
    اسدبیگی هم اكنون در دادگاه حاضر مي شود، ولي 
برخالف ساير متهمان و همكاران خود، آزاد است؛ دلیل 
آزادي اسدبیگي، گروكشي است كه حتي صداي اعتراض 
قاضي مسعودي مقام را هم در پي داشته است. در جلسات 
دادگاه وي اينگونه گفته شده است كه اسدبیگي به طور 
ضمني تهديد كرده اگر بازداشت و زنداني شود، حقوق 

كارگران به تعويق خواهد افتاد

    معاون برنامه ريزي و نظارت ستاد فرماندهي مقابله 
با كرونا در تهران از پیش��نهاد اعم��ال جريمه نقدي و 
محرومیت از خدم��ات اجتماعي براي اف��راد و اصنافي 
كه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند، خبر داد. 
اين مسئله افرادي را كه در سطح شهر از پوشش ماسك 

استفاده نمي كنند نیز در بر مي گیرد

    سرلشكر س��المی:  پرچم و مشعل فروزاني كه حاج 
قاسم عزيز ما به اهتزاز درآوردند، بر زمین نخواهد ماند. 
دشمنان با شهادت حاج قاس��م منبعي دائمي از تولید 
خطر و انتقام را براي خود ايجاد كردند و س��رانجام اين 
انتقام دير يا زود گرفته خواهد شد و به طور قطع سخت 
هم خواهد بود. هنر نیروي قدس سپاه »میالد قدرت« 

بوده و به فضل الهي براي همیشه باقي است

    زماني كه دولت از طرح گش��ايش اقتصادي سخن 
گفت به دلیل اشكال در نحوه اطالع رساني، عده اي تصور 
كردند منظور دولت از طرح گشايش اقتصادي، انتشار 
اوراق سلف نفتي است كه در بورس انرژي با عرضه اين 
اوراق براي دولت منابع ريالي تأمین مي شود، اما به نظر 
مي رسد منظور دولت از گش��ايش اقتصادي عملیاتي 
كردن طرحي اس��ت كه در قبال عرض��ه يك محصول 
كااليي يا محصول مالي براي دولت ارز به همراه بیاورد 
تا از اين محل نیاز دولت به ارز در يك سال باقیمانده از 
عمر دولت تأمین ش��ود، بدين ترتیب اوراق سلف نفتي 
بورس انرژي با آنچه به عنوان طرح گشايش اقتصادي 

مطرح شده متفاوت است

    ترامپ در جلس��ه توجیهی روز پنج  ش��نبه در كاخ 
سفید، با سؤال غافلگیر كننده خبرنگار هافینگتون پست 
مواجه شد و سؤال را با سؤال خود او پاسخ داد.  خبرنگار 
هافینگتون پس��ت خط��اب ب��ه ترام��پ گف��ت: از اين 
دروغ هايی كه  میگی پشیمون نیستی؟ترامپ پاسخ داد: 
از چی؟ خبرنگار گفت: دروغ گفتن. ترامپ پرسید: با كی 
هستی؟ خبرنگار جواب داد: با تو. ترامپ گفت: خبرنگار 

بعدی سؤال كند!

    بخشي از سینماگران ايراني و تعدادی از فیلمسازان 
خارجي به دلیل راحت ب��ودن دور زدن قانون و وزارت 
ارش��اد، به راحتي و با اس��تفاده از عوام��ل ايراني فیلم 
مي سازند و آن را پخش مي كنند.  در جديد ترين نمونه 
از اي��ن دور زدن قان��ون، ابوالحس��ن داوودي از حضور 

غیرقانوني نتفلیكس در ايران خبر داد

غالمرضا جعفري در گفت وگو با »جوان« از كار 
خبري در جبهه و مصاحبه با رزمندگان مي گويد

 اوراق سلف نفتي 
با طرح گشايش دولت 

متفاوت است 

 خبرنگار:آقای ترامپ! 
 از اين همه دروغ 
خسته نشدی؟!

 »نتفليكس« 
 با موبايلدر ايران 

فيلم مي سازد!

صداي خنده رزمندگان
 آخرين يادگاري  براي 

مادران شان شد

گروكشی مالک هفت تپه 
با حقوق كارگران

 جريمه 
بي خيالي به كرونا

 دشمنان بدانند 
هيچ جا بدون همه جا 

امن نيست
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يک روزنامه امريكايی مدعی ش�د كه امريكا بار 
چهار نفتكشی را توقيف كرده كه از ايران، بنزين 
به ونزوئ�ال می بردن�د؛ ادعايی كه از س�وی ايران 
تكذيب شد تا بار ديگر مشخص شود دولت ترامپ 
استاد دستاوردسازی از طريق داستان گويی است. 
 روزنام��ه وال اس��تريت ژورنال با انتش��ار خبر دروغ 
توقیف 4 نفتكش ايرانی، نوشته نفتكش    ها به سمت 
بندر هوستون در ايالت تگزاس امريكا روان شده  و به 

زودی به آنجا می رسند. 
امري��كا فروش نف��ت اي��ران را تحريم كرده اس��ت. 
دادستانی امريكا با استناد به همین تحريم ها، از يك 
دادگاه اجازه توقیف نفتكش    ها را گرفته بود. سخنگوی 
وزارت دادگستری امريكا واكنش��ی به اين خبر درز 

شده، نشان نداده است. 

در اي��ن گزارش آم��ده كه ب��ه مح��ض پهلوگرفتن 
نفتكش    ها چند مقام ارش��د دولتی قرار است از اين 

كشتی    ها بازديد كنند. 
حجت سلطانی، س��فیر ايران در ونزوئال، اين خبر را 
جنگ روانی امريكا توصیف و ايرانی بودن نفتكش    ها 
را تكذيب كرده است: »نه كشتی    ها ايرانی هستند و نه 

مالك يا پرچم آنها ارتباطی به ايران دارد.«
وی در توئیت خود تأكید كرده است: ترامپ تروريست 
نمی تواند حقارت و شكست خود در برابر ملت بزرگ 

ايران را با تبلیغات دروغین جبران كند. 
در گزارش وال استريت ژورنال اشاره شده كه مالكیت 
اين كشتی    ها يا حق بهره برداری از آنها متعلق به فردی 
به نام »ج��ورج جیالوزگولو « و پس��رش »ماريوس« 

است. 

متأس�فانه بعضي كانال ه�اي تلگرام�ي از فضاي 
بازار س�رمايه سوءاس�تفاده می كنند و اقداماتي 
در معرفي برخي س�هام انج�ام مي دهند كه فاقد 
پش�توانه علم�ي، تحليل�ي و تخصص�ي اس�ت. 
س��یدمهدي س��ديدي در گفت وگو با راديو اقتصاد 
اظهار داشت: طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ايران، هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر 
به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معامالت اوراق 
بهادار يا ايجاد قیمت هاي كاذب يا اغواي اشخاص به 
انجام معامالت اوراق بهادار شود، به حبس تعزيري تا 
پنج سال و جزاي نقدي تا پنج برابر سودهاي به دست 

آمده محكوم خواهد شد. 
عضو هیئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار گفت: 
اگر واژه سیگنال را در فضاي مجازي جست وجو كنید، 

خواهید ديد باالي 3هزار كانال و گروه به اسم سیگنال 
ثبت شده كه يك اتفاق تلخ است، حتي در سايت هاي 
خبري نیز مشاهده مي شود در سطح ضعیفي اين كار 
را بدون داشتن تخصص و مجوز الزم انجام مي دهند. 
سديدي بیان داشت: ظرفیت قانوني براي برخورد با 
اين نوع موارد و مسائل در كشور وجود دارد و سازمان 
هم اقدام كرده اس��ت. ش��ركت بورس نیز به تازگي 
كمیته جانبي تحت عنوان »كمیته فضاي مجازي« 

تشكیل داده است. 
عضو هیئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار گفت: 
وظیفه دس��تگاه ناظر و تنظیم كننده، صیانت از بازار 
سرمايه اس��ت. در پايان بايد عنوان داشت كه عمده 
دس��تكاري هاي س��هم و سیگنال فروش��ي ها، روي 

سهام هاي كوچك بازار تمركز دارد. 

کانال هاي سیگنال فروش سهام زیر ذره بین ناظر توقیف بنزین ایران در راه ونزوئال کذب درآمد

یادداشتبینالملل

ویژهجوان

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

 ضرورت بازدارندگی 
در برابر تروریسم امریکایی

 مظلوم نمایی شرق 
براي یك مجرم

 تالش مذبوحانه نظام سلطه 
در باتالق لبنان

 »من نبودم دستم بود« 
مدیران سرخابي ها!

رسولسنائیراد

سيدعبداهللمتوليان

سعيداحمديان

راستی اگر جمهوری اسالمی يك فرمانده عالیرتبه امريكايی 
را در كشوری چون عربستان س��عودی و يا در سرزمین های 
اشغالی فلسطین مورد هدف قرار می داد، واكنش  كاخ سفید 
و رياض چه بود؟ كش��ورهای اروپايی مدعی حقوق بشر چه 
واكنشی نش��ان می دادند؟ شورای امنیت س��ازمان ملل چه 
موضعی می گرفت؟ حال گزارش شورای حقوق بشر سازمان 
ملل با شفافیت مغايرت های چندگانه اقدام تروريستی امريكا 
در عراق علیه يك فرمانده عالیرتبه ايرانی با حقوق بین الملل 
و منشور سازمان ملل را اعالم داشته است. چرا شورای امنیت 
اعتنايی به اين گزارش نداشته و با توجه به اعالم صريح مغايرت 
اقدام امريكا با امنیت بین الملل چرا برای ايجاد بازدارندگی و 
صیانت از امنیت جهانی و حقوق بش��ر اين اقدام جنايتكارانه 

امريكا محكوم نشد؟ | صفحه 2

جنگ 33 روزه از پیامده��اي حضور امري��كا در منطقه غرب 
آسیا و اش��غال افغانس��تان و عراق و محصول تالش غرب براي 
ايج��اد خاورمیانه جدي��د اس��ت، در واقع اين جن��گ، توطئه 
مشترك صهیونیست ها با دولت هاي غربي و دولت هاي خائن 
و خودفروخته اردوگاه وهابیون كشورهاي عربي به عنوان مقدمه 
حمله به جمهوري اسالمي ايران و عقیم سازي محور مقاومت و 
تشكیل خاورمیانه جديد محسوب مي گردد. بازخواني اهداف و 
دستاوردهاي جنگ 33 روزه به خوبي نشان مي دهد كه غربي ها 
قوياً در پي انجام دومین تقسیمات جديد جغرافیايي در منطقه 
غرب آسیا )پس از فروپاشي امپراتوری عثماني( و رفع موانع تحقق 
استراتژي خاورمیانه جديد )صدور اعالمیه بالفور ۲( بوده اند. خانم 
رايس وزير امور خارجه اسبق امريكا با دفاع از كشتار بي رحمانه و 
دد منشانه صهیونیست ها، قتل عام كودكان و زنان و مردان لبناني 
را به درد زايمان تشبیه كرده و گستاخانه مي گويد اتفاقات لبنان 

درد زايمان تولد خاورمیانه جديد است | صفحه 2

صحبت هاي ديروز مهدي رس��ول پناه، سرپرس��ت باش��گاه 
پرسپولیس در برنامه ورزش و مردم تلويزيون درباره مطالبات 
و ش��كايت برانكو تصوير كاملي از سیستم مديريتي حاكم بر 
فوتبال دولتي كشورمان اس��ت. او مي گويد به جاي پرداخت 
بدهي برانكو با شكايت به دادگاه عالي ورزش، با آگاهي از اينكه 
رأي فیفا تغییري نمي كند به دنبال خري��دن زمان بوده اند. 
رسول پناه به اينكه بايد پول برانكو را در نهايت پرداخت كنند 
معترف اس��ت، اما به گفته او مي  خواستند امروز و فردا كنند. 
البته امروز ديگر با اولتیماتوم فیفا راهي براي فرار از پرداخت 
اين بدهي ندارند و بايد آن را پرداخت كنند، در غیر اين صورت 

با جريمه هاي سنگیني روبه رو مي شوند | صفحه 13

اشتباه استقرار دموكراسي 
در عراق!

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

جانسون با لحني دوستانه اما نيش دار گفت: »من با 
رئيس جمهور موافقم كه استقرار و بسط دموكراسي 
در عراق يک اش�تباه بود كه ما با تغيير دادن رژيم 
ع�راق مرتكب آن ش�ديم. اينطور نيس�ت جان؟« 
من خنديدم و گفتم: »خب اين يک موضوع خيلي 

حساس و دقيقي است.«  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

   مؤسس��ه رتبه بندي س��ايمكو اس��پانیا در تازه ترين گ��زارش خود، 
كش��ورهاي جهان را از نظر دس��تاوردهاي هوش مصنوعي دسته بندي 
كرد. در اين رتبه بندي ايران فراتر از كشورهايي همچون استرالیا، كانادا 
 Artificial( و ايتالیا در جايگاه نهم جهان ق��رار گرفت. هوش مصنوعي
Intelligence( به سامانه هايي گفته مي شود كه مي توانند واكنش هايي 

مشابه رفتارهاي هوشمند انساني از جمله درك شرايط پیچیده، شیوه هاي 
استداللي انساني و پاس��خ موفق به آنها، يادگیري و توانايي كسب دانش 
و استدالل براي حل مس��ائل را داشته باش��ند.  فناوري هوش مصنوعي 
زيرمجموعه اي از مهندس��ي كامپیوتر و الكترونیك است. در حال  حاضر 
دانشگاه هاي متعددي در ايران رش��ته هوش مصنوعي را به عنوان يكي از 

گرايش هاي تحصیلي خود ارائه مي دهند. دانشگاه هاي شريف، امیركبیر، 
تهران، علم و صنعت، شهید بهشتي، خواجه نصیر، صنعتي اصفهان، شیراز، 
فردوسي مشهد و دانشگاه اصفهان را مي توان به عنوان بهترين دانشگاه هاي 
اين رشته از لحاظ سطح علمي اس��اتید، كیفیت و رتبه دانشگاه و سطح 

علمي دانشگاه نام برد | صفحه 3 

براساس اعالم يک مؤسسه بين المللي رتبه بندي، ايران در زمينه هوش مصنوعي در جايگاه نهم جهان و نخست غرب آسيا قرار گرفت

پس از سال    ها مخفی كاری تالش ارتجاع عرب برای عادی سازی روابط 
با رژيم صهيونيستی، س�رانجام اين روابط علنی شد و امارات گوی 
سبقت را از ديگر اعراب ربود و چراغ اتحاد نامقدس با تل آويو را روشن 
كرد تا ديگر اعراب نيز كه برای برقراری روابط ديپلماتيک با تل آويو 
له له می زنند، اين جسارت در آنها ايجاد شود و پشت كردن به آرمان 

فلسطين چندان هم سخت نيست | صفحه 15

هوش مصنوعي ایران باالتر از كانادا و ایتاليا

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 25 مرداد  1399 - 25 ذی الحجه 1441
سال بيست و د  وم- شماره 6000 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

صفحه  2

خيانت و حماقتامارات 
اقدام رسمی امارات متحده عربی در برقراری ارتباط با رژيم صهيونيستی كه احتماالً پيروی برخی ديگر از شيوخ عقب مانده 

منطقه را به  دنبال داشته باشد، از سوی ايران، تركيه و محور مقاومت، اقدامی حماقت بار و خيانت آميز خوانده شد



 تالش مذبوحانه نظام سلطه 
در باتالق لبنان

به رغم گذشت ۱۴ سال از يورش وحشيانه رژيم صهيونيستي به لبنان در 
سال ۲۰۰۶ ميالدي، هنوز جنگ ۳۳ روزه ناگفته هاي زيادي با خود دارد. 
به همان ميزان كه تهاجم ددمنش��انه صهيونيست ها براي جهان اسالم 
تلخ و جانسوز بوده است، سخن گفتن از نبرد ۳۳ روزه رژيم صهيونيستي 
موسوم به حرب تموز مفتوح يا جنگ باز و بازگويي خا طرات آن نبرد براي 
صهيونيست ها تلخ و آزاردهنده بوده و به منزله سخن گفتن از رؤياهاي برباد 

رفته و كابوس مقاومت تلقي مي گردد. 
جنگ ۳۳ روزه از پيامدهاي حضور امريكا در منطقه غرب آسيا و اشغال 
افغانس��تان و عراق و محصول تالش غرب براي ايجاد خاورميانه جديد 
است، در واقع اين جنگ، توطئه مش��ترك صهيونيست ها با دولت هاي 
غربي و دولت هاي خائن و خودفروخته اردوگاه وهابيون كشورهاي عربي 
به عنوان مقدمه حمله به جمهوري اس��المي ايران و عقيم سازي محور 
مقاومت و تشكيل خاورميانه جديد محسوب مي گردد. بازخواني اهداف 
و دستاوردهاي جنگ ۳۳ روزه به خوبي نشان مي دهد كه غربي ها قوياً در 
پي انجام دومين تقسيمات جديد جغرافيايي در منطقه غرب آسيا )پس از 
فروپاشي امپراتوری عثماني( و رفع موانع تحقق استراتژي خاورميانه جديد 
)صدور اعالميه بالفور ۲( بوده اند. خانم رايس وزير امور خارجه امريكا با دفاع 
از كشتار بي رحمانه و دد منشانه صهيونيست ها، قتل عام كودكان و زنان 
و مردان لبناني را به درد زايمان تشبيه كرده و گستاخانه مي گويد اتفاقات 

لبنان درد زايمان تولد خاورميانه جديد است. 
حمله اشرار وحشي صهيونيست به لبنان در سال پنجم حضور امريكايي ها 
در منطقه غرب آسيا و اشغال افغانستان و عراق و به عنوان يك حلقه از حلقات 
ايجاد خاورميانه جديد و با اهداف بسيار از جمله اهداف زير صورت پذيرفت: 

۱ - ايجاد خاورميانه بزرگ.
۲ - تضعيف و انزواي ايران.

۳ - نابودي عقبه استراتژيكي ايران.
۴ - نابودي مقاومت لبنان.
۵ - ترور رهبران حزب اهلل.

۶ - دوقطبي سازي و ايجاد موج نفرت عليه حزب اهلل در لبنان.
۷ - تأمين امنيت رژيم صهيونيستي از  ناحيه مرزهاي لبنان.

۸ - زمينه سازي براي بازگشت به اس��تراتژي »جنگ در بيرون از خانه/ 
امتيازگيري در خانه«.

۹ - زمينه سازي براي به تسليم كشاندن ايران.
۱۰ - تضعيف ائتالف ايراني/سوري.

به اين ترتيب مي توان گفت اوالً حمله به لبنان مدل كوچك و آزمايشگاهي 
حمله به ايران بود، ثانياً اين حمله به نوعي انتقام از لبناني ها به خاطر خروج 
خفت بار صهيونيست ها در سال ۲۰۰۰ محس��وب مي شود چرا كه رژيم 
صهيونيستي كه در سال ۱۹۸۲ طي دو روز بيروت را اشغال كرده بود در 
سال ۲۰۰۰ خوار و ذليل شده بود. اگر چه مثلث اشرار غربي، عبري و وهابي 
در جنگ ۳۳ روزه به اهداف شيطاني و ضدبشري خود دست پيدا نكرد اما 
آثار كوچك و بزرگ، ميان مدت و بلند مدت، تاكتيكي و استراتژيكي و... و در 
سطوح مختلف )داخلي لبنان، رژيم صهيونيستي، منطقه غرب آسيا، جهان 
اسالم، محور مقاومت، سطح بين الملل، اتحاديه كشورهاي عربي منطقه 

و...( از خود به جا گذاشت كه برخي از آنها از اين قرار است: 
۱ - رفع اختالفات داخلي شيعيان لبنان به ويژه بين حزب اهلل و جنبش امل.
۲ - تحكيم موقعيت داخلي حزب اهلل و حمايت اهل س��نت و مسيحيان 

لبنان از مواضع حزب اهلل.
۳ - تضعيف جبهه ضد حزب اهلل داخل لبنان كه از س��وي رژيم سعودي 

حاكم بر حجاز تغذيه، هدايت و حمايت مي شوند.
۴ - تثبيت و تقويت توانمندي و موقعيت شيعيان در لبنان و پذيرفته شدن 

ظرفيت شيعيان در معادالت لبنان.
۵ - همراهي و همسويي اهل سنت و مسيحيان لبنان با گزينه ايستادگي و 

مقاومت در برابر خوي تجاوزگري رژيم صهيونيستي و دشمن خارجي.
۶ - ظه��ور حزب اهلل به عنوان ي��ك نيروي مقتدر نظام��ي و هم وزن ارتش 
صهيونيستي و به عنوان يك بازيگر قوي در حوزه سياست منطقه غرب آسيا.

۷ - آشكار شدن نفاق و هم سويي اردوگاه كشورهاي وهابي منطقه با رژيم 
صهيونيستي.

۸ - تقويت و تثبيت موقعيت ايران در منطقه.
۹ - كشف نقاط ضعف و آسيب پذيري هاي رژيم صهيونيستي تا جايي 
كه به رغم گذشت ۱۴ س��ال از اين جنگ ويرانگر هنوز خاطره شكستن 
ابهت پوشالي رژيم صهيونيستي با نام مرگ تانك هاي مركاوا و ناوچه هاي 

ساغر ياد مي شود.
۱۰ - بروز شكاف در سطح بين الملل بين كشورهاي حامي رژيم صهيونيستي.

۱۱ - شكس��ته ش��دن تابوي شكس��ت ناپذيري و اقت��دار نظامي رژيم 
صهيونيستي در جهان.

۱۲ - ترك برداشتن اتحاد بين المللي و پذيرش جعلي بودن رژيم صهيونيستي 
و صدور قطع نامه هاي متعدد عليه صهيونيست ها پس از اين جنگ.

۱۳ - باور پذير شدن شكست اسرائيل در افكار عمومي جهان و شكل گيري 
موج نفرت عليه رژيم صهيونيستي در بين افكار عمومي جهان.

۱۴ - تكثير الگوي مقاومت به داخل سرزمين هاي اشغالي و ساير كشورهاي 
تهديد پذير نظير سوريه.

۱۵ - تحميل هزينه سنگين و تلفات انساني و كشف شكنندگي و آسيب 
پذيري هاي رژيم صهيونيستي.

۱۶ - شكستن اعتبار رژيم صهيونيستي نزد شهروندان صهيونيست داخل 
سرزمين هاي اشغالي.

۱۷ - برمال شدن ترس، بي انگيزگي و ناتواني ارتش رژيم صهيونيستي در 
صحنه هاي نبرد.

۱۸ - معرفي ايران به عنوان برنده واقعي و نهايي جنگ لبنان.
۱۹ - تكميل و تقويت زنجيره مقاومت اسالمي.

۲۰- نابودي تفكر ايجاد خاورميانه جديد. 
آنچه كه امروز در لبنان از حضور فرصت طلبانه فرانسوي ها، انگليسي ها و... و 
دامن زدن به خط آشوب و انجام پروژه متنفرسازي عليه حزب اهلل شاهديم 
قطعاً بي تأثير از حس انتقام گيري آنان از حزب اهلل لبنان و ايران نيست اما با 
محاسبه و برآورد صحيح و دقيق فرصت ها، تهديدها، نقاط ضعف و قوت در 
لبنان و محور مقاومت و... مي توان با قوت آينده را به نفع حزب اهلل و مردم 
لبنان پيش بيني كرده و پيروزي بزرگ تري نسبت به نبرد ۳۳ روزه را به 

مسلمان و مردم آزاده جهان نويد داد.

 ضرورت بازدارندگی 
در برابر تروریسم امریکایی

چندی پيش شورای حقوق بشر سازمان ملل، نتايج بررسی خود درباره 
ترور ش��هيد سليمانی به دس��ت تروريس��ت های امريكايی را منتشر و 

گزارشگر ويژه آن، اين گزارش را رسانه ای كرد. 
آگنس كاالمار با تأكيد بر اينكه ترور سردار سليمانی و ۹ نفر از همراهانش، 
تخطی از قوانين بين الملل بوده، گفته است: دولت امريكا نتوانسته است 
تاكنون مدركی قانع كننده ارائه كند كه نشان دهد، حمله ای ادامه دار يا 
قريب الوقوع،  منافع اين كشور را تهديد می كرده تا از اين طريق حمله خود 

به خودروی حامل سردار سليمانی را توجيه كند. 
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود اعالم داشته؛ اين 
اقدام نقض منشور سازمان ملل بوده و خواستار پاسخگويی امريكا در قبال 
كشتارهای هدفمند با پهپاد  ها و وضع مقررات كامل تر برای استفاده از اين 
تسليحات شده است. او همچنين با اشاره به اينكه در زمينه عمليات هايی 
كه با پهپاد انجام می گيرد، تحقيقاتی صورت نمی گيرد، اشاعه پهپاد  ها را 

يك خطر برای امنيت بين الملل دانست. 
مهم  ترين محورهای گزارش گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل پيرامون 

ترور شهيد سليمانی از سوی امريكا را می توان در موارد زير خالصه كرد:
۱- اين ترور مغاير با قوانين بين المللی بوده است. 

۲- اين اقدام جنايتكارانه امريكا نقض منشور سازمان ملل به حساب می آيد. 
۳- تروريست های امريكايی هيچ مدرك قانع كننده ای برای اثبات ادعای 
خود در دس��ت زدن به اين جنايت كه اقدام دفاع��ی در مقابل حمالت 

ادامه دار بوده، ارائه نداده اند. 
۴- اين نوع اقدامات تروريستی كه با استفاده از پهپاد انجام می شود، يك 

تهديد و خطر جدی برای امنيت بين المللی محسوب می شود. 
اين گزارش كه بيانگر بخشی از واقعيات مربوط به اقدام جنايتكارانه امريكا در 
ترور شهيد سليمانی، ابومهدی مهندس و همراهانش در خاك كشور عراق 
است، با واكنش تند مقامات امريكايی ازجمله سخنگوی وزارت خارجه 
امريكا مواجه شد كه وقيحانه مدعی شد؛ تباهی فكری ويژه ای الزم است كه 

بتوان گزارشی در زمينه محكوم كردن امريكا در اقدامی دفاعی ارائه كرد. 
البته ادبيات موهن مورگان اورتاگوس كه شباهت بسياری به ادبيات دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا دارد، نشان دهنده نگرانی كاخ سفيد از اين 
گزارش و دست خالی آنان در ارائه پاسخ منطقی به اين گزارش می باشد. 

گرچه اين گزارش پيرامون ترور شهيد سليمانی با استفاده از پهپادهای 
امريكايی تهيه شده و مغايرت اين اقدام تروريستی با قوانين بين المللی، 
منشور سازمان ملل و تهديدآميز بودن آن برای ثبات و امنيت بين المللی 
را با صراحت و شفافيت اعالم می دارد، اما متأسفانه نه تنها منشأ پيگيری 
حقوقی و اقدام عملی عليه جنايتكاران نش��د، بلكه متأس��فانه با سلطه 
امپراتوری رسانه ای نظام ليبرال سرمايه داری و وابستگی و دريوزگی برخی 

محافل فكری و رسانه ای ديگر، بازتاب رسانه ای شايسته ای نيز نداشت. 
حال آنكه اگ��ر اين گزارش در ت��راز اقدام جنايتكارانه تروريس��ت های 
امريكايی و پيامدهای خطرناك آن بر امنيت بين المللی مورد توجه قرار 
می گرفت، می توانس��ت در رسوايی و تأديب س��ران مغرور كاخ سفيد و 
پنتاگون تأثيرگذار بوده و به ايجاد بازدارندگی در مقابل اقدامات خطرناك 

و تروريستی آنان كمك نمايد. 
بهره گيری از شيوه های تروريستی و استفاده از پهپاد به عنوان يك ابزار مؤثر 
برای عمليات های خطرناك در نيروهای مسلح و امنيتی امريكا به صورت 
يك رويه ادامه دار و پايدار درآمده كه ازجمله به كاروان های عزا و عروسی 
در افغانستان تا حمله به پايگاه های نيروهای مردمی، پليس و ارتش در عراق 
از آن استفاده می كند. از آنجا كه معموالً اين جنايات تروريستی به شكل 
محرمانه و غير رسمی انجام می ش��ود، امكان تحقيق و بررسی از مجامع 

حقوق بشری نيز سلب می شود. 
اما واقعيت   هايی چون نقض حاكميت دولت، نقض قوانين بين المللی و 
تهديد امنيت بين المللی پيامدهای آشكار اين اقدامات به حساب می آيد 
كه وقتی ترور فرمانده عاليرتبه نظامی يك كشور مستقل و آن هم در يك 

كشور ديگر باشد، ضريب چندگانه به خود می گيرد. 
راستی اگر جمهوری اسالمی يك فرمانده عاليرتبه امريكايی را در كشوری چون 
عربستان سعودی و يا در سرزمين های اشغالی فلسطين مورد هدف قرار می داد، 
واكنش  كاخ سفيد و رياض چه بود؟ كشورهای اروپايی مدعی حقوق بشر چه 
واكنشی نشان می دادند؟ شورای امنيت سازمان ملل چه موضعی می گرفت؟

حال اين گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل با شفافيت مغايرت های 
چندگانه اقدام تروريستی امريكا در عراق عليه يك فرمانده عاليرتبه ايرانی 
با حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل را اعالم داشته است. چرا شورای 
امنيت اعتنايی به اين گزارش نداشته و با توجه به اعالم صريح مغايرت اقدام 
امريكا با امنيت بين الملل چرا برای ايجاد بازدارندگی و صيانت از امنيت 

جهانی و حقوق بشر اين اقدام جنايتكارانه امريكا محكوم نشد؟
اينجاست كه خود اين بی عملی مدعيان جهانی چاره ای جز اقدام با اتكای به 
خود از سوی مظلوم باقی نمی گذارد. از اين رو است كه مقام معظم رهبری 
در ديدار نخست وزير عراق به صراحت اعالم داشتند: »ما اين جنايت را هرگز 

فراموش نمی كنيم و قطعاً ضربه متقابل را به امريكايی ها خواهيم زد. «
چنين اقدامی نه تنها برای انتقام خون پاك ش��هيد سليمانی، بلكه برای 
صيانت از امنيت جهانی در برابر يكجانبه گرايی افراطی و تهديدات تروريسم 

دولتی امريكا يك ضرورت قطعی به حساب می آيد.

سيدعبداهلل متوليان

رسول سنائی راد

فرمانده كل سپاه در جمع فرماندهان نيروي قدس:

دشمنان با شهادت حاج قاسم، منبعي دائمي از توليد خطر و انتقام براي خود ايجاد كردند
دشمنان بدانند هيچ جا  بدون همه جا امن نيست

قاليباف از ميرسليم شكايت كرد

دشمنان ما بدانند    گزارش
كه »هيچ جا بدون 
همه جا امن نيس�ت«؛ آنان با شهادت حاج قاسم 
منبعي دائمي از توليد خط�ر و انتقام را براي خود 
ايجاد كردند و سرانجام اين انتقام دير يا زود گرفته 
خواهد شد و به طور قطع س�خت هم خواهد بود. 
به گزارش سپاه نيوز، همزمان با سالروز پيروزي 
غرورآفرين حزب اهلل لبن��ان در برابر رژيم جعلي 
صهيونيس��تي در جنگ ۳۳ روزه و روز مقاومت 
اسالمي، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، 
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
جمع فرماندهان و مس��ئوالن نيروي قدس سپاه 
با گراميداشت ياد و خاطره امام راحل و شهداي 
انقالب اسالمي، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، به 
ويژه سپهبد شهيد قاسم سليماني، از اين سردار 
بزرگ آسماني به عنوان ذخيره جاودان اسالم و 
مجاهدي كه با شهادتش عواطف و احساسات را 
فراتر از ايران و مرزهاي سرزميني جهان اسالم در 
سراسر دنيا به يكديگر پيوند داد، نام برد و افزود: 
»شهادت اين سردار سربلند روح جديدي از نشاط 
و بهجت انقالبي را در كالبد سرزمين هاي اسالمي 
دميد و سرافرازي جاودانه را براي انقالب اسالمي ، 

نظام، ملت ايران و سپاه به ارمغان آورد. « 
  پرچم حاج قاسم بر زمين نخواهد ماند

وي با تأكيد بر اينكه پرچم و مش��عل فروزاني كه 
حاج قاس��م عزيز ما به اهتزاز درآوردند، بر زمين 
نخواهد ماند، گفت: »امروز در تمامي صحنه هاي 
تقابل با دشمنان همچنان روح جهاد جاري است و 
مجاهدان در صحنه ماندند و دشمنان نيز افسرده و 
نااميد، تماشاگر صحنه هاي تحولي هستند كه روز 

به روز به نفع امت اسالمي رقم مي خورد«. 

سرلشكر سالمي هنر نيروي قدس س��پاه را ارائه 
فرمول »غلبه عده اي كم بر دشمنان زياد« و تفسير 
مجسم آيات نوراني قرآن برش��مرد و اظهار كرد: 
»شكست دادن ائتالفي از بزرگ ترين قدرت هاي 
مادي تاريخ بش��ر كه به هم پيوسته و درهم تنيده 
بودند و بر باطل شان متحد بوده و هستند، اقدامي 
ب��زرگ و تحقق وعده ه��ای الهي بود كه توس��ط 

مجاهدان راه خدا به بهترين شكل رقم خورد«. 
وي جغرافي��اي انقالب اس��المي را ميدان تقابل 
دائمي با دشمنان اسالم خواند و اظهار كرد: »وجه 
مشترك تمامي اين تقابل ها اين بود كه يك طرف 
آن انقالب اس��المي با ميدان داري ايران و طرف 
ديگر آن اس��تكبار جهاني به س��ركردگي امريكا 
بوده و گذر زمان نش��ان داده كه انقالب اسالمي 
با هوشمندي و درايت رهبرانش، حكمت، تدبير 
و عق��ل همواره دس��ت برتر را در اي��ن صحنه ها 
داشته است؛ از سوي ديگر به اذعان نظريه پردازان 
امريكايي، عام��ل اصلي شكس��ت امريكا فقدان 

حكمت و عقل در نظام راهبري آن است.« 
  كاركرد نيروي قدس دميدن روح حيات 

در جهان اسالم بود
فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه فرصت هاي رشد 
و قوي ش��دن ما از ميدان جهاد حاصل شده است، 
گفت: »ما قاعده جنگ را از درون جنگ و ميدان هاي 
واقعي تقابل استخراج كرديم و نيروي قدس قاعده 
غلبه بر دشمنان زياد را در ميدان واقعي توليد كرد 
و به نمايش گذاش��ت. بزرگ ترين كاركرد نيروي 
قدس س��پاه عالوه بر پيروزي ه��اي ملموس برابر 
دشمنان س��فاك و تا بن دندان مسلح و آزادسازی 
سرزمين هاي اسالمي از چنگال اشغالگران، دميدن 
روح حيات به مفهوم جه��اد و انتقال معناي آن در 

ميان ملل و جوانان جهان اسالم بود.« 
  هنر نيروي قدس ميالد قدرت بود

سرلشكر سالمي اولين استطاعت براي قدرت را 
تفكر پيرامون ساخت قدرت توصيف و تصريح كرد: 
»بدون برخورداري از قدرت نمي توان در ميادين 
مختلف با دشمن جنگيد و آنان را متوقف كرد؛ هنر 
نيروي قدس سپاه " ميالد قدرت" بوده و به فضل 
الهي براي هميشه باقي است. دشمنان آمده بودند 
تا اضالع قدرت در جهان اس��الم را تغيير دهند، 
دولت سازي كنند و همه چيز را از آن خود كنند؛ 
اما محصول تالش هاي مذبوحانه آنان جز اقتصادي 
فرسوده، قدرت نظامي ناكارآمد و نااميد و از دست 
رفتن هيبت و شاكله سياسي خودساخته نبود. « 

فرمانده كل س��پاه در پايان با گراميداشت سالروز 
پيروزي غرورآفرين حزب اهلل لبنان در جنگ ۳۳ 
روزه برابر رژيم جعلي و كودك كش صهيونيستي 
و تجليل از حماسه سازی های تاريخ ساز رزمندگان 
مقاومت اسالمي و اظهار اميدواري نسبت به عبور 
عزتمندانه ملت مقاوم لبنان از مشكالت و مسائل 
جاري  با پاسداشت مجاهدت هاي سيدالشهدای 
مقاومت و تأكيد بر اينكه شهادت حاج قاسم موجب 
تضاعف قدرت جهاد نزد جوانان جهان اسالم شده 
است، گفت: »دشمنان ما بدانند كه هيچ جا بدون 
همه جا امن نيس��ت؛ آنان با ش��هادت حاج قاسم 
منبعي دائمي از توليد خط��ر و انتقام را براي خود 
ايجاد كردند و سرانجام اين انتقام دير يا زود گرفته 
خواهد شد و به طور قطع سخت هم خواهد بود.« 

  فرمانده لشكر فاطميون: از پاي نخواهيم 
نشست

پنج شنبه شب اما صحن امام حسن مجتبي)ع( 
حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد به صورت ويدئو 

كنفرانس ميزبان اولين همايش بين المللی لشكر 
فاطميون افغانستان بود. 

به گزارش فارس، س��يد الياس، فرمانده ارش��د 
لشكر فاطميون طي سخناني تأكيد كرد: »لشكر 
غيرتمند فاطميون هيچ گاه تعرض بزدالنه رأس 
استكبار يعني امريكاي جنايتكار در حمله شبانه 
به س��ردار مقاومت و فرمانده ب��زرگ خود يعني 
سپهبد شهيد حاج قاسم س��ليماني را فراموش 
نكرده و تا گرفت��ن انتقاِم س��خت از عامالن اين 

فاجعه از پاي نخواهند نشست.«
 وي خاطرنشان كرد: »لشكر فاطميون افغانستان 
كه به عنايت خداوند متعال و تحت توجه حضرت 
وليعصر)ع��ج( از جم��ع جوان��ان مؤم��ن، غيور و 
شجاع افغانستان و از ميان رزمندگان و جانبازان 
افغانستاني دوران دفاع مقدس در مقابل حزب بعث 
عراق، سر برآورد بي ترديد يكي از مصاديق شجره  
طيبه ای است كه قرآن كريم اشاره فرموده است.« 
س��يدالياس تصريح ك��رد: »لش��كري از جوانان 
مخلص كه به محض آنكه خطر را در حوالي اعتاب 
مقدس��ه و حرم هاي اهل بيت)عليهم الس��الم( 
احس��اس كردند لحظه اي تعل��ل نكردند و زن و 
فرزند و خان��واده و كار، آن��ان را در مظان ترديد 
قرار نداد و به صورت خودجوش و به دور از اوامر 
و دس��تورات، اجتماعي تش��كيل داده، با دست 
كشيدن از همه تعلقات دنيا، باالترين داشته خود 
را كه جان عزيزشان بود، در طبق اخالص تقديم 

راه خدا و حفظ حريم واليت كردند. «
   انتقام خون حاج قاسم را خواهيم گرفت

فرمانده ارشد لشكر فاطميون ادامه داد: »بايد روشن 
بگويم اكنون كه به فضل الهي و به سبب مجاهدت 
مردان بزرگ��ي همچون حاج قاس��م س��ليماني 
حرم هاي اهل بيت)عليهم السالم( در امنيت به سر 
مي برند، كسي گمان نبرد كه مأموريت الهي لشكر 
فاطميون به پايان رسيده است . خير؛ بلكه اين لشكر 
مجاهِد في سبيل اهلل، اهداف بسيار بزرگي داشته 
و تا نابودي رژيم اشغالگر قدس شريف و آزادي آن 
حرم امن الهي و پس از آن تالش براي ايجاد تمدن 
نوين اسالمي كه تحقق آن از فرامين محوري ولي 
امر مسلمين حضرت امام خامنه اي است از جهاد 
دست نخواهند كشيد و به فضل الهي اين مبارزه را تا 
ظهور وليعصر)عج( ادامه داده و پس از آن در ركاب 
قطب عالم امكان به مجاهدت خواهند پرداخت.« 
سيد الياس يادآور شد: »لشكر غيرتمند فاطميون 
هيچ گاه تعرض بزدالنه رأس استكبار يعني امريكاي 
جنايتكار در حمله ش��بانه به س��ردار مقاومت و 
فرمانده بزرگ خود يعني سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني را فراموش نكرده و تا گرفتن انتقاِم سخت 
از عامالن اين فاجعه از پاي نخواهند نشست، با تمام 
قدرت در كنار گروه ها و دولت هاي حامي مقاومت 
جز به اخراج مفتضحانه  تروريست هاي امريكايي از 

منطقه رضايت نخواهند داد. « 
فرمانده ارشد لشكر فاطميون گفت: »اين جوانان 
رزمنده الگوي خود را از فاطمه زهرا سالم اهلل عليها 
گرفته اند و تا آن زمان كه جاني در بدن و خوني در 
رگ براي مجاهدت و مقاتله در ركاب واليت باقي 

باشد، به اين ميدان پشت نخواهند كرد.«

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس    خبر
ش�وراي اس�المي از مصطف�ي 
ميرسليم شكايت كرد. اين شكايت به واسطه اتهامات و افترايي 
اس�ت ك�ه ميرس�ليم متوج�ه رئي�س مجل�س كرده اس�ت. 
س��ايت خبري فردا با اعالم اين خبر نوش��ت: به تازگي اس��ماعيلي، 
سخنگوي قوه قضائيه عنوان كرده كه بر خالف گمانه زنی ها ارتباطي بين 
نماينده دستگير شده مجلس و موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري 
وجود ندارد و به نوعي اتهام ميرس��ليم را رد كرده اس��ت. با اين حال، 
ميرسليم اتهام بزرگ خود عليه قاليباف را تكرار كرده و از رد و بدل شدن 
۶۵ ميليارد تومان براي انجام نشدن تحقيق و تفحص سخن مي گويد. او 

تا كنون جز تكرار اين تهمت هيچ سند و شاهدي ارائه نكرده است. 
     ورود هيئت نظارت مجلس براي ارائه اسناد ادعايی ميرسليم

عضو هيئت رئيس��ه مجلس نيز از ورود هيئت نظارت مجلس براي 

ارائه اسناد ادعايی ميرسليم خبر داد. احمد اميرآبادي فراهاني، عضو 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، در پاسخ 
به سؤالی مبني بر شكايت رئيس مجلس از ميرسليم، نماينده تهران 
اظهار داشت: اين موضوع و ادعاي آقاي ميرسليم درباره رئيس مجلس 
در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مورد بحث قرار گرفت. قرار بود 
در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان، نمايندگاني كه در اين خصوص 

ادعايي داشته اند اصل مدارك خود را ارائه كنند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: با توجه به مذاكراتي 
كه در هيئت رئيسه مجلس صورت گرفت، مقرر شد هيئت نظارت به 
كليه مسائلي كه نمايندگان درباره آنها ممكن است ادعاهايي را مطرح 
كنند، حتي بدون شكايت نمايندگان رسيدگي كند. بنابراين، مقرر شد 

هيئت نظارت ادعاي ميرسليم را مورد رسيدگي قرار دهد.
 اميرآبادي فراهاني افزود: در مجل��س يازدهم با توجه به تصميمات 

هيئت رئيسه مجلس، هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان كل ادعاهاي 
نمايندگان را حتي بدون شكايت رسيدگي خواهد كرد. وي بر همين 
اساس يادآور شد يكي از مواردي كه قرار شده هيئت نظارت آن را مورد 
رسيدگي قرار دهد ادعاي يك نماينده بود كه گفته بود هيئت رئيسه 
صندلي كميسيون ها را فروخته است، بنابراين مقرر شد هيئت نظارت 
از اين نماينده دليل ها و اسناد را جويا شود تا ببينيم بر چه استنادي اين 
سخنان ارائه شده است. عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه خاطرنشان 
كرد: همچنين هيئت نظارت قرار شده است موضوع ادعاهاي ميرسليم 

درباره رئيس مجلس را بررسي كند و از اين نمايندگان سند بخواهد. 
فراهاني همچنين از نامه هيئت نظارت به ديده بان شفافيت و عدالت 
خبر داد و گفت: طي اين نامه از ديده بان شفافيت خواسته ايم اسنادي 
را كه ميرسليم درباره اين موضوع مطرح كرده است، به هيئت نظارت 

ارائه كند تا مورد بررسي قرار بگيرد. 

    ايرنا: فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي، پس از عنايت بزرگوارانه 
رهبر معظم انقالب مبني بر تصويب اعطاي پرچم و نش��ان فداكاري به 

دانشگاه افسري امام علي )ع(، در پيامي از معظم له قدرداني كرد. 
   خانه ملت: احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مردم قم در مجلس شوراي 
اسالمي به عنوان رئيس گروه دوستي پارلماني ايران- چين و پاكستان 
انتخاب شد. اميرآبادي فراهاني در دور دهم مجلس شوراي اسالمي هم 
رياست گروه دوس��تي پارلماني ايران- چين، پاكس��تان، تركمنستان، 

قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و نروژ را بر عهده داشت. 
    مهر: محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به 
توافق امارات و رژيم صهيونيستي در صفحه شخصي خود در رشته توئيتي 
نوشت: ابوظبي مدت ۱۰ سال است كه امارات را بهشت اسرائيل كرده است. 
شبكه هاي جاسوسي و اطالعاتي موساد عليه كشورهاي منطقه به وجود 
آورده اند. فلسطين بزرگ از نهر تا بحر به لطف غيرت مجاهدان و مردمان 
صبورش به زودي آزاد خواهد شد و بی غيرت ها در تاريخ گم خواهند شد. 
هيچ مجاهد اسالمي و هيچ غيرتمند عربي به فلسطين خيانت نمي كند و 

فقط بي غيرت ها از پشت خنجر مي زنند.

ژه
روزنامه شرق در گزارش��ي با تيتر »آخرين وضعيت شارمين وی

ميمندي نژاد« از فعاليت هاي ديني جمعيت امام علي نوشت و 
ضمن مصاحبه با همسر ميمندي نژاد، يك مظلوم نمايی را در 
مورد او به نمايش گذاشت. گزارش شرق با ليست فعاليت هاي 
امدادي و خيريه جمعيت امام علي در مناسبت هاي ديني و با 
اسامي ديني شروع مي شود و سپس از بازداشت مؤسس و مدير 
اين جمعيت مي گويد: »اين گروه را شارمين ميمندي نژاد ايجاد 
كرده  است؛ مردي كه قريب به ۵۰ روز است در بازداشت قرار 
دارد و گفته شده اتهامات او شخصي است و ربطي به عملكرد 
جمعيت ندارد. توضيحي كه با توجه به روند پرونده و تأثير آن بر 

كار جمعيت امام علي با ترديد جدي مواجه است.«
 در ادامه، گفت وگويي با زهرا رحيمي، همس��ر ميمندي نژاد 
مي خوانيم. او مي گويد: »آخرين اطالعاتي كه ما از وضعيت 
آقاي ميمندي ن��ژاد داريم، اين اس��ت كه ۴۵ روز اس��ت در 
بازداشت هستند. حتي از سالمتي ايشان هم اطالع دقيقي 
نداريم.« اما چند سطر پايين تر گويا فراموش كرده كه گفته 

اطالعي از وضعيت همسرش ندارد و خود مي گويد كه »آقاي 
ميمندي نژاد هر پنج يا شش روز يك بار تماس تلفني با ما دارد 

كه در حد احوال پرسي است.«
او در بخش ديگري از سخنانش هم گفته كه »نتيجه اقدامات 
آقاي ميمندي نژاد نش��ان از اعتقادات راسخ ايشان به دين و 
كش��ورش دارد و هرگز اتهامات توهين به انقالب و اسالم و 
بزرگان ديني جايگاهي در س��بك زندگي او نداشته است.« 
و البته تأكيد دارد كه »ما هرگز موضع سياس��ي نداش��ته و 
وارد مباحث سياسي هم نش��ده ايم؛ فقط به عنوان يك نهاد 
مدني اجتماعي از كانديداهاي مختلف هميشه پرسيده ايم 
برنامه هاي اجتماعي آنها براي كاهش آسيب هاي اجتماعي 

چه خواهد بود.«
اين ادعا در حالی اس��ت كه صوت و فيلم هاي منتش��ر ش��ده 
از س��خنراني هاي ميمندي نژاد در جمع اعض��اي انجمن، از 
تمسخر ارادت مردم ايران به اهل بيت عليهم السالم و خصوصاً 
امام حسين عليه السالم و برگزاري عزاي محرم حكايت دارد. 

توهين او به امام حسين و حضرت ابوالفضل جايي براي توجيه 
باقي نمي گذارد.

ميمندي نژاد موضع گيری سياس��ي هم دارد و غيرسياسي 
نشان دادن او در حالی است كه در يكي از فيلم هاي منتشره، 
او سردار ش��هيد قاس��م س��ليماني را قاتل زنان و كودكان 
معرفي مي كند و مي گويد نبايد از مرگ قاس��م س��ليماني 
ناراحت باشيم. در نمونه اي ديگر از موضع گيري هاي سياسي 
ميمندي نژاد، در يكي از صوت هاي منتشرشده از جلسات، او 
به صراحت تأكيد مي كند »ما بايد با نامه نگاري به سازمان ملل 

حكومت را محكوم كنيم.« 
اگر ميمندي نژاد بي گناه است، چه نيازی است براي دفاع از او 
چنين دروغ هايي بيان و منتشر شود؟ مظلوم نمايي از مجرمان 
امنيتي و سياس��ي روال كار رس��انه هايي همچون بی بی سی 
است كه شرق هم بارها تكرار كرده است. چه گفت وگو با همسر 
مه آفريد خسروي، اعدامي فساد ۳ هزار ميلياردي و چه اكنون 

گفت وگوي جهت دار با همسر ميمندي نژاد. 

در نامه اي به قوه قضائيه صورت مي گيرد
 شکایت نمایندگان از آخوندي و زنگنه 

به دليل ترك فعل
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، نامه شكايت از آقايان 
زنگنه و آخوندي را امضا و اين هفته تقديم قوه قضائيه خواهند كرد. 
ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد و تيران و كرون درخصوص توئيت 
اخير خود مبني بر شكايت از بيژن زنگنه و عباس آخوندي اظهار داشت: 
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، شكايت  را امضا و آماده كرده 

و تقديم قوه قضائيه خواهيم كرد. 
وي افزود: امروز ما با پديده اي به نام ترك فعل مواجه هستيم  كه افراد طي آن 
اجازه نمي دهند كارهاي بزرگ در مملكت انجام شود و اين كارهاي بزرگ 
در آينده مانند بهمني بر سر مردم خراب مي شوند و آنها را نسبت به نظام و 
كشور بدبين خواهند كرد. وي ادامه داد: يكي از اين اقدامات، توقف شش 
ساله ساخت مسكن و بي تدبيري وزير وقت يعني آقاي آخوندي در خصوص 
عدم توسعه ساخت مسكن بود كه امروز مستأجران را ناراضي و نسبت به 
نظام هم بدبين كرده است. ابوترابي تصريح كرد: وزير نفت نيز تمام اقدامات 
بزرگ نفتي ما را كه باعث مي شد از وابستگي به نفت خام جدا شويم و به 
سمت فراورده آن حركت كنيم، متوقف كرده است. نماينده مردم نجف آباد 
و تيران و كرون گفت: اين دو مورد از بزرگ ترين ترك فعل هاي وزراي مذكور 
بود و همان طور كه رئيس قوه قضائيه ترك فعل را جرم دانستند، اين اقدامات 
جرم محسوب مي شود. وي خاطرنشان كرد: صراحت وزير نفت اين بود كه 
در ايران ساخت پااليشگاه نفتي مقرون به صرفه نيست. بنابراين، الزم است 
كه فروش نفت خام داشته باشيم.  ابوترابي افزود: در نتيجه امروز مي بينيم 
كه در تحريم ها چگون��ه نفت خام ما را نمي خرند و اگر س��پاه و در دولت 
گذشته ۸۵ درصد از پااليشگاه ستاره خليج فارس را نساخته بودند، به دليل 

اينكه واردات بنزين هم نداريم، امروز ما با بحران بنزين روبه رو بوديم. 
وي تصريح كرد: آقاي آخوندي كه به بهانه كرونا چند ماهي است از كشور 
خارج شده اند و منابع مالي مش��خصي هم ندارند، قوه قضائيه بايد در اين 
خصوص هم وارد شود و از او سؤال كند. ابوترابي عنوان كرد: پرونده او تشكيل 
شده است و همه ما انتظار داريم كه قوه قضائيه در برخورد با او و در پرونده پسر 

او كه در بازداشت است، عادالنه و محكم رفتار كند. 
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جانباخت�گان كرون�ا از 19 ه�زار نف�ر فرارت�ر 
رفته اس�ت و روزان�ه چيزي ح�دود 2 ه�زار و 
500 بيمار جدي�د به خيل افراد مبت�ا به كرونا 
افزوده مي ش�ود. برگزاري مراس�م عروسي و 
عزا و دورهمي خانوادگي و همچنين سفرهاي 
غير ضروري اصلي ترين عواملي است كه اجازه 
مهار ويروس تاجدار را نمي دهد،  به همين خاطر 
هم همچون روزهاي گذشته 26 استان كشور در 
وضعيت قرمز و هش�دار قرار دارند و اين يعني 
كل كش�ور در وضعيت بحراني به س�ر مي برد. 
حاال در كنار توصيه براي اس�تفاده از ماسك و 
رعايت پروتكل هاي بهداش�تي پيش�نهاداتي 
براي تدابير سختگيرانه تر هم مطرح مي شود. 
همچنان كه چن�د روز پيش وزير بهداش�ت با 
تأكيد بر پرهي�ز از عادي ن�گاري كرونا از اتخاذ 
رويك�رد فش�ار و جريم�ه ب�راي اف�رادي كه 
پروتكل ها را بشكنند، خبر داده بود. حاال معاون 
برنامه ريزي و نظارت س�تاد فرماندهي مقابله 
با كرونا در تهران از پيش�نهاد اعم�ال جريمه 
نقدي و محروميت از خدم�ات اجتماعي براي 
افراد و اصناف�ي كه پروتكل هاي بهداش�تي را 
رعايت نمي كنند، خبر داد. اين مسئله افرادي 
را كه در سطح شهر از پوشش ماسك استفاده 
نمي كنند نيز در ب�ر مي گيرد. ض�رورت اتخاذ 
تدابير س�ختگيرانه تر براي مهار كرونا را وقتي 
بهتر متوجه مي ش�ويم كه بدانيم طبق گزارش 
پليس راه روز گذش�ته هم مثل ديگر تعطيات 
پاي�ان هفته ترافيك س�نگيني ب�ر جاده هاي 
شمالي كشور از جمله جاده چالوس حاكم بود. 
طي 24 ساعت منتهي به روز جمعه 24 مرداد ماه، 2 
هزار و ۵۰۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه يك هزار و ۱۷۳ نفر از آنها بستري 
شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۳۳۸ 

هزار و ۸2۵ نفر رسيد. 
در همين زمان ۱۶۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به 

۱۹ هزار و ۳۳۱ نفر رسيد. 
همچنين ۳ه��زارو۹۵۶ نفر از بيم��اران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اي��ن بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. تا كن��ون 2۹۳ هزار و ۸۱۱ نفر 
از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. در دنيا هم شمار مبتاليان به كرونا از 2۱ 
ميليون نفر عبور كرد. از اين تعداد، ۷۵۷ هزار و 4۷۱ 

نفر جان خود را از دست داده اند. 
سيما سادات الري، س��خنگوي وزارت بهداشت با 
اشاره به شمار مبتاليان و فوتي هاي كرونا در جهان 
گفت:» همه گيري اين ويروس همچنان رو به شتاب 
است و مطمئناً اساسي ترين عامل جهت جلوگيري 
از انتقال و قطع زنجيره انتق��ال آن، رعايت اصول 
سه گانه شست و شوي مرتب دست ها، فاصله گذاري 
فيزيكي و اس��تفاده از ماسك اس��ت. اميدواريم با 
همراهي و همدلي در پايبندي به اين اصول، شاهد 

شكست زنجيره انتقال بيماري در كشور باشيم.«

 پيش�نهاد جريمه نق�دي و محروميت از 
خدمات اجتماعي 

با تمام توصيه ها و با وجود آمار و ارقام تأمل بر انگيز 
ابتال و مرگ اف��راد بر اثر بيم��اري كرونا، برخي از 
افراد هن��وز ويروس تاجدار را ج��دي نگرفته اند و 
اصول بهداش��تي نظير فاصله گذاري و استفاده از 
ماسك را رعايت نمي كنند. بر اين اساس هم وزارت 
بهداشت در سياستگذاري هاي جديدش بنا دارد 
فش��ار و جريمه را هم چاش��ني توصيه كند. علي 
ماهر، معاون برنامه ريزي و نظارت ستاد فرماندهي 
مقابله با كرونا در تهران از پيشنهاد اعمال جريمه 
نقدي و محروميت از خدمات اجتماعي براي افراد 
و اصنافي ك��ه پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت 

نمي كنند، خبر داد. 
وي با بيان اينكه پيشنهاد تعيين جريمه نقدي و 
محروميت از خدمات اجتماع��ي در رابطه با افراد 
و اصنافي ك��ه پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت 
نمي كنند، از سوي ستاد كروناي تهران به ستاد ملي 
ارائه شده است، به ايسنا گفت:» اين پيشنهادات با 
هدف كنترل و مديريت بيش��تر بحران كرونا ارائه 
شده و پس از بررسي و تصويب در ستاد ملي كرونا 

جهت اجرا ابالغ مي شود.«

معاون برنامه ريزي و نظارت ستاد فرماندهي مقابله 
با كرونا در ته��ران تعيين جريمه نق��دي را  براي 
افرادي كه در طول دوران شيوع كرونا به سفرهاي 
غيرضروري مي روند يكي از پيش��نهادات عنوان 
كرد و افزود: » در اين راس��تا ب��راي افرادي كه در 
زمان  شيوع باالي كرونا نس��بت به مسافرت هاي 
غيرضروري اقدام كرده اند و هم خود و هم ديگران 
را به مخاط��ره مي اندازند، جريم��ه نقدي در نظر 
گرفته ش��ده و همچنين پيشنهاد ش��ده كه اگر 
فردي حين مسافرت غيرضروري و به دليل عدم 
رعايت پروتكل ها به كرونا مبتال شد، هزينه درمان 

را پرداخت كند.«
به گفته ماهر پيشنهاد شده تا براي اصناف و افرادي 
كه پروتكل ها را رعايت نمي كنن��د، جريمه هاي 
نقدي تعيين ش��ود. اين مس��ئله افرادي را كه در 
سطح شهر از پوشش ماس��ك استفاده نمي كنند 

نيز در بر مي گيرد. 
معاون س��تاد فرماندهي مقابله با كرونا در تهران 
همچني��ن در ادام��ه با اش��اره به س��طح رعايت 
پروتكل ها در مراكز صنعت��ي و كارخانه ها افزود: 
»گزارش ها نش��ان داده كه در كارخانه ها و مراكز 
صنعتي بزرگ در زمينه رعايت پروتكل ها مشكالت 

كمتر است و به دليل وجود سيستم هاي كنترلي در 
كارخانه ها وضعيت بهتر است.«

به گفته وي بيش��ترين مش��كالت به كارگاه هاي 
كوچك و اصناف برمي گردد كه عمدتاً پروتكل ها 
را رعايت نمي كنند كه در اي��ن رابطه نيز برخورد 
مي شود و از اين پس جرايم نقدي براي آنها در نظر 

گرفته مي شود. 
ماهر همچني��ن با اش��اره به اب��الغ پروتكل هاي 
بهداشتي مرتبط با مراسم ماه محرم   گفت:» بر اين 
اساس كليه فعاليت ها بايد در چارچوب پروتكل ها 
انجام ش��ود و كارشناسان بهداش��ت سه دانشگاه 
علوم پزش��كي در تهران بر اين فعاليت ها نظارت 
دارند. البته همچون گذشته توصيه و پيشنهاد ما 
به مؤمنان و سوگواران اين است كه اصول سه گانه 
بهداش��تي يعني پوشش ماس��ك، فاصله گذاري 
و شست وشوي مداوم دس��ت ها را رعايت كنند و 
براي كاهش ش��يوع و انتقال بيماري در تجمعات 

شركت نكنند.«
 واكسن هاي مورد ادعا،   ايمني طوالني مدت 

ندارند
ماجراي واكسن كرونا هم همچنان يكي از داغ ترين 
اخباري است كه احتماالً تمام مردم دنيا مخاطبش 
هس��تند. حاال روسيه نخس��تين چراغ توليد اين 
واكسن را روشن كرده و مدعي است واكسن روسي 
كرونا مي تواند راهكار ايمني در برابر اين بيماري 
باشد.  به گفته وزير بهداشت واكسن ايراني كرونا 

هم توانسته تست هاي انساني را پاس كند. 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت در باره 
واكسن روسي كرونا مي گويد:» به طور كلي در دنيا 
۱۶۵ واكسن با عنوان واكسن كرونا در حال ساخت 
است و 2۷ واكسن هم به فاز انس��اني رسيده اند. 
واكسن كرونايي كه كشور روس��يه ساخت آن را 
اعالم كرده اس��ت، يكي از هش��ت واكسني است 
كه فاز س��وم كارآزمايي باليني را رد كرده است.« 
به گفته وي وزارت بهداش��ت ايران به دو صورت 
مي تواند درباره اين واكس��ن صحبت كند؛ يكي از 
طريق سازمان بهداشت جهاني است؛ به طوري كه 
اين سازمان تأييديه هاي الزم را براي اين واكسن 
اعالم كند و ديگري از طريق همكاري هاي دوجانبه 

با روسيه است. 
حريرچي تصريح كرد: » مطمئن باشيد اگر واكسني 
براي كرونا در دنيا توليد شود و كيفيت الزم را داشته 
باشد، آن را براي مردم مان تهيه خواهيم كرد. البته 
نكته مهم آن است كه اكثر واكسن هايي كه مطرح 
شده و كار مي شود، تأثيرشان در حد ۵۰ الي ۶۰ يا 

۷۰ درصد است و ايمني طوالني ندارند.«
از نگاه مع��اون كل وزارت بهداش��ت همانطور 
كه مقامات س��ازمان بهداشت جهاني هم اعالم 
كردند، به  رغم كش��ف اين واكسن ها، از آنجايي 
كه تأثيرات آنها چ��ه از نظر تأثيرات نهايي و چه 
مدت زمان ايمني، فعاًل زياد نيس��ت، همچنان 
بايد اصول فاصله گذاري اجتماعي و بهداش��ت 

فردي را رعايت كنيم. 
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براساس اعام يك مؤسسه بين المللي رتبه بندي، ايران در زمينه هوش مصنوعي در جايگاه نهم جهان و نخست غرب آسيا قرار گرفت
هوش مصنوعي ایران باالتر از كانادا و ایتاليا

جريمه بي خيالي به کرونا
جانباختگان كرونا از 19 هزار نفر عبور كرد

مؤسسه رتبه بندي سايمكو اسپانيا در 
عليرضا سزاوار
تازه ترين گزارش خود، كش�ورهاي   گزارش  2

جهان را از نظر دس�تاوردهاي هوش 
مصنوعي دس�ته بندي ك�رد. در اين رتبه بن�دي اي�ران فراتر از 
كشورهايي همچون استراليا، كانادا و ايتاليا در جايگاه نهم جهان و 
گرف�ت.  ق�رار  آس�يا  غ�رب  نخس�ت  جاي�گاه  در 
آماره��اي صن��دوق بين المللي پول نش��ان مي دهد مجم��وع توليد 
ناخالص داخلي در جهان بر اس��اس فناوري هوش مصنوعي در سال 
گذشته)2۰۱۹( در حدود ۸ هزار ميليارد دالر بوده است. جالب اينكه 
اين نهاد مالي بين المللي پيش بيني كرده كه تا سال2۰۳۰ تكنولوژي 
هوش مصنوعي مي تواند ۱۷ هزار ميليارد دالر از مجموع توليد ناخالص 

داخلي در جهان را به خود اختصاص دهد. 
 دانشگاه هاي پيشتاز در ايران

هوش مصنوع��ي )Artificial Intelligence( به س��امانه هايي گفته 
مي شود كه مي توانند واكنش هايي مشابه رفتارهاي هوشمند انساني از 
جمله درك شرايط پيچيده، شيوه هاي استداللي انساني و پاسخ موفق 
به آنها، يادگيري و توانايي كسب دانش و استدالل را براي حل مسائل 
داشته باش��ند.  فناوري هوش مصنوعي زيرمجموعه اي از مهندسي 
كامپيوتر و الكترونيك است. در حال  حاضر دانشگاه هاي متعددي در 
ايران رشته هوش مصنوعي را به عنوان يكي از گرايش هاي تحصيلي 
خود ارائه مي دهند. دانشگاه هاي شريف، اميركبير، تهران، علم و صنعت، 
شهيد بهشتي، خواجه نصير، صنعتي اصفهان، شيراز، فردوسي مشهد 
و دانشگاه اصفهان را مي توان به عنوان بهترين دانشگاه هاي اين رشته 
از لحاظ سطح علمي اس��اتيد، كيفيت و رتبه دانشگاه و سطح علمي 

دانشگاه نام برد. 
 استفاده پژوهشگران از هوش مصنوعي ايران

در حال حاضر اين فناوري به زندگي مردم هم راه يافته و بس��ياري از 
نرم افزارها و اپليكيش��ن هاي مختلف بر پايه هوش مصنوعي فعاليت 
مي كنند. نرم افزارهايي كه از حوزه آموزش��ي تا حقوقي و پزشكي به 
صورت آنالين خدمات مي دهند. دوربين هاي شناسايي پالك خودروها 
و افراد هم از خيابان ها تا اماكني همچون فرودگاه ها هم برپايه هوش 
مصنوعي ارتقا يافته اند.  مؤسس��ه رتبه بندي س��ايمگو كه يك گروه 
پژوهشي بسيار معتبر اسپانيايي است، در تازه ترين گزارش خود اعالم 
كرده كه سال گذش��ته ميالدي محققان ايراني هزار و ۸۳۰ مقاله در 
زمينه هوش مصنوعي منتشر كردند كه از اين تعداد به هزار و ۶۷2 مورد 
يعني تقريباً ۹۳ درصد از مقاالت ارائه شده استناد  شده و ديگر محققان 

جهان از آن استفاده كرده اند. 

