کالنتری ۱۵۹ بی سـیم از دستگیری سـارق لوازم 
داخل خـودرو با تیرانـدازی ماموران در خیابان بی سـیم خبر 
داد. عسـگر فوالدونـد رئیس رئیـس کالنتری ۱۵۹ بی سـیم 
گفت: سـاعت ۲۲ پنجشـنبه ۱۲ دی ماه سـالجاری ماموران 
گشت کالنتری برای پیشـگیری از سـرقت در حال گشتزنی 
در خیابان بی سـیم بودند که بـه خودروی پراید سـفیدرنگی 
مشـکوک می شـوند. وی بیـان داشـت: مامـوران بـا اعـالم 
شـماره پالک خـودروی مـرد مرمـوز متوجه سـرقتی بودن 
آن می شـوند و در ایـن مرحلـه دسـتور ایسـت بـرای راننده 
خـودرو صـادر می کنند. این مقـام پلیسـی ادامـه داد: راننده 
خـودرو بدون توجه به دسـتور ایسـت پلیس به سـرعت خود 
افزوده و سـعی بر فرار داشـت که ماموران بـرای جلوگیری از 
ورود خسـارت مالـی و جانی یک تیـر هوایی شـلیک و موفق 
بـه متوقـف کـردن خـودروی سـارق ۳0 سـاله می شـوند. 
رئیس کالنتری ۱۵۹ بی سـیم گفـت: ماموران در بازرسـی از 
خودروی سـارق جوان لوازم صوتی سـرقتی، لـوازم لوکس و 
باتری ماشـین سـرقتی به دسـت آوردند که متهم به سـرقت 
اموال کشـف شـده اعتراف کرد. وی افـزود: متهم برای سـیر 

مراحـل قانونی بـه مرجـع قضائی معرفی شـد.

کشف  بطری های  حاوی  تریاک 
فرمانده پلیـس راه آهن کشـور از دسـتگیری یک متهم 
زن و کشـف بیش از ۲۱ کیلو تریاک از وی در راه آهن مشـهد 
خبـر داد. سـرهنگ حشـمت ا... ملکـی در تشـریح جزئیات 
این خبـر اظهارکرد: در راسـتای مبـارزه با قاچاقچیـان مواد 
مخدر و سـوداگران مـرگ، عوامـل انتظامی پلیـس راه آهن 
خراسـان رضوی در قسـمت درب خروجی ایسـتگاه راه آهن 
مشـهد، حین کنترل مسـافران قطـار بندرعباس مشـهد به 
یک خانم با هویت معلوم مشـکوک شـدند. وی ادامـه داد: با 
هدایت نامبرده بـه مقر انتظامی و در بازرسـی بـه عمل آمده 
از داخل چمدان و بـار همراه وی ۳۵ عدد بطری پالسـتیکی 
حاوی مواد مخدر از نـوع تریاک به وزن ۲۱ کیلـو و ۷۶0 گرم 
که به صورت ماهرانه ای جاسـازی شـده بود، کشـف شـد. به 
گزارش پایگاه خبـری پلیس، فرمانده پلیس راه آهن کشـور 
با اعـالم اینکـه در ایـن خصـوص پرونـده قضائی تشـکیل و 
متهمه به همـراه مـواد مخدر مکشـوفه تحویـل اداره مبارزه 
بـا مـواد مخـدر اسـتان خراسـان رضوی شـد، خاطرنشـان 
کـرد: کارکنـان ایـن فرماندهی بـا جدیـت و پشـتکار اجازه 

هیچ گونـه فعالیتی را بـه سـوداگران مرگ نخواهنـد داد.

اعتراف  سارق  داخل  خودرو 
رئیس پلیـس آگاهي فرماندهي انتظامي اسـتان اصفهان 
از دسـتگیري یک سـارق داخل خودرو با اشـرافیت اطالعاتي 
کارآگاهان این پلیـس و اعتـراف وي به ۲۵ فقره سـرقت خبر 
داد. سـرهنگ حسـین ترکیان اظهارداشـت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با سـرقت پایگاه شـرق پلیـس آگاهي اسـتان اصفهان 
با رصـد اطالعاتـي و به کارگیـري یکسـري اقدامات پلیسـي 
ویـژه موفق بـه شناسـایي یکـي از سـارقان محتویـات داخل 
خودروي شهروندان شدند. وي افزود: سـرانجام ماموران طي 
هماهنگـي با مقـام قضائـي در یک عملیـات دقیـق و ضربتی 
ایـن سـارق را در مخفیگاهـش دسـتگیر کردنـد. سـرهنگ 
ترکیـان تصریـح کـرد: متهـم در بازجویی هـای تخصصی به 
عمل آمده بـه ۲۵ فقره سـرقت محتویات داخـل خودروهاي 
شـهروندان کـه در حاشـیه خیابان هـاي خلـوت پارک شـده 
بودند، اعتـراف کـرد و انگیـزه خـود از ایـن عمـل مجرمانه را 
تامیـن هزینه مـواد مصرفـي خود عنـوان کرد. رئیـس پلیس 
آگاهي فرماندهـي انتظامـي اسـتان اصفهان گفـت: بهترین 
راه پیشـگیري از وقـوع سـرقت هاي داخـل خـودرو توجـه 
شـهروندان بـه رعایـت اصـول ایمنـي در نگهـداري امـوال و 
دارایي خـود اسـت و در این خصـوص پلیس توصیـه مي کند 
شـهروندان از قـراردادن اشـیاي گرانبهـا در داخـل خـودرو 
هنـگام تـرک آن خـودداري کـرده و حتما خـودروي خـود را 
به تجهیـزات ایمني و ضدسـرقت نظیر دزدگیـر مجهز کنید.
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سـرهنگ نجفی از انهـدام بانـد ۹نفره سـارقان 
منـزل در تهـران و کـرج خبـر داد و گفـت: ایـن 
سـارقان بـه ۲0 فقـره سـرقت منـزل بـه ارزش ۱0 
میلیـارد ریـال اعتـراف کردنـد. سـرهنگ کارآگاه 
احمد نجفـی معـاون مبارزه بـا سـرقت های خاص 
پلیس آگاهی پایتخت گفت: در اواسـط سـالجاری 
پرونده هـای مشـابهی مبنـی بـر سـرقت منـزل 
بـه اداره هفدهـم پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ 
ارسـال شـد. وی بیـان داشـت: در اظهارات مشـابه 
مالباختـگان و بررسـی اولیـه پرونده هـا مشـخص 
شـد سـارقان از طریـق بالکـن طبقـات اول یـا دوم 
بـا تخریـب درب بالکـن وارد آپارتمـان شـده و 
پس از سـرقت طالجـات و لـوازم بـا ارزش، از محل 
گریخته انـد. نجفی بیـان کـرد: کارآگاهـان در گام 

نخسـت از تحقیقـات خـود متوجه شـدند سـرقت 
توسـط مجرمـان حرفـه ای انجـام صـورت گرفتـه 
اسـت که با انجـام اقدامات ویژه پلیسـی و بررسـی 
سـوابق مجرمان حرفه ای سـابقه دار یکی از سارقان 
بنام »شـاپور« ۳۵ سـاله شناسـایی و مشخص شد 
کـه وی اخیرا بـا تشـکیل باندی بـا همکاری سـایر 
همدسـتانش مشـغول سـرقت هسـتند. معـاون 
مبـارزه بـا سـرقت های خـاص پلیـس آگاهـی 
پایتخت عنوان کـرد: کارآگاهان با به دسـت آوردن 
سـرنخ های اولیـه و موفـق بـه شناسـایی مخفیگاه 
»شـاپور« در محـدوده خیابـان صفـا شـدند و بـا 
انعکاس موضوع به بازپرس شـعبه پنجم دادسـرای 
ناحیـه ۳۴ تهـران دسـتور دسـتگیری وی و سـایر 
همدسـتانش صـادر شـد. ایـن مقـام پلیسـی بـا 

اشـاره بـه اینکـه در بیسـت وچهارم آذرمـاه طـی 
یـک عملیـات پلیسـی »شـاپور« به همـراه چهـار 
تن دیگـر از همدسـتانش در همـان مخفیـگاه وی 
دسـتگیر شـدند، گفت: هر ۵ متهم برای تحقیقات 
تکمیلـی بـه اداره هفدهـم منتقـل شـدند. نجفـی 
در ادامـه گفـت: در تحقیقـات تخصصـی پلیـس، 
متهمـان اظهار داشـتند کـه سـرقت ها را بـه اتفاق 
۴ سـارق دیگـر در قالـب دو تیـم ۴ و ۵ نفـر انجـام 
داده انـد. وی تصریـح کـرد: به دنبـال اعترافـات 
متهمـان در چند عملیات پلیسـی، سـایر مخفیگاه 
اعضای بانـد نیـز در محـدوده خیابان ۱۷ شـهریور 
شناسـایی و در گام بعـدی هر ۴ متهم دیگـر پرونده 
دسـتگیر شـدند. نجفی با بیان اینکه متهمان به ۱۸ 
فقره سـرقت در محدوده مرکـز تهـران و ۲ فقره در 

شـهر کرج اعتـراف کردند، اضافـه کرد: سـارقان در 
ادامه گفتند: پس از سـرقت، امـوال را بین خودمان 
تقسـیم می کردیم و یا به افـرادی در تهـران یا کرج 
به قیمـت نازل تـری می فروختیـم. معـاون مبارزه 
با سـرقت های خـاص پلیـس آگاهی تهـران بزرگ 
با اعـالم این خبر گفـت: کارآگاهان تاکنـون ۱0 تن 
از مالباختگان را شناسـایی کرده اند و کارشناسـان 
ارزش تقریبـی اموال سـرقتی را بالغ بـر ۱0 میلیارد 
ریـال بـرآورد کرده اند.این مقـام انتظامـی گفت: با 
صدور قـرار قانونـی از سـوی بازپرس شـعبه پنجم 
دادسـرای ناحیـه ۳۴ تهـران متهمـان بـرای انجام 
تحقیقات تکمیلی و کشف سـایر جرایم احتمالی و 
شناسـایی دیگر مالباختگان در اختیـار کارآگاهان 
اداره هفدهـم پلیـس آگاهی تهران بزرگ هسـتند.

سال سوم
 شماره 632  

              انهدام  باند  ۹نفره  سارقان  منزل  در  تهران  و  کرج   

مرگ  پدر و پسر  به علت  گازگرفتگی  
پـدر و پسـری سـاکن روسـتای چهرقـان شهرسـتان کمیجـان به علـت 
گازگرفتگـی در پارکینـگ منزلشـان در حیـن تعمیر خـودرو، جان خـود را 
از دسـت دادنـد. براسـاس اعـالم پلیـس، سـرهنگ محمـود خلجـی معاون 
اجتماعی فرماندهـی انتظامی اسـتان مرکـزی در این باره گفت:  گزارشـی از 
فوت دو نفـر در روسـتای چهرقان شهرسـتان کمیجان به مرکـز فوریت های 
پلیس۱۱0 اعالم شـد و بالفاصلـه تیم های امـدادی و انتظامی برای بررسـی 
موضوع بـه محل اعزام شـدند. وی افزود: در بررسـی های مقدماتی مشـخص 
شـد در سـاعات پایانی شـب پـدری ۵0 سـاله به همـراه فرزند ۱۳ سـاله اش 
برای تعمیـر خودرو بـه داخل پارکینـگ منزلشـان می روند و به علت روشـن 
بودن خـودرو و انتشـار گاز در فضای بسـته هـر دو نفر جـان خود را از دسـت 
می دهنـد. این مقام انتظامـی اضافه کرد:  اجسـاد متوفیان برای سـیر مراحل 
قانونی با دسـتور قضائی به پزشـکی قانونی منتقل شـد و تحقیقـات تکمیلی 

در ایـن خصوص همچنـان ادامـه دارد.

ریزش  چاه  جان کارگر را گرفت
مردی ۴۶ سـاله در هنگام الیروبـی چاه آب در یکی از روسـتاهای شهرسـتان 
زرندیـه، براثـر ریـزش ناگهانی چـاه و مانـدن زیـر آوار، جـان سپرد.براسـاس 
اعالم پلیس، سـرهنگ محمود خلجی معـاون اجتماعـی فرماندهی انتظامی 
اسـتان مرکزی در تشـریح این خبر گفت: روز شـنبه با اعالم گزارشی به مرکز 
فوریت هـای پلیـس ۱۱0 مبنی بر فـوت مردی در پـی ریزش ناگهانـی چاه در 
یکی از باغ های روسـتایی در شهرسـتان زرندیه، بالفاصله واحدهای امدادی و 
انتظامی به محل اعزام شـدند. وی خاطرنشـان کرد: با حضور گشـت انتظامی 
کالنتـری ۱۱ شهرسـتان زرندیـه در محل حادثه مشـخص شـد کارگری ۴۶ 
سـاله در هنـگام الیروبـی چاهـی بـه عمـق ۱۱۴متـر، براثـر ریـزش ناگهانی 
چاه، جان خـود را از دسـت داده اسـت. ایـن مقام انتظامـی اظهارکرد: جسـد 
متوفی پـس از اخذ دسـتور مقام قضائی و تشـکیل پرونـده از سـوی نیروهای 
امدادی به سـردخانه انتقال داده شـد. سـرهنگ خلجـی در پایان بـا توصیه و 
هشـدار به شـهروندان از آنان خواسـت تـا همـواره با رعایـت نـکات ایمنی در 
هنـگام کارکـردن در مکان هـای پرخطـر، از وقوع چنیـن حوادث دلخراشـی 

پیشـگیری کنند.

