
سرانجامقانونشفافسازيمنابعماليانتخاباتدرایرانابالغشد.قطعاًاینگام،انتخاباتایرانرابهسویواقعیترشدنمنتخبانملتهدایتمیکند



ومانعانتخابنامزدهاییمیشودکهباپولکثیفپیروزانتخاباتمیشوندوسپسآنکثیفیرادرهمهشئوننمایندگیخودجلومیبرند

دموکراتهایامریکادیروزبهرغمپیش��تازیمش��هود»س��ندرز«دررقابت
درونگروه��یدموکراتهاظاهراًبهخاطراینکه»ی��کچپدرامریکانباید
رئیسجمهورش��ود«بابهانهکردنخرابیاپلیکیشن،تأخیربیسابقهایدر
اعالمنامزدنهاییحزبخودایجادکردندتانشاندهندبهحداقلهایلوازم

دموکراسیپایبندنیستند.درطرفدیگرجمهوریخواهانباممانعتازحضور
شاهدانمطلعدردادگاهاستیضاحترامپ،فضاییاستبدادیدرجمهوریتامریکا
رقمزدند.گویادرامریکا،دموکراتهایعنیعلیهدموکراسیوجمهوریخواهان
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 نامه 3 تشكل دانشجويي
به معاون اول رئيس جمهور:

رئيس شورای انتقالی سودان با تشويق عربستان 
و هماهنگی امارات با نتانياهو مالقات کرد

وزير اقتصاد در پاسخ به »جوان« تشريح کرد

س�خنگوي  خب�ري  نشس�ت  نوزدهمي�ن    
قوه قضائيه با خبرنگاران روزگذشته برگزار شد. 
صدور کيفرخواست روح اهلل زم، پرونده قائم مقام 
شهردار سابق تهران، پلمب منزل مداح معروف 
و حكم اع�دام يك جاس�وس   و کاهش جمعيت 

زندانيان از فرازهاي اين نشست خبري بود

  سال آينده نيز تحول بزرگي با تعريف پايه هاي 
ماليات�ي ايجاد خواهد ش�د که اي�ن ماليات ها با 
توجه به اتكای داده ها و اطالعات دس�تگاه ها نه 
تنه�ا درآمد دولت را زي�اد مي کند، بلكه عدالت 

مالياتي را هم بيشتر محقق خواهد کرد

»ابر بارانش گرفته« يك تجربه نافرجام ديگر است  
که سعي کرده با ريتم طوالني خود را محك بزند

»خوب، بد، جلف2« اگر در انتخاب بازيگران دقت 
داشت بيشتر از نسخه اول مي توانست موفق باشد

نگاهی به 2 فيلم روز سوم جشنواره فيلم فجر

آقاي جهانگيري! چرا دولت 
زير بار قانون افشاي عمومي 
حقوق مسئوالن نمي رود؟ 

 خنجر عربی سودانی 
بر پشت فلسطين

 خودمعرف ها  و خوداظهارها 
در پرونده »زم« زیادند!

 »ابر بارانش گرفته« 
و تماشاگر گريه اش!

 نقدینگي را به بورس 
و مولد سازي هدایت مي كنيم
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رئيس همايش بين المللی گام دوم انقالب:
موفقیت بیانیه گام دوم مستلزم گفتمان سازی اجتماعی است

ضجه ترکیه برای تروریست های ادلب

دپوي ۱۹۴۱ خودرو در گمرك هرمزگان

از   سیاسی فرمانده دانش�گاه جامع  حس�ين)ع(  ام�ام 
برگزاری »همايش بين المللی گام دوم انقالب، الگوی 
نظام انقالبی تمدن ساز« صبح امروز با سخنرانی علی 
الريجانی در مرکز همايش های صدا و سيما خبر داد. 
بهگزارشس��پاهنیوز،دکترمحمدرضاحسنیآهنگر،
فرماندهدانشگاهجامعامامحسین)ع(ورئیسهمایش
بینالمللیگامدومانقالب،درآستانهسالگردنخستین
س��الصدوربیانیهگامدومانقالبتوس��طمقاممعظم
رهبری)مدظلهالعالی(گف��ت:اینبیانیه،ازیکطرف
نقشهراهجهانیشدنانقالباسالمیدرساحتتمدنی
راترس��یمکردهاس��توازطرفدیگرهرگونهحرکت
انقالباس��المیدرمداروبردارتمدنیخویشراکهاز
انسانسازیوجامعهپردازیشروعشدهوبهتمدنسازی
میرس��د،بهموفقی��تدرحوزههایمختل��فحیات

اجتماعیداخلیگرهزدهاست.
دکترحسنیآهنگرباتأکیدبرضرورتنظریهپردازیو
گفتمانس��ازیدرخصوصبیانیهگامدومتصریحکرد:
اینموفقیتمس��تلزمنظریهپردازیوگفتمانس��ازی
اجتماعیح��ولمفاهیماصلیبیانی��هوهمچنینارائه
س��اختارها،مدلهاوالگوهایعملیاتیبومیوتنظیم
نقشهراهاقدامیدرحوزههایس��اختاری،کارگزاریو
سبکزندگیایرانی–اس��المیدرحوزههایهفتگانه

مطرحشدهدربیانیهگامدوممیباشد.

فرماندهدانشگاهجامعامامحسین)ع(بابیاناینکهتالش
خواهیمکرددراینهمایشمدلوالگویبومیونقشه
راهاقدامیدرحوزهه��ایمختلفاجتماعیبرایتحقق
اهدافبیانیهگامدومراارائهکنی��ماظهارکرد:حرکت
تحولآفرینانقالباسالمیدرمسیرایجادتمدننوین
اسالمیبهشدتبهموفقیتوعدمموفقیتساختارهای
درونیجمهوریاسالمیایراندرعرصههایداخلیگره

خوردهاست.
ویافزود:بعدازانقالباس��المیهرکجاس��اختارها،
مدله��اوالگوهایحکمران��یازدلمبان��یهویتیو
معرفتش��ناختیانقالباس��المیبرآمدهومتناسببا
گفتمانانقالباسالمیش��کلگرفتهوعملیاتیشده،
همکارآمدیخویشرابهاثباترس��اندهوهمظرفیت
تکثیرپیداکردهوب��همحیطمنطق��هایوبینالمللی

سرایتکردهاست.
رئیسهمایشبینالمللیگامدومانقالب،الگوینظام
انقالبیتمدنسازگفت:جمهوریاسالمیایراندرآن
حوزههابانوعیعمقبخشیخارجینهتنهاتوانستهدر
برابرالگوهاومدلهایوارداتیوبهعاریتگرفتهشدهاز
تمدنلیبرالسرمایهداریموفقعملکند،بلکهآنهارابه

شکستکشاندهاست.
ویبهموفقیته��ایعرصهدفاع��یوامنیتیبهعنوان
نمونهاشارهکردوگفت:ساختار،مدلوالگویعملیاتی
برآمدهازانقالباسالمیدرحوزهدفاعوامنیت،نهتنهادر

عرصهمدیریتبحرانهایدفاعیوامنیتیداخلیموفق
وسربلندبیرونآمده،بلکهظرفیتتکثیرپیداکردهوبا
ورودبهمحیطمنطقهایوبینالمللیوایجادبازدارندگی
فعالراهبردیبرایجمهوریاس��المیایران،توانسته
هژمونینظامس��رمایهداریرادرمنطقهغربآس��یاو
شمالآفریقابهچالشبکش��دومجبوربهعقبنشینی
کندورمزپیروزیمحورمقاومتدربرابرمحورارتجاع
منطقهوقدرتهایسلطهگرباآنهمهتجهیزاتنظامی

وتسلیحاتی،برآمدهازچنینالگویاست.
فرماندهدانشگاهجامعامامحسین)ع(درتشریحاهمیت
وضرورتبرگزاریهمایشگفت:دانش��گاهجامعامام
حسین)ع(وس��ایردانش��گاههاومراکزعلمیسپاهبه
عنواندانشگاههاومراکزسازمانیسپاهپاسدارانانقالب
اس��المی،ش��أنیتورودعلمیبرایتبییناینبیانیهو
گفتمانس��ازیالزمجهتاجراییش��دنآنوکمک
بهارائهالگوهاومدلهایبومیم��وردنیازبرایتحقق
بیانیهگامدومرادارامیباشند.ویافزود:برهمینمبنا
اینهمایشبینالمللیرادردس��تورکارخودقرارداده
وتالشنمودهاندکهتمامفعالیتهایصورتگرفتهدر
اینهمایشوس��ایرفعالیتهایعلم��یآیندهرویدو
محورمهمنظریهپردازیوگفتمانس��ازیاجتماعیو
همچنینارائهمدلهاوالگوهایبومیونقشهراهاقدامی
حولمحورهایهفتگانهبیانیهگامدومبایکتقسیم

کارملیمتمرکزشوند.

با پيشروی ارتش سوريه در  مناطق اشغال شده ادلب،   بین الملل
مقامات ترکيه برای تروريست های تحت حمايت شان 
ضجه می زنند تا بتوانند آخرين دژ تكفيری       ها را حفظ 
کنند. وزير امور خارجه ترکيه تحمل ادامه حمالت به 
ادلب را غيرممكن دانس�ت و گفت که کشورش پاسخ 
حمله نظام سوريه را داده و از اين به بعد نيز خواهد داد. 
آنكارا همچنين مدعی شده است که در حمالت خود، 
دهها نفر از نيروهای ارتش سوريه را کشته است. اين 
ادعا از سوی مقامات روسی و سوری تأييد نشده است. 
درشرایطیکهارتشسوریهعملیاتآزادسازیدرشمال
وغرباینکشورراکلیدزدهودرهفتههایاخیرتوانسته
مناطقزیادیراازدستتروریستهابازپسبگیرد،ترکیه
باردیگربراینجاتتروریستهاآس��تینباالزدهاست.
بهگزارشخبرگزاریاس��پوتنیک،مولودچاووشاوغلو،
وزیرامورخارجهترکیهروزسهشنبهدردیدارنمایندگان
کشورهایآسیاییدرآنکاراگفت:»تحملادامهحمالت
بهادلببرایماغیرممکناست.پاسختعدینظامسوریه
رادادهایموازاینبهبعدنیزخواهیمداد«.وزیرامورخارجه
ترکیهدرادامهلفاظیهایشمدعیشد:»گستاخینظام
اسدافزایشیافتهاست.برایجلوگیریازاینرفتاررژیم
اسدباروسیهدرتماسهستیم.اینکشوروظیفهمهمی
دراینزمینهدارد.بهانهروسیهمبنیبراینکهنمیتوانیم
رژیماس��دراکاماًلکنترلکنیم،پذیرفتنینیست.روند
آستانهوسوچیکاماًلازبیننرفتهامامختلشدهاست«.
ادلبآخرینمقرتروریس��تهایس��وریهاستوترکیه
تالشمیکندبههرنحویشدهاینمنطقهراحفظکرده
وتکفیریهایتحتحمایتخودرانجاتدهد،چراکه
باآزادسازیادلب،طومارتروریس��تهادرسوریهدرهم
پیچیدهمیش��ودوترکیهبهانهایبرایماندندرشمال

س��وریهنداردوبههمینمنظوردرصدداستدرمسیر
عملیاتآزادسازیادلب،وقفهایجادکند.باگذشت9سال
ازبحرانس��وریه،حامیانغربیوعربیتروریستهااین
مسئلهراپذیرفتهاندکهدولتس��وریهبهزودیمناطق
اشغالش��دهرابازپسخواهدگرفتوبههمینمنظوربا
کاهشحمایتهایخودازتکفیریه��ا،مواضعخودرا
تغییردادهودرصددعادیسازیروابطبادمشقبرآمدهاند.
اماترکیهاکنونبزرگترینحامیگروههایتروریستیبه
ش��مارمیرودکهبهبهانههایامنیتیدرمرزهایخود،
حاضربهتغییرمواضعشدربرابردولتس��وریهنیستو
بهرغمابتکارهایدیپلماتیکروسیهوایران،آنکاراهمچنان

بهکارشکنیهایخوددرحلبحرانادامهمیدهد.
پيشروی نيروهای مقاومت 

س��نگاندازیترکیهدرمس��یرعملیاتادلب،درحالی
استکهارتشسوریهبهپیش��رویخوددرمحورسراقب
درحومهجنوبیادل��بادامهمیدهدوب��اقطعخطوط
امدادرسانیشبهنظامیاندرحدفاصلسراقب-اریحادر
حومهادلب،روستاهایجوباس،سانوترنبهراآزادکرد.
بهگزارشش��بکهالمیادین،ارتشس��وریهباآزادسازی
روستاهایجوباس،س��انوترنبهونابودیآخریننقطه
تجمعش��بهنظامیاندرآنجا،بهعملی��اتخوددرحومه
جنوبش��رقیادلبوپیشرویدرمحورس��راقبادامه
میدهد.ارتشسوریهبااینپیشروی،تنهادوکیلومتربا
شهرسراقبفاصلهدارد.براساساینگزارش،»اینارتش
درمحورغربیشهرسراقبوارددرگیریهایشدیدیبا
تروریستهایالنصرهوگروههایشبهنظامیهمپیمان
آنهادراینمحورشدهونیزدرروس��تایالنیربواقعدر
شمالآزادراهحلب-الذقیهدرحدفاصلسراقبواریحا،با
شبهنظامیاندرگیریهایشدیدیداشتوتوانستکنترل

اینروستاوآزادراهرابهدستبگیرد.«

ترکیهدرروزه��ایاخیر،عالوهبرارس��التس��لیحاتو
تجهیزاتنظامیبهتروریستهادرادلب،بهنظرمیرسد
حمالتیرابهنیروهایس��وریهانجامدادهاستومقامات
آنکارامدعیهس��تندکهتعدادیازنیروهایمقاومترا
کشتهاند.بهگزارشخبرگزاریآناتولی،خلوصیآکار،وزیر
دفاعترکیهپسازبازدیدازیگانهایمستقردرنقطهصفر
مرزیباسوریهطیاظهاراتیدربارهحملهدرادلبسوریه
عنوانکرد:»مطابقبادستورالعملهاودرچارچوبحق
دفاعمشروع،عناصرمادرآنجاعلیهمواضعرژیمسوریهبه
سرعتواکنشمتقابلرانشاندادهاند.تاکنون۵۴موضع
متعلقبهرژیمسوریههدفقرارگرفتهوبراساساطالعاتی
کهازمنابعمختلفدریافتکردهایم،۷۶سربازازنیروهای
سوریکشتهشدهاند«.مقاماتروسیهادعاهایترکیهبرای

حملهبهنیروهایسوریراتأییدنکردهاند.
سناريوی حمله شيميايی 

همزمانباکمکهاینظامیترکیه،گروههایتروریستیدر
ادلبتالشمیکنندباردیگرسناریویحمالتشیمیایی
برایمتهمکردندمش��قرااجراکنند.مرکزآشتیملی
روسیهدرسوریهروزسهش��نبهاعالمکرد:»وزارتدفاع
روسیهمطلعشدهاستکهکالهسفیدهایتحتحمایت
هیئتتحریرالشامبرایفتنهانگیزیجدیدیبااستفادهاز
عواملسمیدرسوریهآمادهمیشوند«.بهگزارششبکه
راشاتودی،مرکزآشتیحمیمیمروسیهدرسوریهاعالم
کرد:»ایناطالعاتشامگاهدوشنبهازطریقتماستلفنی
دومنبعمطلعدرشمالغربحلببهدستآمدهاست.
حدود۱۵نمایندهکالهسفیدهاش��نبهبرایتدارکاین
حملهواردمنطقهکاهشتنشادلبشدندوانتظارمیرود
ایناقدامتحتنظارترهبرهیئتتحریرالشامانجامشود
کهسال۲۰۱۷همحملهباموادشیمیاییدرخانشیخون

ادلبراصورتداد«.

هرم�زگان از دپوي 1۹41   اقتصادی ناظ�ر گم�رکات اس�تان 
دس�تگاه خودرو در گمرکات اين اس�تان خبر داد و 
تصريح کرد: ما باعث دپو ش�دن خودروها در گمرك 
نيس�تيم و همچنان منتظر کس�ب مجوز ترخيص از 
هس�تيم.  تج�ارت  و  مع�دن  صنع�ت،  وزارت 
بهگزارش»ایسنا«،ابوالفضلاکبرپوردرحاشیهبازدید
ازگمرکاتاستانهرمزگاناظهارکرد:۱۲هزارو۲۶۱
دس��تگاهخودرودرگمرکموجودبودکهدرنیمهدوم

سالگذش��تهبامصوبههیئتدولت۷۱۵۳دستگاهآن
ترخیصشد.

ويادام��هداد:ازاینتع��دادترخیص۶۶۵۳دس��تگاه
خودروهايس��واريبودندومابقيآمبوالنسبودندکه
ترخیصش��دند.اکنوننیزخودروهایيکهدرگمرک
ماندهب��هدلیلتغیی��رش��رایطارزيوممنوعیتثبت
سفارشخودرواستکهبایدمجوزازمباديمربوطهرا

داشتهباشندتاگمرکآنهاراترخیصکند.
اکبرپورتصریحکرد:مالکترخیصگمرکبرايکاالها

ازجملهخودرو،ش��رایط،مج��وزوقوانینترخیصروز
استنهزمانيکهکاالواردگمرکشدهاست.اکنوننیز
۱9۴۱دستگاهدرگمرکاتاس��تانهرمزگانماندهکه
۶۶۸دستگاهدرگمرکشهیدرجایي،۱۱۶۷دستگاهدر
گمرکباهنرو۱۰۶دستگاهدرگمرکلنگهماندهاست
کهبایدمجوزترخی��صبگیردودرای��نزمینهوزارت
اقتصادرایزن��يکردهومجوزترخیص۱۰۴۸دس��تگاه
ازوزارتصنعت،معدنوتجارتاخذشدهاست،اماباید

مجوزنهایيصادرشود.
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  گزارش

انتخاباتایراندراتاقمالیشیشهای  مهدی پورصفا
   گزارش2

راهي كه رفتيم و راهي كه بايد طي كنيم 
انقالب مردم ايران از روزي كه حادث شد تا به امروز، در بستري از چالش ها 
و موانع به پيش رفته است، اما در عين حال، كارنامه درخشاني براي ارائه و 
ارزيابي در اختيار گذارده است. انقالب اسالمي راه هاي فراواني را طي كرده، 
اما هنوز راه هاي طي نشده فراواني نيز پيش رو دارد. بخش اندكي از راه هاي 
رفته اي كه در مدت اين 41 سال طي كرديم و در عين مرارت هاي فراوان در 

طي كردن آن، امروز شيريني آن را به نظاره نشسته ايم، عبارتند از؛ 
1 ـ  ايجاد نظم معنوي و اخالقي در جهان: شايد يكي از مهم ترين پيامدهاي 
انقالب اسالمي پي ريزي سازوكارهاي ديني و هويتي جديد در ساخت نظام 
بين الملل بود. به نظر مي رسد انقالب اسالمي حاصل يك تغيير پارادايم از 
ــالم،  مدرنيته به نظم مبتني بر اخالق و عقالنيت بود. مؤلفه هايي نظير اس
معنويت، تشيع، روحانيت، مبارزه با فساد، استبداد و استكبار توانسته است 
ــي ايران و در سطحي ديگر در  مجموعه اي از اخالقيات را در محيط سياس
منطقه و نظام بين الملل به وجود آورد. انقالب اسالمي درست زماني رخ داد كه 

بشر از بازگشت معنويت به پيكره سياست و اجتماع نااميد شده بود. 
ــي ترين نمود و نماد انقالب اسالمي در  گزاف نيست اگر گفته شود، اساس
ــتراندن روح اخالق و معنويت بود، آن هم در شرايط و زماني كه اساساً  گس

جايگاه دين و معنويت در سپهر سياست به كلي انكار مي شد. 
ــاالري ديني: دادن حق انتخاب به مردم  2 ـ نظام سازي معطوف به مردم س
براي تعيين سرنوشت خود و جامعه از امتيازات و نقاط قوت انقالب اسالمي 
ــواره قدرت هاي  ــود، چرا كه در طول تاريخ ايران كه هم ــوب مي ش محس
استبدادي مستقر بوده اند، اساساً رأي و نظر مردم كمترين جايگاه واقعي را 
نداشت، اما اينك بر اساس ترتيبات قانوني پيش بيني شده در نظام جمهوري 
اسالمي همه مسئوالن كشور با نقش مستقيم و غيرمستقيم مردم تعيين 
مي شوند و رهبري نظام كه خود با همين سازوكار دموكراتيك به اين جايگاه 
رفيع دست يافته، اذعان دارد كه من صادقانه مردم ساالري ديني را پذيرفته ام. 
جمهوري اسالمي با همه سختي ها و هزينه هايي كه قواعد و لوازم مردم ساالري 
برايش داشته، اما در عين حال ذره اي و لحظه اي از اين »اساس مطلوب« خود 
را بي نياز ندانسته است. امروز دوست و دشمن اعتراف مي كنند كه ايران تنها 
كشور غرب آسياست كه در عين قرار داشتن در شرايط بحراني و جنگ، حتي 

يك روز انتخاباتش به تأخير نيفتاده است. 
 3 ـ استقالل و عزت ملي: استقالل سياسي از مهم ترين موضوعات مربوط به 
حاكميت و سياست خارجي هر كشوري است. در استقالل سياسي آنچه مهم 
است، وابسته نبودن به قدرت هاي بيروني و تصميم گيری مبتني بر مصالح 
و منافع مردم است. بر اين اساس، استقالل سياسي به معناي مستقل بودن 
هيئت حاكمه  يك كشور از نفوذ بيگانگان و اتخاذ تصميمات سياسي بر اساس 
منافع ملي كشور است. پيش از پيروزي انقالب اسالمي، كشور ايران در طول 
تاريخ خود، كمتر طعم استقالل سياسي را چشيده بود و عمدتاً به قدرت هاي 
استكباري خارجي به ويژه انگليس و بعد امريكا وابسته بود. بررسي و رصد 
ــور ايران در دوره هاي مختلف  شاخصه استقالل در روندهاي تاريخي كش
سلسله شاهان گذشته قصه پر غصه و اسفباري است كه تمايل به مرور تاريخ 
ايران بزرگ در برخي مقاطع خاص به ويژه دوران منحوس پهلوي را به تنفر 
تبديل مي كند.  اينكه امروز جمهوري اسالمي ايران از حيث استقالل سياسي 
و امنيت در چه جايگاهي قرار دارد، به توضيح و تحليل نياز ندارد. مردم به چشم 
خود مشاهده مي كنند كه همه تصميمات كشور در داخل گرفته مي شود. به 
ــازي ها، تصميم گيري ها و اعمال اقدامات بر  تعبير ديگر، فرآيند تصميم س
اساس شرايط و اقتضائات داخلي صورت گيرد و نه اجبار و تحميل و خواست 

قدرت هاي خارجي. 
4ـ امنيت پايدار در منطقه  پرتنش غرب آسيا: حوزه امنيت كه با توانمندي 
دفاعي و اقتدار نظامي و اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران گره خورده است، 
ــت كه در رويكردي  ــاختار نظام اسالمي اس موضوع مطلوب ديگري در س
مقايسه اي با رژيم طاغوت اساساً قابل قياس نيست و بايد آن را با كشورهاي 
توسعه يافته و در رقابت نزديك با مدعيان امنيت و اطالعات در جهان مقايسه 

كرد. 
اقتدار منطقه اي انقالب اسالمي همه تهديدات نظامي عليه ايران را از اعتبار 
ساقط كرده و همگان مي دانند كه انقالب اسالمي ديگر آن ايراني نيست كه هر 
وقت اراده كردند اشغالش كنند و يا عليه دولت قانوني اش كودتا ترتيب دهند؛ 
بنابراين امنيت جمهوري اسالمي ايران در منطقه پرآشوب و پر تنش غرب 
آسيا در سايه رويكرد انقالبي تأمين شده است و براي استمرار امنيت راهي جز 

اتخاذ رويكردهاي انقالبي گري باقي نمانده است. 
ــال هاي سخت تهديد و تحريم:  5 ـ دستاوردهاي خيره كننده علمي در س
ــش از انقالب،  ــي و فناوري در دوران پي عقب ماندگي ايران در بخش علم
براي ايرانياني كه از سابقه فرهنگي و تمدني ديرينه خود مطلع بودند، بسيار 
ــت، از دام نمي توانيم و نداشتن  ــالمي توانس آزاردهنده بود؛ اما انقالب اس
ــور از مرزهاي دانش و  ــر اين عقب ماندگي، عب اعتمادبه نفس برهد. غلبه ب
دستيابي به پيشرفته ترين فناوري ها با هدف ايجاد تمدن نوين اسالمي، از 

افتخارات انقالب اسالمي است. 
اما در عين دستيابي به اين دستاورد هاي بزرگ، كاستي هايي وجود دارد كه 
بايد با شتاب بيشتري به سمت آن حركت كرد و امروز نشانه هاي اراده حركت 
بر اين مدار، كامالً مشهود است كه اين نشانه ها، همان اميد به آينده روشن در 
گام دوم انقالب است. در اينجا فقط به دو محور اساسي كه امروز بيش از هر 

زمان ديگر نشانه هاي آن آشكار شده است اشاره مي شود: 
1ـ ترويج روحيه جهادي در مديريت كشور

بر اساس تجارب جمهوري اسالمي ايران طي اين 41 سال اين سؤال مطرح 
است كه چه كسي يا كساني تاب تحمل بار سنگين حل مسائل اقتصادي و 
به حركت درآوردن لوكوموتيو اقتصاد كشور را دارند؟چه جريان يا كساني 

مي توانند همه ظرفيت ها و استعدادها را براي شكوفايي اقتصاد فعال كنند؟
بي ترديد و مبتني بر تجارب متعدد و متنوع در چهار دهه از عمر نظام اسالمي، 
ايجاد تغيير و تحول در حوزه اقتصاد به مثابه پاشنه آشيل نظام و دولت هاي 
ــالمي به بيان رهبر معظم انقالب نيازمند شناخت و احصاي  جمهوري اس
دردها و آسيب ها در اين ساحت و مهم تر از آن نسخه پيچي درست و متعهدانه 
و مجربانه براي درمان است؛ يعني از نظر مديريتي و نيز از نظر سياسي بايد 
ظرفيتي شانه زير بار اين مسئوليت بدهد تا بتواند همه ظرفيت ها را بسيج كند 
و حداكثر اعتماد نظام را جلب كند. بايد كساني بيايند براي تغيير در اقتصاد 
كه قادر باشند نيروهاي توانمند را به كار گيرند و روحيه كار و تالش را داشته 
باشند و سست و بي انگيزه نباشند. چنين اتفاقي رقم نخواهد خورد مگر اينكه 

از انتخابات مجلس پيش رو اين حركت را آغاز كنيم . 
2-تقويت جبهه مقاومت و در تنگنا قرار دادن بيشتر رژيم صهيونيستي

رژيم صهيونيستي براساس يك نقشه طراحي شده از سوي استعمارگران و 
سلطه گران غربي، در جهان اسالم پديد آمد تا جهان اسالم را براي هميشه 
تحت نفوذ و سلطه خود درآورد و مانع وحدت و قدرت يابي آن شود. آنچه 
امروز در قالب معامله قرن اتفاق مي افتد، براي چنين هدفي است. تعصب و 
پافشاري اروپايي ها و امريكايي ها بر تأمين امنيت رژيم صهيونيستي و حفظ 

موجوديت  آن، به همين نقشه و هدف راهبردي  برمي گردد. 
ــديد استراتژيكي قرار گرفته و  اكنون رژيم صهيونيستي در تنگناهاي ش
آينده خود را با روندهاي موجود در منطقه در خطر جدي مي بيند. مقاومت 
ــده است و  ــتي تبديل ش قدرتمند در منطقه،  به كابوس رژيم صهيونيس
ــتي و حاميان اروپايي، امريكايي  ــوي رژيم صهيونيس هر نوع تالش از س
ــف مقاومت، در عمل موجب  و منطقه اي اين رژيم براي نابودي يا تضعي
تقويت جبهه مقاومت ضدصهيونيستي شده است. اما توسعه قدرت جبهه 
مقاومت و روندهاي موجود، نويدبخش نابودي رژيم صهيونيستي در آينده 
ــردي غرب، از تالش  ــت. يكي از مهم ترين اهداف راهب نه چندان دور اس
براي محدودسازي قدرت منطقه اي ايران، جلوگيري از فرو ريختن رژيم 

صهيونيستي است. 
ــت و در  ــت جبهه مقاوم ــران؛ يعني تقوي ــه اي اي ــترش نفوذ منطق گس
ــتي كه نتيجه قطعي اين روند،  ــتر رژيم صهيونيس تنگنا قراردادن بيش
ــتي  ــوه الهي، به نابودي رژيم صهيونيس ــت و به حول و ق تغييرناپذيراس

منجرخواهد شد. 

حسن رشوند

رئيس سازمان بسيج در يادواره ۹۷۶ شهيد عشايري: 

خون سردار سليماني دامان سلطه را رها نخواهد كرد

خون س�ردار س�ليماني دام�ان س�لطه را رها 
نخواه�د ك�رد، دش�من را ن�ا آرام كرده اس�ت 
چرا ك�ه ش�هيد س�ليماني و آرمان ه�اي او به 
مراتب خطرناک تر از س�ردار قاس�م س�ليماني 
اس�ت. خون س�ليماني قدرت واتحاد عظيمي 
را ايجاد كرده و بال ش�ك توطئه هاي دش�من را 
بيش از پيش خنثي و اس�رائيل را نابود مي كند. 
به گزارش بسيج، سردار غالمرضا سليماني رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين، در يادواره ۹۷۶ شهيد 
ــايري كهگيلويه و بويراحمد با تبريك دهه پر  عش
فروغ فجر و تبريك و تسليت شهادت سردار سليماني 
گفت: ما در انقالب اسالمي با وجود دشمني دشمنان 
و عدم باور جهان اسالم به پيروزي، توانستيم انقالب 
ــانيم و بستر ظهور حضرت را  اسالمي را به ثمر برس
ــليماني عنوان كرد: با وجود  فراهم كنيم.  سردار س
انقالب اسالمي نظام ما عاشورايي و عزتمند شد در 
حالي كه قبل از انقالب ايران كشوري ذليل و منفور 
بود. وي با اشاره به ابعاد شهادت حاج قاسم سليماني 
بيان كرد: يكي از داليلي كه ترامپ تروريست دست 

ــم زد عقده و كينه از  به ترور ناجوانمردانه حاج قاس
شكست اين فشار حداكثري بود. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: خون سردار 
سليماني دامان سلطه را رها نخواهد كرد، دشمن را نا 
آرام كرده است چرا كه شهيد سليماني و آرمان هاي 
او به مراتب خطرناک تر از سردار قاسم سليماني است. 
وي افزود: خون سليماني قدرت واتحاد عظيمي را 
ايجاد كرده و بال شك توطئه هاي دشمن را بيش از 

پيش خنثي و اسرائيل را نابود مي كند. 
   بياني�ه گام دوم س�ندي راهب�ردي براي 

جوانان
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در بخش ديگري 
از سخنان خود گفت: بيانيه گام دوم سندي راهبردي 
ــت  به خصوص براي جوانان و نقش آفريني آنان اس
ــعه كل كشور.  ــالمي و توس براي تكميل دولت اس
ــازي  ــزود: رهبري ما را در موقعيت تمدن س وي اف
قرار داده و واجد شرايط نيل به مرحله تمدن سازي 
ــغالگر مانعي براي اين جهش  ــتيم و رژيم اش هس
ــم منحوس به اين  ــت كه با از بين رفتن اين رژي اس

جهش خواهيم رسيد. سليماني گفت: امريكايي ها با 
عمليات فريب و رواني تالش مي كنند شكست هاي 
خود را پيروزي و پيروزي هاي كشورمان را شكست 
ــرت در مقابل اين توطئه  تلقي كنند كه بايد با بصي
هم ايستاد و فريب خوردگان را آگاه كنيم و درمقابل 
اغواگري امريكايي ها با وحدت و يكپارچگي و آگاهی 
بخشي توطئه ها را خنثي، قدس را آزاد و بر مشكالت 
كشور و مردم فايق آييم.  سردار سليماني افزود: در 
زمان رهبري امام المسلمين آزادي قدس محقق و 
فروپاشي اسرائيل سرعت خواهد گرفت و اين افتخار 
ــمنان  براي ما كه پيش قراول آزادي در مقابل دش
بشريت هستيم، نصيب مان مي شود و اين نيازمند 
ــت. وي همچنين گفت:  رهرو ولي فقيه و اتحاد اس
عدم كاميابي ها، مشكالت اقتصادي، فاصله طبقاتي، 
تبعيض در برهه هايي به دليل فاصله از واليت بوده 
ــروزي و نصرت را به  و تبعيت از فرامين رهبري پي
همراه خواهد داشت. سردار سليماني دستاوردهاي 
انقالب اسالمي را عين عزت و آزادگي خواند و افزود: 
ــته به دنبال آزادي بودند و به آن  ملت ايران از گذش

هم رسيدند. وي رهبري و ولي فقيه را نتيجه بخش 
انقالب اسالمي دانست و گفت: بدون واليت و رهبري 
امام راحل )ره( قبل از انقالب هيچ گاه اين پيروزي ها 

حاصل نمي شد. 
   ناكارآم�دي قدرت نظام�ي امريكا، مقابل 

قدرت مفهومي ايران
سردار سليماني تغيير مفهوم قدرت را در اين روزها 
برگرفته از راهبردهاي امام و رهبري خواند و گفت: 
امريكا داراي تجهيزات قدرتمندي است اما در مقابل 
قدرت مفهومي انقالب اسالمي ناكارآمد است. وي 
در ادامه گفت: در نظامي كه فرهنگ ايثار و شهادت 
زيربنا باشد قدرت سخت كاربرد ندارد و سست و پوچ 
ــال از پيروزي  ــردار سليماني افزود: 41 س است. س
انقالب سپري شده است و امريكايي ها شبانه روز تمام 
توان و تالش خود را براي رسيدن به پيروزي در مقابل 
ايران اسالمي به كار برده اند اما هيچ گاه به اين پيروزي 
نرسيدند و اين به معناي تغيير مفهوم قدرت است. 
ــيم  وي گفت: بايد قدردان اين قدرت مفهومي باش
چراكه ما در سايه اسالم كه امام به بشريت عرضه كرد 
توطئه هاي دشمن را خنثي می كنيم.  رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين گفت: در شرايطي قرار داريم كه 
ــم اقتصادي و جنگ  دشمن به زعم خود با تروريس
ــانه اي و دنباله روهای داخلي به دنبال براندازي  رس
است، اما با حضور مردم هميشه در صحنه در مقابل 

آنها مقاومت مي كنيم و به پيروزي خواهيم رسيد. 
   ايران راهبرد دشمن را

 به فروپاشي كشانده است
سردار سليماني تأكيد كرد: هيچ قدرتي نمي تواند در 
مقابل اين فشار حداكثري نشكند اما ايران تاكنون 
اين راهبرد دشمن را به فروپاشي كشانده است و آثار 
آن مشخص است. وي با اشاره به ابعاد شهادت حاج 
قاسم سليماني بيان كرد: يكي از داليلي كه ترامپ 
ــت به ترور ناجوانمردانه حاج قاسم  تروريست دس
ــار حداكثري بود.  زد عقده و كينه از شكست و فش
وي گفت: در تشييع شهيد حاج قاسم سليماني در 
دنيا بي سابقه ترين حضور در تجليل از يك فرد مورد 
عالقه و فرمانده به تصوير كشيده شد، نه تنها مردم 
ايران بلكه در كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان نيز 
مردم به صحنه آمدند، صحنه هايي عجيب رقم خورد 

و دشمن انگشت به دهان ماند. 
رئيس سازمان بسيج با بيان اينكه سردار سليماني 
ــمن به ميدان رفت و پيروز  41 سال در مقابل دش
ــت عجيبي در دل  بود، گفت: وجود او رعب و وحش

دشمنان انداخته بود. 
ژه
وی

تاجيک: اصالحات برود تعطيالت!
ــگاه، تئوريسين اصالح طلب و  محمدرضا تاجيك، استاد دانش
رئيس مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در دولت 
اصالحات از اصالح طلبان خواسته كه به تعطيالت بروند! او طي 
ــته كه »جرياِن بدون جرياِن  يادداشتي در روزنامه اعتماد نوش
اصالح طلبي »واقعاً موجود« نيازمند يك تعطيالت تاريخي است. 
بايد عزم رفتن كند و از سرزمين قدرت به  در آيد و ببيند كه آسمان 
آيا همه جا همين رنگ است و آيا اصالح طلبي همه جا به همين 
رنگ است؟ حكايت »اصالح طلبي در قدرت« همچون حكايت 
آن قورباغه چيني است كه تا وقتي در قعر چاه است، نه تصويري 
از چاه دارد و نه تصويري از بيروِن چاه. جريان اصالح طلبي نيز تا 
ــت، نه تصويري واقعي از  زماني  كه در قعر چاه قدرت گرفتار اس

جامعه دارد و نه تصويري حقيقي از خود. تنها در جايي در فاصله با 
قدرت است كه جريان اصالح طلبي مي تواند طرحي نو دراندازد و 
از رهگذر واسازي و بازسازي خود، كماكان خود را به مثابه برترين 

و كارآمدترين و استعاري ترين بازي در شهر مطرح كند. «
اصالح طلبان در مسند قدرت نتوانستند برنامه  و كاري قابل قبول 
ارائه دهند و موجب نارضايتي شديد مردم شدند؛ طبيعي است كه 
حاال اصلي ترين تئوريسين اصالحات، آنها را به نقش آفريني در 
خارج از قدرت دعوت كند، چه آنكه شايد في الحال اصالً راهي به 

قدرت نداشته باشند، و روغن ريخته را نذر امامزاده مي كنند. 
ــيده كه  ــايد زمان آن فرارس ــد: »ش تاجيك در ادامه مي نويس
اصالح طلبان نقش و نقاشي خود را نه در قاِب قدرت و سياست 
كه در قاِب اجتماع و فرهنگ و هنر قرار دهند و زنگار از رخسار 
برگيرند و آينه نقد خود را اغماض كنند. « او در ادامه، به دوگانگي 

ــن در قدرت يا نقش آفريني عليه  اصالح طلبان ميان قرار گرفت
قدرت اذعان مي كند: »به عنوان آخرين كالم و از يك نقطه نظر 
استراتژيك بگويم كه حتي اگر اصالح طلبان در تسابق هاي بزرگ 
پيشاروي )مجلس و رياست جمهوري و... ( پيروز هم بشوند، از 
امكان و استعدادي بيش از دولت كنوني براي بهبود امور )داخلي 
و خارجي( برخوردار نيستند؛ بنابراين شايسته آن است كه ِعرض 
خود نبرند و زحمت مردمان ندارند و عاقالنه چندي از ديار قدرت 
ــن اراده معطوف به  رخت بربندند. اگرچه به تولد و تحقق چني
ــم از هم اكنون تصويري از  ــالً ترديد دارم و مي توان ناقدرتي كام
اصالح طلباني كه هم كت بر تن دارند و هم زيرشلواري ترسيم كنم 
كه توأمان نقِش حضور و ناحضور، در قدرت و بر قدرت، مشاركت 
و عدم مشاركت را بازي مي كنند و تا فرداي انتخابات هنوز تصميم 

نگرفته اند )به اجماع نرسيده اند( كه چه بايد/ نبايد كرد. «

 دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا: 
»معامله« قرن آخرين تالش ترامپ 

براي فرار از شكست است
معامله قرن آخرين تالش هاي ترامپ 
براي فرار از شكس�ت بزرگ در مقابل 
جبهه مقاومت اس�ت و ط�رح معامله 
قرن، ننگين ترين معامله در قرن است 
و همانطور كه ط�رح خاورميانه بزرگ 
با شكس�ت مواجه ش�د، معامله قرن 
نيز ب�ا شكس�ت مواجه خواهد ش�د . 

ــدار دكتر صفوي، دستيار  به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاس
ــه به منظور  ــمي ك ــاور عالي فرماندهي معظم كل قوا در مراس و مش
ــت ايام اهلل دهه فجر با محوريت تكريم مقام واالي سپهبد  گراميداش
شهيد حاج قاسم سليماني و همراهانش در شركت توسعه منابع آب 
و نيروي وزارت نيرو برگزار شد، با تبيين ثمرات معنوي و اثرات خون 
شهيدان دفاع مقدس و شهيدان مدافع حرم، به ويژه سپهبد شهيد حاج 
ــليماني گفت: ترامپ با اقدام به شهادت حاج قاسم سليماني  قاسم س
ــتراتژيك انجام داده است.  ــتباه بزرگ و اس و اعالم معامله قرن دو اش
شهادت حاج قاسم سليماني خون ملت هاي اسالمي را به جوش خواهد 
آورد و همان گونه كه امام خميني )ره( فرمودند كه راه قدس از كربال 
مي گذرد و خون شهداي دفاع مقدس راه كربال را باز كرد، خون شهيدان 

مدافع حرم و شهيد حاج قاسم سليماني راه قدس را باز خواهد كرد. 
صفوي افزود: معامله قرن آخرين تالش هاي ترامپ براي فرار از شكست 
بزرگ در مقابل جبهه مقاومت است و طرح معامله قرن، ننگين ترين 
ــت و همانطور كه طرح خاورميانه بزرگ با شكست  معامله در قرن اس
ــت مواجه خواهد شد. سرلشكر  ــد، معامله قرن نيز با شكس مواجه ش
صفوي با اشاره به خيانت برخي از سران كشورهاي عربي در موضوع 
ــطيني اين طرح را  ــطين اضافه كرد: هيچ يك از گروه هاي فلس فلس
ــورهاي عربي اين طرح  ــران برخي كش قبول نكردند در حالي كه س
ــت هاي امريكا در منطقه همراهي مي كنند.  را پذيرفته اند و با سياس
ــاور عالي فرماندهي معظم كل قوا با اشاره به سرنوشت  دستيار و مش
سران خائن برخي كشورهاي عربي گفت: مقام معظم رهبري فرمودند 
رژيم صهيونيستي 25 سال آينده را نخواهد ديد و اين در حالي است 
ــان در دست رژيم  ــورهاي عربي كه دست ش ــران كش كه برخي از س
صهيونيستي است، پيش از اين رژيم از بين خواهند رفت. امريكايي ها 
همانطور كه به شاه ايران و حسني مبارک وفادار نبوده اند به شاه هاي 
اين منطقه هم وفادار نخواهند بود. سرلشكر صفوي با اشاره به شكل 
گيري گفتمان مقاومت در نتيجه گفتمان انقالب اسالمي گفت: مدل 
حكومتي جمهوري اسالمي ايران به رهبري امام خميني )ره( و در ادامه 
آن رهبري مقام معظم رهبري، هم انقالب اسالمي را به پيروزي رساند 
و هم كشور را حفظ كرد و هم در مقياس جهاني اين گفتمان انقالب 
به يك گفتمان مقاومت تبديل شده است . گفتمان مقاومت به دنبال 

ساختن تمدن نوين اسالمي است. 

كارشناس مسائل بين الملل: 
اصرار براي مذاكره 

 علني كردن احساس ضعف است
عضو هيئ�ت علمي دانش�گاه تهران 
ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه اص�رار ب�راي 
مذاكره، احس�اس ضع�ف را از داخل 
كش�ور به امري�كا می رس�اند، گفت: 
پيغام مذاكره از س�وي اي�ران، علت 
توه�م امري�كا مبن�ي ب�ر تمكي�ن 
اي�ران تحت فش�ار اقتصادي اس�ت. 

به گزارش فارس، دكتر فؤاد ايزدي در همايش »بررسي سيلي سخت 
ايران و عقب نشينی امريكا و تأثير آن در تحوالت منطقه« در دانشگاه 
علم وصنعت گفت: ترامپ در حوزه سياست خارجی نياز به پيروزي 
دارد تا برد انتخاباتي خود را تثبيت كند. وي پيغام مذاكره از سوي 
ايران را دليل توهم امريكا مبني بر تمكين ايران به دليل تحت فشار 
ــت و تصريح كرد: بايد ديد كه آنها چه چيزي  اقتصادي بودن دانس
از ايران می خواهند؟ احساس ترامپ اين است كه ايران تحت فشار 
است و به همين دليل مذاكره مي كند و اين براي ترامپ يك احساس 

برد در سياست خارجي است. 
اين كارشناس روابط بين الملل با اشاره به 12شرط مطرح شده براي 
ايران از سوي پمپئو اظهار كرد: اگر ايران مذاكره كرد و امتياز داد و 
شرط پمپئو را پذيرفت براي دولت ترامپ يك امتياز مهم محسوب 
ــود كه تا كنون دولت هاي قبلي امريكا موفق به دستيابي آن  مي ش
نشدند. وي افزود: با اين تصور موفقيت، ترامپ به سمت اقدامي رفت 
ــار مضاعف و به چالش كشيدن سياست منطقه اي ايران به  تا با فش

هدف خود برسد و جايگاه ايران را در منطقه متزلزل كند. 
ــف از نداشتن  ــخنان خود با ابراز تأس ايزدي در بخش ديگري از س
ــكار عمومي مردم  ــي عمومي براي تأثيرگذاری بر اف يك ديپلماس
امريكا گفت: ما رسانه هاي تأثيرگذار و ماهواره هاي مؤثری نداريم، 
اما ظرفيت هايي مانند شبكه توئيتر به وجود آمده كه خوشبختانه 
وزير امور خارجه از اين فرصت به خوبي استفاده مي كند اما اين به 

تنهايي كافي نيست. 
ــتقيم امريكا به ايران به  ايزدي با بيان اينكه عدم حمله نظامي مس
دليل هزينه بر بودن آن است، اظهار كرد: اينكه امريكا چه می كند 
را ما تعيين می كنيم و نتيجه سياست هاي ما خواهد بود. وي تأكيد 
كرد: اصرار بي جهت براي مذاكره، احساس ضعف كشور را می رساند، 
اقدام ايران در عين االسد به رغم خطر زياد بايد انجام مي شد، انتقال 
اين پيام مهم بود كه امريكا احساس كند اگر بزند می خورد و اين در 

محاسبات آنها مؤثر است. 
ــان اينكه در امريكا  ــش پاياني صحبت هاي خود با بي ايزدي در بخ
ــد مي كنند،  ــكا را نق ــت هاي امري ــتند كه سياس چهره هايي هس
خاطرنشان كرد: مباحث كلي همه سياستمداران امريكا سرنگوني 
ــت اما در تاكتيك با يكديگر تفاوت دارند، در  جمهوري اسالمي اس
امريكا متخصص و كارشناس خوب در مورد ايران زياد وجود دارد 
اما در ايران متخصص براي تاكتيك هاي امريكا كم است و اين بايد 

تقويت شود. 

ــوراي عالي امنيت ملي در حساب     ايرنا: علي شمخاني، دبير ش
ــتي  ــدف از پازل امريكايي- صهيونيس ــود در توئيتر ه كاربري خ
معامله قرن را ايجاد داعش براي اسالم هراسي عنوان كرد و نوشت: 
ــالمي است. وي تحريم  ــورهاي  اس معامله قرن ضربه به ارتش كش
ــي را از ديگر اهداف  ــف مقاومت و ايران هراس ايران با هدف تضعي
ــمرد و ادامه داد: معامله قرن، جنگ ادراكي براي  معامله قرن برش
ــورهاي حامي مقاومت است. با وجود ترور  فروپاشي اجتماعي كش
سردار مقاومت شهيد سليماني، اما مقاومت با عزم جوانان انقالبي 

زنده است. 
   خانه ملت: سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
ــار حداكثري اياالت متحده عليه  مجلس اعتقاد دارد سياست فش
كشورمان نتيجه بخش نبوده زيرا در ليست تحريم هاي اخير امريكا 

مشاهده مي شود كفگير تحريم های شان به ته ديگ خورده است. 
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سرانجام قانون شفاف سازي منابع مالي انتخابات 
در ايران ابالغ شد. قطعاً اين گام، انتخابات ايران را 
به سوی  واقعی تر شدن منتخبان ملت هدايت می كند 
 و مانع انتخاب نامزدهايی می شود كه با پول كثيف
پي�روز انتخابات می ش�وند و س�پس آن كثيفی 
را در هم�ه ش�ئون نمايندگی خود جل�و می برند

 در نهايت پس از يك فراز و نشيب طوالني طرح شفاف 
ــته  ــازي منابع مالي انتخابات با ابالغيه روز گذش س
رئيس جمهور جنبه اجرايي پيدا كرده   و حاال وزارت 
كشور موظف است آن را در جريان انتخابات يازدهم 
مجلس شوراي اسالمي اجرا كند.  اين قانون را مي توان 
ــت كه به طور دقيق وارد  اولين سند حاكميتي دانس
ــده و آنان را  حوزه منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي ش
ــع را در قالب گزارش ها  ــه اين مناب موظف مي كند ك
ــي نظارت بر  ــق به هيئت عال و جمع بندي هاي دقي
انتخابات اعالم كند.  اگرچه قرار بود اين محدوديت ها 
ــود اما  ــات اجرايي ش ــه جامع انتخاب در قالب اليح
ــبب  ــيدن اين اليحه به صحن علني مجلس س نرس
شد نمايندگان مجلس در قالب يك طرح اين حفره 

قانوني را بپوشانند. 
   هزينه هاي انتخاباتي چگونه به موضوع داغ 

صحنه سياسي كشور تبديل شد
ــي در انتخابات  ــا هزينه هاي مال بحث هاي مرتبط ب
همواره از داغ ترين مجادالت مربوط به صحنه سياسي 
كشور بوده است. كانديداها همواره بر اين نكته تأكيد 
مي كردند كه مبالغ مالي صرف شده براي انتخابات در 
چارچوب هاي قابل قبول جامعه قرار دارد و ارتباطي با 
منابع قدرت و ثروت ندارد. باوجود اين ادعاها هيچ الزام 
قانوني براي اينكه موارد بيان شده مورد بررسي و راستي 

آزمايي قرار بگيرد، وجود نداشت. 
در اين ميان جرقه اصلي درباره تصويب و بررسي اين 
طرح مربوط به مجلس نهم و زماني بود كه بحث ورود 

پول هاي كثيف به عرصه انتخابات مطرح شد. پول هاي 
كثيفي كه از منابعي همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق 

كاال و يا زمين خواري مي تواند تأمين شود. 
ــري برگزاري  ــدي نهاد مج ــي فضلي كه تص رحمان
ــال پيش از اولين  انتخابات را بر عهده داشت، يك س
انتخابات دوران تصدي گري خود، زنگ خطر را به صدا 
درآورد؛ هشدارهايي كه او از تريبون مجلس مطرح كرد، 
هرچند بعد از چند هفته آن را تكذيب كرد، هزينه هايي 
كه گاه رقم آن به چند صد ميليون و حتي ميلياردي هم 
مي رسد چگونه مي تواند از حساب هاي بانكي كانديداي 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي، رياست جمهوري و 
شوراهاي شهر بيرون بيايد؟ آن هم از سوي كساني كه 
ــخص است. از سوي ديگر  تمكن مالي آنان كاماًل مش
اين حاميان مالي زماني كه سراغ كانديداها مي آيند به 
طور حتم به دنبال اهداف خاصي براي حضور خود در 
عرصه انتخابات هستند؛ اهدافي كه گاه مغاير با اهداف 
اصلي نظام جمهوري اسالمي است و بوي سوء استفاده 

سياسي از آن به مشام مي رسد. 
   اعتراض دبير شورای نگهبان

ــوراي نگهبان  ــت اهلل جنتي دبير ش  در اين ميان آي
قانون  اساسي نيز نسبت به اين مسئله معترض شده   
ــاره به ورود جريان يافته پول  وي طي سخناني با اش
كثيف به انتخابات گفت: » متأسفانه خريد رأي رواج 
زيادي پيدا كرده است و همين مسئله باعث مي شود 
ــالمي، مركزي براي سرمايه داران  مجلس شوراي اس
و پول داران باشد، يعني هر كسي پول بيشتري دارد، 
مي تواند مجلس برود كه بايد جلوي تمامي تخلفات در 

انتخابات گرفته شود.«
ــز در ابالغيه خود   در كنار اين مقام معظم رهبري ني
پيرامون سياست هاي كلي انتخابات بر حفظ سالمت 
مالي انتخابات تأكيد كردند.  در ماده 4 اين ابالغيه آمده 
است: » حدود و نوع هزينه ها و منابع مجاز و غيرمجاز 

انتخاباتي، شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي 
داوطلبان و تشكل هاي سياسي تعيين شده و به مراجع 
ذي صالح اعالم و نظارت دقيق بر آن اعمال و شيوه و 

چگونگي برخورد با تخلفات مالي نيز مشخص شود. «
 با وجود اينكه بعد از اين جنجال ها بالفاصله تصويب 
ــا ورود پول هاي كثيف به عرصه  قانوني براي مقابله ب
ــت، اما در نهايت هيچ  انتخابات مورد توجه قرار گرف
كدام به نتيجه نرسيد و قرار شد در اليحه قانون جامع 
ــود. به اين ترتيب عماًل  انتخابات اين مسئله لحاظ ش
انتخابات هاي سال ۹4 و ۹۶ بدون هيچ نظارتي برگزار 
شد.  جالب اينجاست كه بعدها يكي از اعضاي حزب 
مشاركت به اين نكته اشاره كرد كه براي ورود به ليست 
اميد بايد مبلغ 2 ميليارد تومان پرداخت مي شد. ادعايي 

كه هيچ گاه مورد بررسي قرار نگرفت. 
   طرحي كه با فشار افكار عمومي در دستور كار 

مجلس قرار گرفت
با نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي اسالمي در 
سال ۹8 باز هم بحث شفاف سازي منابع مالي كانديداها 
مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت و اين بار نمايندگان 
خود طرحي با قيد دو فوريت به صحن علني مجلس 
ــالمي تقديم كردند تا بحث هاي مالي در  شوراي اس

انتخابات هاي مجلس سر و ساماني بگيرد. 
در گام اول نمايندگان با دو فوريت تصويب اين قانون با 
134 رأی موافق، 2۶ رأی مخالف و شش رأی ممتنع 
از 1۹۷ نماينده حاضر در مجلس موافقت كردند. پس 
از بررسي اين قانون در كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس نمايندگان با 14۹ رأي موافق، 14 رأي مخالف 
و شش رأي ممتنع از مجموع 21۶ نماينده حاضر در 
مجلس كليات طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي 
فعاليت انتخاباتي اين طرح را تصويب كردند تا در نهايت 
ــوراي نگهبان قانون اساسي اين طرح  با همكاري ش
ــود و با ابالغ علي الريجاني، رئيس  بالفاصله تأييد ش

مجلس و حسن روحاني، رئيس جمهور به قانون تبديل 
شود.  حاال همه چيز در انتظار وزارت كشور براي اجراي 

اين قانون است. 
    ابزار الزم در اختيار نهاده�اي نظارتي قرار 

گرفت
اين طرح به رغم اينكه كاستي هايي در حوزه اجرايي 
دارد، اما توانسته به شكاف هاي قانوني سابق پاسخ دهد 
و براي اولين بار يك قانون جامع براي برخورد با تخلفات 
ــي و اجرايي  ــار نهاد هاي نظارت انتخاباتي را در اختي
انتخابات تا زمان ابالغ قانون جامع انتخابات قرار دهد. 

نكته مهم اين است كه زيرساخت هاي الزم در حوزه 
ــر جريان وجوه به صورت  پولي و بانكي براي نظارت ب
ــت، به عنوان مثال هم  كامالً سيستماتيك فراهم اس
اكنون با ابالغ قوانين مرتبط با مبارزه با پولشويي شبكه 
بانكي موظف به شناسايي منشأ پول هاي جابه جا شده 
با ارقام باالست. از سوي ديگر هر گونه واريز مشكوک 
ــرد، از اين رو  ــي مورد رصد قرار بگي مي تواند به راحت
هيچ بهانه اي هم در حوزه اجرايي وجود ندارد و قانون 
فوق مي تواند در انتخابات مجلس در اسفند ماه آينده 

برگزار شود. 
ــفافيت هر چه  ــير براي ش در اين ميان بهترين مس
بيشتر در انتخابات اين است كه كانديداها خود هزينه 
انتخاباتي ستادها را به صورت شفاف اعالم كنند، البته 
اين روش در ساير كشورها نيز آزموده شده است و آنها با 
اعالم شماره  حسابي كه كمك هاي مالي تبليغاتي به آن 
واريز مي شود، عمالً نظارت بر رفتارهاي تبليغاتي خود 
را به دست نهادهاي نظارتي مي سپارند تا بعد از پايان 
انتخابات جاي هيچ حرف و حديثي براي آن نماند.  با 
ــن ميان صورت بگيرد  اين حال اگر خطايي هم در اي
حاال ابزارهاي قانوني الزم در اختيار شوراي نگهبان و 
همچنين قوه قضائيه براي برخوردهاي قانوني به صورت 

جدي وجود دارد. 



نوزدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه 
با خبرنگاران روزگذش�ته برگزار ش�د. صدور 
كيفرخواس�ت روح اهلل زم، پرون�ده قائم مقام 
شهردار سابق تهران، پلمب منزل مداح معروف 
و حكم اعدام يك جاس�وس   و كاهش جمعيت 
زندانيان از فرازهاي اين نشس�ت خبري بود. 
سخنگوي دس��تگاه قضا با تأكيد براينكه موضوع 
زندان و زندانيان مورد توجه دستگاه قضاست، به 
حجم باالي سخنان، بخشنامه ها و پيگيري هاي 
آيت اهلل رئيس��ي درباره حقوق زندانيان هم اشاره 

كرد. 
  5 بازداشتي در پرونده زم

غالمحسين اسماعيلي با بيان اينكه كيفرخواست 
روح اهلل زم صادر و به شعبه 15دادگاه انقالب ارجاع 
شده است، گفت: »علت رسيدگي در شعبه 15 اين 
بود كه قبل از دستگيري در مورد او و مرتبطين، 
پرونده اي تشكيل و در همين شعبه15 در جريان 
بود. در اين پرونده غير از خود متهم اصلي پنج نفر 
ديگر هم بازداشت هستند كه در مورد آنها هنوز 
كيفرخواست صادر نشده و شايد ظرف اين چند 

روز صادر و به پرونده اصلي ملحق شود.«
سخنگوي دستگاه قضا گفت:  »افراد زياد ديگري 
در اين پرونده مطرح هستند كه در ارتباط با آنها 
تحقيقات و راس��تي آزمايي اسناد و مدارك انجام 
مي ش��ود. افراد زيادی خودمع��رف و خوداظهار 
داشتيم  كه در فرايند رسيدگي خودشان آمدند 
و با اظهار ندامت ارتباط خود را با اين شبكه بيان 

كردند كه ارفاق��ات قانوني درم��ورد آنها رعايت 
خواهد شد و كساني هم اسامي شان در اين پرونده 
مطرح شده كه تحقيقات هنوز به نتيجه نرسيده 

است.«
   تعقيب بين المللي شهادت حاج قاسم

اسماعيلي درباره موضوع ترور ش��هيد حاج قاسم 
سليماني هم با ذكر اينكه اقداماتي را هم قوه قضائيه 
و هم وزارت امور خارجه آغ��از كرده اند، افزود: »اين 
موضوع در سه حوزه قضايي ايران، عراق و بين المللي 
بايد پيگيري شود. اين پرونده در ايران به دادستان 
تهران واگذار شده و تاكنون شكايتي از ناحيه خانواده 
بزرگوار اين شهدا نداش��ته ايم و گفته اند، بگذاريد 
مراسم را تا اربعين اين شهيد انجام دهيم و بعد شكايت 
شخصي انجام مي دهيم و در دادگاه بين المللي هم اين 

موضوع تعقيب خواهد شد.«
  اتهامي متوجه قاليباف نيست

يكي از خبرنگاران با توجه به تأييد صالحيت آقاي 
قاليباف پرسيد، پرونده ايشان به كجا رسيده كه 
سخنگو پاسخ داد: »درباره موضوعات شهرداري 
تهران پرونده اي تشكيل ش��د كه فعاليت هايش 
بيش��تر به حوزه نيروهاي مس��لح برمي گشت و 
پرونده قائم مقام وقت شهردار بود، كيفرخواست 
صادرشده و دادگاه جلساتي را برگزاري كرده كه 

ادامه دارد.«
سخنگو تأكيد كرد: »در اين پرونده فردي كه اسم 
برده شد، به عنوان يكي از كانديداهاي نمايندگي 
مجلس جزو متهمان نيس��ت و كيفرخواستي در 

ارتباط با وي صادر نشده و اتهامي هم به وي نسبت 
داده نشده است. در ارتباط با س��اير پرونده هاي 
شهرداري هاي كش��ور هم به 800پرونده مرتبط 
رسيدگي شد و آنهايي كه به اين نتيجه رسيديم، 
جرمی انجام داده اند، محكوم شدند و كساني هم 
كه جرمي انجام نداده اند، پرونده ش��ان مختومه 

شد.«
   گفت وگوي چهره به چهره با زندانيان

اسماعيلي با بيان اينكه موضوع زندان و زندانيان 
مورد توجه دس��تگاه قضاس��ت، گف��ت: »اگر به 
س��خنان، بخش��نامه ها و پيگيري هاي رياس��ت 
قوه قضائيه توجه كنيد، متوجه مي شويد موضوع 
زندان و زندانيان بيشترين فراواني را داشته است. 
چه حضور ش��خص ايش��ان در زندان و شنيدن 
سخن و مش��كالت زندانيان، چه دستورالعمل و 
بخشنامه هايي كه صادر شده و اخيراً و به ويژه بعد 
از سفر به اصفهان هيئت هايي را رياست قوه قضائيه 
مركب از مجموعه س��ازمان زندان ها و مجموعه 
قضايي استان مأموريت دادند، به همه  زندان هاي 

كشور مراجعه مي كنند.«
وي با تأكيد بر اينكه تالش مي شود وضعيت تمامي 
زندانيان در گفت وگوي چهره به چهره بررس��ي 
شود و يافته ها در جلس��ات و مالقات با همكاران 
قضايي در قالب دس��تورالعمل به آنها ابالغ  شود، 
افزود: »زندان ابزاري صرفاً براي كسي كه مرتكب 
جرم شده و بخواهد تنبيه شود، نيست. مي توانيم 
تنبيه و مجازات را با مجازات هاي جايگزين حبس 

عملي كنيم، اما جمعي از افراد ناسازگار هستند 
كه چاره اي جز نگه��داري آنها در زن��دان وجود 
ندارد. تع��دادي از زندانيان اس��تان ها هم تعيين 
تكليف شده اند و خوشبختانه آمار جمعيت كيفري 

زندان هاي ما سير نزولي طي مي كند.«
   خانه اي كه وثيقه بود

اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره پلمب منزل 
م��داح معروف و ارتب��اط اين پرونده ب��ا طبري و 
زنجان��ي گف��ت: »آنچه اتف��اق افت��اد، ربطي به 
پرونده هاي قضايي نداشت. اين ملك را بابت اخذ 
تس��هيالت از يكي از بانك ها به عنوان تضمين و 
رهن ارائه كرده بودند. گيرنده وام مالك نبود و با 
وكالتنامه ديگري از بانك وام گرفته بود و براساس 
وكالتي كه از مالك منزل داشت، اين ملك را وثيقه 
وام دريافتي قرار داد و دريافت كننده تس��هيالت 
هم بدهي اش را ن��داد كه بان��ك در ارتباط با اين 

وثيقه اقدام كرد.«
   اعدام جاسوس سيا

وي به پرونده يك جاسوس هم اشاره كرد و گفت: 
»اخيراً ديوان عالي كشور حكم اعدام يك جاسوس 
  امريكايي به نام امير رحيم پور كه قباًل دس��تگير 
شده بود را تأييد كرده و به زودي به سزاي اعمال 
خود را خواهد ديد. همين روزه��ا دو نفر ديگر از 
جواسيس سازمان س��يا كه در قالب يك مؤسسه 
و بنياد خيري��ه فعاليت مي كردند، شناس��ايي و 
محاكمه ش��دند و به جرم جاسوسي به 10 سال 
حبس و به ج��رم اقدام عليه امنيت به پنج س��ال 

حبس محكوم شدند.«
   تعجبم از برخي سياسيون است

اسماعيلي در پاسخ به سؤالي در ارتباط با احضار 
خان��م سلحش��وري به دادس��را و اينك��ه احضار 
نماينده ها به دادسرا خالف قانون اساسي نيست 
هم گفت: »قانون اساس��ي مصونيت آنه��ا را در 
راستاي وظايف نمايندگي و نطقي كه مي كنند، 
اعالم ك��رده و اگر ي��ك نماينده مجل��س بيرون 
تصادف ك��رد، نبايد تعقيب ش��ود؟ اگر در گوش 
كس��ي زد وظيف��ه نمايندگ��ي اس��ت؟ وظايف 
نمايندگي آيا افترا زدن به ديگران اس��ت؟ اتهام 
ايش��ان را نمي توانم بگويم چون به مرحله اثبات 
نرسيده اس��ت. تعجبم از برخي سياسيون است 
كه گاهي اوقات كسي از مجموعه خودشان تحت 
تعقيب قرار مي گيرد، مي گويند مصونيت داريم، اما 
وقتي مي خواهند بگويند ديگري را تعقيب كنيم 

مي گويند همه در برابر قانون مساوي  هستند.«
سخنگوي دستگاه قضا همچنين درباره برخورد 
با فساد گفت: مفس��ده را در هيچ كجا به ويژه در 
دس��تگاه قضا برنمي تابيم. بلكه برخورد جدي و 
باالتري با مفاسد دستگاه قضا داريم. صالحيت يك 
قاضي از قضاوت را از او سلب كرديم به دليل اينكه 
منزل مس��كوني اش را از يكي از اصحاب پرونده 
خريده بود و پولش را هم داده بود و اين عمل هم 
جرم نبود و به قيمت هم خريده بود، اما دس��تگاه 

قضا اين را نافي صالحيت قاضي مي داند. 
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بعد از گذشت 2 ماه همچنان جلسات شوراي عالي استان ها به رياست مرتضي الويري به صورت غيرقانوني برگزار مي شود 
شوراي عالي ولي غيرقانوني !

