
   نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی: 
امریکا در پی این بود که کشورهای دیگری تقاضای 
نشست ویژه شورای حکام آژانس انرژی اتمی نمایند 

اما با حمایت هیچ کشوری مواجه نشد

طرح »پارك حاشیه اي« بدون مطالعات 
 کارشناسي و ایجاد زیرساخت هاي ازم 

در تهران اجرایي شده است

در گفت وگوي »جوان« با مدیر تولید مستند 
»متولد اورشلیم« مطرح شد

   در پي اقدام تروریستي روزهاي اخیر گروهك هاي 
ضد انقاب در مناطقي از غرب و شمال غرب کشور 
نیروی زمینی س�پاه  مقرهاي فعال و محل استقرار 
و آموزش این گروهك ها را در مرز اقلیم کردستان 

عراق هدف توپخانه  خود قرار داد

   س�ام ب�ر حججي ک�ه حجتي ش�د در چگونه 
زیستن و چگونه رفتن. فداي آن گلویي که همچون 
گلوي امام حسین )ع( بریده شد و سام بر آن سري 
که همچون سر مواي شهیدان دفن آن نامشخص 
و ب�ه عرش برده ش�د. دخترم آنه�ا را الگو بگیر و 

مهم ترین شادي آنها عفت و حجاب است

دستاورد »هیچ« 
امریکا در شورای حکام

حاشيه هاي پولي ترافيك 
در پايتخت

انهدام مقرهاي 
تروريست ها  در مرز 
اقليم كردستان عراق

اکران هنر و تجربه  محدود 
است و بازگشت سرمایه ندارد

 یادداشت  سردار سلیماني
بر کتاب »سربلند«
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تجمع باشکوه دختران انقاب در دفاع از حجاب
دختران انقاب همزمان در تهران و 400 شهر کشور با شعار »حجاب حافظ حریم خانواده« گرد هم آمدند

رئیس سازمان بسیج خبر داد
برنامه بسیج برای سازماندهی جوانان در گام دوم انقاب

و دختران محجبه ایرانی   اجتماعی پنج    شنبه 20 تیرماه زنان 
و دختران انقاب در ورزشگاه شیرودی تهران و در 400 
شهر در سراس�ر کش�ور گرد هم آمدند تا اثبات کنند 
نسل های چهارم و پنجم انقاب هم همچون نسل اول و 
دوم ارزش های اس�امی و انقابی را پ�اس می دارند و 
همچون پدران و مادران مبارزشان در ماجرای استبداد 
رضاخانی و تاش برای کاه فرنگی گذاش�تن بر س�ر 
مردان و برداشتن حجاب از سر زنان، در برابر هجمه های 
فرهنگی ایستاده اند و نمی گذارند کسی زنان و مردان 
این مرز و بوم را از فرق س�ر تا نوك انگشتان پا فرنگی 
کند. روز گذشته هم حضور گسترده بانوان محجبه در 
مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه در سراسر کشور با 
قرائ�ت بیانی�ه و مطالبه در ح�وزه عف�اف و حجاب و 
گرامیداش�ت ی�اد و خاط�ره ش�هدا ادام�ه داش�ت. 
21 تیرماه 1315 درس��ت 83 س��ال پیش ب��ود که در 
ماجرای جهانی سازی و تغییر سبک زندگی و ارزش های 
م��ردم کش��ورمان فرمان کش��ف حجاب ب��رای زنان و 
کاه فرنگی برای مردان از س��وی دنیای غرب صادر شد 
و دیکتاتور  هایی همچون رضا خان در ایران و آتاتورک در 
ترکیه برای اجرایی کردن این فرمان انتخاب شدند. ایران 
اما فرق می کرد. مردم مسلمان ایران با روشنگری جریان 
روحانی��ت در برابر این بیگانه س��ازی و جری��ان زدودن 
ارزش  ها تا پای جان ایستادگی کرد. روز 21 تیرماه و به 
خاک و خون کشیده شدن زنان و مردان مبارز در مسجد 
گوهرشاد نقطه اوج جریان این مبارزات بود؛  روزی که در 
تقویم کشورمان » روز عفاف و حجاب « نامگذاری شده 
و همه ساله زنان و مردان غیور ایرانی در هفته منتهی به 
21 تیرماه یاد و خاطره این شهدا را با حمایت از حجاب و 

عفاف گرامی می دارند . روز گذشته هم در سراسر کشور 
زنان و دختران محجبه با حضور گس��ترده در مراس��م 
عبادی سیاس��ی نماز جمع��ه از تاج بندگی ش��ان دفاع 
کردند. تجمع دختران انقاب در 400 ش��هر کشورمان 
در روز پنج   شنبه 20 تیر ماه با شعار »حجاب حافظ حریم 
خانواده«  نیز هزاران زن و دختر محجبه را گرد هم آورد. 

   ورزشگاه شیرودی در قرق دختران انقاب 
پنج    شنبه ساعت 17 ورزشگاه ش��یرودی تهران در قرق 
دختران انقاب بود. چهره های شان را که نگاه می کردی 
به سختی می توانستی از نسل های اول ، دوم و حتی سوم 
انقاب در میان ش��ان ببینی. این همه ج��وان و نوجوان 
با حجاب برت��ر در یک قاب و با یک هدف و ش��عار جمع 
ش��ده بودند. همه یکصدا لبیک یا حسین )ع( و لبیک یا 
زهرا)س( سر می دادند و سر بند  های » دختران انقاب« 
 و » مدافعان حریم«  بر پیشانی ش��ان بسته بود. در دست 
برخی های شان پرچم ایران و در دست برخی دیگر پرچم 
هویتی شان بود؛  پرچمی که روی آن » دختران انقاب « 
نقش بس��ته بود. در میان این هم��ه چهره های جوان و 
شاداب اما چهره های پا به سن گذاشته ای را هم   می شد 
دید؛ مادران شهدا که قاب عکس فرزندشان را در دست 
داشتند و با چشمانی تر نظاره گر این همه مدافع حریم و 

خون شهیدان شان بودند. 
   مزدورانی برای حمله به ساحت عفاف و حجاب

حجت ااسام احمد پناهیان س��خنران تجمع دختران 
انقاب بود. وی با اش��اره به اینکه در ایمان، اسام، صبر 
و مقاومت در مقابل طاغ��وت، روزه داری و نماز و عبادت 
هیچ تمایزی میان زن و مرد نیست و خداوند هیچ تفاوتی 
میان زن و مرد برای حض��ور در عرصه های جهادی قرار 
نداده اس��ت،  خاطرنشان کرد : »زن مس��لمان شیعه در 

میدان مبارزه با تأس��ی از مادرش حضرت فاطمه )س(، 
برای رس��یدن به عالی   ترین مقامات پا به عرصه اجتماع 

می گذارد.« 
پناهیان تأکید کرد : »امروز دلقک مآبانی در خیابان های 
کشور به دستور مزدوری با اخذ مبالغی ناچیز به ساحت 
عفاف و حجاب حمله می کنند و حریم اخاقی جامعه را 
به مخاطره انداخته اند و باید شدید  ترین برخورد  ها با آنها 

صورت گیرد.« 
س��خنران اجتماع دختران انقاب با انتقاد از تصمیم بر 
محدودسازی قانون عفاف و حجاب از سوی برخی افراد 
در قوه مقننه و مجریه، گفت: » دشمنان ما متوجه شده اند 
برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسامی باید از راه تغییر 

فرهنگ و ضعیف کردن حجاب وارد شوند.«
حجت ااسام پناهیان، حجاب را در جامعه ایرانی، مسئله 
ملی و امنیتی خواند و گفت:  »قوه مقننه، قضائیه و دولت 
موظف به حف��ظ و اجرای قانون حجاب هس��تند و باید 

مخالفان را رسوا و به مردم معرفی کنند.«
بنا به تأکید وی این اجتماع و اجتماعات نظیر این، باید 
متذکر ش��ود که با حفظ حریم حجاب و عفاف و صیانت 
از خانواده می توان مهد پرورش مجاهدین آخرالزمان و 

فرهیختگان را نگه داشت. 
  مهمانان تجمع دختران انقاب 

اجتماع عظیم دختران انقاب مهمانانی گرانقدر داشت؛  
خانواده های شهیدان کاوه، زین الدین، شاهرخ ضرغام، 
باکری، حیدر جنتی، مجید قربانخانی، نورخدا موسوی، 
شهید جاوید  ااثر حاج احمد متوسلیان، شهید خلیلی، 
علی اکبر ش��یرودی و دختر مجاه��ده مرحومه مرضیه 
طاهره دباغ . این مراس��م با قدردانی از خانواده شهدا به 

پایان رسید. 

بسیج، سپاه پاسداران   سیاسی با استفاده از ظرفیت های 
انقاب اسامی، نهادهای انقابی، دستگاه های دولتی، 
ظرفیت های مردم و ظرفیت خیران محرومیت زدایی 
صورت داده و در توسعه این رویکرد تاش می کنیم. 
س��ردار غامرض��ا س��لیمانی، رئیس س��ازمان بس��یج 
مس��تضعفین در گفت وگو با تس��نیم در اصفهان درباره 
رویکرد بس��یج مس��تضعفین اظهار داش��ت: رویکرد ما 
تکامل و توس��عه برنامه های بس��یج و همچنین ترویج 
فرهنگ مقاومت و س��ازماندهی نوجوان��ان و جوانان در 
قالب تشکل  های متنوع بسیج برای حضور در صحنه های 

مورد نیاز انقاب اسامی است. 
وی تصریح ک��رد: گام دوم انقاب به خوبی ب��ه ویژه برای 
جوانان و نوجوانان عزیز تبیین شده و بسیج به دلیل اینکه 
سازماندهی مردم به ویژه س��ازماندهی نوجوانان و جوانان 
را برعهده دارد، برای حض��ور در صحنه های انقاب و نظام 
مقدس جمهوری اس��امی و ضرورت ه��ای متنوع برای 
متناسب کردن برنامه های بسیج در حال برنامه ریزی است. 
رئیس سازمان بس��یج مس��تضعفین افزود: برنامه های ما 

موضوعات مختلفی را در بر می گیرد و بسیج از تشکیات 
انقاب اسامی برای آنکه اعتا پیدا کند برنامه های مختلفی 
را باید انجام دهد و بخش��ی از آن در قالب 12 برنامه اعتا، 
تدبیر و به مرحله اجرا گذاشته شده است. وی خاطرنشان 
ک��رد: برنامه های اعتا را ب��ا نگاه توس��عه و تکمیلی ادامه 
می دهیم و در س��ایر موضوعات نیز برنامه اعتا را تدبیر و 
چاره اندیشی می کنیم تا برای اجرا به صحنه عمل بیایند. 
سردار سلیمانی درباره اهم برنامه های دوازد ه گانه اعتای 
بس��یج تصریح کرد: اعتای بس��یج در واقع سازماندهی 
جوانان و نوجوانان از سن 15 تا 40 سال در قالب طرح اعتای 
شهید حججی است، طرح اعتای شهید بهنام محمدی در 
عرصه بسیج دانش آموزی در حال انجام است که مدارس، 
مراکز بسیج و مساجد را به یکدیگر پیوند می دهد. وی بیان 
کرد: دیگر طرح ما اعتای رضویون اس��ت که بسیجیان با 
هماهنگی قوه قضائیه و نیروی انتظامی در محات و محل 
زندگی خود گشت های امنیتی دارند و این گشت   ها به منظور 
صیانت از حریم مردم بوده و برنامه   هایی در ارتباط با جامعه 
پزشکی است که در قالب گروه های جهادی بسیج پزشکی 

به مردم خدمت می کنند. 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: گروه های جهادی 
نیز در قالب بسیج سازندگی در مناطق محروم حضور پیدا 
می کنند. این برنامه در گستره ایران اسامی در حال انجام 
است. وی درباره برنامه های سازمان بسیج مستضعفین برای 
محرومیت زدایی در مناطق مختلف اظهار داشت: با تشکیل 
معاونت اجتماعی در سازمان بسیج و سپاه استانی رویکرد 
جدیدی به رویکردهای بس��یج با عنوان توسعه و تکمیل 
خدمات اجتماعی بسیج به ویژه در بخش های محروم جامعه 

اضافه شده است. 
سردار سلیمانی افزود: این موضوع با استفاده از ظرفیت های 
بسیج، سپاه پاس��داران انقاب اسامی، نهادهای انقابی، 
دستگاه های دولتی، ظرفیت های مردم و ظرفیت خیران 
صورت می گی��رد و این رویکرد را در کان��ون توجهات قرار 

می دهیم و برای توسعه آن می کوشیم.
 وی با بیان اینکه رهبر معظم انقاب اسامی بیانیه گام دوم 
انقاب را به خوبی برای کل ملت ایران تبیین کردند، گفت: 
امیدواریم با تحرک قابل قبولی در تمام سطوح بسیج شاهد 
به منصه ظهور رسیدن تدابیر مقام معظم رهبری در عرصه 

بسیج و گام دوم انقاب انقاب باشیم. 

يادداشت هاي امروز

چراغی که ويلموتس  برای تیم های پايه 
روشن کرد/ شیوا نوروزی

13

يکی به نعل و يکی به میخ اروپا
سید رحیم نعمتی

15

مقاومت فعال از تئوري تا عمل 
عباس حاجي نجاري

2

 برنامه بسیج  
 براي سازماندهي جوانان  

در گام دوم انقاب
  رئیس سازمان بسیج مستضعفین: رویکرد ما تکامل و توسعه 
برنامه های بسیج و همچنین ترویج فرهنگ مقاومت و سازماندهی 
نوجوانان و جوانان در قالب تشکل  های متنوع بسیج برای حضور در 

صحنه های مورد نیاز انقاب اسامی است | همین  صفحه

ويژه هاي جوان  
 تحريم بي بي سي به دلیل تعرض به تمامیت 

ارضي ايران
صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه  22 تیر 1398   -    10 ذی القعده1440

سال بیست و یکم- شماره 5697 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

سوداگران سکه در صف ماليات

دست وپا زدن امارات برای فرار از یمن

تجمع باشکوه دختران انقاب در دفاع از حجاب
دختران انقاب همزمان با سالروز واقعه مسجد گوهرشاد در تهران و 400 شهر کشور با شعار »حجاب حافظ حریم خانواده« گرد هم آمدند

   بین الملل

صاحبان سکه و طا و خانه و خودرو فهمیده اند که برای دریافت مالیات 
حقه دولت تحت تعقیب قرار گرفته اند و به همین خاطر در بازار به تکاپو  
افتاده اند. دولت ایحه دریافت مالیات از سوداگران و درآمدهای بادآورده 

را تنظی��م کرده و رئیس س��ازمان امور مالیاتی نیز گفته  اس��ت یک نفر 
38هزار سکه و 38 نفر بیش از 5هزار سکه خریده اند که باید مالیات آن 

را بپردازن��د |  صفح�ه 4

روزنامه ااخبار لبنان نوش��ت حاکمان ابوظبی پس از آنکه »آتش به داخل خانه های شان 
رس��یده « تصمیمی راهبردی گرفته اند و برای دور کردن این آتش، دست به دامن تهران و 
مسکو شده اند. یک هیئت بلندپایه اماراتی به تهران سفر کرده و پیشنهادی ارائه کرده است تا امارات 

از مخمصه یمن خارج شود

س��عداه زارعی در گفت وگو با »جوان«: یمن به نقطه پایان جنگ رس��یده ولی سعودی  ها
 از اعتراف به این مس��ئله خ��ودداری می  کنن��د. به نظر من، س��عودی  ها ب��ه دنبال فرصت 

 و بهانه  ای هستند تا این مس��ئله را حل کنند و تا پیدا ش��دن فرصت، جنگ یمن تا چند ماه آینده
ادامه خواهد داشت |  صفحات 6 و 15
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  گزارش یک

كبري آسوپار
    گزارش 2 

مقاومت فعال از تئوري تا عمل
 امريکايی ها اين روزها در مواجهه با نظام اسامي با يك چالش جدي مواجه 
شده ونظام محاسباتی شان به هم ريخته است ، آنها كه در دوسال اخير براساس 
برآورد دستگاه هاي اطاعاتي و مشاوره جريان های ضد انقاب داخلي و بيروني 
و با تصور ناتواني ايران در پاسخگويي به فشارها وتهديدات، راهبرد هاي خود را 
بر پيروزي كامل در مهار وتسليم ايران تنظيم كرده بودند، آنگاه كه با» مقاومت 
فعال« وايستادگي مردم ومسئوان ايران مواجه شده اند ، اكنون با ميانجي تراشي 
دست به دامن سران كشورهاي اروپايي و آسيايي شده اند ، تا به زعم خود بتوانند 
از اين باتاق خود ساخته رهايي يابند. روز پنج شنبه سخنگوي وزارت خارجه 
امريکا در كنفرانس خبري خودگفت كه واشنگتن به واسطه متحدانش خواستار 
كاهش تنش ها در روابط با ايران شده است. وي اضافه كرد: »رئيس جمهور گفته 
كه بدون پيش شرط حاضر است با ايراني ها ماقات كند. بنابراين ما به دنبال راه 
حل ديپلماتيك هستيم. « چرايي رسيدن كاخ سفيد به اين نقطه را هفته گذشته 
پس از اعام ضرب ااجل دوم ايران به 1+4 وعبور سطح اورانيوم غني شده كشور 
از سقف 3/67 ، را برخي رسانه هاي امريکايي با صراحت بيشتري بيان كردند.   
روزنامه امريکايي واشنگتن پست در اين زمينه مي نويسد: رئيس جمهور امريکا و 
مشاورانش مقاومت آيت اه خامنه اي در مقابل »فشار حداكثري« را خوب درك 
نکرده اند. ترامپ بايد اين واقعيت را درك كند كه دارد قدم به قلمرويي مي گذارد 
كه هم از حيث سياسي نقطه خطرناكي است و هم از حيث نظامي. شايد او دارد 
در جاده سراشيبي شکس��ت انتخاباتي قدم مي گذارد. خبرگزاري امريکايي 
آسوشتيدپرس هم در گزارشي تأكيد كرد ايران كه در قبال خروج ترامپ از برجام 
راهبرد صبر پيشه كرده بود، سياست خود را تغيير داده و راهبرد اقدام را درپيش 
گرفته است. به اين ترتيب، آن گونه كه مشخص است جمهوري اسامي ايران 
پس از يك سال صبر راهبردي به منظور ارائه مهلت به اروپا براي انجام تعهداتش 
با وجود خروج امريکا از برجام، اكنون نسبت به بازنگري در تعهدات خود با هدف 
پايبند س��اختن طرف مقابل به اجراي اين تعهد جدي است.  »ريچارد نفيو« 
معمار تحريم ها عليه ايران در دولت اوباما در زمينه ريشه اين سردرگمي سران 
كاخ سفيد مي گويد: مسئله  جالب توجه براي من درباره اقدام ايران در خصوص 
از سرگيري غني سازي اورانيوم به بااتر از 3/67 درصد )و همين طور عبور آنها از 
محدوديت 3۰۰ كيلوگرم براي ذخاير اورانيوم( آن آدم هايي هستند كه به من 
اطمينان خاطر مي دادند اگر برجام را نقض كرده و به ايراني ها با اعمال تحريم ها 

فشار وارد كنيم آنها دست روي دست مي گذارند. «
تحول در عرصه مقابله با نظام سلطه در ماه هاي اخير كه به انفعال وسردرگمي 
دشمنان ملت انجاميده و وزنه ايران را چه در عرصه گفتماني وچه در عرصه 
ميداني قوی تر ساخته اس��ت، ناش��ي از تبيين تئوريك گفتمان مقاومت و 

عملياتي سازي آن در ميدان است. 
مفهوم مقاومت با پيروزي انقاب اسامي مبتني بر ادبيات انقاب اسامي وارد 
فرهنگ سياسي شده و گذشت 4۰ سال از عمر انقاب ، امروزه نظريه مقاومت 
به دليل تأثير عميق آن بر تحوات جهاني در محيط تعاملي جمهوري اسامي 

ايران )ملي، منطقه اي و جهاني( نقش كانوني يافته است. 
مقام معظم رهبري) مدظله العالي( در اين زمينه با طرح نظريه مقاومت در ديدار 
با دانشجويان و دانش آموزان در 12 آبان 1397 ، يادآور شدند كه نظريه مقاومت 
در مقابل دشمن قوي پنجه را تبليغ كنيد، ترويج كنيد. بعضي تصور نکنند كه 
چون دشمن بمب دارد، موشك دارد، دستگاه هاي تبليغاتي دارد و از اين قبيل، 
ما عقب نشيني كنيم. نخير! نظريه مقاومت يك نظريه اصيل و درست است؛ هم 
در مقام نظر و هم در مقام عمل. ايشان با طرح موضوع مقاومت فعال در شرايط 
كنوني در مقابله با فشار حداكثري سياسي، اقتصادي و ... دشمن، با اشاره به 
اينکه اواً مقاومت، تبديل به يك نظريه شده و بنابراين قادر است در قالب قضايا 
و احکام كلي در پديده های محيطي خود وحدت آفريني و انسجام بخشي نمايد. 
ثانياً، جمهوري اسامي ايران مي تواند با تبيين و ترويج صحيح و درست نظريه 
مقاومت براي اهداف و آرمان هاي انقاب اسامي مزيت هاي راهبردي ايجاد 
نمايد. ايشان در روز 14 خردادماه امسال در مراسم سي امين سالگرد ارتحال 
امام )ره( نيز، راز و ِس��ّر تداوم جاودانه  جاذبه  بي نظير امام راحل را، مختصات 
شخصيتي و موهبت هاي خدادادي ايشان خواندند و با تشريح ابعاد و اجزاي »راه 
و منطق مقاومت و ايستادگي« به عنوان درس بزرگ امام براي ملت و مسئوان 
تأكيد كردند: اين فکر و راه پرجاذبه هر روز بيش از پيش ملت ها را به خود جلب 
می كند و ملت ايران و مس��ئوان نظام نيز اين راه روشن الهي را تا رسيدن به 
نقطه  بازدارندگي در همه  ابعاد اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي 
ادامه خواهند داد. رهبر انقاب با تأكيد بر اينکه اقدام امام در انتخاب مسير و 
انديشه  مقاومت، داراي پشتوانه ي قوي منطقي، عقاني، علمي و ديني است، ، 
»شرف و هويت و انسانيت هر ملت«، »عقب نشيني دشمن در مقابل مقاومت 
و ايستادگي«، »بيشتر بودن هزينه  تسليم در مقابل دشمن از هزينه مقاومت«، 
»مباني ديني و آيات قرآني«و »امکان پذير بودن مقاومت در برابر قدرت ها« را 
به عنوان پنج جزء منطق مقاومت تبيين كرده و هدف از مقاومت را »رسيدن 
به نقطه  بازدارندگي در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و 
نظامي« برشمردند و افزودند: بايد به نقطه اي برسيم كه دشمن را از تعرض به 

ملت در همه  زمينه ها منصرف و نااميد كند. 
اگر چه دستاوردهاي انقاب در 4۰ سال گذشته در عرصه داخلي ومنطقه اي 
مرهون عملياتي شدن اين نظريه در عرصه ها وادوار مختلف است ، امادر ماه هاي 
اخير وبا توجه به تشديد فشارهاي دشمن و ورود جدي تر كشور در اين ميدان 
وبهره گيري بيشتر از ظرفيت های موجود ، كارآمدي اين نظريه آشکارتر شده 
اس��ت كه ابعاد آن را مي توان در اقدامات دستگاه هاي اجرايي و شوراي عالي 
امنيت ملي در تعيين ضرب ااجل براي اروپايی ها واقدامات عملياتي در غني 
سازي وبه ويژه در تغيير لحن و مواضع قاطعانه مسئوان كشور ومديران دستگاه 
ديپلماسي ديد كه برخاف برآورد قبلي مسئوان كاخ سفيد كه معتقد بودند 
ايران در قبال افزايش فشارها منفعل بوده واقدامي نخواهد كرد، اقدامات اخير 
ايران توهم كاخ سفيد را فروريخت و ايران را در موضع انتخاب و ابتکار عمل 
قرار داد، اگرچه به دليل ظرفيت ها وتوان ايران ، تا رسيدن به نقطه ايده آل راه 

زيادي باقي مانده است
به محصول اين روند در چند گزاره به اجمال مي توان اشاره كرد:  1-دستاوردهاي 
مقاومت در عرصه دفاعي، ديپلماسي وخروج از انفعال دستگاه ها روحيه ملي را 
تقويت و افکار عمومي را با سياست های كلي نظام همراه تر كرده است.  2-تقويت 
روحيه ملي ، قدرت عمل مسئوان اجرايي را افزايش داده است . مواضع اخيري 
كه از سوي رئيس جمهور ومسئوان دستگاه ديپلماسي در مواجهه با دشمنان و 
چارچوب گفتمان مقاومت مطرح شده ، در دوران دولت های يازدهم ودوازدهم 
بي س��ابقه اس��ت و البته جاي تقدير دارد.  3-راهبرد هاي اخير ايران موضع 
مقاومت در منطقه را بس��يار تقويت كرده و قدرت عمل بيشتري به آنها داده 
است، كه نشانه هاي آن را در تحوات فلسطين، يمن و... مي توان ديد. 4- برهم 
خوردن نظام محاسباتي دشمن و بروز مواضع متناقض از سوي سران كاخ سفيد ، 
اعتراض و واكنش متحدان اروپايي اين كشور را در پي داشته است. موضع اخير 
سفير انگليس در امريکا نسبت به ترامپ كه طي پيام هاي محرمانه اي به دفتر 
نخست وزيري كشورش ، سياست های ترامپ در قبال ايران را بي ربط و آشوبناك، 
قلمداد و»دونالد ترامپ«  رئيس جمهور امريکا را »بي منطق، متزلزل و بي كفايت« 
توصيف كرده و به لندن هشدار داده كه كاخ سفيد به طرز بي سابقه اي ناكارآمد 
شده و دوره رياست جمهوري )ترامپ( مي تواند با بي آبرويي به پايان برسد«، در 
طول تاريخ 45۰ ساله تشکيل دولت امريکا توسط استعمارگران انگليسي بي 
سابقه است. 5-تغيير لحن وعمل كشورهاي منطقه نيز در اين روزها قابل توجه 
است. فارغ از استمرار مواضع خصمانه برخي از حکام آل سعود وبحرين كه ناشي 
از شکست های متعدد منطقه اي آنها از جبهه مقاومت والبته روحيه ضد مردمي 
خود آنهاست، تغيير مواضع وديدگاه ساير كشورهاي منطقه و تاش های آنها 
براي نزديکي بيشتر با ايران نقطه آغازي براي تحوات جديد در منطقه است كه 

پرداخت به آن مجال ديگري مي طلبد. 
6-چشم انداز روشني را كه مقام معظم رهبري در پيش روي نظام در صورت 
تحقق بيشتر ابعاد اين گفتمان مطرح كرده اند بايد نقشه راه آينده مسئوان 
كشور باشد . معظم له هفته گذشته درديدار با دست اندركاران مراسم حج ، تحقق 
آينده اي توأم با پيشرفت و عزت مسلمانان را نيازمند تاش و مجاهدت و همکاري 
خواندند و تأكيد كردند: به فضل الهي، دشمنان وحشي و درنده ملت ايران و امت 

اسامي سرانجام مجبور مي شوند در مقابل اسام زانو به زمين بزنند.

عباس حاجي نجاري

در تعطيلي آخر هفته  گذش�ته، برخي كاربران 
اصاح طلب در توئيتر مدعي شدند كه شوراي 
نگهبان همزمان با انتش�ار آنچه اس�ناد تقلب 
88 مي نامند توسط محمدرضا خاتمي، گزارش 
خود از انتخابات رياس�ت جمهوري سال 88 را 
از روي سايت حذف كرده است. مدعيان تقلب 
در انتخاب�ات 88 اي�ن حذف را نش�انه ترس از 
اسناد خاتمي و دليلي بر مس�تند بودن ادعاي 
تقلب دانس�تند. آيا واقعاً گزارش انتخابات 88 
از سايت شوراي نگهبان حذف شده است؟ آيا 
حذف اين گزارش از س�ايت ش�وراي نگهبان، 
دليلي بر تقلب 88 است و آيا در صورت مستند 
بودن ادعاي تقلب، حذف اين گزارش پس از 10 
س�ال مي تواند كمكي به رد ادعاي تقلب كند؟ 
اين گ�زارش نگاهي اجمالي به غوغ�اي اين دو 
روز و حواشي جنجال اخير اصاح طلبان است 
كه پاسخي بر س�ؤاات گفته ش�ده را در دارد. 

   نسخه  آزمايشي سايت بهانه جنجال شد!
همه  آنچه حامي��ان دروغ تقل��ب در توئيتر بر آن 
پافشاري كردند، حاصل يك اشکال فني به دليل 
رونمايي از نسخه آزمايشي سايت شوراي نگهبان 
بود. از روز 15 تير ماه سال جاري نسخه آزمايشي 
سايت شوراي نگهبان آغاز به كار كرد. روابط عمومي 
شوراي نگهبان هم نامه اي به دفاتر رسانه ها فرستاد 
و ضمن اعام خب��ر آغاز به كار س��ايت جديد اين 
ش��ورا، از خبرنگار مربوط براي حضور در مراس��م 

رونمايي دعوت كرد. بعد از هياهوي اخير و ادعاي 
حذف گزارش انتخابات 88 از سايت، روابط عمومي 
شوراي نگهبان در اطاعيه اي توضيحات مربوط را 
بيان كرد: »به دنبال طراحي نس��خه جديد پايگاه 
اطاع رساني شوراي نگهبان و انتقال كامل اخبار 
از نسخه قبلي، و راه اندازي آزمايشي نسخه جديد 
از روز يك ش��نبه 15 تيرماه 1398، اخباري كه به 
آدرس هاي قبلي در موتور هاي جس��ت وجو نمايه 
سازي )indexing( ش��ده و يا در سايت ها به آنها 
لينك شده، ممکن اس��ت با مراجعه كاربران به آن 
خبر با پيغام خطا مواجه ش��ده و به نس��خه جديد 
هدايت ش��ود كه در اين صورت كارب��ر مي تواند با 
جس��ت وجوي عنوان خبر در سايت جديد به خبر 
موردنظر دسترسي پيدا كند. ازم به ذكر است خبر 
گزارش تفصيلي شوراي نگهبان پيرامون دهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري نيز با كد )1322( 
در دس��ترس مخاطب��ان ق��رار دارد. « و در پايان 
اطاعيه هم لينك مربوط به گزارش انتخابات 88 

ارائه شده كه براي همگان قابل دسترس است. 
    اسناد را نمي شود پاك كرد

گزارش ش��وراي نگهبان در مورد انتخابات رياست 
جمهوري سال 88 در واقع از مستندات رسمي كشور 
محسوب شده و يادداشت مطبوعاتي يا خبر رسانه اي 
نيس��ت كه بتوان به راحتي از آن چشم پوشيد و به 
خاطر ادعايي كه 1۰ سال اس��ت تکرار مي شود، آن 
را حذف كرد. از س��ويي اين گزارش رسمي بارها در 

رسانه هاي مختلف بازنشر ش��ده و در طول اين 1۰ 
سال به عنوان يك س��ند مهم از انتخابات 88 مورد 
استناد قرار گرفته؛ بنابراين عماً هم اقدام براي حذف 
آن نه عاقانه و نه حتي ممکن است. از سويي شوراي 
نگهبان گزارش 88 را در اختيار سازمان اسناد قرار 
داده و در قالب كتاب هم منتشر شده است، با وجود 
اين آيا خود دست به حذف آن از سايت مي زند؟! آن 
هم به خاط��ر غائله  تکراري و مخ��دوش و متناقض 
محمدرضا خاتمي در بازي با تعداد تعرفه هاي رأی 
پس از 1۰ سال؟! از سويي آنچه هم اكنون با عنوان 
گزارش انتخابات 88 روي سايت جديد است، هيچ 
تفاوتي با آنچه پيش از اين با اين عنوان منتشر شده 
بود، ندارد و در واقع همان گزارش روي سايت جديد 

موجود است. 
    خطای  سياسي مدعيان تقلب!

دادگاه خاتمي قرار بود مس��تند اثبات كننده تقلب 
88 باشد، اما قصه هايي كه خاتمي در دادگاه بافت، 
حتي با ادعاي سال گذشته خودش هم كه تقلب را 
صرفاً آماري و بي نياز از تعرفه دانسته بود، نمي خواند. 
شايد همين دليل بود كه اصاح طلبان وقتي با سرچ 
اسناد تقلب همچون صفحه اي تعريف نشده در نت، 
با ارور)خطای پردازش( 4۰5 مواجه ش��دند، خود 
تاش به ساختن سند كردند. در اين ميان همزماني 
با رونمايي از سايت جديد شورا هم به كمك شان آمد. 
گرچه وقتي داماد لرستان و عروس آذربايجان بودن 
دليل ادعاي پيروزي در انتخابات مي شود، رونمايي از 

سايت جديد و نيافتن لينك گزارش در سايت قبلي 
چرا نشود؟ در واقع حاميان موسوي براي ادعاي تقلب 
نيازي به دليل ندارند، وقتي او ساعاتي قبل از پايان 

رأی گيری، اعام پيروزي در انتخابات كرد!
    كدام سند؟ كدام خاتمي؟ كدام تقلب؟!

آنچه بايد در اطاعيه ش��وراي نگهبان مي آمد كه 
متأس��فانه نيامده، دليل انجام اين رونمايي در اين 
برهه زماني اس��ت. 26 تير سالروز تشکيل شوراي 
نگهبان اس��ت و پس از ماه ها كار ب��راي رونمايي 
از نس��خه جديد س��ايت، رونمايي از آن همزمان 
با سالروز تشکيل شورا انجام ش��ده است. طبيعتاً 
راه اندازی يك س��ايت جديد كار يك روز و دو روز 
نيست كه بش��ود آن را بافاصله و پس از اطاع از 
انتشار اسناد ادعايي خاتمي باا آورد. از قضا نکته اي 
كه براي زمان سنجي رونمايي از سايت جديد اصًا 
مورد توجه قرار نگرفته، همي��ن دادگاه خاتمي و 
حرف هاي تکراري و اسناد متناقض اوست. شوراي 
نگهبان كار خود در مورد انتخابات 88 را سال هاست 
تمام شده مي داند و كاري با حواشي غوغازيست ها 
ندارد. مي گويند مگسي از خرطوم فيلي بلند  شد و 
به فيل گفت مواظب باش، مي خواهم بلند شوم؛ فيل 
گفت من اصًا متوجه نشدم تو كي نشستي! حاا 
هم اگر از اعضاي ش��وراي نگهبان در مورد ادعاي 
حذف گزارش 88 و دادگاه خاتمي و انتشار اسناد 
كذايي اش بپرسيم، شايد بگويند كدام سند؟ كدام 

خاتمي؟ كدام دادگاه؟ كدام تقلب؟! 

مدعيان تقلب با دست هاي خالي به دامن اشكاات فني سايت شوراي نگهبان آويختند

ماجرای خطای ۴۰۵!

ظریف: انسجام ملت در انتخابات اسفند
 یعنی پیروزی ایران و شکست امریکا 

هماي�ش س�ه روزه فرمانداران سراس�ر كش�ور 
پنج ش�نبه با س�خنان معاون اول رئيس جمهور، 
وزير امور خارجه، س�خنگوي ش�وراي نگهبان و 
وزير كش�ور به كار خ�ود پاي�ان داد. اين همايش 
ب�ا محوري�ت انتخابات س�ال ج�اري و با ش�عار 
»انتخاب�ات ۹8: گام دوم انق�اب، قانونم�داري 
و بي طرفي، انس�جام ملي« از روز س�ه شنبه در 
وزارت كش�ور آغاز ش�د. در اي�ن همايش معاون 
اول رئيس جمهور، از همبس�تگي و انس�جام به 
عنوان باطل السحر تهديدهاي داخلي و خارجي 
ياد كرد، س�خنگوي ش�وراي نگهبان بر ضرورت 
صيانت از آراي مردم در انتخابات تأكيد كرد و وزير 
امورخارجه با تأكيد بر اينكه انتخابات سال جاري 
ارزش راهب�ردي دارد، گفت: جمهوري اس�امي 
واحدي است كه ذيل ارشادات مقام معظم رهبري 
حضور دارد. ديگران فكر نكنند ايران متش�تت 
اس�ت و اين انس�جام را در اس�فندماه مي بينند. 

   دشمنان را مأيوس مي كنيم
مع��اون اول رئيس جمه��ور با بيان اينک��ه برگزاري 
انتخابات آزاد و سالم، جامعه با نش��اطي را به همراه 
داشته و دشمنان كشور را مأيوس مي كند، گفت: در 
انتخابات اسفند امسال دشمناني را كه دندان ها تيز 

كرده اند، مأيوس مي كنيم. 
اس��حاق جهانگيري خطاب به فرمانداران افزود: كار 
شما فرمانداران كار مهم و سرنوش��ت سازي است و 
بايد به وظيفه قانوني خود عم��ل كنيد. مقام معظم 
رهبري فرمودند رأي حق الناس است و بايد قانونمند 
از رأي مردم حراست كنيم و امين مردم باشيم. معاون 
اول رئيس جمهور باطل السحر تهديدهاي داخلي و 
خارجي را همبستگي و انسجام عنوان و تصريح كرد: 
يك نمونه تقويت همبستگي انتخابات مجلس شوراي 
اسامي است. انتخابات هميشه مهم بوده و است و جزو 
معدود كشورهاي منطقه هستيم كه مسئوان مستقيم 

و غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند. 
   صيانت از آرا ، وظيفه شوراي نگهبان

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نيز 
در اين همايش با بيان اينک��ه مباني نظام جمهوري 
اسامي نظام مردم ساار است، گفت: انتخابات يکي از 
اصلی ترين روش هاي اداره جامعه بوده كه از آغاز نظام، 
انتخابات به درستي و بدون هيچ وقفه اي انجام شده 
است. وي افزود: نظام ما نظام مردمي است و صيانت 
پايداري از آراي مردمي وظيفه همه ماس��ت و فرقي 
هم ندارد شوراي نگهبان باشد يا وزارت كشور. راهبرد 
مطرح شده مقام معظم رهبري حق الناس بودن آراي 

مردم است كه مفاهيم بزرگي پشت آن نهفته است. 
كدخدايي گفت: در بعد تخصصي شوراي نگهبان و 
هيئت هاي تخصصي و دوستان وزارت كشور مديريت 
اجرا را برعهده دارند. در جهت حفاظت و صيانت از آراي 

مردم بايد كار كنند. 
كدخدايي يکي از نقش هاي استانداران و فرمانداران را 
اجراي صحيح قانون دانست و گفت: عائق و سليقه ها 
محترم است اما همه مشاركت و امنيت بايد با اجراي 
صحيح قانون همراه باش��د و در اين صورت نگران از 
هيچ مسئله اي نخواهيم بود. مي توانيم بگوييم همه 
تابع قانون هستيم و اگر قانون انجام شود بقيه موارد را 
هم مي توانيم انجام دهيم. وي ادامه داد: اجراي صحيح 
قانون ايجاد اعتماد عمومي مي كند و مردم با اعتماد 

بيشتري به كارگزاران نظام نگاه مي كنند. 
   ارزش راهبردي انتخابات از نگاه ظريف

» امسال هم مردم با حضورش��ان ثابت مي كنند كه 
سياست امريکا سياستي شکست خورده است. مهم 
نيست چه كسي پيروز مي ش��ود؛ مهم اين است كه 
در انتخابات ايران پيروز شود و امريکا شکست بخورد 
بنابراين، انتخابات امسال و سال آينده ارزش راهبردي 
براي كشور دارد.« اين مطلب را محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه در همايش فرمانداران كشور عنوان 

كرد و گفت: » امروز فشار حداكثري براي جدا كردن 
مردم از حاكميت است. امريکا احساس مي كند از نظر 
سياسي شکست خورده است. امريکا در صحنه سياسي 
منزوي ش��ده و مقداري از آن به دليل، سياست هاي 
خودشان است. بي جهت نيست جلسه شوراي امنيت 

و حکام مي گذارند كسي از آنها دفاع نمي كند.«
وزير امور خارجه تصريح كرد: » ما هم س��ر جنگي با 
كسي نداريم. ما اگر س��ه حوزه را تعيين كنيم در دو 
حوزه پيروز هس��تيم. جمهوري اس��امي زماني كه 
تصميم گرفت برخي اقدامات برجامي خود را متوقف 
كند در شرايط ضعف اين كار را نکرد در شرايط قدرت 
اين كار را كرد.  جمهوري اسامي يك واحدي است كه 
ذيل  ارشادات مقام معظم رهبري حضور دارد. ديگران 
فکر نکنند ايران متش��تت اس��ت و اين انسجام را در 
اسفندماه مي بينند. ايران به عنوان كل نظام جمهوري 
اسامي ذيل ارش��ادات مقام معظم رهبري در حوزه 
ميداني دست برتر را دارد و اهرم اقتصادي آخرين اهرم 
امريکا است و آن هم به ترسوترين شکل آن يعني مردم 

عادي را هدف قرار داده اند.« 
ظريف افزود: »  اان كه وارد انتخابات مي شويم، بايد با 
اين ديد كه ايران قدرتمند است وارد شويم. مهم ترين 
منبع قدرت جمهوري اسامي ايران تاكنون و تا حضور 
ولي عصر)عج( حمايت مردم است.   ما مستأجر هستيم 
و مالك مردم هستند. ما مي آييم و مي رويم و اين مردم 

هستند كه مالکند.  « 
   موظف به اجراي بی طرفانه قانون هستيم

وزير كشور هم با بيان اينکه با وجود همه هجمه ها و 
تبليغات، از وحدت هماهنگي و انسجام خوبي بين 
مردم، احزاب و مسئوان برخورداريم، اظهار داشت: 
ش��ايد يکي از دايل اين موضوع اين باشد كه مردم 
حساسيت ش��رايط كنوني را خوب مي فهمند. بايد 
قدر بدانيم و با حفظ و تأييد و به رسميت شناختن 
نظرات مختل��ف تعميق كني��م.  رحماني فضلي با 
تأكيد بر موضوع نش��اط سياس��ي، ادامه داد: مردم 
بايد احس��اس كنند اين فضاي سياسي فضايي نو 
ش��ونده، تازه و متغير و تحول به تعالي بيشتر است. 
وي درعين حال اذعان كرد: اينکه هر كسي با وجود 
مس��ئله امنيتي، اخاقي يا اقتص��ادي بيايد قانون 
مي گويد نه. مس��تندات براي اج��ازه حضور يا عدم 
حضور برخ��ي نامزدها بايد قانوني و دقيق باش��د و 
 القائات، بي توجهي ها بايد در مس��ير پيگيري شود. 
وزير كشور با مهم دانستن مش��اركت در انتخابات 
گفت: مشاركت امر بسيار مهمي اس��ت و پارادايم و 
نگاه غالب در اجرا بايد قانون باش��د و قانون را اجرا و 
بي طرفانه عمل كنيم. نبايد از حزبي طرفداري كنيم. 
جامعه قضاوت مي كند پس با اين كارها اعتماد مردم 

را از دست ندهيم. 

روابط عمومي نيروي زميني سپاه در اطاعيه اي 
اعام كرد

انهدام مقرهاي تروریست ها 
در مرز اقلیم كردستان عراق

رواب�ط عمومي ني�روي زميني س�پاه در اطاعي�ه اي از گلوله باران 
مقرهاي تروريست ها در حاش�يه مرزهاي اقليم كردستان عراق با 
ايران و هاكت و زخمي شدن شمار زيادي از تروريست ها خبر داد. 
به گزارش سپاه نيوز، در پي تحركات اخير تروريست هاي تحت حمايت 
استکبار جهاني در مناطقي از غرب و ش��مال غرب كشور ضد امنيت و 
آرامش ملت ايران، روابط عمومي نيروي زميني س��پاه در اطاعيه اي 
اعام كرد: در پي اقدام تروريستي روزهاي اخير گروهك هاي ضد انقاب 
و تحت حمايت استکبار جهاني در مناطقي از غرب و شمال غرب كشور 
و به شهادت رساندن شهيد س��رافراز و داور حاصل احمدي و دو تن از 
پاسداران غيور اسام و تاش مذبوحانه در برهم زدن امنيت استان هاي 
آذربايجان غربي و كردس��تان، نيروي زميني س��پاه پاسداران انقاب 
اسامي در ادامه هشدارهاي قبلي كش��ورمان به اقليم كردستان عراق 
مبني بر جلوگيري از استفاده گروهك هاي تروريستي از مناطق حاشيه 
مرزهاي مشترك با جمهوري اسامي ايران براي فعال كردن مقرها براي 
آموزش، سازماندهي و گسيل تيم هاي تروريستي در نفوذ از مرز و انجام 
اقدامات تروريستي و ضد امنيتي در ميهن اس��امي ما و بي توجهي و 
مسامحه در اين خصوص ، از روز چهارشنبه )19 تيرماه ( مقرهاي فعال 
و محل اس��تقرار و آموزش گروهك هاي تروريستي ضد انقاب در اين 

مناطق را هدف قرار داد. 
در اين عمليات كه توسط واحدهاي موشکي، پهپادي و توپخانه نيروي 
زميني سپاه انجام پذيرفت، مراكز فعال تروريست ها هدف قرار گرفت و 
عاوه بر انهدام آنها، شمار زيادي از عناصر تروريستي به هاكت رسيده 
و يا زخمي ش��ده اند كه اطاعات تکميلي متعاقباً به آگاهي ملت شريف 
ايران رسانده خواهد ش��د. در اطاعيه نيروي زميني سپاه تصريح شده 
است: با اشراف اطاعاتي و شناخت دقيق يگان هاي اطاعاتي و عملياتي از 
نقاط و محل هاي استقرار تروريست هاي مزدور، اهداف موردنظر به دقت 
مورد اصابت قرار گرفته و مراحل عمليات نيز تصويربرداري و مستندسازی 

شده است. 
اين اطاعيه در پايان با پرده برداش��تن ازتاش تروريست ها در استفاده 
از روستاييان به عنوان سپر انساني و درخواس��ت مجدد از مردم شريف 
كردستان عراق مبني بر فاصله گرفتن از محل هاي استقرار گروهك هاي 
تروريستي و طرد آنان تأكيد كرده است: همان گونه كه بارها تصريح شده 
است، امنيت ملي و حفظ آرامش و آسايش ملت ايران به ويژه مردم عزيز و 
غيور استان هاي مرزي خط قرمز نيروهاي مسلح كشور به ويژه نيروي زميني 
سپاه پاسداران انقاب اسامي بوده و در اين خصوص هيچ ماحظه و مرزي 
را نمي شناسد و تروريست ها را در هر سوراخي كه خزيده باشند به سزاي 
اعمال ننگين و جنايتکارانه شان خواهند رساند، همچنين از اقليم كردستان 
عراق انتظار مي رود با جدي گرفتن هشدارها و تذكرات جمهوري اسامي 
ايران، بيش از اين اجازه ندهد س��رزمين خود به پناهگاه و محل آموزش، 
تربيت و سازماندهي تروريس��ت ها براي ارتکاب جنايات تروريستي و به 

مخاطره انداختن امنيت پايدار كشورمان تبديل شود. 
روز چهارش��نبه )19تير( رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نيروي زميني 
سپاه، يك تيم تروريستي را كه قصد نفوذ به كشورمان از طريق مرزهاي 
غربي داشت، در منطقه عمومي جوانرود منهدم و پنج تروريست آن را به 

هاكت رساندند. 

خطیب جمعه تهران: انگلیس
 از ایران سیلي خواهد خورد

انگليسي ها به خاطر توقيف كشتي، از بازوان پرتوان و قدرتمند نظام ما 
به همين زودي چنان سيلي بخورند كه براي هميشه پشيمان باشند. 
به گزارش فارس، حجت ااسام كاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران 
در خطبه هاي نماز جمعه تهران با اشاره به نقض عهد امريکا و رسوايي او 
در ميان همه كساني كه قانون رايج بش��ريت را قبول كرده اند و مي دانند 
اين قوانين امنيت بين المللی را تثبيت مي كند، گفت: با اينکه برجام از اول 
نافرجام بود و خسارت بار بود اما با اين حال امريکايي ها آن را نقض كردند 
و قبل از نقض و در زمان اوباما هم تحريم ها را تشديد كردند و عمل نکردند 
تا نوبت به اين رئيس جمهور رسيد. صديقي همچنين تصريح كرد: حاا با 
گذشت يك سال كه اروپايي ها هم به تعهدات برجام عمل نکردند و عمًا 
تابع امريکا شدند آيا مي توان به آنها اعتماد كرد؟ همچنين آنچه را كه آنها 
تحريم كردند و اروپايي ها نيز با آنان همراهي كردند، در چنين شرايطي آيا 
جا داشت كه بگوييم ما به شما فرصت مي دهيم؟وقتي يك قرارداد چند 
جانبه است معنايي ندارد كه همه كنار بکشند ولي يك نفر بگويد هنوز من 

هستم. اين اقتدار و عزت و حکمت است؟
امام جمعه موقت تهران با بيان اينکه آن دو ماه هم پايان پذيرفته و به فضل 
الهي امروز مسئوان كشور متفق القول هستند كه تعهدات برجام را كاهش 
دهند و البته اين كاهش حجم متأسفانه باز در چارچوب برجام است، گفت: 
طبق ماده 26 و 36 اگر طرف هاي قرارداد نقض كردند اين اجازه به آن طرف 
هم داده شده كه در تعهدات خود تجديد نظر كند؛ بنابراين اولين گامي كه 
در اينجا در مورد آن اتفاق نظر است از سرگيري غني سازي است. وي با بيان 
اينکه اگر جنگ نبود امروز داراي قدرت موشکي فعلي نبوديم و اين پهپاد 
پيشرفته رادار گريز را نمی توانستيم بزنيم تصريح كرد: هشت سال مقاومت، 
ملت را در موضع اقتدار دفاعي قرار داده است. در اين جنگ اقتصادي كه 
هستيم مسئوان ما همان گونه كه در جنگ نظامي به جوانان و بسيجي ها 
ميدان دادند، اگر به كساني كه دل به وايت داده اند و با همين اعتقاد موشك 
و هواپيما ساختند و داعش را از بين بردند مجال داده شود، جوان هاي ما 
عرصه اقتصاد را در موضعي قرار مي دهند كه براي هميشه ملت ما پيروز و 

دشمنان ما سرافکنده شوند. 
امام جمعه موقت تهران در ادامه ضمن اش��اره به مسئله توقيف نفتکش 
ايراني توسط انگليس خطاب به مردم ايران گفت: شما مردم به حق توقع 
داريد و من اين اطمينان را مي دهم كه انگليسي ها به خاطر اين جسارت و 
بي توجهي و غفلت، از بازوان پرتوان و قدرتمند نظام ما به همين زودي چنان 

سيلي بخورند كه براي هميشه پشيمان باشند. 

تکذیب ادعاي توقیف نفتکش انگلیسي
 در خلیج فارس

روابط عموم�ي منطقه پنجم ني�روي دريايي س�پاه ادع�اي منابع 
امريكاي�ي مبني بر تاش ش�ناورهاي ني�روي دريايي س�پاه براي 
توقي�ف نفتك�ش انگليس�ي در خلي�ج ف�ارس را تكذي�ب ك�رد. 
به گزارش سپاه نيوز، در پي ادعاي مطرح شده در برخي رسانه هاي غربي 
به نقل از منابعي در وزارت دفاع امريکا مبني بر تاش پنج قايق تندرو 
ايران براي تصرف يك نفتکش بريتانيايي در خليج فارس و عقب نشينی 
آنها با دخالت ناو انگليسي »اچ ام اس مونت رز«، روابط عمومي منطقه 
پنجم نيروي دريايي س��پاه در اطاعي��ه اي با تکذيب اي��ن ادعا اعام 
كرد: گشت هاي ش��ناورهاي نيروي دريايي سپاه در خليج فارس طبق 
روش هاي جاري و مأموريت های اباغي برقرار و با هوش��مندي، دقت 
و صابت در حال انجام است و طي 24 ساعت اخير نيز هيچ مواجه اي 
با شناورهاي بيگانه از جمله شناورهاي انگليسي صورت نگرفته است. 
اين اطاعيه تأكيد كرده است: در صورتي كه دستوري مبني بر توقيف 
شناورهاي بيگانه دريافت ش��ود، منطقه پنجم نيروي دريايي سپاه در 
محدوده جغرافيايي مأموريت خود قادر است بدون درنگ، با قاطعيت و 

به سرعت نسبت به انجام آن اقدام نمايد. 
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ژه
سه شنبه هفته گذشته يك تيم تروريستي كه از كردستان عراق وی

وارد ايران شده بودند، ماشين حامل پاسداراني از قرارگاه حمزه 
سيدالشهداي نيروي زميني س��پاه را حين انجام مأموريت در 
ورودي شهر پيرانشهر )آذربايجان غربي( به گلوله بستند كه در اين 
اقدام تروريستي سه تن از پيشمرگه هاي كرد و از اعضاي قرارگاه 
مذكور شهيد و يك پاسدار ديگر مجروح شد. بی بی سی فارسي در 
گزارش خود از اين اتفاق، اين واقعه را اقدام كساني دانست كه براي 
»آزادسازي كردستان« تاش مي كنند. در حالي كه كردستان 
جزئي از ايران اس��ت و سرزمين اشغال ش��ده نيست كه بتوان 
جدايی طلبی در مورد آن را آزادسازي ناميد. اين اقدام بي بي سي 
فارسي كه آش��کارا خدشه بر تماميت ارضي كش��ورمان بود، با 
اعتراضاتي در فضاي مجازي ش��د. از جمله عطاءاه مهاجراني، 

وزير ارشاد دولت اصاحات كه پس از اتفاقات سال 88 به لندن 
رفت و در آنجا سکونت دارد، ابتدا نوشت: »ادبيات BBC فارسی؛ 
آزادسازی بخش هايی از كردستان ايران!؟ باهت و مسامحه يا 
همنوايی با طرح بن گوريون در مورد تجزيه كشورهای منطقه؟ 
در ماجرای تجزيه كردستان عراق BBC سنگ تمام گذاشت و 
امريکا و اسرائيل نقش استراتژيك داشتند، البته مجموعاً شکست 

خوردند. طرح تجزيه سوريه هم ناكام ماند. « 
او سپس در توئيتي ديگر اعام كرد كه زين پس براي گفت وگو و 
مصاحبه به شبکه تلويزيوني بی بی سی فارسي نمي رود: »برخی 
دوستان و نيز كامنت گذاران پرس��يده اند، وقتی BBC فارسی 
درباره تماميت ارضی و وحدت سرزمينی ايران، از واژگان و ادبيات 
تجزيه طلبان تروريست استفاده می كند. آيا موجه است كه من در 

برنامه های BBC به عنوان مهمان شركت كنم!؟ نقد و اشکال وارد 
است، ديگر در هيچ برنامه BBC شركت نخواهم كرد. «

در سال هاي اخير رويکرد مغرضانه بي بي سي در مورد ايجاد جنگ 
و آشوب و تجزيه طلبي در ايران باعث شده حتي اصاح طلبان يا 
منتقدان جمهوري اسامي هم از آن رويگردان شوند.  بی بی سی 
فارسي در روزهاي اخير و پس از واقعه تروريستي پيرانشهر هم 
مدعي شده بود كه ايران براي رهايي از فشار كردهاي تجزيه طلب 
به دنبال مذاكره با آنان اس��ت. اما با اطاعيه روز گذشته روابط 
عمومي سپاه مشخص ش��د كه اتفاقاً از فرداي واقعه پيرانشهر، 
گلوله ب��اران مقرهاي تروريس��ت ها در مناطق م��رزي با اقليم 
كردستان عراق توسط نيروهاي مسلح كش��ورمان آغاز شده و 

همچنان هم ادامه دارد. 

 تحریم بي بي سي به دلیل تعرض به تمامیت ارضي ایران

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

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

  فاطمه نوشت: سام بر بهلول شهيد، كسي كه آمر به معروف و ناهي 
از منكر بود و نگذاشت طاغوت زمان، رضاخان آن زورگويه بي هويت، 
عقايد باطل غرب را بر م��ردم چيره كند. با س��خنراني و تحصنش در 

مسجد گوهرشاد از چادر، روضه براي اهل بيت دفاع كرد. 
-----------------------------------------------------

  امير عباس با انتشار اين عكس توئيت كرد: من هم به كمپين 
با هم مهربان باشيم پيوستم.

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

  خبرگزاري ايمنا با انتشار اين عكس توئيت  كرد: اگر در كشور 
ما، آبسردكن ها به مرور جمع شدند يا مي شوند و جاي خود را به خريد 
آب معدني از مغازه ها يا فروش��گاه ها داده اند، در اروپا اتفاق ديگري در 

حال وقوع است! 
-----------------------------------------------------

  مياد گودرزي با انتشار اين عكس توئيت  كرد: ليست بخشي 
از شركت هاي دارويي طلبكار از خانم شبنم نعمت زاده )شركت پخش 
داروي رسا(. پيش��تر حجم اين بدهي، ۳۵۰ميليارد تومن عنوان شده 
بود! بسياري از اين طلبكارها، شركتاي دولتي و حاكميتي  هستند. مثًا 
شركتاي متعلق به ستاد اجرايي. س��ؤالي كه مطرحه اينه كه اينها چه 

تاشي براي وصول طلبشون كردن؟!
-----------------------------------------------------

  اس�ماعيل معنوي با انتش�ار اين عكس توئيت  كرد: رس��انه ها 
مي گويند كه اين عقرب ها به مرور زمان در يك مدرسه روستايي در ايذه 
ديده شده اند. من در س��فر به مناطق مختلف خصوصاً انديكا بارها با اين 
صحنه مواجه ش��ده ام، كوه هاي زاگرس محل زندگي اين عقرب هاست، 
دردناك تر اين است كه بدانيد بسياري از روستاهاي انديكا دسترسي به 

درمانگاه هم ندارند!
-----------------------------------------------------

 قزويني توئيت  كرد:  با يك حساب سرانگش��تي. . . 7,۵ ميليون 
مسكن خالي با ارزش 91ميليارد دار وجود داره. اگر هرخونه را به هر 
خانواده سه نفر بديم، 22/۵ ميليون نفر معادل يك چهارم جمعيت كل 

كشور صاحب خانه ميشن. خدا مسئول سرمايه دار رو لعنت كنه. 
-----------------------------------------------------

  رسول شكري با انتش�اراين عكس توئيت  كرد: شب گذشته 
و امروز ش��بكه اجتماعي توئيتر در س��ه قاره جهان از كار افتاد و براي 
كاربران مش��كل ايجاد كرد! احتمااً در حال افزودن افزونه هاي جديد 
پايش اطاعات كاربران هستند! نياز به شبكه ملي اطاعات و شبكه هاي 
اجتماعي و تعامل��ي بومي و داخل��ي بيش از هر زمان ديگر احس��اس 

مي شود. . . 
-----------------------------------------------------

  احسان رس�تگاري با انتش�ار اين عكس توئيت  كرد: كاش 
هميشه و نه فقط نزديك انتخابات، همه مردم حساب بشن و نظرشون 
مهم باشه. گزارش بيست و سي درباره مردم و عفاف و حجاب جالب بود. 
از نحوه انتخاب مصاحبه ش��وندگان كامًا معلوم بود انتخابات مجلس 
نزديكه. قبًا همين صداوس��يما همين نوع پوششو به عنوان مصداق 

بدحجابي نشون مي داد و شطرنجي مي كرد. 