پلمب  کارگاه  تولید  داروهای  تقلبی 
فرمانـده انتظامی اسـتان قزویـن از شناسـایی و پلمـب کارگاه تولیـد داروهای 
نیروزای تقلبی در شهرسـتان البرز خبر داد. سـردار مهدی حاجیان، در تشـریح 
این خبر گفـت: عوامـل انتظامـی شهرسـتان البرز بـا انجـام یکسـری اقدامات 
پلیسـی و کسـب خبر از منابـع اطالعاتـی، موفـق بـه شناسـایی کارگاه تولید و 
بسـته بندی داروهای تقلبی شـده و پس از هماهنگی با مقام قضائی، دستگیری 
عامالن و تعطیلی ایـن کارگاه کـه در داخل یک منزل مسـکونی دایر شـده بود، 
در دسـتور کار قـرار گرفت. وی افـزود: مامـوران پـس از اخذ مجوزهـای قانونی 
در یک عملیـات غافلگیرانـه وارد کارگاه شـده و مقادیـر قابل توجهـی داروهای 
تقلبی را کشـف کردنـد. فرمانـده انتظامـی اسـتان قزویـن ادامـه داد: از کارگاه 
مذکور ۷00 هـزار قرص نیروزا، ۲0 هزار شیشـه آمپـول، ۱۵ هزار آمپـول نیروزا 
در مارک هـای مختلـف، ۶0 لیتـر مایع اصلـی آمپول، ۳ دسـتگاه بسـته بندی و 
پلمب دارو و ۲ دسـتگاه کپسـول گاز و هوا کشف کردند. سـردار حاجیان با اشاره 
به اینکـه در این عملیـات یک متهـم دسـتگیر و تالش بـرای دسـتگیری دیگر 
افـراد مرتبط ادامـه دارد، بیان داشـت: پـس از تشـکیل پرونـده مقدماتی متهم 
به مراجـع قضائی معرفی شـد. این مقام ارشـد انتظامی از شـهروندان خواسـت 
در صورت اطـالع از فعالیـت افراد سـودجو در خصـوص تهیه و توزیـع داروهاي 

غیرمجاز مراتـب را از طریـق تلفن ۱۱0 بـه پلیس اطـالع دهند.

کالهبردار  ۹ میلیاردی  دستگیر  شد
فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران از شناسـایی و دسـتگیری کالهبردار 
۹ میلیـارد ریالی در شهرسـتان سـاری خبر داد. سـردار میرفیضـی فرمانده 
انتظامـی اسـتان مازنـدران گفـت: در پـی مراجعـه تعـدادی از شـهروندان 
بـه پلیـس آگاهی و طـرح شـکایت مبنـی بـر کالهبـرداری از آنان از سـوی 
فـردی بـه بهانـه خریـد و فـروش ملـک در سـاری، موضـوع در دسـتور کار 
پلیـس آگاهـی ایـن فرماندهـی قـرار گرفـت. وی تصریـح کـرد: بـا انجـام 
اقدامات پلیسـی و تحقیقات از مالباختـگان، کارآگاهان و کارشناسـان اداره 
جعـل و کالهبـرداری پلیـس آگاهـی اسـتان دریافتنـد، فـردی کالهبردار 
بـا سوءاسـتفاده از موقعیـت شـغلی و جلـب اعتمـاد مالباختـگان بـا ارائـه 
تسـهیالت بانکـی طـی ۲۴ فقـره وام به شـکات از طریـق یکـی از بانک های 
عامل در شهرسـتان های سـاری و قائمشـهر با وعـده خرید زمیـن مبالغ وام 
را از آنـان اخـذ و اقدام بـه کالهبـرداری از مالباختـگان کرده اسـت. فرمانده 
انتظامـی اسـتان مازنـدران بـا اشـاره بـه شناسـایی و دسـتگیری متهـم به 
کالهبـرداری از شناسـایی ۲۴ مالباختـه در ایـن پرونـده خبـر داد و افـزود: 
در ادامـه تحقیقات زمیـن مورد معاملـه در این پرونـده کالهبـرداری که در 
تصرف متهـم و فرد دیگری اسـت، شناسـایی و متهم پس از تشـکیل پرونده 
به مرجـع قضائی معرفی شـد. سـردار میرفیضی با هشـدار به شـهروندان به 
آنان توصیه کـرد: در انجام معامالت و خریـد و فروش ملک به مراکز رسـمی 
و مورد تایید سـازمان ثبت اسـناد و امالک مراجعـه کننـد و از پرداخت وجه 

بـدون اخـذ اسـناد و مـدارک تحویلی جـدا خـودداری کنند.

خـــــبــر

رئیس پایگاه هشـتم پلیـس امنیت عمومی 
پایتخت گفت: جاعالن مـدارک تحصیلی، ویزا 
و پایان خدمت در غرب تهران دسـتگیر شدند. 
سـرهنگ صـادق قره باقـری رئیـس پایـگاه 
هشـتم پلیس امنیـت عمومـی گفت: بـا طرح 
شـکایت یکـی از نهاد هـای دولتـی مبنـی بـر 
اینکه فردی بـا در دست داشـتن گواهی موقت 
پایـان تحصیـالت دوره پیش دانشـگاهی در 
خواسـت تایید اصالت مدرک مذکور را داشـته 
اسـت که در بررسـی صـورت گرفته مشـخص 
شـد مدرک مذکور جعلی و فاقد اصالت اسـت، 
بررسـی موضـوع به صـورت ویـژه در دسـتور 
کار مامـوران پایـگاه هشـتم پلیـس امنیـت 
عمومـی تهـران بـزرگ قـرار گرفـت. وی بیان 
کرد: با توجـه به حساسـیت موضـوع، ماموران 
پـس از انجـام تحقیقات فنـی دریافتنـد متهم 
بـدون اینکـه در جلسـات کالس های درسـی 
و امتحانـات شـرکت کنـد از طریق آشـنایی با 
یک جاعل مـدرک تحصیلی در قبـال پرداخت 
وجهـی مـدرک جعلـی پیش دانشـگاهی را 
تحویـل گرفتـه و بـرای تاییـد گواهی موقت به 

یـک از نهاد هـای دولتـی مراجعه کرده اسـت. 
این مقـام انتظامی بیان داشـت: مامـوران پس 
از تحقیقات تکمیلی از متهـم و انجام کار فنی و 
اطالعاتـی باند دو نفره جاعـل مدرک تحصیلی 
را در حوالی میدان صادقیه شناسـایی و در یک 
عملیات ضربتی هردو جاعل در مخفیگاهشان 
دسـتگیر و بـرای ادامـه تحقیقـات بـه پلیـس 
امنیت عمومی انتقال دادنـد. قره باقری تصریح 
کـرد: متهمـان پـس از روبـه رو شـدن بـا ادله و 
مسـتندات کافی به جرم خـود اعتـراف کرده و 
اظهارداشـتند کـه با اخـذ مبالغی بیـن ۵0 الی 
۱00 میلیـون ریـال از متقاضیـان برلـی آنهـا 
مـدرک تحصیلی و سـایر مـدارک جعلی صادر 
می کردند. رئیـس پایگاه هشـتم پلیس امنیت 
عمومـی پایتخت با اشـاره به اینکه در بازرسـی 
از مخفیـگاه متهمـان، تعـداد زیـادی مـدارک 
تحصیلی جعلـی اعم از  دانشـگاهی، تحصیلی، 
نظام وظیفه،  فنـی حرفـه ای و همچنین تعداد 
۸ عدد مهـر مربوط بـه نهاد های دولتی کشـف 
شـد، خاطرنشـان کرد: متهمان پس از تشکیل 

پرونـده به مرجـع قضائـی معرفی شـدند.

جاعالن  مدارک  تحصیلی  دستگیر  شدند
ز  ا گلبـرگ   ۱۴۷ کالنتـری  ئیـس  ر
دسـتگیری ۲سـارق لـوازم داخـل خـودرو 
در یـک تعقیـب و گریـز ۱۵ دقیقـه ای خبـر 
داد و گفـت: متهمـان بـه ۴0 فقـره سـرقت 
اعتـراف کردنـد. ابراهیم شـریفی مقدم رئیس 
کالنتـری ۱۴۷ گلبـرگ گفـت: سـاعت ۹ 
صبـح جمعـه سـیزدهم دی مـاه سـالجاری 
ماموران گشـت کالنتـری ۱۴۷ گلبـرگ برای 
پیشـگیری از سـرقت در خیابـان مهرنامـی 
منطقـه تهرانپـارس در حـال گشـتزنی بودند 
که بـه راننـده و سرنشـین خـودروی سـواری 
پرایـد، مشـکوک شـدند. وی افـزود: ۲ مـرد 
مرمـوز غافـل از اینکـه پلیـس در کمیـن آنهـا 
اسـت در خیابـان مهرنامـی از خـودرو پیـاده 
شـده و قصـد خم کـردن درب خـودروی پـژو 
۲0۶ را داشـتند کـه در ایـن صحنـه مامـوران 
بـرای دسـتگیری سـارقان وارد عمـل شـدند 
که ایـن ۲ سـارق به محـض مشـاهده ماموران 
سـوار بر خودرویشـان پـا به فـرار گذاشـته و از 
محـل متـواری می شـوند. شـریفی مقـدم بـا 
اشـاره به تعقیب و گریز ۱۵ دقیقه ای متهمان، 

گفت: سـارقان بـدون توجـه به دسـتور پلیس 
با سـرعت بـاال و حرکات مارپیچ سـعی بـر فرار 
از دسـت مامـوران را داشـتند کـه تیم گشـت 
کالنتـری پـس از ۱۵ دقیقـه تعقیب سـارقان 
موفـق بـه توقـف خودروی شـان شـده و هـر 
۲ سـارق جـوان را دسـتگیر می کننـد. ایـن 
مقـام پلیسـی افـزود: مامـوران در بررسـی از 
خـودروی ۲ سـارق ۲۵ و ۳0 سـاله تعـدادی 
لـوازم سـرقتی سـرقتی به دسـت آوردنـد و در 
ادامـه شـماره پـالک خـودروی آنها نیـز مورد 
بررسـی قـرار گرفـت کـه مشـخص شـد ایـن 
خـودرو چنـدی قبـل بـه سـرقت رفته اسـت. 
رئیـس کالنتـری ۱۴۷ گلبرگ گفت: سـارقان 
کـه هـر دو سـابقه دار و اعتیاد بـه مـواد مخدر 
شیشـه دارند به ۴0 فقره سـرقت لـوازم داخل 
خودرو در شـرق تهـران بـا همـکاری یکدیگر 
اعتـراف کردنـد. سـرهنگ شـریفی مقدم در 
پایان اظهارداشـت: شناسـایی مالباختگان در 
دسـتور کار ماموران قـرار دارد و متهمان برای 
سـیر مراحل قانونـی در اختیار مراجـع قضائی 

قـرار گرفته انـد.

دستگیری  سارقان  لوازم  داخل  خودرو 

بسمه تعالی
 معاونت فني و عمراني 

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري قم در نظر دارد  پروژه  ذيل را با مشخصات و شرايط کلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.

مبناي برآوردبرآورداولیه)ريال(عنوان پروژه
فهرست بهاء1398

حداقل رتبه 
مناقصه گر

مدت 
اجرا

مبلغ 
ضمانتنامه)ريال(

هزينه خريد 
اسناد)ريال(

تهیه و نصب فوندانسیون و پايه 
822 ,25,098,467روشنايي بوستان زائر

ابنیه و تأسیسات برقي و 
مکانیکي

رتبه5 تأسیسات و 
31,255,000,0002،510،000ماهتجهیزات يا رتبه 5 نیرو

شرايط: 
مبلغ هزینه خرید اسنادمناقصه مي بایست به شماره حساب ۴0۹۲۹۹۴۶0۷ بانک ملت به نام شهرداري قم واریز گردد)هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد مي باشد(

نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه هاي فوق یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي ذیل قابل ارائه می باشد:
۱-ضمانتنامه بانکي دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(

۲- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  ۱00۳00۴۳00۵۴ بانک شهر به نام شهرداري قم
۳-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف- ب-پ- ج- چ- ح(ماده۴آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴0۲/ت۵0۶۵۹ هـ  مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲

۴-مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم
ارائه گواهینامه صالحیت از سازمان  برنامه و بودجه کشور

-ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني پیمانکاري از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود مي باشد.

حداکثر مهلت خرید اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت تا ۱0 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم  مي باشد.
مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد.

پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مناقصه را خریداري نموده و با قید قبولی و بدون قید و شرط ،مهر و امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه مي گردد.
طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژهفاقد پیش پرداخت می باشد.

طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژهداراي تعدیل می باشد.
هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 

محل توزيع اسناد: 
حضوري: قم- بلوارامام موسی صدر-ساختمان شهرداری مرکز-  بلوک B -طبقه دوم-معاونت فني و عمراني شهرداري قم-اداره هماهنگي و برنامه ریزي امور عمراني-شماره تماس :0۲۵-۳۶۱0۴۵۸۵

غیر حضوري: مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداري قم به نشاني Peyman.Qom.ir  و خرید اسناد به صورت الکترونیکي
توجه: مناقصه گران محترم در صورت خرید اسناد مناقصه به صورت الکترونیکي از سامانه، باید یک نسخه از آن را چاپ نموده و با قید قبولي شرایط کارفرما ،تمامي صفحات آنرا مهر و امضا نموده و در داخل پاکات مربوطه قرار دهند.