 خودمعرف ها و خوداظهارها 
در پرونده »زم« زیادند!

سخنگوي دستگاه قضا خبر داد

انتخابات هيئت رئيسه شوراي عالي استان ها 
بنا به اعالم وزارت كشور غيرقانوني است. حال 
آنكه بعد از گذشت دو ماه از اين انتخابات و نامه 
رس�مي وزارت كش�ور مبني بر قانوني نبودن 
رياس�ت مرتضي الويري، همچنان جلس�ات 
شوراي عالي استان ها به رياست وي به صورت 
غيرقانوني در محل مجلس قديم برگزار مي شود. 
شوراي عالي اس��تان ها به عنوان بزرگ ترين نهاد 
شورايي كش��ور ياد مي ش��ود و اعضاي اين شورا 
متشكل از نماينده ش��وراي هر استان است كه از 
بين نمايندگان شوراهاي ش��هر و روستا انتخاب 
شده اند.  شوراهاي اسالمي در كشور ما به دو دسته 
عمده تقسيم مي شوند؛ ش��وراهاي اسالمي پايه 
كه شامل شوراي اسالمي ش��هر، روستا و عشاير 
اس��ت و شوراهاي اس��المي فرادس��ت كه شامل 
شوراهاي اسالمي بخش، شهرستان، استان و عالي 

استان هاست. 
  هديه هاي 3 ميليوني!

تاكنون چهار دوره چهار س��اله از شوراي عالي 
استان ها گذشته اس��ت و اكنون در سال سوم از 
دوره پنجم اين نهاد شورايي قرار داريم. انتخابات 
هيئت رئيسه اين دوره از شوراي عالي استان ها 
در تاري��خ 21 آذر 1398 در حال��ي در مجلس 
قديم ش��وراي اسالمي برگزار ش��د كه به گفته 
خبرگزاري فارس، شب قبل از انتخابات اعضاي 
ش��وراي عالي استان ها مهمان ش��هردار تهران 
بودند و هدايايي به ارزش حدود 3 ميليون تومان 

به آنها داده شد!
مرتضي الويري نماينده مردم تهران در شوراي عالي 
استان ها و عليرضا احمدي نماينده مردم قم در اين 
شورا دو نامزد انتخابات سومين سال از پنجمين 
دوره ش��وراي عالي اس��تان ها بودند كه در نهايت 
مرتضي الويري كه رياست ش��وراي عالي را در دو 
سال گذشته را هم برعهده داشت، با 40 رأي از 71 
رأي مجدداً به عنوان رئيس شوراي عالي استان ها 

انتخاب شد. 

  بي اعتنايي به نمايندگان خوزستان
بعد از برگزاري انتخابات، عليرضا احمدي نماينده 
مردم قم كه رقيب الويري در رياست شوراي عالي 
استان ها بود، اين انتخابات را غيرقانوني عنوان كرد.  
احمدي درباره لغو انتخابات هيئت رئيسه شوراي 
عالي استان ها گفت: »تمام مدارك و اسناد حكايت 
از آن دارد كه اين انتخابات با تخلفاتي روبه رو بوده 
كه از آن جمله مي توان به حضور غيرقانوني يكي 
از اعضاي سابق شوراي عالي استان ها، ممانعت از 
حضور قانوني نمايندگان مردم خوزستان در شوراي 
عالي استان ها و همچنين عدم اجراي دستور وزارت 

كشور براي به تعويق افتادن انتخابات اشاره كرد.«
به گفته نماينده قم »متأس��فانه رياست شوراي 
عالي استان ها به صورت س��ليقه اي از حضور سه 
نفر از نمايندگان مردم خوزستان در شوراي عالي 
استان ها جلوگيري كرده كه اين يك تخلف آشكار 

و  اين موارد در دست پيگيري است.«
اشاره اين عضو شوراي عالي اس��تان ها به نامه اي 
از وزارت كش��ور بود كه از ش��وراي عالي استان ها 

درخواست داشت، براي بررسي و حضور نمايندگان 
استان خوزستان در ش��وراي عالي استان ها كه به 
تازگي انتخاب شده اند، انتخابات هيئت رئيسه را 
با تأخير برگزار كنند، اما برخالف اين نامه انتخابات 

هيئت رئيسه برگزار شد. 
  ماجراي 9 دي

اواخر دي ماه هم مرتضي الويري در حاشيه برگزاري 
بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي استان ها در 
ارتباط با حواش��ي پيش آمده در سومين سال از 
انتخابات هيئت رئيسه ش��وراي عالي استان ها در 
دوره پنجم گفت: »21 آذر م��اه انتخابات هيئت 
رئيسه برگزار ش��د و نتايج آن در تاريخ 25 آذر به 
وزارت كشور ارس��ال شد. وزارت كش��ور 14روز 
فرصت داشت كه به انتخابات هيئت رئيسه اعتراض 
كند )تا 9 دي( كه اعتراض وزارت كش��ور پس از 

مهلت 14روزه انجام شد و وجاهت قانوني ندارد.«
رئيس شوراي عالي استان ها تصريح كرد: »آقاي 
احمدي نماينده استان قم در شوراي عالي استان ها 
و همچنين رقيب بنده در اين شورا ادعا دارند كه 

نامه ارسال شده از سوي وزارت كشور در 9 دي ماه 
به دبيرخانه رسيده است و چنانچه اين ادعا درست 
باشد بنده از س��مت خود از رياست شوراي عالي 

استان ها استعفا مي دهم.«
الويري در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه با توجه 
به اينكه وزارت كشور به انتخابات هيئت رئيسه ايراد 
گرفته و آن را غيرقانوني دانسته و آيا انتخابات مجدداً 
برگزار خواهد شد، گفت: »چنانچه اعتراضات ادامه 
داشته باشد، نتيجه انتخابات هيئت رئيسه شوراي 
عالي استان ها به شوراي حل اختالف مركزي ارسال 

خواهد شد.«
  الويري نمي خواهد »رئيس سابق« باشد

رئيس شوراي عالي اس��تان ها طبق قانون وزارت 
كشور را مرجع رسيدگي به مصوبات شوراي عالي 
استان ها دانس��ت، اما اعالم كرد كه وزارت كشور 
نمي تواند براي انتخابات زمان تعيين كند. ضمن 
اينكه همان دي ماه سازمان بازرسي كل كشور هم 
نامه اي به دبيرخانه شوراي عالي استان ها ارسال 
كرده بود و خواسته بود اين نهاد نسبت به نامه هاي 

وزارت كشور تمكين كند. 
جالب اينجاس��ت كه در تبصره 2 ماده 89 قانون 
ش��وراها به مس��ئوليت نظارتي و اجرايي وزارت 
كشور اشاره شد و اين وزارتخانه حق ورود در حوزه 
انتخابات هيئت رئيسه ش��وراي عالي استان ها و 

نظارت بر آن را دارد. 
حال با گذشت دوماه از اين موضوع درجلسه صد 
و هفتاد چه��ارم هيئت مركزي ح��ل اختالف و 
رسيدگي به شكايات ش��وراها كه به تأييد وزارت 
كشور رس��يده، مرتضي الويري را »رئيس سابق« 
شوراي عالي استان خطاب كرد، بنابراين انتخابات 
هيئت رئيسه شوراي عالي اس��تان ها بايد مجدداً 

برگزار شود. 
حاال در اقدامي غيرقانوني دبيرخانه شوراي عالي 
استان ها قصد دارد، بيس��ت و هشتمين اجالس 
عمومي شوراي عالي استان ها را در 17 بهمن ماه در 

مجلس قديم برگزار كند !

-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين تصوير نوشت: توجه كرديد سلبريتي ها در 
جشنواره فيلم فجر مشكي پوشيدند؟ نميدونم با چه رويي بعد از تحريم 
جشنواره فجر اومدند نشستند كنفرانس خبري! عزيزم تو عزادار نيستي! تو 
عشق ديده  شدن داري به جاي مشكي بايد قهوه اي مي پوشيديد! راستي بازم 

كسي هست بگه سلبريتي ها اتاق فكر ندارن؟
-----------------------------------------------------

 صبا مه�رورز توئي�ت زد: رضا رش��يدپور كه به بهان��ه ماجراي 
هواپيماي اوكرايني از صداوسيما خداحافظي كرده بود، با برنامه اتفاق 

به تلويزيون بازگشت !
-----------------------------------------------------

 محسن صدر با انتشار اين عكس نوشت: نم زدگي و فرو ريختن 
قسمتي از ديوارهاي ميدان نقش جهان اصفهان! اونهايي كه موقع تهديد 
ترامپ، ژست عالقه و توجه به ميراث فرهنگي گرفته بودند، در مورد اين 

تخريب ها، نظري ندارند؟!
-----------------------------------------------------

 محمد گرجي توئيت زد:  مصطفي تاج زاده ميگه روي موشك ها به جاي 
مرگ بر اين و اون، ش��عار صلح آميز بنويسيم؛ خب چطوره بنويسيم »اي 

موشك كه ميروي به سويش، از جانب من ببوس رويش«؟!

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

  مودت همايي، سرپرست اداره نظارت و بازرسي اداره كل تجهيزات 
پزش��كي گفت: با عنايت به رصد س��طح عرض��ه در توزي��ع و عرضه 
ماسك هاي پزش��كي، با همه متخلفان در فروش ماسك هاي تقلبي و 
فاقد اصالت و هرگونه گرانفروشي در اين خصوص برخورد قاطع صورت 
مي گيرد و متخلفان به مراج��ع قضايي معرفي مي ش��وند. وي افزود: 

افزايش قيمت هر نوع ماسك و كاالي پزشكي ممنوع است. 
  رئيس ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه افزايش عوارض در 
سال 99 بر اس��اس نرخ تورم در نظر گرفته ش��ده است، گفت:  بودجه 

فعاليت هاي عمراني براي سال آينده 43 درصد بيشتر شده است. 
  رئيس انجمن چشم پزش��كي گفت: افرادي كه دچار عفونت هاي 
ويروسي چشمي مي شوند، سعي كنند در مرخصي باشند و بهداشت 
فردي را رعايت كنند و از دست دادن و روبوسي با ديگران به مدت هفت 

تا 10 روز پرهيز كنند تا باعث انتشار آلودگي به افراد ديگر نشوند. 
  در آس��تانه آغاز زمان ثبت نام كنكور سراس��ري و با توجه به شروع 
ثبت نام از 16 تا 24 بهمن ماه، داوطلبان نظام آموزشي 3�3�6 و ساير 
داوطلباني كه مشمول اعمال س��وابق تحصيلي هستند، الزم است به 
سامانه http://dipcode. medu. ir مراجعه و نسبت به دريافت كد 

سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي خود اقدام كنند. 
  جانش��ين س��ازمان بس��يج دانش آموزي كش��ور از اع��زام 170 
هزاردانش آموز به اردوهاي راهيان نور در سال تحصيلي جاري خبر داد 
و گفت: اعزام دانش آموزان دختر پايان يافته است و اعزام دانش آموزان 

پسر تا ارديبهشت سال آينده ادامه دارد. 
  استاد دانشگاه علوم قضايي با بيان اينكه سامانه شفافيت در راستاي 
دسترسي آزاد به اطالعات است، گفت: يكي از لوازم مبارزه مؤثر با فساد 

به اين است كه شفافيت ايجاد شود. 
  وزير بهداش��ت گفت: ش��هر تهران و حاش��يه آن به رغ��م خدمات 
ارزش��مندي كه به مردم ارائه مي دهند، متأسفانه يكي از محروم  ترين 

نقاط كشور از نظر تعداد تخت بيمارستاني است. 

 50 درصد از سرطان ها
 قابل پيشگيري است 

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت گفت: ساالنه 55 هزار نفر در 
ايران به دليل ابتال به س��رطان جان خود را از دست مي دهند؛ در عين 

حال 50 درصد از سرطان ها قابل پيشگيري است. 
رضا ملك زاده، با اش��اره به نقش رس��انه ها و اطالع رس��اني در زمينه 
پيشگيري از سرطان گفت: حدود چهار س��ال است كه برنامه كنترل 
سرطان در كشور راه اندازي شده است. در سال 2018، 18ميليون مورد 
سرطان در دنيا داشته ايم كه پيش بيني مي شود، اين رقم در سال 2040 

به 30 ميليون نفر برسد. 
وي گفت: در س��ال 2016 حدود 125 هزار مورد س��رطان در كشور 

داشتيم كه اين رقم در سال 2025 به 150 هزار مورد خواهد رسيد. 
به گفته ملك زاده طي 10سال آينده ساالنه 5 هزار مورد سرطان جديد 

اضافه خواهد شد. 
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر 250 
هزار بيمار سرطاني در كش��ور داريم و هر س��ال 55 هزار نفر به دليل 
بيماري سرطان جان خود را از دست مي دهند، اين در حالي است كه 

50 درصد سرطان ها قابل پيشگيري هستند. 
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با بيان اينكه ساالنه 120هزار 
مورد جديد مبتال به سرطان در كشور تشخيص داده مي شوند، اظهار 

داشت: نيمي از سرطان ها قابل تشخيص و پيشگيري هستند. 
وي گفت: در سال 94 در هر دو جنس زن و مرد شاهد 380 هزار مرگ 
و مير بوديم كه از اين تعداد 51 هزار نفر به دليل ابتال به سرطان جان 

خود را از دست داده اند. 
ملك زاده عنوان كرد: از 122 هزار مرگ زودرس زير 70سال در كشور، 
34 هزار نفر به دليل ابتال به سرطان مي ميرند و همچنين آمار مرگ و 

مير خيلي زودرس ناشي از سرطان 11 هزار مورد گزارش شده است. 
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با بيان اينكه برنامه ملي ثبت 
سرطان در كشور به طور دقيق و نظام مند راه اندازي شده است، گفت: ما 
مي توانيم از اين طريق تعداد مبتاليان را شناسايي كنيم، به طوري كه 
در سال 2016 براي 100درصد جمعيت ايران پايش و از لحاظ بيماري 
سرطان كنترل شده است و مي توانيم اعالم كنيم كه يكي از نظام  هاي 

 ثبت سرطان قوي در جهان را در اختيار داريم. 
ملك زاده تصريح كرد: شيوع سرطان در كشور ما به نسبت دنيا كمتر 
است و شايع ترين سرطان در زنان و مردان، سرطان سينه گزارش شده 
است و سرطان هاي پروستات، پوست، معده و كلون در رده هاي بعدي 

قرار دارند. 
مع��اون تحقيقات و فن��اوري وزارت بهداش��ت ادام��ه داد: 27درصد 
سرطان ها در كشور ما را سرطان دس��تگاه گوارش به خود اختصاص 
مي دهد. سرطان معده اولين سرطان ش��ايع در مردان ايراني است كه 

11 درصد اين بيماري را به خود اختصاص داده است. 
وي ادام��ه داد: س��رطان كولوركتال دومين س��رطان ش��ايع در بين 
سرطان هاي گوارشي و 9 درصد سرطان هاي ايران را به خود اختصاص 

داده است. 
ملك زاده با بيان اينكه 34 مركز تحقيقات س��رطان در كش��ور ما در 
حال فعاليت هستند، عنوان كرد: خوش��بختانه روند درمان و كنترل 
اين بيماري در كشور ما از ش��رايط مناسبي برخوردار است، همچنين 
محققان كشور ما توانس��ته اند بيش از 10 هزار مقاله درخصوص انواع 
سرطان ها را منتشر كنند.  معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت 
گفت: روند مقايسه انتشار مقاالت سرطان نشان مي دهد كه كشور ما 
رتبه اول منطقه را به خود اختصاص داده است و همچنين 10 دانشگاه 
برتر كشور داراي بيش��ترين مقاالت انتشار ش��ده در موضوع سرطان 
هس��تند.  وي با بيان اينكه واكس��ن HPV در كش��ور ما توليد شده 
است،  گفت: اميدواريم اين واكسن پس از طي كردن نتايج تحقيقاتي 
از سال آينده به واكسيناسيون كشوري افزوده شود. از سال 1370 نيز 
واكسيناسيون عليه هپاتيت B در كشور ما آغاز شده كه همين موضوع 

نقش به سزايي در كنترل بيماري سرطان دارد. 
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت افزود: آسپرين 80 ميلي گرم 
از جمله داروهاي مؤثر در پيشگيري از سرطان به شمار مي رود و براي 
افرادي كه مشكالت گوارشي و معده ندارند، مي توانند با مصرف روزانه 
يك عدد از اين دارو احتمال ابتال به سرطان را كاهش دهند، اما مصرف 

اين دارو بايد بين 5 تا 10 سال انجام شود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

ابراهيم مشيریان
  گزارش  2

رونمایي از تمبر »فریاد انتقام ملت«
تمبر »فرياد انتقام ملت« با حضور فرزندان س��پهبد شهيد حاج قاسم 

سليماني رونمايي شد. 
زينب سليماني در حاشيه رونمايي از اين تمبر نوشت: »به اميد نابودي 

تمام دشمنان اسالم.«
***

   جمعيت باسوادان كشور به مرز 9۶ درصد رسيد
معاون وزير آموزش و پرورش گفت: تعداد افراد باسواد در كشور به مرز 96 
درصد رسيده است، اين در حالي است كه اين رقم قبل از پيروزي انقالب 

47/8 درصد بود و از هر 100 نفر 52 نفر بي سواد بودند. 
شاپور محمدزاده اظهار كرد: در 41 سال فعاليت جمهوري اسالمي ايران 
دستاوردهاي خوبي در زمينه هاي مختلف از جمله سوادآموزي به دست 
آورده ايم كه اين امر با همكاري ساير دستگاه ها از جمله سازمان تحقيقات، 

آموزش و ترويج كشاورزي به دست آمده است. 
وي افزود: قبل از پيروزي انقالب اس��المي تعداد باس��وادان كشور كه در 
سن 10 تا 49 سال قرار داشتند، 47/8درصد بود و از هر 100 نفر 52 نفر 
بي سواد بودند كه اين رقم در سال 95 براساس سرشماري صورت گرفته به 

94/7درصد ارتقا يافته است. 
معاون وزير آموزش و پرورش ادامه داد: براساس برآورد صورت گرفته در 
سال جاري تعداد باسوادان كش��ور به مرز 96 درصد رسيده است كه اين 
تعداد در استان هاي تهران، مازندران، سمنان، يزد، باالي 98 درصد است.  
محمدزاده گفت: براساس سرشماري كه در س��ال 95 در جمعيت 10 تا 
49 سال صورت گرفته است، 2 ميليون و 600 هزار نفر بي سواد در كشور 
داريم كه 400 هزار نفر از آنها از اتباع خارجي به ويژه برادران و خواهران 
افاغنه هستند.  وي يادآور شد، سرشماري كه در ارتباط با تعداد بي سوادان 
صورت مي گيرد، براساس خوداظهاري است و ممكن است اشكاالتي نيز 
در آن وجود داشته باش��د. ما در نهضت س��وادآموزي تمام تالش خود را 

براي ريشه كني بي سوادي انجام مي دهيم. 
رئيس سازمان نهضت سوادآموزي تأكيد كرد، به طور معمول 1/8 درصد 
از جمعيت هر كشوري بهره هوشي كمتر از 90 درصد دارند كه اين افراد 

آموزش پذير نيستند و تنها مي توانند تربيت پذير باشند. 
محمدزاده گفت: اميدواريم كه در سرشماري سال 1400 وضعيت باسوادان 
كشور نسبت به س��ال 97 بهبود يابد. رئيس سازمان نهضت سوادآموزي 
تأكيد كرد كه عالوه بر باس��وادكردن افراد در كشور امكان مهارت آموزي 
و آموزش امور شهروندي نيز در دستور كار ما قرار دارد. به همين منظور 

مشاغل زودبازده نيز به كشاورزان آموزش داده مي شود. 
***

  افزايش ۷۴ درصدي افتتاح پروژه هاي عمراني
مهدي جمالي نژاد رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از 
افتتاح و كلنگ زني 16 هزار و 456 پ��روژه با مجموع اعتبار 524 هزار 

ميليارد ريال به مناسبت دهه فجر خبر داد. 
 وي با اش��اره به پروژه  هاي قاب��ل افتتاح در دهه فجر س��ال جاري در 
استان ها اظهار كرد: تعداد پروژه هاي قابل افتتاح در استان ها 14 هزار و 
909 عدد با اعتبار 354هزار ميليارد ريال، پروژه هاي كلنگ زني هزار و 
547 عدد با اعتبار 161 هزار ميليارد ريال بوده كه جمع كل 16 هزار و 

456 پروژه با مجموع اعتبار 524 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود. 
معاون عمراني وزير كشور با بيان اينكه استان برتر به لحاظ تعداد پروژه 
افتتاحي استان آذربايجان شرقي با تعداد هزارو 322 پروژه است، افزود: 
همچنين اس��تان برتر به لحاظ ميزان اعتبارات پروژه هاي قابل افتتاح 
استان خراس��ان رضوي با اعتبار 68 هزار ميليارد ريال و سه استان برتر 
با لحاظ تعداد پروژه به نسبت جمعيت نيز ش��امل استان هاي خراسان 

جنوبي، سمنان و مركزي است. 
وي سه استان برتر به لحاظ تعداد پروژه به نسبت مساحت را به ترتيب 
تهران، گيالن و البرز را عنوان كرد و افزود: س��ه اس��تان برتر به لحاظ 
اعتبارات پروژه هاي قابل افتتاح به نسبت جمعيت خراسان جنوبي، يزد 
و هرمزگان و نيز سه استان برتر از نظر اعتبارات پروژه هاي قابل افتتاح به 

نسبت مساحت شامل تهران، گيالن و خراسان رضوي است. 
رئيس س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور با اش��اره به اطالعات 
پروژه هاي شهرداري ها و دهياري هاي كش��ور تشريح كرد: شهرداري ها 2 
هزار و 581 در سال 1397، 2 هزار و 625 در سال 1398، 1/7 درصد رشد 
و دهياري ها 7 هزار و 880 در س��ال 1397، 8 هزار و 156 در سال 1398، 
3/5 درصد رشد را داشته اند كه نسبت اعتبارات شهرداري ها از كل اعتبارات 
پروژه هاي قابل افتتاح 6/9 درصد و نسبت اعتبارات دهياري ها از كل اعتبارات 
پروژه هاي قابل افتتاح 2/5 درصد بوده است.  وي در پايان ضمن مقايسه آمار 
مجموع افتتاح و كلنگ زني سال هاي 1397 و 1398 از نظر اعتبار هزينه شده، 
گفت: اين رقم در سال 1397 مبلغ 301 هزار ميليارد ريال و در سال 1398 

مبلغ 524 هزار ميليارد ريال بوده كه 74 درصد رشد داشته است. 

حامد عطائی| ميزان



وزير امور اقتصادي و دارايي در يك نشس�ت 
خب�ري همراه ب�ا معاون�ان خود به مناس�بت 
دهه فجر در جمع خبرنگاران در س�الن جهاد 
اقتص�ادي وزارت اقتص�اد گفت: ب�ا توجه به 
پيشرفت ها در حوزه الكترونيكي كردن ماليات 
و استفاده از ريز داده هاي دستگاه هاي مختلف 
در سال هاي اخير بخش زيادي از كسري بودجه 
دولت از طريق ماليات جبران شده است و سال 
آينده ني�ز تحول بزرگ�ي با تعري�ف پايه هاي 
مالياتي ايجاد خواهد ش�د كه اي�ن ماليات ها 
با توجه به اتكا داده ها و اطالعات دس�تگاه ها 
نه تنه�ا درآم�د دول�ت را زي�اد مي كند، بلكه 
عدالت مالياتي را هم بيشتر محقق خواهد كرد. 
فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال »جوان« كه چرا 
مانند اكثر كشورها حسابرس��ي عمومي اجرايي 
نمي شود و هر وزارتخانه اي صورت هاي مالي خود 
را منتش��ر نمي كند و در معرض دي��د عموم قرار 
نمي دهد، گفت: ترازنامه دول��ت از زمان تصدي 
من در سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و 
تقديم دولت شده است. اما اين صورت هاي مالي و 
حسابرسي عملياتي در دسترس عموم قرار ندارد. 
 وي در پاس��خ به س��ؤال ديگر »جوان« كه هم 
اكنون نوع��ي تضاد منافع در ح��وزه تعيين نرخ 
س��ود وجود دارد، به نحوي كه نرخ س��ود فعلي 
را عاملي ب��راي حفظ س��پرده ها و مانع افزايش 

نرخ تورم مي داند، اما از س��وي ديگر همين نرخ 
س��ود فعلي خود به عاملي ب��راي باعث افزايش 
نرخ تورم از محل افزايش نقدينگي بدل ش��ده، 
توضيح داد: بايد نقدينگي را به سمت بازار هايي 
مانند سرمايه سوق داد و از نقدينگي موجود براي 

خصوصي سازي از طريق بورس برنامه داريم. 
 وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه جذب 
س��رمايه گذاري خارجي در س��ال جاري نسبت 
به س��ال قبل 50 درصد رشد كرده گفت: امسال 
همچنين پيش بيني مي شود بانك ها در مجموع 
800 هزار ميليارد تومان تس��هيالت به اقتصاد 
كشور بپردازند. وي با اشاره به اينكه بيش از 100 
طرح س��رمايه گذاري در بخش ه��اي هتلداري، 
صنعت برق، صنايع مختل��ف توليدي و تبديلي 
تعريف شده اس��ت، گفت: ما در سال جاري رشد 
50 درصدي در جذب س��رمايه گذاري خارجي 

داشته ايم. 
     پرداخ�ت 800 ه�زار ميلي�ارد توم�ان 

تسهيالت بانك ها در سال جاري
دژپس��ند گفت: آخرين آمار از جذب س��رمايه 
خارجي در كش��ور به 4/5 ميليارد دالر مي رسد 
كه اين رقم نس��بت به سال گذش��ته 50 درصد 
رشد دارد. وي با بيان اينكه بانك ها به  رغم تمايل 
خود متولي امالك تمليكي ش��ده اند، گفت: اين 
تملك ها باعث منجمد ش��دن س��رمايه و مانع 

انجام كاره��اي تخصصي بانكي شده اس��ت، اما 
در عين حال بانك ها س��ال گذش��ته 700 هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت پرداخ��ت كردند كه 
پيش بيني مي ش��ود امس��ال اين رق��م به 800 
هزار ميليارد تومان برس��د. وزير امور اقتصادي 
و دارايي اظهار داش��ت: 52 درصد از تسهيالت 
بانك ها براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه هاي 
اقتصادي اختصاص پيدا كرده اس��ت. همچنين 
اولويت با سرمايه گذاري هايي است كه با ميزان 
كمي تسهيالت به اشتغالزايي بااليي مي رسند. 
دژپسند همچنين با بيان اينكه برنامه واگذاري 
دارايي هاي بانك ها را                                             در دس��توركار قرار داديم، 
افزود: همچنين بحث مولدس��ازي دارايي هاي 
بانكي در دس��توركار قرار داده اس��ت و امروز با 
امضاي تفاهمنامه اي 8 ه��زار ميليارد تومان در 
گام اول براي مولدسازي دارايي هاي بانكي امضا 
و قرار شد با رونق ساخت و ساز ساير زنجيره هاي 

اقتصادي نيز به حركت در آيد. 
اش��اره دژس��ند به تفاهمنامه بانك مس��كن با 
بانك سپه اس��ت كه در آن قرار است زميني به 
ارزش 8 هزار ميليارد تومان در ش��رق تهران به 

شهرك سازي اختصاص يابد. 
    كسري بودجه دولت با ماليات

جبران شد
وزير اقتصاد گف��ت: با توجه به پيش��رفت ها در 

حوزه الكترونيكي كردن ماليات و استفاده از ريز 
داده هاي دستگاه هاي مختلف در سال هاي اخير 
بخش زيادي از كس��ري بودجه دولت از طريق 
ماليات جبران شده است و سال آينده نيز تحول 
بزرگي با تعريف پايه ه��اي مالياتي ايجاد خواهد 
ش��د كه اين ماليات ها با توجه به ات��كا داده ها و 
اطالعات دس��تگاه ها نه تنها درآمد دولت را زياد 
مي كند بلكه عدالت مالياتي را هم بيشتر محقق 

خواهد كرد. 
وزير اقتصاد با بيان اينكه، خوشبختانه با توجه به 
پيشرفت ها در سازمان مالياتي در سال هاي اخير 
بخش زيادي از كس��ري بودجه دولت از طريق 
ماليات جبران شده است، گفت: امسال و در دوره 
دولت 11 و 12 از سيس��تم بانكي ب��راي تأمين 
بودجه اس��تقراض صورت نگرفت. شايد برخي 
بگويند كه اين شرايط به سبب اجبار بوده اما مهم 
نيست و مهم اين اس��ت كه اين شرايط به وجود 

آمده و در اين مسير حركت كرده ايم. 
وي همچنين درپاسخ به سؤال ديگري مبني بر 
اتمام مهلت پيوستن به FATF و آثار آن گفت: 
ما هنوز تا 27 بهمن مهلت داري��م و از41 مورد 
اصالحات، حدود 37 مورد را عملياتي كرده ايم 
و اميدواريم كه در ليست س��ياه قرار نگيريم، اما 
تصميم گيري درباره پيوس��تن يا نپيوس��تن با 
مجمع تشخيص مصلحت است. دژپسند گفت: 
بحث ديجيتالي كردن 13 بانك و اعمال حاكميت 

شركتي بر بانك ها نيز دنبال مي شود. 
وي افزود، بح��ث ديجيتاليزه ش��دن بانك ها از 
س��وي معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي 
دولتي وزارت اقتص��اد به آنها ابالغ ش��ده و در 
كنار آن، بحث حاكميت شركتي نيز به طور جد 
دنبال مي ش��ود. وزير اقتصاد تأكيد كرد:كسب 
رتب��ه نخس��ت وزارت اقتصاد در بح��ث تبادل 
اطالعات در دولت الكترونيك بين دستگاه هاي 
اجرايي كش��ور، نش��ان مي دهد كه ع��زم ما در 
هوشمند سازي اقتصاد، بس��يار جدي است. به 
گفته دژپسند، با پيشبرد برنامه هاي خزانه داري 
الكترونيك، در حال حاضر نه تنها، چك كاغذي 
صادر نمي ش��ود، بلكه حتي ني��ازي به مراجعه 
حضوري نمايندگان دس��تگاه ها در محل خزانه 

وجود ندارد. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تالش هاي 
دشمنان براي قطع صادرات غير نفتي گفت: در 
10 ماهه نخست امسال ميزان صادرات غيرنفتي 
از نظر وزني 20 درصد افزايش يافته البته از نظر 

ارزشي 3 درصد كاهش يافته است. 
وي افزود: اين كاهش 3 درصدي ناشي از اصالح 

پايه هاي صادراتي توسط گمرك بوده است. 
وزير اقتصاد در ادامه گفت: به رغم همه تنگنا ها، 
در سال جاري شاهد رش��د 0/5 درصدي بخش 

غير نفتي هستيم.
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وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال »جوان« تشريح كرد

نقدينگيرابهبورسومولدسازيهدايتميكنيم

كفوسقفپاداشكارگران
درپايانسال۹۸

مع�اون وزي�ر كار گف�ت: عي�دي امس�ال ب�راي كارگران�ي 
ك�ه حق�وق پاي�ه آنه�ا ب�ر مبن�اي حداق�ل دس�تمزد مص�وب 
س�ال ۹8 اس�ت، ۳ ميلي�ون و ۳۳ ه�زار و ۷۶۵ توم�ان و 
ب�راي س�اير كارگ�ران دو براب�ر حق�وق پايه آنه�ا خواه�د بود. 
حاتم ش��اكرمي در گفت وگو با »مهر«، با تأكيد بر الزام كارفرمايان بر 
پرداخت عيدي و پاداش پايان س��ال كارگران اظهار داشت: بر اساس 
ماده واحده مصوب سال 1370 در خصوص پرداخت عيدي و پاداش 
كارگران، اظهار داش��ت: بر اس��اس اين ماده واحده، كليه كارگاه هاي 
مشمول قانون كار مكلف هستند به غير از حقوق، به هر يك از كارگران 
خود در پايان هر سال معادل شصت روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و 
پاداش بپردازند. وي با بيان اينكه البته قانون كار براي عيدي كارگران 
سقف نيز تعيين كرده اس��ت، افزود: بر اين اساس فارغ از ميزان حقوق 
پايه كاركنان، عيدي هر كارگر نبايد از سه برابر »حداقل دستمزد همان 

سال« بيشتر باشد. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين با اشاره به اينكه عيدي 
و پاداش كارگراني كه كمتر از يكسال در كارگاه جاري سابقه كار دارند 
نيز بايد به نسبت ايام كاركرد در س��ال محاسبه و پرداخت شود، افزود: 
با اين حساب، هر كارگر بايد دو برابر حقوق پايه خود را به عنوان عيدي 
و پاداش پايان س��ال دريافت كند، اما عيدي پرداختي نبايد از سه برابر 
حداقل دستمزد تجاوز كند. شاكرمي تأكيد كرد: در نتيجه عيدي امسال 
براي كارگراني كه حقوق پايه آنها بر مبناي حداقل دستمزد مصوب سال 
۹8 معادل يك ميليون و 51۶ هزار و 882 تومان است، 3 ميليون و 33 
هزار و 7۶5 تومان خواهد بود. عيدي ساير كارگران كه حقوق پايه آنها 
بيش از حداقل دستمزد است نيز دو برابر حقوق پايه بايد محاسبه شود 

به شرطي كه از 4 ميليون و 550 هزار و ۶4۶ تومان بيشتر نشود.
........................................................................................................................ 

 نامه ۳ تشكل دانشجويي
به معاون اول رئيس جمهور:

آقايجهانگيري!چرادولتزيربارقانون
افشايعموميحقوقمسئوالننميرود؟

س�ه تش�كل دانش�جويي در نام�ه اي خط�اب ب�ه مع�اون اول 
رئيس جمه�ور، در خصوص تعل�ل دول�ت در راه اندازي س�امانه 
ثبت حق�وق و مزاي�اي مقام�ات و مس�ئوالن براي اط�الع عموم 
م�ردم هش�دار دادن�د و پيش�نهادهايي را مط�رح كردن�د. 
سه تشكل دانشجويي شامل اتحاديه دفتر تحكيم وحدت، اتحاديه جنبش 
عدالتخواه دانشجويي و دبيرخانه شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي 
كشور در نامه اي خطاب به معاون اول رئيس جمهور، در خصوص تعلل 
دولت در راه اندازي س��امانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات و مس��ئوالن 
هش��دار دادند و پيش��نهادهايي را مطرح كردند. دراين نامه آمده است: 
همان گونه كه مي  دانيد پس از افشاي پرداخت حقوق هاي نامشروع در 
برخي از دستگاه هاي اجرايي كه نفرت و اعتراض عموم را برانگيخت، 
مقام معظم رهبري از اين پديده با الفاظ و عباراتي همچون »هجوم به 
ارزش ها«، »نامشروع«، »غيرمنصفانه«، »ظالمانه«، »گناه« و »خيانت 
به آرمان هاي انقالب اسالمي« ياد كردند و سرانجام به دنبال فشار افكار 
عمومي و اصحاب رسانه، مجلس شوراي اس��المي به موجب ماده 2۹ 
قانون برنامه ششم توس��عه دولت را به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و 
مزاياي مقامات و مسئوالن و ايجاد امكان دسترسي به اين سامانه براي 

نهادهاي نظارتي و عموم مردم در سال اول برنامه مكلف كرد. 
اما اكنون و با گذش��ت بيش از ۶50 روز از مهل��ت قانوني دولت براي 
راه اندازي اين سامانه و رونمايي از آن، همچنان با اما و اگرهاي زيادي 

روبه روست. 
جناب آقاي جهانگيري، در خصوص اين سامانه كه گويي تالش مي شود 
با تكيه بر قاعده حقوقي مرور زمان، تاريخ انقضاي آن فرا رسد تا دولت 
با تمسك به آن، اجراي اين ماده را كنار گذارد، ذكر نكات زير ضروري 
به نظر مي رسد: دولت محترم بر اساس مصوبه اي چهاربندي در مرداد ماه 
امسال، تمام دستگاه هاي ذيل ماده 2۹ برنامه ششم توسعه را ملزم كرد 
تا انتهاي شهريور ماه اطالعات خود را در اين سامانه بارگذاري كنند،اما 
اكنون و با وجود گذش��ت بيش از س��ه ماه از اين مصوبه هيئت دولت، 
متأسفانه هيچ گزارش شفافي از ميزان تمكين دستگاه هاي موضوع ماده 
2۹ برنامه ششم توسعه به اين مصوبه دولت منتشر نشده است. بي تفاوتي 
دولت و سازمان اداري و استخدامي به اين مسئله، بر ترديدهاي موجود 

درباره عزم و اراده دولت براي انجام اين كار  افزوده است!
بر اساس متن صريح ماده 2۹ برنامه ششم توسعه، بايد امكان دسترسي 
عموم مردم به اطالعات مديران و مقامات در اين سامانه فراهم گردد،اما 
از مصوبه مردادماه هيئت دولت و اظهارنظرهاي آقاي انصاري اين گونه 
برمي آيد كه قرار است اين حق قانوني از مردم سلب گردد و دسترسي 
عموم مردم به اطالعات اين سامانه، به تشخيص دستگاه هاي اجرايي 
مشروط گردد. اين اتفاق، انحرافي آشكار در اجراي اين ماده قانوني است 
كه بر خالف سخنان صريح و مكرر رياست محترم جمهور درباره لزوم 

شفافيت و مبارزه با فساد در بدنه دولت است. 
همان طور كه مس��تحضريد، م��اده 2۹ برنامه شش��م، قانوني موقت 
مي باش��د و بيم آن مي رود كه با بي توجهي و وعده ه��اي پياپي براي 
راه اندازي اين س��امانه، اين تأخير ۶50روزه ب��ه تأخيري 1200روزه 
بينجامد تا با پايان مهلت اجراي قانون پنج ساله ششم توسعه، اين ماده 
قانوني نيز منقضي گردد و به برنام��ه بعدي نيز راه پيدا نكند. اكنون و 
پس از گذشت بيش از ۶50 روز از عدم اجراي اين قانون توسط سازمان 
امور اداري و استخدامي و هشدارهاي پياپي دلسوزان و كارشناسان، 
اجراي اين ماده قانوني همچنان به امروز و فردا موكول مي گردد و بيم 
آن مي رود كه در سكوتي خودخواس��ته، تحقق اين امر، قرباني اميال 

سياسي گردد. 
در همين راستا، جنبش دانشجويي، پيش��نهادات ذيل را براي اجراي 
ماده 2۹ برنامه ششم توسعه ارائه مي دهد تا شايد اين قانون مترقي كه 
در بسياري از كشورها همچون اندونزي و افغانستان نيز به راحتي اجرا 

شده و در دسترس همگان قرار دارد، در كشور ما نيز اجرايي گردد:
در حال حاضر و بر اساس گفته هاي رياست سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور، برخي دستگاه ها نظير س��ازمان صدا و س��يما و قوه قضائيه، 
اطالعات خود را در اين سامانه بارگذاري نكرده اند،بنابراين بايد براي 
جلوگيري از گريز دس��تگاه ها از اين مسئله، سامانه شفافيت حقوق و 
مزايا تا پايان سال سوم برنامه يعني 13۹8، با همين داده هاي موجود 
رونمايي ش��ود تا ضمن روشن شدن صحت و س��قم اين نوع گفته ها، 
تمكين همه دس��تگاه ها به اين ماده قانوني، به ي��ك مطالبه عمومي 
تبديل و از فش��ار افكار عمومي به دولت براي راه اندازي اين س��امانه 

كاسته شود. 
واگذاري مس��ئوليت تصميم گيري براي سطح دسترسي به اطالعات 
به دس��تگاه هاي ذيل اين قانون، يك انحراف آشكار از ماده 2۹ برنامه 
ششم توسعه است. دولت بايد تا پايان سال، ضمن راه اندازي سامانه، 
امكان دسترس��ي عموم به اين س��امانه را فراهم كند؛ چراكه اين كار، 
آغازي براي تحقق همان شفافيتي است كه رئيس جمهور محترم در 

مقاطع مختلف، به آن اشاره كرده اند. 
رياس��ت محترم س��ازمان امور اداري و استخدامي كش��ور در برخي 
مصاحبه ها عنوان كرده اند كه مش��روط كردن تخصيص اعتبار براي 
دستگاه ها به وارد كردن اطالعات در اين سامانه، راه حل مناسبي براي 
اجبار دس��تگاه ها به وارد كردن اطالعات در اين سامانه است. با توجه 
به گذش��ت بيش از ۶50 روز از مهلت راه اندازي اين س��امانه، بايد اين 

پيشنهاد درست، مورد توجه جدي دولت قرار گيرد.

شگردتوليدكنندگانلوازمخانگي
برايافزايشقيمتهادربازارشبعيد

تعدادي از توليدكنندگان لوازم خانگي با تغيير فقط اسم محصول 
قيمت ها را افزايش داده اند، به نحوي كه با اضافه كردن يك پسوند 
به اسم محصول يا نصب يك قطعه ۵0 تا ۱00 هزار توماني در نهايت 
كاال را با رش�د قيمت ي�ك ميليون تومان�ي وارد ب�ازار مي كنند. 
به گزارش »تسنيم«، براساس روال هر سال با نزديك شدن به بازار شب 
عيد رونق معامالت در برخي از كاالها از جمله لوازم خانگي به وجود مي آيد 
و هر كس در صدد آماده سازي منزل خود براي سال جديد است، اما امسال 
بازار خريد و فروش لوازم خانگي نس��بت به سال گذش��ته با ركود قابل 
توجهي روبه رو است، به نحوي كه فقط خريداراني كه الزام به خريد لوازم 
خانگي دارند در بازار حضور داشته و مشغول ارزيابي قيمت انواع كاالها 
هستند. متأسفانه اين روزها به رغم اينكه بايد بازار خريد و فروش لوازم 
خانگي داغ باشد روند افزايشي قيمت ها عاملي شده تا مردم به سختي 
بتوانند مايحتاج خود را در اين حوزه خريداري كنند. البته در اين شرايط، 
بازار سوءاستفاده نيز براي برخي باز است به نحوي كه محصول ارزان را با 
چندين برابر قيمت به مصرف كننده عرضه مي كنند و مردم هم با توجه به 

درآمد اندك مجبور به خريد و يا انصراف هستند. 
به اعتقاد فعاالن بازار آن دسته از كاالهايي كه مشمول وام كاال مي شدند 
هم طي روزهاي اخير با رشد 10 درصدي قيمت روبه رو هستند كه اين 

موضوع اصالاً جوابگوي هزينه مصرف كنندگان نيست. 
جالب اينجاس��ت تعدادي از توليدكنندگان نيز با تغيير فقط نام مدل 
محصول قيمت ها را افزايش داده و آن را به نام يك محصول جديد راهي 
بازار كرده اند. عالوه بر اين تعدادي هم با نصب يك قطعه جزئي 50 تا 
100 هزار توماني محصول را با امكانات جديد معرفي كرده و با تبليغات 
اغوا كننده در نهايت كاال را با رشد قيمت يك ميليون توماني به فروش 
مي رسانند. به عنوان نمونه در محصوالت فيلتر نانو، طلق پالستيك يا 
يك اليه استيل بر روي كشوهاي يخچال اضافه و با قيمتي باال كاال را 

جديد معرفي كرده و به بازار عرضه مي كنند. 
در كنار اين موضوع در طول چند ماه اخير حضور كاالهاي قاچاق در بازار 
لوازم خانگي عاملي شده بود تا توليدكنندگان اعتراض زيادي نسبت به 
فروش اين كاالها در سطح بازار داشته باشند كه دولت تصميم گرفت 
كد شناس��ه را در لوازم خانگي اعمال كند، اما نصب اين كد با اشكاالت 
زيادي همراه است. به نحوي كه قاچاقچي مي تواند با دريافت يك كد 
محصول آن را كپي و به س��اير محصوالت خود نصب كند و به راحتي 
كاالي خود را با شناسه به فروش برساند. در كد شناسه خبري از ثبت 
شماره سريال كاال نيست و همين موضوع عاملي شده تا هدف از اجراي 
آن كه مقابله با كاالي قاچاق است بي نتيجه باشد. با توجه به ارزان بودن 
كاالي قاچاق نسبت به كاالهاي داخلي، مردم به سمت خريد اين كاالها 
هدايت مي شوند و اگر مديريت الزم در قيمت كاالهاي داخلي اعمال 

نشود مردم ناچار به خريد كاالهاي قاچاق در سطح بازار هستند. 
    افزايش ۱۵ درصدي قيمت لوازم خانگي قاچاق

همچنين رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران با تأييد افزايش قيمت لوازم 
خانگي از يك هفته گذشته تاكنون گفت: طرح مبارزه با قاچاق كاال از 1۶ 
بهمن ماه آغاز خواهد ش��د. با اعالم اجراي اين طرح قيمت لوازم خانگي 
قاچاق 15 درصد گران شده است. از يك سو اجراي طرح مبارزه با قاچاق 
كاال و از سوي ديگر ممنوعيت واردات كاال هاي خارجي باعث شد كه ظرف 

يك هفته گذشته قيمت كاال هاي خارجي گران شود. 
مرتضي ميري افزود: س��تاد مبارزه با قاچاق كاال اعالم كرده است 2/3 
كاال هاي موجود در بازار لوازم خانگي قاچاق است. در اين ميان 1/3 آن 
توليد اس��ت. آيا با اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال و جمع آوري 2/3 
محصوالت از سطح بازار مش��كل ما برطرف خواهد شد؟ قيمت لوازم 
خانگي ارزان مي شود؟ يا توليدكنندگان مي توانند نياز 2/3 بازار را تأمين 
كنند؟ در حقيقت با اين شرايط آيا متوليان بنگاه هاي صنعتي مي توانند 

جاي خالي كاال هاي قاچاق در بازار را پُر كنند. 
وي با اش��اره به عملكرد واحد هاي توليدي در سال ۹7 اظهاركرد: سال 
گذشته تمام سعي مان را كرديم و توانس��تيم 3/3 ميليارد تومان لوازم 
خانگي در سال ۹7 بفروش��يم. 1/1 ميليارد دالر توليد داخل و واردات 
رسمي هستند. در اين ميان طبق گفته هاي باال نيز 2/2 ميليارد دالر نيز 
در بازار كاال هاي قاچاق تشكيل مي دهند. سؤال مان اين است كه سهم 
2/2 ميليارد دالري كاال هاي قاچاق چطور قرار است جبران شود؟ ميري 
با اشاره به واردات هوشمند كاال گفت: ما براي تأمين نياز بازار و همچنين 
تعادل در قيمت ها به وزارت صنعت معدن و تجارت پيشنهاد داده ايم كه 
واردات هوشمند كاال را به كش��ور مصوب كنند. با اجراي اين طرح هم 

دولت و سازمان امور مالياتي به حق و حقوقشان دست خواهند يافت.

 

وكيلبازرگانيپتروشيميدردبي
متهمپروندهكالهبرداريازآبدرآمد

مته�م ف�راري يك�ي از پرونده ه�اي كالهب�رداري ب�ه عن�وان 
وكيل ش�ركت بازرگاني پتروش�يمي در دبي منصوب ش�ده بود. 
به گزارش »فارس«، حكم نهايي پرونده برادران آبدار مشهور به پرونده 
آهني هاي اصفهان باالخره پس از گذش��ت 15 سال از تشكيل پرونده 
صادر شد و براي همه متهمان پرونده كه نزديك به 20 نفر هستند، رأي 
محكوميت قطعي در دادگاه تجديد نظر صادر شد. بيشتر اين متهمان 
به حبس و استرداد اموال محكوم شدند. اين پرونده از سال 83 تشكيل 
شده و حكم تجديد نظر آن به تازگي صادر شده است. اين پرونده ۶00 
اً 127 ميليون دالر ارزش داش��ته است و  صفحه اي در مجموع حدودا
حكم نهايي آن در مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي شعبه ۶8 

تجديدنظر استان تهران صادر شده است. 
بر اس��اس اين گزارش، يكي از نكات جالب درباره اين پرونده به جز مدت 
طوالني رسيدگي و صدور حكم نهايي، آن است كه همه متهمان اين پرونده 
به جز يك نفر بازداشت شده و در اختيار مرجع قضايي براي اجراي حكم 
قرار گرفته اند. تنها يك نفر از متهمان پرونده يعني احمد طاهري نس��ب 
متهم رديف پنجم از 13 سال پيش از كشور متواري شده است و دستگاه هاي 
نظارتي براي پيگرد و بازداشت وي تالش مي كنند. طاهري نسب در دادگاه 
تجديد نظر اين پرونده به اتهام مشاركت در كالهبرداري به سه سال حبس 

و پرداخت يك ميليارد تومان محكوم شده است. 
اما نكته جالب اينجاست كه وي در دبي فعاليت اقتصادي دارد و بعضي 
شركت هاي مشهور ايراني همچنان با وي كار مي كنند. چنانكه به عنوان 
مثال در 25 جوالي 2018 و در زماني كه حكم اوليه محكوميت درباره 
وي صادر شده بود و رسيدگي به درخواست تجديدنظر جريان داشت 
وكالتنامه اي از زير مجموعه شركت بازرگاني پتروشيمي PCC در دبي 

براي رسيدگي به بعضي امور اين شركت براي وي صادر شده است. 
نكته اينجاست كه در پرونده هاي مهم حقوقي بدون داشتن تحصيالت 
حقوقي مرتبط و تخصص و به رغم پرونده ه��اي مالي قبلي عليه وي، 
پرونده هاي حقوقي مهم مرتبط با تجارت محصوالت پتروش��يمي در 
شركت بازرگانی پتروشيمي به وي س��پرده شده است و در بسياري از 
پرونده ها عدم موفقيت وي و تيم وكالي وي منجر به از دس��ت رفتن 
اموال عمومي شده و در بعضي اختالفات با بعضي از طرف هاي دعوا در 

محاكم دبي موجب صدور رأي عليه PCC شده است. 
موقعيت زماني جالب تر مي ش��ود كه بدانيم به استناد نامه اي به تاريخ 
201۹/12/23 و به شماره 201۹/2147 طاهري نسب در زمان اجراي 
حكم دادگاه دبي ب��راي توقيف دفتر PCC خود را به عنوان ش��ريك 
شركت معرفي كرده است. در اين پرونده يكي از طرف هاي دعوا، شركت 
PCC در دبي را بر اس��اس حكم دادگاه دبي بس��ته و اموال شركت را 

توقيف كرده است.

ه�ر اقتصادي ب�ه دلي�ل برخ�ورد ب�ا مقوله 
اس�تهالك، نيازمن�د س�رمايه گذاري ب�راي 
حف�ظ وضعيت موجود اس�ت، اي�ن در حالي 
اس�ت كه به گفته رئيس كميسيون اقتصادي 
تشكيل سرمايه در اقتصاد ۳0 درصد كاهش 
داشته است و بازارهاي نفت ايران به جز چين 
و هند توس�ط رقبا تصاحب شده است، بدين 
ترتيب بايد ديد براي منفي نش�دن ش�اخص 
رشد اقتصادي از كجا بايد سرمايه تأمين كرد. 
به گزارش »جوان«، طي دهها س��ال گذش��ته 
اقتصاد ايران از محل درآمده��اي نفتي تأمين 
مالي شده اس��ت، به طوري ك��ه بودجه عمومي 
دولت عمومااً وابس��ته به نفت بوده اس��ت و در 
بعد بودجه ش��ركت ها تقريبااً نيم��ي از بودجه 
ش��ركت ها مرب��وط ب��ه ش��ركت مل��ي نفت 
بوده اس��ت كه اين ش��ركت نيز عمده منابعش 
را از محل درآمدهاي ناش��ي از ص��ادران نفت 
تأمين مي كرده است، همچنين به نظر مي رسد 
براي اينك��ه زيان هاي ناش��ي از اس��تهالك و 
سوء مديريت و فرس��ودگي صنايع و شركت ها 
پوشش داده شود، بخشي از منابع ناشي از نفت 
نيز در شركت هاي دولتي تزريق مي شده است 
تا وضعيت كنوني توليد با رشد اندك يا بي رشد 

اندك براي سال آتي نيز حفظ شود. 
يكي از مش��كالت كنوني اقتصاد ايران آن است 
كه صنايع و بنگاه ها فرسوده هستند،  از اين رو با 
نرخ استهالك قابل مالحظه اي روبه رو هستند، از 
اين رو براي تداوم و حفظ ساختار توليد نيازمند 
تزريق سرمايه به اقتصاد هستيم كه اين سرمايه 
تا پيش از اين معموالاً از محل بودجه هاي نفتي، 
بانك يا صندوق توسعه ملي تأمين مي شد حال با 
تشديد تحريم هاي ناجوانمردانه اقتصاد و تمركز 
وزارت خزانه  داري امريكا به روي اقتصاد ايران و 
عالقه مندان به همكاري با اقتصاد ايران، اقتصاد با 

مشكل سرمايه مواجه است. 
پيش از اين محم��ود واعظي وقت��ي در وزارت 
ارتباطات بود به صراحت عنوان داش��ته بود كه 
سرمايه در اقتصاد ايران مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت و اقتصاد نيازمند سرمايه گذاري خارجي 
اس��ت و حتي حس��ن روحاني وقتي در ابتداي 

دول��ت دوازدهم اعض��اي كابين��ه را به مجلس 
معرفي مي ك��رد به صراحت از ض��رورت جذب 
سرمايه گذاري خارجي س��خن به ميان آورد و 
مدعي ش��د كه يكي از مهم تري��ن فاكتورهاي 
انتخاب اعضاي كابين��ه توانايي آنها براي جذب 
سرمايه گذاري خارجي است، به رغم اين اظهارات 
متأسفانه به دليل بدعهدي امريكايي ها و خروج 
امريكا از برجام نه تنها س��رمايه گذاري خارجي 
چندان��ي به اقتص��اد ورود نكرد، بلك��ه به دليل 
تحريم ها و تهديد ها و تنش هايي كه امريكايي ها 
ايجاد كردند، صادرات نفت ايران محدود ش��د و 
متأسفانه سرمايه گذاراني كه در داخل ايران ورود 

داشتند مجبور به خروج از كشور شدند. 
  بازارهای نفتی ايران از دست رفت

حال در چنين ش��رايطي كه مشخص نيست در 
۹8 دولت با چه ميزان از كس��ري بودجه مواجه 
شود، به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
در 100 سال گذشته با خام فروشي نفت دست به 
گريبان بوده ايم و اين روش درآمد زايي متأسفانه 
باعث ش��د جامعه اي بدون برنامه و ايده داشته 
باشيم و حال متأسفانه تمام بازار نفت ايران به جز 
چين و هند تصاحب شده  است. الياس حضرتي در 
هشتمين همايش اخالق حرفه اي گفت: كشور 

در ش��رايط س��ختي قرار دارد كه در 100 سال 
گذشته بي سابقه بوده است در 100 سال گذشته 
با خام فروشي نفت دست به گريبان بوده ايم و اين 
روش درآمد زايي متأسفانه باعث شد جامعه اي 

بدون برنامه و ايده داشته باشيم. 
وي تأكيد كرد: تمام بازار نفت ايران به جز چين 
و هند تصاحب شده است. پس اگر امروز با ترامپ 
مذاكره كنيم، ديگر فايده اي ندارد چون فروش 
نفت ما بايد ب��ه روش 10 هزار و 5 هزار بش��كه 
باشد، زيرا ديگر بازار نفت ايران توسط فروشندگان 

ديگر تصاحب شده است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تشكيل 
سرمايه 30 درصد كاهش يافته پس درحال حاضر 
نياز به تغيير رويكرد داريم و به عبارتي بايد گفت 

ما بايد يك حكمراني درست تعريف كنيم. 
حضرت��ي ادام��ه داد: اينكه مي گويم تش��كيل 
س��رمايه 30 درص��د كاهش يافته دلي��ل دارم، 
چراكه سرمايه گذاراني براي ثبت سفارش واردات 
كاال به وزارت صنعت مراجعه كردند كه در نتيجه 
مذاكره قبلي با طرف خارجي بوده و بعد از اينكه 
ثبت سفارش او تأييد شد قانون عوض مي شود. 

در اقتصاد ايران، بررسي روند بلندمدت تغييرات 
تش��كيل س��رمايه ناخالص و اس��تهالك نشان 

مي دهد كه به لحاظ تاريخي، ساالنه بيش از دو 
برابر استهالك سرمايه هاي ثابت، تشكيل سرمايه 
جديد اتفاق افتاده اس��ت، اما روند كاهش سطح 
تشكيل س��رمايه س��االنه به حدي رسيده است 
كه س��رمايه گذاري هاي جديد ق��ادر به جبران 
اس��تهالك دارايي هاي ثابت قبلي نيس��ت. اين 
مس��ئله به معني اس��تهالك ظرفيت هاي رشد 
اقتصادي و كاهش درآمد سرانه در سال هاي آينده 
است. استهالك ظرفيت هاي رشد اقتصادي و قرار 
گرفتن در تله رشد پايين، پيامدها و تبعاتي مانند 
كاهش درآمد سرانه، گس��ترش فقر و بيكاري، 
تضعيف توان دولت، كاهش درآمدهاي عمومي، 
افزايش فاصله بين اقتصاد ايران با س��اير رقباي 
منطقه اي و نظاير آن را به دنبال دارد. از آنجا كه 
سهم بهره وري به طور تاريخي در رشد اقتصادي 

بلندمدت حول صفر بوده است.
  چرا جلوی خروج سرمايه از كشور 

گرفته نمی شود
 از اين رو در شرايط فعلي نيز ايجاد رشد اقتصادي 
از محل رشد بهره وري چندان متصور نيست. به 
ويژه آنكه بخشی از س��ودهای موهوم بانكی به 
س��پرده ها، گويا با تبديل ب��ه ارز و طال به مقصد 
امالك تركيه و گرجس��تان و... از كش��ور خارج 
می ش��ود. بنابراين، براي مواجه نشدن با بحران 
گسترده بيكاري و فقر در كشور، چاره اي جز حل 

چالش سرمايه گذاري وجود ندارد. 
وضعيت سرمايه گذاري در شرايطي به رنگ قرمز 
درآمده اس��ت كه به نظر مي رس��د رشد نزديك 
به 150 درصدي بازار س��رمايه ايران از زمستان 
گذشته تاكنون گويي رشدي غير كيفي است و 
بايد ديد چه س��ودي به حال اقتصاد دارد و سود 
اين نوس��ان ها را اگر قرار نيس��ت اقتصاد كالن و 
بنگاه هاي اقتصادي ببرند پس چه اشخاصي طي 
يكسال اخير در بازار سهام س��ود كرده اند از اين 
رو اخذ مالي��ات بر عايدي س��رمايه در بازار پول، 
س��هام و مس��كن و خودرو، بيمه، صندوي هاي 
س��رمايه گذاري، ش��ركت هاي تأمين سرمايه، 
خارج كنندگان كاال و سرمايه از اقتصاد ايران نيز 
به دليل پوشش بخشي از درآمدهاي كاهش يافته 

نفتي كشور بد نيست كه عملياتي شود.