عليرضا سزاوار 

   رئيس مركز تحقيقات ديابت استان يزد گفت: حدود ۶ميليون نفر 
در ايران از بيماري ديابت رنج مي برند كه 9۰درصد آنها به »ديابت نوع 

2« مبتا هستند. 
   سردار كمالي رئيس اداره منابع انس��اني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مسلح با اعام خبر حذف كچلي از سربازي گفت: الزام به تراشيدن موي 

سر سربازان از سربازي حذف شده است. 
   معاون فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اس��امي دانش آموزان از آغاز 
برگزاري اردوي »طايه داران فردا« خبر داد و گفت: در ايام تابستان ۳۰ 

هزار دانش آموز در اين اردوها حضور دارند. 
   س��يدميعاد صالحي مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري از 
پرداخت مرحل��ه دوم وام 2۰ ميلي��ون توماني ازدواج ب��راي فرزندان 
بازنشستگان كشوري تا شهريور امس��ال خبر داد و گفت: اين وام 2۰ 
ميليون توماني همانند وام مرحله قبل با سود 8درصد بوده و اين بار به 
هزار و ۵۰۰ نفر از بازنشستگان كشوري كه عقدنامه  فرزند آنها در سال 

1۳97 يا سه ماهه اول 98 به ثبت رسيده است، اعطا خواهد شد. 
   مديرعامل مترو تهران با اشاره به اينكه قرارداد ما براي ساخت مترو پرند 
با بودجه عمراني دولتي است، گفت: اميدواريم اولين بخش آن در ماه آينده 

محقق شود و در سال 99 بتوانيم خط پرند را راه اندازي كنيم. 
   جمع��ي از دانش آموختگان حقوق با تجم��ع در مقابل مركز وكا، 
كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه اعتراض خود را نسبت 

به ظرفيت هاي اندك آزمون وكالت اعام كردند. 
   عليرضا سليمي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان 
اينكه آموزش و پرورش نبايد پاتوق احزاب باشد، گفت: اين وزارتخانه 

نياز به لوكوموتيوران دلسوز دارد. 
   مشاور امور بانوان در سازمان اوقاف و امور خيريه كشور گفت: ما از 
نمايندگان مجلس به عنوان طايه داران قانون در كشور انتظار داريم 
كه پاسدار ارزش هاي خانواده باش��ند كه بخش مهمي از آن به مسئله 

حجاب و عفاف مربوط است. 
   شهردار تهران گفت: هدف ما افزايش تاب آوري تهران است؛ اين كه 
تهران بايد در مقابل هر حادثه اي، حتي بحران هاي اجتماعي، تاب آوري 
خود را حفظ كند. شهر بايد به سطحي از آمادگي برسد كه در برابر هيچ 

فاجعه اي از هم فرو نپاشد. 
   رئيس جمعيت هال احمر در حاشيه بارگيري بسته هاي لوازم خانگي 
اهدايي براي مناطق سيل زده گفت: كمك هاي مردمي به سيل زدگان 

ركورد 2۰۰ميليارد تومان را شكست. 
   استاندار تهران با بيان اينكه در خصوص س��اماندهي كودكان كار 
تصميم گيري هاي ازم صورت گرفته است، گفت: قرار است هشت مركز 

بهاران را شهرداري به سازمان بهزيستي واگذار كند. 

يك اقدام خوب شهري  با اما و اگر
يك�ي از س�ايت هاي خب�ري نزدي�ك ب�ه ش�هرداري، تصويري 
از يك دس�تگاه جم�ع آوري ته س�يگار خيابان�ي را ب�ه اقدامات 
مثب�ت ش�هرداري ته�ران نس�بت داده اس�ت. در حال�ي ك�ه 
ظاه�راً  اي�ن تصوي�ر ب�ا ترفنده�اي كامپيوت�ري دس�ت كاري 
ش�ده و نمي ت�وان آن را به عن�وان دس�تاورد ش�هرداري جا زد. 
بعد از پاستيك ها فيلتر سيگار يكي از مهم ترين آلوده كننده هاي آب 
و خاك اس��ت كه در هر ثانيه در جهان بيش از 1۳7 هزار فيلتر سيگار 

رها مي شود. 
يكي از دغدغه هاي محيط زيس��تي و مديريت ش��هري در بسياري از 
كشورها جمع آوري ته سيگارهاي شهروندان است. به همين منظور در 
يك دهه اخير دستگاه هايي به نام Ballot Bin)صندوقچه قرعه كشي( 

توليد و در پياده روهاي برخي كانشهرهاي جهان قرار داده اند. 
در بااي اين دستگاه ها بسته به موضوع روز آن كشور، پرسشي را مطرح 
مي كنند و دو گزينه كه مقابل هركدام يك حفره اس��ت، قرار دارد. به 
طور نمونه شما كدام يك از اين دو خودرو را مي پسنديد يا به كدام يك 

از اين شهرها عاقه داريد؟
جذابيت همين پرس��ش ها باعث مي ش��ود افراد س��يگاري تش��ويق 
ش��وند تا ته س��يگار خود را به عنوان برگه رأي داخل اين صندوق ها 
بيندازند. كانشهرهاي ايران هم به شدت نيازمند چنين خاقيت هايي 
هستند. اي كاش مديران ش��هري به جاي طرح هاي بسيار پرهزينه و 
بي حاصلي همچ��ون »دود بدرود« كه تجربه شكس��ت خورده اش در 
كشورهاي شرق اروپا موجود است از تجربه هاي موفق محيط زيستي 

ديگر كشورها استفاده كنند. 
يك سايت خبري نزديك به شهرداري تهران هم بدون هيچ گونه تحقيق 
و تفحصي عكس يكي از اين دستگاه ها را منسوب به شهرداري دانسته 
و از اين اقدام قدرداني كرده اس��ت! جالب اينكه هيچ آدرسي هم براي 
محل قرارگيري اين دستگاه ذكر نكرده است. حال آنكه ايستگاه هاي 
مترو و پياده رو هاي نه فقط تهران بلكه ديگر كانش��هرهاي كشور هم 

نيازمند اين وسيله هستند. 
در تصويري كه سايت خبري »تيتر شهر« منتش��ر كرده در بااي 
دستگاه سؤال ش��ده كه كدام ورزش��كار مورد توجه شماست؟ در 
مقابل حفره ها هم نام دو فوتباليست مطرح عنوان شده است. چنين 
دستگاهي اگر در يكي از كانش��هرهاي ايران باشد، دقيقاً با همين 
سؤال مي تواند هزاران سيگاري را ترغيب به اظهارنظر محيط زيستي 

كند. 
نخستين زباله اي كه در زيست شهري به چشم مي آيد، ته سيگار هاي 
رها شده است. اين ته سيگار ها از جنس پاستيك نيستند و مي توانند 
تا ۵۰ليتر آب را به سرعت آلوده كنند؛ چراكه هم به توتون آغشته اند و 

هم مواد شيميايي دارند. 
از حدود ۶تريليون س��يگار كه هر س��اله با فيلترهايي از م��واد كامًا 
شيميايي و نوعي پاستيك ساخته مي شود، تقريباً دو سومش بدون 
هيچ نظارتي در طبيع��ت باقي مي ماند و تجزي��ه آن بيش از يك دهه 

طول مي كشد. 
فيلتر س��يگار از اليافي به نام »استات س��لولز« كه يك پليمر غيرقابل 
تجزيه و سمي است، س��اخته شده اس��ت. رها كردن فيلتر سيگار در 
آب هاي روان سبب مي شود كه اين فيلتر ها به داخل مخازن سد هايي 
كه آب شرب را تأمين مي كنند، وارد شوند و به دليل عدم تجزيه پذيري، 

مواد خطرناك خود را در آب رها كنند. 
بين 2تا ۳هزار ماده خطرناك اعم از فلزات سنگيني، چون كروم، مس 
و سرب در فيلتر سيگار وجود دارد و با رهاسازي آن در طبيعت توسط 
پرندگان و حيات وحش مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و در نهايت تنوع 
زيس��تي را به خطر مي اندازد و همچنين آبزيان فيلتر هاي سيگار رها 
شده در آب ها را مصرف مي كنند كه در نتيجه به نوعي اين مواد سمي 
وارد چرخه غذايي انسان مي ش��ود و مي تواند سامت مردم را به خطر 

بيندازد. 

ب�از هم ق�رار اس�ت در پايتخ�ت طرح�ي بدون 
زيرس�اخت هاي آن اجراي�ي ش�ود و در نتيج�ه 
آن هزينه هاي ك�م كاري و بي توجه�ي مديريت 
شهري را شهروندان بپردازند. معاون حمل ونقل 
ترافيك ش�هرداري تهران از اجراي كامل پارك 
حاشيه اي هوشمند تا سه سال ديگر در پايتخت 
خبر داد. پيش نياز اين طرح وجود زير س�اخت ها 
و افزايش پاركينگ ها طبقات�ي و مكانيزه و ارائه 
بسته هاي تش�ويقي براي احداث فضاهاي پارك 
است. مديريت شهري تاكنون نتوانسته فضاهاي 
پارك حاشيه اي موردنياز خودرو ها را فراهم كند 
كه اي�ن امر منجر ب�ه افزايش ترافي�ك و مصرف 
سوخت بيش�تر براي پيداكردن فضاي پارك در 
معابر شهري شده اس�ت. باز هم بايد شهروندان 
كم كاري مديريت ش�هري را ب�ا پرداخت هزينه 
جبران كنند تا شايد ترافيك پايتخت روان شود!

   
در بس��ياري از معابر پرتردد و مركزي شهر صاحبان 
خودروها به دليل نب��ود فضاهاي پارك، خودرو هاي 
خود را در حاش��يه معابر پارك مي كنند و همچنين 
به دليل نب��ود فضاي پ��ارك در بس��ياري از معابر و 
حتي كوچه ها پارك دوبل بس��يار مد شده است كه 
دردسرهاي آن هم كم نيست. درگيري، بگو و مگو و 
افرايش اعصاب خردي هم به دليل نبود فضا هاي پارك 

در گوشه و كنار شهر ديده مي شود. 
   مراكز بدون پاركينگ عامل ترافيك 

بسياري از مراكز و مجتمع هاي بزرگ آموزشي، خريد 
و ساير مراكز خدماتي اعم از دولتي و عمومي و حتي 
شخصي ساخته شده اند، ولي براي مراجعان و حتي 
كارمندان خود نيز فضای پارك در نظر نگرفته اند. نبود 
فضاهاي پارك سبب شده تا رانندگان براي پيداكردن 
جاي پارك در خيابان ها دور دور كنند كه اين امر خود 
عاملي براي افزايش ترافيك و مصرف س��وخت باا 

تبديل شده كه مقصر همه اينها شهرداري است. 
اخيراً معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران 
خبر از آغاز طرح مديريت هوشمند پارك حاشيه اي 
در تهران داده اس��ت. براس��اس اين طرح، حاش��يه 
خيابان ها عاوه بر خط كش��ي جديد، ب��ا تابلوهاي 
آبي رنگي متمايز مي شوند كه نشان مي دهد، هزينه 
پارك كردن در كنار اين خيابان ها به شكل هوشمند 
دريافت مي ش��ود. بدين ترتيب نه تنها ارتباط مالي 

مس��تقيم بين پاركبان با راننده كه غيرقانوني است، 
قطع مي شود بلكه به تجهيزات هزينه ساز و كم اثري 

همچون پاركومتر هم نياز نخواهد بود. 
در طرح مديريت هوشمند پارك حاشيه اي، متقاضيان 
بايد براي ثبت نام و درج مشخصات خودرو در سامانه 
»تهران من« اقدام كرده و سپس حساب شهروندي 
خود را شارژ كنند و پس از آن نياز به هيچ كار ديگري 
نيست؛ چراكه اطاعات مدت پارك خودرو و هزينه 
آن توسط خودروهاي مجهز به دوربين كه در طول 
روز معابر را كنترل مي كنند، ثبت و محاسبه مي شود 

و هزينه آن به صورت خودكار از حس��اب شخص در 
»تهران من« برداشت خواهد شد. 

البته رانندگان خودروهايي كه در حاش��يه خيابان 
پارك كرده اند، مي توانند پس از پارك كردن، محل و 
مدت توقف را در همين سايت روي نقشه اعام كنند 

و از تخفيف هاي خوداظهاري بهره مند شوند. 
  3 سال براي اجراي طرح بدون زيرساخت 

حاا معاون ش��هردار كه خرس��ند از اجرايي ش��دن 
طرح ترافيك جديد با به حاش��يه ران��دن منتقدان 
است، پيش بيني كرده تا سه سال آينده طرح پارك 

حاشيه اي به صورت كامل در پايتخت اجرايي شود. 
پورس��يدآقايي گفت: از ابتداي هفته گذشته پارك 
مكانيزه به ص��ورت پايلوت در منطق��ه2 تهران آغاز 
شده و اين مس��ئله در جهت ارائه تس��هيات و رفاه 
حال ش��هروندان انجام گرفته اس��ت.  وي در مورد 
اينكه برخي شهروندان اجراي اين طرح را تنها براي 
درآمدزايي شهرداري مي دانند، گفت: اصًا اينچنين 
نيست و اجراي پارك حاش��يه اي، ارتباط پاركبان و 
شهروندان را به صورت كامل قطع مي كند و همچنين 
۳۰ دقيق��ه اول پارك در معابري ك��ه اين طرح اجرا 
مي شود، به صورت رايگان است و ساير مبالغ دريافتي 
در ساعات بيشتر براساس مصوبه قانوني كه در شوراي 

شهر تصويب شده، انجام مي گيرد. 
گفته هاي يك طرفه معاون ش��هردار در حالي اعام 
شده اس��ت كه هنوز هيچ زيرس��اختي براي تأمين 
فضاي پارك در مراكز پرتردد در نظر گرفته نش��ده 
اس��ت. دراين طرح هزين��ه پارك حاش��يه اي طبق 
مصوبه شوراي شهر تهران براي ساعت اول پارك در 
محدوده طرح ترافيك 7۰۰تومان و خارج از محدوده 
طرح ۵۰۰ تومان است. براي پارك بيش از يك ساعت 

نيز هزينه ها به صورت تصاعدي افزايش مي يابد. 
  اجبار به جاي اختيار

به هر رو گام برداش��تن به س��وي پارك حاش��يه اي 
هوشمند در حالي مطلوب است كه رانندگان با بودن 
فضاهاي پارك، حق انتخاب داش��ته باشند نه اينكه 
صاحبان خودرو ها به عناوي��ن مختلف عوارض هاي 
گوناگون بپردازند و از زيرساخت ها هم خبر نداشته 
باش��ند.  گران ش��دن فضاهاي پارك نيز ب��ه نوعي 
س��وق دادن اجباري رانندگان به س��وي تصميمات 
س��ليقه اي اس��ت كه چاره اي براي ش��هروندان جز 

انتخاب يك گزينه تحميلي و پولي نمي گذارد. 
بي توجهي به س��اخت پاركينگ و تأمين آن در دوره 
حاضر معضل بزرگي اس��ت كه معاون ترافيك به آن 
اشاره اي نكرده اس��ت. اين مسئول شهرداري تقريباً 
هيچ گاه با خواسته شهروندان همراهي نكرده است و 

همواره رأي خود را برتر و كارشناسي برمي شمارد. 
به هر حال هر روز بر تعداد خودرو هاي ميليوني تهران 
افزوده مي ش��ود، ولي فضاي پارك به ان��دازه كافي 
وجود ندارد. نبايد فراموش كنيم با اين سياست هاي 
س��ليقه اي و ناكارآمد پايتخت در آين��ده نزديك به 

بزرگ ترين پاركينگ خودرو تبديل خواهد شد.

عوارض چندصدايي در موضوع حجاب

ديه شهداي حادثه مسجدالحرام كجاست؟!
روح افزا:  عربستان مدعي  شده است كه ديه شهداي مسجدالحرام را به نماينده ايران در سازمان ملل داده، اما دولت اين ادعا را نه تأييد مي كند و نه تكذيب!

حاشيه هاي پولي ترافيك در پايتخت
طرح »پارك حاشيه اي« بدون مطالعات كارشناسي و ايجاد زيرساخت هاي ازم در تهران اجرايي شده است

كارشناسان حوزه فرهنگ مي دانند كه عملكرد 
جزي��ره اي دس��تگاه هاي مختل��ف فرهنگي در 
 س��طح كش��ور هم��واره يك��ي از مهم تري��ن

انتقادات وارده بر آنها بوده است. 
دس��تگاه هايي كه عموماً از يكديگر بي خبر هستند،  
كمتر ديده ش��ده   تماي��ل و اراده قاطع��ي هم براي 
هم افزايي با يكديگر داش��ته باش��ند. اينج��ا در اين 
يادداشت قرار است به انتقاد طرح شده در دو خط قبلي، 
ان قلت بزرگي وارد كنيم! واقعيت اين است كه ايراد 
وارد شده در اين حوزه كه سال هاست از سوي منتقدان 
طرح مي شود، بيشتر ماهيت شكلي دارد تا ماهيت 
بنيادي! چه بسيار جمع هايي كه در عين جمع بودن، 
پراكنده اند و چه بسيار افرادي كه در عين بي خبري 
و دور بودن از يكديگ��ر همزمان به تحقق يك هدف 
واحد ياري رسانده اند! تعدد و بي خبري دستگاه هاي 
فرهنگي از يكديگر البته ذاتاً ممدوح نيست، بدتر از 
آن حتماً تضاد رويكردهاي فرهنگي دس��تگاه هاي 
متع��دد حاكميتي در ي��ك موضوع خاص اس��ت. 
اينكه نفوس مختلف جوامع، هر كدام در هر موضوعي 
نظر شخصي خود را داشته باشند، مي تواند ممدوح 
هم باشد، وليكن تضاد ديدگاه دستگاه هاي حاكميتي 
درباره يك موضوع مي تواند آس��يب تلقي ش��ده و 
پيام هاي مخربي را به متن جامعه ارسال كند. مسئله 
وقتي حساس تر مي شود كه پاي مسائل فرهنگي در 
ميان باشد. باز درجه تخريب اين تفاوت ديدگاه، وقتي 
بيشتر خواهد شد كه حد و حدود مسئله يادشده قبًا 
در متن قانون هم تعيين شده باشد! موضوع حجاب و 
كم و كيف آن در سطح جامعه، با وجود آنكه قوانين 
مش��خص و روش��ني دارد، با تكيه بر همين تفاوت 
ديدگاه هاي مخرب دس��تگاه هاي حاكميتي، چند 
سالي است كه دس��تمايه جنگ رواني دشمن عليه 
ملت ايران شده است. امكان ايجاد شكاف هاي تصنعي 
در متن جامعه ايراني همزمان با جنگ اقتصادي همه 
جانبه دشمن، يكي از مهم ترين آسيب هاي موجود در 

اين حوزه است.  در سال هاي گذشته، استفاده برخي 
چهره هاي حاكميتي از اين موضوع به عنوان يك ابزار 
سياسي، زمينه ساز شكل گيري قرائت هاي مختلف 
حاكميت از اين موضوع در اذهان مردم بوده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت همان گونه كه اشاره شد، قوانين 
حوزه حجاب و عفاف كامًا روش��ن و شفاف است و 
طبعاً همگي ملزم به رعايت آن هستند. ايجاد تضاد و 
تقابل بين برخورد سلبي و ايجابي با موضوع بدحجابي 
در سطح جامعه، يكي از چالشي ترين موضوعات در 
اين زمينه بوده است. شكل گرفتن چنين دوگانه اي 
با يك نگاه غيراحساس��ي و غيرسياسي به موضوع، 
اساساً مضحك به نظر مي رسد و تفاوتي با اين ندارد 
كه فرضاً بگوييم براي جلوگيري از تخلفات راهنمايي 
و رانندگي، تنه��ا بايد يكي از دو راه فرهنگ س��ازي 
يا تعريف دس��تگاه برخورد با متخلفين راهنمايي و 
رانندگي را برگزيد! اما مسئله وقتي با سياست و موج 
سواري سياسيون بر احساسات جمعي همراه مي شود 
كه  ظاهراً خيلي هم معقول جلوه كرده، بدل به يك 

موضوع واقعي مي شود!
متأسفانه ش��خص رئيس جمهور به عنوان مسئول 
باادست دستگاه هاي مهمي چون سازمان سينمايي، 
وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و رئيس شوراي عالي 
انقاب فرهنگي، نقش مهم��ي در دامن زدن به اين 
دوگانه س��ازي طي سال هاي گذش��ته داشته است. 
موضوعي كه طبعاً امر را بر عموم مردم مشتبه كرده 
زمينه ساز پا گرفتن شكاف هاي تصنعي پيرامون اين 
موضوع مي شود. به عنوان مثال، آقاي روحاني به تاريخ 
1۶ شهريور 1۳9۳ در جمع نخبگان خراسان رضوي با 
كنايه به گشت ارشاد مي گويد: »با ون و سرباز فرهنگ 
درس��ت نمي ش��ود. ارتقای فرهنگ به عهده علما، 
بزرگان، حوزه ها و اساتيد است. آيا راه ايجاد عفاف ون 
است؟ خود بانوان كه از فرهيختگان جامعه هستند راه 
استقرار عفاف و حجاب را بلد نيستند؟« روحاني پيش 
از اين در تبليغات انتخاباتي خود نيز گفته بود: »من به 
كمك پليس كاري خواهم كرد كه امنيت واقعي باشد 
و دختران ما در خيابان احساس امنيت كنند و نخواهم 

گذاشت مأموري بي نام و نش��ان از كسي سؤال كند. 
دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.«

اتخاذ اين مواضع دوپهلو و ياد كردن ضابطان قضايي 
كشور به عنوان »مأمور بي نام و نشان«، خواه ناخواه 
بستري بوده اس��ت كه طي س��ال هاي گذشته اواً 
باعث رسميت بخشي به حمله هنجارشكنان عليه 
پليس شده و ثانياً فضاي ازم براي جوان مزدوران 
بي ريشه اي چون مسيح علينژاد در متن جامعه ايراني 
را فراهم كرده است. دامن زدن به اين دوگانگي ها در 
حالي است كه اگر آقاي روحاني واقعاً با گشت ارشاد 
مخالف بود، بايد تنها چند خ��ط در مورد لزوم توقف 
آن بنويسد و به وزير كشور اباغ كند. چراكه نيروي 
انتظامي زيرمجموعه وزارت كشور محسوب شده و 
ش��خص رئيس جمهور، مأمور باادستي وزير كشور 
است. ممكن است برخي طبق معمول از ادعاي دخالت 
ديگر نهادها در كار دولت سخن بگويند و اينكه آقاي 
روحاني اختيار ازم براي اين عمل را نداشته است! با 
وجود نادرس��ت بودن اين ادعا، براي حل آن راهكار 

مشخصي موجود است. 
دولت كافي بود تا به نماين��دگان خود كه به صورت 
مرتب به ديدار مراجع تقلي��د در قم مي روند، موضع 
رسمي خود در زمينه مخالفت با برخورد با بي حجابي 
و بدحجابي در سطح جامعه را اباغ كند تا مشكل حل 
شود! استخوان اي زخم گذاشتن و استفاده سياسي 
گاه و بيگاه از اين موضوع اما ظاهراً راهبردي معقول تر 
بوده كه انتخاب شده اس��ت! وجود اين چندصدايي 
بين دستگاه هاي حاكميتي و در بوق رسانه كردن آن 
به جاي حل و فصل موضوع در مجامع تخصصي اگر 
براي جامعه آب نداشته باشد، براي سياسيون نان دارد. 
نان برشته تر اين راهبرد را اما حتماً دشمني كاسب 
مي شود كه در شرايط حاضر تنها با اختاف افكني بين 
اقشار مختلف جامعه، تعميق شكاف هاي فرهنگي 
در جامعه ايراني و خلق شكاف هاي جديد و تصنعي 

مي تواند كار خود را پيش ببرد. 

ابراهيم حامدي
  گزارش  یک

 حج ابراهيمي سال 
زهرا چيذری

94 ه�م مانند حج   سرک
س�ال 66 ب�ه خون 
كش�يده ش�د. ابت�دا حادث�ه س�قوط جرثقيل در 
مسجدالحرام كه با شهادت چهره هايي مهم از جمله 
شهيد دكتر احمد حاتمي همراه بود و پس از آن در 
س�رزمين امن منا 7هزار حاجي قرباني ش�دند كه 
ح�دود 450نفر از آنه�ا ايراني بودن�د. در اين ميان 
عربس�تان تنها زير بار پرداخت ديه براي ش�هداي 
مس�جدالحرام رفت، اما آنطور كه فرشته روح افزا 
همسر شهيد حاتمي مي گويد، هنوز چيزي به دست 
آنها نرسيده اس�ت! به گفته وي هر چند عربستان 
سعودي ادعا كرده كه ديه اين ش�هدا را به نماينده 

ايران در س�ازمان تحويل داده است، اما مسئوان 
خودمان نه اين مس�ئله را تأييد و ن�ه رد مي كنند!

داغ شهداي منا و مسجدالحرام هنوز هم تازه است، هر 
چند اين ماجرا مس��كوت گذاشته ش��ده است. همسر 
ش��هيد حاتمي در گفت وگو با »جوان«  معتقد اس��ت: 
»مس��ئوان كش��ور هم از كنار اين ماجرا به س��ادگي 
عبور كرده اند و خانواده شهدا خسته شده اند.«  به گفته 
وي در جنبه بين المللي وزارت خارجه ايران با خانواده 
شهدا هيچ همكاري نكرده است. 7 هزار نفر از مسلمانان 
كشورهاي مختلف در اين واقعه شهيد شدند و در اين 
بين چشم همه به ايران بود كه در ابعاد  بين المللي براي 
احقاق حقوق اين ش��هدا كاري بكنند. روح افزا تصريح 
مي كند:» حداقل كاري كه مي توان كرد، اين است كه ما 

در قوه قضائيه خودمان اين كار را محكوم يا اين پرونده 
را در دادگاه هاي بين المللي يا نشست هاي بين المللي 

مطرح كنيم.«
وي با اشاره به تحويل بدن شهيد حاتمي 7۰۰كيلومتر 
دورتر از مسجدالحرام تصريح مي كند:»پيراهن شهيد 
حاتمي كاماً تميز است و خون روي صورت ايشان نشان 
مي دهد به حالت خوابيده شهيد شده و حاات بدن هيچ 
تطابقي با شهادت در حادثه مسجدالحرام ندارد. سؤال 
اصلي من اين اس��ت كه چرا اجازه ندادند در ايران بدن 
ايشان كالبد شكافي شود؟ اگر ايش��ان در ايران كشته 

مي شد، بدنش كالبد شكافي نمي شد؟«
روح افزا با انتقاد از بي تفاوتي ها در قبال شهيد حاتمي 
مي افزايد:» امسال سه س��ال از شهادت شهيد حاتمي 

مي گذرد، اما هنوز حقوق ايش��ان به ما پرداخت نشده 
است.« به گفته وي در مظلوميت شهداي حادثه منا و 
مسجدالحرام همين بس كه حتي ما نمي توانيم درباره 
آنها ح��رف بزنيم يا حق و حقوقش��ان را مطالبه كنيم. 
همسر شهيد حاتمي تصريح مي كند:»مسئوان ايران 
به ما جواب نداده اند، اما عربستان سعودي مدعي شده كه 
ديه شهداي حادثه مسجدالحرام را به نماينده ايران در 
سازمان ملل تحويل داده اند. من از طريق روزنامه »جوان« 
اين مطالبه را مطرح مي كنم، اگر اين پول را گرفته ايد 
حق خانواده شهداست و اگر نگرفته ايد، تكذيبه بدهيد 
و بگوييد ديه شهدا را عربستان نداده است.« روح افزا با 
اشاره به اينكه اگر ماجرا امنيتي است ما تابع امنيت كشور 
هستيم، اما دوست داريم بدانيم چه اتفاقي افتاده است. 

  تحليل
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كانال سوئز يكي از مهم ترين آبراه ها و گذرگاه هاي دريايي است 
كه مالكيت آن در اختيار مصر اس��ت و درياي س��رخ را به درياي 
مديترانه متصل مي كند. اولين تاش براي ساخت چنين كانالي 
در زمان داريوش يكم پادشاه هخامنش��ي انجام شد كه البته آن 
كانال از لحاظ كاربري و ابعاد و س��اختار كامًا ب��ا كانال امروزي 
متفاوت بود. دومين تاش جدي براي س��اخت اين كانال زمان 
ناپلئون بناپارت بود كه بعد از اشغال آفريقا تاش مي كرد با ساخت 
اين كانال و مديريتش، كشتيراني بريتانيا را تحت تأثير قرار دهد. 
البته بناپارت به دليل عدم توانايي علمي و عملياتي نيروهاي خود 
موفق به تحقق اين رؤيا نش��د و پروژه در همان ابتدا متوقف شد. 
كانال فعلي سوئز كه دو درياي مديترانه و »سرخ« را مستقيماً و 
نه از طريق نيل ب��ه يكديگر وصل مي كن��د، زاييده فكر مهندس 

فرانسوي به نام فردينان دولسپس است. 
فردينان دولسپس مذاكراتي را با »سعيد پاش��ا« سومين والي مصر و 
نواده محمد علي پاشا بنيان گذار سلسله محمدعلي در مصر آغاز كرد. 
براي ساخت اين كانال، شركت كانال سوئز تأسيس شد كه بيشتر سهام 
آن متعلق به فرانسويان و بخشي دولت مصر بود. اين پروژه  عظيم كه با 
هزينه دولت مصر)و حداقل در دوره اي( با كار اجباري كشاورزان مصري 
در سال ۱۸۶۹ به پايان رسيد، براي ۹۹ سال در اختيار شركت فرانسوي 
قرار گرفته و قرار ش��د دولت مصر كنترلي بر حمل ونق��ل از آن آبراه 
نداشته باشد. اندكي پس از افتتاح كانال سوئز، در زمان نخست وزيري 
ديزرائيلي، دولت بريتانيا ۴۴ درصد سهام شركت كانال سوئز را از مصر 
خريداري كرد و بقيه سهام در دست سرمايه داران فرانسوي باقي ماند؛ 
بنابراين خود مصر عمًا هيچ گونه بهره مالي از كانال س��وئز نداشت و 
بهره برداري از اين كانال بهانه اي شد براي دخالت همه جانبه و استعمار 

مصر توسط بريتانيا. 
از سال ۱۸۸2 كه احمد عرابي پاش��ا كه وزير جنگ بود، مبازراتي 
عليه بريتانيا و اس��تقال مص��ر كليد زد تا س��ال ۱۹5۶ كه جمال 
عبدالناصر موفق به بيرون كردن نيروهاي فرانس��وي و بريتانيايي 
شد، مبارزات آزاد س��ازي مصر و ملي كردن كانال سوئز خيلي فراز 
و نشيب داش��ت. جداي از اين موضوع بايد گفت اين كانال اهميت 
بسيار زيادي داشت،  چون طول س��فر بين اروپا و آسيا را به شدت 

كاهش مي داد و مي دهد. 
گذشته از اهميت كشتيراني، براي خود كشور مصر، اين كانال در كنار 
توريسم دومين منبع درآمد اصلي كشورشان محسوب مي شود و ساانه 
ميلياردها دار تنها بابت عوارض رس��مي عبور كشتي ها از اين كانال 
دريافت مي كنند. البته وقتي كش��تي در لنگرگاه منتظر است تا اجازه 
عبور بگيرد، انواع و اقسام نهادهاي رس��مي و غير رسمي وارد كشتي 
مي شوند و به بهانه هاي مختلف، پول و چند باكس سيگار مي گيرند كه 
البته اين گونه اقدامات، درآمدهاي غيررسمي است. بسياري از كشتي ها 
نيز در همان منطقه اقدام به خريد آذوقه مي كنند كه اين درآمد جداي 
از درآمدهاي رسمي و غيررسمي است كه به مصري ها مي رسد و بخشي 

از آن شبيه زورگيري است. 
دريانورداني كه از اين منطقه عبور كرده باشند به خوبي مي دانند منظور 
از زورگيري در اين منطقه چيست. براي عبور از اين كانال حدود ۶ تا ۸ 
راهنماي بندري روي عرشه مي آيند كه هر كدام يك تيم دارند با انواع 

روش ها، آذوقه، سيگار و پول نقد دريافت مي كنند. 
پايلوت ها يا همان راهنماهاي بندري سوئز، بس��يار بدخلق، پرخور و 
ايرادگير هس��تند و از همان لحظه اي كه وارد كشتي مي شوند به كار 
تغذيه مشغول مي شوند و حتي براي تهيه سيگار بيشتر چانه مي زنند 
و مدام در حال غر زدن با كاپيتان و افسران هستند. خاصه آنكه، عبور 
از كانال سوئز، از لحاظ دريانوردي تجربه جالب و با ارزشي است، ولي از 
لحاظ روال كاري، بسيار خسته كننده است كه اين خستگي، با برخورد 
عجيب و پرتوقع نيروهاي بندري مصري به شدت آزار دهنده مي شود! 
يكي ديگر از تجربي��ات دريانوردان در كانال س��وئز مربوط به موضوع 
سبك س��ازي محموات نفتي اس��ت؛ با توجه به محدوديت آبخور و 
عرض اين كانال بايد گفت اگر نفتكشي نتواند از اين كانال عبور كند، 
بايد بخش��ي از محموله خود را در دهانه س��وئز تحويل دهد و پس از 
سبك شدن محموله، مسير ۱۴ ساعته را طي كرده و در پورت سعيد، 
محموله تحويلي در دهانه س��وئز را دوباره تحويل بگيرد. در اين نقل و 
انتقال، اتفاقات بدي رخ مي دهد و بيشتر اوقات اختافاتي ميان دو طرف 
بر سر كيفيت محموله، كميت آن و... به وجود مي آيد كه همين موضوع 
سبب شده است هر نفتكشي براي عبور از اين كانال، بار خود را متناسب 

كرده تا دچار اين مشكل نشود.

زيان1500ميلياردتوماني
يكشركتصندوقبازنشستگيكشوري

صندوق بازنشستگي كشوري بنگاهي دارد كه در سال 1500ميليارد 
تومان زيان مي دهد. 

به گزارش »جوان«، مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري در جريان 
همايش كانون هاي بازنشس��تگان سراسر كش��ور كه در تهران برگزار 
شد، در نشس��ت با مديران اس��تاني اين صندوق بدون ذكر نام شركت 
اظهار داشت كه ما بنگاهي داريم كه هزار و 5۰۰ ميليارد تومان در سال 
زيان مي دهد، اين در حالي است كه احتمال مي رود زيان فوق متوجه 

شركت آپادانا سرام باشد كه داراي حواشي عجيب و غريب مي باشد. 
به گفته سيد ميعاد صالحي، ما بنگاهي داريم كه هزار و 5۰۰ ميليارد 
تومان در سال زيان مي دهد و بايد براي نگهداشتن آن از منابع صندوق 
هزينه كنيم، در حالي كه در آن سو، بنگاهي داريم كه 2۷۰۰ ميليارد 
تومان سود خالص در س��ال دارد، اما اين رقم س��ود تنها به زيان هاي 
صندوق پرداخت��ه مي ش��ود، در حالي كه م��ا يك اعتبار و س��رمايه 
ارزشمندي در اختيار داريم. مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري 
تأكيد كرد: اگر بنگاه هاي ما در مجموع به سودآوري قابل قبولي برسند 
مي توانيم در كن��ار صرفه جويي در هزينه ها منابع��ي را براي پرداخت 
دوره اي براي بازنشستگان عزيز در قالب كارت هاي اعتباري يا روش هاي 
ديگر فراهم كنيم. هر مقدار اين س��ودآوري افزايش يابد، رقم بااتري 

براي پرداخت در اختيار بازنشستگان قرار مي گيرد. 
صالحي گفت: مبارزه با فساد و شفافيت قطعاً حاشيه هاي زيادي دارد، اما 
افراد بدانند كه با خيمه ش��ب بازي هاي سياسي و غير سياسي نمي توانند 
ما را به حاشيه ببرند؛ چراكه ما چيزي براي پنهان كردن از مردم نداريم. 
وي با بيان اينكه آرامش ثبات  يافته ناشي از شفافيت بايد در فرايند آگاهي 
بخشي اتفاق افتد، اظهار داشت: ش��فافيت قطعاً منجر به فساد ستيزي و 
وفاق مي شود و آنچه مشكل دارد عدم شفافيت است كه به نفاق و حاشيه 
منجر مي شود. اگر ما حقوق پايين يا حقوق هاي باايي دريافت مي كنيم 
يا مزايا و دريافتي هاي ديگري داريم چرا مردم نبايد از آنها اطاع داش��ته 
باشند. سيد ميعاد صالحي، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري گفت: 
شفافيت، فسادستيزي، جوان گرايي و نخبه گزيني و شايسته گزيني چهار 
محور رويكرد جديد اين صندوق است. صندوق بازنشستگي كشوري داراي 
بيش از يك ميليون و ۴۰۰ هزار مستمري بگير است و بيش از 2ميليون نفر 
از كارمندان دولت نيز به اين صندوق حق بيمه پرداخت مي كنند، منتهاي 
مراتب حواشي ايجاد شده در اداره اين صندوق و شركت هاي متعلق به اين 
صندوق باعث نگراني خانواده بخش دولت اعم از كاركنان و بازنشستگان 
شده است و با توجه به اينكه تقريباً صندوق بدون كمك از بودجه عمومي 
نمي تواند از پس يكماه از هزينه هاي خود در س��ال نيز بر آيد، نحوه اداره 
صندوق موج��ب نگرانی ۸۰ ميليون نفر ايراني اس��ت، زيرا ب��ا اين روند 

وابستگي صندوق به بودجه در سال هاي آتي مشكل ايجاد خواهد شد.

8ميليونخانهخاليكجاست؟
اگر چه تعداد خانه هاي خالي ارقامي در حدود 2تا 3ميليون واحد 
مطرح مي ش�د، اما از زماني كه يك نماينده مجلس در رسانه ملي 
عنوان داش�ت كه طي س�ال هاي 85 الي 95 در حدود 10ميليون 
و 500 هزار واحد مس�كوني س�اخته شده اس�ت كه از سرنوشت 
8ميليون واحد اطاعي در دس�ت نيس�ت، حجم خانه هاي خالي 
در ايران براي اف�كار عمومي به يك مس�ئله تبديل شده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، اخير در يكي از برنامه هاي رسانه ملي به سلطان هاي 
بازار مس��كن اشاره ش��د و زهرا س��عيدي، نماينده مجلس عنوان داشت 
كه طي س��ال هاي ۸5 الي ۹5 گزارش ش��ده كه ۱۰ ميليون و 5۰۰ هزار 
واحد مسكوني ساخته شده اس��ت، ولي تنها 2ميليون و 5۰۰ هزار واحد 
آن در اختيار مصرف كننده قرار گرفته است، بدين ترتيب مشخص نيست 
۸ميليون مسكن ساخته شده آماري صوري است يا اينكه در واقع وجود 
دارد و خالي است ويا اينكه مسكن دوم، سوم و چهارم و. . . اشخاص ثروتمند 
است. مورد فوق به يك مسئله در بازار مسكن تبديل شده است، زيرا تا كنون 
آمارخانه هاي خالي در حدود 2الي 3ميليون واحد گزارش شده است، در 
صورتي كه خانه دوم اش��خاص نيز در حدود 2ميليون واحد مس��كوني 
است، اما با جمع اين دو آمار نيز باز هم تا ۸ ميليون واحد مسكوني در حدود 
3ميليون واحد باقي مي ماند كه اگر چنين خانه مازادي در كش��ور وجود 

داشته باشد، معادات در حوزه قيمت كامًا به هم خواهد خورد. 
رئيس اتحاديه مشاوران اماك با بيان اينكه استفاده از »اپليكيشن« مي تواند 
به شناسايي و ورود خانه هاي خالي به بازار مسكن كمك كند، گفت: مشاوران 
اماك در حال حاضر براي س��ردفتران دشمنان فرضي هستند كه اميدواريم 
اين مس��ئله به زودي و پس از انتخابات برطرف ش��ود. مصطفي قلي خسروي 
در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، با بيان اينكه يكي از الزامات اخذ ماليات بر 
خانه هاي خالي همكاري همه دس��تگاه ها و ارگان هاي ذي ربط در اين مسئله 
است، اظهار كرد: متأسفانه در حال حاضر مشاوران اماك براي سردفتران يك 
دشمن فرضي هستند كه اميدواريم در انتخابات سردفتران از يكنواختي دشمن 
فرضي كه مشاوران هستند، رها يابند. وي با تأكيد بر اين كه خانه هاي خالي را 
مي توان با »اپليكيشن« وارد بازار مسكن كرد، يادآور شد: وقتي شهرداري به يك 
ساختمان ۱5 طبقه 3۰ واحدي مجوز ساخت مي دهد بايد مكانيسمي وجود 
داشته باشد تا پس از اتمام ساخت مأمور دارايي بتواند از وضعيت واحد مسكوني 
مطلع شود. وي ادامه داد: به عبارت ديگر مشخص شود كه پس از ساخت واحد 

اجاره داده شده يا فروخته شده يا اينكه خالي از سكنه است. 
رئيس اتحاديه مشاوران اماك پيش تر با بيان اينكه گفته مي شود حدود 
5۰۰ هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در تهران داريم به تسنيم گفته 
بود: اين خانه ها معمواً جزو واحدهاي مس��كوني لوكس هستند كه به 
عنوان مثال در لواس��ان قرار دارند. اين خانه معمواً هفته اي يكبار مورد 

استفاده قرار مي گيرد و جزو خانه هاي خالي محسوب مي شود. 
خس��روي با بيان اينكه عده اي در شمال كش��ور خانه هايي را خريداري 
كرده ان��د و به عنوان منزل هاي دوم يا براي اس��تفاده خ��اص از آن بهره 
مي برند، افزود: متأسفانه برخي از يك بانك وام مي گيرند و با آن واحدهاي 
مسكوني متعددي را مي س��ازند و پس از احداث اين خانه ها را وارد بازار 
نمي كنند. وي با بيان اينكه احتكار اين خانه ها براي گران فروختن آنها 
انجام مي ش��ود، تصريح كرد: اين قبيل افراد ۱۰۰ ميلي��ارد وام از بانك 
دريافت مي كنند و آن را بازپرداخت نمي كنند، وقتي با افزايش قيمت ها 
واحدهاي ساخته شده ارزش افزوده خوبي پيدا مي كند تازه مي روند و با 
بانك ديگري وارد مذاكره شده و وامي را دريافت مي كنند. وي بيان كرد: 
پس از دريافت وام، تسهيات بانك اول را تسويه كرده و دوباره خانه هاي 
ساخته شده باقيمانده را خالي نگه مي دارند و اين زنجيره تكرار مي شود. به 
طور قطع اخذ ماليات از چنين افرادي كه خانه ها را احتكار مي كنند باعث 

ايجاد تعادل در بازار و تعديل قيمت ها خواهد شد.
........................................................................................................................

اپليكيشنهايفروشبليتهواپيما
مجوزندارند

عضو كميس�يون عمران مجلس ب�ا اعام اينكه اپليكيش�ن هاي 
فروش بلي�ت هواپيما مج�وز ندارن�د و فعاليت آنه�ا غيرقانوني 
اس�ت، گفت: فعاليت غيرقانوني اين نرم افزارها قطعًا زمينه س�از 
ب�روز جرائ�م مختل�ف و كاهب�رداري از مس�افران مي ش�ود. 
به گزارش گروه »تس��نيم«، مجيد كيانپور با اش��اره به تداوم فعاليت 
نرم افزارهاي فروش بليت هواپيما  اظهار كرد: متأس��فانه بارها ش��اهد 
بوده ايم كه در تبليغات مختلف خريد بليت هواپيما توسط اپليكيشن ها 
ترويج و تبليغ شده، اين در حالي است كه طبق گفته مسئوان سازمان 

هواپيمايي، اين نرم افزارها اجازه فعاليت ندارند. 
وي با بيان اينكه تاكنون هيچ اپليكيشن فروش بليت هواپيما از سازمان 
هواپيمايي مجوز فعاليت دريافت نكرده است، گفت: فعاليت غيرقانوني اين 
نرم افزارها قطعاً زمينه ساز بروز جرائم مختلف و كاهبرداري از مسافران 
مي ش��ود. وي با اعام اينكه تاكنون هيچ اپليكيشن فروش بليت هواپيما 
از س��ازمان هواپيمايي مجوز فعاليت دريافت نكرده است، گفت: فعاليت 
غيرقانوني اين نرم افزارها قطعاً زمينه ساز بروز جرائم مختلف و كاهبرداري 
از مسافران مي شود. كيانپور به خانه ملت گفت: در چند ماه اخير سازمان 
هواپيمايي بارها در اطاعيه هايي نس��بت به فعاليت نرم افزارهاي فروش 
بليت هشدار داده است، اما هنوز اين اپليكيش��ن ها به فعاليت غيرقانوني 
خود ادامه داده اند، بنابر اين ضروري است كه دستگاه هاي نظارتي و قضايي 
با متخلفان برخورد كنند. قطعاً فرآيند فروش بليت هواپيما چه از طريق 
سايت و چه از طريق نرم افزار بايد س��اماندهي شود تا مردم و مسافران در 

آينده براي خريد بليت و مسافرت هاي هوايي دچار مشكل نشوند.

نوسان هاي دو سال گذشته بازارها نشان داد 
كه ثروت و امكان�ات قابل ماحظه اي در بين 
برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي در اقتصاد 
ايران دپو شده است، حال با فعال شدن سازمان 
امور مالياتي برای شناسايي دارايي اشخاص و 
اخذ ماليات از دارايي و مجموع درآمد به نظر 
مي رس�د تعادل به بازارهايي چون مس�كن، 
ارز، س�كه و ط�ا در حال بازگش�تن اس�ت.
 رئيس س�ازمان امور مالياتي با بي�ان اينكه 
ماليات بر خري�د و فروش بي�ش از 20 قطعه 
س�كه را اج�را مي كني�م، گف�ت ك�ه س�ال 
گذش�ته 38 نفر ه�ر ك�دام بي�ش از 5هزار 
س�كه و يك نفر ب�ه تنهايي 38 هزار س�كه 
خري�داري كرده اند كه بايد مالي�ات بدهند. 
بررس��ي ها از وضعيت بازارهايي چون مسكن 
و همچنين ارز و سكه و طا نش��ان از آن دارد 
كه دارندگان كااهاي ف��وق گويي از عزم جزم 
سياس��تگذار و س��ازمان ام��ور ماليات��ي براي 
شناسايي دارايي اش��خاص و اخذ ماليات حقه 
دولت مطلع شده اند، زيرا طي هفته هاي اخير 
بس��ياري از فايل هاي ارائه ش��ده به بنگاه هاي 
مش��اوران اماك مرب��وط به اش��خاصي بوده 
اس��ت كه داراي چند ملك بوده اند و بسياري 
از مراجعه كنندگان به صرافي ه��ا با اين هدف 
صورت گرفته اس��ت كه از نحوه تبديل سكه و 
طا و ارز خود به پول نقد بدون پرداخت ماليات 
مطلع ش��وند، اين دس��ت از رويدادها نشان از 
آن دارد كه دپو كنندگان دارايي هاي س��نگين 
زمين و س��اختمان، ارز، س��كه، طا و خودرو 
متوجه ش��ده اند كه دارايي آنه��ا تحت تعقيب 
س��ازمان امور مالياتي قرار دارد تا ماليات حقه 

دولت اخذ شود. 
به دنبال آنكه مشخص شد مشكل بسياري از 
بازارهاي ايران عرضه و تقاضا نيست و دپوي 
سرمايه و امكانات در اختيار برخي از طبقات 
به احتكار كااها منجر شده است و سال هاي 
سال است كه سرمايه به جاي حضور در بخش 
توليد كاا و خدمات در بخش س��فته بازي و 
دال بازي معطوف شده اس��ت، افكار عمومي 
خواستار شناس��ايي تمامي دارايي و مجموع 
درآمد اش��خاص حقيقي و حقوقي در جامعه 
شده اس��ت تا با وض��ع قوانين در اي��ن رابطه 
ماليات حقه دول��ت اخذ ش��ود و از اين پس 
در اقتصاد ايران نيز همچون س��اير كشورها 
شاهد ركود بخش س��فته بازي و دال بازي و 
دپوي سنگين كاا با هدف بهره مندي از رشد 
ارزش كاا و رونق بخش توليد كاا و خدمات 

و توليد باشيم. 
ترس از وضع ماليات هاي س��نگين روي زمين 
و ساختمان هاي با اس��تفاده و مازاد متعلق به 
اش��خاص حقيقي و حقوقي موجب شده است 
ت��ا مراجعه ب��ه بنگاه ه��اي مش��اوران اماك 
و همچنين آگه��ي در فضاي مج��ازي جهت 
عرضه اين دس��ت از دارايي ها افزايش يابد كه 
بررس��ي هاي ميداني بيانگر اين موضوع است. 
درعين حال افزايش مراجعه به صرافي ها جهت 
اط��اع از چگونگي تبدي��ل دارايي هاي ارزي، 
سكه و طا بدون شناس��ايي اين مبادله جهت 
فرار مالياتي نش��ان مي دهد ك��ه ثروتمندان و 
دپو كنندگان دارايي هاي سنگين متوجه عزم 
جزم سياستگذار و س��ازمان امور مالياتي براي 
شناس��ايي دارايي ه��ا و اخذ مالي��ات از حجم 

معين شده اي از دارايي دارند. 
در همين راستا نيز رئيس سازمان امور مالياتي 
با بيان اينكه ماليات بر خريد و فروش بيش از 2۰ 
قطعه سكه را اجرا مي كنيم، گفت: سال گذشته 
3۸ نفر هر كدام بيش از 5 هزار س��كه و يك نفر 
به تنهايي 3۸ هزار سكه خريداري كرده اند كه 

بايد ماليات بدهند. 
اميدعلي پارس��ا، رئيس س��ازمان امور مالياتي 
كشور ديروز در س��خنراني پيش از خطبه هاي 
نمازجمعه ته��ران به مناس��بت هفته فرهنگ 
مالياتي با تبريك دهه كرامت به نمازگزاران از 
دريافت ماليات از درآمدهاي بادآورده خبر داد 
و گفت: در همه جاي دني��ا از اين نوع درآمدها 

ماليات گرفته مي شود. 
به گفته پارسا، س��ال گذشته بيش از 5 ميليون 
و ۸۹۰ هزار قطعه س��كه به��ار آزادي فروخته 
شد كه ۱۰2 هزار نفر در كش��ور اين سكه ها را 
خريده بودند كه 5۸ هزار نفر از اين افراد كساني 
بودند كه زير 2۰ قطعه س��كه خريدند كه طبق 
قانون مش��مول ماليات نمي شوند، اما ۴۹۰ نفر 
بيش از يك هزار قطعه س��كه خريده بودند، 3۸ 
نفر هركدام بيش از 5 هزار قطعه س��كه خريده 
بودند و يك نفر به تنهايي 3۸ هزار س��كه بهار 

آزادي خريده بود. 
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه قيمت 
سكه خريده شده توس��ط اين افراد حدود يك 
ميليون و 3۰۰ هزار تومان ب��وده، گفت: امروز 
قيمت سكه به بيش از ۴/5 ميليون تومان رسيده 
و ثروت و س��ود بادآورده اي را ب��راي اين افراد 
ايجاد كرده كه سازمان امور مالياتي بايد حتماً 
از اين افراد ماليات دريافت كن��د كه اين افراد 

در فضاي مجازي ش��روع به مقابله با ماليات بر 
سكه كرده اند. 

 ماليات از عايدي سرمايه 
رئيس س��ازمان امور مالياتي همچنين به طرح 
ماليات بر عايدي ثروت ش��امل اماك، خودرو، 
سكه و ارز اشاره كرد و گفت: همه اين موارد در 
ايحه اي كه در وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي 
نهاي��ي و براي تصوي��ب به هيئت دول��ت ارائه 
شده است و بر همه اين اشكال كه اموال بادآورده 

است، بايد ماليات بدهند. 
وي با بيان اينكه قرار نيست از كسي كه ملكي 
براي زندگي دارد، يا كسي كه تعداد زيادي خانه 
براي م��ردم توليد مي كند، مالي��ات آن  چناني 
بگيريم، بلكه كس��اني كه روي مسكن و اماك 
خريد و فروش س��فته بازي و س��وداگري انجام 
مي دهند، بايد مالي��ات بدهند. س��ازمان امور 
مالياتي مخلص مردم و مؤديان مالياتي اس��ت 
و ما مردم را ولي نعمت خ��ود مي دانيم كه بايد 
بهترين رفتار را با مردم داشته باشيم، اما كساني 
كه مالي��ات حقه خود را پرداخ��ت نمي  كنند و 
رهبري سال ها اعام كردند كه بايد با قوت با اين 

افراد برخورد شود. 
 پرداخت ماليات يك تكليف است

در ش��رايطي كه در ايران كارگر به عنوان يكي 
از ضعيف ترين اقش��ار پيش از دريافت حقوق 
مالي��ات خود را پرداخت كرده اس��ت، پارس��ا 
گفت: طبق گفته مقام معظم رهبري، پرداخت 
ماليات يك تكليف و حقيقتاً يك فريضه است 
و تمام اسناد باادس��تي و توسعه كشور نشان 
مي دهد كه برنامه هاي توس��عه كشور بايد بر 
مبناي درآمد مالياتي اجرا شود و از وابستگي 
اقتصاد كش��ور به نفت كه باعث فشار به نظام 

شده است، كاسته شود. 
پارسا با بيان اينكه تحريم هاي ظالمانه به خاطر 
وابستگي اقتصاد به نفت اعمال مي شود، گفت: 
بايد كشور را با درآمد مالياتي و عدالت مالياتي 
اداره كرد و ازمه زندگي اجتماعي اين است كه 
هزينه آن توسط مردم پرداخت شود و دولت 
وظيفه حفظ نظ��م، امنيت، رواب��ط خارجي، 
آموزش و پ��رورش، تأمين بهداش��ت و انجام 
ه��زاران پروژه اجتماع��ي را از مالي��ات انجام 

دهد. 
به گفته رئيس سازمان امور مالياتي انجام وظايف 
حاكميتي دولت يا از طري��ق ماليات عادانه بر 
ثروت، درآمد و مصرف مردم انجام مي شود كه 
مبتني بر ماليات عادانه است يا از طريق چاپ 
پول اس��ت كه به تورم مي انجامد و فشار زيادي 
به طبقات پايين  جامعه، بازنشس��تگان و افراد 

ضعيف انجام مي شود. 
وي همچني��ن ب��ا بيان اينك��ه نظ��ام مالياتي 
كش��ور مي خواهد به س��مت نوين سازي روش 
ماليات ستاني حركت كند، گفت: از روش قديمي 
تشخيص علي الرأس به روش تشخيص مبتني بر 

اطاعات واقعي مردم عمل مي كنيم. 
به گفته رئيس سازمان امور مالياتي، عادانه ترين 
شكل ماليات ستاني زماني است كه نظام مالياتي 
به صورت كامل اجرا ش��ده و س��ازمان مالياتي 
دسترس��ي كامل به درآمدها و اطاعات مالي و 
اماك و مستغات مردم داشته باشد كه اين امر 
در ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 

ذكر شده است. 
وي همچني��ن يك��ي از مش��كات مالياتي را 
فرارهاي مالياتي بزرگ دانست و گفت: معضل 
ديگر معوق��ات مالياتي بااس��ت و برنامه هاي 
زيادي در سازمان امور مالياتي براي كاهش فرار 
مالياتي و كاهش معوقات ش��روع كرده ايم كه 
ماليات به صورت عادانه و سالم دريافت كنيم و 
مانند همه كشورهاي دنيا، سازمان مالياتي بايد 
ريز داده ها و تراكنش مال��ي و ملك و اماك را 

دراختيار داشته باشد. 
رئيس سازمان امور مالياتي، عنوان فرار مالياتي 
را ي��ك عنوان ش��يك براي كس��اني دانس��ت 
ك��ه مي خواهن��د جع��ل اسناد، دس��ت درازي 
در جي��ب مردم، خ��وردن حق م��ردم و فرار از 
انجام وظايف و تكاليف قانون��ي و اجرايي خود 
داشته باشند، دانس��ت و گف��ت: اگ��ر قانون به 
درس��تي اجرا ش��ود، نبايد كمتر از 5۰ درصد 

هزينه جاري دولت از ماليات تأمين شود. 
پارس��ا با بيان اينكه فرارهاي بزرگ مالياتي در 
كش��ور وجود دارد، گفت: فرار مالياتي حتي در 
بخش دولتي و بخش ه��اي عمومي غيردولتي 
وجود دارد و كساني كه براي فرارهاي مالياتي 
بزرگ س��فارش و توصي��ه مي كنن��د، در واقع 
براي فرار از قانون و حق م��ردم اقدام مي كنند 
و س��ازمان امور مالياتي با قدرت و قوت وصول 

ماليات را دنبال مي كند .

سوداگرانسكهدرصفماليات
صاحبان سكه، طا، خانه و خودرو فهميده اند كه برای دريافت ماليات حقه دولت تحت تعقيب قرار گرفته اند و به همين خاطر در بازار به تكاپو  

افتاده اند. دولت ايحه دريافت ماليات از سوداگران و درآمدهای بادآورده را تنظيم كرده و رئيس سازمان امور مالياتی نيز گفته است يك نفر 
38هزار سكه و 38 نفر بيش از 5هزار سكه خريده اند كه بايد ماليات آن را بپردازند

هادی  غامحسینی
  گزارش

نماينده مردم تبريز، آذرش�هر و اس�كو در مجل�س مي گويد 
قاچ�اق مصنوع�ات چرم�ي مانند ك�ت، كيف و كف�ش باعث 
تعطيل�ي 5 ه�زار واح�د تولي�دي در تبري�ز شده اس�ت، اگر 
ف�رض بگيري�م در ه�ر واح�د تولي�دي پن�ج نف�ر مش�غول 
ب�ه كار هس�تند، حدود 25 ه�زار نف�ر بي�كار ش�ده اند. 
محمداسماعيل سعيدي، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو 
در مجلس شوراي اسامي در گفت و گو با خانه ملت درباره موانع 

پيش روي توسعه صنعت چرم گفت: اگرچه توليد كيف و كفش 
چرم يكي از صنايع بومي در ايران به ويژه در ش��هرهاي تبريز 
و خراسان رضوي است، اما در س��ال هاي اخير به دليل واردات 
بي رويه محصوات چرمي تقلبي بخش عمده اي از كارخانجات 
چرم تبريز به حالت نيمه تعطيل درآمده است. عضو كميسيون 
فرهنگي مجلس شوراي اسامي افزود: به رغم تمام مشكات 
در كارخانه هاي توليد چرم، اين واحدها عاوه بر تأمين بخش 

عمده اي از نياز جامعه، در صادرات نيز حرف براي گفتن دارند. 
وي اظهار كرد: يكي از مشكات صنايع چرم، تأمين چرم خام 
است؛ چرم گوسفندي به راحتي در داخل تأمين مي شود، اما 
در بخش چرم گاوي توليدكنندگان با مشكل روبه رو هستند. 
براي حل اين مش��كل بايد از چ��رم گاو و گوس��فنداني كه 
گوشتشان از قزاقستان و برزيل وارد كشور مي شود، استفاده 

و زمينه واردات آن را فراهم كرد.

