
گزارش »جوان« از چنبره امریکا بر نفت سوریه/  گراهام: ترامپ گفت موضوع مهم برای او میدان های نفتی است

 باید پول ها را برگردانید 
كه یك ریال هم برنگردانده اید

  در آس�تانه كاه�ش نیروه�ای امریکای�ی در 
افغانس�تان، رئیس پنتاگون و نمایندگان ارش�د 
كنگره همزمان به كابل س�فر كردند و به مقامات 
افغ�ان اطمین�ان خاط�ر دادن�د كه واش�نگتن 
اج�ازه نخواهد داد این كش�ور ب�ار دیگر به النه 
تروریست   ها تبدیل شود. كاخ سفید سفر نانسی 
پلوس�ی به افغانس�تان را با هدف سیلی زدن به 

ترامپ توصیف كرده است

  رئیس قوه قضائیه:  اصلی ترین راهکار پیشگیري 
از فس�اد، شفاف س�ازی نظام اقتصادي كش�ور و 
نهادینه س�ازی ش�فافیت اس�ت. بر این اس�اس، 
س�امانه هاي مربوط در بخش گم�ركات، بانك ها و 
امور مالیاتي باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا 
كارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و تسهیالت گیر، 

در یك بستر هوشمند، نظارت پذیر شوند

 سخنگوي انجمن قطعه  سازان: مگر می شود 
بدون نظر دولت خودروها را گران كنیم؟!

رده بندي سني فیلم ها درمان درد بي اخالقي 
 سینما نیست، اقدامي ضروری به سود 

محافظت از خانواده هاست

قاضي به نعمت زاده: 
 به آشنایان بگویید 

كمتر به من نامه بنویسند!

خط و نشان خودرویي ها 
برای بانك مركزي

 رئیسی: شفاف سازی کنید 
تا فساد نباشد

دست فیلمساز ضد اخالق را 
ببندید، نه چشم بچه ها را!

لشکرکشی دیپلماتیک 
امریکا به افغانستان
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همراهبااليحهبودجه،3برنامهعمراني،يارانهايواشتغالدوسالهتقديممجلسميشود

العامری:امريکاواسرائیلتالشمیکنندعراقرنگآرامشنبیند

سندرز:مطمئنشويدبچههایامريکادرمدارسگرسنهنیستند!

رئی�س س�ازمان برنامه   و بودج���ه از ارائ���ه   اقتصادی
 همزم�ان الیح�ه بودج�ه ب�ه هم�راه س�ه برنام�ه 
عمران�ي، یاران�ه اي و اش�تغال دوس�اله خب�ر داد. 
به گ��زارش مركز اطالع رس��اني، روابط عموم��ي و امور 
بين الملل س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، محمدباقر 
نوبخت افزود: مقرر شداليحه بودجه سال۱۳۹۹ به صورت 
دوساالنه تنظيم ش��ود. يعني هم ارقام و پيش بيني هاي 
منابع و مصارف سال ۱۳۹۹ و هم پيش بيني سال ۱۴۰۰ 

را با هم داشته باشيم. 
وي گفت: در اين اليحه همه منابعي كه حاصل از فروش 
نفت است، خارج مي ش��ود، بنابراين اليحه بودجه سال 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بدون انعكاس درآمد هاي نفتي در منابع 

بودجه جاري خواهد بود. 
نوبخ��ت افزود: ب��ا حذف مناب��ع نفتي از بودج��ه جاري، 
درآمد هاي نفتي كه در سال آينده داريم، با توجه به اينكه 

نوعي واگذاري سرمايه اي اس��ت به صورت تملك دارايي 
سرمايه اي براي طرح هاي عمراني اختصاص خواهد يافت. 
وي بابيان اينكه ما يك برنامه دوس��اله تهيه كرده ايم كه 
برنامه عمراني دولت براي سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است، گفت: 
منابع طرح هاي عمراني اولوي��ت دار يعني طرح هايي كه 
مي تواند در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به اتمام برسد و طرح هايي 
كه مقام معظم رهبري و رئيس جمهور در سفر هاي استاني، 
آنها را مشخص كردند و همچنين طرح هايي براي مناطق 
كمتر توسعه يافته به صورت ويژه، در نظر گرفتيم كه از محل 

منابع فروش نفت تأمين اعتبار خواهند شد. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور اضافه كرد: البته اين 
همه منابع ما براي طرح هاي عمراني نيست، بلكه ساير 
منابعي كه از صندوق توسعه ملي و تسهيالت بانكي براي 
طرح هاي مشاركتي نيز به آن افزوده مي شود كه در قالب 
برنامه عمراني دولت به همراه اليحه اي كه بدون منابع 

نفت تنظيم مي شود تقديم خواهد شد. 

نوبخت گفت: ب��ه غير از آن براي س��ال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
يك برنامه اشتغال دوساالنه نيز داريم و در آن هر سال، 
حدود يك ميليون فرصت شغلي پيش بيني كرديم كه 
حداقل 2 ميليون فرصت شغلي در اين برنامه دو ساالنه 

ايجاد شود. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: ام��ا اينكه از چه 
منابعي مي توانيم اين ش��غل ها را ايج��اد كنيم و در چه 
فعاليت هايي امكان دارد اين اش��تغال ايجاد ش��ود، اين 
همان كاري است كه براي س��ال جاري انجام داده ايم و 

براي سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نيز در نظر گرفتيم. 
وي گفت: به ج��ز اينها برنامه يارانه ه��ا را نيز به مجلس 
تقديم مي كنيم كه بر اس��اس آن براي مجلس و جامعه 
شفاف مشخص مي كنيم كه در اقتصاد ما چه مقدار يارانه 
مي دهيم و آنها را چگونه تفكيك مي كنيم و چه مقدار به 
صورت بودجه قرار است به دستگاه هاي مختلف بپردازيم 

كه به صورت جزء در برنامه مشخص شده است. 

در پی اع�زام هزار نیروی جدی�د امریکایی به خاک 
عراق، مقام�ات این كش�ور از تحركات واش�نگتن 
ابراز نگران�ی كرده ان�د. رئیس ائت�الف الفتح عراق 
در س�خنانی تأكید كرد كه امریکا و اس�رائیل تمام 
تالش خود را می كنند تا عراق رن�گ آرامش نبیند. 
به رغم هش��دارهای مقامات عراقی به خروج نيروهای 
امريكاي��ی از اي��ن كش��ور، واش��نگتن همچن��ان ب��ه 
تنش آفرينی و ايجاد بحران در ع��راق دامن می زند. به 
گزارش ش��بكه الس��ومريه نيوز، هادی العامری، رئيس 
ائتالف الفتح عراق روز دو   شنبه در كنفرانس مطبوعاتی 
درباره اعتراضات اخير در شهرهای اين كشور گفت:»ما 
مش��كالتی داريم و فرزندان ما كه دس��ت به تظاهرات 
زده اند، حق دارند، مش��كالت جدی وجود داشت و اين 

مشكالت همچنان هست«. 
العام��ری اظه��ار كرد:»پن��ج س��ال نتيج��ه جنگ با 

داع��ش به دلي��ل سياس��ت های نادرس��ت دولت های 
قبلی بود ك��ه منجر به افزايش تع��داد فارغ التحصيالن 
دانش��كده ها، مؤسس��ه ها، دبيرس��تان    ها و م��دارس 
 ش��د ب��دون اينك��ه هيچ گونه فرص��ت ش��غلی وجود 

داشته باشد«. 
وی در بخ��ش ديگ��ری از س��خنانش از خط��ر ف��رار 
تروريست های داعش از سوريه و آمدن شان به عراق ابراز 
نگرانی كرد. العامری درباره تح��ركات امريكا در عراق 
هم تأكيد كرد:»امريكا و اس��رائيل تم��ام تالش خود را 
می كنند تا عراق رنگ آرامش نبيند«. اظهارات العامری 
درحالی اس��ت كه يك مقام امنيتی عراق ديروز از ورود 
يكهزار نظامی امريكايی خارج شده از سوريه به استان 
نينوا در شمال عراق خبر داد. همزمان منطقه كردستان 
عراق تأكيد كرد كه نظاميان امريكايی كه به اين منطقه 

می آيند هرگز در آنجا نمی مانند. 

اين منب��ع امنيتی در گفت وگو با وب��گاه »بغداد اليوم« 
گفت:»نيروه��ای امريكايی در منطقه مرزی س��يمالكا 
حضور داشتند كه يك گذرگاه مرزی رابط ميان استان 
الحسكه در س��وريه با منطقه كردس��تان عراق است و 
معلوم نيست اين نيرو   ها بعداً به سمت كجا می روند، اما 
بر اس��اس اطالعات دريافتی بخش اعظم آنها به سمت 

منطقه كردستان عراق خواهند رفت«. 
مارک اس��پر، وزير دفاع امريكا روز يك   شنبه گفته بود: 
انتظار می رود يكهزار نظامی امريكايی كه از سوريه خارج 
شدند به غرب عراق بروند. امريكا تالش می كند با حضور 
طوالنی مدت در عراق، نفوذ ايران و جريان های مقاومت 
را در عراق كاهش دهد. امريكا و رژيم صهيونيستی در 
ماه های اخير حمالتی را به پايگاه های حشدالش��عبی 
انجام داده اند و فرماندهان بس��يج مردمی گفته اند كه 

پاسخ اين حمالت را خواهند داد. 

ترامپ ادعا می كند كه با   بین الملل در ش�رایطی ك�ه دونالد 
روی كار آمدن او، اقتصاد امریکا ش�کوفاتر و عظمت 
این كشور احیا شده است، مقامات امریکایی نظری 
مخالف با ادعاهای ترامپ دارند. برنی سندرز، نامزد 
در  دی�روز   ،2020 انتخاب�ات  در   دموكرات  ه�ا 
توئیتی با انتقاد از ش�رایط اقتص�ادی جامعه امریکا 
خطاب به دولت نوش�ت كه اطمینان حاصل كنید كه 
 بچه  ه�ا در مدرس�ه گرس�نه نیس�تند و م�ردم م�ا 
می توانن�د ب�ا ع�زت تحصی�ل و زندگ�ی كنن�د. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، در حالی ك��ه دونال��د ترامپ، 
رئيس جمهور امريكا خ��ود را برای مب��ارزات انتخابات 
رياس��ت جمهوری اين كش��ور در س��ال 2۰2۰ آماده 
می كند، موج انتقادات از سياست های اقتصادی و رفاهی 
او در جامعه امريكا افزايش يافته اس��ت. برنی س��ندرز، 
سناتور ارشد امريكايی و نامزد دموكرات  ها در انتخابات 

2۰2۰، روز دو  شنبه در صفحه توئيتر خود، سياست های 
اقتصادی ترامپ را به باد انتقاد گرفت. سندرز كه همواره 
يكی از منتقدان اصلی ترامپ بوده است، بار ديگر در پيام 
توئيتری نوش��ت: »اطمينان حاصل كنيد كه بچه  ها در 
مدرسه گرسنه نيس��تند. حداقل 6۰ هزار دالر در سال 
به همه معلمان بپردازيد. به همه اجازه دهيد در صورت 
تمايل به دانش��گاه بروند. اين برنامه آموزش��ی راديكال 
ما است. اين ثروتمند  ترين كش��ور روی زمين است. ما 
می توانيم اطمينان حاصل كنيم كه مردم ما می توانند با 

عزت تحصيل و زندگی كنند«. 
سندرز همچنين در پيام ديگری نوشته است:»مردم حق 
يك خانه س��بز و ارزان قيمت را دارند و همچنين با هم 
بودن را، و اين دقيقاً همان چيزی است كه ما می خواهيم 

برای هر امريكايی تضمين كنيم«. 
اي��ن س��ناتور امريكايی همچني��ن در پي��ام ديگری با 
بيان اينكه مردم سرنوش��ت انتخاب��ات را رقم می زنند 

و نق��ش تعيين كنن��ده ای در ام��ور سياس��ی دارن��د، 
خطاب به دولتمردان كاخ س��فيد نوش��ته است:»شما 
بايد از مردم الهام بگيريد. ش��ما باي��د افراد زحمتكش، 
جوانان و اف��راد فقير را وارد پروس��ه سياس��ی كنيد«. 
به گفته س��ندرز »در ص��ورت تحقق چني��ن امری، به 
راحتی می توانيم ترامپ را در انتخابات شكست دهيم«. 
انتقاد سندرز از ش��رايط اقتصادی امريكا درحالی است 
كه ترامپ بار  ها گفته اس��ت كه با ورود او به كاخ سفيد، 
وضعيت رفاهی مردم بهتر از قبل ش��ده است. ترامپ با 
حمايت از سياس��ت های اقتصادی خود گفته است كه 
دولت او بهترين دولت و خ��ود او بهترين رئيس جمهور 
در تاريخ امري��كا بوده اس��ت و عظم��ت امريكايی  ها را 
در جهان تقوي��ت كرده اس��ت اما مقامات اين كش��ور 
به وي��ژه دموكرات ها، تأكي��د دارند كه سياس��ت های 
 ترامپ ب��ه تضعيف و اف��ول ق��درت امري��كا در جهان 

منجر شده است.

يادداشت هاي امروز

حراج نفت با ايده هاي كاغذي
وحیدحاجیپور
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انسداد در عناصر گفتمان اصالحات 
سیدعبداهللمتولیان

2

2 خط موازی كودتای سیاسی 
و مطالبات مردمی در لبنان / هادیمحمدی

۱5

نشانه اي از پاسخ سایبري امریکا 
به سرنگوني پهپاد نیافتیم

   رئيس سازمان پدافند غيرعامل: امريكايي ها ادعا كرده اند 
كه پاسخ سرنگوني پهپاد را به  صورت حمله سايبري داده اند، 
اما يافته هاي ما چنين چيزي را ثابت نكرد و ما هيچ نشانه اي 

درباره حمله سايبري كشف نكرديم |  صفحه 5

ويژه هاي جوان  
 راه درك آسیب  اجتماعي
تعطیلي مراسم ديني نیست

 كرباسچي دولت روحاني را دولت مديران 
صفحه 2ناكارآمد خواند!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  30 مهر 1398   -    23 صفر 1441

سال بیست و یکم- شماره 5777 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

سفره شام بوی نفت می دهد!
نيم نگاهي به ظرفيت هاي اقتصادي براي شركت هاي خارجي در سوريه نشان مي دهد يكي از عوامل 
مهم در تحوالت اخير سوريه، جذابيت اقتصادي است. نبردهاي كنوني در سوريه، اين كشور را به 
سوي تحقق سناريوي تقسيم آن به دو بخش شمالي و جنوبي سوق داده است. نيروهاي كرد، امريكايي، 

داعش، تركيه و سوري در حال نبرد براي تحقق خواسته هاي خود هستند

وزير دفاع امريكا : ما برخی از نيروهای امريكايی را در روستاهای نزديك چاه های نفت در شمال 
شرق سوريه نگه خواهيم داشت. سازمان اطالعات امريكا به نظارت بر آتش بس در شمال سوريه 
كمك خواهد كرد و برخی از نيروهای ما كه در نزديكی چاه های نفت مس��تقر می ش��وند مش��مول 

عقب نشينی نخواهند شد | صفحات 12و15

رسانه های امریکا: به یك سوم زنان بومی امریکا تجاوز 
می شود اما مجازات متجاوزان بسیار ضعیف است

مجازات ضعیف قضایی 
برای متجاوزان به زنان بومی امریکا!

مطمئن شوید 
 بچه های امریکا

 در مدارس  
گرسنه    نیستند!

 سندرزخطاب به حاكمان امریکا :  به همه اجازه دهید  
 به دانشگاه بروند.  این برنامه آموزشی رادیکال ما است! 

 این ثروتمندترین كشور روی زمین است
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  گزارش

انسداد در عناصر گفتمان اصالحات
پيدايش انقالب اسالمي در سال ۱۳۵۷ و شکل گيری گفتمان اسالم سياسي 
)گفتمان امام خميني يا گفتمان اسللالم ناب(، عماًل نظريه هاي گفتماني 
ميشل فوكو، آدام اسميت، ارنستو الكال، شانتال موف و مکاتب سوسياليستي، 

ليبراليستي و همچنين مدرنيته و پست مدرنيته را به چالش كشيد. 
گفتمان امام راحل بالفاصله در چارچوب قانون اساسللي به گفتمان انقالب 
اسللالمي تبديل و به عنوان ميثاق گفتماني انقالب فراروي انديشمندان و 
نخبگان و سياستمداران كشور قرار گرفت. گفتمان انقالب اسالمي مشروعيت 
نظام را از خدا و دين اسالم )شريعت اسالمي( مي داند و واليت مطلقه فقيه را 
سبب مشروعيت نظام مي داند كه بر اساس مقبوله عمربن حنظله و توقيع 
شريف و مبارك حضرت ولي عصر با  ساز و كار معين شده در قانون اساسي 
تعيين مي گردد و چون شريعت اسالمي الزمه تحقق و تشکيل حکومت ديني 
را »مقبوليت اجتماعي« آن مي داند، رأي مردم موجب تشکيل حکومت شده و 
نظام اسالمي مقبوليت خود را از مردم اخذ مي كند. گفتمان انقالب اسالمي در 
دنياي سياسي امروز عالوه بر دال »مردم«، »استقالل«، »آزادي«، »پيشرفت« 
و... دال هاي جديدي نظير »اسالم«، »واليت مطلقه فقيه«، »وحدت كلمه«، 
»عدالت خواهي«، »جمهوري اسللالمي«، »حراسللت از ارزش هاي ديني و 
فرهنگي«، »آرمان خواهي«، »ظلم ستيزي«، »ايستادگي در برابر مستکبران«، 
»حکومت ديني«، »مقاومت«، »ايجاد جبهه مستضعفين در برابر مستکبران«، 
»رابطه امت با امام«، »جنگ فقر و غنا«، »وحدت مسلمين« و... را نيز با خود 
همراه دارد. دال مركزي اين گفتمان كه پوشش دهنده همه دال هاي مذكور 
است سه عنصر »حکومت ديني يا قانون اساسي«، »واليت مطلقه فقيه«، و 

»مردم« است. 
در دهه اول انقالب به رغم تحركات گسترده دشمن اعم از جنگ تحميلي، 
كودتا، فتنه گروهك ها، تالش هاي جدايي طلبانلله، ترور ها، انفجارات و... به 
دليل پويايي گفتمان انقالب اسالمي، پايگاه حمايت مردمي، شخصيت ويژه 
امام خميني )ره( و... هرگز دشمن موفق نشد غيريت سازي بيروني را به داخل 
مرزهاي كشور و غيريت سللازي داخلي تبديل كند اما با پايان يافتن جنگ 
تحميلي و ارتحال بنيان گذار جمهوري اسالمي، به داليل مختلف از جمله 
ضرورت بازسازي كشور، ضرورت دولت وقت بر استقراض خارجي و شروط 
سازمان هاي بين المللي و روي كار آمدن طيفي از تکنوكرات ها كه عمدتاً در 
غرب تحصيل كرده و تحت تأثير انديشه هاي سياسي غرب بودند، حركت كشور 
به سمت اقتصاد ليبرالي و نظام سرمايه داري غربي آغاز شد و به رغم توسعه 
صنعت، توليد ثروت، عمران و آباداني كشور و... متأسفانه نظام اسالمي از عناصر 
گفتمان انقالب اسالمي فاصله گرفته و سنگ بناي بي عدالتي، رانت خواري، 
سهم طلبي از سفره انقالب، پشت  كردن به آرمان هاي انقالب، كاخ نشيني، 
اشللرافي گري، تبعيض، مفسللده های كالن مالي و اخالقي، بي بند و باري و 

اباحيگري و... بر زمين زده شد كه تا امروز هم بالي جان مردم و نظام است. 
نتيجه ظهور تکنوكرات ها در عرصه سياسي كشور، گرايش روشنفکران و برخي 
از سياسيون به پست مدرنيته و تبعيت از قواعد آن و شکل گيري گفتماني در 
تقابل با گفتمان انقالب اسالمي در كشور بود كه تحت عنوان گفتمان اصالحات 
از آن ياد مي شود. اصالح طلبان با تقليد محض از الگوهاي غربي اساس گفتمان 
خود را بر دال هاي »آزادي«، »توسعه سياسي«، »جامعه مدني« و... حول محور 
دال مركزي »مردم« استوار ساخته و هيچ حرف نو و جديدي براي جامعه و 
نظام ارائه نداده و صرفاً با موج سواري بر احساسات پاك مردم و فريب افکار 

عمومي بخش مهمي از ساليق سياسي جامعه را مديريت كرده اند. 
در اينجا ذكر سه نکته ضروري است: اوالً اين رويکرد عمدتاً متأثر از هدايت و 
مديريت خارجي و مبتني بر تقابل با گفتمان انقالب اسالمي بوده است در حالي 
كه به نظر بسياري از نخبگان سياسي كشور گفتمان هايي نظير اصالحات، 
اعتدال، سازندگي، اصولگرايي و... هيچ كدام گفتمان مستقل نبوده و ضرورتاً و 
بايد به عنوان خرده گفتمان هايي از گفتمان انقالب اسالمي اعتبار پيدا كنند. 
مستقل ديدن اين خرده گفتمان ها منطبق با رويکرد هدايت خارجي و سنگ 

زيربناي همه فتنه هاي ۳۰ سال گذشته بوده است. 
ثانياً گفتمان موسللوم به اصالحات از همان ابتداي شللکل گيري بر اساس 
دوپارگی فکری و سوءاستفاده  از نام امام خميني سالم اهلل عليه رخ نموده و در 
حالي كه در تمام اين ۳۰ سال در جهت محو و نابودي عناصر گفتماني امام 
حركت كرده اند همواره منافقانه و به دروغ، خود را پشت تابلو پيروي از خط 

امام پنهان كرده اند. 
ثالثاً به دليل عدم توجه به نيازهاي واقعي مردم و كپي برداري غيرعاقالنه از 
مدل هاي غربي، عناصر گفتماني اصالحات در شرايط وخيم اقتصادي )كه 
بي شك خود اصالح طلبان عامل موجده آن هستند( اعتبار خود را در بين مردم 
از دست داده و عموم مردم خواهان رجعت فوري به گفتمان انقالب اسالمي و 
بهره گيري از ظرفيت هاي اين گفتمان نظير: فقرزدايي، عدالت ورزي و مديريت 
جهادي و انقالبي هستند اما اصالح طلبان بر اين باورند كه اگر در عناصر گفتمان 
خود تغيير ايجاد كنند ماهيت اصلي گفتمان خود را از دست خواهند داد، به 
همين دليل با انسداد عناصر گفتماني خود و ناتواني و فقدان شهامت اعتراف به 
اشتباه در انتخاب عناصر مذكور مواجه هستند و همين امر بر سرعت بخشي به 

بي اعتباري و انزواي آنان در بين مردم افزوده است. 
با توجه به اينکه بيش از ۸۰ درصد پست هاي سياسي دولت روحاني، در انحصار 
اصالح طلبان بوده و مردم آنان را عامل اصلي وضع موجود و همه گرفتاري ها 
و نابساماني هاي كشور مي دانند، اصالح طلبان با بن بست تصميم گيري براي 
رفع انسداد از عناصر گفتمان خود مواجه هسللتند كه ذياًل به برخي از آنها 

اشاره مي شود: 
۱ - اصالح طلبان همواره بر اسللتقالل گفتمان خود اصرار داشته و با عبور از 
گفتمان حضرت امام و انتخاب »مطلق مردم« به عنوان دال مركزي گفتماني، 
عمالً گفتمان انقالب اسالمي را )شايد ناخواسته( به رقيب خود واگذار كرده و با 
اين دوقطبي )شايد ناخواسته( در نقش اپوزيسيون داخل نظام قرار گرفته اند. 
۲ - چون اساس گفتمان اصالح طلبان صرفاً معطوف به نگاه سياسي بوده و 
از جامعيت الزم برخوردار نيست، و از طرفي كماكان بر اين نگاه جزمي تأكيد 
داشته و قادر به استفاده از دال ها و واژگاني نظير فقرزدايي، محروميت زدايي، 
خدمت رساني و... نيستند هم اينك در تله انتظارات واقعي مردم )كه اقتصادي 
و معيشتي است( گير افتاده اند و راه معقول و عامه پسندي براي اين برون رفت 

را متصور نيستند. 
۳ - مشکل و درد مزمن )و ظاهراً غيرقابل درمان( اصالح طلبان وجود طيف 
گسللترده، نامتجانس و ناهمگون از طرفداران نظام اسللالمي تا اپوزيسيون 
ضدنظام خارج نشللين در حلقه اصالحات اسللت كه هم رسيدن به وحدت 
رفتاري و هم مديريت اين طيف از ساليق سياسي و ضدنظام و هم رسيدن به 
يك تصميم عاقالنه را الينحل ساخته و فقر انسجام داشتن رهبر مورد قبول 
همه طيف ها را فرياد مي زند، مضافاً بر اينکه در چنين شرايطي به داليل كاماًل 

آشکار، امکان پنهان شدن پشت خط امام هم براي آنان وجود ندارد
۴ - اينك مردم، فقر معيشتي خود از يك سو و اشرافي گري اصالح طلبان از 
سوي ديگر را در عصر سلطه اصالح طلبان به عينه مشاهده می كنند و عماًل 
صداي وحشتناك به زمين افتادن طشت رسوايي آنان از بام گفتمان اصالحات 
گوش فلك را كر كرده و اعتبار آنان را نزد افکار عمومي به شللدت مخدوش 

ساخته است. 
در شرايط موجود كه انسداد گفتماني اصالح طلبان از هر زمان ديگر مشهودتر 
است، قطعاً برجسته سازي موضوعات و مسائل فرعي و كم اهميت، شايعه 
سللازي، آلوده كردن افکار عمومي و پي گرفتن ادبيات پوپوليسللتي نظير 
رفراندوم براي انتخاب: »تسليم غرب شللدن« و يا »مقاومت و ايستادگي در 
برابر زياده خواهي غرب« با پوشللش دروغين و مردم فريب »تعامل/تقابل« 
دردي از آنان دوا نکرده و به انزواي بيش تر اصالح طلبان خواهد انجاميد بر اين 
اساس، توصيه اكيد و خيرخواهانه به زعما و عقالي اين اردوگاه اين است كه 
»اصالحات براي ماندن به انقالب جامع در اصالحات نياز دارد« و اين انقالب 
در بازگشت به گفتمان انقالب اسالمي است و شجاعانه ترين و عاقالنه ترين كار 
اين است كه در گام دوم انقالب، با اتخاذ تصميم كبري و بزرگ، گفتمان خود 
را از مرگ حتمي نجات داده و با تطبيق با گفتمان اصلي انقالب اسالمي به 
عنوان خرده گفتمان درون نظام با تأكيد بر عناصر گفتماني انقالب اسالمي 

به راه خود ادامه دهند. 

سيدعبداهلل متوليان

رئيس قوه قضائيه: 

شفاف سازی کنید تا فساد نباشد 

شفاف س�ازی در حوزه هاي مختلف از مجلس و 
دولت گرفت�ه تا قوه قضائي�ه و همچنين دارايي 
مس�ئوالن اين روزها به يكي از مطالبات اصلي 
افكار عموم�ي از صاحبان قدرت تبديل ش�ده 
اس�ت؛ مطالبه اي كه گرچه با دس�ت اندازهايی 
در برخي بخش ها مواجه ش�ده است، ليكن قوه 
قضائيه به عنوان پرچمدار اين مطالبه، نس�بت 
به ساير قوا پيش�تاز است. اين مس�ئله در قوه 
قضائيه اتفاقاً  از درون آغاز ش�ده و طي قريب به 
يک س�ال از انتصاب آيت اهلل رئيسي به عنوان 
رئيس قوه قضائي�ه، تحوالت گس�ترده اي رقم 
خورده است كه شفاف سازی در برخورد با مفاسد 
درون و برون دستگاه قضايي از مظاهر آن است. 
اما آيا برخورد با فسللاد بلله تنهايي راهگشاسللت؟ 
ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه وجللود دارد، اما 
بسياري بر اين اعتقادند كه در حوزه مبارزه با فساد، 
مانند بيماري، پيشگيري بهتر از درمان است و بايد 
منافذ و بسترهاي ايجاد فساد را كنترل و سپس مسدود 
كرد. در اين زمينه رئيس قوه قضائيه نيز معتقد است، 
اصلی ترين راهکار پيشگيري از فساد، شفاف سازی در 

نظام اقتصادي كشور است. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
سلليدابراهيم رئيسللي در جلسه شللوراي عالي قوه 

قضائيه،   در سللخنان خود بر ضرورت پيشگيري از 
مفاسد اقتصادي تأكيد كرد و گفت: اصلی ترين راهکار 
پيشگيري از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادي كشور و 
نهادينه سازی شفافيت است. بر اين اساس، سامانه هاي 
مربوط در بخش گمركات، بانك هللا، امور مالياتي و 
... بايد فعال و به يکديگر مرتبط شللوند تا كارآفرين، 
سرمايه گذار، بازرگان و تسهيالت گير، در يك بستر 

هوشمند، نظارت پذير شوند. 
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم نظارت های هوشمند 
و رصد به هنگام و دائمي، به قانون ارتقاي سالمت نظام 
اداري اشاره و اظهار كرد: اين قانون بسيار قانون خوبي 
است كه البته در بعضي حوزه ها عملياتي نشده است. 
ما از نمايندگان محترم مجلس مي خواهيم كه زمان 

اجراي اين قانون را تمديد كنند. 
آيت اهلل رئيسي با اشاره به نقش هيئت های رسيدگي 
به تخلفات اداري در پيشگيري از مفاسد نيز گفت: اين 
هيئت ها ابزاري براي خود ادارات و دستگاه ها هستند 
كه البته نبايد فقط به كارمندان پايين بلکه در همه 
سطوح بايد توجه الزم را داشته باشند و فعال كردن اين 
هيئت ها مي تواند بسيار كارآمد باشد. از سوي ديگر، 
فعال شدن حراست ها به عنوان چشم بيناي مديران 
بسيار مهم است و بايد با بينايي، شنوايي، حساسيت 
و پيگيري جدي، اجازه شکل گيری فساد را ندهند. به 

هر حال نظارت های درون سللازماني بهترين راهکار 
براي ديدن مسائل و رفع كاسللتي ها و نواقص پيش 
از تبديل شدن مسئله به بحران و معضل است. همه 
اين اقدامات در كنار رسيدگي هاي منصفانه و عادالنه 
دستگاه قضايي مي تواند در مقابله با فساد مؤثر باشد 
و ما اميدواريم نظام اداري ما روز به روز بيشتر در تراز 

انقالب اسالمي و به دور از هر فسادي باشد.
 رئيسی همچنين در بخشی از سخنان خود راهپيمايي 
اربعين را حماسلله اي عظيم، با شللکوه و مثال زدنی 
توصيف كرد و گفت: ايللن جمعيت ميليوني با نداي 
لبيك يا حسين گرد هم آمدند و يك جبهه متحد در 
مقابل دشمني ها شکل دادند كه بايد قدر اين سرمايه 
عظيم را دانست و شکرگزار خدا بود كه دل ها را اينگونه 
متوجه وجود مقدس حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( 
كرده اسللت. رئيس قوه قضائيه با بيللان اينکه مردم 
مؤمن، با اراده و مخلص به رغم خواست دشمنان بدون 
كوچك ترين حادثه اي گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز 
حماسه بزرگ اربعين، رمز وحدت، آرامش و پيشرفت 

امت اسالمي است. 
   شكست دشمن در فتنه انگيزی ميان ملت 

ايران و عراق
رئيسي با قدرداني از رهبر معظم انقالب به دليل تدابير 
حکيمانه شان در تشويق و ترغيب براي شکل گيری 

حركت عظيللم اربعين، افزود: از هملله دولتمردان و 
مسللئوالن و همچنين نيروهاي نظامللي و انتظامي 
به ويژه مرزبانان صبور كه تللالش كردند زائران بدون 
هيچ مشکلي به عراق مشرف شوند، تشکر مي كنم. 
همچنين بايد از دولت، ملت و مرجعيت عراق تشکر 

و قدرداني كرد. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه همبستگي و همدلي 
ملت ها اين بار بيش از هميشه بود، اظهار كرد: هر چه 
دشمنان تالش كردند با اختالف و فتنه انگيزی ايجاد 
مشکل كنند، با بصيرت و چشللم هاي باز مردم ايران 
و عراق و دولتمردان دو كشللور، شکسللت خوردند. 
اميدواريم خداوند به بركت نام اباعبداهلل الحسين )ع(، 
انسللجام، وحدت، همدلي و آرامش را در ميان امت 

اسالمي افزون كند. 
   دشمنان در مذاكره دنبال رفع مشكل ملت 

ايران نيستند
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به راهبرد جمهوري اسالمي از ابتداي پيروزي 
انقالب اسللالمي، تصريح كرد: براسللاس آنچه امام 
راحل )ره( و مقللام معظم رهبري براي ما ترسلليم 
كرده اند، تعامل سللازنده و همکاري بللا دولت ها و 
ملت ها و همچنين مقاومت و ايسللتادگي فعال در 
مقابل دشمناني نظير امريکا، راهبرد اصلي و اساسي 
جمهوري اسالمي در همه اين سللال ها بوده است 
و همچنان خواهللد بود. رئيس قللوه قضائيه با بيان 
اينکه مردم و دولتمللردان نيز همواره به اين راهبرد 
پايبند بوده اند و امروز همين راهبرد مي تواند موجب 
توانمندي همه ملت های مسلمان باشد، خاطرنشان 
كرد: دشمناني كه امروز دم از مذاكره مي زنند، دنبال 
رفع مشکل ملت ما نيستند بلکه با تحميل توافق هاي 
ظالمانه در پي كاهش نقش جمهوري اسللالمي در 
منطقه، شکسللت راهبرد مقاومت و ايجاد اختالف 

در داخل كشورند. 
    دس�تور مج�دد در جه�ت سياس�ت 

حبس زدايي
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود بر 
لزوم توجه هر چه بيشتر به زندان ها و بهبود وضعيت 
زندانيان در سراسللر كشللور تأكيد كرد و بار ديگر از 
هملله مراجع قضايي خواسللت كه بللا بهره مندی از 
ظرفيت هاي قانوني، در جهت سياست حبس زدايي و 
كاهش جمعيت كيفري حركت كنند. آيت اهلل رئيسي 
همچنين با اشاره به اعالم آمادگي ستاد مبارزه با مواد 
مخدر براي ايجاد اردوگاه هاي بازپللروري معتادان، 
دستور پيگيري اين موضوع را صادر كرد تا با ايجاد اين 
اردوگاه ها، هيچ معتادي در زندان ها نباشد. رئيس قوه 
قضائيه در پايان با اشاره به استقبال دستگاه ها از سامانه 
ثبت اموال مسئوالن، اين سامانه را در صيانت از مديران 

و اطمينان بخشي به مردم بسيار مؤثر دانست. 

ژه
وی

 راهدركآسيباجتماعي،تعطيليمراسم 
دینينيست

مسيح مهاجري، مديرمسئول روزنامه جمهوري اسالمي در 
سرمقاله اين روزنامه از بزرگان)!( خواسته كه به گزارش هاي 
پيرامون تعداد افراد شللركت كننده در مراسم هاي مذهبي 
توجه نکنند! او در ابتدا با انتقاد از تبليغات براي مراسم هايي 
همچللون پيللاده روي اربعيللن، راهپيمايي جامانللدگان و 
شيرخوارگان حسيني  سللؤال مي پرسد »افزايش چشمگير 
و جهشللي پرداختن به ظواهر در سال هاي اخير آيا توانسته 
ميزان پايبندي مردم، به ويژه نسللل جديد به محتواي دين 
و تعاليم اهل بيت به ويژه مکتب امام حسللين عليه السالم را 

افزايش دهد؟«
و سپس در عباراتي كه خود آن را »پاسخ كلي« به اين پرسش 
مي نامد، پاي طالق برخي زوجات و مفاسللد اقتصادي را به 
ميان مي آورد و مي نويسللد: »اگر به بزرگان ما گزارش داده 
مي شود كه به دليل شركت اين تعداد افراد در اين مراسم و 
فالن دعا و فالن گردهمايي، اوضاع بسيار خوب است و همه 
چيز به طرف بهتر شدن به پيش مي رود، درخواست صاحب 
اين قلم اين است كه بزرگان، به اين گزارش ها اعتماد نکنند 
و به اين نکته بسلليار مهم توجه نمايند كه مجموع اين افراد 
فقط به زير ۵ درصد جمعيت كشللور مي رسند. قطعاً اعمال 
و رفتار و افللکار ۵ درصد يك جامعه را نمي تللوان به كل آن 

جامعه تعميم داد. «  و بعد در پايان مي نويسد: »واقعيت اين 
است كه مسئوالن ما در تمام بخش هاي دولتي و حکومتي 
»جاماندگان« از تحوالت اجتماعللي جامعه امروز خودمان 
هسللتند و بايد فکري به حال جاماندگي خودشان بکنند و 
به اين سؤال اساسي پاسخ بدهند كه چرا نتوانسته اند حيات 
طيبه انسللاني را آن طور كه در شأن نظام جمهوري اسالمي 

است تحقق ببخشند. «
در مورد آنچه مهاجري نوشته، چند سؤال قابل تأمل است: 
آيا حذف اين مراسم ها به آنچه مدنظر او از جامعه ديني است، 
كمك خواهد كرد؟ آيا اين مراسم ها به خودي خود موضوعيت 
ندارند؟ و آيا جامعه اي با اين سطح از آسيب هاي اجتماعي كه 
مهاجري توصيف كرده، اگر مراسم مذهبي داشته باشد بدتر 
است از جامعه اي كه با همين سطح آسيب، مراسم مذهبي 
هم ندارد؟! از سويي بزرگان كشور طبيعتاً فقط آمار را خواهند 
گرفت و تحليل اينکه اين آمار نشانه اوضاع خوب است يا نه، 
با خودشان است. اگر بزرگان هستند كه بايد اين قوه تحليل 
جامعه را داشته باشللند. طبيعتاً خوب هاي جامعه هم فقط 
كساني نيستند كه در مراسم هاي مذهبي شركت مي كنند و 
توجه به آسيب هاي اجتماعي كه حرف حقي هم است، نبايد 
باعث انکار خوبي هاي جامعه شللود. مسيح مهاجري لباس 
دين به تن دارد و از او انتظار بيشتري است كه قلم و زبانش 
عليه مناسك ديني يا مراسم هايي كه مردم مي گيرند، نباشد. 

به آسلليب هاي اجتماعي بايد پرداخت، امللا راه آن تعطيلي 
مراسم هاي ديني نيست و نبايد بي جهت دوگانه ساخت. 

كرباسچيدولتروحانيرادولتمدیران
ناكارآمدخواند!

غالمحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران در مصاحبه 
با روزنامه اصالح طلب اعتماد گفته: »به نظر من مشکل دولت 
دوم روحاني، بيش از آنکه به عوامل خارجي و آمدن ترامپ يا 
مسائل داخلي بيرون دولت و كارشکني هاي مخالفان داخلي 
نسبتي داشته باشد، به خود اين دولت و عملکردش در اين 
دوره، يعني از فرداي انتخابات ۲9 ارديبهشت ماه 96 مربوط 
اسللت؛ چنان كه در دولت دوم روحانللي از انتخاب نيروها تا 
انتخاب سياسللت هاي خود، رويکردهايي پيش گرفته شد 
كه مسللبب وضعيت امروز اسللت... بحران مديريت مديران 
ناكارآمد در دولت اول آقاي روحاني در دولت دوم نيز نمايان 

شد و مشکالت امروز را به وجود آورد. «
و بعد اشاره كرده: »امروز صحبت از ميلياردها دالر ارز ۴۲۰۰ 
توماني است كه فساد و اختالس مالي به وجود آورده است«. 
اين در حالي اسللت كه روحاني اخيراً تأكيد كرد ارز ۴۲۰۰ 
توماني به مردم داده شده اسللت! ناكارآمدي دولت روحاني 
زياد شللده و حاميان دولت هم ديگر حتي براي اعتبار خود 

صالح نمي دانند كه از بيان واقعيت پرهيز كنند. 

الريجاني در ديدار سفير سوريه  مطرح كرد
حمايت  ايران از تمامیت ارضي سوريه

رئي�س مجل�س ش�وراي اس�امي 
ب�ا بي�ان اينك�ه خدش�ه ب�ه تماميت 
ارض�ي س�وريه، مش�كات م�ردم 
س�وريه را افزاي�ش مي ده�د، گف�ت: 
جمهوري اس�امي اي�ران از امنيت و 
ثبات س�وريه حماي�ت خواه�د كرد. 
به گزارش خبرگزاري خانلله ملت، دكتر 

علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسللالمي روز گذشته در ديدار 
عدنان محمود، سفير سوريه در تهران تأكيد كرد: حفظ تماميت ارضي 
سوريه هميشه موردنظر جمهوري اسالمي ايران بوده و از اين ديدگاه با 
ساير كشورها رايزني الزم را مي كند. وي با بيان اينکه خدشه به تماميت 
ارضي سوريه، مشکالت مردم سوريه را افزايش مي دهد، افزود: جمهوري 

اسالمي ايران از امنيت و ثبات سوريه حمايت خواهد كرد. 
عدنان محمود، سفير سوريه در تهران نيز در اين ديدار با اشاره به تجاوز 
تركيه به خاك سوريه، اظهار كرد: با وجود توافق تركيه با امريکا مبني بر 
توقف جنگ، تجاوز تركيه به سوريه همچنان ادامه دارد و ارتش تركيه 
نيروهايي را به مرز و داخل خاك سللوريه اعزام كرده اسللت. حتي روز 
گذشللته اردوغان تأكيد كرد منطقه امني كه تركيه به دنبال ايجاد آن 
در سوريه است، ۴۴۴ كيلومتر طول و ۳۲ كيلومتر عمق خواهد داشت. 
سفير سوريه در تهران ضمن تشللکر از تالش هاي جمهوري اسالمي 
ايران، ادامه داد: با شکست طرح امريکا در سوريه، بايد از ايجاد منطقه 

امن موردنظر تركيه جلوگيري شود. 

معاون عمليات ستادكل نيروهاي مسلح: 
امريكا با تجاري سازي امنیت
 دنبال فاشیسم جهاني است

غرب به ويژه اياالت متحده تاش دارند با دكترين جديد و سياست 
»تجاري سازي امنيت« شكل جديدي از »فاشيسم جهاني« را به 
نمايش بگذارند و نقش آتي خود را در نظام بين الملل تثبيت كنند. 
به گزارش ايرنا، سردار مهدي رباني، معاون عمليات ستادكل نيروهاي 
مسلح جمهوري اسللالمي ايران روز گذشته طي سللخناني در نهمين 
اجالس امنيتي »شيانگ شللن« پکن ضمن ارائه تحليل و برآوردي از 
مسائل امنيتي منطقه، آسلليا غربي و جهان افزود: نتيجه اين سياست 
خلق تهديدات موهوم و ساختگي و تقسلليم كار با متحدان منطقه اي 
و فرامنطقه اي در القاي دگرهراسللي به ويژه در خصوص كشللورهاي 
روسيه، چين و ايران است تا با توجيه حضور، استقرار پايگاه هاي جديد 
و مداخله بيشتر در مناطق مختلف از جمله غرب آسيا، آسياي شرقي 
و جنوب شرق آسيا و مرزهاي اروپاي شرقي، بازگشت به دوران جنگ 
سرد، ضمن چپاول ثروت اين مناطق به بهانه تأمين امنيت كشورهاي 
متحد، از ضروری ترين نياز كشللورهاي جهان كلله همانا تأمين صلح، 
امنيت و توسللعه پايدار اسللت جلوگيري به عمل آورند. سردار رباني 
مهم ترين ويژگي هاي نظم امنيت بين الملل در دو دهه گذشته از قرن 
۲۱ را بی نظمی، عدم قطعيت و سيال بودن آن عنوان كرد و گفت: اين 
نظام امنيتي در حال گذار اگرچه بر اصول و قواعدي همچون پذيرش 
حق تعيين سرنوشت ملت ها، احترام به حاكميت ملي، عدم مداخله در 
امور داخلي ديگر كشورها و غيرقانوني بودن توسل به زور منتج از منشور 
ملل متحد اسللتوار بود، اما با اقدامات غيرقانوني غرب و به ويژه اياالت 
متحده در سال هاي اخير و به ويژه با روي كار آمدن ترامپ در امريکا و 
نقض اين اصول در مناطق مختلف، جهان با چالش هاي نظامي و امنيتي 
متعدد، پيچيده، تركيبي و سيال مواجه شده و با توسعه ناامني، بي ثباتي 
و آشوب، امنيت جهان را در وجوه زيست محيطي، فرهنگي، سياسي، 

اقتصادي و امنيتي به صورت جدي به خطر انداخته است. 
معاون سللتاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسللالمي ايران در ادامه 
بی مسللئوليتی در گفتار، رفتار و تصميمات رئيللس جمهوري فعلي 
اياالت متحده، استمرار بحران منطقه غرب آسيا و به طور خاص عدم 
تحقق خواست و آرمان تاريخي ملت فلسطين و ارائه طرح هاي تنش 
آلود نظير معامله قرن، واگذاري جوالن و انتقال پايتخت رژيم غاصب 
صهيونيستي و گسترش تروريسللم در منطقه و ادامه حمايت اياالت 
متحده و رژيم صهيونيستي از جريانات تروريستي تکفيري را از جمله 
تهديدات امنيت جهاني برشمرد. او از تالش براي ادامه سياست تصاعد 
انباشت سالح در منطقه با شعار ايجاد حفظ موازنه نظامي، توسعه و 
افزايش حضور تروريسللت هاي تکفيري شکسللت خورده در عراق و 
سوريه به ساير مناطق و كشورها، فعال شدن تنش تاريخي شبه جزيره 
كره با سياسللت هاي بي ثبات گونه امريکا و ايجاد مناطق جديدي از 
بحران از جمله در درياي جنوبي چين و اقيانوس هند به عنوان ديگر 

تهديدات امنيتي ياد كرد. 
سللردار رباني گفت: امروز ما نيازمند عزم جدي تمامي كشورها براي 
مبارزه قاطع با تروريسللت ها و از بين بردن عوامل بروز، رشد و تشديد 
جريانات تروريسللتي هسللتيم و فوری ترين نياز جهان امروز، محکوم 
كردن ترور و خشونت، توقف كمك ها و پشتيباني هاي سياسي، نظامي 
و مالي از تروريست ها و كمك به دولت هاي قانوني و مشروع و تن دادن 
به خواست و اراده مردم و امدادرسللانی های انسان دوستانه به آسيب 
ديدگان از جنگ و كمك به اسللتقرار ثبات، امنيللت، صلح و آرامش و 
رفع مشکالت ملت ها اسللت. وي از بي ثباتي، ناامني، خشونت گرايی 
و تروريسللم در جهان امروزي به عنوان زاييده شرايطي ياد كرد كه در 
سه دهه اخير بر مناسبات جهاني و در جهت تثبيت نظامي تك قطبي 
توسط اياالت متحده ايجاد و توسللعه يافته است و گفت: تنها راه برون 
رفت از اين شرايط، گذار به نظم جديد مبتني بر نظامي چند قطبي با 
شاخصه هاي مهمي چون نفي سلطه، نفي هرگونه هژمون منطقه اي و 

جهاني است. 

شفافيت داوطلبانه در شوراي نگهبان
استدالل  شورای نگهبان 

در بررسي طرح ها و لوايح منتشر مي شود
عض�و حقوق�دان ش�وراي نگهب�ان از انتش�ار دالي�ل موافقت و 
مخالفت با طرح ها و لوايح در س�امانه ش�وراي نگهب�ان خبر داد. 
سيامك ره پيك، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفت وگو با فارس، 
در خصوص شفافيت آرا اظهار داشت: مذاكرات عمومي كه در روند 
مصوبات انجام مي دهد در شللوراي نگهبان انجام مي شللود، اكنون 
به مرور در چندين جلد از سوي پژوهشللکده شورا و سايت منتشر 
مي شود. وي افزود: اگر به سامانه نظرات شوراي نگهبان مراجعه كنيد 
در جريان مشروح و جزئيات جلسللات شوراي نگهبان براي بررسي 

مصوبات قرار خواهيد گرفت. 
عضو حقوقدان شللوراي نگهبللان در ادامه عنوان كرد: ما مشللروح 
مذاكرات را منتشر كرديم و در آن مشخص شده كه فالن عضو فالن 
حرف را زده؛ ديگر از اين شفاف تر كه نمي شود، چرا كه همه نظرات 

قيد شده است.  
ره پيك ادامه داد: البته حجم مشللروح مذاكرات شوراي نگهبان زياد 
اسللت و چون در گذشللته  با تأخير پياده سازي شللده به مرور منتشر 
مي شود. عالوه بر اين حالت ديگري هم منتشر كرديم يعني استدال ل ها 
هم منتشر شده است. مثالً در خصوص طرح تشکيل وزارت بازرگاني دو 
استدالل در شوراي نگهبان وجود داشت و داليل موافقان و مخالفان را 

هم به صورت جداگانه در حال منتشر كردن هستيم. 

88498443سرويس  سياسي
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      خبر

هيچ كشوري در دنيا شفافيت مالي ندارد و FATF سازوكار تشريفاتي 
و دروغين است تا كشورهاي غيرهمس�و با خود را محدود كنند. 
محمدعلي پورمختار، عضو كميسلليون قضايي و حقوقي مجلس در 
گفت  وگو با خبرگزاري خانه  ملللت در خصوص تمديد چندباره مهلت 
FATF به ايران اظهار داشللت: FATF قبل از اينکلله براي ايران مهلت 
بگذارد و تهديد كند، بايد مقابللل زياده خواهی و تحريم هاي ضدايراني 
امريکا بايستد، اگر ايران لوايح مرتبط با FATF را بپذيرد اين نهاد چه تواني 
براي مقابله با تحريم هاي امريکا دارد؟ اين در حالی است كه هرگز امريکا 

دست از شيطنت برنمي دارد. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شللوراي اسالمي بيان كرد: 
پذيرش لوايح مرتبط با FATF هيچ سللود و منفعتللي براي جمهوري 
اسالمي ايران نخواهد داشت كما اينکه تاكنون نداشته است. وي افزود: 
كشورهاي عضو اين ساز و كار جرئت مقابله با اقدامات ضد بشري و ضد 
منشور سازمان ملل متحد امريکا را ندارند، وقتي چنين جرئتي ندارند 
اينکه بخواهند فقط به ايران فشار بياورند نشانه ضعف كشورهاي عضو 
FATF است. پذيرش FATF تا زماني كه آنها در مقابل تحريم هاي ضد 
ايراني امريکا نايستاده اند، اشتباه محض است. پورمختار در خصوص اينکه 
عضويت ايران در FATF مانع از دور زدن تحريم ها مي شود يا خير، ادامه 

داد: ايران در زمينه دور زدن تحريم ها كار خود را انجام مي دهد و از همه 
امکانات استفاده مي كنيم اما اينکه همه تراكنش ها را جمع كنيم و در 

اختيار FATF قرار دهيم طبيعتاً راه ها را به دست خود مي بنديم. 
نماينده مردم كبودرآهنگ و بهار در مجلس شوراي اسالمي با طرح اين 
سؤال كه مگر كشوري در جهان وجود دارد كه شفافيت مالي داشته باشد، 
گفت: كشور هايي مانند امريکا، فرانسه و آلمان نيز كه مدعي شفافيت 
 FATF هستند، شفافيت مالي ندارند. پورمختار اظهار داشت:  ساز و كار
نه تنها يك ساز و كار تشريفاتي اسللت، بلکه سازوكاری دروغين است، 
كشورهاي تشکيل دهنده آن چنين سازوكاری را براي ايجاد محدوديت و 
تحريم كردن كشورهاي غيرهمسو با خود به و جود آورده اند تا آنها نتوانند 

به صورت معمول به امور تجاري خود بپردازند. 
   بيانيه FATF عليه ايران سياسي است

در همين ارتباط يك عضو كميسلليون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از بيانيه اخير FATF و تند شدن لحن 
اين سللازمان نسللبت به ايران، گفت: بيانيه اخير FATF نشان دهنده 
فشارهاي سنگين سياسي در گروه اقدام ويژه مالي عليه ايران است كه 
به دليل نبود ايران در اين گروه سياست هاي خصمانه عليه جمهوري 
اسالمي ايران شکل گرفته است.  حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو 

 )FATF( با ايسنا با اشاره به تمديد مهلت چهارماهه گروه اقدام ويژه مالي
به ايران براي اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان 
يافته فراملي )پالرمو( و الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم )CFT( گفت: شايد تند شدن لحن بيانيه اخير FATF در مقابل 
ايران بيشتر از آنکه براساس داده های موجود در قبال رفتارهاي مرتبط 
با جمهوري اسالمي ايران با FATF باشد ناشي از ايجاد يك فضاي تند 
سياسي است. براساس عرف روابط كشورها در مقابل FATF نوع رفتار و 
تالش هاي صورت گرفته توسط ايران در پاسخ به سؤاالت و ابهامات مطرح 
شده معقول بوده و براساس همين عرف نبايد FATF چنين اتهاماتي را 
عليه جمهوري اسالمي ايران مطرح مي كرد. اين موضع نشان مي دهد 
جريان سياسي تند و قدرتمندي عليه ايران در FATF شکل گرفته كه 
سعي مي كند ايران را تهديد نمايد.  فالحت پيشه در توضيح اقدامات ايران 
در برابر بيانيه FATF، گفت: ايران در قالب اصالحيه اي در قوانين داخلي 
خود عمالً از سؤاالت و ابهامات FATF ابهام زدايي كرده است. اقدامات ما 
شبيه اقدامات مان در قالب NPT است كه به داليلي تالش شد مقررات و 
نظارت ها و بازرسي ها تحت پروتکل الحاقي دوباره به ايران تحميل شود. 
ما با انجام اين اصالحيه هاي داخلي از FATF بهانه زدايي كرديم اما آنها 

تحت فشارهاي سياسي موضوعات تازه اي را مطرح كردند. 

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس: 
FATF سازوكاري تشريفاتي و دروغين است



»يك س�وم زنان بومي امريكا قرباني تجاوز و 
خشونت جنسي هس�تند.« نتايج تحقيقات 
18ماهه گزارش�گران ش�بكه خب�ري نيوزي 
امريكا درباره پيگرد كيفري تجاوزات جنسي 
در مناطق بومي امريكا نشان مي دهد، نقايص 
در نظ�ام عدالت كيفري امري�كا كه مثال يك 
دس�تگاه قضايي وزي�ن و پيچيده اس�ت، به 
قدري جدي اس�ت كه اغل�ب عامالن حمالت 
جنس�ي با حداقل مجازات مواجه مي شوند و 
گاهي هم اصاًل هيچ گونه مجازاتي درباره آنها 
اجرا نمي ش�ود و م�وارد اج�راي عدالت براي 
قربانيان بس�يار اندك اس�ت. همين رويكرد 
تس�اهل و تس�امح در برخ�ورد ب�ا مجرمان 
جرائم جنس�ي هم موجب ش�ده تا از هر سه 
زن بوم�ي امريكاي�ي، هن�دي و آالس�كايي 
در امري�كا يك نفر م�ورد تجاوز ق�رار بگيرد. 
در قرن بيست و يكم همچنان تبعيض نژادي در 
امريكا بي��داد مي كند و تنها ش��كل اين تبعيض 
نس��بت به دوران برده داري تغيير يافته اس��ت. 
اين مسئله موجب آسيب هاي اجتماعي و حتي 
جسماني به افراد بومي و رنگين پوست هاي ساكن 
در امريكا شده است و گسترش آن به گونه اي بوده 
كه رس��انه ها را وادار به پيگيري اين ماجرا كرده. 
گزارش اخير سايت خبري يو اس اي تودي درباره 
يك بررسي 18ماهه است كه نشان مي دهد، بيش 
از نيمي از زنان بومي امريكايي، هندي و آالسكا در 
امريكا خشونت جنسي را تجربه كرده اند. بنا بر اين 
گزارش، براي پيگرد قانوني تعرضات جنس��ي به 
ساكنان بومي، خبرنگاران نيوزي از نقص شديد 
در سيس��تم هاي دادرس��ي كيفري امريكا پرده 
برداشته اند كه نش��ان مي دهد، مرتكبان جرائم 
جنسي غالباً كمترين مجازات را دريافت مي كنند 

يا بابت اعمالشان اصالً مجازات نمي شوند. 
 دير و زود دارد، اما سوخت و سوز نه!

اين گزارش همچنين اضافه مي كند كه براساس 
اعالم وزارت دادگستري امريكا، بيش از نيمي از 
زنان بومي امريكايي، هندي و آالسكايي در طول 

زندگي خود خشونت جنسي را تجربه مي كنند. 
زيمانسكي زني 40 ساله اس��ت كه از بدو تولد در 
Fort Peck در شمال شرقي مونتانا زندگي كرده 

 Sioux و Fort Peck Assiniboine و عضو قبايل
اس��ت. او تاكنون س��ه بار مورد تجاوز قرار گرفته 
است.  زيمانس��كي مي گويد: »من يك بار در 13 
سالگي، يك بار در 14 سالگي و يك بار هم در34 

سالگي قرباني شدم.«
سارا دير، استاد دانشگاه كانزاس و نويسنده كتاب 
»آغاز و پايان تجاوز: مقابله با خش��ونت جنس��ي 
در بوميان امري��كا« مي گويد:»زنان بومي به من 
گفته اند كه ش��ما وقتي در اين محيط يك دختر 
بزرگ مي كنيد باي��د او را آماده كنيد تا در هنگام 
تجاوز چه كار كند – بدين معنا تجاوز به دختران 
شما حتمي اس��ت، فقط زمان وقوع آن متفاوت 

است.«

 يك س�ال زن�دان حداكث�ر مج�ازات 
متجاوزان

داده هاي ملي در مورد جنايات جنسي در امريكا 
اندك اس��ت. به همين خاطر خبرنگاران نيوزي 
18ماه در دو منطقه تحقيق كردند؛ منطقه فورت 
پك در مونتانا و منطقه فورت برتولد در داكوتاي 
ش��مالي و پس از تجزيه و تحليل اسناد به دست 
آمده و انجام دهها مصاحب��ه، تصاوير واضحي از 
ماجراي تجاوز به زنان بومي پديدار شد.  به گفته 
اين گ��زارش، هنگامي كه قباي��ل و دولت فدرال 
نتوانند با هم همكاري كنند، تحقيقات مربوط به 
تجاوز جنسي مي تواند نيمه كار رها شود و حتي در 
مورد موارد معدودي كه به محكوميت در دادگاه 
قبيله خاتمه مي يابد، قانون فدرال اكثر دادگاه ها 
از مجازات مجرمان بيش از يك س��ال جلوگيري 
مي كند.  اف��رادي كه به دنبال گ��زارش تجاوزها 
هستند، اغلب در جوامع كوچك با مجرميني كه به 
آنها تجاوز كرده اند مواجه مي شوند، و عده زيادي 
مي گويند كه سيستم حقوقي ناكارآمد در آسيب 

آنها نقش داشته است. 
 قوانين پيچيده مانع برپايي عدالت 

دولت هاي فدرال در امريكا با 573 قبيله   شناخته 

شده رابطه سياس��ي و حقوقي خوبي دارد. قبايل 
بر شهروندان و سرزمين خود حاكميت دارند، اما 
دولت فدرال وظيفه دارد براي كمك به حفظ جان 
اعضاي قبيله ايفاي نقش كند. اين آموزه حقوقي 
موسوم به »مس��ئوليت اعتماد« برمي گردد و به 
معاهداتي كه اياالت متحده در ق��رن 18 و 19 با 

قبايل امضا كرده است. 
اما مجموعه تصميمات ديوان عالي و قوانين فدرال، 
ترتيب و پيگيري قانوني پيچيده اي بين حوزه هاي 
قضايي فدرال، ايالتي و قبيله اي دارد و اين مسئله 
برپايي عدالت براي بازماندگان از تجاوز جنسي را 
 Fort دشوار مي كند.  دادگاه قبيله اي در منطقه
Peck يك س��اختمان آجري كوچك است. ميز 

جلوي آن با جزوه هايي در مورد آشنايي با خشونت 
و تجاوز جنسي آراسته شده است. 

 Fort Peck قاضي استيسي اسميت، عضو قبايل
Assiniboine و Sioux مي گويد: »اين آسيبي 

است كه در طول نسل ها به وجود آمده و همچنان 
ادامه دارد.«

اس��ميت مي خواهد اي��ن چرخه را بش��كند، اما 
دادگاه هاي قبيله اي با محدوديت هاي اساس��ي 
روبه رو هس��تند، از جمله محدوديت يك س��اله 

مجازات ها ب��دون در نظر گرفتن ج��رم و تقريباً 
هيچ گونه صالحيت قضايي. 

  3 حكم در طول 5 سال 
در س��ال 2010، مجازات جرائم جنس��ي به سه 
س��ال افزايش يافت، اما فقط 16 قبيله پيشرفت 
مجازات سه ساله را اجرا كرده اند. فورت پك يكي 
از آنهاست.  از اواخر سال 2012 دادگاه قبيله قادر 
به صدور حكم سه ساله بود. از سال 2013- 2018 
سه محكوميت تجاوز جنسي وجود داشته است، 
اما در هيچ يك از آنه��ا احكام بهبود نيافته نبود و 

طوالني ترين حكم هنوز يك سال بوده است. 
با وجود اين دادگاه قبيله تنها گزينه كساني نيست 
كه به دنبال تجاوز جنس��ي  درپي اجراي عدالت 
 FBI، مي گردند. در بيشتر موارد، دفاتر دادگستري
Bureau of India)BIA( و امريكا به طور فدرال 

موظف به همكاري با قبايل براي تحقيق و پيگرد 
»جنايات اصلي« هستند كه شامل تجاوز جنسي 
نيز مي ش��ود، اما كورت آلم، وكيل اياالت متحده 
در مونتانا مي گويد:»بسياري از پرونده ها به دليل 

شواهد ضعيف يا ناكافي رد مي شوند.« 
طبق گ��زارش BIA، دادگاه ه��اي قبيله كمتر از 
5درصد بودجه مورد نياز را در سال 2016  دريافت 
كردند. از سوي ديگر چارلز آديينگتون، مدير دفتر 
 Cherokee و يكي از اعضاي BIA دادگس��تري
Nation مي گويد: كمتر از نيمي از سازمان هاي 

مجري قانون كه بودجه مي گيرند به درستي كار 
مي كنند. 

دادگاه قبيله فورت برتولد مجازات جرائم جنسي 
را افزايش نداده است. طبق سوابق، دادگاه از سال 
2013 تا اواسط سال 2018 تنها سه نفر را به جرم 
تجاوز جنسي محكوم كرده و احكام از هشت روز 
تا شش ماه بوده است.  كميسيون اياالت متحده 
در مورد حقوق مدني دو گزارش درباره بودجه در 
جوامع هند منتش��ر كرد، يكي در سال 2003 و 
گزارش به روزرساني شده آن در دسامبر 2018 با 
نام »وعده هاي شكسته« در اين گزارش آمده است: 
»دولت فدرال همچنان از حماي��ت كافي از رفاه 
اجتماعي و اقتصادي بوميان امريكايي پشتيباني 
نمي كند« و اين »به نابرابري هاي مشاهده شده در 

جوامع بومي امريكا كمك مي كند.«
 عدالتي كه اجرا نشد

زيمانسكي به عنوان معاون مدير دادگاه در دادگاه 
قبيله Fort Peck فعاليت مي كند و س��وابق و 
آمار را حفظ مي كند.  زيمانسكي تنها يكي از سه 
تجاوزي كه به او شده بود را گزارش داد؛تجاوز در 
14 س��الگي. وي اين پرونده را ب��ه دادگاه فدرال 
تحويل داد. متهم در سال 1995 به جرمش اعتراف 
كرد، اما به سه سال مشروط محكوم شد و زنداني 
نشد.  وي مي گويد:»به نظر من عدالت اجرا نشده 
است.« »كسي كه به من تجاوز كرد به سرعت به 

اجتماع برگشت و من مجبور شدم او را ببينم.«
زيمانسكي هر بار كه مرتكب جنايت عليه خود را در 

جامعه مي بيند، خاطراتش تازه مي شود. 
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بايد پول ها را برگردانيد كه يك ريال هم برنگردانده ايد
قاضي به نعمت زاده: به آشنايان بگوييد کمتر به من نامه بنويسند!

مجازات ضعیف قضایی 
برای متجاوزان به زنان بومی امریکا!

رسانه های امريكا: به يك سوم زنان بومی امريكا تجاوز می شود اما مجازات متجاوزان بسيار ضعيف است

ش�بنم نعمت زاده 
عليرضا سزاوار
روزگذشته مدعي   گزارش  2

ش�د كه پ�درش 
همه جوره به همه مشاوره مي دهد، اما براي وي 
اصالً پدر خوبي نبوده است و او 40سال بي پدري 
كشيده است! قاضي هم گفت: 1/5 سال فرصت 
داش�تيد تا بدهي هايتان را بپردازيد، اما يك 
ريال هم نپرداختيد. لطفاً به دوستان و آشنايان 
خود بگويي�د كه نامه ن�گاري نكنن�د چراكه 
حواشي فايده اي ندارد؛ مشخص كنيد پول ها 
كجاست. در جلسه روزگذشته همچنين كاشف 
به عمل آمد كه نعمت زاده پنج، شش شركت و 
داش�ته! بانك�ي  حس�اب   500 ح�دود 

چهارمين جلسه ش��ركت توس��عه دارويي رسا با 
مديرعاملي لش��كري پور و رياست هيئت مديره اي 
شبنم نعمت زاده متهم به مشاركت در اخالل عمده 
در نظام اقتصادي كش��ور از طريق اخالل در نظام 
توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يك هزار و 850 
ميلي��ارد و 148 ميليون و 379 ه��زار و 599 ريال 

روزگذشته برگزار شد. 
  فروش صوري به هالل احمر

به گزارش خبرگزاري ها وكيل شركت دارويي رسا 
در ابتداي دادگاه روزگذشته گفت: 32 داروخانه 
به  رغم اينكه شركت رسا به آنها دارو فروخته، اما 
از ش��ركت توسعه دارويي رس��ا طلبكار هستند. 
در حالي كه چنين طلبي واقعيت نداشته است؛ 
براي مثال داروخانه دكتر مهدي مشهد از اساس 
موهوم اس��ت و تم��ام فاكتور ه��اي آن صوري و 
چنين اقداماتي خ��ارج از مصوبات هيئت مديره 
بوده است.  وي عنوان كرد: از 16 ميليارد تومان 
فروش به سازمان هالل احمر بيرجند، براي 12 
ميليارد تومان فاكتور صوري صادر ش��ده است 
و بررسي هاي اخير اس��ناد مالي نشان مي دهد، 
صدور فاكتورهاي صوري زيرنظر آقاي لشكري پور 

مديريت مي شده است. 

 تحليل به سبك بي بي سي !
در ادامه قاضي مسعودي مقام ضمن تفهيم اتهام به 
شبنم نعمت زاده از او خواست تا براي آخرين دفاع 
در جايگاه حاضر ش��ود.  ش��نبم نعمت زاده هم در 
آخرين دفاع خود گفت: لشكري پور اصرار داشت كه 
دارو هاي ايراني را بگيريم و بازار آنها را تصاحب كنيم 
كه من مخالف اين امر بودم و پس از مدتي متوجه 
شدم گرفتن اين كاال ها منفعتي براي لشكري پور 
داشته است. آقاي لشكري پور يك هنر خاصي دارد و 
آن اين است كه حرف هاي راست را قسمتي از آن را با 

تحليل هاي خود مانند بي بي سي بيان مي كند. 
 در خانواده پدري نداشتيم

متهم نعمت زاده در ادامه دفاعيات خود گفت: من به 
پدرم به عنوان يك مدير مملكت مديونم، اما او براي 
من پدري نكرد و من پدري نداش��تم. در تمام عيد 
و تعطيالت در ماهشهر بوديم و 40 سال بي پدري 
كشيدم. وي همه جوره به همه مشاوره مي دهد، اما 
براي من اصالً پدر خوبي نبود و من تنها كار كردم، در 

خانواده پدري نداشتيم صبح مي رفت و شب مي آمد، 
من از صفر شروع كردم. 

 مظلوم نمايي با حقوق 8 برابري
وي افزود: مانند ه��ر كارآفرين ديگ��ر از صفر كار 
كرده ام و باال آم��ده ام. ما 200 ميلي��ارد تومان به 
شركت ها پرداخت كرديم و به شركت فارابي كه 46 
ميليارد تومان بدهكاريم، حدود 40 ميليارد پرداخت 
كرديم. من آدمي نبودم ك��ه اموال ديگران را به نام 
خود تصرف كنم. در س��ال 85 نصف روز به عنوان 
مسئول فني در جايي كار مي كردم و يك ميليون و 

200 هزار تومان حقوق دريافت مي كردم! 
اين اظه��ارات در حالي اس��ت كه مبل��غ دريافتي 
نعمت زاده به اقرار خودش در آن زمان هشت برابر 

حداقل حقوق آن موقع بوده است. 
 اذيت هاي تأمين اجتماعي

نعمت زاده با بي��ان اينكه از س��ازمان بيمه تأمين 
اجتماعي دلخور هس��تم، افزود: در برقراري بيمه 
بيكاري پرس��نل ما را خيلي اذيت ك��رد. آنها مثل 

فرزندان من بودند و سعي داشتم كه بيمه بيكاري 
آنها برقرار ش��ود. ملكي را بابت بدهي ارائه دادم كه 
آرزوي خود من اين است آنجا زندگي كنم و گفتم، 
اگر چيزي ساختيد يك واحد آن را به من بدهيد تا 

من در آن زندگي كنم !
 از فساد پتروشيمي تا دارويي

قاضي مسعودي مقام هم در واكنش به اين سخنان 
تأكيد كرد: ش��ما ب��ا آورده صفر در جا ه��اي ديگر 
سرمايه گذاري كرده ايد. چرا لشكري پور را برنداشتيد؟ 
عملكرد لشكري پور را ديديد و هيچ اقدامي نكرديد 
و فقط چك داده ايد و تقصيرات را به گردن يكديگر 
مي اندازي��د. زمين معرفي ش��ده هم مش��كل دارد، 
خودتان بفروشيد و پول طلبكار ها را بدهيد. در 1/5 
سال اخير يك ريال برنگشته و وظيفه شما اين است 
كه پول ها را برگرداني��د.  رئيس دادگاه تصريح كرد: 
اينكه دارو ها را اخفا كنيم و تاريخ آنها بگذرد و برخي 
از اين موارد هم منتسب به آقاياني است كه در فساد 

پتروشيمي حضور دارند پذيرفته شده نيست. 
ش��بنم نعمت زاده پاس��خ داد: هيچ دارويي پنهان 

نشده است. 
قاضي مسعودي مقام گفت: پس چرا انبارها روز به 

روز كشف مي شود؟
شبنم نعمت زاده گفت: ما هيچ انبار ديگري نداريم و 

انبار پنهاني اصاًل وجود ندارد. 
 5 يا ۶ شركت؟!

در پايان دادگاه هم قاضي مس��عودي مقام خطاب 
به متهم نعمت زاده گفت: شما چند شركت و چند 

حساب بانكي داريد؟
نعمت زاده هم پاسخ داد: بنده پنج يا شش شركت و 
حدود 500 حساب بانكي، چون پخش نياز به تعداد 

زيادي حساب بانكي داشت. 
قاضي در پاسخ وي گفت: يعني شما 500 حساب 
پشتيبان داريد؟! شما مي خواستيد از چك هاي اين 
حساب ها استفاده كنيد وگرنه مي شد با يك حساب 

هم كار كرد. 

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

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

 فؤاد ايزدي اين عكس را منتش�ر كرد و نوش�ت: مقبره خانم 
دكتر ماري پير والكمان در موكب شهيد عارف حسيني در عمود 172 
مس��ير راهپيمايي اربعين. خانم والكمان استاد علوم سياسي مؤسسه 
ملي زبان ها و تمدن هاي شرقي پاريس بود كه در 18سالگي مسلمان 
شد. خانم دكتر چند سال پيش در راهپيمايي اربعين شركت و وصيت 

كرده بود در اين موكب دفن شود. 
-----------------------------------------------------

 محمد مالي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  آقا سالم عليكم؛ 
قبول باشد. با عرض پوزش بنده دمپايي هاي شما را يك لحظه جهت 
وضو گرفتن پوشيدم، لطفاً راضي باشيد. پي نوشت: در پياده روي اربعين 
از اين دس��ت رعايت حق الناس بس��يار ديديم و مي بينيم. كاش اين 
نس��يم به ادارات، مجلس، دولت، بانك ها و دادگستري، بيمارستان ها 

و پاسگاه ها بوزد. 
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري با انتش�ار اي�ن اينفوگرافي نوش�ت: دهه  
شصتي ها، زائران پيشتاز اربعين؛ در اربعين 98 بيش از 700هزار زائر 
در سنين 30 تا 40 سال قرار داشتند. كمترين تعداد متعلق به زائران 
صفر تا 10 ساله بود؛ با جمعيت 198هزار نفر. 10 هزار زائر 80 ساله به 

باال هم در ميان زوار حضور داشتند. 
-----------------------------------------------------

 صادق نيكو توئيت زد: ايران 15همس��ايه با حدود 600ميليون 
جمعيت دارد كه در آن 2هزار ميليارد دالر تجارت صورت مي گيرد و 
سهم صادرات ايران تنها 36ميليارد دالر يعني كمتر از 2درصد است. 
اگر ايران تنها 5درصد از صادرات همس��ايگان را تأمين كند، مي توان 

حداقل 5/7 ميليون شغل ايجاد كرد. 
-----------------------------------------------------

 احسان تقدسي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: روزنامه هاي 
بزرگ اس��تراليا امروز در اعتراض به محدوديت هاي رسانه اي در اين 
كش��ور صفحه هاي يك خود را به صورت سانسور ش��ده چاپ كردند. 
دوس��تاني كه معتقدند آزادي بيان در غرب بي حساب و كتاب است، 

كجا نشسته اند؟ 
-----------------------------------------------------

 ميثم مهديار توئي�ت زد: باالخره بعد از اعتراضات بس��يار وزير 
ارتباطات كه خودش سهام دار اصلي همراه اوله مجبور شد، دستور بده 
كه پول هاي برداشته شده ناخواسته )دزديده شده( از حساب كاربران 
بابت سرويس هاي ارزش افزوده طي پيامكي به افراد شفاف بشه و بعد 
هم برگرده. حاال با ش��كايت اين انگل هاي ارزش افزوده دادستان كل 
كشور دستور توقف ارسال اين پيامك ها را داده و حتي اعتبارسنجي دو 

مرحله اي تأييد اين سرويس ها را متوقف كرده. چرا آخر؟
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: زنجيره 
انساني در اعتراض به طرح خصوصي سازي ساحل جزاير ناز. تعدادي از 
مردم قشم براي بيان نگراني خود دست به تشكيل زنجيره انساني در 

ساحل جزاير ناز زدند. 

كبري فرشچي

 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران از تأمين 
اعتبارات الزم براي افزايش حقوق جانبازان مش��مول ماده 38 قانون 

جامع ايثارگران از مهر سال جاري خبر داد. 
 شهردار نجف به واسطه حضور نيروهاي خدمات شهري شهرداري تهران 
در اين شهر و نظافت و رفت و روب معابر اصلي براي حضور هرچه باشكوه تر 

زائران در مراسم اربعين حسيني، از شهرداري تهران تقدير كرد. 
 معاون بررسي هاي راهبردي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري 
گفت: بيش از 70 درصد جامعه بيشترين احساس تعلق را به خانواده 
دارند و بهترين روابط را در اين نهاد تجربه مي كنند؛ خانواده هاي ايراني 

نسبت به كشورهاي منطقه در جايگاه بهتري قرار دارند. 
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه ميانگين مطالعه متمركز 
در كش��ور 13 دقيقه در روز بوده و زنگ هشدار و خطري براي ماست، 
گفت: به رغم تهديداتي كه در اين رابطه وجود دارد، فرصت هايي هم 

داريم كه بايد در راستاي تقابل با تهديدها به كار ببريم. 
 مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوس��طه كاردانش اظهاركرد: به 
استناد مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش، فعاليت مجموعه هشتم 
رش��ته هاي ش��اخه كاردانش در مدارس آموزش از راه دور براي سال 

تحصيلي 99- 98 تمديد شد. 
 معاون پرستاري وزارت بهداشت با تكذيب اخباري مبني بر جذب 
پرستاران اتباع بيگانه در كشور گفت: اساساً اين موضوع صحت ندارد و 
متأسفانه افرادي كه خود را به ظاهر مدافع پرستاري قلمداد مي كنند با 

اهداف مشخص چنين اخباري را عنوان مي كنند. 
  استاديار دانشگاه علوم پزش��كي ايران و همكارانش موفق به ابداع 
نانو ذره اي جديد با قابليت عبور از سد خوني مغزي و تجمع اختصاصي 

در مغز شدند. 
 مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري با اش��اره به مشكالت طرح 
يك فوريتي نماين��دگان مجلس در مورد رفع انحصار زبان انگليس��ي 
از مدارس گفت: جريان تربيتي مدرس��ه در آموزش��گاه هاي آزاد زبان 

شكل نمي گيرد. 

رخنه بیماري خاموش 
در استخوان هاي 3 میلیون ایراني

صدايش وقتي در مي آيد كه كار از كار گذش�ته باش�د. ش�ايد به 
همين خاطر است كه پوكي استخوان را بيماري خاموش مي نامند. 
براساس پژوهش هاي انجام شده از س��وي وزارت بهداشت، 47درصد 
زنان و 44درصد مردان باالي 50 س��ال در ايران دچ��ار كمبود تراكم 
استخوان بوده و 4/6 افراد 20تا 70س��ال در ايران به پوكي استخوان 
در ستون فقرات مبتال هس��تند. همچنين از هر چهار زن ايراني باالي 
50سال، يك نفر به پوكي استخوان مبتالس��ت. در سرتاسر دنيا از هر 
س��ه زن، يك زن و از هر پنج مرد يك مرد باالي 50 سال دچار پوكي 
استخوان است  و اين نشان مي دهد بيماري پوكي استخوان در مردم 
كشور ما از شيوع كمتري برخودار است، اما فاكتورهايي همچون تغذيه 
نامناسب، كم تحركي، دريافت نامناسب كلسيم و ويتامين D و مصرف 
غذاهاي خالي از پروتئين سالمت استخوان مردم ما را تهديد مي كند. 