هشدار نسبت به عدم تأمين سرمايه برای جبران استهالك اقتصاد
تشكيل سرمايه در اقتصاد 30 درصد كاهش داشته است
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اينكه يك ش�خص پس از ردصالحيتش بخواهد مسائل مالي 
را مطرح كند، مش�كلي ندارد اما بايد اسناد و مدارك موضوع 
مطروحه را ب�ه مراجع قضاي�ي ارائه كند، در غي�ر اين صورت 
حرف و ادعاي او مس�تند نيس�ت و بر همين اصل مي شود به 
اتهام تش�ويش افكار عمومي تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد. 
ناصر ايماني، كارشناس مسائل سياس��ي در گفت و گو با راه دانا، با 
اشاره به انتقادات اصالح طلبان از شوراي نگهبان اظهار داشت: هيچ 
كدام از نهادهای قانوني نظام حق ندارند يكديگر را تخريب كنند، 
دولت نبايد شوراي نگهبان را تخريب كند و بالعكس و همچنين قوه 
قضائيه هم حق ندارد دولت را تخريب كند و بالعكس، در واقع هيچ 
كدام از نهادهاي قانوني نبايد نسبت به يكديگر پرخاشگري كنند. 
اينكه نهادها بخواهند عملكرد و ماهيت يكديگر را زير سؤال ببرند 
يا وجهه يكديگر را لكه دار كنند و زير س��ؤال ببرند، نشان دهنده 

از هم گسيختگي يك نظام سياسي است. 
اين كارشناس مسائل سياسي به اظهارات »كدخدايي« سخنگوي 
شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: آقاي كدخدايي هم اخيراً گفته بود 
شوراي نگهبان دولت را محترم مي شمارد، چون دولت قانوني كشور 
است و قصد تخريب دولت را ندارد. اين سخنان به معناي آن نيست 
كه ش��وراي نگهبان يا مجلس يا دولت انتقادي نسبت به عملكرد 

نهادهاي ديگر نداشته باشند. 
  ادعاها مستند نباشد، بايد تحت پيگرد قانوني قرار بگيرند

ايماني خاطر نش��ان كرد: اگر نهادها نس��بت به يكديگر انتقادي 
دارند مي توانند ب��ا آن نهاد در ميان بگذارن��د و اگر باز هم اختالف 
نظر داش��تند، طبق قانون مراجع ذيربط وجود دارند كه مي توانند 

اختالفات را بررسي و به آنها رسيدگي كنند تا سوءظن ها و مسائل 
را در داخل سيستم نظام حكومتي حل كنند، اما نهاد ها ديگر حق 
ندارند يكديگر را مس��خره و تخريب كنند و عملكردش��ان را زير 
سؤال ببرند. كارشناس مسائل سياسي در تش��ريح اينكه رفتارها 
و اظهارات آقاي روحاني و دوس��تانش اينگونه است يا خير، گفت: 
من حرف را كلي مي زنم و خوانندگان اين خبر بايد قضاوت كنند. 
اينكه يك ش��خص پس از ردصالحيتش بخواهد مس��ائل مالي را 
مطرح كند، مشكلي ندارد اما بايد اسناد و مدارك موضوع مطروحه 
را به مراجع قضايي ارائه كند، در غي��ر اين صورت حرف و ادعاي او 
مستند نيست و بر همين اساس مي ش��ود به اتهام تشويش افكار 
عمومي تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد. ايماني با تأكيد بر اينكه براي 
مطرح كردن ادعاها بايد اسناد و مدارك مربوطه را ارائه كرد، افزود: 
اگر شخص ردصالحيت شده در خصوص ادعاهايش عليه شوراي 
نگهبان اطالعات خاصي دارد، چرا تاكنون ارائه نكرده است؟ كشور 
قانون دارد و هر كس نمي تواند از روي مي��ل خودش يك ادعايي 
كند و به يك جريان، نهاد يا ش��خصي اتهام وارد كند و پاسخگوي 
ادعاي خودش نباشد. وي تصريح كرد: اگر آقاي صادقي به همسايه 
خودش هم اتهام بزند، آن همسايه حق شكايت دارد يا حاال اگر اتهام 
به يك نهاد قانوني باشد يا بايد مدارك و مستندات ارائه دهد يا بايد 

پاسخگوي اظهارات و ادعاهاي 
خودش باشد. 

   انتق�اد آزاد اس�ت، ام�ا 
تفس�ير قانون حق شوراي 

نگهبان 
اي��ن كارش��ناس در خصوص 
س��ناريوي اصالح طلبان براي 
تاختن ب��ه ش��وراي نگهبان، 
گفت: در كشور آزادي بيان وجود دارد، ما نمي خواهيم آزادي بيان 
را محدود كنيم. يك اش��خاصي ممكن است به نظارت استصوابي 
شوراي نگهبان انتقاد داشته باشند و بگويند ما نظارت استصوابي 
را قبول نداريم، اظهار نظر و انتقاد آزاد اس��ت و نمي توان در كشور 
خفقان ايجاد كرد، اما يك موقع يك شخص مي آيد شوراي نگهبان 
را متهم مي كند به اينكه شوراي نگهبان با نظارت استصوابي از يك 
جريان و يك گروه يا يك جناح طرفداري مي كند و قصد كوبيدن 

يك جريان ديگر را دارد. 
ناصر ايماني در پاسخ به اين سؤال كه آيا اظهارات جريان اصالحات 
اتهام به شوراي نگهبان تلقي مي شود؟ بيان داشت: من نمي گويم 
اتهام نيس��ت، من حكم كلي را مي گويم، ش��ما بايد ببينيد كه 

اظهارات اينها اتهام اس��ت يا نيس��ت. اگ��ر اصالح طلبان چنين 
موضوعي را مطرح مي كنند كه البته مي كنن��د و ادعا مي كنند 
شوراي نگهبان مي خواهد يك جناح را حذف كند و جناح ديگر 
را بر سر كار بياورد، اين اتهام است و بر همين اساس اصالح طلبان 
بايد اين اتهام را اثبات كنند يا پاس��خگوي اين اتهام باشند. وي 
ادامه داد: اگر شخصي به نظارت اس��تصوابي انتقاد داشته باشد 
مي تواند انتقاد كند، اما تفسير شوراي نگهبان حاكم است چراكه 
مرجع قانون است. ش��وراي نگهبان حق تفسير قانون اساسي را 
دارد و مي گويد نظارت بايد استصوابي باشد، در اينجا اشخاصي 
مي توانند منتقد اين تفسير باشند و اشكالي هم ندارد، همچنان 
كه در مجلس هم برخي  به بعضي از مصوبه ها انتقاد دارند اما كسي 
نمي تواند جلوي آن مصوبه بايس��تد، در آن صورت ايستادن در 

مقابل مصوبه يك نهاد قانوني در كشور  تلقی مي شود. 
ايماني در پايان گفت: دولت رفتارهاي مختلفي دارد و در مقابل 
برخي  منتقد هس��تند، اش��كالي هم ندارد، مثاًل دولت در مسائل 
اقتصادي يكس��ري تصميماتي مي گيرد و بعضي ه��ا منتقد اين 
تصميمات هس��تند، آيا بايد اينها را به زندان برد؟ خير. وقتي آن 
مرجع قانوني وجود دارد)دولت( كسي نمي تواند جلوي اجراي آن 
بايستد. شوراي نگهبان هم تصميم بر اين گرفته است كه نظارت 
استصوابي باشد، حاال ممكن است اشخاصي هم منتقد باشند اما 
اگر اتهام بزنند و بگويند شوراي نگهبان با نظارت استصوابي يك 
گروهي از دوستان خود را تأييد و يكس��ري از منتقدان را حذف 
مي كند، در اين صورت بايد اتهامات خودشان را اثبات كنند در غير 

اين صورت بايد پاسخگوي مراجع ذيربط باشند.
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  توئيت شمخاني درباره انتخابات

دريابان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي 
در صفحه شخصي خود در توئيتر با اشاره به نزديكي 
انتخابات يازدهمين دوره انتخابات ش��وراي اسالمي 
نوشت: انتخابات مظهر »جمهوريت« و »اسالميت« نظام است. رهبر 
معظم انقالب نيز بارها فرموده اند كه هر دو بر »مردم« و »رأي مردم« 
تأكيد دارند. از مظاهر بس��ط و تعال��ي امنيت ملي، انتخابات اس��ت. 

پاسداشت و صيانت از انتخابات وظيفه ملي است. 
........................................................................................................................

  توئيت مهاجراني درباره براندازها
سيدعطاءاهلل مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت اصالحات 
در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره برانداز هاي ضد انقالب نوشت: 
اپوزيس��يون منحوس برانداز در جنگ روان��ي تبليغاتي ترامپ حال و 
روزش ش��بيه گيوه دوز و تخت كش رمان كليدر است. خيال مي كنند 
همين ف��ردا حكومت را به دس��ت مي گيرند. گي��وه دوزي را ديدم كه 

مي گفت: تا آخر امسال خانه فالن تاجر مال من مي شود. 
........................................................................................................................

  برخورد قاطع شاه با مفسدان!
مهدي مهرپور در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره رفتار شاه پهلوي 
با فساد در كشور با اشاره به خاطرات مجيدي رئيس سازمان برنامه در 
زمان شاه نوشت: نزد شاه رفتم»اعليحضرت! فساد ايران را فرا گرفته، 

يكي از داليل گاليه مردم از فساد است«،گفت چه جور فسادي؟
»مثاًل براي امضاي يك طرح بايد رقمي به جيب پورس��انت بگيران كه 
از خاندان سلطنتي هستند برود«، فهميدم شاه ناراحت شده چند روز 

بعد بازداشت شدم. 
........................................................................................................................

   روايت هاي تاريخي و انقالبي همسر رهبر انقالب
صفحه اينستاگرام ريحانه منتسب به دفتر حفظ نشر و 
آثار رهبر معظم انقالب اسالمي كه مطالبي را در مورد 
بانوان جامعه ايران منتش��ر مي كند مطلبي را در مورد 

همسران صبور منتشر كرد. 
اين صفحه روايت هايي تاريخي را در مورد همسر رهبر انقالب در همراهي 
ايشان در طول ساليان مبارزه با رژيم ستمشاهي روايت مي كند و در اين 
مطلب با توجه به كتاب »شرح اسم« مطالبي را در مورد نقش خانم منصوره 

خجسته باقرزاده در مبارزات رهبر انقالب مشاهده مي كنيد. 
در اين بخش از خاطرات آمده اس��ت: زندگي مش��ترك آقاي خامنه اي و 
خانم خجسته شروع شده بود. نخستين خانه اين زوج، منزل شوهرخواهر 
سيدعلي خامنه اي بود. دو اتاق از ش��يخ علي تهراني اجاره كردند. »چند 
ماهي منزل خواهرم بوديم... آقا شيخ علي آقا... ماهي 6۰ -5۰ تومان از ما 

اجاره مي گرفت، البته دغدغه اي نداشتم، چون او فشاري نمي آورد.«
فرداي روز تبعيد امام، جلس��ه اي در خانه آقاي قمي برگزار شد، ولي در 
آن اتفاقي نيفتاد. به همسرش گفته بود كه شايد از اين نشست برنگردد، 
اما زندان رفتن ها، دربه دري ها و تعقيب و گريزها، انزوا، سكوت، تبعيد و 
ديگر رخدادهاي بعدي نشان داد كه سنگيني سقف اين زندگي مشترك 
روي ستون هاي صبر و پايداري اين زن قرار دارد؛ زني كه از خانواده اي 
دارا به همسري طلبه اي ندار درآمده و با حوادث زندگي با گشاده رويي 
برخورد مي كند، مرد خانواده را در ادامه راهي كه بدان ايمان داشت و پاي 
مي فشرد استوارتر كرد. همسرم »هيچ وقت اظهار نگراني و گله مندي از 
دست من نكرده، حتي مشوق من در قضاياي عديده اي هم بوده است. 
مواقعي... بود كه بعضي از افراد و گروه هاي مخفي از اشخاص مهم و سطح 
باال منزل ما رفت و آمد مي كردند. من البته به همسرم نمي گفتم كه اينها 
كي هستند، اما او از نحوه رفت و آمد... مي فهميد كه اينها اشخاصي مهم 
و حساس هستند. از من سؤال نمي كرد، مرا نمي خواست سؤال پيچ كند... 

هيچ گونه مخالفتي نداشت، بلكه كمك هم مي كرد.«
خانم خجسته مي گويد: دوران مشقت بار و امتحان الهي بود و من خودم را 
براي تمام مشكالت ممكن آماده كرده بودم و هرگز درباره هيچ چيز لب 
به شكوه نگشودم... فكر مي كنم بزرگ ترين نقش من حفظ جّو آرامش در 
خانه بود، طوري كه ايشان بتوانند با خيال راحت به كارشان ادامه دهند. من 

سعي داشتم تا ايشان را از نگراني در مورد خود و فرزندانم دور نگه دارم.«

عضو  فراكسيون نمايندگان واليي:
 البي وكيل الدوله ها 

در مجلس دهم شاهراه فساد بود
والي�ي  نماين�دگان  فراكس�يون  مرك�زي  ش�وراي  عض�و 
ب�ا وزرا و مس�ئوالن  نماين�دگان وكيل الدول�ه  مجل�س الب�ي 
اجراي�ي را عام�ل ش�كل گيري فس�اد در مجل�س ده�م خوان�د. 
به گزارش مهر، محمدجواد ابطحي در مورد علل ش��كل گيري فساد در ميان 
نمايندگان در مجلس دهم گفت: دولت ه��ای يازدهم و دوازدهم نمايندگان 
مجلس را مش��غول به كارهايي غير از نمايندگي كردند تا نمايندگان نتوانند 
به وظايف نظارتي خود عمل كنند. از س��ويي نمايندگان براي حل مشكالت 
شركت ها و كارخانجات مختلف به دولت و مسئوالن اجرايي نامه مي نوشتند، 
اين كار در درازمدت فسادزاست. ابطحي فساد اقتصادي نمايندگان را خيانت به 
رأي مردم خواند و گفت: عدم تخصص نمايندگان موجب فساد اقتصادي نيست 
بلكه عدم تعهد برخي از نمايندگان عامل اصلي فساد است. عدم تخصص اعضاي 
كميسيون هاي تخصصي مجلس موجب مي شود طرح ها و لوايح ارائه شده از 
سوي كميسيون ها ضعيف باشد. ابطحي ورود نمايندگان وكيل الدوله به خانه 
ملت را عامل فساد خواند و اظهار داشت: به علت حضور نمايندگان وكيل الدوله 
در مجلس نظارت ها تعطيل شده و لوايح مورد نظر دولت به تصويب مي رسد و 
در ازاي همكاري اين وكيل الدوله ها با قوه مجريه، مديران اجرايي در حوزه هاي 
انتخابيه هواي نمايندگان همراه دولت را دارن��د. زماني كه نمايندگان با وزرا 
و مديران دولتي البي داشته باش��ند رانت هاي اقتصادي و اطالعاتي به دست 

مي آورند كه فسادزاست و در شكل گيري فسادهاي اقتصادي مؤثر است.
........................................................................................................................
كانديداها منابع تبليغاتي شان را اعالم كنند

ي�ك نماين�ده مجل�س از كانديداه�اي انتخاب�ات خواس�ت ت�ا 
منابع تبليغ�ات انتخابات را به طور ش�فاف به م�ردم اعالم كنند. 
محس��ن بيگلري نماينده مردم سقز در مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با تسنيم با اشاره به تصويب قانون شفافيت مالي نمايندگان 
در مجلس، گفت: با تصويب اين قانون بهانه از دست برخي داوطلباني 
كه رغبتي براي اعالم شفاف پول  هاي تبليغات انتخاباتي شان نيستند، 
گرفته ش��د. وي با بيان اينكه ش��فافيت مالي كانديداهاي انتخابات 
مجلس موجب كارآمدي بيشتر مجلس و حتي نمايندگان نيز مي شود، 
اظهار داش��ت: ش��فايت مالي براي تمامي كانديداهاي انتخابات، چه 
مجلس و چه رياس��ت جمهوري نيز بايد باش��د، اين امر از وابس��تگي 
كانديداها به منابع قدرت و ثروت جلوگيري كرده و در عوض كارآمدي 
آنها را ارتقا مي دهد. بيگلري با تأكيد بر اينكه كانديدايي كه با پول هاي 
كثيف وارد مجلس مي شود، تبعات بدي براي مجلس و منافع كشور 
خواهد داش��ت، افزود: كانديداي��ي كه با حمايت پ��ول و جريان هاي 
قدرت و ثروت وارد پارلمان مي شود با مسائل و مشكالت روز و وظايف 
نمايندگي از جمله قانونگذاري و نظارت آشنا نيست كه همين مسئله 

تبعات منفي در روند قانونگذاري در مجلس خواهد داشت. 
وی در پايان ضم��ن اينكه از كانديداهاي انتخابات مجلس خواس��ت 
منابع تبليغاتي شان را ش��فاف به مردم اعالم كنند، خاطرنشان كرد: 
اگر نماينده مديون فرد يا جناح خاصي شد، ديگر نمي تواند براي همه 
كشور تصميم بگيرد، مجبور است كه به خواسته هاي اشخاصي كه با 

پول هاي كثيف از وي حمايت كردند، تن بدهد.

كش�ورهاي اروپايي نه تنها بعد از گذشت 53ماه 
از روز امض�اي برنامه جامع مش�ترك هيچ كدام 
از تعهدات برجام�ي خود را اجراي�ي نكرده اند و 
به بهانه هاي مختل�ف اقدام�ات ضدايراني خود 
را طي همين م�دت بارها به روز رس�اني كرده اند 
بلكه در يك�ي از آخري�ن اقدام�ات تقابلي خود 
با جمهوري اس�المي ايران، مكانيس�م ماش�ه را 
فعال كرده اند تا اي�ن بار بر پايه چنين فش�اري، 
كش�ورمان را وادار ب�ه تغيي�ر رفت�ار كنن�د. 
اروپايي همانن��د امريكايي ها، برج��ام را قطعه اي از 
يك پازل گسترده براي استانداردسازي رفتار ايران 
مي دانند كه باي��د ضمن حفظ ش��دن ماهيت آن، 
حفره هاي حقوقي اين س��ند براي تحت فشار قرار 
دادن حاكميت سياسي كشور فعال شود. فعال شدن 
مكانيسم ماشه كه در نهايت مي تواند به احياي شش 
قطعنامه ضدايراني ش��وراي امنيت س��ازمان ملل و 
بازگشت تمام تحريم هاي ضدايراني اين شورا منجر 
ش��ود از جمله حفره هاي حقوقي متن برجام است 
كه طي روزهاي اخير فعال ش��ده اس��ت و كماكان 
اروپايي ها تأكيد دارند كه ط��رف ايراني بايد جهت 
ممانعت از پيامدهاي مورد اشاره آن به خواسته هاي 

اين كشورها تن در دهد. 
همانطور كه پيش از اين نيز اش��اره ش��ده بود اقدام 
سه كشور اروپايي جهت فعال كردن مكانيسم ماشه 
كاماًل هدفمند و از پيش تعيين شده است و منطبق با 
زماني است كه آنها براي وارد كردن ضربات گسترده 
به طرف ايراني پي ريزي كرده ان��د، كمااينكه طرف 
امريكايی- اروپايی تمام اه��داف اوليه و ثانويه ايران 
در حوزه هاي اقتصادي، سياس��ي، مال��ي، تجاري و 
بين المللي را به بن بست رسانده و تنها هدف پاياني 
و نقط��ه اميدبخش اي��ران را نيز با فعال ش��دن اين 
مكانيسم ماش��ه از بين برده اند، به طوري كه حسن 
روحاني يكي از دستاوردهاي قطعي و رؤيايي برجام را 
»برداشته شدن قريب الوقوع تحريم هاي تسليحاتي« 
عنوان كرده بود؛ دس��تاوردي كه با احياي مكانيسم 

مورد اشاره به صورت كامل از بين رفته است. 
    ذوق زدگي هاي تكراري

دوشنبه هفته اخير، هماهنگ كننده عالي سياست 
خارجي اتحاديه اروپا به تهران سفر كرد تا درباره آينده 
برجام و لزوم زنده نگه داشتن اين سند بين المللي با 
مقامات دولتي كشورمان وارد گفت وگو شود و عبارتي 
را مبني بر »متأسف از اينكه اروپا به تعهدات خود عمل 
نكرده است« بر زبان آورد؛ جمله اي كه به شدت مورد 
استقبال رس��انه هاي جريان غرب گراي داخلي قرار 
گرفت و از لزوم ترميم روابط ميان ايران با اروپا و حتي 
از ضرورت چشم پوشي طرف ايراني از حقوق مسلم 

خود در سند برجام سخن به ميان آوردند. 
رضا نصري  يكي از كارشناسان حامي مذاكرات كه 
پاي ثابت گفت وگوهاي روزنامه هاي زنجيره اي نيز 
هست قبل از س��فر بورل به تهران مي گويد: »ايران 

رابطه بهت��ري با اتحادي��ه اروپا برقرار كن��د... بورل 
مي تواند نقش سازنده اي در بهبود روابط ايران و اروپا 
ايفا كند. اروپا با پيروزي ترامپ، به خواسته هاي امريكا 
در رابطه با ايران تن مي دهد... رژيم عدم اشاعه« دچار 
تغيير بنيادي در پس فروپاش��ي برجام مي شود« يا 
علي بيگدلي از فعاالن جماعت خوشبين به غرب و 
از حاميان برجام در يادداش��تي در روزنامه آرمان با 
عنوان »تكاپوي جوزف بورل ب��راي ايران« با تأكيد 
بر اينكه بايد با برجام موش��كي، دِل اروپا را به دست 
بياوريم، نوشت: »به نظر مي رسد سفر جوزف بورل 
رئيس سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در راس��تاي 
مذاكره با ايران براي تغيير جزئي در سياس��ت هاي 

منطقه اي باش��د تا بتواند امتيازهايي در مقابل براي 
ايران اخذ كند. بورل به دنبال بهانه است تا راهي براي 
كمك به ايران پيدا كند... اتحاديه اروپا بيشتر بر سر 
همان سه مسئله ]توان موشكي، قدرت منطقه اي، 
به رسميت شناختن اسرائيل[ مانور مي دهد كه در 
نشس��ت امنيتي مونيخ نيز مورد بحث قرار گرفت و 
قرار بر اين شد ظريف گفت وگوهايي در اين رابطه با 
اروپا داشته باشد اما گويا در آن برهه زماني به سرانجام 
نرسيد. اروپا با اين س��ه خواسته قصد دارد به نحوي 
امريكا را نيز قانع كند تا به برجام بازگردد. به همين 
علت است كه من معتقد هستم بايد در سياست هاي 
خود تغييري ايجاد كنيم تا فشارها بر كشور و مردم در 

اين مقطع زماني افزايش نيابد.«
اين فعال وابسته به جريان تجديدنظرطلب در ادامه 
مي نويسد: »در اين برهه زماني كه اتحاديه اروپا قدم 
پيش گذاش��ته اس��ت بايد اندكي در سياست هاي 
منطقه اي خود تجديد نظر كنيم. اتحاديه اروپا آخرين 
راه كشور ما به سمت فضاي بين الملل است و ما نبايد 
اين فرصت را از دس��ت دهيم. اگر سياس��ت هاي ما 
همچون گذشته و بدون تغيير در قبال اروپا و منطقه 
باقي بماند، عرصه بر ما تنگ تر خواهد شد. در برهه اي 
كه انگلستان به سمت سياست هاي امريكا سوق پيدا 
كرده، نيازمند آن هستيم تا ديپلمات هاي كشورمان با 

نرمش بيشتري با اتحاديه اروپا مذاكره كنند.« 
اين س��طح از ذوق زدگي در ايام مذاكرات هسته اي 
ميان نمايندگان ايران و كشورهاي غربي به صورت 
مكرر تكرار ش��ده بود، به گونه اي كه شخصيت ها و 
رس��انه هاي اين جريان با خبر غيررسمي و غيرقابل 

وصول »پرواز مس��تقيم تهران- واشنگتن« به شور 
و ش��عف پرداخته و آن را يك پي��روزي بزرگ براي 
ديپلماسي كش��ور عنوان مي كردند يا با خريد چند 
فروند هواپيمايي كه بر اساس قرارداد اجاره به شرط 
تمليك صورت گرفته بود، آن را يك افتخار بي نظير 
در تاريخ عن��وان كنند. همين جماع��ت پياده روي 
محمدجواد ظري��ف و جان كري در وي��ن اتريش را 
يك اتفاق خارق العاده و دور از تصور عنوان كردند و 
با ذوق زدگي تمام از روابط دوستانه دو كشور و آينده 

روشن مبتني بر آن سخن به ميان آوردند. 
   بازي چند اليه با طرف ايراني

روزنامه ايران، ارگان رس��مي دولت با پوش��ش خبر 
س��فر بورل به تهران در صفحه نخس��ت خود آن را 
»مأموريت حفظ روزنه هاي نج��ات برجام« عنوان 
مي كند و همانند انبوه��ي از روزنامه هاي زنجيره اي 
وابس��ته به دولت مواضع جوزف بورل كه گفت »از 
اينكه طرف هاي اروپايي نتوانستند به تعهدات خود 
در برجام عمل كنند، متأسف هستم. همه توان خود 
را براي ايجاد تعاملي قدرتمند در راستاي حفظ برجام 
به كار خواهم بست« برجسته كرد و به آينده برجام 
آن هم بعد از هزينه هاي گس��ترده اي كه كشورهاي 

اروپايي براي ايران ايجاد كرده اند، اميدوارند! 
در حالي كه ابراز تأسف جوزف بورل را بايد در راستاي 
مواضع اواخر هفته گذشته وي ارزيابي كرد، مسئول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا بيان كرده بود: »به 
 رغم اختالف  نظر بر سر شرايط، اين توافق وجود دارد 
كه زمان بيشتري براي ]مكانيسم حل اختالف[ به 
دليل پيچيدگي مسائل موجود نياز است، به همين 

دليل زمانبندي تمديد ش��د. همگي توافق كردند تا 
مباحثات را در سطح كارشناسي براي رفع نگراني ها 
حول اجراي ]تعهدات[هس��ته اي و همچنين اثرات 
گس��ترده تر خروج امريكا از برج��ام و اعمال مجدد 

تحريم ها... ادامه دهند.«
عنصر مش��ترك مواضع بورل درباره برجام »ايجاد 
رضايتمندي« در طرف ايراني براي اجراي تعهدات 
يك طرف��ه و حفظ برجام ب��ه هر قيمتي اس��ت كه 
بر اس��اس چنين هدفي مقامات اروپاي��ي در وهله 
اول رس��ماً »رفتار« يا »اقدام ضدايراني خود« را به 
صورت قطعي اجرا مي كنند و پس از آن براي تسكين 
طرف مذاكره كننده ايران��ي در قالب مكالمه تلفني 
يا گفت وگوي حضوري، از موض��ع خود علي الظاهر 

عقب نشيني مي كنند. 
اروپايي ها براي آنكه بس��تر اقدامات عمليات رواني 
را براي جماعت غ��رب زده در داخل كش��ور فراهم 
كنند نيز روزهاي اخير بح��ث واردات دارو از طريق 
سفارت سوئيس را برجسته كرده اند و در همين باره 
سفارت سوئيس در ايران اوايل هفته با انتشار توئيتي 
نوشت: »امروز حدود 18۰هزار بسته داروي مورد نياز 
پيوند اعضا- به عنوان بخشي از معامله آزمايشي در 
چارچوب تمهيد تجاري انسان دوستانه سوئيس- وارد 
فرودگاه امام خميني تهران شد. به بركت سازوكاري 
قوي و متعهد، از طريق اين تمهيد، اطمينان حاصل 
خواهد ش��د كه اين محصوالت به دس��ت بيماران 

ايراني برسد.«
همراه با جماع��ت داخلي، اروپايي ها ه��م صرفاً در 
تريبون هاي رسمي عالقه خود براي حفظ برجام را 
تكرار مي كنند. روزنامه »اينديپندنت« به نقل از يك 
مقام اتحاديه اروپا مي نويسد: »اجماعي وجود دارد كه 
مي خواهيم وضعيت به حالت عادي بازگردد، شايد در 
يك س��ناريوي فاجعه بار به مرحله پاياني برسيم اما 
هنوز به آن مرحله نرس��يده ايم، البته ما در اين باره 
اطمينان نداريم، اگر آنها در اين زمينه تمايل داشته 

باشند، تنها تالش مي كنند يك اهرم فشار بسازند.«
  رفتار اروپا در قبال برجام

»دورويي تكان دهنده«  است
حال به رغم آنك��ه جماعتي در داخ��ل همراه با 
غربي ها ت��الش مي كنن��د حفظ برج��ام در هر 
ش��رايطي را يك اقدام حياتي براي حفظ منافع 
ملي عنوان و بر پايه آن رفتار كشورهاي اروپايي 
را توجيه و تطهي��ر كنند، راب��رت فانتينا يكي از 
كارشناس��ان برجس��ته امريكايي درب��اره رفتار 
اروپايي ها مي گويد: »فرانسه، انگليس و آلمان با 
اجراي سازوكار حل اختالف، رياكاري تكان دهنده 
خود را نشان دادند كه س��رانجام آن، چيزي جز 
شرمساري براي آنها نخواهد بود. اينكه سه كشور 
اروپايي از ايران مي خواهند به برجام پايبند بماند 
و همزمان خودشان نقض كننده آن هستند، اوج 

رياكاري است.«

غش و ضعف اصالح طلبی  از تأسف دروغين » بورل«!

يك كارشناس سياسی:

اصالح طلبان مستندات ادعاهايشان را ارائه كنند

انتخابات

بهنام توفيقی   |  مهر

همراه با جماعت داخل�ي، اروپايي ها هم 
صرفًا در تريبون هاي رسمي عالقه خود 
براي حف�ظ برج�ام را تك�رار مي كنند. 
روزنام�ه »اينديپندنت« به نق�ل از يك 
مقام اتحاديه اروپا مي نويسد: »اجماعي 
وجود دارد ك�ه مي خواهي�م وضعيت به 
حال�ت ع�ادي بازگ�ردد، ش�ايد در يك 
س�ناريوي فاجعه ب�ار به مرحل�ه پاياني 
برسيم اما هنوز به آن مرحله نرسيده ايم، 
البت�ه ما در اين ب�اره اطمين�ان نداريم«

وزير دفاع با بيان اينكه ما با يك دش�من مصمم و 
كينه توز مواجهيم كه جز زبان زور و قدرت چيزي 
نمي فهمد، گفت: تنها در صورتي مي توانيم حق ملت 
ايران را از دشمنان بگيريم كه داراي قدرت باشيم. 
به گزارش فارس، امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح صبح ديروز در گلزار شهداي كرمان و 
در جوار مزار سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني 
در جمع خبرنگاران با سالم و درود به ارواح همه شهدا 
و روح منور امام )ره( اظهار داشت: خيلي سخت است 
به كرمان بياييم و حاج قاسم عزيزمان نباشد. حاتمي 
با بيان اينكه ما با يك دش��من مصم��م و كينه توزي 
مواجهيم كه جز زبان زور و قدرت چيزي نمي فهمد، 
گفت: تنها در صورتي مي توانيم حق ملت ايران را از 

دشمنان بگيريم كه داراي قدرت باشيم. 

وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه 
حاج قاسم دانش آموخته برجسته انقالب اسالمي و 
نماد مجسم اين مكتب است و ان شاءاهلل راه ايشان با 
تمام وجود ادامه پيدا خواهد كرد، گفت: راهي كه حاج 
قاسم رفتند و ساليان سال شبانه روز براي آن زحمت 
كشيدند راه استقالل، آزادي و جمهوري اسالي بود كه 
همان شعارهاي اساسي مردم در انقالب اسالمي است. 
وي افزود: اما حقيقت اين است كه اجر جهاد مستمر 
ايشان چيزي جز شهادت نبود و راه ايشان همان طور 

كه حضرت آقا فرمودند يك مكتب است. 
امير س��رتيپ حاتمي با تأكيد بر اينكه دشمنان بايد 
بدانند و امروز بيش  از گذشته مي دانند كه با شهادت 
فرزندان نخبه ملت تنها اين راه تقويت شده و ملت ما 
مصمم تر مي شوند، يادآور شد: همان طور كه ملت ما 

نشان داد كه همگي و با تمام وجود آمد و گفت »ما اين 
راه را ادامه خواهيم داد« و من مطمئن هستم كه همين 
طور خواهد شد. وي با بيان اينكه مردم ما اين شعارها را 
آگاهانه انتخاب كردند و در طول تاريخ انقالب مصمم 
بر آن پاي فشردند، افزود: شهداي ما نخبگان اين مسير 
بودند و حاج قاسم سيدالش��هداي اين شهدا، به ويژه 
شهداي مقاومت بود و اين راه ادامه پيدا كرده و پيروان 

اين راه مصمم تر و پرتوان تر آن را ادامه خواهند داد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه اندازه خود را به حاج 
قاسم و راه ايشان نزديك مي دانيد، گفت: يك چيزي 
آرزوي ماست و مستمراً از خدا مي خواهيم كه بتوانيم 
اين راه را خوب بشناسيم، به اين راه پايبند باشيم و در 
اين راه عاقبت بخير شويم و باالترين عاقبت بخيري را 

شهادت در راه خدا مي دانيم.

وزير دفاع به مقام سردار سليماني اداي احترام كرد

حق ملت را با داشتن قدرت مي توان از دشمن گرفت

    دفاعي

امیر عباس رسولی
   گزارش



بايد گفت عملكرد نامطلوب امريكا در زمينه سياس��ت 
خارجي فقط به ترامپ مربوط نيست. واشنگتن چندين 

دهه است كه راهبرد منسجمي ندارد. 
قباًل ويژگي »مرگ مغزي« دول��ت ترامپ درباره غرب 
آسيا و به ويژه ايران را توضيح داده ام. به خصوص تأكيد 
كرده ام كه دولت هيچ راهبردي ندارد. منظور از راهبرد 
يعني مجموعه اي از اهداف روشن همراه با برنامه هاي 
هماهنگ به منظور دسترسي به اين اهداف كه واكنش 

طرف مقابل را هم در نظر گرفته باشد. 
به جاي چنين چي��زي، ما نيرويي وحش��يانه داريم كه 
عملكردش با اه��داف روش��ن فاصل��ه دارد و اين نيرو 
در اختي��ار رئيس جمه��وري نادان اس��ت ك��ه قدرت 
كنترل چنداني ندارد. با گذش��ت حدود س��ه س��ال از 
رياس��ت جمهوري، ترامپ خطر درگي��ري در جنگ را 
افزايش داده و ايران را به ازس��رگيري برنامه هس��ته اي 
سوق داده و در عراق هم درخواست خروج امريكا مطرح 
شده است. عالوه بر اين موارد، قابل اعتماد بودن امريكا به 
صورت جدي زير سؤال رفته است. به همپيمانان در اروپا 
هشدار داده شده و روسيه و چين هم به سرچشمه خرد 
و نظم تبديل شده اند. دولت ترامپ نشان داده كه تصور 
مي كند، ترور مقامات خارجي ابزاري قانوني در سياست 
خارجي است. اين همان اقدامي است كه دولت هاي پليد 
از آن استقبال و تقليد مي كنند. متأسفانه چنين ديدگاه 
كوتاه بينانه اي در غرب آس��يا به خوبي اجرا مي شود.  به 
موضوع چين توجه كنيد. دولت ترامپ، چين را به عنوان 
تنها رقيب همتاي امريكا مي بيند كه در چند دهه به آن 
توجه خواهد كرد. البته كارشناسان با چنين برآوردي از 
بزرگي چالش چين مخالفند اما فقط اف��راد كور درباره 
پيامدهاي نگران كننده رشد چين دچار خطا مي شوند. 

اگر شما تفكري راهبردي داشته باشيد، تالش خواهيد 
كرد تا راه هايي را پيدا كنيد و تأثير چين را به كمترين 
بها براي امريكا، محدود كنيد. ش��ما متوجه مي شويد 
كه امري��كا نمي تواند رش��د اقتصادي چي��ن را )بدون 
آس��يب رس��اندن به خود( متوقف يا معكوس كند اما 
تالش س��ختي پيش رو داريد. درواقع ش��ما بايد اقدام 
براي جلوگيري از دستيابي چين به تغيير در مواردي 

مانند محاس��بات كوانتومي و هوش مصنوعي را جدي 
بگيريد.  ش��ما بايد به صورت دقيق در راستاي ارتقاي 
جايگاه ديپلماتيك محكم در آسيا تمركز كنيد و بايد 
در جست وجوي راه هايي باشيد تا ميان چين و روسيه 
شكاف ايجاد شود و نگذاريد تا تحت تأثير مسائل ثانويه 

و تلف شدن زمان قرار گيرد. 
  امريكا به جاي اينها چه كاري كرده است؟

ترامپ در آغ��از كار، مش��اركت فراآتالنتيكي را ناديده 
گرفت. چنين اقدامي يك س��يلي بر چهره كشورهاي 
حوزه اقيان��وس آرام بود؛ همان كش��ورهايي كه براي 
دستيابي به توافقي كه منافعي اقتصادي به دنبال داشته 
باشد و ارتباط نزديك تري با اقتصاد امريكا داشته باشند، 
تالش س��ختي ش��ده بود. به اين ترتيب ترامپ جنگ 
بازرگاني با چين را آغاز كرد و به جاي هماهنگ شدن با 
ديگر قدرت هاي كليدي، تهديد به جنگ تجاري كرد. 

پس از آن، ترام��پ رويكرد خود واقع��ي اش را در برابر 
كره ش��مالي نشان داد: نخس��ت طرف مقابل را تهديد 
كرد و سپس در جريان يك نشس��ت با قول هاي تهي 
با كيم جونگ اون، به ريش��خند گرفته شد. نتيجه اين 
بود كه ارتباط ميان امريكا و كره شمالي هيچ دستاورد 
غيرمنتظره اي به دنبال نداش��ت و اين اقدامات نه تنها 
باعث توقف برنامه هسته اي كره ش��مالي نشد و نقطه 
عطفي را در روابط طرفين رقم نزد، حتي نتوانس��ت به 

افزايش اعتماد به امريكا در آسيا كمك كند. 
ترامپ بيش��تر وقت خود را در طول سه سال گذشته، 
به آزار رس��اندن به همپيمانان كليدي امريكا در اروپا 
سپري و تهديد كرده كه امريكا را از سازمان ناتو خارج 
كند. ديپلمات هاي چيني در تالش براي حفظ جايگاه 
هوآوي و با اس��تفاده از تكرار حماقت ه��اي ترامپ، به 
مقامات اروپايي گفته اند كه در مقايس��ه با امريكايي ها 
به چندجانبه گرايي و فضاي باز در زمينه فناوري عالقه 
بيشتري دارند. آنها همچنين حمايت خود را از توافق آب 
و هوايي هم اعالم كرده اند، كه يكي ديگر از توافق هايي 
است كه ترامپ احمقانه از آن خارج شده است.  جوليان 
اس��ميت از صندوق ژرمن مارش��ال در امريكا معتقد 
است: »چيني ها تالش جسورانه اي را شروع كردند كه 

نشان دهند اين چين اس��ت و نه امريكا كه ارزش هاي 
مشترك بيشتري با اروپا دارد. چين به تغيير آب  و هوا و 
چندجانبه گرايي اعتقاد دارد. اين پيام به ويژه در كشوري 

مانند آلمان پيامي قوي بود.«
نكته ديگر اينكه در ش��رايطي كه وزارت خارجه امريكا 
عملكرد رو به تنزلي دارد، پكن در جهت عكس حركت 
مي كند. چين، سفارت ها و كنسول  گيري ها و پست هاي 
ديپلماتيك بيشتري در مقايسه با امريكا دارد. ويليام برنز 
ديپلمات امريكايي گفته است: »ما وارد دوره اي شده ايم 
كه در آن ديپلماسي بيش از هميشه اهميت دارد... چين 
متوجه اين موضوع شده است و به سرعت در حال ارتقاي 
قابليت ديپلماتيك خود است. در مقابل امريكا به صورت 
يكجانبه در جهت خلع  سالح ديپلماتيك حركت مي كند. 
همانطور كه من قباًل هم به آن اشاره كرده ام، هر اميدي 
مبني بر متوازن كردن چين در آسيا، نيازمند اين است كه 
امريكا روابط محكمي با كشورهاي آسيايي داشته باشد 
و چنين شرايطي نيازمند دانش، تبحر، صبر و ديپلماسي 

خاص آن هم دست كم در حد نيروي نظامي است.«
و آخرين مورد اين است كه به جاي بازگشت به تعادل 
قدرت كه امريكا توأم ب��ا موفقيت پس از جنگ جهاني 
دوم ت��ا پايان جنگ س��رد در پيش گرف��ت، ترامپ به 
كش��ورهاي منطقه و مش��اوران جنجالي خ��ود اجازه 
داده تا او را درگير تقابلي بي پايان با ايران كنند. لبخند 
كارشناسان سياست خارجي در پكن قابل تصور است آن 

هم در حالي كه نظاره گر اين هستند كه امريكا چطور در 
باتالقي مي افتد كه خودش ايجاد كرده است. 

به طور خالصه مي توان گفت به جاي اينكه چالش چين 
به عنوان مهم ترين عامل براي سياست خارجي امريكا 
مورد بررس��ي قرار گيرد، البته اگر موضوع تغيير آب و 
هوايي را فاكتور بگيريم، ترامپ و نزديكانش مجموعه اي 
از سياست ها را در پيش گرفته اند كه امتياز حداكثري را 

در اختيار چين مي گذارند. 
البته اين خبر بدي نيست. اگرچه دولت ترامپ احتماالً 
رويكردي بدون راهبرد را در س��طحي جديد در پيش 
گرفته اس��ت، اين اقدام قباًل هم س��ابقه داشته است. 
بيل كلينت��ون، تصور مي كرد كه امري��كا مي تواند ناتو 
را در ش��رق گس��ترش دهد تا همزمان، ايران و عراق 
را هم در بر بگيرد، چين را به س��ازمان تجارت جهاني 
ملحق كند تا به اين وسيله به جهاني سازي گسترده اي 
اقدام كن��د درحالي كه پيامدهاي منف��ي آن را ناديده 
مي گرفت. جرج دابليو بوش، اعتقاد داش��ت كه پايان 
س��تم و حكومت استبدادي براي هميش��ه بايد هدف 
اصلي سياس��ت خارجي امريكا باشد و فكر مي كرد كه 
ارتش امريكا مي تواند به سرعت غرب آسيا را به دريايي 
از دموكراس��ي هاي حام��ي امريكا تبديل كن��د. البته 
كلينتون از بوش خوش ش��انس تر ب��ود؛ چراكه عواقب 
منفي اقداماتش تا زماني كه او در قدرت بود مش��خص 
نشدند. اما در هر حال هيچ كدام از رؤساي جمهور امريكا 

نتوانستند جايگاه اين كشور را تقويت كنند. 
در اين بين، باراك اوباما ديدگاه واقع بينانه تري به قدرت 
امريكا داشت و به ديپلماس��ي اهميت بيشتري داد اما 
او اقدامات اندكي در راس��تاي كاهش تحركات نظامي 
امري��كا در خارج داش��ت و كاماًل از اس��تفاده فعاالنه از 
قدرت نظامي امريكا حمايت كرد. اوباما در سال 2009، 
نظاميان بيشتري به افغانستان اعزام كرد. از تغيير قدرت 
در ليبي و س��وريه هم حمايت كرد و كش��تن هدفمند 
تروريست ها را به وس��يله پهپادها يا در پي به كارگيري 
نيروهاي عمليات ويژه افزايش داد. دولت او نتوانس��ت 
واكنش روس��يه در برابر اقدامات غرب براي نزديك تر 
كردن اوكراين به اتحاديه اروپا و سازمان ناتو را پيش بيني 
كند. همچنين در زمينه اتحاد كشور در زمينه رويكردش 
درباره تغيير آب  و هوا و ايران موفق عمل نكرد. نبايد اين 
را فراموش كنيم كه فق��ط در آخرين س��الي كه اوباما 
رئيس جمهور امريكا بود، ارتش بيش از 26 هزار بمب در 

هفت كشور مختلف دنيا انداخت. 
  چه اتفاقي افتاده است؟ 

چرا اياالت متحده امريكا تا اين حد راهبرد بدي دارد؟ 
البته سياس��ت خارجي موضوعي چالش برانگيز است 
كه سرش��ار از عدم قطعيت و برخي اوقات، اش��تباهات 
اجتناب ناپذير اس��ت، اما ناتواني در تفكر به ش��يوه اي 
راهبردي ريش��ه محكمي در DNA امريكايي ندارد. 
دولت ترومن پس از پايان جنگ جهاني دوم با چالش هاي 
بزرگي مواجه ش��د اما توانس��ت با طرح مارشال، ناتو و 
مجموعه اي از توافق ها در آس��يا و شماري از مؤسسات 
اقتصادي كه طي چندين دهه به امريكا و همپيمانانش 
خدمات خوبي دادند، بر اين چالش ها چيره شود. دولت 
نخست جرج بوش در فاصله سال هاي 1989 تا 1993 
فروپاشي اتحاد جماهير ش��وروي، اتحاد مسالمت آميز 
دو آلمان و نخس��تين جنگ خليج فارس را با ظرافت و 

تخصص قابل توجهي مديريت كرد. 
هيچ دولتي عملكرد بسيار عالي و كاملي نداشته است 
اما مواجهه دولت هاي ياد شده با مسائل پيچيده و جديد 
نشان دهنده تش��خيص مهم ترين مسئله  و پاسخ دهي 
مناسب هم از جانب همپيمانان و مشاوران است. به زبان 

ديگر، آنها در زمينه راهبرد عملكرد خوبي داشتند.
ترجمه: آزاده سادات عطار

   اسراء البحيصي
در فلسطين روزي نيست كه نهادها و دانشگاه ها و حتي 

در و ديوار معامله ترامپ را محكوم نكنند. 
از همان نخس��تين روز اعالم معامل��ه ترامپ، خواب به 
چش��م فلس��طيني ها به خصوص اهالي غ��زه و به ويژه 
كس��اني كه طعم تلخ ظلم و محاصره و پايمال ش��دن 
حقوق را چش��يده اند، نيامده اس��ت. اغل��ب اهالي غزه 
جيبشان خالي است و كودكانشان با شكم خالي شب را 
به صبح مي رسانند با اين حال حاضرند -اگر فرصت به 
دست آورند- 50 ميليارد دالري را كه قرار است ترامپ 
با آن فلس��طين را بخرد، به ص��ورت او بكوبند؛ اينگونه 
است كه اعتراضات مردمي و سياسي در سطوح مختلف 
همچنان ادامه دارد.  از همان روز اول، گروه هاي ملي و 
اسالمي در تظاهرات و تجمع هاي اعتراضي خود پرچم 
فلسطين را برافراشتند تا بر ضرورت وحدت فلسطيني ها 
تأكيد كنند، حكومت فلسطين نيز اعالم كرد كه با ارسال 
هيئتي به غزه ظرف چند روز آينده به تحقق اين هدف 
كمك خواهد ك��رد؛ اين هيئت قرار اس��ت درباره نحوه 
برخورد و عملكرد مناس��ب و عملي در مقابله با معامله 

ترامپ با مقامات غزه بحث و گفت وگو كند. 
گروه هاي فلس��طيني از تش��كيل يك ش��وراي ملي 
ش��بيه ش��وراي عالي تظاهرات بازگش��ت و شكست 
محاصره، ب��راي مقابله با معامله ترام��پ خبر داد. اين 
شورا، كنفرانسي را با شركت گسترده مردم و گروه هاي 
مقاومت برگ��زار كرد. در اين كنفران��س هزاران تن از 
شهروندان شركت كرده و خانواده ها و عشاير فلسطيني 
به اتفاق اعالم كردند كه مقابله با معامله ترامپ بايد از 
درون تك تك خانه ها بجوش��د.  اين شورا فعاليت هاي 
خود را با برگ��زاري تظاهرات مردمي ادام��ه داد؛ اين 

تظاهرات هر روز همزمان با پخ��ش اذان، در تك تك 
محله هاي غزه آغاز مي شود تا نش��ان دهد كه تا وقتي 
كه معامله ترامپ پابرجاست، فرياد اعتراض مردم بايد 
بلند باشد.  سنديكاها، علما و روزنامه نگاران نيز هريك 
به فراخور ح��ال خود، به منظور معرف��ي چهره واقعي 
معامله ترامپ و ميزان تناقض آن ب��ا قانون بين الملل 
تجمع هايي را ترتيب داده و كمپين هاي اينترنتي راه 
انداخته اند و حتي هريك با خون خود نقش��ه تاريخي 

فلسطين را امضا كرده اند. 
حقوقدان��ان و س��ازمان هاي جامع��ه مدن��ي ه��م با 
برگزاري س��مينار و كنفرانس و كارگاه هاي مختلف، 

به اطالع رس��اني و آگاه س��ازي درب��اره معامله قرن و 
مكانيس��م هاي مقابله ب��ا آن پرداخته اند. ب��ه عنوان 
مث��ال ش��وراي بين الملل��ي حمايت از حق��وق ملت 
فلسطين)حشد(، كارگاهي را با عنوان »راه هاي مقابله 
با معامله قرن و دفاع از حقوق ملت فلسطين« با حضور 
نخبگان سياسي برگزار كرد. حاضران در اين كارگاه بر 
ضرورت آغاز فوري اجراي مصوبات شوراي ملي ازجمله 
كاهش تدريجي س��طح پايبندي به توافق هاي اسلو و 
توافق هاي پس از آن و ت��الش جدي براي تغيير نقش 
كاربردي حكومت خودگردان تأكيد كردند. حاضران 
در اين كارگاه همچنين تأكيد كردند بايد ضمن اعالم 
تشكيل حكومت فلسطين بر اراضي اشغال شده، رژيم 
اش��غالگر را وادار كرد كه هزينه اشغال خاك فلسطين 
را بدهد. آنها همچنين به تشريح وظيفه فلسطيني ها 
در آن بخش از خاك اشغال ش��ده كه اصطالح »عرب 
داخل« را بر آن گذاشته اند، پرداخته و تصريح كردند 
كه اين بخش از فلسطيني ها نقش مهم و استراتژيكي 
در اين مرحله ب��ر عهده دارن��د؛ آنها باي��د بدانند كه 
حقوق آنها بيش از ديگ��ران، در تيررس معامله ترامپ 
اس��ت؛ هدف از اين معامله، مح��و موجوديت عرب و 
فلس��طين اس��ت. اين معامله درواقع نقطه آغاز كوچ 
فلسطيني هاس��ت طوري كه ان��گار »نكبت« ديگري 
در انتظار آنهاس��ت. لذا ميزان فعاليت ه��ا و مبارزات 
فلسطيني ها بايد متناسب حجم معامله ترامپ باشد. 
اين بار چشم اميد همه به فعاليت هاي مردمي عربي و 
فلسطيني است حال آنكه فلسطيني ها اين فعاليت ها 
را در قياس با حجم خطر معامل��ه ترامپ براي زندگي 

فلسطيني ها، كافي نمي دانند.
منبع: العالم
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88498444س��رويس بين الملل

  سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
شايد كمترين ميراثي از دوره باراك اوباما باقي مانده باشد كه 
دونالد ترامپ آن را در اين سه سال از رياست جمهوري اش 
لغو نكرده باشد. خروج از برجام، خروج از معاهده بين المللي 
آب و هوايي پاريس، خروج از مذاكرات مربوط به دو پيمان 
تجاري و س��رمايه گذاري ترنس آتالنتيك و پيمان تجاري 
اقيانوس آرام مشهور به شراكت ترانس پاسيفيك و خروج 
از پيمان جهاني تجارت اسلحه ازجمله اقدامات مهم اوباما 
بودند كه ترامپ از بدو ورودش به كاخ س��فيد يك  به  يك 
آنها را رد كرد و آخرين مورد هم مربوط مي شود به فرماني 
كه اوباما در س��ال 2014 و در مورد محدوديت اس��تفاده 
از مين هاي ضدنفر صادر كرد و ترام��پ در روز جمعه 31 
ژانويه اين فرمان را هم لغو كرد. ترامپ ب��ا اين كار اميدها 
براي پيوستن امريكا به پيمان بين المللي اوتاوا را بر باد داد 
و گذشته از اين، لشكري از قاتلين خاموش امريكايي را در 
سرتاسر جهان پخش مي كند؛ لشكري كه تا سال هاي سال 
بعد از رياست جمهوري او دست به كشتار مردم غيرنظامي 
خواهد زد و اين موضوع بيش از هر جا براي منطقه خاورميانه 

اهميت دارد. 
  قاتل خاموش

جنگ امريكا در ويتنام با رزمندگان ويت كنگ و نيروهاي 
ويتنام شمالي ازجمله جنگ هاي مشهور در نيمه دوم قرن 
بيستم اس��ت كه درنهايت، اين جنگ با خروج مفتضحانه 
امريكايي ها از ويتن��ام و ورود پيروزمندانه نيروهاي ويتنام 
شمالي به س��ايگون، پايتخت وقت ويتنام جنوبي، در 30 
آوريل 1975 به پايان رسيد. با وجود اينكه حدود نيم قرن 
از آن جنگ گذشته، هنوز هم جان شهروندان ويتنامي در 
خطر است و عامل عمده اين خطر از سوي مين هايي است كه 
ارتش امريكا در اين كشور به جا گذاشته بود. گفته مي شود 
كه هنوز حدود 3 ميليون مين و جنگ افزار عمل نكرده در 
ويتنام باقي مانده و تا كنون حداقل 40 هزار ويتنامي بر اثر 
انفجار مين كشته شده  اند و احتمال دارد مين روبي كامل 
اين كشور تا 100 س��ال ديگر ادامه يابد. اين يك نمونه از 
ميراث خونباري اس��ت كه امريكا در يك نقطه از جهان به 
جا گذاشته و نمونه هاي ديگر ازجمله عراق و افغانستان هم 
تجربه مشابه اين را دارند. آمار سازمان هاي بين المللي نشان 
مي دهد كه تا پايان سال 2017، دست كم 38 هزار و 867 
نفر در عراق قرباني مين هاي ضدنفر به جا مانده از اشغال اين 
كشور به دست ارتش امريكا بوده اند كه طبق گزارش ها، تنها 
در همين سال تعداد تلفات 304 نفر بود كه 185 نفر از اين 
تعداد كشته و 118 نفر زخمي شده اند. آمارها در افغانستان 
نيز وضعيتي مشابه عراق را نشان مي دهد. برآوردها حاكي 
از آن اس��ت كه ميزان تلفات در افغانستان تا سال 2017، 
30 هزار و 980 نفر بوده كه از اين تعداد 7 هزار و 456 نفر 
كش��ته و 23 هزار و 524  نفر زخمي يا قطع عضو شده اند. 

اين آمار در حالي است كه خبرگزاري طلوع افغانستان در 
گزارش��ي متكي به آمارهاي رسمي كش��ور اعالم كرد كه 
1700 كيلومتر از زمين هاي افغانستان آلوده به مين و ديگر 
مواد انفجاري هستند و ماهانه 120 نفر قرباني مي گيرند. 
خطرات و تلفات ناشي از اين مين ها در حدي است كه گروه 
13 نفره زنان در ايالت باميان افغانس��تان براي پاكسازي 
مناطق آلوده به مين به نيروهاي دولتي پيوسته اند و گفته اند 
كه ديگر حاضر به مش��اهده مرگ و نقص عضو كودكان و 
نوجوانان خود نيستند. آمار تلفات ناشي از مين هاي به جا 
مانده از ارتش امريكا در افغانستان و عراق خطر اين ميراث 
امريكايي را نشان مي دهد به خصوص اينكه طبق گزارش 
كمپين بين المللي نظ��ارت بر كاربرد مين ه��اي زميني، 
حدود 80 فرد غيرنظامي هستند كه اكثر آنها را كودكان و 
نوجوانان تشكيل مي دهند. ترامپ در حالي اجازه استفاده 
از مين ضد نفر را به ارتش خود داده كه اين تصميم او درست 
يك سال بعد از دادن جايزه صلح درسدن به كيم فو مشهور 
به دختر ناپالم گرفته مي شود. عكس زمان كودكي دختر 
ناپالم در جريان جنگ ويتنام جهان را شوك زده كرد و اين 
تصميم ترامپ نش��ان مي دهد كه ارتش امريكا همچنان 
تسليحات كشنده اي را به كار مي گيرد كه بيشترين قرباني 

آن كودكان هستند. 
  تالش هاي جهاني و اوباما

اولين تالش ب��راي ممنوعيت از مين در س��ال 1977 و با 
اضافه كردن بندي به كنوانس��يون ژنو انجام شد كه طبق 
آن، اس��تفاده از مين براي كشتن غيرنظاميان ممنوع شد. 
سازمان ملل در اكتبر 1980 كنوانسيوني به نام كنوانسيون 
تسليحات خاص و متعارف، CCW، به تصويب رساند كه 

از دسامبر سه سال بعد اجرايي مي شد و طبق آن، استفاده از 
برخي تسليحات متعارفي ممنوع يا محدود مي شد كه آثار 
مخرب قابل توجهي به جا مي گذارند و پروتكل دوم الحاقي 
به اي��ن كنوانس��يون محدوديت هايي را براي اس��تفاده از 
مين هاي ضد نفر تعيين مي كرد. شش سازمان غيرانتفاعي 
در سال 1991 ائتالفي به نام كارزار جهاني عليه مين هاي 
زميني، LCBL، تش��كيل دادند و تالش گس��ترده اي را 
عليه به كارگيري مين ضدنفر و بمب هاي خوش��ه اي به راه 
انداختند. فرانسه در فوريه 1993 درخواستي تقديم دبير 
كل س��ازمان ملل براي بازنگ��ري در CCW كرد كه اين 
درخواست با صدور قطعنامه اي در مجمع عمومي به تأييد 
اين سازمان رسيد. نخستين قانون بين المللي ممنوعيت 
استفاده از مين هاي زميني در 1995 و در بلژيك به تصويب 
رسيد و كميسيون اتحاديه اروپا همان سال قانوني را براي 
ممانعت از مين هاي ضدنفر تصويب كرد. تالش هايي براي 
بازنگري در CCW در سال هاي بعد دنبال شد و با وجود 
مخالفت هاي برخي از كشورها ازجمله امريكا، اين تالش ها 
سرانجام در كنفرانس بين المللي اوتاواي كانادا و در دسامبر 
1997 به نتيجه رسيد. 121 كشور از مجموع 150 كشور 
ش��ركت كننده در اين كنفرانس پيمان اوت��اوا با نام كامل 
پيمان منع اس��تفاده، نگهداري، ساخت و جابه جايي مين 
ضدنفر و نابودي اين گونه مين ها را امض��ا كردند. تاكنون 
164 كشور جهان به اين پيمان پيوس��ته اند اما 31 كشور 
عضو س��ازمان ملل متحد ازجمله امريكا، روس��يه و چين 
كه بزرگ ترين توليدكننده و دارنده اين مين ها هس��تند 
هنوز به اين پيمان نپيوسته اند. باراك اوباما به دليل فشار 
س��ازمان هاي غيرانتفاعي و حقوق بش��ري در اين زمينه 
حاضر ش��د در س��ال 2014 فرماني را ب��راي محدوديت 
اس��تفاده از مين هاي ضدنفر صادر كن��د؛ هرچند كتلين 
هايدن، سخنگوي وقت شوراي امنيت ملي  امريكا، در ژوئن 
آن س��ال وعده داده بود كه دولت امريكا قصد پيوستن به 
پيمان اوتاوا را دارد اما بعداً معلوم شد كه برنامه امريكا تنها 
در حد فرمان رياست جمهوري است و نه بيش از اين. شايد 
مخالفت كنگره باعث شده بود اوباما به صدور فرمان بسنده 
كند؛ چراكه پيوستن به اوتاوا مستلزم تأييد كنگره بود. به هر 
حال، فرمان او سرنوشتي شبيه به ديگر تصميمات عمده اش 
پيدا كرد و ترامپ با لغو آن دوباره دست ارتش امريكا را براي 

استفاده از مين هاي ضد نفر باز گذاشته است. 
  بهانه هاي غير قابل قبول

به نظر مي رس��د كه فرم��ان روز جمعه ترام��پ براي رفع 
محدوديت از مين هاي ضدنفر در پي بررس��ي هايي بوده 
كه از دو س��ال قبل و زمان جيمز ماتيس، وزير دفاع سابق 
امريكا، در پنتاگون انجام ش��ده و گفته مي شود كه ارتش 
امريكا به دنب��ال توليد مين هاي ضدنف��ري بود كه ظرف 
30 روز يا كمتر از بين برون��د و بتوان آنها را غيرفعال كرد. 

ظاهراً كاخ س��فيد ترامپ بر اساس اين بررسي ها است كه 
مدعي اس��تفاده از مين هاي »مجهز و پيش��رفته« را دارد 
و اين مين ها »به نحوي طراحي ش��ده اند تا آس��يب هاي 
ناخواسته به غيرنظاميان و نيروهاي متحد امريكا كاهش 
يابد.« پنتاگون هم به نوبه خ��ود اطالعيه اي صادر كرده و 
مدعي »اقدامات احتياط آميز براي محافظت از غيرنظاميان 
در استفاده از مين هاي زميني« ش��ده است. اين عبارات 
به خوبي نشان مي دهد كه كاخ سفيد و پنتاگون به خوبي 
نسبت به استفاده از مين هاي زميني و به خصوص مين هاي 
ضدنفر آگاه هستند و س��عي مي كنند تا با اين نوع عبارت 
كار خود را توجيه كنند. با وجود اين، كارشناسان متوجه 
لفاظي هاي كاخ سفيد و پنتاگون هس��تند و مي دانند كه 
بيانيه هاي اين دو واقعيت ه��اي موجود در مورد مين هاي 
ضدنفر را تغيير نمي دهد. براي مث��ال، مايكل پين، وكيل 
حقوقي سازمان پزش��كان مدافع حقوق بش��ر، ضمن رد 
ادعاهاي مربوط به مين هاي مجهز و پيش��رفته مي گويد: 
»به رغم هرگونه پيش��رفت در علم و فن��اوري، مين هاي 
زميني هنوز ه��م مي توانن��د موجب صدم��ات غيرقابل 
جبران ش��وند و رنج هاي ناخواس��ته ايجاد كنند. اياالت 
متحده با سست كردن قوانين محدوديت زا براي استفاده 
از مين، به س��اير كشورها در جهان س��يگنال مي دهد كه 
مين هاي زميني قابل قبول هستند. دولت ترامپ نبايد اين 
سالح هاي باستاني و وحشتناك را كه در قرن بيست ويكم 
جايي ندارند، عادي س��ازد.« به نظر نمي رسد كه سياست 
 يكجانبه گرايانه ترامپ در اين مورد هم تحت تأثير انتقادها 
قرار بگي��رد به خصوص اينك��ه مثل ديگر م��وارد مربوط 
به تس��ليحات نظامي، در اينجا هم موضوع ش��ركت هاي 
اسلحه سازي و بازار پرسود چندين ميلياردي مطرح است. 
ترامپ عالوه بر ضديت با دس��تاوردهاي اوباما، در عرصه 
نظامي توجه به بازار تسليحات داش��ته و اقدامات او براي 
خروج از پيمان جهاني تجارت اس��لحه يا لغو پيمان منع 
موشك هاي هسته اي ميان برد به نفع شركت هاي بزرگ 
اسلحه س��ازي بوده و موضوع مين هاي ضدنفر هم از اين 
قاعده مستثني نيست. بنابراين، ترامپ محدوديت استفاده 
از اين مين ها را برداشت تا هم اين ميراث اوباما را نابود كرده 
باشد و هم ثروت هنگفتي نصيب شركت هاي اسلحه سازي 
كند كه از حاميان قابل توجه او براي رسيدن به دومين دور 

رياست جمهوري هستند.