 پيشرو در غرب آسيا
با توجه به دستاوردهاي علمي پژوهشگران هوش مصنوعي كشورمان، 
مؤسسه رتبه بندي سايمگو كشورمان را در جايگاه نهم جهان و نخست 
غرب آسيا قرار داده اس��ت. در منطقه غرب آس��يا پس از ايران كه در 
جايگاه نخست است، به ترتيب كشورهاي عربستان سعودي، امارات  
متحده عربي، تركيه، قطر، بحرين، مصر، ع��راق، اردن، لبنان، عمان، 

كويت، سوريه و يمن در رتبه هاي بعد از ايران قرار گرفته اند. 
در سال هاي اخير كشورهاي عربي و به خصوص قطر سرمايه گذاري هاي 
زيادي براي پيشرفت در حوزه هوش مصنوعي انجام داده اند. بورسيه 
كردن دانشجويان خارجي از مهم ترين اقدامات كشورهاي قطر و امارات 

متحده عربي در اين زمينه بوده است. 
 باالتر از پيشرفته ترين كشورها

در عرصه جهاني اما سال گذش��ته كشور چين موفق به كسب جايگاه 
نخست شد. كش��ورهاي اياالت متحده امريكا، ژاپن، انگليس، آلمان، 
كره جنوبي، س��وئد، فرانسه، جمهوري اس��المي ايران و روسيه هم به 
ترتيب جايگاه ه��اي دوم تا دهم جه��ان را به خود اختص��اص دادند. 
كشورهايي همچون استراليا، كانادا، هلند، دانمارك و نروژ در جايگاه هاي 

پس از ايران قرار گرفتند. 
جال��ب اينكه »ماي��كل روبين« مق��ام س��ابق وزارت دف��اع امريكا و 
كارش��ناس مس��ائل ايران و خاورميانه در انديش��كده شناخته شده 
»امريكن اينترپرايز« اوايل سال 2۰2۰ طي گزارشي در مجله امريكايي 
و مشهور »نشنال اينترست« به موضوع پيشرفت هاي نظامي ايران با اتكا 

به هوش مصنوعي پرداخت. 
 نگراني امريكا از پيشرفت ايران

اين مقام سابق وزارت دفاع امريكا با اشاره به فناوري هاي نظامي ايران در 
هوش مصنوعي تأكيد كرده كه سقوط پهپاد امريكايي »گلوبال هاوك« 

نشان داد نبايد پيشرفت هاي هوش مصنوعي ايران را دست كم گرفت. 
مايكل روبين با اشاره به اينكه ايران دارد ظرفيت هاي خودش را در حوزه 
پهپادي و ساير زمينه هاي رباتيك هم تقويت مي كند، نوشت: ايران نشان 
داده هوش مصنوعي چگونه مي تواند در عمليات هاي نظامي با پهپاد يا 
خودرو هاي خودكار مورد اس��تفاده قرار بگيرد. تهران عالقه دارد تا در 

حوزه رباتيك بيش تر پيشرفت كند. 
اكتبر سال 2۰۱۸ هم تهران ميزبان يك »كنفرانس بين المللي رباتيك 
و مكاترونيك« با مشاركت تحقيقاتي دانشگاهيان بود كه بخش عمده 
تحقيقاتشان روي بهينه س��ازي مس��ير هاي پروازي، تناقض زدايي و 
پيش گيري از برخورد پهپاد ها متمركز بود. به عنوان مثال، موضوع يكي 
از مقاالت ابداع يك روش جديد براي برقراري هماهنگي ميان چندين 

ربات پرنده در يك »ميدان موانع« بود. 
محقق ديگري از دانشگاه تهران در اين كنفرانس يك الگوريتم جديد 
براي كاهش مصرف سوخت پهپاد و مسافت طي شده آن ارائه داده بود. 
محقق ديگري هم از لبنان به بررس��ي ويژگي ها و بهينه س��ازي هاي 
مختلف براي شناور هاي زيرآبي بدون سرنش��ين پرداخته بود. برخي 
مقاالت ديگر از روش »بهينه سازي ازدحام ذرات« و نرم افزار هاي آماري 

براي بهبود كنترل پهپاد ها استفاده كرده بودند. 
 اعتراف دانشمند سوييسي

دس��تاوردهاي محققان ايران در هوش مصنوعي موجب شد تا سال 
گذشته پروفسور »هنينينگ مولر« دانشمند معروف سوييسي در هوش 
مصنوعي در حاشيه نخستين همايش هوش مصنوعي در تصويربرداري 
پزشكي با بيان اينكه بسياري از دانشمندان ايراني در حوزه هاي پزشكي، 
كامپيوتر و همچنين در زمينه هوش مصنوعي )AI( در اروپا و امريكا 
مشغول به كار هس��تند، بگويد: توان و پتانسيل ايران در زمينه هوش 
مصنوعي را مي ت��وان به راحتي در همايش هاي ه��وش مصنوعي در 
نقاط مختلف جهان مشاهده كرد. ردپاي پژوهشگران ايراني در همه 

كنفرانس هاي هوش مصنوعي وجود دارد. 
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حدود ۱۵ سال پيش پروفسور كارلو لوكس، پدر هوش مصنوعي ايران 
با ايجاد مركز »كنترل و پردازش هوش��مند« در دانش��گاه تهران اين 
علم را رسماً پايه گذاري كرد. او در خالل دهه هشتاد به تدريج تمركز 
پژوهش  هاى خود را به سمت سيستم  هاى هوشمند انتقال داد و جزو 
نخستين پژوهشگران بين المللى بود كه ارتباط ميان شبكه  هاى عصبى، 
منطق فازى و الگوريتم  هاى ژنتيك را محقق كردند. باوجود نوپا بودن 
هوش مصنوعي در ايران اين رشته با همت متخصصان دانشگاهي جهش 

بسيار چشمگيري داشته است. 

  رئيس فراكس��يون فرهنگيان مجلس گفت: كمبود واقعي نيروي 
انساني در آموزش و پرورش، بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر است. 

  معاون استاندار و فرماندار تهران گفت: با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداش��تي و فاصله گذاري اجتماعي مراس��م ايام ماه محرم برگزار 

خواهد شد. 
  مديركل كميته امداد استان تهران گفت: در عيد قربان ۱۰ ميليارد 
و ۱۶2 ميليون تومان در قالب طرح نذر قرباني دريافت و بين نيازمندان 

و مددجويان استان تهران توزيع شد. 
  مديرعامل سازمان ورزش ش��هرداري تهران از آمادگي شهرداري 
جهت اختصاص ۶۰۰ مجموعه ورزش��ي و زمين چمن براي برگزاري 

عزاداري هاي ماه محرم خبر داد. 
  اولين كتابخانه عمومي مترو در جهان در مت��روي تهران با 4 هزار 

جلد كتاب افتتاح شد. 
  رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: تاكنون ۷۸۵ هزار 
نوآموز بدو ورود به دبستان معادل با ۷4 درصد براي سنجش سالمت 

جسماني و آمادگي تحصيلي در كشور نوبت گيري كرده اند. 
  وزير آموزش و پرورش درباره استفاده از نرم افزارهاي جايگزين شاد 
در برخي مدارس گفت: تمام مدارس دولتي به طور قطع براي آموزش 
مجازي از شبكه شاد اس��تفاده خواهند كرد و حق استفاده از نرم افزار 
ديگري را نخواهند داشت و مدارس غيردولتي هم الزاماً براي آموزش 

رسمي بايد از شاد استفاده كنند. 
  مدير عامل سازمان انتقال خون كشور با دعوت از مردم براي شركت 
در نذر خون در ماه هاي محرم و صفر گف��ت: حدود ۶ هزار نفر يعني 2 

درصد بهبود يافتگان كرونا پالسماي خود را اهدا كرده اند. 
  عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه تكليف شوراياري ها به زودي 
از طريق استفس��اريه از ديوان عدالت اداري مش��خص مي شود، گفت: 
شوراياري ها نقش مهمي در بهبود وضعيت محالت شهر تهران دارند. 

  مديرعامل شركت واحد اتوبوس��راني تهران گفت: تجمع رانندگان 
اتوبوس ارتباطي به موضوع كارتخوان ها نداشت و به دليل گاليه شان از 

بخش خصوصي اتوبوسراني بود. 

بازار سگ هاي اشرافي در حاشيه پايتخت
به تازگي ب�ازار خريد و فروش س�گ هاي گران قيم�ت در حوالي 
بوستان جنگلي آزادشهر تهران اعتراضاتي را به دنبال داشته است. 
اين در حالي  اس�ت ك�ه به گفت�ه فرمان�ده يگان محيط زيس�ت 
پايتخت، قان�ون درب�اره خريد و فروش س�گ دچار خأل اس�ت. 
در انتهاي بزرگ��راه آزادگان، جنب اتوب��ان، اتومبيل هاي زيادي پارك 
ش��ده اند و تجمع در اين منطقه توجه هر بينن��ده اي را جلب مي كند. 
اينجا جمعه بازار سگ ها، مكاني براي نمايش و خريد و فروش نژادهاي 
مختلفي از سگ هاس��ت.  نژادهاي مختلفي در اي��ن جمعه بازار عرضه 
مي شود؛ س��گ هاي اصيل درنده و مهاجم، س��گ هاي نگهبان، گارد و 
باديگارد، شكاري و حتي سگ چوپان، با طيف متفاوتي از قيمت ها. از 
سگ هاي پير گله و توله هاي ۱۰۰ هزار توماني گرفته تا سگ هاي مهاجم 
4۰ ، ۵۰ ميليون توماني. حتي حيواناتي كه خريد و فروش آنها غيرقانوني 
است.  توقف كساني كه قصد لحظاتي تماش��اي بساط سگ فروشان را 

دارند، ترافيك آزادگان را در روزهاي جمعه چند برابر مي كند. 
جداي از تمام مشكالت حاشيه اي و بهداشتي مانند طبخ غذا و فروش 
چاي و قليان در مكاني آلوده، احتمال خطر حمله سگ ها به مشتريان، 
جنگ سگ ها در ليگ هاي زيرزميني، قمار و شرط بندي در حال حاضر 
با ش��يوع ويروس كرونا در ش��لوغي اين بازار آن هم در وضعيت قرمز 

كرونايي تهران، مهم ترين خطر محسوب مي شود. 
اين بازار باعث ايجاد گ��ره ترافيكي در بزرگراه آزادگان هم ش��ده و به 
همين دليل مورد اعتراض مديرعامل ش��ركت س��اماندهي صنايع و 
مشاغل شهرداري تهران نيز قرار گرفت، از همين رو مفاخريان خواستار 

برخورد انتظامي - قضايي با اين بازار غير قانوني شد. 
وي با اش��اره به اينكه اين بازار عالوه بر فضاي غير بهداشتي، احتمال 
بروز حوادث ترافيكي را در بزرگراه آزادگان افزايش داده است، گفت: در 
مجاورت اين بازار، مجموعه خري��د و فروش پرندگان خليج فارس نيز 

مي تواند مشكالت بهداشتي ديگري به دنبال داشته باشد. 
فرهاد زندي،  فرمانده يگان محيط زيست اس��تان تهران در گفت وگو 
با مهر با اش��اره به اينكه اين بازار به صورت مداوم از سوي كارشناسان 
نيروي يگان حفاظت محيط زيس��ت اسالمش��هر كنترل مي شود، از 
گشت زني مأموران يگان حفاظت در اين بازار در دو هفته گذشته خبر 
داد و گفت: اين گش��ت زني ها به منظور كش��ف گونه هاي وحشي غير 
مجازي صورت گرفت، اما گونه اي مشاهده نشده است. عمده معامالت 
انجام شده در اين بازار مربوط به انواع گونه هاي سگ است و در كنار آن 
حيوانات خانگي ديگري هم فروخته مي شود.  وي با اشاره به اينكه قانون 
درباره اين معامله سكوت كرده اس��ت، اظهار داشت: اينكه آيا اين بازار 
مجوز قانوني دارد، اطالع ندارم، اما قرار است شهرداري اسالمشهر اين 
مسئله را پيگيري كند.  زندي تأكيد كرد: محيط زيست تنها مي تواند 
در خصوص خريد و فروش حيات وحش برخورد قانوني داشته باشد و 
اگر شهروندان شاهد خريد و فروش گونه هاي حيات وحش در چنين 
بازارهايي بودند مي توانند به سامانه ۱۵4۰ اطالع داده تا محيط زيست 

استان براي برخورد با اين متخلف اقدام كند. 
تنوع خودروهاي پارك شده در حاشيه محوطه بوستان جنگلي آزادشهر 
كه هر هفته باعث ايجاد ترافيك در بزرگراه هم مي شود، بيانگر حضور 
سطوح مختلف جامعه از اشراف تا طبقه متوسط در اين بازار است. اينكه 
برپايي چنين بازاري داراي مجوز است يا نه، خودش جاي تأمل دارد، 
اما هر چه هست هر هفته آن هم در اين شرايط كرونايي شلوغ تر از هفته 

قبل است و انگار هم به كسي ربطي ندارد. 

حسین سروقامت

ممنوعيت برپايي ايستگاه صلواتي 
و حرکت دسته عزاداري

 در خيابان هاي تهران
كمتر از ي��ك هفته به آغ��از ماه محرم و ايام عزاداري س��يد و س��االر 
شهيدان باقي مانده است، اما امسال به خاطر همه گيري ويروس كرونا 
حال و هواي كوچه و خيابان ها در تمام كشور با هميشه فرق مي كند. 
س��ال هاي قبل در چنين ايامي خيمه هاي عزاداري حضرت اباعبداهلل 
الحسين در هر كوي و برزني بر پا ش��ده بود و اين روزها مردم مشغول 
سياهپوش كردن مس��اجد، تكايا و حس��ينيه ها بودند و ايستگاه هاي 
صلوات��ي و چايخانه ها در كوچه ه��ا و خيابان ها بر پا مي ش��د. خالصه 
اينكه در چنين ايامي در سراسر كشور بوي محرم مي پيچيد و حال و 
هواي شهر و ديارمان عوض مي شد. امسال اما همه چيز فرق مي كند. 
ويروسي هزار چهره به جان ما و تمام اهل دنيا افتاده و بايد براي مقابله 
با آن اصولي را رعايت كنيم كه مهم ترين اين اصول عدم تجمع اس��ت. 
امسال بايد عزاداري و بزرگداشت متفاوتي را تجربه كنيم. به خصوص 
اينكه هم اكنون 2۶ استان از ۳2 استان كشور در وضعيت قرمز و هشدار 
قرار دارند و رعايت نكردن اصول بهداشتي مي تواند عزاداران حسيني 
را با خطر ابت��ال و مرگ مواجه كن��د. به همين خاطر ه��م فرمانداري 
تهران از ممنوعيت برپايي ايستگاه صلواتي و حضور دسته عزاداري در 

خيابان هاي پايتخت در ايام محرم خبر داد. 
به گفته عيسي فرهادي، شهر تهران به لحاظ پايتخت بودن و نزديكي 
شهرهاي بزرگ به تهران و مراجعات مختلفي كه روزانه از استان هاي 
همجوار و بالعكس صورت مي گيرد، جمعيت ۱۸ و ۱۹ ميليوني در خود 
جاي داده و عالوه بر اين موضوع توزيع انواع نيازهاي كشور و تبادالت 
تجاري و وجود انبارها و كارخانجات باعث شده ترددهاي زيادي در شهر 
تهران صورت بگيرد و با رعايت نكردن پروتكل هاي بهداش��تي توسط 
بعضي از شهروندان ما باعت افزايش بيماران كرونا شده و متأسفانه افراد 

زيادي بر اثر اين ويروس منحوس جان خود را از دست دادند. 
وي با اشاره به وضعيت هشدار و قرمز در تهران تصريح كرد:»  ضرورت 
دارد آحاد جامعه با همكاري و همراهي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
از آسيب رس��اندن به خود و خانواده و جامعه بكاهند تا بتوانيم از اين 

وضعيت به سالمت عبور كنيم.«
به گفته فرهادي طبق فرمايش��ات مقام معظم رهب��ري، با عنايت به 
اعتقادات و ارادت ش��يعيان به حضرت اباعبدهلل، مراسم عزاداري امام 
حس��ين )ع( با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و اصولي كه ستاد كرونا 

اعالم مي كند، برگزار خواهد شد. 
بر اين اساس طبق دستورالعمل برگزاري مراسم ايام محرم، مراسم ها 
بايد در فضاي باز باش��د و در صورت امكان ب��ا هماهنگي هاي الزم در 
محوطه مدارس برپا مي ش��ود. هم اكنون 4 هزار م��دارس به صورت 
پراكنده در ش��هر تهران هس��ت كه معموالً فضاي بزرگ تري دارند و 
مراسم ها با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي 
انجام گيرد، ام��ا حضور هرگونه دس��ته هاي ع��زاداري در خيابان ها و 

همچنين برپايي ايستگاه هاي صلواتي ممنوع خواهد بود. 
فرهادي ادامه داد:» با كاهش تردد جمعي��ت در حمل و نقل عمومي 
)مترو، اتوب��وس . . . ( و تس��هيل در رفت و آمدها، ب��ا هماهنگي كه با 
دستگاه ها اجرايي در اين زمينه صورت گرفته و كماكان ادامه دارد، يك 
سوم كارمندان مي توانند با هماهنگي مديران مربوطه از طريق دوركاري 

ارائه خدمت كنند«. 
به گفته فرماندار تهران تعطيلي مدارس كه از اسفند صورت گرفت تأثير 
بس��زايي در كاهش ترددها در حمل و نقل عمومي و كاهش تردد از ۳ 
ميليون نفر در روزهاي عادي به يك ميليون نفر داشته است. همچنين 
الزام استفاده از ماسك براي همه افراد بسيار حائز اهميت است و تأثير 
بسزايي در كنترل اين بيماري دارد كه ضريب قابل توجهي از آلودگي 
را كاهش مي دهد. از نگاه وي جوان ها مهم ترين حلقه اتصال و ابتال به 
كرونا هستند؛  چراكه درصد بااليي از جوانان از ماسك زدن خودداري 
مي كنند و اين امر در صورت ابتال منجر به انتقال بيماري به افراد كثيري 

از جمله خانواده، اقوام و ديگر افراد جامعه خواهد شد. 
معاون اس��تاندار تهران تصريح كرد: » اين بيماري معضلي اس��ت كه 
زندگي تعداد بيش��ماري از اف��راد جامعه را دچار مختل كرده اس��ت، 
شغل هاي فراواني همچون رستوران ها، استخرها، تاالرها  و آرايشگاه ها 
به دليل مهار اين ويروس كاركنانشان يا به مرخصي اجباري فرستاده 
شده يا كار خود را از دست داده اند، در صورت مراعات اين ممنوعيت با 
آماده سازي پروتكل هاي بهداشتي با اتخاذ تدابير نسبت به بازگشايي 

آنها اقدام شود تا مشكالت اين عزيزان نيز مرتفع شود.« 

ابراهیم مشیريان

واژه ها در توصيف وي كم مي آورند؛ »درس هايي از قرآن« از او 
عالمي ساخته است، عامل. . . شيِخ شوِخ كاشان!

شبي خانه شهيدي مهمان بود. رفت وضو بگيرد كه توي پاگرد 
پله، پيرمرد را ديد كه حوله به دست، از پله ها باال مي آمد. 

معلوم بود كه از درد زانو رنج مي بََرد. پيرمرد حوله را به او تعارف 
كرد و او به لهجه شيرين كاشي گفت، سفارش شده آب وضو را 

خشك نكنيم. 
پيرمرد نگاهي به او كرد ]از آن نگاه ها[. . . و گفت سفارش نشده 
دسِت پدر شهيدي را كه به احترام ما با زانوي دردمند اين همه 

پله را باال آمده، رد نكنيم؟
بهتش زد. انگار او را برق گرفته باش�د و فوراً عذرخواهي كرد. 

پوزشي كه نمي دانست پذيرفته شده يا نه!
بعدها انديش�يد لطافت دين همين ريزه كاري هاي مسئوالنه 

آن است. 
باور داشت دين اصًا همين هاست!
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زهرا چيذري 
  گزارش  یک

افتتاح 8 هزار کالس درس جديد
 تا 15 شهريور

رئي�س س�ازمان نوس�ازي، توس�عه و تجهي�ز م�دارس كش�ور 
گف�ت: در ش�ش ماه�ه اول امس�ال ح�دود 8 ه�زار كاس 
درس را تحوي�ل مي دهي�م و ب�راي ش�ش ماه�ه دوم س�ال 
هم برنامه ري�زي كردي�م ك�ه 6ه�زارو800 كاس درس در قالب 
هزارو65 پ�روژه با زيربن�اي 900 ه�زار مترمربع تحوي�ل دهيم. 
مهراله رخش��اني مهر افزود: سال گذش��ته هم ۱4 هزار كالس درس 
تحويل داديم، اما تفاوت اين تعداد كالس با تعداد كالس هايي كه سال 
قبل تحويل داديم، در اين است كه مشاعات بيشتري دارند و زيربناي 
هر كالس بيشتر است به عبارت ديگر نمازخانه، فضاهاي آزمايشگاهي 
و سال هاي ورزشي بزرگ تر و بيشتري دارند. يعني اگر بخواهيد عملكرد 
امسال را با سال قبل مقايسه كنيد، بايد زيربناي پروژه هاي تحويلي را 

با هم مقايسه كنيد. 
وي با بيان اينكه در شرح وظايف ما اين است كه مدرسه را بسازيم، كامل 
تجهيز كنيم و تحويل اداره كل آموزش و پرورش دهيم، گفت: تجهيزات 
جايگزين بر عهده ما نيست و بر عهده معاون پشتيباني منطقه است ولي 
چون مي دانيم كه ممكن است منابع مالي شان كفاف ندهد، هر جا كه در 

توانمان بوده و منابع مالي ما اجازه داده است، كمك كرديم. 
رخش��اني مهر درباره بحث ايمني مدارس هم تصريح كرد: س��ال ۸2 
حدود ۷۰ درصد مدارس تخريبي بود و با تالش همكاران س��ازمان و 
آموزش و پرورش، از محل ذخيره ارزي اعتباري پرداخت ش��د و امروز 
۳۰ درصد مدارس فرسوده است. البته رهبر معظم انقالب هم بر اهميت 
مدرسه سازي و ايمن س��ازي مدارس تأكيد كردند.  در بهترين شرايط 
و در پيك ساخت و ساز عمراني، گزارش معاونت هاي عمراني آموزش 
و پرورش، 24 هزار كالس درس در يكسال تحويل شده است و اين در 
حالي  است كه ما هم سال گذشته ۱4 هزار كالس و امسال هم ۱4 هزار 
كالس درس تحويل مي دهيم.  رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس درباره مدرسه س��ازي در دوران كرونا هم گفت: طبيعتاً كار را 
براي ما سخت كرد و به هر حال كساني كه بايد در مجموعه پروژه هاي 
در حال اجرا كار كنند، مردم هستند و اتفاقاً هم بيشتر بخش كارگري 
هس��تند يعني آنهايي كه بايد كار يدي كنند؛ به هر حال الزم بود كه 
پروتكل ها و دستورالعمل هاي س��تاد مقابله با كرونا رعايت شود يعني 
گروهي از تجمعات و كم كردن نيروي انساني در محل پروژه است كه 
طبيعتاً روند پروژه را كند مي كند ولي متناسب شرايط، انجام كار تنظيم 
شد، يعني وقتي جنس كار يدي و منابع انساني بود، سرعت كار كمتر 
شد و جايي كه نياز به نيروي انساني كمتري بود، سرعت كار را بيشتر 

كرديم كه بتوانيم زمان را جبران كنيم. 

مريم زاهدي 

امين ياری | خبرگزاري موج
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جدیدتری�ن آماره�اي ارائه ش�ده از س�وي 
س�ازمان توس�عه تجارت نش�ان مي دهد در 
ماه ه�اي گذش�ته، ص�ادرات محص�والت 
کش�اورزي ای�ران افزای�ش یافت�ه اس�ت. 
به گزارش ايسنا، در شرايطی كه طبق برآوردهاي 
بانك جهان��ي، احتماالً در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي 
تحت تأثير ش��يوع كرونا، ميزان تجارت جهاني 
ميان كشورهاي مختلف جهان تا مرز ۳۰ درصد 
كاهش خواهد يافت، قطعاً ايران نيز نمي تواند خود 

را از اين روند مستثنا كند، اما آمارهاي جديد نشان 
مي دهد در صادرات بخشي، مي توان آمارهاي قابل 
اتكايي را به وجود آورد. در حالي كه طبق آمارهاي 
رسمي در ماه هاي ابتدايي امسال، صادرات ايران 
نيز حدود ۳۰ درصد كاهش يافته، سازمان توسعه 
تجارت از افزايش ميزان ص��ادرات ايران در حوزه 
محصوالت كش��اورزي خبر داده است. بر اساس 
اعالم اين س��ازمان، در چهار ماهه ابتدايي س��ال 
جاري، ميزان صادرات كشاورزي ايران از نظر وزني 

حدود ۲۵ درصد و از نظر ارزشي حدود ۱۶ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته 
اس��ت. همچنين در حوزه ص��ادرات محصوالت 
صنايع غذايي نيز صادرات اي��ران تا پايان تير ماه 
امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي 
۱۱ درصدي را به ثبت رسانده است. هرچند بخش 
قابل توجهي از صادرات غيرنفتي ايران نيز مربوط 
به كاالهاي پتروشيمي يا وابسته به نفت مي شود 
اما در ش��رايط تحريمي و محدوديت هاي حاصل 

از كرونا، صادرات محصوالت غذايي و كشاورزي 
مي تواند اهميت قابل توجهي داشته باشد. مهدي 
عليپور فع��ال اقتصادي  در گفت وگو با ايس��نا، با 
اشاره به روند ش��يوع كرونا در منطقه اظهار كرد: 
بسياري از كشورهاي حاشيه خليج فارس با توجه 
به ترس حاصل از شيوع كرونا، در ماه هاي گذشته 
قرنطينه هاي س��ختي را اجرايي كرده اند و بسته 
ش��دن مرزها كار را براي تأمين موادغذايي مورد 

نياز آنها دشوار كرده است. 

افزايش صادرات محصوالت كشاورزي ايران 
  كشاورزي

 ۱۴۰  هواپيما  از ۳۰۰  فروند موجود
فعال است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس آمارها، ایرالین ها 
ح�دود ۳۰۰هواپیم�ا تحت تمل�ك دارند، ام�ا از این می�زان تنها 
ح�دود ۱4۰هواپیما در خط پ�روازي مش�غول فعالیت هس�تند. 
رحمت اهلل فيروزي پوربادي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مشكالت 
حمل و نقل هوايي كشور گفت: صنعت هوايي كشور جزو صنايعي است 
كه بيشتر تحريم ها عليه آن وضع شده است، همين مسائل و اقدامات 
موجب شده كه ما نتوانيم اقدام به خريد هواپيماهاي جديد و نوسازي 

ناوگان حمل و نقل هوايي كنيم. 
نماينده مردم قمصر، بادرود و نطنز در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
در دو دهه اخير هر هواپيمايي كه وارد كشور شده به جز برخي موارد 
اخير، هواپيماهاي دست دوم و كاركرده بوده كه اين مسئله تحت تأثير 

تحريم هاي گسترده دشمنان عليه كشورمان بوده است. 
وي با بيان اينكه قطعاً نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي كشور بسيار 
ضروري است، افزود: شركت هاي هواپيمايي به دليل تحريم و مشكالت 
ديگر نتوانس��ته اند اقدام به خريد هواپيما كنند و اين مس��ئله موجب 

افزايش عمر ناوگان حمل و نقل هوايي كشور شده است. 
وي گفت: بر اساس آمارها، ايرالين ها حدود ۳۰۰هواپيما تحت تملك 
دارند، اما از اين ميزان تنها حدود ۱4۰هواپيما در خط پروازي مشغول 
فعاليت هستند. از طرف ديگر ش��يوع بيماري كرونا آسيب بسياري به 
صنعت هوايي كشور وارد كرده كه بايد در راستاي حمايت از ايرالين ها 

و فعاالن اين حوزه گام هاي بلندي برداشته شود. 
........................................................................................................................

 جزئيات طرح سهميه بندي بنزين 
سرانه خانوار

بنزی�ن س�رانه خان�وار«  براس�اس ط�رح »س�همیه بندي 
ماهان�ه ب�ه ه�ر ف�رد ۳۰لیت�ر بنزی�ن س�همیه اي پرداخ�ت 
خواه�د ش�د ک�ه ب�ه کارت سرپرس�ت خان�وار واریز مي ش�ود. 
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به »طرح سهميه بندي بنزين سرانه 
خانوار« در صحن علني مجلس به صورت عادي اعالم وصول شد، گفت: 
بر اساس اين طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ليتر بنزين سهميه اي پرداخت 
خواهد ش��د كه به كارت سرپرس��ت خانوار واريز مي شود و سرپرست 
فرصت دارد تا پايان ماه آن را مصرف كند و اگر مقداري از آن باقي ماند 
زماني- كه دولت مي خواهد كارت سرپرست را مجدد شارژ كند- موظف 
است كل باقي مانده آن را براساس قيمت 9۰درصد فوب خليج فارس 
خريداري و به حساب سرپرست واريز كند كه زيرساخت هاي اين طرح 

توسط شركت پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي آماده شده است. 
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اس��المي با تأكيد بر اينكه در اين 
طرح قيمت سي. ان.جي و گازوئيل گران نخواهد شد، افزود: تأكيد داريم 
كه سرانه مورد نياز حمل و نقل عمومي گران نشود و سهميه بنزين هم 

به تاكسي ها تعلق گيرد. 
وي افزود: اگر نفت گران شود و قيمت فوب افزايش پيدا كند، كسي كه 
مصرف بنزين كمتري دارد پول بيشتري دريافت خواهد كرد. ما بنزين 

به كسي نمي دهيم بلكه يارانه بنزين مي دهيم. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اثر تورمي اجراي 
اين طرح گفت: بر اساس بررسي مركز پژوهش هاي مجلس اثر تورمي 
اين طرح در دهك هاي باال 4درصد ب��وده و در دهك هاي پايين حتي 
ضريب جيني را بهبود مي بخشد. برخي دنباله اين طرح را قبول ندارند، 
لذا مي گويند كه هركسي بايد به پمپ بنزين مراجعه كند و سهم خود 
را در گالن بگيرد اما اينگونه نيس��ت. وي با بيان اينكه پيش بيني شده 
۲۰درصد از درآمد دولت از اين طريق به گازس��وز كردن تاكس��ي ها و 
وانت بارها اختصاص يابد، البته به آنها فرصت داده مي شود تا خودروی 
خود را گازسوز كنند تا كرايه ها گران نشود، توضيح داد: ۲۰درصد از اين 
درآمد نيز به مردم اختصاص مي يابد تا خودروی خود را گازسوز كنند 
كه اين مبلغ به صورت وام خواهد بود. ۶۰درص��د باقي مانده نيز براي 
اشتغال زايي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. پيش بيني مي كنيم با 

اجراي اين طرح ۱۰ تا ۱۵ميليون ليتر كاهش مصرف داشته باشيم. 
........................................................................................................................

 فروشندگان سهام عدالت 
تأخير واريز مبلغ را اطالع دهند

وزارت ام�ور اقتص�ادي و دارای�ي پی�رو اع�ام وزی�ر اقتص�اد 
ط�ي اطاعی�ه اي از فروش�ندگان س�هام عدال�ت خواس�ت 
چنانچ�ه ب�ا تأخی�ر غیرمعم�ول در واری�ز مبل�غ حاص�ل از 
فروش س�هام عدالتش�ان مواج�ه ش�ده اند آن را اط�اع دهند. 
به گزارش فارس، پيرو اعالم وزير اقتصاد طي اطالعيه اي از فروشندگان 
سهام عدالت خواست چنانچه با تأخير غيرمعمول در واريز مبلغ حاصل 
از فروش سهام عدالتشان مواجه شده اند، مي توانند مشكل خود را در 
بخش ارتباط با وزير امور اقتصادي و دارايي كه در پورتال اين وزارتخانه 
به نشاني mefa. ir تعبيه شده اس��ت براي پيگيري واحد ارتباطات 
مردمي اين مركز با درج مش��خصات فردي، شماره تماس و كد هويت 

ملي مطرح كنند. 
در اطالعيه مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي و 
دارايي نيز از فروشندگان سهام عدالت خواسته شده است، پس از طرح 
مشكل خود در پورتال اين وزارتخانه، براي آگاهي از نتيجه درخواست 
مطروحه در پورتال اين وزارتخانه  با شماره تلفن ۳۳9۶۷۳۰۰- ۰۲۱ 

تماس حاصل كنند. 

زماني که دول�ت از طرح گش�ایش اقتصادي 
س�خن گف�ت ب�ه دلی�ل اش�كال در نح�وه 
اطاع رساني، عده اي تصور کردند منظور دولت 
از طرح گشایش اقتصادي، انتشار اوراق سلف 
نفتي اس�ت که در بورس انرژي ب�ا عرضه این 
اوراق براي دولت منابع ریالي تأمین مي شود، اما 
به نظ�ر مي رس�د منظ�ور دولت از گش�ایش 
اقتصادي عملیاتي کردن طرحي است که در 
قبال عرضه یك محص�ول کاالیي یا محصول 
مالي براي دولت ارز به هم�راه بیاورد تا از این 
محل نیاز دول�ت به ارز در یكس�ال باقیمانده 
از عمر دولت تأمین ش�ود، بدین ترتیب اوراق 
سلف نفتي بورس انرژي با آنچه به عنوان طرح 
گشایش اقتصادي مطرح شده متفاوت است. 
تقريباً ۱۰ روز از موعد وعده گشايش اقتصادي 
دولت مي گ��ذرد و در اين مدت ب��ه دليل نقص 
در اطالع رس��اني، گمانه زني ه��اي متفاوتي در 
رابطه با وعده گش��ايش اقتصادي انجام گرفت،  
هر چند عده اي تص��ور مي كردند منظور دولت 
از گش��ايش اقتصادي همان عرضه اوراق سلف 
نفتي است، اما اينگونه نيست، زيرا اين اوراق در 
بورس انرژي عرضه مي شود و براي دولت تأمين 
مالي ريالي مي كند و حال آنكه به نظر مي رسد 
دولت به دنبال طرحي است كه با عرضه كاال يا 
اوراق مالي به مردم بتوان��د از محل ارز و طالي 
خانگي يا ش��ركتي تأمين منابع ارزي كند. در 
اثر تحريم هاي ناجوانمردان��ه امريكا عليه ايران 
و همچنين ش��يوع كرونا، دسترس��ي دولت به 
منابع ارزي محدود شد و حال آنكه دولت براي 
تأمين كاال ها در بازار داخلي مصارف ارزي دارد 
كه بايد ارز تأمين كند، در اين بين از آنجايي كه 

اخيراً بازگشت بيش از ۲۲ ميليارد دالر ارز ناشي 
از صادرات كاالهاي غير نفت��ي و تعهدات ارزي 
سال 9۷ و 98 به كشور با مشكل روبه رو شد،  نياز 
است كه دولت از محل بازار داخلي ارز تهيه كند 
كه بايد بابت تأمين اي��ن ارز، عرضه كاال يا يك 
محصول مالي انجام گيرد كه براي دارندگان ارز 

خانگي يا شركتي جذابيت داشته باشد. 
   فروش اوراق سلف نفتي از یك شنبه

بورس انرژي با انتش��ار اطالعيه اي از آغاز عرضه 
اوراق س��لف موازي نفتي از روز يك ش��نبه ۲۶ 
مردادم��اه خبر داد. البته به گفت��ه رئيس بورس 
انرژي اين اوراق به طرح گشايش اقتصادي دولت 
ارتباطي ندارد. بر اساس اين اطالعيه، اين اوراق 
دو ساله و بر پايه نفت خام سنگين صادراتي ايران 
بوده و حداقل مي��زان س��ود آن، ۱8/۵ درصد و 
حداكثر ميزان سود آن، ۱9 درصد است. در عرضه 
روز يك شنبه ۲۶ مردادماه، اندازه هر قرارداد، يك 
بشكه و قيمت آن، 944 هزار و ۶۲۲ تومان است. 
در اين عرضه، مجموعاً ۵۲9 هزار و ۳۱۲ قرارداد 
عرضه خواهد شد. س��اعت معامالت ثانويه نيز از 
ساعت 8 و ۳۰ دقيقه تا ۱۲ و ۳۰ دقيقه روزهاي 

كاري بورس تعيين شده است. 
   اوراق سلف نفتي طرح گشایش اقتصادي 

نیست
مديرعامل بورس انرژي گفت: اوراق سلف نفتي 
ك��ه در روز يك ش��نبه در بورس ان��رژي عرضه 
مي شود با آنچه رئيس جمهور در مورد آن صحبت 

كرده اند، متفاوت است و به آن مربوط نيست. 
 اين اوراق طبق روال انتش��ار اوراق تأمين مالي 
ش��ركت ملي نفت انجام مي ش��ود. طرح اعالم 
رئيس جمه��ور در صورت نهايي ش��دن الزامات 

حقوق��ي و مق��ررات اجراي��ي آن، در قالب يك 
برنامه و از طريق مراجع ذي ربط اطالع رس��اني 
خواهد شد. اخيراً دولت طرح پيش فروش نفت 
خام با اس��تفاده از اوراق سلف موازي نفتي را به 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه 
داده و اين طرح هنوز در اين ش��ورا به تصويب 

نرسيده است. 
   پیش فروش نفت با اوراق

عضو هيئت رئيس��ه مجلس با تأكيد بر اينكه اگر 
دولت به دنبال فروش نفت است بايد مدل بورس 
نفت را دنب��ال كند، گفت: پيش ف��روش نفت به 
صورت اوراق ارزي پذيرفته نيست. محمدحسين 
فرهنگي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره 
طرح دولت براي گشايش اقتصادي )پيش فروش 
نفت با اس��تفاده از اوراق س��لف م��وازي( گفت: 
طرح گش��ايش اقتصادي در جلس��ه هماهنگي 
سران قوا مطرح و بررسي شده است. اين موضوع 
در مجلس بررس��ي خواهد ش��د. وي ادامه داد: 
در خصوص ف��روش نفت، مجل��س دهم قانوني 
تصويب كرده است. در بند »و« تبصره »۱« قانون 
بودجه سال99 به فروش نفت در بورس پرداخته 
شده اس��ت. اگر دولت به دنبال فروش نفت است 
بايد مدل بورس نفت را دنب��ال كند. فرهنگي با 
بيان اينكه پيش فروش نفت به صورت اوراق ارزي 
پذيرفته نيست، گفت: مدلي كه در طرح گشايش 
اقتصادي مورد توجه ق��رار گرفته، مغاير با قانون 
فروش نفت در بورس اس��ت. اين موض��وع را در 
مجلس بررسي خواهيم كرد و قطعاً مدل مدنظر 

مجلس اجرايي خواهد شد. 
وي در پايان تصري��ح كرد: فروش نف��ت بايد به 

صورت نقدي باش��د. پيش ف��روش اوراقي نفت 
پذيرفته نيست و اثرات نامطلوبي خواهد داشت. 

در بند »و« تبصره ۱ قانون بودجه 99 آمده است: 
دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران 
در صورت درخواست دستگاه هاي اجرائي ذي ربط 
تا مبلغ 9۰۰هزار ميليارد ريال از خالص بدهي هاي 
قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و 
خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان 
سال ۱۳98 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف 
اين قانون از جمله پرداخت تعه��دات مربوط به 
طرح هاي عمران��ي را از محل تحويل نفت خام به 
اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت 
منطقه اي تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي 
دولت و بر اساس جدول شماره )۲۱( اين قانون با 
خزانه داري كل اعمال حس��اب كند. اجراي اين 
حكم، منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در 
بند )ب( اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج 
در بند مذكور است. همچنين در صورت تقاضاي 
اش��خاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي 
داراي انواع اوراق مالي اسالمي با سررسيد زودتر از 
خردادماه سال ۱4۰۰، تا سقف ۱۵۰ هزار ميليارد 
 ريال از  طريق تحويل نفت خ��ام صادراتي به اين 
اش��خاص به ميزان ارزش اس��مي اوراق با قيمت 

بورس انرژي تسويه كند. 
   وضع مالیات بر دارایي هاي س�رمایه اي 

سكه و مسكن 
در كنار اخبار مربوط به انتشار اوراق سلف نفتي و 
فروش پته هاي نفتي شاهد گسترش سايه ماليات 
بر بخش هاي بيش��تري از اقتصاد ايرا ن هستيم 
به طور نمونه رئيس  كل س��ازمان امور مالياتي با 
ابالغ بخشنامه اي، نحوه اخذ ماليات از خريداران 
س��كه از بانك مركزي در سال 98 را تعيين كرد، 
از س��وي ديگر به گفته نايب رئيس دوم مجلس 
شوراي اسالمي به دنبال وضع ماليات بر خانه هاي 
خالي مالياتي هايي نيز ب��ه بخش هاي معامالت 
مكرر مسكن، عايدي س��رمايه از بخش مسكن و 
زمين هاي باير بسته خواهد ش��د، از سوي ديگر 
به دليل آنكه سپرده گذاري بانكي معاف از ماليات 
است، عماًل عقب ماندگي نرخ سود سپرده از نرخ 
تورم خود نوعي ماليات به ش��مار مي آيد، ولي از 
آنجايي كه بخشي از نقدينگي از بخش بانكي به 
بازار سرمايه هدايت شده و ارزش مبادالت روزانه 
بورس از محدوده ۵۰۰ميليارد تومان به محدوده 
۲۰الي ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است، ماليات 
بر نقل و انتقال سهام نيز امكان دارد در سال جاري 
آورده اي در حدود ۵۰ الي ۷۰ هزار ميليارد تومان 
براي دولت به همراه آورد، در همين راس��تا نيز 
به گفته معاون س��ازمان برنام��ه و بودجه اليحه 
بودجه ۱4۰۰ بر اساس اصالح س��اختار بودجه 
به مجلس ارائه مي ش��ود، اين در حالي است كه 
پيش از اين، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز با 
انتقاد از نهادهاي موازي كه همگي يك كار مشابه 
را انجام مي دهند، از تلفيق اين دس��تگاه ها براي 
صرفه جويي در بودجه خبر داده  و راهكار رهايي 
بودجه از نفت را تكيه بر درآمدهاي مالياتي و اوراق 
مالي و همچنين مولد سازي دارايي هاي دولتي و 

افزايش بهره وري دولت عنوان كرده بود.

 چك هاي برگشتي 
عامل توقف پرداخت تسهيالت 

دبیر انجم�ن ش�رکت هاي هواپیمایي ب�ا بیان اینكه تس�هیات 
حمایتي دولت به دلیل رکود حاصل از کرونا، به دست شرکت هاي 
هواپیمایي نرسید، گفت: بانك هاي عامل به دلیل آنكه شرکت ها 
چك برگش�تي دارند، از پرداخت این تس�هیات سر باز مي زنند. 
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با فارس درباره آخرين وضعيت 
پرداخت تس��هيالت حمايتي ش��ركت هاي هواپيمايي به دليل ركود 
حاصل از ش��يوع كرونا بيان ك��رد: همانگونه كه عنوان ش��ده بود اين 
تسهيالت فعاًل در گير و دار ضمانت هاي بانكي مانده است و شركت هاي 
هواپيمايي هم سرگردان هستند. وي ادامه داد: با بررسي هاي گوناگون 
باالخره مقرر شده است ۲هزارميليارد تومان تسهيالت به شركت هاي 
هواپيمايي آسيب ديده از ش��يوع كرونا پرداخت ش��ود، به هر حال از 
اسفند98 با شيوع كرونا در كشورمان سفرهاي هوايي تا اندازه اي كنسل 
شد و به توصيه ستاد مقابله با كرونا سفرها كاهش يافت، متقاضيان پرواز 
هم كاهش يافت و ش��ركت هاي هواپيمايي دقيقاً در دوران پيك سفر 
)نوروز 99( كه براي انجام سفرها برنامه ريزي می كردند با كاهش بيش 

از 8۰درصدي پروازها به دليل نبود تقاضاي سفر مواجه شدند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اضافه كرد: به هر حال پس از آنكه 
دولت تصميم گرفت به ش��ركت ها و كس��ب و كارهاي آسيب ديده از 
كرونا كمك كند، مقرر شد اين وام حمايتي به شركت هاي هواپيمايي 
هم پرداخت ش��ود، به هر حال بيش��ترين تأثير كرونا در دنيا بر بخش 
گردش��گري و حمل و نقل خصوصاً حم��ل و نقل هوايي بوده اس��ت. 
ش��ركت ها هم در اين باره زيان ديده اند و در پرداخت حقوق كاركنان 
خود مشكالتي دارند، ضمن آنكه هزينه هايي نظير خدمات فرودگاهي و 
پاركينگ و غيره براي شركت ها وجود دارد كه براي پرداخت آن مشكل 
دارند. اسعدي ساماني اضافه كرد: در اين راستا شركت هاي متقاضي در 
سامانه كارا ثبت نام كردند و پس از تكميل مدارك، به بانك عامل معرفي 
شدند اما در بانك براي ش��ركت هاي هواپيمايي مشكالتي پيش آمده 
كه هنوز رفع نشده است. وي با بيان اينكه وحدت رويه در اخذ ضمانت 
تسهيالت از سوي بانك ها وجود ندارد، گفت: برخي بانك ها بابت اين 
تسهيالت وثيقه گذاري هواپيما را قبول كرده اند و برخي بانك ها مطالبه 
وثيقه گذاري ملك مي كنند، با اين حال اين موارد براي ش��ركت هاي 
هواپيمايي مشكلي نيست، چون بايد در اين شرايط دستمزد پرسنل 

خود را پرداخت و ضرورت دارد اين تسهيالت را دريافت كنند. 
........................................................................................................................

 اختالف ۱۰۰ تا ۱۵۰  هزار توماني 
قيمت الستيك 

در  گف�ت:  الس�تیك  فروش�ندگان  اتحادی�ه  رئی�س 
ب�ازار  ت�ا  کارخان�ه  از  الس�تیك  قیم�ت  حاض�ر  ح�ال 
ش�اهد اخت�اف قیمت�ی ۱۰۰ ت�ا ۱۵۰  ه�زار توم�ان اس�ت. 
داوود س��عادتي نژاد در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به اينكه در حال 
حاضر ۳۰۰نماينده فروش تاير در سطح تهران مشغول فعاليت هستند، 
گفت: عالوه بر اين حدود هزارو۵۰۰ تا هزارو۷۰۰ كسبه داراي پروانه 
خرده فروشي تاير در بازار فعاليت مي كنند كه از هيچ كجا سهميه اي 
براي درياف��ت تاير ندارند. وي ب��ا بيان اينكه به اعتق��اد ما بايد فروش 
الستيك براساس عرضه و تقاضا باش��د اما آقايان اين موضوع را قبول 
ندارند و تصميمات غيركارشناسي براي بازار اين كاال اتخاذ مي كنند، 
افزود: متأسفانه يك برداشت غلط از سوي مصرف كنندگان در خريد 
الستيك وجود دارد كه بايد فقط از دو برند داخلي خريد كنند، در حالي 
كه ساير برندهاي داخلي هم كيفيت مناس��بي دارند. رئيس اتحاديه 
فروشندگان الستيك تصريح كرد: متأسفانه برخي نمايندگان فروش 
تاير خارج از س��هميه خود اقدام به خريد الس��تيك از توليدكنندگان 

مي كنند كه همين امر در بازار اختالالتي را به وجود آورده است. 
 سعادتي نژاد دو نرخي بودن الستيك را در بازار بي معني دانست و گفت: 
عدم توزيع مناسب عامل دو نرخي قيمت الستيك در بازار شده است 
كه بايد راهكار مناسبي براي آن به كار گرفته شود، به نحوي كه قيمت 
الستيك نمره ۱4 حدود ۷۰۰  هزار تومان و الستيك نمره ۱۳ با قيمت 

۵4۰  هزار تومان در بازار مورد معامله قرار  گيرد. 
........................................................................................................................

قبوض کاغذی گاز حذف شد
سخنگوي شرکت ملي گاز گفت: در حال حاضر قبوض کاغذي گاز در 
کل کشور حذف شده است اما اگر مشترکان بخواهند، مي توانند با 
مراجعه به سایت شرکت گاز استان خود قبض گازشان را رؤیت کنند. 
محمد عسگري در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه از آذرماه فرآيند 
حذف قبوض كاغذي گاز آغاز ش��ده اس��ت، اظهار ك��رد: اين طرح با 
موفقيت انجام شد و اكنون شاهد تأثيرات مثبت آن هستيم. وي با اشاره 
به مراحل اج��راي حذف قبوض كاغذي و فعال ك��ردن قبض پيامكي 
گاز  گفت: مشتركان براي دريافت اطالعات قبض گاز خود بايد شماره 
اشتراك گاز به همراه ستاره و شماره يك )۱*ش��ماره اشتراك ( را به 
سامانه پيامكي ۱۰۰۰۱94 ارس��ال كنند. سخنگوي شركت ملي گاز 
با بيان اينكه بعد از ارسال شماره اش��تراك به سامانه متمركز شركت 
ملي گاز، شهروندان بايد تنها شماره اشتراك خود را به سامانه پيامكي 
شركت گاز استان خود ارس��ال كنند، تصريح كرد: راه حل سوم اعالم 

شماره تلفن همراه به مأموران كنتورخوان در محل است. 
عسگري افزود: مشتركان توجه داشته باشند كه شماره اشتراك خود را 
با شماره تلفني كه مي خواهند در آينده صورتحساب گاز برايشان پيامك 

شود به سامانه پيامك ارسال كنند. 

  گزارش   یک

يا  روگا م دا ني «اح
روگا واق در  ايت ني ل س اوات در م ت ۱۰ م رفي ه  ك ب کوچ
 EPC ورت وز به  د گاز س ای مول ر مبن ار را ب نعت گرمس هر  ش
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ه خواهد بود گهي بعهد برند مناق هزينه چا 
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ئين نامه قانون تعيين   ۱۳ ۳قانون وماد وع ماد گه مو
بت ارا وساختمان های فاقد سند رسم عيت  ليف و  ت

بت اسناد وامال  دم رئي  ارجاي م مدر م
۱۳ ۱۳  تاري انتشارنوبت دوم ۱۰ ۵ ۵ تاري انتشارنوبت اول
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خطر در واگذاري شركت هاي دولتي
روزنامه شرق در يادداشتي با اشاره به رونق 
بورس و نيز خبر دولت در مورد واگذاري 
بنگاه ه��اي دولتي نوش��ت: اي��ن ارزش 
تاريخي بورس و اين حجم عظيم واگذاري ها چه آينده اي را براي اقتصاد 
سياسي كشور و نقش و جايگاه »دولت« رقم مي زند؟  دولت از سه مسير 
بر اقتصاد تأثير مي گذارد: بودجه ريزي ساالنه، مداخالت غيربودجه اي 
)تعيين نرخ ارز، بهره بانكي، قيمت گ��ذاري كاالها و خدمات( و ميزان 
تصدي هاي اقتصادي يا همان مالكيت بنگاه ها و مؤسس��ات دولتي. بر 
اين اس��اس سياس��تگذاري، تنظيم گري و مالكيت و تصدي، سه ابزار 
مداخله دولت در اقتصاد است. اينكه آيا دولت پس از اين واگذاري ها به 
سمت انجام كارويژه اصلي خود، يعني عرضه كاالي عمومي )امنيت، 
بهداشت، آموزش و محيط زيست و...( مي رود و به اين ترتيب كارآمدتر 
و پاسخگوتر و دموكراتيك تر مي شود؟ يا آن چنان كه در تجربه تاريخي 
يكي، دو دهه اخير و اجراي سياست هاي اصل 44 شاهد بوده ايم و نيز 
در نظريات اقتصادي و از جمله در نظريه »انتخاب عمومي« درباره ميل 
دولت ها و سياستمداران به بسط دخالت و حوزه نفوذشان مي خوانيم، 
نبايد چن��دان به اي��ن واگذاري ها دلخ��وش بود و در فقدان سلس��له 
شرايطي، اين واگذاري ها و تصدي گري ها به راه روشني ختم نمي شود! 
دراين ميان س��ؤال هاي مهم ديگري هم مطرح مي شود؛ اينكه مردم 
صاحب سهام بنگاه هاي بزرگ اقتصادي، چه مردم و جامعه اي خواهند 
بود و آيا مسئوليت پذيرتر و مرفه ترند؟ يا رابطه دولت- ملت پس از اين 
تحوالت عظي��م اقتص��ادي و جابه جايي ه��اي ب��زرگ در مالكيت و 
مديريت هاي اقتصادي چه شكل و س��ازماني خواهد داشت، رابطه اي 
برابرتر و شفاف تر يا تداوم روابط فعلي و همچنان از باال به پايين؟... در 
واقع در غيبت »آزادسازي« در روند واگذاري ها و خصوصي سازي ها و 
عدم دخالت دولت در كسب وكار شهروندان و حذف دخالت هاي نابجاي 
دولت در بازار كاال، ارز، سود بانكي و قيمت گذاري دستوري و... تحولي 

حادث نمي شود. 
........................................................................................................................

نقش هريس در پيروزي بايدن
وطن  امروز در يادداش��تي به انتخاب 
كاماال هريس به عنوان نامزد معاونت 
جو بايدن كانديداي انتخابات رياست 
جمهوري امريكا پرداخت و نوشت: سرانجام پس از ماه ها گمانه زني و 
سنجيدن ش��رايط 9زن سياس��تمدار در امريكا كه نامزد معاونت جو 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري شده بودند، او »كاماال هريس« را 
انتخاب كرد. ويژگي ش��اخص سياستمدار 55س��اله كه پيش  از اين 
دادستان ايالت كاليفرنيا و همچنين نماينده مجلس سنا از همين ايالت 
بوده است، سياهپوست بودن او است؛ مس��ئله اي كه در انتخاب او به 
عنوان معاون نامزد دموكرات ها در انتخابات آتي تأثيرگذار بوده است... 
انتخاب كاماال هريس با اين ويژگي ها و در ش��رايطي كه او گزينه اول 
بايدن ب��راي معاونتش نبوده و ب��ه  نوعي بنا به ش��رايط خاص امريكا 
چاره اي جز انتخاب او نبوده است، نشان مي دهد بايدن براي پيروزي 
در انتخاب��ات چندان ه��م اعتماد و اطمين��ان كامل ن��دارد. اگر چه 
رسانه هاي دموكرات و بسياري از سازمان هاي نظرسنجي در اين كشور 
اطمينان دارند بايدن رئيس جمهور مي شود اما اين انتخاب با مختصات 
فعلي اش نش��ان مي دهد بايدن چندان هم به پي��روزي در انتخابات 
اطمينان ندارد و سعي دارد همه جوانب را سنجيده و به  گونه اي سه ماه 
پاياني فعاليت انتخاباتي اش را تمام كند كه اطمينان داشته باشد رأي 

خوبي از الكترال ها مي گيرد. 
........................................................................................................................

يك سندرم حاد سياسي
روزنامه رسالت در يادداشتي آورد: 
سندرم حادي داريم كه شخص، با 
قضاوتي يك طرفه فك��ر مي كند او 
يگانه منجي يا تنها پاكدست كشور است و بقيه مسئوالن، در فساد 
غوطه ورند! فرد مورد نظر خ��ود و نهايتا با ارف��اق و لطف بي كران، 
رهبري را پاك و س��اير مس��ئوالن كش��ور را از دم فاس��د و مفسد 
مي پندارد. وقت عمليات، بايد صندوقچه اسرارش را كه حاصل اسناد، 
اخبار، تحليل ها، شنيده ها و حتي نشنيده هاست باز كند و راست و 
دروغ، كامل و ناقص، سنجيده و نسنجيده افشاگري كند. اگر از همه 
جناح ها قرباني وجود داشته باشد كه فبهاالمراد و نعم المطلوب. اگر 
هم حتي از يك جريان سياسي بود، تأخير در عمليات جايز نيست 
چراكه آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد! از 
دفتر و منصوبان رهبري و سپاه تا ارتش و مجمع و چپ و راست بايد 
حضور داشته باشند تا مبادا شائبه سياسي كاري مطرح شود. در اين 
عمليات، يك دادگاه تشكيل مي شود كه صد رحمت به دادگاه هاي 
مبارزه با مفاسد اقتصادي؛ چراكه در اين نوع دادرسي صرفا يك نفر 
حاضر است كه همزمان دو نقش ايفا مي كند؛ او هم قاضي است و هم 
ش��اكي... با هر آن كس كه به ناحق و خالف قانون و مقررات، ملك 
۲۰۰ميلياردي كه جاي خود، اگر ريالي غص��ب كرده بايد برخورد 
مقتضي و قانوني صورت گيرد اما يادمان نرود مرجع رسيدگي و صالح 

به قضاوت، جز دستگاه عدليه نيست. 
........................................................................................................................