يشناساييپيمانكارقاچاق مصنوعات چرمي ۵ هزار واحد توليدي را تعطيل كرد گ

وزير اقتصاد با بيان اينكه اين وزارتخان��ه در حال تدوين ايحه ماليات 
بردرآمد فعاليت هاي اختال زا است، گفت: درآمدهاي نجومي بادآورده 

براساس اين ايحه مشمول پرداخت ماليات مي شود. 
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به مطرح بودن طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه در كميسيون اقتصادي گفت: مقرر شده وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي نقطه نظ��رات تكميلي خود را درب��اره اين طرح به 
نمايندگان ارائه دهد، اما بحث ديگر موضوع ماليات بر عملكرد و ماليات 
مستقيم است كه در اين راستا قرار شده در اين حوزه تجديد نظر صورت 

گرفته و برخي از معافيت ها اصاح شود. 
  ماليات بر سكه بر اساس قانون دريافت مي شود

وي با اشاره به اينكه در بحث ماليات تأكيد بنده اين است كه از ورود به 
مصاديق خودداري كنم، ادامه داد: آنچه مسلم است عزم و اراده جدي 

براي سامان دادن بحث ماليات وجود دارد. 
دژپس��ند با بيان اينكه ماليات بر عملكرد از گذشته اخذ مي شده است، 
تأكيد كرد: قانون به ما اجازه داده است كه 5 تا ۱۰ سال به گذشته رجوع 
كرده و پرونده ها را نيز بررسي كنيم كه بر اين اساس همكاران ما ماليات 
بر سكه را بر اساس قانون دريافت كرده و با استناد تكاليف قانوني ماليات 
اخذ مي كنند و نمي توانند بدون قانون ماليات اخذ كنند. وي افزود: يكي 
از مواردي كه در قانون اساسي ذكر و تصريح شده كه وضع و معافيت آن 

بايد با مصوبه مجلس انجام شود، موضوع ماليات است. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم، درباره شكايت برخي افرادي كه سكه 
پيش خريد كرده اند به ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه چرا بايد پس 

از دو س��ال ماليات پرداخت كنند، در حالي كه در قرارداد اخذ ماليات 
ذكر نشده اس��ت، ادامه داد: ديوان عدالت اداري مي تواند بررسي خود را 
درباره ماليات بر سكه انجام دهد؛چراكه بخشي از مجراي قانوني است 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در برابر قانون تسليم است، اما آنچه 
در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي دهد، بر اس��اس 

تكاليف قانوني است. 
  ساز و كار اخذ ماليات بر درآمد فعاليت هاي اختال زا تنظيم 

شده است
وي با بيان اينكه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در حال تدوين ايحه 
ماليات بردرآمد فعاليت هاي اختال زا اس��ت، تصريح ك��رد: منظور از 
فعاليت هاي اختال زا اين است كه در برهه اي از زمان بخشي از نقدينگي 
براي خريد كاايي كوچ و تقاضاي مصنوعي ايجاد مي كند و بازار آن كاا 
نيز دچار اختال مي ش��ود كه اين موضوع طبيعي نيست و درآمدهاي 
بادآورده ايجاد مي كند،بنابراين اين درآمدها نيز مشمول ماليات مي شود. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه هدف اصلي ايحه اين بوده 
كه درآمدهاي نجومي بادآورده كه از طريق اين نوع فعاليت ايجاد شده 
مش��مول ماليات ش��وند و از اين نوع فعاليت ها جلوگيري شود، گفت: 
ساز و كار اخذ ماليات بر درآمد فعاليت هاي اختال زا در ايحه تنظيم 
شده اس��ت و اين ايحه بايد ابتدا در دولت بررس��ي و سپس به مجلس 
ارسال شود، البته ما به دنبال اين هستيم كه ابتدا دستگاه هاي اجرايي 
در اين باره مش��اركت كنند و نظر بدهند و سپس در دولت تصويب و به 

مجلس ارسال شود. 

تهيه ايحه جديد در دولت  براي اخذ ماليات از »درآمد بادآورده«
نمای  نزدیک

مهران رياضی    |   فارس

  قاچاق
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سردارفرهادنظريوحزباللهيهايدوستفراموش
امين فرجي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام با 
انتشار عكسي از سردار فرهاد نظري در دادگاه نوشت: 
در اين عكس، 36ساله است. سرتيپ دوم فرهاد نظري 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ و متهم رديف اول پرونده 
كوي دانشگاه تهران با سه عنوان اتهامي »ورود غيرمجاز به كوي دانشگاه«، 

»لغو دستور مقام مافوق« و »ايجاد جو بدبيني عليه نيروي انتظامي«.
اصاح طلب��ان در رسانه هايش��ان س��نگين عليهش مان��ور مي دادند، 
محكوميت او تكميل پازل 18تير بود: »همه چيز تقصير نظام است.« 
دادگاهش 16جلسه طول كشيد ولي نظري كه خودش وكيل خودش 
بود در دادگاه دستش پر بود و هر جلس��ه دادگاه كلي سند و مدرك رو 
مي كرد و نهايتا يك سال بعد از هر سه اتهام تبرئه شد. در انتخابات دوره 
بعدي مجلس، از لرستان كانديدا شد. نقل شده بود كه خاتمي گفته بود 
نظري نبايد وارد مجلس ش��ود. همان موقع، جريان راسِت لرستان هم 
عليهش ابي كردند و يك فرد ديگر را به مجلس فرستادند. از آن تاريخ، 

فرهاد نظري به بايگاني تاريخ پيوست. 
اان در اين روزها، كسي از فرهاد نظري 56س��اله و بازنشسته نيروي 
انتظامي خبري دارد؟ در اين 20سال كه از ماجراي كوي گذشته، چند 
نفر از مسئوان حزب اللهي سراغش را گرفته اند؟ اصا چند نفر برايشان 
مهم اس��ت كه فرهاد نظري كجاس��ت و چه مي كند؟ وضع مالي اش 
چطور است؟ به خاطر جانبازي هاي جنگ و بدن پر از تركشش سالي 
چند تا عمل جراحي مي كند؟ در اين دو دهه كسي از همين مسئوان 
انقابي دو آتشه مان زنگ زده كه بنده خدايي كه آن سال يك تنه وسط 
هجمه ها ايستادي و ثابت كردي در ماجراي كوي دانشگاه، ناجا و نظام 
مقصر نبودند، زنده اي؟ سامتي؟ سِر حالي؟ افسرده اي؟ ببينيمت؟ در 

اين 20سال كسي زنگ زده بگويد آقاي جانباز! روزت مبارك؟
رس��انه هاي آنور آبي كه مدام به او زنگ مي زنند بلكه يك بار روي خوش 
نشان بدهد و روزه سكوتش را با آنها افطار كند ولي او كسي نيست كه با 
حرام و نجاست افطار كند اما در داخل جز برخي كركس صفتان رسانه اي 
كه به او به عنوان طعمه اي براي جنجالي شدن توليداتشان نگاه كرده اند، 
كسي سراغش را گرفته؟ كه فاني! اصا فرض كنيم تو حزب اللهي نبودي، 
فرض كنيم تو هم مثل تاج زاده و بدتر از تاج زاده، بيا مصاحبه اي كن هر چه 
مي خواهد دل تنگت بگو؟ روايِت خودت از ماجرا را بگو؟ يا صدا و سيما و 
خيلي جاهاي ديگر كه دنبال دردسر نمي گردند و فقط مي خواهند هر سال 
يك برنامه مناسبتي كليشه اي توليد كنند، ترجيح مي دهند سراغ آدم هاي 
بي حاشيه  اي بروند كه به خوبي آنتن را پر مي كنند. ما بچه حزب اللهي ها 
هم كه »مرده پرستان« خوبي شده ايم، منتظريم تا فرهاد نظري و امثال 

او بميرند و بعد برايشان هشتگ بزنيم، مثًا خداحافظ سردار.
........................................................................................................................

كشاورزيخوزستانفداياكچريبازيميشود
اميرعلي صفا در توئيتي نوشته: باغ هاي فسقلي تو شمال 
خوزستان حتي تو اين دماي هوا، ش��بي بين 1/5تا 4 
ميليون تومن كرايه ميشن. كشاورز بيچاره تو يك هكتار 
زمين چي بكاره كه بعد از يك فصل دوندگي، بتونه چنين درآمد روزانه اي 
داشته باشه؟ بدون يك ريال ماليات. قشنگ كشاورزي در خوزستان رو 
گذاشتن زمين، تيغ مي كش��ن به گلوش. زمين هاي كشاورزي كه قلب 
اقتصاد در شمال خوزستانه، داره فداي »اداي اكچري«بازي ميشه و هيچ 
كس، مطلقاً هيچ كس ككش هم نمي گزه، اما 20سال ديگه همه ميشن 

سوگوار دز و كارون و كرخه  خشك شده. 
........................................................................................................................

هويتاصاحاتدرنفيديگرياست
سيدمحمدرضا اصنافي نوشته: اصاحات در بازتعريف هويت و چيستي 
خود به نسل بعد مخصوصا پس از 88 آنقدر گيج و عقيم بوده كه عما 
بدنه رسانه اي اصاحات چيستي اي ندارد جز آنچه ارزشي ها نيستند، 
فارغ از نس��بت ما با اين هويت مركزي، جرياني ك��ه هويتش در نفي 

ديگري است به پايان راه خيلي خيلي نزديك شده...

كارشناسمسائلبينالملل:
»اينستكس« تحريم جديدي برای ايران است 
كارشناسمسائلبينالمللاينستكسرابرجامجداگانهايدانستو
گفت:اگرقلباينستكسرابشكافيممتوجهميشويمكهاينطرح
ايجاديكتحريم،محدوديتوحكمرانيجديديبراقتصادايراناست.
سعداه زارعي كارشناس مس��ائل بين الملل در گفت و گو با فارس، با 
اشاره به اقدامات اخير اروپا در حوزه برجام و اينستكس، اظهار كرد: در 
طرح اينستكس، ايران را وادار مي كنند تا تمام درآمدهاي نفتي خود را 
كه در دنيا به دست مي آورد به شماره حساب خاصي در بانك اروپايي 
واريز كند و در اختيار اروپايي ها باش��د تا از اي��ن درآمدهاي ايراني در 

اندازه اي كه اروپاييان مي خواهند، براي دارو و غذا هزينه شود. 
وي اينستكس را برجام جداگانه اي دانست و تصريح كرد: در اينستكس 
تعهدات س��نگيني متوجه ايران مي ش��ود و از آن طرف اروپاييان هيچ 
هزينه اي را نمي پردازند. اروپاييان قصد داشتند تا ما پول نفت مان را در 
بانك اروپايي قرار دهيم و اين پول در آنجا بلوكه شود و اروپاييان از مواهب 
پول بلوكه ما استفاده كنند و ما هم هيچ اختياري روي پول مان نداشته 
باش��يم و در نهايت آنها از اين طرح به عنوان يك اهرم عليه ما استفاده 
كنند. اگر قلب اينستكس را بشكافيم متوجه مي شويم كه اين طرح ايجاد 

يك تحريم، محدوديت و حكمراني جديدي بر اقتصاد ايران است. 
وي با اشاره به تصور برخي از كارشناس��ان مبني بر اينكه اروپاييان به 
دليل وابس��تگي به امريكا، از اجراي طرح اينس��تكس جا زدند، افزود: 
گمان مي كنم عده اي از داخل جامعه ب��ه اروپاييان كمك مي دهند تا 
اروپا زير سؤال نرود، يعني از اروپا دفاع مي كنند. سؤال ما اين است كه 
آيا روزي كه انگليسي ها، فرانسوي ها و آلماني ها زير برگه برجام را امضا 
مي كردند، از ميزان اختيارات و توانايي ش��ان آگاهي نداشتند و امروز 
اروپا متوجه ش��ده اس��ت كه نمي تواند مقابل امريكا بايستد؟ يا روزي 
كه برجام نوشته مي شد، اروپايي ها از ميزان توانايي ها و استقال شان 

آگاهي نداشتند؟
زارعي اظهار كرد: مسلماً اروپا طي يك س��ال گذشته از بلوك مستقل 
به بلوك وابسته تبديل نشده است. به هر حال اروپايي ها بايد پاسخگو 
باشند. ديپلمات ما بايد از آنها سؤال كند كه اگر توانايي ندارند، چرا تعهد 
داده اند و در چرخه مذاكرات شركت كرده اند. ما بر اين تصور بوديم كه 
اروپاييان مستقل و توانمند هستند، اگر اين موضوع صحت ندارد، آنها 
اعام كنند و ما هم امضاي اروپايي ها را پس گرفته بدانيم. وي بيان كرد: 
اين موضوع مبني بر اينكه اروپايي ها از امريكا مي ترسند، حرفی منطقي 
نيس��ت و برخي از افراد به اروپا كمك مي كنند و اين جمله را در دهان 
اروپاييان مي گذارند. برخي ها بايد بپذيرند كه اين بلوك اروپا داراي چه 

خلل ها و چه ضعف هاي درشتي در حوزه قانوني و اخاقي است.

نگاهیبهراهبرددموكراتهادردائمیكردنتعهداتايران

خروج ترامپ از کاخ سفید هم امريكا را به برجام بازنمی گرداند
نگاهي به برخي اميدواري ها در ايران به بازگش��ت 
دموكرات ها به كاخ سفيد و بازگشت امريكا به برجام 
نشان مي دهد برآورد جدي از انتظارات امريكايي ها 

در اين باره وجود ندارد. 
در طول يك سال گذش��ته تكليف دولت دوازدهم با 
برجام و عملكرد دولت مس��تقر در واشنگتن روشن 
شده است. خروج دولت ترامپ در فروردين ماه سال 
گذشته و شديد تر كردن فشار تحريم ها كه نقطه اوج 
آن عدم تمديد معافيت هاي نفتي در ارديبهشت ماه 
س��ال جاري بود، باز كردن باب هر گونه گفت و گو را 

بين ايران و دولت فعلي امريكا بسته است. 
در كنار اين تغيير سياس��ت كان نظ��ام جمهوري 
اس��امي در ورود به فاز مقاومت فعال از ارديبهشت 
سال جاري و تأكيد بر عدم هر گونه مذاكره و مقاومت 
در مقاب��ل هر گون��ه تعرض ني��ز امي��دواري برخي 
جريان هاي سياسي به باز شدن دوباره پرونده مذاكره 

با امريكا را نيز منتفي كرده است. 
با اين حال اين امي��دواري كمرنگ وجود دارد كه در 
انتخابات رياست جمهوري اياات متحده امريكا كه 
كمتر از 18ماه ديگر برگزار خواهد ش��د، با شكست 
ترامپ و روي كار آمدن ي��ك دولت دموكرات امكان 
بازگشت دوباره امريكا به برجام وجود خواهد داشت. 
اين اتفاق عما مي تواند به معن��اي يك اتفاق مهم 
براي دولت دوازدهم و ش��خص روحاني باش��د چرا 
كه در پرت��و اين اتف��اق و يك گش��ايش جزئي در 
وضعيت اقتصادي كش��ور موقعي��ت متزلزل دولت 
به شدت تقويت خواهد ش��د و حتي مي تواند دولت 
روحاني را به ادامه حضور جريان اعتدال در انتخابات 

رياست جمهوري سال 1400 اميدوار كند. 
اين سناريو رؤياي شيريني براي طرفداران دولت 
اس��ت اما در واقعيت بررسي برخي نش��انه ها نيز 
حكايت از اين دارد ك��ه روي كار آمدن يك دولت 
دموك��رات ني��ز نمي تواند چندان در فروكاس��تن 

چالش هاي موجود موفق باشد. 
دموكراتهاچهميگويند

از بين كانديداهاي دموكرات تاكنون چهار كانديداي 
اصلي اين حزب يعني جو بايدن، اليزابت وارن، كامليا 
هريس و برني س��ندرز بر بازگش��ت به برجام تأكيد 
كرده ان��د. در اين ميان و با نظرس��نجي هاي صورت 
گرفته به نظر مي رسد برني سندرز كه خود از معماران 
توافق هسته اي با ايران محسوب مي شود، كانديداي 
اصلي حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري 

سال 2020 باشد. 
طبق بيانيه منتشر شده توسط ستاد انتخاباتي بايدن 
در خصوص برجام در ص��ورت پيروزي وي امريكا در 
صورت بازگش��ت تعهدات برجامي اي��ران، بار ديگر 
برجام را اجرا خواهد كرد. در اين بيانيه آمده اس��ت: 

ترامپ توافق هسته اي را كنار گذاشت و با اين كارش 
باعث شد ايران برنامه هسته اي خود را دوباره توسعه 
دهد. اگر تهران انجام تعهدات هسته اي خود را از سر 

بگيرد، من به برجام بازخواهم گشت. 
در ادامه آن نيز تصريح شده است: من تاش مي كنم 
تا با همكاري متحدانمان ضمن تقويت و بسط برجام، 
با فعاليت هاي بي ثبات كننده ايران در منطقه مقابله 
كنيم. بر اساس اين توافق ]برجام[ ما مجاز به اين كار 

هستيم و همراهاني نيز داريم. 
به نظر مي رسد با اين بيانيه رس��مي پيروزي بايدن 
در انتخابات سال آينده مي تواند اتفاقي ايده آل براي 
برخی جريان های سياسی داخل باشد، اما اين بيانيه 
نقاط تاريكي نيز دارد كه نشان مي دهد همچنان بايد 

به چنين وعده هايي با ديده شك و ترديد نگاه كرد. 
يكي از مهم ترين مفاد اين بياني��ه تأكيد و تصريح بر 
تقويت و گسترش برجام است. اساساً طبق سياست 
كان نظام جمهوري اس��امي، مذاكرات هسته اي 
مرتبط با برج��ام عمًا يك ب��ار انجام ش��ده و ديگر 

نمي توان آن را باز كرد. 
طبق همين سياست است كه ايران درخواست هاي 

مكرر دولت ترامپ براي مذاكره دوباره را نمي پذيرد و 
آن را دامي براي مطرح كردن خواسته هاي جديد در 
حوزه هايي همچون حوزه فعاليت هاي منطقه اي ايران 
مي داند. به نظر نمي رسد در بيانيه بايدن اشاره اي به 
وارد شدن مس��ائلي همچون فعاليت هاي منطقه اي 
به برجام مطرح شده باشد، اما عبارات تقويت برجام 
يادآور اتفاق ديگري بود كه در حاش��يه خروج دولت 

ترامپ از برجام در حال روي دادن بود. 
شروطترامپ 

در ماه هاي منتهي به خروج دول��ت ترامپ از برجام 
كش��ورهاي اروپايي تاش فراواني به خرج دادند تا 
بتوانند جلوي خروج امريكا از اي��ن توافق را بگيرند. 
يكي از اين تاش ها مذاكره با امريكا براي ادامه حضور 
در برجام به شرط فشار مشترك دو طرف براي فشار بر 

ايران در حوزه برخي از تعهدات برجامي ايران بود. 
اين طرح از سوي دولت ترامپ مورد قبول واقع نشد 
و در نهاي��ت امري��كا از برجام خارج ش��د، اما به نظر 
مي رس��د بايدن در نظر دارد با هم��كاري اروپايي ها 
براي بازگشت به برجام شروط اروپايي ها را بار ديگر 

به ايران تحميل كند. 

دائميشدنمحدوديتهايغنيسازي
مهم ترين بخش از طرح اروپايي ه��ا الحاق بندهايي 
جديد درباره »زمان گريز« هسته اي ايران به برجام 
است. منظور از اين زمان به بيان غربی ها، مدت زماني 
است كه ايران در صورت لغو برجام براي انباشت مواد 
هسته اي ازم جهت ساخت يك ساح هسته اي نياز 
دارد. برجام، زمان گريز ايران را يك سال تعيين كرده 
و اروپايي ها به دنبال تعيين شرايط جديدي بودند كه 
با متوقف كردن برنامه هس��ته اي ايران، اين زمان را 

براي مدت هاي نامعلوم در اين حد نگه مي داشت. 
 اي��ده اصل��ي ب��راي اج��راي اي��ن ط��رح تمدي��د 
محدوديت هايي بود كه در برجام به بند غروب موسوم 
هستند و منتقدان برجام آن را به عنوان اصلي ترين 
نقطه ضعف برجام معرفي مي كنن��د. طبق بندهاي 
فوق محدوديت هاي موجود بر برنامه هسته اي ايران 
در فواص��ل زماني گوناگون برچيده خواهد ش��د، به 
عنوان مثال ظرفيت غني س��ازي ايران پس از هشت 
س��ال مي تواند از 6هزار س��و فراتر ب��رود و به تدريج 
 IR- 8 س��انتريفيوژهاي قديمي با س��انتريفيوژهاي
جايگزين ش��ود. همچنين از س��ال دهم محدوديت 

درصد غني س��ازي براي ايران از بي��ن خواهد رفت 
و از س��ال 15 اجراي برج��ام، اي��ران مي تواند تعداد 
س��ايت هاي غني س��ازي خود را افزايش دهد، البته 
ايران در مذاكرات با محدوديت هاي فوق موافق نبود، 
اما به شرط برداشته ش��دن آنها در مدت هاي زماني 
معين به درج آنها در توافق برجام رضايت داد. طبق 
نظر كارشناسان امريكايي اين بند از برجام اين امكان 
را به ايراني ها خواهد داد ت��ا ذخاير اورانيومي خود را 
براي توليد تسليحات جديد به كار بگيرند، از همين 
رو مدت هاست در مجامع و انديشكده هاي غربي اين 
نكته مطرح ش��ده كه اين بند از برج��ام بايد اصاح 
و محدوديت هاي ايران در توس��عه غني سازي خود 
همچنان حفظ شود. به طور حتم در صورت به قدرت 
رس��يدن دموكرات ها و همنوايي دوباره اروپايي ها با 
امريكا فش��ار بر ايران براي اصاح بندهاي مرتبط با 

غروب آفتاب به شدت تشديد خواهد شد. 
بخش ديگري از اي��ن توافق به بحث بازرس��ي ها از 
سايت هاي غيرهسته اي و نظامي ايران مربوط است. 
بر اس��اس طرح اروپايي ها در ص��ورت امتناع ايران 
از اعطاي دسترس��ي هاي ازم به آژانس بين المللي 
انرژي اتمي براي بازرسي از س��ايت هاي اين كشور، 
از جمله س��ايت هاي نظام��ي، ايران ناق��ض توافق 
هس��ته اي اعام خواهد ش��د. محدود كردن برنامه 
موشك هاي بالستيك ايران نيز بخش ديگري از اين 
طرح بود. بر اس��اس گزارش روزنامه نيويورك تايمز 
اروپايي ها تاش مي كردند با يك توافق تكميلي برنامه 
موشك هاي بالستيك ايران را متوقف و زمينه را براي 

اعمال محدوديت بر ايران فراهم كنند. 
اين در حالي اس��ت كه ايران حفظ برنامه موشكي 
خود را در چارچوب دفاع مشروع از حوزه حاكميتي 
خود ازم دانس��ته و قطعنامه هاي شوراي امنيت 
س��ازمان ملل متح��د را در اي��ن ب��اره نپذيرفته 
اس��ت. كش��ورهايي همچون روس��يه و چين نيز 
محدوديت هاي فوق را تنها در خصوص موشك هاي 

بالستيك هسته اي مي دانند. 
دموكراتهاوتشديدفشاربرايران

با در نظ��ر گرفتن موارد فوق مي ت��وان به اين نتيجه 
رسيد كه در صورت به قدرت رس��يدن دموكرات ها 
در كاخ س��فيد فش��ارها بر ايران تقويت خواهد شد؛ 
فش��ارهايي كه اتفاقاً به دليل همگراي��ي اروپا با كاخ 

سفيد مي تواند فشار بر كشور را تقويت كند. 
در كنار اين ش��روطي كه دموكرات ها براي بازگشت 
به برجام خواهند داش��ت نيز عمًا تفاوت چنداني با 
شروط دولت ترامپ ندارد و تنها مي تواند با ارائه برخي 
مشوق هاي اقتصادي همانند دوره اوباما باشد؛ دوره اي 
كه با وجود اجراي برجام نيز تحريم هاي متعددي بر 

ايران تحميل شد.

مهدی  پورصفا
   تحلیل

رئي�سمجلسخب�رگانرهب�ريب�اتأكيدب�راينك�همااز
اروپاييه�اهيچانتظ�ارينداري�م،گفت:آنهاس�ابقهخوبي
ندارندودش�منيامريكابامل�تايرانهمچن�انادامهدارد.
به گزارش مهر، آيت اه احمد جنتي در جلسه مشترك هيئت رئيسه 
با كميسيون هاي مجلس خبرگان رهبري با تبريك فرارسيدن دهه 
كرامت به موضوع مقاومت و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در 
اين زمينه اش��اره كرد و اظهار داشت: باوجود دشمني هاي امريكا 
ما پيروزي هاي بسيار خوبي داشته ايم و دشمن از اين پيروزي ها 
عصباني است. وي گفت: جمهوري اسامي ايران و مقاومت موفق 
شد توطئه هاي امريكايي ها را در عراق و سوريه خنثي كند و در يمن 
نيز امريكا و متحدان آن در حال شكست هستند و همه عصبانيت 
آنها از ايران است. آيت اه جنتي با بيان اينكه مقاومت 40ساله ايران 
اسامي را سرپا نگه داشته است، افزود: با همه مشكات اقتصادي، 
نظامي، فرهنگي و سياسي كه براي مردم ايران ايجاد كرده اند اين 
نظام با توكل به خداوند و پشتيباني مردم س��رپا ماند. وي گفت: 
برخاف تصور مقامات امريكايي كه فكر مي كردند ايران جش��ن 
پيروزي 40سالگي انقاب اسامي را نمي تواند برگزار كند، اما مردم 
با حضور پررنگ و همت خود در راهپيمايي 22بهمن قدرت خود را 

به صحنه آوردند و اين ثمره مقاومت است. 
مقاومتمنجرشدتاقدرتيدشمنشكنپيداكنيم

رئيس مجلس خبرگان رهب��ري با بيان اينكه م��ردم با وجود 
گراني ها و فشارهاي اقتصادي در صحنه حضور دارند، تصريح 
كرد: از هيچ خدمتي نبايد براي م��ردم كوتاهي كنيم. آيت اه 
جنتي گفت: مقاومت منجر ش��د تا قدرتي دشمن ش��كن پيدا 
كنيم. وي به س��فر نخس��ت وزير ژاپن به ايران و پاسخ منفي 
رهبر معظم انقاب در دريافت پيام رئيس جمهور امريكا اشاره 
كرد و افزود: مقام معظم رهبري در اين قضيه از موضع قدرت 

برخورد و دشمن را تحقير كردند و اين قدرتي است كه با توكل 
به خداوند متعال به دست آمده است. 

سپاهمايهافتخاراست
آيت اه جنتي سپاه پاسداران انقاب اس��امي را مايه افتخار 
جمهوري اس��امي ايران دانس��ت و گفت: س��پاه پاسداران با 
سرنگوني پهپاد جاسوسي امريكا بر افتخارات ما افزود و سيلي 

محكمي بر گوش ترامپ زد. 
وي اعمال تحريم ها عليه نهادهاي مرتبط با مقام معظم رهبري را 
نشانه عصبانيت امريكايي ها ارزيابي كرد و افزود: اقدامات ترامپ 
امروز صداي خ��ود امريكايي ها را هم درآورده اس��ت تا جايي كه 
نشريات امريكايي نوش��ته اند ترامپ مثل ببر فرياد مي زند و مثل 
گربه مي ترسد. رئيس جمهور امريكا تصور مي كند با مسدودكردن 
دارايي ها و اعمال تحريم ها مي تواند شكستي بر ما وارد كند، اما مگر 

رهبري چقدر سرمايه در امريكا و خارج از كشور دارد. 
وي در ادام��ه بر رونق تولي��د، افزايش كيفيت كااه��اي ايراني، 
توزيع عادانه و جلوگيري از مصرف بي اندازه تأكيد كرد و گفت: 
عملكردهاي ضعيف اقتصادي كشور را با چالش هايي مواجه كرده 

اس��ت. آيت اه جنتي با انتقاد از تصدي گري دول��ت، افزود: چرا 
بيشتر اقتصاد كشور در دست دولت اس��ت و بخش خصوصي را 
فعال نمي كنند. اين برخاف قانون اساسي است. تنها راه دستيابي 

به اقتصاد مقاومتي حمايت از بخش خصوصي است. 
رئيس مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر استفاده از نيروهاي 
جوان تأكيد كرد و گف��ت: وضعيت موجود مش��كات را حل 
نمي كند و بايد آتش به اختيار عمل كني��م. بايد جوان هاي با 

ايمان و جهادگر به كار گرفته شوند. 
وي با بيان اينكه برجام تاكنون نتيجه و دس��تاوردي براي كشور 
نداشته است، گفت: اگر رهنمودهاي مقام معظم رهبري را مورد 

توجه قرار مي داديم به اين مشكات برنمي خورديم. 
ازاروپاهيچانتظارينداريم

آيت اه جنتي ب��ا تأكيد بر اينكه م��ا از اروپايي ها هيچ انتظاري 
نداريم، افزود: آنها س��ابقه خوبي ندارند و دشمني امريكا با ملت 
ايران همچنان ادامه دارد. نبايد به اروپايي ها اميد داش��ت و بايد 
روي پاي خودمان بايستيم. وي در بخش ديگري از سخنان خود با 
قدرداني از اقدامات آقاي رئيسي در مبارزه با فساد در قوه قضائيه 
گفت: 60 قاضي متخلف از كار بركنار شدند و اين شروع خوبي 
براي مبارزه با فساد در قوه قضائيه است. از كساني كه عادل نباشند 
نمي توان انتظار اجراي عدالت را داشت و كسي كه مي خواهد با 

فساد مبارزه كند نبايد خودش فاسد باشد.
بيانيهپايانيهيئترئيسهخبرگانرهبري

در ادامه اين جلسه كه براساس تبصره 2 ماده 15 آيين نامه داخلي 
مجلس خبرگان در فاصله بين اجاسيه هاي رسمي اين مجلس 
تشكيل مي شود اعضا درباره مس��ائل مهم خبرگان و اهم مسائل 
جاري داخلي و بين المللي اظهار نظر نمودند. نمايندگان در پايان 

اين جلسه بيانيه اي صادر كردند كه در بخشي از آن آمده است: 

1. مجلس خبرگان رهبري، ضمن قدرداني از مواضع شجاعانه و 
مبتني بر حكمت مقام معظم رهبري »مدظله العالي« در مقاطع 
مختلف انقاب به ويژه در ديدار نخس��ت وزير ژاپن با معظم له، 
مقاومت پاي��دار و بازدارندگي فعال را تنها راه مقابله با دش��من 

زياده خواه و بي منطق مي داند و بر آن تأكيد مي كند. 
2. مجلس خب��رگان رهبري، ب��ا قدرداني از كاه��ش تعهدات 
برجامي جمهوري اسامي بر اس��اس استفاده از حق مندرج در 
متن برجام و حف��ظ منافع ملي تأكيد نموده و بر اس��تمرار اين 
حركت كه قطعاً نتايج مثبتي را به همراه خواهد داش��ت، تأكيد 
نموده و از دولت محترم مي خواهد ب��ا طرف هاي اروپايي عضو 
برجام مبتني بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري»مدظله العالي« 
كامًا هوش��مندانه و با لحاظ عزت ملي تعامل نمايد و از الگوي 
مقاومت كه اخيراً در س��اقط كردن پهپاد متج��اوز امريكايي به 
دست پاسداران غيور انقاب اسامي تبلور يافت تبعيت نموده و 
در مقابل امريكايي ها و انگليسي ها در توقيف نفتكش حامل نفت 

جمهوري اسامي برخورد مناسب را انجام دهند. 
3. اقدامات اخير قوه قضائيه در راستاي تحول در اين دستگاه و 
رفع مشكات قضايي مردم به ويژه مبارزه با مفسدان اقتصادي 
قابل تقدير اس��ت. مجلس خبرگان رهبري ضمن قدرداني از 
رئيس محترم قوه قضائيه بر اس��تمرار اين اقدامات در راستاي 
اجراي رهنمودهاي رهبر معظم انقاب در حكم انتصاب ايشان 

تأكيد مي نمايد. 
4. در س��ال رونق توليد بر تقويت و حمايت از توليدكنندگان كه 
همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده اصرار نموده و از سران 
محترم قوا مي خواهيم با هماهنگي كامل در راستاي تسهيل امر 
توليد تمام توان خود را به كار گيرند و از ابزارهاي ازم براي ترويج 

فرهنگ استفاده از كااي داخلي استفاده نمايند. 

دربيانيههيئترئيسهمجلسخبرگانتأكيدشد

مقاومت پایدار و بازدارندگی فعال تنها راه مقابله با دشمن است
آيتاهجنتی:مقاومتباعثشدقدرتدشمنشكنیپيداكنيم

گزارش

وزيردفاع:

پاسخ ایران به تجاوزگران دندان شكن خواهد بود
وزي�ردف�اعگف�ت:ه�ردش�منيدره�رس�طحيقص�د
تج�اوزب�هحري�موتمامي�تارض�يكش�ورمق�دس
جمه�ورياس�اميايرانراداش�تهباش�دب�اپاس�خقاطع،
دندانش�كنوپش�يمانكنندهمواج�هخواه�دش�د.
به گزارش ف��ارس، امير س��رتيپ حاتمي وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح تهديد اخير نخس��ت وزير رژيم اشغالگر قدس را 
مصداق آشكار و صريح نقض بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد 

در عدم تهديد و توسل به زور عليه ساير كشور هاي عضو سازمان ملل 
متحد از جمله كشورهاي منطقه و جمهوري اسامي ايران دانست. 
وي با اشاره به سخنان نخس��ت وزير رژيم اشغالگر قدس در پايگاه 
هوايي )نواتيم( و همچنين سخنان گذشته وي در محل تاسيسات 
اتمي ديمونا در سال گذشته كه يك كشور عضو سازمان ملل و عضو 
ان پي تي را به طور مشخص مورد تهديد هسته اي و نظامي قرار داده 
بود نهايت بي شرمي برشمرد و تأكيد كرد: جمهوري اسامي ايران 

با حفظ حق دفاع مش��روع مبتني بر آموزه هاي دين مبين اسام و 
رهنامه دفاعي كشور و همچنين ماده 51 منشور ملل متحد، از چنان 
آمادگي و اقتدار توسط نيروهاي مس��لح جمهوري اسامي ايران 
برخوردار است كه هر دشمني در هر سطحي قصد تجاوز به حريم و 
تماميت ارضي كشور مقدس جمهوري اسامي ايران را داشته باشد 

با پاسخ قاطع، دندان شكن و پشيمان كننده مواجه خواهد شد. 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروه��اي مس��لح از وزارت امور خارجه 

خواس��ت همانگونه كه تا كنون پيگيري هاي حقوقي را نس��بت 
به رفتارهاي تهديدآميز رژيم اش��غالگر ق��دس از طريق مراجع 
بين المللي از جمله س��ازمان ملل متحد و شوراي امنيت صورت 
داده است، خواستار پاس��خگويي جدي مجامع بين المللي به اين 
رفتارهاي هنجارش��كن و مخاطره آميز بر اساس اصول و موازين 
صلح و امنيت جهاني باشد تا به عنوان سند رسمي در سازمان ملل 

متحد منتشر و ثبت گردد.

   دفاعی



اان ب�ا تقویت توانمن�دی موش�کی و پهپادی 
انصاراه و افزایش حمات به عمق خاک عربستان 
س�عودی و امارات، معادله جنگ به نفع یمنی  ها 
تغییر یافته و انصاراه هشدار داده که استراتژی 
»فرودگاه در برابر فرودگاه« را در برابر متجاوزان 
اجرا می  کند، به کارگیری این استراتژی و ارتقاي 
توانمندی موشکی یمنی  ها چه تأثیری بر تحوات 

سیاسی و نظامی یمن خواهد داشت؟
بعد از جنگ طوانی در بندر الحدیده، سعودی  ها و امارات و 
دیگر کشورهای عضو ائتاف تاش زیادی کردند تا بتوانند بر 
شهر الحدیده مسلط شده و انصاراه و مردم یمن را شکست 
دهند و از آن به عنوان دستاورد جنگی استفاده کنند و تمرکز 
زیادی هم بر این بندر استراتژیک داشتند و مطمئن بودند 
می  توانند به این هدف دس��ت پیدا کنند اما آنچه در عمل 
اتفاق افتاد، این بود که سعودی  ها و اماراتی  ها و مزدورانشان 
پس از چند بار تمرکز نیرو در اطراف الحدیده عماً شکست 
را پذیرفتند و اعتراف کردند که امکان تصرف این ش��هر از 
طریق نظامی وجود ندارد. همچنین در حدود سه ماهی که 
متجاوزان برای تصرف الحدیده متمرکز شده بودند، 2هزار 
نفر تلفات دادند و دچار فروپاش��ی نظامی شدند. در نهایت 
سعودی  ها با راهنمایی انگلیس به فرمول آبرومندانه  ای رو 
آوردند تا برای اداره بندر الحدیده، توافقات مرضی الطرفین 
در نظر گرفته شود و جنگ را با یک قرارداد در الحدیده به 
پایان برسانند و خود را از مخمصه جنگ الحدیده رها کنند. 
لذا مذاکرات »استکهلم« در سوئد زیر نظر نماینده دبیرکل 
سازمان ملل برگزار شد و ماجرای جنگ الحدیده به پایان 
رسید و شرایط به روال عادی برگشت. موضوع مهم این است 
که از نظر ائتاف س��عودی، پرونده الحدیده تعیین کننده 
وضعیت آینده جنگ در یمن اس��ت و از آنجایی که پرونده 
الحدیده با ترتیبات سیاسی به نقطه پایانی رسیده، سعودی  ها 
تصور می  کنند انصاراه در ادامه جنگ هم روی روش سیاسی 
تأکید خواهد کرد و آماده خواهد شد تا امتیازات بزرگی در 

مناطق دیگر بدهد. تحلیل سعودی  ها و امارات این بود که 
انصاراه پس از گذشت چهار سال از جنگ، خسته شده و 
توان ادامه جنگ را ندارد و نیروها و جنگ افزارهایش رو به 
پایان است و شرایط به گونه  ای نیس��ت که انصاراه بتواند 
جنگ را ادامه دهد. بر همین اس��اس، به موازات کاستن از 
شعله  های جنگ الحدیده، ائتاف عربی و به ویژه سعودی  ها بر 
میزان حمات هوایی خود بر شهرهای صنعا و حجه افزودند و 
تلفات بیشتری را متوجه مردم یمن کردند و با این رهیافت که 
انصاراه فاقد ساح و خسته از جنگ است و با ضربات بیشتر 

می  توانند انصاراه را وادار به امتیازدهی کنند.

در چنین ش��رایطی، انصاراه برگه  های جدیدی رو کرد 
و تصورات س��عودی  ها و امارات را به هم ریخت. اقدام اول 
انصاراه این بود که یک جبهه جنگ��ی را در جنوب یمن 
باز کرد، منطقه  ای که به باب المندب و شهر عدن که دولت 
نیم بند وابسته به سعودی در آن مستقر است، نزدیک است. 
انصاراه سه سال پیش، از این مناطق خارج شده بود و بر 
شهرهای ش��مالی متمرکز بود ولی نیروهای انصاراه بار 
دیگر به جنوب متمرکز شدند و حماتی را علیه مزدوران 
سعودی ترتیب دادند و چندین پایگاه متجاوزان به تصرف 
یمنی  ها درآمد. این در حالی اس��ت که سعودی  ها انتظار 

نداشتند انصاراه به شهرهای جنوبی حمله کند.
اقدام دوم، این بود که انصاراه در مرزهای جنوبی عربس��تان 
سعودی و در شهرهای نجران و جازان جبهه  ای باز کرد و توانست 
بخش هایی از این مناطق را به تصرف خود درآورد و بخشی از 
نیروهای نظامی سعودی از این منطقه فرار کردند و یمنی  ها 
توانستند کل ارتفاعات شهر جازان را در اختیار خود بگیرند که 
این مسئله در اصطاح نظامی، به معنای سقوط شهر است. در 
هفته  های اخیر، انصاراه با پیشروی در جنوب عربستان، توانست 

صدها نفر از نظامیان سعودی   را به هاکت برساند.
اقدام سوم انصاراه حمات پهپادی به مناطق حساس نفتی 

و فرودگاهی عربستان س��عودی بود. حمله پهپادی که به 
منطقه الدوادم عربستان انجام شد، جایی که قلب تأسیسات 
نفتی عربستان است و این حمات باعث شد صادرات نفتی 
سعودی ها به مدت یک روز قطع شود. همچنین انصاراه 
حمات پهپادی به فرودگاه عربستان را در دستور کار قرار 
داد و حمات به فرودگاه »ملک خالد« در ش��هر خمیس 
مش��یط، و همچنین حماتی به فرودگاه های غیرنظامی 
مثل أبها انجام داد و توانس��ت بخش زی��ادی از پروازهای 
این فرودگاه را تحت تأثیر قرار دهد. گفته می شود حدود 
40 درصد از میزان قراردادها کاسته شده  و این فرودگاه در 
شرایط عدم امنیت به سر می  برد. این شرایط نشان داد آنچه  
انصاراه را وادار کرد تا به روند سیاسی در الحدیده رضایت 
بدهد، برداشتن فشار از روی مردم یمن بود زیرا فرودگاه  ها 
بسته شده بود، راه ها و مسیرهای دریایی در محاصره بود 
و از آنجا که مسیرهای کمک رسانی قطع شده بود، مردم 

یمن در شرایط سختی به سر می  بردند.
اان س��عودی  ها و امارات ب��ه این نتیجه رس��یده  اند که 
محاسباتش��ان درباره توانایی  های انصاراه اش��تباه بود 
و رونمایی انصاراه از س��اح های جدید خ��ود و اینکه با 
گذشت چهار سال از جنگ یمن، انصاراه می  تواند مناطق 
دوردست در خاک عربس��تان و امارات را مورد هدف قرار 
دهد، محاسبات سعودی  ها نسبت به توانایی  های یمنی  ها 

دستخوش تغییر شده است.

عربستان که در ماه های اخیر در مقابله با حمات 
پهپادی انصاراه درمانده شده و سیستم های 
موش�کی پاتریوت این کش�ور هم ناکارآمدی 
خود را به اثبات رس�انده، س�عودی دس�ت به 
دامن انگلیس ش�ده تا با وساطت انگلیسی  ها 
بتواند این حمات را متوقف ک�رده و از باتاق 
یمن خارج شود. آیا با ادامه حمات انصاراه به 
عمق خاک عربستان، مقامات سعودی در نهایت 
پای میز مذاکره با انصاراه بازخواهند گشت یا 
اینکه برای حفظ وجهه خود و تسلیم نشدن در 
برابر خواسته  های یمنی  ها، همچنان به حمات 

بی  نتیجه ادامه خواهند داد؟ 
به نظر من، عربستان سعودی در شرایط بن بست قرار گرفته 
است. از یک طرف، عربستانی  ها امید به پیروزی در جنگ 
یمن را از دست داده  اند و هیچ بارقه امیدی برای سعودی  ها 
در جنگ وجود ندارد. این در حالی است که بار خسارت های 
جنگ یمن را سعودی  ها به تنهایی بر دوش می  کشند. اگر 
امارات در یمن درگیر است و بخشی از نیروهایش در یمن 
مستقر هستند اما شهرها و شهروندان امارات در معرض 
حمات انصاراه قرار ندارند. نیروهایی به نام امارات در یمن 
می  جنگند که بیشترشان مزدورانی از کشورهای افریقایی 
به ویژه سودان هستند که در ازای دریافت پول به نام امارات 
در یمن می  جنگند. اما آنچه مربوط به عربستان می  شود، 
سرزمین، تأسیسات نفتی و شهروندان سعودی است که 
در تیررس حمات یمنی  ها قرار دارند و اکنون هم بخشی 
از خاک عربس��تان در اختیار یمنی  ها قرار دارد. بنابراین، 
عربستان خود را در شرایط خس��ارت مطلق می  بیند و از 
طرف دیگر، جدا از اینکه عربس��تان سعی می  کند تا مانع 
قدرت گیری انصاراه در یمن ش��ود، در عی��ن حال این 
مسئله که عربستان سعودی، در شرایط فعلی جنگ یمن را 
در حالی که انصاراه قدرتمندتر از قبل شده و سیطره اش 
بر یمن بیشتر شده، پایان دهد این مسئله به کابوسی برای 

سعودی  ها تبدیل شده است.
به نظرم، عربستان برای اینکه از جنگ یمن خاص شود باید 
تغییراتی در کادر رهبری ریاض صورت بگیرد تا سعودی  ها 
بتوانند به بهانه تغییر افراد و سیاست ها، نقطه پایانی بر جنگ 
یمن بگذارند. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده جنگ در یمن در 
یک وضعیت پرنوسان و بدون اینکه عربستان به دستاوردی 
برسد، تا چند ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. مخاطراتی که 
اخیراً متوجه سعودی  ها شده و چشم انداز آن هم گسترش 
یافته است، این امید را ایجاد می  کند که سعودی  ها در ریاض 

به تغییرات تن دهند تا خود را از بحران یمن خارج کنند.
یمن به نقطه پایان جنگ رسیده ولی سعودی  ها از اعتراف 
به این مسئله خودداری می  کنند. به نظر من، سعودی  ها به 
دنبال فرصت و بهانه  ای هستند تا این مسئله را حل کنند 
و تا پیدا شدن فرصت، جنگ یمن تا چند ماه آینده ادامه 

خواهد داشت.
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جنگ یمن به نقطه پایان رسیده است
بررسی تحوات یمن در گفت وگو با سعداه زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا

عربستان برای اینکه از جنگ یمن خاص 
شود باید تغییراتی در کادر رهبری ریاض 
صورت بگیرد تا سعودی ها بتوانند به بهانه 
تغییر افراد و سیاست ها، نقطه پایانی بر 

جنگ یمن بگذارند

«نیکوکار البرزی» خوش درخشید 

دیرگاه��ی اس��ت ک��ه س��ایه بی کس��ی ای��ن زندانیان 
بده��کار، روی ویران��ه قلبش��ان س��نگینی می کن��د 
و چش��م ب��ه راه مانده ان��د تل�� و غمگی��ن. در 
س��لول های خاکستری ش��ان، ج��ز گل حس��رت 
نمی روی��د. حس��رت رویاه��ا و آرزوهای��ی ک��ه 
ح��اا باغچ��ه وجودش��ان را پ��ر ک��رده اس��ت. از 
چش��م انتظ��اری اینهم��ه پایی��ز و به��ار خس��ته اند. 
روزگار ای��ن زندانی��ان بی ماقات��ی، زمس��تان اس��ت 
و خورش��ید ی�� زده، ب��ه روی آنه��ا نمی خن��دد. ن��ه 
آفت��اب را گرمای��ی اس��ت، ن��ه روز را روش��نی و ن��ه 

س��تاره را نش��انی. 
مب��ادا آفت��اب امی��د ای��ن  م��رد و زن غری��ب، 
ام��روز ه��م در انتظ��ار غ��روب کن��د ...حکای��ت 
ام��روز زن��دان، حکای��ت هم��ان لحظه ه��ای ن��اب 
پ��ر معج��زه اس��ت. کس��ی ای��ن هم��ه قل��ب دلواپس 
را ب��اورش ش��ده و آم��ده اس��ت ت��ا فص��ل پای��ان این 
قص��ه پرغص��ه باش��د. ب��ی آنک��ه خ��ودش را نش��ان 
ده��د، تم��ام غمه��ا را ب��ا خ��ود بب��رد و ب��ه انتظاره��ا 
ب��ا ی��ک س��بد گل امی��د، پای��ان ده��د. آم��ده اس��ت 
ت��ا بن��ده خ��وب ام��روز خ��دا ش��ود و فرش��تگان ب��ر 

او نم��از ببرن��د.
نیک��وکار  زوج  "م.ح"  و همس��رش س��یده  "ر.ف" 
الب��رزی، آزادی ای��ن  زندان��ی بده��کار را در 
کارنام��ه درخش��ان زندگ��ی مش��ترک ش��ان ثب��ت 

کردن��د.
 امی��دوار خداون��د همیش��ه م��را خری��دار 

آب��روی مومن��ان ق��رار ده��د
بخش��ش  ای��ن  تک��رار  از  الب��رزی   نیک��وکار 
نمی هراس��د. قلب��ش مطمئ��ن و قول��ش اس��توار 
اس��ت و آگاهان��ه در ای��ن مس��یر پربرک��ت ق��دم 
گذاش��ته اس��ت. ب��ا اش��تیاقی ک��ه گوی��ی نخس��تین 
ب��ار اس��ت ک��ه در آزم��ون زندگ��ی، ش��کوه مهربان��ی 
خ��ود را مح��ک می زن��د. خدم��ت ب��ه درمان��دگان 
را در برنام��ه زندگ��ی خ��ود دارد ت��ا ب��ا دس��تهای پ��ر 
مه��رش، مرهم��ی ب��ر زخمه��ای شکس��تگان ش��ود 

ک��ه در به��ار زندگ��ی دچ��ار خ��زان ش��ده اند.
"ر.ف" ک��ه ب��ا بخش��ش ام��وال خ��ود هم��واره ب��رای 
آزادی زندانی��ان بده��کار جرای��م عم��د و غی��ر عم��د 
پیش��قدم اس��ت، ب��ا اط��اع از سرگذش��ت غ��م انگیز 
ای��ن زندانی��ان و پرداخ��ت بده��ی آن��ان گف��ت خدا 
را ش��کر می کن��م ک��ه ث��واب آزادی ای��ن هموطن��ان 
گرفت��ار را نصیب��م ک��رد ت��ا بتوان��م ب��ا انفاق بخش��ی 
از ام��وال خ��ود، در آزم��ون انس��انیت س��ربلند و 
پی��روز باش��م. خ��دا ب��ر م��ن من��ت نه��اد ت��ا بتوان��م 
امی��د را در دل گرفت��اران و درمان��دگان زن��ده کنم و 

خوش��حالم ک��ه فک��ر و قل��ب م��را ب��ه روی زندانی��ان 
دربن��د و درمان��ده گش��ود.

وی اف��زود بی ش��ک حساس��یت و توج��ه ریی��س 
کل دادگس��تری اس��تان الب��رز و "حاج��ی رض��ا 
ش��اکرمی" دادس��تان عموم��ی و انق��اب اس��تان 
زندانی��ان  بررس��ی م��داوم وضعی��ت  الب��رز در 
بده��کار و معرف��ی آن��ان ب��ه نیک��وکاران ش��هر، گام 
بلن��دی ب��رای رهای��ی گرفتاران��ی اس��ت ک��ه توانایی 
پرداخ��ت بده��ی خ��ود را ندارن��د و خان��واده ش��ان 
نی��ز در نب��ود آن��ان، درمع��رض آس��یب های ج��دی 

ق��رار م��ی گیرن��د.
ه��ار ک��رد  نیک��وکار الب��رزی در م��ورد انگی��زه اش ا
در آموزه ه��ای دین��ی تاکی��د بس��یاری ب��ر اهمی��ت 
حرم��ت آب��روی موم��ن ش��ده اس��ت. خوش��حالم که 
ب��ا پرداخ��ت بده��ی زندانی��ان آبرومن��د، آب��روی آنها 
و خانواده ش��ان حف�� م��ی ش��ود. ای��ن عم��ل برای��م 
مق��دس و محت��رم اس��ت و دریچه ه��ای ن��ور و 
برک��ت را ب��ه روی��م می گش��اید و امی��دوارم خداون��د 
همیش��ه م��را خری��دار آب��روی مومن��ان ق��رار ده��د.

 م��ادر ش��وهری ک��ه ب��رای مهریه عروس��ش 
زندانی ش��د

زن قص��ه تنهایی��ش را آرام نج��وا می کن��د ت��ا مب��ادا 
پس��رش از خجال��ت و ش��رم بل��رزد. ب��ه فرزندان��ش 
فک��ر می کن��د و ب��ه زندگ��ی ک��ه بای��د ادام��ه ده��د. 

دلواپ��س و نگ��ران درخواس��ت عروس��ش اس��ت.
ش��وهرش بخاط��ر بیم��اری خ��اص نمی توان��د کار 
کن��د. ای��ن زن��دان ب��ه ناچ��اراز م��ادر ش��وهرش 
نگه��داری و در خان��ه او زندگ��ی می کن��د. ای��ن 
زن0 س��اله ب��رای کم��ک ب��ه پس��رش و پرداخ��ت 
مهری��ه عروس��ش، 4 میلی��ون توم��ان ق��رض ک��رد و 
س��فته داد. ب��ه همی��ن دلی��ل زندان��ی ش��د و ب��رای 

آزادی بای��د  میلی��ون توم��ان بده��د.
 کوری چشم یک پسر در دعوای گیم نت

اش��ک ب��ر چه��ره ای��ن م��ادر راه پی��دا می ک��رد و 
ب��ه جل��و می رف��ت. نمی خواه��د تس��لیم زندگ��ی 
ش��ود. دانه ه��ای درش��ت ع��رق روی پیش��انیش 

حکای��ت از ناگفتنی ه��ای زی��ادی دارد. 
"پس��رم از کودک��ی، ش��انه زی��ر ب��ار  مس��ئولیت های 
پ��در معت��ادش داد و در مصال�� فروش��ی کار 
می ک��رد.  س��اله ب��ود ک��ه عص��ر در کل��و 
بازی ه��ای یاران��ه ای چن��د نوج��وان دع��وا کردن��د و 
چش��م پس��ر نوجوانی آس��یب دی��د. صاحبکارپس��رم 
ی��ک میلی��ون توم��ان خ��رج ک��رد و پرون��ده بس��ته 
ش��د. بچه ه��ا بزرگت��ر ش��دند. آس��یب چش��م 
ش��اکی جدی ت��ر ش��د و پزش��کان ب��ه ناچ��ار چش��م 

او را تخلی��ه کردن��د. پس��رم ت��ازه از س��ربازی آم��ده 
ب��ود ک��ه ب��ه دادگاه احض��ار ش��د.  م��اه پی��ش 
پس��رم بخاط��ر دعوای��ی ک��ه در  س��الگی ک��رده 
ب��ود، زندان��ی و محک��وم ب��ه پرداخ��ت 0 میلی��ون 
توم��ان دی��ه ش��د. او ن��ان آور خان��واده اس��ت. 
مس��تاجریم و او ماهان��ه 0 ه��زار توم��ان کرای��ه 
ه��م صاحبخان��ه ج��واب م��ان ک��رده اس��ت"خان��ه و خ��رج 2 ب��رادر کوچکت��رش را م��ی داد. حاا 
در ای��ن کوی��ر بی رح��م دس��ت های زوج نیک��وکار 
الب��رزی، س��ایه بان پس��ری ش��د ک��ه زی��ر تی�� 
آفت��اب س��وزان پناه��ی ن��دارد و کودکی��ش در فق��ر 

و اعتی��اد پ��در گ��م ش��ده اس��ت. 
 آزادی نگهبان بدهکار

2 س��اله نگهب��ان س��اختمانی ب��ود  ای��ن م��رد 
ک��ه م��ورد دس��تبرد ش��بانه س��ارقان ق��رار گرف��ت. 
ح��دود  س��ال زندان��ی اس��ت، ب��دون ماقات��ی. 
محک��وم ب��ه برگردان��دن 4 میلی��ون و 00 ه��زار 
توم��ان ب��ه صاح��ب مل��ک اس��ت و از وقت��ی زندان��ی 

ش��د، پس��ر خردس��الش را ندی��ده اس��ت.
چوب خ روی دیوار  

کارگ��ر س��اختمانی و س��اله اس��ت. ی��ک فرزن��د 
دخت��ر  س��اله دارد و 40 روز زندان��ی اس��ت. 
ای��ن را از ش��مارش چ��وب خط ه��ای روی دی��وار 
م��ی دان��د. در اش��تهارد مس��تاجر اس��ت و توانای��ی 
پرداخ��ت  میلی��ون توم��ان مهری��ه همس��رش را 

ن��دارد.
اطر سفته میلیون تومانی   سال زندان ب

نگاه��ش زخم��ی ب��ود، زخم��ی ک��ه س��عی داش��ت 
آن��را پنه��ان کن��د.  س��ال پی��ش بخاط��ر ضمان��ت 
و  ش��د  زندان��ی  تومان��ی  میلی��ون  س��فته 20 
همس��رش  س��ال پی��ش ب��ر اث��ر گاز گرفتگ��ی 
ج��ان س��پرد. ب��ا ای��ن اتف��اق زندگی��ش وی��ران ش��د. 
دیگرهی��چ ماقات��ی ن��دارد و دخت��ر  س��اله اش نزد 
فامی��ل نگه��داری می ش��ود. دخت��رک م��اه رمض��ان 

امس��ال روزه گرفت��ه ت��ا پ��درش آزاد ش��ود.
 زندانیان مهریه و نفقه

آرش کارگ��ر ش��رکت خ��ودرو س��ازی ب��ود ک��ه 
بی��کار ش��د. دو دخت��ر  و  س��اله دارد ک��ه ن��زد 
مادرش��ان زندگ��ی می کنن��د و در تم��اس تلفن��ی 
ب��ا زن��دان ب��ا پ��در گفتگ��و می کنن��د. باب��ت نفق��ه 
بچه ه��ا و همس��رش  از  م��اه پی��ش زندان��ی اس��ت 

و ق��اد ب��ه پرداخ��ت  میلی��ون توم��ان نیس��ت.
س��هراب  س��اله، دارای ی��ک فرزن��د ش��یرخواره 
ک��ه بخاط��ر بده��ی  میلی��ون تومان��ی باب��ت مهریه 
همس��رش زندان��ی ش��ده و هی��چ ماقات��ی ن��دارد. 

س��ال ها قب��ل پ��در و م��ادرش ف��وت کردن��د و 
امی��دی ب��رای آزادی ن��دارد.

امی��ر ه��م از 2 س��ال قب��ل ب��ا همس��رش اخت��اف 
دارن��د. کارگ��ر س��اختمان ب��ود و  م��اه پی��ش 
بازداش��ت ش��د ک��ه ب��رای رهای��ی از زن��دان بای��د 

ی��ک س��که ط��ا بده��د.
حمی��د  س��اله دارای دو فرزن��د،  م��اه زندان��ی 
اس��ت.ی گوی��د هم��ه ام��وال ب��ه ن��ام همس��رم ب��ود 
و خودروی��م نی��ز در مزای��ده ب��ه ف��روش رف��ت. ای��ن 
کارگ��ر س��اختمانی باب��ت بقی��ه مهریه همس��رش  

میلی��ون توم��ان ک��م دارد.
ناص��ر ه��م0 م��اه زندان��ی اس��ت. م��رد آش��پز 
میلی��ون باب��ت مهری��ه همس��رش بده��کار اس��ت.

 پروی��ز در ازدواج اول ب��ه ب��ن بس��ت رس��ید. در 
ازدواج دوم ه��م ب��ه تقس��یط مهری��ه و 4 میلی��ون 
توم��ان محک��وم ش��ده اس��ت ک��ه از  س��ال پی��ش 

زندان��ی اس��ت.
 کاسب ورشکسته

اصغ��ر در پخ��ش ل��وازم خانگ��ی ب��ود ام��ا چ��ک 
یک��ی از مش��تریانش ب��ا ضمان��ت او برگش��ت خورد. 

از  م��اه پی��ش زندان��ی اس��ت و هن��وز  میلی��ون 
توم��ان ب��رای جل��ب رضای��ت ش��اکی، کس��ر دارد.

 ضمانت پردردسر
عل��ی  س��اله، ضام��ن بانک��ی ش��د.  ح��اا بخاط��ر 
 میلی��ون توم��ان بده��ی دوس��تش، زندان��ی اس��ت 
و  م��اه اس��ت از پس��رش خب��ر ن��دارد و ش��نیده 
اس��ت همس��رش ن��زد خان��واده اش برگش��ته اس��ت.

