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نگاه

بهترین راهکار رهایی از 
کسری بودجه در سال جاری

حمید کمار: کسری بودجه در نیم قرن اخیر یکی از 
شاخص ترین مصادیق ناترازی در اقتصاد کشور بوده 
که ریشه شکل گیری بسیاری از مشکالت از جمله 
تورم است. اتکای دولت ها به درآمد حاصل از فروش 
نفت اما همیشه این مساله را پوشیده نگه داشت تا 
در نهایت با شکل گیری تحریم های همه جانبه در 
سال 89، هزینه های وابستگی دولت به درآمد نفت 
آش��کار شد. در ش��رایطی که امید می رفت با افت 
ش��دید درآمد نفت، دولت ناگزیر به آغاز اصالحات 
اساسی در ساختار اقتصاد ش��ود، دولت یازدهم با 
ش��عار مذاکره و رفع تحریم، تم��ام توجهات را به 
خارج از مرزها منحرف کرد. کنار کش��یدن دولت 
از اصالح ساختار اقتصاد و گره زدن همه مسائل به 
رفع تحریم ها در نهایت باعث شد پس از بازگشت 
تحریم ها در اردیبهش��ت 97، دولت گرفتار یکی از 
شدیدترین مصادیق کسری بودجه پس از انقالب 
شود. تخمین های مختلفی از رقم کسری بودجه سال 
جاری وجود دارد اما طبق بسیاری از تخمین ها رقم 
150 هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه سال 
جاری قطعی اس��ت. این میزان کسری بودجه در 
حالی است که فروش اوراق بدهی دولتی به عنوان 
مهم ترین ابزار دولت برای جبران کسری بودجه در 
حراج های اخیر با افت شدید مواجه شده است. آمار 
فروش اوراق نشان می دهد در ۳ مرحله اخیر فروش 
اوراق بدهی دولتی، کمتر از 2 هزار میلیارد تومان 
منابع نصیب دولت ش��ده است. این در حالی است 
که برای جبران کسری بودجه باید حداقل رقمی در 
ح��دود 100 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی 
فروخته شود. این یعنی در هر هفته باید حداقل 5 
هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شود. در این 
شرایط مسؤوالن و بویژه دولت باید به فکر سریع ترین 
و البته کم هزینه ترین راه برای جبران کسری بودجه 
باش��ند. در میان گزینه های موجود، سریع ترین و 
کم هزینه ترین راه جبران کسری بودجه، الزام بانک ها 
به تجهیز حداقل 8 درصد مانده کل سپرده های خود 
به صورت اوراق بدهی دولتی است، البته بانک مرکزی 
اخی��را در مصوبه ای بانک ها و موسس��ات اعتباری 
را ملزم به نگه��داری حداقل ۳ درصد از مانده کل 
سپرده های خود به صورت اوراق بدهی دولتی کرده 
بود. با این حال بررسی ها نشان می دهد این رقم تا 
پایان سال نمی تواند کمک چندانی به فروش اوراق 
بدهی دولتی کند. گذشته از این و با توجه به ریسک 
باالی دارایی های بسیاری از بانک ها، افزایش نسبت 
فوق، اقدامی منطقی است. از همین رو بهتر است 
مسؤوالن دولت، بانک ها را ملزم به تجهیز حداقل 8 
درصد مانده کل س��پرده های خود به صورت اوراق 
بده��ی دولتی کرده تا از این رهگذر ضمن کاهش 
ریس��ک دارایی ش��بکه بانکی، فروش اوراق بدهی 
دولتی رونق گرفته و خطر استقراض دولت از بانک 

مرکزی و تشدید تورم رفع شود.

تداوم حضور 
در    میدان

مهاجرت  ازآنتن!