مانور امريكا پيرامون تحريم تسليحاتي
روزنامه آفتاب ي��زد در س��رمقاله خود 
نوش��ت: دولت فعل��ي ن��گاه تعاملي به 
سايرين دارد و از س��وي ديگر براساس 
برجام برنامه اتمي ايران زير ذره بين نهاده��اي بين المللي قرار 
دارد. حتي دولت در گام هاي كاهش تعهدات هس��ته اي خود به 
گونه اي عمل كرد كه اعتماد جهاني را خدشه دار نكند، بنابراين 
طبيعي است در چنين شرايطي روسيه و چين با امريكا همراهي 
نكنند. واشنگتن نيز به خوبي از اين امر آگاه است و تنها درحال 
اجراي مانوري تبليغاتي است. از طرف ديگر اگر تحريم ها ادامه 
نيابد خود امريكا به طور يكجانبه تحريم هاي تسليحاتي را اعمال 
مي كند. با اين حال تجارت سالح حتي در وضعيت متعارف نيز به 
صورت مخفي انجام مي شود، بنابراين در شرايط فعلي نيز طبيعتاً 
اين تجارت مخفي است و با توجه به اينكه روسيه و چين اگر به 
طور مخفيانه به ايران سالح بفروش��ند قانون بين الملل را نقض 
نكرده اند چنين شرايطي براي امريكا دشوار خواهد بود. در واقع 
در تجارت معمول با توجه به اينكه همه مراحل يا سرمايه گذاري ها 
آشكار است و از طريق تبادالت مالي انجام مي شود، روسيه و چين 
و شركت هاي اين دو كشور مجبور هستند تابع تحريم هاي امريكا 
باشند تا زيان مالي ندهند اما در مورد سالح وضعيت پيچيده تر 

است و امكان فروش سالح وجود دارد.

88498443سرويس  سياسي

دولت روحاني در سال آخر دوران 8 ساله رياست جمهوري 

چرا سال 99 دوره اي حساس در كارنامه دولت است؟

اغلب مواقع ماه هاي آخ�ر حكمراني دولت ها 
در نظام ه�اي مردم س�االر رياس�تي كم�ي با 
چاشني تنش و مجادله همراه مي شود. از يك 
س�و همچنان انتظارات از دولت مس�تقر براي 
خدمت رس�اني وجود دارد و از سوي ديگر بعد 
از گذش�ت مدت ها كمي ها و كاس�تي هايي كه 
به احتم�ال زي�اد انتقاداتي را از س�وي رقباي 
سياس�ي به همراه دارد نيز روش�ن مي ش�ود. 
تجربه چهار دوره انتخابات رياست جمهوري در 
ايران طي س��ال هاي پس از جنگ نشان مي دهد 
فعاليت دولت ها در سال آخر دوره هشت ساله گاه 
آنچنان تأثيرگذار است كه حتي در نحوه عملكرد 

دولت مستقر بعدي نيز تأثيرگذار است. 
بنا بر تجربه عوامل فراوان��ي را مي توان نام برد كه 
بر اهميت س��ال آخر فعاليت دولت ها مي افزايد و 
همين امر سبب شده حساسيت ها و توجهات چه 
از سوي مردم و چه از س��وي نهادهاي نظارتي به 
عملكرد دولت ها در اين مقطع به ش��دت افزايش 
يابد. عالوه بر اي��ن همين عملك��رد مي تواند در 
كيفيت و ميزان مش��اركت مردم در انتخابات نيز 
تأثيرگذار باش��د، از همين رو رهبر معظم انقالب 
اس��المي در ديدار با نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به ضرورت ادامه كار دولت تا 
آخرين لحظه تصريح مي كنند: »سال آخر دولت ها 
معموالً سال حساسي است و بايد مراقبت شود كه 
پيگيري امور به هيچ وجه سست نشود و بر همين 
اساس اعتقاد راس��خ دارم كه دولت ها بايد تا روز 
آخر وظايف خود را انجام دهند و بعد از پايان دوره 
قانوني خود، امانت را با ارائ��ه صورت وضعيت، به 
دولت بعدي تحويل دهند. در شرايط حساس سال 
آخر دولت و همچنين س��ال اول مجلس، بايد دو 
قوه فضا را به گونه اي مديريت كنند كه به كار مهم 

كشور لطمه نخورد.« 
  سندرم دولت نااميد

بخش مهمي از اين حساس��يت به اين مسئله باز 
مي گردد كه مي توان آن را سندرم »دولت نااميد« 
نامگذاري كرد. از آنجا كه تمام دولت هاي برآمده در 

نظام جمهوري اسالمي ايران اغلب فاقد عقبه حزبي 
هستند، يكي دو سال آخر فعاليت دولت تبديل به 
فرصتي براي ايجاد همين عقبه و س��اختار حزبي 
مي شود. چنين مسئله ای به وضوح در دولت هاي 
آخر سازندگي و دولت مهرورزي خود را نشان داد. 
در س��ال 1375 حزب كارگزاران سازندگي براي 
شركت در انتخابات مجلس پنجم مركب از اعضاي 
دولت هاشمي رفس��نجاني پا به عرصه گذاشت و 
دولت دهم نيز تالش فراواني كرد تا يك تش��كل 

مردمي پيرامون خود به وجود آورد. 
به رغم اينكه هر كدام از اين تالش ها با توفيق ها و 
شكست هايي همراه بوده است اما در نهايت سبب 
شده تا بخش مهمي از توان يك دولت به خصوص 
در مقاطع نهايي آن ص��رف چنين فعاليت هايي 
شود. عالوه بر اين در صورت به بن بست خوردن 
تالش يك دولت براي چنين ساختارس��ازي كه 
حيات انديشه سياسي آن بعد از به پايان رسيدن 
دوره قانوني رياست جمهوري تضمين شود، شاهد 
يك مجموعه سياس��ي س��رخورده خواهيم بود. 
در چنين حالت��ي دولت مس��تقر تنها حكم يك 
مجموعه براي پيش��برد امور را خواهد داش��ت و 
عماًل هيچ برون داد مثبتي در حوزه هاي گوناگون 
سياسي و اقتصادي نخواهد داشت. با اين شرايط 
مش��اركت مردم در انتخابات ه��اي همگاني نيز 
مي تواند تضعيف ش��ود، به عنوان مثال در پايان 
دولت اصالحات به دليل تمرك��ز اعضاي كابينه 
بر فعاليت هاي سياس��ي ميزان مش��اركت مردم 
در انتخابات رياست جمهوري سال94 با كاهش 

نسبي نسبت به دوره هاي قبل روبه رو شد. 
  چالش ها در حوزه سياست خارجي 

با اين تفاصيل، اوضاع در سال آخر دولت يازدهم 
با دولت هاي ديگر برخ��ي تفاوت هاي جدي دارد 
كه شرايط را حس��اس تر از مقاطع قبلي مي كند. 
عالوه بر اينكه شرايط سياس��ي كشور با تحوالت 
جدي به خصوص در حوزه اقتصاد روبه رو شد در 
طول ماه هاي آينده دست اندازهاي جدي در حوزه 
سياس��ت خارجي وجود دارد كه ضرورت حسن 

عملكرد دول��ت را صد چن��دان مي كند. طبيعي 
اس��ت كه با اين ش��رايط كوچك ترين بازتابي از 
ضعف مي تواند پيامي بد را به خارج از ايران مخابره 
كند، به عنوان مثال در ماجراي حضور محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه كشورمان در مجلس برخي 
از رسانه هاي خارجي هياهوي برخي نمايندگان را 
نش��انه تأثيرگذاري تحريم ها و ايجاد اختالف در 

نظام سياسي ايران دانستند. 
در كن��ار اي��ن دو واقع��ه مهم برداش��ته ش��دن 
تحريم ه��اي تس��ليحاتي و انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري امريكا در پيش اس��ت. برداشته شدن 
تحريم هاي تس��ليحاتي با پايان موعد ذكر شده 
در برجام مي تواند تأثيرات مهمي در قدرت ملي 
اي��ران در خاورميانه و همچنين تضعيف س��اير 
تحريم ها داشته باشد. از آنجا كه به نظر مي رسد 
شكست قطعنامه پيش��نهادي امريكا در شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد قطعي باشد، اين امر 
فشار واش��نگتن بر ايران را تش��ديد خواهد كرد. 
طبيعي است كه اگر دولت روحاني بتواند در مقابل 
فش��ار هاي طرف مقابل مقاوم��ت و موضوع رفع 
تحريم هاي تسليحاتي تحريم ها را مديريت كند، 
كمك بزرگي به نظام خواهد ش��د، از سوي ديگر 
نزديك بودن انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا 
نيز بر مهم بودن س��ال آخر دولت روحاني افزوده 
است. ش��كي نيس��ت كه ايران يكي از مهم ترين 
موضوعات رقابت هاي انتخابات��ي در امريكا بين 
ح��زب جمهوريخ��واه و دموكرات خواه��د بود و 
اتفاقاً هر دو طرف نيز مدعي هستند مي توانند در 
كوتاه ترين زمان ممكن ماجراي هسته اي را حل 

و فصل كنند. 
هم اكنون در محافل سياسي كشور نيز بحث هاي 
داغي در جريان است تا ايران با موضع گيري های 
خود كدام يك از دو طرف ماج��را را تقويت كند. 
طبيعي است باز هم در اينجا رفتار دولت روحاني 
سرنوشت ساز باش��د و در صورتي كه يك راهبرد 
دقيق و فارغ از انتخاب هاي سياس��ي اتخاذ شود، 
كشور از يك پيچ حس��اس عبور خواهد كرد. اين 

راهب��رد بايد بر اس��اس منافع ملي كش��ور اتخاذ 
ش��ود و مباحث انتخاباتي س��ال بعد به آن راهي 

نداشته باشد. 
   سال سخت اقتصادي 

در حوزه اقتصادي نيز كش��ور در سال آخر دولت 
روحاني مقابل انتخاب هاي حساس��ي قرار دارد. 
كمتر كسي است كه شك داش��ته باشد سال 99 
به داليل مختلف از جمله شيوع بيماري كرونا جزو 
سخت ترين سال هاي اقتصادي در طول 4۰سال 
گذش��ته و قابل مقايس��ه با وضعيت اقتصادي در 
سال هاي جنگ تحميلي است. اعمال تحريم هاي 
گس��ترده نفتي به هم��راه كاهش قيم��ت مواد 
پتروش��يمي دولت را با كمبود درآمدهاي ارزي و 

ريالي روبه رو كرده است. 
اگر دولت دوازدهم بتواند با استفاده از انتخاب هاي 
صحيح و عقالني به حل مشكالت موجود برسد، 
مي توان انتظار داش��ت كه ادام��ه كار براي دولت 
بعدي نيز بسيار سهل و آسان خواهد شد و در غير 
اين صورت دولت بعد در تأمين امور جاري خود نيز 
دچار مشكل خواهد بود. نكته بعدي نيز در اين باره 
اهميت رضايتمندي مردم براي حضور جدي آنان 
در انتخابات هاي رياس��ت جمهوري است. كمتر 
كسي است كه شك داشته باشد كاهش مشاركت 
مردم در انتخابات ها يكي از اهداف اساسي دشمنان 
انقالب اس��المي اس��ت و مقام معظم رهبري نيز 
همواره بر ض��رورت حضور حداكث��ري مردم در 
انتخابات ها تأكيد كرده اند. يكي از مهم ترين داليلي 
كه سبب شد مشاركت مردم نسبت به دوره هاي 
قبلي انتخابات مجلس در برخي حوزه ها كاهش 
يابد، همين عدم رضايت از عملكرد اقتصادي دولت 
است. تاكنون و خوشبختانه دولت توانسته به مدد 
انتشار اوراق قرضه تا حدود زيادي ماجراي كسري 
بودجه را كنترل كند اما نكته اساسي اين است كه 
ادامه اين روند به اين شكل تنها بار دولت هاي آينده 
را سنگين مي كند و براي مديريت هزينه هاي فوق 
استفاده از راهكارهايي همچون كاهش هزينه هاي 
غيرضرور و تالش براي افزايش درآمدهاي دولت از 

محل ماليات ضروري است. 
   دولت مي گويد تا آخر ايستاده است

در اين ميان به نظر مي رس��د خود دول��ت نيز بر 
اهميت كار تا لحظه آخر پي برده اس��ت و شخص 
رئيس جمهور ني��ز در اين باره به م��ردم اطمينان 
مي دهد. روحاني در جري��ان افتتاح و بهره برداري 
از طرح عظيم توسعه منابع آب و خاك در نواحي 
مرزي در اس��تان هاي كرمانش��اه و اي��الم در روز 
پنج شنبه هفته گذشته تصريح مي كند: تمام دولت، 
كارگزاران، استانداران، مهندسان و پيمانكاران تا 
ساعت آخر فعاليت اين دولت، با حساسيت تكميل 
اين گونه طرح ها را دنبال مي كنند و بي ترديد اين 
روند در دولت هاي بعدي نيز تداوم مي يابد. تا لحظه 
و س��اعت آخر تمام دولت، كارگزاران، استانداران، 
مهندسي و پيمانكاران، در اين دولت و دولت بعد 
هم همه طرح ها و فعاليت ها ادامه پيدا مي كند، در 
اين حدي كه مس��ئوليت ما براي سرپرستي اين 
طرح هاست. ارسال چنين سيگنال هايي از سوي 
رئيس جمهور مي تواند اين اطمينان را در بين مردم 
و همچنين س��اختار كلي حاكميت ايجاد كند كه 
كشور در سال آخر رها نشده اس��ت. عالوه بر اين 
دولت بايد اين نكته را مدنظر داشته باشد كه تا پايان 
دوران رياست جمهوري زمان زيادي باقي مانده و 
برخي تحوالت جدي مي تواند سرنوش��ت فضاي 

سياسي كشور را به طور كامل تغيير دهد.

اميرعبداللهيان:
 امارات در آتش صهيونيسم 

گرفتار مي شود
دس�تيار ويژه رئيس مجلس در 
امور بين الملل گفت: عادي سازي 
رژي�م  ب�ا  ام�ارات  رواب�ط 
صهيونيستي خطايي راهبردي 
اس�ت و با اين اق�دام، امارات در 
آتش صهيونيسم گرفتار مي شود. 
حس��ين  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
اميرعبداللهي��ان نوش��ت:  رويكرد  
امارات براي عادي س��ازي روابط با 
رژيم جعلي و جنايتكار اس��رائيل، نه تنها به نفع صلح و امنيت نيست 
بلكه در خدمت به تداوم جنايات صهيونيست هاس��ت. دس��تيار ويژه 
رئيس مجل��س در امور بين المل��ل تصريح كرد: رفت��ار ابوظبي هيچ 
توجيهي ندارد و پشت كردن آشكار به آرمان فلسطين و قدس است. با 

اين خطاي راهبردي امارات در آتش صهيونيسم گرفتار مي شود.
  توافق بين رژيم صهيونيستي و امارات 

چيزي جز تصرف امارات نيست
سخنگوي ش��وراي نگهبان نيز  گفت: توافق بين رژيم صهيونيستي و 
امارات چيزي جز تصرف امارات به بهانه تعليق الحاق كرانه غربي نيست. 
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي گفت: توافق بين رژيم صهيونيستي و 
امارات چيزي نيست جز تصرف امارات به بهانه تعليق الحاق كرانه غربي! 
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: اين توافق نشان داد براي رژيم 
صهيونيستي فعاًل اشغال دروازه ورودي ش��وراي خليج فارس مهم تر 
است، اول امارات و بعد كرانه غربي! آيا از اين پس امارات جزئي از قلمرو 

رژيم صهيونيستي است؟
........................................................................................................................

كارشناس مسائل سياسي:
 تقويت كارآمدي نظام

باعث شكست جريان »تحريف« مي شود
كارشناس مسائل سياسي گفت: مس�ئوالن بايد همه تالش خود 
را انجام دهند كه كارآم�دي نظام را به نمايش بگذارن�د تا عماًل با 

تحريف ها مقابله كنند. 
ناصر ايماني، كارشناس مسائل سياس��ي در گفت وگو با مهر در تبيين 
جري��ان »تحريف« كه رهبر معظ��م انقالب در س��خنراني عيد قربان 
به آن اش��اره كردند، گفت: درباره جريان تحريم موضوع روشن است 
و احتياجي به توضيح بيش��تري ندارد و مردم با گوش��ت و خون خود 
اين موضوع را درك مي كنند، اما درباره جريان تحريف ممكن اس��ت 
حساسيت مردم ايران كمتر باشد. جريان تحريم مي خواهد ايران را به 
لحاظ اقتصادي فلج كند و جريان تحريف هم مي خواهد اراده مردم ايران 
را در مقابل تحريم ها سس��ت كند. وي درباره راه هاي مقابله با جريان 
تحريف گفت: در قدم اول بايد آگاهي بخش��ي به جامعه انجام شود تا 
مردم بدانند چنين جرياني وجود دارد و اينها آگاهانه و با برنامه افكار 
عمومي را مشوش مي كنند. اين فعال اصولگرا در ادامه بيان داشت: در 
مرحله ديگر مسئوالن در همه سطوح مديريتي بايد توجه داشته باشند 
كه ما همزمان هم در حال مقابله با تحريم هستيم و هم تحريف، بنابراين 
آنها بايد در بيانات خود دقت كنند و توجه داشته باشند كه اظهارات آنها 
مورد سوء استفاده قرار نگيرد. ايماني با اشاره به نقش مهم مسئوالن در 
مقابله با تحريف گفت: كارآمدي آنها در مقابله با جريان تحريف بسيار 
مؤثر است، بنابراين مس��ئوالن بايد همه تالش خود را انجام دهند كه 
كارآمدي نظام را به نمايش بگذارند تا عماًل با اين تحريف ها مقابله كنند. 
همچنين هر گونه نزاع بي دليل در بين دستگاه هاي حكومتي مي تواند 

در مقابله با جريان تحريف بسيار مؤثر باشد. 
........................................................................................................................

رئيس فراكسيون سازمان هاي مردم نهاد:
مجلس قانون حمايت از تشكل هاي مردم نهاد 

را تصويب مي كند 
رئيس فراكسيون س�ازمان هاي 
مردم نه�اد مجل�س گف�ت: ما به 
دنبال آن هس�تيم كه يك قانون 
جامع حمايت�ي از س�ازمان ها و 
تشكل هاي مردم نهاد در مجلس 

به تصويب برسانيم. 
زه��ره الهيان در گفت وگ��و با مهر با 
اش��اره به اينكه امروز روز تشكل ها 
و مش��اركت  اجتماعي است، اظهار 
داشت: سازمان هاي مردم نهاد دغدغه خدمت رساني به مردم و پيشرفت 
كشور را دارند و از ديرباز اين تشكل ها به شكل منسجم خدمت داوطلبانه 
و كمك هاي انسان دوستانه را در دس��تور كار خود قرار داده اند. نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراي اس��المي افزود: اگر دولت مي خواهد در 
حوزه هاي مختلف توفيق يابد، بايد بس��ياري از مأموريت هاي خود را به 
تشكل هاي مردمي واگذار كند و صرفاً بر عملكرد آنان نظارت داشته باشد. 
نماينده مردم تهران مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: ما در فراكسيون  
سازمان هاي مردم نهاد به دنبال آن هستيم كه قانون جامعي را در جهت 
حمايت از تشكل ها يا سازمان هاي مردم نهاد در مجلس تهيه و تصويب 
كنيم تا بر اساس آن، دس��تگاه هاي اجرايي موظف شوند از سازمان هاي 

مردم نهاد حمايت بيشتري داشته باشند و از خدمات آنان بهره  گيرند. 
........................................................................................................................

جوكار:
با تجربه برجام، نبايد به مذاكره دل بست

م�ا از س�ايه مذاك�رات ب�ا امري�كا و غ�رب نتيج�ه اي نگرفتيم 
و اينه�ا قبل از انقالب نس�بت ب�ه ايران خيان�ت كردن�د و بعد از 
پي�روزي انق�الب ه�م غالب�ًا در ح�ال توطئ�ه عليه كش�ورمان 
بوده اند و همين مس�ئله برج�ام يكي از بدعهدي هاي آنهاس�ت. 
محمدصالح جوكار در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات ترامپ 
در رابطه با مذاكره فوري با ايران در صورت پيروزي در انتخابات امريكا، 
گفت: ترامپ چندي پيش اعالم كرده بود جمهوري اسالمي ايران بايد 
قبل از انتخابات امريكا پاي ميز مذاكره بنشيند در غير اين صورت عواقب 
س��ختي در انتظار او خواهد بود، حاال هم مي گوي��د بعد از موفقيتش 
در انتخابات امريكا س��ريعاً وارد مذاكره با ايران مي ش��ود و اين تزلزل 
و بي ثبات��ي در گفتار بيانگر اين بوده كه حرف ه��اي ترامپ طبق هيچ 

حساب و كتابي نيست. 
نماينده مردم يزد به مطرح كردن مكرر مذاكره از سوي ترامپ، اشاره و 
تأكيد كرد: طرح مجدد مذاكره ترامپ در جهت انتفاع خود و كابينه اش 
است، البته اين مسئله هم بيشتر مصرف داخلي دارد و هيچ گونه ارزشي 
در حوزه سياست خارجي نخواهد داش��ت. اين نماينده مردم در ادامه 
افزود: ترامپ به خيال خودش با موضع قدرت بحث مذاكره با ايران را 
مطرح مي كند، در حالي كه ما مي دانيم از موضع ضعف اين حرف ها را 
بازگو مي كند. جوكار تصريح كرد: يقيناً نباي��د به مذاكره با امريكا دل  
بست. ما از سايه مذاكرات با امريكا و غرب نتيجه اي نگرفتيم و اينها قبل 
از انقالب نسبت به ايران خيانت كردند و بعد از پيروزي انقالب هم غالباً 
در حال توطئه عليه كش��ورمان بوده اند و همين مسئله برجام يكي از 

بدعهدي هاي آنهاست. 

مهدی   پورصفا
   گزارش  یک

آيت اهلل رئيسي در شوراي عالي استان ها:
شوراها در مبارزه با تخلفات و زمین خواری جلوتر از دستگاه قضا باشند

پي�ش از دس�تگاه قض�ا، ش�وراها باي�د مدع�ي حق�وق م�ردم 
و در خ�ط مق�دم مب�ارزه ب�ا زياده خواهي ه�ا، تخلف�ات و 
زمين خواري ه�ا باش�ند ت�ا اصاًل نوب�ت به ق�وه قضائيه نرس�د. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل س��يدابراهيم 
رئيسي كه صبح پنج ش��نبه به عنوان مهمان ويژه س��ي و چهارمين 
اجالسيه شوراي عالي استان ها در س��اختمان قديم مجلس شوراي 
اسالمي سخن مي گفت، با اشاره به جايگاه آرمانشهر و مدينه فاضله در 
انديشه حكما و فالسفه، حاكميت معنويت، عقالنيت، اخالق و عدالت 
را از ويژگي هاي يك شهر سالم دانست. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه 
انسان ها در طول حيات بشري به دنبال شكل گيري جامعه سالم بوده اند، 
»شوراها« را از اركان مهم كشور توصيف كرد كه بر اساس قانون اساسي 
در راستاي ايجاد يك شهر سالم و پيشرفت در عرصه هاي اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي و خدماتي شكل گرفته اند. آيت اهلل رئيسي تصريح 
كرد: شوراها نمادي از رأي و اراده ملت هستند و بايد دژ محكمي در برابر 
كساني باشند كه قصد دارند با نفوذ، رانت خواري و فساد، حقوق عامه 
و حقوق مردم در شهرها و روستاها را تضييع و منابع طبيعي و ذخاير 
كشور را به نفع خود مصادره كنند. رئيس قوه قضائيه، توسعه يافتگي را 
براي كشور ضروري دانست اما در عين حال متذكر شد: پيشرفت نبايد 
تضييع كننده حقوق عامه باشد و هر توسعه اي كه به محيط زيست و 

منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي آسيب بزند، مضر است. 
  حق و تكليف 2روي يك سكه هستند

آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه حق و تكليف دو روي يك سكه هستند، 
اظهار داشت: اينكه ش��وراي عالي اس��تان ها به عنوان نهاد فرادستي 
شوراها از حق ارائه مستقيم طرح به مجلس برخوردار است، ظرفيت 
خوبي براي اين مجموعه به حساب مي آيد اما نهاد شوراها بايد به تكاليف 
و وظايف خود نيز به درس��تي عمل كنند. رئيس قوه قضائيه گفت: ما 
مخالف آن نيستيم كه افراد با حفظ حقوق عامه و رعايت ضوابط قانوني 
در مناطق خوش آب و هوا ساخت و س��از كنند اما شوراها نبايد اجازه 
بدهند كه در برابر چشم آنها و همه، قانون زيرپا گذاشته شده و اراضي 
كشاورزي براي ساخت و ساز تغيير كاربردي داده شوند. آيت اهلل رئيسي 

با اشاره به تخلفات ش��كل گرفته تحت عنوان كميس��يون ماده1۰۰ 
قانون شهرداري ها تأكيد كرد: هيچ كميسيون و ماده و تبصره اي نبايد 
مخل حقوق عامه باشد و اجازه بدهد حريم شهرها و روستاها و اراضي 

كشاورزي و باغات و آب و خاك مورد تعرض و تخريب قرار گيرند. 
  تخلف خريدن كار درستي نيست

رئيس قوه قضائيه گفت: تخلف خريدن كار درس��تي نيس��ت اما گاهي 
مشاهده مي ش��ود در برابر چشم مردم و مس��ئوالن تخلفاتي در حوزه 
ساخت و ساز صورت مي گيرد كه مثاًل افراد متنفذ يك كوچه را مسدود و 
سد معبر كرده اند و وقتي اعتراض مي شود، مي گويند پول آن را داده ايم!

آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينكه مجموعه هاي قضايي و نظارتي مأمني 
براي قانونمداران هستند، در عين حال خاطر نشان كرد: دستگاه قضا 
و دادستان ها به عنوان مدعي العموم بايد در دل متجاسران به قانون و 
دست اندازان به حقوق مردم و بيت المال هراس ايجاد كنند. رئيس قوه 
قضائيه البته اين نكته را هم متذكر شد كه پيش از دستگاه قضا، شوراها 
بايد مدعي حقوق مردم و در خط مقدم مبارزه با زياده خواهي ها، تخلفات 

و زمين خواري ها باشند تا اصاًل نوبت به قوه قضائيه نرسد. 
  شوراها مانع پرورش افراد آلوده در اين نهاد شوند

آيت اهلل رئيس��ي در بخش ديگري از س��خنانش بر لزوم سالمت نهاد 
شوراها نيز تأكيد كرد و گفت: اگر شوراها خودشان اجازه ندهند يك فرد 

متخلف و آلوده در اين مجموعه پرورش يابد و چهره خادمان مردم را 
تخريب كند، قطعاً تصوير خوبي از نهاد شوراها در اذهان عمومي شكل 
مي گيرد و بدبيني ها از بين خواهد رفت. رئيس قوه قضائيه افزود: شوراها 
در كنار برخي نارسايي ها كه ريش��ه بخشي از آنها ساختارها و بخشي 
ديگر مربوط به رفتارهاست، منشأ خدمات زيادي در كشور بوده اند و 
بايد با آسيب شناسي و اصالح كاس��تي ها و تقويت نظارت هاي درون 

تشكيالتي از اعتبار اين مجموعه صيانت شود. 
آيت اهلل رئيسي در همين راس��تا خاطر نشان كرد: ش��وراهايي كه به 
درستي به وظايف خود براي پيشرفت و آباداني كشور تالش و بر مدار 
قانون حركت كنند و شجاعانه مقابل فساد، تخلف و رانتخواري بايستند، 

مورد حمايت دستگاه قضايي خواهند بود. 
  سالمت متوليان اداره شهر، شرط ايجاد شهر سالم 

رئيس قوه قضائي��ه تأكيد ك��رد: همانطور كه ش��رط تحقق امنيت 
اقتصادي برخورد با روابط ناسالم و فساد اقتصادي است، شرط ايجاد 
شهر سالم نيز سالمت متوليان اداره شهر است و قطعاً برخورد با يك 
عنصر متخلف در ش��هرداري يا ش��وراها، موجب تقويت اين نهادها 
مي شود. آيت اهلل رئيس��ي در پايان متذكر ش��د: امكانات و خدمات 
ش��هرداري بايد در خدمت به عموم مردم باشد و شوراها بايد نظارت 
كنند اين فرآيند به درس��تي صورت بگيرد و خود ش��وراها نيز بايد 
در رفتارش��ان ش��فاف عمل كنند تا ش��ائبه ويژه خواري و واگذاري 
امكانات و پروژه ها به اف��راد خاص به وجود نيايد. پيش از س��خنان 
رئيس قوه قضائيه، عليرضا احمدي رئيس ش��وراي عالي اس��تان ها 
با ارائه گزارش��ي درباره فعاليت هاي اين ش��ورا توضيح داد: شوراي 
عالي استان ها با 75عضو از 31 استان كشور دومين پارلمان رسمي 
كشور است كه مجري سياس��ت هاي نظام در سطح كشور است. وي 
با اشاره به عضويت 1۲5هزار و 99۲نفر در شوراهاي شهر و روستا، از 
راه اندازي سامانه ملي ثبت تخلفات و شكايات مردمي توسط شوراي 
عالي استان ها و تشكيل بخش نظارتي اين شورا خبر داد و خواستار 
همكاري دس��تگاه قضايي براي ايجاد ش��عب ويژه رسيدگي به امور 

مربوط به شوراها شد.

   گزارش 2



علي اكب��ر اجرلو در كان��ال تلگرامي مرصاد 
نوشت: امارات متحده رژيم صهيونيستي را 
به رسميت شناخت. در توافق  امارات و دولت 
رژيم صهيونيستي كه با واسطه گري ترامپ 
انجام پذيرفت، نتانياهو به اصطالح آش ريخته 
را نذر امامزاده كرده و الحاق كرانه غربي رود 
اردن را كه بر اثر هشدارهاي حلقه  هاي محور 
مقاومت، پادشاهي اردن و كشورهاي اروپايي 

متوقف ساخته بود به اماراتي ها فروخت. 
كرانه باختري رود اردن در جنگ ۱۹۶۷ به 
كنترل رژيم صهيونيس��تي درآمده بود و از 
جنبه حقوقي كامالً اشغالي دانسته مي شود 
و حتي طبق قطعنامه هاي ش��وراي امنيت 
همچون ۲۴۲ و ۴۷۸ )كه دولت هاي وقت 
امريكا نيز آن را وتو نكردند( صهيونيست ها 
موظفند به اشغال آن پايان دهند. حاال بر اثر 
بي كفايتي و ضعف اعراب، نتانياهو لطف كرده 
و در قبال بهاي گراِن به رس��ميت شناخته 
شدن موجوديتش توس��ط ابوظبي، الحاق 
منطقه اي را كه اعراب بدان »الضفه الغربيه« 
مي گويند، براي مدتي به عقب مي اندازد )و 

نه حتي از آن صرف نظر مي كند.( 
خنجري ك��ه ام��روز اماراتي ها از پش��ت به 
فلسطين زدند، اثري در عزم گروه هاي مقاومت 
فلسطيني و حاميان آنان ايجاد نمي كند اما 
تأثيرات منفي عميقي روي پادشاهي كوچك 
و كم جمعيت امارات كه به تعبير رهبر معظم 
انقالب عمرش از چنارهاي خيابان وليعصر 

تهران هم كمتر است، مي گذارد. 
اول اينك��ه با توج��ه به حساس��يت جدي 

انصاراهلل يمن نسبت به مسئله فلسطين و 
اينكه اين جنبش مقاومت بارها از حمالت 
جدي به امارات خودداري كرده است، بعيد 
نيست تأسيسات اماراتي نيز مانند عربستان 
هدف موشك ها و پهپادهاي يمني در آينده 

قرار گيرند. 
دوم، ُدبي بر اثر سال ها زحمت و مشقت محمد 
بن راشد حاكم اين اميرنشين، هاب تجاري 
خليج فارس و مقصد گردشگري مهمي در 
غرب آسيا شده اس��ت. كوچك ترين واقعه 
امنيتي در اين اميرنشين كل موقعيت تجاري 
آن را با خطر مواجه خواهد كرد و به رسميت 
شناختن رژيم صهيونيستي مي تواند اعالم 

رمز ناامني در اين بندر تجاري باشد. 
سوم، از امروز امارات متحده نمي تواند مدعي 

ُحسن همجواري با ايران گردد و جمهوري 
اسالمي نيز مالحظات ديگري نسبت به اين 
كشور خواهد داشت و با بدبيني بدان خواهد 
نگريس��ت. همچنين مدت هاس��ت ايران 
ديگر نياز تجاري اش را به دبي كم كرده و به 
رسميت شناختن رژيم صهيونيستي آن را 

تشديد خواهد كرد. 
چهارم، ام��روز روز مهم و نقط��ه عطفي در 
تحوالت اعراب و اسرائيل نبود؛ مگر پذيرفتن 
رژيم صهيونيستي توس��ط مصر كه ادعاي 
رهبري جه��ان ع��رب را داش��ت و دارد از 
مش��كالت امنيتي اس��رائيل كاست؟رژيم 
صهيونيستي قدرتمنِد بعد از توافق با سادات 
كجا و امروز كجا كه توسط صدها هزار موشك 
و راكت محاصره ش��ده و حتي قدرت مقابله 

با بادكنك هاي آتش زاي س��اكنان نوار غزه 
را هم ندارد. مگر تواف��ق وادي عربه با اردن، 
كمكي ب��ه رژي��م صهيونيس��تي در جهت 
مشروعيتش كرد؟ مگر توافقات اسلو، غزه، 
اريحا و... با فلسطينيان معضالت متعدد دولت 
صهيونيست ها را حل كرده كه توافق  با امارات 
بخواهد حالل آنان باشد؟ كيسينجر جمله 
معروفي در اين خصوص دارد؛ او مي گويد هيچ 
صلحي بين رژيم صهيونيستي و اعراب بدون 
حضور س��وريه به طور واقعي ايجاد نخواهد 
شد. دوباره بشار اسد مواضع محكم و صريح 
دهها ساله دولت س��وريه در خصوص رژيم 

صهيونيستي را تكرار كرد. 
پنجم، ترامپ نيازمند دستاورد است. دست او در 
سياست خارجي براي انتخابات آبان ماه خالي 
است. موفقيت هاي نمايشي اينچنيني بيش 
از آن كه مربوط به تحوالت اعراب و فلسطين 
باش��د، حاكي از عجز رئيس جمهور امريكا در 

تبليغات انتخاباتي اش ارزيابي مي شود. 
در نتيجه باي��د گفت رخداد ام��روز تحولي 
راهبردي در غرب آسيا نيست اما يك اشتباه 
استراتژيك از سوي ابوظبي بود چون واقعيت 
ماهوي حكام خليج فارس را به دنياي عرب 
نش��ان داد و در نتيجه گروه ه��اي مقاومت 
فلس��طيني )حتي فتح( را بيش از پيش به 
ايران، سوريه و حزب اهلل لبنان نزديك خواهد 
كرد  و موقعيت محور مقاوم��ت را تقويت و 
اعراب آزادي خواه را كه خواهان مقابله با رژيم 
صهيونيستي هستند، بيشتر از قبل به سمت 

جمهوري اسالمي سوق خواهد داد. 

درك نادرست از نيازها
دكتر يونس شكرخواه، پيشكس��وت روزنامه نگاري و استاد  ارتباطات، 
بخش هايي از كتاب »تسلي بخش��ي هاي فلسفه« اثر »آلن دوباتن« را 
در كانال تلگرامي خود به اش��تراك گذاشت. در اين بخش مي خوانيم: 
اگر چيزهاي گرانقيمت نمي توانند چندان ما را شاد كنند، پس چرا به 
اين شدت مجذوب آنها هستيم؟ زيرا اش��ياي گرانقيمت ممكن است 
راه هاي معقولي براي برآوردن نيازهايي به نظر برسند كه ما آنها را درك 
نمي كنيم. اشيا در بُعد مادي اداي چيزي را در مي آورند كه مي خواهيم 
در بُعد روانشناختي به دست آوريم. بايد در افكار خود تجديد نظر كنيم، 
ولي فريفته قفسه هاي جديدي مي شويم. سردرگمي و آشفتگي ما تنها 
تقصير خودمان نيست. درك نادرست ما از نيازهايمان را به قول اپيكور، 
باورهاي باطل اطرافيانمان بدتر مي كند؛ باورهايي كه سلس��له مراتب 
طبيعي نيازهاي ما را منعكس نمي كنن��د و بر تجمل و ثروت و تنها به 
ندرت بر دوس��تي، آزادي و تفكر تأكيد مي كنند. رواج يافتن باورهاي 
باطل، برحسب تصادف نيست. اين به سود شركت هاي تجاري است كه 
سلسله مراتب نيازهاي ما را تحريف تا ديدگاهي مادي نسبت به خوبي 
را ترويج كنند و خوبي غيرقابل فروش را كم اهميت جلوه دهند و ما از 
طريق همنشيني موذيانه چيزهاي زائد با ديگر نيازهاي فراموش شده 

خود، فريفته و گمراه مي شويم. 

 كرونا اقتصاد كشورها را 
چقدر به عقب برگرداند؟

كانال تلگرامي »اقتصاد به زبان ساده« نوشت: بيشترين سقوط مربوط به ايتالياست 
و كرونا باعث شده است اقتصاد اين كشور به سال ۱۹۹3 بازگردد. اقتصاد اسپانيا به 

سال ۲00۲ و سوييس به ۲0۱۲ و امريكا به ۲0۱۴ بازگشته است.

بهاره جان!
گاف ادمين كانال تلگرامي بي بي س��ي فارسي به س��وژه طنز كاربران 
شبكه هاي اجتماعي تبديل ش��د! ادمين اين كانال به اشتباه در كانال 
اصلي بي بي سي فارسي نوشته بود: بهاره جان خبر روسيه رو لطفاً با اين 
تيتر كار كن؛ روسيه: »ترديدها درباره واكسن كروناي ما بي اساس است!« 

در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد.
سيدپويانحسينپور: بهاره مداد نفيسه )كوهنورد( رو پس بده!

علياميري:بهاره جان! لطفاً يك صفر بذار جلوي فوتي هاي كرونا در ايران.
عليعلوي: بهاره جان! يك »ها« بذار جلوي صد در تيتر »اعتصاب ها 

در صد شهر ايران«
مهاجر:  بهاره جان! بنويس چند پاسدار در سوريه كشته شدند، ولي خبر 

اسرائيل بزن چند سرباز اسرائيلي شهيد شدند. 
كاربريبانام»ديبي«: بهاره جان خبر روسيه رو با اين تيتر كار كن: 

»موشك هاي ايران و واكسن روسي؛ دوعامل بي ثباتي منطقه.«
كيانمهزاد: بهاره جان! لطفاً به نقل از يك منبع آگاه بزن كشته هاي 

اعتراضات در ايران ۱500تا!
كاربريبان�ام»ايگو«: بهاره جان، خبر زيب��اكالم در مورد مذاكره با 
امريكا رو لطفاً با اين تيتر كار كن؛ زيباكالم: آدم حسابي تر و باسواد تر از 

زيباكالم تو اين مملكت نداريم!
رهي: بهاره جان س��الروز جدايي بحرين از ايرانو با اي��ن تيتر كار كن: 

»ازدواج پر بركت دختر ايراني با شاهزاده عرب.«
حسينصارمي: بهاره جان هشتگ بحرين ترند شده، فعاًل دو سه روز 

هشتگ فروش ايران ممنوع نزن!
اميرپور:بهاره جان لطفاً آشغاالرو بذار دم در!

   مرتضيجليلي:
در خليج ف��ارس عالوه ب��ر جدايي اس��تان 
چهاردهم ايران يعني »بحرين« كه با فش��ار 
انگليسي ها توسط رژيم خائن پهلوي از ايران 
جدا شد دو جزيره مهم ايراني هم يعني »جزيره 
آريايي« و »جزيره زركوه« در سال ۱350 در 
سايه سرسپردگي رژيم خائن پهلوي و فشار 

انگليس خبيث تحت اشغال امارات درآمد. 
  محمدرسول:

اگه بحرين و جزيره آريايي و زركوه از ايران جدا 
نمي شد، اين ناحيه از خليج فارس، متعلق به 
ايران بود و رسماً حركت هر كشتي و نفتكشي 
به سمت عربستان، كويت و عراق، فقط با اجازه 
ايران و پرداخت حق ترانزيت به ايران ممكن بود! 
جدايي اين جزاير، فقط جدايي اين سه جزيره 

نيست، جدايي نصف خليج فارس از ايرانه!
  محمدنصوحي:

بحرين را به اعراب ش��وهر دادند؛ آرارات را 

به ترك ها هديه دادند؛ اروندرود را به عراق 
پيشكش كردند؛ دشت نااميد را به افغانستان 
دادند؛ از سرچشمه رود هيرمند گذشتند؛ 
سيستان را به ريگزار تبديل كردند؛ قرارداد 
ننگين س��عدآباد را امضا كردن��د؛ جدايي 
دهكده فيروزه را امضا كردند؛ كش��ور را در 
دو روز تقديم متفقين كردند؛ گاز با قيمت 
پايين به اسرائيل صادر مي كردند؛ وام هاي 
بالعوض به كشورها هديه مي كردند؛ حاال 
اين جماعت خائن ناراحت تماميت ارضي 
كشور شدند؛ نمي دانند براي خرمشهر هشت 
سال جنگيديم يك متر خاك نداديم؛ هيچ 
شانتاژ خبري ننگ جدايي بحرين را از تاريخ 

پهلوي پاك نخواهد كرد!
  محمدپازوكي:

از دوران قاجار تا پهلوي، از خيانت  قاجار تا 
خيانت پهلوي بيش از 3ميليون و ۶00 هزار 
كيلومتر مربع از خاك ايران جدا شده. يعني 

بيش از دو برابر مساحت ايران امروزمون. از 
شروع جمهوري اس��المي تا همين امروز 
حتي يك متر هم از ايران جدا نش��ده. كي 

بيشتر به فكر ايرانه، ما يا شما؟
  كاربريباناماسكيزوئيد:

بالغ ب��ر 3ميلي��ون و ۸00 هزارتن نفت از 
چاه هاي نفتي بحرين اس��تخراج مي شد 
)۱۹۶۹/۱3۴۷( و مناب��ع ديگ��ه اي مثل 
آلومينيوم در صدر منابع بحرين سودآوري 
بس��يار بااليي داش��ت كه به موازات اينها 
صنعت شيالت و صيد ماهي و صيد صدف 
و مرواريد هم قابل توج��ه بود اما با خيانت 

پهلوي پاره  تن از وطن جدا شد. 
  سيدسلمانعبدالزهرا:

اگر بحرين از ايران جدا نمي شد؟ با توجه 
به نقشه خليج فارس بگوييد اگر بحرين با 
خيانت ش��اه پهلوي از ايران جدا نمي شد، 
سه�م ما از خليج فارس چقدر بود و مرز ما 

با عربستان و قطر كجا بود؟
  زهرا:

يكي هش��ت س��ال جنگيد كه يك متر از 
سرزمينش ايران كم نشه و عزت ايران حفظ 
بش��ه! اما اون يكي نصف اروند رو فروخت 
به حزب بعث، جزي��ره بحرين رو يك روزه 
تقديم كرد، جزيره زركوه و آريايي رو هديه 
داد به امارات و... حاال بفرماييد كي هويتش 

رو باخته و كشور فروشه؟
  كاربريبانامآدم:

 فروش اي��ران ممنوعه. البته به اس��تثناي 
فروش استان بحرين كه شاه سخاوتمندمون 
داد و به استثناي فروش رشته كوه آرارات، 
اروندرود، دش��ت 3هزار كيلومتري نااميد 
و سرچشمه هيرمند كه همه رو باباي شاه 
سخاوتمندمون داد و به استثناي مستعمره 
ش��دن فرانس��ه و بقيه اروپاي ناي��س و به 

استثناي رعيت امريكا شدن!
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 ننگ جدايي بحرين 
از تاريخ پهلوي پاك نخواهد شد!

بازخوانيخيانتتلخپهلويهادرواگذارياستانچهاردهمايران

حسيندليريان،خبرنگاروازفعاالنشبكههاياجتماعي،درتوئيتيضمنيادآوريسالروزجدا
شدنبحرينازايراندر22مرداد1350ازديگركاربرانخواستباهشتگ# خيانت-پهلويبه
بازخوانياينخيانتپهلويهادرحقمردمايرانبپردازندتابيكفايتيپهلويهادرحفظتماميت
ارضيايرانبيشازپيشعيانگردد.اونوشتهبود:»فرداسالروزيكخيانتبزرگه،خيانتيكه

مردمايرانهرگزفراموششنخواهندكرد.در22مردادماهسال1350،بحرينپارهتنوطنمون
ازخاكايرانتوسطحكومتپهلويجداشد.بياييدباهشتگ# خيانت-پهلويازاينواقعهتلخ
بنويسيم.«كاربرانضمناستقبالازاينپيشنهادبهبازخوانياينحادثهتلخپرداختندوازميزان
خسارتواردشدهبهايراندرعوضاينسستيگفتند.درادامهبخشيازاينتوئيتهاراميخوانيد.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

چقدر اين دعاي مباهله شيرين است
آيتاهللجواديآملي:

اين دعاي نوراني مباهله، شبيه دعاي سحر است اما يك مقدار 
اضافه دارد. فضيلتي دعاي مباهله دارد كه دعاي س��حر ندارد. 
اين دعا يك ترجيع بند دلپذيري دارد كه در دعاي سحر نيست. 
ترجيع بند دعاي مباهله اين است كه هر فقره اي كه تمام شد، با 
خدا گفت وگو مي كند؛ )خدايا! تو گفتي بخوان؛ من هم خواندم. 
تو اجابت كن!( »اللَُّهَمّ إِنِّي أَْدُعوَك َكَما أََمْرتَِني َفاْسَتِجْب لِي َكَما 
َوَعْدتَِني« اين ترجيع بند، با رحمت خدا دست به يقه شدن است؛ 
چقدر اين دعاي مباهله شيرين است! شيريني اين دعا به مراتب 

باالتر از شيريني دعاي سحر است. 
منبع:كانال تلگرامي آيت اهلل العظمي جوادي آملي)مدظله العالي( 

به استناد درس خارج تفسير قرآن كريم. ۹۶/۷/5

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

 عباسگودرزیباانتشارتصويرفوقنوشت:كنكورياكرونامسئلهايناست؟!

دكتر احسان رضايي، نويسنده و منتقد ادبي، 
به مناسبت روز جهاني چپ دست ها با انتشار 
تصوير فوق كه نقاش��ي معروِف »دس��تان 
طراح« از موريس اِِش��ر، نقاش چپ دس��ِت 
هلندي است، نوشت: نيم قرني است كه روز 
۱3 آگوست را به نام چپ دست ها نامگذاري 
كرده اند، به جب��ران هم��ه دوران هايي كه 
چپ دس��تي نفرين ش��يطان و نشانه ضعف 
تلقي مي شد. )نشانه اين امر، هنوز در فرهنگ 
لغت ها مانده. در زبان التين sinister هم به 
معناي چپ است و هم شوم و بدشگون. در 
فرانسوي gauche هم چپ معني مي دهد 
هم ناشي. لغت آلماني linkisch به معني 
چپ دست و آدم ناجور است. در عربي »يسار« 
هم چپ معني مي دهد و هم شوم و نامبارك 
و...( امروزه مي دانيم كه درص��د افراد نابغه 

در ميان چپ دست ها بيشتر است. از جمله 
بين نويسندگان بزرگ هم چپ دست هاي 
زيادي داريم. معروف اس��ت كه افالطون و 
ارسطو چپ دس��ت بودند. در مورد نوشتن 
شكسپير با دست چپ يا راست، بين محققان 
بحث است. از بين داستان نويسان جديدتر، 
هانس كريستين آندرسن )نويسنده معروف 
ك��ودكان(، لويي��س كارول )خالق »آليس 
در س��رزمين عجاي��ب«(، اچ. ج��ي. ولز )از 
پيشگامان ادبيات علمي- تخيلي( و فرانتس 
كافكا )نويسنده »مس��خ«( را مي دانيم كه 
چپ دس��ت بودند. مارك تواين ه��م اول با 
راست مي نوشت ولي در دهه ۱۸۹0 )و بعد 
از نوشتن »ماجراهاي تام ساير و »هاكلبري 
فين«( مفاصل دست راس��تش دچار نوعي 

بيماري شد و از آن به بعد با چپ نوشت. 

كان��ال تلگرامي »عصر ايران« با اش��اره به 
تصوير فوق نوشت: يك جفت از كفش هاي 
مايكل جردن، ستاره نامدار بسكتبال امريكا 
و جهان به ارزش ۶۱5 هزار دالر در حراجي 

كريستي به فروش رفت. 

 به جبران سال هايي كه چپ دستي 
نفرين شيطان بود

 كفش  مايكل جردن
 ركورد شكست

 به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي از سوي امارات
 تحولي راهبردي نيست،  اشتباهي استراتژيك است!

   تحلیل

من براي آماده كردن مقدمات س��فر ترامپ براي شركت در نشست G۷ روز جمعه 
۲3 آگوست راهي بياريتز شدم و پس از پرواز در طول روز، حوالي عصر بود كه به آنجا 
رسيدم. ترامپ قرار بود شنبه صبح به آنجا بيايد. او تقريباً ساعت يك و نيم بود كه به 
هتل رسيد و من به طور غيرمنتظره اي شنيدم كه او در ساعت دو با مكرون قرار ناهار 
دارد! اين جلسه به هيچ عنوان برنامه ريزي شده نبود و من مجبور شدم جلسات ديگري 
را كه هماهنگ كرده بودم با عجله كنسل كنم و خودم را به هتل محل اقامت رؤساي 
جمهور كشورهاي G۷ برسانم. وقتي به آنجا رسيدم، ترامپ و مكرون دور ميزي در 
ايوان نشسته و در حال برگزاري كنفرانس خبري بودند و ساير نمايندگان امريكا و 
فرانسه در ميزي جداگانه در نزديكي آنها نشسته بودند. من تا فرداي آن روز متوجه 
نشدم كه تقريباً تنها بحث ميان ترامپ و مكرون مسئله ايران و به صورت خاص ديدار 
ترامپ و ظريف بوده است. آنها درباره امكان و چگونگي مالقات ظريف و ترامپ بحث 
كرده بودند. ظريف در راه بياريتز بود. احتماالً او از پاريس كه روز گذش��ته در آنجا با 
مكرون ديدار كرده بود، به اينجا مي آمد. ترامپ بعداً به آبه گفت كه تقريباً آن ديدار يك 

ساعت و نيمه با مكرون بهترين يك ساعت و نيمي بوده كه او گذرانده است. 
صبح روز يك شنبه، ترامپ و بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا صبحانه را با هم 
بودند. اين اولين ديدار آنها پس از برگزيده شدن بوريس جانسون به عنوان نخست وزير 
بود. در جريان گفت وگوها به ناچار بحث به مسئله عراق و تحوالت آن كشيده شد؛ 
جانسون با لحني دوستانه اما نيش دار گفت: »من با رئيس جمهور موافقم كه استقرار 
و بسط دموكراسي در عراق يك اش��تباه بود كه ما با تغيير دادن رژيم عراق مرتكب 
آن شديم. اينطور نيست جان؟« من خنديدم و گفتم: »خب اين يك موضوع خيلي 
حس��اس و دقيقي اس��ت.« اما اين نكته را هم اضافه كردم كه دنبال كردن سياست 
»تغيير رژيم« در يك شرايط خاص الزاماً به معناي »استقرار و ترويج دموكراسي« يا 

»ملت سازي« نيست. 
ترامپ يكدفعه بدون مقدمه گفت: »جان كارهاي خيلي خوبي انجام داده اس��ت. او 
وقتي به يك مسئله ورود مي كند، ش��ي جين پينگ )مترجم: سياستمدار چيني و 
عالي رتبه ترين مقام جمهوري خلق چين( و ديگران به نظرات او توجه مي كنند و براي 
او ارزش قائلند.« اين حرف او باعث احترام من در چشم ديگران شد. به ويژه كه ترامپ 
حين گفتن اين حرف ها به س��مت من چرخيد و لبخندي تحويلم داد و حرف هاي 

قبلي ام را تأييد كرد. اين كار او خيلي برايم خوشايند بود.