پس از معامله ترامپ؛ فلسطين در انتظار آتشفشان

سرگرداني استراتژيك امريكا
چرا كاخ سفيد در سياست خارجي تا اين حد بد عمل مي كند؟

دول�ت ترام�پ نش�ان داده ك�ه تصور 
مي كند، ترور مقام�ات خارجي ابزاري 
قانون�ي در سياس�ت خارجي اس�ت. 
اين همان اقدامي اس�ت كه دولت هاي 
پليد از آن اس�تقبال و تقليد مي كنند. 
متأسفانه چنين ديدگاه كوتاه بينانه اي 
 در غرب آس�يا به خوبي اجرا مي ش�ود

ميزان فعاليت ها و مبارزات فلسطيني ها 
بايد متناسب حجم معامله ترامپ باشد. 
اين بار چش�م اميد همه به فعاليت هاي 
مردمي عربي و فلس�طيني است حال 
آنكه فلس�طيني ها اين فعاليت ها را در 
قياس با حجم خطر معامله ترامپ براي 
 زندگي فلس�طيني ها، كافي نمي دانند

ترامپ محدوديت استفاده از اين مين ها 
را برداش�ت تا هم اي�ن مي�راث اوباما را 
نابود كرده باش�د و هم ث�روت هنگفتي 
نصيب ش�ركت هاي اسلحه س�ازي كند 
كه از حاميان قابل توجه او براي رسيدن 
 به دومين دور رياست جمهوري هستند

مجوز ترامپ براي قاتالن خاموش

استفن والت- فارين پاليسي
      رويکرد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   عليرضا محمدي
عملي�ات والفج�ر مقدمات�ي در هفده�م 
بهمن  1361 آغاز ش�د. هدفش گرفتن شهر 
العماره بود که به دليل هوش�ياري دش�من، 
اس�تفاده گس�ترده  از موانع و ني�ز لو رفتن 
عمليات توسط س�تون پنجم، با عدم الفتح 
روبه رو ش�د. اين عمليات هرچند با پيروزي 
درخش�اني روبه رو نبود اما منش�أ تحوالت 
بس�ياري در جبه�ه خ�ودي ش�د. در اي�ن 
مجال کوت�اه نگاهي ب�ه حواش�ي و تبعات 
عملي�ات والفج�ر مقدمات�ي مي اندازي�م. 

   جدي شدن مسئله ستون پنجم
در عمليات والفجر مقدماتي مسئله ستون پنجم 
و ضدانقالب به اش��كال مختلف مطرح شد! از 
منافقين )س��ازمان مجاهدين خلق( گرفته تا 
نفوذي ها و حزب توده، بس��ياري از جريان ها و 
اشخاص مورد اتهام قرار گرفتند. در كتاب »روند 
جنگ ايران و عراق« نوشته دكتر حسين عاليي 
مي خوانيم: »در جريان عمليات بايد توجه داشت 

كه تع��دادي از افراد اطالعات-عمليات اس��ير 
شدند. چند سرباز لشكر16 زرهي قزوين هم كه 
با منافقين مرتبط بودند به عراق پناهنده شدند 

كه موجب هوشياري دشمن شد.«
در هم��ان روز 17 بهم��ن  1361 ك��ه والفجر 
مقدماتي ش��روع ش��د، اولين گروه از رهبران 
و كادره��اي درج��ه اول حزب توده دس��تگير 
شدند. بعدها در اعترافات برخي از اعضاي اين 
حزب مش��خص ش��د كه توده اي ها ه��م در لو 
دادن عمليات والفجر مقدماتي دستي بر آتش 
داشتند. در بخش��ي از اطالعات به دست آمده 
از ناخدا افضلي اش��اره اي ب��ه والفجر مقدماتي 
مي شود؛ به اين معني كه گويا اين عمليات نقطه 
شروع خيانت هاي شاخه نظامي مخفي حزب 
توده موسوم به »نويد« بود. نويد بعد از والفجر 
مقدماتي عمليات ديگري چون والفجريك و دو 
را هم لو داده بود.  سازمان منافقين در عمليات 
والفجر مقدماتي فعال مايشاء بود! آنها عالوه بر 
لو دادن طرح عمليات توسط نفوذي هايي چون 

»محسن صرب اهرابي«، حين عمليات نيز در 
جمع آوري اس��را به بعثي ها كمك مي كردند. 
محسن صرب اهرابي يكي از نيروهاي اطالعات-
عمليات لشكر27 بود كه همواره سعي مي كرد 
به مذهبي بودن تظاهر كند. وي پيش از عمليات 
ناپديد شد و همگان تصور مي كردند به اسارت 
درآمده اس��ت اما بعدها مصاحب��ه اش از راديو 

بغداد پخش شد. 
   اختالفات تاکتيكي در جبهه داخلي 

يكي ديگر از موارد حاشيه اي والفجر مقدماتي، 
اخت��الف نظر درخص��وص منطق��ه عملياتي 
بين سپاه و ارتش بود. ارتش��ي ها شمال فكه و 
س��پاهي ها جنوب فكه را ب��راي انجام عمليات 
پيشنهاد مي دادند. استدالل ارتش اين بود كه 
ش��مال فكه به دليل عارضه دار ب��ودن زمين و 
راحت بودن مانور نيروهاي پياده در آن امكان 
انهدام قواي دش��من را روي ارتفاعات منطقه 
ميسر مي سازد. از طرف ديگر بعثي ها نمي توانند 
به راحتي از نيروي زرهي خود بهره ببرند. سپاه 

هم مي گفت به دليل شني و رملي بودن جنوب 
فكه، نيروهاي دش��من تصور نمي كنند ايران 
از اين منطقه وارد عمل ش��ود و همين موضوع 
باعث غافلگيري آنها مي شود. نهايتاً جنوب فكه 
براي انجام عمليات تعيين شد اما اختالف بر سر 
منطقه عملياتي باعث شد تا والفجر مقدماتي با 
س��ه هفته تأخير انجام بگيرد و همين موضوع 
منجر به هوشيار ش��دن دشمن ش��ود. از اين 
رو يكي از دالي��ل اصلي عدم الفت��ح در والفجر 
مقدماتي را ماج��راي اختالف بي��ن نيروهاي 
ش��ركت كننده و تأخير در زمان انجام عمليات 

عنوان مي كنند. 
اختالفاتي كه ارتش و سپاه در جريان عمليات 
والفجر مقدماتي داش��تند، بعده��ا در عمليات 
بزرگ ديگري به نوع ديگري تكرار شد و نهايتاً 
پس از عمليات بدر قرار شد هم ارتش و هم سپاه 
به صورت مجزا عمليات انجام بدهند. لذا به نوعي 
مي توان والفجر مقدمات��ي را در آينده عمليات 

مشترک ارتش و سپاه در جنگ مؤثر بدانيم. 
از سوي ديگر پس از شكست در والفجر مقدماتي 
و تقديم شهداي نسبتاً زياد، زمزمه گاليه هايي 
درخصوص آموزش هاي ناكاف��ي رزمندگان و 
همچنين ناكارآمدي طرح هاي عملياتي شنيده 
شد كه بعدها اين زمزمه ها در ماجراي كنار رفتن 
سردار شهيد حاج كاظم رس��تگار از فرماندهي 

تيپ 10 سيدالشهدا)ع( خود را نشان داد. 
   تأثير والفجر مقدماتي در تداوم جنگ

يكي از تأثي��رات عمليات والفج��ر مقدماتي و 
ضربه اي كه كشورمان از مسئله نفوذي ها خورد، 
باعث شد تا فرماندهي سپاه پس از اين عمليات 
اقدام به تش��كيل قرارگاه س��ري نصرت بكند. 
اين قرارگاه زمينه ه��اي انجام عمليات خيبر را 
فراهم مي آورد. از اين پ��س اصول حفاظتي در 
مقدمات و زمينه سازي ديگر عمليات ها به شكل 
بهتري انجام مي گرفت. نقطه اوج رعايت اصول 
حفاظتي در عمليات والفجر8 ب��ود كه پس از 
سال ها ناكامي، منجر به تصرف فاو و خلق يك 

پيروزي شگفت انگيز  شد.

   غالمحسين بهبودي
ماج�راي محاصره گردان کمي�ل در يكي 
از کانال هاي موج�ود در عمليات والفجر 
مقدمات�ي و ش�هادت تع�داد زي�ادي از 
نيروهاي اين گردان، يك�ي از ماجراهاي 
مش�هور دفاع مقدس اس�ت. در بطن اين 
حادثه بود که ش�هيد ابراهيم ه�ادي، از 
نيروهاي اطالعات و عمليات به ش�هادت 
رسيد و پيكرش مفقود شد. در گفت وگو با 
حميد بنا نويسنده کتاب »کميل هنوز زنده 
است« به موضوع گردان کميل و محاصره 
آن پرداختيم که از زبان وي پيش رو داريد. 
نويس��نده كتاب كميل هنوز زنده است با اشاره 
به عمليات والفجر مقدماتي و س��ختي هاي آن 
مي گويد: »محاص��ره گردان كمي��ل در خالل 
عمليات والفجر مقدماتي و در منطقه فكه رخ داد. 
از شروع حركت رزمندگان گردان تا به محاصره 
درآمدنشان در كانال هاي حفر شده در اين منطقه 
و سپس شهادت تعدادي از نيرو هاي كميل در 

كانال ها تقريباً پنج روز طول مي كشد.« 
بن��ا مي افزايد: »اي��ن نيرو ها در كانال س��نگر 
مي گيرند و با ملحق نش��دن س��اير يگان ها و 

پيش��روي دش��من، كم كم به محاصره كامل 
درمي آيند و ارتباطش��ان با س��اير نيرو ها قطع 
مي ش��ود. در اين چند روز تالش هايي از سوي 
س��اير گردان ها براي نج��ات بچه هاي كميل 
و حنظله كه در بخ��ش ديگ��ري از كانال آنها 
هم محاصره ش��ده بودند، صورت مي گيرد اما 
تالش ها بي نتيجه مي ماند و خيلي از نيرو هاي 
به محاصره درآمده بر اثر مجروحيت، تشنگي و 

حمالت دشمن به شهادت مي رسند.« 
نويسنده كتاب كميل هنوز زنده است با توضيح 

اين نكته كه اكنون تعدادي از بازماندگان حادثه 
در قيد حيات هستند بيان مي دارد: »خيلي ها 
فك��ر مي كنند هم��ه بچه هاي گ��ردان كميل 
در كانال به ش��هادت رس��يده اند كه اين طور 
نيست. يك عده در همان حركت اوليه گردان 
به سوي منطقه درگيري مجروح مي شوند و به 
عقب منتقل  مي شوند. در خالل محاصره چند 
روزه هم تعدادي مي توانند از مهلكه بگريزند و 
خودشان را به نيرو هاي خودي برسانند. احمد 
بوياني از جمله اين افراد اس��ت ك��ه اكنون به 
روايتگري يادم��ان كانال كمي��ل مي پردازد. 
در اين واقعه گويا بي��ش از 60 نفر از نيرو هاي 
گردان كميل به شهادت مي رسند كه اين يك 
آمار تقريبي اس��ت. با وجود آمار باالي شهدا و 
مجروحان براي يك مقطع كوتاه گردان كميل 
متالشي و بعد براي انجام عمليات والفجريك 
دوباره احيا مي ش��ود. فرمانده گردان در واقعه 
محاصره ش��هيد محمود ثابت ني��ا و معاونش 
حاج علي بنك��دار بود ك��ه هر دو به ش��هادت 
مي رس��ند. پيكر ش��هيد ثابت نيا با تعدادي از 
شهداي كميل تفحص و شناسايي شده اما پيكر 

شهيد بنكدار هنوز برنگشته است.« 

حميد بنا با اش��اره به تاريخچ��ه گردان كميل 
مي گويد: »اين گردان در زمان عمليات مسلم 
بن عقيل در س��ال 61 تش��كيل ش��د. اولين 
فرمانده اش عطاءاهلل حبيبي بود. ايشان مدت 
كوتاهي فرماندهي را برعهده داشت و در مسلم 
بن عقيل نيز گردان كمي��ل حضور محدودي 
داش��ت. بعد براي عمليات والفج��ر مقدماتي، 
فرماندهي به ش��هيد ثابت نيا واگذار مي شود. 
با آمدن نيرو هايي چون ش��هيد بنكدار گردان 
تقويت مي ش��ود و در والفجر مقدماتي شركت 

مي كند كه موضوع محاصره پيش مي آيد.« 
بنا به حضور ش��هيد هادي در جمع نيروهاي 
گردان كميل نيز اش��اره ك��رده و مي افزايد: 
»ش��هيد ابراهيم هادي جزو نيروهاي گردان 
نبود. ايشان نيروي اطالعاتي بود كه در حين 
عمليات به كمك ديگر رزمندگان مي رفتند و 
آنها را هدايت مي كردند. ابراهيم هادي هم با 
موضوع محاصره گردان كميل به آنها ملحق 
مي شود و با آنكه مي توانست از مهلكه بگريزد، 
مي ماند تا ب��ه مجروحان كمك كن��د اما در 
همين جريان به شهادت مي رسد و با ايثارش 

ماندگار مي شود.«

نگاه

 موانع والفجرمقدماتي
 از زبان يک تخريبچي

ُکند شدن روند جنگ

 

 با استراتژي مانع
   محمدرضا محمدي

»جنگ موانع« نامي بود ك��ه رزمندگان حاضر 
در عمليات والفجرمقدماتي به اين عمليات داده 
بودند چراكه بخش وسيعي از منطقه عملياتي 
توسط دش��من با انواع و اقس��ام موانع پوشانده 
شده بود. مجيد مطيعيان از تخريبچي هاي اين 
عمليات مي گويد: »يكي از س��خت ترين موانع 

دشمن در والفجر مقدماتي بود.
 بعثي ها در منطقه عمليات��ي فكه حدود يكصد 
كيلومتر مانع ايجاده كرده بودند. گاه مي ديديم 
كه آنها براي سركشي به موانع شان از هلي كوپتر 
استفاده مي كردند. در برخي مناطق موانع آنها دو 
بخش داشت؛ 500 متر مانع، بعد يك كيلومتر 
فضاي خالي و باز هم مانع. مي خواستند سرعت 
پيش��روي ما را بگيرند و از طرفي ب��ا انبوهي از 
س��يم هاي خاردار و ميادين مين، توان س��يل 
انس��اني رزمن��دگان را بكاهند. ه��دف بعثي ها 
گرفتن رم��ق نيروهاي ما بود ت��ا اينكه وقتي به 
خطوط دفاعي شان رسيدند، نايي براي جنگيدن 

نداشته باشند.« 
تا زم��ان انجام عملي��ات والفج��ر مقدماتي در 
زمستان سال 61، دشمن در هيچ عملياتي به اين 
اندازه از موانع طبيعي و مصنوعي عليه رزمندگان 
استفاده نكرده بود. بنابراين والفجر مقدماتي را 
مي توان اولين عملياتي دانست كه طي آن عمده 
توان رزمندگان مصروف عب��ور از موانع متعدد 
شد. همين مسئله )عبور از موانع( دغدغه اصلي 
فرماندهاني ش��ده بود كه طي ماه هاي گذشته 
نيروهايشان در جريان عملياتي چون فتح المبين 
و فتح خرمش��هر موفقيت هاي چش��مگيري به 
دس��ت آورده بودند و حاال در مواجهه با ميادين 
مين، تداوم پيروزي هاي گذشته با آن سرعت و 

وسعت امكان پذير نبود. 
مطيعيان مي گويد: »با مرور تاريخ جنگ مي بينيم 
كه وقتي دشمن در عملياتي  چون فتح المبين و 
الي بيت المقدس شكست هاي سختي خورد، به 
الک دفاعي رفت و انواع و اقس��ام موانع را براي 
متوقف كردن پيشروي نيروهاي ما به كار بست. 
آنها اين تئوري را داشتند كه جنگ ايران و عراق، 
نبرد تن و تاكتيك است. به همين خاطر ميادين 
مين را براي كند كردن امواج انساني نيروهاي ما 
ايجاد كردند اما ابتكار رزمنده ها در عملياتي چون 
والفجر8 و كربالي5 نشان داد كه نيروهاي ما هم 
از تاكتيك هاي ابت��كاري و كارآمدي براي فائق 

آمدن به استراتژي موانع برخوردارند.« 
پس از فتح خرمشهر، عراق ديگر فهميده بود كه 
آرايش تهاجمي جز شكست دستاوردي برايش 
ندارد. براي اين منظور نياز به استفاده گسترده از 
موانع بيش از پيش احساس مي شد. در عمليات 
رمضان آنها از اين ش��يوه دفاع��ي به خوبي بهره 
بردند و در عمليات والفجر مقدماتي، مسئله موانع 
را به حد اعلي رساندند. بعد از آن بود كه واژه هايي 
چون مين، س��يم خاردار، موانع خورش��يدي، 
سنگرهاي مثلثي و نوني ش��كل و... در فرهنگ 
دفاع مقدس جا افتاد و با گس��ترده شدن جنگ 
موانع، واحد تخريب و رزمندگان حاضر در آنها، 
از اهميت بسياري برخوردار ش��دند. از آن پس 
تخريبچي ه��ا عضو الينفك تمام��ي واحدهاي 
نظامي شدند تا به آنجا كه هر لشكري يك گردان 

تخريب تمام عيار داشت.

تأثير عمليات والفجر مقدماتي در ادامه جنگ

ماجراي محاصره گردان کميل در والفجر مقدماتي در گفت وگو با نويسنده کتاب کميل هنوز زنده است
هادي در كانال ماند تا ماندگار شود

رقابت ضدانقالب در لو دادن يك عمليات
وادي کتاب

معرفي کتاب والفجر مقدماتي )روزشمار جنگ ايران و عراق(
3 هفته تأخير

   زهرا محمدزاده
كتاب والفجر مقدماتي ماحصل تالش هاي 
عليرض��ا لطف اهلل زادگان در مركز اس��ناد و 
تحقيقات دفاع مقدس اس��ت كه در قالب 
روزش��مار دفاع مقدس منتشر شده است. 
در آستانه سالروز عمليات والفجر مقدماتي 
نگاهي به داشته هاي اين كتاب مي اندازيم. 

كت��اب پي��ش رو بيست وس��ومين جلد از 
مجموعه كتاب هايي اس��ت ك��ه به صورت 
روزشمار به وقايع دفاع مقدس مي پردازند. 
در واقع كتاب والفجر مقدماتي جزء به جزء 
وقايع رخ داده در خالل روزهاي اول دي تا 
30 بهمن 1361 را روايت مي كند، اما با دقت 
نظر و نكته سنجي اي كه نويسنده كتاب به 
خرج داده، خواننده مي تواند با مطالعه اين 
كتاب، به موضوعات فراموش ش��ده جنگ 
تحميلي بپردازد و از ح��وادث كمتر گفته 

شده جنگ مطلع شود. 
به عنوان نمون��ه در بخش��ي از كتاب و در 
جري��ان روزش��مار جن��گ، ما ب��ا موضوع 
توقي��ف يك هواپيم��اي حامل اس��لحه از 
مب��دأ آرژانتين به ايران روبه رو مي ش��ويم 
كه در زم��ان وقوعش )زمس��تان 1361( 
سروصداي زيادي به پا كرده بود. گويا اين 
هواپيما حاوي 13 تن انواع تسليحات چون 
مسلسل و ساير اقالم نظامي بود كه با فاش 
ش��دن محموله آن، مدت ها موضوع بحث 

رسانه هاي بين المللي مي شود. 
به هر روي با عبور از وقايع منتهي به عمليات 
والفجر مقدماتي، در روزشمار اين عمليات با 
جزئيات رخ داده در جبهه هاي جنگ و حتي 
پش��ت جبهه ها باخبر مي شويم. در بخشي 
از اين كتاب مي خوانيم: »روزش��مار جنگ 
17 بهمن  1361... ساعت 21:30 در حالي 
كه اف��راد حاضر در س��نگر عمومي قرارگاه 
مركزي خاتم االنبي��ا)ص( در حال خواندن 

زي��ارت عاش��ورا بودند، محس��ن رضايي و 
سرهنگ علي صياد شيرازي رمز والفجر را 
به قرارگاه هاي نجف و كربال اعالم كردند... 
از حدود ساعت 22 همه يگان هاي در خط 
با يگان هاي عراقي درگير شدند و فقط تيپ 
35 امام حسن)ع( در دقايق اوليه عمليات 
اعالم كرد كه به ميدان مين برخورد كرده و 

موفق به عبور نشده است.« 
ريزنگ��ري و آوردن جزء به جزء وقايع، يكي 
از محاس��ن كتاب اس��ت كه باعث مي شود 
خوانن��ده اطالع��ات جامع��ي از آن مقطع 
تاريخي به دس��ت آورد. به دلي��ل ماهيت 
كتاب، نويسنده تنها به وقايع خود عمليات 
بسنده نكرده و حوادث و حاشيه هاي مقارن 
با آن را نيز لحاظ كرده اس��ت. پرداختن به 
حمل��ه ضدانقالب به يك پاي��گاه نيروهاي 
خودي در شمال اروميه، ازجمله اين وقايع 
اس��ت كه همزمان با والفج��ر مقدماتي رخ 
داده بود، اما از آنجا كه ما با يك روزش��مار 
رو به رو هستيم، نويسنده از آوردن اين واقعه 
كوچك در برابر واقعه بزرگ تري چون والفجر 

مقدماتي، كوتاهي نكرده است. 
در يك نگاه كلي ما در اين كتاب با جزءبه جزء 
وقايع رخ داده طي دو م��اه دي و بهمن 61 
روبه رو هس��تيم كه در اين مقط��ع زماني 
بزرگ ترين اتفاق، عمليات والفجر مقدماتي 
اس��ت. از اين رو نويس��نده و گردآورندگان 
كتاب سعي كرده اند توضيحات تكميلي تري 
درخصوص والفجر مقدماتي به خواننده ارائه 
بدهند: »با وجود گذشت سه هفته از تصويب 
كليات طرح عمليات و برگزاري جلس��ات 
متعدد در س��طح قرارگاه خاتم االنبيا)ص( 
قرارگاه هاي تابعه س��پاه پاس��داران، مانور 
عمليات هنوز ش��كل مش��خص و روشني 
پيدا نكرده بود و جزئيات آن كاماًل مبهم به 
نظر مي رسيد. مش��كالتي همچون كمبود 
امكانات زرهي، نياز مب��رم به نفربر به علت 
عمق زياد منطقه عمليات، يك مرحله اي يا 
دو مرحله اي اجرا كردن طرح و طراحي مانور 
در س��طح گردان ها ازجمله مسائلي بود كه 
فرماندهان يگان ها و قرارگاه هاي فرعي سپاه 

با آن مواجه بودند.« 
مطالعه كتاب مورد اش��اره را از بابت درک 
بهتر ش��رايط زماني انجام عمليات والفجر 
مقدماتي، ح��ال و ه��واي كش��ورمان در 
آن مقطع، اوض��اع جبهه ه��ا و كنش هاي 
بين الملل��ي در زمس��تان س��ال 61 ب��ه 

خوانندگان گرامي توصيه مي كنيم.

رنا
اي

روزش�مار جنگ 17 بهم�ن  1361... 
س�اعت 21:30 در حال�ي ک�ه افراد 
حاض�ر در س�نگر عمومي ق�رارگاه 
مرک�زي خاتم االنبي�ا)ص( در حال 
خوان�دن زي�ارت عاش�ورا بودن�د، 
محسن رضايي و سرهنگ علي صياد 
شيرازي رمز والفجر را به قرارگاه هاي 
نج�ف و کرب�ال اع�الم کردن�د...
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سبك تربيت

  ُسها سپهري
ازدواج فاميل�ي ي�ا وصلت ه�اي خويش�اوندي 
اغلب در كش�ورهاي خاورميانه مرس�وم است و 
فرهنگي است با مزايا و معايب فراوان. شايد همه 
ما دس�ت كم يك بار اين جمله را شنيده باشيم: 
»عقد دخترعمو و پسرعمو، در آسمان بسته شده 
است.« به عالوه هر روز شاهد ازدواج هاي فاميلي 
در اطراف خ�ود، در محل�ه و فاميل و ش�هرمان 
هستيم. درحالي كه بخش�ي ديگر از خويشان و 
دوس�تان ما نيز در فاميل خود ازدواج كرده اند يا 

فرزند يك ازدواج فاميلي هستند. 
افزون بر اين در چنين حال و هوايي، كمتر كسي 
به خود اجازه مي دهد كه به آسماني بودن چنين 
پيوندهايي به چشم ترديد و با نگاهي كاماًل زميني 
بنگ�رد اما ام�روزه ديگ�ر روزگار »چشم بس�ته 
پذيرفتن« همچون گذشته نيس�ت. ما اكنون در 
عصر آگاهي و ارتباطات زندگ�ي مي كنيم و الزم 
است موضع روش�ن علم را در برابر هر پديده اي 

مهم بدانيم. 
      

  از كودكي روي هم اسم مي گذارند!
متأسفانه هنوز در برخي خانواده ها شاهد بسط دادن به 
اين موضوع از سر اجبار هستيم. از كودكي روي هم اسم 
مي گذارند! و كودك خود را دچار بلوغ زودرس كرده و 
جهش فكري او را به سمت نامتناسب با سنش مي برند. 
اگر از سر اجبار هم اين وصلت صورت نگيرد، خواه ناخواه 
طرفين به دليل عواملي مانند خامي در س��ن كودكي، 
تحريك پذيري و رؤياپردازي در سن نوجواني به چالش 
كشيده مي شوند. گذش��ته از اينكه اين روزها ازدواج به 
طور كلي امري است كه در عين زيبا بودن، سخت است 
و نياز به تأم��ل و انتخابي درس��ت دارد، ازدواج فاميلي 
ازدواجي است كه نيازمند تأملي به مراتب بيشتر است. 

  با خردمند و پارسا مشورت كن
مشورت و نظرخواهي از ديگران از عوامل مهم و بسيار 
حياتي در امور فردي يا اجتماعي به هنگام تصميم گيري 
است. امام صادق)ع( در اين باره مي فرمايند: »با خردمند 

و پارس��ا مش��ورت كن كه جز به خير و صالح س��خن 
نمي گويد.« مش��اوره دادن افراد ناآگاه و غيرمتخصص 
در تمامي زمينه هاي ف��ردي، اجتماعي، خانوادگي و... 

مشاوره اي غيراصولي است. 
امروزه قبل از ه��ر ازدواجي رجوع به مش��اوره پيش از 
ازدواج از ضرورت هاس��ت. همچني��ن در ازدواج ه��اي 
فاميلي، عالوه بر مش��اوره قبل از ازدواج، رجوع كردن 
به مشاور ژنتيك نيز ضروري است. ازدواج هاي فاميلي 
مزايايي هم دارد. ازجمله: شناخت بهتر يكديگر، تحكيم 
بنيان خاندان، ايجاد ارتباط عاطف��ي و افزايش ارتباط 
خانواده ها، سهولت در انجام امور اقتصادي مربوطه و... 

  يك بچه بي گناه قرباني!
از مهم ترين مسائل نگران كننده ازدواج به سبك فاميلي، 
جهش ژنتيك يا بروز اختالل هايي است كه حاصل اين 
مدل ازدواج هاست. متأسفانه برخي با يك ازدواج اشتباه 
يك بچه بي گناه را قرباني ازدواج نادرست خود مي كنند. 
درست است شايد در جامعه شاهد وجود فرزندان سالم 
بسياري باش��يم كه حاصل ازدواج فاميلي هستند، اما 

بدون تحقيق و ناآگاهانه شايسته نيست انسان بي گدار 
به آب بزن��د. از زب��ان قوم هاي متعددي كه مش��تاق و 
عالقه مند به مقوله ازدواج فاميلي هس��تند بارها جمله 
»اگه خوبه، حيفه بره بي��رون، اگه بده عيبه بره بيرون« 
را ش��نيده ايم، اما بايد بدانيم نسل امروز نسلي متفاوت 

نسبت به گذشته است. 
  نبايد عجوالنه ازدواج كرد

براي ازدواج بايد اين مس��ئله را در نظر گرفت كه گاهي 
اوقات به دليل چالش حاضر در خانواده، نبايد عجوالنه 
ازدواج ك��رد ي��ا ازدواج را راه خالص��ي از زندگي قبلي 
دانست؛ چراكه ازدواج مسئوليت و نقش هاي اضافه اي 
عالوه بر نقش هاي قبلي بر دوش ما مي گذارد. انس��ان 
وقتي ازدواج مي كند بايد بداند كه خانواده مبدأ خود را 
ترك كرده و زندگي اي مستقل ساخته است. به عبارت 
ديگر رضايت و ن��وع زندگي خود و همس��ر و فرزندان 
وي در اولويت ق��رار مي گيرد. از دخال��ت خانواده هاي 
دختر و پسر كه مخل آسايش زن و شوهر مي شود بايد 
جلوگيري كرد. گاهي شاهد تأثيرپذيري بسيار زيادي 

در دختران از سوي خانواده ش��ان هستيم كه اين خود 
نشاني از وابستگي فرد به خانواده و عدم تصميم گيري 
در زندگي ش��خصي اس��ت. پس ضروري است كه اين 

روابط مديريت شوند. 
  شناخت همه جانبه نياز است

برخي با باوري غلط شرايط ازدواج هاي فاميلي را حتي 
با وجود تفاوت هاي آشكار فراهم آورده و معتقدند پس 
از ازدواج با شخص مورد نظر، قادر به تغيير شخصيت و 
اعمال طرف مقابل خود هستند. درحالي كه سخت در 
اشتباهند. قبل از ازدواج شناخت همه جانبه طرف مقابل 
ضروري است. چه بسا الزم است بگوييم اگر مهارت كافي 
در زمينه شناخت وجود ندارد بهتر است قبل از هر چيز 
حتماً به روان شناس و مش��اور پيش از ازدواج مراجعه 
و درخصوص معايب و پيامده��اي ازدواج هاي فاميلي 

مطالعه و پژوهش انجام شود. 
  ازدواج، هندوانه در بسته نيست

ازدواج از انتخاب هاي سرنوشت س��از هر انس��اني تلقي 
مي ش��ود كه بايد قبل از تحقق آن دق��ت كافي در اين 
زمينه داشت و ش��ناخت الزم را كس��ب كرد. برخالف 
باورهاي غلطي كه برخي در افكارمان دوانده اند، ازدواج، 
هندوانه در بسته نيست. ش��انس نيست. يك انتخاب و 
يك هندوانه به شرط چاقوست. بشر با قدرت تعقل و اراده 
است كه راه زندگي خود را انتخاب مي كند. براي ازدواج 
در گام نخست انس��ان بايد به يك خودشناسي و بلوغ 
فكري رسيده باشد تا بتواند شريك زندگي اش را درست 

انتخاب كند و در زندگي به رضايت دروني برسد. 
  صحبت يك عمر است

بايد توجه داشت كه قبل از ازدواج شناخت همه جانبه 
فرد مورد نظر و رجوع به روان ش��ناس ض��روري بوده و 
همچنين در ميان ازدواج هاي فاميلي اي كه در جوامع 
رخ مي دهد، انجام آزمايش هاي ژنتيك از ملزومات است 
كه حتماً بايد صورت گيرد. يادمان باشد ازدواج صحبت 
يك روز و دو روز نيست. صحبت يك عمر است و پذيرش 
همه جانبه فرد مورد نظر در تمام زندگي. به همين خاطر 
متأسفانه اكثر طالق هاي امروز به دليل ناسازگاري و عدم 

پذيرش طرفين رخ مي دهد.

ازدواج يك هندوانه به شرط چاقوست!
وصلت فاميلي، خوب يا بد؟ سبك ازدواج

»اگر بچه داريد، حتمًا چنين موقعيت هايي 
را تجربه كرده ايد: با كلي شوق و ذوق، برنامه 
سفر مي چينيد، يا براي جشن تولد بچه تان 
وقت مي گذاريد، اما آن روز بچه تان از دنده 
چپ بلند مي شود. آنقدر نق مي زند و گريه 
مي كند ك�ه ه�زار ب�ار آرزو مي كنيد كاش 
نيامده  بوديد سفر، يا آنقدر توي جشن تولد 
بداخالقي مي كند كه كالفه مي ش�ويد، اما 
چرا هيچ كس از اين بخش هاي فرزندپروري 
حرف نمي زن�د؟ از وقت هايي ك�ه بچه ها از 

الگوهاي شيك تربيت بيرون مي زنند.«
»اگنس كاالرد« اس�تاد فلسفه در دانشگاه 
شيكاگو در مقاله اي كه در وب سايت پوينت 
منتشركرده به اين موضوع پرداخته و مقاله 
او از س�وي حميدرضا محمدي ترجمه و در 
سايت ترجمان انتشار يافته است. اين مطلب 

را در ادامه با اندكي تلخيص مي خوانيد. 
    

فرزندپروري درتنهايي آغاز مي شود، زيرا نوزاِد تازه 
به دنيا آمده از وجود شما اطالعي ندارد. هيچ يك 
از افرادي كه با آنها در ارتباط بودم -دانشجوياني 
در دهه دوم زندگي خود- فرزندي نداش��تند. از 
اين رو ب��ه گروهي از تازه مادران در بيمارس��تان 
نزديك محل زندگي ام پيوس��تم. از رويه چنين 
گروه هايي اط��الع داريد؛ آدم ها به ش��كل دايره 
دور هم مي نش��ينند، داس��تان هاي خود درباره 
به دنياآوردن كودكانش��ان را تعريف مي كنند و 
غيره. من بعد از چند جلس��ه اين گ��روه را ترك 
كردم؛ چراكه همه حاضران در آن مالل آور بودند. 
بنابراين از طريق وب س��ايت كريگزليست گروه 
خودم را تش��كيل دادم، اما در آنجا نيز اوضاع به 
همين منوال بود. درنتيجه گروه ديگري تشكيل 
دادم. آيا همه مادران در بركل��ي مالل آورند؟ در 
ميانه گروه سوم و چهارمي كه ترك كردم دريافتم 

كه شايد مشكل از من باشد. 
زنان در اين گروه ها تمام تالشش��ان را مي كردند 
تا دوستانه به نظر برس��ند. آنها انتخاب هاي من 
درباره ش��يوه زايمان را تأييد كردن��د؛ از مهارتم 
در بستن آغوش��ي كودك تعريف كردند؛ تالش 
هماهنگ و رقت انگيزي ب��راي پذيرش طرز فكر 
شخصي من درباره فرزندپروري كردند. آنها به هر 
طريق ممكني مي خواستند بگويند كه »تو مادر 
خوبي هستي«، اما اين چيزي نبود كه من مايل به 
شنيدن آن باشم. درحالي كه آنها راه هاي مراقبت 
از كودك را با يكديگر مقايسه و تأييد مي كردند، 
چش��م من به كودكان بود و نمي توانس��تم اين 
موضوع را ناديده بگيرم كه يك��ي از آنها تپل تر، 
آرام تر و زيباتر از بقيه است. فقط بچه من هوش 
فراواني داشت، اين در چشمانش برق مي زد. او از 
همه بچه هاي ديگر بهتر بود. چرا هيچ كس در اين 

باره چيزي نمي گفت؟
در دومين كتاب كارل اوه كناسگور، نبرد من، او 
مالقات سخت و تحقيرآميز خود با پزشك اطفال 
را بازگو مي كند. كار به خوبي آغاز مي ش��ود و به 
گفته دكتر، دختر آنها صحيح و س��الم است، اما 
بچه در راه خانه به نحو غيرقابل كنترلي ش��روع 
به گريه و زاري مي كند و سفر تفريحي خوششان 
به هم مي خورد. هيچ اتفاق مهمي رخ نمي دهد، 
تنها زنجي��ره اي از درماندگي ه��اي كوچك كه 
جزو بسياري از فرزندپروري ها است: »هيچ يك 
از والدي��ن نمي دانند چگونه بايد ك��ودك را آرام 
كنند.« كناس��گور از ناتواني خود براي قراردادن 
صندلي خودرو كودك در تاكس��ي خجالت زده 
است. با همسرش مشاجره مي كند و نهايتاً خيِس 
عرق به خانه مي رسند. خواندن اين داستان مانند 
نفس كشيدن زيِر آس��ماِن صاِف حقيقت است؛ 

فرزندپروي چنين چيزي است!
آنچه پس از آن رخ داد در س��كوت ناديده گرفته 
شد. با سكوت از كنار درد و رنج گذشتن؛ اين است 
آن چيزي كه به آن فرزندپروري مي گوييم. دروغ 
فرزندپروري دقيقاً از نامش آغاز مي شود؛ بايد آن را 
فرزندساالري مي ناميديم، زيرا كودك كسي است 

كه فرمان مي دهد. 
توجه داشته باش��يد كه ما تا چه اندازه دقيقاً بر 
جنبه هاي��ي از فرزندپروري تأكي��د داريم كه از 
كنترل مستقيم خود كودك كاماًل خارج است، 
مانند ب��ارداري و مراقبت از ك��ودك، محافظت 
در براب��ر حيوانات وحش��ي و انتخاب مدرس��ه. 
برنامه هاي فوق برنامه بيش��تر، تكاليف بيشتر، 
امنيت بيشتر، والدين وظيفه خود مي دانند كه 
همه توجهاِت ك��ودك را اداره، هداي��ت و از آن 
باالتر، تصرف كنند؛ آنچه ما اين روزها بيشتر از 

هرچيزي داريم، فرزندپروري است. گاهي درباره 
گذشته اي باشكوه مي ش��نوم كه در آن والدين 
به راحتي به كودكانشان اجازه مي دادند تا بيرون از 
خانه پرسه بزنند، اما با خود مي انديشم آنها چگونه 

با ترسشان مواجه مي شدند؟
وقتي پدر و مادر هستيد، داستاني ساخته ايد كه 
به شدت روي آن سرمايه گذاري كرده ايد؛ داستان 
شما نيست و قرار نيست بدانيد كه پايان آن چگونه 
خواهد بود، دست كم نه تا زماني كه بسيار بدشانس 
باش��يد. تظاهر به اينكه كس��ي با »انتخاب هاي 
تربيتي« اين داس��تان را هدايت مي كند، نوعي 
استراتژي مقابله اي است؛ متقاعدكردن خود به 
اينكه اين داستان از پيش در طالع بيني ژنتيكي 
نوشته ش��ده است نيز اس��تراتژي ديگري است. 
حقيقت اين است كه اين داس��تان هنوز نوشته 
نشده است، شما بسيار به نحوه نوشته شدن آن 
اهميت مي دهيد و فرصت نوشتن آن را نمي يابيد، 

و همين موجب هراس مي شود. 
هنگامي كه پسرم چهارس��اله بود، عالقه زيادي 
به يك خرس قطبي به نام »لوِرك برنيس��ون«، 
يكي از ش��خصيت هاي رمان قطب نماي طاليي 
داشت. او اصرار داشت كه لورك برنيسون صدايش 
كنند و كل هفته در اين نقش بازي مي كرد. يك 
ش��ب قبل از جش��ن هالووين تصميم گرفتم او 
را با لباس برنيس��ون غافلگير كن��م؛ حوله هاي 
سفيد را به قسمت هايي از لباس او به عنوان خز 
دوختم و مقداري الك اسفنجي به سطح بيروني 
حوله چسباندم. آن را روي صندلي كنار تخت او 

گذاشتم تا صبح اول وقت آن را ببيند. 
پيش از آنكه بگويم چ��ه اتفاقي افتاد، مي خواهم 
پيش زمينه اي درباره اينك��ه در آن زمان چه در 
حال روي دادن ب��ود بدهم؛ من در ح��ال اتمام 
دوره دكتري ام بودم تالش مي كردم تا شغلي به 
دست آورم، درنتيجه دوره اي پراضطراب را از سر 
مي گذراندم. موقتاً مادري تنها بودم؛ چراكه پدر 
فرزندم شغلي در آن سوي كش��ور داشت؛ نهايتاً 
آنكه به خاطر زايمان دومم بي وقفه حالت تهوع 
داشتم. بنابراين بسيار از خودم راضي بودم كه تا 
ديروقت بيدار مانده ام تا اين لباس را بدوزم. چنين 

فرزندپروري اي نمره 20 مي گيرد، مگر نه؟
وقتي از خواب بيدار ش��د به اتاق��ش رفتم، تا آن 

لحظه اي كه لباس را مي بيند آنجا باشم. 
- اين چيه؟

- لباس لورك برنيسونه كه برات دوختم. 
- اما لورك برنيسون كه منم. 

- بله، ولي امروز هالووينه و مي توني اين لباس رو 
تو مدرسه و بعدش براي مراسم شكالت گرفتن از 
همسايه ها بپوشي. بعدش همه مي فهمن كه تو 

لورك برنيسوني. 
- من لورك برنيسونم. اگه اين رو بپوشم اون وقت 

دوتا خرس مي شم. 
وقتي داش��ت مي گفت »اين رو«، با چنان حالت 
انزج��اري به لباس ن��گاه كرد كه گويي پوس��ت 
كنده شده يك خرس قطبي است. ما به بحثمان 
ادامه داديم، اما او برنده شد؛ حتي لباس را امتحان 
هم نكرد. مطلقاً مانع از آن شد كه فرزندپروري من 

با فرزندساالري او هماهنگ شود. 
فرزندپروري مثل يك جور گروگان گيري است؛ 
شما داخل ماشين هس��تيد، اما اين فرزند شما 
اس��ت كه رانندگي مي كند و رانندگ��ي نيز بلد 
نيس��ت. نمي توانيد از ماش��ين پياده شويد، زيرا 
تصميم گرفته ايد او را دوست داشته باشيد، پيش 
از آنكه بدانيد او چه كسي است، حتي پيش از آنكه 
كسي باشد. زندگي شما در اين لحظه به چندين 
مسير تقسيم مي شود و يكي از آنها تحت كنترل 
شما اس��ت. بدترين قس��مت اين است كه حتي 
نمي توانيد چشمانتان را ببنديد. بايد چشمانتان 
را باز نگ��ه داريد تا بتوانيد با او س��خن بگوييد. او 
دست كم حاال به كمك شما نياز دارد. البته روزي 
ديگر حتي متوجه حضور شما در ماشين نخواهد 
بود.  مش��كل همه آن گروه هاي م��ادري، خود 
مادران نبودند؛ بلكه اين واقعيت بود كه آنچه من 
درحقيقت در آرزوي آن بودم داشتن دريچه اي 
به گروه كودكي بود؛ گروهي كه در آن پس��ر بالغ 
من با بچه هاي بالغ مادران ديگر نشس��ته است و 
درباره كودكي ش��ان و اينكه چه اتفاقاتي افتاده، 
زندگي شان چگونه پيش رفته، به چه چيزهايي 
دس��ت يافته اند و چه چيزهايي در زندگي بيش 
از همه برايشان اهميت داش��ته بحث مي كنند. 
آنها حتي مي توانند داستان مرگ ما را نيز تعريف 

كنند. مسحوركننده است. 
تلخيص: سيمين جم

سبك رابطه

به س�اليق، عالقه مندي  ها و انتخابات هم 
احترام بگذاريد و س�عي نكنيد مدام نظر 
يكديگر را تغيي�ر دهيد. با مش�ورت هم 
زندگي را پيش ببريد. هميش�ه نبايد نظر 
يك نفر مقدم بر نظر ديگري باشد. هميشه 
در زندگي مش�ترك، همسر خود را مقدم 
بر ديگ�ران بدانيد. همس�ر ش�ما اولويت 
زندگي شماست. زندگي مشترك محل به 
رخ كشيدن قدرت نيست. از قدرت نمايي 
و زورگوي�ي ب�ه يكديگر دس�ت برداريد

   زهرا محمدنيا ايمني*
ي�ك روزي يك جاي�ي با كس�ي احس�اس نزديكي 
مي كنيد و فك�ر مي كني�د خيلي مي توان�د دركتان 
كند و ش�ما را بفهمد. احس�اس مي كنيد مي توانيد با 
او حرف بزنيد و او هم سراپا براي شما گوش مي شود. 
غافل از اينكه ش�ما االن ب�راي خودتان ي�ك خانه و 
خانواده داريد. مجبور هستيد خودتان را گول بزنيد 
و بگوييد: »من او را دوس�ت ندارم، به زور با او ازدواج 
كردم، االن نمي توانم از او جدا شوم، اگر مي توانستم 
قطعًا اين كار را مي كردم و...« گاهي اوقات احساسات 
ش�ديدي س�راغمان مي آيد كه قباًل اف�كار آن را در 
ذهنمان داشته ايم. مثالً با خودمان مي گوييم چرا وقتي 
نمي توانم همسرم را تحمل كنم، دوستش داشته باشم 
و با او زندگي خودم را هدر بدهم؟ حداقلش اين است 
كه مي توانم احساسات بهتري را با كسي كه دوستش 
دارم تجربه كنم. بدون اينكه او باخبر شود. زماني كه 
چنين اف�كاري داريد به زندگي تان پش�ت كرده ايد. 

حتي اگر هنوز اقدام نكرده باشيد. 
      

  وقتي فراري از خانه و خانواده مي شوند 
تمايل احساسي و عاطفي به فردي غير از همسر، كسي كه 
فكر مي كنيم مي توانيم ب��ا او حس خوب��ي را تجربه كنيم، 
هرچند شايد بشود حس خوب را تجربه كرد اما كوتاه مدت 
است و خيلي دوام ندارد. كم كم از خانواده خود دورتر و دورتر 
مي شويد، نيازها و احتياجات همسر خود را فراموش مي كنيد، 
ديگر گوش شنوايي براي حرف هايش يا اصاًل حوصله حرف 
زدن با او را نداريد. در دنياي خارج از خانه و جو خانواده غرق 
مي ش��ويد و زندگي اصلي خود را به كلي فراموش مي كنيد. 
تمام حرفم درباره طالق عاطفي اس��ت؛ طالقي كه همانند 

طالق قانوني قابل ثبت نيس��ت اما تقريباً بيش��تر از طالق 
قانوني در جامعه امروزي رواج دارد. آمارها هنوز به درستي 

ارقام خاصي را براي آن نشان نداده است. 
طالق عاطفي بدين معناس��ت كه زن و مرد زير يك س��قف 
زندگي مي كنند اما به صورت جداگانه. هركس��ي در دنياي 
خودش س��ير مي كند، اهداف جداگان��ه اي دارد، لذت ها و 
عالقه مندي هاي جدا دارد، موضوع مشتركي براي گفت وگو 
ندارد، آنان كه نگاه هاي خ��ود را از هم دريغ مي  كنند و هيچ 
وقت و انرژي اي ب��راي هم نمي گذارند، مگ��ر اينكه مجبور 
شوند. نسبت به سرنوشت خانواده يكديگر و گاهي هم نسبت 
به فرزندان بي تفاوت هستند. ترجيح مي دهند بيشتر وقت 
خود را خارج از خانه با دوستان و همكاران بگذرانند و درواقع 

از خانه خود فراري هستند. 
سرد ش��دن عواطف يا بي تفاوتي نس��بت به يكديگر پس از 
مدتي به ش��كل عادت رفتاري درمي آيد. به گونه اي كه فرد 
احساس��اتش را از همس��رش پنهان مي  كند، گفت وگو بين 
زن و شوهر كمرنگ و ديواري نامرئي بينشان ايجاد مي  شود؛ 
ديواري كه مانع حمايت عاطفي از يكديگر مي شود. نيازهاي 
عاطفي ك��ه همه اف��راد در روابط صميمي خود ب��ه آن نياز 
دارند، برآورده نمي شود. نياز به ش��نيده و درك شدن، نياز 
به قدرداني، نياز به احس��اس ارزش��مندي، نياز به پذيرفته 
شدن، نياز به عش��ق، محبت و همراهي. وقتي اين نيازها به 
مدت طوالني برآورده نشود، فرد برآورده شدن نيازهايش را 
در جايي ديگر جست وجو مي كند و اين زمينه را براي طالق 
عاطفي فراهم مي كند. در اين حالت زوجين بنا به ضرورت و 
اجبار با يكديگر زندگي مي كنند كه به آن »طالق خاموش« 
نيز گفته مي ش��ود. طالق عاطفي نوعي نابهنجاري در نظام 
خانواده اس��ت كه اگرچه به جدايي زوجين منجر نمي شود 
اما زندگي آنها به زناش��ويي پوچ تبديل ش��ده و فاقد عشق، 

مصاحبت و دوستي است. 
  آنان جدا شده اند پيش از آنكه جدا شوند

برخي با طالق قانوني از هم جدا مي ش��وند و بسياري هم با 
طالق عاطفي دل هايشان را از هم جدا مي  كنند و در خانه هاي 
مشتركش��ان به صورت مجزا زندگي مي كنن��د تا روزي كه 
مرگ، آنها را از هم رها كند. فرد در عين زندگي با فردي ديگر 
زير يك سقف، تنهايي را تجربه مي كند و نداشتن رضايت از 
زندگي زناشويي فشار روحي بيشتري را به او وارد مي كند كه 
اين خود ناشي از ناآگاهي از مهارت  هاي ارتباطي بوده و مانع 

از بروز احساسات به شكل سازنده و سالم مي شود. 
در ط��الق عاطفي زندگي به تنهايي لذت بخش تر اس��ت و 
تفريحات مش��ترك كم مي ش��ود. زوجين به تنهايي براي 
خود برنامه ريزي و هدف گذاري مي كنن��د، عدم تمايل به 
گفت وگو، كنار كش��يدن خود و بي توجهي به صحبت هاي 
همس��ر. س��كوت و واكنش نش��ان ندادن در برابر همسر، 
بي توجهي به خواسته هاي همس��ر و توجه بيشتر به خود، 
به راحتي احساس��ات منفي و خش��م بروز پي��دا مي كند و 
فرد بي حوصله و كس��ل اس��ت، در برابر ناراحتي و بيماري 
همس��ر واكنش نش��ان نمي دهد و گاهي خوشحال است، 
ابراز محبت طرفين كم مي شود. چه به صورت كالمي و چه 
لمسي. اينها همه از نشانه هاي طالق عاطفي است. اما چرا 

طالق عاطفي؟
اصوالً افراد تصور مي كنند كه هميشه مشكل از طرف مقابل 
است و خودش��ان را از گناه و اش��تباه مبري مي دانند. فكر 
نمي كنند كه زندگي ي��ك رابطه دوطرفه اس��ت و مطمئناً 
خود آنها هم كم و كاس��تي هايي دارند و تا وقتي كه نتوانند 
اش��تباهات خود را بپذيرند نمي توانند تغييري در زناشويي 
حاص��ل كنند. نبود آموزش هاي درس��ت و كاف��ي و فقدان 
مهارت هاي زندگي و بلد نبودن زندگي كردن و لذت بردن از 

آن، مسئله اي است كه افراد از آن غافل شده اند. هميشه فكر 
مي كنيم بهترين زن يا شوهر نصيب ديگران شده و ما از آن 
بي بهره ايم. در صورتي كه ما ظاهر قضيه را مي بينيم و با اين 
مقايسه ها و تصميم هاي نادرست به راحتي زندگي مان را از 

دست مي دهيم. 
  براي زندگي مشترك قوانين مشترك بسازيد

به هنگام ناراحتي ها و دلخوري ها به جاي قهر كردن، سكوت 
طوالني، تحقير و توهين به يكديگر، س��عي كنيد ابتدا براي 
ساعتي سكوت و هنگامي كه آرام تر شديد حتماً درباره مسئله 
پيش آمده گفت وگ��و كنيد. از كنار دلخوري  ها به س��ادگي 
عبور نكنيد. يكديگر را كنترل نكنيد. جايي كه كنترل باشد 
ديگر جايي براي عشق و محبت نمي ماند. حريم يكديگر را 
رعايت كنيد. از خط قرمزهاي هم عبور نكنيد. از چك كردن 
رفت وآمدها، چك كردن گوشي موبايل، گشتن كيف يا جيب 

همسرتان دست برداريد. 
به س��اليق، عالقه مندي  ها و انتخابات هم احترام بگذاريد و 
سعي نكنيد مدام نظر يكديگر را تغيير دهيد. با مشورت هم 
زندگي را پيش ببريد. هميشه نبايد نظر يك نفر مقدم بر نظر 
ديگري باشد. هميشه در زندگي مشترك، همسر خود را مقدم 
بر ديگران بدانيد. همسر شما اولويت زندگي شماست. زندگي 
مشترك محل به رخ كشيدن قدرت نيست. از قدرت نمايي و 
زورگويي به يكديگر دست برداريد. جايگاه يكديگر را محترم 
بدانيد. نقش  هاي خود را به رسميت بشناسيد و جاي خود را با 
هم عوض نكنيد. به خانواده هاي هم احترام بگذاريد و خانواده 
همس��ر خود را همچون خانواده خود دوست داشته باشيد. 
همسر خود را در چارچوب قوانين شخصي و خط قرمزهاي 
خودتان محدود نكنيد. جدا از قوانين شخصي، براي زندگي 

مشترك قوانين مشترك بسازيد. 
*روانشناس باليني

همديگر را ببينيد تا به طالق عاطفي نرسيد

زندگيِ تنها زير سقف مشترك!

نگرش هاي كليشه اي و مالل آور درباره فرزندپروري
 وقتي والدين از درماندگي شان
 مقابل بچه ها هيچ نمي گويند



 در چه صورت می توان 
هدایای داده شده را پس گرفت؟

 از لحاظ اخالقی گفته می ش��ود هدیه قابل پس گرفتن نیست، یعنی هدیه داده 
شده را نمی توان پس گرفت اما این موضوع در عالم حقوق و از لحاظ قانونی با آنچه 

در عرف و اخالق گفته می شود کاماًل تفاوت دارد.
از لحاظ قانونی هدیه قابل پس گرفتن است، البته این کار استثنائات مخصوص 
به خود را هم دارد و بر اس��اس قانون در چهار مورد خ��اص نمی توان هدیه داده 
ش��ده را پس گرفت.اگر فردی به پدر، مادر یا فرزند خود هدی��ه و یا به جای آن 
وسیله ای خاص داده اس��ت، نمی تواند آن را پس بگیرد. اگر هدیه ای که شما به 
شخص می دهید دیگر در مالکیتش نباش��د، نمی توانید تقاضای پس گرفتن آن 
را داشته باشید، یعنی  برای مثال اگر به فردی انگشتری هدیه دادید و او آن را به 
شخصی دیگر بفروشد، در این صورت شما نمی توانید تقاضای پس گرفتن هدیه 

را داشته باشید.
حتی اگر هدیه ای که به شخصی دادید تغییر شکل پیدا کند و به وسیله دیگری 
تبدیل شود، شما نمی توانید آن را تقاضا کنید، برای مثال اگر به فرد طالی خام 
بدهید و آن فرد این طالی خام را تبدیل به گردنبند کند، ش��ما نمی توانید از او 

گردنبند را پس بگیرید.
قانون درباره پس گرفتن هدایای نامزدی که به ه��م خورده نیز توضیحاتی داده 
است.از نظر قانون، اگر نامزدی دو جوان به هم بخورد و دو طرف قصد پس گرفتن 
هدایای رد و بدل شده میان خود را داشته باش��ند، باید شرایطی خاص را لحاظ 
کرد.اگر هدایای داده ش��ده مصرف ش��دنی و از بین رفتنی باش��ند مانند میوه و 
ش��یرینی نمی توان آن هدایا را طلب کرد اما اگر هدایا از جمله هدایایی باشد که 
مصرف نشدنی هستند مانند حلقه، آنگاه فرد می تواند این هدیه را پس بگیرد و در 

صورت نبود عین هدیه مبلغ آنها را از شخص مقابل خود دریافت کند.

 آیا تهدید به افشای اطالعات خصوصی جرم است 
و قابلیت پیگرد قانونی دارد؟

اگر کسی شما را به افش��ای اطالعات خصوصی )شامل عکس ها، متن چت ها، 
صدای ضبط شده، فیلم و...( تهدید کند، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد 
ارتکاب جرم »تهدید« از س��وی او قطعی و برای ش��ما قابل شکایت و پیگیری 
اس��ت. مجازات چنین عملی ش��الق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو س��ال 
محکوم  خواهد شد. بنا به تشخیص مقام قضایی ممکن است مجازات فوق برای 
بار اول مثاًل دو سال تعلیق ش��ود تا اگر دوباره مرتکب یک سری از جرائم شد، 
مجازات هر دو جرم اعمال گردد. همین که فردی تهدیدهای فوق الذکر را انجام 
دهد مرتکب جرم شده و نیازی نیس��ت لزوماً آنها رامنتشر کند تا جرم محقق 
شود بلکه اگر آن را منتشر کند مجازات مستقل دیگری انجام داده که باید در 

انتظار مجازات آن هم باشد.
آی�ا مهریه های غیرنق�دی مانند گل رز، ش�اخه نبات ی�ا مواردی 

این چنین، قابل تبدیل به وجه نقد است؟
پاسخ: خیر علی االصول باید همان عین مال یعنی گل رز داده شود مگر اینکه هر 

دو طرفین به گونه دیگری تراضی کنند.
با عنایت به توضیح فوق بدیهی است شوهر می تواند از پرداخت وجه نقد بابت 
مهریه خودداری کند و این حق قانونی اوست و این در حالی است که بسیاری 
از خانم ها به اشتباه گمان می کنند می شود شوهر به قیمت گل ها بابت مهریه 

محکوم شود.

َم الَلُهّ إاَِلاّ  َاِّتي َح��َراّ ْفَس ال »َواَل تَْقُتلُ��وا الَناّ
بِالَْحِقاّ َوَم��ْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَق��ْد َجَعلَْنا 
َاُّه  ِه ُسلَْطانًا َفاَل یُْس��ِرْف فِي الَْقْتِل إِن لَِولِِیاّ
َکاَن َمْنُصوًرا؛ و هرگ��ز نفس محترمی 
که خدا قتلش را حرام کرده، مکش��ید 
مگر آنکه به حکم حق مس��تحق قتل 
شود، و کسی که خونش به مظلومی و 
ناحق ریخته شود ما به ولیاّ او حکومت 
و تسلط )بر قاتل( دادیم پس )در مقام 
انتق��ام( آن ولی در قت��ل و خونریزی 
اس��راف نکند که او از جانب ما مؤید و 
منص��ور خواهد بود.« )آیه 33 س��وره 

اسرا(.
کتاب »نسل کشی از دیدگاه فقهی و حقوقی« نوشته زهرا هنربخش با تکیه بر 
آیات و روایات متعدد و همچنین قوانی��ن و مقررات حقوقی بین المللی به این 
موضوع مهم و دامنگیر زندگی بش��ری در طی قرون و اعصار پرداخته است.بر 
اساس آنچه در این کتاب آمده، آیات و روایات متعددی در حرمت خون انسان ها 
اعم از مسلمان و غیرمسلمان و حتی حیوانات وارد شده که به طریق اولی داللت 

بر اهتمام اسالم به حرمت سنگین بودن جرم نسل کشی دارد.
کتاب فصلی را به مصادیق تاریخی نسل کشی اختصاص داده و درباره پیشینه 
جرم انگاری این پدیده نوشته است: نسل کشی؛ نابودسازی گروه های نژادی، 
مذهبی یا اجتماعی، در سال 1933 توسط پیشنهاد رافائل لمکین؛ حقوقدان 
لهستانی، از لحاظ حقوق بین الملل جرم محسوب شد. این جرم ممکن است 
در هر زمان جنگ و صلح و از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی رخ دهد و به 
عنوان شنیع ترین جرم بین المللی است. با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی محکم 
و بازدارنده از س��وی محاکم بین الملل اما به دلیل وجود منافع برخی کشورها 
و گروه ها به دلیل ذی نفوذ ب��ودن در جامعه بین المل��ل، در محاکمه برخی از 

نسل کشی ها چشم پوشی می شود.
نویسنده کتاب تأکید می کند که دیدگاه فقهی و حقوقی نسل کشی هم راستا 
هستند و تعارضی باهم ندارند؛ چه بسا می توان گفت دیدگاه فقه اسالمی نسبت 
به نسل کشی جامع تر از دیدگاه حقوقی است زیرا از منظر اسالم تمامی انسان ها 
دارای ارزش و کرامت هس��تند ولی در تعریف نسل کشی گروه های سیاسی و 

اجتماعی آورده نشده است.
تفاوتی که می توان بین دیدگاه فقهی و حقوقی در مورد جرم نسل کشی اشاره 
کرد این اس��ت که در اساس��نامه دیوان کیفری بین المللی، مجازات اعدام به 
طور کلی حذف شده است! ولی در فقه اسالمی مجازات اعدام در موارد افساد 

فی االرض و قتل عمد تعیین شده است.
 در این کتاب در خصوص آسیب شناسی قوانین بین المللی درباره نسل کشی 
می خوانیم: در تعریف جرم نسل کشی در کنوانسیون ژنوسید نقص های بسیاری 
هست که منجر به این می ش��ود تا نس��ل زدایی در این جهان متمدن با چراغ 
سبز عده ای و سوءاس��تفاده مضاعف ناشی از »ش��رایط، موقعیت و وضعیت« 
ویژه ای که کش��ور نس��ل زدا از لحاظ ژئوپلیتیک، اقتصادی و پیروی از آنها در 
مجامع بین الملل��ی برای برخی از کش��ورها دارد در فضای��ی کامل از خفقان 

صورت گیرد.
در بخشی از این کتاب تأکید شده است: همه با ضرورت مقابله قانونی با جرم 
قتل انسان ها آشنا هستند و هر کشوری قانونی برای ممنوعیت و مجازات این 
جرم دارد ولی کشتار جمعی یک گروه از انس��ان ها به دست گروهی دیگر در 

حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.
در کتاب نسل کش��ی از دیدگاه فقهی و حقوقی سعی شده تا ممنوعیت فقهی 
و حقوقی موارد نسل کشی و جنایات علیه بشریت ذکر شود و ضمن بررسی و 
معرفی انواع نسل کشی و ذکر برخی از نسل کش��ی های مهم تاریخ، به تحلیل 

قوانین و تدابیر ممنوعیت حقوقی و فقهی این جرم پرداخته شود.
کتاب نسل کش��ی از دیدگاه فقهی و حقوقی نوش��ته زهرا هنربخش در 1۴0 
صفحه با قیمت 30 هزار تومان در  پاییز 98 از س��وی انتشارات  شاپرک سرخ 

روانه بازار نشر شده است.