- محل تحویل پاکات: قم- بلوارامام موسی صدر-ساختمان شهرداری مرکز-  بلوکA -طبقه ششم -  اداره حراست وامورمحرمانه
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 

نوبت دوم



آرمان ملـی: وضعیـت پرسـپولیس در آسـتانه 
نیم فصـل دوم لیگ جالب نیسـت. بازگشـت کالـدرون به 
پرسـپولیس با توجه به عدم دریافت مطالباتـش در هاله ای 
از ابهام است. روز گذشـته شـایعاتی در مورد بازگشت علی 

دایی به پرسـپولیس شـنیده شـد. 
 تهدید کالدرون

پنجشـنبه دو هفتـه قبـل )پنـج دی مـاه( باشـگاه 
پرسـپولیس بـه نقـل از محمـد حسـن انصاری فـرد اعالم 
کـرد قسـط دوم گابریـل کالـدرون، سـرمربی ایـن تیم به 
حسـابش در یکی از بانک های قطر واریز شـده است و چند 
روز بعـد از آن این پـول قابل برداشـت خواهد بـود، اما حاال 
از سـوی نزدیکان سـرمربی پرسـپولیس خبر رسیده است 
کـه مطالبـات مربـی آرژانتینی بـه حسـابش واریز نشـده 
اسـت. باشـگاه پرسـپولیس بابـت باقی مانـده قسـط اول 
کالـدرون بایـد حـدود ۱۱۲ هـزار دالر و همین طـور بابت 
مطالبـات دیگـرش مبلغـی بـه او پرداخـت می کـرد، اما با 
وجود تالش هـای فـراوان حـاال کالـدرون از عمـل نکردن 
باشـگاه به تعهداتـش گله مند اسـت و حتی در یک پسـت 
در اینسـتاگرام گفته اسـت: بعـد از یک هفته باشـگاه هنوز 
هیچ اقدامـی  انجام نـداده اسـت. دو روز به شـروع تمرینات 
باقی مانـده امـا متاسـفانه هنـوز هیـچ پیشـرفتی حاصل 
نشـده اسـت. سـرمربی آرژانتینی تیم فوتبال پرسپولیس 
با ارسـال نامـه ای بـه ایـن باشـگاه اعالم کـرد کـه به خاطر 
عمل نکـردن پرسپولیسـی ها بـه تعهدات شـان می توانـد 
قـراردادش را یکطرفه فسـخ کنـد. گابریـل کالـدرون بعد 
از آخریـن دیـدار پرسـپولیس برابـر نسـاجی مازنـدران 
ایـران را به مقصـد آرژانتیـن ترک کـرد تا تعطیالت سـال 
جدیـد  میـالدی را پشت سـر بگـذارد. او اکنـون از اینکـه 
باشـگاه نتوانسـته به تعهداتش عمـل کند بسـیار ناراحت 
اسـت. در همیـن رابطـه وکیل سوئیسـی ایـن مربـی اول 
ژانویـه »۱۱دی مـاه « با ارسـال نامه  ای رسـمی  به باشـگاه 
پرسـپولیس اعـالم کـرده ایـن باشـگاه بـه تعهـدات مالی 
خـود در قبال کالـدرون عمـل نکـرده و از این رو ایـن مربی 
می توانـد قـراردادش را یکطرفـه فسـخ کند. طبـق برنامه 
قرار اسـت پرسپولیسـی ها روز پنجشـنبه عازم قطر شوند 
تا اردویی ۱۲ روزه در دوحه داشـته باشـند. البته قرار بر این 
بود کالدرون در قطر به سـایر پرسپولیسـی محلق شود؛ اما 
حاال که نامه  تهدید فسـخ او به باشـگاه رسـیده است به نظر 
می رسـد اگر پرسپولیسـی ها نتواننـد تعهـدات مالی خود 

در قبـال او را اجرایی کنند و شـروطش را بپذیرند، کالدرون 
بـه قطـر نخواهـد رفت. 

  »دایی« در اول فصل   نخواست!
تیرمـاه گذشـته علـی دایـی در مـورد عـدم حضـور در 
کادر فنـی پرسـپولیس قبل از شـروع لیگ نوزدهـم توضیح 
داد.  سـرمربی و بازیکـن سـابق پرسـپولیس کـه در دو نوبت 
هدایت ایـن تیـم را عهده دار بـوده اسـت درباره بازگشـتش 
به این باشـگاه بـرای سـومین بار خاطرنشـان کـرد: »مدتی 
پیش یکی از دوسـتان که در پرسـپولیس جایگاهـی دارد در 
این زمینه که به پرسـپولیس بـروم با من صحبت کـرد؛ ولی 
همان زمـان ایـن مسـاله را رد کـردم. رفتن به پرسـپولیس 
همین طوری نیسـت و خیلـی چیزها به هـم ربـط دارد. اگر 
یک روز الزم باشـد در مـورد ایـن موضوع صحبـت می کنم. 
پرسـپولیس تیـم بزرگی اسـت و امیـدوارم بـا آمـدن مربی 
جدید موفـق باشـد و هوادارانش را خوشـحال کند. امسـال 
سـال سـختی اسـت و تیم هایی مثـل سـپاهان، اسـتقالل، 
تراکتـور، ذوب آهـن و ... هزینـه کرده انـد تـا نتیجـه بگیرند. 
علی دایـی ضمن اعـالم اینکـه شـناخت خوبـی از کالدرون 
سـرمربی جدیـد باشـگاه پرسـپولیس نـدارد تصریـح کرد: 
»شـناخت زیادی از ایـن مربی نـدارم. اطالعات مـن فقط به 
حضور این مربـی در تیم ملی عربسـتان مربوط می شـود که 
ظاهـرا نتایج خوبـی هم نگرفـت. به جـز این مـورد اطالعات 
کاملی ندارم. آقای گل جهـان در پایان راجع به شـایعاتی که  
آن روزهـا مبنـی برعدم اجـازه بـرای نشسـتن روی نیمکت 
تیم های لیگ برتـری درباره او شـنیده می شـود، تاکید کرد: 
»بعضـی چیزهـا و کارشـکنی ها کـه در این خصـوص گفته 
می شـود صحـت دارد و متاسـفانه در برخـی وزارتخانه هـا 
»بِده بسـتن هایی« وجود دارد که مانع از شـکل گیری خیلی 
از مسـائل می شـود. با تراکتور و فوالد صحبت کرده بودم که 
به یکباره غیب شـان زد. به حرف هـای حقی کـه زدم افتخار 
می کنم حتـی اگر از فوتبـال بیرون بمانـم. زندگی مـن از راه 
فوتبال نمی چرخد کـه بخواهم نگران آینده باشـم و اگر روی 
کارم تمرکز کنم بیشـتر موفق خواهم شـد. بعـد از چهارده، 
پانزده سـال کـه نیاز بـه اسـتراحت داشـتم، با خیـال راحت 
به مسـافرت رفتـم و ایـن مسـافرت خیلـی به من چسـبید 
چون اسـترس تیم بسـتن یا تماس گرفتن نداشـتم. آرامش 

زندگـی ام را از همه چیز بیشـتر دوسـت دارم.«
 دایی  سرمربی  ذوبی ها  نشد!

چهارشـنبه ۲7 آذرمـاه تاریخـی بـود کـه علیرضـا 

منصوریـان بـا ذوب آهـن قطـع همـکاری کـرد و دو روز 
بعـد این تیم بـا نتیجه 3-۱ برابر سـایپا شکسـت خـورد تا 
از همان ابتدا مدیران باشـگاه به دنبال جانشـین مناسـب 
برای سـرمربی سـابق خود باشـند. یکی از گزینه هـا برای 
هدایـت ذوبی ها علی دایی بود. سـرمربی سـابق سـایپا که 
در انتهـای لیـگ هجدهـم به دلیـل اختـالف بـا مدیریت 
باشـگاه از سـمت خود کنار رفـت و حاال مشـغول کارهای 
تجـاری خـود در پایتخت اسـت. به نظـر می رسـد او طبق 
روال همیشـه پیشـنهاد کار در خـارج از تهـران را رد کرده 
اسـت، اما شـرط جالبـی کـه او را از نیمکت ذوب آهـن دور 
کـرده این اسـت کـه مدیـران باالرتبـه ایـن باشـگاه برای 
انعقاد قـرارداد بـا دایـی بـه او پیشـنهاد داده اند تا قـرارداد 
مشـروط امضـا و در صـورت کسـب نتایج موردنظـر مدت 
آن افزایش پیـدا کنـد. موضوعی که مـورد موافقـت دایی 
قرار نگرفـت و مذاکرات در همـان ابتدا به بن بسـت خورد. 
روزگذشـته اما خبری منتشـر شـد مبنـی بر اینکـه علی 
دایی هدایت ذوب آهن را قبول کـرده، خبری که بالفاصله 
از سـوی آقـای گل فوتبـال جهـان رد شـد! علی دایـی در 
گفت وگو با ایسـنا درباره خبر توافقش با باشـگاه ذوب آهن 

اصفهان اظهارکـرد: از مدیـران باشـگاه ذوب آهن به خاطر 
پیشنهادشـان سپاسـگزارم، امـا مـن به خاطر مشـکالت 
شـخصی نمی توانـم از تهـران خـارج شـوم، نتوانسـتم 

پیشـنهاد آنهـا را بپذیرم.
 بازگشت به پرسپولیس؟

اتفاقـات اخیـر فوتبـال ایـران و باشـگاه پرسـپولیس 
می توانـد نشـانه ای باشـد بـرای تغییـر در کادرفنـی 
پرسـپولیس! تیم هـای تراکتـور، پرسـپولیس و اسـتقالل 
مربیـان خارجی بـا مبالغی بـاال اسـتخدام کردنـد. مربیان 
خارجی تراکتـور و اسـتقالل کـه در وسـط نیم فصـل اول 
عطای آن را به لقایش بخشـیدند و جدا شـدند اما کالدرون 
تا نیمـه لیـگ آمـد و بعـد از آن بـا باشـگاه پرسـپولیس به 
مشـکل خورد. در حالی کـه از نقـش وزیـر ورزش و جوانان 
در مـورد انتخـاب سـرمربی ایرانـی بـرای تیـم اسـتقالل 
صحبت هایـی مطـرح شـده به نظـر می رسـد سـرمربی 
آرژانتینـی پرسپولیسـی ها هـم بـه ایران بـاز نمی گـردد و 
مربـی ایرانی هدایـت پرسـپولیس را بر عهده می گیـرد. در 
این بیـن علـی دایـی به نظـر می رسـد نزدیکتریـن گزینه 

بـرای هدایـت پرسـپولیس اسـت. 

گفتوگو

آرمان ملـی: محمـد نـوازی 
کاپیتـان سـابق اسـتقالل معتقـد 
اسـت رفتـار اسـتراماچونی مربـی 
ایتالیایـی بـا اسـتقاللی ها خـوب 
نبود و همین باعث شـد آنهـا زمان زیـادی را از دسـت 
بدهند، امـا به هر حال انتخـاب مجیـدی می تواند تیم 

را بـه موفقیـت برسـاند.
 این روزها اسـتقالل شـرایط خوبـی ندارد 

در ایـن باره صحبـت کنید؟
درست اسـت که این تیم در ۲5 روز گذشته سرمربی 
نداشـت، امـا باالخـره ایـن تیم بـه سروسـامان رسـید و 
توانسـت مربی اش را مشـخص کنـد. این نشـان می دهد 

که تیـم کمی به سروسـامان رسـیده اسـت.
 رفتاری که اسـتراماچونی با اسـتقالل کرد، 

درسـت بود؟
بایـد قبـول کنیـم کـه او رفتـار خوبـی نداشـت او 
می توانسـت به مسـئوالن اسـتقالل اعالم کند که دنبال 
مربی باشـند، اما ایـن کار را نکـرد و یکماه همه را سـرکار 

گذاشـت کـه ایـن اصـال کار خوبـی نبود.
 حضـور مجیـدی چقـدر می توانـد در این 

مقطـع تاثیرگذار باشـد؟
به هر حـال مجیـدی در ایـن تیـم مربیگری کـرده و 
شـراط تیـم را می دانـد و همیـن باعـث می شـود بتوانـد 

کمـی حاشـیه های اسـتقالل را کنتـرل کند.
 چرا به شما پیشنهاد  نمی دهند؟

بـرای خـود مـن هـم سـوال اسـت چـرا 
هیچ وقت بـه ما اعتمـاد نمی شـود مـا می توانیم 
در اسـتقالل نتایج خوبی بگیریم یکبار هم شـده 
به مـا اعتماد کنیـد از کجا معلـوم مـا نتوانیم تیم 

را بـه موفقیـت برسـانیم.