كوروش كمال��ي رئي��س اداره بيماري هاي اس��كلتي عضالني وزارت 
بهداش��ت، با بيان اينكه بيماري پوكي استخوان از جمله بيماري هاي 
وابسته به س��ن و جنس اس��ت، درباره آمار اين بيماري در كشورمان 
مي گويد:»پيش بيني مي ش��ود، 3 ميليون نفر در كش��ور ما به پوكي 
استخوان مبتال باشند كه متأسفانه به دليل روند افزايشي سالمندي در 

جامعه شيوع اين بيماري نيز افزايش پيدا مي  كند.«
به گفته وي ايجاد ناتواني به دليل شكس��تگي ها يك��ي از عوارض اين 
بيماري به ش��مار مي رود و معموالً اكثر افراد مبتال به پوكي استخوان 
شكستگي را تجربه مي كند. به طور مثال در آقايان باالي 47 سال مبتال 
به پوكي استخوان خطر شكستگي 27 درصد بيش��تر از خطر ابتال به 

سرطان پروستات تخمين زده مي شود. 
كمالي تصريح مي كند:»در افرادي كه شكس��تگي لگن ايجاد مي شود 
وابستگي به ديگران 33 درصد افزايش پيدا مي كند و اين افراد بايد در 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار بگيرند؛ همچنين شكستگي لگن 25 

درصد خطر مرگ آنها را افزايش مي دهد.«
وي توصيه هايي براي پيشگيري از پوكي استخوان مي گويد:»خانم هاي 
باالي50 سال روزانه 800 تا هزار و 200  ميلي گرم كلسيم مصرف كنند 
و در صورتي كه دريافت كليس��م از طريق موادغذايي آنها كمتر از 800 
ميلي گرم در روز اس��ت، با نظر پزشك از مكمل كلس��يم استفاده كنند. 
مصرف پروتئين مناسب براي حفظ عملكرد سيستم عضالني اسكلتي 
ضروري است. همچنين به منظور جلوگيري از پوكي استخوان مصرف 
سيگار و الكل بايد قطع شود ومصرف قهوه و نوشابه را محدود كرد و با انجام 

ورزش هاي مختلف استقامتي و تعادلي زندگي فعال داشته باشيد.«

۱۴هزار خانواده داراي ۲ معلول 
صاحب مسکن مي شوند

رئيس س�ازمان بهزيس�تي كش�ور گفت: ۲۹4هزار خان�واده در 
كشور داراي دو فرزند معلول هس�تند كه طبق قانون بايد به آنها 
منزل مسكوني داده ش�ود، در اين ميان 14هزار خانوار شناسايي 
كه تاكنون براي بيش از ۶ هزار خانوار ش�رايط مهيا ش�ده اس�ت. 
وحيد قبادي دانا با اش��اره به تخصيص اعتبارات براي قانون حمايت از 
حقوق معلوالن اظهار كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور به ما قول داده 
است تا پايان مهر تخصيص اعتبارات براي اجراي قانون حمايت از حقوق 
معلوالن را پرداخت كند، اما با توجه به محدوديتي كه در منابع كشور 

وجود دارد، نمي دانيم اين قول محقق مي شود يا نه! 
وي تصريح كرد: مبلغي كه در بودجه پيش بيني شده، يك هزار و 100 
ميليارد تومان است، اما مبلغ مورد نياز براي اجراي قانون معلوالن 22 
هزار ميليارد است و تا كنون به ما مبلغي را اختصاص نداده اند، اما قول 
داده اند بودجه س��ه ماه اول را واريز كنند كه كمتر از 25درصد خواهد 
بود.  قبادي دانا با اشاره به مسكن خانوارهاي داراي دو معلول به تسنيم 
گفت: 294 هزار خانواده در كش��ور داراي دو فرزند معلول هستند كه 
طبق قانون بايد به آنها منزل مس��كوني داده شود. در سال 94 طرحي 
با تفاهمي پنج جانبه بين سازمان بهزيستي، بنياد مستضعفان، بنياد 
مسكن انقالب اسالمي، سازمان ملي و زمين و انجمن خيرين مسكن ساز 
منعقد شد؛ در اين ميان 14 هزار خانوار شناسايي كه تاكنون براي بيش 
از 6 هزار خانوار شرايط مهيا ش��ده و 6 هزار مسكن ديگر هم در دست 

احداث است و 2 هزار خانوار هم در نوبت قرار دارند. 
رئيس سازمان بهزيستي با اش��اره به افزايش مستمري مددجويان در 
شهريور امسال خاطرنشان كرد: ماه گذشته 20درصد افزايش از محل 
اعتبارات بهزيس��تي صورت گرفت و براي اين ماه نيز هنوز اعتباري از 

سوي سازمان برنامه و بودجه تخصيص نيافته است. 
وي درباره آزمون اس��تخدامي معلوالن هم گفت: با توجه به س��هميه 
3درصدي معلوالن در آزمون هاي اس��تخدامي، معلوالن سهميه ويژه 
دارند كه حتي اگر حد نصاب نمره قبولي در آزمون را هم كسب نكنند 
سهميه آنها به ديگران تعلق نمي گيرد و براي اين گروه ذخيره خواهد 
شد؛ سال گذش��ته حدود هزار و 200 نفر از معلوالن در آزمون شركت 
كردند كه از اين تعداد 158 نفر استخدام شدند كه سهميه باقيمانده از 

سال گذشته به سال جاري اضافه شده است. 

میدان شهدا یا ایستگاه معطلي اتوبوس ها ؟!
يك شهروند تهراني: چرا اتوبوس هايي كه به ميدان شهدا مي رسند 
و مي خواهند از اين ميدان به سمت جنوب بروند 20 دقيقه، نيم ساعت 
معطل مي كنند ؟! راننده هم از اتوبوس پياده مي شود و به مغازه هاي 
اطراف مي رود تا مسافران نشسته در اتوبوس نتوانند وي را پيدا كنند 
و صداي اعتراضشان را به گوش راننده برسانند. تقريباً هميشه سر اين 

موضوع در ميدان شهدا جر و بحث است.آيا اين خط ناظري ندارد ؟!

زهرا چيذري
  ترجمه و   گزارش
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ظاهراً مسئله انحصار تولیدخودرو در ایران 
و فضای اقتصادی کشور و مسئله اشتغال و 
بیکاری در صنعت و اوج گیری قیمت خودرو 
در ایران، به خودروسازان فرصت داده که در 
واکنش به امثال رئیس بانک مرکزی و فشل 
خواندن خودروس�ازان، به ش�کل آشکار 
و نهان، تهدید ب�ه تعطیلی صنعت خودرو 
و بی�کاری کارگ�ران و مس�ائل اینچنینی 
کنند و بازار خودروسازان را داغ نگه دارند. 
عملکرد نامناسب و سوءمدیریت در صنعت 
خ�ودرو موجب بدعه�دي خودروس�ازان و 
نارضایتي مردم و دولت شده است، به طوري 
که صنعت خ�ودرو این روزها نق�ل مجالس 
شده، هرکس درهر سمت و مقامي درخصوص 
این صنعت اظهار نظر می کند و ایراد  مي گیرد. 
پس از گذشت چهار دهه دولت به این نتیجه 
رس�یده که خودروس�ازان بد قولي کردند و 
دیگر از این صنعت حمای�ت نکند. در مقابل 
خودروس�ازان و قطعه س�ازان ب�ا تأکی�د بر 
اینک�ه ۴۵ درص�د قیمت خ�ودرو وجوهات 
دولتي اس�ت و بان�ک مرک�زي از تأمین ارز 
مورد نی�از ب�راي واردات مواد اولی�ه ناتوان 
اس�ت، از زیان ۵ ه�زار میلی�ارد توماني هر 
یک از خودروس�ازان بزرگ خب�ر مي دهند. 
روز گذشته درنخستين نشست خبري انجمن 
خودروسازان و قطعه سازان، فعاالن اين صنعت 
به جمع خبرنگاران آمدند و از اتحاد و همدلي 
ميان قطعه س��ازان و خودروس��ازان س��خن 
گفتند. آنها ضم��ن انتقاد از اظه��ارات اخير 
رئيس كل بانك مركزي در خصوص صنعت 
خودرو، بانك مركزي را مقصر اصلي مشكالت 
فعلي اين صنعت دانس��تند و اع��الم كردند، 
سخنان همتي در خصوص فشل بودن صنعت 
خودرو بس��يار عوام گرايانه و غير كارشناسي 
بود و قبل از حمله ب��ه همديگر بايد عملكرد 

خودمان را ببينيم. 
در آغاز نشس��ت دبير انجمن خودروس��ازان 
از اف��ت ۳۵درصدي توليد خودرو در ش��ش 
ماهه امسال خبر داد و گفت: دليل مشكالت 
به وج��ود آم��ده در اين صنعت فق��ط ثبات 
قيمت ها ست، اگر دولت قيمت گذاري خودرو 
را آزاد كند، بازار متعادل شده و اين صنعت به 

ثبات مي رسد. 
وي به فس��اد هاي مالي به وجود آمده در دو 
خودروس��ازي بزرگ و ارزهاي��ي كه به جاي 
واردات قطع��ه و م��واد اوليه ص��رف واردات 
كاالهاي ضروري شده است، اش��اره اي نكرد 
و زيان ۵ هزار ميليارد تومان��ي ايران خودرو 
و س��ايپا را در نيمه نخس��ت امس��ال حاصل 

دخالت هاي دولت و فريز قيمت ها دانست. 
وي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه اخيراً 
صحبت هايي در مورد مشخص شدن خودروي 
جايگزين پرايد مطرح ش��ده، آيا شما از اين 
جايگزين خب��ر داريد،گفت: س��ايپا در حال 
طراحي اتاق جديد روي پلت فرم ايكس200 
است و ايران خودرو نيز بيشتر روي پژو پارس 
مانور مي دهد، ولي فع��اًل جايگزين جديدي 

براي پرايد و پژو 40۵ در كار نيست. 
دبير انجمن خودروسازان اظهارداشت: رئيس 
بان��ك مرك��زي نمي داند كه خودروس��ازان 
س��ركوب مال��ي ش��ده اند و با زي��ان خودرو 
مي فروش��ند. اين در ش��رايطي است كه اگر 
اين صنعت متوقف شود ساالنه بايد 12 تا 1۵ 
ميليارد دالر براي واردات خودرو، ارز از سوي 

بانك مركزي تخصيص يابد. 
وي با بيان اينكه آقاي همتي بايد پاسخ دهد 
كه اگر اين ارز از كش��ور بابت واردات خودرو 
خارج ش��ود، آيا باز هم مي تواند بانك مركزي 
را به نحو كنون��ي اداره كند،اف��زود: درحال 
حاضر خودروس��ازان 20 هزار ميليارد تومان 

به قطعه سازان بدهكارند و نتوانستند به دليل 
كمبود نقدينگي و سرمايه گذاري روي بهبود 

كيفيت خودرو كار كنند. 
    بهنیا: ریسک نوسان نرخ ارز را پذیرفتیم

همچني��ن فره��اد بهنيا س��خنگوي انجمن 
قطعه سازان كه در اين نشست سخن مي گفت، 
با اشاره به انتقاد روز گذشته رئيس كل بانك 
مركزي از عدم پذيرش نوسان نرخ ارز توسط 
خودروس��ازان براي دريافت تسهيالت ارزي 
اظهار داش��ت: اينطور نيس��ت، قطعه سازان 
و خودروسازان حتي در جلس��ه اي با حضور 
وزير صنع��ت توافق كردند ك��ه بابت دريافت 
تسهيالت 844 ميليون يورويي نوسان نرخ ارز 
را بپذيرند و بازپرداخت اين تسهيالت به نرخ 
ارز در زمان بازپرداخت صورت گيرد، ولي باز هم 
بانك مركزي اين تسهيالت را پرداخت نكرد. 

وی ادامه داد: اگر دولت و بانك مركزي، صنعت 
خودرو را نمي خواهند اي��ن موضوع را بدون 
رودربايستي اعالم كنند كه ما هم تكليف خود 

را با سرمايه مان بدانيم. 
وي اف��زود: وظيفه بانك مرك��زي نظارت بر 
عملك��رد بانك ه��ا، تثبي��ت ن��رخ ارز، ارائه 
آم��ار نقدينگ��ي كل كش��ور، جلوگي��ري از 
ورشكس��تگي بانك ها و جلوگيري از خوردن 
پول سرمايه گذاران است. در حالي كه به جاي 
ارائه آمار به مردم، در ه��ر محفلي از صنعت 
خودرو سخن مي گويد و به جاي ارائه راهكار، 

اين صنعت را سركوب مي كند. 
    س�رمایه گذاري 2۵0 ه�زار میلیارد 

توماني در صنعت خودرو
بهنيا با بي��ان اينكه حدود 700 ه��زار نفر به 
صورت مس��تقيم و غيرمس��تقيم در صنعت 
خودرو مشغول به كار هستند، گفت: در ازاي 
ايجاد هر ش��غل در اين صنعت 400 ميليون 
تومان سرمايه گذاري شده و در مجموع 2۵0 

هزار ميليارد تومان در صنعت خودروس��ازي 
سرمايه گذاري شده است. 

وي اف��زود: در ح��ال حاض��ر كارخانه ه��اي 
خودرويي كاماًل دولتي هس��تند و انتصابات 
مديران خودرويي نيز اين موضوع را نش��ان 
مي  دهد. هر دو كارخانه دقيقاً همان كاري را 

انجام مي دهند كه دولت مي گويد. 
سخنگوي انجمن قطعه  س��ازان با طرح اين 
س��ؤال كه مگر مي ش��ود بدون نظ��ر دولت، 
قيمت خ��ودرو را افزاي��ش داد، گفت: بخش 
خصوصي مسئول افزايش هزينه هاي توليد و 
دستمزدها نيست، اما از اين بخش مي خواهند 
كه قيمت توليداتش را سركوب كند. در مقابل 
قيمت مواد اوليه به حال خود رها شده و اجازه 

خام فروشي داده مي شود. 
   30 ه�زار میلی�ارد توم�ان از س�ود 

خودروسازان به جیب دالالن رفت
به گفته وي از سال 91 تا نيمه سال 97 حدود 
۳0 هزار ميلي��ارد تومان از س��ودي كه بايد 
نصيب خودروساز و قطعه ساز مي شد به جيب 
دالالن يا واردكنندگان خودرو رفته است. به 
طوري كه 2۵ ميلي��ارد دالر واردات خودرو 
صورت گرفته است كه حدود 10 درصد توليد 

داخل نيز نبوده است. 
بهنيا با بيان اينكه در ح��ال حاضر اعتقادي 
به ساخت داخل در صنعت خودرو در كشور 
وج��ود ندارد، گفت: قرار بود به قطعه س��ازان 
كمك مالي شود تا براي توليد قطعات جديد 
و قالب سازي اقدام كنند، ولي فعاًل در دريافت 
مطالبات عادي مان هم مش��كل داريم. وي با 
بيان اينكه بانك مرك��زي نمي خواهد توليد 
داخل انج��ام ش��ود، گفت: 4۵ درصد قيمت 
خودرو به وجوهات دولتي تعل��ق دارد و ۵۵ 
درصد بقيه به دس��تمزد و قطعات اختصاص 
دارد؛ اگ��ر مي خواهند قيمت خ��ودرو پايين 

بيايد، وجوهات دولتي را كاهش دهند. 
   بیگل�و: قب�ل از حمل�ه ب�ه همدیگر 

عملکرد خودمان را ببینیم
دبير انجمن قطعه سازان نيز با بيان اينكه قبل 
از حمله به يكديگر باي��د از عملكرد خودمان 
ارزيابي داشته باش��يم، افزود: در اين شرايط 
بايد خودمان را در جايگاه قاضي قرار دهيم و 
ببينيم چگونه عمل كرده ايم. وقتي رئيس كل 
بانك مرك��زي با جمالتي دور از ش��أن خود، 
صنعت خ��ودرو را خطاب ق��رار مي دهد بايد 
انتظار ب��روز اتفاقات��ي مانند ع��دم پرداخت 
تس��هيالت به صنعت خودرو را هم داش��ته 
باش��يم. مازيار بيگلو افزود: آق��اي همتي در 
جلسه اي خودروسازان را خطاب قرار داده كه 
نماينده شركت هاي خودرويي يا قطعه سازان 
در آن جلسه حضور نداشته اند. اميدواريم كه 
دود اين مسائل و دعواها به چشم مردم نرود 
و كاهش تولي��د خودرو و تأخي��ر در تحويل 
خودروها اتفاق نيفتد. وي با بيان اينكه بارها از 
بانك مركزي خواهش كرديم كه دستورالعمل 
پرداخت تس��هيالت بانكي را طوري اصالح 
كنند ك��ه بانك هاي عامل ق��ادر به پرداخت 
اين تسهيالت باشند، گفت: اين دستورالعمل 
طوري نوشته شده كه بانك ها قادر به پرداخت 
تسهيالت ارزي نيس��تند، زيرا مشكالتي در 

مصوبه دولت وجود دارد. 
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عرضه نفت در بورس به يك سالگي خود نزديك مي شود؛ گرچه استفاده 
از ظرفيت بورس براي معامالت نف��ت و فرآورده هاي نفتي مورد تأييد 
همه كارشناسان است، اما با توجه به عدم وجود زيرساخت ها در بورس و 
همچنين تحريم ها، هيچ شركت و خريداري حاضر نيست نفت مورد نياز 

خود را حتي با وجود تخفيف هاي شيرين از بورس خريداري كند. 
در اين ميان برخي كارشناسان معتقد به اصالح فرآيند عرضه نفت در 
بورس هستند؛ يكي از انتقادات مطرح شده به قيمت پايه بر مي گردد كه 
شركت ملي نفت متوسط قيمت نفت برنت با لحاظ كردن اختالف )دلتا( 
مندرج در OSP براي بازار مديترانه را در نظر گرفته است. گويا فراموش 
شده اس��ت كه اين قيمت و در نظر گرفتن اين پايه، يك امتياز شيرين 
براي خريداران است. در سايت مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت 
قيمت هاي رسمي براي نفت ايران اعالم مي شود كه به OSP معروف 
اس��ت. OSP يا official selling price قيمت هاي رس��مي امور 
بين الملل شركت ملي نفت است؛ قيمت هاي ماهانه نفت خام بر اساس 
پنج منطقه تقسيم بندي شده است كه اين مناطق عبارتند از شمال غرب 

اروپا، مديترانه، فوب سيدي كريري، آفريقاي جنوبي و آسيا. 
بر اساس قيمت هاي مندرج در س��ايت امور بين الملل، معامله هر نوع 
نفتي كه براي بازارهاي مختلف تبديل به قرارداد مي شود از شاخص هاي 
مختلفي بهره مي گي��رد. مثاًل براي مقاصد مديترانه و اروپا، ش��اخص 
قيمت گذاري نفت برنت است و براي بازار  آسيا شاخص قيمت گذاري 
نفت عمان و دوبي است. به عنوان نمونه براي چهار نوع نفت خام ايران، 
قيمت هاي برنت پايه قيمت گذاري است و بسته به اينكه مقصد اين نفت 
چه منطقه  اي است، قيمت ها كسر مي شود. به عنوان نمونه، در نخستين 
عرضه اي كه در تاريخ 6 آبان 97 انجام شد، بهاي نفت سبك ايران براي 
فروش در منطقه شمال غرب اروپا ۵/2 دالر نسبت به قيمت روز تعديل 
شد يا براي مديترانه، اين تعديل قيمتي به 4/70 دالر رسيد. براي بازار 
آس��يا هم اصوالً مبناي قيمت گذاري، نفت عمان و دوبي است و ديگر 

خبري از شاخص نفت برنت براي اين منطقه نيست. 
در ميان قيمت هاي درج شده براي نفت سبك ايران، يعني نفتي كه در 
بورس عرضه شد، قيمت هاي درج شده براي آسيا فاصله 4/۵ دالري با 
قيمت ساير مناطق داشت به ويژه با مديترانه كه اين اختالف بيشتر از 
ساير بازارهاست. شركت ملي نفت بهاي يك بشكه نفت سبك به مقصد 
مديترانه را 76/27 دالر اعالم كرده بود كه همين نفت براي بازار آسيا 

80/82 سنت قيمت گذاري شده بود. 
اين اختالف 4/۵ دالري يك امتياز بزرگ براي خريداران بورس��ي بود 
كه مي توانستند نفت س��بك ايران را با قيمتي كمتر از بازار مديترانه 
خريداري كنند و آن را در بازار آسيا و با قيمتي بيشتر به فروش برسانند 
كه از نظر قانوني هم، دست خريداران براي بازايابي و فروش باز گذاشته 

شده است. 
ش��ركت ملي نفت براي آنكه به منتقدان ثابت كند موافق عرضه نفت 
در بورس است، نفتي را كه حدود 81 دالر ارزش داشت، بيش از 6 دالر 
تخفيف داد كه بخش��ي از اين تخفيف در بورس كسب شد و 4/۵ دالر 

ديگر امتياز »پنهان و خاموشي« بود كه به خريداران اعطا كرد. 
عقل سليم حكم مي كند زماني كه بازار اروپا به طور كامل از دسترس 
خارج شده اس��ت، مبناي قيمت گذاري بايد ش��امل بازار ش��رق آسيا 
باشد، اما شركت ملي نفت اين امتياز بزرگ را براي موفقيت عرضه در 

بورس در نظر گرفت. 
بازارهاي در دسترس ايران، بازارهاي ش��رق آسيا است؛ بازارهايي كه 
بازار سنتي ايران محسوب مي شود و خريداران بورسي، با حاشيه امن 
6 دالري خود، مي توانستند هم به خريداران نهايي تخفيف دهند و هم 
مكانيزم معامالت شركت ملي نفت با پااليشگاه هاي مصرف كننده نفت 
ايران را دستخوش تغييراتي كنند. همين امروز، مديريت امور بين الملل 
شركت ملي نفت بهاي هر بشكه نفت سبك صادراتي را ۵9 دالر و 4۳ 
سنت اعالم كرده است كه اين رقم براي بازار شرق آسيا 62 دالر و 6۳ 
سنت است. تخفيف پنهاني ۳/2 دالري از يك سمت و امتيازات ديگري 
كه با كاهش اين قيمت در معامالت به دست مي آيد، از سوي ديگر سود 
خوبي را براي خريداران واقعي به همراه دارد. در بازار نفتي كه تخفيف ها 
سنت به سنت اس��ت، چنين امتيازي در نوع خود جذاب است، اما اين 
موضوع براي خريدار اهميتي ندارد. گفتن از كاهش بيشتر قيمت نفت 
در بورس، تنها يك راهكار كاغذي است كه نبايد به قيمت حراج كردن 

ثروت ملي منجر شود. 

 روسيه سقف كاهش توليد نفت خود را
در ماه سپتامبر رعايت نكرد

وزی�ر ان�رژي روس�یه گف�ت مس�کو تولی�د نف�ت خ�ود را در 
م�اه س�پتامبر ب�ه عل�ت افزای�ش تولی�د میعان�ات گازي براي 
مدیری�ت فص�ل زمس�تان، روزان�ه 200 ه�زار بش�که کاه�ش 
داد ک�ه کمت�ر از س�قف تعیین ش�ده ق�رارداد ب�ا اوپک اس�ت. 
به گزارش رويترز، روس��يه در ماه س��پتامبر بيش از چيزي كه انتظار 
مي رفت، به علت افزايش توليد ميعانات گازي در راستاي آماده شدن 

اين كشور براي ماه زمستان، نفت بيشتري توليد كرده است. 
توليد نفت روس��يه در ماه سپتامبر به نس��بت ماه آگوست به 11/2۵ 
ميليون بشكه در روز كاهش يافته است، اما همچنان باالي سقف تحت 
توافق با اوپك براي كاهش توليد قرار دارد. اين كش��ور در ماه آگوست 

11/29 ميليون بشكه نفت توليد كرده است. 
بر اس��اس توافق با اوپك، مسكو بايد به نسبت س��طح توليد ماه اكتبر 

2018، روزانه 228 هزار بشكه از توليد نفت خود را كاهش دهد.

مهران ابراهيميان 

خط و نشان خودرويي ها برای بانك مركزي 
سخنگوي انجمن قطعه  سازان: مگر می شود بدون نظر دولت خودروها را گران کنیم؟!

وحيد  حاجی پور

بورس در وقت استراحت
بازار بورس به رغم آنکه در س�اعات اولیه روندي نزولي داشت، اما 
در ساعت هاي نزدیک به ظهر مثبت شد و شاخص در حدود 780 
واحد رش�د کرد، به این ترتیب روز گذش�ته ش�اخص کل با ارزش 
1867 میلیارد توم�ان در کل معام�ات به302هزار 176رس�ید. 
ش��اخص 77 هزار واحدي فروردين در مهرماه به بي��ش از ۳00 هزار 
واحد رسيد و ركورد صعود شاخص را شكست. با ورود نقدينگي به اين 
بازار شاهد آن بوديم كه حدود شش ماه بازدهي بورس به بيش از 7۵ 

درصد رسيد. 
اين جريان نقدينگي در بازار س��رمايه چنان قوي بود كه در اين ميان 
برخي از رويدادهاي سياس��ي هم نتوانس��ت ضربه اي به عملكرد بازار 

بورس وارد كند كه منجر به ريزش شاخص شود. 
اما هشدارها و بدبينان بازار باالخره اثر خود را در كنار ورود 400 هزار 
تازه وارد گذاشتند تا در روزهاي اخير فضاي بازار سرمايه قرمز شود تا 
تازه واردهايي كه در انتظار بازدهي كوتاه مدت بودند با همان سرعتي كه 

وارد بورس شدند در صف فروش بايستند. 
با اين حال برآوردهاي كارشناسان براين است كه بازار سرمايه وارد فاز 
استراحت و اصالح قيمت ها ش��ده در عين حالي كه خبرهاي خوش و 

اميدوار كننده نيز در انتظار بورس بازان هست. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ضمن تأكيد بر حبابي نبودن رشد 7۵ 
درصدي درباره داليل ريزش ش��اخص پس از رش��د جهشي آن ادامه 
داد: يكي از داليل ريزش شاخص اين اس��ت كه بازار سرمايه وارد فاز 
اس��تراحت و اصالح قيمت ها شده است. شتاب ش��اخص در چند ماه 

گذشته به شدت باال و بدون استراحت به ۳00 هزار واحد رسيده بود. 
البته كارشناس��اني مانند ميرمعيني بر اين باورند كه قيمت ها به حد 
اشباع رسيده اند و برخي از اين س��هم ها كه عمدتاً سهام هاي كوچك 
هستند حتي به باالتر از ارزش ذاتي خود رسيده و سهم هاي ارزنده هم 
هنوز به ارزش ذاتي خود نرس��يده اند و كف بازار باعث شده كه هنوز با 

ارزش ذاتي خود فاصله داشته باشد. 
هر چند هنوز ريزش شاخص بورس متوقف نشده است، اما با توجه به 
ثباتي كه در فضاي اقتصادي كش��ور حاكم شده و مهم تر از همه اينكه 
ساير بازارها هم با ركود مواجه هستند، به نظر نمي رسد كه اين ريزش ها 
ادامه دار  باشد. در حال حاضر بازارهاي رقيب بورس هم در ركود به سر 

مي برند، بنابراين نقدينگي جايي براي مهاجرت ندارد. 
    شاخص بورس در کانال 300 هزار واحد استراحت مي کند

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه شاخص بورس در كانال ۳00 
هزار واحد استراحت خواهد كرد، گفت: مگر اينكه گزارش شش ماهه 
شركت ها مثبت نباشد و شاخص مجبور به تطبيق خود با اين گزارش ها 
ش��ود. طحاني به »ايرانا«گفت: انتظار اين اس��ت كه تا سه روز آينده 
گزارش شش ماهه شركت  ها   روي سايت كدال منتشر شود و به طور 
حتم اين اتفاق بر روند بازار تأثيرگذار اس��ت و بهتر مي توان در مورد 
عملكرد شركت ها قضاوت كرد. طحاني گفت: گزارش مثبتي در زمينه 
سهام بنيادي بر سامانه كدال منتشر خواهد شد، اما سهم هايي كه رشد 
حبابي داش��تند و بعد با ريزش همراه ش��دند، گزارش هايي را منتشر 
مي كنند كه چنگي به دل نخواهد زد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه 
افزود: تا زماني ك��ه قيمت كاالهاي كاموديتي مح��ور در بازار جهاني 
ريزش معنادار نداشته باشد و نيز نرخ سود سپرده بانكي افزايش پيدا 
نكند، نگراني براي بازار س��رمايه وجود ندارد. به گفته طحاني، صنايع 
فلزات اساسي، پااليش��ي ها، بانكي، پتروش��يمي و كاني هاي فلزي از 
جمله صنايعي محسوب مي ش��وند كه مورد اقبال سهامداران در بازار 

سرمايه قرار خواهند گرفت.

 ايران در توليد ماهي قزل آال
مقام نخست دنيا را دارد

رئی�س س�ازمان ش�یات ایران ب�ا بی�ان اینک�ه ای�ران جایگاه 
دارد، گف�ت:  دنی�ا  در  را  ماه�ي ق�زل آال  تولی�د  نخس�ت 
ش�رایط ط�وري اس�ت ک�ه ب�راي ه�ر می�زان تولی�د، مج�وز 
درخواس�ت ش�ود س�ازمان ش�یات پاس�خگو خواه�د ب�ود. 
به گزارش »فارس«، امروز نبي اهلل خون ميرزايي در نمايشگاه بين المللي 
شيالت، آبزي پروري و صنايع وابسته گفت: ايران در سال هاي گذشته در 
توليد محصوالت آبزيان و شيالت اقدامات بزرگي را انجام داده به طوري كه 
در حال حاضر جايگاه نخست توليد ماهي قزل آال را در دنيا دارد. همچنين 
در توليد ماهيان خاوياري جايگاه سوم جهان و در توليد ميگو هم جايگاه 
بسيار مناسبي را كسب كرده است. رئيس سازمان شيالت ايران همچنين از 
افزايش سرانه مصرف ماهي ايران خبر داد و گفت: در حالي كه در سال هاي 
گذشته سرانه مصرف ماهي در ايران حدود 8 كيلوگرم بود، اما سال گذشته 

اين رقم به 12/1 كيلوگرم افزايش يافته و رشد جهشي داشته است.

بهناز   قاسمي 
  گزارش   یک

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

محمد حسن زاده   |     تسنیم
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    پياده روي اربعين هم كار شما بود؟!
سيده زهرا عبداللهي در توئيتي نوشته: روحاني گفته 
كه امسال 14برابر دولت هاي قبل زائر براي شركت در 
مراسم اربعين حضور يافت، يعني خوشم مياد روحاني 

زائر اربعين رو هم از دستاوردهاي دولت خودش ميدونه! 
........................................................................................................................

   ايرادهاي بني اسرائيلي
فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: ميگه: چطور تونستيد از كنار سيل زدگان 
خوزستان و لرستان عبور كنيد و پولتون رو به جاي كمك به اونها صرف 
رفتن به س��فر اربعين كنيد؟ بزرگوار! اينكه راهپيماي��ي اربعين هزينه 
چنداني نداره به كنار، خود مردم خوزستان رتبه سوم و مردم لرستان رتبه 

هفتم سفر اربعين امسال رو داشتن. به خدا حرف نزني نميگن اللي!
........................................................................................................................

  كاش تناقض باعث مرگ مي شد!
علي سيستاني در توئيتي نوش��ته: وريا غفوري روي پيرهنش نوشت 
دختر آبي! كريمي دس��تبند س��بز زد، فردوس��ي پور توي نود حرف 

سياسي مي زد! 
ديكتاتورهاي آزاديخواه: كف و س��وت هم��راه تحليل هاي تخيلي در 

مردمي بودن اين حركات. 
مهدي ترابي: راه نجات كشور اطاعت از رهبر! 

واكنش ديكتاتورهاي آزاديخواه: فحاشي. 
 اي كاش تناقض در رفتار باعث مرگ مي شد!

 واعظي: وقت رئيس جمهور اجازه دهد
با خانه احزاب جلسه مي گذارد

رئي�س دفت�ر رئيس جمه�ور ب�ا بي�ان اينك�ه هي�چ ك�دام از 
رؤس�اي جمهور قبل�ي ب�ا خان�ه اح�زاب جلس�ه نداش�ته اند، 
گف�ت: اگ�ر وق�ت باش�د م�ا ب�ه اي�ن كار خواهي�م رس�يد. 
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در گفت وگو با مهر در پاسخ 
به سؤالي مبني بر اينكه رئيس جمهور طي شش سال گذشته جلسه اي 
با خانه احزاب نداشته است و چه زماني مي خواهد براي اين نهاد صنفي 
وقت بگذارد؟ اظهار داش��ت: م��ن از اين قراري ك��ه مي فرماييد خبر 
ندارم. رؤساي جمهور ديگر هم اين جلس��ه را نداشته اند. وي افزود: به 
هر حال هر جلسه اي خوب است كه برگزار ش��ود به شرط اينكه وقت 
رئيس جمهور را »االهم فاالهم« كنيم، زيرا قطعاً رئيس جمهور هم مانند 
همه ما صبح ساعت ۷:۳۰ الي ۸ كه مي آيد تا ساعت 1۰ الي 11 شب به 
يك مقدار از كارهاي كشور مي رسد و توقعات از ايشان هم الي ماشاءاهلل 
است. واعظي ادامه داد: حاال اگر وقت باشد ما به اين كار]جلسه با خانه 

احزاب[ هم خواهيم رسيد.
........................................................................................................................

عليرضابيگي: 
جريان سازش آدرس اشتباه مي دهد

عضو ش�وراي مرك�زي فراكس�يون نماين�دگان والي�ي مجلس 
گف�ت: دول�ت به ج�اي اينك�ه ب�راي ح�ل مش�كالت اقتصادي 
م�ردم چاره انديش�ي كن�د، ب�ه دنب�ال ط�رح دوقطبي ه�اي 
كاذب فرهنگ�ي اس�ت ك�ه اث�ري در زندگ�ي م�ردم ن�دارد. 
احمدعليرضا بيگي در گفت وگ��و با مهر، با بيان اينكه خط س��ازش 
با شكس��ت برجام، شكس��ت خورد، گفت: خط س��ازش ب��ه دنبال 
دس��تاويزي براي احياي مجدد جريان و ش��خصيت هاي خود است. 
جريان س��ازش تالش دارد تا موضوعات تمدني و فرهنگي را مبناي 
دوقطبي سازي هاي جديد در انتخابات قرار دهد كه يكي از نمونه هاي 

آن حضور زنان در ورزشگاه هاست. 
نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: جريان سازش به مردم آدرس 
اشتباه مي دهد در شرايطي كه بي تدبيري هاي اقتصادي براي مردم 
مش��كالت زيادي را ايجاد كرده اس��ت، دولت به ج��اي اينكه براي 
حل مش��كالت اقتصادي مردم چاره انديش��ي كند، ب��ه دنبال طرح 
دوقطبي هاي كاذب فرهنگي است كه در واقع اثري در زندگي اكثريت 

مردم ندارد.
........................................................................................................................

قاضي زاده هاشمي: 
قانوني درباره محرمانه بودن دارايي 

نمايندگان وجود ندارد
نماينده فريمان در مجلس با بيان اينكه مصوبه قانوني درباره محرمانه 
بودن دارايي نماين�دگان وجود ندارد، گف�ت: خوداظهاري علني 
نمايندگان درباره اموالشان براي ش�فافيت در جامعه مفيد است. 
سيداحسان قاضي زاده هاشمي نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس، درباره محرمانه بودن ليس��ت اموال و 
دارايي نمايندگان گفت: ام��وال نماينده مجلس به هيچ وجه محرمانه 
نيست، كجاي قانون اعالم شده كه ليست دارايي هاي وكيل مردم در 
پارلمان محرمانه است؟ وي افزود: مصوبه قانوني مبني بر محرمانه بودن 

اموال و دارايي نمايندگان در مجلس وجود ندارد. 
نماين��ده فريمان در مجلس تصري��ح كرد: اگر نماين��دگان مجلس با 
خوداظهاري ليست اموال و دارايي شان را به مردم اعالم كنند، مي توانند 
در امر ش��فافيت حداكثري در جامعه مفيد باشند. قاضي زاده هاشمي 
اظهار داشت: من قائل به آن هستم كه بايد ش��فافيت از سوي اضالع 
مختلف كشور اجرايي و عملياتي ش��ود و اگر تالش شود در گروه هاي 
مختلف اين موضوع تحقق پيدا كند اعتماد عمومي باالتر خواهد رفت. 
وي گفت: مجلس، دولت و قوه قضائيه بايد پيشگام و پيشقدم شفافيت 

در جامعه باشند. 
نماينده فريمان در مجلس اف��زود: اگر بتوانيم تمامي اركان كش��ور 
را در مسير شفافيت س��وق دهيم براي اعتماد س��ازي عمومي مفيد 

خواهد بود. 
........................................................................................................................

هشدار يك نماينده درباره ورود پول هاي 
كثيف در انتخابات آينده

در انتخابات آين�ده با پول ه�اي كثيف، هزينه هاي سرس�ام آور، 
خري�د رأي و... مواج�ه هس�تيم ل�ذا بن�ا داري�م ب�ا همراه�ي 
ش�وراي نگهب�ان قان�ون انتخاب�ات فعل�ي را اص�الح كني�م. 
اصغر سليمي، س��خنگوي كميسيون امور داخلي كش��ور و شوراهای 
مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس، درب��اره قانون جامع 
انتخابات گفت: اين كميسيون به دنبال آن است تا اليحه جامع قانون 
انتخابات را به هيئت رئيسه و صحن ارائه كند. وي افزود: ايراد شوراي 
نگهبان به اين قانون در مورد بحث ش��فافيت بوده، اين در حالي است 
كه نظر اين شورا بر اصالح قانون فعلي انتخابات است تا بتوان از آن در 

انتخابات اسفند ماه استفاده كرد. 
سخنگوي كميسيون شوراهای مجلس گفت: در انتخابات آينده ما با 
پول هاي كثيف، هزينه هاي سرسام آور، خريد رأي و... مواجه هستيم. 
س��ليمي افزود: اصالح نظام انتخابات در صحن به تصويب رسيده بود 
اما چون اين موضوع با استاني ش��دن انتخابات گره خورده بود و عماًل 
نمايندگان هم به اين موضوع رأي ندادند، موضوع سرانجام الزم را پيدا 
نكرد. وي تأكيد كرد: در حال رايزني با هيئت رئيسه مجلس هستيم تا 
اصالحيه نظام جامع انتخابات را مجدداً به صحن بياوريم تا از آن بتوانيم 

در انتخابات اسفند سال جاري استفاده كنيم.

گروه ويژه اق�دام مالي در اجالس هفته گذش�ته 
خ�ود در پاري�س ب�ار ديگ�ر ضرب االجل ه�اي 
ضدايران�ي خ�ود را ب�ا چاش�ني هش�دارهاي 
ش�ديداللحن تمديد و اين بار ي�ك فرصت چهار 
ماه�ه را براي جمه�وري اس�المي اي�ران تعيين 
كرد تا دو كنوانس�يون مهم پالرم�و و تأمين مالي 
تروريسم )CFT( را به قانون داخلي تبديل كند. 
اين چندمين باري است كه كارگروه ويژه اقدام مالي 
يك بازه زماني محدود را براي ايران تعيين مي كند تا 
طي آن كشورمان تعهدات و مسئوليت هاي جديدي 
را در حوزه اقتصادي، سياس��ي و بين المللي پذيرفته 
و رفتارهاي خود در تمام عرصه ه��اي مورد نظر را بر 
اساس دستورالعمل هاي كنوانس��يون هاي خارجي 

منطبق كند. 
اين خواس��ته كه بايد از آن به عنوان استانداردسازي 
رفتار يك كشور طبق سرفصل هاي كنوانسيون هاي 
بين المللي ياد كرد اين بستر را ايجاد مي كند كه آنچه 
در قالب حمله نظامي، تحريم هاي اقتصادي- سياسي 
عليه جمهوري اس��المي به وقوع محقق نشده است 
در قال��ب پذيرش تعه��دات حقوقي و ب��ا اين توجيه 
كه كش��ورمان بايد در عرصه جهاني شدن و تعامل با 
س��ازمان ها و نهادهاي بين المللي گام بردارد صورت 

قانوني به خود مي گيرد. 
كارگروه ويژه اقدام مالي در تصميم گيري اخير خود 
با تهديد جمهوري اس��المي ايران مبني بر اينكه دو 
كنوانس��يون تا بهمن تصويب نشود، شرايط به پيش 
از خرداد ٩٥ بازخواهد گشت، تالش مي كند فرصت 
فضاسازي هاي رسانه اي- رواني يك طيف را در داخل 
كشور براي تحت فش��ار قرار دادن حاكميت فراهم 
كند، به طوري كه طي ماه هاي گذشته با هر بار تمديد 
ضرب االجل عليه ايران توسط اين كارگروه، انبوهي 
از فضاسازی هاي جهت دار توس��ط اين جريان براي 
هدايت كردن حاكميت سياسي كشور به گوشه رينگ 
صورت گرفته است. گروه ويژه اقدام مالي در اجالس 
مورد اشاره، ضمن بررسي آخرين وضعيت كشورمان، 
با توجه به عدم تصويب نهايي دو كنوانسيون پالرمو و 
تأمين مالي تروريسم، دو دسته اقدام جديد مقابله اي 
عليه كشورمان وضع نمود كه با توجه به تصويب يك 
اقدام مقابله اي ديگر در خرداد ماه گذشته، مجموعاً 

سه اقدام عليه ايران وضع شده است. 
به گزارش برخ��ي از خبرگزاري هاي داخلي، اين نهاد 
بين المللي در يك بند جداگانه هش��دار داده اس��ت 
كه اگر تا قبل از بهمن ماه آينده اين دو كنوانس��يون 
نهايي نش��وند، تمامی اقدامات مقابل��ه اي عليه ايران 

وضع خواهد ش��د و عماًل وضعيت كشورمان به پيش 
از خرداد س��ال 1۳٩٥ باز خواهد گشت. در اين بيانيه 
با توجه به اقدامات مثبت اخير كشورمان، پيشرفت ها 
در زمينه قانونگذاري از جمله تصويب آيين نامه قانون 
مبارزه با پولشويي را تصديق مي نمايد. گروه ويژه اقدام 
مالي همچنين تأييد مي كند كه در مردادماه و دي ماه 
سال گذشته دو اصالحيه قانوني مبارزه با پولشويي و 
تأمين مالي تروريسم به تصويب نهايي رسيدند و دو 
اليحه كنوانسيون هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم 
)CFT( در مجلس ايران به تصويب رسيده، اما مراحل 

الزم االجرا شدن نهايي را طي نكرده اند. 
    واكنش ه�اي داخل�ي نس�بت ب�ه ادام�ه 

FATFزياده خواهی های
ضرب االجل هاي تعيين شده توس��ط كارگروه ويژه 
اقدام مالي به همان ميزان كه با استقبال وابستگان به 
يك جريان سياسي همراه مي شود و فعاالن سياسي 
و رسانه اي اين طيف با ذوق زدگي از لزوم پيوستن به 
كنوانسيون ها و گشايش هاي حبابي كه به واسطه اين 

رويداد در عرصه داخلي كشور اتفاق مي افتد به همان 
ميزان نيز مخالفان گسترده اي را در كشور دارد كه از 
آسيب ها و پيامدهاي پيوس��تن به اين كنوانسيون ها 
س��خن به ميان مي آورن��د. ابوالفض��ل ابوترابي عضو 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مسكوت 
ماندن بررس��ي لوايح FATF در مجمع تش��خيص 
 CFT مصلحت نظام، اظهار كرد: سال گذشته پالرمو و

به شوراي نگهبان ارجاع و در اين شورا رد شد. 
او افزود: با اصرار مجلس اين لوايح به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رفت، طبق آيين نام��ه داخلي مجمع 
چنانچه امري در مجمع تشخيص يك سال مسكوت 

بماند فصل الخطاب نظر شوراي نگهبان خواهد بود. 
ابوتراب��ي ادام��ه داد: پالرمو و CFT ك��ه دو اليحه از 
لوايح مرتبط ب��ا معاهده FATF هس��تند، عماًل رد 
شده محس��وب مي شوند. او با اش��اره به فرصت چهار 
ماهه FATF به ايران گفت: اين اقدام تنها تير مشقي 
محسوب مي شود، چراكه ما اكنون تحت تحريم هاي 

س��نگين قرار داريم و امكان ندارد كه وضعيت از اين 
بدتر شود. عضو كميسيون حقوقي و قضايي گفت: اگر 
قرار است كه با پولشويي مبارزه كنيم، قوانين داخلي 
 FATF براي ما كفاي��ت مي كند، بنابراين مس��ير ما
نيست، بلكه هدف ما پيوس��تن به معاهدات دوجانبه 
و چندجانبه ارزي است. محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه كشورمان نيز روز گذشته در حاشيه كنفرانس 
بين المللي يكجانبه گراي��ي و حقوق بين الملل كه در 
دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد، درباره تهديدات 
اخير FATF گف��ت: »جمهوري اس��المي ايران در 
قوانين داخلي خود مبارزه با پولشويي را به عنوان يك 
ضرورت و هدف دنبال مي كند و تصميم FATF كاماًل 

سياسي است كه با آن مخالف هستيم.«
ظريف ادامه مي دهد: »با اين حال ما به خاطر منافع 
ملي خودمان تمام اقدامات الزم را ب��راي مبارزه با 
تأمين مالي تروريسم و مقابله با پولشويي انجام داديم 
و تصويب آيين نامه مبارزه با پولشويي در دولت و قوه 
قضائيه گام مهم ايران در اين راستا بود. اين  آيين نامه 

قانون مفصل و كاملي است و اميدوارم با همگرايي 
داخلي و اقدامات بعدي براي گرفتن بهانه از دست 
كساني كه منافع ايران را دنبال نمي كنند و مخالف 

ما هستند، فراهم شود.«
اظهارات روز گذش��ته وزير امور خارجه كشورمان 
در حالي كه وي پي��ش از اين همانند رئيس جمهور 
كشورمان از پيوستن به كنوانسيون هاي چهارگانه 
FATF حمايت كرده بود و پذيرش مسئوليت هاي 

جديد و گس��ترده در عرصه بين المللي را سودمند 
به حال كش��ور و ح��اوي دس��تاوردهاي اقتصادي 
عنوان كرده بود، شبيه همان استداللي كه در مورد 
ضرورت پذيرش توافق هسته اي از سال هاي ٩2 تا 
٩4 عنوان مي شد مبني بر اينكه پذيرش توافقنامه 
هسته اي مي تواند مشكالت اقتصادي و معيشتي را 
مرتفع كند نيز در زمينه پذيرش كنوانس��يون هاي 

بين المللي عنوان مي شود. 
حسن روحاني رئيس جمهور كشورمان يك سال پيش 
و در ديدار با مديران ارش��د وزارت راه و شهرس��ازي 
درباره ضرورت پيوستن به كنوانسيون هاي چهارگانه 
FATF مي گويد: »اكن��ون مي خواهيم با بانك هاي 

خارج��ي كار كنيم. ب��دون كار كردن ب��ا بانك هاي 
خارجي اقتص��اد ما حل مي ش��ود، اما ب��ا 2۰درصد 
گران تر، يعني ش��ما جنس را وارد مي كني��د از اين 
صرافي به آن صرافي، نهايتاً 2۰درصد گران تر به دست 
مصرف كننده مي رسد. اگر مي گوييد FATF باشد 
يا نباش��د، يك نفر نمي آيد بگويد اگر باشد 2۰درصد 
ارزان تر كارها انجام مي ش��ود و اگر نباشد 2۰درصد 
گران تر. آن كسي كه شعار مي دهد بيايد هزينه اش را 
پرداخت كند. نمي شود كه يك نفر در كشور شعار دهد 

و آثار شعارش را براي مردم ترجمه نكند.«
آنچه در اين ميان مهم و همچنان براي افكار عمومي 
داخلي محل پرسش اس��ت اينكه سهم مديران در 
بهبود اوضاع اقتصادي معيش��تي مردم بر اس��اس 
شعارهاي انتخاباتي سال هاي ٩2 تا ٩6 چه ميزان 
است و اگر قرار اس��ت مش��كالت داخلي كشور را 
كنوانس��يون هاي بين المللي و تعهداتي كه در اين 
زمينه ب��راي ايران ايجاد مي ش��ود حل كنند، پس 
نقش مسئوالن اجرايي چيست، كمااينكه پيوستن 
ايران به كنوانس��يون هاي بين المللي يا انعقاد يك 
توافقنامه از سوي ايران با يك كارگروه حقوقي نيز 
قابل تحقق است. از سوي ديگر خروجي توافقنامه 
هسته اي در حوزه اقتصادي، تجاري و معيشتي چه 
بود كه امروز جامعه ايران��ي بايد مجدداً يك تجربه 

ناموفق و تلخ را تجربه كند؟

پيوستن به كنوانسيون هاي چهارگانه FATF تكرار تجربه تلخ برجام

FATF تمديد معنادار ضرب االجل هاي

امريكايي ه�ا ادع�ا كرده ان�د ك�ه پاس�خ س�رنگوني 
پهپ�اد را ب�ه  ص�ورت حمل�ه س�ايبري داده ان�د، ام�ا 
يافته ه�اي م�ا چني�ن چي�زي را ثاب�ت نك�رد و م�ا هيچ 
نش�انه اي درب�اره حمل�ه س�ايبري كش�ف نكردي�م. 
به گزارش فارس، سردار سرتيپ غالمرضا جاللي رئيس سازمان 
پدافند غيرعامل كشور روز گذشته در نشست خبري به مناسبت 
هفته پدافند غيرعامل اظهار داش��ت: پدافن��د غيرعامل دفاع از 
مردم و زيرساخت هاي كشور است كه در اين دفاع از ابزار نظامي 
استفاده نمي شود. رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور تأكيد 
كرد: امروزه تهديدات ما مردم محور شده اند و در حقيقت استفاده 
از ابزار رسانه براي تاثيرگذاري بر افكار عمومي در سراسر جهان 
براي درگيركردن مردم با حكومت در دستور كار قرار گرفته است. 
وي درباره پدافند سايبري، اظهار داشت: امريكايي ها ادعا كرده اند 
كه پاسخ سرنگوني پهپاد را به  صورت حمله سايبري داده ايم، اما 
يافته هاي ما چنين چيزي را ثابت نكرد و ما هيچ نش��انه اي را در 
خصوص حمله سايبري كش��ف نكرديم. رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل با بيان اينكه ما براي همه دستگاه هاي اجرايي كشور در 
حوزه هاي مختلف طرح مقابله اي ايجاد و بر اساس آنها رزمايش 
هم اجرا كرديم، تصريح كرد: ما سال گذشته در پنج حوزه پدافندي 
رزمايش داش��ته ايم. بنابر تدبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي 
رزمايش ها بر اساس كاركرد فضاي مجازي و اينترنت بوده است. 

س��ردار جاللي عنوان كرد: در مرحل��ه اي از رزمايش ها به اين 
نتيجه رسيديم كه ۸٥درصد زيرساخت هاي كشور در صورت 
قطع اينترنت هم توان ادامه فعالي��ت دارند. از آن زمان تا امروز 
1٥رزمايش اجرا شده و 64رزمايش هم تا دو ماه آينده برگزار 

خواهيم كرد. وي با اعالم اينكه سال گذشته ۳۸۰رزمايش در 
مدارس داشته ايم، خاطرنشان كرد: هزار رزمايش قطع مولد برق 
داشته ايم كه البته برخي سازمان ها دچار ايراد بوده اند. امسال دو 
رزمايش هسته اي در نيروگاه بوشهر بر اساس ابالغيات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي داشتيم كه رسانه اي نشد و امسال همين 
رزمايش را در ني��روگاه تهران هم خواهيم داش��ت. همچنين 
رزماي��ش پدافند بيولوژيك ه��م در اس��تان هاي آذربايجان و 
خراسان برگزار مي كنيم. رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور 
ادامه داد: در عسلويه و ماهشهر هم رزمايش شيميايي داشتيم 

كه تمامي ظرفيت بهداش��ت و درمان را پ��اي كار آورديم. در 
جزيره خارك با محوريت تخليه جمعيت رزمايش برگزار كرديم. 
همچنين دو رزمايش قطع سيگنال در صدا و سيما داشتم و با 
فرض حذف مركزيت تهران اين رزمايش انجام شد كه توانمندي 

خوبي در صدا و سيما در اين حوزه وجود داشت. 
س��ردار جاللي در خصوص وضعيت پدافند غيرعامل ش��هري 
نيز با بيان اينكه ۷٥درصد جمعيت كش��ور در شهرهاي باالي 
2۰۰هزار نفر ساكن هستند، گفت: كشف نقاط آسيب پذيري 
در اين ش��هرها بسيار مهم اس��ت كه از ٥1 ش��هر در 2٩ شهر 

طرح هاي ما ٥۰درصد پيشرفت داش��ته است كه تا پايان سال 
به اتمام مي رسانيم. 

وي گفت: با توجه به اينكه ما درگير يك مدل تهديد هيبريدي 
هس��تيم كه محور آنها اقتصادي اس��ت، تالش كرديم راهبرد 
دفاع تركيبي در استان ها را اجرايي كنيم. راهبرد ما در حوزه 
اقتصاد اول ثبات نرخ ارز اس��ت كه بانك مركزي در اين حوزه 
خوب عمل كرد و با ثبات در حوزه ارزي در حال گذار به مرحله 

تبديل تهديد به فرصت هستيم. 
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور در پاس��خ به سؤال 
خبرن��گار فارس در خص��وص تهديدات بيوتروريس��م، عنوان 
كرد: بيوتروريسم دو بخش بيو و تروريسم دارد كه در خصوص 
بيو، استفاده از موجود است اما تروريس��م كه به معناي اعمال 
خرابكارانه است، كشف آن در حوزه مأموريت وزارت اطالعات 
اس��ت. س��ردار جاللي گفت: اينكه گفته مي ش��ود كسي ترور 
بيولوژيك شده است، براي بررسي آن بايد سابقه پزشكي فرد 
مورد بررسي قرار گيرد، مواردي كه تا كنون به ما ارجاع شده از 

منظر ما قابل اثبات نبوده  است. 
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور در خصوص استفاده 
مسئوالن از تلفن هاي هوشمند، تأكيد كرد: در حوزه گوشي هاي 
هوشمند قرار بود با سه الگو توليد شود. در دو الگوي اوليه قرار 
بود كه گوشي هوشمند مصون سازي ش��ود كه اين كار توسط 
وزارت دفاع و شركت صاايران انجام شده و مسئوالن مي توانند از 
اين گوشي ها استفاده كنند. در الگوي سوم قرار بود كه ساخت 
يك گوشي از صفر تا صد را خودمان انجام دهيم كه اين كار در 

حال طي كردن مراحل خود است.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل:
نشانه اي از پاسخ سايبري امريكا به سرنگوني پهپاد نيافتيم

دیدگاه

محمد  اسماعیلی
   گزارش  یک

روح�انی منك�ر موج�وديت  و ق�ان�ونيت نه�اد ش�ورای    خبر
نگهب�ان ني�ست.

به گزارش مهر، علي ربيعي س��خنگوي دولت ديروز در تبيين 
مواضع هفته گذش��ته رئيس جمهور كه بازتاب گسترده ای در 
محافل سياسی و رسانه ای داشت، گفت:آنچه رئيس جمهور در 
سخنان خود به آن اشاره كرده و مي كنند بي سابقه نيست و پيش 

از اين به صورت علني و غيرعلني مطرح شده است. 
ربيعي افزود: همه نخبگاِن نظام قبول دارند قانون اساسي ما 
ظرفيت هاي بس��يار عظيمي در درون خود دارد كه همواره 
مي تواند بق��اي نظام مق��دس جمهوري اس��المي ايران را 
تضمين كند. وظيفه رئيس جمهور است كه اين ظرفيت ها 

را فعال كند. 
وي با بيان اينكه خود قانون اساسي اين مس��ئوليت را بر عهده 
رئيس جمهور گذاش��ته است، اظهار داش��ت: فعال سازي قانون 
اساسي به منظور تحقق اهداف و آرمان هاي شناخته شده انقالب 
اسالمي ايران براي خدمت به مردم در نسبت اعمال حاكميت بر 

سرنوشت خود يك حركت انقالبي و الزم است. 
س��خنگوي دولت تأكي��د كرد: به نظ��ر م��ن رئيس جمهور در 

هفته گذش��ته چند نكته راهبردي را بيان كردند. نخست آنكه 
رئيس جمهور به ضرورت رشد و توسعه كشور اشاره كردند. در 
خصوص اقتصاد معيش��تي بارها اعالم كردند كه مي توان يك 
زندگي اقتصادي محدود و كوچك داش��ت اما ب��دون تعامل با 
جهان امكان اس��تفاده از فرصت هاي جهان براي رشد و توسعه 

ملي وجود ندارد. 
ربيعي با بيان اينكه منظور از تعامل س��ازش و تس��ليم نيست، 
افزود:روحاني از تعامل سازنده در برابر تقابل سخن گفته است. 

س��خنگوي دولت اضافه كرد: همين تعامل سازنده در نيويورك 
باعث شد رئيس جمهور به جاي فرار از مذاكره باب مذاكره سازنده 
را بگشايد و امريكا را از مدعي مذاكره به متهم مذاكره گريزي بدل 

سازد اما مسئله اصلي اصاًل مذاكره نيست. 

ربيعي گفت: مسئله اين است كه دشمن مي خواهد ايران 
را به كش��وري ضعيف از حيث تجاري، مال��ي و صنعتي 
اقتصادي تبديل كند. ما نه تنها در بعد امنيتي و دفاعي كه 
بحمد اهلل سرآمد هستيم در بعد معيشتي هم بايد قدرت 

اول منطقه باشيم. 
وي همچنين تصريح كرد: دولت امري��كا بداند ملت ايران ملتي 

نيست كه با فشار حداكثري اقتصادي از پاي درمی آيد. 
سخنگوي دولت همچنين درباره اظهار نظر رئيس جمهور 
درباره ش��وراي نگهبان، گفت: روحاني منكر موجوديت و 
قانونيت نهاد ش��وراي نگهبان نيس��ت و اگر به مجلس اول 
اش��اره مي كند اوالً به تكثر اين مجلس توجه دارد و ثانياً به 
حساسيت خود جوش ملت كه با وجود نامزدهاي راديكال 
در آن انتخابات، بدون ش��وراي نگهبان به رجال معتدل و 

صاحب نامي رأي دادند. 
وي تأكيد كرد: االن هم با وجود شوراي نگهبان اين امكان وجود 
دارد كه مردم بتوانند به گزينه ه��اي متنوعي رأي دهند. كافي 

است اين شورا عمل كند و اصل را بر مشاركت بگذارد.

ربيعي در نشست خبري:
»روحاني« منكر موجوديت شوراي نگهبان نيست
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    محمدصادق عابديني
رده بندي سني فيلم ها درمان درد بي اخالقي 
س�ينما نيس�ت بلكه صرفًا اقدامي به سود 
محافظ�ت از خانواده هاس�ت ام�ا پيش نياز 
اصل�ي، برنامه ري�زي نه�اد متولي س�ينما 
ب�راي سالم س�ازي محت�واي آث�ار اس�ت. 
يك روزنامه نگار سرش��ناس چن��دي پيش در 
گفت وگو با »ج��وان« از خانواده هايي گفت كه 
در سالن س��ينما جلوي چش��م بچه هايشان را 
مي گرفتند كه صحنه هاي استعمال مواد مخدر 
را در يك فيلم سينمايي كه بدون رده بندي سني 

اكران شده بود، نبينند. 
يك مدير فرهنگي چند وقت پيش به خبرنگاران 
گفته بود به دليل محتواي بد يك فيلم كمدي مجبور 

شده است خانواده اش را از سينما بيرون ببرد.
 احتم��االً خيل��ي از عالقه من��دان به س��ينما با 
صحنه هاي مشابه روبه رو شده اند، در اين شرايط 
آيا صرف دل بس��تن به رده بندي سني مي تواند 
دواي درد بي اخالقي باشد كه سينما به آن گرفتار 
ش��ده اس��ت؟! در اين ميان اق��دام تلويزيون در 
جلو گيري از پخش تيزر هاي تبليغاتي يك فيلم به 

دليل محتواي آن اتفاق قابل توجهي است. 
    رده بندي سني حق است اما كافي نيست 

اجراي رده بندي سني فيلم ها به يك مناقشه در 
سينما تبديل شده است. بخشي از اهالي سينما 
آن را حق مس��لم مخاطبان سينما مي دانند و بر 

اجراي كامل آن اصرار دارن��د و گروه ديگر كه در 
اقليت هستند، معتقدند س��ازمان سينمايي از 
اجراي طرح رده بندي سني به دنبال ايجاد فضايي 
براي توليد و اكران فيلم هاي خالف اخالق است! 
ادعايي كه به شدت از سوي سازمان سينمايي رد 
شده است. در ميان اين دعوا، رسانه ها گزارش هاي 
انتقادي زيادي درباره افزاي��ش فيلم هاي داراي 
رده بندي سني منتشر كرده  و آن را نشانه خوبي 
براي س��ينماي خانواده محور ايران ندانسته اند. 
رده بندي سني با همين شكل بحث برانگيز آن 
حداقل نشان مي داد كه فيلم هاي در حال اكران 
براي بخش بزرگي از جامعه قابل تماش��ا نيست 
و اين هشداري است در اين جهت كه سينما در 
جهت غير عادي در حال حركت است كه در آن 

خانواده ها از سينما حذف مي شوند. 
    اق�دام صداوس�يما در پخ�ش نكردن 

تيزر هاي يك فيلم 
در كنار نام فيلم »كلوپ همس��ران« رده بندي 
س��ني15+ كه نش��انه باالترين رده بندي سني 
مجاز در سينماي ايران است قرار گرفته كه اين 
فيلم كمدي را جزو آثار خاص در حال اكران كرده 
است. اگر اين فيلم در جاي ديگري غير از ايران 
اكران مي ش��د به دليل »ريتينگ« انجام شده، 
فيلم در س��الن هاي محدودي اكران مي شد، اما 
مهدي صباغ زاده كارگردان اين فيلم در گفت وگو 
با مهر، از فيلمش دفاع مي كند و مي گويد: »كلوپ 

همسران، محتواي بسيار سالمي دارد و يك فيلم 
خانوادگي و مورد پسند مردم است. اگر اين فيلم 
مشكلي داش��ت وزارت ارش��اد اجازه اكرانش را 
نمي داد.« اين به معناي همان نكته مهم اس��ت 
كه رده بندي سني نمي تواند درمان قطعي براي 
بي اخالقي رواج يافته در س��ينما باش��د و البته 
اجراكنندگان آن هم چنين ادعايي ندارند، اما از 
سويي ديگر منتقداني هستند كه به محتواي آثار 
توليدي سينماي ايران اعتراض دارند و معتقدند 
سازمان س��ينمايي برنامه اي براي سالم سازي 
محتواي آثار ندارد.  كارگردان »كلوپ همسران« 
درباره اينكه چرا بايد يك فح��ش به طور مكرر 
در اين فيل��م تكرار و تبديل به ش��وخي كالمي 
شود، مدعي مي شود: »به نظرم آن عبارت اصاًل 
فحش نيست. فحش به چيزهاي ديگري گفته 
مي ش��ود كه از تربيت و عرف خارج هستند اما 
اين عبارت به طور مكرر در ميان مردم عادي هم 
استفاده مي شود. چطور مي شود كه دوستان با 
كمدي هايي كه به طور مستقيم به مسائل جنسي 
اشاره مي كنند، كاري ندارند و اتفاقاً از آنها حمايت 
مي كنند اما وقتي در فيلم ما يك كاراكتر لمپن و 
ترياكي از يك عبارت مصطلح استفاده مي كند، 

نسبت به آن خشمگين مي شوند؟«
از زم��ان آغاز اك��ران فيلم س��ينمايي »كلوپ 
همسران« صداوس��يما تيزرهاي تبليغاتي اين 
فيلم را پخش نكرده اس��ت. كارگردان اين فيلم 

درباره تحريم آن از س��وي تلويزيون مي گويد: 
»عده اي فكر مي كنند تلويزيون ارث پدرش��ان 
است، در حالي كه اين رسانه براي مردم است و از 
پول نفت در اين سازمان استفاده مي شود اما آنها 
در مقابل به مردم كمكي نمي كنند. در سازمان 
صداوسيما سليقه هاي مختلفي حاكم است از 
همين رو حتي يك زيرنويس هم در اختيار فيلم 

ما نگذاشته اند.«
    فيلم سخيف بود تيزرش پخش نشد

بعد از مصاحبه مهدي صباغ زاده عليه صداوسيما، 
عباس مهدوي مهر مديركل بازرگاني س��ازمان 
صداوس��يما در گفت وگو با رواب��ط عمومي اين 
س��ازمان، علت پخش نش��دن تيزره��اي فيلم 
»كلوپ همس��ران« را كميته س��ينمايي اداره 
كل بازرگاني صداوس��يما عنوان ك��رده كه بعد 
از تماش��اي اين فيلم اعالم نموده اند: »با توجه 
به اينكه اين فيل��م فاقد هرگونه پي��ام مثبت و 
آموزنده بوده اس��ت و از طرفي الفاظ نامناسب 
و شوخي هاي خالف عرف در آن ديده مي شود 
اعضاي كميته سينمايي سازمان اين فيلم را اثر 
ضعيفي دانسته اند و بنابراين مشمول حمايت هاي 

تبليغي صداوسيما قرار نمي گيرد.« 
مهدوي مهر با اش��اره ب��ه وجود ش��وخي هاي 
س��خيف در اين فيلم تصري��ح مي كند: »تبليغ 
فيلم هاي فاقد پيام هاي اخالقي و ارزشي و مملو 
از شوخي هاي سخيفي كه بنيان خانواده را هدف 
قرار مي دهد در ق��اب تلويزيون كه رس��انه اي 
عمومي است، جايي ندارد.«  مديركل بازرگاني 
سازمان صداوسيما با بيان اينكه از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي انتظار مي رود با نگاهي دقيق تر به 
موضوعات فيلم هاي سينمايي نظارت كند، تأكيد 
مي كند: »جاي تعجب اس��ت كه شوراي پروانه 
نمايش چرا به برخي فيلم ها با چنين محتواهايي 
كه بنيان خانواده را هدف قرار مي دهد و متزلزل 

مي كند مجوز اكران مي دهد؟«
    لزوم ورود قاطع تر تلويزيون 

صداوسيما عالوه بر ابزاري مانند حمايت از فيلم هاي 
سينمايي با اختصاص پخش رايگان تيزر و زيرنويس 
تبليغاتي مي تواند با بهره گيري از برنامه هاي متعدد 
سينمايي اش از جمله برنامه هاي »هفت« و »نقد 
س��ينما« به موضوع فيلم هاي مبتذل در سينما و 
سهل انگاري سازمان سينمايي در نظارت بر روند 
توليد فيلم ها ورود جدي تري داشته باشد. رسانه ملي 
بارها نشان داده كه مي تواند با استفاده از پتانسيل 
ب��االي برنامه هاي تلويزيون��ي و حتي بخش هاي 
خبري، جريان سازي فرهنگي و اجتماعي داشته 
باشد و در شرايطي كه موضوع فيلم هاي ضداخالق 
و مبتذل به معضلي براي سينما تبديل شده، اين 
رسانه موظف است نقش و وظيفه اخالقي خود را به 

طور جدي تري پيگيري نمايد. 
    تلويزيون به داخل خود نيز نگاه كند

نكته حاشيه درباره موضوع توليدات مبتذل اين 
اس��ت كه در برخي توليدات تلويزيوني نيز بايد 
رده بندي س��ني براي احترام به حقوق مخاطب 
اعمال شود. بعضاً بسياري از سريال هاي تلويزيوني 
به خاط��ر نمايش عريان خش��ونت ب��راي تمام 
گروه هاي سني مناسب نيست، اما به دليل اينكه 
آگاهي رساني درباره محتواي آن انجام نمي شود، 
بيننده هنگام تماشاي تلويزيون غافلگير مي شود. 

   محمدهادي عبدالوهاب
بازار كتاب كشور را كتاب هاي ترجمه فراگفته 
اس��ت. كتاب هايي كه مخاطب را در جغرافيا و 
فضاي غ��رب تنفس مي دهند. غي��ر از كارهاي 
ترجمه، كارهاي داخلي نيز حاصل تجربه زيسته 
شهرنشيني هستند. مؤلفان اين كتاب ها اكثراً 
پا از پايتخت بيرون نگذاش��ته اند. پايتختي كه 
حاال به گفته شهردارش جزو 40 شهر هوشمند 
دنياس��ت و همين طور ج��زو 20 ش��هر آلوده! 
آپارتمان هاي كوچك و مرده، ترافيك زير باران 
اس��يدي، كافه هاي تاريك و دودي، خنجرهاي 
آلوده به خون خيانت و سرگش��تگي و نااميدي 
انس��ان مدرن، مفاهيم مش��ترك اكثر اين آثار 
اس��ت. آثاري كه مث��ل مخ��دري زهرآگين در 
صدر جداول فروش ق��رار مي گيرند تا مخاطب 
را به همذات پنداري با شخصيت اصلي داستان 
واداشته و با درد تنهايي و غربتش تنها بگذارند. 
در اين ميان حساب كنيد كدام مؤلفي، حوصله 
داستان نويس��ي براي نوجوان دارد؟ اين فضاي 
وهم آلود و خاكستري را چطور مي توان در قاب 
رنگي و پ��ر انرژي يك نوجوان ج��اي داد؟ قابي 
كه پ��ر از آرزو و صحنه جنگ اس��ت ميان اميد 
و نااميدي ب��ه آينده. هادي حكيميان، مس��ير 
سختي را پيش گرفته است. او در اين وانفسا پا 
بر تيغ گذاشته و جس��ارتش را در نگارش رمان 
نوجوان به رخ كشيده اس��ت. اما به پشتوانه چه 
سرمايه اي؟ سرمايه حكيميان براي وارد شدن 
به دنياي شورانگيز نوجواني، تجربه زيسته اش 
در روستاست. آسمان آبي و شب هاي پرستاره 
روس��تا، خانه هاي خش��تي و كوتاهش، صداي 
گله چهارپايان و دس��ته پرندگانش و يكرنگي و 
بي ريايي مردمانش، پاي نويسنده  »باغ خرمالو« را 
در انتخاب مسيرش محكم كرده است. »روستا« 
براي حكيميان مانند »دهات« براي نويسندگان 
شهرنشين نيست. او روستا را نه يك جاي پرت 
و گنگ و دورافتاده، بلك��ه مركز ثقل اثرش قرار 
داده اس��ت. نقطه اي كه رمان و ش��خصيت ها و 
حوادثش از آن قوت مي گيرند و به جان مخاطب 
مي نشينند. انتخاب روستا به چند دليل فرمي و 

محتوايي، بسيار هوشمندانه است. 
نخس��ت آن كه نويس��نده مي تواند ماكت يك 
جامعه كامل را در روستا بسازد. جامعه كوچك باغ 
خرمالو، بخشداري و دولت دارد، مردم معترض و 
مبارز دارد، عّمال و بله قربان گوي حكومت دارد، 
افراد ساده لوح و سربه زير دارد و ژاندارم شيره اي 
دارد كه نماينده نظميه است. حاال چه چيزي بهتر 
از اين فضاي كامل براي ايجاد تضاد منافع و عدم 
تعادل؟ رمان را كه بخواني، متوجه مي شوي همين 
تقابل نقش هاست كه آن را جلو مي برد. هيچ دست 
برتري وجود ندارد كه يك حادثه خارق العاده ايجاد 
كند يا اتفاقي ساختگي رقم بزند، بلكه مردم عادي 

جهان رمان، با هم زندگي مي كنند، خريد و فروش 
مي كنند، دعوا مي كنند، سفر مي كنند و داستان 

زندگي شان را در دل تاريخ پيش مي برند. 
دوم آن ك��ه نويس��نده دور از هياهوي ش��هر و 
تأثير سياس��ت و اقتصاد و تاري��خ بر آن صحنه 
را به دس��ت خود مديريت مي كند. فرض كنيد 
حكيميان مي خواست رماني را در بازه تاريخي 
آغاز جنگ جهاني دوم و حكومت پهلوي اول، در 
شهر شلوغي چون تهران كه مركز وقوع حوادث 
است به نگارش درآورد. چنين صحنه اي عماًل 
قدرت نويسنده را مي گرفت و حقايق تاريخي، 
او را از مديريت رمان بازمي داش��ت، اما حاال در 
اين روستاي آرام، نويسنده قصه خود را مي گويد 
و در كنارش تأثي��ر حوادث تاريخ��ي بر مردم 
روستانشين را هم چاشني خط اصلي داستانش 
قرار مي دهد و اين انتخاب، اتفاقاً اهميت حوادث 
را پررنگ تر نشان مي دهد. ليوان پر از آبي را تصور 
كنيد كه ساكن است. اگر آن را تكاني بدهيد، چه 
نتيجه اي دريافت مي كنيد؟ ح��اال اين ليوان را 
مقايسه كنيد با ليوان ديگري كه محتوياتش قبل 

از تكان شما با قاشقي هم خورده باشد. روستا آن 
ليوان ساكن و آرام است، شهر آن ليوان متالطم 
و حوادث تاريخي آن تكاني است كه شما به هر 
ك��دام وارد مي كنيد. بايد موافق باش��يد كه در 
آرامش يك روستا برداش��تن چادر از سر زنان 
و جنجال بعدش تأثيرگذارت��ر خواهد بود تا در 

شلوغي شهري مثل تهران. 
سوم آن كه روس��تا و امكانات محدود آن امكان 
مقايسه اش با شهر زمان پهلوي را فراهم مي آورد. 
وقتي مبدأ داستان روس��تا قرار مي گيرد و پس 
از آن شخصيت هاي روس��تايي وارد شهر شده، 
تفاوتشان با شهرنشينان را مي بينند، مخاطب 
را به نتيجه تبعيض فراوان پهلوي ميان ش��هر 
و روستا مي رسانند. ش��ايد اگر نويسنده رمان 
ديگ��ري هوش��مندي حكيميان را نداش��ت، 
براي توضيح كمبودها ب��ه توضيح و غرغر اكتفا 
مي كرد، اما وقتي رضاشاه از كوچيك مي پرسد: 
»چي؟ تو ده شما مدرسه نيست؟ پس وزير دزد 
معارف پول هاي من رو خرج چي كرده؟ اون كه 
مي گفت تو همه روستاها مدرسه ساخته ايم!« 
بي كفايتي،سوءمديريت،بي اطالعي و رياكاري 
حكوم��ت پهلوي اول ك��ه همگان ب��ه راه آهن 
سراسري و توسعه كشور مي شناسندش، يك باره 

آشكار مي شود. 
در آخر حكيميان يك پيش بين��ي در رمانش 
انج��ام داده و آن اي��ن اس��ت كه »ش��ورش و 
ايستادگي و انقالب، از همين روستاها و توسط 
همين پابرهنگان آغاز مي ش��ود.« حسينعلي 
و كوچيك، وقتي در روس��تا هس��تند، مقابل 
فيض اهلل، عامل دولت مي ايس��تند. اگرچه او و 
ديگر عّمال دولت، س��عي دارند با ايجاد ترس 
و فريب، اين دو را عقب برانند. ش��خصيت هاي 
اصلي و نوجوان و روس��تايي رم��ان وقتي هم 
وارد ش��هر مي ش��وند، باز از هويت آزاده خود 
دفاع مي كنند؛ حال آنكه پابرهنگي شان توسط 
شهرنشينان شكم سير مسخره مي شود، اما در 
نهايت آنها هستند كه با افسر ارشد دولت گالويز 
مي شوند و سرنگونش مي كنند. آنها هستند كه 
خواب شاه و شاهپور را زير درختان باغ خرمالو 
پريشان مي كنند و آنها هستند كه رضاخان، شاه 
كبير و مستبد ايران كه يك خشمش مملكتي 
را به آشوب مي كشيد، دست ياري به سوي شان 

دراز مي كند و در برابرشان به زانو مي افتد. 
»باغ خرمالو« يك اثر شريف است؛ رماني كه دور 
از سياست زدگي، تحريف تاريخي يا شعارزدگي، 
اصل حرف را ب��ه مخاط��ب نوجوانش منتقل 
مي كند. هادي حكيميان با اين اثر، روس��تا را 
به مركز جهان داس��تان مي آورد و ش��هر را كه 
قصه هايش جز در كافه هاي تاريك و خيابان هاي 
شلوغ و قبرهاي آپارتماني نمي گذرند، در گوشه 

انزوا قرار مي دهد. 

 دست فیلمساز ضد اخالق را ببندید
نه چشم بچه ها را!