سیدامیرحسین حسینی

کبری فرشچی 
  گزارش  
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برگزاری انتخابات کانون وکال با نامزدهای رد صالحیت شده!
 برخی اخبار منتشر شده نشان می دهد بی قانونی کانون های وکال به حدی رسیده که با دهن کجی به همه نهادهای نظارتی قرار است 

انتخابات داخلی شان را با نامزدهای رد صالحیت شده دادسرای انتظامی قضات برگزار کنند

استدالل کانون وکال برای برگزاری انتخابات با حضور نامزدهای 
رد صالحیت شده این است که نامه رد صالحیت ها داخل در 
موعد منصوص و مصرح و مداّ نظر قانونگذار، تش��خیص داده 
نمی ش��ود و لذا به علت خارج از مهلت ب��ودن، نمی تواند مؤثر 
در مقام باشد. این در حالی است که برابر بررسی های صورت 
گرفته، نامه اعالمي   اس��امي   نامزدهای ش��رکت در انتخابات 
کانون وکال در تاریخ 98/9/6 در دبیرخانه دادگاه عالی انتظامي 
  قضات ثبت شده اس��ت که طبق قانون با احتس��اب روز ابالغ 
و  روز اقدام، آخری��ن مهلت پاس��خگویی 98/11/۷ بوده و  در 
همین مهلت هم جواب داده ش��ده است. با برگزاری انتخابات 
با کاندیداهای رد صالحیت شده در صورت رأی آوردن دوباره 
این افراد آیا بناست تا افرادی فاقد صالحیت در جایگاه اعضای 

هیئت مدیره کانون وکال قرار بگیرند؟ 
وکال به عنوان همکار دس��تگاه قضا نقش��ی مهم و تأثیرگذار 
در کش��ف حقیقت و رس��یدن به عدالت دارند ام��ا اگر خود 
این همکاران دس��تگاه قضا دچار فس��اد و تخلف شده باشند 
تکلیف عدالت جویانی که برای رس��یدن به حق و حقوق شان 
دست به دامان وکال و دس��تگاه قضا مي  شوند چه خواهد شد؟ 
رد صالحیت برخی چهره های ش��اخص کانون وکال از سوی 
دادگاه عالی انتظامي   ابهام��ات فراوانی را در خصوص عملکرد 
کانون های وکال در ذهن جامعه حقوق��ی و عموم مردم ایجاد 
کرده است به خصوص اینکه در میان این رد صالحیت شدگان 
نام عیسی امینی رئیس کنونی کانون وکالی دادگستری مرکز 
و علی نجفی توانا رئیس اسبق این کانون دیده مي  شود. هنوز 
گزارشی رسمي   درباره دالیل رد صالحیت این افراد رسانه ای 
نشده اما قدر مسلم پای تخلفاتی در میان است؛ شاید تخلفاتی 
نظیر ارتباطات مشکوک و جلس��ات این افراد با مسئوالن رده 
باالی س��فارت فرانس��ه! موضوعی که چندی پیش دستمایه 
گزارش »کانون وکال یا پیاده نظام دشمنان ایران؟!« در روزنامه 
»جوان« شد. البته واکنش کانون وکال به این گزارش شکایت 

از »جوان« بود.
حاال اما نتایج رد صالحیت ها نشان می دهد این گزارش چندان 
هم خالف واقع نبوده و کان��ون وکال در پس پرده فعالیت های 
حقوقی قانونی تخلفات داشته که موجب شده رئیس کنونی و 
رئیس سابق این کانون رد صالحیت شوند. حاال اما این کانون 
با دهن کجی به قانون و نهادهای نظارتی، خودش را فراقانونی 
قلم��داد کرده و تافت��ه ای جدابافت��ه می پندارد و بن��ا دارد تا 
انتخابات هیئت مدیره اش را با همین کاندیداهای رد صالحیت 

شده برگزار کند!
  ماج�رای رد صالحی�ت کاندیداهای هیئ�ت مدیره 

کانون وکال 
پنجم بهمن ماه بود که هیئت نظارت بر س��ی و یکمین دوره 
انتخابات هیئت مدی��ره کانون وکالی دادگس��تری مرکز و 
دادگاه عالی انتظامي   به اس��تناد تبصره یک م��اده ۴ قانون 
کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگس��تری و بر اس��اس پاس��خ 
دریافت شده از مراجع ذیربط و بررسی عملکرد داوطلبان در 
دوران وکالت به ویژه تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای 
انتظامي   قضات و سایر س��وابق موجود و مجموع عوامل مؤثر 
در رد صالحیت، از میان 1۵0 داوطلب، 1۲1 داوطلب را صالح 
بر داوطلبی عضویت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکالی 
دادگس��تری مرکز اعالم ک��رد. دو روز پس از اعالم اس��امي   
داوطلبان حائز ش��رایط، دادگاه عالی انتظامي   قضات در نامه 
دیگری، ش��ش نفر دیگر از کاندیداها را فاقد صالحیت اعالم 
کرد؛ عیس��ی امینی رئیس کنونی کانون وکالی دادگستری 
مرکز، علی نجفی توانا رئیس اس��بق کان��ون وکال، همچنین 
ش��اپور منوچهری، حس��ین محمدنب��ی، کریم کش��اورز و 
سیدمحمود علیزاده طباطبایی طی این نامه در فهرست رد 

صالحیت ها قرار گرفتند.

  برگزاری انتخابات با کاندیداهای رد صالحیت شده 
با وجود ای��ن آرش صادقیان عضو هیئت نظ��ارت بر انتخابات 
کانون مرکز با اشاره به جلسه فوری هیئت نظارت بر انتخابات 
کانون مرکز مي  گوید: »انتخابات هیئت مدیره کانون مرکز بدون 

حذف شش نامزد رد صالحیت  شده اخیر، برگزار می شود!«
اس��تدالل وی برای این برگ��زاری انتخابات ب��ا نامزدهای رد 
صالحیت ش��ده این گونه اس��ت: »نخس��ت اینکه نامه مورخ 
98/9/۵ هیئت نظارت، متضمن ارسال اسامي   همه داوطلبان 
واجد شرایط عضویت در انتخابات سال جاری، مشتمل بر 1۵0 
نفر، در تاریخ 98/9/6 در دفت��ر دادگاه عالی انتظامي   قضات، 
ثبت شده اس��ت. از س��وی دیگر نامه مورخ 98/11/۵ دادگاه 
عالی انتظامي   قضات، حاوی دو بخش مجزا )1۲1 نفر داوطلب 
احراز صالحیت شده و ۲9 نفر داوطلب عدم احراز صالحیت( 
در همان تاریخ واصل ش��ده و هیئت نظارت ب��ا مالحظه آن، 
مقرر کرده است که لیست اسامي   1۲1 نفر مورد اشاره، اعالن 
و آگهی برگزاری انتخابات دوره س��ی و یکم، در روزنامه های 

کثیراالنتشار )اطالعات و ایران( منتشر شود.
عالوه بر اینها، مجلس شورای اسالمي   در تبصره نخست ماده 
۴ قانون کیفیت اخ��ذ پروانه وکالت دادگس��تری مصوب 1۷ 
فروردین 13۷6، موعدی منصوص و مص��رح به مدت دو ماه 
برای بررسی صالحیت و ارسال فهرست اسامي   داوطلبان، در 
نظر گرفته است چندان که مبتنی بر چنین حکم و مقرره ای 
قانونی و الزم االجرا، دادگاه محترم عال��ی انتظامي   قضات در 
تاریخ 98/11/۵ فهرست اسامي   را در دو بخش جداگانه )احراز 

صالحیت و عدم احراز صالحیت( ارسال کرده است.«
  نامه خارج از مهلت!

بنا به تأکید صادقیان، هیئت نظارت بر انتخابات کانون مرکز 

بر مبنای این اس��تدالالت این گونه نتیجه گی��ری مي  کند: از 
آنجا که نامه ثانویه مورخ 98/11/۷ که در همان تاریخ ارسال 
به هیئت نظارت واصل شده است، داخل در موعد منصوص و 
مصرح و مداّ نظر قانونگذار، تش��خیص داده نمی ش��ود و لذا به 
علت خارج از مهلت بودن، نمی تواند مؤثر در مقام باشد و مآالً 
موجبی برای عدول هیئت نظارت از تصمیم پیشین مبنی بر 
اعالن لیست اسامي   کاندیداهای احراز صالحیت شده و تغییر 
در آن- که ش��ش نفر مندرج در نامه ثانوی��ه، در زمره همان 
احراز صالحیت ش��دگان به تعداد 1۲1 نفر می باشند- به نظر 

نمی رسد.
اما آیا استدالل هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکالی مرکز 
برای برگزاری انتخابات با کاندیداهای رد صالحیت شده قانونی 

و قابل پذیرش است؟ 
اگر همین افراد رد صالحیت شده دوباره انتخاب شوند آیا کانون 
وکال بنا دارد تا این افراد را در جایگاه اعضای هیئت مدیره قرار 

دهد و وجاهت قانونی و اعتبار خود را زیر سؤال ببرد؟
  نامه خارج از مهلت جواب داده نشده

حامد دهقان در پاسخ به این سؤال به »جوان« مي  گوید: »برابر 
بررس��ی های صورت گرفته نامه کانون وکال در تاریخ 98/9/6 
در دبیرخانه دادگاه عالی انتظامي   قضات ثبت ش��ده است که 
با احتس��اب روز ابالغ و  روز اقدام آخرین مهلت پاس��خگویی 

98/11/۷ بوده و  خارج از مهلت جواب داده نشده است.«
بنا به تأکید این حقوقدان در دو دوره از انتخابات سابق دادگاه 
عالی انتظامي   قضات پاس��خ خارج از مهلت دو ماه داده شده و 
کانون ها هم تمکین کرده اند. به طور نمونه در دوره قبلی سعید 
باقری چند روز قبل از برگزاری انتخابات تأیید صالحیت شد و 
پس از شرکت در انتخابات به عنوان عضو  علی البدل رأی آورد و 

در هیئت مدیره حضور پیدا کرد.
  یک اشکال قانونی 

دهقان با اش��اره به رد صالحیت نامزده��ای انتخابات هیئت 
مدیره کانون وکال تصریح مي  کند: »طبق ماده ۵ قانون کیفیت 
اخذ پروانه وکالت مص��وب ۷6، در صورت تخل��ف هر یک از 
اعضاي هیئت مدیره کانون های وکالی دادگستری از مفاد این 
قانون به حکم دادگاه عالی انتظامي   قضات عالوه بر محرومیت 
دائم از عضویت در هیئت های مدیره کانون های وکال به انفصال 

از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.«
تبصره یک م��اده ۴ قانون کیفیت اخذ پروان��ه وکالت مصوب 
13۷6 هم تصری��ح مي  کند:  »مرجع رس��یدگی به صالحیت 
نامزدها، دادگاه عال��ی انتظامي   قضات بوده که مکلاّف اس��ت 
ظرف حداکثر دو ماه ضمن اس��تعالم سوابق از مراجع ذیربط، 

صالحیت آنان را بررسی و اعالم نظر کند.«
دهقان با اشاره به این ماده قانونی خاطرنشان مي   کند: »اینجا 
قانونگذار مش��خص نکرده که اگ��ر در مهلت دو م��اه مرجع 
ذی صالح پاسخ استعالم سوابق را نداد تکلیف چیست اما قدر 
متیقن این س��کوت به منزله آن نخواهد بود که اگر بعد از دو 
ماه جواب آمد و فساد یک کاندیدا محرز شد هیئت نظارت بر 

انتخابات مي  تواند آن فرد را در انتخابات شرکت دهد.«
وی به موارد مشابه این قانون و تعیین مهلت برای پاسخگویی 
به اس��تعالمات اش��اره مي  کند که ب��ا ایراد ش��ورای نگهبان 
مواجه شده اس��ت. به طور نمونه تبصره ۷ الیحه تعیین حریم 
حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 93/1/1۷ 
که بر اساس آن دس��تگاه هاي اجرایي صاحب حریم موظفند 
ظرف مدت دو ماه در خصوص استعالم شهرداري ها یا مراکزي 
که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربري 
مي باشند، اعالم نظر نمایند. شورای نگهبان با تأکید بر اینکه 
نسبت به موردی که دس��تگاه های اجرایی ظرف دو ماه اعالم 
نظر نکنند تعیین تکلیف نشده است، این ماده قانونی را دارای 
ابهام دانسته و بر رفع ابهام آن تأکید کرده اما در مورد تبصره 
یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 13۷6، این 

موضوع مبهم گذاشته شده است.
البته طرح تم��ام این فروض قانونی در صورتی اس��ت که نامه 
خارج از مهلت جواب داده شده باشد اما بنا به تأکید این فعال 

حقوقی نامه خارج از مهلت جواب داده نشده است.
  رد صالحیت ه�ا ب�ا دیدار با س�فیر فرانس�ه مرتبط 

است؟!
دهقان در پاسخ به این س��ؤال که چرا رئیس کنونی و رئیس 
سابق کانون وکال رد صالحیت شده اند با اشاره به ورود رئیس 
قوه قضائیه به این ماجرا و رونوشت نامه دوم به آیت الل رئیسی 
مي  افزاید: »تاکنون گزارشی رسمي   در این باره منتشر نشده 
اس��ت. باید دید آیا دالیل رد صالحیت این اف��راد با ماجرای 

حضور آنان در سفارت فرانسه مرتبط است؟«
این فعال حقوقی معتقد اس��ت کانون وکال تخلفات متعددی 
داش��تند؛ از جمله دریاف��ت پول های میلیاردی ب��رای نقل و 
انتقال مجوز فعالیت وکال به شهرهای بزرگ یا مرکز که کاری 
غیرقانونی بود. کانون وکال برابر ش��یوه نامه انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات که یکی از اعضای آن رئیس دیوان عدالت مي  باشد و 
به تأیید رئیس جمهور هم رسیده مکلف است هرگونه درآمد 
کانون را در سایت به اطالع عموم برساند که از این موضوع هم 

استنکاف ورزیده است.
همه این اتفاقات در حالی رقم خورده که وکالی کانون وکال 
قسم خورده اند به قوانین جاری کشور تمکین کنند اما واضحاً 
در مواردی این کار را نکرده اند. از نگاه این فعال حقوقی اینها 
مي  تواند از مواردی باش��د که موجب رد صالحیت آنان شده 

باشد.
  سیاست فسادستیزی 

دهقان این رد صالحیت ها را در راس��تای اه��داف رئیس قوه 
قضائیه برای مبارزه با فس��اد می دان��د و مي  افزاید: »آیت الل 
رئیسی وقتی با تخلفات قضات قوه قضائیه برخورد مي  کند به 
طریق اولی این برنامه مبارزه با فساد به نهاد وکالت هم تسری 
پیدا خواهد کرد چراکه وکال نقش��ی بسیار جدی در همکاری 
با قوه قضائیه برای رسیدن به عدالت و کشف حقیقت دارند و 
فس��اد آنها مي  تواند در دسترس��ی به عدالت و کشف حقیقت 

سدی ایجاد کند.«
بنا به تأکید وی کانون وکال هم از آنجایی که کلمه دادگستری 
را در کنار خود دارند مس��ئولیتی بس��یار خطیر دارند چراکه 
تخلفاتشان به پای دادگستری نوش��ته مي  شود و این مسئله 

حساسیت احراز صالحیت آنان را بیشتر مي  کند.

وکال به عنوان همکار دستگاه قضا نقشی مهم و 
تأثیرگذار در کشف حقیقت و رسیدن به عدالت 
دارند اما اگر خود این همکاران دستگاه قضا دچار 
فساد و تخلف شده باشند تکلیف عدالت جویانی 
که برای رس�یدن به حق و حقوق شان دست به 
دامان وکال و دس�تگاه قضا مي  شوند چه خواهد 
شد؟ رد صالحیت برخی چهره های شاخص کانون 
وکال از سوی دادگاه عالی انتظامي   ابهامات فراوانی 
را در خصوص عملکرد کانون های وکال در ذهن 
جامعه حقوقی و عموم مردم ایجاد کرده است به 
خصوص اینکه در میان این رد صالحیت شدگان 
نام عیس�ی امینی رئیس کنون�ی کانون وکالی 
دادگستری مرکز و علی نجفی توانا رئیس اسبق 

این کانون دیده مي  شود

کمتر از یک ماه به س�ی و یکمین دوره انتخابات هیئ�ت مدیره کانون وکالی دادگس�تری مرکز باقی مانده اس�ت. 
انتخاب�ات ای�ن دوره هیئ�ت مدیره کان�ون وکال در حال�ی برگزار مي  ش�ود ک�ه دادگاه عال�ی انتظام�ی، دو رئیس 
کانون وکال و چه�ار وکیل داوطل�ب برای نام�زدی در انتخابات س�ی و یکمی�ن دوره انتخابات هیئ�ت مدیره را رد 
صالحیت کرده اس�ت. عیس�ی امینی رئی�س کنونی کان�ون وکالی دادگس�تری مرک�ز و عل�ی نجفی توانا رئیس 

اس�بق رد صالحیت شدند. همچنین ش�اپور منوچهری، حس�ین محمدنبی، کریم کشاورز و س�یدمحمود علیزاده 
طباطبایی هم در فهرس�ت رد صالحیت ها قرار دارند. با وج�ود این آرش صادقیان عضو هیئ�ت نظارت بر انتخابات 
کانون مرکز ب�ا دهن کجی ب�ه قانون و با اش�اره به جلس�ه ف�وری هیئت نظارت ب�ر انتخاب�ات کانون مرک�ز، گفته 
اس�ت »انتخابات هیئت مدی�ره کانون مرکز بدون حذف ش�ش نام�زد رد صالحیت ش�ده اخیر، برگزار می ش�ود!«

طبق ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 
مص�وب ۷۶، در ص�ورت تخلف ه�ر یک از 
اعض�اي هیئت مدی�ره کانون ه�ای وکالی 
دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه 
عالی انتظامي   قضات عالوه بر محرومیت دائم 
از عضویت در هیئت های مدیره کانون های 
وکال به انفصال از وکالت ب�ه مدت دو تا پنج 

سال محکوم خواهند شد

نسل کشی از دیدگاه فقهی و حقوقی



  احمدرضا صدري
روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا مي گ�ذرد، تداعي گ�ر 
چهل و يكمين س�الروز پيروزي انقالب اسالمي 
اس�ت. از اين روي بازخواني واپس�ين گام هاي 
رهبر كبي�ر انقالب در مب�ارزه با رژي�م پهلوي 
بهنگام ب�ه نظر مي رس�د. مقالي ك�ه هم اينك 
پيش روي شماس�ت، درصدد چنين خوانش�ي 
بوده اس�ت. اميد آنك�ه تاريخ پژوه�ان انقالب 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

   
  نظري بر چن�د و چ�ون پيوند مان�دگار و 

تاريخي امام با مردم
در نظري��ه مردم س��االري دين��ي ام��ام خميني، 
مشروعيت حكومت و مقبوليت قدرت حاكمان دو 
ركن اساسي دارند: يكي ركن ديني و حقانيتي كه 
مربوط به ويژگي حاكمان و محتواي حكومت است 
و ديگر ركن مردمي كه به صورت انتخاب و پذيرش 
مردم در مقام تأس��يس نظام حكومت��ي جلوه گر 
مي شود. البته امام به دليل مفاهيم نهفته در اسالم، 
از جمله ايثار، ش��هادت، اخوت، مساوات و... آن را 
باالتر و برتر از دموكراسي عربي و مشاركت سياسي 
را حق مسلم مردم و حافظ و پش��تيبان و پشتوانه 
نظام و حكومت مي دانستند. بنابراين مي توان گفت 
مهم ترين ويژگي مبارزاتي امام تأكيد بر مردم گرايي 
و تكيه بر قدرت مردم بود. به همين دليل هم امام 
براي احزاب سياسي اعتبار زيادي قائل نبودند و به 
نقش اساسي مردم در س��رنگوني رژيم شاه و نظام 
شاهنش��اهي معتقد بودند و در بيان��ات و اعالميه 
خود، همه مردم را مخاطب قرار مي دادند و گروه و 

دسته اي را مستثني نمي كردند. 
امام از ابتداي نهضت به حركت هاي مردمي اعتقاد 
داش��تند و س��عي مي كردند مبارزه را با توده هاي 
مردمي پيش ببرند. به همين دليل هم هرگز به فكر 
تأسيس حزب و تشكالت سياسي نيفتادند و به جاي 
فعاليت سازماني محدود، به حركت  هاي گسترده 
مردمي توجه كردند. نگاه امام به مردم به هيچ يك 
از سياس��تمداران و رهروان دنيا شباهت نداشت، 
زيرا آنها به پيروان خود به عنوان ابزار نگاه و از آنان 
در جهت تحقيق اهداف خود بهره برداري مي كنند، 
در حالي كه امام معتق��د بودند رهبر به عنوان يك 
فرد چندان مهم نيست، بلكه اين توده هاي مردمي 
هس��تند كه انقالب را به وجود مي آورن��د و از آن 
محافظت مي كنند. امام به ش��دت با مريدپروري، 
پيروسازي و نگرش توده اي و انفعال طلب به مردم 

به شدت مخالف بودند و گرايش مردم به ايشان به 
دليل جامعيت علمي، مرجعيت، بي اعتنايي ايشان 
به ش��هرت و قدرت و مقام و در مجم��وع نزديكي 
ايش��ان به انس��ان كامل بود. رابطه م��ردم با امام 
مختص يك گروه و طبقه خاصي نبود و همه اقشار 
اجتماعي را ش��امل مي ش��د. اين همراهي از سال 
1342 آغاز شد و در طول زمان با ايثار و جانفشاني 
مبارزان و  آزادگان ايران رشد كرد و به تدريج همه 
مردم اي��ران را دربرگرفت و س��رانجام اين درخت 
تناور و قوي در 22بهم��ن 1357 ثمر داد. به قول 
شهيد مطهري »در كل تاريخ هيچ انقالبي از لحاظ 
حضور مردمي و گستردگي به پاي انقالب اسالمي 

نمي رسد!«
  اعتمادي كه در تاريخ كمتر مي توان از آن 

سراغ گرفت!
مشاركت يكپارچه تمام گروه ها و اقشار در انقالب 
به خوب��ي گوياي اين حقيقت اس��ت ك��ه مردم با 
ساليق و گرايشات سياسي گوناگون در سال هاي 
آخر نظام شاهنش��اهي در ايران، اختالفات را كنار 
گذاشتند و به توصيه امام، همه توش و توان خود را 
براي نابودي حكومت پهلوي هزينه كردند. رابطه 
بين امام و مردم كه در مراحل مختلف مبارزه نمود 
عيني داش��ت، مبتني بر باورهاي مذهبي اكثريت 
قاطع جامعه بود، از همي��ن روي هنگامي كه امام 
از سوي دربار مورد حمله قرار مي گرفت، مردم به 
شكلي جدي واكنش نشان مي دادند. امام در مورد 
مردم ايران فرمودند: »به اعتقاد من ملت ايران بهتر 
از مردم حجاز در دوران بعثت و بهتر از مردم عراق 

در عصر خالفت اميرالمؤمنين)ع( هستند.« 
تأثي��ر اعالميه ها، پيام ه��ا و بيان��ات خالصانه امام 
بي ترديد در ايجاد و تعميق احساسات عالي انساني 
و اس��المي و همراهي مردم با ايشان كم نظير بوده 
اس��ت. امام براي وسعت بخش��ي به حوزه مبارزه، 
مرزهاي جغرافيايي را حذف و مبارزه را در ميدان 
وسيع تري به نام امت اس��المي تعريف كردند و با 
تكيه به مع��ارف و احكام ديني و تأكي��د بر آيات و 
روايات، مس��لمانان را به وحدت كلمه فراخواندند. 
ايش��ان با تكيه بر توانايي ها، ظرفيت ه��ا و ذخاير 
خدادادي كش��ورهاي اس��المي از اينكه ثروت، از 
جمله نفت در دس��ت اين كشورهاس��ت، اما غرب 
از آنها استفاده و پيشرفت مي كند، به شدت اظهار 
تأسف مي كنند و خطاب به مسلمانان مي فرمايند: 
اين غرب اس��ت كه بايد به خاطر اي��ن ثروت هاي 
خدادادي منت شرق را بكشد و به او التماس كند، 

در حالي كه به دليل وج��ود حكومت هاي خائن و 
دست نشانده، اين معادله واژگون شده است. ايشان 
درمان دردهاي ملل اس��المي را وح��دت كلمه و 
اجراي احكام اسالمي و بيرون آوردن قرآن و اسالم 
از غرابت مي دانند. از همين روس��ت ك��ه امام در 
سخنراني تاريخي خود در بهشت زهرا)س( ضمن 
تشكر از مردم به خاطر مقاومت و مبارزات مستمر 
عليه نظام شاهنش��اهي، بر لزوم وحدت به عنوان 
تنها راه غلبه بر دش��منان داخلي و خارجي و حل 

مشكالت تأكيد مي كنند. 
  ش�وراي انقالب، ابتكار امام ب�راي دوران 

گذار
امام قبل از بازگش��ت به ايران با تش��كيل شوراي 
انقالب در واقع آخرين تالش هاي ش��اپور بختيار 
براي حفظ رژيم ش��اه را خنثي كردند. امام پس از 
مشورت با شهيد بهشتي به ايشان، شهيد مطهري، 
شهيد باهنر،هاشمي رفسنجاني و موسوي اردبيلي 
مأموريت دادند تا شوراي انقالب را تشكيل بدهند 
و چندي بعد به امر ام��ام آيت اهلل طالقاني، آيت اهلل 
مهدوي كني و آيت اهلل خامن��ه اي نيز به اين جمع 
پيوس��تند. امام تصريح كردند اين شورا مأموريت 
دارد كه زمينه و ش��رايط تش��كيل دولت انتقالي 
را بررس��ي و مطالعه و مقدم��ات آن را فراهم كند 
و دول��ت موقت در اولي��ن فرصت معرفي ش��ود و 
شروع به كار كند. مهم ترين وظيفه اين شورا تهيه 
و تدوين قوانين در غياب مجلس ش��وراي اسالمي 
بود. با تشكيل اين شورا مبارزان و انقالبيون نسبت 
به آينده نظام سياس��ي كش��ور اطمين��ان خاطر 
بيشتري پيدا كردند. اين ش��ورا كه در واقع هسته 
اوليه دولتمردان آينده جمهوري اس��المي بود، به 
شكلي غيررس��مي زمينه را براي انتقال قدرت به 

افراد انقالبي و صالح آماده كرد. 
با انتشار خبر تشكيل شوراي انقالب، اميد كساني 
كه هنوز منتظر بازگشت رژيم پهلوي بودند، قطع 
و زمينه ه��اي الزم براي س��رنگوني رژيم پهلوي و 
استقرار نظام جمهوري اس��المي فراهم شد. خبر 
تش��كيل ش��وراي انقالب دقيقاً در زماني منتشر 
ش��د كه بختيار مي خواس��ت خبر تشكيل شوراي 
سلطنت را بدهد و با شنيدن خبر تعيين اين شورا 
از سوي امام ضربه مهلكي را دريافت كرد. بسياري 
از پژوهشگران معتقدند شكل گيري نظام اسالمي 
از زماني آغاز ش��د كه امام حكم تش��كيل شوراي 
انقالب اس��المي را صادر كن��د. رويدادهاي بعدي 
هم نشان داد كه ش��وراي انقالب مهم ترين وسيله 

صر ف نظر از تحليل هاي متعددي كه در 
س�ال هاي بعد درب�اره انتخاب مهندس 
بازرگان به نخس�ت وزيری دولت موقت 
مطرح ش�دند، اص�ل اي�ن حركت، يك 
تاكتيك انقالب�ي و از چن�د جهت حائز 
اهميت بود. ب�ا اين حركت، امام رس�مًا 
اعالم كردن�د دولت بختيار نامش�روع 
اس�ت و ايش�ان قصد دارند با پشتوانه 
مردمي، نظ�ام جديدي را كه شايس�ته 
مردم مس�لمان اس�ت پايه ريزي كنند

جستارهايي در واپسين گام هاي رهبر كبير انقالب در مبارزه با رژيم پهلوي

 رهبر و ملتي كه 
بزرگ ترين حماسه تاريخ را رقم زدند
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  محمدرضا كائيني 
يك��ي از راه ه��اي غناي 
انديش��ه و قل��م از منظر 
زنده ياد جالل آل احمد، 
سفر بوده است. سفر به 
اط��راف و اكن��اف ايران 
و خارج از اي��ران. او اين 
همه را فراوان انجام داد و 
براي هريك سفرنامه اي 
نگاش��ت و در دسترس 
مردم قرار داد. پس از سال ها مهدي قزلي نويسنده 
معاصر بر آن شد تا با وي در س��فرهايش به دور و 
نزديك ايران همگام شود و چند و چون آن را بكاود. 
»جاي پاي جالل« نتيجه اين جست وجوي ارجمند 
است كه نگارنده در ديباچه، جزئيات آن را اينگونه 

به شرح نشسته است:
»رفيق ش��فيقي در خبرگزاري مه��ر با من تماس 
گرفت و دعوتم كرد به چاي و گپ. خواس��تم مثل 
خيلي از دعوت ها مؤدبانه رد كنم ولي ديدم از خانه 
ما تا خبرگزاري مهر در كل هفت، هش��ت دقيقه 
پياده راه است. اين شد كه دعوتش را پذيرفتم. چند 
روز قبل از دعوت، مقال��ه اي داده بود به من درباره 
روش شناس��ي جالل آل احمد در مردم شناس��ي و 
تك نگاري هاي��ش. به نظرم جالب آم��د و جالب تر 
جالل بود كه هر بار سراغش مي رويم، چيز جديدي 
در او پي��دا مي كنيم. جالل يادداش��ت هايش را از 
زادگاه پ��دري در طالقان در كتابي ب��ه نام اورازان 
منتش��ر كرد. بعدتر تات نش��ين هاي بلوك زهرا را 
نوشت. اين كتاب يادداشت ها و ديده هاي چندين 
ساله او از اين مناطق بوده، به دليل مسافرت هاي 
پي در پ��ي و تابس��تانه دوران نوجوان��ي به منزل 
خواهرش و البته دوران جواني و ميانسالي به منزل 

خواهرزاده هايش. 
اين دو كتاب كه در آن رسم و رسوم و آداب و كار و 
بار و زبان مردم منطقه منعكس شده، توجه خيلي ها 

را در داخل و خارج به خود جلب كرده است و هم 
اين مسئله باعث شد مؤسسه اي وابسته به دانشگاه 
تهران از جالل بخواهد اي��ن تك نگاري ها را ادامه 
دهد كه سفري به شهر بادگير ها، گذري به حاشيه 
كوير، گزارش��ي از خوزس��تان، مهرگان در مشهد 
اردهال، آيين فصل و خارگ در يتيم خليج فارس 
حاصل آن درخواس��ت اس��ت. البته روش و منش 
جالل در مردم شناس��ي و تفاوت هاي جدي اش با 
روش آكادميك و كتابخانه اي و غربي باعث شد اين 

ماجرا سرانجامي پيدا نكند. 
پرت افتادم از رفيق شفيق؛ با بهانه همان مقاله اش 
صحبتمان از احوالپرس��ي به جالل كشيده شد و 
دست آخر گفت: بيا و دوره بيفت، به هرجا كه جالل 
در داخل كشور رفته و از آن تك نگاري كرده. ببين و 
تك نگاري كن. قلپ آخر چاي در گلويم ماند. جالل 
و سفر و تك نگاري و... در ميان پيشنهادهاي كاري 
محترمانه و بي شرمانه اي كه در دوران بيكاري ام، 
به عنوان كسي كه كار مطبوعه و نگارش شناخته 
ش��ده ام)بگذريم كه در هيچ يك چي��زي نبوده و 
نيستم( به من شده بود. اين پيشنهاد آنقدر فرهنگي 
و مطابق سليقه ام بود كه آن يك قلپ چاي مدتي را 

در سرگرداني دهان و حلق و مري بگذراند. 
رفيق ش��فيق ادامه داد: تو دو خصل��ت داري كه 
اگر من داش��تم، خودم اي��ن كار را مي كردم؛ اول 
اينكه بي��كاري و مي تواني بروي س��فر. دوم اينكه 
پررو هس��تي و اي��ن كار روي زي��اد مي خواهد!... 
هرچند همه ب��رادران اراذل و اوباش��ي كه نيروي 
انتظامي خفتش��ان مي كنند، در اي��ن دو خصلت 
سرور ما هس��تند ولي رفيق ما لطف رفيقانه كرده 
بود انگار به ما. مطمئن هستم آ نهايي كه به جالل 
چنين پيش��نهادي داده اند، به دليل توانايي هاي 
مثبتش اي��ن كار را كرده اند! خالص��ه اگر بكنم و 
جزئيات را كنار بگذارم، قرار شد س��فرهايي را به 
يزد،كرمان، خوزستان،مش��هد ارده��ال، خارگ، 
اورازان، بويين زهرا و اسالم برنامه ريزي كنيم و پا جا 
پاي جالل بگذاريم؛ هرچند در اين فقره من كجا و 
جالل كجا ولي از باب ارادت س��ابقه دار به ايشان و 
لطف ذاتي سفر ياعلي گفتيم. ضمن اينكه مطمئن 
هستم چون يك طرف ماجرا جالل است، كار خوبي 
از آب درخواهد آمد. مهم نيست من اين كار را انجام 

بدهم، يا ديگري.« 

 شهر به شهر در جست وجوي
»جاي پاي جالل«

 سير آفاق و انفس 
به شيوه آقاي نويسنده!

شكل گيري نظام اس��المي و تمركز حاكميت 
در دس��ت روحانيت ب��ود. به عب��ارت ديگر، با 
تأسيس ش��وراي انقالب، سه هدف ساماندهي 
انقالب، وارد آم��دن آخرين ضرب��ات بر پيكر 
رژيم پهل��وي و اداره كش��ور پ��س از پيروزي 
انقالب محقق شدند. درحالي كه شاه و شاپور 
بختيار همچنان براي استمرار سلطنت تالش 
مي كردند، امام با تشكيل شوراي انقالب، آنان 
و نيز ارتش شاهنش��اهي و فرماندهان آن را در 

بهت و بالتكليفي قرار دادند. 
  تعيين نخست وزير دولت موقت، ابتكار 

عمل امام براي اعالم پايان رژيم شاه
از ديگ��ر اقدام��ات هوش��مندانه ام��ام پس از 
مراجعت به كشور، تعيين نخست وزير و دستور 
تشكيل دولت موقت بود. امام در روز 12بهمن 
در بهشت زهرا صراحتاً اعالم كردند با پشتيباني 
مردم، دولت تعيي��ن خواهند كرد و س��ه روز 
بعد، پس از مشورت با اعضاي شوراي انقالب، 
مهندس مه��دي ب��ازرگان را مأمور تش��كيل 
دولت موقت كردند. در حكم ام��ام، اداره امور 
كش��ور، خصوصاً انجام همه پرسي براي رجوع 
به آراي مردم براي تغيير نظام سياس��ي كشور 
به جمهوري اسالمي، تشكيل مجلس مؤسسان 
براي تصويب قانون اساسي نظام جديد و انجام 
انتخابات مجلس طبق قانون اساسي جديد در 
زمره اقداماتي بودند كه دولت موقت بايد انجام 
مي داد. امام شوراي انقالب را مسئول نظارت بر 
عملكرد دولت موقت و به اين ترتيب اختيارات 
نخست وزير را محدود كردند تا به صورت فعال 

مايشاء عمل نكند. 
يكي از سؤاالتي كه همواره مطرح بوده، انتخاب 
مهندس بازرگان به عنوان نخس��ت وزير دولت 
موقت اس��ت، درحالي ك��ه اف��راد انقالبي تر با 
سوابق انقالبي طوالني تري نسبت به او در كنار 
امام كم نبودند. واقعيت اين است كه مهندس 
بازرگان فردي مذهب��ي و صاحب فكر و داراي 
س��وابق مبارزاتي با رژيم شاه بود. اما مهم ترين 
دليل انتخاب او س��ابقه و تجرب��ه مديريتي، به 
خصوص در دوران نهضت مل��ي بود. البته امام 
اين انتصاب را بنا به نظر و پيش��نهاد ش��وراي 
انقالب، به ويژه ش��هيد مطهري انجام دادند و 
سال ها بعد از اين بابت از مسئوالن نظام گاليه 
كردند و از آنان خواستند مديران جامعه اسالمي 
را با هوشمندي بيشتري انتخاب كنند. غير از 
تحليل هاي متعددي كه در سال هاي بعد درباره 
اين انتخاب مطرح شدند، اصل اين حركت، يك 
تاكتيك انقالبي و از چن��د جهت حائز اهميت 
بود. با اين حركت، امام رسماً اعالم كردند دولت 
بختيار نامش��روع است و ايش��ان قصد دارند با 
پش��توانه مردمي، نظام جديدي را كه شايسته 
مردم مسلمان اس��ت پايه ريزي كنند. انتخاب 
دولت موقت، در عين حال كه نور اميد به آينده 
را در دل مبارزان و انقالبيون شعله ور كرد، عمال 
رژيم پهلوي را به كلي از امكان بازگش��ت رژيم 
پهلوي ناامي��د كرد و افراد م��ردد، به خصوص 
نظاميان را به دامان انقالب برگرداند. امام با اين 
اقدام به مبارزان و فرهيختگان جامعه هش��دار 
دادند اداره جامعه نيازمند برنامه ريزي و بينش 
مديريتي است و لذا تمام كساني كه قصد دارند 
به پيشبرد اهداف انقالب اسالمي كمك كنند، 
بايد خ��ود را براي انجام مس��ئوليت در جامعه 

ديني آماده سازند. 
به دنب��ال انتص��اب مهندس بازرگان توس��ط 
امام، مردم ب��ه عنوان پش��تيباني از او در نقاط 
مختلف كشور راهپيمايي هايي را برگزار كردند. 
مهم ترين راهپيمايي در روز 19بهمن در تهران 
و با حضور 2هزار تن از هماف��ران، درجه داران 
و خلبانان ني��روي هوايي انجام ش��د. با انجام 
راهپيمايي هاي ميليوني و پيوس��تن كاركنان 
و كارمندان رژيم شاهنشاهي به صفوف ملت، 

بختيار چاره اي جز فرار نداشت. 
  تظاهرات خياباني و خش�ونت پرهيز، 
تنها راهكار امام ب�راي مواجهه عمومي با 

رژيم شاه
بهترين اب��زار ام��ام ب��راي پيش��برد انقالب، 
تظاه��رات مردمي ب��ا پرهيز از خش��ونت بود 
كه بيش��ترين تأثير را در روند انقالب اسالمي 
داش��ت. امام راهپيمايي هاي گسترده مردمي 
در اي��ران را نش��انه نارضايتي م��ردم از وضع 
موجود مي دانستند و ش��اه و ايادي و حاميان 
او را اصلي ترين عامل بروز اي��ن تظاهرات ها و 
اعتراضات به شمار مي آوردند. الزم به ذكر است 
امام از ابت��دا قصد و انگيزه اي ب��راي به خيابان 
كش��اندن مردم و درگير كردن آنها با مأموران 
رژيم شاه نداشتند و روش ايشان آگاهي دادن 
به مردم و توبيخ و هش��دار به دولتمردان رژيم 
شاه بود، اما نتيجه طبيعي آگاهي اقشار مختلف 
جامع��ه از خيانت ها و جنايت هاي ش��اه، بروز 
اعتراضات و نارضايتي ها ابتدا به شكل تحصن 
در مساجد و مراكز ديني بود، اما رژيم كه تحمل 
ش��نيدن هيچ نظر مخالفي را نداشت، به زور و 
سركوب متوسل شد و به بدترين وجه دست به 
كشتار مبارزان و انقالبيون زد. بارزترين شكل 
تظاهرات مردمي در 15 خرداد 1342 بروز پيدا 
كرد كه به سركوب ش��ديد مردم و دستگيري 

امام منجر شد. 
پ��س از تبعيد امام ب��ه تركيه و س��پس نجف، 
مب��ارزان و انقالبي��ون ب��ه ص��ورت مخفي به 
مبارزات خ��ود ادامه دادند تا در س��ال 56 كه 
تظاهرات خياباني عموميت و گستردگي زيادي 
پيدا كردند و مردم سراسر ايران، مخالفت خود 
با رژيم پهلوي را به نمايش گذاشتند. نخستين 
تجلي اعتراض��ات مردم��ي در 19دي 1356 

به دنبال چاپ مقاله اي توهين آميز نس��بت به 
ساحت امام در روزنامه اطالعات شكل گرفت. 
رژيم به ش��دت با اين تظاه��رات برخورد كرد 
و مردم قم را ب��ه خاك و خون كش��يد. در پي 
اين رويداد، مردم ديگر ش��هرهاي ايران نيز به 
حركت درآمدند و حماسه انقالب اسالمي شكل 
گرفت. مردم ايران سوم، هفتم و چهلم شهداي 
ش��هرهاي مختلف را محملي براي اس��تمرار 
بخش��يدن به اعتراضات خود ق��رار دادند و با 
هوشمندي اجازه ندادند شعله انقالب خاموش 
ش��ود. نهضت عاش��ورا كه همواره الهام بخش 
حركت هاي استقالل طلبانه و آزادي بخش در 
تاريخ ايران بوده است، در تسريع روند انقالب 
اسالمي نيز نقش تعيين كننده اي را ايفا كرد و 
راهپيمايي هاي تاس��وعا و عاشوراي سال 57، 
آخرين ستون هاي رژيم شاه را تخريب كردند. 

  كانون هاي ش�كل دهي به ايده حضور 
عمومي مردم در خيابان ها

شايان ذكر است دانش��گاه هاي ايران در طول 
سال 57 تبديل به پايگاه انقالب و مكاني براي 
سازماندهي تظاهرات سياسي شدند. عالوه بر 
حضور چشمگير دانشجويان در فرآيند مبارزه، 
چهلم هاي زنجيره اي س��بب پررنگ شدن بعد 
مذهبي انقالب و گسترش آن در سراسر كشور و 
عقب نشيني رژيم پهلوي در برابر خشم عمومي 
بود كه نهايتاً به عزل نصيري، رئيس س��اواك 

منجر شد. 
مس��اجد و تكايا بيش��ترين نق��ش را در برپايي 
تظاه��رات و راهپيمايي ه��ا داش��تند. يك��ي از 
مهم ترين ويژگي هاي تظاهرات اعتراضي عليه 
رژيم پهلوي، حضور گسترده زنان بود. امام بارها 
زبان به تقدير از شيرزنان ايران گشودند و تأكيد 
كردند تاريخ چنين زنان دالوري را به خود نديده 
اس��ت كه در صف مقدم، در برابر مسلس��ل ها و 
تانك هاي دشمن بايستند و شوهران و فرزندان 
خود را به ميدان مبارزه بفرس��تند. ش��اه كه با 
هليكوپتر، تظاهرات مردم تهران را ديده و فرياد 
مرگ بر شاه را شنيده بود، مي دانست كه ديگر 
در برابر خواست گسترده ملي جايي براي ماندن 
ندارد و بايد هر چه زودتر مي��دان را خالي كند، 
وگرنه به دست مردم به فجيع ترين وجه كشته 
خواهد شد. راهپيمايي باشكوه روز عيدفطر كه 
پس از برگزاري نماز عي��د در تپه هاي قيطريه 
صورت گرفت، اهداف انقالب را به خوبي آشكار 
كرد. اين راهپيمايي كه به دعوت ش��هيد مفتح 
صورت گرفته بود، پس از دس��تگيري و مجروح 
شدن ايشان توسط مأموران رژيم، توسط شهيد 
بهش��تي تا ميدان آزادي ادامه پي��دا كرد و در 
آنجا قطعنامه اي خوانده ش��د و م��ردم يكصدا 
خواهان برچيده ش��دن حكومت شاهنش��اهي 
و برقراري حكومت اس��المي ش��دند. رژيم كه 
متوجه اهميت و تأثير تظاهرات خياباني ش��ده 
بود، در روز بعد يعني 17ش��هريور تجمع مردم 
در ميدان ژاله )شهدا( را به خاك و خون كشيد 
و طبق آمار غيررسمي نزديك به 5هزار نفر را به 
شهادت رساند. اين وحشيگري ها و خشونت ها 
نه تنها موجب ترس مردم نشد، بلكه عزم و اراده 
آنان براي ادامه مبارزات را راسخ تر كرد و مردم 
شهرهاي مختلف همراه با مردم تهران دست به 

تظاهرات و راهپيمايي هاي گسترده اي زدند. 
  محرم 57 اوج بازده�ي ايده تظاهرات 

عمومي
با نزديك شدن ماه محرم، تظاهرات رنگ و بوي 
حماسي تري به خود گرفتند و مردم با تأسي به 
ساالر و سرور ش��هيدان اباعبداهلل)ع( عزم خود 
را براي يكس��ره كردن كار رژيم ج��زم كردند. 
امام با صدور پيام مهمي به افش��اي خيانت ها 
و جنايات رژي��م پهلوي پرداختند و س��كوت 
در برابر ظلم ه��اي رژيم ش��اه را خيانت تلقي 
كردند و از آحاد مردم خواس��تند با شجاعت و 
توكل به خدا و توس��ل به ائم��ه معصومين)ع( 
آخرين ضرب��ات را ب��ر پيكر ل��رزان رژيم وارد 
كنند. تأثير اين پيام تاريخي ش��گفت انگيز بود 
و مردم غير از تظاهرات ه��اي خياباني در روز، 
به تظاهرات ش��بانه پرداختند و براي اينكه در 
تيررس مستقيم مأموران حكومت نظامي قرار 
نگيرند، در دل شب و بر فراز پشت بام ها، يكدل 
و يكصدا نداي اهلل اكبر و ال اله اال اهلل س��ر دادند 
و كاخ شاه را بر سرش آوار كردند. اين تاكتيك 
جديد كه ريشه در عمق اعتقادات ديني مردم 
داشت، حربه حكومت نظامي ازهاري را خنثي 
كرد و رژيم را كاماًل به موضع انفعال و درماندگي 
كشاند. تظاهرات خياباني در روز اول محرم سال 
1357 در نقاط مختلف ايران ادامه پيدا كرد و 
دهها تن در درگيري با عمال رژيم به ش��هادت 
رسيدند و مجروح شدند. اوج اين تظاهرات در 
روزهاي تاسوعا و عاشوراي سال 57 بود كه در 
سراسر كشور برگزار شد و مردم قدرت خويش 
را به رخ جهانيان كشيدند و آخرين ضربه ها را 
به رژيم پهلوي وارد و به دنيا اعالم كردند ديگر 
اين رژيم هي��چ پايگاهي در بين م��ردم ايران 
ندارد. راهپيمايي هاي تاسوعا و عاشورا در واقع 
نوعي نظرسنجي و رأي اعتماد به رهبري امام 
بود. اگر تظاهرات و راهپيمايي های  اين تاريخ 
جنبه اعتراض به وضعيت موجود را داش��ت، از 
محرم 57 ب��ه بعد جنبه ديگري ه��م پيدا كرد 
و آن تأييد پيام هاي رهبري و پاس��خ مثبت به 

بيانات ايشان بود. 
تاكتيك  تظاهرات خياباني تا پيروزي انقالب، 
با هدايت رهبري امام ادام��ه پيدا كرد و پس از 
پيروزي انقالب نيز در مراحل حساس، موجب 
اس��تحكام و تثبيت بنيان هاي نظام جمهوري 

اسالمي شد. 
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88498441سرويس  شهرستان

»سالمت« هديه بزرگ انقالب به كرمان
تختهايبيمارستانيكرمانبه1۰هزارميرسد

كافياستكمتراز5۰سالبهگذشتهبرگرديم.بهدهه5۰ومنطقه
كويرنشينكرمان.جاييكهجزومناطقفقيروبسيارنيازمندايران
بهش�مارميآمد.اماحاالوبعدازگذشت4۰سالازعمرحكومت
اسالمي،باوجودبرخيكمبودها،كرمانيهاآنقدرمتحولشدهاند
كهنتوانندامروزش�انرابادورانپيشازانقالبمقايسهكنند.از
برقرسانيبهروس�تاهايكرمانوبرخورداريازنعمتگازگرفته
تاخدماتبهداشتودرمانوس�المت.موضوعيكهكرمانرابه
مركزتوريستسالمتدرمنطقهجنوبشرقتبديلخواهدكردو
رئيسدانشگاهعلومپزشكيكرمانهمبااشارهبهآنگفته:»تعداد
تختهايبيمارس�تانياس�تانبهبيشاز1۰هزارخواهدرسيد.«

    
كرماني ها بيش از هر ك��س ديگري مي توانند از اوض��اع زندگي خود و 
تغييراتي كه در آن به وجود آمده است حرف بزنند.  بر اساس آمارها قبل 
از انقالب فقط 173 روستاي كرمان مي توانستند شب هايشان را روشن 
ببينند و بقيه روستانشينان در ظلمت مي ماندند تا صبح فرابرسد  اما حاال 
اين تعداد به بيش از 4 هزار روستا رس��يده و هموطنان زيادي از نعمت 
روشنايي برخوردار شده اند.  در كنار روشن شدن روستاها و يك ميليون 
و 100 هزار مشترك برق خانگي، كشاورزي و تجاري، حاال 900 نيروگاه 
برق خورشيدی هم انرژي رايگان خود را به شبكه سراسري برق تزريق 
مي كنند.  همچنين در اين استان 700 واحد صنعتي و 600 هزار مشترك 

خانگي و تجاري به شبكه سراسري گاز طبيعي متصل هستند. 
  بازارهاي2۰كشورجهانخواهانمحصوالتكرمان

رس��يدن برق به مناطق مختلف كرمان راه را براي ورود ديگر صنايع و 
خدمات باز كرد.  در اين شرايط بود كه بخش خصوصي هم نظرش به 
سمت بهشت معادن ايران جلب و با س��رمايه گذاري 35 هزار ميليارد 
توماني گام بزرگي به س��مت تكميل زنجيره ف��والد و صنايع معدني 
برداشته شد. جالب است بدانيم با توليد 10 ميليون تن شمش آهن به 

زودي كرمان قطب فوالد كشور خواهد شد. 
هم اكنون درهاي بازارهاي 20 كشور جهان بر روي كاالهاي صادراتي 
كرمان باز اس��ت و با ايجاد 3700 كيلومتر بزرگراه، آزادراه، راه اصلي، 
فرعي و روستايي، ش��مال و جنوب اين اس��تان به هم وصل و تردد و 
تجارت در آنها جريان دارد.  پيش از انقالب اسالمي، يكي از مهم ترين 
نيازهاي كرماني ها در حوزه بهداشت و درمان بود كه آمار باالي مرگ 
و مير مادران در هنگام زايمان بيانگر وضعيت اسف بار در اين بخش را 
نمايان مي سازد. ولي امروز و به لطف نگاه ويژه به اين منطقه، بيش از 
900 خانه روستايي بيماران را در دور افتاده ترين نقاط استان پذيرش 
مي كند و نزديك به 5 هزار تخت بيمارس��تاني به 3 ميليون جمعيت 
استان خدمت رس��اني مي كند. تقاضاي س��اخت بيمارستان 10 برابر 
شده است كه پاسخي به نياز است و خبر مهم تر اينكه كرمان به مركز 
توريست سالمت در منطقه جنوب شرق تبديل خواهد شد.  در همين 
راستا رئيس دانشگاه علوم پزش��كي كرمان با اش��اره به 5 هزار تخت 
بيمارستاني موجود در كرمان گفته: »تعداد تخت هاي بيمارستاني به 

بيش از 10 هزار خواهد رسيد.« 
دكتر حميد رشيدي نژاد با اش��اره به سند 1404 و چشم انداز دانشگاه 
علوم پزشكي كرمان در اين سند تصريح كرد: »پيش بيني شده در سال 
1404 تعداد تخت هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان به 5 هزار تخت 
برس��د كه 30 درصد به بخش خصوصي و 70 درصد به بخش دولتي 
افزوده مي شود. ضمن آنكه در كل اس��تان كرمان پيش بيني 10 هزار 

تخت بستري در بخش درمان در نظر گرفته شده است.«
وي درباره عملكرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان در طول انقالب اسالمي 
با بيان اينكه ارزوئيه، باف�ت، بردس���ير، رابر، راور، زرند، ش���هربابك، 
كرمان و كوهبنان 9 شهرستان استان با جمعيت حدود يك ميليون و 
256 هزار و 204 نفر هستند كه امور مربوط به بهداشت و درمان آنها 
بر عهده دانشگاه علوم پزش�كي كرم�ان است، ادامه داد: »اين دانشگاه 
داراي 22 بيمارس��تان با 2943 تخت فعال است كه 12 بيمارستان آن 
دانشگاهي، چهار بيمارستان خصوصي، يك بيمارستان خيريه و پنج 

بيمارستان مرب���وط ب���ه س���اير نهادها و ارگان ها مي باشد.«
رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان با اش��اره به اينكه قبل از پيروزي 
انقالب اسالمي 700 تخت بستري در سطح استان كرمان وجود داشت، 
كه اكنون فقط در س��طح دانشگاه علوم پزش��كي 2 هزار و 943 تخت 
بس��تري فعال وجود دارد ادامه داد: »اكنون در سطح شهرستان هاي 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كرمان 22 بيمارستان وجود دارد 
ضمن آنكه در سطح دانشگاه نيز 395 تخت بستري ويژه در بخش هاي 
سي س��ي يو، آي س��ي يو،  آي س��ي يو نوزادان و آي س��ي يو اطفال در 

بيمارستان دانشگاهي و غيردانشگاهي فعال است.«
وي با بيان اينكه اكنون در دانش��گاه علوم پزشكي كرمان 127 تخت 
دياليز وجود دارد، افزود: »در بخش س��رپايي شيمي درماني در حال 
حاضر 4۸ تخ��ت در كلينيك فوق تخصصي جواداالئمه، ش��ش تخت 
در بيمارستان افضلي پور و هفت تخت در بيمارستان باهنر و در بخش 
بستري شيمي درماني 4۸ تخت آنكولوژي در بخش آنكولوژي بالغين 
بيمارس��تان باهنر و 19 تخت آنكولوژي در بخ��ش آنكولوژي اطفال 

بيمارستان افضلي پور فعال است.«
كرمان با وجود محروميت ها و تجربه زلزله بم، پيش��رفت هاي علمي و 
صنعتي قابل توجهي داشته. در بخش كشاورزي، بيش از 5/5 ميليون تن 
انواع محصوالت زراعي، گلخانه اي و باغي در استان توليد و روانه بازارهاي 
داخلي و خارجي مي شود. اين در كنار پسته كرمان است كه مهم ترين 
كاالي صادراتي غير نفتي كشور به شمار آمده و ساالنه حدود يك ميليارد 
دالر براي كشور ارزآوري دارد.  در زمينه علمي هم تعداد دانشجويان در 
حال تحصيل در كرمان بيش از 140 هزار نفر است و سال گذشته بود كه 
براي اولين بار دانشگاه شهيد باهنر كرمان به عنوان دانشگاه برتر جهاني 
شناخته شد.  كرمان پس از پيروزي انقالب اس��المي در حوزه ميراث 
فرهنگي هم شاهد تحوالت بسيار چشمگيري بود كه توانست با همت 
مردم و مسئوالن، پرچمدار ثبت آثار جهاني در كشور شود.  اقليم هاي 
متفاوت و وسعت گسترده، جاذبه هاي طبيعي چشم نواز و بديعي را در 
كرمان خلق كرده است كه برخي از آنها آوازه و شهرت جهاني و ملي دارد 

و مقصد گردشگران داخلي و خارجي محسوب مي شود. 
ثبت آثار متعدد در فهرس��ت جهاني، ثبت ح��دود 700 اثر ملي، ثبت 
ميراث جهاني صنايع دستي، مرمت و بازس��ازي بناها و آثار تاريخي، 
راه اندازي صدها اقامتگاه گردشگري، اشتغال هزاران نفر در حوزه هاي 
مختلف ازجمله دس��تاوردهاي حوزه ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي استان كرمان در طول چهار دهه استقرار نظام جمهوري 
اسالمي به شمار مي رود.  رش��د 10 برابري كارگاه هاي مرمتي ميراث 
فرهنگي پس از انقالب، خود انقالبي در صنايع دستي كرمان به شمار 
مي آيد به طوري كه هم اكنون اين منطقه ب��ه كارگاه بزرگ مرمت آثار 

ميراث فرهنگي تبديل شده است.

اجراي طرح كاداستر براي ۳۶۶ هزار هكتار 
اراضي آذربايجان شرقي

رئي�سس�ازمانجهادكش�اورزي آذربايجانش�رقيازاج�رايط�رح   آذربايجان شرقي
كاداستربراي۳۶۶هزارهكتارازاراضيآذربايجانشرقيخبرداد.
اكبر فتحي، رئيس سازمان جهادكش��اورزي آذربايجان شرقي با اشاره 
به اينكه طرح كاداس��تر در 240 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان 
اجرا شده است، گفت: براي تهيه نقشه كاداس��تر 126 هزار هكتار نيز 
عقد قرارداد ش��د. وي افزود: اراضي زراعي آذربايجان ش��رقي افزون بر 
يك ميليون و 200 هزار هكتار است كه بر اساس آمار حاضر تنها براي 
صحت سنجي در 240 هزار هكتار كاربرد دارد و بايد براي كل زمين هاي 
كشاورزي اس��تان آمار دقيق و متقن تهيه و تنظيم شود. فتحي افزود: 
برنامه ريزي براي مديريت يكپارچه اراضي )مديريت و استفاده بهينه از 
اراضي(، مديريت بهينه اراضي كشاورزي و اراضي منابع ملي، ساماندهي 
و تعيين تكليف اراضي تصرفي سنواتي و اختالفي، صدور اسناد مالكيت 
اراضي كشاورزي از جمله اهداف اجراي طرح كاداستر )اطالعات توصيفي 
و حقوقي( اس��ت. وي ادامه داد: از ديگر اهداف اين طرح، شناسنامه دار 
كردن اراضي كشاورزي، فراهم شدن بستر پايش و جلوگيري از تغيير 
كاربري اراضي كش��اورزي، بسترس��ازي جهت تعيين الگوي كشت، 
بهره برداري بهينه و افزايش توليد محصوالت كش��اورزي، برنامه ريزي 
به منظور يكپارچه سازي اراضي و افزايش بهره وري در بخش كشاورزي، 
بسترسازي جهت تحقق اهداف دولت الكترونيك در بخش كشاورزي 
است. فتحي گفت: سياست گذاري براي توليد در زيربخش هاي مختلف 
كش��اورزي در حقيقت اجراي برنامه حمايت و پش��تيباني از مروجان 
كش��اورزي و بهره برداران بخش كشاورزي اس��ت، چون مجريان اين 
سياست ها همان اشخاصي هس��تند كه ما در ستاد پشتيباني مروجان 

كشاورزي از آنها پشتيباني مي كنيم. 

افتتاح جشنواره توانمندسازي زنان ابركوه 
همزمانب�اچهارمي�نروزدههفجر، جشنوارهتوانمنديهايبانوانهمراه    يزد
باتوليدغذاهايسنتيوصنايعدستيهمراهباعرضهمحصوالت
داميوكشاورزيمناطقجنوبوش�رقبخشمركزيابركوهدر

روستايشمسآبادگشايشيافت.
حبيب اهلل حسيني، بخشدار مركزي ابركوه با اشاره به اينكه همزمان 
با چهارمين روز دهه فجر، جش��نواره توانمندي ه��اي بانوان همراه با 
توليد غذاهاي سنتي و صنايع دستي همراه با عرضه محصوالت دامي 
و كشاورزي مناطق جنوب و ش��رق بخش مركزي ابركوه در روستاي 
شمس آباد گشايش يافته است، گفت: جش��نواره يادشده با همكاري 
دهياري ها و شوراهاي اس��المي روستاهاي ش��مس آباد، رئيس آباد، 
فيض آباد، عزيزآباد، ُمدوئيه، كلپه و َشهرسب برپا شده است. وي افزود: 
هدف از اين كار ترويج فرهنگ استفاده از غذاهاي سالم به  ويژه گياهي، 
خانگي و كمك به مشاغل خانگي و نشاط اجتماعي است كه جشنواره 
نقش تأثيرگذاري در سالمتي و همچنين در بحث اقتصاد مقاومتي كه 
كمك  حال خانواده هاس��ت، دارد. حسيني همچنين اظهار اميدواري 
كرد با توجه ب��ه توانمندي هايي كه در بانوان روس��تاهاي اين بخش 
وجود دارد، بستر مناس��بي براي توزيع و فروش صنايع  دستي ابركوه 
كه از تنوع خاصي هم برخوردار است در آستانه سال نو به مسافران و 
گردشگران عرضه شود. بخشدار مركزي ابركوه با اشاره به اينكه شهر 
ابركوه يكي از 14 شهر نمونه گردش��گري ايران است، ادامه داد: اين 
شهرستان افزون بر 400 اثر تاريخي و طبيعي شناخته شده دارد كه 
بيشتر آثار شهرستان در حوزه بخش مركزي قرار دارد كه تاكنون 143 

اثر آن در فهرست آثار ملي ثبت شده است. 

سيداحمد هاشمي اشكا

  خراسانجنوبي: عمليات اجرايي گازرساني به سه روستا در شهرستان 
سرايان همزمان با چهارمين روز دهه فجر با حضور استاندار خراسان جنوبي 
آغاز شد. مديرعامل شركت گاز خراسان جنوبي گفت: اين پروژه با تأمين 50 
ميليارد ريال از محل اعتبارات شركت ملي گاز و احداث 50 كيلومتر شبكه 
تغذيه و توزيع و نصب 155 انشعاب، اجرا مي شود. محمود هاشمي افزود: با 
اجراي اين پروژه 172 خانوار ساكن در روستاهاي چاه طالب، چاه پنيري و 

چاه تريخي شهرستان سرايان از نعمت گاز برخوردار مي شوند. 
  كهگيلويهوبويراحمد: مديركل دامپزشكي كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: مرحله دوم طرح واكسيناسيون طيور بومي همزمان با دهه مبارك 
فجر در مناطق مختلف روستايي اين استان به صورت رايگان آغاز شد. عبداهلل 
بهمنش افزود: پيش بيني مي شود در اين طرح يك ميليون 200 هزار قطعه 
طيور بومي عليه بيماري نيوكاسل واكسينه شود. همچنين اجراي اين طرح 
عالوه بر كمك به اقتصاد خانواده هاي روستايي، مراغداري هاي صنعتي را نيز 
در مقابله با انواع بيماري محافظت خواهد كرد. اين واكسيناسيون با هدف 
افزايش سطح ايمني طيور بومي عليه اين بيماري و در نهايت قطع چرخه 

تكثير ويروس و انتقال به طيور صنعتي انجام شده است. 
  همدان: مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان همدان از بهره مندي 99 و 
9 دهم درصد خانوار هاي شهري و روس��تاي استان همدان از نعمت گاز 
طبيعي خبر داد و گفت: همه هزار و 5۸ شهر و روستاي باالي 20 خانوار 
و 1۸ شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي استان همدان گازدار است. عبداهلل 
فياض افزود: در دهه فجر 64 طرح گازرساني با بيش از 7 ميليارد و 500 
ميليون تومان هزينه از جمله گازرساني به شش روستا با 130 خانوار به 
بهره برداري مي رسد و عمليات اجرايي 9۸ طرح گازرساني با 13 ميليارد 

تومان اعتبار آغاز مي شود. 
  مركزي: مديركل كميته امداد اس��تان مرك��زي، از افتتاح 25 مركز 
نيكوكاري در اس��تان مركزي به مناس��بت ايام اهلل فجر خب��ر داد. قنبر 
موس��ي نژاد با اش��اره به اينكه با آغاز فعاليت اين 25 مركز نيكوكاري در 
مجموع 99 مركز نيكوكاري در سطح استان فعال هستند، گفت: مراكز 
نيكوكاري خط مقدم انجام امور، خير و رس��يدگي به فق��را و نيازمندان 
هس��تند. از همين رو كميته امداد با هدف واگذاري امور خيريه به عموم 
مردم، تسريع در رسيدگي به امور فقرا، بهره گيري از ظرفيت هاي موجود 
در درون محله ها، تنوع بخشي به فعاليت ها و خدمات قابل ارائه به فقرا و 

نيازمندان اقدام به راه اندازي مراكز نيكوكاري كرده است. 
  كردستان: مديركل بنياد مسكن كردستان گفت: در گراميداشت دهه 
مبارك فجر هشت طرح هادي در روستاهاي استان با 45 ميليارد ريال اعتبار 
به بهره برداري مي رسد. رضا قادري افزود: اين روستاها شامل روستاي قار 
سنندج، زرين جوب كامياران، حسن خان قروه، چشمه آدينه بيجار، كوالن 
مريوان، نساره علياي ديواندره، كاكه سيناب سقز و ناصر آباد دهگالن است. 
وي با بيان اينكه امسال در اين استان 127 طرح هادي روستايي با 520 
ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده در حال اجراست ادامه داد: هم اكنون 
در 51۸ روستاي استان حداقل فاز اول طرح هادي اجرا شده كه 75 درصد 

جمعيت مشمول طرح در روستاهاي كردستان را شامل مي شود.