محمد  نوازی:  
قبول کنیم که

 رفتار  »استرا« خوب نبود! 
15ورزش دوشنبه 
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     سـرمربی پیشـین تیم فوتبـال رئال مادرید معتقد اسـت فوتبال 
دیگـر اولویت گـرث بیـل در زندگی اش نیسـت. گرث بیل که تابسـتان 
اخیر بحث جدایـی اش از رئال مادرید مطرح بـود و حتی در مقطع پایانی 
نقل وانتقاالت شـایعه رفتنش به سـوپرلیگ چین برسـر زبان هـا افتاد، 
در نهایت در سـانتیاگو برنابئو مانـد. این بال ولـزی که در بین هـواداران 
ولزی محبوب نیسـت، این فصل نتوانسـته جایگاه ثابتـی در تیم تحت 
هدایـت زین الدیـن زیدان داشـته باشـد، هـر چنـد مصدومیـت وی از 
ناحیه کشـاله ران نیـز در این موضـوع بی تاثیر نبوده اسـت. مشـکالت 
بیـل از زمانی بیشـتر شـد کـه او پـس از صعـود تیم ملـی ولز بـه مرحله 
پایانی یـورو ۲0۲0 در حالی بـا پرچم ولز عکـس گرفت که روی آن سـه 
واژه »ولز، گلـف و مادریـد« دیده می شـد که به نظـر اولویت هایـش را با 
کنایه به هـواداران رئال نشـان داد. هواداران این تیم اسـپانیایی هم البته 
یک هفته پس از آن از خجالت بیل درآمدند و در بازی با رئال سوسـیه داد 
او را به هنگام تعویض شـدن هـو کردند. فابیلـو کاپلو که بین سـال های 
۱996 تا ۱997 و ۲006 تا ۲007 هدایت رئال مادرید را برعهده داشـت، 
در گفت وگـو بـا نشـریه »دیلی میـل« انگلیـس گفـت: بیـل بازیکنـی 
فوق العاده اسـت. نظـر من این اسـت کـه فوتبال دیگـر اولویـت بیل در 
زندگی اش نیسـت. از دید من گرث آشـفته به نظر می رسد. بیل را خیلی 
دوسـت دارم. او بازیکنی سـریع و قدرتمند اسـت که برای فوتبال مدرن 
ایده آل اسـت، اما اگر می خواهید در فوتبال روز دنیا قهرمان باشـید، باید 
صددرصد روی زندگی ورزشـی خود متمرکز باشـید. سرمربی پیشین 
رئال مادریـد همچنین دربـاره تاثیر جدایی کریسـتیانو رونالـدو از رئال 
مادرید اظهارداشـت: کریسـتیانو بازیکن مهمـی برای هر تیمی اسـت 
که در آن بـازی می کنـد. رئـال مادریـد از جدایـی رونالدو ضربـه خورد. 
با وجود اینکـه کریم بنزمـا به نوعی جـای کریـس را گرفته اسـت. کاپلو در 
مورد مسـی گفت: »مسـی بازیکنی بـزرگ اسـت. او بازیکنـی خارق العاده 
اسـت. او عنوان کرد کـه لیونل مسـی همطراز بـا دیگـو ماردونا و پلـه، جزو 

سـه بازیکن برتر تاریـخ فوتبال جهان اسـت. 
او گفت : همه بدون شـک مارادونا و پله را 
دو بازیکن برتـر تاریخ می داننـد. درباره 
گزینه سـوم ممکـن اسـت بیـن افراد 

نظرات مختلفی وجود داشـته باشد 
ولی لیونل مسـی همطراز با مارادونا 
و پلـه اسـت. آنها بازیکنانی هسـتند 
کـه در داخل زمیـن و خـارج از زمین 
توانسـتند عملکـرد و نمایـش خوبی 

داشـته باشـند و هـواداران آنها را 
دوست داشـته باشند.  

بـیـــنالمــلل

سالسوم
aشماره632 r m a n m e l i . i r

فرزاد آشـوبی در مورد اتفاقات پیرامون باشـگاه پرسـپولیس و اختالفی که 
بین گابریـل کالـدرون و مدیـران این باشـگاه وجـود دارد، اظهارداشـت: آنچه 
مشخص است باشگاه پرسپولیس یک مربی خارجی اسـتخدام کرده و وظیفه 
دارد بـه تعهداتش در قبال او عمل کنـد. البته ما خودمـان می دانیم فوتبال مان 
با مشـکالت مالی زیادی دسـت وپنجه نـرم می کند و مشـکالت اقتصـادی در 
جامعه وجود دارد. از ایـن رو انتظار داریم هـر مربی خارجی که بـه ایران می آید 
شـرایط مان را درک کنـد که این منطقی نیسـت. هـر مربی تفکر و شـخصیت 
خـاص خـودش را دارد و در این زمینـه نباید آنهـا را با هم مقایسـه کـرد. در هر 
صورت اگـر کالدرون یا هـر مربی دیگری فقط نسـبت به مسـائل مالی خودش 

اعتـراض دارد، باید حق را بـه او داد.
 رضایت سرمربی 

وی در پاسـخ به این پرسـش که آیـا کالـدرون می تواند از مدیریت باشـگاه 
پرسـپولیس بخواهد مدیر تیمـش را تغییر دهـد و افـرادی را از داخل باشـگاه 
کنار بگذارد، عنـوان کرد: وظیفـه مدیر تیم اسـت که رابطی خیلـی خوب بین 
بازیکنان با کادر و همچنین این دو کادر با مدیریت باشـگاه باشـد. در واقع مدیر 
تیم بایـد حافـظ منافع باشـگاه و تیـم به طور همزمـان باشـد. اگر یک گـروه از 
این مسـاله ناراضی اسـت باید در باشـگاه مورد بررسـی قرار بگیرد، اما طبیعی 

اسـت که هرگونـه تغییـر و تحولـی در باشـگاه در حیطـه اختیـارات مدیریت 
باشـگاه اسـت و ارتباطی به سـرمربی ندارد.

 اظهارنظر 
آشوبی در واکنش به این مسـاله که باشگاه پرسـپولیس در نظر دارد جذب 
هر بازیکن خارجـی با نظر گروهی باشـد تـا اینکه کالـدرون بخواهد بـا اختیار 
خودش و از طریق مدیربرنامه هایش این کار را انجام دهد، خاطرنشـان کرد: اگر 
قرار باشـد در جذب بازیکن خارجی مدیر یا سرپرسـت تیم هم دخالت داشـته 
باشـد من نظرم منفی اسـت، چرا که مسـائل فنی بـه او ارتباطی نـدارد، اما اگر 
قرار باشـگاه کریم باقری به عنوان مربـی تیم در این مورد تصمیم گیرنده باشـد 
بحـث او جداسـت و او کامال حـق دارد به عنوان کسـی که سال هاسـت در کنار 
پرسـپولیس حضور دارد در این مـورد اظهارنظر کند. در کل نظر من این اسـت 
که وقتـی باشـگاه های ما بـا مشـکالت مالـی مواجـه هسـتند و نمی توانند به 
تعهدات شـان به بازیکنان و مربیـان خارجی عمل کننـد، چرا اصـرار به جذب 
بازیکن خارجـی دارند. بهتر اسـت بـا همین نفـرات داخلـی به کارشـان ادامه 
دهند و برای خودشـان دردسـر جدید درسـت نکننـد. در این مورد هـم نباید 
تمام اختیارات را به سرمربی داد، بلکه سـرمربی باید براساس سیاست و توانایی 
مالی باشـگاه تصمیم بگیرد. خیلی از باشـگاه های بزرگ دنیا هستند که وقتی 

مشـکل مالی دارند و در بخش دیگری به طور مثال سـاخت اسـتادیوم یا کمپ 
هزینه کرده انـد، در نقل وانتقـاالت صرفه جویـی می کنند.

 خواسته های سرمربی 
کارشـناس فوتبال ایران در مـورد قرارگرفتن نفراتی چون شـهریار مغانلو، 
عیسـی آل کثیر و دانیـال اسـماعیلی فرد در لیسـت خرید پرسـپولیس یادآور 
شـد: خواسـته ها بایـد براسـاس واقعیت هـا باشـد. طبیعـی اسـت کـه جذب 
چنین بازیکنانی برای باشـگاه پرسـپولیس ممکن نیسـت، چرا که این نفرات 
مهره های باارزشـی بـرای تیم های خـود هسـتند و طبیعتا در نیم فصـل اجازه 
جدایـی به آنها داده نخواهد شـد. شـاید بهتر باشـد کالـدرون پلن B هـم برای 
نفـرات موردنیـازش داشـته باشـد، آن هم بـا بازیکنانـی کـه خرید آنهـا برای 

باشـگاه امکان پذیر اسـت.
 تصمیم هیات مدیره 

وی بـا اشـاره به حواشـی کـه ایـن روز ها به دنبـال برگـزاری جلسـه برخی 
از اعضـای هیات مدیـره باشـگاه پرسـپولیس بـه دور از چشـم مدیرعامل این 
تیـم در یکـی از رسـتوران های تهـران، به وجـود آمده اسـت هم گفـت: اینکه 
هیات مدیره باشـگاه پرسـپولیس سـعی می کند مدیرعامـل این باشـگاه را از 
تصمیماتی کـه در نظـر دارد، خارج کنـد، خیلی عجیب اسـت. تا آنجـا که من 
می دانـم مدیرعامـل را هیات مدیـره انتخـاب می کنـد و او هـم بـرای هرگونه 

تصمیـم و اقدامـی نیاز بـه مصوبـه هیات  مدیـره دارد.

فرزادآشوبی:تنها  کریم باقری  حق  اظهارنظر  دارد

خارجازمستطیلسبز
مردم آمریکا توسط دولت ما 

گمراه  می شوند
تسنیم: اسـتیو کر، سـرمربی تیم بسـکتبال گلدن 
اسـتیت َوریـرز و مربـی تیم ملـی بسـکتبال آمریـکا از 
ابـراز نظراتـش در مـورد شـهادت سـردار شـهید قاسـم 
سـلیمانی توسـط رئیس جمهـور آمریـکا، خـودداری 
نکـرد. سـرمربی گلـدن اسـتیت، روز جمعه توئیـت کرد 
که مایک پنس، معـاون رئیس جمهور در مـورد ادعاهای 
مربـوط بـه درگیـری سـلیمانی در حمالت تروریسـتی 
یـازده سـپتامبر دروغ گفته اسـت. وی گفـت: چیزی که 
من در طـول زندگـی آموختـه ام این اسـت کـه دولت ما 
هنگام صحبـت درباره جنـگ، دروغ می گوید. جانسـون 
و نیکسـون در مـورد ویتنـام دروغ گفتنـد. بـوش و چنی 
دربـاره جنگ عـراق دروغ گفتنـد. اکنون پنـس در مورد 
دخالـت ایران و سـردار سـلیمانی در قضیه ۱۱ سـپتامبر 
دروغ می گویـد. مربـی تیم ملـی آمریـکا در گفت وگـو با 
خبرنگاران نسـبت به یک جنگ غیرضـروری که آمریکا 
در آن پیـروز نخواهـد شـد، هشـدار داد. وی گفـت: مـن 
آنچـه را در جهـان اتفـاق می افتـد دنبـال می کنـم، زیرا 
به اخبار عالقـه دارم. مـن نگران هسـتم کـه بخواهیم به 
جنگ دیگـری تن بدهیـم. من سـعی می کنـم از توئیتر 
خـود اسـتفاده کنم تا بـه مـردم یـادآوری  کنـم کارهای 
خـود را قبـل از اینکـه کورکورانـه پرچـم کشـور را تکان 
دهند و در جنـگ دیگری مثل عـراق گیر بیفتنـد، انجام 
دهند. اسـتیو کر تصریح کـرد: قبـل از جنگ عـراق، تب 
 )NBA( وطن پرسـتی، لیگ بسـکتبال حرفه ای آمریـکا
را فرا گرفتـه بود. مـا در NBA و سـایر لیگ هـا کار بزرگی 
انجـام می دهیـم و از جانبـازان خـود بـا دعوت کـردن به 
دیدن بازی، حمایـت و آنها را تشـویق می کنیـم. من هم 
از صمیـم قلـب از آن حمایت می کنـم. اما آنچـه من فکر 
می کنم که حمایت بیشـتری به حسـاب بیاید این اسـت 
که سـرباز به خارج از کشور نفرسـتیم و درگیر جنگ های 
غیرضـروری و بـدون برنـده نشـویم، این گونه اسـت که 
ما به بهتریـن وجـه می توانیـم از زنـان و مردان خـود که 
نماینده مـا هسـتند حمایـت کنیـم. او ادامـه داد: تاریخ 
کشـور آمریکا موجود است و همه شـما باید درباره جنگ 
ویتنام و عراق و مردمی که توسـط دولت ما گمراه شـدند، 
مطالعه کنیـد. مردم توسـط دولت مـا گمراه می شـوند، 
ایـن در ویتنـام اتفـاق افتـاده اسـت و مـا می دانیـم کـه 
حقایـق آن چیـزی نبودند که به اطـالع ما رسـید. اکنون 
هم بایـد مراقب آنچـه به مـا گفته می شـود، باشـیم. اگر 
ما بـه درون جنگ دیگـری هدایت شـویم، پیامدهای آن 
بـرای خانواده ها و بسـیاری از مردم آن قدر شـدید اسـت 
که همه مـا باید بـرای حمایـت از نظامیـان خـود، دولت 
را مجبـور کنیـم تصمیم های درسـتی بگیـرد و اقدامات 

درسـتی انجـام دهد.