 میوه فروش بدهکار
می��وه ف��روش 0 س��اله ک��ه ب��رای خری��د می��وه 
س��فته داده ب��ود، بخاط��ر  میلی��ون و 400 ه��زار 
توم��ان زندان��ی ش��ده و همس��ر و فرزن��دش ب��ه 
دلی��ل فق��ر و تنگدس��تی، تحت پوش��ش بهزیس��تی 

ق��رار دارن��د. 
 هندوانه ای که 6 میلیون تومان آب خورد

قاس��م 42 س��اله دارای دو فرزن��د اس��ت ک��ه 
بهم��راه مادرش��ان در ای��ام زندگ��ی می کنن��د و 
مس��تاجرند. او ب��رای خری��د هندوان��ه  میلی��ون و 

200 ه��زار توم��ان بده��کار ش��ده اس��ت.
 خرید گوشی مسروقه

 از ش��هریور  زندان��ی ش��د. دس��تفروش ل��وازم 

آرایش��ی در یک��ی از خیابان ه��ای قدیم��ی ش��هر 
ب��ود ک��ه ب��ه اته��ام خری��د گوش��ی هم��راه مس��روقه 
بازداش��ت ش��د. پ��درش ف��وت ک��رده و م��ادرش نی��ز 
دچ��ار س��کته مغ��زی اس��ت. ای��ن زندان��ی هی��چ 
ماقات��ی ن��دارد و ب��رای آزادی بای��د 2 میلی��ون 

توم��ان ب��ه ش��اکی بده��د.
 این حکایت همچنان ادامه دارد

در ای��ن کوی��ر بی رح��م، دس��تهای زوج نیک��وکار 
الب��رزی س��ایه س��ار پس��ری می ش��ود ک��ه زی��ر 
تی�� آفت��اب س��وزان س��رپناهی ن��دارد ام��ا تس��لیم 

زندگ��ی نش��ده اس��ت. 
س��احل ام��ن کش��تی شکس��تگانی می ش��ود ک��ه 
ب��ر تخت��ه پ��اره زندگ��ی، امی��د ب��ه س��احلی ام��ن 
و نزدی��ک دارن��د و م��ی خواهن��د زندگ��ی را ادام��ه 

دهن��د.
قص��ه ای��ن زندانی��ان پ��ردرد، تم��ام نش��دنی اس��ت 
ام��ا خوش��ا ب��ه س��خاوت قل��ب آن��ان ک��ه ب��ه رس��م 
همدل��ی و مهربان��ی ب��ی هی��چ ن��ام و نش��انی، انفاق 

می کنن��د و آب��رو می خرن��د...

افزایش توان موش�کی و پهپادی انصاراه یم�ن و هدف قرار دادن تأسیس�ات نفتی و 
روح اه صالحی
      گفت وگو

فرودگاه های عربستان و امارات، موازنه میدانی را به نفع یمنی ها تغییر داده و متجاوزان را 
در یافتن راهی برای خروج آبرومندانه از باتاق یمن به تکاپو واداشته است. عربستان و 
متحدانش پنج سال است به دنبال تضعیف جنبش انصاراه در یمن هستند اما حمات ظالمانه ائتاف سعودی نه تنها 
موفقیتی در این زمینه کسب نکرده بلکه قدرت انصاراه به مراتب بیشتر از گذشته شده است. حمات روزانه انصاراه 
به عمق خاک عربستان، سبب شده تا متجاوزان در محاسبات خود علیه یمنی ها تجدید نظر کنند. حمات گسترده 
انصاراه به گونه ای مقامات سعودی را سردرگم کرده است که برای برون رفت از بحران یمن، دست به دامن کشورهای 

غربی شده  اند. سعداه زارعی، کارشناس غرب آسیا در گفت وگو با »جوان« گفت: »رونمایی از ساح های جدید انصاراه 
می  تواند روحیه جدیدی به یمنی  ها بدهد و متقاباً روحیه   مزدوران در جبهه سعودی   را تضعیف کند. بنابراین، روند حمات 
به تأسیسات عربستان گسترش خواهد یافت و سعودی  ها بیش از پیش تنهاتر خواهند شد«. این کارشناس غرب آسیا 
تأکید کرد: »عربستان برای اینکه از جنگ یمن خاص شود باید تغییراتی در کادر رهبری ریاض صورت بگیرد تا سعودی  ها 
بتوانند به بهانه تغییر افراد و سیاست ها، نقطه پایانی بر جنگ یمن بگذارند. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده جنگ در یمن 
در یک وضعیت پرنوسان و بدون اینکه عربستان به دستاوردی برسد، تا چند ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد.« برای 
بررس�ی تح�وات یمن ب�ا س�عداه زارعی ب�ه گفت وگو نشس�تیم ت�ا ب�ه س�ؤااتی در این زمین�ه پاس�خ دهیم.

    ساح هایی جدید در یمن در هفته های  اخیر رونمایی شد



یادکرد
نگاهی به قدرت فرماندهی شهید علی اصغر صفرخانی

 علمدار گردان شهادت
 دانش آموخته مکتب همت و کریمی بود

   احمد محمدتبریزی
به شهید علی اصغر صفرخانی به خاطر شجاعت 
و پیش��تاز بودنش در عملیات ها لقب علمدار 
»گردان شهادت« داده بودند.  یک بچه کرجی 
ش��جاع و خالص با ش��روع جنگ تحمیلی به 
جبهه ها رفت و نخستین تجربیاتش را در ستاد 
جنگ ه��ای نامنظم ش��هید مصطفی چمران 
کسب کرد. پس از عملیات الی بیت المقدس 
به عضویت سپاه پاس��داران درآمد و در تیپ 
ذوالفق��ار لش��کر 27 محمد رس��ول اه)ص( 

مشغول خدمت شد.
مثل دیگر رزمندگان سن و سال زیادی نداشت 
ولی روحیه ای مردانه  و بزرگ داش��ت و این را 
هر کس که برای اولین بار علی اصغر را می دید 
متوجه می ش��د. تمام فکر و ذکرش کمک به 
جبهه و شاد کردن دل امام بود. در شجاعت و 

پاکی میان دیگر نیروها زبانزد بود.
خیلی زود صاحیت و قدرت فرماندهی  شهید 
صفرخانی ب��رای فرماندهان محرز ش��د و او 
در چند عملیات فرمانده��ی زرهی را برعهده 
گرفت اما درجه و نش��ان خیلی برای ش��هید 
صفرخانی تفاوتی نمی کرد. هدف او خدمت و 

دفاع از میهن بود و در هر موقعیتی می خواست 
وظیف��ه اش را انجام دهد. زمان��ی که فرمانده 
شده بود باز پیش��اپیش رزمندگان حرکت و 
با بی سیم نیروهای زرهی را در خطوط مقدم 

راهنمایی می کرد.
این فرمانده جوان و در عی��ن حال باتجربه در 
دو عملیات بزرگ خیبر و بدر در کنار دو سردار 
رشید اسام »شهید همت« و »شهید عباس 
کریمی« در آزادسازی جزایر مجنون حضوری 
فعال داش��ت و از نب��رد در کنار ای��ن نیروها 
بهره های زیادی کسب کرده بود. بعد از عملیات 
بدر با کوله باری از تجربه و با یک ابتکار »گردان 
شهادت« را در سطح لش��کر تشکیل داد که از 
نیروهای آرپی جی زن تشکیل ش��ده بود. این 
گردان در لحظات حساس و جاهایی که فشار 

دشمن زیاد بود داورانه حماسه می آفرید.
محمود پیان نژاد، همرزم شهید در خاطره ای 
از ش��هید صفرخان��ی می گوی��د: »دقیق��اً به 
خاطر دارم، عملیات والفجر 4 بود. به دس��تور 

حاج همت قرار شد با 45 نفر نیرو از خاکریزی 
که در نزدیکی ش��هر پنجوین عراق بود دفاع 
کنیم. نیمه های ش��ب دیدم صفرخانی که آن 
زمان مس��ئول زرهی لش��کر بود در فاصله ای 
ح��دود 100 متری کمین های دش��من دارد 
خاکریز می زند. رفت��م نزدیکش و گفتم: »چه 
خبره؟ داری چه کار می کن��ی«؟ گفت: »باید 
این خاکریز را به آن ارتفاع بغلی متصل کنیم تا 
بشود از آن دفاع کرد. ما نباید منتظر آمدن نیرو 
باشیم، باید خودمان اقدام کنیم تا خط تثبیت 
شود«. آن روز صفرخانی با همت و تاشی بیش 
از حد تصور، کاری کرد کارس��تان. او با همین 
کار آن منطقه را که در حکم تنگه  احد بود برای 

ما حفظ کرد.«
هر چه زم��ان انج��ام عملی��ات کربای یک 
نزدیک تر می شد، حال و هوای فرمانده گردان 
شهادت نیز تغییر می کرد. آخرین باری که به 
خانه آمد دختر کوچکش را غرق در بوسه کرد 
و به همسرش گفت: »این دفعه آخره که شما 
و زینب را می بینم. حالم کنید. ازت خواهش 
می کنم زینب من را زینب گونه بزرگ کنی«. 
نیروهایش حالت های خاص فرمانده ش��ان را 

می فهمیدند. آن قدر کم حرف و جدی ش��ده 
بود که حتی جرئت نمی کردند به او بگویند ما 

را هم شفاعت کن.
چند روزی ب��ود که ارتش عراق ش��هر مهران 
را اش��غال کرده بود. امام خمینی)ره( فرموده 
بود: »مهران باید آزاد ش��ود.« هم��ان روز در 
جمع نیروها داس��تان انقاب اسامی از سال 
42 تا قضیه ش��هر مهران و حساسیت منطقه 
و نظر امام را ش��رح داد و از قول آقای هاشمی 
رفس��نجانی گفت امام امت فرموده اند مهران 
باید آزاد شود. شهید صفرخانی تأکید داشت 
که باید حرکت جدیدی را شروع کنیم و حتی 
اگر تمامی ما شهید شویم باید به لطف و یاری 

خدا، مهران را آزاد کنیم.
غ��روب روز نه��م تی��ر س��ال 1365، حمید 
داودآبادی با دوربین عکاس��ی اش، عکس��ی 
از فرمانده گرفت و گفت: »ب��رادر صفرخانی، 
ان ش��اءاه ای��ن عک��س رو می زن��م روی 
حجله تون«. شهید صفرخانی خندید و گفت: 
»عمراً اگه بتونی«. فردای آن روز در حالی که 
همه نیروها مش��غول عملیات بودند و دشمن 
آتش سنگینی را روی سر رزمندگان می ریخت، 
شهید صفرخانی باای خاکریز رفت تا اوضاع را 
کنترل کند. در همان حال ترکش خمپاره ای 
به پشت سرش اصابت کرد و درجا به شهادت 
رسید. ش��هید صفرخانی در حالی شهید شد 
که به همرزمانش گفته بود:  »سام مرا به امام 
برس��انید و بگویید صفرخانی دین خود را به 

اسام ادا کرد.«

7| روزنامه جوان |  شماره 5697  |  1440 ذي القع��ده   10  |  1398 تي��ر   22 ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

غ�روب روز نه�م تیر س�ال 1365، 
حمی�د داودآب�ادی ب�ا دوربی�ن 
عکاس�ی اش، عکس�ی از فرمانده 
گرف�ت و گفت: »ب�رادر صفرخانی، 
ان ش�اءاه ای�ن عک�س رو می زنم 
روی حجله تون«. شهید صفرخانی 
خندید و گفت: »عم�راً اگه بتونی«

گفت وگوي »جوان« با سردار محمدنبي رودکي رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس درخصوص عملیات رمضان 

انجام عملیات رمضان در شرایط آن  روز  اجتناب ناپذیر بود

جدول

پاسخ جدول شماره 5696

طراح:عليرضا سجادی فر       شماره 5697

123456789101112131415
1                   
2                      
3                   
4                    
5                
6                   
7                     
8                   
9                   
10                  
11                     
12                   
13                   
14                   
15                       

  

از باا به پایین
  1- چاشنی کاهو- رهبر ملی اندونزی    2- اهرم- کرمینه- تند و تیز  3- مخفف بلکه- دوستی- بارنامه- ترعه و 
کانال   4- پارکینسون- حرف فاصله- مادر لر- زهر     5- رود جیحون- باشه- بوستان    6- مقابل علیه- شهری 
در استان سمنان- مغز سر    7- واحدی در سطح- دلدار پروانه- حنا    8- رها- پسوند آلودگی- متضاد فرع- عادت  
  9- مشهور- قوچ- دانه گیاه کتان   10- ورزشی مفرح- پارچه شطرنجی- همراه ناله   11- آحاد- علم- نوعی 
قایق    12- دریا- صورت- ساز شاکی- کنایه از مردن و جان دادن    13- فیلم علی حاتمی- آشتی- کتف- روحانی 

زرتشتی    14- ایمن- خالق  طاعون- گریزنده    15- فسیل- خالق تابلوی عصر عاشورا

از راست به چپ
  1- گیاهی علفی و پایا با ریش��ه معطر و دارویی- گودال زیرزمینی   2- نباید گلوگیر بش��ود- بخش سایش 
پذیر ترمز- مکان و آش��یان  3- مغرور- رودی در چین- بین المللی- آلت ش��الی کوبی  4- سیماب- از به پا 
کردنی ها- همزن  5- پارچه یمانی- ش��هر زعفران- تابه نان پزی- ویتامین جدولی   6- دریا- میوه و سبزی 
های تازه- سگ بیمار   7- شکافنده علوم- جایزه قهرمانی- آسیب   8- قدم یک پا- زادگاه نیما- مکر و حیله- 
جدید   9- س��جده کننده- اندازه گرمی و سردی هوا- زنخ    10- اس��تخوان ران- خشمگین- شامل همه   
11- کجاست؟- انصاف- ارتعاش- از شهرهای سیستان   12- نرده- سوی و طرف- ظرف آب   13- خاخام- از 
ابزار نقاشی- بغل- حرف فقدان    14- گلی سفید، کوچک و خوشبو- کشور اکرا- امپ شکسته    15- هراس- 

بیماری مسری کودکان

123456789101112131415
1    
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خیل فرهنگ
صدام پ�س از اخراج از خرمش�هر ب�ه بهانه 
حمله سراس�ری اس�رائیل به جنوب لبنان، 
قصد داش�ت جن�گ را خاتم�ه داده و خود 
را صلح طلب نش�ان ده�د. از س�وی دیگر 
فرماندهان ایران�ی با اطاع از ای�ن قصد بر 
آن ش�دند تا با فتح منطقه ای از خاک عراق 
و گرفتن امتیاز اراضی، پایان عادانه ای براي 
جنگ رقم بزنند. ب�ه این ترتی�ب عملیات 
»رمضان« در چهار محور و پنج مرحله از سوی 
فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اسامی و 
ارتش جمهوری اس�امی ایران طراحی شد 
و در 22 تی�ر 1361 با رمز »ی�ا صاحب الزمان 
ادرکن�ی« در منطقه عملیاتی ش�لمچه در 
شرق بصره آغاز شد اما این عملیات آن طور 
که باید به اهداف از پیش تعیین شده دست 
نیافت. س�ردار محمدنبي رودک�ي فرمانده 
نام آشناي لش�کر 19 فجر ش�یراز در زمان 
انجام عملیات رمض�ان فرماندهي تیپ 35 
امام سجاد)ع( استان فارس را بر عهده داشت 
و به عنوان یک رزمن�ده و فرمانده حاضر در 
این عملیات اطاعات خوب و جامعی از نحوه 
انجام عملیات رمضان دارد. گفت وگوي ما با 
رودکي را که اکنون رئیس پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس است، پیش رو دارید.

  
دلیل انجام عملیات رمض�ان چه بود 
آن هم بعد از اینکه عراق از خرمشهر 
و بخش اعظم خاک کشورمان اخراج 

شده بود؟
چند دلیل ب��راي اجرایي ش��دن این عملیات 
وجود داشت. دلیل اول اینکه فرماندهان نظامي  
به امام خمیني )ره( پیشنهاد دادند از آنجایي 
که صدام آدم متکبر و قدرت طلبي اس��ت باید 
جلوي نفوذ و تجاوز مجدد عراقي ها را به خاك 
کش��ور بگیریم و در مرزها موقعیت بهتري را 
براي خودمان ایجاد کنیم. استدالشان این بود 
که در صورت اجراي عملیات رمضان دشمن از 
مرزها فاصله مي گیرد و حاشیه امنیتي ایجاد 

مي شود. 
دلیل بع��دي اینکه س��ازمان هاي بین المللي 
ازجمله س��ازمان ملل تا قب��ل اینکه عملیات 
رمضان انجام ش��ود ب��ه حق ای��ران توجهي 
نمي کردند. از این رو فرماندهان ارتش و سپاه 
با امام خمیني)ره( مشورت کردند و تصمیم بر 
اجراي عملیات رمضان گرفته شد. ما براي انجام 
این عملیات استعداد و نیروي بااي نظامي  را 

تدارك دیده بودیم.
گویا مخالفت هایي هم از داخل کشور با 

انجام این عملیات شده بود.
در عقبه جبهه ه��اي جنگ، ع��ده اي مخالف 
ادامه جن��گ بودند. در این می��ان برخي افراد 
دلس��وز ناآگاه هم از داخل کشور مي گفتند و 
اصرار داش��تند جنگ باید تمام ش��ود اما امام 
خمیني تصمیم گیرنده نهایي بودند و فرمودند 
ما صدام را باید س��ر جاي خودش بنش��انیم. 
حاا که س��ازمان هاي بین الملل��ي این کار را 
نمي کنند و حق��وق ملت ای��ران را نمي دهند 
خود ما صدام را جاي خودش مي نشانیم. امام 

تعبیري این چنیني داشت.
ما یک ماه و 20 روز بعد از آزادس�ازي 
خرمشهر وارد عملیات رمضان شدیم. 
به نظر شما اگر کمي  صبر مي کردیم تا 
به لحاظ اطاعاتي و تجهیزاتي قوي تر 

مي شدیم، بهتر نبود؟
اگر بخواهیم در مورد این موضوع بحث کنیم 

باید نسبت به شرایط موجود همان روز صحبت 
کنیم. ادام��ه عملیات رمضان ب��ا وجود اینکه 
دس��تاورد منطقه اي و فتح سرزمیني از داخل 
خاك عراق براي ما نداشت اما تصمیم بجایي 
بود که گرفته و اجرایي شد. ما نمي خواستیم 
به دشمن مهلت بدهیم. عملیات رمضان بر این 
مبنا بود که دشمن دوباره تجهیز نشود. اینکه 
امروز بنشینیم و بگوییم اگر این عملیات را دو 
ماه عقب تر انجام داده بودیم مثًا هوا خنک تر 
شده بود یا اگر فان کار را کرده یا بهمان کار را 
نکرده بودیم شاید اتفاق بهتري مي افتاد، کامًا 
در اشتباه هستیم. شرایط آن روز لزوم اجراي 

عملیات رمضان را ایجاب مي کرد.
یعني اگر ما زمان را از دست مي دادیم 

آنها وارد عمل مي شدند؟
بله آنها تجهیز مي شدند. حتي بعد از عملیات 
کرباي 5 امام فرمود اگر به صدام مهلت بدهیم 
او به دیگر کش��ور ها حمله خواهد کرد. همین 
هم اتفاق افتاد یعن��ي بعد از پایان جنگ ایران 
و عراق و پذیرفته ش��دن آتش ب��س، صدام به 
کویت حمله کرد. آنجا بود که پیش بیني ایشان 
درست از آب درآمد.  این بدان معني است که 
اگر در طول جنگ هم فرصت هاي طواني به 
صدام داده مي شد او خودش را بیشتر تجهیز 
کرده و باز وارد عمل مي شد. دنیا به دنبال این 
بود که جنگ پیروز نداشته باشد اما استراتژي 
جمهوري اس��امي  این بود که ی��ک پیروزي 
اساسي و مهم به دس��ت بیاوریم. بنابراین باید 
بگوییم ما در آن زمان تصمیم درستي گرفتیم. 
دش��من اگر فاصله پیدا مي ک��رد به هیچ چیز 
رحم نمي کرد و به هیچ چیز پایبند نبود. ما در 
طول هشت سال جنگ تحمیلي بارها و بارها با 
انجام عملیات ایذایي و عملیات کوچک دشمن 
را مشغول مي کردیم. عملیات هایي نظیر قدس 
یک، ق��دس 2، نصر 2، 3 و 4 اینها به دش��من 
ضربه مي زد. دش��مني که از سمت کشورهاي 
استکباري حمایت شدید مي شد. آنها حمایت 
ظالمانه اي علیه جمهوري اس��امي  از صدام 
داشتند. هدف ما در این عملیات تنبیه متجاوز 
و تعقیب دشمن بود تا کسي به خودش جرئت 
ندهد تا از مرزه��اي جغرافیایي کش��ورهاي 
مسلمان عبور کند. چیزي که امروز مي توان به 
عینه مشاهده کرد این است که طمع دشمنان 

ما به خاك کشور کم شده است.
از روند اجراي عملیات رمضان برایمان 

بگویید .
عملیات رمضان در شب 23 تیر 1361 مصادف 
با 21 ماه مبارك رمضان با رمز »یا صاحب الزمان 
ادرکنی« در منطقه عملیاتی شلمچه در شرق 
بصره آغاز ش��د. در این حمله 10 تیپ از سپاه 
و دو لش��کر از نی��روی زمینی ارت��ش حضور 
داش��تند که تحت امر چهار قرارگاه عملیاتی 
کار می کردند اما به علت موانع و استحکامات 
پدافند مثلثی ش��کل و میادین می��ن فراوان، 
نیروهای ایرانی نتوانس��تند با س��رعت عمل 
به تمامی اهداف مورد نظر دس��ت پیدا کنند.  
مرحله دوم نیز در محور میانی- جنوب پاسگاه 
زید- و با هم��ان یگان ها و ب��ا تقویت دو تیپ 
دیگر صورت گرفت، که چندان موفقیت آمیز 
نبود و تنها مقداری خس��ارت به دشمن وارد  
آمد. مرحله س��وم از جنوب پاس��گاه زید آغاز 
ش��د و نیروهای ایرانی به طور خیره کننده ای 
به درهم شکس��تن و تصرف مواضع دش��من 
پرداختن��د. مرحله چهارم عملی��ات از محور 
جنوبی منطقه عملیاتی ش��لمچه شروع شد 
اما به دلیل هوش��یاری و آمادگ��ی عراقی ها و 
اس��تحکامات و مواضعی که تعبیه ش��ده بود، 
راهی از خط نخست دشمن، به روی رزمندگان 
اسام باز نشد. مرحله پنجم و پایانی که تاش 
نهایی و اصلی این عملیات سیاس��ی- نظامی 
بود، از ش��مال پاس��گاه زید در حد فاصل دژ 
مرزی ع��راق و خاکریزهای مثلثی آغاز ش��د. 
در بدو درگیری و نب��رد، همه چیز طبق طرح 
فرماندهان ایرانی پیش می رف��ت و نیروهای 
ارتش و سپاه توانس��تند گذشته از پاکسازی و 

الحاق، خاکریزی مناسب و دو جداره در جناح 
شمالی بس��ازند ولی از آنجا که دقت کافی در 
س��اخت آن به کار نرفت، دشمن توانست پنج 

کیلومتر در آن رخنه کند.
شما عدم الفتح عملیات رمضان را در 

چه مي دانید؟
علل زیادي را مي ت��وان در عدم الفتح عملیات 
رمضان مؤثر دانس��ت. گرماي طاقت فرس��اي 
تیرماه سال 61، وجود استحکامات در خطوط 
مرزي عراق، وج��ود دژهاي دفاع��ي و موانع 
مثلثي شکل از دایلي است که مي توان در عدم 
موفقیت این عملیات به آن اشاره کرد. از طرف 
دیگر حضور نیروهاي خودي در دش��ت هاي 
مسطح و بدون پوشش و استحکامات نظامي 
 در این ام��ر بي تأثیر نبود. به رغ��م تاش زیاد 
رزمندگان در مدت س��ه هفته اي که از اجراي 
عملیات رمضان مي گذش��ت بخشي از ارتش 
عراق را منهدم ک��رده و به لحاظ س��رزمیني 

نتوانستیم منطقه اي را فتح کنیم. 
جا دارد از همرزمان تان در این عملیات 
یاد کنی�م. از ش�هداي ای�ن عملیات 

بگویید.
در عملی��ات رمضان ش��هید محم��د تقوي، 
شهید حسین نژاد فرمانده گردان زرهي تیپ 
امام س��جاد )ع( و تعدادي از بچه هاي س��پاه 
و بس��یج در روزهاي اول عملیات به شهادت 
رسیدند و باقي بچه ها تا 20 شبانه روز با روحیه 
باا ب��ا عراقي ه��ا جنگیدند. در ای��ن عملیات 
عبدالحس��ین صحرائی��ان فرمان��ده گ��ردان 
خط ش��کن ما و از نیروهاي جه��رم فارس به 

شهادت رسید. گردان ایش��ان چهار گروهان 
داشت که از دو معبر عملیاتي وارد عمل شدند 
و خط را شکس��تند. دیگر نیرو ها از خطي که 
ایش��ان شکس��ته بود رخنه اي ایجاد کرده و 
وارد شده و به دستاورد هایي رسیدند. از دیگر 
شهداي این عملیات شهیدان ابراهیم فرزدقي 
از بچه هاي سپاه ش��یراز، شهید رضا شجاعي، 
شهید جال خس��روزاده، شهید مهدي اوجي 
و شهید پژمان بودند که در مراحل اول و دوم 

عملیات رمضان به شهادت رسیدند.
رزمنده ها در این عملیات نق��ش بي بدیلي از 
خود بر جاي گذاشتند. حاج مجید سپاسي که 
تیم فوتبال فجر سپاسي به نام ایشان است، در 
عملیات رمضان خیل��ي مجاهدت کرد و رابط 
توپخانه م��ا با ارتش بود و آتش زیادي بر س��ر 
دشمن ریخت. ایشان بعد ها در حالي که معاون 
عملیات لشکر 19 فجر بود، به شهادت رسید.

ابراهیم ایل از فرماندهان جهرمي  بود که در این 
عملیات بس��یار مجاهدت و مقاومت کرد و در 

عملیات هاي بعدي به شهادت رسید. 
در مجموع عملیات رمضان با مقاومت داوران 
سپاه اسام ضربات سنگیني به عراق وارد کرد. 
این ضربات در بعد انهدام ارتش عراق مؤثر بود. 
در این عملیات، 1097 دستگاه تانک و نفربر 
دشمن منهدم ش��د و 50 تانک و نفربرشان به 

غنیمت نیروهای اسام درآمد. 
اگر مي ش�ود ما را مهمان خاطراتي از 

روزهاي انجام عملیات رمضان کنید. 
اکبر گل آرایش فرمانده گردان 938 تیپ امام 
س��جاد )ع(  بود که در منطقه عملیاتي رمضان 
به اس��ارت دش��من درآمد و نوجوان بسیجي 
حس��ین دقت  در آن عملیات در کنار ایشان به 
شهادت رس��ید. من در قرارگاه تاکتیکي کنار 
خط مقدم بودم که شهید سپاسي آمد و گفت 
اکبر گل آرایش محاصره شده و حسین دقت هم 
تیر خورده است. گویا بچه ها نتوانسته بودند از 
محاصره خارج ش��وند براي همین من و شهید 
سپاس��ي خودمان را به آن منطق��ه مورد نظر 
رساندیم. متوجه شدیم دشمن اکبر گل آرایش 
را به اسارت برده و حسین دقت هم شهید شده 
است. اکبر گل آرایش سال ها در اسارت عراقي ها 
ماند. خاطره  دیگري هم که مي خواهم برایتان 
روایت کنم این است که من به همراه بیسیم چي 
و نیروهاي تحت امر خودم با هر سختي اي که 
بود از میدان وسیع مین، کانال هاي ضدتانک، 
سیم هاي خاردار و اس��تحکامات و موانعي که 
در مس��یرمان بود عبور کردیم. نیمه هاي شب 
اول عملیات بود. وقتي خط شکس��ته ش��د ما 
از آن عبور کردیم اما دش��من آنچنان روي دژ 
مرزي که قبًا خودش��ان در آنجا مستقر بودند 
آتش مي ریخت که هر کس از آنجا رد مي ش��د 
از ترکش هایش بي به��ره و بي نصیب نمي ماند. 
بسیاري از این ترکش ها از بااي سر ما رد مي شد 
و برخي ش��هید و برخي مجروح مي ش��دند. ما 
در این مرحله دش��من را عقب زدیم و در خط 
دوم هم با میدان مین و س��یم هاي خاردار که 
دشمن جانمایي کرده بود روبه رو شدیم. دشمن 
با تجهی��زات کامل نظامي  وارد عملیات ش��د، 
شرایط دش��تي و مس��طح بودن منطقه و نبود 
جان پناه براي نیرو هاي م��ا را مي توان از عللي 
دانست که در عدم موفقیت ما سهیم بودند اما 
روحیه ایمان و استقامت بچه ها باعث شد در این 
عملیات سربلند باشیم. از همین جا به روح امام و 
شهداي عملیات رمضان سام و درود مي فرستم 
و از رسانه شما که در این زمینه فعالیت مي کند 

کمال قدرداني و سپاس را دارم.
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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري :  ادعاي حقوق بشر  ترامپ

اتوبوس شهرس��تان تازه وارد ترمينال تهران شد. 
بافاصله بعد از توقف تمام مسافران يكي يكي پياده 

شدند. 
 من دوس��الي بود كه به دليل تحصيل در دانشگاه، 
در تهران اقامت داش��تم اما مادرم اولين بار بود كه 
به تهران مي آمد. پايين دِر اتوب��وس منتظر پياده 
شدن مادرم شدم. ساك مادر را از داخل قسمت بار 
اتوبوس بيرون كشيدم. با مادر به سمت مترو رفتيم. 
بايد حداقل يك س��اعت قبل از پ��رواز در فرودگاه 
بوديم. اين اولين س��فر مادرم بود كه با هواپيما به 

مشهد مي رفتيم. 
 خياباني كه از سمت ترمينال جنوب به مترو منتهي 
مي شود هميشه پر از دستفروشاني است كه زمان 

نمي شناسند و صبح و شام آنجا بساط دارند.
وارد ايستگاه مترو شديم. شلوغ بود. اغلب مسافران 
در حال دويدن به س��مت گيت هاي ورودي بودند. 

بليت دو سفره  اي خريدم. 
 در ش��لوغي جمعيت به س��ختي به سمت انتهاي 
ايستگاه محل سوار شدن به واگن مخصوص خانم ها 
رفتيم. مادر با مترو آش��نايي نداشت. سفارش هاي 
ازم را به او كرده و تأكيد كردم هرطور شده، سوار 
ش��ود و جا نماند. خودم برگش��تم و در محل سوار 
ش��دن به واگن مردانه منتظر ماندم. اما چش��م از 
مادرم برنمي داش��تم. وقتي قطار آمد با اشاره از او 
خواستم سوار ش��ود. بر خاف محدوده مردانه كه 
جمعيت موج مي زد خوشبختانه قسمت زنانه زياد 
شلوغ نبود. همانطور چشم از مادرم برنمي داشتم 
تا اينكه قطار رس��يد و بعد كه مطمئن شدم سوار 
شد فوراً س��عي كردم خودم را از ابه اي جمعيت 
به داخل واگن بكش��انم. مانند جمعيتي كه هجوم 
آورده بودند تا قبل از بس��ته ش��دن در سوار شوند 
من هم سعي داشتم با فشار خودم را به داخل واگن 
برسانم اما چند مرد قوي هيكل كه براي خارج شدن 
از مترو دير اقدام كرده بودند سعي مي كردند از در 
قطار خارج شوند. اگر ساك مسافرتي نبود راحت تر 
مي توانستم داخل شوم اما سنگيني و حجيم بودن 

ساك مانع بزرگي بود. بيرون آمدن آنها باعث شد 
به ساكم فش��ار آورند و همراه خروج آنها من را هم 
به بيرون بكشانند. هرقدر تاش كردم كه برگردم 
نشد. من فرياد مي زدم مادرم، مادرم تا شايد به من 
راه بدهند اما كسي توجه نكرد. شايد ثانيه اي طول 
نكشيد كه ازدحام جمعيت من را از جلوي در واگن 
به عقب راند و در نهايت تاش و س��عي براي سوار 
ش��دنم بي اثر ماند و درهاي قطار بسته شد. من جا 

ماندم و قطار حركت كرد.
 چند نفري كه فهميدند مادرم داخل قطار است با 
حالت ترحم و دلسوزي نظر مي دادند و راهنمايي ام 

مي كردند. 
- به موبايلش زنگ بزن.

 - با متروي بعدي برو پيداش مي كني. 

- بگو تو ايستگاه بعد پيجش كنن. 
 تمام صداها در سرم مي پيچيد و مانده بودم كه چه 
كنم. دلم مي خواس��ت فرياد بزنم. اگر در اين شهر 
شلوغ مادرم گم ش��ود چطور پيدايش كنم؟ بغض 
گلويم را گرفته بود. به كمك يكي از مسافران روي 
صندلي نشستم و دستانم را جلوي صورتم گرفتم. 
يكي از مسافران درحالي كه سعي داشت دلداري ام 

دهد، گفت: به گوشيش زنگ بزن. 
نگاهي به او انداختم و در دلم گفتم:»براي كسي كه 

چشمان ضعيفي داره، موبايل به چه كار مي آيد؟«
آرام گفتم: »موبايل نداره.« 

 قطار ديگري آمد. ب��دون اينكه به نظرات آدم هاي 
اطرافم گوش كنم به س��مت قطار رفتم. نگاهي به 
س��اعتم انداختم. اگر در وقت باقيمان��ده مادرم را 

پيدا نكنم چه؟ او كه در اين ش��هر غريب كس��ي را 
نمي شناسد و جايي را بلد نيس��ت. با خودم گفتم 
كاش شماره موبايلم را نوش��ته و به او داده بودم تا 
حداقل از كس��ي بخواهد با من تماس بگيرد. تنها 
چيزي كه به ذهنم مي رسيد اين بود كه هر ايستگاه 
پياده شوم و گشتي بزنم تا بلكه مادرم را پيدا كنم. 

ش��وش - مولوي- خيام - پانزده خرداد - نواب و... 
يكي پس از ديگري در هر ايس��تگاه پياده مي شدم 
و جس��ت وجو مي كردم و دوباره سوار مي شدم، اما 
نه اثري بود و نه خبري تا ب��ه انتهاي خط كه مترو 

فرودگاه بود رسيدم. 
 ناامي��د در مترو قدم م��ي زدم. غروب ش��ده و هوا 
در حال تاريك ش��دن بود. س��اعت داخل س��الن 
متروحدوداً 7عصر را نش��ان مي داد. حساب كردم 
حدوداً يك ساعت بيشتر به زمان پرواز هواپيما باقي 
نمانده است و من هنوز مادرم را پيدا نكرده ام. روي 
يكي از صندلي هاي مترو نشس��تم و به پر و خالي 
شدن آن نگاه مي كردم. پيامي از طرف پدرم آمد كه 
»خيلي مواظب مادرت باش. يادت نره داروهاش رو 
به موقع بدي. وقتي تو فرودگاه مشهد نشستيد بهم 
پيام بده.« مطمئن بودم كه ديگر به پرواز نمي رسيم 
و دلشوره گم  شدن مادر جاي استرس نرسيدن به 
ف��رودگاه را گرفته بود. اذان مغ��رب از بلندگوهاي 
سالن بلند ش��د. يادم افتاد مادرم هميشه تأكيد بر 
نماز اول وقت داش��ت. تصميم گرفتم نماز بخوانم 
و قدري در نمازخانه استراحت كنم. نمازم كه تمام 
شد دلم شكست. چقدر ش��وق زيارت امام رضا)ع( 
را داش��تيم و از همه بيش��تر مادرم. قطرات اشك 
صورتم را پر كرد. زمزم��ه كردم: »يا امام رضا مادرم 
اينجا غريبه. تو رو به غريبيت قسم به دادم برس. ما 
رو كه نطلبيدي حداقل مادرم رو به من برس��ون.« 
هنوز نجواهايم تمام نشده بود كه صدايي از قسمت 
نمازخانه خانم ها به گوش��م رس��يد. نمازخانه را با 
پرده اي به دو قسمت تقسيم كرده بودند. دقت كردم 
ديدم صدا آشناس��ت. بله خ��ودش بود،من صداي 
تكبير نماز مادرم را خوب مي شناختم. در هواپيما به 
دستور مهماندار كمربند هاي صندلي خودم و مادرم 
را بس��تم. چند لحظه بعد وقتي هواپيما اوج گرفت 
به ساعت نگاه كردم، عقربه ساعت درست روي عدد 
هشت بود. همان لحظه متوجه امام رضا )ع( شدم و 

گفتم السام عليك يا امام  رئوف يا امام هشتم.

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

س��ليمان يكى از اصحاب امام رض��ا)ع(  مي گويد: 
حضرت رضا)ع( در بيرون شهر، باغى داشتند. گاهي 
براى اس��تراحت به باغ مى رفتند. ي��ك روز من نيز 
همراه آق��ا رفتم. نزديك ظهر، گنجش��ك كوچكى 
هراسان از شاخه درخت پركشيد و كنار امام نشست. 
نوك گنجشك، باز و بسته مى شد و صداهايى گنگ و 

نامفهوم از گنجشك به گوش مى رسيد. 
انگار با جيك جيك خود چيزى مى گفت. 

امام )ع( حركت كردند و رو به من فرمودند: »سليمان!  
اين گنجشك زير سقف ايوان انه دارد. يك مار سمى 
به جوجه هايش حمله كرده اس��ت. زودباش به آنها 

كمك كن.« 
با شنيدن حرف امام � در حالى كه تعجب كرده بودم 
� بلند ش��دم و چوب بلندى برداشتم. آنقدر با عجله 
به طرف ايوان دويدم كه پايم ب��ه پله هاى لب ايوان 

برخورد كرد و چيزى نمانده بود كه پرت شوم. 
وقتي برگش��تم با تعجب پرس��يدم: »ش��ما چطور 
فهميديد كه آن گنجش��ك چه مى گوي��د؟« امام 

فرمودند: »من حجت خدا هستم...
 آيا اين كافى نيست؟«

 )قطب  راوندي، ج يك، ص 359(.

پرواز به وقت هشت

گفت وگوي گنجشك
 باامام مهربان
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آب سقاخانه
اميرحسين سامت: وقتي به مشهد رسيديم گنبد 
طايي رنگ امام رضا از دور ديده مي شد. به راه آهن 
كه رسيديم، يك تاكسي گرفتيم و مستقيم به حرم 
رفتيم. داخل حرم ش��ديم و وقتي گفتيم»يا ضامن 
آهو« احساس خوبي به من دست داد. حس مي كردم 
سبك شدم و خيلي خوشحال بودم. بعد با پدرم وضو 
گرفتيم و همراه با جماعت نم��از خوانديم. در حرم 
هركس حاجتي داش��ت. آدم هاي معلول هم براي 
شفا خواس��تن آمده بودند. در دلم آرزو كردم كاش 
هيچ كس آرزوي برآورده نش��ده اي نداشته باشد و 
همه خوشحال با حرم وداع كنند. كبوتر ها با شادي 
در آس��مان حرم پرواز مي كردند و مردم هم به آنها  
گندم مي دادند. داخل حرم همه مي خواس��تند به 
ضريح دس��ت بزنند و بعضي ها با صداي بلند گريه 
مي كردند. شايد مشكل آنها بزرگ تر بود. من و پدرم 
به سقاخانه رفتيم و از آب آنجا نوشيديم. آب سقاخانه 
طعم خاصي داشت و تا به حال در عمرم چنين آبي 

ننوشيده بودم. 

نذر انگشتر 
اميرحسين خدادادي: قرار بود به مشهد برويم و من  
خوشحال بودم. مادرم مي گفت چون در بچگي مريض 
ش��ده بودم نذر كرده بودند كه مرا به مش��هد ببرند و 
مادرم هم انگشترش را به داخل ضريح بيندازد. وقتي 
به مشهد رسيديم اول به حرم امام  رضا)ع( رفتيم. من 
مي دانستم كه امام رضا )ع( امام هشتم ماست. مادرم 
گفته بود كه امام )ع( دعا هاي آدم ها را برآورده مي كند. 
امام رضا دعاي مادرم را هم قبول كرده بود. حرم پر از 
آدم هاي مختلف بود. حتي عرب و لبناني هم بودند. 
كبوترهاي حرم اصًا از آدم ها نمي ترسيدند و بعضي 
از  آنها براي كبوترها گندم مي ريختند. من هم از پدرم 
خواستم گندم بخرد تا  به كبوتر ها بدهم. داخل حرم 
احساس خوبي داشتم. بيشتر مردم گريه مي كردند و 
با امام رضا حرف مي زدند. وقتي وارد حرم شديم مادرم 
 گفت از امام رضا)ع(تشكر كرده و انگشترش را براي 
تش��كر داخل ضريح انداخته است. من هم از امام)ع(
تشكركردم. وقتي پدرم مرا روي شانه هايش گذاشت 
توانستم به ضريح دست بزنم. احساس عجيبي داشتم. 

انگار داشتم در آسمان پرواز مي كردم. 

دونالد  اان ميكروفون آماده شد. حاامي توني 
پيامت را بگي .تمام شبكه هاي تلويزيون هاي

               دنيا پخش ميكنند  

ما  با اعمال تحريم عليه
 ايران   از دستيابي اين 

كشور به بمب اتم 
جلوگيري ميكنيم زيرا 
نميخواهيم  يكبار ديگه 
دنيا شاهد بمباران اتمي 

باشد 

ولي ترامپ جان
 صبركن

   اينطور نگو

چرا مگر 
حرف بدي 

زدم؟

 آخه اين 
حرف

 شما  مردم 
دنيا را ياد 

بمباران
 اتمي

 مي اندازد

آخه... اين كه خوبه كجاش اشكال داره؟
آخه چي؟

 اينكه دنيا ياد بمب اتم بيفته؟
 اشكالي داره؟ 

چرا

 خب اين حرف
 باعث محكوميت 

خودمون ميشه

مگه يادتون رفته تنها ما امريكايي ها بوديم كه با  
بمب اتم  به هيروشيما و ناكازاكي حمله كرديم 

چادري پر از نور
اَس��را جوانمرد: روزي كه قرار بود به مشهد برويم من 
خيلي خوشحال بودم.وقتي وارد حرم شديم نشستيم 
و مادرم دعا خواند. حرم ام��ام رضا)ع( طوري بود كه 
انگار مرا با خود به دوردس��ت ها مي ب��رد. يك لحظه 
ديدم مادرم نيست و من او را گم كرده ام ولي نترسيدم 
چون مادربزرگ��م گفته بود هيچ ك��س در حرم امام 
رضا)ع( گم نمي شود. من مادرم را صدا مي كردم كه 
ناگهان خانمي آمد و شماره پدرم را پرسيد و به گوشي 
پدرم زنگ زد ولي خاموش بود. از امام رضا)ع( كمك 
خواستم كه يكدفعه چشمم به مادرم افتاد. به طرف 
مادر دويدم و در دلم از امام رضا تشكر كردم. روز بعد 
مادرم مرا به پدرم سپرد. من پيش پدرم نشستم و با 
هم قرآن خوانديم. وقتي قرآن خواندنمان تمام ش��د 
رفتيم تا كمي استراحت كنيم. پدرم خنديد و به مادرم 
گفت:اسرا فقط قرآن را ورق مي زد و بلد نبود بخواند و 
همه حرم را بوسيد. از درها گرفته تا صندوق صدقات. 
من كمي ناراحت شدم و با امام رضا)ع(حرف زدم. شب 
در خواب ديدم كه قرآن خواندن بلد هستم و يك چادر 

سفيد كه پر از نور است سرم كرده ام.

حكايت كنندكه        .   .     .



دوستانش یزدی و صباغیان جواهرات و ارزهای موجود 
در هتل ها را مصادره و به حساب های بانکی خود در اروپا 
و امریکا واریز  کند. او در 23 بهمن 57 به س��مت معاون 
مطبوعاتی نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت منصوب 
شد و توانست با همراهی یارانش عده زیادی از مستشاران 
امریکایی، بختی��ار و افراد ضدانقاب را از کش��ور خارج 
کند. در فروردین 58 با نشر اکاذیبی علیه فلسطینی ها 
و اخبار دروغ اوضاع مناطق بحران زده ای چون سیستان 
و بلوچستان، گنبد و خوزستان را وخیم تر کرد و در مورد 
ربوده شدن امام موسی صدر توسط لیبی، رابطه بین ایران 
و لیبی را بحرانی کرد. عملکرد امیرانتظام تا آنجا مشکوک 
و غیرمنطقی بود که دکتر کاظم س��امی، وزیر بهداشت 
کابینه مهندس بازرگان به جال  الدین فارسی گفته بود 

به او مشکوک است.
  اتهام زني در »آن سوي اتهام«

وی توسط ابراهیم یزدی در تیر 58 به عنوان سفیر ایران 
در کشورهای اسکاندیناوی راهی س��وئد شد اما در 28 
آذر 58 به ته��ران احضار  و به جرم جاسوس��ی محاکمه 
و به حبس ابد محکوم ش��د. عباس امیرانتظام در کتاب 
خاطراتش تحت عنوان »آن س��وی اته��ام« تاش کرد 
همچنان به نش��ر اکاذیب علیه نظام جمهوری اسامی، 
انقابی��ون، روحانیون و کش��ورهای همگام ب��ا انقاب 
اس��امی ادامه بدهد و مردم را به اصل انقاب اسامی و 
نظام جمهوری اسامی بدبین کند. این کتاب تا سال 83 
با کمک های وزارت ارشاد و همفکری نهضت آزادی و نشر 
نی بارها  تجدید چاپ شد و اعتراض افرادی چون عباس 
عبدی و جهانی فرد تأثیری در جلوگیری از چاپ کتاب 
نداشت و حتی پاس��خ جهانی فرد را هم ندادند و فقط به 

اعتراض عباس عبدی پاسخ دادند.
از آنجا که شهید محمد منتظری در افشای عملکرد دولت 
موقت و به ویژه عباس امیرانتظ��ام بیش از دیگران گفت 
و نوشت و ماهیت بسیاری از عناصر ضدانقاب و وابسته 
به رژیم گذشته و س��اواک را افشا کرد، عباس امیرانتظام 
بیشترین حجم اتهام و توهین خود را در این کتاب متوجه 
او کرده اس��ت. او در این کتاب ادعا می کند یک مسلمان 
تمام عیار اس��ت و در جنبش  مردمی 17 شهریور  حضور 
داشته و در نتیجه در انقاب اسامی ایران سهیم است! او 
روحانیون و انقابیون اصیل و نیز دولت های لیبی، سوریه 
و فلسطین را محکوم به حمایت از چماقدارها و دادن پول و 
امکانات به آنان می کند و معتقد است آنها هستند که اجازه 
نمی دهند او و یاران امریکایی اش، کشور و مردم را نجات 
بدهند! او در خاطراتش می نویسد روحانیون هیچ عجله ای 
برای سروسامان دادن به اوضاع نداشتند و لذا او و دوستانش 
تصمیم می گیرند طرح انحال مجلس خبرگان را ارائه و به 

نابسامانی اوضاع خاتمه و کشور را نجات  دهند! 
شهید محمد منتظری در صف مقدم کسانی بود که قبل 
از دیگران به ماهیت اعضای دولت موقت پی برد و تاش 
کرد با کمک همرزمان و دوستانش از اموال عمومی، به ویژه 
تسلیحات نظامی حراست کند و دزدان انقاب را که در 
گوشه و کنار کمین کرده و منتظر فرصت بودند معرفی و 
افشا کند. او از همان ابتدا متوجه خطر نفوذ آنها در دولت 
موقت و نهادهای انقابی ش��د و لزوم حفظ و حراست از 
ارزش های اسامی و دس��تاوردهای انقاب را درک کرد 
و خدمت به محرومین و صدور انقاب و یاری رس��اندن 
به نهضت های آزادی بخش را سرلوحه فعالیت های خود 
قرار داد. بدیهی اس��ت که چنی��ن تاش هایی مطلوب 
دشمنان انقاب نبود و تا جایی که می توانستند کارشکنی 
می کردند. ش��هید محمد منتظری در مت��ن جریانات و 
انقاب های روز دنیا بود و پی��روی از خط امام را تکلیف 
می دانست. او با هوش سرشارش از ماهیت دولت موقت 
آگاهی داش��ت و نش��انه هایی چون به  کار گماردن افراد 
معلوم الحالی چون نزی��ه، امیرانتظام، تیمس��ار مدنی، 
میناچی، مقدم مراغه ای، ابراهیم یونسی، تیمسار شاکر، 
تیمسار مصطفایی، ابوالفضل شهشهانی و عناصر ساواکی و 
ضدانقاب در پست های حساس کشور، سخت او را نگران 
می کرد. عدم رسیدگی به اوضاع نابسامان ارتش و ادارات، 
کارشکنی در کارهای شهید قرنی، خالی  کردن پادگان ها، 
مخصوصاً پادگان های مرزی، فسخ قرارداد خرید پنج ناو 
زیردریایی از آلم��ان، به ه��م زدن قراردادهای نظامی از 
جمله آواکس ها، فروش فانتوم های F14، تحویل  نگرفتن 
زرادخانه مستقر در عمان و از بین رفتن ساح های آنجا، 
عقد قرارداد هشت ساله خرید گندم از امریکا، دعوت از 
صدام حسین توسط ابراهیم یزدی، ارتباط با انورسادات 
و عدم قطع ارتباط با مصر، فراری  دادن سران رژیم شاه از 
جمله شاپور بختیار، طوفانیان، بهارمست، قطع  نکردن 
حقوق س��اواکی ها، مذاکره با گروه های معاند و مخالف 
جمهوری اسامی، فقط بخش هایی از مسالکی بودند که 

شهید محمد منتظری را برمی آشفت و فریاد برمی آورد.
اعضای دولت موقت و روحانیون مخالف انقاب به جای 
اینکه این هشدارها را جدی بگیرند و در رفتار خود تغییر 
ایجاد کنند، سعی کردند شهید محمد منتظری را دزد و 
جانی و تروریست جلوه دهند و س��رانجام از قول پدرش 
او را دیوانه و روانی بنامند و خواهان محاکمه او توس��ط 
دادستان ضدانقابی، شهشهانی بش��وند، اما از آنجا که 
خورشید حقیقت هیچ گاه پش��ت ابر نمی ماند، سرانجام 
ماهیت دش��منان انقاب و اس��ام برما ش��د و محمد 
منتظری نیز به جایگاهی که شایس��ته اش بود، یعنی به 

مقام شهادت نائل آمد.

  تاش براي كتمان حقيقت
 در واپسین س��الیان حیات امیرانتظام، برخي انقابیون 
پش��یمان همگام با وي سعي داش��تند تا جرم وي را به 
وجود برخي ارتباطات نامتعارف فروبکاهند. از جمله این 
چهره ها محسن میردامادي بود که عباس سلیمي نمین 
به وي چنین پاس��خ گفت: »جناب میردامادي به خوبي 
واقفند که اظهارنظر ایش��ان در مورد روابط غیرمتعارف 
آقاي امیرانتظ��ام با بیگانه ارزش تاریخ��ي ندارد بلکه به 
سبب گرایش اخیر ایشان به سوي نهضت آزادي به نوعي 
دادوستد تلقي خواهد ش��د، اما متأسفانه یک سویه؛ زیرا 
آقاي امیرانتظام حتي در مصاحبه اخیرش با خشت خام 
از ادعاهایش علیه دانشجویان دست برنداشته است. حتي 
اگر متقابًا امتیازي دریافت مي داش��تند شایسته تر آن 
بود که افرادي چون ایشان بعد از تغییر رویکردهایشان، 
از ارزش ها و اصول هزینه نکنند بلک��ه با اذعان به برخي 
تندروي ها در مقام دف��اع از مصالح جامعه از خود هزینه 
کنند و اا روابط غیرمتعارف آقاي امیرانتظام با بیگانه حتي 
بر اساس معیارهاي دوستان جبهه ملي نیز قابل پذیرش 
نبوده است. ایشان عاوه بر ارتباط با ریچارد کاتم )مأمور 
برجسته سیا( در دهه 30 از ابتداي دهه 40 با مأمور دیگري 
از سازمان اطاعات امریکا به نام جرج کیو با اسم مستعار 
ادلیک پیوند مي خورد. بعد از قیام سراس��ري ملت ایران 
که آقاي امیرانتظام مجدداً در س��ر راه مهندس بازرگان 
قرار مي گیرد، س��ردمدار مرتبط کردن اعضاي نهضت با 
عوامل سیا تحت عنوان فعاان حقوق بشر است؛ به نوعي 
که دکتر کریم سنجابي مي گوید: در همین ایام بود که از 
طرف سازمان حقوقدانان بین الملل، شخصي، به نظرم اگر 
اشتباه نکنم به نام ویلیام باتلر وارد ایران شد... متوجه شدم 
این آقاي باتلر در جمع رفق��اي مهندس بازرگان بیگانه 
نیست و به اصطاح سلمان منا اهل بیت است و با آنها از 
سوابق کارها و فعالیت مشترکشان صحبت مي کند. از آنجا 
دریافتم که تشکیل جمعیت ما مرتبط با سوابقي است و با 
دستگاه هاي خارجي هم ارتباط دارد و از آن تاریخ به بعد 
بنده در این جمعیت طرفداران حقوق بشر ایران شرکت 
نکردم... البته آقاي صدر حاج سیدجوادي نیز در خاطراتش 
به رابط بودن آقاي امیرانتظام با امریکایي ها اشاره دارد. 
)ر.ک به خاطرات صدر انقاب، ص28( بر این اس��اس از 
یک سو استدال هاي بسیار ضعیف آقاي امیرانتظام براي 
زیرسؤال بردن اسناد به دست آمده در سفارت و از دیگر 
سو دوري جستن بخش قابل توجهي از نیروهاي نهضت 
آزادي از ایشان حتي قبل از دستگیري و کشف اسناد- که 
به دلیل فراگیري و کثرت مصادیق آن در خاطرات وي نیز 
قابل کتمان نبوده است- در مجموع مسائلي نیستند که 

بتوان به سهولت آنها را نادیده گرفت«.

هنوز بيش از هشت ماه از دستگيری، 
محاكمه و اعدام س�عادتی ب�ه عنوان 
جاس�وس ش�وروی نگذش�ته بود كه 
عباس اميرانتظام به ج�رم همکاری با 
»سيا« بازداشت ش�د و دومين پرونده 
ب�زرگ جاسوس�ی بع�د از انق�اب با 
مصاحبه دانش�جویان پي�رو خط امام 
مط�رح و عباس اميرانتظ�ام به عنوان 
یکی از چهره ه�ای اصلی دولت موقت 
به محاكمه كشيده ش�د. در اسناد انه 
جاسوسی اسامی دیگری چون حسن 
نزیه، رحم�ت مقدم مراغ�ه ای و ناصر 
ميناچی  هم دیده می شد اما هيچ یک 
از آنها در سازمان های اطاعاتی امریکا 

جایگاه اميرانتظام را نداشتند

ش�هيد محمد منتظ�ری در مجلس به 
افش�ای عملکرد عباس امي�ر انتظام 
پرداخ�ت و هنگامی ك�ه او را محاكمه 
می كردن�د، در دادگاه حاض�ر ش�د و 
عملک�رد جاسوس�ی او را افش�ا كرد. 
این مواضع به قدری ب�رای اميرانتظام 
س�نگين بود ك�ه در یکی از جلس�ات 
دادگاه خطاب به محمد منتظری فریاد 
زد: »ما ش�ما را ت�رور خواهي�م كرد!«
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مروري بر هویت، كارنامه و فرجام عباس اميرانتظام

ما شما را ترور خواهیم کرد!

  خسرو معتضد
تاری��خ، کارنام��ه 
اف��کار  اعم��ال، 
یادگاره��ای  و 
نیک و ب��د و زیبا 
و زشت انسان ها، 
جوامع، دولت ها و 
مجموعه حوادثی 
است که سرنوشت 
یک ق��وم و ملت 
را در ادوار مختل��ف رقم زده اس��ت. تاریخ 
عبرت آموز و تنبه برانگیز است. شخصیت ها 
نقش مؤثر و کارسازی در شکل گیری ابعاد 
تاریخ دارند. تاریخ مشتمل است بر کارهای 
انسان ها که در مجموع کارنامه اقدامات یک 
حکومت نیز بدان رقم زده می شود. بیوگرافی 
و تاریخ ارتباط بس��یار نزدیکی با هم دارند. 
اشخاص تاریخ را می س��ازند و تاریخ بدون 
نگرش به افعال انسان ها، خواست و نیت آنها 
و نتیجه آنچه می اندیشیده اند و انجام داده اند 
دقیق و علمی و درخ��ور کاربردهای تجربی 
نیست. طبع اغلب انسان ها به خوبی متمایل 
اس��ت و اگر فرصت یابد سجایای درخشانی 
از یک فطرت پاک را متجلی می سازد. برای 
ش��ناخت آنچه در یک دوره خاص گذشته 
اس��ت باید از حال و وابس��تگی های کنونی 
منفک ش��د و به نیروی تفک��ر تخیل از یک 
سو به گذشته بازگشت و با در دست داشتن 
اس��ناد و مدارک تاریخی کام��ًا در حال و 
هوای آن زمان قرار گرف��ت و حتی در یک 
انتزاع فکری، پیامدهای ادوار بعد از آن دوره 
خاص را باید فراموش کرد و کامًا در حال و 
هوای آن دوره سیر کرد و از هر آنچه آن زمان 
را تداعی می کند نظیر روزنامه، کتاب، سند، 
مدرک و عکس استعانت جست. قرار گرفتن 
در زمان نگارش فقط از این نظر س��ودمند 

است که تحقق آخرین مدارک و تحقیقات 
روز را در اختی��ار دارد و اا بای��د صددرصد 
در طیف و جو زمان مورد نظ��ر قرار گرفت 
و احس��اس کرد به معاصران آن دوران چه 

می گذشته است.
کتابي که این مقاله به بهانه بازنشر آن قلمي 
ش��ده، نمونه ای از این پویایی برای تجسم و 
تبیین یک عصر خاص س��پری شده است و 
امید آنکه در این تاش، مؤلف، موفق ش��ده 
باشد و یک ش��خصیت در س��ایه مانده را تا 
حدود امکان روش��ن کرده باشد. متأسفانه 
در جریان این تحقیق، زمان مساعدت نکرد 
تا با فرزندان و ب��رادرزادگان مرحوم حاج آقا 
رضا رفیع که یکی از آنان پزش��کی عالیقدر 
و خدمتگزار جامعه و بس��یار نیک محضر و 
خوش��رو و عاقه مند به تاریخ است به طور 
مبس��وط به گفت وگو بنش��ینیم. هر چند 
فرصتی کوتاه یافتم تا با یکی از خویشاوندان 
دیگر ایش��ان گفت وگویی داش��ته باشم که 
کمال محب��ت را به خ��رج و ق��ول اعطای 

تعدادی عکس خانوادگی را دادند.
از منظر این قل��م، این گونه دیدارها محملي 
براي تکمیل معناي اسناد مکتوب هستند. 
یکی از جالب تری��ن دیدارهایم که بر س��ر 
کنج��کاوی و پویندگی و کش��ف حقایق و 
اطاعات دست اول است، دیدار با مرحومه 
عصمت خانم )عصمت السلطنه( دولتشاهی 
همسر چهارم رضاشاه در اردیبهشت 1374 
است که در طول مدت چهار ساعت مصاحبه 
با ایش��ان خود را رودرروی تاری��خ یافتم و 
ش��اید به اندازه یک ماه مطالعه در آرشیو و 
اسناد و مدارک، آگاهی یافتم و خود را درون 
ابیرنت های تاریک و غبار و مه آلود گذشته 
یافتم. من بس��یاری از مصاحبه های تاریخ 
ش��فاهی را که با عناوین مطنطن دانش��گاه 
هاروارد و... در خارج از کشور تهیه و تدوین 
می شود شنیده یا خوانده ام و متأسفانه به این 

نتیجه رسیده ام که به علل سطحی و سرسری 
ب��ودن آن گفت و ش��نودها، و عدم تس��لط 
مصاحبه کننده بر تاریخ معاصر کشور بیشتر 
مطالب ضبط ش��ده یا چاپ ش��ده )که این 
روزها در داخل کشور هم اجازه نشر می یابد( 
قابل استفاده نیست و مغشوش و بی سر و ته 
است و پر از اشتباهات تاریخی است و عجیب 
اینکه مصاحبه گر و تدوین کننده در بسیاری 
از موارد از مصاحبه شونده که دچار کهولت و 
فراموشی حافظه هم بوده است جا می ماند و 
نه تنها نمی تواند به او کمک کند که حوادث 
را به یاد بیاورد بل خود بر اغتش��اش ذهنی 

مصاحبه شونده می افزاید.
یکی از عجیب ترین اش��تباهات تاریخی که 
اخیراً متوجه آن ش��دم نوش��ته های خانم 
فرح دیبا )پهلوی( در کت��اب »کهن دیارا« 
اس��ت. این کتاب که گویا یکی از خانم های 
روزنامه نگار و نویسنده ایرانی سالمند آن را 
بر اساس تقریرات خانم فرح دیبا نوشته  ولی 
نام فرح دیبا روی آن است، در حقیقت متن 
تازه و نو ویراس��ته ای از کتاب معروف هزار 
روز زندگی من نوشته سیلویا پداکسو خانم 
هنرپیش��ه، کارگردان و نویسنده فرانسوی 
است که در س��ال 1977/1356 یک سال 
قبل از س��قوط رژیم س��لطنتی، به وسیله 
انتشارات اس��توک در اروپا منتشر شده اما 
رژیم سابق بنا به دایلی نشر آن را در ایران 
مجاز نش��مرد ولی پس از انقاب یک بار در 
یک مجله هفتگی مختصری از آن چاپ شد 
و س��پس به صورت کتاب به فارسی ترجمه 
شد که مجوز نش��ر نیافت. این کتاب با همه 
تبلیغاتی که در مورد آن می شود پر از اغاط 
تاریخی است مثًا گفته می شود که در روز 
17 ش��هریور 1357/ جمع��ه ش��وم صدها 
کماندو فلس��طینی در میدان ژاله )ش��هدا( 
حضور داشتند که 70 سرباز حکومت نظامی 

را کش��تند و پس از این کش��تار، نظامیان 
دولتی اقدام به تیران��دازی کردند که دروغ 
محض اس��ت. تاریخ تاجگذاری رضاشاه 5 
فروردین 1305، تاریخ تأس��یس س��اواک 
1346، تاری��خ ط��اق دادن ثریا، اس��فند 
1337 آورده ش��ده که تمام اش��تباه است. 
در حالی ک��ه تاریخ صحی��ح تاجگذاری 4 
اردیبهش��ت 1305، تاریخ تأسیس ساواک 
اواخر 1335، و تاریخ ط��اق دادن ثریا 23 
اسفند 1336 است. کتاب مزبور آن قدر پر از 
اشتباهات سهوی و عمدی است که خواننده 
را دچ��ار سرگش��تگی می کند. س��طحی و 
سرسری نویسی در سراس��ر کتاب مشهود 
بوده و خواننده را دچار این اندیشه می کند 
که آیا پس از 26 س��ال هن��وز فرصت یک 
بررسی تاریخی دقیق برای پیشینیان پیش 
نیامده اس��ت و آیا ویراستاران و خوانندگان 
کتاب متوج��ه آن همه اش��تباهات و ضد و 
نقیض گویی نشده اند؟ آیا به راستی هنگامی 
که فرمانروای در حال سقوط در روز 26 دی 
1357 از کشور خارج می شده طرفداران او 
می خواس��تند در فرودگاه گ��رد آیند و او را 
بدرقه کنند یا اینکه س��اعتی پس از خروج 
او، موج نش��اطی عجیب و هیجانی گسترده 
کشور را برداش��ت و صدها هزار صدای بوق 
در خیابان ها به گوش می رسید و میلیون ها 
تن در خیابان های تهران و شهرستان ها به 
شادی و کف زدن و پایکوبی و توزیع شیرینی 
پرداختند؟ چگونه می توان به این سرعت و 
به این زودی و در فاصله زمانی کمتر از 25 
سال حقایق مسلم و آنچه را که پیش چشم 

میلیون ها انسان روی داده تحریف کرد.
با اشاره به مسائل فوق اس��ت که هر کتاب 
تاریخی مستند و درخور استناد باید مقام و 
ارج خود را یافته و برای نس��ل امروز و حتی 
آیندگان ک��ه از آن عبرت ها خواهند گرفت 

درخور استفاده باشد. 

