
  اي�ران، رتب�ه اول در زعف�ران، پس�ته، خاوي�ار، زرش�ك و 
ان�ار را در اختي�ار دارد. در حال�ي ك�ه كل بازار زعف�ران جهان 
8/5 ميلي�ارد دار ظرفي�ت دارد و 95 درص�د زعف�ران جهان 
 ني�ز در اختيار ايران اس�ت، س�هم اي�ران از اي�ن ب�ازار، فقط

 400 ميليون دار است.

 2700كيلومتر دسترس�ي به دريا داريم  در حالي كه كشوري 
ك�ه 200كيلومت�ر دسترس�ي به دري�ا داش�ته باش�د مي تواند 
200 ميلي�ون نفر را ب�ه راحت�ي اداره كند.  آبادترين ش�هرهاي 
 اروپايي در كنار درياست، اما در ايران مناطق ساحلي و بندري، 

جزو محروم ترين مناطق هستند

 معناي مديريت جهادي اين است كه همه اعضاي يك مجموعه 
روحيه جهادي داشته باشند.  ما هر جايي كه سخنان رهبري را 
اطاعت كرديم، مثل وضعيتي كه در امنيت كشور مي بينيم، در 
 دنيا سربلند و در كشور موفق بوديم و هر جا كه اطاعت نكرديم 
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بیکاری،  مناطق  دارای زیرساخت را 
خالی از سکنه کرده است!

 انتقاد رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از سرمايه هايي كه بدون توجه به اشتغال  بر باد  رفته است 

پاسخي روشن به گزارش هاي مغرضانه 
حقوق بشري عليه ايران 

حیرت سفراي خارجي
 از وضع مطلوب اوین

5

گزارش »جوان« از وخامت وضعيت دارويی

انحصار 70 درصدي واردات 
داروهاي خاص  در اختيار

 2 شركت خيلي خاص

3

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:

تضعيف مؤلفه هاي 
قدرت ملي را 

تحمل نمي كنيم

2

سینما دست گذاشته
 روی اسافل سکانس ها!

16
چگونه سوداگري در سينما تهيه كننده 
»از كرخه تا راين« را به »اكسيدان« كشاند

فوادگر اظهارات منسوب به خود
 درباره اشرف غني را کذب محض دانست

عضو كميسيون صنايع و  معادن مجل�س با تكذيب   سياسي
اظهارات منسوب به خود در مورد محمد اشرف غني 
گفت: در س�ال هاي اخيرهيچ اظهارنظ�ري در مورد 
افغانس�تان و رئيس جمه�ور اين كش�ور نك�رده ام. 
به گزارش خانه ملت، حميدرضا فوادگر در واکنش به 
اظهارات منتشر شده منسوب به وي درباره محمد اشرف 
غني، رئيس جمهور افغانستان و تعلل ايران در مهار اين 
فرد اظهار داشت: در چند سال اخير هيچ اظهارنظري در 

مورد کشور افغانستان و مسائل پيرامون روابط بين اين کشور با ايران نداشته ام. نماينده 
مردم اصفهان درمجلس شوراي اسللامي تأکيد کرد: آنچه در فضاي مجازي به نقل از 
بنده در مورد رئيس جمهور افغانستان و روابط بين ايران و افغانستان منتشر شده، کذب 
محض بوده و صحت ندارد. عضو کميسيون صنايع و معادن در مجلس شوراي اسامي 
يادآوري کرد: حداقل در مدت سه تا چهار سللال اخير در مورد افغانستان و مسائل اين 
کشور اظهارنظر نکرده ام، بنابراين ضمن تکذيب اين موضوع، پيگير طرح چنين اخبار 
مغرضانه اي خواهم شد.  برخي از کانال هاي خبري در تلگرام گفت وگويي را از حميدرضا 
فوادگر در مورد اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان منتشر کرده بودند که مدعي شده 
بود اين نماينده مجلس ايران معتقد است محمد اشللرف غني طرح هاي دست و پاگير 

براي کشورهاي همسايه دارد. 
-----------------------------------------------------------------

رضايي: آل سعود، عربستان را 
به اسرائيل دوم تبديل کرده است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشللاره به تبعات حمات بمب افکن هاي سعودي 
در يمن تأکيد کرد: آل سعود، عربستان را به اسللرائيل دوم تبديل کرده است.  به گزارش 
ايرنا، محسن رضايي در صفحه اينسللتاگرام خود نوشت: در مجلس ترحيم مرحوم نيري، 
نماينده مردم يمن، گزارشي تکان دهنده از وضعيت اين کشور داد. وي افزود: نماينده مردم 
يمن گفت که بر اثر حمات بمب افکن هاي سعودي در جنگ 800 روزه، 400 هزار واحد 
مسکوني تخريب شللده اسللت. 32 هزار غيرنظامي از کودک و زن و مرد، شهيد و مجروح 
شده اند. 240 هزار نفر بيماري وبا گرفته اند و تأسيسات، مدارس، مساجد و بيمارستان  هاي 
بسياري بمباران شده است. رضايي تأکيد کرد: آل سعود، عربستان را به اسرائيل دوم تبديل 
کرده است. وي همچنين در صفحه توئيتر خود نوشت: دولت هاي جهان بايد هزينه هاي ما 

را در سرکوب تروريست ها در عراق و سوريه بدهند. 

ظرفيت هاي اجتماعي
 دستگاه قضا

وقتي مقام معظللم رهبري در 
ديدار مسئوان دستگاه قضايي 
فرمودنللد »قللوه قضائيلله بايد 
پرچمدار آزادي هاي مشللروع 
باشد« بسللياري از تحليلگران 
آن را بلله مثابلله يللك تدبير يا 
مطالبلله اي که متأثللر از زمان 
است، عنوان کردند، اما حقيقت 
اين است که سخن رهبري عيناً 
اقتباس شده از اصل 156 قانون اساسي است. در اصل 156 
قانون اساسي آمده است: »قوه قضائيه، قوه اي است مستقل که 
پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن 

به عدالت و ... است.«
بنابراين مطالبه رهبري، مطالبه احيا يا توجه مضاعف به اصول 
قانون اساسي اسللت و حرف جديدي نيست. تصورات قالبي 
و کليشه هاي تثبيت شده نسللبت به چيستي عمل دستگاه 
قضا در کشور ما معمواً سلللبي و داراي يك علت طبيعي و 
يك دليل سياسي است. دليل طبيعي اين است که از هر دو 
نفري که به دستگاه قضا وارد مي شوند يك نفر ناراضي بيرون 
مي آيد و در بستر تاريخ به انباشتي از نارضايتي منجر مي شود 
که ممکن است کسللي اين را براي خود فرصت بداند )مانند 
انتخابات اخير( و بر آن سوار شود، اما دليل سياسي اين است 
که قوه قضائيه يکللي از موانع جدي براندازي در 38 سللال 
گذشته و خصوصاً در 20 سال اخير بوده است. بي اعتبارسازي 
آن به همراه سپاه، بسلليج، وزارت اطاعات، نيروي انتظامي 
و شللوراي نگهبان )به عنوان بازوهاي توانمند حفظ نظام( با 
کپي برداري از شوروي سابق هميشه در دستور بوده است که 
اين بي اعتبارسازي معمواً از دو بعد در دستور کار بوده است. 
اول فساد در دسللتگاه قضا و دوم القاي سياسي بودن بعضي 
اقدامات اين دستگاه است. در بعد فسللاد،  مسئوان آن نيز 
نفي کننده وجود فساد نيسللتند، اما چند برابر کردن »بود« 
هنگام »نمود«، ظلم مضاعفي درباره اين دسللتگاه اسللت و 
سياسي جلوه دادن آن معمواً از سوي دو خاستگاه است که 
نهايتاً به يك آبشخور وارد مي شوند؛ اول براندازان ناکام و دوم 

سکوارهاي سياست گريز.
اما حقيقت اين است که در يك جامعه مردم ساار که عرصه 
اجتماعي به رسللميت شللناخته مي شللود قوه قضائيه بايد 

تسهيل کننده نمود اجتماعي مردم باشد.
نظارت براي به »ميدان آمدن مردم« متفاوت از نظارت براي 
»خروج از ميدان«  است. تصوير حال دستگاه قضا يك تصوير 
»قهري« صرف است، حال آنکه طبق فصل سوم قانون اساسي 
و اصل 156 آن، قوه قضائيه يك قوه »قهري- اجتماعي« است. 
در ليبراليسللم مرز آزادي، آزادي ديگري است و بايد يك نفر 
شاکي شود که آزادي من توسط ديگري محدود شده است، اما 
در اسام قوه قضائيه بايد آزادي را به »امر عمومي« تبديل کند 
و خود مدعي العموم آن باشد. دستگاه قضا، دستگاه »نظارت 
عام« است و فقط ازم نيست مردم در روز گرفتاري به ياد آن 
بيفتند بلکه اين دستگاه، وظيفه تسهيل کنندگي آزادي هاي 
مشروع خود را بايد پيشللاپيش نشان دهد وگرنه پرچمداري 
اين امر بي معناست. مردم روزانه با دهها مسئله از تقلب در کاا 
تا افزايش به ناحق يك کرايه تا گرانفروشي در يك ترمينال و 
جاده هاي برون شهري و... مواجه هستند اما احساس مي کنند 
پيگيري موضوع دور از دسللترس اسللت. يکللي از مهم ترين 
نيازمندي هاي قللوه قضائيه به هم ريختن تشللريفات »ورود 
شکايت« اسللت. به همين دليل آنچه بيش از پيش مورد نياز 
است ايجاد »اورژانس قضايي« در کشور است. تظلم خواهي 
بايد آناين و سريع باشد و بروکراسي کانتري و پيچ و خم هاي 
تعاملي قضايي – انتظامي يکي از دايل عمده نارضايتي و عدم 
رغبت در مراجعه اسللت. اگر تفتيش عقايد ممنوع است، اگر 
انتخاب شللغل و مکان زندگي آزاد اسللت، اگر حضور در يك 
پارک نياز به احساس امنيت دارد، قوه قضائيه بايد پرچمدار 
آن باشد نه از پشت سللر نظارت کند. مهم ترين تصميمي که 
مي تواند اقدامات قوه قضائيه را تقويت کند،  اقدامات اجتماعي 
براي پيشگيري اسللت. پخش علني دادگاه هاي مفاسد مالي 
دانه درشللت ها بازدارنده تر از اجراي حکم آن دادگاه است و 
اين به مثابه يك عمل اجتماعي  مغفول مانده و مؤثر اسللت. 
پخش علني دادگاه قاضي فاسد و تشويق علني قاضي محکم 
و سليم النفس به مثابه عمل اجتماعي است که اکنون جايش 
خالي است. تسهيل عنصر زمان براي دسترسي و نتيجه گيري 
مهم ترين نياز اجتماعي امروز به دسللتگاه قضاسللت که در 
دسترس نيست. اميد اسللت چفت و بسللت حقوق قهري با 
حقوق اجتماعي ملموس تر شود و قوه قضائيه نه تنها براي نظام 

سرمايه سوز نشود که توليد سرمايه نيز بنمايد.

به جهنم خوش آمديد

مصوبه عجيب وزارت صنعت و تجارت 
واردات زعفران و پودر زعفران مجاز شد!

صنعتي جه�ان در آلمان هزاران   جهان همزمان با نشست سران 20 كشور 
نفر از مردم اين كشوردر اعتراض به سياست هاي اقتصادي و 
محيط  زيستي تظاهرات كردند. معترضان با سر دادن شعار »به 
جهنم خوش آمدي�د« اعتراض خود را به نظام س�رمايه داري 
جهاني اع�ام كردند كه اي�ن اعتراضات با دخال�ت پليس به 
خشونت كشيده شد و دهها تن در اين درگيري ها زخمي شدند. 
نشست گروه 20 امسال نيز همچون سللال هاي گذشته صحنه 
تظاهرات مردمي بللود. همزمان با آغاز اجاس سللران گروه 20 
در آلمان، تظاهرات و درگيري ها در شهر هامبورگ و آتش زدن 
خودروهاي پليس در حاشلليه اين اجاس اداملله دارد. پيش از 
آغاز نشسللت گروه 20 در هامبورگ آلمان، درگيري هايي ميان 
معترضان و نيروهاي پليس روي داد که دست کم ۷6 نفر در آن 
زخمي شدند. به گزارش خبرگزاري رويترز، نيروهاي پليس در 
هامبورگ براي متفرق کردن معترضان از آب پرفشللار استفاده 
کردند. صدها تظاهرکننده روز جمعه بللا تجمع در خيابان هاي 
شهر هامبورگ اعتراض خود را به برگزاري نشست سران گروه 20 
که قرار است در اين شهر شمالي آلمان برگزار شود، اعام کردند. 
تظاهرکنندگان که مخالف جهاني سازي هستند با وجود هشدار 
نيروهاي امنيتي به تجمع خود ادامه دادند، دسللت کم ۷6 افسر 
پليس آلمان در درگيري با معترضان در هامبورگ زخمي شدند. 
پليس فدرال آلمان در يللك پيام توئيتري اعللام کرده که يك 
ايستگاه پليس در منطقه آلتونا مورد حمله معترضان نشست گروه 
20 قرار گرفته است. در ايستگاه راه آهن اين منطقه خشونت طلبان 
با مواد آتش زا آتش سوزي هاي گسللترده اي را به راه انداختند و 
چندين ماشين پليس را به آتش کشيدند. معترضان همچنين 

شيشه هاي بسياري از سللاختمان ها را شکستند و به بسياري از 
اتومبيل ها خسارت زدند. دو تن از خلبانان هليکوپترهاي پليس 
در جريان عمليات با ليزر مسللتقيم معترضان آسلليب ديدند و 
نتوانستند به عمليات ادامه دهند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
نخستين روز نشسللت رهبران گروه 20 با نيم ساعت تأخير آغاز 
شللد. علت تأخير آن بود کلله معترضان راه هللاي ورود به محل 
نشست رهبران را مسدود کرده بودند. اجاس گروه 20 در محل 
نمايشگاه بين المللي هامبورگ برگزار مي شود. به گفته معترضان، 
کشورهاي موسوم به گروه 20 نتوانسته اند راه حلي براي مشکات 
جهاني پيدا کنند و صلح در جهان را به خطر انداخته اند. شعار اين 
تظاهرات »به جهنم خوش آمديد« اسللت که از طرف گروه هاي 
مخالف عقيده سرمايه داري سازماندهي شده است.   به گزارش 
دويچه وله، شامگاه پنج شنبه زد و خورد شديدي ميان نيروهاي 
پليس و تظاهرکنندگان چپ افراطي در شهر هامبورگ رخ داد 
که طي آن دست کم ۷5 مأمور پليس زخمي شدند. معترضان با 
ترتيب دادن تظاهراتي به نام »به جهنم خوش آمديد« به استقبال 
سران 20 اقتصاد بزرگ جهان رفتند. به گفته پليس نزديك به هزار 
معترض ماسك زده خود را در ميان 12 هزار معترض مسالمت جو 
جاي داده بودند که اندکي پس از شروع تظاهرات وارد عمل شدند. 
طبق گفته پليس زماني که مأموران قصد جدا کردن اين گروه از 
معترضان سياهپوش را از ديگر معترضان معمولي که به خيابان 
آمده بودند، داشته اند وضعيت متشنج و به خشونت کشيده شد. 
بر اين اساس، معترضان با پرتاب سنگ، بطري و مواد محترقه به 
سوي نيروهاي امنيتي حمله ور شللدند. مجموعاً 1۹ هزار مأمور 
پليس در جريان برگزاري نشست جي 20 وظيفه تأمين امنيت را 

در هامبورگ بر عهده دارند. 

  ديدار ترامپ و پوتين 
رؤساي جمهور امريکا و روسيه در اولين ديدار پس از انتخاب ترامپ 
به سمت رياست   جمهوري، از لزوم عملياتي بودن نتايج مذاکرات 
خود سخن گفتند. دونالد ترامپ و واديمير پوتين، رؤساي جمهور 
امريکا و روسيه بااخره پس از گذشت هفت ماه از آغاز به کار دولت 
جديد واشنگتن، عصر جمعه در حاشلليه نشست جي 20 که در 
هامبورگ آلمان در حال برگزاري است، با يکديگر ديدار کردند. به 
گزارش اسپوتنيك، ترامپ در اين ديدار که اولين نشست با همتاي 
روسي پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهور امريکا بود، گفت: »ما 
در انتظار وقوع اتفاقات مثبت براي روسيه و امريکا هستيم. بودن در 
کنار شما براي من افتخار است«. همچنين ترامپ که شادمان به 
نظر مي رسيد به خبرنگاران گفت: »همه چيز خوب پيش مي رود.« 
پوتين هم در اين ديدار گفته که تماس هاي تلفني با ترامپ کافي 
نبوده و منتظر ديدار حضوري است. رئيس جمهور روسيه همچنين 
ابراز اميدواري کرد که در گفت وگوي رو در رو با ترامپ، مسللائل 
دوجانبه و بين المللي مورد بحث قرار گيرد و نتايج عملي حاصل 
شود. رکس تيلرسون، وزير خارجه امريکا و سرگئي اوروف، همتاي 
روس وي نيز در اتاق محل برگزاري اين ديدار حضور داشتند. پيش 
از اين مقامات روسي گفته بودند که دو رئيس جمهور بر سر مسائلي 
همچون بحران سوريه و اوکراين با يکديگر تبادل نظر خواهند کرد. 
اولين ديدار ترامپ و پوتين در حالي برگزار شللد که از زمان روي 
کار آمدن دونالد ترامپ، روابط روسيه و امريکا تنش هاي زيادي را 
پشت سر گذاشته است. حمله موشکي امريکا به پايگاه ها و نيروهاي 
سوريه، همچنين جنجال بر سر ارتباط مقامات دولت واشنگتن با 
روس ها و دخالت مسکو در انتخابات رياست جمهوري امريکا سبب 

تيرگي در روابط دو کشور شده است. 

اوايل تيرماه بود كه وزير صنعت  واردات كااهاي مشابه داخلي را   اقتصادي
حرام اعام كرد، غافل از اينكه وزارتخانه تحت مديريتش طي 
مصوبه اي واردات زعفران و پودر زعفران را آزاد كرده اس�ت. 
از مصائب توليد، فروش و صادرات محصوات کشاورزي داخلي 
هرچه بگوييم باز هم کم است. از پسته و زعفران گرفته تا انواع 
ميوه سللبزي و صيفي و غات و... همگي با مشللکات فراواني 
همراه است. برخي در بازار داخل مورد بي مهري قرار مي گيرند و 
برخي نيز به دليل نبود بسته بندي مناسب با قيمت ارزان صادر 
مي شود. زعفران از جمله محصواتي اسللت که ايران با توليد 
ساانه بيش از 350 تن مقام اول توليد و تجارت اين محصول 
در جهان را به خود اختصاص داده و زعفران ايراني به 46 کشور 
دنيا صادر مي شود. بيش از ۹5 درصد از زعفران جهان در ايران 
توليد مي شود اما ارزش افزوده اين محصول نصيب کشورهايي 
نظير اسللپانيا )بزرگ ترين واردکننده زعفران ايران( مي شود 
در صورتي که بيشللترين زحمت براي طاي سللرخ در ايران 
کشيده مي شللود چراکه براي به دسللت آوردن يك کيلوگرم 
زعفران خشك بايد کشاورزان سللاعت ها 1۷0 هزار دانه گل را 
از کاله جدا و با حساسلليت باايي خشك کنند. اين در حالي 
است که اسپانيا به عنوان عمده ترين واردکننده زعفران ايراني 
بزرگ ترين صادرکننده اين محصول در جهان به شمار مي رود. 
چين، استراليا، هلند و يك کشور آفريقايي نيز به کاشت و توليد 

زعفران مشغولند و رقباي ايران هستند. 
به گفتلله فعاان بللازار  ايران زعفللران را کيلويي 2 تللا 3 هزار 

دار مي فروشللند، اسللپانيا اين محصول را پس از بسته بندي 
با برند خود کيلويي 5 هزار تا 6 هللزار دار در بازارهاي جهاني 
مي فروشد. يکي از آفت هاي اين محصول ارزشمند و صادراتي 
کشور اين اسللت که پياز زعفران ايراني به کشورهاي همسايه 
قاچاق مي شود و افغانسللتان يکي از کشللورهاي خريدار پياز 
زعفران ايران است و در توليد اين محصول پيشرفت هايي داشته 
است و هرچند که اين کشور نمي تواند رقيب ايران باشد اما به 
هر حال رقباي توليد را هر چنللد کوچك نبايد ناديده گرفت و 
مهم تر از همه اينکه پياز زعفران ايراني ثروت بخش کشاورزي 
و کشللاورزان اسللت که جلوگيري از خروج اين محصول را بر 

مسئوان امر ضروري مي سازد. 
هرچند اخيراً خروج پياز زعفران از استان هاي خراسان شمالي 
و جنوبي مجاز اعام شده و اين امر به قاچاق پياز زعفران دامن 
زده اما پودر زعفران همچنان همراه مسللافر از کربا و مکه به 

کشور وارد مي شود... 
در کنار واردات کااهايي که مشللابه داخلللي دارند، وزارت 
صنعت و تجارت طي مصوبلله اي، اخيراً زعفللران و پودر آن 
را نيز آزاد کرده اسللت، به طوري که سازمان توسعه تجارت 
با قرار دادن اين کاا در اولويت دهللم کاايي، وارداتش را با 
ارز متقاضي آزاد کرده است. واردات اين کاا در شرايطي که 
فقط سه ماه )مهر( به فصل برداشللت زعفران باقي مانده، نه 
تنها موجب نابسللاماني بازار و کاهش قيمت ها مي شود بلکه 
زعفران کاران را نيز متضرر کرده و بازار زعفران هاي وارداتي و 

بي کيفيت و قطعاً ارزان داغ تر مي شود. 

  اقتصاد مقاومتي و واردات زعفران 
امسال دومين سالي است که رهبري شللعار سال را اقتصاد 
مقاومتي برگزيده است، البته دولتي ها در پايان سال گذشته 
ليسللتي از اقداماتشللان را براي پياده سللازي سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي منتشر کردند اما برخي از تصميمات با اين 
سياست هاي اباغي از سوي رهبري در تضاد است. آزاد سازي 
واردات محصولي مانند زعفران که ۹5 درصد بازار جهاني به 
آن تعلق دارد در سللال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال، در 
ماه هاي نزديك به برداشت محصول اقدامي غيرمنطقي و به 
قول وزير صنعت، حرام است که متأسللفانه از سوي وزارت 
صنعت اباغ شده اسللت. در اين ميان سکوت وزارت جهاد 
کشاورزي که خود را متولي و حامي توليد مي داند نيز جاي 
سؤال دارد. اکنون که خبر آزاد سازي واردات زعفران رسانه اي 
شده  مجلس و سازمان هاي نظارتي بايد وارد عمل شوند تا 
ضمن لغو اين مصوبه، از آشفتگي بازار اين محصول پر سود 
کشور دفاع کنند. همچنين اسللتانداران خراسان شمالي و 
جنوبي نيز بايد از اختيارات خود اسللتفاده و وزارت صنعت 
را مجبور به لغو اين مصوبه کنند چراکه با رسيدن نخستين 
محموله زعفران بي کيفيت چيني، افغاني و... به بازار ايران نه 
تنها زعفران کاران متضرر مي شوند بلکه احتمال ادغام شدن 
زعفران ايراني و خارجي و به هم ريختن بازار زياد اسللت، از 
اين رو ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزي، انجمن زعفران 
ايران و اسللتانداران و... هر چه سريع تر نسبت به لغو مصوبه 

واردات زعفران اقدام کنند. 

   اقتصادي
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همين صفحه

 معترضان به بي عدالتي نظام سرمايه داري جهاني
 با شعار »خوش آمديد به جهنم« 

به پيشواز سران 20 كشور صنعتي )جي20( رفتند  به جهنم خوش آمديد



فرانسه مستحق تنبيه يا تشويق
منافع ملي در حوزه سياست خارجي كش��ور فقط و فقط با رعايت 

دقيق سه اصل عزت، حكمت و مصلحت تأمين خواهد شد. 
رفتارشناسي دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي نشان مي دهد 
به رغم شعارهاي زيبا و جذاب سر داده شده از سوي رئيس دولت و 
افراد مرتبط با دستگاه ديپلماسي كشور، فاصله معناداري با اين اصول 
در پاره اي از موارد مشاهده می شود. براي اينكه فاصله مورد نظر بهتر 

فهم شود، به گزاره هاي زير در يك موضوع خاص توجه شود:
1- امريكايي ها با اتهامات واهي و بي اساس مبني بر حمايت جمهوري 
اسامي از تروريس��م، اواً ظالمانه ترين تحريم ها را عليه ملت ايران 
وضع كرده و ثانياً ميلياردها دار از پول هاي ايران را بلوكه و با حكم 
دادگاه هاي داخلي امريكا به عنوان غرامت براي خانواده هاي قربانيان 

ترور، مصادره كرده اند!
2- اروپايي ها به تبع همان ادعاهاي امريكا، تحريم هاي س��نگيني 
را عليه جمهوري اس��امي وضع و با تحريم هاي يكجانبه امريكا در 

بسياري از موارد همراهي كرده اند.
3- دولت كانادا بر مبناي اتهامات واهي و اثبات نش��ده نسبت داده 
به جمهوري اسامي ايران در موضوع حمايت از تروريسم، تاكنون 

دارايي هاي قابل توجهي از ايران را مصادره كرده است.
4- دولت عربستان چند س��ال قبل با ادعاي اينكه ايران قصد ترور 
سفير سعودي در خاك امريكا را داشته، براي جمهوري اسامي خط 

و نشان تا مرز اعان جنگ كشيد!
5- اكنون امريكايي ها با تصويب قانون جديد تحريم ها كه به قانون 
مادر تحريم ها ش��هرت يافته، به دنبال افزودن فشارها بر ملت ايران 
بوده، مي خواهند سپاه را به عنوان حامي تروريسم در منطقه، تحت 

شديدترين فشارها و تحريم ها قرار دهند!
حال با توجه به اين نوع رفتارهاي دولت هاي ديگر در قبال جمهوري 
اس��امي، دولت ايران بايد در قبال حمايت كش��ورهاي اروپايي از 
گروهك تروريس��تي منافقين چ��ه نوع رفتاري را براس��اس اصول 
س��ه گانه عزت، حكمت و مصلحت داشته باشد؟ برخي از رفتارهاي 
دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي، هم اكنون و با توجه به اموری 
بسيار شفاف، سؤال برانگيز و نگران كننده شده است. آيا جناب آقاي 
دكتر حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور و جناب آقاي ظريف به 
عنوان وزير امور خارجه جمهوري اس��امي، در ماهيت تروريستي 
گروهك منافقين ترديد دارند؟ آيا آقايان جنايات منافقين در كشور 
و به شهادت رس��يدن حدود 17 هزار نفر با اقدامات تروريستي اين 
گروهك را فرام��وش كرده اند؟ آيا آقايان خيانت ه��ا و جنايت هاي 
منافقين در دوران دفاع مقدس و همراه ش��دن آنان با صدام بر ضد 
ايران را فراموش كرده اند؟ پرونده منافقين آنقدر كثيف و سياه است 
كه اساساً فراموش شدني نيست. شهداي محراب، شهيدان رجايي 
و باهنر و شهداي ساختمان حزب جمهوري اسامي نمونه هايي از 
شهداي برجسته ترور به دست منافقين هستند. اكنون اين گروهك 
بدنام و روس��ياه كه منفور ملت ايران است، از س��وي دولت فرانسه 
به طور تمام قد حمايت مي ش��ود و دولتمردان فرانس��ه براي آنان 
سنگ تمام مي گذارند! برگزاري نشست هاي ساانه اين گروهك در 
پاريس، آن هم در سايه امنيت و حمايت دولت فرانسه، نمونه هايي 
از اين حمايت هاست. اكنون سؤال مردم ايران،  نخبگان و دلسوزان 
كشور از دولت آقاي روحاني و دس��تگاه ديپلماسي كشور اين است 
كه آيا رفتار شما در قبال فرانسه بر مبناي سه اصل عزت، حكمت و 

مصلحت شكل گرفته است؟
آيا رفتار جمهوري اسامي در اين خصوص نبايد مبتني بر شعارهاي 
تدبير و عقانيت باش��د؟ آيا فرانس��وي ها با اين ن��وع حمايت ها از 
گروهك تروريستي منافقين مستحق تنبيه هس��تند يا بايد مورد 
تشويق قرار بگيرند؟ پاسخ اين سؤال خصوصاً با توجه به رفتارهاي 
طرف هاي مقابل در قبال جمهوري اسامي آن هم براساس ادعاهاي 
واهي و بي مبنا، روشن است. امريكايي ها و اروپايي ها صرفاً با ادعاي 
حمايت ايران از تروريسم، آن همه تحريم هاي ضدانساني و خاف 
حقوق بين الملل را علي��ه ايرانيان وضع كرده و در پي تش��ديد اين 
تحريم ها هستند. حال كه جهانيان بر تروريست بودن منافقين صحه 
مي گذارند و اسناد جنايات منافقين با آن همه اقدامات تروريستي 
كامًا وجود دارد، چگونه است كه دولت آقاي روحاني به جاي تنبيه 
و مجازات دولت فرانس��ه به خاطر حمايت از منافقين، به تش��ويق 
و پ��اداش دادن به حاميان تروريس��م روي آورده اس��ت؟ آيا انعقاد 
قراردادهاي سنگين با فرانسه كه به طور قطع اين قراردادها از جمله 
قرارداد پژو 2008، نجات بخش صنعت ورشكسته و دچار ركورد شده 
در اين كشور مي باشد، پاداش دادن به فرانسوي ها نيست؟ منافقين 
جايي در نزد ملت ايران نداش��ته و هرگز نخواهند توانس��ت چهره 
منفور و زش��ت خود را براي مردم عزيزمان تطهير كنند، لكن غرب 
در پيوند با صهيونيزم و آل سعود به دنبال استفاده ابزاري از تمامي 
گروهك هاي تروريستي براي ايجاد اخال هاي امنيتي در ايران است. 
پيوند بين منافقين و داعش با ديگر گروهك هاي تروريستي، دور از 
ذهن نيست. به طور قطع مديريت اين پيوند در صورت پديدآيي با 
غربي ها، صهيونيست ها و آل سعود خواهد بود. خط و نشان كشيدن 
دولت ترامپ براي جمهوري اسامي و تصريح بر اينكه به دنبال تغيير 
رژيم در ايران اس��ت، از يك طرف و صحبت هاي صريح سعودي ها 
مبني بر برهم زدن امنيت ايران از طرف ديگر، حكم مي كند دولت 
ايران براي تأمين منافع ملي و در صدر اين منافع امنيت ملي به جاي 
تشويق فرانسوي ها به مجازات فرانسه به خاطر حمايت از منافقين 
بينديشد. به طور قطع جديت دولت ايران در اين خصوص تغيير رفتار 

فرانسه را به دنبال خواهد داشت.

88498443سرويس  سياسي
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خطيب نماز جمعه:

قوه قضائيه جاي ماحظه اين و آن نيست

اميدواري�م قضات م�ا بدانن�د در لب�ه آتش 
هس�تند؛ آنجا جاي جهت گيري و پارتي بازي 
و ماحظه اين و آن نيست و هم از نظر اشراف 
به قان�ون و ه�م رعايت اخ�اق بدانن�د خدا 
بش�ر را تکريم کرده اس�ت، انس�ان ها ارزش 
دارند، پش�ت در اتاق هايتان تحقير نش�وند. 
به گزارش ايرنا، حجت ااسام كاظم صديقي در 
خطبه دوم نماز جمعه تهران اظهار داشت: دستگاه 
قضايي يك دستگاه پشتيباني كننده قانون، امنيت 
و احياكننده حقوق عامه ب��وده و در آزادي هاي 
مش��روع و كم كردن تجاوز متج��اوزان و كاهش 
دادن مش��كات اجتماعي در همه جا بر اساس 
اختياراتي كه قانون اساسي داده است، دست قوه 
قضائيه باز اس��ت. وي تأكيد كرد: قوه قضائيه، بر 
اجراي قانون با داشتن بازويي مهم مانند بازرسي 
كل كش��ور بايد در تم��ام وزارتخانه ه��ا و ادارات 
نظارت، جريان و سيان داشته و چتر نظارتي اش 
همه جا بايد پيش��گيري كند نه اين كه بگذارند 
و بعد پرونده هاي چن��د ميليوني را مطرح كنند. 
خطيب نماز جمعه تهران تأكيد كرد: بايد با حضور 
بازرسي كل كش��ور خافي در هيچ وزارتخانه اي 

واقع نشود و در تخلفاتي كه در ارگان هاي دولتي 
واقع مي شود، ديوان عدالت مي تواند مصوبات آنها 
را ابطال كند. در اجحافي كه به كارمندان دولت 
از طريق دولت مي شود ديوان عدالت جايگاه خود 
را دارد. وي گفت: با توجه ب��ه اينكه در رأس قوه 
قضائيه يك مجتهد عادل منصوب ش��خص اول 
مملكت، حوزه ديده و تربيت ش��ده است، توقع 
اين است كه اين قوه تقويت شود و جايگاه واقعي 
خودش را پيدا كند و نسبت به اموري كه حضرت 

آقا تذكر دادند، قدم بردارد. 
      قوه قضائيه، جاي جهت گيري نيست

امام جمعه موق��ت تهران همچنين با اش��اره به 
مسئله بورسيه ها اظهار داش��ت: سال ها گذشت 
و تعدادي از اين افراد مظل��وم بودند، مكرر پيش 
ما هم آمدند، همه جا هم دادشان را بلند كردند، 
اما تاكنون اقدام مؤثري در اين رابطه واقع نش��د. 
اميدواريم قضات ما بدانند در لبه آتش هس��تند. 
آنجا، جاي جهت گيري، پارتي ب��ازي و ماحظه 
اين و آن نيست. وي افزود: از نظر اشراف بر قانون، 
اجراي قان��ون و رعايت اخاق ه��م قضات و هم 
ادارات ما بايد بدانند خداوند، بشر را تكريم كرده 

و به بشر احترام گذاشته اس��ت و انسان ها ارزش 
دارند. پش��ت در اتاق هايتان و جلوي ميزهايتان 
تحقير نش��وند، ابه��ت و جال براي خ��ود قائل 
نشويد كه نتوانند حرف خودش��ان را آنگونه كه 

هست بگويند. 
     ترامپ، تيغ آل سعود و آل خليفه را تيزتر 

کرد
صديقي همچنين به اوضاع منطقه اش��اره كرد 
و گفت: به آل س��عود، آل خليف��ه و امريكايي كه 
با آمدن ترامپ به اين كش��ورها، تيغ ظلم اينها 
را تيزتر كرد لعن و نفري��ن مي كنيم. مردم يمن 
تحت سخت ترين فش��ارهاي نظامي، اقتصادي 
و وضعيت زندگي هستند. قتل نفس و كشوري 
را ويران مي كنند. انسانيت مدفون شده و حقوق 
بشر قابي است. وي ادامه داد: حقوق بشر اينها 
حقوق بشر حامي ظالم و مظلوم كش است؛ براي 
اينها نفرين و براي نجات مظلومان بحرين و يمن 
دعا مي كنيم. از همه مهم تر اينكه از داخل كشور 
عربس��تان خبر نداريم كه با پشتيباني امريكا در 
عواميه و ش��هرهاي شيعه نش��ين عربستان چه 
مي گذرد و چ��ه جناياتي در آنجا وقع مي ش��ود. 

صديقي با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبري 
از قوه قضائيه و مس��ئله حقوق بشر گفت: نبايد 
از انصاف گذش��ت كه در معاونت هاي فرهنگي 
و پيش��گيري در اي��ن مراحل اخي��ر قدم هايي 
برداشته و پرونده هاي مهمي هم در اين مقاطع 
اخير رسيدگي شده اس��ت، اما تا حد مطلوب و 
فراوان فاصله داري��م. وي تأكيد كرد: ليكن يكي 
از چيزهايي كه ب��ه اين قوه بايد داده ش��ود اين 
اس��ت كه پيگيري حقوقي و قضايي پرونده هاي 
بين المللي از جمله حماي��ت از مظلومان را بايد 
عهده دار شود؛ عامه شيخ ابراهيم شيخ زكزاكي، 
پدر شش ش��هيد و علماي جمهوري آذربايجان 
به چه جرمي زندانند؟ ايران بايد بلندگو باش��د 
و قوه قضائيه در چارچوب مس��ائل حقوقي اينها 

را مطرح كند. 
     متأسفم برخي مسئوان تحمل ندارند

خطيب جمعه ته��ران در عين حال با اش��اره به 
هفتم تير و هفته قوه قضائيه با گراميداش��ت ياد 
شهداي هفتم تير افزود: مرحوم بهشتي نه تنها 
در زمان خود مظل��وم بود و ام��ام فرمود چيزي 
كه مهم تر از ش��هادت او بود، مظلوميت او بود و 
بعد از ش��هادتش هم گوهر ناش��ناخته اي است. 
ما كه در دامن او تربيت يافتيم او را نش��ناختيم. 
هيچ جا ادعاي دانش��مندي و انديش��مندي از 
آيت اه بهش��تي س��راغ نداريد. صديقي گفت: 
مرحوم بهش��تي نخب��ه گزيني مي ك��رد و براي 
اينها كاس مي گذاش��ت. هم در دستگاه قضائي 
و هم دس��تگاه هاي ديگر و حتي در بعضي جاها 
مي فرمود كه دروس ح��وزوي بخوانيد اما معمم 
نشويد ممكن است دنيا عليه اين لباس توفان و 
آن را در چشم بعضي ها بد كند. شما عالم باشيد 
كار طلبگ��ي و اثرگذار فرهنگ��ي كنيد. خطيب 
نماز جمعه تهران تصريح كرد: متأسفم برخي از 
مسئوان ما منتظرند يك كسي، چيزي بگويد؛ 
تحمل ندارند زود بايد پاسخ بگويند، اقدام، بيرون 
و حذف كنند. آيت اه بهش��تي هم��ه مخالفان 
خود را تحمل مي كرد و براب��ر آن همه تهمت و 
جوسازي و جو س��نگيني كه عليه او ايجاد كرده 
بودند براي دفاع از خودش لب باز نمي كرد و رمز و 
راز صبوري آيت اه بهشتي تعبد شهيد بهشتي به 
خدا، آخرت و وايت فقيه بود. وي افزود: حضرت 
امام، بگو و مگو را در بين مسئوان ولو بني صدر 
و ملي گراها منع ك��رده بودند؛ گروه هاي مخالف 
دين عليه ايش��ان كه خار چشم دشمنان بود آن 
همه سمپاشي مي كردند، ولي ايشان جمله اي و 

كلمه اي از خودش دفاع نكرد. 

رئيس دستگاه قضا: 
خط قرمزهاي توهمي را قبول نداريم

رئي�س  آملي اريجان�ي،  آي�ت اه 
ق�وه قضائي�ه در گفت وگ�وي زن�ده 
تلويزيون�ي با م�ردم به ارائ�ه گزارش 
عملک�رد دس�تگاه قض�ا پرداخ�ت. 
آيت اه آملي اريجاني در بخشي از اين 
گفت وگو با بيان اينكه مجموعه وسيعي 
از كارها كه در دستگاه قضا انجام مي گيرد 

و گاه ديده نمي شود، از جفا به دستگاه قضايي انتقاد كرد و گفت: بنده 
فكر مي كنم كه گاهي خيلي جفا به دستگاه قضايي مي شود؛ پاره اي 
از نقايص را مي بينند ولي خدمات  وس��يعي كه انجام مي گيرد، ديده 

نمي شود. 
آيت اه آملي اريجاني افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در 
صور مختلف رسيدگي مي شود؛ ولي در هر حال اينكه كساني بيايند 
و بگويند در دس��تگاه قضايي تخلف خيلي شايع شده است، اين عدد 
در 15 ميليون پرونده، قريب به 11 هزار قاضي، 40 - 50 هزار كارمند 

ادعايي است كه بايد با مستندات واقعي همراه باشد. 
     قوه قضائيه به جرائم انتخاباتي رسيدگي مي کند

وي در پاس��خ به پرسش��ي در خصوص تخلفات انتخاباتي عنوان كرد: 
يك بحث وجود دارد كه به موضوع تخلفات و جرائم انتخاباتي معطوف 
مي شود كه قوه قضائيه بايد بر حس��ب نص قانون به آن رسيدگي كند 
و اين خود يك وظيفه است. اگر سؤال اين باش��د كه آيا به اين جرايم 
دارد رسيدگي مي شود، بايد گفت بله؛ قوه قضائيه در جريان اين مسائل 
هست؛ منتهي ميزان اطاعاتي كه به ما داده اند، بايد به اندازه اي باشد 
كه مشخص كند فردي در اين زمينه مجرم است تا براي او كيفرخواست 

صادر شود.
 رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه دستگاه قضا بايد يك قوه بي طرف باشد 
و متقن كار كند، بيان داشت: پرونده هايي در ارتباط با انتخابات به دست 
ما رسيده و اين پرونده ها تقريباً عدد قابل توجهي هم هست و در ميان 
آنها همه جور اشخاص، از دهياران گرفته تا استانداران هستند. آيت اه 
آملي اريجاني با بيان اينكه بدون استقال دستگاه قضايي و استقال 
قاضي، رسيدن به يك رأي عادانه خيلي دشوار به نظر مي رسد، تصريح 
كرد: اگر دس��تگاه قضايي تحت سيطره و فش��ار جريان هاي سياسي، 
دستگاه هاي اجرايي و افكار عمومي باشد يا فضاسازي هايي كه ممكن 
است برخي رسانه ها براي دستگاه قضا ايجاد كنند، همه اينها مي  تواند 

استقال دستگاه قضايي را نفي يا مخدوش كند. 
     بايد گلوگاه هاي فساد را قبل از تحقق آن ببنديم

وي در پاسخ به سؤالي درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مبارزه با 
مفاسد اقتصادي يكي از مواردي است كه ما در چندسال اخير بسيار بر 
آن تأكيد كرده ايم؛ لذا بنده فكر مي كنم درباره اين مسئله قوه قضائيه به 
واقع به صحنه آمده و شما ديديد كه اين دستگاه به پرونده هاي كاني در 
اين رابطه رسيدگي كرده است كه وقتي آغاز شد از داخل و خارج مرتب 
مورد بمباراني از اين دست قرار مي گرفت كه دستگاه قضايي نمي تواند 

به اين پرونده ها رسيدگي كند. 
آيت اه آملي اريجاني با بيان اينكه ما بايد گلوگاه هاي فساد را قبل از 
تحقق آن ببنديم، گفت: مهم ترين مخاطب اين موضوع دستگاه هاي 
اجرايي هستند؛ آن هم در وزارتخانه ها، بانك ها، مؤسسات مالي؛ بنابراين 
ما بايد توجه كنيم و نگذاريم فسادي اصًا پيدا شود و اين مسئله راهش 
اين است كه سرچشمه ها را با نظارت هاي دقيق و بازرسي هاي دوره اي، 
متناوب و مستمر ببنديم و نگذاريم تخلفات اقتصادي، به پرونده هاي 
بزرگ مالي  تبديل شود و پس از آن اين مسئله به قوه قضائيه ارجاع و اين 

قوه دو سال مشغول به رسيدگي به آن باشد. 
     هيچ خط قرمزي نداريم

آيت اه آملي اريجاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا تحت تاثير فشارهايي 
كه به شما و دستگاه قضايي وارد مي شود، قرار گرفته  ايد يا خير، گفت: 
اين سؤال دو وجه دارد: اول اينكه آيا ما تسليم اين فشارها مي شويم؟ 
كه حتماً جواب منفي اس��ت. مي توانيد رفتار ما را در اين چند سال در 
دستگاه قضايي و برخورد با پرونده هاي كان برخي از مسئوان سياسي 
كش��ور ببينيد كه به پرونده هايي رسيدگي كرده ايم كه شايد در توهم 
برخي هم نمي گنجيد كه قوه قضائيه بتواند اين كار را انجام دهد. رئيس 
قوه قضائيه افزود: نكته ديگر آن است كه آيا فش��ارهايي در اين مورد 
وجود دارد؟ آيا ديگران مي خواهند ماحظاتي را تحميل كنند كه پاسخ 
مثبت است. چه در امور اقتصادي و چه در امور سياسي، حتماً كساني 
كه مدخليت دارن��د، مي خواهند موضع خود را براي عدم رس��يدگي 
تحميل كنن��د. آملي اريجاني بيان كرد: م��ن فراموش نمي كنم يكي 
از رؤساي جمهور گذشته يك وقت گفته بود مثًا رسيدگي به پرونده 
فان شخص خط قرمز ماس��ت. در همان وقت ما اعام كرديم كه اين 
خط قرمزهاي توهمي را قبول نداريم؛ اان هم همين است؛ ما خط قرمز 
توهمي را قبول نداريم. رئيس قوه قضائيه اظهار كرد: دستگاه قضايي 
براي پيشگيري عادانه و رسيدگي استقالي هيچ خط قرمزي ندارد و 

قانون و شرع خط قرمز ماست. 
     بسياري از معوقات بانکي برگشته است

وي در پاسخ به اين سؤال كه اقدامات شما در خصوص معوقات بانكي 
چيست، تصريح كرد: معوقات بانكي در قوه قضائيه كامًا پيگيري شده 
است؛ يعني واقعاً به كمك همكاران قضايي بسياري از معوقات بانكي 
برگشته؛ فقط سازمان ثبت اس��ناد كه كار قضايي به معناي دادگاهي 
انجام نمي دهد، 5 هزار ميليارد تومان در سال 95 از طريق اداره اجرائيات 

خود، معوقات را به بانك ها برگردانده كه رقم قابل توجهي است. 
رئيس قوه قضائيه همچنين در بخش ديگري از اين گفت وگو اظهار كرد: 
ضدانقاب خارج كشور بسيج شده اس��ت و كشورهاي سلطه امكانات 
مالي و فني در اختي��ار آنها مي گذارند و براي مقابل��ه با تمام نهادهاي 
جمهوري اسامي ايران كه به نحوي در اساميت و جمهوريت اين نظام 
دخيل بوده اند، بسيج شده اند و از آنجايي كه قوه قضائيه به عنوان ركن 
اساسي نظام جمهوري اسامي ايران مقابل نفوذ و ورود آنها به صحنه 
كشور از طريق جاسوس��ي ها و روابط ناصحيح آنها ايستاده و برخورد 
مي كند، طبيعي است كه عليه قوه قضائيه اقدام كنند؛ بنابراين دستگاه 

قضا از اين نظر مورد هجمه است. 
آيت اه آملي اريجاني با بيان اينكه شما مي بينيد كه نسبت به شوراي 
نگهبان، سپاه پاسداران انقاب اسامي و سپاه قدس چه مقدار هجمه 
وارد مي كنن��د، گفت: ش��خصي امريكايي مي گفت ك��ه طرحي را در 
مجالس امريكا مطرح كرديم كه بگوييم سپاه پاسداران جزو نيروهاي 
تروريس��تي اس��ت! واقعاً ببينيد چه مي گويند؟ مي گويند بخش قابل 
توجهي از نيروهاي مسلح يك كشور تروريستي است! تمام اينها به دليل 
اين اس��ت كه از اقتدار نظام جمهوري اسامي ايران ضربه خورده اند و 
اين اقتدار ماحصل ورود همه نيروهاي انقابي از جمله سپاه پاسداران 
انقاب اسامي، شوراي نگهبان، قوه قضائيه و نهادهاي انقابي است و 

اينها همه مورد هجمه هاي وسيع هستند. 
     قواي کشور جزاير بيگانه از هم نيستند

آيت اه آملي اريجاني در پايان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه مقام 
معظم رهبري بر تعامل بين قوا تأكيد كرده اند، ارزيابي ش��ما از تعامل 
بين قوا چيس��ت، گفت: اصل اين مطلب روشن است. گرچه قواي اين 
نظام مستقل هستند، اما جزايري نيستند كه از هم بيگانه باشند و حتماً 
بايد تعامل داشته باشند. امروز كش��ور ما داراي چالش هايي است كه 
حل شدني است و چنانچه همه قوا، دس��ت به دست هم دهند و مردم 
عزيز ما به دول��ت، قوه قضائيه و مجلس اعتماد كنند، مش��كات قابل 
حل شدن است. وي تصريح كرد: مسئوان قوا نبايد اختاف اساسي با 
هم داشته باشند و بايد در چارچوب قانون عمل كنند و اميدواريم اين 

مسير طي شود. 

دكتر يداه جواني

     نماز جمعه 

      بهارستان     
روايت حاجي بابايي از چرايي انشعاب در فراکسيون وايت     

تشکیل فراکسیون نمایندگان وایی برای شفافیت در تصمیم گیری بود 
اعضاي فراکسيون نمايندگان وايي به دنبال 
اين هس�تند ک�ه موافقت ه�ا و مخالفت هاي 
خ�ود را ش�فاف بي�ان کنن�د و ب�ه جامعه به 
صورت شفاف پاس�خ دهند که اين موضوع با 
فراکس�يوني به نام واي�ت، امکانپذير نبود. 
حميدرض��ا حاجي باباي��ي، رئيس فراكس��يون 
نمايندگان وايي مجلس ش��وراي اس��امي در 
گفت وگو با خبرگزاري خان��ه ملت، در خصوص 
تش��ريح هدف فراكس��يون نمايندگان وايي از 
تصميم گي��ري ب��راي جداي��ي از فراكس��يون 
وايت اظهار داشت: در س��ال اول مجلس دهم 
فراكس��يوني را تحت عنوان »واي��ت«، جهت 
پيگيري اه��داف راه اندازي كرديم ت��ا تبديل به 
اكثريت شويم، اما در ادامه متوجه شديم كه ادامه 
اين راه امكانپذير نيست. وي با ابراز نارضايتي از 
عملكرد فراكس��يون وايت بيان ك��رد: با وجود 
اينكه فراكسيون وايت در اكثريت است، اما در 
تصميم گيري هاي گوناگون كه اتخاذ مي ش��ود، 
رأي ازم را در صح��ن كس��ب نمي كنيم، براي 
مثال در قضيه معرفي س��ه وزير، دقيقاً برعكس 
نظر فراكسيون نمايندگان وايي، تصميم گيري 

شد. وي با بيان اينكه 
پاس��خگوي  باي��د 
تصميم گيري هايمان 
ب��ه جامعه باش��يم، 
اف��زود: رأي تعدادي 
از اعضاي فراكسيون 
واي��ت، ب��ا اعضاي 
فراكس��يون نمايندگان وايي همراه نيست و به 
همين جهت بايد پاسخگوي تصميماتي باشيم 

كه راضي به آنها نيستيم. 
نماينده مردم همدان در مجلس ب��ا بيان اينكه 
حق طبيعي دوس��تان م��ا اين اس��ت كه تحت 
عنوان فراكسيون مستقلين يا هر عنوان ديگري، 
اظهارنظ��ر كنند، ادامه داد: اعضاي فراكس��يون 
نماين��دگان وايي به دنب��ال اين هس��تند كه 
موافقت ه��ا و مخالفت هاي خود را ش��فاف بيان 
كنند و به جامعه به صورت ش��فاف پاسخ دهند 
كه اين موض��وع با فراكس��يوني به ن��ام وايت، 

امكانپذير نبود.
 حاجي بابايي گفت: براي رس��يدن به اين هدف، 
ش��وراي مركزي فراكس��يون نمايندگان وايي 

جلسه اي را تشكيل داد و با اجماع اعضاي مجمع 
فراكسيون به اين نتيجه رسيديم كه فراكسيون 
نمايندگان وايي با اع��ام تعداد خود به جامعه، 
برنامه ها را پيگي��ري كنيم. رئيس فراكس��يون 
نمايندگان وايي ضمن تأكيد بر لزوم ش��فافيت 
فراكس��يون هاي مجل��س اظهار داش��ت: دكتر 
عارف، رئيس فراكسيون اميد نيز گفتند، ما هم 
به دنبال اين هس��تيم تا براي جامعه مش��خص 
ش��ود چه كس��اني و چه تعدادي از نمايندگان 
عضو فراكس��يون ما هس��تند. وي با بيان اينكه 
مردم مطابق انديش��ه اي كه دارند رأي مي دهند 
و خواسته هايي از نمايندگان خود دارند، افزود: 
براي شفافيت در تصميم گيري ها و پاسخگويي 
به مردم اين تصميم را اتخاذ كرديم زيرا نياز بود 
در مجلس چنين تحركي داشته باشيم و با قدرت 

كار خود را شروع كرده  ايم. 
حاجي بابايي با ابراز نارضايتي از شرايط حاكم در 
فراكسيون وايت گفت: اينكه تصميم گيري در 
ميانه راه تغيير كند براي ما س��خت بود و ضمن 
احترام به نمايندگان، كميته هاي كاري، نظارتي 
و كارآمدي را تش��كيل مي دهي��م و اميدواريم 

فراكسيون نمايندگان وايي در مسير كارآمدي 
مجلس كمك كننده باش��د، زيرا مردم در زمينه 
اش��تغال، اقتصاد و نظ��ارت انتقادات��ي دارند و 
اميدواريم بتوانيم كاري مثبت��ي را انجام دهيم. 
رئيس فراكسيون نمايندگان وايي با بيان اينكه 
اقدام جديد فراكس��يون نماين��دگان وايي در 
آس��تانه معرفي كابينه جديد پيام خاص خود را 
دارد، گفت: اگر قرار است با دولت تعامل كنيم به 
دولت كمك مي كنيم ولي تا پيش از اين در تعامل 
با دولت دخالتي نداش��تيم و نمي دانس��تيم چه 
كسي با دولت صحبت كرده و براي چه صحبت 
مي كند ول��ي در ش��رايط جديد از فراكس��يون 
نمايندگان وايي تعدادي براي تعامل و گفت وگو 
با دولت مش��خص مي ش��وند. رئيس فراكسيون 
نمايندگان وايي با بيان اينكه اس��م فراكسيون 
تغيير نمي كند و فراكس��يون نمايندگان وايي 
باقي مي ماند، گفت: بعد از اع��ام تصميم براي 
استقال از فراكسيون وايت، نمايندگان زيادي 
درخواس��ت اضافه ش��دن داده اند كه بعد از طي 
يك مدت مش��خص، تعداد اعضاي فراكس��يون 

نمايندگان وايي اعام مي شود. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:
تضعیف مؤلفه هاي قدرت ملي را تحمل نمي کنیم

      دفاعی 

نيروهاي انقابي نمي توانند در مقابل تضعيف 
مؤلفه هاي قدرت ملي سکوت نمايند، چراکه 
اين انقاب به آساني به دست نيامده و خون 
هزاران شهيد پاي انقاب ريخته شده است. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني بس��يج، سردار 
غيب پرور رئيس سازمان بس��يج مستضعفين 
در يادواره احمد متوسليان و يارانش در شيراز 
با بيان اينكه از جمل��ه مؤلفه هاي اصلي قدرت 
ملي در جمهوري اس��امي ايران وايت فقيه، 
ايستادگي مردم و قواي مسلح مي باشند، افزود: 
وايت فقيه به عنوان ركن اساسي انقاب و نظام 
اسامي اس��ت و عدم اطاعت از فرامين ايشان 
منجر به تضعيف قدرت ملي كشور خواهد شد. 
وي مقاومت و ايس��تادگي مردم را مؤلفه ديگر 
قدرت ملي برشمرد و افزود: اراده و ايستادگي 
ملت ايران دومين سرمايه انقاب و كشور است 
و اگر روحيه مقاومت با طبل س��ازش تضعيف 
شد چگونه مي توانيم قدرت ملي را ارتقا دهيم. 
رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين سومين 

عام��ل و مؤلفه قدرت ملي را قواي مس��لح و به 
ويژه س��پاه پاس��داران عنوان كرد و با اشاره به 
فرموده امام كه اگر س��پاه نبود كشور هم نبود، 
گفت: اين جمله امروز هم تازه و با طراوت است 
و نمي توان باور كرد افرادي كه سپاه را تضعيف 
مي كنند از روي س��هو و غفلت اس��ت. وي در 
ادامه خاطرنشان كرد: تضعيف جريان مقاومت 
كه نماد آن بس��يج و س��پاه مي باش��د، گناهي 
نابخشودني است. سردار غيب پرور با تأكيد بر 
اينكه بسيج و سپاه جانشان را براي مردمي كه 
از سوي دشمن تهديد شوند فدا خواهند كرد، 
افزود: خط كش��ي هاي سياسي مرسوم براي ما 
بي معني است و ما از تمام ايرانياني كه زير چتر 
جمهوري اسامي هستند، فارغ از نگرش هاي 

سياسي آنها، دفاع مي كنيم. 
جانش��ين فرمانده كل س��پاه در امور بسيج با 
اشاره به اوايل انقاب اس��امي كه پاسداران را 
»چماق دار« خطاب مي كردند، افزود: برخي ها 
لفظ »چماق دار« را به »تفنگدار« تغيير دادند و 

با همان ادبيات سپاه و پيشكسوتان جهاد و ايثار 
را مي كوبند. غيب پرور با تأكيد بر اينكه س��پاه 
حافظ انقاب اسامي و دستاوردهاي آن است 
گف��ت: نيروهاي انقاب��ي نمي توانند در مقابل 
تضعيف مؤلفه هاي قدرت ملي سكوت نمايند، 
چراكه اين انقاب به آس��اني به دس��ت نيامده 
و خون هزاران ش��هيد پاي انقاب ريخته شده 
است. وي با بيان اينكه در شرايط فعلي بايد به 
انس��جام داخلي بيش از پيش بها داد، تفرقه را 
پيام شيطان دانس��ت و گفت: فهم كام وايت 

و اجرايي نمودن آن تكليف ماس��ت و رهبري 
معظم انقاب از ما پاسداري غيرمحافظه كارانه 
را خواسته اند. وي افزود: در حالي كه دشمنان 
نشان دار س��پاه در امريكا، اروپا و عربستان در 
حال هجمه و اهانت به س��پاه هس��تند، بسيار 
تعجب برانگيز اس��ت كه عده اي ني��ز در داخل 
س��پاه را آماج حمات خود ق��رار داده اند. وي 
گفت: حمله موش��كي س��پاه به تروريس��ت ها 
و دش��منان مردم اي��ران باعث به رخ كش��يده 
شدن اقتدار جمهوري اس��امي ايران گرديد و 
همزماني افزايش تخريب س��پاه با اين رويداد 
س��ؤال برانگيز اس��ت. وي در پايان گفت: سپاه 
با بهره گيري از تجارب خود در طول نزديك به 
چهار دهه گذشته، با اقتدار از اين شرايط عبور 
خواهد كرد و لحظه اي در دفاع از اركان انقاب 
اسامي و مردم ترديد نخواهد كرد و هجمه ها و 
نامهرباني ها و زخم زبان هايي كه از گوشه كنار 
مطرح مي ش��ود، نمي تواند هيچ خللي در عزم 

پوادين آنها وارد نمايد. 