نمی خواهید 
تعطیل کنید؟

درباره اظهارات جدید فردوسی پور

طی 24 ساعت 272 نفر از هموطنان جان باختند

رئیس مجلس با هدف بررسی مشکالت و پیگیری 
مطالبات مردم به سیستان وبلوچستان رفت

تیترهای امروز
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 عدالت اجتماعی همتی از عراق دالر می آورد؟

و هویت جمعی مسلمانان

 گزارشی درباره سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق 
برای پیگیری مطالبات ارزی ایران

کاهش 500 تومانی قیمت دالر در بازار ارز

در گفت وگوی »وطن امروز« با عادل پیغامی به مناسبت سالروز فراخوان 
رهبر انقالب برای ارتقای الگوی پایه اسالمیـ  ایرانی پیشرفت مطرح شد

  مقامات بیمارستانی از نبود تخت خالی 
برای بستری مبتالیان می گویند

»امروز دومین روزی اس��ت که 
من جن��گ را ب��ا روش علمی 
اداره می کن��م...« این 1۳ کلمه، 
نخس��تین خط از روزنوش��ت 
فرمانده کل قوا و رئیس جمهور 
ایران »ابوالحسن بنی صدر« در 

روز جمعه، 25 مهر 59 است. 
2 ماه قبل، به تاریخ جمعه 24 مردادماه 59، جلسه ای 
در اتاق جنگ لش��کر 81 زرهی در کرمانش��اه تشکیل 
ش��د. افراد حاضر در این جلسه، عالوه بر رئیس جمهور 
و نخست وزیر، عبارت بودند از: تیمسار ولی اهلل فالحی، 
تیمسار قاسم ظهیرنژاد، سرهنگ جواد فکوری، سرهنگ 
هوشنگ عطاریان، سرهنگ علی صیادشیرازی، مرتضی 
رضایی، رحیم صفوی، محمد بروجردی، احمد متوسلیان، 
ناصر کاظمی، هدایت اهلل لطفیان و ابراهیم مالکیان. در این 
جلسه گزارش هایی از آرایش نیروهای ایرانی و عراقی در 
مرزها داده می شود. تعدادی از فرماندهان سپاه نیز با ارائه 
دالیل و شواهدی، هشدارهایی جدی می دهند که رژیم 
بعث برای تجاوز به کش��ور قصد و برنامه جدی دارد. از 
جمله ابراهیم مالکیان، فرمانده عملیات سپاه قصرشیرین 
طرح��ی در 2۳ بند برای تقویت نیرو و تحکیم خطوط 
خودی ارائه می دهد )که معروف می ش��ود به طرح 2۳ 
ماده ای(. یکی از فرماندهان ارش��د ارتش در واکنش به 
گزارش ها و پیش��نهادات نیروهای سپاه، جمالتی بیان 
می کند مبنی بر اینکه چنین سخنانی مایه تضعیف روحیه 
بوده و عراق ضعیف تر از آن اس��ت که دس��ت به چنین 
کاری بزند. این فرمانده که باسابقه ترین نظامی جمع هم 
به شمار می رود، چند دقیقه بعد، در تعریضی دوباره به 
اظهارات فرمانده عملیات سپاه قصر شیرین، خطاب به 
رئیس جمهور، سوالی تاریخی بیان می کند: »کار ارتش 
به جایی رس��یده که از یک استوار نظر بگیرد؟« )کنایه 

به آقای مالکیان که قبل از تأس��یس سپاه قصرشیرین، 
درجه دار لشکر کرمانشاه بود(. ماجرا به همین جا ختم 
نمی شود. بنی صدر که کمی تحت تاثیر گزارشات نیروهای 
سپاه قرار گرفته، از همان فرمانده می پرسد: »فالنی! اگر 
جنگ با عراق شروع شود، شما چه طرحی دارید؟« ایشان 
جواب می دهد: »چنین چیزی اتفاق نمی افتد«. فرمانده 
وقت کل قوا با این جمله که »خب آمدیم و جنگ شد؟« 
بر س��وال خود اص��رار می کند. فرمانده مزبور نیز تاکید 
می کند: »چنین چیزی محال اس��ت«. بنی صدر دوباره 
می پرس��د: »خب آمدیم و جنگ شد؟«. تیمسار دوباره 
تکرار می کند: »چنین چیزی محال اس��ت«. بنی صدر 
بیش��تر پاپی می ش��ود که »حاال فرض کن جنگ شد، 
چه می خواهی بکنی؟« و آن فرمانده پاسخی جدید ارائه 