 به بهانه بازنشر اثر تاریخي-پژوهشي
 »خاطرات قائم مقام الملک رفيع«

42 سال در دربار پهلوي

   1340. قائم مقام الملک رفيع در كنار محمدرضا پهلوی در حاشيه مراسم ترحيم آیت اه العظمی بروجردی
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  اصغر جمالي فر
روزهایي كه بر ما مي گذرد، 
تداعي گر س�المرگ عباس 
اميرانتظام سخنگوي دولت 
موقت مهدي بازرگان است 
ك�ه در پ�ي تس�خير ان�ه 
جاسوس�ي و برم�ا ش�دن 
ارتباط�ات وي ب�ا مقام�ات 
امریکایي، دستگير، محاكمه 
و محکوم ش�د. مقالي كه در 
پي مي آید، توسط جناب اصغر جمالي فر از یاران نزدیک 
شهيد محمد منتظري به نگارش درآمده و طي آن هویت، 
كارنامه و فرجام عباس اميرانتظام تحليل شده است. اميد 
آنکه تاریخ پژوهان و عاقه مندان را مفيد و مقبول آید.

  
  آغاز ماجرا

هنوز بیش از هش��ت ماه از دس��تگیری، محاکمه و اعدام 
سعادتی به عنوان جاسوس شوروی نگذشته بود که عباس 
امیرانتظام به جرم همکاری با »سیا« بازداشت شد و دومین 
پرونده بزرگ جاسوسی بعد از انقاب با مصاحبه دانشجویان 
پیرو خط امام مطرح شد و عباس امیرانتظام به عنوان یکی 
از چهره های اصلی دولت موقت به محاکمه کش��یده شد. 
در اسناد انه جاسوسی اسامی دیگری چون حسن نزیه، 
رحمت مقدم مراغه ای، ناصر میناچی و... هم دیده می شد 
اما هیچ یک از آنها در سازمان های اطاعاتی امریکا جایگاه 

امیرانتظام را نداشتند.
شهید محمد منتظری که نگران جاسوس های شرق و غرب 
در انقاب نوپای اسامی بود، همواره تاش می کرد عملکرد 
دولت موقت و تفاله های رژیم شاه و امریکا را افشا کند و در 
این راس��تا به افش��ای ماهیت عباس امیرانتظام در مجلس 
پرداخت و هنگامی که او را محاکم��ه می کردند، در دادگاه 
حاضر شد و عملکرد جاسوسی او را افشا کرد. این افشاگری ها 
به قدری برای امیرانتظام سنگین بود که در یکی از جلسات 
دادگاه خطاب به محمد منتظری فریاد زد: »ما شما را ترور 

خواهیم کرد!«
  یک آنوسي در جایگاه سخنگوي دولت!

برای بررس��ی عملکرد عباس امیرانتظام ابتدا باید س��وابق 
خانوادگی او را مرور کنیم، س��پس به نحوه  ورود او به دولت 

موقت بپردازیم.
در تعابیر سیاسی و دینی گاهی به واژه آنوسی برمی خوریم که 
توضیح اندکی درباره آن ضروری است. آنوسی به یهودیانی 
اطاق می شود که به زور مسلمان شده اند و یهودی  بودن خود 
را مخفی می کنند. در ایران، یهودیان مشهد که بعد از واقعه 
 اه داد در دوره فتحعلی شاه قاجار به اجبار مسلمان شدند، از 
همه آنوسی ها معروف ترند. اینها پس از یک سلسله درگیری 
با مسلمانان سرانجام در س��ال 1839 میادی در مشهد به 
اجبار به اسام گرویدند. اکثر اینها زندگی دوگانه ای داشتند، 
یعنی در خانه یهودی بودند و در بیرون از خانه مسلمان. اینها 
برای اینکه بعدها فرزندانشان با مسلمان ها ازدواج نکنند، آنها 
را از کودکی به عقد هم درمی آوردند. آنوسی ها از قصاب های 
مسلمان گوش��ت می خریدند، ولی آنها را دور می ریختند و 
مخفیانه از قصاب های یهودی گوش��ت می خریدند. بعضی 
از آنها حتی یهودی  بودن خود را از فرزندانش��ان هم مخفی 
می کردند، چون مس��لمان ها گاهی برای مطمئن  شدن از 
واقعیت، از بچه ها درباره نماز خوان��دن و روزه گرفتن پدر و 
مادرهایشان سؤال می کردند. این یهودی ها دو نام داشتند: 
یک نام اس��امی برای بیرون از خانه و یک نام یهودی برای 
داخل خانه. بعضی از ای��ن یهودی ها حتی به مکه می رفتند 
و حاجی می ش��دند و اغلبش��ان در انجام فرایض اس��امی 

متعصب تر از مسلمانان دوآتشه بودند.
  دانيال روافيان/عباس اميرانتظام كيست؟

عباس امیرانتظام با نام واقعی دانیال )نصراه( روافیان، فرزند 
میرزا یعقوب رفوگر، بازاری فاسد و فاسق قدیم بود. عموی 
یهودی او، شاموئل، به فرقه بهائیت گرویده بود و امیرانتظام 
در چنین محیطی بزرگ شد. در دبیرس��تان دارالفنون در 
کنار ش��هید چمران و ابراهیم یزدی تحصیل کرد و در سال 
1329 در رشته الکترومکانیک دانشگاه تهران پذیرفته شد. 
او از مؤسسین نهضت آزادی بود. در اردیبهشت 1340 همراه 
با حسین نزیه و برادران عطایی که خواهرزاده های مهندس 
بازرگان بودند چند ساعتی را در بازداشت به سر برد. او در کنار 
نزیه، یزدی و مهندس بازرگان عضو کمیته دانشگاه تهران بود. 
در سال 1342 به فرانسه و سپس به امریکا رفت و در دانشگاه 
برکلی مش��غول تحصیل ش��د و همراه با چم��ران، یزدی و 
قطب زاده در فاصله سال های 43 تا 45 با نام مستعار »دانش« 
در  جنبش دانشجویی خارج از کشور شرکت داشت. پس از 
اتمام تحصیات به ایران برگشت، فعالیت های سیاسی را کنار 

گذاشت و به تجارت و فعالیت های اقتصادی پرداخت.« 
به گفته خود او، علت بازگش��تش به ایران، فوت مادرش در 
سال 1349 بوده است. او در فاصله سال های 49 تا 57 صاحب 
چند شرکت وارداتی، تولیدی، ساختمانی و مواد غذایی بوده 
است، اما با وجود ارتباط با مهندس بازرگان، پس از بازگشت 
هیچ گونه فعالیت سیاس��ی نمی کند تا شهریور سال 57 که 
به نهضت آزادی برمی گردد و عضو ش��ورای مرکزی و دفتر 
سیاسی نهضت آزادی می شود. در روزهای اوج گیری انقاب 
که عده ای از مبارزان، از جمله مهندس بازرگان دس��تگیر و 
زندانی می شوند، امیرانتظام زندگی آس��وده ای دارد و عازم 
اروپا می شود تا با دوست قدیمی خود، ریچارد کاتم که عضو 

CIA بود ماقات و گفت وگو کند.

امیرانتظام از دوران دانشجویی برای ارتباط با CIA انتخاب 
ش��د و برای نفوذ در میان رجل مخال��ف رژیم پهلوی تحت 
آموزش قرار گرفت. او همواره با مأم��وران امریکایی ارتباط 
داش��ت و در انجام مأموریت های مرتبط با س��فارت امریکا 
پیشقدم بود و با بااترین مقامات سفارت امریکا، یعنی سفیر 
و کاردار امریکا در تهران خیلی راحت ماقات می کرد. او در 
سال 1357 در انگلس��تان با ریچارد کاتم ماقات می کند و 
طبق دستور او قرار می شود خود را به بازرگان نزدیک کند. 
او در انگلستان با مهندس بازرگان ماقات می کند و سپس 
برای دیدار با امام به فرانسه می رود و توسط ابراهیم یزدی این 
ماقات را انجام می دهد و در روز 12 آبان 57 همراه مهندس 
بازرگان به ای��ران برمی گ��ردد. وی در 28 آذر 57 به عنوان 
مترجم و روابط بین المللی نهضت آزادی انتخاب می شود و 
به فعالیت سیاسی می پردازد. در 17 بهمن از سوی مهندس 
بازرگان مسئول حفاظت هتل ها می شود و می تواند با کمک 
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موسم حج است و حاجيان دسته دسته عازم سفر به 
بيت اه الحرام شدند، اما معرفت نسبت به حقيقت 
حج و فلس�فه برگزاري اين عمل عبادي، موضوعي 
است كه از ديرباز مورد توجه اهل مداقه قرار داشته 
است. قرآن كريم در سوره حج، اين عمل را عبادتي 
چندبعدي و داراي فواي�د مختلف ذكر مي كند: »در 
ميان مردم ب�ا بانگ بلند، آنان را ب�ه حج دعوت كن 
تا آنان پياده و س�واره، بر اش�تران اغر، از هر س�و 
و دره دوري بياين�د و ش�اهد منافع و فوايد بس�يار 
باشند.« فهم علت و فلسفه حج ازجمله امور مهمي 
اس�ت كه حضرت ام�ام)ره( آن را وظيف�ه اي براي 
مس�لمانان مي دانس�تند: »يكى از وظاي�ف بزرگ 
مسلمانان، پى بردن به اين واقعيت است كه چرا براى 
هميشه بايد بخشى از امكانات مادى و معنوى خود 
را ب�راى برپايى آن)حج( صرف كنن�د خاصه، همه 
مس�لمانان بايد در تجديد حيات حج و بازگرداندن 
آن... ب�ه صحنه هاى زندگى ش�ان كوش�ش كنند.«

  
  حج و سر مستور

شايد بتوان حج را ازجمله عبادات با »سر مستور« عنوان 
كرد كه نمادهاي خاص و ويژه عبادي توصيه شده در آن 
تا حدودي رازگونه است. از طواف گرفته تا سعي و از رمي 
گرفته تا وقوف، آنچنان با نماد عجين هستند كه بيشتر 
آن را به يك نمايش ب��زرگ الهي براي رخ نمايي جامعه 
اسامي و تعبد فرامين الهي تبديل مي كنند. با اين وجود 
هريك از اين مراحل و به طور كلي خود حج را نمي توان 
عبادتي صرفاً دستوري تلقي نمود كه پيام هاي نهفته در 
آن قابل ادراك نباشد؛ گرچه شايد به وضوح برخي ديگر 
از عبادات نباشد. مثًا در حركات ركوع و سجده و اذكار 
نماز ماهيت خشوع برابر عظمت الهي و تسبيح و تعظيم 
پروردگار نهفته و اعترافي روزان��ه و مكرر به وحدانيت 
خدا به منظور يادآوري و تذكره اس��ت. يا فلس��فه روزه 
را به عنوان عبادتي براي پاايش جس��م و نيز يادآوري 
گرسنگي مستمندان و فقرا مي دانند. همچنين عباداتي 
چون خمس، زكات، امربه معروف و... نيز فلس��فه هاي 
قابل شرح، واضح و مبس��وطي دارند. لكن رمزآلودگي 
و نمادين بودن حج باعث شده است تا خداوند هم اين 
عمل عبادي را از حيث »ش��عائر اه« بودن مورد تأكيد 
قرار دهد. لكن در ميان اين مس��توري رگه هاي پررنگ 
معرفتي و شناختي درخصوص ماهيت حج و فلسفه آن 
قابل رديابي است كه در ادامه به بخشي از آن با تفكيك 

به دو حوزه فردي و اجتماعي پرداخته مي شود. 
  اهداف اجتماعي و فردي حج

مناسك حج را نيز بايد همچون ساير عبادات داراي بعد 
فردي و اجتماعي دانست. با توجه به اينكه فرايند اعمال 
حج با حضور دسته هاي بسيار بزرگ از اجتماعات انساني 
شكل مي گيرند و در اين مراسم شاهد اجتماع ميليون ها 
نفر از حجاج با فرهنگ ها و قوميت هاي مختلف از سراسر 
جهان هس��تيم، طبيعتاً نمي توانيم آن را عبادتي صرفاً 

شخصي و فردي قلمداد كنيم. 
نكته جالب اين است كه در اعمال عبادي همچون حج و 
نماز، جنبه فردي و تعامل مستقيم انسان- خدا هرگز به 
دليل حضور اجتماع به حاشيه نرفته است. همانطور كه 
نماز جماعت يا نماز جمعه را مي توان فريضه اي جمعي 
دانست اما در نفس و باطن اين عمل و حين اجراي آن، 
نمازگزار حق ندارد با فرد ديگري صحبت نمايد و ارتباط 
مستقيم خود را با خدا در اين عمل به حاشيه ببرد؛ در 
اعمال حج نيز بسياري از مناس��بات اجتماعي معمول 
)مثًا معاشرت با همس��ر( به محرمات تبديل مي شوند 
تا مانع از ارتباط مس��تقيم رب- مربوب نباشند. در اين 
بعد فردي، غرض نهايي اعمال حج، پاكسازي و تصفيه 
روح آدم��ي از هرگونه آلودگ��ي و گناه اس��ت. حاجي 
مهمان خداوند اس��ت و در بيت معمور او وارد مي شود 
و پروردگار نيز با توبه پذيري و آم��رزش گناهان از وي 
استقبال مي نمايد. طواف حاجي حول كعبه، نماد پيوند 

ناگسستني ميان انسان و خدا بوده و رهايي انسان از بند 
شيطان و نفس را نويد مي دهد. 

عارف واصل معاصر مرحوم ميرزاج��واد ملكي تبريزي 
همين رشد معنوي و فردي نفس و خلوص آن از ناپاكي 
را مقصود اصلي حج مي داند: »مقصود اصلي از تشريع 
حج و س��اير عبادات، تقويت بعد روحاني انس��ان است 
و تكاليف و فرايض الهي از نظ��ر خاصيت اثرگذاري در 
روح و جان انسان مختلفند. بعضي اثر تطهير و تخليه را 
دارند كه ظلمت را از فضاي روح و جان بشر دور مي كند 
و بعضي ديگر موجب تحليه و تزئين جان و وسيله جلب 
نورانيت مي گردد. و دسته ديگر، جامع هر دو اثر )تخليه 
و تحليه( هستند و حج از اين دسته سوم است. زيرا حج 
يك معجون الهي است كه جميع امراض قلوب مثل بخل 
و استكبار و تنبلي و... را كه مانع نورانيت قلب ها هستند، 

عاج مي كند.«
فيلس��وف معاص��ر مرحوم عام��ه طباطباي��ي نيز در 
اين زمينه عبوديت و بندگي را فلس��فه حج دانس��ته و 
مي نويسد: »وقتي كه سرگذشت ابراهيم، آن چنان كه 
در قرآن بيان شده را، به دقت مطالعه كنيم مي يابيم كه 
اين جريان يك دوره كاملي از س��ير عبوديت و بندگي 
خدا و به اصطاح يك س��ير و س��لوك معنوي است كه 
بنده از موطن خود تا قرب الهي را مي پيمايد و با پشت 
سر انداختن زخارف دنيا و لذائذ و آرزوهاي مادي و جاه 
و مقام و خاصي از وسوسه هاي شيطاني به مقام قرب 

الهي دست مي يابد.«
در خود قرآن نيز به زمينه تطهير و توحيدافزايي در سفر 
حج اشاره شده است: »به خاطر بياور زماني را كه محل 
خانه كعبه را براي ابراهيم آماده س��اختيم و به ابراهيم 
گفتيم كه اين خان��ه را كانون توحيد ك��ن و چيزي را 
ش��ريك من قرار مده و خانه ام را براي طواف كنندگان 
و قيام كنندگان و ركوع كنندگان و س��جده گزاران پاك 

گردان.«
  حج، ظاهر فردي و ماهيت اجتماعي

از آنجا كه در اسام، مبناي س��اخت جامعه صالحين، 
»افراد« اس��ت، لذا تربيت يك اجتماع كارآمد منطبق 
با موازين و آرمان هاي اس��امي در گرو تربيت افرادي 
ملتزم به آداب و رفتار اجتماعي است. از همين روست 
كه اسام مبناي بس��ياري از اعمال عبادي را اهداف و 

زيربناي اجتماعي قرار داده است. 
به عنوان مثال عبادتي همچون خمس و زكات، تنها در 
بستر اجتماع مفهوم مي يابد و با گسست فرد از اجتماع، 
عمًا امكان تحقق اين عبادت از آدمي سلب مي گردد. 
اين عبادت در جامعه اس��امي نوعي تأمين معيش��ت 

ضروري براي مستمندان جامعه محسوب مي شود. 
امر به مع��روف و نهي ازمنكر هم ازجمل��ه ديگر عبادات 
با اهداف اجتماعي اس��ت و طبيعتاً در راستاي زدودن 
انحرافات از فضاي جامعه اسامي و سالم سازي آن است. 
مصلحت ف��ردي و اجتماعي در اين دي��دگاه دو مقوله 
جدايي ناپذير تلقي مي ش��وند كه درواقع تكليف فردي 
هم راس��تا با مصلحت اجتماع تنظيم شده و در راستاي 

رشد و تكامل آن است. 
در عين حال در حوزه اجتماعي، طواف دس��ته جمعي 
مسلمانان دور كعبه، عاوه بر تربيت فردي و خودسازي 
به جمعيت مسلمانان نيز جهت دهي واحد و توحيدي 
مي بخش��د؛ چراكه طواف اف��راد ناهمگ��ون و با رنگ و 
قوميت ه��اي مختلف همه حول خانه خ��دا، صريحاً به 
يكرنگي و يكدس��تگي جامعه توحيدي اشاره دارد كه 
به رغم هم��ه تفاوت ها اجتماع��ي برادرانه را تش��كيل 
مي دهد كه ه��دف آن از يكس��و قدرت نماي��ي جامعه 
اسامي و نمايش عظمت آن به دشمن و از سوي ديگر 
هدف آن حل مش��كات اين اجتم��اع و همدل نمودن 
مردمان ظاهراً غيرهم فرهنگ ذيل پرچم واحد اس��ت. 
حتي همان بعد فردي حج كه پيام رهايي از قيد شيطان 
را به بندگان نويد مي دهد، خ��ود متضمن پيام هاي به 
غايت اجتماعي و سياسي اس��ت. حاجي پس از حج از 
همه منابع ظاهري قدرت و مظاهر اس��تكبار شيطاني 
بايستي دل ببرد و از مظاهر شرك و سرپرستي شيطان 
دوري گزيند؛ س��پس ب��ا درك ربوبيت و ق��درت الهي 
ش��ياطين را از عرصه مناس��بات تمدني كنار مي زند و 
قدرت جامعه اس��امي را در برابر دشمنان شيطاني به 

رخ مي كشاند. 
بنيانگذار فقيد انقاب اين پيام حج را در قالب عباراتی 
اينگونه توصيف مي نمايند: »لبيك گويان براي حق، نفي 
ش��ريك در همه مراتب كنيد و از خود كه منشأ بزرگ 
شرك است به س��وي او -جل و عا- هجرت نماييد...« 
تحصيل ابعاد ديگر حج در گرو تحصيل بعد معنوي حج 
است؛ بعد سياسي و اجتماعي حج حاصل نمي شود، مگر 

آنكه بعد معنوي و الهي آن جامه عمل بپوشد. 

بعد اجتماعي ح��ج را مي توان از تركي��ب »اقامه حج« 
نيز برداش��ت نمود. اقامه كردن حج معنايي متفاوت از 
حج گزاردن دارد و قرين اقامه و برپاداشتن يك اجتماع 
و حكومت است. درواقع صرف رفتن به حج، سبب اقامه 
حج نمي شود، بلكه اقامه آن در ابعاد سياسي و اجتماعي 
اين فريضه نهفته كه توجه ب��ه آن مي تواند عامل اقامه 

اين فريضه گردد. 
حض��رت آي��ت اه جوادي آملي ام��كان اقام��ه حج را 
به دس��ت حكومت اس��امي اينگونه بي��ان مي كنند: 
»)عموم( حاجيان حج مي گزارند، اما متصديان حكومت 
)جمهوري اسامي( وظيفه »اقامه حج« را بر عهده دارند 
و اين تغيير ح��ج گزاردن به صورت انف��رادي به حالت 
جمعي از بركات بنيانگذار انقاب اسامي و خون شهدا 

حاصل شده است.«
امام)ره( نيز ح��ج را با واژه قيام و حركت عجين ش��ده 
مي دانند: »حج بي روح و بي تحّرك و قيام، حج بي برائت، 
حج بي وحدت و حجي كه از آن هدم كفر و شرك برنيايد 

حج نيست.« 
اگر نگاه ب��ه حج، نگاهي پوي��ا و زنده باش��د و براي آن 
سيري تكاملي در نظر گرفته شود، مفهوم »اقامه حج« 
موضوعيتي بيش از پيش مي يابد و مي توان گفت اقامه 
حج درواقع در گ��رو اقامه توحيد اس��ت و اقامه توحيد 
راهي جز اقامه وايت ندارد. درواقع حج زماني مي تواند 
به كمال فلسفه خود رس��يده و اقامه گردد كه حكومت 
اسامي)به مفهوم حقيقي( بر مبناي وايت برپاشده و 
متولي حج گزاري گردد. كمااينكه در برهه پس از انقاب 
كه تا حدي متولي امور حجاج در دست حكومت وايت 
و اسام قرار گرفت رنگ و بوي حج را نيز از عبادتي صرفاً 

خشك و بي روح تا حدي به پويايي نزديك كرد. 
با نگرش اجتماع��ي به ماهيت و فلس��فه حج، مي توان 
موارد زير را به عنوان پيامدهاي اين س��فر روحاني در 

نظر گرفت:
۱- نمايش وحدت كلمه و يكپارچگي امت اسام

۲- مبارزه ب��ا نژادپرس��تي و شكس��تن انحص��ار مرز 
جغرافيايي در فرهنگ اسامي

۳- تعامل آزادانه مسلمانان و رهايي از خفقان نظام هاي 
اس��تبدادي حاكم بر كش��ورهاي اس��امي و ظرفيت 

شكل گيري جريان آزاد اطاعات
۴- عاملي مؤثر ب��راي اب��راز انزجار از ظل��م و برائت از 

مشركان و مستبدان و زمينه ساز رهايي امت اسام
  فرجام سخن

فلسفه حج را به عنوان يك تكليف مقدس ديني، صرفاً 
نمي توان در يك تحليل مورد ارزياب��ي قرار داد و همه 
ابعاد و ريشه هاي آن را برشمرد. اين فريضه الهي از ابعاد 
و جنبه هاي گس��ترده و گوناگون قابل تفس��ير است و 
هريك از اعمال عبادي درنظر گرفته شده در اين فرايند 
هم خودشان ايه هايي از مفاهيم و معاني را در بردارند 
و تفس��ير مجزايي را مي طلبند. هر جزء از آن به تنهايي 
نموداري از چند فلسفه و هدف است و اين ابعاد و ايه ها، 
دركل يك نظام معنايي گسترده را مطرح مي نمايند. هر 
نوع نگرش��ي نيز از زاويه فكري خود اين فرايند عبادي 
باش��كوه را مورد تحليل قرار مي ده��د و به عنوان مثال 
يك عارف از اين فريضه تفس��ير عرفاني، يك فيلسوف 
تفس��ير هستي شناسانه، يك متش��رع تفسير عبادي و 
اخاقي، يك جامعه ش��ناس تفس��ير جامعه شناختي و 
اجتماعي، يك سياس��تمدار تفسير سياس��ي و... از آن 
ارائه مي دهد و هريك با توج��ه به پيوندهاي علمي اين 
حقيقت عبادي، بخشي از حقايق اين فريضه ذواابعاد 

را به تصوير مي كشند. 
پديده حج را مي توان در كنار دسته بندي به ابعاد فردي 
يا با توجه به رويكردهاي فوق الذكر )عرفاني، فلس��في، 
تش��ريعي و...( از ابعاد اخاقي، فرهنگ��ي، اقتصادي و 
بين المللي نيز مورد توجه و تفسير قرار داد كه مطالعه 
و تحليل اين ابعاد فرصتي مبس��وط و يادداشتي مجزا 

مي طلبد كه در آينده بدان پرداخته خواهد شد.

از آنج�ا ك�ه در اس�ام، مبناي س�اخت 
جامع�ه صالحي�ن، »اف�راد« اس�ت، لذا 
تربيت يك اجتم�اع كارآم�د منطبق با 
موازي�ن و آرمان ه�اي اس�امي در گرو 
تربيت اف�رادي ملتزم ب�ه آداب و رفتار 
اجتماعي است. از همين روست كه اسام 
مبناي بسياري از اعمال عبادي را اهداف 
و زيربن�اي اجتماع�ي قرار داده اس�ت 

اگر نگاه به حج، نگاهي پويا و زنده باشد 
و براي آن س�يري تكاملي در نظر گرفته 
ش�ود، مفهوم »اقامه ح�ج« موضوعيتي 
بيش از پيش مي يابد و مي توان گفت اقامه 
حج درواقع در گرو اقامه توحيد اس�ت و 
اقامه توحيد راهي جز اقامه وايت ندارد. 
درواقع حج زماني مي تواند به كمال فلسفه 
خود رس�يده و اقامه گ�ردد كه حكومت 
اس�امي)به مفهوم حقيقي( ب�ر مبناي 
وايت برپاشده و متولي حج گزاري گردد

»اقامه حج« مستلزم سیاسی - اجتماعي دانستن آن است
تأملي در فلسفه حج در ابعاد فردي و اجتماعي

   دكتر حسين علي رمضاني
موجودات در نظام هستي براي حركت نياز به 
انرژي دارند. حركت به معناي جابه جا شدن 
از مكاني به مكان ديگر در بستر زمان است. 
حرك��ت پديده هاي زنده )Bio(  مس��تلزم 
بهره گيري از انرژي موجوداتي در سلس��له 
مراتب پايين تر است و اين بدان معناست كه 
انسان به عنوان سرسلس��له موجودات زنده 
در نظام زيس��تي نياز به مواد آلي، جمادي، 
نباتي و حيواني دارد و تنها تفاوت آن با ديگر 
حيوانات در آن است كه در سير تكوين مجاز 
به بهره گيري از موج��ودات پايين تر از نوع و 
جنس خود براي دريافت انرژي اس��ت، در 
حالي ك��ه حيوانات ديگ��ر مي توانند ضمن 
تعّرض به هم نوعان گاه به هم جنس خود نيز 

تعّدي كنند. 
دريافت، پمپاژ، انتشار و مصرف انرژي براي 
حيات انس��اني امري ضروري است. وظيفه 
خطير پمپاژ خون در انس��ان، قلب و انتشار 
انرژي در بين س��لول ها، بافت ه��ا و اعضا و 
جوارح با شبكه خون رس��اني و رگ هاست. 
سيس��تم خون رس��اني تحت لواي سامانه 
عصبي )Nervous System(  و در تعاملي 
منظم طبق برنامه ريزي حساب شده حضرت 
حق در اندام انساني، نقش آفريني مي كند. 
خون در ابتداي جمع ش��دن بين زن و مرد 
جهت ايجاد يك انس��ان و نطفه گذاري هم 
ْطَفَة  نقش اساسي ايفا مي كند، ثَُمّ َخلَْقَنا الُنّ
َعلََق��ًة. . . )مؤمنون/ آيه ۱۴( و خون بس��ته 
مقدمه خلق يك انس��ان در نظ��ام تكوين 
مي ش��ود. نطفه و جنين ب��راي حيات خود 
در كارخانه انسان سازي يا همان رحم مادر 
جان، اجرم بايد از طريق ناف با خون نجس 
مادر تغذيه شود و داس��تان خون همچنان 

ادامه دارد. 
اين نگاه به »خون« در نظام اندام واره موجود 
ذي حيات، تبيين، تشريح و توضيح فيزيكي، 
شيميايي و زيس��تي از آن بوده، اما غرض از 
تقرير اين نوشتار بياني از ماهيت »خون« در 

نظام تكوين از زاويه اي ديگر است. 
صدرالمتألهين بيان مي دارد كه وقتي كالبد 
انسان از ِگل خلق گرديد و نفخ روح حضرت 
حق در آن دميدن گرفت، ابليس خون را در 
رگ هاي انس��ان جاري كرده است تا گرما و 
حرارت در آن ايجاد شود. همچنان كه مرحوم 
كليني در كتاب كافي از لس��ان معصوم)ع( 
بيان داشتند: »شيطان مانند خون در بدن 
انسان ها جريان دارد«)كافی، ج ۲، ص: ۴۴۰ 
و نيز، ج ۸، ص: ۱۱۳(. با اين نگاه به ماهيت 
خون بياييد در نظام تكوين معناي جديدي 
از آن ارائه نماييم، مبني بر اينكه قواي بشري 
اعم از شهوت و غضب، وقتي بر قوه عاقله غلبه 
مي يابند، گرما و حرارت در اثر جريان سريع 
خون در رگ ها به اوج خود مي رسد و انسان 
از حوزه اعتدال خارج ش��ده و از خنكاي قوه 
عقاني دور مي شود. قواي شهواني و غضبي 
انس��ان ها گاه در كنار يكديگر قرار گرفته و 

انسان ذي ش��عور، نزديك به عالم حيوانيت 
ش��ده و به حالت جنون مي رس��د. با برتري 
اين دو قوه، قوه عادله يا عاقله از كار مي افتد 
و س��لطنت بدن را بُعد حيوان��ي در اختيار 

مي گيرد. 
خون كه جريان ش��يطان در بُع��د مادي و 
شهواني انسان اس��ت، همين كه از درون و 
كالبد بشر خارج ش��ود، طبق احكام اسام 
به عنوان يك امر نجس محسوب شده و فرد 
بايد خود را از نجاست دور كرده و به طهارت 

نزديك نمايد. 
حالتي كه در اثر تپش قلب موجب انتش��ار 
متراكم خون در ساحت بشر مي شود موجب 
گرماي بيش از اندازه در اندام و اعضا و جوارح 
درگير مي ش��ود. ب��راي نمونه انس��ان پس 
از ميل ك��ردن چيزي، جريان خ��ون براي 
كسب انرژي اعم از خواص و ويتامين حول 
سيستم گوارشي قرار گرفته و گردش خون 
از سيستم هاي مغزي به آن سمت رهسپار 
مي شود و به خاطر همين انسان پس از ميل 
غذا، احساس خس��تگي و كسالت مي كند؛ 
چراكه انرژي و خون از س��ر به سمت شكم 
جاري شد. اين امر در هنگام شهوت جنسي 
و عصبانيت نيز موضوعيت دارد. ش��هوت و 
غضب اين دنيايي كه همراه ب��ا حرارت باا 
و جنب و جوش وصف ناشدني همراه است، 
چنانچه توس��ط قوه عادله كه جمع شرع و 
عقل مي باش��د، تحديد نخورد در قيامت به 
مثابه جهّنم و در حرارتي بي نهايت از هيزمي 
تن انس��ان گنهكار قرار مي گيرد… َفاتَُّقوا 
اَر الَِّتي َوُقوُدَها الَنّاُس… )بقره/ آيه ۲۴( و  الَنّ
كافران را عذابي دردناك و بي پايان از تن آنها 
خواهد بود كه إَِنّ الَّذيَن كَفُروا بِآياتِنا َسْوَف 
لْناُهْم  نُْصليِهْم ناراً كلَّما نَِضَجْت ُجُلوُدُهْم بََدّ
ُجُلوداً َغيَرها لِيُذوُقوا الَْعذاَب إَِنّ اَه كاَن َعزيزاً 

َحكيماً)نساء/ آيه 57(.
اگر خوب به حاات بش��ر بنگري��م، متوجه 
خواهيم ش��د كه جريان خون در زمان ها و 
حاات خاصي در انسان ها بروز و ظهور دارد. 
نقطه اعتدال ق��وا در اثر خ��ورد و خوراك و 
تعادل مزاجي حاصل مي شود؛ بدين معنا كه 
در نگاه تفكيكي طبايع اربعه و تركيبي بين 
اين طبايع، هرگاه طبع دموي غلبه كند، بايد 
منتظر برتري قواي شهويه و غضبيه در فرد 
بود؛ بنابراين اساتيد فن در حوزه طب سنتي، 
بر ايجاد تعادل مزاجي بر اساس طبع فرد و 

طبايع خوردني ها توصيه مي كنند. 
عاوه براين ماهيت خون در نظام تكوين، اگر 
و چنانچه في س��بيل اه و در مسير جهاد و 
نصرت دين حق ريخته شود از حالت نجاست 
خارج شده و امري پاك فرض مي شود. خون 
ش��هيد به معناي ريخته شدن وسوسه هاي 
ش��يطاني از رگ هاي انس��ان خدايي است. 
خون در نظام تكوين چنان هويتي مي يابد 
كه حقيقت وحي به واس��طه آن مهندسي 
مي  ش��ود. براي همين است كه از سير نزول 
اجال اسام بر دامنه هستي تا به امروز، خون 
سيدالشهدا چنان مقامي پيدا مي كند كه خدا 

خونخواه و ولي َدم مي شود. 
نتيجه سخن اين اس��ت: »خون« در نظام 
تكوين كه در نگاه زيستي موجب حيات و 
حركت در موجودات مي ش��ود در دو طيف 
منفي حيواني و مثبت الهي قابل تقس��يم 
و تمييز است. خون نجس��ي كه غلبه با قوه 
ش��هويه و غضبيه بوده و خون پاكي كه در 
سير تكامل نظام تش��ريعي در نصرت دين 
خدا ريخته مي شود. برتري خون و حرارت 
در اين عالم ب��ه غلبه جهّنم بر انس��ان در 
آخرت منجر ش��ده و بر اس��اس حكمت و 
عدالت حضرت ح��ق از ُخنكي هيچ خبري 
نخواهد بود كه ايَُذوُقوَن فِيها بَْرداً َو اَشَراباً 
)نبأ/ آيه ۲۴( و چنانچه در اين عالم با رعايت 
اعتدال در ذيل عقل و ش��رع حركت نموده 
و از حدود الهي عدول نكن��د، در قيامت به 
ُخُنكاي بهش��ت نائل خواهد شد. َو َجزاُهْم 
ِكِئيَن فِيها  بِما َصَبُروا َجَنّ��ًة َو َحِري��راً * ُمَتّ
َعلَی اَلرائِِك ايََرْوَن فِيها َشْمساً َو اَزْمَهِريراً 

)انسان/ آيات -۱۲ ۱۳(. 

نقش »خون« در نظام تكوين
از خون نجس تا خون پاک و الهى

نگاه
علیرضا پدرام

   تحلیل

اگر خوب به حاات بش�ر بنگريم، 
متوج�ه خواهيم ش�د ك�ه جريان 
خون در زمان ها و ح�اات خاصي 
در انسان ها بروز و ظهور دارد. نقطه 
اعتدال قوا در اث�ر خورد و خوراک 
و تعادل مزاجي حاصل مي ش�ود؛ 
بدين معن�ا ك�ه در ن�گاه تفكيكي 
طباي�ع اربع�ه و تركيب�ي بين اين 
طبايع، هرگاه طبع دموي غلبه كند، 
بايد منتظر برتري قواي ش�هويه و 
غضبيه در فرد بود؛ بنابراين اساتيد 
فن در حوزه طب س�نتي، بر ايجاد 
تعادل مزاجي بر اساس طبع فرد و 
طبايع خوردني ها توصيه مي كنند 



تا قبل از ش��روع برنامه پنجم توسعه، ۷۰ درصد 
مدارس كشور فرسوده بود كه با اقدامات صورت 
گرفته از س��وي خيران و مردم اين ميزان به ۳۰ 
درصد كاهش ياف��ت.  هم اكنون س��رانه فضاي 
آموزشي براي دانش آموزان كش��ور، 2/5 درصد 
اما فضاي اس��تاندارد 4/8 درصد است كه نشان 
مي دهد ۳۰ درصد مدارس كشور فرسوده است. 

آمارها نش��ان مي دهد، از اين ميزان ، 12 درصد 
تخريبي و 18 درصد بايد مقاوم س��ازي شوند.  با 
اين حال استان هاي سيستان وبلوچستان، تهران، 
خراس��ان رضوي و گيان داراي بااترين ميزان 
مدارس فرس��وده در كشور هس��تند كه قدمت 

برخي از آنها به 9۰ سال نيز مي رسد. 
  نوسازي مدارس فرسوده در اكثر استان ها 
هرساله با آغاز تعطيات تابس��تاني دوباره پرونده 
مشكات مدارس در اس��تان هاي مختلف كشور 

گش��وده و مس��ئوان اعام مي كنند كه در سال 
تحصيل��ي جديد بس��ياري از مش��كات مدارس 
از جمله، اس��تاندارد نبودن وس��ايل سرمايشي و 
گرمايشي، مدارس كپري و خشت وگلي حل خواهد 
شد و دانش آموزان مي توانند با خيال راحت به سر 
كاس ها حاضر ش��وند موضوعي كه با آغاز س��ال 
جديد رنگ مي بازد.  چند روز پيش بود كه رئيس 
سازمان نوسازي مدارس با اشاره به استاندارد سازي 
وسايل سرمايشي وگرمايشي مدارس استان هاي 
مختلف كشور اعام كرد: »تا مهر ماه امسال مدارس 
خشت وگلي در تمام كشور به جز استان سيستان و 

بلوچستان جمع آوري مي شود.«
 مهراله رخشاني با اشاره به وجود 1۳۶ هزار كاس 
درس داراي سيستم گرمايشي غير ايمن در كشور 
افزود: »ب��ا جمع آوري بخاري ه��اي نفتي از مهر 
امس��ال اتفاقات خوبي در حوزه استانداردسازي 

مدارس رخ دهد.« وي با بيان اينكه در حال حاضر 
در برخي از مناطق از جمله سيستان و بلوچستان 
و مناطقي از خراسان جنوبي زيرساخت مناسب 
براي استانداردسازي اين بخاري ها فراهم نيست 
يعني گاز ندارند ادامه داد: »با اين حال در مناطقي 
كه علمك گاز تا پشت در مدرسه رفته است بايد 
تا مهر امسال همه بخاري هاي نفتي جمع آوري 
ش��ود.« اين اظهارات در حالي است كه آبان ماه 
سال گذشته وي اعام كرده بود كه با اعتباراتي 
كه ساانه به سازمان نوسازي مدارس تخصيص 
مي يابد نمي توان مدارس فرس��وده و تخريبي را 

بازسازي يا مقاوم سازي كرد. 
  سيستان و بلوچستان بااترين رتبه فرسودگي 
كمبود 8۰۰ هزار متر فضاي آموزش��ي و 12 هزار 
معلم، نبود دسترس��ي مناس��ب و سرويس هاي 
بهداشتي در بسياري از مدارس عشايري و روستايي، 

جابه جايي دانش آم��وزان با وانت ب��ار در مناطق 
روستايي و پيمودن مسافت هاي طواني و بيش از ۳ 
كيلومتر براي رسيدن به كاس درس تنها گوشه اي 
از كمبودها و مش��كات دانش آم��وزان و مدارس 
در سيس��تان و بلوچستان اس��ت.  در حال حاضر 
بيشترين آمار فرسودگي مدارس در كشور مربوط 
به سيستان و بلوچستان است.  اين مهم موجب شد 
تا چندي پيش مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس سيستان و بلوچستان با اشاره به كمبود 5 
هزار كاس درس اعام كند: »در حال حاضر ۷۰8 
مدرسه خشت وگلي در اس��تان وجود دارد كه به 
شدت نيازمند تخريب و بازسازي است.« عليرضا 
راشكي با اشاره به وجود 54۳ كاس درس كانكسي 
در سيستان و بلوچستان و تاش براي جايگزيني 
فضاهاي مناسب افزود: »در حالي كه تاش شده تا 
تعدادي از مدارس فرسوده كه هر لحظه احتمال 
فرو ريختن آنها مي رود، تخريب ونوسازي شوند با 
اين وجود موفق شديم طي سال گذشته تنها۳9۰ 
كاس درس خشتي و گلي را تخريب كرده و نياز 
اس��ت تا به مرور از نو ساخته شوند.« اين در حالي 
اس��ت كه با تمام اين اقدامات بازه��م بايد 5 هزار 
كاس درس در سيستان و بلوچستان ساخته شود.  
با اين حال به گفته رئيس سازمان نوسازي مدارس 
قرار است تا مهرماه امس��ال در تمامي استان هاي 
كشور به جز سيستان و بلوچستان مدارس خشت 

وگلي جمع آوري شود. 
  نوسازي در كنار ساخت مدارس جديد 

در حالي كه ۳۰ درصد مدارس كش��ور فرسوده 
هستند و نياز به نوسازي دارند با اين حال افزايش 
تع��داد دانش آم��وزان در اس��تان هاي مختلف 
كش��ور بيانگر اين مهم اس��ت كه نياز است تا در 
بيش��تر مناطق كش��ور مدارس جديد همراه با 

استانداردهاي روز ساخته و تجهيز شوند. 
بررسي ها نشان مي دهد در كشور 4۰ ميليون متر 
مربع نياز به فضاي آموزشي جديد داريم، كه اگر 
هزينه ساخت هر متر مربع را فقط 2 ميليون تومان 
در نظر بگيريم براي س��اخت اي��ن ميزان فضاي 
آموزشي به 8۰ هزار ميليارد تومان پول نياز داريم.  
از آنجا كه خيران بيشترين س��هم را در نوسازي 
مدارس در اس��تان هاي مختلف كش��ور )يعني 
چيزي حدود هزار ميليارد تومان( را داشته اند و 
همچنين اگر بودجه هاي سازمان نوسازي مدارس 
همانند سال هاي گذش��ته نزديك به صفر باشد، 
8۰ سال زمان مي برد تا فضاهاي آموزشي جديد 
ساخته شوند.  اين به ش��رطي است كه مدارسي 
كه اان در حال كار هس��تند، فرس��وده نشوند و 
مدارسي كه هم اكنون تخريبي هستند تا 8۰ سال 

در برابر خرابي ها مقاومت كنند. 

هر ساله با تعطيل شدن مراكز آموزشي كشور برخي از مسئوان با اشاره به 
مش�كات موجود در مدارس از جمله اس�تاندارد نبودن وسايل سرمايشي 
وگرمايش�ي، كپري، فرس�ودگي و خش�ت وگلي بودن قول هاي�ي را براي 
رفع آنه�ا همزمان با آغاز س�ال تحصيل�ي جديد مي دهن�د، موضوعي كه 
در مهرماه يا به فراموش�ي س�پرده مي ش�ود و يا وعده هاي داده شده تا حد 
ناچيزي عملي مي شود.  حاا اين بار نوبت به رئيس سازمان نوسازي مدارس 

رس�يد تا اعام كند: »تا مهرماه امس�ال تمام�ي مدارس خش�ت وگلي در 
تمام كشور به  جز استان سيستان و بلوچس�تان جمع آوري مي شود.« اين 
اظهارات در حالي اس�ت كه آمارها نش�ان مي دهد سيس�تان بلوچس�تان 
از جمله اس�تان هاي كش�ور به ش�مار مي رود ك�ه داراي بااتري�ن مدارس 
فرس�وده و غير اس�تاندارد اس�ت كه هر لحظه خط�ر دانش آم�وزان آن را 
تهديد جدي مي كن�د و به ش�دت نيازمند نوس�ازي از همه جهات اس�ت. 

همين چن�د روز 
سيداحمد هاشمي اشكا

   گزارش 2
پيش بود كه رئيس 
اجراي�ي  س�تاد 
فرمان حضرت امام )ره( اعام كرد كه اين نهاد 
تعهد ايجاد 7 هزار فرصت شغلي در لرستان را 
داشته اما با تحقق بيش از دو برابري اين تعهد 15 
هزار شغل در اين اس�تان ايجاد كرده است. 15 
هزار شغلي كه در پي اجراي 5 هزار و 128 طرح 
اقتص�ادي و يك ه�زار و 572 ط�رح زيربنايي 
همچون مسجد، مدرس�ه و جاده در لرستان به 
وجود آمد. اما كار اين ستاد به همين جا ختم نشد 
و حاا با احياي كارخانه يخچال سازي در لرستان 
توس�ط س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
ظرفيت توليد 1۰هزار يخچال و ايجاد اش�تغال 
مس�تقيم ب�راي ۳۰۰نف�ر مهيا ش�ده اس�ت. 

    
چند سالي اس��ت كه لرس��تان، به عنوان استان 
هدف ب��راي محروميت زدايي در س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( انتخاب شده است.  طي 
اين مدت اقدامات خوبي در اين اس��تان صورت 
گرفته كه اجراي 5 هزار و 128 طرح اقتصادي و 
يك هزار و 5۷2 طرح زيربنايي از جمله آنهاست.  
در همين راس��تا طي روزهاي اخير آيين احيای 
كارخانه يخچال س��ازي بوژان خرم آباد و تحقق 
تفاهمنامه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
براي سفارش س��اخت 1۰ هزار دستگاه يخچال 
در راس��تاي تأمين لوازم خانگي و اش��تغالزايي 
آس��يب ديدگان س��يل لرس��تان برگزار شد.  در 
اين مراس��م عارف نوروزي؛ معاون ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به خدمت رساني 
اين ستاد در استان هاي س��يل زده كشور گفت: 
»نخستين س��فر رياست س��تاد به استان پس از 

وقوع سيل در لرستان، چندين مسئوليت توسط 
ايشان پذيرفته شد كه اهداي 1۰ هزار بسته لوازم 
خانگي و توزيع يك هزار رأس دام سبك و انعقاد 
تفاهمنامه با بنياد مسكن براي بازسازي و ساخت 
خانه هاي س��يل زدگان از جمله اين مسئوليت ها 
بود.« وي به پوشش بيمه اي سيل زدگان توسط 
بيمه بركت هم گريزي زد و ادامه داد: »1۰۰ هزار 
واحد در لرستان تحت پوش��ش بيمه بركت قرار 
گرفت.« نوروزي با مهم خواندن بحث اش��تغال 
تصريح كرد: »متأسفانه بحث بيكاري در لرستان 
جدي اس��ت؛ پس از س��يل اخير قراردادي براي 
تزري��ق 12 ميلي��ارد و ۷۰۰ ميلي��ون تومان به 
كارخانه يخچال س��ازي بوژان منعقد كرديم تا از 
اين محصوات در بسته هاي لوازم خانگي ارسالي 

به سيل زدگان استفاده كنيم.«

وي با بيان اينك��ه از اين يخچال ه��ا در جهيزيه 
ارس��الي براي زوج ه��اي جوان مناط��ق محروم 
استفاده مي ش��ود، ادامه داد: »تاكنون نزديك به 
5 هزار بسته لوازم خانگي بين سيل زدگان توزيع 
شده است و يك هزار رأس دام سبك نيز طي سه 
روز آينده توزيع خواهد شد.« معاون ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( با تأكيد بر اينكه لرستان، 
اس��تان هدف براي محروميت زدايي در س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( است، افزود: »در 
كارخانه بوژان با تكي��ه بر توليد داخل، محصولي 

ارزان قيمت با كيفيتي مناسب عرضه مي شود.«
  حركتي جهادي براي احياي كارخانه

به جرئت مي توان احياي كارخانه يخچال سازي 
ب��وژان را يك��ي از جهادي ترين اقدامات س��تاد 
اجرايي فرم��ان امام)ره( نام ب��رد. كارخانه اي كه 

در عرض 42 روز چرخ هايش دوب��اره به حركت 
درآمده و بسياري از كارگراني كه زير بار واژه بيكار، 
كمر خم كرده بودند را بر سركار گمارده و سفره 
زندگيشان را پربار كرده است.  در همين رابطه و 
در مراس��م احياي كارخانه يخچال سازي بوژان، 
مديرعامل اين كارخانه گفت: »سال 98 با اعتماد 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، توانستيم 
با يك حركت جهادي و همت كاركنان مجموعه 

ظرف 42 روز به چرخه توليد برگرديم.«
كاظمي با اش��اره به مش��كات اين كارخانه در 
سال هاي اخير ادامه داد: »خط توليد اين كارخانه 
از سال 92 دچار ركود شد اما توانستيم، ساختار 
اساس��ي مجموعه را حفظ كني��م.« وي با بيان 
اينكه 1۳۷ نيروي جوان و تحصيل كرده را در اين 
كارخانه جذب كرديم، تصريح كرد: »اميدواريم 
ش��يفت دوم در اين كارخانه راه اندازي ش��ود تا 
1۳۷ جوان ديگر صاحب اشتغال شوند.« كاظمي 
عدم نقدينگي و س��رمايه در گردش را مش��كل 
صنعت كشور دانست و يادآور شد: »بايد به دنبال 
جذب س��رمايه از نهادهاي خدمت گذار باشيم؛ 
اميدواريم ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
چراغ اميد در اي��ن كارخانه را روش��ن نگه دارد؛ 
ما نيز به تمامي تعهداتمان نسبت به ستاد عمل 
مي كنيم.« در ادامه اين مراسم سيداميرحسين 
مدني؛ مدي��ر عامل بنياد اجتماعي احس��ان نيز 
با بي��ان اينكه حتماً از توليدات داخلي اس��تفاده 
مي كنيم تا مجموعه هاي خرد احيا شوند، گفت: 
»15۰ هزار بسته لوازم التحرير را براي لرستان در 
نظر گرفته ايم و از ابتداي شهريورماه اين بسته ها 
توزيع مي ش��ود، تمامي تأكيدات رئيس س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت ام��ام )ره( بر خريد كااي 

ايراني است.«

احياي يك كارخانه، توليد ۱۰ هزار يخچال، ايجاد ۳۰۰ شغل
ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در حركتي جهادي و در عرض 42 روز كارخانه يخچال سازي بوژان خرم آباد را به چرخه توليد بازگرداند
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 30 استان در انتظار عملی شدن وعده 
آموزش وپرورش برای حذف  مدارس خشتی وگلي

  آذربايجان شرقي: مدير جهاد كشاورزي مرند از برگزاري جشنواره 
زردآلو در اين شهرس��تان خبر داد.  منوچهر رحماني، با اشاره به اهداف 
برگزاري جشنواره زردآلو افزود: هدف از برگزاري اين جشنواره، معرفي 
محصول براي منطقه و جذب مشتريان داخلي و سرمايه گذاري در اين 
زمينه است.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان مرند تصريح كرد: زردآلو از 
توليدات مهم و اساسي و برند شهرستان مرند است و برگزاري جشنواره 
زردآلو در اين شهرستان گامي در جهت معرفي بهتر اين محصول است.  
به گفته وي كشور ايران رتبه سوم توليد زردآلو در دنيا را در اختيار دارد و 
شهرستان مرند نيز در ايران رتبه نخست توليد زردآلو را به يدك مي كشد. 
  سيستان وبلوچستان: مدير جهاد كشاورزي سراوان گفت: 155 
هكتار از زمين هاي كش��اورزي اين شهرس��تان با اعتباري افزون بر 2۰ 
ميليارد و 15۰ ميليون ريال در حال تجهيز به سيستم آبياري نوين است.  
شيرزاد كمالي افزود: ۷2۰ هكتار سيستم آبياري تحت فشار در شهرستان 
س��راوان تاكنون اجرا شده اس��ت.  وي تصريح كرد: هم اينك كشاورزان 
سراوان ۳58 هكتار از زمين هاي خود را براي اجراي سيستم آبياري نوين 

)تحت فشار و كم فشار( در سامانه جهادكشاورزي ثبت كرده اند. 
  فارس: در آييني با حضور شاعران و اديبان برجسته كشور، دو كتاب 
»بيدهاي بي مجنون« و »رعشه بر دريا« در كتابخانه هاي عمومي فارس 
رونمايي و بررسي شد.  در اين نشست كه با حضور مهدي فاطمي، معاون 
ادبيات و انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، روح اه 
منوچهري، مدي��ركل كتابخانه هاي عمومي ف��ارس، مصطفي محدثي 
خراساني شاعر نام آشناي انقاب، محمد مرادي و غامرضا كافي استادان 
ادبيات دانشگاه شيراز، اكبر صحرايي، حميد اكبرپور و جمعي ديگر از اديبان 
همراه بود، همچنين دو كتاب »بيدهاي بي مجنون« و »رعشه بر دريا« 

آخرين آثار حجت ااسام انصاري نژاد رونمايي شد. 
   قزوين: رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين گفت: از ابتداي 
فصل برداشت تاكنون افزون بر 1۳5 هزار تن گندم به صورت تضميني از 
كشاورزان استان خريداري شده است.  فاطمه خمسه افزود: با هماهنگي 
انجام شده، تاكنون بيش از 991 ميليارد ريال از مطالبات كشاورزان تا تاريخ 
12 تيرماه پرداخت شده است.  وي با بيان اينكه خريد گندم از كشاورزان 
استان قزوين در 21 مركز برنامه ريزي شده است، ادامه داد: برداشت گندم 
در شش شهرستان استان از جمله شهرستان آوج كه بيش از 95 درصد 

گندم آن ديم است در حال انجام است. 
  كرمان: شهردار كرمان از آغاز جش��نواره شهروندي تابستان كرمان 
خبر داد و گفت: برنامه هاي متنوع فرهنگ��ي و هنري به مدت ۳۰ روز در 
شهر كرمان اجرا مي شود.  سيد مهران عالم زاده افزود: با همدلي و همكاري 
همه مديران استان و شهر كرمان از جمله امام جمعه و نماينده ولي فقيه 
در استان، استاندار، معاون عمراني استاندار، مديركل اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��امي، ميراث فرهنگي، كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان، 
اداره كل ورزش و جوانان اس��تان، معاونت فرهنگي اجتماعي شهردار و 
مجري هاي خوب برنامه كه از مؤسسات مختلف فرهنگي حضور دارند و 
اين ۳۰ روز در سه دهه برنامه هاي شاد و متنوع اجرا مي كنند.  به گفته وي 
اگر بخواهيم شهري شاداب و مردمي شاد داشته باشيم، شهرداري و ديگر 

نهادهاي مربوطه بايد در حوزه فرهنگي ورود كنند.

88498441سرويس  شهرستان

مشهد نيازمند ۵0 كتابخانه عمومي        
در مشهد 5۰ كتابخانه عمومي ازم است      خراسان رضوي
تا مشكات كتابخواني به حداقل برسد. 
حجت ااس��ام علي اكبر س��بزيان مديركل نهاد كتابخانه هاي عمومي 
خراسان رضوي گفت: در استان خراسان رضوي 28 پروژه نيمه تمام داريم 
كه از 1۰ درصد تا 5۰ درصد پيشرفت داشته است و اميدواريم ان شاءاه 
نيمي از اين پروژه ها را تا پايان سال و در دهه فجر به بهره برداري برسانيم.  
وي با اشاره به مشخصات پروژه كتابخانه مركزي نيشابور افزود: زمين اين 
كتابخانه ۳۶۰۰ مترمربع و 2 هزار متر زير بنا خواهد داش��ت و ان شاءاه 
كتابخانه مركزي نيشابور مانند كتابخانه مركزي مشهد داراي 4۰ بخش 
ويژه خواهد بود به جهت اينكه شهر نيشابور از قدمت باا و جايگاه فرهنگي 
باايي در كشور و استان برخوردار است.  مديركل نهاد كتابخانه هاي عمومي 
خراسان رضوي ادامه داد: وضعيت كتابخواني در شهرستان نيشابور با توجه 
به مشاركت خوب مردم در نهمين جشنواره كتابخواني رضوي كه امسال 
در كشور با مشاركت يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفري برگزار شد، مشاركت 
بسيار خوبي بود و اين مشاركت مي تواند زمينه اي براي افتتاح هرچه زودتر 
كتابخانه مركزي نيشابور شود.  وي با اشاره به اينكه در استان بر چه اساس 
كتابخانه احداث مي شود ابراز كرد: نيازسنجي بر اساس بحث بودجه اي و 
توجه به اينكه دولت چه مقدار مي تواند منابع تخصيص دهد انجام مي شود.  
سبزيان بيان كرد: در مشهد 5۰ كتابخانه عمومي ازم است تا مشكات 
كتابخواني به حداقل برسد و ما اگر بخواهيم روي تعداد نيازمان مانور دهيم 
با مشكات اساسي روبه رو خواهيم بود.  وي گفت: با توجه به ظرفيت استان 
و آغاز فعاليت هاي جهادي در تكميل پروژه هاي نيمه تمام، در دستور كار 
نهاد كتابخانه هاي استان قرار داده شده تا كتابخانه هايي كه حداقل كلنگ 

آن زده شده است و نيمه ساخت است به اتمام برسد.