 رده بندي سني فيلم ها درمان درد بي اخالقي سينما نيست
اقدامي ضروری به سود محافظت از خانواده هاست

نقدي بر رمان »باغ خرمالو«
 پريشاني خواب شاه و شاهپور 

زير درختان باغ خرمالو
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سرمايه حكيميان براي وارد شدن 
به دنياي شورانگيز نوجواني، تجربه 
زيسته اش در روستاست. آسمان 
آبي و ش�ب هاي پرس�تاره روستا، 
خانه هاي خشتي و كوتاهش، صداي 
گله چهارپايان و دسته پرندگانش و 
يكرنگي و بي ريايي مردمانش، پاي 
نويسنده  »باغ خرمالو« را در انتخاب 

مسيرش محكم كرده است



يادکرد
يادکردي از عمليات والفجر4 در آخرين روزهاي مهرماه 1362

نفوذ به دره شيلر
 غالمحسين بهبودي

عمليات والفج�ر4 در 27 مهرماه 1362 
آغاز شد و به مدت بيش از يك ماه ادامه 
يافت. اين عمليات قرار ب�ود فرورفتگي 
دره ش�يلر در داخل خاك اي�ران که بين 
دو ش�هر بان�ه و مري�وان ب�ود را تصرف 
کند و مأم�ن امن ضدانق�الب در اين دره 
را پاکس�ازي کند. اگر به نقش�ه اس�تان 
کردس�تان نگاه کنيم، دره ش�يلر مانند 
دماغه اي به داخل خاك ايران نفوذ کرده 
است، درحالي که متعلق به عراق است و 
پيش از جنگ نيز مش�كالت بسياري را 
از لحاظ امنيتي به ايران تحميل مي کرد. 
پيش از شروع جنگ تحميلي، يكي از نواحي 
پرتردد ضدانقالب، دره شيلر بود. فرورفتگي 
اي��ن دره در خ��اك اي��ران و بلندي ه��اي 
متعددش، باعث مي ش��د پاكسازي آن كار 
دشواري به نظر آيد. در شهريورماه 1358، 
ش��هيد چمران به همراه گروهي متشكل از 
سپاه و ارتش و پيشمرگ هاي كرد مسلمان، 
عمليات چندين روزه اي را براي پاكس��ازي 
اين منطق��ه از لوث وج��ود ضدانقالب آغاز 
كردند كه تا ح��دودي موفقيت آميز بود، اما 
مادامي كه دره ش��يلر به خاك عراق تعلق 

داشت، ضدانقالب دوباره مي توانست خود 
را پيدا كند و باز به پاسگاه هاي مرزي و ديگر 

نواحي كشورمان ضربه وارد كند. 
بع��د از عمليات والفجر2 كه در كردس��تان 
عراق انجام گرفت و عمليات والفجر3 كه در 
منطقه عمومي مهران انجام شد، نيروهاي 
ايران��ي تصميم گرفتن��د كار دره ش��يلر را 
يكسره كنند و چش��م فتنه دشمن در اين 
دره مخوف را براي هميش��ه كور كنند. لذا 
عمليات والفجر4 با چندين روز كار شناسايي 

و اطالعاتي طرح ريزي به انجام رسيد. 
در اين عمليات رزمندگان مي بايس��ت از دو 
محور بانه و مريوان كار را ش��روع مي كردند و 
نيروها در داخل دره به يكديگر ملحق مي شدند. 
شروع عمليات طوفاني و غافلگيركننده بود، اما 
استفاده دشمن از سالح هاي شيميايي، باعث 
وارد آمدن تلفاتي به رزمنده ها شد. از طرفي 

كمبود نيرو و س��ختي هاي عملي��ات در يك 
منطقه كوهس��تاني، باعث ش��د تا در برخي 
از محورها الحاق صورت نگي��رد و ادامه روند 
عمليات با دش��واري صورت پذيرد.  والفجر4 
توانست بخشي از خاك كش��ورمان و بخش 
كوچكي از خاك ع��راق را به تصرف نيروهاي 
خ��ودي درآورد. هرچند ه��دف عمده اي كه 
تصرف به دره شيلر بود، در اين عمليات ميسر 
نشد، اما ركودي كه در پي عمليات رمضان در 
جبهه ها ايجاد شده بود، با اين عمليات تا حد 
زيادي شكس��ت و تجربيات آن باعث ش��د تا 
سال ها بعد، عمليات والفجر10 در شمالغرب 

با موفقيت همراه باشد. 
 سرداري گمنام

 س��ردار ش��هيد عل��ي رضائي��ان يك��ي از 
ش��اخص ترين ش��هداي عمليات والفجر4 
است كه هرچند در زمان شهادتش به عنوان 
فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( سمت 
مهمي را عه��ده دار بود، اما كمتر كس��ي با 
نام و زندگي اين س��ردار رش��يد جبهه هاي 

شمالغرب آشنايي دارد. 
ش��هيد رضائي��ان در ق��رارگاه حم��زه 
سيدالش��هدا)ع( جا پ��اي بزرگمرداني چون 
ش��هيد محمد بروجردي اولين فرمانده اين 

قرارگاه گذاش��ته بود. قرارگاهي كه از اوايل 
درگيري ها در كردستانات به شكل جدي ورود 
كرد و پس از كمرنگ شدن فعاليت ضدانقالب، 
نيروهاي اين قرارگاه در عمليات صورت گرفته 

در غرب و جنوب نيز شركت كردند. 
شهيد رضائيان متولد تهران اما بزرگ شده 
اصفهان ب��ود. از آن انقالبي هاي پاي كاري 
بود كه در پرونده فعاليت انقالبي اش، چاپ 
اعالميه به زبان هاي خارجي براي آگاه سازي 
مردم ديگر كشورها از ماهيت انقالب اسالمي 
مردم ايران ديده مي ش��ود. بعد از پيروزي 
انقالب، اين سردار شهيد خيلي زود به سپاه 
پيوست و با بصيرتي كه داشت، وارد ميدان 
عمل شد و به عنوان يكي از اولين نفرات، در 

كردستان آشوب زده حضور يافت. 
رضائي��ان در دوران حض��ورش در جبه��ه 
كردس��تانات، بارها مجروح ش��د. چنانچه 
يكبار با اصابت گلوله به س��رش، مدت ها به 
حالت اغما فرورفت. اما بعد از بهبودي دوباره 
به جبهه برگشت و با شايس��تگي هايي كه 
نش��ان داد، به فرماندهي قرارگاه عملياتي 

حمزه سيدالشهدا)ع( نائل آمد. 
شهيد رضائيان در سمت فرماندهي قرارگاه 
حمزه خيلي حضور نداش��ت و ب��ه همين 
خاطر كمتر از او در اين سمت ياد مي شود. 
نهايتاً علي رضائيان براي هدايت نيروها به 
عملي��ات والفجر4 ورود پيدا ك��رد و قبل از 
ش��روع مرحله س��وم اين عمليات در اوايل 
آبان ماه 1362 حين عمليات شناسايي به 

شهادت رسيد.
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والفجر4 توانست بخش�ي از خاك 
کشورمان و بخش کوچكي از خاك 
عراق را به تص�رف نيروهاي خودي 
درآورد.  رکودي که در پي عمليات 
رمض�ان در جبهه ه�ا ايجاد ش�ده 
بود، با اي�ن عمليات تا ح�د زيادي 
شكس�ت و تجربيات آن باعث شد 
تا سال ها بعد، عمليات والفجر10 در 
ش�مالغرب با موفقيت همراه باشد

گفت وگوي »جوان« با پدر شهيد »کمال کورسل«، تنها شهيد اروپايي دفاع مقدس

»كمال« با پذيرفتن تشيع در مسير كمال قرار گرفت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزي
جاذبه ه�اي ام�ام خميني و انقالب اس�المي 
تنها به مرزهاي ايران محدود نماند و دل هاي 
بيداري را جذب خ�ودش کرد. مدت کوتاهي 
پس از انقالب اسالمي، ژروم ايمانوئل کورسل 
با ايشان و دانشجويان خط امام آشنا مي شود 
و اين آش�نايي او را پ�اي صحبت ه�اي امام 
مي نشاند. شنيدن سخنان امام مسير زندگي 
ژروم ايمانوئل جوان را تغيير مي دهد. پس از 
نشستن حرف هاي امام در جان و دل اين جوان 
فرانسوي، او به دين اس�الم مشرف مي شود 
و نام کمال را براي خ�ودش انتخاب مي کند. 
کمال پس از شيعه شدن تصميم مي گيرد به 
ايران برود و زندگي تازه اي را ش�روع کند. او 
در ايران مش�غول فراگي�ري دروس حوزوي 
در قم مي ش�ود و دل در گرو اس�الم و انقالب 
مي دهد. ش�روع جنگ تحميلي پاي کمال را 
به جبهه باز مي کند. همزمان با شروع جنگ 
تحميلي مس�ئوالن اعزام به جبهه به داليل 
امنيت�ي از ورود وي ب�ه جبهه ها خ�ودداري 
مي کردند. کمال با اصرار ف�راوان و  پيگيري 
توانس�ت همراه با سپاه بدر در س�ال 1363 
در جبهه حض�ور پي�دا کند. کمال در س�ال 
1367 و در جريان عمليات مرصاد در عمليات 
هلي بورن نيروها که توس�ط هوانيروز ارتش 
جمهوري اس�المي انجام مي ش�د، با اصابت 
گلوله اي به س�رش به درجه رفيع ش�هادت 
نائل شد. پس از انقالب مردم تونس، خانواده 
شهيد توانس�تند بعد از 30 س�ال از وضعيت 
پسرشان اطالع کسب کنند و سر مزار فرزند 
شهيدشان حاضر شوند. پدر شهيد، »محمد 
بن الصالح مرادي« که اولين بار در سال 1396 
به ايران آم�د، به تازگي دوباره به کش�ورمان 
س�فر کرده اس�ت. پدر ش�هيد هنوز ب�ه ياد 
پسرش چشم هايش نمناك مي شود و اشك 
مي ريزد. او در گفت وگو با »جوان« از راه دراز و 
سختي که پسرش طي کرد برايمان مي گويد. 

چه اتفاقي سبب ش�د آقاکمال به دين 
اسالم و مذهب تشيع مشرف شود و در 

دفاع مقدس حضور پيدا کند؟
كمال در پاريس با دانشجويان خط امام آشنا شده 
بود و در تظاهراتي كه آنجا انجام مي دادند شركت 
مي كرد و در صف جلو قرار داشت و عكس امام را 
در دست مي گرفت. يك روز پليس فرانسه جلوي 
او را مي گيرد و مي گويد شما كه فرانسوي هستيد 
اينجا چه كار مي كنيد؟ كمال هم جواب مي دهد 
من با اينكه فرانس��وي هس��تم ولي مسلمانم و 
اصليتم به كشور تونس برمي گردد. در آن زمان 
مجذوب دانش��جويان خط امام  شده و در همان 
ايام  مسلمان شيعه هم شده بود. كمال در همان 
 سال ها نامه اي را به زبان عربي برايم فرستاد. من 
از اينكه او چطور در مدت زمان كوتاه توانس��ته 
هم زبان عربي را ياد بگيرد و هم مس��لمان شود 

تعجب كردم. 
در س�خنان امام خميني چ�ه ديدند و 
نقطه اي که باعث تحول شهيد کورسل 

شد چه بود؟
چون ايش��ان از قب��ل پيش زمينه اي از اس��الم 
داش��ت، پذيرش اين دين الهي برايش آسان تر 
ب��ود. همچنين در س��فرهاي تابس��تاني اش به 
تونس من مقدار كمي او را با اس��الم آشنا كرده 
بودم. يك قرآن كوچكي ب��ه او داده بودم و اينها 
ي��ك پيش زمينه كوچكي ش��ده بود ت��ا وقتي 
در پاريس اس��م اسالم، انقالب اس��المي و امام 
خميني را مي ش��نود، با كنج��كاوي و عالقه به 
سمتش برود. اينها موجب كشيده شدن كمال 

به سمت س��خنراني هاي امام خميني شده بود. 
پس از شنيدن صحبت هاي امام خميني، كمال 
مجذوب ايش��ان و انقالب مردم ايران مي شود. 
به همين خاطر در يكي از تظاهرات دانشجويان 
خط امام عليه منافقين شركت مي كند و در كنار 

ديگر انقالبيون به فعاليت  مي پردازد. 
اگر انقالب ايران اتف�اق نمي افتاد، فكر 
مي کنيد پس�رتان چه سرنوشتي پيدا 

مي کرد؟
اگر انقالب اسالمي رخ نمي داد مطمئنم كه پسرم 
مس��يحي مي ماند چون مادرش يك مس��يحي 
معتقد و محكم بود. مادرشان مسيحي معتقدي 
بود كه هميش��ه به كليس��ا مي رفت و انجام اين 
اعمال مذهبي پيش زمينه اي معنوي براي كمال 
شده بود. كمال به خاطر محيطي كه در آن زندگي 
مي كرد قطعاً مسيحي مي ماند. چون آشنايي با 
اسالم نداشت و حتي زماني كه كمال مي خواست 
مسلمان شود مادرش پيش يك پزشك يهودي 
رفته و گفته بود پسرم حركاتي شبيه مسلمانان 
انجام مي دهد. مثاًل گفته بود پسرم در طول روز 
چندين بار نماز و قرآن مي خواند. اين كارها باعث 
نگراني مادرش شده بود و مادرش به آن پزشك 
گفته بود كه حس مي كنم پسرم به لحاظ رواني 
دچار مشكل شده است. مادر كمال در آن اوايل 
نمي دانست كه پسرش مسلمان شده و كارهاي 
كمال را طور ديگري برداش��ت ك��رده بود. مادر 
كمال وقتي فهميد پس��رش با دانشجويان خط 
امام جلسه دارد و مي خواهد مسلمان شود خيلي 
نگران شده بود. مادرش نمي فهميد كه كمال چه 

كار مي كند و چه هدفي دارد. 
نگاه مردم فرانسه به مسلمان شدن آقا 

کمال چه بود؟
وقتي كمال به اي��ران آمد مادرش در فرانس��ه 
تصادف مي كند و از دنيا مي رود. وقتي كمال خبر 
فوت مادرش را مي ش��نود به فرانسه برمي گردد 
تا در مراسم خاكس��پاري مادرش شركت كند. 
متأسفانه دايي هاي كمال از او استقبال مناسبي 
نمي كنند و همين باعث مي ش��ود او ش��ب ها را 
در مسجدي در فرانسه س��پري كند. اين نشان 
مي دهد كه فرانسوي ها از مسلمان شدن كمال 
استقبال نكرده بودند. وقتي بستگان و آشنايان 
چنين رفتاري را با پسرم داشتند قطعاً اين واكنش 
بين غريبه ها هم وجود داشت. خانواده مادر كمال 
مسيحي معتقدي بودند و تحمل مسلمان شدن 
پسرم را نداش��تند ولي دركل فرانسوي ها اصاًل 
چنين چيزي را نمي پسندند كه كسي از دينش 

خارج شود و به سمت اسالم برود. 
مردم تونس چ�ه ديدگاهي نس�بت به 

شهادت پسرتان دارند؟
مردم تون��س ديدگاه هاي مختلف��ي درباره اين 
موضوع دارند ولي من معتقد هستم كه جمهوري 
اس��المي مادر تمدن اسالمي اس��ت كه در خط 
مقدم مقاومت قرار دارد و در هر كشوري كه در راه 
دفاع از اسالم مشكلي پيش بيايد ايراني ها شركت 
مي كنند و به شهادت مي رس��ند. اينجاست كه 
كلمه شهيد تبلور پيدا مي كند و جايگاه خودش 

را نشان مي دهد. 
اگر آن زمان در فرانسه حضور داشتيد 
و مي دانس�تيد که پس�رتان در سفر به 
ايران ديگر هرگز به کشورش بازنخواهد 
گش�ت، آي�ا اج�ازه رفتن به پس�رتان 

مي داديد؟
صددرصد قبول مي كردم. آدم چرا ناراحت باشد 
وقتي مي بيند فرزندش در مسير كمال قرار گرفته 

است. پذيرفتن اسالم و خواندن دروس حوزوي 
يك اتفاق بزرگ و مهم در زندگي  پس��رانم بوده 
اس��ت كه من از اين موضوع خيلي خوش��حالم. 
همينطوري كه االن پسر ديگرم، سليم را مي بينم 
كه راه برادرش را ادامه مي ده��د از صميم قلب 

خوشحال هستم. 
شما 30 سال خبري از پسرتان نداشتيد 
و پس از سال ها از وضعيت ايشان باخبر 
شديد. چرا دانستن وضعيت پسرتان 30 

سال زمان برد؟ 
اتفاق خيلي جالبي در اين مدت افتاد كه دوست 
دارم آن را برايت��ان تعريف كنم؛ برادر ش��هيد، 
سليم، در آلمان درس مي خواند و فيزيوتراپ بود. 
او بدون اينكه اطالعي داشته باشد برادري دارد 
كه در ايران شهيد شده، در آلمان شيعه مي شود 
و از طريق اينترنت ب��ا جامعه المصطفي ارتباط 
برقرار مي كند. االن خدا را شكر او در قم حضور 
دارد و تحصيالت ح��وزوي اش را ادامه مي دهد. 
به نظرم اين يك اتفاق اله��ي و يك اتفاق خوب 
و مبارك است. خدا را ش��كر االن پسرم به ايران 
آمده و اينجا ازدواج كرده است. چند ماهي است 
با يك خانم ش��يعه ازدواج كرده و اين يك اتفاق 
الهي در زندگي اش است. من خيلي از اين اتفاق 
خرسندم. پسرم، پيگير كارهاي برادرش است و 
اگر اطالعاتي، كتابي، نوشته اي درباره  برادرش 

وجود داشته باشد آنها را جمع آوري مي كند. 
چ�را در اين م�دت پيگير پيدا ش�دن 

پسرتان نبوديد؟
در آن س��ال ها ارتب��اط مي��ان من و پس��رم به 
خاطر اوضاع سياس��ي تونس و اي��ران قطع بود. 
من روزنامه نگار بودم و ش��رايط سياسي كشورم 
طوري بود كه اجازه نمي دادن��د با ايران مكاتبه 

داشته باشم و بخواهم نامه ارس��ال كنم. بايد از 
طريق فرانس��ه اين كار را انجام مي دادم و چند 
بار نامه هايي را من از طريق كشور فرانسه ارسال 
كردم كه جوابش به دس��تم نرسيد چون ارتباط 
خيلي س��خت بود. تا اينكه چند سال پيش در 
تونس انقالبي رخ داد و من تازه توانستم وضعيت 
پسرم در ايران را از طريق رايزن فرهنگي پيگيري 
كنم. درنهايت توانستم در سال 1396 به همت 
بنياد شهيد به جمهوري اس��المي ايران بيايم و 

مزار كمال را زيارت كنم. 
وقتي پس از 30 س�ال به مزار پسرتان 

رسيديد، چه احساسي داشتيد؟
اولين باري كه مزار ش��هيد را زيارت كردم خيلي 
تحت تأثير قرار گرفتم. حتي دوست داشتم روزها 
و شب هايم را آنجا بگذرانم. خدا را شكر مي كنم كه 
كمال تنها نيست و بين كساني قرار گرفته كه دائماً 
زيارتش مي كنند. حت��ي چند روز پيش كه براي 
زيارت مزارش رفته بودم دي��دم كه طالب حوزه 
علميه به زيارت مزار پسرم آمده اند و خيلي از اين 
بابت خوشحال ش��دم. خيلي خوشحالم از اينكه 
فرزندم شهيد شده و خوشحال تر اينكه پسر دومم 

در مسير اهل بيت و انقالب قرار گرفته است. 
شما در تونس روزنامه نگار بوديد و قطعًا 
نسبت به اتفاقاتي که در کشورهاي ديگر 
مي افتاد آگاهي داش�تيد. ديد خودتان 
نس�بت به انقالبي که داش�ت در ايران 

اتفاق مي افتاد چه بود؟
آن زمان دوران خفقان در تونس بود و ارتباطات 
بي��ن اي��ران و تونس ب��ه لحاظ سياس��ي قطع 
بود و هيچ كس از اي��ران خبري نداش��ت و اگر 
روزنامه نگاري از ايران چيزي مي نوشت يا خبري 
دريافت مي كرد بايد حتماً به زندان مي رفت. به 
خاطر همين جو خفقان و امنيتي ما اطالعي از 

شرايط و انقالب مردم ايران نداشتيم. 
پسرتان در نامه هايشان چه چيزهايي 

برايتان مي نوشتند؟ 
اولين نامه اي كه كمال برايم فرستاد از شهر قم 
بود. در نامه مي نويس��د من در شهر مقدس قم 
حضور دارم و مش��غول تحصيل دروس حوزوي 
هستم. نامه يك سال پس از نگارش به دستمان 
رسيد و ما مي دانس��تيم كه پسرمان در شهر قم 
مش��غول فراگيري علوم حوزوي اس��ت. ما يك 
سال قبل از شهادت كمال ديگر هيچ خبري از او 
نداشتيم. فكر مي كرديم كه پسرمان در قم ازدواج 
كرده و صاحب اوالد ش��ده است. تا اينكه پس از 
31 سال فهميديم پسرمان در ايران به شهادت 

رسيده است. 
با وج�ود بع�د مس�افت وقت�ي دلتان 
براي پسرشان تنگ مي ش�ود، چه کار 

مي کنيد؟
واقعاً فرزند تكه اي از جگر آدم است و موقعي كه 
دلم مي گيرد، بدون اينكه همسرم متوجه شود، 
به اتاقي مي روم و گريه مي كنم. اين گريه ها من 
را سبك مي كند و حس مي كنم اينگونه به پسرم 

نزديك تر هستم. 
االن چه مدت است که در ايران حضور 
داريد و در اين مدت کشورمان را چگونه 

ديديد؟
سه هفته اس��ت كه در ايران حضور داريم. ايران 
بسيار زيباست و از تمدن خيلي بااليي برخوردار 
است و به نظرم از اروپا به لحاظ نظافت خيلي بهتر 
اس��ت. تدين ملت ايران برايم خيلي جالب است. 
ديشب در مسجدي نماز خواندم و ديدم كه يك 
صف كامل از نماز جماعت را بچه هاي كم سن وسال 
پنج، شش ساله تشكيل دادند. واقعاً با ديدن اين 
بچه ها روحيه گرفتم. اميدوارم خدا اين انقالب را 

حفظ و امام خميني را رحمت كند.

اولين ب�اري که مزار ش�هيد را زيارت 
کردم خيلي تحت تأثي�ر قرار گرفتم. 
حتي دوست داشتم روزها و شب هايم 
را آنجا بگذرانم. خدا را ش�كر مي کنم 
که کمال تنها نيس�ت و بين کس�اني 
قرار گرفته که دائماً زيارتش مي کنند. 
حتي چن�د روز پيش که ب�راي زيارت 
مزارش رفته بودم ديدم که طالب حوزه 
علميه به زيارت مزار پس�رم آمده اند 
و خيلي از اين بابت خوش�حال ش�دم
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    كنترل خشم را به بچه ها بياموزيم
از اين دست والدين كم نداريم؛ آنهايي كه به بچه هايشان 
به جاي بخشيدن و مهرباني در مقابل همكالسي هايشان 
خش��ونت و دعوا ياد مي دهند و مي گويند اگر زدند تو هم 
بزن، اگر فح��ش داد تو هم بده و اگر هل��ت داد تو هم... با 
اين آم��وزش گل و بلبل واقع��اً انتظار داريم نس��ل آرام و 
بي دغدغه اي بار بياوريم؟ انتظار داريم وقتي وارد دانشگاه 
و محيط كار و غيره ش��دند جاهايي كه الزم اس��ت كوتاه 
بيايند؟ واقعاً فكر مي كنيم با اين نس��خه قديمي تربيتي 

مي شود آمار بزهكاري را كم كرد؟
جاي كنترل خش��م مي��ان آموزش هاي ما خالي اس��ت. 
بچه ها هم��ه درس ه��ا را مي آموزن��د. ش��ايد رياضيدان 
خوب يا دانشمند موفقي بشوند اما همان دانشمند براي 
موفقيت الزم اس��ت تا ميان مهارت ه��اي زندگي كه در 
مدرسه مي آموزد كنترل خشم را نيز فرا بگيرد. ياد بگيرد 
همين كه با كس��ي دعوا كرد نبايد والدينش را مدرس��ه 
بياورد. ياد بگيرد اگر دوس��تش عذرخواه��ي كرد دعوا را 
ادامه ندهد و مدام دنب��ال تالفي كردن نباش��د. بايد ياد 
بگيرد سطل زباله ذهن و روح را مدام بايد خالي كرد وگرنه 
شيرابه هاي زباله دان مغزمان بوي تعفن مي گيرد و جايي 
براي اندوخته هاي جديد نمي گذارد. بايد كينه و نفرت را 
دور ريخت تا مهرباني و بخش��ش پديد آيد. باور كنيد اگر 
كودك يا نوجوان شما عذرخواهي دوستش را پذيرفت يا 

ياد گرفت در مقابل عصبانيت او حرفي نزند و به س��كوت 
اكتفا كند، معني رفتارش بي دس��ت و پا بودن يا سادگي 
نيست. كار درست را او كرده است. اگر در مقاطع پايين تر 
يكي از اين همكالسي ها پاك كن يا مداد فرزندتان را خراب 
كرد فردا او را شير نكنيد كه تو هم مدادش را بردار نوكش 

را بشكن و يا... 
    پدر، مادر، شما مقصريد

بعضي سوء رفتارها و خشونت بچه ها و فرمانبردار نبودشان 
در محيط مدرسه ناشي از رفتار ما والدين است. خودمان 
بي آنكه بر زبان بياوري��م عدم تعام��ل در روابط را يادش 
مي دهيم. وقتي توي دفتر مدير مدرس��ه قي��ل و قال راه 
مي اندازيم يا وقتي مي آييم مدرس��ه و روز اول مهر اصرار 
داريم بچه ها را توي كالس دوستش��ان ج��ا بدهند، فكر 
مي كنيم خيلي دوستشان داريم و والدين موفقي هستيم، 
اما سخت در اشتباهيم. نمي دانيم چه ضربه اي به آينده شان 
مي زنيم، به روزهايي كه آنها بايد با تغييرات مهم زندگي 
كنار بيايند و آنها را بپذيرند، به روزهايي كه به جاي نبودن 
كنار همكالس��ي قديمي چيزهاي مهم تري را از دس��ت 
مي دهند و آنه��ا نمي توانند بپذيرن��د، روزهايي كه ديگر 
خبري از پارتي هاي ريز و درشت، از رئيس اداره تا آبدارچي 
نيست و او مجبور اس��ت با توانايي خود گليمش را از آب 
بيرون بكشد؛ وقتي قرار است تغيير را بپذيرد و ناگهان از 
جمع صميمي خانواده دور و راهي خدمت سربازي شود؛ 

وقتي بايد زير بار مس��ئوليت يك زندگي بزرگ تر برود و 
خودش بشود مدير يك زندگي دو نفره. 

مي بينيد؟ اينها همه علت و معلولند. نمي شود گذشته و 
نقش خودمان را ناديده بگيريم. گاهي اين نشانه ها آنقدر 

ناملموسند كه تا گرفتارش نشويم باور نمي كنيم. 
به بچه ها ياد مي دهيم دعوا كنن��د، ياد مي دهيم به جاي 
گفت وگو راه دعوا و زدو خورد پيش بگيرند. ياد مي دهيم 
هر كه قدرتش بيشتر اس��ت و پارتي كلفت تري دارد حق 
با اوست حتي اگر در آموزش��ي ترين محيط جامعه باشد، 
يعني مدرس��ه! ياد مي د هيم با زور حق��ش را بگيرد. ياد 
مي دهيم با زور از حقت دفاع ك��ن و جوابش را بده حتي 
اگر آن شخص مدير يا ناظم باشد. همين باورهاي نادرست 
بچه ها را تبديل به هيوال مي كند. جوان هايي كه پر از كينه و 
عقده هستند؛ كه اگر كسي گفت باالي چشمتان ابروست، 
چش��م روي عقل و منطق مي بندند و با زبان زور و تهديد 
كارشان را پيش مي برند. مي شوند آدم هاي بي اعصابي كه 
توي هر ارگان يا اداره اي كه كمي كارش دير و زود بشود 
صدايش را توي سرش مي اندازد و قيل و قال مي كند و اسم 

رفتار بي ادبانه اش را مي گذارد مطالبه گري!
    مي توان با زبان خوش كار را پيش برد

مطالبه گري راه و رسم خودش را دارد. مي توان بدون خون 
و خونريزي و بدون هيچ توهيني به قول قديمي ها با زبان 
خوش مار را از النه بيرون كشيد و كار را از پيش برد. زبان 

عنصر عجيب��ي در فرهنگ گفت وگوس��ت. عنصري كه 
اصرار داريم ناديده بگيريمش. 70 گناه مال زبان اس��ت. 
يعني اگر افس��ارمان را دستش بدهيم س��ر از ناكجاآباد 
در مي آوري��م. دروغ، غيبت، تهمت، افترا، فحش و ناس��زا 
و ده ها خط��اي ديگر كه روابط انس��اني ي��ك اجتماع را 
مختل مي كن��د. اعتماد ه��ا را مي زدايد و قلب ه��ا را پر از 
كينه و نفرت مي كند. اگر زبان به دهان بگيريم و بي موقع 
حرف نزنيم، اگر تربيتش كنيم به وقت نياز باز ش��ود، اگر 
كم گوي و گزيده گوي را رعايت كن��د و ده ها اگر ديگر كه 
اگر بچه ها ياد بگيرند، جامعه بهتري خواهيم داشت. صلح 
و دوستي بيشتري حاكم مي شود. خشونت كم و آرامش 

فراگير مي شود. 
بياييد از امروز كنترل خشم و اس��تفاده از عنصر كالم در 
گفت وگوهايمان را تمرين كنيم. اجازه دهيم معجزه رخ 
بدهد و تأثير جادويي س��كوت يا كالم آرام و محبت آميز 
را ببيني��م؛ معج��زه كس��ب و كار پررون��ق كاس��بي كه 
مشتري هايش را با روي گش��اده بدرقه مي كند؛ معلمي 
كه عقده هاي رواني اش را س��ر بچه ها خالي نمي كند و ما 
هر از گاهي اخبار خشونت و تنبيه هاي بدني را در رسانه 
نبينيم. اگر كنترل خشم را فرا بگيريم دنياي زيباتري پيش 
رويمان خواهد بود. اين موهبت الهي را كه امام كاظم)ع( 
سرآمدش بود، به خانه و شهر و اجتماعمان دعوت كنيم. 

معجزه هايش را خواهيم ديد.
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جاي كنت�رل خش�م مي�ان آموزش هاي 
ما خالي اس�ت. بچه ه�ا هم�ه درس ها را 
مي آموزن�د. ش�ايد رياضي�دان خ�وب 
ي�ا دانش�مند موفق�ي ش�وند ام�ا همان 
دانشمند براي موفقيت الزم است تا ميان 
مهارت هاي زندگي كه در مدرسه مي آموزد 
كنترل خش�م را نيز فرابگيرد. ياد بگيرد 
همين كه با كسي دعوا كرد نبايد والدينش 
را مدرس�ه بياورد. ياد بگيرد اگر دوستش 
عذرخواه�ي ك�رد دع�وا را ادام�ه ندهد

انفجار بزرگ با چاشني كوچك
كظم غيظ را  فراموش كرده ايم

سبك رفتار

تدارك ويژه اي براي بزم دو نفره ش��ان دي��ده بود. ميز پر از 
ش��مع هاي وارمر بود و گلدان پر از گل ه��اي نرگس. بايد 
خبر مهمي به همسرش مي داد. آنقدر مهم بود كه بخواهد 
او را مدتي معطل كند و بعد بگويد. نشس��تند و حرف زدند 
و به چش��م هاي هم زل زدند. نگاه هاي زن با هميشه فرق 
مي كرد. برق خاصي داشت. خوشحالي توي صورتش موج 
مي زد. دل توي دلش نبود تا زودتر برود س��ر اصل مطلب و 
همسرش را غافلگير كند. همسرش اما حال خوشي نداشت. 
كالفگي هايش را دود كرد و حلقه حلق��ه از دهانش بيرون 
فرس��تاد. زن نگاهش كرد اما دود س��يگار آرامشي بيش از 
كالم او داش��ت. ترجيح داد س��كوت كند اما دودها آزارش 
مي دادند. مدت ها ب��ود اين جذاب لعنت��ي مردها، به جاي 
سرطان ريه سرطان تنهايي هايشان شده بود. او همسرش 
را دوست داشت و نمي خواست دود نفسش را بند بياورد اما 
ترجيح مرد اينگونه بود و اصرارهاي زن را مي گذاش��ت به 
حساب نصيحت هاي مادرانه و همين كالفه اش مي كرد. بعد 
از آن سكوت كرد و حرفي نزد. حتي خبر خوبش را نگفت. 
اخم كرد و منتظر ماند تا نگاهش كند و معني اين تداركات 
ويژه را بپرس��د. كالفه شد. س��يگارش را با دست گرفت و 
آهسته نجوا كرد: »مي شه انقدر س��يگار نكشي؟ مي خوام 

باهات حرف بزنم.« 
انگار آتش زير خاكس��تر بود. كالفه برخاست و ميز را ترك 
كرد. كتش را برداشت و از خانه بيرون زد. هرچه زن صدايش 
كرد صدايش به جايي جز ديوارهاي خانه نرسيد و او رفت. 

حالش بد بود. 
زن نمي دانس��ت چرا قهر كرده. نمي دانست چرا آنقدر زود 
جوش مي آورد. نمي دانس��ت چرا آنقدر در مقابل نكشيدن 
سيگار لعنتي مقاومت مي كرد. هيچ كدام را نمي دانست. جز 
اينكه روزش خراب شده بود و او هم نتوانسته بود سورپرايزش 
را رو كند. مي خواست گريه كند كه صداي گوشي بند خلوت 
غمبارش را گسست. دوست ها و همكالسي هايش بودند. بعد 
از سال هاي دانشگاه هيچ كدامشان را نديده بود. همسرش 

اينگونه خواسته بود و او هم پذيرفته بود. حاال مي خواستند 
سورپرايزش كنند و به ديدارش بيايند. معلوم نبود آدرسش 
را چطور يافته اند. اما وقتي گوشي را برداشت. آنها پشت در 
بودند. ديده بوسي كردند و به خانه آمدند. همسر يكي شان 
نيامده بود. س��ر كوچه مانده بود تا يك قن��ادي پيدا كند و 
با يك جعبه ش��يريني به خانه ش��ان بيايد. آنها آنقدر غرق 
خاطرات تلخ و شيرين شدند و دوس��تش آنقدر از عروسي 
و محسنات همس��رش گفت كه زمان از دستشان در رفت. 
دل توي دلش نبود. مدام به ساعت نگاه مي كرد تا همسرش 
برگردد. مي دانس��ت با اين عصبانيت كاري دست خودش 
مي دهد. مي دانست وقتي عصباني مي شود كنترل ذهن و 
مغزش را از دست مي دهد و مثل يك شير زخمي هركاري 
از او برمي آيد. دلش ش��ور مي زد اما لبخند روي لبش بود. 

براي خوش��ايند دوستش! دوس��تي كه بعد از سال ها براي 
ديدارش آمده بود. 

اضطراب كالفه اش كرده بود. غرورش را زير پا له كرد و چند 
باري به موبايلش زنگ زد اما بي فايده بود. كينه اش شتري 
بود.  مرد حالش بد بود. با ماش��ين دوري زده بود و حاال به 
امن ترين نقطه جهان كه گوش��ه دنج خانه اش بود برگشته 
بود. هوا سرد بود و باران نم نم مي باريد. حال خوبي نداشت. 
س��ال ها حس پدري اش را فرو خورده بود و احس��اس هاي 
پنهانش از او يك مرد عصبي س��اخته بود ك��ه براي فرار از 
دردهاي آزاردهنده روانش به سيگار پناه آورده بود. معتقد 
بود بعضي حرف ها را نمي شود به زن ها گفت. جنس بعضي 
حرف و دردها مردانه است.  تازه مي خواست آرام شود كه يك 
ماشين پارك شده مقابل پاركينگ، روانش را به هم ريخت. 

جوش آورد و تمام عقده هايش را سر ماشين بي راننده خالي 
كرد. آنقدر به الس��تيك هايش لگد كوبيد تا كس��ي بيرون 
بيايد و او يقه اش را به خاطر اين بي ش��عوري و سطح پايين 
فرهنگ شهروندي بگيرد. دندان از خشم به هم مي ساييد. 
گونه اش مي لرزيد. زنگ همه خانه ها را زد اما خبري از راننده 
نبود. كمي بعد مردي شيريني به دست از ته كوچه آمد. او را 
شناخت، پيش آمد و دست پيش برد و احوالپرسي كرد اما او 
عصباني تر از اين حرف ها بود كه چيزي بشنود. وقتي فهميد 
مهمان خانه خودش بوده خون��ش به جوش آمد و غيرتش 
زد باال. براي لحظه اي چشمش را روي عقلش بست و هرچه 
فكر پليد بود توي ذهنش مرور كرد. تنها به اين فكر كرد كه 
زنش او را از خانه دك كرده و دنبال بهانه بوده تا در غيابش 
با خيال آسوده مهمان غريبه دعوت كند. يقه اش را گرفت، 

چشم هايش را بست و دست هايش را باز. 
دلشوره زن بيهوده نبود. انگار همسرش را خوب مي شناخت. 
تا صداي داد شنيد با ترس��ي كه به جانش افتاده بود توي 
كوچه خزيد. اگر دير رس��يده بود همس��ر دوس��تش زير 
دس��ت هاي پرقدرت اما عصباني اش تكه تكه مي شد. پيش 
رفت و با التماس واس��طه ش��د. اما تير خش��مش او را هم 
بي نصيب نگذاش��ت و جلوي دروهمس��ايه كه ح��اال از هر 
س��وراخي س��ر برآورده بودند ت��ا بدانند ماجرا چيس��ت، 
همس��رش را س��كه يك پول كرد و با فرياد مجبورش كرد 
به خانه ب��رود. اما زن ترس��يد. پيش رفت و قس��مش داد. 
خواس��ت مانع دعوايشان بش��ود كه او را هل داد و به ديوار 
چسباند. ديگر صدايي نيامد. همه جا س��كوت بود و وهم. 
خون كه جاري شد دانست چه آتشي به زندگي اش انداخته. 
زن در آخرين لحظه زندگي اش دس��تي به خون س��رش 
كشيد، لبخند تلخي زد و ميان گريه و نفس هاي آخر توي 
گوشش عاشقانه زمزمه كرد كه مي خواسته او را سورپرايز 
كند و بگويد باالخره بعد از سال ها تالش و صبوري دعايش 
مستجاب شده و حاال او پدر يك جنين سه ماهه است. گاهي 

چه زود دير مي شود!

گاهيچهزودديرميشود

    مرضيه باميري
آن روز توي خيابان مجاور مدرس�ه معركه اي راه افتاده بود. عده اي زن 
و مرد و تعداد زيادي پس�ر نوجوان دور هم جمع شده بودند و همهمه اي 
برپا بود. غريزه كنج�كاوي ام را پي گرفته و س�ر از جمعي�ت درآوردم. 
دعوا ميان يك زن بود با يك دانش آموز پايه هفتم. جالب اس�ت بدانيد 
كه فقط صداي فريادهاي زن را مي ش�نيدم و اگ�ر از نزديك نديده بودم 
باورم نمي ش�د كه دعوا س�ر يك بگومگوي پس�رانه و از روي س�ادگي 
و ناداني اس�ت. مادر پس�ر مضروب كه ج�اي ناخن هاي دوس�تش روي 
گردنش مشهود بود داش�ت پسر را با مش�ت و لگد ادب مي كرد و انتقام 

پسرش را با خش�ونت مي گرفت. جالب بود كه خودش خشن تر از او بود 
ولي داشت برايش سخنراني مي كرد كه معلوم نيست در چه خانواده اي 
بزرگ ش�ده و اصاًل ادب و ش�عور اجتماعي ندارد. وقتي زن را ش�ماتت 
كرديم كه چرا س�رخود توي دعواي پسرانه ش�ان دخالت كرده يا پس�ر 
مردم را زير باد كتك گرفته، بادي به غبغب انداخت و با غرور گفت: »اگر 
ش�اهرگ بچه ام را مي زد چه غلطي مي كردم؟چه كس�ي جوابگو بود؟« 
از حرف�ش خن�ده ام گرف�ت. چط�ور مي ش�ود ي�ك خ�راش كوچ�ك 
ك�ه هرك�دام ممك�ن اس�ت ب�ه عزيزانم�ان س�هواً وارد كني�م 
تبدي�ل ش�ود ب�ه غوغ�اي ش�اهرگ زدن و اته�ام خش�ونت و... 

اصاًل مگر بچه ها در اين سن دعواي ناموسي مي كنند كه به خاطر غيرتي 
ش�دنش دعوا راه بيندازند؟ مگر آنكه اين حرف ها آنقدر توي خانواده ها 
تكرار و گفتنش عادي شده باشد كه عين آب خوردن هرجايي تكرار شود. 
عجيب بود كه دغدغه بچه ها از خانه به خيابان كشيده مي شود. همان جا با 
خود انديشيدم كه چطور مي شود يك نسل خشن تحويل اجتماع بزرگ تر 
داد. چطور مي ش�ود بچه هايي پ�ررو و بي ادب بار مي آوريم و اس�مش را 
مي گذاريم سر زبان داشتن نسل جديد. اگر مدير درخواستي كرد يا حرفي 
زد همان جا جواب كوبنده اما بي ادبانه اي مي دهند و پدر و مادرشان كيف 
مي كنند از اين شجاعت پسرشان. مي گويند آفرين كه زير بار زور نرفتي. 

كظم غيظ يعني فرو خوردن و نگه داش�تن 
خشم ش�ديدي كه در آس�تانه بروز كردن 
اس�ت. در رواي�ات اس�المي انس�ان از دو 
چيز برحذر ش�ده اس�ت. دو نيروي عجيب 
و بس�يار ق�وي ك�ه در آن واح�د مي تواند 
مخرب و كش�نده باش�د و يك اجتماع را با 
طغيان�ش به ويراني بكش�اند؛ يك�ي از اين 
نيروه�ا قدرت ش�هوت اس�ت كه اگ�ر اين 
اس�ب س�ركش رام نش�ود يك اجتماع را 
به تباهي مي كش�اند و ديگ�ري قوه غضب 
اس�ت كه اگر به دس�ت عقل كنترل نشود 
خس�ارات جبران ناپذيري پدي�د مي آورد. 
كظم ي�ك عبارت عربي اس�ت ام�ا معناي 
پارس�ي آن يعن�ي مح�ل خ�روج نف�س و 
يعن�ي پنه�ان ك�ردن چي�زي در درون. 

      
گاهي انس��ان مي��ان روابطش با انس��ان ها به 
بن بست مي رسد، خطاهايي از آنها سر مي زند 
كه نمي تواند خش��مش را فرو بنشاند. تناقض 
رفتارها و كالمشان او را به خش��م وا مي دارد. 
گاهي هيچ چيز آنطور كه دلش مي خواهد پيش 
نمي رود. يك روزهايي انگار همه بدشانسي هاي 
عالم هوار مي شود روي س��رش. توي ذهنش 
آنقدر تكرار مي كند بدش��انس و بدبخت است 
كه از در و ديوار برايش مي رس��د. مترو خراب 
مي شود. اتوبوس دير مي رسد. جلسه مهمش 
كنس��ل مي ش��ود. بي موقع بيمار مي شود و از 
مأموريت جا مي ماند. يا ب��اران مي آيد و توي 
ترافيك گير مي افتد و هزار و يكي از برنامه هايي 
كه براي خودش تدارك ديده ب��ه فنا مي رود. 
اين است كه خشمگين مي شود. دنبال كسي 

مي گ��ردد تا موج��ي از اندوه و خش��م را روي 
س��رش آوار كند. كه البته اين صخره س��نگي 
براي هركس متفاوت اس��ت. ديوار خشم يكي 
خانواده اش اس��ت. ديده اي��د مردهايي را كه 
نمي توانند مي��ان كار و احس��اس مرزي قائل 
شوند و شب تمام اندوه و استرس محيط كار را 
همراه جسمشان به خانه مي برند. كسي جرئت 
ندارد بگويد باالي چش��مت ابروست. مادر به 
بچه ها مي گويد پدر امروز خس��ته اس��ت. با او 
كلنجار نرويد. فقط به اين دليل كه او نمي تواند 
عقل و احساسش را كه دو جاي متفاوت مغزش 
جاخوش كرده اند كنترل كند. كافي است بچه 
به پر و پاي پدر بپيچد يا م��ادر خانه، كمي پا 
روي دمش بگذارد و بحث را به درازا بكش��اند. 
آن وقت است كه خش��م بروز مي كند و تيرش 
همه را مبتال. يكي عادت دارد اين خشم پنهان 
را سر مش��تري هايش خالي كند. كافي است 
مشتري سؤال سوم را بپرسد يا توي كنجكاوي 
كمي پيش��تر برود. حوصله اش س��ر مي رود. 
اخم مي كند و آنقدر صريح اما بي ادبانه پاس��خ 
مي دهد كه مش��تري تصميم مي گيرد هرگز 
پا توي مغازه اش نگذارد. نقطه مقابل اين افراد 
كاس��بان مهربان و لبخند بر لبي هس��تند كه 

مقابل مغازه را آب و جارو مي كنند و مشتري را 
با روي گشاده مي پذيرند. 

يكي هم معلم است. خشمش را سر شاگردان 
بيچاره خالي مي كند و گراني، بي پولي، بيماري 
بچه و غرغرهاي همسر و هزار مشكل شخصي 
ديگر برايش بهانه مي شود تا بچه ها را مثل يك 
برده به باد فحش يا كتك بگيرد و گاهي آن وقت 
در اين بروز خش��م پيش برود ك��ه گند كارش 
رس��انه اي بش��ود و همه بفهمند چه شيرهاي 
زخمي اي توي م��دارس هس��تند. آتش هاي 
زير خاكس��تر كه هر لحظه با يك نسيم شعله 
مي كش��د و خش��ك و تر را با هم مي س��وزاند. 
يكي راننده اس��ت، هرروز صبح با گره هايي در 
ابروانش و تندي كالمش خش��م را چاش��ني 
بداخالقي هاي��ش مي كن��د و تحويل مس��افر 
نگون بخت مي دهد. دنبال بهانه است براي بحث 
كردن. فرقي نمي كند محكم بستن در باشد يا 
پول خرد نداشتن مسافر. چشمش را مي بندد 
و جايي كه مي ش��ود با يك خواهش س��اده و 
مالي��م كارش را پيش ببرد به فرياد متوس��ل 
مي ش��ود و صبح جماعتي را خراب مي كند كه 
خودشان هم قرار است با همان اعصاب داغون به 
عده اي ديگر از اين اجتماع آسيب ديده خدمات 
ارائه كنند. او ه��م بي حوصله، او هم عصبي و او 
هم... و اين چرخه تا غروب ادامه دارد و اسمش 
مي شود مردمي كه خشمگينند و غربي ها براي 
شادي مان نس��خه مي پيچنند. آنها هم از خدا 
خواس��ته بي اعصابي يك عده ناتوان در كنترل 
خشمشان را پيراهن عثمان مي كنند و نسخه 
مي پيچند كه بيش��تر معضالت اجتماعي ما از 
خشم و اندوه اس��ت. اما چه كسي مسبب اين 
خش��م اس��ت؟ آيا بايد همه چيز بر وفق مراد 
باشد؟ آيا بايد در تك تك خانه ها را زد و مشكل 
تك تكشان را حل كرد تا خداي نكرده خشمگين 
نش��ده و مرتكب جرم و بزه نشوند؟ كنترل اين 
قوه يك مهارت فردي و سپس اجتماعي است. 
همان چيزي كه در ش��خصيت فردي مي شود 
كنترل خشم و آرامش. در اجتماع هم مي شود 
مش��تري مداري. يعني صدايش��ان را بشنوي، 
فريادشان را تحمل كني اما تو آرام باشي و آنها 

را به صبر دعوت كني. 
اما يكي از اين خش��م ها كه پاي��ه يك اجتماع 
را به هم مي ريزد توي خانواده اس��ت. مي تواند 
رواب��ط زوجي��ن را تيره و ت��ار كن��د و حتي 
كارشان به جدايي كش��يده شود. ممكن است 
بروز خش��م تا جايي پيش برود كه دس��ت به 
همس��رآزاري بزند و نمونه اش بشود زن هايي 
كه زير چشمش��ان كبود اس��ت و بازوانش��ان 
س��ياه از ضربات كمربند. مي ش��ود نتيجه اش 
كودك آزاري كه هر از گاهي اخبارش كام همه 
را تلخ مي كن��د و براي مدت��ي بدبيني و ترس 
س��ايه مي افكند. نتيجه اش مي شود فحاشي و 

بي حرمت كردن رابطه ها و... 
گاهي اين خشم آني جان مي گيرد. انفجار بزرگي 
با يك چاش��ني كوچك. مثل همه قتل هايي كه 
از يك دعوا و بگومگو ش��روع مي شود. اين روزها 
نمون��ه اش را زياد مي بينيم. عده اي نشس��ته اند 
دعواي��ي را تماش��ا مي كنن��د، ل��ب مي گزند و 
مي گويند بيچاره سنگيني و فشار زندگي امانش 
را بريده دس��ت خودش نيس��ت. گاهي سر يك 
جاي پارك، گاهي س��ر برخورد دو ماشين توي 
بزرگراه، گاهي ب��راي يك نگاه چپ به كس��ي، 
گاهي براي متلك گفتن و هزاران دليل ديگر كه 
خش��م را برمي انگيزد و افراد را وا مي دارد با قفل 
فرمان، چوب، چاقو يا هر چيزي كه دم دستشان 
است به طرف مقابلشان حمله كنند و ثابت كنند 
حق با آنهاس��ت.  اين خش��م قرباني هاي زيادي 
گرفته و هنوز هم اي��ن تراژدي ادام��ه دارد. هر 
روز بيشتر شاهد آن هستيم. از بزرگ و كوچك 
س��ر بهانه هاي بيهوده به هم گالويز مي ش��وند 
و مي خواهند يقه بدرند تا دلش��ان خنك شود.  
البته ناگفته پيداست كه مراكز دولتي هم نقش 
مؤثري در اي��ن افزايش روحيه خش��ونت طلب 
دارند. پاس كاري هاي مداوم اداري، درست انجام 
نشدن امور قانوني طبق روال، عدم آگاهي پرسنل 
و راهنمايي غيرصحيح، طوالني بودن روند قانوني 
بعضي از اقدامات و سردرگمي در قوانين ازجمله 
رفتارهايي است كه ارباب رجوع را خسته از اين 
دويدن و نرسيدن مي كند و وقتي خدمت رساني را 
كافي و مفيد نمي داند، لب به اعتراض مي گشايد و 

رفتار خشونت آميز بروز مي دهد.

خش�م مي تواند رواب�ط زوجين را 
تي�ره و تار كن�د و حتي كارش�ان 
به جدايي كش�يده ش�ود. ممكن 
اس�ت بروز خش�م تا جاي�ي پيش 
ب�رود كه دس�ت به همس�رآزاري 
بزند و نمون�ه اش بش�ود زن هايي 
كه زي�ر چشمش�ان كبود اس�ت

گاهي انس�ان مي�ان روابطش با 
انس�ان ها به بن بس�ت مي رسد، 
خطاهاي�ي از آنه�ا س�ر مي زند 
را  خش�مش  نمي توان�د  ك�ه 
فروبنش�اند. تناق�ض رفتاره�ا 
و كالمش�ان او را ب�ه خش�م وا 
مي دارد. گاه�ي هيچ چيز آنطور 
كه دلش مي خواهد پيش نمي رود

كنترل خشم را به فرزندان خود بياموزيم

فرزندم! دعوا و خشونت كار بدي است

سبك تربيت

كوتاه مثل زندگي



فعال مردم فراهم كند. از س��وي ديگر حضور نمايندگان 
اشراف زاده در مجلس سنا، مشاركت سياسي مردم عادي 

را بيش از پيش ناممكن مي ساخت. 
5- توازن قدرت در بين نخبگان: شاه با استفاده از حربه 
تفرقه، توانست نخبگان را به جان هم بيندازد و خود از اين 
تفرقه بهره هاي الزم را ببرد. در رژيم شاه، نخبگان هرگز 
نتوانستند جمع منسجمي را تش��كيل بدهند و از قدرت 

سياسي مناسبي بهره مند شوند. 
6- محوريت شاه: تمركز قدرت در نهاد سلطنت روزبه روز 
بر اقتدار شاه افزود و نخبگان سياسي را وادار كرد كه به جاي 

رفتارهاي مستقل سياسي، روي مدار او حركت كنند. 
در يك جمع بندي كلي مي توان ويژگي هاي رژيم پهلوي 
را موارد زير برشمرد: استبداد سياسي، مطلق العنان بودن 
شاه، دربار و حكام، خفقان، نامحدود بودن اختيارات شاه 
و دربار، دخالت و نفوذ بيگانگان در كش��ور، فقدان قانون 
و امنيت فردي و س��ركوب هر نوع انديش��ه اي كه پسند 

حكومت نبود و آن را به مصلحت خود نمي ديد. 
  نخبگاِن پيرامون شاه!

نخبگان سياسي دوره ش��اه را مي توان به دو دسته موافق 
و مخالف تقسيم كرد كه فعاليت ها و اقدامات هر دو گروه 
صرفاً در چارچوب منافع طبقاتي خاص خودشان صورت 

مي گرفت و ربطي به توده مردم نداشت. 
ش��اه به ش��دت نخبگان را كنترل مي كرد. موقعيتي كه 
نخبگان در نظام بوروكراس��ي كش��ور، دربار سلطنتي و 
دانشگاه ها پيدا مي كردند، براي بقاي سلطنت حائزاهميت 
بس��يار بود. در اين فرآيند، تصميمات شاه به شدت روي 
رفتارهاي سياسي نخبگان به عنوان بازيگران اين صحنه 
تأثير مي گذاشت، درحالي كه رفتارهاي نخبگان تأثيري 
بر تصميمات شاه نداشت يا در مواقعي تأثير بسيار اندكي 
مي گذاشت. شاه و نخبگان به شكلي با هم كنار آمده بودند 
و اين دس��تگاه را مي چرخاندند. درواقع اين مش��اوران و 
نزديكان شاه بودند كه نخبگان مناسب براي خدمتگزاري 
بي چون و چرا به شاه را رصد و انتخاب مي كردند و آنان را در 
جهت تحقق منويات شاه به كار مي گرفتند. به اين ترتيب 
طبقه اي از نخبگان تكنوكرات براي پاس��خ دهي به لوازم 
قدرت سياسي و گروه نخبگان اقتصادي در جهت پاسخ 
به نيازهاي توسعه اقتصادي شكل گرفتند. از سوي ديگر 
افسران عالي رتبه ارتش هم به عنوان نخبگان نظامي در 
جهت اجراي خواست و اراده شاه به شدت تقويت  شدند. 
نخبگان درباري هم با وفاداري محض نسبت به شاه، بقاي 
سلطنت او را تضمين مي كردند. نخبگان سياسي به طور 
كلي طبقه باالي جامعه را تشكيل مي دادند. برجسته ترين 

اين نخبگان عبارتند از:
1- حسين فردوس�ت: او كه از زمان كودكي تا سقوط 
پهلوي، عمر خود را با محمدرضا گذراند، به منزله چشم 
و گوش شاه بود. از اين رو ش��اه، مسئوليت هاي مختلفي 
به وي واگذار كرد. وي از پايه گذاران گارد جاويدان و دفتر 
ويژه اطالعات رژيم پهلوي بود. فردوست همچنين دبير 
شوراي امنيت كشور شد، در تجديد سازمان و فعال كردن 
سازمان بازرسي كل كشور نقشي كليدي ايفا كرد، از سوي 
محمدرضا پهلوي مأمور تحقيق درباره سوءاستفاده يا عدم 
لياقت سران نظامي، انتظامي و ساير سازمان هاي دولتي 
شد، طي سال هاي ۵۳ و ۵۴ عضو كميسيون قيمت هاي 
پايه بود و در مقطعي مسئوليت ايجاد سازمان حفاظت و 
تحقيق حزب رستاخيز را برعهده گرفت. عالوه بر اين ها 
حسين فردوس��ت در فاصله س��ال هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ 
به عن��وان قائم مقام س��ازمان اطالعات و امنيت كش��ور 
)ساواك( با درجه سرتيپي و داشتن اختيارات كامل فعاليت 
مي كرد. فردوست در واپسين روزهاي حكومت پهلوي، دو 
شغل اصلي داشت: صبح ها در سازمان بازرسي كل كشور 
بود و بعدازظهر ها در دفتر ويژه اطالعات فعاليت مي كرد. 
پس از فرار ش��اه و تش��كيل دولت ۳۷ روزه بختيار وي از 
كساني بود كه به گفته مقامات در نااميدي آنان از وضعيت 
موجود، نقش اساس��ي داشت. فردوس��ت در خاطراتش 
عملكرد خود عليه حكومت پهل��وي در زمان اوج گيري 

انقالب را تأييد مي كند. 
  2- اس�داهلل علم : در وفاداري نسبت به شاه لحظه اي 
ترديد نكرد. او رئيس جناح به اصطالح مخالف، يعني حزب 
مردم بود و از مشاورين بسيار نزديك شاه و درواقع رفيق 
گرمابه و گلستان او بود. او در تصميم گيري هاي شاه نقش 
بسيار مهمي داشت و به خصوص بعد از كودتا توانست با 
ايجاد ارتباط با سفارتخانه هاي انگليس و امريكا در تثبيت 
و تحكيم سلطنت محمدرضا شاه نقش بسيار برجسته اي 
را ايفا كند. شاه در مشورت هايش بيش از هركسي به علم 
اعتماد داشت و علم هم پختگي و تجربه الزم را براي خط 
دادن به او داش��ت. او كه مجري سياست هاي انگليس و 
امريكا بود، همواره طرح هاي آنان را به شاه انتقال مي داد. 
علم از نظر انگليس و امريكا فرد قابل اعتمادي محسوب 
مي شد و در سياس��ت خارجي، نقش درجه يكي داشت. 
دوران اقتدار عل��م را مي توان مهم ترين دوره س��لطنت 

محمدرضا شاه دانست. 
3- اميرعباس هويدا: او ۱۳ س��ال نخست وزير شاه و 
دبيركل حزب رستاخيز بود و ش��اه در بسياري از مسائل 

سياسي با او مشورت مي كرد. 

4- نعم�ت اهلل نصيري: رئيس س��اواك و از مش��اوران 
اصلي شاه. 

5- جعفر شريف امامي: او از عناصر مهم حكومت شاه 
بود و در سال ۱96۷، سفارت امريكا او را به عنوان چهارمين 

شخصيت سياسي تأثيرگذار معرفي كرد. 
6- غالمرضا ازهاري: رئيس س��تاد فرماندهي كل و از 

مشاورين شاه.
7- حسن طوفانيان: طرف اعتماد شاه در قراردادهاي 

تهيه تسليحات نظامي.
8- غالمعل�ي اويس�ي: رئي��س س��تاد لش��كر گارد 

شاهنشاهي.
9- جمشيد آموزگار: تكنوكراتي زبده و باتجربه، حامي 

فعال ابتكارات سلطنتي و طرف مشورت شاه.
10- نصرت اهلل معينيان: دبير ش��خصي ش��اه و كانال 
ارتباطي بي��ن ادارات دولتي داخلي و خارجي، منش��ي 

شخصي شاه. 
11- دكتر منوچهر اقبال: دشمني شديد با كمونيسم و 
وفاداري مطلق به محمدرضا شاه دو ويژگي بارز او هستند. 
به همين دليل هم مورد اعتماد صددرصد شاه بود و در او 

نفوذ داشت. مدتي مديرعامل شركت ملي نفت بود. 
 طبقات اجتماعي در دوره حاكميت پهلوي دوم

در تعريف طبقات اجتماعي ايران بايد گفت كه روحانيون 
و روشنفكران ازجمله گروه هاي مهم اجتماعي هستند. به 

طوركلي طبقات اجتماعي در رژيم شاه عبارت بودند از:
۱- طبقه باال كه ش��امل خانواده سلطنتي، سرمايه داران 
وابسته به دربار، س��رمايه داران بزرگ دولتي، كارمندان 

ارشد دولت و افسران ارشد ارتش مي شد. 
2- طبقه متوسط سنتي كه شامل روحانيون، بازاري ها، 
كس��به، صاحبان كارگاه هاي فن��ي و خدماتي، صاحبان 
كارخانه هاي كوچك ش��هري و روس��تايي و كشاورزان 

متوسط مي شد. 
۳- طبق��ه جدي��د و نوظهور ش��امل كارمن��دان دولت، 
دانش��جويان، كاركنان اداري، هنرمندان، نويسندگان و 

ساير روشنفكران مي شد. 
۴- طبقه پايين ش��هري ش��امل مزدبگيران كارگاه هاي 
كوچك، مستخدمان، كارگران صنعتي، كارگران خدماتي، 

كارگران ساختماني، دستفروش ها و بيكاران بود. 
۵- طبقه باالي روستايي شامل مالكان بزرگ يا خان ها.

6- طبقه متوسط روستايي شامل خرده مالكين، مغازه داران 
روستايي، صاحبان حرفه ها در روستاها.

۷- طبقه پايين روس��تا ش��امل دهقانان خوش نش��ين، 
كارگران كشاورزي و كارگران ساختماني فصلي.
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ويژگي س�اختار قدرت سياسي در 
ايران عمودي و از باال به پايين بودن 
آن ب�ود و م�ردم در تصميم گيري ها 
نقشي نداشتند. نمايندگان مجلس 
هم نماين�ده واقعي م�ردم نبودند، 
بلکه كاماًل تحت س�لطه شخص شاه 
و حکومت مركزي بودند. اين شکاف 
بين حاكميت و مردم همواره موجب 
كشمکش�ي دائمي بين آنها مي شد 
كه نهايتًا هم به انقالب اسالمي منجر 

شد

بعد از كودتا، شاه به س�رعت مدعيان 
قدرت و گروه هاي سياسي و اجتماعي را 
از صحنه حذف كرد و تبديل به سلطاني 
بالمنازع ش�د. كار به جايي رس�يد كه 
او خ�ود را خداي�گان و س�لطنتش را 
ابدي پنداش�ت! او درواق�ع رئيس هر 
س�ه قوه قضائيه، مقنن�ه و مجريه بود 
و تص�ور مي كرد نه تنها رئيس كش�ور 
ك�ه مرش�د و معل�م ملت خود اس�ت
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نظري و گذري بر ساختار قدرت در عصر پهلوي دوم

حاكميت عمودي!

  محمدرضا كائيني
اس��كندر دل��دم 
نام��ي آش��نا در 
روزنامه ن��گاري 
ده��ه ۵۰ اي��ران 
مح��ل  اس��ت. 
فعاليت وي بيشتر 
روزنامه اطالعات 
و نشريات وابسته 
بدان بود و بيشتر 
در حوزه مق��والت تاريخ��ي و اجتماعي قلم 
مي زد. وي پ��س از پيروزي انقالب اس��المي 
نيز به فعاليت خويش تداوم بخش��يد و پس از 
مدتي، به تأليف برخي كت��ب در حوزه تاريخ 
معاص��ر و به ويژه پهلوي شناس��ي دس��ت زد. 
اثري كه هم اينك از آن سخن مي رود، در زمره 
كتاب هايي است كه در دهه ۷۰ از وي منتشر 
ش��د و »زندگي پرماجراي رضاشاه« نام دارد. 
وي در ديباچه اين اثر و در توضيحي پيرامون 

محتواي آن مي نويسد:
»اگر كتابي كه مي خوانيم چون مشتي كه بر 
س��ر ما مي خورد ما را از خواب بلند نمي كند، 
خواندن آن چ��ه لطفي دارد؟ فرانت��ز كافكا / 

۱882-۱92۳
 چگونگي س��قوط دودمان قاج��ار، روي كار 
آمدن رضاش��اه و دوران 2۰ س��اله س��لطنت 
رضاش��اه يكي از ش��گفت آورترين دوره هاي 
تاريخ ايران است، به ويژه آنكه موازي با حركت 
در بستر حوادث داخلي وقوع رويدادهاي عمده 
 جهاني نظير جنگ بين الملل دوم نيز صحنه 

سياسي- اجتماعي ايران را متأثر مي سازد. 
بس��ياري از منتقدين آثار تاريخي مي گويند 
آنچه از گذش��تگان باقي مانده اس��ت، شرح 
مطمئن��ي از رويداده��ا و ح��وادث تاريخي 
نيس��تند، زيرا توس��ط وقايع نگاران درباري و 
در اوج شوكت صاحبان زور و حكام قدرتمند 
نوشته شده اند. دس��ته ديگر تاريخ نگاران كه 
وقايع قرون گذش��ته را تدوي��ن كردند، خود 
هرگز شاهد آن حوادث نبوده اند. تاريخ عبارت 

اس��ت از ش��رح وقايعي كه هرگز آن طور كه 
نوشته ش��ده اند اتفاق نيفتاده است، آن هم به 
قلم كس��اني كه هرگز آن وقايع را نديده اند!... 
اما بررس��ي تاريخ دوران پهل��وي اين ويژگي 
را دارد كه مجموعه نس��بتاً كاملي از اس��ناد و 
مدارك اين دوران در دس��ترس ما قرار دارند 
و هنوز بسياري از افراد خانواده پهلوي، رجال 
و گردانندگان و كارگزاران اصلي حكومت اين 
عصر در داخل و خارج كشور به سر مي برند كه 
گاه و بيگاه با انتشار خاطرات خود گوشه هايي 
از حوادث اين دوران شگفت را به حافظه تاريخ 
اضافه مي كنند. بدين سبب آنچه در صفحات 
پيش رو به معرض قضاوت تاريخ پژوهان قرار 
مي گيرد، اسناد و روايات مستند و ترديدناپذير 
دوران سلطنت رضاشاه هستند كه با مراجعه 
به صدها جلد كتاب، يادداش��ت هاي تاريخي 
مؤلفين و رج��ال عص��ر پهلوي اول، اس��ناد 
دولتي، گزارش ه��اي ديپلمات ها و س��فراي 
خارجي مقيم دربار رضاشاه، اسناد موجود در 
بايگاني هاي راكد وزارت مستعمره داري )هند 
انگليس( و داراالس��ناد دولتي بريتانيا، اسناد 
به جا مانده در سفارت سابق امريكا در تهران و 
حتي آثار منتشر شده توسط محمدرضا )كتاب 
پاسخ به تاريخ( و ساير اعضاي خانواده پهلوي 
)خاطرات شمس و اشرف( تدوين شده است. 
گروهي از تاريخ نگاران عصر پهلوي كوشيده اند 
وانمود كنند آنچه به سقوط بيش از ۱۵۰ سال 
سلطنت قاجاريه و صعود يك قزاق بر فراز تخت 
طاووس انجاميد، از بازي هاي شگفت روزگار و 
تقدير تاريخ اس��ت. بعضي ديگر كه مستقيماً 
س��ر در آخور دربار پهلوي داشتند، از اين هم 
فراتر رفتند و در آثار خود به قدرت رس��يدن 
رضاشاه را منبعث از تصميم تاريخي حكومت 
فاسد قاجار دانس��ته و از رضاشاه به مثابه يك 
قهرمان تاريخي و منجي اي��ران ياد كرده اند! 
معدودي اگرچه به سبب راه نداشتن به دستگاه 
حكومتي يا ط��رد ش��دن از آن موضع كمتر 
متملقانه اي نسبت به رضاشاه در آثار خود بروز 

داده اند، در عين حال به منظ��ور برخورداري 
از مواهب انقالب سفيد ش��اه و ملت از اعمال 
رويه انتقادي در غور و بررسي تاريخ 2۰ ساله 
خ��ودداري ك��رده و ب��ا ورق زدن روزنامه ها، 
مجالت و نش��ريات ادواري، به ويژه دوره هاي 
س��النامه دنيا منتشر ش��ده در ايام سلطنت 
پهلوي، مجموعه اي از مطالب و مقاالت نوشته 
شده توسط رجال سياس��ي و كارگزاران رژيم 
شاهنش��اهي را به عنوان اثر تاريخي منتش��ر 
كرده و مدعي شده اند: ديكتاتوري رضاشاه نوع 

مثبتي از ديكتاتوري بوده است!
احمق كتاب خواند و گمان برد عالم است 

نادان به كشتي آمد و پنداشت ناخداست!
اين دسته اخير ساختمان راه آهن سراسري، 
احداث ش��بكه راه ها، بندرگاه ه��ا و تعدادي 
كارگاه و كارخان��ه كوچك را ب��ه مثابه داليل 
رويه مثبت ديكتاتوري رضاشاه تلقي مي كنند. 
غافل از آنكه زور و ديكتاتوري ديوار چين را بنا 
كرد، اما نتوانست مانع از سقوط چين در دامان 

مغول ها شود!
خوشبختانه در نيم قرن اخير كه يك پنجاهم 
كل تاريخ مدون ايران را تشكيل مي دهد مردم 
خود شاهد رويدادهاي تاريخي بوده اند و شخصاً 
حوادث را تجربه و توانايي تش��خيص سره از 
ناسره را دارند. اكنون به عهده همه مورخين، 
نويس��ندگان و دس��ت اندركاران رويدادهاي 
نيم قرن اخير است تا به دور از هرگونه اعمال 
س��ليقه و باورهاي سياسي ش��خصي به ثبت 
بي طرفانه وقايع و حقايق تاريخي براي انتقال 
به نسل هاي آينده بكوشند، زيرا تاريخ چيزي 
نيست جز ثبت متمركز و منظم وقايع و حقايق 
و مس��تندات تاريخي با هدف ارائه تجربيات 
به دس��ت آمده به آيندگان تا ي��ك بار ديگر 

اشتباهات رفتگان خود را تكرار نكنند. 
تاريخ براي انس��ان اجتماعي و مترقي تشريح 
وضع حاض��ر جامعه ب��ا تكيه ب��ه آزمايش و 
عناصري است كه گذشته را به وجود آورده اند 
تا بتوان از آن عناصر آين��ده را كامل تر و بهتر 
س��اخت. هر قوم و ملت��ي دوره و عمري دارد. 

همين كه مدت آنها به س��ر رسيد يك ساعت 
مقدم و مؤخر نمي شود. بنابراين در اين دوره و 
عمر ظرفيت اشتباهات محدود است. گذشته 
چراغ راه آينده اس��ت و مردمي كه از گذشته 
عبرت گرفته اند كمتر در آين��ده دچار خطا و 

اشتباه مي شوند.« 
دلدم در ادامه ديباچ��ه خويش، درباره چند 
و چون تدوين »زندگي پرماجراي رضاشاه« 
آورده است: »كتاب حاضر حاوي برگ هايي 
از تاريخ معاصر ايران در روزگار رضاشاه است. 
روزگاري كه گاه در ايام ش��وم شهريور سال 
۱۳2۰ ب��ه نهايت تيره و دردناك مي ش��ود. 
اينجانب كوش��يده ام در كن��ار رويدادهاي 
اصلي به ح��وادث ناگفته و حاش��يه اي نيز 
بپردازم. زندگي ساير اعضاي خانواده پهلوي، 
همكاري تيمورتاش با دس��تگاه جاسوسي 
اتح��اد جماهي��ر ش��وروي، ازدواج و طالق 
محمدرض��ا و فوزي��ه، دس��تگاه اطالعاتي 
رضاش��اه، صورت دارايي رضاش��اه، آخرين 
روزهاي زندگي او و بسياري از مطالب ديگر 
در كنار حوادثي چون كودتاي سال ۱299، 
عزل احمدشاه، تاج گذاري رضاشاه، مسافرت 
به تركيه، اش��غال ايران و... مورد بررس��ي و 
توجه قرار گرفته اند. ش��ايان ذكر است كه از 
پرداختن به بعضي حوادث و شخصيت هاي 
تاريخي به سبب وجود كتب و تك نگاري هاي 
بسيار كه تاكنون منتشر شده خودداري شده 
اس��ت. اكنون كه به ع��ون اهلل تعالي كتاب 
زندگي پرماجراي رضاشاه منتشر مي شود، 
جاي آن دارد از مس��ئوالن محترم كتابخانه 
مجلس شوراي اسالمي، كتابخانه ملي ايران، 
كتابخانه مركزي دانشگاه، آرشيو روزنامه هاي 
اطالعات و كيهان، كتابخانه و آرشيو وزارت 
امور خارجه و ساير نهادها و مؤسسات دولتي 
و فرهنگي كه در طول سه سال گذشته مورد 
مراجعه نگارنده بودن��د و از هيچ گونه كمك 
و ياري فروگذار نكردند صميمانه تش��كر و 

قدرداني كنم.«

حيات و ممات رضاخان در آيينه روايت يك روزنامه نگار

ديكتاتوري مثبت!

     رضاخان در ميان تنی چند از نيروهای سياسی و نظامی پس از كودتا
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  نيما احمدپور
فارغ از شلتاق ها و تبليغات پوچ رسانه هاي بيگانه، نفس 
بازخواني دوران س�لطنت پهل�وي دوم، از ضرورت هاي 
انکارناپذير براي همگان به ويژه جوانان و نوجوانان است. 
چه اينکه اين خوانش، خود يکي از مهم ترين عوامل درك 
چيستي و چگونگي رويداد عظيم انقالب اسالمي است. در 
مقالي كه هم اينك پيش روي شماست، ساختار قدرت در 
عصر پهلوي دوم ترسيم شده است. اميد آنکه تاريخ پژوهان 
معاص�ر و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آيد. 

   
در دوره حاكميت ۳۷ س��اله محمدرضا پهلوي، شاه كانون و 
هسته مركزي قدرت محسوب مي شد كه به شيوه استبدادي 
و سلطنتي حكومت مي كرد. در نظام استبدادي هيچ قانوني 
براي اعمال قدرت حاكم حد و مرز تعيين نمي كند و قدرت شاه 
بسيار گسترده و نامحدود است. در اين نظام، مردم نه نماينده 
واقعي دارند و نه در امور كشور از حق مشاركتي برخوردارند. 
پادشاهي كه داراي قدرت بالمنازع و نامحدود است، طبيعتاً 
براي اعمال قدرت خود نيازمند دستگاهي سركوبگر و متمركز 
است. در چنين سيستمي، ش��اه با ابزار زور، اجبار، تهديد و 
تطميع بر طبقات و اقش��ار مختلف حكم مي راند و به عنوان 
محور اصلي اس��تبداد به نحوي عمل مي كند كه نخبگان در 
درجه پايين قدرت ق��رار مي گيرند و تبديل ب��ه ابزار او براي 
پيشبرد مقاصدش مي شوند. شاه به هيچ  وجه حاضر نبود خود 
را با كسي تقسيم كند، از همين روي به محض تخطي يكي از 

نخبگان آنها را از مدار خارج مي كرد. 
  حکومتي با خصلت تمركزگرايي محض!

يكي از ويژگي هاي س��اختار قدرت در دوره محمدرضاشاه، 
فقدان يك جامعه مدني و شكاف بين حاكميت و مردم است. 
مؤلفه هاي اصلي رژيم، ابزار مناسب براي تحميل اراده شاه بر 
مردم و سلطه مطلق او بر اقشار و آحاد ملت را در اختيارش قرار 
مي دادند و بين گروه ها و طبقات مختلف رقابت عجيبي براي 
نفوذ به درون ساخت قدرت وجود دارد. رژيم شاه هرگز تالش 
نكرد تا مردم را به مشاركت در امور ترغيب كند، بلكه كاماًل 
برعكس، تمام تالش خود را معطوف به اين امر كرد كه مستقل 
و جدا از مردم و قدرت اجتماعي عمل كند. مراكز قدرت متعدد 
وجود نداشتند و تمركزگرايي محض بر س��اختار رژيم شاه 
حاكم بود. از همين روي طبق��ات و گروه هاي اجتماعي نه از 
طريق فعاليت هاي دموكراتيك، بلكه به وسيله ابزارهاي كاماًل 
غيردموكراتيك مي توانستند در قدرت سهمي داشته باشند، از 
همين روي ساختارهاي حكومتي و ساختارهاي سياسي هرگز 
با يكديگر هماهنگ نبودند. قدرت در دست بخش كوچكي از 
جامعه متمركز بود و مردم فعاليت سياسي چنداني نداشتند. از 
سوي ديگر، توان و امكان اعمال قدرت سياسي در بين طبقات 

مختلف نيز بسيار زياد بود. 
ويژگي ديگر س��اختار قدرت سياس��ي در ايران عمودي و از 
باال به پايين بودن آن بود و مردم در تصميم گيري ها نقش��ي 
نداشتند. نمايندگان مجلس هم نماينده واقعي مردم نبودند، 
بلكه كاماًل تحت سلطه شخص شاه و حكومت مركزي بودند. 
اين شكاف بين حاكميت و مردم همواره موجب كشمكشي 
دائمي بين آنها مي شد كه نهايتاً هم به انقالب اسالمي منجر 
شد. در دهه ۱۳۵۰، رژيم ش��اه به روند استبدادي خود ادامه 
داد و در ساختار قدرت تغييري به وجود نياورد و مانع از توسعه 
سياسي شد، به طوري كه مجلس به رغم اهميتي كه داشت، 
تماماً زير سلطه شاه بود و از خود اختياري نداشت. شاه تالش 
كرد تا در برابر رقباي خود قدرت سياسي اش را بيش از پيش 
تحكيم و با ترفندهاي گوناگون، وفاداري مطلق ارتش و ساواك 
را براي خود تضمين كند تا امكان تشكيل هر نوع جناح مخالف 
سازمان يافته ميسر نشود. شاه در تمام مسائل داخلي و خارجي 
شخصاً دخالت مي كرد و همكاران و مشاوران او هيچ نقشي 
جز اطاعت محض از او نداش��تند. آنان فقط براساس ميزان 
وفاداري شان به شاه انتخاب مي ش��دند و صالحيت و سواد و 
خالقيت آنان در انتخابشان تأثير چنداني نداشت. اينها غالباً 
كساني بودند كه از ديرباز با شاه رابطه داشتند و وفاداري شان به 
او اثبات شده بود و در تصميم گيري ها بسيار بيش از نهادهاي 

حكومتي اهميت و قدرت داشتند. 
  ويژگي هاي قدرت در دوران پهلوي تهران

ساختار قدرت سياسي در دوره محمدرضا شاه شبيه دايره اي 
بود كه شاه مركز آن را تش��كيل مي داد و خاندان سلطنتي، 
تكنوكرات ه��ا و بوروكرات ه��ا، نخبگان درب��اري و نظامي و 

اقتصادي و پارلماني دور او مي چرخيدند. 
ويژگي هاي س��اختار قدرت را در رژيم شاه مي توان اينگونه 

دسته بندي كرد:
1- شخصي بودن قدرت سياس�ي: تا وقوع كودتاي 28 
مرداد ۱۳۳2، تالش هاي شاه براي به دس��ت آوردن قدرت 
كامل سياسي و تسلط بر دستگاه حكومتي ميسر نشد، اما بعد 
از كودتا، شاه به سرعت مدعيان قدرت و گروه هاي سياسي و 
اجتماعي را از صحنه حذف كرد و تبديل به سلطاني بالمنازع 
شد. كار به جايي رسيد كه او خود را خدايگان و سلطنتش را 
ابدي پنداشت! او درواقع رئيس هر سه قوه قضائيه، مقننه و 
مجريه بود و تصور مي كرد نه تنها رئيس كش��ور كه مرشد و 

معلم ملت خود است. 
2- فقدان نهادهاي سياس�ي: رژيم محمدرضا شاه فاقد 
نهادهاي سياس��ي قدرتمند بود، زيرا قدرت در ايران كاماًل 
شخصي و تحت كنترل شخص شاه بود. محمدرضا شاه پس از 
كودتاي 28 مرداد از يكسو با سركوب گروه ها و افراد مختلف 
و از س��وي ديگر با بسط و تعميق س��يطره خود بر نهادهاي 
نظام، به تضعيف نهادهاي سياس��ي موجود پرداخت و عماًل 
از تشكيل نهادهاي كارآمد سياس��ي جلوگيري كرد. در اين 
دوره نهادهاي زيرمجموعه قواي سه گانه عماًل تحت تسلط 
شاه و در خدمت او بودند و كاري جز اجراي منويات شاه انجام 
نمي دادند. اميرعباس هويدا بارها اعتراف كرده بود كه او فقط 
نام نخس��ت وزير را يدك كش مي كرده و ش��اه عماًل خودش 
نخست وزير بود و او به عنوان نخست وزير نقشي باالتر از يك 
رئيس دفتر ندانسته و فقط مجري تصميمات و منويات شاه 

بوده است. 
3- انحصاري بودن قدرت سياسي: گسترش قدرت شاه، 
همراه با تضعيف نهادهاي دموكراتيك و فضاي سياس��ي در 
جامعه سنتي و بسته ايران، نفوذ در ساختار قدرت را غيرممكن 
مي ساخت و روابط خاص فقط در درون حلقه پيرامون قدرت 

حاكم شكل مي گرفتند. 
4- كنترل مشاركت سياس�ي: از آنجا كه قدرت سياسي 
از طريق مجراهاي مخفي و غيررس��مي اعمال مي شد، قوه 
مقننه نمي توانست زمينه را براي حضور و مشاركت سياسي 
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توليد داروي ضدسرطان  در تبريز
محققـان دانشـگاه تبريـز بـراى اوليـن بـار تركيـب 
دارويـى  پتانسـيل  بـا  را   NanoCur گياهـى 
عليـه سـرطان هاى مقـاوم بـه دارو توليـد كردنـد.