می کند: »یه کاریش می کنیم!!«. 
این جلسه نمونه ای از عملکرد عالی ترین مقام اجرایی 
و نظامی کشور، در برابر تهدیدی است که حداقل از 6-7 
ماه قبل به صورت جدی مطرح بود و طی این مدت، ده ها 
تن از مرزنشینان و مرزبانان بر اثر چند صد فقره تعرض 
زمینی و هوایی عراق، شهید و زخمی شده بودند )به طور 

میانگین 1۳-12 شهید در هر ماه(. 
بنی ص��در مدعی اس��ت »موقعی که آق��ای رجایی 
می خواست نخست وزیر شود، خطر تجاوز عراق ]...[ در 
آن ایام، روش��ن ش��ده بود ]...[ و با اینکه یاسر عرفات را 
فرس��تاده بودم پیش آقای)!( صدام تا دست به این کار 
نزند ]...[. یاس��ر عرفات رفت به عراق و برگشت و گفت 
که صدام را مثل طاووس دیده و او می گوید کار ایران را 

4 روزه تمام می کنم«. بر اساس خاطرات بنی صدر، این 
ماجرا، حدود ۳ هفته پس از آن جلسه تاریخی در اتاق 

جنگ لشکر 81 اتفاق افتاده است. 
اینکه چرا فرمانده کل نیروهای مسلح، 25 روز پس از 
آغاز رسمی جنگ و اشغال هزاران کیلومتر مربع از خاک 
کش��ور، به فکر »اداره علمی جنگ« افتاد، از س��واالتی 
اس��ت که یافتن پاسخی روش��ن برای آن دشوار است. 
ایش��ان که خود را »بزرگ ترین اندیشه تاریخ معاصر« 
معرفی کرده بود، چگونه طی 7 ماه حاکمیت بر نیروهای 
مسلح، فکری برای اصالح آرایش دفاعی کشور در برابر 
تهدیدات احتمالی نکرد تا تیپ های زرهی دشمن، طی 
6 روز اول جنگ، به 16-15 کیلومتری اهواز نرسند؟ با 
توجه به اینکه اهواز از مرز، 90 کیلومتر فاصله دارد، روزی 
15 کیلومتر پیشروی دشمن در عمق خاک کشور، یعنی 
تقریبا هیچ عامل بازدارنده جدی در برابر متجاوزان وجود 
نداشته است. چرا این »مدیریت علمی« درست یک روز 
پس از شکست قاطع »عملیات پل نادری« )در 2۳ مهر( 
به جریان افتاده است؟ عملیاتی که با تصمیم و فرماندهی 
عالی ش��خص بنی ص��در و بدون اطالع س��ایر اعضای 
»ش��ورای عالی دفاع« انجام ش��د. اگر بنی صدر حدس 
م��ی زد »اداره جنگ ب��ا روش علمی« طی کمتر از 10 
روز، 2 نتیجه درخشان)!( به بار خواهد آورد )شکست در 
دومین عملیات کالسیک و همچنین سقوط خرمشهر(، 
چنین داعیه گزافی را مطرح نمی کرد. جالب اینجا بود 
که جناب رئیس جمهور، هیچ گله ای از »روش علمی« 
خود را برنمی تاف��ت و روز 14 آبان، یعنی 10 روز پس 

از سقوط خرمشهر و وقتی به گوشش رسید که گروهی 
از نمایندگان مجلس برای استیضاح او اقداماتی کرده اند، 
نامه ای به حضرت امام نوشته و بیان می دارد: »اگر توطئه 
نکنند، ما پیروز می ش��ویم و من تعهد می کنم در این 
جنگ پیروز می شویم، به شرط آنکه ما را به حال خود 
بگذارند و به شرط اینکه بگذارند کارم را انجام بدهم و با 
اختیار، کشور را به سوی پیروزی ببرم«. در همین روز، 
امام خمینی به صراحت فرمان می دهند »حصر آبادان 
باید شکسته شود«؛ فرمانی که رسما بر زمین می ماند. 