خداحافظي با كتابخانه اميرقلي اصفهان     
بعد از آتش سوزي هاي اخير در مراكز      اصفهان
تجاري كش�ور، كارگروه وي�ژه اي در 
ستاد نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور تشكيل و تخريب كتابخانه 

اميرقلي اميني اصفهان را در دستور كار قرار داد.
امير هاكويي سرپرس��ت كتابخانه هاي عمومي اصفهان با اش��اره به 
اينكه كتابخانه اميرقلي اميني با گنجينه غني از كتاب ها، مجموعه اي 
از ميراث به جا مانده ش��هر اصفهان بود، گفت: بعد از حادثه پاسكو، 
در راس��تاي حفظ جان مردم و همكاران كتابخانه، كارگروه ويژه اي با 
همت س��تاد نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي تصميم گيري در 
ارتباط با اين كتابخانه فرسوده، بر پا شد.  در نهايت با توجه به خطرهاي 
موجود بازسازي كتابخانه از دستور خارج شد و تخريب آن در اولويت 

قرار گرفت.  
وي افزود: در س��ال 1۳9۶ با مذاكرات صورت گرفته با فرماندار وقت و 
شهرداري اصفهان و با حمايت خيران نظير زنده ياد حاج محمد سامتيان 
مقرر شد كه موضوع ساختن كتابخانه جايگزين اميرقلي اميني در الويت 

قرار گيرد. 
 سرپرس��ت اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان با بيان اينكه 
شرايط تحريم هاي ظالمانه در حق مردم ايران و اوضاع اقتصادي سبب شد 
كه اعتبارات كافي براي ساخت كتابخانه جايگزين اميرقلي  اميني فراهم 
نشود، تصريح كرد: براي تحقق ساخت كتابخانه جايگزين اميرقلي اميني 
كه از طرح هاي مهم اداره كل نهاد كتابخانه هاي كشور است مي توان بر 
روي حمايت خيران استان اصفهان تكيه كرد، از سوي ديگر سازمان هايي 
كه در اين امر ياري رس��انند مي توانند طبق مصوبه دولت از يك چهارم 

ماليات معاف شوند.  
وي با اشاره به اينكه مجموعه 5۰ هزار جلدي كتابخانه اميني به كتابخانه 
مسجدالرضا رهنان منتقل شده است، بيان داش��ت: با حمايت خيران، 
كتابخانه مسجد الرحمان اليادران تجهيز شده و در يك ماه آينده در راستاي 

پاسخ گويي به نياز مردم منطقه يك شهرداري افتتاح شود.  
هاكويي تصريح كرد: شهرداري منطقه يك هنوز درباره اينكه بخشي از 
كتابخانه اميرقلي اميني در طرح توسعه خيابان قرار بگيرد اطاعاتي نداده 
است اما رايزني ها بر اين امر استوار است كه بخش هايي از اين كتابخانه در 

طرح هاي آزادسازي شهرداري منطقه يك واقع خواهد شد.
 استحصال زمين از دريا 

با دخالت محيط زيست بوشهر متوقف شد 
پرونده هاي قضايي براي استحصال هاي     بوشهر
بدون مجوز تشكيل شده و در ماه هاي 
اخير هيچ گونه استحصالي انجام نگرفته و مجوزي صادر نشده است. 
فرهاد قلي نژاد مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان بوشهر گفت: 
استحصال اراضي از دريا يكي از اقدامات مخربي است كه موجب خسارت 
فراوان به اكوسيس��تم هاي دريايي به ويژه زيس��تگاه مرجاني مي شود و 
متأسفانه در برخي از سواحل در جهت احداث و استقرار صنايع استحصال 
زمين از دريا انجام مي شود كه در استان بوشهر نيز از سال هاي پيش بخشي 

از سواحل به ويژه در عسلويه و كنگان استحصال شده است.  
وي افزود: هرگونه استحصال دريا و آسيب به اكوسيستم سواحل غير قانوني 
و استحصال هاي ضروري نيازمند اخذ مجوز و مطالعات زيست محيطي دارد 
و در ماه هاي اخير چند فقره استحصال بدون مجوز در حال انجام در سواحل 
استان متوقف و پرونده هاي قضايي براي آنها تشكيل شده است و در ماه هاي 

اخير هيچ گونه استحصالي انجام نگرفته و مجوزي صادر نشده است.
  اين مسئول تصريح كرد: استحصال زمين از دريا عاوه بر الزام به دريافت 
مجوز از سازمان محيط زيس��ت، نيازمند صدور مجوز از ساير ارگان هاي 

متولي و مسول نظير وزارت نيرو و سازمان بنادر و دريانوردي است.  
ازم به ذكر است برخي از س��واحل استان بوشهر زيستگاه آبسنگ هاي 
مرجاني و انواع گونه هاي جانوري ديگر بوده و از نظر زيس��تي ارزشمند 

است. 

وزير كشور خبرداد
 خراسان شمالي

 به كارگروه توسعه شرق و غرب كشور پيوست
وزير كشور از پيوستن خراسان شمالي      خراسان شمالی
به كار گروه توسعه شرق و غرب كشور 

كه تنها 1۰ استان در آن عضو هستند خبر داد. 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور به پيوس��تن خراسان ش��مالي به 
كارگروه توسعه شرق و غرب كشور اش��اره كرد و گفت: با تاش استاندار 
خراسان شمالي، اين استان در كارگروه توسعه شرق و غرب كشور كه تنها 1۰ 
استان در آن عضو هستند گنجانده شده كه اين مهم در توسعه زيرساخت ها، 
تجهيزات و منابع حائز اهميت اس��ت.  وي كه در خراسان شمالي حضور 
داشت، گفت: امسال با كمك شوراي عالي امنيت ملي ۳۰۰ ميليون دار 
براي ايجاد تأسيس��ات و تجهيزات به منظور كنترل مناطق مرزي كشور 
اختصاص يافت.  رحماني فضلي افزود: هر ساله 1۰۰ ميليون دار به ويژه 
براي منطقه جنوب شرق كش��ور كه از حساسيت باايي برخوردار است، 
هزينه مي شود.  اين مسئول در ادامه به وضعيت حفاظتي و امنيتي مرزهاي 
كشور اشاره كرد و افزود: امنيت كشور ما در وضعيت مطلوبي قرار دارد و با 
هماهنگي و ارتباطي با كشورهاي همسايه، مشكلي نداريم.  وزير كشور با 
بيان اينكه مناطق غربي كشور جزو امن ترين مناطق مرزي به شمار مي رود، 
تصريح كرد: با توجه به استقرار نيروها، رصد و كنترل تمامي مرز هاي غربي 
و تبادل با كشورهاي همسايه از جمله عراق و تركيه و همكاري مشتركي 
كه وجود دارد، منطقه غربي جزو امن ترين مناطق مرزي كشور محسوب 
مي شود.  رحماني فضلي همچنين با اشاره به وضعيت عبوري غير قانوني در 
مرزهاي كشور گفت: عبورهاي غيرقانوني كاماً تحت كنترل است و در هر 
زمان كه ازم باشد حتي براي بازدارندگي، طبق قوانين و مقررات حاكم بين 

دو كشور همجوار مرز، اقدامات خود را انجام مي دهيم. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

حيات تااب ها و رودخانه هاي گيان در معرض تهديد
گرما، سنبل آبي را جهنده   و كشنده تر مي كند

سنبل آبي، اين گياه بومي امريكاي جنوبي كه به سرعت در رشد، 
جذب فلزات سنگين و كاهش اكسيژن در منابع آبي شهرت دارد، 
اين روزها مهمان ناخوانده تااب ها و رودخانه هاي استان گيان شده 
است. گياهي كه با شرايط زيستي جانداران و محيط زيستي استان 
همخواني ندارد و منجر به خطر افتادن حيات بسياري از موجودات 
شده اس�ت. از همين رو كارشناسان و دوس�تداران محيط زيست 
بر ضرورت مقابله با گسترش س�نبل آبي تأكيد دارند. گياهي كه 
با افزايش روزانه دما جهنده تر و كش�نده تر از قبل ش�ده اس�ت. 

    
س��نبل يا اركيده آبي، گياهي آبزي و ش��ناور از خانواده غافيان بومي 
مناطق گرمسيري امريكاي جنوبي است كه در آب هاي شيرين زندگي 
مي كند و در خارج از زيس��تگاه خود به عنوان گياهي مهاجم شناخته 
مي شود. از همين رو با توجه به سرعت تكثير اين گياه در آب هاي شيرين 
كشورهاي مختلف كارشناسان محيط زيست سازمان ملل متحد، اين 
گياه را به عنوان مهم ترين گياه مهاج��م آبزي دنيا معرفي مي كنند كه 
تنوع زيستي بسياري از كش��ورهاي دنيا را به خطر انداخته است. اين 
گياه با برگ هاي گس��ترده، ضخيم، براق و تخم مرغي شكل 1۰ تا 2۰ 
س��انتي متري كه به اندازه يك متر در ارتفاع باا تر از س��طح آب رشد 
مي كند، داراي ريشه هاي ارغواني سياه و ساقه راست است و 8 تا 15 گل 
جذاب براي هر رهگذري به نمايش مي گذارد. همين موضوع باعث جلب 
شدن توجه مردم و گسترش آن در مناطق مختلف مي شود. اتفاقي كه 
سا ل ها پيش در استان گيان هم رخ داد و منجر به ورود سنبل آبي به 
تااب و رودخانه هاي استان از جمله تااب بين المللي انزلي، تااب عينك 
رشت و چند آب بندان ديگر گيان شد. از همين رو حيات جانداران به 
خطر افتاده است و دوستداران محيط زيستي هم خواستار اين هستند كه 

هرچه سريع تر تدابيري براي رفع اين مشكل انديشيده شود. 
  محيط زيست گيان در خطر 

همان طور كه گفته شد، سنبل آبي در محيط زيست آبي گيان به وفور 
ديده مي شود، در اين خصوص معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست 
گيان با اش��اره به خطرات گسترش س��نبل آبي مي گويد: »متأسفانه 
فرارسيدن فصل گرما و سرعت جريانات آبي، رشد و گسترش سنبل آبي 
را با سرعت بيشتري در استان همراه كرده است.« منصور سربازي با اشاره 
به اينكه براي مقابله اصولي با سنبل آبي در گيان برنامه ريزي منسجم 
بايد انجام شود، از روساي محيط زيست شهرستان ها خواست ضمن ارائه 
گزارش��ي از وضعيت اين گونه مهاجم در شهرستان خود پيشنهادات و 
راهكارهاي عملي ارائه كنند. اين مقام مسئول تأكيد مي كند: »هرگونه 
موانعي كه موجب كندشدن مبارزه با سنبل آبي در منابع استان مي شود 
بايد برداشته شود و با توجه به امكانات موجود برنامه ريزي ازم صورت 
گيرد.« وي ادامه مي دهد: »براي كاهش جمعيت اين گونه گياهي مهاجم، 
با استانداري، پدافند غيرعامل، بسيج، س��ازمان هاي مردم نهاد و ساير 
دس��تگاه هاي اجرايي براي همكاري در عمليات مبارزه هماهنگي شده 
است.« معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست گيان با اشاره به اينكه 
آگاه سازي مردم از وضعيت تهاجمي گياه و خساراتي كه متوجه تااب 
خواهد شد بسيار ضروري است و در اين خصوص مي گويد: »سنبل آبي 
گونه بيگانه است و به علت سرعت بااي تكثير و گسترش آلودگي توسعه 
اقتصادي و رفاه انسان را تهديد مي كند و با جذب زياد عناصر غذايي و نور 
در رودخانه ها به توده حجيم و متراكم تبديل و با كاهش اكسيژن و نور 
و جذب فلزات سنگين و ترشح تركيبات سمي باعث نابودي موجودات 
زنده مي شود. « البته به رغم اينكه گسترش سنبل آبي در محيط زيست 
اس��تان گيان نگران كننده عنوان مي ش��ود اما تنها خطري نيست كه 
منابع استاني را تهديد مي كند. گفته مي شود كه در كنار سنبل آبي ورود 
فاضاب 2۳۰ روستا به تااب ها به خصوص تااب انزلي به مشكلي بزرگ 
براي استان تبديل شده كه نياز اس��ت با برنامه ريزي متوليان تمام اين 

عوامل كه به نابودي محيط زيست منتهي مي شوند برطرف شوند. 

میترا شهبازي

وجود ۱۲ دارالقرآن در آموزش و پرورش زنجان
مديركل آموزش و پرورش استان زنجان از وجود 12 دارالقرآن در     زنجان

آموزش و پرورش زنجان خبر داد. 
ابراهيم رفيعي مديركل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: پس از انقاب تربيت ديني در آموزش وپرورش 
پا گرفت و تقويت شد و در آموزش وپرورش استان هم برنامه هاي ديني و قرآني خوبي اجرا مي شود.  رفيعي از 
وجود 12 دارالقرآن در آموزش و پرورش زنجان خبر داد و تأكيد كرد: در سند تحول تربيت در شش ساحت 

انجام مي شود و برنامه اجرايي سند تحول استان زنجان به وزارت آموزش وپرورش ارائه  شده است.

برخورد قضايي با تغيير كاربري اراضي كشاورزي
رئيس كل دادگستري هرمزگان از برخورد قضايي با هرگونه تغيير     هرمزگان

كاربري غيرقانوني كشاورزي خبر داد. 
علي صالحي رئيس كل دادگستري هرمزگان گفت: تغيير كاربري اراضي كشاورزي، موضوع مهمي 
است و بايد با برخورد قاطعانه جلوي اقدامات غيرقانوني فرصت طلبان گرفته شود.  وی اظهار داشت: 
دستگاه قضايي در جهت حفظ عرصه هاي طبيعي و اراضي كش��اورزي به عنوان سرمايه هاي نظام و 

تحويل آن به نسل هاي آينده به صورت شبانه روزي آماده همكاري با دستگاه هاي متولي است.



در حالي ك�ه اقتصاد كش�ور در رك�ود تورمي به 
س�ر مي برد و بنگاه ها در برخي اس�تان ها حتي 
با 70 درصد ظرفي�ت توليد غير فعال هس�تند، 
تنه�ا كاري ك�ه دولت در ح�ال انجام آن اس�ت 
اعطاي كد ش�غلي به تم�ام افرادي اس�ت كه در 
سن اش�تغال هس�تند. هر چند كه اين موضوع 
هم قرار بود بعد از انتخابات دولت يعني دو سال 
پيش با راه اندازي سامانه اش�تغال محقق شود. 
به نظر مي رسد كه دولت به جاي بهبود فضاي كسب 
و كار كه در س��ال جاري باز هم افت چهار پله اي را 
نش��ان داده، ترجيح مي دهد تا با كارهاي شكلي و 
تكراري بيشتر خود را سرگرم واژه اشتغال كند تا به 
دنبال رفع موانع كار و اش��تغال و كم كردن بيكاري 
باش��د!   معاون وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي با 
اشاره به اينكه سامانه اش��تغال ايرانيان تا پايان تير 
امسال رونمايي مي شود، گفت: در اين سامانه هدف 
اين است كه همه افراِد در سن اشتغال و كار كشور 
داراي يك كد شغلي باشند.  درباره آمار اشتغال اما 
و اگرهاي بسياري وجود دارد و دليل اصلي آن عدم 
ثبت آمارهاي اشتغال است. آمار اشتغال غير رسمي 
يكي از مواردي اس��ت كه به طور دقيق مش��خص 
نيست. بسياري از كارشناس��ان بازار كار معتقدند 
معيارهاي سنجش اشتغال به گونه اي است كه حتي 
بس��ياري بيكاران هم در آمارها، ش��اغل محسوب 
مي شوند و راه حلي كه طي يكي، دو سال اخير براي 
اين موضوع مطرح شده اين است كه به هر نفر يك 

كد اشتغال اختصاص يابد. 
دستكم در اين سامانه كه وعده آن را به كرات داده اند 
آمار متقاضايان كار ) جمعيت فعال ( شكل واقعي پيدا 
خواهد كرد و ديگر نمي توان افراد را به راحتي از آمار 

اشتغال خارج كرد. 

البته سابقه راه اندازي اين س��امانه يعني راه اندازي 
سامانه اش��تغال ايرانيان و صدور شناسنامه شغلي 
به غير از وعده هاي انتخاباتي دس��تكم به بهمن ماه 
96 باز مي گردد. وقتي كه علي ربيعي، وزير سابق كار 
در گفت وگو با رسانه ملي اعام كرد كه در آن سال 
دولت براي هر ايراني يك شناسنامه شغلي تخصيص 
خواهد داد.  علي ربيعي يكبار ديگر نيز در مرداد ماه 
97 در نشست چارچوب براي تقس��يم كار ملي در 
اجراي سياس��ت توليد و اش��تغال كه ب��ا همكاري 
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ) يونيدو( برگزار 
شد، از راه اندازي سامانه اشتغال ايرانيان خبر داد. هر 
چند آنجا نيز هدف از راه اندازي اين سامانه را وجود 
حدود 6 تا 7ميليون نفر در بازار غير رسمي اعام كرد 
كه با كمك مركز آمار قصد داريم براي آنها شناسنامه 
كار صادر كنيم و از سوي ديگر افرادي كه چند شغل 

دارند شناسايي و ماليات از آنها اخذ شود. 
از همين رو خبرگزاري تسنيم در اين باره نوشت:  اين 
موضوع نشان مي دهد باز هم مانند گذشته وعده هاي 
دولت براي ايجاد شغل و كاهش نرخ بيكاري وابسته 
به طرح هاي تكراري است. با وجود اينكه دولت وعده 
ايجاد يك ميليون و 33 هزار شغل در سال 97 را داده 
بود، اما گزارش هاي رسمي از تحقق نصف اين وعده و 

فاصله 570 هزار شغل با تعهد ايجاد شده دارد. 
گفته مي شود با ثبت شدن اشتغال مي توان تحليل 
دقيق تري از مشكات و مسائل بخش هاي مختلف 
به دست آورد و در طراحي سناريوي توسعه اشتغال 

مبتني بر شرايط اثرگذار بود. 
عيس��ي منصوري، معاون وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي با اش��اره به اينكه سامانه اشتغال ايرانيان 
تا پايان تير امس��ال رونمايي مي شود، گفت: در اين 
سامانه هدف اين است كه همه افراِد در سن اشتغال 

و كار كشور داراي يك كد ش��غلي باشند؛ كسي كه 
خارج از جمعيت فعال است مشخص باشد و آنكه در 
درون جمعيت فعال است شاغل يا بيكار و اگر شاغل 
است چه رشته اي و اگر تخصص، تجربه و مهارت دارد 
در چه رشته اي كه به صورت دقيق كدبندي شده و 
مشخص باشد و اين ابزاري براي سياستگذاري دقيق 

اشتغال است. 
  آمارهای بهتر و اثر گذار تر 

يك كارشناس بازار كار دهه شصتي ها را ركورددار 
بيكاري دانست و گفت: نتايج سامانه جامع اشتغال 
مي تواند در اختيار سازمان ها و دستگاه هاي خصوصي 
و دولتي قرار گيرد و در تصميم گيري هاي مربوط به 
بيمه بي��كاري و بنگاه هاي اقتصادي ب��ه كار گرفته 
شود.  عليرضا حيدري در گفت وگو با ايسنا، درباره 
مزاياي راه اندازي س��امانه جامع اش��تغال ايرانيان 
اظهار كرد: قبًا طرح هايي نظير اين مثل س��امانه 
جامع بازار كار به اجرا درآم��ده بود كه با دفاتر بيمه 
بيكاري و كاريابي ها در ارتباط بودند، ولي سامانه اي 
به شكل مركزي و الكترونيكي كه تمام اطاعات در 
آن متمركز شود را نداش��تيم.  وي ادامه داد: به طور 
حتم وجود چنين سامانه اي به شناسايي بيكاران و 
شاغان بازار كار كمك مي كند و اطاعات به دست 
آمده كمك بسيار بزرگي به سازمان ها و دستگاه ها 
و حتي دولت براي تصميم گيري هاي كان خواهد 
بود.  حيدري با بيان اينكه دهه شصتي ها ركورددار 
بيكاري هس��تند، گفت: مي توانستيم خيلي زودتر 
چنين س��امانه اي را براي رصد بيكاران و ش��اغان 

ايجاد كنيم. 
  آمارهاي متناقض در حوزه اشتغال 

به اين ترتيب بايد اميدوار بود كه اين مركز دستكم 
براي تصميم هاي درس��ت در حوزه اشتغال هر چه 

سريع تر راه اندازي شود. 
به عنوان مثال آمارهاي مركز آمار از اش��تغال براي 
بهار نش��ان مي دهد كه ك��ه نرخ بيكاري در س��ال 
گذشته از كانال ۱۲درصد خارج نشد و بهار امسال 
نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 3/۱ درصد 

كاهش به رقم 8/۱0 درصد رسيده است. 
اين روند نزولي اشتغال در حاليست كه سال گذشته 
شاهد اتفاقات مهمي در اقتصاد كشور بوديم. يكي 
از مهم ترين آنها افزايش ن��رخ ارز بود كه به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم بر روند زندگي افراد جامعه 

تأثير گذاشت. 
به عاوه گزارش مركز آمار از س��هم اشتغال ناقص 
نشان مي دهد كه ۱0 درصد جمعيت شاغل داراي 
اش��تغال ناقص بوده اند، اين شاخص در بين مردان 
بيش��تر از زنان و در نقاط روس��تايي بيشتر از نقاط 
شهري بوده است. اش��تغال ناقص بر اساس تعاريف 
مركز آمار به افرادي تلقي مي شود در هفته كمتر از 

44 ساعت كار مي كنند. 
بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در بهار 98، 
تعداد اشتغال ناقص در اين فصل حدود ۲ ميليون و 

436 هزار و 6۱5 نفر است. 
  رش�د منفي 10 درصدي در صنعت همراه با 

افزايش سهم اشتغال  
همچنين بررسي اشتغال بخش هاي عمده فعاليت 
اقتصادي نشان مي دهد كه بخش خدمات با 49/6 
درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با 
3۱/5 و كشاورزي با ۱8/9 درصد قرار دارد. سهم 
شاغان بخش كشاورزي در بهار ۱398 نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 0/۲ درصد و بخش صنعت 
0/3 درصد افزايش داشته اس��ت. در حالي كه از 
س��هم ش��اغان بخش خدمات 5 درصد كاسته 

شده است. 
 اين آمار در حاليس��ت كه گفته مي شود نرخ رشد 
صنعت در سال گذشته نزديك به منفي ۱0 درصد 
بوده و معلوم نيس��ت با نرخ رش��د منفي ۱0 درصد 
در صنعت چگونه با افزايش س��هم شاغان در آمار 
مواجه شده است؛ مگر آنكه آمار شاغان با تركيب 
نامأنوسي در ساير بخش ها به شدت كاهش يافته و 
در نتيجه سهم درصدي شاغان بخش صنعت و نه 

تعداد شاغان در آن افزايش يافته باشد. 
احسان س��لطاني، كارش��ناس اقصادي در اين باره 
معتقد است: مركز آمار ايران در حالي مدعي كاهش 
نرخ بيكاري طي يكسال گذشته شده كه از نيمه دوم 
سال گذشته شمار كارگران اخراجي افزايش يافت. 
موج اخراج كارگران و تعطيلي كارگاه هاي توليدي 
در سه ماه نخست امسال ش��دت بيشتري گرفت و 
رس��انه هاي دولتي در ايران از اخراج دسته جمعي 
كارگران در پروژه هاي نفت و گاز و واحد توليدي خبر 
دادند. او در كانال شخصي خود نوشته است: بر پايه 
گزارش مركز آمار جمعيت فعال اقتصادي ايران در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل با نيم درصد كاهش 

به 6/40 درصد تنزل كرده است. 
با اين حال مركز آمار مدعي افزايش 3۲۱ هزار نفري 
ش��اغان در اين دوره زماني شده اس��ت. اين مركز 
شمار شاغان در بهار امس��ال را ۲4 ميليون و 38۲ 

هزار تن اعام كرد. 

پس از حمات اخي�ر به نفتكش ه�ا در آب هاي 
اط�راف تنگ�ه هرم�ز به عن�وان كليدي تري�ن 
گ�ذرگاه نفت�ي دني�ا، ش�اهد تقوي�ت موض�ع 
واش�نگتن در جنگ تجاري با چيني ها بوده ايم. 
در نيمه دوم س��ال ۲0۱8 مي��ادي، تعرفه امريكا 
روي كااهاي چيني باعث كاهش قابل توجه ميزان 
صادرات چين به اياات متحده شد. ميشل هسويه، 
تحليلگر مؤسسه اف اي آر در دويچه بانك مي گويد: 
پس از نخستين اعمال تعرفه در سپتامبر سال ۲0۱8 
ميادي، واردات نفت چين از امريكا تقريباً متوقف 
شد، چراكه چيني ها تصميم گرفته اند كسري نفت 

مورد نياز را از عربستان سعودي خريداري كنند. 
با افزاي��ش تنش ها ميان ايران و اي��اات متحده در 
تنگه هرمز اين امكان وجود دارد كه بار ديگر شاهد 
از سرگيري صدور نفت تگزاس به سرزمين اژدهاي 

زرد باشيم. 
اگرچه مس��ير انتقال نفت از اياات متحده تا چين 
طواني تر در مقايسه با منطقه خليج فارس در قلب 
خاورميانه اس��ت، اما نفتكش هاي بارگيري شده از 
پايانه هاي امريكا به مقصد چين به عنوان بزرگ ترين 
واردكننده نفت دنيا از هيچ ك��دام از مناطق داراي 

ريسك جنگي عبور نمي كنند. 
اداره اطاعات انرژي اياات متحده در گزارش اخير 
خود اعام ك��رده اگر دومينوي ح��وادث كنوني به 
بسته شدن تنگه هرمز منجر ش��ود، شاهد افزايش 
شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني خواهيم بود. 
تنگه هرمز ميان ايران و عمان قرار دارد و روزانه ۲۱ 
ميليون بشكه نفت برابر با ۲۱ درصد نفت دنيا از آن 
عبور مي كند. اين عدد يك س��وم نفت منتقل شده 

توسط نفتكش ها در آبراه هاي بين المللي است. 
افزاي��ش چش��مگير هزينه ه��اي انتق��ال و بيمه 
محموله هاي نفت از منطقه خليج فارس در هفته هاي 
اخير با افزايش ريسك ژئوپلتيك همبستگي دارد. 

در ش��رايط كنوني، انتقال نفت تگزاس در مقايسه 

با نفت خليج ف��ارس تا ديوارهاي چي��ن، ارزان تر و 
كم ريس��ك تر خواهد بود. پاايش��گران چيني در 
ش��رايط كنوني به نفت امريكا به عنوان يك گزينه 

جذاب مي نگرند.  
يكي از موانع افزايش سهم صادركنندگان تگزاسي 
در اين بازار، خريد بلندمدت نفت پاايش��گاه هاي 
چين از طريق قراردادهاي بلندمدت با آرامكو است. 
خريد اي��ن محموله ها از تنش هاي سياس��ي اخير 
تهران و واشنگتن و نوسانات قيمت طاي سياه در 

خليج فارس تأثير نگرفته است. 
به هر ح��ال، تع��دادي از پاايش��گاه هاي كوچك 
غيردولتي در چين وجود دارند كه به قوري معروفند. 

آنها فاقد قراردادهاي بلندمدت دولتي هستند. 
آرتور برمان، از مشاوران زمين شناس كه داراي سابقه 
فعاليت در اكتش��اف و توليد نفت اس��ت، مي گويد: 
قوري هاي چيني بر خاف نام آنها از دامنه فعاليت 

گسترده اي برخوردارند. 

گزارش منتشر ش��ده توس��ط مركز سياست هاي 
انرژي دانش��گاه كلمبيا نش��ان مي دهد كه حدود 
يك سوم ظرفيت پاايشگاهي چين در اختيار اين 
پاايش��گاه هاي كوچك اس��ت. اين واحدها را بايد 
گذرگاهي براي ورود كابوي هاي تگزاسي كارآفرين 

و ريسك پذير به بازار نفت چين دانست. 
در نيمه نخست س��ال ۲0۱8 ميادي، شاهد رشد 
صادرات نفت امريكا به اين پاايشگاه هاي كوچك 
بوديم. اين واحدها براس��اس قيم��ت نقطه اي و نه 
قرارداده��اي بلندمدت، خ��وراك خ��ود را تأمين 
مي كنند. با وجود رشد پرش��تاب توليد نفت ارزان 
امريكا )كه بخش اعظم آن به نفت شيل سبك تعلق 
دارد(، پاايش��گاه هاي چيني فاقد توانايي پاايش 
اين خوراك هستند، اما پاايش��گاه هاي كوچك از 

اين بازيگران جديد استقبال كرده اند. 
برمان مي گويد: اين قوري ها انعطاف پذير به دنبال 
خريد خ��وراك مورد ني��از خود ب��ا كمترين هزينه 

هستند. 
وي افزود: ش��ركت هاي بيمه گر به ش��دت در برابر 
نوسانات ريسك محتاط هس��تند. آنها حتي پس از 
پايان يافتن يك بحران نيز تا مدت ها حاضر به كاهش 

هزينه هاي بيمه اي خود نيستند. 
اگرچه اين شرايط خبري بد براي بازار جهاني نفت 
است، اما گانگس��ترهاي فرصت طلب مورد حمايت 
كاخ سفيد مي توانند براي تصاحب سهم بازار بيشتر 

در بازار چين از اين ابزار استفاده كنند. 
افزايش هزينه هاي كش��تيراني از مبدأ خليج فارس 
يك مزيت كوتاه مدت براي رقبا محسوب مي شود، 
اما براي تثبيت حضور بايد رقابتي تر، انعطاف پذيرتر 
و كاراتر باشد.  كاخ سفيد به عنوان بزرگترين حامي 
نفت شيل به خوبي مي داند كه با ممنوعيت احتمالي 
خريد نفت امريكا از س��وي پكن در ص��ورت تداوم 
جنگ  تجاري كنوني، قوري هاي چيني نمي توانند 

از اين محموله ها بهره ببرند. 
در هفته گذشته، نشست گروه ۲0 در اوزاكاي ژاپن 
برگزار شد و رؤس��اي جمهور اياات متحده و  چين 
تواف��ق كردند ت��ا گفت وگوهاي تجاري خ��ود را از 
س��ر بگيرند. بدين ترتيب صادركنندگان امريكايي 
مي توانند بار ديگر براي ورود به ب��ازار اژدهاي زرد 
تاش كنند. ايالت هاي نفت��ي از حاميان ترامپ در 
انتخابات س��ال ۲0۱6 ميادي بوده ان��د. در دوره 
رياس��ت جمهوري وي نيز ش��اهد گام هاي بلندي 
در مسير استقال انرژي و پيش��ي گرفتن توليد از 
مصرف نفت خام اي��اات متحده بوده اي��م. ركورد 
توليد نف��ت در تاريخ امريكا نيز به زودي شكس��ته 
خواهد ش��د. ترامپ از همه كارت ه��اي بازي براي 
تأمين منافع ش��ركت هاي امريكاي��ي بهره خواهد 
برد. راهبردي كه براي بس��ياري از كشورهاي دنيا 
پيامدهاي فاجعه آميزي به دنبال خواهد داشت. بازي 

بزرگ غول ها از مدت ها پيش آغاز شده است. 
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دولت به جاي شغل به همه شناسنامه شغلي مي دهد! 

نفت يانكي ها در راه چين!

آيا با راه اندازي سامانه اشتغال ايرانيان آمارهاي متناقض در حوزه اشتغال اصاح خواهد شد ؟ 

يكی از ثمرات تنش آفرينی  امريكايی ها در خليج فارس مشخص شد

مهران ابراهیمیان
  گزارش  یک

 راهكار جديد فروش نفت ايران
 اين هفته عملياتي مي شود

»تهاتر نفت در برابر اجرا« يا »تهاتر نفت در برابر سرمايه گذاري« 
راهكار جديدي است كه مجوز آن در قالب قانون بودجه سال ۹۸ 
صادر شده و نخستين قرارداد در اين زمينه به منظور احداث نيروگاه 
جديد ري در جنوب ش�هر تهران در هفته پيِش رو امضا مي شود. 
به گزارش تسنيم، ارديبهشت ماه سال جاري بود كه مسعود كرباسيان، 
مديرعامل ش��ركت ملي نفت ايران در گفت وگو با تس��نيم در تشريح 
راهكار جديد ايران براي فروش نفت، عن��وان كرد كه مي توان به جاي 
پول نقد، فروش نفت به شركت ها )شركت هاي سرمايه گذار در پروژه ها 

يا فروشنده كاا به ايران( انجام شود. 
اين راهكار، ابزاري است كه در قانون بودجه سال جاري ديده شده؛ در بند 
ي تبصره يك قانون بودجه آمده: »به دولت اجازه داده مي شود پس از 
گردش خزانه و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي تا مبلغ 400هزار 
ميليارد ريال از خال��ص بدهي هاي قطعي خود به اش��خاص حقيقي، 
حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 
۱397 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون را از محل تحويل 
نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي 
تسويه كند. بر اين  اساس، نخستين قرارداد نفت در برابر اجرا، در هفته 
پيِش رو به امضا مي رس��د. اين قرارداد مربوط به نوس��ازي نيروگاه ري 
است كه ارزش كلي آن 500 ميليون يورو تعيين شده و قرار است به ازاي 
سرمايه گذاري يك شركت ايراني در اجراي اين پروژه، به ميزان اصل و 
سود اين س��رمايه گذاري، نفت خام در اختيار اين شركت داخلي قرار 
گيرد.  محسن طرزطلب، مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي 
در اين خصوص گفت: 3 هزار مگاوات نيروگاه فرسوده در كشور داريم 
كه به دنبال آن هستيم بتوانيم رفته رفته با احداث واحدهاي جديد، اين 

نيروگاه هاي فرسوده را از مدار خارج كنيم. 
وي افزود: طرحي به منظور نوسازي نيروگاه ري با تأمين مالي از سوي 
ژاپن در دستور كار قرار گرفت، اما به دليل مشكاتي كه ناشي از تحريم ها 
در خصوص تأمين مالي خارجي ايجاد ش��د، تصمي��م گرفتيم راهكار 

جديدي را با استفاده از ظرفيت هاي قانون بودجه اجرايي كنيم. 
اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: در تبصره يك بند ي قانون بودجه 
س��ال جاري امكان تهاتر نفت با اجرا براي تسويه پول پيمانكار با دادن 
نفت به آن ديده ش��ده كه هفته آينده قراردادي به منظور تأمين مالي 

نوسازي نيروگاه ري به صورت تهاتر نفت در برابر اجرا امضا مي شود. 
وي ادامه داد: مبلغ قراردادي كه هفته آينده به منظور نوسازي نيروگاه 
ري امضا مي شود، 500 ميليون يورو است؛ اينكه تمام اين مبلغ با دادن 
نفت قرار است تأمين ش��ود يا راهكار ديگري نيز كنار تهاتر نفت براي 
تأمين مالي در نظر گرفته مي شود، هنوز به طور دقيق مشخص نيست و 

تا زمان امضاي قرارداد مشخص مي شود. 

 رد پاي بانك مركزي 
در نقدينگي ۱۹۰۰ ميلياردي

يك اقتصاددان افزايش نرخ ارز، دستپاچگي نهادهاي سياستگذار 
و بان�ك مرك�زي، پيش ف�روش س�كه و مصاحبه هايي ك�ه باعث 
هيجان بازار شد را به عنوان عوامل رش�د نقدينگي در سال اخير 
و رس�يدن آن به مرز هزار و ۹00 هزار ميليارد تومان ارزيابي كرد. 
به گزارش ايس��نا، مطابق آماري كه بانك مركزي از وضعيت دارايي ها 
و بدهي هاي سيستم بانكي در پايان س��ال گذشته منتشر كرد، حجم 
نقدينگي در سال ۱397 با رش��د ۱/۲3 درصدي نسبت به پايان سال 

۱396 به هزار و 88۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
از مجموع نقدينگي بيش از ۲85 هزار ميليارد تومان پول و حدود هزار 
و 597 هزار ميليارد تومان شبه پول )عمدتاً سپرده هاي بانكي( است. 
همچنين نقدينگي در س��ال ۱396، حدود هزار و 5۲9 هزار ميليارد 
تومان بود كه رش��د 353 هزار ميليارد توماني را در س��ال گذشته به 

همراه داشته است. 
درباره جزئيات فرايند رشد روز افزون نقدينگي در اقتصاد كشور، افشين 
خاني، كارش��ناس مس��ائل اقتصادي در گفت وگو با ايسنا، با مشخص 
كردن مقطع زماني بين س��ال هاي ۱377 ت��ا ۱393 به عنوان يكي از 
اصلي ترين دوره هاي جهش حجم نقدينگي اظهار كرد: در اين مقطع 
۱6ساله حجم نقدينگي رشد 4 هزار و ۱00 درصدي را تجربه مي كنيم 
كه در آن نقدينگي از ۲/۱6 هزار ميلي��ارد تومان به 684 هزار ميليارد 

تومان مي رسد. 
اين اقتصاددان مقطع زماني ۱394 تا ۱396 را هم به عنوان يك مقطع 
ديگر مورد بررس��ي قرار داد و گفت كه در اين بازه زماني روند رش��د 
نقدينگي كند مي شود، اما معنادار مي شود. به اين معنا كه از مرداد ماه 
۱395 تا مرداد ماه ۱396 نزديك به6۱ درصد رشد نقدينگي را تجربه 

مي كنيم كه به هزار و 366 هزار ميليارد تومان مي رسد. 
خاني با بيان اينكه تركيب هزار و 366 هزار ميليارد تومان نقدينگي به وجود 
آمده در سال ۱396 معنادار است، ادامه داد: از اين ميزان حدود هزار و ۲00 
هزار ميليارد تومان شبه پول و ۱66 هزار ميليارد تومان هم پول و ديگر اجزاي 
آن اس��ت.  او همچنين اضافه كرد: در پايان س��ال ۱396 حجم نقدينگي با 
افزايشي ۲00 هزار ميليارد توماني به هزار و 530 هزار ميليارد تومان مي رسد 

كه از پايان مردادماه تا آخر سال حدود ۱۲ درصد رشد را تجربه مي كند. 

 اروپا به دنبال 
ايجاد ليست خاكستري پولشويي 

اتحادي�ه اروپ�ا در ت�اش اس�ت اصاحاتي اساس�ي در ليس�ت 
س�ياه پولش�ويي ايج�اد كن�د ك�ه ب�ه عربس�تان اج�ازه دهد 
از ليس�ت س�ياه ب�ه ليس�ت جدي�د خاكس�تري منتقل ش�ود. 
به گزارش رويترز، يك س��ند محرمانه اتحاديه اروپا نشان مي دهد اين 
اتحاديه در تاش اس��ت اصاحاتي اساس��ي در ليست كشورهايي كه 
ريسك بااي پولشويي دارند ايجاد كند تا به عربس��تان اجازه دهد از 

ليست سياه به ليست جديد خاكستري منتقل شود. 
يك مقام اتحاديه اروپا گفت كه عربستان سعودي در ماه فوريه به ليست 
سياه ۲3 كشوري اضافه شد كه به علت كنترل اندك در مورد تأمين مالي 
تروريسم و پولشويي، ريسك باايي را متوجه اتحاديه اروپا مي كند، اما پس 
از فشار سعودي ها، اين ليست مورد انتقاد دولت هاي اروپايي قرار گرفت.  
دولت هاي اروپايي به رهبري انگليس و فرانس��ه، از ترس تأثيرات منفي 
اقتصادي قرار دادن عربس��تان در اين ليست اعام كردند كه كميسيون 
اجرايي اروپا هيچ فرصتي به رياض و س��اير دولت هاي اين ليست براي 
رفع نگراني ها نداده اند.  حاا كميسيونر مسئول اين ليست، ورا جوروا، از 
جمهوري چك، به هيئت تصميم گيري مراجعه كرده است و طرحي براي 
اصاح فرايند قرار دادن كشورها در ليست سياه را ارائه كرده است؛ طرحي 

كه در عمل يك ليست جديد خاكستري را به وجود خواهد آورد. 
طبق اين طرح جديد، به جاي اينكه كشورهاي با ريسك باا مستقيماً 
به ليست سياه وارد شوند، ابتدا به ليس��تي وارد خواهند شد كه از آنها 
خواسته مي شود به صورت مرحله به مرحله با تعيين ضرب ااجل هايي، 
قوانين و اقدامات خود را اصاح كنند.  به اين ترتيب در آستانه ميزباني 
عربستان براي اجاس گروه جي ۲0 در سال ۲0۲0، تنش هاي سياسي 

بين اين كشور و اتحاديه اروپا كاهش خواهد يافت.

 درآمدهاي نجومي بادآورده
 مشمول ماليات مي شود

 درآمدهاي نجوم�ي بادآورده براس�اس ايحه مالي�ات بر درآمد 
فعاليت ه�اي اخت�ال زا مش�مول پرداخ�ت ماليات مي ش�وند. 
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با خانه ملت، 
با اش��اره به مطرح بودن طرح ماليات بر عايدي سرمايه در كميسيون 
اقتصادي گفت: مقرر شده وزارت امور اقتصادي و دارايي نقطه نظرات 
تكميلي خود را درباره اين طرح به نمايندگان ارائه دهد، اما بحث ديگر 
موضوع ماليات بر عملكرد و ماليات مستقيم است كه در اين راستا قرار 
ش��ده كه در اين حوزه تجديد نظر صورت گرفته و برخي از معافيت ها 

اصاح شود. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه شايد در برهه اي از تاريخ اعمال 
برخي از معافيت ها ض��روري بود، افزود: در حال حاض��ر برخي از اين 
معافيت ها ضرورت خود را از دست داده كه بايد اصاح شود، اما در برخي 
ديگر از بخش ها بايد قانوني همانند ماليات بر عوايد سرمايه يا ماليات بر 
فعاليت هاي اختال زا وضع شود، بنابراين وزارت امور اقتصادي و دارايي 

از دو طرف پايه هاي مالياتي را اصاح و افزايش مي دهد. 
وي با اشاره به اينكه در بحث ماليات تأكيد بنده اين است كه از ورود به 
مصاديق خودداري كنم، ادامه داد: ورود به مصاديق آثار خوبي در اقتصاد 
ندارد، چراكه ممكن است وزارت اقتصاد پيشنهادي را مطرح كند كه در 
دولت و مجلس تغيير كند كه بر اين اساس از زمان پيشنهاد تا تصويب 
يك دوره زماني طول مي كش��د، لذا دليلي ندارد در اي��ن دوره زماني 
اختال يا نااطميناني در اقتصاد كش��ور ايجاد شود، اما آنچه كه مسلم 

است عزم و اراده جدي براي سامان دادن بحث ماليات وجود دارد. 
دژپسند با بيان اينكه ماليات بر عملكرد از گذشته اخذ مي شده است، 
تأكيد كرد: قانون به ما اجازه داده اس��ت كه پنج تا ۱0 سال به گذشته 
رجوع كرده و پرونده ها را نيز بررسي كنيم كه بر اين اساس همكاران ما 
ماليات بر سكه را بر اساس قانون دريافت كرده و با استناد تكاليف قانوني 

ماليات اخذ مي كنند و نمي توانند بدون قانون ماليات اخذ كنند. 
وي افزود: يكي از مواردي كه در قانون اساس��ي ذكر و تصريح شده كه 
وضع و معافي��ت آن بايد با مصوبه مجلس انجام ش��ود موضوع ماليات 
اس��ت، يعني اگر وزارت اقتصاد بخواهد ماليات وضع كرده يا معافيت 
ايجاد كند بايد بر مبناي قانون باشد و در اين زمينه دولت هيچ اختيار 

خاصي ندارد. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم، درباره شكايت برخي افرادي كه سكه 
پيش خريد كرده اند به ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه چرا بايد پس 
از دو س��ال ماليات پرداخت كنند، در حالي كه در قرارداد اخذ ماليات 
ذكر نشده است، ادامه داد: ديوان عدالت اداري مي تواند بررسي خود را 
درباره ماليات بر سكه انجام دهد، چراكه بخشي از مجراي قانوني است 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در برابر قانون تسليم است، اما آنچه 
در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي دهد براس��اس 

تكاليف قانوني است. 
وي با بيان اينكه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در حال تدوين ايحه 
ماليات بردرآم��د فعاليت هاي اختال زا اس��ت، تصريح ك��رد: منظور 
از فعاليت هاي اختال زا اين اس��ت كه در برهه اي از زمان بخش��ي از 
نقدينگي براي خريد كاايي كوچ و تقاضاي مصنوعي ايجاد مي كند و 
بازار آن كاا نيز دچار اختال مي شود كه اين موضوع طبيعي نيست و 
درآمدهاي بادآورده ايجاد مي كند، لذا اين درآمدها نيز مشمول ماليات 

مي شود. 

 مسدودسازي ساانه
 ۱3 هزار چاه آب غيرمجاز

گف�ت:  اي�ران  آب  مناب�ع  مديري�ت  ش�ركت  مديرعام�ل 
بع�د از س�ال ۹3 و ب�ا آغ�از اج�راي ط�رح تعادل بخش�ي 
چاه ه�اي  مسدودس�ازي  تع�داد  آب،  زيرزمين�ي  مناب�ع 
غيرمج�از س�اانه ب�ه 13 ت�ا 14 ه�زار حلق�ه رس�يده اس�ت. 
به گ��زارش فارس، محمدحاج رس��ولي ها در خص��وص نحوه برخورد 
مجموعه وزارت نيرو با چاه هاي غير مجاز اظهار داشت: حدود 470 هزار 
حلقه چاه مجاز و حدود 3۲0 هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور داريم. 

وي افزود: يكي از مهم ترين مسائل مديريت منابع آب كشور، مديريت 
برداش��ت از منابع زيرزميني اس��ت ك��ه در اين خصوص ني��ز يكي از 

مهم ترين اقدامات، برخورد با برداشت هاي غيرمجاز است. 
حاج رسولي ها با بيان اينكه »تا قبل از دولت يازدهم ساانه ۲ هزار و 800 
تا 3 هزار و ۲00 چاه غيرمجاز مسدود مي شد«، گفت: بعد از سال 93 و با 
آغاز اجراي طرح تعادل بخشي منابع زيرزميني آب، تعداد مسدودسازي 

چاه هاي غيرمجاز به ساانه ۱3 هزار تا ۱4 هزار حلقه رسيده است. 
وي ادامه داد: درست است كه نسبت به تعداد چاه هاي غيرمجاز، ساانه 
۱3 تا ۱4 هزار حلقه مسدود كردن، رقم چندان بزرگي نباشد، اما ما در 

مسئله مسدودسازي چاه ها، با موضوع مهم معيشت مواجهيم. 
مديرعامل ش��ركت مديريت منابع آب ايران با بيان اينكه »نمي توان 
مواجه با موضوع مهم معيشت را تنها از جانب وزارت نيرو انتظار داشت«، 
گفت: اگرچه ما تاش مي كنيم تمامي الزامات را در نظر بگيريم، اما براي 
پرداختن به مسئله معيشت، بايد تمامي سازمان ها و نهادهاي دولتي و 

مردمي دست به دست هم دهند و تعاملي مستمر داشته باشيم. 

بسياري از هواپيماهاي فّعال

 

 بايد از رده خارج شوند
و  راه  وزارت  گف�ت:  مجل�س  عم�ران  كميس�يون  عض�و 
شهرس�ازي باي�د اق�دام ب�ه خري�د هواپيماه�اي دس�ت 
دوم ب�ا عم�ر زي�ر پن�ج س�ال كن�د، البت�ه خري�د هواپيماهاي 
روس�ي به دليل ب�روز برخي مش�كات در دس�تور كار نيس�ت. 
س��يدهادي بهادري، عضو كميس��يون عمران مجلس در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشاره به فرسودگي ناوگان حمل و نقل هوايي كشور گفت: 
بر اساس بررس��ي هاي انجام ش��ده، ميانگين عمر ناوگان حمل و نقل 
هوايي حدود ۲4 سال است، از اين رو فرسودگي هواپيماهاي ايراني يك 
موضوع نگران كننده بوده كه بايد اين مشكل هر چه سريع تر رفع شود. 
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اس��امي با بيان اينكه قدمت 
و فرسودگي هواپيماهاي كش��ور يكي از چالش هاي بزرگ حمل و نقل 
هوايي است، ادامه داد: در شرايط كنوني بسياري از هواپيماهاي فعال 
در ايراين ها بايد از رده خارج شوند، اما به علت كمبود هواپيما، مجبور 

به استفاده از تمام ظرفيت ها هستيم. 
وي افزود: قطعاً باي��د از تمام راه ه��اي ممكن براي نوس��ازي ناوگان 
حمل و نقل هوايي اس��تفاده كرد، زيرا عمر اس��تاندارد ب��راي ناوگان 

هواپيمايي كشور حدود ۱5 سال است. 
بهادري بر لزوم خريد و واردات هواپيماي جديد براي نوسازي ناوگان 
حمل و نقل هوايي تأكيد كرد و گفت: در ش��رايط كنوني امكان خريد 
هواپيماهاي نو به دليل تحريم ها از كشورهاي اروپايي وجود ندارد، از اين 

رو اولويت اصلي خريد هواپيماهاي دست دوم از اين كشورها است. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي بايد 
اقدام به خريد هواپيماهاي دس��ت دوم با عمر زير پنج سال كند، البته 
خريد هواپيماهاي روسي به دليل بروز برخي مشكات در دستور كار 

نيست و اولويت اصلي خريد هواپيما از كشورهاي اروپايي است. 
عضو كميس��يون عمران مجلس گفت: بر خاف اظهار نظر مسئوان 
س��ازمان هواپيمايي درباره نبود نگراني نس��بت به ب��اا بودن عمر 
هواپيماه��اي ايراني، اين مس��ئله نگران كنن��ده ب��وده و وزارت راه 
 و شهرس��ازي باي��د برنامه ري��زي خاصي را ب��راي نوس��ازي ناوگان 

صورت دهد.

وحید حاجی پور
  گزارش  2
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ام�روز صبح که 
دنيا حيدري
    گزارش

روزنامه منتشر 
می شود، تکلیف 
صعود یا ح�ذف والیبالیس�ت های ایران هم 
مشخص شده است. چون بازی دو و نیم بامداد 
اس�ت و امکان انتش�ار آن خبر برای روزنامه 
نیس�ت، پس صعود ما یا در خواب نیمه ش�ب 
اتفاق می افتد یا باید خواب صعود را ببینیم!؟

وقتي بامداد پنج شنبه خبر شکست برزیل مقابل 
لهستان پخش شد، می ش��د تصور کرد که تيم 
جوان لهس��تان ای��ران را هم به چالش بکش��د. 
س��تاره های برزیل برابر لهستان غافلگير شدند. 
اتفاق مش��ابهی که بامداد جمعه برای شاگردان 
کواکوویچ ه��م رخ داد تا برخ��اف دیدارهای 
قبلی و برتری در ست نخست، بازی را به حریف 
واگذار و جواز حض��ورش در نيمه نهایی را صادر 
کنند، آن هم در حالی که قبل از شروع این مرحله 
از رقابت های لي��گ ملت های واليبال، س��ایت 
فدراس��يون جهانی واليبال در گزارشي ایران را 
یکی از مدعيان اصلي و تش��نه قهرمانی خوانده 
بود. تيمی که اصلی ترین ش��انس و مدعی گروه 
B بود، اما کار خود را با شکس��ت برابر لهس��تان 
آغاز کرد و سرنوشتش به برزیلي گره خورد که در 

مرحله مقدماتي طعم اولين شکست را به ایران 
چشانده بود.

   قبول شکست و افتخار به صعود
سرمربی تيم ملی واليبال ایران که در صحبت با 
سایت جهانی گفته بود ما برای مبارزه به شيکاگو 
آمده ای��م و حاضریم با هر حریف��ی بازی کنيم، 
بعد از قبول شکست برابر لهستان که کار صعود 
را پيچيده ک��رد، گفت: »مقاب��ل تيمی مغلوب 
ش��دیم که بهتر از ما عمل کرد و به اندازه  کافی 

قدرتمند بود.«
ویتال هينن، سرمربی تيم ملی واليبال لهستان 
اما بعد از کسب پيروزی برابر ایران که جواز صعود 
این تيم به نيمه نهایی را صادر کرد، اظهار داشت: 
»در ست نخس��ت بازی با ایران عملکرد خوبی 
در دفاع نداشتيم. بهترین س��اح ما دفاع است 
و اگر دفاع نکنيم نمی توانيم به پيروزی برسيم، 
اما با وجود آنکه بعد از پنج س��ت بازی کردن با 
برزیل به شدت خسته بودیم، نشان دادیم که چه 

توانایی داریم.«
  امضای موفقیت قبل از طلوع آفتاب؟!

امروز صبح که چش��م باز می کنيم، نتيجه بازی 
ایران - برزیل و تکليف دومين تيم صعود کننده 
از گروه B  مشخص شده است. گروهی که بازی 

نهایی آن بين دو تيمی برگزار می شود که آخرین 
رویارویی آنها به هفته دوم ليگ ملت های 2019 
در ژاپن برمی گردد که ایران در یک بازی نزدیک 
3 بر 2 نتيجه را به حریف پرس��تاره خود واگذار 
کرد. تنها تغيير دو تيم از آن بازی اضافه ش��دن 
برونو رزنده، پاس��ور خاق برزیل به ترکيب این 
تيم است. تيمی که شاید بامداد امروز و پيش از 
طلوع آفتاب جواز حضور شاگردان کواکوویچ در 

نيمه نهایی را امضا کرده باشد.
  عذرخواهی در کار نبود

کواکوویچ در حالی بعد از شکست مقابل لهستان 
یاران��ش را برای آخرین نبرد آم��اده می کند که 
شرایط خوبی را در امریکا تجربه نکرد. شاگردان 
او به محض ورود به خاک این کشور چهار ساعت 
مورد بازجوی��ی و بی احترامی ق��رار گرفتند تا با 
روحيه ای نه چندان مناسب این رقابت ها را آغاز 
کنند. اتفاقی که گفته می شود فدراسيون جهانی 
بابت آن از تيم ملی واليبال ایران و فدراس��يون 
واليبال عذرخواهی کرده است! اما قبل از آخرین 
بازی ایران در مرحله نهایی مش��خص ش��د که 
عذرخواهی در کار نبوده و آنچه در این خصوص 
منتشر شده چيزی جز اشتباه ترجمه نبوده است. 
مسئله  به نامه ای برمی گردد که فدراسيون جهانی 

واليبال اخيراً ب��رای عذرخواهی از فدراس��يون 
واليب��ال ایران به خاط��ر رفتار مأم��وران مرزی 
پليس امری��کا در فرودگاه ش��يکاگو با بازیکنان 
ایرانی منتشر کرد. نامه ای که البته طبق ادعای 
فدراسيون جهانی واليبال با واقعيت فاصله دارد، 
چراکه فدراسيون جهانی واليبال در یک سایت 
انگليسی زبان در توضيح نامه مذکور گفته است: 
»FIVB تأیيد می کند که آری گراسا، نامه ای را 
به رئيس فدراسيون واليبال ایران نوشته و در آن 
به خاطر اتفاقاتی که در فرودگاه شيکاگو با وجود 
تاش هایی که FIVB برای عدم بروز مش��کل 
برای تيم مل��ی ایران انجام داده ب��ود، افتاد ابراز 

تأسف کرده است، نه عذرخواهي یا شرمساري!
  بازی روانی

پرواضح بود ميزبانی از ایران در امریکا بی دردسر 
نخواهد ب��ود، به طوری که افشاردوس��ت، دبير 
پيشين فدراس��يون واليبال تأکيد دارد که همه 
این مسائل از داستان پليس ش��يکاگو گرفته تا 
ماجرای کوبي��اک، همه و همه تنه��ا برای تأثير 
منفی گذاشتن روی انگيزه و روحيه ملی پوشان 
ایران بود، چراکه با توجه به پيشرفت قابل توجه 
واليبال کش��ورمان، رفتن روی سکو دیگر برای 

ایران دور از دسترس نيست.
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سرنوشت خارجي هاي استقال  در 2 فصل اخیر
چهستارهباشندچهمعمولي،رفتنياند!

دیر می آیند و زود می روند، چه با گل هایشان هواداران را از روي سکوها 
بلند کرده باش��ند و چه با نمایش ضعيف ش��ان روي اعصاب هواداران 
باشند؛ این سرنوشت بازیکنان خارجي استقال در دو فصل اخير است. 
بازیکناني که چه ستاره بودند و چه بازیکن معمولي، تنها نيم فصل مهمان 
آبی ها بوده اند و هر کدام به دایلي از ليس��ت اس��تقال خارج شده اند. 
پاتوسي آخرین خارجي استقال است که تنها پس از یک نيم فصل، آخر 
هفته گذشته از استقال جدا شد و به امارات رفت تا آمار هر خارجي یک 

نيم فصل استقالی ها دست نخورده باقي بماند! 
حاا در شرایطي شيخ دیاباته، مهاجم اهل مالي هفته گذشته استقالي 
شد که هواداران استقال نگرانند این مهاجم هم در صورتي که موتور 
گلزني اش با لباس آبي روشن شود مانند تيام و پاتوسي تنها یک نيم فصل 

مهمان استقالی ها باشد.
  ستاره هایی که قدرشان را ندانستند

شش بازیکن خارجي در دو فصل اخير به استقال آمده اند که تنها تيام 
و پاتوسي کارنامه درخشاني داشته اند. مامه تيام در نيم فصل دوم ليگ 
هفدهم در روزهایي که استقال از ضعف گلزني رنج می برد، به استقال 
آمد. مهاجم س��ابق یوونتوس که در همان ابت��داي حضورش در جمع 
آبي پوشان نشان داد که یک مهاجم شش��دانگ است. او در شش بازي 
استقال در ليگ برتر چهار گل و در شش بازي ليگ قهرمانان هفت گل 
به ثمر رساند تا با آمار 11 گل در 12 بازي، آماری فوق العاده ثبت کند. 
البته ادامه همکاري تيام و استقال براي ليگ نوزدهم ميسر نشد و این 
بازیکن به دليل آنچه کمبود منابع مالي از سوي مسئوان استقال عنوان 

شد از ایران رفت و راهي عجمان امارات شد.
آیاندا پاتوسي، مهاجمي از آفریقاي جنوبي نيز دیگر خارجي استقال است که 
مانند تيام با وجود یک نيم فصل درخشان از جمع آبی ها جدا شد. این بازیکن 
که در ميانه نيم فصل گذشته به اس��تقال آمد و در 17 بازي که با پيراهن 
استقال در ليگ برتر و ليگ قهرمانان به ميدان رفت؛ چهار گل زد و پنج پاس 
گل داد تا به خوبي خأ یک هافبک هجومي و طراح را در ميانه زمين استقال 
پر کند. البته پاتوسي هم به رغم عملکرد درخشانش هفته گذشته از استقال 
جدا شد و گفته می شود به بن یاس امارات می رود تا دوباره شاگرد شفر شود. 
درباره پاتوسي هم مسئوان استقال مشکات مالي را بهانه کرده اند و در 
تازه ترین موضع گيری دیروز فتحي، مدیرعامل استقال عنوان کرده که پول 

تمدید قرارداد پاتوسي را براي طلب پروپيچ پرداخت کرده اند.
  بی کیفیت هایی که زود رفتني شدند

البته همه خارجی های استقال در دو فصل گذشته مانند تيام و پاتوسي 
فوق العاده نبودند. هر چقدر هواداران اس��تقال از رفتن این دو بازیکن 
نگرانند، اما در مقابل از جدایي دیگر خارجی هایش��ان خوش��حال هم 
شده اند. الحاجي گرو و نيومایر که در آغاز فصل پيش با پيشنهاد شفر به 
استقال آمدند، به نيم فصل نرسيده آن قدر نااميدکننده ظاهر شدند که 
خيلي زود عذرشان خواسته شد. گرو که به عنوان مهاجم و جایگزین تيام 
به استقال آمده بود در نيم فصل حضورش در خط حمله آبي پوشان تنها 
یک گل، آن هم از روي نقطه پنالتي در جام حذفي به ثمر رساند. نيومایر 
هافبک آلماني هم که بيشتر نيمکت نشين بود، بدون اینکه جاني به خط 

هافبک استقال بدهد از تهران رفت. 
گادوین منشا و اسماعيل گونزالس ملقب به ایسما دیگر بازیکنان خارجي 
اس��تقال بودند که نيم فصل دوم فصل گذشته به اس��تقال آمدند. دو 
بازیکني که آنها نيز مانند نيومایر و گرو ضعيف ظاهر شدند تا پس از تنها 
یک نيم فصل به در خروجي باشگاه هدایت شوند. ایسما در اولين بازی اش 
براي استقال تنها 52 ثانيه پس از ورودش به زمين، اولين گلش را زده 
بود، اما در ادامه موتور گلزني اش خاموش شد و تنها سه گل در 17 بازي 
براي استقال به ثمر رساند. گادوین منشا، مهاجم نيجریه ای هم پس از 
کنار گذاشته شدن از پرسپوليس، در حالي در نيم فصل دوم ليگ هجدهم 
پيراهن استقال را به تن کرد که در 16 بازي تنها یک گل به ثمر رساند تا او 

هم مانند ایسما در فصل جدید جایي در استقال نداشته باشند.
  مدیریت هزینه حلقه مفقوده استقال

بررسي نحوه جدایي بازیکنان خارجي استقال در دو فصل اخير نشان 
می دهد که آبی ها در حالي پول را بهانه جدایي بازیکنان باکيفيتی مانند 
تيام و پاتوسي کرده اند که همزمان براي فسخ قرارداد با بازیکنان بی کيفيت 
خارجی شان مبالغ ميلياردي پرداخته اند، مانند الحاجی گرو و مارکوس 
نيومایر که تنها براي یک نيم فصل هر کدام 225 هزار دار و مجموعاً 450 
هزار دار، معادل 5 و نيم ميليارد تومان برای فسخ قرارداد از استقال پول 
گرفته اند. چنين رویکردي نشان می دهد که مدیران استقال مدیریت 
هزینه نمی دانند و چه بسا با توجه به هزینه ای که براي آوردن خارجی های 
بی کيفيتي مانند گرو، ایسما، نيومایر و منشا کرده اند، می توانستند تيام و 
پاتوسي را در استقال نگه دارند. مسئله ای که عاوه بر باا بردن کيفيت 

تيمي آبی ها، از حيف وميل بيت المال هم جلوگيري می کرد.