معاونهماهنگي    كرمان
ام�وراقتصادي
اس�تانداركرمانبابياناينكهيكيازاهداف
استانكرمانايجاد2هزارواحدتوليدكننده
برقخانگياس�تگف�ت:اف�رادميتوانندبا
سرمايهايدرحدود5۰تا1۰۰ميليونبهازاي
هر5واحدكيلواتانرژيخورشيديحدوداً
ماهيبيني�كميلي�ونو2۰۰ه�زارتايك
ميليونو۳۰۰هزارتومانبهازايفروشبرق
بهوزارتنيرو،درآمدماهانهداش�تهباشند.
محمدعلي دهقان معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استاندار كرمان به وجود بيش از 300 روز آفتابي 
در استان كرمان اشاره كرد و گفت: يكي از اهداف 
ما ايجاد 2 هزار واح��د توليدكننده برق خانگي 
است، موضوعي كه مي تواند عالوه بر تأمين برق 

مورد نياز به ايجاد درآمد براي افراد كمك كند.

وي به بحث انرژي هاي نو و تجديدپذير در استان 
كرمان نيز اش��اره كرد و گفت: استان كرمان در 
بخش انرژي خورشيدي استحصال شده در بخش 

واحدهاي كوچك خانگي، ه��م اكنون رتبه اول 
كشور را به خود اختصاص داده است به طوري كه 
نزديك به 700 واحد كوچك توليد كننده برق 

خانگي در استان كرمان داريم كه اين واحدها در 
استان آفتابي همچون كرمان در ماه يك ميليون 

و 200 هزار تومان درآمد دارند. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كرمان 
به استفاده از تسهيالت تبصره 1۸ قانون بودجه 
در اس��تان كرمان اش��اره كرد و گفت: طبق اين 
قانون مي توان، تسهيالت خوبي را براي افراد در 
بخش گلخانه ها به ويژه گلخانه هاي هيدورپونيك 
و صنعت در مناطق كمتر برخوردار با سود 9 تا 10 
درصدي و در مناطق برخوردار تسهيالت با سود 
14 درصد اعطا كنيم.  دهقان افزود در اين راستا 
يك هزار ميليارد تومان اعتبار تبصره 1۸ قانون 
بودجه به اس��تان كرمان اختصاص داده شده كه 
تاكنون 500 ميليارد تومان به بانك هاي استان 
واريز شده كه متأسفانه سرمايه گذاران كمي از اين 

تسهيالت در استان كرمان استفاده كرده اند. 

2هزارنيروگاهخورشيديخانگيدركرمانساختهميشود

الحاق ۳ آمبوالنس دريايي به ناوگان درماني هرمزگان 
باحضوروزير    هرمزگان
بهداش���ت،
درمانوآموزشپزش�كيصبحديروزسه
دس�تگاهآمبوالنسدرياييدربندرشهيد
رجاييبهن�اوگاندرمانيدانش�گاهعلوم

پزشكيهرمزگانملحقشد.
دكتر حسين فرش��يدي رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي اس��تان هرمزگان گفت: سه دستگاه 
آمبوالن��س دريايي ب��ا اعتباري بال��غ  بر 50 

ميليارد ريال صبح ديروز به ناوگان درماني و امدادي دانش��گاه علوم پزشكي هرمزگان ملحق شد.  
وي با بيان اينكه با توجه به اهميت اورژانس دريايي و نياز دانش��گاه به آمبوالنس هاي مجهز جهت 
ارائه خدمات اورژانسي به بيماران در جزاير خليج فارس سه دستگاه آمبوالنس دريايي نيز ديروز به 
آب انداخته شد. وی افزود: آمبوالنس دريايي براي بخش درمان استان امري حياتي است و امروز با 

حضور مقام عالي وزارت تحويل بخش درمان استان شد.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان با اشاره به اينكه اين شناورها قابليت حركت در شرايط 
بحراني دريا را نيز دارد، ادامه داد: اين شناورها )آمبوالنس هاي دريايي( مجهز به ICU و تجهيزات 
كامل بيمارستاني هستند كه در شرايط آب و هوايي نامناسب هم انتقال بيمار به مركز استان را در 

كوتاه ترين زمان امكانپذير خواهد كرد و مي تواند پذيراي 10 نفر باشد. 

آغاز اكران ۱۹ فيلم جشنواره فجر در خراسان شمالي
همزمانبادهه    خراسان شمالي
مب�اركفج�ر
اك�ران1۹فيل�ممنتخبس�يوهش�تمين
جشنوارهبينالملليفيلمفجرهمزمانباتهران
دردوس�ينمايخراسانش�ماليآغازش�د.
حس��ين فرخنده مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي خراسان شمالي با اشاره به آغاز اكران 
19 فيلم جش��نواره فجر در اين استان گفت: 
بر اين اساس 14 فيلم سينمايي و پنج عنوان 

فيلم كودك و نوجوان بخش سيمرغ پروانه ها تا 21 بهمن ماه در دو سينماي عميق و گلشن بجنورد 
به نمايش درمي آيد.  وي افزود: »من مي ترسم« به كارگرداني بهنام بهزادي، »آتاباي« به كارگرداني 
نيكي كريمي، »آن شب 12+« به كارگرداني كوروش آهاري، »تومان« به كارگرداني مرتضي فرشباف، 
»خوب، بد، جلف 2 و ارتش س��ري« به كارگرداني پيمان قاسمخاني، »دشمنان« به كارگرداني علي 
درخش��نده و »روزبلوا« به كارگرداني بهروز شعيبي در فهرست فيلم هاي اين جش��نواره قرار دارد.  
فرخنده، همچنين از اكران فيلم هاي »كشتارگاه« »سه كام حبس 12+«، »قصيده گاوسفيد« ، »روز 

صفر« ، »لباس شخصي« ، »مغزاستخوان« و »دوزيست« در اين سينماها خبر داد. 

  آموزش  و پرورش انديكا پايلوت طرح محروميت  زدايي  
مديركلامور     خوزستان
و اجتماع�ي
فرهنگياستانداريخوزستانبااشارهبه
محروميتشهرس�تانانديكاومشكالت
آموزشوپرورشآن،ازانتخاباينمنطقه
بهعنوانپايلوتطرحوزارتكش�وربراي

محروميتزداييخبرداد.
محمدص��ادق كريمي كي��ا مدي��ركل ام��ور 
اجتماعي و فرهنگي استانداري خوزستان با 

اشاره به اين مهم كه آموزش وپرورش انديكا پايلوت طرح وزارت كشور براي محروميت زدايي شد، 
گفت: به دليل پراكندگي جمعيت، تأمين زيرساخت ها كار بسيار سختي است، اما در حوزه اعتبارات 
بخش اجتماعي كمك هاي خوبي مي توان در نظر گرفت.  وي تصريح كرد: بايد مصوبه اي تهيه شود 
تا از مصوبات اجتماعي براي انديكا هزينه كنيم. زيبنده نيست در برخي نقاط از نظر محيطي در فشار 
و كمبود باشيم و به اين موضوع رسيدگي و مشكالت رفع نشود.  وي عنوان كرد: بخشي از نيازهاي 
مدارس انديكا تعميرات و تأمين وسايل ورزشي است كه از محل اعتبارات ورزشي تأمين مي شود.  
كريمی كيا گفت: در بحث توسعه انديكا كارهاي فوق العاده اي انجام مي شود و برنامه هايي مثل روز 
انديكا تا هفته فرهنگي و هنري انديكا در نظر گرفته  شده تا از ميزان محروميت اين شهرستان كاسته 

شود كه به اعتقاد من مي تواند نتايج مطلوبي داشته باشد. 

افتتاح ۳02 پروژه عمراني همزمان با دهه فجر در اردبيل  
رئيسسازمان    اردبيل
و مديري�ت
برنامهريزياستاناردبيلگفت:همزمانبا
اياماهللدههفجر۳۰2پ�روژهدرجايجاي

استاناردبيلافتتاحميشود.
داود شايقي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان اردبيل، اظهار كرد: 302 پروژه عمراني در 
دهه فجر به بهره برداري خواهند رسيد و عالوه بر 
آن عمليات اجرايي 12 پروژه نيز آغاز خواهد شد.  
وي مهم ترين اين پروژه ها را ريل گذاري راه آهن اردبيل به طول ۸0 كيلومتر اعالم و خاطرنشان كرد: با 
حضور وزير راه و شهرسازي عمليات اجرايي اين پروژه آغاز خواهد شد و در كنار آن چهارخطه محور گرمي 
– بيله سوار نيز شروع خواهد شد.  رئيس سازمان مديريت و برنامه  ريزي استان اردبيل افزود: آبرساني به 
روستاها، توسعه راه هاي روستايي و شرياني، طرح هاي زيربنايي در بخش كشاورزي، گردشگري و صنعت و 
همچنين پروژه هاي عمراني تأثيرگذار در استان به ميمنت ايام اهلل دهه فجر افتتاح خواهد شد تا زمينه براي 
جلب رضايت مردم در سايه عملياتي شدن اين پروژه ها فراهم  آيد.  شايقي ادامه داد: محور اردبيل – سرچم 

در قانون بودجه از رديف اعتباري برخوردار است و اين پروژه با سرعت بيشتري عملياتي خواهد شد. 

 جنگل كاري ۵۷ هزار هكتار 
از عرصه هاي منابع طبيعي غرب مازندران 
ازابت�دايانق�البش�كوهمند    مازندران
اسالميتاس�الگذشتهحدود
5۷هزارهكت�ارازعرصهه�ايمنابعطبيعيغرباس�تان

مازندرانجنگلكاريواحياشدهاست.
رحمت عليزاده جيركل معاون امور جنگل اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري مازندران- نوشهر با اشاره به جنگل كاري 57 هزار هكتار 
از عرصه هاي حوزه منابع طبيعي غرب مازندران گفت: پيش از انقالب 
سطح عرصه هاي جنگل كاري ش��ده حوزه اين اداره كل حدود 10 
هزار هكتار بر آورد مي شد.  وي با اشاره به اينكه امسال 600 هكتار از 
عرصه هاي منابع ملي احيا و جنگل كاري مي شود، افزود: براي اجراي 
اين طرح 70 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شد.  عليزاده جيركل 
تصريح كرد: در اجراي نهضت نهالكاري كه با شعار »نهالكاري همگاني 
براي ايراني سرسبز« از 14 آذر ماه گذش��ته آغاز شد و 60 هكتار از 

عرصه هاي منابع ملي و ساير محوطه ها نهالكاري شده است.

تجهيز ۳ هزار هكتار از اراضي 
خراسان جنوبي به آبياري نوين

۳هزارو2۷1هكت�ارازاراضي    خراسان جنوبي
كشاورزيخراس�انجنوبيدر
س�الجاريبهس�امانههايآبيارينوينمجهزش�دهواين
سامانههادرسطح۹هزارو۸2۰هكتارنيزدردستاجراست.
محمدحس��ن غالمي مدير آب و خاك و امور فني و مهندس��ي 
سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي با اشاره به اجراي 3 هزار 
و 271 هكتار آبياري نوين در اين استان گفت: در حال حاضر طرح 
مطالعاتي 20 هزار هكتار ديگر نيز انجام ش��ده است.  وي افزود: 
پرداخت كمك بالعوض دولت به كش��اورزان استان براي اجراي 
آبياري نوين 34 درصد افزايش يافت.  مدير آب و خاك و امور فني 
و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي خراس��ان جنوبي ادامه داد: 
تاكنون براي اجراي آبياري تحت فشار 13 ميليون تومان كمك 
بالعوض به كشاورزان پرداخت مي شد كه اين رقم به 17 ميليون و 

500 هزار تومان افزايش يافته است.

بهره برداري از 2۵ پروژه آبرساني 
روستايي در استان مركزي 

مديرعاملشركتآبوفاضالب    مركزي
روستايياس�تانمركزيگفت:
25پروژهآبرسانيدرروستاهايايناستانتاپاياندههفجر
ميگي�رد. ق�رار بهرهب�رداري م�ورد س�الجاري
يوسف عرفاني نسب مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب روستايي 
استان مركزي بيان كرد: براي ايجاد 25 پروژه آبرساني روستايي در 
مجموع اعتباري بالغ بر 300 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.  
وي افزود: اين پروژه هاي آبرساني روستايي در 9 شهرستان استان 
مركزي اجرا شده است و با بهره برداري از آنها بسياري از ساكنان 
روس��تاها از مزاياي اين طرح ها بهره مند مي ش��وند.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب روستايي استان مركزي خاطر نشان كرد: با 
اجراي پروژه هاي آبرساني روستايي سال جاري در استان مركزي، 
49 روستا در شهرستان هاي مختلف با مجموع جمعيت بالغ بر 13 

هزار و 350 نفر از نعمت آب سالم برخوردار شدند. 

غربالگري 6 هزار مسافر از نظر كرونا ويروس 
در پايانه مرزي ميرجاوه

 خيران اصفهان ۳۰ ميليارد تومان
 به سيل زدگان سيستان و بلوچستان كمك كردند

ازابتدايشيوع جدي�د   سيستان وبلوچستان ن�وع
ويروسكرونادرجنوبشرقآسياغربالگرياز
بيشاز۶هزارمس�افرايرانيوغيرايرانيپايانه
مرزيميرجاوهواقعدرنقطهصفرمرزيباكشور
پاكس�تانش�روعش�دهوهمچنانادامهدارد.
دكتر سيدمحمد هاشمي شهري رئيس دانشگاه 
علوم پزش��كي زاهدان گفت: تيم هاي بهداشتي 
مستقر در پايانه مرزي ميرجاوه، از ابتداي بهمن 
ماه س��ال جاري تاكن��ون بيش از 6 ه��زار 500 
مسافر ورودي را در بدو ورود به خاك جمهوري 
اسالمي ايران براساس نظام مراقبت سندرميك 
بيماري ها و مقررات بهداش��ت بين الملل مورد 
غربالگري قرار داده اند.  وي اف��زود: تمامي افراد 
در بدو ورود عالوه بر واكسيناسيون خوراكي فلج 
اطفال مورد معاينه ق��رار گرفته و دماي بدن آنها 
توسط تب سنج هاي ليزري اندازه گيري مي شود.   
رئيس شبكه بهداشت درمان ميرجاوه هم گفت: 
خدمات آموزش بهداش��ت با تأكي��د بر معرفي 

عالئم و نشانه هاي بيماري و راه هاي پيشگيري و 
همچنين شيوه رعايت بهداشت تنفسي، فردي و 
شست وشوي دست نيز به مراجع كنندگان به اين 
پايانه ارائه مي شود.  به گفته دكتر مصطفي احمدي 
مقدم عالوه بر آموزش هاي همگاني، آموزش هاي 
تخصصي الزم براي شناخت عالئم و نشانه ها، نحوه 
صحيح غربالگري، بيماريابي، ارجاع و بيماريابي 
بيمارهاي تنفسي با تأكيد بر كرونا ويروس نه تنها 
براي تمامي س��طوح خدماتي بهداشت و درمان 
از قبيل پزش��ك و كارشناس��ان بهداشتي انجام 
شده اس��ت بلكه كاركنان ساير نهادهاي مستقر 
در پايانه مرزي مانند نيروي انتظامي، پايانه ها و 
گمركات نيز با اصول اوليه برخورد با اين بيماري 
آشنا شده اند.  وي با اشاره به گندزدايي مسيرهاي 
تردد مسافران و سالن ها و ساختمان پايانه مرزي 
ميرجاوه تصريح كرد: تجهيزات و لوازم مصرفي 
مورد نياز براي گندزدايي براساس استانداردهاي 
مراقبت بهداشت مرزي و واحد سالمت محيط و 

كار وزارت بهداشت فراهم شده است. 

خيراناصفهان    اصفهان
عالوهبرارسال
41تريل�يوكامي�وناجن�اسوكمكهاي
مردميب�اهزين�ه۳۰ميلياردتوم�انبراي
سيلزدگانسيستان،تحويلهزاررأسدام
س�بكب�هارزش2/5ميلياردتوم�انبراي
اش�تغالپايدارروس�تاييانراتعهدكردند.
منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران 
استانداري اصفهان با اشاره به كمك 30 ميلياردي 
مردم اصفهان، تعهد تحويل هزار رأس دام سبك 
به ارزش2/5 ميليارد تومان براي اشتغال پايدار 
روس��تاييان گفت: پس از وقوع حادثه سيل در 
سيس��تان و بلوچستان، س��تاد مديريت بحران 
اصفهان با حضور اعضاء تشكيل شد و نيازسنجي 
صورت گرفت تا برآورد كنيم در هر نقطه از استان 
سيستان و بلوچستان به چه كمك هايي نياز است.  
وي افزود: 20 نفر از نيروهاي امداد و نجات سيل 
شهرداري اصفهان، به همراه تيم هاي غواصي با 
پايه و تجهيزات و بيش از 15 دستگاه ماشين آالت 

اعم از ماشين هاي سبك و سنگين و تجهيزات 
امداد و س��يل به سيستان و بلوچس��تان اعزام 
شده و اقدام به امدادرساني و توزيع مواد غذايي 
كردند.  مدي��ركل مديريت بحران اس��تانداري 
اصفهان ادامه داد: دو تيم از بسيج جامعه پزشكي 
و مؤسس��ه امدادي )منجي( كه يك س��ازمان 
مردم نهاد اس��ت با يك كاميون دارو، پزش��ك، 
پرستار و تيم هاي بهداشتي و درماني به منطقه 
سيستان و بلوچستان اعزام شدند.  شيشه فروش 
با اشاره به اينكه 10 دس��تگاه خودرو كمك دار 
مربوط به تيم هاي نجات مستقر در منطقه، اقالم 
غذايي را بين آسيب ديدگان سيل توزيع كردند، 
گفت: به منظور س��اماندهي كمك ه��ا به مردم 
سيل زده سيستان و بلوچستان جلسه اي نيز با 
خيران اصفهان داشتيم.  مديركل مديريت بحران 
استانداري اصفهان خاطرنش��ان كرد: اجناسي 
مانند پتو، لباس، لوازم گرمايش��ي و شوينده از 
ديگر كمك هايي بود ك��ه از اصفهان به مناطق 

سيل زده فرستاده شد. 



روز گذش�ته دو خب�ر خ�وش ب�راي واحدهاي 
توليدي منتش�ر ش�د. يكي آغاز ط�رح »گام« 
ك�ه ۵۰ ه�زار ميلي�ارد توم�ان در مرحل�ه اول 
ب�راي تأمي�ن س�رمايه در گ�ردش واحده�اي 
تولي�دي اختص�اص مي يابد و ديگري تس�هيل 
بازپرداخ�ت وام ه�اي تولي�د ك�ه ب�ه زودي در 
ش�وراي پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد. 
همزمان با بروز تحريم ها در دو س��ال اخير، بخش 
توليد و صنعت به ويژه صنايع كوچك و متوس��ط با 
افزايش هزينه هاي توليد روبه رو و براي تأمين سرمايه 
در گردش با مش��كالت فراواني مواجه شدند. از اين 
رو شوراي پول و اعتبار تسهيل بازپرداخت وام هاي 
توليد را در دستور كار خود قرار داد و بانك مركزي 
نيز با راه اندازي طرح گام تأمين بخشي از سرمايه در 

گردش واحد هاي توليدي را برعهده گرفت. 
روز گذشته رئيس كل بانك مركزي در مراسم آغاز 
عمليات اجرايي ص��دور اوراق »گام« در بانك ملي 
گفت: »بانك مركزي در كنار كنترل تورم قصد رونق 
توليد و حمايت از بخش غيرنفتي اقتصاد  را دارد و 
امروز هم با همين هدف از عمليات اجرايي طرحي 
رونمايي مي كنيم كه هدف آن تأمين س��رمايه در 

گردش واحدهاي توليدي است.« 
عبدالناصر همتي اظهار داش��ت: »چهار بانك مهم 
ملي، ملت، تج��ارت و صادرات از قب��ل تمهيداتي 
پيش بيني و در زمينه ال سي ريالي كارهاي خوبي 
كردند كه با اين اب��زار جديد گام جدي��دي در اين 

زمينه بردارند.« 
  تأمين مالي توليد با كارمزد ۲درصد

رئيس كل بانك مركزي در حاش��يه مراس��م آغاز 
عمليات اجرايي طرح »گام« ك��ه با حضور مديران 
عامل بانك ها برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: 
»واحدهايي از اين طرح استفاده خواهند كرد كه نياز 
به تأمين مواد اوليه دارند و مي توانند از توليدكنندگان 
ديگر اين مواد را خريداري كرده و مورد استفاده قرار 
دهند. اين در شرايطي است كه شوراي پول و اعتبار 
اين طرح را مصوب كرده و در مرحله اول نيز قرار بر 
آن است كه ۵۰ هزار ميليارد تومان تأمين مالي براي 

بخش توليد در نظر گرفته شد.« 
عبدالناصر همتي افزود: »ابت��دا ۶۰۰ ميليارد ريال 
تأمين اعتبار در اين طرح ص��ورت خواهد گرفت و 
در روزهاي آينده نيز كار با ش��تاب بيش��تري ادامه 

خواهد يافت.« 
وی در بخش ديگري از سخنان خود گفت: »با توجه 
به تأكيد مق��ام معظم رهبري مبني ب��ر اينكه بايد 
اقتصاد كشور را بدون تكيه بر منابع نفتي اداره كرد، 
اين طرح يكي از طرح هاي مهمي است كه در آينده 
حتماً همگان قضاوت خواهند كرد كه اين طرح يك 

گام مهم و مولد در جهت راهگشايي توليد است.« 
عبدالناصر همتي با بيان اينكه هر بانكي با توجه به 
توانمندي خود مي تواند در طرح »گام« مش��اركت 
كند، افزود: »بانك مركزي تنها به بانك هايي اجازه 
ورود به اجراي »گام« را خواهد داد كه بداند كه بانك 
توانايي اجراي اين ط��رح را دارد؛ چراكه به هر حال 
نظام بانكي نيز بايد اجراي اين طرح را ضمانت كند 
و اگر قرار است بعد از گذشت چند ماه اجراي آن با 
مشكل مواجه شود، به طور قطع به كل طرح آسيب 

وارد خواهد شد.« 

رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: »ما اصرار داشتيم 
كه اجراي اين طرح بايد در دهه فجر آغاز شود كه به 
همين دليل با چهار بانك اجراي آن را آغاز كرديم، 
اين در شرايطي اس��ت كه به مرور با اعالم آمادگي 
بانك ها كار را پيش خواهيم برد؛ چراكه معتقديم در 
سالي كه مقام معظم رهبري آن را به نام رونق توليد 
ناميده اند، بخشي از اهداف طرح بايد در همان سال 

عملياتي شود.« 
همتي در پاس��خ به پرسش��ي مبني بر اينكه ستاد 
تس��هيل و رفع موانع توليد اعالم كرده كه اگر يك 
واحد توليدي ۵ درص��د بدهي خود را بپ��ردازد، از 
س��رفصل بدهكاران غيرجاري خارج خواهد ش��د، 
گفت: »اين موضوع در ستاد تسهيل مصوب شده و 
در ستاد اقتصادي دولت نيز مورد طرح قرار گرفته 
است؛ به اين معنا كه مطابق ماده ۶۲ قانون رفع موانع 
توليد به بانك مركزي يكسري اختيارات داده شده 
و ستادهاي تسهيل اس��تاني نيز يك بخش ديگر از 
تصميم گيري را به عهده دارند، اما آنچه مصوب شده 
آن است كه بر اساس قانون، ستاد تسهيل استان ها 
مجاز هستند با توليدكنندگان و بانك ها توافق كرده 

و اگر بانكي اين توافق را قبول نداش��ته باشد كار به 
هيئت خبرگان كه منصوب رئيس كل بانك مركزي 

هستند، واگذار خواهد شد.« 
وي اف��زود: »پيش بيني ما اين اس��ت ك��ه در اكثر 
استان ها، كار منجر به رفع مشكالت توليدكنندگان 
شود و نظر اين خبرگان فصل الخطاب خواهد بود. به 
اين ترتيب مش��كل واحدهاي توليدي حل خواهد 

شد.« 
رئيس كل بانك مركزي در پاس��خ به پرسش��ي در 
خصوص نرخ سود اين تسهيالت خاطر نشان كرد: 
»سود در نظر گرفته شده براي اين تسهيالت باالتر 
از نرخ مصوب اعالمي از سوي بانك مركزي نخواهد 

بود.« 
وي در خصوص تضامين مورد نياز براي دريافت 
اين تس��هيالت گفت: »تضامين��ي از واحدهاي 
توليدي دريافت مي ش��ود و بر اس��اس اعتباري 
كه هر توليدكننده نزد بانك دارد، ممكن اس��ت 
تضامين مختلف باشد.«  همتي ادامه داد: »به هر 
حال تا آخر يك سال تسويه بايد صورت گيرد، اما 
چنانچه در وسط سال فرد تسهيالت گيرنده قصد 
داشته اين گواهي را به فروش برساند، به طور قطع 
اين امكان براي وي وجود دارد و حتي مي تواند در 
ازاي گواهي از توليدكننده ديگري كاال خريداري 
كند. حتي با گذشت يك ماه نيز دريافت كننده 
گواهي مي تواند آن را در بازار س��رمايه به فروش 

برساند.« 
  تسهيل بازپرداخت وام هاي توليد

همچنين مصوبه ستاد تسهيل در خصوص پرداخت 
۵درصد اصل و سود بدهي و يكسال تنفس و تقسيط 
حداكثر پنج ساله بقيه بدهي واحد توليدي به بانك، 

دردستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.
ميثم زالي دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد گفت: 
»نگاه بانك مركزي و دولت به اين مصوبه براي حل 
مش��كل واحد هاي توليدي و بانك ها مثبت است و 
با تصويب و ابالغ اين مصوبه ه��م واحد هاي توليد 
بدهكار س��ود مي برند و هم بانك ه��ا مي توانند به 

مطالباتشان برسند.« 
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 تأمين سرمايه  در گردش توليد 
با آغاز طرح »گام«

تسهيل بازپرداخت وام هاي توليد روي ميز شوراي پول و اعتبار

  گزارش  یک

آغاز به كار سامانه پيام رسان بخش كشاورزي 
در بهار ۹۹

س�امانه پيام رس�ان بخ�ش كش�اورزي در س�ه ماه�ه ابتداي�ي 
س�ال ۹۹ در س�ازمان تحقيق�ات، آم�وزش و ترويج كش�اورزي 
راه اندازي مي ش�ود؛  اين س�امانه به كش�اورزان كمك مي كند تا 
كشت مورد نظر خود را بر اس�اس داده هاي موجود انتخاب كنند. 
به گزارش تسنيم، رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي 
در نشست خبري با تأكيد بر نياز بخش كشاورزي به ارقام متنوع گفت: 
كل ارقامي كه سازمان تحقيقات تا س��ال 9۲ هزينه كرده بود 11 رقم 

است كه اين تعداد امروز به ۶1 رقم رسيده و شش برابر شده است. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي ادامه داد: س��ازمان تحقيقات، آموزش و 
ترويج كشاورزي ۲۰۰ يافته پژوهش��ي را در هر سال معرفي مي كند 
تا از اين نقاط براي توليد اس��تفاده شود. همچنين ۵۰ قرار دانش فني 
با بخش خصوصي در س��ال منعقد مي ش��ود. ۵۰ ق��رار دانش فني در 
س��ال با بخش خصوصي منعقد مي ش��ود كه اين امر منجر شده رشد 
شركت هاي دانش بنيان سه برابر شود. خابازي تأكيد كرد كه در حال 
حاضر 8۰ شركت توسط سازمان مؤسسه تحقيقات، آموزش و ترويج 
كشاورزي راه اندازي شده و 73۰ شركت با حمايت اين سازمان ايجاد 
شده است. معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به توليدات محصوالت 
فناوري س��ازمان تحقيقات، توس��عه محصوالت فناورانه اين سازمان 
گفت: 9۵ درصد از واكسن دامي، ۲۵ درصد واكسن طيور و 8۵ درصد 
واكسن هاي انساني توسط اين بخش در كشور توليد مي شود. حجم اين 
توليدات در مقايسه با سال 9۵، 4۵ درصد رشد داشته و در فاصله زماني 
9۲ تا 97، 1۶۰ ميليون دز واكسن انساني در شرايط تحريم توليد شده 
است. وي در ارتباط با طرح توليد علوفه از محل منابع داخلي گفت: اين 
طرح در حال حاضر به معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي رفته است 
و محصوالتي مانند چغندر قند، خارش��تر و ديگر محصوالت به عنوان 

علوفه براي بخش دامپروري مورد استفاده قرار گيرد. 
   تغيير فرموالس�يون گندم براي جايگزيني كنجاله سويا و 

دانه ذرت
رئيس مؤسسه تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ادامه داد: عالوه 
بر خارشتر و چغندر علوفه اي محصوالت ديگري نيز مورد توجه است، 
به طوري كه مي توان با تغيير فورموالسيون گندم ساالنه از ورود يك و 

نيم تن ذرت و كنجاله سويا جلوگيري كرد. 
خابازی افزود: كشاورزان اما بر اساس قيمت محصول و در واقع اقتصاد 
كش��اورزي نوع كش��ت را انتخاب مي كنند؛ نرخ خريد تضميني پايين  
باعث مي شود كه كش��اورزان توليدات خود را به س��مت توليد بيشتر 
گوجه فرنگي و سيب زميني ببرند كه قيمت باالتري در بازار دارند و اين 
امر منجر به بر هم خوردن روند عرضه و تقاضا خواهد ش��د. وی با بيان 
اينكه سيستم يكپارچه اطالعات كشت در دستور كار قرار گرفته است، 
گفت: بر اين اساس سامانه پيام رسان بخش كشاورزي توسط سازمان 
تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي آماده ش��ده اس��ت كه اين امر 
اطالعات دقيق تري به كشاورزان براي انتخاب نوع محصول ارائه مي دهد. 
اين مقام مسئول گفت: سطح زيركشت مناطق مختلف كشور بر اساس 
تصاوير ماهواره اي به سيستم يكپارچه اطالعات يا همان رصدخانه بخش 
كشاورزي ارائه مي دهد قابل ارزيابي است و مي تواند اعالم كند كه چه 
محصوالتي در چه مناطقي كاشته ش��ده است و در نتيجه چقدر توليد 
انجام مي شود. نتايج اين امر توسط پيامرسان سيستم يكپارچه اطالعات 

و دانش بخش كشاورزي در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد. 
وي گفت: در س��ه ماهه ابتدايي س��ال 99 س��امانه پيامرسان بخش 
كشاورزي فعاليت خود را آغاز مي كند كه در فاز اول آن ميزان توليد كل 

محصوالت كشاورزي در كل كشور اعالم خواهد شد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين

هان ر  هر در  انا  م ار  ن اي  ل  د ا زيرسا  ار به پرو  ا  ن

(WIM)

AVL

 QR SDI

شهاب الدين قيومی| مهر



 ديروز در مراسم 
سعيد احمدیان

    گزارش
تجليــــل از 
پيشكسوتان كه 
به همت كميته ملي المپيك و موزه ملي ورزش 
برگـزار شـد از محمدرضـا يزداني خـرم، 
محمدرضا طالقاني و حميد سوريان تقدير و از 

تنديس هايشان رونمايي شد.
جمع ش��ان جمع بود، پس از س��ال ها گويا چند 
وقتي است دوباره بهانه های دورهمی  شان بيشتر 
شده و متوليان جديد ورزش می خواهند قهرمانان 
موسپيد کرده را روي چشم ش��ان بگذارند. گويا 
تصميم گرفته اند تا آنها را ب��ا آن کوله باري که از 
تجربه و خاطره دارند از کنج خانه هايش��ان بلند 
کنند و طوري که شايس��ته افتخاراتش��ان است 
دست شان را ببوسند و بگويند به يادشان هستند، 
به ياد تمام آن عرق ها، س��ختي ها و کمبودهايي 
که براي رفتن روي س��کو و بلند ک��ردن پرچم 
کشورمان کشيده اند. س��ال ها بود در ورزش کم 
پيش می آمد که اين چنين پش��ت  خميده های 
ورزش که موی ش��ان را نه در آس��ياب که روي 
تشک ها، پيست ها، تخته ها، چمن و سالن ها سفيد 
کرده اند و مدال جهاني، المپيک و آسيايي روي 

هم گذاشته اند، گردهم بيايند.
  ديدارهاي مسجدي جايش را به مراسم تجليل داد

بهانه دورهم��ي ديروز پيشکس��وتان ورزش هم 
مراسم س��رود پهلواني بود. مراس��مي که کميته 
ملي المپيک و موزه کميته ملي المپيک ميزبان 
آن بودند و قرار بود عالوه بر نمايش تنديس س��ه 
پيشکسوت از دستخط های جهان پهلوان غالمرضا 
تختي هم رونمايي شود. کارت دعوت هايی براي 
خيلي از پيشکسوتان ارسال شده بود تا ساختمان 
کميته در خيابان س��ئول ش��مالي تهران مقصد 
بسياری از چهره ها و اس��طوره های تاريخ ورزش 
ايران باشد و ديدارها تازه و خاطرات روزگار جواني و 
اوج موسفيدان امروز، جلوي چشم شان قرار بگيرد. 
به هر سوي سالن چشم می انداختيد چهره نامدار 
ورزش کم نمی ديديد، چهره هايی که يک طبقه 
باالتر از سالن برگزاري مراسم، مدال ها و لوح های 
افتخاراتشان در موزه ملي ورزش جمع آوری شده 
تا نسل جديد ورزش بيايد و ببيند که ميراث دار چه 

پهلوانان و قهرماناني هستند.
از ابراهيم جوادي، محمدعلي صنعت کاران، ابراهيم 
سيف پور، رحيم علی آبادی مدال آوران کشتي جهاني 
و المپيک بگيريد تا تيمور غياثي قهرمان پرش ارتفاع 
آس��يا که به پرنده يک کفش معروف بود و سلمان 

حس��ام قهرمان و دارنده مدال برنز پرتاب ديسک 
بازی های آسيايي 1974 تهران. جوان ترها هم بودند 
مانند بهداد سليمي که پس از خداحافظي از ورزش 
قهرماني گويا مسير مديريتي و مربيگري را می خواهد 
کنار هم طی کن��د. خيلي های ديگر ه��م بودند تا 
سلمان حس��ام که روزي با پرتاب هايش مدال های 
آس��يايي را به نام ايران ثبت می ک��رد، اعتراف کند 
چنين حمايت هايی را که اين روزها از پيشکسوتان 
می شود، کمتر ديده اس��ت: «در اين 50 تا 60 سال 
اين حمايت ها را نديديم. قبالً در مساجد، امجديه و... 
همديگر را می ديديم، اما االن در مراسم های تجليل 

رودررو و در کنار هم هستيم.»
  2 مدير + يك قهرمان

مراسم پهلواني س��ه مهمان ويژه هم داشت؛ سه 
چهره برجسته ای که س��اخت تنديس هايشان 
بهانه ای ش��ده بود تا دورهمي پيشکس��وتان به 
همت کميته ملي المپيک و م��وزه ملي ورزش 
شکل بگيرد. محمدرضا يزداني خرم، محمدرضا 
طالقاني و حميد سوريان سه چهره ای بودند که 
همراه با تجليل از آنها از تنديس شان هم رونمايي 
شد. يزداني خرم را اهالي کشتي و واليبال شايد 
بهتر از بقيه بشناس��ند، رئيس باس��ابقه ای که 
در دهه های گذش��ته از اواخر دهه 60 تا اواسط 
دهه 80 به عنوان رئيس فدراسيون های کشتي 
و واليبال فعالي��ت کرد و زمان او، اين رش��ته ها 

افتخارآفرينی هايش��ان اوج گرفت. يزداني خرم 
در اين مراسم راز موفقيتش را مشاوره و استفاده 
از تجربه پيشکس��وتان عن��وان ک��رد: «هم در 
فدراسيون کش��تي و هم در فدراسيون واليبال 
يکي از اولين کارهايي که انج��ام دادم دعوت از 
پيشکسوتان آن رش��ته ها بود تا در مسيري که 
براي موفقيت اين رش��ته ها ترسيم کرده بودند، 

همراه باشند و به من کمک کنند.»
محمدرضا طالقاني ديگر چه��ره ای بود که از او 
تقدير ش��د، رئيس باس��ابقه فدراسيون کشتي 
که دوباره پ��س از چند س��ال دوري از مديريت 
ورزش، به عنوان عضو هيئت رئيس��ه به ورزش 
برگش��ته اس��ت. طالقاني که دل پري از برخي 
مسائل دارد، ديروز سفره دلش را جلوي مسئوالن 
کميته ملي المپيک ب��از و از بی توجهی ها گاليه 
کرد: «افتخ��ارات برای ورزش ايران را کش��تی 
کس��ب می کند، اما پولش را فوتب��ال می گيرد. 
آقاي صالحي اميري، تو را به خ��دا ورزش ايران 
را المپيکی ببينيد و داد مرا به همه برسانيد. چرا 
بايد االن پيش خودمان بگوييم چه کنيم تا امثال 
حسن يزدانی بتوانند دوباره طال بگيرند، اگر مدال 
می خواهيم بايد تفکرات ما هم المپيکی باشد.»

حميد س��وريان يا ژنرال هفت س��تاره کش��تي 
ايران ک��ه هفت مدال طالي جهان��ي و المپيک 
را در کارنامه اش دارد هم س��ومين چهره ای بود 

که از او تجليل ش��د. س��وريان در اين مراسم از 
خوشحالی اش براي قرار گرفتن در کنار دو استاد 
بزرگش صحبت کرد: «باعث خوشحالی است که 
نام من در کنار دو استاد بزرگ که زحمات زيادی 
برای ورزش کشور به ويژه من کش��يده اند، قرار 
دارد. بهترين دوره ورزش��ی ام در زمان مديريت 

طالقانی و يزدانی خرم بود.»
  انجام وظيفه ای كه روي زمين مانده بود

ميزبانان هم در اين مراسم از توجه به صندوقچه 
افتخ��ارات ورزش صحب��ت کردن��د، مانند رضا 
صالحي اميري، رئيس کميت��ه ملي المپيک که 
حرف های قابل تأملی زد: «بس��ياری از بزرگان 
ورزش ما دچار بيماری و درگير مشکالت زيادی 
هستند. وظيفه ماست به همه اين عزيزان توجه 
داشته باشيم. نبايد فراموش کنيم که چه کساني 
به گردن ورزش ما حق دارند. بايد اين بزرگان را 
به نسل جديد معرفي کنيم تا از اين عزيزان مرام 
پهلوانی را بياموزند.» حس��ن رنگرز، مدير موزه 
ملي ورزش هم برگزاري چنين مراس��م هايی را 
يک تکليف اخالقي دانست: «پيشکسوتان ورزش 
کشور هويت ورزش ما هس��تند و تجليل از مقام 
شامخ آنها کمترين کاری است که می توانيم انجام 
دهيم. تکليف اخالقی همه ارگان های ورزش است 
تا بابت سال هايی که اين افراد برای ورزش ايران 

زحمت کشيده اند از آنها تقدير کنند.»
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شناسنامه های ورزش در سئول شمالی

فريدون حسن دنيا حيدري

همچنان منتظر المپیکی شدن سهراب بمانید
وضعيت سهراب  مرادي با توجه به       وزنه برداری
مصدوميتش يکي از سؤال های نگران کننده ورزش 
ايران در راه المپيک 2020 است و چنين شرايطي 
سبب شده گمانه زنی ها درباره رسيدن يا نرسيدن 

قهرمان وزنه برداری المپيک ريو به مسابقات توکيو 
باال بگيرد. مرادي که چند ماهي است پس از پشت 
سر گذاشتن دوران نقاهت، تمريناتش را آغاز کرده، 
کار س��ختي براي کس��ب س��هميه توکيو دارد. 
مسئله ای که محس��ن بيرانوند، دبير فدراسيون 
وزنه برداری هم آن را تأييد می کند: «سهراب زير 
نظر کادر فنی و فدراس��يون اس��ت و برنامه های 
درمانی و آماده س��ازی خود را زير نظر پزشکان و 
مربيان پيش می برد. خوشبختانه تا به امروز شرايط 
ايده آل و اميدوارکننده ای را نشان داده، اما با توجه 
به مصدوميت شديدی که داشت، هنوز روی تخته 
محک نخورده است. او مسابقات اخير در قطرکاپ 
و فج��رکاپ را از دس��ت داده، اما در مس��ابقات 
وزنه برداری غرب آسيا در امارات روی تخته خواهد 
رفت تا ارزيابی دقيقی از شرايط وی داشته باشيم. 
از االن نمی ت��وان درب��اره حض��ور قطعی اش در 
مسابقات المپيک صحبت کرد. مرادی بايد روی 
تخته حاضر شود و شرايط و رکوردهايش را ببينيم 
تا ارزيابی دقيقی از وضعيت او داش��ته باشيم. با 
حضور در رقابت های غرب آسيا و بعد از آن قهرمانی 
آس��يا می توان در اين مورد نظر دارد. با اين حال 

شرايط سهراب در حال حاضر مطلوب است.»

آتشی كه دودش به چشم ژيمناست ها می رود
رقابت های جام جهانی        بازتاب
ژيمناس��تيک ک��ه 
س��هميه المپيک نيز در آن توزيع می ش��ود، اواخر 
بهمن ماه در استراليا برگزار خواهد شد. مسابقاتی که 
قرار ب��ود تيم ملی ژيمناس��تيک ايران متش��کل از 
سعيدرضا کيخا، عبداهللا جامعی و مهدی احمدکهنی 
نيز در آن شرکت کنند، اما گفته می شود استراليا به 
عنوان ميزبان اين رقابت ها ويزای ورزشکاران ايران را 
صادر نکرده است. کميته ملی المپيک طی بيانيه ای 

مدعی می شود که عدم صدور ويزای ژيمناست ها تقصير فدراسيون است، نه دولت استراليا! پس از اعزام 
نشدن ژيمناست های ايران به مسابقات آلمان، حضور در رقابت های ملبورن ضروری است، چراکه با توجه 
به شرايط موجود در رنکينگ فدراسيون جهانی ژيمناستيک نفر اول در پايان رقابت ها شانس کسب سهميه 
دارد و چهار نفر اول رنکينگ در مسابقات قبلی موفق به کسب سهميه شده اند، شانس کيخا به عنوان نفر 
پنجم رنکينگ برای کسب سهميه بسيار زياد است. عالوه بر آن عبداهللا جامعی و احمدکهنی ديگر نمايندگان 
ايران در وسيله خرک حلقه و دارحلقه با توجه به عدم ش��رکت در مسابقات گذشته، تاکنون در رنکينگ 
امتيازی را کس��ب نکرده اند و در صورتی که اين مسابقات را از دست بدهند به کلی شانس کسب سهميه 
المپيک را از دست خواهند داد. حاال با وجود اهميت باالی حضور ژيمناست های ايران در جام جهانی استراليا 
در پی انتشار بيانيه کميته ملی المپيک مشخص نيست که سنگ جلوی پای ورزشکاران اين رشته برای 
کسب سهميه، کارشکنی استراليايی ها و عدم صدور ويزاست(همانطور که رئيس فدراسيون مدعی می شود) 
يا ادعايی که کميته ملی المپيک در روزهاي��ی که بايد در پی حل و فصل مش��کل برای حضور تيم ملی 
ژيمناستيک در ملبورن باشد مطرح کرده است. داستانی که می تواند نشئت گرفته از اختالف نظرهای وزارت 

و کميته با فدراسيون ژيمناستيک باشد که حاال دودش دارد به چشم ورزشکاران می رود.

گزارش «جوان» از مراسم تجليل از پيشكسوتان و رونمايي از دست نوشته های جهان پهلوان تختي

باور كنید ورزش كشور المپیکي نیست
ورزش المپيکي نيس��ت؛ نه المپيکی کار می کند و ن��ه المپيکی فکر 
می کند. در نهاي��ت نيز اصًال توجهي به المپي��ک به عنوان بزرگ ترين 
رويدادورزشي جهان ندارد. اينها جمالت و بعضاً اظهارنظرهايی است که 
طي چند سال گذشته زياد شنيده شده، از زبان خيلي ها هم شنيده ايم 
و حتماً هم جدي گرفته نشده، اما وقتي مشابه اين حرف ها را يکي مثل 
محمدرضا طالقاني خاک خورده ورزش می زند، آن وقت است که بايد 

جدی اش گرفت.
طالقاني می گويد ورزش را بايد به دس��ت ورزشي ها سپرد، حرفي که 
تاکنون بارها زده ش��ده، ولي حاال که از زبان يک مدير قديمي ورزش 
شنيده می شود بايد روي آن مانور داد. بايد دوباره مطرح کرد و به گوش 
همه رساند که ورزش بايد به دست اهلش سپرده شود تا بتواند المپيکي 
فکر کند. با وجود چنين طرز تفکري اس��ت که پول ورزش هم درست 
هزينه می شود تا طالقاني و امثال او که دلس��وز ورزش هستند نگران 
هزينه کرد زيادي بودجه ورزش در يک رشته خاص و پر هوادار و مورد 

عالقه آقايان نباشند.
ورزش را بايد به اهلش سپرد تا درست اداره شود. اين حقيقتي انکارناپذير 
است که تبعات عدم اجراي صحيح آن را می شود حتي در همين فوتبال 
مورد انتقاد همه هم دي��د. فوتبالي که بيش از چهار دهه اس��ت رنگ 
المپيک را به خود نديده و با هزار و يک معضل ريز و درش��ت دست به 
گريبان است. فوتبالي که پول بيت المال را ميليارد ميليارد می گيرد و راه 

به جايي نمی برد، چراکه دست اهلش سپرده نشده است.
طالقان��ي درس��ت می گوي��د، برخي آقاي��ان و مدي��ران ام��روز ورزش 
تئوريسين های قوي و زبده ای  هس��تند، اما ورزش آدم خاص خودش را 
می خواهد. کس��ی که ورزش را بشناس��د و با زير و بم کار آن آشنا باشد. 
مديري که خوب بداند المپيک و جايگاهش در ورزش جهان کجاست. آنچه 
مسلم است اينکه مديران امروز ورزش ما به المپيک تنها به چشم ميداني 
می نگرند که عده ای  می روند مسابقه ای  می دهند و مدالي هم می گيرند. 
الزم به توضيح نيست که اين نگاه از هر سمي براي ورزش کشور مهلک تر 
است، اما متأسفانه همين نگاه امروز نگاه غالب مديريت ورزش کشور است 

که کار را به جايي رسانده که داد همه درآمده است.
فضاي ورزش کشور المپيکي نيست؛ اين نکته را حاال خاک خورده های 
ورزش فرياد می زنند، پس بايد احساس خطر کرد. امروز ديگر فرصتي تا 
المپيک باقي نمانده، اما هنوز می توان فضا را به گونه ای  مديريت کرد که 
ورزشکار ايراني در بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان خوش بدرخشد و 
نتيجه بگيرد. البته به شرط آنکه دغدغه امثال طالقاني را جدي بگيرند، 
به شرط آنکه ورزش را خارج از جناح بندی های سياسي و حزبي به اهلش 
بس��پارند و اجازه  دهند ورزش و اهالي واقعي آن نفس بکشند و خوني 
تازه در رگ هايشان جاري شود. المپيک همين پشت در است، در حالی 
که ما هنوز نگران اين هستيم که در ورزشمان المپيکي فکر نمی کنند و 
برنامه ريزی المپيکي ندارند، به اين خاطر که ورزش دست اهلش نيست 
و ديگران براي آن برنامه ريزی و هدف گذاری می کنند. بنابراين طبيعي 
است که هدفش المپيک نباشد. نبايد توقع داشت که زيربنايي کار کنند، 
چراکه اختيار ورزش کش��ور دست کساني اس��ت که فقط می خواهند 

موفقيت ها در زمان مديريت خودشان ثبت و ضبط شود.
در چنين فضايي کار به جايي می رس��د که فرياد همه بلند می شود. از 
مدال آور و ورزشکار گرفته تا مدير و پيشکسوت دلسوز ورزش، اما بايد 
ديد که اين فرياد ها به جايي می رس��د يا نه. سال هاست که همه از اين 
وضعيت ابراز نارضايتي می کنند، اما گوش ش��نوايي وجود ندارد. حاال 
که کار به جايي رسيده که پيشکسوتي چون طالقاني با کوهي از سابقه 
مديريت ورزشی لب به اعتراض می گش��ايد، سؤال اين است؛ آيا نبايد 
دغدغه های او را جدي گرفت؟ آيا نبايد به اين واقعيت رسيد که فضاي 

ورزش کشور المپيکي نيست؟

وقتى پای فيفا هم وسط كشيده مى شود
اعالم جنگ قدرت طلبان در فدراسیون فوتبال

حفظ قدرت در فدراسيون فوتبال کار را به جايی رسانده که وقيحانه خط و نشان 
برای نهادهای باالدستی می کشند و قاصد می فرستند به فيفا تا با زير پا گذاشتن 

قانون نتيجه انتخابات 25  اسفند را طبق البی ها به سود خود تمام کنند.
  جنگ علنى

شمشير را از رو بسته اند، بی هيچ ابايی از قانون يا شرمساری از اوضاع اين 
روزهای فوتبال که نتيجه حضور آنهاس��ت. حضور تک تک نفراتی که نه 
فقط خود را محق می دانند برای ادامه اين حض��ور پرضرر و زيان، بلکه با 
قيافه های حق به جانب در محافل خصوصی با حربه سوءاستفاده از فيفا خط 
و نشان می کشند و حريف می طلبند! شايد چون به خوبی می دانند که با 
ويرانه هايی که به واسطه حضور بيش از يک دهه آنها در فوتبال به جا مانده، 
چاره ای نيست جز ورود مستقيم وزارت برای آزاد کردن فوتبال از چنگال 
متخاصمانی که وقيحانه در تالشند تا نتيجه البی ها و اقدامات غيرقانونی 

خود را غيرمستقيم به گوش وزير ورزش برسانند.
  چماق فيفا

استفاده از چماق فيفا بهترين حربه برای عقب راندن وزارت ورزش و بستن 
دهان منتقدان و مخالفانی اس��ت که با روخوانی قانون منع به کارگيری 
بازنشسته ها، طی روزهای گذشته غيرقانونی بودن بازنشسته های فدراسيون 
در انتخابات 25 اسفند را به روی آنها زدند. حربه امتحان پس داده ای که 
اعضای فدراسيون بهتر از هر کسی نتيجه دستاويز قرار دادن آن را می دانند. 
وزارت بارها به همين بهانه پاپس کشيده برابر آقايانی که سال هاست فوتبال 
را ملوک الطوايفی اداره کرده اند و قصد ندارند دست از اين سلطنت ظالمانه 
و ديکتاتورانه بکشند. شايد هم به واسطه همين تکرار استفاده از اين حربه 
است که آقايان با علم به اينکه ديگر حنايشان رنگی ندارد، ساز سفر به مقر 
فيفا را کوک کرده اند. در واقع دار و دسته بازنشسته های فوتبال اين بار به 
چيزی بيش از مطرح کردن زبانی داستان تکراری و هميشگی نياز دارد. به 
همين دليل است که بعد از تهديدهای علنی که برخی کانديداهای کسب 
مقام رياست در محافل غيررسمی پيش کش��يدند، سرپرست دبيرکلی 

فدراسيون فوتبال نيز امروز عازم مقر فيفا در زوريخ سوئيس شد!
  عملى كردن تهديدهای تكراری

بدون ترديد فيفا مخالف دخالت مستقيم دولت ها در امور فدراسيون هاست، 
اما اين بدان معنا نيست که فدراسيون ها نمی توانند از قوانين داخلی کشورها 
تبعيت کنند و قانون منع به کارگيری بازنشسته ها قانونی است که به تصويب 
مجلس رس��يده و همه ارگان ها موظف به اجرای آن هستند و فدراسيون 
فوتبال نيز در اين زمينه مستثنا نيست. مگر اينکه شکوری در سفر به سوئيس 
و ديداری که قرار است با مسئوالن فيفا داشته باشد، داستانی جز اين را برای 
مطرح کردن و دست آويز قرار دادن آماده کرده باشد و برای نيل به هدفی که 
او را اين گونه ضرب االجل راهی سوئيس کرده است. ضرب االجلی که بی شک 
اگر در ديگر مسائل فوتبال رخ می داد، امروز شاهد اين حجم از اتفاقات ناگوار 
نبوديم. اتفاقاتی چون بازی در زمين بی طرف در رقابت های ليگ قهرمانان، 
عدم دريافت هزينه بازی در زمين بی طرف از سعودی ها و داستان تيم ملی 

که بعد از کسب نتايج ضعيف، همچنان نيمکت آن بالتکليف است.
 اما تکاپوی آقايان و دس��ت به دامن شدن فيفا نش��ان می دهد که حفظ 
موقعيت و قدرت برای آقايان از هر چيز ديگری مهم تر اس��ت که بی هيچ 
شرمندگی و واهمه ای سخنگوی فدراسيون را برای دادن راپرت دولت و 
برداشتن قوانين دست و پاگيری که می تواند دست آنها را برای هميشه از 

فوتبال کوتاه کند و شرشان را کم، راهی سوئيس کرده اند!
  سكوت نهادهای نظارتى

مسئله مهم امروز اما وقاحت آقايان در فدراسيون فوتبال است که بی هيچ 
خجالتی در محافل مختلف حريف می طلبند و علناً می گويند که گزينه 
وزارت اگر می تواند حتی 10 رأی بگيرد جلو بيايد. آنها از اين طريق سعی 
دارند قدرت البی ها و اقدامات غيرقانونی خود را غيرمستقيم به رخ وزارت 
ورزش بکش��ند و هيچ گونه ابايی ندارند از اينکه در لفافه اين مسئله را جا 
بيندازند که انتخابات را از هفته ها قبل از برگزاری برنامه ريزی و حس��اب 
همه جوانبش را کرده اند و برای آنکه مو الی درز نقشه ها و بازی هايشان نرود 
نيز به مقر فيفا قاصد فرستاده اند و دست به دامان اينفانتينو هم شده اند که 
می خواهيم با ناديده گرفتن قانون و دور زدن آن همچنان به تاخت و تازمان 

در فوتبال ادامه دهيم، اما قوانين داخلی اجازه نمی دهد! 
بدون ترديد نهادهای نظارتی بايد جلوی اين گردن کشی های علنی را بگيرند 
و گوش آقايانی را که فکر می کنند با دست آويز قرار دادن بهانه محروميت 
از فيفا می توانند حرف ها و خواسته های غيرمنطقی و غيراصولی خود را به 
کرسی بنشانند، بکشند تا نه فقط کورسوی اميدی برای آينده ای متفاوت 
در فوتبال باقی بماند و درس عبرتی هم شود برای سايرينی که در آينده 
روی کار خواهند آمد تا نخواهند دم به دقيقه برای  فرار از قوانين و رسيدن به 
خواسته های غيراصولی خود فيفا را چماقی کنند بر سر مسئوالن باالدستی 
که هرگونه دخالتی محروميت فوتبال را به دنبال دارد که اين گونه نيست، 
خصوصاً تا زمانی که داخلی ها به داليلی جز صالح، مصلحت و اهميت فوتبال 
راپرت های دروغين به فيفا و فدراسيون جهانی ندهند و آنها را به داليل کامًال 

شخصی حساس نکنند.
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 اكبر اوتي را بیشتر از 

اكبر برج میالد دوست دارم

دستغیب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد
آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

س���رم�رب�ي   

تي��م ش��هرداري 

زمان��ي  تبري��ز: 

ک��ه در راه آه��ن 

 ني��ز ابومس��لم  
و

س��رمربي ب��ودم 

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ي تبريز  در 
اين هفته ه��م باتيم ش��هردار

مقابل پرس��پوليس خوب نتيج��ه بگيريم. 

البته پرس��پوليس علي دايي مثل قبل اين 

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

که بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

  من مربي اي هس��تم که تا لب س��قوط 

مي روم، اما س��قوط نخواهم کرد! حتي اگر 

بدترين ش��رايط را داش��ته باش��م، اما تيم 

را حفظ مي کن��م.  من وظيف��ه ام را انجام 

مي دهم. وقتي درحال س��قوط هستي بايد 

از لحاظ روح��ي ش��رايط را تقويت کني و 

شايد در آن مسائل فني خيلي به کار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 

خواهد کرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان

عكس : مهدي دهقان | صفحه 20

گفت وگو

12

ويژه ها

سياسي
2

خواندنى ها

  تكـرار تهديـدات فائـزه از زبـان 

ميرحسين  |صفحه 2

 حمايت صانعي از مواضع ساختارشكنانه 

دستغيب  |صفحه 2

   انجمـن حجتيـه بـه دنبال شـكار 

دانش آموزان   |صفحه 2

   يكي از سـه متهـم امريكايي آزاد 
شد    |صفحه 2

   خريد و فروش آنالين فيلم هاي مبتذل 

در كشور  |صفحه 3

  فعـاليـت مربـيــان بهـائـي در 

مهدكودك ها!  |صفحه 6

كشيش ملعبه صهيونيست ها

 5 اختالل رواني دارد

اصالحات با جريان سبز 

نابود مي شود
روانشناسان در گفت و گو با «جوان»:

سيد محمد خاتمي:

تحريك فرصت طلبان 

4هشدار كارشناسان به دولتبراي گراني مايحتاج مردم

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينکه 

پرمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 
اجالس امروز بسيار 

آفريقا و ايران داراي مش��ترکات فراواني هس��تند. فرهنگ 

شار از حوادث تلخ و شيرين، 
غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سر

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنان، اعتقاد به 

ارزش هاي واالي الهي و انس��اني از جمل��ه توحيد، عدالت، 

برادري، عالقه قلبي و احساس عش��ق و محبت به يکديگر، 

احترام به ملت ها و انسان ها، سرزمين هاي حاصلخيز و منابع 

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

رقرار کرده است. 
مشترکات ماست که پيوندهاي عميقي را ب

ن و ب��رادران تاريخي و 
ما همواره احس��اس کرده ايم که يارا

فرهنگي هستيم که در يک جبهه قرار داريم. 

ي اف��زود: مي دانيد که نظام حاکم بر جهان تحت س��لطه  
و

همان استعمارگران و برده داران س��ابق است که از يک سو 

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

ک و غير قابل دفاعشان اما اين 
براي پاک کردن گذشته  تاري

ي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 
بار با شعارها

و بنا بر س��نت الهي 
رئيس جمهور ادامه داد: خوش��بختانه 

م از آفريقايي، آس��يايي و 
و مقاومت ملت هاي مس��تقل اع

امريکاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس��يده اس��ت. 

احمدي نژاد افزود: احساس مشترک ما نياز جهان به نظم 

و مديريت جديدي اس��ت که بر پايه  پاکي، عدالت، احترام 

به حق��وق و کرامت انس��ان ها، ملت ها و عش��ق و برادري 

استوار باشد. 

ريق��ا و ايران اين ظرفيت را دارند 
رئيس جمهور ادامه داد: آف

که با تکيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

مش��ترک براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس��ته 

روز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 
بردارند. وي ادامه داد: ام

و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش��اط و پراميد است. 

فريقا با درايت و هوش��مندي و ش��ناخت درس��ت 
بزرگان آ

ن آفريقا و ملت هاي 
توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايا

ه آفريقا در 
آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحادي

اه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 
مسير بازيابي جايگ

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حرکت 

ن نيز با شناخت درست زمان 
د افزود: ايرا

مي کند. احمدي نژا

ظير خود و 
و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي کم ن

با تکيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگفت خود زنده و 

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حرکت مي کند. 

رئيس جمه��ور افزود: از جان��ب ملت اي��ران اعالم مي کنم 

هي��چ محدودي��ت و مانعي ب��راي توس��عه همکاري ها در 

حداکثر ممکن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

ه آفريقا در 
خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحادي

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي کنم ملت ايران 

ي آفريقا و براي 
ن خود را برا

آماده است تا همه  تجربيات و توا

ساختن فردا به مش��ارکت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه 

روز به روز به تعداد دوس��تان ما در جبه��ه عدالت طلبان و 

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

ور افزود: پيام پيامبران و کتب آسماني را به آتش 
رئيس جمه

مي کشند؛ چرا که در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

ده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 
و ستمگران رسوا ش

عصباني اند؛ چرا که مس��ير ملت ها در نقطه مقابل خواس��ت 

ن قرار گرفته اس��ت اما حقيقت اين است که 
ضدانس��اني آنا

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

كارت زرد ايران به آمانو
صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواند

ه اعتبار او خدشه وارد مي کند بلکه 
سخنان آمانو نه تنها ب 19

ت. آمانو يا دانسته  اين 
توهين به ساير بازرسان آژانس اس

اظهارات را بيان کرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتکب شده و بسيار خطرناک 

است چرا که نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

به اين فشارها، تمکين کرده است.  اين حق کشورهاست که از 

فهرس��ت بازرس��ان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب کنند، 

همچنانکه بس��ياري از کش��ورهاي غربي، برخي از بازرسان 

کشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي کنند. چنانچه 

ه، ايراد بزرگي به او وارد 
آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان کرد

رد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا کند. 
است و بايد وقت بگذا

ن آمانو و آقاي منتي بر س��ر تصدي مدير کلي 
هنگامي که بي

د، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 
آژانس رقابت بو

الزم را کسب کند و علت عدم کسب رأي الزم اين بود که ممکن 

ق��رار گي��رد
اس��ت وي تح��ت فش��ار برخ��ي کش��ورها 

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشکار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

ن آميز و کينه توزانه به 
خود را از اي��ن اقدام جنو

و انزجار و نفرت 

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 
قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

م��ن نوازن��ده تار 

نيستم که بتوانم 

با يک خواننده در 

سالن هاي مختلف 

کار بکنم. مي دانم 

که چگون��ه بايد 

حماسي بنويسم 

و توان نوش��تن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت 

هم دس��تمزد هاي آنچناني که ش��ما فکر 

مي کنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

را ب��ر 12 ماه س��ال تقس��يم کن��م از يک 

ماشين نويس هم کمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استکبار به ساحت قرآن 

کريم که متأسفانه در سايه حمايت سران کاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن کشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است که طي 

س��ال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب 

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حرکت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

بار در آغاز 
ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استک

کوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريکايي 

ده متبلور شده بود در 
که در نماد وهابيت و القاع

مقابل حرکت انقالب اسالمي بايستد که توفيقي 

نيافت و از همين رو مقابله مس��تقيم با اسالم را 

هدف قرار داد.