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون

40
ترجمه: محمدصادق عبد اللهي

اشتباه استقرار دموكراسي در عراق!
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مي پرس�م يوس�ف جان غ�واص 
يعني چي؟ جواب مي دهد: غواص 
يعني »مرغابي امام زمان)عج(«. 
بعد مي گويم يوس�ف جان حرف 
آخرت چيست؟ شهيد قرباني به 
زيبايي شعري مي خواند. بعدها در 
زنجان شهيد قرباني به »مرغابي 
ام�ام زمان)عج(« معروف ش�د

    
غالمرضا جعفری

در حال مصاحبه

با رزمندگان

قبل از عملیات 

کربالی 4

زمان ورودتان به جبه�ه مربوط به کدام 
مقطع دفاع مقدس است؟

ــال 1358 تا پس از امضاي قطعنامه در  من از س
جبهه حضور داشتم. سال 1358، 18 ساله بودم 
ــدم. من از زنجان به  که عازم جبهه کردستان ش
جبهه رفتم و من همیشه گفته ام که حق مطلب در 
رابطه با زنجاني ها در دفاع مقدس ادا نشده است. 
زنجاني ها در لشکر 17 علي  بن ابیطالب، در لشکر 
عاشورا و در لشکر نجف خط شکن بودند. بچه هاي 
زنجان بدون استثنا در تمام عملیات ها خط شکن 
بودند و اگر از آنجا به لشکر دیگري مي رفتند تمام 
آن افتخارات براي آن لشکر مي ماند. در عملیات 
والفجر10 براي زنجاني ها تیپ 36 انصارالمهدي 
ــکیل دادند و در این عملیات در قالب تیپ  را تش

عمل کردیم.
زنج�ان رزمن�دگان بس�يار ش�جاع و 
توانمندي در دفاع داش�ته اس�ت. دليل 
اين حضور غيرتمندانه و قدرتمند را در 

چه مي دانيد؟
ــتیم که در آن غواصان  ــه عملیات مهم داش ما س
ــتند. در عملیات هاي  ــي داش ــیار مهم نقش بس
ــالي5 نیروهاي زنجان  والفجر8، کربالي4 و کرب
خط شکن غواص بودند. در هر سه این عملیات ها 
خط شکسته شد و نیازي به نیروي احتیاط نبود. 
ــده گروهان و در  ــات والفجر8 فرمان من در عملی
عملیات هاي کربالي4 و کربالي5 معاون عملیاتي 
گردان ولي عصر)عج( بودم. در تمام این عملیات ها 
در همان شب اول و در همان نیم ساعت اول خط 
شکسته شد و الحاق صورت گرفت. به رغم اینکه 
زنجان رودخانه و دریایي ندارد ولي غواصان بسیار 

ماهر و خوبي  را در دفاع مقدس داشت. 
ــل از فرمانده تا  ــورا یک تیپ کام ــکر عاش در لش
رده هاي پایین و تمام کادرش اهل زنجان بودند. 
زماني که بچه هاي زنجان از لشکر عاشورا به لشکر8 
ــهید مهدي باکري نامه  اي به  نجف مي رفتند ش
ــد و مي گوید من تمام  ــهید کاظمي مي نویس ش
لشکرم را به شما دادم. در لشکر عاشورا خط شکن 
فقط گردان ولي عصر)عج( بود که در والفجر8 تحت 
ــل کرد. به خاطر  عنوان گردان علي اصغر)ع( عم
ــوتان  همین در زنجان بین رزمندگان و پیشکس
ــردان ولي عصر)ع( جایگاه خاصي  دفاع مقدس گ
دارد. به زنجان شهر غواصان دریادل گفته مي شود. 
ــد دز 9 کیلومتر رفت و 9  ــان زنجاني در س غواص
کیلومتر برگشت را در دوره هاي آموزشي مي رفتند 
و مي آمدند. تازه این دوره هاي آموزشي بدون فین 
انجام مي شد و اگر غواصان فین پایشان مي کردند 
سرعت شان بیشتر مي شد ولي غواصان بدون فین 

دوره هاي آموزشي را انجام مي دادند.
يک جوان 18 ساله چه جهانبيني داشت 
که خود را مكل�ف مي ديد ک�ه به جبهه 

برود؟ 

ــفانه فضاي فعلي جامعه ما طوري شده که  متأس
وقتي ما از گذشته صحبت مي کنیم فکر مي کنند 
ــهدا و دفاع مقدس اغراق  حرف هاي مربوط به ش
ــد این حرف ها  ــت. بعضي ها هم فکر مي کنن اس
شعار است. به قدري فضاي دفاع مقدس از حالت 
تکلیف محور بودن و منافع ملي داشتن خارج شده 
ــي و گرایش جناحي پیدا کرده که  و جنبه سیاس
تفهیم بعضي مطالب در براي نسل جوان سخت 
شده است. برادرم، علي اصغر جعفري سنش از من 
کمتر بود و به شهادت رسید. تمام جوانان آن روز 

بنا به تکلیف شان پا به جبهه گذاشتند.
ــان به جبهه   آن زمان همه به خاطر اعتقادات ش
ــن مهم فکر  ــري جز ای ــد و به چیز دیگ مي رفتن

نمي کردند.
اين تكليف مح�وري در ذهن يک جوان 
18 ساله آن قدر روشن و واضح احساس 

مي شد؟
ــئولیت را احساس مي کردیم.  بله، بسیار این مس
ــردم مي بینم که یک  ــان برمي گ وقتي به آن زم
ــت که همه برایش مي میرند و  امام خمیني هس
ــهدا  ــت. به نظرم ش حرفش براي همه حجت اس
معصوم نبودند و قطعاً اشتباهاتي در زندگي شان 
ــته اند ولي در فضاي آن روزها از این رو به آن  داش
رو شدند. سال 1359 که جنگ شروع شد من به 
ــتان زنجاني ام در پادگان  اتفاق هشت نفر از دوس
ــي ناخدا ضرغام،  دریایي منجیل تحت فرمانده
ــپاه به آنجا  دوره تکاوري مي دیدیم. ما از طرف س

رفته بودیم و ارتشي نبودیم. 
وقتي جنگ شروع شد تقریباً پنج ماه از دوره مان 
ــته بود. همه مان جلوي اتاق ناخدا ضرغام  گذش
ــتیم ما را به جبهه  جمع شدیم و از ایشان خواس
بفرستد. ایشان هم مي گفت باید کاله سبز بگیرید 
و مراحل را طي کنید و بعد به جبهه بروید. ما چند 
روز براي اعزام درگیر بودیم. آموزش را رها کردیم 
ــا اگر بحث تکلیف محوري  و به جبهه رفتیم. آنج
مطرح نبود مي گفتیم در پادگان مي مانیم و دوره ها 
را مي گذرانیم. ضمن اینکه نسل عمیقي بودیم. من 
ــالم و مالکیت«  ــهریور 1359 کتاب »اس 31 ش
ــگاه مي خواندم. یک  ــت اهلل طالقاني را در خواب آی
ــتم که مدت ها  ــک جیبي هم داش رادیوي کوچ
ــا مطالعه مان را  در جبهه همراهم بود. در آن فض
مي کردیم. قبلش هم کتاب هاي دکتر شریعتي و 
آیت اهلل مطهري را خوانده بودیم. وصیتنامه شهدا 
را که مي خوانید مي بینید چقدر اعتقاد و تکلیف در 

وصیتنامه هایشان وجود دارد.
ايده کار خب�ري کردن در جبه�ه از چه 

زماني به ذهنتان خطور کرد؟
من در سال 1366 وارد صداوسیما شدم منتها قبل 
از ورودم به صداوسیما از جبهه گزارش مي گرفتم 
و مدیران صداوسیما نوارها را مي گرفتند و پخش 
مي کردند. از سال 1363 برنامه هاي دفاع مقدسي 

را به صورت حق الزحمه اي مي نوشتم. به منطقه 
ــتم که  ــم خودم یک ضبط صوت داش که مي رفت
ــت هایش را به  ــه مي گرفتم و کاس با آن مصاحب
صداوسیما مي دادم. بعدها یک ناگرا به من دادند. 
ــي ناگرا را  ــیما بود. مدت ــرا براي صداوس این ناگ
ــداي رزمندگان را  ــردم و با آن ص به منطقه مي ب
ــه با رزمندگان  ضبط مي کردم. مصاحبه هایي ک
ــتم  ــالي 5 داش ــالي4 و کرب ــاي کرب عملیات ه
ــدارد. در زمان انجام  ــیما ن هیچ ربطي به صداوس
ــاون عملیاتي گردان  ــات خودم مع این دو عملی
ــان را  بودم و با بچه ها صحبت مي کردم و صدایش
ــون بعد از  ــردم. مي گفتم بخندید چ ضبط مي ک
شهادت شما مادرتان این خنده ها را مي شنود. این 
صحبت ها خیلي گل کرد. سردار اصانلو آن زمان 
فرمانده گردان بود و یک روز مي خواستم با ایشان 
مصاحبه بگیرم. قبل از مصاحبه ایشان به شوخي 
به من گفت با من مصاحبه نگیر چون هواپیماهاي 
دشمن مي آیند و بمباران مان مي کنند. همین که 
خواستم مصاحبه کنم هواپیماهاي دشمن آمدند 
ــد. ترکش یکي از خمپاره ها به  و بمبارانمان کردن
سمت چپ اورکتم خورد و ضبطم کامل از وسط 
نصف شد که نوار کاست را هم نصف کرد. من نوار 
ــتم و  ــه نایلوني و پارچه گذاش را داخل یک کیس
ــد من  به تعاون تحویل دادم. عملیات که تمام ش
زخمي شدم و به بیمارستان رفتم. پس از مرخصي 
ــت را از تعاون گرفتم.  از بیمارستان آن نوار کاس
ــراي عملیات های کربالي4 و  این صداهایي که ب
کربالي5 است و در زنجان خیلي معروف است را 
ــانت،  من از این نوار پیاده کردم. این نوار را یک س
یک سانت با دستگاه به هم چسباندم تا سرانجام 
یک نوار کامل شد. واژه »مرغابي امام زمان)عج(« 
که مربوط به شهید یوسف قرباني است به همین 

نوار مربوط مي شود. 
ــم  ــهید قرباني از او مي پرس من در مصاحبه با ش
ــهید قرباني  ــف جان غواص یعني چي؟ و ش یوس
ــي امام  ــي »مرغاب ــد: غواص یعن ــواب مي ده ج
ــف جان حرف  ــد مي گویم یوس ــج(«. بع زمان)ع
ــهید به زیبایي این شعر را  ــت؟ و ش آخرت چیس
ــق جز نکو را نکشند/  ــلخ عش مي خواند: »در مس
روبه صفتان زشت خو را نکشند/  گر عاشق صادقي 
ز کشتن مگریز/ مردار بود هر آن که او را نکشند«. 
ــهید قرباني به »مرغابي امام  بعدها در زنجان ش
زمان)عج(« معروف شد. پس از آن صداوسیماي 
زنجان چند برنامه به نام مرغابیان امام زمان)عج( 
ــاخت که در این نوارها صداي شهداي زیادي  س
ــت. من هنوز به کارهاي رسانه اي و مطالعاتي  اس
عالقه دارم و پژوهش هاي دفاع مقدسي را دنبال 
ــدس را در حوزه منافع ملي  مي کنم. من دفاع مق
نگاه مي کنم. معتقدم آفت دفاع مقدس این است 
ــي را واردش کنیم. مثاًل  ــاي جناح که دیدگاه ه
خیلي مخالفم در مراسم تشییع شهدا جناح هاي 
ــوند و حرف هاي سیاسي  سیاسي با هم درگیر ش
بزنند. حوزه دفاع مقدس را نباید درگیر منازعات و 
بحث هاي سیاسي کنیم. نگاه سیاسي داشتن دفاع 
مقدس را خراب مي کند. باید این میراث گرانبها را 

براي آیندگان نگه داریم.
آن زمان چه هدف و انگيزه  اي از انجام اين 

مصاحبه ها داشتيد؟
مي خواستم از بچه ها یک خاطره  داشته باشم. من 
در عملیات خیبر زیر آتش با رزمندگان مصاحبه 
گرفتم. بعضي از این مصاحبه ها را صداوسیما پخش 
کرده است. نمي دانستم عملیات های کربالي4 و 5 
چنین سرنوشتي پیدا مي کند. در این دو عملیات 
بسیاري از رزمندگان شهید شدند و این نوارها ماند 

و ارزش پیدا کرد.
صحبت هايتان با رزمندگان بيشتر حالت 

درددل دارد؟
ــاي دیگر. مثاًل  ــوده و هم صحبت ه هم درددل ب
ــتم  ــا رزمندگان اول مي خواس هنگام مصاحبه ب
ــیدم چرا  ــان را معرفي کنند. بعد مي پرس خودش
ــه و خانواده  ــت جبه به جبهه آمدي و براي پش
ــا هم از  ــي داري؟ در آخر مصاحبه ه چه صحبت
ــتم بخندند. مي گفتم خوب  رزمندگان مي خواس
بخندید چون شاید اگر نبودید خانواده تان صداي 
خنده ات را بشنود. با همه این بچه ها دوست بودم. 
ــالي5 معاون  ــالي4 و کرب در عملیات های کرب
ــودم هم غواص بودم و با  عملیاتي گردان بودم. خ
همه بچه ها رفاقت داشتم. بچه ها با غریبه ها براي 
صحبت کردن انس نمي گرفتند و راحت نبودند. 
ــال 1360 در آبادان بودم. شهید  ــت س یادم هس
علیرضا رهبر خبرنگار بود و به منطقه آمد. ایشان 
ــد چون  ــا بچه ها خیلي اذیت ش براي مصاحبه ب
ــت  ــتند. دوس بچه ها حس مصاحبه کردن نداش
نداشتند خیلي خودشان را نشان دهند. االن هم 
سخت ترین برنامه این است که رزمندگان قدیمي 

را وادار کنید که مصاحبه کنند.
حرف هاي رزمندگان از چه جنسي بود و 
در دو عمليات مهم کربالي4 و کربالي5 از 

چه چيزهايي صحبت مي کردند؟
بچه ها همه براي هر دو عملیات آماده بودند. زمان 
جنگ بچه ها از مسائل سیاسي فارغ بودند. همه به 
این فکر مي کردند شب به آن طرف آب بروند. در 
عملیات والفجر8 آقاي امین شریعتي که فرمانده 

لشکرمان بود مي گفت به بچه هایتان بگویید داخل 
آب که مي شوند ذکر یا زهرا)س( را تا آخر بگویند. 
اوج اخالص و ایثار را در خیلي از عملیات ها دیدم 
ولي در والفجر8 و کربالي4 و کربالي5 این ایثار به 
اوج رسید. ایثار رزمندگان در حدي بود که ما لباس 
غواصي نداشتیم و رزمنده گریه مي کرد که به من 

هم لباس غواصي بدهید تا به آن سمت بیایم. 
ــابقه بود. تمام دوستانم  واقعاً بین رزمندگان مس
ــف قرباني، یعقوب  ــدند مثل یوس ــهید ش که ش
علي محمدي و محمدرضا محمدي همگي بسیار 
ــوب علي محمدي  ــجاع و باغیرت بودند. یعق ش
ــت.  ابتکارات خاص خودش را حین غواصي داش
ــت زنده بماني این  مي گفتم یعقوب ممکن نیس
همه زحمت به خودت مي دهي. او شب عملیات 
ــید. پیکرش روي خاک  کربالي4 به شهادت رس
ــتیم پیکرش را  ــد و صبح توانس ماند و خشک ش
ــت تمام بچه ها  ــاهد اس به عقب بیاوریم. خدا ش
فکرشان رفتن به آن سمت آب بود. کسي به فکر 
ــي مي خواست  خانواده و زن و بچه نبود. اگر کس
ــائل فکر کند دیگر نمي توانست عمل  به این مس
کند. اگر قبل از عملیات چنین فکرهایي به ذهن 
بیاید دیگر نمي توانید داخل آب شوید. در عملیات 
والفجر8 در حدود 10 دقیقه خط را شکستیم که 

عملکرد بچه ها فوق العاده بود.
خبرنگاري در جنگ را مي توان در زمره 

کارهاي سخت و دشوار دانست؟
خبرنگاري در جنگ کار بسیار سختي است ولي 
خبرنگاران صداوسیما که خودشان را براي تهیه 
گزارش و مصاحبه به آتش بزنند خیلي کم بودند. 
اگر دقت کنید مي بینید از صحنه نبرد خیلي کم 
فیلم و صوت داریم اما تا دلتان بخواهد از اردوگاه 
ــت جبهه و محل بمباران ها فیلم و  ــرا، از پش اس
ــاق افتاده که از عرصه  گزارش داریم. به ندرت اتف
پیکار فیلم داشته باشیم؛ جز بچه هاي روایت فتح و 
شهید آویني که در خط مقدم حضور داشتند و پا به 
پاي رزمندگان حرکت مي کردند. تا دلتان بخواهد 
از قرارگاه ها فیلم داریم اما از نبرد خرمشهر فیلم 
زیادي از درگیري ها وجود ندارد. تنها چند فیلم 
از اسیر گرفتن عراقي ها موجود است. خبرنگاري 
ــد  جنگ اگر در خط مقدم و منطقه عملیاتي باش
ــهید آویني  ــت. اگر فیلم هاي ش واقعاً سخت اس
ــد مي بینید با نگاتیو  براي روایت فتح را نگاه کنی
ــان کار نگاتیوها را ظاهر  ــرد و بعد از پای کار مي ک
مي کرد. مي شد فیلم هاي بهتري از دفاع مقدس 
ــرطي که گروه هاي اعزامي کمتر در  گرفت به ش
ــن خبرنگاري در  قرارگاه و اردوگاه مي ماندند. م

ــم. در عملیات  ــتر عملیاتي مي بین جنگ را بیش
خیبر بچه هایمان زیر آتش قطعه قطعه مي شدند 
و اگر مي  خواستیم قدم عادي برداریم باید پایمان 
را روی پیکر شهدا مي گذاشتیم. در قرارگاه من با 
ــردم و مي گفتم چرا اینجا  خبرنگاران دعوا مي ک
نشسته اید؟ بلند شوید به منطقه بروید تا خودتان 

ببینید چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است.
براي انجام ي�ک عمليات ح�دوداً چند 

خبرنگار در جبهه حضور داشتند؟
من در عملیات ها همیشه جزو نیروهاي رزمنده 
بودم و ضبط صوت همیشه در جیبم بود. از عملیات 
والفجر4 در سال 1362 ایده  کار رسانه اي به ذهنم 
ــه اوج خودش  ــالي4 و کربالي5 ب آمد و در کرب
رسید. در عملیات خیبر شرایط خیلي سخت بود و 
زیر آتش قرار داشتیم. در خط خودمان خبرنگاري 
ــتیم تا آن صحنه ها و وقایع را ثبت کند. آن  نداش
ــتاد تبلیغات  ــگاران را س زمان کارت هاي خبرن
جبهه و جنگ صادر مي کرد. ما به لحاظ تبلیغاتي 
در دوران دفاع مقدس خیلي ضعف داشتیم. یکي 
از آسیب هاي حوزه دفاع مقدس همین است. در 
ــم و تپه را  ــب عمل کردی عملیات والفجر4 ما ش
ــرمان آمد  گرفتیم و صبحش یک راوي باالي س
ــچ خبرنگاري  ــش را داد ولي آنجا هی و توضیحات
ــاي ما در دفاع  ــدم یکي از ضعف ه ندیدیم. معتق
مقدس ضعف تبلیغاتي  و حضور رسانه اي مان بود.

ماندگارترين جمله اي که در ذهن تان از 
هم صحبتي با شهدا مانده مربوط به کدام 

شهيد است؟
همان صحبت هاي شهید یوسف قرباني است که 
تا همیشه در ذهنم نقش بسته است. در مصاحبه 
ــان گفتم مي خواهید به  ــهید قرباني به ایش با ش
ــهید هم به شوخي گفت  ــمن بزنید؟ ش خط دش
هم به خط دشمن مي زنیم هم به شیرش. یوسف 
را در کربالي4 دیگر ندیدم تا اینکه در کربالي5 
ــنیدم. گاهي اوقات بعضي  ــهادتش را ش خبر ش
ــند نام  ــان قدیمي مي خواهند متن بنویس غواص
خانوادگي شان را مي نویسند و بعد از آن »مرغابي 
ــه مي کنند. مرغابي امام  امام زمان)عج(« را اضاف
ــراي غواصان  ــرور و افتخار ب زمان)عج( حالت غ
ــف  ــف قرباني جان بود. با یوس زنجاني دارد. یوس
ــهداي زنجان در  از سال 1362 بودم. شاخص ش
غواصان یوسف قرباني است. ایشان نه پدر داشت 
ــما رفتارش را مي بینید مثل پسر یک  نه مادر. ش
ــکر پر از عزت نفس بود. خوش قلب بود و  سرلش
ــعر مي خواند آدم از لحن و صدایش  زماني که ش

لذت مي برد.

    احمد محمدتبريزي
غالمرضا جعفري در دوران دفاع مقدس هم به عن�وان فرمانده عملياتي 
فعاليت مي کرد، هم غواص بود و هم کارهاي خبري و رسانه اي انجام مي داد. 
مصاحبه هاي او با رزمندگان قبل از دو عمليات مهم کربالي4 و کربالي5 جزو 
ماندگارترين اسناد دفاع مقدس به شمار مي رود. جعفري خاطرات زيادي 
از هم صحبتي با رزمن�دگان در اين عمليات ها دارد و س�رآمد خاطراتش 
گفت  وگو و صحبت با شهيد يوسف قرباني است؛ شهيدي که »مرغابي امام 
زمان)عج(« از دل حرف هايش براي هميشه ماندگار شد و حاال مردم زنجان 
اين ش�هيد را با اين عنوان مي شناس�ند. جعفري در گفت وگو با »جوان« 
سفري به روزهاي سخت اما ش�يرين دفاع مقدس مي کند و از هم نشيني 
و مصاحبه هايش با رزمندگاني که بعدها به ش�هادت رس�يدند، مي گويد.
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    مرضيه باميري
گاهي وقت ها بعضي اتفاق هاي تلخ باعث يك سري اتفاقات 
خوشايند مي شوند. كرونا با همه بدي هايش براي خانه ما 
شگون داشت. مدت ها بود بگو مگو داشتند. من هر وقت 
س��ر از دونفره پر س��ر و صداي آنها در مي آوردم، مغزم از 
حرف هايي كه نثار هم مي كردند، مي تركيد و زود صحنه را 
به مقصد اتاقم ترك مي كردم. آنقدر صداي موسيقي را باال 
مي بردم تا صداي دعواي آنها را نشنوم. باورم نمي شد. آنها 
15سال چطوري كنار هم دوام آورده بودند. مگر چقدر از 
هم دلخور بودند كه بگو مگوها تمامي نداشت ؟يك روز بابا 
به سيم آخر زد و مامان را تهديد به طالق كرد. مامان هم از 
خدا خواسته بالفاصله استقبال كرد. آنقدر راحت از جدايي 
حرف مي زدند كه انگار قرار است مامان براي يك تور زنانه 
چند روزه چمدان ببندد و از خانه برود. انگار نه انگار حرف 
از هميشه رفتن مي زدند. از يك عمري كه قرار بود تنهايي 
س��پري كنند. مامان آذر از بابا غدتر بود، با همان تهديد 
نيمه جان بابا، همه چيز را به خودش گرفت و يك ساعته 
چمدانش را بس��ت و با آژانس به ترمينال رفت. انگار من 
وجود خارجي نداشتم. كسي موقع رفتن نظرم را نپرسيد. 
فقط مامان با حرص دندان هايش را به هم فشرد و گفت يا 
با من بيا يا پيش پدرت بمون. من هم ماندم وسط دو راهي. 
يعني راستش را بخواهيد اصاًل امان نداد فكر كنم. همان 
موقع كه پيشنهاد داد همان لحظه هم از در بيرون رفت و 
من ماندم و غرولند هاي بابا كه معلوم بود از كرده خودش 
پشيمان است. با خودش زير لب گفت لعنت به زباني كه 
بي موقع باز شود. نه شام و نه خانه داري بلد بود. خانه 15 

سال عين دسته گل بود و آب در دلش تكان نخورده بود. 
ساعت هاي اول اين زندگي مجردي جذاب بود. بابا را ياد 
دوران دانش��جويي اش انداخ��ت. آن روز فوتبال را بدون 
غرولند مامان با صداي بلند تماشا كرديم و تمام خانه هم 
پر از پوست تخمه شد. بابا حال نداشت برود آب بخورد و 
من را با همان حال خسته و دراز كشيده جلوي تلويزيون 
دنبال خوراكي هاي جورواجور مي فرس��تاد. مي خواست 
با خوردن غصه رفتن مامان را فرام��وش كند. معلوم بود 
مي خواهد سرگرم باشد، ولي شكم گرسنه كه دين و ايمان 
نمي شناخت. وقتي مامان بود ما يك ساعت پيش شاممان 

را خورده و چاي بعد از آن را هم نوشيده بوديم. اولين شب 
بود، اما س��خت گذشت. انگار 20 س��ال خانه رنگ زن به 
خود نديده بود. آشغال از س��ر و كول خانه باال مي رفت و 
آنقدر ش��لوغ بود كه انگار ميدان جنگ است. همان بهتر 
كه مامان نبود. وگرنه تكه بزرگمان گوش��مان بود. هنوز 
شام دس��ت و پا شكس��ته بابا را نخورده بوديم كه مامان 
آمد، با همان چمداني كه ظهر از خانه بيرون زده بود. بابا 
خنده اش گرفت، ولي به روي خودش نياورد. نمي خواست 
دوباره لج كند و باعث ش��ود مامان برود. همان نصف روز 
هم داشت از نبودنش جان به لب مي شد. مامان هم اخم 
كرد و وقتي داشت چمدان را روي زمين مي كشيد و نفس 
نفس مي زد با غرولند گفت: سفرهاي بين شهري ممنوع 
است. نتوانس��تم براي خانه مامانم بليت بگيرم. هر دو در 
دلمان خنديديم، ولي مگر زن ها از اسب غرورشان پايين 
مي آيند ؟ بابا هم كه قربانش بروم از او بدتر بود. آن ش��ب 
دس��تپخت بابا را خورديم و دم نزديم، ولي فردا بابا قاعده 
قهر را عوض كرد و گفت قهريم كه باشيم، ولي حرف زدن 
و خورد و خوراك شامل قهر نمي شود. احتماالً منظورش 
از گزينه هاي ديگر ناز كردن و گپ هاي بعد از شام بود. از 
فرداي آن روز كار مامان چك كردن آژانس های مسافرتي 
و پيدا كردن بليت شد، ولي نبود كه نبود. فكر كنم خودش 
نمي خواست كه پيدا كند! كرونا و قرنطينه سبب خير شد 
و آنها براي اينكه اوقات هم را تلخ نكنند، تصميم گرفتند تا 
پايان قرنطينه كنار هم شاد باشند و به هم آزاري نرسانند. 
گوش شيطان كر قرار نيست در خانه ما قرنطينه تمام شود 

و ما همچنان دستپخت مامان آذر را مي خوريم.  
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سبك مراقبت

آشتي با كرونا!
قصه زندگي

در حوزه رسانه ما با دو وضعيت روبه رو هستيم: 
1-وضعيت جهاني. 2- وضعيت ايران. وضعيت 
ايران بس��يار بغرنج اس��ت، اما چرا؟ زيرا در بازه 
شش ساله رش��د 35 درصدي فناوري را در بين 
مردم شاهد بوديم و س��ؤال اينجاست كه آيا اين 
رشد 35درصدی به رشد آگاهي مردم، والدين و 
فرزندان انجاميده است؟ در مرحله اول يك چتر 
مفهومي و مصداقي مي سازيم و آن حلقه هاي سواد 
رسانه اي است. هشت رسانه اي كه پيرامون چرخه 
سواد رسانه اي مدنظر اس��ت، عبارتند از كتاب، 
روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، سينما، اينترنت 
و گوش��ي تلفن همراه.  بايد در نظر داشته باشيم 
كه در منزل ما اين هشت رسانه چگونه مديريت 
مي شود؟ حلقه نخست، دسترسي است كه شامل 
خريد، س��ايز، ميزان اس��تفاده و نحوه استفاده 
مي باشد. در زمان خريد به برنامه هاي نصب شده 
روي گوشي خود و فرزندتان توجه كنيد. ميزان 
ساعات و اوقاتي كه از گوش��ي استفاده مي شود، 
بايد تح��ت نظارت والدي��ن باش��د. در روز چند 
ساعت از رسانه استفاده مي كنند؟ چه اوقاتي را به 
استفاده از رسانه اختصاص مي دهند و.... مهم ترين 
چرخه س��واد رس��انه اي در حلقه دسترسي قرار 
دارد، زيرا نظارت و كنترل فرزندان در اس��تفاده 
از فضاي س��ايبري يكي از مهم ترين مباحث در 
حوزه سواد رسانه است. حلقه دوم تحليل و ارزيابي 
پيام هاس��ت. بايد توجه كنيم هر رس��انه اي كه 
ما از آن اس��تفاده مي كنيم، قرار است چه پيامي 
را به ما منتقل كن��د؟ چه بازي ه��ا و برنامه هاي 
مفيدي را به فرزندانمان معرفي كرده ايم؟ فرزندان 
ما با چه نظارتي بازي هاي ديجيت��ال را انتخاب 
مي كنند؟ س��واد رس��انه اي به انس��ان ها كمك 
مي كند ت��ا پيام هاي رس��انه اي را تحليل كرده  و 
ضمن پي بردن به ماهيت آنها توانايي خنثي كردن 
پيام هاي رسانه اي نامطلوب را داشته باشند.  حلقه 
سوم، خلق و توليد محتواست. ما در حوزه فضاي 
مجازي فقط 3درصد توليد داريم، سواد رسانه اي 
كه خلق و توليد نداشته باشد، ويترين و نمايشي 
بيش نيس��ت. حلقه چهارم عمل غير رس��انه اي 
)كنش و كنش گري( اس��ت. حلقه كنش يعني 
در محيط استرس زا اگر نقش عاطفي خود را پر 
رنگ نكنيم، رس��انه جايگزين مي شود. به عنوان 
مثال اگر در خانواده فردي دچار استرس شد، بايد 
باقي افراد خانواده با محبت خود به او كمك كنند 
و آن اس��ترس را از بين ببرند. رسانه ها به راحتي 
مي توانند بر جس��م و روان افراد تأثير بگذارند. از 
زمان فرا گير شدن گوشي هاي همراه پزشكان با 
مراجعاتي از سوي جوانان رو به رو شده اند كه دچار 
بيماري به نام سندروم بينايي كامپيوتري بودند. 
در سندروم بينايي كامپيوتري افراد نزديك بين 
هستند، پزشكان هيچ يافته اي مبني بر ضعيف 
ش��دن چش��م ارائه نكرده اند، اما به وجود آمدن 
عارضه هايي مانند قرمزي چشم، خشكي چشم، 
چروك اطراف چش��م و نزديك بين شدن چشم 
قطعي اس��ت. براي حفاظت از چشمان خود در 
مقابل آسيب هاي رسانه اي چه كاري مي توانيم 

انجام دهيم؟
1- قانون 20 20 20: هر 20 دقيقه يك استراحت 
20 ثانيه داشته باشيد و به فاصله 20 فوتي يعني 

ش��ش متري آنطرف ت��ر را نگاه كني��د. اين كار 
ماهيچه ه��اي تمركز كننده در داخل چش��م را 
آرام مي كند و عالوه بر اين آرامش ماهيچه هاي 

خارجي را نيز به دنبال دارد. 
2- زودتر پلك بزنيم: اين كار باعث انتقال رطوبت 

به غشاي چشمي مي شود. 
3- استراحت چشمي: با كارهاي ساده اي همچون 
گرم كردن پارچه و روي چش��م گذاشتن آن به 

چشم خود استراحت دهيم. 
استفاده از گوشي در زاويه 60 درجه به مرور زمان 
باعث تغيير شكل س��تون فقرات شده و عارضه 
گردن پرانتزي را به دنبال خواهد داش��ت. براي 
محافظت از ستون فقرات چه كارهايي مي توان 
انجام داد؟ 1- گوشي هاي همراه را حتي االمكان 
كنار گذاشته و از رايانه استفاده كنيد. 2- انجام 
ورزش هاي خاص. 3-گوشي ها را در تراز چشم 
قرار دهيد.  مغز مكانيسمي به نام ساعت مغز دارد. 
ساعت مغز با خورشيد كه طيف نوري آبي دارد، 
هورمون هاي پويايي ترشح مي كند. طيف نوري 
موبايل هم آبي اس��ت، اگر در تايم قبل خواب با 
گوشي كار كنيم، به دليل داشتن طيف نوري آبي 
مغز هورمون پويايي ترشح كرده و دچار بي خوابي 
مي ش��ويم. در مورد قلب تنها اختاللي كه اثبات 
ش��ده اختالل در ضربان قل��ب )آريتمي قلبي( 
است. براي محافظت از قلب گوشي ها را از خود 
فاصله بدهيد، مخصوصاً هنگام خواب همچنين در 
زمان بازي كودكان با تلفن همراه آن را در حالت 
هواپيما قرار دهيد. هنگامي كه با يك دست تايپ 
مي كنيد بعد از مدتي هم عصب انگشت شما دچار 
كشيدگي ش��ده و درد مي گيرد و هم اعصاب در 
ناحيه مچ دس��ت متورم شده و با فش��ار آوردن 
به تونلي ك��ه آنها را در برگرفت��ه دچار دردهاي 
عجيبي در اين ناحيه مي ش��ويد. تأثير رسانه در 
حوزه روان نيز بسيار گسترده است. گاهي افراد 
در فضاي مجازي دچار اختالالت روحي و رواني 
مي شوند كه ممكن است در طوالني مدت عوارض 
جدي و وخيمي را به دنبال داشته باشد و برخي 

از آنها عبارتند از: 
خود شيفتگي: نوعي اختالل شخصيت است، 
زماني كه فرد توانايي درك ديگران را از دس��ت 
مي دهد و ديگران را پله ش��هرت خود مي كند. 
خود نمايي: خودش��ان را به ص��ورت افراطي به 
نمايش مي گذارند؛ خودنمايي در برخي موارد به 

مدلينگ مي رسد. 
خودفراموش�ي: خودفراموش��ي نوع ديگري 
از اخت��الالت روان��ي اس��ت كه پيامده��اي آن 
حواس پرت شدن، سردرگمي، آش��وب، فرار از 

مشكالت، بي معنايي و پوچ گرايي است. 
ديگر ستيزي: آزارگري، گس��تاخي و بي ادبي 

نسبت به ديگران. 
ديگر خواهي: تغيير نگرش نس��بت به جنس 

مخالف، بلوغ زودرس و... 
ديگر بيني: ديگ��ران و غريبه ها را بدون در نظر 
گرفتن خطرات احتمالي ببينيم و با آنها ارتباط 

برقرار كنيم. 
وادادگ�ي: در هر زمان و تحت هر ش��رايطي از 

رسانه استفاده مي كنند. 
وابستگي: فناوري براي عده اي بهشت موعود است 
و بدون آن خود را پوچ و بي ارزش مي دانند، طوري 
كه زندگي بدون اينترنت و فضاي س��ايبري براي 
اينگونه افراد جهنمي بيش نيست. هدف از بيان اين 
مطالب اين بود كه بدانيم جسم و روان ما متأثر از 
محيط است؛ محيط اجتماعي و محيط رسانه اي. 
در محيط رسانه اي اگر ما مراقب نباشيم و احتياط 
نكنيم جزو قربانيان فضاي مجازي خواهيم بود و 
بايد توجه داشته باشيم كه سواد رسانه اي به عنوان 
يكي از شش سواد مطرح شده از سوي يونسكو در 
عصر حاضر مانند ابزاري جهت ايمني و س��المت 
جسم و روح ما در مواجهه با خطرات احتمالي اين 
فضا عمل مي نمايد و داشتن سواد رسانه اي سدي 

بزرگ در برابر آسيب هاي مخرب اين فضاست. 
*پژوهشگر حوزه رسانه

براي مواجهه با متولدين داراي ژنD چقدر آماده ايم؟

»د«مثلديجيتال،مثلدهههشتاديها

پديدار شدن برخي ش�بكه هاي اجتماعي 
همچون وي چ�ت و تلگرام و فيلتر ش�دن 
كامل آنها پس از مدتي كوتاه، نش�ان از آن 
دارد كه اوالً بسياري از اين رسانه هاي مجازي 
بدون آگاهي كامل نسبت به ماهيت آنها به 
جامعه م�ا راه يافته و ثانياً فرهنگ س�ازي 
استفاده از آنها - پيش از ورود يكباره شان 
- م�ورد توجه كافي ق�رار نگرفته اس�ت. 
اي�ن رس�انه ها در تمامي جهان، ب�ا وجود 
گستردگي شگفت آور و رواج بي اندازه شان، 
هنوز صنعتي ن�و و تازه قلمداد مي ش�وند 
كه ن�ه از ِس�رورهاي آن�ان و اهدافش�ان 
اطالع كافي در دس�ت اس�ت و نه حدود و 
ثغ�ور فعالي�ت آنان مش�خص مي باش�د

مهم ترين چرخه سواد رسانه اي در 
حلقه دسترسي قرار دارد، زيرا نظارت 
و كنترل فرزندان در استفاده از فضاي 
س�ايبري يكي از مهم ترين مباحث 
در حوزه س�واد رس�انه است. حلقه 
دوم تحليل و ارزيابي پيام هاس�ت. 
بايد توجه كنيم هر رس�انه اي كه ما 
از آن اس�تفاده مي كنيم، قرار است 
چ�ه پيام�ي را به م�ا منتق�ل كند؟

كرونا و قرنطينه سبب خير شد و آنها براي 
اينك�ه اوقات ه�م را تلخ نكنن�د، تصميم 
گرفتند تا پايان قرنطينه كنار هم شاد باشند 
و به هم آزاري نرس�انند. گوش شيطان كر 
قرار نيست در خانه ما قرنطينه تمام شود و ما 
همچنان دستپخت مامان آذر را مي خوريم

   حسين سروقامت*
در جهان امروز س�بك زندگي )Lifestyle( بسيار مهم شمرده مي ش�ود؛ مجموعه اي از منش هاي ذاتي ما و 
همچنين روش هايي كه براي ادامه حيات برگزيده ايم. بحث سبك زندگي در بسياري از سخنان رهبر فرزانه و 
از جمله بيانيه گام دوم انقالب مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. ايشان در مهر 1391 در جمع پرشور 

جوانان خراسان شمالي سؤاالت مهمي را در اين خصوص مطرح نموده و آسيب شناسي آنها را خواستار شدند. 
در پاسخ به اين مطالبه اساسي هر هفته يكي از اين سؤاالت را مطرح كرده و به بررسي پاسخ خواهيم پرداخت. 
تاكنون به شش سؤال اساسي پرداخته ايم و امروز به سؤال هفتم خواهيم پرداخت. پرسش اين است: حقوق 

افراد را چقدر مراعات مي كنيم؟ در رسانه ها چقدر مراعات مي شود؟ در اينترنت چقدر مراعات مي شود؟

   سيداميرحسين حسينی *
امروزه در ش�رايطي قرار داريم ك�ه افراد جامعه بي�ش از نيمي از وقت خود را به رس�انه هاي 
ديجيتال و به خصوص شبكه هاي اجتماعي اختصاص مي دهند، در عصري كه مردمانش اخبار 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي مطالعات روزانه خود را در شبكه هاي اجتماعي پيگيري 
و دنبال مي كنند، بايد به اين مقوله توجه ويژه اي نشان داد. برخي تحليلگران اعالم كرده اند 
متولدين سال 80 به بعد داراي ژن D )dijital( هستند؛ يعني كساني كه تمام عمرشان در عصر 
ديجيتال بوده اند و عالقه شان، بازي ها و تفريحات شان در اين فضا شكل گرفته است. حال بايد 

اين سؤال را از خود بپرسيم كه براي مواجهه با متولدين داراي ژنD چقدر آماده ايم؟! 

خواسته و ناخواسته گام در مسلخ فضاي مجازي مي گذاريم

اوقاتطالييايرانياندرقربانگاهاينترنت

نسيم زندگي

    ناديده گرفتن حقوق افراد 
بي ترديد اينترنت و فضاي مجازي تابعي از فضاي حقيقي 
هستند. وقتي حقوق افراد در فضاي حقيقي و عالم واقع 
مورد رعايت قرار نمي گيرند، اين حقوق به طريق اولي در 

فضاي مجازي و اينترنت نيز رعايت نخواهند شد. 
به نظر بس��ياري از كارب��ران، اقتضاي فض��اي مجازي و 
اينترنت و رسانه هاي ِمديا -  صوتي و تصويري - بي توجهي 
به حقوق افراد اس��ت، زيرا در اين رسانه ها افراد برخالف 
مباني اخالق��ي و آموزه هاي ديني، ناش��ناس و نقاب زده 
ظاهر مي شوند و خود واقعي شان كه نشان از هويت اصلي 

آنها دارد، پوشيده مي ماند!
    ابهام در اهداف گردانندگان

پديدار شدن برخي شبكه هاي اجتماعي همچون وي چت 
و تلگرام و فيلتر ش��دن كام��ل آنها پ��س از مدتي كوتاه، 
نشان از آن دارد كه اوالً بسياري از اين رسانه هاي مجازي 
بدون آگاهي كامل نسبت به ماهيت آنها به جامعه ما راه 
يافته و ثانياً فرهنگ سازي استفاده از آنها - پيش از ورود 

يكباره شان - مورد توجه كافي قرار نگرفته است. 
اي��ن رس��انه ها در تمامي جه��ان، با وجود گس��تردگي 
شگفت آور و رواج بي اندازه ش��ان، هنوز صنعتي نو و تازه 
قلمداد مي ش��وند كه نه از ِس��رورهاي آنان و اهدافشان 
اطالع كافي در دست است و نه حدود و ثغور فعاليت آنان 

مشخص مي باشد.
 از سوي ديگر نقشي كه اين رسانه ها بر شكل گيري موج 
جديدي از افكار، ايده ها، نگرش ها و آموزش هاي مرتبط 
با قش��ر نوجوان و جوان جامعه دارد، روز ب��ه روز در حال 

گسترش است.
 اين امر مانند آن اس��ت كه شما با دس��ت و هزينه خود 
معلمي را كه مطلقاً از ديدگاه ها و افكار و آراي وي مطلع 
نيستيد، براي آموزش فرزندتان استخدام كرده و سرنوشت 
وي را در اختيار او قرار دهيد. آيا عقال و خردمندان چنين 

رفتاري را تقبيح نمي كنند؟
    جاي خالي آموزش و شناخت

در ش��رايط حاضر با كمال تأس��ف آموزش مردمداري و 
رعايت حقوق اف��راد اولويت خانواده ه��ا، مهدكودك ها، 

مدارس و دانش��گاه هاي ما نيس��ت. هر چند ممكن است 
چنين آموزشي جس��ته و گريخته در گوشه و كنار وجود 
داشته باشد، اما بي اهميتي اقشار گوناگون جامعه نسبت 
به آن چشمگيرتر و پررنگ تر است. در حالي كه مفاهيمي 
چون اعتقاد به تقوي و خويشتن داري، لزوم ثواب و عقاب، 
وجدان، مكافات عمل، رعايت قان��ون و... بايد از مفاهيم 

زنده و رفتارساز جامعه ما به شمار آيند. 
كودك و نوجوان و ج��وان ما باي��د از نهادهاي اجتماعي 
بياموزند ك��ه عالم محضر خداس��ت و آث��ار و پيامد هاي 
رفتارهاي ما به خود ما باز مي گ��ردد. اين قبيل ديدگاه ها 
مي توانند در تعيين نوع رفتار افراد مؤثر بوده و در خلوت و 
جلوت، كارآمدي ويژه خويش را به منصه ظهور بگذارند. 
شناخت و آموزش، ركن ركين خويشتن داري و استفاده 

مطلوب از رسانه هاي اجتماعي است. 
    ابهام در قوانين و ضمانت اجرايي آن

قانون مدون با ضمان��ت اجرايي دقيق و همچنين نظارت 
قانوني بر رعايت حقوق افراد از جمله مسائل مهم و اساسي 
در اين عرصه به ش��مار مي آيند. آيا افراد ي��ا خانواده ها از 
اساس با حقوق قانوني خويش آشنا هستند يا مي دانند در 
صورت تضييع حق، در فضاهاي مجازي بايد چه كنند و به 

كدام مرجع رجوع نمايند؟
حتي باالت��ر از اين، آي��ا مجرمان اينترنت��ي مطلعند كه 
مجازات هاي اي��ن قبيل جرائم مجازي نب��وده و حقيقي 
هستند؟ آيا مصاديق جرم هاي اينترنتي و قلمروی گستره 
آنها مشخص است؟ به عنوان مثال خود شما مي دانيد كه 
تهديد، ايجاد هراس براي اخاذي مال��ي، كامجويي هاي 
غيراخالق��ي و... در فضاي مجازي ج��رم و قابل پيگيري 
اس��ت؟ آيا پليس فتا به اندازه كافي شناخته شده است يا 

در اين قبيل جرائم ورود جدي مي كند؟ 
آي��ا فيلترين��گ مناس��ب – به گونه اي كه ب��ه قلمروی 
آزادي هاي ش��خصي افراد لطمه وارد نكند- در كش��ور 
اعمال مي شود و آيا اطالع رساني كافي در اين باره صورت 
گرفته است؟ آيا مردم مي دانند در پاسخ به اقدام مجرمانه 
در فضاهاي مجازي نبايد دست به اقدام مجرمانه متقابل 
بزنند؟ نقش ش��وراي عالي فضاي مجازي در اين حيطه 

چيس��ت؟ اين نهاد دولتي قانونگذار اس��ت ي��ا متولي يا 
هردو؟

   اقدام براي روشنگري نسل جوان
خود اذعان مي كنيد كه پاسخ به اين سؤاالت و دهها سؤال 
مشابه چندان روش��ن نيس��ت، اما مي توان با اقداماتي از 
قبيل نقش آفريني خانواده ها نس��بت به آگاهي بخش��ي 
و نظارت بر فعالي��ت فرزندان در ش��بكه هاي اجتماعي، 
گنجاندن درس »ش��بكه هاي ديجيت��ال« در كتاب هاي 
درسي، آگاه سازي نس��ل جوان از فرصت ها و تهديدهاي 
رس��انه هاي اجتماعي توس��ط صدا و س��يما و همچنين 
اس��تفاده مؤثر و كارآمد از خود اين ابزار براي آموزش آن 

گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشت. 
   داليل پنهان و آشكار نقض حقوق كاربران

بحث مه��م ديگري ك��ه در اين ب��اره مطرح اس��ت، بيان 
داليلي اس��ت كه افراد يا گروه هاي مختل��ف در اينترنت 
يا ش��بكه هاي اجتماعي به نقض حقوق اف��راد مبادرت 
مي ورزند. از جمله اين داليل مي توان به انتقام شخصي، 
حسادت، غوغاساالري، ش��هرت و نياز به ديده شدن و بر 
سر زبان ها افتادن، عالقه به شكستن عادات رايج و برهم 
زدن وضع موجود، بيكاري، س��رگرمي، اخاذي، عالقه به 

افشاگري و... اشاره كرد. 
بس��ياري از اوقات اي��ن اف��راد از طريق ش��ايعه پراكني، 
دروغ پردازي، تهمت زني، برمال كردن اسرار مردم و تلّذذ 
از لذت حاصله از آن، انتشار بدون اجازه تصاوير و فيلم هاي 
اف��راد، قلب حقيق��ت و وارونه نمايي وقاي��ع، هك كردن 
ايميل، حساب بانكي، تلگرام و... جهت وصول به مقاصد 
شوم، ايجاد رقابت هاي ناسالم و همچنين جاسوسي اهداف 

خويش را دنبال مي كنند. 
آنان اقداماتي مي كنند كه گرفتاري هاي متعددي را براي 
افراد به وجود آورده، بعضاً به خودكشي آنان مي انجامد، يا 
دس��ت كم برخي را وادار مي كند به مهاجرت اجباري از 
كشور تن دهند، در حالي كه اگر اختيار با آنان بود، هيچ گاه 
زندگي در هيچ نقطه ديگري از جهان را بر اقامت در كشور 

خويش ترجيح نمي دادند!
اكتفا به بي��ان اين موارد نيز كفاي��ت نمي كند، بلكه الزم 

است مسئوالن ذيربط گام هاي مؤثري براي چاره جويي و 
عالج آنها بردارند. البته اگر كشمكش هاي سياسي چنين 

مجالي به آنان بدهد!
س��وي ديگر اين ماجرا كساني هس��تند كه از اين طريق 
متضرر شده و حقش��ان ضايع مي شود. آنان يا راهي براي 
جبران مافات ندارند يا از راه هاي دس��تيابي به حق خود 
بي خبر هستند. بدين ترتيب بي پروايي از خدا و قيامت از 
يك سو و عدم امكان پيگيري ماجرا از سوي ديگر، باعث 

تشديد جرائم اينترنتي مي شود. 
   چرا به مسلخ فضاي مجازي مي رويم؟

سخن اساسي آنكه اتفاقات ديگري نيز در اين حوالي رخ 
داده يا بايد منتظر ظهور قريب الوقوع آنها باشيم. اتفاقاتي 
كه بي ارتباط ب��ا حق و حقوق ما نيس��ت؛ م��ا در فضاي 
اينترنت با محيط ناامني سروكار داريم كه خود به خوبي 

از ناامني آن باخبريم. 
در اين ميان ِس��رورهايي وجود دارند كه نمي شناسيم و 
به بخش عمده اي از اطالعات ما دسترس��ي دارند. اوقات 
طاليي ما كه مهم ترين سرمايه بازگشت ناپذير ما به شمار 
مي روند، در اين مسلخ هدر مي شوند و بدان خوشنوديم. 
نس��ل امروز ما تمركز خويش را - كه از مهم ترين عوامل 
دستيابي به هر موفقيتي است– از دست داده و بي اعتنا از 

كنار آن مي گذريم. 
به بهانه استفاده از آزادي بي حد و حصر و لجام گسيخته 
خود، گاه آزادي ديگران را ناديده مي گيريم و به آن وقعي 
نمي نهيم. ب��ه دروغ هاي اينترنتي ع��ادت كرده و فضاي 
ارتباطي خويش را مس��موم كرده ايم. كاش فقط همين 
بود، براي اين اكاذيب اس��م هاي زيبا ني��ز برگزيده ايم. از 
مزاحمت تلفني و مزاحمت براي اورژانس و آتش نش��اني 
و... تا حدودي عبور نم��وده و به ورطه مزاحمت اينترنتي 

غلطيده ايم. 
و س��رانجام با اين حضور ميليوني گسترده و كم فايده در 
ش��بكه هاي اجتماعي چهره نامناسبي از ملت خويش در 

منظر جهانيان به نمايش گذارده ايم. 
* عضو هيئت علمي پژوهش�گاه فرهنگ و معارف 

اسالمي



   محمدرضا كائيني
عالم�ه محقق و تاريخ نگار ش�هير اس�تاد علي 
دواني، عالوه بر همه مزايا، نخستين تاريخ نگار 
انقالب اس�المي نيز به ش�مار مي رود. س�الروز 
در گذش�ت وي، فرصت�ي مغتن�م اس�ت كه در 
باب اين اق�دام ارجمند وي، س�خن رود. مقالي 
كه پيش روي شماس�ت، با اس�تناد ب�ه پاره اي 
رواي�ات نزدي�كان و اطرافي�ان آن بزرگ�وار، 
كوش�يده اس�ت تا به زواي�اي گوناگ�ون تأليف 
روحاني�ون  »نهض�ت  11جل�دي  مجموع�ه 
اي�ران« بپ�ردازد. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان و 
عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

         
   »نهضت دوماهه روحانيون ايران« خشت 

نخست تاريخ نگاري انقالب اسالمي
عامه مفضال زنده ياد حجت االسللام والمسلمين 
علي دواني، از آغازين گام هاي نهضت اسللامي، به 
انديشه ضبط و نشر اسللناد و نيز وقايع اين حركت 
افتاد. حاصل اين حركت هوشللمندانه، اثر تاريخي 
و گرانسللنگ »نهضت دو ماهه روحانيللون ايران« 
گشت. مؤلف ارجمند در ديباچه اين كتاب، بخشي 
از دغدغه هللاي آن دوره خويش را به اين شللرح با 
مخاطب در ميان نهاده است: »نويسنده اين كتاب از 
دير زمان متوجه اين معني بوده است كه يكي از علل 
جدايي نسل كنوني مسلمين و باالخص جامعه ايران 
از علماي ديني و روحانيون خود اطاع نداشتن از 
ارزش وجودي آنها در اجتماع و موقعيت واقعي اين 
سلسله مي باشللد. چه مردان بزرگ و علماي عالي 
مقداري داشته ايم كه زحمت ها كشيده و به مردم و 
اجتماع خدمت ها نموده اند و در شرايط سخت دامن 
همت به كمر زده و كشللتي طوفان زده مسلمين را 
از غرقاب هاي وحشللتناك نابودي به ساحل نجات 
رهبري نموده اند، ولي چون اين حقايق به قلم نيامده 
و به زبان روز نگارش نيافته است، جز عده معدودي 

كسي از آن اطاع ندارد...«
روايت اسللتاد دواني از تأليف و انتشللار اثر نهضت 
دوماهه ايران نيز، در خور تأمل و حاكي از ضرورت 
سنجي و زمان شناسي اوسللت: »نويسنده دور اول 
نهضت روحانيللون ايران را، درسللت اندكي پس از 
رفع غائله انجمن هاي ايالتي و واليتي- كه نهضت 
به خاطر آن آغاز شده بود- در كتابي به نام نهضت 
دوماهه روحانيون ايران، تدوين و چاپ و منتشللر 
سللاخت. اين تجربه را نويسللنده با تأليف و چاپ و 
انتشار شرح زندگاني آيت اهلل بروجردي داشت كه 
در بيست و چند روز انجام گرفت و آن را براي چهلم 
آن مرجع بزرگوار منتشر كرد و آن اينكه اگر زود و تا 
قضيه داغ است و آوازه قيام روحانيون بر ضددستگاه 
جبار فرو ننشسته است، به كار جمع آوري اعاميه ها 
و اسناد و نوشتن سير حوادث آن نشويم، به مرور ايام 
همه چيز فراموش مي شود و فقط نامي از آن باقي 
مي ماند!... كاغذ كتاب نهضللت دوماهه روحانيون 
ايران را، با سللفارش يكللي از محترمللان تهران به 
صورت نسلليه گرفتم و كتاب را در 200 صفحه به 
قطع وزيري با هزينه خودم، در مدتي كوتاه چاپ و 
منتشر كردم. روزها مي نوشتم و شب ها دور از چشم 
مأموران در چاپخانه حكمت قم غلط گيري و چاپ 

مي كردم....« 
   علل و زمينه هاي پايه گذاري تاريخ نگاري 

انقالب
همانگونلله كه در فوق اشللارت رفت، اقدام اسللتاد 
دواني در حفظ اسناد و اطاعات نهضت اسامي، از 
مآل انديشي وي نشئت مي گرفت و ريشه در شناخت 
تاريللخ نهضت هاي پيشللين داشللت. او در فرآيند 
قيام هاي پيشين مردم ايران به رهبري روحانيت، 
دريافته بود كه ديگران چگونه با غرض ورزی باعث 
تخريب آن شدند و از اين وقايع، تحليل هايي واژگونه 
ارائه كردند. محمد حسن رجبي، فرزند پژوهشگر 
اسللتاد، در بللاب علللل و زمينه هللاي پايه گذاري 

تاريخ نگاري انقاب توسللط پللدر مي گويد: »پدرم 
در مهر سللال 41 كه اين واقعه اتفاق افتاد، تقريباً 
35 سللال داشللته و يكي از فضاي حللوزه علميه 
قم بودند. چون ايشللان قبًا كتللب تاريخ معاصر را 
خوب خوانده و با جريان ها و تحوالت سياسي آشنا 
بودند و از فعاالن نهضت ملي به شللمار مي رفتند، 
مي دانستند كه در عرصه هاي مختلف، چگونه علما 
را كنار زده و به حاشيه رانده اند. ايشان نگران بودند 
كه اين نهضت جديدي كه با پيشگامي حضرت امام 
آغاز شده است، به انحراف كشيده شود يا مورخان 
مغرض وارد ماجرا شللوند و اهداف اين نهضت را به 
گونه ديگر جلو بدهند. )همانطور كه در مشروطه اين 
كار را كردند(. اگر شللما نگاه كنيد، عموماً تا قبل از 
انقاب اسامي، مورخان هيچ چهره مثبتي از حاج 
شيخ فضل اهلل نوري نشللان نمي دهند! پدرم چون 
تحوالت تاريخي را مطالعه كرده بودند و همچنين 
خود در جريان نهضت ملي قرار داشللتند و ديدند 
كه چگونه آيت اهلل كاشاني وارد اين عرصه شدند و 
چطور ايشان را از صحنه خارج كردند، لذا در صدد 
ثبت و ضبط نهضت علما عليلله اليحه انجمن هاي 
ايالتي و واليتي برآمدند. چون اين واقعه در قم اتفاق 
مي افتاد و پدر هم در قم ساكن و شاگرد مراجع وقت 
بودند و با بيوت آنها ارتباط داشتند، شروع كردند به 
جمع آوري اعاميه ها و سخنراني هاي مراجع كه از 
شهرستان هاي مختلف از جمله مشهد، نجف، كربا 
و... به قم مي رسيد و آنها را ثبت و ضبط مي كردند 
تا نگذارند مانند وقايع مشروطه دچار تحريف شود. 
البته به صللورت مخفي ايللن كار را انجام مي دادند 
و خواصي از دوستان ايشللان، در جريان كار بودند. 
همين طللور كه مخالفت هللاي علما بللا دولت علم 
پيش مي رفللت، همزمان اسللناد و مللدارك را هم 
فراهم مي كردند. سللخنراني هاي مراجللع، علما و 
فضاي قم كه نقش اصلي را در اين جريان داشتند، 
توسط عموي بنده - به خاطر اينكه در قم سكونت 

محمد حس�ن رجب�ي: » در س�ال 56 
كه حضرت ام�ام فرمودن�د: نگذاريد 
تاريخ اين نهضت به فراموشي سپرده 
ش�ود، پدر آس�تين ب�اال زدن�د و يك 
س�ال و اندي قبل از پي�روزي انقالب، 
وقاي�ع آن را ب�ه دق�ت رصد ك�رده و 
اس�ناد آن را ثبت و ضب�ط مي نمودند. 
ايش�ان دو جلد از مجموع�ه 10جلدي 
كت�اب نهض�ت روحانيون اي�ران را تا 
قب�ل از پي�روزي انقالب نوش�تند...« 
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عالمه علي دواني نخستين تاريخ نگار انقالب اسالمي در آيينه روايت ها و تحليل ها

 »نهضت روحانيون ايران« 
همچنان در صدر وقايع نگاري نهضت اسالمي

   شاهد توحيدي 
شهيد سيد مجتبي نواب 
صفوي، رهبللر جمعيت 
فدائيان اسللام، از بانيان 
بيداري دينللي در دوران 
پس از شهريور20 به شمار 
مللي رود. وي در مقطللع 
نهضت ملي با برداشللتن 
موانع از برابر اين حركت 
استقال طلبانه، به پيشرفت آن خدماتي در خور نمود. 
اثري كه هم اينك به شللما معرفي مي شللود، خوانشي 
مجمل از زندگي و رمانه آن بزرگوار اسللت كه توسللط 
مهدي قيصري به نگارش درآمده و مركز اسناد انقاب 
اسامي آن را منتشللر كرده اسللت. در بخش هايي از 
مقدمه ناشر چنين مي خوانيم: »ايران به علت موقعيت 
استراتژيك خود همواره مورد توجه دول استعمارگر بوده 
است. زماني كه موج اسللتعمار به سواحل ايران رسيد، 
زمينه  روي كار آمدن حكومت وابسللته و تأمين كننده  
منافع استعمارگران نيز فراهم شد. انقاب مشروطه كه 
در واقع واكنشللي در مقابل اين شكست ها و دخالت ها 
بود، ناكام ماند و در جريان جنگ اول جهاني بيگانگان 
بر مملكت اسللتيا يافتند. پس از جنگ، انگليسي ها 
رضاخان را بر سللر كار آوردند و حكومللت ديكتاتوري 
رضاشاه براي تحميل تجدد فرمايشي به ملت ايران به 
سخت گيري بر علما و تعطيلی مراسم مذهبي و سركوب 
هر گونه نداي آزادي خواهي پرداخت. حكومت رضاشاه 
دين را عامل عقب ماندگي جامعه معرفي مي كرد و به 
شدت با مظاهر ديني مي جنگيد. كشتار مردم و واقعه  
گوهرشاد شاهدي بر اين مدعاست. پس از تبعيد رضاشاه 
از ايران، گروهي از تئوريسين هاي ضددين با حمايت 
حكومت هر روز بخشي از اعتقادات ديني را به چالش 
مي كشيدند كه اين امر براي علماي نجف كه قطب ديني 
جهان اسام بودند، قابل تحمل نبود. از اين رو، صدور فتوا 
براي قتل احمدكسروي را بايد از اين منظر ديد. جمعيت 
فدائيان  اسام به رهبري نواب صفوي با دغدغه  مذهبي 
شكل گرفت و تحت رهبري خردمندانه  ايشان با مظاهر 
استبداد و اسللتعمار جنگيد. قتل اشخاص وابسته اي 
همانند رزم آرا، هژير و... كه مانع اصلي بر سللر راه ملي 
شللدن صنعت نفت بودند، جزوي از كارنامه  درخشان 

فعاليت اين گروه مي باشد. آنان بدون شك در ملي شدن 
صنعت نفت سهم عمده اي داشتند. اين كتاب درصدد 
است تا يك دهه مبارزه فدائيان  اسام را تحت رهبري 

نواب براي خواننده بازگو كند.« 
آغازين فصل از اين پژوهش، انعكاس دهنده مياد و نشو 
و نماي شهيد نواب صفوي اسللت. در بخش هايي از آن 
چنين آمده اسللت: »در روزگار مخوف، در جنوبي ترين 
نقطه  شللهر تهران، در محله  خاني آباد، شكوه السادات، 
همسر سيد جواد ميرلوحي يك شب در خواب ديده بود 
خانه  كوچك محقرشان نورباران شده است. در ميان نور 
خيره كننده، خانمي محترم وارد شده و گفته است: من 
فّضه خدمتكار حضرت زهرا) س( هستم. از سوي ايشان 
براي شللما هديه اي آورده ام. شكوه السادات هم بسته را 
گرفته و باز كرده بود. يك بُرد يماني در آن بود. روي آن 
هم يك خوشه  انگور با دانه هاي درشت و زيبا قرار داشت. 
چندي بعد چشم پدر به مياد سيد مجتبي روشن شد. 
سيد جواد ميرلوحي خود از روحانيون مخالف سياست 
رضاخان بود و پس از تصويب لباس متحدالشكل مجبور 
شد از لباس روحانيت خارج و به عنوان وكيل دادگستري 
در عدليه مشغول كار شود. در آنجا بود كه مشاجره  سختي 
بين سيد جواد و علي اكبر داور ، وزير عدليه  رضاخان  درگر 
فت و سيد جواد سيلي محكمي به او زد. پس از اين ماجرا، 
در سال1314 يا1315 سيد جواد ميرلوحي به سه سال 
زندان محكوم شد. در همين ايام بود كه زن و فرزندان او 
بي سرپرست ماندند و سيد محمود نواب صفوي كه برادر 
همسر او و مردي با كفايت و فضيلت بوده است، خانواده  
او را تحت تكفل خود مي گيرد. سيد مجتبي در غياب پدر 
روز به روز بزرگ تر مي شللد و تحت نظر مادر و دايي خود 
تحصيات ابتدايي را در دبستان حكيم نظامي آغاز كرد، اما 
طولي نكشيد كه پدرش اندكي پس از آزادي از دنيا رفت 
و سيد مجتبي آغوش گرم پدر را از دست داد. سيدمجتبي 
دوران دبيرستان را در مدرسه  صنعتي آلمان ها به پايان 
برد و اين در حالي بود كه او عاوه بر تحصيل كاسيك، در 
مدرسه  قندي خاني آباد و مدرسه  مروي به تحصيل معارف 
اسامي نيز پرداخت. در همين دوران بود كه سياست هاي 
ضدديني رضاخان باعث شد تا سيد مجتبي راه پدر را در 

پيش گيرد....« 

 رهبر فدائيان اسالم
 در آيينه يك خوانش جديد

حاالت و مقامات مصلح

داشتند و تعميركار ضبط صوت و بلندگو بودند 
و فردي بسلليار متدين و مذهبللي و انقابي به 
شمار مي رفتند- سخنراني هاي مراجع را ضبط 
مي كردند و شبانه مي آوردند، پيش پدرم و ايشان 
نوارها را پياده و ويرايش مي كردند. حتي براي 
حضرت امام هم يك نسللخه مي فرستادند كه 
ايشان نظر بدهند و اگر امام نقطه نظري داشتند، 
تصحيح مي كردند و به پللدرم بازمي گرداندند. 
ظاهراً در پايان كار سللاواك متوجه شللده بود 
كه يك همچين كاري در حال انجام اسللت. به 
ساواك قم هشدار داده بودند كه مواظب باشيد 
اين كتاب توزيع نشود! اين كتاب كمتر از يك ماه 
بعد از پايان غائله تمام و منتشر شد و به دست 
حضرت امام، مراجع و برخي از علما و فضا كه 
دوسللت پدرم بودند، رسلليد. رژيم پهلوي فكر 
نمي كرد كه همچين كاري به اين سرعت انجام 
شود. اين را داخل پرانتز عرض كنم كه اين تنها 
كتابي اسللت كه در تاريخ معاصر به اين سرعت 
نوشته مي شود. كتاب تاريخ الدخانيه كه توسط 
شيخ حسن كربايي نوشته شده است، سه سال 
بعد از واقعه تنباكو نوشته مي شود. كتاب تاريخ 
بيداري ايرانيان ناظم االسللام كرماني يا وقايع 
اتفاقيه شلليخ محمدمهدي شللريف كاشاني، 
گرچه روزشمار است، اما براي انتشار در آن دوره 
نوشته نشد و بعد از حوادث منتشر شد. در مورد 
نهضت ملي نفت كتاب خاصي نداريم كه حاكي 
از نقش علما باشد، اما اين كتاب در همين دوره 
نوشته  شللد و در عرض كمتر از يك ماه، آن هم 
با توجه به سانسور و اختناق شديدي كه وجود 
داشللت، پدرم اين كتاب را تأليف كرد و مقدمه 
ارزشمندي بر آن نوشت. چه بسللا آن مقدمه، 

خيلي مهم تر از خود متن باشد....«
محمد حسللن رجبي در ادامه بيللان خاطرات 
خويش، از تدبير پدر براي اطاع مراجع و علماي 
نامللور وقت از محتللواي كتاب اشللاره می كند 
و مي گويد: »كار هوشللمندانه اي كلله پدرم به 
انجام رساندند، آن بود كه وقتي كتاب به چاپ 
رسيد، بافاصله نسخه هايي از آن را براي همه 
مراجع وقت و برخللي از بزرگان و فضاي حوزه 
قم و تهران فرسللتادند، چون مي دانسللتند كه 
خبر اين كار حتمللاً به گوش سللاواك خواهد 
رسلليد و نمي گذارند كلله كتاب توزيع شللود. 
سللاواك هم بافاصله به چاپخانلله حكمت قم 
رفت و تمام نسللخه هاي كتاب  را كه آنجا بود، 
جمع آوري و ضبط كرد و نگذاشللت كه توزيع 
شللود! به همين دليل وقتي واقعه فيضيه پيش 
آمد، اولين كسي كه دسللتگير شد، ايشان بود. 
چون ساواك مي دانست كه اگر ايشان دستگير 
نشود، حتماً يك كتاب هم در مورد اين واقعه به 
نگارش درمي آورد! پدر برايمان تعريف مي كرد 
كه پس بازداشت، مرا به شهرباني قم بردند. در 
آنجا رئيس شهرباني قم گوشه حياط شهرباني 
را نشان داد كه تعدادي زيادي اوراق سوخته در 
آنجا قرار داشت! وي گفته بود آقاي دواني! اينها 
نسخه هاي  نهضت دوماهه روحانيون ايران است! 
متأسفانه به دليل جو خفقاني كه وجود داشت، 
كتاب تجديد چاپ نشد. سللال 56 كه انقاب 
اسللامي اوج گرفت و حضرت امام فرمودند كه 
نگذاريد اين نهضت به فراموشللي سپرده شود، 
پدر آسللتين باال زدند و يك سللال و اندي قبل 
از پيروزي انقاب، آن را به دقللت رصد كرده و 
ثبت و ضبط مي نمودند. اعاميه هللا، بيانيه ها 
و سللخنراني هاي حضرت امام و ساير مراجع و 
شخصيت هاي مذهبي را جمع آوري مي كردند 
كه دو جلد از مجموعه 10 جلدي كتاب نهضت 
روحانيون ايران را تا قبل از انقاب نوشتند. اين 
دو جلد، تفضللل يافته كتاب نهضللت دو ماهه 

روحانيون ايران بود.« 
   ش�اخص ترين وقايع ن�گاري انق�الب 

اسالمي
با مطالعه مطالب فوق آمده، دريافتيم كه استاد 
دواني اثللر »نهضت دوماهه روحانيللون ايران« 
و نيللز مجموعه 11جلدي »نهضللت روحانيون 
ايران« را با چه دشللواري  تأليف و طبع كرده و 
به عاقه مندان عرضه داشللته اسللت. با مروري 
بر اين دو اثر تاريخي، بر ما روشللن مي شود كه 
مؤلف به ثبت و ضبط نقش روحانيون در تاريخ 
انقاب، اهتمامي ويژه داشللته اسللت، هر چند 
كه درباره سللاير گروه ها نيز انصللاف را به كمال 
مراعات نمللوده و حق آنهللا را ادا كرده اسللت. 
محمد رجبي دواني، فرزند اسللتاد در باره علل 
اين توجه ويژه مي گويد: »به اعتقاد پدرم، نقش 
روحانيللون عمداً توسللط بسللياري از مورخان 
ناديده گرفته شده اسللت، در حالي كه در طول 
تاريخ، مؤثرترين و كارآمدترين جريان سياسي 
و اجتماعي بوده اند و نهايتاً هم انقاب اسامي با 
همت آنان به ثمر رسيد. پدرم احساس مي كردند 
كه در تاريخ نويسللي معاصللر، روحانيت مظلوم 
واقع شده و ماركسيست ها و ناسيوناليست ها و 
فراماسون ها هر يك به سهم خود، سعي كرده اند 
نقش روحانيللت را وارونه جلوه بدهنللد يا كًا 
ناديده بگيرند! اثر بسيار مهم ايشان، كتاب 11 
جلدي نهضت روحانيون ايران است. خودشان 
هم هميشلله مي گفتند كه اين كتاب را از همه 
آثارشان بيشتر دوست دارند. بيش از 41 سال از 
انقاب اسامي و بيش از نيم قرن از نهضت امام 
مي گذرد و هنوز هم اين كتاب يكي از معتبرترين 
و شللايد بتوان گفللت بهترين كتابي اسللت كه 
درباره انقاب نوشللته شده اسللت. به نظر من 
هيچ يك از كتاب هاي پدرم به خوبي اين كتاب، 
ويژگي هاي شخصيتي، تشخص هاي پژوهشي، 
نگارشي و ادبي ايشان را نشان نمي دهد. غير از 
روحيه اسللتقال و آزادگي نويسنده، مهم ترين 

ويژگي اين كتاب آن است كه نگارنده خود پيوند 
محكمي با جريان روحانيت داشته و سعي كرده 
مشاهدات شخصي خود را بنويسد. روايت هاي 
صادقانه از رويدادهاي انقللاب، در قالب نثري 
سهل و ممتنع، اين كتاب را در بين تاريخ نگاري 
انقاب بسيار برجسته كرده است. اين كتاب ابتدا 
در 200 صفحه منتشر و بعدها به 11 جلد تبديل 
شد! بديهي است كه شجاعت علمي مرحوم پدرم 
هم در متمايز كردن آثار ايشان، به ويژه اين كتاب 
نقش بسيار مهمي داشته اسللت. مورخان غالباً 
تاش مي كنند درباره تاريخ گذشته بنويسند كه 
كسي مدعي نشود، ولي ايشان با كمال شجاعت 
درباره تاريخ معاصر مي نويسند، بي آنكه به فكر 
خوش آمدن و بد آمدن كسي باشند! خودشان در 
مقدمه كتاب مي نويسند كه چقدر بابت نوشتن 
اين كتاب تحت فشار بوده و تهديد شده اند! اين 
كتاب در ميانلله چاپ بود كه به دليل سللعايت 
برخي از دوستان، نزديك بود چاپش متوقف شود 
و پدرم با تحمل مشقت ها و رنج هاي زياد، كار را 

به نتيجه رساندند.« 
   تاريخ نگاري بدون سانسور! 