شکست برابر لهستان جوان و پرانگیزه تعبیر رؤیای والیبال ایران براي صعود به نیمه نهایی را سخت کرد
صعودبهنیمهنهاییدرخواببامدادی!

شیوا نوروزی

ایرانقهرمانکشتيفرنگيجوانانآسیاشد
رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسيا روزهای 18 و 19 تيرماه 
در شهر چونبوری تایلند برگزار شد که در پایان تيم ایران با هفت مدال 
طای بهرام معروف خانی در وزن 67 کيلوگرم، محمدرضا رستمی در 
72، محمد ناقوسی 77، حسين فروزنده 82، حسن فروزنده 87، حامد 
عبدولی 97 و علی اکبر یوسفی در 130 کيلوگرم، یک مدال نقره سعيد 
ارجمندی در وزن 63 کيلوگرم و یک مدال برنز مياد رضانژاد در وزن 60 
کيلوگرم و با کسب 218 امتياز با اقتدار قهرمان شد. تيم های قزاقستان و 

هند هم به ترتيب با 146 و 145 امتياز دوم و سوم شدند.

تیراندازانجوانایرانراهيآلمانشدند
ملی پوشان تيراندازی کشورمان به منظور حضور در رقابت های جام جهانی 
جوانان پنج ش��نبه20 تيرماه تهران را به مقصد آلمان ت��رک کردند. این 
مسابقات با حضور 678 تيرانداز از 55 کشور جهان از دیروز آغاز و تا 29 تيرماه 
ادامه دارد. تيم ملی کشورمان با سه تيرانداز در دو رشته تفنگ و تپانچه در 
این رقابت ها حضور دارد. اميرسياوش ذوالفقاریان و آرمينا صادقيان در رشته 
تفنگ و عرفان صلواتی در رشته تپانچه همراه با زائر رضایی به عنوان مربی 

ترکيب تيم ملی تيراندازی ایران را تشکيل می دهند.

جودوکارانناشنوابهخطشدند
کادر فنی تيم ملی جودوی ناشنوایان از هشت ورزشکار برای حضور در 
سومين اردوی انتخابی جهت حضور در نهمين دوره بازی های آسيایی، 
دعوت کرد. جودوکاران دعوت ش��ده تمرینات خود را از صبح امروز در 
کمپ تيم های ملی فدراسيون آغاز کردند و تا 31 تيرماه ادامه خواهند 
داد. سومين مرحله اردوی تيم ملی جودوی ناشنوایان در دو نوبت صبح 
و عصر در سالن رزمی فدراسيون و سالن پردیس گمرک برگزار می شود. 
نهمين دوره بازی های آسيایی 2019 ناشنوایان از 10 الی 21 آبان ماه در 

هنگ کنگ برگزار خواهد شد.

امیريخادمحضرتمعصومه)س(
آخرین خبري که از وحيد اميري، ملی پوش فوتبال کش��ورمان به گوش 
رسيد خبري کامًا متفاوت بود با آنچه تصور می ش��د. حضور اميري در 
حرم حضرت معصومه)س( در روزهایي که بازار نقل و انتقاات داغ است و 
او هم بعد از بازگشت از ترکيه با داشتن پيشنهاد از تيم های مطرحي چون 
پرسپوليس، سپاهان و تراکتور یکي از چهره های خبرساز این بازار است، 
بسيار جالب توجه بود. اميري چهارشنبه شب پيش با حضور در حرم کریمه 
اهل بيت، خادم افتخاری آستان مقدس حرم حضرت معصومه)س( شد. 
پيش از این هم از او چنين رفتارهایي را سراغ داشتيم که حکایت از عاقه 
وافرش به خاندان عصمت و طهارت دارد. رفتارهایي که انتظار می رود از تمام 

ملي پوشان و چهره های بنام ورزش کشور هر روز بيشتر از قبل دیده شود.

مانی سعیدی

نگاهسطحيبهخشونتدرورزش
شبکه2 سيما چهارشنبه هفته گذشته در حالي در برنامه ای به بررسي 
خشونت در ورزش پرداخت که نکته قابل تأمل و عجيب، حضور ليدرهاي 
نه چندان خوشنام استقال و پرسپوليس در این برنامه به عنوان مهمان 
بود. در حالي از ليدرها به عنوان یکي از ریش��ه های اصلي جنجال های 
ورزشگاه ها یاد می شود که حضور آنها در رسانه ملي از جمله تصميماتي 
است که جاي هيچ توجيهي را باقي نمی گذارد و نمی توان از آن دفاع کرد، 
به خصوص که در ماه های اخير مسئوان وزارت ورزش و نيروي انتظامي 
به دنبال دور کردن این افراد از استادیوم ها بوده اند. با وجود ميدان دادن 
رسانه ملي به ليدرها؛ وزارت ورزش، کانون های هواداري باشگاه ها را که 
سرمنشأ خيلي از نابسامانی های فرهنگي در جریان رقابت های ليگ برتر 
بودند، منحل کرده و با کمک نيروي انتظامي ورود ليدرها به استادیوم ها 
ممنوع شده است. در چنين شرایطي به نظر می رسد رسانه ملي به جاي 
پرداختن ریشه ای و دعوت از جامعه شناسان و همچنين مدیران سالم 
فوتبال، با دعوت از ليدرها که از عوامل ناامني اس��تادیوم ها هستند به 
جاي راهکار دادن، به افرادي که سابقه نه چندان خوبي دارند، تریبون 
داده است. مس��ئله ای که  نمی تواند در راستاي سياست فرهنگ سازی 
صداوسيما تعریف شود و به نظر می رسد که دست اندرکاران برنامه مذکور 
با یک نگاه سطحي به خشونت در ورزش و حضور ليدرهایي که وجهه 
خوبي در جامعه فوتبال ندارند، اراده ای براي نگاه ریشه ای به مشکات 
فرهنگي و خشونت آميز ورزش��گاه های فوتبال ندارند. این در شرایطي 
است که رسانه ملي به عنوان مرجع اطاع رس��انی می تواند با دعوت از 
متوليان ورزش با واکاوي رفتار پرخاشگرانه تماشاگران در استادیوم ها، 
در کنار باشگاه ها و فدراسيون فوتبال در راستاي فرهنگ سازی در جهت 

کاهش رفتار پرخطر هواداران در جریان مسابقات حرکت کند.

سعید احمديان

سهرابمراديغایببزرگقهرمانيجهان
قهرمان وزنه برداري       چهره
المپي��ک و جهان 
به احتمال زی��اد فرصت حضور در مس��ابقات 
قهرماني 2019 جهان را از دست مي دهد. سهراب 
مرادي عصر چهارشنبه در جریان تمرینات تيم 

ملي دوباره از ناحيه کتف دچار آسيب دیدگی شد. 
این اتفاق در حالی رخ داد که قرار بود مرادی تا 
بهبود کتف خود تمرینات فيزیوتراپی انجام دهد. 
با انتقال مرادي به بيمارس��تان  دکتر اصانی، 
پزش��ک معالج این وزنه بردار با انجام بيهوشی، 
 MRI  دررفتگی شانه را جا انداخت، اما جواب
پارگي رباط کت��ف مرادي را تأیيد ک��رد. داوود 
باقري، نایب رئيس فدراسيون وزنه برداری اعام 
کرد  سهراب مرادی اگر با همين شرایط در ایران 
باشد به مسابقات جهانی نمی رسد و در صورت 
اعزام به آلمان این شانس را دارد که در مسابقات 
جهانی وزنه بزند. نکته جالب توجه در خصوص 
مصدوميت مرادي اینکه به گفته مربی تيم ملی 
وزنه برداری کادر فنی مجوز تمرین کردن به او 
نداده بود و زمانی این اتفاق افتاد که تمرین تمام 
ش��ده بود و مرادي برای انجام تمرینات 
بدنس��ازی در س��الن حضور داش��ت. 
علی اکب��ر خورش��يدی فر می گوی��د: 
»سهراب مرادی زیر نظر پزشک بود و کادر 
فنی هم با پزشک هماهنگ بود. اصًا مجوزی 
برای تمرین به این وزنه بردار نداده بودیم. زمانی 
هم که م��رادی مصدوم ش��د بافاصل��ه او را به 
بيمارستان منتقل کردیم که من و علی هاشمی 

همراه او بودیم.«

انتخاباتکشتیتحتهرشرایطيبرگزارمیشود
برگزاري انتخابات  ریاست فدراسيون       بازتاب
کشتي از جمله چالش های اساسي وزارت ورزش 
اس��ت. انتخاباتي که بعد از گذش��ت هشت ماه از 
کناره گيری رئيس قبلي فدراس��يون قرار اس��ت 
چهارش��نبه 26 تيرماه برگزار ش��ود. عدم تأیيد 
صاحيت سه چهره نامدار کشتي براي شرکت در 
انتخابات، این روزها بزرگ ترین مسئله پيش روی 
کشتی است. مسئله ای  که عدم شفافيت آن از سوي 
مراجع ذی صاح باعث موضع گيری اهالي کشتي 
ش��ده و حتي می تواند به رغم تأکيد سرپرس��ت 

فدراس��يون بر برگزاري به موقع انتخابات ریاست 
فدراسيون تأثير بگذارد و تاریخ انتخابات را جابه جا 
کند. با این حال بهروز نعمتي می گوید: »با توجه به 
اینکه ق��ول داده ای��م روز چهارش��نبه 26 تيرماه 
انتخابات فدراسيون را داشته باشيم، کارهای اجرایی 
را در این باره انجام داده ایم و نمایندگان نيز معرفی 
شده اند. هنوز تأیيد صاحيت سه نفر نيامده است. 
آنچه مس��لم اس��ت، انتخابات برگزار می ش��ود و 
اميدواریم تکليف این سه نفر نيز مشخص شود. آنها 
حق زیادی بر گردن کش��تی دارن��د و اميدواریم 

تکليف شان روشن شود.«

کاپ جام جهانی 2019 بسکتبال 
اشرف رامين
      بسکتبال

در ایران رونمایی شد. رقابت های 
جام جهانی چين شهریورماه آغاز 
می شود و فدراسيون جهانی بسکتبال تصميم دارد در این دوره 
پيش از شروع بازی ها، کاپ قهرمانی را به کشورهای صعود کرده 
ببرد تا عاقه مندان به بسکتبال این جام ارزشمند را از نزدیک 
ببينند. طب��ق برنامه فيبا، کاپ طایی روز پنج ش��نبه مهمان 
تهران ب��ود و به معرض نمایش گذاش��ته ش��د. ای��ن کاپ که 
ویژگی های منحصربه فردی دارد ابتدا به ميدان آزادی و پس از 
آن هم به موزه ورزش رف��ت. حضور در برج مي��اد و مجتمع 
ایران مال از دیگر برنامه های در نظر گرفته ش��ده فدراس��يون 
بسکتبال بود. رونمایی در تاار بسکتبال آزادی در حضور تيم 
ملی مردان و زنان، در حالی حسن ختم حضور کاپ جام جهانی 
در کش��ورمان بود که برخی ناهماهنگی ها و همچنين گرمای 
سالن کامًا مش��هود بود. رامين طباطبایی، رئيس فدراسيون 
بسکتبال حضور کاپ جام جهانی در ایران را راهی برای جذب 
اسپانسرهای بيشتر خواند و گفت: »ورود کاپ جهانی بسکتبال 
به ایران، اتفاق خجسته ای است. نخس��تين بار جام جهانی با 

حضور 32 کش��ور برگزار می ش��ود و فيبا تصميم گرفت برای 
تبليغات این جام جهانی در بيش��تر کشور های شرکت کننده 
حضور یابد. این کاپ در کنار نماد های کشور های شرکت کننده 
تصویربرداری می ش��ود و ه��دف جذب عاقه مندان بيش��تر، 
اسپانسر ها و توسعه بسکتبال است. ش��عار فدراسيون جهانی 
امسال »توپ در مدرسه و حمایت از کودکان سرطانی« است.«  
کالور، نماینده فدراس��يون جهانی بس��کتبال نيز با اش��اره به 
ویژگی های کاپ جام 2019 عنوان کرد: »این کاپ ارزش��مند  
هفت کيلو و نيم وزن دارد. بيش از  90 درصد آن طاست و 60 
س��انتی متر  ارتف��اع دارد و در ن��وع خود یک��ی از بزرگ ترین 
رونوشت های جهانی است که در راستای تبليغات بيشتر برای 
گرایش جوانان به بس��کتبال به صورت یک تور جهانی آن را به 
کشورهای مختلف جهان  همچون آلمان، آرژانتين، صربستان 
بردیم و مورد بازدید قرار دادیم. قرار است بعد از ایران به اردن 
برده  ش��ود و به چين نيز خواهيم برد. روی این کاپ اس��امی 
قهرمانان بزرگ بسکتبال درج شده اس��ت.«  رونمایی از تمبر 
یادبود جام جهانی و اهدای توپ با امضای ملی پوشان به کودکان 

سرطانی از دیگر برنامه های مراسم بود.

رونماییازکاپطایی
جامجهانیدرایران

چراغیکهویلموتس
برایتیمهایپایهروشنکرد

برگزاری جلسه مربيان تيم های پایه با سرمربی جدید تيم ملی خبری 
اميدوار کننده برای فوتبال ایران بود. با اینکه در س��ال های گذشته به 
دایل مختلف خبری از تعامل با تيم های پایه نبود، اما به نظر می رسد 
مارک ویلموتس اهميت توجه به رده های سنی و سرمایه گذاری روی 

آنها را به خوبی درک کرده است. 
پرورش نيروهای مستعد، آن هم از سنين کم یکی از حلقه های مفقوده 
فوتبال ما به شمار می رود. در این سال ها هر مربی و هر مدیری که روی 
کار آمده فقط به نتيجه و اینکه چطور منتقدانش را راضی نگه دارد، فکر 
کرده اس��ت. همين طرز فکر هم باعث ش��ده که هميشه نگرانی تغيير 
نسل، بازنشستگی بازیکنان قدیمی یا حتی مصدوميت نفرات کليدی را 
داشته باشيم. تنها برنامه ای  که آقایان در این سال ها برای پرورش نسل 
جوان داشتند، بحث نظارت سرمربی تيم ملی بزرگساان روی تيم های 
پایه بود. برنامه ای  که در هش��ت س��ال حضور کی روش و حتی مربيان 
پيش از او نيز کسی اهميتی به آن نداد. افت فوتبال ملی، کاهش تعداد 
لژیونرها و نداشتن جایگزین برای ستاره های گذشته را باید ثمره همين 
بی توجهی های مخرب دانس��ت. با اینکه فرصت های زیادی را از دست 
داده ایم، اما حاا که کادر فنی تيم ملی به تازگی کارش را ش��روع کرده 
و تازه نفس اس��ت می توانيم اميدوار باشيم که اشتباهات گذشته تکرار 
نشوند و در مسير جبران حرکت کنيم. البته رسيدن به این هدف، تنها در 
شرایطی محقق می شود که همه وظایف شان را به درستی انجام دهند و 

کسی از پذیرش مسئوليت شانه خالی نکند. 
اخيراً فدراسيون فوتبال جلس��ه ای  را ترتيب داد تا ویلموتس و کادر فنی 
تيم های ملی پایه سر یک ميز بنشينند و نقطه نظرات هم را بشنوند. برگزاری 
اولين جلس��ه را باید به فال نيک گرفت، اما مهم این است که گردهمایی 
مربيان ملی تداوم داشته باشد و خروجی جلسات نيز به سود فوتبال تمام 
شود. در این بين فدراسيون نقش مهمی در محقق شدن برنامه ها دارد. در 
سال هایی که کی روش و مربيان قبل از او عاقه ای  به تعامل با رده های سنی 
نداشتند و توجهی به تيم های پایه نمی کردند فدراسيون نيز عماً اهميتی 
به این مسئله نشان نمی داد. برطرف کردن مشکات، رسيدگی به حواشی 
و هزار و یک مورد دیگر برای مدیران فدراسيون مهم تر بودند و همين که تيم 
ملی بزرگساان در چند مسابقه خوب نتيجه بگيرد برای آنها حکم موفقيت 
دارد. در صورتی که همين نگاه ها و برنامه های بی فایده فوتبال ملی ایران 
را به این روز انداخته اس��ت. ژاپن و کره دو رقيب سنتی برخاف مدیران 
فوتبال ایران، سرمایه گذاری وسيع و بلندمدتی روی تيم های پایه انجام 
داده اند؛ حاا هم پشتوانه مناسبی برای تيم ملی دارند و هم به باشگاه های 

بزرگ بازیکن صادر می کنند. 
خأ آینده نگری و برنامه های بلندمدت چالشی است که فوتبال ما با آن 
درگير است، تا جایی که از سرمربی تيم بزرگساان انتظار داریم یک شبه 
نتيجه بگيرد. این در حالی است که س��رمربی وظایف دیگری هم دارد و 
یکی از آنها نظارت بر تيم های پایه است. تعامل و داشتن وحدت رویه در 
همه تيم های ملی فوتبال آرزویی است که در زمان کی روش محقق نشد و 
آقایان هم تاشی برای تحقق این موضوع نکردند، ولی حاا که ویلموتس 
در ابتدای راه همکاری با ایران قرار دارد باید برنامه ویژه ای داشته باشيم تا از 
مدت زمان حضور او در ایران و دستمزد داری که در این وانفسا برایش در 
نظر گرفته شده به بهترین شکل استفاده کنيم. قطعاً مرد بلژیکی با متد روز 
دنيا در بحث استعدادیابی و پرورش تيم های پایه آشنایی دارد، به همين 
خاطر است که نباید این فرصت را از دست داد. تعامل مربيان پایه با کادر 
فنی تيم بزرگساان به سود فوتبال است و می توان اميدوار بود که بازیکنان 

جوان و اميد خيلی زود به ستاره های بزرگ فوتبال ایران تبدیل شوند. 
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مهندسي فرهنگي 
براي رفع معضل بدحجابي

 اداره برآورد اجتماعي و افكارسنجي معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي 
تهران بزرگ طي يك گزارش اجتماعي– تحليلي به بررسي وضعيت عفاف 
وحجاب و تأثيرآن برامنيت اجتماعي در شهر تهران پرداخته است، در اين 
گزارش كه مطالب و آمارهاي آن به روش اسنادي و كتابخانه اي جمع آوري 
شده ، آمده اس��ت: پديده بدحجابي يكي از مسائلي است كه نظام جمهوري 
اسامي ايران هم اكنون با آن مواجه شده و در مقابل، يكي از مهمترين نمادهاي 
سبك زندگي ملي و ديني نيز داش��تن پوشش و حجاب متعارف است كه با 
پيروي از سبك هاي زندگي جديد، در ميان برخي از زنان كشورهاي مسلمان 
رعايت نمي شود، در واقع با توجه به اينكه ايران كشوري اسامي است و تأكيد 
خاصي بر الگوهاي سنتي و ديني در آن وجود دارد و از آنجايي كه اين الگوها 
از طرف سبك هاي نوين زندگي كه فناوري هاي نوين اطاعاتي و ارتباطي 
ترويج دهنده آن هستند، مورد هجمه قرارگرفته اند و نوعي بد حجابي را در 
جامعه ترويج مي كنند و موجب آسيب هاي اجتماعي مي شوند. پوشش نشان 
دهنده ناخودآگاه فرهنگي جامعه است، لباس پوشيدن، نشانه اجتماعي بودن 
انسان است و مانند ديگر جنبه هاي اجتماعي بودن انسان بر اساس ارزش ها و 

هنجارهاي اجتماعي وانتظارهاي جمعي شكل مي گيرد. 
 امنيت از نيازها و ضرورت هاي اساسي و پايه اي فرد و جامعه به شمار مي رود 
كه فقدان آن يا اختال در آن پيامدها و بازتاب هاي نگران كننده و خطرناكي را 
به دنبال دارد، بنابراين تأمين و مراقبت از آن در فرآيند پايداري و پايايي امنيت 
اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت؛ يكي از آثار زيانبار بي حجابي بانوان، تزلزل 
خانواده ها و روابط زناشويي در آنها است، در نتيجه امنيت خانوادگي با خطرات 
جدي از قبيل از هم پاش��يدگي بنيان خانواده و روان پريش��ي در ارتباطات 
جنسي و عقده دار شدن مردان، روبه رو مي شود، در نهايت اين مشكات زيانبار 
به محيط جامعه كشيده شده اس��ت، امنيت اجتماعي را در نظام اسامي با 

آشفتگي جدي مواجه مي سازد. 
اصاح و ترميم معض��ل بدحجابي نيازمند مهندس��ي فرهنگ��ي واتخاذ 
سياست هاي اجتماعي است كه از طريق نظام كنترل اجتماعي به صورت 
غير رسمي و رس��مي بايد مديريت و نظارت شود، مسئوليت اصلي نظارت 
رسمي بر اساس قوانين موجود، بر عهده نيروي انتظامي است، پليس بيش 
از هر نهاد ديگري درگير اين موضوع است، همۀ مردم از پليس انتظار دارند 
كه ضمن پيشگيري از جرائم اجتماعي تدابير و برنامه هاي ازم را در جهت 
شناسايي و برخورد با متخلفان و هنجارشكنان اخاقي به ويژه ناهنجار هاي 
بارز و مشهودي چون بد حجابي و بي حجابي به كار گيرد.  عوامل فرهنگي 
در چگونگي حجاب دختران و زنان كشور نقش قابل توجهي ايفا مي كند، 
از تبعات بدحجابي مي توان به اين موارد اشاره كرد: برهم زننده خانواده به 
عنوان مهم ترين و اصلي ترين نهاد يك جامع��ه، كاهش امنيت اجتماعي، 
ايجاد اختال در آرامش جامعه، ترويج الگوهاي ناسازگار با ارزش هاي جامعه 
و تبديل همبستگي هاي اجتماعي به گسست اجتماعي.  نظر كارشناسان 
 و نظريه پ��ردازان در حوزه عفاف و حج��اب بخش ديگ��ري از اين گزارش

 اجتماعي  -  تحليلي است، معاون اجتماعي فاتب سرهنگ مراد مرادي، پوشش 
اسامي را به منزله يك حفاظ ظاهري و باطني در برابر نامحرمان مي داند و 
معتقد اس��ت كه حجاب مصونيت اخاقي، خانوادگي و پيوند عميق ميان 
حجاب ظاهري و بازداري باطني و از همه مهم تر امنيت اجتماعي را موجب 
مي شود، پيشينه آن به اندازه تاريخ آفرينش انسان است؛ چراكه پوشش و 
لباس بشر، به نوعي پرچم كشور اوست. پرچمي كه وي بر خانه وجودش نصب 
كرده و با آن اعام مي دارد كه از كدام فرهنگ تبعيت مي كند.  لباس و پوشاك 
به منظور تمايز انسان از حيوان و برتري فرد يا گروهي برگروه ديگر به وجود 
آمده و شاخص مقام و منزلت فردي و اجتماعي است، چنانكه در دوره اي از 
تاريخ همانند امروز لباس از لحاظ مقام و منزلت اجتماعي از يكديگر متفاوت 
است، بدحجابي از مهمترين ابزار در راستاي اضمحال فرهنگ و هويت ديني 
يك جامعه است، مهمترين ريشه هاي اجتماعي و رواني بدحجابي را مي توان 
چنين برشمرد: »كاهش وابستگي، تعهد اعتقاد و آگاهي در زمينه حجاب، 
پايش، كنترل اجتماعي ضعيف، تبعيت بدحجاب��ان از اصل لذت به دليل 
كاستي در تربيت ديني، تأثير يادگيري اجتماعي و نوع الگوهاي خانوادگي و 
اجتماعي ارائه شده به نوجوانان وجوانان، نقص جدي در كانال هاي فرهنگي 
كش��ور و... « با رعايت حجاب و عفاف از طرف مردان و زنان به ويژه بانوان در 
زمينه حفظ حجاب جامعه از بسياري از خطرها حفظ خواهد شد و مهمترين 
كيان خانواده كه اصلي ترين نهاد اجتماع است، در معرض خطر قرار نمي گيرد، 
براي رسيدن به اين منظور بايد فرهنگ حجاب در جامعه گسترش پيدا كند 
ودر اين امر دولت، مردم و رسانه هاي گروهي مي توانند نقش مؤثري در ترويج 

حجاب داشته باشند. 
* كارشناس اداره برآورد اجتماعي
 معاونت اجتماعي پليس تهران

درخواست ديه از بيت المال 
براي 2 مقتول 

ناكامي پليس براي شناس�ايي عام�ل يا عامان قتل پس�ر نوجوان 
و ناخداي ميانس�ال يك كش�تي كه در حادثه هاي جداگانه به قتل 
رسيده بودند، موجب شد تا اولياي دم آنها درخواست ديه از بيت المال 
را مطرح كنن�د. اين درخواس�ت براي ناخداي ميانس�ال رد ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اولين پرونده در پانزدهم ارديبهشت سال 86 با مراجعه 
زن ميانسالي به كانتري 164 قائم تشكيل شد. اين زن مأموران را از ناپديد 
شدن پسر 12ساله اش به نام احسان باخبر كرد و گفت: »پسرم روز گذشته 
لباس ورزشي اش را پوش��يد و براي بازي فوتبال به زميني كه هميشه با 
دوستانش آنجا بازي مي كرد رفت، اما هر چه منتظرش شديم برنگشت. 

سراغ دوستانش رفتيم كه آنها هم از او خبري نداشتند.«
بعد از توضيحات اين زن، تحقيقات براي يافتن پسر نوجوان آغاز شد تا اينكه 
مأموران حوالي يكي از تپه هاي شهرزيبا جسد پسر نوجواني را در حاليكه 
با يك طناب خفه شده بود، كشف كردند. با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
و تشخيص هويت مشخص شد جسد متعلق به احسان است كه مادرش 
اعام مفقودي كرده بود. بعد از تشكيل پرونده قتل يكي از دوستان مقتول 
مورد تحقيق قرار گرفت و در توضيح به مأموران گفت: »روز حادثه در حال 
بازي فوتبال بوديم كه احسان هم خواست با ما بازي كند، اما بچه ها مخالفت 
كردند. اين شد كه احسان ناراحت شد و توپش را برداشت و رفت. نمي دانم 

بعد از اينكه ما را ترك كرد چه اتفاقي برايش افتاده است.«
تحقيقات در اين زمينه ادامه داش��ت تا اينكه مأموران دريافتند احسان 
آخرين بار سوار يك دستگاه پژوی مشكي شده و از محل بيرون رفته است. 
با ثبت اين اطاعات تحقيقات براي شناسايي خودرو در دستور كار قرار 
گرفت تا اينكه راننده خودرو نيز شناسايي شد و تحت بازجويي قرار گرفت. 
راننده گفت: »آن روز پسر بچه را به قصد مسافر سوار كردم و حوالي زمين 
بازي پياده كردم. فكر كردم قصد رفتن به باشگاه ورزشي دارد. باور كنيد از 
ماجرا قتل اطاعي ندارم. « بنابراين از آنجائيكه مدركي عليه راننده پژو نيز 

به دست نيامد، وي تبرئه و آزاد شد. 
بعد از گذشت 12 سال از حادثه، در حاليكه تحقيقات پليس براي شناسايي 
عامل يا عامان حادثه ناكام مانده بود، اولياي دم با نوشتن نامه اي درخواست 
ديه از بيت المال را مطرح كردند. با اين درخواست پرونده به شعبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي به پرونده 
به رياست قاضي زالي، مادر مقتول در حاليكه به شدت اشك مي ريخت، 
گفت: »پسرم با كسي مشكلي نداشت و خيلي آرام بود. آن روز براي بازي 
از خانه بيرون رفت، اما نمي دانم گرگان وحشي چرا و با چه انگيزه اي پسرم 
را از من گرفتند و چطور دلشان آمد او را خفه كنند. پسرم مثل ماهي زير 
دست و پاي آنها جان داد. تا ابد عامل يا عامان قتل پسرم را نمي بخشم. حاا 
از دادگاه تقاضاي ديه از بيت المال دارم. « در ادامه پدر احسان نيز با تأييد 

حرف هاي همسرش درخواست ديه از بيت المال كرد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

    قتل ناخدا به خاطر خروج غيرقانوني از مرزهاي آبي 
دومين پرون��ده در 22 شهريور س��ال 96، با قتل مرد ميانس��الي به نام 
حيدر – ناخداي كشتي ماهيگيري در آب هاي سومالي - به جريان افتاد. 
همزمان با شروع تحقيقات مأموران پليس پايتخت يكي از سرنشينان 
كش��تي را مورد تحقيق قرار دادند و وي در توضيح ب��ه مأموران گفت: 
»حيدر سالها ناخداي كشتي بود و آن روز كشتي را با هشت سرنشين 
براي ماهيگيري راهي آبهاي آزاد كرد، اما در فاصله 60 كيلومتري گارد 
ساحلي س��ومالي، با ما درگير ش��د. اين درگيري به خاطر اين بود كه 
آنها مدعي بودند ناخدا، كشتي را غيرقانوني وارد مرز ساحلي سومالي 
كرده اس��ت. به همين دليل در آن درگيري ناخدا بر اثر شليك گلوله از 

سوي فرد ناشناسي كشته شد.«
بعد از اين توضيحات و تحقيق از ديگر سرنش��ينان كشتي، در حاليكه 
تاش پليس براي دس��تگيري عامل يا عامان قتل ن��اكام مانده بود، 
اولياي دم درخواست ديه از بيت المال را مطرح كردند. با اين درخواست 
پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و اولين 
جلسه محاكمه به رياس��ت قاضي قربان زاده تشكيل شد. يكي از فرزند 
مقتول در جايگاه ايستاد و گفت: »پدرم سالها ناخداي كشتي ماهيگيري 
بود. روز حادثه او همراه ماهيگيران ديگر بعد از عبور از مرز ايران با گارد 
ساحلي درگير و بر اثر شليك گلوله كشته شد. پدرم مرد زحمت كشي بود 
و به دور از خانواده سختي هاي زيادي را تحمل مي كرد حاا كه بي گناه 
كشته شده است برايش درخواست ديه از بيت المال دارم. « در ادامه ديگر 

اولياي دم نيز درخواست ديه از بيت المال را مطرح كرد. 
در پايان هيئت بعد از بررسي اوراق پرونده با توجه به اينكه ناخدا و سرنشينان 
كشتی به صورت غيرقانوني وارد آبهاي گارد ساحلي سومالي شده بودند،  
درخواست اولياي دم را رد كردند. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده 

شد و در شعبه 29 ديوان نيز تأييد شد. 

شهردار اسبق تهران امروز محاكمه مي شود 

آدم ربايان 2 ميليارد توماني
 در كانتري حضور به هم رساندند! 

ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، پرونده هاي 
آدم ربايي زيادي دراداره پليس تش��كيل 
مي ش��ود كه حكايت از اين دارد عامل يا 
عامان آن وقتي با فرد يا افرادي اختاف 
حس��اب پيدا مي كنند به جاي مراجعه به 
قانون به صورت خودسرانه عمل مي كنند 
و مرتكب جرم س��نگيني مثل آدم ربايي 
مي ش��وند. س��ه مردي كه مدير ش��ركت 
بازرگاني را به بهانه اختاف حساب ربوده 
و بع��د تحويل پليس داده بودند از س��وي 
مأموران دستگير شدند. اين پرونده اوايل 
هفته گذشته با شكايت زني درباره ناپديد 
ش��دن ناگهاني شوهر ميانس��الش به نام 
افشين در دستور كار مأموران قرار گرفت. 
وي گفت: شوهرم شركت بازرگاني بزرگي 
دارد و دفت��ر كارش در يكي از خيابان هاي 
مركزي تهران است. امروز صبح مثل هميشه 
با خودروي شخصي اش از خانه راهي محل 
كارش شد. ساعتي بعد براي انجام كاري با 
او تماس گرفتم، اما تلفن همراهش خاموش 
بود. س��پس با تلفن دفترش تماس گرفتم 
كه منش��ي اش گفت افشين هنوز به محل 
كارش مراجعه نكرده اس��ت. در حالي كه 
نگرانش شده بودم با دوستان و بستگان هم 
تماس گرفتم كه هي��چ كدام از آنها خبري 
از افشين نداش��تند. اان احتمال مي دهم 
براي افشين اتفاق ناگواري رخ داده باشد و 
به همين سبب به اداره پليس آمدم تا كمك 

كنيد شوهرم را پيدا كنم. 
با طرح اين ش��كايت تيم��ي از كارآگاهان 
پليس آگاهي به دس��تور قاضي احس��ان 
زماني، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور 
جنايي ته��ران براي بررس��ي موضوع وارد 
عمل شدند.  در حالي كه هنوز چند ساعتي 

از حادثه نگذشته بود، شاكي دوباره به اداره 
پليس مراجعه كرد و گفت: دقايقي قبل مرد 
ناشناسي با من تماس گرفت و گفت شوهرم 
را گروگان گرفته است و بايد براي آزادي او 
2 ميليارد تومان پرداخت كنم. مرد آدم ربا 
تهديد كرد كه موضوع را به پليس خبر ندهم 
و گرنه براي شوهرم اتفاق بدي رخ مي دهد.

بدين ترتيب مأموران تحقيقات خود را براي 
شناس��ايي آدم ربايان ادامه دادند تا اينكه 
پس از 24 ساعت دريافتند مرد گمشده از 
سوي سه مرد تحويل مأموران كانتري در 
جنوب تهران شده اس��ت. بررسي ها نشان 
داد سه مرد ادعا كرده اند كه افشين به آنها 
بدهكار است و آنها هم او را دستگير كرده و 

تحويل پليس داده اند. 
بنابراين كارآگاهان راهي كانتري شدند 
و از مرد گمشده و س��ه مرد ديگر تحقيق 

كردند.  
مرد ربوده شده در توضيح ماجرا به مأموران 
گفت: صبح روز حادثه با خودروام از خانه ام 
در حوالي غ��رب تهران خارج ش��دم تا به 
محل كارم بروم. هنوز مسافت زيادي طي 
نكرده بودم كه خودروي پژويي از پش��ت 
با من تصادف ك��رد. بافاصله خودروام را 
متوقف كردم كه از داخ��ل خودروي پژو 
اين س��ه نفر خارج ش��دند و مرا به زور به 
داخل خودروي خودشان منتقل كردند. 
يكي از آنها كنارم نشس��ت و ب��ا چاقو مرا 
تهديد كرد كه هي��چ حركتي نكنم و يكي 
از آنها هم ش��روع به رانندگ��ي كرد و نفر 
سوم هم خودروي مرا س��وار شد و پشت 
س��ر ما حركت كرد تا اينكه س��اعتي بعد 
مرا به دامداري در حوال��ي تهران بردند و 
آنجا زنداني كردند. س��ه مرد آدم ربا از من 

خواس��تند با خانواده ام تماس بگيرم و بگويم براي 
آزادي ام 2 ميليارد تومان به آنها بدهند، اما من تماس 
نگرفتم كه يكي از آنها با شماره تلفن همسرم تماس 
گرفت و براي آزادي ام 2 ميليارد تومان درخواس��ت 
كرد. آنها 24 س��اعت مرا در دامداري نگه داشتند و 
وقتي متوجه شدند همس��رم از آنها شكايت كرده و 
پليس در تعقيب ش��ان اس��ت از ترس اينكه گرفتار 
نشوند به زور از من دس��ت خطي گرفتند كه من به 
آنها 2ميليارد تومان بدهكارم و به همين خاطر مرا 
دستگير كرده اند. سپس آنها مرا به كانتري آوردند 

و اين دست خط را به مأموران نشان دادند و مدعي 
شدند كه مرا به خاطر بدهي ام دستگير كرده اند. 

پس از توضيحات ش��اكي، مأموران س��ه مرد آدم ربا 
را دس��تگير كردند. يكي از آنها در ادعايي گفت: من 
از ش��اكي 2 ميليارد تومان طلب داشتم، اما او هرگز 
حاضر نبود بده��ي اش را به من بپ��ردازد تا اينكه با 
دو نفر از دوس��تانم او را دس��تگير كردي��م و پس از 
ساعاتي به كانتري تحويل داديم. دو متهم ديگر هم 
حرف هاي همدست خود را تأييد كردند. تحقيقات از 

متهمان به دستور قاضي زماني ادامه دارد. 

3 مرد  كه براي اخ�اذي 2 ميليارد توماني مدير ش�ركتي 
را ربوده بودند وقتي متوجه شدند پليس در تعقيب آنها 
است مرد ربوده شده را به بهانه اختاف حساب به كانتري 

بردند و همانجا دستگير شدند! 

مردی كه به بهانه برگزاری حراجی ش�بانه با همدس�تی 
دو نف�ر ديگ�ر  اقدام به س�رقت ل�وازم عتيقه فروش�ی 
كرده ب�ود تحت تعقي�ب مأم�وران پليس  ق�رار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل بود كه مردي سراسيمه به 
اداره پليس رفت و از سه مرد به اتهام آدم ربايي و سرقت اموال 

ميلياردي اش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من مغازه فروش لوازم قيمتي 
و عتيقه دارم. معمواً لوازم آنتيك مغازه ام را از كش��ورهاي 
اروپايي به خص��وص آلمان وارد مي كنم و مش��تريانم افراد 
خاص و پولداري هس��تند كه دنب��ال ل��وازم گرانقيمت و 
اكچري هستند. مدتي قبل مقدار زيادي لوازم آنتيك شامل 
سنگ هاي خاص، مجسمه، ظروف نقره و... از كشور آلمان 
وارد كردم و تلفني و پيامكي مشتريانم را در جريان قرار دادم 
تا اينكه يك هفته قبل يكي از مشتريانم به نام كيانوش براي 
بازديد لوازم جديد به مغازه ام آمد. او گفت قرار است همراه 
يكي از دوس��تانش در خانه اي در شمال تهران حراج شبانه 
لوازم آنتيك برگزار كنند و تعداد زي��ادي هم از افراد پولدار 
را براي بازديد دعوت كرده اند. كيانوش مدعي بود كه لوازم 
آنتيك من در آن نمايشگاه فروش زيادي خواهد داشت. من 
تا قبل از اين حادثه وس��ايل قيمتي زيادي را به كيانوش و 
دوستانش فروخته بودم و او هم چند باري براي من مشتري 
آورده بود به همين دليل پيشنهاد او را قبول كردم و حتي به 
يكي از دوستانم كه او هم در كار خريد و فروش وسايل آنتيك 

است پيشنهاد دادم در اين حراجي شركت كند و او هم قبول 
كرد. وي ادامه داد: در نهاي��ت عصر روز  قبل تعداد زيادي از 
وسايل آنتيك خودم و دوستم را كه بيش از 3ميليارد تومان 
ارزش داش��ت به خانه مورد نظر در ش��مال تهران منتقل 
كردم. پس از اين تصميم گرفتم به خانه ام برگردم و ش��ب 
همراه كيانوش حراجي را برگزار كنيم كه كيانوش و دو نفر 
از دوستانش به من حمله كردند و پس از كتك كاري دست و 

پايم را بستند و به صندوق عقب خودرويي منتقل كردند. 
چند س��اعتي من داخل صندوق عقب بودم ت��ا اينكه مرا به 
صورت دست و پا بسته در بيابان هاي جنوب تهران رها كردند. 
در تاريكي شب با التماس از آنها خواس��تم مرا در بيابان رها 
نكنند و به داخل شهر ببرند، اما آنها به حرف ها و التماس هاي 
من توجهي نكردند و با خودرو از محل دور شدند. ساعتي طول 
كشيد و سرانجام به سختي دست و پايم را باز كردم و خودم را 
به جاده اي در آن نزديكي رساندم و با خودروي عبوري به تهران 
آمدم و اان از كيانوش و دو مرد ناشناس ديگر به اتهام آدم ربايي 

و سرقت اموالم شكايت دارم. 
پس از طرح اين شكايت مأموران راهي خانه مورد نظر شدند 
كه دريافتند كيانوش و دوس��تانش پس از حادثه همه اموال 
قيمتي را به مكان ديگري منتقل كرده اند. بدين ترتيب مأموران 
به دس��تور قاضي احمد زاده، بازپرس شعبه س��وم دادسراي 
ناحيه 34 تحقيقات براي شناسايي و دستگيري سارقان آدم ربا 

را آغاز كردند. 

بدل انداز باسابقه دستگير شد
11 مجس�مه  م�رد خارج�ي بدل ان�دازي ك�ه قص�د داش�ت 
خري�داري  ب�ه  ط�ا  مجس�مه هاي  ج�اي  ب�ه  برنج�ي 
ش�د. دس�تگير  پلي�س  مأم�وران  س�وي  از  بفروش�د 
به گزارش خبرنگار ما، چهارش��نبه 19 تيرماه، مأم��وران كانتري 135 
آزادي حين گشت زني به مرد جواني مشكوك شدند كه 11 عدد مجسمه 
همراه داشت. مأموران بعد از بازداشت مرد جوان و انتقال به كانتري، وي 
را مورد تحقيق قرار دادند و دريافتند، مرد 32 ساله سخا نام دارد. او اهل 
افغانستان و ساكن يكي از شهرستان هاي غربي استان تهران است و قبًا 
نيز به جرم بدل اندازي دستگير شده  بود، اما به دليل عدم شاكي خصوصي 
آزاد شده بود. بررس��ي هاي بعدي هم حكايت از اين داشت  11 مجسمه 
همراه سخا بدلي هستند. بدين ترتيب مأموران از متهم تحقيق كردند. 
وي گفت: »با افراد مختلفي تماس مي گرفتم و مي گفتم چاه كن و اهل 
افغانستان هستم. كارم حفر چاه اس��ت كه حين كار، تعدادي مجسمه 
طا در انتهاي چاه پيدا كرده ام، اما به دليل تابعيت افغاني نمي توانم آنها 
را بفروشم. با اين ادعا به آنها پيش��نهاد مي دادم مجسمه ها را زير قيمت 
به مبلغ 200 ميليون تومان مي فروش��م. « متهم ادامه داد: »در ماقات 
حضوري با خريدارها مجسمه اي كه از جنس برنج بود به عنوان نمونه با 
خودم مي بردم و به صورت پنهاني سر مجسمه را با قيچي جدا مي كردم و 
با قطعه طايي كه در دستم بود جابه جا مي كردم و از خريدار مي خواستم 
قطعه را بررسي كند كه پس از بررسي و اطمينان از طا بودن قطعه بقيه 

مجسمه هاي بدلي را به آنها مي فروختم.«
وي ادامه داد: »ساعتي قبل با يكي از افرادي كه تماس تلفني بر قرار كرده 
بودم، قرار ماقات گذاشتم كه مجسمه هاي بدلي را به او نشان دهم كه 

مأموران پليس به من مشكوك شدند و بازداشت شدم.« 
سرهنگ سعيد آقاياري، رئيس مركز فرماندهي و كنترل پليس پيشگيري 
پايتخت گفت: »تم��ام افرادي كه از اين طريق م��ورد كاهبرداري قرار 

گرفته اند براي طرح شكايت به كانتري 135 آزادي مراجعه كنند.«

سرقت 3 ميليارد تومان لوازم آنتيك 
در حراجي  شبانه 

آزاده رضايي*

طرح پاكسازي
 پارك دانشجو ادامه دارد

رئيس پليس پيشگيري پايتخت همزمان با دستگيري تعدادي از 
فروشندگان مواد مخدر، مزاحمان و حامان ساح سرد از سوي 
پليس گفت: »اين طرح به صورت مس�تمر به اج�را در مي آيد.«

به گزارش خبرنگار ما، چندي پيش مأموران كانتري 129 جامي با اعام 
گزارشات مشابه شهروندان مبني بر پاكسازي پارك دانشجو و محوطه 
تئاتر شهر از خرده فروشان مواد مخدر، معتادان و مزاحمان به محل اعزام 
شدند. بعد از حضور مأموران در محل، بافاصله تاش براي شناسايي 
متهمان آغاز شد تا اينكه چند ش��ب قبل در يك عمليات غافلگيرانه 
گشت هاي محسوس و نامحس��وس پليس توانس��ت، فروشندگان 
مواد مخدر، مزاحمان و حامان ساح س��رد را بازداشت كند. در اين 
طرح 25 نفر دستگير شدند و تعدادي ساح سرد و مقاديري مواد مخدر 
و روانگردان نيز كش��ف و ضبط شد. همچنين شش دستگاه خودرو و 
15 دستگاه موتورسيكلت نيز حوالي پارك كه براي شهروندان ايجاد 
مزاحمت مي كرد، توقيف شد.  س��ردار كيوان ظهيري، رئيس پليس 
پيشگيري پايتخت با اشاره به اينكه با يك برنامه ريزي مدون از سوي 
پليس، پارك دانشجو از حضور مجرمان پاكسازي مي شود، گفت: »اين 

طرح به صورت مستمر به اجرا در مي آيد.«

رها كردن نوزاد 5 ماهه
 كنار مسجدي  در شمال تهران 

مأموران پليس، ن�وزاد 5 ماهه اي را ك�ه داخل كالس�كه اي در كنار 
مس�جدي در خياب�ان فرح�زادي رها ش�ده ب�ود، كش�ف كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه چهارشنبه 19 تيرماه، مأموران كانتري 134 
شهرك قدس، از رها ش��دن نوزادي چند ماهه كنار مسجدي در خيابان 
فرحزادي باخبر و راهي محل شدند. با حضور مأموران در محل، آنها با نوزاد 
پسري حدوداً پنج ماهه روبه رو شدند كه داخل كالسكه  و در حاليكه يك 

قوطي شيرخشك كنارش قرار داشت، رها شده بود. 
سرهنگ ضرغام آذين، رئيس كانتري 134 شهرك قدس در خصوص 
اين خبر گفت: »اين طفل بعد از انتقال به كانتري تحويل عوامل بهزيستي 

شد.«

در حالي كه محمد علي نجفي، شهردار اسبق تهران صبح امروز به جرم 
قتل همسرش در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود، 
برادر ميترا اس�تاد گفت كه بر خاف تاش هاي خانواده قاتل براي 
گرفتن رضايت ما همچنان اصرار به قصاص محمد علي نجفي داريم 
و در دادگاه هم براي متهم درخواست قصاص خود را تكرار مي كنيم. 
مس��عود اس��تاد درباره اولين جلس��ه محاكمه محمد علي نجفي به 
خبرنگار م��ا گفت: پس از قت��ل ميترا اس��تاد، خانواده م��ا به عنوان 
اولياي دم براي متهم درخواس��ت قصاص دادند و هنوز هم همچنان 
اصرار به قصاص متهم داريم. وي ادامه داد: پس از اينكه پرونده متهم 
براي تعيين زمان رس��يدگي ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد، از سوي خانواده و نزديكان قاتل تاش هاي زيادي شد 
تا از خانواده ما رضايت بگيرن��د. آنها چندين بار براي گرفتن رضايت 
به خانواده ما مراجعه كردند اما پدر و مادرم حاضر به گذشت نشدند. 

امروز قرار است ساعت 9 صبح متهم محاكمه شود و خانواده ما نيز در 
جلسه حضور خواهند داشت و در آن جلسه هم براي متهم درخواست 
قصاص خود را تكرار مي كنيم و منتظر رأي دادگاه مي مانيم تا به حق 

قانوني مان برسيم. 
 محمدعلي نجفي صبح روز هفتم خردادماه امسال همسر دومش به نام 
ميترا استاد را با شليك چند گلوله در حمام خانه اش حوالي سعادت آباد 
به قتل رساند و از آنجا به شهر قم گريخت. در حالي كه مأموران در تعقيب 
وي بودند، متهم عصر همان روز خودش را به مأموران آگاهي تهران معرفي 
و به قتل همسرش اعتراف كرد. پرونده متهم پس از تحقيقات تكميلي از 
سوي قاضي دشتبان براي رسيدگي به دادگاه يك كيفري استان تهران 
فرستاده شد. بر اساس تاريخ اعام شده محمد علي نجفي صبح امروز در 
شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي كشكولي به 

صورت علني به جرم قتل همسرش محاكمه مي شود.

برادر مقتول:  اصرار  به  قصاص محمد علي نجفي داريم 



۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی چهار       ش�نبه ش�ب به درخواس�ت 
امریکا برای بررس�ی روند اقدامات اخیر ایران 
مبنی بر کاهش بخشی از تعهدات هسته ای اش 
جلسه تشکیل دادند، نشس�تی که در نهایت 
نتیج�ه ای ب�رای امریکایی ه�ا درپی نداش�ت 
ادعاهای امریکا با همراه�ی دیگر اعضا روبه رو 
نش�د و کاخ س�فید بار دیگر در اجماع س�ازی 
جهانی علیه تهران تنها ماند. نماینده دائم ایران 
نزد سازمان های بین المللی گفت: »امریکا در پی 
این بود که کشورهای دیگری تقاضای نشست 
ویژه ش�ورای حکام نمایند اما ب�ا حمایت هیچ 
کش�وری مواجه نش�د«. روس�یه هم گفته که 
امریکایی        ها باید متوجه شوند اقدامات یکجانبه، 
نتایج دلخ�واه برای آنه�ا به بار نخواه�د آورد. 
امریکا در ماه های اخیر به هر حربه ای متوسل شده 
تا بتواند ایران را ناقض برجام معرفی کرده و فشار       ها 
را علیه این کشور افزایش دهد اما همه این تاش       ها 
به شکست منجر شده است. همانگونه که پیش بینی        
می شد، نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که بنا به درخواست واش��نگتن برای بررسی 
کاهش تعه��دات ایران در برجام برگزار ش��ده بود با 
پشتوانه قوی حقوقی برجام و رایزنی       ها و تاش های 
دیپلماتیک ای��ران، تبدیل به یک شکس��ت دیگر 
برای امریکا در جامعه بین المللی ش��د. پس از پایان 
این نشست که چهار       شنبه ش��ب برگزار شد، کاظم 
غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین، در مصاحبه با هفته نامه 
دی تس��ایت گفت:»در این نشست نیز به جز امریکا 
و س��ه متحد آن یعنی رژیم صهیونیستی، امارات و 
عربستان سعودی، سایر اعضای شورای حکام و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در حمایت از چندجانبه گرایی 
و حمایت از برجام و ضرورت حفظ آن به عنوان یکی از 
شاخص های مهم چندجانبه گرایی، صحبت کردند«. 
به گفته غریب آبادی، »این کشور       ها متفق القول، خروج 
یکجانبه و غیرقانونی امریکا از برجام را تقبیح و اظهار 
کردند که شورای حکام، مکان مناسبی برای بررسی 
موضوعات مربوط به اجرای برجام نیست، چرا که این 
قبیل موضوعات در زمره موضوعات پادمانی آژانس 

قرار نمی گیرن��د و باید در چارچوب س��از وکارهای 
مشخص خود یعنی کمیسیون مشترک برجام مد 
نظر و بررسی قرار گیرند«. غریب آبادی خاطرنشان 
کرد:»نشست ویژه شورای حکام، شاهد انزوای ایاات 
متحده امریکا بود؛ به گونه ای که هیچ نتیجه ای برای 
این کشور نداشت. امریکا به دنبال این بود که در این 
مقطع از شورای حکام به عنوان یک ابزار سیاسی برای 
پیشبرد اهداف سیاسی خود علیه ایران استفاده کند 
که توفیقی نداشت«. غریب آبادی گفت:»کار       هایی 
که ما می کنیم فقط یک ه��دف دارند، می خواهیم 
توافق هسته ای را حفظ کنیم«. وی در این مصاحبه 
همچنین گفت:»در صورتی که همه شریکان ما در 
توافق به تعهدات شان عمل کنند، همه اقدامات ما را 
ظرف یک ساعت می توان به عقب برگرداند.« نماینده 
امری��کا در آژانس روز چهار       ش��نبه در این نشس��ت 
مدعی شد:»هدف از تصمیمات هسته ای اخیر ایران 
دامن زدن به تنش        ها به جای حل وفصل آن است و 
موجب تشدید چالش        هایی می شود که ایران برای 
صلح و امنیت بین الملل ایجاد می کند«. پس از آنکه 
نشست شورای حکام نتیجه ای در بر نداشت، دونالد 
ترامپ در یک توئیت نوشت:»ایران به  طور مخفیانه و 
برخاف برجام اورانیوم غنی سازی کرده است و بدون 
ارائه جزئیات گفت که امری��کا به زودی تحریم های 

سخت تری را علیه ایران وضع می کند.«
امریکا درحالی قصد داشت از طریق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، ایران را تحت فشار قرار دهد که آژانس 
بار       ها در گزارش های متعدد خود، تعهدات برجامی 
ای��ران را تأیید کرده اس��ت. به باور برخ��ی ناظران، 
»واش��نگتن قصد دارد از طریق دیپلماس��ی پنهان 
با کش��ورهای عضو ش��ورای حکام و طرح اتهامات 
جدید در زمینه فعالیت های هسته ای ایران، پرونده 
هس��ته ای ایران را پس از تصویب قطعنامه شورای 
حکام به شورای امنیت ببرد تا مجدداً ذیل فصل هفتم 
منشور، جامعه بین الملل را علیه ایران همراه کند«. این 
درحالی است که کشورهای اروپایی با به راه انداختن 
س��از و کار مالی با ایران، موسوم به اینستکس سعی 
دارند تحریم های امریکا را دور زده و مانع فروپاشی 
توافق هسته ای شوند. ایران اخیراً در واکنش به ناکافی 
بودن تعهدات اروپایی       ها در عمل به تعهدات شان در 

برجام و در راستای کاهش تعهداتش در برجام، سطح 
غنی سازی خود را از مرز 300 کیلوگرم افزایش داد. 
امریکا مدعی اس��ت که افزایش اورانیوم غنی سازی 
ایران نقض برجام به ش��مار می رود و باید فشارهای 
بین المللی علیه تهران تشدید شود اما این درحالی 
است که ایران با تأکید بر ادامه کاهش تعهدات برجامی 
خود تأکید کرده اس��ت که این گام        ها در چارچوب 
برجام بوده و در صورتی که شرکای برجام گام های 
ازم را برای ایفای تعهدات خود بردارند این اقدامات به 
سرعت قابل بازگشت است. محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران اخیراً گفته است که »تهران برجام را مثل 
خود اروپایی       ها اجرا خواهد کرد«. اروپایی       ها در سه 
سال گذشته از زمان اجرای برجام، هیچ اقدامی برای 
منتفع شدن ایران از توافق هسته ای انجام نداده اند و 
مقامات ایرانی بار       ها تأکید کرده اند که اقدامات اتحادیه 

اروپا در برجام کافی نبوده است. 
   انزوای امریکا 

دیپلمات های امریکایی پس از آنکه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تأیید کرد که ایران از حد تعیین شده در 
توافق هسته ای ۲0۱۵ برای غنی س��ازی اورانیوم 
عبور کرده است خواس��تار برگزاری نشست ویژه 
ش��ورای حکم با حضور 3۵کش��ور عضو آن شدند. 
امریکا سعی داشت از طریق شورای حکام با متهم 
کردن ایران به نقض برجام، فش��ارهای بین المللی 
را علیه ایران افزایش دهد اما این بار هم نتوانس��ت 
موفقیتی در این زمینه کسب کند. شبکه بلومبرگ 
نوش��ت:»ایاات متحده به دنبال برگزاری نشست 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای افزایش فشار       ها 
بر ایران بود، که به نتیجه عکس منجر شد و به جای 
آن روسیه، چین و اروپا دولت ترامپ را به خاطر ایجاد 
یک بحران که می تواند به مقابله منجر شود، سرزنش 
کردند و اتحادیه اروپا بر عاقه خود برای تجارت با 
ایران تأکید کرد که نشان می دهد اعضای این شورا بر 
سر راهبرد امریکا در قبال ایران اختاف دارند«. وزیر 
امور خارجه ایران هم روز پنج  شنبه به نشست شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت بررسی 
اقدامات اخیر ایران در مورد توافق برجام اشاره کرد و 
گفت:»پایان بی نتیجه این نشست، بهترین دلیل بر 
انزوای امریکا است.« با شکست امریکا در برابر ایران 

در نشست شورای حکام، واشنگتن بار دیگر از تمایل 
خود برای گفت وگو با تهران سخن گفت. مورگان 
اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا شامگاه 
پنج  ش��نبه گفت که امریکا با واسطه متحدانش از 
ایران خواسته تنش        ها را کاهش دهد. اورتگاس اضافه 
کرد:»رئیس جمهور گفته که بدون پیش شرط حاضر 
اس��ت با ایرانی        ها ماقات کند. بنابراین ما به دنبال 
راه حل دیپلماتیک هستیم. به دفعات از متحدان مان 
خواسته ایم که از ایران بخواهند تنش        ها را کاهش 
دهد، به منافع و متح��دان امریکا تعرض نکند و در 

منطقه وحشت ایجاد نکند.«
    واکنش روسیه و چین 

ماری��ا زاخ��ارووا، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
روسیه با اشاره به درخواست امریکا از شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تشکیل جلسه 
فوق العاده و بررس��ی اقدامات ای��ران در چارچوب 
برجام گفت:»امریکایی        ها که سال ۲0۱۸ با اقدامی 
یکجانبه و مغایر با اصول و قواعد بین المللی از برجام 
خارج شدند از ایران می خواهند مفاد برجام را به دقت 
رعایت کند«. به گزارش راشاتودی، زاخارووا افزود:»نه 
تنها این خواسته امریکا مورد توجه و استقبال اعضای 
ش��ورای حکام آژانس قرار نگرفت، بلکه کشور های 
حاضر در نشس��ت از امریکا به دلیل خروج از برجام 
انتقاد کردند«. او همچنین تأکید کرد:»فکر می کنم 
این نشس��ت و نتایج آن درس عب��رت خوبی برای 
امریکایی        ها بود تا متوجه ش��وند اقدام��ات غلط و 
یکجانبه، نتایج دلخواه برای آنها به بار نخواهد آورد«. 
همچنین فو س��ونگ، مدیرکل کنترل تسلیحات 
وزارت خارجه چین با اشاره به اینکه کشورهای دنیا 
نباید درباره اقدامات ایران در خصوص عبور از برخی 
محدودیت های برجام مبالغه کنند، گفت که تهران از 
برجام تخطی نکرده است. به گزارش روزنامه ساوت 
چاینا مورنینگ پست، فو سونگ، روز جمعه تأکید 
کرد:»اغراق در خصوص افزایش خلوص غنی سازی 
ایران کار درس��تی نیس��ت و اکنون زمان آن است 
که کش��ورهای مختلف با آرامش مس��ئله را دنبال 
کنند«. چین و روسیه که حامی اصلی برجام هستند، 
تحریم های امریکا را دلیل اصلی کاهش تعهدات ایران 