علیرضا اسدی، دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال 
درباره حضور پررنگ محمدرضا ساکت در فدراسیون فوتبال 
گفت: آقای ساکت چون جای من به فدراسیون فوتبال آمد 
شاید خیلی جالب نباشد که این موضوع را بگویم، ولی یک 
نیرویی است که آقای تاج به او اعتقاد داشت و آدم توانمندی 
در حوزه های خاصی است، ولی به نظر می رسد که بعضی 
وقت ها ابهاماتی وجود دارد و باید از لفافه بیرون بیاییم، 
چون بعدها به سالمت در گفتار و رفتار متهم می شویم. وی 
ادامه داد: من االن نباید خیلی با مصلحت اندیشی صحبت 
کنم، با توجه به اینکه قضیه گذشته است. حقیقت امر این 
است که هرکس لیاقت نشستن روی صندلی دبیرکلی 
فدراسیون را دارد باید به او فرصت خدمت بدهند، اما آن 
چیزی که برای جامعه همیشه مشکل ایجاد کرد این است 
که در سمت دبیرکلی یکسری خصوصیات وجود دارد. 
دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال افزود: مهمترین عنصر 
این است که ما با قوانین بازی نکنیم و از کنار آن رد نشویم. 
بحث مدرک تحصیلی آقای ساکت هیچ موقع روشن نشد. 
من استعالم گرفتم و دوبار هم نامه نوشتم که همه کسانی 
که در مجموعه فدراسیون حضور دارند باید پرونده اداری 
داشته باشند، اما متاسفانه درباره آقای ساکت این اتفاق 
نیفتاد. من تا روزی که در فدراسیون فوتبال بودم آقای 

ساکت مدرک لیسانس  خود را ارائه نکرد. 

ادعای دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال:
»ساکت«  لیسانس  ندارد

سیدمهدیسیدصالحی
کارشناسفوتبال

حضـور دالالن در فوتبال کشـورمان همواره وجود داشـته اسـت و اتفاق 
جدیدی نیسـت. البتـه تا جایی کـه اطـالع دارم بازیکنـان با نظر سـرمربیان  
جذب می شـوند و برخـی از بازیکنان هـم به تیم ها پیشـنهاد داده می شـود و 
مدیران در این بـاره تصمیم نهایـی را می گیرند. برخی از مربیـان نتایج خوبی 
در لیگ برتر نگرفتنـد، اما آنها بعـد از ۲ هفتـه راهی تیم های دیگر می شـوند 
و مربیـان در لیگ ما  براسـاس توانایی جابه جا نمی شـوند. مدیران باشـگاه ها 
سـرمایه گذاری کردنـد و به دنبـال نتیجـه گرفتن تیم هـای خود هسـتند و 
مربیان خـود را با چند شکسـت  تغییـر می دهنـد. فوتبال ما نتیجه گرا شـده 
اسـت به همین علت مدیران باشـگاه ها بـرای اینکه جایـگاه خود را از دسـت 
ندهند دسـت بـه تغییـر کادرفنـی خـود می زننـد. از طـرف دیگـر  تیم های 
لیگ برتری در پرداخـت مبلـغ قرارداد های مربیـان  خارجی خود با مشـکل 
مواجه هسـتند و  قبل از اسـتخدام مربیـان خارجی بایـد با آنهـا اتمام حجت 
کنند تا دردسـری در آینده برایشـان ایجاد نشـود. بـه هر حال اگر باشـگاه ها 
بـه مربیـان داخلـی هماننـد خارجی هـا فرصـت بدهنـد در آن صـورت آنها 
نیـز می تواننـد توانایی و قابلیـت خود را نشـان بدهنـد.  مشـکالت اقتصادی 
و بی پولـی گریبانگیـر تیم هـای فوتبـال در نیـم فصل اول بـود و این مسـائل 
در اتفاقـات رخ داده لیگ برتـر تاثیر گذاشـت. تیم های فوتبال پرسـپولیس، 
تراکتور، سپاهان، اسـتقالل و شـهرخودرو تا آخر فصل نوزدهم جزو مدعیان 
قهرمانـی هسـتند و جـدول رده بنـدی هـم دسـتخوش تغییرات می شـود. 
همچنیـن تیمی امسـال قهرمـان لیگ برتـر فوتبـال  می شـود که عـالوه بر 
دوری از حواشـی، نظـم و انضباط هم داشـته باشـد. درباره اسـتعفای تـاج از 
ریاسـت فدراسـیون فوتبال باید بگویم  تاج زحمـات زیادی برای فدراسـیون 
فوتبال کشیده اسـت و من در دوران مدیریت تاج و سـاکت در سال ۸0 به تیم 
سـپاهان پیوسـتم و شـاهد موفقیت این تیم اصفهانی در لیگ برتر بودیم. به 
هر حال تاج به علت شـرایط جسـمانی اش نباید اسـترس بـه او وارد می شـد 

به همین علـت از ریاسـت فدراسـیون فوتبال کنـار رفت.

وضعیت باشگاه های لیگ برتری
دیـــــدگــاه

   فارس:  افشـین ناظمی مدیرعامل باشـگاه سپیدرودرشـت 
در مـورد مسـاله جدایـی سـرمربی این تیـم و پیوسـتن او بـه تیم 
ماشین سـازی تبریـز عنوان کـرد: نادر دست نشـان سـرمربی تیم 
سـپیدرود اسـت و کار خودش را محکم پیـش می برد. او هـر روز بر 
سـر تمرینات حاضر اسـت و با بچه هـای تیم هم خیلـی عالقه مند 
کار می کنـد. بازیکنـان هـم بـه تمریناتشـان ادامـه می دهنـد و 
مشـکلی از ایـن بایت وجـود نـدارد. به طور رسـمی اعـالم می کنم 
هیچ گونـه رضایت نامـه  یـا فسـخ قـراردادی بـه دست نشـان 
نمی دهیـم. او سـرمربی تیـم ماسـت و بـا قـدرت بـه کار خـودش 
ادامـه می دهـد. وی در مـورد آگهـی هـواداران سـپیدرود بـرای 
فروش کلیه جهت رفع مشـکالت مالی تیـم گفت: من از هـواداران 
و تماشـاگران سـپیدرود که حاضرند این کار را برای رفع مشکالت 
تیم محبوبشـان انجام دهند تشـکر می کنـم، اما اجـازه نمی دهیم 
هـواداری بخواهـد بـرای رفـع مشـکالت تیـم بـه زحمـت بیفتد. 
ناظمـی اضافـه کرد: بـرای حل مشـکالت مالـی تیم هـای گیالن، 
مسـئوالن اسـتان دسـت بـه کار شـده اند، جلسـات مختلفـی بـا 
مسـئوالن مختلف از اسـتاندار تا رده هـای پایین تر برگـزار کردیم 
و آنها مشـغول انجام کارهـای الزم برای رفع مشـکالت سـپیدرود 
و همچنیـن داماش هسـتند. بایـد از اسـتاندار محترم و معـاون او، 
اعضای شـورای شـهر، شـهردار رشـت، فرمانـدار و مدیـرکل اداره 
ورزش و جوانان اسـتان گیالن تشـکر کنم. همه این عزیزان دست 
بـه کار شـدند و اقداماتـی در حـوزه مالی انجام شـده تا مشـکالت 

بازیکنـان و تیم هـای اسـتان حل شـود.

فوتبــالداخلــی

خــبــر

میثاق با سردار
مسـعود سـلطانی فر در مراسـم میثاق جامعه ورزش و جوان 
بـا شـهید عالی مقـام و پهلـوان ملـی ایـران سـردار سـپهبد 
حاج قاسـم سـلیمانی اظهارداشـت: مجـددا شـهادت سـردار 
سـلیمانی را تسـلیت می گویـم، امیـدوارم همـه در مسـیر 
آرمان هـای ایـن شـهید حرکـت کنیـم. وزیـر ورزش گفـت: 
حاج قاسـم های زیادی در حـال به وجود آمدن هسـتند. مطمئن 
باشـید این شـرایط موجب انسـجام و وحـدت مردم می شـود. 
حتما شـهادت این شـهید بزرگوار باعث می شـود کـه پایه های 

نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی ایـران تحکیم شـود.

       استقبال از تمرین
تمریـن بارسـلونا در ورزشـگاه یوهـان کرویف و بـا حضور 
5668 نفر که بیشترشـان را کودکان تشـکیل می دادند برگزار 
شـد. سـرمای هوا هم مانع حضور هواداران نشـد و تقریبا اکثر 
جایگاه های ورزشـگاه شـش هزار نفری پر بود. پیش از شـروع 
تمرین، برخی بازیکنـان از جمله پیکه، ویدال، سـرخی روبرتو، 
جوردی آلبـا، دییونـگ و گریزمـان به ابـراز عالقه هـواداران 
پاسـخ دادند، با آنها عکـس گرفتند و امضـا دادند. بارسـا پس 
از بازی برابر اسـپانیول که با تسـاوی ناامیدکننـده 2-2 همراه 

بود،  تمرین سـبکی را پشت سـر گذاشت.

         نشست امیدها
نشست هماهنگی و اجرایی نمایندگان کنفدراسیون فوتبال 
آسـیا با اعضـای تیم امیـد دیـروز برگزار شـد. در این نشسـت 
مسـئوالن برگـزاری، ناظـر داوری، هماهنگ کننـده، نماینـده 
امـور رسـانه ای  و همچنیـن سـایر نماینـدگان AFC بـا اعضای 
تیم امیـد موضوعـات و قوانیـن مرتبط بـا برگـزاری رقابت ها را 
تشـریح کردنـد. همچنین کنفدراسـیون فوتبال آسـیا نشـان 
یادبود مسـابقات را به صورت نمادیـن به امیدنورافکـن کاپیتان 
تیم المپیـک اهدا کـرد. تیم ملی امید کشـورمان بیـش از 4دهه 

در مسـابقات المپیـک غایب بوده اسـت. 

ـت
وشـ

سن
عک

بهتاش فریبا در خصوص انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان 
سرمربی تیم استقالل اظهارداشت:  شرایط در این هفته ها به 
شکلی پیش رفت که شاید خیلی ها مخالف بودند مجیدی 
سرمربی شود، اما حاال که در این مقطع قرار گرفتیم و حاال 
که با بی درایتی مدیریت استراماچونی از استقالل رفت فکر 
می کنم بهترین گزینه برای هدایت استقالل فرهاد مجیدی 
است چون او هم ایرانی است و هم قراردادی با جایی ندارد و 

هم اینکه بین هواداران از محبوبیت خوبی برخوردار است.
 برگشت به صدر؟!

وی افزود: از سوی دیگر هم ارز مملکت را از دست 
نمی دهیم و هم یک جوان وطنی را به عنوان سرمربی انتخاب 
می کنیم که از این بابت باید خوشحال هم باشیم. البته به این 
موضوع اشاره کنم که کار بسیار سخت است چون االن 5 تیم 
مدعی شده اند و استقالل باید در نیم فصل دوم که معموال 
سخت می شود با پرسپولیس، سپاهان، تراکتور که خودش را 
رسانده صنعت نفت آبادان و حتی شهرخودرو که در نیم فصل 
دوم به باالی جدول اضافه می شود، رقابت کند. پیشکسوت 
تیم فوتبال استقالل تصریح کرد: برگشت استقالل از جایگاه 
سوم به صدر جدول کار بسیار سختی است، اما از یکطرف هم 
وقتی نفرات تیم را می بینم دلم گرم می شود. اگر درایت فنی و 
مدیریتی در این تیم صورت بگیرد مطمئنا استقالل می تواند 

در نیم فصل دوم نتایج خوبی را کسب کند. وی در ادامه 
صحبت هایش عنوان کرد: تماشاگران استقالل در این چند 
سال خیلی سختی کشیدند و امسال تیم شان به جایگاهی 
رسیده که شرایط قهرمانی دارد. اما من خواهشم از آنها این 

است که از تیم شان حمایت کنند و صبور باشند و با یک 
مساوی یا باخت کاری انجام ندهند که استقالل دچار 
چالش شود. از پیشکسوتان هم می خواهم حمایت 
خود را از تیم برای موفقیت انجام بدهند و استقالل به 

شرایط دلخواه برسد.
 وضعیت کادرفنی و مدیریتی 

فریبا با اشاره به انتخاب 
مجید نامجومطلق به عنوان 

دستیار فرهاد مجیدی 
گفت: به نظرم مجیدی 
انتخاب هوشمندانه ای 
داشت چون نامجومطلق 

بازیکن بزرگی در استقالل 

بوده و سال ها در تیم ملی بازی کرده است. تفکرات 
نامجومطلق هجومی است و حضور وی در کنار فرهاد 
مجیدی می تواند یک استقالل هجومی را برای نیم فصل 
دوم رقم بزند. پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در 
خصوص وضعیت مدیریتی این باشگاه و 
انتخاب خلیل زاده به عنوان سرپرست این 
باشگاه عنوان کرد: ابتدا باید ببینیم قانون 
چه می گوید اگر خلیل زاده نمی تواند 
به عنوان مدیرعامل انتخاب شود این 
وزارت باید در این زمینه تصمیم بگیرد. 
من آشنایی خاصی با خلیل زاده 
ندارم و حتی یک مرتبه هم او 
را از نزدیک ندیدم اما اگر 
به صورت کلی بخواهیم 
شرایط را بررسی کنیم 
معتقدم استقالل نیاز به 
یک فرد باتجربه دارد که هم 

ارتباطات اجتماعی خوبی داشته باشد و هم از نظر مالی و 
قانونی بتواند باشگاه را دچار تحول کند. وی تصریح کرد: 
مدیرعامل استقالل باید به قوانین فیفا و AFC آشنا باشد 
و من تصور می کنم در بین اعضای هیات مدیره استقالل 
تنها کسی که به قوانین آشنا است و تجربه کار در باشگاه 
پرطرفدار را دارد فقط علی فتح ا...زاده است. او شرایط 
مدیرعاملی باشگاه را دارد چون با استقالل چندین جام 
به دست آورده و تا این فرد در هیات مدیره حضور دارد چرا 
او به عنوان مدیرعامل انتخاب نشود؟ البته من همه جا 
گفته ام اگر فتح ا... زاده مدیرعامل می شود باید دسته چک 
خود را با خودش بیاورد! فریبا خاطرنشان کرد: فتح ا... زاده 
هم تجربه بیشتری نسبت به دیگران دارد و هم در قوانین 
و ارتباطات کار بلد است البته در کنار همه اینها مسائل 
مالی بسیار مهم است و باید از لحاظ مالی مدیرعامل 
باشگاه نیز ساپورت شود. به طور مثال در مورد قضیه 
استراماچونی از هفته اول از این مربی حمایت کردم و تا 
روز آخر این حمایت ادامه داشت ولی او رفتارهای عجیبی 
دید و بی معرفتی هم کرد و از استقالل رفت اما اگر یک 
مدیرعامل کار بلد فوتبال در استقالل حضور داشت یا اگر 
فتح ا... زاده در این باشگاه بود نمی گذاشت استراماچونی 

به این راحتی برود.