دكتر اسماعيل بابايى، مجرى طرح و عضو هيئت  علمى گروه 
ژنتيك مولكولى دانشكده علوم طبيعى دانشگاه تبريز در اين 
خصوص گفت: فرموالسيون نانويى تركيب گياهى كوركومين 
ــوى و بالقوه  ــه در قالب تركيب ق ــتخرج از گياه زردچوب مس
ــده و عليه تومورهاى  ــگاه تبريز توليد ش ضدسرطان در دانش
بدخيم و مقاوم به داروى سرطان هاى سينه، تخمدان و معده 

مورد آزمايش قرار گرفت.
ــت  آمده كه با حمايت بنياد  وى افزود: بخشى از نتايج به  دس
سرطان تهران و نيز دانشگاه سالزبورگ اتريش انجام  شده، در 
ــيده و  مجله معتبر Phytomedicine   امريكا به چاپ رس
ــلول هاى پيشرفته سرطانى  نشان از كشته شدن معنى دار س

بود.
ــام آور تهيه داروهاى  به گفته وى از سوى ديگر، هزينه سرس
ــرات غيراختصاصى اين  ــرطان، اث ــان س ــى براى درم واردات
داروها روى اندام هاى مختلف بدن و نيز عدم پاسخ به درمان 
ــده تهيه فرموالسيون هاى  ــت كه باعث ش ــكالتى اس از مش
ــاى وزارت  ــى از اولويت ه ــتر گياه ــه داروها با بس بهبوديافت
بهداشت براى توليد داروهاى بهتر بومى و به تبع آن ارزآورى 

براى كشور باشد.
ــار بيش از 40 مقاله و ارائه  ــاس اعالم وزارت علوم، انتش بر اس
ــاى بين المللى، برنده جايزه  بيش از 30 مقاله در كنفرانس ه
ــيون  ــال 1394 براى فرموالس ــور در س ــوژى كش بيوتكنول
ــورى  ــى CurcuDen، برگزيده المپياد كش ــل داروي مكم
ــرى تخصصى  ــب رتبه يك آزمون دكت ــى، كس زيست شناس
ــگاه مركزى و  ــت فناورى آزمايش ــش زيس ژنتيك، مدير بخ
عضو كميته علمى انجمن ژنتيك ايران ازجمله سوابق علمى 
ــيار ژنتيك مولكولى  ــماعيل بابايى، دانش و اجرايى دكتر اس
دانشكده علوم طبيعى دانشگاه تبريز و مجرى اين طرح است.
.............................................................................................................

حذف تركيبات نفتى از خاک هاى آلوده
محققـان دانشـگاه تهـران در گچسـاران موفـق بـه 
شناسـايى و معرفـى گياهـان بومـى بـراى اسـتفاده 
شـدند. آلـوده  منطقـه  خاك هـاى  پااليـش  در 

حضور تركيبات مختلف موجود در نفت خام در آب، خاك و هوا 
اثرات نامطلوب زيادى بر كليه اشكال حيات و اكولوژى به غير 
ــان دارد كه از آن جمله مى توان به  اثرات بسيار سوء آن بر انس
كاهش پوشش گياهى، ميكروارگانيسم هاى خاك و جمعيت 
ــتقيم و غيرمستقيم تهديدى  آبزيان اشاره كرد كه به طور مس
جدى براى محيط زيست است.روش هاى فيزيكى و شيميايى 
از روش هاى پرهزينه و گران است كه معموالً براى خاك هاى 
با آلودگى شديد پيشنهاد مى شوند، در حالى كه روش زيستى 
از روش هاى مناسب، ساده و ارزان جهت كاهش آلودگى خاك 
ــتفاده از گياه پااليى در امر پااليش هر  ــود. اس محسوب مى ش
ــد كند، اخيراً مورد  سيستم آلوده اى كه گياه بتواند در آن رش

توجه قرار گرفته است.
گياه پااليى تكنيك پااليش در محل خاك، آب و رسوبات آلوده 
است كه اقتصادى، دوستدار محيط زيست و در حال گسترش 
است. استفاده از اين فرآيند براى پاكسازى زمين هاى آلوده به 
عنوان رويكردى جديد در پاكسازى خاك و آب هاى آلوده و نيل 

به توسعه پايدار مطرح شده است.
ــزان و وضعيت  ــى مي ــى همچون بررس ــا اهداف ــن رو ب از اي
ــنگين سرب،  آالينده هاى آلى (TPH) و معدنى (فلزات س
روى، كادميوم و نيكل) در خاك هاى منطقه پازنان گچساران، 
ــايى و معرفى گياهان بومى جهت استفاده در پااليش  شناس
ــاران، تأثير كمپوست  خاك هاى منطقه آلوده پازنان گچس
ــهرى بر ميزان گياه پااليى آالينده هاى آلى و معدنى  زباله ش
ــهرى بر ميزان گياه پااليى  و تأثير بيوچار كمپوست زباله ش
ــور  ــط محققان كش ــاى آلى و معدنى طرحى توس آالينده ه

انجام شد.
«بررسى امكان كاربرد گياهان مرتعى در پااليش آالينده هاى 
ــت كه توسط  خاك در مناطق نفت خيز» عنوان اين طرح اس
ــدوق حمايت از  ــتيبانى صن ــگاه تهران و با پش محققان دانش
پژوهشگران و فناوران معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 
انجام شد.بنابراين با توجه به انتشار وسيع آالينده هاى نفتى در 
ــتخراج، پااليش، ذخيره و حمل و  مراكز مختلف اكتشاف، اس
نقل در كشور ايران از يك طرف و اهميت زيست محيطى اين 
گونه تركيبات از طرف ديگر و همچنين اثرات سوء آالينده هاى 
نفتى بر انسان و ساير موجودات زنده، پژوهش حاضر مى تواند 
ــازگار با محيط زيست، براى  راهگشايى براى يافتن روشى س
ــت محيطى  حذف تركيبات نفتى و كاهش آلودگى هاى زيس

باشد.
ــان و به ويژه در ايران  از آن جا  كه مناطق آلوده به نفت در جه
بسيار وسيع و داراى شرايط اقليمى متنوعى است، جهت زيست 
پااليش آلودگى ها، استفاده از گياهان بومى هر منطقه، امرى 

ضرورى است.

دستاورد ايراني نشريات دانشجويى

در دانشـگاه هاى كشـور برخي جريان هاي 
سياسي از هر فرصتي كه به دست مي آورند 
براي تشـويش ذهن دانشـجويان و بدبيني 
به نظام اسـتفاده مي كنند. بـه همين دليل 
مقام معظم رهبري هـم در ديدار با نخبگان 
جوان نسبت به اين جريانات هشدار دادند.
بعضي جريانـات منحـرف در دانشـگاه ها 
براي آشـفته كردن ايـن محيط هاي علمي 
و رسـيدن به اين اهداف شـان پرسش هاي 
زيـادي در رابطـه بـا عملكـرد مسـئوالن 
نظـام بـراى دانشـجويان ايجـاد مى كنند.

  
  انتقادها را پس نزند

ــگاه ها از اين مشكالت  براى اينكه پويايي دانش
ــاده ترين كار اين است كه خود  حفظ شود، س
ــند و اين  ــراري نباش ــگاه ها ف مديران از دانش
ــؤاالت  جريان هاي منحرف را هم در معرض س
دانشجويان قرار دهند و خودشان واقعيت ها را 
به دانشگاهيان منتقل كنند. حتى اگر يكي از 
مسئوالن در كشور تخلفي انجام داده، بپذيرد 
ــفافيت  ــس نزند. نبايد عدم ش ــا را پ و انتقاده
ــگاهى به عده اى از  باعث شود كه فضاى دانش
مسئوالن بدبين شوند. مديران دانشگاه ها هم 
ــرايطي را فراهم كنند تا تبادل نظر  در  بايد ش

دانشگاه ها وجود داشته باشد.
  هرگز مأيوس نشويد

ــه جوانان نخبه  ــم رهبري ب توصيه مقام معظ
«مأيوس نشدن از القائات منفى جريانى بددل 

كه جنبش علمى كشور را انكار مى كند» بود.
ــان اينكه يك جريان  مقام معظم رهبري با بي
بددل و بدخواه كه متأسفانه در داخل دانشگاه ها 
ــن جريان اصل  ــور دارد، فرمودند: «اي نيز حض
ــك واقعيت عيان  ــور را كه ي جهش علمى كش
است، انكار و تالش مى كند با القاي اينكه هيچ 
اتفاق علمى مهمى رخ نداده است، مردم را دچار 
ترديد و نخبگان را نااميد كند، اما شما در مقابل 

اين جريان هرگز مأيوس نشويد.»
رهبر انقالب اسالمى يكى ديگر از كارهاى زشت 

ــال نخبگان  ــددل را داللى و انتق اين جريان ب
ــتند و گفتند:  ــتعد به خارج از كشور دانس مس
«جوان نخبه به ايران تعلق دارد و پاره تن كشور 
است، اما آنها به دنبال دلسرد كردن يا فريفتن 
او با وعده هاى پولى يا غيرپولى و موهوم هستند 
ــئوالن وزارتخانه هاى بهداشت و علوم  كه مس
ــل اين جريان  ــگاه ها در مقاب موظفند از دانش

مراقبت كنند.»
ــان افزودند: «برخالف القائات اين جريان،  ايش
مقامات عالى كشور از مشكالت و اخبار منفى 
ــاً جنبه هاى مثبت  ــتند اما يقين هم باخبر هس
ــاى منفى آن  ــور بر جنبه ه جريان علمى كش

غلبه دارد.»
  موفقيت هاي ايران ثبت شده است

در واقع وزراى علوم و بهداشت بايد براى مقابله 
با جريانى كه عالقه دارند دانشجويان را مأيوس 
ــند و با  ــته باش كنند، برنامه ريزى الزم را داش

چنين افرادى برخورد قاطع صورت بگيرد.
جريانى در داخل كشور به نوعى با جريان خارج 
ــى دارد و مي خواهد  ــور و بيگانه همراه از كش
ناكارآمدي در كشور را تبليغ كند. جريان داخل 
به جوانان به خصوص به نخبگان كشور مى گويد 
راه پيشرفت اين است كه به خارج از كشور برويد 
و ماندن در ايران چيزى جز دلسردى براى شما 

ندارد كه بايد با اين افراد برخورد كرد.
ــيون آموزش و   در همين زمينه رئيس كميس
ــاره به فرمايشات مقام  تحقيقات مجلس با اش
ــود جريانى كه  معظم رهبرى در خصوص وج
ــور انكار مى كند،  اصل جهش علمى را در كش
ــتكبار  ــالب، جريان اس ــمنان انق ــت: دش گف
ــه اى جلوه  ــت مى خواهند به گون و صهيونيس
ــران در بخش عملى  دهند كه موفقيت هاى اي
ــعى دارند اين  ــت يا س ــت ايران نيس از آن مل
موفقيت ها را در عرصه هاى بين المللى ناديده 
بگيرند. موفقيت هاى علمى ايران خوشبختانه 
ــوم از جمله ISI و  ــتنادى عل در پايگاه هاى اس
اسكوپوس ثبت شده است اما دشمن سعى در 

سياه نمايى دارد.
  تمركز بر وضعيت اشتغال

ــه اينكه  ــاره ب محمدمهدى زاهدى ضمن اش
دشمنان مى خواهند اين را القا كنند كه به رغم 
ــى  ــث نظرى و مقاله نويس ــران در بح اينكه اي
ــته اما در ساير حوزه ها دستاورد  توفيقاتى داش
ــان كرد: آنها بر  خوبى نداشته است، خاطرنش
اين موضوع تأكيد دارند كه به واسطه تحريم ها، 
ايران اگر مى خواهد به موفقيتى در حوزه علمى 

برسد، بايد تجهيزات داشته باشد. 
ــر اين باورند كه چون  زاهدى اضافه كرد: آنها ب
ــار محققان و  ــات در اختي ــزات و امكان تجهي
دانشمندان ايرانى نيست، بنابراين امكان تبيين 

حوزه عملى و تجارى سازى علم وجود ندارد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
ــا نمى گوييم وضعيت  در ادامه تصريح كرد: م
ــد نوعى  ــمن مى خواه ــت اما دش مطلوب اس
سرخوردگى در جوانان و نخبگان كشور ايجاد 
ــتغال و كسب و كار  كند و مدام به وضعيت اش
ــاط دادن اين  ــعى در ارتب ــاره مى كند و س اش
ــر دارد؛ در حالى كه مطلقاً  موضوعات با يكديگ

اين طور نيست.
  برخي بايد تغيير روش دهند

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
ــراد آن قدر كم  ــاره به اينكه تعداد اين اف با اش

است كه نمى توانند تأثيرگذار باشند، گفت: در 
ــود كه اين افراد رسوخ  دانشگاه ها بايد دقت ش
نكنند و موجب دلسردى جوانان و دانشجويان 
ــعى دارد، فضاى بدبينى  نشوند. اين جريان س
نسبت به توفيقات علمى جوانان را  ايجاد كند 
و هدف نهايى آنها اين است كه جوانان تصميم 

بگيرند، به خارج از كشور بروند.
ــگاه هاى بزرگ از  ــزارى نمايش زاهدى به برگ
ــده  ــازى ش ــتاوردهاى علمى و تجارى س دس
محققان ايرانى به عنوان نمونه بارزى از حركت 
ــرد و گفت: ايران  ــاره ك مثبت علمى ايران اش
ــادى، نانو،  ــلول هاى بني ــته در حوزه س توانس
ــتاوردهاى خوبى  حوزه دفاعى و هوافضا به دس
دست يابد. در دانشگاه اساتيد مؤمن و وفادار به 
انقالب زياد داريم و تنها اندكى فقط در برخى 
دانشگاه ها به دنبال چنين اهدافى هستند كه 
اميدواريم تذكرات رهبر معظم انقالب را بشنوند 

و تغيير روش دهند.
  افتخارآميز اما ناكافي

مقام معظم رهبري در همان ديدار با بخشي از 
نخبگان از حركت علمى آغاز شده در كشور كه 
نيازمند استمرار است، سخن گفتند. به فرمايش 
ــان رتبه هاى باالى علمى ايران در برخى  ايش
رشته هاى نوپا مانند نانو و زيست فناورى بسيار 
افتخارآميز است اما به هيچ وجه كافى نيست و 
نبايد ما را قانع كند، بلكه بايد پيشرفت علمى با 

شتاب ادامه يابد.
رهبر انقالب اسالمى سپس به بيان چند نكته 
ــد. «اجرا و  ــه نخبگان جوان پرداختن خطاب ب
ــور نخبگان»  ــند راهبردى ام تحقق جدى س
اولين نكته مورد تأكيد ايشان بود. مقام معظم 
ــند را موجب رفع  رهبري اجراى كامل اين س
بسيارى از مشكالت در زمينه پيشرفت علمى،  
تجارى سازى محصوالت علمى و فناورى و حل 
ــكالت بخش علمى خواندند و تأكيد  ساير مش
ــت به اين سند  كردند بنياد نخبگان موظف اس
بپردازد و شوراى  عالى انقالب فرهنگى نيز بايد 
با به روزرسانى اين سند، تحقق آن را مطالبه و 

دنبال كند. اما اين سند دقيقاً چيست؟
  بار سنگين سند نخبگان

ــور در امور نخبگان مصوب   سند راهبردى كش
ــاد  ــاس آن ايج ــر اس ــت و ب ــال 1391 اس س
ــازوكار هاى حمايتى و هدايتى براى نهادها،  س
ــريه هاى علمى با هدف توسعه  انجمن ها و نش
فعاليت هاى بين المللى (از قبيل اعطاى بورس، 
ــار  ــزارى كنفرانس هاى بين المللى، انتش برگ
نشريات بين المللى) و جذب نخبگان غيرايرانى 

مورد تأكيد قرار گرفته است.
  دستاورد ارتباط دوطرفه

ــاى مراكز آموزش  در اخبار روزمره قرارداده
عالي با وزارتخانه هاى مختلف و با بخش هاى 
ــان مى دهد  اقتصادى، صنعتى و توليدى نش
ــرعت  ــتاوردهاى علمى به تدريج و با س دس
در حال كاربردى شدن است كه اين موضوع 
نگرانى دلسوزان و منتقدان تأثيرگذارى علم 
ــگاه را تأمين  ــش در محيط بيرون دانش و دان
ــا همه كه  ــگاهيان ما ب ــد.  امروز دانش مى كن
ــى و خدمات  ــى دارند در بخش صنعت عظمت
ــان را نيافته اند و مقصر  ــگاه خودش فنى جاي
دانشگاهيان نيستند بلكه مسئوالنى هستند 
كه مى توانند اين شرايط ارتباط را فراهم كنند 

اما كوتاهى مى كنند.

در سـال  «حمايـت از كاالي ايراني» اين سـتون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانشـگاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه مميـزه آنها ارتباط با بازار اسـت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانشـگاه بـا بـازار، مهم ترين بخـش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني اسـت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داشـت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

گزارشي از بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هاي علوم پزشكي 
قاريان پزشك

دانشـجويان دانشـگاه هاي علوم پزشـكي 
شهيدبهشـتي،  علوم پزشـكي  تهـران، 
علوم پزشـكي ايـران و اردبيـل باالتريـن 
رتبه ها در جشـنواره قـرآن و عتـرت را به 
دسـت آوردند. جشنواره سراسـري قرآن 
و عتـرت دانشـگاهيان از سـال 1364 
طرح ريـزي گرديـده و همه سـاله بـه اجرا 
درمي آيد. بيسـت و چهارميـن دوره از اين 
جشنواره نيز همچون سـنوات گذشته، در 
سطح دانشـگاه هاي علوم پزشـكي كشور 
)ويژه اساتيد، دانشجويان و كاركنان (در دو 
مرحله دانشگاهي و سراسري برگزار شده و 
نفرات برتر اساتيد و دانشجويان به جشنواره 
ملـي قـرآن و عتـرت معرفـي مي شـوند. 

  
  از انفرادي تا تيمي

ــت بخش آوايي،  ــنواره در هف اين دوره از جش
معارف قرآني، پژوهشي، فناوري، ادبي، هنري و 
تيمي برگزار مي شود كه شايان ذكر است بخش 
تيمي از دوره جاري به مسابقات جشنواره قرآن 

و عترت اضافه شده است. 
ــول  قرآن و عترت (ع) دو وديعه گرانبهاي رس
ــرط بهره مندي از هدايت  خاتم(ص) بوده و ش
ــت.  ــك به اين دو اس و نجات از گمراهي، تمس
ــالمي بر همگان  ــاور، در جامعه اس بنا بر اين ب

ــتگاه هاي حاكميتي واجب  ــر دس ــه ويژه ب و ب
ــالمي منطبق  ــت كه در توسعه فرهنگ اس اس
با شاخصه هاي قرآن و عترت بكوشند. بديهي 
است جامعه فرهنگي و دانشگاهي در صدر اين 
ــته و بايد در جهت ترويج و  دستگاه ها قرار داش
ــرت و ايجاد انس و  ــر آموزه هاي قرآن و عت نش
شور قرآني در بين مخاطبان خود بيش از پيش 

اهتمام ورزد. 

  نبرد پزشكي و غيرپزشكي
ــاس گزارش آماري به عمل آمده از مركز  بر اس
قرآن و عترت وزارت بهداشت و آموزش پزشكي، 
دانشگاه ميزبان يعني اردبيل با معرفي 6015 
نفر از شركت كنندگان اين دوره از جشنواره، در 

بين چهار دانشگاه برتر كشور قرار دارد. 
ــنواره، از بين 315  در خصوص بخش آوايي جش
نفر شركت كننده، 51 نفر در مرحله دانشگاهي 

حائز رتبه شدند كه فايل صوتي 22 رتبه اول اين 
آزمون جهت داوري مجدد به دبيرخانه جشنواره 
ــت ارسال شد. در  قرآن و عترت در وزارت بهداش
ــگاهي به مرحله كشوري راه  واقع برندگان دانش
پيدا مي كنند كه دانشگاه هاي غيرعلوم پزشكي 

هم حضور دارند. 
  شاعران پزشك 

 بر اساس ليست راه يافتگان به مرحله كشوري 
ــد، 14 نفر از بين  كه در اواخر مرداد 98 ابالغ ش
اين 22 نفر به مرحله كشوري راه پيدا كرده اند. 
مرحله كشوري اين دوره از جشنواره در دهه اول 

آبان ماه 98 در شهر همدان برگزار خواهد شد. 
الزم به ذكر است در بخش معارف قرآني نيز از 
بين 2620 نفر شركت كننده، 77 نفر موفق به 
راهيابي به مرحله كشوري جشنواره شدند كه 

چهار نفر از آنها حائز رتبه هاي برتر شدند. 
ــنواره نيز در رشته شعر دو  در بخش ادبي جش
ــركت كنندگان دانشگاه علوم پزشكي  نفر از ش

اردبيل رتبه هاي برتر را از آن خود كردند. 
با توجه به آمار ارائه شده، دانشگاه علوم پزشكي 
اردبيل درخشش بسيار خوب و قابل تحسيني 
ــنواره قرآن و عترت داشته  در اين دوره از جش
ــتعداد كم نظير  ــان از عالقه مندي و اس كه نش
اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه در اين 

زمينه است. 

محمدحسام اميني نسب
   گزارش 2

عليرضا سزاوار
   گزارش يك

 مقام معظم رهبري به مسئوالن وزارتخانه هاى بهداشت و علوم تأكيد كردند 
از دانشگاه ها در مقابل جريان نااميدكننده دانشجويان مراقبت كنند

بايكوت جريان دشمنی در دانشگاه

وزراى علوم و بهداشـت بايد براى مقابله 
بـا جريانى كه عالقـه دارند دانشـجويان 
را مأيـوس كننـد، برنامه ريـزى الزم 
را داشـته باشـند و بـا چنيـن افـرادى 
بگيـرد. صـورت  قاطـع  برخـورد 
جريانى در داخل كشور به نوعى با جريان 
خارج از كشـور و بيگانه همراهـى دارد و 
مي خواهد ناكارآمدي در كشور را تبليغ كند

انجمن اسالمى مستقل 
ــجويان دانشگاه  دانش
صنعتى شريف، شماره 
171 نشريه دانشجويى 
«صدف» را منتشر كرد.

ــماره از اين  ــن ش در اي
ــجويى  دانش ــريه  نش
ــراغ  ــجويان به س دانش
دكتر مسعود محمدى، 
ــتاد مدعو دانشگاه  اس
ــريف رفته و  صنعتى ش
از زندگى تشكيالتى و 

علمى او پرسش و پاسخ داشته اند. همچنين توصيه هاي مفصلي 
هم به دانشجويان ورودي امسال داشته اند. از عجله نكردن براي 
عضويت در تشكل هاي دانشجويي تا صحبت از دانشگاه گردي و 

وضعيت غذاي دانشگاه.

ــع  مجم ــت  هم ــه  ب
ــان  آرم ــجويى  دانش
دانشگاه شيراز، شماره 
ــريه دانشجويى  22 نش
ــر  ــهر» منتش «آرمانش

شد.
ــماره از اين  ــن ش در اي
ــجويى به  نشريه دانش
رسالت دانشجويان تحت 
ــجو نبايد  عنوان «دانش
سيب زمينى باشد» به 
ــجويان براى  قلم دانش

جديدالورود ها پرداخته شده است.  بخش طنز اندرزنامه نشريه 
ــجويي در دانشگاه شيراز دارد.  هم نگاهي جالب به مسائل دانش
ــال 94 فعاليت خود را به عنوان تنها تشكل  تشكل آرمان از س
ــيراز آغاز كرد. اين تشكل  ــمي جنبش عدالتخواهي در ش رس
ضمن تالش جهت ترويج مفهوم عدالت در هر جا كه به يقين در 
بي عدالتي استان برسد ورود خواهد كرد. اين نشريه هم تريبون 

اين تشكل است.

ــجويى  دانش ــيج  بس
ــگاه علوم پزشكى  دانش
نيشابور شماره 16 نشريه 
دانشجويى «هياهو» را 
ــر كرد. جالب اين  منتش
ــريه بن  ــه در اين نش ك
ــم براي  خريد كتاب ه
ــر  ــدگان در نظ خوانن
ــده است. اين  گرفته ش
نشريه دانشجويى در اين 
شماره به تشريح وضعيت 
ــف  وظاي و  ــگاه  دانش

دانشجويى براى جديدالورودها پرداخته است. در بخش كشكول 
اين نشريه به زبان طنز، پرديس اين دانشگاه را كه در جايي دور و با 

امكانات اندك ساخته اند با دانشگاه هاروارد مقايسه كرده است!

به همت كانون حجاب 
ــگاه علوم  و عفاف دانش
ــكى اردبيل اولين  پزش
ــريه  نش از  ــماره  ش
ــجويى «ناردونه»  دانش

منتشر شد.
در اين نشريه دانشجويى 
مباحثى مربوط به زنان 
ــوق زن در  ــم از حق اع
اسالم، حجاب و عفاف 
ــق پرداخته  و زنان موف
شده است.  در مجموع 

بار فرهنگي مذهبي اين نشريه در همه مطالب باالست. در بخش 
نوابغ به زندگينامه شهيد احمدي روشن پرداخته اند و بخش زنان 
موفق هم مرضيه هاشمي را معرفي كرده است. يكي از جالب ترين 

بخش هاي اين نشريه تهيه دسر دانشجويي است.

ــجويى  دانش ــيج  بس
ــگاه آزاد اسالمى  دانش
رشت، شماره 56 نشريه 
دانشجويى «1979» را 

منتشر كرد.
ــماره از اين  ــن ش در اي
ــجويى به  نشريه دانش
ــيار جالب  ــكلي بس ش
ــل منطقي به  و با دالي
نقد سياست هاى غلط 
شهريه اى دانشگاه آزاد 

پرداخته شده است.

سازمان آگهي هاي
  روزنامه جوان

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران

چهار شنبه 24 شهريور  1389

6 شوال 1431
سال دوازدهم، شماره 3221
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

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

ـــرمـربـي  س  
ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ــه در راه آه ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ــهرداري تبريز  در  ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 
اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ــرايط را تقويت كني و  ــي ش از لحاظ روح

شايد در آن مسائل فني خيلي به كار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 
خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان

عكس : مهدي دهقان | صفحه 20

گفت وگو
12

ويژه ها

سياسي
2

خواندنى ها

  تكـرار تهديـدات فائـزه از زبـان 
ميرحسين  |صفحه 2

 حمايت صانعي از مواضع ساختارشكنانه 
دستغيب  |صفحه 2

   انجمـن حجتيـه بـه دنبال شـكار 

دانش آموزان   |صفحه 2

   يكي از سـه متهـم امريكايي آزاد 
شد    |صفحه 2

   خريد و فروش آنالين فيلم هاي مبتذل 
در كشور  |صفحه 3

  فعـاليـت مربـيــان بهـائـي در 

مهدكودك ها!  |صفحه 6
كشيش ملعبه صهيونيست ها

 5 اختالل رواني دارد
اصالحات با جريان سبز 

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

تحريك فرصت طلبان 

براي گراني مايحتاج مردم
4هشدار كارشناسان به دولت

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

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

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

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

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

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس آفريقا و ايران داراي مش

غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سرشار از حوادث تلخ و شيرين، 

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

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

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

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

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را برقرار كرده است. 

ــرادران تاريخي و  ــاس كرده ايم كه ياران و ب ما همواره احس

فرهنگي هستيم كه در يك جبهه قرار داريم. 

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

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

براي پاك كردن گذشته  تاريك و غير قابل دفاعشان اما اين 

بار با شعارهاي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 

ــنت الهي  ــبختانه و بنا بر س رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  ــتقل اعم از آفريقايي، آس و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق
استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند  رئيس جمهور ادامه داد: آفريق

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

بردارند. وي ادامه داد: امروز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش بزرگان آفريقا با درايت و هوش

توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايان آفريقا و ملت هاي 

آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحاديه آفريقا در 

مسير بازيابي جايگاه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 

مي كند. احمدي نژاد افزود: ايران نيز با شناخت درست زمان 

و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم نظير خود و 

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

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحاديه آفريقا در 

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

آماده است تا همه  تجربيات و توان خود را براي آفريقا و براي 

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

رئيس جمهور افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

و ستمگران رسوا شده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ــاني آنان قرار گرفته اس ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

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

سخنان آمانو نه تنها به اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه  19

توهين به ساير بازرسان آژانس است. آمانو يا دانسته  اين 

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

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

است و بايد وقت بگذارد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرده، ايراد بزرگي به او وارد 

ــر تصدي مدير كلي  هنگامي كه بين آمانو و آقاي منتي بر س

آژانس رقابت بود، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

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

ــن اقدام جنون آميز و كينه توزانه به  و انزجار و نفرت خود را از اي

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

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 
به هتك حرمت 

قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

ماشين نويس هم كمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

ــال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب  س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استكبار در آغاز 

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

كه در نماد وهابيت و القاعده متبلور شده بود در 

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس
هدف قرار داد.

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

ــكوك حمله به برج هاي دوقلو در نيويورك  مش

مبني بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 

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

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

و اجرا شده بود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

اسالم تحميل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

كه بسته شد و آنها جاي خود را به كساني دادند 

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس
گرفته اند:

1-  مقابله با حركت روزافزون اقبال به اسالم در 

كشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا تركيه، بر ضرورت 

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

كلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

كشورهاي خاورميانه اعالم كرده و براي مقابله با 

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

كريم مي تواند متأثر از اين حركت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

اين اهانت جنون آميز يادآور شدند:«اين حادثه و 

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

ــالم عزيز و قرآن مجيد است. صراحت  اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ــالمي در مقابله با استكبار  از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 
افشا خواهد كرد.

مجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
چهره 20

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 8
آگهي مناقصهنوبت دوم

 شماره 89/24
نوبت اول

رجوع به صفحه 15
شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي

 (سهامي خاص)

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

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

از دست رفته آرزومنديم.

جناب آقاي حميدرضا نجف پور

مديركل و كاركنان امور شعب استان ايالم  

 معاونت محترم اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالى و اعتبارى مهر
سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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دكتر محمود احمدي نژاد در همايش هم انديشي ايران و آفريقا كه در ساختمان حافظيه    سياسي

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

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

سرمقاله

عباس حاجي نجاري

 نخبه كشي 
به سبك جيراني و بچه ها!

سؤال «هفت» با چه هدفي طراحي شد؟!

ماه عسل 
تاكسي راننده 

 سياه شد

ــت» نام  ــن هفته «هف ــي از برنامه اي در بخش

ــي، توفيق اجباري،  فيلم هايي مثل چارچنگول

ــاء اهللا و «اخراجي ها2» در  ــك و مش ماش پوپ

ــوال  ــن برنامه آمده بود با اين س نظرخواهي اي

ــا مخاطب زياد خود  كه كدام يك از اين فيلم ه

ــه در جدول اين  ــت ك را مديون بازيگرانش اس

ــخ  برنامه، «اخراجي ها2» باال ترين درصد پاس

را داشت. حدس اينكه اين سؤال را چه كساني 

ــختي  و با چه نيتي طراحي كرده اند كار زياد س

نيست. كافي است سري به مطالب روزنامه ها و 

ــينمايي كه اين روزها مثل قارچ  سايت هاي س

ــر بيرون مي آورند بيندازيد و ببينيد كه چه  س

ــي و فيلم هايش چه  ــاني در مورد ده نمك كس

ــند. آنها مي خواهند  ــته و مي نويس چيزها نوش

ــاالي اخراجي ها فقط به  القا كنند كه فروش ب

دليل حضور بازيگرانش است و نه چيز ديگري
همين صفحه

فرهنگي
20

ويژه ها

  رسانه هاي جديد جريان انحرافي در 
راهند  |صفحه2

 تالش گروهك تروريستي ريگي براي 

جذب كمك هاي مالي |صفحه2

   اسـتارت 10 چهـره سياسـي بـراي 

انتخابات يازدهم  |صفحه2

   شناسايي گروه 60 نفره جريان فتنه 

مرتبط با خارج از كشور    |صفحه2

   هديـه روز كـوروش بـه بيوه شـاه و 
شجريان! |صفحه2

  ثبت نام كردم كه اين طرح شكسـت 
بخورد!|صفحه2

1

 مجلس به كليات اليحه 

برنامه پنجم رأي مثبت داد
4

 جهش قيمت مسكن 

ديگر تكرار نخواهد شد 

4

ذخيره 900 ميليون تن كاال 

براي اجراي قانون  يارانه ها

روزنامه صبح هرايرانى

در گفت وگوي زنده شب گذشته از رسانه ملي مطرح شد

 توصيه هاي رئيس جمهور به مردم 

درباره هدفمندي يارانه ها

پرسپوليس 2- استيل آذين صفر

مشكي خوش يمن

 زنگ ايثار و شجاعت 

به ياد شهيد فهميده نواخته شد

 مجلس به كليات اليحه 

برنامه پنجم رأي مثبت داد

نمايندگان مجلس كليات اليحه برنامه پنجم 

توسعه را با 131 رأي موافق تصويب كردند. 

 به گزارش ايرنا، از مجموع 198 نماينده حاضر در 

جلسه علني شامگاه شنبه، 44 نفر از نمايندگان 

ــع دادند.  ــف و17 نفر رأي ممتن نيز رأي مخال

ــالمي از امروز  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش

وارد بررسي جزئيات اليحه برنامه پنجم توسعه 

خواهند شد. اليحه برنامه پنجم توسعه شامل 9 

فصل و 200 ماده است. محمود احمدي نژاد رئيس 

ــال گذشته اليحه  جمهوري بيستم دي ماه س

برنامه پنجم توسعه را در 9 فصل و يك ضميمه 

ــالمي كرد. اين اليحه  تقديم مجلس شوراي اس

ارديبهشت ماه ابتدا در كميسيون هاي تخصصي 

مجلس بررسي شد و پس از آن كميسيون تلفيق 

تيرماه رسيدگي به اليحه برنامه پنجم توسعه را 

آغاز كرد كه در اواخر مهرماه پايان يافت. 

همه تالش دولت اين اسـت 

كه بـا فعال كـردن مديريت 

مردم، طرح هدفمندي يارانه هـا را اجرا كند، آن هم به 

شرط افزايش توليد ملي و آسيب نديدن زندگي مردم. 

ــب در  ــژاد رئيس جمهور ديش ــود احمدي ن ــر محم دكت

ــانه  ــبكه يك رس گفت وگوي زنده تلويزيوني از طريق ش

ــرد:  دولت تالش مي كند  ملي با بيان اين مطلب تأكيد ك

آثار منفي يارانه ها را به حداقل برساند و به اين كار اطمينان 

ــت و  ــراي مردم و به نفع مردم اس داريم چون اين طرح ب

ظرفيت هاي بي شماري در كشور براي اجراي صحيح اين 
طرح داريم.

ــت، نه فردي و  احمدي نژاد گفت:  اقتصاد يك امر ملي اس

ــود را جدا از ديگران  هيچكس نمي تواند در اين طرح،  خ

بداند،  اما من تأكيد مي كنم كه قرار نيست با اجراي طرح 

هدفمندي يارانه ها، زندگي ها به هم بريزد. 

رئيس جمهور گفت:  تالش مي كنيم در تمام بخش ها روند 

مثبتي آغاز شود و ترديد نداريم كه وضعيت قريب به اتفاق 

مردم پس از اجراي اين طرح، بهتر خواهد شد.

احمدي نژاد با بيان اينكه رقم واريزشده به حساب ها يعني 

مبلغ 81هزار تومان براي دو ماه و علي الحساب است گفت: 

هر بار قبل از پايان ماه، قسط بعدي واريز مي شود و هميشه 

اين طور خواهد بود كه رقمي بيش از افزايش هزينه هاي 

مردم -حداقل براي شش دهك- واريز خواهد شد و براي 

بقيه هم سربه سر خواهد بود و علت دوماهه بودن واريزها نيز 

اين است كه به مردم براي برنامه ريزي فرصت بدهيم.

ــه دنبال  ــرادي ك ــه برخي اف ــدار ب ــس جمهور با هش رئي

سوء استفاده هستند گفت:  اگر كسي فكر كند كه از فضاي 

ايجاد شده در اجراي هدفمندي يارانه ها مي تواند بهره برداري 

و سود كند، به او مي گويم كه دچار اشتباه است. 

ــش قيمت تمام  ــي از افزاي ــا ذكر مثال هاي احمدي نژاد ب

ــس از افزايش قيمت  ــده در بخش هاي حمل و نقل پ ش

ــزي به هزينه  ــت: رقم هاي ناچي ــوخت گف حامل هاي س

ــود، پس اينكه برخي ها  حمل هر كيلوگرم بار اضافه مي ش

ــل و نقل اعالم  ــازي درصدهاي بااليي براي حم با فضاس

مي كنند، دروغ و جوسازي است. 

رئيس جمهور به مردم توصيه كرد خودشان اجراي طرح 

هدفمندي را مديريت كنند و در صورت مشاهده افزايش 

ــك هفته از خريد اين  غيرمنطقي برخي كاالها حداقل ي

كاالها خودداري و گراني ها را به مأموران گزارش كنند. 

رئيس جمهور به مردم و به ويژه خانواده هاي پرجمعيت كه 

ــت مي كنند،  توصيه كرد تا  مبلغ قابل توجهي يارانه درياف

شش ماه مصرف جديدي از قبيل خريد لوازم خانگي براي 

خود تعريف نكنند و اين پول را براي برنامه ريزي هاي آينده 
پس انداز كنند. 

ــهم فرزندان  ــا را نيز كه س ــي از يارانه ه ــت: بخش وي گف

ــال ها پس انداز كرد تا در آينده رقم  مي شود، مي توان تا س

قابل توجهي در حساب فرزندان باقي بماند.

ــده چند  ــد بر اين كه مبلغ واريز ش رئيس جمهور با تأكي

ــش قيمت ها قابل  ــاعت قبل از آغاز هدفمندي و افزاي س

برداشت است، همچنين توصيه كرد مردم كنترل بازار را با 

برنامه ريزي براي خريد در دست خود بگيرند. 

ــراي طرح  ــه مخالفان اج ــا تأكيد بر اينك ــس جمهور ب رئي

ــتند، گفت: عده اي  ــور بسيار كم هس هدفمندي ها در كش

مخالف سياسي هستند كه با هر كار ديگر دولت هم مخالفت 

مي كنند و عده ديگر سوء استفاده گران هستند كه با جوسازي 

براي گران شدن كاالها مي خواهند سود بيشتري ببرند. 

احمدي نژاد همچنين در بخش ديگر سخنان خود درباره 

تحريم هاي بيگانگان گفت: قبالً هم گفته ام كه اين تحريم ها 

ــتمداران  ــخره ترين تصميم سياس ــت و مس كاغذپاره  اس

ــود كه  ــران را تحريم كنند و معلوم مي ش ــت كه اي آن اس

ــند و نمي دانند كه اقتصاد ايران  آن ها ايران را نمي شناس

ــت و از لحاظ انرژي هم ما دارنده دومين ذخاير  درون زاس

انرژي جهان هستيم و چيزي نيست كه آنها بتوانند ما را با 

آن تحريم كنند. 

  ورزشي تيم فوتبال پرسـپوليس در 

آخريـن روز هفته سـيزدهم 

ليگ برتر فوتبال، با كسب دومين پيروزي متوالي دو بر 

صفر خود با 24 امتياز و با گل زده كمتر نسبت به استقالل 

به مكان سوم بازگشت.

ــد كه تيم فوتبال  ــرايطي آغاز ش ــاس در ش اين بازي حس

پرسپوليس براي نخستين بار در تاريخ تأسيس خود با پيراهن 

مشكي پاي به زمين گذاشت و استيل آذين ميزبان با لباس 

ــگاه آزادي حضور يافت. دو تيم كه  هميشگي اش در ورزش

در نيمه نخست، بازي چندان جذابي را به نمايش نگذاشته 

بودند، بسيار محتاطانه كار را ادامه مي دادند. خطرناك ترين 

ــت را علي كريمي و محمد غالمي  موقعيت هاي نيمه نخس

براي استيل هدر دادند تا دو تيم صفر، صفر به رختكن بروند. 

ــتيل آذين بود  با آغاز نيمه دوم بازي دو تيم پايتخت اين اس

ــپوليس كار را دنبال مي كرد و  كه با فشار روي دروازه پرس

ــك در اين دقايق، حقيقي ستاره بي چون و چراي تيم  بي ش

مشكي پوش پرسپوليس بود. مهدي مهدوي كيا در دقيقه 56 

مصدوم شد و پيرواني سرمربي جديد استيل مجبور شد او را 

از زمين بيرون بكشد و فيروز گرامي بازيكن تيم اميد را جاي 

او به زمين بياورد. استيل آذين در دقيقه 69 حمله خطرناكي 

انجام داد و ضربه سركش حسين كاظمي به زير طاق دروازه 

رفت ولي باز هم گل نشد تا همچنان حساب كار صفر، صفر 

باشد. پرسپوليس كه انگار تازه به خود آمده بود، روي حركت 

زيباي فشنگچي در دقيقه 71 و سانتر مواج او روي دروازه و 

ضربه سر نوروزي به نخستين گل خود دست يافت تا بدين 

ترتيب استيل آذين بازنده ميدان لقب بگيرد. در دقيقه 88 

روي اشتباه محرز ايماني يار تازه وارد استيل و هوشياري تمام 

آرفي، تعويض طاليي دايي پرسپوليس به دومين گل خود 

ــت پيدا كرد تا براي دومين هفته پياپي با نتيجه دو  هم دس

بر صفر از زمين خارج شود.  در ديگر بازي انجام شده ديروز 

شهرداري تبريز مقابل ذوب آهن به تساوي يك - يك دست 

پيدا كرد تا ذوب آهن صدرنشين گردد.

4 10 هزار ميليارد تومان مطالبات وصول نشده در گمرك، 

نتيجه برخي مديريت هاي ناكارآمد، جناحي يا بذل و 

ــش هاي دوران متمادي مديريتي است كه فقط نصيب  بخش

اقليتي متوقع و سركش در برابر قوانين مدني و انضباط اقتصادي 

شده است. وضع بسياري از ضوابط و مقررات پيچيده طي دوران 

اصالحات، نتيجه اي جز تأمين مالي و فرار از پرداخت حقوق و 

عوارض گمركي نداشت و موجب شد تا زمينه تاراج بيت المال و 

ضربه به اقتصاد كشور مهيا شود كه البته در دولت هاي نهم و 

دهم مقابل اين شرايط ايستادگي شد و نتايج مثبتي نيز به همراه 

ــان خاص از  ــار و بازرگان ــتفاده برخي از تج ــت. سوءاس داش

كاستي هاي كارت بازرگاني و عدم شناسايي دقيق هويت واقعي 

ــش محدودي از  ــده تا بخ ــدگان اين كارت ها، موجب ش دارن

بازرگانان هزاران ميليارد تومان بدهي خود به گمرك را ساليان 

سال به تعويق بيندازند و همچنان عليه اقتصاد كشور فعاليت 

كنند.محكوميت چند صد ميلياردي «ع- ت» از دوستان بهزاد 

ــي از  ــا بخش ــام، تنه ــرودگاه پي ــده ف ــوي در پرون  نب

10 هزار ميليارد تومان است كه در دوران مديريت آنان رخ داد

10هزار ميليارد تومان

از مطالبات گمرك 

در جيب رفقاي اصالحات!

تقدير دفتر رهبر انقالب

 از مراجع، علما، طالب
  و مردم قم

 رونمايي از قيصريه 
در گتوند

دفتر مقام معظم رهبري در پايان سفر 10 روزه 

ــهر مقدس قم با قدرداني عميق از  ايشان به ش

همه قشرهاي مردم مؤمن و مراجع عظام، علما، 

ــهر ابراز اميدواري كرد كه  فضال و طالب اين ش

رهنمودهاي رهبر انقالب، طليعه فصلي جديد 

ــر افتخار قم قرار گيرد. در متن  در تاريخ سراس

ــده  اطالعيه دفتر مقام معظم رهبري تصريح ش

ــالمي، طاليه دار  است: قم، پرچمدار نهضت اس

ــالم و امام،  ــگي و نستوه اس انقالب و يار هميش

ــم انقالب،  ــتقبالي تاريخي از رهبر حكي در اس

ــن حقيقت ناب بار ديگر  يكپارچه قيام كرد تا اي

چشم جهانيان را خيره كند كه قم مركز، خاستگاه 

و تكيه گاه جاودانه انقالب اسالمي بوده و خواهد 

بود. صحنه هاي پرشكوه و حقيقتاً وصف ناپذير 

ــرهاي مختلف مردم با اخالص،  ــتقبال قش اس

ــاد از حضرت  ــهر جهاد و اجته پرصفا و بيدار ش

ــر و محبت مراجع  ــه اي و ابراز مه آيت  اهللا خامن

معظم، علماي گرانقدر، اساتيد و فضالي معزز، 

اين حقيقت دلنشين را در اذهان دوست و دشمن 

ــتني ملت و  ــد از هم ناگسس زنده كرد كه پيون

واليت فقيه، زيربناي عزت و عظمت روزافزوني 

است كه پروردگار حكيم به بركت «ايمان، بصيرت 

و استقامت ملي»، نصيب ايران عزيز ساخته است 

قيصر امين پور كه او رابحق قيصر شعر انقالب 

ناميده اند پس از سه سال صاحب مقبره اي در 

ــم پرده برداري از مقبره  ــد. در مراس گتوند ش

ــالمي و  ــاد اس ــور، وزير فرهنگ و ارش امين پ

ــعر و ادب حضور  ــتداران ش ــي از دوس جمع

ــياري  ــتند. امين پور كه صاحب آثار بس داش

در حوزه شعر انقالب است، در دوم ارديبهشت 

ــتان به دنيا آمد و در  1338 در گتوند خوزس

هشتم آبان 1386 در تهران در حالي كه چشم 

اميد دوستداران ادب پارسي به خلق آثار بيشتر 

اين استاد و فارسي پژوه كشورمان بود، در ميان 

ــت و  ــم از جهان فرو بس ناباوري همگان چش

ايران را در سوگ خود نشاند. يادش گرامي باد

زنگ ايثار و شجاعت به ياد 

شهيد فهميده نواخته شد

هـدف اصلـي دشـمن از ايجـاد جنگ 

نـرم مدرسـه اسـت و بسـيج و روحيه 

بسـيجي يك نوع تفكـر و انديشـه اي 

اسـت بـراي مبـارزه بـا جنگ نـرم كه 

مي توانـد روح و روان انسـان ها را در 

برابـر توطئه دشـمنان واكسـينه كند.

ــم  ــر حميدرضا حاجي بابايي در مراس دكت

ــجاعت» كه  ــار و ش ــگ «ايث ــن زن نواخت

ــردار نقدي رئيس  صبح ديروز با حضور س

ــتضعفان، سردار جوكار  سازمان بسيج مس

ــيج دانش آموزي و فرهنگيان و  رئيس بس

ــردار همداني فرمانده سپاه تهران بزرگ  س

ــوزش و پرورش  ــئوالن آم و همچنين مس

ــتان انقالب برگزار  ــهر تهران در هنرس ش

ــد، افزود: دانش آموزان با داشتن روحيه  ش

بسيجي مي توانند در مسير درست انقالب 

ــوند. همچنين خانواده ها نيز در  هدايت ش

برابر مسائل گوناگون مي توانند فرزندان خود 

را با تفكر بسيجي، بيمه كنند. وزير آموزش و 

پرورش با تأكيد بر اينكه رويكرد تفكر بسيج 

نياز امروز جامعه است، بيان كرد: امروز 12 

ميليون دانش آموز بسيجي و بيش از 900 

هزار معلم بسيجي در كشور وجود دارد، البته 

همه ملت ايران بسيجي هستند كه تا امروز با 

پيش گرفتن صبر پاي انقالب ايستاده اند.

وي يادآور شد: اين زنگي كه نواخته مي شود، 

ــت و ايثار بدون  ــجاعت اس زنگ ايثار و ش

بصيرت امكان  پذير نيست، امروز افتخار ما 

اين است كه پس از گذشت 30 سال از جنگ 

تحميلي دانش آموزان ياد و خاطره شهدا را 

كه در دفاع از آرمان هاي انقالب به شهادت 

رسيده اند، گرامي مي داريم.

حاجي بابايي بيان كرد: اگر امروز را با روزهاي 

ــه كنيم، به  ــاع مقدس مقايس پرافتخار دف

جرأت مي  گويم كه جوانان ما از جواناني كه 

در راه انقالب به شهادت رسيدند، چيزي كم 

ــه دانش آموزان اظهار  ندارند. وي خطاب ب

ــام امام خميني(ره) و با  كرد: امروز با ياد و ن

آنچه كه از دانش آموزان شهيد به شما منتقل 

شده است، اين مسير را طي مي كنيم، چرا 

كه همه شرف و افتخار در اين راه است.

صفحه 6 را بخوانيد
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شليك به 
ماه عسل امريكا

هشدار به 
حلقه هاي  مكمل

 فشار  اقتصادي دشمن

خط و نشان امپراتور

 براي جام ملت ها 

ايران با شكست عراق 

فيناليست غرب آسيا شد 

ــن مخالفان نظام  اگر غرب علناً از جدي تري

ايران حمايت مي كند و آن را مصداق دخالت 

در مسائل داخلي كشور نمي داند، چرا نبايد 

ــپتامبر»  ــه 11 س ــن ايجادحادث «در عاملي

ــود. اگر آنها دائم ايران را متهم  ــكيك ش تش

به انحراف در برنامه هاي هسته اي مي كنند، 

چرا نبايد پيشنهاد نامگذاري سال 2011 به 

سال «خلع سالح هسته اي و انرژي هسته اي 

براي همه، سالح  هسته اي براي هيچ كس» 

را مطرح كرد. اگر آنها سكينه محمدي را به 

ــانه اي تبديل مي كنند، چرا  يك جنجال رس

ــس و 53 زن ديگري كه  ــرزا لوئي نبايد نام ت

ــت در امريكا اعدام  شوند، برده شود قرار اس

سردار احمدي مقدم:  كساني كه مي خواهند 

ــارهاي اقتصادي دشمن، حلقه  با تكيه بر فش

ــند، بايد بدانند كه با  مكمل آن در كشور باش

ــد. فشارهاي اقتصادي  آنها برخورد خواهد ش

هم امروز صرفاً براي اخالل در كار دولت نيست 

بلكه فشارها هدف ديگري هم دنبال مي كند. با 

فشارهاي اقتصادي قصد دارند شرايط كشور 

ــانند كه آشوب، اغتشاش،  را به نقطه اي بكش

ناآرامي و نافرماني مدني را به دنبال داشته باشد.  

تهديدات امنيتي در شكل نفوذهاي اطالعاتي، 

فتنه و آشوب و همانند آنچه كه سال گذشته 

مشاهده كرديم، تفرقه افكني در جامعه، تخريب 

اموال، تروريست و نفوذ در دستگاه هاي دولتي 

نيز نمونه هايي هستند كه ما شاهد آن هستيم

بازخواني ماراتن رسانه اي احمدي نژاد  

در مجمع عمومي سازمان ملل

فرمانده نيروي انتظامي عنوان كرد

عكس : محمدصادق حيدري | جوان

پرونده
13

ويژه ها

خواندنى ها

  700 نظرسنجي غربي ها درباره طرح 

هدفمند كردن يارانه ها  |صفحه2

  اداي احترام اساتيد حامي فتنه به پرچم 
اسرائيل |صفحه2

  فـرار يـك فتنه گـر ديگر از كشـور 
|صفحه2

   شورش سازمان منحل شده مجاهدين 

عليه دستگاه قضايي |صفحه2

   خـودداري يك شـركت ازپرداخت 

درآمدهاي دولت    |صفحه4

   جريمه 500 ميليون توماني در انتظار 

آلوده كنندگان نفتي آب |صفحه4

قيمت مسكن  با هدفمندي 

يارانه ها كاهش مي يابد
15معاون وزير مسكن: خوشبختي 

همه رقم موجود است!
7گذري بر كتاب ها و همايش هاي موفقيت

جزئيات دستگيري متهمان 

پرونده قتل دكتر سرابي
18تالش براي رمزگشايي از قتل پزشكان ادامه دارد

روزنامه صبح هرايرانى

فرمانده نيروي انتظامي در اظهارات پيش از خطبه هاي نمازجمعه تهران عنوان كرد
معرفي نامزد ائتالف شيعيان عراق 

در ديدار وزير جهادكشاورزي اعالم شد  

هشدار به حلقه هاي مكمل فشار اقتصادي دشمن مالكي  يك گام به  نخست وزيري عراق نزديك شد

تأكيد آيت اهللا مكارم بر  برخورد با  داللى در كشاورزى

عراق با ولفگانگ سيدكا هم نتوانست ايران را 

متوقف كند و اين شاگردان قطبي بودند كه با 

برد 2 بر يك عراق به فينال غرب  آسيا راه پيدا 

ــور ايران در فينال  كردند. اين پنجمين حض

غرب آسياست و افشين قطبي و شاگردانش 

اين شانس را دارند كه براي پنجمين بار جام 

قهرماني غرب آسيا را به ايران بياورند. 

ــازي با  ــد ب ــور كه پيش بيني مي ش همان ط

برتري ايران شروع شد و در دقيقه 5 حنيف 

ــال مبعلي مي توانست  عمران زاده روي ارس

ايران را به گل برساند ولي مدافع عراقي توپ 

را از روي خط دروازه برگرداند تا سيدكا نفسي 

ــاگردان  ــد. 15 دقيقه بعد ش به راحتي بكش

سيدكا جبران كردند و امجد راضي روي يك 

پاس عمقي با مهدي رحمتي تك  به تك شد 

كه دروازه بان ايران كه جلو آمده بود به شكل 

عجيبي و با ضربه سر توپ را به كرنر فرستاد 

تا همچنان دروازه دو تيم بسته بماند. بازي تا 

پايان نيمه اول هر چند با برتري نسبي ايران 

ــد ولي دروازه عراق بسته ماند تا دو  دنبال ش

ــن نيمه به  ــاوي صفرـ  صفر در اي تيم با مس

رختكن بروند. دقيقه 58 باالخره ايران به گل 

رسيد و اين سيد جالل حسيني بود كه روي 

سانتر مبعلي از جناح راست با ضربه سر، ايران 

را يك بر صفر پيش انداخت.

 در ادامه عراقي ها براي جبران گل خورده جلو 

كشيدند. در دقيقه 62 احمد مناجو در مصاف 

ــت داد تا  تك به تك با رحمتي توپ را از دس

همچنان ايران پيش باشد. سرانجام در  دقيقه 

71 بود كه مصطفي كريم بازي را به تساوي 

كشاند. در اين دقيقه مصطفي كريم كه بين 

ــانتر  ــران جايگيري كرده بود، س مدافعان اي

ــر وارد دروازه  ــالي از راست را با ضربه س ارس

ايران كرد تا جلوي نام عراق هم در اسكوربورد 

ــود. دقايقي از اين  ورزشگاه عدد يك ثبت ش

گل نگذشته بود كه محمد علي كريم به دليل 

تكل خطرناك روي پاي احسان حاج صفي از 

بازي اخراج شد تا كار عراق 10 نفره در ادامه 

ــدن عراق،  ــود. پس از 10 نفره ش مشكل ش

ــض اوالدي و آوردن غالمي به  قطبي با تعوي

ــازه اي داد و همين  ــران جان ت خط حمله اي

تعويض طاليي، ايران را به گل برتري رساند. 

در دقيقه 83 حركت زنيدپور از چپ و سانتر 

او با اشتباه ياسر رعد مدافع عراق روبه رو شد 

ــش قدم صاحب توپ  ــت ش و غالمي كه پش

ــركش ايران را 2 بر  شده بود با يك شوت س
يك جلو انداخت.

  جهان  يكي از اعضـاي ائتالف ملي 

عـراق در كنفرانسـي خبري 

اعالم كرد كه ائتالف شيعيان، نوري مالكي  را به عنوان 

نامزد خود براي پست نخست وزيري انتخاب كرده است. 

ــده پارلمان عراق و  به گزارش «جوان»، فالح فياض  نماين

ــري اعالم كرد كه بلوك  عضو ائتالف ملي در كنفرانس خب

شيعيان پارلمان عراق نوري مالكي  را به عنوان نامزد خود 

براي پست نخست وزيري انتخاب كرده است. 

ــاق آرا مالكي را به  ــاي ائتالف ملي به اتف وي گفت كه اعض

عنوان نامزد ائتالف شيعيان براي اين پست انتخاب كرده اند. 

فياض به جزئيات بيشتري در اين باره اشاره نكرد. 

با وجود گذشت هفت ماه ( 208 روز) از انتخابات عراق كه 

ــكيل  پيروزي قاطع هيچ كدام از احزاب عراقي را براي تش

دولت به همراه نداشت، دولت اين كشور تشكيل نشده است. 

از آن زمان تا كنون گفت وگوها براي تشكيل دولت ائتالفي 

ــورد فقدان دولت در يك  عراق ادامه دارد. اين باالترين رك

كشور است كه در عراق شكسته شد.  در انتخابات  پارلماني 

عراق ائتالف اياد عالوي صاحب 91كرسي و ائتالف دولت 

قانون  به رهبري مالكي 89 كرسي به دست آورده اند و ائتالف 

ــت آورد كه در نهايت در مجموع  ملي 70 كرسي را به دس

ــار آنها قرار  ــي در اختي با ائتالف اين دو جريان 159 كرس

مي گيرد كه با كسب كرسي هاي بيشتر از ديگر فراكسيون ها 

مامور تشكيل دولت است. مالكي براي نخست وزير شدن به 

163 رأي در مجلس نياز دارد كه با اضافه شدن رأي كردها 

احتمال اينكه حدود 200 رأي در مجلس بياورد وجود دارد.  

عراق پس از كشمكش هاي فراوان ميان گروه هاي مختلف 

باالخره به اين مرحله رسيده است. مقتدا صدر كه 27 كرسي 

در مجلس دارد تا ساعاتي قبل از جلسه ديروز موافقت خود با 

نخست وزيري مالكي را اعالم نكرده بود اما در جريان نشست 

ديروز توافقات الزم حاصل شد. نشست ديروز با حضور هفت 

نماينده از جريان مالكي و هفت نماينده از ائتالف ملي عراق 

( چهار نماينده از گروه صدر دو نماينده از گروه حكيم و يك 

نماينده از گروه ابراهيم جعفري) برگزار شد كه همگي روي 

نخست وزيري مالكي توافق كردند. 

  اقتصادي هم اكنون دالل ها بيشترين 

محصـوالت  از  را  سـود 

كشاورزى مى برند و ادامه  فعاليت اين افراد موجب غير 

اقتصادى شدن صنعت كشاورزى و نابودى آن مى شود.

آيت اهللا مكارم شيرازى   در ديدار وزير جهاد كشاورزي  

دالل ها را به عده اى مفت خور كه دسترنج كشاورزان را 

از بين مى برند، تشبيه كرد و گفت: كار اين افراد نوعى 

ــير  ــالمى در مس ــت و با آنكه جمهورى اس جنايت اس

عدالت قرار دارد،  مبارزه با اين دالل ها بايد برنامه اصلى 
ما باشد.

ــت: سال هاست كه گفته مى شود دالل ها  وي اظهار داش

ــاورزى را نصيب خود  ــترين درآمد محصوالت كش بيش

مى كنند اما هنوز اين مشكل حل نشده است.اين مرجع 

ــكل ديگر كشاورزى عنوان  تقليد، واردات بى رويه را مش

ــئوالن قول داده اند كه واردات را  كرد و گفت: البته مس

ــود عمل كنند.  ــن اميدوارم به قول خ متوقف كنند و م

   در زمينه واردات  بايد مستحكم باشيد

ــز در ديدار وزير جهاد  على الريجانى،  رئيس مجلس  ني

كشاورزى كه در محل دفتر رئيس مجلس در قم انجام شد 

به بررسى مسائل بخش كشاورزى پرداخت و در سخنانى 

ــت: امروز بيش از  ضمن دعوت به دورى از اختالف،  گف

هر زمان ديگرى نيازمند  كار و تالش هستيم و بر همين 

اساس بايد از هر نوع  اختالف پرهيز كنيم.

وى خاطرنشان كرد: يكى از مسائلى كه بارها ذكر كرده ام 

اين است كه كشور ما از لحاظ ميانگين بارندگى ساالنه 

ــتيم با همين مقدار آب  ــت و ناچار هس دچار مشكل اس

كشور را به سوى خودكفايى پيش بريم.

ــكل كم آبى را  الريجانى يكى از راه حل هاى غلبه بر مش

آبيارى تحت فشار دانست و گفت: با استفاده از روش هاى 

نوين آبيارى الزم است از شيوه سنتى كه موجب اتالف 

بخش اعظم منابع آبى ما مى شود، جلوگيرى كنيم.

ــش از اين در واردات دام برخى  دكتر الريجانى افزود: پي

ــدند كه الزم است با  ــام بيمار نيز وارد كشور مى ش احش

ــود و  ــئله جلوگيرى ش ــارت، از وقوع مجدد اين مس نظ

خوشبختانه با واگذار شدن اختيار واردات به وزارت جهاد 

كشاورزى، دست شما در اين زمينه بازتر شده است.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان    سياسي

اينكـه اين نيـرو بـر كانون 

شكل دهي فتنه ها اشراف كامل دارد، تأكيد كرد: كساني 

كه مي خواهند با تكيه بر فشـارهاي اقتصادي دشمن، 

حلقه مكمل آن در كشور باشند، بايد بدانند كه با آنها 

برخورد خواهد شد. 

به گزارش فارس، سردار اسماعيل احمدي مقدم، سخنران پيش 

ــمن در جلوه هاي  از خطبه هاي نماز جمعه تهران افزود: دش

ــاندن افراد جامعه و معتاد كردن  مختلفي براي به فساد كش

جوانان به شدت مشغول كار است. فرمانده ناجا تصريح كرد: 

ــي امنيت است نيز جزو  تضعيف ايمان جامعه كه ركن اساس

ــد. فشارهاي اقتصادي هم  ديگر برنامه هاي دشمنان مي باش

امروز صرفاً براي اخالل در كار دولت نيست بلكه فشارها هدف 

ديگري هم دنبال مي كند. احمدي مقدم ادامه داد: با فشارهاي 

اقتصادي قصد دارند شرايط كشور را به نقطه اي بكشانند كه 

آشوب، اغتشاش، ناآرامي و نافرماني مدني را به دنبال داشته 

باشد. وي افزود: تهديدات امنيتي در شكل نفوذهاي اطالعاتي، 

فتنه و آشوب و همانند آنچه كه سال گذشته مشاهده كرديم، 

ــت و نفوذ  ــب اموال، تروريس ــي در جامعه، تخري تفرقه افكن

ــتند كه ما شاهد  در دستگاه هاي دولتي نيز نمونه هايي هس

ــمن  ــتيم. فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه دش آن هس

امروز از همه اين تهديدات با تمام ظرفيت هاي خود استفاده 

ــديدي را عليه ما  ــت: آنها جنگ رواني ش مي كند، اظهار داش

به راه انداخته اند به نحوي كه امروز نيت و هدف دشمنان اين 

است كه بتوانند توان افزايي بيشتري از همه اين تهديدات براي 
خود ايجاد كنند. 

احمدي مقدم با اشاره به اينكه دشمنان در جريان فتنه سال 

گذشته چند ماه مشغول فراهم كردن مقدمات اين فتنه بودند، 

گفت: ايجاد ابهام در جامعه و تلقين تقلب و نهايتاً تبديل شدن 

رسانه هاي بيگانه به اتاق جنگ و انجام حمله و هدايت جريانات 

اغتشاشگر در شب عمليات در دستور كار دشمنان قرار داشت. 

آنها با اين اقدام خود به يك ابهام و فتنه اجتماعي دامن زدند؛ 

ــت به نحوي كه در  اين اقدام عقبه طوالني اي پشت سر داش

ساعتي مشخص رمز عمليات صادر شد اما آنها خوشبختانه به 

نتايجي كه توقع داشتند، دست پيدا نكردند. فرمانده ناجا ادامه 

داد: فتنه سال گذشته هشت ماه نيروي انتظامي را درگير يك 

جريان اغتشاش و هدايت شده از خارج كرد و متأسفانه بخشي 

از مردم عزيز را نيز فريب داده و روياروي حاكميت يا بخش هايي 

از حاكميت قرار داده و منجر به افزايش جرائم در جامعه شد. 

وي يادآور شد: در جريان فتنه تا حدي مجرمان آزادي عمل 

ــاهد افزايش آمار جرائم در جامعه بوديم  پيدا كردند كه ما ش

مشخص است كه دشمن براي طراحي، هدايت و پشتيباني  لذا

اين فتنه هاي براندازانه كار كرده و براي وقوع آن برنامه  ريزي 
داشته است. 

  مسدود كردن حسابي كه اساساً وجود خارجي ندارد

رئيس پليس كشور در ادامه تأكيد كرد كه آنها حتي در شأن 

ــد مقام امنيتي  ــس جمهور امريكا چن خود مي دانند كه رئي

جمهوري اسالمي ايران را نام برده و بگويد كه ورود اين افراد به 

اياالت متحده ممنوع بوده و حساب هاي آنها هم بلوكه خواهد 

شد. احمدي مقدم اضافه كرد: بنده خواهش مي كنم كه مقامات 

امريكايي سندي ارائه كنند كه اين مقامات امنيتي اساساً در 

امريكا حساب دارند يا اينكه سفري به اين كشور داشته اند، البته 

آنها بگويند كه اين مقامات اصالً تقاضاي ويزا هم كرده اند. وي با 

بيان اينكه اين اقدام صرفاً براي حمايت از جريانات ضدانقالب 

است، گفت: امريكا با انجام اين گونه اقدامات تصميم دارد كه به 

ضد انقالب روحيه بدهد؛ آنها تا اين حد دستشان خالي شده 

كه به هر گياه سستي هم براي اينكه خود را نجات دهند، چنگ 

ــح كرد: اگرچه بقاياي  مي زنند. احمدي مقدم در ادامه تصري

ــته ادامه دارد و فتنه امروز در اشكال  فتنه سياسي سال گذش

ديگري همچون فتنه  اقتصادي كه ممكن است عده اي قصد 

داشته باشند كه هر روز جايي را به اعتصاب و تعطيلي بكشانند، 

ادامه دارد و البته امكان دارد كه فتنه به اشكال ديگري هم خود 

را نشان دهد اما نيروي انتظامي بر كانون شكل دهي اين فتنه ها 

اشراف كامل دارد. احمدي مقدم ادامه داد: نيروي انتظامي قطعاً 

در اجراي طرح هاي تحول اقتصادي در كنار دولت خدمتگزار 

ــود، البته نيروي انتظامي از  و در جهت اجراي قانون خواهد ب

كانون هاي فتنه نيز مراقبت خواهد كرد و كساني كه مي خواهند 

با تكيه بر فشارهاي اقتصادي دشمن، حلقه مكمل آن در كشور 

باشند، بايد بدانند كه با آنها برخورد خواهد شد. وي خاطرنشان 

كرد: آمادگي عملياتي نيروي انتظامي بايد هميشگي باشد از 

اين رو خوشبختانه نيروي انتظامي امروز در اوج آمادگي قرار 

دارد و بنده به عنوان كسي كه مشرف بر نيروي انتظامي بوده، 

ــروي انتظامي تا اين حد از  اعالم مي كنم كه در هيچ زماني ني

آمادگي برخوردار نبوده است. 

  طرح هاي امنيت اجتماعي به زودي آغاز مي شود

ــه زودي طرح  هاي امنيت  ــه داد: ب ــور ادام رئيس پليس كش

اجتماعي ما كه با دستگاه قضايي و مقامات قضايي هماهنگي 

ــد تا  ــورد آنها صورت گرفته، آغاز خواهد ش الزم و كامل در م

ــده اند را سرجاي خود بنشاند؛  مجرماني كه امروز متجري ش

ــل خواهد كرد و  ــن زمينه با قدرت عم نيروي انتظامي در اي

ــرعت و قاطعيت آنها را به مجازات  ــتگاه قضايي نيز با س دس
خواهد رساند.

در شرايطي كه سيستم بانكي كانون اصلي تحريم هاي  4

ــالمي ايران است و در آستانه  دشمنان جمهوري اس

ــتيم كه بانك ها در آن  اجراي جراحي بزرگ اقتصادي هس

ــت  مديران  ــوع تأييد صالحي ــد، موض ــدي دارن نقش كلي

بزرگ ترين بانك هاي كشور به گونه اي مشكوك كليد خورده 

كه سؤاالت بزرگي را در حوزه بازار مالي كشور رقم زده است . 

پشت پرده اين جريان چيست و «هزينه فرصت» (آنچه كه ما 

با يك تصميم از دست مي دهيم) آن چه خواهد بود ؟

ــار قرار دادن برخي مديران بانك هاي دولتي كه   تحت فش

ــادي در خط انقالب  ــال هاي متم ــه باري از تجربه س با كول

ــتند، اقدامي عجيب به نظر مي رسد.  بوده و ياور دولت هس

ــادي بوده و  ــور مواجه با تحريم اقتص گويا در حالي كه كش

ــكوك   ــت جرياني مش هدفمندكردن يارانه ها در پيش اس

ــعي در ايجاد اختالل در روند  ــازي بي منطق س با حاشيه س

اقتصادي كشور دارد

پشت پرده تضعيف 
بانك هاي كشور 

8 نفر يا يك ملت؟

ــت مفتضحانه  ــس از شكس  دولت امريكا پ

ــران در نيويورك در  ــي موفق اي از ديپلماس

ــتابزده و به بهانه نقض حقوق بشر  اقدامي ش

ــت 8 نفره اي را از مسئوالن و  در ايران، ليس

ــالمي منتشر كرد كه  مديران جمهوري اس

ــاس آن اموال و دارايي هاي اين افراد از  براس

ــفر  ــده و براي س اين پس در امريكا بلوكه ش

ــور نيز رويداد صادر نخواهد  آنها به اين كش

شد. اين اقدام دولت اوباما كه بر خالف برخي 

ــره به نظر  ــدان هم غيرمنتظ ديدگاه ها چن

ــت: ــد منظر قابل تحليل اس نمي آيد، از چن

ــالمي ايران به  1- سفر رئيس جمهوري اس

نيويورك و نمايش ديپلماسي فعال و تهاجمي 

توسط دكتر احمدي نژاد به اعتراف دوست و 

ــمن، دولت اياالت متحده را دچار آچمز  دش

كرده و عمالً همه معادالت و برنامه هاي كاخ 

سفيد را با چالش مواجه كرده است. عصبانيت 

اوباما در گفت وگو با شبكه بي بي سي گوياي 

ــه احمدي نژاد در  ــن بود ك اين واقعيت روش

ــي عمومي و رسمي خود آن هم در  ديپلماس

ــمن موفق عمل كرده است و اين  زمين دش

ديپلماسي توانسته نگاه افكار عمومي جهان 

ــرب را به خود  ــانه هاي جمعي غ به ويژه رس

جلب كند. بنابراين مطرح كردن اين موضوع 

ــران روي ميز  ــه نظامي به اي كه «طرح حمل

ــت كه ايراني ها بايد  است و اين هشداري اس

ــط رئيس جمهور امريكا  آن را بفهمند» توس

ــرايطي كه رسانه  هاي امريكايي  آن هم در ش

و ملت هاي جهان انتظار داشتند اوباما پاسخ 

منطقي به خواسته دكتر احمدي نژاد مبني بر 

تحقيق گروه حقيقت ياب در رابطه با حادثه 

ــن بود امريكايي ها  11 سپتامبر بدهد، روش

ــش رو و افكار  ــت از بحران پي براي برون رف

ــير بي راهه اي را انتخاب كرده و  عمومي، مس

دست به اقداماتي نسنجيده از همين جنسي 

كه در رابطه با هشت مسئول ايراني انجام داد، 

بزند. به نظر مي رسد پس از سفر احمدي نژاد 

ــت ديپلماسي غرب در  به نيويورك و شكس

مقابل ديپلماسي جمهوري اسالمي، شيرازه 

ــت از مقامات امريكايي  تصميم گيري درس

ــت و رفتارهاي امروز امريكا  ــده اس سلب ش

ــت هاي  ــد محصول عصبانيت از شكس را باي

ــت. ــات امريكايي  دانس ــي مقام ــي در پ پ

ــه حمايت هاي  ــران فتن ــر تا ديروز س 2- اگ

ــي كتمان مي كردند و  غرب از خود را به نوع

ــه خويش را محصول يك  رفتارهاي براندازان

ــته منطقي فرض مي كردند، اكنون با  خواس

ــكا در به اصطالح محدوديت  اقدامي كه امري

براي 8 مسئول ايراني اتخاذ كرد، كامالً عيان 

ــس از انتخابات با مديريت  گرديد اتفاقات پ

ــت و سران  ــده اس امريكا و غرب انجام مي ش

فتنه و عوامل منتسب به آنها صرفاً نقش پياده 

ــرب بازي مي كردند.  نظام را براي امريكا و غ

ــئول ايراني كساني  قريب به اتفاق اين 8 مس

ــتقيمي در جمع كردن  ــه نقش مس بودند ك

تومار فتنه 88 داشتند. در اين ليست 8 نفره 

از كساني نام برده شده است كه در واقع كمر 

جريان فتنه را با كمك مردم شكسته و اشك 

را بر چشمان مقامات امريكايي كه چشم طمع 

به عوامل فتنه در ايران دوخته بودند، نشاندند. 

شخصيت هايي همچون وزير اطالعات، وزير 

ــده وقت  ــپاه، فرمان ــور، فرمانده كل س كش

ــاني بودند كه  ــيج و ديگران كس سازمان بس

در حوادث پس از انتخابات و يكه تازي سران 

و عوامل فتنه، آبرو و جان خويش را در طبق 

اخالص گذاشتند تا غبار فتنه بر چهره انقالبي 

ــزاران اميد آن را  ــي كبير (ره) با ه كه خمين

ــيند. | بقيه در صفحه 2 خلق كرده بود، ننش

چهره 1

سرمقاله

زنگ محاكمه
 و بحران در اتاق فكر فتنه

«جوان» از دستپاچگي سران فتنه بعد از اظهارات رئيس قوه قضائيه گزارش مي دهد

صفحه2 

ورزشي

«جوان» بررسي مي كند
حسن رشوند

فرش قرمزبراي 

جريان مرده ممنوع!

باالخره كار را به آنجا كشاندند كه وزير ارشاد  وارد ميدان شود و به مديرعامل 

غافل خانه سينما يادآورى كند كه «اگر كسي بخواهد يك  جنبش مرده را زنده 

كند و فردي ضد انقالب را برگرداند و ما براي او فرش قرمز بيندازيم غير قابل قبول است. 

فردي كه خواهان برگرداندن او هستند، از نظر اخالقي و حرفه اي نزول كرده است.»

البته پيش ازآن كه وزير حرفى بزند آنها حرف ها زده بودند؛ در آن شب شوم كه مثل 

روز روشن بود به پايان مى رسد.

همه چيز از آن فرش لعنتى شروع شد؛ فرش قرمزى كه مال ما نبود. نه خودش و نه 

فرهنگش. همان فرش قرمز كه فقط براى ليز خوردن زير پاى شبه هنرمندان مى اندازند. 

چه كسى خيال مى كرد كه يك تكه فرش و چند دقيقه فرصت مى تواند در جشن خانه 

سينما اين همه جو درست كند كه يك كارگردان سينما را هم بگيرد.كارگردانى كه 

بايد مسير فرهنگى و خط فكرى مردمش را تعيين كند، يكدفعه تريبون را به دست 

ــدنش يك ملت هم قسم هستند. مى گيرد و آرزوهايى مى كند كه براى برآورده نش

همه چيزاز آن شب شوم شروع شد كه آقاى كارگردان دچارجوزدگى شد و يادش رفت 

كه ملت بابت آرامش آن شب او و ساير عالقه مندان ليموزين و فرش قرمز چه هزينه اى 

كرده است. كارگردانى كه به جاى حفظ و تبليغ ارزش هاى مردم نجيبش كه  فرصت 

ــازى را برايش فراهم كرده اند، ناگهان حرف هايى را به داخل چاه انداخت كه  فيلم س

بيرون آوردنش كار يكى دو عاقل نبود.