تجمعات مقابل مجلس ساماندهي مي شود
سخنگوي کميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس از 
تمهيدات مجلس براي ساماندهي تجمعات مقابل پارلمان خبر داد. 
سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به تجمعات 
مختلف مقاب��ل مجلس گفت: مجل��س خانه ملت اس��ت و گروه هاي 
مختلفي كه به نمايندگان خود مراجعه مي كنند، درخواست داد خواهي 
دارند. وي با بيان اينكه در حال حاضر اين تجمعات مقابل در ش��مال 
شرقي صورت مي گيرد، افزود: مكان تجمع در حال حاضر در خيابان پر 
رفت و آمد انجام مي شود. اگر بخواهيم مردم تجمع نكنند، اين برخورد 
درست نيست. سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: اگر 
تجمعات برگزار شود، مشكاتي از قبيل مشكات امنيتي و ترافيكي 
به وجود مي آيد؛ همچنين ممكن است عده اي از اين فضا سوءاستفاده 

و ناامني ايجاد كنند.
نقوي حس��يني تصريح كرد: عا ءالدين بروجردي، رئيس كميسيون 
امنيت  ملي پيشنهادي را مطرح كرده  كه براي تجمعات مكاني در نظر 
گرفته ش��ود كه تجمعات با اطاع قبلي در اين مكان مورد نظر برگزار 
شود. وي خاطرنش��ان كرد: هيئت رئيس��ه مجلس نيز بايد مكانيزمي 
را تعريف كن��د كه نماين��دگان در زمان تجمعات با حض��ور در جمع 
تجمع  كنندگان، خواس��ته هاي آنان را پيگيري كنن��د. نماينده مردم 
ورامين در مجلس تأكيد كرد: در صورت اجراي اين مكانيزم، مش��كل 
امنيتي و ترافيكي به وجود نمي آيد و در اين صورت مردم هم مي توانند 
پيام خود را به نمايندگان شان منتقل كنند. نقوي حسيني درباره مكان 
تجمع مردم تصريح كرد: درباره مكان جديد تجمع كنندگان، مديريت 

اجرايي و تيم حفاظت مجلس تصميم گيري مي كنند. 



همين چن�د روز پيش بود كه لغو يك نشس�ت 
رسانه اي س�اعتي مانده به زمان برگزاري اش با 
حواشي متعددي مواجه ش�د. حاشيه هاي اين 
نشست اما با موضوع آن ارتباط مستقيم داشت. 
بنا بود گزارش هايي از تخلفات س�ازمان غذا و 
دارو را رس�انه اي كند؛ گزارش�ي را  كه سازمان 
ديده بان شفافيت و عدالت تهيه كرده و بنا بود 
تا اسناد رسيده به دست اين سازمان مردم نهاد 
در اختيار رس�انه ها قرار گيرد. ساعتي مانده به 
برگزاري اين نشس�ت اما بنا ش�د مسائل مورد 
اعتراض در جلس�ات مش�تركي با حضور وزير 
و دكت�ر توكلي و دكتر نادران بررس�ي ش�ود و 
هر آنچه بر آن تفاهم صورت گي�رد، وزارتخانه 
رأس�ا به اصاح اقدام كند. اين ماجرا اما مانع از 
رس�انه اي ش�دن برخي تخلفات س�ازمان غذا 
و دارو نش�د؛ تخلفات�ي نظير آمار س�ازي براي 
پنهان سازي ميزان واردات و انحصار 70 درصدي 
واردات دارو در اختي�ار دو ش�ركت وارد كننده 
كه از قضا همس�ر رئيس س�ازمان غ�ذا و دارو 
هم يك�ي از س�هامداران اين شركت هاس�ت. 
در برابر اي�ن اتهامات اما رئيس س�ازمان غذا و 
دارو ه�م پاس�خ هايي دارد كه قض�اوت درباره 
قانع كنن�ده ب�ودن آنه�ا ب�ا كن�ار ه�م چيدن 
قطعات پازل اين ماجرا عادانه ت�ر خواهد بود. 
دارو يك��ي از اس��تراتژيك ترين كااهايي اس��ت 
كه گاهي وقت ها از نان ش��ب واجب تر مي ش��ود. 
همين مس��ئله هم موجب ش��ده ت��ا در اين حوزه 
شاهد شكل گيري مافيايي باشيم كه به باور برخي 
كارشناسان در نهادهاي رسمي ريشه دارند. بي رد 
و تأييد چنين ادعايي ام��ا برخي گزارش هاي قابل 
تأمل درباره وضعي��ت واردات دارو و ورود داروهاي 
خاص و گرانقيمت به بازار س��ياه وج��ود دارد كه 
ابهامات متعددي را در حوزه توزيع اين داروها مطرح 
مي كند و مؤيد اين نكته است كه انگار شبكه توزيع 
داروهاي گرانقيمت وارداتي نفوذ پذير است و چكه 
مي كند. انحصار واردات دارو در برخي شركت هاي 
خاص هم از ابهامات ديگري است كه در اين بخش از 
حوزه سامت وجود دارد و ابهامات حوزه عملكردي 
سازمان غذا و دارو را پر رنگ تر مي كند. به خصوص 
اينكه گزارش ها و اسنادي درباره اين انحصار گرايي 
وجود دارد. از همه مهم ت��ر اينكه گزارش ديده بان 
ش��فافيت و عدالت درب��اره تخلفات س��ازمان غذا 
و دارو به يك باره از گزارش��ي علني به جلس��ه اي 
در پشت درهاي بس��ته تبديل مي شود؛ جلسه اي 
كه تأكيد مي كند پش��ت پرده حوزه داروي كشور 
خبرهايي جدي تر از شايعه يا يك كاغ چهل كاغ 

وجود دارد. 
  انحصار واردات دارو در اختيار خاص ها!

 آنطور ك��ه فرامرز اختراعي، رئي��س هيئت مديره 
س��نديكاي توليدكنندگان مواد دارويي مي گويد، 
در نظام دارويي كشور، در بحث واردات و توليد، به 
طور مفصل انحصار وجود دارد. بر اين اساس فقط 
شركت هاي خاص اجازه دارند اقام دارويي بسيار 

گرانقيمت را در اختيار مردم قرار دهند. 

به گفت��ه وي بع��د از فش��ار زيادي ك��ه نهادهاي 
غير دولتي و سنديكاها به س��ازمان غذا و دارو وارد 
كردند با اصرار وزير بهداشت، وارداتي تحت عنوان 
واردات موازي شروع شد. بدين معني كه كساني كه 
در گذشته واردات انحصاري داشتند و با قيمت هاي 
بسيار بيشتر از قيمت جهاني، دارو وارد مي كردند 
در عرصه واردات بمانند و باقي واردكنندگان با آنها 

موازي رفتار كنند. 
اختراعي تصري��ح مي كند: در بخش��نامه هايي كه 
آقاي ديناروند ص��ادر كردند، عنوان ش��ده كه اگر 
كسي غير از نمايندگي رس��مي بخواهد دارو وارد 
كند باي��د حداقل 20 درصد ارزانتر از آنها نس��بت 
به اين كار اق��دام كنند. همچني��ن در كميته هاي 
كارشناسي داخلي اين سازمان كه صد در صد تحت 
كنترل خودشان است، اصًا اجازه نمي دهند افراد 
غير، وارد واردات داروهاي خاص كه به شركت هاي 
خاص داده ش��ده بش��وند. به گفت��ه رئيس هيئت 
مديره س��نديكاي توليدكنندگان م��واد دارويي، 
70 درصد ب��ازار داروهاي واردات��ي در انحصار دو 
شركت واردكننده است. وي درباره اين شركت ها 
بيش��تر توضيح مي دهد و مي گويد: چندي پيش 
آقاي ديناروند انحصاري به يك شركت توليد كننده 
دارويي دادند كه متعلق به همسرشان است كه بعد 

از اعتراض ما انحصار را لغو كردند. 
  حاشيه هاي همسر دانشمند آقاي رئيس

رئيس س��ازمان غذا و دارو در براب��ر اين اظهارات 
رئيس هيئ��ت مديره س��نديكاي توليدكنندگان 
مواد دارويي با  بيان اينكه بخش��نامه هاي سازمان 
غذا و دارو م��ن در آوردي نيس��ت، تأكيد مي كند: 
بخشنامه هاي اين س��ازمان براساس مصوبه هاي 
شوراي برنامه ريزي دارو و شوراي توسعه فناوري 
سامت تعيين شده است و وزير بهداشت رياست 

آنها را بر عهده دارد. 
وي در توضيح درباره واردات موازي هم مي گويد: 
واردات دارو در س��ال هايي كه بح��ران دارويي در 
كشور بوده، سال هاي 90 تا 92، صدها ميليون دار 
بيشتر از واردات دارو در فاصله سال هاي 93 تا 95 
بوده است و اين نش��ان مي دهد، سياست واردات 
موازي در كاهش قيمت ها مؤثر است. از نگاه رئيس 
سازمان غذا و دارو اگر سياست واردات موازي وجود 

نداشت، كاهش ارزي از كجا به وجود مي آمد. 
ديناروند همچنين در پاس��خ به انحص��ار دارويي 
شركت همسرش مي گويد: شركت همسر بنده يك 
شركت دانش بنيان است و هيچ كارخانه داروسازي 
ندارد، اين شركت يك محصول نانو تكنولوژي توليد 
كرده و همسر بنده به همراه 20 نفر ديگر مشغول 

كار در اين شركت هستند. 
وي با بيان اينكه ثبت اختراع و دوره انحصار در همه 
دنيا وجود دارد، مي افزايد: اواً اين ش��ركت متعلق 
به همسر من نيس��ت و يك ش��ركت دانش بنيان 
است كه توسط اعضاي هيئت علمي و دانشجويان 
نخبه تأسيس شده و بعد از سال ها تحقيق فقط يك 
محصول نانوتكنولوژي را مركز رش��د توليد كرده 
اس��ت. در اين ش��ركت يك محصول دانش بنيان 
توليد شده كه هنوز فروش��ي در بازار ايران نداشته 
است. همس��ر من هم جزو سهامداران كوچك اين 
شركت است و هيچگاه س��هامدار عمده يا هيئت 

مديره نبوده اند. 
وي تأكيد كرد: محصول هنوز فروشي در بازار ايران 
نداشته و هم اكنون وارداتي است و همسر بنده نيز 
در عين شركت يك سهامدار جزء است، ضمن اينكه 
انحصاري كه داده شده تنها به اين شركت نبوده و 
در س��ال گذش��ته به هفت محصول ديگر نيز داده 
شده و پس از آنكه س��نديكاي صنعت داروسازي 
جلسه گذاش��تند، اين ش��ركت ها اعام كردند كه 
نمي خواهند انحصاري داشته باشند و انحصار آنها 

ابطال شد. 
  آمارسازي براي پنهان سازي

آمارس��ازي و ارائه آمار نادرست به مردم هم بخش 
ديگ��ري از ماجراي تخلفاتي اس��ت ك��ه در حوزه 
دارويي كشور رخ داده اس��ت. در حالي كه پيش از 
اين س��ازمان غذا و دارو مدعي كاهش واردات دارو 
شده، رئيس هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان 
مواد دارويي معتقد است در اين حوزه با آمارسازي 
كام��ًا غلط مواجهي��م. وي در توضي��ح اين گفته 
خود مي گويد: در سال 93 و در دوره معاونت دكتر 
ديناروند آمارنامه دارويي كش��ور را كه تا مردادماه 
همان سال به درستي منتش��ر مي شد، بسياري از 
اقام وارداتي را از زير گ��روه واردات حذف و به زير 
گروه توليد داخل بردند، بنابراي��ن توليد داخل را 
بيش نمايي و واردات را كم نمايي كردند و آمار دروغ 

به مردم دادند. 
ديناروند اما با تأكيد بر اينكه آمار واردات دارو با آمار 
فروش دارو در بازار كامًا متفاوت است، مي گويد: 
واردات دارو از طريق گمرك ثبت مي شود و ارز آن 
را بانك مركزي تخصيص مي دهد و آمار آن توسط 

سازمان غذا و دارو اعام مي شود. 
بر اين اساس واردات دارو در سال 93، 960 ميليون 
دار، در سال 94، هزار و 70 ميليون دار، در سال 
92، يك ميليارد و 360 ميليون دار و در سال 91 
هم يك ميلي��ارد و 200 ميليون دار بوده اس��ت 
و وقتي دو سال 92 و 91 را با س��ال هاي93 و 94 
مقايسه مي كنيم، حدود 500 ميليون دار كاهش 
واردات داش��تيم كه اين امر قطعاً به منافع عده اي 

آسيب وارد كرده است. 
انتقادات و پاسخ ها در حوزه شفافيت دارويي اما انگار 
ابهام زدا نبوده است. حاا افكار عمومي بيشتر از قبل 
منتظر اس��ت ببيند نتيجه جلسه دارويي ديده بان 
عدالت و شفافيت پشت درهاي بس��ته چه زماني 

روي خروجي رسانه ها قرار مي گيرد. 
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اصرار وزارت كار بر رسيدگي به حادثه دیدگان یورت

گزارش »جوان« از وخامت حال وضعيت دارويی ايران

جوان: وعده هاي داده شده هنوز محقق نشده است

 انحصار 70 درصدي واردات داروهاي خاص
 در اختيار 2 شركت خيلي خاص

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پي چاپ گزارش جوان با 
عنوان »پاسكو  و يورت دو قر باني وعده هاي فصل انتخابات«، 
جوابيه زير را ارسال كرده است كه در متن ارسالي وزارت كار 
اصرار به  انج�ام دادن امور و رس�يدگي ب�ه مصدومان حادثه 
دارد. اين در حالي است كه پس از ماه ها از حادثه معدن يورت 
و س�اختمان پاس�كو هنوز بس�ياري از اين حادثه ديدگان و 
خانواده آنان از نحوه رسيدگي مس�ئوان گايه مند هستند. 
در زير پاس�خ وزارت كار و توضيحات »جوان« را مي خوانيد.
 مهم ترين اقدامات صورت گرفته در ارتباط با حادثه معدن  يورت

  چهار مرحله بازديد )دكتر ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي( 
حضور وزيران صنعت، معدن تج��ارت در معيت دكتر ربيعي وزير 
تعاون،كار و رفاه اجتماعي در محل حادث��ه، حضور نماينده ويژه 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي)مهندس هفده تن( به همراه مدير 
كل بازرسي كار و رئيس مركز تحقيقات و تعليمات و حفاظت فني 
و بهداشت كار در محل حادثه، تشكيل كميته انساني در سازمان 
تأمين اجتماعي به منظور پيگيري و رسيدگي به امور فوت شدگان 
و بيمه معوقه كارگ��ران در تأمين اجتماعي آزادش��هر و برقراري 
مس��تمري از اقدامات انجام شده اس��ت. همچنين تشكيل ستاد 
پيگيري مطالبات معوقه كارگران معدن مذكور در اداره تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي شهرستان آزادش��هر و وصول بالغ بر هزار و 400 
دادخواست شكايت مربوط به 350 كارگر كه در گذشته و حال در 
اين معدن كار كرده اند، با موضوعات حقوق معوقه و عدم واريز بيمه 
و 4 درصد سخت و زيان آور كه تاكنون براي 50 دادخواست وقت 
رسيدگي تعيين شده و 20 دادخواست نيز رسيدگي شده و آماده 
صدور و رأي مي باشد، نيز از ديگر اقدامات زمان حادثه بوده است. 
برقراري بيمه بيكاري از نخستين روز تعطيلي معدن براي بالغ بر 
213 نفر و مابقي )حدود 50 نفر( در حال پيگيري است. همچنين 
سركشي و حضور مستمر در معيت استاندار و جمعي از مسئوان 
استان با جانباختگان و حادثه ديدگان و عضويت و همكاري با تيم 
حقيقت ياب حادثه معدن  يورت آزاد شهر متشكل از نمايندگان 
مجلس شوراي اسامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادي از 
اساتيد دانشگاه ها، خبرگان كشوري زغال سنگ و نظام مهندسي 
معدن كشور و نمايندگان كارگران معدن )گزارش نهايي منوط به 

بازگشايي و دسترسي تيم مذكور به محل حادثه مي باشد( از ديگر 
اقدامات بوده است.

عاوه بر اين، تشكيل جلس��ات و هماهنگي ازم با سازمان تأمين 
اجتماعي جهت دريافت س��وابق بيمه جهت تكميل پرونده هاي 
كارگران معدن در لحظه مراجعه و ديگر امور مربوط به اين افراد، 
پاسخگويي و مش��اوره به تمامي كارگران اين معدن در خصوص 
مراحل مربوط به احقاق آن با حضور كارشناسان مرتبط در ستاد 

رسيدگي مربوطه نيز از ديگر اقدامات بوده است.
در خصوص وضعيت بررس��ي حادثه نيز به دليل عدم بازگشايي 
مجدد معدن، در حال حاضر امكان اع��ام گزارش نهايي حادثه و 
عوامل بروز آن وجود ندارد. البته حسب دستور مقام قضايي مقرر 
شده كه حدود 50 نفر از كارگران نسبت به عمليات خاكبرداري و 
مقاوم سازي معدن اقدام كرده تا امكان رسيدن به محل حادثه براي 
تيم كارشناسي فراهم شود. در خصوص اقدامات صورت گرفته در 
خصوص خانواده متوفيان نيز براي خانواده فوت شدگان نفري 70 
ميليون ريال از ناحيه وزارت بهداشت تأمين اعتبار و پرداخت شده 
و براي خانواده فوت شدگان نفري 100 ميليون ريال از ناحيه دولت 
و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأمين اعتبار و پرداخت شده 
است. براي تمام خانواده فوت شدگان با پيگيري وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، نفري 50 ميليون ري��ال از ناحيه كارفرما تأمين 
اعتبار و پرداخت ش��ده اس��ت. براي خانواده تمامي فوت شدگان 
)43 نفر كارگر متوفي( مستمري برقرار شده است و طي جلسه اي 
مشترك با نمايندگي بيمه آسيا در استان گلستان و اعام آمادگي 
بيمه مذكور جهت پرداخت ديه 40 نفر از متوفيان، در صورت ارائه 
مدارك مورد ني��از نظير انحصار وراثت به ه��ر خانواده مبلغ 210 

ميليون تومان پرداخت مي شود.
در خصوص تأمين مسكن بازماندگان كه فاقد مسكن هستند نيز 
اعتباري بالغ بر 500 ميليون ريال تأمين ش��ده كه با توافق همه 
اعضاي خانواده و پس از انحصار وراثت، اي��ن مبلغ قابل پرداخت 

خواهد بود.
پرداخت تمامي مطالبات مربوط به حقوق معوقه توس��ط كارفرما 
و ارائه خدمات مش��اوره اي براي خانواده هاي فوت شدگان توسط 

سازمان بهزيستي از ديگر اقدامات انجام شده است.

همچنين در خصوص اقدامات صورت گرفته در مورد ساير كارگران 
نيز براي تمام مجروحان در حادثه معدن از ناحيه تأمين اجتماعي 
نفري 10 ميليون ريال تأمين اعتبار شده و مدارك مصدومان نيز 

اخذ شده و به زودي پرداخت خواهد شد.
در خاتمه ي��ادآور مي گردد، طي پيگيري هاي ص��ورت گرفته در 
خصوص مطالبات معوقه كارگران مربوط به س��ال هاي 93 ، 94 و 
95 ) حدود هفت ماه حقوق معوق و عيدي س��ال 94( كه تمامي 

مطالبات معوق توسط كارفرما پرداخت شده است.
»ج�وان«:  در خصوص مطلب منتش�ره و جوابيه ارس�الي 

وزارت كار نكاتي قابل ذكر است كه به شرح زير آمده:
1- گزارش فوق در روزنامه جوان به مصداق اين بيت كه »دو صد 
گفته چون نيم كردار نيست« نگاشته شده است، اما متأسفانه غالب 
آنچه در جوابيه ديده مي شود جز چند مورد بازديد كه فاقد اثرات 
ملموس اجرايي بوده، ديده نمي ش��ود كه البته ما نيز جز اشاره به 
قول هاي مساعد دوربيني و قبل از انتخاباتي به موارد بيشتري اشاره 

نكرده بوديم كه آن هم تنها جهت يادآوري بود. 
2-  اين وزارتخانه با تمركز پاسخگويي به آن دسته از مطالبي كه به 
ظاهر جواب قانع كننده اي داشته از بخش اصلي گزارش كه فرياد 
اعتراض پاسكو بوده، غفلت كرده و گويي به هيچ عنوان اين بخش 
گزارش كه »وضعيت كارگران معدن بسيار بهتر از كسبه پاسكو و 
حتي شهداي آتش  نشاني توصيف شده است« مورد مطالعه جهت 

ارسال جوابيه قرار نگرفته است !
3- چه در معدن يورت و چه در س��اختمان پاس��كو، كارگران و 
كاسباني خسارت ديده اند كه همه اميدشان به وعده هاي پر زرق 
و برق مس��ئوان در ايام انتخابات بود. اكنون و با اتمام انتخابات، 
دس��ت همه اينها و خانواده هايش��ان عمًا خالي مانده است. در 
هفته هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري، اعضاي دولت هر 
روز يك طرح جديد را افتتاح و آن را رسانه اي هم مي كردند؛ همين 
مس��ئوان هم بر سر حادثه پاسكو حاضر ش��دند و هم در معدن 
يورت گلس��تان و جلوي دوربين دهها وعده به مردم حادثه ديده 
دادند، اگر بنا بر شمارش باشد شايد يك چندم همه آن وعده ها هم 
عملياتي نشده است،  اين موضوع را هم بايد از حادثه ديدگان جويا 

نشد، نه اينكه با ارسال جوابيه مدعي عمل به وعده ها شد. 

پيام سواري جوانمردي

مصيبت هاي چندشغله بودن معلمان
شغل معلمي شأن اجتماعي و تقدس باايي در جامعه دارد و به شغل 
انبيا معروف اس��ت، اما در كنار اين صفات نيكو و مقدس، نمي توان از 
حقوق كم معلمان هم گذشت. به قول معروف، شأن اجتماعي و تقدس 
باا براي كسي آب و نان نمي شود و با اين چيز ها نمي شود زندگي راحت 
و بدون  دغدغه براي معلم فراهم كرد تا او ب��ه پرورش فكري – علمي 
دانش آموزان و آينده سازان كش��ور بپردازند. بر كسي پوشيده نيست 
كه بايد منزلت و پاي��گاه اجتماعي معلمان در جامعه بهب��ود يابد و با 
برنامه ريزي اصولي، مشكات و آسيب هاي چند شغلي بودن معلمان 
را با افزايش حقوق ش��ان در كنار بهبود ساير امتيازهاي معيشتي شان 

كاهش داد. 
تمام سياس��تگذاران و برنامه ريزان بر اين باورند كه آموزش و پرورش، 
بهترين راه حل برون رفت مش��كات جامعه در عصر جديد است. هر 
سياس��تي كه در جامعه بخواهد عملي شود، مي توان از طريق آموزش 
و پرورش آن را اجرايي كرد؛ آم��وزش و پرورش يكي از تأثيرگذارترين 
وزارت ها در دنيا و كشورمان محس��وب مي شود؛ بر همين اساس يكي 
از مؤلفه هاي اصلي معلم داش��تن علم كافي و به روز بودن آنها است تا 

وظيفه خطير خود را به نحو شايسته اي انجام دهند. 
چند شغلي بودن معلمان بر روند كاري آنها اثر گذاشته و همين موضوع 
باعث بي انگيزه بودن معلم شده و در نهايت براي كار اصلي آنها اختال 
ايجاد مي كند. شغل معلمي خود به نوعي سامت جسم و روان آنها را 
تهديد مي كند، از صبح تا ظهر با روبه رو شدن با محيطي پر از اضطراب 
و تنش و فش��ار رواني زيادي را متوجه معلم مي كن��د. معلم با چنين 
وضعيتي و به دليل مشكات معيش��تي بعد از ظهر بايد به شغل ديگر 
خود رسيدگي كند. خستگي و فشار رواني شغل دوم در وجود معلم باقي 
مي ماند تا فرداي آن روز كه مستقيماً به دانش آموزان منتقل مي شود. 

از ديگر آس��يب هاي چندش��غلي بودن معلمان نداشتن وقت كافي 
براي رس��يدگي به خصوصيات رواني و عاطفي و تفاوت هاي فردي 
دانش آموزان اس��ت. معلمان نه تنها با تدريس علم و دانش سروكار 
دارن��د، بلكه با ش��رايط س��ني و تفاوت هاي ف��ردي دانش آموزان و 
خصوصيات عاطفي و رواني آنها نيز روبه رو هستند.  كم حوصله شدن 
تدريجي معلمان در پي دو ش��غله يا چندش��غله بودنش��ان از ديگر 
عوارضي است كه معلمان كشور ما با آن دست و پنجه نرم مي كنند. 
رسيدگي نكردن به برگ هاي آزمون و پوشه كارهاي دانش آموزان هم 
از نتايج ديگر وضعيت كنوني معلمان است.  واضح است كه اگر معلم 
تنها به شغل خود برسد براي افراد ديگر فرصت شغلي ايجاد مي شود. 
اكثر معلمان به خصوص نو معلمان كه مسائلي از قبيل شروع زندگي 
و كم بودن حقوق را پيش رو دارند با مشكات زيادي مواجه هستند. 
براي جلوگيري از افزاي��ش اين بايد بتوان يك رون��د كلي بهبودي 
براي تمام معلم��ان ايجاد كرد تا بتوانند ب��ا انگيزه تر و بدون دغدغه 
به كار خود ادامه دهند. در چنين ش��رايطي است كه هر طرحي كه 
آموزش و پرورش بخواهد اجرا كند ب��ا حقوق كافي دادن به معلمان 
آن را عمًا به نحو احس��ن و نه فرماليته و صوري و صرفاً براي ساعت 
پر كردن اجرا خواهد كرد؛ طرح هايي مانند طرح باز آموزي تابستانه، 

طرح جابر بن حيان و... 

  رئيس شوراي عالي استان ها به پايان فعاليت شوراها در سراسر كشور 
اشاره كرد و گفت: طبق قانون قبلي، زمان پايان شوراها در سراسر كشور 

همچنان 12 شهريورماه است. 
  به گفته نصراه پژمان فر، نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس 
به اس��تناد قانون، داخل خودرو حريم خصوصي محسوب نمي شود و 

اظهارات پليس در اين خصوص بر مبناي قانون است. 
  مهدي نوي��د ادهم، دبير كل ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش، در 
خصوص تنوع مدارس در نظام تعليم و تربيت كشور اظهار داشت: در 
سند تحول بنيادين، اصل بر عدم جداس��ازي است و ما بايد به سمتي 

برويم كه تنوع مدارس را به حداقل برسانيم. 
  مدير عامل ستاد معاينه فني در خصوص اهميت انجام معاينه فني در 
ارتقاي سطح ايمني خودروها گفت: براساس گزارشات استخراج شده 
از سامانه معاينه فني )سيمفا( 11 درصد خودروهاي مراجعه كننده به 
علت نقص فني در سيستم ترمز مردود مي شوند. در سال 95 از 800 
هزار دستگاه خودروي مراجعه كننده به مراكز، 88 هزار دستگاه خودرو 
داراي نقص فني ترمز بوده  اس��ت؛ نقصي كه در صورت عدم رفع ايراد 

مي تواند عامل بالقوه در ايجاد يك حادثه منجر به تلفات جاني شود
  مدير كل سابق پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش با بيان اينكه 
بيشترين ميزان ش��كايات در آموزش و پرورش در حوزه مسائل اداري 
است، گفت: مسائل اداري شامل ثبت نام مدارس، نقل و انتقاات، احكام 

و پرداخت نشدن حق الزحمه ها مي شود. 
  معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور گفت: بر 
اساس آخرين شيوع شناسي اعتياد به طور كلي 4 ميليون و 400 هزار 
نفر از جمعيت 15 تا 64 سال كشور يك بار تجربه مصرف مواد مخدر را 
داشته اند كه از اين تعداد 2 ميليون و 808 هزار نفر مصرف كننده مستمر 

مواد هستند و اين اعداد با واقعيت فاصله زيادي ندارد. 
  فرماندار تهران با تأكيد بر اينكه شهرك رسالت از توابع بخش آفتاب 
شهرستان تهران از ابتدا كد روستايي داشته است، بر پيگيري مشكات 

اهالي اين روستا تأكيد كرد. 
  س��نندجي، رئيس ش��ركت واحد اتوبوس��راني در خصوص ميزان 
افزايش بليت اتوبوس گفت: همه خطوط اتوبوس��راني در 9 مس��افت 
تعريف شده و خطوط بي آرتي نيز در چهار مسافت تعريف شده است 
كه از 400 ت��ا 600 تومان بليت ها در بخش دولتي نرخ گذاري ش��ده؛ 
همچنين در بخش خصوصي نيز قيمت بلي��ت از 600 تا هزار و 100 

تومان است. 
  زهرا زارعي مدرس دانشگاه با اش��اره به اينكه عدم درك و شناخت 
متقابل از همس��ر، ريش��ه در تربيت خانوادگي فرد دارد، بيان داشت: 
بسياري از مردم ايران از اصول همسرداري اطاع كافي ندارند و بدون 

شناخت كافي از روال همسرداري وارد زندگي زناشويي مي شوند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

اباحه گري در پوشش استخدام
به تازگي در صفحات مجازي تصويري دست به دست مي شود كه 
آگهي يك ايراين عربي را نشان مي دهد و در آن از دختران متقاضي 
استخدام خواسته شده با ارس�ال تصاوير فاقد حجاب و به صورت 
تمام رنگي، در كنار س�اير مدارك هويتي، از طري�ق دفتر تهران 
اين ايراين يا ايميل اعام ش�ده، درخواست خود را ارسال كنند. 
در آگهي اين ايراين كه متعلق به هواپيمايي عمان اس��ت، با اشاره به 
اينكه اين ايراين به دختراني بين 23 تا 31 سال نيازمند است، شرايط 
ديگر ورود به پروسه استخدام را داش��تن حداقل قد 157 سانتيمتر، 
مدرك تحصيلي مناسب، برخورد خوب، اطاع از زبان انگليسي در حد 

نوشتن و خواندن و نداشتن خالكوبي و كاه گيس دانسته است. 
پر واضح اس��ت كه ايراين ه��اي خارجي مي توانند نس��بت به تأمين 
نيازهاي پرس��نلي خود از ميان ش��هروندان كش��ورهاي مختلف دنيا 
اقدام كنند، اما بي ش��ك قبل از آن، هماهنگي با نهادهاي مسئول در 
هر كش��وري همانند س��ازمان هواپيمايي و رعايت قوانين و مقررات 
آن كشور از ضرورت هاي تعريف شده است كه البته مي تواند در سايه 
ضعف نهادهاي نظارتي صورت نپذيرد؛ يعني همين اتفاقي كه اكنون 

رخ داده است. 
شكي در اين نيست كه ايراين هاي خارجي را نمي توان به تغيير شرايط 
خود مجبور كرد، اما قطعاً مي توان با درج ش��رايطي، آنها را به رعايت 
قوانين كش��ورمان در حوزه هاي مغاير با فرهنگ ايراني - اسامي در 
آگهي ها و اقداماتي كه مربوط به شهروندان كشورمان است، ملزم كرد، 
اما به هر حال اين غفلت نهادهاي ناظر است كه ميدان را براي مانور يك 

كشور عليه كشورمان فراهم مي كند. 
جالب اينجاست كه همچنان اين قاچاق خريد و فروش دختران ايراني 
به كشورهاي عربي اس��ت كه در آمار باا و پايين مي شود و از نظارت و 
تاش ها در راستاي كاهش اين تجارت كثيف صحبت به ميان مي آيد. 
عاج واقعه قبل از وقوع به كنار اما حداق��ل بايد ياد گرفت عاج واقعه 
را در بدو وقوع انجام داد و با سلب مسئوليت از وظايف شرعي – قانوني 
غفلت نورزيد.  به همين سادگي عفاف و شخصيت دختران ايراني در خأ 
نهادهاي ناظر و مسئول به تاراج گذاشته مي شود و دستگاه هاي متولی 
مسئول با برچسب هايي كه سلب مسئوليت شرعي و عرفي است، از كنار 

مسائل به ظاهر ساده، عبور مي كنند. 

 بازگشت ترافيك!
 چند هفته اي است كه بار ترافيك معابر شهري پايتخت افزايش يافته 
است و در ساعات پاياني ش��ب نيز در معابر اصلي و بزرگراه ها ترافيك 
شديد سبب كندي حركت خودروها و كافه شدن شهروندان شده است.  
هر چند بار ترافيكي در معابر شهري تهران همچنان وجود داشته است، 
اما تش��ديد ترافيك در اوج ترددها در آغاز و پايان روز در برخي معابر 
سبب اتاف وقت و زمان و سوخت خودروها شده است و به تبع آن به 
زيست شهري آسيب بسياري مي رساند. اينكه چرا پس از چند ماه از آغاز 
سال باز هم بار ترافيك به معابر شهري بازگشته است، جاي تأمل دارد 
و بايد موضوع از سوي دستگاه هاي ذي ربط مورد رصد دقيق قرار گيرد. 
به گفته پليس، بازگشت مسافران از سفرها، تغيير ساعات اداري در ماه 
مبارك رمضان از عوامل اين تشديد ترافيك است، اما علت افزايش مدت 
زمان ترافيك و  افزايش زمان تشديد ترافيك همچنان بي پاسخ مانده 
است. تشديد ترافيك در معابر اصلي پايتخت سبب شده است تا حتي 
تاكسي هاي موبايلي نيز در زمان هاي پيك ترافيك مسافران را در اين 
مسيرها جابه جا نكنند. در حقيقت دستگاه هاي مسئول از زمان تشديد 
ترافيك در معابر ش��هري تا كنون هيچ برنامه و يا طرحي را به اجرا در 

نياورده اند تا از بار ترافيك معابر شهري كاسته شود.
بخشي از ترافيك ش��بانگاهي معابر پايتخت به حضور نداشتن پليس 
راهور مربوط مي شود و برخي نيز به تنظيم نبودن چراغ هاي راهنمايي 

و رانندگي در معابر كه از حالت هوشمند و خودكار خارج مي شوند.
گويا ترافيك كه به معضل عادي پايتخت نشينان تبديل شده است، حاا 

ديگر هيچ معترضي ندارد تا كسي هم پاسخگوي آن باشد؟!
گفتني است تاكنون طرح هاي بسياري براي كاهش ترافيك مطرح شده 
است، اما به دايل نامعلوم و يا آماده نبودن زيرساخت ها اين طرح ها فقط 
رسانه اي شده و به اجرا در نيامده است. از جمله اين طرح ها طرح كاهش 

LEZ است كه فقط مطرح شد و ديگر ادامه پيدا نكرد.

متأسفانه به دليل نبود زيرساخت هاي كنترل هوشمند ترافيك معابر، 
شاهد افزايش ترافيك صبحگاهي و شبانگاهي در معابر پايتخت هستيم 
كه ازم اس��ت تا مس��ئوان براي كاهش بار ترافيك و روان سازي آن 
اقامات ازم را به عمل آورند. با نزديك تر شدن به ايام بازگشايي مدارس 
ازم است تا تسهيات ترافيكي مدنظر مسئوان و دستگاه هاي متولی 

به طور جدی مدنظر  قرار گيرد تا سايه ترافيكي كمرنگ تر شود.

بيژن يانچشمه 

  پاسخ و توضيح

نماينده دزفول: 
  منشأ 80 درصد ريزگردها 

در داخل كشور است
نماينده دزفول در مجلس با اش�اره ب�ه اينكه بي�ش از ۸0 درصد 
ريزگردها منش�أ داخلي دارند، اع�ام كرد ريزگرده�اي داخلي 
به جه�ت غلظت، آسيب رس�اني بيش�تري ب�راي كش�ور دارند. 
عباس پاپي زاده، نماينده دزفول در مجلس ش��وراي اس��امي و عضو 
مجمع نمايندگان خوزستان با اش��اره به اينكه ريزگرد ها در كشور ما 
بنا به فصل منشأ متفاوتي پيدا مي كند، گفت: جهت وزش باد در فصل 
زمستان از سمت خليج فارس، ماهشهر و هنديجان است كه اين باد ها 
ريزگرد ها را به شمال خوزستان مي رساند و براساس مسيري كه طي 

مي كند، كانون ريزگردهاي داخلي را به وجود مي آورد. 
 وي معتقد است 80 تا 90 درصد منش��أ ريزگردهاي زمستاني كشور 
داخلي هستند.  وي با اشاره به اينكه براساس وزش بادهاي جنوب به 
شمال در زمستان ريزگردهاي داخلي فعال مي شوند، گفت:  از آنجايي 
كه مسافت طي ش��ده ريزگرد ها كوتاه اس��ت، غلظت باايي دارند و به 
جهت ارتفاع پايين، مشكات بسياري را براي شهرهاي جنوبي و غربي 
كشور ايجاد مي كنند.  عضو مجمع نمايندگان خوزستان در خصوص 
ماهيت دس��ته دوم ريزگرد ها كه از بهار به بعد شكل مي گيرند، گفت: 
 تغيير جهت وزش باد از سمت غرب به شرق باعث ورود ريزگردها از عراق 
و سوريه به سمت ايران است و اين ريزگرد ها به دليل طول مسافتي كه 
طي مي كنند ريز تر بوده و غلظت كمتري دارند و به همين دليل اثرات 
زيست محيطي كمتري بر روي كشور ما مي گذارند.  پاپي زاده با تأكيد 
براينكه مشكل عمده خوزستان در خصوص ريزگردها با منشأ داخلي 
است، گفت:  ريزگردهاي داخلي به جهت غلظت آسيب رساني بيشتري 
براي كشور دارند.  پاپي زاده در خصوص تأثير سدسازي هاي تركيه بر 
محيط زيست منطقه و توليد ريزگرد ها نيز گفت: تركيه بيش از 20 سال 
است كه در حال سدسازي است و پروژه گاپ را با همكاري شركت هاي 
اسرائيلي دنبال مي كنند.  وي تصريح كرد:  اين كشور در طول سال هاي 
گذشته با احداث سدهاي متعدد روي سرشاخه هاي دجله و فرات توليد 
آب اين رودخانه ها را دچار مشكل كرده است.  به عقيده وي، درگيري 
كشور عراق با مسائل امنيتي و جنگ هاي متعددي كه از سال 1979 در 
اين كشور آغاز شده است، مانع توجه آنها به تأمين حقابه از سوي كشور 

تركيه شده و در واقع اين مسئله مهم مورد غفلت قرار گرفته است. 

 رئيس جمهور بخواند
 در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 96 وقتي كه آقاي روحاني 
)رئيس جمهور( اعام ك��رد يارانه افراد تحت پوش��ش كميته امداد و 
سازمان بهزيستي را دو برابر كرده است، با واكنش رقباي خود مواجه شد 
كه آن را يك نمايش تبليغاتي ناميدند. ولي آقاي روحاني ضمن مخالفت 
با اين برخورد، اس��تدال آورد كه مثًا اين طرح در سال 95 در هيئت 
وزيران تصويب ش��ده و پس از طي مراحل در فروردين 96 قابل اجرا 

است. ايشان بيان نكردند كه منابع اين طرح از كجا تأمين شده است.
بنده خودم تحت پوشش بهزيستي مي باشم و ساانه مبلغ 400 هزار 
تومان هزينه دارو و تجهيزات پزشكي مي گرفتم و در سال 95 فقط 170 
هزار تومان پرداخت كردند و وقتي با اعتراض مددجويان مواجه شدند، 

مسئوان بهزيستي اعام كردند بودجه نداريم.
پس چرا بودجه براي دو برابر شدن يارانه بعضي مددجويان وجود داشت، 

ولي براي ما كه هزينه دارو مي خواستيم، بودجه ندارند؟
آيا عقل سليم نمي گويد اين منابع از قطع كردن هزينه دارو و تجهيزات 
پزشكي و برخي كمك هاي ضروري مددجويان ديگر تأمين شده است؟ 

آيا اين يك تخلف انتخاباتي دولت وقت نبود؟

سجاد شريف زاده
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وزي�ر ارتباطات و  فناوري اطاعات از   ارتباطات
كاهش 50 درص�دي تعرف�ه اينترنت تمامي 
سايت هايي كه سرور داخلي دارند تا دو هفته 

آينده خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، محمود واعظي اظهار كرد: با 

راه اندازي ش��بكه ملي اطاعات در مرحله  اول 
100 سايت، سپس 250 سايت و در حال حاضر 
510 س��ايت برتر داخلي از تعرفه 50 درصدي 

نسبت به تعرفه بين الملل استفاده كردند. 
وي ادامه داد: همچنين تا دو هفته آينده تمامي 
س��ايت هايي كه از س��رورهاي داخلي استفاده 

مي كنند از كاهش 50 درصدي تعرفه اينترنت 
بهره مند خواهند ش��د و اين موضوع در مراسم 
راه اندازي فاز سوم ش��بكه ملي اطاعات اعام 
مي شود. واعظي اظهار كرد: ما قصد داريم حجم 
فروش��ي را در اف س��ي پي ها و ارائه دهندگان 
اينترنت ح��ذف كنيم، بنابراين ب��ه جاي اينكه 

عمًا به مش��تركان حجم بفروش��يم، براساس 
س��رعت، ترافيك نامحدود به آنه��ا ارائه دهيم. 
اين كار توسط بعضي ش��ركت ها آغاز شده و ما 
قصد داريم در برنامه بعدي خود اين كار را عملي 
كنيم كه در آن صورت براي بازي ها و همچنين 

فعاليت هاي زنده تحولي ايجاد مي شود. 

تعرفهاينترنتسايتهايداخلينصفميشود

قرارگاه خاتم اصراري ب�راي ورود به پروژه ها 
ن�دارد و بنا به درخواس�ت و ني�از دولت ها بر 
س�ر پروژه ها حضور دارد. س�پاه مي خواهد 
طرح ها نخوابد و به بيكاران كشور اضافه نشود. 
عب��اداه عبداللهي فرمانده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم اانبيا با حضور در برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري به بررسي فعاليت ها و اقدامات اين قرارگاه 
پرداخت و گفت: زماني كه در سال 95 بااترين 
ركورد كاري را براي دولت داش��تيم آيا س��زاوار 
اس��ت دولت با تفنگ و بي تفنگ مطرح ش��ود. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم اانبياي سپاه 
در پاسخ به اين س��ؤال كه گفته مي شود قرارگاه 
عرصه را بر خارجي ها تنگ كرده اس��ت، افزود: 
قرارگاه طرح هاي نيمه كاري را به ثمر رس��انده 
اس��ت كه خارجي ها در ابتداي تحريم ها آنها را 
رها كردند و رفتند. سردار عبداللهي با بيان اينكه 
سپاه نهادي مردم پايه است، گفت: در دوران دفاع 
مقدس از اين ظرفيت استفاده كرديم و با همراهي 
مردم موفق شديم و پس از جنگ تحميلي نيز با 
توجه به ظرفيت سپاه قرارگاه خاتم اانبيا ايجاد و 

در بازسازي و سازندگي كشور وارد شد. 
  2 هزار و 500 طرح به بهره برداري رسيده 

است 
وي افزود: از ابتداي تأسيس قرارگاه خاتم اانبيا 
تاكنون 2 هزار و 500 طرح استاني و ملي ساخته 
شده و به بهره برداري رسيده است. فرمانده قرارگاه 
سازندگي خاتم اانبياي سپاه گفت: در دولت هاي 
پس از جنگ تاكنون هر طرحي كه س��پاه به آن 
وارد شد بنا به درخواست و نياز دولت ها بود و سپاه 
هيچ اصراري براي ورود به اين طرح ها نداش��ته 
اس��ت. س��ردار عبداللهي افزود: هيچ گاه قرارگاه 
نگفته است اين طرح را به ما بدهيد، البته بر اساس 

وظيفه بايد به سازندگي كشور كمك كند. 
وي با بيان اينكه در دولت يازدهم 183 طرح به 
اتمام رسيده است و مردم از آن بهره مند شده اند، 

گفت: با توجه به اينكه روزان��ه 12 ميليون ليتر 
بنزين وارد كشور مي شد، قرارگاه خاتم اانبياي 
سپاه با ساخت پاايشگاه ستاره خليج فارس كه 
بزرگ ترين پاايشگاه در كش��ور است توانست 
روزانه 12 ميليون ليتر بنزين توليد و كشور را از 

واردات اين فرآورده بي نياز كند. 
سردار عبداللهي گفت: فاز نخست اين پاايشگاه 
كه در دولت يازدهم به اتمام رس��يد حدود 75 
درصد پاايشگاه را شامل مي شود و 20 ميليون 
ليتر فرآورده نفتي توليد مي كند كه 12 ميليون 

ليتر آن بنزين يورو 4 با اكتان 96 است. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم اانبياي سپاه 
گفت: در زمان ساخت اين پاايشگاه 17 هزار نفر 
در آن كار مي كردند و 420 شركت پيمانكاري در 
اين پروژه حضور داشتند. وي گفت: در 2/5 سال، 
3 هزار و 700 نفر را از دانشگاه هاي برتر كشور از 
جمله دانشگاه آزاد جذب كرديم و 2 هزار و 100 
نفر از اين افراد پس از گذراندن دوره سربازي به 

عنوان مدير جذب قرارگاه خاتم اانبيا شدند. 
سردار عبداللهي اضافه كرد: قرارگاه خاتم اانبيا 
170 هزار نيروي انس��اني دارد كه كمتر از 2 
درصد آنها نيروي رسمي قرارگاه هستند. وي 
گفت: قرارگاه خاتم اانبي��ا 5 هزار پيمانكار از 
بخش خصوصي دارد كه با سپاه كار مي كنند و 
بهتر از دولت از آنها حمايت مي شود. فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم اانبياي سپاه با بيان 
اينكه ش��بهه ها درباره فعاليت هاي سازندگي 
سپاه از طرف مسئوان ايجاد مي شود، افزود: 
سزاوار نيست عرصه بر مجموعه اي كه با تمام 
توان و قدرت در شرايط سخت تحريم اين گونه 
كار مي كند، تنگ شود. سردار عبداللهي با بيان 
اينكه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي در دولت 
يازدهم به بهره برداري رسيد و از اين فازها 40 
ميليارد متر مكعب استخراج و شيرين سازي 
گاز انجام و وارد ش��بكه شده است، گفت: اين 

كار 16 ميليارد دار براي كشور منفعت داشته 
است. وي افزود: به جاي تشويق سپاه سزاوار 
نيس��ت جوس��ازي عليه اين نهاد انجام شود. 
سردار عبداللهي بسياري از شركت هاي معتبر 
دنيا را ك��ه در زمينه هاي گوناگ��ون فعاليت 
مي كنن��د نظامي خوان��د و گفت: ب��راي اين 
شركت ها مش��كلي ايجاد نمي ش��ود اما سپاه 
كه هم توان نظامي دارد و هم مسائل عمراني و 
سازندگي كشور را حل مي كند، مورد خطاب 
قرار مي گي��رد. فرمان��ده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم اانبياي سپاه گفت: در حالي كه 24 هزار 
ميليارد تومان از دولت طلبكاريم اين را قبول 
نداريم كه مي گويند س��پاه با بخش خصوصي 

در رقابت است. 
  ترك تشريفات براي طرح هاي ضررده 

س��ردار عب��اداه عبدالله��ي در ادام��ه برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه 2 س��يما افزود: 
اگر به سپاه طرح هايي با ترك تشريفات مناقصه 
واگذار ش��ده اين طرح ها ضرر ده بوده است. وي 
درب��اره واگذاري ش��ركت صدرا به س��پاه گفت: 
اين ش��ركت زماني كه به سپاه واگذار شد 2 هزار 
ميلي��ارد تومان ب��ه بانك ها بدهكار ب��ود و هيچ 
تعهدي را نمي توانس��ت انجام دهد و 250 نفر از 
300 نيروي اين شركت هر روز جلوي استانداري 
تجمع مي كردن��د. فرمانده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم اانبياي سپاه افزود: قرارگاه اين شركت را 
پذيرفت و ساخت س��كوها را قبول كرد و اكنون 
3 هزار و 500 نفر در ش��ركت صدرا مش��غول به 
كارند. وي افزود: اين ش��ركت نه تنها نفعي براي 
سپاه نداش��ت بلكه 2هزار ميليارد تومان نيز به 

بانك ها بدهكار بود. 
سردار عبداللهي افزود: در حالي كه بانك ها سود 
بيش از 20 درصدي به س��پرده ها مي دهند چه 
كسي با دولتي كار مي كند كه نرخ سود طرح هاي 

آن 7 تا 10 درصد است. 

  ب�راي اف�زوده نش�دن بي�كاران ورود 
مي كنيم 

وي گفت: در مقابل پول اج��راي طرح ها دولت 
به عنوان اسناد خزانه يا مشاركت اوراقي را به ما 
مي دهد كه 30 تا 34 درصد كاهش قيمت دارد اما 
چون سپاه مي خواهد طرح ها نخوابد و به بيكاران 

كشور اضافه نشود، كارها را انجام مي دهد. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم اانبياي سپاه 
اف��زود: كس��اني ك��ه مي گويند س��پاه با بخش 

خصوصي در رقابت است يا ناآگاهند يا مغرض. 
س��ردار عبداللهي درباره امضاي قرارداد فاز 11 
پارس جنوبي با ش��ركت توتال گف��ت: قرارگاه 
خاتم اانبيا در عين ارتباطي ك��ه با وزارت نفت 

دارد از اين قرارداد خبري نداشت. 
وي افزود: اكنون صنعت ساخت پاايشگاه و هر 

طرح بزرگ ديگري در كشور بومي شده است. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا سپاه گفت: 
بخش نخست قرارداد فاز 11 شامل 30 چاه و دو 
سكو است و بخش دوم نيز ايستگاه هاي تقويت 
فشار و... را ش��امل مي ش��ود كه بخش نخست 
2ميلي��ارد دار و بخ��ش دوم 8/2 ميليارد دار 
قيمت دارد. س��ردار عبداللهي افزود: در ساخت 
پاايش��گاه و تجهيز همه مراحل آن با مهندسي 
صددرصد خودكفا هس��تيم و در بخش نخست 
قرارداد ف��از 11 با توت��ال كاري نيس��ت كه در 
كشور انجام نش��ود. فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبياي س��پاه گفت: قرارگاه بزرگ ترين 
دكل هاي حفاري 400 فوت��ي را در اختيار دارد 
كه مي توانند 11 كيلومتر حفاري كنند و ممكن 

است اين دكل ها بيكار شوند. 
  چرا بايد خارجي ها بيايند؟ 

وي گفت: مس��ئوان مي گويند بايد خارجي ها 
بيايند و س��رمايه گذاري كنند در حالي كه سپاه 
بارها اعام آمادگي كرده است كه مي تواند بخش 
مالي را نيز تأمين كند. فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبياي سپاه افزود: وزارت نفت گفته است 
مي خواهد قرارگاه به س��مت مناقص��ه برود اما 
واگذاري فاز 11 به توتال بدون تشريفات مناقصه 
بوده اس��ت. س��ردار عبداللهي گفت: مي گويند 
شركت توتال در قرارداد بايد از شركت هاي داخلي 
استفاده كند اما ما هيچ وقت نبايد عزت خود را زير 
سؤال ببريم و در حالي كه توانايي داريم پيمانكار 
دست2 شويم. وي اضافه كرد: اكنون 1/3 تريليون 
تومان پول در دست مردم است و اگر براي جذب 
آن زمينه س��ازي كنيم، مي توان اين س��رمايه را 
به بخش هاي م��ورد نياز هدايت ك��رد. فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم اانبياي سپاه گفت: در 
26 اس��فند 94، 15 هزار ميليارد توم��ان اوراق 
نفتي در يك دقيقه به فروش رفت و در سال 95 
نيز 300 ميليارد تومان اوراق ستاره خليج فارس 
در كمتر از يك دقيقه فروخته ش��د در حالي كه 

برابر خريداران متقاضي وجود داشت.   80
سردار عبداللهي با بيان اينكه در حالي كه بايد 
مردم را به س��مت س��رمايه گذاري در طرح ها 
هدايت كنيم اما بد مديريت كرده ايم، افزود: اگر 
صنعت پاايشگاه سازي بومي شده به اين دليل 
 است كه به توانمندي هاي داخلي اتكا كرده ايم.  
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم اانبياي سپاه 
افزود: اگر به جاي نگاه كردن ب��ه جاهاي ديگر 
به ظرفيت هاي داخلي توج��ه كنيم، تحريم ها 

اثري ندارد.

اوايل تيرماه بود كه 
بهناز  قاسمی
وزير صنعت واردات   کشاورزی

مش�ابه  كااه�اي 
داخل�ي را حرام اع�ام ك�رد، غاف�ل از اينكه 
وزارتخانه تحت مديريتش طي مصوبه اي واردات 
زعفران و پ�ودر زعف�ران را آزاد كرده اس�ت. 
از مصائب توليد، فروش و ص��ادرات محصوات 
كشاورزي داخلي هرچه بگوييم باز هم كم است. 
از پس��ته و زعفران گرفته تا انواع ميوه، سبزي، 
صيفي، غ��ات و... همگي با مش��كات فراواني 
همراه است؛ برخي در بازار داخل مورد بي مهري 
قرار مي گيرند و برخي نيز به دليل نبود بسته بندي 

مناسب با قيمت ارزان صادر مي شود. 
زعفران از جمله محصواتي اس��ت كه با توليد 
ساانه بيش از 350 تن زعفران مقام اول توليد 
و تجارت اي��ن محص��ول در جه��ان را به خود 
اختصاص مي دهد، زعفران ايراني به 46 كشور 

دنيا صادر مي شود.
 بي��ش از 95 درصد از زعفران جه��ان در ايران 
توليد مي ش��ود اما ارزش اف��زوده اين محصول 
نصيب كش��ورهايي نظير اس��پانيا )بزرگ ترين 
واردكننده زعفران ايران( مي ش��ود در صورتي 
كه بيشترين زحمت براي طاي سرخ در ايران 
كشيده مي شود چراكه براي به دست آوردن يك 
كيلوگرم زعفران خشك بايد كشاورزان ساعت ها 
170 هزار دانه گل را از كاله جدا و با حساسيت 

باايي خشك كنند.
اين در حالي است كه اسپانيا به عنوان عمده ترين 
واردكننده زعفران ايراني بزرگ ترين صادركننده 
اين محصول در جهان به ش��مار مي رود. چين، 
اس��تراليا، هلند و يك كش��ور آفريقاي��ي نيز به 
كاشت و توليد زعفران مشغولند و رقباي ايران 

هستند. 
به گفته فعاان بازار  ايران زعفران را كيلويي 2تا 
3هزار دار مي فروش��ند، اس��پانيا اين محصول 
را پس از بس��ته بندي با برند خ��ود كيلويي 5 تا 
6هزار دار در بازارهاي جهاني مي فروشد. يكي از 
آفت هاي اين محصول ارزشمند و صادراتي كشور 
اين اس��ت كه پياز زعفران ايراني به كشورهاي 
همسايه قاچاق مي ش��ود و افغانس��تان يكي از 
كشورهاي خريدار پياز زعفران ايران است و در 
توليد اين محصول پيشرفت هايي داشته است، 
هرچند اين كشور نمي تواند رقيب ايران باشد اما 
به هر حال رقباي توليد را هر چند كوچك نبايد 
ناديده گرفت و مهم تر از همه اينكه پياز زعفران 
ايراني ثروت بخش كشاورزي و كشاورزان است 
كه جلوگيري از خروج اين محصول را بر مسئوان 

امر ضروري مي سازد. 

هرچند اخيراً خروج پياز زعفران از اس��تان هاي 
خراس��ان ش��مالي و جنوبي مجاز اعام شده و 
اين امر به قاچاق پياز زعفران دامن زده اما پودر 
زعفران همچنان همراه مسافر از كربا و مكه به 

كشور وارد مي شود... 
در كنار واردات كااهايي كه مشابه داخلي دارند، 
وزارت صنعت و تجارت طي مصوبه اي، اخيراً ورود 
زعفران و پودر آن را نيز آزاد كرده است، به طوري 
كه سازمان توسعه تجارت با قرار دادن اين كاا 
در اولويت دهم كاايي، وارداتش را با ارز متقاضي 

آزاد كرده است. 
واردات اين كاا در ش��رايطي كه فقط س��ه ماه 
)مهر( به فصل برداش��ت زعفران باقي مانده، نه 
تنها موجب نابس��اماني بازار و كاهش قيمت ها 
مي ش��ود بلكه زعفران كاران را نيز متضرر كرده 
و بازار زعفران ه��اي وارداتي و بي كيفيت و قطعاً 

ارزان داغ تر مي شود. 
   اقتصاد مقاومتي و واردات زعفران 

امسال دومين سالي است كه رهبري شعار سال 
را اقتصاد مقاومتي برگزيده اند، البته دولتي ها در 
پايان سال گذشته ليستي از اقداماتشان را براي 
پياده سازي سياست هاي اقتصاد مقاومتي منتشر 

كردند اما برخي از تصميمات با اين سياست هاي 
اباغي از سوي رهبري در تضاد است.

 آزاد س��ازي واردات محصولي مانند زعفران كه 
95 درصد بازار جهاني به آن تعلق دارد در سال 
اقتصاد مقاومتي، توليد و اش��تغال، در ماه هاي 
نزديك به برداشت محصول اقدامي غيرمنطقي 
و به قول وزير صنعت، حرام است كه متأسفانه از 

سوي وزارت صنعت اباغ شده است. 
در اين ميان سكوت وزارت جهاد كشاورزي كه 
خود را متولي و حامي تولي��د مي داند نيز جاي 
س��ؤال دارد. اكنون كه خبر آزاد س��ازي واردات 
زعفران رسانه اي ش��ده  مجلس و سازمان هاي 
نظارتي بايد وارد عمل ش��وند ت��ا ضمن لغو اين 
مصوبه، از آش��فتگي بازار اين محصول پر س��ود 

كشور دفاع كنند. 
همچنين استانداران خراسان شمالي و جنوبي 
نيز بايد از اختيارات خود استفاده و وزارت صنعت 
را مجبور به لغو اين مصوبه كنند چراكه با رسيدن 
نخس��تين محموله زعف��ران بي كيفيت چيني، 
افغاني و... ب��ه بازار ايران نه تنه��ا زعفران كاران 
متضرر مي ش��وند بلك��ه احتمال ادغام ش��دن 
زعفران ايراني و خارجي و به ه��م ريختن بازار 
زياد اس��ت، از اين رو ضرورت دارد وزارت جهاد 
كش��اورزي، انجمن زعفران ايران و استانداران 
و... هر چه سريع تر نسبت به لغو مصوبه واردات 

زعفران اقدام كنند.

مصوبه عجيب وزارت صنعت و تجارت  
وارداتزعفرانوپودرزعفرانمجازشد!

ماليات را حق الناس مي دانيم
 سعيدي كيا: 43 درصد سود بنياد
صرف محروميت زدايي مي شود 

رئي�س بني�اد مس�تضعفان ب�ا بي�ان 
اينكه بنياد از نظ�ر اقتصادي عملكرد 
كام�ًا ش�فاف و روش�ني از خ�ود به 
ج�اي گذاش�ته، تأكي�د ك�رد: بني�اد 
مس�تضعفان اعتق�اد دارد مالي�ات 
حق الناس اس�ت، از اين رو ش�ركت ها 
به صورت كامل و براساس صورت هاي 
مال�ي حسابرس�ي ش�ده توس�ط س�ازمان حسابرس�ي، ماليات 
عملك�رد مرب�وط ب�ه س�ال هاي گذش�ته را پرداخ�ت كرده اند. 
محمد سعيدي  كيا با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر ورود 
بنياد مس��تضعفان به محروميت زدايي، اظهار ك��رد: به همين جهت 
پروژه هاي س��رمايه گذاري بنياد در بخش هاي مختلف با اين رويكرد 
و توجه ويژه به اقشار مس��تضعف و محروم اجرايي مي شود، از اين رو 
تاش شد در برنامه پنجم ميان مدت بنياد كه از سال 1395 آغاز شده 
و تا پايان سال 1397 ادامه خواهد داشت با استفاده از تجارب گذشته 
ضمن س��اماندهي فعاليت ها در جهت ارتقاي عملكرد شركت ها و به 
ويژه بنياد علوي كه مسئول كمك به رفع محروميت و استضعاف است، 

برنامه ريزي كنيم. 
   43 درصد سود بنياد صرف محروميت زدايي مي شود 

رئيس بنياد مستضعفان با بيان اينكه بنياد ابتدا خود را نهادي اجتماعي 
مي داند كه فعاليت هاي اقتصادي در جه��ت محروميت زدايي دارد و 
س��پس اقتصادي، افزود: تمامي فعاليت ه��اي محروميت زدايي بنياد 
مس��تضعفان در بنياد علوي انجام مي ش��ود و امروز 43 درصد از سود 
شركت هاي بنياد مستضعفان به آن واريز مي شود و در جهت برنامه و 

طرح هاي مختلف رفع محروميت هزينه مي شود. 
س��عيدي  كيا اعام كرد: اينكه مي گويند بنياد مستضعفان يك دولت 

كوچك است، قطعاً صحيح نيست. 
سعيدي  كيا حمايت از پروژه هاي اش��تغالزايي در استان هاي مختلف 
كش��ور را يكي از اصلي ترين فعاليت هاي بنياد علوي برشمرد و گفت: 
چند ماه قبل با مذاكره با استانداران طرحي ارائه شد كه براساس آن با 
تأييد استان مربوطه امكان پرداخت وام از سوي بانك سينا به پروژه هاي 
اش��تغالزا وجود دارد. در اين چارچوب هر استان س��اانه 20 ميليارد 
تومان ام��كان پرداخت وام خواهد داش��ت و براي هر پ��روژه حداكثر 
2ميليارد تومان سقف تسهيات در نظر گرفته شده است، اين تسهيات 

فقط مربوط به واحدهاي اشتغال زا در روستاها مي باشد. 
رئيس بنياد مس��تضعفان درباره آخرين وضعيت اجراي اين طرح نيز 
گفت: تا اان حدود 2 هزار پروژه پيشنهاد شده كه 685 طرح تصويب 
و 354 قرارداد نيز بسته شده است. تاكنون 379 ميليارد تومان اعتبار 
مصوب داشته ايم كه 160 ميليارد آن به مرحله پرداخت رسيده است. 