به شهادت تاريخ، هر انقابي با پديده »ريزش« 
همراه اسللت. ايللن امللا بللراي مللورخ، نوعي 
محافظه كاري به همراه مللي آورد و مي تواند او 
را دچار خودسانسوري سازد. استاد علي دواني 
با وجود آنكه با بسللياري از كناركشلليدگان از 
جريان انقاب و نظام اسللامي موافق نبود و تا 
پايان حيات نيز از جمهوري اسامي و رهبري آن 
حمايت بي دريغ مي نمود، اما هيچگاه راضي نشد 
تا نقش اينگونه گروه ها را حذف يا تضعيف نمايد. 
چاپ هاي متعدد مجموعلله »نهضت روحانيون 
ايران« شاهدي بر اين مدعاست. رحيم نيكبخت، 
تاريخ پژوه معاصر در اين باره مي نويسد: »مرحوم 
عامه دواني پس از غائللله انجمن هاي ايالتي و 
واليتي در سال 1341 تا سال 1350 كه در قم 
ساكن بود، به تهيه و گردآوري اسناد و مدارك 
مربوط به حوادث بعدي نهضت اسامي مشغول 
بود. نيمه دوم سللال 1356 كلله جريان نهضت 
اسللامي مي رفت تا به انقاب خروشان تبديل 
گردد، وي براسللاس نگرش و دغدغه تاريخي و 
با اتكا به منابع و اسناد ارزشمندي كه گردآوري 
كرده بود، دوباره دست به كار شد تا اثر ماندگار 
ديگري بنگارد. وي با تشويق و تحريض دوستان 
خود از آن جمله سللخنور دانشمند جناب آقاي 
فلسفي، كار خود را آغاز كرد و در آغازين روزهاي 
سال 1358، تأليف 11 جلدي آن هم به فاصله 
انللدك از پيروزي انقللاب اسللامي را به اتمام 
رساند. انتشللار چنين اثري، آن هم به فاصله اي 
اندك پس از پيللروزي انقاب اسللامي، مورد 
استقبال و تحسللين مردم و علما و بزرگان واقع 
شد. حجت االسام دواني پس از انتشار نهضت 
دوماهه روحانيون ايران، به مبارزات علماي سلف 
از روزگار قاجاريه توجه نمود و براساس منابع و 
مآخذ تاريخي، به بازخواني سير مبارزات علما تا 
نهضت فراگير امام خمينللي )ره( پرداخت. وي 
براي آنكه اعتبار علمي تأليف خود را در نهايت 
درستي و صداقت عيان نمايد، در بازگويي نقش 
علما در جنبش هاي تاريخي، بلله نقل از منابع 
دست اول پرداخته است كه اغلب نگرش موافق 

با علما و مراجع ندارند. 
با آنكه طي سللال هاي اخير، تعداد قابل توجهي 
پژوهللش و تحقيقللات و نيز اسللناد و خاطرات 
پيرامون انقاب اسامي انتشللار يافته است، با 
اين حال هنوز هللم اين كتاب پللرارج، جايگاه 
قابل توجهي دارد. اين مسئله را هم از ياد نبريم 
كه در هنگام انتشار اين اثر در سال 1358، اين 
مجموعه جزو منابع بسيار معدود پيرامون تاريخ 
انقاب اسللامي و نهضت روحانيللون ايران به 
شمار مي رفت. كتاب نهضت روحانيون ايران از 
جهات گوناگوني داراي اهميت است. نخستين 
ويژگي آن، تاش براي حفظ اسللناد و مدارك 
انقاب اسللامي از گزند روزگار مي باشللد. در 
كنار به كارگيري اسللناد و منابع مستند، مؤلف 
تاش نموده اسللت تا از ارائه تحليل و نظر خود 
و به عبارت ديگر از تحميل عقيده شللخصي بر 
خوانندگان خودداري نمايللد. در اين مجموعه 
اعاميه هايي آمده كه انتشللار آن، با سللختي و 
خطرات مهيبي توأم بللوده و خطرناك تر از آن، 
حفظ و نگهداري آنها بوده اسللت. اسللنادي كه 
گردآوري تك تللك برگ هاي آن، با مشللقت و 
خطر در آميخته اسللت. پس از چاپ اول نهضت 
روحانيون ايران در سال 1358، در سال 1377 
چاپ دوم آن توسط مركز اسناد انقاب اسامي 
انتشار يافت. در پيش گفتاري كه مرحوم دواني 
بر چاپ دوم نگاشته به موارد مهمي كه از وجوه 
اهميت كار وي مي باشللد، پرداخته است از آن 
جمله: پس از 14سال و تجديد چاپ 11 جلدي 
اين كتاب، الزم بود كه ما بسياري از مطالب را بر 
آن مي افزوديم و نكاتي را از آن حذف مي كرديم، 
ولي اين كار را نكرديللم تا خوانندگان بدانند آن 
روزها كه ما اين مطالب را نوشته ايم چه اوضاع و 
شرايطي بوده كه امروز براي آنها جنبه تاريخي 
پيدا كرده است و اصوالً تاريخ نويسي در همين 
است، نه اينكه با تغيير زمانه و دگرگوني اوضاع، 
تاريخ هم عوض شود كه ديگر آن تاريخ اصيل و 
گوياي عصر و زمان نخواهد بللود... درباره تغيير 
موضع برخي اشخاص هم مي گوييم در اين مدت 
تغييرات زيادي پديد آمده، شايد چندي بعد از 
تجديد چاپ كتاب هم بعضي ها مسئله پيدا كنند 
يا دچار نكبت زمان شوند، در آن صورت تكليف، 
در تاريخ نگاري چيسللت؟ پللس بگذاريد وقايع 
همانطور كه بوده است بماند و مسئوليت هر كس 

در هر واقعه به عهده خود او باشد....« 

   1331.شهيد سيد مجتبي نواب صفوي،  پس از آزادی 
از زندان دكتر مصدق

مي
سال

ت ا
هض

رخ ن
 مو

ين
ست

، نخ
اني

 دو
لي

اد ع
ست

ن ا
لمي

مس
م وال

سال
ت اال

حج
   

دكتر محمد رجبي: »بديهي است كه 
شجاعت علمي پدرم در متمايز كردن 
اثر نهضت روحانيون ايران، نقش بسيار 
مهمي داش�ته اس�ت. مورخان غالبًا 
تالش مي كنند درباره تاريخ گذش�ته 
بنويسند كه كسي مدعي نشود، ولي 
ايشان با كمال شجاعت درباره تاريخ 
معاصر مي نويس�ند، بي آنك�ه به فكر 
خوش آمدن و بد آمدن كسي باشند! 
خودشان در مقدمه كتاب مي نويسند 
ك�ه چق�در بابت نوش�تن اي�ن كتاب 
تحت فشار بوده و تهديد شده اند!...«
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تركيه در يك دهه پيش راهبرد مش�هور به »تنش 
صفر« با همسايگان را در دستور كار خود قرار داده 
بود. ارائه كننده اين راهبرد احمد داوداوغلو بود كه 
به مقام وزارت خارجه و حتي نخست وزيري تركيه 
رس�يد و بر مبناي راهب�رد او، جهت گي�ري تركيه 
در سياس�ت خارجي اين بود كه در مناس�باتش با 
همس�ايگان، تنش ها را به صفر برس�اند. حاال اين 
راهبرد طي يك دهه به طور كلي تغيير كرده است. 
اين كش�ور جز مداخله طوالني مدت در س�وريه و 
اشغال بخشي از شمال اين كشور در استان ادلب، در 
قطر پايگاه نظامي زده، با يونان بر سر مخازن گاز شرق 
مديترانه و خط لوله گازي موسوم به »ايست مد« دچار 
تنش شده اس�ت، نيروي نظامي به ليبي فرستاده و 
پايگاه نظامي در اين كش�ور ايجاد كرده و حاال هم 
خبر رسيده كه براي تأسيس يك پايگاه نظامي در 
كشور عمان با مقامات اين كشور وارد مذاكره شده و 
اين جداي از ناكامي در تأسيس پايگاه نظامي است 
كه تركيه قصد داشت در زمان حاكميت عمرالبشير 
و در جزيره متروكه س�واكن كشور س�ودان ايجاد 
كند اما سقوط عمرالبشير مجالي به آن نداد. تمامي 
اين موارد حكاي�ت از اين دارد كه آن�كارا برنامه اي 
گس�ترده و بلندمدت براي كل منطق�ه خاورميانه 
و ش�مال آفريقا دارد اما براي اجراي اين برنامه چه 
انگيزه هاي�ي دارد و محدوديت هاي�ش چيس�ت؟

 اسالم سياسي و ملي گرايي
ش��كي نيس��ت ايدئولوژي اسالم سياس��ي در نگرش 
بنيانگذاران حزب حاكم عدالت و توسعه از جمله رجب 
طيب اردوغ��ان، رئيس جمهور تركيه مبناي اساس��ي 
رويكرد او و رهب��ري اين حزب در چرخ��ش از راهبرد 
تنش صفر به مداخله و حتي مداخله مس��تقيم نظامي 
بوده است. با اين وجود، نبايد از ديگر مؤلفه هاي نظري، 
سياسي و استراتژيك در اين زمينه غافل بود كه همسو با 
اين رويكرد هستند هر چند آشكارا انگيزه هايي متفاوت 
و حتي متضاد با ايدئولوژي اسالم سياسي اردوغان دارند. 
سلي اوزل استاد علوم و استاد روابط بين الملل در دانشگاه 
قدير هاس اس��تانبول اس��ت و در مصاحبه اي با مركز 
خاورميانه اي انديشكده كارنگي به جريان هاي فكري 
مختلفي اشاره مي كند كه در تركيه بعد از جنگ سرد 
به دنبال گسترده ترين نگاه به منافع استراتژيك تركيه 
بودند. به گفته وي، استراتژي حزب عدالت و توسعه »با 
آن دست روايت هاي اس��تراتژيك ملي گرايان و قطعاً 
ضدغربي نخبگان غيرنظام��ي و نظامي در هم آميخته 
شده كه برخي از آنها وابسته به مكتب فكري اوراسيايي 
هستند و از آن سياس��ت هايي حمايت مي كنند كه به 
دنبال اعمال قدرت، پايگاه هاي نظامي، حقوق دريايي و 
فضاي گسترده مستقلي براي منافع تركيه هستند.« او 
در اين زمينه به نظريه مشهور »ميهن آبي« اشاره مي كند 
كه سياست هاي اردوغان در مديترانه شرقي و ليبي بر 
مبناي آن پيش مي رود. در واقع، استراتژي ميهن آبي 
براي نخستين بار نه از سوي حزب »عدالت و توسعه« و 
استراتژيست هاي آن بلكه توسط يكي از افسران عاليرتبه 
ملي گرا به نام درياساالر جم گوردنيز مطرح شد. او اين 
اس��تراتژي را در 2006 براي تعيين مديترانه شرقي به 
عنوان خط مقدم دفاعي كشور تدوين و مطرح كرد اما در 
آن زمان با راهبرد »تنش صفر« حزب عدالت و توسعه 
در تعارض بود و به همين دليل نيز رهبران اين حزب از 
جمله مخالفان استراتژي گوردنيز بودند. چرخش تركيه 

در عرصه سياست خارجي طي اين يك دهه باعث شد تا 
استراتژي گوردنيز نه تنها مورد توجه رهبران حزب واقع 
شود بلكه در عمل مبناي كار قرار گيرد و به نظر برخي، 
حمايت آنكارا از دولت وفاق ملي در ليبي و فرس��تادن 
سرباز و تجهيزات نظامي به اين كشور بدان معناست كه 
آنكارا استراتژي ميهن آبي را به كار گرفته است. به همين 
جهت است كه گوردنيز در مصاحبه اي با سايت خبري 
سكوالر »اوادا تي وي« از اقدامات تركيه در ليبي ستايش 
كرد و گفت: »اين استراتژي روي كشمكش جغرافيايي 
سياسي بر سر منافع دريايي تمركز دارد... و جنبه هاي 
نظامي، اقتصادي، سياسي، فناوري، اجتماعي- فرهنگي 

و زيست محيطي را در برمي گيرد.«
 رهبري جهان سني مذهب

تمجيد افسر ملي گرايي مثل گوردنيز از اقدامات دولت 
آنكارا در مديترانه و ش��مال آفريقا گوياي درهم تنيده 
ش��دن جريان هاي متفاوت و تا ان��دازه اي متعارض در 
سياست خارجي اين كشور است. به عبارت ديگر، اين 
جريان ها همگي بر يك نقطه اساس��ي وجه اش��تراك 
دارند كه س��ال هاي جنگ سرد دس��ت و پاي تركيه را 
براي حضور منطقه اي آن بسته بود و خيزش عربي طي 
يك دهه گذشته اين مجال را به اين كشور داده است تا 
با گسترش نفوذ خود به نقش اساسي در عرصه بين الملل 
دس��ت يابد. با اين حال، نبايد آمال »نوعثمان گرايانه« 
حزب عدالت و توس��عه را در اين جريان فراموش كرد. 
روزنامه حامي دولت يني شفي در گزارش ژانويه 2018 
از حضور سربازان تركيه در بيش از 10 كشور از جمله 
سومالي، ليبي، عراق، سوريه و قطر به خود مي باليد و به 
صراحت اعالم كرد: »تركيه به س��رزمين هاي عثماني 
بازمي گردد.« هر چند رهبران عدالت و توسعه چندان 
تمايلي براي اس��تفاده از اصط��الح »نوعثمان گرايي« 
ندارند و حتي در برخي مواقع انتساب آن را به خودشان 
تكذيب كرده اند اما هم هواداران آنها و هم مخالفانشان 
موضوع را از اين ق��رار مي بينند. ژن��رال خليفه حفتر، 
رهبر نيروهاي موسوم به ارتش ملي ليبي، در سخنان 
اخيرش گفته بود ترك ها 300 س��ال در ليبي بودند و 

»ليبيايي ها جز شرارت چيزي از آنها نديدند... ليبيايي ها 
با هر استعمارگري مقابله و آن را اخراج خواهند كرد و 
به استعمارگري تركيه تن نخواهند داد.« به اين ترتيب، 
افرادي مثل حفتر اعمال نفوذ تركي��ه در خاورميانه و 
شمال آفريقا را از منظر بازگش��ت اين تركيه به دوران 
امپراطوري عثماني مي بينند و اين بازگشت به معناي 
آن اس��ت كه آنكارا مثل آن زمان به دنبال دستيابي به 

رهبري جهان مسلمان سني مذهب است. 
اص��رار اردوغان ب��راي تغيير كاربري بن��اي تاريخي 
اياصوفيه از موزه به مسجد دست كم به لحاظ نمادين 
اهميت ويژه اي داشت چنان كه اردوغان در سخنراني 
خود همان بيتي را به فارسي خواند كه سلطان محمد 
فاتح زمان فتح استانبول در ورود به اياصوفيه خوانده 
بود. اوزل اين حرك��ت نمادين اردوغ��ان را از جهت 
مدعاي او براي »رهبري جهان سني« ارزيابي مي كند 
و مي گويد: »حاكميت و قيمومي��ت تركيه بر ميراث 
مس��لمانان با اين اقدام دوباره تأييد ش��د.« در واقع، 
كش��ورهاي عربي و به خصوص س��ه گانه عربستان 
سعودي، امارات متحده عربي و مصر اين جريان و ديگر 
تحركات تركيه را در منطق��ه از همين منظر ارزيابي 
مي كنند و گسترش نفوذ سياسي- نظامي تركيه در 
منطقه را به معناي تنگ شدن فضا براي خود مي دانند. 
به اين دليل است كه اين سه كشور از قطر خواسته اند 
تا پايگاه نظامي تركيه را در كشور خود برچيند و بعد 
از كودتاي نظامي عليه عمرالبشير موفق شدند تا مانع 
ايجاد پايگاه نظامي تركيه در جزيره سواكن شوند. اگر 
آنكارا موفق شود با مقامات عمان براي تأسيس پايگاه 
نظامي در اين كش��ور به توافق برسد، آنگاه بايد گفت 
اقدام اين سه كشور در مورد سواكن را از وجه ديگري 
پاسخ داده و يك گام ديگر در جهت تنگ كردن فضا بر 
آن سه كشور برداشته است. در هر صورت، خاورميانه 
و شمال آفريقا در حال حاضر مبدل به نزاع نيابتي بين 
تركيه و اين سه كشور شده است كه هر يك از دو طرف 
به هواي رهبري بر جهان مسلمان سني مذهب سخت 

تالش مي كند. 

 محدوديت هاي موجود
تالش تركيه براي احياي نفوذ دوران عثماني بر خاورميانه 
و شمال آفريقا بدون محدوديت نبوده به خصوص اينكه 
در مقايسه با كشورهاي نفت خيز عربي برخوردار از چنان 
منابع عظيم ثروت نيست تا بتواند با اتكا به اين منابع به 
هدف خود برسد. به عبارت ديگر، تركيه نه منابع نفت و 
گاز عربستان سعودي و امارات متحده عربي را دارد و نه 
به واسطه اين منابع چنان اهرم اقتصادي در دست دارد 
تا بتواند با آن متحدان فرامنطقه اي را به سوي خود جلب 
كند. بر خالف تركيه، عربستان و امارات با اتكا به اين منابع 
حمايت بي دريغ خود را از مصر و ژنرال حفتر داشته اند و 
عالوه بر اين، اهرم نفتي به آنها كمك كرده است تركيب 
عجيبي از فرانسه، روس��يه و حتي امريكا را نيز به جمع 
خود اضافه كنند. از اين جهت، هماوردي تركيه با سه گانه 
عربستان، امارات و مصر بدون محدوديت هايي نيست و 
هر چند  آنكارا به لحاظ نظامي به نس��بت دست برتر را 
داشته باشد اما معلوم نيست بتواند به لحاظ اقتصادي و 
تأمين هزينه هاي نظامي خود با اين سه كشور هماوردي 
كند. بحران ناشي از شيوع ويروس كرونا را نيز بايد به اين 
مجموعه اضافه كرد كه بار اضافي ب��ر اقتصاد وارد كرده 
و باعث ش��ده اس��ت طبق گزارش 27 جوالي روزنامه 
نيويورك تايمز، فشارهاي ناشي از كرونا شرايطي بسيار 
متفاوت با گذشته را براي اردوغان فراهم كند. اقتصاددان 
ارشد آكسفورد مايا سنوسي در اين مورد گفت: »اقتصاد 
تركيه تنها به مقدار يك ش��وك از بحران فاصله دارد.« 
اردوغان به دليل همين محدوديت هاست كه از روسيه 
به عنوان متوازن كننده منطقه اي اس��تفاده مي كند تا 
از ميزان فشار بر خود بكاهد و حتي به كمك والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه، مسيرهاي احتياطي براي 
خروج از بحران داشته باشد؛ نقشي كه انتظار دارد پوتين 
در وضعيت فعلي ليبي به عهده بگيرد. به هر صورت، تركيه 
امروز بر خالف يك دهه قبل اهداف بلندپروازانه اي را در 
خاورميانه و شمال آفريقا دنبال مي كند و مهم ترين محور 
اين برنامه قدرت نظامي آن است كه يا با تأسيس پايگاه يا 

مداخله نظامي در حال نقش آفريني است. 

مدتي است كه ترامپ، 
احسان شيخون

رئيس جمه�ور امريكا   رويکرد
تع�داد  دارد  قص�د 
س�ربازان امريكاي�ي در آلمان را كاه�ش دهد، به 
گونه اي كه از ۳۴هزار و ۵00 سرباز امريكايي كه در 
حال حاضر در خاك آلمان مستقر هستند، نزديك 
به 10هزار نفر را از اين كش�ور فراخواند. قرار است 
حدود 6ه�زار نفر از اي�ن نظاميان به كشورش�ان 
بازگردند و مابقي به كشورهاي ديگر اروپايي از جمله 
لهس�تان، روماني، بلژيك و ايتاليا منتقل  ش�وند. 
همچنين فرماندهي عمليات ويژه ارتش امريكا و 
مركز فرماندهي ارتش امريكا در اروپا از اشتوتگارت 
آلمان به بلژيك منتقل مي ش�ود. ح�ال بايد ديد 
برندگان و بازن�دگان اين تصميم كدام كش�ورها 
خواهند بود و چه داليلي سبب ساز اين خط مشي 
ش�ده اس�ت؟  ابتدا به دالي�ل اين تصميم اش�اره 

مي شود:
1. داليل سياسي: اعالم انصراف آنگال مركل صدراعظم 
آلمان براي حضور در نشست جي 7 به بهانه همه گيري 
كوويد19 كه خوش��ايند ترامپ نبوده است از يكسو، 
افزايش هزينه هاي نظامي و سرانجام نزديكي روسيه 
به اين كشور از س��وي ديگر عوامل مهم دخيل در اين 
تصميم بوده اند. در اين راستا يورگن هارت سخنگوي 
سياس��ت خارجي جناح ائتالف در بوندس��تاگ، اين 
تصميم را اقدامي با انگيزه سياسي و جهت اعمال فشار 

به آلمان خوانده است. 
2. داليل اقتص��ادي: احداث خط لوله گاز از روس��يه 
به آلمان. خط لوله نورد اس��تريم 2 كه با طول 1200 
كيلومتر و از زير دريا مي گذرد، مدت هاست كه محل 
مناقشه كشورهاي اروپايي و امريكاست. فارغ از ارزش 
اقتصادي اين طرح ب��ه ويژه براي آلمان كش��ورهاي 
لهستان، دانمارك و اوكراين نيز دل خوشي از اين طرح 
ندارند. اياالت متحده نيز س��عي كرده است با تحريم 
نورد اس��تريم2 روس��يه و آلمان را تحت فشار بگذارد 
كه تاكنون كارساز نشده است. به همين دليل بود كه 
ترامپ اعالم كرد آلمان س��االنه ميلياردها دالر براي 

انرژي به روس��يه مي پردازد و ما بايد از آلمان در برابر 
روسيه محافظت كنيم!

3. داليل نظامي: براي س��ال هاي متم��ادي، اياالت 
متحده قصد تأسيس پايگاهي دائمي در كنار مرزهاي 
روسيه را داشته اس��ت. اكنون كه دولت لهستان از 
حضور نظاميان امريكايي اس��تقبال مي كند و طرح 
احداث پايگاه »فورت ترامپ« را نيز ارائه كرده است، 
ترامپ تالش دارد با يك تير به دو هدف شليك كند: 
حضور نظامي در كنار روسيه و فشار بر آلمان. ناگفته 
نماند تاكنون لهس��تان توافقنامه دفاع��ي با اياالت 
متحده امضا نك��رده و در مورد تقس��يم هزينه هاي 
نظامي نيز موافقت نكرده است. به همين علت »بن 
هاجز« فرمانده پيشين نيروي زميني ارتش امريكا 
در اروپا چنين تصميمي را تنها با انگيزه سياسي موجه 
مي داند و نه اقدامي راهبردي و در راستاي منافع اياالت 
متحده. جان بولتون نيز تصميم ترامپ براي خروج از 
خاك آلمان را نشانه كمبود دانش و فهم استراتژيك 

در او توصيف كرده است. 
با دانس��تن موارد فوق مي توان تبعات اين تصميم بر 
دولت هاي آلمان، اياالت متحده و روسيه را پيش بيني 

كرد:
آلمان: با پايان جنگ دوم جهاني و تقسيم غنائم ميان دو 
بلوك شرق و غرب، آلمان به عنوان بخشي از خط مقدم 
دفاع در برابر شوروي توسط اياالت متحده برگزيده شد. 
بر اين اساس نقشه استراتژيك امريكا در اروپاي بعد از 
جنگ با مركزيت آلمان طرح ريزي شد. به اين ترتيب 
دفتر مركزي ارتش امري��كا در اروپا يا همان يوكام، در 
آلمان احداث و به مرور پنج پادگان نظامي در اين كشور 
تأسيس شد. در قالب ناتو، ترامپ معتقد است اياالت 
متحده هزينه هاي كمتري بايد بپردازد و اين اروپايي ها 
هستند كه وظيفه دادن پول براي دفاع از خود را دارند. 
مانند همان چيزي كه در رخداد حمله پهپادي انصاراهلل 
يمن به آرامكو در عربس��تان رخ داد. مبرهن است در 
شرايط نامطلوب اقتصادي اروپا به دليل بيماري كرونا، 

افزايش هزينه هاي نظامي نامعقول پنداشته مي شود و  
چنين فشاري از سوي امريكا نمي تواند كارساز باشد. 
البته كاهش تعداد نظاميان امريكايي در آلمان مي تواند 
بخش��ي از اقتصاد مناطقي را كه اين نظاميان حضور 
داشته اند دچار ركود نمايد. نبايد از نظر دور داشت كه 
چنين تصميمي ساير متحدان اروپايي ترامپ در ناتو را 
دلسرد خواهد كرد و اتحاد و همكاري ميان آنها را نيز 

متزلزل مي كند. 
اياالت متح��ده: تا زمان��ي كه نهادها و س��ازمان هاي 
بين المللي براي دولت اياالت متحده سودرسان باشند، 
اين كشور ضمن عدم خروج از آنها سعي در حمايت و 
پايدار ماندن موجوديت اين سازمان ها و نهادها خواهد 
داشت. در غير اين صورت امريكا يا از آن خارج شده يا 
سعي در انحالل و تغييرات زيربنايي در آن نهاد داشته 
اس��ت. در اين زمينه امريكا تالش دارد به عنوان برادر 
بزرگ در ناتو، آنگونه كه منافعش ايجاب مي كند اقدام 
كند، حتي به بهاي سيلي زدن به متحدان نزديكش. در 
ضمن اين اقدام تنبيهي عليه آلمان با توجه به حركت 
تبليغاتي- انتخاباتي ترامپ نيز مهم است. در مجموع، 
از ميان رفتن انس��جام ميان متحدان، تهديد و اعمال 
فشار بر آلمان و سرانجام تضعيف ناتو در آينده نزديك 
به دليل بدعهدي امريكا در پايبندي به امنيت جمعي، 

آسيب هاي فراواني بر اياالت متحده وارد خواهد كرد. 
روسيه: بسياري كاهش و خروج نظاميان اياالت متحده 
از آلمان را هديه ترامپ به پوتين تلقي مي كنند. هيدر 
كانلي، مدير برنامه اروپا در مركز مطالعات بين المللي 
راهبردي اين تصميم را يكي از هداياي رياست جمهوري 
امريكا به روسيه مي داند. بي شك روسيه از تضعيف و 
دلسردي اعضاي ناتو استقبال مي كند، اما از سوي ديگر 
بايد ديد به چه ميزان نگران افزايش نيروهاي نظامي 
امريكا در لهس��تان خواهد بود. همچنين اين تصميم 
سبب ساز نزديكي بيشتر ميان روسيه و آلمان به ويژه در 
ابعاد اقتصادي خواهد شد. كاهش هزينه انرژي مصرفي 
آلمان و برخي ديگ��ر از كش��ورهاي اروپايي به دنبال 
احداث نورداستريم 2 و در نتيجه تأثير مثبت بر جهش 

اقتصادي اين كشورها حائز اهميت خواهد بود. 

چرخش از »تنش صفر« به بلندپروازي »ميهن آبي«
مؤلفه هاي تعيين كننده سياست خارجي تركيه چيست؟

هديه به رقبا با سيلي به برلين

سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده
   تحليل

  دكتر سيدرضا ميرطاهر
امري��كا در دوره زمام��داري دونالد ترامپ ب��ا خروج از 
توافقات و پيمان هاي كنترل تسليحات، روند گسترش 
و افزايش توانمندي هاي موشكي و هسته اي خود را در 
پيش گرفته است. اين مسئله نگراني شديد روسيه به 
عنوان رقيب اصلي نظامي امريكا را برانگيخته است. در 
عين حال اقدامات اخير دولت ترامپ در زمينه خروج از 
پيمان هاي تسليحات هسته اي مانند پيمان نيروهاي 
هس��ته اي ميان برد )آي ان اف(، اعالم خروج از پيمان 
آسمان هاي باز و نيز قصد واشنگتن براي تمديد نكردن 
پيمان استارت جديد در سال 2021 در راستاي تحقق 
اهداف مدنظر در دكترين هسته اي جديد امريكا موسوم 
به »بازبيني وضعيت هسته اي )ان پي آر (« صورت گرفته 
است. اين سند كه در فوريه 2018 منتشر شد بر تقويت 
زرادخانه هسته اي، ساخت تسليحات اتمي جديد و در 
پيش گرفتن رويكردي نوين در باره حمله هسته اي و نيز 
اقدامات پيشدستانه هسته اي تأكيد دارد. اين مسئله 
واكنش روس��يه را با ايجاد تغييرات مهمي در دكترين 
هسته اي اين كشور به دنبال داش��ته است. با توجه به 
اينكه در چارچوب تغييرات در اس��تراتژي هسته اي و 
نظامي امريكا، توسعه موشك هاي جديد داراي قابليت 
حمل كالهك هسته اي مد نظر قرار گرفته است،بنابراين 
مي توان پيش بيني كرد هرگونه حمله احتمالي امريكا به 
روسيه به صورت حمالت موشكي خواهد بود و وزارت 
دفاع روس��يه و ني��ز وزارت خارجه اين كش��ور موضع 

جديدي در اين زمينه اتخاذ كرده اند. 
 موضع جديد وزارت دفاع

وزارت دفاع روس��يه در 18 مرداد اعالم كرد هرگونه 
حمله موشكي به اين كشور را از نوع هسته اي قلمداد 
كرده و به آن پاس��خ اتمي خواهد داد. مقامات ارش��د 
نظامي روسيه در اين راس��تا اعالم كردند اين كشور 
در صورت حمله موش��كي از خارج، با سالح هسته اي 
به دشمن پاس��خ خواهد داد. ژنرال »آندره استرلين« 
رئيس اداره اصلي عمليات س��تاد كل ارتش روسيه و 
»الكس��اندر خرياپين« كارشناس مركز پژوهش هاي 
نظامي راهبردي آكادمي نظامي ستاد كل ارتش روسيه 
در مقاله مشتركي در روزنامه »كراسنايا زويوزدا« ارگان 
وزارت دفاع روسيه با تصريح به اين امر، دليل آن را اين 
مس��ئله عنوان كردند كه هرگونه حمله به روسيه به 
معناي تالش براي نابودي آن تلقي مي شود. روزنامه 
رس��مي وزارت دفاع روسيه نوش��ت: »هرگونه حمله 
موشكي، از نوع هس��ته اي در نظر گرفته خواهد شد، 
زيرا امكان تشخيص اين كه موشك چه كالهكي حمل 
مي كند وجود ندارد و موجب پاسخ اتمي خواهد شد.« 
اين وزارتخانه افزود: »به مح��ض اينكه رادارها پرتاب 
موشك بالستيك به سمت قلمرو روس��يه را رديابي 
كنند، فرماندهي نظامي به طور خودكار مطلع ش��ده 
و مقياس اس��تفاده از سالح هاي هس��ته اي را معين 
خواهد كرد.« در اين مقاله تصريح شده كه پيمان منع 
گسترش تسليحات هسته اي )ان پي تي( و پيمان منع 
جامع آزمايشات هسته اي)سي تي بي تي( نيز اكنون 
زير سؤال هستند و »نابودي اين دو پيمان به آغاز رقابت 
تسليحات هسته اي در سراسر جهان منجر خواهد شد. 
ممكن است تعداد كشورهاي داراي سالح هسته اي و 
نيز كشورهايي كه در آستانه دستيابي به سالح اتمي 

قرار گرفته اند نيز افزايش يابد.«
 موضع وزارت خارجه

وزارت خارجه روسيه نيز روز 13مرداد با صدور بيانيه اي 
ضمن هشدار در باره تهديدات موش��كي امريكا اعالم 
كرد نمي تواند تهديدات موشكي واشنگتن عليه خود را 
تحمل كند. در بيانيه اين وزارتخانه آمده است: »استقرار 
موشك هاي موشك هاي كوتاه برد و ميان برد امريكا در 
مناطق متعدد جهان، به شكل بسيار خطرناكي امنيت 
منطقه اي و جهاني را تهدي��د مي كند و دور جديدي از 
مسابقه تس��ليحاتي را به راه خواهد انداخت و روسيه 
نمي تواند وجود خطرات موش��كي كه س��رزمينش را 
تهديد مي كند، ناديده بگيرد و اين مسئله نيازمند پاسخ 

دادن فوري است.« 
در اين بيانيه كه به مناس��بت خروج امري��كا از پيمان 
نيروهاي هسته اي ميان برد )آي ان اف( صادر شده است 
تنها راهكار منطقي خروج از وضعيت كنوني، تالش براي 
دستيابي به توافقي قابل قبول از راه سياسي و ديپلماتيك 
دانسته شده و آمادگي مسكو براي بازگرداندن امنيت 
بين المللي و ثبات راهبردي به جهان مورد تأكيد قرار 

گرفته است. 
امريكا و شوروي، در دس��امبر 1987 پيمان نيروهاي 
هس��ته اي ميان برد را امضا كردند. پيمان » اي ان اف« 
ضمن نابودي موش��ك هاي كروز و بالستيك ممنوعه  
واشنگتن و مسكو را از استقرار موشك هاي بالستيك 
و كروز در اروپا با برد بي��ن 500 تا 5500 كيلومتر منع 
مي كرد. روسيه به عنوان جانشين شوروي اجراي اين 

پيمان را در دو دهه گذشته ادامه داده بود. 

  اقدامات دولت ترامپ
 دول��ت ترام��پ در يك س��ال گذش��ته ب��ا رهايي از 
محدوديت هاي مطرح در پيمان  اي ان اف، روند پرشتاب 
توسعه و استقرار انواع موش��ك هاي جديد كوتاه برد و 
ميان برد داراي قابليت حمل كالهك هسته اي را آغاز 
كرده است. مسئله اي كه با واكنش منفي روسيه مواجه 
شده و واشنگتن را متهم به برهم زدن ثبات راهبردي 
در عرصه جهاني و تالش براي به راه انداختن مس��ابقه 
تس��ليحاتي جديدي با هدف تضعيف توان اقتصادي 
روسيه كرده است.  پس از اعالم خروج امريكا از پيمان 
» اي ان اف« روس��يه تالش زيادي براي از س��رگيري 
مذاك��رات به منظ��ور تجديد حيات اي��ن پيمان مهم 
كنترل تسليحات انجام داد. روس ها به تدريج به اين باور 
رسيده اند كه واشنگتن اساساً خواهان تداوم و بقاي اين 
پيمان ها نيست، اما مسئله جديدي كه به نگراني روسيه 
به ويژه والديمير پوتين رئيس جمهور اين كشور افزوده، 
اين است كه اساساً ترامپ و دولتش قابل اعتماد و اتكا 
نيستند و حتي در صورت وصول به توافق با آن در حوزه 
پيمان هاي كنترل تسليحات، ترامپ مي تواند به راحتي 
نقض عهد كرده و از اجراي تعهدات امريكا در اين باره 

خودداري كند. 
 تغيير دكترين هسته اي روسيه

با توجه به تغييرات اساسي در دكترين هسته اي امريكا 
و افزايش قابل توجه تهديدات هسته اي و موشكي عليه 
روسيه،مسكو به اين مسئله واكنش جدي نشان داده 
اس��ت. والديمير پوتين رئيس جمهور روس��يه در 14 
خرداد 1399 در دس��توري، سياست جديد روسيه در 
عرصه بازدارندگي هسته اي را تأييد و براي اجرا ابالغ كرد. 
براساس فرمان اجرايي جديد، آستانه امكان استفاده از 
تسليحات هسته اي توسط روسيه كاهش يافته است. 
پيش تر در چارچوب دكترين هسته اي روسيه، تنها در 
صورتي كه روسيه با »تهديد حمله هسته اي« يا »حمله 
هس��ته اي« مواجه مي شد مي توانس��ت از تسليحات 
هسته اي استفاده كند، اما طبق فرمان جديد حتي در 
صورتي كه روسيه با تسليحات متعارف نيز مورد حمله 
قرار بگيرد يا تهديدي عليه موجوديت اين كشور رخ دهد، 
مسكو از بازدارندگي هسته اي خود استفاده خواهد كرد. 
براساس دكترين جديد هسته اي روسيه حتي اگر يكي 
از متحدان و دوستان اين كشور نيز هدف حمله هسته اي 
قرار بگيرد، مسكو از تسليحات هسته اي استفاده خواهد 
كرد. دكترين هسته اي روسيه پس از آن تغيير كرد كه 
دولت ترامپ آستانه استفاده از تسليحات هسته اي را 
پايين آورد و به حمالت با تسليحات متعارف كاهش داد. 
مسكو نسبت به رويكرد »نامحدود« واشنگتن در قبال 
مسئله استفاده از تسليحات هسته اي ابراز نگراني و اعالم 
كرده است تمامي تدابير الزم را براي حصول اطمينان 
از امنيت خود با توجه به رويكردهاي تعريف ش��ده در 
دكترين هس��ته اي امريكا به كار مي بندد. روسيه بارها 
تأكيد كرده است كه توان نظامي اين كشور جنبه دفاعي 
دارد و هيچ گاه آغازگر حمله اتمي عليه كشوري ديگر 
نخواهد بود. بدين ترتيب تغيير دكترين هسته اي روسيه 
بيش از اينكه ناشي از جنگ طلبي مسكو يا قصد آن براي 
توسعه تسليحات هسته اي باشد، واكنشي به تغييرات در 
دكترين هسته اي امريكا به منظور ايجاد شرايط مساوي 
در باره احتمال كاربرد سالح هاي هسته اي است. با توجه 
به اينكه واشنگتن در بازبيني استراتژي هسته اي امريكا 
موارد استفاده از تسليحات اتمي را به نحو قابل توجهي 
افزايش داده، طبيعي است مسكو نيز همپايه با آن موارد 
جديدي را در سناريو هاي كاربرد تسليحات هسته اي از 

جانب خود بگنجاند. 
 جمع بندي

شواهد نش��ان مي دهد دولت ترامپ به رغم لفاظي ها 
درباره آمادگ��ي براي انعق��اد پيمان هاي موش��كي و 
هس��ته اي جديد در زمينه محدود سازي موشك هاي 
كوتاه برد و ميان برد و نيز تسليحات هسته اي استراتژيك، 
قصد جدي در اين زمينه ندارد. با فروپاشي پيمان» اي 
ان اف« اكنون واش��نگتن در مسير خطرناك توسعه و 
استقرار انواع موش��ك هاي كوتاه برد و ميان برد داراي 
قابليت حمل كالهك هسته اي قدم نهاده است. ضمن 
اينكه واشنگتن با مانع تراشي ها و مطرح كردن شروط 
غير عملي نشان داده است قصد تمديد پيمان استارت 
جديد را ندارد. پايان اين معاهده در فوريه 2021 موجب 
مي شود تا امريكا بار ديگر توسعه تسليحات هسته اي 
اس��تراتژيك را بدون هيچ محدوديتي آغ��از كند كه با 
واكنش متقابل روسيه مواجه خواهد شد و  اين امر باعث 
افزايش بي ثباتي در عرصه بين المللي و گسترش مسابقه 
تسليحات هس��ته اي بين قدرت هاي هسته اي جهان 
خواهد شد. بدين ترتيب به نظر مي رسد  مواضع اخير 
روسيه در زمينه پاسخ هسته اي به هر نوع حمله موشكي 
و نيز مقابله با افزايش تهديدات موشكي امريكا در نقاط 
مختلف جهان در واقع واكنشي به تهديدات روزافزون 

امريكا و نه اقدامي جنگ طلبانه يا تهاجمي است. 

پاسخ هسته اي روسيه به حمله موشكي 

نگاه



 برخی روستاهاي پرجمعيت لرستان 
از نعمت آب شرب محرومند

در شرايطي كمبود برخي امكانات و نيازهاي ضروري استان ها، ساكنان 
اين مناطق را تحت فشار قرار داده، كه اين موضوعات تحت الشعاع 
كرونا و ضررها و آسيب هاي وارده از اين ويروس به جامعه قرار دارند. 
روستاهاي محروم لرستان از جمله مناطقي هستند كه انتظارشان 
در حد تأمي�ن ابتدايي ترين نيازها يعني آب و راه اس�ت. با اين حال 
سال هاست قول و وعده مي ش�نوند و در عمل اتفاقي در جهت رفع 
مشكالتشان رخ نمي دهد. بي آبي ها در حالي زندگي برخي از روستا 
نش�ينان را با س�ختي هاي متفاوتي روبه رو كرده كه به خاطر وجود 
سوءمديريت، سالي يك ميليارد متر مكعب از آب هاي روان لرستان 
هدر مي رود و برنامه اي براي مهار و مصرف بهينه از آنها وجود ندارد. 

    
انتظارات و توقعات مردم روستاهاي محروم لرستان به ويژه دلفان، آنقدر 
ابتدايي است كه شايد شنيدنش در عصر تكنولوژي و اين برهه از زمان باور 
كردني نباشند. اما نبايد فراموش كرد كه همين درخواست هاي ابتدايي 
و دم دس��تي دلفاني ها، جزو ضروري ترين نيازهاي يك زندگي ساده در 
هر منطقه اي به ش��مار مي آيد و آن هم تأمين راه دسترسي و آب شرب 
بهداشتي است.  لرستان، هر چه نداشته باش��د آنقدر آب دارد كه عالوه 
بر تأمين نياز س��اكنان خودش، با يك مديريت ساده بتواند احتياجات 
استان هاي ديگر را هم برآورده كند.  مسئله اي كه نماينده مردم سلسله 
و دلفان در مجلس شوراي اسالمي هم با تأييد آن مي گويد: »متأسفانه 
به رغم اينكه در لرستان طي چند سال اخير شاهد بارندگي هاي مطلوب 
بوديم ولي متأسفانه بيشتر روستاهاي استان به ويژه شهرستان دلفان با 
كمبود آب شرب مواجه اند.« دكتر يحيي ابراهيمي ادامه مي دهد: »در 
ديداري كه با اهالي روستاها داشتم انتظارات و توقعات مردم ابتدايي و 
تأمين راه دسترسي و آب شرب بهداشتي بود. اميدواريم با يكپارچه سازي 
شركت آبفاي روستايي و ش��هري اتفاقات خوبي رخ دهد.« وي با تأكيد 
بر اينكه روستاهايي كه تحت پوشش خدمات شركت آبفا نيستند بايد با 
بررسي و مطالعات از خدمات آبفا بهره مند شوند، تأكيد مي كند: »مجمع 
نمايندگان نيز در بحث پروژه هاي مرتبط با آب شرب در روستاها و شهرها 
همكاري الزم را با شركت آبفاي لرستان و كشور دارند و بايد در بودجه 

۱۴۰۰ از اختيارات و توانايي آنان در اين راستا استفاده شود.«
   روستاهاي زيادي با جمعيت باال از نعمت آب محرومند

موضوع نرسيدن آب ش��رب بهداشتي به روس��تاهاي لرستان به يكي 
دو روستا ختم نمي ش��ود و به گفته مديرعامل شركت آبفاي لرستان، 
روستاهاي زيادي با جمعيت باال در اين استان وجود دارد كه از نعمت 
آب محرومند.  مهندس حميدرضا كرموند با اشاره به آخرين وضعيت 
پروژه هاي آبفاي لرس��تان و با بيان اينكه يكي از اقدامات فوري كه در 
چند ماه اخير پس از يكپارچه س��ازي در اولويت قرار گرفته، آب رساني 
به روستاهاس��ت، مي گويد: »براي حل مش��كالت آب شرب روستايي 
به صورت اساس��ي و بلندمدت نيازمند اعتبارات الزم و همكاري ساير 
دس��تگاه ها هس��تيم تا با همدلي و تفاهم بتوانيم اين خدم��ات را در 
روستاهاي محروم نيازمند آب گسترش دهيم.« باز هم برنامه هاي يك 
مسئول براي رفع مشكل مردم به قول و وعده ها ختم شد و كرموند با بيان 
اينكه پروژه هايي تعريف كرده اي��م و اميدواريم با حمايت نمايندگان و 
شركت آبفاي استان و شركت مهندسي آبفاي كشور اعتبارات الزم براي 
سال ۱۴۰۰ محقق شود، مي گويد: »مديرعامل شركت مهندسي آبفاي 
كشور قول مساعد دادند كه به صورت ويژه تخصيص اعتبارات به لرستان 

و براي حل مشكالت آب شرب شهرستان دلفان داده شود.«
   يك ميليارد متر مكعب آبي كه هدر مي رود

براساس گزارش هاي س��ازمان هواشناس��ي، بارش هاي خوبي در لرستان 
صورت مي گيرد و اين منطقه مي تواند عالوه بر رفع احتياجات خود، نيازهاي 
آبي استان هاي همجوار را نيز تأمين كند. اما يك مسئله خيال همه مسئوالن 
و متوليان امر را راحت كرده و آن هم تأمين نشدن اعتبارات است.  مديريت 
ضعيف در برخي حوزه ها آنقدر مشهود است كه ديگر نياز نيست صحبتي در 
مورد آنها بشود و با ديدن عوارض ناشي از اين سوء مديريت ها در زندگي مردم 
و كسب و كار آنها، فقط بايد منتظر ماند تا تصميمي بزرگ در رابطه با تغيير 
مديران نااليق گرفته شود.  به عنوان مثال، تنها با اجراي طرح هاي آبخيزداري 
در لرستان مي توان يك ميليارد متر مكعب آب ذخيره كرد.  موضوعي كه 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان نيز با اشاره به اينكه در صورت تأمين 
اعتبار، عمليات آبخيزداري در سطح 2/۱ ميليون هكتار از منابع طبيعي استان 
انجام خواهد شد، مي گويد: »اين عمليات ها مسبب ذخيره سازي حداقل يك 
ميليارد مترمكعب از روان آب هاي استان در سفره هاي زيرزميني مي شود.« 
اسفنديار حس��ني مقدم با تأكيد بر اينكه ما شاهد يك نهضت و انقالبي در 
حوزه عمليات آبخيزداري در استان هستيم اما نكته مهم دقيق و فني انجام 
شدن اين پروژه هاست، ادامه مي دهد: »يكي از مباحث مديريتي در عمليات 
آبخيزداري اس��تفاده از ظرفيت داخلي و توان تخصصي مراكز تحقيقاتي 
و آموزشي اس��ت كه در نيل به اين مهم از ظرفيت نيروي تخصصي مركز 
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان و همچنين دانشكده كشاورزي 
براي انجام عمليات آبخيزداري به خوبي اس��تفاده شود.« اين مسئول هم 
جمالتش را با »شود« و »بگيرد«، به آينده حواله كرده و مي گويد: »بهره وري 
از آب هاي پش��ت بندها نيز براي اجراي پروژه هاي پرورش ماهي در قفس، 

توسعه باغات و گياهان دارويي بايد مورد توجه قرار بگيرد.«

 كمك مؤمنانه البرزي ها 
با اهداي 150 سري جهيزيه به نوعروسان 

مرحله دوم رزمايش همدلي و مواس�ات كه از عيد قرب�ان آغاز و بخش 
اول آن همزمان با دهه واليت اجرا ش�د، همچنان ادامه دارد. براس�اس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، دهه دوم اين رزمايش با فرا رسيدن ماه 
محرم شروع و كمك هاي مؤمنان، به دست نيازمندان و خانواده هاي محروم 
مي رسد. بر همين اساس البرزي ها در كنار ۳۵ هزار بسته معيشتي و ۶۰ هزار 
پرس غذاي گرم، تعداد ۱۵۰ كمك هزينه و جهيزيه اهدايي كميته امداد و 
بسيج را به دست نوعروسان رساندند و فردا در مركز سيستان و بلوچستان 
۱۰ هزار پرس غذا و ۵ هزار بس�ته بهداش�تي وي�ژه كرونايي و همچنين 
بسته هاي فرهنگي در مناطق محروم و حاشيه  زاهدان توزيع خواهد شد. 

    
در مركز سيستان و بلوچستان، از فردا رزمايش سراسري همدلي و مواسات 
در مناطق محروم و حاشيه شهر زاهدان آغاز مي شود.  در همين رابطه فرمانده 
قرارگاه جهادي حضرت مهدي)عج( سپاه محمدرسول اهلل)ص( با بيان اينكه 
در اين رزمايش سراسري ۱۰ هزار پرس غذا و 5 هزار بسته بهداشتي ويژه 
كرونايي و همچنين بسته هاي فرهنگي در مناطق محروم و حاشيه  شهر 
توزيع خواهد شد، مي گويد: »اين رزمايش به كمك مجمع گروه هاي جهادي 
سيستان و بلوچستان و با همكاري سازمان بسيج سازندگي استان برگزار 
مي شود و مرحله بعدي آن در ديگر مناطق محروم منطقه بلوچستان برگزار 
خواهد شد.« مهرشاد س��هيلي تأكيد مي كند: »تنها شهر زاهدان بيش  از 
25۰ هزار نفر حاشيه نشين دارد كه در وضعيت اسف باري زندگي مي كنند، 
اطعام اين افراد و توزيع بسته هاي بهداشتي بين افراد كه در چهار نقطه شهر 
زاهدان توزيع مي شود هدف اصلي ما در اين رزمايش است.« وي از مشاركت 
فعال شركت ها و بنگاه هاي مختلف در اين رزمايش خبر داده و ادامه مي دهد: 
»ش��ركت هاي لبني ، بانك ها، كارگزاري ها، صندوق ها، قرض الحسنه ها و 
شركت هاي مواد غذايي در اين رزمايش حضور فعالي دارند.« در مورد قرارگاه 
فرهنگي جهادي حضرت مهدي)عج( اين نكته الزم به ذكر است كه ابتدا 
در قالب يك موسسه كوچك در شهر ايالم شكل گرفت و به مراتب حوزه 
فعاليتش را در محروميت زدايي گسترش داد و حاال در قالب يك قرارگاه در 

سپاه محمدرسول اهلل)ص( تهران در حال فعاليت كشوري است. 
   توزيع ۶۰ هزار بسته معيشتي و غذايي در فارس

مرحله دوم رزمايش مواس��ات و همدلي با حضور البرزي ها و خيران اين 
استان در تمامي شهرستان ها برگزار و بسته هاي غذايي و معيشتي به كمك 
گروه هاي جهادي و بسيجي به دس��ت نيازمندان رسيد.  در اين رزمايش 
عالوه بر سپاه و بسيج، نهادها و دس��تگاه هايي مانند كميته امداد، ستاد 
اجرايي فرمان امام خميني )ره(، اداره بهزيستي، سازمان تبليغات اسالمي، 
استانداري و فرمانداري، آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان، هيئت 
رزمندگان، سازمان عتبات عاليات و خيرين حضور فعال داشتند. در اين 
رزمايش در كنار ۳5 هزار بسته معيشتي به ارزش تقريبي هر بسته ۳5۰ 
هزار تومان و همچنين ۶۰ هزار پرس غذاي گرمي كه در سطح استان توزيع 
شد، تعداد ۱5۰ كمك هزينه و جهيزيه اهدايي كميته امداد و بسيج نيز به 
نوعروسان اهدا شد.  فارسي ها هم مرحله دوم رزمايش همدلي و مواسات را با 
توزيع ۶۰ هزار بسته معيشتي و غذايي آغاز كردند.  مجتبي سرورزاده، رئيس 
بسيج سازندگي استان فارس با بيان اينكه تاكنون تهيه بسته هاي معيشتي 
در قالب رزمايش به عدد ۳۰۰ هزار عدد رسيده است، مي گويد: »رزمايش 
همدلي و مواسات تنها منحصربه توزيع بسته هاي معيشتي نيست و شامل 
موارد ديگري نيز مي ش��ود.« وي ادامه مي دهد: »يكي از وجوه رزمايش 
همدلي و مواسات پخت و توزيع غذاي گرم است كه تاكنون بالغ بر ۱5۰ 
هزار پرس غذا پخته و توزيع شده است. عالوه بر اين توزيع لوازم التحرير، 
اجاره بها، پوشاك و لوازم ديگر در قالب رزمايش همدلي و مواسات در استان 
فارس انجام شده است.« سرورزاده با بيان اينكه توزيع بسته هاي معيشتي 
تا پايان ماه صفر ادامه دارد، تصريح مي كند: »فاز دوم مرحله دوم در دهه اول 

محرم و فاز سوم هم در دهه آخر ماه صفر صورت مي گيرد.«
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۵۰۰ هكتار زمين      هرمزگان
مستعد كشاورزي 
از 2 هزار و ۵۰۰هكتار دشت شميل براي احداث 

گلخانه واگذار شد. 
عل��ي باق��رزاده همائ��ي رئي��س س��ازمان 
جهادكش��اورزي هرمزگان با اش��اره ب��ه اينكه 
5۰۰هكتار زمين مستعد كش��اورزي از 2 هزار و 
5۰۰ هكتار در دشت شميل براي احداث گلخانه 
واگذار شد. گفت: استفاده از آب سدها به نسبت 
چاه هاي موج��ود باعث افزاي��ش ۳۰۰ درصدي 
كيفيت آب و محصوالت كش��اورزي توليد شده 
مي شود.  وي افزود: با اجراي اين طرح حدود يك 
هزار هكتار از زمين هاي دشت شميل بهره مي برند 
و به دليل اينكه زيرساخت  تجهيزات انتقال آب از 
س��د و چاه ها فراهم شده اس��ت مي توان به طور 
كامل همه س��طح زمين هاي مستعد كشاورزي 
در اين منطقه را محصول كش��ت ك��رد.  رئيس 

سازمان جهادكش��اورزي هرمزگان خاطرنشان 
كرد: همچنين در زمان وقوع سيالب كه بخشي 
از زمين هاي كشاورزي در معرض آسيب هستند 
با اجراي طرح ساماندهي رودخانه هاي ميناب و 

تلنگ تعداد شش روس��تا ايمن سازي مي شوند.  
همائي افزود: سطح زير كشت گلخانه هاي استان 
تا پايان سال جاري از 55۰ به ۷۰۰ هكتار و توليد 
محصوالت آن نيز ۴۰ درصد افزايش مي يابد و ۶۰ 

درصد توليدات گلخانه اي به كشورهاي روسيه و 
امارات متحده عربي صادر مي شود.  وي تصريح 
كرد: با توجه به استقبال كشاورزان، توسعه كشت 
گلخانه اي در سال ۹۸ به دو برابر افزايش يافت و از 
۳۰۰ هكتار تعهد ابالغي به وزارت جهادكشاورزي 
اين ميزان به ۶۴5 هكتار رس��يد و استان در اين 
زمينه توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد.  
برپايه گزارش جهاد كشاورزي، در راستاي ابالغيه 
وزارت جهاد كش��اورزي مبني بر انتقال كش��ت 
س��بزي و صيفي از فضاي باز ب��ه گلخانه اي، در 
آذرماه ۹۸، 5 هزار و ۱۳۶هكتار سطح گلخانه اي 
در اس��تان هرمزگان فعاليت خود را آغاز كرد كه 
براي ۴5 هزار نفر نيز اشتغالزايي صورت گرفت.  
در حال حاضر ۳هزار و ۱۷۰هكتار زير س��اخت 
شهرك هاي گلخانه اي توسط شركت شهرك هاي 
كشاورزي احداث شد كه يك هزار و ۹۶۶ هكتار 

نيز توسط بخش خصوصي اجرا مي شود. 

واگذاري ۵۰۰ هكتار زمين در هرمزگان براي احداث گلخانه

تبديل شدن قم به استان فلزات كشور 
مع�اون وزي�ر     قم
صنعت، معدن 
و تجارت از تبديل چهره قم به يك اس�تان 

غيرفلزي كشور خبر داد. 
عليرضا ش��هيدي معاون وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه قم پتانسيل خوبي در سه فلز 
آهن، مس و طال دارد. از تبديل شدن اين منطقه 
به يك استان فلزي خبر داد و گفت: در اين زمينه 
تقريباً حدود ۳۰ هزار كيلومترمربع را در استان قم 

مورد بررسي قرار داده ايم و مبلغي فراتر از ۴۰ ميليارد تومان هزينه كرده ايم.  وي افزود: اين سه عنصر در منطقه 
زواريون قرار داشته و در حال حاضر شناسايي و پي جويي انجام  شده و بعد از جلسه شوراي معادن استان مقرر 
شد وارد اكتشاف عمومي شويم.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان زمين شناسي معتقد 
به حفظ منابع طبيعي بوده و با روش هاي جديدي كه در حال انجام هستيم اميدواريم با كمترين آسيب به 
منابع طبيعي بتوانيم اكتشافات را انجام دهيم.  شهيدي در پايان گفت: در برخي از عناصر مثل گچ كشور داراي 

جايگاه نخست و گاهي دوم جهان هستيم و در 25 عنصر جزو ۱5 كشور نخست جهان هستيم. 

تربت حيدريه، نخستين شهر در زمينه بي خطر سازي زباله هاي عفوني
ن  س�تا شهر    خراسان رضوي
تربت حيدري 
نحس�تين شهرس�تان در خراسان رضوي 
است كه با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي 
و ش�هرداري نس�بت ب�ه بي خطرس�ازي 
زباله ه�اي عفون�ي اق�دام ك�رده اس�ت. 
داوود نورمحمدي رئيس اداره محيط زيس��ت 
تربت حيدريه در جلس��ه شوراي ش��هر كه با 
محوريت مديريت طرح پسماند و بي خطر سازي 

زباله هاي عفوني برگزار شد، گفت: شهرستان تربت حيدري نحستين شهرستان در خراسان رضوي 
است كه با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي و شهرداري نسبت به بي خطرسازي زباله هاي عفوني اقدام 
كرده است.  وي افزود: با اين وجود در حوزه جمع آوري و دفن پسماند هاي عفوني و بيمارستاني تخلفاتي 

هم از سوي پيمانكار و هم از سوي برخي مطب ها و مراكز درماني صورت مي گيرد.