کمتر کسي است که سخنان بوش پس از ماجراي 

لو در نيويورک 
مش��کوک حمله به برج هاي دوق

 بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 
مبني

برده باشد. بوش با تصور اينکه با بهانه جويي از آن 

حادثه که توسط ايادي شريک تجاري اش طراحي 

ود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 
و اجرا شده ب

مختومه کند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

و تهديد ايران مصائب س��همگيني را بر جهان 

اسالم تحميل کرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه کاران در امريکا بود 

که بسته شد و آنها جاي خود را به کساني دادند 

که اينبار به جاي جنگ س��خت، با جنگ نرم و 

مقابله با متن انديش��ه ها و آرمان هاي اسالم به 

مقابله با امام برخاسته اند.

سران کاخ س��فيد که همزمان با اهانت به قرآن 

چند پرونده ديگر را عليه حرکت انقالب اسالمي 

د، با س��ياه نمايي و القاي سوء  نسبت 
گش��وده ان

به قرآن و مقدس��ات اس��المي اهداف زير را پي 
گرفته اند:

1-  مقابله با حرکت روزافزون اقبال به اسالم در 

کشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حرکت فلسطين و...

3-  کش��اندن تقاب��ل مذهبي مي��ان توده هاي 

اجتماع��ي و فرصت يابي براي مقابل��ه با اقبال 

روز افزون به سمت اسالم در کشورهاي غربي

از اين منظر است که سران کاخ سفيد را در يک 

حرکت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينکه اوباما براي جلب افکار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا ترکيه، بر ضرورت 

احترام به اس��الم و مسلمين س��خن مي گويد، 

کلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريکا را گسترش تفکر انقالب اسالمي در 

کشورهاي خاورميانه اعالم کرده و براي مقابله با 

اين حرکت فراخوان مي دهد که اهانت به قرآن 

کريم مي تواند متأثر از اين حرکت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

ميز يادآور شدند:«اين حادثه و 
اين اهانت جنون آ

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد که 

آنچه امروز آماج حمله نظام استکبار جهاني است 

م عزيز و قرآن مجيد است. صراحت 
اصل اس��ال

مستکبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

از صراحت ايران اس��المي در مقابله با استکبار 

و تظاهر آنان به دش��من نبودن با اسالم و ديگر 

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن کس که بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

و کالم آخ��ر اينکه اي��ن حادثه ب��ا همه تلخي 

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شکست استکبار 

در مقابل منطق روشن اس��الم است و به تعبير 

زيباي مقام معظم رهبري، اي��ن حادثه در دل 

خود حامل بش��ارتي بزرگ اس��ت. «خورشيد 

پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش��نده تر 

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استکبار را 

افشا خواهد کرد.

چهرهمجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
20

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 8

نوبت دوم

آگهي مناقصه
 شماره 89/24

نوبت اول

شركت مخابرات استان آذربايجان شرقيرجوع به صفحه 15

 (سهامي خاص)

با نهايت تأسـف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي تسـليت عرض نموده و از خداوند 

متعال سالمتي و عمر با عزت براي شما و ساير بازماندگان و رحمت الهي براي آن فقيد 

از دست رفته آرزومنديم.

جناب آقاي حميدرضا نجف پور

مديركل و كاركنان امور شعب استان ايالم  
 معاونت محترم اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالى و اعتبارى مهر

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد

0 2 1 8 8 9 1 4 4 1 8 ـ   0 2 1 8 8 9 1 3 3 5 2

دكتر محمود احمدي نژاد در همايش هم انديشي ايران و آفريقا كه در ساختمان حافظيه    سياسي

سعدآباد برگزار شده اسـت، اظهار كرد: آينده روشن از ماسـت، آينده اي كه در آن از 

تحميل، تجاوز، سلطه و سلطه گري و استعمار و استعمارگري خبري نيست. 

سرمقاله

عباس حاجي نجاري

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران

سه شنبه 23 شهريور  1389

5 شوال 1431
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اعتراض ايران به درج 

 اطالعات محرمانه 

در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تکذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهیالت مسکن 

نبايد افزايش يابد

  گزارش آمانو  به  علت فاش کردن جزئيات 

 درباره فعاليت هاي فني معمولي 
بس��يار زياد

فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در تناقض با 

حفاظت از اطالعات محرمانه حساس متعلق 

به کشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي کند که آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي کامل داشته و لذا اين 

ادعا که «ايران همکاري الزم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه کننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ه غي��ر قانوني 1929 ش��وراي امنيت 
از قطعنام��

ي کرده و با اتخاذ چنين رويکرد اشتباهي 
کپي بردار

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل
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ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

  محمود خس��روي: برنامه اي در دستور 

 مرکز ترانزيت 
اجرا داريم تا بتوانيم ايران را به

اينترنت در منطقه تبديل کنيم. قصد داريم 

با خريد تجهيزات و توس��عه ش��بکه، محور 

عبور و اتصال شبکه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق کشور  باشيم.

ظ آپلود در مکان170 
   کشور ايران از لحا

وازلح��اظ دانلود در مکان172 دنياس��ت.  

پهناي باند ورودي به ايران از دو منبع عمده 

تأمين مي ش��ود، يکي ماهواره ها و ديگري 

فيبر نوري. پهن��اي بان��د ورودي به ايران 

توسط ش��رکت ارتباطات زيرساخت تهيه 

مي شود و قيمت فروش آن به شرکت هاي 

ارائه کننده خدمات اينترنتي، يکي از داليل 

قيمت باالي دسترسي به اينترنت در ايران 

دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي
15

قرآن سوزي نشانه 

درماندگي غرب است

رئيس اداره سياس��ي سپاه پاس��داران انقالب 

اس��المي گف��ت: زماني ک��ه کتاب آس��ماني 

مس��لمانان را اين گونه به آتش مي کشند، در 

واقع با اين حرکت نشان مي دهند که از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

و با برنا، در خصوص 
سردار جواني در گفت وگ

تعرض به حرمت قرآن کري��م در امريکا و در 

سپتامبر گفت: اين اقدامي 
سالروز واقعه 11 

اس��ت که نه تنها از سوي مس��لمانان بلکه از 

بوده و ما شاهد 
سوي تمام اديان الهي محکوم 

ت غيرمعقول و 
هس��تيم که چگونه اين حرک

غيرمنطقي محکوم شد. 

فزود: اما اينکه چرا اين عمل در امريکايي 
وي ا

که دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

اتف��اق مي افتد ب��ه پ��روژه اسالم هراس��ي 

برمي گردد که از چند سال قبل در غرب کليد 

خورد و متأسفانه حاکميت ها در کشورهاي 

ن پروژه بودند. 
ي و در امريکا پشت سر اي

غرب

ي سپاه ادامه داد: اين مسئله 
س اداره سياس

رئي

يک واقعيت غيرقابل انکار است که حکومت ها 

در کش��ورهاي غربي در يک برنام��ه کامالً از 

ي را آغاز و 
قبل طراحي ش��ده اسالم س��تيز

تالش کردند يک چهره خش��ن از اسالم ارائه 

کنند. سردار جواني گفت: يک نمونه غيرقابل 

انکار آن در طراحي و انتش��ار کاريکاتورهاي 

ت پيامبر بود 
موهن نسبت به س��احت حضر

ت و غيرقابل قبول مورد 
که اين حرکت زش��

ي ق��رار گرفت و اخيراً 
حمايت دولت هاي غرب

آن کاريکاتوريس��ت دانمارکي از سوي خانم 

مرکل در آلمان تقديرش��د. وي افزود: دليل 

برخورد آنها با دين اسالم به اين برمي گردد که 

امروز اسالم سياسي ناب در حال تجديد حيات 

است و دل ها را به سمت خود جلب مي کند و 

توجه به سمت اسالم روزافزون است و ما شاهد 

اين مسئله هستيم. 

رئيس اداره سياسي س��پاه پاسداران انقالب 

اس��المي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند 

که اسالم  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

چهره خش��ن از اس��الم مانع گرويدن افراد 

ديگري به اسالم شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايکل مور: 

 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود
«م��ن مخالف س��اخت 

مس��جد دو س��اختمان 

ف ت��ر از برج های 
آن طر

دوقل��و هس��تم»،  اي��ن 

نخس��تين جمله مايکل 

م��ور در واکنش به اق��دام کش��يش ديوانه 

امريکايی (ب��ه قول دخترش!) اس��ت.  ادامه 

جمله کارگردان امريکاي��ی غافلگير کننده 

است:  «من می خواهم که مسجد را روی محل 

برج های دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالی فرهنگ است که به 

 جونز اعتراض می کند. مايکل مور 
اقدام تری

 خود را با عکسی از ايران تزئين کرده 
مطلب

اس��ت؛  عکس��ی از همدردی مردم ايران با 

س��پتامبر. 
قربانيان حم��الت مرگبار 11 

 عنوان مطل��ب او به قدر کافی گوياس��ت: 

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريکايي  

وجود ندارد. » 

اما چرا بايد مس��جد به جای برج ها ساخته 

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ می دهد: 

 «چون من تنها به آن امريکايی اعتقاد دارم 

که از کس��انی ک��ه قربان��ی نفرت پراکنی و 

پيش داوری ها هستند، حمايت می کند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 
فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 

انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4

 طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه ايخوف و رجا در بانك ها

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

در صورت آزاد گذاش��تن ميزان تس��هيالت 

خريد، قيمت مسکن با افزايش شديد مواجه 

خواه��د ش��د.رئيس کل بانک مرک��زي در 

ب ، درباره 
گفت وگو با مهرب��ا بيان اين مطل��

روند تس��هيالت پرداختی به بخش مسکن 

گفت:«تسهيالت پرداختی به بخش مسکن 

بيش از ميزانی که در بسته سياستی- نظارتی 

ده بود، پرداخت شده است.»
امسال تعيين ش

محمود بهمنی با اشاره به  اينکه تصميم گيری 

و پرداخت تسهيالت عالوه بر ايجاد تقاضا در 

بخش خريد مسکن ، تقاضای ديگری نيز در 

بخش احداث و توليد مسکن ايجاد می کند، 

تصريح کرد:« در هر دو حالت اين موضوع بر 

قيمت مسکن تاثير گذار خواهد بود.»

وی تأکيد کرد:« اگر تسهيالت خريد مسکن 

آزاد گذاش��ته ش��ود، به طور قطع يکباره بر 

ن تأثير خواهد گذاشت 
افزايش تقاضای مسک

و باالبردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزی 

جز افزايش شديد قيمت نمی تواند در برداشته 

باشد.» بهمنی درباره رشد اجاره بهای مسکن 

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

تس��هيالت قابل پرداخت به جامع��ه بايد به 

بخش مس��کن اختصاص می يافت که بيش 

از اين رق��م اختصاص يافته اس��ت. » رئيس 

کل بانک مرکزی ب��ا تأکيد ب��ر اينکه منابع 

نظام بانکی محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانکی قابل توجه بود، يکی از 

راهکارها در اين باره آزادس��ازی تس��هيالت 

در بخش خريد نيز ب��ود، بنابراين مجبوريم 

که فقط به بخش احداث مس��کن تسهيالت 

پرداخت کنيم.»

وی تأکيد کرد:« حتی اگر تمام سياست های 

ن را نيز قانع کننده 
اجرا شده در بخش مسک

نداني��م، اين نتيجه حاصل ش��ده اس��ت که 

محدود کردن تس��هيالت خريد مس��کن در 

کاهش قيمت ه��ای مس��کن بی تأثير نبوده 

اس��ت.» بهمنی در بخش ديگری از سخنان 

ره تغيير نرخ س��ود بانکی با اجرای 
خود دربا

طرح هدفمن��دی يارانه ها گف��ت:«  پس از 

اجرای طرح هدفمندی يارانه ها و مش��خص 

شدن آثار آن، نرخ های عقود مبادله ای اعالم 

خواهد شد، ضمن اينکه نرخ عقود مشارکتی 

نيز مشخص است.»

وی با بيان اينکه بخشی از افزايش قيمت ها 

به قدرت و تقاضای مردم باز می گردد، عنوان 

کرد:«با اج��رای اين طرح، تورم بس��يار باال 

د افتاد. در همين حال، با افزايش 
اتفاق نخواه

م را ني��ز بايد در 
قيمت ها ق��درت خريد مرد

نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار با كتب درسي ممنوع است  

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

ک خانواده 
پزش

ش��هري عالوه بر گس��ترش خدمات 

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سالمت بسيار کاهش مي يابد.  

م مقام معاون 
 دکتر محمد شريعتي،  قائ

بهداشتي وزير بهداشت و رئيس مرکز 

توسعه شبکه و ارتقاي سالمت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشک خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

بود که برنامه پزش��ک خان��واده طي 

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

1 هزار نفر کشور اجرايي شود،  اما 
00

ير رفاه در 
به دليل عدم هم��کاري وز

ک خانواده 
دوره قبل،  عمالً برنامه پزش

در شهرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 

محقق نشد. 

 وي اج��راي برنامه پزش��ک خانواده 

را نيازمن��د هم��کاري س��ه جانبه 

و رفاه و معاونت 
وزارتخانه هاي بهداشت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

جمهوري عن��وان کرد و ادام��ه داد: 

 خوش��بختانه پس از حضور مهندس 

ت رف��اه بارقه هاي 
محصول��ي در وزار

اميدي ب��راي اجراي برنامه پزش��ک 

خانواده شهري شکل گرفت. 

�ور از آغاز س��ال 1389 
 به اين منظ�

جلسات متعددي با حضور مسئوالن 

رگزار و حرکت جديدي براي 
مربوطه ب

ک خانواده شهري آغاز شد.  
اجراي پزش

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

برنامه پزش��ک خانواده در شهرها از 

سوي وزراي بهداشت و رفاه اشاره کرد 

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

 تدوين دس��تورالعمل نظ��ام ارجاع و 

پزش��ک خانواده در مناطق ش��هري 

 ه��زار نفر 
(ش��هرهاي بين 20 تا 50

جمعيت) الزم بود. 

 به اي��ن منظ��ور پ��س از برگ��زاري 

جلس��ات متعدد با وزراي بهداشت و 

رفاه،  بيمه ها و معاونت برنامه ريزي و 

نظارت راهبردي رياس��ت جمهوري 

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اکنون در حال ابالغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

 وي با بي��ان اينکه اين دس��تورالعمل 

بايد طوري تهيه مي ش��د که پزشک 

خانواده ش��هري به سرنوشت پزشک 

خانواده روستايي گرفتار نشود،  ادامه 

داد:  عليرغم آنکه اجراي برنامه پزشک 

انواده در روستاها در تأمين  پزشک و 
خ

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ار موثر ب��ود،  اما مطل��وب نظام 
بس��ي

سالمت کشور نبود و با کاستي هايي 
روبه رو بود. 

 با بررس��ي اين کاس��تي ها سعي شد 

نواقص اين ط��رح در ش��هرها تکرار 

نش��ود.  ش��ريعتي،  توافق ب��ا بيمه ها 

ب��راي ارائ��ه برنامه پزش��ک خانواده 

در ش��هرها را ساده ندانس��ت و ادامه 

خان��واده روس��تايي 
داد:  در پزش��ک 

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

بود و از طرف ديگر بيمه هاي کش��ور 

حور بوده و 
گ��ر و درمان م

اغلب بيمارن

نوعاً در پوش��ش خدمات پيشگيري 

مشکل دارند. 

 اين در حالي اس��ت ک��ه در ماده 91 

قانون برنامه چهارم توس��عه صريحا 

لحاظ شده که بايد بيمه هاي سالمت 

ايجاد شوند.  وي در اين باره ادامه داد: 

 در مجموع پس از ارائه شواهد کافي 

براي خدمات در نظر گرفته ش��ده در 

ک خانواده شهري،  باالخره 
برنامه پزش

دس��تورالعمل مربوطه ب��ه تصويب 

رس��يد.  در تصويب اين دستورالعمل 

و متقاعد کردن بيمه ها براي پذيرش 

وزير رفاه و 
الوه بر وزير بهداشت،  

آن ع

يکي از معاونان وي نقش برجس��ته و 

کليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشیش امريکايي

اطالعیه بسیار مهم
 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي

رجوع به صفحه 3

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي 
شماره07/م ن/89   

موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا

رجوع به صفحه 4

نوبت اول

 توزيع کتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يک هزار 

و 200 کتابفروشي تهران آغاز شد. 

سيداحمد حسيني مديرکل چاپ و توزيع کتب درسي وزارت 

ک هزار و 130 عنوان کتاب 
آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  ي

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

ه داد: «  توزيع کتاب هاي درسي 
کشور توزيع مي شود.»   وي ادام

ورماه آغاز شده است.»   وي ادامه 
در استان ها در هفته اول شهري

داد: «  کتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در چهار هزار و 

200 کتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

مدي��رکل چ��اپ و توزيع کت��ب درس��ي وزارت آموزش و 

پرورش گفت: «  مبناي قيمت کتاب هاي درسي راهنمايي 

و دبيرستان براس��اس قيمت هاي پش��ت جلد کتاب هاي 

درسي است.» 

حسيني اضافه کرد: «  قيمت کتب درسي به صورت پوستر 

ها قرار گرفته است و آنان موظفند که 
يار کتابفروشي 

در اخت

قيمت ها را در محل مناسبي نصب کنند.»

د   کرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 
   وي تأکي

با کتب درسي ممنوع است. »  به گفته حسيني،   توزيع کتب 

هريور و در تهران 
درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم ش

ورماه آغاز شده است.
از 15 شهري

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

مطالعه اين روند شرارت که در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاکستان همراه 

بود، ترديدي باقي نمي گذارد که طراحي و اتاق فرمان آن 

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فکرهاي صهيونيستي 

است که از بيش��ترين نفوذ بر دولت امريکا و سازمان هاي 

 نيز ب��ر دولت انگلي��س و برخي 
امنيت��ي و نظام��ي آن و

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان کساني اند که پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

روز به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراي حمله به برج ها 

سپتامبر را به سوي آنان متوجه مي کنند. 
در 11 

آن ماج��را بهان��ه حمله ب��ه افغانس��تان و ع��راق را به 

رئيس جمهور جنايتکار وقت امريکا داد و او اعالن جنگ 

ها، ديروز اعالم 
ص بنابر گزارش 

صليبي کرد و همان شخ

 با ورود کليسا به صحنه، 
کرده است که اين جنگ صليبي

کامل شد. 

هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است که از سويي مقابله 

با اسالم و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ش��ود و با دخالت کليس��ا و کشيش، رنگ 
مردم کش��يده 

مذهبي گرفته و پش��توانه اي از تعصب��ات و تعلقات ديني 

بيابد و از سوي ديگر ملت هاي مسلمان را که از اين جسارت 

بزرگ به خش��م آمده و جريحه دار مي ش��وند از مسائل و 

م و خاورميانه غافل سازد. 
تحوالت دنياي اسال

اين اقدام کينه توزانه؛ نه آغاز يک جريان، بلکه يک مرحله از 

روند طوالني مدت اسالم ستيزي به سرکردگي صهيونيسم 

و رژيم امريکا است. اينک همه سران استکبار و ائمه الکفر در 

م قرار گرفته اند. 
برابر اسال

اسالم، دين آزادي و معنويت انسان و قرآن کتاب رحمت و 

حکمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

ه در کنار مسلمانان با سياست 
همه اديان ابراهيمي است ک

پليد اسالم ستيزي با اين شيوه هاي نفرت بار مقابله کنند. 

سران رژيم امريکا نمي توانند با سخنان فريبنده و ميان تهي، 

خود را از اتهام همراهي با اين پديده زشت تبرئه کنند. 

سال هاست که مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاکستان، عراق و لبنان و 

فلسطين زير پا گذاشته شده است.

سير و زير شکنجه، 
 صدها هزار کشته، ده ها هزار زن و مردم ا

هزاران کودک و زن ربوده شده و ميليون ها معلول و آواره 

و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش��ده اند؟ و ب��ا همه اين 

مظلوميت ها، چرا در رس��انه هاي جهاني غرب، مسلمانان 

را مظهر خشونت و قرآن و اس��الم را خطري براي بشريت 

وانمود مي کنند؟ چه کس��ي باور مي کند ک��ه اين توطئه 

گس��ترده بدون کمک و دخالت حلقه هاي صهيونيستي 

درون دولت امريکا ممکن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

الزم مي دانم اين چند نکته را به همه متذکر گردم:

اوالً: اي��ن حادثه و حوادث پيش از آن به روش��ني نش��ان 

ه امروز آماج حمله نظام اس��تکبار جهاني 
مي دهد که آنچ

عزيز و ق��رآن مجيد اس��ت؛ صراحت 
اس��ت اصل اس��الم 

مس��تکبران در دش��مني با جمهوري اس��المي ناشي از 

صراحت ايران اسالمي در مقابله با استکبار است و تظاهر 

آنان به دشمن نبودن با اس��الم و ديگر مسلمانان،  دروغي 

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اس��الم و هر آنکس که بدان پايبند است و هر آنچه 

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

ثانياً: اين سلسله کينه توزي ها با اسالم و مسلمين، ناشي از 

آن است که از چند دهه پيش تاکنون نور اسالم از هميشه 

ده تر و نف��وذ آن در دل ها در جهان اس��الم و حتي در 
تابن

غرب از هميشه بيشتر شده است. ناشي از آن است که امت 

اسالم از هميشه بيدارتر ش��ده و ملت هاي مسلمان اراده 

کرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستکبران 

را پاره کنند. 

ن و پيامبر عظيم الشأن صلي اهللا عليه و آله، 
حادثه اهانت به قرآ

با هم��ه تلخي، در دل خود حامل بش��ارتي بزرگ اس��ت. 

خورش��يد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش��نده تر 

خواهد شد. 

ثالثاً: همه باي��د بدانيم که حادثه اخير ربطي به کليس��ا و 

مسيحيت ندارد و حرکات عروس��کي چند کشيش ابله و 

زدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 
م

ما مس��لمانان هرگز به عمل مش��ابهي در مورد مقدسات 

اديان ديگر دس��ت نخواهي��م زد. نزاع ميان مس��لمان و 

مسيحي در سطح عمومي، خواس��ته دشمنان و طراحان 

اين نمايش ديوانه وار اس��ت و درس قرآن به ما، در نقطه 

ن قرار دارد. 
مقابل آ

ن امروز دولت امريکا و 
و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانا

 اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود 
سياستمداران آنند. آنها

صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب��زرگ و بازيگران 

م ميليارد مس��لمان را به درد 
ميداني آن را که دل يک و ني

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 

22/ شهريور/1389

  ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يک نامه 

سعيدلو  شوکه شدند !

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق  فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف
صهیونیسم اتاق فکر توهین به قرآن

رهب��ر معظ��م 

انقالب اسالمي 

درپ��ي اهانت ب��ه قرآن 

ش��ريف در چند منطقه  

امريکا، ب��ا صدور پيامي 

پش��ت صحنه اين اقدام 

نفرت انگي��ز را تش��ريح 

کردند. متن کامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

بدي��ن ش��رح اس��ت:

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قال اهللا العزيز الحکيم: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون 

ت عزيز ايران - امت بزرگ اسالم!
مل

ن آميز و نفرت انگيز و مشمئز کننده به قرآن مجيد در کشور امريکا 
اهانت جنو

که در سايه امنيت پليسي آن کش��ور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است که 

نمي توان آن را تنها در حد يک حرکت ابلهانه از س��وي چند عنصر بي ارزش و 

مزدور به حساب آورد.

 اين يک اقدام محاسبه شده از سوي مراکزي اس��ت که از سال ها پيش به اين 

طرف، سياست اسالم هراسي و اسالم س��تيزي را در دستور کار خود قرار داده 

ه مبارزه با اسالم و قرآن 
�يوه و هزاران ابزار تبليغاتي و عملياتي، ب

و با صدها ش�

پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است که با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

شد و با حرکت کارتونيست خبيث دانمارکي و ده ها فيلم ضد اسالم ساخته شده 

هاليوود ادامه يافت و اکنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 
در 

پشت صحنه اين حرکات شرارت بار چيست و کيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 کشتن کساني که 

اقدام ب��ه آتش زدن 

قرآن کرده اند واجب 
  دول و مل��ل جهان است

باي��د امري����کا را از 

اي��ن ديوانگ��ي و غرور 

  آت��ش زدن قرآن استکباري نجات دهند 

مجيد سبب مي شود 

که شخص مرتکب آن 

مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي

2
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آغاز دور برگشت لیگ والیبال 
دور برگشت رقابت های ليگ برتر واليبال امروز با برگزاری شش ديدار آغاز 
می شود. شهرداری ورامين، مدعی عنوان قهرمانی و قهرمان نيم فصل نخست 
عصر امروز مهمان تيم پيام خراسان است. در ساير ديدارها راهياب ملل مريوان 
ميزبان سايپاي تهران است، پيکان در تهران به مصاف شهروند اراک می رود، 
ش��هرداري اروميه از همنام گنبدي خود پذيرايي می کند، فوالد سيرجان 
ميزبان سپاهان اصفهان است و در نهايت نيز شهداب يزد در زمين خود با کاله 

مازندران روبه رو می شود.  خاتم اردکان اين هفته استراحت دارد.

نفت برنده دربي جنوبی های بسکتبال
هفته بيس��ت و چهارم رقابت های ليگ برتر بس��کتبال عصر دوشنبه 
برگزار شد و در حساس ترين مسابقه نفت آبادان با غلبه بر پتروشيمي 
بندر امام فاتح دربي جنوبي ها شد. نفتي ها در اين ديدار با حساب 76 
بر 66 پيروز ميدان شدند. در ساير ديدارها ذوب آهن 61 بر 78 مغلوب 
شيميدر ش��د، رعد پدافند 67 به 74 نتيجه را به اکسون تهران واگذار 
کرد، شهرداري بندرعباس 82 بر 76 مس کرمان را پشت سر گذاشت، 
مهرام 91 بر 70 نيروي زميني را شکست داد و آويژه صنعت 88 بر 79 
شورا و شهرداري قزوين را برد. قرار بود تنها ديدار باقي مانده اين هفته را 
شهرداري گرگان صدرنشين مقابل توفارقان برگزار کند که اين بازي به 
دليل انصراف توفارقاني ها برگزار نشد. در جدول رده بندی نفت آبادان با 
توجه به يک بازي بيشتر جاي شهرداري گرگان را گرفت و صدرنشين 
شد. گرگاني ها دوم هستند و پتروشيمي و مهرام هم به ترتيب رده های 

سوم و چهارم جدول رده بندی را در اختيار دارند.

زان
مي  



88498435سرويس  حوادث14

چهارشنبه 16 بهمن 1398 | 10 جمادي الثاني 1441 || روزنامه جوان |  شماره 5860  

اخاذي 100 ميليون توماني
 از دخترهمسايه  به خاطر يك عكس

پسرناخلف: 
عذاب وجدان رهايم نمي كند

همدس�تي  ب�ا  ك�ه  جوان�ي  پس�ر   
يك�ي از دوس�تانش نقش�ه اخ�اذي 
100 ميليون توماني را از دختر همس�ايه 
طراحي و اجرا كرده بود، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، عصر روز دوشنبه چهارم 
آذر ماه امسال دختر جواني وحشت زده به 
اداره پليس رفت و از دو پسر جوان به اتهام 
آدم ربايي، آزار و اذيت و اخاذي ش��كايت 

كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: چند سال 
قبل با پس��ر جواني ب��ه ن��ام آرش رابطه 
دوس��تانه داش��تم و قرار بود با هم ازدواج 
كنيم و به همين خاطر گاهي با هم بيرون 
مي رفتيم. مدتي گذش��ت و م��ا به خاطر 
مخالفت خانواده هايمان رابطه مان را قطع 
كرديم و حتي عكس ه��اي خصوصي هم 
كه با هم داشتيم از داخل گوشي ام حذف 
ك��ردم و پ��س از آن ديگر با هيچ پس��ري 
ارتباط دوس��تانه برقرار نكردم. وي ادامه 
داد: چند روز قبل از خانه مان بيرون آمدم 
كه داخل خيابان شهروز پسر همسايه مان 
راه مرا سد كرد. او گوشي تلفن همراهش 
را باز ك��رد و عكس خصوص��ي كه با آرش 
گرفته بودم به من نش��ان داد و گفت بايد 
100 ميليون تومان به او بدهم وگرنه عكسم 
را در فضاي مجازي پخش مي كند و آبرويم 
را در محل مي ريزد. در حالي كه به شدت 
ترسيده بودم با خواهش و التماس خواستم 
عكسم را از داخل گوشي اش پاك كند، اما 
ش��هروز قبول نكرد و گفت اي��ن عكس را 
يكي ديگر از دوستانش به نام پيمان به او 
داده و بايد به او هم پول بدهم. وقتي به او 
گفتم اين مقدار پول ندارم از من خواست 
طالهايم را بفروش��م و بقيه پ��ول را هم از 
پدر و مادرم س��رقت كنم. شهروز گفت به 
صورت علي الحساب يك س��كه تمام بهار 
آزادي تهيه كنم و به دوستش پيمان بدهم 
تا عكسم را در فضاي مجازي پخش نكند و 
ما بقي پول را در چند مرحله به آنها بدهم 

كه به خاطر ترس از آبرويم قبول كردم. 
امروز با يك سكه سر قرار رفتم كه شهروز 
و پيمان به زور مرا سوار خودرو كردند و با 
تهديد چاقو به پاركينگ خانه شهروز بردند 
و آنجا به زور م��را م��ورد آزار و اذيت قرار 
دادند و در نهايت بعد از ساعتي دوباره مرا 
در خيابان خلوتي رها و تهديد كردند، اگر 
شكايت كنم عكس خصوصي ام را در فضاي 
مجازي پخ��ش مي كنند ام��ا من تصميم 

گرفتم از آنها شكايت كنم. 
   دستگيري پسر همسايه 

با ط��رح اين ش��كايت پرونده به دس��تور 

قاضي احسان زماني، بازپرس شعبه ششم 
دادس��راي امور جنايي ته��ران در اختيار 
تيم��ي از كارآگاهان پلي��س آگاهي قرار 

گرفت. 
مأموران پليس در نخستين گام راهي خانه 
شهروز و پيمان شدند كه دريافتند دو متهم 
پس از حادثه به مكان نامعلومي گريخته اند. 
در چنين شرايطي مأموران براي دستگيري 
متهمان دست به تحقيقات تخصصي زدند 
تا اينكه چند روز قبل موفق شدند شهروز را 
در يكي از شهرهاي اطراف تهران شناسايي 

و دستگير كنند. 
مته��م در بازجويي ها به جرم خ��ود اقرار 
كرد و در ادعايي گفت: مدتي قبل يكي از 
دوستانم را ديدم كه دوست مشترك من و 
آرش بود. آن روز گوش��ي آرش به صورت 
امانت در اختيار دوست من بود كه متوجه 
عكس شهال داخل گوشي شدم كه با آرش 
به ص��ورت خصوصي عكس گرفت��ه بود. 
عكس خصوصي آنها را به گوش��ي خودم 
منتقل كردم تا در فرصت مناس��ب از آن 
سوءاستفاده كنم. چند روز قبل موضوع را 
با دوستم پيمان در ميان گذاشتم و گفتم 
شهال خانواده پولداري دارد كه پيشنهاد داد 
از او اخاذي كني��م. آن روز قرار بود فقط از 
او سكه طال بگيريم اما دوستم مرا وسوسه 

كرد و نقشه شيطاني را اجرا كرديم. 
متهم در ادامه به دستور قاضي زماني براي 
تحقيقات بيش��تر در اختي��ار كارآگاهان 
پليس آگاهي ق��رار گرفت. مأموران پليس 
در تالشند تا همدس��ت متهم را دستگير 

كنند. 

پسر محكوم به مرگ كه به خاطر عوض 
كردن كانال تلويزيون پدر و خواهرش 
را به قتل رسانده است  با جلب رضايت 
اولي�اي دم از م�رگ فاصل�ه گرف�ت. 
به گزارش ج��وان، متهم پرون��ده هومن 
نام دارد. او صبح ديروز از زن��دان اعزام و 
مقابل هيئت قضايي ش��عبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به رياست قاضي 
زالي قرار گرفت. ابتداي جلس��ه نماينده 
دادس��تان در قرائت كيفرخواست گفت: 
هومن در 16 فروردين س��ال 94 به اتهام 
قتل پدر و خواهرش بازداش��ت شد. او در 
بازجويي ه��اي اوليه براي گم��راه كردن 
پليس گفت: »ش��ب حادثه در خانه يكي 
از دوس��تانم بودم. وقتي به خانه برگشتم 
خواهرم خودش را حلق آوي��ز كرده بود. 
هم��ان موقع با جس��د خونين پ��درم در 
آشپزخانه روبه رو شدم. فكر كنم خواهرم 

بعد از قتل پدرم خودكشي كرده است.«
با تناقض گويي هاي متهم، س��رانجام وي 
در تحقيق از همسايه ها و روند بازجويي ها 
به قتل پدر و خواهرش اقرار كرد و گفت: 

»چند سال قبل مادرم به خاطر بيماري 
سرطان فوت كرد. من و خواهرم با پدرم 
تنها ش��ديم. مثل همه خواهر و برادرها 
با هم درگير بوديم اما خيل��ي زود با هم 
آشتي مي كرديم. روز حادثه هم سر عوض 
كردن كان��ال تلويزيون با ه��م بحثمان 
ش��د. مي خواس��تم كنترل تلويزيون را 
بگيرم كه خواهرم عصباني شد به همين 
خاطر او را به اتاقش بردم و در را بس��تم. 
مش��غول تماش��اي تلويزيون ب��ودم كه 
يكدفع��ه خواهرم از اتاق بي��رون آمد و با 
چاقو به من حمله كرد. چاقو را از دستش 
گرفتم و دوب��اره به اتاقش ب��ردم. همان 
موقع متوجه زخمي ش��دن دستم شدم. 
به همي��ن دليل به ات��اق خواهرم رفتم و 
يك كش را دور گردنش پيچاندم تا اينكه 
بيهوش ش��د. همان موقع پدرم رسيد. از 
ترس نمي دانستم چكار كنم اين شد كه 
با چاقو چند ضربه به شكم و سينه پدرم 
زدم. بعد از قتل پدرم طناب رخت را دور 
گردن خواهرم پيچاندم تا اينكه نفس آخر 
را كشيد. سپس قس��متي از آن طناب را 
بريدم و آن را به ميله لوستر بستم كه همه 
فكر كنند خواهرم خودكشي كرده است. 
بعد از آن همراه دوستانم به سينما رفتم.« 
نماينده دادستان در ادامه گفت: »متهم 
يكبار در دادگاه محاكمه و با درخواس��ت 
اولياي دم ب��ه قصاص محكوم ش��د. اين 
حكم در ديوان تأيي��د و در حال اجرا بود 
كه با رضايت بدون قيد و ش��رط اولياي 
دم متهم از مرگ نج��ات يافت. از دادگاه 
محترم درخواست رسيدگي به پرونده از 

جنبه عمومي جرم را دارم. « 
در ادامه پس��ر جوان در حاليكه به شدت 
اشك مي ريخت در جايگاه ايستاد و گفت: 
»كاش خشمم را كنترل مي كردم. پدرم 
پزشك بود. بعد از اين حادثه مادربزرگم 
به خاطر عالقه اي كه به پدرم داشت فوت 
كرد. پش��يمانم و عذاب وج��دان رهايم 
نمي كند. اولياي دم به من رحم كردند و 
بدون قيد و شرط مرا بخشيدند. از دادگاه 
محت��رم تقاضاي تخفي��ف در مجازات را 

دارم.«

م�رد ج�وان و دوس�ت نوجوان�ش ك�ه ب�ه 
اته�ام قتل دو زن در خانه فس�اد بازداش�ت 
ش�ده اند، روز گذش�ته محاكم�ه ش�دند. 
به گزارش جوان، اين پرونده از ش��هريور س��ال 
گذشته با اعالم ناپديد ش��دن زني ميانسال در 
دس��تور كار مأموران كالنت��ري 161 ابوذر قرار 
گرفت. همس��ايه اين زن در توضيح به مأموران 
گفت: »مهتاب در همسايگي ما زندگي مي كرد. 
او رفت و آمدهاي مشكوك داشت و زنان و مردان 
زيادي به خانه او رفت و آمد مي كردند. چند بار 
به او تذكر داديم و قرار بود از اين خانه نقل مكان 
كند اما مدتي است از او خبري نيست. مطمئن 

هستيم اسباب كشي نكرده است.«
با ثبت اين توضيح��ات، مأموران به آدرس خانه 
آن زن رفتند و بعد از بازكردن قفل در، با اجساد 
متعفن مهتاب و زن جوان��ي به نام مبينا روبه رو 
شدند كه س��ر آنها از بدنشان جدا ش��ده بود. با 
انتقال اجس��اد به پزش��كي قانوني، از آنجائيكه 
در بررس��ي از محل حادثه فرضيه قتل با انگيزه 
سرقت قوت گرفته بود، بررس��ي ها در اين باره 

ادامه پيدا كرد. 
به اين ترتيب در بررس��ي از تلفن همراه مهتاب 
چند نفر بازداشت شدند تا اينكه يكي از آنها به 
نام حامد 17 ساله به قتل با همدستي دوستش 

به نام اصغر 28 ساله اعتراف كرد. 
حام��د در بازجويي ها گف��ت: »مدت��ي قبل از 
شهرس��تان براي كار به تهران آمدم و از طريق 
يكي از اقوام با اصغر آشنا شدم. اصغر قصاب بود و 
با مهتاب رابطه داشت. مهتاب دختران جوان را 
به اصغر معرفي مي كرد و به ازاي اين كار از او پول 
مي گرفت. روز حادثه با وسوسه هاي اصغر به خانه 
مهتاب رفتيم تا با دختر جواني آشنا شويم اما بعد 
از ورود به خانه يكباره تصميم به سرقت گرفتيم. 
براي انجام نقشه دست و پاي دو مقتول را بستيم 
تا همه خانه را براي س��رقت بگرديم، اما دو زن 

شروع به داد و فرياد كردند. آنجا بود كه اصغر با 
چاقويي كه همراه داشت آنها را به قتل رساند و 
سپس سر آنها را از بدن جدا كرد. « پسر نوجوان 
در آخر گفت: »بعد از قتل همه خانه را گشتيم اما 

پولي براي سرقت پيدا نكرديم.«
بعد از اظهارات حامد دوست او نيز بازداشت شد 
و به جرمش اعتراف كرد. با اقرار دو متهم، پرونده 
صبح ديروز در شعبه پنجم دادگاه كيفري يك 
استان تهران به رياست قاضي بابايي رسيدگي 
شد.  ابتداي جلسه پدر و يكي از دختران مهتاب 
درخواست قصاص كردند. در ادامه ديگر دختر 

مهتاب كه به اتهام آدم ربايي از زندان به دادگاه 
اعزام شده بود، نيز درخواست قصاص كرد. شوهر 
مبينا نيز به نيابت از فرزند صغيرش درخواست 

قصاص كرد. 
در ادامه اصغر به اتهام مباشرت در قتل و مشاركت 
در سرقت در جايگاه قرار گرفت و گفت: »دو قتل 
را قبول دارم اما مشاركت در سرقت را قبول ندارم. 
حامد از ترس اظهار كرده است كه براي سرقت 
به خانه مهتاب رفته بودي��م. او دروغ مي گويد و 
فقط براي دوس��تي به آنجا رفته بوديم. « متهم 
در خصوص قتل گفت: »روز حادثه مهتاب مرا 
به خانه اش دعوت كرد و قرار بود با مبينا دوست 
ش��وم. من و مبينا در حال صحبت بوديم كه به 
خاطر پول با هم درگير ش��ديم. مبينا شروع به 
ناس��ازگاري كرد و از آنجائيكه به بيماري صرع 
و اعصاب مبتال بودم كنترلم را از دست دادم به 
همين دليل او و مهتاب را به قتل رساندم و سپس 
سر آنها را بريدم.« در ادامه حامد 17 ساله به اتهام 
معاونت در قتل دو زن و مشاركت در سرقت در 
جايگاه ايستاد و با قبول جرمش بار ديگر ماجرا 
را شرح داد و گفت: انگيزه قتل سرقت از خانه زن 

ميانسال بوده است و اصغر دروغ مي گويد. 
در پايان هيئت قضايي جهت ص��دور رأي وارد 

شور شد. 

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر: 
راهي جز پرداختن

 به اقدامات پيشگيرانه نداريم 
  افغانستان كه در مجاورت ما قرار دارد با حضور 
متجاوزان امريكايي توليدات موادمخدر خود 
را افزاي�ش داده اس�ت، بنابراين م�ا راهي جز 
پرداخت�ن ب�ه اقدام�ات پيش�گيرانه نداريم. 
به گ��زارش ج��وان،   اس��كندر مؤمن��ي صبح در 
جلس��ه ش��وراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر 
اس��تان هرمزگان گفت: در زمينه پيش��گيري و 
اقدامات پيشگيرانه ما از تمام ظرفيت هاي موجود 
استفاده نشده كه نياز است در كنار اقدامات عملي 
و اطالعات��ي، بر م��وارد درماني و كاهش آس��يب 
ه��م تمركز ويژه داشته باش��يم كه در اين راس��تا 
طرح ياري گ��ران زندگي ج��زو محور هاي اصلي 
و اولويت هاي س��تاد مب��ارزه با مواد مخ��در قرار 
گرفته است. وي همچنين از كشف 800 تن مواد 
مخدر در 10ماهه امسال در كشور خبر داد و گفت: 
ش��هداي مواد مخ��در در همين مدت ب��ه ميزان 
80 درصد كمتر شده و در مقابل ميزان تلفات اشرار 

و سوداگران مرگ بيشتر شده است. 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: شناسايي، 
توقيف و كشف اموال نزديك به ۵0 درصد نسبت 
به سال گذشته افزايش داشته و بيش از 7۵ درصد 
كشفيات مواد مخدر در شرق كشور است و باقي آن 

در ساير استان هاي كشور بوده است. 

 سرقت گوشي رانندگان 
تاكسي پشت چراغ قرمز

مرد جوان ك�ه به بهانه تماس ضروري گوش�ي 
تلف�ن هم�راه رانن�دگان تاكس�ي را پش�ت 
چراغ قرمز س�رقت مي كرد، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان سرهنگ مجتبي شمس بيرانوند، 
رئي��س كالنت��ري 129 جام��ي گفت: ظه��ر روز 
يك شنبه 13 بهمن ماه بود كه راننده يك خودروي 
تاكسي واردكالنتري شد و گزارش سرقت را اعالم 
كرد. او گفت: پسري را به عنوان مسافر سوار كردم. 
او گفت: شارژ گوشي تلفن همراهمش تمام شده 
و نياز به يك تماس ضروري دارد و از من خواست 
گوش��ي ام را به او بدهم كه قبول ك��ردم. او بعد از 
گرفتن گوشي و برقراري تماس مشغول حرف زدن 
شد. وقتي به چراغ قرمز رسيديم ناگهان در ماشين 

را باز كرد و فرار كرد. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت تحقيقات در اين باره 
به جريان افتاد تا اينكه ش��كايت هاي مشابهي به 
كالنتري گزارش ش��د. بررسي شكايت ها حكايت 
از اين داشت كه مردجوان به همين شيوه مشغول 
سرقت گوشي تلفن همراه رانندگان تاكسي است 
كه روز گذشته مأموران كالنتري هنگام گشت زني 
هدفمند متوجه شدند، پس��ر جواني پشت چراغ 
قرمز از يك خودرو تاكس��ي پياده شد و به سرعت 
پا به فرار گذاش��ت. همزمان راننده تاكسي هم از 
ماشين پياده ش��د و به مأموران گفت كه آن مرد 
گوش��ي اش را س��رقت كرده كه او را بازداش��ت و 
گوشي س��رقتي را از او كش��ف كردند. سرهنگ 
بيرانوند گف��ت كه متهم 26 س��اله در بازجويي ها 
به بيش از 40 فقره سرقت گوش��ي تلفن همراه از 

رانندگان تاكسي اعتراف كرد. 

مرد جواني كه ب�ا تحريك يكي از دوس�تانش 
از زندان مرتكب قتل ش�ده بود، محاكمه ش�د. 
به گزارش جوان، پرونده از ۵ شهريور س��ال 96 با 
درگيري دسته جمعي در محله نازي آباد تهران به 
جريان افتاد. در آن درگيري خشايار 28 ساله كه با 
ضربه چاقو مرتكب قتل شده بود،  بازداشت شد. او 
به پليس آگاهي منتقل و در بازجويي ها با اقرار به 
قتل دوستش به نام فربد روانه زندان شد. پرونده با 
كامل شدن تحقيقات به شعبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي 
ميز هيئت قضايي همان ش��عبه به رياست قاضي 
متين راس��خ قرار گرف��ت. بعد از اعالم رس��ميت 
جلسه، نماينده دادستان متن كيفرخواست صادره 
از دادس��را را قرائت كرد. س��پس پدر مقتول كه 
به ش��دت اش��ك مي ريخت، گفت: »متهم مقابل 
چشمانم پسرم را كش��ت. خودم شاهد جان دادن 
پسرم بودم. آن لحظات سخت را فراموش نمي كنم. 
براي متهم درخواست قصاص دارم. « در ادامه مادر 

مقتول نيز درخواست قصاص كرد. 
بعد از درخواست اولياي دم، متهم به اتهام قتل عمد 
و شرب خمر در جايگاه قرار گرفت و گفت: »همه 
اين اتفاقات با يك تلفن از زندان آغاز شد. شهرام از 
بچه هاي محل بود كه به حبس محكوم شده بود. 
آن روز همراه مهرداد بودم كه شهرام تماس گرفت 
و گفت به او خبر داده اند گروهي از محل قصد دارند 
مهرداد را بزنند. از شنيدن اين حرف نگران شديم 
مبادا باليي سر مهرداد بيايد. اين شد كه سراغ آنها 
رفتيم. وقتي به كوچه خانه فربد رس��يديم حدود 
1۵ نفر از هم محلي ها در كوچه حضور داش��تند، 
حتي پدر فربد هم بود. آنها تا من و مهرداد را ديدند 
حمله كردند و سر و صورت مرا با چوب و ميله آهني 
زخمي كردند. چاره اي نداش��تم ب��ه همين دليل 
چاقويي كه همراه داشتم را از زير پيراهنم بيرون 
آوردم و يك ضربه بي ه��دف زدم. « متهم در آخر 
گفت: »باور كنيد پدر فربد حضور داشت. من با آنها 
مشكلي نداشتم و آنها هم با من كاري نداشتند. من 
براي دفاع از خودم چاقو كشيدم كه اتفاقي به فربد 
خورد. از اين حادثه به شدت ناراحتم و درخواست 

گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

قتل دوست صميمي
 با تماس از زندان

محاكمه عامالن قتل در خانه فساد

سرقت 5 ميليارد توماني از خانه مرد عتيقه فروش
مج�رم س�ابقه دار كه با دس�تبرد ب�ه خانه 
م�رد عتيق�ه ف�روش اش�ياي قديم�ي به 
ارزش 5 ميليارد تومان را س�رقت كرده بود 
با رد ياب�ي يكي از ام�وال دزدي در س�ايت 
مج�ازي شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، ش��امگاه دوم دي ماه امس��ال 
بود كه مردي با مرك��ز فوريت هاي پليس 110 
تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. 
لحظاتي بع��د از اعالم گزارش ب��ود كه تيمي از 
مأم��وران كالنتري 110 ش��هدا در محل حاضر 
شدند. شاكي گفت: لحظاتي قبل كه وارد خانه 
ش��دم ديدم كه عتيقه هايي كه در خانه داشتم 
سرقت شده است. وقتي پرونده به دستور بازپرس 
شعبه دوم دادسراي ناحيه 1۵ براي بررسي بيشتر 
به اداره 17 پليس آگاهي فرستاده ش��د، شاكي 
جزئيات بيش��تري از ماجرا را شرح داد. او گفت: 
من صاحب يك مغازه عتيقه فروش��ي هس��تم. 
چندي قبل مغازه ام را جمع كردم و عتيقه هايم 

را به خانه آوردم. 
  شاكي با حضور در اداره هفدهم به كارآگاهان 
گفت:» شغل من فروش وسايل و اجناس  قديمي 
اس��ت و به تازگي مغازه ام را جمع كرده ام و به 

همين دليل تعداد زيادي از اي��ن اجناس را به 
منزلم انتقال دادم. س��اعت 11 ش��ب   وقتي از 
مهماني شب يلدا برگشتيم، ديديم كه در خانه 
تخريب شده است. وارد كه شديم ديديم همه 
عتيقه ها ك��ه ۵ ميليارد تومان قيمت داش��ت 

سرقت شده است. 
با حضور كارآگاهان پليس در محل و بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته مشخص شد كه سارق 
مردي است كه با يك خودروي وانت بدون پالك 
در محل حاضر ش��ده و بعد از س��رقت متواري 

شده است. 
در حالي كه بررس��ي ها در جريان بود شاكي به 
كارآگاهان پلي��س خبر داد كه يكي از اش��ياي 
سرقت شده اش را در يكي از سايت هاي فروش 
كاال ديده اس��ت. او گفت: يكي از اموال سرقت 
شده ام سماوري با روكش طال بود كه قيمت زيادي 
هم داشت و امروز هنگام بررسي سايت فروش كاال 
متوجه شدم كه سارق آن را براي فروش آگهي 
كرده است. با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس 
گذاشت مأموران راهي محل كسب فروشنده كه 
يك سمساري بود شده و او را بازداشت و مقدار 

زيادي از اموال سرقت شده را هم كشف كردند. 

مرد سمس��ار اما گفت كه از سرقتي بودن اين 
اموال خبر نداش��ته و آنها را از مردي40 ساله 
به نام رضا در خيابان نظام آباد خريده اس��ت. 
با اطالعات��ي كه او در اختيار پليس گذاش��ت 
مأموران پلي��س در اين ب��اره تحقيق كردند 
و فهميدند ك��ه رضا از مجرمان س��ابقه دار در 
زمينه سرقت از منازل اس��ت كه قباًل به اتهام 
جرائم مختلف بازداشت شده و به زندان افتاده 
بود. وقتي مأموران پليس راهي مخفيگاه رضا 
ش��دند، فهميدند كه او از محل متواري شده 
است. كارآگاهان سرانجام موفق شدند، آخرين 
مخفيگاه رضا را شناسايي و ششم بهمن ماه او 

را بازداشت كنند. 
رض��ا در بازجويي ه��ا ب��ه س��رقت از خانه مرد 
عتيقه فروش اعت��راف كرد و گف��ت: من ارزش 
واقعي كاالهاي عتيقه را نمي دانستم و همه اموالي 
كه سرقت كرده بودم را به قيمت پاييني به يك 

سمساري فروختم. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با 
سرقت هاي خاص پليس آگاهي پايتخت گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيش��تر متهم در 

اداره 17 پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

زن رمال: استادم  فرمان  اسيدپاشي به   وکيل  را صادر کرد  
زن جواني كه متهم اس�ت سه مرد را براي 
اسيدپاش�ي به صورت وكيل دادگستري 
اجير كرده است در بازجويي ها مدعي شد 
كه استاد رمالش دستور اسيدپاشي را صادر 
كرده بود. اين ادعا در حالي از سوي متهم 
مطرح مي شود كه شاكي مدعي است استاد 
رمال در حادث�ه اي به قتل رسيده اس�ت. 
به گزارش جوان، رس��يدگي ب��ه اين پرونده 
از عصر سوم تيرماه امس��ال همزمان با اعالم 
گزارش اسيدپاش��ي به وكيل دادگس��تري 
درته��ران در دس��تور كار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت. 
بررسي هاي مأموران نشان داد چهار مرد و يك 
زن جوان به دفتر وكالتي در خيابان يوسف آباد 
مي روند و پس از ضرب و جرح آقاي وكيل به 
رويش اسيد مي پاشند و از محل مي گريزند. 

همچنين مأموران دريافتند عامالن اسيدپاشي 
از دفتر وكالت چند پوشه و تلفن همراه وكيل را 
سرقت كرده و با يك خودروي پرايد و تاكسي 
از محل گريخته اند. ش��اكي پس از بهبودي 
گفت: مدتي قبل خانم دكتري كه از قبل با من 
آشنا بود به دفتر وكالتم آمد و گفت زن رمالي 
از خواهرش اخاذي چند صد ميليوني كرده و 
از من خواس��ت وكالت خواهرش را به عهده 
بگيرم. او گفت كه خواهرش در آرايشگاهي با 
زني آشنا شده كه مدعي بوده با سحر و جادو 

مشكالت خانوادگي و كاري را حل مي كند. 
خواهرم ب��ه او 120 ميليون توم��ان داده بود 
ام��ا زن جادوگر بعد از مدتي گفت��ه بود بايد 
700 ميليون تومان ديگر به او بدهد وگرنه با 

سحر و جادو زندگي اش را خراب مي كند. 
من وكالت او را به عهده گرفتم و از آن روز به بعد 
تهديد هاي تلفني و پيامكي درباره اين پرونده 
شروع ش��د كه االن هم فكر مي كنم عامالن 
اسيدپاشي از طرف زن رمال اجير شده باشند. 
مأموران در ادامه تحقيقات به رد پاي سه مرد 
در اين حادثه رسيدند و آنها را دستگير كردند. 
س��ه متهم در بازجويي ها به جرم خ��ود اقرار 
كردند. يكي از متهمان كه مرد ۵4 ساله اي به 
نام پرويز است به اسيدپاشي اقرار كرد و مدعي 
شد كه از س��وي زن جوان رمالي به نام پريسا 

اجير شده است. 
وي گفت: من پيك موت��وري كار مي كردم تا 
اينكه خواهرم مرا به زن جواني به نام پريس��ا 
معرفي ك��رد. او با زن رمال و دعا نويس��ي كار 
مي كرد و من به عنوان پيك موتوري دعاهاي 
آن را بين مشتريانشان پخش مي كردم تا اينكه 
روزي پريس��ا گفت زن پولداري از اس��تادش 
شكايت كرده و پرونده اش را مرد وكيلي براي 
وكالت به عهده گرفته است. او گفت اگر روي 
مرد وكيل اس��يد بپاش��م 20 ميليون تومان 
دستمزد مي دهد و من هم قبول كردم و با سه 

نفر از دوستانم به دفتر وكالت شاكي رفتيم و به 
روي او اسيد پاشيديم. 

پس از اعتراف متهمان مأموران به دستور قاضي 
ساسان غالمي تحقيقات خود را براي شناسايي 
و دستگيري پريسا آغاز كردند تا اينكه چند روز 
قبل موفق شدند متهم را در مخفيگاهش حوالي 

خيابان پيروزي شناسايي و دستگير كنند. 
متهم پس از دستگيري ابتدا منكر جرم خود 
ش��د اما وقتي با متهمان روبه رو شد به جرم 
خود اقرار كرد و گفت: مدتي قبل استادم به نام 
آزيتا كه رمال حرفه اي است به من گفت كه 
زني به اتهام كالهبرداري از او شكايت كرده و 
پرونده اش در دست وكيل خبره اي است كه 
احتمال مي دهد در اين پرونده محكوم شود و 
راهي زندان شود . او دستور اسيدپاشي روي 
وكيل را ص��ادر كرد تا نتواند وكالت ش��اكي 
را ادامه ده��د و من هم پروي��ز را براي اينكار 

اجير كردم. 
چن��د روز قب��ل در حال��ي كه ت��الش براي 
دس��تگيري آزيتا ادامه داش��ت ش��اكي به 
دادسراي جنايي رفت و مدعي شد كه به گفته 
يكي از دوس��تانش آزيتا در حادثه اي به قتل 
رسيده است. با طرح اين ادعا قاضي ساسان 
غالمي به كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
دس��تور داد درباره صحت و س��قم اين ادعا 

تحقيق كنند. 