   طرح توانمند سازي 2 منطقه جديد مانند قلعه گنج
سعيدي  كيا درباره  آخرين وضعيت طرح پيشرفت و آباداني منطقه قلعه 
گنج توضيح داد: ما روز اولي كه وارد اين منطقه شديم، اعام كرده ايم 
كه با حمايت و حضور مس��تقيم مردم كار خواهيم كرد. شعار ما كار با 
مردم، براي مردم با هدف توانمند سازي و معيشت پايدار بوده است كه 

خوشبختانه نتايج مثبت قابل توجهي به همراه داشته است. 
وي ادامه داد: در حال حاضر تعداد زيادي از روستاهاي منطقه قلعه گنج 
در اين حوزه فعال شده اند كه در آنها هزار و 200 گروه مردمي با حدود 
13 هزار عضو فعال هستند كه بانوان بخش قابل توجهي از اين گروه ها 
را مي سازند. در صندوق هاي وام اش��تغالزا در اين روستاها كه در قالب 
حساب هاي بانكي با مشاركت مردم باز ش��ده با استقبال قابل توجهي 
روبه رو ش��ده ايم؛ مردم 1/5 ميليارد تومان به اين حس��اب ها پرداخت 
كرده اند و بنياد هم هر سه ماه به هر صندوق به اندازه  واريزي مردم واريز 
مي كند كه از اين محل وام هاي اشتغالزا به 3هزار متقاضي پرداخت شده و 
تاكنون حتي يك تسهيات معوقه نيز نداشته ايم. رئيس بنياد مستضعفان 
با بيان اينكه دو منطقه لنده و چالدوران نيز مانند قلعه گنج در دستور كار 
پيشرفت و آباداني قرار خواهند گرفت، توضيح داد: بايد توجه داشت كه 
اين طرح با هدف توانمند سازي مردم شكل گرفته و مي گيرد و وقتي مردم 
خود بتوانند با تشكيل تعاوني ها كارها را جلو ببرند، بنياد خارج مي شود. 
براين اساس احتمااً تا سه سال ديگر بنياد از قلعه گنج خارج خواهد شد 

و به پيگيري اين برنامه در ديگر مناطق خواهد پرداخت. 
سعيدي  كيا در پاسخ به اين سؤال كه آيا بنياد مستضعفان نيز مانند ديگر 
بخش هاي اقتصادي ماليات خود را پرداخت مي كند، بيان كرد: بنياد 
مستضعفان در طول 11 سال گذشته يكي از شفاف ترين و دقيق  ترين 
كارنامه ها در عرصه پرداخت ماليات را داشته است، به طوري كه ما از 
سال 1384 تا 1394 بيش از 4 هزار ميليارد تومان پرداخت ماليات بر 

اساس حسابرسي شده داشته ايم. 
   پيشرفت ۸5 درصدي منطقه يك آزاد راه تهران – شمال

رئي��س بني��اد مس��تضعفان ب��ا بي��ان اينكه اگ��ر كس��ي ادعاي 
سرمايه  گذاري هاي كان در پروژه هاي دش��وار را دارد مي تواند به 
ورود در آزادراه ته��ران – ش��مال فكر كند، اظهار ك��رد: اين پروژه 
بسيار فني و پيچيده كه امروز گام هاي مثبتي در راستاي تكميل آن 
برداشته شده از سوي بنياد مس��تضعفان اجرايي شد و شركت هاي 
بخش خصوصي در كنار شركت هاي بنياد در فضايي كامًا رقابتي در 

حوزه هاي مختلف فعال شده اند. 
سعيدي  كيا زمستان امسال را زمان تكميل قطعه اول اين آزادراه دانست 
و گفت: در ابتدا ما برنامه داش��تيم كه كار در بهار سال 1396 تكميل 
شود، اما زمستان سال قبل زمستان سختي بود و با توجه به دماي منفي 
20 درجه امكان سرعت دادن به تكميل پروژه وجود نداشت، از طرفي 
رانش و جابه جايي كوه با حجم ح��دود 2 ميليون متر مكعب منجر به 

اصاح مجدد مسير و تأثيرگذاري بر زمان پروژه شده است. 
سعيدي  كيا در پاس��خ به اين س��ؤال كه زمان احتمالي تكميل كامل 
آزاد راه تهران – شمال چه سالي خواهد بود، عنوان كرد: با وجود تمام 
دشواري ها ما معتقديم ان شاءاه تا سال 1401 امكان بهره برداري كامل 

از اين پروژه وجود خواهد داشت. 
   تداوم مذاكره با شهرداري براي پروانه ساخت پاسكو

سعيدي  كيا درباره آخرين وضعيت پيگيري بازسازي ساختمان پاسكو 
نيز اظهار كرد: بنده در روزهاي ابتدايي اين حادثه تلخ اعام كردم كه 
بنياد مستضعفان مي تواند ظرف دو سال اين ساختمان را بازسازي كند 
كه البته اين موضوع منوط به دريافت پروانه ساخت از شهرداري خواهد 
بود. ما در طول ماه هاي گذشته مذاكراتي جدي با شهرداري داشته ايم 

و هنوز بحث ها ادامه دارد. 
وي با اشاره به برخي مش��كات شهري در بازس��ازي دوباره پاسكو، 
عنوان كرد: ش��هرداري بيان مي كند ب��ا توجه به ط��رح جامع امكان 
س��اخت 15 طبقه اي پاس��كوي جديد وجود ندارد. از سوي ديگر ما 
600 واحد تجاري ثبت شده در اين مجتمع داريم كه تمام آنها حقوقي 
دارند و پس از بازس��ازي بايد به حقوق تعيين شده خود برسند. طرح 
بنياد مستضعفان اين اس��ت كه براساس اس��تانداردهاي روز و لحاظ 
كردن پاركينگ كنار اين پروژه س��اختمان جديد پاسكو را بسازد كه 
برنامه ريزي و مذاكرات در اين رابطه ادامه دارد. رئيس بنياد مستضعفان 
درباره چرايي اعتراض كسبه پاسكو نيز اظهار كرد: بعضي از مغازه  داران 
معتقد بودند پنج طبقه باقي مانده از پاس��كو مي تواند با يك بازسازي 
سطحي به بهره برداري برسد، اما اين بخش از ساختمان به لحاظ ايمني 
و با توجه به اس��تانداردهاي موجود به نظر نمي رسد كه قابل استفاده 
باشد، لذا پس از دريافت مجوزهاي ازم ساختمان جديد با آيين نامه و 

مقررات ايمني كامل ساخته خواهد شد.

تعيين تكليف ۱۰۰ ميليوني هاي »فرشتگان« 
مديركل نظارت بر بانك ها و مؤسس�ات اعتب�اري بانك مركزي با 
تشريح آخرين وضعيت ساماندهي سپرده هاي مؤسسه فرشتگان 
از تعيين تكليف سپرده هاي تا س�قف ۱00 ميليون تومان خبر داد. 
به گ��زارش ايبنا، عباس كمره اي ب��ا اعام اين خبر اف��زود: در جريان 
رس��يدگي به وضعيت س��پرده گذاران تعاون��ي منحله فرش��تگان با 
تس��ويه وجوه س��پرده گذاران زير 20 ميليون تومان حدود 90 درصد 
س��پرده گذاران اين تعاوني تعيين تكليف ش��ده و بعد از پايان تسويه 
س��پرده گذاران 50 ميليوني به زودي تعيين تكليف سپرده گذاران تا 
سقف 100 ميليون تومان آغاز خواهد شد. وي با اشاره به شروع تعيين 
تكليف س��پرده گذاران زير 50 ميليون تومان فرش��تگان كه از چهارم 
تيرماه آغاز شده بود، گفت: ازم است س��پرده گذاران زير 50 ميليون 
تومان كه هنوز براي تس��ويه مراجعه نكرده اند در اسرع وقت نسبت به 

تعيين وضعيت سپرده هاي خود اقدام كنند. 
---------------------------------------------------

 سيف: 8 درصد نقدينگي
در مؤسسات غيرمجاز است 

رئيس بانك مركزي با بيان اينكه قضيه مؤسسات مالي و اعتباري 
تا پايان سال ۹۶ حل و فصل مي شود، گفت: تعيين تكليف وضعيت 
هشت تعاوني منحل شده در دس�ت بوده كه در اين ميان وضعيت 
هفت تعاوني نهايي ش�ده و پرداخت هاي آن ادام�ه پيدا مي كند. 
ولي اه سيف درمورد وضعيت بازار مالي كش��ور از ابتداي دولت يازدهم به 
خانه ملت گفت: در سال 92 حدود 25 درصد از گردش نقدينگي در بازار مالي 
كشور خارج از نظارت بانك مركزي توسط مؤسسات غيرمجاز انجام مي شد. 
وي بر همين اساس تصريح كرد: خوشبختانه امروز در شرايطي هستيم كه 
ميزان 25 درصد گردش نقدينگي بازار مالي كش��ور خارج از نظارت بانك 
مركزي به 8 درصد رسيده است، به طوري كه يا مشكات حل و فصل شدند 

يا مؤسسات در يك بانك ادغام شدند و تسويه حساب ها صورت گرفت.

انتشار آمار تجارت خارجي متوقف شد
اگرچ�ه گم�رك اي�ران ب�ه ص�ورت مرت�ب، آم�ار تج�ارت 
خارج�ي كش�ور را اع�ام مي ك�رد، ام�ا از ارديبهش�ت م�اه به 
بعد، انتش�ار آم�ار تجارت خارجي كش�ور متوقف ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، گمرك ايران طي سنوات گذش��ته همواره به صورت 
مرتب، آمار تجارت خارجي كشور اعم از صادرات و واردات و كشورهاي 
هدف را ماه به م��اه اعام مي كرد، اما از فروردين ماه س��ال 96 به بعد، 
هيچ آماري اعام نشده است. منابع آگاه از كاهش 12 تا 13 درصدي 
صادرات غيرنفتي كشور در سه ماهه منتهي به خردادماه خبر مي دهند 
و اين نگراني ميان فعاان اقتصادي وج��ود دارد كه صادرات غيرنفتي 
رو به كاهش گذاشته باشد، اين درحالي است كه سال پيش هم فعاان 
اقتصادي هش��دار داده بودند در صورت عدم حمايت از صادرات و رفع 

موانع آن، كاهش صادرات اجتناب ناپذير است. 
---------------------------------------------------

 ديوان عدالت اداري
بخشنامه سازمان مالياتي را ابطال كرد

دي�وان عدال�ت اداري، بخش�نامه س�ازمان ماليات�ي را ك�ه 
براس�اس آن تقس�يط و بخش�ودگي جراي�م ماليات ه�اي 
مس�تقيم مش�مول ماليات بر ارزش افزوده مش�روط ب�ه ثبت نام 
و تس�ليم اظهارنام�ه ماليات ب�ر ارزش اف�زوده بود، باط�ل كرد. 
به گزارش ايبنا، طبق نظر هيئ��ت عمومي ديوان عدالت اداري، نظر به 
اينكه در مواد 167 و 191 قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب س��ال 
1366 با اصاحات بعدي، اعمال تقس��يط بدهي قطعي و بخشودگي 
جرايم مالياتي به ثبت نام و تس��ليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 
موكول نشده است در بندهاي 5 و 1 ماده 22 قانون ماليات هاي مستقيم 
عدم ثبت نام مؤديان و عدم تس��ليم اظهارنامه مشمول جريمه است، 

بنابراين حكم مقرر ابطال مي شود. 

 عبداللهی: برای اشتغالزايی انتظار تشويق داشتيم 
نه طعنه

 فوادگر: سهام خودروسازان 
به شبه دولتي ها واگذار شد نه مردم 

ي�ك عض�و كميس�يون صناي�ع مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه 
خصوصي س�ازي واقع�ي در صنعت خودرو انجام نش�ده اس�ت، 
گفت: ۸0 درصد از شركت هاي غيردولتي كه سهام خودروسازان 
را خريده ان�د زيرمجموع�ه نهاده�اي ش�به دولتي هس�تند. 
حميدرضا فوادگر در گفت وگو با تسنيم، در پاس��خ به اينكه با توجه به 
صحبت هاي وزير صنعت آيا سهام خودروسازان در اختيار مردم قرار گرفته 
و دولت سهم خود را در دو شركت خودروسازي كشور كاهش داده است؟ 
اظهار داشت: در روند خصوصي سازي برخي شركت هاي خودروسازي را 
جزو گروه 2 مي دانند. بر همين اساس دولت بايد سهام خود را در گروه 2 تا 
80 درصد واگذار كند، البته امكان افزايش واگذاري هم در اين بخش ديده 
شده و دولت مي تواند تمام سهام خود را در اين شركت ها واگذار كند. وي 
با بيان اينكه برخي ديگر هم ش��ركت هاي خودروسازي را جزو گروه يك 
مي دانند، افزود: در اين گروه دولت بايد تمام سهام خود را در شركت هاي 

خودروساز واگذار كند اما عمًا اين امر اجرايي نشده است. 
----------------------------------------------------

 صرف نظر ايران خودرو از مطالبه ۱۷ درصدي 
مديرعام�ل بيم�ه كوث�ر گف�ت: تس�هيم ص�دور بيمه نامه هاي 
محصوات اي�ران خودرو آغاز ش�د و بر اس�اس ق�رارداد جديد، 
ايران خ�ودرو از س�هم خواهي در حق بيمه ه�ا صرف نظ�ر ك�رد.

 عبدالرسول عطايي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در گذشته انحصار 
صدور بيمه نامه محصوات صفر ايران خودرو در اختيار يك شركت بيمه بود 
كه با اعتراض شركت هاي بيمه به اين انحصار خاتمه داده شد و چند شركت 
به اين حوزه توليد بيمه نامه ورود كردند. وي با اشاره به اينكه در عين حال 
شركت خودروساز از حق بيمه هاي صادره 17 درصد را مطالبه مي كرد، افزود: 
با تشكيل كنسرسيوم شركت هاي بيمه، مذاكره در اين رابطه و حمايت هاي 
بيمه مركزي ايران خودرو از اين موضع عقب نشست و با توافق شركت هاي 
بيمه صدور بيمه نامه خودروهاي صفر با توجه به سهم بازار شركت هاي بيمه 
ميان آنها تقسيم شد. عطايي يادآور شد: حضور شركت ها در كنسرسيوم و 
سامانه طراحي شده به اين منظور اختياري است و الزامي براي حضور 30 

شركت بيمه  گر كشور در آن وجود ندارد. 
----------------------------------------------------

خداحافظ نيسان آبي!
اي�ن  گف�ت:  زامي�اد  خودروس�ازي  ش�ركت  مديرعام�ل 
ش�ركت در س�ال هاي گذش�ته متأث�ر از موض�وع تحريم ه�ا 
ب�ا عقبگ�رد در كار مواج�ه ش�د، ام�ا از پارس�ال ب�ا محص�ول 
ي�ورو3 مج�دداً فعاليت ه�اي تولي�دي خ�ود را از س�ر گرف�ت. 
 فريدون حميدي اظهار داشت: براي امسال محصول پادراي دوگانه سوز 
را در دستور كار داريم و در حال اخذ استانداردهاي آن هستيم، همچنين 
محصول پادرا 2 كه فيس ليفت شده پادرا با اندكي تغيير در پلتفرم است 
و در گيربكس و دسته موتورهاي آن نيز تغييراتي اعمال شده در دستور 
كار است. حميدي گفت: در پايان سال 97 به طور عملي با نيسان آبي 
خداحافظي مي كنيم و اين خودرو ك��ه از نظر ظرفيت عمليات باربري 

خدمت بزرگي به كشور كرده به خاطره ها خواهد پيوست.

  گزارش  یک

يونس خاني |  مهر
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واكنش سردار  نقدي به تخريب كنندگان سپاه

 مال و ثروت نزد اطرافيان شماست
به سپاه تهمت نزنيد

ب�ه م�ا ب�ه دروغ تهم�ت مي زني�د ك�ه در 
عرص�ه اقتص�اد ب�ه دنب�ال ث�روت هس�تيم 
ك�ه اي�ن قس�مت را ش�ماها بردي�د و م�ال و 
ث�روت در اف�راد دور و اط�راف شما س�ت. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، س��ردار محمد رضا 
نقدي معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه در مراسم 
چهلمين روز شهادت س��ردار مدافع حرم شهيد 

ش��عبان نصيري در كرج، اظهار داش��ت: شهيد ش��عبان نصيري كسي بود كه 
40 سال بدون وقفه در ميدان مبارزه و جهاد حاضر شد و سرانجام به آرزوي خود 
كه همان شهادت بود، رسيد. وي با بيان اينكه »جهاد، شهادت و مبارزه« اسام 
ناب ش��يعي را از غربت خارج كرد، بيان كرد: شهداي مدافع حرم پيش قراوان 

ارتش آزادي قدس شريف هستند. 
س��ردار نقدي با بيان اينكه عده اي اينگونه القا مي كردند كه چرا بايد به سوريه 
برويم و به آنها كمك كنيم كه بايد اعام كنيم كه فهم نداشتند و بصيرت شان 
عمق نداشت ، گفت: هدف از تشكيل داعش ايجاد ناامني در مرزهاي ايران و ايجاد 
آشوب بود كه با شعار اهل سنت در پي ايجاد تفرقه در بين امت اسام بودند تا 
به هدف خود برس��ند و وحدت مدنظر امام خميني)ره( را خدشه دار كنند. وي 
با اش��اره به طعنه و كنايه افرادي كه اعام مي كنند كه پاسداران و سرداران به 
دنبال منافع خودشان هستند، متذكر شد: اين افراد مي فهمند كه اين افراد بنا به 
ضرورت وارد عرصه اقتصاد شده اند، براي سازندگي بوده نه براي كسب منفعت 
شخصي و جيب خودشان و رسيدگي به روستاهاي محروم و كم برخوردار مدنظر 
بوده است. وي با بيان اينكه ورود سپاه پاسداران به عرصه اقتصاد و سازندگي به 
خاطر اين بود كه هيچ كشوري حاضر نشده كه دانش مورد نياز را در اختيار ما 
قرار دهد، عنوان كرد: بزرگ ترين سدها و تونل ها و بزرگ ترين و پيچيده ترين 
پل ها به دست همين پاسداران انقاب اسامي احداث شده است. معاون فرهنگي 
و اجتماعي س��پاه  با بيان اينكه ورود به فرهنگ و اقتصاد توسط سرداران براي 
كسب ش��هرت و ثروت نبوده اس��ت، تصريح كرد: بزرگ ترين سند بر حقانيت 
حركت سرداران و رزمندگان سپاه پاسداران همين ش��هادت است و به دنبال 
شهادت هستند. سردار نقدي ادامه داد: آنهايي كه منازلشان بااي 10 ميليارد 
تا 50 ميليارد تومان است و ما تا به حال مانند اين را به جز كاخ شاهان نديده ايم، 
نمي توانند درك كنند كه انساني با اخاص و فرماندهي و مديريت و كار اقتصادي، 
در خانه اش كل وسايل يك پنجاهم يك وزير  هم نيست و نمي توانند درك كنند و 
فكر مي كنند كه حتماً بايد چيزي به جيب بزنند و اين جا ديگر كسي نمي تواند 
حرفي بزند و اگر مرد هستيد بياييد. وي با بيان اينكه به ما تهمت مي زنيد كه در 
عرصه سياسي به دنبال مطامع سياسي و شهرت خودمان هستيم ، متذكر شد: 
به ما به دروغ تهمت مي زنيد كه در عرصه اقتصاد به دنبال ثروت هستيم كه اين 

قسمت را شماها برديد و مال و ثروت در افراد دور و اطراف شما ست. 
 نقدي افزود: بيايد و ببينيد كه در جنوب شرق كش��ور بسيجيان در دماي 60 
درجه بااي صفر چگونه در حال جنگ هستند تا تهران در امنيت باشد. ببينيد 
در زمستان در ارتفاع قنديل در ارتفاع ش��مال غرب كشور رزمندگان در دماي 
زير 40 درجه در زمس��تان در پايگاه هايي كه 15 متر زير برف هستند چگونه 
ايس��تاده و مقاومت مي كنند تا امنيت برقرار باش��د، وگرنه هر روز بايد شاهد 

حادثه مي بوديم. 
-----------------------------------------------------

 سردار فدوي: امروز در اوج بازدارندگي 
در مقابل دشمنان هستيم 

فرمانده نيروي دريايي س�پاه از بازدارندگي كامل در مقابل دشمنان نظام 
انقاب اسامي خبر داد. 

به گزارش مهر، دريادار پاس��دار علي فدوي در يادواره س��رداران و 56۲ شهيد 
اطاعات قرارگاه ثامن اائمه )ع( نيروي زميني س��پاه با بيان اينكه امروز در اوج 
انقاب اسامي قرارگرفته ايم، افزود: سه مرحله را پشت سر گذاشته ايم تا به اين 
مرحله رسيده ايم، مرحله اول اين بود كه ما در خانه خود با دشمن مي جنگيديم، 
موضع دفاعي ما در آن زمان صد درصد بود. دريادارفدوي ادامه داد: انقاب اسامي 
زماني آغاز شد كه تهاجم همه جانبه اي به كشور ما صورت گرفت. درحالي كه نوك 
پيكان بعثي ها قرار داشتند در حمايت از بعثي ها همه دنيا بود كه مي توانستند عليه 
ما باشند و امريكا هدايت كامل آنها را به عهده داشت. وي بابيان اينكه بااين حال 
بسيار سريع اين مرحله را پشت سر گذاشتيم، افزود: ملت ايران ، شهدا و رزمندگان 
ما نگذاشتند جنگ در خانه زياد طول بكشد، اين ملت با ايثار و فداكاري عاوه بر 
اينكه نگذاشتند دفاع در خانه خود موجب ذلت شود، آن را مورد افتخار كردند. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه با بيان اينكه انقاب اسامي از سه مرحله عبور كرده 
تا به نقطه كنوني برس��د، ادامه داد: ما در ابتداي جنگ مرحله دفاع را پشت سر 
گذاشتيم، دومين مرحله، بيرون كردن دشمن و كشيدن دفاع به داخل مرزهاي 
دشمن بود و مرحله سوم، مرحله اي طواني است كه از عمليات رمضان تا قبل از 

عمليات والفجر ۸، تقريباً چهار سال طول كشيد. 
وي افزود: قطعيت اي��ن تحليل زماني اس��ت كه امريكايي ها بدون واس��طه و 
مس��تقيماً در جنگ دخالت كردند و مبناي اول آنها اين بود كه دست عراقي ها 
را در جبهه باز كنند. دريادار فدوي ادامه داد: امريكايي ها فكر مي كردند با ورود 
مستقيم به جنگ، به اهداف خود مي رسند اما ظرف سه ماه اعام كردند ناوهاي 
ما نه تنها قادر به انجام مأموريت هاي محوله نيستند بلكه حتي قادر نيستند از 
خود در برابر قايق هاي تندرو ايران دفاع كنند. سردار فدوي با بيان اينكه امروز 
از مرحله بازدارندگي عبور كرده ايم و وارد مرحله س��وم شده ايم، افزود: مرحله 
سوم مرحله اي است كه دشمن شما به دنبال به دست آوردن توان بازدارندگي در 
مقابل شماست، اين را وزير دفاع امريكا در ارديبهشت ۹5 اعام كرد؛ »ما به عاوه 
همپيمانان منطقه اي خود و همپيمانان غيرمنطقه اي به دنبال اين هستيم كه 
تواني ايجاد كنيم كه در برابر ايران بازدارنده باشيم«، چرا با اين مرحله رسيده ايم؟ 
چرا انقاب اسامي به اين مرحله رس��يده؟ آيا به لحاظ فيزيك توانمندي هاي 
ماست؟ در حوزه تسليحات و توانمندي فيزيكي با توان آنان قابل  مقايسه نيست. 
توان و قدرتي كه جمهوري اسامي ايران از آن برخوردار است به بركت تدابير 
امام)ره(، هدايت و راهبري مقام معظم رهبري)مدظله العالي(، انقاب اسامي 

و تقديم بيش از ۲00 هزار شهيد تحقق پيدا كرده است.
-----------------------------------------------------

ضرورت رفع نواقص قوانين انتخاباتي 
مع�اون سياس�ي وزي�ر كش�ور ب�ا اش�اره 
گف�ت:  انتخاب�ات  قان�ون  نواق�ص  ب�ه 
ك�رد.  برط�رف  را  نواق�ص  اي�ن  باي�د 
به گزارش مهر، علي اصغر احمدي معاون سياسي 
وزير كشور در همايش فصلي خانه احزاب ايران با 
عنوان »احزاب، انتخابات، انتظ��ارات« در وزارت 
كشور گفت: در فضاي فعلي كه غربي ها به دنبال 

افزايش تحريم ها هستند بايد بيشتر بر انسجام و وحدت ملي توجه كنيم، تقابل 
با هرگونه افراط گرايي را در دس��تور كار خود قرار دهيم و از آزادي هاي مشروع 
سياسي حمايت كنيم. وي يكي از بزرگ ترين حوادث تاريخ ملت ايران پس از 

انقاب را انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري بيان كرد. 
احمدي گفت: از ويژگي هاي اين دوره از انتخابات حضور فعال و برجسته احزاب 
بيان بود، حضور فعال مردم به گونه اي بود كه بيش از ۷۳ درصد در اين انتخابات 

شركت كردند و ملت ايران با درك شرايط به پاي صندوق هاي رأي آمدند. 
معاون سياسي وزيركشور گفت: اين انتخابات با همه حساسيت هايي كه داشت از 
لحاظ امنيتي فضاي خوبي را گذراند و با وجود حساسيتي كه در آن وجود داشت 
در هيچ كجا درگيري پيش نيامد و اين نشان از شعور سياسي بااي مردم ايران 
است. وي تأكيد كرد: قانون انتخابات ما داراي نقص هايي است كه از جمله بحث 
تعريف رجل سياسي و گذاشتن شرط س��ني براي ثبت نام در انتخابات رياست 

جمهوري است كه بايد براي اين موارد فكري كرد.

رئي�س مجل�س ش�وراي اس�امي ب�ا بي�ان اينك�ه دولت 
آين�ده باي�د در چارچ�وب برنام�ه شش�م حرك�ت كن�د، 
گفت: مجلس تنه�ا از كابين�ه اي حمايت مي كن�د كه تمام 
هم و غم آن ايجاد اش�تغال و رفع بيكاري در كش�ور باشد.

به گزارش فارس، علي اريجاني رئيس مجلس شوراي اسامي 
در مراسم گراميداشت حجت ااسام والمسلمين محمدحسين 
افتخاري روحاني مبارز و نماينده اس��بق مردم شهرستان هاي 
فومن و شفت در مجلس شوراي اسامي اظهار كرد: چون شهيد 
افتخاري ازجمله ش��هداي مجلس شوراي اس��امي بود بسيار 

مشتاق بودم كه خدمت مردم فومن و شفت برسم. 
وي بابيان اينكه جنگ تحميلي جنگ كمي نبود، افزود: تمامي 
كشورهاي جهان جمع شدند تا ايران اسامي را كه تازه پا گرفته 
بود از بين ببرند. رئيس مجلس شوراي اسامي با اشاره به اقدامات 
مقامات سعودي عليه ملت ايران افزود: عربستان سعودي در زمان 
جنگ كمك هاي بسيار زيادي به صدام عليه جمهوري اسامي 

ايران كرد. 
اريجاني با اذعان به اينكه سربلندي ايران در عبور از مخاطرات 

كار كمي نبوده است، افزود: ترورهايي كه در كشور 
رقم خورد سلسله اي از سران قوا و بزرگان و فعاان 
جمهوري اسامي ايران را به شهادت رساندند ولي 
ملت مقاوم ايران هرگز باروحيه شهادت طلبي خود 
سرشكسته نمي شوند و امروز هم بايد مقاومت در 

مملكت اسامي تقويت شود. 
رئيس مجلس شوراي اسامي بابيان اينكه بايد از 

خود سؤال كنيم امروز در راستاي پايداري ايران چه كاري انجام 
داده ايم، گفت: اگر پاسخ واقعي در مقابل سؤال خود داديم يقيناً 

پيش شهدا روسفيد خواهيم بود. 
اريجاني با اذعان ب��ه اينكه توطئه هاي ام��روز عليه جمهوري 
اسامي كمتر از ترورهاي گذشته نيس��ت، گفت: ما در گذشته 
جريان وسيع تروريس��تي عليه كشورهاي مسلمان نداشتيم اما 
جمهوري اسامي دو دهه است كه درگير تروريسم است و وقتي 
در س��وريه براي مقاومت و پايداري ورود كرديم دليلش اين بود 
كه وجودشان را در همان نطفه خفه كنيم. رئيس مجلس شوراي 
اسامي با اشاره به وضعيتي كه داعش در سوريه و موصل برجاي 

گذاشته، گفت: شيعه و سني سال هاست كه در حال 
زندگي در كنار يكديگر بودند و اين برنامه دشمن 

است كه با تفرقه تاش بر نابودي اسام دارد. 
اريجاني بابيان اينكه بايد همبستگي داخلي بيشتر 
شود، گفت: اختافات هميش��ه زمينه بروز دارد و 
اينكه اختافات را شعله ور كنيم، صحيح نيست و 
همه بايد سربلندي كشور را درگرو پيروي از رهبري 
بدانيم زيرا هركجا كه ايران به مشكل برمي خورد اين وايت فقيه 
بود كه اي��ران را از بحران ها نجات داد. رئيس مجلس ش��وراي 
اسامي با اشاره به بيانات امام مبني بر اينكه پيروي از وايت فقيه 
رمز ماندگار ايران اس��ت، گفت: بدانيم اگر اين انقاب قرار است 
پايدار بماند اين است كه وايت فقيه را موردحمايت قرار دهيم. 
اريجاني بابيان اينكه در مسائل منطقه اي بايد به دقت ورود كرد، 
گفت: بايد احساس مسئوليت داش��ته باشيم و نسبت به مسائل 
منطقه دلس��وزانه و آگاهانه ورود كنيم. وي با اعام اينكه هيچ 
كشوري به اندازه جمهوري اسامي دقت نظر در سياست خارجي 
ندارد، گفت: شناخت راه بيراهه دشمن و توطئه هاي استكبار را 

مديون رهبري هستيم. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��امي با بيان اينكه مسئله اقتصادي 
مشكل بزرگي است، گفت: اينكه مقام معظم رهبري در خصوص 
توليد ملي و توانمندي و اقتصادي تأكيد دارند به دليل اين است 
كه حفظ ارزش هاي انقاب اس��امي درگرو تحول و توانمندي 
اقتصادي اس��ت. اريجاني گفت: در مجلس ش��وراي اسامي 
نمايندگاني باس��ليقه ها و تخصص هاي مختلف حضور دارند كه 
متفق القول هستند، مسئله اصلي كشور اشتغال، تورم و صادرات 

كشور است. 
وي با تأكيد بر اينكه چالش هاي بعدي كش��ور بعد از معيش��ت 
مردم بايد در دس��تور كار قرار گيرد، گف��ت: نمايندگان مجلس 
زمينه هاي ازم براي اش��تغال و كار جوانان فارغ التحصيل را در 

برنامه ششم ديده اند. 
رئيس مجلس شوراي اسامي بابيان اينكه دولت آينده بايد در 
چارچوب برنامه ششم حركت كند، گفت: مجلس تنها از كابينه اي 
حمايت مي كند كه تمام هم وغم آن ايجاد اشتغال و رفع بيكاري 

در كشور باشد.

بهارستان

رئيس مجلس شوراي اسامي:
مجلسفقطازکابینهایبادغدغهاشتغالحمایتمیکند

   کوتاه 

فرمان�ده ني�روي زمين�ي س�پاه گف�ت: ع�اوه ب�ر 
بالگرده�اي پش�تيباني، هجوم�ي و رزم�ي، بالگرده�اي 
۲۰۶ و ۲۱۴ كه ب�ه تازگي در اختي�ار هوانيروز س�پاه قرار 
گرفت�ه در گ�روه رزمي بالگ�ردي ش�يراز حض�ور دارند. 
به گزارش فارس، سردار محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني 
سپاه با اشاره به افتتاح گروه رزمي بالگردي هوانيروز سپاه با نام 
سيدالشهدا )ع( در شيراز گفت: اين يك گروه رزمي از نيروي 
زميني سپاه اس��ت كه مسئوليت پش��تيباني بالگردي جنوب 
شرق، جنوب و جنوب غرب كش��ور را برعهده دارد. وي تأكيد 
كرد: اين گروه رزمي از دو پايگاه بالگردي پشتيباني تخصصي 
و عمليات��ي مي كند. پاكپ��ور ادامه داد: مطالع��ات برپايي اين 
پايگاه شش ماه به طول انجاميد و طي يك حركت جهادي در 
شرايط تحريم و در مدت يك سال بس��ترها و زيرساخت هاي 

آن آماده شد. 
فرمانده نيروي زميني س��پاه با بيان اينكه بالگردهاي مختلف 
رزمي و پشتيباني در اين پايگاه حضور دارند، گفت: اين پايگاه 

از ويژگي هاي منحصربه فردي برخوردار است كه در بسياري 
از پايگاه ها نظير ندارد كه از جمله سيستم تأمين برق و اطفاي 
حريق در اين پايگاه اس��ت كه معمواً  در فرودگاه ها اين كار با 
ماشين هاي آتش نشاني صورت مي گيرد اما در اينجا به صورت 
بيس در رمپ ها و باندها ديده شده است. پاكپور با بيان اينكه 
اين پايگاه مطابق با استانداردهاي هوانوردي ايكائو ساخته شده 
است، تصريح كرد: اين گروه رزمي مي تواند يكي از هلي  پرت هاي 
نمونه كش��ور باش��د. وي همچنين اع��ام كرد كه ع��اوه بر 
بالگردهاي پشتيباني، هجومي و رزمي، بالگردهاي ۲06 و ۲14 
كه به تازگي از سوي صنعت دفاعي كشور در اختيار هوانيروز 

سپاه قرار گرفته در اين پايگاه نيز حضور دارند. 
گروه رزمي بالگردي سيدالش��هدا روز سه ش��نبه 1۳ تيرماه با 
حضور سردار حسين سامي جانشين فرمانده كل سپاه و سردار 
محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه در شيراز افتتاح شد. 
اين پايگاه ظرفيت بيش از دهها بالگرد را دارا بوده و با استفاده از 

جديدترين تكنولوژي هاي روز دنيا ساخته شده است.

رزماي�ش امني�ت پاي�دار و اقت�دار درياي�ي 9۶ ب�ا 
انج�ام رژه باش�كوه درياي�ي ناوش�كن هاي اي�ران از 
جمل�ه ناوش�كن دماون�د در دري�اي خ�زر پاي�ان يافت. 
به گزارش فارس، نيروي دريايي ارتش رزمايش پنج روزه خود 
با عن��وان »امنيت پايدار و اقتدار درياي��ي ۹6« در بزرگ ترين 
درياچه جه��ان را امروز ب��ا رژه يگان ه��اي ش��ناور دريايي و 
يگان هاي پروازي در برابر مقامات عاليرتبه كشوري و لشكري 
به اتمام رس��اند. اين رزمايش در اجراي برخ��ي تاكتيك ها و 
اس��تفاده از دس��تاوردها و تجهيزات نيروي دريايي راهبردي 
ارتش در درياي خزر بي س��ابقه بوده و حضور ناوش��كن تمام 
ايراني »دماوند« كه براي اولين بار از زمان الحاقش به ناوگان 
ش��مال نيروي دريايي ارتش در يك رزمايش با اين س��طح از 
گستردگي و اهميت شركت كرد از نكات مهم رزمايش اقتدار 

و امنيت پايدار ۹6 بود. 
 ناوشكن جمهوري اس��امي ايران »دماوند« دومين ناوشكن 
ساخت ايران اس��ت كه بعد از ناوش��كن »جماران« در جنوب 

كش��ور، در آب هاي درياي خزر به بهره برداري رسيد و موجب 
ارتقاي توان رزم و آمادگي نيروي دريايي ارتش در بزرگ ترين 
درياچه جهان شد. اين ناوشكن پس از چند مأموريت دريايي 
و حضور در كشورهاي حاش��يه درياي خزر براي اولين بار در 
»رزمايش امنيت پايدار و اقتدار دريايي ۹6« حضور پيدا كرد. 
در رزماي��ش »امنيت پاي��دار و اقتدار درياي��ي ۹6«، تكاوران 
دريايي كاه س��بز نيروي درياي��ي ارتش با اج��راي عمليات 
چريك و ضدچريك و عملي��ات نفوذ به س��احل، قابليت ها و 
توانمندي ه��اي بااي خود را ب��ا موفقي��ت در عرصه عمل به 
نمايش گذاشتند. اجراي عمليات جنگ هاي نوين، تيراندازي 
توسط تكاوران نيروي دريايي ارتش و يگان هاي پروازي عليه 
اهداف شناور، هلي برن و راپل در دريا و ساحل، تجسس، امداد 
و نجات دريايي و پرواز هواپيماهاي بال ثابت اف۲۷ اين نيرو بر 
فراز آس��مان محدوده رزمايش از ديگر اقدامات انجام شده در 
رزمايش »امنيت پايدار و اقتدار دريايي ۹6« بود كه با موفقيت 

كامل به اتمام رسيد.

فرمانده نيروي زميني سپاه خبر داد
الحاقبالگردهایساختوزارتدفاعبهسپاه

در پايان رزمايش امنيت پايدار و اقتدار دريايي 9۶ انجام شد
رژهناوشكنهايساختایراندربزرگتریندریاچهجهان

زن�دان اوي�ن، معروف تري�ن ندامت�گاه اي�ران 
ميزبان بيش از ۴5 س�فير خارجي مقيم تهران 
شد و س�فرا از نزديك با اين زندان آشنا شدند. 
هفته گذشته سفراي 45 كش��ور خارجي به دعوت 
س��تاد حقوق بش��ر قوه قضائيه از زندان اوين بازديد 
كردند. خبرگ��زاري قوه قضائيه نيز در گزارش��ي به 
بيان جزئيات اين بازديد و شگفتي سفراي خارجي از 

وضعيت زندان اوين پرداخته است. 
   ندامتگاهي در شمال تهران 

زندان اوين، معروف ترين ندامتگاه ايران در محله اي 
به همي��ن ن��ام در ش��مال ته��ران و در منطقه اي 
خوش آب و هوا، ميزبان بيش از 45 س��فير خارجي 
مقيم تهران ش��د. خودروهاي  س��فرا پشت سر هم 
ب��ه محوطه زن��دان اوي��ن وارد مي ش��وند و پس از 
مراسم خوش��امدگويي هركس در جايي كه پرچم 
كشورش قرار دارد مي نشيند تا مراسم آغاز شود. از 
نگاه هايش��ان به خوبي درك مي كني كه سؤال هاي 
زيادي در ذه��ن دارند. بااخره هم��ه صندلي ها پر 
مي ش��ود و مراس��م با قرائت قرآن آغاز و ويدئويي از 
فعاليت ها و دس��تاوردهاي زندان اوين ارائه مي شود 
كه ذهنيت سفرا را براي آنچه قرار است مورد بازديد 
قرار دهند، آماده كند. با توضيحات مقامات مسئول، 
 خودروها از بيمارستان 4۸ تختخوابي زندان و مركز 
علمي- كاربردي بعثت يك عبور مي كنند و در نهايت 
مقابل خياط خان��ه اوين متوقف مي ش��وند تا اولين 

مقصد مشخص شود. 
   خياط خان�ه اوي�ن و رج هاي�ي ك�ه دوخته 

مي شود
طاقه هاي س��فيد رنگي از انواع پارچه  در گوشه اي از 
سالن رديف شده اس��ت و ۲00 چرخ خياطي نيز كه 
عاوه بر پرك��ردن اوقات فراغ��ت مددجويان ناني را 
در سفره خانواده هاي آنها قرار مي دهد. مددجويان با 
يونيفرم هاي مخصوص بنياد تعاون زندانيان، چشمان 
خود را به پارچه هاي در حال دوخت گره زده اند و از 
مهمانان خوشامد گويي مي كنند. نور خورشيد افتاده 
است درست وسط كارگاه. مددجوها گاهي سرشان را 
باا مي كنند و لبخندي به مهمانان مي زنند و دوباره به 
كارشان ادامه مي دهند. در اين خياط خانه، لباس كار، 
پيراهن، كاپشن و شلوار توليد مي شود. سفرا وقتي از 
زبان مديركل زندان هاي تهران مي شنوند كه بخشي از 
درآمد حاصله براي زنداني و خانواده اش و بخشي ديگر 
براي زندانيان پس انداز شده و موقع خروج از زندان در 

اختيارشان قرار مي گيرد، بهت زده مي شوند. 
   هديه مسئوان زندان اوين به يكي از سفرا

فرصت كم است و راه بس��يار. براي همين نمايشگاه 
محصوات توليدي بنياد تعاون زندانيان مقصد بعدي 
مهمانان امروز مي شود. به سالني بزرگ مي رسيم كه 
صنايع چوبي س��اخت زندانيان در آنج��ا به نمايش 

گذاشته شده است. 
س��فرا از نزديك محصوات چوبي را ك��ه اغلب در 
نمايش��گاه هاي داخل كش��ور ب��ا اس��تقبال خوب 

هموطنانمان مواجه مي ش��ود نظ��اره كردند. وقتي 
يكي از س��فرا كه از طراحي ميز اتوي س��اخته شده 
به دس��ت مددجويان به هيجان آمد، رئيس زندان، 
آن ميز اتو را به سفير هديه كرد تا خاطره  اين بازديد 
براي هميشه در گوش��ه اي از ذهنش ثبت شود و به 
مقامات كشور خود نش��ان دهد از آنچه در واقعيت 

زندان اوين مي گذرد. 
   اشتغالي كه اجباري نيست

در سمت راست اين سالن، كارگاه نجاري مددجويان 
قرار داش��ت. كارگاهي كه در كن��ار زندانيان ايراني 
اغلب مددجويان اتباع خارجي با فراواني جرائم مواد 
مخدر در آن مشغول به كار هستند و شايد اين سؤال 
را در ذهن ايجاد ك��رد كه اتباع خارج��ي اينجا چرا 
كار مي كنند. بااخره يكي از س��فرا اين س��ؤال را از 
مديركل زندان هاي تهران پرس��يد. دكتر محبي در 
پاسخ به اين سؤال از اجباري نبودن كار در زندان ها 
سخن گفت و اش��اره كرد كه اش��تغال در زندان ها و 
حضور در كارگاه هاي اش��تغال زايي بر اساس تمايل 
و عاقه مددجويان ص��ورت مي گيرد و هيچ اجباري 

وجود ندارد. 
   اميد به زندگي در موسيقي زنده در اوين

اجراي موسيقي زنده توسط مددجويان برنامه ديگري 
بود كه صبح يكي از روزهاي چهارمين ماه س��ال را 
براي همه خاطره انگيز كرد. كمي بااتر از نمايشگاه 
محصوات مددجويان، آمفي تئاتر قرار دارد كه يك 

گروه موسيقي ش��امل س��ه نفر از مددجويان اتباع 
خارجي در آن به اجرا پرداختند؛ قطعه اي كه در آن 
نشانه هايي از اميد به آينده را به خوبي مي توان حس 
كرد. خواننده اين گروه كه اهل كشور اوگاندا بود قبل 
از اجرا از تسهياتي كه زندان در اختيارشان گذاشته 
گفت و اشاره كرد وقتش به شكل خوبي مي گذرد. از 
امكاناتي كه براي كتابخواني، ورزش، تحصيل، درمان 
و. . . در اختيارش قرار گرفته گفت و آرزو كرد كه در 
زندگي ديگر مسير اشتباهي را انتخاب نكند. بااخره 
قطعه موسيقي اجرا شد و سفرا با كف زدن هايشان اين 
خواننده جوان را همراهي كردند تا جهانيان بدانند در 
زندان هاي ايران فرقي ميان زندانيان خارجي يا داخلي 

نيست و همه در ارائه تسهيات يكسان هستند. 
   سالن هاي خصوصي زندان

بازديد از بخش س��الن ماقات خصوصي اين زندان 
بخش ديگري از اين بازديد محسوب مي شد. مديركل 
زندان هاي اس��تان تهران در بازديد از سالن ماقات 
خصوصي كه كمي بااتر از زورخانه قرار داشت، گفت 
كه همه زندانيان مي توانن��د در اتاق هايي مجهز به 
تخت، يخچال، حمام و س��رويس بهداشتي ساعاتي 
را در كنار همسرش��ان باش��ند. س��فرا يكي يكي به 
اين اتاق ها س��ر زدند. آخرين مقص��د بازديد امروز 
اندرگاه شماره 4 بود. مددجوياني كه تمايل به كار و 
حرفه آموزي ندارند در اندرزگاه در حال استراحت يا 

استفاده از ساير تسهيات زندان بودند. 

   غذايي كه خوب بود
اتاق هاي ش��ش تخته با روتختي ه��اي قرمزرنگ و 
فرش هاي متحدالش��كل ني��ز از راحتي و آس��ايش 
مددجويان در اي��ن زندان خبر مي ده��د. عده اي از 
مددجويان نيز مش��غول آموزش هس��تند از معرق 
و زبان انگليس��ي گرفته تا رايانه و خوشنويس��ي با 
اس��تقبال خوبي همراه اس��ت. هيچ كاسي خالي 
نيست. وقتي س��فرا از كاس آموزش زبان انگليسي 
رد مي شوند مددجويان به زبان انگليسي با آنها سام 
و احوالپرس��ي مي كنند. باشگاه ورزشي با تجهيزات 
مدرن بدنس��ازي و كتابخواني پر از كتب مختلف و 
نمازخانه اي بس��يار ش��يك و مرتب نيز در اندرزگاه 
خوش مي درخش��د. در يكي از بنده��ا مددجويان 
مشغول پخت غذاي مورد عاقه خود در آشپزخانه 
بودند. اينج��ا مددجويان مي توانن��د از غذاي زندان 
استفاده نكنند و اگر تمايل دارند با خريد از فروشگاه 
و استفاده از آش��پزخانه، براي خود پخت و پز كنند. 
بوي غذايشان كل فضاي بند را پر كرده است، رعايت 
اصول بهداشتي در فضاي آشپزخانه يكي از سفرا را 
ترغيب مي كند كه به سمت آنها برود و از غذايي كه 
به سمت او تعارف مي شود بخورد. وقتي از آشپزخانه 
بيرون آمد غذاي پخته ش��ده را عال��ي وصف كرد و 
گفت خيلي خوب بود. همه اتاق ها بازديد مي شود و 
تجهيزات و خدمات، معروف ترين زندان پايتخت را 

بيشتر به رخ جهانيان مي كشد. 

   ابراز تعجب س�فير كره جنوب�ي از در  هاي 
باز زندان

حاا زمان آن بود كه بازديد از اين زن��دان را از نگاه 
سفرايي كه بي شك گزارش هاي مغرضانه و سياسي 
سازمان هاي بين المللي و رسانه هاي معاند در مورد 
وضعيت ايران به گوش آنها هم رسيده، مورد ارزيابي 
قرار دهي��م. س��فير كره جنوبي در مقاب��ل دوربين 
خبرنگاران ق��رار مي گيرد. او كه خ��ودش را با زبان 
فارس��ي معرفي مي كند از اينك��ه زندانيان در اينجا 
لباس فرم ندارند و روي لباس هايشان شماره يا اسم 
نوشته نش��ده تعجب مي كند. براي او اينكه در  هاي 
زندان ها بسته نيست، خيلي جالب به نظر مي رسد. 

سفير كره جنوبي گذري مقايس��ه اي هم به زندان هاي 
اي��ران و كره جنوبي مي زن��د و مي گوي��د: زندانيان كره 
حتماً يونيفرم و لباس متحد الش��كل دارند و شش تا 10 
نفر آنها در اتاق يا سلولي كه در آن قفل است، نگهداري 
مي ش��وند. از او مي خواهي��م ارزيابي خ��ود از وضعيت 
بهداشتي و تغذيه اي زندان اوين را بازگو كند، مي گويد: 
شرايط بهداشتي و آموزشي زندان خوب بود و زندانيان 
در اينجا مي توانند با همديگر ارتباط داشته باشند. سفير 
پرتغال نيز نفر بعدي بود كه در مقابل لنز دوربين عكاسان 
و تصويربرداران قرار گرفت. او كه حدود ش��ش ماه است 
سفير ايران ش��ده، بازديد از اين زندان را فرصتي مغتنم 
شمرد و گفت كه اين زندان مدل خوبي است و در بازديد 
از آن خيلي سورپرايز شده است. او شرايط موجود در اوين 
را خوب توصيف كرد و گفت: انتظار نداشتم شرايط اينجا 
آنقدر خوب باش��د، با اينكه هنوز نظراتم در مورد ايران 
كامل نشده اما تجربه خوبي بود و تحت تأثير قرار گرفتم. 
سفير اندونزي نيز با لبخند به حلقه پرشور خبرنگاران 
پيوست و گفت: زندان اوين شرايط و امكانات تربيتي 
و اصاحي بسيار خوبي دارد و رفتاري كه با زندانيان 
مي شود بسيار قابل احترام است. او تصور ذهني اش 
پيش از بازديد از زندان اوين را نيز اينچنين توصيف 
كرد: من فكر مي كردم اوين خيلي شلوغ و غيرقابل 
مديريت است و محيطش خوب و شادي بخش نباشد 

ولي اصًا اينطور نبود. 
   بازديد تمام ش�د و روس�ياهي براي زغال 

ماند
بازديد از زن��دان اوين تمام مي ش��ود و 45 س��فير 
كش��ورهاي خارجي مقيم تهران درحالي به سمت 
خودروهايشان حركت مي كنند كه تجربه متفاوتي 
از زندان هاي جمهوري اس��امي ايران در اذهانشان 
به ثبت رسيده است. اينجا همه چيز با تمايل زنداني 
پيش مي رود و هيچ اجباري براي استفاده از خدمات 
ارائه ش��ده براي زنداني��ان وجود ن��دارد. ديدند كه 
در ايران به زندانيان خدمات پزش��كي رايگان ارائه 
مي ش��ود و هيچ زنداني اي بدون پزشك نمي ماند و 
از همه مهم تر ديدند كه در اينجا حقوق شهروندي 
س��رلوحه رفتار همه پرس��نل با زندانيان است و باز 
روس��ياهي براي كس��اني ماند كه تصوي��ر وارونه از 

وضعيت زندان هاي ما ارائه مي كنند.

پاسخي روشن به گزارش هاي مغرضانه حقوق بشري عليه ايران 

حيرت سفراي خارجي از وضع مطلوب اوين
   گزارش  یک

علي حدادي اصل



در روزه��اي اخي��ر برخي 
احمدكاظمزاده

روزنامه ه��اي چپ گ��راي رويكرد
انگليس پرده از يك راز ديگر 
دولت اين كش��ور در زمينه مصلحت انديشي در زمينه 
تروريسم تكفيري يا به عبارت بهتر برخورد ابزاري و نگاه 
تاجر مآبانه به اين پديده برداشته اند. البته استارت كار در 
انديشكده سلطنتي »هنري جكسون« زده شده كه روز 
چهارش��نبه با انتش��ار گزارش��ي اعام كرد عربس��تان 
اصلي  ترين حامي مالي افراط  گرايي در انگليس به شمار 
مي رود. روزنامه گاردي��ن به نقل از اين گ��زارش افزود: 
عربستان از دهه ۶۰ ميادي ميليون ها دار براي صدور 
انديشه وهابي به دنياي اسام ازجمله جوامع اسامي در 

غرب سرمايه گذاري كرده است. 
طبق اين گزارش عربستان سعودي از سال ۲۰۰۷ ميادي 
ساانه دس��ت  كم ۲ ميليارد دار براي ترويج وهابيت در 
جهان سرمايه گذاري كرده و اين رقم در سال ۲۰۱۵ به دو 
برابر افزايش يافته است. گزارش انديشكده هنري جكسون 
از دولت انگليس خواسته به  طور جدي در رابطه با حمايت 
مالي از سوي كش��ورهاي صادركننده انديشه افراطي به 
انگليس تحقيق كند.  در همين حال »تام ويلسون« عضو 
مركز پاسخ به  افراط گرايي و تروريسم در گفت وگو با گاردين 
كه روز چهارشنبه منتشر شد گفت: هرچند كشورهاي عرب 
حوزه خليج فارس به گسترش افراط  گرايي متهم هستند، اما 
عربستان سعودي بدون شك در صدر اين فهرست قرار دارد. 
در اين ميان »ترزا مي« نخست وزير انگليس متهم شده كه 
گزارش حمايت مالي عربس��تان از تروريست ها را منتشر 
نمي كند. به نوش��ته »اينديپندنت« قرار بود اين گزارش 
كه به درخواس��ت ديويد كامرون نخست وزير پيشين در 
حال آماده شدن بود، ژانويه س��ال ۲۰۱۶ منتشر شود اما 
اكنون حداقل شش ماه است كه منتشر نشده است. دستور 
آماده كردن اين گزارش توسط ديويد كامرون نخست وزير 
پيشين، صادر شده بود و مي  نيز آن را در زمان دوره وزارتش 
در وزارت كش��ور تأييد كرده بود تا دولت بتواند حمايت 
حزب ليبرال دموكرات را از مشاركت انگليس در حمات 
به سوريه در دسامبر سال ۲۰۱۵ به دست بياورد.  حال با 
اين افشاگري هاي گسترده چند سؤال در اين زمينه مطرح 
است: نخست مقطع زماني اين افشاگري هاست و اينكه چه 
عواملي موجب شده در اين مقطع زماني انديشكده اي چون 
هنري جكسون و متعاقب آن مطبوعات انگليس به اين اقدام 
دست بزند؟ دوم اينكه علل امتناع دولت انگليس از انتشار 
اين گزارش چه بوده است؟ و سوم اينكه آيا اين افشاگري ها 

مي تواند در شكستن سكوت دولت انگليس و خروج آن از 
انفعال مؤثر باشد يا نه؟

در پاسخ به سؤال نخست يعني چرايي اين افشاگري ها به 
چند نكته مي توان اشاره كرد: نخست زماني كه عربستان 
در نشست رياض به ناحق كوشيد شركت كنندگان در اين 
نشست و در رأس آن شخص دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا را نسبت به واقعيت هاي تروريسم تكفيري و سرمنشأ 
آن فريب دهد و اذهان را از وهابيت به بديل هاي جعلي چون 
محور مقاومت يا اخوان المسلمين سوق دهد اين احساس 
نياز در مراكز فكري احساس مي شد كه بايد هرچه سريع تر 
جلوي اين فريبكاري گرفته ش��ود چراكه امكان داش��ت 
اين فريبكاري همانند زمان اشغال عراق به محملي براي 
يك تجاوز جديد تبديل شود كما اينكه در مورد قطر اين 
خطر وجود داشت و اگر اقدام به موقع اين كشور و برخي  از 
كشورهاي منطقه و در رأس آن جمهوري اسامي ايران 
نبود چه بسا قطر در همان ساعات نخست توسط عربستان 
و هم ائتافي هايش بلعيده مي شد. عامل احتمالي دوم در 
اين زمينه به قطر مربوط مي شود و احتمال اينكه  اين كشور 
با تزريق دار به اين مراكز آنها را به افش��اگري هاي جديد 
واداشته، زياد اس��ت و بااخره عامل سوم مي توان به خود 
دولت انگليس اش��اره كرد كه از اين افشاگري ها مي تواند 
به عنوان عاملي براي اعمال فشار بر عربستان براي كسب 
امتيازات جديد اس��تفاده كند و به نوعي انتقام خود را از 
نشست رياض بگيرد كه در غياب اين كشور امتيازات كاني 

به امريكا داده شد بدون اينكه سهم انگليس در آن رعايت 
شود به خصوص آنكه اين كشور براي خروج از اتحاديه اروپا 
به سرمايه هاي عربي براي جبران زيان هاي وارده نياز دارد. 
اما در پاس��خ به علل امتناع دولت انگليس از افشاي نقش 
عربستان در ترويج تروريسم تكفيري در جهان و از جمله 
در انگليس به رغم اذعان به آن مي توان به اين واقعيت اشاره 
كرد كه انگليس نيز همانند امريكا در تاش اس��ت از آن 
به عنوان چماقي بر سر عربستان استفاده كند تا آن را به 
اعطاي امتي��ازات كان در عرصه هاي اقتصادي و نظامي 
وادار كند. نكته قابل تأمل در اين زمينه اين است كه زمان 
دستور دولت وقت كامرون به تهيه گزارش مربوط به نقش 
عربستان در ترويج تروريسم تكفيري تقريباً با اعام تصميم 
اين كشور در خروج از اتحاديه اروپا همزمان بوده است و به 
نظر مي رسد انگليس از همان ابتدا در پي اين بوده است كه 
حداقل بخشي از هزينه هاي خروج اين كشور از اتحاديه اروپا 
از جيب كشورهاي عربي و در رأس آن عربستان تأمين شود 
و اين نشان مي دهد كه امريكا و انگليس براي خالي كردن 

جيب عربستان با يكديگر مسابقه گذاشته اند. 
اما درپاسخ به سؤال سوم در خصوص تأثير افشاگري هاي 
اخير بر موضع عربستان مي توان گفت كه اين بستگي به 
اين دارد كه تا چه اندازه عربستان دست به كار شود و سهم 
انگليس را بپردازد و توازن را در اعطاي امتيازات نظامي و 
اقتصادي بين اين كش��ور و امريكا رعايت كند. اگر چنين 
اقدامي صورت گيرد باز دولت انگليس از انتش��ار گزارش 

امتناع خواهد كرد اما اگر ب��ه اميد حمايت امريكا اقدامي 
صورت نگيرد احتمال اينكه دولت انگليس به سمت افشاي 

اين گزارش متمايل شود وجود خواهد داشت. 
در مجموع مي توان گفت هر فردي كه از انديش��ه وهابيت 
ش��ناختي داش��ته باش��د به راحتي مي تواند به منش��أ و 
سرچشمه تروريسم تكفيري و در رأس آن داعش پي ببرد 
زيرا آموزه هاي اين تفكر تشابه نزديكي به رفتارهايي دارد 
كه از گروه هاي تكفيري و در رأس آن داعش س��رمي زند. 
كما اينكه در نشستي كه س��ال گذشته با حضور ۲۰۰ تن 
از علماي سرشناس اهل سنت در گروزني برگزار شد همه 
شركت كنندگان و در رأس آن علماي اازهر از وهابيت اعام 
برائت و خاطرنشان كردند كه وهابيت خارج از مكاتب فكري 
و ديني اهل سنت است و در اين چارچوب نمي گنجد. بنا بر 
اين اگر كسي وجود چنين ارتباط آشكاري را بين انديشه 
وهابيت و تروريس��م تكفيري رد كن��د از دو حالت خارج 
نيست: يا شناختي از وهابيت ندارد يا اينكه توسط عربستان 
تطميع و تهديد ش��ده اس��ت. خود موضعگي��ري مصر و 
متعاقب آن مؤسسه اازهر در قبال فريبكاري هاي تبليغاتي 
عربستان در خصوص منشأ تروريسم شاخص مناسبي براي 
محك زدن اين موضوع به شمار مي رود. تا چند هفته پيش 
كه روابط مصر و عربستان شكرآب و فضاي تنش بر روابط 
دو كشور حاكم شده بود مصري ها و مؤسسه دولتي اازهر 
هيچ ابايي از اظهار نظر عليه وهابيت و ارتباط آن با تروريسم 
نداشتند و در واقع نشست گروزني در زماني برگزار شد كه 
روابط قاهره- رياض در اوج تنش بود و روسيه با مهارت از 
اين فضا اس��تفاده كرد و با كمك دولت مصر و بدون آنكه 
عربستان از آن بويي ببرد نشست گروزني را برگزار كرد اما 
بعد از اينكه به واسطه امريكا )و شخص ترامپ و راستگرايان 
اس��رائيلي حاكم بر دولت ترامپ( بهبودي در روابط دو 
كشور حاصل شد مصري ها به يكباره توافقات حاصله در 
نشست گروزني را فراموش كردند و با حضور در نشست 
رياض بر تاش هاي عربستان در خارج كردن وهابيت از 
نماد تروريسم و ايجاد بديل هاي جعلي به جاي آن مهر 
تأييد زدند و اين به روش��ني نش��ان مي دهد كه تطميع 
دولت مصر از سوي عربس��تان چگونه يك شبه مواضع 
اين كشور را در قبال وهابيت تغيير داد و آن را به اغماض 
واداشت. اين نشان مي دهد رويكرد مصلحت انديشانه و 
تاجر مسلكانه اي كه دولت هاي غربي و در رأس آن امريكا 
و انگليس در قبال مبارزه با تروريسم اتخاذ كرده اند ابعاد 
بين المللي به خود گرفته و متأسفانه برخي از كشورها نيز 

به تقليد از اين شيوه همت گمارده اند.