آغاز ساخت بيمارستان 81 تختخوابي در مشگين شهر اردبيل 
ر  ا ن�د ما فر    اردبيل
شهرس�تان 
مشگين شهر از آغاز احداث بيمارستان 8۱ 
تختخواب�ي در اين شهرس�تان خب�ر داد. 
اكبر صمدي فرماندار شهرستان مشگين شهر 
بيمارس��تان  اح��داث  عملي��ات  گف��ت: 
۸۱تختخوابی با پيشرفت ۱5 درصد آغاز شده 
و در حال حاضر فنداسيون اين بيمارستان در 
مرحله اجراست.  وي با اشاره به وضعيت كرونا 

در موج اول و دوم و تالش مسئوالن اين شهرستان در مهار و پيشگيري از شيوع اين بيماري افزود: 
بيمارستان ۱5۰ تختخوابي وليعصر مشگين شهر فعاليت روزانه خود را در ارائه خدمات به بيماران 
انجام مي دهد و بخش ۳۰ تختخوابي جنرال توسعه بيمارس��تان وليعصر نيز به عنوان بخش كرونا 
پذيراي بيماران كوويد۱۹ اس��ت.  وي ادامه داد: هرچند از حيث تجهيزات و كادر پزشكي و درماني 
كمبودهايي را داريم اما با حمايت استاندار اردبيل بخشي از اين نارسايي ها رفع شده و در حال حاضر 

سعي بر تجهيز بيمارستان مشگين شهر به امكانات جديد و نوين هستيم.

آغاز هوشمندسازي مرزهاي كردستان 
ب�ا آماده س�ازي      كردستان
زير س�اخت ها، 
هوشمند سازي مرزهاي استان كردستان آغاز شد. 
 عليرض��ا مرزباني فرمان��ده مرزباني اس��تان 
كردستان با اشاره به آماده سازي زير ساخت ها، 
از هوشمند سازي مرزهاي استان كردستان خبر 
داد وگفت: شرايط مرزهاي استان كردستان با 
توجه به توپوگرافي كه دارد بسيار سخت بوده 
و برقراري امنيت آن مشكل است.  وي با اشاره 
به اينكه استان كردستان 22۷ كيلومتر مرز مشترك با اقليم كردس��تان دارد، افزود: در تمام جهان 
حاكميت ها توجه خاصي به مقوله مرز دارند و بر همين اساس توجه ويژه اي بر حساسيت مرزها وجود 
دارد.  فرمانده مرزباني استان كردستان تصريح كرد: هوشمند سازي مرزها تأثير زيادي بر كاهش نيروي 

انساني و هزينه ها دارد و اميدواريم اين طرح در كوتاه ترين زمان انجام شود.

 پرداخت تسهيالت اشتغال بنياد بركت 
به ۳۶0 نفر در تالش 

۳۶۰ متقاضي تسهيالت اشتغال در     گيالن
۱۰ رسته ش�غلي از وام بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( بهره مند و مشغول به كار شدند. 
معاون برنامه ريزي و توس��عه فرماندار تالش با اش��اره به اينكه ۳۶۰ 
متقاضي تسهيالت اشتغال در ۱۰ رسته ش��غلي از وام بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( بهره مند و مشغول به كار شدند، 
گفت: بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( در راستاي 
محروميت زدايي و كارآفريني بخصوص در روستاها تسهيالت اشتغالزا 
پرداخت مي كند و در شهرستان تالش ۱۱ روستا براي بهره مندي از 
اين فرصت منظور شده اس��ت.  وي افزود: ۴۰۸ متقاضي تسهيالت 
بنياد بركت از دهس��تان خرجگيل به صورت پايلوت )آزمونه( براي 
تسهيالت كم بهره تا سقف ۴۰۰ ميليون ريال با باز پرداخت سه تا پنج 
ساله ثبت نام كرده بودند و ۳۸۶ نفر در سال هاي ۹۸ و ۹۹ به بانك هاي 
قرض الحسنه مهر ايران و پارسيان معرفي شدند.  معاون برنامه ريزي 
و توسعه فرماندار تالش ادامه داد: به ۳۶۰ نفر در مجموع 5۷ ميليارد و 

۱۸۰ ميليون ريال تسهيالت پرداخت شد و ۹2 نفر انصراف دادند. 

 سالن مسافري پايانه مرزي سرو 
هفته آينده افتتاح مي شود 

رئيس جمهور هفته آينده سالن     آذربايجان غربي
مسافري پايانه مرزي سرو در 

استان آذربايجان غربي را افتتاح مي كند. 
ارس��الن ش��كري مدي��ركل راه��داري و حم��ل ونقل ج��اده اي 
آذربايجان غربي روز پنج شنبه گفت: س��الن مسافري پايانه مرزي 
س��رو با مس��احت ۴۱۶۰ متر مكعب و اعتبار ۳5ميليارد تومان به 
صورت ويدئو كنفرانس هفته آينده توس��ط رئيس جمهور افتتاح 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه از 2۳پايانه فعال كشور، 5 پايانه فعال 
در آذربايجان غربي است كه 2۳ درصد پايانه هاي كشور را تشكيل 
مي دهد، تصريح كرد: در حال حاضر مجموع اعتبار اختصاص يافته 
براي انجام فعاليت هاي زير ساختي پايانه هاي استان ۱55ميليارد 
تومان است.  مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي  
خاطرنشان كرد: در مرز بازرگان در سال گذشته روزانه ۴5۰ كاميون 
ترخيص مي ش��د كه در حال حاضر 5۰ كاميون است كه باعث دپو 
محصوالت و تشكيل صف هاي طوالني شده و مشكالت عديده اي 

به وجود آمده كه نيازمند رايزني با تركيه است. 

 افتتاح 1۳0 خانه هالل 
در روستاهاي استان مركزي

هفته دولت در روس�تاهاي اس�تان     مركزي
مركزي ۱۳۰ خانه هالل افتتاح مي شود. 
محمد محمدي مديرعامل جمعيت هالل احمر استان مركزي با 
اشاره به اينكه راه اندازي و توسعه خانه هاي هالل در شهرستان ها 
افزايش تاب آوري عمومي جوامع محلي و گسترش مسئوليت پذيري 
اجتماعي محقق مي شود. گفت: هفته دولت در روستاهاي استان 
مركزي ۱۳۰ خانه هالل افتتاح مي شود.  وي به افتتاح فاز نخست 
س��اختمان امدادي اداري درماني جمعيت هالل احمر شهرستان 
فراهان، افتتاح بانك تجهيزات پزش��كي اماني در مركز اس��تان، 
راه اندازي و تجهيز انبار دارويي اس��تان با پيشرفته ترين امكانات و 
راه اندازي انبار عمليات استان از ديگر برنامه هاي هفته دولت جمعيت 
هالل احمر اشاره كرد و افزود: مهم ترين مقوله راه اندازي خانه هاي 
هالل در سطح روس��تاها جذب اعضا، داوطلبان و جوانان، سپس 
آموزش و سازماندهي در جوامع محلي جهت آماده كردن آنان براي 
انجام خدمات است كه در زمان مورد نياز در هنگام سوانح بر اساس 

مخاطرات جامعه محلي را انجام خواهند داد. 

 برگزاري طرح شميم حسيني 
با محوريت 50 بقعه متبركه در سمنان

 راه اندازي نخستين كلينيك 
مشاوران كسب و كار در خراسان جنوبي

به منظور اجراي  ني�ات مرتبط با    سمنان
اطع�ام، تعزي�ه داري و روضه خوان�ي در ماه 
محرم، متناسب با ش�رايط امروز جامعه و با 
محوريت ۵۰ بقعه متبركه استان سمنان طرح 

شميم حسيني اجرا مي شود. 
حجت االس��الم  والمسلمين اس��ماعيل تديني 
مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان گفت: با 
توجه به بيانات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
در سخنراني عيد سعيدقربان در خصوص عزاداري 
ماه محرم كه فرمودند »توصيه من به مردم اين 
است كه ببينيم س��تاد ملي كرونا چه مي گويد 
و در مس��ئله عزاداري به گفته اين س��تاد عمل 
كنيم«، طرح شميم حسيني سال ۹۹ »از رويكرد 
نمايشگاهي به رويكرد تهيه و توزيع بسته هاي 
غذايي، در بين مجاورين )بقاع متبركه، موقوفات 
مقيد به مكان(، مناطق فقير نشين، حاشيه شهر 
و... به منظور تعظيم شعائر حسيني، ترويج فرهنگ 
وقف و اجراي نيات واقفين خير انديش و همچنين 
ترويج روحيه مواسات و همدلي و كمك مؤمنانه 
به اقشار كم برخوردار، اجرا مي شود.  وي افزود: در 
سطح استان سمنان ۷۶۹ موقوفه در سه سرفصل 
مربوط به طرح شميم حسيني وجود دارد كه در 

ايام ماه محرم با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
نسبت به اجراي نيات آنها اقدام مي شود.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه استان سمنان تصريح كرد: با 
توجه به شيوع ويروس كرونا و ايجاد محدوديت 
در برگزاري مراس��م عزاداري سيدالش��هدا)ع( 
در حس��ينيه ها، تكايا، بقاع متبركه بر اس��اس 
دستورالعمل هاي بهداشتي، تمامي عوايد موقوفات 
مرتبط با تعزيه داري، روضه خواني و اطعام مرتبط، 
در جهت تهيه س��بد غذايي و پخت غذاي گرم 
در بين جامعه هدف به مصرف خواهد رس��يد.  
تديني تصريح كرد: دامنه اجراي طرح در مناطق 
جغرافيايي پيرامون بقاع متبركه، مكان هاي قيد 
شده در وقفنامه، مناطق فقيرنشين، حاشيه شهر 
و... مي باشد.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان 
سمنان افزود: شيوع ويروس منحوس كوويد۱۹ 
ما را بر آن داشت تا بيش از پيش به تقويت فعاليت 
در فضاي مجازي تمركز كنيم.  وي خاطرنشان 
كرد: در اين طرح نيز مانن��د برنامه هاي اخير، از 
ظرفيت روحانيون مس��تقر و مسئوالن هيئات 
مذهبي براي تبيين طرح »ش��ميم حسيني« و 
همچنين بهره مندي از آنان جهت روضه خواني 
و مداحي در برنامه هاي پيش رو بر بس��تر فضاي 

مجازي استفاده خواهيم كرد. 

مديرعامل شركت     خراسان جنوبي
ش���هرك هاي 
صنعتي خراسان جنوبي از راه اندازي نمايشگاه دائمي 
نهضت ساخت داخل به همراه كلينيك مشاورين 

كسب و كار در شهرك صنعتي بيرجند خبرداد. 
مهدي پارس��ا، مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي خراسان جنوبي با اش��اره به راه اندازي 
نمايشگاه دائمي نهضت ساخت داخل به همراه 
كلينيك مش��اورين كس��ب و كار در ش��هرك 
صنعتي بيرجند گفت: در صنايعي كه كمتر از 5۰ 
نفر اشتغال باشند جز دسته كوچك و بين 5۰ 
تا ۱۰۰ نفر باشند، در حوزه صنايع متوسط قرار 
مي گيرند.  وي با بيان اينكه امروز عصر توسعه 
صنايع كوچك است كه به صورت متوسط يك 
چهارم اشتغال و يك سوم سرمايه گذاري هاي 
دنيا در صنايع كوچك هس��تند. افزود: توسعه 
پايدار و متوازن، حل مش��كل بي��كاري، نياز به 
منابع مالي اندك و اشتغال باال جزيي از منافعي 
هستند كه صنايع كوچك مي توانند براي جامعه 
داش��ته باش��ند.  رئيس هيئت مديره شركت 
شهرك هاي صنعتي خراسان جنوبي يادآور شد: 
صنايع كوچك نقش مؤثري در توس��عه صنايع 
باالدس��تي و بزرگ دارند.  پارس��ا با بيان اينكه 

۹5 درصد از صنعت و 5۰ درصد از اشتغال و ۱۷ 
درصد ارزش افزوده كشورمان را صنايع كوچك 
تأمين و ايجاد مي كنند، گفت: حدوداً ۹۶ درصد 
از واحدهاي صنعتي خراسان جنوبي كوچك و 
متوسط هستند.  وي با بيان اينكه ۶2 درصد از 
صنايع موجود استان مربوط به حوزه ساختمان 
و معدني هستند، افزود: تا پايان سال جاري 2۰ 
واحدصنعتي راكد به چرخ��ه توليد برخواهند 
گش��ت و در هفته دولت دو پروژه گازرساني در 
شهرك صنعتي بشرويه و خوسف به بهره برداري 
خواهند رس��يد.  رئيس هيئت مديره ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي خراس��ان جنوبي با تأكيد 
براينكه صنايع كوچك بر اس��اس س��ه راهبرد 
ش��كل مي گيرند، خاطرنش��ان ك��رد: صنعت 
كوچ��ك در پايين دس��ت صنعت ب��زرگ، در 
راس��تاي پاس��خ به نيازهاي بازارهاي محلي و 
تكميل زنجيره توليد و معدن در خراسان جنوبي 
شكل گرفته اند.  پارسا با اشاره به اينكه به زودي 
صنايع مادر تخصصي همچون فوالد، سيمان، 
انواع كك و زغال س��نگ در اس��تان راه اندازي 
مي شوند، تصريح كرد: صنايع كوچك اگر با اين 
نگاه شكل بگيرند مقاومت شان در فضاي كسب 

و كار و پايداري بيشتري خواهند داشت.

  زنجان: رئيس اداره مرتع اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري زنجان 
گفت: احاله 2۸۶ هزار هكتار از طرح هاي مرتع داري اس��تان در راستاي 
عملياتي نمودن برنامه هاي ۹ گانه »جهش عملكرد« در سال ۹۹ كليد 
خورد.  سعيد حسنلو با بيان اينكه مراتع استان زنجان تأمين كننده معيشت 
۳۰ هزار خانوار مي باشد، افزود: دولت براي حفظ مراتع و بهره برداري بهينه 
و پايدار از اين منابع، مراتع را در قالب طرح هاي مرتع داري به مرتع داران 
واگذار مي نمايد.  به گفته وي، اجراي طرح هاي مرتع داري به كاهش تخريب 

و مديريت بهينه و پايدار مراتع منجر مي شود. 
  خراس�ان جنوبي: رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبي گفت: طي چهار ماهه نخست سال جاري، 
۱۸۶ ميليون دالر كاال به افغانستان و س��اير بازارهاي صادراتي استان 
صادرات انجام ش��ده است.  س��عيد بهش��تي راد افزود: صادرات انجام 
ش��ده طي چهار ماهه نخست سال جاري از طريق اس��تان و ماده ۱۱۶ 
امور گمركي )خروجي كل( از حي��ث ارزش ۱۸۶ ميليون دالر كاال به 
افغانستان و ساير بازارهاي صادراتي استان بوده است كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزايش ۹۸ درصدي را نشان مي دهد. 
   فارس: رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي ف��ارس، اين اس��تان را از 
استراتژيك ترين مناطق ايران برش��مرد و گفت: كه فارس تأمين كننده 
۱۰ درصد از محصوالت غذايي كش��ور اس��ت.  محمدمهدي قاسمي با 
اشاره به اجراي طرح تبديل ۸۰ هزار هكتار كشت سنتي استان به ۷ هزار 
هكتار كشت گلخانه اي، افزود: با احداث گلخانه هاي در دست اجرا، شاهد 
صرفه جويي ۷۴۰ ميليون متر مكعبي آب خواهيم بود.  وي يادآور ش��د: 
يكي از طرح هايي كه در استان فارس در راستاي افزايش بهره برداري حوزه 
كشاورزي قرار گرفته است نظام نوين كشاورزي است كه اين مهم موجب 

افزايش بهره وري در واحد هكتار خواهد شد. 
  آذربايجان شرقي: رئيس اداره تبليغات اسالمي شهرستان اسكو با بيان 
اين كه عزاداري محرم با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در شهرستان برگزار 
مي ش��ود، گفت: در حال حاضر، ۱۳5 هيئت مذهبي در شهرستان در سامانه 
تبليغات اسالمي ثبت شده و داراي شناس��نامه هستند.  حجت االسالم اباذر 
حميدي يادآورشد: اجباري بودن ماس��ك براي همه عزاداران، رعايت فاصله 
اجتماعي دو متري و برگزاري مراسم با يك چهارم ظرفيت از ديگر محدوديت ها 
در اين زمينه بوده و مدت زمان اجراي برگزاري مراسم هاي عزاداري محرم در 

مكان هاي سرپوشيده يك ساعت و در فضاهاي باز حدود دو ساعت است. 
  گيالن: مديرعامل هالل احمر گيالن، با بيان اينكه خبرنگاران همواره در 
دل حادثه هستند، گفت: تشكل خبرنگاران بحران را راه اندازي كرديم و به 
زودي براي نخستين بار در كشور خانه هالل مطبوعات را راه اندازي خواهيم 
كرد.  سياوش غالمي با اشاره به برخورداري هالل احمر گيالن از يك فروند 
بالگرد امدادي، افزود: خبرنگاران مي توانند در غالب خانه هالل مطبوعات 

جهت خبررساني حوادث و بحران ها از اين بالگرد استفاده كنند. 

 آغاز به كار اولين نيروگاه زباله سوز شمال
 در مازندران 

نيروگاه زباله سوز نوشهر در راستاي  رف�ع معض�ل زبال�ه در مازن�دران     مازندران
بخصوص غ�رب اس�تان، فعاليت آزمايش�ي خ�ود را آغ�از كرد. 
محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور كشور روز پنج شنبه در مراسم 
فعاليت آزمايشي نيروگاه زباله سوز نوشهر، با بيان اينكه پسماند يكي از 
معضالت بزرگ مازندران و استان هاي شمالي است كه باعث آاليندگي 
محيطي زيست و رنجش مردم است، گفت: پس��ماند در شمال ايران با 
توجه به وضعيت اقليمي كه دارد بسيار آلوده كننده محيط  زيست بوده 
است و امروز آرزوي مردم نوشهر برآورده شد كه نيروگاه زباله سوز نوشهر، 
پسماندها و زباله هاي اس��تان مازندران و منطقه را جمع آوري و با يك 
فرآيند دانش بنيان تبديل به برق و آب كشاورزي مي كند.  وي افزود: البته 
بخش هايي از اين نيروگاه نياز به تكميل شدن دارد و ظرف روزهاي آينده 
نيازمندي هاي ديگر اين نيروگاه هم اجرايي خواهد شد.  رئيس سازمان 
برنامه و بودجه تصريح كرد: موضوعاتي پيرامون چگونگي فروش برق و 
آب كشاورزي توليدي از اين نيروگاه وجود دارد كه سازمان برنامه و بودجه 
به نيابت از دولت آنرا برطرف مي كند.  نوبخت با اش��اره به اتمام نيروگاه 
زباله سوز ساري تا پايان امسال گفت: متعاقب آن انتظار مي رود سومين 

نيروگاه با همين فناوري و كيفيت در رشت احداث شود.



بازگشت نيشكر هفت تپه به دولت؛ اين مهم ترين 
خواس�ته كاركن�ان ش�ركتي اس�ت ك�ه از روز 
واگذاري تا به امروز بارها تكرار شده و خوزستان 
را هم ت�ا يك بح�ران امنيتي پيش برده اس�ت. 
در سال 94 بود كه ش��ركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه از سوي س��ازمان خصوصي سازي به اميد 
اس��دبيگي و مهرداد رس��تمي واگذار ش��د؛ پس از 
واگذاري اين ش��ركت با قيمتي نازل، همه چيز در 
هفت تپه به هم ريخ��ت و اعتراض هاي خياباني در 
خوزستان به اوج خود رسيد. در اين ميان، استاندار 
خوزس��تان به جاي حمايت از كارگ��ران هفت تپه، 
پشت مالك 33س��اله اين كارخانه ايستاد كه وقتي 
دادگاه هاي فس��اد ارزي اسدبيگي و رستمي برگزار 

شد، دليل اين حمايت نيز مشخص گرديد. 
اسدبيگي با پوشش اشتغالزايي، توليد در هفت تپه 
بيش از 1/5 ميليارد دالر ارز دولتي از بانك مركزي 
درياف��ت ك��رد و به ج��اي واردات ماش��ين آالت و 
تجهيزات صنعتي، هم��ه را در بازار آزاد فروخت كه 
اين مبلغ هم اكنون بيش از 26هزار ميليارد تومان 

برآورد مي شود. 
وي هم اكنون در دادگاه حاضر مي شود، ولي برخالف 
س��اير متهمان و همكاران خود، آزاد اس��ت؛ دليل 
آزادي اسدبيگي، گروكش��ي است كه حتي صداي 
اعتراض قاضي مس��عودي مقام را هم در پي داشته 
است. در جلسات دادگاه وي اينگونه گفته شده است 
كه اسدبيگي به طور ضمني تهديد كرده اگر بازداشت 
و زنداني شود، حقوق كارگران به تعويق خواهد افتاد، 
اما طي چند هفته گذش��ته، نه حقوقي به كارگران 
پرداخت ش��ده و نه وضعيت باثباتي در خوزستان 

شكل گرفته است. 
  باج گيري با حقوق

گويا اس��دبيگي با زيرك��ي، همه را در ب��ازي خود 
انداخته است. در 13مرداد، اميرحسين اسدبيگي، 
قائم مقام مديرعامل شركت هفت تپه در گفت وگويي 

با ش��بكه خبر طي اظهاراتي مدعي شد كه حقوق 
كارگران تا ارديبهش��ت ماه به روز پرداخت ش��ده 
اس��ت، اما از اين تاريخ به نادرس��ت براي ما پرونده 
قضايي تشكيل شد و حساب هاي بانكي ما را بستند 
و نتوانستيم حقوق ها را پرداخت كنيم. اين اظهارات 
در حالي مطرح مي ش��ود كه اين ادعا پيشتر نيز در 
جلسات دادگاه مطرح شده بود و در دهمين جلسه 
رس��يدگي به اتهامات 21متهم كالن ارزي، قاضي 
مس��عودي مقام خطاب به متهم اس��دبيگي گفت: 
»آزادي شما براي پرداخت حقوق كارگران است و 

حقوق ها بايد پرداخت شود.« 
نماينده دادس��تان هم افزود: »در چند جلسه براي 
پرداخ��ت حقوق كارگ��ران، با متهم اس��د بيگي به 
صورت خصوصي صحبت كردم. 10ميليون يوآن او 
در توقيف است و اين ارز ناشي از خريد و فروش ارز 

است. او به دادسرا فشار مي آورد.« 
قاضي مس��عودي مقام خطاب به اس��دبيگي گفت: 
»خود ف��روش ارز هم ك��ه جزو جرائم محس��وب 
مي شود. اين حساب كه تخلف ارزي در آن صورت 
گرفته، توقيف است ش��ما منابع ديگري هم داريد 
و از آن مي تواني��د حقوق را پرداخت كنيد. تا ش��ما 
را احضار مي كنيم حقوق كاركن��ان را دو ماه عقب 
مي اندازيد. از ارديبهشت ماه كه دادگاه تشكيل شده 
است، پرداخت حقوق را عقب انداخته ايد و اين كار را 
براي فشار به دادگاه انجام مي دهيد. اين 10ميليون 
يوآن اسنادش وجود دارد و اين پول ماحصل خريد و 
فروش ارز است. براي دادسرا امكان دادن مجوز براي 
اين پول وجود ندارد، ش��ما از منابع و حس��اب هاي 

ديگري كه داريد پول را پرداخت كنيد.« 
  گردن كشي ها ادامه دارد

با وجود اينكه مركز رسانه اي قوه قضائيه هم به طور 
رسمي پاسخ اس��دبيگي را داده است، اما اين متهم 
نه بازداش��ت مي ش��ود و نه كس��ي مي توان��د مانع 
باج گيري هاي وي شود. گويي اس��دبيگي كه 1/5 

ميليارد دالر را باال كشيده، با مستمسك قراردادن 
كارگ��ران هفت تپه به تهدي��د قوه قضائيه و س��اير 
ارگان ها مي پردازد و عزمي نيز براي برخورد قاطع با 
وي و بازگرداندن اين كارخانه به دولت وجود ندارد. 
در همين باره، نماينده مردم شوش با اشاره به اينكه 
سازمان خصوصي سازي نمي تواند حقوق كارگران 
هفت تپه را پرداخت كند، تصريح كرد: »در نشستي 
با رئيس جمهور يا معاون اول وي تكليف واگذاري اين 

شركت مشخص مي شود.« 
محمد كعب عمير در توضيح موضوع شركت نيشكر 
هفت تپه و نتيجه پيگيري هاي اخير مجلس شوراي 
اسالمي گفت: »در ادامه توسعه اعتراضات كارگري 
ش��ركت نيش��كر هفت تپه، حدود 52روز تجمعات 
كارگران تداوم داشت، بنابراين به همراه نمايندگاني 
از كميس��يون اصل90 بين كارگ��ران حضور پيدا 
كرديم و با كارگران ضمن هم صحبتي به بررس��ي 

مشكالت آنها پرداخته شد.« 
وي ادامه داد: »از سوي ديگر كشت نيشكر تقسيم 
زماني دارد، اگر در اين روزها كش��ت صورت نگيرد 
تا يك س��ال ديگر نمي توانيم كش��ت انجام دهيم، 
بنابراين ضرر زيادي به شركت و اين شريان اقتصادي 
زده مي شود. از س��وي ديگر بيمه تأمين اجتماعي 
كارگران مورد بررسي قرار گرفت و بيمه كارگران تا 
آخر تير تمديد شده است، اما براي مردادماه اجازه 
داده نش��د، زيرا حدود 530ميلي��ارد تومان تأمين 

اجتماعي از شركت نيشكر هفت تپه طلب دارد.« 
كعب عمير با تأكيد بر درخواس��ت كارگران و مردم 
شوش مبني بر خروج اين ش��ركت از ذيل سازمان 
خصوصي س��ازي گفت: »خصوصي س��ازي در اين 
مورد موفق عمل نكرده است. متأسفانه بدون بررسي 
صالحيت و اهليت كارفرمايان و سهامداران، سهام 

واگذار شده است.« 
وي يادآور شد: »در اين نشست به مديرعامل سازمان 
خصوصي س��ازي و نايب رئيس مجلس تأكيد كردم 

كه اين شركت بايد به نهادهاي دولتي واگذار شود. 
اهليت نداش��تن س��هامداران نيز مورد تأييد ساير 
مسئوالن قرار گرفته است، نهاد دولتي توانمند در 
مباحث مالي بايد اين ش��ركت را مديريت كند. در 
نهايت مديرعامل سازمان خصوصي وعده پيگيري 

جدي داد.«
نماينده مردم شوش در مجلس تصريح كرد: »سازمان 
خصوصي سازي نمي تواند حقوق كارگران را پرداخت 
كند، بنابراين قرار شد از وزير رفاه درخواست شود از 
محل بيمه مشاغلي كه بر اثر ويروس كرونا متضرر 
شدند، حدود 20ميليارد تومان تزريق كند تا برنامه 
كوتاه مدت اج��را و همچني��ن دفترچه هاي تأمين 
اجتماعي كارگران اين ش��ركت تا آخر سال 1399 

تمديد شود.« 
  تكليف حقوق چه شد؟

در همين باره، با توجه به حجم مش��كالت شركت 
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه و تداوم اعتراضات 
كارگران، چهارشنبه 22مرداد كميسيون اصل90 
مجلس شوراي اسالمي در خصوص بررسي مشكالت 

اين شركت جلسه اي را برگزار كرد. 
يكي از فع��االن كارگري در مورد جزئيات جلس��ه 
مذكور در گفت وگو ب��ا مهر اظهار داش��ت: »طبق 
مصوبات جلسه قبلي كميس��يون اصل 90 مجلس 
مقرر شد كه ظرف يك هفته مواردي همچون تمديد 
دفترچه هاي بيمه كارگران، پرداخت حقوق معوقه، 
بازگش��ت به كار كاركنان اخراجي و از همه مهم تر 
خلع يد بخ��ش خصوصي پيگي��ري و نتيجه آن به 

فعاالن كارگري اعالم شود.«
وي كه خواست نامش در گزارش ذكر نشود، افزود: 
»در اين جلسه فعاالن كارگري نيز با بيان مشكالت 
معيشتي كارگران، حقوق معوقه، وضعيت كاركنان 
بخش دفع آفات، كاركنان غيرنيشكري و كاركنان 
فصلي كارخانه، تجهيزات، مش��كالت بازنشستگان 
و موضوع خلع يد خواس��تار درياف��ت جواب قطعي 
در تمامي اين موارد ش��دند.«  وي با اشاره به نتايج 
حاصله از جلس��ه كميس��يون اصل90 گفت: »در 
مورد بحث تمديد دفترچه هاي بيمه مصوب ش��د 
كه تا پايان سال دفترچه ها تمديد و مباحث مربوط 
به اين مشكل برطرف ش��ود.«  اين مقام آگاه افزود: 
»درخصوص پرداخت حقوق معوقه نيز مصوب شد 
كه تا چهارش��نبه هفته آينده حقوق ارديبهشت و 
خرداد كارگران به طور كامل پرداخت شود و ضمانت 
اجراي اين مسئله به عهده وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي سپرده شد. همچنين در خصوص بازگشت 
به كار كاركنان اخراجي، استاندار خوزستان مكلف 

شد ظرف يك هفته اين مسئله را حل كند.« 
اين فعال كارگري با اشاره به موضوع خلع يد تصريح 
كرد: »در خصوص خلع يد بخش خصوصي، متأسفانه 
باز هم همچون جلس��ه گذش��ته به علت نداشتن 
شفافيت از سوي نمايندگان دولتي حاضر در جلسه 
از جمله رئيس سازمان خصوصي سازي كه براساس 
مصوبه جلسه قبلي و اظهار صريح خود مبني بر اينكه 
خلع يد قطعاً 20مرداد تصميم گيري خواهد شد، اما 
باز هم شاهد عدم پيگيري جدي و سخنان غيرشفاف 
آقاي صالح بوديم.«  وي اف��زود: »به همين دليل به 
علت قانع نشدن فعاالن كارگري و نمايندگان مجلس 
از نحوه پاسخگويي رئيس سازمان خصوصي سازي 
مجدداً از سوي مجلس به ايشان تكليف شد كه بايد 
نهايتاً تا چهارش��نبه آينده به عنوان آخرين فرصت 

صراحتاً نظر خود را اعالم كنند.« 
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گروکشی مالک هفت تپه با حقوق کارگران
گزارش »جوان« از گردن كشي هاي اسدبيگي و گروگانگيري حقوق كارگران هفت تپه

قاضي مسعودي مقام: از ارديبهشت ماه كه به دادگاه مي آييد، وضعيت حقوق كارگران به هم ريخته است!

وحیدحاجیپور
گزارشیک

تغيير پيش بيني از تقاضا براي نفت
آژانس بين المللي انرژي (IEA) پيش بيني خ�ود را از تقاضا براي 
نفت در سال 2۰2۰ به ميزان بيشتري كاهش و هشدار داد، سفرهاي 
هواي�ي كمتر به دلي�ل پاندم�ي وي�روس كرونا تقاض�اي جهاني 
براي نفت را امس�ال 8/1ميلي�ون بش�كه در روز كاهش مي دهد. 
به گزارش ايسنا، آژانس بين المللي انرژي دورنماي تقاضا براي انرژي 
در سال 2020 را 140هزار بشكه در روز كاهش داد و به 91/9ميليون 
بشكه در روز رساند كه نخس��تين بازنگري منفي اين آژانس در هفت 

ماه گذشته بود. 
در گزارش ماهانه آژانس بين المللي انرژي آمده است: ضعيف شدن تقاضا 
براي سوخت جت عامل اصلي كاهش تقاضا براي نفت است. بخش هاي 
هواپيمايي و جاده اي كه بخش هاي اساسي در مصرف نفت هستند در 

وضعيت خوبي به سر نمي برند. 
آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد، مصرف نفت در س��ال 2021 
همچنان كمتر از سطح سال 2019 خواهد ماند. آمارهاي مورد اشاره 
اين آژانس نشان مي دهد كه وضعيت جابه جايي در بسياري از مناطق 
راكد مانده، اما در اروپا افزايش پيدا كرده است. با اين حال رشد موارد 
كوويد - 19 باعث شده اين آژانس برآوردش از مصرف بنزين را كاهش 

دهد. 
طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، ميزان عرضه در ژوئن از تقاضا 
فراتر رفت و ابهامات درباره تقاضاي آتي به همراه افزايش توليد از سوي 
توليدكنندگان بزرگ به معناي آن است كه روند بازيابي تعادل بازارهاي 

نفت ظريف خواهد بود. 
توليد نف��ت در امريكا، كان��ادا و برزيل رو به افزايش اس��ت و همزمان 
اوپك پالس محدوديت عرضه خود را تس��هيل كرده است. با اين حال 
اگر كش��ورهايي كه تاكنون به اين توافق به طور كامل عمل نكرده اند 
توليدشان را براي جبران پايبندي نبودن بيشتر كاهش دهند، عرضه 

جهاني نفت به ميزان چشمگيري افزايش نخواهد يافت. 
قيمت هاي نفت در معامالت روز پنج ش��نبه در واكنش به پيش بيني 
جديد آژان��س بين المللي انرژي كاهش پيدا كرد. به��اي نفت برنت با 
53سنت معادل 1/2 درصد كاهش، به 44 دالر و 90 سنت در هر بشكه 
رسيد و وست تگزاس اينترمديت امريكا با 51 سنت معادل 1/2 درصد 

كاهش، به 42 دالر و 16 سنت در هر بشكه رسيد. 

بزرگ ترين کاهش هفتگي طال در ۵ ماه گذشته 
قيمت ط�ال در معامالت روزجمع�ه بازار جهاني تحت تأثير رش�د 
بازده اوراق خزانه امريكا كاهش يافت و اين فلز ارزشمند در مسير 
ثبت نخس�تين كاهش هفتگي از اوايل ژوئن تاكنون قرار گرفت. 
به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز 
گذشته بازار سنگاپور 0/1 درصد كاهش يافت و به هزار و 950 دالر و 94 
سنت رسيد. بهاي معامالت طال از ابتداي هفته جاري تاكنون 4درصد 
نزول كرده است كه بزرگ ترين كاهش هفتگي از اوايل مارس محسوب 
مي ش��ود.  به گفته ادوارد ماير تحليلگر بازار، طال به دليل رش��د بازده 
اوراق خزانه امريكا كه باعث فروش از سوي سرمايه گذاران شده، تحت 
فشارهاي كاهشي قرار گرفته است.  باالرفتن بازده اوراق خزانه هزينه 
نگهداري طال كه بازدهي ندارد را افزايش داده و جذابيت سرمايه گذاري 

در آن را كمتر مي كند. 
طال در معامالت روزجمعه آمار اقتصادي اخي��ر چين كه كمتر از حد 
مطلوب بودند و باعث عقب نش��يني بازارهاي سهام ش��دند را ناديده 
گرفت.  طال از ابتداي سال 2020 تاكنون تحت تأثير اقدامات محرك 
مالي كم س��ابقه كه براي حماي��ت از اقتصادها در برابر تبعات ش��يوع 
ويروس كرونا به اجرا گذاشته ش��ده اند، بيش از 2۸ درصد رشد قيمت 
داشته است.  تحليلگران بانك استاندارد چارترد در يادداشتي نوشتند 
روند صعودي بلندمدت طال با توجه به ضعف دالر امريكا و گستردگي 
اقدامات محرك مالي تغييري نكرده و ما انتظ��ار داريم نرخ هاي بهره 
اندك يا منفي بمانند. قيمت هاي پايين احتماالً فرصت هايي براي خريد 

ديده مي شوند، زيرا عوامل كالن به نفع قيمت باالتر طال مانده اند. 

درخواست ايرباس از اتحاديه اروپا 
ش�ركت اروپاي�ي ايرب�اس از تصمي�م دول�ت امري�كا مبن�ي 
براعم�ال تعرف�ه 1۵درص�دي ب�راي خري�د هواپيماه�اي اي�ن 
ش�ركت با وجود اقدام�ات اتحادي�ه اروپا ب�راي رعاي�ت قوانين 
س�ازمان تج�ارت جهان�ي (WTO) اب�راز تأس�ف ك�رد. 
به گزارش راش��اتودي، ش��ركت هواپيماس��ازي اروپايي ايرباس روز 
چهارشنبه از تصميم دولت امريكا مبني بر اعمال تعرفه 15 درصدي 
براي خريد هواپيماي ايرباس با وجود اقدامات اتحاديه اروپا براي رعايت 

قوانين سازمان تجارت جهاني(WTO)  ابراز تأسف كرد. 
كلي مك كانل، سخنگوي ايرباس گفت: ايرباس عميقاً متأسف است كه 
با وجود اقدامات اخير اروپا براي رعايت كامل مقررات، نماينده تجاري 
امريكا تصميم گرفته است تعرفه هاي هواپيماهاي ايرباس را حفظ كند، 
به ويژه در زماني كه حمل و نقل هوايي و س��اير بخش ها با يك بحران 
بي سابقه روبه رو هس��تند.  وي افزود: ايرباس اطمينان دارد اروپا براي 
دفاع از منافع خود و منافع همه شركت ها و بخش هاي اروپايي، از جمله 
ايرباس كه هدف اين تعرفه ها قرار گرفته اند، به درستي پاسخ خواهد داد.  
اين بيانيه در پي تصميم دولت اياالت متحده براي حفظ تعرفه در مورد 
ايرباس و ساير كاالهاي اروپايي با وجود اقدامات اتحاديه اروپا براي حل 

و فصل يك اختالف 16ساله در مورد يارانه هواپيما صورت گرفت. 
رابرت اليتيزر، نماينده تجاري امريكا روز چهارشنبه گفت: اتحاديه اروپا 
اقدامات الزم را براي تطبيق با تصميمات سازمان تجارت جهاني انجام 
نداده است و واشنگتن روند جديدي را به منظور تالش براي دستيابي 

به يك راه حل بلندمدت آغاز خواهد كرد. 

راه اندازي آزمايشي ارز ديجيتال در چين
وزارت بازرگان�ي چين اع�الم كرد، ي�ك برنامه آزمايش�ي براي 
اس�تفاده از ارز ديجيت�ال در برخي ش�هرها راه ان�دازي مي كند. 
 به گزارش رويترز، اين شهرها شامل پكن، تيانجين و هبئي در شمال 
چين، ش��رق منطقه دلتاي رودخانه يانگ تسه، مناطق اطراف دلتاي 
رودخانه مرواريد در گوانگجو و برخي شهرها در مركز چين مي شوند. 

 يكي از رس��انه هاي دولتي چين در اوايل همين ماه گزارش داده بود 
بانك هاي بزرگ دولتي اين كش��ور آزمايش هاي وسيع داخلي را براي 
به كارگيري كيف پ��ول ديجيتالي آغاز كرده و يك ق��دم به راه اندازي 

رسمي ارز ديجيتال چين نزديك شده اند. 
 تحليلگران عقيده دارند ارز ديجيتال چين مي تواند تعادل جهاني قدرت 
اقتص��ادي را تغيير ده��د. متخصص��ان مي گويند طرح ه��اي چين براي 
راه اندازي ارز ديجيتال تهديدي جدي براي سلطه مالي امريكاست.   پكن از 
2014مطالعات در مورد راه اندازي ارز ديجيتال خود را آغاز و در همان حين 

بر استفاده از ارزهاي مجازي مثل بيت كوين سختگيري كرده است. 

اطالعات 600شرکت  دولتي در بودجه نيست
عض�و كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجل�س گف�ت: مس�ئوالن 
دولت�ي مي گويند ۳8۰ش�ركت دولت�ي داري�م، اما بررس�ي هاي ما 
نش�ان مي دهد ك�ه ۹8۰ ش�ركت دولتي يا وابس�ته به دول�ت وجود 
دارد كه ب�ه معنای ع�دم وجود اطالعات ۶۰۰ ش�ركت دولتی اس�ت. 
محسن زنگنه در گفت و گو با فارس با اشاره به جزئيات اصالح ساختار بودجه 
در كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اصالح ساختار بخش هاي 
مختلفي دارد ك��ه از مهم ترين آنه��ا مي  توان به مولدس��ازي دارايي هاي 
دولت، مديريت يارانه هاي نقدي و بودجه ش��ركت هاي دولتي اشاره كرد. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره مديريت و بودجه شركت هاي 
دولتي تصريح كرد: در بخش، مشكالت جدي وجود دارد كه از جمله آنها 

شفاف سازي، نظارت بر بودجه و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد است. 
وي به دو علت اصلي شفاف نبودن شركت هاي دولتي پرداخت و گفت:  نقص 
قوانين و عدم ورود جدي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات از جمله 
علل اين موضوع هستند.  زنگنه با اشاره به اينكه در حوزه شركت هاي دولتي 
پيگير حاكميت ش��ركتي و شفافيت اطالعات هس��تيم، خاطرنشان كرد: 
چگونگي تعيين اعضاي هيئت مديره، شفافيت بودجه، مشخص نبودن سود 
سهم دولت، ماليات عملكرد شركت، بازپرداخت تسهيالت اعطايي و استفاده 

از محل بودجه عمومي از جمله مواردي است كه نياز به شفافيت دارد. 
رئيس كميته اصالح ساختار بودجه كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با 
تأكيد بر اينكه شركت ملي نفت و گاز بخش اعظم بودجه شركت هاي دولتي 
را شامل مي شوند، يادآور شد: بيشترين تمركز روي ميزان درآمد حاصل از 
صادرات نفت و گاز است، در حالي كه 63هزار ميليارد تومان نفت و گاز در 
داخل فروخته مي شود كه شفاف نيست. همچنين درآمدهاي هدفمندي 

در تبصره 14بودجه را نيز بايد به اين موضوع افزود. 
وي در مورد راهكارهاي تحقق ش��فافيت و نظارت بر بودجه شركت هاي 
دولتي گفت: گاهي اوقات در آسيب شناس��ي ها متوجه شديم كه اصالح 
يك يا چند ماده راه هاي گريز از شفافيت را مي بندد. در حقيقت حفره هاي 
قانوني وجود دارد كه متأسفانه براي شركت هاي دولتي اين امكان را فراهم 
كرده كه اطالعات ندهند. با اصالح اين قوانين ديوان محاس��بات نظارت 

پررنگ تري خواهد شد. 

سرنوشت نامشخص پرونده قاچاق آرد
بعد از گذش�ت چن�د م�اه از پيگي�ري رس�انه اي درخص�وص ابعاد 
پرونده بزرگ قاچاق آرد،  گم�رك ايران هنوز گزارش�ي از برخورد با 
متخلفان ي�ا مقصران احتمال�ي در اين پرونده را اعالم نكرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، بعد از تأييد كم وكيف ماجراي قاچاق آرد از سوي وزارت 
اقتصاد، الزم بود تا دفاتر و معاونت هاي تخصصي گمرك از جمله بازرسي، 
دفتر صادرات، معاونت برنامه ريزي گمرك اي��ران و... درخصوص برخورد 
با متخلفان اقدامات انجام شده براي كاهش آسيب پذيري قاچاق از محل 

مجوزهاي ورود موقت شفاف سازي كنند. 
گفتني است، يك شركت فعال در حوزه توليد آرد طي سال هاي 9۸ و 99 
طي 9فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3/۸هزار تن گندم كرده 
است، اما طي 265 فقره پروانه صادراتي و از محل ورود موقت مبادرت به 
(انجام تشريفات) صادرات 32 هزار تن آرد كرده كه به اين ترتيب با كسر 
كاالي ورود موقت از كل كاالي صادرشده 2۸ هزار تن آرد بدون مجوز الزم 

اظهارنامه صادراتي تهيه شده است، 
همچنين اين شركت در سال 1397 طي هش��ت فقره پروانه ورود موقت 
اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طي 12۸فقره پروانه 
صادراتي و از محل ورود موقت، مبادرت (انجام تشريفات) صادرات 11هزار 
تن آرد كرده اس��ت  كه با كس��ر مق��دار كاالي ورود موق��ت از مقدار كل 
صادرات انجام شده، مش��خص گرديد مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن 
مجوز ورود موقت صادر كرده اس��ت. طبق مكاتبه گم��رك غرب تهران با 
تعزيرات حكومتي »به دليل ارائه اس��ناد خالف واقع به گمرك و به  استناد 
بند »خ« ماده 113 قانون امور گمرك��ي مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از 
نوع مجاز مشروط محرز گرديد.« براساس اسناد موجود گمرك غرب تهران 
درخصوص 33 هزار تن آرد كه توسط يك شركت تحت رويه ورود موقت 

(گندم) اقدام به صادرت آرد كرده، اعالم جرم قاچاق انجام شده است. 
حاال بعد از گذشت چند ما از اعالم جرم پرونده از سوي گمرك اجرايي هنوز 
هيچ خبري از برخورد گمرك ايران با متخلفان منتشر نشده است.  سؤالي 
كه در اينجا وجود دارد، اين اس��ت كه آيا هيچ فردي در اين فقره مرتكب 

تخلف نشده است؟
آيا عملك��رد ضعيف س��امانه هاي نظارتي گمرك كه هزين��ه زيادي بابت 
راه اندازي آنها در سنوات قبل ش��ده و حاال شاهد وقوع بزرگ ترين پرونده 

قاچاق تاريخ گمرك هستيم، نياز به شفاف سازي براي عموم مردم ندارد؟
آيا بازرسي وزرات اقتصاد كه در يك مقطع ورود جدي به اين پرونده داشت 
گزارشي از كم و كيف ماجرا به وزير اقتصاد ارسال كرده است؟ در اين گزارش 
افراد متخلف و دفاتر تخصصي كه در اين فقره كم كاري كرده يا نظارت دقيق 

نداشته اند شناسايي و معرفي شده اند؟

 ردپاي سهام عدالت
 در ريزش اخير شاخص بورس

درحال�ي ك�ه بس�ياري از مش�موالن س�هام عدال�ت از درياف�ت 
نك�ردن وج�ه حاص�ل از ف�روش س�هام خ�ود گل�ه داش�تند، 
اي�ن  ف�روش  وضعي�ت  از  ني�ز  س�هامداران  س�اير  ص�داي 
س�هام و تأثي�ر آن در رون�د حرك�ت ش�اخص درآم�ده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، حدود دو ماه از امكان فروش 30درصد سهام عدالت و 
يك هفته از امكان فروش 60درصد آن براي مشموالني كه روش مديريت 
مستقيم را براي سهام خود، پس از آزادسازي سهام عدالت در ارديبهشت ماه 
انتخاب كرده بودند گذش��ته و همچنان پرونده عدم واريز وجه حاصل از 

فروش اين سهام براي برخي مشموالن باز است. 
اين مشكل تا جايي ادامه يافت كه فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصاد و دارايي 
اعالم كرد، فروشندگان سهام عدالت كه در واريز مبلغ حاصل از فروش سهام 
عدالت شان با تأخير غيرمعمول مواجه شده اند، براي پيگيري مراتب به مركز 

روابط عمومي و اطالع رساني اين وزارتخانه اطالع دهند. 
اين مباحث درحالي مطرح مي ش��د كه روزچهارش��نبه ص��داي اعتراض 
سهامداران بورسي از نحوه فروش سهام عدالت از سوي كارگزاري ها بلند 
شود و باعث شد ش��اخص كل بورس روندي منفي به خود بگيرد و برخي 

سهم هاي موجود در پرتفوي سهام عدالت ريزشي شود. 
موضوع اين است كه چنانچه مشمول سهام عدالتي قصد فروش تا 60درصد 
سهام خود را داش��ته باش��د، بايد به بانك ها و كارگزاري ها مراجعه كند يا 
سفارش خود را براي كارگزاري ها ثبت كنند تا كارگزاري بنا بر تشخيص 
خود اقدام به فروش س��هام فرد در تاريخي كه توس��ط كارگزاري انتخاب 
مي شود، كند. به عبارت ديگر مشمول س��هام عدالت امكان اينكه شخصاً 

اقدام به فروش سهام خود كند، ندارد. 
بر اين اساس آنچه در روز چهارشنبه مشاهده شد، رقابت برخي كارگزاري ها 
براي فروش سهام عدالت بود. كارگزاري ها حجم عظيمي از سفارش هاي 
ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت يك جا در بازار عرضه كردند 
و اين كار باعث ترس سهامداران ديگر و تبديل صف خريد سهم ها به صف 
فروش شد. اين در حالي اس��ت كه نبايد همه سفارش هاي فروش در يك 

روز انجام شود. 
همانطور كه ذكر ش��د در حال حاض��ر اختيار فروش س��هام عدالت با 
كارگزاري هاس��ت و ممكن اس��ت دليل اين موضوع جلوگيري از برهم 
خوردن تعادل در بازار باشد، اما اين اتفاق روزچهارشنبه نيز رخ داد و باعث 
شد هم مشموالن سهام عدالت و هم ساير سهامداران متضرر شوند. در 
اين راستا درحال حاضر بسياري از مشموالن سهام عدالت خواستار اين 

موضوع هستند كه اختيار سهام عدالت، با خودشان باشد. 

توسعه فاز2 ميدان مش�ترك نفتي يادآوران 
در حالي بالتكليف اس�ت كه وزي�ر نفت بارها 
تأكيد كرده ميادين مش�ترك تا پايان فعاليت 
دولت تعيين تكليف مي ش�وند، اما اين بخش 
هنوز به داخلي ها نيز س�پرده نش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، اين ميدان با ظرفيت توليد حدود 
2۸0تا 300 هزار بشكه نفت، قرار بود با توجه به 
ظرفيت توليدي در س��ه فاز اجرايي شود. با اين 
هدف قرارداد توس��عه يادآوران ك��ه بيش از 30 
ميليارد بش��كه نفت در خود جاي  داده است در 
آذر سال ۸6 ميان شركت مهندسي و توسعه نفت 
و يك شركت خارجي امضا شد. در همين راستا 
سال 2007 ميالدي (س��ال ۸5) قرارداد توسعه 
اين ميدان با شركتي خارجي به امضا رسيد و اين 
قرارداد در سال 200۸ ميالدي (سال ۸6) نافذ شد 

و اقدامات اوليه براي اجراي آن كليد خورد. 
توسعه فاز نخست اين ميدان از سوي يك شركت 
خارجي در س��ال 95 به اتمام رس��يد. پس از آن 
براس��اس اولويت، همان ش��ركت خارجي براي 
توس��عه فاز دوم اين ميدان، اعالم آمادگي كرد. 
اين اعالم آمادگي همزمان با امضاي برجام اتفاق 
افتاد. در اين شرايط با وجود اينكه شركت خارجي 
هزينه هايي را نيز براي آغاز كار توسعه فاز2 ميدان 
يادآوران انجام داده بود، اما اميد به حضور شركت 
شل و توتال موجب ش��د تا پذيرش MDP اين 
شركت براي توسعه فاز2 اين ميدان نفتي متوقف 
شود؛ چراكه وزير نفت معتقد بود بايد در چنين 
ش��رايطي توس��عه فازهاي بعدي اين ميدان به 

مناقصه گذاشته شود. 

در اين مي��ان بايد اين نكته را ي��ادآوري كرد كه 
شركت اوليه توسعه دهنده يك فاز از اين ميدان، 
مي توان��د MDP موردنظر خ��ود را تدوين و به 
كارفرم��ا ارائه دهد. كارفرما ني��ز مي تواند پس از 
بررس��ي، اين ام دي پي را پذيرفته ي��ا رد كند. در 
صورتي كه اين ام دي پي پذيرفته ش��ود، شركت 
نخست مي تواند اقدامات الزم براي آغاز فعاليت را 
كليد بزند، در غير اين صورت كارفرما اين ام دي پي 
را نپذيرد، ش��ركت ديگر ثانوي��ه اي نيز مي تواند 
 MDPرا به كارفرم��ا ارائه دهد ك��ه در صورت 

پذيرش كارفرما، شركت توسعه دهنده اوليه كه 
 MDPآن مورد تأييد نبوده مي تواند با استفاده از 

 MDPشركت ثانويه به فعاليت بپردازد و در اين 

امر اولويت دارد. 
شركت ملي نفت ايران از شركت خارجي خواست 
تا آخرين نس��خه MDP خود براي فاز2 ميدان 
يادآوران را ارائه دهد. ش��ركت ملي نفت ايران از 
اين ش��ركت خارجي خواست كه با اس��تفاده از 
ام دي پي يك ش��ركت داخلي به فعاليت در اين 
ميدان ادامه دهد كه شركت خارجي اعالم كرد، 
به دليل مشكالت بين المللي امكان حضور در اين 

پروژه را ندارد. 
  ميدان مشترك در انتظار هيچ!

برداشت شركت ملي نفت ايران از چنين پاسخي 

اين بود كه اين ش��ركت حض��ور نمي يابد، پس 
نمي تواند حق كليمي هم داشته باشد و مي توان 
اين پروژه را به ش��ركت داخلي داد. اين شركت 
داخلي نيز ام دي پي مورد نظر خود را تدوين و در 
اختيار كارفرما قرار مي دهد ك��ه مورد تأييد نيز 

قرار مي گيرد. 
در همين حال، ش��ركت ملي نفت اي��ران براي 
توسعه و بهره برداري فاز2 ميدان نفتي يادآوران 
دس��ت نگه مي دارد و پروژه به ش��ركت داخلي 
نيز واگذار نمي ش��ود! براس��اس اظهارات برخي 
مطلعين چنين اقدامي ب��ه بهانه احتمال حضور 
شركت هاي چيني و روسي در دولت بعدي است؛ 
آخرين خبر از توسعه فاز2 ميدان نفتي يادآوران 
كه حدود 75درصد آن با عراق مش��ترك بوده و 
نفت فوق سبك دارد، اين است كه: صبر كنيد تا 

تصميم گيري كنيم!
به عبارت��ي ديگر ش��مايل اين كش��مكش ها و 
پاسكاري نشان مي دهد كه توسعه و بهره برداري از 
فاز2 ميدان مشترك نفتي يادآوران با چنين نفت 
مرغوبي كه عالوه بر مشترك بودن آن، احتمال از 
دست رفتن نفت آن بيش از نفت سنگين وجود 
دارد، محصور تصميمات سياس��ي شده است. از 
سويي ديگر در حالي كه كمتر از يك سال به پايان 
فعاليت دول��ت تدبير و اميد مان��ده و وزير نفت و 
مديرعامل شركت ملي نفت ايران بارها با تأكيد 
قول داده اند وضعيت ميادين مش��ترك كشور تا 
پايان فعاليت اين دولت تعيين تكليف مي ش��ود 
كه هنوز براي ف��از 2 و 3 ميدان نفتي مش��ترك 

يادآوران خبري نيست. 

توسعه ميدان مشترك نفت يادآوران در صف تصميم 
يك ميدان ديگر به حال خود رها شده است گزارش2
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اي��ن روزه��ا خبرهاي زي��ادي در 
فريدون حسن

   بازتاب
خصوص کشتي به گوش مي رسد. از 
چگونگي برگزاري يا عدم برگزاري 
ليگ تا بحث حقوق و مزاياي کشتي گيران و حضور سرخابي هاي 

پايتخت و تيمداري آنها در ليگ کشتي کشور.
يکي از بحث ه��اي مهم اي��ن روزها مس��ئله س��طح دريافت هاي 
کش��تي گيران و رقابت هاي ليگ به عنوان تنها منب��ع درآمد آنها و 
مقايسه آنان با فوتباليست هاست. موضوعي که حتي واکنش محسن 
کاوه، مدير تيم هاي ملي کش��تي آزاد را هم در پي داش��ته است. او 
مي گويد: »تحت هيچ ش��رايطی نبايد کش��تی را با فوتبال مقايسه 
کرد، يعنی نبايد ارقامی را که در فوتبال رد و بدل می شود با حقوق 
مربيان کشتی و کشتي گيران قياس کرد. آنها پول خوب می گيرند، 
اما جاودانه نمی ش��وند. در کش��تی مدال المپيک بچه ها را جاودانه 
می کند. يک قهرم��ان المپيک نامش برای هميش��ه در تاريخ ثبت 
می شود.« عبدالمهدي نصيرزاده، رئيس سازمان ليگ کشتي هم در 

اين خصوص مي گويد: »کشتی گيران قراردادهای بااليی ندارند و تنها 
منبع درآمدشان ليگ است. به همين خاطر ما مصمم هستيم که ليگ 
را برگزار کنيم. از سوی ديگر مسابقات جهانی و المپيک را در پيش 
داريم. اگر کشتی گيران بيشتر از اين روی تشک نروند، کارشان در 

مسابقات سخت خواهد شد.« وي در خصوص نحوه شروع رقابت هاي 
ليگ هم عنوان مي کند: »هفته آينده قرعه کشی را برگزار می کنيم. 
پروتکل های برگزاری ليگ را هم تهيه کرده ايم و به ستاد مقابله با کرونا 
ارائه داده ايم. رايزنی های خوبی صورت گرفته است. ما قصد داريم طبق 
پروتکل های اتحاديه جهانی که مسائلی همچون برگزاری مسابقات در 
فضای باز، گرفتن تست کرونا و قرنطينه کشتی گيران در آن گنجانده 
شده کار را پيش ببريم. اميدوارم بتوانيم از هفته سوم شهريورماه ليگ 
را آغاز کنيم.« اما عليرضا دبير، رئيس فدراسيون کشتي با استقبال از 
حضور استقالل در ليگ کشتي از پرسپوليس رقيب ديرينه اين باشگاه 
هم خواست در ليگ کش��تي حضور پيدا کند. دبير گفت: »باشگاه 
استقالل يک باشگاه فرهنگی ورزشی است و فقط مختص به فوتبال 
نيست. استقالل و پرسپوليس هر کدام در کشور 30 ميليون طرفدار 
دارند و ما از حضور استقالل در کشتی خوشحال هستيم. از همين جا 
از باشگاه های ديگر چون پرسپوليس و سپاهان هم دعوت می کنم که 

وارد چرخه ليگ کشتی شوند.«

مصاف قعرنشينان با 
دنيا حيدري
   گزارش

ب��االی  مدعي��ان 
جدول��ی در هفت��ه 
بيست و هش��تم که به طور همزمان با انجام هشت 
بازی برگزار می شود جنگی تمام عيار است. جنگی که 
در پس آن برخی به دنبال کسب سهميه هستند و 
عده ای ديگر در انديش��ه بقا، آن ه��م در حالی که 
نمی توان منکر تأثير قرعه کشی مرحله بعدی جام 
حذفی شد که در پی آن پرسپوليس و استقالل بايد 

پنجم شهريور دربی ديگری را برگزار کنند.
   از سهمیه تا بقا

جدا از داس��تان پرس��پوليس صدرنش��ين که 
چهارمين جام قهرمانی را باالی س��ر برده، تنها 
س��ه تيم نفت آبادان، نس��اجی مازندران و نفت 
مسجدس��ليمان از شرايط حساس��ی برخوردار 
نيستند، يعنی نه شانس کسب سهميه دارند و نه 
خطر سقوط تهديدشان می کند. در نيمه باالی 
جدول از رده ششم به باال همه تيم ها )استقالل، 
تراکتور، فوالد، س��پاهان و ش��هرخورو( شانس 
کسب س��هميه دارند، هرچند اندک. در پايين 
جدول نيز تيم های رده دهم تا ش��انزدهم خطر 
س��قوط را بيخ گوش خود احس��اس می کنند. 
هرچند که سقوط شاهين قعرنشين محتمل تر 
اس��ت، اما نزديکی امتيازها از ذوب آهن ساکن 
خانه دهم تا شاهين رده شانزدهمی حساسيت 

دو هفته پايانی را به اوج خود رسانده است.
   قهرمان در دل کویر

شکست پرسپوليس بعد از 17 هفته در رقابت های 
ليگ نوزدهم برابر ذوب آهن که نخستين سه امتياز 
از دست رفته يحيی به عنوان سرمربی سرخپوشان 
بود، نشان از پايان انگيزه های صدرنشين ليگ بعد 
از قطعی شدن چهارمين قهرمانی پياپی داشت. 
بردی که ش��انس ذوبی ها را برای بقا بيشتر کرد. 
حاال اما شاگردان يحيی در هفته بيست و هشتم 
برابر يکی ديگر از تيم های در خطر سقوط ليگ 
بايد به مي��دان بروند. گل گهر س��يرجان که اين 
فصل تيم های زي��ادی را آزرده و همچنان با 29 
امتياز در رده يازدهم قرار دارد، خطر س��قوط را 
بيخ گوش خود احس��اس می کند. ب��ا وجود اين 
بی انگيزگی شاگردان يحيی می تواند گل گهر را نيز 
مانند ذوب آهن به بقا در ليگ اميدوارتر کند. مگر 
آنکه قرعه کشی رقابت های جام حذفی و برخورد 
قهرمان ليگ با استقالل انگيزه های تازه ای باشد 
برای پرسپوليسی ها که در اين صورت کار برای 
گل گهر س��خت می ش��ود و می تواند يکی از آن 

بازی های ديدنی را در دل کوير به تصوير بکشد.
  استقالل با پیکان به سوی نایب قهرمانی می رود

اما تنها نتيجه بازی پرس��پوليس نيست که روی 

سرنوشت تيم های ته جدولي تأثير دارد. استقالل 
که با حضور در رده دوم جدول بيش��ترين شانس 
کس��ب س��هميه و نايب قهرمانی در ليگ را دارد 
امش��ب مقابل پي��کان صف آرايي مي کن��د. تيم 
رده چهاردهم جدول با 27 امتي��از که در يکی از 
حساس ترين بازی های باقيمانده ليگ بايد به دليل 
محروميت سرمربی خود از سوی کميته انضباطی 
در غياب ويسی به مصاف ياران مجيدی برود، آن 
هم در شرايطی که آبی پوشان پايتخت اين روزها 
در شرايط آرمانی بسر می برند و بعد از برتری مقابل 
سپاهان )چه در ليگ و چه در جام حذفی( روحيه 
و انگيزه خوبی دارند برای ادامه روند پيروزی های 
خود که به کسب سهميه و نايب قهرمانی در ليگ 
ختم می ش��ود، خصوصاً که بعد از مشخص شدن 
حريف بعدی استقالل در جام حذفی )پرسپوليس( 
بدون ترديد مجيدی در پی گرفتن زهرچش��م از 
قهرمان ليگ اس��ت. انگيزه هايی که بي شک روز 

سختی را برای پيکان رقم می زند.
  دربی های حساس و 3 امتیازهای حیاتی
دربی تبريز نيز يکی ديگر از بازی های حس��اس 
باال و پايين جدول است، آن هم با دو هدف کسب 
سهميه و بقا. تراکتورس��ازان که طی هفته های 
اخير امتيازهای باارزشی را از دست داده اند ديگر 
سرنوشت ش��ان به طور کامل دس��ت خودشان 
نيست و برای کسب سهميه بايد نيم نگاهی هم 

به نتايج ساير تيم ها داشته باشند. تبريزی ها که 
با تفاضل گل بهتر نس��بت به فوالد سکوی سوم 
ج��دول را در اختيار دارند در حال��ی درصدد به 
دست آوردن آخرين امتيازهای باقيمانده ليگ 
هستند که همش��هری آنها نيز در رده سيزدهم 
با همين هدف برای بق��ا می جنگد و پيروزی هر 
يک از دو تيم در اين بازی به منزله کوتاه ش��دن 
دست ديگری از هدفی است که در پی کسب سه 
امتياز اين ديدار حساس دارد. در جم نيز اوضاع به 
همين منوال است. مصاف دو تيم جنوبی پارس 
جنوبی و فوالد هم آنقدر حساس است که باخت 
شاگردان پورموسوی به منزله امضا کردن سند 
سقوط اين تيم از سوی فوالد است و برتری آنها 
به معناي کوتاه ماندن دست ش��اگردان نکونام 
از کسب س��هميه و نايب قهرمانی؛ همين اندازه 

حساس و همين اندازه حياتی!
ديگر بازی مهم ته جدولی ها مصاف شاهين بوشهر 
قعرنشين با نفتی های آبادانی است. اگرچه سقوط 
بوشهری ها به ليگ يک از ديگر تيم هايی که اين 
خطر را بيخ گوش خود حس می کنند محتمل تر 
است، اما روی کاغذ قعرنش��ين ليگ که تنها 22 
امتياز از 28 بازی قبلی کس��ب کرده ش��انس بقا 
دارد. هرچند که برای ادامه حضورش در ليگ نه 
فقط بايد هر دو بازی باقيمانده را ببرد که رقبايش 
نيز بايد در بازی های شان شکست بخورند. با وجود 

اين به نظر می رسد در صورت سقوط نيز شاهين 
به دنبال کس��ب نتيجه ای آبرومندانه در دو بازی 
پايانی است. اين در حالي است که برد و باخت برای 
نفتی های آبادان نهايت يک پله صعود يا سقوط را 
به دنبال دارد. نساجي تيم موفق هفته هاي اخير 
نيز اين هفته ميزبان ذوب آهن است، ديداري که 
براي اصفهاني ها بسيار حساس است، مانند مصاف 
سايپا با نفت مسجدسليمان که اگرچه براي نفتي ها 
اهميت امتيازي ندارد، اما مي تواند در سرنوش��ت 

شاگردان صادقي تأثير داشته باشد.
   آخرین شانس ها 

از ديگر بازی های حساس امروز مصاف سپاهان و 
شهرخودرو در اصفهان است. دو تيم 45 امتيازی 
جدول که بازی امروز تا حد زيادی می تواند تکليف 
آنها را برای کسب سهميه مشخص کند. حداقل 
شانس��ی که دو تيم قبل از پايان بازی امشب در 
کس��ب آن برابر هس��تند، البته با اين تفاوت که 
زرپوشان اصفهانی بعد از ناکامی های اخير با شوک 
استعفای قلعه نويی مواجه شدند، اما شهرخودرو 
با همان فرم��ان برای آخرين ش��انس های خود 
می جنگد. جنگی ک��ه امش��ب و در پايان هفته 
بيست و هشتم مشخص می ش��ود که به نتيجه 
می رسد يا خير. هرچند که با وجود مدعيانی چون 
استقالل، تراکتور و حتی فوالد، شانس سپاهان و 

شهرخودرو بسيار اندک است.
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سعيد احمديان 

اولين داور باويلچر جهان يک ايراني است
با جست وجو در البه الی اخبار ورزشی می توان به استثناهايی برخورد 
که با بهره مندی از توانايی های باال دست به کارهای بزرگی زده اند. اين 
موضوع در بين معلوالن بيشتر ديده می شود که با اراده فوق العاده خود 
محدوديت ها را کنار زده اند و با ممارست زياد موفقيت های بزرگی را 
برای خود و جامعه به دست آورده اند. سينا سلمان پور از جمله افرادی 
اس��ت که در عين جوانی و با وجود معلوليت، به جای گوش��ه گيری و 
بی تحرکی وارد جامعه ش��ده و در ورزش کارهای بزرگ��ی انجام داده 
که مهم ترين آن را بايد کس��ب درج��ه داوری کوراش و قضاوت در 
مسابقات بين المللی به عنوان اولين داور معلول کوراش جهان ناميد. 
جوانی خودساخته از جنس ورزش با وجود معلوليت، اکنون به عنوان 

اولين داور جهان باويلچر، مسابقات اين رشته را قضاوت می کند.