   حاال آقاى كارگردان كنارنشسته و مديرعامل خانه سينما به جنگ وزير فرستاده شده 

است. وزيرى كه به درستى تشخيص داده است «فرهادى مهم نيست؛ صحنه گردانان 

هستندكه اوضاع را اين گونه طراحى كردند.» او پيش از آن هم معاون سينمايى را متهم 

به كذب و رفتار احساسى كرده بود. مديرعاملى كه بيخ گوشش شعار تغيير نظام دادند 

اما تيزى اش پرده هاى سنگين گوش او را حتى قلقلك هم نداد. | صفحه 20 را بخوانيد

«مختارنامه» 
در حافظه تاريخي مردم 

ماندگار مي شود

نوه ناخلف 

به ارتكاب جنايت اعتراف كرد

 قتل در 
خونه مادربزرگه

ــريال هايي  مختار نامه يكي از عظيم ترين س

است كه تاكنون در تلويزيون ما ساخته شده 

ــريالي كه براي ساخت آن زحمت و  است. س

انرژي زيادي صرف شد؛ چرا كه مردم ما اساساً 

ــريال هاي تاريخي از خودشان  ــبت به س نس

ــژه اينكه اين  ــه وي ــان مي دهند ب عالقه نش

سريال هاي تاريخي با باورها و مسائل مذهبي 

ــد. مختار كاراكتري بود كه  گره خورده باش

ــورمان اثرگذار  بسيار در تاريخ مذهبي كش

است و به همين خاطر است كه قصه اش براي 

ــت. «ناريه» فردي بود كه  مردم ما جذاب اس

ــق «مختار» بود اما ارزش هاي  به شدت عاش

ــت و تنها عشق بود كه  آنها با هم فاصله داش

آنها را به هم نزديك كرده بود به همين خاطر 

ــا پيش مي آيد ــكالتي براي آنه در ادامه مش

گفت وگوي «جوان»  با نسرين مقانلو

عكس : Leader.ir  | صفحه 2

گفت و گو
12

ويژه ها

  تضعيف طرح هدفمند سازي يارانه ها 

به سبك انگليسي  |صفحه2

 مشاركت و مجاهدين در جلسات خود 

چه مي كنند؟ |صفحه2

   پخش تصاوير زننده جهت تبليغ لباس 
زنانه  |صفحه2

   پروژه جديد رهنورد براي ديده شدن  
|صفحه2

  مـن و الريجاني و قاليبـاف مي آييم! 
|صفحه2

   بازداشـت طراحان و مديران شركت 

غيرقانوني هرمي Ati     |صفحه6

قلك ذخيره ارزي 
براي شكستن نيست

4بررسي تغييرات حساب ذخيره ارزي چوب قانون 
الي چرخ هديه به نوزادان

3پرداخت يك ميليون تومان به نوزادان قانوني نيست

عصبانيت فتنه گران
 از ثبت ادبي فتنه

20آغاز واكنش ها به برگزاري يك جايزه مردمي

روزنامه صبح هرايرانى

جامعه مدرسين يك خط شاخص براي حوزه و كشور است
رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم: 

تا پايان دولت دهم در سطح كشور جشن خانه دار 

برگـزار مي كنيـم.  را  شـدن عمـوم مـردم 

به گزارش ايسنا، معاون اول رئيس جمهور با بيان اين مطلب در 

ــم افتتاح پروژه يك هزار و 615 واحدي مسكن مهر استان  مراس

ــدآباد، افزود: تا پايان شهريور ماه سال  همدان در شهرستان اس

90 ديگر در شهرستان اسدآباد مشكل مسكن نخواهيم داشت.   

ــن چالش تمامي  ــكن بزرگ تري محمدرضا رحيمي گفت:  مس

دولت هاي جهان است كه ما اميدواريم با برنامه ريزي در دولت دهم 

جشن خانه دار شدن تمامي مردم  را در پايان دولت برگزار كنيم.

جشن خانه دار شدن 

 عمومي را برگزار مي كنيم

همزمان با هدفمندي 

يارانه ها خانه نخريد

اس300 بومي 
به زودي توليد مي شود

و  ــاع  دف ــر  وزي

پشتيباني نيروهاي 

مسلح با بيان اينكه 

به لطف خدا و همت 

متخصصان داخلي 

ــامانه  ــه زودي س ب

موشكي اس- 300 

ــرد، از آغاز پيگيري  بومي را توليد خواهيم ك

حقوقي پرونده كارشكني روس ها در تحويل 

سامانه موشكي اس- 300 خبر داد.  

ــردار احمد وحيدي در گفت وگو با مهر، در  س

پاسخ به اين پرسش كه با توجه به كارشكني 

روس ها در تحويل سامانه موشكي اس- 300 

ــتيباني نيروهاي مسلح  آيا وزارت دفاع و پش

برنامه اي براي ساخت و توليد اين سامانه آغاز 

كرده است، اظهار داشت: ساخت و توليد سامانه 

موشكي برد بلند در دستور كار اين وزارتخانه 

ــت. وي در ادامه درباره فسخ قرارداد خريد  اس

ــكي اس- 300 از طرف روسيه  ــامانه موش س

خبرداد: هم اكنون درحال طي كردن مراحل 

حقوقي دريافت غرامت از روسيه هستيم. پيش 

ــردار وحيدي گفته بود كه برنامه اي  از اين س

براي خريد اس- 300 از چين يا ونزوئال نداريم.

قم پايگاه بصيرت انقالب

 مردم قم در استقبال تاريخي از رهبر معظم 

ــتند و بار  ــالمي يكپارچه بپا خاس انقالب اس

ــكار  ــاي حقيقي و واقعي قم را آش ديگر معن

ــيار گفته  ــخن ها بس كردند. در وصف قم س

شده و مقام معظم رهبري نيز در اين سفر در 

ــار گوناگون،  ديدارهاي متعدد با مردم و اقش

ــن خصوص بيان  ــته اي را در اي نكات برجس

داشتند. معظم له در اجتماع بزرگ مردم قم 

فرمودند:« قم شهر علم است، شهر جهاد است، 

شهر بصيرت است. بصيرت مردم قم يكي از آن 

نكات بسيار مهمي است كه در طول اين سي 

ــال همواره خود را نشان داده است.  و چند س

جالب است كه پيدايش شهر قم هم ناشي بود 

از يك حركت جهادي و توأم با بصيرت.»

رهبر فرزانه انقالب اسالمي در بخش ديگري 

از سخنان خود از قم با عنوان مادر انقالب ياد 

ــد فرمودند كه اين  ــن نكته تأكي كرده و بر اي

مادر بايد دلسوزتر از هر كس ديگر از انقالب 
مراقبت كند.

ــتان و دشمنان انقالب  قم براي دو گروه دوس

ــت.  ــالمي از اهميت ويژه اي برخوردار اس اس

دوستان چشم اميد به قم بسته اند تا در مسير 

ــي انقالب  ــمت آ رمان هاي اله حركت به س

اسالمي و عبور از موانع و گذرگاه ها، در نقش 

ــي و واليت فقيه عمل  حامي اصلي نظام دين

ــد،  ــر توطئه ها و فتنه ها باش كرده و خنثي گ

دشمنان نيز چشم اميد به قم بسته اند تا شايد 

روزي سازهاي بلند ناهمگون با انقالب اسالمي 

و نظام ديني در اين شهر به صدا درآيد. دشمنان 

و مخالفان انقالب و جمهوري اسالمي براساس 

تجربه به اين نكته رسيده اند كه اين انقالب و 

نظام را فقط و فقط همان عوامل به وجود آورنده 

مي تواند به شكست برساند. | بقيه در صفحه 2

وزير دفاع  : 
چهره

سر مقاله

بزرگ   ترين افشا گري مشكوك 

در تاريخ امريكا
ويكي ليكز 400 هزار صفحه سند محرمانه درباره جنگ عراق منتشر كرد

مأموريت ضد ايراني 3 كوهنورد امريكايي در اسناد پنتاگون منتشر شد

  صفحات  يك ، 2 و 19

حادثه
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معاون اول رئيس جمهور :

هشدار رئيس اتحاديه مشاوران امالك كشوري 

در گفت وگو با «جوان»:

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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خريد خدمات پااليش داخلي ترافيك ديتاي بين الملل

شركت
 ارتباطات
 زيرساخت

وزارت ارتباطات  و فناوري اطالعات 
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 طراحي آرم
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آگهي مناقصه
شماره 89/35
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نگهداري فضاي سبز و نظافت

شركت
 ارتباطات
 زيرساخت

وزارت ارتباطات  و فناوري اطالعات 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر دارد 

نسبت به انجام پروژه ثبت بين الملل ايستگاه هاي راديويي 

ــرايط مندرج در اسناد  كشور در ITU با مشخصات و ش

ــرارداد از طريق  ــزاري مناقصه عمومي و انعقاد ق با برگ

اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.

ــاعات  ــي توانند در س ــركت در مناقصه م ــان ش داوطلب

ــه معتبر و  ــا ارائه معرفي نام ــر آگهي ب اداري، پس از نش

واريز مبلغ 100/000 ريال به حساب 108/14 خزانه نزد 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قابل واريز در كليه 

ــازمان تنظيم مقررات  شعب بانك ملي ايران در وجه س

ــاني: تهران- خيابان شريعتي-  و ارتباطات راديويي به نش

ــازمان تنظيم  ــيدخندان- ساختمان س ــيده به پل س نرس

ــماره  ــات راديويي- طبقه اول- اتاق ش مقررات و ارتباط

ــت و با توجه  ــناد مناقصه را درياف 106/1- مراجعه و اس

كامل به مندرجات آن، كليه صفحات اسناد مذكور را مهر 

و امضاء نموده و به شرح ذيل به نشاني فوق (اداره خريد 

و قراردادها) تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1-تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز دوشنبه مورخ 
89/08/03

2-تاريخ پايان فروش اسناد مناقصه: روز دوشنبه مورخ 
89/08/17

3-تاريخ تسليم پيشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 
89/09/01

4-تاريخ گشايش پاكت هاي پيشنهاد: ساعت 10 روز سه 

شنبه مورخ 89/09/02

اسناد در سايت  http://iets.mporg.ir  نيز قرار گرفته 
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آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 20/س/89

ITU پروژه ثبت بين الملل ايستگاه هاي راديويي كشور در

 دوم
نوبت

دكتر يداهللا جواني

اسـناد محرمانـه پنتاگون    جهان

نشـان مي دهـد كـه سـه 

امريكايي دستگير شده در ايران را دستگاه هاي اطالعاتي 

امريكا به مرز هاي غربي ايران اعزام كرده اند. 

ــند جديدي كه  ــي از 400 هزار س به گزارش «جوان»، بخش

سايت ويكي ليكز روز گذشته منتشر كرده، به مباحث ايران و 

عراق ارتباط دارد. روزنامه نيويورك تايمز بخشي از اين سند 

ــر كرده كه به ادعاي اين روزنامه نشان مي دهد اين  را منتش

ــت سربازان ايران  سه امريكايي در داخل خاك عراق به دس

ــند كه از سوي  ــده اند ولي در انتهاي همين س ــتگير ش دس

سربازان امريكايي حاضر در منطقه تهيه شده، عبارتي به چشم 

مي خورد كه نشان مي دهد ارتش امريكا پيش تر به اين سه نفر 

درباره خطرات و احتمال دستگيري توسط ايران هشدار داده 

است.  در بخشي از اين سند زير عنوان « ارزيابي اس. 2» آمده 

است:«فقدان هماهنگي اين كوهنوردان [ با ارتش امريكا] به 

خصوص بعد از هشدار به آنها، نشانگر اين است كه نوعي تمايل 

براي تحريك و ايجاد تبليغات عليه سياست هاي بين المللي 

ايران وجود داشته است.» | بقيه در صفحه 2

مأموريت ضد ايراني 3 كوهنورد امريكايي در اسناد پنتاگون منتشر شد

خواندنى ها

صفحه 15 

88341654
تلفني آگهي مي پذيرد
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شبكه فاضالب و انشعاب مشتركان زنجان 
متوازن نيست

در ح�ال حاضر نزديك ب�ه ۷۰ درصد      زنجان
ش�هر زنجان داراي ش�بكه فاضالب 
است ولي حدود ۵۰ درصد مشتركان داراي انشعاب فاضالب هستند 
كه اي�ن عامل موج�ب نامتوازني در اين سيس�تم ش�ده اس�ت. 
عليرضا جزءقاسمي، مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب استان زنجان 
با بيان اينكه طرح تصفيه خانه ش��هر زنجان در سال ۱۳۷۱ تصويب و 
عمليات اجرايي اين طرح از س��ال ۱۳۷۴ آغاز و از سال ۱۳۸۱ ساخت 
تصفيه خانه شروع شده و اين تصفيه خانه در سال ۱۳۸۷ به بهره برداري 
رس��يد، گفت: تاكنون ۵۲ ميليارد تومان اعتبار براي اين پروژه هزينه 
شده و براي اين پروژه ۱۴ ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده بود كه ۲ 

ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان از اين مبلغ تخصيص يافته است. 
وي از پيش��رفت ۶۷ درصدي پروژه تصفيه خانه هم خبر داد و تصريح 
كرد: براي تكميل اين پروژه ۲۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار ديگر نياز است. 
همچنين در شش ماهه نخست سال جاري ۱۴ كيلومتر شبكه در زنجان 

احداث شده است. 
جزءقاس��مي تعداد مش��تركان متصل به فاضالب زنجان را ۸۲ هزار 
مشترك اعالم كرد و افزود: آب و فاضالب الزم و ملزوم يكديگر هستند 
و با وجود اينكه قريب به ۷۰ درصد شهر زنجان داراي شبكه فاضالب 
است ولي حدود ۵۰ درصد مشتركان داراي انشعاب فاضالب هستند 
كه عوامل فرهنگي را مي توان يكي از داليل پايين بودن انشعاب فاضالب 

شهري در زنجان دانست. 
وي اظهار كرد: امسال اين شركت ۲۷ پروژه آب رساني را با اعتباري بالغ 
بر ۱۲۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني در شهرهاي استان زنجان 
اجرا مي كند. براي اجراي پروژه هاي عمراني شركت آب و فاضالب ۶۱۱ 
ميليارد ريال از اعتبارات مصوب طرح هاي ملي با ويژگي استاني و ۱۲۰ 
ميليارد ريال اعتبار نيز از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 
تصويب شده است.  مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان زنجان، 
خاطرنشان كرد: طرح هاي ملي با ويژگي استاني شركت آب و فاضالب 
در شهرهاي استان زنجان ش��امل ايجاد تأسيسات فاضالب شهرهاي 
زنجان، خرمدره، دندي، زرين آباد و طرح آب رساني به شهرهاي زنجان، 

ابهر و خرمدره است. 

 ساخت 18 هزار مسكن 
براي محرومان 4 استان

معاون بنياد مسكن انقالب از آغاز سـاخت 18 هزار واحد مسكن 
محرومـان روسـتايي در اسـتان هاي سيسـتان بلوچسـتان، 

خراسان جنوبي، كرمان و لرستان خبر داد. 
 عزي��زاهلل مهديان، مع��اون بنياد مس��كن انقالب با بي��ان اين كه كار 
تعميرات مس��كن س��يل زدگان در مناطق سيل زده كش��ور به اتمام 
رسيده است، گفت: كار تعميرات واحدهاي خسارت ديده از سيالب 
در استان هاي لرستان، خوزستان و گلس��تان به اتمام رسيده است و 
از لحاظ احداثي لرستان نسبت به اس��تان هاي ديگر وضعيت بهتري 
دارد.  وي با بيان اينكه س��اخت ۱۸ هزار واحد مسكن براي محرومان 
روستايي آغاز شده است، گفت: اين روستاها در استان هاي سيستان و 

بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان و لرستان قرار دارند.  
مهديان با اشاره به مصوبه دولت براي پرداخت خسارت به واحدهاي 
مسكوني اس��ت، اظهار كرد: بنياد مسكن به خانواده ها در ازاي آسيب 
به هر واحد مس��كوني خس��ارت پرداخت مي كند و معي��ار پرداخت 
تسهيالت، خانوار هم نيست.  وي افزود: اميدواريم با جديت كاري كه 
ستادهاي بازسازي معين اصفهان و اردبيل در پلدختر دارند تا پايان 
امسال شاهد اتمام پروژه هاي احداثي مس��كن در نقاط سيل زده اين 
شهرستان باش��يم.  معاون بازسازي بنياد مس��كن با يادآوري اين كه 
روند ساخت مسكن سيل زدگان در استان خوزس��تان به دليل گرما 
كمي با تأخير آغاز ش��ده كه اين باعث شده كمي سرعت كار كاسته و 
از برنامه ها مقداري عقب هستيم،  اظهار كرد: ساخت حدود ۱۸ هزار 
مسكن محرومان در استان هاي لرستان، سيستان بلوچستان، كرمان 
و خراسان جنوبي آغاز شده است.  به گفته مهديان اين واحدها از محل 

تسهيالت و كمك هاي بالعوض ساخته خواهد شد. 

 اقتصاد مقاومتي 
فقط با حفظ روستاها عملي مي شود

چند سـالي اسـت كه بحث كاهش جمعيت روسـتايي بـه يكي از 
دغدغه هاي كشـور تبديل شـده اسـت. موضوعي كه در نگاه اول 
مي تواند بيانگر پايين آمدن نيروي مولد و به تبع آن وارد شدن ضربه 
به صنعت كشاورزي و دامداري و صنايع وابسته با آن باشد. در همين 
رابطه چند روز پيش بنياد مسكن انقالب اسالمي هم گزارشي در مورد 
تبديل 1100 روستا به شهر منتشر كرده بود. اين گزارش نشان مي داد، 
كم شدن جمعيت روستاييان ربطي به مهاجرت ها ندارد، بلكه تبديل 
شدن اين مناطق به شهر اولين دليل تغيير آمارهاست كه تعداد شهرها 
از 400 شهر در سـال 65 به 1500 شـهر در حال حاضر رسانده است. 

    
در كمال تأسف بايد گفت، گويي سياستي براي حمايت از روستاها در كشور 
وجود ندارد و برنامه ها طوري پيش مي رود كه روستاها هر روز بزرگ و بزرگ تر 
شوند تا در نهايت مهر »شهر« بر پيشاني آنها بخورد. هر چند تبديل روستا به 
شهر هم نمي تواند عامل اصلي بروز مشكالت باشد. ولي وقتي مي شنويم كه 
اين تغييرات غير اصولي بوده و هيچ فكري جز فرار از كم كاري ها پشت آن 
نيست، پيشاپيش مي توان به نتايج مخرب آن پي برد.  در همين رابطه چند روز 
پيش بود كه مديركل برنامه ريزي و هماهنگي طرح هاي بنياد مسكن انقالب 
اسالمي هم مدعي شد دليل عمده كم ش��دن جمعيت روستاييان كشور 
مهاجرت از روستاها به شهرها نيست بلكه سياستي در كشور دنبال مي شود 
كه روستاهاي بزرگ به شهر تبديل مي شوند.  غالمرضا مجيدي كه در ارتباط 
با مشكالت اقتصاد روستا به تسنيم گفته بود، كاهش جمعيت روستاها در 
نتيجه استحاله نيست بلكه استفاده ابزاري از يك امكان قانوني است، تأكيد 
كرد: »در برخي از مواقع وقتي مطالبات روستاييان پاسخ داده نمي شود در 

عوض اين امتياز تبديل روستا به شهر را به روستاييان مي دهند. 
   تولد 11۰۰ شهر در 3۰ سال

وقتي مقام معظم رهبري موضوع اقتصاد مقاومتي را مطرح و بر آن تأكيد 
كردند حتماً نگاهشان به روستاها و مناطق مولد بود. ايران اسالمي به دنبال 
استقالل است و امروز استقالل كشور بر محور اقتصاد مقاومتي بنا شده و 
اصل و ريشه آن هم در روستاهاست.  روستاها ضامن تأمين امنيت غذايي 
شهرها هستند. اگر امروز عنوان مي ش��ود كه جنگ هاي بعدي به خاطر 
نفت نخواهد بود بلكه بر س��ر آب خواهد بود به اين معناست كه كشورها 
مي خواهند كشاورزي پويا و زنده داشته باش��ند. در آينده اي نه چندان 
دور كشوري مستعمره مي شود كه مجبور باشد براي تأمين مواد اوليه و 
به خصوص مواد غذايي مورد نياز خود دس��تش را به سمت ديگران دراز 
كند و در اين وضعيت حرف زدن از استقالل حرفي گزاف است.  مديركل 
برنامه ريزي و هماهنگي طرح هاي بنياد مس��كن انقالب اسالمي با بيان 
اينكه مهاجرت از روستاها به شهرها پديده عمومي نيست و در روستاهايي 
كه دستگاه هاي دولتي به وظايف خود به درستي عمل كرده و زمينه براي 
اشتغال ايجاد كرده اند نه تنها جمعيت آن كم نشده بلكه به جمعيت آنها 
اضافه شده است، تأكيد مي كند: »دستگاه هاي زيادي در روستاهاي كشور 
فعال هستند اما انس��جام و هماهنگي ميان آنها وجود ندارد كه اين امر 
بزرگ ترين آسيب در حوزه توسعه روستايي كشور است.« در طي ۳۰ سال، 
۱۱۰۰ شهر به روستا تبديل شده است. تغييري كه هيچ اتفاق خاصي را به 
همراه نداشته، جز سردرگمي ساكنان آن مناطق. بر اساس سرشماري سال 
۶۵ حدود ۴۰۰ شهر در كشور وجود داشت اما امروز همين سرشماري ها از 
وجود حدود هزار و ۵۰۰ شهر خبر مي دهند. اما نكته حائز اهميت اين است 
كه وقتي پاي به اين شهرهاي جديد مي گذاري، همان روستاهاي گذشته 
را با صدها مشكل و گرفتاري و معضل جديد مي بيني. روستاهايي كه فقط 

جمعيت شان كمي بيشتر شده و ديگر هيچ. 
هر چند سال هاست كه در مورد وظايف سازمان ها و نهادهاي مختلف در 
رابطه با روستاها و اقداماتي كه مي تواند عالوه بر باالبردن بهره وري، ميزان 
عالقمندي به روستايي بودن و فعاليت در مشاغل موجود را هم افزايش 
دهد، حرف هاي زيادي گفته ش��ده اما وضعيت حال حاضر روستاها و 
رقابت آنها براي خروج از اين و ضعيت و چس��بيدن به شهري ها نشان 
مي دهد اگر كاري هم صورت گرفته فقط در عرصه عمراني بوده و شكل 
و شمايل روستاها را به شهري ها نزديك تر كرده و بس. اقداماتي كه اگر 
منصفانه به آنها نگاه كنيم به يك جمله در مورد اين مناطق زيبا و كارآمد 

گذشته مي رسيم و آن هم »از اين جا رانده و از آنجا مانده ها« است.

سجاد مرسلي

33 ميليون دالر فرش ماشيني از كاشان صادر شد 
در ش�ش ماهه     كاشان
نخست س�ال  
جاري 33 ميليون دالر فرش ماشيني از كاشان 

به خارج از كشور صادر شد. 
مجيد برازنده رئيس اداره صمت كاشان با اشاره 
به صادرات ۳۳ ميليون دالر فرش ماشيني از اين 
شهرستان به خارج از كشور گفت: سال گذشته 
كاشان ۲۲۷ ميليون دالر صادرات داشته است 
كه از اين ميزان ۱۲۳ ميليون دالر آن مربوط به 

صادرات فرش بوده كه نشان مي دهد بيش از ۵۰ درصد صادرات كاشان از فرش ماشيني بوده است.  
وي افزود: از اين ميزان صادرات ۳۳ ميليون دالر آن مربوط به فرش اس��ت اما بايد در نظر داشت كه 
رونق فرش در نيمه دوم سال بيشتر است و بر همين اساس پيش بيني مي شود در سال جاري نسبت 
به سال گذشته افزايش صادرات فرش را داشته باشيم.  رئيس اداره صمت كاشان با اشاره به برگزاري 
نمايشگاه ملي فرش ماشيني در كاشان و همايش توسعه صادرات پيش از برپايي نمايشگاه تصريح كرد: 
اين نمايشگاه براي نخستين بار در كاشان با مجوز مركز سازمان توسعه تجارت برپا مي شود و فرصت 
خوبي است كه ظرفيت هاي منطقه كاشان مورد ارزيابي قرار بگيرد.  وي با بيان اينكه در همايش توسعه 
صادرات از ديدگاه هاي اساتيد و تجارب صادركنندگان بهره مندي صورت مي پذيرد، ادامه داد: در زمينه 
صادرات كارهاي بسيار زيادي صورت گرفته كه جاي تقدير دارد و اميد است اين همايش و نمايشگاه 

ملي فرش بتواند زمينه ساز رونق صادرات و افزايش آن در منطقه كاشان باشد.

چهارمحال و بختياري ها 2 ميليارد تومان كتاب خريدند 
امس�ال مردم      چهارمحال وبختياري 
چهارمح�ال و 
بختياري با خريد 2 ميلي�ارد تومان كتاب از 
نمايش�گاه كتاب  استان توانس�تند ركورد 
اي�ن محص�ول فرهنگ�ي را در  خري�د 
نمايشگاه هاي استاني سراسر كشور بشكنند. 
جواد كارگران مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
چهارمحال  و بختياري با اشاره به افزايش چشمگير 
ميزان خريد مردم از نمايش��گاه كتاب امس��ال در 

مقايسه با سال گذشته، گفت: طي پنج روز فعاليت اين نمايشگاه، ۲۰۷ هزار بازديدكننده از بخش هاي مختلف 
بازديد و مبلغ ۲ ميليارد و ۴۸۰ ميليون تومان كتاب خريداري كردند.  وي با اشاره به افزايش چشمگير ميزان 
خريد مردم از نمايشگاه كتاب امسال در مقايسه با سال گذشته، گفت: امسال مردم چهارمحال و بختياري توانست 
ركورد خريد كتاب را در نمايشگاه هاي استاني كتاب در سراسر كشور بشكند و حدود ۸۰۰ ميليون تومان بيشتر از 
مبلغ سال گذشته كتاب خريدند.  اين كارشناس فرهنگي ادامه داد: سال گذشته مبلغ يك ميليارد و ۷۱۰ ميليون 
تومان از اين نمايشگاه خريد صورت گرفت، ضمن اينكه تعداد بازديدكنندگان در سال گذشته ۱۹۰ هزار نفر بود.  
كارگران با اشاره به تخصيص يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال يارانه براي چهاردهمين نمايشگاه كتاب استان، 
تأكيد كرد: به دليل استقبال فراوان مردم از نمايشگاه كتاب، سهميه بن تخفيف كتاب تخصيص داده شده به اين 
نمايشگاه يك روز پيش از اتمام زمان فعاليت نمايشگاه به اتمام رسيد و ميزان يك ميليارد ريال مازاد بر بن سهميه، 

از طرف معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به اين نمايشگاه تخصيص يافت.

توليد يك ميليون و 700 هزار تن چغندر قند 
در آذربايجان غربي    

مدي�ر زراع�ت س�ازمان جهاد      آذربايجان غربي
كش�اورزي آذربايجان غربي از 
توليد يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن چغندر قند طي سال زراعي 

جاري در استان خبر داد. 
علي عيدي مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: 
امسال چغندرقند در س��طح بيش از ۲۸ هزار و ۳۰۰ هكتار در استان 
كشت شده كه پيش بيني مي شود يك ميليون و ۷۰۰ تن چغندرقند 
از سطح مزارع برداشت شود.  وي افزود: از ۹ مهرماه امسال كه برداشت 
چغندر قند در آذربايجان غربی آغاز شده تا ۲۸ مهرماه چغندر ۶ هزار و 
۴۰۰ هكتار از مزارع برداشت شده كه ۳۵۰ هزار تن بوده كه از اين ميزان 
۳۰۰ هزار تن تحويل كارخانجات قند استان شده است.  اين كارشناس 
كشاورزي با بيان اينكه مبلغ كل خريد چغندرقند تاكنون در استان ۱۳۹ 
ميليارد تومان است ادامه داد: تاكنون ۷۴/۵ درصد شامل ۱۰۴ ميليارد 
تومان از اين مبلغ به كشاورزان پرداخت شده و مابقي نيز در حال پرداخت 
است.  مديرزراعت سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي متوسط عيار 
چغندرقند در استان طي سال جاري را ۱۷/۰۷ درصد عنوان كرد و گفت: 

امسال متوسط افت چغندرقند نيز ۲/۰۴ درصد برآورد شده است.

 صدور مجوز پذيرش بيمار خارجي 
براي 2 بيمارستان درخراسان شمالي      
پذيرش بيم�اران خارجي در دو      خراسان شمالي 
بيمارستان بنت الهدي بجنورد و 
آيت اهلل هاش�مي رفس�نجاني ش�يروان از ابتداي آبان ماه 

سال جاري امكانپذير است. 
دكتر س��يداحمد هاشمي سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزشكي 
خراسان ش��مالي گفت: از ابتداي آب��ان ماه در دو بيمارس��تان 
بنت الهدي بجنورد و آيت اهلل هاشمي رفسنجاني شيروان، خدمات 
درماني به بيماران خارجي را با تعرفه اي متفاوت ارائه مي دهند. 

وي با بيان اينكه اولويت درمان با بيماران ايراني اس��ت، افزود: در 
صدد پيگيري قرارداد با آژانس هاي گردشگري به منظور جذب 
بيمار از كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي همسايه مرزي هستيم.  
اين مسئول تصريح كرد: در بيمارستان آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
ش��يروان، خدمات جراحي چش��م، اورولوژي، جراحي عمومي 
و برخي جراحي هاي زنان نظير هيس��تركتومي انجام مي ش��ود.  
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي خاطرنشان كرد: 
خدماتي نظير جراحي هاي مربوط به زنان و نوزادان در  بيمارستان 

بنت الهدي به بيماران خارجي ارائه مي شود.

 100 هزار تن گندم مازاد گلستان 
صادر شد

مديركل غله و خدمات بازرگاني     گلستان
گلستان با بيان اينكه اين استان 
داراي جاي�گاه برتر در تأمين گندم كش�ور اس�ت، گفت: از 
ابتداي امسال تا پايان ش�هريور بيش از 1۰۰ هزار تن گندم از 
گلس�تان به ديگر اس�تان هاي كش�ور صادر ش�ده اس�ت. 
حميدرضا علي محمدي مديركل غله و خدمات بازرگاني استان 
گلستان گفت: با وجود كاهش خريد تضميني به ميزان ۴۰ درصد 
سال گذشته و ميزان مصرف داخل استان به منظور توليد و توزيع 
آرد استحصالي در ۲۶ اس��تان كشور در س��امانه آرد، از ابتداي 
سال جاري تا پايان شهريور بيش از ۱۰۰ هزار تن گندم از استان 
گلستان به ديگر استان هاي كشور ارسال شده است.  وي افزود: 
اين استان از استان هاي پيش��رو و ممتاز در امر خريد تضميني 
گندم است كه هر ساله مازاد گندم اس��تان را براي تأمين گندم 
كيفي ديگر نقاط كش��ور از طرق ريلي و جاده اي به استان هاي 
البرز، تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، 
يزد، خراسان هاي شمالي، جنوبي و رضوي، سمنان، قم، مازندران 

و گيالن ديگر ارسال شده است.

 وجود 11 پروژه اقتصاد مقاومتي 
در بخش كشاورزي گيالن 

 ایجاد 9 هزار شغل با سرمایه گذاری
 80هزار ميلياردی در بوشهر

استان گيالن 11     گيالن
پ�روژه مصوب 
اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي دارد كه 

با جديت دنبال مي شود. 
علي درجان��ي رئيس جهادكش��اورزي گيالن با 
اشاره به اينكه ۱۱ پروژه مصوب اقتصاد مقاومتي 
در بخش كشاورزي استان در حال اجراست، كه با 
جديت دنبال مي شود، گفت: در حال حاضر ۲۸ 
درصد اشتغال گيالن در بخش كشاورزي است 
كه اين ميزان ۱۰ درصد بيشتر از متوسط كشور 
است.  وي افزود: اين اس��تان با برخورداري ۰/۹ 
درصد از مساحت كش��ور حدود ۳/۵ ميليون تن 
از محصوالت كشاورزي كشور را توليد مي كند.  
به گفته وي، اين پروژه ها در بخش هاي توليدات 
گياهي، توليدات دامي، آب و خ��اك و امور فني 
و مهندس��ي، صنايع تبديلي و غذايي، شيالت و 
نوغانداري است.  رئيس جهادكشاورزي گيالن، 
با بيان اينكه توليد بذر گواهي شده برنج نخستين 

پروژه اقتصاد مقاومتي اس��تان است كه با هدف 
تضمين هويت بذر، پاي��داري ژنتيكي و خلوص 
فيزيكي بذر، س��المت بذر و افزايش توليد اجرا 
مي شود، افزود: يكي از زيرساخت هاي مهم توليد 
برنج بذر گواهي شده است، لذا سال گذشته ۶۰۰ 
تن و امس��ال ۱۷۰۰ تن بذر گواهي ش��ده توليد 
كرديم كه در ۲۳۸ هزار هكتار از اراضي شاليزاري 
استان استفاده شد.  درجاني تصريح كرد: سياست 
وزارت جهادكشاورزي كشت كنترل شده با هدف 
افزايش توليد جهت ارتقاي ضريب امنيت غذايي 
و سالمت غذا، مصرف بهينه آب، افزايش صادرات 
محصوالت و رشد تراز تجاري بخش كشاورزي و 
اشتغال پايدار است.  وي  افزود: توليد گوشت سفيد 
در استان گسترده شده است  به طوری كه با توليد 
۴۵۰ ميليون قطعه جوجه در سال رتبه سوم كشور 
را داريم لذا پروژه احداث كارخانه جوجه كشي با 
هدف خودكفايي در توليد جوجه يكروزه گوشتي 

و افزايش توليد گوشت طيور را دنبال مي كنيم.

طرح هاي اقتصاد      بوشهر
مقاومتي استان 
بوش�هر با س�رمايه گذاري بيش از ۸۰ هزار 
ميليارد ريال و ايجاد اشتغال براي ۹ هزار نفر 

اجرايي مي شوند. 
عل��ي درويش��ي رئي��س س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي بوش��هر در نشس��ت س��تاد اقتصاد 
مقاومتي اين استان گفت: بوشهر با سرمايه گذاري 
بيش از ۸۰ ه��زار ميليارد ريال��ي در طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي براي ۹ هزار نفر اش��تغال ايجاد 

كرده است.  
وي با اش��اره به ظرفيت هاي اين استان در ابعاد 
گوناگون اقتصادي افزود: ۷۰ درصد گاز كشور، 
قابل توجهي از ذخاير نفتي، وجود پايانه صادراتي 
و تولي��د انواع محص��والت اقتص��ادي از جمله 
ظرفيت هاي استان بوشهر اس��ت كه سهم اين 
استان در توليد ناخالص ملي نقش مهمي است.  
رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

بوشهر تصريح كرد: ۲۳ پروژه اقتصاد مقاومتي 
در استان بوشهر اجرا مي شود. 

 درويشي، به اجراي شبكه آبياري زه كشي سد 
رئيس��علي نيز اش��اره كرد و ادامه داد: از ديگر 
طرح ها تكمي��ل خط انتقال آب در نخلس��تان 
دشتستان است كه ۲۱ ميليارد تومان در ايستگاه 

حاج مهدي سرمايه گذاري شده است.  
وي خاطرنش��ان كرد: پروژه پ��رورش ميگو در 
شهرك ش��يالتي ش��ش پروژه با اعتبار ۲۰۹۰ 
ميليارد تومان اجرايي ش��ده كه زمينه اشتغال 
۲ هزار نف��ر فراهم مي ش��ود.  اين كارش��ناس 
برنامه ريزي همچنين از اجراي طرح آبخيزداري 
با اعتبار ۲۵ ميليارد تومان خبرداد و گفت: احداث 
گلخانه، كلينيك تخصص��ي و فوق تخصصي، 
توس��عه طرح پرورش ماهي در قف��س، اجراي 
عمليات آبخيزداري، راه اندازي واحد يوتيليتي 
پتروشيمي متانول كاوه واحداث اقامت گاه هاي 

بوم گردي از ديگر طرح هاست. 

آگهى تغييرات شركت توسعه گردشگرى پارس سپنتا مهر آرا 
1018200085 بت 295 و شناسه ملى  با مسئوليت محدود به شماره 

بت اسناد و امالك استان تهران  بت اسناد و امالك كشور اداره كل  سازمان 
( بت شركت ها و موسسات غيرتجارى پيشوا (38447 مرجع 

آگهى تغييرات شركت توسعه گردشگرى پارس سپنتا 
بت 295  مهر آرا با مسئوليت محدود به شماره 

 1018200085 و شناسه ملى 

بت اسناد و امالك استان تهران  بت اسناد و امالك كشور اداره كل  سازمان 
( بت شركت ها و موسسات غيرتجارى پيشوا (38448 مرجع 

آگهى تغييرات شركت معماران عصر ارتبا با مسئوليت 
1 و شناسه ملى 10102102822  بت 7757 محدود به شماره 

بت اسناد وامالك كشور سازمان 
( بت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (38444  اداره 

آگهى تغييرات شركت فناوران تاليان تك پارسيان با مسئوليت 
بت 280343 و شناسه ملى 10103147231  محدود به شماره 

( بت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (38445 بت اسناد و امالك كشور اداره  سازمان 

آگهى تغييرات شركت آريا صنعت رايان گستر نوين 
بت 518237 ساز با مسئوليت محدود به شماره 

و شناسه ملى 14007190830 

بت اسناد و امالك كشور  سازمان 
( بت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (38442 اداره 

آگهى تغييرات شركت توسعه گردشگرى پارس سپنتا 
بت 295  مهر آرا با مسئوليت محدود به شماره 

 1018200085 و شناسه ملى 

بت اسناد و امالك استان تهران  بت اسناد و امالك كشور اداره كل   سازمان 
( 3844 بت شركت ها و موسسات غيرتجارى پيشوا ( مرجع 

آگهى تغييرات شركت خدمات مشاوره مديريت فرهيختگان جوان شركت 
10320 411 و شناسه ملى 21340 بت 22 با مسئوليت محدود به شماره 

( بت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (38443 بت اسناد و امالك كشور اداره  سازمان 

سازمان آگهي هاي روزنامه جوان
تلفني  آگهي  مي پذيرد

سران فتنه مسئول خون 

كشته شدگان حوادث 
سال 88 هستند

 محاكمه 
 5 شيطان صفت 

مقابل 5 قاضي دادگاه 

برادر شهيد: خون ايشان ان شاءاهللا پايمال نخواهد 

ــردمدار اين قضيه بودند،  ــاني كه س شد و كس

كساني كه اين فتنه را درست كردند ممكن است 

ــوند، ولي به  كه در دادگاه امروز ما محاكمه نش

هر حال چوبش را خواهند خورد و خون چيزي 

نيست كه پايمال بشود. ما اميدواريم كه خداوند 

ــاند و محمد حسين هم  اينها را به مجازات برس

ــت خداوند به درجاتش بيفزايد.  هرجا كه هس

انقالب ما تا االن با اين خون هايي كه ريخته شده 

ــت و شايد اگر اين اتفاق  بيمه و آبياري شده اس

نمي افتاد ما سال بعد يا چند سال بعد مشكالت 

پيچيده تري داشتيم. اين باعث شد براي چندين 

سال بعد خيلي مسائل روشن شود.

 پاي صحبت هاي برادران و همسر 

شهيد «فيض»، از شهداي فتنه 88

به زودي انجام مي شود

پايداري
5

ويژه ها

  سـناريوي انتخاباتي اصالح طلبان 

براي انتخابات مجلس |صفحه2

 پيشنهادات دبيرخانه مجمع تشخيص 

براي دور زدن تحريم ها|صفحه2

   كتابي منتشـر نشـده كه ياران مرد 

خاكستري را به هم ريخت |صفحه2

   سرشـاخه هاي اوريف ليـم بهايـي 
بودند   |صفحه2

   شيرين عبادي مدافع همجنس بازها 
شد!|صفحه2

   اعترافـات يكـي از عوامـل عمليات 

تروريستي شيراز  |صفحه6

روزنامه صبح هرايرانى

با اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها؛

نيكزاد: هزينه تمام شده ساخت و ساز حداقل مي شود

رئيس جمهوري بوليوي وارد تهران شد

ــت هاي  دولت با اتخاذ تدابير و سياس

الزم، هزينه تمام شده ساخت و ساز را 

پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به حداقل ممكن 

ــاند.  به گزارش فارس، وزير مسكن و شهرسازي  خواهد رس

در جريان بازديد از پروژه مسكن مهرگان و جنوب محمديه 

ــت:  اجراي طرح  ــهر قزوين با بيان مطلب فوق اظهار داش ش

ــاختماني  هدفمند كردن يارانه ها 75 تا 80 درصد مصالح س

را به موجب سهم هزينه تمام شده تحت تأثير قرار مي دهد و 

در كنار آن 20 تا 25 درصد به واسطه دستمزدها تأثير خواهد 

ــه دولت  ــت و در اين زمين گذاش

تدابيري انديشيده تا شاهد افزايش 

ــده ساخت و  بهاي هزينه تمام ش

ــيم.  علي نيكزاد افزود:  ــاز نباش  س

ــده به  ــد از يارانه آزاد ش 50 درص

ــود و از  ــت مي ش ــردم پرداخ م

ــي 30 درصد به  ــد مابق 50 درص

دستگاه ها اختصاص مي يابد كه ما از اين بخش براي حمايت از 

صنايع توليدكننده مصالح ساختماني استفاده خواهيم كرد. 

«اوو مورالس» رئيس جمهوري بوليوي 

با هدف گسترش روابط ميان تهران-

الپاز يك شنبه شب براي سفري 3 روزه وارد تهران شد. 

 به گزارش ايرنا، مراسم استقبال از مورالس از سوي علي اكبر 

ــورمان در فرودگاه  ــادن كش ــان وزير صنايع و مع محرابي

ــت كه  مهرآباد تهران صورت گرفت.  گزارش ها حاكي اس

تهران – الپاز در جريان اين سفر چندين سند همكاري در 

زمينه هاي معدن، كشاورزي، ماشين آالت صنعتي، سيمان 

و مواد غذايي به امضا مي رسانند.  

ــر گزارش  ــن طي روزهاي اخي ــانه هاي امريكاي التي رس

ــفر به  ــوري بوليوي در س ــس جمه ــه رئي ــد ك داده بودن

جمهوري اسالمي ايران قصد دارد عالوه بر تشويق حضور 

ــكاي جنوبي،  ــور امري ــرمايه گذاران ايراني در اين كش س

چندين سند همكاري از جمله در زمينه انتقال فناوري با 

تهران امضا كند. 

ــوان اولين رئيس جمهوري ايران،  دكتر احمدي نژاد به عن

سال 2007 به بوليوي سفر كرد و در جريان آن، دو كشور 

براي توسعه روابط و اجراي طرح هايي به ارزش يك ميليارد 

ــاله  ــاز طي يك دوره پنج س ــون دالر در الپ  و يكصد ميلي
توافق كردند. 

سوخت نيروگاه بوشهر 

امروز در قلب رآكتور 
قرار مي گيرد

سوخت نيروگاه بوشهر امروز در قلب رآكتور 
قرار مي گيرد.

ــن بروجردي  ــارس، عالءالدي ــزارش ف به گ

ــت  ــيون امنيت ملي و سياس رئيس كميس

ــوراي اسالمي در نشست  خارجي مجلس ش

ــيون امنيت ملي مجلس با  مشترك كميس

ــورهاي آفريقايي اظهار داشت:  سفراي كش

سوخت نيروگاه بوشهر فردا (امروز) در قلب 

ــزود: با وجود  ــرد. وي اف رآكتور قرار مي گي

ــورهاي اروپايي  تمام سياست هايي كه كش

ــالمي ايران  ــم جمهوري اس در جهت تحري

اعمال كردند باز هم ما توانستيم سياست هاي 

توسعه اي خود را ادامه دهيم و به عنوان يك 

كشور مستقل در فناوري هاي نوين و پيچيده 

گام هاي بلند و مؤثري را برداريم.

رئيس جمهور در همايش ملي جنگ نرم:

مصرف توليدات غرب در 

دانشگاه هاي ايران تلخ است

نخستين همايش ملي جنگ نرم روز گذشته 

ــگاه تهران  ــور رئيس جمهور در دانش با حض
گشايش يافت. 

ــاد نمايندگي  در اين همايش كه به همت نه

ــگاه ها و نهاد  ــري در دانش ــم رهب مقام معظ

ــت جمهوري برگزار شد، رئيس جمهور  رياس

ــخناني مرز اصلي و نقطه اصلي تالقي  طي س

و تقابل امروز دنيا را مرز انديشه ها دانست. به 

ــر احمدي نژاد اضافه كرد:  گزارش فارس، دكت

ــتر تئوري هاي ليبرالي  اگر تصور كنيم در بس

ــه مادي مي توانيم برنامه غيرمادي و  و انديش

ــته  ــلطه گران داش عملياتي غيرمادي عليه س

ــتباه بزرگ و يك كار نشدني  ــيم، يك اش باش

انجام داده ايم چرا كه اقتصاد و جامعه جهاني 

كه امروز بر دنيا حاكم است مبتني بر آن مباني 

ــه مقابل مباني  ــت و ما بايد در نقط نظري اس

ــم. احمدي نژاد به مصرف  خود را معرفي كني

توليدات غرب در دانشگاه ها و مراكز علمي ايران 

توسط مديران و برنامه ريزان اشاره كرد و با تلخ 

ــتن اين موضوع تصريح كرد: هنوز غرب  دانس

ــت و ما حتي در كشور  مركز توليد انديشه اس

ــا را مصرف  ــياري از توليدات آنه خود نيز بس

مي كنيم. رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم ارائه 

تعريف روشني از انسان، جامعه و غايت جامعه 

ــلطه گران نقطه كمال  به دنيا اظهار داشت: س

ــان را حداكثر لذت بردن و آزادي در برابر  انس

تمايالت نفساني مي دانند اما تعريف ما از انسان 

بايد توسط مراكز علمي، دانشگاه ها و حوزه ها به 

صورت روشن و همه فهم عرضه شود. 

  لزوم فراهم كردن الزامـات مقابله با 
جنگ نرم

دستيار ارشد فرمانده كل قوا نيز طي سخناني 

ــور  ــئوالن كش در اين همايش گفت: اگر مس

جنگ نرم را واقعيت، حقيقت و تهديد جدي 

ــخيص  ــور تش عليه منافع و مصالح ملي كش

مي دهند، بايد الزامات تهيه راهبردهاي مقابله 

با آن را فراهم كنند.  به گزارش واحد مركزي 

خبر، سرلشكر سيديحيي رحيم صفوي افزود: 

با بهره گيري از سازوكارهاي مختلف مي توانيم 

از جنگ نرم پيشگيري كنيم و با مداخله مؤثر 

ــش دهيم يا از ميان ببريم  دامنه اثر آن را كاه

ــت تبديل كنيم.  و حتي اين جنگ را به فرص

دستيار ارشد فرمانده كل قوا افزود: براي اين 

كار بايد ساختار و سازمان الزم به عنوان ستاد 

هماهنگي و پشتيباني در مركزيت كشور براي 

ــاد و دكترين و راهبرد  مقابله با جنگ نرم ايج

الزم در سطح ملي تدوين شود. 

عالءالدين بروجردي:
چهره

سياسي

حادثه
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نتيجـه آزمـون اسـتخدامي سـازمان 

راهـداري و حمل و نقل جـاده اي براي 

جـذب 146 نفـر كارشـناس ارشـد 
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رهبر انقالب در ديدار اساتيد، فضال و طالب نخبه حوزه علميه قم:

 حتي يك گام 
نبايد در خط دشمن برداشت

ــالمى  ــه اى، رهبر معظم انقالب اس حضرت آيت اهللا خامن

يك شنبه شب در ديدار و گفت وگو با اساتيد، فضال و طالب 

ــم» را هويت حقيقى حوزه هاى  نخبه حوزه علميه قم، «عل

علميه خواندند و با اشاره به لوازم پايبندى عملى به اين بافت 

ــتقبال حوزه ها از  علمى، نكات مهمى را در باب ضرورت اس

سؤال و شبهه، آزادانديشى و دورى از تحجر، اعتماد به نفس 

علمى، تكيه بر روش هاى منطقى و عقالنى در برخورد با آراى 

ــته هاى مختلف، نظام اخالق و  مخالف، نياز حوزه ها به رش

تربيت حوزه و ضرورت دشمن شناسى بيان كردند. 

ــول انجاميد،  ــاعت به ط ــدار كه بيش از چهار س در اين دي

رهبر انقالب اسالمى «علم» را پايه اصلى حوزه هاى علميه 

برشمردند و خاطرنشان كردند: اساس حوزه علميه، بر علم 

ــت و بنابراين حوزه بايد به لوازم «علم محورى»  استوار اس
پايبند باشد. 

ــؤال و  ــتقبال از طرح س ــه اى اس ــت اهللا خامن حضرت آي

ــبهه را از جمله لوازم پايبندى حوزه ها به هويت علمى  ش

دانستند و افزودند: علم، پرسش زا و پرسش آفرين است و 

«مجموعه هاى علم محور» از جمله حوزه، بايد با روى باز 

با سؤال و شبهه و ابهام روبه رو شوند. رهبر انقالب اسالمى 

ــيار جدى رايج در طول  با اشاره به معارضات علمى و بس

ــنت ارزشمند  ــان كردند: اين س تاريخ حوزه ها، خاطرنش

بايد در رشته هاى مختلف حوزه تقويت شود.  ايشان قطع 

سؤال را منجر به قطع علم و دانش دانستند و افزودند: طرح 

«سؤال» و بيان «مسئله و شيوه جديد»، هيچ ايرادى ندارد 

و حتى اگر آنچه مطرح مى شود غلط باشد بايد با شيوه هاى 

علمى با آن برخورد كرد. رهبر انقالب اسالمى، آزادفكرى و 

آزادانديشى را از ديگر سنت هاى رايج در حوزه ها دانستند 

و با تأكيد بر تعميق اين سنت حسنه افزودند: آزادانديشى 

ــت و تحجر در ميدان علم، اصوالً  خاصيت علمى بودن اس

                                       صفحه 6
                                       

معنا ندارد.          

عكس : مجتبى حيدرى | جوان

هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها افتتاح شد

جشن هفدهم رسانه هاغرفه «جوان» در نمايشگاه مطبوعات منتظر حضور شماست

ــور كه ديروز در مراسمي افتتاح شد، از امروز  بزرگترين جشن رسانه اي كش

ــي خبرنگاران  ــترد و ميزبانان يعن ــي براي عموم مردم مي گس فرش ميزبان

مطبوعات و خبرگزاري ها به مدت يك هفته مشتاقانه ديدار مخاطبان خود را انتظار 

ــال،  عرصه ديدار پرازدحام جوانان و  ــگاه پارس ــند. غرفه «جوان» در نمايش مي كش

نخبگان كشور با خبرنگاران و دست اندركاران روزنامه بود و تالش روزنامه براي تبيين 

ــردم و بحث ها و چالش هاي  ــور م واقعيت هاي فتنه، غرفه «جوان» را به حضور پرش

نخبگان و مخاطبان رسانه ها مزين كرده بود. 

ــنواره  ــوان» در غرفه هفدهمين جش ــال نيز دريچه ديگري از خانه بزرگ «ج امس

مطبوعات و خبرگزاري ها گشوده شده است تا ديدار و ارتباط روزنامه با مخاطبانش از  

كاغذ روزنامه به ارتباط چهره به چهره ارتقا يابد.

ــور جهان با 75 مهمان در نمايشگاه  سال گذشته 44 نشريه و خبرگزاري از 28 كش

ــال اين روند به 175 نشريه و خبرگزاري از 55  دوره شانزدهم حضور داشتند و امس

كشور جهان افزايش يافته است. از ميان شركت كنندگان جشن هفدهم حدود 250 

مهمان رسانه اي در نمايشگاه حاضر خواهند شد كه ديروز در زمان افتتاح نمايشگاه 

200 نفر از آنان به نمايشگاه آمده بودند.

نمايشگاه هفدهم قرار بود با حضور رئيس جمهور افتتاح شود كه وزير فرهنگ و ارشاد 

ــدن غرفه هاي  ــغله كاري و كامل نش ــالمي علت نيامدن دكتر احمدي نژاد را مش اس

نمايشگاه عنوان كرد. 

سيد محمد حسيني همچنين در سخناني گفت: اصحاب رسانه فرهنگ شفاهي را به 

نوشتاري ماندگار و تأثيرگذار كه خدمت بزرگي نزد خداوند محسوب مي شود، تبديل 

مي كنند كه خداوند در اين باره به قلم سوگند خورده است «نون والقلم و مايسطرون» 

و اين، دليل بر اهميت داشتن اين نوع بينش است.

حامد كرزاي:  از روزي كه دولت موقت پايه ريزي 

شد برخي كشورها به افغانستان كمك مي كنند 

ــارات صورت  ــوي ام و اولين كمك نقدي از س

ــم ميليارد دالر بود.  گرفت كه مبلغ آن يك و ني

امريكا هم مثل ايران به افغانستان و برخي دفاتر 

ــاز جزئيات آن  ــه درصورت ني كمك مي كند ك

در اختيار شما قرار داده مي شود. همه كشورها 

ــان را به صورت نقدي به افغانستان  كمك هايش
ارائه مي دهند

19كرزاي به اتهام دموكرات ها پاسخ داد

 حق و ناحق بودن 

حق فني داروخانه ها
3دارو سازان به لغو حق فني اعتراض كردند

رؤياي فتح كنگره با جنجال بر سر 

يوروهاي ايراني

خواندنى ها

20

آقاي داود رضا!

 به اسالم خوش آمديد

جرقه پذيرفتن اسالم و مذهب شيعه زماني در 

ذهنم زده شد كه به همراه اعضاي فدراسيون 

بيليارد ايران به شهر مشهد رفته بوديم. حس 

خاص و عجيبي مرا تشويق كرد كه از بارگاه 

ــم. وقتي وارد محوطه  امام رضا (ع) ديدن كن

ــدم و مردم را ديدم كه با چه آرامش  حرم ش

ــا مي خواندند،  ــد، دع ــي راه مي رفتن و ايمان

ــغول دعا  گريه مي كردند، در برابر ضريح مش

مي شدند، حالم منقلب شد. احساس كردم يك 

قدرت غيرزميني حالم را دگرگون كرده. در 

كنار اين موضوع، عالقه من به فرهنگ و آداب 

مردم ايران هم در تشويق من به پذيرش دين 

اسالم و مذهب شيعه تأثير زيادي داشته است

ــل  ــد ماه عس   در حالى كه به نظر مى رس

ــروزى قريب الوقوع  ــا پي ــا ب ــدودف و اوبام م

ــكا رو به  ــره امري ــان در كنگ جمهورى خواه

ــوى ديگر مذاكرات ايران با  اتمام است و از س

1+5 نيز در دست برنامه ريزى است،  خبرها 

از تصميم رئيس جمهور روسيه براى سفر به 

ايران و حضور در مراسم افتتاح نيروگاه بوشهر 

حكايت مى كند 

ــزب دموكرات در  ــت ح    با احتمال شكس

انتخابات ميان دوره اي كنگره و حتى انتخابات 

ــت جمهورى 2012 دورنماى تجديد  رياس

ــيه و امريكا تيره شده است، بويژه  روابط روس

آنكه روس ها گمان مى كنند كنگره اى كه در 

ــت جمهورى خواهان باشد، موانع زيادى  دس

ــتارت 2 ايجاد  ــب معاهده اس در برابر تصوي
خواهد شد

گفت وگوي «جوان» 

با سرمربي تيم ملي بيليارد ايران

عكس : جوان

جامعه
3

ويژه ها

خواندنى ها

  كمپيـن خلـع لبـاس كروبـى  در 

نمايشگاه مطبوعات |صفحه2

 ديدارهاى عوامل سـيا بـا دو گروهك 
تروريستى |صفحه2

   دعوت از موسوى براى حضور در جمع 

سبزهاى بى حجاب!  |صفحه2

   انتقـاد از كم تحركـى فتنه گران در 

نمايشگاه مطبوعات!    |صفحه2

  افشـاگرى ربـع پهلـوى درخصوص 

حمايت هايش از فتنه |صفحه2

   روايت حسيني از «اشتباه لپي» رئيس 

كل بانك مركزي   |صفحه4
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اداي دين نكردند
5گفت وگوي «جوان» با رحيم مخدومي خواندن كنتور گاز

 از فاصله 300 متري!
104هزار كنتور گاز تهراني ها هوشمند شد

«سميت مزمن»  ارمغان محصوالت 

آرايشي تقلبي 
9محصوالت تقلبي بسيار شبيه اصلي هاست  مطبوعات هنوز  

امپراتور  رسانه ها هستند
7رفت تا سالي ديگر و نمايشگاهي ديگر

روزنامه صبح هرايرانى

رئيس قوه قضائيه: 

استقبال باشكوه از رهبر انقالب در قم ادعاهاي دشمن را باطل كرد

ستاد ملي زن و خانواده تشكيل مي شود

كاهش 2 ميليارد دالري بدهي  خارجي ايران 

پدر شهيد فهميده: 

همه نوجوانان ايران اسالمي حسين فهميده هستند

سردار جوكار خبر داد

راه اندازي شبكه تبليغي معارف در مدارس  براي مقابله با جنگ نرم

هيأت منصفه مطبوعات رأي داد

تبرئه«رجانيوز»

 از شكايت مهدي هاشمي

هيئـت منصفـه دادگاه مطبوعـات مدير 

سـايت رجانيوز را درباره شكايت مهدي 

هاشمي مجرم ندانست.

ــيدگي به  ــه رس ــنا، جلس ــزارش ايس ــه گ ب

ــه مديران  ــت هاي مطروحه علي كيفرخواس

ــعه صنعت  ــريه فناوري و توس ــئول نش مس

بسته بندي و سايت رجانيوز در شعبه 76 دادگاه 

كيفري استان به رياست قاضي مديرخراساني 

ــت منصفه مطبوعات  و با حضور اعضاي هيئ

برگزار شد. با توجه به حضور شاكي در جلسه  

ــت وي درخصوص اتهام  دادگاه و اعالم رضاي

مديرمسئول نشريه فناوري و توسعه صنعت 

بسته بندي اين پرونده مختومه شد و در مورد 

ــايت رجانيوز نيز هيأت منصفه  اتهام مدير س

ــتان تهران با اكثريت قريب به  مطبوعات اس

اتفاق متهم را مجرم ندانست.  

قرارگاه خاتم االنبيا (ص)

 بر  ترين پيمانكار صنعت آب كشور

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا (ص) موفق به 

كسب لوح تقدير و تنديس بر  ترين پيمانكار 

در ششمين نمايشگاه بين المللي صنعت 

آب و تأسيسات آب و فاضالب ايران شد. 

ــپاه، در ششمين  به گزارش روابط عمومي س

نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تأسيسات 

ــل دائمي  ــه در مح ــران ك ــالب اي آب و فاض

نمايشگاه هاي تهران برگزار شد، لوح تقدير و 

تنديس بر  ترين پيمانكار از سوي مجيد نامجو 

وزير نيرو به قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا(ص) 

ــا حضور در  ــد.  همچنين وزير نيرو ب اهدا ش

غرفه اين قرارگاه  پيشرفت كارهاي اجرايي و 

پروژه هاي عمراني قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 

(ص) را مورد بازديد قرار داد. ششمين نمايشگاه 

بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب 

ايران از پنجم تا هشتم آبان ماه در محل دائمي 

نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد و قرارگاه 

ــازندگي خاتم االنبيا(ص) با حضور در اين  س

نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي خود را 

در زمينه هاي عمراني در معرض بازديد دست 

اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار داد.

اعطاي نشان ملي

 به مروجان انديشه هاي

 حضرت امام(ره) و رهبري

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تصويب 

كردنـد دولت به افـرادي كه اقـدام مؤثر 

براي ترويج انديشـه امام خمينـي(ره) و 

رهبر معظم انقـالب انجام دهند، نشـان 

ملي حضرت امام(ره) و رهبري اعطا كند. 

به گزارش ايرنا، در جلسه علني عصر يك شنبه 

مجلس، نمايندگان ماده 6 اليحه برنامه پنجم 

توسعه را بررسي و تصويب كردند. 

ــس تصويب كردند دولت به  نمايندگان مجل

ــه  ــتن انديش منظور زنده و نمايان نگاه داش

ــي حضرت  ــيره عمل ــي و س ديني و سياس

ــم انقالب و  ــر معظ ــي(ره) و رهب امام خمين

برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار 

ــعه اسالميـ   اساسي در تدوين الگوي توس

ايراني و سياستگذاري ها و برنامه ها و تسري 

آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش ها 

و مطالعات بنيادي و كاربردي با موضوعاتي 

ــي(ره) و مقام  ــرت امام خمين مرتبط با حض

معظم رهبري، انقالب اسالمي و دفاع مقدس 

حمايت مالي كند. 

اين ماده با 163 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 

6 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر 

در جلسه به تصويب رسيد. 

سفر مقام معظم رهبرى به قم    سياسي

و استقبال باشكوه از ايشان، 

ادعاهاى كذب و تفرقه انگيز رسـانه هاى غربى و اذناب 

داخلى آنان را باطل كرد.  

به گزارش واحد مركزى خبر، آيت اهللا صادق آملى الريجانى 

رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئوالن عالى قضايى با اشاره 

ــى و همراهى برخى در  ــانه هاى غرب به ادعاهاى كذب رس

ــر فاصله افتادن ميان روحانيت  داخل با اين ادعاها مبنى ب

ــى از مهم ترين  ــت گفت: يك ــيعه و حوزه با والي معظم ش

ــفر ماندگار و تاريخى، ابطال ادعاهاى  آثار و بركات اين س

نادرست و كذب رسانه هاى غربى و اذناب آنان درباره فاصله 

افتادن ميان روحانيت شيعه و مقام واليت فقيه بود كه اين 

ادعاهاى كذب در طول يك سال گذشته بارها و بارها تكرار 

ــاره به تكرار پاره اى  شد.  رئيس قوه قضائيه در ادامه با اش

ــب ايرانى با  ــالم ايرانى و مكت اظهارنظرها در خصوص اس

ــخنانى در محافل مختلف، ترويج  انتقاد از طرح چنين س

ــالً انحرافى و  ــالم ايرانى را كام بحث مكتب ايرانى و يا اس

ــازگار با اعتقادات عميق اسالمى دانست و افزود: طرح  ناس

چنين مسئله اى در واقع مغالطه اى است كه بايد از تكرار آن 

پرهيز شود. الريجانى خواستار دقت نظر در طرح سخنان 

ــه صاحب نظران و  ــوى هم ــالمى از س مربوط به عقايد اس

ــالم ايرانى تعبير نادرستى است  مسئوالن شد و افزود: اس

كه مخالف با تعبيرصريح قرآن و آيات و روايات و اعتقادات 

اسالمى  است چرا كه اسالم دينى جهانى است كه اختصاص 

ــالم، ايرانى و  به زمان و مكان خاصى ندارد. وى افزود: اس

ــم مى فرمايد: هذا بيان للناس.  غيرايرانى ندارد. قرآن كري

مخاطب قرآن همه انسان ها هستند و قرآن بيان براى همه 

ــالم واقعيتى متعالى است كه متعلق به  انسان هاست.  اس

كشورى خاص نيست و لذا توصيف اسالم به ايرانى خطاى 

فاحش و مغلطه آميزى است. الريجانى گفت: نبايد با چنين 

ــانى داد كه ايرانيان را مقابل  ــخنانى بهانه به دست كس س

اسالم معرفى مى كردند. 

آيين نامه تشـكيل سـتاد ملي    جامعه

خانواده تهيه شده و براي تصويب 

در دستور كار شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار دارد. 

فريبا حاج علي، معاون اجتماعي مركز امور زنان و خانواده 

ــت جمهوري با اعالم اين خبر به «مهر» گفت: ستاد  رياس

ملي خانواده بزرگ  ترين مرجع تصميم گير در حوزه زنان و 

خانواده است و در ساختار جديد عنوان آن تغيير پيدا كرده 

ــوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل  چراكه پيش از اين ش

كميته ملي خانواده را تصويب كرده بود ولي عنوان زنان نيز 

در طرح مركز به آن افزوده شد و ساختار اين تشكيالت نيز 

از كميته ملي به ستاد تغيير پيدا كرد. 

وي درمورد تركيب اعضاي اين ستاد گفت: رئيس اين ستاد 

ــس جمهور و وزراي  ــت و معاون اول رئي رئيس جمهور اس

ــاد، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان، رفاه،  ارش

كشور، دادگستري و آموزش، شوراي فرهنگيـ  اجتماعي 

زنان و مركز امور زنان و خانواده و چهار نفر از صاحب نظران 

اين حوزه در آن عضويت دارند. 

ــا بيان اينكه  ــور زنان و خانواده ب معاون اجتماعي مركز ام

ستادهاي ملي كه بر اساس اصل 138 قانون اساسي شكل 

ــتند ادامه  ــگاه واال و مؤثري برخوردار هس گرفته اند از جاي

داد: تعيين شاخص هاي معرفي زن و خانواده تراز، راهبرد 

دستگاه هاي اجرايي به منظور تحقق سياست ها و قوانين، 

ــي قوانين مصوب  ــب آيين نامه هاي اجراي ــن و تصوي تدوي

مجلس و پيشنهاد لوايح مربوط به زنان و خانواده و تقديم به 

دولت و مجلس از جمله وظايف اين ستاد ملي است. 

ــي  ــل 138 قانون اساس ــاس اص ــرد: بر اس وي تصريح ك

مصوبه هاي اين ستاد الزم االجراست و دستگاه ها و سازمان ها 

موظف هستند مصوبه هاي اين ستاد را اجرايي كنند.  

صنـدوق بين المللـي پـول،     اقتصادي

امارات را بدهكارترين كشور 

منطقـه خاورميانه معرفي و اعالم كـرد، بدهي خارجي 

ايران با كاهش 2 ميليارد دالري از سال گذشته به 18/9 

ميليارد دالر رسيده است. 

ــي پول در جديدترين  به گزارش فارس، صندوق بين الملل

ــم انداز اقتصاد منطقه اي به  ــوم به چش گزارش خود موس

بررسي ميزان بدهي هاي خارجي 20 كشور خاورميانه در 

سال 2010 پرداخته است. 

ــورهاي اين منطقه در سال 2010  بدهي هاي خارجي كش

ــت كه اين رقم  ــده اس بالغ بر 679 ميليارد دالر برآورد ش

نسبت به سال قبل 32 ميليارد دالر كاهش داشته است. در 

سال 2009 كل بدهي هاي خارجي اين كشورها 711ميليارد 

دالر اعالم شده بود.  بر اساس اين گزارش بدهي هاي خارجي 

ايران نيز طي يك سال گذشته با كاهش 2 ميليارد دالري 

مواجه شده و از 20/9 ميليارد دالر در سال 2009 به 18/9 

ميليارد دالر در سال 2010 كاهش پيدا كرده است. از سال 

ــي  2006 تاكنون بدهي هاي خارجي ايران روندي كاهش

ــال 2006 بالغ بر 23 ميليارد دالر  داشته است. ايران در س

ــت.  ايران در ميان كشورهايي  ــته اس بدهي خارجي داش

ــت كه بدهي خارجي قابل توجهي را در اين  قرار گرفته اس

منطقه ندارند. ميزان بدهي هاي خارجي ايران تنها معادل 

ــاي خارجي منطقه خاورميانه طي  2/8 درصد كل بدهي ه

سال 2010 بوده است.  اين گزارش رتبه ايران از نظر ميزان 

بدهي هاي خارجي خود در منطقه را 12 اعالم كرده است. 

امارات بدهكارترين كشور منطقه در سال 2010 شناخته 

شده است. اين كشور با بدهي خارجي 127 ميليارد دالري 

طي اين سال مواجه شده است. 

پدر شهيد حسـين فهميده     پايداري 

گفت: هرگز جاي خالي فرزندم 

را احسـاس نكردم چراكه تمام نوجوانان ايران اسالمي 

براي من حسين فهميده هستند. 

ــور  ــيه اجتماع پرش ــروز در حاش ــي فهميده دي محمدتق

دانش آموزان بسيجي هرمزگان كه به مناسبت هفته بسيج 

ــت زهراي بندرعباس محقق شد، در  دانش آموزي در بهش

ــهر، از شهيد فهميده به عنوان  گفت وگو با فارس در اين ش

الگوي نوجوانان و جوانان امروز ياد كرد و اظهار داشت: تمام 

ــالمي شهيد فهميده هستند و  جوانان و نوجوانان ايران اس

ــهيد  ــرايط ايجاب كند همانند اين ش اطمينان دارم اگر ش

ــهيد فهميده در  ــرد.  وي تصريح كرد: ش عمل خواهند ك

كنار 36 هزار دانش آموز شهيد، براي اين كشور نماد عزت 

و افتخار هستند و امروزه نوجوانان و جوانان دانش آموز بايد 

ــند.  پدر شهيد حسين فهميده  ادامه دهنده راه شهدا باش

ادامه داد: ماموريت عظيمي كه امروزه بر عهده دانش آموزان 

ــت كه با تالش و كوشش در ميدان  عزيز قرار گرفته اين اس

علم، براي كشور خود افتخار بيافرينند و بدانند روح شهدا 

از موفقيت آنان در عرصه هاي علمي شاد و خرسند خواهد 

بود.  فهميده، همچنين با بيان اينكه انقالب اسالمي ايران 

خونبهاي هزاران هزار شهيد به خون خفته است، خاطرنشان 

كرد: اين نظام و انقالب آسان به دست نيامده و در صيانت و 

حفاظت از آن همه بايد پشت سر رهبر معظم انقالب باشيم.  

وي يادآور شد: دشمن پس از آزمودن صحنه هاي مختلف 

مقابله با انقالب اسالمي، از جمله جنگ تحميلي هشت ساله 

و هزاران توطئه ديگر، هنوز از ادامه نيت خود منصرف نشده 

و هجمه هاي گوناگوني را در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، 

فرهنگي، اقتصادي و...  در دستور كار دارد. 

شـبكه فرهنگـيـ  تبليغي معـارف با هـدف مقابله با 

جنگ نـرم در مـدارس از مدت ها پيش طراحي شـده 

اسـت كه بـه زودي در راسـتاي تحقـق رهنمودهاي 

پيامبرگونه رهبر معظم انقالب در قم، راه اندازي مي شود. 

سردار محمد صالح جوكار رئيس سازمان بسيج دانش آموزي 

ــا) در هفدهمين  ــا فارس (توان و فرهنگيان در گفت وگو ب

نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها اظهار داشت: 

بخش هاي ديگري از كتاب «فهميده هاي آسماني» به منظور 

آشنايي نسل جوان و دانش آموزان با شهداي دانش آموز در 

دست تأليف است. 

ــهيد عزيز اللهي» نيز در  ــاب معرفي «ش وي ادامه داد: كت

ــت كه در يادواره  همين راستا در دست نگارش و چاپ اس

شهداي دانش آموز اصفهان رونمايي خواهد شد و در اختيار 

ــت:  ــردار جوكار بيان داش دانش آموزان قرار مي گيرد.  س

ــتاي توليد آثار  ــن در راس ــيج دانش آموزي عالوه بر اي بس

ــهداي دانش آموز اقدام خواهد كرد و در  فاخر با موضوع ش

ــير كمك عالقه مندان به مشاركت در اين عرصه را  اين مس

نيز مي طلبد.  رئيس سازمان بسيج دانش آموزي كشور در 

ــه گفت: جريان فتنه  خصوص وضعيت كنوني جريان فتن

ــراف آن هياهو مي كنند، به  امروز همچون مرده اي كه اط

دنبال جلب توجه است و مي خواهد با دست و پا زدن، خود 

ــت توفنده انقالب و  ــگاه دارد.  وي ادامه داد: حرك را زنده ن

ــري و حركت بصيرگونه  مديريت مدبرانه مقام معظم رهب

ملت، جريان فتنه و نفاق را به دور افكند.  سردار جوكار افزود: 

انقالب اسالمي منطقي دارد كه در هر زماني، جريان انحرافي 

پيدا شد، اگر اين جريان بخواهد در مقابل انقالب اسالمي 

بايستد، محكوم به شكست است و لذا عاقبت جريان فتنه 

نيز امروز همين گونه است. 

ــياه نمايي عليه بسيج  ــت: توطئه افكني و س وي اظهار داش

ــمن بر ضد نظام  ــي از جنگ رواني دش دانش آموزي بخش

جمهوري اسالمي است، چراكه دشمن مي داند ديگر كاري 

ــت، البته تا زماني كه آن بصيرت را حفظ  از او ساخته نيس

كنيم و بتوانيم آن روشنگري را براي جامعه دانش آموزي و 

فرهنگيان داشته باشيم. 

اگر دفاع از يك قانون آن هم زماني كه هنوز مجلس سناي  10

فرانسه آن را به تصويب نرسانده بود، آن قدر اهميت داشت 

ــوند، چرا در حوادث پس از  ــركوب ش كه هزاران فرانسوي س

ــوي از قانون ستيزان و  انتخابات در ايران همين مقامات فرانس

اغتشاشگراني حمايت كردند كه نه قانون بازنشستگي بلكه اصول 

قانون اساسي، پايه هاي نظام و امنيت كشور را نشانه رفته بودند

شيفتگان شواليه هاي 
شكست خورده

مدودف 
براى افتتاح نيروگاه

 بوشهر به ايران مى آيد

جهان 19

جامعه

سياسي

داود اوغلو :  تركيه ديگر 

خط مقدم ناتو نيست
با اشاره به طرح ضدايراني استقرار سپر دفاع موشكي امريكا در خاك تركيه

صفحه  19

صفحه  20

   پرونده

سياسي

نگاهي به تحليل غرب زده ها 

در قياس كنايه آميز حوادث فرانسه با فتنه 88

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران

دوشنبه 10 آبان  1389

24 ذيقعده 1431
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آگهي مناقصه عمومي

رجوع به صفحه 9
نوبت دوم

12
23

ف 3
م/ال

موضوع مناقصه: تهيه، حمل و نصب تجهيزات و 

اجراي كامل واريانت خطوط دو مداره 230 و 132 

كيلوولت تبريز- مياندوآب و بناب- مراغه در 

محدوده فرودگاه سهند مراغه

وزارت نيرو

شركت برق منطقه اي آذربايجان

قابل توجه خوانندگان محترم

به اطالع مي رسـاند به مناسـبت هفته 

بسـيج دانـش آموزي 

ويژه نامه « فهميده هاي آسماني» 

 بـه صـورت تمـام  رنگـي  و در

 12 صفحه فردا همراه با روزنامه 

جوان در سـطح كشور توزيع 
خواهد شد.

روابط عمومي

 سازمان بسيج دانش آموزي و فرهنگيان

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد

0 2 1 8 8 9 1 4 4 1 8 ـ   0 2 1 8 8 9 1 4 4 2 1

حاتمي كيا  هر امكاناتي بخواهد

 در اختيارش مي گذاريم

مسئول نمايندگي ولي فقيه 

در لشكر 27 حضرت رسول(ص):

انتظامي 

نماينده مديران مسئول 

در هيئت نظارت 
بر مطبوعات شد

سيزدهمين دوره انتخابات نماينده مديران 

مسـئول در هيئت نظارت بـر مطبوعات 

ديروز با حضور حدود400 نفـر از مديران 

مسئول مطبوعات سراسر كشور در تاالر 

وحدت تهران برگزار شد. 

ــزد اين انتخابات  به گزارش مهر، 11 نفر نام

بودند كه پيش از رأى گيرى، سه نفر از اين اعضا 

شامل بيژن نوباوه وطن مديرمسئول روزنامه 

ــئول  عصر ايرانيان، عليرضا معزى مدير مس

روزنامه خبر و محمد آخوندى مديرمسئول 

ــى خود را  ــروز انصراف كتب روزنامه وطن ام
اعالم كردند. 

همچنين محمدرضا جويباريان مدير مسئول 

ــريه هنر و رايانه و على صالح آبادى مدير  نش

ــتاره صبح نيز در خالل  ــريه س ــئول نش مس

معرفى برنامه هايشان انصراف خود را به نفع 

كانديداهاى مورد نظر خود اعالم كردند.  در اين 

مراسم نامزدهاى اين انتخابات در مدت زمان 

تعيين شده توسط هيئت اجرايى (3 دقيقه) به 

معرفى خود و برنامه هايشان پرداختند.  پس 

از مشخص شدن نامزدهاى نهايى، انتخابات 

ــى مانده اميد حاللى زاده،  از ميان 6 نامزد باق

ــالمى،  ــى، محمد كاظم س ــين انتظام حس

ــيد اصغر مالسعيدى و  حسين سبحانى، س

ــوى برگزار شد.  سپس  سيد نظام الدين موس

هيئت اجرايى متشكل از نمايندگانى از دولت 

(محمدعلى رامين)، مجلس (على مطهرى) و 

ديگر اعضاى هيئت نظارت به انجام رسيد و در 

نهايت حسين انتظامى با 280 رأي از مجموع 

484 رأي به عنوان نماينده مديران مسئول 
انتخاب شد. 

سيد نظام الدين موسوى مديرمسئول روزنامه 

ــا 162 رأي در جايگاه دوم قرار  «جوان» نيز ب

ــات تعيين  ــاى انتخاب ــت. آراى نامزده گرف

ــئول در هيئت نظارت  ــده مديران مس نماين

ــرح زير است:      بر مطبوعات از 484 رأي به ش

حسين انتظامى  280 رأي،  سيد نظام الدين 

موسوى: 162 رأي،  اميد حاللى زاده:  20 رأي،  

سيداصغر مالسعيدى: 15 رأي، محمدكاظم 

سالمى: يك رأي،  حسين سبحانى: بدون رأي، 

آراى باطله: 6 رأي.