براي نخستين بار نيست 
دكترسيدرضاميرطاهر

دورنما
كه عربستان و قطر مقابل 
ه��م ق��رار مي گيرن��د. 
اختافات ميان دو كشور از زمان شكل گيري قطر به شكل 
جدي مطرح است. در اين راستا چهار دسته اختاف وجود 
دارد: دسته اول به اختافات دودماني و سلسله اي برمي گردد 
كه از قرن نوزدهم ميان خاندان آل سعود و آل ثاني رقابت 
وج��ود دارد و از آنجا كه كينه هاي قبيل��ه اي ميان اعراب 

پررنگ است تا امروز ادامه يافته است. 
دسته دوم اختافات به بحث تحديد حدود مرزي و ارضي به 
ويژه حدود دريايي اين دو كشور مربوط مي شود. دسته سوم 
اختافات هم به مواضع و اقدامات قطر مربوط است كه نه 
تنها دلخواه عربستان نيست بلكه در بسياري از موارد از ديد 
رياض و شركايش اقداماتي خصمانه به شمار مي رود. قطر 
به رغم آنكه مساحتي ۱۱ هزار كيلومتري دارد و يك »ريز 
دولت« محسوب مي شود اما به دليل آنكه اولين توليد كننده 
و صادر كننده گاز مايع جهان است، توانسته با برخورداري 
از ثروت بس��يار به دنبال به كارگيري ق��درت اقتصادي در 
حوزه سياسي باشد.  درآمد سرانه قطري ها ساانه ۱38 هزار 
دار است و اين رقم باعث شده تا قطر در زمره كشورهايي با 
بااترين درآمد سرانه دنيا قرار گيرد. در همين راستا دوحه 
عاوه بر به كارگيري اين ثروت سرشار در توسعه داخلي، در 
حوزه سرمايه گذاري خارجي به ويژه در كشورهاي غربي و 
تركيه نيز اقداماتي انجام داده است.  به عبارت ديگر هرچند 
قطر يك ريزدولت محسوب مي شود اما قصد دارد با توانمندي 
مالي و اقتصادي خود نقش يك قدرت منطقه اي را ايفا كند. 
لذا اين مسئله براي رژيم سعودي قابل پذيرش نيست. دليلش 

هم اين است كه دوحه از راه قدرت اقتصادي موفق شد يك 
قدرت رسانه اي عظيم تحت عنوان الجزيره ايجاد كند و به 
اعمال نفوذ در ميان ديگر كشورهاي عربي بپردازد كه در اين 
راستا سياست هاي الجزيره در بسياري از موارد در ضديت با 

عربستان، امارات متحده عربي و بحرين بوده است. 
دسته چهارم اختافات ميان عربستان و قطر هم به تاش هاي 
دوحه براي شكل دادن به گروه هاي همسو با خود در ليبي، 
سودان، مصر، عراق و سوريه مرتبط است. قطر حتي در سوريه 
تاش كرد، مستقل از عربستان از برخي گروه ها حمايت كند. 
از اين رو رويكرد دوحه براي شكل دادن به سياست خارجي 
مستقل موجب عصبانيت رياض شد.  در اين ميان همسويي 
مصر با قطر هم به بحث حمايت هاي دوحه از اخوان المسلمين 
برمي گردد كه حتي پس از سرنگوني محمد مرسي پشتيباني 
قطر ادامه داشت. به همين دليل با وجود بعد جغرافيايي مصر و 
قطر، شاهد بوديم كه قاهره پس از تشكيل ائتاف سعودي ضد 
دوحه، بدان پيوست.  برآيند اين اختافات در مقطع پس از 
برگزاري نشست رياض خود را نشان داد. نشستي با حضور ۵۵ 
كشور اسامي، عربي و امريكا كه براي سران سعودي اهميت 
ويژه داشت. در نتيجه اين نشست عربستان به هدف خود يعني 
معرفي ايران به عنوان كانون تروريسم بين المللي و لزوم اقدام 
عليه آن دست يافت. لذا آل سعود بر اين تصور بود كه با ايجاد 
ائتاف جهاني ضد تروريسم زمينه هاي ازم را براي برخورد با 
گروه هاي هسمو با ايران در يمن، بحرين، سوريه، عراق و لبنان 
فراهم آورد.  اما تغيير موضع قطر و انتشار سخناني منتسب به 
امير اين كشور به فاصله چند روز بعد از نشست رياض ضربه 
جدي به عربستان و حيثيت اين كشور در جهان عرب وارد 
ساخت. در واقع مي توان گفت به رغم هزينه 4۰۰ ميليارد 

داري رياض اميدهايش براي س��ردمداري جهان عرب و 
مقابله با جمهوري اسامي ايران از بين رفت و اين موضوع 
براي آل سعود قابل تحمل نبود.  در اين شرايط براي بار سوم 
در مناسبات قطر و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج   فارس 
تنش به وجود آمد. انتشار سخنان منتسب به امير آل ثاني 
كه بر سياست مس��تقل دوحه، به رسميت شناختن ايران 
به عنوان يك قدرت منطقه اي و گسترش روابط با اسرائيل 
تأكيد داشت، عربستان را به واكنش واداشت.  واكنش رياض 
باعث شد تا دوحه صحت اظهارات منتشر شده را كتمان كند 
و مدعي شود كه هكرها خبرگزاري قطر را هك كرده اند اما 
سعودي ها اعام كردند كه پيش از اين نيز امير قطر اظهاراتي 
مشابه در توئيتر داشته كه قابل كتمان نيست.  با توجه به اين 

مسائل، در بحران فعلي بايد به چند نكته توجه داشت:
۱- اعام موض��ع قطر را مي توان به منزل��ه اقدامي براي 
سنجش شدت واكنش عربستان دانست. به همين دليل 
هنگامي كه رياض موضعي اتخاذ كرد ك��ه مورد انتظار 
دوحه نبود، قطر عقب نش��يني كرد و صح��ت اظهارات 

منتشر شده را زير سؤال برد. 
۲- نكته دوم اين است كه عربستان ظاهراً تصميم گرفته با 
اغتنام فرصتي كه خود قطري ها ايجاد كرده اند براي هميشه 
مسئله قطر را حل كنند. لذا برخاف پيش بيني قطري ها 
بافاصله با هماهنگي مصر، بحرين و امارات متحده عربي 
كليه اقدامات ممكن محدود كننده به جز اقدام نظامي را اجرا 
كردند. اين مسئله با توجه به وابستگي مفرط قطر به واردات، 

مي توانست منجر به فروپاشي اين كشور شود. 
3- نكته سوم هم به نقش قدرت هاي منطقه اي مخالف سعودي 
يعني تركيه و ايران مرتبط است. ايران به دليل اينكه قطر موضع 

حمايت از ايران را اتخاذ كرده و با اين كار ضربه محكمي به تاش 
عربستان براي ايجاد ائتاف منطقه اي عليه كشورمان زده است، 
دست به حمايت از دوحه زد. در اين راستا ايران از منطق دشمن 
من دوست من است پيروي كرد. لذا چندان عجيب نيست كه 
كشورمان تاش زيادي براي كمك به قطر از راه ارسال مواد 
غذايي و باز كردن مجراي خروجي انجام دهد. در واقع پس از 
تحريم اعراب، تنها راه ارتباط هوايي قطر با جهان، ايران بود كه 
اگر چنين تصميمي از سوي تهران گرفته نمي شد اين احتمال 

وجود داشت قطر به مرز فروپاشي برسد. 
از س��وي ديگر موجوديت قطر براي تركيه نيز مهم است. 
س��ران ترك هنوز خاطره كودتاي ۱۵ ژوئيه ۲۰۱۶ را كه 
مدعي هستند با حمايت امريكا و عربستان به وقوع پيوست، 
از ياد نبرده اند. از س��ويي دوحه و آنكارا داراي ديدگاه هاي 
ايدئولوژيك مشترك هس��تند. اردوغان يك اخواني است 
و طبيعتاً با نگ��رش اخواني مقامات قطر همس��ويي دارد. 
همچنين ماحظات اقتصادي و تجاري و حضور سرمايه هاي 
قطري در تركيه در شرايطي كه اين كشور با رويكرد منفي 

اتحاديه اروپا مواجه است، بسيار تأثيرگذار خواهد بود. 
از س��وي ديگر قطر و تركيه در پنج س��ال گذش��ته وارد 
همكاري هاي نظامي جدي شده اند كه منجر به ايجاد اولين 
پايگاه نظامي تركيه در خارج كشور شد. در همين رابطه 
پارلمان تركيه نيز حضور 4 تا ۵ هزار س��رباز را در قطر به 
تصويب رساند. لذا شاهد هستيم كه يكي از شروط ائتاف 
عربستان بسته شدن پايگاه نظامي تركيه در قطر و اخراج 
نظاميان اين كشور است.  براين اس��اس به نظر مي رسد 
بحران قطر از جديت بسياري برخوردار است و مؤلفه هاي 
مذكور اميد دستيابي به راه حل ممكن را دور كرده است 
مخصوصاً اينكه ش��روط ۱3گانه ائتاف عربستان عمًا 
شروطي بودند كه قطر را از قطر بودن خارج مي كند و نقض 
موجوديت اين كشور به شمار مي رود.  لذا با رد اين شروط از 
سوي دوحه، تقابل دو طرف تشديد خواهد شد اما استفاده 
از ابزار نظامي هم عليه قطر به عوامل متعددي بس��تگي 
دارد.  در حال حاضر بزرگ تري��ن پايگاه هوايي امريكا در 
منطقه در نزديكي دوحه ق��رار دارد كه ميزبان حدود ۱۱ 
هزار نظامي امريكايي است. در صورت حمله نظامي به قطر 
جان سربازان و اموال نظامي امريكا به مخاطره خواهد افتاد. 
اين در شرايطي است كه يكي از دو پايگاه هوايي قطر نيز 
در نزديكي اين مركز هوايي امريكايي قرار دارد و مواجهه 
نظامي عربستان بدون حمله ور شدن به اين پايگاه بعيد 
است. هرچند چراغ س��بز امريكا براي بروز اين درگيري، 

مانع مذكور را از سر راه برخواهد داشت. 
مؤلفه ديگري كه در برخورد نظامي عربستان و شركايش با 
قطر مطرح است، رويكرد قدرت هاي منطقه اي يعني ايران و 
تركيه است. ايران نمي تواند حمله به قطر را در جوار مرزهايش 
بپذيرد. مواضع تركيه هم كه در اين خصوص روشن است.  لذا 
محتمل ترين سناريو در فضاي كنوني تشديد فشارها به نحوي 
است كه اين كشور را مجبور سازند بخشي از شروط را بپذيرد.  
ازم به ذكر است شروط ۱3گانه عربستان سقف خواسته هاي 
اين ائتاف از قطر بود تا حداكثر دوحه برخي از درخواست ها را 
جامه عمل بپوشاند. با اين حال حتي اگر تنش كنوني كاهش 
يابد، روابط قطر با شوراي همكاري خليج فارس مانند سابق 

نخواهد شد و بايد منتظر آغاز واگرايي در شورا باشيم. 

فروپاشي شوراي همكاري در افق رويارويي دوحه- رياض
روابطعربستانباقطرديگربهروالقبلبرنميگردد
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هزينه هاي برگزيت از جيب رياض!

88498444س��رويس بين الملل

اجاس��ي كه امروزه به نام گروه ۲۰ ش��ناخته مي شود، 
دكترسيدنعمتاهعبدالرحيمزاده

فراسو
نخستين بار ۲۶ سپتامبر ۱999 تشكيل شد كه آن زمان 
وزراي دارايي و رؤساي بانك هاي مركزي برگزار كننده آن 
بودند. همچنان كه از زمان تأسيس اين گروه پيدا است، بايد آن را پديده اي دانست كه بيشتر با تاش 
مشترك آلمان و امريكا و در دوره پساجنگ سرد شكل گرفته تا در مقابل چالش هاي مشترك در حوزه 
اقتصادي هماهنگي و اقدامات مشترك انجام بگيرد. تنها بعد از ورشكستگي و سقوط بانك امريكايي 
برادران ليمن در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰8 بود كه به جاي مديران اقتصادي و پولي كشورها، پاي سياستمداران 
به اين اجاس كشيده شد و اجاس آن زمان با حضور رؤساي كشورها در برلين، مركز آلمان، تشكيل شد. 
آن اجاس به شدت متأثر از بحران اقتصادي بود كه غرب را درگير خود كرده بود و نگراني هاي زيادي بابت 
سقوط اقتصادي برخي از كشورهاي غربي ايجاد شده بود و به همين جهت هم ازم بود تا رؤساي كشورها 
در اجاس ۲۰ و به صورت مستقيم وارد كار بشوند. آمدن سياستمداران باعث شد تا رفته رفته موضوعاتي 
مثل جنگ با تروريسم يا امنيت سايبري هم در دستور كار نشست ها قرار بگيرد تا اينكه با آمدن دونالد 
ترامپ به كاخ سفيد، ناگهان خود او مبدل به موضوع اصلي براي نشستي شده كه در روزهاي هفتم و هشتم 

ژوئيه و در شهر هامبورگ آلمان برگزار مي شود. 
همكارييارقابت

روزنامه انگليسي فايننشال تايمز تصوير كلي اجاس گروه ۲۰ در هامبورگ آلمان را به اين صورت نشان داده 
است: »رهبري جهان در هيچ برهه اي بعد از جنگ جهاني تا اين حد مورد رقابت و نامشخص نبوده است. 
نكته مشخص اين است كه از نظر مركل به عنوان ميزبان اجاس، رئيس جمهوري چين يك متحد و ترامپ 
براي موارد بسياري از مسائل موجود در دستور كار اجاس رقيبي دردسرساز به شمار مي رود.« اگر اصل 
اجاس در ۱8 سال و با همكاري نزديك آلمان ها با امريكا بود، اين تصوير نشان مي دهد كه حاا آلمان ها به 
جاي امريكا به دنبال متحد ديگري در گروه ۲۰ هستند و ديگر نمي توانند همان نگاه اوليه را به امريكا داشته 
باشند. اين تغيير نگاه آلمان ها و به خصوص آنگا مركل، صدر اعظم آلمان، تا اندازه زيادي بعد از نشست 
گروه هفت در شهر سيسيل ايتاليا ديده شد كه مركل يك روز بعد از آن نشست و در جريان يك تجمع 
انتخاباتي گفت: »آن دوران كه ما مي توانستيم به طور كامل روي ديگران حساب كنيم، رو به زوال است. من 
اين واقعيت را طي چند روز گذشته دريافتم« و با اين حرف تأكيد كرد كه اروپا ديگر نمي تواند به امريكا تكيه 
كند و »به طور كامل روي واشنگتن و لندن حساب كند.« اين حرف او هم به طرز قابل توجهي مورد حمايت 
ديگر جناح هاي سياسي آلمان قرار گرفت و هم حكايت از دوره جديدي در مناسبات خارجي آلمان داشت 
كه حاا نمود آن در شعارهاي حزبي مركل هم ديده مي شود. حزب دموكرات مسيحي مركل اين روزها 
سرگرم كارزار انتخاباتي براي حفظ جايگاه خود در پارلمان اين كشور است و ديگر آن نگاه چهار سال قبل را 
به امريكا ندارد. اين حزب امريكا را در انتخابات چهار سال قبل و برنامه تبليغاتي خود، به عنوان »مهم ترين 
دوست غيراروپايي آلمان« معرفي كرده اما حاا اين كشور را دوست خود نمي داند و تنها به توصيف امريكا 
به عنوان »مهم ترين شريك غيراروپايي آلمان« بسنده مي كند. اين تنزل امريكا از مقام دوست به شريك 
در نگاه آلمان ها هماهنگ با شعار و سياست جديد اين كشور است كه به اصطاح، نمي خواهد تمام تخم  
مرغ هاي خود را در سبد امريكا بگذارد و به جاي آن دنبال سبدهايي ديگر مي گردد تا با همكارهاي جديد 

ترتيب تازه اي در عرصه بين الملل به طور كلي و گروه ۲۰ به طور خاص ايجاد كند. 
همكاريهايتازه

سه رخداد برگزيت، پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري امريكا و پيروزي امانوئل مكرون در انتخابات 
رياست جمهوري فرانسه دست كم سه عامل مهم و برجسته اي  هستند كه باعث شده مركل نگرش خود را 
نسبت به امريكا به همراه بريتانيا تغيير بدهد و به دنبال ترتيب تازه اي در مناسبات خارجي باشد كه بي شك 
بر گروه ۲۰ تأثير مي گذارد. از اين سه عامل، مي توان دو عامل نخست را نه تنها از منظر مركل بلكه عمده 
نخبگان سياسي آلمان منفي و عامل سوم را مثبت دانست به اين معنا كه برگزيت يا خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا و رفتن ترامپ به كاخ سفيد باعث شده تا ديگر آن نوع اعتماد و تكيه به امريكا و حس همكاري با بريتانيا 
در ميان سياستمداران آلماني وجود نداشته باشد و رسيدن مكرون به مقام رياست جمهوري فرانسه هم در 
آنها نوعي اميد به فصلي جديد از همكاري مشترك و تنگاتنگ بين آلمان و فرانسه به وجود آورده است. اين 
اميد مي تواند باعث دلگرمي آنها به حفظ اتحاديه اروپا حتي با وجود برگزيت باشد. با وجود اين، هم مركل و 

هم ديگر سياستمداران در آلمان يا فرانسه مي دانند كه فصل جديد همكاري آنها در اتحاديه اروپا به معناي 
داشتن دست برتر در عرصه بين الملل نيست و بايد براي داشتن چنين جايگاهي يك قدرت قابل توجه در اين 
عرصه را با خود همراه كنند. بي شك چين در صدر فهرستي است كه آلمان مي تواند روي همكاري با آن در 
عرصه بين الملل حساب كند تا ديگر تكيه اي به امريكا نداشته باشد. شايد وجهه نمادين اين همكاري در ديدار 
مركل با شي جين پينگ، رئيس جمهور چين، آن هم در آستانه برگزاري نشست گروه ۲۰ به نمايش درآمد كه 
مركل طي اين ديدار اعام كرد مي خواهد با كمك رئيس جمهور چين از شكست نشست كشورهاي گروه ۲۰ 
در هامبورگ جلوگيري كند و جين پينگ هم حمايت تام و تمام خود از مركل در جريان اين نشست را تأييد 
كرد. مركل به طور حتم كنايه به نشست يك ماه قبل گروه هفت مي زد كه آن نشست به دليل سياست هاي 
يك جانبه ترامپ به نتيجه اي نرسيد و حتي مركل مجبور شد تا در مورد تغيير آب و هوا و مشكات اقليمي 
بحثي پرتنش با ترامپ داشته باشد. او با حمايت چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان مي تواند در گروه 
۲۰ نمايشي از قدرت به رخ ترامپ بكشد تا جبران نشست يك ماه قبل و آن بحث پرتنش را داشته باشد اما 
بايد توجه داشت كه كار با دو روز نشست اين گروه تمام نمي شود و همكاري با چين شروع دوره اي جديد از 

همكاري در عرصه بين المللي براي رقابت با امريكايي است كه حاضر به شنيدن نظرات ديگران نيست. 
مباحثداغ

تغييرات آب و هوايي تنها يكي از مباحث پرتنشي است كه مركل با همراهي شركاي اروپايي و چيني 
خود با ترامپ دارد و شايد هم مهم ترين مبحث باشد. ترامپ در يك ماه قبل و براي اروپايي ها به روشني 
ثابت كرد كه حاضر به عقبگرد در قبال سياست هاي محيط زيستي خود نيست و نه تنها از توافق پاريس 
خارج مي شود بلكه اجازه فعاليت گسترده تر به شركت هايي مي دهد كه طبق توافق پاريس و براي كنترل 
انتشار گازهاي گلخانه اي، بايد محدوديت هايي براي آنها ايجاد بشود. مركل گفته كه امريكا دومين كشور 
توليدكننده آاينده در جهان است و پشت كردن آن به توافق پاريس نشان مي دهد مذاكرات ساده اي در 
هامبورگ نخواهيم داشت. او با تجربه نشست يك ماه قبل در حالي آماده يك بحث پرتنش ديگر با ترامپ 
در خصوص اين موضوع مي شود كه قصد دارد با همراهي چين دست برتر در آن بحث داشته باشد. نكته 
جالب اينجا است كه چين نه تنها بعد از خروج امريكا از توافق پاريس پايبندي خود را به اين توافق تأييد كرد 
بلكه پروژه اي را كليد زد كه نشاني بر اين پايبندي باشد. چين بعد از آن كه ترامپ در باغ رز كاخ سفيد خروج 
از توافق پاريس را اعام كرد، پروژه نيروگاه بزرگ خورشيدي خود را روي درياچه اي در استان آنهويي 
كليد زد. نكته جالب توجه وجود معدن زغال سنگ در همين منطقه است كه چين آن را در جهت كاهش 
وابستگي به سوخت هاي فسيلي تعطيل كرده بود و به جاي آن نيروگاه خورشيدي احداث كرده است. 
تجارت جهاني يكي ديگر از مباحث پرتنش با ترامپ است به خصوص اينكه او بر ديگر كشورها ثابت كرده 
كه اعتقادي به توافق نامه هاي تجاري تحت عنوان تجارت آزاد ندارد، اعتقادي كه در بيان امثال مركل با 
عناويني مثل حمايت گرايي داخلي و انزواطلبي توصيف مي شود. همچنان كه مركل گفته؛ موضوع تجارت 
جهاني هم مثل توافق پاريس از مسائل پرتنش او و ديگران با ترامپ خواهد بود و قصد دارد با دادن امتيازاتي 
به چين، پكن را در اين مسئله هم با خود همراه كند. به اين جهت است كه مركل مي گويد: »چين و اتحاديه 
اروپا در تاش هستند تا توافقنامه اي را درباره سرمايه گذاري امضا كنند كه در نهايت مي تواند منجر به 
امضاي توافق تجارت آزاد بشود و آلمان خواستار روابط برابر تجاري و دسترسي برابر به بازارها با چين 
است.« عاوه بر چين، اروپا نيم نگاهي به ژاپن در برابر انزواطلبي ترامپ دارد و در آستانه برگزاري نشست 
هامبورگ، سران ژاپن و اتحاديه اروپا در بروكسل جمع شده اند تا در خصوص يك توافقنامه مشاركت 
اقتصادي جامع بحث و گفت وگو داشته باشند و شايد قبل از نشست هامبورگ به نتيجه برسند. در هر 
صورت، اتحاديه اروپا و آلمان به عنوان بزرگ ترين قدرت اقتصادي اين اتحاديه با همراهي چين و ژاپن به 
جنگ انزواطلبي اقتصادي ترامپ مي روند تا او نتواند روند توافق نامه هاي جهاني را معكوس كند. اين دو 
موضوع در كنار موضوعات ديگر مثل مناقشات منطقه اي به خصوص اوكراين و خاورميانه از جمله مسائلي 
هستند كه امروزه باعث شده اروپا راهش را از امريكاي تحت رهبري ترامپ جدا كند و ديگر گروه ۲۰ مثل 

گذشته جايي نباشد كه امريكا بتواند سياست خود را به ديگر كشورهاي عضو ديكته كند.

سوداي شرقي اروپا مقابل ترامپ
آلمان و فرانسه در گروه 20، دايلي براي نزديكي به چين پيدا مي كنند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت و گو
همسر شهيد ترور سبقت اه تيمورنيا در گفت و گو با »جوان«:

ترور کور منافقين 
زندگي مشترك چند ماهه ام را نابود کرد

 فريده موسوي
عجيب اس�ت آدم هاي�ي ک�ه روزگاري 
ن�ه چن�دان دور چندي�ن ه�زار نف�ر از 
هموطنانش�ان را ت�رور کرده ان�د، حاا 
طلب�كار از آب درآمده اند ک�ه چرا نظام 
اس�امي تع�دادي از آنه�ا را به س�زاي 
عملش�ان رس�انده و اعدام کرده است. 
وقتي زندگينامه ش�هيد ترور سبقت اه 
تيمورنيا را از زبان همسرش مهوش درزي 
بوستاني ش�نيدم، بار ديگر جنايات اين 
گروهک پليد در نظرم تازه شد. سال 63 
منافقين با بمب گذاري کور، س�بقت اه 
را به همراه جمعي ديگ�ر از هموطنانمان 
در راه آهن تهران به ش�هادت رساندند. 
در حالي که تنها چند م�اه از ازدواج وي 
مي گذش�ت و ن�وزادي در راه داش�ت. 
متن زير روايت کوتاه همس�ر ش�هيد از 
دلدادگي سبقت اه به او و ماجراي شيرين 
ازدواجش�ان اس�ت که پي�ش رو داريد. 

 متولد خلخال
ب��ا همس��رم همش��هري بودي��م. در يكي 
از كوچه ه��اي قديم��ي و س��نتي خلخال 
ب��ا همس��ايه هايي ك��ه غالب��اً همديگر را 
مي ش��ناختند، روزگاري س��اده ام��ا پر از 
محبت و مهرباني را ط��ي مي كرديم. من از 
كودكي پدرم را از دس��ت داده بودم و مادر 

و برادرهايم حسابي هوايم را 
داشتند. طوري كه لوس بار 
آمده بودم. يادم است يكبار 
مي خواستم  آش درست كنم. 
پدر سبقت اه قد و قواره ام را 
نگاهي كرد و از س��ر شوخي 
گف��ت: دختر ج��ان مگر تو 
بلدي  آش درس��ت كني؟ با 
جسارت گفتم: بله كه بلدم. 
ايش��ان هم خنديد و گفت: 
آفرين تو حتم��اً عروس من 

مي شوي. 
نمي دانم چرا حرفش به من 
بر خورد. در دلم گفتم هيچ 
وقت عروستان نمي شوم. در 
حالي كه همسرم علني گفته 

بود بااخره با او ازدواج خواهم كرد! آن موقع 
سن و سال كمي داشتم. اوايل دهه 60 بحث 
خواستگاري شان پيش آمد و آن موقع 15 
سال داشتم. من متولد س��ال 45 هستم و 

سبقت اه هم متولد سال 40 بود. 
 خواستگار سمج

گذشت تا اينكه يك روز خانواده همسرم مرا 
از مادرم خواس��تگاري كردند. مادرم راضي 
به اين ازدواج نبود و سنم را بهانه كرد. چند 
وقت بعد يك نفر ديگر به خواستگاري ام آمد. 
س��بقت اه تا موضوع را فهميد رفت پيش 
خواستگارم و از من بد گفت! كاري كرد كه 
رفتند و پشت سرشان را نگاه نكردند اما سنم 
به حدي رسيده بود كه خواستگارها يكي بعد 
از ديگري از راه مي رسيدند. همسرم اوضاع 
و احوال را كه ديد، دوباره به خواستگاري ام 
آمد. اين را هم بگويم كه برادرهايم هم راضي 
نبودند. به مادرم مي گفتن��د چرا با خانواده 
تيمورنيا رف��ت و آمد مي كن��ي. نكند فكر 
كنند غير مستقيم مي خواهي مهوش را به 

سبقت اه بدهي. 
نمي دان��م چطور ش��د كه م��ادرم به حرف 
برادرهايم گوش نداد. شايد قسمت بود كه 
به خواستگاري دوم سبقت اه جواب مثبت 
بدهد. البته اين بار قدرت اه برادر بزرگ تر 

همس��رم پا پيش گذاش��ته بود و مادرم به 
قول خودش نمي توانس��ت روي او را زمين 
بيندازد. نهايتا قبول كرد و اواخر سال 62 به 

عقد و ازدواج سبقت اه درآمدم. 
 رزمنده اي منتظر

بعد از ازدواج به ته��ران آمديم. چند روزي 
كه از ازدواجمان گذشت، همسرم را بيشتر 
ش��ناختم. فهميدم ك��ه دو س��ال خدمت 
سربازي اش را در جبهه بوده و باز هم سوداي 
رفتن دارد. مي گفت: »محيط جبهه را هيچ 
كجاي ديگر نمي تواني بيابي. من بايد باز به 
جبهه بروم.« چون باردار ش��ده بودم، گفتم 
بگذار بچه به دنيا بيايد كمي زندگي مان را 
جمع و جور كنيم بعد برو. چه مي دانستيم 
كه قسمت است در همين تهران به شهادت 

برسد. 
 فروردين 63

نوروز 63 تازه تحويل ش��ده بود و سه ماه از 
ازدواج من و سبقت اه مي گذشت. روزهاي 
واقعا ش��يريني را پش��ت سرمي گذاشتيم. 
چون هنوز زندگي مان سر و سامان درستي 
نگرفته بود، قرار ش��د روز شش��م فروردين 
كه تعطيات رس��مي تمام مي شد با هم به 
ميدان راه آهن برويم و كمي وس��ايل براي 

خانه مان بخريم. 
من آن روز خيلي خوشحال بودم. سبقت اه 

هم همين طور. يك جور ذوق و شوق  خاصي 
براي خريد كمبود وسايل خانه مان داشتيم. با 
هم رفتيم و مشغول خريد بوديم كه يكدفعه 
نفهميدم چطور شد صداي انفجاري شنيدم 
و از هوش رفتم. گويا منافقين در ميان مردم 
بمب منفجر كرده  بودند. به هوش كه آمدم 
ديدم دست و پايم شكس��ته و سه روز است 
كه در بيمارستان بستري هستم. برادرهايم 
مرا پيدا كرده بودند. س��راغ س��بقت اه را 
گرفتم، ح��رف را پيچاندند. ت��ا يك ماه كه 
از بيمارستان مرخص ش��دم، نمي دانستم 
كه همسرم به ش��هادت رسيده است. حتي 
خانواده همس��رم وقتي پيش��م مي آمدند 
لباس هاي س��ياه را درمي آوردند تا متوجه 

فقدان همسرم نشوم. 
بااخره فهميدم كه همسرم را در اول زندگي 
مشتركمان از دست داده ام. من مانده بودم 
و نوزادي كه هنوز چند ماه به تولدش مانده 
بود. بر اثر فشارهاي روحي نوزادم را خيلي 
نحيف و ضعيف ب��ه دنيا آوردم. همس��رم، 
تكيه گاه زندگي ام، پدر فرزندم و همه وجودم 
را به اين خاطر از دس��ت دادم كه يك عده 
منافق خدانشناس عقده خود را با ترورهاي 
كور درمان مي كردند. آنها زندگي مشترك 

ما را به هم زدند اما چرا؟

  احمد محمدتبريزي
روحي�ه ظلم س�تيزي و کمک ب�ه مظلومان 
ش�هيد وحيد نومي گل�زار مثال زدن�ي بود. 
دوستان و اطرافيانش همه با اين خصوصيت 
اخاقي اش آشنايي داش�تند و مي گويند در 
کنار مس�ائل اعتقادي اين روحي�ه وحيد را 
شهيد مدافع حرم کرد. حرف کمي نيست که 
جوان تازه ازدواج ک�رده اي نيمي از حقوقش 
را ن�ذر کمک ب�ه نيازمندان  کند و س�خت تر 
از آن پس�ر پنج س�اله اش را ب�راي کمک به 
فرزندان ش�يعيان تنها بگذارد و برود. همين 
روحيه سبب ش�د تا او ش�هيد ظهر عاشورا 
لقب گيرد و جان�ش را براي دف�اع از عتبات 
مقدسه در سامرا فدا کند. همسر شهيد، الميرا 
اختياري حرف ها و خاطرات زيادي از آقا وحيد 
دارد و در گفت وگ�و با »ج�وان« بخش هايي 
از اي�ن خاط�رات را برايمان بازگ�و مي کند. 

ش�ما براي انتخ�اب همس�ر آينده چه 
معيارهايي داشتيد و ش�هيد گلزار چه 
خصوصياتي داش�تند که از نگاه ش�ما 

مقبول افتاد؟
ايش��ان پس��ر دايي ام بود و از قبل نسبت به هم 
شناخت داشتيم. سال 1385 مرا به خانواده شان 
پيشنهاد داد و سال 1388 ازدواج كرديم. وحيد 
از لحاظ اعتقادي خيل��ي حزب اللهي نبود ولي 
اعتقادات خاص خودش را داشت. مثًا باور قلبي 
عميقي به مسائل اعتقادي داشت و روي حال و 
حرام و روي اموال خودش خيلي حس��اس بود. 
روي حجابم حساسيت داش��ت. يكي از شروط 
مهمش براي من اي��ن بود كه هر م��اه يك رقم 
مشخصي را براي كمك به نيازمندان بايد كنار 
بگذارد. به من گفت اين كار را مي كنم و شما بايد 
راضي باشيد. خرجي خانه مان را كنار مي گذاشت 
و بقيه اش هرچ��ه مي ماند را خي��رات مي كرد. 
تقريباً هرماه نص��ف حقوقمان ب��راي كمك به 
نيازمندان مي رفت. حواسش خيلي روي حساب 
و كتاب زندگي  بود و اين مس��ائل براي من هم 
اهميت داشت. اخاقمان و معيارهايمان به هم 

نزديك بود. 
شهيد گلزار شغل شان چه بود و به عنوان 
نيروي آزاد داوطلبانه به جبهه مقاومت 

پيوسته بودند؟
همس��رم بعد از ازدواج در پاايشگاه بندرعباس 
استخدام شد و كارمند شركت نفت بود و به عنوان 
بسيجي و كامًا داوطلبانه براي دفاع از حرمين 

عازم سوريه شد. 
اين نقل مكان در اول زندگي از ش�مال 
غرب کشور به جنوبي ترين نقطه برايتان 

سخت نبود؟
اتفاقا خوب است در زندگي گاهي اين سختي ها 
را به جان خريد. من به زوج هاي جوان پيشنهاد 
مي كنم اول زندگي از خانواده دور باشند. من و 
آقا وحيد هم پدر و مادر هم بوديم و هم دوست 
يكديگر. چون در يك محيط غريب فقط خودمان 
را مي شناختيم خيلي هواي هم را داشتيم. ارتباط 
صميمي اي با هم داشتيم و به خاطر موقعيت مان 
فقط ب��ه همديگر تكيه مي كردي��م و هيچ كس 

ديگري را نداشتيم. 
درباره اينكه شايد روزي چنين تصميمي 

بگيرند با شما صحبت کرده بودند؟
آن زمان اصًا چنين موقعيتي وجود نداش��ت و 
ايشان كارمند ش��ركت نفت بود و شغل نظامي 
هم نداش��ت. البته قبل از اينك��ه كارمند وزارت 
نفت شود براي شغل هاي نظامي فرم پر كرده بود 
و عاقه خاصي به مسائل نظامي داشت. اما چون 
در دوران مجردي عمل جراحي انجام داده بود به 

خاطر موارد پزشكي رد مي شد. 
اگر شما مي دانس�تيد يک روز احتمال 
ش�هادت آقا وحيد وجود دارد نظرتان 

درباره ازدواج با ايشان عوض مي شد؟
 اان ك��ه موقعيت زندگ��ي ام را ن��گاه مي كنم، 
مي بينم جايگاه بدي ندارم. درست است دلتنگي 
 و سختي هايش وجود دارد ولي جايگاه بدي ندارم 
كه بخواهم ناراحت باشم. همسرم به درجه رفيع 
و خوبي رسيده و از اين موضوع خوشحال هستم. 
درست است همسرم جوان بود كه شهيد شد ولي 
به چيزهايي در زندگي  اش رسيده و به معرفتي 
دست پيدا كرده بود كه به بهترين شكل ممكن از 
اين دنيا رفت. اين شكل عاقبت بخيري واقعا جاي 

شكر و خوشحالي دارد. 
در مدتي که شما با ايشان زندگي کرديد 
در کنارش�ان چه چيزهايي به دس�ت 
آورديد که جاي ديگري امكان دس�ت 

يافتن به آن را پيدا نمي کرديد؟
طبيعي اس��ت زندگي در كنار ايشان نگاه من به 
خيلي مس��ائل در زندگي را تغيير داد. دس��ت و 
دلباز بودنش در كمك به ديگران باعث شده است 
اان من جانشين آقا وحيد ش��وم و اين مسير را 
ادامه دهم. مسائل مادي اصًا برايش مهم نبود و 
در كل خيلي چيزها يادم داد. روحيه ظلم ستيزي 
شديدي داشت كه در وصيتنامه اش به آن اشاره 
كرده  اس��ت. در اداره هم اگ��ر مي ديدند در حق 
كسي ظلم  شده و ش��خصي نمي تواند از حقش 

دفاع كند ايشان كارهايش را انجام مي داد. 
چه ش�د ش�هيد گلزار تصميم به رفتن 

گرفتند؟
اتفاقات سوريه را دنبال مي كرد و من اصا  فكرش 
را نمي كردم كه روزي تصميم به رفتن بگيرد. با 
هم اخبار را نگاه و درباره اي��ن اتفاقات صحبت 
مي كرديم. روحيه ظلم ستيزي داشت و در مدتي 
كه اين اخبار را مي ديد تصميم خودش را گرفته 
بود. وقتي به من جريان رفتن��ش را گفت باورم 
 نشد و فكر مي كردم شوخي مي كند. وقتي با من 
صحبت مي كرد من به شوخي جوابش را مي دادم 
فكر نمي كردم تصميمش��ان براي رفتن جدي 
باش��د اما بعداً متوجه شدم كه تصميمش كامًا 
جدي اس��ت و مي خواهد به س��وريه برود. سال 
1393 به سپاه رفت و به او گفتند سپاه به عنوان 
بسيجي نيرو اعزام نمي كند. به تهران رفت و آنجا 
هم قبولش نكردند. من اصًا فكر نمي كردم كه 
تصميمش تا اين حد جدي باشد. خيلي پيگير 
شده بود. خودش را به آب و آتش زد ولي از ايران 

نتيجه اي نگرفت. هر چه بود انگار به دلش افتاده 
بود كه خواهد رفت. در فيس��بوك با شخصي از 
سپاه بدر عراق آشنا مي شود. من هم نگران بودم 
كه نكند آن شخص داعشي  باش��د كه گفت نه 
از صحبت هايش معلوم است به لحاظ اعتقادي 
با ماس��ت. آن آقا از ش��يعيان عراق بود و با هم 
دوست شدند و مداركش را فرستاد. ايشان قول 
داده بود اگر به اينجا بياييد من كارتان را درست 
مي كنم. آن زمان يك س��الي بود كه انتقالي به 
تبريز گرفته بود. مرخصي بدون حقوق گرفت و 
بار اول در سال 93 رفت و 65 روز آنجا بود. زماني 
كه برگشت به خاطر مس��ئله رفتنش با شركت 
نفت با مشكل مواجه شد. در اين ميان فاصله اي 
افتاد تا اينكه سوم مهر سال 94 دوباره رفت و دوم 

آبان شهيد شد. 
از دايلشان براي رفتن با شما صحبت 

کرده بودند؟
زماني كه بندرعباس بوديم و براي مهماني به خانه 
دوستان مي رفتيم نيمه ش��ب كه برمي گشتيم 
حرف جفتمان اين بود كه شب ها در امنيت كامل 
بدون اينكه كسي اذيتمان كند بيرون مي آييم و 
در نهايت آرامش زندگ��ي مي كنيم. اين حرفي 
بود كه هميشه مي گفتيم كه كشورمان امنيت 
دارد. زماني كه مي خواس��ت ب��رود من وقتي به 
ايشان مي گفتم پس تكليف من و فرزندمان چه 
مي ش��ود؟  آقا وحيد مي گفت شما اينجا امنيت 

داريد و نهايت من نيستم ولي كسي كه آنجاست 
اگر من به كمك شان بروم در اين وضعيت خيلي 
به دردش��ان مي خورد. يك بار ه��م كه در عراق 
تا نزديكي هاي حرم آم��ده بودند خيلي ناراحت 

شده بود. 
شما با رفتنشان مخالفت نكرديد؟

در مدتي كه نمي توانس��ت ب��رود با هم صحبت 
مي كرديم. من سعي مي كردم قانعشان كنم كه 
نرود و ايشان هم مرا براي رفتنش قانع مي كرد. 
هر روز به مدت دو، س��ه س��اعت با هم صحبت 
مي كرديم. آخر صحبت هايش��ان طوري بود كه 
قبول مي كردم. حرفش حق بود و جواب نداشت. 
ب��ار اول كه رفت چ��ون صحنه ه��ا را نديده بود 
تصويري از آنجا نداشت ولي براي بار دوم خيلي 
مصمم تر شد. اتفاقاً بار دوم من خيلي اصرار كردم 
كه نرود. تا آن زمان وحيد يك روز هم از پسرش 
جدا نشده بود و در 65 روزي كه نبود پسرم خيلي 
اذيت ش��د. من به خودش گفتم در اين 65 روز 
ديدم بچه يتيم بزرگ كردن چطور است و چقدر 
سختي دارد ولي براي بار دوم مي گفت بايد بروم 
و آرتين اينجا امنيت دارد و خانواده اش كنارش 
هستند. اينجا مش��كلي ندارد و نهايت مشكلش 
اين است كه بابا ندارد ولي خدا را كه دارد. بار اول 
از بابت زخمي شدن و شهاد تش خيلي استرس 
داشتم و چون سالم برگشت گفتم اين دفعه هم 

سالم برخواهد گشت. 

يعني احتمال شهادت نمي داديد؟
خير! اصا احتمال ش��هادت نمي دادم. خوابي 
ديده بود و يكي از شاگردان آيت اه سيستاني 
در نجف گفته بود كه تعبيرش شهادت مي شد. 
در دوران خدمت خوابي ديده بود كه هميش��ه 
در خاطرش بود. چون خواب با معنايي بود آنجا 
براي تعبيرش سؤال كرده بود. خواب ديده بود 
در جايي ش��بيه صحرا، يك نفر  با لباس س��بز    
ايس��تاده كه  از روبه رو با لباس هاي سياه به او 
حمله مي كنند. بعدها كه لباس هاي داعشي ها 
را ديد گفت م��ن همين لباس ه��ا را در خواب 
ديده ب��ودم. بعد وقتي آنها حمله ور مي ش��وند 
وحيد جل��و مي رود و جان خودش را از دس��ت 
مي دهد و نمي گذارد آن ش��خص س��برپوش 
جانش را از دست بدهد. آن جا تعبير كرده بودند 
تو سپر حضرت علي)ع( مي شوي. در گردانشان 
هم وقتي نيروه��ا براي اس��تراحت مي آيند تا 
با نيروهاي جديد جايگزين ش��وند ش��خصي 
كامًا اتفاقي از بين 100 نفر تسبيحي را گردن 
همسرم مي اندازد و مي گويد اين تسبيح براي 
شهيدي به نام حسين است كه براي تبرك به 
گردن تو مي اندازم. دوستانش گفته بودند تا آخر 
شهادت تسبيح همراهش بود و بعد از شهادتش 

به ما تحويل دادند. 
زماني که خبر شهادتشان را شنيديد 
چه حس و حالي داشتيد و چه واکنشي 

نشان داديد؟ 
آقا وحيد شب تاسوعا به من زنگ زده بود و چون 
گوشي ام س��ايلنت بود نش��نيده بودم. بعد من 
خواستم به ايش��ان زنگ بزنم كه موفق نشدم. 
بعداً پيامكي از طرفش ارس��ال ش��د كه نوشته 
بود من جايي هستم كه آنتن نمي دهد و حالم 
كنيد. اين را كه خواندم خيلي نگران شدم. چون 
حالم كنيد را هرجايي نمي گفت. س��اعت 11 
روز عاشورا توانستم با شهيد تماس بگيرم. صدا 
خيلي زياد بود و ايشان نمي شنيد چه مي گويم. 
گفت مواظب خودت باش و من سفارش كردم 
زياد جلو نرو و گفت نه من پش��تيباني هستم و 
جلو نمي روم. عصر عاشورا بود كه دوباره تماس 
گرفتم. اين بار گوشي زنگ مي خورد اما جواب 
نمي داد. صبح��ش باز زنگ زدم ك��ه باز جواب 
نمي داد. نزديك هاي ظهر برادرم گفت كه وحيد 
زخمي شده است. من تاريخ پاسپورتم تمام شده 
بود و دنبال راهي براي رفتن پيش همسرم بودم. 
برادرم ديد من متوجه نيستم گفت وحيد شهيد 
شده است. من باورم نمي شد و در آخر دوستش 
كه به برادرم خبر داده بود عكس وحيد را برايم 
فرستاد. چون ايشان به عنوان بسيجي رفته بود 
يك هفته كارهاي س��فارتي  اش طول كش��يد. 
پيكرش يك هفته آنجا ماند و بعد از يك هفته 
تشييع شد. هفته هاي اول اصًا باورم نمي شد و 
يك هفته اي كه طول كشيد تا پيكر بيايد خيلي 
سخت گذشت. مدام فكر مي كردم شايد اشتباه 
شده باش��د. وقتي پيكر آمد و ديدم كمي آرام 
شدم. خودش دوست داشت به اين شكل از دنيا 
برود. در صحبت هايي كه اوايل ازدواج مي كرديم 
درباره شهادت خيلي مطالعه داشت و از خدا و 

ائمه اطهار شهادت را مي خواست. 
چگونه از نحوه شهادتشان اطاع پيدا 

کرديد؟
از دوستانش شنيدم روز عاشورا گردانشان براي 
زيارت مي رود. به آقا وحيد هم مي گويند بيا به 
زيارت برويم كه ايشان پاسخ مي دهد اگر به گفته 
امام حسين)ع( بخواهيم عمل كنيم همين جا 
هم مي توانم زيارت��م را انجام دهم. دقيقا همان 
ظهر عاشورا بعد از خواندن نماز شهيد مي شود و 

شهيد ظهر عاشورا لقب مي گيرد. 

گفت و گوي »جوان« با همسر شهيد وحيد نومي گلزار، که ظهر عاشورا پس از خواندن نماز به شهادت رسيد

اول معرفت پيدا کرد و بعد شهيد شد
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پــروانـه
وي  ژه  كود كان

شكــــــــر خند
 * درس ادبيات   

معلم :بچه ها توجه كنيد! بعضی از كلمه ها 
با »و« جمع بسته  می شوند. مثل »درس« 

كه می شود »دروس« كسي ميتونه يه مثال 
ديگه بزنه؟

احمد:آقا اجازه! بله مثل خرس كه جمع آن
 می شود خروس!

 *  دندان
 معلم: آخرين دنداني كه در مي آيد  

 چه دنداني  ودر چه سني است؟
شاگرد: دندان مصنوعي است ودر سن پيري!

 *   آلودگي هوا 
يك نفرتهراني كه براي ديداردوستانش 

به روستا رفته بود مدام سرفه مي كرد. 
دوستش پرسيد: چرا اينقدر سرفه 

مي كني؟اينجا كه هوا خيلي  صاف و پاك 
است.

تهرانيه گفت: اتفاقا مشكل همينه! 

هايخوب بود؟ نمي تونم دست خودم نيست نه سرم رفت
 مدتيه اينجوري شدم دام م دراممممم

اين قدر آواز نخون بزار 
ماهيگيري كنم

خب مگه غذاي من تاثيري 
در  آواز خوندنم داره؟

ببينم مگه تو
چي خوردي؟

از بس 
 صدا كردي 
بجاي ماهي 

قورباغه 
گرفتم

 چند لحظه
صبر كنحركت نكن

چكار كنم 

 اينهاش  اين باعث  آواز
 خوندن تو شده بود

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11

هاي
هاي

هان؟ ــم فكر كنم   ــزار  ببين بله ب
مشكلت رو پيدا كردم

چكار مي كني؟ آآآآبگو آآآآ
مگه تو شكم 

من ماهيه؟ يه خرچنگ؟
 12

6  اختاف این دو تصویر به ظاهر مشابه را پیدا کنید.
 موقع مسواك زدن آب را هدر ندهیم 

 *   حرص
مادر به پسرش:پسرم چرا ناهارت 

را نمی خوری، مگه چيزی خورده ای؟
پسر:زمين يخ زده بود زمين خوردم. 

چون هوا هم سرد بود، سرما هم خوردم 
بعدش آنقدر حرص خوردم كه سير شدم.

 آن موقع ه��ا كه 13 � 12 س��ال بيش��تر نداش��تم 
مدرسه ها تازه تعطيل شده بود و تابستان كه  از راه 
مي رسيد من خيلي عاش��ق  دوچرخه سواري بودم. 
خصوصاً اينكه رضا پسر همسايه ما، ادعا داشت كه به 
خاطر درس خواندنش و موفقيتش در گرفتن نمرات 
بااي امتحانات پايان سال، پدرش به او قول خريد 
يك دوچرخه را داده است. من دوچرخه نداشتم و 
اين حس��رت تا آن موقع كه صاحب دوچرخه شوم 

همراهم بود. رضا همسن و سال من بود. 
ما در يك مجتمع پنج واح��دي مجزا با يك حياط 
مشترك زندگي مي كرديم كه رفت و آمدمان از يك 
در حياط انجام مي شد. خانواده رضا در واحد طبقه 
همكف و ما دربااي واحد آنها ساكن بوديم. با اينكه 
در سه طبقه باا هم دو سه پسر همسن و سال من و 
رضا ساكن بودند اما من فقط با رضا كه همكاسي ام 
بود رفيق بودم و با پس��ر هاي ديگر همسايه خيلي 
رفت و آمد نداش��تم. پدر من راننده ب��ود و پدررضا 
كارمند اداره. با اينكه وضع مالي بدي نداش��تند اما 
برايم جاي س��ؤال بود كه چرا پدرش ت��ا آن موقع 
دوچرخه اي ب��راي رضا نخريده اس��ت. چند روزي 
بود كه رضا مدام در صحبت  هاي��ش تكرار مي كرد 
همين روزهاست كه پدرش دوچرخه اي را كه قول 
داده ب��ود برايش مي خرد. فكر دوچرخه دار ش��دن 
رضا بدجوري من را آزار مي داد. وقتي پيش خودم 
تصور مي كردم رضا جلوي چش��م من با خنده هاي 
مغرورانه اش دوچرخه اش را به رخم مي كشد اعصابم 

به هم مي ريخت. 

يك شب پدرم از نتيجه امتحانات درسي ام پرسيد. 
كارنامه ام را نش��انش دادم. وقتي متوجه رضايتش 
ش��دم عمداً حرف را به خريد دوچرخه كش��اندم و 
گفتم: »بابا جايزه قبول شدنم يه دوچرخه س ديگه 
نه؟« پدر كه شيرين زباني من را ديد به ناچار قبول 

كرد كه به زودي برايم يك دوچرخه بخرد. 
از ف��رداي آن روز من هم ب��ا تفاخر ب��ه رضا كنايه 
مي زدم كه دوچرخه ام را چني��ن و چنان مي كنم. 
چند روز گذشت و چون خبري نشد احساس كردم 
پدر از  خريد دوچرخه پشيمان ش��ده است و فكر 
مي كردم دليلش هم مشكل دخل و خرج زندگي از 
كار رانندگي است. اين را از حرف هايي كه به مادرم 
مي گفت، فهميدم. چون اواً ماشين ما تاكسي نبود 
و پدر به صورت آزاد و شخصي مسافركشي مي كرد، 
ثانياً وجود گرما و آلودگي هوا و ايجاد محدوديت در 
تردد وسايل شخصي باعث شده بود بازاركار پدرم 
كساد باشد. من هم با درك شرايط پيش آمده كم كم 
از داشتن دوچرخه نااميد ش��ده بودم و مي دانستم 
حداقل تا چند ماه ديگر نبايد صابون دوچرخه را به 
شكم ماليد. من مي توانستم هر طور شده با نداشتن 
دوچرخه كنار بيايم اما فكر داش��تن دوچرخه رضا 

برايم قابل تحمل نبود. 
يك روز عصر بعد از بازي فوتبال  به خانه  كه رسيديم 

از زور خستگي شام نخورده خوابيدم. نيمه شب از 
فشار گرسنگي بيدار شدم. همه خواب بودند. از اتاقم 
بيرون رسيدم. به آش��پزخانه رفتم تا چيزي براي 
خوردن پيدا كنم. تكه اي پنير برداش��تم و با نصف 
ناني لقمه كردم و همانطور كه به لقمه گاز مي زدم 
به كنار پنجره آمدم. لحظه اي از چيزي كه در حياط 
ديدم جا خوردم. يك دوچرخه زرشكي رنگ گوشه 
حياط بود. فكر كردم خواب مي بينم. نزديك پنجره 
ش��دم، با دقت نگاه كردم. فهميدم درست ديده ام. 
به قول معروف ازچيزي كه مي ترسيدم سرم آمده 
بود. بااخره پدرش دوچرخ��ه اي را كه به رضا قول 
داده بود، خريد. حدس زدم سر شب موقعي كه من 
خواب بودم پدر رضا دوچرخه را به خانه آورده است 
و خوب بود كه من خواب بودم وگرنه تحمل ديدن 
عكس العمل و شادي رضا، موقع ديدن دوچرخه را 
نداشتم. از تصور خوشحالي رضا خيلي عصبي شدم. 
حس حسادتم تحريك ش��د و خواب از سرم پريد. 
هيجانم شديد شده بود. خودم را با او مقايسه كردم 
و به خودم  گفتم چرا بايد رضا دوچرخه داشته باشد 
و من نداشته باشم. همانجا كنار پنجره ايستادم و با 
حسرت نگاه  كردم. خواب از سرم پريده بود. انگار سر 
جايم ميخكوب ش��ده بودم. با خودم گفتم: »حتماً 
رضا خيلي خوش به حالش ش��ده، باي��د يه جوري 

حالشو بگيرم.« نصف شب بود، هر كاري بايد انجام،  
مي دادم  همان موقع وقتش بود قبل از بيدار شدن 
رضا. به آشپزخانه رفتم و چاقو را برداشتم و رفتم توي 
حياط، به اطرافم نگاه كردم. امپ اتاق هاي هر پنج 
طبقه خاموش بود و همه خواب بودند. بايد نقشه ام 
را عملي مي كردم و مطمئن ب��ودم رضا نمي فهمد 
كه كار من اس��ت. اصًا از كجا بايد مي فهميد. هيچ 
كس كه من را نديده بود. معطل نكردم با چند ضربه 
چاقو هر دو استيك دوچرخه را پنچر كردم تا رضا 
مجبور باشد كل استيك را عوض كند. دلم راضي 
نشد. با چند ضربه، زين را هم پاره كردم و دست آخر 
تا مي توانستم با نوك چاقو چند خراش بزرگ روي 
تنه خوش رنگ دوچرخه انداختم. فوراً و بي سرو صدا 
به خانه برگشتم.  در دلم خيلي خوشحال بودم كه 

شادي رضا را خراب كردم.
 از فك��ر عكس العمل رضا با دي��دن صحنه پنچري 
دوچرخه اش خنده ام گرفت. به سمت اتاق خوابم كه 
رفتم تكه كاغذي كه روي در اتاق چسبانده شده بود 
توجهم را جلب كرد. هوا تاريك بود و  نمي شد متن 
كاغذ را خواند. ورقه كاغ��ذ را كندم و به اتاقم رفتم، 
برگه يادداشت را زير نور چراغ اتاق خواب كه گرفتم، 
ديدم نوشته شده است »س��عيد جان، مدت ها بود 
كه مي خواستم دوچرخه اي روكه قولشو بهت داده 
بودم بخرم، اما عمداً دست نگه داشتم تا به وقتش 
كه امروز باشه برسه تا شاديت رو كامل كنه. سر شب 
كه دوچرخه رو آوردم سراغت رو گرفتم مامان گفت 
خس��ته بودي و زود خوابيدي. دلم نيومد بيدارت 
كنم حتماً صبح كه بيدار شدي با ديدن دوچرخت 
ميفهمي كه چرا هديه مورد عاقه ات رو امروز بهت 
دادم. پس��رم ما ازتو بابت ت��اش در درس خوندن 
و گرفتن نمرات عالي ممنوني��م، در ضمن تولدت 

مبارك...« 

  نويسنده و تصويرگر :
         حسين كشتكار

قضاوت عجوانهتلنُگر  دوچرخه شبانه روايت              و                                       حكايت
وي ژه كودكان و نوجوانان



   احمدرضا صدري
 در هفدهمين روز از تيرماه 1358، گلوله ترور گروه 
موسوم به فرقان، بر سينه يكي از چهره هاي كارآمد 
و مؤثر انقاب اس�امي نشست. ش�هيد حاج تقي 
حاج طرخاني به رغم نقش آفرين�ي مؤثر در فرآيند 
نهضت اس�امي، تا هم اينك از نگاه دس�تگاه هاي 
فرهنگي نظام اس�امي به دورمانده است، تا جايي 
كه حتي تاريخ پژوهان انقاب اسامي نيز از تأثيرات 
ش�گرف وي در فراز و نش�يب هاي انقاب بي اطاع 
و كم اطاعن�د. امي�د مي بري�م يادماني ك�ه درپي 
مي آيد، تذكاري باش�د بر محققاني كه در پي يافتن 
س�وژه هاي ناب براي پژوهش در تاري�خ انقابند و 
بالندگي بيش�تر آن را مي طلبن�د. آنچه پيش روي 
داريد، خاطرات س�ه تن از چهره هايي اس�ت كه از 
نزديك با شهيد حاج طرخاني مصاحبت داشته اند. 