62 روز بعد از این نامه نگاری کودکانه، آخرین دستاورد 
»جن��گ با روش علمی بنی صدر«، در منطقه »هویزه« 
مانند داغی بر پیش��انی تاریخ کش��ور نشست. پس از 
ای��ن عملی��ات )16 دی(، ارتش عراق به نتیجه قطعی 
رسید که نیروهای ایرانی از اجرای یک عملیات دقیق و 
برنامه ریزی شده در سطحی گسترده ناتوان هستند. 4 روز 
بعد، عملیات دیگری موسوم به »توکل« با هدف شکستن 
محاصره آبادان انجام شد اما باز هم نتیجه ای حاصل نشد. 
با این حال، امام خمینی، بیش از 5 ماه دیگر به بنی صدر 
فرصت دادند تا در رأس نیروهای مسلح، تدبیری برای 
جنگ بیندیشد اما او تقریبا تمام این زمان را به منازعات 
سیاسی در پشت جبهه گذراند. حتی وقتی سپاه پس از 
2 ماه شناسایی، در بهمن ماه، طرح خود برای شکست 
حصر آبادان را به شورای عالی دفاع ارائه داد و شورا نیز 
آن را مص��وب کرد، بنی ص��در با بهانه ای، عملیات را به 
تعویق انداخت. او که در ثبت حتی یک پیروزی به نام 
خود در جبهه های نبرد ناکام شده بود، عمال اجازه نمی داد 

نیروهای مردمی سپاه ایده های خود را برای جنگ علیه 
دشمن به بوته امتحان بگذارند. هیچ گاه هم معلوم نبود 
چه کسانی او را در حوزه نظامی محدود کرده یا توطئه 
می کنند که به تعه��دش برای پیروزی در جنگ عمل 
نمی کند. به این ترتیب، در حالی که 1۳600 کیلومتر مربع 
از کشور، تحت اشغال ارتش صدام بود، آرامشی دردناک 
بر جبهه ها حاکم شد و در عوض شهرها در آتش جنگ 
سیاس��ی میان بنی صدر و کس��انی که او دشمن خود 
می پنداشت، فرو رفت. بنی صدر و متحدانش )دار و دسته 
رجوی و چند گروهک دیگر( چنین تصور و حتی تبلیغ 
می کردند که حذف او از فرماندهی کل قوا میسر نیست 
و ارتش از وی حمایت خواهد کرد. روز 20 خرداد 1۳60، 
سرانجام پس از 15 ماه، حضرت امام خمینی با کوتاه ترین 
فرمان حکومتی شان بر این توهم ترحم برانگیز مهر باطل 
زدند: »آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای 
مس��لح برکنار شده اند«. بالفاصله اطالعیه شماره 5۳0 
ارتش با مفاد بیعت مجدد با امام خمینی منتشر شد و 
کمتر از 24 ساعت بعد، تمام فرماندهان ارتش در جماران 
با امام خمینی دیدار کردند. از آن روز به بعد، بنی صدر- تا 

روز فرارش از کشور- از انظار پنهان شد. 
100 روز پس از حذف بنی صدر از قاموس سیاسی و 
نظامی کشور، نخستین عملیات بزرگ و پیروزمند نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران با نام »ثامن االئمه« به اجرا 
درآمد و نیرویی معادل 29 گردان از قوای ارتش، سپاه، 
ژاندارمری و شهربانی توانستند طی 2 روز، محاصره ۳49 
روزه شهر آبادان را بشکنند. تمام فرماندهان اصلی نبرد 
»ثامن االئمه« همان افس��ران و پاسدارانی بودند که 1۳ 
ماه قبل، در جلس��ه 24 مردادماه، در اتاق جنگ لشکر 
81 زرهی در کرمانشاه حضور داشتند )جز فرمانده سپاه 