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران

چهار شنبه 24 شهريور  1389

6 شوال 1431
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

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

ـــرمـربـي  س  

ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ــه در راه آه ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ــهرداري تبريز  در  ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 
اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ــرايط را تقويت كني و  ــي ش از لحاظ روح

شايد در آن مسائل فني خيلي به كار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 
خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان

عكس : مهدي دهقان | صفحه 20

گفت وگو
12

ويژه ها

سياسي
2

خواندنى ها

  تكـرار تهديـدات فائـزه از زبـان 

ميرحسين  |صفحه 2

 حمايت صانعي از مواضع ساختارشكنانه 
دستغيب  |صفحه 2

   انجمـن حجتيـه بـه دنبال شـكار 

دانش آموزان   |صفحه 2

   يكي از سـه متهـم امريكايي آزاد 
شد    |صفحه 2

   خريد و فروش آنالين فيلم هاي مبتذل 
در كشور  |صفحه 3

  فعـاليـت مربـيــان بهـائـي در 

مهدكودك ها!  |صفحه 6
كشيش ملعبه صهيونيست ها

 5 اختالل رواني دارد
اصالحات با جريان سبز 

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

تحريك فرصت طلبان 

براي گراني مايحتاج مردم
4هشدار كارشناسان به دولت

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

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

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

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

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

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس آفريقا و ايران داراي مش

غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سرشار از حوادث تلخ و شيرين، 

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

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

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

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

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را برقرار كرده است. 

ــرادران تاريخي و  ــاس كرده ايم كه ياران و ب ما همواره احس

فرهنگي هستيم كه در يك جبهه قرار داريم. 

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

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

براي پاك كردن گذشته  تاريك و غير قابل دفاعشان اما اين 

بار با شعارهاي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 

ــنت الهي  ــبختانه و بنا بر س رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  ــتقل اعم از آفريقايي، آس و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق
استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند  رئيس جمهور ادامه داد: آفريق

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

بردارند. وي ادامه داد: امروز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش بزرگان آفريقا با درايت و هوش

توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايان آفريقا و ملت هاي 

آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحاديه آفريقا در 

مسير بازيابي جايگاه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 

مي كند. احمدي نژاد افزود: ايران نيز با شناخت درست زمان 

و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم نظير خود و 

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

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحاديه آفريقا در 

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

آماده است تا همه  تجربيات و توان خود را براي آفريقا و براي 

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

رئيس جمهور افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

و ستمگران رسوا شده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ــاني آنان قرار گرفته اس ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

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

سخنان آمانو نه تنها به اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه  19

توهين به ساير بازرسان آژانس است. آمانو يا دانسته  اين 

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

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

است و بايد وقت بگذارد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرده، ايراد بزرگي به او وارد 

ــر تصدي مدير كلي  هنگامي كه بين آمانو و آقاي منتي بر س

آژانس رقابت بود، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

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

ــن اقدام جنون آميز و كينه توزانه به  و انزجار و نفرت خود را از اي

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

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 
به هتك حرمت 

قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

ماشين نويس هم كمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

ــال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب  س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استكبار در آغاز 

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

كه در نماد وهابيت و القاعده متبلور شده بود در 

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس
هدف قرار داد.

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

ــكوك حمله به برج هاي دوقلو در نيويورك  مش

مبني بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 

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

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

و اجرا شده بود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

اسالم تحميل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

كه بسته شد و آنها جاي خود را به كساني دادند 

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس
گرفته اند:

1-  مقابله با حركت روزافزون اقبال به اسالم در 

كشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا تركيه، بر ضرورت 

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

كلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

كشورهاي خاورميانه اعالم كرده و براي مقابله با 

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

كريم مي تواند متأثر از اين حركت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

اين اهانت جنون آميز يادآور شدند:«اين حادثه و 

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

ــالم عزيز و قرآن مجيد است. صراحت  اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ــالمي در مقابله با استكبار  از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 
افشا خواهد كرد.

مجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
چهره 20

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 8
آگهي مناقصهنوبت دوم

 شماره 89/24
نوبت اول

رجوع به صفحه 15
شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي

 (سهامي خاص)

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

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

از دست رفته آرزومنديم.

جناب آقاي حميدرضا نجف پور

مديركل و كاركنان امور شعب استان ايالم  

 معاونت محترم اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالى و اعتبارى مهر
سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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دكتر محمود احمدي نژاد در همايش هم انديشي ايران و آفريقا كه در ساختمان حافظيه    سياسي

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

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

سرمقاله

عباس حاجي نجاري

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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اعتراض ايران به درج 
 اطالعات محرمانه 
در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تكذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهيالت مسكن 
نبايد افزايش يابد

  گزارش آمانو  به  علت فاش كردن جزئيات 

ــيار زياد درباره فعاليت هاي فني معمولي  بس

فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در تناقض با 

حفاظت از اطالعات محرمانه حساس متعلق 

به كشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي كند كه آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي كامل داشته و لذا اين 

ادعا كه «ايران همكاري الزم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه كننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ــوراي امنيت  ــر قانوني 1929 ش ــه غي از قطعنام

كپي برداري كرده و با اتخاذ چنين رويكرد اشتباهي 

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل 19

ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

ــروي: برنامه اي در دستور    محمود خس

اجرا داريم تا بتوانيم ايران را به مركز ترانزيت 

اينترنت در منطقه تبديل كنيم. قصد داريم 

ــبكه، محور  ــعه ش با خريد تجهيزات و توس

عبور و اتصال شبكه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق كشور  باشيم.

   كشور ايران از لحاظ آپلود در مكان170 

ــت.   ــاظ دانلود در مكان172 دنياس وازلح

پهناي باند ورودي به ايران از دو منبع عمده 

ــود، يكي ماهواره ها و ديگري  تأمين مي ش

ــد ورودي به ايران  ــاي بان فيبر نوري. پهن

ــركت ارتباطات زيرساخت تهيه  توسط ش

مي شود و قيمت فروش آن به شركت هاي 

ارائه كننده خدمات اينترنتي، يكي از داليل 

قيمت باالي دسترسي به اينترنت در ايران 
دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي 15

قرآن سوزي نشانه 
درماندگي غرب است

ــداران انقالب  ــي سپاه پاس رئيس اداره سياس

ــماني  ــه كتاب آس ــت: زماني ك ــالمي گف اس

ــلمانان را اين گونه به آتش مي كشند، در  مس

واقع با اين حركت نشان مي دهند كه از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

سردار جواني در گفت وگو با برنا، در خصوص 

ــم در امريكا و در  تعرض به حرمت قرآن كري

سالروز واقعه 11 سپتامبر گفت: اين اقدامي 

ــلمانان بلكه از  ــت كه نه تنها از سوي مس اس

سوي تمام اديان الهي محكوم بوده و ما شاهد 

ــتيم كه چگونه اين حركت غيرمعقول و  هس

غيرمنطقي محكوم شد. 

وي افزود: اما اينكه چرا اين عمل در امريكايي 

كه دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

ــي  ــروژه اسالم هراس ــه پ ــاق مي افتد ب اتف

برمي گردد كه از چند سال قبل در غرب كليد 

خورد و متأسفانه حاكميت ها در كشورهاي 

غربي و در امريكا پشت سر اين پروژه بودند. 

رئيس اداره سياسي سپاه ادامه داد: اين مسئله 

يك واقعيت غيرقابل انكار است كه حكومت ها 

ــه كامالً از  ــورهاي غربي در يك برنام در كش

ــتيزي را آغاز و  ــده اسالم س قبل طراحي ش

ــن از اسالم ارائه  تالش كردند يك چهره خش

كنند. سردار جواني گفت: يك نمونه غيرقابل 

ــار كاريكاتورهاي  انكار آن در طراحي و انتش

ــاحت حضرت پيامبر بود  موهن نسبت به س

ــت و غيرقابل قبول مورد  كه اين حركت زش

ــرار گرفت و اخيراً  حمايت دولت هاي غربي ق

ــت دانماركي از سوي خانم  آن كاريكاتوريس

ــد. وي افزود: دليل  مركل در آلمان تقديرش

برخورد آنها با دين اسالم به اين برمي گردد كه 

امروز اسالم سياسي ناب در حال تجديد حيات 

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

توجه به سمت اسالم روزافزون است و ما شاهد 

اين مسئله هستيم. 

ــپاه پاسداران انقالب  رئيس اداره سياسي س

ــالمي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند  اس

كه اسالم  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

ــالم مانع گرويدن افراد  ــن از اس چهره خش

ديگري به اسالم شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايكل مور: 
 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود
ــاخت  ــن مخالف س «م

ــاختمان  ــجد دو س مس

ــر از برج هاى  آن طرف ت

ــن  ــتم»،  اي ــو هس دوقل

ــتين جمله مايكل  نخس

ــيش ديوانه  ــدام كش ــور در واكنش به اق م

ــت.  ادامه  ــه قول دخترش!) اس امريكايى (ب

ــى غافلگير كننده  جمله كارگردان امريكاي

است:  «من مى خواهم كه مسجد را روى محل 

برج هاى دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالى فرهنگ است كه به 

اقدام ترى جونز اعتراض مى كند. مايكل مور 

مطلب خود را با عكسى از ايران تزئين كرده 

ــى از همدردى مردم ايران با  ــت؛  عكس اس

ــپتامبر.  ــالت مرگبار 11 س قربانيان حم

ــت:  ــب او به قدر كافى گوياس  عنوان مطل

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريكايي  
وجود ندارد. » 

ــجد به جاى برج ها ساخته  اما چرا بايد مس

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: 

 «چون من تنها به آن امريكايى اعتقاد دارم 

ــى نفرت پراكنى و  ــه قربان ــانى ك كه از كس

پيش داورى ها هستند، حمايت مى كند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 
فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 
انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4  طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:

خوف و رجا در بانك ها
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه اي

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

ــهيالت  ــتن ميزان تس در صورت آزاد گذاش

خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه 

ــزي در  ــد.رئيس كل بانك مرك ــد ش خواه

ــب ، درباره  ــا بيان اين مطل گفت وگو با مهرب

ــهيالت پرداختى به بخش مسكن  روند تس

گفت:«تسهيالت پرداختى به بخش مسكن 

بيش از ميزانى كه در بسته سياستى- نظارتى 

امسال تعيين شده بود، پرداخت شده است.»

محمود بهمنى با اشاره به  اينكه تصميم گيرى 

و پرداخت تسهيالت عالوه بر ايجاد تقاضا در 

بخش خريد مسكن ، تقاضاى ديگرى نيز در 

بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مى كند، 

تصريح كرد:« در هر دو حالت اين موضوع بر 

قيمت مسكن تاثير گذار خواهد بود.»

وى تأكيد كرد:« اگر تسهيالت خريد مسكن 

ــود، به طور قطع يكباره بر  ــته ش آزاد گذاش

افزايش تقاضاى مسكن تأثير خواهد گذاشت 

و باالبردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزى 

جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته 

باشد.» بهمنى درباره رشد اجاره بهاى مسكن 

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

ــه بايد به  ــهيالت قابل پرداخت به جامع تس

ــكن اختصاص مى يافت كه بيش  بخش مس

ــت. » رئيس  ــم اختصاص يافته اس از اين رق

ــر اينكه منابع  ــا تأكيد ب كل بانك مركزى ب

نظام بانكى محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانكى قابل توجه بود، يكى از 

ــهيالت  ــازى تس راهكارها در اين باره آزادس

ــود، بنابراين مجبوريم  در بخش خريد نيز ب

ــكن تسهيالت  كه فقط به بخش احداث مس
پرداخت كنيم.»

وى تأكيد كرد:« حتى اگر تمام سياست هاى 

اجرا شده در بخش مسكن را نيز قانع كننده 

ــت كه  ــده اس ــم، اين نتيجه حاصل ش نداني

ــكن در  ــهيالت خريد مس محدود كردن تس

ــكن بى تأثير نبوده  ــاى مس كاهش قيمت ه

ــت.» بهمنى در بخش ديگرى از سخنان  اس

ــود بانكى با اجراى  خود درباره تغيير نرخ س

ــت:«  پس از  ــدى يارانه ها گف طرح هدفمن

ــخص  اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و مش

شدن آثار آن، نرخ هاى عقود مبادله اى اعالم 

خواهد شد، ضمن اينكه نرخ عقود مشاركتى 

نيز مشخص است.»

وى با بيان اينكه بخشى از افزايش قيمت ها 

به قدرت و تقاضاى مردم باز مى گردد، عنوان 

ــيار باال  ــراى اين طرح، تورم بس كرد:«با اج

اتفاق نخواهد افتاد. در همين حال، با افزايش 

ــز بايد در  ــدرت خريد مردم را ني قيمت ها ق
نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

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

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

پزشك خانواده 
ــترش خدمات  ــهري عالوه بر گس ش

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سالمت بسيار كاهش مي يابد.  

 دكتر محمد شريعتي،  قائم مقام معاون 

بهداشتي وزير بهداشت و رئيس مركز 

توسعه شبكه و ارتقاي سالمت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشك خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

ــواده طي  ــك خان بود كه برنامه پزش

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

100 هزار نفر كشور اجرايي شود،  اما 

ــكاري وزير رفاه در  به دليل عدم هم

دوره قبل،  عمالً برنامه پزشك خانواده 

در شهرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 
محقق نشد. 

ــك خانواده  ــراي برنامه پزش  وي اج

ــه جانبه  ــكاري س ــد هم را نيازمن

وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه و معاونت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

ــه داد:  ــوان كرد و ادام جمهوري عن

ــبختانه پس از حضور مهندس   خوش

ــاه بارقه هاي  ــي در وزارت رف محصول

ــك  ــراي اجراي برنامه پزش اميدي ب

خانواده شهري شكل گرفت. 

ــال 1389  ــور از آغاز س  به اين منظ

جلسات متعددي با حضور مسئوالن 

مربوطه برگزار و حركت جديدي براي 

اجراي پزشك خانواده شهري آغاز شد.  

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

ــك خانواده در شهرها از  برنامه پزش

سوي وزراي بهداشت و رفاه اشاره كرد 

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

ــام ارجاع و  ــتورالعمل نظ  تدوين دس

ــهري  ــك خانواده در مناطق ش پزش

ــزار نفر  ــهرهاي بين 20 تا 50 ه (ش

جمعيت) الزم بود. 

ــزاري  ــس از برگ ــور پ ــن منظ  به اي

ــات متعدد با وزراي بهداشت و  جلس

رفاه،  بيمه ها و معاونت برنامه ريزي و 

ــت جمهوري  نظارت راهبردي رياس

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اكنون در حال ابالغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشكي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

ــتورالعمل  ــان اينكه اين دس  وي با بي

ــد كه پزشك  بايد طوري تهيه مي ش

ــهري به سرنوشت پزشك  خانواده ش

خانواده روستايي گرفتار نشود،  ادامه 

داد:  عليرغم آنكه اجراي برنامه پزشك 

خانواده در روستاها در تأمين  پزشك و 

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ــوب نظام  ــود،  اما مطل ــيار موثر ب بس

سالمت كشور نبود و با كاستي هايي 
روبه رو بود. 

ــتي ها سعي شد  ــي اين كاس  با بررس

ــهرها تكرار  ــرح در ش نواقص اين ط

ــا بيمه ها  ــريعتي،  توافق ب ــود.  ش نش

ــك خانواده  ــه برنامه پزش ــراي ارائ ب

ــت و ادامه  ــهرها را ساده ندانس در ش

ــتايي  ــواده روس ــك خان داد:  در پزش

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

ــور  بود و از طرف ديگر بيمه هاي كش

ــر و درمان محور بوده و  اغلب بيمارنگ

ــش خدمات پيشگيري  نوعاً در پوش
مشكل دارند. 

ــه در ماده 91  ــت ك  اين در حالي اس

ــعه صريحا  قانون برنامه چهارم توس

لحاظ شده كه بايد بيمه هاي سالمت 

ايجاد شوند.  وي در اين باره ادامه داد: 

 در مجموع پس از ارائه شواهد كافي 

ــده در  براي خدمات در نظر گرفته ش

برنامه پزشك خانواده شهري،  باالخره 

ــه تصويب  ــتورالعمل مربوطه ب دس

ــيد.  در تصويب اين دستورالعمل  رس

و متقاعد كردن بيمه ها براي پذيرش 

آن عالوه بر وزير بهداشت،  وزير رفاه و 

ــته و  يكي از معاونان وي نقش برجس

كليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشيش امريكايي

اطالعيه بسيار مهم
 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي

رجوع به صفحه 3
 آگهي مناقصه عمومينوبت اول

(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15
 آگهي مناقصه عمومي نوبت اول
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موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا

رجوع به صفحه 4
نوبت اول

 توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يك هزار 

و 200 كتابفروشي تهران آغاز شد. 

سيداحمد حسيني مديركل چاپ و توزيع كتب درسي وزارت 

آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  يك هزار و 130 عنوان كتاب 

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

كشور توزيع مي شود.»   وي ادامه داد: «  توزيع كتاب هاي درسي 

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

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

200 كتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

ــي وزارت آموزش و  ــب درس ــاپ و توزيع كت ــركل چ مدي

پرورش گفت: «  مبناي قيمت كتاب هاي درسي راهنمايي 

ــت جلد كتاب هاي  ــاس قيمت هاي پش و دبيرستان براس
درسي است.» 

حسيني اضافه كرد: «  قيمت كتب درسي به صورت پوستر 

در اختيار كتابفروشي ها قرار گرفته است و آنان موظفند كه 

قيمت ها را در محل مناسبي نصب كنند.»

   وي تأكيد   كرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 

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

درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم شهريور و در تهران 

از 15 شهريورماه آغاز شده است.

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

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف
مطالعه اين روند شرارت كه در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاكستان همراه 

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

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فكرهاي صهيونيستي 

ــترين نفوذ بر دولت امريكا و سازمان هاي  است كه از بيش

ــس و برخي  ــر دولت انگلي ــي آن و نيز ب ــي و نظام امنيت

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان كساني اند كه پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

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

در 11 سپتامبر را به سوي آنان متوجه مي كنند. 

ــراق را به  ــتان و ع ــه افغانس ــه حمله ب ــرا بهان آن ماج

رئيس جمهور جنايتكار وقت امريكا داد و او اعالن جنگ 

صليبي كرد و همان شخص بنابر گزارش ها، ديروز اعالم 

كرده است كه اين جنگ صليبي با ورود كليسا به صحنه، 
كامل شد. 

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

با اسالم و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ــا و كشيش، رنگ  ــود و با دخالت كليس ــيده ش مردم كش

ــات و تعلقات ديني  ــتوانه اي از تعصب مذهبي گرفته و پش

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

ــوند از مسائل و  ــم آمده و جريحه دار مي ش بزرگ به خش

تحوالت دنياي اسالم و خاورميانه غافل سازد. 

اين اقدام كينه توزانه؛ نه آغاز يك جريان، بلكه يك مرحله از 

روند طوالني مدت اسالم ستيزي به سركردگي صهيونيسم 

و رژيم امريكا است. اينك همه سران استكبار و ائمه الكفر در 

برابر اسالم قرار گرفته اند. 

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

حكمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

همه اديان ابراهيمي است كه در كنار مسلمانان با سياست 

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

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

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

سال هاست كه مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاكستان، عراق و لبنان و 

فلسطين زير پا گذاشته شده است.

 صدها هزار كشته، ده ها هزار زن و مردم اسير و زير شكنجه، 

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

ــا همه اين  ــده اند؟ و ب و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش

ــانه هاي جهاني غرب، مسلمانان  مظلوميت ها، چرا در رس

ــالم را خطري براي بشريت  را مظهر خشونت و قرآن و اس

ــه اين توطئه  ــي باور مي كند ك وانمود مي كنند؟ چه كس

ــترده بدون كمك و دخالت حلقه هاي صهيونيستي  گس

درون دولت امريكا ممكن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

الزم مي دانم اين چند نكته را به همه متذكر گردم:

ــان  ــني نش ــن حادثه و حوادث پيش از آن به روش اوالً: اي

ــتكبار جهاني  مي دهد كه آنچه امروز آماج حمله نظام اس

ــت؛ صراحت  ــرآن مجيد اس ــالم عزيز و ق ــت اصل اس اس

ــالمي ناشي از  ــمني با جمهوري اس ــتكبران در دش مس

صراحت ايران اسالمي در مقابله با استكبار است و تظاهر 

ــالم و ديگر مسلمانان،  دروغي  آنان به دشمن نبودن با اس

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

ــالم و هر آنكس كه بدان پايبند است و هر آنچه  آنان با اس

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

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

آن است كه از چند دهه پيش تاكنون نور اسالم از هميشه 

ــالم و حتي در  ــوذ آن در دل ها در جهان اس تابنده تر و نف

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

ــده و ملت هاي مسلمان اراده  اسالم از هميشه بيدارتر ش

كرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستكبران 
را پاره كنند. 

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

ــت.  ــارتي بزرگ اس ــه تلخي، در دل خود حامل بش با هم

ــنده تر  ــيد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش خورش
خواهد شد. 

ــا و  ــد بدانيم كه حادثه اخير ربطي به كليس ثالثاً: همه باي

ــكي چند كشيش ابله و  مسيحيت ندارد و حركات عروس

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 

ــابهي در مورد مقدسات  ــلمانان هرگز به عمل مش ما مس

ــلمان و  ــم زد. نزاع ميان مس ــت نخواهي اديان ديگر دس

ــته دشمنان و طراحان  مسيحي در سطح عمومي، خواس

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

مقابل آن قرار دارد. 

و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانان امروز دولت امريكا و 

سياستمداران آنند. آنها اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود 

ــزرگ و بازيگران  صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب

ــلمان را به درد  ميداني آن را كه دل يك و نيم ميليارد مس

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 
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  ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يك نامه 

سعيدلو  شوكه شدند !

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

صهيونيسم اتاق فكر توهين به قرآنپشت صحنه اهانت به قرآن شريف

ــم  ــر معظ رهب
انقالب اسالمي 
ــه قرآن  ــي اهانت ب درپ

ــريف در چند منطقه   ش

ــا صدور پيامي  امريكا، ب

ــت صحنه اين اقدام  پش

ــريح  ــز را تش نفرت انگي

كردند. متن كامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

ــت: ــرح اس ــن ش بدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قال اهللا العزيز الحكيم: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون 

ملت عزيز ايران - امت بزرگ اسالم!

اهانت جنون آميز و نفرت انگيز و مشمئز كننده به قرآن مجيد در كشور امريكا 

ــور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است كه  كه در سايه امنيت پليسي آن كش

ــوي چند عنصر بي ارزش و  نمي توان آن را تنها در حد يك حركت ابلهانه از س

مزدور به حساب آورد.

ــت كه از سال ها پيش به اين   اين يك اقدام محاسبه شده از سوي مراكزي اس

ــتيزي را در دستور كار خود قرار داده  طرف، سياست اسالم هراسي و اسالم س

ــيوه و هزاران ابزار تبليغاتي و عملياتي، به مبارزه با اسالم و قرآن  و با صدها ش
پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است كه با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

شد و با حركت كارتونيست خبيث دانماركي و ده ها فيلم ضد اسالم ساخته شده 

در هاليوود ادامه يافت و اكنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 

پشت صحنه اين حركات شرارت بار چيست و كيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 كشتن كساني كه 

ــه آتش زدن  اقدام ب

قرآن كرده اند واجب 
است

ــل جهان    دول و مل

ــكا را از  ــد امريــ باي

ــي و غرور  ــن ديوانگ اي

استكباري نجات دهند 
ــش زدن قرآن    آت

مجيد سبب مي شود 

كه شخص مرتكب آن 
مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي

2
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شليك به 
ماه عسل امريكا

هشدار به 
حلقه هاي  مكمل

 فشار  اقتصادي دشمن

خط و نشان امپراتور

 براي جام ملت ها 

ايران با شكست عراق 

فيناليست غرب آسيا شد 

ــن مخالفان نظام  اگر غرب علناً از جدي تري

ايران حمايت مي كند و آن را مصداق دخالت 

در مسائل داخلي كشور نمي داند، چرا نبايد 

ــپتامبر»  ــه 11 س ــن ايجادحادث «در عاملي

ــود. اگر آنها دائم ايران را متهم  ــكيك ش تش

به انحراف در برنامه هاي هسته اي مي كنند، 

چرا نبايد پيشنهاد نامگذاري سال 2011 به 

سال «خلع سالح هسته اي و انرژي هسته اي 

براي همه، سالح  هسته اي براي هيچ كس» 

را مطرح كرد. اگر آنها سكينه محمدي را به 

ــانه اي تبديل مي كنند، چرا  يك جنجال رس

ــس و 53 زن ديگري كه  ــرزا لوئي نبايد نام ت

ــت در امريكا اعدام  شوند، برده شود قرار اس

سردار احمدي مقدم:  كساني كه مي خواهند 

ــارهاي اقتصادي دشمن، حلقه  با تكيه بر فش

ــند، بايد بدانند كه با  مكمل آن در كشور باش

ــد. فشارهاي اقتصادي  آنها برخورد خواهد ش

هم امروز صرفاً براي اخالل در كار دولت نيست 

بلكه فشارها هدف ديگري هم دنبال مي كند. با 

فشارهاي اقتصادي قصد دارند شرايط كشور 

ــانند كه آشوب، اغتشاش،  را به نقطه اي بكش

ناآرامي و نافرماني مدني را به دنبال داشته باشد.  

تهديدات امنيتي در شكل نفوذهاي اطالعاتي، 

فتنه و آشوب و همانند آنچه كه سال گذشته 

مشاهده كرديم، تفرقه افكني در جامعه، تخريب 

اموال، تروريست و نفوذ در دستگاه هاي دولتي 

نيز نمونه هايي هستند كه ما شاهد آن هستيم

بازخواني ماراتن رسانه اي احمدي نژاد  

در مجمع عمومي سازمان ملل

فرمانده نيروي انتظامي عنوان كرد

عكس : محمدصادق حيدري | جوان
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ويژه ها

خواندنى ها

  700 نظرسنجي غربي ها درباره طرح 

هدفمند كردن يارانه ها  |صفحه2

  اداي احترام اساتيد حامي فتنه به پرچم 
اسرائيل |صفحه2

  فـرار يـك فتنه گـر ديگر از كشـور 
|صفحه2

   شورش سازمان منحل شده مجاهدين 

عليه دستگاه قضايي |صفحه2

   خـودداري يك شـركت ازپرداخت 

درآمدهاي دولت    |صفحه4

   جريمه 500 ميليون توماني در انتظار 

آلوده كنندگان نفتي آب |صفحه4

قيمت مسكن  با هدفمندي 

يارانه ها كاهش مي يابد
15معاون وزير مسكن: خوشبختي 

همه رقم موجود است!
7گذري بر كتاب ها و همايش هاي موفقيت

جزئيات دستگيري متهمان 

پرونده قتل دكتر سرابي
18تالش براي رمزگشايي از قتل پزشكان ادامه دارد

روزنامه صبح هرايرانى

فرمانده نيروي انتظامي در اظهارات پيش از خطبه هاي نمازجمعه تهران عنوان كرد
معرفي نامزد ائتالف شيعيان عراق 

در ديدار وزير جهادكشاورزي اعالم شد  

هشدار به حلقه هاي مكمل فشار اقتصادي دشمن مالكي  يك گام به  نخست وزيري عراق نزديك شد

تأكيد آيت اهللا مكارم بر  برخورد با  داللى در كشاورزى

عراق با ولفگانگ سيدكا هم نتوانست ايران را 

متوقف كند و اين شاگردان قطبي بودند كه با 

برد 2 بر يك عراق به فينال غرب  آسيا راه پيدا 

ــور ايران در فينال  كردند. اين پنجمين حض

غرب آسياست و افشين قطبي و شاگردانش 

اين شانس را دارند كه براي پنجمين بار جام 

قهرماني غرب آسيا را به ايران بياورند. 

ــازي با  ــد ب ــور كه پيش بيني مي ش همان ط

برتري ايران شروع شد و در دقيقه 5 حنيف 

ــال مبعلي مي توانست  عمران زاده روي ارس

ايران را به گل برساند ولي مدافع عراقي توپ 

را از روي خط دروازه برگرداند تا سيدكا نفسي 

ــاگردان  ــد. 15 دقيقه بعد ش به راحتي بكش

سيدكا جبران كردند و امجد راضي روي يك 

پاس عمقي با مهدي رحمتي تك  به تك شد 

كه دروازه بان ايران كه جلو آمده بود به شكل 

عجيبي و با ضربه سر توپ را به كرنر فرستاد 

تا همچنان دروازه دو تيم بسته بماند. بازي تا 

پايان نيمه اول هر چند با برتري نسبي ايران 

ــد ولي دروازه عراق بسته ماند تا دو  دنبال ش

ــن نيمه به  ــاوي صفرـ  صفر در اي تيم با مس

رختكن بروند. دقيقه 58 باالخره ايران به گل 

رسيد و اين سيد جالل حسيني بود كه روي 

سانتر مبعلي از جناح راست با ضربه سر، ايران 

را يك بر صفر پيش انداخت.

 در ادامه عراقي ها براي جبران گل خورده جلو 

كشيدند. در دقيقه 62 احمد مناجو در مصاف 

ــت داد تا  تك به تك با رحمتي توپ را از دس

همچنان ايران پيش باشد. سرانجام در  دقيقه 

71 بود كه مصطفي كريم بازي را به تساوي 

كشاند. در اين دقيقه مصطفي كريم كه بين 

ــانتر  ــران جايگيري كرده بود، س مدافعان اي

ــر وارد دروازه  ــالي از راست را با ضربه س ارس

ايران كرد تا جلوي نام عراق هم در اسكوربورد 

ــود. دقايقي از اين  ورزشگاه عدد يك ثبت ش

گل نگذشته بود كه محمد علي كريم به دليل 

تكل خطرناك روي پاي احسان حاج صفي از 

بازي اخراج شد تا كار عراق 10 نفره در ادامه 

ــدن عراق،  ــود. پس از 10 نفره ش مشكل ش

ــض اوالدي و آوردن غالمي به  قطبي با تعوي

ــازه اي داد و همين  ــران جان ت خط حمله اي

تعويض طاليي، ايران را به گل برتري رساند. 

در دقيقه 83 حركت زنيدپور از چپ و سانتر 

او با اشتباه ياسر رعد مدافع عراق روبه رو شد 

ــش قدم صاحب توپ  ــت ش و غالمي كه پش

ــركش ايران را 2 بر  شده بود با يك شوت س
يك جلو انداخت.

  جهان  يكي از اعضـاي ائتالف ملي 

عـراق در كنفرانسـي خبري 

اعالم كرد كه ائتالف شيعيان، نوري مالكي  را به عنوان 

نامزد خود براي پست نخست وزيري انتخاب كرده است. 

ــده پارلمان عراق و  به گزارش «جوان»، فالح فياض  نماين

ــري اعالم كرد كه بلوك  عضو ائتالف ملي در كنفرانس خب

شيعيان پارلمان عراق نوري مالكي  را به عنوان نامزد خود 

براي پست نخست وزيري انتخاب كرده است. 

ــاق آرا مالكي را به  ــاي ائتالف ملي به اتف وي گفت كه اعض

عنوان نامزد ائتالف شيعيان براي اين پست انتخاب كرده اند. 

فياض به جزئيات بيشتري در اين باره اشاره نكرد. 

با وجود گذشت هفت ماه ( 208 روز) از انتخابات عراق كه 

ــكيل  پيروزي قاطع هيچ كدام از احزاب عراقي را براي تش

دولت به همراه نداشت، دولت اين كشور تشكيل نشده است. 

از آن زمان تا كنون گفت وگوها براي تشكيل دولت ائتالفي 

ــورد فقدان دولت در يك  عراق ادامه دارد. اين باالترين رك

كشور است كه در عراق شكسته شد.  در انتخابات  پارلماني 

عراق ائتالف اياد عالوي صاحب 91كرسي و ائتالف دولت 

قانون  به رهبري مالكي 89 كرسي به دست آورده اند و ائتالف 

ــت آورد كه در نهايت در مجموع  ملي 70 كرسي را به دس

ــار آنها قرار  ــي در اختي با ائتالف اين دو جريان 159 كرس

مي گيرد كه با كسب كرسي هاي بيشتر از ديگر فراكسيون ها 

مامور تشكيل دولت است. مالكي براي نخست وزير شدن به 

163 رأي در مجلس نياز دارد كه با اضافه شدن رأي كردها 

احتمال اينكه حدود 200 رأي در مجلس بياورد وجود دارد.  

عراق پس از كشمكش هاي فراوان ميان گروه هاي مختلف 

باالخره به اين مرحله رسيده است. مقتدا صدر كه 27 كرسي 

در مجلس دارد تا ساعاتي قبل از جلسه ديروز موافقت خود با 

نخست وزيري مالكي را اعالم نكرده بود اما در جريان نشست 

ديروز توافقات الزم حاصل شد. نشست ديروز با حضور هفت 

نماينده از جريان مالكي و هفت نماينده از ائتالف ملي عراق 

( چهار نماينده از گروه صدر دو نماينده از گروه حكيم و يك 

نماينده از گروه ابراهيم جعفري) برگزار شد كه همگي روي 

نخست وزيري مالكي توافق كردند. 

  اقتصادي هم اكنون دالل ها بيشترين 

محصـوالت  از  را  سـود 

كشاورزى مى برند و ادامه  فعاليت اين افراد موجب غير 

اقتصادى شدن صنعت كشاورزى و نابودى آن مى شود.

آيت اهللا مكارم شيرازى   در ديدار وزير جهاد كشاورزي  

دالل ها را به عده اى مفت خور كه دسترنج كشاورزان را 

از بين مى برند، تشبيه كرد و گفت: كار اين افراد نوعى 

ــير  ــالمى در مس ــت و با آنكه جمهورى اس جنايت اس

عدالت قرار دارد،  مبارزه با اين دالل ها بايد برنامه اصلى 
ما باشد.

ــت: سال هاست كه گفته مى شود دالل ها  وي اظهار داش

ــاورزى را نصيب خود  ــترين درآمد محصوالت كش بيش

مى كنند اما هنوز اين مشكل حل نشده است.اين مرجع 

ــكل ديگر كشاورزى عنوان  تقليد، واردات بى رويه را مش

ــئوالن قول داده اند كه واردات را  كرد و گفت: البته مس

ــود عمل كنند.  ــن اميدوارم به قول خ متوقف كنند و م

   در زمينه واردات  بايد مستحكم باشيد

ــز در ديدار وزير جهاد  على الريجانى،  رئيس مجلس  ني

كشاورزى كه در محل دفتر رئيس مجلس در قم انجام شد 

به بررسى مسائل بخش كشاورزى پرداخت و در سخنانى 

ــت: امروز بيش از  ضمن دعوت به دورى از اختالف،  گف

هر زمان ديگرى نيازمند  كار و تالش هستيم و بر همين 

اساس بايد از هر نوع  اختالف پرهيز كنيم.

وى خاطرنشان كرد: يكى از مسائلى كه بارها ذكر كرده ام 

اين است كه كشور ما از لحاظ ميانگين بارندگى ساالنه 

ــتيم با همين مقدار آب  ــت و ناچار هس دچار مشكل اس

كشور را به سوى خودكفايى پيش بريم.

ــكل كم آبى را  الريجانى يكى از راه حل هاى غلبه بر مش

آبيارى تحت فشار دانست و گفت: با استفاده از روش هاى 

نوين آبيارى الزم است از شيوه سنتى كه موجب اتالف 

بخش اعظم منابع آبى ما مى شود، جلوگيرى كنيم.

ــش از اين در واردات دام برخى  دكتر الريجانى افزود: پي

ــدند كه الزم است با  ــام بيمار نيز وارد كشور مى ش احش

ــود و  ــئله جلوگيرى ش ــارت، از وقوع مجدد اين مس نظ

خوشبختانه با واگذار شدن اختيار واردات به وزارت جهاد 

كشاورزى، دست شما در اين زمينه بازتر شده است.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان    سياسي

اينكـه اين نيـرو بـر كانون 

شكل دهي فتنه ها اشراف كامل دارد، تأكيد كرد: كساني 

كه مي خواهند با تكيه بر فشـارهاي اقتصادي دشمن، 

حلقه مكمل آن در كشور باشند، بايد بدانند كه با آنها 

برخورد خواهد شد. 

به گزارش فارس، سردار اسماعيل احمدي مقدم، سخنران پيش 

ــمن در جلوه هاي  از خطبه هاي نماز جمعه تهران افزود: دش

ــاندن افراد جامعه و معتاد كردن  مختلفي براي به فساد كش

جوانان به شدت مشغول كار است. فرمانده ناجا تصريح كرد: 

ــي امنيت است نيز جزو  تضعيف ايمان جامعه كه ركن اساس

ــد. فشارهاي اقتصادي هم  ديگر برنامه هاي دشمنان مي باش

امروز صرفاً براي اخالل در كار دولت نيست بلكه فشارها هدف 

ديگري هم دنبال مي كند. احمدي مقدم ادامه داد: با فشارهاي 

اقتصادي قصد دارند شرايط كشور را به نقطه اي بكشانند كه 

آشوب، اغتشاش، ناآرامي و نافرماني مدني را به دنبال داشته 

باشد. وي افزود: تهديدات امنيتي در شكل نفوذهاي اطالعاتي، 

فتنه و آشوب و همانند آنچه كه سال گذشته مشاهده كرديم، 

ــت و نفوذ  ــب اموال، تروريس ــي در جامعه، تخري تفرقه افكن

ــتند كه ما شاهد  در دستگاه هاي دولتي نيز نمونه هايي هس

ــمن  ــتيم. فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه دش آن هس

امروز از همه اين تهديدات با تمام ظرفيت هاي خود استفاده 

ــديدي را عليه ما  ــت: آنها جنگ رواني ش مي كند، اظهار داش

به راه انداخته اند به نحوي كه امروز نيت و هدف دشمنان اين 

است كه بتوانند توان افزايي بيشتري از همه اين تهديدات براي 

خود ايجاد كنند. 

احمدي مقدم با اشاره به اينكه دشمنان در جريان فتنه سال 

گذشته چند ماه مشغول فراهم كردن مقدمات اين فتنه بودند، 

گفت: ايجاد ابهام در جامعه و تلقين تقلب و نهايتاً تبديل شدن 

رسانه هاي بيگانه به اتاق جنگ و انجام حمله و هدايت جريانات 

اغتشاشگر در شب عمليات در دستور كار دشمنان قرار داشت. 

آنها با اين اقدام خود به يك ابهام و فتنه اجتماعي دامن زدند؛ 

ــت به نحوي كه در  اين اقدام عقبه طوالني اي پشت سر داش

ساعتي مشخص رمز عمليات صادر شد اما آنها خوشبختانه به 

نتايجي كه توقع داشتند، دست پيدا نكردند. فرمانده ناجا ادامه 

داد: فتنه سال گذشته هشت ماه نيروي انتظامي را درگير يك 

جريان اغتشاش و هدايت شده از خارج كرد و متأسفانه بخشي 

از مردم عزيز را نيز فريب داده و روياروي حاكميت يا بخش هايي 

از حاكميت قرار داده و منجر به افزايش جرائم در جامعه شد. 

وي يادآور شد: در جريان فتنه تا حدي مجرمان آزادي عمل 

ــاهد افزايش آمار جرائم در جامعه بوديم  پيدا كردند كه ما ش

مشخص است كه دشمن براي طراحي، هدايت و پشتيباني  لذا

اين فتنه هاي براندازانه كار كرده و براي وقوع آن برنامه  ريزي 
داشته است. 

  مسدود كردن حسابي كه اساساً وجود خارجي ندارد

رئيس پليس كشور در ادامه تأكيد كرد كه آنها حتي در شأن 

ــد مقام امنيتي  ــس جمهور امريكا چن خود مي دانند كه رئي

جمهوري اسالمي ايران را نام برده و بگويد كه ورود اين افراد به 

اياالت متحده ممنوع بوده و حساب هاي آنها هم بلوكه خواهد 

شد. احمدي مقدم اضافه كرد: بنده خواهش مي كنم كه مقامات 

امريكايي سندي ارائه كنند كه اين مقامات امنيتي اساساً در 

امريكا حساب دارند يا اينكه سفري به اين كشور داشته اند، البته 

آنها بگويند كه اين مقامات اصالً تقاضاي ويزا هم كرده اند. وي با 

بيان اينكه اين اقدام صرفاً براي حمايت از جريانات ضدانقالب 

است، گفت: امريكا با انجام اين گونه اقدامات تصميم دارد كه به 

ضد انقالب روحيه بدهد؛ آنها تا اين حد دستشان خالي شده 

كه به هر گياه سستي هم براي اينكه خود را نجات دهند، چنگ 

ــح كرد: اگرچه بقاياي  مي زنند. احمدي مقدم در ادامه تصري

ــته ادامه دارد و فتنه امروز در اشكال  فتنه سياسي سال گذش

ديگري همچون فتنه  اقتصادي كه ممكن است عده اي قصد 

داشته باشند كه هر روز جايي را به اعتصاب و تعطيلي بكشانند، 

ادامه دارد و البته امكان دارد كه فتنه به اشكال ديگري هم خود 

را نشان دهد اما نيروي انتظامي بر كانون شكل دهي اين فتنه ها 

اشراف كامل دارد. احمدي مقدم ادامه داد: نيروي انتظامي قطعاً 

در اجراي طرح هاي تحول اقتصادي در كنار دولت خدمتگزار 

ــود، البته نيروي انتظامي از  و در جهت اجراي قانون خواهد ب

كانون هاي فتنه نيز مراقبت خواهد كرد و كساني كه مي خواهند 

با تكيه بر فشارهاي اقتصادي دشمن، حلقه مكمل آن در كشور 

باشند، بايد بدانند كه با آنها برخورد خواهد شد. وي خاطرنشان 

كرد: آمادگي عملياتي نيروي انتظامي بايد هميشگي باشد از 

اين رو خوشبختانه نيروي انتظامي امروز در اوج آمادگي قرار 

دارد و بنده به عنوان كسي كه مشرف بر نيروي انتظامي بوده، 

ــروي انتظامي تا اين حد از  اعالم مي كنم كه در هيچ زماني ني

آمادگي برخوردار نبوده است. 

  طرح هاي امنيت اجتماعي به زودي آغاز مي شود

ــه زودي طرح  هاي امنيت  ــه داد: ب ــور ادام رئيس پليس كش

اجتماعي ما كه با دستگاه قضايي و مقامات قضايي هماهنگي 

ــد تا  ــورد آنها صورت گرفته، آغاز خواهد ش الزم و كامل در م

ــده اند را سرجاي خود بنشاند؛  مجرماني كه امروز متجري ش

ــل خواهد كرد و  ــن زمينه با قدرت عم نيروي انتظامي در اي

ــرعت و قاطعيت آنها را به مجازات  ــتگاه قضايي نيز با س دس
خواهد رساند.

در شرايطي كه سيستم بانكي كانون اصلي تحريم هاي  4

ــالمي ايران است و در آستانه  دشمنان جمهوري اس

ــتيم كه بانك ها در آن  اجراي جراحي بزرگ اقتصادي هس

ــت  مديران  ــوع تأييد صالحي ــد، موض ــدي دارن نقش كلي

بزرگ ترين بانك هاي كشور به گونه اي مشكوك كليد خورده 

كه سؤاالت بزرگي را در حوزه بازار مالي كشور رقم زده است . 

پشت پرده اين جريان چيست و «هزينه فرصت» (آنچه كه ما 

با يك تصميم از دست مي دهيم) آن چه خواهد بود ؟

ــار قرار دادن برخي مديران بانك هاي دولتي كه   تحت فش

ــادي در خط انقالب  ــال هاي متم ــه باري از تجربه س با كول

ــتند، اقدامي عجيب به نظر مي رسد.  بوده و ياور دولت هس

ــادي بوده و  ــور مواجه با تحريم اقتص گويا در حالي كه كش

ــكوك   ــت جرياني مش هدفمندكردن يارانه ها در پيش اس

ــعي در ايجاد اختالل در روند  ــازي بي منطق س با حاشيه س

اقتصادي كشور دارد

پشت پرده تضعيف 
بانك هاي كشور 

8 نفر يا يك ملت؟

ــت مفتضحانه  ــس از شكس  دولت امريكا پ

ــران در نيويورك در  ــي موفق اي از ديپلماس

ــتابزده و به بهانه نقض حقوق بشر  اقدامي ش

ــت 8 نفره اي را از مسئوالن و  در ايران، ليس

ــالمي منتشر كرد كه  مديران جمهوري اس

ــاس آن اموال و دارايي هاي اين افراد از  براس

ــفر  ــده و براي س اين پس در امريكا بلوكه ش

ــور نيز رويداد صادر نخواهد  آنها به اين كش

شد. اين اقدام دولت اوباما كه بر خالف برخي 

ــره به نظر  ــدان هم غيرمنتظ ديدگاه ها چن

ــت: ــد منظر قابل تحليل اس نمي آيد، از چن

ــالمي ايران به  1- سفر رئيس جمهوري اس

نيويورك و نمايش ديپلماسي فعال و تهاجمي 

توسط دكتر احمدي نژاد به اعتراف دوست و 

ــمن، دولت اياالت متحده را دچار آچمز  دش

كرده و عمالً همه معادالت و برنامه هاي كاخ 

سفيد را با چالش مواجه كرده است. عصبانيت 

اوباما در گفت وگو با شبكه بي بي سي گوياي 

ــه احمدي نژاد در  ــن بود ك اين واقعيت روش

ــي عمومي و رسمي خود آن هم در  ديپلماس

ــمن موفق عمل كرده است و اين  زمين دش

ديپلماسي توانسته نگاه افكار عمومي جهان 

ــرب را به خود  ــانه هاي جمعي غ به ويژه رس

جلب كند. بنابراين مطرح كردن اين موضوع 

ــران روي ميز  ــه نظامي به اي كه «طرح حمل

ــت كه ايراني ها بايد  است و اين هشداري اس

ــط رئيس جمهور امريكا  آن را بفهمند» توس

ــرايطي كه رسانه  هاي امريكايي  آن هم در ش

و ملت هاي جهان انتظار داشتند اوباما پاسخ 

منطقي به خواسته دكتر احمدي نژاد مبني بر 

تحقيق گروه حقيقت ياب در رابطه با حادثه 

ــن بود امريكايي ها  11 سپتامبر بدهد، روش

ــش رو و افكار  ــت از بحران پي براي برون رف

ــير بي راهه اي را انتخاب كرده و  عمومي، مس

دست به اقداماتي نسنجيده از همين جنسي 

كه در رابطه با هشت مسئول ايراني انجام داد، 

بزند. به نظر مي رسد پس از سفر احمدي نژاد 

ــت ديپلماسي غرب در  به نيويورك و شكس

مقابل ديپلماسي جمهوري اسالمي، شيرازه 

ــت از مقامات امريكايي  تصميم گيري درس

ــت و رفتارهاي امروز امريكا  ــده اس سلب ش

ــت هاي  ــد محصول عصبانيت از شكس را باي

ــت. ــات امريكايي  دانس ــي مقام ــي در پ پ

ــه حمايت هاي  ــران فتن ــر تا ديروز س 2- اگ

ــي كتمان مي كردند و  غرب از خود را به نوع

ــه خويش را محصول يك  رفتارهاي براندازان

ــته منطقي فرض مي كردند، اكنون با  خواس

ــكا در به اصطالح محدوديت  اقدامي كه امري

براي 8 مسئول ايراني اتخاذ كرد، كامالً عيان 

ــس از انتخابات با مديريت  گرديد اتفاقات پ

ــت و سران  ــده اس امريكا و غرب انجام مي ش

فتنه و عوامل منتسب به آنها صرفاً نقش پياده 

ــرب بازي مي كردند.  نظام را براي امريكا و غ

ــئول ايراني كساني  قريب به اتفاق اين 8 مس

ــتقيمي در جمع كردن  ــه نقش مس بودند ك

تومار فتنه 88 داشتند. در اين ليست 8 نفره 

از كساني نام برده شده است كه در واقع كمر 

جريان فتنه را با كمك مردم شكسته و اشك 

را بر چشمان مقامات امريكايي كه چشم طمع 

به عوامل فتنه در ايران دوخته بودند، نشاندند. 

شخصيت هايي همچون وزير اطالعات، وزير 

ــده وقت  ــپاه، فرمان ــور، فرمانده كل س كش

ــاني بودند كه  ــيج و ديگران كس سازمان بس

در حوادث پس از انتخابات و يكه تازي سران 

و عوامل فتنه، آبرو و جان خويش را در طبق 

اخالص گذاشتند تا غبار فتنه بر چهره انقالبي 

ــزاران اميد آن را  ــي كبير (ره) با ه كه خمين

ــيند. | بقيه در صفحه 2 خلق كرده بود، ننش

چهره 1

سرمقاله

زنگ محاكمه
 و بحران در اتاق فكر فتنه

«جوان» از دستپاچگي سران فتنه بعد از اظهارات رئيس قوه قضائيه گزارش مي دهد

صفحه2 

ورزشي

«جوان» بررسي مي كند
حسن رشوند

فرش قرمزبراي 

جريان مرده ممنوع!

باالخره كار را به آنجا كشاندند كه وزير ارشاد  وارد ميدان شود و به مديرعامل 

غافل خانه سينما يادآورى كند كه «اگر كسي بخواهد يك  جنبش مرده را زنده 

كند و فردي ضد انقالب را برگرداند و ما براي او فرش قرمز بيندازيم غير قابل قبول است. 

فردي كه خواهان برگرداندن او هستند، از نظر اخالقي و حرفه اي نزول كرده است.»

البته پيش ازآن كه وزير حرفى بزند آنها حرف ها زده بودند؛ در آن شب شوم كه مثل 

روز روشن بود به پايان مى رسد.

همه چيز از آن فرش لعنتى شروع شد؛ فرش قرمزى كه مال ما نبود. نه خودش و نه 

فرهنگش. همان فرش قرمز كه فقط براى ليز خوردن زير پاى شبه هنرمندان مى اندازند. 

چه كسى خيال مى كرد كه يك تكه فرش و چند دقيقه فرصت مى تواند در جشن خانه 

سينما اين همه جو درست كند كه يك كارگردان سينما را هم بگيرد.كارگردانى كه 

بايد مسير فرهنگى و خط فكرى مردمش را تعيين كند، يكدفعه تريبون را به دست 

ــدنش يك ملت هم قسم هستند. مى گيرد و آرزوهايى مى كند كه براى برآورده نش

همه چيزاز آن شب شوم شروع شد كه آقاى كارگردان دچارجوزدگى شد و يادش رفت 

كه ملت بابت آرامش آن شب او و ساير عالقه مندان ليموزين و فرش قرمز چه هزينه اى 

كرده است. كارگردانى كه به جاى حفظ و تبليغ ارزش هاى مردم نجيبش كه  فرصت 

ــازى را برايش فراهم كرده اند، ناگهان حرف هايى را به داخل چاه انداخت كه  فيلم س

بيرون آوردنش كار يكى دو عاقل نبود.

   حاال آقاى كارگردان كنارنشسته و مديرعامل خانه سينما به جنگ وزير فرستاده شده 

است. وزيرى كه به درستى تشخيص داده است «فرهادى مهم نيست؛ صحنه گردانان 

هستندكه اوضاع را اين گونه طراحى كردند.» او پيش از آن هم معاون سينمايى را متهم 

به كذب و رفتار احساسى كرده بود. مديرعاملى كه بيخ گوشش شعار تغيير نظام دادند 

اما تيزى اش پرده هاى سنگين گوش او را حتى قلقلك هم نداد. | صفحه 20 را بخوانيد

 نخبه كشي 
به سبك جيراني و بچه ها!

سؤال «هفت» با چه هدفي طراحي شد؟!

ماه عسل 
تاكسي راننده 

 سياه شد

ــت» نام  ــن هفته «هف ــي از برنامه اي در بخش

ــي، توفيق اجباري،  فيلم هايي مثل چارچنگول

ــاء اهللا و «اخراجي ها2» در  ــك و مش ماش پوپ

ــوال  ــن برنامه آمده بود با اين س نظرخواهي اي

ــا مخاطب زياد خود  كه كدام يك از اين فيلم ه

ــه در جدول اين  ــت ك را مديون بازيگرانش اس

ــخ  برنامه، «اخراجي ها2» باال ترين درصد پاس

را داشت. حدس اينكه اين سؤال را چه كساني 

ــختي  و با چه نيتي طراحي كرده اند كار زياد س

نيست. كافي است سري به مطالب روزنامه ها و 

ــينمايي كه اين روزها مثل قارچ  سايت هاي س

ــر بيرون مي آورند بيندازيد و ببينيد كه چه  س

ــي و فيلم هايش چه  ــاني در مورد ده نمك كس

ــند. آنها مي خواهند  ــته و مي نويس چيزها نوش

ــاالي اخراجي ها فقط به  القا كنند كه فروش ب

دليل حضور بازيگرانش است و نه چيز ديگري
همين صفحه

فرهنگي
20

ويژه ها

  رسانه هاي جديد جريان انحرافي در 
راهند  |صفحه2

 تالش گروهك تروريستي ريگي براي 

جذب كمك هاي مالي |صفحه2

   اسـتارت 10 چهـره سياسـي بـراي 

انتخابات يازدهم  |صفحه2

   شناسايي گروه 60 نفره جريان فتنه 

مرتبط با خارج از كشور    |صفحه2

   هديـه روز كـوروش بـه بيوه شـاه و 
شجريان! |صفحه2

  ثبت نام كردم كه اين طرح شكسـت 
بخورد!|صفحه2

1

 مجلس به كليات اليحه 

برنامه پنجم رأي مثبت داد
4

 جهش قيمت مسكن 

ديگر تكرار نخواهد شد 

4

ذخيره 900 ميليون تن كاال 

براي اجراي قانون  يارانه ها

روزنامه صبح هرايرانى

در گفت وگوي زنده شب گذشته از رسانه ملي مطرح شد

 توصيه هاي رئيس جمهور به مردم 

درباره هدفمندي يارانه ها

پرسپوليس 2- استيل آذين صفر

مشكي خوش يمن

 زنگ ايثار و شجاعت 

به ياد شهيد فهميده نواخته شد

 مجلس به كليات اليحه 

برنامه پنجم رأي مثبت داد

نمايندگان مجلس كليات اليحه برنامه پنجم 

توسعه را با 131 رأي موافق تصويب كردند. 

 به گزارش ايرنا، از مجموع 198 نماينده حاضر در 

جلسه علني شامگاه شنبه، 44 نفر از نمايندگان 

ــع دادند.  ــف و17 نفر رأي ممتن نيز رأي مخال

ــالمي از امروز  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش

وارد بررسي جزئيات اليحه برنامه پنجم توسعه 

خواهند شد. اليحه برنامه پنجم توسعه شامل 9 

فصل و 200 ماده است. محمود احمدي نژاد رئيس 

ــال گذشته اليحه  جمهوري بيستم دي ماه س

برنامه پنجم توسعه را در 9 فصل و يك ضميمه 

ــالمي كرد. اين اليحه  تقديم مجلس شوراي اس

ارديبهشت ماه ابتدا در كميسيون هاي تخصصي 

مجلس بررسي شد و پس از آن كميسيون تلفيق 

تيرماه رسيدگي به اليحه برنامه پنجم توسعه را 

آغاز كرد كه در اواخر مهرماه پايان يافت. 

همه تالش دولت اين اسـت 

كه بـا فعال كـردن مديريت 

مردم، طرح هدفمندي يارانه هـا را اجرا كند، آن هم به 

شرط افزايش توليد ملي و آسيب نديدن زندگي مردم. 

ــب در  ــژاد رئيس جمهور ديش ــود احمدي ن ــر محم دكت

ــانه  ــبكه يك رس گفت وگوي زنده تلويزيوني از طريق ش

ــرد:  دولت تالش مي كند  ملي با بيان اين مطلب تأكيد ك

آثار منفي يارانه ها را به حداقل برساند و به اين كار اطمينان 

ــت و  ــراي مردم و به نفع مردم اس داريم چون اين طرح ب

ظرفيت هاي بي شماري در كشور براي اجراي صحيح اين 
طرح داريم.

ــت، نه فردي و  احمدي نژاد گفت:  اقتصاد يك امر ملي اس

ــود را جدا از ديگران  هيچكس نمي تواند در اين طرح،  خ

بداند،  اما من تأكيد مي كنم كه قرار نيست با اجراي طرح 

هدفمندي يارانه ها، زندگي ها به هم بريزد. 

رئيس جمهور گفت:  تالش مي كنيم در تمام بخش ها روند 

مثبتي آغاز شود و ترديد نداريم كه وضعيت قريب به اتفاق 

مردم پس از اجراي اين طرح، بهتر خواهد شد.

احمدي نژاد با بيان اينكه رقم واريزشده به حساب ها يعني 

مبلغ 81هزار تومان براي دو ماه و علي الحساب است گفت: 

هر بار قبل از پايان ماه، قسط بعدي واريز مي شود و هميشه 

اين طور خواهد بود كه رقمي بيش از افزايش هزينه هاي 

مردم -حداقل براي شش دهك- واريز خواهد شد و براي 

بقيه هم سربه سر خواهد بود و علت دوماهه بودن واريزها نيز 

اين است كه به مردم براي برنامه ريزي فرصت بدهيم.

ــه دنبال  ــرادي ك ــه برخي اف ــدار ب ــس جمهور با هش رئي

سوء استفاده هستند گفت:  اگر كسي فكر كند كه از فضاي 

ايجاد شده در اجراي هدفمندي يارانه ها مي تواند بهره برداري 

و سود كند، به او مي گويم كه دچار اشتباه است. 

ــش قيمت تمام  ــي از افزاي ــا ذكر مثال هاي احمدي نژاد ب

ــس از افزايش قيمت  ــده در بخش هاي حمل و نقل پ ش

ــزي به هزينه  ــت: رقم هاي ناچي ــوخت گف حامل هاي س

ــود، پس اينكه برخي ها  حمل هر كيلوگرم بار اضافه مي ش

ــل و نقل اعالم  ــازي درصدهاي بااليي براي حم با فضاس

مي كنند، دروغ و جوسازي است. 

رئيس جمهور به مردم توصيه كرد خودشان اجراي طرح 

هدفمندي را مديريت كنند و در صورت مشاهده افزايش 

ــك هفته از خريد اين  غيرمنطقي برخي كاالها حداقل ي

كاالها خودداري و گراني ها را به مأموران گزارش كنند. 

رئيس جمهور به مردم و به ويژه خانواده هاي پرجمعيت كه 

ــت مي كنند،  توصيه كرد تا  مبلغ قابل توجهي يارانه درياف

شش ماه مصرف جديدي از قبيل خريد لوازم خانگي براي 

خود تعريف نكنند و اين پول را براي برنامه ريزي هاي آينده 
پس انداز كنند. 

ــهم فرزندان  ــا را نيز كه س ــي از يارانه ه ــت: بخش وي گف

ــال ها پس انداز كرد تا در آينده رقم  مي شود، مي توان تا س

قابل توجهي در حساب فرزندان باقي بماند.

ــده چند  ــد بر اين كه مبلغ واريز ش رئيس جمهور با تأكي

ــش قيمت ها قابل  ــاعت قبل از آغاز هدفمندي و افزاي س

برداشت است، همچنين توصيه كرد مردم كنترل بازار را با 

برنامه ريزي براي خريد در دست خود بگيرند. 

ــراي طرح  ــه مخالفان اج ــا تأكيد بر اينك ــس جمهور ب رئي

ــتند، گفت: عده اي  ــور بسيار كم هس هدفمندي ها در كش

مخالف سياسي هستند كه با هر كار ديگر دولت هم مخالفت 

مي كنند و عده ديگر سوء استفاده گران هستند كه با جوسازي 

براي گران شدن كاالها مي خواهند سود بيشتري ببرند. 

احمدي نژاد همچنين در بخش ديگر سخنان خود درباره 

تحريم هاي بيگانگان گفت: قبالً هم گفته ام كه اين تحريم ها 

ــتمداران  ــخره ترين تصميم سياس ــت و مس كاغذپاره  اس

ــود كه  ــران را تحريم كنند و معلوم مي ش ــت كه اي آن اس

ــند و نمي دانند كه اقتصاد ايران  آن ها ايران را نمي شناس

ــت و از لحاظ انرژي هم ما دارنده دومين ذخاير  درون زاس

انرژي جهان هستيم و چيزي نيست كه آنها بتوانند ما را با 

آن تحريم كنند. 

  ورزشي تيم فوتبال پرسـپوليس در 

آخريـن روز هفته سـيزدهم 

ليگ برتر فوتبال، با كسب دومين پيروزي متوالي دو بر 

صفر خود با 24 امتياز و با گل زده كمتر نسبت به استقالل 

به مكان سوم بازگشت.

ــد كه تيم فوتبال  ــرايطي آغاز ش ــاس در ش اين بازي حس

پرسپوليس براي نخستين بار در تاريخ تأسيس خود با پيراهن 

مشكي پاي به زمين گذاشت و استيل آذين ميزبان با لباس 

ــگاه آزادي حضور يافت. دو تيم كه  هميشگي اش در ورزش

در نيمه نخست، بازي چندان جذابي را به نمايش نگذاشته 

بودند، بسيار محتاطانه كار را ادامه مي دادند. خطرناك ترين 

ــت را علي كريمي و محمد غالمي  موقعيت هاي نيمه نخس

براي استيل هدر دادند تا دو تيم صفر، صفر به رختكن بروند. 

ــتيل آذين بود  با آغاز نيمه دوم بازي دو تيم پايتخت اين اس

ــپوليس كار را دنبال مي كرد و  كه با فشار روي دروازه پرس

ــك در اين دقايق، حقيقي ستاره بي چون و چراي تيم  بي ش

مشكي پوش پرسپوليس بود. مهدي مهدوي كيا در دقيقه 56 

مصدوم شد و پيرواني سرمربي جديد استيل مجبور شد او را 

از زمين بيرون بكشد و فيروز گرامي بازيكن تيم اميد را جاي 

او به زمين بياورد. استيل آذين در دقيقه 69 حمله خطرناكي 

انجام داد و ضربه سركش حسين كاظمي به زير طاق دروازه 

رفت ولي باز هم گل نشد تا همچنان حساب كار صفر، صفر 

باشد. پرسپوليس كه انگار تازه به خود آمده بود، روي حركت 

زيباي فشنگچي در دقيقه 71 و سانتر مواج او روي دروازه و 

ضربه سر نوروزي به نخستين گل خود دست يافت تا بدين 

ترتيب استيل آذين بازنده ميدان لقب بگيرد. در دقيقه 88 

روي اشتباه محرز ايماني يار تازه وارد استيل و هوشياري تمام 

آرفي، تعويض طاليي دايي پرسپوليس به دومين گل خود 

ــت پيدا كرد تا براي دومين هفته پياپي با نتيجه دو  هم دس

بر صفر از زمين خارج شود.  در ديگر بازي انجام شده ديروز 

شهرداري تبريز مقابل ذوب آهن به تساوي يك - يك دست 

پيدا كرد تا ذوب آهن صدرنشين گردد.

4 10 هزار ميليارد تومان مطالبات وصول نشده در گمرك، 

نتيجه برخي مديريت هاي ناكارآمد، جناحي يا بذل و 

ــش هاي دوران متمادي مديريتي است كه فقط نصيب  بخش

اقليتي متوقع و سركش در برابر قوانين مدني و انضباط اقتصادي 

شده است. وضع بسياري از ضوابط و مقررات پيچيده طي دوران 

اصالحات، نتيجه اي جز تأمين مالي و فرار از پرداخت حقوق و 

عوارض گمركي نداشت و موجب شد تا زمينه تاراج بيت المال و 

ضربه به اقتصاد كشور مهيا شود كه البته در دولت هاي نهم و 

دهم مقابل اين شرايط ايستادگي شد و نتايج مثبتي نيز به همراه 

ــان خاص از  ــار و بازرگان ــتفاده برخي از تج ــت. سوءاس داش

كاستي هاي كارت بازرگاني و عدم شناسايي دقيق هويت واقعي 

ــش محدودي از  ــده تا بخ ــدگان اين كارت ها، موجب ش دارن

بازرگانان هزاران ميليارد تومان بدهي خود به گمرك را ساليان 

سال به تعويق بيندازند و همچنان عليه اقتصاد كشور فعاليت 

كنند.محكوميت چند صد ميلياردي «ع- ت» از دوستان بهزاد 

ــي از  ــا بخش ــام، تنه ــرودگاه پي ــده ف ــوي در پرون  نب

10 هزار ميليارد تومان است كه در دوران مديريت آنان رخ داد

10هزار ميليارد تومان

از مطالبات گمرك 

در جيب رفقاي اصالحات!

تقدير دفتر رهبر انقالب

 از مراجع، علما، طالب
  و مردم قم

 رونمايي از قيصريه 
در گتوند

دفتر مقام معظم رهبري در پايان سفر 10 روزه 

ــهر مقدس قم با قدرداني عميق از  ايشان به ش

همه قشرهاي مردم مؤمن و مراجع عظام، علما، 

ــهر ابراز اميدواري كرد كه  فضال و طالب اين ش

رهنمودهاي رهبر انقالب، طليعه فصلي جديد 

ــر افتخار قم قرار گيرد. در متن  در تاريخ سراس

ــده  اطالعيه دفتر مقام معظم رهبري تصريح ش

ــالمي، طاليه دار  است: قم، پرچمدار نهضت اس

ــالم و امام،  ــگي و نستوه اس انقالب و يار هميش

ــم انقالب،  ــتقبالي تاريخي از رهبر حكي در اس

ــن حقيقت ناب بار ديگر  يكپارچه قيام كرد تا اي

چشم جهانيان را خيره كند كه قم مركز، خاستگاه 

و تكيه گاه جاودانه انقالب اسالمي بوده و خواهد 

بود. صحنه هاي پرشكوه و حقيقتاً وصف ناپذير 

ــرهاي مختلف مردم با اخالص،  ــتقبال قش اس

ــاد از حضرت  ــهر جهاد و اجته پرصفا و بيدار ش

ــر و محبت مراجع  ــه اي و ابراز مه آيت  اهللا خامن

معظم، علماي گرانقدر، اساتيد و فضالي معزز، 

اين حقيقت دلنشين را در اذهان دوست و دشمن 

ــتني ملت و  ــد از هم ناگسس زنده كرد كه پيون

واليت فقيه، زيربناي عزت و عظمت روزافزوني 

است كه پروردگار حكيم به بركت «ايمان، بصيرت 

و استقامت ملي»، نصيب ايران عزيز ساخته است 

قيصر امين پور كه او رابحق قيصر شعر انقالب 

ناميده اند پس از سه سال صاحب مقبره اي در 

ــم پرده برداري از مقبره  ــد. در مراس گتوند ش

ــالمي و  ــاد اس ــور، وزير فرهنگ و ارش امين پ

ــعر و ادب حضور  ــتداران ش ــي از دوس جمع

ــياري  ــتند. امين پور كه صاحب آثار بس داش

در حوزه شعر انقالب است، در دوم ارديبهشت 

ــتان به دنيا آمد و در  1338 در گتوند خوزس

هشتم آبان 1386 در تهران در حالي كه چشم 

اميد دوستداران ادب پارسي به خلق آثار بيشتر 

اين استاد و فارسي پژوه كشورمان بود، در ميان 

ــت و  ــم از جهان فرو بس ناباوري همگان چش

ايران را در سوگ خود نشاند. يادش گرامي باد

زنگ ايثار و شجاعت به ياد 

شهيد فهميده نواخته شد

هـدف اصلـي دشـمن از ايجـاد جنگ 

نـرم مدرسـه اسـت و بسـيج و روحيه 

بسـيجي يك نوع تفكـر و انديشـه اي 

اسـت بـراي مبـارزه بـا جنگ نـرم كه 

مي توانـد روح و روان انسـان ها را در 

برابـر توطئه دشـمنان واكسـينه كند.

ــم  ــر حميدرضا حاجي بابايي در مراس دكت

ــجاعت» كه  ــار و ش ــگ «ايث ــن زن نواخت

ــردار نقدي رئيس  صبح ديروز با حضور س

ــتضعفان، سردار جوكار  سازمان بسيج مس

ــيج دانش آموزي و فرهنگيان و  رئيس بس

ــردار همداني فرمانده سپاه تهران بزرگ  س

ــوزش و پرورش  ــئوالن آم و همچنين مس

ــتان انقالب برگزار  ــهر تهران در هنرس ش

ــد، افزود: دانش آموزان با داشتن روحيه  ش

بسيجي مي توانند در مسير درست انقالب 

ــوند. همچنين خانواده ها نيز در  هدايت ش

برابر مسائل گوناگون مي توانند فرزندان خود 

را با تفكر بسيجي، بيمه كنند. وزير آموزش و 

پرورش با تأكيد بر اينكه رويكرد تفكر بسيج 

نياز امروز جامعه است، بيان كرد: امروز 12 

ميليون دانش آموز بسيجي و بيش از 900 

هزار معلم بسيجي در كشور وجود دارد، البته 

همه ملت ايران بسيجي هستند كه تا امروز با 

پيش گرفتن صبر پاي انقالب ايستاده اند.

وي يادآور شد: اين زنگي كه نواخته مي شود، 

ــت و ايثار بدون  ــجاعت اس زنگ ايثار و ش

بصيرت امكان  پذير نيست، امروز افتخار ما 

اين است كه پس از گذشت 30 سال از جنگ 

تحميلي دانش آموزان ياد و خاطره شهدا را 

كه در دفاع از آرمان هاي انقالب به شهادت 

رسيده اند، گرامي مي داريم.

حاجي بابايي بيان كرد: اگر امروز را با روزهاي 

ــه كنيم، به  ــاع مقدس مقايس پرافتخار دف

جرأت مي  گويم كه جوانان ما از جواناني كه 

در راه انقالب به شهادت رسيدند، چيزي كم 

ــه دانش آموزان اظهار  ندارند. وي خطاب ب

ــام امام خميني(ره) و با  كرد: امروز با ياد و ن

آنچه كه از دانش آموزان شهيد به شما منتقل 

شده است، اين مسير را طي مي كنيم، چرا 

كه همه شرف و افتخار در اين راه است.

صفحه 6 را بخوانيد

سياسي 2

فرهنگي

بسيج

توصيه هاي رئيس جمهور به مردم 

درباره هدفمندي يارانه ها
در گفت وگوي زنده شب گذشته از رسانه ملي مطرح شد

  همين صفحه

حادثه
18

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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   سركار خانم فروز رجايي فر  از دانشجويان پيرو خط امام (ره) در تسخير النه جاسوسي 

موضوع: « رابطه با امريكا ، آري يا خير!» -   يك شنبه 9 / 8 /89   ساعت 15

   سركار خانم فاطمه آجرلو  نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي 

موضوع: مفاسد اقتصادي و طرح نظارت برنمايندگان مجلس شوراي اسالمي 

يك شنبه 9 / 8 /89  ساعت 16

   جناب آقاي حسن تردست  قاضي دادگاه كيفري استان تهران 

موضوع: رسالت مطبوعات و رسانه ها در پيشگيري از وقوع جرم

   يك شنبه 9 / 8 /89 ساعت 18

   جناب آقاي رضا اميرخاني  نويسنده و داستان نويس برگزيده ادبيات پايداري 

موضوع: پرسش و پاسخ و بررسي كتاب نفحات نفت -     دو شنبه 10 / 8 /89 ساعت 15

   جناب آقاي رضا برجي  مستندساز و عكاس جبهه فرهنگي انقالب 

موضوع: نقد و بررسي عملكرد رسانه هاي جمهوري اسالمي در بحران هاي دهه اخير

دو شنبه 10 / 8 /89 ساعت 16

ميهمانان   غرفه روزنامه «جوان» در هفدهمين جشنواره مطبوعات 

روابط عمومي روزنامه «جوان»

آگهي مناقصه
رجوع به صفحه 15

37
29

ف/
م ال

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد

0 2 1 8 8 9 1 4 4 1 8 ـ   0 2 1 8 8 9 1 4 4 2 1

خواندنى ها

  سياسي

«مختارنامه» 
در حافظه تاريخي مردم 

ماندگار مي شود

نوه ناخلف 

به ارتكاب جنايت اعتراف كرد

 قتل در 
خونه مادربزرگه

ــريال هايي  مختار نامه يكي از عظيم ترين س

است كه تاكنون در تلويزيون ما ساخته شده 

ــريالي كه براي ساخت آن زحمت و  است. س

انرژي زيادي صرف شد؛ چرا كه مردم ما اساساً 

ــريال هاي تاريخي از خودشان  ــبت به س نس

ــژه اينكه اين  ــه وي ــان مي دهند ب عالقه نش

سريال هاي تاريخي با باورها و مسائل مذهبي 

ــد. مختار كاراكتري بود كه  گره خورده باش

ــورمان اثرگذار  بسيار در تاريخ مذهبي كش

است و به همين خاطر است كه قصه اش براي 

ــت. «ناريه» فردي بود كه  مردم ما جذاب اس

ــق «مختار» بود اما ارزش هاي  به شدت عاش

ــت و تنها عشق بود كه  آنها با هم فاصله داش

آنها را به هم نزديك كرده بود به همين خاطر 

ــا پيش مي آيد ــكالتي براي آنه در ادامه مش

گفت وگوي «جوان»  با نسرين مقانلو

عكس : Leader.ir  | صفحه 2

گفت و گو
12

ويژه ها

  تضعيف طرح هدفمند سازي يارانه ها 

به سبك انگليسي  |صفحه2

 مشاركت و مجاهدين در جلسات خود 

چه مي كنند؟ |صفحه2

   پخش تصاوير زننده جهت تبليغ لباس 
زنانه  |صفحه2

   پروژه جديد رهنورد براي ديده شدن  
|صفحه2

  مـن و الريجاني و قاليبـاف مي آييم! 
|صفحه2

   بازداشـت طراحان و مديران شركت 

غيرقانوني هرمي Ati     |صفحه6

قلك ذخيره ارزي 
براي شكستن نيست

4بررسي تغييرات حساب ذخيره ارزي چوب قانون 
الي چرخ هديه به نوزادان

3پرداخت يك ميليون تومان به نوزادان قانوني نيست

عصبانيت فتنه گران
 از ثبت ادبي فتنه

20آغاز واكنش ها به برگزاري يك جايزه مردمي

روزنامه صبح هرايرانى

جامعه مدرسين يك خط شاخص براي حوزه و كشور است
رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم: 

تا پايان دولت دهم در سطح كشور جشن خانه دار 

برگـزار مي كنيـم.  را  شـدن عمـوم مـردم 

به گزارش ايسنا، معاون اول رئيس جمهور با بيان اين مطلب در 

ــم افتتاح پروژه يك هزار و 615 واحدي مسكن مهر استان  مراس

ــدآباد، افزود: تا پايان شهريور ماه سال  همدان در شهرستان اس

90 ديگر در شهرستان اسدآباد مشكل مسكن نخواهيم داشت.   

ــن چالش تمامي  ــكن بزرگ تري محمدرضا رحيمي گفت:  مس

دولت هاي جهان است كه ما اميدواريم با برنامه ريزي در دولت دهم 

جشن خانه دار شدن تمامي مردم  را در پايان دولت برگزار كنيم.

جشن خانه دار شدن 

 عمومي را برگزار مي كنيم

همزمان با هدفمندي 

يارانه ها خانه نخريد

اس300 بومي 

به زودي توليد مي شود

و  ــاع  دف ــر  وزي

پشتيباني نيروهاي 

مسلح با بيان اينكه 

به لطف خدا و همت 

متخصصان داخلي 

ــامانه  ــه زودي س ب

موشكي اس- 300 

ــرد، از آغاز پيگيري  بومي را توليد خواهيم ك

حقوقي پرونده كارشكني روس ها در تحويل 

سامانه موشكي اس- 300 خبر داد.  

ــردار احمد وحيدي در گفت وگو با مهر، در  س

پاسخ به اين پرسش كه با توجه به كارشكني 

روس ها در تحويل سامانه موشكي اس- 300 

ــتيباني نيروهاي مسلح  آيا وزارت دفاع و پش

برنامه اي براي ساخت و توليد اين سامانه آغاز 

كرده است، اظهار داشت: ساخت و توليد سامانه 

موشكي برد بلند در دستور كار اين وزارتخانه 

ــت. وي در ادامه درباره فسخ قرارداد خريد  اس

ــكي اس- 300 از طرف روسيه  ــامانه موش س

خبرداد: هم اكنون درحال طي كردن مراحل 

حقوقي دريافت غرامت از روسيه هستيم. پيش 

ــردار وحيدي گفته بود كه برنامه اي  از اين س

براي خريد اس- 300 از چين يا ونزوئال نداريم.

قم پايگاه بصيرت انقالب

 مردم قم در استقبال تاريخي از رهبر معظم 

ــتند و بار  ــالمي يكپارچه بپا خاس انقالب اس

ــكار  ــاي حقيقي و واقعي قم را آش ديگر معن

ــيار گفته  ــخن ها بس كردند. در وصف قم س

شده و مقام معظم رهبري نيز در اين سفر در 

ــار گوناگون،  ديدارهاي متعدد با مردم و اقش

ــن خصوص بيان  ــته اي را در اي نكات برجس

داشتند. معظم له در اجتماع بزرگ مردم قم 

فرمودند:« قم شهر علم است، شهر جهاد است، 

شهر بصيرت است. بصيرت مردم قم يكي از آن 

نكات بسيار مهمي است كه در طول اين سي 

ــال همواره خود را نشان داده است.  و چند س

جالب است كه پيدايش شهر قم هم ناشي بود 

از يك حركت جهادي و توأم با بصيرت.»

رهبر فرزانه انقالب اسالمي در بخش ديگري 

از سخنان خود از قم با عنوان مادر انقالب ياد 

ــد فرمودند كه اين  ــن نكته تأكي كرده و بر اي

مادر بايد دلسوزتر از هر كس ديگر از انقالب 
مراقبت كند.