         
والمس�لمين  حجت ااس�ام  مرح�وم   
جعفرش�جوني: ح�ق او درتاريخ ن�گاري انقاب 

ناديده گرفته شده است
»آقايان حاج طرخاني ها 
همگي حس��ن شهرت 
دارند، منتها ح��اج آقا 
تقي از حس��ن شهرت 
بسيار فراواني برخوردار 
بود و در عين حال ارژ و 
مبارز هم بود. مثًا اگر 
اعاميه اي را به مرحوم 
آقاي توسلي مي داديم و او مي ترسيد و نمي گرفت، حاج 
تقي نمي ترس��يد و مي گرفت و تكثير ه��م مي كرد! از 
ارتباطاتي كه در فعاليت هاي كاري و تجاري خود داشت، 
براي انتشار اعاميه ها استفاده مي كرد. خيلي از مبارزين 
را مخفي و خانواده هاي آنها را اداره مي كرد. بسيار دست 
به خير بود. خاطرم هست كه يك بار به مسجد قبا رفته 
بودم كه از آقاي خانيان، صدهزار توماني قرض بگيرم. 
باجناق من در فوم��ن گرفتار يك رباخوار ش��ده بود و 
داشتند خانه اش را از او مي گرفتند. من به مسجد رفتم و 

به مرحوم حاج طرخاني برخوردم. واقعاً از بس به ما لطف 
داشت، رويم نمي شد كه از او قرض بگيرم. پرسيد: »اينجا 
چه كار داري؟« گفتم: »با خانيان كار دارم. « به زور دست 
مرا كشيد و برد كه: »بايد به من بگويي چه كار داري؟« 
خاصه آن قدر اصرار كرد تا ناچار شدم و قضيه باجناقم 
را گفتم. سريع دست كرد در جيبش و100 هزار تومان 
به ما داد. من خودم را فوراً به فومن رساندم، ولي ديدم 
كار از كار گذشته و خانه او را گرفته اند. برگشتم پول را 
پس بدهم، اما حاج تقي پول را پس نمي گرفت و مي گفت 
مال خودت و من مي گفتم پ��ول را مي خواهم چه كار؟ 
ديدم هرچه اصرار مي كنم پ��ول را نمي گيرد، يك روز 
رفتم دم در خانه اش، در را كه باز كرد، سام كردم و پول 
را گذاشتم داخل خانه و سريع فرار كردم! انصافاً انسان 
بسيار شريفي بود، خيلي هم به انقاب خدمت كرد، ولي 

متأسفانه حقش ضايع مي شود. 
اين شهيد بزرگوار، قبل از انقاب خيلي به اكبرگودرزي 
خدمت كرد. در مس��جد قبا اتاقي بود كه او را مي آورد 
آنجا و پنهان مي كرد و خود و خان��واده اش براي او غذا 
مي بردند. مدتي او را برد ش��مال و پنهان كرد. شنيدم 
كه همسر شهيد حاج طرخاني بعد از شهادت شوهرش 
به زندان رفت و به گودرزي گفت: »يادت هست حاج آقا 
چه خدماتي به تو كرد؟ يادت هست خود من برايت غذا 
مي پختم و مي آوردم؟ چرا بچه هاي مرا يتيم كردي؟« 
ظاهراً بعد از انقاب، گودرزي مي رود دم در منزل حاج 
طرخاني و مي گويد: ما 500 هزار تومان پول نياز داريم! 
در آن زمان 500 ه��زار تومان، پول زي��ادي بود. حاج 
طرخاني مي پرسد: »ش��ما اين پول را براي چه چيزي 
ازم داريد؟« گ��ودرزي مي گويد: »مي خواهيم انقاب 
كنيم. « حاج طرخاني مي گويد: »انقاب كه كرديم!« 
گودرزي مي گويد: »نه! اين انقاب نشد، ما مي خواهيم 
عليه اين آخونديس��م موج س��وار انقاب كنيم!« حاج 
طرخاني بنده خدا هم گفته بود: »ما از اين پول ها نداريم 
به كسي بدهيم.« گودرزي هم كينه او را به دل گرفت 
و در ماه رمضان، با دو س��ه نفر دم در منزل شهيد حاج 
طرخاني آمد و او را جلوي چشم دختر 12-10 ساله اش 
به گلوله بست. خيلي بي حيايي و بي چشم  ورويي كرد. هر 

كس اين همه كمك و حمايت از كسي دريافت مي كرد، 
هر قدر هم كه با او اخت��اف پيدا مي كرد، يك مقداري 

شرم و حيا باعث مي شد كه چشم پوشي كند.« 
   هاشم صباغيان: از كوچك ترين تا بزرگ ترين 

خدمات را دريغ نمي كرد
»مرحوم حاج طرخاني 
واقعاً مرد باوجودي بود و 
به انق��اب هم خدمات 
فراواني ك��رد. مصاديق 
مختلف��ي ه��م از اين 
خدمات هست كه من 
يكي از آنها را براي شما 
تعريف مي كن��م. بنده 
قبل از اينكه وزير كشور بشوم، معاون نخست وزيري در 
امور انتقال بودم، يعني تمام بار گذشته دولت كه بايد به 
دولت انقابي منتقل مي شد، روي دوش من بود! مثًا 
بازرسي شاهنشاني بايد منحل مي شد، دربار بايد منحل 
مي شد، حزب رستاخيز بايد منحل مي شد. اصلي ها كه 
فرار كرده بودند و منحل شدن يعني اينكه با كاركنان، 
كارمندان و كساني كه مانده بودند چه بايد مي كرديم. 
سر ما خيلي شلوغ بود و من واقعاً نمي رسيدم به منزل 
بروم. در انتهاي ساختمان نخس��ت وزيري، اتاقي بود و 
تخت گذاشته بوديم و 24 ساعته در آنجا بوديم. مرحوم 
دكتر چمران هم همين طور. در آن زمان بچه كوچكي 
داشتم و خانمم مي گفت: از بس اين بچه تو را نمي بيند، 
در تلويزيون ك��ه مصاحبه مي كني، مي  آيد و شيش��ه 
تلويزيون را مي بوسد و مي گويد: بابا! بابا! به هرحال در 
آنجا بوديم كه به ما خبر دادند: سيلوهاي قزوين خالي از 
آرد اس��ت! آرد در انحصار دولت بود. اين مسئله ممكن 
است ظاهراً س��اده به نظر برس��د، ولي كافي بود شايع 
مي شد كه قحطي نان است تا بحران شديدي ايجاد شود. 
بعد گفتند در سيلوهاي نيشابور، آرد زيادي ذخيره شده 
است. مرحوم حاج طرخاني ش��ركت حمل و نقل كاا 
داشت و در تمام نقاط ايران همه ملزومات درجه يك و2 
عمومي مثل روغن نباتي و سيمان و امثال اينها را توزيع 
مي كرد. ايش��ان را صدا كردم و گفتم حاج آقا تقي! اين 
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حجت ااسام جعفر شجونی: ظاهراً 
بع�د از انقاب، گ�ودرزي مي رود دم 
در منزل حاج طرخان�ي و مي گويد: 
ما 500 ه�زار تومان پول ني�از داريم! 
در آن زم�ان 500 هزار توم�ان، پول 
زيادي بود. حاج طرخاني مي پرسد: 
»ش�ما اين پ�ول را براي چ�ه چيزي 
ازم داري�د؟« گ�ودرزي مي گوي�د: 
»مي خواهي�م انقاب كني�م. « حاج 
طرخان�ي مي گوي�د: »انق�اب ك�ه 
كرديم!« گودرزي مي گويد: »نه! اين 
انقاب نشد، ما مي خواهيم عليه اين 
آخونديسم موج سوار انقاب كنيم!« 
حاج طرخاني بنده خدا هم گفته بود: 
»ما از اي�ن پول ها نداريم به كس�ي 
بدهي�م.« گودرزي هم كين�ه او را به 

دل گرفت

ماشااه رحيمی: تمام گروه هاي مبارز از 
طريق ايشان تغذيه مالي مي شدند. اكثر 
كس�اني كه زنداني يا تبعيد مي شدند، 
حاج طرخان�ي خانواده هايش�ان را 
اداره مي كرد، ب�دون اينكه آنها بدانند 
از كجا دارند تغذيه مي ش�وند. ايشان 
در سراسر ايران دوس�تاني داشت كه 
با ج�ان و دل برايش كار و به كس�اني 
كه تبعيد مي ش�دند، كمك مي كردند

   علي احمدي فراهاني
 فقي��د س��عيد و مرج��ع مجاه��د مرح��وم 
آيت اه العظمي س��يد عبداه شيرازي)قده(، به 
مصداق آيه شريفه قرآن كريم »مثًا َكلَِمه َطِيَبه 
َكَش��َجره َطِيَبه أَْصُلَها ثَابٌِت َو َفْرُعَها فِي الَسَماء* 
تُْؤتِي أُُكلََها ُكَل ِحيٍن بِ��إِْذِن َربَِها«)1( و فرموده 
ديگر ذات اقدس پروردگار متعال »ُذِريَه بَْعُضَها 
ِمن بَْع��ٍض«)2( فرزندان صال��ح و ايقي از خود 
باقي گ��ذارد كه اكثرش��ان ادامه دهن��دگان راه 
مقدسش بوده و هستند، زيرا بدان سان از تربيت 
سالم و بايس��ته برخوردار ش��دند كه توانستند 
موقعيت ه��اي ممتاز علمي، دين��ي و اجتماعي 
كسب كنند و نهايتاً عناصري خدمتگزار به اسام 
و جامعه باشند و به استناد اين موقعيت راه پربار 
والد معظم خويش را ادامه دهند و خأ ناش��ي از 
فقدان آن مرجع عاليقدر و فقي��ه گرانمايه را با 
علم، فضل، حسن تدبير و اخاق صالحه شان تا 

حد زيادي پر كنند. 
عالم بزرگوار مرحوم آيت اه العظمي حاج سيد 
محمدباق��ر ش��يرازي)رضوان اه تعالي عليه(، 
چهره اي فاضل و دانش��مندي بزرگ و نمايانگِر 
بارِز تربيت علمي فقيد س��عيد آيت اه العظمي 
سيد عبداه شيرازي بود. صرف نظر از بهره هاي 
فقهي، اصولي و كامي ف��راوان كه از محضر پدر 
بزرگوار گرفت��ه و در آن صاحب نظر ش��ده بود، 
توانايي ها و بهره مندي هاي ديگري نيز در فنون 
و علوم مختلف از شخصيت هاي علمي و اساتيد 
بزرگ داش��ت و در پاره اي از دانش ه��ا از قبيل 
هيئت، نجوم، رياضيات و علوم فلكي متخصص 
و صاحب نظ��ر بود. ب��ه گونه اي كه بس��ياري از 
دانشمندان آن علوم، نظرات ايش��ان را به ديده 
قبول مي نگريستند و پذيرا مي شدند. وي تأليفات 
فراواني در رش��ته هاي گوناگ��ون دارد، از جمله 
مجموعه ارزنده اي در مباحث فقه اس��امي در 
تطبيق با مسائل عصر جديد و نكات دقيق مورد 
توجه دانش��مندان علوم طبيعي، ب��ه نام »الفقه 
ااسامي و سير الزمن« در 10 جلد و كتاب »آثار 
تازه پديد يا مسائلي از زمين و آسمان« كه مجله 
وزين مكتب اسام بخش هايي از آن را به عنوان 
ارزنده ترين مقاله علمي، ده ها سال قبل منتشر 

نمود و كتاب »صلوه الجمعه« و كتاب »الجمعه 
و آثارها في ااس��ام« در خصوصيات و آثار نماز 
جمعه تقرير درس خارج مرحوم آيت اه العظمي 

سيد عبداه شيرازي)قده(.
ايشان در سنين اول عمر به رتبه عاليه اجتهاد 
نائل آمد و مرتبه علم��ي وي مورد تأييد مراجع 
تقليد گذش��ته و حال قرار داشت. او از 45 سال 
قبل تا پايان حيات، به بح��ث و تدريس خارج 
� عالي ترين رتبه درس��ي حوزه ه��اي علميه � 
اشتغال داشت و شاگردان مبرزي را به مجامع 
علمي تحويل داد. آيت اه حاج سيد محمدباقر 
ش��يرازي كه عاوه بر دارا بودن مزاياي علمي 
از تقوا و قدس��يت فوق العاده اي ني��ز برخوردار 
بود، در تحوات مختلف سياس��ي و اجتماعي 
عراق و ايران نقش ارزنده اي داش��ت و در عين 
حال براي پ��در بزرگوارش نيز مش��اوري امين 
به شمار مي رفت. او بخش مهمي از روابط بين 
آيت اه العظمي س��يد عبداه شيرازي)قده( و 
مراجع معظم تقليد به خص��وص رهبر انقاب 
اسامي حضرت امام خميني )قده(را به عهده 
داش��ت. ايش��ان بعد از رحلت پدربزرگوارش، 
كرسي تدريس فقه را به جاي او متصدي گشت 
و حوزه درس ايش��ان را به نيكوترين وجه اداره 
نمود و پايان حيات ش��ريفش نيز جمع زيادي 
از فضا و طاب حوزه در جلسه درسش شركت 
مي كردند و از نظريات علمي ايش��ان بهره ازم 
و مناس��ب را مي گرفتند. عاوه بر اين روزانه به 
تعداد زيادي از استفتائات فقهي و سؤاات ديني 
مراجعان به بيت پدربزرگوارش پاس��خ گفته و 
بعد علمي اين بيت شريف را همچنان فروزان و 

تابناك نگه داشته بود. 
پيام رهبر معظم انقاب اس��امي به مناس��بت 
رحلت اين بزرگ��وار، گوياي تمام��ي گفته ها و 
ناگفته هاست: » درگذشت عالم بزرگوار مرحوم 
آيت اه آقاي حاج س��يد محّمد باقر ش��يرازي 
رحمة اه عليه را به فرزندان و خاندان محترم و 
دوستان و ارادتمندان ايشان تسليت مي گويم و 
رحمت و مغفرت الهي را براي آن مرحوم و والد 
مجاهدشان مرحوم حضرت آيت اه آقاي حاج 
سيد عبداه شيرازي )اعلي اه مقامه( مسئلت 

مي كنم.« 
پي نوشت ها:

1( قرآن كريم، سوره ابراهيم، آيات 25-24 
2( قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه 34

 در سوگ عالم مجاهد 
آيت اه العظمي سيد محمدباقر شيرازي

يادگار علمي پدر

  آيت اه العظمي سيد محمدباقر شيرازي
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هاش�م صباغي�ان: مرح�وم ح�اج 
طرخان�ي خصلت ه�اي عجيبي در 
كمك به ديگران داش�ت و هميشه 
م�ورد اعت�راض خانم�ش ب�ود كه 
ديگ�ران براي�ش مطرح هس�تند، 
ول�ي خان�واده اش كمت�ر مط�رح 
هستند. آدم بس�يار باگذشتي بود. 
آن روزها همه ماش�ين نداش�تند. 
ايش�ان يك فولكس داشت و دفتر 
كارش هم در پامنار بود. س�اعت 10 
ش�ب كه كارش تمام مي شد، چهار 
پنج نفر را س�وار ماشينش مي كرد 
و آنها را به خانه هايش�ان مي رساند 
و بعد به خان�ه خ�ودش مي آمد. از 
كوچك ترين خدمات تا بزرگ ترين 
را دريغ نمي ك�رد. كم پيش مي آمد 
ك�ه كس�ي ب�ه او مراجع�ه كن�د و 
مشكلي داشته باشد و او حل نكند

روايت ها و خاطره هايي از زندگي و زمانه شهيد تقي حاج طرخاني
 از ترورشدگان گروه فرقان

پرآوازه اي گمنام

مشكل پيش آمده. گفت نگران نباش، حل مي كنيم 
و تمام كاميون هايي را كه در اختيار داشت كه يادم 
نيس��ت 150 تا ب��ود يا 200 ت��ا، تجهيز ك��رد و از 
سيلوهاي نيشابور، آرد را داخل گوني ريختيم و سه 
روز طول نكشيد كه س��يلوهاي قزوين پر شدند و 
نگذاشتيم اين كمبود، اثر سراسري پيدا و ضد انقاب 
از آن استفاده كند. از اين نوع خدمات ضربتي فراوان 

داشت. 
مرح��وم حاج طرخان��ي خصلت ه��اي عجيبي در 
كمك به ديگران داشت و هميش��ه مورد اعتراض 
خانمش بود ك��ه ديگران برايش مطرح هس��تند، 
ولي خانواده اش كمتر مطرح هس��تند. آدم بسيار 
باگذش��تي بود. آن روزها همه ماش��ين نداشتند. 
ايش��ان يك فولكس داش��ت و دفتر كارش هم در 
پامنار بود. ساعت 10 شب كه كارش تمام مي شد، 
چهار پنج نفر را س��وار ماش��ينش مي كرد و آنها را 
به خانه هايش��ان مي رس��اند و بعد به خانه خودش 
مي آمد. از كوچك ترين خدمات ت��ا بزرگ ترين را 
دريغ نمي كرد. ك��م پيش مي آمد كه كس��ي به او 
مراجعه كند و مشكلي داش��ته باشد و او حل نكند. 
اينها پسران حاج آقارضاي شاپوري، از خّيرين بزرگ 
بودند. حاج آق��ا رضا در جنگ جهان��ي دوم كه در 
ايران قحطي شده بود، در ميدان شاپور كه خانه اش 
در آنجا بود، ديگ ه��اي متعدد بار مي گذاش��ت و 
دم پختك درس��ت مي كرد و به م��ردم مي داد كه 
مردم در آن ش��رايط، حداقل يك وعده غذاي گرم 
بخورند. آقارضا شاپوري عطاري داشت. سه تا پسر 
داش��ت: حاج كاظم آقا حاج طرخاني، حاج علي آقا 
حاج طرخاني و حاج آقا تقي ح��اج طرخاني. حاج 
كاظم آقا ح��اج طرخاني كه تازگي ه��ا فوت كرد، 
ثروتمندتر از حاج آقا تقي و مرد بس��يار خيري بود. 
حاج آقا تقي در واقع شريك و كارمند برادرش بود. 
مؤسسه توزيع، متعلق به حاج كاظم آقا، اما گرداننده 

اصلي آن حاج آقا تقي بود. 
در مورد ترور ايش��ان دو تا روايت هس��ت. ايشان با 
گودرزي آشنايي داش��ت. بعد از انقاب، گودرزي 
براي پول به ايش��ان مرا جعه و حاج آقا تقي امتناع 
كرده و گفته بود كه انقاب پيروز شده و شما راهتان 
درس��ت نيس��ت و به همين خاطر، او را زده بودند. 
روايت ديگر اين اس��ت كه اينها مي خواستند حاج 
كاظم آقا را ترور كنند،  اشتباهاً ايشان را ترور كردند؛ 
ولي من با توجه ب��ه روحياتي كه از ح��اج آقا تقي 
مي شناسم، روايت اول را درست مي دانم كه ايشان 
از دادن پول به گودرزي امتناع كرده باشد. آنها در 
خانه را مي زنند، ايش��ان خودش مي آيد و در را باز 
مي كند، تير را به س��ينه اش مي زنند و او همان جا 
مي افتد. خانمش به من كه در وزارت كش��ور بودم 
خبر داد. در آن موقع نتوانستيم رد قاتل ها را بگيريم 
ولي بعد، آنها را دس��تگير كرديم و به ترور حاج آقا 

تقي اعتراف كردند.« 
   ماشاءاه رحيمي: پناهگاه مبارزان انقاب 

بود
»خدم��ات ح��اج 
طرخاني به انقاب 
بسيار زياد است. من 
اگ��ر  معتق��دم 
خدمات��ي را كه به 
پيش��رفت انقاب 
شد، به چهار ركن 
تقسيم كنيم، يك 
ركن آن قطعاً مديون ايشان است. ايشان هم از لحاظ 
ت��وان مالي و ه��م از لح��اظ تواناي��ي هماهنگي و 
مديريت، انسان شاخصي بود. عجيب اينجاست كه 
هيچ كس، حتي زن و فرزندانش هم از اين فعاليت ها 
خبر نداشتند و نزديك ترين فرد به ايشان هم گمان 
نمي برد كه ايشان مبارزه سياسي مي كند. بنده چون 
به ايش��ان نزديك بودم مي دانس��تم كه در كرج يا 
شهرهاي شمال و ديگر جاها، مكان هايي را داشت 
كه پناهگاه مبارزين از همه گروه ها بود. بسياري از 
روحاني��ون بزرگ از جمل��ه آقاي طالقان��ي، آقاي 
رفسنجاني، آقاي منتظري و ديگران از اين پناهگاه ها 
استفاده مي كردند و غالباً هم به شكلي عمل مي كرد 
كه كسي نمي دانست اين پناهگاه ها متعلق به ايشان 
است. شهيد حاج طرخاني در تهران و شهرهاي ديگر 
منازلي را خريداري مي كرد، ام��ا معامله را قطعي 
نمي كرد و در حد قولنامه نگه مي داشت و يك ماه، 
شش ماه و خاصه تا زماني كه لو نمي رفت، فرصت 
قولنامه مي گرفت. اين قولنامه ها به نام بنده بودند. 
در آن خانه ها كارهاي مبارزاتي مي شد يا كساني كه 
مجروح و زخمي مي شدند و نياز به درمان و معالجه 
داش��تند، در آن خانه ها اس��كان داده مي شدند يا 
كارهايي چون چاپ اعاميه و جمع شدن بچه ها در 
آنجا صورت مي گرفت. وقتي خانه شناخته مي شد و 
لو مي رفت، قولنامه را فسخ مي  كرديم و سراغ جاي 
ديگري مي رفتيم. اين كار سرمايه فراوان مي خواست 

كه حاج طرخاني تأمين مي كرد. 
غير از اين تمام گروه هاي مبارز هم از طريق ايشان 
تغذيه مالي مي ش��دند. اكثر كس��اني كه زنداني يا 
تبعيد مي ش��دند، حاج طرخاني خانواده هايشان را 
اداره مي كرد، بدون اينكه آنه��ا بدانند از كجا دارند 
تغذيه مي شوند. ايش��ان در سراسر ايران دوستاني 
را داشت كه با جان و دل برايش كار و به كساني كه 
تبعيد مي ش��دند، كمك مي كردند. هميشه وقتي 
كسي تبعيد مي شد، ايشان به ما سفارش مي كرد كه: 
»ببينيد به كجا تبعيد شده است و جا و مكان او را به 
من بگوييد.« ما مي گفتيم: »گيريم جاي آنها را هم 
فهميديم، چه كاري از دست ما و شما برمي آيد؟« 
مي گفت: »شما همين كه بيان مي كنيد، خدا مشكل 
آنها را حل مي كند.« مي گفتيم: »خدا كه از درون 
همه آگاه است، چه نيازي به بيان؟« مي گفت:»نه، 
خداوند به حضرت موسي)ع( و حضرت ابراهيم)ع( 
هم فرمود كه بيان كنند. شما هم بايد بيان كنيد.« 
لذا وقت��ي آقايان دس��تگير مي ش��دند، ما تحقيق 

مي كرديم ببينيم به كجا تبعيد ي��ا در كجا زنداني 
شده اند و به ايشان اطاع مي داديم. من يك مورد را 
به عنوان نمونه نقل مي كنم. مثًا كانتري قلهك، 
آقاي شاه آبادي را به سقز تبعيد كرد. ما آمديم و به 
ايش��ان گفتيم. من اين يكي را به عنوان نمونه، باز 
مي كنم. بعد از اتمام تبعيد آقاي شاه آبادي، ما براي 
ديدنشان رفتيم. شايد شب دومي بود كه به تهران 
آمده بودند و ما با ش��هيد بزرگوار، حاج طرخاني به 
ديدنشان رفتيم. من س��ؤال كردم: »شما را كه به 
تبعيد فرستادند، مخصوصاً كه در منطقه سني نشين 
هم تبعيد بوديد، خيلي به ش��ما سخت گذشت؟« 
گفت: »نه! تبعيد برايم خيل��ي بهتر از تهران بود. « 
بعد تعريف كرد كه: »قبل از اينكه به س��قز برسيم، 
در 5 كيلومتري شهر جمعيت كثيري به استقبال ما 
آمد. با آن استقبال ما را به شهر بردند. شهرباني وقتي 
ديد ما اين همه مس��تقبل داريم، ما را به روستايي 
تبعيد كرد كه ماش��ين رو نبود و بايد ب��ا چهارپا به 
آنجا رف��ت و آم��د مي كرديم. آن وق��ت در چنين 
روس��تايي مردم به هر زحمتي كه بود مي آمدند و 
جمع مي شدند و بنده هميش��ه در يكي از خانه ها 
سخنراني مي كردم. بنده هيچ وقت چنين مجالسي 
را نه در تهران داشتم نه در جاهاي ديگر! خيلي هم 
به من احترام مي گذاشتند و بسيار دوره خوبي بود!« 
ايشان خبر نداشت كه اينها همه كار حاج طرخاني 
است. من هم اگر خبر داش��تم براي اين بود كه هر 
وقت مي رفتم گزارش بدهم، شهيد طرخاني به آن 
ش��هر و منطقه تلفن مي زد و از جواب هاي ش��هيد 
بزرگوار مي فهميدم كه طرف مقابل سر اندر پا مطيع 
حاجي است. تلفن هم كه مي زد رمزش اين بود كه 
اگر فرد تبعيدي، سيد بود، مي گفت: »ما يك سيمان 
خوبي داشتيم، ديديم حيف است، براي همين براي 
شما فرستاديم. ماشين سيمان ساعت فان به شهر 
شما مي رسد. مراقب باشيد كه لطمه اي نبيند. « اگر 
آن شخص سيد نبود، مي گفت: »گچ خوبي داشتيم 
براي شما فرستاديم. در فان ساعت تحويل بگيريد 
و مواظبت كنيد« و كس��اني كه آن ط��رف بودند، 

متوجه مي شدند حاج طرخاني چه مي گويد. 
گودرزي هم مثل همه افراد و گروه هاي مبارز توسط 
شهيد تغذيه مالي مي شد و گاهي هم كه مشكل پيدا 
مي كرد در پناهگاه هايي كه توضيح دادم، اس��كان 
داده مي شد تا زماني كه شرايط براي او امن مي شد 
و بيرون مي آمد. حاج طرخاني در كنار منزلش يك 
اتاق داشت كه هميش��ه عده اي از مبارزين در آن 
بودند و همين هم باعث شهادتش شد. هر كسي كه 
به ايشان مراجعه مي كرد، از جمله بنده، همان جا 
در درگاه خانه مي ايستاديم و گفتني ها را مي گفتيم 
و شنيدني ها را مي ش��نيديم. هيچ وقت هم تعارف 

نمي كرد كه داخل برويم، چون نمي خواست كسي 
آن افرادي را كه در آن اتاق بودند، ببيند. اين برايش 
عادت ش��ده بود. حتي همان روز هم كه گودرزي 
خبيث رفته بود، ايش��ان را در هم��ان درگاه ترور 
كرد. در دوران قبل از انقاب، آن زمان كه گودرزي 
به مس��جد قبا رفت و آمد داش��ت و هر گروهي كه 
مبارزه مي كرد، شهيد بزرگوار حاج طرخاني به آنها 
كمك مالي مي كرد. مسئول كتابخانه ما به نام آقاي 
مدرس��ي كه در زمان دولت موقت گمانم استاندار 
برازج��ان و آن نواحي بود، از عوام��ل گودرزي بود. 
كتاب »توحيد آش��وري« را كه مي خواستند چاپ 
كنند، كارهايش را در كتابخان��ه اينجا انجام دادند 
و بخش اعظم بودجه اش را از ش��هيد حاج طرخاني 
گرفتند. گودرزي خودش از اينجا رفت، ولي عواملش 
هنوز اينجا بودند. اينها از جانب حاج طرخاني تغذيه 
مالي مي شدند. بعد از انقاب كه سراغ شهيد رفتند، 
گفت��ه بود: »حاا كه ديگر الحم��ده انقاب پيروز 
شده، شما چه كار مي خواهيد بكنيد كه به بودجه 
نياز داريد؟ حاا ديگر موقع عمران و بازسازي است. 
اگر در اي��ن زمينه كاري مي كنيد، به ش��ما كمك 
مي كنم. « گ��ودرزي گفته بود: »هن��وز انقاب به 
مرحله نهايي خودش نرس��يده. « ح��اج طرخاني 
هم به نيت آنها شك و پولش��ان را قطع كرده بود و 
همين مسئله باعث شد كه آن بزرگوار را به شهادت 
برسانند. شخص گودرزي با سه نفر رفته بود كه دو 
نفر سر كوچه به عنوان مراقب ايستاده بودند، يك 
نفر هم با گودرزي رفته بود جلوي در منزل و ايشان 

را به شهادت رساند.«
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ابتکار:ماازنقداستقبالميكنيم
ولي یه جوری نباشه که 

اشتباهاتمونو بگيد!

  میزان اشعه فرابنفش در اهواز به حد هشدار رسید.
ازهمتوابتکارتانس�يرش�دیمدروض�عبده�واهمهپيرش�دیم
باطيففرابنفشدرگيرش�دیم؟!ازتيمبنفشكمكش�يدیمكهحال

 زهرا آراسته نیا

ظریف:فعاليتمنافقيندرفرانسه»نقطه«ابهامدرروابطدوكشوراست
گرم گرفتن وزیر خارجه با مسئوان فرانسه هم 

»ویرگول ابهام« در روابط دو کشور است!

آمریکا۸۱كتيبههخامنشیراكهدردانشگاهشيکاگوبهامانتبود
بهعنوانغرامتمصادرهكرد!

کوروش! بخواب، چشم هاتو ببند نبينی چی شده!
برجام: همه مسئوان آسوده بخوابند! زیرا که من یک تنه بیدارم!

روحانی:مردمتاشكنند،دولتبهاهدافشبرسد
درخواست مردم از روحانی:

دولت تاش نکند ببينيم اوضاع فرقی هم می کند؟!

كارلوسكیروش:
بهخاطرتحریمنمیتوانيمپاداشتيمملیراازفيفابگيریم

وزیر ورزش: اشکال نداره، به جاش
از گابی های برجام می دیم بخورید سير شوید!

توجیه نوبخت: صحبت های کی روش در گفت وگو با نش��ریه پرتغالی مصرف 
داخلی دارد و برای ساکت کردن پارلمان پرتغال گفته شده است!

دراینشمارهبهمناسبتبزرگداشت)!(هفتهحقوقبشرامریکایی،بخشویژهایآمادهكردهایم
تابهخاطراینهمهلطفیكهامریکاییهایمتمدنبهحقوقومزایایبشریتداشتهودارند
حسابیازآنانتقدیركردهباشيموازخجالتشاندربيایيم!

آمریکا متمدن ترین جای دنیاست و فقط کسانی علیه آن حرف می زنند و مطلب می نویسند که به تمدن و عظمت آن حسودی می کنند. 
در فضای جنگ جهانی دوم که بیکاری و فقر ناشی از جنگ، همه کشورهای جهان را تحت الشعاع قرار داده بود، آمریکا تنها کشوری بود 
که تعداد بیکاران خود را از 10 میلیون نفر در آغاز جنگ به کمتر از 8 میلیون نفر در سال دوم جنگ کاهش داد و سرمایه صنعتی خود را که 
در ابتدای جنگ 40 میلیارد دار بود، در خاتمه جنگ به 60 میلیارد دار رساند. این نبود مگر به دلیل انسان دوستی و روحیه کمک به دیگران که در 

صنایع نظامی و اسلحه سازی آمریکا متجلی شد و برای آمریکایی ها شغل و درآمد و برای مردم جهان صلح زورکی و امنیت)!( به بار آورد.

صلح زورکی برای جهان!

در ادامه همین مسیر آمریکا با از خود گذشتگی وصف ناشدنی، تعداد پایگاه های نظامی خود را در جهان 
تا سال 2014 به 737 پایگاه دریایی، هوایی و زمینی )مستقر در 120 کشور دنیا( رساند و در آنها بیش 
از 1.150.000 سرباز و تفنگدار مستقر کرد تا مرهمی باشد بر زخم های بشریت و حافظی باشد برای 

آمریکایی ها تا چه حد فداکار دموکراسی و آزادی و امنیت در سراسر جهان! برای آن که بدانید 
ساخت زیردریایی های و باگذشت هستند، کافی است بدانید دولت آمریکا فقط برای 

اتم��ی ترایدن��ت )که 
توانایی پرتاب صدها 
کاهک هسته ای را 
دارند( بی��ش از یک و 
نیم میلی��ارد دار خرج 
کرد، در حالی که این میزان 
پول برای واکسیناس��یون 
همه کودکان جهان در یک 
برنامه پنج ساله و جلوگیری 
از مرگ حداقل 4 میلیون 
ک��ودک کافی ب��ود! تازه 
هزینه ه��ای ترایدن��ت 
یکی از صده��ا و هزاران 
قل��م خرج هایی اس��ت که 
آمریکایی ها ب��ه صورت دائم 
ب��رای دف��اع از ارزش های 
تمدنی ش��ان در دنیا هزینه 

کرده و می کنند.

4 میلیون کودک  زیر دریا

آمریکایی ها دولتی مب��ادی آداب دارند که 
بی خود و بی جهت در امور داخلی سایر ملت ها 
دخالت نمی کند. مگر آن که واقعاً آن مسئله 
به آنها مربوط باشد. مثًا در زمان خشکسالی عظیم 
غرب آفریقا )که شش کشور این منطقه به دلیل 
قحطی در آستانه فاجعه قرار گرفته و بیش از صد 
هزار نفر از مردم خود را به دلیل گرسنگی از دست 
دادند( عده ای به دلیل عدم کمک به این کشورها 
از آمریکا انتقاد کردند، اما پاسخ آمریکا به این انتقاد 
احساسی، آن بود که ما با این کشورها هیچ پیوند 
سیاسی، تاریخی یا اقتصادی نداشته ایم و دلیلی 

ندارد که در مسائل آنها دخالت کنیم.

آمریکا و دخالت؟
اصا و ابدا

حتماً متوجه هستید که آمریکا صاحبخانه سازمان 
ملل است و طبیعی است که سازمان ملل را مثل خانه 
خودش بداند و آدم در خانه خودش از همه جا راحت تر و 
آزادتر عمل می کند و این حقیقتی است که متأسفانه کسی 

مثل پطرس غالی هم متوجه آن نشده است!

چار دیواری اختیاری

آمریکا عاشق آزادی است، بخاطر همین هر جا آزادی 
ببیند جمعش می کند. آمریکا جنبشهای آزادیخواهی را در 
هر جای دنیا که ببیند، آنها را زیر بال و پر خودش می برد 

و خفه می کند!
آمریکایی ها بخاطر همین روحیه لطیف و رومانتیکی که دارند، 
با خشونت و از همه مهم تر با کودتا مخالفند. به جز وقتی که 
خودشان کودتا را ترتیب داده باشند. آمریکا هیچ وقت در امور 
سایر کشورها دخالت نمی کند، به جز در دو حالت: اول اینکه 
آن کشور خودش علناً به آمریکا گیر بدهد. دوم اینکه آن کشور 
هیچ کاری به کار آمریکا نداشته باشد که در این صورت معلوم 
است یواشکی دارند علیه آمریکا توطئه می کنند. به غیر از 

این ها امکان ندارد آمریکایی ها دخالت کنند.

زیر بال و پر آمریکا

به دلیل همین بی نظیر و بی رقیب بودن است که آمریکا می تواند رفتار خاصی با سازمان ملل داشته باشد. رفتاری 
که پطرس غالی، دبیرکل اسبق سازمان ملل، آن را اینگونه توصیف کرده است: »آمریکا از طریق زور، تهدید و 
استفاده از حق "وتو" به شکلی ماهرانه و دقیق نظام جهانی را جهت تأمین منافعش به بازی گرفته است. زمانی که 
آمریکا قصد انجام کاری را دارد، بافاصله پوشش سازمان ملل متحد را به تن می کند تا به اقداماتش چهره ای مشروع و قانونی 
ببخشد و هر زمانی که افکاری درون سازمان ملل علیه او شکل بگیرد، آمریکا به طور کامل سازمان ملل را تحقیر می کند. آمریکا از 

ابتدای تأسیس سازمان ملل هرگونه قطعنامه یا اعامیه ای را که خواسته ها یا منافع آمریکا را در پی نداشته، وتو کرده است.«

لباس سازمان ملل  بر تن آمریکا

اما وقتی پای جماعت مظلوم، بی آزار و 
ضعیف صهیونیست به میان می آید )چون 
مس��ائل این قوم خیلی به آمریکا مربوط 
است( مسئله فرق می کند و به قول لوییس براندیس، 
قاضی دیوان عالی ایاات متح��ده آمریکا : »هیچ 
آمریکایی نباید فکر کند میان صهیونیسم و عاقه به 
آمریکا مغایرتی وجود دارد. اصوًا روح یهودی همان 
مدرنیسم آمریکایی است و پیش از آنکه آمریکایی 

خوبی باشیم باید صهیونیست خوبی باشیم.«

آمریکایِی خوب
صهیونیسِت خوب

اگر هم پیش آمده باش��د که جایی ب��رای دفاع از 
دموکراسی و حقوق بش��ر به ناچار دست به اسلحه 
ببرند، قلبش��ان از این کار جریحه دار می شود. مثل 
رییس جمهور خوش قلبشان ُجرج بوش پدر که پس از 
دستور بمباران پاناما رسماً اعام کرد: »به خاطر خانواده 
افرادی که در بمباران پاناما کشته شده اند قلبم به درد 
آمده، ولی دستگیری ژنرال نوریگا و اجرای عدالت، 

ارزش این بمباران و نتایج آن را داشت.«

قلب درد ُجرج بوش

البته امریکا در کنار این اقدامات به فکر فرهنگ سازی 
هم هست و تاش می کند تا سایر دولت ها هم از او الگو 
بگیرند و برای دفاع از ارزش های تمدن آمریکایی پول 
خرج کنند. در همین راستا فقط در س��ال 1994 آمریکا بیش از 
32 میلیارد دار به کشورهای متحد خود اسلحه فروخت که دو 
سوم خریداران از کشورهای فقیر محسوب می شوند. نکند فکر 
کنید آمریکایی ها از این کارها دنبال سود و منفعت بوده اند! آنها 
مثل رییس جمهور مرحومشان آیزنهاور معتقدند: »هر تفنگی 
که ساخته می شود، هر ناو جنگی که به آب انداخته می شود و 
هر موشکی که شلیک می شود، به معنی دزدی از گرسنگان 
و فقیرانی است که از سرما می لرزند و نه لباسی برای پوشیدن 

دارند و نه غذایی برای خوردن!«

مشتریان فقیـر

کتابی به دستم رسیده با عنوان »خودآموز 
ماست مالی در 10 گام« که بسیار کتاب 
مفیدی است. به انسان می آموزد در شرایط بحرانی که گندی 
باا آورده است، چگونه اپوشانی کند و حواس دیگران را از 

افتضاحات پرت کند!
موضوع فصل دوازدهم ای��ن کتاب، درب��اره قراردادهای 
فاجعه باری است که بعد از انعقاد لو می روند و آوار انتقادات را 
بر سر انسان خراب می کنند. چند تا از دستورالعمل های جالب 

و آموزنده این کتاب را برایتان نقل می کنم که بهره ببرید:

درزگيراستاندارد
س��عی کنید مفاد قرارداد به بیرون درز نکند. به این منظور، 
در مورد ابعاد کوچک از درزگیر استاندارد و در موارد بزرگ از 
ماله کش حرفه ای استفاده کنید. اگر این کارها جواب نداد از 

مهر »محرمانه« روی قرارداد استفاده کنید.
بعدازچشمانداز

با مهربانی با منتقدین برخ��ورد کنید. به آن ها حق بدهید و 
بگویید به زمان نیاز دارید و در دوره بعدی مسئولیتتان حتمًا 
اوضاع را سر و سامان می دهید. اگر در حال حاضر در دوره 

بعدی هستید، وعده دوره بعدتر را بدهید. اگر در دوره بعد تر 
هس��تید به دولت بعدترین حواله بدهید. اگر اان در دولت 
بعدی مسئول هستید، به دور دوم ارجاع دهید! در دور دوم 
هم به بعد از چش��م انداز موکول کنید. بعد از چشم انداز هم 

خدا بزرگ است!
دكترایمصلحتشناسی

واژه »مصلح��ت« معجزه می کند. در جلس��ات مختلف و 
شوراها شرکت کنید و در پایان اعام کنید اجرای قرارداد به 
»مصلحت« است. اگر کسی پرسید چگونه واگذاری اموال 
به طرف مقابل به صورت رایگان مصلحت است؟ بگویید 
شما نمی فهمید، من دکترای مصلحت شناسی دارم، بروید 
هر وقت کارشناسی ارشدش را گرفتید بیایید صحبت کنیم! 
بعضًا دیده ش��ده با همین بهانه کل افراد یک کش��ور را از 

صحبت درباره قراردادی خاص منع کرده اند!
روسفيدیعلمی

قرارداد را لوله کنید و داخل دبه ماست فرو ببرید. دقت کنید 
که همه جایش به ماست آغشته شود. سر و صورت خود و 
معاونانتان را هم ماست مالی کنید. با این شیوه هم رو سفید 
می شوید، هم به ش��کلی علمی و عقانی کارتان را توجیه 

کرده اید، هم برای پوستتان خوب است!
مرزهایقرارداد

اگر باز هم ماجرا کش پیدا کرد، شما نیاز دارید که چنان قرارداد 
فجیعی ببندید که دیگر کسی رویش نش��ود از قرارداد قبلی 

حرفی بزند! تنها راه شما این است که مرزهای قرارداد بد را جا به 
جا کنید! مثًا اگر دفعه قبل 75 درصد منافع را واگذار کرده اید، 
این بار 120 درصد را واگذار کنید و بع��د با لبخند از موفقیت 
حرف بزنید. مطمئن باش��ید که منتقدان قراردادهای قبلی را 
روی سرشان گذاشته حلوا حلوا خواهند کرد! در یادداشت های 
یکی از شخصیت های تاریخی در زمان قرارداد »کرسنتچای« 
آمده است که به مسئولین وقت توصیه کرده بود اگر می خواهید 
مردم گرسنتچای را فراموش کنند باید یک قرارداد بدتر ببندید!

شعارمدیرعامل
برای این منظور شرکتی را پیدا کنید که نامش معنای »کلهم 
اجمعین« بدهد! بعد اگر کسی از قرارداد ایراد گرفت بگویید 
این شرکت از اسمش پیداست که همه چیز را می خواهد، ما 
راه دیگری نداشتیم! اصًا ش��عار مدیرعاملشان این است: 

»کلش واس ماس!«
حرفشرانزن!

در فواصل کار، گاهی هم محصوات را به شکل رایگان به 
کشورهای همس��ایه نظیر ترکیه اهدا کنید! مطمئن باشید 
خیلی ها قطع امید می کنند و اگر صحبت درباره قرارداد پیش 

بیاید به جای انتقاد، می گویند اصًا حرفش را نزن!
  

راستی یادم رفت بگویم که نویسنده کتاب، دکترمهندس 
وامدار زنگ زده هستند و ناشرش مرکز انتشارات تخصصی 

وزارت »رفت و آمد«.

بهبهانهبستنقراردادباشركت»كلشواسماس«

اگرمیخواهيممردمكرسنتچایرافراموشكنند
بایدیکقراردادبدترببندیم!

خودآموزماستمالی

پس از افشای فیش های حقوق نجومی بعضی از مدیران، بحث بر سر 
این مسئله باا گرفت که این بندگان خدا  فقط سهم خودشان را از سفره 

انقاب برداشته اند!
ما آن موقع ذهنیتی از ابعاد سفره ای که دختر مظلوم آقای رئیس با خانواده و فک و فامیل 

بر سر آن نشسته اند نداشتیم و نمی دانستیم توی سفره چه چیزهایی پیدا می شود.
اما چند روز پیش که تصاویر دخترک مظلوم را در بورس »گل« کش��ور هلند دیدیم، 
فهمیدیم که سفره انقاب تا آنجاها را هم شامل می شود و انسان می تواند در سفرهای 

خارجی اش هم از سفره بهره مند شود.
این یعنی اگر شما سهامدار سفره باشید و همزمان نماینده مردم هم باشید، در قلب اروپا 
هم سفره برایتان پهن اس��ت. خوبی اش این است که سر این سفره که نشسته باشی 

ازم نیست زیاد دستت را دراز کنی، چون همه چیز در دسترس است!
البته با عده ای مغ��رض و دل نگران که به دختر با احس��اس آق��ای رئیس به خاطر 
عاقه مندی به گل و طبیعت گوش��ه کنایه می زنند، موافق نیس��تیم. تهمت زدن به 
دیگران کار درستی نیست. شاید سفر ایش��ان کاری بوده و می خواسته برای تزئین 
سفره از هلند گل بخرد! بااخره سفره ای که این همه نان خور دورش جمع هستند به 

گل آرایی نیاز دارد. این هم خدمت به انقاب است، نیست؟ انشاه خدا قبول کند.

 سر و ته سفره پیدا نیست!
گل آرایی سفره انقاب

چهوضعشه؟
ناسامتیتابستونه

نهحقاوقاتفراغتی
نهچيزی...!

-دكتر!یکخبربد...
-چیشده؟

-امریکانمیگذاردمادربزرگهانوههایشانراببينند!
-عزتپاسپورتكهطوریشنشده؟!

-نهخيالتراحت!عزتحالشخوباست!



طي سال هاي اخير 
مريم احمدي
   گزارش2

و با نزديك ش�دن 
فص�ل صي�د در 
استان هاي س�احلي جنوبي از جمله بوشهر و 
هرمزگان، اعام محدوديت گاه به گاه صيد براي 
جلوگيري از صدمه زدن به زيستگاه هاي ماهيان 
و آبزيان پرسودي چون ميگو در دستور كار قرار 
مي گيرد و فعاليت صيادان و صيد شناورها در 
آب هاي اين استان ها ممنوع مي شود. طرح هايي 
ك�ه اگرچ�ه در ذات خود نجات بخ�ش ذخاير 
ارزش�مند  خليج فارس به نظر مي رسد اما به 
دليل عدم اجراي دقيق و نگاه يك سويه، حاا 
نه تنه�ا در حفظ اي�ن ذخاير آنگون�ه كه بايد 
مثمرثمر نبوده بلكه به آجر شدن نان صيادان 
خرده پ�اي اي�ن نواح�ي منجر ش�ده اس�ت. 

    
كاهش ذخاير گونه هاي مختلف آبزيان در درياهاي 
جنوبي كشور و آب هاي حاش��يه خليج فارس طي 
س��ال هاي اخير به اجراي برنامه هاي��ي براي اعمال 
محدوديت هاي صيد و افزايش زمان ممنوعيت صيادي 
در نواحي ساحلي استان هاي جنوبي منجر شده است؛ 
برنامه هايي چون ممنوعيت صيد خ��ارج از فصل و 
طرح »دريا بست« كه اگرچه از سوي كارشناسان و 
مسئوان مربوطه راهي براي حفظ ذخاير دريا و نجات 
آبزيان عنوان شده است اما از نظر صيادان و فعاان اين 
حوزه به دليل عدم اجراي صحيح، مشكات فراواني 

براي امرارمعاش اين قشر ايجاد كرده است. 
  ممنوعيت صيادي فقط براي بومي ها!

از سال هاي دور صيادي شغل اصلي ساحل نشينان 
استان هاي شمالي و جنوبي كشور محسوب مي شد 
و ساكنان اين نواحي با فعاليت مستمر در شش ماه 
از سال كه فصل صيد و صيادي است، منابع مالي 
مورد نياز براي امرارمعاش خانواده شان در شش ماه 
دوم سال را فراهم مي كردند. اما طي سال هاي اخير 
با اعام كاهش ذخاير درياه��ا و اعمال گاه به گاه 

ممنوعيت صيد به ويژه براي صيادان خرده پا، اين 
شغل ديگر كفاف زندگي صيادان را نمي دهد. اين 
در حالي است كه متأسفانه با وجود كاهش ظرفيت 
درآمدزايي اين قش��ر، نبود ظرفيت كشاورزي و 
واحدهاي توليدي و كارخانجات براي اش��تغال 
صيادان بيكار شده مش��كات بسياري براي آنان 
و خانواده هايشان ايجاد ش��ده است. در حالي كه 
صيادان بومي ه��ر روز با قواني��ن محدود كننده 
جديد روبه رو مي ش��وند اما طب��ق گزارش هاي 
رس��يده، به رغم اعم��ال محدوديت هاي جديد 
سازمان هاي شيات اس��تان هرمزگان و بوشهر 
براي صيادان بومي، صيادان چيني با كشتي هاي 
غول پيكر در آب هاي خليج فارس آزادانه به صيد 
مي پردازند! اواخر س��ال گذش��ته بود كه برخي 
از صيادان هرم��زگان در اعتراض ب��ه نبود هيچ 
محدوديتي براي فعاليت صيادان چيني در آب هاي 
خليج فارس خواستار توضيحاتي از سوي سازمان 
شيات استان در اين خصوص شدند اما پاسخي 

دريافت نكردند. حاا با نزديك شدن فصل صيد در 
اين آب ها همچنان ش��رايط مانند گذشته برقرار 
بوده و اعمال محدوديت ها ب��دون توجه به ايجاد 
راهكار جايگزين براي كس��ب درآمد صيادان به 

قوت خود باقي است. 
  طرح »دريا بست« و اعتراض صيادان!

در مي��ان برنامه ه��اي محدودكنن��ده فعاليت 
صيادان، اجراي ط��رح »دريا بس��ت« از جمله 
برنامه هايي است كه هر سال با اعتراض صيادان 
بومي به ويژه بوش��هري ها روبه رو مي شود. چند 
روز پيش مديركل ش��يات استان بوشهر اعام 
كرد:»در آستانه آغاز صيد ميگو طرح دريا بست 
در آب هاي اس��تان بوش��هر از امروز اجرا شد و 
هيچ صيادي با هيچ وس��يله صي��دي اجاز صيد 
آبزي��ان در خليج فارس محدوده اين اس��تان را 
ندارد!« عباس��علي زنده بودي با بي��ان اينكه هر 
س��اله قبل از اعام تعيين زمان صيد ميگو طرح 
»دريابست« به مدت يك ماه در آب هاي استان 

بوشهر اجرايي مي شود، افزود: »دريا بست يكي از 
اهداف مديريت شيات و مديريت ذخيره آبزيان 

در آب هاي ساحلي استان بوشهر است.« 
يكي از زيستگاه هاي مهم آبزيان به ويژه ذخايرميگو و 
انواع ماهي ها، آب هاي خليج فارس در استان بوشهر 
است كه اين ظرفيت موقعيت مناسبي براي فعاليت 
صيد و صيادي و شياتي فراهم كرده است. هر سال 
با نزديك شدن فصل صيد و اعام طرح دريابست 
به منظور جلوگيري از صدمه زدن به زيستگاه هاي 
ميگو، بيش از 8 هزار صياد فعال استان بوشهر تا يك 
ماه اجازه صيد ندارند تا زمان تخم گذاري ميگوها 
به اتمام برسد. در اين مدت، هر نوع فعاليت صيد با 
مجازات و جريمه هاي سنگين قانوني روبه رو خواهد 
شد و صيادان بوش��هري چاره اي جز خانه نشيني 
ندارند. اما مشكل اينجاست كه به دليل عدم اجراي 
اين طرح در استان هاي همجوار چون خوزستان، 
صيادان اين استان بازار ميگو را در دست مي گيرند 
و بازار را از ميگوي بوشهر كه با تأخير وارد مي شود، 
بي نياز مي كنند و موضوعي كه طي دو سال اخير 

بارها اعتراض بوشهري ها را در پي داشته است. 
دو س��ال پيش همزمان با آغاز طرح دريابس��ت 
جمعي از صيادان بوش��هري با اعتراض از اينكه 
با اج��راي اين طرح صي��ادان يك م��اه از تأمين 
هزينه هاي زندگي شان ناتوان خواهند ماند، سعي 
كردند مانع از اجراي اين طرح شوند! ضمن اينكه 
قرار بود اين طرح مانع از صيد غيرمجاز و عرضه 
ميگوي زودهنگام به بازار شود اما با وجود اجراي 
اين ممنوعيت در بوشهر، ميگوي خوزستان كه 
بعضاً با فعاليت صيادان غيرمجاز صيد شده بود، 
بازار را قبضه كرد. سال گذشته نيز به رغم تكذيب 
گاه به گاه مس��ئوان باز هم صيادان بوش��هري 
در رقابت با بازار ميگوي خوزس��تان دست خالي 
ماندند و امسال هم همزمان با آغاز فصل دريابست 
در بوشهر، اين نگراني براي صياداني كه در مقابل 

قانون سر خم كرده اند، ادامه دارد!

   اصفهان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
از بازگشايي دوباره درهاي كارخانه ش��ركت پلي اكريل روي كارگران 
خبر داد. اسرافيل احمديه با اش��اره به فعاليت2100واحد صنعتي در 
اس��تان گفت: در اين واحدهاي صنعتي حدود 213هزار ميليارد ريال 
سرمايه گذاري انجام و 265هزار و 875 اشتغال ايجاد شده است. وي با 
اشاره به اينكه تا چند ماه آينده مواد مورد نياز كارخانه پلي اكريل وارد 
كشور مي شود، افزود: »پيش از اين 20 ميليارد تومان براي رفع مشكات 
به اين كارخانه تزريق شده بود و قرار اس��ت با عقد قراردادهاي جديد 

20ميليارد تومان ديگر نيز به اين واحد تزريق شود.«
   خراسان رضوي: استاندار خراسان رضوي از عملكرد موفق شركت 

برق منطقه اي خراسان در اجراي برنامه هاي 
اقتصاد مقاومتي خبرداد. علي رضا رشيديان 
گف��ت: در اج��راي برنامه ه��اي اقتص��اد 
مقاومتي، اح��داث 10 م��گاوات نيروگاه 
توليد پراكنده در س��ال 1395 به شركت 
برق منطقه اي خراس��ان اباغ شد كه اين 
شركت تاكنون حدود 38 مگاوات قرارداد 

خريد برق با سرمايه گذاران بخش خصوصي منعقد كرده است. وي افزود: 
»در حال حاضر بالغ بر 24 مگاوات از نيروگاه هاي توليد پراكنده در برق 
منطقه اي خراسان متصل به شبكه و در حال بهره برداري است كه اين 

عملكرد دو برابر تكليف اباغي ستاد اقتصاد مقاومتي بوده است.«
   سيستان و بلوچستان: مسئول سازمان بسيج عشايري سپاه سلمان 
سيستان و بلوچستان از تأمين امكانات بهداشتي سيار براي عشاير استان 
خبر داد. در اين راستا قرارگاه محروميت زدايي بسيج عشايري سيستان 
و بلوچستان به منظور حفظ بهداشت و سامت عشايري منطقه، 100 
دستگاه سرويس بهداشتي سيار در مناطق عشاير شمال و جنوب استان 
توزيع كرد. سرهنگ پاسدارمهدي جهان زاده افزود: براي هر دستگاه 200 
تا 300 هزار تومان هزينه شده است، ضمن اينكه در قسمت احداث آبشخور 
و آغل براي دام ها و تعمير و احياي قنوات، همچنين گروه هاي جهادي به 

منطقه براي كمك به رفع برخي از مشكات عشاير اعزام شدند.«
   كردستان: شهردار سنندج از آغاز عمليات آسفالت پروژه تعريض 
پل قشاق خبر داد و گفت: اين پروژه به عنوان يكي ديگر از پروژه هاي 
عمراني نيمه تمام هفته آينده به بهره برداري مي رسد. منوچهر فخري با 
اشاره به اينكه اين پروژه در راستاي كاهش و روانسازي ترافيك ورودي 
سنندج - همدان بس��يار تاثيرگذار اس��ت، افزود:با يك هزار و 250 تن 
آسفالت بيش از 6 هزار و 500 مترمربع از محل اين پروژه شامل آسفالت 
دوايه محل تعريض پل و يك ايه روكش كل مسير انجام خواهد شد. 

   كرمان: با اجراي 32 پروژه برق رس��اني در شهرس��تان قلعه گنج، 
مشكل كاهش ولتاژ دهستان رمشك رفع شد. مدير برق شهرستان قلعه 
گنج، همچنين از كلنگ زني 50 كيلومتر مربع برق رساني به روستاهاي 
بخش چاه دادخدا خبر داد. بيژن مجازي دلفارد گفت: براي افت ولتاژ اين 
بخش، 24 دستگاه شبكه فشار متوسط به طول 11و نيم كيلومتر و 16 
كيلومتر تبديل شبكه هاي فرسوده به كابل خود نگه دار نصب شد. وي 

افزود: با بهره برداري از اين پروژه ها 20هزار نفر برخوردار شدند. 
   خراس�ان ش�مالي: مديرعامل ش��ركت آب و فاضاب روستايي 
خراسان شمالي از فرسودگي 30 درصدي شبكه هاي انتقال آب روستايي 
خبر داد و گفت: براي تعويض كل شبكه هاي فرسوده آب روستايي استان 
120ميليارد تومان اعتبار نياز اس��ت. حميد روشن روان افزود: درحال 
حاضر 5 هزار كيلومتر شبكه آب روستايي در استان وجود دارد كه هر 

سال200 تا300 كيلومتر شبكه فرسوده نوسازي مي شود.