بهتاش فریبا: مجیدی باید حمایت شود، ولی کار سختی دارد
چرا فتح ا...زاده  را  مدیرعامل   نمی کنند؟

    با رد درخواست ذوب آهن  از سوی علی دایی قوت گرفت  

شهریار سرمربی         پرسپولیس؟!



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

88760277
روزنامه 

صبح ایران

سخــن روز

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

فیاض زاهد: 

روابط ايران- آمريكا در بن بست كامل
 قرار گرفت

صفحه11

حسام الدين واعظ زاده: 

قطر نمی خواهد    جنگ شود

صفحه6

محمد  نوازی:  

قبول كنیم كه  رفتار  »استرا« خوب نبود! 

صفحه1۵

حسن هانی زاده:
حاج قاسم سلیمانی

 قربانی توطئه سیا و موساد شد
صفحه3

                          یادداشت های آرمان ملی                                                

صفحه 2

امیررضا واعظی آشتیانی

رويكرد جوامع بین الملل در قبال
 ترور سپهبد سلیمانی

صفحه 6

غالمرضا حیدری

سیاست های حمايت معیشتی در بودجه

صفحه 11

محمدمهدی مظاهری  

تغییر تاكتیک در سیاست خارجی آمريكا

صفحه 11

امید فراغت

ايران ديپلمات جنگ طلب نیست! 

سرمقاله: فريدون مجلسی

عراق و مسأله اخراج نیروهای آمريكايی
صفحه2

علی بیگدلی
تحلیلگر مسائل سیاسی

 

بعـد از حادثه غـم انگیـزی که به شـهادت سـردارحاج قاسـم 
سـلیمانی انجامیـد، قضیـه گسـترش بین المللـی پیـدا کـرد 
و مقامـات مـا موضـوع انتقام گیـری نظامـی را در میـان افکار 
عمومـی رایـج کردنـد کـه سـطح انتظـارات عمومـی را برای 
دولت بـاال برد و یـک مقـدار جنبه احساسـاتی بیشـتری پیدا 
کـرد. در حالـی کـه دولت بـا توجـه بـه بیانیـه ای که شـورای 
عالـی امنیت ملی منتشـر کرده که بیانیه آرامبخشـی اسـت و 
زمـان و مکان ایـن اقدام تالفی جویانه هنوز مشـخص نیسـت، 
یک مقـدار باعث آرامش بیشـتری شـده اسـت. بنابراین حس 
انتقام جویـی کـه در ایران بـه وجود آمـده، حـس انتقام جویی 
را در آمریـکا هـم ایجاد کرده اسـت. واکنـش اخیـرا ترامپ که 
هدف گرفتن 52 نقطه از خـاک ایران را اعـالم کرده مخصوصا 
مکان هـای فرهنگـی کـه خیلـی خطرنـاک اسـت و می تواند 
شـامل حـال مشـهد و قـم هـم شـود، احسـاس انتقام جویـی 
را بـه آمریـکا هم کشـانده اسـت. یعنـی اینکه شـرایط بسـیار 
حسـاس اسـت ولـی تصـور می کنـم دولتمـردان سیاسـی و 
نظامـی هـم بـه ایـن موضـوع پـی برده اند. شـرایط حساسـی 
اسـت و اسـتراتژی اساسـی ایران حفظ نظـام اسـت، می توان 
به اقدامـات غیرنظامی هم متوسـل شـد. به اقدامـات حقوقی 
و قضائی و شـکایت به شـورای امنیت و از طریق عراق شـکایت 

به دیوان کیفری الهه منعکس شـود. اکنون خیلی ازکشـورها 
هـم اعـالم آمادگـی کرده انـد کـه واسـطه گری کننـد. باید با 
درایـت خاصی بـه این قضیـه نـگاه کنیم ولـی آنچـه در عراق 
اتفاق افتـاده کـه پارلمان این کشـور خـروج کشـورهای عضو 
ائتـالف را از خـاک این کشـور تصویب کـرد، می توانـد اقدامی 
برای تبلیـغ مقامـات ایرانی شـود کـه روی این موضـوع مانور 
بیشـتری بدهند که ایـن اولین کاری بـوده کـه در تالفی علیه 
آمریکایی هـا کرده ایم. با توجه بـه اینکه آمریـکا پیمان نظامی 
دارد و نوری المالکی سـال 2007 در کاخ سـفید بـا جرج بوش 
پسـر ایـن پیمـان نظامـی را امضـا کـرده، خـروج کشـورهای 
عضو ائتـالف باعـث آرامش عراق هم شـده اسـت. بـرای اینکه 
شـاید مقامـات عراقـی نگـران ایـن بودنـد کـه مبـادا در عراق 
کودتایی صورت بگیـرد. آمریکایی ها باقی نخواهنـد ماند برای 
اینکه فضـا به نفـع آنها نیسـت و بـه نفع عـراق هم نیسـت که 
آمریکایی هـا را نگـه دارد. در چنیـن شـرایطی، تصمیم گیری 
درباره چگونگی برداشـتن گام پنجم باید حسـاب شده تر باشد 
و با توجه به اینکه اتحادیه اروپا سیاسـتی خنثی را در برابر ترور 
سـردار سـلیمانی در پیش گرفته و به طرف آمریکا نرفته، باید 
تالش کرد کـه اروپا را در سـمت خود نگـه داریـم و باید تالش 
کرد تا باعث ایجاد نوع ائتالف بین دشـمنان کشـور نشویم که 
کامال به نفع آمریـکا خواهد بود. البته اگر گام بعدی مهیا شـود 
عمال برجام فرو خواهد پاشـید. در نهایت آنچه محرک نزدیک 
به ایـن حادثه تلخ بود اتفاقی بود که در سـفارت آمریـکا رخ داد 

و آمریکایی هـا از تجربـه سـفارت خیلی ناراضـی بودند.

رخدادیکهبهاخراجآمریکاییهامیانجامید

سخــن روز
نمیتوانیم

خویشتنداریکنیم

نمیتوانیمخویشتنداریکنیم

حسن بهشتی پور
تحلیلگر مسائل بین الملل

 به دنبال تصويب در پارلمان ملي 
با اكثريت آرا

اخراج 
 آمريكايی ها 

از عراق كليد خورد
 اکثریت پارلمان عراق در جلســه رای گیری 
خود با طــرح خروج نیروهــای آمریکایی از 
عراق موافقت کرد. پارلمان عراق در جلســه 
رای گیری عصر روز یکشــنبه، طرح اخراج 
نیروهای آمریکایی از عــراق را تصویب کرد. 
نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق هم در 
جلســه رای گیری پارلمان این کشور برای 
تصویب طــرح اخراج نیروهــای خارجی از 
کشورش، خواســتار خروج فوری نیروهای 
آمریکایی از عراق شد و گفت : منفعت عراق 
و آمریکا ایجاب می کند که نیروهای خارجی 

عراق را ترک کنند. 

 توضیحات اطالعات سپاه 
درباره نحوه انتقام از آمريكا 

30بار تلاش برای ترور 
حاج قاسم در يک سال

توضیحات عادل عبدالمهدی:

سردار سليمانی 
چرا به عراق 

رفته بود؟

گزارش »آرمان ملی« از سوء استفاده 
تبلیغاتی برخی از كانديداها :

بازار داغ انتخاباتي 
کمک به نیازمندان!

   فعالیت های خیرخواهانه كانديداها 
در اينستاگرام آغازشده است
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خبر تصویـب خـروج فـوری نیروهـای آمریکایی از 
عـراق در مجلس این کشـور در صورتی کـه اجرایی 
شـود، خبر خوبی اسـت. چـون از سـال 2014 خود 
آمریکایی ها تصویـب کردند که از افغانسـتان خارج 
شـوند ولـی ایـن تاریـخ را بـه 2016 و بعـد از آن به 
2018 موکـول کردنـد. از طرفی ترامـپ که منتقد 
حضـور آمریـکا در افغانسـتان بـود باز هـم تصمیم 
گرفـت نیروهـا را به عنـوان کمـک کننده نگـه دارد 
و تنهـا بخشـی را خارج کـرد. در مـورد عـراق هم به 
احتمـال خیلی زیـاد اگر مـردم عراق پیگیر باشـند 
به تدریج عملـی خواهد شـد. ولـی با این همـه گام 
بسیار خوبی اسـت برای اینکه حضور نظامی آمریکا 
در خاورمیانـه بـه صفـر برسـد. جنبه دیگـر مصوبه 
اخیـر نشـان می دهـد کـه پارلمـان عـراق تصمیم 
گرفته کل نیروهـای خارجی عمال در عـراق حضور 
نداشـته باشـند و این امید می رود که ارتش عراق به 
قدری قوی شـده باشـد که بدون کمک کشـورهای 
دیگر امنیـت را برقـرار کند. ایـن هم امتیـازی بوده 
کـه خواسـته بـه آمریکایی هـا بدهد کـه بگویـد نه 
تنها مخالف حضـور آمریکا در منطقه هسـتیم بلکه 
مخالـف حضـور کل نیروهـای خارجـی در منطقـه 
هسـتیم. به نظر می رسـد این موضوع را بـه صورت 
کلی تصویب کرده اند تـا مخالفت آمریـکا را کاهش 
دهنـد و همـه طرف هـا خـارج شـوند. در ایـن میان 
تکلیـف گروهـی مثـل حشدالشـعبی می مانـد کـه 
قـرار بود قبـال جزو ارتـش عراق باشـند. وقتـی گفته 
می شـود فقط نیروی مسـلح ارتش عراق باقی بماند، 
عمـال گروه هـای مسـلح متعـددی در عـراق امـروز 
وجـود دارد کـه فقط حشدالشـعبی هم نیسـت. ولی 
یکـی از مهم ترین شـان حشدالشـعبی اسـت. بایـد 
دیـد پارلمـان عـراق در این زمینـه فکـری می کند و 
تصمیمی می گیـرد یا نـه؟ دیگر اینکـه امیـدوارم به 
این شـکل نشـود که ایـن مصوبـه بهانه ای شـود که 
سـایر کشـورها را از عـراق اخـراج کننـد، امـا آمریکا 
همچنان باقی بماند که البته فرض بدبینانه ای اسـت. 
اکنون ایران بایـد اقدام موثری انجام دهـد؛ هدف قرار 
دادن مراکـز نظامی یا هـر مرکز دیگری، امـا مهم این 
اسـت که موثـر باشـد. یعنـی طـرف آمریکایـی را به 
تجدیدنظـر وادار کند تا بـه جای اینکـه دامنه بحران 
را افزایـش دهد نسـبت بـه وضعیتی که پیـش آمده، 

نگاه درسـتی داشـته باشد. 
ادامه همین صفحه
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واكنش شوراي نگهبان
 به رفتار جناحي صداوسیما :

نامزدها را 
دعوت نكنيد
     آشنا:  مجريان 
 سیاست پیشه 
 از اوج آغاز می كنند 
تا به مجلس برسند

با كنار گذاشته شدن آخرين محدوديت هاي ايران در غني سازي صورت گرفت

تـو قف بر جـام
     ایران با رفع تحریم ها باز مي گردد
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سردار عشق    غرق دريای انسانی
        امروز تهراني ها چنان تاريخ سازي خواهند كرد كه جهان را به شگفتي وا خواهند داشت 

       تشییع میلیوني از نماد وحدت ملي و سرباز پاكباخته وطن     در اهواز، مشهد و امروز تهران  

ادامه ازهمین صفحـه/ نکتـه دیگـر اینکـه برداشـتن گام پنجم هرچه باشـد ارتباطی به شـهادت سـردار سـلیمانی 

ندارد و از قبل اعالم شـده بود کـه بعـد از 60 روز عملی می شـود. بنابراین نبایـد این دو موضـوع را با هم مرتبط دانسـت. 

این گامی اسـت که از مدت ها قبل فکر و برنامه ریزی شـده اسـت و متناسـب بـا محتوایش می تـوان فهمید کـه آیا واقعا 

موثر هسـت و به معنای خروج از برجام محسـوب می شـود یا نه و اروپایی ها احیانا چگونه برخورد خواهنـد کرد. واقعیت 

این اسـت اگر هفته گذشـته می پرسـیدید کـه جنگ می شـود یا نـه، حتما پاسـخ مـی دادم کـه احتمال جنـگ خیلی 

خیلی کم و زیـر 5 درصد اسـت ولـی االن می توانـم بگویم بـاالی 60 درصد می تـوان انتظار جنـگ محدودی را داشـت. 