ــتان و دشمنان انقالب  قم براي دو گروه دوس

ــت.  ــالمي از اهميت ويژه اي برخوردار اس اس

دوستان چشم اميد به قم بسته اند تا در مسير 

ــي انقالب  ــمت آ رمان هاي اله حركت به س

اسالمي و عبور از موانع و گذرگاه ها، در نقش 

ــي و واليت فقيه عمل  حامي اصلي نظام دين

ــد،  ــر توطئه ها و فتنه ها باش كرده و خنثي گ

دشمنان نيز چشم اميد به قم بسته اند تا شايد 

روزي سازهاي بلند ناهمگون با انقالب اسالمي 

و نظام ديني در اين شهر به صدا درآيد. دشمنان 

و مخالفان انقالب و جمهوري اسالمي براساس 

تجربه به اين نكته رسيده اند كه اين انقالب و 

نظام را فقط و فقط همان عوامل به وجود آورنده 

مي تواند به شكست برساند. | بقيه در صفحه 2

وزير دفاع  : 
چهره

سر مقاله

بزرگ   ترين افشا گري مشكوك 

در تاريخ امريكا
ويكي ليكز 400 هزار صفحه سند محرمانه درباره جنگ عراق منتشر كرد

مأموريت ضد ايراني 3 كوهنورد امريكايي در اسناد پنتاگون منتشر شد

  صفحات  يك ، 2 و 19

حادثه
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معاون اول رئيس جمهور :

هشدار رئيس اتحاديه مشاوران امالك كشوري 

در گفت وگو با «جوان»:

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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آگهي مناقصه عمومي
شماره 866/1

رجوع به صفحه 3
نوبت اول

36
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آگهي مناقصه
 شماره 89/12

رجوع به صفحه 4
36نوبت اول

58 
لف

م/ا

خريد خدمات پااليش داخلي ترافيك ديتاي بين الملل

شركت
 ارتباطات
 زيرساخت

وزارت ارتباطات  و فناوري اطالعات 

فراخوان
 طراحي آرم

رجوع به صفحه 4

36
60 

لف
م/ا

شركت
 ارتباطات
 زيرساخت

وزارت ارتباطات  و فناوري اطالعات 

آگهي مناقصه
شماره 89/35

رجوع به صفحه 4
نوبت اول

36
59 

لف
م/ا

نگهداري فضاي سبز و نظافت

شركت
 ارتباطات
 زيرساخت

وزارت ارتباطات  و فناوري اطالعات 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر دارد 

نسبت به انجام پروژه ثبت بين الملل ايستگاه هاي راديويي 

ــرايط مندرج در اسناد  كشور در ITU با مشخصات و ش

ــرارداد از طريق  ــزاري مناقصه عمومي و انعقاد ق با برگ

اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.

ــاعات  ــي توانند در س ــركت در مناقصه م ــان ش داوطلب

ــه معتبر و  ــا ارائه معرفي نام ــر آگهي ب اداري، پس از نش

واريز مبلغ 100/000 ريال به حساب 108/14 خزانه نزد 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قابل واريز در كليه 

ــازمان تنظيم مقررات  شعب بانك ملي ايران در وجه س

ــاني: تهران- خيابان شريعتي-  و ارتباطات راديويي به نش

ــازمان تنظيم  ــيدخندان- ساختمان س ــيده به پل س نرس

ــماره  ــات راديويي- طبقه اول- اتاق ش مقررات و ارتباط

ــت و با توجه  ــناد مناقصه را درياف 106/1- مراجعه و اس

كامل به مندرجات آن، كليه صفحات اسناد مذكور را مهر 

و امضاء نموده و به شرح ذيل به نشاني فوق (اداره خريد 

و قراردادها) تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1-تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز دوشنبه مورخ 
89/08/03

2-تاريخ پايان فروش اسناد مناقصه: روز دوشنبه مورخ 
89/08/17

3-تاريخ تسليم پيشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 
89/09/01

4-تاريخ گشايش پاكت هاي پيشنهاد: ساعت 10 روز سه 

شنبه مورخ 89/09/02

اسناد در سايت  http://iets.mporg.ir  نيز قرار گرفته 
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اسـناد محرمانـه پنتاگون    جهان

نشـان مي دهـد كـه سـه 

امريكايي دستگير شده در ايران را دستگاه هاي اطالعاتي 

امريكا به مرز هاي غربي ايران اعزام كرده اند. 

ــند جديدي كه  ــي از 400 هزار س به گزارش «جوان»، بخش

سايت ويكي ليكز روز گذشته منتشر كرده، به مباحث ايران و 

عراق ارتباط دارد. روزنامه نيويورك تايمز بخشي از اين سند 

ــر كرده كه به ادعاي اين روزنامه نشان مي دهد اين  را منتش

ــت سربازان ايران  سه امريكايي در داخل خاك عراق به دس

ــند كه از سوي  ــده اند ولي در انتهاي همين س ــتگير ش دس

سربازان امريكايي حاضر در منطقه تهيه شده، عبارتي به چشم 

مي خورد كه نشان مي دهد ارتش امريكا پيش تر به اين سه نفر 

درباره خطرات و احتمال دستگيري توسط ايران هشدار داده 

است.  در بخشي از اين سند زير عنوان « ارزيابي اس. 2» آمده 

است:«فقدان هماهنگي اين كوهنوردان [ با ارتش امريكا] به 

خصوص بعد از هشدار به آنها، نشانگر اين است كه نوعي تمايل 

براي تحريك و ايجاد تبليغات عليه سياست هاي بين المللي 

ايران وجود داشته است.» | بقيه در صفحه 2

مأموريت ضد ايراني 3 كوهنورد امريكايي در اسناد پنتاگون منتشر شد

خواندنى ها

صفحه 15 
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نيم نگاه�ي به ظرفيت ه�اي اقتص�ادي براي 
ش�ركت هاي خارج�ي در س�وريه نش�ان 
مي ده�د يك�ي از عوام�ل مه�م در تحوالت 
اخي�ر س�وريه، جذابي�ت اقتص�ادي اس�ت 
ك�ه برخ�ي كش�ورها متوج�ه آن ش�ده اند. 
نبردهاي كنوني در سوريه، اين كشور را به سوي 
تحقق سناريوي تقسيم آن به دو بخش شمالي و 
جنوبي سوق داده است. نيروهاي كرد، امريكايي، 
داعش، تركيه و سوري در حال نبرد براي تحقق 
خواس��ته هاي خود هستند. بش��ار اسد كه سال 
گذشته توانسته بود بخش اعظم خاك كشورش 
را از نيروهاي شورشي پس بگيرد، با ورود ارتش 
تركيه به خاك سوريه با شرايط دشواري روبه رو 

شده است. 
  با ذخاير نفت نيمه شمالي

در منطقه شمال س��وريه، همه ميادين نفت اين 
كشور وجود دارد و نيروهاي كرد مخالف دولت، 
كنترل توليد حدود ۶۰هزار بشكه نفت در روز را 
در اختيار دارند. خط لوله هايي نيز از شمال شرق 
و حومه ديرالزور در شرق سوريه تا پااليشگاه هاي 

حمص و بن ياس ساخته شده اند. 
اين ميادين در حمالت هوايي ارتش امريكا آسيب 
زيادي ديده اند، اما از اهميت بااليي براي اقتصاد 
سوريه برخوردار هس��تند. در ماه مي  امسال در 
مناطق تحت كنترل دولت بشار اسد اعتراضاتي 
به دليل كمبود س��وخت روي داد و دمشق وادار 
شد تا روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بش��كه نفت از ايران 

وارد كند. 
واردات نفت اين كش��ور با مخالفت هاي گسترده 
غرب روبه رو است. در تابس��تان امسال، نفتكش 
آدريان دري��ا در جبل الطارق ب��ه دليل تخطي از 
تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه دولت بش��ار اسد 
توقيف شد، اما پس از آزادي و برخالف تعهدات 

تهران، بار ديگر روانه آب هاي سوريه شد. 
  پازل پيچيده 

روس��يه و به صورت دقيق تر شركت هاي روسي، 
خواهان استفاده از فرصت هاي اقتصادي در خاك 

سوريه هستند. 
 روس��يه در ژانوي��ه امس��ال ق��راردادي ب��راي 
بهره ب��رداري از ميادين تح��ت حاكميت دولت 
بشار اسد امضا كرده است. در فوريه سال گذشته 
نيز ش��ركت استرويترنس��گز با مديريت گنادي 
تيمچنكو و از مردان مورد اعتماد كرملين توانست 
قرارداد توليد فسفات از منطقه مركزي پالميرا را 
در دست گيرد. تيمچنكو، بنيانگذار غول تجارت 
نفت گانور ب��وده و از س��رمايه گذاران كليدي در 
پروژه ال ان جي نواتك به ش��مار مي رود. پس از 
بحران شبه جزيره كريمه در سال ۲۰۱۴ ميالدي، 

وي از سوي واشنگتن تحريم گرديد. 
  تقسيم غنائم نبرد شام

 در نزديكي كوباني و ميان منطقه عملياتي ارتش 
تركيه، كارخانه س��يمان الفارج وجود دارد. رود 
فرات مرز ميان مناطق تحت كنترل اسد و كردها 
را ترسيم كرده اس��ت. منطقه پاليمار، مهم ترين 

حوزه توليد گاز طبيعي در س��وريه اس��ت و پس 
از بازسازي نيروگاه هاي س��وريه، اين ميادين از 
اهميت زيادي براي خوراك تأسيسات توليد برق 

برخوردار خواهند بود. 
در ش��رايط كنوني، ب��ا فاصله گرفت��ن كردها از 
مرزهاي شمالي و ورود نيروهاي سوريه به مناطق 
شمالي و شرقي، فرصت مناس��بي براي روس ها 
جهت اس��تخراج ذخاير نفت اين كش��ور فراهم 
شده است. بارها رهبران دمشق از جنگ سوريه 
به عنوان بهانه غرب براي سلطه بر منابع نفت و گاز 

كشورشان ياد كرده اند. 
يكي از داليل مهم حضور دولت روسيه در جنگ 
سوريه را بايد حضور در بندر طرطوس اين كشور 
در سواحل مديترانه دانست؛ چراكه ناوهاي روسيه 
مي توانند در همسايگي مرزهاي اروپا لنگراندازي 
كنند. به همي��ن دليل منتقدان خ��روج ترامپ 
از س��وريه معتقدند رها كردن بحران اين كشور 
به معناي خال��ي كردن فضا ب��راي حكمفرمايي 

خرس ها خواهد بود. 
  درآمدهای نفت و گاز، سيمان و فسفات

به هر ترتيب، درآمدهاي بخش نفت و گاز، سيمان 
و فسفات مي تواند مسير بازس��ازي كشور ويران 

شده سوريه را هموارتر كند. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور اياالت متحده هفته 
گذشته در توييتي بحث برانگيز نوشت: »ما كنترل 
نف��ت در خاورميانه را در دس��ت گرفته ايم. « هر 
چند در واقع، اي��ن جمله تنها زمان��ي مي تواند 

صحيح باشد كه منظور از ما، بش��ار اسد، ايران و 
روسيه باشد. 

اما تركيه، نقشي متفاوت را ايفا مي كند. ميادين 
نفتي س��وريه به نظر نمي رس��د فع��اًل در كانون 
توجه آنكارا قرار داشته باش��د، اما رهبران تركيه 
از قطع درآمدهاي نفتي شورشيان كرد خوشحال 

خواهند بود. 
ترك ها در برابر كردهاي عراق و س��وريه مواضع 
متفاوتي دارن��د. آنها با رهبران اقليم كردس��تان 
قرارداد خريد و ترانزيت نفت تا سواحل مديترانه 
امضا كرده اند، اما خواهان سركوب و حذف منابع 

درآمدي كردهاي سوريه هستند. 
شركت روس��نفت نيز در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي، 
قراردادي ب��راي صدور گاز كردس��تان به تركيه 
امضا كرده اس��ت. خط لوله كردس��تان به تركيه 
در گذشته از اهداف اصلي حمالت گروه پ ك ك 
از گروه هاي نزديك به كردهاي سوريه محسوب 
مي شد و اينك با آغاز عمليات ارتش تركيه ممكن 

است شاهد آغاز عمليات هايي عليه آن باشيم. 
ترامپ پس از چراغ سبز اوليه به عمليات نظامي 
آنكارا، هم اكنون از احتمال نابودي اقتصاد تركيه 
به دليل اين ماجراجويي سخن مي گويد. اقتصاد 
دولت اردوغان به ش��دت وابس��ته به منابع مالي 
خارجي اس��ت و با تيره ش��دن روابط اردوغان و 
ترامپ و احتمال تحريم تركيه از س��وي كنگره، 
پيش بيني آينده رهبران ترك تبار آنكارا بس��يار 

دشوار شده است. 
اگر آنكارا سناريوي تقسيم سوريه به دو بخش 
ش��مالي و جنوبي را در پيش گيرد، دولت هاي 
آينده تركيه بايد هزينه هاي هنگفتي بپردازند، 
اما احتمال هاي ديگري نيز براي رابطه برد- برد 
ايران و امريكا وجود دارد. ايران ساالنه ۲ ميليارد 
دالر گاز طبيعي به تركيه مي فروشد. امريكايي ها 
تاكنون با تداوم اين قرارداد مخالفتي نداشته اند.  
مهم تري��ن چال��ش و اردات گاز تركي��ه در فصل 
زمس��تان و فق��دان مناب��ع گازي در دس��ترس 
براي استان هاي ش��رقي روي مي دهد. قطع گاز 
خريداري شده از ايران مي تواند زندگي ساكنان 
فقير ش��رق تركيه را ت��ا مرز بح��ران پيش ببرد. 
به عالوه، لغو اين ق��رارداد براي ته��ران و آنكارا 

هزينه هاي هنگفتي به دنبال داشته باشد. 
با افزايش اعتياد واشنگتن به اعمال تحريم، آينده 
روابط با آنكارا از اعضاي كليدي ناتو با ابهام هايي 
روبه رو خواهد شد. هر چند افزايش خريد گاز از 
روسيه يا اقليم كردستان، يك راه حل پيشنهادي 

خواهد بود. 
آنكارا به داليل امنيتي و سياست داخلي، عملياتي 
پرريسك را آغاز كرده است. دولت ترامپ به خوبي 
از پيامدهاي مثبت و منفي اين اقدام اطالع دارد. 
مسكو، تهران و دمش��ق، پس از پنج سال جنگ 
فرسايش��ي، برگ هاي برنده ب��ازي را در اختيار 
دارند، ام��ا مردم س��وريه، قرباني��ان اصلي بازي 

ژئوپلتيك غول ها در خاك كشورشان هستند. 
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سفرهشامبوینفتمیدهد!
سناريوي تقسيم سوريه به 2 منطقه شمالي- جنوبي چه انگيزه اقتصادي دارد؟ وحیدحاجیپور

گزارشیک

چشماندازتاريكبرايخودروسازيجهان
آس�يب هاي جنگ ه�اي تج�اري امري�كا را تم�ام دني�ا از 
فالت ه�اي ايس�لند گرفت�ه ت�ا كارخانه ه�اي اتومبيل س�ازي 
ژاپ�ن ح�س مي كنن�د و ب�ا توج�ه ب�ه اس�تانداردهاي تعيي�ن 
ش�ده آين�ده صنع�ت خ�ودرو در جه�ان تاري�ك اس�ت. 
رؤس��اي بانك هاي مركزي و وزراي دارايي در هفته جاري روايت هاي 
ناراحت كننده اي از آس��يب ديدن اقتصادهايشان در جلسات صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن داشتند. برخي از آنها اشاره 
كردند سياست امريكا از دهه ۱9۴۰ كه به تشكيل صندوق بين المللي 

پول كمك كرد بسيار تغيير كرده است. 
ديويد ملپس، رئيس بانك جهاني به شركت كنندگان در جلسه اين هفته 
گفت: »در آن زمان اقتصاد جهان بيش از يك دهه بود كه تحت فشار 
عوارض باال، ركود و جنگ قرار داشت كه باعث شد هنري مورگنتو، وزير 
خزانه داري وقت امريكا از يك سيستم اقتصاد جهاني پشتيباني كند.«

ملپس گفت پيام امريكا در آن زمان اين ب��ود: »اول هيچ محدوديتي 
براي موفقيت وجود ندارد و دوم رونق و موفقيت گسترده به  نفع همه 

است.«
رئيس صندوق بين المللي پول گفت تأثيرات منفي ناخواسته جنگ هاي 

تجاري آشكار شده است و همه ضرر كرده اند. 
كريس��تالينا جورجيوا، مديرعامل صندوق بين المللي پول نيز گفت: 
پس از به پايان رس��يدن گردهمايي ۱۸9 عضو صن��دوق بين المللي 
پول، تأثيرات منفي ناخواس��ته جنگ هاي تجاري آش��كار شد، همه 

ضرر كرده اند. 
۱5 ماه پيش، امريكا، بزرگ ترين واردكننده جهان يك جنگ تجاري 
تلخ را با چين، بزرگ ترين صادركننده جه��ان آغاز كرد. دونالد ترامپ 
هم در مركز شكس��ت اكثر مذاكرات تجاري با ش��ركاي تجاري برتر 

واشنگتن قرار دارد. 
صندوق بين المللي پ��ول در همين هفته تخمي��ن زد كه جنگ هاي 
تجاري رشد اقتصاد جهان را در ۲۰۱9 تا ۳ درصد كاهش مي دهد كه 

پايين ترين حد طي يك دهه گذشته است. 
آسيب اين جنگ ها به طور مساوي تقسيم نشده است. امريكا به خاطر 
هزينه باالي داخل��ي مصرف كنندگانش، كمترين آس��يب را بين ۲۰ 

اقتصاد برتر دنيا از كاهش صادرات ديده است. 
پير موسكوويسي، كميسر اتحاديه اروپا در امور اقتصادي و مالي گفت: 
بيشترين آسيب را كشورهاي اروپايي حس كرده اند، چون اقتصاد آنها 

به شدت وابسته به صادرات و براي تجارت باز است. 

مديريتبازارنفت
ازدستعربستانخارجشدهاست

زمان آن رسيده كه قبول كنيم مديريت بازار نفت رو به شكست است، 
حتي اگر عربستان س�عودي و متحدانش بگويند اين طور نيست. 
به گزارش بلومبرگ، عربس��تان س��عودي بايد دس��ت از تالش براي 
مديريت بازار جهاني نفت خام بردارد و به سياست توليد نفت به ميزان 
دلخواه بازگردد. عربستان در ۲۰۱۴ به مدت كوتاهي تحت وزارت علي 

النعيمي اين سياست را به  كار گرفت. 
هدف قرارداد كاهش توليد اوپك و متحدانش از بين بردن ذخاير اضافي 
نفت طي ش��ش ماه بود، ولي حاال به چهارمين س��الي رسيده ايم كه 
عربستان اتحاد توليد كنندگان نفت را براي افزايش پايدار قيمت نفت 

هدايت مي كند و شكست خورده است. 
 براي مدتي به نظر مي رسيد اين كاهش توليد تأثير مطلوب را گذاشته 
اس��ت؛ ذخاير نفتي كاهش يافت و قيمت نفت از ۴5 دالر در هر بشكه 
در ژوئن ۲۰۱7 به ۸۶ دالر در هر بشكه در اكتبر ۲۰۱۸ رسيد، ولي اين 
افزايش قيمت به  س��رعت تا 5۰ دالر در هر بشكه پايين آمد و دور دوم 
كاهش توليد كه در ژانويه آغاز شد هم نتوانس��ت آن را باالي ۶۰ دالر 
نگه دارد، حتي از دس��ت رفتن موقتي نيمي از توليد نفت عربستان و 
بيشتر ذخاير مازاد نفت جهان در حمله به تأسيسات نفتي عربستان هم 

نتوانست قيمت نفت را بيش از چند روز باال نگه دارد. 
آخرين اطالعات اوپك و آژانس بين المللي انرژي و اداره اطالعات انرژي 

امريكا شكست اين سياست را نشان مي دهد. 
هر سه اين نهادها پيش بيني مي كنند در بحبوحه ادامه جنگ تجاري 
امريكا، ذخاير نفت جهان در نيمه اول سال آينده ميالدي افزايش يابند. 
همچنين پيش بيني مي شود رشد تقاضاي نفت جهان هم كاهش يابد. 
ميانگين توليد نفت عربستان در هشت ماه اول ۲۰۱9 كمترين حد از 
سال ۲۰۱۴ بود و اگر اين كشور سعي كند به مديريت بازار ادامه دهد، 
باز هم كاهش مي يابد.  در اين بين، توليد نفت روسيه كه يكي از رهبران 
ائتالف اوپ��ك و متحدانش در كاهش توليد اس��ت، هر س��ال افزايش 
مي يابد.  عربستان س��عودي بايد اجازه دهد حفاران شيل اوضاع را در 

دست بگيرند. زمان آن رسيده كه قيمت واقعي نفت به دست بيايد. 
عبدالعزيز بن سلمان وزير نفت فعلي عربس��تان وظيفه خود مي داند 
كه جلوي عرضه بيش از حد نفت به ب��ازار را بگيرد. نتيجه اجالس ماه 
دسامبر اوپك و متحدانش احتماالً كاهش بيشتر توليد نفت خواهد بود 
و عربستان سعودي سال آينده در تالش براي افزايش قيمت نفت، توليد 

كمتري خواهد داشت. 

اميدروسيهبهذخايرطالي2هزارو200تني
برايتحملنفتارزان

وزي�ر داراي�ي روس�يه گف�ت: اي�ن كش�ور مي توان�د كاه�ش 
ش�ديد قيم�ت نف�ت را ب�ا دارايي ه�اي ط�الي خ�ود و ت�الش 
دول�ت ب�راي كاه�ش وابس�تگي ب�ه منابع ان�رژي تحم�ل كند. 
 به گزارش تس��نيم به نقل از راشا تودي، آنتن س��يلوانوف، وزير دارايي 
روسيه گفت: اين كشور مي تواند كاهش شديد قيمت نفت را با دارايي هاي 
طالي خود و تالش دولت براي كاهش وابس��تگي به منابع انرژي تحمل 
كند.   سيلوانف در يك مصاحبه گفت: اقتصاد روسيه هنوز هم وابسته به 
توليد و پااليش نفت خام است، بنابراين شرايط بازار مي تواند بر آن تأثير 
بگذارد. مسكو از قيمت فعلي نفت خام راضي است و آشفتگي احتمالي 
بازار به بودجه آن شوك وارد نمي كند.   وزير دارايي روسيه توضيح داد: »به 
همين دليل، بودجه بر قوانيني استوار است كه قيمت نفت را ۴۲ دالر در 
هر بشكه در نظر گرفته اند. بدون توجه به شرايط قيمت نفت، ما مي توانيم 
منابع مالي مورد نياز را به دست آوريم چون ذخاير كافي طال اختيار داريم، 
بيش از 7 درصد توليد ناخالص داخلي. بنابراين حتي اگر قيمت نفت به 
۳۰ يا ۲۰ دالر در هر بشكه برسد، ما مي توانيم بودجه خود را براي سه سال 

بدون هيچ مشكلي تأمين كنيم.«

روسهااوراقيوروييويوآنيمنتشرميكنند
وزي�ر اقتص�اد روس�يه اع�الم ك�رد: در راس�تاي فاصل�ه 
گرفت�ن ه�ر چ�ه بيش�تر روس�يه از دالر، مس�كو ب�ه دنب�ال 
اس�ت.  چي�ن  ي�وآن  و  ي�ورو  ب�ه  قرض�ه  اوراق  انتش�ار 
به گزارش راشاتودي، آنتون سيلوآنوف، وزير اقتصاد روسيه، اعالم كرد 
كه اين كشور مي خواهد طي س��ال آينده اوراق قرضه »يوروباند« را با 

ارزهايي مانند يوآن و يورو و بدون استفاده از دالر منتشر كند. 
وي در حاشيه اجالس صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در پاسخ به 
سؤالي در مورد تأثير تحريم هاي امريكا بر بازار بدهي دولتي روسيه گفت 
كه مسكو طي سال هاي اخير به سمت عرضه اوراق قرضه به يوآن چين 

رفته و ما البته مي توانيم اين اوراق را به يورو هم منتشر كنيم. 
اين وزير روس ادامه داد: اگرچه سرمايه گذاران به يورو كمتر هستند، اما 
مسكو هيچ مشكلي با تحريم هاي دالري در فروش اوراق قرضه ندارد و 

قصد ندارد اوراق قرضه با ارز مبناي دالر منتشر كند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
با انتقاد از اظهار نظر بعضي مس�ئوالن دولتي 
اع�الم ك�رد: موض�وع ح�ذف معافيت ه�اي 
مالياتي مناط�ق آزاد در هيچ محفل رس�مي 
دولت�ي و قانونگ�ذاري مط�رح نيس�ت و در 
قانون منطق�ه آزاد، بازه زماني 2۰ س�اله براي 
معافيت مالياتي در نظر گرفته ش�ده اس�ت. 
»مرتضي بانك«، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار اقتصادي 
ايرنا توضي��ح داد: ماليات ي��ك موضوع محوري 
درباره مناطق آزاد اس��ت. مناطق آزاد اگر وجود 
دارد و اگر قانوني به نام منطق��ه آزاد وجود دارد، 
مهم ترين عنصر مناط��ق آزاد، معافيت مالياتي 
و معافيت هاي گمركي اس��ت كه اي��ن موضوع 
نه در اينجا ك��ه در همه دنيا وج��ود دارد. اينكه 
فردي يا كارشناسي موضوع حذف معافيت هاي 
مالياتي از مناطق آزاد را مطرح مي كند، نش��ان 
مي دهد از مفهوم و قانون منطقه آزاد هيچ اشراف 
و اطالعي ندارد. اصاًل خيلي بعيد و عجيب است 
كه كارشناس��ان متخصص مربوط ب��ه اقتصاد و 
حوزه هاي اقتص��ادي، اين صحبت ه��ا را مطرح 

كنند. 
وي با تأكيد بر اينكه موضوع حذف معافيت هاي 
مالياتي مناطق آزاد در هيچ محفل رسمي دولتي 
و قانونگذاري مطرح نيس��ت، ادامه داد: در قانون 
منطقه آزاد بازه زماني ۲۰ س��اله ب��راي معافيت 

مالياتي در نظر گرفته شده كه اين معافيت هاي 
مالياتي پس از ۲۰ سال كاهش مي يابد. 

اين مقام مسئول ادامه داد: وقتي نظامي بر اساس 
معافيت مناطق آزاد از ماليات ارزش افزوده ايجاد 
شده و سرمايه گذار و فعال اقتصادي با اعتماد به 
اين معافي��ت فعاليتش را آغاز ك��رده، تغيير اين 

موضوع اعتماد را خدشه دار مي كند. 
بانك با بيان اينك��ه موضوع معافي��ت در اليحه 
تصويب ش��ده وجود دارد، افزود: برخي دوستان 

دولتي خالف اليحه اظهارنظر كرده يا در مجلس 
صحب��ت مي كنند ك��ه با هي��چ روي��ه قانوني و 
س��اختاري هماهنگي ندارد. بنابراين به دوستان 
دولتي تأكيد مي كن��م با توجه ب��ه ابالغيه وزير 
اقتصاد، اركان دولت بايد از اليح��ه دفاع كرده و 

اظهار نظر شخصي نداشته باشند. 
وي درباره تبعات حذف اي��ن معافيت بيان كرد: 
با حذف معافيت ماليات بر ارزش افزوده، اعتماد 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي از بين مي رود، 

قيمت تم��ام ش��ده كاال براي ص��ادرات افزايش 
مي ياب��د، 9 درصد به ميزان س��رمايه در گردش 
فعاالن اقتصادي اضافه مي كند. اينها موضوعاتي 
كه نظ��ام مناط��ق آزاد را دچار خدش��ه كرده و 

سياست ها و اهداف را زير سؤال مي برد. 
  معافي�ت در مناط�ق آزاد ادام�ه خواهد 

داشت
بانك با بيان اينكه قانون مناط��ق آزاد در مجلس 
تصويب شده و نمي شود يك روزه آن را حذف كرد، 
گفت: درباره اليحه ماليات بر ارزش افزوده ما مطابق 
مصوبات و اليحه دولت معتقد هستيم معافيت در 
مناط��ق آزاد ادامه خواهد داش��ت. در مجلس هم 
صحبت كرده  و افراد را نسبت به اين موضوع متقاعد 
كرده ايم. اگر دولت بخواهد اليح��ه را اصالح كند 
بايد از مجلس بخواهد اليحه به آنجا بازگردد.  وي 
با تأكيد بر اصل مش��اركت جمعي در دولت ادامه 
داد: مجلسي ها ممكن است پيشنهاداتي بدهند و 
اين پيش��نهادات هم نبايد مغاير با اليحه باشد، اما 
توس��ط اركان دولت امكان ندارد با هيچ اليحه اي 
مخالفت شود.  مشاور رئيس جمهوري خاطرنشان 
كرد: برخي اظهار نظرهاي سطحي و غيركارشناسي 
شنيده مي شود كه بيشتر به مطرح كردن مسائل 
شخصي شباهت دارد. اينكه در دولت هركس نظر 
خودش را بي توجه ب��ه اليحه ها بگوي��د، يك نوع 
آنارشي س��اختاري ايجاد مي كند كه دولت با آن 

مخالف است. 

بانک:معافيتمالياتيمناطقآزادحذفنميشود
چرا دولتي ها خالف لوايح اظهار نظر مي كنند؟ گزارش2

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفت�ي اع�الم ك�رد ك�ه بنزي�ن س�وپر 
اصفه�ان  و  اراك  پااليش�گاه هاي  در 
تولي�د و در كش�ور توزي�ع مي ش�ود. 
طبق قانون ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش 
فرآورده هاي نفتي مكلف ب��ه توليد و توزيع 
بنزين معمولي و بنزين با اس��تاندارد يورو ۴ 
است كه هم اكنون بيشتر از ميزان تعهد خود 

بنزين با كيفيت يورو توليد و در كشور توزيع 
مي كند.  بر اين اس��اس هم اكن��ون عالوه بر 
بنزين با استاندارد يورو ۴ و 5، بنزين سوپر نيز 
توليد و به لحاظ محدوديت هاي ذخيره سازي 
و انتقال، در كش��ور توزيع مي ش��ود؛ اين در 
حالي است كه بنزين با استاندارد يورو از لحاظ 
زيس��ت محيطي به مراتب پاك ت��ر از بنزين 

سوپر است. 

توزيعبنزينسوپر
باوجودمحدوديتذخيرهسازي

خبر

معاون بنياد مس�كن انقالب از آغاز ساخت 1۸ هزار 
واحد مس�كن محرومان روس�تايي در اس�تان هاي 
سيستان و بلوچس�تان، خراس�ان جنوبي، كرمان و 

لرستان خبر داد. 
به گزارش تس��نيم، عزيزاهلل مهديان با اشاره به مصوبه 
دولت براي پرداخت خسارت به واحدهاي مسكوني است 
اظهار كرد: بنياد مسكن به خانواده ها در ازاي آسيب به هر 
واحد مسكوني خسارت پرداخت مي كند و معيار پرداخت 

تسهيالت، خانوار هم نيست. 

وي با بيان اينكه كار تعميرات مس��كن سيل زدگان در 
مناطق سيل زده كشور به اتمام رس��يده است، تصريح 
كرد: كار تعميرات واحدهاي خسارت ديده از سيالب در 
استان هاي لرستان. خوزستان و گلستان به اتمام رسيده 
است و از لحاظ احداثي لرستان نسبت به استان هاي ديگر 
وضعيت بهتري دارد.  وي افزود: اميدواريم با جديت كاري 
كه ستادهاي بازسازي معين اصفهان و اردبيل در پلدختر 
دارند تا پايان امس��ال ش��اهد اتمام پروژه هاي احداثي 

مسكن در نقاط سيل زده اين شهرستان باشيم. 

عملياتاجراييساخت18هزارمسكنمحرومان



»من یک شخصیت 
فريدون حسن

    گزارش
ورزش�ی هس�تم، 
نه سیاس�ی و ب�ه 
عنوان یک فرد ورزشی متوجه شده ام که تنها راه 
نجات کشورمان اطاعت از رهبرمان است. تعجب 
می کنم مس�ئوالن چطور این را درک نکرده اند. 
امیدوارم این اتفاق گوشزدی باشد برای برخی 

مسئوالن و مردم.« 
اين حرف مهدي ترابي، هافبک ج��وان و گلزن 
پرسپوليس بعد از بازي مقابل پيکان است. ديداري 
که با برتري سرخ ها به پايان رسيد، اما بيش از اين 
پيروزي آنچه به چش��م آمد، حرک��ت اين جوان 

انقالبي در توصيه به مسئوالن کشور بود.
اين بار پاي شعارهاي مذهبي يا تصاوير شهدا در 
ميان نبود، مهدي ترابي با علم به اينکه مورد هجمه 
بسياری از معاندان داخلي و خارجي نظام و رهبري 
قرار می گيرد، دست به کاري بزرگ زد تا ثابت کند 
در فوتبال با تمام حواش��ي و مفاسدش می توان 
بازيکناني يافت که واليتمدار هستند و ثابت قدم 
در اين راه. ترابي با انتخاب جمله »تنها راه نجات 
کش��ور اطاعت از رهبري است«، عماًل مسئوالن 
کشور را خطاب قرار داد و در صحبت های بعد از 

بازي نيز صراحتاً اين مسئله را عنوان کرد. 
   مخالفت ها دلسردم نمی کند

ترابي می گويد: »اين يک پيغام برای مسئوالن 
بود که اميدشان برای حل مشکالت به جاهای 
ديگر است. اعتقاد من اين است که اگر پشت هم 
باشيم، قطعاً می توانيم مشکالت ايران را کمتر 
کنيم. مسئوالن به خوبی می دانند که مشکالت 
مردم چيست؛ خيلی ها گرسنه به خواب می روند 
و بايد دست به دست هم بدهيم تا اين بحران ها 
را پشت سر بگذاريم. اين خوشحالی ايده خودم 
بود و مطمئن باش��يد که از جايی خط نگرفتم و 
کس��ی هم به من نگفته بود که چنين کاری را 
انجام دهم. قبل از اينکه چنين خوشحالی  را بعد 
از گل انجام دهم، فکر همه چيز را کرده بودم و 
می دانستم که نظرها مثبت و منفی خواهد بود. 
طبيعت��اً خيلی ها در صفح��ات مجازی واکنش 
نش��ان دادند، اما هجمه ها و مخالفت ها به هيچ 
عنوان دلسردم نمی کند. من به کاری که انجام 

دادم اعتقاد داشتم.«
 هافبک تهاجم��ی تيم فوتبال پرس��پوليس در 
ارتباط ب��ا بحث خدم��ت س��ربازی اش و اينکه 
می گوين��د با اين ش��ادی گل ب��ه راحتی کارت 
معافيت خود را دريافت می کند، می افزايد: »من 
دانشجو هستم. اگر می خواس��تم معافی بگيرم 

کارهای ديگری انجام می دادم.«

درست همانطور که تصور می شد بالفاصله حمالت 
عليه ملی پوش جوان پرس��پوليس ش��روع شد. 
حمالتي ناجوانمردانه از س��وي معاندان داخلي 
و خارج��ي که همه ب��ه نوعي س��عي در تخريب 
ش��خصيت ترابي و انگ زدن به او داشتند. البته 
حمايت های زيادي هم از ترابي ش��د، اما ش��ايد 
بهترين حمايت را محمد انصاري همبازي معتقد 
او در پرسپوليس انجام داد که خطاب به معاندان 

و در تأييد اقدام ش��جاعانه همبازی اش، آيه 179 
سوره اعراف را يادآور شد و نوشت: »آنها دل هايی 
دارند که با آن نمی فهمند و چش��م هايی که با آن 
نمی بينند و گوش هايی که با آن نمی شوند« تا ثابت 
کند اقدامات و حرف ها عليه ترابي از چه جنسي 

است و چگونه بايد در برابر آنها موضع گرفت.
اقدام ش��جاعانه مهدي ترابي در حالي به مذاق 
برخي در داخل و خارج خوش نيامده که همين ها 

در موارد مشابه که سمت و سوي مخالفت با نظام 
و رهبري داش��ته و بارها هم از سوي چهره های 
فوتبالي تکرار شده چنان حمايتي داشته اند که 

همه مات و مبهوت مانده اند.
   از حرکت ترابي لذت بردم

در ميان تمام اظهارنظرهای مغرضانه اما شنيدن 
حرف های يک اس��تقاللي قديمي در حمايت از 
بازيکن جوان پرسپوليس بسيار جالب توجه بود. 
پرويز مظلومي، بازيکن و مربي س��ابق استقالل 
و پيشکسوت اين باش��گاه در روزهايي که بابت 
چني��ن برخوردهايي از تيم خ��ودش خبرهاي 
خوبي ديده و ش��نيده نمی ش��ود ب��ا تأييد اين 
حرکت هافبک پرس��پوليس عنوان کرد: »فکر 
نمی کردم ترابی اينقدر رفتار پخته داشته باشد 
و اينگونه پش��ت مملکت و رهب��رش درآيد. او 
نش��ان داد در عين جوان��ی، بازيکن��ی باتجربه  
اس��ت. انصافاً از حرکت او لذت بردم. وقتی يک 
بازيکن دغدغه اش اين است که مردم کشورش 
با چه شرايطی روزگار می گذرانند، جای تبريک 
دارد. حرکت ترابی بايد باعث فرهنگ س��ازی و 
الگوسازی ش��ود. اعتقاد دارم ايران به يکدلی و 
اتحاد نياز دارد. ما بايد پشت يکديگر باشيم و از 

حکومت و رهبرمان حمايت کنيم.«
   ترابي تنها نیست

ديروز خبر رسيد که هش��تک ترابي تنها نيست 
هم در فضاي مجازی به راه افتاده و با اس��تقبال 
چش��مگيري هم روبه رو ش��ده اس��ت. سازمان 
بسيج ورزشکاران نيز در حمايت از مهدي ترابي 
بيانيه ای  صادر کرد و نوشت: »حرکت ترابي نشان 
داد که نخبگان ورزش��ي همس��و با آحاد مردم 
پشتيبان واليت و رهبري هستند. نسل جوان ما 
هميشه متناسب با شرايط به ميدان ورود کرده 
و مهدي ترابي يک نمونه از هزاران ورزش��کاري 
اس��ت که پا در عرصه دفاع از آرمان های کشور 
و انقالب گذاش��ته اند. پيام اين اق��دام ترابی به 
مسئوالن کشور بسيار واضح بود، چراکه هر زمان 
آنها سخنان رهبری را چراغ راه خود قرار دادند 
کشور به دستاوردهای بزرگ اقتصادی، سياسی، 
علمی، فرهنگی، ورزش��ی و ... رسيد و هر زمان 
چشم بر رهنمودهای رهبری بستند چيزی جز 

ضرر و زيان عايد کشور نشد.«
بس��يج ورزش��کاران ضمن حمايت از اين اقدام 
ارزشمند ترابی از تمام مسئوالن کشور می خواهد 
توصيه جوانان با بصيرت را که ش��عار »تنها راه 
نجات کشور اطاعت از رهبری« است، سرلوحه 
کارهای خود قرار دهند تا دوشادوش يکديگر بر 

مشکالت کشور غلبه کنيم.
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ترابي: این پیام براي آنهایي بود که امیدشان براي حل مشکالت به جاهاي دیگر است

دنيا حيدري

نبرد حساس هندبالیست های ایرانی با کویت
تيم ملی هندبال ايران عصر امروز آخرين ديدار خود در مرحله گروهی انتخابی 
المپيک 2020 را مقابل کويت برگزار می کند. شاگردان عليرضا حبيبی پس از 

پيروزی بر کره جنوبی، 29 بر 26 نتيجه را به بحرين واگذار کردند. 

بانوی رکابزن ایران لژیونر شد
سميه يزدانی بانوی رکابزن ايران لژيونر ش��د و به يک تيم اسپانيايی 
پيوس��ت. يزدانی از اين پس برای تيم تيکا اس��پانيا رکاب می زند. اين 
رکابزن پيش از اين در مس��ابقات جاده قهرمانی آسيا 2019 موفق به 

کسب مدال برنز شده بود و در بخش جاده  تاريخ سازی کرده بود.

پویش دوشنبه های ورزشی در تهران
بيست و هشتمين پويش دوشنبه های ورزشی با حضور صد ها شهروند 
ديروز در ب��رج آزادی تهران برگزار ش��د. در اين برنام��ه گروه هايی از 
ورزشکاران رزمی کار همچون ووشو و تکواندو پس از اجرای هماهنگ 
تمرينات ورزش��ی به اج��رای برنامه های نمايش��ی پرداختند. مجيد 
رباطی، سرپرست سازمان ورزش ش��هرداری تهران گفت: »با توجه به 
فقر حرکتی که در جامعه در ميان اقشار مختلف به خصوص بانوان وجود 

دارد، برگزاری برنامه های ورزش همگانی يک ضرورت است.«

سعيد احمديان

ارزش لیگ برتر والیبال را باال ببریم
در حالي اين روزها واليبال باش��گاهي از 
بالتکليفي رنج می برد که بايد ليگ واليبال 
را به سمتی ببريم که مثل فوتبال منظم 
برگزار ش��ود و از يک چارچ��وب و قاعده 
مشخص براي حضور تيم ها برخوردار باشد. 
ليگ واليبال اما از بی نظمی رنج می برد و 
امتيازي که به تيم ها اجازه می دهد تا وارد 
ليگ برتر شوند از ارزش پاييني برخوردار 
است و هر تيمي بدون اينکه  از دسته های 
پايين تر آغاز کند، می تواند با قيمتی پايين امتياز يک تيم ليگ برتري را 
بخرد و در سطح اول باشگاهي حضور داشته باشد. اين در شرايطي است 
که بايد ليگ واليبال با يک سازماندهي منظم به سمتي حرکت کند که 
امتياز تيم ها و حضور در ليگ برتر نسبت به موقعيتي که واليبال در آن 
قرار گرفته، ارزش واقعی اش را پيدا کند و همچنين به تيم ها اجازه داده 
نشود که با سهميه آزاد وارد ليگ واليبال شوند و امتياز همين طور واگذار 
نشود. اگرچه يک تيم ملي قوي از دل يک ليگ پويا و منظم  رشد می کند، 
اما ارزشمند بودن امتياز تيم ها باعث می شود تيم ها و اسپانسرها انگيزه 
حضور در ليگ واليبال را پيدا  کنند. عالوه بر اين مسئله ای که بايد جدي 
گرفته شود، تسويه همه تيم ها در پايان ليگ با بازيکنان و کار فني است؛ 
روندي که در حال حاضر واليب��ال در پيش گرفته و به تيم های بدهکار 
اجازه ورود نمی دهد، يک قدم مثبت اس��ت. هر سال يکسري اتفاقات 
می افتد و يک تيم می آيد و حق و حقوق بازيکنان را نمی دهد و سال ديگر 
دوباره يک تيم ديگر ورود پيدا می کند. رويکرد تسويه تيم ها براي حضور 
در ليگ که توسط فدراسيون واليبال براي فصل جديد جدي گرفته شده 
است، سبب می شود جلوي ورود تيم هايی که در پايان هر فصل قراردادها 
را تسويه نکرده اند، گرفته شود و باشگاه ها می دانند در صورتي که تسويه 

نکنند، سال بعد در ليگ حضور نخواهند داشت.

جبار قوچان نژاد
کارشناس واليبال

شاید خیلی دیر باشد
به کار کردن در کنار مربی تيم مل��ی رضايت داده و ديگر اصراری ندارد 
که حتماً باي��د برادرش به عنوان مربی کنارش باش��د. اي��ن اتفاق بايد 
خيلی قبل تر رخ می داد، خيلی قبل تر از آنکه مسير کسب جواز حضور 
در المپيک توکيو برای کيانوش رس��تمی صعب العبور ش��ود. رضايت 
کيانوش به کار کردن کنار مربی تيم ملی برای مسابقات گزينشی پرو 
نشان می دهد که   می شد پيش از اين او را به راه آورد، اما بی کفايتی های 
مديريتی کمک کرد تا ستاره سرکش وزنه برداری با بهای بی موردی که 
می ديد کار را به جاهای باريک بکشاند تا امروز به واسطه امتيازهای زيادی 
که از دست داده کارش برای کسب جواز حضور در المپيک سخت تر از 
حد تصور شود، ضربه ای که فدراسيون و ستاره سرکش هر دو با هم به 

وزنه برداری ايران زدند و حاال شايد برای پشيمانی خيلی دير باشد.

 فوتبال ایران 
فدای رفاقت های یک طرفه نشود!

خيلی زودتر از اينها فدراس��يون برای نامه نگاری با فيفا بايد دس��ت به قلم   
می شد. رفتار شرم آور تماش��اگران بحرينی جای هيچ گونه مماشاتی باقی 
نگذاشته است. اين بار داستان سر دادن شعارهای غيرمتعارف و استفاده از 
الفاظ رکيک در مورد بازيکنان ايران نبود، بلکه توهين به يک ملت بود؛ توهين 
به سرود ملی ايران که اگرچه نشان دهنده  شأن پايين هواداران بحرينی بود، 

اما نبايد به سادگی از کنار آن گذشت تا برای مرتبه دوم تکرار شود. 
همه نگاه ها بعد از بازی با بحرين به مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران بود. 
اقدام سخيف تماشاگران بحرينی هنگام پخش سرود ايران در منامه نه 
فقط خون يک ملت را به جوش آورده بود که با قوانين فوتبال نيز مغايرات 
داشت. قوانينی که ملت ها را به صلح و دوستی دعوت می کند، اما درست 
در روزهايی که فوتبال اروپا درگير بحث های نژادپرستی است و اينفانتينو 
تأکيد می کند که با اين گونه رفتارها به شدت برخورد خواهد شد در جريان 
رقابت های مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسيا نيز شاهد بروز رفتاری 
غيراخالقی بوديم که بدون شک بايد به شکلی کاماًل جدی با آن برخورد 
شود. به همين دليل تمام نگاه ها به فدراسيون فوتبال بود که چه برخوردی 
با اين مسئله می کند و چه تصميمی در اين خصوص اتخاذ خواهد کرد. 
فدراسيون اين بار گويا دست روی دس��ت نگذاشته و  به تماشا ننشسته 
است. بنا بر ادعای امور بين الملل فدراسيون فوتبال شکايتی در اين راستا 
به فدراسيون جهانی فوتبال ارسال شده که حاال خبر تأييد وصول شکايت 
ارسال شده به فيفا رسيده است. شکايتی که البته بايد ديد نتيجه آن چه 

خواهد بود و می تواند درسی جدی به بحرينی ها بدهد يا نه. 
گفته می شود شکايت ارس��الی ايران به فيفا در مرحله بررسی و پيگيری 
قرار دارد. بدون شک فدراس��يون فوتبال ايران می تواند مستنداتی را نيز 
در اين راستا ارائه دهد. فيلم های اتفاق رخ داده، موجود است و بحرينی ها 
نمی توانند منکر رفتار زشت تماشاگرانشان در منامه باشند، اما آنچه اين 
روزها باعث نگرانی ش��ده، رابطه نزديک برخی ارکان فدراسيون فوتبال 
با شيخ سلمان بحرينی اس��ت. رابطه ای که نتوانست مانع رفتار سخيف 
تماشاگران بحرينی شود، اما بايد ديد می تواند مانعی برای تنبيه و توبيخ 
آنها از سوی فيفا باشد. اگرچه فدراسيون فوتبال مدعی است از بحرينی ها 
به فيفا عارض شده، اما بدون ترديد نمی توان تصور کرد بحرينی ها که شيخ 
سلمان را در رأس کنفدراسيون فوتبال آسيا و همچنين عضويت در فيفا 
دارند دست روی دست بگذارند و به تماشا بنشينند تا ايران آنها را بابت رفتار 
زشت و خجالت آور تماشاگرانشان پای ميز محاکمه بکشاند، خصوصاً که 
مسئوالن فوتبال بحرين بعد از بازی با ايران به جای سرزنش کردن رفتار 
سخيف هواداران خودی و عذرخواهی از ايران در کمال تعجب و ناباوری از 
تماشاگران بحرينی حاضر در استاديوم تقدير و تشکر کردند تا نشان دهند 

کوچک ترين مشکلی با بی احترامی به سرود ملی ايران ندارند.
البته از بحرينی ها نمی توان انتظاری بيش از اين داشت، آنها همان هايی 
هستند که پيشتر بعد از پيروزی برابر ايران و ناکامی کشورمان از صعود 
به جام جهانی با پرچم س��عودی ها دور افتخار زده بودند، اما بايد ديد 
رابطه نزديک شيخ س��لمان با نفرات فدراس��يون فوتبال )کفاشيان و 
دوستانش( می تواند بهانه ای برای توجيه رفتار زشت تماشاگران بحرين 

و ماستمالی کردن آن باشد!
دور از انتظار نيست اگر رئيس سابق فدراسيون فوتبال بحرين که حاال نه 
فقط قدرت فوتبال قاره را در دس��ت دارد، بلکه در فيفا نيز صاحب  مقام و 
منصب است با استفاده از قدرت و نفوذی که دارد، خصوصاً روی ايرانی ها 
برای مختومه کردن اين پرونده اقداماتی انجام دهد تا کشورش در اين زمينه 
متضرر نشود. بدون ترديد همان اندازه که بحرينی ها روی نفوذ شيخ سلمان 
برای رهايی از اين مهلکه حس��اب می کنند، ملت اي��ران هم روی جديت 
فدراسيون فوتبال برای گرفتن حق مردم حساب باز کرده و انتظار می رود 
حداقل برای يک بار هم که شده فدراس��يون فوتبال با مردم صادق باشد و 
منافع فوتبال ايران را فدای رفاقت های يک طرفه با امثال شيخ سلمان که 
عايدی برای فوتبال ايران نداشته و ندارد، نکند. هرچند که با توجه به رابطه  
يک طرفه آقايان، حتی در خصوص ادعای ارسال شکايت از بحرين به فيفا 
هم نمی توان خيلی مطمئن بود و تنها نتيجه کار است که می تواند نشان 

دهد آيا فدراسيون در گرفتن حق فوتبال ايران جديت به خرج داده يا نه!

خیال پاری سن ژرمن راحت است
مرگ و زندگی زیدان در استانبول

روز طالیي بانوان ووشو در چین
دیروز روز طالیي 

مانی سعیدی
      ووشو

بان�وان ایران در 
ووشوي قهرماني 
جهان بود و چراغ اول مدال آوری کشورمان در 
رقابت های جهاني را مریم هاشمي و شهربانو 
منصوریان روش�ن کردند تا از همین شروع 
مسابقات که در مهد ووشوي جهان در چین 
برگزار می شود، ووشوکاران کشورمان با توپ 
پ�ر مس�ابقات جهان�ي را آغ�از کنن�د.
چين اين روزها ميزبان پانزدهمين رقابت های 
ووشوي قهرماني جهان است، رقابت هايي که 
تيم کشورمان براي دفاع از عنوان قهرماني به 
مهد ووش��وي جهان رفته است. در دومين روز 
اين رقابت ها مريم هاش��مي، ش��هربانو و الهه 
منصوريان س��ه ووش��وکار بانوي کشورمان به 

مصاف حريفانشان رفتند. 
اولين طاليي ايران در ووشوي قهرماني جهان 
به نام شهربانو منصوريان يکي از پرافتخارترين 
سانداکاران ووشوي ايران در رقابت های جهاني 
ضرب شد. منصوريان نماينده وزن 70 کيلوگرم 
س��اندای زنان پس از استراحت در دور نخست 
برابر کريس��تينا نورازووا از روس��يه در دو راند 
متوالی و ب��ا اقتدار ب��ه برتری دس��ت يافت و 
فيناليست ش��د. وی در مبارزه پايانی نماينده 
برزيل را شکست داد  و نخستين طالی ايران را 
کسب کرد. اين پنجمين طالي منصوريان در 
رقابت های جهاني بود و منصوريان که س��ابقه 
حضور در ليگ چين به عن��وان لژيونر را دارد، 
توانست در اين کشور طالي جهان را به دست 

آورد و از عنوان قهرماني دوره گذش��ته اش در 
رقابت های جهاني دفاع کند.

دومي��ن م��دال آور روز دوم رقابت های جهاني 
ووشو باز هم يک بانو بود و اين بار مريم هاشمي 
ديگر ووشوکار پرافتخار کشورمان طاليي شد و 
خوش رنگ ترين مدال ووش��وي جهان را براي 
ايران به ارمغان آورد. هاشمي در وزن 75کيلوگرم  
ساندای زنان پس از استراحت در دور نخست به 
مصاف حبا محمد از مصر رفت و در همان راند 
اول با رساندن اختالف امتياز به عدد 12 برنده 
شد و به فينال رسيد. هاشمی در فينال با برتری 
مقابل پونام از هند به مدال طال دس��ت يافت و 
برای پنجمين بار قهرمان جهان ش��د تا تعداد 
طالهاي جهانی اش را به اندازه انگش��تان يک 
دست برساند و در رده پرافتخارترين ووشوکاران 
بانوي ايران در رقابت ه��ای جهاني قرار بگيرد. 
ديروز البته روز خواهران منصوريان بود؛ پس از 
شهربانو که توانست مدال طال را به دست آورد، 
اله��ه منصوريان هم توانس��ت مانند خواهرش 
در رقابت های جهاني ووش��و خوش بدرخشد و 
با شکس��ت حريفانش به فينال صعود کند و با 
قطعي کردن مدال نقره اش ام��روز براي مدال 

طال بجنگد.
الهه منصوريان در نخستين ديدار خود حريفی از 
فرانسه را شکست داده بود و در ديدار نيمه نهايی 
برابر ليدا سلماح از لبنان به برتری دست يافت و 
فيناليست شد. منصوريان در راند دوم اين ديدار 
حريف خود را ناک اوت کرد. او امروز برای کسب 

مدال طال به مصاف اژه شاکر از ترکيه می رود.

نبرد در استانبول 
شیوا نوروزي

      فوتبال اروپا
برای زيدان حکم 
مرگ و زندگی را 
دارد. هفته سوم ليگ قهرمانان اروپا امشب آغاز 
می شود و حس��اس ترين بازی را گاالتاسرای و 
 A رئال مادريد برگزار می کنند. قعرنشين گروه
رقابت ها با ترس و ل��رز به ترکيه س��فر کرده و 
اميدوار است نخستين پيروزی اين فصل خود را 
در اروپا به دست آورد. اوضاع کهکشانی ها روز به 
روز وخيم تر می شود؛ از يک س��و رئالی ها ليگ 
قهرمان��ان را ب��ا شکس��ت 3 ب��ر صف��ر براب��ر 
پاری س��ن ژرمن آغاز کردند و بع��د از آن هم به 
س��ختی از کلوب بروژ يک تس��اوی به دس��ت 
آوردند. در س��وی ديگر در اللي��گا نيز عملکرد 
پرفراز و نشيبی داشته اند و در آخرين بازی شان 

هم به ماي��ورکا باختند تا صدر ج��دول را تقديم 
بارس��لونا کنند. ضعف در گلزنی، از دست دادن 
موقعيت های متعدد، دفاع و دروازه بان ضعيف از 
جمله انتقادهايی است که زين الدين زيدان هنوز 
نتوانسته پاسخ قانع کننده ای  به آنها بدهد. الروخا 
در حالی امش��ب در جهنم اس��تانبول به ميدان 
می رود که دو گزينه برای جانش��ينی س��رمربی 
فرانس��وی مطرح ش��ده اس��ت؛ خوزه مورينيو و 
آلگری، حتی چند رسانه  اروپايی نيز اخباری در 
خصوص مذاکره سران باشگاه با آقای خاص منتشر 
کرده اند و اينکه نتيجه بازی با گاالتاسرای در آينده 
کادر فنی رئال تأثير مستقيم دارد. تيم پنجم ليگ 
ترکيه در ورزشگاه خانگی اش تورک تلکام آره نا از 
حمايت هوادارانش سود می برد، هوادارانی که بايد 
ديد همانند بازيکنان ملی پوش خود از جنگ در 

شمال سوريه حمايت می کنند يا نه. 
پاری سن ژرمن صدرنش��ين در بلژيک مهمان 
کلوب بروژ اس��ت. تيم توماس توخل همچنان 
در لوش��امپيونه رقيب ندارد و ب��ا خيال راحت 
تاخت و تاز می کند. با اين ش��رايط بعيد است 
مقابل بروژ مش��کلی داش��ته باش��د. در گروه 
دوم بايرن مونيخ 6 امتي��ازی در آتن به مصاف 
المپياک��وس م��ی رود. باواريايی ه��ا برخالف 
هميشه در بوندس ليگا سوم جدول هستند 
و دو بازی آخرشان را با شکست و تساوی 
پشت سر گذاشته اند. جالب اينکه در 
آستانه اين بازی تن هاگ، سرمربی 
فعلی تيم ملی هلند نيز از عالقه اش 
ب��ه حض��ور روی نيمک��ت بايرن 
صحبت کرده و برخالف انتظارها 
شايعه آمدنش به آليانس آره نا را 
رد نکرده اس��ت. تاتنهام و ستاره 
س��رخ ديگر بازی گروه را برگزار 
خواهند کرد. منچسترسيتی با دو 
برد قاطعی که در دو هفته نخست 
رقابت ها کس��ب کرده با آرامش 
بيش��تری پذيرای آتاالنتاس��ت و 
شاختار نيز رودرروی ديناموزاگرب 
قرار می گيرد. در گ��روه D دو تيم 
مدعی يوونت��وس و اتلتيکومادريد 
ب��ه ترتي��ب ميزب��ان بايرلورکوزن و 
لوکوموتيو مسکو هستند. بانوی پير 
و راه راه پوشان اس��پانيايی با 4 امتياز 
برای صعود به عنوان صدرنش��ين رقابت 

سختی با هم دارند.

نگاهي به روز پایاني هفته هفتم لیگ برتر
چشم و هم چشمی مدعیان 

پرونده هفته هفتم ليگ برتر که روز يک شنبه با بازي پرسپوليس – پيکان 
آغاز شده بود، ديروز با برگزاري  پنج ديدار باقي مانده بسته شد، آن هم 
در شرايطي که مدعيان باالی جدولي با نتايجي که در هفته های اخير 
گرفته اند، انگار نمی خواهند يک ق��دم از يکديگر عقب بمانند و جنگ 

قهرماني را از همين هفته های اول ليگ داغ نگه داشته اند. 
   اول تا سوم جدول کوتاه بیا نیستند

در باالي جدول نه تراکتور، نه سپاهان و نه پديده کوتاه بيا نيستند و رده های 
اول تا سوم جدول را در هفته های اخير در قرق خود داشته اند. اين سه تيم 
در هفته هفتم ليگ هم پيروز ش��دند تا همچنان سه ضلع مثلث مدعي 
قهرماني در ليگ نوزدهم باشند، آن هم در شرايطي که هر سه تيم مهمان 

بودند و در خارج از خانه به ميدان رفتند.
سپاهان صدرنش��ين ديروز در س��يرجان ميزبان گل گهر بود، تيمي که 
پس از اخراج وينگو بگوويچ با مجيد جالل��ي می خواهد از پايين جدول 
کنده ش��ود. با اين حال ديروز س��يرجاني ها با وجود شوک تغيير مربي 
هم نتوانستند مقابل سپاهان مقاومت کنند و با دو گل مغلوب سپاهان 
شدند، آن هم در مسابقه ای که علي قرباني و سجاد شهباززاده دو مهاجم 
سابق استقالل براي سپاهان گلزني کردند. شهباززاده و قرباني با رفتن به 
سپاهان و شاگرد قلعه نويی شدن دوباره می خواهند به روزهاي خوب خود 
در فوتبال ايران برگردند، اما هر دو مهاجم پرفراز و نشيب ظاهر شده اند و 
نتوانسته اند به روزهاي خوبشان نزديک شوند. نکته جالب توجه پاس گل 
اول محمد محبي، ملی پوش تازه سپاهان بود که انگار پس از درخشش در 
بازي با کامبوج با روحيه مضاعفي براي زردپوشان اصفهاني بازي می کند 
تا همچنان يکي از بازيکنان مدنظر ويلموتس براي ليست های آينده تيم 
ملي باشد. سپاهان با اين پيروزي 17 امتيازي شد و با توجه به تفاضل گل 

بهتر نسبت به تراکتور در صدر جدول ماند.
تراکتور  ديگر مدعي قهرماني ليگ نوزدهم هم بازی  هفته هفتم را با برد به 
پايان رساند تا از کورس مدعيان عقب نماند. شاگردان مصطفي دنيزلي که 
همراه با سپاهان تنها تيم های بدون باخت ليگ هستند، ديروز در قائمشهر 
ميزبان تراکتور بودند، هرچند قائمشهري يک نيمه توانستند مقابل تراکتور 
مقاومت کنند اما در نيمه دوم تبريزي ها جش��نواره گل راه انداختند و با 
چهار گل نساجي را شکست دادند تا همچنان در صدر جدول سايه به سايه 

سپاهان در باالي جدول حرکت کنند.
ساسان انصاري در اين بازي براي تراکتور دبل کرد و دو گل ديگر تراکتور 
را هم ويليان ميمبال و وکيا سوگيتا دو خارجي تراکتور به ثمر رساندند تا 
با يک پيروزي پرگل تبريزي ها نشان دهند که در ليگ نوزدهم تنها براي 
قهرماني دورخيز کرده اند. اين چهارمين پيروزي متوالي تراکتور در ليگ 
برتر بود و به نظر می رسد براي دنيزلي و شاگردانش بازی های خانگي و 
مهمان ندارد و آنها روي دور برد افتاده اند و از همين هفته های اول امتيازها را 
جمع می کنند تا مانند فصل های گذشته در هفته های پاياني ليگ، حسرت 
نخورند. تراکتور با اين پيروزي 17 امتيازي و هم امتياز سپاهان شد، اما به 

دليل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول باقي ماند.
مشهدي ها هرچند هنوز نمی توانند کنار رفتن از جام حذفي را باور کنند، 
اما شکست هفته گذشته شان مقابل نفت مسجدسليمان باعث نشد تا در 
ليگ شوکه شوند. تيم شهرخودرو ديروز در اصفهان مهمان ذوب آهن بود 
و با تک گلی که امين قاسمي نژاد وارد دروازه ذوب کرد، اين تيم را شکست 
داد تا شاگردان گل محمدي 16 امتيازي شوند و جايگاهشان را در رده سوم 
نگه دارند و فاصله شان با صدر همان يک امتياز باقي بماند و براي جبران 
اين فاصله اندک چشم به هفته های آينده و لغزش دو مدعي باالي سرشان 

داشته باشند تا دوباره به صدر برگردند.
   استقالل روي نوار برد

روزهاي سخت استقاللي ها هم گويا در ليگ برتر به پايان رسيده و شاگردان 
استراماچوني پس از شکسته شدن طلسم نبردن در ليگ روي نوار برد افتاده اند. 
استقالل ديروز در هفته هفتم مهمان سايپا بود و توانست حريفش را با چهار گل 
شکست دهد و با اين پيروزي پرگل خودش را از جمع تيم های پايين جدولي 

جدا و به رده هشتم صعود کند و با 9 امتياز در ميانه جدول قرار بگيرد.
 در اين بازی براي آبي ها عارف غالمي، محمد دانشگر، سجاد آقايي و وريا 
غفوري گلزني کردند تا آبي ها پس از ب��رد 3 بر صفر فجر در جام حذفي، 
دومين برد پرگل ش��ان را اين بار با چهار گل در کمتر از يک هفته کسب 
کنند. اين دومين برد متوالي آبي ها در ليگ بود تا تيم استراماچوني در حال 
رو آمدن باشد و با اين روند صعودي براي جبران امتيازهاي از دست رفته 
در حال خيز برداشتن و نزديک شدن به جمع تيم های مدعي باشد. نکته 
قابل توجه براي استقاللي ها پايان کابوس پنالتي ها بود و وريا غفوري از روي 
نقطه پنالتي دروازه سايپا را باز کرد تا هواداران خاطره تلخ پنالتي دو دربي 

اخير را اندکي فراموش کنند!

# مهدي_ ترابي _ تنها_ نیست

   مریم هاشمي)چپ( و شهربانو منصوریان قهرمان جهان شدند
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شوهرصيغهاي
بهميزمحاكمهرسيد

رانن�ده س�الخورده ك�ه مته�م اس�ت پ�س از قتل همس�ر 
صيغ�ه اي اش جس�د وي را مثل�ه و ب�ا كم�ك دوس�تش 
حوالي ش�هر ره�ا ك�رده ب�ود ب�ه زودي محاكمه مي ش�ود. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، 
رسيدگي به پرونده از 
اوايل مرداد س��ال ۹۷، 
ب��ا ناپديد ش��دن زن 
45 س��اله به نام سارا 
در يكي از خيابان هاي 
جنوب تهران آغاز شد. 
پسر آن زن در توضيح 
ب��ه مأم��وران پليس 
گف��ت: »چند س��ال 
قبل پدرم ف��وت كرد 
و مادرم بعد از فوت او 
به تنهايي در خانه اش 
زندگي مي كرد. او روز 
گذشته تماس گرفت و از من خواست به ديدنش بروم اما وقتي مقابل 
خانه اش رسيدم هرچه زنگ زدم كسي در را باز نكرد. مجبور شدم با 
كليد در خانه را باز كنم اما وقتي وارد خانه شدم هرچه مادرم را صدا 
كردم از او خبري نبود. هر جا به فكرم مي رس��يد سراغش رفتم اما 
بي فايده بود و كسي از او خبر نداشت. به همين دليل تصميم گرفتم 

پليس را خبر كنم.«
بعد از اين توضيحات، تالش براي يافتن زن ميانسال آغاز شد تا اينكه 
در نخستين گام از تحقيقات مأموران با بررسي فهرست مكالمات 
تلفن همراه زن ميانس��ال دريافتند وي با مرد سالخورده اي به نام 
كريم در ارتباط بوده است.  با بدست آمدن اين سرنخ كريم ۷2 ساله 
بازداشت شد و مورد تحقيق قرار گرفت. او به مأموران گفت: »راننده 
كاميون هستم و هشت سال قبل با سارا آشنا شدم. او در اين سالها 
همسر صيغه اي  من بود و با هم رابطه خوبي داشتيم. آخرين بار به 
سفر كاري سه ماهه رفته بودم كه بعد از برگشت متوجه شدم از او 

خبري نيست. باور كنيد از سرنوشت سارا اطالعي ندارم.«
مرد سالخورده سعي داش��ت پليس را گمراه كند تا اينكه در روند 
بازجويي ها سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: »فرزندان سارا از 
ازدواج موقت ما خبر نداشتند به همين خاطر قصد داشتم اين بار 
بعد از برگشت از سفر با فرزندانش صحبت كنم و او را عقد كنم اما 
بعد از برگشت هر چه با س��ارا تماس گرفتم او پاسخ تماس هايم را 
نمي داد. تصميم گرفتم به ديدنش بروم اما وقتي صحبت از ازدواج 
شد با ش��نيدن حرف هايش شوكه ش��دم. او مي گفت اين زندگي 
پنهاني او را خس��ته كرده بود به همين خاطر با مرد ديگري ازدواج 
كرده است. س��ارا در حال تميز كردن مرغ بود و در دستانش چاقو 
بود كه از عصبانيت چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم. 
بعد گلويش را بريدم و از خانه فرار كردم.« آن مرد ادامه داد: »قصد 
داش��تم جس��د را بيرون ببرم اما قادر به حمل آن نبودم به همين 
خاطر آنرا مثله كردم و در چند كيسه زباله گذاشتم. سپس آنها را در 
بيابان هاي فشم رها كردم و گريختم.« با اقرارهاي مرد سالخورده، 
مأموران به خاطر جثه ضعيف او به حضور يك همدست براي حمل 
جسد مشكوك شدند و بار ديگر متهم را تحت بازجويي قرار دادند. 
آنجا بود كه وي به تكه تكه كردن جسد با همدستي دوستش به نام 
حسام اقرار كرد و گفت: »بعد از كشتن سارا قادر به مثله كردم جسد 
نبودم به همين دليل به خانه يكي از دوس��تان قديمي ام رفتم و او 
قبول كرد در ازاي پرداخت پول مرا كمك كند. بعد از آن بود كه با هم 

به خانه مقتول رفتيم و جسد را تكه تكه كرديم.«
با اعترافات مرد سالخورده، دوست او به نام حسام بازداشت شد و بعد 
از اقرار به جرمش هر دو متهم روانه زندان شدند و در حاليكه تالش 
مأموران براي يافتن بقاياي جسد مثله شده زن ميانسال ناكام مانده 
بود، پرونده كامل و به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب دو متهم با درخواس��ت قصاص از سوي اولياي دم به 

زودي پاي ميز محاكمه قرار خواهند گرفت.
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كالهبرداري ميلياردي با كاغذ باطله!
مرد فريبكار كه متهم است با وعده خريد 
دالر گران ت�ر از قيمت بازار فروش�ندگان 
را فري�ب داده و به ج�اي پول نق�د كاغذ 
باطله به آنها قالب كرده بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، 28 شهريور ماه امسال مردي 
وارد شعبه 11 دادس��راي ناحيه 5 تهران شد 
و عليه مردي فريبكار و همدس��تانش اعالم 
ش��كايت كرد. او گفت مردي ك��ه خودش را 
تبعه عراق معرف��ي كرده بود ب��ا وعده خريد 
دالرهايش او را فريب داده و 15 ميليارد تومان 
از او كالهب��رداري كرده اس��ت. بعد از مطرح 
شدن شكايت پرونده به دس��تور بازپرس در 
اختيار تيم��ي از كارآگاه��ان اداره مبارزه با 
جعل پليس آگاهي قرار گرفت. شاكي در شرح 
ش��كايت خود گفت: من تاجر هستم و وضع 
مالي خوبي دارم. صاحب يك فروشگاه لباس 
در جريره كيش هستم و درآمدم خوب است. 
چند روز قبل مرد و زني وارد فروشگاهم شدند 
و خودشان را تبعه كشور عراق معرفي كردند. 
آن مرد كه ش��لوار كردي هم به تن داش��ت 
گفت كه در كار خري��د و فروش دالر فعاليت 
مي كند. او از من خواست اگر دالر دارم حاضر 
اس��ت آن را به قيمت باالتر از نرخ بازار بخرد 

و در قبال آن پول رايج كش��ور تحويل دهد. 
من در اين ب��اره فكر كردم و بع��د از توافق بر 
سر قيمت پيشنهادش را قبول كردم و به آن 
مرد گفتم كه س��اكن تهران هستم و دالرها 
را آنجا تحويلش مي دهم و پ��ول را مي گيرم 

كه پذيرفت. 
 ش��اكي ادامه داد: م��ن امروز ب��ا آن مرد در 
بزرگراه اشرفي اصفهاني قرار مالقات گذاشتم. 
۷هزار دالري را كه داش��تم، برداشتم و راهي 
محل قرار شدم. وقتي س��ر قرار حاضر شدم 
آن مرد همراه سه مرد ديگر به آنجا آمد. او دو 
چمدان يكي شيشه اي و ديگر از جنس چوب 
به دس��ت داش��ت و گفت كه پول ها را داخل 
چمدان ها گذاشته است. من دالرها را تحويل 
آن مرد دادم و او ه��م در چمدان ها را باز كرد 
و پول ها را كه اسكناس هاي 50 هزار توماني 
بود را به من نشان داد و دوباره در چمدان ها 
را بس��ت و آنها را به دس��ت من داد كه از هم 

جدا شديم. 
شاكي ادامه داد: لحظاتي از رفتن آنها نگذشته 
بود كه در چمدان ها را باز ك��ردم تا پول ها را 
بررسي كنم. بسته اي از اسكناس ها را برداشتم 
و ورق زدم. ديدم كه فقط اسكناس هاي اول و 

آخر آن پول حقيقي است و بقيه آن كاغذ باطله 
است. سپس به سراغ بسته هاي بعدي رفتم كه 
همه آن  همين وضعيت را داشت. فهميدم كه 
فريب آن م��رد را خورده ام و س��رمايه ام را از 

دست داده ام. 
با اطالعات��ي كه ش��اكي در اختي��ار پليس 
گذاش��ت كارآگاهان دس��ت به تحقيق زدند 
و پس از بررس��ي تماس هاي مرد فريبكار، او 
و همس��رش را كه ساكن شهرس��تان اروميه 

بودند، شناسايي كردند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مشخص شد 
كه چند شكايت مشابه در تهران و چند شهر 
ديگر عليه زن و مرد فريبكار مطرح شده است. 
بعد از به دس��ت آمدن اي��ن اطالعات تيمي 
از كارآگاهان پليس آگاهي ب��ا گرفتن نيابت 
قضايي راهي شهرستان اروميه شدند، متهم 

اصلي پرونده را بازداشت كردند. 
س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: متهم در پرونده اصلي يك 
و نيم ميليارد تومان از ش��اكي كالهبرداري 
كرده اس��ت و تحقيقات براي كش��ف جرائم 
بيش��تر او و بازداش��ت همدس��تانش در 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 قاتل تازه عروس كابل  در تهران دستگير شد 
 تازه داماد افغان كه پس از قتل همسرش در كابل افغانستان 
همراه پدرش به ايران گريخته بود، در تهران دستگير شدند. 
به گزارش جوان، شهريور ماه امسال بود كه كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران از طريق پليس اينترپل از ورود غير مجاز دو 
متهم فراري از افغانستان به ايران با خبر شدند. بررسي هاي 
مأموران نشان داد يكي از متهمان پسر 20 ساله اي به نام نسيم 
است كه هشتم تيرماه امسال همراه پدر ۷0 ساله اش در شهر 
كابل همسرش را با شليك دو گلوله به قتل رسانده است و پس 

از آن به ايران گريخته اند. 
بدين ترتيب كارآگاهان پس از دريافت پرونده متهمان فراري 
تحقيقات خود را براي شناسايي و دستگيري آنها آغاز كردند 
تا اينكه دو روز قبل از طريق يكي از بستگان مقتول موفق به 
شناسايي مخفيگاه متهمان در خانه اي حوالي شهرك رضويه 
شدند و در نهايت صبح ديروز دو متهم را دستگير كردند.  دو 
متهم پس از انتقال به دادس��راي امور جنايي تهران به جرم 

خود اقرار كردند. 

قاتل در توضيح حادثه گفت: ما اهل افغانس��تان هس��تيم و 
در شهر كابل زندگي مي كنيم. ش��ش ماه قبل با دختر خاله  
18 س��اله ام ازدواج كردم. همان ابتدا متوجه شدم همسرم 
زن ايده آل من نيست، چون او بيشتر اوقات در خانه سرش به 
گوشي تلفن همراهش گرم بود و كمتر به زندگي اش مي رسيد. 
او هر روز يا به خانه دوستانش مي رفت يا به خانه پدرش و هر 
وقت كه اعتراض مي كردم ازخانه قهر مي كرد و به خانه پدرش 
مي رف��ت. از آنجايي كه دختر خاله   ب��ود صبركردم و انتظار 
داشتم اخالق و رفتارش را تغيير دهد، اما فايده اي نداشت. چند 
روز قبل از حادثه به خاطر اينكه با گوشي اش بازي مي كرد با 
هم مشاجره كرديم كه از خانه قهر كرد و به خانه پدرش رفت. 
چند روزي صبر كردم و بعد با او تماس گرفتم و خواستم به 
خانه برگردد، اما قبول نكرد كه عصباني شدم و با اسلحه دو 
لول شكاري ام به خانه پدر زنم رفتم. آنجا با هم دوباره مشاجره 
لفظي كرديم و وقتي درگيري ما باال گرفت با اسلحه شكاري به 
سويش شليك كردم و با دو تير به قتلش رساندم. پس از حادثه 

اسلحه شكاري را همانجا رها كردم و به خانه مان آمدم. 
متهم ادامه داد: وقتي موضوع را براي پدرم توضيح دادم تصميم 
گرفتيم به ايران فرار كنيم و دو نفري به صورت غير مجاز به 
ايران آمديم كه پس از فرار باجناقم كه متوجه ش��ده بود به 
ايران گريخته ايم ما را تعقيب كرد و در نهايت مخفيگاه ما را 
شناسايي كرد و به پليس ايران اطالع داد. وي در پايان گفت: 
پدرم در قتل هيچ دخالتي نداشت و بي گناه است و فقط همراه 
من به ايران آمد و  دو نفري در اين مدت كارگري مي كرديم كه 

شناسايي و دستگير شديم. 
پدر قاتل هم گفت: پسرم به خاطر اختالفاتي كه با همسرش 
داشت دست به قتل زد، اما دخالتي در قتل نداشتم و بي گناه 

هستم. 
س��رهنگ كارآگاه علي گودرزي، معاون مب��ارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي درباره اين خب��ر گفت: هر دو متهم 
پس از سير مراحل قانوني در اختيار پليس افغانستان قرار 

خواهند گرفت.

پسرنوجوان
به2بيمارزندگيبخشيد

كليه ه�اي پس�ر نوج�وان ك�ه ب�ه م�رگ مغ�زي 
مبت�ا ش�ده بود ب�ه دو بيم�ار نيازمن�د اه�دا ش�د. 
به گزارش جوان، اين پسر 1۷ ساله كه محمد بصيري نام داشت 
23 مهرماه امسال به بيمارستان ثاراهلل مهرشهر كرج منتقل 
شد. محمد كه به بيماري اوتيسم مبتال بود و در مركز نگهداري 
از بيماران اوتيسم زندگي مي كرد با عالئم خفگي به اين مركز 
درماني منتقل شده بود. هر چند پزشكان براي نجات وي تالش 
كردند اما تالش آنها ثمري نداش��ت و محمد به مرگ مغزي 
مبتال ش��د.  محمدعيسي، پدر او در ش��رح ماجرا گفت: ظهر 
روز 23 مهرماه بود كه از مركز نگهداري بيماران اوتيسم تماس 
گرفتند و گفتند كه محمد در آنجا دچار حادثه شده و او را به 
بيمارستان ثاراهلل منتقل كرده اند. وقتي خودم را بر بالين محمد 
رساندم او بيهوش بود و پزشكان مشغول احياي او بودند. وي 
ادامه داد: پسرم به صورت مادرزاد به بيماري اوتيسم مبتال بود و 

تا هفت سالگي از او مراقبت كرديم. 
سپس او را به مركز مراقبت از بيماران اوتيسم برديم و در اين 
مدت آنجا از او نگهداري مي كردند تا اينكه دچار حادثه شد. وي 
در شرح حادثه هم گفت: به من گفتند كه محمد در حال صرف 
غذا بوده كه لقمه در گلويش گير مي كند و دچار خفگي مي شود 
كه او را به بيمارستان منتقل مي كنند كه تالش براي احياي وي 
ثمري ندارد و او به كما مي رود. پس از آن محمد را به بيمارستان 

شريعتي منتقل كرديم اما تالش براي نجات او فايده نداشت. 
او در شرح اهداي اعضاي بدن پسرش هم توضيح داد: از واحد 
فراهم آوري اعضاي پيوندي با من تماس گرفتند و خواستند كه 
موافقت كنم كه اعضاي بدن محمد اهدا شود و چند بيمار ديگر 
هم از مرگ نجات پيدا كنند كه پس از مش��ورت با همسرم با 
درخواست آنها موافقت كرديم. وي ادامه داد: با كاري كه كرديم 
اطمينان پيدا كرديم كه پسرمان فرشته اي بود كه براي نجات 
زندگي ديگران آمده بود. دكتر س��اناز دهقاني، رئيس واحد 
فراهم آوري اعضاي پيوندي بيمارستان سينا هم توضيح داد: 
پس از اعالم رضايت خانواده محمد، وي از بيمارستان شريعتي 
كرج به بيمارستان س��يناي تهران منتقل شد و با تالش تيم 

پزشكي كليه هاي او به دو بيمار نيازمند اهدا شد. 