بر اساس تعريف هاي سازمان جهاني جهانگردي، 
يكي از اهدافي كه مي تواند گردشگر را برانگيزد 
تا عزم سفر كند، مس��افرت براي كسب سامتي 
اس��ت. چيزي كه از آن به گردش��گري سامت 
تعبير مي كنند. در حقيقت گردشگري سامت، 
نوعي از گردش��گري اس��ت كه به منظور حفظ، 
بهبود و حصول مجدد س��امت جسمي و ذهني 
فرد به مدتي بيشتر از 24 س��اعت و كمتر از يك 
سال صورت مي گيرد. به اين ترتيب يك توريست 
س��امت با مس��افرت از محل دائم زندگي خود 
مي تواند از خدمات درماني مقصد استفاده كند تا 

سامت جسمي و روحي اش را به دست بياورد. 
  بيمارستاني با سطح علمي باا

وقتي در سال 1384 بيمارس��تان فوق تخصصي 
رض��وي كه ب��ه همت آس��تان قدس رض��وي در 
شهر مش��هد مقدس احداث  و ش��روع به كار كرد 
مي توانست با ظرفيت 200 تختخواب نقطه عطفي 
در ارائه خدمات ويژه سامت باشد. پس از پنج سال 
يعني در سال 1389 فاز دوم اين مجموعه تخصصي 
درماني نيز با ظرفيت 120 تختخواب به بهره برداري 

رسيد و اكنون اين بيمارس��تان با 320 تختخواب 
درحال فعاليت است و بيش از 50 تخت مراقبت هاي 
ويژه در اين مركز وجود دارد. خدمات بيمارستان 
ف��وق تخصصي رضوي باعث ش��د ت��ا مديرعامل 
بيمارستان فوق تخصصي رضوي از افزايش بيش 
از 70 درصدي جذب توريس��م س��امت در سال 
جاري نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته خبر 
بدهد.  البته اين بيمارستان از نظر علمي نيز در سطح 
باايي قرارگرفت كه در همين رابطه مديرعامل آن 
مي گويد: »با تغييرات مديريتي كه در آستان قدس 
رضوي به وجود آمد، سعي شده تا اين بيمارستان 
عاوه بر ارتباط با مراكز دانشگاهي در سطح كشور 
با مراكز دانشگاهي كش��ورهاي اروپايي نيز تعامل 
و ارتباط ايجاد كند و اكنون نيز در بخش جراحي 
قلب و راديولوژي با پزشكان كشور آلمان همكاري 
مي كنيم و اميدواريم بتوانيم با هرچه فراگيركردن 
اين ارتباطات و استفاده از داده هاي علمي روز به ارائه 

خدمات بهتر به بيماران بپردازيم.«
دكتر قاسم سلطاني با اشاره به تجهيزات بيمارستان، 
ادامه مي دهد: »تجهيزات بيمارستاني به تكنولوژي 

بس��يار باايي نيازمند اس��ت كه تنه��ا در انحصار 
چند كشور غربي است اما به ياري خداوند و طبق 
سياس��ت آس��تان قدس رضوي از بدو تاس��يس 
بيمارستان توانس��تيم تجهيزات روز دنيا را تهيه 
كنيم. به طور مثال درحالي ك��ه در ايران تنها دو 
مركز اصلي پزشكي هس��ته اي در تهران و مشهد 
در اين زمينه فعاليت دارند ما توانس��تيم با ارتقاي 
بخش پزشكي هسته اي و توليد راديو ايزوتراپ ها از 
آنها در درمان سرطان استفاده كنيم. همچنين در 
تاشيم تجهيزات بيمارستان را در بخش هايي چون 
راديولوژي، قلب و س��رطان با دستگاه هايي مانند 
سيتي آنژيو و دستگاه پيشرفته  »ام آر آي« با بهترين 

تكنولوژي روز دنيا هماهنگ و تجهيز كنيم.«
  مقصدي براي توريست هاي اسامي 

بيمارستان فوق تخصصي رضوي داراي بخش هاي 
مختلفي چون جراحي قلب و جراحي هاي عمومي، 
مراقبت هاي ويژه نوزادان، مركز سرطان، پزشكي 
هسته اي، بخش زنان، كلينيك ها و پاراكلينيك ها 
و. . . است كه از تمامي تخصص هاي دنياي پزشكي 
برخوردار مي باشد كه به گفته مسئوان بيمارستان 

مي تواند هم نياز بيماران ايراني و هم نياز بيماراني 
را كه از كشورهاي مسلمان همسايه به بيمارستان 
رضوي مراجعه مي كنند فراهم كرده و خدمات خود 
را به بهترين نحو به مراجعان ارائه دهد.  مديرعامل 
بيمارستان فوق تخصصي رضوي درخصوص انتخاب 
اين بيمارس��تان براي درمان بيماران كشورهاي 
اسامي و همسايه مي گويد: »انتخاب محل درمان 
براي بيماران جنبه هاي متفاوتي دارد. آنها عاقه 
دارند تا به كشورهايي كه از نظر فرهنگي و ديني به 
آنها نزديك هستند سفر كرده و از امكانات موجود 
در آن كشورها استفاده كنند. از نظر اقتصادي نيز 
بسياري از مردم مايل هستند تا با پرداخت هزينه 
كمتري نسبت به كشورهاي ديگر بتوانند معادل 

همان خدمات را دريافت كنند.«
وي ادامه مي دهد: »بيمارس��تان رضوي تاكنون 
ميزبان بيماراني از كشورهاي همسايه چون عراق، 
بحرين، قطر، تاجيكستان، تركمنستان، عربستان 
و... بوده است. در شهر مقدس مشهد نيز عاوه بر 
وج��ود جاذبه هاي فراوان براي جذب توريس��ت 
ما شاهد اس��تقبال هرچه بيش��تر از جاذبه هاي 
درماني در بيمارس��تان هاي مختلف و بااخص 
بيمارستان رضوي هستيم به طوري كه نسبت به 
سال گذشته افزايش جذب 70 درصدي بيماران 
كشورهاي همسايه را به خصوص در كشورهاي 

مسلمان در بيمارستان رضوي داشته ايم.«
   ايران، درمانگاه طبيعي

خوشبختانه گردشگري س��امت اين روزها در 
اي��ران رواج پيدا كرده و توريس��ت هاي زيادي را 
از كشورهاي منطقه براي بهره مندي از خدمات 
پزش��كي و درماني ايران به كشورمان مي كشاند. 
البته بايد گفت كه توريس��م س��امت در ايران 
تاريخچه بسيار كوتاهي دارد. در حقيقت در سال 
82 براي اولين بار توريسم درماني در گردشگري 
ايران از س��وي وزارت بهداش��ت مورد توجه قرار 
گرفت. در آن زمان وزارت بهداشت بيشتر با هدف 
اشتغالزايي براي دانش آموختگان پزشكي به اين 
مبحث پرداخت و نه رونق توريس��م درماني. اما 
كم كم از سال 83 و درست پس از ادغام سازمان 
ميراث فرهنگي و سازمان  ايرانگردي و جهانگردي 
توريسم درماني به صورت مستقل در ايران ايجاد 

شد و مورد توجه بيشتري قرار گرفت. 
در كنار خراس��ان رضوي و در ميان اس��تان هاي 
ايران، يزد نيز جداي از جاذبه هاي ميراثي و تنوع 
آب و هوايي خود، شهري مناسب براي گردشگران 
در حوزه درماني هم به ش��مار مي رود كه با وجود 
545 پزش��ك متخصص، 915 پزشك عمومي، 
300 دندانپزش��ك و همچنين 15 بيمارس��تان 
دولتي در زمينه  ارائه خدمات پزش��كي در كشور 
شاخص است. همچنين استان مازندران به علت 
شرايط خاص از لحاظ زمين شناسي و بهره مندي 
از دامنه هاي البرز ب��ه ويژه اطراف قل��ه  دماوند، 
آب هاي معدني با خواص مختلف درماني زيادي را 
در دل خود جاي داده است كه مهم ترين مجموعه  

جذاب آبگرم هاي درماني را پديد آورده است. 
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 بیمارستان فوق تخصصی رضوی 
انتخاب اول بیماران کشورهاي اسامي

 بیمارستان فوق تخصصی رضوی با 320 تختخواب و بیش از 50 تخت مراقبت های ویژه 
توانسته در سال جاري افزایش 70 درصدی در جذب توریسم سامت را رقم بزند

»دریا بست« معیشت صیادان بومي را تحت الشعاع قرارداده است
با اجراي طرح تنفس دریا، صیادان بوشهري در تأمین مایحتاج خود باتکلیف مانده اند

زباله هاي عفوني ، دملي چرکین در معابر کرمان
این روزها امح�اي بهداش�تي زباله ه�اي عفوني و بیمارس�تاني 
ش�هر كرمان به معضلي بزرگ تبدیل شده اس�ت چراكه برخي از 
بیمارس�تان ها و مراكز درماني بدون معرفي خود به ش�هرداري، 
براي فرار از هزینه هاي بي خطرسازي پس�ماندها، آنها را در كنار 
زباله هاي خانگي قرار مي دهند و سامت مردم را نشانه مي روند. 
حاا هم كه دماي هوا روبه افزایش اس�ت و احتمال ش�یوع انواع 
بیماري هاي واگی�ر افزای�ش مي یابد،چنین به نظر مي رس�د كه  
مسئوان باید به صورت ویژه براي رفع این مشکل وارد عمل شوند. 

    
سال هاست موضوع متولي پسماندهاي بيمارستاني ديگر مطرح نيست 
و قرار شده اس��ت كه زباله هاي بيمارس��تاني در همان مراكز درماني و 
بيمارستاني ابتدا بي خطرسازي و سپس تحويل شهرداري شود. در اين 
راستا محمد عليزاده، نماينده كارگروه ملي پسماند در اين باره توضيح 
مي دهد كه بر اساس قانون، بي خطرسازي پسماندها و تبديل انواع عفوني 
آنها به غيرعفوني بايد در محل توليد باش��د. البته ازم به ذكر است كه 
زباله هاي بي خطرسازي شده هم نمي توانند در كنار زباله هاي خانگي 
قرار گيرند و آنها هم به صورت تفكيك ش��ده به شهرداري تحويل داده 
مي شوند. در اين بين كه امحاي پسماندهاي بيمارستاني از حساسيت 
باايي برخوردار است، برخي از بيمارستان ها و درمانگاه هاي متخلف شهر 
كرمان براي فرار از هزينه هاي بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني، آنها 
را در كيسه هاي زباله هاي خانگي قرار مي دهند و به شيوه خانگي تحويل 
شهرداري مي دهند كه مشكات بسياري را براي مردم كرمان به وجود 
آورده است چرا كه اغلب اين زباله ها شامل ملحفه هاي خوني، گازهاي 
استريل و سرنگ هاي استفاده شده و شيشه هاي شكسته آمپول و غيره 

مي شوند كه به شدت ناقل انواع بيماري  هاي عفوني و واگير هستند. 
بنابراين شدت آلودگي اين زباله ها به حدي است كه اغلب كارشناسان 
معتقدند حت��ي وقتي اي��ن زباله ها ب��ا دس��تگاه هاي زباله س��وز نيز 
بي خطرسازي  ش��وند، باز هم نمي توان آنها را به عنوان زباله شهري و 
عادي دانس��ت. دراين راستا سازمان بهداش��ت جهاني نيز به كشورها 
هشدار داده است كه پس��ماندهاي بيمارس��تاني به حدي خطرناك 
است كه حتي وقتي از دستگاه اتوكاو هم خارج مي شود بايد جداگانه 

حمل و نقل و دفن شود. 
   شيوع بيماري هاي واگير در اثر تخلف بيمارستان  ها

حاا با اين ش��رايط باز هم زباله هاي عفوني در معابر و مناطق ش��هري 
كرمان تخليه مي شوند و مراكز درماني متخلف سامت مردم را به خطر 
مي اندازند. در اين راستا مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
كرمان مي گويد: »شهرداري براي جمع آوري و انتقال روزانه زباله هاي 
بيمارستاني و عفوني به س��ايت مخصوص زباله هاي بيمارستاني، يك 
خودروي مجزا و اختصاصي دارد. اما با اين حال برخي از مراكز درماني 
به سازمان مديريت پس��ماند معرفي نش��ده اند و اين مراكز زباله هاي 
خطرناك عفوني خود را درون پاستيك مشكي و در معابر عمومي قرار 
مي دهند.« اسماعيل جهانشاهي ادامه مي دهد: » اين امر عاوه بر تهديد 
سامت عمومي شهروندان، باعث به خطر افتادن سامت عوامل اجرايي و 
كارگري مديريت پسماند مي شود.« اگرچه چند سالي است كه بسياري از 
بيمارستان هاي ايران به فكر مديريت پسماند هاي »ويژه« خود افتاده اند، 
اما هميشه متخلف هايي براي دور زدن قانون وجود دارند و اين مسئوان 
هستند كه بايد با وضع قوانين جامع و كاملي از ادامه اين روند جلوگيري 
كنند.  در اين راستا سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز مي گويد: » بايد نوعي هماهنگي و همكاري 
ميان دستگاه هاي مختلف براي مديريت پسماندها وجود داشته باشد 
تا ريشه اين دسته از مشكات در كشور خشك شود.« بنابراين هرچه 
سريع تر مسئوان براي رفع اين معضل دست به كار شوند و از هزينه هاي 
درماني اضافي كه در اثر امحاي زباله هاي غيركارشناسانه عفوني در كنار 

زباله هاي شهري به كشور وارد مي شود نيز جلوگيري كنند.

گردش�گري درماني و بهداش�تي امروزه از رو به رشدترین بخش هاي 
صنعت گردشگري جهان به ش�مار مي رود كه باعث شده سازمان هاي 
دس�ت اندركار و كش�ورهاي عاقه مند به توسعه گردش�گري توجه 
خود را به این بخش از صنعت توریس�م جلب و ب�راي آن برنامه ریزي 
كنند.  در ایران هم در س�ال 82 ب�راي اولین بار توریس�م درماني در 
گردش�گري از س�وي وزارت بهداش�ت مورد توجه قرار گرفت. هنوز 
دو س�ال از این ماجرا نگذش�ته ب�ود ك�ه بیمارس�تان فوق تخصصي 
رضوي در س�ال 1384 به همت آس�تان قدس رضوي در شهر مشهد 

مقدس با ظرفیت 200 تختخواب ش�روع به كار كرد. پس از پنج س�ال 
فاز دوم ای�ن مجموعه تخصصي درماني نیز ب�ا ظرفیت 120 تختخواب 
ب�ه بهره برداري رس�ید و اكن�ون این بیمارس�تان ب�ا 320 تختخواب 
درحال فعالیت است و بیش از 50 تخت مراقبت هاي ویژه در این مركز 
وجود دارد. خوشبختانه وضعیت این بیمارس�تان به جایي رسیده كه 
مدیرعامل آن از افزایش بیش از 70 درصدي جذب توریس�م سامت 
در س�ال جاري نس�بت به مدت مشابه س�ال گذش�ته خبر مي دهد. 
اتفاقي كه مي تواند تحولي در عرصه توریس�ت درماني كش�ور باشد. 

ميترا شهبازي محمدرضا سوري

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

البرز رکورددار کیفي گندم کشور شد 
اس�تاندار البرز با بيان اينك�ه البرز  ركورددار توليد كيفي گندم در كشور   البرز
اس�ت ب�ر حف�ظ و اس�تمرار اي�ن وضعي�ت تأكي�د ك�رد. 
سيدحميدطهائي در بازديد از مركز غله و نگهداري گندم استان البرز 
واقع در شهرس��تان فرديس گفت: با وجود محدوديت زمين در سطح 
اس��تان و كمبود آب اما با تكيه بر دانش و بهره گي��ري از تجارب علمي 
محققان، توانسته ايم امروز در توليد گندم كيفي حرف اول را در سطح 
كشور بزنيم و نمونه و الگويي شاخص باشيم. وي با اشاره به اينكه دانش 
محققان اي��ن حوزه موجب توليد محصوات جديد نيز ش��ده اس��ت، 
افزود:اجراي روش هاي نوين منجر به كاهش شديد ريزش در برداشت 
گندم شده است. عاوه بر اين، بهره گيري از اين روش ها كاهش مصرف 
آب و افزايش ميزان برداشت را هم با خود در بر داشته است. استاندار البرز 
ادامه داد:افزايش قيمت گندم تضميني يكي از سياست هاي حمايتي 
دولت است، به طوري كه قيمت گندم 23 درصد، جو 32 درصد و دانه 
روغني كلزا 46درصد رشد نرخ خريد اعام شده است. ازم به ذكر است 
كه اس��تان البرز داراي حدود 75 هزار هكتار اراضي كشاورزي و باغي 
است كه محصوات زراعي و باغي اين استان به لحاظ كمي و كيفي در 
سطح برتري در كشور قرار دارد ضمن آنكه ساانه بخشي از محصوات 

كشاورزي البرز به خارج از كشور نيز صادر مي شود. 

 برگزاري همايش تقدير 
از نوسوادان شهرستان پاکدشت

معاون فرماندار شهرس�تان پاكدش�ت از  برگ�زاري همايش تقدير از نوس�وادان به    تهران
عنوان گامي مهم در جهت ريشه كن كردن بيسوادي در پاكدشت خبر داد. 
حميدرضا چوبداري ضمن مهم دانستن سوادآموزي در شهرستان گفت: 
علم و دانش همواركننده بسياري از مسيرها در زندگي مدرن و در حال 
رشد امروز است. بي شك مسير طي شده ثمرات بسيار شگرفي را با خود 
به دنبال دارد. وي افزود: در اين راستا به زودي نخستين همايش تقدير 
از نوسوادان زن و مرد شهرستان پاكدشت با حضور مسئوان شهرستان 
در جهت تقويت حوزه سوادآموزي و ايجاد همدلي و همكاري سازمان ها 
براي فعاليت در اين حوزه به همت فرمانداري پاكدشت برگزار خواهد 
شد. چوبداري ادامه داد: همايش تقدير از نوسوادان شهرستان پاكدشت، 
گامي مهم در جهت كم نمودن و ريش��ه كني بيس��وادي در پاكدشت 
است. اين طرح براي افزايش همكاري ميان ارگان ها و سازمان ها با اداره 
سوادآموزي شهرستان است تا بتوانيم بيس��وادي را به زودي و دست 

به دست هم از شهرستان پاكدشت پاك كنيم.
 معاون فرماندار از اعام آمادگي شوراي پشتيباني فرمانداري پاكدشت 
خبر داد و افزود: ش��وراي پش��تيباني فرمانداري براي ريشه كن شدن 
بي سوادي در شهرستان پاكدش��ت آماده هر نوع همكاري و مساعدت 
براي ايجاد اين امر مهم چون سنوات گذشته است. مريم كامفر رئيس 
اداره سوادآموزي شهرستان پاكدش��ت نيز در ادامه گفت: در راستاي 
نابودي بيسوادي يك ارگان و سازمان به تنهايي نمي تواند كاري مؤثر 
انجام دهد بلكه همه باهم بايد براي رس��يدن به اين مهم تاش كنيم. 
وي افزود: حاا كه سياس��ت هاي فرمانداري شهرستان بر آبادسازي و 
اجرايي نمودن طرحي است كه تأثير آن هم بر خانواده و هم بر جامعه 
مبرهن و مشخص است پس همه با هم و در ساختاري مناسب با كمك 

فرمانداري اين مهم را اجرايي نماييم. 

 کلنگ پل ايذه 
از 7سال پیش روي زمین مانده است 

شهرستان ایذه در استان خوزستان به علت قرار گرفتن در مسیر 
ارتباطي شهرهاي شهركرد، اصفهان و اهواز همواره از اهمیت خاصي 
برخوردار بوده است.  تردد انواع خودروهاي سبك و سنگین در این 
مسیر و نبود راه مناسب سبب شده تا این مسیر به یکي از راه هاي 
پر حادثه در زمینه حوادث رانندگي در كش�ور تبدیل ش�ود.  این 
معضل سبب شد تا هفت سال پیش براي كاهش حوادث، ساخت پل 
»هایجان« كه اتصال دهنده محورهاي مواصاتي ایذه به اهواز است 
در دس�تور كار قرار بگیرد، اما بي توجهي به روند ساخت و تکمیل 
این پروژه موجب شد تا این طرح مهم به صورت نیمه تمام رها شود. 

    
قديمي بودن در كنار كم عرض بودن جاده هاي ايذه در استان خوزستان 
سبب ش��ده تا در س��ال هاي اخير با افزايش تردد ها در اين مسير، آمار 
تصادفات به شدت باا برود.  فرماندار ايذه در اين خصوص به »جوان« 
مي گوي��د: »از آنجا كه محوره��اي مواصاتي اي��ذه به اه��واز يكي از 
پرتردد ترين مسيرها در اين منطقه اس��ت لذا اين موضوع مي طلبيد تا 
براي حل آن به فكر چاره بود.«  محسن بيرانوند مي افزايد: »اين موضوع 
موجب شده تا كلنگ زني و ساخت پل »هايجان« در دستور كار قرار 
بگيرد.« وي ادامه مي دهد:»اهميت اين موضوع سبب شده تا ساخت اين 

پل جزو اولويت هاي زيرساختي اين استان قرار بگيرد.«
   كلنگ زني و نيمه كاره ماندن پروژه 

هفت سال پيش بود كه با حضور تعدادي از مسئوان استان و شهرستان 
ايذه كلنگ احداث پل »هايجان« به زمين زده و قرار شد در حداقل زمان 
ممكن ساخته شود و به بهره برداري برس��د.  اما با گذشت چند ماه از اين 
مراسم زمزمه هايي به گوش رسيد كه به خاطر برخي مشكات و كمبودها، 
اجراي اين طرح مهم تا زمان نامعلومي به تعويق افتاده است.  اين در حالي 
بود كه بارها استاندار خوزستان و مسئوان ديگر در مراسم افتتاحيه هاي 
طرح هاي عمراني استان در پاسخ به مردمي كه بي صبرانه منتظر افتتاح اين 
پل بودند زمان هايي همچون هفته دولت يا دهه فجر را زمان تكميل و افتتاح 
اين پل اعام مي كردند كه عبور از اين زمان ها نشان داد كه اين اظهارات 
وعده اي بيش نبوده اس��ت.  يكي از رانندگان ترانزي��ت در اين خصوص 
مي گويد: »سال 89 بود كه ساخت پل»هايجان« كلنگ زني شد و قرار بر 

اين شد تا اين مسير در كمتر از يك سال ساخته و افتتاح شود.« 
رضا ظهروند مي افزايد: »اما با وجود گذشت هفت س��ال از آن زمان تا 
كنون هنوز هيچ خبري در زمينه ساخت و افتتاح آن نيست.« وي ادامه 
مي دهد: »اين درحالي است كه با توجه به وضعيت نامناسب جاده هاي 
ايذه بايد اين پ��روژه هرچه زودتر تكميل و افتتاح ش��ود.« به گفته وي 
با توجه به اينكه روزانه تعداد قابل توجه��ي از تريلرهاي حامل بارهاي 
ترافيكي و همچنين رفت و آمد بيش از40 دستگاه اتوبوس مسافربري 
از اين مسير به استان هاي همجوار خوزستان و بالعكس است مي طلبد 
تا هرچه زودتر اين مسير ساخته و افتتاح ش��ود.  اين درحالي است كه 
شنيده ها نشان مي دهد به علت وجود برخي آثار باستاني در منطقه، اين 
پروژه براي تصميم گيري به سازمان ميراث فرهنگي سپرده شده تا پس 

از اعام نتيجه ساخته و تكميل آن آغاز شود. 



تحليل وضعيت بازار كار در س�ه ماهه نخس�ت 
س�ال جاري، كامًا مؤيد ناكارآمدي برنامه هاي 
گذشته است، به نحوي كه از يك طرف براساس 
آخري�ن نتايج اعام ش�ده از س�وي مركز آمار 
11/6 ميلي�ون نف�ر كارگ�ر در بخ�ش خدمات 
مش�غول هس�تند و از س�وي ديگ�ر 41 درصد 
كل ش�اغان بي�ش از 49 س�اعت در هفته كار 
مي كنند. اين در حالي است كه بر اساس آخرين 
پژوهش ه�ا هر فرد مش�غول در دس�تگاه هاي 
دولت�ي تنه�ا 22 دقيق�ه كار مفي�د دارد. 
آمارهاي اعامي حاك��ي از افزاي��ش ۱۶۳ هزار و 
۵۷۵ نف��ري جمعي��ت بي��كار دارد؛ در عين حال 
۴۱ درصد از كل شاغان كش��ور، به طور معمول 
بيش از ۴۹ س��اعت در هفته كار مي كنند كه اين 
موضوع نش��ان مي دهد هزينه ها بر دريافتي هاي 
افراد پيش��ي گرفته و به رغم كارايي پايين افراد در 
اقتصاد و بازدهي پايين، حضور فيزيكي افراد بيش 
از حد استاندارد بوده است و اين افراد اصطاحاً از 
» زندگي اجتماعي « خود مي گذرند و اوقات خود را 
در ادارات تلف مي كنند تا تراز هزينه هاي خود را با 

درآمدشان فراهم نمايند. 
نتايج ط��رح آمارگيري نيروي كار بهار ۹۶ س��هم 
شاغان بااي ۱۵ سال با س��اعات كار معمول ۴۹ 
ساعت و بيشتر را نش��ان مي دهد كه ۴0/۹ درصد 
ش��اغان كل كش��ور به طور معمول بيش از ۴۹ 

ساعت در هفته كار مي كنند؛ بنابراين سهم زيادي 
از شاغان بيش��تر از ميزان استاندارد در هفته كار 

مي كنند. 
اين در حالي است كه س��هم اين شاغان با ساعت 
كار معمول، ۴۹ س��اعت و بيش��تر در پايان سال 
گذشته ۳8/۴ درصد بود كه نشان دهنده افزايش 
سهم اين تعداد از ش��اغان، در بهار ۹۶ نسبت به 
سال ۹۵ است. اين آمار افزايش نياز افراد به كار را 

نشان مي دهد!
تحليل اين ش��اخص ب��ازار كار نش��ان مي دهد به 
تفكيك جنسيتي نيز ۴۶/۴ درصد مردان شاغل و 
۱۶/۱ درصد زنان ش��اغل با ساعت كار معمول ۴۹ 

ساعت و بيشتر در هفته مشغول كار هستند. 
اما نگاهي تحليلي به آمار ني��روي كار كه اخيراً از 
سوي مركز آمار ايران براي بهار امسال ۱2/۶ درصد 
اعام شد، حاكي از آن است كه جمعيت افراد بيكار 
در سن كار )۱0 ساله و بيشتر( از ۳ ميليون و 20۳ 
هزار و ۳۹8 نفر در پايان س��ال ۹۵ به ۳ ميليون و 
۳۶۶ هزار و ۹۷۳ نف��ر در بهار ۹۶ افزايش يافته، به 
عبارتي در سه ماهه نخست امسال ۱۶۳ هزار و ۵۷۵ 

نفر به جمعيت بيكار كشور افزوده شده اند. 
در عين حال در جامعه آماري ۱۵ س��اله و بيشتر 
۳ ميليون و ۳۶۳ هزار و ۷0۵ نفر بيكار هستند كه 
8۶۷ هزار و ۱۵۴ نفر در »جمعيت ۱۵ تا 2۴ سال« 
و يك ميليون و 882 هزار و ۷۵۵ نفر در »جمعيت 

۱۵ تا 2۹ سال« قرار دارند. 
 اما اين نرخ در بين جمعيت جوان ۱۵ تا 2۴ سال 
كشور با رش��د يك درصدي نس��بت به بهار سال 
گذشته و 0/۷ درصدي نس��بت به زمستان ۹۵ به 
28/8 درصد رسيد كه سهم بيكاري بانوان در اين 

سن بيش از مردان است. 
عاوه بر اين بررسي وضعيت بازار كار بين جمعيت 
۱۵ تا 2۹ س��ال حاكي از آن است كه 2۶/۴ درصد 
از جمعيت فعال در اين سن بيكار هستند و تعداد 
بيكاري زنان در اين دامنه سني نسبت به مردان در 

اين سن بيشتر است. 
روند تغييرات نرخ بيكاري »جوانان ۱۵ تا 2۹ ساله« 
نشان مي دهد كه اين ميزان در بهار امسال نسبت 
به بهار سال گذش��ته ۱/۵ درصد و نسبت به فصل 

زمستان ۹۵ نيز 0/۹ درصد رشد داشته است. 
در مقابل افزايش شاخص هاي نرخ بيكاري در كل 
كشور، اما نرخ مشاركت اقتصادي نيز به عنوان يك 
شاخص مثبت در اقتصاد از ۳۹/۴ درصد در سال ۹۵ 

به ۴0/۶ درصد در بهار امسال رسيده است. 
ام��ا خروج��ي ش��اخص ها و آمارهاي مذك��ور از 
نيروي كار حاكي از آن اس��ت كه به جمعيت فعال 
اقتصادي)نرخ مشاركت( در بهار امسال 88۳ هزار 
و 8۷8 نفر اضافه شده و از 2۵ ميليون و ۷۹۱ هزار و 
۴۵0 نفر در پايان سال گذشته به 2۶ ميليون و ۶۷۵ 

هزار نفر رسيده است. 
  11/6 ميلي�ون كارگ�ر ايران�ي خدماتچي 

هستند
گزارش رس��مي مركز آمار حاكي از آن اس��ت كه 
در بازار كار، خدمات سهمي نزديك به ۵0 درصد 
بازار كار را دارد و در ميان جامعه ش��اغان، حدود 
۱۱ ميليون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ نفر شغل خدماتي 
دارند.  اگر چه حركت جوامع توسعه يافته به سوي 
بازارهاي خدماتي امري طبيعي به نظر مي رسد اما 
در كش��وري مانند ما كه روند توليد ارزش افزوده 
بيش از همه از مس��ير نفت عبور مي كند، اين آمار 
اش��تغال در بخش خدمات به معن��اي هزينه كرد 
ثروت نفت و فرآورده هاي هيدرو كربوري و سركار 

گذاشتن افراد است. 
بنا بر نتاي��ج طرح آمارگيري ني��روي كار بهار ۹۶، 
سهم اشتغال در بخش كشاورزي در بهار ۹۶ حدود 
۱8/۷ درصد يعني حدود ۴ ميلي��ون و ۳۵۹هزار 
و ۵۴۵ نفر و س��هم اش��تغال در بخش صنعت در 
بهار۹۶ حدود ۳۱/۵ درصد يعني حدود ۷ ميليون 
و ۳۴2هزار و ۴۱۳نفر بوده است. اما بخش خدمات 
اين بار هم بيشترين سهم را در ميان شاغان داشته 
است. سهم بخش خدمات در بهار ۹۶ حدود ۴۹/8 
درصد يعني حدود ۱۱ميليون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ 
نفر بوده و سهم اشتغال ناقص نيز در اين بازه زماني 

حدود ۱0/2 درصد بوده است. 
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11/6 ميليون خدماتچي در اقتصاد مشغولند!
41 درصد شاغان بيش از حد استاندارد كار مي كنند 

 مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

بيکاری،  مناطق  دارای زیرساخت کشور را 
خالی از سکنه کرده است!

 انتقاد رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
 از سرمايه هايي كه بدون توجه به اشتغال

 بر باد  رفته است 
رئي�س س�تاد اجراي�ي فرم�ان حضرت 
ام�ام)ره( گفت: اين س�تاد از ه�ر طرحي 
كه نتيجه  آن اش�تغالزايي باش�د با قدرت 
حمايت مي كند، زيرا هم اكنون بخش هايي 
از كش�ور وجود دارد كه س�رمايه زيادي 
ب�راي آب و برق كش�ي و راه س�ازي انجام 
ش�ده ام�ا ب�ه دلي�ل وضعيت نامناس�ب 
ش�ده اند!  س�كنه  از  خال�ي  مناط�ق  اي�ن  اش�تغال، 
به گزارش ف��ارس، محمد مخبر در جش��نواره ملي برك��ت جهادگران كه 
با حض��ور نمايندگان بي��ش از ۳00 گروه جه��ادي در نمايش��گاه دائمي 
دستاوردهاي اجتماعي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( واقع در باغ 
بهشت برگزار شد، با بيان اينكه دانشجويان جهادي، محرم نظام هستند، 
گفت: كشور در زمينه  وجود فقر همچنان با مشكاتي روبه رو است، اين در 

حالي است كه از نظر منابع از وضعيت بسيار مناسبي برخوردار هستيم. 
وي افزود: ايران چهارمين ميزان ذخاير نفت جهان يعني ۹ و سه دهم درصد 
ذخاير نفتي دنيا را در اختيار دارد و اين در حالي است كه فقط يك درصد 
از جمعيت جهان در ايران زندگي مي كنند. همچنين ايران نخستين رتبه  
ميزان ذخاير گاز جهان يعني ۱8 و دو دهم درصد كل ذخاير را در اختيار دارد 
كه به اين ترتيب، از نظر مجموع ذخاير نفت و گاز، ايران در جايگاه نخست 

جهان قرار دارد. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به اينكه ايران، رتبه اول 
در زعفران، پسته، خاويار، زرشك و انار را در اختيار دارد، گفت: در حالي كه 
كل بازار زعفران جهان 8/۵ ميليارد دار ظرفيت دارد و ۹۵ درصد زعفران 
جهان نيز در اختيار ايران است؛ سهم ايران از اين بازار، فقط ۴00 ميليون 
دار اس��ت.  وي با بيان اينكه مركز زعفران در استان هاي خراسان و مركز 
پسته در كرمان، است، گفت: در حال حاضر اين استان ها از نظر اشتغال چه 
وضعي دارند؟ رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( همچنين در ادامه 
با اشاره به اينكه ايران رتبه چهارم را در زمينه معدن در جهان دارد، بيان كرد: 

سرجمع درآمد كشور از معادن 200 ميليون دار است. 
وي افزود: ايران 2 هزار و ۷00 كيلومتر دسترس��ي به دري��ا دارد و اين در 
حالي است كه كش��وري كه 200 كيلومتر دسترس��ي به دريا داشته باشد 
مي تواند 200 ميليون نفر را به راحتي اداره كند. وي در ادامه گفت: آبادترين 
شهرهاي اروپايي در كنار درياست، اما در ايران مناطق ساحلي و بندري، جزو 

محروم ترين مناطق هستند. 
مخبر اظهار داش��ت: ايران به لحاظ آب هاي سرزميني جزو ۱0 كشور برتر 
جهان است و ميزان آب هاي سطحي كه فقط در خوزستان است به اندازه 

آب هاي سطحي فرانسه يا آلمان يا اسپانياست. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با اش��اره به اينكه در برخي از 
اس��تان ها مثل چهارمحال و بختياري ۵00 گونه گياه دارويي وجود دارد، 
گفت: هلند ۷۶۵ ميلي ليتر بارندگ��ي دارد و صرفاً از صنعت گل، ۷ ميليارد 
دار درآمد كس��ب مي كند، اما ما در گيان، دو برابر هلند بارندگي داريم و 

هيچ اقدامي در زمينه  اين صنعت نمي بينيم. 
وي با بيان اينكه ايران در زمينه  تنوع صنايع دستي اول است، گفت:  ما در 
زمينه توليد هشتم هستيم و نتيجه اين مي شود كه از بازار 2۵ تا ۳0 ميليارد 

داري اين بخش، صرفاً ۵00 ميليون دار سهم داريم. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با انتقاد از تصميمات مديريتي 
نادرست گفت: در استان خراسان شمالي و شهر قائنات فواد تأسيس كردند 
كه قيمت هر ليتر آبي كه بايد براي توليد فواد در اين منطقه مصرف شود 
معادل سه ليتر بنزين است.  رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
ادامه بيان كرد: واه ما هر جايي كه سخنان رهبري را اطاعت كرديم، مثل 
وضعيتي كه در امنيت كش��ور مي بينيم، در دنيا سربلند و در كشور موفق 

بوديم و هر جا كه اطاعت نكرديم زمين خورديم. 
مخبر در ادامه با اشاره به مفهوم مديريت جهادي در سخنان رهبري گفت: 
معناي مديريت جهادي اين است كه همه اعضاي يك مجموعه روحيه 
جهادي داشته باشند.  رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام با اشاره به اينكه 
اگر مجموعه اقدامات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( توسط جوانان 
جهادي انجام گيرد؛ كارها در زمان كمتر، با كيفيت بيشتر و با به كارگيري 
مردم انجام خواهد ش��د، افزود: اگ��ر مردم به كار گرفته ش��وند، امنيت، 
سياست و اقتصاد مردم تضمين مي ش��ود.  مخبر با اشاره به اينكه هر جا 
مردم را كنار بگذاريم بازنده ايم گفت: رهبر انقاب در تمام ابعاد اداره كشور 
به مردم تكيه دارد.  رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با تقدير 
از اقدامات گروه هاي جهادي در حوزه زيربنايي و تأكيد بر لزوم اين تاش 
در آينده بيان كرد: بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري در اين زمينه مانند 
درمان بيماري با مسكن است و نياز اصلي كشور در حوزه اشتغال است.  
وي گفت: من از هر طرحي كه نتيجه  آن اشتغالزايي باشد، با تمام قدرت 
دفاع مي كنم، چراكه اين كار مردم را نجات مي دهد و آنها عزت مند زندگي 
مي كنند و از سوي ديگر در جريان آن به تربيت نيروي انساني مي پردازيد.  
مخبر در ادامه افزود: بايد از پتانسيل كشور استفاده كرد و مردم را به نوعي 
ثروتمند كرد كه ديگر محتاج نباش��ند، چراكه در اين صورت مي توانند 
نيازهاي زيربنايي خود را تأمين كنند، اما در طرف مقابل، ما در مناطقي 
شاهد سرمايه گذاري در حوزه  آب، برق، راه و... هستيم و اين در حالي است 
كه به دليل وضعيت نامناسب اشتغال، اين مناطق خالي از سكنه شده اند.  
وي در پايان با بيان اينكه جوانان جهادي با همت و غيرت در حال كمك 
به نيازمندان هستند، گفت: شما با اقدامات جهادگرانه مطالبات مردم را 
به سمت صحيحي خواهيد برد و ضمناً خود را براي اداره  كشور در آينده 
آماده خواهيد كرد، چراكه افرادي كارآمد هس��تيد و هر دولتي به دنبال 

چنين افرادي است. 

نيما نجف زاده| تسنيم

بنا بر نتايج طرح آمارگيري 
نيروي كار بهار 96، س�هم 
اشتغال در بخش كشاورزي 
در به�ار 96 ح�دود 18/7 
ح�دود يعن�ي   درص�د 
 4 ميلي�ون و 359ه�زار و 
545 نفر و س�هم اش�تغال 
در  صنع�ت  بخ�ش  در 
بهار96 حدود 31/5 درصد 
يعن�ي ح�دود 7 ميليون و 
342ه�زار و 413نفر بوده 
است. اما بخش خدمات اين 
بار هم بيشترين سهم را در 
ميان شاغان داشته است

سهم شاغان با ساعت كار 
معمول، 49 ساعت و بيشتر 
در پاي�ان س�ال گذش�ته 
38/4 درصد بود كه نشان 
دهنده افزايش س�هم اين 
تعداد از ش�اغان، در بهار 
96 نسبت به سال 95 است. 
اين آمار افزايش نياز افراد 
ب�ه كار را نش�ان مي ده�د
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غافلگيري دار در ميدان جهاني
در  مرك�زي  بانك ه�اي  مواض�ع  غافلگيركنن�ده  تغيي�رات 
اروپ�ا در رابط�ه ب�ا سياس�ت هاي ب�ه ش�دت انبس�اطي پول�ي 
موج�ب عقب نش�يني ارزش دار در بازاره�اي جهان�ي ش�د. 
آخرين تحوات بازار جهاني ارز در هفته اول ژوئيه حاكي از آن اس��ت كه 
ارزش ين ژاپن در برابر هر دار امريكا تا مرز يك درصد تضعيف و ارزش هر 
فرانك سوئيس در برابر اين ارز تا ۱/۱۵ درصد تقويت شده است. ارزش دار 
در برابر هر يورو تا 2/0۹ و هر پوند تا 2/۴۱ درصد تضعيف ش��د.  آنطور كه 
بانك مركزي گزارش داده است دايل چندگانه اي براي تقويت و تضعيف 
دار در بازار جهاني ارز وجود دارد، به گونه اي كه قبل از ش��روع اين هفته 
بازار روالي آرام را طي مي كرده اما بر خاف انتظارات، تحوات تاثيرگذاري 
روي مي دهد. بااينكه برخي آمار اقتصادي كه ق��درت تحريك بازار را دارا 
بودند، ايجاد شد اما آنچه باعث تقليل در موقعيت گيري سرمايه گذاران بود، 
به مواضع غيرمنتظره و ضد تورمي مقامات ارزش بانك هاي مركزي اروپا و 

انگليس مربوط مي شود. 

پاکستان به دنبال ارتقای سطح مبادات با ایران
دور دوم مذاكرات بين ايران و پاكستان در مورد موافقتنامه تجارت آزاد 
طي روزهاي 1۰ تا 12 جواي برگزار خواهد شد و طرفين در خصوص راه ها 
و شيوه هاي ارتقاي سطح مبادات تجاري به رايزني خواهند پرداخت. 
به گزارش دي نيوز، يك مقام ارشد وزارت بازرگاني پاكستان گفت: بررسي 
ليس��ت كااهاي تجارت متقابل و موافقتنامه تجارت آزاد در دس��تور كار 

مذاكرات نهايي شدن اين موافقتنامه قرار خواهد داشت. 
وي افزود: هيئت ايراني روز ۱0 جواي ب��راي انجام مذاكرات موافقتنامه 

تجارت آزاد به پاكستان خواهد رسيد. 

روسيه با کاهش بيشتر توليد نفت مخالفت کرد
روس�يه خواهان ت�داوم تواف�ق فعلي كاه�ش توليد اوپك اس�ت و 
در نشس�ت وزراي كش�ورهاي توليد كنن�ده نف�ت ك�ه اواخ�ر 
م�اه ج�اري مي�ادي در روس�يه برگ�زار خواه�د ش�د، ب�ا هرگونه 
پيش�نهادي ب�راي كاه�ش بيش�تر تولي�د مخالف�ت خواه�د كرد. 
به گزارش بلومبرگ، چهار مقام روسي گفتند روسيه خواهان تداوم توافق 
فعلي كاهش توليد اوپك است و يكي از اين مقامات گفت هرگونه كاهش 
بيشتر عرضه با اين فاصله كم بعد از تمديد توافق، پيامي اشتباه به بازار نفت 
ارسال خواهد كرد. وي افزود، چنين اقدامي نشان مي دهد اوپك، روسيه 
و متحدانش نگران هستند كه توافق آنها براي كاهش روزانه ۱/8 ميليون 
بش��كه از توليد نفت تا مارس 20۱8، براي تقويت قيمت ها كافي نباشد.  
روسيه قرار اس��ت در روز 2۴ جواي در س��ن پترزبورگ ميزبان برخي از 
وزراي كش��ورهاي عضو اوپك و چند توليد كننده غير عضو اين س��ازمان 
باشد. اين كشورها درباره حركت به سمت زدودن مازاد عرضه از بازار جهاني 

نفت گفت وگو خواهند كرد. 

قيمت داخلي فواد ۲۰ درصد افزایش یافت 
عض�و انجم�ن ف�واد از افزاي�ش 2۰درص�دي قيم�ت ف�واد در 
داخ�ل و در پ�ي افزاي�ش قيم�ت جهان�ي اين محص�ول خب�ر داد 
و گف�ت: قيمت هر كيل�و تير آهن ب�دون در نظ�ر گرفت�ن ماليات بر 
ارزش اف�زوده ب�ه ه�زار و 8۰۰ تا ه�زار و 9۰۰ تومان رس�يده اس�ت. 
سيدرضا شهرستاني در گفت  و گو با فارس با بيان اينكه قيمت جهاني فواد 
با روندي افزايشي روبه رو شده است، اظهار داش��ت: اين مسئله باعث باا 
رفتن قيمت تمام  شده فوادسازان در كشور شده و در نتيجه قيمت شمش 
فواد، بيلت و محصوات نوردي حدود 20 درصد افزايش يافته است.  اين 
در حالي اس��ت كه بازار داخل با ركود همراه است و افرادي اقدام به خريد 
محصوات ن��وردي مي كنند كه مصرف كننده واقعي باش��ند.  وي با بيان 
اينكه فوادسازان داخلي طي يك ماه اخير قيمت هر كيلو از محصول خود 
را حدود 200 تومان افزايش داده اند، گفت: قيمت شمش فواد طي چهار 
ماه اخير حدود ۴00 تومان باا رفته و در حال حاضر بدون در نظر گرفتن 
ماليات بر ارزش افزوده، با قيمت هر كيلو هزار و ۵۵0 تومان عرضه مي شود 

كه پيش بيني مي كنيم تا هفته آينده به هزار و ۶00 تومان نيز برسد. 
وی گفت: قيمت شمش فواد نيز از هزار و ۳00 تومان طي يك ماه اخير به 
هزار و ۵۵0 تومان رسيده است كه به طور متوسط افزايش 20 درصدي را 

در قيمت شمش و محصوات نوردي شاهد هستيم. 

مديرعام�ل توانير با اش�اره به اينك�ه به رقم 
هش�داردهنده 55 هزار مگاوات رس�يده ايم 
و ثبت اين ركورد براي صنعت برق كش�ور در 
طول تاريخ بي سابقه بوده است گفت: متأسفانه 
با وقوع اين پيك بدترين سناريوي پيش بيني 
شده براي وزارت نيرو به وقوع پيوسته است. 
به گزارش فارس، آرش كردي با اش��اره به اينكه 
پيك مصرف برق كشور يك ركورد بي سابقه را در 
تاريخ صنعت برق شكست و به رقم هشداردهنده 
۵۵ هزارمگاوات رسيده است، گفت: مردم ميزان 
مصرف خود را كاهش دهند تا اين روزهاي گرم كه 
با اوج مصرف برق همراه است را پشت سر بگذاريم.  
وي با اشاره به گرم ش��دن دماي هواي كشور در 
روزهاي آينده افزود: پيش بيني هاي هواشناسي 
نشان مي دهد دماي هوا در روزهاي آتي تابستان 
به طور متوسط حدود ۱/۵ درجه افزايش خواهد 
يافت پس بايد خود را براي اين شرايط آماده كنيم.  
كردي خاطر نشان كرد: با توجه به گرم شدن هواي 
كشور در چند روز گذشته پيك مصرف برق به طرز 
بي سابقه اي باا رفت و به حدود ۵۵ هزار مگاوات 
رسيد؛ بنابراين ثبت اين ركورد براي صنعت برق 
كشور در طول تاريخ اين صنعت بي سابقه بوده و 

تداوم آن در روزهاي آتي مي تواند براي اين صنعت 
مشكل زا باشد. 

مديرعامل توانير ادامه داد: متأسفانه با وقوع اين 
پيك برق، بدترين سناريوي پيش بيني شده براي 
وزارت نيرو به وقوع پيوس��ته و انتظار مي رود در 

صورت گرم تر شدن هوا اين روند نيز تداوم يابد. 
وي تصريح كرد: ش��رايط كنوني براي صنعت، يك 
شرايط ريسك پذير است و اميدواريم مردم عزيز با 
همكاري خود با اين صنعت مانع از افزايش بيشتر 
پيك و ايجاد محدوديت هاي اجباري از سوي وزارت 
نيرو براي خاموشي شوند.  وي ادامه داد: تداوم اين 
وضعيت باعث خواهد ش��د تا در اي��ن ايام مناطق 
گرمسيري كشور با مشكات عديده اي مواجه شوند 
و از مردم مي خواهيم براي رفاه حال هموطنان اين 
مناطق، ميزان مصرف برق خود را به ويژه در ساعات 
اوج ۱2 ت��ا ۱۶ بعد از ظهر و 2۱ تا 2۳ ش��ب پايين 
بياورند.  وي با اشاره به اينكه عمده مصرف برق در 
روزهاي اخير مربوط به بخش ه��اي غيرمولد بوده 
است، گفت: با تعداد زيادي از صنايع سنگين جهت 
كاهش فعاليت خود در زمان پرباري هماهنگ شده، 
اما چيزي كه مشاهده مي شود اين است كه عمده 

مصرف مربوط به بخش خانگي و عمومي است. 

ركورد رشد مصرف برق و بدترين سناريو براي وزارت نيرو
مردم ميزان مصرف خود را در ساعات پيك كاهش دهند
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رئيس سازمان مالياتي عنوان كرد 
درآمد 99۰ ميلياردتومان از 77۰ مؤدی

رئي�س كل س�ازمان ام�ور ماليات�ي كش�ور گف�ت: ب�ا بررس�ي 
تراكنش ه�اي مش�كوك در س�امانه هاي مب�ارزه با پولش�ويي، 
س�ال گذش�ته از 77 م�ؤدي، 99۰ ميلي�ارد توم�ان مالي�ات 
درياف�ت ك�رده و3۰۰ه�زار م�ؤدي جدي�د شناس�ايي ش�دند. 
س��يدكامل تقوي نژاد با بيان اينك��ه يكي از كارهايي كه در س��ازمان 
امور مالياتي انجام مي شود، اس��تفاده از اطاعات سامانه هاي مبارزه با 
پولشويي است، افزود: با بررسي تراكنش هاي مشكوك در اين سامانه ها، 
سال گذشته از ۷۷ مؤدي ۹۹0 ميليارد تومان ماليات دريافت كرديم 
و ۳00 هزار مؤدي جديد شناس��ايي ش��دند. همچنين ۳ هزار و ۳00 
ميليارد تومان برگ تشخيص براي افرادي كه تا اان ماليات پرداخت 

نكردند صادر كرديم.  
وي با بيان اينكه كساني كه از كارت بازرگاني ديگران استفاده كردند، 
مالياتي پرداخت نكردند، خاطرنشان كرد: با استفاده از همين سامانه ها 
و كمك نهادهاي امنيتي نس��بت به شناس��ايي بخش عمده از فعاان 

اصلي اقدام كرديم. 
 رئيس كل امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه در سال هاي ۹۱ تا ۹۴ ، 
۳ هزار و ۵00 نفر از مبادي ورودي كشور براي واردات اقدام مي كردند 
و مالياتي هم پرداخت نمي كردند، گفت: اين افراد را شناسايي كرديم و 
تاكنون پرونده هزار و ۷00 نفر از آنها را رسيدگي و هزار و ۵00 ميليارد 
تومان ماليات هم برگه تشخيص صادر كرديم و اميدواريم ماليات دولت 

را از آنها دريافت كنيم. 



آب پاكي وزير روي دست معترضان تكواندو
هميشه هم نمي شود قهرمان شد!

ايس�تادن بر س�كوي س�وم مس�ابقات جهاني، صداي اعتراض 
خان�واده تكوان�دو را به فري�اد تبديل ك�رد؛ اعتراضي ك�ه البته 
بعيد اس�ت راه ب�ه جايي بب�رد وقتي وزي�ر ورزش در واكنش�ي 
عجي�ب براب�ر آن مي گوي�د هميش�ه نمي ت�وان قهرمان ش�د!

پس از ناكامي در ريو و پنهان شدن مسئوان پشت برنز كيميا، ناكامي هاي 
تكواندو در جام جهاني باكو و مسابقات جهاني كره جنوبي نيز تكرار شد تا 
ثابت شود مشكل نه از كادر فني كه از جايي ديگر است كه با رفتن مقانلو و 
آمدن بي باك هم به قوت خود باقي است. مدافع عنوان قهرماني كه در سال 
2015 بر سكوي نخست ايستاده بود، اين بار سوم شد تا داد خانواده تكواندو 

با انتشار بيانيه اي خطاب به وزير ورزش در آيد. 
   به داد تكواندو برسيد

منتقدان فدراس��يون اين بار نه پوادگر كه س��لطاني فر را خطاب قرار داده و 
از او خواستار حل مشكات اين رش��ته مدال آور ش��دند: »تكواندو، يكي از 
مدال آورترين ورزش ها اين روزها دچار حواشي و اختافاتي شده و حال و روز 
خوبي ندارد. حرف از مسابقات جهاني نيست، مشكل به سال ها قبل بازمي گردد. 
زماني كه رياست فدراسيون به تدريج منتقدان را از خود راند و هر دلسوزي را 
كه گله اي كوچک از شيوه مديريت داشت از جامعه تكواندو طرد كرد. روزهايي 
است كه مديريت اشتباه،  جامعه تكواندو را از درون دچار اختاف كرد اما كسب 
مدال هاي رنگارنگ رقابت هاي جهاني تكواندو باعث مي شد فدراسيون منتقدان 
را به سياه نمايي متهم كند. نگرشي كه حكومتي مستبد تشكيل داد تا بسياري 
از ستارگان و مربيان مجبور به ترك كشور شده و زير پرچم كشوري ديگر مدال 
المپيک و جهاني بگيرند و از سوي فدراسيون متهم به وطن فروشي شوند! گويا 
بايد تا آخر عمر مي ماندند و براي حضور در يک مسابقه يا اجازه برگزاري يک 
كاس مربيگري مجيز رئيس را مي گفتند. بسياري از پيشكسوتان به اجبار 
خانه نشين شدند. برگزاري كاس از آنها گرفته ش��د، حكم داوري برايشان 
نمي آيد، شاگردان ش��ان برخي مواقع به ناحق از اردوها خط مي خورند و به 
گونه اي با آنها برخورد مي شود كه انگار دشمني در بند هستند! حتي آنها كه در 
اين چند سال در عناوين مختلف همكاري داشتند، امروز لب به انتقاد گشوده 
و معتقدند تكواندو با اين شيوه مديريت در حال سقوط با سرعتي سرسام آور 
است كه اگر سكان هدايت آن عوض نشود، اتفاقي به مراتب بدتر رخ مي دهد. 
پس از المپيک در پي انتقادها، فدراسيون تمام ضعف هايش را پشت تک مدال 
كيميا پنهان كرد. سناريويي كه بعد از مسابقات جهاني تكرار شد، اما اين بار 
عاقه مندان تكواندو سكوت نكردند و تصميم گرفتند حرف خود را به گوش 
شما برسانند. در يک دهه گذشته بدترين نتيجه تكواندو در مسابقات جهاني 
رقم خورد، اما دريغ از يک عذرخواهي! حال از وزير ورزش تقاضا داريم پيگير 
مشكات جامعه تكواندو باشد و با اصاح اساسنامه فدراسيون، شرايطي فراهم 
آورد كه هر شخصي بيش از دو دوره نتواند در رأس امور قرار گيرد و به اين صورت 
از بروز مشكاتي كه امروز دامن تكواندو را گرفته، جلوگيري به عمل  آيد. ضمن 
اينكه از وزير مي خواهيم در جلسه اي، به حرف هاي رياست فدراسيون گوش 
دهد تا متوجه شود كه ما نه دنبال سهم خواهي هستيم و نه دنبال پست و مقام. 
شما كافي است نگاهي به اسامي مخالفان امروز رياست فدراسيون بيندازيد تا 
متوجه شويد چقدر از سرمايه هايي كه براي موفقيت شان زحمت كشيده شده و 
با هزينه بيت المال تبديل به چهره هاي ماندگار ورزش شده اند، امروز خانه نشين 

شده و جز منتقدان سياست فدراسيون هستند. 
   سومي هم بد نيست

البته منتقدان پوادگر در حالي براي حل مشكات تكواندو به وزير ورزش 
متوسل شده اند كه سلطاني فر در صحبت هايش مي گويد هميشه هم نمي توان 
قهرمان شد و اين بدان معناست كه جامعه تكواندو نبايد خيلي به تغيير در رأس 
مديريت تكواندو اميدوار باشد، چراكه به نظر نمي رسد وزير ورزش نگراني هاي 
چنداني بابت نتايج رقم خورده اخير داشته باشد: »انتظارات از تكواندو بااست 
چون قهرمان جهان بوده. اين انتظارات نبايد هميشه باشد براي مثال تيمي 
مانند برزيل كه پرافتخارترين تيم جهان در تمام ادوار است در جام جهاني 
2014 و در ميزباني خود، 7 بر 2 در خاك كشورش به آلمان باخت و چهارم شد. 
بنابراين يک كشور نمي تواند همواره در يک رشته قهرمان باشد. اينكه ما فكر 
كنيم تكواندو ما هر سال قهرمان دنيا شود و كشورهاي ديگر مي نشينند نگاه 
مي كنند، اشتباه است. البته ما يكسري اختافاتي در تكواندو داريم كه گفتيم 
يک مجموعه اي بررسي دقيق تري داشته باشند كه اگرچه امسال مدال طا 
نياورديم سوم جهان شديم. اين كشور همسايه ما هم كه از دوستان ما سود 
مي برد بعد از ما قرار گرفت. افتخاري كه در اين دوره براي ما رقم خورد، مدال 
نقره كيميا عليزاده بود كه همانند المپيک افتخارآفريني كرد و اين بار اولين 
نقره بانوان در جهان را به دست آورد. در حالي كه اگر مصدوم نبود مي توانست 

مدال طا هم بگيرد و اين موفقيت بزرگي براي تكواندوي ما بود.«

بعضي فوتباليست ها جنبه بزرگي ندارند
همه مش��كات به مديري��ت بازمي گردد. 
مديريت ضعيفي كه به بازيكن اجازه مي دهد 
ساز خودش را بزند. سال قبل هم همين اتفاق 
افتاد. اگر فوتبال ما حرفه اي شد پس بازيكنان 
هم بايد حرفه اي باشند. چه دليلي دارد وقتي 
امسال با يک بازيكن قرارداد ميلياردي بسته 
مي شود سال بعد مبلغ قرارداد به دليل آقاي 
گل شدن يا نظير آن رشد غير منطقي داشته 
باشد؟ پرسپوليس بازيكنان بزرگي داشته 
كه طارمي انگشت كوچک آنها هم نمي شود، اما اين باشگاه هرگز متكي به 
يک بازيكن نبوده است. نبايد اجازه داد بازيكن برود دورهايش را بزند،  بعد 
وقتي راه به جايي نبرد دقيقه 95 بازگردد و بگويد من آقاي گل يا بهترين 
بازيكن شدم. ليگ و فوتبال يونان ضعيف نيست و بازيكنان خوبي دارد، اما 
وقتي بازيكني تصميم به رفتن گرفت، برود و نبايد اينطور باشد كه وقتي ديد 
راه رفتن ندارد، تصميم به بازگشت بگيرد و طوري شود كه گفته شود  براي 
افزايش مبلغ قراردادش بازارگرمي كرده است. چنين حركات زشتي درست 
نيست. مشكل از مديريت است، چراكه مي خواهيم به هر قيمتي قهرماني 
بياوريم و خودمان را مطرح كنيم. زماني بود كه پرسپوليس 13بازيكن ملي 
داشت كه 11 نفر درون زمين بودند و دو، س��ه نفر روي نيمكت. اگر اان 
بازيكن با يک ميليارد يک خانه كلنگي 200 متري مي خرد ما همان زمان 
مي توانستيم با 4، 5 ميليون پولي كه مي گرفتيم  همان خانه را بخريم. ارزش 
پول همان است، اما از لحاظ عددي بيشتر شده. زمان ما هم پول بود اما ما 
به عشق پيراهن و به احترام هواداران كارمان را مي كرديم و هميشه هم در 
تيم ملي بوديم. بازيكني كه قصد رفتن دارد، برود. در فوتبال ايران همه در 
يک سطح هستند. بيت سعيد كه به استقال آمده 50 درجه فوتبال او فرق 
خواهد كرد، چراكه 100 هزار هوادار او را حمايت مي كنند و كامًا مطرح 
مي شود. طارمي و امثال رامين رضائيان دو سال پيش كجا بودند؟ طارمي 
سه سال پيش هم همين كيفيت را داشت، اما به واسطه پرسپوليس مطرح 
شد. اگر در دو سال قبل هم در تيم سابقش بود كسي او را نمي شناخت. اما 

متأسفانه آنها جنبه اين مسئله را ندارند. 

اين كنايه است يا تعريف؟!
پپ گوارديوا، س��رمربي س��ابق بارسا 
به رغم س��ال ها جدايي از اين تيم هنوز 
نسبت به فوق ستاره آرژانتيني كاتاان ها 
اظهارنظرهاي جالبي دارد. او مي گويد: 
»مس��ي از همه بهتر است. فكر مي كنم 
كه خدا از آس��مان گفت »تيک« و او را 
به زمين فرستاد. او كسي اس��ت كه هر روز هم كه بازي مي كند 
مي تواند سه گل بزند. او براي فوتبال بازي كردن و گرفتن بهترين 
تصميمات غريزه اي دارد كه فكر مي كنم منچس��تريونايتدي ها 
با قبول دو شكس��ت در فينال ليگ قهرمانان اروپا مقابل او بهتر 
از هر كس��ي آن را درك مي كنند.« اظهارنظر گوارديوا البته در 
روزهايي كه مسي چندان در اوج نيست بيشتر به كنايه زدن به 

رقيب همشهري مي ماند تا تعريف از مسي.