خانه قديمي آوار شد
ي�ك خان�ه متروك�ه دو طبق�ه در خياب�ان دماون�د ب�ر اث�ر فرس�ودگي آوار ش�د. 
به گزارش جوان، اين حادثه ساعت 4:12 بامداد روز گذشته اتفاق افتاد و لحظاتي بعد از حادثه 
آتش نشانان ايستگاه 120 در محل حادثه در خيابان دماوند، خيابان زاهد گيالني حاضر شدند. 
بررسي ها نشان داد كه خانه 1۵0 متري دو طبقه قديمي كه از مدتي قبل به دليل قدمت باال 
تخليه شده بود به صورت ناگهاني آوار شده است. شاهدان گفتند كه ابتدا سقف يكي از طبقات 
ريزش كرده است و زماني كه آتش نشانان در محل حضور داشتند ناگهان سقف طبقه بعدي هم 
به طوركامل ريزش كرد. يداهلل مددي، معاون منطقه شش آتش نشاني گفت: از آنجا كه احتمال 
مي رفت هنگام حادثه كسي در محل حضور داشته باشد، سگ هاي زنده ياب هالل احمر به محل 
منتقل و بعد از بررسي مشخص شد كه كسي در محل حضور نداشته است. وي در مورد علت 
بروز حادثه گفت: با توجه به بررسي هاي اوليه احتمال دارد خانه براثر قدمت و فرسودگي زياد 

ريزش كرده باشد كه بررسي ها در اين باره جريان دارد. 
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  گزارش  2

 هشدار صنعا  به سازمان ملل 
درباره نقض سعودی توافق سوئد

رئیس هیئت صنعا در کمیته هماهنگی مشترک، در دیدار با رئیس 
تیم ناظران سازمان ملل در یمن، یادداشت اعتراضی درباره نقض 
مکرر توافق س�وئد به وی تحوی�ل و از پایان صبر صنعا در س�ایه 

سکوت سازمان ملل خبر داد. 
به گ��زارش فارس، »محم��د الق��ادری « رئیس تیم صنع��ا در کمیته 
هماهنگی مشترک اعالم کرد، این تیم با ژنرال »آبهیجیت گوها« رئیس 
تیم ناظران سازمان ملل در یمن، دیدار و یادداشت اعتراضی درباره نقض 

مکرر توافق سوئد به دست ائتالف سعودی به وی ارائه کرده است. 
بر اساس گزارش شبکه »المسیره«، القادی گفت، مختصات و مواضع 
»دش��من « و نیروهایش به ژنرال »گو   ها« تحویل و تأکید شد ائتالف 
س��عودی در حال دامن زدن به تنش های خطرناک در س��احل غربی 
است و این یک پیش زمینه خطرناک برای نقض بیشتر توافق سوئد به 
شمار می رود.  وی تصریح کرد: صبر ما هم حدی دارد و در برابر سکوت 
س��ازمان ملل و عدم اتخاذ هیچ تصمیمی از سوی این سازمان، دست 
بسته نخواهیم نشست.  توافق سوئد در پی مذاکرات میان تیم صنعا و 
دولت مستعفی یمن در دسامبر ۲۰۱۸ در استکهلم امضا شد و از جمله 

مفاد آن برقراری آتش بس در الحدیده بود. 
همزمان جنگنده های ائتالف سعودی روز سه    شنبه منطقه »نِهم« واقع 
در شمال شرقی صنعا را بمباران کردند.  از سوی دیگر پادگان نظامیان 
وابسته به دولت مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی در استان 
مأرب واقع در شرق این کشور، هدف حمله موشکی قرار گرفت. انصاراهلل 
مسئولیت این حمالت را برعهده نگرفته است و مشخص نشده که چه 

گروهی این حمله موشکی را انجام داده است. 
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  پاریس زباله دان شد
اعتصاب کارگران ش��هرداری و پاکبان      ها در سراسر پاریس باعث شده 
انبوهی از زباله در خیابان های این شهر جمع شود. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، فعالیت شش کوره از هفت کوره زباله سوزی در پاریس به دلیل 
این اعتصاب متوقف شده و همین امر سبب شده زباله      ها برای چندین 
روز در مناطق مختلف روی هم تلنبار ش��ود. افزایش حجم زباله      ها در 
پاریس و پارک های عمومی نگرانی از سالمت عمومی را به شدت افزایش 
داده است. یکی از سکنه پاریس گفته است: اعتصاب پشت اعتصاب. هر 
روز شاهد اعتصاب هستیم. این مسئله، شهر را غیرقابل سکونت کرده 
است. چیزی که ما را نگران می کند وجود موش در خیابان      ها است. انگار 

خیابان های شهر به یک رستوران باز برای آنها بدل شده است. 
-----------------------------------------------------

   مسکو: به جدید     ترین جنگ افزار     ها مجهز می شویم
یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه می گوید با وجود تحریم های امریکا، 
نیروهای مسلح روسیه به زودی به پیشرفته      ترین فناوری های تسلیحاتی 
مجهز می شوند. معاون اول وزارت دفاع روس��یه روز دو     شنبه گفت که 
نیروهای مسلح این کشور با وجود تحریم های امریکا و برخی متحدان این 
کشور، چندی دیگر به مدرن      ترین تجهیزات جنگی از جمله سامانه های 
دفاع موشکی پیشرفته و بمب افکن های راهبردی جدید تجهیز خواهند 
شد. آلکسی کریوروچکو در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت:» 
باوجود تحریم های اقتصادی غرب، با ایجاد س��امانه های تس��لیحاتی 
مس��تقل از نظر فنی قادر خواهیم ب��ود با نوین      تری��ن تجهیزات حتی 
پیشرفته      ترین موشک های مافوق فراصوت مقابله کنیم.«  این مقام ارشد 
روس گفت: »تحویل موشک های بالستیک بین قاره ای » سارمات-۲۸ « 
که باید جایگزین موشک های » ویوودو « در نیروهای موشکی شود، از 

سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد.«
-----------------------------------------------------

  نقشه راه دولت جدید لبنان نهایی شد 
کمیته ویژه تهیه بیانیه وزارتی لبنان مأموریت خ��ود را تمام کرد، بدون 
آنکه بند مربوط ب��ه مقاومت در آن تغییری کند یا حذف ش��ود. کمیته 
ویژه تهیه »بیانیه وزارتی « یا همان نقشه راه دولت جدید لبنان دو     شنبه 
شب در نهمین جلسه خود این بیانیه را آماده کرد و قرار است تا پایان این 
هفته به پارلمان فرستاده شود تا پس از آن در هفته آینده جلسه  پارلمان 
برای اعطای رأی اعتماد به دولت جدید برگزار ش��ود. به گزارش روزنامه 
الشرق االوسط، در پیش نویس بیانیه وزارتی که در رسانه      ها درز پیدا کرده، 
بر ضرورت »دوری لبنان از نزاع های خارجی « و احترام به منشور اتحادیه 
عرب به همراه تکیه بر سیاست خارجی مستقل مبتنی بر منافع عالی لبنان 

و احترام به قانون بین الملل تأکید شده است.  
-----------------------------------------------------

  جانسون: انگلیس نیازی به پیروی از قوانین اروپا ندارد
نخست وزیر انگلیس در بیان چشم انداز خود برای ادامه معامالت تجاری 
با اتحادیه اروپ��ا تأکید کرد:»انگلیس نی��ازی به پی��روی از قوانین اروپا 
ندارد.« مدل مورد نظر نخست وزیر محافظه کار انگلیس آن طور که دو     شنبه 
اعالم کرد نمونه کانادایی است. به گزارش یورونیوز، بوریس جانسون در 
سخنان خود تأکید کرد در صورتی که اتحادیه اروپا چنین توافقنامه ای 
را نپذیرد، انگلیس به مفادی برمی گردد که پیش تر مطرح شده است؛» 
برگزیت بدون توافق«. کانادا و اتحادیه اروپا یک پیمان مشترک به امضا 
رسانده اند که بر اساس آن مالیات گمرکی برای بسیاری از کاالهای وارداتی 
حذف شده است بدون اینکه کانادا و اتحادیه اروپا ناگزیر از تبعیت از قوانین 
داخلی یکدیگر باشند. جانسون در سخنانش گفت:» انتخاب انگلیس کسب 
یک توافق است اما سؤال اینجاست که آیا اتحادیه اروپا می خواهد ما را با 

کانادا مقایسه کند؟«
-----------------------------------------------------

  تولید سامانه های اس400 برای هند
وزیر صنعت و تجارت روسیه اعالم کرد،  مسکو تولید سامانه های موشکی 
دفاع هوایی اس4۰۰ ب��رای هند را آغاز کرده اس��ت. به گزارش ش��بکه 
راشاتودی، دنیس منتروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه گفت:»شرکت 
صنایع تسلیحاتی آلماز-انتی ساخت سامانه های اس4۰۰ برای هند را آغاز 
کرده است و روسیه طبق چارچوب زمانی تعیین شده در قرارداد اس4۰۰     ها 
را تحویل هند می ده��د. در مجموع، تمام تعهداتی ک��ه طرفین بر عهده 
گرفته اند، شامل پرداخت، به طور کامل اجرایی می شود«. این وزیر روس 
همچنین افزود، یک مرکز آموزشی برای اپراتورهای اس4۰۰ در هند تدارک 
دیده شده است. مسکو و دهلی نو در سال ۲۰۱۸ قراردادی برای تحویل پنج 

واحد اس4۰۰ به هند به ارزش بیش از 5 میلیارد دالر به امضا رساندند.
-----------------------------------------------------

   اعالم آمادگی طرف های درگیر لیبی برای مذاکره 
غسان سالمه، فرستاده سازمان ملل در امور لیبی روز سه شنبه تصریح 
کرد که نمایندگان طرف های درگی��ر لیبی که در کنفرانس ژنو حضور 
دارند،  آمادگی خود برای تبدیل آتش  بس شکننده به آتش بس دائم را 
اعالم کردند. به گزارش خبرگزاری »فرانس پرس«، فرستاده سازمان 
ملل در امور لیبی گفت:  »این اصل ]آتش بس دائم[ از جلس��ه نخست 
مورد موافقت قرار گرفت. اکنون بحث بر س��ر شروط آن است«. در این 
مذاکرات،  پنج افسر بلندپایه به نمایندگی از طرف دولت »الوفاق ملی « 
و پنج تن دیگر به نمایندگی از طرف »نیروهای مسلح عربی لیبی« به 
رهبری خلیفه حفتر حضور دارند. غسان سالمه فرستاده سازمان ملل در 
امور لیبی، این مذاکرات را مدیریت می کند. این مذاکرات روز دو     شنبه 
آغاز شده است. غسان سالمه با اش��اره به طرف های درگیر افزود: »روز 
دو     شنبه گفت وگو      ها را با آنها آغاز کردیم تا آتش بس بیشتر مقاوم تر و در 

عین حال کمتر از جانب دو طرف نقض شود.«

 بورل از تهران به بروکسل می رود 
بعد به واشنگتن

کمیس�یونر سیاس�ت خارج�ی اتحادی�ه اروپ�ا بع�د از دو روز 
مالق�ات و مذاک�ره، ته�ران را ب�ه مقص�د بروکس�ل ت�رک کرد 
و البت�ه روز جمع�ه از بروکس�ل ب�ه واش�نگتن خواه�د رف�ت. 
جوزف ب�ورل گفته که درص�دد زنده نگه داش�تن برجام اس�ت. 
جوزف بورل دیروز در پایان سفر خود به تهران در یک کنفرانس خبری 
گفت که اروپا با فعال کردن مکانیس��م حل اختالف در برجام به دنبال 
از بین بردن این توافق نیس��ت بلکه درصدد زنده نگه داشتن این توافق 
است. البته او در این کنفرانس هیچ چیزی درباره این نگفت که راهکار 
عملی اروپا برای حفظ برجام، ۲۰ ماه بعد از خروج امریکا و بی عملی اروپا، 
چیست. بورل ظاهراً قصد دارد بعد از تهران، به بروکسل برود و بعد از دو 
روز توقف، از آنجا به واشنگتن سفر کند. بورل در پایان سفر خود به ایران، 
هدف از سفر خود به غرب آس��یا را افزایش ثبات در منطقه و همچنین 
افزایش اعتماد بازیگران ای��ن منطقه توصیف کرد و گف��ت که ثبات و 
امنیت غرب آسیا تأثیر مس��تقیمی بر ثبات و امنیت اروپا دارد. او گفت: 
»من به ایران سفر کردم چون مس��ئله ثبات بدون در نظر گرفتن ایران 
امکانپذیر نیست. با وزیر خارجه عربستان سعودی و امارات دیدار کردم. 
با رئیس جمهور عراق گفت وگو کردم. امکان سفر به عراق وجود نداشت 
زیرا نخست وزیر این کشور هنوز سوگند یاد نکرده است. هفته آینده به 
واشنگتن سفر می کنم«. بورل تصریح کرد که تمامی این گفت وگو     ها با 
هدف افزایش ثبات در منطقه صورت گرفته است و در همین راستا قصد 
دارد جمعه این هفته به واشنگتن س��فر کند. وی ادامه داد: »ما تمامی 
این ارتباطات و تماس      ها را برقرار کردیم تا بررسی کنیم که چه اقدامی 
را می توانیم برای ثبات بخش��ی به این منطقه و ایج��اد درک متقابل به 
کار گیریم و همچنین ایجاد اعتماد کنیم«. بورل در خصوص سفر خود به 
ایران توضیح داد که با »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران، وزیر خارجه و 
رئیس پارلمان ایران در خصوص طیف گسترده ای از مسائل از جمله برجام 
گفت وگو کرده است. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره مکانیسم 
حل اختالف تصریح کرد: »اروپا قصد ندارد با فعال کردن مکانیسم حل 
اختالف برجام به این توافق پایان دهد بلکه هدف اول، زنده نگه داشتن 
این توافق اس��ت«. بورل در این ارتباط توضیح داد: »اقدام کش��ورهای 
اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان در فعال سازی مکانیسم حل اختالف 
در برجام به مفهوم آن نیست که این کشور      ها می خواهند برای لغو این 
توافق هسته ای به شورای امنیت مراجعه کنند. تا جایی که من می دانم 
و با آنها در این باره صحبت کرده ام، همه آنها تأیید کردند که این اقدامی 
برای پایان دادن به برجام نیست بلکه برای زنده نگه داشتن این توافق و 
زمان دادن به مذاکرات است.«  او گفته که اتحادیه اروپا به طور نامحدود 
مهلت حل وفصل اختالفات در رابطه با توافق هسته ای ۲۰۱5 )برجام (را 
تمدید خواهد کرد تا از ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل 
یا اعمال تحریم جدید علیه ایران جلوگیری کند. او در خصوص تمایل 
سه کشور اروپایی برای تمدید جدول زمانی مکانیسم حل اختالف برجام 
گفت: »آنها موافق تمدید محدودیت های زمانی معین شده در مکانیسم 
حل اختالف برجام هستند«. این مقام عالی رتبه اروپا ضمن تأکید بر لزوم 
تداوم بازرسی های آژانس از فعالیت های هسته ای ایران گفت: »مسئله ای 
که درباره آن با مقام های ایرانی نیز صحبت کردم این بود که بازرسی های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی )از فعالیت های هسته ای ایران( باید تداوم 
داشته باشد. آژانس تنها نهادی است که می تواند وضعیت واقعی تحوالت 
هس��ته ای ایران را تأیید کند«. بورل در ادامه گفت: »ما انتظار گام های 
مثبت در زمینه فعالیت هس��ته ای ایران را داریم و ایران نیز انتظار دارد 
اتفاقات مثبتی در زمینه اقتصادی روی دهد و این مسئله ای است که قصد 
داریم طی هفته های آتی بیشتر روی آن کار کنیم«. وی بار دیگر ضمن 
تأکید بر حفظ برجام گفت: »هدف اول، زنده نگه داشتن این توافق است و 

برای این کار، هر دو طرف باید به دنبال اجرای بهتر این توافق باشند.«
جوزف بورل در بخش پایانی کنفرانس خبری خود در پاس��خ به س��ؤال 
یکی از خبرنگاران درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا نیز به دنبال گس��ترش 
برجام و گنجاندن موضوعاتی چون مس��ئله موش��کی در توافق با ایران 
است، گفت: »برخی به دنبال گسترش این توافق هستند. اما این موضوع 
به من به عنوان هماهنگ کننده این توافق هس��ته ای، مربوط نمی شود. 
هماهنگ کننده توافق مسئول هماهنگ کردن توافق موجود است. اگر 
خواستار گسترش این توافق هستید، انجام دهید اما هماهنگ کننده توافق 

مسئولیت مدیریت توافقی را دارد که مورد تأیید قرار گرفته است.«

خنجر عربی سودانی بر پشت فلسطین
رئیس شورای انتقالی سودان با تشویق عربستان و هماهنگی امارات با نتانیاهو مالقات کرد

هنوز یک هفته از    گزارش  یک
رونمای�ی ط�رح 
معامله قرن نگذشته، رئیس شورای انتقالی سودان 
با بسته تشویقی عربستان و هماهنگی امارات ، در 
اقدامی غیرمنتظره در اوگاندا با بنیامین نتانیاهو، 
نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی مالقات کرد، 
دیداری که دولت سودان ادعا می کند در جریان 
آن قرار نداشته است. وزیر خارجه امریکا، از این 
مالقات ابراز خرسندی کرده ولی دبیرکل ساف آن 
را  »خنجر از پش�ت به مردم فلسطین« می داند. 
به گزارش »جوان« عبدالفتاح البرهان،  رئیس شورای 
انتقالی سودان دو     شنبه به طور غیرمنتظره با بنیامین 
نتانیاهو مالقات کرد. دفتر نتانیاهو بیانیه ای درباره 
این مالقات ص��ادر کرده و گفته ک��ه در این دیدار، 
برای شروع همکاری ای که به عادی سازی روابط بین 
دو طرف منجر شود، توافق شده و سودان در مسیر 
مثبتی در حرکت است. این مالقات به فاصله کمتر 
از یک هفته بعد از رونمایی طرح موسوم به معامله 
قرن از طرف دونالد ترامپ انجام ش��ده، طرحی که 
دولت امریکا گفته موازی با اجرای آن، عادی سازی 
مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل را دنبال خواهد 
کرد ولی با مخالفت گسترده جریان های مقاومت و 

غیر مقاومت فلسطینی روبه رو شده است. 
   خارطوم: بی اطالعیم!

خارطوم هیچ گونه روابط دیپلماتیکی با تل آویو 
ن��دارد و فیصل محم��د صالح، وزی��ر فرهنگ و 
اطالع رسانی و سخنگوی دولت سودان دیروز گفت 
که دیدار عبدالفتاح البرهان، بدون اطالع کابینه 
و مشورت با آن انجام ش��ده است: » هیئت دولت 
هیچ اطالعی از دیدار رئیس شورای حاکمیتی با 
بنیامین نتانیاهو در اوگاندا نداشت و هیچ مشورتی 
با هیئت دولت درباره این دی��دار صورت نگرفته 
اس��ت و ما اطالعی از این دیدار نداش��تیم و تنها 
از طریق رسانه      ها در جریان دیدار قرار گرفتیم.« 
به گفته این مقام س��ودانی، هیئت دولت سودان 
منتظر بازگشت البرهان از س��فر و توضیح او در 
این باره است ولی شواهد و قرائن هماهنگ نشده 
بودن مالقات در چنین سطحی را تأیید نمی کند. 
منابع س��ودانی می گویند که یووری موسوینی، 
رئیس جمهور اوگاندا از ح��دود یک هفته پیش 
برای دیدار میان البره��ان و نتانیاهو برنامه ریزی 
کرده ب��ود و دیدار ای��ن دو در کامپ��اال پایتخت 
اوگاندا، دو ساعت طول کشیده است. از محتوای 
این مالقات دو س��اعته، رس��ماً چیزی به بیرون 
اطالع رسانی نشده ولی منابع اسرائیلی می گویند 
نتانیاهو در جریان این دیدار از البرهان خواسته 
خارطوم اجازه پ��رواز هواپیماهای اس��رائیلی از 
حریم هوایی س��ودان را بدهد. در مقابل، رئیس 
شورای حاکمیتی سودان نیز از نتانیاهو خواسته 
جهت کاهش تحریم های امریکا علیه این کشور 
و حذف سودان از لیست تروریسم میان خارطوم 
و واش��نگتن میانجیگری کند. گزارش     هایی هم 
درباره ارائه مشوق س��عودی     ها به دولت سودان 

مطرح شده است. پایگاه خبری »الوئام « با اشاره 
به اینکه روز دو     شنبه »الصدیق عبدالعزیز « معاون 
وزیر خارجه میزبان »علی بن حسن جعفر« سفیر 
عربستان س��عودی در خارطوم بوده، نوشته که 
در این دیدار، روش های توس��عه روابط دوجانبه 
ریاض و خارطوم بررس��ی شده اس��ت. بر اساس 
گزارش ها، سفیر عربس��تان در این دیدار وعده 
کرده که ریاض در مرحله آتی از س��ودان از نظر 
اقتصادی حمایت و به آن کمک خواهد کرد تا نام 
آن از فهرست کشورهای حامی تروریسم، حذف 
شود. آسوشیتدپرس هم از قول یک منبع نظامی 
س��ودانی فاش کرده که ام��ارات ترتیب مالقات 
البرهان سودانی با نتانیاهو را داده است. بر اساس 
گزارش آسوش��یتدپرس ، امارات این دیدار را به 
بهانه کمک به حذف نام سودان از لیست گروه های 

تروریستی امریکا ترتیب داده است. 
   پمپئو: سازنده است

مایک پمپئو،  وزیر خارجه امری��کا یک روز قبل از 
مالق��ات  »البرهان « با نتانیاهو،از او برای س��فر به 
امریکا دعوت کرد. پمپئو همچنین در گفت وگوی 
تلفنی با او، از نقش رهبرانه او در روند عادی سازی 
روابط با اسرائیل تشکر کرده است. پمپئو در توئیتی 
گفت وگوی تلفنی  خود با رئیس ش��ورای انتقالی 
سودان را » سازنده « توصیف کرد. با این حال، این 
مالقات با واکنش گسترده و تند فلسطینیان روبه رو 
شده است. »ریاض المالکی « وزیر خارجه فلسطین، 
دیدار دوشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی با »عبدالفتاح البرهان « رئیس شورای 
حاکمیتی سودان، را تالش برای کارشکنی خواند و 
گفت که فلسطین منتظر واکنش »نیروهای زنده« 
س��ودان اس��ت. او در گفت وگو با رادیوی رسمی 
»صوت فلسطین«، گفت:   »طی پنج سال گذشته و 
با وجود تمام تالش ها، کارشکنی  غافلگیرکننده ای 
رخ نداده اس��ت. تنها صحبت از کش��ور     هایی در 
اینجا و آنجا بوده اس��ت که به آن سفر شده است 
به طور مشخص چاد،  و اکنون اوگاندا، کنیا و ]این 
چرخه[ تکرار می شود و حول کشورهای حوزه نیل 
می چرخد.«  صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی 
سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( ضمن محکوم 
کردن این دیدار، گفت:»: دیدار البرهان با نتانیاهو 
خنجری است که از پش��ت به مردم فلسطین زده 
شده و نقض آش��کار ابتکار عمل صلح عربی است. 
این دی��دار زمانی صورت گرفته اس��ت که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا درصدد از بین بردن 
مسئله فلسطین، و الحاق اراضی کشور فلسطین 
اشغالی به اراضی اش��غالی است. « جبریل رجوب، 
دبیر کمیته مرکزی جنبش فتح نیز دیدار نتانیاهو 
با البرهان را در تناقض با موضع ملت برادر سودان 
که حامی حقوق ملت فلسطین هستند، دانست. 
وی در این باره گفت: »ای��ن دیدار به منزله خروج 
از ابتکار عمل صلح عربی اس��ت.« در همین حال، 
حازم قاسم، س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی 
حماس نیز این دیدار را محکوم کرد. وی در این باره 
افزود: دیدار     هایی که در راستای عادی سازی روابط 

انجام می شود، رژیم اش��غالگر را به ادامه ارتکاب 
جنایت و تجاوز علیه فلس��طین تشویق می کند و 
هتک حرمت به مقدس��ات امت عربی و اسالمی 
اس��ت. همچنین جنبش جهاد اسالمی به شدت 
دیدار مذکور را محکوم ک��رد و در بیانیه ای گفت 
که این دیدار بیانگر موضع ملت سودان که حامی 
مسئله فلسطین هستند، نیس��ت. جهاد اسالمی 
در ادامه بیانیه خود از ملت سودان، نیروهای زنده 
و انقالبیون خواس��ت دیدار نتانیاهو با البرهان را 
محکوم کنند. جبهه خلق آزادیبخش فلس��طین 
هم تأکید کرد که این دیدار ضربه ای به قلب منافع 
ملت سودان و موضع آنها است که هیچ گاه حمایت 
از مسئله فلس��طین را متوقف نکرده اند. در بیانیه 
جبهه خلق آزادیبخش فلسطین آمده است، این 
مسئله بیانگر میزان ذلت و پیروی از سیاست      ها و 
طرح های خصمانه ای است که به دنبال هدف قرار 
دادن منافع امت عربی، نابودی مس��ئله فلسطین 
و عادی س��ازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی 
اس��ت. محمدعلی الحوثی، رئی��س کمیته عالی 
انقالب یمن در توئیتی نوشت: » دیداری که رویترز 
از آن پرده برداش��ت و دو طرف در آن درباره آغاز 
تالش برای عادی سازی روابط توافق کردند همان 
سیاست » چماق و هویج « است.« وی افزود: هدف 
نتانیاهو از این دیدار، ادامه نقش مزدوران سودانی 
در جنگ های خارجی در قبال وعده های توخالی 
اس��ت. الحوثی در ادامه خاطرنش��ان کرد: مردم، 

البرهان را نخواهند بخشید.

انتخابات ریاس�ت جمه�وری امری�کا در گام 
اول از انتخاب�ات درون حزب�ی دو حزب اصلی 
این کشور شروع می ش�ود که مثل همیشه از 
آیووا شروع ش�د. اما اهمیت آیووا فقط به اول 
بودنش نیست بلکه نوعی نقش تمام کنندگی 
دارد. معم�والً نامزدی ک�ه در ای�ن ایالت رأی 
اول ش�ود، نام�زد نهای�ی حزب می ش�ود. در 
ط�رف جمهوریخواهان همان ط�ور که انتظار 
می رفت، دونالد ترام�پ رئیس جمهور امریکا 
پیروز شد. هر چند جمهوریخواهان سنا عماًل 
با اجازه ندادن به حضور شاهدان اوکراین گیت 
در جلسه اس�تیضاح ترامپ نش�ان دادند که 
چندان به جمهوریت اعتقادی  ندارند.  در طرف 
دموکرات ها هم دموکراسی درون حزبی با تأخیر 
بی سابقه در اعالم نامزد پیروز زیر سؤال رفت. 
برگزار کنندگان انتخابات دموکرات ها در نهایت 
صحبت از اشکاالتی در نرم افزار جمع آوری آرا و 
در نتیجه اعالم تأخیر در نتایج کردند،  دو نامزد 
یعنی»برنی سندرز« س�ناتوری از منتهی الیه 
بال چپ دموکرات  ها و »پت بوته جج« فرماندار، 
همزمان مدعی پیروزی شدند تا زمزمه تقلب در 
این دور هم از سوی طرفداران سندرز  بلند شود.

ستادهای انتخاباتی و طرفداران نامزدهای دموکرات 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ امریکا دیروز 
برای چندین ساعت منتظر اعالم نتایج انتخابات 
درون حزبی حزب دموک��رات در ایالت آیووا بودند.  
در انتخابات انجمن حزبی آیووا در س��ال ۲۰۱۶، 
نتایج در ساعت ۲۳:۰۰ به وقت شرق امریکا اعالم 
شده بود.  انتخابات درون حزبی ایالت آیووا ساعت 
۲۰:۰۰ شب گذشته )دوشنبه( به وقت محلی آغاز 
شد اما به واسطه بروز مشکالت در برنامه رایانه ای 
گزارش نتایج، اعالم نتیجه با تأخیر روبه رو ش��ده 
است. باالخره مقامات حزب دموکرات آیووا اعالم 
کردند که اعالم نتایج به روز سه    شنبه به وقت محلی 
موکول شده است.  پیش از روشن شدن آرا اما  »برنی 

سندرز « مدعی پیروزی در این ایالت شد. 
سیاست های برنی س��ندرز در خصوص حمایت 

ادعایی از پناهجویان و مس��لمانان موجب شده 
اس��ت این نامزد دموکرات  ها در می��ان جوانان و 
مسلمانان و همچنین التین  تبار   ها از محبوبیت 

باالیی برخوردار باشد. 
شبکه امریکایی سی ان ان  در این خصوص گزارش 
کرد که چندین ستاد انتخاباتی احزاب دموکرات 
اوایل روز سه ش��نبه طی تماس  تلفنی به شدت 
از »تروی پرایس« رئیس ح��زب دموکرات آیووا 
انتقاد کردند و مشاوران ارشد حزب دموکرات به 
طور مداوم، شفافیت فرایند اعالم نتایج انتخابات 

انجمن درون حزبی آیووا را زیر سؤال برده اند. 
پرایس در دفاع از تعویق اعالم نتایج مدعی شد که 
این تأخیر به واسطه تمایل حزب دموکرات برای 

»تضمین درستی فرایند « انتخابات است. 
به رغم آنکه س��ندرز مدعی پیروزی در انتخابات 
انجمن درون حزبی آیووا ش��ده است، اما »پیت 
بوته جج« دیگر نام��زد دموکرات ها نیز اواخر روز 
دو   ش��نبه مدعی شد که تمامی ش��واهد حکایت 
از پیروزی وی در آیووا دارد و گفت که با پیروزی 
وارد رقابت های انتخابات بعدی انجمن های درون 

حزبی در »نیوهمپشایر« می شود.  از طرف دیگر، 
س��تاد انتخاباتی »الیزاب��ت وارن« اعالم کرد که 
وی جزو س��ه نامزد برتر این ایالت اس��ت و مدیر 
انتخاباتی »امی کلوبوچار « اعالم کرد که کلوبوچار 
از »جو بایدن « جلوتر اس��ت. با این حال، وکیل 
بایدن درباره اعتبار نتایج نهایی ابراز تردید کرد. 

برخی حامیان سندرز در ش��بکه های اجتماعی 
با به تمس��خر گرفت��ن توجیه ح��زب دموکرات 
مبنی بر » کنترل کیف��ی « نتایج آرا پیش از اعالم 
رسمی، این تأخیر را با توجه به پیشتازی سندرز 
در نظرس��نجی های پیش از انتخابات، به مسائل 
سیاسی ربط می دهند و می گویند همانند انتخابات 
سال ۲۰۱۶ که دست های مرئی و نامرئی در حزب 
دموکرات با مهندس��ی آرا، هی��الری کلینتون را 
به عنوان نامزد نهایی حزب به مردم امریکا قالب 
کردند، در انتخابات امس��ال هم متنفذان حزب 

دموکرات از جو بایدن حمایت می کنند. 
انتخابات انجمن های حزبی در ایالت آیووا به شیوه 
» کاکس«برگزار می شود. در این شیوه از صندوق 
و برگه رأی خبری نیس��ت و حامی��ان نامزدهای 

انتخاباتی با حضور در مراکز از پیش تعیین شده مثاًل 
مدارس به صورت گروهی رأی می دهند و هر نامزدی 
که دست کم ۱5 درصد از آرای مرکز رأی گیری را از 
آن خود کند، وارد رده بندی می شود و نامزد   هایی که 
این میزان حدنصاب را کسب نکنند رأیی نخواهند 
داشت و حامیان آنها با توجه به انتخاب دوم و عالیق 
و دیدگاه های شان به جمع حامیان نامزدهای دیگر 
دارای حد نصاب می پیوندند.  در هفت ایالت از 5۰ 
ایالت امریکا رأی گیری انجمن های حزبی به شیوه 
» کاکس « است و در 4۳ ایالت دیگر از صندوق و برگه 

رأی استفاده می شود. 
  روز خوش ترامپ

با اع��الم 95 درص��د از نتای��ج انتخاب��ات انجمن 
درون حزبی جمهوریخواهان در ایالت آیووا، ترامپ 
با کسب 97 درصد پیروز این ایالت اعالم شد. »جو 
والش« با کسب ۱/4 درصد و »بیل ولد « با کسب 
۱/۳درص��د آرا در جایگاه ه��ای دوم و س��وم قرار 
گرفتند.  طبق نظرسنجی    هایی که قبل از برگزاری 
اولین انتخابات انجم��ن درون حزبی دموکرات  ها 
در ایالت آیووا انجام گرفته است، اولویت مردم این 
ایالت، بیشتر بیمه درمانی و تغییرات اقلیمی است 
و سیاس��ت خارجی در جایگاه بعدی اولویت های 
مردم این منطق��ه ق��رار دارد.  همزم��ان رئیس 
کمیته اطالعات مجلس نمایندگان امریکا و مدیر 
جریان اس��تیضاح دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا در س��نای این کش��ور گفته است: »اینکه 
جمهوریخواهان هم حزبی ترامپ فقط بگویند رفتار 

او نامناسب بوده است، کافی نیست.« 
آدام ش��یف دموکرات در این خصوص گفت: »به 
نظرم خیلی مهم اس��ت که س��نا گام های بعدی 
را بردارد با توجه به اینکه مش��خص شده است او 
)ترامپ( مقصر است. اگر آنها )اعضای سنا( متوجه 
شده اند که او واقعاً مقصر است باید او را از قدرت 
خلع کنند، زیرا او همچنان تهدید می کند که در 
انتخابات آتی نیز تقلب می کند و این کار را با جلب 
مداخله خارجی )در انتخابات ریاست جمهوری 

امریکا( انجام می دهد.«

 دموکرات ها علیه دموکراسی
 جمهوریخواهان علیه جمهوری!

پیام پمپئو در سفر به اروپا و آسیای میانه:
 مراقب چین باشید!

وزیر امور خارجه امریکا در تور پنج کشوری روزهای گذشته خود به 
برخی کشورهای آسیای مرکزی و اروپا به طور کلی یک پیام داده است: 
»مراقب چین باشید!« اولین واکنش چینی    ها از سوی سفارت چین در 
ازبکستان بود که ضمن انتشار بیانیه ای از وزیر امور خارجه امریکا بابت 
تالش برای ایجاد شکاف بین پکن و کشورهای آسیای مرکزی انتقاد کرد. 
به گزارش ایسنا ، مایک پمپئو در سفر خود به اروپا و آسیای میانه در انتقاد از 
وضعیت حقوق بشری چین و خطر سرمایه گذاری پکن روی شبکه های وایرلس 
پرسرعت نسل جدید سایر کشور    ها که تنها چند روز پس از آنکه در راهنمایی 
امنیتی اروپا برای استفاده از شبکه های بی سیم 5جی از تحریم هوآوی خبری 
نبود و لندن هم با نادیده گرفتن تهدیدهای امریکا به ه��وآوی اجازه داد که 
نقشی در شبکه 5جی آن ایفا کند، تازه     ترین شکست کمپین امریکا علیه چین 
را رقم زده اس��ت. با این حال پمپئو در لندن گفت: » حزب کمونیست چین 
تهدید اصلی زمان ما را نشان می دهد.«  رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا گفت: 
» ما باید به طور جمعی - غرب - اطمینان حاصل کنیم که قرن بعد براساس 
اصول دموکراتیک غربی اداره می شود و این نیازمند تالش هماهنگ نه فقط 
ایاالت متحده بلکه همه کسانی است که عاشق آزادی هستند و گرایش به 
دموکراسی و قانون دارند تا اطمینان حاصل کنند که این یک الگوی غالب 
برای جهان برای قرن آینده باقی خواهد ماند.«  پمپئو  با طرح ادعا    هایی علیه 
چین در حوزه حقوق بشر در قزاقس��تان گفته بود: » ایاالت متحده از همه 
کشور    ها می خواهد برای پایان دادن به این سرکوب به ما بپیوندند. ما شفاف 
از آنها می خواهیم از پناهجویان و پناهنده     هایی که می خواهند از چین فرار 
کنند، محافظت کنند؛ از کرامت انسانی محافظت کنند؛ فقط آنچه را درست 
است، انجام دهند.« پمپئو همچنین دو    شنبه در ازبکستان از مزایای همکاری 
تجاری آسیای میانه با امریکا به جای چین سخن گفت و افزود: » آنها مرزهای 
طوالنی دارند و در منطقه ای که چین و روسیه در آن هستند، قرار گرفته اند. 
آنچه ما از آنها می خواهیم انجام دهند و آنچه امریکا در اینجا آماده است انجام 
دهد، این است که از ظرفیت آنها برای تصمیم گیری های خوب حمایت کند.«  
سفارت چین در ازبکستان ضمن انتشار بیانیه ای از مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه امریکا بابت تالش برای ایجاد شکاف بین پکن و کشورهای آسیای 
مرکزی نوشت: مهارت وی در ساختن دروغ و استفاده از هرگونه ابزاری برای 

بدنام کردن چین بر هیچ کس پوشیده نیست.
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حكمت 452 
فقر و بی نيازى ما پس از عرضه 
ش�دن اعم�ال بر خدا آش�كار 

خواهد شد.

   هادي خدادوست
در ميانه كمدي ناخواسته هاي متنوعي كه در جشنواره امسال 
حضور دارند فقط »خوب، بد، جلف2« اس�ت كه اساس�ًا يك 
كمدي اى است كه بر اساس شاخصه هاي ژانر كمدي توليد شده 

و خواسته بخنداند و كم و بيش مي خنداند. 
»خوب، بد، جلف2« به لحاظ داستاني ربط چنداني به قسمت اول 
ندارد و پیمان قاسم خاني به  جاي آنكه بر المان هاي موفقیت آمیز 
قس��مت اول تكیه كند به سمت و س��وي داس��تان تازه اي رفته 
و كوش��یده با وارد كردن ش��خصیت هاي تازه و پیون��د زدن اين 
ش��خصیت ها با اتفاقات روز، مس��یري تازه بپیمايد. در مركزيت 
»خوب، بد، جلف2« همچنان پژمان جمشیدي- سام درخشاني 
هستند كه بناست با پت و مت بازي شان مخاطب را بخندانند ولي 
زيربناي كار، نفوذ اس��ت! ش��ايد خیلي ها متعجب باشند از اينكه 

»خوب، بد، جلف2« را چه به نفوذ؟
يك گروه جاسوس��ي امريكايي در پوشش گروه فیلمبرداري وارد 
ايران مي شوند براي يافتن س��رنخ هايي از پرونده هسته اي ايران. 
واسپاري نقش هاي اول فیلم پوشش��ي اين گروه كه »آرگو2« نام 

دارد، به پژمان و سام است كه داستان را پیش مي برد. 
قاس��م خاني در كارگردان��ي جوان اس��ت ول��ي تجربه س��ال ها 
فیلمنامه نويس��ي به او كمك كرده تا بداند در س��ینما اين تصوير 
اس��ت كه مخاطب را جذب مي كند و از اين رهگذر نه تنها فراوان 
پالن براي فیلمش گرفته بلكه س��عي كرده با اس��تفاده از ساختار 
»فیلم در فیلم« بر جذابیت متني فیلم بیفزايد. »خوب، بد، جلف2« 
با ورود ب��ه مايه هاي امنیتي و تمس��خر ترامپ ب��ه  خاطر تفكرات 

ابلهانه اش، خیلي س��اده، تنه زني به اتفاقات روز را مجالي مي  كند 
براي خنده گرفتن از مخاط��ب و البته كه تاثیرپذي��ري از فضاي 
سريال خاطره انگیز »ارتش سري« براي فضاسازي و صحنه آرايي، 
راهي را مي رود كه كمدي سازان ايراني كمتر بدان ورود مي كنند. 
سیر داستاني »خوب، بد، جلف2« طوري پیش مي رود كه حتي به 
ماجراي طالبان و همكاري اش با برخي جريانات داخلي مي رسد به 
گونه اي كه حس مي شود انگار مشاوران امنیتي هم در نگارش پروژه 
كنار دست قاسم خاني بوده اند كه في نفسه ايرادي ندارد. »خوب، بد، 
جلف2« ايراداتي هم دارد، از جمله بازي هاي تصنعي ريحانه پارسا 
و علي اوجي كه ذاتاً نه بازيگرند و نه انگار كه عالقه اي براي بازيگر 
شدن دارند. اوجي آن قدر متزلزل و ضعیف ظاهر شده كه قاسم خاني 
خودش از يك سوم به  بعد او را خارج مي كند ولي ريحانه پارسا تقريباً 
تا انتها در فیلم هست و نبض فیلم را مي گیرد، كافي است بازي اش را 
مقايسه كنیم با بازي مارال فرجاد كه هر چند نقشش كوتاه است ولي 

بازيگر است و راحت گلیم خود را از آب بیرون مي كشد.

 اخالل نابازيگران
براي تنها كمدي جشنواره

    بيژن ناپلئوني شيرازي
تقديم به آن كس��ي كه در تالطم زندگي مان، بعد از سال   ها 
رنج و انتظار، به مانند انفجاري سهمگین نه، كه به مثل جوانه 
زدن ناگهاني بوته گلي دريغ، قلب چركین و خس��ته ما را با 
طبیب عشق مداوا كرد و چه پرعظمت بود اين رويش گل و 

چه شكوفا شد درخت  بي بار نومیدي ما. 
تقديم به نوري كه بوي عش��ق مي داد، ب��ه صفايي كه عطر 
صداقت داشت، به ناسخي كه ناصب گشت، عزيزي كه عاشق 
بود؛ مردي كه مردانه مبارزه كرد و غالب شد و اصیلي كه جامه 
برازنده پیش��وايي را به تن نمود. آري تقديم به امام كه نامش 
را روح خدا نهادند و اگر اجازت فرمايند سازم اين قطعه شعر 

گونه ام، نايب اجازه ام فرمايید:
پدرم، پدر خوب��م، خاطرات��ي دارم به پاكي وقت س��حر، به 
روشنايي دانه برف و به زيبايي تندي اش محبت. سال   ها قبل، 
زماني كه آسمان تاريك و نور به تأللو نرسیده بود، واژه نام تو را 
در البه الي سطور كتاب زندگي ام در صندوقچه اي در پستوي 
كالبد روح غم گرفته ام پنهان ساخته بودم و هر لحظه كه دلم 
هواي تو را برمي داشت آرام آرام كه حتي از ديد نسیم سحري 
هم به  دور بود، سراغ كتابم مي رفتم و با ديدگاني بي فروغ كه 
فقط نوري از امید، امید پديدار شدن تو در آن سوسو مي زد، 
نگاهي به آن كلمه زيبا می انداختم و با كلید زبانم آن قفل زندان 

سكوت را باز مي كردم و مي خواندم نام پرمعناي تو را. 
زمانی كه خورش��ید با ابرهای سیاه بی باران دست به گريبان 
بود تا رقص نورافش��انی خويش را آغاز كند، خبری رسید از 
ديار حسین)ع( كه: من می آيم، من می آيم كه هجوم وحشیانه 
ددمنشان را محو س��ازم. من مي آيم كه با شما و در كنار شما 
باشم تا باهم بسازيم سراي قلب ويرانه مان را. من با خود عطري 
دارم از سینه احمد)ص( كه بیفشانم بر چهره شما اي عاشقان 
دلسوخته، كه جال دهم گلوي زنگ بسته تشنگان محبت را 

با آب حیات، كه بجنگیم 
با دشمن غدار كه احیاگر 
دين خدا باشیم. به  خدا 
س��وگند كه من مي آيم، 
چون س��ال   ها قبل قول 

داده ام كه بیايم. 
آري و سرانجام خورشید 
دهل زن��ان ب��ه جش��ن 
پیروزي خود نشست و ابر، 
از خجالت آب شد و باران 
رحمت باري��د و پرنده كه 
سوارش آن آشناي قديمي بود به زمیني فرود آمد كه پر از خون 
بود؛ خون زيباي شهید، كه پر از لبخند بود، لبخند به شكرانه اين 
پیروزي، كه پر از اشك بود؛ اشك شوق منتظران و چه زيبا بود آن 
لحظه و چه محكم و ناگسستني آن زنجیر استقبال كه تا الله زار 
بهشت مرضیه)س( ادامه داشت. تو كه آمدي، تمامي خوبي   ها 
هم آمدند و عجبا كه بهاري هم به زمس��تان آمد! و گل   ها همه 
رويیدند، آن هم با چه رنگ   هايي و درختان همه سبز شدند، آن 
هم چه سبز خوشرنگي. همه دل هايشان بي غصه و پر ز قصه شد. 
دست  ها در دست هم، خنده يك لحظه از لب   ها غريبي نمي كرد. 
همه بي ريا، باهم صمیمي، دوست، آشنا، غريبه، همه يكدل، با 
صفا. بغض همه آدم   ها تركید. اين همه بغض از جور و ستم. درب 
قفس مرغك عشق باز شد و ر  ها گشت و صوت داوودی خود را به 
تماشاگه بوستان نبوت بكشاند و ثواقب همه در پهنه اين باالي 
زمین به رقابت برخاستند و مبارك  باد اين آمدنت كه سرابم را 
به حقیقت واداشت و آن لحظه بود كه من نیز كتاب  زندگي ام را 
از پستوي كالبد روح خوش��حالم بیرون آورده و نام مبارك تو را 
به چشم كشیدم، بويیدم، بوسیدم و گريستم كه اين اشك من 

به  خدا خنده بود.

كتاب »از گمنامي تا حكمراني بر دل ها« منتشر شد
به تازگي كتابي به زبان اردو منتشر شده كه به تشريح 
شخصيت سپهبد شهيد قاسم سليماني پرداخته است. 
توقیر كهرل گردآورنده كتاب »از گمنامي تا حكمراني بر 
دل ها« درباره اين اثر به باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: 
پس از شهادت س��ردار سلیماني متوجه ش��ديم ضرورت 
ايجاد مي كند كه مردم پاكس��تان باالخص اردوزبانان اين 
ش��هید بزرگوار را بیشتر بشناس��ند، پس تصمیم گرفتیم 

بخشي از حقي را كه سپهبد ش��هید سلیماني بر گردنمان 
دارد، در وهله اول با تدوين يك كت��اب ادا كنیم. او افزود: 
هدف ما از تدوين كتاب »از گمنامي تا حكمراني بر دل ها« 
اين اس��ت كه به پروپاگاندايي كه رسانه هاي غربي و عربي 
در پاكس��تان راه اندازي كرده بودند، پاسخ دهیم و بگويیم 
سپهبد شهید قاسم سلیماني فراتر از يك شخصیت حزبي، 

مذهبي و فرقه اي بود.

محمد اللهياري رئيس سي و پنجمين جشنواره موسيقي فجر عنوان كرد
به دنبال انسجام بخشي و جريان ساز كردن جشنواره هستيم

    سيدمرتضي ذاكر
مديركل دفتر موسيقي ارشاد با اش�اره به جشنواره موسيقي 
فجر مي گويد تالشمان بر اين است كه جشنواره به يك اتفاق 
جريان سازتر تبديل ش�ود و هويت منسجم تري داشته باشد. 
محمد اللهی��اري مديركل دفتر موس��یقي در نشس��ت خبري 
سي و پنجمین جشنواره موسیقي فجر گفت: جشنواره دو بخش 
دارد؛ گروه هايي كه از طريق فراخوان ش��ركت كرده اند و توسط 
هیئت انتخاب برگزيده ش��ده اند و گروه هايي كه دعوت شده اند. 
تعداد گروه هاي فراخوان و دعوتي برابر است. به رغم تمام مشكالت، 
شاهد حضور بیش از هزار هنرمند هس��تیم. او تصريح كرد: براي 
جشنواره موسیقي فجر مهم بود تا با حضور گروه هاي بین المللي هر 
طور شده با وجود مشكالت سیاسي و ارتباطي اين پیام را برسانیم 
كه راه ارتباطي هنر و فرهنگ همچنان باز اس��ت. هیئت انتخاب 
امسال نگاه ويژه اي به كردستان داشت. شب سیستان و بلوچستان 
را داريم. جش��نواره در بوش��هر، آذربايجان ش��رقي، خوزستان، 

گلستان، مازندران، فارس، سیستان و بلوچستان، زنجان و... برگزار 
مي شود. باالي 9۰ اجرا در اين اس��تان ها اجرا خواهیم داشت كه 
12گروه از آنها در تهران نیز اجرا خواهند داشت. اللهیاري با تأكید 
بر موضوع هويت بصري در جشنواره امسال در اين زمینه توضیح 
داد: براي هر گروه، پوستر و تیزر يك دقیقه اي ساختیم. تیزر در 
فضاي مجازي پخش مي شود تا مردم آن را ببینند و با توجه به آن 
اجراي مورد نظر خود را انتخاب كنند. پنج نشست پژوهشي هم از 

26 تا 3۰ بهمن خواهیم داشت. 
مدير كل دفتر موسیقي وزارت ارشاد درباره  دو بخش جايزه »رسانه« 
و »ترانه« توضیح داد: مي خواهیم جشنواره با جايزه موسیقي و رسانه 
خودش را از ديگر جشنواره ها متمايز كند. امیدوارم اين امر ادامه پیدا 
كند و تشويقي هم براي اهالي رسانه باشد و پر و بالي به روزنامه نگاري 
اين حوزه دهد. جايزه ترانه از بین آثاري كه مردم بیش��تر دوست 
داشته اند، مورد پسند كارشناسان بوده و از بین آثاري كه در يك سال 
گذشته به دفتر موسیقي رسیده است، انتخاب مي شود. در اين جايزه 
آثاري كه از لحاظ كیفي باال هستند انتخاب خواهند شد. وي درباره 
رويكردهاي تعامل بیشتر با هنرمندان خاطر نشان كرد: جشنواره 
بايد به يك هويت درست برس��د و به گونه اي جريان سازي كند تا 
جدي تلقي شود. يكسري مشكل هست كه بايد حل شود ولي عمده 
هنرمندان قباًل در اين جشنواره حضور داشته اند. اللهیاري سپس 
اظهار كرد كه در ارتباط با جان باختن هواپیما يك قطعه سمفوني 
توسط بهزاد عبدي تنظیم شده است كه اركستر سمفونیك آن را 
اجرا خواهد كرد. همچنین يك قطعه هم براي اركستر ملي به ياد 

سردار سلیماني توسط همان شخص ساخته شده است.

    كتاب

ظلمت، جدال، نور
به مناسبت دهه مبارک فجر

    افشين عليار
»ابر بارانش گرفته« براي فيلمس�ازش يك 
اثر دلي محس�وب مي ش�ود يا بهتر بگويم 
يك فيلم بي سروشكل كه براي مجيد برزگر 
ش�ايد حديث نفس باش�د اما اي�ن فيلم به 
دليل ضعِف شديد در متن نمي تواند روايت 
جذاب يا جديدي براي مخاطب داشته باشد. 
فیلم»ابر بارانش گرفته« هم مانند »پرويز« يا 
»فصل باران هاي موسمي« صرفاً يك اثر هنر و 
تجربه اي اس��ت كه مخاطب براي فیلمسازش 
اهمیت خاصي ندارد. گويا همین كه اين فیلم 
بعدها در گروه هنر و تجربه اكران محدود شود 
و چند تا مخاطب داش��ته باش��د براي مجید 
برزگر كافي است، اساساً فیلمسازان ما در يك 
محدوديت نگرش��ي گیر كرده اند و نمي توانند 
خود را نجات بدهند، س��عي دارن��د با بودجه 
محدود فیلم هاي دلخواه خود را بسازند و اين 
از بي توجه��ي آنها به مضمون منجر مي ش��ود 
و جاي خالي قصه اش��تیاقي براي مخاطب به 
جا نمي گذارد. »ابر باران��ش گرفته« نمونه اي 
كامل از يك اثر بي محتواس��ت؛ اثري كه دائماً 
در جا مي زند و فیلمسازش قصد داشته با يك 
طرح نیم خطي فرم گرايي اش را به رخ مخاطب 
بكشد اما مجید برزگر نمي داند كه فرم بايد از 
مضمون بیايد و فرم را نمي شود به زور در تك 

تك نماها گنجاند. 

يك پرستار وظیفه ش��ناس در فیلم داريم كه 
حتي به تیپ هم نرس��یده، اين پرس��تار براي 
مراقبت از يك پیرمردي كه مرگ مغزي شده 
و در كما به سر مي برد بايد به شمال كشور سفر 
كند. در تهران اتفاقي خاص��ي رخ نمي دهد و 
فیلمساز از معرفي كامل س��ارا امیني پرستار 
نمونه طفره مي رود، او يك شوهر منفعل دارد 
كه فقط ديالوگ مي گويد، ديالوگ هايش هم 
به هی��چ دردي نمي خورد، او حت��ي به عنوان 
يك شوهر نمي تواند س��ارا را از رفتن به شمال 
و پرس��تاري منصرف كند، در بیمارستان يك 
بیمار قط��ع نخاعي وجود دارد ك��ه كاركرد او 
در فیل��م و ديالوگ گفتن درباره او مش��خص 
نیست، قصه به شمال مي رود و انتظار داريم كه 
فیلم راه بیفتد اما فیلمس��از ترجیح مي دهد از 
نماهاي كشدار استفاده كند، هواي ابري و باران 
شمال و تیرگي آسمان گاهي هم بازي با نور و 

ملودي هاي تقلیدي از الن��ي كايندرو بهانه اي 
است كه فیلمساز نسبت به كارگردان هاي مورد 
عالقه اش مث��ل آندري تاركوفس��كي و آنجلو 
پولوس اداي دين كند. فیلمساز يادش مي رود 
براي پیش��برد قصه بايد ايده هاي تازه داشت، 
همینط��ور فرام��وش ك��رده موقعیت پردازي 
مي تواند براي مخاطب يك تلنگر باش��د اما باز 
هم به مضمون كاري ندارد. »ابر بارانش گرفته« 
حتي از نداش��تن يك ايده مركزي رنج مي برد 
و مش��خص نیس��ت برزگر با خلق يك زن كه 
شغل پرستاري دارد مي خواهد چه كاري انجام 
بدهد، اگر مي خواهد از نظر روانشناختي رواِن 
يك پرستار را مورد تحلیل و ارزيابي قرار بدهد 
كه شرط نخست آن ش��خصیت پردازي است 
اما با داشتن يك پرس��تار در قالب يك شغل و 
ايجاد ديالوگ نويسي هاي طوالني قصد داشته 
بگويد در گرفتن س��كانس پالن هاي طوالني 
تبحر خاصي دارد. در فیلم قاب هاي ايس��تاي 
دونفره سكانس پالن هايي مي شوند كه حركت 
آهسته دوربین به س��مت دو كاراكتر حركت 
مي كن��د و فیلمس��از مي خواهد با اين ش��یوه 
میزانسن به مخاطبش بگويد من روشنفكرم. 
قواعد س��اختاري در اين فیلم آنق��در الكن و 
تجربي است كه مخاطب از طوالني بودن نماها 
و ارجاعات ديالوگي كه منطِق روايي براي فیلم 

ندارد، كالفه مي شود. 
اين فیلم ملغمه اي از ژانرهايي است كه برزگر 
با ذوق زدگي بسیار از آن استفاده كرده و فیلم 
در تعلیق ژانر گرفتار بازيگوش��ي س��ازنده اش 
ش��ده اما در كل هیچ ژانري را نمي شود براي 
اين فیلم در نظر گرفت. قطعاً فیلم »ابر بارانش 
گرفته« براي مجید برزگر يك اثر دلي به حساب 
مي آيد، اين فیلم هم يك تجربه نافرجام است 
كه فیلمسازش سعي داشته با ريتم طوالني و 
س��كانس پالن و بازي با عناصر بصري خود را 
محك بزند. »ابر بارانش گرفته« مي توانس��ت 
يك فیلم كوت��اه 15دقیقه اي باش��د. الزم به 
ذكر اس��ت هیچ كدام از عناصر ساختاري اين 
فیلم كه درباره آنها صحبت شد نمي توانند فرم 
باش��ند، فرم زماني كارايي دارد كه مضمون از 

استانداردهاي مرسوم برخوردار باشد.

»ابربارانشگرفته«وتماشاگرگريهاش!
 فيلم تازه مجيد برزگر يك تجربه نافرجام ديگر است 

كه سعي كرده با ريتم طوالني و »سكانس پالن« بازي خود را محك بزند

اين فیلم نمونه اي كامل از يك 
اثر بي محتواس��ت ك��ه دائمًا 

 

درجا مي زند و فیلمسازش قصد 
داش��ته با يك طرح نیم خطي 
فرم گرايي اش را به رخ بكش��د

عليرضا مختارپور خبر داد
 كتاب »آن مرد با باران مي آيد«

مورد توجه رهبر انقالب قرار گرفت
دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با انتشار يادداشتي 
در صفحه اينس�تاگرام خ�ود از توج�ه رهبر معظ�م انقالب 
به رم�ان »آن مرد با ب�اران مي آيد« خب�ر داد. اي�ن كتاب از 
جمله كتاب هاي حوزه انقالب اس�المي و دفاع مقدس است. 
به گزارش »جوان« علیرضا مختارپور، دبیر كل نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كشور در يادداشتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام 
از مطالعه و توجه رهبر انقالب بر كتاب »آن مرد با باران مي آيد« 

نوشته وجیهه علي اكبري ساماني خبر داد. 
مختارپور در اين يادداش��ت نوش��ته اس��ت: رمان »آن مرد با باران 

مي آيد« اثر وجیهه علی اكبری ساماني در سال 1391 در جشنواره داستان انقالب حوزه هنري برگزيده 
و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد. چاپ هاي بعدي اين كتاب توسط انتشارات كتابستان معرفت 
صورت گرفته  است. اين كتاب در سال 139۷ در جشنواره شهید اندرزگو )روايت انقالب( نیز مورد 
تقدير قرار گرفت. موضوع كتاب به داستان زندگي پُرماجراي خانواده اي از طبقه متوسط در كوران 

نهضت اسالمي مردم ايران در مقطع 1۷شهريور تا 26 دي ماه 135۷ اختصاص دارد. 
شخصیت پردازي قوي، قلم روان، توجه به روحیات و خصوصیات رفتاري شخصیت هاي رمان 
و مستند بودن حوادث و توجه به موضوع انقالب اس��المي خصوصاً براي گروه سني نوجوان از 
جمله عوامل جذابیت اين كتاب است.  اين خبر كه رمان »آن مرد با باران مي آيد« مورد مطالعه 
و عنايت حضرت آيت  اهلل العظمي خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي- كه همواره بر خلق و 
انتشار آثار ارزشمند در حوزه هاي گوناگون معارف ديني، انقالب اسالمي و دفاع مقدس و... تأكید 
داشته اند- قرار گرفته، موجب افتخار خانم وجیهه علي اكبري ساماني و استمرار تالش ايشان در 

خلق آثاري از اين قبیل خواهد  بود.

 جامعه ضد زن يا دروغ پردازي 
سحره سينمايي؟!

اثبات اصل تمركز سینما و برخي س��ینماگران براي به انحراف 
كشاندن مطالبات قانوني و پذيرفته ش��ده جامعه زنان كشور با 
رويكردي كه تاكنون مطلوب جريانات آنارشي و مدعیان متظاهر 
طرفداري از حقوق زنان بوده، يقیناً به حافظه تاريخي خاصي نیاز 
ندارد. قطعاً اين توهم توطئه نیست، حجم باالي فیلم هايي با خط 
اشتراكي ظلم به زنان و مصائبي كه از سوي جامعه و مردان بر آنها 
حقنه شده در آثار اين دوره از جشنواره فیلم فجر نمي تواند اتفاقي 
باشد. مصداق و مشابه اين مبحث، موضوع هجمه به حق شرعي 
مسئله »قصاص« بود كه در يك بازه زماني چند ساله به عنوان 
نقطه اشتراك و اسم رمز اغلب آثار سینمايي شناخته مي شد اما 
در چند سال اخیر و مشخصاً در جشنواره فیلم فجر سي و هشتم 
ساز سحره سینمايي بر سیاه نمايي و برجسته سازي موضوعات 
ش��اذ كه با حقیقت جامعه زنان فاصله زيادي دارد، كوك شده 
است. توصیفات غرض ورزانه و دروغین اما برجسته شده از اوضاع 
زنان در بین آثار سینمايي را قطعاً هر مخاطب منصفي صرف نظر 
از س��وگیري هاي انتفاع گرايانه تأيید و تصديق مي كند. دروغ و 
كذب بودن اين سطح از لولیدن در شراب و سیگار و عادي بودن 
داش��تن روابط بي قید و بند اخالقي و نه حتي شرعي آن هم در 
بین اغلب زنان و دختران جوان مسئله اي نیست كه نتوان آن را 
اثبات كرد. در فیلمي مثل »شناي پروانه« مخاطب با زني روبه رو 
است كه تحت سرپرستي هاشم )يك شرور و الت شناخته شده( 
براي تأمین هزينه هاي زندگي شان مجبور است در يك استخر 
به كودكان ش��نا آموزش بدهد. به دلیل وجود رقابت هاي درون 
گروهي بین گروه هاي اراذل و اوباش، يكي از نوچه هاي هاشم به 
اسم مصیب، زني را كه از س��ر ترس و اجبار به صیغه او درآمده، 
به زور مجب��ور مي كند از پروانه در اس��تخر فیلم بگیرد. مصیب 
براي حذف هاش��م آن فیلم را پخش مي كند و هاشم هم وقتي 
متوجه مي شود پروانه را به شكل فجیعي با قفل پدال ماشین به 
قتل مي رساند. اين اتفاقات بخشي از ظلم هايي است كه مردان 
و جامعه توصیف شده در فیلم »شناي پروانه« در حق يك زن كه 
فقط مي خواهد زندگي آرامي داشته باشد، روا مي دارند. اين ظلم 
به زنان زماني مضاعف مي شود كه اين افراد براي در امان ماندن 
از دست ديگر اش��رار جامعه مجبورند يك سايه باالسر ولو يك 
الت بي سروپا كه همه افعالش در عرق خوري و قمار و قاچاق مواد 
مخدر خالصه مي شود را بپذيرند. در بخش هايي ديگر از اين فیلم 
زنان و دختران جواني را مي بینیم كه براي گذران روزگار حاضر 
شده اند در آشپزخانه هاي تولید مواد مخدر، مشروبات الكلي و... 
فعالیت بكنند. اين در حالي است كه زنان مسن تر محله جملگي 
با پخت رب گوجه و ترشي انداختن گذران زندگي مي كنند! اين 
همه ستم ِكش��ي و مظلومیت دختران زنان جوان و میانسال در 
حالي است كه جبر جامعه آنها را از هر گونه كنش گري فعال در 
جامعه و ايفاي نقش واقعي يك زن به ما هو زن واداشته است! در 
فیلم »تومان« هم شاهد نوع ديگري از ظلم بر جامعه زنان هستیم 
و اتفاقاً در آنجا هم شراب و س��یگار و قمار پاي ثابت گعده هاي 
مردان است! وقتي نسبت به خط سیر داستاني و فضاي غالب اين 
فیلم ها با دقت بیشتري تأمل مي كنیم، اركستراسیوني هماهنگ 
قابل مشاهده است كه سعي دارد با بهره گیري از فضاي اثرگذار 
س��ینما برخي تحركات هدفمند و البته متوات��ر مبني بر مورد 
ستم قرار داش��تن و وجود تالش هاي پیدا و پنهان وسیع براي 
جلوگیري از نقش آفريني اجتماعي را به اذهان زنان جامعه القا 
كنند. به كالم بهتر اين سینما با بهره گیري از الفاظ خوش رنگ 
و لعاب و با خلط مباحث، صرفاً به دنبال زنان كنش گرای بدلي 
است كه براي منافعش ايفاي نقش كنند. قطعاً جامعه ايراني ضد 
زن نیست بلكه فیلمسازاني كه سعي دارند چنین دروغي را در 
جامعه تئوريزه كنند هم خودشان و هم آثارشان ضد زن هستند. 
چندين سال است برخي جريانات سینمايي از يك طرف با منابع 
بیت المال مشغول ثروت و شهرت اندوزي هستند و از طرف ديگر 
با ضريب دادن به اخبار جعلي و اسرائیلیات سعي دارند زمینه هاي 
كسب تابعیت هاي مضاعف و خريد خانه و زمین در خارج از كشور 
را براي خودش��ان فراهم كنند و قطعاً در اين بین آنچه برايشان 

اهمیت ندارد جامعه و حقوق اجتماعي زنان است.

مصطفي شاه كرمي      یادداشت

حام�د جعف�ري تهيه كنن�ده »فيلش�اه« 
ضم�ن گالي�ه از ابراهي�م داروغ�ه زاده 
دبي�ر س�ه دوره اخي�ر جش�نواره فيل�م 
فجر عن�وان ك�رد ك�ه وضعيت نامناس�ب 
فيلم ه�اي انيميش�ن در جش�نواره فج�ر 
حاص�ل تصميم گيري هاي اش�تباه اس�ت. 
حامد جعفري مديرعامل شركت انیمیشن سازي 
»هنرپوي��ا« در گفت وگو با مه��ر درباره غیبت 
انیمیشن هاي سینمايي از ويترين اين دوره از 
جشنواره فیلم فجر گفت: شايد آقاي داروغه زاده 
دبیر جش��نواره فیلم فجر صدمه اي كه در سال 
96 به انیمیشن سازان كش��ور زدند را فراموش 
كرده اند! اما خوش��بختانه فع��االن نجیب اين 
عرصه، حافظ��ه خوبي دارند. ايش��ان در حالي 
درب��اره اختصاص بخ��ش ويژه انیمیش��ن در 

جشنواره فیلم فجر در دو سال گذشته صحبت 
مي كنند كه دقیقاً خودش��ان دو س��ال قبل در 
اقدامي عجیب و كامالً غیرقانوني »فیلشاه« را كه 
يكي از فیلم هاي بخش سوداي سیمرغ جشنواره 

بود، از داوري كنار گذاشتند. 
تهیه كننده »فیلش��اه« افزود: آقاي داروغه زاده 
بدانند كه وضعیت فعلي س��ینماي انیمیشن در 
جش��نواره فیلم فجر، حاصل تصمیم گیري هاي 
غلط ايشان و عدم توجه به نصیحت هاي دلسوزان 
اين عرصه اس��ت. چرا بايد براي انیمیشن سازان 
كش��ور مهم باش��د كه فیلم خود را به جشنواره 

فجري كه دبیر آن ايشان هستند، بدهند؟!
مديرعامل »هنرپويا« تأكید كرد: ايش��ان اگر 
واقعاً دلسوز س��ینماي انیمیش��ن بودند، مثل 
تمام جش��نواره هاي بزرگ دنیا، آثار سینمايي 

را به شهروند درجه يك و 2 تقسیم نمي كردند 
و اجازه مي دادند كه هم��ه فیلم ها در وضعیت 
برابر و در كنار يكديگر نمايش داده ش��ود و در 
معرض قضاوت داوران قرار گی��رد. گويا تصور 
ايشان اين است كه انیمیشن تنها براي ويترين 
جشنواره است، اما آيا واقعاً اينگونه برخوردها با 
دسترنج چندين ماهه جوانان فعال اين عرصه، 

دلسوزانه است؟ 
وي در پايان تأكید كرد: ما خواستار فرصت برابر 
فیلم هاي سینمايي انیمیش��ن با ديگر آثار در 
جشنواره فیلم فجر بوده و هستیم و به نظرمان 
مي رسد كه براي تقويت سینماي انیمیشن بايد 
توجه ويژه اي به اين سینما در جشنواره فجر و 
در زمان اكران كرد تا شاهد شكوفا شدن بهتر و 

بیشتر آن باشیم.

انتقاد مديرعامل شركت پويانمايي »هنرپويا« از دبير »فجر ۳۸«
وضعيت انيميشن در جشنواره فجر، حاصل تصميم گيري هاي غلط است

 تخصيص ميلياردي كتاب
 براي سيستان و بلوچستان

با پيشنهاد و پيگيري دبيرخانه جشنواره شعر فجر، حواله يك ميليارد 
ريالي كتاب تحويل اداره كل ارش�اد سيس�تان و بلوچستان شد. 
به گزارش مهر، با دستور محسن جوادي، معاون امور فرهنگي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي طي شش ماهه نخست سال 1399 تا سقف 
يك میلیارد ريال كتاب براي تجهیز كتابخانه هاي استان سیستان و 
بلوچستان تخصیص خواهد يافت. اين گزارش مي افزايد، حواله اين 
اعتبار در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللي شعر فجر 
كه شامگاه شنبه در مجتمع فرهنگي و سینمايي هالل زاهدان برگزار 
شد، توسط مديرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستاني تحويل مديركل 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سیستان و بلوچستان شد.

     كتاب

     انيميشن