كارمندروزنامهجوان
دردامزورگيرانگرفتارشد

زورگيران خش�ن در پوش�ش مس�افر كارمند روزنامه 
ج�وان را مج�روح و خ�ودروی او را س�رقت كردن�د. 
به گزارش جوان، دو زورگير خش��ن كه مسلح به سالح سرد 
بودند، ساعت 1۹:50 شامگاه چهارشنبه 24 مهرماه خودروي 
سمند كارمند روزنامه جوان را به صورت دربستي كرايه كردند 
و در نزديكي احمد آباد مستوفي پس از ضرب و جرح با چاقو و 

قمه خودرو و اموال او را سرقت كردند. 
  كشاورز كه از كاركنان چاپخانه روزنامه جوان است در توضيح 
حادثه گفت: شب حادثه پس از پايان كار در جاده قديم كرج با 
خودروی سمندم راهي منزلم در كرج شدم. ساعت 1۹:50 بود 
كه در نزديكي خليج ) شماره 2 ( دو مرد به عنوان مسافر دست 
تكان دادند و من هم براي سوار كردن آنها توقف كردم. دو مرد 
جوان خودروي مرا به صورت دربس��تي ب��ه مقصد احمد آباد 

مستوفي كرايه كردند.
 يكي از آنها در صندلي جلو و ديگري در صندلي عقب نشست و 
من هم به طرف احمد آباد مستوفي به راه افتادم. ساعت 20:15 
بود كه به نزديكي احمد آباد مستوفي رسيديم كه ناگهان مردي 
كه در صندلي عقب نشسته بود چاقويي زير گلويم فشار داد و 

تهديد كرد، توقف كنم. 
همزمان مردي كه در صندلي جلو نشسته بود قمه اي به پهلويم 
گذاشت. با التماس از آنها خواستم رهايم كنند و به آنها گفتم 
كه با اين خودرو خرج زندگي ام را تأمين مي كنم كه يكي از آنها 
ضربه اي به پهلويم زد. تصميم گرفتم در مقابل آنها مقاومت 
كنم كه چند ضربه با قمه به سر و پهلويم زدند و در حالت نيمه 
بي هوش مرا از خودرو به پايين انداختند و خودروام را همراه 

مداركم سرقت كردند. 
وي ادامه داد: پس از اين با كمك موتورسيكلت عبوري، خودم را 
به اداره پليس رساندم و از متهمان شكايت كردم. سارقان عالوه 
بر سرقت خودرو و مداركم ، گردنبند طالي فرزندم را كه براي 

فروش همراه خودم آورده بودم، سرقت كردند. 

مهلت دو هفته اي قاضي رسيدگي كننده پرونده 
نجفي به تيم هاي كارشناسي اسلحه شناسي 
و پزش�كي قانوني پايان ياف�ت و گزارش هاي 
كارشناس�ي آنها ضميمه پرونده ش�د تا پس 
از اعام نظ�ر قضات دادگاه، عم�د يا غيرعمد 
بودن عمل مجرمانه متهم مح�رز و پرونده بار 
ديگر در ديوان عالي كش�ور بررس�ي ش�ود. 
به گزارش جوان، محمدعلي نجفي، شهردار اسبق 
تهران كه از هفتم خردادماه امسال به اتهام قتل 
همسر دومش ميترا استاد در زندان اوين به سر 
مي برد، دو هفته قبل به محل حادثه منتقل شد 
تا سه كارشناس پزشكي قانوني و سه كارشناس 
اسلحه شناسي ابهام هاي وارد شده قضات ديوان 
عالي كشور به رأي صادر شده درباره نحوه شليك 

گلوله را بررسي و به هيئت قضايي تقديم كنند. 
دليل دفورمه شدن گلوله وارد شده به بدن ميترا 
اس��تاد معمايي بود كه قضات ديوان عالي كشور 
پس از بررس��ي رأي دادگاه ص��ادر كننده با آن 
مواجه شده و اس��تدالل هاي ارائه شده هم آنها 
را قانع نكرد تا اينكه رأي درباره عمد بودن عمل 
مجرمانه نجفي را نقض كردند. دو هفته قبل نجفي 
در خانه اش در برج آرميتا مقابل سه كارش��ناس 
اسلحه و سه كارش��ناس پزشكي قانوني ماجراي 
آن ش��ليك مرگبار را ش��رح داد. سه كارشناس 
اسلحه شناسي اين موضوع را بررسي كردند كه 
آيا در محيط حمام خانه امكان برخورد گلوله به 
كاشي و كمانه كردن آن به سمت بدن ميترا امكان 
بروز داشته است يا خير؟ سه  كارشناس پزشكي 

قانوني هم با بررسي صحنه بازسازي گزارش خود 
مبني بر اينكه آيا گلوله پس از اينكه به بدن ميترا 
برخورد كرده و پس از ورود دفورمه شده را بررسي 
و گزارش خود را ارائه كردند. در بخش��ي از اين 
گزارش آمده است كه گلوله به عمد شليك نشده، 
اما به صورت مستقيم بوده و كمانه نكرده است. 
با ضميمه شدن گزارش كارشناسي حاال قاضي 
محمد كشكولي و مستشاران دادگاه درباره عمد 
بودن يا غير عمد بودن عمل مجرمانه اعالم نظر 
خواهند كرد. با اعالم نظ��ر قضات دادگاه پرونده 
بار ديگر در ديوان عالي كشور بررسي خواهد شد. 
در صورت تأييد رأي دادگاه، نجفي به دليل جلب 
رضايت اولياي دم از جنبه عمومي جرم بار ديگر به 

ميز محاكمه باز خواهد گشت. 

گزارش تيم هاي كارشناسي ضميمه پرونده نجفي شد

قاتل:دعوايمابرسريكدختربود
 پس�ري ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان 
رقاب�ت بر س�ر دوس�تي با ي�ك دختر 
پ�س  شده اس�ت،  قت�ل  مرتك�ب 
از بازداش�ت ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، س��اعت 16 روز ش��نبه 
2۷ مهرماه قاضي دش��تبان بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري 121 س��ليمانيه 
از قتل پس��ر جواني با خبر و همراه تيمي 

از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاه��ي 
راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارستان 
بعثت با جسد پسر 26 ساله اي به نام حميد 
روبه رو شدند كه با اصابت دو ضربه چاقو به 
قتل رسيده بود. بررسي ها نشان داد مقتول 
س��اعت 14:30 بعد از ظهر اي��ن درگيري 
مرگبار را با يكي از دوستانش به نام فرزاد 
به خاطر يك رقابت عشقي رقم زده است. 
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري 

قاتل فراري ادامه داشت مأموران دريافتند 
فرزاد خ��ودش را به اداره پليس تس��ليم 

كرده است. 
صبح ديروز متهم براي تحقيق به دادسراي 
امور جناي��ي تهران منتقل ش��د. متهم با 
اظهار پشيماني به قتل حميد اعتراف كرد 
و در ادامه به دس��تور قاضي دش��تبان در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

خودت را معرفي كن ؟ 
فرزاد 26 ساله هستم. 

به چه كاري مشغول بودي ؟ 
ديپلم دارم و چند س��الي اس��ت پيك موت��وري كار 

مي كنم. 
با مقتول چه اختافي داشتي ؟ 

مقتول از دوستان دوران كودكي ام بود. ما با هم خيلي دوست 
بوديم و رفت و آمد داش��تيم. هرگز فكر نمي كردم روزي اين 

اتفاق تلخ بيفتد. 
پس چرا با هم درگير شديد ؟ 

واقعيتش مدتي ب��ود او براي دختر م��ورد عالقه ام مزاحمت 
ايجاد مي كرد و روز حادثه مي خواستم با او اتمام حجت كنم تا 

اختالف ما بر طرف شود كه اين اتفاق افتاد. 
دوستانش گفته اند رقيب عشقي هم بوديد ؟ 

نه رقيب عشقي نبوديم اما او هم مدتي بود به دختر مورد عالقه  
من به صورت يك طرفه ابراز عالقه مي كرد. 

بيشتر توضيح بده ؟ 
من شش سال قبل با شقايق در پاركي آش��نا شدم. شقايق از 
بستگان دور ما بود و تصميم گرفتيم پس از اينكه وضع مالي ام 
خوب ش��د با هم ازدواج كنيم به همين خاطر خيلي نسبت به 
شقايق تعصب داش��تم. حميد هم در جريان دوستي ما بود و 
گاهي هم همراه من و ش��قايق به پارك محله مي آمد يا براي 
خريد به خيابان مي رفتي��م كه كم كم به ش��قايق عالقه مند 
ش��ده بود تا اينكه يكماه قبل متوجه ش��دم از طريق پيامك و 
تلگرام براي شقايق مزاحمت ايجاد مي كند. او از شقايق خواسته 
بود كه مرا ترك كند و با او دوس��ت ش��ود. چند باري شقايق 
موضوع را به من گفت و از من خواس��ت با حميد حرف بزنم و 
موضوع را حل كنم. روز حادثه هم در خيابان مقداد با  حميد قرار 

گذاشتيم حرف بزنيم كه با درگيري خونين پايان يافت. 
درباره درگيري توضيح بده ؟ 

روز حادثه به من گفت كه تنها نمي آيد و مرا تهديد كرد كه من 

هم از ترس چاقويي همراه خودم آوردم. من با شقايق سر قرار 
رفتم تا به او ثابت كنم كه شقايق مرا دوست دارد و دست از سر 
شقايق بردارد كه ديدم او همراه تعداد زيادي از دوستانش كه 
بيش از 10 نفر بودند به محل قرار آمده است . دوستانش دخالت 
نكردند و بعضي از آنها هم سعي داشتند ما با هم درگير نشويم 
كه حميد اسپري اشك آور به صورتم پاش��يد، در يك لحظه 
جايي را نديدم و براي اينكه او را فراري بدهم چاقو را به طرفش 

پرتاب كردم كه ديدم خونين روي زمين افتاد. 
بعد چه شد ؟ 

پس از حادثه از ترس با ش��قايق فرار كرديم و به طرف منطقه 
فرحزاد رفتيم. چند س��اعتي با ه��م بوديم تا اينك��ه يكي از 
دوس��تانم با من تماس گرفت و گفت حميد فوت كرده است. 
ناراحت ش��دم و عذاب وجدان گرفتم كه شقايق را تا نزديكي 
خانه شان رساندم و بعد به اداره آگاهي رفتم و خودم را معرفي 

كردم. 
 االن چه حسي داري ؟ 

من قصد قتل نداشتم چون حميد از دوستان قديمي من بود و 
االن هم خيلي پشيمان هستم و عذاب وجدان دارم اما مي دانم 

كه فايده اي ندارد.
حرف آخر ؟ 

كاش عاشق نمي شدم. !

عاملشهادتمأمورپليسدريزد
بازداشتشد

مرد شرور كه از تيرماه امسال 
به اتهام ش�هادت رس�اندن 
مأمور پليس در شهرس�تان 
ميناب تح�ت تعقي�ب قرار 
داشت در يزد بازداشت شد. 
سرهنگ عباسعلي بهداني فرد، 
جانش��ين فرمان��ده انتظامي 
اس��تان يزد گفت: ستوان يكم 
حجت اهلل دشتباني 1۹ تيرماه 
امسال در ايست و بازرسي شهرس��تان ميناب با سوداگران مرگ 
درگير  و به شهادت رسيد. پس از وقوع حادثه تالش پليس براي 
بازداشت عامل شهادت وي به جريان افتاد تا اينكه مخفيگاه متهم 
در شهرستان يزد شناسايي و در جريان عمليات پيچيده پليسي 

بازداشت شد.

هم 
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گف



در آس�تانه کاه�ش نیروه�ای امریکایی در 
افغانستان، رئیس پنتاگون و نمایندگان ارشد 
کنگره همزمان به کابل سفر کردند و به مقامات 
افغان اطمین�ان خاطر دادند که واش�نگتن 
اج�ازه نخواهد داد این کش�ور ب�ار دیگر به 
النه تروریس�ت   ها تبدیل ش�ود. کاخ سفید 
سفر نانسی پلوس�ی به افغانستان را با هدف 
س�یلی زدن به ترامپ توصیف کرده اس�ت. 
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
دس��تور داد که نیروهای امریکایی مس��تقر در 
افغانستان از این کشور خارج شوند، نمایندگان 
کنگره از این مس��ئله ابراز نگران��ی کردند و به 
همین خاطر تعدادی از نمایندگان امریکا دیروز 
در س��فری غیرمنتظره وارد کابل شدند. نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا دیروز 
با اش��رف غنی، رئیس جمهور و عبداهلل عبداهلل، 
رئیس اجرایی دول��ت افغانس��تان و همچنین 
فرماندهان ارش��د نظامی امریکا در افغانس��تان 
دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئتی 
که نانسی پلوسی را در جریان سفر به افغانستان 
همراهی می کرد از هشت عضو دموکرات کنگره 
و یک عض��و جمهوریخواه تش��کیل ش��ده بود. 
نانسی پلوس��ی در دیدار با اش��رف غنی تأکید 
کرد:»واشنگتن اجازه نخواهد داد که افغانستان 
بار دیگ��ر به النه تروریس��ت   ها تبدیل ش��ود«. 
همچنین در این دیدار مطرح ش��ده اس��ت که 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به 
زودی اعالم می ش��ود. پلوسی همچنین حضور 
زنان افغانس��تانی در روند مذاکرات صلح را یک 
امر ضروری برشمرد. وی همچنین خاطرنشان 
کرد:»ما به دس��تاوردها، تعهدات و اولویت های 
دولت افغانس��تان و منافع ملی این کشور برای 
تداوم همکاری   ها احت��رام می گذاریم«. رئیس 

مجلس نماین��دگان امریکا همچنی��ن در این 
دیدار گفته است:»دلیل حضور امریکایی   ها در 
افغانستان آن اس��ت که طالبان طی یک مدت 
زمان، در این کشور میزبان تروریست    هایی بود 
که ب��ه امریکا حمل��ه می کرد و ای��االت متحده 
نمی خواهد که افغانستان دوباره به النه تروریسم 
مبدل شود«. به گزارش خبرگزاری آوا، پلوسی 
توس��ط س��فیر امریکا و س��ایر دیپلمات    ها در 
افغانس��تان از روند تالش های صلح بین دولت 
این کشور با طالبان مطلع ش��د. سفر پلوسی به 
افغانستان نخستین سفر وی به این کشور از زمان 
تصدی ریاس��ت مجلس نمایندگان تاکنون به 
شمارمی رود. به گزارش سی ان ان، رئیس جمهور 
افغانستان هم در این دیدار گفت:»صلحی برای 
افغانستان اولویت دارد که افغان   ها در آن نقش 
اساسی داشته و ارزش   هایی مانند قانون اساسی و 

حقوق زنان در آن حفظ شده باشد«. اشرف غنی 
افزود:»حضور نیروهای امریکایی در افغانستان 
براس��اس پیمان های امضا ش��ده بین دو کشور 
است و در خصوص چگونگی حضور این نیرو   ها در 

افغانستان در آینده گفت وگو می شود.«
روزنامه واشنگتن پست روز دو   شنبه در گزارشی 
به بررسی علت س��فر ناگهانی پلوسی به اردن و 
افغانستان پرداخت و آن را نشان دهنده اختالف 
عمیق وی با ترامپ دانست و تأکید کرد که این 
سفر به مثابه سیلی جهانی به گوش رئیس جمهور 
امریکا است. این درحالی اس��ت که روابط بین 
نانس��ی پلوس��ی و دونالد ترامپ در هفته های 
اخیر بر سر تحقیقات مقدماتی برای استیضاح 
به شدت بحرانی ش��ده است. پلوس��ی و دیگر 
نمایندگان کنگره به شدت با خروج امریکایی   ها 
از افغانستان مخالف هستند و هشدار می دهند 

که این مس��ئله می تواند به قدرت گیری مجدد 
طالبان و گروه های تروریس��تی در افغانس��تان 

منجر شود. 
 رئیس پنتاگون در افغانستان 

پیش از س��فر نمایندگان کنگره به افغانستان، 
وزیر دفاع امریکا هم با س��فر به کابل با اش��رف 
غنی دیدار ک��رده بود. به گ��زارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، در این دیدار دو طرف درباره مسائل 
امنیتی، مب��ارزه با تروریس��م، تجهیز نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغانستان و همکاری    ها میان 
دو کش��ور بحث کردند. مارک اسپر یک     شنبه 
ش��ب در جمع خبرنگاران گفت:»امریکا ضمن 
ادامه تالش برای مبارزه با تروریس��م می تواند 
شمار نیروهایش را به 8 هزار و ۶۰۰ تن کاهش 
دهد«. امریکا در حال حاضر نزدیک به ۱۴ هزار 
نیرو در افغانستان دارد که بخشی از این نیروهای 
امریکای��ی در قال��ب عملیات    ه��ا و برنامه های 
نظامی ناتو در افغانس��تان حضور دارند. اس��پر 
در توئیتر نوش��ته اس��ت که فرصتی عالی برای 
دیدار با رئیس جمهور افغانس��تان داش��ته و در 
مورد پایبندی کش��ورش به مأموریت حمایتی 
و تقویت اتحاد دو طرف گفت وگو کرده  است. او 
نوشت:»ما هم رأی هستیم که افغانستان هرگز 
نباید به پایگاهی امن برای تروریست    ها و حمله به 
امریکا تبدیل شود«. دونالد ترامپ هفته گذشته 
دستور داد نیروهای امریکایی از افغانستان خارج 
شوند؛ اقدامی که طالبان همواره آن را تنها پیش 
ش��رط بازگش��ت به روند مذاکرات صلح اعالم 
کرده است. خروج امریکایی   ها از افغانستان در 
شرایطی انجام می شود که اخیراً ترامپ مذاکرات 
با طالبان را که در آس��تانه توافق نهایی بودند، 
تعلیق کرد و متعاقب آن، این گروه حمالت خود 

را به غیرنظامیان و مراکز دولتی افزایش داد. 
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لشکرکشی دیپلماتیک امریکا به افغانستان
نانسي پلوسي و چند نماینده ارشد کنگره هم به کابل رفتند

  گزارش  2

2 خط موازی کودتای سیاسی 
و مطالبات مردمی در لبنان

جوهره ساخت حکومتی در لبنان که نتیجه یک تدبیر استعماری برای 
عدم شکل گیری نظام سیاس��ی کارآمد است، بر مؤلفه های طایفه ای و 
پیوندهای خارجی هدفمند و بهره مندی و ویژه خواری رهبران سیاسی 
و حزبی و طایفه ای شکل گرفته است و هیچ گاه بر محور اراده و مطالبات 
مردمی مستقیم استوار نبوده است. طرف های طایفه ای و حزبی برای 
کسب امتیازات درون س��اختاری بیش��تر، همواره مجری پروژه های 
کشورهای غربی و عربی مرتبط با لبنان بوده و صحنه سیاسی لبنان و 
جدال های سیاسی، نماد اراده قدرت     ها و کشورهای خارجی بوده است. 
سران طوایف و احزاب سیاس��ی و حلقه های پیرامونی آنها، اصلی     ترین 
بازیگران بهره مند از ساختار قدرت و چپاول ثروت و اقتصاد در لبنان بوده 
و هستند و آنچه لبنان را به یک بدهکار بیش از یکصد میلیاردی تبدیل 
کرده و برتری ارزش واحد پولی لبنان که دو یا س��ه برابر دالر بود را به 
شرایطی تبدیل کرده اند که هر دالر بیش از ۱5۰۰ لیر لبنانی است و این 
فشار و تورم اقتصادی و فساد گسترش یافته و نهادینه شده، بر دوش مردم 
سنگینی می کند. آنچه تمامی اقشار جامعه لبنانی را نسبت به ساختار 
طایفه ای بی اعتماد کرده و باعث شده مطالبات فراطایفه ای داشته باشند، 
درک درست از کارکرد نظام فاسد و حاکم است. ریاست مارونی همواره 
عامل رقابت خونین بین احزاب مسیحی و ریاست کابینه و نخست وزیری 
عامل رقابت گروه های سنی ولی عمدتاً در اختیار چهره های وابسته به 
عربستان و غرب بوده است. سهم شیعه که ریاست پارلمان است و سال     ها 
به دور از رقابت فرسایش��ی که حاصل تدبیر حزب اهلل و همبس��تگی با 

حرکت امل است، دست نخورده باقی مانده است. 
به دالیل نامعلومی، سعد حریری از دو سال قبل گزینه سعودی نیست و 
برای سرنگونی آن تالش می کنند و سمیر جعجع که یک نماد اسرائیلی 
در لبنان است و تاریخی خونین دارد برای کسب پست ریاست جمهوری، 
به دنبال به زیر کشیدن میشل عون است که هم پیمان حزب اهلل لبنان 
است. مردم لبنان قربانی رانت خواری و اختالس و همه نماد های فساد 
رهبران سیاسی در ساختار قدرت هستند، در آخرین اقدام وزیر ارتباطات 
که بر مکالمات واتس اپ مالیات وضع کرده، خشم مردمی را به نهایت 
رساند و تظاهرات بی سابقه را که روز پنجم را پشت سر گذاشته، موجب 
شد. احزابی مانند تقدمی اشتراکی و قوات و کتائب و اغلب احزاب دیگر 
به جز ویژه خواری های حکومتی، از اسرائیل، عربستان، امارات، امریکا، 

انگلیس و فرانسه پول دریافت می کنند. 
اولویت امروز امریکا و اسرائیل و عربس��تان این است که با شعار اسقاط 
نظام، عون و حریری را برکنار کرده و بر موج اعتراضات و مطالبات مردمی 
سوار شوند تا ساختاری یکدست و مطیع را بر سرکار آورند و لذا میلیون   ها 
دالر در داخل تظاهرات خرج کرده و رسانه های مجازی و غیرمجازی را 
فعال و برای یک کودتای سیاس��ی در تالش هستند، چراکه فشارهای 
گوناگون به مقاومت در لبنان اثرگذاری ریشه ای دربر نداشته و باید برای 
بازگرداندن هژمونی امریکایی و صهیونیستی، لبنان و عراق دچار یک 
براندازی کامل شوند. بهترین و کم هزینه   ترین رویکرد آنها، موج سواری بر 
نتایج همان ساختار طایفه ای و فاسد است تا به سمت مطالبات براندازی 
به پیش برود ولی مطالبات مردمی با همه وسعت آن، به دنبال حرکت 
به سوی فروپاشی اقتصادی یا امنیتی و سیاسی نیست و به خوبی می دانند 
که سرنگونی دولت و انتخابات زودرس یک فریب پرهزینه برای مردم 

است که چیزی جز شرایط فعلی را تکرار نخواهد کرد. 
حریری که مطرود سعودی است با عون و حزب اهلل، اصالحات جدید و 
بی سابقه ای را در ساختار حکومتی و بودجه و موضوعات نظارتی و مبارزه 
با فساد، امروز در کابینه تصویب کرد و با اینکه جعجع و دو وزیر جنبالط 
در کابینه حضور نداش��تند و در توهم کودتای سیاسی به سر می برند، 
مرحله ای جدید را در لبنان آغاز کرده اند. آنچه به صورت پنهان مدیریت 
می شود، ممانعت از سقوط حریری و عون نیست، بلکه مقابله با کودتای 
سیاس��ی و تحقق مطالبات مردمی و مبارزه با خروج از نظام طایفه ای 

استعماری است. 
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 ظریف: آماده سفر به عربستان برای حل اختالفات هستم
وزیر خارجه ایران ضمن تأکید بر اینکه تهران از هر ابتکار عملی برای 
پایان جنگ یمن استقبال می کند، از تمایل خود برای سفر به ریاض در 
صورت فراهم بودن شرایط آن خبر داد. محمدجواد ظریف اعالم کرد، 
ایران همیشه در کنار ملت یمن ایستاده و اعتقاد دارد توقف جنگ در 
وهله اول، کمک به خود ملت یمن اس��ت. وی به شبکه المسیره یمن 
گفت:»تماس      ها با عمران خان، نخست وزیر پاکستان درباره وضعیت 
یمن ادامه دارد. تهران از هر ابتکار عملی برای کاهش تنش در منطقه 
استقبال می کند و با هر اقدامی که در راستای پایان دادن به جنگ در 
یمن باشد همکاری کامل خواهد داشت. ظریف در پایان از آمادگی خود 
برای سفر به عربستان با هدف حل اختالفات البته در صورتی که شرایط 

مناسب باشد، خبر داد.« 
-----------------------------------------------------

 روسیه: استارت جدید باید تمدید شود
وزیر دفاع روسیه روز دو     شنبه اظهار کرد، توافق » استارت جدید « بین 
امریکا و روسیه، حتی اگر نیاز به تجدیدنظر داشته باشد، باید تمدید شود. 
وی همچنین خاطرنشان کرد که روسیه، امریکا و ترکیه باید برای تقویت 
امنیت منطقه با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش اسپوتنیک، سرگئی 
شویگو گفت: تمدید این پیمان استراتژیک برای کاهش تسلیحات در 
دستور کار ما قرار دارد. ما بر این باوریم که این آخرین ستون باقی مانده 
در نظام امنیتی بین المللی است. ما به دنبال تمدید آن هستیم. شویگو 
تأکید کرد: »حتی اگر این توافق نیازمند برخی تغییرات باشد،  نخست 
باید تمدید شود و سپس به بهبود آن بپردازیم.« به گفته شویگو، بهترین 
ساز و کار در مقابل روابط بین المللی مخرب این است که توافقات قدیمی 

را بدون دستیابی به توافقات تازه لغو نکرده و از بین نبریم. 
-----------------------------------------------------

 چین: سیاست چماق بزرگ ما را پریشان نمی کند
وزیر دفاع چین در نشست امنیتی پکن با اشاره به اقدامات امریکا علیه 
این کشور اظهار کرد: تحریم ها، فشار و سیاست چماق بزرگ، چین را 
پریشان نکرده است. به گزارش رویترز، وی فنگه، بدون اشاره مستقیم 
به امریکا عبارت های معمول چین درباره واش��نگتن و متحدان غربی 
آن را به کار ب��رد و گفت:چین با چنین رویکردی مرعوب نش��ده و آن 
را نمی پذیرد. وی تصریح کرد: پکن کش��ور صلح دوستی است و هرگز 
عامل حمله نخواهد بود و تهدیدی برای جهان نیس��ت. روابط نظامی 
امریکا- چین باثبات است اما ما با بسیاری از مشکالت و چالش      ها روبه رو 
هستیم. همکاری میان دو ارتش در زمینه ارتباطات استراتژیک اعتماد 

دوجانبه و کنترل خطرات باید تقویت شود. 
-----------------------------------------------------

 گانتس خواستار استعفای نتانیاهو شد
بنی گانتس، رئیس ائتالف آبی – سفید رژیم صهیونیستی در پی ناتوانی 
بنیامین نتانیاهو در تشکیل کابینه جدید، خواستار استعفای او شد. به 
گزارش مرکز اطالع رسانی فلس��طین، بنی گانتس خطاب به نتانیاهو 
تأکید کرده که انتخابات کنست ۱۷ س��پتامبر گذشته به پایان رسید 
و باز هم شاهد شکست در تش��کیل دولت جدید هستیم و نتانیاهو به 
جای اینکه بیش از این وقت را تلف کند، باید اختیار تعیین کاندیدای 
نخست وزیری را به روون ریولین، رئیس این رژیم بازگرداند. گانتس بار 
دیگر تصریح کرد که به دنبال تشکیل دولت وحدت آزادیخواهی است 

که برای اسرائیلی      ها اهمیت قائل باشد. 

تداوم اعتراضات لبنان
 به رغم طرح 24بندی حریری

کابینه لبن�ان تمام 24 بند اصالحات پیش�نهادی س�عد حریری، 
نخس�ت وزیر لبنان را تصویب کرد ولی اعتراضات همچنان ادامه 
دارد. سمیر جعجع، رئیس حزب نیرو های لبنانی نزدیک به عربستان 
از وزرای این حزب خواسته از کابینه سعد حریری  کناره گیری کنند. 
سعد حریری دیروز از تصویب طرح پیشنهادی خود در نشست کابینه لبنان 
خبر داد و گفت که حقوق وزیران و نمایندگان لبنان نصف ش��د. حریری 
درباره اصالحات جدید گفت: بودجه با کسر ۰/۶ درصدی و بدون تعیین 
مالیات های جدید برای مردم، بانک لبنان و دیگر بانک    ها خواهد بود. به گفته 
نخست وزیر لبنان، حقوق رؤسا، وزرا و نمایندگان فعلی و سابق 5۰  درصد 
و بودجه شورای توسعه و سازندگی ۷۰ درصد کاهش می یابد. پیش نویس 
قانون عفو عمومی نیز تا پایان س��ال جاری میالدی تصویب خواهد شد و 
۲۰میلیارد دیگر برای حمایت از خانواده های فقیر و ۱۶۰ میلیون دالر برای 
حمایت های وام های مسکن اختصاص می یابد. نخست وزیر گفته که حتی 
برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام نیز آماده است:»هدف ما از این 
تصمیم   ها داد و ستد با جوانان برای ترک خیابان   ها نیست. اگر خواسته شما 
برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام است من مشکلی ندارم. « با این حال 
حریری صحبتی درباره استعفا نکرد. »میشل عون « رئیس جمهور لبنان 
نیز در جلسه کابینه گفت تظاهرات کنونی منعکس کننده درد مردم است 
اما تعمیم فساد به همه، ظلم بزرگی است. وی ادامه داد: »حداقل باید به 
محرمانه بودن  اطالعات حساب های بانکی کسانی که در حال یا گذشته 

مسئولیت وزارتی داشته اند، پایان داد شود.«
به رغم تصویب اصالحات، سمیر جعجع، رئیس حزب »القوات اللبنانیه « 
نزدیک به س��عودی با این حال اس��تعفای ای��ن حزب از دول��ت لبنان 
)چهار وزیر( را اعالم کرده تا دولت س��قوط کند و از این فراتر ، خواستار 
کناره گیری دولت حریری شده اس��ت. جعجع که دو روز پیش حزب اهلل 
را عامل نابسامانی های لبنان خوانده بود، در مصاحبه ای با روزنامه لبنانی 
»lorientlejour« که به زبان فرانسه منتش��ر می شود، گفته که این بار 
مهار مردم سخت است، سعد حریری، نخس��ت وزیر باید استعفا دهد تا 
دولت جدید تش��کیل ش��ود و این دولت جدید به دور از طبقه سیاسی 
فعلی باشد. وی جنبالط را نیز به اس��تعفا فراخوانده ؛ سناریویی که البته 
تاکنون اتفاق نیفتاده اس��ت. جعجع ادعا می کند که الزم است  »دولت 
متخصصان « تشکیل شود . او هرچند گفته که منظور او » دولت تکنوکرات 
به معنای عام آن نیست بلکه منظور این است که افراد مستقل بر اساس 
شایستگی انتخاب شوند تا بتوانند در قالب تیمی به هم پیوسته کشور را 
اداره کنند« ولی سخنان جعجع به معنای عبور از ترتیبات توافق طائف در 
سال ۱99۰ است که ریشه در وضعیت فرقه ای، اجتماعی و مذهبی خاص 
لبنان دارد. او بدون اشاره به توافق طائف گفته دولت های وحدت ملی در 
طول سال های قبل شکست خود را ثابت کرده اند. جعجع می گوید:»ما 
نمی گوییم حتماً جایگزینی برای حریری انتخاب شود، وی می تواند در 
رأس دولت مستقالنی که از آن سخن می گویم، قرار داشته باشد.«  جعجع 
درباره موضع اخیر »سیدحسن نصراهلل « دبیرکل حز ب اهلل گفته که نصراهلل 
نظر خود را دارد و حزب وی نیز نظر واضح خ��ود را دارد؛ مردم این بار از 
تظاهرات در مهم  ترین سنگرهای حزب اهلل و جنبش امل )جنوب لبنان( 

خسته نمی شوند و مقابله با آنها آسان نیست. 
 سناریویی که محقق می شود

روزنامه »رأی الیوم« روز یک   ش��نبه در یادداشتی به قلم »کمال خلف « 
نوشته بود که محافل سیاسی سرعت استعفای حزب القوات اللبنانیه ]از 
کابینه[ را اینگونه تفسیر می کنند که این اقدام هماهنگ با تمایل سعودی 
برای استعفای دولت س��عد حریری اس��ت. الرأی الیوم نوشت: » سمیر 
جعجع در حال حاضر نزدیک   ترین فرد به عربستان سعودی در لبنان است 
و این اقدام وی به شکلی غیرمستقیم موضعش را منعکس کرده است.« 
 تحوالت دیروز لبنان بعد از تأیید طرح بیست وچهاربندی سعد حریری در 
کابینه نشان داد که تحلیل رأی الیوم تا چه حد به واقعیت نزدیک است. روز 
دو   شنبه به رغم تصویب طرح حریری در کابینه، اعتراضات برای پنجمین 
روز متوالی ادامه یافت. شبکه خبری الجزیره به فراخوان معترضان برای 
ادامه حضور در خیابان    ها برای اعتراض به مش��کالت اقتصادی و فس��اد 
دولتی، اشاره کرده و نوش��ته اس��ت: مخالفان می خواهند اعتراضات را 
گسترش دهند. به گزارش اسکای نیوز، درخواست تظاهرکنندگان عالوه 
بر بهبود وضعیت معیشتی و لغو مالیات های در نظر گرفته شده در بودجه 
۲۰۲۰ تا درخواس��ت برای براندازی دولت و نظام گسترش یافته است. 
راهنمایی و رانندگی لبنان ا اعالم کرد، تظاهرکنندگان مس��یر   هایی در 
نبطیه و حاصیبا در جنوب، کسروان در جبل لبنان و بعلبک در شرق لبنان 
و زحله در مرکز و طرابلس در شمال کشور را مسدود کردند. به طور موازی ، 
تعدادی از عش��ایر منطقه بقاع با دبیرکل حزب اهلل تجدید میثاق کردند. 
عشیره آل ش��مص در بیانیه خود اعالم کردند به نمایندگی از فرزندان 
کوچک و بزرگ خود و همه اهالی عزیز و محترم بقاع تأکید می کنیم ، هرگز 
اجازه نخواهیم داد خواسته های بر حق تظاهرات  مسالمت  آمیز لبنانی   ها از 
طریق اتهام زنی به مقاومتی که حامی همه گروه های لبنانی بوده است، از 
مسیر خود منحرف شود. همچنین برخی از معترضان در میدان »ریاض 
الصلح« بیروت اقدام به آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی کردند. همزمان 
در شهر »صور« در جنوب لبنان نیز جوانان با آتش زدن پرچم این رژیم، 
ش��عار دادند که در خط مقدم مبارزه علیه »دشمن اسرائیلی« هستند. 
کاربران شبکه های اجتماعی نیز به این حمایت    ها پیوسته و اکنون هشتگ 
»السید_نصراهلل_ثقتنا« )سید حس��ن نصراهلل مورد اعتماد ما است( در 

توئیتر ترند شده است. 

چنبره امریکا بر نفت شمال سوریه 
گراهام: ترامپ گفت موضوع مهم برای او میدان های نفتی است

هادیمحمدی

وزیر دف�اع امریکا 
آزاده سادات عطار

روز دو    شنبه ضمن   گزارش  یک
تأیی�د خب�ر باقی 
ماندن شماری از نیروهای امریکایی در سوریه، 
از همکاری آنها با نیروهای دموکراتیک سوریه 
در شمال شرق این کشور خبر داد. این اقدام که 
به زعم طرف امریکای�ی به منظور جلوگیری از 
رسیدن داعش و دیگر گروه     ها به چاه های نفت 
صورت می گیرد، بنابر آنچه یکی از سناتورهای 
برجسته امریکایی هم به آن اشاره کرده، عماًل 
حاکی از تبانی واشنگتن با شبه نظامیان کرد به 
منظور تس�لط بر منابع نفتی س�وریه اس�ت. 
در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، 
بر خروج نظامیان این کشور از امریکا تأکید کرده 
است، »مارک اس��پر « روز دو    ش��نبه و در جریان 
س��فر به افغانس��تان گفت: »ما برخی از نیروهای 
امریکایی را در روس��تاهای نزدیک چاه های نفت 
در شمال شرق سوریه نگه خواهیم داشت. سازمان 
اطالعات امریکا به نظارت بر آتش بس در ش��مال 
س��وریه کمک خواهد کرد و برخی از نیروهای ما 
که در نزدیکی چاه های نفت مس��تقر می ش��وند 
مشمول عقب نشینی نخواهند شد.«  وی که قباًل 
رسماً خروج نیروهای امریکایی از سوریه را اعالم 
کرده بود، در موضع گیری اخیر گفت که نیروهای 
کشورش در نزدیکی کانون های درگیری در سوریه 

می مانند. 
 میدان های نفتی؛ موضوع مهم ترامپ 

»لیندسی گراهام « س��ناتور جمهوریخواهی که 
رابطه نزدیکی ب��ا رئیس جمهور امری��کا دارد، از 
توافق مخفی واشنگتن با شبه نظامیان کرد برای 
تسلط بر میادین نفتی س��وریه خبر داده است. او 
که پیش از این از تصمی��م ترامپ در خارج کردن 
نیروهای امریکایی از س��وریه انتقاد کرده بود، به 

ش��بکه »فاکس نیوز« گفت: »رئیس جمهور، آخر 
همین هفته به من گفت موضوع بزرگ برای من، 
میدان های نفتی است. رئیس جمهور دارد فراتر از 
استدالل های معمول فکر می کند. طرز فکر او در 

مورد نفت کاماًل من را تحت تأثیر قرار داد.«
وی افزود: »نه تنها از اینک��ه آن میدان های نفتی 
به دست ایرانی     ها بیفتد جلوگیری می کنیم، بلکه 
تصور می کنم که در آستانه ایجاد شراکتی میان ما 
و نیروهای دموکراتیک سوریه هستیم تا میادین 
نفتی را مدرن کرده و اطمینان پیدا کنیم که درآمد 
این میادین به دست ایرانی     ها و اسد نمی افتد. این 
اقدام هزینه های حضور محدود در آینده را جبران 
می کند. حفاظت از اسرائیل، هدف شماره یک ما 
است و ما می توانیم با تعداد بسیار اندکی نیرو، تمام 

این کار    ها را انجام دهیم.«
ترامپ در توئیت    های��ی در دف��اع از تصمیم های 
اخیرش درباره شمال سوریه به نفت این کشور هم 
اشاره داشته و نوشته است که امریکا توانسته است 

با این ترتیب از نفت این کشور محافظت کند. 
پیش تر روزنامه امریکایی »نیوی��ورک تایمز « به 
نقل از یک مقام ارش��د امریکایی که نامش فاش 
نشد، نوشته بود که ترامپ قصد دارد ۲۰۰ نیروی 
امریکایی را در سوریه نگه دارد. او گفته بود که دولت 
امریکا درصدد است این تعداد نظامی را برای مقابله 
با داعش و جلوگیری از پیش��روی ارتش سوریه و 
نیروهای روس به میدان های نفت خیز این منطقه 
در شرق سوریه حفظ کند. اسپر در سخنان اخیرش 
به گزارش این روزنامه واکنش نشان داد و گفت که 

این یکی از گزینه های در دست بررسی است. 
ترامپ در جریان رقابت ه��ای انتخاباتی و پس از 
حضور در کاخ س��فید، بار    ها گفته ب��ود که امریکا 
باید نفت کشورهای غرب آس��یا را به کنترل خود 
درآورد. ول��ي اخی��راً او چندبار تأکید ک��رده  که 

نفت خاورمیانه براي امری��کا دیگر اهمیتي ندارد. 
وی در یکی از مصاحبه     هایی که با ش��بکه خبری 
»سی ان ان « داشت، گفته بود که اگرچه با حمله به 
عراق مخالف است اما وقتی که امریکا به این کشور 
حمله کرده، باید دس��ت کم نفت این کشور را در 

اختیار می گرفت. 
بیشتر میادین نفتی در شرق و شمال شرق سوریه و 
در حاشیه رود فرات قرار دارند. صنعت نفت، پیش از 
آغاز جنگ در این کشور یکی از منابع درآمد اصلی 
دمشق بود به طوری که بیش از یک چهارم بودجه 
دولت سوریه از این محل تأمین     می شد اما اغلب این 
مناطق در سال های اخیر تحت کنترل شبه نظامیان 
کرد مورد حمایت امریکا و گروه تروریستی داعش 

قرار داشته است. 
در روزهای اخیر گمانه زنی های بسیاری درباره روند 
خروج نظامیان امریکایی از سوریه و انتقال آنها به 
کشور    هایی از قبیل عراق و اردن منتشر شده است. 
روزنامه »الشرق االوسط « روز یک    شنبه به نقل از 
اسپر نوش��ته بود که کل  نیروهای امریکایی طبق 
نقشه و طرح کنونی، سوریه را به مقصد غرب عراق 
ترک خواهند کرد. وزیر دفاع امریکا گفته بود که 
ارتش به عملیات نظامی خود علیه داعش به منظور 
جلوگیری از بازگش��ت مجدد آن به منطقه بدون 
بعید دانستن ایده اجرای عملیات مقابله با داعش 

در داخل خاک سوریه ادامه می دهد. 
بنابر اع��الم الشرق االوس��ط، ط��رح وزارت دفاع 

امریکا که موضوع تس��لط بر چاه ه��ای نفت یکی 
از محورهای آن است، ش��امل این موارد می شود: 
انتقال ۷۰۰ س��رباز امریکایی از ش��رق سوریه به 
غرب فرات، باقی نگه داشتن یادداشت تفاهم » منع 
برخورد « با طرف روسی با احتمال بررسی تعدیل 
آن، حفظ حضور ائتالف بین المللی ضد داعش به 
رهبری امریکا در حریم هوایی شرق سوریه، حفظ 
عناصر مقاطعه کار شرکت های نظامی خصوصی 
در نزدیکی چاه های نف��ت و میادین گازی، انتقال 
پایگاه های نظامی به مناط��ق نزدیک به چاه های 
نفت در مرزهای عراق به منظور ممانعت از دخل 
و تصرف این چاه     ها توس��ط دولت دمشق و تسلط 
دمشق بر این چاه     ها و میادین قبل از دستیابی به 
هرگونه تفاهمی، حفظ پایگاه التنف در گوشه مرزی 
سوریه - عراق و اردن که ش��امل نیروهای ویژه و 
حامی مخالفان س��وری با ه��دف مقابله با داعش 
و ارائه حمایت اطالعاتی اس��ت، بررسی پیشنهاد 
تأمین حمایت بین المللی و نیروه��ای ویژه برای 
زندان هایی که دربرگیرنده عناصر خطرناک داعش 

از نظر غرب هستند. 
 امریکا ب�ا توافق کرد    ها با دمش�ق مخالف 

نیست
گزارش     ه��ا از تح��والت روزهای اخی��ر حاکی از 
این اس��ت که نیروه��ای امریکایی از س��ه پایگاه 
نظامی خ��ود از جمله پای��گاه ش��هر »منبج « و 
پایگاه نزدیک کوبانی )عین العرب( عقب نش��ینی 
کردند. همه پایگاه های امریکا در ش��مال استان 
»رقه« و شمال ش��رق »حلب« خالی هستند اما 
امریکایی     ها پایگاه های خود در دو استان »حسکه « 
و »دیرالزور« را به اضافه »التنف« در جنوب سوریه 

حفظ کرده اند. 
دیده بان حقوق بشر س��وریه که نهادی وابسته به 
مخالفان سوری اس��ت اعالم کرد که بیش از ۷۰ 
خودروی نظامی و زرهی با پرچم امریکا از »تل تمر « 
در استان حسکه با پیش��تیبانی بالگرد در جریان 
انتقال از شرق سوریه به غرب عراق حرکت کردند. 
این کاروان بزرگ ترین پایگاه نظامی خود در سوریه 
واقع در ف��رودگاه » صرین « را تخلی��ه کرد که در 
۳۰کیلومتری جنوب کوبانی است. پایگاه یاد شده 
در اطراف منطقه امنی قرار دارد که ترکیه درصدد 

ایجاد آن در شمال شرق سوریه است. 
 ترامپ که نمی توان��د از کرد    ها حمای��ت کند، با 
دستیابی کرد    ها به توافقی با دولت سوریه مخالف 
نیست و تمایل دارد به این ترتیب چنین مسئولیتی 
را به دمشق محول کند. طرف امریکایی همچنین 
مشکلی با ایجاد منطقه امن بنابر تصور ترکیه ندارد. 
در این راستا »احمد الجربا « رئیس جریان » الغد « 
در تالش برای احیای پیشنهاد قبلی خود در زمینه 
استقرار نیروهای مبارز کرد در مناطق کردنشین 
در مرزهای عراق ، ترکیه و سوریه براساس تفاهمات 
بین آنکارا،  دولت اقلیم کردستان عراق و موافقت 

امریکاست. 
 خروج نیروهای امریکایی عالوه بر حواشی ای که در 
عرصه بین المللی داشته، واکنش مردم محلی را هم 
برانگیخته است. روز دو    شنبه رسانه     ها و شبکه های 
خبری تصاویر و فیلم     هایی منتشر کرده اند که نشان 
می دهد، ساکنان این مناطق با پرتاب سنگ، گوجه 
فرنگی، سیب زمینی و میوه های گندیده به سمت 

کاروان نظامیان امریکایی آنها را بدرقه می کنند. 

ترامپ سی ان ان را به دادگاه می کشاند
یک�ی از وکالی دونال�د ترام�پ، رئیس جمه�ور امریکا با ارس�ال 
نامه ای به دفتر س�ی ان ان تهدید کرده که به سبب ارائه تصویری 
نادرست از ترامپ به مردم از این ش�بکه خبری متعلق به کمپانی 
»AT & T « شکایت می کند اما س�ی ان ان عنوان کرده که این نامه 
رس�می ارزش بحث کردن ندارد و تنها یک شیرین کاری از سوی 
روابط عمومی کاخ س�فید اس�ت و شایسته پاس�خگویی نیست. 
»چالز هاردر«، وکیلی  که نقش مهمی در تعطیلی سایت خبری منتقد 
»گاکر« داش��ت، نامه ای را برای »جف زوکر« رئیس کمپانی وانر مدیا 
ناظر شبکه سی ان ان و همچنین رئیس کمپانی »AT & T « ارسال کرده 
و ضمن انتقاد از نحوه پوش��ش اخبار مربوط ب��ه دونالد ترامپ، عنوان 
کرده است: »در طول تاریخ ایاالت متحده امریکا هیچ رئیس جمهوری 
هدف چنین هجمه بزرگی از حمالت ناعادالنه، بی اساس، غیراخالقی و 

غیرقانونی از سوی یک رسانه به اصطالح اصلی نبوده است.«
در این نامه همچنین آمده است که موکلش )دونالد ترامپ( قصد دارد 
علیه این شبکه خبری اقدام قانونی کند و خواهان دریافت انواع غرامت    ها 

تا حداکثر ممکن است. 
دونالد ترامپ و شبکه خبری س��ی ان ان از زمان رسیدن ترامپ به کاخ 
سفید، درگیری های فراوانی داشته اند و رئیس جمهور امریکا این رسانه 
را همواره در سخنرانی های عمومی خود مورد عتاب قرار می دهد و در 

پاسخ به خبرنگاران سی ان ان نیز از آنها انتقاد می کند. 
س��ی ان ان نیز یک بار دولت ترامپ را به س��بب لغو مجوز ورود »جیم 
آکوستا« خبرنگار این شبکه در امور کاخ سفید، به دادگاه کشاند و در 

این پرونده به پیروزی رسید. 
»تد بوتروس« وکیل برجس��ته امریکایی که بسیاری از پرونده    ها را در 
دادگاه عالی امریکا در دست داش��ته در صفحه توئیتر خود نامه وکیل 
ترامپ به س��ی ان ان را کاماًل احمقانه خواند و گفت هیچ وکیل مهمی 

هرگز به ارسال چنین نامه بیهوده و تهدید بی اساسی فکر نمی کند. 

لیندس�ي گراه�ام گفت�ه 
ک�ه دونال�د ترامپ ب�ه او 
گفت�ه میدان ه�اي نفت�ي 
شمال س�وریه ، موضوعي 
اوس�ت ب�راي  مه�م 



 حسن فتحي با »روشن تر از خاموشي«
به شبكه4 مي آيد

در ادامه پخش سريال هاي تاريخي و به ياد ماندني از شبكه4، 
سريال روشن تر از خاموشي )مالصدرا( روي آنتن مي رود.

به گزارش فارس، مجموعه تلويزيوني »روشن تر از خاموشي« كه 
از محتوايي تاريخي- علمي بهره مي برد، به زندگي فيلسوف نام آور 
اسالم، مالصدرا مي پردازد و ضمن بيان شرايط سياسي و فرهنگي 
آن دوران، به ديدگاه هاي فلس��في وي پرداخته و در واقع به بهانه 
پرداختن به شخصيت مالصدرا، نقبي به دربار صفويه و روابط ايران 

با كشورهايي كه قصد تهاجم به آن را داشتند، زده است. 
اين سريال ضمن روايت داستان زندگي مالصدرا از زمان تولد در 
ش��يراز و علم آموزي در محضر ميرداماد، تا زمان فوت وي در راه 
برگشت از سفر حج در شهر بصره، به برخي از مهم ترين وقايع دوره 
صفوي همچون، روي كار آمدن ش��اه عباس، بخش هاي مختلف 
حكوم��ت وي، حضور مستش��اران خارجي در اي��ران، جنگ او با 

ازبك ها و عثماني ها و... نيز مي پردازد. 
حس��ين ياري در نقش مالصدرا، كتايون رياحي در نقش همسر 
مالصدرا، محمود پاك نيت در نقش شاه عباس، علي نصيريان در 
نقش ميرداماد و بهاره رهنما، محمد علي كشاورز، فريماه فرجامي، 
جمش��يد مش��ايخي، فخري خوروش، ژاله علو، علي س��ليماني، 
محمود عزيزي، رسول نجفيان و عنايت بخشي برخي از نقش هاي 
اين سريال را ايفا مي كنند. هم اكنون سريال تاريخي »اميركبير« 
از شبكه4 س��يما در حال پخش اس��ت كه آخرين قسمت از اين 
مجموعه 30 آبان ماه ساعت 12بامداد روي آنتن مي رود. سريال 
»روشن تر از خاموشي« از اول آبان ماه هر شب از قاب شبكه دانايي 

و خردورزي پخش و روز بعد ساعت 18 بازپخش مي شود.
...........................................................................................................

 »طالق« ابوالقاسم طالبي
به تلويزيون رسيد

س�ريال »طالق« به كارگرداني و تهيه كنندگي ابوالقاس�م 
طالبي كه پيش تر اعالم ش�ده بود در شبكه نمايش خانگي 
عرضه خواهد ش�د، براي پخش از تلويزي�ون كليد خورد. 
به گزارش مهر، سريال »طالق« به كارگرداني ابوالقاسم طالبي 
چندي است وارد توليد و تصويربرداري شده است. طالبي سال 
گذشته درباره اين س��ريال گفته بود كه از خردادماه سال ۹۵ 
مش��غول تحقيق و نگارش فيلمنامه يك س��ريال با نام موقت 

»طالق« بوده است كه داستاني به روز دارد. 
طالبي پيش از اين در گفت وگويي تأكيد كرده بود اين مجموعه 
را براي تلويزيون توليد نمي كند و براي ارائه در شبكه نمايش 
خانگي كليد خواهد زد. حاال قرارداد اين سريال كه مدتي است 
پروسه توليد آن آغاز شده به  عنوان يك پروژه »الف فاخر« در 

سيمافيلم ثبت شده است و براي تلويزيون ساخته مي شود. 
اين سريال در حدود 3۵ قسمت ساخته مي شود و خود طالبي 

تهيه كنندگي آن را بر عهده دارد. 
...........................................................................................................
 اجراي نمايش هاي »سوگواره خورشيد« 

در 5 صحن حرم رضوي
همزمان ب�ا اي�ام ش�هادت ثامن الحجج حض�رت علي بن 
موس�ي الرضا)ع(، »س�وگواره خورش�يد« با پن�ج نمايش 
خيابان�ي ميزب�ان زائ�ران ح�رم رض�وي خواه�د ش�د. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي 
نمايشي، همزمان با ايام شهادت ثامن الحجج حضرت علي بن 
موس��ي الرضا)ع( انجمن هنرهاي نمايش��ي ايران با همكاري 

آستان قدس رضوي »سوگواره  خورشيد« را برگزار مي كند. 
حميد نيلي، مديرعامل انجمن هنرهاي نمايشي ايران با بيان اين 
مطلب گفت: اين سوگواره براي اولين بار و با مشاركت پنج گروه از 
برترين هاي نمايش خياباني اجرا مي شود. او افزود: نمايش »من جواد 
هجده سال دارم« از استان ايالم، »نذر مادر« از استان لرستان، »قطار 
ساعت 8« از استان تهران و نمايش هاي »عكاس باشي« و »دعبل« از 
مشهد آثاري هستند كه در طول پنج شب، هر شب در سه نوبت 18، 

1۹ و 20 در پنج نقطه از صحن  حرم رضوي به اجرا درمي آيند.
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حكمت 343 
گفتاره�ا نگهدارى می ش�ود و 
نهان ها آش�كار و هر كس�ی در 

گرو اعمال خويش است.

بازيگر پيشكس�وت س�ينما و تلويزي�ون با نق�د تكراري 
بودن ح�ال و ه�واي س�ريال هاي تلويزيون�ي و فيلم هاي 
سينمايي گفت: بيش�تر قصه ها تكراري ش�ده و نوآوري و 
تالش براي ورود به حيطه هاي تجربه نش�ده اندك اس�ت. 
تكراري بودن مضمون چه در سينما و چه در تلويزيون به يكي 
از اصلي ترين داليل مخاطب گريزي برخي محصوالت بدل شده 
است. چه در آثار كمدي و چه در ملودرام ها با تب تكراري بودن 
فضاسازي و مضموني كه ناشي از كپي برداري از الگوهاي قديم 
است، مواجهيم. عبدالرضا اكبري بازيگر پيشكسوت سينما و 
تلويزيون با بيان اين مطلب عنوان كرد: درست است كه برخي 
سوژه هاي اخالقي و عاشقانه مي توانند بارها و بارها زمينه خلق 
اثر قرار گيرند ولي باز بايد نوآوري در داستان پردازي و استفاده 
از ساختارهاي بصري تازه تر را در دستور كار قرار داد تا مخاطب 

حس نكند در حال تماشاي محصولي قديمي است. 
بازيگر فيلم هايي ماندگار نظير »كاني مانگا« و »روز شيطان« 
تأكيد كرد: گاهي شباهت هاي داستان پردازي آن قدر زياد است 
كه فكر مي كنيد نكند از روي دست فالن فيلم و سريال موفق 
كپي كرده اند در صورتي كه آن قدر س��وژه و داستان جذاب و 

سطح باال داريم كه اصاًل نيازي به اين همه تكرار نيست. 
اين بازيگر 66ساله خاطرنشان كرد: نبايد اين طور باشد كه تا 
فالن شوخي مي گيرد همه از روي دستش كپي كنند يا تا پايان 
باز در يك فيلم، گل مي كند، همگان بخواهند پايان آثار خود را 
كاماًل باز بگذارند. گرته برداري از الگوهاي موفق خيلي هم خوب 

است ولي كپي برداري در هيچ فرهنگي، پسنديده نيست. 

بازيگر سريال هاي »مزد ترس« و »باغ گيالس« با اشاره به باال 
رفتن سطح توقع مخاطبان امروزي گفت: نبايد تماشاگران را 
گول بزنيم  چون تماش��اگر اين روزگار به اين سادگي ها، گول 
نمي خورد و دلش مي خواهد به او احترام گذاشته شود. اينكه 
كسي پيدا شود و فكر كند چون فالن فيلم التين را كسي نديده 
پس مي توان آن را كپي كرد و به خورد مخاطب داد صددرصد 
عبث است. باور كنيد در خلق محصول هنري لذتي هست كه 
در هيچ تكراري نيس��ت پس به جاي تكرار به سمت نوآوري و 
خلق محصول نو برويم تا مخاطب هم م��دام از عقب ماندگي 

سينما و تلويزيون ما گاليه نكند.
اين بازيگر افزود: روند حرفه اي توليد فيلم و سريال جاي سعي 
و خطا نيس��ت و بايد با حداقل اش��تباه حركت كنيم از همين 
رو اس��ت كه  بايد از داس��تان پردازي تا انتخاب ساختار روايت 
به گونه اي هوش��مندانه و نوآورانه حركت كني��م تا مخاطب از 

محصول حظ بصري الزم را ببرد. 

در گفت وگوي »جوان« با عبدالرضا اكبري مطرح شد
كپی كارى از فيلم هاى خارجی ديده نشده هم عبث است

نويد پارسا     ديده بان

 شمشيرزن محجبه امريكايی 
كتاب مصور درباره حجاب منتشر می كند

 ابتهاج: با انتشار كتاب مصور مي خواهم حس اعتماد به نفس
و غرور و افتخار را در دختران مسلمان تقويت كنم

   معصومه طاهري
ابته�اج محم�د« بان�وي ورزش�كار مس�لمان و  «
محجب�ه امريكايي اس�ت كه در رش�ته شمش�يرزني 
ش�هرت زي�ادي دارد و در فرانس�ه زندگ�ي مي كن�د.

 او در كنار ورزش دست به قلم هم شده تا درباره زيبايي 
حجاب براي بچه ها داس�تان بنويسد و در اين حوزه هم 
مانند ورزش توانايي خود را نش�ان بده�د. او مدال آور 
المپيك ريو در سال 2016 است كه استعداد خود را در اين 
رشته ورزشي به خوبي نشان داد، ولي حاال ديگر شهرت 
اين قهرمان استثنايي تنها در شمش�ميربازي نيست.

ابتهاج شمش��يرزن محجبه امريكايی با توجه به هوشياري 
و قوه تخيلي كه دارد توانس��ته داستان هاي بس��يار زيبا و 
خواندني درباره حجاب براي بچه ها بنويس��د و تصويرگري 
كند. كتاب داستان مصور زيباي»آبي پرافتخار« با موضوع 
حجاب و خانواده نوش��ته اي��ن بانوي قهرمان شمش��يرباز 
مسلمان اس��ت؛ داس��تاني پر از ش��عر و ترانه كه زيبايي و 
اثرگذاري حجاب را ب��راي دختربچه هاي كوچك به همراه 

دارد تا طعم شيرين حجاب را از كودكي بچشند. 
كمت��ر كس��ي انتظار داش��ت اي��ن كت��اب داس��تاني در 
كتابفروشي ها فروشي داشته باشد ولي فروش باال و خيلي 
خوب كتاب نش��ان از توجه خانواده ها به چنين موضوعي 

داشت.
 او خاطرات دوران كودكي خود را ترسيم كرده بود؛ زماني 
كه به مدرس��ه مي رفت و تنها دانش آموز محجبه مدرسه 
بود و توانس��ته بود خاطرات خ��ود را در قالب داس��تاني 
زيبا و جذاب براي كودكان نس��ل جديد ترس��يم كند به 
صورتي كه فروش خوب آن براي مس��لمانان و دينداران 

اميدواركننده بود. 
ابتهاج با صميميت و رويي باز در مصاحبه با مطبوعات امريكا 
گفت: من در حومه شهر نيويورك بزرگ شدم. پدر و مادر و 
خواهر و برادرم تنها خانواده هاي مسلمان آن منطقه بودند. 
در دبستان تنها دانش آموزي بودم كه حجاب داشتم. ديگران 
در ابتدا كنجكاوانه به من نگاه مي كردند. مجبور بودم تالش 
زيادي كنم تا بتوانم بين آنها جاي بگيرم. در سنين جواني 

جو سنگيني بر من حاكم بود. 
در زير زره محكم و جدي شمشيربازي اين مدال آور قهرمان، 

قلبي مهربان و پراحساس از مادري است كه سعي دارد روح 
فرزندان خود را تعالي ببخشد؛ چنانچه در داستان خودش 

نيز روايت مي كند. 
ماجراي داس��تان »آبي پرافتخار« كه به ص��ورت مصور و 
همراه با شعر آن را نشان داده درباره دو خواهر به نام آسيه 

و فائضه است.
 اين دو دختر كوچك روزهاي ابتدايي سال تحصيلي حال 
و روز خاصي دارند و بايد خيلي ش��جاع و مقاوم باشند، زيرا 
خواهر بزرگ تر يعني آسيه محجبه است. روسري او پارچه 
آبي ابريشمي زيبايي است كه مانند اقيانوس طراحي شده 
و دليل افتخار و مايه مباهات او شده است اما جامعه اطراف 
مي خواهد مانند مترسكي اين حجاب زيباي آسيه را بردارد 
و به او سنگ مي اندازد و فرار می  كند. آنها هر كسي را كه اين 

حجاب زيبا را مي پوشد به تمسخر مي گيرند. 
ابتهاج مي گويد: در اين كتاب مصور مي خواهم حس اعتماد 
به نفس و غرور و افتخار را براي دختران مس��لمان در آنها 
القا و تقويت كنم، در عين حال به آنها هش��دار مي دهم كه 
در جامعه با خصومت و دش��مني ها مواجه مي ش��وند، بايد 
مقاوم باش��ند و كوتاه نيايند. اين داستان مصور مي خواهد 
تحمل پذيري و مقاومت و پذيرش اختالف ما را به بچه هاي 

مسلمان آموزش بدهد. 
اولين زن شمش��يرباز محجبه از اياالت متحده بهتر از هر 
كس ديگري به زيبايي، مسئله اسالم هراسي را به ظرافت و 
غيرمستقيم با گل هاي نجابت به چالش كشيده است، اين در 
حالي است كه در فرانسه مدعي آزادي و حقوق بشر ابتهاج 
به عنوان فردي افراطي و راديكال كه كودكان را تحريك به 

حجاب مي كند متهم شده است.

نه »بزرگ آقا« به پول هاي آلوده »شهرزاد«
علي نصيريان: اگر مي دانستم پولشان مشكل دارد در »شهرزاد« بازي نمي كردم

   محمد صادقي
بازيگ�ر نق�ش »ب�زرگ آق�ا« در س�ريال ش�هرزاد درب�اره 
اي�ن  س�رمايه گذار  و  تهيه كنن�ده  ك�ه  مال�ي  فس�اد 
داد.  نش�ان  واكن�ش  درگي�ر هس�تند  آن  ب�ا  س�ريال 
علي نصيريان گفت: من مسئله پول هاي آلوده را يك آسيب مي بينم. 
درست است سينما تجارت است ولي مي شود كار باكيفيت توليد 
كرد كه خوب هم بفروشد. نصيريان درباره ساخت سريال شهرزاد با 
پول هاي مشكوك، بيان داشت: »اگر اطالع داشتم كه سرمايه گذار 

سريال شهرزاد مشكالت مالي دارد، وارد پروژه نمي شدم. «
اظهار نظر استاد نصيريان درباره پول هاي آلوده اي كه سرمايه گذار 
سريال شهرزاد  با ساخت اين مجموعه به سينما تزريق كرد، واكنشي 
متعهدانه به اخالق حرفه اي بود، اين در حالي است كه با مشخص 
شدن فس��اد مالي تهيه كننده و سرمايه گذار س��ريال »شهرزاد«، 
هيچ كدام از بازيگران اصلي اين فيلم حاضر به پذيرش اشتباه خود 
در همكاري با چنين مجموعه اي كه پول كثيف به س��ينما تزريق 

مي كرد، نش��دند، حتي برخي از بازيگران اين سريال از جمله رضا 
كيانيان و ترانه عليدوس��تي در مقابل اين درخواس��ت، واكنش از 

خود نشان دادند. 
به نظر مي رس��د س��خنان علي نصيريان درباره پول هاي كثيف در 
س��ينما، اگر مورد توجه بازيگران س��ينما قرار مي گرفت، بسياري 
از فيلم هايي كه اكنون با اتهام توليد با پول هاي مش��كوك روبه رو 
هستند يا اصاًل ساخته نمي شدند يا حداقل محل دريافت سرمايه 
آنها معلوم مي شد. گرچه خود نصيريان نيز خيلي دير و در حالي كه 
آب ها از آسياب افتاده به فكر محكوم كردن پول هاي كثيف سريال 
»شهرزاد« افتاده است ولي بسياري از بازيگران پركارتر از نصيريان 
در پروژه هاي س��ينمايي بوده اند كه با وجود علم به مشكوك بودن 
سرمايه س��اخت فيلم، به همكاري با پروژه ها ادامه داده و حتي در 
ظاهر نيز اقدام به محكوم كردن جريان پول هاي آلوده در س��ينما 
نكرده اند. افرادي مانند رس��ول صدرعاملي نيز با وجود اينكه جزو 
شخصيت هاي تاثيرگذار در روند توليد فيلم در سينماي ايران است، 
تالش كرده اند در مقابل مس��ئله »پول هاي آل��وده« حتي المقدور 
موضع سختي اتخاذ نكنند. صدر عاملي در اين باره مي گويد: »ما در 
سينما با وجود داش��تن گروه هاي مختلف، اما گروه حقيقت ياب يا 
راستي آزمايي نداريم كه برود ببيند پول تهيه كننده پاكيزه است يا 
خير؟ مسئول حقيقت يابي اين پول ها، قوه قضائيه است. اگر چه بايد 
تهيه كننده متخصص روي همكاري با سرمايه گذارها دقت كند.« 
اين سخن به معناي آن اس��ت كه هر پولي وارد سينما شد، لزومي 
ندارد درباره ريشه آن پرس و جو شود! آيا با چنين اراده اي مي توان 

جلوي ورود پول هاي آلوده را گرفت؟!

    نمايش

اجراي 30  مجلس تعزيه در 30 مدرسه
مدي�ر فرهنگ�ي- هن�ري منطق�ه14 از اج�راي 30مجل�س تعزي�ه در 
30مدرس�ه منتخ�ب ته�ران در قال�ب س�وگواره عاش�ورايي خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« به نقل از رسانه خبري س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران، ملوك سيدآبادي مدير فرهنگي- هنري منطقه 14 و رئيس فرهنگسراي 
اخالق از اجراي 30مجلس تعزيه در 30مدرس��ه منتخب ش��هر تهران در قالب 
پنجمين س��وگواره عاش��ورايي خبر داد و گفت: پس از انجام مرحله آموزش��ي 
نوجوانان مستعد تعزيه توسط پيشكسوتان و كارشناسان تعزيه خواني در مدارس 
پسرانه دوره اول متوسطه شش منطقه ش��هر تهران، تا پايان ماه صفر گروه هاي 
نوجوان آموزش ديده در مدارس محل تحصيل خود مجالس تعزيه خواني شهادت 
حضرت علي اكبر)ع( را اجرا مي كنن��د. وي اضافه كرد: براي اين منظور دبيرخانه 
سوگواره يك دست لباس كامل تعزيه براي تمامي نقش ها در اختيار مدارس مجري 
قرار داده تا به همراه گروه موسيقي تعزيه، در مدارس محل تحصيل خود، مجالس 

تعزيه خواني براي دانش آموزان اجرا كنند. 
دبير اجرايي پنجمين سوگواره عاشورايي اظهار كرد: اين مدارس در شش منطقه 
تهران و ش��امل مدارس منتخب منطقه11 )دبيرس��تان هاي جواداالئمه)ع(، 
شاهد كميل، واليت فقيه، ابوذر و دكتر شريعتي(، منطقه14 )دبيرستان هاي 
شهيدان نور صالحي، شهيد نوري، ش��هيد افتخاري، شهيد اخوان و محراب(، 
منطقه1۵ )دبيرستان هاي مقداد، شهيد خدايي، اشرفي اصفهاني، نمونه دولتي 
امام خميني)ره( و آيت اهلل س��عيدي(، منطقه1۷ )دبيرستان هاي طباطبايي، 
شاهد شهيد محسني، نونهاالن اسالم، شهيد ناظم البكاء و طوس(، منطقه18 
)دبيرستان هاي امام جعفر صادق)ع(، حاج حسينعلي خرم نژاد، نيايش، كميل 
و مفيد( و منطقه20 )دبيرس��تان هاي شهادت، ش��هيد منتظري، ميرداماد، 

استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي و بهجت( است. 

     حامد طبيعت پور
س�ينماي كودك كه در ده�ه60 و نيمه اول 
دهه70 دوره درخش�اني را س�پري مي كرد 
و همه جهان س�ينماي ايران را با كودكانش 
مي شناختند در دوره اي تحت تاثير تحوالت 
سياس�ي و اجتماعي جامعه به فراموش�ي 
سپرده ش�د و وارد ركودي بي س�ابقه شد. 
سال هاست اين موضوع يك اصل پذيرفته شده 
اس��ت ك��ه ك��ودكان مهم تري��ن مخاطب��ان 
محصوالت تصويرى هستند. اين موضوع آنقدر 
مبرهن اس��ت كه از دهه هاي گذشته تاكنون 
س��ينماي امريكا و ديگر كش��ورهاي صاحب 
صنعت سينما به اين مهم توجه ويژه داشته اند 
و هر روز بر توليدات خود با محوريت كودك و 

نوجوان افزوده اند. 
امريكايي ها طي 1۵- 10س��ال اخير محتواي 
توليدات سينمايي شان را به سمتي برده اند كه 
سينما محفلي براي حضور همه اقشار خانواده 
به خصوص كودك و نوجوان باشد. اين رويكرد 
هم ب��ه رونق س��ينما كمك كرد و ه��م با يك 
فرهنگ س��ازي راهبردي، روي مهم ترين رده 

سني متمركز شده است. 
با بررس��ي س��ينماي ك��ودك در اي��ران نيز 
درمي يابيم كه از بدو پيدايش سينما در ايران، 
كوشش هايی براى شكل گيرى سينماي كودك 
و نوجوان صورت گرفته است، اما پيش از انقالب 
تمام اين تالش ها ابتر ماند و به جز يكي دو فيلم 
از عباس كيارستمي كه كاراكتر هاي اصلي آن 
كودك و البت��ه مخاطب آنها نيز بزرگس��االن 
بودند، نمي توان حتي يك فيلم كودك نام برد 

كه پيش از انقالب ساخته شده باشد. 
با پيروزي انقالب اسالمي و با رونق دوباره سينما 
و از اواي��ل دهه60 توليدات س��ينماي كودك 
دوباره جان ت��ازه اي گرفت و آث��ار ماندگاري 
براي خانواده ها با رويكرد كودكان و نوجوانان 

توليد شد. 
در اوايل دهه60 فيلمس��ازى ب��راى كودكان 
صرفاً از طريق تلويزيون دنبال مي شد و بخش 
خصوصی و سينماى حرفه اى خيلي گامي در 
اين جهت برنمي داش��ت، ولي به مرور با ورود 
بنياد فارابي و كانون پ��رورش فكرى كودكان 
و نوجوانان گام ه��اي ج��دي در زمينه يافتن 

مخاطبان تازه براى سينماي كودك برداشته 
ش��د، به عنوان نمونه فيلم »ش��هر موش ها« 
ساخته مش��ترك مرضيه برومند و محمدعلی 
طالبی م��ورد توجه زي��ادي ق��رار گرفت و در 
نمايش عمومی نيز موفقيت چش��مگيرى به 
دس��ت آورد. پس از آن آثار فراواني با رويكرد 
خانواده و توجه به سينماي كودك توليد شدند 
كه اكثر آنها كم و بيش با موفقيت در گيشه نيز 

همراه بودند. 
      معصوميت از دست رفته

فيلمسازان جوان آن دوران، با ورودي جسورانه 
و احس��اس تكلي��ف برآم��ده از مت��ن انقالب 
توانستند با خلق آثار در خور توجهي در حوزه 
سينماي خانواده به خوبي نقش تربيتي خود را 
در فضاي فرهنگي كشور ايفا كنند و بسياري از 
مفاهيم اخالقي را در قالب داستان هايي جذاب 
به كودكان و نوجوانان آم��وزش دهند. جالب 
اس��ت كه كودكان در اين برهه زماني از تاريخ 
ايران در فيلم هاي سينمايي جوالن مي دادند و 
از همين طريق سينماي ايران از معصوميت و 

پاكي بي نظيري برخوردار بود.
 جالب است كه بهترين آثار برخي فيلمسازان 
مطرح آن دوره را آثاري تشكيل مي دادند كه با 
محوريت يك يا چند كاراكتر كودك س��اخته 

شده اند. 
فيلم هاي »خانه دوست كجاس��ت«، »نياز«، 
»ساز دهني«، »داستان هاي شاهنامه«، »پاتال 
و آرزوه��اي كوچ��ك«، »دزد عروس��ك ها«، 
»خواهران غريب« و... از جمله آثار ش��اخصي 
اس��ت كه در طول دهه60 و اواي��ل دهه۷0 به 
توليد رس��يد و توانس��ت در بين خانواده هاي 
ايراني موفقيت كس��ب كند. از اين دوران بايد 
به عنوان دوره طاليي سينماي كودك در ايران 

ياد كرد و حتي ميان آثار عرضه شده در مجامع 
بين المللی فيلم هاى كودك و نوجوان سينماى 

ايران، بيشترين و بهترين حضور را داشته اند. 
      نزول سينماي كودك با روي كار آمدن 

دولت اصالحات
اما در كمال تأس��ف روزهاي خوش سينماي 
كودك ب��ا ورود ب��ه نيم��ه دوم دهه هاى۷0 و 
80 رو به زوال رفت و گوي��ي اين معادله كاماًل 
معكوس شد و سينماي كودك و نوجوان كه با 
آغاز انقالب اسالمي در سال هاي دهه هاى60 
و ۷0 اوج گرفت��ه و منج��ر به رونق س��ينماي 
ملي ش��ده بود و آثار تربيتي مطلوب��ي نيز به 
همراه داش��ت كم كم با روي كار آمدن دولت 
موس��وم به اصالحات تحت تاثير گرايش��اتي 
افراطي به س��مت موضوعات مثاًل مهم و تلخ 
اجتماعي چرخش ك��رد تا جايي كه مهم ترين 
فيلمس��ازان كودك هم از اين تغيير ذائقه در 
امان نماندند و در نهايت در قالب قانوني نانوشته 
بچه ه��ا از فيلم ها اخراج ش��دند و متعاقب آن 
ديگر سالن هاي سينما هم جاي مناسبي براي 

بچه ها نبود. 
حاال در دهه۹0 كار به جايي رس��يده است كه 
اگر طي سال تنها يك محصول موفق در حوزه 
كودك و نوجوان داشته باشيم كاله مان را باال 
مي اندازيم و آن را نشانه اهميت نهاد خانواده در 
سينما مي دانيم! اما به واقع خيلي وقت است كار 
شاخصي در حوزه كودك و نوجوان آن هم در 
سينماي پرآوازه كشورمان نديده ايم كه قابليت 

معرفي در دنيا نيز داشته باشد. 
در روزگاري كه هاليوود مش��تاقانه مش��غول 
س��رمايه گذاري روي محص��والت ك��ودك و 
نوجوان است و كمپاني هاي مختلف تمركزشان 
را بر اف��زودن كميت و كيفيت آثار س��ينماي 
اين ح��وزه ق��رار داده اند، ما همچن��ان چه در 
سياستگذاري چه عرصه اجرا در قبال سينماي 
كودك منفعالنه عمل مي كنيم و نتيجه آن شده 
كه توليدات باكيفيت سينماي كودك ايران با 
افت چشمگيري مواجه شود و حتي به يك فيلم 

هم در طول سال نمي رسد. 
اين مهجوريت س��ينماي كودك تا آنجا پيش 
رفته كه با نگاهي به آثاري ك��ه اكنون بر پرده 
س��ينما قرار دارند، گوي��ي خانواده در س��بد 
محصوالت سينماي ايران هيچ جايگاهي ندارد 
و تقريباً اكثر فيلم هاي امسال كه مجوز اكران 
گرفتند با محدوديت نمايش براي سنين 12 تا 

1۵سال اكران شده اند. 
به هر حال الزم اس��ت مسئوالن و مديراني كه 
در دس��تگاه ها و نهادهاي مختلف فرهنگي و 
هنري مرتبط با حوزه كودكان مشغول فعاليت 
هستند با همتي مضاعف و بر اساس نيازهايي كه 
مخاطب امروز طلب مي كند دست به توليدات 
در خور توجهي در حوزه كودك و نوجوان بزنند. 
با وجود تمام اهمال كاري ها و سوءمديريت ها و 
مشكالتي كه گريبانگير متوليان امر در سينماي 
مهم كودك است اين اميد وجود دارد كه دوباره 
س��ينماي كودك در كش��ور ما جان بگيرد و 

روزهاي پرفروغ خود را ادامه دهد.

از فروغ تا افول سينماي كودك و نوجوان در ايران

رونق سينما در گرو آشتي با كودكان
با روي كار آمدن دولت موسوم به اصالحات، سينما تحت تأثير گرايشاتي افراطي به سمت موضوعات 
اجتماعي چرخش كرد تا جايي كه مهم ترين فيلمسازان كودك نيز از اين تغيير ذائقه در امان نماندند

از اواي��ل ده��ه60 تولي��دات 
س��ينماي ك��ودك دوب��اره جان 
تازه اي گرفت و آث��ار ماندگاري 
ب��راي خانواده ه��ا ب��ا رويكرد 
كودكان و نوجوانان توليد ش��د