فوتبال ايران مدير ندارد!
صعود چشمگير در رده بندي فيفا خبر خوشي براي فوتبال ايران بود، اما 
شعله ور شدن اختافات گذشته كام همه را تلخ كرد. پس از انتشار صعود 
هفت پله اي تيم ملي در رنكينگ جهاني و رسيدن به رده بيست و سوم 
جهان سرمربي پرتغالي يک بار ديگر دبير فدراسيون را به باد انتقادهايي تند 
گرفت؛ انتقادهايي كه در اين برهه از زمان براي مردم و اهالي فوتبال بسيار 
عجيب بود. به ويژه آنكه دبير فدراسيون فوتبال نيز كم نياورد و با الفاظي 

توهين آميز پاسخ كارلوس كرش را داد! 
همه اين اتفاق��ات در كمتر از 24 س��اعت رخ داد؛ كرش عليه اس��دي و 
اسدي عليه كرش. آقاي سرمربي در سال هايي كه در ايران بوده بارها در 
تصميم گيري هاي فدراسيون دخالت داش��ته و چه علي كفاشيان و چه 
مهدي تاج از انتقادهاي او حساب مي برند. خوشبختانه تيم ملي زودتر از 
آنچه انتظار مي رفت بدون گل خورده و با اقتدار كامل راهش را براي حضور 
در جام جهاني روسيه هموار كرد و همين مسئله نيز در ارتقاي جايگاه تيم 
كشورمان در رده بندي بين المللي تأثيرگذار بود. با اين حال بگومگوهاي 
دنباله دار خبر رس��يدن به اين جايگاه را به ش��دت تحت تأثير قرار داد تا 
جايي كه جدال هاي لفظي كرش و اسدي نقل محافل ورزشي شده و عمًا 
صعود چشمگير فوتبال ملي ايران به دست فراموشي سپرده شد. كرش 
دبير فدراسيون را جادوگر خطاب كرده و او را از جمله افرادي خوانده كه از 
موفقيت تيم ملي خوشحال نيستند. لحن سرمربي پرتغالي مثل هميشه 
طلبكارانه و تحقيرآميز بود و پيش از اين هم شاهد درگيري هاي لفظي او با 
اسدي بوديم. با اين حال نبايد از حاضرجوابي دبير فدراسيون هم به سادگي 
گذشت، چراكه او هم ثابت كرد در صورت لزوم توانايي به كار بردن الفاظ 
توهين آميزي چون بزرگ شدن در جنگل را دارد. اگرچه در اين سال ها به 
بيانيه هاي تند سرمربي عليه مخالفانش و واكنش هاي تند و تيزتر مخالفان 
سرمربي عادت كرده ايم، اما حاشيه اخير درست در زماني رخ داد كه بايد 
از نزديک شدن به بهترين تيم هاي جهان لذت مي برديم. در حالي كه اين 
توهين ها حيثيت فوتبال و حتي ورزش ايران را به ش��دت زير سؤال برده 
است. تا حرف از مديريت ناكارآمد فدراسيون فوتبال زده مي شود، آقايان 
عليه رسانه ها موضع مي گيرند و براي تبرئه كردن خود هزار و يک عذر و 
بهانه مي آورند. تا زماني كه كفاشيان همه كاره ساختمان خيابان سئول 
بود نتوانست چاره اي براي جدال هاي لفظي كرش و منتقدانش پيدا كند. 
هرچند كه خودش اخيراً اعتراف كرده كه انتقادها را اصاً نمي شنيده اما با 
رئيس شدن مهدي تاج نيز هيچ تغييري در مديريت چالش هاي تيم ملي 
صورت نگرفت، چالش هايي كه هميشه يک سر آنها كرش بود و در برخي 
موارد نيز شروع كننده ماجرا كسي جز آقاي سرمربي نبوده است. اينگونه كه 

پيش مي رود قرار نيست فكري به حال بيانيه هاي كرش شود. 
آقايان مسئول در فدراسيون فوتبال گويا برايشان مهم نيست كه اين حواشي 
آينده و اعتبار فوتبال كشور را تحت تأثير قرار دهد و رسانه هاي خارجي به 
جاي آنكه از پيشرفت ايران بگويند درگيري هاي داخلي مان را به سخره 
بگيرند و باز هم پاي سياست را وسط بكشند. در حالي كه همه ما مي دانيم 
كه فقدان مديريت كارآمد، حرفه اي و قاطع مسبب همه اين چالش هاست. 
سوءمديريت فدراس��يون از همان زماني كه قرارداد كرش به امضا رسيد 
شروع شد و تا به امروز ادامه داشته است. اگر مفاد قرارداد سرمربي به درستي 
اجرا مي شد، دستمزدهاي تعيين شده به موقع پرداخت مي شد، امكانات 
حرفه اي كه كرش يا هر سرمربي حرفه اي دنيا به آنها نياز داشتند فراهم شده 
بود و... كارلوس هرگز به خودش اجازه دخالت در امور مديريتي را نمي داد 
يا ااقل جرئت به حاشيه كشيدن فوتبال ملي را پيدا نمي كرد، اما متأسفانه 
خواسته هاي به حق و مورد توافق طرفين به مرحله اجرا نرسيدند تا شرايط 
به گونه اي پيش رود كه مرد پرتغالي خودش را همه كاره فوتبال ايران بداند. 
كرش هر زمان كه احساس خطر كند و خواسته هايش اجرا نشود زمين و 
زمان را به هم مي دوزد تا به هدفش كه موفقيت تيم ملي فوتبال كشورمان 
است برسد. در اين ميان مخالفان او از جمله عليرضا اسدي و چند نفر ديگر 
آماج بيانيه ها و متلک هاي او بوده اند. البته در بررسي همه ابعاد جدال هاي 
لفظي اخير بايد معلوم شود كه نقش دبير فدراسيون در عصبانيت كرش و 
انتقادهاي مطرح شده از سوي او چه بوده است. انتظار زيادي نيست كه از تاج 
بخواهيم هرچه زودتر قبل از اينكه بيش از اين درگير اختافات داخلي شويم 
عاجي بينديشد قبل از اينكه كار از كار بگذرد و موفقيت هاي چشمگير تيم 

ملي به خاطر همين اختافات به باد فنا برود. 

آتش بس نقض شد، 
سعيد احمديان

   فوتبال
آن هم خيل�ي زود، 
تنها يك ماه پس از 
شيريني صعود به جام جهاني، بار ديگر دشمنان 
قديمي روبه رو هم قرار گرفته اند، اعام رنكينگ 
جديد فيفا و قرار گرفتن ايران در رده بيست و سوم 
و صعود هفت پله اي در بين تيم هاي دنيا بهانه اي 
شده تا آتش اختافات سرمربي پرتغالي و دبيركل 
فدراسيون دوباره شعله ور شود و كرش و اسدي 
براي يكديگر كم نگذارند تا جايي كه س�رمربي 
پرتغالي، اسدي را »جادوگر و بي استفاده« خوانده 
و آن سو هم دبيركل فدراس�يون كم نگذاشته و 
گفته است: »آقاي  كرش! حتماً در باغ وحش بزرگ 
شديد كه از ادبيات عقرب و مار استفاده مي كنيد!«

»ايران در رده بيس��ت و س��وم فوتبال جهان قرار 
گرفت.« خبري كه پنج شنبه فيفا رسماً آن را اعام 
كرد، خبري كه تصور نمي شد آغازگر دعوايي ديگر 
و تازه ش��دن دشمني هاي قديمي باش��د، دعوا و 
اختاف س��رمربي تيم ملي و دبيركل فدراسيون 

فوتبال، اختافي كه از سه سال پيش و از همان روز 
اول ورود اسدي به فدراسيون كليد خورد، از همان 
جلسه اولي كه كرش و اسدي روبه روي هم نشستند 
و در يک جلسه پرتنش پنج ساعته، از خجالت هم 
درآمدند. سال گذشته بود كه حسن روشن با ذكر 
خاطره اي ب��ه نقل از اس��دي، از ماقات جنجالي 
دبيركل فدراسيون با كارلوس كرش رمزگشايي 
كرد، جلسه اي كه كرش عصباني فدراسيون فوتبال 
را ترك ك��رد و گفت از ايران مي رود: »اس��دي در 
جلسه از كرش يک گزارش خواس��ت كه در اين 
مدت براي تيم ملي چه كاري انجام داده اس��ت. 
كرش به ش��دت عصباني ش��د. در پايانش وقتي 
كرش مي خواس��ته اتاق را ترك كند، اسدي به او 
مي گويد شما عصبي شديد؟ در اين جلسه دو بار 
به دستشويي رفتيد و سه ليوان آب خورديد!« در 
پايان همين جلسه بود كه كرش گفت اسدي برايش 
شمشير را از رو بسته و مي خواهد او را بزند! كرش در 
جريان دعواهاي سال هاي اخيرش با اسدي يكبار 
هم گفته بود: »آقاي اسدي كه تفاوت بين زمين 

فوتبال و زمين س��يب زميني را نمي داند چگونه 
مي تواند راجع به استانداردهاي ازم و امكانات در 

فوتبال بين المللي صحبت كند.«
   كرش: اسدي جادوگر است

در حالي كه تصور مي ش��د با صعود ايران به جام 
جهاني، اسدي و كرش شمشيرها را غاف كنند، 
اما تنها يک ماه بعد از صعود به جام جهاني و پس 
از اعام صعود هفت پله اي ايران در رنكينگ فيفا 
و قرار گرفتن در رده بيس��ت و سوم جهان بود كه 
كارلوس كرش در بيانيه اي كه روي شبكه اجتماعي 
فيسبوك آن را منتشر كرد و در تازه ترين حماتش، 
اسدي را جادوگر ناميد. در بخش��ي از بيانيه تند 
سرمربي پرتغالي آمده است: »همانطور كه بسياري 
در ايران مي دانند اين دستاورد مخالف با روياهاي 
افرادي بود كه تاش مي كردند موفقيت هاي تيم 
ملي ايران را كمرنگ كنند؛ افرادي مثل اس��دي، 
دبيركل فدراسيون فوتبال. يک جادوگر معروف و 
رقيب دائمي رؤياها و اهداف تيم ملي. اين جادوگر 
يک مسئول بي استفاده اس��ت كه هيچ، او يكي از 

آنهايي است كه جايگاهش را با جادوگري به دست 
آورد؛ با ارتباط با وزير سابق ورزش.«

در بخش��ي ديگر هم نوش��ته اس��ت: »اين جادوگر 
كه آدم هاي خودش را دارد )بعض��ي از آنها خارج از 
فدراسيون هستند( در فوتبال ايران بسيار معروف است 
و چهره ظاهري نقشه اي بود كه آقاي كفاشيان را مجبور 
كرد تا به آقاي نبي كه مردي فوق العاده و حرفه اي بود، 
خيانت كند. كاري براي توس��عه فدراسيون فوتبال 
انجام نداده و هدف او اخراج مربي تيم ملي و زير سؤال 
بردن كارهاي او بوده است.«  او در بخش هاي پاياني 
بيانيه اش هم از تاج خواسته تا به قولش براي اخراج 
اسدي عمل كند: »با همه احترام، آيا زمان آن نيست 
كه رئيس فدراسيون ما تاج، به قولش عمل كند، قولي 
كه يک سال و نيم پيش داد و هماهنگي و آرامش را به 
فدراسيون فوتبال ايران برگرداند و همه آنهايي را كه  
به طور سيستماتيک منافع تيم ملي ايران را به خطر 

مي اندازند، اخراج كند؟«
   اسدي: كرش كجا  بزرگ شده؟!

همانطور كه پيش بيني مي شد، بيانيه تند كرش 
با واكنش شديداللحن دبيركل فدراسيون فوتبال 
روبه رو شد و به قول اس��دي حاا كه تيم ملي به 
جام جهاني صعود كرده، جايي براي سكوت كردن 
نيست. اسدي ديروز در مصاحبه با خبرگزاري هاي 
مختلف، از خجالت كرش درآمد و سعي كرد كم 
نياورده باشد: »مگر مي شود يک نفر بيايد از تمام 
امكانات ما استفاده كند و همه محبت مردم شامل 
حال او ش��ود و با قدرت و ظرفيت بچه هاي ما كه 
به صورت ژنتيكي وجود دارد به جام جهاني برويم و 
اين همه هم توهين بشنويم؟ اصاً اين اجازه هست 

كه توهين به تمام اركان ساختار شود.«
اسدي با انتقاد از ادبيات كرش گفته است: »ادبياتي 
كه او به كار برده در شأن يک معلم نيست. كرش 
مدام با ادبيات عقرب و مار صحبت مي كند؛ حتماً 
در باغ وحش بزرگ شده كه از اين كلمات استفاده 
مي كند. ادبياتي كه يک نفر با آنها صحبت مي كند، 
معرف شخصيت اوس��ت و نوع برخوردي كه او با 
ملت ايران دارد شخصيت او را نشان مي دهد. اينجا 
مگر موزامبيک است كه هرچه دلت مي خواهد بار 
فوتبال و مردمش مي كني؟! در جلسه 10 ساعته اي 
كه با كرش داشتم و فايل ضبط شده پنج ساعت 
آن هم به صورت كامل در اختيارم اس��ت، او فقط 
به وزير ورزش و جوانان و البته 80 ميليون ايراني 
توهين كرده است. به او گفتم شما از لحاظ ادبيات 
صفر هستيد، چون كرش به ملت ما توهين كرد، من 

به همين خاطر جوابش را دادم.«
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

ايران- روسيه شايد در پاييز
برگزاري ديداره��اي دوس��تانه و مؤثر 
فوتبال طي س��ال هاي گذش��ته يكي از 
بزرگ ترين دغدغه ه��اي كادر فني تيم 
ملي بوده اس��ت. ح��اا و با صع��ود تيم 
ملي به رقابت هاي ج��ام جهاني 2018 
روسيه شنيده مي شود كه بازي دوستانه 
با ميزبان رقابت هاي جام جهاني در آس��تانه قطعيت قرار دارد. 
ويتالي موتكو، معاون نخست وزير روس��يه در ورزش اين كشور 
مي گويد: »بنا به درخواست س��رمربي تيم ملي درصدد هستيم 
تا بازي با تيم ملي ايران را قطعي كنيم، در صورتي كه همه چيز 
مورد تأييد دو طرف باشد اين ديدار در پاييز برگزار مي شود. ما به 
جز ايران، برزيل را هم براي برگزاري بازي دوستانه در نظر داريم 

كه اين بازي تقريباً حتمي است.«

نه دوباره به پرسپوليس، فقط بازي در اروپا 
ماندن يا رفتن طارمي اين روزها بزرگ ترين 
پرسش ذهن هواداران پرسپوليس است، 
آقاي گل مي خواهد جدا ش��ود، ولي گويا 
اين جدايي چندان آس��ان هم نيس��ت. 
طارمي مي گويد: »هدف گذاري ام حضور 
در فوتبال اروپاست واا از تيم هاي آسيايي 
پيشنهادهاي مالي خوبي دارم، پرسپوليس آنقدر بزرگ است كه با 
رفتن يک بازيكن به مشكل برنمي خورد. من سال قبل به هواداران 
قول برگش��ت و قهرماني دادم و خوش��حالم كه به آن عمل كردم. 
از حمايت هاي آنها نيز تش��كر مي كنم ولي حاا مي خواهم بروم.« 
حرف هاي طارمي در حالي مطرح مي شود كه حميدرضا گرشاسبي 
ضمن تأييد خبر جدايي او مي گويد: »اصرار زيادي براي ماندن او 

داشتيم، اما او نيز مصرانه مي خواهد جدا شود.«

ضيا عربشاهي
پيشكسوت پرسپوليس  

دربي پيش فصل سرخابي ها در هاله اي از ابهام
در ش��رايطي كه طي روزهاي اخير صحبت هاي زيادي در خصوص لغو 
ديدار تداركاتي دو تيم استقال و پرسپوليس به گوش مي رسد، مسئوان 
برگزاري هن��وز در حال رايزني در اين خصوص هس��تند. قرار اس��ت با 
هماهنگي اسپانسر دو تيم، ديدار دربي دوستانه 85، بيست و پنجم تيرماه 
در آلمان برگزار شود. با اين حال طي روزهاي اخير اخبار زيادي مبني بر 
منتفي شدن اين ديدار به گوش مي رسد اما  هنوز مسئوان برگزاري از انجام 
آن نااميد نشدند. دكتر سلطاني فر، وزير ورزش نيز برگزاري دربي دوستانه را 

در آلمان منوط به مهيا شدن شرايط ازم عنوان كرده است. 
-------------------------------------------------------------
حريفان واليبال ايران در قهرماني آسيا مشخص شدند

گروه بندي مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا 2017 مشخص شد و 
تيم ملى واليبال ايران در مرحله مقدماتى با چين تايپه، پاكستان و عراق 
همگروه است. در نوزدهمين دوره اين رقابت ها كه از 2 تا 11 مردادماه 
به ميزبانى اندونزى برگزار مي شود، تيم ملي زير 23 سال ايران با هدايت 
خوان سيچلو در اين رقابت ها شركت مي كند. تيم ملى ب واليبال ايران 

در دوره گذشته به عنوان نايب قهرماني رسيد. 
-------------------------------------------------------------

شکست بسکتباليست هاي جوان برابر اسپانيا
تيم ملي بسكتبال جوانان ايران در مرحله حذفي جام جهاني زير 19 
سال با قبول شكست 70 بر 50 برابر اسپانيا از رسيدن به جمع هشت 
تيم برتر جهان بازماند. ايران براي كس��ب رده نهم تا شانزدهم ديروز 

به مصاف مصر رفت.

دنيا حيدري

شيوا نوروزي باا گرفتن دوباره اختاف دبيركل فدراسيون و سرمربي تيم ملي يك ماه پس از صعود به جام جهاني

»اسدي–كرش«  دعوايي كه تمام نمي شود!

تمرينات پرفشار آبي ها در كشور همسايه
آبي پوشان در اردوي ارمنستان به سر مي برند و تمام تاش شان را به كار 
گرفته اند تا در اي��ن فصل قدرت خود را به رخ مدعيان بكش��ند. عليرضا 
منصوريان ش��اگردانش را به كش��ور همس��ايه برده تا به دور از هرگونه 
حاشيه اي براي فصل جديد آماده شوند. امسال با توجه به بازيكنان جديدي 
كه به جمع آبي ها اضافه شده اند، استقال به تيمي پرستاره تبديل شده؛ 
تيمي كه با قراردادهايي نجومي نفرات مدنظر را به خدمت گرفت و حاا اين 
همه ريخت و پاش انتظارات را نيز باا برده است. اگرچه بازگشت بازيكناني 
چون جباري و منتظري هواداران را خوشحال كرده، اما بايد منتظر ماند و 

ديد منصوريان چه برنامه اي براي استفاده از پتانسيل هاي تيمش دارد. 

حاا مدال مسابقات جهاني را مي خواهمرستمي به انوشيرواني: حساب حساب است و...
احسان حدادي پس از مدت ها افول و دوري از شرايط آرماني با كسب مدال طاي پرتاب 
ديسک رقابت هاي دووميداني قهرماني آسيا در هند بازگشتي شكوهمندانه به ميادين 
داشت. حدادي كه پس از درخشش فوق تصور در المپيک 2012 لندن و كسب مدال 
نقره آن به سبب مصدوميت نتوانست به نزديكي ركوردهاي قبلي خود نيز دست پيدا 
كند، عصر پنج شنبه با حدنصاب 64 متر و 45 سانتي متر به مقام قهرماني آسيا و مدال 
طا دست پيدا كرد. پرتابگر طايي ايران پس از كسب اين موفقيت با اشاره به 
اينكه مي توانسته به ركورد 66 متر هم برسد، گفت: »سطح مسابقه آنقدر 
باا نبود كه بخواهم بيشتر به خودم فشار بياورم، بنابراين به آخرين 
حدنصابم اكتفا كردم. خوشحالم كه بعد از روزهاي سختي 
كه داش��تم بازگش��ت خوبي برايم اتفاق افتاد، مي خواهم 
همينطور ادامه دهم.« حدادي ادامه داد: »بعد از المپيک 
2016، سه عمل جراحي داشتم به همين دليل حتي راه هم 
نمي توانستم بروم، كم كم تمريناتم را شروع كردم و امروز بعد 
از گذشت حدود هشت ماه به اينجا رسيدم، بعد از اين رقابت ها 
تمريناتم را براي قهرماني جهان آغاز مي كنم،  برنامه  خوبي دارم 

كه بتوانم در آن مسابقات نيز به مدال برسم.«

فريدون حسن
   منهاي فوتبال

كيانوش رستمي بدون ترديد وزنه بردار قابلي است، مرد طايي المپيک 2016 ريو البته مرد 
اول وزنه برداري ايران نيز محسوب مي شود چه در بخش فني و  چه در اتخاذ تصميمات مهم 
فدراسيون و شوراي فني آن، بدون هيچ ترديدي وزنه برداري ايران تاكنون چنين ستاره اي 
به خود نديده است. سجاد انوشيرواني، سرمربي تيم ملي به خاطر تصميمات فدراسيون در 
حمايت از خواسته هاي ورزشكارساارانه رستمي از سمت خود استعفا كرد، استعفايي كه 
كيانوش رستمي حاا بعد از خوابيدن سروصداهاي آن واكنش جالبي در خصوص آن از 
خود نشان داده است. رستمي مي گويد: »حساب، حساب است و كاكا برادر. 

آرزوي سامتي، موفقيت و تندرستي براي آقاي انوشيرواني دارم، اما هر 
كس مسئول زندگي خودش است، من ترجيح دادم در زمان استعفاي 
انوشيرواني سكوت كنم. مردم نسبت به همه اتفاقات آگاهي كامل 
دارند، بنابراين من حرفي نزدم.« قهرمان وزنه برداري المپيک 
البته خوب مي داند كه حمايت هاي چشم و گوش بسته علي 

مرادي، رئيس فدراسيون از او چقدر در شرايط كنوني تأثير 
داشته است، بنابراين مي گويد: »بايد از آقاي مرادي تشكر كنم 
كه نگاهش حفظ منافع ملي و كمک به اهتزاز در آمدن پرچم 

ايران و شادي مردم است.«

تيم واليب�ال بانك س�رمايه نماينده  كشورمان در رقابت هاي قهرماني آسيا    واليبال
براي دومين سال متوالي به مقام قهرماني قاره كهن دست پيدا كرد.

شاگردان مصطفي كارخانه در ديدار نهايي موفق شدند تويوداي ژاپن را 
در سه گيم متوالي با نتيجه 3 بر صفر شكست دهند. كارخانه، سرمربي 
بانک سرمايه پس از كسب عنوان قهرماني با اشاره به سطح بااي واليبال 
ارائه شده از سوي تيم ها در اين مسابقات ادامه داد: »تاكنون با تيم هاي 
مختلف قهرمان شده ام، اما هيچ سالي اينقدر كيفيت تيم ها باا نبوده، 
به عنوان مثال العربي واقعاً يک بمب افكن بود يا ايگور امرسون در تويودا 
كواك مي كرد. خوشبختانه بازيكنان ايران حرفه اي هستند و مي توانند 
حتي در امتيازات پايين سرنوشت بازي را عوض كنند و من از داشتن 

چنين بازيكناني خوشحال هستم.« اما در پايان رقابت هاي واليبال جام 
باشگاه هاي آسيا چهار بازيكن تيم بانک سرمايه در جمع بهترين هاي اين 
رقابت ها قرار گرفتند. شهرام محمودي به عنوان ارزشمندترين بازيكن 
شناخته ش��د. مياد عبادي پور بهترين اسپكر رقابت ها لقب گرفت. 
سيدمحمد موسوي عنوان بهترين دفاع را به خود اختصاص داد و اوكاش 
ژيگادوو نيز بهترين پاسور مسابقات شد. با قهرماني بانک سرمايه در 
هجدهمين دوره رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا تعداد قهرماني هاي 
باشگاه هاي ايران در اين مسابقات به عدد 12 رسيد كه پيكان با هفت 
قهرماني ركورددار كسب اين عنوان در آسيا محسوب مي شود. ازم به 
ذكر است نمايندگان ايران تاكنون چهار عنوان نايب قهرماني و سه مقام 

سومي اين رقابت ها را نيز از آن خود كرده اند.

كارخانه: از داشتن چنين بازيكناني خوشحالم
بانك سرمايه قهرمان باشگاه هاي آسيا شد
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 وايت س��متي اس��ت كه به وس��يله قانون به پدر و جد 
پدري داده مي ش��ود، در حالي كه قي��م را دادگاه معين 
مي كند  ولي با فردي كه او را تحت وايت خود قرار داده، 
پيوند خوني دارد و مانند پدر و جد پدري. ولي قيم ممكن است از 
افراد فاميل يا حتي غريبه باشد. به خاطر همين تفاوت هاست كه 
دادگاه نمي تواند جز در مواردي كه در قانون پيش بيني شده است، 
غريبه اي را به عنوان قيم بر ولي ترجيح دهد. اختيارات ولي وسيع تر 
از قيم است. دادستان در كار ولي مداخله نمي كند، در حالي كه بر 

كار قيم نظارت دارد.
 تأييد و درستي برخي از معاماتي كه قيم براي فرد تحت قيمومت 
خود انجام مي دهد، وابسته به تصويب دادستان است و هر زماني كه 
مصلحت ايجاد كند، يا خطايي از قيم سر بزند، دادستان مي تواند 

عزل او را از دادگاه درخواست كند.
 ولي درباره كارهايي كه ولي انجام مي دهد، چنين نظارتي وجود 
ندارد و عاطفه اي كه ولي نسبت به فرزند خود دارد، ضامن دلسوزي 
و امانتداري او است و تأييد درستي اعمال او با دادستان نمي باشد. 
بنابراين ولي مي تواند اموال منقول و غيرمنقول فردي را كه تحت 
وايت اوست، بفروشد، اسناد و اش��ياي قيمتي او را نزد ديگري به 
وديعه بگذارد و پول او را به بانك بسپارد. ولي حق دارد دعوي مربوط 
به فرد تحت وايت خود را به صلح پايان ده��د. اموال او را به رهن 
بگذارد يا معامله اي كند كه در نتيجه آن مديون فردي شود كه تحت 
وايت اوست. اين اعمال بعد از رش��د صغير نيز اثر حقوقي دارد و 
فردي كه تحت وايت بوده حق فسخ يا ابطال آن را ندارد، مگر اينكه 

ثابت كند، اعمال ولي برحسب مصلحت او انجام نشده است.

رابطه وايت و قيموميت

قی
قو

ه ح
شگا

با

بازداشت سارقان مسلح با ساك طا
سه س�ارق مس�لح كه به يك طافروشي در ش�رق پايتخت 
دس�تبرد زده بودند، با هوش�ياري رهگذران بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 10:59 روز پنج شنبه به مأموران پليس 
تهران خبر رسيد كه سه سارق مسلح به يك طافروشي در ميدان 
رهبر دستبرد زده اند. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند، 
معلوم شد كه رهگذران يكي از سارقان مسلح را با كيف طا بازداشت 
كرده اند، اما دو سارق ديگر موفق به فرار شده اند. مأموران پليس در 
اولين گام، سارقي را كه در دام مردم گرفتار شده بود، بازداشت و از 
او يك اسلحه كشف كردند. در بررسي دوربين مداربسته معلوم شد 
كه سارق در حالي كه كيف طا را زير بغل گرفته است، در حال فرار 
است كه رهگذري از ماجرا با خبر و با هوشياري موفق مي شود سارق 
را گرفتار كند. ثانيه هايي بعد رهگذران ديگر از راه رسيدند و دزد را 
كت بسته تحويل پليس مي دادند.  در شاخه ديگري از تحقيقات، 
كارآگاهان پليس در اين باره تحقيق كردند و با اطاعاتي كه سارق 
بازداشت شده در اختيارشان گذاشت، موفق شدند دو همدست وي را 

بازداشت كنند. تحقيقات بيشتر از متهمان در جريان است. 
 

تصادف مرگبار خودروي پليس با رهگذران
خودروي پليس هنگام تعقيب يك خودروي متخلف با عابران 
پي�اده تصادف ك�رد و يك نوج�وان را ب�ه كام مرگ كش�اند . 
اين حادثه شامگاه پنج شنبه در خيابان شاهد شهرستان اسفراين 
اتفاق افتاد. خودروي پژو 405 بعد از تصادف با يك موتورسيكلت 
از محل گريخت. ثانيه هايي بعد بود كه خودروي گشت پليس از راه 

رسيد و عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد. 
در حالي كه خودروي پليس در يك قدمي خودروي پژو بود، ناگهان 
خودروي پليس به علت سرعت زياد وارد پياده رو شد و با سه نوجوان 
برخورد كرد. در جريان حادثه، يكي از نوجوانان در دم جان باخت 
و دو نوجوان ديگر مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.  سرهنگ 
جاويد مهري، فرمانده انتظامي اسفراين گفت كه تحقيقات بيشتر 

در اين باره جريان دارد. 

مأمور پليس ناجي كودك خردسال شد
س�رباز وظيف�ه در شهرس�تان ش�فت وقت�ي متوج�ه ش�د 
ك�ودك خردس�ال ب�ه داخ�ل كان�ال س�قوط كرده اس�ت، 
خ�ود را ب�ه آب زد و طف�ل را از م�رگ حتم�ي نج�ات داد. 
س��رهنگ علي صداقت، فرمانده انتظامي شهرستان شفت استان 
گيان گفت: اين س��رباز كه فرشيد دامن افش��ان نام دارد و سرباز 
كانتري مركزي اين شهرستان است، هنگام نگهباني بود كه متوجه 
شد كودك پنج س��اله ای به داخل كانال آب سقوط كرد. وي ادامه 
داد: سرباز خيلي زود خود را به داخل آب رساند و موفق شد كودك 
را كه در آستانه غرق شدن بود، از مرگ نجات دهد. سرهنگ صداقت 
گفت: اين كودك حين شستن دست هايش بود كه به داخل كانال 
آب سقوط كرد. حال كودك پس از امدادهاي اوليه مساعد گزارش 

شده است. 

ايروبي چاه 4 قرباني گرفت
تاش براي نج�ات مردي ك�ه داخل چاه س�قوط ك�رده بود، 
دو امدادگ�ر و يك م�رد روس�تايي را ب�ه كام مرگ كش�اند. 
صبح ديروز به امدادگران هال احمر شهرستان خدابنده خبر رسيد 
كه مرد مقني كه قصد ايروبي داشت، به داخل چاهي در روستاي 
استرود سقوط كرده است. وقتي امدادگران در محل حاضر شدند، 
معلوم ش��د كه يكي از اهالي براي نجات وي وارد چاه و او هم دچار 
حادثه شده است. بعد از آن بود كه دو امدادگر عمليات نجات را شروع 
كردند كه آن دو هم دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند. 
علي فتحي، فرماندار شهرستان خدابنده گفت: با كمك امدادگران 

اجساد از چاه خارج شده است. 

سنگ ۲۰ تني بزرگراه نيايش را مسدود كرد
واژگوني تريلي حامل سنگ در بزرگراه نيايش سبب مسدود 

شدن اين مسير شد. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، 
اين حادثه س��اعت 5:19 
صبح ديروز در مسير شرق 
به غرب بزرگ��راه نيايش 
محدوده پل سئول اتفاق 
افتاد و آتش نش��انان از دو 
ايس��تگاه خود را به محل 
رساندند. بررسي ها نشان 
داد كه تريلر در حال حمل 
س��نگ ۲0 تني بوده كه 
راننده به دليل نامشخصي 
كنترل خودرو را از دست 
مي دهد و در اين سرعت واژگون مي شود و قطعه سنگ ۲0 تني هم 

از كاميون جدا مي شود و به كف بزرگراه سقوط مي كند. 
جال ملكي،  سخنگوي آتش نش��اني گفت: خوشبختانه به دليل 
خلوتي بزرگ��راه، حادثه ديگري رخ ن��داد. وي ادامه داد: نجاتگران 
راننده را كه درون اتاقك كاميون گرفتار شده بود، سالم بيرون آوردند 
و تحويل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه دادند. آتش نشانان 
همچنين با جرثقيل، قطعه سنگ رها ش��ده را روي تريلي منتقل 

كردند. علت حادثه در دست بررسي است. 
 

سرقت با لباس سربازي و رفتگري
دس�تگيري  از  كيانش�هر   1۵۸ كانت�ري  رئي�س 
دو س�ارق ب�ا لب�اس رفتگ�ري و س�ربازي خب�ر داد. 
سرگرد محمد حسين هاشمي گفت: مأموران كانتري در اجراي 
طرح محله محور متوجه ش��دند دو س��ارق ابتداي صبح با لباس 
سربازي يا لباس ش��برنگي رفتگران اقدام به س��رقت محتويات و 
لوازم خودروي شهروندان مي كنند. وي ادامه داد: مأموران پليس 
در جريان بررس��ي هاي خود موفق ش��دند دو متهم را بازداشت و 
لباس هاي سربازي و لباس رفتگري و مقداري وسايل سرقتي را از 

مخفيگاهشان كشف كنند. 

 بازداشت قاتل پس از 7 سال
مردي كه هفت س�ال قب�ل در جري�ان اختاف طايف�ه اي در 
شهرستان عنبرآباد مرتكب قتل شده بود، سرانجام بازداشت شد. 
سهراب سااري، دادستان شهرستان رودبار جنوب گفت: متهم هفت 
سال قبل با انگيزه انتقام گيري شخصي در جريان نزاع طايفه اي، جواني 
را با شليك گلوله اسلحه كاشنيكف به قتل رساند و متواري شد. وي 
ادامه داد: مخفيگاه وي پس از هفت سال حوالي شهرستان عنبرآباد 

شناسايي و   بازداشت شد. وي ادامه داد: تحقيقات در جريان است. 

اسيدپاشي
 در پاركينگ طبقاتي وليعصر 

وليعص�ر  طبقات�ي  پاركين�گ  در  كارگ�ر  دو  درگي�ري 
ياف�ت.  پاي�ان  آنه�ا  از  يك�ي  روي  اسيدپاش�ي  ب�ا 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز پنج شنبه 15 تيرماه، مأموران پليس 
پايتخت از حادثه اسيدپاش��ي در پاركينگ طبقات��ي وليعصر بااتر از 
خيابان فاطمي با خبر و راهي محل ش��دند. مأم��وران در محل حادثه 
دريافتند اين درگيري لحظاتي قبل بين دو كارگر در پاركينگ طبقاتي 
رخ داده است. همچنين مشخص شد اين دو كارگر ابتدا بر سر مسائل 
كاري با هم مش��اجره لفظي مي كنند كه در ادامه وقتي درگيري آنها 
باا مي گيرد، يكي از آنها كه مرد 50 ساله اي به نام سيروس است، روي 
ديگري مايع اسيدي مي پاشد.  به گفته ش��اهدان، پس از اين حادثه، 
قرباني اسيدپاش��ي براي درمان به بيمارستان منتقل مي شود و تحت 
درمان قرار مي گيرد.  تحقيق��ات پليس درباره اين حادثه به دس��تور 

بازپرس امور جنايي تهران   ادامه دارد. 

گرفتار شدن در دام پليس قابي 
پس از نجات از دست مزاحمان

پلي�س قاب�ي ك�ه مته�م اس�ت بع�د از نج�ات دختر ج�وان از 
دس�ت چن�د مزاح�م، او را رب�وده  ب�ا تهدي�د انتش�ار فيلم  هاي 
خصوص�ي، از وي اخ�اذي كرده ب�ود، جرم�ش را ان�كار ك�رد. 

به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختر جواني سراسيمه به اداره پليس 
رفت و از مأمور قابي به اتهام آزار و اذيت و پخش عكس خصوصي اش در 

فضاي مجازي شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: دو ماه قبل براي انجام كاري به خيابان 
پاس��داران رفتم. در حال عبور از خيابان خلوتي بودم كه چند پس��ر 
جوان مزاحم شدند. س��عي كردم از پس��ران مزاحم فاصله بگيرم، اما 
آنها دست بردار نبودند، به طوري كه عصباني شدم و با فرياد خواستم 
رهايم كنند كه مرد جواني با خودروي شاسي بلند نزديك شد. او پياده 
شد و خودش را پليس معرفي كرد و پسران مزاحم را فراري داد. من از 
آن مرد كه رفتار مؤدبانه اي داشت، تشكر كردم. او گفت احتمال دارد 
پسران مزاحم دوباره به سراغ من بيايند به همين دليل خواست سوار 
ماش��ين او ش��وم تا مرا در خيابان اصلي پياده كند. از آنجايي كه فكر 
كردم واقعاً مأمور پليس اس��ت، اعتماد كردم و سوار شدم. بعد از طي 
مسافتي ناگهان تغيير مس��ير داد. او با تهديد از من فيلم گرفت و بعد 
از س��رقت پول و  طاهايم، تهديد كرد اگر اعتراض كنم و موضوع را با 
كسي در ميان بگذارم، عكس هايم را در فضاي مجازي منتشر مي كند. 
او به همين روش چند بار از من پول گرف��ت. تهديد ها و اخاذي هاي 
مأمور قابي ادامه داش��ت تا اينكه درخواست تازه اي را مطرح كرد. او 
از من خواست لباس هاي شيك بپوشم و كنار خيابان بايستم و سوار 
خودروهاي گرانقيمت عبوري شوم تا بتواند در پوشش پليس وارد شود 
و از رانندگان اخاذي كند، اما مخالفت كردم و اين بار تسليم خواسته او 
نشدم تا اينكه متوجه شدم عكس هاي مرا براي بستگانم ارسال كرده 
است. او شماره تلفن بس��تگانم را از تلفن همراه من برداشته بود و از 
طريق فضاي مجازي عكس هاي مرا ارسال كرده بود. بستگانم همه از 
من توضيح مي خواستند و من هم مجبور شدم به اداره پليس بيايم و 
شكايت كنم. با طرح اين ش��كايت، مأموران پليس آگاهي خيلي زود 

مرد مأمور نما را كه مياد نام دارد، بازداشت كردند. 
مياد در بازجويي ها ج��رم خود را انكار ك��رد. وي گفت: مدتي قبل با 
شاكي دوست شدم. ما با هم ارتباط داشتيم و با رضايت به خانه من رفت 
و آمد داشت تا اينكه مبلغ ۲0 ميليون تومان به او قرض دادم. مدتي بعد 
خواستم بدهي اش را پس بدهد، اما او زير بار نرفت و من هم عكس هايش 
را براي بستگانش فرس��تادم تا مجبور ش��ود طلب مرا پرداخت كند. 
تحقيقات درباره ادعاهاي شاكي و متهم از سوي مأموران پليس ادامه 

دارد تا زواياي پنهان اين حادثه بر ما شود. 

زندان و شاق مجازات پسر دايي خطاكار
پس�ر دايي خط�اكار ك�ه با همدس�تي دو 
نفر از دوس�تانش از ش�ركت پسرعمه اش 
س�رقت كرده بوٍد، با وجود اعام گذش�ت 
شاكي، همچنان اصرار به بي گناهي دارد. 
هيئت قضات اما با استناد به اوراق پرونده، 
متهم را به حبس و ش�اق محك�وم كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، شانزدهم مهرماه سال 
95، مرد جواني به نام رضا وارد كانتري 138 
جنت آباد ش��د و از دو س��ارق مسلح شكايت 
كرد. ش��اكي خودش را صاحب ش��ركتي در 
غرب تهران معرفي كرد و گفت: ساعتي قبل 
هنگام خروج از محل كارم دو سارق مسلح كه 
نقاب به صورت داش��تند، كيفم را كه حاوي 
مدارك و اس��ناد همچنين دار و سكه بود، 

سرقت كردند. 
بعد از طرح شكايت، مأموران پليس با بررسي 
دوربين ه��اي مداربس��ته، مح��ل خودروي 
سارقان را كه پژوي ۲06 بود، شناسايي كردند. 

در گام بعدي مشخص شد كه خودرو متعلق به 
پسردايي شاكي است. 

ش��اكي در توضي��ح ب��ه مأم��وران گف��ت: 
پس��ردايي ام به نام نادر در ش��ركت مشغول 
كار بود، ام��ا چندي پيش ب��ه دليل اختاف 
حساب از شركت اخراج شد. مدتي قبل يك 
چك 360 ميليوني را به نادر دادم تا به بانك 
برود و آن  را نقد كند، ام��ا او گواهي پرداخت 
را به نام خ��ودش زده بود تا اينك��ه روزي از 
حسابدار شركت خواس��تم پرينتي از صورت 
وضعيت را تحويل دهد. با كنترل و بررسي آن 
به اختافات زيادي برخوردم و آن روز بود كه 
متوجه كار نادر شدم، به همين دليل دو نفر 
از كاركنان شركت را همراه نادر اخراج كردم. 
احتمال مي دهم او به همين دليل خواس��ته 

است تافي كند. 
به اي��ن ترتيب مأموران نادر و همدس��تانش 
را شناسايي و بازداش��ت كردند. پرونده بعد 

از كامل ش��دن بررس��ي ها به ش��عبه هشتم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده 
شد و روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي 
اصغرزاده و مستش��ار توكلي قرار گرفت. در 
جلسه رسيدگي به پرونده شاكي از متهمان 

اعام گذشت كرد.
 او صرفنظر از ش��كايتش گفت: ن��ادر به من 
خيانت كرد، اما به خاطر رابطه خويشاوندي 
از شكايتم مي گذرم. ش��اكي در ادامه گفت: 
وقتي مادرم از اين ماجرا باخبر شد با ناراحتي 
و گريه از من خواس��ت به خاطر فوت دايي ام 
– پدر متهم - از خطاي نادر بگذرم و شكايتم 

را پس بگيرم. 
در ادامه متهمان در جايگاه حاضر شدند، اما 
آنها با اعام گذش��ت از سوي شاكي بار ديگر 
جرمش��ان را انكار كردند. در پاي��ان هيئت 
قضايي، متهمان را به حبس و 74 ضربه شاق 

محكوم كرد. 

س�رايدار س�اختمان ك�ه تعمي�ركار آسانس�ور 
را به خاطر نبس�تن يك پيچ به قتل رس�انده بود، 
صحن�ه ج�رم را بازس�ازي ك�رد. او ب�ه زودي در 
دادگاه كيف�ري اس�تان تهران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، روز ۲8 اسفندماه سال قبل بود 
كه مأموران پليس از درگيري بين سرايدار ساختماني 
با تعميركار آسانسوري در ساختمان مسكوني حوالي 
غرب پايتخت با خبر ش��دند. بررس��ي ها نش��ان داد 
درگي��ري بين مرد 30 س��اله اي به نام س��امان و مرد 
36 ساله اي به نام امير كه تعميركار آسانسور است، رخ 
داده كه در جريان آن مرد سرايدار با چاقو سامان را به 
شدت زخمي كرده است . در حالي كه دو روز از حادثه 
گذشته بود، به مأموران خبر رسيد امير در بيمارستان 

جان باخته است. 
آن روز وقتي قاضي مدير روس��تا، بازپ��رس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم در محل حادثه حاضر ش��دند، دريافتند دو 
روز قبل بين تعميركار آسانسور و سرايدار ساختمان 
مسكوني به خاطر نبس��تن پيچي درگيري مرگباري 
به وقوع پيوسته اس��ت كه در اين درگيري تعميركار 
آسانس��ور با ضربه چاقويي به سفيد رانش زخمي و به 
بيمارس��تان منتقل مي ش��ود، اما دو روز بعد به دليل 
ش��دت خونريزي به كام مرگ مي رود. تيم جنايي در 

نخستين گام سرايدار ساختمان را بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي ها با اظهار پش��يماني مدعي ش��د 
كه قصد قتل نداشته اس��ت. وي گفت: چند روز قبل 
آسانس��ور ساختمان با مش��كل روبه رو ش��د و نياز به 

تعمير داشت. آنطور كه همسايه ها مي گفتند تعميركار 
آسانسور را درست نصب نكرده بود. 

به همين دليل روز حادثه مقتول براي تعمير آسانسور 
به ساختمان آمد. ابتدا با هم مشكلي نداشتيم و حتي 
به او ناهار و چاي��ي دادم. او حتي چندبار مقابل اتاقك 
سرايداري آمد و از من چاقو و وسايل ديگر براي انجام 

كارش خواست. 
هرچه مي خواست در اختيارش قرار مي دادم تا هرچه 
زودتر مشكل آسانس��ور بر طرف شود تا اينكه متوجه 
شدم كارش تمام شد. وقتي به نزديك آسانسور رفتم، 
ديدم پيچ پنلي داخل آسانسور باز است. به او گفتم پيچ 
آسانسور باز است و خواستم آن را ببندد كه او ناراحت 
شد و گفت در كار او دخالت نكنم. از آنجايي كه امكان 
داشت باز بودن پنل باعث خطر برق گرفتگي ساكنان 
ساختمان باش��د، دوباره درخواستم را تكرار كردم كه 
مشاجره لفظي ما آغاز شد. من به شدت عصباني شدم 
و با چوب او را زدم و او هم شيش��ه اتاقك نگهباني ما را 
شكست به طوري كه همسر و بچه ام به شدت ترسيدند. 
پس از اين به دنبالش رفتم و در نزديكي در هلش دادم 
كه ناگهان چاقويي كه در دست خودش بود به پايش 
برخورد كرد و زخمي شد. من قصد قتل نداشتم و اين 
حادثه كامًا به صورت اتفاقي بود و اان هم به ش��دت 

پشيمان هستم. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي صحنه حادثه را بازسازي 
كرد. متهم ب��ه زودي پس از صدور كيفرخواس��ت در 
دادگاه كيفري يك استان تهران به جرم قتل تعميركار 

آسانسور محاكمه مي شود. 

قاتل تعميركار آسانسور
 صحنه جرم را بازسازي كرد

سرقت   محموله هاي  بار  
در خواب سنگين   راننده ها

راننده ه�اي كامي�ون وقت�ي خس�ته از رانندگ�ي ش�بانه 
ب�ه خ�واب مي رفتن�د، اعض�اي بان�د س�رقت دس�ت ب�ه 
كار مي ش�دند و محموله ه�اي ب�ار را س�رقت مي كردن�د. 
ب�ه  متهم�ان ك�ه هف�ت مج�رم س�ابقه دار هس�تند، 
كرده ان�د.  اعت�راف  بس�ياري  س�ريالي  س�رقت هاي 
 به گ��زارش خبرن��گار ما، يازدهم ارديبهش��ت ماه، م��ردي وارد 
كانتري 154 چيتگر ش��د و خبر داد كه محموله بار كاميونش 
سرقت شده اس��ت. او در ش��رح ماجرا گفت: من راننده كاميون 
هس��تم و محموله پيچ و مهره را براي يك ش��ركت در كيلومتر 
15 كرج بارگيري كرده بودم. ساعت ۲/5 صبح بود كه با كاميون 
حامل بار مقابل ش��ركت توقف كردم. از آنجا كه ش��ركت ساعت 
اداري باز مي شد، داخل كابين ماشين خوابيدم و منتظر رسيدن 
صبح شدم. س��اعت 6 صبح وقتي از خواب بيدار شدم، ديدم كه 
روكش بار پاره شده اس��ت و بدون اينكه متوجه ش��وم، محموله 

سرقت شده است. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت، وقتي پرونده براي بررسي بيشتر به 
پايگاه پنجم پليس آگاهي فرستاده شد، معلوم شد كه شكايت هاي 
مشابهي به پليس گزارش شده است. براساس شكايت هاي مطرح 
شده، سارقان به همين شيوه در جاده مخصوص كرج، جاده قديم 
و جاده اسامشهر، محموله هاي پارچه، روغن، تجهيزات رايانه، 

لوازم يدكي خودرو و لوازم ديگر را سرقت كرده بودند. 

كارآگاهان با بررسي دوربين هاي مداربسته، خودروهاي سارقان 
را كه پژو 405، سمند و وانت پيكان سفيد بود، شناسايي كردند. 
بررسي اين تصاوير نشان داد كه بيشتر سرقت ها در ساعت هاي 3 

تا 5 صبح رقم خورده است. 
بعد از به دست آمدن اين اطاعات بود كه مأموران گشت پليس 
محدوده هاي سرقت را تحت نظر گرفتند تا اينكه ساعت 4 صبح 
۲4 ارديبهش��ت ماه، مأم��وران كانتري 154 چيتگ��ر در حال 
گش��ت زني در جاده مخصوص بودند و متوجه چند مرد ش��دند 
كه بااي يك كاميون پارك ش��ده مقابل پاركينگ يك شركت 
خودروسازي رفته اند و با احتياط در حال انتقال محموله به داخل 
يك وانت سفيد رنگ هس��تند. مأموران احتمال دادند اين افراد 
همان سارقان تحت تعقيب باشند، بنابراين براي دستگيري آنها 
وارد عمل شدند. س��ارقان كه متوجه حضور ماشين پليس شده 
بودند، س��وار وانت پيكان و به س��رعت از محل دور شدند. با فرار 
سارقان عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد. سارقان كه پليس را 
در يك قدمي خود مي ديدند، شروع به پرتاب كردن وسايل سرقت 
شده به سمت خودروي پليس و خودروهاي عبوري كردند. آنها با 
اين ترفند توانستند در منطقه خادم آباد از دست پليس فرار كنند. 
مأموران گشت پليس ساعتي بعد وانت پيكان سارقان را در يكي 
از محله هاي خادم آباد كشف كردند. بررسي پاك خودرو نشان 
داد كه مالك آن صاحب يك نمايش��گاه ماشين در منطقه خليج 

اس��ت. او وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت كه چند ماه قبل 
وانت را به ص��ورت قولنامه اي به يك مرد 35 س��اله افغاني به نام 
عزيز. خ فروخته است. بعد از به دست آمدن نشاني مخفيگاه عزيز، 
مأموران پليس راهي آنجا شدند، اما معلوم شد كه عزيز متواري 
شده است. كارآگاهان سرانجام موفق ش��دند، آخرين مخفيگاه 
عزيز را شناسايي كند. آنها وقتي عزيز را تحت نظارت قرار دادند، 

ديگر اعضاي باند را هم شناسايي كردند. 
براساس تحقيقات پليس، سركرده باند، مجرم سابقه داري به نام 
كمال. ن - 37ساله- بود كه با همدستي برادر 40 ساله اش امير كه 

او هم از مجرمان سابقه دار بود، باند را اداره مي كرد. 
چهار عضو ديگر باند هم كه از مجرمان س��ابقه  دار بودند، عبداه 
40 ساله، هوشنگ 40 ساله، علي. ج44 ساله و پرويز. ع 4۲ ساله 
بودند. بعد از به دست آمدن اين اطاعات بود كه كارآگاهان پليس 
در جريان پنج عمليات همزمان در مناطق نصيرآباد، ش��هريار و 
خليج اعضاي باند را بازداشت كردند. از مخفيگاه متهمان بسياري 
از اموال سرقت شده مثل محموله هاي برنج، مواد شوينده، پارچه، 
روغن نباتي، مواد غذايي، پيچ و مهره و لوازم يدكي خودرو كشف 
شد. س��رهنگ كارآگاه احم�د نجفي، رئيس پايگاه پنجم پليس 
آگاهي تهران بزرگ با اش��اره به ارزش ۲ ميلي��ارد توماني اموال 
مسروقه به دست آمده گفت: بررسي ها براي شناسايي سرقت هاي 

بيشتر متهمان در جريان است. 



امريكا و فرانسه بعد    گزارش2
از رشـــته اي از 
اظهارات تهديدآميز مبني بر حمله روسيه كه 
به اميد برهم زدن توازن قوا در صحنه ميداني 
نبرد انجام شد و البته نتيجه اي هم برايشان در 
برنداشـت، حاا لحن خود را عوض كرده اند. 
امريكا دوباره از مكانيسم قديمي منطقه پرواز 
ممنوع حرف مي زند با اين تفاوت كه اين بار از 
روس ها تقاضاي كمك كرده است، فرانسوي ها 
هم دوباره تأكيد كرده اند ديگر بركناري اسد 
جزو اولويت هايشان نيست و در همين حال، 
گروه هـاي تروريسـتي مورد حمايـت قطر و 
عربستان در ريف دمشق به جان هم افتاده اند.

در پي اظهارات چهارش��نبه وزي��ر امور خارجه 
امريكا كه پيشنهاد ايجاد منطقه پرواز ممنوع به 
روسيه داده بود، روز پنج شنبه سرگئي اوروف، 
وزير خارجه روسيه روز پنج ش��نبه ضمن بيان 
اينكه كشورش اطاعاتي درباره پيشنهاد امريكا 
براي ايجاد مناطق پرواز ممنوع در سوريه ندارد، 
خواستار توضيحات بيشتر واشنگتن در اين مورد 
ش��د.  اوروف در بخش ديگري از اظهاراتش بر 
ضرورت تدوين قانون اساس��ي جديد س��وريه 
تحت نظارت س��ازمان ملل متح��د تأكيد كرد.  
تيلرسون تصريح كرده اس��ت: »اياات متحده 
آماده است امكان ايجاد مكانيسم هايي مشترك 
با روس��يه براي ضمان��ت ثبات - ش��امل ايجاد 
مناطق پرواز ممنوع، ناظ��ران ميداني آتش بس 
و هماهنگي  در رس��اندن كمك هاي انساني - را 
بررسي كند.«  از سوي ديگر »لئونيد اساتسكي« 
رئيس كميته ام��ور بين المللي دوماي روس��يه 
تصريح كرد: اگر هدف واقعي امريكا در س��وريه 
مبارزه با داعش و گروه هاي تروريستي و نه دولت 
سوريه باشد، روس��يه آماده است درباره مناطق 
پرواز ممنوع در سوريه با واش��نگتن وارد بحث 
شود.  اساتس��كي به خبرنگاران گفت: در مورد 
پيش��نهاد روز گذشته تيلرس��ون، پيشنهادات 
مش��ابه وزارت خارجه نيز س��ال گذشته مطرح 
ش��د. ما معتقديم امريكا بايد به مشاركت كامل 

و تمام عيار در عمليات ضدتروريستي در قلمرو 
سوريه بازگردد و س��پس ما با يكديگر مي توانيم 
در زمينه رويكردهاي مش��هودي براي مبارزه با 
داعش و ديگر سازمان هاي تروريستي سوريه و 
نه دولت سوريه همكاري كنيم.«  »هيتر نوئرت« 
س��خنگوي وزارت خارجه امريكا روز پنج شنبه 
گفت در سياس��ت اين كش��ور در قبال سوريه 
تغييري ايجاد نشده اس��ت.  نوئرت گفت: »ما به 
گفت وگو با روسيه در مورد وضعيت سوريه ادامه 
مي دهيم. سياست كلي ما در اين رابطه تغييري 
نكرده است. گفتيم كه حاضريم بررسي كنيم آيا 
مي توان از طريق پيوستن به ساز و كار مشترك 
با روس��يه، به ثبات روي زمين رسيد يا نه.« وي 
افزود: »اگر دو كش��ور بتوانند روي زمين ثبات 
را ايجاد كنند، اين امر مي تواند به دس��تيابي به 

راه حل سياسي كمك كند.«
   درگيري تروريست ها باهم

عناصر هيئت  تحرير الش��ام )القاعده( در جنوب 
غوطه ش��رقي با جيش ااس��ام درگير ش��دند و 
مواضع اين گروه را اش��غال كردند، عربستان قطر 
را حامي القاع��ده مي داند.  هيئت  تحرير الش��ام 

همان جبهه النصره سابق است كه شاخه القاعده 
در سوريه ش��مرده مي ش��ود، هر چند خودش با 
تغيير نام، اعام كرد از القاعده جدا شده است، در 
مقابل جيش ااسام گروهي تروريستي است كه 
تحت حمايت عربستان قرار دارد و در ريف دمشق 
فعاليت مي كند.  عربستان، قطر را حامي القاعده 
در سوريه مي داند. اكنون با تشديد اختافات اين 
دو كشور، گروه هاي تروريستي تحت حمايت آنان 
نيز به جان هم افتاده اند.  وبگاه خبري عنب گزارش 
داد، جيش ااس��ام در 30 ماه مي  ميادي مزارع 
ااشعري را پس از چند روز درگيري اشغال و اعام 
كرد كه در عمليات خود جبهه النصره را هدف قرار 
داده اس��ت.  »حمزه بيرقدار« سخنگوي رسمي 
ستاد مشترك جيش ااسام روز جمعه اعام كرد 
با حمايت از گروه هاي ارت��ش آزاد، عناصر جبهه 
النصره در مزارع ااشعري مواضع »نيروهاي ما را 
اشغال كردند.« بيرقدار اعام كرد كه اين عمليات، 
همزمان با حمات ارتش سوريه در عين ترما و جوبر 
است و »حماقت اين گروه و حاميانش در راستاي بر 
هم زدن ثبات داخلي غوطه است.«  وي از حاميان 
النصره خواس��ت كه دس��ت از حمايت نظامي و 

لجستيكي اين گروه بردارند. 
   فرانسه: بركناري اسد اولويت نيست

وزارت خارجه فرانسه اعام كرد كه بشار اسد به 
تنهايي نمي تواند بحران سوريه را حل كند و در 
عين حال تأكيد كرد پاريس قصد ندارد مسئله 
سرنگوني اس��د را در اولويت تاش هايش براي 
حل بحران سوريه قرار دهد.  به گزارش روزنامه 
مس��تقل رأي اليوم، وزارت خارجه فرانس��ه روز 
پنج ش��نبه در يك بيانيه رس��مي اعام كرد دو 
طرح اصلي براي حل بحران س��وريه در دستور 
كار دارد.  بنا بر اعام اي��ن وزارتخانه، طرح هاي 
مورد نظر پاريس بر دو اصل اس��توار است؛ اول 
اينكه فرانسه تاش نمي كند بركناري بشار اسد، 
رئيس جمهور سوريه را ش��رط اصلي مذاكرات 
قرار دهد و دوم اينكه بشار اس��د به تنهايي قادر 
به حل نظامي بحران نيست.  پيشتر نيز امانوئل 
ماكرون، رئيس جمهور فرانس��ه گفته بود هيچ 
جايگزين قانوني براي بشار اسد وجود ندارد و از 
نظر فرانسه ديگر بركناري اسد پيش شرط حل و 

فصل بحران نيست. 
  ترامپ: روسيه از ايران و سوريه حمايت نكند
رئيس جمهور امريكا ب��ار ديگر بدون اش��اره به 
حمايت مستقيم كشور و متحدانش از تروريسم 
تكفيري در منطقه ايران را به اقدامات مخرب در 
منطقه متهم كرد و از روس ها خواست كه دست از 

حمايت از تهران و دمشق بردارند.
رئيس جمهور امريكا در كنفرانس خبري مشترك 
با همتاي لهستاني خود در »ورشو« در بخش هايي 
از سخنانش دوباره بر رويه ايران ستيزانه دولتش 
تأكيد كرد و با تكرار ادعاي اتخاذ راه حل سياسي 
براي بحران س��وريه در تبيي��ن ويژگي هاي اين 
راه حل گفت: راه حلي كه جلوي پيشرفت برنامه هاي 
مخرب ايران را بگيرد و مانع بازگشت سازمان هاي 
تروريستي ش��ود. وي همچنين خطاب به مسكو 
گفت: ما از روسيه مي خواهيم اقدامات ثبات زدايش 
در اوكراين و اروپ��ا را متوقف كند و مي خواهيم از 
حمايت از رژيم هاي سوريه و ايران دست بردارد و به 

جمع كشورهاي مسئول بپيوندد.