تکواندو تب و تاب المپيک را ندارد

فقط وعده  و وعيد براي استخدام قهرمانان شنيده ام
فرزاد باهر ارسباران،  ش     خبر ملي پ�������و
شمشيربازي کش��ورمان با اش��اره به شرايط سخت 
تمرينات در ايام ش��يوع وي��روس کرونا ب��ه گاليه از 
مس��ئوالن ورزش بابت ع��دم اجرايي ش��دن قانون 
استخدام قهرمانان پرداخت و به تسنيم گفت: »قرار بود 
در اداره کل استان آذربايجان شرقی استخدام شوم، ولی 
سه سال است در رفت و آمد هستم و هنوز استخدام 
نشده ام . فعالً منتظرم، چراکه می گويند منتظر دستور 
وزارت ورزش هس��تيم . کارشناسان استخدام وزارت 

می گويند بايد منتظر باش��يد تا جلسه تشکيل شود. 
می گويند در اين مدت جلسه برگزار شده، ولی نام شما 
مطرح نشده است . از ش��هر ما دو، سه نفر هستيم که 
مدال جهانی و آسيايی داريم، ولی استخدام نشده ايم. 
يونس سرمس��تی هم استخدام نشده اس��ت. وی در 
شهرداری تبريز ش��غل دارد، اما من ش��غلی ندارم و 
متأس��فانه تاکنون فقط وعده و وعيد شنيده ام. فقط 
می گويند تمرين کن و به فکر المپيک باش. من گاهی 
پول اياب و ذهاب هم ندارم. در اين مدت با لغو مسابقات 

هم هيچ دريافتی و پاداشی نداشته ام.«

هفته آینده لیگ کشتي قرعه کشي مي شود
دبير:  استقالل آمد،  پرسپوليس هم بيايد!

سرنوشت گره خورده بقا و سهميه
جنگ تمام عیار سروته جدول

 حمايت رئيس کشتی آسيا 
از کانديداتوری سوريان

رئيس ش��ورای کش��تی آس��يا در جريان مجمع عمومی سال 2020 
اين ش��ورا از کانديداتوری حميد س��وريان در انتخابات هيئت رئيسه 
اتحاديه جهانی کشتی حمايت کرد. مجمع عمومی سال 2020 شورای 
کشتی آسيا با حضور نناد اللوويچ رئيس اتحاديه جهانی کشتی، دولت 
تورليخانوف رئيس ش��ورای کشتی آسيا و با مش��ارکت باالی اعضا به 
صورت وبين��ار )ويدئوکنفرانس اينترنتی( برگزار ش��د. در اين مجمع 
که سوريان نايب رئيس و س��يدجالل عسگری دبير فدراسيون کشتی 
حضور داشتند، تورليخانوف با اشاره به در پيش بودن انتخابات اتحاديه 
جهانی کش��تی گفت: »ما دو نماينده از آس��يا در اين انتخابات داريم؛ 
روزيف که سابقه طوالنی در کشتی دارد و در حال حاضر هم در اتحاديه 
جهانی است و حميد سوريان که قهرمان المپيک و جهان بوده است. از 
نمايندگان کشورهای آسيايی می خواهم که در اين انتخابات مشارکت 

داشته باشند و از کانديداهای آسيايی حمايت کنند.«

شیوا نوروزی

»من نبودم دستم بود« مديران سرخابي ها!
صحبت هاي ديروز مهدي رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپوليس در برنامه 
ورزش و مردم تلويزيون درباره مطالبات و شکايت برانکو تصوير کاملي از 
سيستم مديريتي حاکم بر فوتبال دولتي کشورمان است. او مي گويد به 
جاي پرداخت بدهي برانکو با ش��کايت به دادگاه عالي ورزش، با آگاهي از 
اينکه رأي فيفا تغييري نمي کند به دنبال خريدن زمان بوده اند. رسول پناه 
به اينکه بايد پول برانکو را در نهايت پرداخت کنند معترف است، اما به گفته 
او مي  خواستند امروز و فردا کنند. البته امروز ديگر با اولتيماتوم فيفا راهي 
براي فرار از پرداخت اين بدهي ندارند و بايد آن را پرداخت کنند، در غير اين 

صورت با جريمه هاي سنگيني روبه رو مي شوند.
نوع مواجهه باشگاه پرس��پوليس با وضعيت امروز پرونده شکايت برانکو 
حکايت کارد به استخوان رسيدن است. مشابه چنين پرونده هايي در فوتبال 
ايران زياد است که سوءمديريت هاي حاکم بر باشگاه ها سبب شده پرونده اي 
که با يک دهم مبلغ فعلي بسته مي شد به مرور زمان مبلغ آن چند برابر شود. 
پرونده برانکو يکي از گوياترين پرونده هايي است که سوءمديريت ها، آن را به 
چنين مرحله اي رسانده است که دست روي دست گذاشتن مديران سبب 

شده کسر امتياز و جريمه هاي سنگين تر هم اين باشگاه را تهديد کند.
در حالي برانکو پس از جدايي از پرسپوليس حاضر به بخشش 50 درصدي 
مطالباتش بود که طمع مديران وقت پرسپوليس براي چشم پوشي اين 
مربي کروات از تمام مطالباتش سبب شد امروز آنها مجبور شوند عالوه بر 
کل بدهي اين مربي کروات، جريمه سنگيني را نيز پرداخت کنند. عالوه 
بر اين در شرايطي قرمزها تا چند ماه پيش مي توانستند با يورو 14 هزار 
توماني پول برانکو را پرداخت کنند که حاال بايد همان مبلغ را با يوروي 
25 هزار توماني بپردازند. مطالباتي که تأخير در پرداخت آن سبب شده 

پرسپوليس از سوي فيفا با جريمه هم روبه رو شود.
چنين س��وءمديريت هايي که هزينه هاي سنگيني را به اين باشگاه هاي 
دولتي تحميل کرده است در استقالل هم  مي توان مشاهده کرد، مانند 
پرونده شکايت شفر و بويان که هنوز استقاللي ها مطالبات آنها را که نسبت 
به ش��ش ماه پيش با توجه به باال رفتن قيمت ارز دو برابر شده پرداخت 
نکرده اند. البته کمتر مديري را در باش��گاه هاي دولتي مي توانيد ببينيد 
که نسبت به چنين فرصت سوزي ها و پرداخت هاي چند برابري نسبت به 
بدهي هاي اوليه دغدغه اي داشته باشد، به خصوص که در نهايت با نامه وزير 
ورزش اين مطالبات از بيت المال پرداخت مي شود و مديران باشگاه هاي 

دولتي حتي براي چنين سوءمديريت هايي بازخواست هم نمي شوند.
مديريت مهدي رسول پناه در پرسپوليس و احمد سعادتمند در استقالل 
نمونه عيني سيستم مديريتي فوتبال کشورمان است. مديراني که گويا کپي 
يکديگرند و با مقداري باال و پايين در يک رده مديريتي قرار مي گيرند. آنها 
نه از سر شايسته ساالري و ضوابط، بلکه تنها به دليل روابطي که داشته اند 
پاي ش��ان به فوتبال باز شده تا مديريت باش��گاهي فوتبال هم به رزومه 
مديريتي شان اضافه شود و نام  شان در رسانه ها سر زبان ها بيفتد. خروجي 
چنين مديريتي هم چيزي جز فاجعه نمي تواند باشد، مانند تمام اين سال ها 
که هر مدير که مي رود و مدير جديدي که مي آيد، سوء مديريت هاي تازه اي 
را بجا مي گذارد که با قبلي ها جمع مي ش��ود و به مدير بعدي مي رسد و 

شرايط را هر سال که مي گذرد، سخت تر مي کند.  
نکته قابل تأمل اظهارنظرهاي اين روزهاي مديراني مانند رس��ول پناه و 
س��عادتمند واکنش به پرونده هاي ش��کايت ها و بدهي هاست، مديراني 
که تا پيش از خوردن حکم مديريت پرس��پوليس و استقالل به نامشان، 
تمام تالش شان را براي جلب رضايت وزير ورزش و نشستن روي صندلي 
مديريت س��رخابي ها انجام دادند، اما حاال چند ماه پ��س از اينکه به اين 
پست ها در دو باشگاه بزرگ پايتخت يعني پرسپوليس و استقالل رسيده اند، 
مدعي هستند که فکر نمي کردند اين دو تيم اين همه پرونده و بدهي داشته 

باشند و به نوعي اينگونه از خودشان رفع مسئوليت مي کنند. 
اين در شرايطي است که حتي هواداران سرخابي ها هم مي دانند که اين 
دو باشگاه با چه پرونده هايي روبه رو هستند و اينکه رسول پناه و سعادتمند 
حاال که به هدف شان يعني رس��يدن به مديريت دو تيم دولتي پايتخت 
رسيده اند، خودشان را بي خبر از عمق مشکالت و بدهي ها نشان دهند و 
بخواهند سوءمديريت شان را با پيش کشيدن سوءمديريت هاي مديران 

گذشته پنهان کنند، به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
مشکالت مالي و پرونده هاي شکايت اين دو تيم هر چقدر باشد، رسول پناه 
و سعادتمند به عنوان مسئول اين دو باشگاه بايد تمام تالش شان را براي 
حل آنها با کمترين هزينه  انجام دهند و اگر نمي توانند، نامه استعفاي شان 
را بنويسند تا حداقل سوءمديريت شان مصائب باشگاه را بيشتر نکند و به 

حيف و ميل بيشتر بيت المال منجر نشود.

ناگلزمان این بار مچ سیمئونه را خواباند
اين اليپزيش شگفتی ساز!

شگفتی س��ازان اين فصل ليگ قهرمانان اروپا با حذف اتلتيکومادريد 
همچنان در مسير موفقيت به راه  خود ادامه می دهند. در دومين ديدار 
يک چهارم نهايی اين رقابت ها اليپزيش 2بر يک تيم مادريدی را کنار 
زد و به جمع چهار تيم برتر قاره س��بز رس��يد تا در نيمه نهايی حريف 
پاری س��ن ژرمن ش��ود. آخرين بازی اين مرحله را نيز امش��ب دو تيم 

منچسترسيتی و ليون برگزار می کنند. 
  پیش به سوی آینده

سرمربی 33 ساله اين روزها موفق ترين مربی دنيا محسوب می شود. يوليان 
ناگلزمان همان کسی است که در موفقيت اليپزيش نقش اصلی را برعهده 
داشته و تيمی س��اخته که هر حريفی را به دردس��ر می اندازد. پيشروی 
تيم آلمانی تا نيمه نهاي��ی موضوعی غيرقابل انتظار ب��ود که ناگلزمان و 
ش��اگردانش عکس آن را ثابت کردند. تنها 11 س��ال از تأسيس باشگاه 
اليپزيش می گذرد، اما اين تيم تا نيمه نهايی اروپا پيش آمده و سرمربی اش 
نيز حاال جوان ترين مربی است که تيمش به اين مرحله صعود کرده است. 
آنها که پيش از اين تاتنهام را از پيش رو برداش��ته بودند، سه شنبه شب 
مقابل نيمار و هم تيمی هايش صف آرايی می کنند. ناگلزمان در پايان بازی 
با کنايه زدن به تيم حريف از شاگردانش تمجيد کرد: »فکر می کنم با توجه 
به نوع بازی، ما کمی خوش شانس بوديم که به پيروزی رسيديم، اما در هر 
صورت در کل بازی تيم بهتری بوديم. نمی توانم موقعيت های خطرناک 
اتلتيکومادريد را به ياد بياورم. اين کاری اس��ت که شاگردانم خودشان 
انجام دادند. بعد از اينکه گل تس��اوی را دريافت کردي��م، آرامش مان را 
حفظ کرديم و اين موضوع بسيار مهم بود. در واقع ما از چيزی نمی ترسيم 
و نبايد اجازه دهيم که ترس بر عملکرد ما نفوذ کند.« سرمربی اليپزيش 
با اشاره به در پيش بودن بازی با ژرمن ها گفت: »اين باشگاه خيلی سريع 
پيشرفت کرده است. ما به بوندسليگا رس��يديم و اکنون سه بار است که 
در ليگ قهرمانان اروپا حاضر هس��تيم. ما هنوز هم در رقابت ها حاضريم 
و فکر می کنم که پيشرفتمان سريع تر از حد معمول بوده است. احساس 
فوق العاده ای برای تيم و باشگاه وجود دارد. حاال بايد برای بازی بعدی آماده 
شويم و زمان زيادی برای جشن گرفتن وجود ندارد. بايد سريعاً برای تقابل 
برابر پاری سن ژرمن آماده شويم. آتاالنتا به خوبی در برابر آنها دفاع کرد، 
اما نهايتاً شکست خورد. ستاره های زيادی در اين تيم حضور دارند و کار 
ساده ای نخواهيم داشت.« سرمربی جوان پيش از اين تجربه دستياری 

توماس توخل، سرمربی پاري سن ژرمن را داشته است. 
  طلسم ناکامی

تيره روزی ه��ای راه راه پوش��ان در يک چه��ارم نهاي��ی تمام��ی ندارد. 
اتلتيکومادريد برای سومين سال متوالی از رسيدن به نيمه نهايی بازماند. 
منتها سيمئونه هرگز تصور نمی کرد امسال تيمش توسط اليپزيش از 
گردونه رقابت ها کنار برود. روخی بالنکو در حالی با گل دقيقه 88 حسرت 
به دل ماند که سرمربی به برتری حريف اعتراف کرد: »اليپزيش با فشار 
بيشتری بازی می کرد و فکر می کنم که آنها در طول بازی کامالً فعال تر از 
ما عمل کردند. اکنون زمان آن رسيده که از خواب بيدار شده و برای فصل 
آينده آماده شويم. عملکرد حريف واقعاً فوق العاده بود. آنها با سرزندگی، 
شور، اش��تياق و انگيزه بازی کردند و همين کار را برای ما دشوار کرد. 

چيزی که باعث شد ما در نهايت شکست بخوريم.«
  پاریسی های خوش شانس 

موتور گلزنی پاري سن ژرمن در آخرين لحظات بازی روشن شد و توماس 
توخل بسيار خوش شانس بود که تيمش با گل های دقيقه 90 و 93 موفق 
به شکست آتاالنتا شد. سرمربی پاريس��ی ها با تأکيد بر خوش شانسی 
تيمش اظهار داشت: »به دستيارانم بعد از گل اول گفتم مطمئن هستم 
که بالفاصله به گل دوم هم می رسيم. ما بازی خيلی خوبی انجام داديم 
و صالحيت حضور در مرحله نيمه نهايی را داشتيم و سزاوار اين موفقيت 
بوديم. به طور طبيعی کمی شانس هم آورديم، اما اگر کل بازی را تماشا 

می کرديد متوجه می شديد که ما سزاوار صعود بوديم.«
  آخرین نبرد

تنها ديدار باقی مانده از يک چهارم نهايی ليگ قهرمانان نبرد سيتی – 
ليون است. دو تيمی که برای رسيدن به اين مرحله دو مدعی قهرمانی 
را حذف کردند. ليون با اينکه در بازی برگشت مغلوب يوونتوس شد، اما 
به لطف پيروزی بازی رفت جواز صعود گرفت. من سيتی هم با غلبه بر 
رئال مادريد دست به کار بزرگی زد. در بازی امشب هم پپ گوارديوال و 
هم رودی گارسيا تنها به برد می انديشند، چراکه نتيجه اين مسابقه تأثير 

زيادی روی آينده  آنها دارد.

 افسانه اليپزيش 
به اين زودی ها تمام نمی شود

نماينده بوندس ليگا موفق شد با شکست 
اتلتيکو برای اولين بار حضور در نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان را تجربه کند و گل صعود را 
هم تيلور آدامز به ثمر رساند. منتها بازنده 
همان تيمی بود ک��ه ليورپ��ول پرمدعا را 
مغلوب کرده بود، به همين خاطر همه تصور 
می کردند اليپزيش دردسری برای اتلتيکو 
ندارد. 11 س��ال پيش خبری از اليپزيش 
نبود، ولی اين باش��گاه با حمايت کمپانی 
ردبول تأسيس شد و ثمره سرمايه گذاری روی اين تيم هم به خوبی جواب 
داد. برای خيلی ها جای سؤال بود که اين کمپانی که در فرمول يک مدعی 
است چرا در فوتبال سرمايه گذاری کرده است. در فوتبال آلمان هواداران 
نقش تعيين کننده ای در باشگاه ها دارند و با رأی خود می توانند رئيس را نيز 
تعيين کنند، ولی در اليپزيش شرايط کامالً متفاوت است. حامی مالی بخش 
کمی از سهام باشگاه را در دسترس عموم قرار داده و قيمت همين بخش کم 
نيز گران تر از حد معمول است. با اين حال وضعيت تيم خوب است و عملکرد 
ناگلزمان و شاگردانش بهتر از حد تصور است. در اين سال ها باشگاه تالش 
کرده با فرصت دادن به جوان ها استعدادهای جديدی را به دنيای فوتبال 
معرفی کند و از طريق فروش آنها درآمد خوبی به جيب بزند. نکته ديگر 
رقم قراردادهای بازيکنان تيم است. يکی از چهار تيم برتر اروپا در شرايطی 
به نيمه نهايی رسيده که گران ترين بازيکنش 33 ميليون دالر می ارزد. در 
اوضاعی که قدرت های برتر اروپا برای موفقيت دست به ريخت و پاش های 
فراوان می زنن��د ارزش کل بازيکنان اليپزيش با رقم قرارداد يک س��تاره 
بايرن مونيخ برابری می کند. جدا از بحث بازيکنان بايد به مديريت خوب 
سرمربی هم اشاره کرد. ناگلزمان با 33 سال سن صعود به نيمه نهايی ليگ 
قهرمانان را به کارنامه اش اضافه کرده و شکی نيست که او خيلی زود يکی از 
بهترين مربيان اروپا لقب خواهد گرفت. افسانه اليپزيش به اين زودی ها به 

پايان نمی رسد و بايد منتظر موفقيت های بيشتر آنها هم باشيم.

سايمون اسمال
ای بی سی نيوز

تعوي��ق المپيک ش��ايد در نگاه اول 
حامد قهرماني

   چهره
فرصتي بود براي ورزش کش��ور 
براي آماده تر ش��دن، اما حاال با 
سخت تر شدن شرايط و شيوع بيشتر بيماري کرونا نگراني ها هم 
بابت عقب افتادگي ورزش��کاران بيشتر ش��ده است. تکواندو به 
عنوان يکي از رشته هاي مدال آور ايران در المپيک اين روزها در 
خطر بيشتري قرار دارد و اين خطر وقتي بيشتر احساس مي شود 

که حرف هاي س��رمربي تيم ملي را مي ش��نويد. فريبرز عسکري 
مي گويد: »تعويق المپيک به ما لطمه بس��ياری زد، چراکه 

جزو مدعيان دنيا بوديم و مسير سختی را طی کرديم 
تا به اين مرحله رسيديم و چون فکر می کرديم فقط 

ش��ش ماه تا المپيک فرصت داريم تب و تاب و 
ش��ور و هيجان خاصی داش��تيم که ناگهان 

تعطيلی اردوها و شيوع ويروس کرونا ما را 
از آن حال و هوا خارج کرد. به همين دليل 
اس��ت که من همچنان بيشتر از بحث 
فنی به دنب��ال بح��ث تع��ادل روانی 
تکواندوکاران هستم. متأسفانه بيشتر 
کش��ورها تمرينات خود را ب��ه صورت 

جدی آغاز کرده اند تا جايی که کره جنوبی 
رقيب اصلی ما با 3 هزار ورزش��کار مسابقات داخلی 
برگزار کرده و اين برای ما هش��داری جدی اس��ت. 

اميدوارم هرچه سريع تر اردوها آغاز شود.«
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  قتل پيرزن 
براي سرقت جواهرات

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت زن س�الخورده را در 
شهرس�تان س�لماس براي س�رقت جواهراتش 
ش�د.  بازداش�ت  رسانده اس�ت،  قت�ل  ب�ه 
سرهنگ رمضان فتح اللهي، فرمانده انتظامي شهرستان 
سلماس توضيح داد: ظهر روز چهارشنبه۲۲مرداد، به 
مأموران پليس خبر رسيد حادثه اي خونين در روستاي 
صدقيان رقم خورده است. با حضور مأموران مشخص 
شد كه زني 68 ساله در خانه اش به قتل رسيده و مقداري 
جواهرات از محل سرقت شده است. همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني تحقيقات براي بازداشت عامل 
حادثه به جريان افتاد تا اينكه مأموران يك روز بعد عامل 
حادثه را كه مردي ۲6 ساله بود، شناسايي و بازداشت 
كردند. متهم در بازجويي ها به سرقت خونين اعتراف 

كرد. تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

كشف جسد مثله شده 
مردي بدون سر 

مأموران پلي�س دو نيم تنه باال و پايي�ن مردي را 
بدون س�ر در دو م�كان مختلف كش�ف كردند. 
به گزارش جوان، ساعت 11 صبح روز چهارشنبه بيست 
و دوم مرداد قاضي محمد جواد ش��فيعي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 160 خزانه از كشف جسد مثله شده اي با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل ش��د. تيم جنايي در كنار س��طل زباله با نيم تنه 
باالي بدن انساني روبه رو شدند كه سر در بدن نداشت و 
حكايت از آن داشت حدود 6 ساعت قبل در مكان ديگري 
به قتل رس��يده و عامالن آن پس از مثله كردن جسد 

قسمت باال تنه آن را در اين سطل زباله رها كرده اند. 
همچنين مش��خص ش��د جس��د مثله ش��ده را مرد 
كارتن خوابي هنگام تفكيك زباله داخل س��طل زباله 

كشف كرده و به مأموران پليس خبر داده است. 
مرد كارتن خواب گفت: مدتي است براي هزينه زندگي ام 
زباله هاي بازيافتي جمع مي كنم و مي فروشم. ساعتي 
قبل در حال برداشتن چند عدد كارتن و دبه پالستيكي از 
داخل سطل زباله بودم كه نايلوني خوني داخل سطل زباله 
نظرم را به خودش جلب كرد. كنجكاو شدم و نايلون را 
بررسي  كردم كه با نيمه تنه انساني روبه رو شدم و از ترس 

فرار كردم و بعد موضوع را به مأموران پليس خبر دادم. 
در حالي كه تحقيق��ات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، 
مأموران پليس دريافتند ساعتي بعد از كشف نيم تنه انسان 
در خزانه، كاركنان پسماندهاي شهرداري در كهريزك 
نيمه تنه پايين انساني را داخل زباله هاي تفكيكي كشف 
كرده اند. از آنجايي كه احتمال مي رفت دو نيمه تنه كشف 
ش��ده مربوط به يك فرد است قاضي شفيعي دستور داد 
جسد هاي مثله شده كشف شده براي انجام آزمايش هاي 
الزم و شناسايي هويت به پزش��كي قانوي منتقل شود. 

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد . 

حادثه مرگبار هنگام 
ساخت قفس

مردي كه در شهرستان آشتيان مشغول ساخت 
قفس كبوتر بود دچار برق گرفتگي شد و جان باخت. 
س��رهنگ رضا رضايي، فرمانده انتظامي شهرس��تان 
آشتيان گفت: ساعت 1۹ روز پنج شنبه مأموران پليس از 
حادثه برق گرفتگي در يكي از محله هاي شهر با خبر شده 
و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه مردي 
38 س��اله در حال انتقال لوله فلزي به پشت بام براي 
درست كردن قفس كبوترهايش بوده كه بر اثر برخورد 
لوله با سيم فشار قوي تير برق، دچار برق گرفتگي شده 
و در دم جان باخته اس��ت. وي گفت: جسد به پزشكي 

قانوني منتقل شد و تحقيقات بيشتر ادامه دارد.

 انبار كاغذ 
در آتش سوخت

حادث�ه آتش س�وزي در انب�ار ضايع�ات كاغ�ذ 
با تالش آتش نش�ان س�ه ايس�تگاه مهار ش�د. 
به گزارش جوان، ظهر روز پنج شنبه آتش نشانان سه 
ايستگاه از حادثه آتش س��وزي در يك انبار كاغذ در 
روستاي توتك حوالي خاوران با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. حميدرضا محس��ني، رئيس ايستگاه 
63 آتش نش��اني گفت: تع��داد ده ها بس��ته بزرگ و 
فش��رده از كاغذهاي مصرفي و ضايعاتي درقسمت 
محوطه روب��از انب��ار ۲۵00 متري ك��ه در مجاورت 
سوله  هاي نجاري، رنگ كاري و مبل سازي قرار داشت 
به علت نامعلومي دچار آتش سوزي شده بود و آتش 
در حال گسترش و سرايت به سوله هاي اطراف بود، 
وي ادامه داد: آتش نشانان پس از تقسيم شدن به سه 
تيم عملياتي، با استفاده از لوله هاي آب پرفشار آتش 
نشاني از س��ه جهت مختلف وارد عمليات شدند و با 
مهار و خاموش كردن اين آتش س��وزي، از رسيدن 
ش��عله هاي آتش به س��وله ها و كارگاه ها جلوگيري 
كردند. وي گفت: علت حادثه در دست بررسي است.

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص

اتخاذ شد:  استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل  به 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
به  رنگ   برگ سبز و سند كمپانى خودرو سواري مزدا تيپ
بادمجانى - روغنى مدل 1388 به شماره پالك ايران 38 - 384 د 
19 و شماره شاسى  به شماره موتور 
متعلق به آقاى محمد ترابى با كدملى 0310812755 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص

اتخاذ شد:  استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل  به 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سمند تيپ LX XU7 مدل1399 به 
رنگ سفيد به شماره پالك ايران 77 - 765 ص 5 به شماره موتور 
 NAAC91CE9LF686565 124و شماره شاسىK1451586

متعلق به مهدى شفيعى با كدملى 0081548664 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص

اتخاذ شد:  استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل  به 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز و سند كمپانى خودرو سواري مزدا تيپ 3BKL3 به  رنگ  
بادمجانى - روغنى مدل 1388 به شماره پالك ايران 38 - 384 د 
19 و شماره شاسى NAGCSX7CC11C12334 به شماره موتور 
LF10819635 متعلق به آقاى محمد ترابى با كدملى 0310812755 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص

اتخاذ شد:  استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل  به 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سمند تيپ  مدل1399 به 
رنگ سفيد به شماره پالك ايران 77 - 765 ص 5 به شماره موتور 

و شماره شاسى 
متعلق به مهدى شفيعى با كدملى 0081548664 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  البرز

زن آرايشگر كه با همدستي برادرش، صندوقچه جواهرات 
يكي از مشتريانش را سرقت كرده بود، فكر نمي كرد عكس 
تبليغاتي در اينستاگرامش راز سرقت ميلياردي او را بر مال كند. 
به گزارش جوان، چند روز قبل زن جواني به اداره پليس رفت و از 

سرقت صندوقچه جواهراتش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: شوهرم تاجر است و چند روز قبل 
براي انجام كاري به خارج از كشور رفت و من و پسرم تنها شديم كه 
مادرم امشب ما را براي خوردن شام به خانه اش دعوت كرد. ساعتي 
قبل وقتي به خانه برگشتم به سراغ جعبه جواهراتم رفتم كه ساعت 
مچي گرانقيمتم را داخل آن بگذارم، اما جعبه جواهراتم نبود. ابتدا 
فكر كردم جاي جعبه جواهراتم را تغيير داده ام و به همين خاطر 
تمامي وس��ايل خانه را زير و رو كردم اما پيدا نكردم و فهميدم كه 
سارق يا سارقاني به خانه ام دستبرد زده اند. وي در پايان گفت: من 
داخل جعبه جواهراتم مقدار زيادي طال و تعدادي ساعت ماركدار 

داشتم كه حدود ۲ ميليارد تومان ارزش داشت. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت 
براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت.  بررسي هاي مأموران پليس نشان داد، سارق يا سارقان 
افراد آشنايي بوده اند كه بدون تخريب در و با كليد وارد خانه شده 
و دست به سرقت صندوقچه جواهرات زده اند.  مأموران درمرحله 
بعدي دوربين هاي نزديك محل حادثه را مورد بازبيني قرار دادند 
كه دريافتند شب حادثه مرد جواني در حالي كه ماسك بهداشتي 
روي صورت دارد با كليد يدك وارد خانه شده و دقايقي بعد هم دوباره 
از خانه خارج و با خودروي عبوري از محل دور شده است.  از سوي 
ديگر مشخص شد، سرقت ميلياردي دو روز بعد از جشن تولد پسر 
شاكي رخ داده است و شاكي هم مدعي است كه كليد خانه اش را چند 
روز قبل به صورت اتفاقي گم كرده بود.  بنابراين مأموران پليس ابتدا 
تحقيقات خود را روي مهمان هاي جشن تولد متمركز كردند، اما 

شاكي گفت كه تمامي مهمان ها كه 10 نفر بيشتر نبوده اند از بستگان 
و افراد مورد اطمينان او هستند و به هيچ يك از آنها مشكوك نيست. 

   رد سرقت 2 ميلياردي در عكس اينستاگرام 
در حالي كه تحقيقات براي شناسايي سارق نقابدار ادامه داشت، 
شاكي دوباره به اداره پليس رفت و س��رنخي از سارق صندوقچه 

جواهراتش در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار داد. 
وي گفت: يكي از ساكنان ساختمان محل زندگي مان زن آرايشگري 
به نام شكوفه است كه واحدي را براي آرايشگري اجاره كرده است. 
مدتي است به خاطر ويروس كرونا به آرايشگاه نمي روم و از شكوفه 
مي خواهم كه به خانه ام بيايد و در خانه ام مرا آرايش كند. ساعتي 
قبل از جشن تولد پسرم به خانه ام آمد و مرا آرايش كرد و بعد هم 
من جعبه جواهراتم را آوردم تا براي جش��ن يك��ي از جواهراتم را 
انتخاب كنم و او هم مرا در انتخاب كمك كرد و بعد هم به خانه اش 
رفت. من اصاًل به او مش��كوك نبودم تا اينكه ام��روز او در صفحه 
اينستاگرامش پس��ت جديدي براي تبليغ كاشت ناخن گذاشته 
بود. او عكس خودش را در حال كاشت ناخن يكي از مشتريانش به 
اشتراك گذاشته بود كه وقتي خوب دقت كردم، ديدم شكوفه يكي از 
ساعت هاي مارك دار مرا كه سرقت شده بود پوشيده است. به همين 
سبب االن مطمئن هستم كه او با همدستي برادرش جعبه جواهراتم 
را سرقت كرده است. چون تحقيق كردم و فهميدم كه برادرش معتاد 

به مواد مخدر و سارق سابقه دار است. 
   اعتراف به سرقت 

مأموران پليس پس از بدست آوردن اين سرنخ به سراغ زن آرايشگر 
رفتند و به دستور بازپرس پرونده از وي تحقيق كردند. متهم ابتدا 
با تناقض گويي قصد فريب مأموران را داش��ت اما وقتي با داليل و 
شواهد روبه رو شد به سرقت جعبه جواهرات ۲ ميلياردي زن جوان 

با همدستي برادر معتادش اعتراف كرد. 
وي در بازجويي ها مدعي شد كه به خاطر ويروس كرونا درآمدش 

كم شده و به همين دليل تصميم گرفته است با همدستي برادرش 
دست به سرقت از خانه همسايه بزند. 

سپس مأموران برادر زن آرايشگر را هم بازداشت كردند و او هم در 
بازجويي ها به جرم خودش اقرار كرد و مدعي شد كه خواهرش او را 
براي سرقت طالهاي شاكي اجير كرده بود. تحقيقات از متهمان به 

دستور بازپرس پرونده ازسوي مأموران پليس ادامه دارد. 

گفت وگو با زن آرايشگر 
شكوفه سابقه سرقت داري ؟

نه، تا االن حتي به كالنتري هم نرفته بودم. من از دوران نوجواني 
در آرايشگاه كار مي كنم و چند سالي است كه در اين كار حرفه اي 
شده ام و در بهترين آرايشگاه هاي زنانه باالي شهر كار كرده ام كه 

تمامي مشتريانشان زنان پولدار و معروفي بودند. 
چه شد كه تصميم به سرقت جواهرات زن همسايه 

گرفتي ؟ 
به خاطر بيماري كرونا وضعيت كار كاسبي من كساد شده بود و از 

طرفي هم بدهكار بودم كه تصميم به سرقت گرفتم. 
بيشتر درباره بدهي ات توضيح بده . 

سال قبل تصميم گرفتم براي خودم آرايشگاه مدرني بزنم و به همين 
خاطر ملك كوچكي داش��تم و فروختم و با آن وسايل آرايشگري 
خريدم و آپارتمان شيكي هم در يكي از خيابان هاي غربي تهران 
براي آرايشگاه هم اجاره كردم به طوريكه مقدار زيادي بدهكار شدم 
و چك دادم و با خودم گفتم تا شب عيد همه بدهي ام را پرداخت 
مي كنم، اما ويروس كرونا كاسبي مرا به هم ريخت و مشتريانم كم 
شدند به طوريكه اجاره محل آرايش��گاه هم عقب افتاد و در واقع 

بيچاره شدم. 
خبر داشتي زن همسايه چقدر جواهرات دارد ؟ 

بله، من براي مراسم جشن تولد پسرش به خانه اش رفتم كه او را 
آرايش كنم كه متوجه جعبه جواهراتش شدم كه داشت يكي از آنها 
را براي مراسم جشن انتخاب مي كرد. همان زمان برق طالهايش 
چشمم را گرفت و تصميم گرفتم با همدستي برادرم جعبه جواهرات 

را سرقت كنم و بدهي ام را پرداخت كنم. 
چطور كليد خانه اش را بدست آوردي ؟ 

همان روز زن همسايه در حال آماده كردن پسرش بود كه به صورت 
مخفيانه كليد خانه اش را برداشتم.

اعض�اي دو ش�بكه كالهب�رداري ك�ه در جري�ان پرونده ه�اي 
جداگان�ه ام�الك م�ردم را ب�ا جعل س�ند به ف�روش رس�انده 
و پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب زده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، در جريان اولين پرونده مردان فريبكار كه با فروش چهار 
قطعه پالك ثبت ش��ده ۲0 ميليارد و ۵00 ميليون تومان كالهبرداري 
كرده بودند، بازداش��ت ش��دند. س��رهنگ كارآگاه سيد علي شريفي، 
رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران در توضيح پرونده گفت: بيستم 
بهمن سال گذش��ته مردي به مأموران پليس تهران خبر داد كه چهار 
مرد با شكستن در خانه اش در خيابان اقدس��يه ساعت طاليي او را كه 
۲00 ميليون تومان ارزش داشت سرقت كرده و گريخته اند. شاكي گفت: 
من هنگام فرار سارقان موفق شدم كه پالك خودروي آنها را يادداشت 
كنم. بعد از مطرح شدن ش��كايت تحقيقات براي بازداشت سارقان در 
جريان بود كه فروردين ماه امسال كارآگاهان پليس هنگام گشت زني 
در بزرگراه مدرس خودروي مورد نظر را متوقف كرده و راننده اش را كه 
مردي 4۲ ساله به نام شهروز بود، بازداش��ت كردند. مأموران پليس در 
بازرسي از خودروي شهروز 30 سند مالكيت جعلي كشف كردند. مأموران 
پليس در بررسي سندهاي جعل شده متوجه شدند كه سند خانه شاكي 
و اوراق هويتي اش هم جعل شده  است. بعد از به دست آمدن اين اسناد 
بود كه كارآگاهان پليس اطمينان پيدا كردند كه مرد سارق بايد از اعضاي 
يك شبكه كالهبرداري باشد، بنابراين پرونده در دايره مبارزه با جعل و 
كالهبرداري پليس آگاهي بررسي شد. شهروز وقتي در اين باره تحقيق 
شد گفت كه با همدستي دوستانش موفق شده اند، سه ملك بزرگ را با 

جعل سند به مبلغ ۲0 ميليارد تومان به فروش برسانند. شهروز گفت: ما با 
جعل اسناد در حال فروش 30 ملك ديگر بوديم كه من بازداشت شدم. 

بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه شهروز، دو عضو ديگر باند 
به نام  های جهانگير و رضا را به پليس معرفي كرد و جهانگير را به عنوان 
سردسته معرفي كرد. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت 
كارآگاهان موفق شدند، ششم ارديبهشت دو متهم را بازداشت كنند. دو 
متهم در بازجويي هاي اوليه حرف هاي شهروز را تأييد كردند. جهانگير 
همچنين سه عضو ديگر باند كه حسين، كامران و نادر نام داشتند و در 
كار جعل سند فعال بودند را به پليس معرفي كرد و گفت عالوه بر سه 
ملكي كه در تهران با جعل س��ند به فروش رسانده اند، ملك ديگري را 
در فرديس كرج با جعل سند به مبلغ ۵00 ميليون تومان فروخته اند. 

سرهنگ شريفي گفت كه تحقيقات از متهمان بازداشت شده براي كشف 
جرائم بيشترشان در جريان است. وي همچنين گفت كه بررسي ها براي 

بازداشت ساير اعضاي باند هم ادامه دارد. 
   كالهبرداري 13 ميليارد توماني 

سرهنگ شريفي در توضيح دومين پرونده هم گفت: هشتم مرداد ماه 
پرونده اي با همين موض��وع روي ميز كارآگاهان پلي��س قرار گرفت. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه مردي 4۹  ساله به نام بهرام قصد داشته 
با جعل سند زميني 400 متري را به مبلغ 13 ميليارد تومان به فروش 
برساند كه با هوشيار مش��اور امالك بازداشت مي شود. متهم در شرح 
ماجرا گفت: طراح ماجرا دوستم امين است كه مردي 3۹ ساله است. او با 
جعل سند زمين مورد نظر را به نام من منتقل كرد، بنابراين من هم براي 
فروش آن زمين به يكي از مشاورين امالك مراجعه كردم. مدير بنگاه بعد 
از ديدن اوراق قرار شد كه مشتري مناسبي براي زمين پپدا كند و با من 
تماس بگيرد. قرار بر اين شده بود كه زمين را به مبلغ 13 ميليارد تومان 
به فروش برسانم. متهم ادامه داد: يك روز صاحب امالك تماس گرفت و 
گفت كه مشتري خوبي براي زمين پيدا شده است كه به دفتر او مراجعه 
كردم. وقتي وارد شدم او پليس را از ماجرا با خبر كرده و من را به مأموران 
تحويل داد. آن جا بود كه متوجه شدم مدير امالك صاحب اصلي زمين 
را پيدا كرده و او را از نقشه من با خبر كرده است. با اطالعاتي كه متهم در 
اختيار پليس گذاشت مأموران براي بازداشت امين راهي مخفيگاهش 
در خيابان مقدس اربيلي شدند كه مشخص شد متهم از محل گريخته 

است و كه تحقيقات براي بازداشت وي در جريان است. 

درآمد ميلياردي با فروش امالك مردم

1۵ عضو يك شبكه سرقت كه با تهديد اسلحه 
مرتكب زورگيري و سرقت شده بودند، در دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه خواهند شد. 
به گزارش جوان، س��ال ۹4 مرد جواني هراسان به 
اداره پليس تهران رفت و مأموران را از ربوده شدن 
پسرش باخبر كرد. او در توضيح گفت: ساعتي قبل 
پسرم به نام ياشار براي بازي بيرون رفت، اما ديگر 
بازنگشت. هرجا سراغش رفتيم خبري از او نبود تا 
اينكه مرد غريبه اي تماس گرفت و براي آزادي اش 
درخواس��ت پول كرد.  نگران پس��رم هستم مبادا 
اتفاق بدي بيفتد. با طرح اين شكايت، تحقيقات 
براي شناسايي مردان آدم ربا آغاز شد تا اينكه ياشار 
توانست از دست آنها فرار كند و به آغوش خانواده 
برگردد. پسر نوجوان بعد از آزادي مورد تحقيق قرار 
گرفت و گفت: در خيابان در حال بازي بودم كه چند 
مرد با تهديد اسلحه مرا به زور سوار ماشين كردند. 
در حاليكه فرياد مي زدم، راننده چند خودروي در 
حال عبور متوجه ماجرا شدند و براي كمك جلو 
آمدند. آنجا بود كه مردان خشن از ترس فرار كردند 

و مرا رها كردند. 
با ثبت اين مشخصات، رديابي متهمان در دستور كار 
قرار گرفت تا اينكه مأموران از سرقت يك دستگاه 
خودروي ايسوز از س��وي چند مرد مسلح باخبر 

شدند. مرد راننده به پليس گفت: در حال عبور از 
خيابان بودم كه چند مرد جوان با اسلحه سد راهم 
شدند و مرا تهديد به مرگ كردند. آنها مرا از ماشين 
پياده كردند و خودروام را سرقت كردند و گريختند.  
با ثبت مشخصات سارقان خودرو، مأموران دريافتند 

آنها همان عامالن ربودن پسر نوجوان هستند. 
با بدست آمدن اين س��رنخ دستگيري متهمان از 
سوي پليس قوت گرفت تا اينكه شكايت هاي مشابه 
از سوي چند شاكي مطرح شد و آنها گفتند چند مرد 
مسلح با تهديد اسلحه پول هاي آنها را سرقت كرده 

و گريخته اند. همچنين به يك انبار لوازم خودرو در 
غرب تهران دستبرد زده شد و مبلغ 1۵0 ميليون 
تومان وسايل خودرو س��رقت شد. وقتي مأموران 
به محل اعزام شدند، دريافتند سارقان همان چند 
متهمي هستند كه تحت تعقيب قرار دارند.  به اين 
ترتيب تالش براي دستگيري متهمان ادامه داشت 
تا اينكه يكي از آنها به نام پژمان شناسايي و بازداشت 
شد. او به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي 
قرار گرفت. مرد جوان در بازجويي ها به جرمش با 
همدستي 14 نفر از دوستانش از جمله يك زن و 

چند مالخر اعتراف كرد و در اظهاراتش به مأموران 
گفت: بعد از اينكه با دوستانم تصميم به سرقت و 
خفتگيري گرفتيم، قرار شد طبق نقشه با هم يك 
درگيري صوري ايجاد كنيم، سپس با تهديد اسلحه 
اموال مالباخته ها را سرقت كنيم. من شاگرد يكي 
از داور ه��اي بين المللي فوتبال ب��ودم و دوره هاي 
پيشرفته داوري را گذرانده بودم، اما ناخواسته به دام 
اعتياد افتادم و براي تأمين هزينه هاي اعتياد مجبور 

شدم با اعضاي باند همكاري كنم. 
در ادامه اين اظهارات، متهم درباره انگيزه سرقت 
از دو برادر گفت: اين سرقت خالف ديگر سرقت ها 
به خاطر انتقام جويي بود. يك��ي از اعضاي باند به 
دختري عالقه مند ش��ده بود، اما بع��د از مدتي او 
متوجه شد آن دختر با دو برادر رابطه دارد. به همين 

خاطر از ما خواست تا از دو برادر سرقت كنيم. 
او درباره ربودن پسر نوجوان نيز گفت: در اين حادثه 
نقشي نداشتم و فقط به عنوان سرنشين در ماشين 
نشسته بودم. با ثبت اين اظهارات 14 اعضاي ديگر 
باند نيز دستگير شدند و به جرمشان اعتراف كردند. 
با اقرار اعضاي اين باند پرونده كام��ل و به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب 
متهمان به زودي مقابل هيئت قضايي شعبه دهم 

قرار خواهند گرفت و محاكمه خواهند شد. 

سارقان مسلح به ميز محاكمه رسيدند

س�ارق فرصت طلب كه در شهرستان 
رشت خودروي پرايد را به همراه نوزاد 
داخلش س�رقت كرده بود، خيلي زود 
به دام پليس افتاد و طفل در س�المت 
كام�ل تحوي�ل خان�واده اش ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ علي رمضاني 
فرمانده انتظامي شهرستان رشت توضيح 
داد: دو روز قبل راننده يك خودروي پرايد 
به مأموران پليس خبر داد كه پرايدش در 
حالي كه نوزاد ۹ ماهه اش داخل خودرو 
بوده سرقت شده است. او گفت: لحظاتي 
قبل ب��راي خريد مقابل يك فروش��گاه 
توقف كردم. در حالي ك��ه بچه ام داخل 
ماش��ين بود خودرو را به صورت روشن 
رها ك��رده و براي خريد وارد فروش��گاه 
ش��دم. وقتي كه برگش��تم متوجه شدم 
كه خودرو و بچه س��رقت شده اند. بعد از 

مطرح شدن ش��كايت و با اطالعاتي كه 
ش��اكي در اختيار پليس گذاشت خيلي 
زود طرح مهار در خيابان هاي اطراف اجرا 
شد و مأموران موفق شدند نيم ساعت بعد 
خودروي پرايد را متوقف كنند و همزمان 
با دستگيري راننده ۵0 ساله، طفل را هم 
در سالمت كامل به خانواده اش تحويل 
دهن��د. متهم در بازجويي ها به س��رقت 
اعتراف كرد و گفت: در حال عبور بودم كه 
متوجه شدم خودروي پرايد روشن است و 
از راننده هم خبري نيست بنابراين خيلي 
زود خودم را به پش��ت فرمان رساندم و 
حركت كردم. متهم گفت: من از حضور 
طفل در پرايد خبر نداشتم و در حال فرار 

بودم كه بازداشت شدم. 
تحقيق��ات بيش��تر از مته��م در جريان 

است.

چهار جوينده گنج كه در شهرس�تان 
گيالنغ�رب به دنب�ال اش�ياي عتيقه 
بودن�د در عم�ق چ�اه ج�ان باختند. 
مجتبي خال��دي، س��خنگوي اورژانس 
كش��ور گفت: س��اعت ۲3:۲۷ ش��امگاه 
چهارشنبه هفته گذش��ته امدادگران از 
حادثه خفگي چند نفر داخل چاهي در 

محور فرعي اس��الم آباد ب��ه گيالنغرب، 
گردنه مله ني ب��ا خبر ش��ده و در محل 
حاض��ر ش��دند. امدادگ��ران در اولين 
بررسي ها متوجه شدند چهار نفر كه به 
دنبال كشف اشياي عتيقه بودند داخل 
چاه دچار خفگي شده و فوت شده اند كه 

اجساد را از محل خارج كردند. 

دخت���ر دانش آم�وز هن����گام 
ب�ه  رودخان�ه  از  آب  برداش�تن 
داخل آن س�قوط ك�رد و غرق ش�د. 
ب��ه گ��زارش ايلن��ا دو روز قب��ل دختر 
دانش آم��وز هشت س��اله ك��ه زينب نام 
داشت و اهل روستاي جكيگور بود، براي 
برداش��تن آب كنار رودخانه حاضر شده 
كه به درون آب س��قوط كرد و غرق شد. 

به دنبال بارندگي هاي يك هفته گذشته 
آب لوله كش��ي جكيگور قطع شده بود 
و اهالي از آب غير قابل ش��رب رودخانه 
س��رباز براي پخت و پز، بهداشت و غيره 
اس��تفاده مي كردند كه اين حادثه اتفاق 
افتاد. يك��ي از اهالي گف��ت: اعتراض ما 
به نبود آب و ترميم سيس��تم لوله كشي 

بي ثمر بوده است. 

مردي كه به اتهام قتل همس�رش در 
شهرس�تان ش�يروان بازداشت شده 
مدعي است به خاطر اختالف خانوادگي 
دس�ت به ارتكاب جنايت زده اس�ت. 
س��رهنگ مس��عود وحي��دي، فرمانده 
انتظامي شهرستان ش��يروان گفت: دو 
روز قبل مأموران پليس از مرگ مشكوك 
زني جوان در بيمارس��تان شهر با خبر و 
در محل حاضر ش��دند. بررسي ها نشان 
داد كه زن جوان با اصاب��ت ضربه چاقو 
زخمي و بعد از انتقال به بيمارستان فوت 

شده است. شوهر وي كه در محل حضور 
داش��ت، وقتي مورد تحقيق قرار گرفت 
به ارتكاب قت��ل اعتراف ك��رد. او گفت: 
به خاطر اختالف خانوادگي با همس��رم 
مشاجره كرده و زماني كه دعوايمان باال 
گرفت او را با ضربه چاقو هدف قرار دادم. 
بعد هم او را به بيمارستان منتقل كردم 
كه به علت شدت جراحت فوت شد. بعد 
از اعتراف مرد جوان بود كه وي به اتهام 
قتل بازداشت و جسد به پزشكي قانوني 

منتقل شد. 

سرقت پرايد با نوزاد 9ماهه

مرگ جويندگان گنج در چاه

 غرق شدن دختر دانش آموز
در رودخانه سرباز

پايان خونين اختالف با همسر

  انتشار عكس تبليغي
 سارقان را گرفتار كرد
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ظریف: حکومت و مردم لبنان 
باید برای آینده این کشور تصمیم بگیرند

وزی�ر ام�ور خارج�ه ای�ران در جری�ان س�فر ب�ه لبن�ان ضمن 
تأکی�د ب�ر اینک�ه در پ�ی انفج�ار بن�در بی�روت، جمه�وری 
اس�امی ای�ران در کن�ار حکومت و م�ردم لبن�ان خواه�د بود، 
تصری�ح ک�رد ک�ه ای�ن حکوم�ت و م�ردم لبن�ان هس�تند که 
باید برای آین�ده کش�ور و نحوه پیش�برد امور تصمی�م بگیرند. 
 محمدجواد ظریف روز جمعه در بیروت پس از دیدار و گفت وگو با شربل 
وهبه، همتای خود در دولت پیش��برد امور لبنان ضمن ابراز تسلیت و 
همدردی با خانواده جان باختگان انفجار در بندر بیروت از آمادگی ایران 
برای کمک به بازسازی خرابی های انفجار خبر داد. ظریف در نشست 
خبری مشترک با وهبه گفت: »حکومت و مردم لبنان هستند که باید 
برای آینده لبنان و نحوه پیشبرد امور تصمیم بگیرند و جمهوری اسالمی 
ایران در کنار حکومت و مردم لبنان خواهد بود. « وزیر امور خارجه ایران 
همچنین با اشاره به جایگاه سیاسی لبنان ضرورت کمک به بازسازی 

این کشور بدون شرط گذاری را مورد تأکید قرار داد. 
وی خطاب به مردم لبنان ب��ه جنگ 33 روزه نیز اش��اره کرد و گفت: 
»می خواهم به مردم لبنان تبریک بگویم. امروز سالگرد پیروزی مردم 
لبنان بر دشمن صهیونیس��تی در جنگ 33 روزه است، همانطور که 
لبنان بر تجاوزات دش��من صهیونیستی پیروز ش��د بر این حادثه هم 

پیروز خواهد شد. 
محمدجواد ظریف در جریان این س��فر با نبیه بری، رئیس پارلمان و 
حسان دیاب، نخست وزیر دولت پیش��برد امور نیز دیدار کرد. حسان 
دیاب در گفت وگو با ظریف، ضمن تشکر از اعالم آمادگی ایران در کمک 
به لبنان، نیازهای ضروری به ویژه در حوزه های درمان و اقالم مورد نیاز 

برای بازسازی واحدهای مسکونی شهر بیروت را تشریح کرد. 
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 بالگردهای رژیم صهیونیستی به غزه حمله کردند
بالگردهای رژیم صهیونیس��تی بامداد جمعه به منطقه شجاعیه واقع 
در ش��رق نوار غزه حمله کردند.  بنابر گ��زارش المیادین، ارتش رژیم 
صهیونیستی همچنین با دو موش��ک منطقه الفراحین واقع در شرق 
خان یونس را هدف قرار داد. توپخانه ارتش این رژیم نیز به یک دیده بانی 
متعلق به نیروهای مقاومت فلسطینی در شرق رفح واقع در جنوب نوار 

غزه حمله کرد. 
-----------------------------------------------------

 سفیر هند: استراتژی بلندمدت ما خرید نفت ایران است
س��فیر هند در گفت وگو با ایرنا ضمن تأکید بر پایبندی کش��وری به 
مناس��بات دو طرف، گفت که خرید نفت از ایران در اس��تراتژی های 
بلندمدت کش��ورش قرار دارد.  باگ��دام درمندرا در ای��ن مورد گفت : 
»اس��تراتژی بلندمدت ما، خرید نفت ایران اس��ت زیرا پاالیشگاه های 
بزرگ هند متناسب با کیفیت نفت ایران ساخته شده اند و عدم خرید 
نفت ایران، ضرر   هایی را به این پاالیشگاه    ها وارد کرده است. ایران شریک 
قابل اتکای ماست و ما می خواهیم روابط خود را حفظ کنیم و خرید نفت 

از ایران را از سربگیریم.«
-----------------------------------------------------

 میگ روسی، هواپیمای جاسوسی امریکا را رهگیری کرد
 مرکز ملی مدیریت دفاعی وزارت دفاع روسیه از ممانعت پرواز یک فروند 
هواپیمای جاسوسی امریکایی توسط جنگنده میگ-31 روسیه بر فراز 
دریای بارنتز خبر داد.  در بیانیه ای که به همین منظور منتش��ر شده، 
آمده است: »برای شناس��ایی هواپیمای ناشناس، یک فروند جنگنده 
ناوگان شمال روس��یه به پرواز درآمد و هواپیما را جاسوسی امریکایی 
از نوع پی-8ای یا پوسیدون شناسایی کرد که به نیروی دریایی امریکا 
تعلق داشت.« هواپیمای امریکایی پس از آنکه از مرزهای روسیه دور 

شد جنگنده میگ-31 روسی به پایگاه خود بازگشت. 
-----------------------------------------------------

 رقیب لوکاشنکو خواستار شمارش مجدد آرا شد
رقیب نامزد پیروز در انتخابات ریاس��ت جمهوری بالروس، روز جمعه 
از هموطنانش خواس��ت درخواس��تی برای ش��مارش مج��دد آرا زیر 
نظر ناظران مس��تقل امض��ا کنند.  به گزارش اس��پوتنیک، س��وتالنا 
تیخانوفسکایا، رقیب الکساندر لوکاشنکو در پیامی تصویری گفت که در 
جایی که کمیسیون   ها صادقانه آرای انتخابات گذشته را شمارش کرده 
بودند، 60 تا 70 درصد از آرا به نفع وی بوده است. وی از جمع آوری امضا 
از ش��هروندانی که به او رأی دادند خبر داد و گفت: »بیایید همه با هم 
از انتخاب خود دفاع کنیم. درباره این واقعیت که شما به من، سوتالنا 

تیخانوفسکایا رأی داده اید.«
همزمان، شبکه خبری بی بی سی به نقل از فعاالن حقوق بشر از وجود 
شواهدی از خش��ونت پلیس بالروس علیه معترضان بازداشتی در این 
کشور خبر داده است. ناتالیا کوچانووا، رئیس مجلس سنا در بیانیه ای 
که از تلویزیون این کشور پخش ش��د، گفت که رئیس جمهور دستور 
تحقیقاتی را در مورد بازداشت گسترده معترضان داده و بیش از هزار 

نفر از دستگیرشدگان هم آزاد شده اند. 