که تغییر کرده بود(. 
*تاریخ نگار و پژوهشگر دفاع مقدس

اکب��ر ترکان، مش��اور س��ابق 
رئیس جمه��ور و یک��ی از افراد 
صاحب نفوذ در دول��ت، اخیرا به نکات جالب توجهی 
درباره هرگونه مذاکره احتمالی در دولت بعدی اش��اره 

کرده است:
»تا زمانی که همه کش��ور صد درصد به  طور کامل 
دس��ت این طیف )اصولگرایان( نیفتد، نمی گذارند کار 
کش��ور جلو برود اما اگر همه چیز را دس��ت خودشان 
بدهیم، می روند و به اسم حرکت عزتمندانه همه روابط 

بین المللی و موافقت ها را گرفته و حل می کنند«.
به نظر می رس��د م��رز میان حافظ��ه کوتاه مدت و 
بلندمدت آقای ترکان و البته برخی دیگر از صاحب نظران 
و مهره های فکری - عملیاتی تاثیرگذار در دولت های 
یازدهم و دوازدهم با یکدیگر خلط ش��ده اس��ت! گویا 
ایشان فراموش کرده اند دولت متبوع آنها، از مهرماه 92 
تا تیرماه 94، اقتصاد داخلی و حتی آب خوردن مردم 
را معطل »توافق هس��ته ای« با اعضای 1+5 و در راس 
آنها آمریکا کرده و پس از آن نیز بالفاصله »برجام« را به 
خط کش و مقیاسی برای تشخیص سره از ناسره تبدیل 
کرد! در آن زمان، تنها گناه اقشار انقالبی و بصیر این بود 

که به دولت هشدار می دادند »یک توافق ابطال پذیر« 
نمی تواند به مبنایی برای تصمیم سازی برای اقتصاد و 
سیاست خارجی کشور تبدیل شود! فارغ از توهین ها و 
فحاشی هایی که امثال آقای ترکان و همراهان ایشان در 
دولت و حتی شخص رئیس جمهور نثار منتقدان کردند، 
اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان نیز قاطعانه 
مدعی بودند »سرنوش��ت توافق هسته ای« ارتباطی با 
اراده و امیال ش��خصی و سیاسی رئیس جمهور بعدی 
آمریکا- کسی که پس از اوباما بر سر کار می آمد- ندارد 
و مستاجر جدید کاخ سفید، هر فردی که باشد و هر 
اندازه نیز با برجام مخالف باش��د، نمی تواند با خروج از 
این توافق، قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان ملل 

متحد را زیر پا بگذارد! 
بهتر بود آقای ترکان قبل از اینکه با سخنان اخیرشان، 
اعتبار سیاس��ی خود را بیش از پیش زیر سوال ببرند، 
به تقویم نگاهی می انداختند و متوجه می شدند هنوز 

دولت آقای روحانی بر سر کار است نه دولتی اصولگرا! 
قطعا آقای ترکان نمی توانند منکر این حقیقت شوند 
که متاسفانه افزایش هزینه های »خروج دولت ترامپ 
از برجام«، معلول »جایابی نادرست و خطرناک برجام« 
در معادالت اقتصادی- سیاسی کشور بوده است. مگر 
در دولت قب��ل، با وجود اینکه تحریم های چندجانبه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علیه کشورمان 
وجود داش��ت، شاهد دالر ۳1 هزار تومانی و سکه 16 

میلیون تومانی بودیم؟!
نکته دیگر به اصل ادعای آقای ترکان درباره مذاکره 
ب��ا آمریکا بازمی گردد. آقای ترکان به گونه ای س��خن 
می گویند که گویا دستان دولت در مذاکره با آمریکا در 
دوران ریاست جمهوری آقای روحانی بسته بوده است! 
بهتر است ایشان خاطرات قدم زدن کری و ظریف در 
خیابان های لوزان یا مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم 
هفتگی و بلکه روزانه میان تیم مذاکره کننده هسته ای 