در پي رد شـروط  سيزده گانه محور   گزارش  يك
سعودي از سوي  قطر، عربستان و متحدانش در 
بيانيـه اي مشـترك تأكيـد كردنـد تدابير و 
تصميمات جديدي عليه دوحه اتخاذ خواهند 
كرد. برخي گزارش هاي غيررسمي حاكي است 
قطر پنج شروط پيشنهادي عربستان را پذيرفته 
است. امريكا نيز مدعي شده تنش قطر با اعراب 
ممكـن اسـت ماه هـا بـه طـول بينجامـد. 
پ��س از مخالف��ت قطر ب��ا فهرس��ت بلندبااي 
درخواست هاي عربس��تان و متحدان آن، محور 
سعودي س��عي دارد فش��ارها عليه اين كشور را 
افزايش دهد. وزراي خارجه عربستان سعودي، 
ام��ارات، بحرين و مص��ر كه در قاه��ره گردهم 
آمده بودند پنج ش��نبه ش��ب در بيانيه اي تأكيد 
كردند مخالفت قط��ر با مطالبات پيش��نهادي 
همسايگان نشانه ارتباط اين كشور با گروه هاي 
تروريس��تي اس��ت و كش��ورهاي تحريم كننده 
تدابير و تصميمات سياس��ي، اقتصادي و قانوني 
جديدي برضد قطر اتخاذ خواهند كرد. به گزارش 
شبكه خبري اسكاي نيوز، كشورهاي عربستان، 
امارات، بحرين و مصر در اين بيانيه تأكيد كردند 
دولت قطر تاش ه��اي ديپلماتي��ك براي حل 
اختاف ها و مناقشه منطقه را تضعيف كرده است 
و مخالفت دوحه با اجراي مطالبات و خواسته هاي 
همسايگانش تأكيدي بر ادامه تاش هاي آن براي 
تخريب و تضعيف امنيت و ثبات در منطقه است. 
اين چهار كشور عربي در عين حال مدعي شدند 
هدف اين كشورها از اتخاذ تدابير و اقدامات جديد 

دولت قطر است نه ملت آن. 
بيانيه عربي درحالي اس��ت كه اين كشورها در 
يك ماه گذشته نتوانس��ته اند اقدام مؤثري عليه 
كشور كوچك قطر انجام دهند و به رغم تعيين 
ضرب ااجل از مواضع خود عقب نشيني كرده اند.  
هرچند كشورهاي عربي اقدامات جايگزين براي 
تحت فش��ار قرار دادن قطر را اعام نكرده اند اما 
شبكه العربيه در گزارش��ي اقدامات محتمل از 
سوي محور سعودي را منتشر كرد كه احتمااً در 

روزهاي آينده عليه دوحه اعمال مي شوند.
 بر اس��اس اين گ��زارش، ش��دت بخش��يدن به 
تحريم هاي اقتصادي و درخواست از شركت هاي 
بين المللي فع��ال در خليج )ف��ارس( براي توقف 
مراودات خود با قطر و لغ��و مجوزهايي كه در اين 
زمينه صادر كرده اند، توقف كامل معامله با واحد 
پول قطر در خليج )فارس(، درخواست از بانك ها 
براي پي��روي از اين اقدام و توق��ف تعامل تجاري 
بانك ها با دوحه، از ديگر اقدام هاي احتمالي است. در 
زمينه سياسي نيز چهار كشور مي توانند پرونده قطر 
را به اتهام پشتيباني از تروريسم، به شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد احاله داده و درخواست تسليم 
قطري هاي مرتبط با حمايت مالي از تروريسم را به 

دادگاه بين المللي كيفري مطرح كنند.  
همزمان با ادامه تنش ها، مقامات سعودي تبليغات 
عليه قطر را شدت بخشيده اند. به گزارش شبكه 
المنار، عواد العواد، وزير اطاع رساني عربستان روز 
جمعه در سخناني مدعي شد: »بيش از 23 هزار 
صفحه ساختگي در توئيتر وجود دارد كه قطر در 
ايجاد آنها دس��ت دارد و اين صفحه ها به انقاب 

در عربستان دعوت مي كنند. براي ما اين مسئله 
امنيت ملي اس��ت.« وي گفت: »شبكه الجزيره 
انزجار و نفرت را گس��ترش داده و منبري براي 
تروريسم از بن ادن گرفته تا يوسف القرضاوي 
است براي همين طبيعي اس��ت كه بسته شود. 
اين ش��بكه و كاركنان آن بايد مجازات ش��وند. 
اين شبكه نبايد به اين صورت به كار خود ادامه 
دهد.«  از سوي ديگر، سفير قطر در روسيه تأكيد 
كرد كه اقدامات عربستان، امارات، بحرين و مصر 
عليه قطر كل منطقه را به سمت دودستگي هاي 

عميق تر و بي ثباتي سوق خواهد داد. 
فهد بن محمد العطيه، س��فير قطر در روس��يه 
با اش��اره به اينك��ه اقدامات عربس��تان، امارات، 
بحرين و مصر منطقه را به سمت دودستگي هاي 
عميق ت��ر و بي ثباتي س��وق مي ده��د، از دولت 
»دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا خواس��ت 
تا متحدان خ��ود در منطقه خليج ف��ارس را به 
تغيير سياست هايشان در قبال قطر توصيه كند. 
وي هشدار داد در صورت استمرار حمايت هاي 
واشنگتن از اقدامات خصمانه عليه دوحه، منافع 

امريكا نيز متضرر خواهد شد. 
   موافقت غيررسمي قطر

اگرچه قطر مخالفت خود را با شروط سيزده گانه 
س��عودي اعام ك��رده اس��ت ام��ا گزارش هاي 
غيررسمي حاكي از اين است كه دوحه موافقت 
خود را با پنج شرط س��عودي اعام كرده است. 
به گزارش اس��پوتنيك، پنج ش��رط پيشنهادي 
عبارتند از: »اخراج يوس��ف القرضاوي، بازگشت 
نيروهاي تركيه به تركيه، شفافيت انتقال پول از 

قطر به حساب شبه نظاميان، ارائه اسناد مربوط 
به سازمان هاي سرويس هاي ويژه امريكا مستقر 
در قطر، كاهش لحن تند برنامه هاي »الجزيره« 
و قطع حمات خب��ري به كش��ورهاي خليج و 
مصر.«  اين درحالي است كه دوحه در پيام خود 
پذيرش درخواست هاي س��عودي را به بندهاي 
جديد مشروط كرده بود كه برخي از جمله بستن 
پايگاه هاي خارجي در كشورهاي عربي غيرممكن 

به نظر مي رسد. 
  پيش بيني امريكا 

در شرايطي كه بسياري از كشورهاي فرامنطقه اي 
تاش مي كنند بحران اعراب را فيصله دهند اما به 
نظر مي رسد امريكا از بحران فعلي رضايت دارد. 
هيتر نوئ��رت، س��خنگوي وزارت خارجه امريكا 
پنج شنبه شب با اشاره به مناقشه قطر و اعراب از 
احتمال طواني شدن اين بحران سخن گفت. به 
گزارش رويترز، سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
گفت: »اين تنش در بن بست قرار گرفته و ممكن 
اس��ت چند هفته يا حتي چند ماه طول بكشد و 
حتي تشديد شود.« وي تأكيد كرد: »وزير خارجه 
به شدت براي وس��اطت و حل اين مسئله تاش 
مي كند و مدام با طرفين در تماس است.« به گفته 
سخنگوي وزارت خارجه امريكا ركس تيلرسون، 
وزير خارجه اين كشور دوشنبه آينده عازم كويت 
خواهد شد تا با مقام هاي اين كشور درباره بحران 
به وجود آمده مي��ان قطر و چهار كش��ور عربي 
گفت وگو كند.  هرچند امري��كا در ظاهر نگراني 
خود را از بحران عربي اعام مي دارد اما در عمل 
كاري براي فروكش ك��ردن آن انجام نمي دهد 
و حتي در اين مناقش��ه با متهم ك��ردن قطر به 
حمايت از تروريسم از محور سعودي پشتيباني 
كرد. مقامات امريكايي در زمان تشكيل ائتاف 
ضد داعش نيز اين سخنان را ابراز كرده بودند و 
مدعي ش��دند نابودي داعش ممكن است تا 30 

سال به طول بينجامد.
 امريكايي ها از درگيري ه��اي خاورميانه نگران 
نيستند بلكه مي خواهند آنها را مديريت كرده و 
منافع خود را تأمين كنند. همچنانكه در بحبوحه 
تنش قط��ر با اع��راب در پي فروش تس��ليحات 
جديد به قطر بودند.  از سوي ديگر، در بحبوحه 
تنش ديپلماتيك در روابط بين كشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس، »جيم��ز ماتيس« وزير دفاع 
امريكا، روز پنج شنبه بار ديگر بر اهميت مشاركت 

راهبردي بين امريكا و قطر تأكيد كرد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، قطر ميزبان مركز 
فرماندهي امري��كا در پايگاه هواي��ي »العديد« 
اس��ت. حمات هوايي امريكا بر ض��د داعش در 
عراق و سوريه از اين پايگاه شروع مي شود. جيمز 
ماتيس همچنين بر اهميت كاهش تنش ها بين 
قطر و همسايگانش در خليج فارس تأكيد كرد و 
اظهار داش��ت كه اين تنش ها بايد كاهش يابد تا 
شركا در منطقه بتوانند با طرح هاي بعدي براي 

تحقق اهداف مشترك متمركز شوند.
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   آل سعود شهر شيعه نشين را در 58 روز ويران كرد 
58 روز محاصره و حمله ب��ه »العواميه« در قطيف عربس��تان، تخريب هاي 
گسترده اي در اين منطقه به جا گذاشته است.  نظاميان آل سعود به محاصره 
»العواميه« در قطيف عربستان و يورش به اين منطقه براي پنجاه و هشتمين روز 
ادامه دادند. بر اساس گزارش شبكه »المنار«، تعرض هاي روزانه به شهروندان 
اين منطقه و اماك آنها ادامه دارد و نظاميان عربستاني اقدام به تيراندازي به 
سمت منازل و مغازه هاي مردم با اسلحه هاي مختلف مي كنند. مقامات عربستان 
قصد تخريب روستاي »السموره« در العواميه به بهانه ساخت يك طرح جديد 
كه به ادعاي آنها به توسعه اش كمك مي كند را دارند و محاصره العواميه از زمان 
اعام اين تصميم آغاز شده است. المسوره زادگاه شيخ باقر نمر النمر است كه 
توسط آل سعود اعدام شد. تصاوير منتشر ش��ده جديد، حجم تخريب ها در 

العواميه پس از 58 روز محاصره و حمله به اين منطقه را نشان مي دهد. 
-------------------------------------------------------------

   آغاز ساخت حصار مرزي ديورند توسط پاكستان 
باوجود پادرمياني چين و امريكا براي كاهش تنش ها بين اسام آباد و كابل، 
ارتش پاكستان بار ديگر باوجود مخالفت دولت كابل به صورت يك جانبه 
ساخت حصار مرزي در امتداد خط ديورند در شهرستان »برمل« پكتيكا را 
آغاز كرده است. صدها كارگر پاكستاني با حمايت نيروهاي ارتش پاكستان 
در شهرستان برمل اين وايت در منطقه »انگوراده« ساخت حصار مرزي 
در اين منطقه را آغاز كرده اند. گفته مي شود قبل از اين نيز نيروهاي ارتش 
پاكستان با پيشروي در داخل منطقه انگوراده در اين شهرستان اقدام به قطع 

درختان و ساخت تأسيسات نظامي كرده بودند. 
-------------------------------------------------------------

   دستگيري 255 نفر به اتهام همكاري با گروه گولن 
در ادامه دس��تگيري و تحقيقات از عوامل مرتبط با گروه گولن، با دس��تور 
دادستان هاي مقيم در شهرهاي حاتاي، اس��تانبول، قونيه، بورسا، سيرت، 
مرسين، كايسري و غازي آنتپ تركيه قرار بازداشت 300 نفر از افراد مظنون به 
همكاري با گروه گولن صادر شد. پليس ضد ترور و مبارزه با جرائم سازمان يافته 
تركيه نيز در اين شهرها 255 نفر از افراد تحت تعقيب را دستگير و روانه زندان 
كرد. وزير دادگستري تركيه يك ماه پيش تعداد افراد مرتبط با گروه فتح اه 
گولن را نزديك 150 هزار نفر اعام كرد و گفت: اين افراد به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم در كودتاي 15جواي سال گذشته تركيه نقش داشتند. 
-------------------------------------------------------------

   پاسخ موشكي پاكستان به خريد تسليحاتي هند 
در پي اقدامات اخير هند در ارتباط با خريد فراوان تسليحات نظامي از امريكا 
و رژيم صهيونيستي، پاكستان جديدترين موش��ك كوتاه برد و نقطه زن 
خود با نام »نصر« كه قابليت حمل كاهك هسته اي را نيز دارد با موفقيت 
آزمايش كرد. سخنگوي ارتش پاكستان روز جمعه اعام كرد: »ژنرال قمر 
جاويد باجوه« فرمانده ارتش اين كشور تجربه موفقيت آميز موشك نصر را 
پاسخ دندان شكني براي هند و رژيم صهيونيستي دانست. ژنرال باجوه افزود: 
هدف از ساختن ساح جديد، تهديد امنيت كشورهاي ديگر نيست، بلكه 

پاكستان معتقد است مسائل را بايد به جاي جنگ با مذاكره حل كرد. 
-------------------------------------------------------------

   تمديد حالت فوق العاده در فرانسه
قانونگذاران فرانسوي با تمديد وضعيت فوق العاده در اين كشور براي شش 
ماه ديگر موافقت كردند. وزارت كشور فرانسه اعام كرده كه به عنوان بخشي 
از تدابير اتخاذ شده، سه مسجد ديگر بسته مي شود. تحت قوانين وضعيت 
فوق العاده در فرانسه، اختيارات بيشتري به نيروهاي امنيتي اين كشور براي 
انجام عمليات شناسايي و بازداشت مظنون وابسته به گروه هاي تروريستي 
داده مي شود. وزير كشور فرانسه اعام كرد: بسيار مهم است كه مردم ما در 
ايمني و امنيت به سر ببرند. از آغاز سال جديد ما هفت حمله تروريستي را كه 

مي توانست موجب كشته شدن بسياري شود، خنثي كرده ايم. 

امريكا به دنبال همكاري روس ها، عقب نشيني فرانسه از بركناري اسد
عقب نشيني امريكا- فرانسه به لحن همكاري جويانه با روسيه

رضايت امريکا  از تداوم و تشديد بحران قطر!
سخنگوي كاخ سفيد؛ حل اين تنش ماه ها طول مي كشد، شايد تشديد هم شود!

اصرار بارزاني بر تجزيه طلبي 
مس�عود بارزاني رئي�س اقليم كردس�تان عراق ب�ار ديگر مدعي 
ش�د حاضر به عقب نش�يني از درخواس�ت اس�تقال كردستان 
نيست، اما اين خواس�ت را از طريق گفت وگو با بغداد و قدرت هاي 
منطقه اي ب�راي جلوگيري از هرگون�ه درگيري به پي�ش مي برد. 
در ش��رايطي كه نيروهاي عراقي خود را براي پيروزي نهايي در مقابل 
تروريست هاي داعش آماده مي كنند مقامات اقليم كردستان بر برگزاري 
همه پرسي استقال از عراق اصرار دارند. مسعود بارزاني كه اين روزها بر 
طبل جدايي طلبي مي كوبد روز جمعه در گفت وگو با خبرگزاري رويترز 
گفت: »جدول زماني براي اعام استقال پس از رأي گيري 25 سپتامبر 
قابل انعطاف اس��ت، اما بي انتها نيس��ت.« وي تأكيد كرد: »بايد به هر 
تصميمي كه مردم كركوك از طريق برگزاري رفراندوم درمورد سرنوشت 
اين منطقه بگيرند، احترام گذاشت.« بارزاني همچنين گفت: »مذاكرات 
با بغداد، همسايگان و قدرت هاي بين المللي بافاصله پس از رأي گيري 
براي دستيابي به يك توافق جامع به س��رعت انجام خواهد شد.« وي 
تصريح كرد: »هدف اصلي ما اجرا و دستيابي به تصميم و خواست مردم 
از طريق صلح و مذاكره است.« بارزاني دولت عراق را به حمايت از ايران 
و عدم پايبندي به توافق قانون اساسي مبني بر دادن مجوز به كردهاي 
عراق براي قدرت گرفتن بيش��تر در يك كشور فدرال پس از سرنگوني 
صدام متهم كرد و مدعي شد: »براي 14 سال ما منتظر مانديم و درمورد 
شراكت صحبت كرديم اما هميشه به ما گفته شد اكنون زمان مناسب و 
قابل قبولي نيست. اكنون سؤال ما آن است كه زمان درست، چه زماني 
است؟« بارزاني افزود: » ما مجبوريم كه تاريخ سوء رفتار با مردم مان را 
اصاح كنيم و كس��اني كه مي گويند اان زمان مناسبي براي استقال 
نيست، جواب اين س��ؤال ما را بدهند كه اگر براي ما خوب نيست، چرا 
براي شما خوب است.« از سوي ديگر، تكفيري هاي داعش كه آخرين 
نفس هاي خود را در موصل مي كشند با تشديد حمات انتحاري عليه 
نيروهاي عراقي تاش مي  كنند پيشروي نيروهاي عراقي را كند كنند. به 
نوشته پايگاه خبري عراقي »ااخباريه«، سرلشكر ستاد »مناف التميمي« 
رئيس س��رويس مبارزه با تروريس��م عراق اعام كرد كه تكفيري هاي 
داعش بر شدت حمات انتحاري عليه نيروهاي اين سرويس افزوده اند و 
نيروهاي مبارزه با تروريسم نيز با تمام توان در حال نبرد براي آزادسازي 

مناطق باقي مانده در بخش قديمي شهر موصل هستند.

  ادامه تعليق تحريم روسيه– ايران 
در سايه اختافات دو حزبي 

به رغم اقدام مجلس س�ناي امريكا در رفع موان�ع آيين نامه اي طرح 
تحريم ايران و روسيه قانونگذاران امريكايي در مجلس نمايندگان با 
رأي گيري سريع درباره آن مخالفت كرده اند تا فعاً اين قانون در سايه 
اختافات حزبي راه سختي براي تصويب نهايي در پيش داشته باشد.

با اينكه مجلس سناي امريكا هفته گذشته با تصويب يك اصاحيه براي 
ايجاد پاره اي تغييرات در طرح تحريم ايران و روسيه مسير رأي گيري 
درباره آن در مجلس نمايندگان امريكا را هموار كرد، در تازه ترين تحول، 
اما پايگاه خبري پاليتيكو روز پنج شنبه گزارش داد اكنون نمايندگان 
دموكرات در مجل��س نمايندگان امريكا با رأي گيري بر س��ر اين طرح 
مخالفت كرده و خواستار اعمال تغييرات مورد دلخواه خود در آن شده اند.  
منابع خبري پيشتر گفته بودند حل و فصل اختافات بر سر اين موضوع 
فرآيندي مطول و ممكن است در تبديل شدن سريع اين طرح به قانون 
اخال ايجاد كند. در آن زمان قانونگ��ذاران دموكرات همتايان خود در 
حزب رقيب جمهوريخواه را به تاش براي اشكال تراشي و جلوگيري از 
تصويب سريع آن متهم كردند.  نمايندگان دموكرات مي گفتند اعضاي 
حزب جمهوريخواه با توجه به بندي از طرح كه اختيارات رئيس جمهور 
امريكا براي رفع تحريم ها عليه مس��كو را مح��دود مي كند، تمايلي به 
پيشبرد سريع آن ندارند.  به نوش��ته پاليتيكو، دموكرات هاي مجلس 
نمايندگان اكنون مي گويند اصاحاتي كه سنا با آن موافقت كرده باعث 
محدود ش��دن قدرت كنگره براي جلوگيري از اقدامات ترامپ درباره 

تحريم هاي روسيه خواهد شد. 
   اتهام زني جديد »فاكس نيوز«

شبكه »فاكس نيوز« امريكا با انتشار گزارشي مدعي شد: »ايران شركت هاي 
آلماني را در تاش براي پيش��برد برنامه موش��كي خود و در اقدامي كه 
نقض احتمالي يك توافقنامه بين المللي است، هدف گرفته است.« اين 
گزارش 181 صفحه اي كه بنا به اعام فاكس نيوز، ماه گذش��ته منتشر 
شده و روز سه  شنبه توسط مقامات سرويس اطاعاتي آلمان در اختيار 
رسانه ها قرار گرفت، مدعي اس��ت:»ايران به طور فعال به دنبال توليدات 
و دستورالعمل هاي توسعه تسليحات كشتار جمعي و همچنين فناوري 
موشكي است و هدف اصلي جمهوري اسامي شركت هاي آلماني هستند.« 
اين گزارش در ادامه ادعاهاي مطرح شده گفته است در يك مورد ايران از 
يك شركت چيني براي دس��تيابي به ماشين آات توليد فلزات پيچيده 
از يك شركت مهندسي آلماني استفاده كرده است و مقامات اطاعاتي 
آلمان مانع از انجام اين معامله شده اند.  شبكه فاكس نيوز امريكا با استناد 
به يك گزارش ديگر كه دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسي آلمان منتشر 
كرده، مدعي شد اين گزارش بر اين باور است كه »توافق برجام نتوانسته 
است تاش هاي ايران براي دستيابي به فناوري موشك هاي قادر به حمل 
كاهك هسته اي را كاهش دهد يا متوقف كند. عاوه براين، شواهدي در 
خصوص تاش ها براي دستيابي به مواد حساس اشاعه فناوري موشكي 

وجود دارد كه تحت توافق برجام قرار نمي گيرد.«
 تاش جديد براي مصادره اموال ايران

برخي از اتباع امريكايي به اصطاح »قرباني تروريسم« سعي دارند با مصادره 
اموال و دارايي هاي ايران از جمله آثار هنري متعلق به جمهوري اسامي 
ايران در خارج از اين كش��ور، به اصطاح غرامت بگيرن��د.  بنا بر گزارش 
»نشنال ريويو«، دادگاهي در س��ال 2003 ميادي با صدور رأيي عليه 
ايران به نفع اين افراد، جمهوري اسامي را به پرداخت 71/5 ميليون دار 
جريمه كرد.  ايران همواره اين اتهامات را رد كرده است، از همين رو اين 
سري از اتباع امريكايي سعي دارند اموال ايران در امريكا از جمله آثار هنري 
ايراني قرض داده شده به موزه »Field« و مؤسسه شرق شناسي دانشگاه 
شيكاگو را به نفع خود مصادره كنند، به اين ترتيب شكايتي عليه جمهوري 
اسامي ايران در دادگاه عالي امريكا طرح شده است.  تا پيش از اين، چه 
در دولت اوباما و چه در دولت فعلي امريكا، دادگاه هاي تشكيل شده در اين 

خصوص رأي را به نفع ايران صادر كرد ه اند.

پيشرفت موشكي كره شمالي، سامانه موشكي امريكا را 
به نحو بي سابقه اي تحت فشار قرار داده است 

عجز واشنگتن مقابل پيونگ يانگ 
در شرايطي كه رئيس جمهور امريكا وعده داده است واكنش بسيار قاطع 
و محكمي را به تهديد موشكي كره شمالي نشان مي دهد اما يك رسانه 
امريكايي گفته است پيشرفت هاي موشكي اخير كره شمالي سامانه 
دفاع موشكي امريكا را به نحو بي سابقه اي تحت فشار قرار داده است. 
هر چند دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا در ماه هاي اخير مدعي شده 
است به بحران موشكي كره شمالي پايان مي دهد اما واشنگتن در مقابله 
با آزمايش هاي موش��كي پيونگ يانگ درمانده شده اس��ت. پس از آنكه 
كره شمالي هفته گذشته يك موش��ك قاره پيما با قابليت حمل كاهك 
هسته اي را آزمايش كرد، نگراني در بين مقامات امريكايي افزايش يافته 
اس��ت. خبرگزاري آسوش��يتدپرس روز پنج ش��نبه در تحليلي نوشت: 
»پيشرفت هاي موشكي كره شمالي توان دفاعي امريكا را تحت فشار قرار 
داده است.« اين رسانه امريكايي نوشت: »بازوي موشكي جديد كره شمالي 
آاسكا را به نحوي بي سابقه در تيررس حمله احتمالي قرار مي دهد. موضوع 
نگران كننده تر اينكه ممكن است فقط با گذشت زمان كره شمالي كاهك 
 هسته اي خود را روي موشك هاي قاره پيمايي با برد حتي بيشتر سوار كند. 
سوار كردن كاهك هسته اي روي يك موشك قاره پيما با برد حتي بيشتر 
توسط كره شمالي ممكن است مسئله اي تنها نيازمند گذشت زمان باشد.« 
پنتاگون دهها ميليارد دار براي ساخت آنچه به گفته اين نهاد امريكايي 
»دفاع محدود« در برابر موشك هاي قادر به رسيدن به خاك امريكاست، 
هزينه كرده است. اين سامانه هرگز با پيكاري مواجه نشده يا به طور كامل 
مورد آزمايش قرار نگرفته است. به نوشته آسوشيتدپرس، با آنكه روسيه و 
چين از مدت ها پيش توان هدف قرار دادن امريكا با ساح هاي هسته اي را 
داشته اند، كره شمالي به عنوان تهديدي بزرگ تر و نگران كننده تر نگريسته 
مي شود. مطابق اين گزارش، دولت مبهم و غيرقابل پيش بيني اين كشور، 
اغلب ارزيابي هاي اطاعاتي امريكا را به چالش مي كشد. فيليپ كويل، رئيس 
سابق اداره ارزيابي و آزمايش پنتاگون مي گويد: »بايد نگران باشيم. موفقيت 

اخير كره شمالي نشان مي دهد گذشت زمان به نفع ما عمل نمي كند.«
   وعده توخالي ترامپ 

دونالد ترام��پ، رئيس جمهور امري��كا در واكنش به پرتاب موش��كي 
كره ش��مالي، وعده داد تا واكنش بس��يار قاطع و محكمي را به تهديد 
موشكي كره شمالي نش��ان دهد. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ روز 
پنج شنبه از كشورهاي جهان خواست به پيونگ يانگ نشان دهند دنبال 
كردن برنامه هاي تسليحاتي تبعاتي به همراه خواهد داشت. ترامپ تأكيد 
كرد: »كره شمالي يك تهديد است و ما با اين كشور به طور بسيار قاطع و 
محكمي برخورد خواهيم كرد.« وي در ادامه تصريح كرد: »آنها رفتاري 
بس��يار خطرناك دارند و بايد كاري براي مقابله با اقدامات كره شمالي 
انجام شود.« كره ش��مالي بدون توجه به تهديدهاي واشنگتن از اوايل 
ابتداي سال 2017 نزديك به 15 آزمايش موشكي انجام داده است و به 
رغم ادعاهاي ترامپ، واشنگتن در ماه هاي اخير نتوانسته پاسخ مناسبي 
به موشك پراكني هاي كره شمالي نش��ان دهد و حتي در مجاب كردن 
روسيه و چين به عنوان حاميان كره شمالي براي اعمال تحريم هاي جديد 
عليه پيونگ يانگ ناموفق بوده است. در همين راستا، ديپلمات ها اعام 
كردند روسيه روز پنج شنبه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مانع از 
تصويب پيش نويس بيانيه امريكا عليه كره شمالي شد كه در آن، امريكا 

اتخاذ تدابير قابل توجه را عليه پيونگ يانگ خواستار شده بود.

ادامه موج استعفاها درکاخ سفيد
اس�تعفا و اخراج كارمندان عالي رتبه دولتي بعد از روي كار آمدن 
دونالد ترامپ به امري معمول تبديل شده است. والتر ام شاوب رئيس 
دفتر ماحظات اخاقي كاخ س�فيد كه بارها با دولت ترامپ دچار 
اختافات شديدي شده بود، روز پنج شنبه از اين سمت استعفا كرد.

رسانه هاي امريكايي از استعفاي رئيس دفتر ماحظات اخاقي كاخ سفيد 
به علت اختاف با دونالد ترامپ خبر مي دهند.  بر اساس اين گزارش دوره 
رياست پنج ساله شاوب در دفتر ماحظات اخاقي كاخ سفيد تا ژانويه آينده 
ادامه داشت ولي با توجه به احتمال پايين تمديد مسئوليتش و اختافات 
زيادي كه با مقام هاي دولت ترامپ در ماه هاي اخير داشت، تصميم گرفته 
است از اين سمت كناره گيري كند. وي گفت: اكنون زمان درستي براي 
كناره گيري است. با توجه به شرايط كنوني، چيزهاي زيادي وجود نداشته 
كه من بتوانم در دفتر ماحظات اخاقي كاخ س��فيد انجام دهم. قوانين 
مربوط به برنامه هاي اخاقي كاخ سفيد بايد تقويت شود.  شاوب در نامه 
كوتاهي به دونالد ترامپ وي را از اين تصميم مطلع كرده ولي اشاره اي به 
دليل اصلي استعفايش نكرده است. وي در اين نامه نوشته است: اين اصل 
كه خدمت عمومي و دولتي يك اعتماد عمومي است، كاركنان دولت را 
ملزم مي كند تا وفاداري به قانون اساسي و قوانين و اصول اخاقي را فراتر از 
منافع و سود شخصي قرار دهند. من براي استعفا و كناره گيري از اين سمت، 
تحت فشار قرار نداشتم.  پيشتر نيز دو تن  از سفراي امريكا در چين و قطر 
به علت اختاف با تيم ترامپ استعفا كرده بودند، البته اولين مورد بركناري 
مربوط به مشاور امنيت ملي ترامپ ژنرال بازنشسته مايك فلين بود كه به 

علت فاش شدن ارتباطش با مقامات تركيه و روسيه اخراج شد.



حكمت

 | اذان ظه��ر: 13:09    | 13 ش��وال 1438   | تی��ر 1396  |   ش��نبه 17   |  ش��ماره 5131  روزنام��ه ج��وان   |  
غروب آفتاب: 20:23 | اذان مغرب:20:44 | نیمه شب شرعی:00:17 |      اذان صبح فردا: 04:12 | طلوع آفتاب فردا: 05:56 |

نما | حسین  کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداه گنجي
سردبير: غامرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پاك 384

سازمان آگهی ها:  88498473
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز   88498475-76-77 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

    محمد صادقي
در حالي كه بخش عمده صنعت گيم ايران در اختيار محصوات 
قاچاق وارداتي است، وزير ارش�اد به توليدكنندگان ايراني 
وعده داد تا 50درصد بازار گيم را در اختي�ار آنها قرار دهد. 
سیدرضا صالحي امیري در ديدار از نخستین نمايشگاه و همايش 
بین المللي صنعت بازي هاي رايانه اي ايران، كه در تهران برگزار 
مي شود، با اش��اره به س��هم 10 تا 15 درصدي بازي هاي تولید 
داخل در بازار »گیم« ايران، از برنامه پنج ساله براي رساندن اين 
سهم به مرز 50 درصد خبر داد. صالحي امیري در اين ديدار تأكید 
كرد: اكنون بازار بازي هاي رايانه اي كش��ور در اختیار خارجي ها 
است كه بايد در فرآيند حداكثر پنج ساله نیمي از بازار داخلي را 

اشغال كنیم و اين امر شدني است. 
وزير ارشاد گفت: بازي هاي رايانه اي در كشور ناشناخته است و 
ما بايد بازي هاي تولید داخل را بیشتر به جامعه بشناسانیم به 
اين معنا كه هم اقتصادي است و تولید و گردش مالي دارد و هم 

فرهنگي است و بار معنايي و معرفتي و اخاقي را به خانواده ها و 
جوانان و نوجوانان منتقل مي كند. وي تصريح كرد: در اين میان 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي بايد چند كار عمده انجام دهد. 
اول اينكه از جوانان حمايت هاي حقوقي و مالي داش��ته باشد 
و با بانك ها هماهنگي ازم صورت گیرد تا تسهیات بانكي به 
اين تولید كنندگان جوان داده شود زيرا مهم ترين نیاز جوانان 
فعال در زمینه تولید بازي هاي رايانه اي مالي اس��ت تا بتوانند 
خاقیت را به عرصه آورند. وزير ارشاد ادامه داد: نكته مهم ديگر 
ايجاد بستر ازم براي رقابت بازي سازان داخلي با بازي سازان 
خارجي است كه البته يكي از اهداف اين نمايشگاه ايجاد همین 

فضاي رقابتي است. 
تاش براي باا بردن سهم تولیدات ايراني در بازار گسترده صنعت 
بازي هاي رايانه اي تا به حال با موفقیت چشمگیري روبه رو نبوده 
است و به اعتراف وزير ارش��اد صرفاً 10 تا 15 درصد از اين بازار 
كه گفته مي ش��ود نزديك به 40 میلیون مخاط��ب ايراني دارد، 
در اختیار تولید كنندگان ايراني اس��ت و باق��ي آن را خارجي ها 

در اختیار دارند. 
متأسفانه بازار بازي هاي رايانه اي كشورمان در اختیار بازي هايي 
اس��ت كه به صورت گس��ترده در حال قاچاق به داخل هستند. 
قاچاق بازي هاي رايانه اي به دلیل گران بودن نسخه هاي اصلي و 
نبود نمايندگي هاي شركت هاي تولید كننده در ايران وضعیت 
پیچیده اي را به وجود آورده است و قاچاق گسترده بازي هاي روز 
دنیا كه بعضاً با مسائل فرهنگي كشورمان نیز همخواني ندارند، به 

معضلي فرهنگي تبديل شده است.

وعده وزير ارشاد به توليد كنندگان بازي هاي رايانه اي 
50 درصد بازار »گيم« در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار مي گيرد

    فرزين ماندگار
  در حالي كه مسئله اكران نشدن برخي فيلم هاي مسئله دار 
از سوي حوزه هنري مدتي است به رسانه ها كشيده و منجر 
به بحث هايي در اين باره شده، مهرداد فريد به عنوان نماينده 
يكي از معترضان به اين رويكرد حوزه هنري از اين س�خن 
گفته كه اصاحات حوزه به كيفيت فيلمش كمك كرده است. 
درادامه مناظره هفته گذش��ته میان رئیس سازمان سینمايي 
حوزه هنري و دبیر شوراي عالي تهیه كنندگان سینما در ارتباط 
با تصمیمات حوزه هنري درباره اكران نش��دن تعداد محدودي 
از فیلم ها در سالن هاي س��ینمايي كه متعلق به اين نهاد است، 
صحبت هاي قابل توجهي صورت گرفت. هركدام از دو طرف نگاه 
خود را نسبت به اين موضوع عنوان داشتند. اما در بخشي از اين 
مناظره به نكته اي اشاره شد كه به نظر مي رسد براي افرادي كه 
گاه به دلیل موج رسانه اي از عدالت دور مي شوند، بهتر است به 
اين قسمت از آن توجه داشته باشند. محمد حمزه زاده، رئیس 
سازمان سینمايي در ارتباط با تعامل با فیلمسازاني كه آثارشان 
نیاز به اصطاح براي اكران در س��ینماهاي ح��وزه دارد، گفت: 
همواره براي اكران فیلم روندي طي مي شود. همین آقاي مهرداد 
فريد كه اينجا نشسته، خودشان گفته اند به خاطر نظرات حوزه 
هنري اصاحاتي در فیلم ش��ان انجام داده اند و مهم اين اس��ت 
كه معتقدند فیلم شان بهتر شده است. ما اين را مي خواهیم. ما 
به هیچ وجه مايل نیستیم كه فیلمي امكان نمايش پیدا نكند. 
مهرداد فريد در اين برنامه ضمن انتقاد از عدم نمايش برخي از 
فیلم ها در س��ینماهاي حوزه هنري نیز در ارتباط با اين گفته 

اذعان كرد: در مواردي كه دوس��تان ح��وزه هنري براي فیلمم 
پیشنهاد دادند باعث بهبود كیفیت فیلمم شد. صادقانه مي گويم 
كه پیشنهادهاي اصاحي حوزه هنري به شخصه به فیلمم كمك 
كرده است. من نمي خواهم مطلقاً اين را نفي كنم. طبیعي است 
كه همفكري همیشه جواب بدهد و باعث رشد شود. وقتي تعامل 
به صورت تبادل فكر اتفاق بیفتد مؤثر اس��ت. در رابطه با فیلم 
خودم اين تجربه را دارم. اين نوع نگاه مي تواند باعث ارتقاي آثار 

هم بشود. ما چرا نبايد حرف حساب را بپذيريم؟«
در واقع با توجه به مناظره دبیر ش��وراي عالي تهیه كنندگان و 
رئیس سازمان سینمايي كه در دو جلسه برگزار شد، برخاف 
آنچه كه در برخي رسانه ها به مخاطب منتقل مي شود و سعي 
دارند س��ینماگران و حوزه هنري را مقابل هم قرار دهند بايد 
نتیجه گرفت كه هیچ كدام از دو طرف نسبت به يكديگر حب و 
بغض ندارند و مي توانند با درك متقابل و تعامل و ديدن حقايق 

به راه حل هاي بهتري برسند.

دبير شوراي عالي تهيه كنندگان مطرح كرد
پيشنهادهاي حوزه هنري مي تواند باعث ارتقاي كيفيت فيلم ها شود

    ايزد مهرآفرين
س�وداگري در س�ينماي اي�ران ب�ه م�رور 
مي رود تا تهيه كننده هاي سرشناسي چون 
منوچهر محمدي را ني�ز به ابتذال دچاركند. 
در اين بي�ن نظ�ارت ضعيف وزارت ارش�اد 
باعث ش�ده جمعي از نماين�دگان مجلس به 
موضوع محتواي آثار س�ينمايي ورود كنند. 
17 تن از نماين��دگان مجلس ط��ي نامه اي به 
وزير فرهن��گ و ارش��اد اس��امي، در حمايت 
از هموطن��ان ارمني و مس��یحي، توقف اكران 
دو فیلم »اكس��یدان« و »مادر قل��ب اتمي« را 
خواستار ش��دند. اكران اين دو فیلم كه آخرين 
روزهاي خود را سپري مي كند، با انتقاد جامعه   
ارامنه و مسیحیان كش��ورمان نیز همراه است. 
پیش از اين، ح��وزه هنري س��ازمان تبلیغات 
اس��امي نیز اين دو فیلم را در سینماهاي خود 

اكران نكرده بود. 
17 نماينده در نامه خود به وزير ارش��اد عنوان 
كرده اند: »اخیراً اكران دو فیلم سینمايي مبتذل 
به نام هاي »اكس��یدان« و »م��ادر قلب اتمي« 
سبب نگراني جمعي از نمايندگان مجلس شده 
است. از آنجايي كه قرآن مجید براي كلیه اديان 
و پیامبران اولوالعزم احترام و تقدس قائل است 
و با توجه به فرمان ولي امر مس��لمین بر حفظ 
وحدت مل��ي و احترام متقابل به همبس��تگي 
موحدان در مبارزه با اس��تكبار و صهیونیستم 
بین الملل كه از مس��ائل اساس��ي است، انتظار 
مي رود كه جنابعالي به عنوان مسئول فرهنگ و 
ارشاد اسامي از ادامه اكران و نشر اين دو فیلم 
جلوگیري ب��ه عمل آورده و از اديان مقدس��ي 
كه به س��احت آنها توهین ش��ده، دلجويي و از 
اختاف افكني در صفوف واحد ملت ش��ريف و 

بزرگوار ايران ممانعت به عمل آوريد.«
   انتقاد گسترده جامعه  ارامنه  

و مسيحيان 
جامعه مس��یحیان معتقدند در اي��ن دو فیلم 
تصويري منفي از جامعه  ارامنه و مسیحیان ايران 
به نمايش درآمده است و ديالوگ ها و بعضي از 
س��كانس ها در اين دو فیلم نه تنه��ا با اصول و 
مفاهیم حرفه اي سینما سازگار نیست بلكه به 

نوعي مسئله ساز است. 
در نامه اعتراضي يكي از پیروان مسیحیت آمده: 
»در بخشي از فیلم اكس��یدان به موضوع تغییر 
دين به منظور سوء استفاده از آن براي موضوع 

پناهندگي پرداخته شده است.«
جواد عزتي نقش اول فیلم است و نامزدش ايران 

را ترك مي كند و او ب��راي گرفتن ويزاي قاچاق 
اقدام مي كند و به اين منظور در ظاهر تغییر دين 
مي دهد و مسیحي مي ش��ود. وي به كلیسايي 
كاتولیك رفته و لباس كش��یش را مي دزدد اما 
طي اتفاقاتي كه پ��س از آن در فیل��م مي افتد 
كشیش حاضر مي شود »جواد عزتي« را تعلیم 
داده و ب��ه او تأيیديه دهد تا به عنوان كش��یش 

ويزاي پناهندگي در انگلستان را بگیرد!
همچنی��ن در اعتراض مس��یحیان ب��ه فیلم 
»مادر قلب اتمي« به اين اشاره شده كه يكي 
از كاراكترها به بازيگري »ترانه علیدوس��تي« 
در نقش آرينه از اعضاي كلیساست و در گروه 
كر كلیسا )گروه پرستش( خواننده سرود هاي 
پرستشي است. پدر او كش��یش كلیساست و 
مادر و برادرش در كلیسا خادم بوده و نوازندگي 

مي كنند. 
در اين فیلم »ترانه علیدوستي« در نقشي ظاهر 
مي شود كه در آن دختران ارمني را موجوداتي 
عرق خور و سوء استفاده گر از موقعیت مسیحي 
بودنش��ان در جامعه ايراني و اس��امي معرفي 
مي كند، در سكانسي از فیلم كه پلیس »آرينه« 
را به جرم تند رانندگي كردن توقیف مي كند و 
مي فهمد كه عرق خورده است، آرينه مي گويد: 
»مس��یحي ام « و به عبارتي با اي��ن طرز بیان و 
فعل، مسیحیان و جامعه ارامنه را ات و بي قید 

و بند معرفي مي كند. 
    دوره افول منوچهر محمدي 

نكته تأس��ف آمیز اينكه يكي از اي��ن دو فیلم را 
منوچهر محمدي، تهیه كننده مطرح و شاخص 
س��ینماي ايران تهیه كرده است، اكسیدان چه 
به لحاظ فني و چ��ه به لح��اظ محتوايي فیلم 

ضعیفي است. 
فیلم را حامد محمدي پسر منوچهر محمدي 
كارگردان��ي كرده اس��ت. منوچه��ر محمدي 
يكي از ش��ناخته ش��ده ترين تهیه كننده هاي 
پس از انقاب اس��امي محس��وب مي ش��ود؛ 
س��ینماگري كه تأثیرگذاري او بر س��ینماي 
پس از انقاب غیرقابل انكار اس��ت، آثاري كه 
اغلب ايده اصلي ش��ان را خود او داده است، در 
كارنامه او تهیه آثار مش��هوري چون  از كرخه 
تا راين و طا و مس به چش��م مي خورد كه در 
تاريخ سینماي ايران آثار ارزشمندي به حساب 
مي آيند، عجیب است كه اين سینماگر با اين 
سابقه به جايي رسیده كه دست به تولید فیلم 

ضعیف اكسیدان زده است. 
فیلم مارمولك به تهیه كنندگي او اگرچه در زمان 

اكران ب��ا اعتراض قلیل��ي از روحانیون از جمله 
حسن روحاني، دبیر وقت شوراي عالي امنیت 
ملي مواجه ش��د و پس از دوهفته از پرده پايین 
كشیده ش��د اما به مرور زمان توانست جايگاه 
خود را به عنوان يك فیلم موف��ق و ماندگار در 
سینماي ايران باز كند و تاريخ ساز شود، به طوری 
كه بیش��تر روحانیون خوش��فكر و صاحب نظر 
از آن اس��تقبال كردند. به ط��ور طبیعي انتظار 
مي رفت كه منوچهر محمدي با اين سابقه پربار 
و موفق در تهیه كنندگي هرچه پیش مي رود آثار 
مطلوب تر و پخته تري به لحاظ فني و محتوايي 
تولید كند اما فیلم اكس��یدان از هر لحاظ اثري 

ضعیف محسوب مي شود. 
    سوء استفاده از ژانر كمدي

كمدي در س��ینماي ايران خوب مي فروشد و 
همین موضوع باعث سوء استفاده عده اي شده 
اس��ت اما عجیب اس��ت كه منوچهر محمدي 
تهیه كننده موفق و با س��ابقه س��ینماي ايران 
هم خ��ود را وارد بازي فروش ب��ه هر قیمت در 
س��ینماي ايران كرده اس��ت. اينكه فیلم هاي 
كمدي در سینماي ايران مي فروشند موضوعي 
طبیعي محسوب مي شود، س��ینماي ايران به 
طور كلي از تلخي در محتوا رنج مي برد، كمدي 
ژانري است كه در سینماي كم تنوع ايران، به 
لحاظ سرگرمي نسبت معین و درستي با ذات 
سینما پیدا مي كند اما متأس��فانه اين موضوع 
سبب سوء اس��تفاده عده اي شده كه در سینما 
تنها به دنبال كس��ب س��ود هس��تند و نه تنها 
قدمي در راه تقويت فرهنگ برنمي دارند بلكه 
آثار آنها مش��حون از بداخاقي ه��اي فردي و 
اجتماعي اس��ت. فیلم اكس��یدان به هر دري 
مي زند تا بفروشد، ش��وخي هايي كه مي تواند 
به تدري��ج مرزهاي اخاقي و رفت��اري جامعه 
را تغییر دهد. گرايش��ي كه با بي مسئولیتي در 
حال انتقال ذائقه مخاطب به س��مت فیلم هاي 
نازل و سطحي اس��ت و اين زنگ خطري براي 
س��ینماي ايران محسوب مي ش��ود. سینماي 
ايران نیاز به صنعتي شدن دارد و براي رسیدن 
به اين مقصود باي��د با ش��اخصه هاي اخاقي 
عامه پسند آش��تي كند. سینماي عامه پسند از 
مس��یر ابتذال گذر نمي كند، عامه پسند بودن 
نیاز به ارتقاي فني و تكنیك��ي در فرم و محتوا 
دارد، سینماگري چون منوچهر محمدي بهتر 
از هر كس ديگري مي داند كه براي رسیدن به 
مقصود بايد وقت و انرژي بیشتري صرف كرد و 

تن به سطحي گري نداد. 
نامه 17 نف��ر از نماين��دگان مجل��س به وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي در اين برهه كه صداي 
اعتراض مسیحیان و ارامنه به واسطه محتواي 
دو فیلم سینمايي بلند ش��ده، از جهت مسئله 
امنیت ملي نیز حائز اهمیت است. در حالي كه 
گروه هاي تكفیري مانند داعش با پش��تیباني 
رژيم  صهیونیس��تي در منطق��ه جنوب غرب 
آسیا در حال تخريب وجهه مسلمانان و ايجاد 
قطب بندي كاذب میان اديان الهي هس��تند، 
بي تدبیري و بي س��لیقگي در انتخاب محتواي 
هنري و فرهنگي مي تواند زمینه بروز نارضايتي 
در میان اق��وام و اقلیت هاي مذهب��ي را فراهم 
كند؛ مسئله اي كه ازم است وزارت ارشاد به آن 
بي توجه نباشد و در نظارت بر محتواي آثار آن 

را دست كم نگیرد.

تصحيح و پوزش 
در گفت و گوی »جوان« ب��ا كتابدار مريوانی كه روز پنج ش��نبه 
15 تیرماه منتشر شد، به اشتباه از واژه »تقريظ« استفاده شده 

بود كه به اين وسیله تصحیح و پوزش خواسته می شود.

چگونه سوداگري در سينما تهيه كننده »از كرخه تا راين« را به حضيض »اكسيدان« كشاند

سینمادستگذاشتهرویاسافلسکانسها!

دولت كار هاي مهم خود را فراموش كرده است
آيا هنوز استراتژي فتح سنگر به سنگر 

ادامه دارد؟
در چند روز گذشته خبر ها حكايت از آن دارد كه »هیئت دولت« 
در حال تنظیم ايحه »نحوه اداره سازمان صدا و سیما« و »احاطه 
دولت« بر آن است؛ ايحه اي كه مكانیسم و ضوابط جديدي براي 
اداره صداوسیما در نظر گرفته است. اما در ابتدا بايد پرسید، چرا 
دولت به جاي تمركز در اشتغالزايي و عمل به وعده هاي اقتصادي 
وقت خود را بر چنین لوايحي قرار مي دهد؟ و از سوي ديگر زماني 
كه مجلس اهمیت طرح »نحوه اداره سازمان صدا و سیما« خود 
را »عادي« قلمداد مي كند، چگونه به »ايحه دولت« كه شباهت 

بسیاري با طرح خود دارد رأي »فوريت دار« بدهد؟ 
با بازنگري »قانون اساس��ي« در س��ال 68، »اصل 175« دچار 
تغییراتي مي شود، تغییراتي كه »اداره مشترك قواي سه گانه« 
و»شوراي سرپرس��تي و مديرعاملي« را حذف مي كند و از آن 
پس »عزل و نصب رئیس سازمان با مقام معظم رهبري «است 
و »شورايي متشكل از قوا مس��ئولیت نظارت را بر عهده دارند« 
اصلي كه» خط مشي  و ترتیب  اداره  سازمان  و نظارت را براساس 
قانون«معی��ن مي كند، اما مش��كل دقیقاً از همین  جا ش��روع 
مي شود، يعني جايي كه »قانون مصوب شده« بیش از دو دهه 
تغییر نكرده و آخرين بار در سال 69، »مجمع تشخیص مصلحت 
نظام« در مصوبه اي ساز و كار »هیئت نظارت بر صدا و سیما« را 
مشخص مي كند اما به جز اين مصوبه، »قانون« يا »آيین نامه« 
ديگري درباره »اداره و نظارت بر صدا و سیما« به تصويب نرسیده 
است و همان قوانین تصويب شده سال 59 و قبل از »تغییر قانون 
اساسي« هنوز در حال اجرا هستند. به همین دلیل در هر دوره 

مجلس خبرهايي براي تغییر اين قانون به گوش مي رسد.
شهريور سال گذشته غامرضا كاتب، نماينده مجلس و عضو »ناظر 
بر شوراي نظارت بر صدا و سیما« در گفت  و گو با خبرگزاري »خانه 
ملت« خبر از تدوين ايحه جامع در خصوص »نحوه اداره سازمان 
صدا و س��یما« و ارائه آن به مجلس مي دهد. اما از س��وي ديگر 
نمايندگان »مجلس شوراي اسامي« خود دست به كار شده اند و 
طرحي براي اداره رسانه ملي تنظیم كرده اند، طرحي كه حكايت 
از آن دارد كه اركان »سازمان صدا و س��یما« به صورت » هیئت 
امنا، هیئت مديره، رئیس و شوراي نظارت« تغییر مي كند و در آن 
هیئت امنا راهبردها، سیاست ها و خط مشي ها را تعیین مي كند. 
هیئت مديره، در ارتباط نزديك با هیئت امنا قرار دارد و در طرح 
جديد، رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان نماينده اين سازمان 
و مجري مصوبات هیئت امنا تعیین شده است و بايد هر سه ماه به 
»شوراي نظارت« و هیئت امنا گزارش دهد اما نصب و عزل رئیس 

سازمان همچنان با مقام معظم رهبري خواهد بود. 
با وجود اينكه از سال 68 تا به امروز به رغم تحواتي كه در بحث 
رسانه ها به وجود آمده اما قوانین رسانه ملي هنوز تغییر نكرده 
است اما در 20 فروردين 96 باز هم نمايندگان با »يك فوريتي« 
اين طرح به دلیل اهمیت مسائل ديگر مانند »اشتغال جوانان« 
مخالفت مي كنند تا در نهايت اين طرح به صورت عادي بررسي 
شود و تاريخ نشان داده است به دلیل اينكه تعداد طرح ها و لوايح 
تقديمي به مجلس بسیار زياد اس��ت، به همین دلیل به ندرت 
يك »طرح« يا يك»ايحه عادي« به عمر يك دوره مجلس قد 
مي دهد، پس چگونه ممكن است حتي اگر اقدام دولت قانوني 
باشد )كه نیس��ت(، نمايندگان به »طرح« خود پشت كنند و 
رأي به فوريت دار بودن اين »ايحه« دهن��د، آيا در اين دوماه 

اولويت هاي كشور تغییر كرده است؟
در هر حال دولت يازدهم در چهار سال مديريت خود و حتي زمان 
انتخابات بار ها به رسانه ملي حمله كرده است و گاهي صدا و سیما 
را به »باند بازي هاي سیاس��ي« يا به »كم بیننده بودن« متهم و 
حتي تهديد به »ايجاد رس��انه خصوصي و تقابل با صدا وسیما« 
كرده است حال با اين وجود، در آستانه تشكیل دولت دوازدهم 
ايحه اي آن هم نه براساس نیاز هاي »رسانه ملي« بلكه بر اساس 
»احاطه دولت« بر »رسانه ملي« و به پیشنهاد »مركز تحقیقات 
استراتژيك رياس��ت جمهوري« و با مديريت مرد جنجالي اين 
روز ها حسام الدين آشنا، ايحه اي كه هدف آن »احاطه مديريتي 
بر س��ازمان صدا و س��یما، تعیین هیئت مدي��ره و معین كردن 
ساز و كارهاي جديد براي انتخاب مديران است« در حالي كه اين 
احاطه مديريتي به وضوح برخاف ماده ي��ك قانون اداره صدا و 
سیماي جمهوري اسامي ايران كه به صراحت درباره »استقال« 
اين س��ازمان اين گونه بیان مي كند: » س��ازمان صدا و سیماي 
جمهوري اس��امي ايران سازماني است مس��تقل...« حال بايد 
پرسید با وجود هزاران دغدغه و كار هاي مهم بر زمین مانده چرا 
دولت به سمت تدوين ايحه رسانه ملي رفته است، آيا استراتژي 
فتح سنگر به سنگر هنوز هم ادامه دارد؟ و آيا با وجود تخلف اشكار 

دولت مجلس به وظیفه قانوني خود عمل خواهد كرد؟

حكمت 32 

    
َفاِعُل الَْخْي�ِر َخْيٌر ِمْنُه َو َفاِعُل الَش�ِر 

َشٌر ِمْنُه .

نیكو كار، از كار نی��ك بهتر و بدكار از كار 
بد بدتر است.

مهدي خرامان     یادداشت

 شبكه ماهواره اي امام رضا)ع( 
به صورت رسمي آغاز به كار كرد

شبكه ماهواره اي امام رضا)ع( با حضور توليت آس�تان قدس رضوي به صورت 
رسمي كار خود را آغاز كرد. 

شبكه ماهواره اي امام رضا)ع( به مناسبت اتحاد و همبستگي رسانه هاي كشور هاي 
اسامي و با پشتیباني آستان مقدس حضرت علي بن موسي الرضا)ع( روي ماهواره 
»نايل ست« قرار گرفته است. شبكه ماهواره اي امام رضا)ع( از اسفندماه سال 95 به 
صورت آزمايشي فعالیت خود را آغاز كرده است و به صورت زنده به پخش برنامه هاي 
حرم مطهر رضوي مي پردازد. اين شبكه ماهواره اي، حضور زائران مشتاق امام رضا)ع( 
از سراس��ر جهان را انعكاس مي دهد. پخش كلیپ هاي جذاب تصويري و برنامه هاي 
معرفتي در خصوص ش��خصیت، كرامت و مقام حضرت ثامن الحجج )ع( نیز از ديگر 
برنامه هايي است كه در دستور كار اين شبكه قرار دارد. اين شبكه به سه زبان عربي، 
فارسي و انگلیسي، كشورهاي خاورمیانه و شمال آفريقا را پوشش مي دهد و عاوه بر 
ايران، شیعیان و مسلمانان سراسر جهان و به ويژه شیعیان مظلوم بحرين، لبنان، عراق 

و ساير باد اسامي نیز از مخاطبان اصلي اين شبكه خواهند بود. 
دكتر علي اكبر وايتي، مش��اور مقام معظم رهبري، پیش از افتتاح رس��مي شبكه 
ماهواره اي امام رضا )ع(، درباره فعالیت اين شبكه گفته بود: اين شبكه بايد در راستاي 
تبیین فضايل و سیره امام رضا)ع(، اثر وجودي و نقش ايشان در احیاي اسام و علوم 

اسامي و نشان دادن چهره حقیقي اسام به جهانیان عمل كند. 
در مراسم آغاز به كار رسمي شبكه ماهواره اي امام رضا)ع( حجت ااسام و المسلمین 
علي كريمیان دبیر كل اتحاديه راديو و تلويزيون هاي اس��امي، علي عسكري رئیس 
سازمان صدا و سیما، مرتضي بختیاري قائم مقام تولیت آستان قدس رضوي و جمعي 

از مسئوان استان حضور داشتند.

     محمدصادق عابديني
چند هفته اي اس�ت كه پويش ش�عري با عنوان »ه�زار تير 
هجا« در فضاي مجازي آغ�از به كار كرده اس�ت. اين پويش 
ب�ا اع�ام محورهاي�ي از جمل�ه »هج�و جاهليت م�درن و 
قبيله اي« از ش�اعران خواسته است آثارش�ان را در اين باره 
به پويش ارسال كنند. سعيد تاج محمدي، دبير انجمن تاك 
كاش�مر كه اين پويش را با هم�كاري پاي�گاه آفتابگردان ها 
برگ�زار مي كن�د، در گفت و گ�و ب�ا »ج�وان« درب�اره اي�ن 
كار خود ج�وش فرهنگ�ي توضيحات�ي را ارائه داده اس�ت. 
پويش شعري كمتر در جامعه ادبي كشورمان سابقه 
داشته اس�ت، چه ش�د كه به فكر راه اندازي پويش 

شعري افتاديد؟
نیمه ماه رمضان هر س��ال مقام معظم رهبري در ديدار شعرا 
با اش��اره ها و نكاتي كه مي فرمايند راه يك س��اله شعر انقاب 
را مشخص مي كنند. امسال نیز ايشان از شاعران خواستند تا 
درباره هجو جاهلیت قبیله اي و جاهلیت مدرن شعر بگويند؛ 
همچنین موارد ديگري كه مطرح كردند توجه به منظومه سرايي 
و بحث مدافعان حرم بود كه فرمودند درخور اين است كه هزاران 
شعر درباره آنان سروده ش��ود. همین فرمايشات مقام معظم 
رهبري باعث شد پويش ش��كل بگیرد. در اصل پويش لبیكي 
شاعرانه به فرمايشات حضرت آقا بود كه همیشه حمايت ويژه اي 
از شعر داشته اند و با تحلیل دقیق و راهكارهاي شان باعث رشد 
و بقاي شعر انقاب شده اند. امیدواريم نتیجه اين پويش به ارتقا 

و پیشرفت شعر انقاب كمك كند. 
هسته اوليه تشكيل اين پويش كجا بود؟

در انجمن تاك كاش��مر به همراه پايگاه آفتابگران ها موضوع در 
تحريريه آنجا مطرح شد و با مش��ورت دوستان و به صورت كامًا 
خود جوش و آتش به اختیار اين پويش شكل گرفت و محورها و 

قسمت هاي مختلف اين پويش مشخص و اعام شد. 
پويش از سوي نهاد يا ارگاني حمايت مي شود؟

تأكید ما اين است كه پويش كاماً در قالب مردمي و خود جوش 
باشد. انتخاب پويش به جاي جشنواره هم بر همین اساس بود 
زيرا فضاي كار غیر سازماني اس��ت و جمعي از شاعران جوان و 

انقابي آن را راه اندازي كردند. 
در عن�وان پوي�ش از لفظ »هجو« اس�تفاده ش�ده، 
شاعران فقط بايد در اين قالب شعر بگويند يا امكان 

ارسال شعر در ديگر قالب ها وجود دارد؟
پويش محدوديتي در پذيرش اشعار در قالب هاي گوناگون شعري 
ندارد و هر شاعر مي تواند به هر تعداد شعر و در قالب هاي مختلف براي 
پويش شعر ارسال كند. البته بخش ويژه پويش شعر هجو است كه در 

هجو جاهلیت قبلیه اي آل سعود و جاهلیت مدرن امريكا و استكبار 
جهاني شعر ارسال مي شود. به غیر از آن سه محور ديگر شعري نیز در 
پويش وجود دارد كه شامل »مدافعان حرم«، »تحوات منطقه، عراق 
و سوريه« و »پیروزي جبهه مقاومت« است كه شاعران مي توانند در 

مورد آنها با هر قالبي از شعر براي ما اثر بفرستند. 
پويش از چه زماني آغاز به كار كرد؟

يك هفته بعد از فرمايشات حضرت آقا بود كه صحبت از راه اندازي 
پويش به میان آمد و بعد با بررس��ي هاي انجام شده، خبر آغاز به 
كار آن در فضاي مجازي و رسانه ها مطرح شد. پويش را چند شاعر 
جوان راه اندازي كرده اند كه همگي انگیزه هاي معنوي داشته اند 
اما براي ادامه نیازمند كمك هاي معنوي و مادي نهاد هاي دولتي و 
غیر دولتي هستیم تا اين پويش به جرياني ادبي تبديل شود. برخي 
از شاعراني كه براي پويش شعر ارسال كرده  اند پیش از اين جزو 
شاعران جريان انقاب شناخته نمي شدند اما مي بینیم در لبیك 
به نداي رهبري به صورت خود جوش و غیر سفارشي آمده اند و در 
پويش شركت كرده اند. تا به حال هم اشعار خیلي خوبي به دست 
ما رسیده است كه به زودي و با بررسي كارشناسان اين آثار در قالب 

يك منظومه منسجم منتشر خواهد شد. 
 اشعار ارسالي را داوري و كارشناسي مي كنيد؟

منظور ما از كارشناسي ارزش��گذاري ادبي كه در جشنواره هاي 
شعر انجام مي شود، نیست، بلكه كارشناسي پويش كه با همكاري 
مؤسسه شهرستان ادب انجام مي شود سطح بندي آثار دريافتي 
است. برخي از آثار قوي نیستند، يا حتي شعر نیستند و دلنوشته اند 
و حتي برخي از آثار موضوع شان به محورهاي پويش نمي خورد. 

چه زماني اشعار منتشر مي شوند؟
از هفته آينده شروع به انتشار آثار مي كنیم. جا دارد از طريق 
روزنامه »جوان« از اساتید شعر و همه عاقه مندان كه تمايل 
دارند به اين پويش بپیوندند خواهش كنم آثارشان را سريع تر 
براي ما ارسال كنند. بس��ته به میزان اش��عار دريافتي قرار 
است آثار به صورت كتاب يك يا چند جلدي توسط مؤسسه 

شهرستان ادب منتشر شود.

مسئول پويش شعري »هزار تير هجا« در گفت و گو با »جوان«:
پويش، لبيكي شاعرانه به فرمايش حضرت آقا است

    خبر