اما بسـتگی به این دارد کـه طرفین دخیـل در ماجرا چه سیاسـتی اتخـاذ می کننـد. امیدوارم ایـن روند به سـمتی برود 

که موضوع به جنگـی فراگیر در سـطح منطقه تبدیل نشـود. چـون این جنگ، صرفـا رویارویـی ایران و آمریـکا نخواهد 

بود؛ جنگی منطقه ای اسـت که شاید گسـتردگی بسیار بیشـتری داشـته باشـد. با اینکه هنوز نمی توان قطعی گفت که 

جنگ می شـود یا نه، بایـد تاکید کرد کـه در صـورت رویارویی، همه کشـورهای منطقـه هزینه های سـنگینی پرداخت 

خواهند کرد. مـا هم چـاره ای جز تالفـی نداریم اما بایـد ببینیم منطقی ترین پاسـخ چگونـه خواهد بود تا پاسـخ دقیقی 

به بلوف های ترامپ باشـد. مهم این اسـت کـه هر اقدامـی می کنیـم، عواقبـش را بسـنجیم. از آن طرف هـم نمی توانیم 

خویشتنداری غیر معقول داشـته باشـیم چرا که در این موضوع خویشـتنداری معنا ندارد. چون هرجور فکر کنیم دونالد 

ترامپ آدمی نیسـت که اگر خویشـتنداری کنید، تصحیح شـود. چه بسـا بدتر از آنچـه کرده را انجـام دهد. 

بیانیه مدیران مسئول روزنامه های سراسری 
برای شهادت سردار بزرگ جهان اسالم 

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

ز...  وج اهتزا در ا

بسم ا... الرحمن الرحیم

سرداران بزرگ ایستاده می زیند، ایســتاده می رزمند و ایستاده می میرند. سرداران بزرگ، 

اعجوبه های شگفت آوری هستند که حتی دشمِن کوردل نیز، قادر به کتمان عظمت و بلندای 

آنان نیست و در برابرشان، کاله از سر به احترام بر می دارد. ایران، یکی ازسرداران بزرگ 

تاریخ بلند خود را از دست داد و جهان اسالم یکی از پرچمداران مبارزه با شرک و کفر و 

ظلم را تقدیم آرمان های بلند و تا ابد پایدار کرد. اما بیرق مجاهدت و محارست از مظلومان 

جهان اســالم، در پهنه عالم، هرگز از کف نخواهد افتاد... سردار رشید اسالم حاج قاسم 

سلیمانی، مردی از تبار بیدارگران تاریخ بود که به آتش کینه بیدادگران، ندای حق نیوشید و 

رخِت شهادت پوشید. نام بلند و آوازه پرشکوه او در طول سالیان، رعشه بر اندام بیدادگران 

و صاحبان ابزار زور و جنایت و وحشت انداخته بود و خفاشان پلشتی که در طول روز و زیر 

آفتاب تابان، جرات رویارویی با سردار پرآوازه را نداشتند، در سیاهی شب، ناپیدا و بزدالنه 

دشنه در خون پاکش بردند و جوهر گرانمایه وجود دادگسترش را به آتش شقاوت و بیداد 

برافروختند. غافل از اینکه اینجا دیار شیران و ُملک دلیران و سرزمین ایران است و کران تا 

کران سرزمینش زایشگاه و رویشگاه شیران خدا و رستم دستان هاست و بیرق باشکوه آزادگی 

و ایستادگی و غرورسرداراِن تا ابد زنده اش، تا همیشه ی تاریخ در اوج اهتزاز خواهد ماند؛ 
چون آفتاِب عالمتاب در برابر باد.  

ببخش گرمی و جاوید در گداز بمان دال چو چشمه خورشید بی نیاز بمان 

چو برف تیغ دماوند، برفراز بمان حریِم خلوتیان را سپید و رخشان کن 

به خون وضو کن و خاموش در نماز بمان به قتلگاهِ زمان، قبله هاست در تکبیر 

به اوِج بامِ رسالت در اهتزاز بمان زمان تباه شد  ای رایت بلند غرور 

شهید حاج قاسم سلیمانی در ابعاد مختلف اخالقی، معنوی، نظامی و سیاسی، شخصیتی واال 

ومنحصر به فرد بود. او نابغه ای برنامه ریز، استراتژیست، خالق، مبتکر، شجاع و متقی بود. 

خصوصیت دیگر حاج قاسم درایت و بینش بغایت عمیق و دقیق او و دل و جان سپردگی اش 

به آرمان های بلند اسالم ناب محمدی، انقالب اسالمی، امام راحل، رهبری معظم انقالب و 

عصر روشنگری و بیداری اسالمی بود. سردار بزرگ جهان اسالم، درعین اقتدار، روحی به 

بلندای کهکشان ها و دلی به نرمی برگ گل داشت، به گونه ای که در میانه نماز عشق؛ گل از 

دست کودکی معصوم می گرفت و در معدود ساعات فراغت به عیادت و نوازش ایتام و 

کودکان می شتافت. در رزمگاه آتش و خون، دغدغه آب و نان محرومان داشت. همچون 

عارفاِن بزرگ، جهان مادی و ریاست دنیوی را به چیزی نمی گرفت. با آنکه به مثابه نماد بزرگ 

اقتدار و محورِ مقاومت و مبارزه فرامرزی در منطقه و جهان شناخته می شد، همچون فردی 

مظلوم و یاری خاکسار و مهربان، همیشه در کنار همراهان و همکارانش بود. به این ترتیب، 

از یک رده و رسته خاص فراتر رفته و همچون نماد و قهرمان ملی برای ایرانیان و مردمان 

دیگر کشورهای منطقه گرامی داشته می شد. جوانان او را دوست می داشتند و خانواده ها او 

را نقطه اتکای امنیت و مقاومت به شمار می آوردند. سردار قاسم سلیمانی یک هدف داشت؛ 

عزت مسلمانان در پهنه هستی. او در این مسیر فراتر از ُشعب و فَِرق اسالم عمل می کرد و در 

راه مبارزه غیورانه با دشمنان ایدئولوژی و طریقت اسالم، سخت دلنگران بود تا قطره خونی 

از بی گناهی بر زمین نریزد و برای همین حتی گاه عملیات هایی که پیروزی اش منوط به انجام 

ضرب االجلی بود را به تاخیر و تعویق می انداخت تا مبادا ستمی بر بیگنهی روا داشته شود... 

مبارزی سرسخت که هویت و جوهر انسانی را الزمه نبردهای نظامی می دانست. جنگ برای 

او نه هدف و غایت، بلکه مسیر و ابزاری برای دستیابی به صلح عزتمندانه با حفظ حقوق جهان 

اسالم بود. پیش از جنگ، به صلح می اندیشید و بیش از صلح، به امنیت باور داشت. درک او از 

جنگ، صلح، امنیت و مقاومت، معطوف به منافع دینی و ملی و ضرورت های انسانی بود. شهیِد 

مظلوم و فرمانده سپاه قدس، بی تردید بزرگترین چهره در مبارزه علیهِ جریان های ویرانگر، 

خشونت گرا، تکفیری، وابسته به استکبار و همسو با رژیم اشغالگر بود. به ندرت می توان 

چنین شخصیت چندبعدی و بزرگی را در قدر و ترازِ سردار سلیمانی یافت. نبرد تاریخی او 

با داعشیان، القاعده، النصره و دیگر تفاله های فرقه گرا و تروریسِت منطقه از درخشان ترین 

نمونه های رزم های رزم آوران بزرگ در درازنای تاریخ است. به گونه ای که اینک به یقین 

می توان تاریخ مقاومت را به دو عصر پیش و پس از سلیمانی تقسیم کرد. سردار بزرگ با 

درایت و هوشمندی و آینده نگری، سرداراِن بزرگی را برای دوران پس از خود تعلیم داد و 

به یادگار گذاشت تا جهان اسالم بی یاوران و امیران رزمجو و دالور نماند و خواب به چشم 

خصم پلید و خفاشان سیاهی نگذارند. سردارانی که بی تردید انتقامی سخت برای جنایتکارانی 

رقم خواهند زد که سرنوشت محتومشان نابودی است... تا پرچمی که او برافراشت را در 

بلندای تاریخ همچنان برافراشته و در اوج اهتزاز نگه دارند و مسلمانان جهان را از فلسطین تا 

عراق، از یمن تا سوریه و از شرق آسیا تا شاخ آفریقا، از شر جنایت صهیونیسم و امپریالیسم رها 

سازند و به آنها عزت و آزادگی و غرور بخشند. بی تردید انتقامی سخت در انتظار جنایتکاران 

خواهد بود. که به فرموده حق در قرآن کریم: »الَِّذیَن آَمنُوا َو َهاَجُروا َو َجاَهُدوا فِي َسبِیاِل... 
بَِأْمَوالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم أَْعَظُم َدَرَجًة عِنَْدا... َو أُولَئَِک ُهُم الَْفائُِزوَن«. 

یادش گرامی و راهش نورانی باد.

امضاكنندگان: معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و مديران مسئول روزنامه های 

اطلاعات،آرمان ملی، ابتكار، اخبارصنعت،  اسكناس، آسيا، اعتماد، آفتاب اقتصادی، 

آفتاب يزد، آفرينش، افكار، اقتصاد برتر، اقتصاد سرآمد، ايران، ايمان، الوفاق، ايران 

ديلی، بشارت نو، بشارت يزد، بهار، بيان ملی، تجارت، تعادل، تفاهم، ثروت، جمله، 

جمهوری اســلامی، جهان اقتصاد، جهان صنعت، جوان، خبر جنوب، خبرورزشــی، 

خراسان، خريدار، دنيای اقتصاد، دنيای جوانان، رسالت، رويش ملت، سازندگی، سايه، 

ستاره صبح، سياست روز، شرق، شهروند، صاحب قلم، صبح نو، صدای اصلاحات، صمت، 

عصرآزادی، عصر اقتصاد، عصر ايرانيان، عصر توسعه، فرهيختگان، قدس، كاروكارگر، 

كائنات، كليد، گل، گنجينه اقتصادی، مردمســالاری، مســتقل، نوآوران، هدف،
 

 هدف واقتصاد، همدلی، همشهری، همكاری ملی، 19 دی.

صفحه7 

صفحه2

w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخالق حرفه ای 

روزنامه آرمان ملی را 
در سایت بخوانید

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین عبداللهی
 زیر نظر شورای سردبیری

 نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پالک 20، طبقه 3
 تلفن: 88760176    دورنگار: 88540244    آگهی ها: 88760277

 چاپ: همشهری3 )روزتاب( 44545076
 توزیع تهران و شهرستان: نشر گستر امروز 61933333

 شماره روزنامه صبح ایران
سال سوم 632

دوشنبه
  1398  . 10 .16

10 جمادی االولی  6/1441 ژانویه  2020  
 اذان ظــهر   10: 12    اذان مغرب  25: 17

   اذان صبح)فردا( 45: 05    طلوع آفتاب )فردا( 15: 07

غیـرمحـرمـا نـه
تکذیب صوت منتسب به همسر حاج قاسم

خانواده سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی اعالم کرده اند صدایی 
که بـه نام صـدای همسـر این شـهید واالمقـام در حـال پخش 
اسـت، متعلق به ایشان نیسـت و خانواده محترم سـردار شهید 
حاج قاسـم سـلیمانی نـه در زمان حیـات و نه پس از شـهادت، 
چنین سـلوکی ندارند. این در حالی اسـت کـه از اهالی محترم 
رسـانه و همـه عالقه منـدان به سـردار سـلیمانی درخواسـت 

می شـود از انتشـار و بازنشـر آن خودداری کنند. 

ترامپ بزرگ ترین تروریست جهان 
سـاعد سـهیلی بازیگر فیلم هـای »تنگـه ابوقریب« و »گشـت 
ارشـاد۲« در صفحـه شـخصی اش از بزرگ تریـن تروریسـت 
جهان رونمایی کرده اسـت. شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی در 
روزهای گذشـته واکنش هـای متفاوتی از سـوی هنرمندان به 
دنبال داشـته اسـت. در این میان ساعد سـهیلی بازیگر سینما 
با انتشـار تصویـری از دونالد ترامـپ او را به عنـوان بزرگ ترین 

تروریسـت جهـان معرفی کرده اسـت. 
حال ملی پوش کشتی آزاد بعد از تصادف رانندگی

سـانحه رانندگی بـرای ملی پوش کشـتی آزاد بخیر گذشـت.  
بـر ایـن اسـاس عضـو تیـم ملـی کشـتی آزاد دچـار سـانحه 
رانندگی شـده اسـت اما طبـق اخبار رسـیده، حالـش خوب 
اسـت. محمدباقـر یخکشـی عضو تیـم ملـی کشـتی آزاد در 
حیـن حرکـت در اتوبـان بهشـهر بـه سـمت گلـوگاه دچـار 
سـانحه رانندگی شـده اسـت. البتـه خوشـبختانه حـال این 
ملی پوش خوب اسـت و بعـد از مـداوا از بیمارسـتان مرخص 

شـده اسـت. 