تشدید نگرانی     ها از فعالیت های هسته ای 
مخفی عربستان

نگرانی     ها از برنامه هسته ای عربستان تشدید شده، به خصوص 
که ری�اض چند س�ال اس�ت در قب�ال آن پنهان�کاری می کند. 
بعد از گ�زارش اخیر روزنام�ه امریکای�ی نیویورک تایمز درباره 
پنهانکاری هس�ته ای عربس�تان، یکی از اعضای کنگره امریکا 
در نامه ای به مایک پمپئو، وزیر ام�ور خارجه ، قتل فجیع جمال 
خاشقجی به دست خاندان س�عودی را عاملی برای بی اعتمادی 
به ریاض و به تبع آن برنامه های هس�ته ای س�عودی     ها دانست. 
براد شرمن در نامه ای خطاب به مایک پمپئو خواستار جلوگیری از 
آن دسته فعالیت های سعودی     ها شده که ممکن است باعث افزایش 
توان این کشور در دستیابی به سالح اتمی شود. این عضو کنگره در 
بخشی از این نامه نوشته است: »نباید به داشتن سالح هسته ای در 
دست حکومتی که جمال خاش��قجی را با اره کش��ت، اعتماد کرد. 
سال هاس��ت که تالش کرده ایم در مورد خطر برنامه اتمی عربستان 

سعودی هشدار دهیم.«
پیش از این، روزنامه نیورک تایمز در گزارشی به تالش های سعودی     ها 
برای دس��تیابی به سالح هسته ای پرداخته و نوش��ته بود: »سازمان 
اطالعات امریکا کشف کرده که عربستان در نزدیکی ریاض تأسیساتی 
ساخته که ش��بیه به یک مرکز هس��ته ای اس��ت. البته طبق اعالم 
کارشناسان امریکایی، حتی اگر عربس��تان بخواهد برنامه هسته ای 
خود را توسعه دهد برای ساخت یک کالهک هسته ای به چند سال 
زمان نیاز دارد. « همچنین سازمان اطالعات امریکا در حال بررسی 
گزارشی است که در آن عربستان تالش می کند با همکاری چین و 
به صورت پنهانی اورانیوم تولید کند که این اقدام واکنش امریکا را به 
دنبال داشته است. گزارش چندی پیش بلومبرگ تصویر  روشن تری 
از اقدامات هس��ته ای عربس��تان ارائه می دهد. این ش��بکه خبری 
امریکایی، حدود سه ماه قبل به فعالیت های عربستان برای احداث 
رآکتورهای هسته ای آن هم بدون نظارت نهادهای بین المللی و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اش��اره کرده و نوش��ته بود که موکول کردن 
بازرسی از رآکتور تحقیقاتی عربس��تان به پس از تکمیل این پروژه، 
مسئله ای غیرعادی است و تضمینی برای صلح  آمیز بودن آن نیست. 
پیش تر بلومبرگ با انتشار تصاویر ماهواره ای مراحل پایانی تأسیسات 
نخستین رآکتور هسته ای عربستان که در ضلع جنوب غربی شهرک 
ملک عبدالعزیز در حومه ریاض قرار دارد، در مورد خطرات دستیابی 
ریاض به این فناوری بدون امضای قوانی��ن بین المللی حاکم بر این 

صنعت هشدار داده بود. 
 ریاض به نگرانی     ها پاسخ دهد

اسماعیل بقایی هامانه، سفیر ایران در ژنو، در نشست عمومی کنفرانس 
خلع سالح به برنامه هسته ای عربستان و رژیم صهیونیستی اشاره کرد 
و گفت: »در حالی که رژیم اسرائیل به عنوان تنها دارنده تسلیحات اتمی 
در منطقه به سرپیچی آشکار از قوانین بین المللی و تقویت زرادخانه های 
اتمی اش ادامه می دهد، برنامه اتمی عربستان سعودی نیز به پیچیده تر 
ش��دن اوضاع منطقه دامن می زن��د.«  بقایی هامان��ه تصریح کرد که 
عربس��تان با وجودی که عضو پیمان منع گس��ترش جنگ افزارهای 
هسته ای )ان پی تی( اس��ت اما به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده 
است. فقدان شفافیت و همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی باعث ایجاد نگرانی های جدی درباره ابعاد برنامه های هسته ای 
عربستان شده است. وی از آژانس خواست به وظایف خود در خصوص 
بازرسی و راستی آزمایی عمل کرده و گزارشی را از فعالیت های هسته ای 
عربستان ارائه کند. بقایی هامانه از سفیر عربستان سعودی هم خواست 
به جای اظهارات ساختگی و سرزنش دیگران برای تمام اشتباهات و 
جنایت های ریاض که با حمایت امریکا در منطقه صورت گرفته است، 

به نگرانی های جامعه جهانی پاسخ دهد. 
هفته گذش��ته نیز در پی انتش��ار اخباری درباره اقدام عربستان در 
ساخت کارخانه تولید کیک زرد، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده 
دائم ایران در س��ازمان های بین المللی از آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی درخواست کرده بود درباره برنامه پنهانی هسته ای این کشور 

شفاف سازی کرده و گزارشی را به اعضای آژانس ارائه کند. 

امارات خیانت و حماقت
اقدام رسمی امارات متحده عربی در برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی که احتماالً پیروی برخی دیگر از شیوخ عقب مانده منطقه را 

به  دنبال داشته باشد، از سوی ایران، ترکیه و محور مقاومت، اقدامی حماقت بار و خیانت آمیز خوانده شد

پ�س از س�ال    ها    گزارش  یک
مخفی کاری تاش 
ارتجاع عرب برای عادی س�ازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، سرانجام این روابط علنی شد و 
امارات گوی سبقت را از دیگر اعراب ربود و چراغ 
اتحاد نامقدس با تل آویو را روشن کرد تا دیگر 
اعراب نیز که برای برقراری روابط دیپلماتیک با 
تل آویو له له می زنند، این جسارت در آنها ایجاد 
شود که پشت کردن به آرمان فلسطین چندان 
هم سخت نیست. چنانکه عمان و بحرین از اقدام 
ابوظبی استقبال کرده و با اعام موضع رسمی 
خود، نشان دادند برای عادی س�ازی روابط به 
صف شده اند؛ توافقی که با وساطت دونالد ترامپ 
انجام ش�د و او برق�راری روابط بی�ن دو متحد 
واش�نگتن را تاریخی توصیف ک�رد.  مقامات 
ابوظبی و تل آویو قرار است با سفرهای رسمی 
مفاد توافق  را تنظیم کرده و ب�ا حضور در کاخ 
سفید پای این توافق را امضا کنند. ایران و ترکیه 
اتحاد ابوظب�ی با تل آوی�و را حماقت راهبردی 
توصیف کرده و آن را به شدت محکوم کردند. 

درحالی ک��ه گروه های فلس��طینی از جهان عرب 
خواس��ته اند با اتحاد در مقابل رژیم صهیونیستی 
مانع اجرایی ش��دن ط��رح الحاق کران��ه باختری 
به س��رزمین های اشغالی ش��وند، رژیم های عربی 
رویکرد ي متفاوت در پیش گرفته اند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا که یکی از برنامه های سیاست 
خارجی اش نزدیکی بین اعراب و رژیم صهیونیستی 
بود، پنج  شنبه شب در بیانیه ای اعالم کرد که اسرائیل 
و امارات به توافقی برای عادی س��ازی کامل روابط 
دست پیدا کرده اند. به گزارش شبکه اسکای نیوز، بر 
اساس بیانیه مشترک امریکا، اسرائیل و امارات، »در 
نتیجه این گشایش دیپلماتیک و بنا به درخواست 
ترامپ و با حمایت امارات ، اسرائیل اعالم حاکمیت بر 
مناطق اعالم شده در چشم انداز صلح رئیس جمهور 
ترامپ )معامل��ه قرن( را معلق ک��رده و تالش های 
خودش را بر توس��عه روابط با س��ایر کش��ور    ها در 
جهان عرب و اس��الم متمرکز خواهد کرد«. در این 
بیانیه آمده اس��ت: هیئت های اس��رائیل و امارات 
در هفته های آتی برای امض��ای توافقات دوجانبه 
در زمینه های س��رمایه گذاری، توریسم، پروازهای 
مستقیم، امنیت، مخابرات، فناوری، انرژی، بهداشت، 
فرهنگ، محیط زیس��ت، تأسیس     سفارتخانه های 
دوجانبه و س��ایر حیطه های دارای منافع دوطرفه 
دیدار خواهند کرد«. همچنین، »امارات و اسرائیل 
فوراً همکاری های خود را در زمینه درمان ویروس 
کرونا و ساخت واکسن برای آن آغاز خواهند کرد. 
با همکاری های مشترک، این تالش     ها باعث نجات 

جان انسان     ها در جهان اسالم، یهودیت و مسیحیت 
در سراسر منطقه خواهد شد.«

در این بیانیه مش��ترک آمده است:»این توافق یک 
دس��تاورد تاریخی اس��ت و صل��ح در خاورمیانه را 
تقویت خواهد کرد«. محمد بن زاید، ولیعهد امارات 
و حاکم دبي در توئیتی نوشت:»در پی تماس تلفنی 
با رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر اسرائیل، توافق 
شد اس��رائیل الحاق اراضی فلس��طینی را متوقف 
کند«. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دونالد 
ترامپ نیز در توئیتی نوشت:»امروز پیشرفتی بزرگ 
حاصل ش��د؛ توافق صلح تاریخی میان دو دوست 
بزرگ ما، اس��رائیل و امارات«. ترامپ همچنین در 
نشست خبری گفت:»از بنیامین نتانیاهو و محمد 
بن زاید متشکرم و امیدوارم که به  زودی برای رسمی 
کردن این توافق میزبان آنها در کاخ سفید باشم«. با 
این توافق، امارات بعد از مصر و اردن، سومین کشور 
عربی خواهد بود که روابط رس��می و علنی با رژیم 

صهیونیستي  را آغاز می کند. 
به گزارش شبکه المیادین، شهرداری تل آیو برای 
جشن گرفتن توافق برای عادی سازی روابط امارات 
و رژیم صهیونیستی، پنج  شنبه شب پرچم های آن 
را روی ساختمان این ش��هرداری نورپردازی کرد. 
همکاری های اعراب و اسرائیل در بحران های سوریه 
و یمن برای مقابله با محور مقاومت به وضوح آشکار 
بود و با گرم شدن مناسبات سیاسی بین ارتجاع عرب 
و رژیم صهیونیستی، این همکاری    ها بیش از پیش 
توسعه خواهد یافت. گسترش روابط اعراب با رژیم 
صهیونیستی به معنای چراغ سبز نشان دادن به این 
رژیم برای توسعه طلبی در منطقه است تا طرح امریکا 
برای تشکیل »خاورمیانه بزرگ« یا همان سیاست 
»از نیل تا فرات « را به س��رانجام برساند. همانگونه 
که برایان هوک، نماینده س��ابق دول��ت امریکا در 
امور ایران گفت که این توافق بخشی از »خاورمیانه 
جدید« است. هوک مدعی شد:»صلح میان اعراب و 
اس��رائیلی     ها بد    ترین کابوس ایران است. هیچ کس 
بیشتر از ایران برای تشدید درگیری     ها میان اعراب و 

اسرائیل تالش نکرده است.«
 نتانیاهو دوباره به امارات رفته است

امارات و دیگر رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس 
از سال    ها پیش به طور مخفیانه دنبال عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی بودند و دیدار    هایی بین 
مقامات دو طرف انجام شده بود و اکنون این روابط 
علنی شده اس��ت و مقامات رژیم های عربی نشان 
دادند که از نزدیک شدن به تل آویو ابایی ندارند. اقدام 
امارات در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، 
خنجر از پش��ت به آرمان قدس و فلس��طین است. 
علنی شدن روابط امارات و اسرائیل یک شبه اتفاق 
نیفتاده است و این اقدام نتیجه رفت و آمدهای چند 

ساله و پش��ت پرده مقامات تل آویو و ابوظبی بوده 
اس��ت. همچنان که دیروز برخی رسانه    ها گزارش 
دادند که نتانیاهو در سال های اخیر، دو بار به ابوظبی 

سفر کرده است. 
ترامپ از زمان روی کار آمدن دنبال ائتالف منطقه ای 
بین اعراب و اس��رائیل بود تا بتواند ایران را به انزوا 
کشانده و فشار    ها علیه این کش��ور را افزایش دهد. 
علنی ش��دن عادی س��ازی روابط ام��ارات و رژیم 
صهیونیستی در این برهه زمانی با هدف رو کردن 
برگ برنده ترامپ برای پیروزی مجدد در انتخابات 
آتی ریاست جمهوری امریکا اس��ت. ترامپ که در 
سیاست خارجی کارنامه درخش��انی ندارد تالش 
می کند در مدت کوتاه باقی مانده تا انتخابات، یک 
برگ برنده برای خود دس��ت و پا کرده و نظر البی 
صهیونیستی را برای حمایت در انتخابات ریاست 

جمهوری جلب کند. 
 هلهله اعراب

امارات با اتحاد با اسرائیل، پیشگام رژیم های عربی 
شد و دیگر اعراب هم در صف عادی سازی ایستاده اند. 
به گزارش ش��بکه المیادین، یک شاهزاده سعودی 
در اش��اره به عادی س��ازی روابط ابوظبی با تل آویو 
ضمن تبریک به امارات، گف��ت که ابوظبی صدای 
عربستان سعودی است. این شاهزاده سعودی که 
نامش در گزارش فاش نشده است، در این خصوص 
گفت:»توافق امارات و اسرائیل را تبریک می گویم. 
امیدوارم این اتفاق به زودی در عربس��تان سعودی 
نیز رخ ده��د«. به گزارش روزنام��ه القدس العربی، 
وزارت خارجه بحرین ه��م روز جمعه در بیانیه ای 
حصول توافق مذکور را به امارات تبریک گفت و ابراز 
امیدواری کرد که آن بتواند راه را برای تحقق صلح و 
ثبات در منطقه باز کند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
عمان هم حمایت کشورش از تصمیم امارات برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعالم کرد. 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر با استقبال 
از این توافق، گفت:»بیانیه سه جانبه مشترک میان 
امریکا، کشور برادر امارات و اسرائیل درباره توافق بر 
سر توقف الحاق اراضی فلسطین و برداشتن گام     هایی 
به سمت ایجاد صلح در خاورمیانه را با عالقه و اهتمام 
فراوان دنب��ال کردم و تالش مس��ئوالن این توافق 
برای دستیابی به شکوفایی و ثبات در منطقه را ارج 
می نهم«. در همین راس��تا، سایت اسرائیلی مکان، 
گزارش کرد:»بحرین، عمان و سودان هم به زودی 
اقدام مش��ابه انجام داده و با اس��رائیل عادی سازی 
روابط را آغاز می کنند«. کشورهای اروپایی هم که به 
دنبال پایان دادن به اختالفات اعراب و اسرائیل برای 
حفظ امنیت صهیونیست    ها هستند، از این توافقنامه 

استقبال کردند. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 

که از سال    ها پیش دنبال چنین فرصتی بود درباره 
عادی س��ازی رواب��ط این رژی��م با ام��ارات مدعی 
ش��د:»امروز ما ش��اهد دوره جدیدی از صلح بین 
اسرائیل و جهان عرب هستیم«. به گزارش شبکه 
الجزیره، نتانیاهو تأکید کرد:»من از یک نشس��ت 
خبری مجازی ب��ا رئیس جمهور دونال��د ترامپ و 
محمد بن زاید ولیعهد امارات ب��ه اینجا آمده ام. ما 
برقراری رسمی و کامل صلح بین اسرائیل و امارات 
متحده عربی را اعالم کردیم. این موضوع ش��امل 
افتتاح دوجانبه سفارتخانه ها، پرواز های مستقیم و 
بسیاری از توافق های دوجانبه خواهد بود«. هرچند 
مقامات ابوظبی مدعی هس��تند که در راس��تای 
عادی سازی، رژیم صهیونیس��تی قرار است طرح 
الحاق کرانه باختری را به تعویق بیندازد اما نتانیاهو 
خالف این ادعا را مطرح کرد و گفت:»سیاس��ت ما 
نسبت به کرانه باختری هیچ تغییری نکرده است 
و درخواست های زیادی برای درنگ در الحاق کرانه 
باختری وجود داشت اما این مسئله هنوز روی میز 
است و از دستور کار من خارج نشده است«. سفیر 
اسرائیل در امریکا هم مدعی شد:»این روزی عظیم 
برای صلح است«. نتانیاهو همواره مترصد فرصتی 
بر ای توسعه مناس��بات با رژیم های عربی حاشیه 
خلیج فارس بود تا با نزدیک شدن به مرزهای ایران، 
بتواند تحرکات تهران را رصد کن��د و امارات که با 
آب های س��احلی ایران فاصله چندانی ندارد، این 

شرایط را برای تل آویو فراهم کرده است. 
 واکنش فلسطینی    ها 

توافق امارات با رژیم صهیونیستی به شدت از سوی 
گروه های فلسطینی محکوم شده است. به گزارش 
خبرگزاری صفا، فوزی برهوم، س��خنگوی جنبش 
حماس توافق س��ازش کامل امارات با اس��رائیل را 
محکوم کرد و گفت که این اقدام خطرناک ابوظبی 
پاداشی به رژیم صهیونیس��تی به خاطر جنایاتش 
علیه مردم فلسطین است. سخنگوی حماس تأکید 
کرد که این توافق، رژیم صهیونیستی را به جنایت 
بیش��تر علیه مردم و مقدسات فلس��طین تشویق 
خواهد کرد. جهاد اسالمی فلس��طین نیز با صدور 
بیانیه ای توافق رژیم صهیونیستی و امارات را محکوم 
و تأکید کرد:»عادی سازی رابطه نوعی تسلیم شدن 
اس��ت و باعث ش��دت یافتن روحیه تروریستی در 
رژیم صهیونیستی می ش��ود«. به گزارش روزنامه 
رأی الیوم، تش��کیالت خودگردان فلسطین هم در 
واکنش به اقدام امارات، س��فیر خ��ود را از ابوظبی 
فراخوان��د. یکی از رهبران جنبش فتح فلس��طین 
تأکید کرد که سازش امارات با اسرائیل بیش از آنکه 
خیانت به فلسطین باشد خیانت به کشورهای عربی 
است. ش��مار زیادی از مردم فلسطین هم دیروز در 
ش��هرهای مختلف، ضمن برگزاری تظاهرات علیه 
توافق امارات و رژیم صهیونیستی، تصاویر ولیعهد 
ابوظبی، رئیس جمهور امریکا و نخس��ت وزیر رژیم 

صهیونیستی را آتش زدند. 
 واکنش ایران و ترکیه 

هرچند کشور    هایی مثل عمان، بحرین و مصر از اتحاد 
امارات و اسرائیل اس��تقبال کردند اما در این میان 
کشور    هایی هم بودند که تند    ترین واکنش    ها را به این 
اقدام نامبارک داشتند. به گزارش بی بی سی، وزارت 
خارجه ایران روز جمعه تصمیم امارات برای برقراری 
رابطه رسمی با اسرائیل را » ننگین « و » خطرناک « 
خواند و با هشدار به اسرائیل درباره » هرگونه دخالت « 
در خلیج فارس، » دولت ام��ارات و دیگر دولت های 
همراه « را مس��ئول » تمامی عواقب « این تصمیم 
دانست. در این بیانیه آمده است:»این خنجری که 
به ناحق از س��وی امارات بر پشت مردم فلسطین و 
بلکه تمامی مسلمانان وارد آمد، برعکس منجر به 
تقویت محور مقاومت خواهد شد و مردم فلسطین 
» عادی سازی روابط « با اسرائیل را هرگز نمی بخشند 
و خون فلسطینیان دیر یا زود گریبان خیانتکاران را 
می گیرد«. در همین حال وزارت خارجه ترکیه هم 
از تصمیم امارات به شدت انتقاد کرد و گفت:»امارات 
قصد دارد مس��ئله اصلی خاورمیانه یعنی موضوع 
فلس��طین را به مقابله با ایران تغییر دهد. تاریخ و 
وجدان مردم منطقه رفتار ریاکارانه امارات متحده 
را نه فراموش می کند نه می بخشد که برای منافع 

محدود خود به آرمان فلسطین خیانت کرد.«

یک�ی از اعض�ای ائت�اف الفت�ح از وج�ود 
س�ند محرمان�ه ای س�خن ب�ه می�ان آورد 
امریکای�ی  نیروه�ای  مان�دن  اج�ازه  ک�ه 
در ع�راق ط�ی ۲۰ ت�ا ۲۸ س�ال را می ده�د. 
به گزارش بغداد الیوم، حسن شاکر روز جمعه  گفت: 
یک مسئله بسیار مهم وجود دارد که اخیراً برمال شده 
اس��ت که همان گفت وگوی اولیه ای است که میان 
بغداد و واشنتگن انجام شده و به یک توافق غیرعلنی 
و مدون در سندی در وزارت خارجه انجامیده است 
که امکان ابقای نیروهای امریکایی در عراق طی ۲0 

تا ۲8 سال را فراهم می کند. 
وی تأکید کرد که هنوز این سند را به دست نیاورده 
است و دولت از مسئله این س��ند آگاه است. اما اگر 
ثابت شود که این سند درس��ت است، یک واکنش 
مردمی گسترده را در عراق به دنبال خواهد داشت، 
چراکه ابقای نیروهای امریکایی در عراق کامالً مردود 
است.  پیش تر ژنرال مک کنزی گفت که پیش بینی 
می کند نیروهای امریکای��ی و نیروهای ناتو حضور 

بلندمدت خود را در عراق حفظ کنند. 

از سوی دیگر هشام داود، مشاور مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق با اشاره به سفر سه الی چهار روزه 
الکاظمی به امریکا طی روزهای آینده و با بیان اینکه 
وزیران دارایی، نفت ، امنیت و هیئت��ی که دور اول 
گفت وگوهای راهب��ردی با امریکا را انج��ام دادند، 
الکاظمی را در این س��فر همراه��ی خواهند کرد، 
درباره پرونده حضور نظامی��ان خارجی گفت: »به 
تداوم کمک های امریکا در زمینه تجهیز س��الح و 
آموزش نیاز اس��ت و عراق نیازمند تقویت روابط با 
امریکا خواهد بود.« داود همچنین افزود: »نیروهای 
امریکایی موجود در خاک عراق بنا به درخواس��ت 
دولت عراق در س��ال ۲01۴ در کشور حضور دارند 
و دولت کنونی نیز خواهان برقراری روابط در سطح 

برابر است.«
 ادامه حمات ترکیه

منابع عراقی روز جمعه اع��الم کردند که ترکیه بار 
دیگر مناطقی را در شمال عراق بمباران کرد. این در 
حالی است که روز پنج  شنبه دهها نفر از شهروندان 
عراقی در مقابل ساختمان سفارت ترکیه در بغداد در 

اعتراض به حمله نظامی آنکارا و کشته شدن مرزبانان 
این کشور در اقلیم کردستان تجمع کردند.

پایگاه خبری بغداد الیوم به نقل از یک مقام امنیتی 
اعالم کرد که یک فروند هواپیمای ترکیه، روستای 

»اردنیه « در استان دهوک را بمباران کرد. 
این منبع که به نام وی اشاره نشده است، افزود در پی 
این حمله سه سرنشین یک دستگاه خودرو کشته 
شدند.  روز سه    شنبه در حمله پهپادی ترکیه به یک 
خودرو حامل مرزبانان عراقی به منطقه »سیدکان « 
در شمال استان اربیل اقلیم کردستان، چهار نظامی از 

جمله دو فرمانده ارشد این کشور کشته شدند. 
وزارت امور خارجه عراق این حمله را نقض حاکمیت 
بغداد و اقدام��ی خصمان��ه و در تضاد ب��ا قوانین و 
کنوانسیون های بین المللی س��ازمان دهنده روابط 
میان کش��ور   ها و همچنین برخالف اصل حس��ن 
همجواری قلمداد کرد، اصلی ک��ه باید دلیلی برای 
اهتمام و تمایل دو کش��ور به انجام فعالیت امنیتی 

مشترک در راستای منافع دو جانبه باشد. 
وزارت خارج��ه ع��راق همچنین »فات��ح ییلدیز« 

سفیر ترکیه در بغداد را احضار و یادداشت اعتراض 
شدیداللحن دولت عراق را به وی تحویل داد. 

»برهم صالح« رئیس جمهور عراق نیز سه    شنبه شب 
در بیانیه ای حمله پهپادی ترکیه را که به کشته شدن 
شماری از فرماندهان و مرزبانان این کشور انجامید 
محکوم و تأکید کرد که برای حل و فصل مس��ائل 
موجود در مرزهای دو کش��ور گفت وگ��و و مذاکره 
بهترین راهکار است.  کش��ورهای مصر، عربستان، 
کوی��ت، بحرین و ام��ارات متحده عرب��ی به همراه 
اتحادیه عرب این حمله را محکوم کردند و خواستار 
توقف عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق شدند. 

وزارت امور خارجه فرانس��ه نیز روز پنج  ش��نبه در 
بیانیه ای حمالت ترکیه به خاک عراق را محکوم و آن 

را اقدامی خطرناک توصیف کرد. 
ترکی��ه از اواخر خرداد گذش��ته، عملی��ات »پنجه 
ببر « را از زمین و هوا در ش��مال ع��راق علیه عناصر 
گ��روه »پ.ک.ک « آغ��از کرده اس��ت و همین امر 
زمینه س��از دور جدیدی از حمالت ترکیه به شمال 

عراق شده است.

ائتالف الفتح:   امریکا براي ماندن  در عراق توافق ۲۸ ساله دارد

غنی: نوبت طالبان است 
که تعهد به صلح را نشان دهد

دولت افغانستان ۸۰ نفر از فهرس�ت ۴۰۰ نفری زندانیان خطرناک 
گروه طالبان از زندان پلچرخی را آزاد کرد. رئیس جمهور افغانستان 
گفته حاال ای�ن گروه بای�د تعهد خ�ود را برای صلح نش�ان دهد. 
دفتر شورای امنیت ملی افغانس��تان روز جمعه ضمن اعالم آزادی 80 
نفر از زندانیان خطرن��اک طالبان اعالم کرد که ای��ن 80 نفر از جمله 
۴00 زندانی ای هس��تند که لویه جرگه برای آزادی آنها تصمیم گیری 
کرده است. به این ترتیب، 3۲0 نفر دیگر از زندانیان طالبان در زندان 
باق��ی مانده اند که قاعدت��اً این 3۲0نفر ه��م آزاد خواهند ش��د. دفتر 
ش��ورای امنیت ملی افغانس��تان دیروز اعالم کرد که برای رسیدن به 
یک صلح پایدار نیاز اس��ت طرف های دیگر جنگ نیز با در نظر داشتن 
مسئولیت     ها و توافقات شان اقدامات الزم را انجام دهند. شورای امنیت 
ملی افغانستان گفته که این افراد هنگام آزادی سوگند یاد کرده اند که 
پس از آزادی به زندگی صلح  آمی��ز ادامه دهند و دیگر به صحنه جنگ 
بازنگردند. محمداش��رف غنی، رئیس جمهور افغانستان که چهار روز 
پیش حکم آزادی این ۴00 زندانی گ��روه طالبان را امضا کرده بود، در 
ویدئو کنفرانسی گفت که مردم افغانستان یکصدا از برنامه صلح دولت 
حمایت کردند و از طالبان خواستند که از جنگ و خشونت دست بکشد 
و یک راه حل سیاس��ی را بپذیرد. وی افزود ک��ه در لویه جرگه اجماع 
بزرگی به وجود آمد و نش��ان داد که ما می توانیم تصمیم های بزرگ را 
در زمان اندک، بگیریم. لویه جرگه برای دولت و هیئت مذاکره کننده 
خط مشی و حدود را مش��خص کرد اینکه روی چه چارچوب سیاسی 
با طالبان بحث شود، با آنان به چه نتیجه ای برسیم و چگونه آتش بس 
صورت گیرد. غنی گفت که اگر طالبان خواست مردم افغانستان را به 
خاطر صلح نپذیرند، مسئولیت ادامه جنگ به عهده آنها خواهد بود و 
تاریخ آنان را محکوم خواهد ک��رد. وی از اجماع بزرگ منطقه ای برای 
صلح افغانستان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این اجماع بزرگ 

در ختم جنگ و تأمین صلح پایدار، مفید واقع شود. 

خبرنگار هافینگتون پست خطاب به ترامپ:
از این همه دروغ خسته نشدی؟!
ترامپ: خبرنگار بعدی سؤال کند لطفاً!

خبرن�گار  دات�ه«  وی  »اس  کوت�اه  هرچن�د  مش�اجره 
فهرس�ت  ب�ه  »هافینگتون پس�ت«،  س�فید  کاخ  ح�وزه 
مش�اجرات رئیس جمه�ور امری�کا ب�ا خبرن�گاران اضافه ش�د.
 ظاهراً »اس وی داته« خبرنگار هافینگتون پس��ت سال    ها صبر کرده 
بود تا از دونالد ترامپ یک سؤال بپرسد: »آقای رئیس جمهور، بعد از 
سه سال و نیم ]از ریاس��ت جمهوری[، آیا اصاًل پشیمان نیستید، از 
همه دروغ    هایی که به مردم امریکا گفته اید؟ترامپ در جلسه توجیهی 
روز پنج  شنبه در کاخ سفید، با س��ؤال غافلگیر کننده داته مواجه شد 
و سؤال را با س��ؤال خود او پاس��خ داد. ترامپ گفت: از چی؟ خبرنگار 
هافینگتون پس��ت خطاب به ترامپ گف��ت:» از ای��ن دروغ هایی که  
میگی پشیمون نیستی؟«ترامپ پاس��خ داد: از چی؟ خبرنگار گفت: 
دروغ گفتن. ترامپ پرسید: با کی هس��تی؟ خبرنگار جواب داد: با تو. 

ترامپ گفت: خبرنگار بعدی سؤال کند. 
در تحولی جداگانه، دونالد ترامپ همچنین مدعی شد که ممکن است 
»کاماال هریس« که سه     شنبه قبل از طرف جو بایدن به عنوان معاون 
معرفی شد، امریکایی نباشد و شرایط ریاست جمهوری این کشور را 
نداشته باش��د. منتقدان می گویند این حرف از سر نژادپرستی است. 
یک استاد حقوق محافظه کار با برداشتی غیرمعمول از قوانین امریکا 
مدعی ش��ده که هریس نمی تواند امریکایی باشد، چرا که در زمان به 
دنیا آمدنش، والدین او با ویزای دانشجویی در امریکا به سر می بردند. 
به گزارش بی بی سی، ترامپ که س��ال ها، فرضیه باب شده امریکایی 
نبودن باراک اوباما را رواج می داد، از ایده این اس��تاد حقوق خوشش 
آمده و آن را در یک نشست خبری تکرار کرده است. ترامپ حاال همان 
حرف    ها را درباره هریس هم بی��ان می کند. او گفته که این حقوقدان 
بسیار کارآزموده و با استعداد است. پیش از صحبت های ترامپ، جان 
ایس��تمن یکی از مقام های کارزار انتخاباتی او هم با نشر نوشته     هایی 
از این دست در توئیتر س��عی کرده بود این تئوری نادرست را درباره 
هریس جا بیندازد. تالش ترامپ برای شبهه در امریکایی نبودن هریس 
از بعد دیگری هم قابل توجه است و آن اینکه خبرگزاری رویترز دیروز 
به نقل از یکی از س��خنگویان کارزار انتخاباتی جو بایدن خبر داد که 
ظرف ۴8 ساعت از انتخاب کاماال هریس، ۴8 میلیون دالر به این کارزار 
کمک شده است. به گزارش رویترز ، سناتور کاماال هریس که در دور 
مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری به نفع بایدن کناره گیری کرده 
بود، سه     شنبه به عنوان معاون و شریک انتخاباتی نامزد دموکرات  ها در 

انتخابات 13 آبان برگزیده شد. 
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ب�ه نظ�ر مي رس�د ش�رايط اج�را در تلويزي�ون ب�ه ي�ك 
بح�ران دچ�ار ش�ده اس�ت! چراك�ه ه�ر روز باي�د ش�اهد 
صحنه  های جنجال�ي از مجري�ان تلويزيون يا س�لبريتي ها 
باش�يد، اي�ن هفت�ه ه�م تلويزي�ون از اي�ن حواش�ي خالي 
نب�ود؛ حواش�ي اي ك�ه يك�ي از يك�ي عجيب ت�ر مي نمود. 
مهر در گزارشي مي نويسد: مورد اول مربوط به مجتبي پوربخش، 
مجري برنامه »فوتبال يك« در ش��بكه ورزش ب��ود كه ويدئوي 
شوخي هاي زشت و زننده اش با سرمربي يكي از تیم هاي فوتبال 
آن هم روي آنتن زنده در شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد 
و نشان داد مجرياني از اين دس��ت براي ديده شدن از هیچ كاري 
ابايي ندارند. نكته عجی��ب اينكه پوربخش تازه كار هم نیس��ت و 
چندين سال است كه اين برنامه را روي آنتن دارد و قطعاً مناسبات 
تلويزيون و حتي آنتن زنده را مي دانسته و همین شدت قبیح بودن 

كارش را بیشتر هم مي كند. 
جالب اين اس��ت كه هیچ يك از مديران ش��بكه ورزش يا مديران 
باالدستي هم به صورت رسمي توبیخ يا تذكري نسبت به عمل او 
نداشتند و انگار تلويزيون تا منافعش به خطر نیفتد و طرف مقابل 
وارد جدل و شكايت نش��ود، هیچ گاه برخوردي با مجري خاطي 
حتي در موارد اخالقي نخواهد داشت، بر عكس مورد دو هفته قبل 
يعني رضا امیراحمدي، مجري ديگر تلويزيون كه شوخي او باعث 
دلخوري باشگاه پرسپولیس شده بود و مش��اور مدير شبكه يك 
سیما طي توئیتي خبر داد كه او بركنار شده است، در اين مورد اما 
از اطالع رساني و موضع رسمي خبري نبود و تنها در فضاي مجازي 
اين شايعه مطرح شد كه اين مجري بركنار و تولید و پخش برنامه 

هم متوقف شده است. 
حاشیه بعدي مربوط به ويدئويي از اجراي سام درخشاني در مسابقه 
»ايران« بود كه اين بار به كم اطالعي مجري برنامه نسبت به سؤال و 
جواب هايي كه با يكي از شركت كنندگان طرح شد، مربوط مي شد؛ 
ديالوگ هايي كه نشان مي دهد نه تنها مجري برنامه اطالعي نسبت 
به جغرافیا و تاريخ »ايران« و شخصیت ها و چهره هاي تاريخ معاصر 
كه اساساً در اين برنامه با نام »ايران« روي آن تأكید مي شود، ندارد 
بلكه برنامه ساز و تهیه كننده هم از اين آگاهي برخوردار نبوده اند تا 
اجازه ندهند چنین گاف هايي در يك برنامه تولی��دي، روانه آنتن 
پخش ش��ود و حداقل در تدوين مج��دد آن را اصالح كنند. حضور 
هنرمندان و سلبريتي ها طي سال هاي اخیر در تلويزيون با انتقادهايي 
مواجه بوده كه يك دلیل آن همین نداشتن تخصص هاي الزم است، 
با اين حال مي توان حداقل در بهره گیري از چهره ها براي اجراي يك 
برنامه تلويزيوني مخصوصاً در يك برنامه تولیدي و غیرزنده، آنها را با 

سؤاالت، فضا و اطالعات مورد نیاز برنامه آشنا كرد.

بحران اجرا در تلويزيون ادامه دارد
بي سوادي مجري مسابقه »ايران« و ركيك گويي مجري ورزشي

هشدار سني براي تزئين و قشنگي نيست!
نگاهي به سايت معتبر »IMDB« نشان مي دهد فيلم »آرزوي مرگ« داراي باالترين 
ميزان رده بندي سني و داراي نشان »R« است اما همين فيلم از شبكه نمايش ايران 

بدون هشدار سني پخش مي شود

كتاب پدر شهيد مدافع حرم از خاطرات 
پسرش به چاپ چهارم رسيد

كت�اب »آخري�ن نم�از در حل�ب« مجموع�ه خاط�رات 
توس�ط  دانش�گر  عب�اس   ح�رم  مداف�ع  ش�هيد 
انتش�ارات ش�هيد كاظم�ي ب�ه چ�اپ چه�ارم رس�يد. 
»آخرين نماز در حلب« مجموعه خاطرات ش��هید مدافع حرم 
عباس دانشگر نوش��ته مؤمن دانشگر پدر اين ش��هید به  تازگي 

توسط انتشارات شهید كاظمي به چاپ چهارم رسیده است. 
شهداي مدافع حرم موج جديدي از اسالم خواهي را نه تنها در ايران 
كه در سراسر جهان اس��الم ايجاد كرده اند. آنها داشته هاي دفاع 
مقدس را غني كردند و فصول ديگري بر كتاب قطورش افزودند. 
شهید عباس  دانشگر هم يكي از شهداي مدافع حرم است كه به 
تعبیر مقام معظم رهبري لفظ »جوان مؤمن انقالبي« شايس��ته 
اوست. اين شهید متولد ارديبهشت13۷2 از شهرستان سمنان 
است. حضور او در پايگاه بسیج باعث شد رفتار و گفتارش با اخالق 
اسالمي آراسته شود.  رابطه اي صمیمي و عاطفي با دوستانش پیدا 
مي كرد. در سال139۰ كنكور سراسري شركت كرد و با رتبه عالي 
در دانشگاه سمنان و در رشته مهندسي كامپیوتر )نرم افزار( قبول 
شد اما به خاطر عالقه اي كه به س��پاه پاسداران داشت، در آزمون 

دانشگاه امام حسین)ع( هم شركت كرد و قبول شد. 

    معرفی کتاب

    محمدصادق عابديني 
فرض كنید صبح جمعه است و در كنار خانواده مي خواهید 
فیلم سینمايي تماشا كنید. احتماالً براي اينكه از محتواي 
فیلم خیالتان راحت باش��د و از س��المت آنچ��ه مي بینید 
اطمینان خاطر داش��ته باشید، تماش��اي فیلم هاي شبكه 
»نمايش« تلويزيون يكي از گزينه هايي است كه مانند خیلي 
از خانواده ها سراغ آن را خواهید گرفت. تصور عمومي اين 
است كه محصولي كه از شبكه هاي سیما پخش مي شود، 
فاقد هرگونه صحنه غیراخالقي اس��ت؛ تصوري كه تقريباً 
با درجه تضمین باال مي توان آن را تأيید كرد اما س��المت 
فیلم صرفاً به حذف سكانس هاي غیراخالقي و پوشش هاي 
نامناس��ب محدود نمي ش��ود. بددهني، ترس��ناك بودن، 
خشونت، اس��تعمال دخانیات و مصرف مش��روبات الكلي 
بخش هاي ديگري هستند كه مي توانند يك فیلم را از نظر 

محتوايي براي گروه هاي سني ممنوع و محدود كنند. 
يك خانواده فرضي مي خواهند صبح جمعه و روز تعطیلي 
را در كنار هم به تماشاي يك فیلم س��ینمايي بگذرانند و 
ش��بكه »نمايش« را انتخاب كرده اند. اين ش��بكه ساعت 
 Death(»9:3۰ جمعه گذش��ته فیل��م »آرزوي م��رگ
Wish( محصول سال 2۰18 س��ینماي امريكا را پخش 

كرد. فیلمي با بازي بوروس ويلیس كه بدون هیچ هش��دار 
سني از تلويزيون پخش شد. وقتي صداوسیما براي فیلم يا 
سريالي محدوديت سني قائل نمي شود به آن معناست كه 
تماش��اي اين فیلم براي همه اعضاي خانواده مجاز است. 
»آرزوي مرگ« درباره يك خانواده س��ه نفره اس��ت. پدر 
خانواده يك جراح متخصص است و دخترش يك ورزشكار 
موفق و در كل همه چیز تا قبل از س��رقت از منزل آنها به 

خوبي مي گذرد تا اينكه در يك شب با ورود سارقان مسلح و 
كشته شدن همسر و دختر، مرد خانواده دچار شوك روحي 
شده و تصمیم به انتقام مي گیرد و شروع به كشتن و از بین 
بردن تبهكاران مي كند. فیلم پر از بددهني، خشونت رفتاري 
و صحنه هاي تكان دهنده قتل و تیراندازي اس��ت. فقط در 
يكي از سكانس ها مرد عصباني گروهي از تبهكاران خرده پا 
را پس از درگیري لفظي با استفاده از اسلحه كمري آبكش 
مي كند. چندين صحنه خش��ونت آمیز و نمايش جراحي 
پیكر هاي مجروح بخش هايي از فیلم »آرزوي مرگ« بود كه 
از شبكه نمايش بدون محدوديت سني پخش شد اما ديدن 
اين فیلم در امريكا كه سازنده آن است هم براي همه مجاز 
بوده؟ نگاهي به سايت معتبر »IMDB« نشان مي دهد كه 
فیلم »آرزوي مرگ« داراي باالترين میزان رده بندي سني 

و داراي نشان »R« است.
 در انگلیس اين فیلم براي مخاطب باالي 18س��ال مجاز 
شده و در استرالیا، كاناد، برزيل، آلمان و روسیه نیز همگي 
رده بندي 18س��ال منظور شده اس��ت اما براي مخاطب 
داخلي شايد منظور از محدوديت 18سال بیشتر به معناي 
فیلم داراي سكانس هاي غیراخالقي باشد، اما آنچه در اين 
فیلم باعث شده چنین رده بندي سني اعمال شود، خشونت، 
درگیري، بددهني و مصرف مشروبات الكلي بوده است. حال 
فرض كنید خانواده ايراني بدون آگاهي از چنین رده بندي 
سني بايد صبح خود را با تماشاي خشونت خالص بگذراند. 
در يكي از ديالوگ هاي فیلم بوروس ويلیس به عنوان پدري 
خانواده دوس��ت، به مردي كه در پارك و جلوي خانواده ها 
بددهني مي كند، مي گويد: »يك كم مؤدب باش اينجا بچه 
مچه هست!« آيا صداوسیما به اين فكر نمي كند كه مخاطب 
برنامه هاي آن وقتي كه هیچ هشدار سني وجود ندارد همه 
خانواده ها هس��تند و به خصوص در روزهاي تعطیل »بچه 
مچه!« هم پاي تلويزيون مي نشیند! چرا تلويزيون تا اين حد 
نسبت به محتواي خشونت آمیز و بددهني و حتي ترسناك 
بودن فیلم ها و س��ريال هاي خارجي بي تفاوت است و اين 
زحمت را به خودش نمي دهد كه از مراجع معتبر براي درج 
محدوديت سني استفاده  كند؟! هشدار سني براي حقوق 
مخاطب الزامي است و بايد آن را به عنوان مطالبه اي حقوقي 

از صداوسیما خواست.

نگاهي به مجموعه داستان »جشن جنگ«
وقتي جنگ تمام شد 

از  جن��گ«  »جش��ن 
جديدتري��ن كتاب ه��اي 
احمددهق��ان نويس��نده 
دفاع مقدس است؛ كتابي 
ك��ه از 1۰داس��تان كوتاه 
تشكیل شده است. دهقان 
از روزگاري مي نويسد كه 
جنگي بود و انس��ان هاي 
مخلصي بودن��د كه بي ريا 
و بي ادعا از وطن شان دفاع 
مي كردند؛ آدم هايي كه نه دنبال رانت بودند و نه دنبال كارخانه و 
برج و بزرگ ترين رسالت زندگي شان ايستادگي در مقابل دشمن 
و جان را فداي وطن كردن بود، با اين همه اما احمد دهقان اين بار 
در ساختار داستان هايش به يك پوست اندازي رسیده و انگار كه در 
كتاب جديدش نخواسته دوباره حرف هاي قبلي اش را ازالبه الي 
داستان هايش بازگو و در قصه ها و خاطراتش خودش را تكرار كند. 
نگاه دهقاني كه در زماني خود يك نويسنده و رزمنده بوده در كتاب 

جديدش قدري تازه تر شده است. 
خصوصاً در داستان اول و دوم اين مجموعه يعني »جشن جنگ« 
و »تانكچي ها« مي توان اين متفاوت نگريستن را احساس كرد. او 
در داستان اول كتاب يك اثر ضدجنگ نوشته است. داستان از زبان 

دختري به نام سارا روايت مي شود كه يك دانشجوي هنر است. 
او به همراه همكالسي هايش سیاوش و ابراهیم و چند تاي ديگر 
كه دانشجوي تئاتر هستند به پیشنهاد يكي استادهايشان تصمیم 
مي گیرند نمايشي اجرا كنند؛  نمايش��ي از فرم »پرفورمنس«كه 
همه چیزش بايد طبیعي باشد و تماشاگران در آن سهیم باشند 
اما دانشگاه مانع كار آنها مي شود و دانشجويان گروه تئاتر تصمیم 
مي گیرند در اقدامي خودجوش اين پرفورمنس را در يك زيرزمین 
شخصي اجرا و افراد زيادي را هم به آنجا دعوت كنند. دختر از پدر 
جانبازش مي خواهد كه براي ديدن نمايش شان بیايد اما او استقبال 
نمي كند، چون معتقد است ديگر دوست ندارد خشونت و جنگ 
را از نزديك ببیند. سیاوش شخصیت اول تئاتر تصمیم مي گیرد 

سطلي آهني بر سر بگذارد و جاي سیبل قرار بگیرد. 
آن وقت كارگردان از جمعیت مي خواهد با تفنگ ساچمه اي يا همان 
بادي به طرف او شلیك كنند و جايزه بگیرند. تماشاگران پرهیجان 
بدن سیاوش را نش��انه مي گیرند و خونین و مالینش مي كنند اما 
س��یاوش وقتي س��طل را از صورتش برمي دارد و جلوي جمعیت 
مي ايستد همه دلشان برايش مي سوزد و كسي به او شلیك نمي كند. 
داستان اشاره اي تمثیلي دارد به كشته شدن آدم هايي كه در جنگ 
حتي يك بار ه��م همديگ��ر را از نزديك نديده ان��د. از ضعف هاي 
داستان، شعاري شدن آن است، ديالوگ ها و توضیحاتي كه از طرف 
كاراكترهاي داستان مثل سیاوش و ابراهیم بیان مي شود پر از شعار 
و مستقیم گويي نويسنده است كه داس��تان را به سمت غیرواقعي 
بودن سوق مي دهد. اما در داستان دوم يعني »تانكچي ها« نويسنده 
سراغ سوژه اي رفته كه تا به حال كمتر نويسنده اي از دفاع مقدس 
آن را روايت كرده است؛ بیكار شدن رزمندگاني كه بعد از هشت سال 
جنگ جايي براي كاركردن و ام��رار معاش ندارند. تانكچي ها قصه 
مرد عیالواري به اسم بابا ابرام است كه در زمان جنگ راننده تانك 
بوده و وقتي جنگ تمام مي شود هیچ شغل ديگري بلد نیست و در 
ضمن سواد درست و حسابي هم ندارد، چون از نوجواني در جبهه 
بوده است، در آخر داستان هم به خاطر بیكاري و فشار اقتصادي در 
زندگي، تبديل به يك آدم روان پريش مي شود. اين مجموعه داستان 

توسط انتشارات نیستان در 112صفحه منتشر شده است.

    محمد صادقي
نتفليكس كه در ايران فعاليت قانوني ندارد 
به ادعاي يك فيلمساز مطرح ايراني در حال 
ساخت محصولي نمايش�ي در ايران است؛ 
پروژه اي كه مجوزي از وزارت ارش�اد براي 
س�اخت ن�دارد و نظارتي روي آن نيس�ت!

ساخت فیلم در ايران داراي قوانین مشخصي 
است و فیلمسازان ايراني و خارجي كه تمايل به 
ساخت فیلم در محدوده سرزمیني ايران دارند 
بايد اين مقررات را رعايت كنند اما آنچه در عمل 
ديده مي شود اين است كه بخشي از سینماگران 
ايراني و تعدادی از فیلمسازان خارجي به دلیل 
راحت ب��ودن دور زدن قانون و وزارت ارش��اد، 
به راحتي و با اس��تفاده از عوام��ل ايراني فیلم 

مي سازند و آن را پخش مي كنند. 
در جديد تري��ن نمونه از اي��ن دور زدن قانون، 
ابوالحس��ن داوودي از حض��ور غیرقانون��ي 
نتفلیك��س در اي��ران خب��ر داد. داوودي كه 
مهمان برنامه »شهر فرنگ« شبكه خبر سیما 
بود، مدعي ش��د نتفلیكس در ايران دارد فیلم 
مي سازد و در پاسخ به مجري برنامه كه درباره 
چگونگي حضور غول سريال س��ازي جهان در 
ايران پرسید، اين فیلمس��از از ساخت فیلم به 
وس��یله دوربین هاي پیش��رفته موبايل گفت، 
اما در نهايت خواستار اين ش��د كه برخوردي 

با اين كار نشود!
     فيلمسازي زيرزميني اسرائيلي ها 

اگرچه داوودي درباره پروژه اي كه نتفلیكس در 
ايران دارد توضیحات بیشتري ارائه نكرد و تنها 
مرجع اين مدعي شخص وي است، ولي مي توان 
با مشاهده اتفاقاتي كه اخیراً در سینماي ايران 

رخ داده است، اين ادعا را محتمل دانست. 
سال گذشته فیلم سینمايي اي با نام »اپراتور« 
)مأمور مخفي( ساخته مشترك آلمان و اسرائیل 
در فس��تیوال فیلم برلین رونمايي شد؛ فیلمي 
كه داستان آن بر اس��اس كتاب خاطرات يك 
جاسوس بازنشسته اسرائیلي ساخته شده است؛ 
كتابي با نام »معلم انگلیسي« كه به كارگرداني 
»يوال آدلر« ساخته شد و موضوع آن حضور يك 

مأمور مخفي اسرائیلي در تهران بود كه تالش 
مي كرد به اطالعات هسته اي ايران دست پیدا 
كند. اين زن در عملیات جاسوسي با مهندس 
ايراني يكي از ش��ركت هاي مرتبط با فناوري 
هسته اي ارتباط عاطفي برقرار مي كند. استفاده 
از لوكیشن شهر صوفیه در پايتخت بلغارستان، 
به عنوان تهران و تمايز آش��كار جغرافیاي دو 
شهر، باعث اعتراض هايي شد. نكته مهم درباره 
فیلم »مأمور مخفي«، فیلمبرداري بخش هايي 
از فیلم در تهران بود. گفته ش��د كه كارگردان 
فیلم از طريق ارتباط موبايلي با عواملي در ايران، 
به صورت آنالي��ن و از راه دور آن را كارگرداني 
كرده اس��ت. اين مسئله باعث ش��د تا موضوع 
همكاري عوامل ايراني با اسرائیلي ها به بحثي 
امنیتي در ايران تبديل ش��ود. »اپراتور« فیلم 
متوس��طي در ژانر پلیس��ي و امنیتي است كه 
حضورش در جشنواره برلین نیز افتخاري براي 
آن به همراه نداشت، اگرچه پخش كننده هاي 
فیلم در امريكاي شمالي و اروپا رايت اين فیلم را 
خريداري كردند تا در سطح وسیعي اكران شود، 
بعدها نیز ادعاهايي درباره بازداشت همكاران 
ايراني اين پروژه س��ینمايي اسرائیلي از سوي 

نهادهاي امنیتي مطرح شد. 
   نمونه هاي داخلي فيلمسازي بي مجوز!

داوودي مدع��ي ش��ده نتفلیك��س در ايران با 
دوربین موبايل در حال فیلمسازي است. 

فیلمسازي با دوربین هاي باكیفیت گوشي هاي 
موبايل در بین فیلمسازان مطرح جهاني طرفدار 

پیدا كرده است. اولین فیلم سینمايي مطرحي 
كه با استفاده از دوربین موبايل ساخته شد در 
سال 2۰11 بود. در آن سال يك فیلمساز ايراني 
به نام هومن خلیلي فیلمي با گوش��ي موبايل 
نوكیاN 8 س��اخت. بع��د از آن ب��ود كه جعفر 
پناهي كه در دادگاه به محرومیت از فیلمسازي 
محكوم ش��ده بود، يك فیلم س��ینمايي كامل 
را با موبايلش ساخت و اس��م آن را »اين فیلم 
نیست« گذاشت. پناهي اين فیلم غیرقانوني را 
در چندين جشنواره خارجي به نمايش گذاشت 

و اتفاقاً با آن جايزه هم گرفت!
»استیون س��ودربرگ« فیلم »Unsane« را 
با استفاده از دوربین گوشي اپل ساخته است. 
سودربرگ از فیلمبرداري با آيفون ابراز رضايت 
مي كند و آن را ي��ك روش جديد فیلمبرداري 
مي داند كه مي تواند شكاف میان ايده تا اجراي 
آن را كاهش دهد. راحت��ي كار با موبايل باعث 
ش��ده كه نه تنها س��اخت فیلم با آن گسترش 
پیدا كند بلكه دور زدن مقررات را به راحتي آب 
خوردن كرده؛ همان كاري كه گويا نتفلیكس 

در ايران به دنبال آن است!
   »نتفليكس« دوربين به دست!

نتفلیك��س، در اي��ران فعالیت رس��مي ندارد، 
اما ايراني ه��ا مي توانند با خريد حق اش��تراك 
به اين س��امانه متصل ش��وند. نتفلیكس براي 
اينكه مش��تريان خود را از سراسر دنیا جذب 
كند، اقدام به تولید مجموعه هاي مش��ترك با 
كشورهاي مختلف مي كند، از جمله چند پروژه 
سريال سازي مشترك با كشور تركیه كه باعث 
شده ساالنه چند میلیون دالر حق اشتراك را از 
مردم تركیه دريافت كند و تا به حال چند بار در 
مقابل درخواست هاي تركیه براي ممیزي آثار 
مربوط به اين كش��ور با دولت تركیه همكاري 
داشته اس��ت. اما داس��تان حضور غیرقانوني 
در ايران و س��اخت فیلم زيرزمیني داس��تاني 
است كه نمي توان در آن صرفاً ردپاي فعالیت 
اقتصادي و كسب درآمد از طريق فروش بیشتر 

حق اشتراك را ديد. 
س��ینماي ايران پی��ش از اين باره��ا از طريق 
فیلم هايي ك��ه به صورت غیرقانوني س��اخته 
ش��ده ضربه دي��ده اس��ت. فیلمس��ازاني كه 
مي دانس��تند از راه هاي قانوني ب��ه آنها اجازه 
س��اخت چنین فیلم هايي داده نمي ش��ود، از 
ناآگاهي نهادهاي نظارتي سوءاستفاده كرده و 
فیلم هايي ساخته اند كه به خاطر نوع نمايش 
ش��رايط اجتماعي و سیاس��ي داخل ايران به 
آنها »سیاه نما« گفته مي شود. حضور دوربین 
نتفلیكس در ايران بدون طي تشريفات قانوني 
نیز مصداق همین موض��وع خواهد بود و بايد 
ديد نهادهاي نظارت��ي و امنیتي درباره ادعاي 
اين فعالیت چه برخوردي خواهند داش��ت و 
سرنوش��ت همكاران داخلي اين پروژه مانند 
مش��اركت كنندگان ايراني در س��اخت فیلم 

ضدايراني »اپراتور« خواهد شد يا خیر!

داستان ادامه دار فيلمسازي زيرزميني خارجي ها در ايران

 »نتفليكس« با موبايل
در ايران فيلم مي سازد!

 ابوالحسن داوودي، كارگردان سينما مدعي شد بزرگ ترين سرگرمي ساز جهان 
در حال ساخت فيلم بدون مجوز در ايران است

نكته مه��م درباره فيل��م »مأمور 
مخفي«، فيلمبرداري بخش هايي 
از فيل��م در ته��ران ب��ود. گفت��ه 
ش��د كه كارگردان فيلم از طريق 
ارتب��اط موبايلي ب��ا عواملي در 
ايران، به صورت آنالي��ن و از راه 
دور آن را كارگرداني كرده اس��ت

    معرفی کتاب

مرور مصائب آوارگان جنگ زده در طول تاريخ
كت�اب »پناهجوي�ان در گ�ذر تاري�خ«، 
ب�ر  تاريخ�ي  م�روري  وين�ر،  نوش�ته 
جن�گ زدگان  اجب�اري  مهاجرت ه�اي 
از تاري�خ باس�تان ت�ا عص�ر حاضر اس�ت. 
ظه��ور داعش و جنگ در س��وريه باعث ش��د تا 
سیل جمعیت آوارگان و جنگ زدگان سوري به 
سوي اروپا و امريكا روانه شود. اين جمعیت باعث 
مناقشات سیاسي در میان كش��ورهاي میزبان 
ش��د، از جمله بحث و جدل لفظي میان ترامپ 
رئیس جمهور امريكا و »ترنبول« نخس��ت وزير 

استرالیا و سیاست دولت امريكا براي جلوگیري از ورود مهاجران و جنگ زده ها به آن 
كشور كه بعد از ورود ترامپ به كاخ سفید تشديد شده است. كتاب »پناهجويان در 

گذر تاريخ«، نگاهي تاريخي به سیر مهاجرت پناهجويان دارد. 
در اين كتاب به مهاجرت لهستاني ها به ايران در طول جنگ جهاني دوم نیز اشاره شده 
و آمده است: »ايران هم بندري امن براي آوارگان لهستاني گريزان از دست آلماني و 
اردوگاه هاي اجباري شوروي بود. پس از حمله آلمان به لهستان صدها هزار لهستاني 
به ايران رفتند. در ايران اغلب از اين جماعت مستأصل به گرمي استقبال مي شد. به 
گفته يك معلم لهستاني به محض رسیدن به ايران، ايرانیان مهماندوست دور اتوبوس ها 
جمع مي شدند، با صداي بلند خوشامد مي گفتند و هديه هايي مثل خرما، آجیل، نخود و 

كشمش و انارهاي آبدار را از پنجره هاي باز اتوبوس ها به ما مي دادند.« 
كتاب »پناهجويان در گذر تاريخ« از مجموعه تاريخ جهان انتش��ارات ققنوس، در 

1۰3صفحه منتشر شده و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

امام حسن مجتبي)ع(:

فرصت، زود می رود و دير می آيد.
 

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

اميدوارم شيوع كرونا باعث نشده باش�د بهانه دائمي براي 
توجيه كيفيت پايين  س�ريال ها جور شود چراكه تقريبًا هر 
كه سريالش كيفيت ندارد از تداخل با شيوع كرونا مي گويد! 
سعید امیرسلیماني بازيگر سینما و تلويزيون با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: خودم در مدتي كه به خاطر قرنطینه كرونايي 
در خانه بودم، دو سه سريال تلويزيوني ديدم كه متأسفانه از آنها 
خوشم نیامد. شايد واقعاً به علت شیوع كرونا كیفیت اين كارها 
نازل شده است ولي اينكه بخواهند همه جور ضعف سريال سازي 

را به كرونا ربط دهند، درست نیست. 
بازيگر »مهريه بي بي« افزود: اينكه متن يك سريال قوي نیست 
و شوخي هايش باسمه اي شده است، چه ربطي به كرونا دارد؟ 
مگر كرونا به  س��ريال ها هم واگیر پیدا كرده كه هر چه سريال 
بد است، دلیلش شیوع كروناس��ت؟ عیبي ندارد كه پايانبندي 
س��ريال به خاطر كرونا گرفتار تغییر ش��ود ول��ي اينكه كلیت 
س��ريالي كه چند ماه زمان صرف تولیدش شده را به كرونا ربط 

دهند، درست نیست. 
بازيگر »هزاردس��تان« با اش��اره به گس��تردگي رس��انه هاي 
س��رگرم كننده گفت: خوش��بختانه مخاطبان ام��روز مجبور 
نیستند وقت خود را صرف  سريال هاي بي كیفیت كنند و خیلي 
راحت كانال را عوض مي كنند و مي روند كانالي ديگر يا به شبكه 
خانگي مي روند يا  س��ريال هاي روز خارج��ي را مي بینند، پس 
بازنده كیفیت پايین  سريال ها فقط سازندگان و تولیدكنندگان 

هستند. 
سعید امیرسلیماني خاطرنش��ان كرد: خودم در ماه هاي اخیر 
 سريال هاي شبكه نمايش خانگي را ترجیح مي دهم، البته ناگفته 
نماند آب بندي و كش دادن بیهوده به  س��ريال هاي خانگي هم 
نفوذ كرده و برخي  سريال هاي خانگي هم استانداردها را رعايت 

نمي كنند كه بايد اصالح شود. 
اين بازيگر پیشكسوت مي افزايد: هر جا و هر زمان كه تولیدكننده 
به فكر آن بیفتد كه در تولید به سود برسد، آنجا استارت مرگ 
سريال اس��ت. تولیدكننده به جاي حس��اب و كتاب بیهوده و 
برداشتن سهم گنده از هزينه تولید براي خودش، بايد به غناي 
اثر فكر كند و فقط دستمزدش را بگیرد و مابقي سرمايه را صرف 

مستقیم تولید كند تا كار ارتقا يابد. 
اين بازيگر ۷۷ساله ابراز امیدواري كرد: تهیه  سريال هاي جذاب 
و به روز و همه پسند بايد در تلويزيون خودمان استارت بخورد و 
اين طور بشود كه تلويزيون در صدر رسانه هاي مخاطب پسند 
قرار بگیرد. تلويزيون ملي بايد اول باشد تا مخاطبان اعتمادشان 

به آن باال رود و در نهايت مرجعیت به اين رسانه برگردد. 

سعيد اميرسليماني در گفت وگو با »جوان«:
بايد فكري به حال نزول كيفيت  سريال ها شود

رامين جهان پور     نقد کتاب 