کش��ورمان و تیم مذاکره کننده آمریکایی را در طول 
برگزاری سلسله مذاکرات برجام مرور کنند تا متوجه 
ادعای مضحک خود درب��اره ناتوانی دولت در مذاکره 
با آمریکا ش��وند! مذاکرات دولت متبوع آقای ترکان با 
دولت آمریکا پس از انعقاد برجام نیز در قالب »جلسات 
کمیته مشترک توافق هسته ای« ادامه داشت. اینکه 
آقای ترکان بدعهدی مطلق دولت اوباما در عادی سازی 
رواب��ط بانکی و اعتباری با ای��ران و فراتر از آن، خروج 
یکجانبه دولت ترامپ از توافق هس��ته ای با ایران را به 
نام »نظام« و »اصولگرایان« فاکتور می کنند، در بهترین 
و خوشبینانه ترین حالت ممکن، برگرفته از ضعف حافظه 

ایشان است! 
آقای ترکان مدعی شده اند در دولت اصولگرای بعدی، 
به نام »مذاکرات عزتمندانه« شاهد انعقاد توافقاتی در 
حوزه سیاست خارجی کشورمان خواهیم بود. ایشان 
می توانند اطمینان داشته باشند دولت اصولگرا، حتی 

اگر قرار باش��د مذاکره ای با دش��منان صورت دهد، با 
خیال خام و توهم خطرناک »تبدیل دشمن به دوست« 
و »اعتماد به تعهدپذیری دشمن« این اقدام را صورت 
نخواهد داد! بهتر است آقای ترکان و امثال ایشان، متوجه 
این حقیقت باشند که »مذاکره عزتمندانه« یا »نرمش 
قهرمانانه«، یک »چارچوب مفهومی« برای توجیه مذاکره 
با دشمن نیست، بلکه یک »مطالبه والیی و مردمی« 
اس��ت؛ مطالبه ای که دولت آقای روحانی نه تنها آن را 
محقق نکرد، بلکه با ارسال آدرس خزانه خالی کشور به 
نظام بین الملل و ربط دادن آب آشامیدنی مردم به برجام، 
بانی انعقاد توافقی عجوالنه و وارد آمدن خسارت محض 
به کشور شد! ما به آقای ترکان اطمینان می دهیم اگر 
دولت بعدی، انقالبی و اصولگرا باشد، هرگز کشور را به 
نقطه ای نخواهد رساند که نه سانتریفیوژها بچرخد و نه 
چرخ زندگی مردم! توصیه ما به ایشان و دیگر مدافعان 
دوآتش��ه سیاست خارجی منفعل و زیانده کشور طی 
سال های اخیر این است که الاقل در مدت زمان اندک 
باقیمانده، سکوت کرده و به محاسبه فاصله »وعده های 
خود در س��ال 92« و »واقعیات کشور در آستانه سال 

1400« متمرکز شوند! 

چهلمین سالروز آغاز دفاع مقدس / 5 
جنگ با روش علمی!

خیال تان راحت باشد آقای ترکان!
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 ترسوها 
از عقل

رهبر انقالب در مراسم مشترک دانش آموختگی 
 دانشجویان دانشگاه های افسری مبنای اقتدار 

 در جمهوری اسالمی را یک مبنای عقالنی 
و براساس محاسبات  صحیح و منطقی دانستند

 بعضی  اسم عقل را می آورند
  اما منظورشان ترس، انفعال و فرار

 از مقابل دشمن است
بسیاری از مشکالت ما مربوط به خارج از کشور است 

 اما عالج آنها در داخل و با تکیه بر محاسبه درست 
و نگاه صحیح به مسائل کشور و منطقه است، بنابراین 

نباید عالج را در خارج از کشور جست وجو کرد
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گروه سیاسی: حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، فرمانده معظم 
کل قوا صبح دوش��نبه در ارتباط تصویری با مراسم مشترک 
دانش آموختگی دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه 
افسری امام علی علیه السالم، الزمه حفظ اقتدار و هویت ملی و 
تأمین منافع ملی را محاس��به صحیح و عقالنی از تهدیدها و 
ظرفیت ها در مسائل مربوط به »قدرت دفاعی«، »استحکام و 
ثبات اقتصادی« و »توانایی و قوام فرهنگی« دانستند و تأکید 
کردند: مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم، به شرط »تالش 
شبانه روزی مسؤوالن«، »مدیریت قوی، جامع و خسته نشو« و 
»تمرکز بر تولید داخلی و چشم امید نداشتن به خارج« قابل 
حل هستند و سر و صداهای اراذل مسلط بر ملت آمریکا هم 