تحویل شاهین زخمی ۲۰ میلیاردی 
فرمانـده انتظامی شهرسـتان تاکسـتان با اشـاره به تمـاس یکی 
از شـهروندان مبنـی بر زخمی شـدن یک بُهله شـاهین شـکاری 
توسط شـکارچیان در باغ های تاکسـتان گفت: یکی از کشاورزان 
محلـی بـا تحویل ایـن پرنـده شـکاری بـه مامـوران از تیراندازی 
شـکارچیان بـه سـمت این شـاهین و متـواری شـدن آنـان خبر 
داده اسـت. بر اسـاس اعـالم این خبر سـرهنگ کـوروش عزیزی 
اظهار کـرد: مامـوران پلیـس شهرسـتان پـس از تمـاس یکی از 
شـهروندان مبنی بـر زخمی شـدن یـک بُهله شـاهین شـکاری 
توسط شکارچیان در باغ های تاکسـتان جهت بررسی موضوع به 
محل اعـزام شـده اند. وی در ادامه افـزود: بر این اسـاس با مراجعه 
ماموران به محل، یکـی از کشـاورزان محلی با تحویـل این پرنده 
شـکاری بـه مامـوران از تیرانـدازی شـکارچیان بـه سـمت ایـن 
شـاهین و متواری شـدن آنان خبـر داده اسـت و مامـوران پرنده 
کشف شـده را به اداره محیط زیسـت شهرسـتان تحویل داده اند. 

توئیت جواد نصرا... درباره سردار سلیمانی
جواد نصرا...، پسـر سیدحسـن نصرا...، دبیرکل حـزب ا... لبنان با 
انتشـار تصویری از پدرش در کنار سپهبد شـهید قاسم سلیمانی 
در توئیتر نوشـته اسـت: »گویی به غیر از این جهان تعلق دارند«. 
در ایـن میـان شـورای عالـی امنیـت ملـی جمهـوری اسـالمی 
ایران در خصـوص اقـدام جنایتکارانه آمریـکا در بیانیـه ای اعالم 
کرده بـود: جنایتـکاران بـا انتقام سـخت منتقمین خون سـردار 
سـلیمانی در زمان و مکان مناسـب روبـه رو خواهند شـد. این در 
حالی اسـت که شـورای امنیـت سـازمان ملـل نیز چند سـاعت 
پس از به شـهادت رسـیدن سـردار حاج قاسم سـلیمانی، جلسه 

غیر علنـی درباره تحـوالت خاورمیانـه تشـکیل داده بود. 

هک سایت اداره فدرال آمریکا 
طـی ۲۴ سـاعت گذشـته اخبـاری مبنی بـر هک شـدن برخی 
سـایت های منتسـب به سـازمان ها و نهادهای آمریکایی توسط 
هکرهایـی کـه خـود را ایرانـی معرفـی کرده اند، منتشـر شـده 
اسـت که البته تاکنـون هیچ سـازمان یـا نهـاد رسـمی در مورد 
آن واکنـش رسـمی اتخـاذ نکـرده اسـت؛ سـایت هایی چـون 
سـایت بانـک SLCB یـا سـایت رسـمی اداره فـدرال آمریکا که 
در آنها تصاویری از شـهید حاج قاسـم سـلیمانی قرار داده شـده 
اسـت. در این میـان ماجرای هک سـایت های آمریکایـی از یکی 
از سـایت های رسـمی اداره فـدرال آمریـکا آغاز شـده کـه عصر 
شـنبه توسـط هکر هـای ایرانـی هک شـده اسـت. ایـن ادعـا را 
روزنامه انگلیسـی »دیلـی میل« مطرح کرده اسـت و پـس از آن 
اخبـاری در مورد هـک شـدن بانـک SLCB که گفته می شـود 
یک بانـک سـیرالئونی ولـی متعلق بـه دانشـگاه هاروارد اسـت، 

منتشـر شـده است. 
روایت جهانگیری از حاج قاسم

معـاون اول رئیس جمهـور گفـت: بـرادر بسـیار عزیـز سـردار 
سـلیمانی همواره برای مبـارزه با تروریسـم در صف مقـدم بوده 
اسـت و نقشـی حیاتی و تعیین کننده برای ثبات و امنیت کشـور 
و کل منطقـه ایفا می کرده اسـت. از سـال ۵۶ با شـهید سـپهبد 
حـاج قاسـم سـلیمانی سـابقه دوسـتی داشـته ام. وی  در ادامـه 
افزود: ایـن در حالی اسـت که این سـردار رشـید اسـالم عالوه بر 
توانمندی و تجارب ارزشـمندی که در حوزه دفاعـی و امنیتی از 
آن برخـوردار بـوده و در خدمت امنیت کشـور بـه کار می گرفته 
اسـت، از نزدیک تریـن افـراد به مقـام معظـم رهبری نیز بـوده و 
نقش موثـری در حـل مسـائل داخلـی نیز ایفـا می کرده  اسـت.

حمله ورزشکار آمریکایی به ترامپ 
ورزشـکار معـروف راگبـی آمریکایـی کـه در ایـاالت متحـده 
آمریکا یکی از مهم تریـن و پرهوادارترین ورزش هاسـت، از عمل 
تروریسـتی دولـت ایـن کشـور در به شـهادت رسـاندن سـردار 
حاج قاسـم سـلیمانی انتقاد کرده اسـت. دیلی میـل در این باره 
نوشـته اسـت: دونالد ترامپ بعـد از این اتفـاق در ادعایـی عنوان 
کرده اسـت که ایـن اقدام بـرای جلوگیـری از جنگ بـوده تا آغاز 
آن. این در حالی اسـت کـه کالیـن کاپرنیک بازیکن تیـم راگبی 
در آمریـکا نظر دیگری دارد و معتقد اسـت ایـن اظهارنظر ترامپ 
به نوعی قدرت طلبـی آمریکا اسـت و حملـه به مردم دیگـر. این 
حمله چیز جدیدی غیر از حمالت تروریسـتی علیـه مردم دیگر 
نیسـت. البته این پایـان کار نبـود و او توئیت دیگری نیز منتشـر 
کـرده و  در آن نوشـته اسـت: آمریـکا همیشـه افـراد از نژاد های 

مختلـف را در داخل و خـارج تحریـم و محاصره کرده اسـت. 
دست نوشته سردار سلیمانی، پیش از شهادت

دست نوشـته ای از سـردار حاج قاسم سـلیمانی سـاعاتی قبل از 
شـهادت به جا مانده است. سـردار  در آن نوشته اسـت: »خداوندا 
مرا بپذیـر.« این متن توسـط سـردار سپهبد شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی، کمـی قبـل  از پـرواز شـهادت از دمشـق بـه بغـداد، 
پنجشـنبه ۱۲ دی ماه نوشـته شـده و ایشـان ایـن متـن را کنار 
آینه محـل اقامت خود قـرار داده اسـت و قلم را روی آن گذاشـته 
بود. در دست نوشـته سـردار  حاج قاسم سلیمانی سـاعاتی پیش 
از شـهادت ایشان نوشـته شـده اسـت: »الهی ال تکلنی، خداوندا 
مرا بپذیـر، خداوندا عاشـق دیدارتم، همـان دیداری که موسـی 
را ناتوان از ایسـتادن و نفس کشـیدن نمـود، خداوندا مـرا پاکیزه 

بپذیر، الحمـدهلل رب العالمیـن. خداونـدا مرا پاکیـزه بپذیر«. 

دختر سردار سلیمانی چه گفت
دختـر فرمانده شـهید نیـروی قدس سـپاه ایـران در گفت وگو 
با شـبکه ای لبنانی دبیرکل حزب ا... را »عمـوی عزیز« خوانده 
و گفتـه اسـت، می دانـد وی انتقـام خـون پـدرش را می گیرد. 
زینب سـلیمانی دختر شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانده 
نیـروی قدس سـپاه ایـران در گفت وگویی بـا شـبکه »المنار« 
اعـالم کرده اسـت کـه »دونالـد ترامـپ کثیـف« بایـد بداند با 
بـه شـهادت رسـاندن سـردار سـلیمانی نمی توانـد یـاد او را از 
بیـن ببـرد. وی در ادامه افـزوده اسـت: جهـان بداند شـهادت 
حاج قاسـم مـا را نخواهـد شکسـت و مـا در نهایـت حـق او را 
مطالبـه خواهیم کـرد. زینـب سـلیمانی در ادامه سیدحسـن 
نصـرا... دبیـرکل حـزب ا... را »عمـوی عزیـز« خوانـده و ضمن 
ابالغ سـالم به وی گفته اسـت که می دانـد ایشـان انتقام خون 

پـدرش را می گیـرد.
عقب نشینی شناور های آمریکایی 

آمریکایی ها هشـدار ایـران که بـا جدیت ملـی همراه اسـت را 
شـدیدا جدی گرفته اند و البتـه جدی ترین نشـانه این جدیت 
آنکـه لحظاتی پیش اعالم شـده اسـت کـه ترامپ شـناور های 
آمریکایـی را ۱۰۰۰ کیلومتـر از محدوده بیشـه شـیران، ایران 
عقـب کشـیده اسـت. منابـع مطلـع بـه العالـم در ایـن بـاره 
گفته انـد: آمریـکا تمـام شـناور های خـود را بـه شـعاع ۱۰۰۰ 
کیلومتـری از ایـران دور کـرده اسـت. پـس از آنکـه سـحرگاه 
جمعه سـردار سـلیمانی بـه همـراه »ابـو مهـدی المهندس« 
جانشـین فرمانـده الحشـد الشـعبی طـی یـک عملیـات 
تروریسـتی در مسـیر فرودگاه بغداد به شـهادت رسـید، ایران 

اعالم کـرده اسـت کـه انتقـام سـختی خواهـد گرفت.

بهانه های واهی برای تخلفات رانندگی! 
احسان گنجی

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی
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به نشانی ایمیل ذیل 
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حرف حساب فریور خراباتی 

در یکسری از کشورها به  کارخانه های خودروسازی می روند و 
تحقیق و کار علمی انجام می دهند و کلی آپشن و تجهیزات روی 

خودروهای شان اضافه می کنند تا بتوانند با همان قیمت سابق در بازار 
 با رقبا و کارخانه های دیگر رقابت کنند.

اینجا آپشن چون یک کلمه خارجی است کال مورد استفاده قرار 
نمی گیرد. تازه آن بدیهیاتی را هم که باید یک خودرو داشته باشد، 

حذف می کنیم؛ در نهایت قیمت همان خودرو هم سه برابر میشه . دیگه 
 ته آپشن مان زه بغل و چپقی فرمون است.

یعنی آهن به کار  رفته توی بدنه یکسری از خودروها با وجود افزایش 
قیمت، عین پیتزای ایتالیایی هی نازک تر می شود .

اما اینکه ما جزو رتبه های باالی تصادف های جاده ای هستیم، خیلی 
آسان هم به دست نیامده است.رنج  دوران برده ایم. 

برای رسیدن به این افتخارها باید یکسری کارهای زیرساختی انجام 
بشود. یعنی همین جوری الکی نیست که ما زارپی برویم و اول بشویم 
که! یکسری آدم زحمتکش پشت خط تالش می کنند تا ما به رتبه اول 

جهان برسیم.
مثال چندی پیش جناب مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی 

خودروهای تهران اعالم کرده: فالن خودرو رتبه نخست را در انحراف 
فرمان و گازهای آالینده دارد؛ یعنی من اینطوری تصور می کنم که 

شما فرمان را به سمت چپ می گیرید، اما این خودرو یک جوری 
هوشمندسازی شده که خودش تصمیم  می گیرد که برود سمت 

راست یا چپ! 
در مورد گازهای آالینده هم این جوری به نظر می آید که دوستان 

در راستای تکریم و احترام دانشمند بزرگ مندلیف یک فناوری را 
ایجاد کرده اند که تمام عناصر این جدول از داخل اگزوز خودروها 

بیرون بیاید! ای کاش اسمش را هم اگزوز مندلیف بگذاریم که 
 جنس مان جور بشود.

حاال همین جناب مدیرعامل ستاد مرکزی گفته بود که متاسفانه ۹ 
 درصد خودروهای مراجعه کننده بیش از یک ایراد داشته اند.

می ماند ۹۱ درصد که احتماال ۵۰ درصدشان یک ایراد داشته اند و مثال 
موتورشان کار نمی کرده، سپر و ترمز نداشته اند، گازشان پیک نیکی 

بوده، ۴۱ درصدشان هم وقتی رسیده اند به جلوی ستاد معاینه 
فنی، یک نگاه به ماشین شان انداخته و خودشان دور زدن و به خانه 

 برگشته اند!
در نتیجه در کنار خطای انسانی، مشکالت جاده ها، یک بخشی از آن 

 قهرمانی ها و اول شدن ها، ناشی از همین مشکالت است!
امیدواریم مسئوالن ژاپنی بابت مشکالت شرکت های خودروسازی حتما 

از ما عذرخواهی کنند، چون این عذرخواهی واسه مسئوالن خود ما 
ظاهرا قفل است و فکری هم برای حل آن نخواهیم کرد.

چطوری اول شدیم؟!

موهیتین کوروغلو - ترکیه
کارتون فرنگی

یه آبگرمکن داریم
وقتی میرم حموم هر 
۵ دقیقه یک بار من 

رو به چالش آب یخ 
دعوت می کنه...! 

خالصه خیلی باهام 
شوخی داره

کاریکلامتور
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کارتون خاطره

برای پایین آوردن تب ام
دکرت از نردبان باال رفت!

توییت روز

ابوالقاسم صلح جو

آخر آرمان ملی