در توافق هسته ای اعام کرده اند. 
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دستاورد »هیچ«امریکا در شورای حکام آژانس

ظاه�راً توقی�ف        گزارش یک
حامل  نفتک�ش 
سوخت ایرانی در آب ه���ای جبل الطارق بیش 
از آن چی�زی که انگلیس�ی       ها فک�ر می کردند 
برای ش�ان هزین�ه دارد. در حالی ک�ه مدیران 
ش�رکت های نفت�ی از افزایش 10براب�ری بیمه 
نفتکش       ه�ا در خلیج فارس صحب�ت می کنند، 
دولت انگلیس فراتر از هزینه های مالی، مجبور 
ش�ده که ناوهای جنگی خود را برای اسکورت 
نفتکش های�ش ب�ه خلیج ف�ارس اع�زام کند. 
به گزارش »جوان«، سفیر انگلیس در ایران، طی 
روزهای گذشته چهار مرتبه به وزارت امور خارجه 
ایران احضار شده تا درباره توقیف نفتکش حامل 
سوخت ایران در جبل الطارق و ادامه این توقیف 
توضیح دهد. س��یدعباس موس��وی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران روز پنج  ش��نبه یک بار 
دیگر اقدام دول��ت انگلی��س در توقیف نفتکش 
»گریس۱« را ناموجه دانس��ت و خواستار ر       هایی 
هرچه زودتر این نفتکش شد. موسوی با هشداری 
تلویحی درباره پیامده��ای ادامه توقیف نفتکش 
ایرانی، به انگلیس��ی       ها توصیه ک��رده »وارد بازی 
خطرناک و ناپیدایی« نشوند که به گفته او » تحت 
تأثیر امریکایی ها« انجام ش��ده است. سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران توضیح بیشتری درباره 
این هشدار تلویحی که از زبان تهران بیان شده، 
نداده ولی پی��ش از این برخ��ی مقام های ایرانی 
به طور غیر رس��می درباره مقابله ب��ه مثل ایران 
هشدار داده اند. ش��واهد و قرائن تأیید می کنند 
که هزینه های ادامه توقیف نفتکش ایرانی برای 

انگلیس��ی       ها در حال افزایش یافتن اس��ت. روز 
پنج  شنبه منابع خبری ادعا کردند که قایق های 
نیروی دریایی س��پاه پاس��داران تاش کرده اند 
نفتک��ش بریتانیایی »بریتی��ش هریِتج « متعلق 
به ش��رکت نفتی »بریتیش پترولیوم« را هنگام 
عبور از تنگه هرمز متوقف و به س��مت س��واحل 
ایران تغییر مسیر دهند. هرچند سپاه پاسداران 
چنین اقدامی را تکذیب کرده، ولی انتشار چنین 
گزارش       هایی ب��ه اندازه ای انگلیس��ی       ها را نگران 
کرده که مجبور ش��ده اند ناوه��ای جنگی خود 
را ب��رای اس��کورت نفتکش       ها به خلی��ج فارس 
اعزام کنن��د. »دیلی میل« گزارش ک��رده که در 
بحبوحه هشدار ایران برای تافی توقیف نفتکش 
»گریس۱«، یک ناو انگلیسی نفتکش پاسیفیک 
وویاجر را همزمان با ورود به تنگه هرمز همراهی 
کرده است. همچنین دولت انگلیس مجبور شده 
ناوشکن »اچ.ام.اس.دانکن« را هم به خلیج فارس 
اعزام کند تا برای اسکورت نفتکش های انگلیسی، 
به ناوچه »اچ.ام.اس مونتروز « بپیوندد. البته دولت 
لندن بیم آن دارد که اسکورت نفتکش هایش به 
تنش های موجود دامن بزند و یک منبع امنیتی 
در دولت انگلیس شامگاه پنج  شنبه گفته که لندن 
قصد ندارد تمام کشتی های تجاری با پرچم این 
کشور را هنگام عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس 
اس��کورت کند ولی نگرانی       ها در لندن به قدری 
تشدید شده که دولتمردان در لندن به فکر تقویت 
حضور نظامی ش��ان در خلیج ف��ارس افتاده اند. 
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس روز پنج  شنبه 
طی مقاله ای در روزنامه دیلی تلگراف نوشت که 

حوادث خلیج فارس نش��ان می ده��د که نیروی 
دریایی سلطنتی به کشتی های جنگی بیشتری 
نیاز دارد و وعده کرد در صورتی که نخس��ت وزیر 
شود، مانع از کاهش بودجه نیروی دریایی خواهد 
شد. جرمی هانت گفته که نیروی دریایی سلطنتی 
در دهه های اخیر  تضعیف شده  و او در صورتی که 
نخست وزیر ش��ود، در نظر دارد که ابعاد ناوگان 
کنونی شامل ۱9 ناوچه و ناوشکن را بازبینی کند. 
جرمی هانت گفته اس��ت که س��رمایه گذاری در 
بخش دفاعی برای رویاروی��ی با تهدیدات جدید 
از جمله حمات سایبری ضروری است و به گفته 
او از این طریق می توان پیامی قوی درباره نقش 
بریتانیا در جهان همزمان با خروج این کش��ور از 

اتحادیه اروپا فرستاد. 
   مسکو: اسکورت ننگ آور است

عاوه ب��ر افزای��ش هزینه ه��ای نظام��ی دولت 
انگلیس، هزینه های اقتصادی ناامنی در آبراه های 
بین المللی هم در حال تش��دید ش��دن اس��ت. 
پائولو دآمیکو، دبیر انجمن بین المللی دارندگان 
نفتکش گفته که ما شاهد آن هس��تیم که افراد 
با تمام ملیت        ها و کشتی        ها با پرچم همه کشور       ها 
از این آب��راه عبور می کنن��د. وی تأکید کرد:  اگر 
آب های ای��ن منطقه ناامن ش��ود، چرخه تأمین 
کل کشورهای غربی به خطر می افتد. او گفته که 
طی دو ماه گذش��ته و همزمان با نخستین حمله 
به نفتکش        ها در ساحل بندر فجیره امارات، قیمت 
بیمه نفتکش        هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند، 
به شدت افزایش یافته است. همین موضوع سبب 
ش��ده که انتقادهای بین المللی از انگلیس نیز به 

دلیل توقیف نفتکش ایرانی تشدید شود. وزارت 
خارجه روسیه اعام کرد توقیف کشتی ایرانی در 
منطقه جبل الطارق به دس��ت انگلیس، اقدامی 
ننگ آور اس��ت و گفته که لن��دن به رغم توقیف 
کش��تی ایرانی، تاش می کند ای��ران را به علت 
تشدید تنش سرزنش کند. س��رگئی ریابکوف ، 
معاون وزیر امور خارجه روس��یه نیز اس��کورت 
نظامی نفتکش متعلق به انگلیس در تنگه هرمز را 
اقدامی تنفربرانگیز عنوان کرده و گفته که اینگونه 
اقدامات می تواند اوضاع منطق��ه را پیچیده تر و 
خطر درگیری نظامی را بیشتر کند. ماریا زاخارووا، 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه هم در جمع 
خبرنگاران گفته که دولت انگلیس باید اقداماتی را 
که موجب تنش آفرینی در خلیج فارس می شود، 
متوقف کند و به تنش آفرینی در آب های جهان 
پایان ده��د. زاخارووا توقی��ف نفتکش، گریس۱ 
حامل س��وخت ایران در آب های جبل الطارق را  
»بخشی از اس��تراتژی برای واداشتن ایران برای 
تغییر مواضع خ��ود در برخی مس��ائل«  خوانده 
و گفته اس��ت: » به نظر من این را در واش��نگتن 
در چارچوب مش��ارکت آنگلوساکس��ونی پنهان 
نمی کنند، در هرصورت این مس��یری اس��ت که 
هیچ گاه به نتایج مثبت منتهی نش��ده اس��ت.« 
 وزارت خارجه چی��ن نیز روز پنج  ش��نبه از همه 
طرف های حاضر در منطقه خلیج فارس خواست 
با خویشتنداری، از تشدید تنش ممانعت کنند. 
»گنگ ش��انگ« تأکید کرد که پکن می داند که 
تحوات خلیج فارس و بی ثبات��ی در این منطقه 
می تواند بر ثبات تأمین منابع ان��رژی جهان اثر 
منفی بگذارد و گفته که »فشار حداکثری امریکا، 

دلیل ریشه ای « تشدید تنش هاست. 
   ژاپن وارد ائتاف نمی شود

سخنگوی دفتر »ترزا می« نخست وزیر انگلیس روز 
جمعه اعام کرد که لندن در حال رایزنی با امریکا 
برای ایجاد ائتاف نظامی در خلیج فارس است. در 
حالی که جوزف دانفورد، رئیس ستاد ارتش امریکا 
نیز از قصد امریکا برای تشکیل چنین ائتافی ظرف 
دو هفته آینده خبر داده ولی دس��ت کم تاکنون 
مشخص شده که ژاپنی       ها از تشکیل چنین ائتافی 
حمایت نمی کنند. به گ��زارش ژاپن تایمز، معاون 
دبیر کابینه ژاپ��ن از اظهار نظرمس��تقیم درباره 

اظهارات دانفورد خودداری کرد. 
کوتارو نوگامی در کنفرانس خب��ری اعام کرد: 
»ما واقعاً درباره تنش های فزاینده در غرب آسیا 
نگرانیم و تضمین عبور امن در تنگه هرمز امری 
مهم برای امنیت انرژی ملت ما و همچنین صلح 
و رفاه جامعه بین المللی اس��ت. ژاپن با امریکا و 
دیگر کش��ور های مرتبط در تماس خواهد بود و 
به تاش        ه��ا برای ثبات و کاه��ش تنش در غرب 
آس��یا ادامه می دهد.«  تاکش��ی ایوایا، وزیر دفاع 
ژاپن تاکنون نسبت به اعزام نیروی دفاع ویژه به 
تنگه هرمز نظر منفی داش��ته و اعام کرده است 
دیگر حمله ای ب��ه نفتکش ه��ای ژاپنی صورت 

نگرفته است. 

 تیراندازی نظامیان نیجریه  
به هواداران شیخ زکزاکی 

دهها نفر از تظاهرکنندگان در ابوجا پایتخت نیجریه در تیراندازی نیروهای 
امنیتی این کشور به تظاهرکنندگانی که خواستار آزادی شیخ ابراهیم 
زکزاکی، رهبر جنبش اسامی نیجریه بودند، شهید یا زخمی شدند. 
به رغم سختگیری های شدید امنیتی ارتش نیجریه علیه شیعیان، شیعیان 
این کش��ور بار دیگر برای آزادی ش��یخ ابراهیم زکزاکی، به خیابان های 
پایتخت آمدند. به گزارش ش��بکه العالم، این تظاهرات روز پنج  شنبه از 
مقابل ساختمان مجلس نیجریه آغاز شد و شرکت کنندگان در تظاهرات 
درخواست کردند شیخ ابراهیم زکزاکی که از حدود چهار سال پیش در 
زندان است آزاد شود. نیروهای امنیتی نیجریه برای مقابله با طرفداران 
شیخ زکزاکی از گلوله های جنگی استفاده کردند که طی آن چند تن شهید 
و زخمی شدند. نیروهای امنیتی نیجریه همچنین شماری از معترضان را 
در ابوجا بازداشت کردند. جنبش اسامی نیجریه نیز اعام کرد که پلیس 
دو تن از اعضای این جنبش را در جریان تظاهرات اخیر در مقابل پارلمان 
در ابوجا، به قتل رسانده است. انجوگوری مانزاه، سخنگوی پلیس نیجریه 
در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که »3۸ تن از تظاهرات کنندگان 
بازداشت شده، روز پنج  شنبه رسماً متهم شدند و سه دادگاه برای رسیدگی 
به این پرونده صاحیت دارند«. بنابر این گزارش، اتهام این افراد در اختیار 
داشتن ساح کشنده، اغتشاش و انجام اقداماتی است که به دیگران آسیب 
می رساند. به گزارش شبکه پرس تی وی، معترضان تأکید کردند تا زمانی 

که شیخ زکزاکی آزاد نشود تظاهرات نیز ادامه خواهد داشت.

1۵

   احضاریه کنگره علیه کوشنر و 11 مقام کاخ سفید
کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا که تحت کنترل دموکرات هاست، 
موافقت کرده در راستای تحقیقاتش درباره مداخله انتخاباتی روسیه برای 
جرالد کوش��نر داماد ترامپ و ۱۲ مقام کاخ سفید احضاریه صادر کند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته قضایی خواستار صحبت با کوشنر درباره 
دست داشتن در یک نشست سال ۲0۱۶ با مقام های ارشد کمپین انتخاباتی 
است که در آن یک وکیل روس مرتبط با کرملین پیشنهاد اطاعات مخرب 

علیه هیاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری سابق دموکرات  ها را داد. 
-----------------------------------------------------

   چین: امریکا با آتش بازی نکند
وزیر خارجه چین در واکنش به تصمیم امریکا برای فروش ۲/۲ میلیارد 
دار ساح به تایوان تأکید کرد که این اقدام واشنگتن بازی با آتش است. 
به گزارش فارس به نقل از راشا تودی، »وانگ یی« روز جمعه از امریکا 
خواست از انعقاد قراردادهای فروش تسلیحات به تایوان خودداری کند. 
او در بلغارستان تأکید کرد که هیچ قدرت خارجی نمی تواند از اتحاد چین 
با استان جدا شده خود)تایوان( جلوگیری کند و هیچ نیروی نیز نباید 
تاشی برای انجام آن کند. وزارت دفاع امریکا دو    شنبه اعام کرد فروش 
احتمالی تانک های آبرامز M12AT و موشک های استینگر و تجهیزات 

مربوطه به ارزش ۲/۲ میلیارد دار به تایوان را تأیید کرده است. 
-----------------------------------------------------

   موافقت مشروط امریکا با لغو برخی تحریم های کره 
خبرگزاری رسمی کره جنوبی گزارش کرد امریکا موافقت کرده به طور 
مشروط پاره ای از تحریم های کره شمالی شامل تحریم    ها روی صادرات 
ذغال سنگ و منسوجات را لغو کند. یونهاپ روز جمعه گزارش کرد که 
این امر مشروط به آن است که کره شمالی تأسیسات هسته ای یونگ بیون 
را که مهم  ترین مرکز اتمی این کشور اس��ت از کار انداخته و کل برنامه 

هسته ای خود را نیز متوقف کند. 
-----------------------------------------------------

   سنا به دنبال ممنوع کردن ویزا برای خاندان سعودی
کمیته روابط خارجی سنای امریکا تاش دارد طرحی تصویب کند که طبق 
آن اعضای خانواده پادشاهی سعودی به علت مسائل حقوق بشری امکان 
سفر به امریکا را نداشته باشند. تایم نوشت که »جیم ریچ « رئیس کمیته 
روابط خارجی مجلس سنای امریکا که طراح این طرح است گفته که این 
قانون تاش دارد روابط میان ایاات متحده امریکا و عربستان سعودی را در 
ابعاد مختلف تغییر دهد و همچنین ابراز امیدواری کرد که باقی اعضای سنا 
نیز از آن حمایت کنند. به نوشته پایگاه بلومبرگ، طبق طرح »جیم ریچ « 
قانون منع صدور ویزای برای اعضای خانواده پادشاهی سعودی تا زمانی که 
این کشور پیشرفتی در زمینه حقوق بشر نشان ندهد ادامه خواهد یافت و 
این پیشرفت می بایست از سوی تیمی به سرپرستی وزارت خارجه امریکا 
تأیید شود و احتمااً مستلزم آزادی دهها نفر از زندانیان در عربستان است.
-----------------------------------------------------

   کره جنوبی خواستار ورود امریکا به مناقشه با ژاپن
سئول خواستار مداخله امریکا در مناقشه بزرگ تجاری میان کره جنوبی و چین 
شده اس��ت. روزنامه کوریا تایمز کره جنوبی روز جمعه نوشت سئول نسبت به 
شکل گیری یک بحران هشدار داده و گفته که محدودیت های صادراتی ژاپن علیه 
کره جنوبی می تواند روابط اتحاد میان امریکا، کره جنوبی و ژاپن را مخدوش کند. 
یکی از بهانه های ژاپن برای اعمال چنین محدودیت    هایی این است که کره جنوبی 
نتوانسته در زمینه جلوگیری از صادرات فناوری های حساس به کره شمالی خوب 
عمل کند. شماری از مقام های کره جنوبی نیز در واشنگتن با مسئوانی از امریکا 
ماقات کرده و نسبت به این مسئله هشدار داده اند و گفته اند که بهتر است امریکا 

به این موضوع ورود کند و اجازه ندهد این وضعیت ادامه یابد. 

یکی به نعل و یکی به میخ اروپا
بعد از اینکه ایران نخس��تین مرحله از وعده خود در مورد تعلیق برخی 
از تعهداتش در برجام را انجام داد و س��قف ذخیره اورانیوم از میزان 300 
کیلوگرم تعیین شده در برجام بیشتر شد، نمایندگی امریکا در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین روز جمعه پنجم جوای بیانیه ای صادر کرد و در 
آن از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرد نشست 
اضطراری این شورا برای بررسی گزارش اخیر مدیرکل آژانس تشکیل شود. 
این درخواست مایه تعجب بسیاری از کشور    ها شد چرا که از یک طرف، 
امریکا بیش از یک سال به نحو غیرقانونی از برجام خارج شده و دیگر حقی 
در مورد نحوه اجرای آن از سوی ایران ندارد و از سوی دیگر، بررسی نحوه 
اجرای برجام در دستور کار شورای حکام نیست تا جلسه  اضطراری در مورد 
آن داشته باشد بلکه بررسی این موضوع به عهده مکانیزم تعیین شده در 
خود برجام است. به هر حال، این نشست روز چهار    شنبه گذشته برگزار شد 

و امریکا به حداقل نتیجه مورد نظرش هم نرسید. 
نکته اولیه اینجا است که اصل درخواست امریکا برای تشکیل این نشست 
بر مبنای ساز و کار شورای حکام اس��ت که هر 3۵ عضو آن با حقی برابر 
می توانند درخواس��ت برگزاری نشس��ت بکنند و امریکا تنها از این حق 
عضویت خود استفاده کرد. مسئله اصلی در استفاده از این حق نبود چرا 
که بعد از اجرایی شدن نخستین مرحله از تعلیق تعهدات در برجام از سوی 
ایران، این تنها کاری بود که امریکا می توانست انجام دهد. از این جهت است 
که امریکا در ابتدای امر بازی را از موضع سیاسی شروع کرد و نه حقوقی و 
به عبارت دیگر، درخواست او برای تشکیل جلسه اضطراری شورای حکام 
پاسخ سیاسی بود به اقدام ایران. بنابراین، واکنش امریکا در چنین موقعیتی 
بیشتر انفعالی بود تا فعاانه، به خصوص اینکه خیلی زود و شتابزده عمل 
کرد و حتی صبر نکرد تا دومین مرحله از تعلیق تعهدات ایران عملی شود تا 
با بهره برداری از آن دست کم حمایت قابل توجهی برای این درخواستش به 
دست بیاورد. این شتابزدگی از ابتدا موضع امریکا را در شورای حکام تضعیف 
می کرد، به نحوی که او به جز حمایت رژیم صهیونیستی و دو قلوی عرب 

آن، سعودی و امارات، حمایت دیگری برای این درخواستش نداشت. 
این شتابزدگی نه تنها حمایتی برای امریکا به دنبال نداشت، بلکه باعث شد 
جناح اروپایی ش��ورای حکام تا اندازه ای راه خود را از امریکا جدا کند. شاید 
امریکا انتظار داشت اگر قطعنامه رسمی علیه تعلیق تعهدات ایران به دست 
نمی آورد، دست کم بیانیه یا ارزیابی مختصری در این زمینه کسب کند تا از 
آن به عنوان پایه سیاسی و حقوقی برای حمله به اقدامات اخیر ایران استفاده 
کند اما بیانیه اروپایی     ها به طور کلی موضوع را تغییر داد. سه کشور آلمان، 
بریتانیا و فرانسه با انتشار بیانیه ای موضع متفاوتی از امریکا گرفتند. آنها با این 
بیانیه در وهله نخست یکی به میخ زدند و یکی به نعل به این نحو که در عین 
ابراز نگرانی از تعلیق تحریم     ها توسط ایران، حمایت خود را هم در مقابل امریکا 
و لزوم رعایت آن اعام کردند. اروپایی     ها با این سیاست دوگانه مسئله تشکیل 
کمیسیون بررسی برجام را پیش کشیدند تا مسئله رسیدگی به برجام و حتی 
تعلیق تعهدات ایران را از مجرای شورای حکام به این کمیسیون بکشانند، 
کمیسیونی که حاا امریکا عضویتی در آن ندارد. از سوی دیگر، روسیه و چین 
هم در مقابل امریکا قرار گرفتند تا خبرگزاری بلومبرگ با ارزیابی صف بندی     ها 
در نشست روز چهار     شنبه شورای حکام بنویسد: »ایاات متحده به دنبال 
برگزاری نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی برای افزایش فشار    ها بر ایران 
بود، که به نتیجه عکس منجر شد و به جای آن روسیه، چین و اروپا دولت 
ترامپ را به خاطر ایجاد یک بحران که می تواند به مقابله منجر شود، سرزنش 
کردند.«  به این ترتیب، امریکا نه تنها نتوانس��ت از نشست روز چهار    شنبه 
کوچک ترین سندی حتی غیر رسمی علیه ایران به دست بیاورد، در عمل 
خود را در جمع شورای حکام منزوی کرد و هرگونه ابتکار عملی برای فشار به 
ایران را در آن جلسه از دست داد. انزوا در آن جلسه شکستی غیرقابل تحمل 
برای امریکا بود که توئیت های دونال��د ترامپ، رئیس جمهور، و حرف های 
تکراری او مثل ۱۵0 میلیارد دار دولت اوباما به ایران جز تاش تبلیغاتی او 

برای سرپوش گذاشتن بر نتیجه آن نشست و انزوای امریکا نبود. 

هزینه های لندن تصاعدی رو به افزایش است

بیمه نفتکش های انگلیسی با  ناوجنگی

سيدرحيمنعمتی دست وپا زدن امارات برای فرار از یمن
ام�ارات پ�س از شکس�ت در یم�ن ب�ا اع�زام هیئتی ب�ه تهران 
از ای�ران خواس�ته اس�ت زمین�ه خ�روج آبرومندان�ه ام�ارات 
را از یم�ن فراه�م کند که نتیج�ه ای جز ناکامی نداش�ته اس�ت .
روزنامه ااخبار لبنان روز پنج شنبه نوشت که به نظر می رسد حاکمان 
ابوظبی پس از آنکه »آتش به داخل خانه های شان رسیده « تصمیمی 
راهبردی گرفته اند و برای دور کردن این آتش، دست به دامن تهران و 
مسکو شده اند. به نوشته ااخبار یک هیئت بلندپایه اماراتی چند هفته 
پیش به تهران سفر کرده و به مسئوان ایرانی پیشنهادی ارائه کرده است 
تا امارات نیز در مقابل این پیشنهاد، از مخصمه یمن خارج شود.  ااخبار 
افزود: چند هفته پیش و در پی وقوع چند انفجار در بندر الفجیره  و آسیب 
دیدن چند کشتی تجاری و نفتکش، یک هیئت بلندپایه اماراتی به ایران 
آمد. مقامات تهران به اماراتی     ها گفتند: ما با ش��ما دیگر حرفی نداریم 
چون شما خطوط قرمز را زیر پا گذاشته اید.  ااخبار فاش کرد اماراتی     ها 
از روسیه خواسته اند میانجیگری و ایران را متقاعد کند، اما پاسخ ایران 
همان پاسخ قبلی بوده است.  ااخبار نوشت ابوظبی به حمله امریکا به 
ایران امیدوار بود، اما متقاعد شده است دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا چنین کاری نخواهد کرد، در نتیجه امارات، یافتن یک راهبرد برای 
خروج از مخمصه یمن را با عنوان راهبرد صلح آغاز کرده است.   شبکه 
تلویزیونی الجزیره نیز با اع��ام این خبر افزود، رس��انه     ها اعام کردند 
هیئت اماراتی پیشنهاد     هایی ش��امل آمادگی این کشور برای گشودن 
مرحله ای جدید در روابط با ایران و همکاری مشترک برای تأمین امنیت 
گذرگاه های دریایی برای تضمین ادامه صادرات نفت از طریق آب های 
خلیج )فارس( ارائه کرده اند و همچنین عائم��ی دال بر )آمادگی این 

کشور( برای عقب نشینی از یمن نشان داد. 
هیئت اماراتی همچنین به طرف ایرانی اعام کرد دولت ابوظبی هیچ 
رابطه ای با اتهامات مطرح شده علیه ایران در خصوص دست داشتن در 
انفجار نفتکش     ها در بندر الفجیره ندارد و تأکید کرد تحقیقات هنوز به 
نتایجی که دال بر متهم شدن ایران به دست داشتن در این حادثه باشد، 
نرسیده است. هیئت اماراتی ضمن تأیید وجود اختافات بین دو کشور 

تأکید کرده که ابوظبی خواستار تنش بین دو کشور نیست. 
روز دو    شنبه گذشته خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول اماراتی 
که نخواست نامش فاش شود، مدعی شد که »ابوظبی قصد دارد راهبرد 
خود در یمن را از جنگ به صلح تغییر دهد « و از این رو نیروهای اماراتی 

بنا بر دایل راهبردی از الحدیده و دیگر مناطق یمن خارج می شوند. 
 با این حال مواضع اعانی اماراتی    ها به گونه ای اس��ت که می خواهند 
این عقب نش��ینی امری برنامه ریزی ش��ده از مدت    ها قبل و در نتیجه 
موفقیت های شان نشان دهند. یک مسئول ارش��د اماراتی درباره گام 
روزهای اخیر کش��ورش گفت: هیچ نگرانی درب��اره وقوع خأ در یمن 
وجود ندارد، زیرا ما 90 هزار سرباز یمنی را آموزش داده ایم و این یکی 
از موفقیت های بزرگ ما در یمن اس��ت.  امارات می گوید، همچنان به 

تعهدات خود در قبال ائتاف و دولت مستعفی یمن پایبند است. 
این مسئول که نخواست نامش فاش شود، گفت:  تصمیم کاهش نیرو    ها 
یک تصمیم یکباره نبوده بلکه با هماهنگی با ریاض بررسی شده است. 

   روایت نیویورک تایمز از دلسردی سعودی
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی، اقدام امارات را ضربه به تاش های 
عربستان سعودی در یمن دانس��ته و نوشته است که سعودی     ها از این 
اقدام ابوظبی به شدت دلسرد و نا امید ش��ده اند.  در این گزارش آمده 
است که امارات در طول چهار سال گذشته نقش حیاتی در جنگ یمن 
داشته و هزینه نظامی و مالی بس��یاری متحمل شده است. همچنین 
تاکنون هزاران نیرو به یمن اعزام و عملیات های بسیاری را فرماندهی 
کرده است و آنها اکنون به این نتیجه رسیده اند که دیگر توانایی حضور 
بیش از این در این جن��گ را ندارند.  نیویورک تایمز اف��زود: »امارات 
نیروهایش را به س��رعت از یمن خارج می کند و بدین گونه به صورت 
دیرهنگام اعتراف کرد در جنگی که تاکنون هزاران نفر کش��ته شده و 

یک فاجعه بزرگ رخ داده، امکان پیروزی ندارد.«
در هفته های گذش��ته اماراتی     ها مدعی بودند که می خواهند به صورت 
مرحله ای و جزئی نیروهای خود را که تا چند سال پیش ۵ هزار نفر بودند 
از یمن خارج کنند اما دیپلمات های غربی و عربی به نیویورک تایمز گفتند 
که امارات به این اقدام سرعت بخشیده و به طور قابل ماحظه ای تعداد 
نیروهای خود را از یمن کاهش داده است.  طبق این گزارش این تصمیم 
پس از آن گرفته شد که هزینه های جنگ یمن بسیار برای امارات باا رفت 
و این کشور تصمیم گرفت به رغم عصبانیت سعودی     ها از یمن خارج شود.  
در یک ماه گذشته اماراتی     ها به طور تقریبی ۸0درصد حضور خود در بندر 
الحدیده را کاهش داده اند؛ همان بندری که سال گذشته تاش داشتند بر 
آن مسلط شوند و به گفته چهار منبع نزدیک به امارات، این کشور بالگرد    ها 
و ساح های س��نگین خود را از الحدیده خارج کرده است، به طوری که 

دیگر بعید است عملیات نظامی جدیدی در این منطقه انجام دهد. 
پایگاه خبری القدس العربی نیز نوشته است که اخیراً »مایک هندماچ « 
ژنرال بازنشسته استرالیایی که فرماندهی گارد امارات را بر عهده دارد 
در دیدار با مسئوان غربی گفته است که یمن به یک باتاق تبدیل شده 
و حوثی     ها »ویت کنگ « یمن هس��تند.  »مایک اس��تیفنز« پژوهشگر 
اندیشکده س��لطنتی لندن نیز به نیویورک تایمز گفت: »عقب نشینی 
امارات از یمن چشمان سعودی     ها را به روی اینکه این جنگ شکست 
خورده است، باز کرد و نشان داد که دو بازیگر اصلی در یمن یعنی امارات 
و عربستان سعودی نظر مشترکی در خصوص اینکه چگونه می توان در 
یمن به پیروزی رسید ندارند.« طبق این گزارش، دیپلمات های غربی 
نیز اعتقاد دارند سعودی     ها پس از اینکه تاش کردند امارات را از تصمیم 
خود منصرف کنند، از اقدام ابوظبی ناامید شده اند اما در مقابل اماراتی     ها 
نیز نخواسته اند خروج از یمن را به طور رس��می و علنی اعام کنند تا 
بیش از این خشم سعودی     ها را موجب نشوند.  »مایک نایتس « تحلیلگر 
پژوهشکده »واشنگتن « نیز اعتقاد دارد، اماراتی     ها مانع اصلی در مقابل 
حوثی های یمن بودند و اکنون با خروج این کشور، عاملی که نیروهای 

ائتاف سعودی را به یکدیگر مرتبط می کرد از بین می رود. 

روح اه صالحی
      گزارش2
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حکمت 232 
آن ك�س ك�ه با دس�ت 
كوتاه ببخشد، از دستی 

بلند پاداش گيرد.

  نويد پارسا
درباره توقيف نمايش »عاشقانه هاي خيابان« ساخته شهرام 
گيل آبادي بايد توجه ش�ود ك�ه بازبيني حين اج�را اهميت 
زي�ادي دارد چ�ون نمايش به ش�کل مش�اركتي و تعاملي با 
تماش�اگران اس�ت و مرحل�ه اج�را و بازبيني تف�اوت دارند 
چراكه تعامل و واكنش ميان بازيگر و تماش�اگر ممکن است 
منجر ب�ه گفتن ديالوگي ش�ود ك�ه برخاف بازبيني باش�د. 
ش��هرام كرمي مديركل هنرهاي نمايش��ي با بیان اين مطلب در 
گفت وگو با ايسنا در پاس��خ به نحوه نظارت آثار نمايشي و صدور 
مجوز آنها بیان كرد: در اداره كل هنرهاي نمايش��ي در يك روند 
مرسوم، نمايش��نامه ها را خوانده، مصوب و مجوز اجراي عمومي 
را صادر مي كنیم و بعد حین اجرا هم نظارت توسط كارشناسان 

انجام مي شود. 
وی افزود: اگر تغییِر ش��كل و ماهیت برخاف آنچه در بازبیني يا 
نمايشنامه بوده، مشاهده ش��ود در مرحله اول به كارگردان اثر يا 
سرپرست گروه و به شكل رسمي به مديريت سالن اعام مي شود تا 
آن موارد اصاح و رعايت و مطابق چیزي كه در بازبیني نهايي بوده 
اجرا شود، البته به اين نكته توجه داريم كه نمايش هنر زنده اي است 
كه گاهي بنا به بازخورد مخاطب يا انفعال و واكنش خود بازيگر از 
يك روند زنده و خاقانه بهره مي برد، اما گروه هاي نمايشي موظف 
هستند حتماً چارچوب هاي قانوني را در نظر بگیرند و كارشناسان 

حین اجراي ما هم به اين مهم توجه مي كنند. 
وي ادامه داد: در اين مدت نمايش هايي داش��ته ايم كه در شكل 
ماهیتي آنها تغییراتي ايجاد شده و بعد از اعام ما، گروه ها تعامل و 

موارد را برطرف كردند ولي در مواردي هم بوده كه يك اجرا وقتي 
تغییرات زياد و ملموسي داشته ناچار شده ايم آن را متوقف كنیم. 
در عین حال فرصتي هم براي گروه ها فراهم كرده ايم تا بتوانند آن 
نكات مدنظر ما را مطابق بازبیني برطرف كنند. اين مسئله طبق 
روال به اطاع مدير سالن مي رسد و در هیچ موردي اتفاق نیفتاده 
كه كارگردان را مطلع نكنیم كه اگر احیاناً موردي بوده، سرپرست 
يا تهیه كننده كه پیگیر مجوز بوده اند در جريان كامل جزئیات قرار 
داشته اند. نكته مهم اين است كه ما همیشه با توجه به اينكه گروه ها 
براي تولید اثرش��ان وقت و انرژي و هزينه صرف مي كنند سعي 
كرده ايم نگاه تعاملي داشته باشیم ولي اگر گروه هاي نمايشي به 
تذكرات شوراي ارزشیابي بي توجه باشند مجوزشان لغو مي شود. 
كرمي درباره نمايش »عاش��قانه هاي خیابان« هم گفت: در مورد 
اين نمايش دو هفته قبل به طور مكتوب به مدير سالن )تماشاخانه 
ايرانشهر( اطاع رساني انجام شد و شوراي ارزشیابي هم مواردي را 

به آقاي گیل آبادي )كارگردان( انتقال داد.

واكنش مديركل هنرهاي نمايشي به توقيف نمايش »عاشقانه هاي خيابان« 
بازبيني را حين اجراي تئاتر رها نمی كنيم

 وزير ارشاد: واقعه گوهرشاد 
در مقابل يك شبه مدرنيسم مبتذل رخ داد

از آريا عظيمي نژاد و حجت اشرف زاده براي خلق آثاري درباره واقعه گوهرشاد 
تقدير شد

    محمدصادق عابديني
»آرمان مديا« براي عاقه مندان به سينماي مستند با آثاري چون »ميراث 
آلبرتا«، »33سال سکوت« و »انقاب جنسي« شناخته مي شود. جديدترين 
محصول »آرمان مديا« با نام »متولد اورش�ليم« كه ب�از هم يك موضوع 
ملتهب را زير ذره بين برده اس�ت، از هفته پيش در اينترنت منتشر شده 
است. محسن اخوان فر، مديرتوليد و ارتباطات »آرمان مديا« در گفت و گو 
با »جوان« به چالش هاي توليد و توزيع مستند فارغ از سيستم هاي دولتي 
پرداخته است. ازم به يادآوري است مصاحبه »جوان« با حسين شمقدري 
كارگردان »متولد اورش�ليم« نيز در روزهاي آينده منتش�ر خواهد شد. 
متولد اورشليم، چند روزي است كه منتشر ش�ده، با توجه به 
كارهاي قبلي مثل »انقاب جنسي«، اس�تقبال از اين مستند 

چطور بوده است؟
»متولد اورشلیم« از روز چهارشنبه منتشر شده و میزان فروش اينترنتي آن 
خیلي بیشتر از تصور اولیه ما بود، يعني رقمي كه در ذهنمان تصور مي كرديم به 

مراتب كمتر از چیزي است كه در اين يكي دو روزه فروش داشته ايم. 
چون مصاحبه اي با حسين ش�مقدري درباره محتواي مستند 

»متولد اورشليم« داريم، پس وارد بحث 
محتوايي نمي ش�ويم. چطور مي ش�ود 

»متولد اورشليم« را ديد؟
 م��ا ي��ك س��امانه ف��روش اينترنتي در س��ايت

 1ilm. ir داريم، همان س��امانه ك��ه پیش از آن 
انقاب جنسي را توزيع كرده بوديم. 

چرا وارد چرخه شبه دولتي اكران هنر و 
تجربه نشديد؟

هنر و تجرب��ه قوانین دس��ت و پاگی��ري دارد كه 
همكاري با آن را س��خت مي كند، مث��ًا با اكران 

در گروه هنر و تجربه، اجازه هیچ اكران ديگري را نمي دهند و اگر فیلمس��از 
مي خواست فیلمش را در جاي ديگري اكران كند بايد اجازه اش را گروه هنر 
و تجربه بدهد. از طرفي اكران مس��تند ها در گروه هنر و تجربه چندان موفق 

نیست. 
خب اان تعدادي مس�تند در اين گروه در حال اكران هستند، 

يعني اكران مناسبي ندارند؟
اكران هاي گروه هنر و تجربه محدود است و براي گروه هاي فیلمساز كه هزينه 
مي كنند براي ساخت فیلم، بازگشت سرمايه از اكران مهم است. به آمار فروش 

فیلم هاي مس��تند در اين گروه نگاه كنید! اصواً چند مس��تند فروش خوبي 
داشته اند و چه مقدار فروش داشته اند؟

پس يکي از دايلي كه وارد اين چرخه نشديد، بحث مالي بوده 
است؟

بله، ما اان به طور مستقیم با مخاطبان در ارتباط هستیم و ازم نیست درگیر 
چرخه هنر و تجربه ش��ويم. فروش اينترنتي آثار خیلي بهتر از حضور در هنر 

و تجربه است. 
ولي مش�کل بزرگي كه در حوزه فروش اينترنت�ي وجود دارد 
بحث دانلود هاي غيرمجاز است، تا چه حد با اين مشکل روبه رو 

بوده ايد؟
ما در مستند هاي قبلي مانند »میراث آلبرتا« و »انقاب جنسي« به شدت 
با آن درگیر بود ه ايم، به خصوص در »انقاب جنسي« كه به دلیل محتواي 

خاصش مورد توجه بود. 
اين مش�کلي اس�ت كه بس�ياري از فيلمس�ازان و به خصوص 
مستندسازها با آن درگير هستند، چه اقدامي براي جلوگيري از 

تداوم آن انجام داده ايد؟
ما سه دسته انتشار غیر مجاز فیلم در اينترنت داريم. اولي انتشار در »يوتیوب«، 
لینك غیرمجاز فیلم را در اين سايت مي گذارند ولي انصافاً هر وقت ما به يوتیوب 
ايمیل زده ايم به عنوان مالك فیلم درخواست حذف لینك را داشته ايم سريعاً 
آن را از سايت حذف كرده اند. دومین محل انتشار سايت»آپارات« است كه به 
يوتیوب ايراني معروف است، آنها هم در برداشتن لینك غیرمجاز فعال هستند اما 
مثل يوتوب آناين و سريع عمل نمي كنند ولي مورد آخر سايت ها و به خصوص 
كانال هاي تلگرامي است كه لینك مي گذارند و هر چقدر مكاتبه مي كنیم لینك 
را حذف نمي كنند. در انقاب جنسي چندين كانال با »ويو« هاي چند هزارتايي 
مستند را دانلود كرده بودند. فقط در يك كانال تلگرامي لینك دانلود مستند 
70هزار »ويو« خورده بود، از ادمین كانال درخواس��ت كرديم لینك را حذف 
كن، با پررويي گفت»حذف نمي كنم برويد شكايت كنید!« متأسفانه برخي از 
مذهبي ها هم اين كار را مي كنند، شخصي بود كه چهره مذهبي هم داشت، به او 
گفتیم لینك غیرمجاز دانلود را حذف كن، گفت شما حزب اللهی  ها كار فرهنگي 
مي كنید و بايد نشر داده شود، گفتیم كه اين كار رايگان نیست و حق الناس است، 

اما گوش نداد. دانلود غیرمجاز به گروه مستندساز ضرر زيادي مي زند. 
مي توانيد تخميني از ضرر دانلود غيرمجاز به جريان سينماي 

مستند ارائه دهيد؟
 فقط در همان كانال تلگرامي فرض كنید از آن 70هزار ويو، فقط 10درصد آن 
به عنوان مشتري مس��تند را دانلود مي كردند، با قیمت 5هزار توماني فروش 
آناين رقم 35میلیون تومان مي ش��د. وقتي س��اير لینك را جمع بزنیم رقم 
خیلي بااتري مي شد، ش��ايد براي يك فیلم س��ینمايي كف فروش بیش از 
500میلیون باشد اما براي يك مستند رقم هايي حدود 100 تا 200میلیون 
يك عدد خیلي خوب از فروش است. با اين شرايط ببینید دانلود غیرمجاز چه 

مقدار به مستندساز ضرر مي زند. 
چرا از طريق ارشاد و »س�تاد صيانت« براي 

مبارزه با دانلود غيرمجاز اقدام نمي كنيد؟
ش��ما كافي اس��ت به ارش��اد مراجعه كنید، اول 
مي پرس��ند كه مجوز تولید مس��تند كو؟! بعد از 
همان براي زدن شما استفاده مي كنند كه بي خود 
بدون مجوز ارشاد مستند ساخته ايد، در حالي كه 
طبق قانون مراكز ديگري چون صداوس��یما هم 
مي توانند مجوز تولید مس��تند را ارائه دهند، در 
ضمن اصًا مستند مانند سینماي داستاني داراي 
فیلمنامه از پیش آماده نیست كه آن را به ارشاد ارائه دهند. برخورد وزارت 
ارشاد با مجوز ها هم سلیقه اي است. در مورد مستند »من روحاني هستم« 
كه درباره آقاي روحاني بود، وزارت ارشاد مانع انتشار مستند شد، همانطور 
كه شايد اگر در دوره احمدي نژاد هم مستندي مس��تقل درباره او ساخته 
مي شد، وزارت ارشاد آن دولت هم جلويش را مي گرفت. ارشاد برخوردهاي 
دوگانه اي با مستند دارد. كافي است بخواهید در تعريف از دولت يا شخص 
آقاي روحاني فیلم بسازيد، هیچ مانعي در جلوي كار نخواهد بود. در عمل 

قانوني براي حمايت از آثار وجود ندارد و اگر هم باشد اجرا نمي شود.

در گفت وگوي »جوان« با مدير توليد مستند »متولد اورشليم« مطرح شد

 اكران هنر و تجربه 
محدود است و بازگشت سرمايه ندارد

ما به طور مس��تقيم با مخاطبان 
در ارتباط هس��تيم و ازم نيست 
درگير چرخه هنر و تجربه شويم. 
فروش اينترنتي آثار خيلي بهتر 
از حضور در هنر و تجربه اس��ت

     فرزين ماندگار
قيام مسجد گوهرشاد از زواياي مختلف قيام خاصي بود 
و نماد يك دوره خاص از مبارزه ملي به شمار مي رود كه 
در مقابل يك شبه مدرنيس�م مبتذل رخ داد. سيس�تم 
استبدادي رضاخاني اين ابتذال را با قالب بزك كرده به راه 
انداخت و اين قيام توانست تاثير قابل توجهي در انتقال 
مقاومت و مبارزه ملي براي مس�يري جديد پديد آورد. 
به گزارش »جوان« وزير فرهنگ و ارش��اد اسامي با بیان اين 
مطلب در ديدار با جمعي از هنرمن��دان خالق اثر درباره واقعه 
گوهرشاد از هنرمندان خالق اثر پیرامون قیام مسجد گوهرشاد 
از جمله سینا واحد، آريا عظیمي نژاد، حجت اشرف زاده و حسن 
روح اامین تقدير كرد. سیدعباس صالحي گفت: قیام مسجد 
گوهرش��اد در كنار ظرافت و فضاي هنري مسجد، مظلومیت 
و مقاومت را هم به خود اضافه كرده اس��ت. آث��ار هنري قابل 
اعتنايي در اين خصوص خلق شده و اگر تاريخ شفاهي نبود و 
هنرمندان به اين موضوع نمي پرداختند شايد اين واقعه زنده 
نمي ماند. قیام مسجد گوهرشاد از زواياي مختلف قیام خاصي 
بود كه نماد يك دوره خاص از مبارزه ملي به شمار مي رود كه 
در مقابل يك شبه مدرنیسم مبتذل رخ داد. سیستم استبدادي 
رضاخاني اين ابتذال را با قالب بزك كرده به راه انداخت و اين 
قیام توانست تاثیر قابل توجهي در انتقال مقاومت و مبارزه ملي 

براي مسیري جديد پديد آورد. 
وي افزود: شايد ما كمتر اتفاق تاريخي در دوران معاصر ببینیم 
كه با اين تركیب از مظلومیت همراه باشد، از سوي ديگر اين قیام 
نقطه عطفي در فضاي جنبش هاي روحانیت است و بعد از اين 
اتفاق نقش قابل توجهي از حضور سیاسي- اجتماعي روحانیت 
را شاهد هس��تیم. آريا عظیمي نژاد از موسیقیدانان كشور نیز 
در ادامه اين جلسه با اشاره به س��اخت اثر موسیقايي »ضربه 
دوازدهم« تصريح كرد: اولین انگیزه من براي ساخت اين قطعه 
ايجاد نوگرايي با ريشه هاي فرهنگي و اعتقادي بود و اين شايد 
در تضاد با نسل نو بود. سختي و سنگیني اين اتفاق مي توانست 
در قالب موسیقي به نسل امروز منتقل ش��ود و به نظرم از اين 
دس��ت اتفاقات كم در تاريخ ما وجود ندارد ك��ه مي توان روي 
آنها كار كرد. در ادامه اين جلسه مهدي سیار شاعر قطعه ضربه 
دوازدهم پیرامون اين اثر يادآور شد: امروز مايه دلگرمي است 
كه اثر هنري توسط اهل فرهنگ و صاحبنظران مورد توجه قرار 

گیرد. همكاري با حجت اشرف زاده و آريا عظیمي نژاد افتخاري 
بود كه براي من محقق شد، در لحظه س��رودن شعر خواننده 
قطعي براي اين قطعه هنوز مشخص نبود و آنچه هنگام سرودن 
براي من اتفاق افتاد همان چیزي بود كه هنگام شنیدن اثر آن 
را گوش كردم. وي ادامه داد: شأن هنرمند در جامعه بايد اين 
باش��د كه دائماً موضوعات مختلف را تذكر بدهد، قیام مسجد 
گوهرشاد دفاع از هويت ملي- ديني و حكم شرعي و حتي تولید 
ملي است، مردم حتي در اين اتفاق س��عي داشتند آنچه را به 
عنوان يك پوشش خودشان تولید مي كنند استفاده كنند و نه 

آنچه از سوي غرب براي آنها فرستاده مي شود. 
 حجت اشرف زاده از خوانندگان جوان كشور با بیان اينكه قطعه 
گوهرشاد تجربه جديد و متفاوتي بود، گفت: چرايي خواندن اين 
قطعه به تاريخ زندگي من در ش��هر مشهد برمي گردد. خاطرات 
دوران كودكي من در كوچه هاي مش��هد سپري شد و به همین 
منظور به اين كار عاقه داشتم. وي ادامه داد: براي پخش يك اثر 
فرهنگي ما مش��كات و فضاي خالي از امكانات داريم، در آثاري 
كه امروز تهیه كنندگان ما منتش��ر مي كنند هزينه هاي زيادي 
را پرداخت مي كنند اما اين اتفاق ب��راي آثار ديني رخ نمي دهد، 
پخش اينگونه آثار نیازمند حمايت اس��ت و بعضي اوقات در ايام 
دهه كرامت تنها اين اثر را پخش مي كنند و اين اجحاف اس��ت.  
در ادامه حسن روح اامین نقاش جوان كشور خاطرنشان كرد: در 
پخش آثار هنري مشكل داريم، چرا ما روزانه موسیقي هاي زيادي 
از رسانه ها مي ش��نويم كه بعضاً آثار سطحي و نازلي است، اما اثر 
موسیقي فاخر مثل همین گوهرشاد را نمي شنويم، براي آثاري 
چون مسجد گوهرشاد و از اين دست اتفاقات سفارش دهنده اي 
وجود ندارد، اين آثار ب��ا ذوق هنري هنرمند و اعتقاد وي و بدون 

سفارش تولید مي شود اما امكاني براي توزيع آن وجود ندارد.

 يادداشت سردار سليماني
بر كتاب »سربلند«

سردار »قاس�م س�ليماني« فرمانده س�پاه قدس پس از 
خواندن كتاب »سربلند« يادداشتي را بر اين كتاب نوشت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، كتاب )سربلند( مستند داستاني 
از كودكي تا شهادت شهید مدافع حرم محسن حججي است. اين 
اثر مخاطب را با ابعاد مختلف ش��خصیتي شهید آشنا مي كند؛ 
ابعادي از زاويه ديد خانواده، دوس��تان و همرزمان شهید. كتاب 
سربلند زندگي داستاني ش��هید حججي به قلم نويسنده كتاب 
عمار حلب، محمدعلي جعفري است.  »قاسم سلیماني« فرمانده 
سپاه قدس پس از خواندن كتاب »سربلند« يادداشتي را بر اين 
كتاب نوشته است. »سام بر حججي كه حجتي شد در چگونه 
زيستن و چگونه رفتن. فداي آن گلويي كه همچون گلوي امام 
حسین )ع( بريده شد و سام بر آن سري كه همچون سر مواي 
شهیدان دفن آن نامشخص و به عرش برده شد. دخترم آنها را الگو 

بگیر و مهم ترين شادي آنها عفت و حجاب است.« 
.........................................................................................................

مجيد مجيدي »خورشيد« را مي سازد
فيلم سينمايي »خورش�يد« به كارگرداني مجيد مجيدي 

ساخته مي شود. 
پیش تولید فیلم سینمايي »خورش��ید« به كارگرداني مجید 
مجیدي كه به تازگي پروانه س��اخت دريافت كرده در حالي 
آغاز ش��ده كه مجیدي براي بازيگر نقش اصلي خود فراخوان 

منتشر كرده است. 
.........................................................................................................
۴۴ كشور متقاضي حضور در جشنواره 

فيلم كودك و نوجوان
دبير سي و دومين جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان 
با اشاره به اينکه ۴۴ كش�ور متقاضي حضور در جشنواره 
هس�تند، گفت: رويکرد امس�ال جش�نواره، توجه ويژه 
نسبت به منطقه تاريخي و فرهنگي خيابان چهارباغ است. 
علیرضا تابش در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اصفهان، از 
همدلي مسئوان شهري و استاني براي برپايي اين جشنواره 
تشكر كرد و گفت: اگر اصفهان بخواهد به عنوان شهري خاق 
معرفي شود، بايد فعالیت مداوم و مستمر در زمینه فیلم كودك 
و نوجوان داشته باش��د. وي افزود: رويكرد امسال جشنواره، 
توجه ويژه نسبت به منطقه تاريخي و فرهنگي خیابان چهارباغ 
است. در اين دوره از جشنواره، عاوه بر آنكه منطقه اصلي براي 
جشنواره، خیابان چهارباغ در نظر گرفته شده، محل استقرار 
حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز خیابان چهارباغ اصفهان 
خواهد بود. اكثر اتفاقات مهم جشنواره نظیر جلسات پرسش و 

پاسخ فیلم ها نیز در اين منطقه برگزار خواهد شد. 
تابش با اش��اره به تعداد فیلم هاي حاضر در جشنواره عنوان 
كرد: در جش��نواره امسال 158 فیلم بلند س��ینمايي، كوتاه، 
پويانمايي بلند، انیمیشن كوتاه، داستاني بلند، »وب سري«  
و نمايش هاي ويژه )از آثار س��ینمايي اي��ران و جهان( اكران 
خواهد شد كه اين تعداد از 44كشوري كه در اين دوره متقاضي 

شركت در جشنواره هستند، انتخاب مي شود. 
.........................................................................................................

 برگزاري جشنواره قصه گويي
با شعار»آينده ساختني است« 

بين الملل�ي  جش�نواره   بيس�ت ودومين  فراخ�وان 
قصه گويي با ش�عار »آينده س�اختني اس�ت« از س�وي 
كانون پ�رورش فکري كودكان و نوجوانان منتش�ر ش�د. 
بیس��ت ودومین جش��نواره  بین المللي قصه گويي داراي بخش 
صحنه اي شامل مسابقه ملي و بین الملل است كه شركت كنندگان 
بخش مسابقه ملي دختران و پسران )نوجوانان 12 تا 18 سال(، 
زنان و مردان )18 س��ال به باا( و مادربزرگ ه��ا و پدربزرگ ها 
هستند. همچنین در بخش مس��ابقه بین الملل بیست ودومین 
جش��نواره بین المللي قصه گويي، برگزيدگان 21 دوره گذشته 
جش��نواره قصه گويي مي توانن��د در مراحل منطق��ه اي، ملي و 
بین الملل و قصه گويان و مجريان داراي سابقه اجرا در رسانه ملي 

و تئاتر كشور به همراه داوطلبان ساير كشورها شركت كنند. 
بر اساس اين فراخوان، بخشي از شیوه هاي قصه گويي صحنه اي 
شامل كاسیك )سنتي(، قصه هايي از روزگاران كهن، تاريخ، 
سنت ها، مذهب، آداب، قهرماني ها و... از منابع شفاهي يا كتبي 

است كه بدون ابزار اجرا مي شود. 

محمد صادقي     ديده بان

200 خانواده شهيد خطاب به سازندگان سريال »گاندو«:
منتظر ساخته شدن »گاندو«هاي بعدي هستيم

  مصطفي شاه كرمي
ح�دود 200 خان�واده  ش�هيد ب�ا ن�گارش و انتش�ار نام�ه  اي 
تش�کرآميز خطاب ب�ه س�ازندگان س�ريال »گان�دو« براي 
ورود و روش�نگري در م�ورد عرصه مه�م چگونگ�ي مبارزه 
ب�ا تيم ه�اي نف�وذي و جاسوس�ي دش�من، ضم�ن اع�ام 
حمايت خواس�تار س�اخت فص�ل دوم اين س�ريال ش�دند. 
گاندو متفاوت ترين س��ريال امنیتي ايراني اس��ت ك��ه تا به حال 
از تلويزيون پخش ش��ده اس��ت. وجه تفاوت اين س��ريال با ديگر 
نمونه هاي خلف پخش ش��ده از طري��ق تلويزيون اين اس��ت كه 
مخاطب از طريق دوربین آن به بخش هاي پنهان و ديده نشده در 
سرويس هاي امنیتي و نیز نحوه كش��ف، رديابي و انهدام باندهاي 
نفوذي و جاسوس��ي دش��من در بخش هاي مختلف نظام راه پیدا 
مي كند. حاا برخاف انتقادهاي عصبیت آمیز چهره هاي مختلف 
دولتي، اقبال و اعام رضايت عموم مردم نسبت به سريال گاندو به 
دلیل جذابیت و روشنگري هاي غیرمعمولي كه در اين سريال ديده 

شد با انتش��ار نامه حمايت آمیز ده ها خانواده شهید و ايثارگر وارد 
مرحله تازه اي شده است. 

در بخشي از نامه اين خانواده هاي ايثارگر آمده است: »فرزندان عزيز 
و هنرمندان ارجمند، دست اندركاران سريال تلويزيوني گاندو، سام 
و تشكر قلبي خود را تقديم تان كرده و از تعهد و ايثاري كه در خلق 
اين سريال جذاب و پرمحتوا از خود نشان داديد، تجلیل مي كنیم. 
توصیه همیشگي خانواده شهدا و دلسوزان و دغدغه مندان انقاب و 
دفاع مقدس به مسئوان فرهنگي كشور اين بوده است كه انقاب 
خونبارِ اسامي و سربازان ايثارگر آن را از غربت به درآوريد و از افشاي 
جنايات و خیانت هاي دشمنان آشكار و پنهان انقاب عزيز اسامي 
نهراسید. شما عزيزان، در فضايي جسارِت ساخت اين سريال مهم 
را به خرج داديد كه هم توجه به اين موضوعات از سوي رسانه ها و 
مديران كشور مورد غفلت است و هم عده اي هر اقدام مثبت در اين 
خصوص را با ترور شخصیتي پاسخ مي دهند. گويي هنرمندان حق 
ندارند در راستاي اهداف و ارزش هاي خود و علیه دشمنان میهن 
و دين خود قدمي بردارند. استقبال امیدواركننده مردم از »گاندو« 
اين امید را ايجاد مي كند كه ديگر موضوع��ات اينچنیني به بهانه 
نداشتن جذابیت مورد غفلت واقع نش��ود. بي صبرانه چشم انتظار 
ساخت »گاندو«هاي بعدي هس��تیم و بار ديگر از جسارت و تعهد 
و مسئولیت پذيري شما عزيزان سپاسگزاري مي كنیم.« در همین 
رابطه چند روز پیش و در جريان نشست خبري اين سريال مجتبي 
امیني تهیه كننده »گاندو« با گفت��ن اينكه »بخش هاي فصل دوم 
»گاندو« را طراحي كرده ايم«، وعده تولید فصل دوم را )مشروط به 

دغدغه مردم بودن( به مخاطبان داده بود. 

    خبر

 نگاه ويژه به پويانمايي 
و برنامه های عروسکی در سيما  

مراسم اختتاميه دومين جش�نواره پويانمايي و برنامه هاي عروسکي در 
كرمانشاه برگزار شد. 

در بخش ابتدايي مراسم اختتامیه دومین جش��نواره پويانمايي و برنامه هاي 
عروس��كي علي دارابي معاون امور اس��تان ها ضمن تش��كر و تقدير از مردم 
كرمانشاه گفت: با دستور رئیس رسانه ملي، مركز صبا كه متولي كار پويانمايي 
و انیمیشن در معاونت سیماس��ت، تعهد تولید پويانمايي در برنامه پنج ساله 
را تا 25درصد افزايش داد و در استان ها هم با دستور دكتر علي عسكري تعهد 

تولید پويانمايي و برنامه عروسكي در اولويت قرار گرفت. 
معاون سیما پیرامون سرمايه گذاري در حوزه پويانمايي ادامه داد: تولید 
و س��رمايه گذاري در عرصه پويانماي��ي يكي از بزرگ ترين ش��اخه هاي 
صنايع فرهنگي- هنري در جهان محسوب مي ش��ود، زيرا اين حوزه در 
زيرساخت هاي فرهنگي كشور و توس��عه متوازن و پايدار نقشی اساسي 

ايفا مي كند. 
دارابي افزود: جمهوري اسامي با هدف صدور پیام فرهنگي انقاب اسامي 
و معرفي فرهنگ و تمدن پرسابقه و درخشان ايران اسامي و حضور مؤثر در 
بازار هاي فرهنگي- هنري دنیا وظیفه اي خطیر براي ترويج گسترش صنعت 
پويانمايي و برنامه هاي عروس��كي با اتكا بر هويت مل��ي بومي خود دارد. وي 
در خصوص تاثیرگ��ذاري پويانمايي و برنامه عروس��كي ادامه داد: پويانمايي 
يا انیمیشن و برنامه هاي عروسكي يكي از تاثیرگذارترين عوامل بر اجتماعي 
ش��دن، كاركرد فیلم، تربیت داش��تن و انتقال ارزش هاي فرهنگي ديني هر 

جامعه اي است.