نباید ذهن کسی را مشغول کند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اجرای مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشگاه های نیروهای مسلح را فرصتی برای استفاده از تجارب 
یکدیگر و هم افزایی بیش��تر خواندن��د و افزودند: جوانانی که 
در دانش��گاه های نیروهای مس��لح تحصیل می کنند، در واقع 
تأمین کنندگان و حافظان امنیت به عنوان یک ارزش بسیار واال 

و یک عنصر حیاتی برای کشور هستند.
فرمانده کل قوا با اشاره به ارائه خدمات مختلف نیروهای مسلح 
به ملت از جمله امدادرسانی و کمک در حوادث طبیعی همچون 
سیل گلستان و زلزله سرپل ذهاب و عرصه های بهداشت و درمان 
بویژه در شرایط کنونی بیماری کرونا و همچنین نقش آفرینی 
در رزمایش همدلی و کمک های مؤمنانه خاطرنش��ان کردند: 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران حقیقتا نیروهایی آبرومند 

و شرافتمند هستند.
رهبر حکیم انقالب اسالمی »قدرت دفاعی«، »استحکام و 
ثبات اقتصادی«، و »توانایی و قوام فرهنگی« را ارکان اقتدار ملی 
برشمردند و گفتند: مبنای اقتدار در جمهوری اسالمی یک مبنای 
عقالنی و بر اساس محاسبات صحیح و منطقی درخصوص اندازه 
قدرت دفاعی، چگونگی تقسیم کار بین نیروهای مسلح و تعیین 

انواع ابزارهای دفاعی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه افزودند: برای تأمین منافع 
ملی و حفظ موجودیت و هویت ملی باید محاس��بات دقیق و 
منطقی از حد و اندازه واقعی تهدیدها و همچنین ظرفیت ها و 
استعدادهای واقعی کشور وجود داشته باشد. ایشان تأکید کردند: 
قدرت دفاعی برآمده از چنین محاسبات عقالنی، موجب می شود 
مسؤوالن و مردم با طمأنینه و آرامش مشغول کارهای اساسی 
شوند. رهبر انقالب اسالمی عقالنیت را به معنای محاسبه صحیح 
دانستند و گفتند: بعضی ها اسم عقالنیت و عقل را می آورند اما 
منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشمن است در حالی که 

فرار کردن و ترسیدن، عقالنیت نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ترسوها حق ندارند 
اسم عقالنیت را بیاورند، زیرا عقالنیت به معنای محاسبه درست 
است. البته دشمن تالش دارد معنای غلط عقالنیت را تلقین 
کند و برخی هم نادانسته، در داخل همان حرف دشمن را تکرار 
می کنند. ایش��ان علت هیاهوی اراذل یاوه گو در آمریکا درباره 
توانایی های دفاعی و موش��کی و منطقه ای ایران را، محاسبات 

دقیق و عقالنی جمهوری اسالمی برای رسیدن به این توانایی ها 
دانستند و گفتند: این یاوه گویی ها ناشی از ترس آنها و همچنین 
عقب ماندگی آنها در این عرصه است اما باید بدون توجه به این 
فضاسازی ها، دستگاه محاسباتی عقالنی را حفظ کرد و به لطف 
خداوند، جمهوری اسالمی در همه این عرصه ها باز هم پیش 

خواهد رفت.
رهبر انقالب اسالمی، عقالنیت را الزمه همه امور دانستند 
و خاطرنشان کردند: باید ظلم ستیزی، عدالت خواهی و مبارزات 
اجتماعی نیز بر اساس عقالنیت باشد و گرفتار حاشیه نشویم و 

اصل و فرع را اشتباه نگیریم.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در خصوص مس��ائل فرهنگی 
به عنوان یکی دیگر از ارکان اقتدار ملی، افزودند: زمانی که موضوع 
مبارزه با تهاجم فرهنگی مطرح شد دشمن، سراسیمه تبلیغات 
خود را به سمت مقابله با این موضوع سوق داد زیرا از بیداری 

مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی هراس دارد.
ایشان با اش��اره به »استحکام و ثبات اقتصادی« به عنوان 
سومین رکن اقتدار ملی گفتند: اقتصاد کشور زیر فشار است 
و مردم از نظر معیش��ت دچار مش��کالت هستند اما همه این 

مشکالت قابل حل است.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: من عقیده ندارم مسؤوالن 
در زمینه مسائل اقتصادی تالش نمی کنند. تالش های زیاد و 
خوبی در برخی بخش ها انجام شده اگر چه در بعضی بخش های 
اقتصادی توان مدیریتی ضعیف است. ضمن اینکه مصوبات خوبی 

هم وجود دارد که باید پیگیری شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه حفظ اقتدار ملی را نگاه جامع 
و صحیح به مسائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگی و حضور مدیران 
قوی، فعال و خسته نشو دانستند و تأکید کردند: در هر عرصه ای 
که مدیریت های خستگی ناپذیر، فعال و پرنشاط را داشتیم، کارها 

پیشرفت کرده است.
رهبر انقالب اس��المی گفتند: مکررا گفته ش��ده که عالج 
مش��کالت اقتصادی در گرو تمرکز بر مسأله تولید، جلوگیری 
از سقوط پی در پی ارزش پول ملی و بستن رخنه هایی همچون 

قاچاق، واردات بی رویه و فسادهای مالی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به حضور مدیران خوب 
و لزوم تالش ش��بانه روزی و خس��تگی ناپذیر افزودند: البته در 
مشکالت اقتصادی، ما نقش خباثت آمیز آمریکایی ها و تحریم های 
آنها را که حقیقتا جنایت است، نادیده نمی گیریم و به ایستادگی 
و مقاومت ادامه خواهیم داد تا به لطف خداوند فشار حداکثری 
آمریکا را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی آنها تبدیل کنیم.
ایش��ان با اش��اره به ابراز خوشحالی رئیس جمهور آمریکا از 
اخت��الل در اقتصاد کش��ور و جنایت علیه ملت ایران، گفتند: 
افتخار به چنین جنایتی فقط از آدم های رذلی مثل شما برمی آید.

رهبر انقالب اس��المی افزودند: البت��ه وضع امروز آمریکا با 
هزاران میلیارد دالر کس��ری بودجه و ده ها میلیون گرس��نه و 
انسان زیر خط فقر بسیار بد است و ملت ایران به توفیق الهی با 
قدرت ایمان و عزم ملی و به کوری چشم مسؤوالن رذل، خائن 
و جنایتکار آمریکا بر مش��کالت فائ��ق خواهد آمد و از تحریم 
نیز به  عنوان وس��یله ای برای مقاوم سازی واقعی اقتصاد کشور 

استفاده خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر این موضوع که 
عالج مشکالت کشور در داخل است،  گفتند: اگر چه بسیاری 
از مشکالت ما مربوط به خارج از کشور است اما عالج آنها در 
داخل و با تکیه بر محاس��به درس��ت و نگاه صحیح به مسائل 
کشور و منطقه و با به کارگیری تدبیر، تالش، خرد و عزم راسخ 
است، بنابراین نباید عالج را در خارج از کشور جست وجو کرد، 
چرا که ما هیچ خیر و بهره ای از خارج نمی بینیم و سر و صدای 

اراذل مسلط بر ملت آمریکا نیز نباید ذهن کسی را مشغول کند.
بخش دیگر س��خنان فرمانده کل قوا در مراس��م مشترک 
دانش آموختگی نیروهای مسلح به بیان چند توصیه به دانشجویان 

و مسؤوالن این دانشگاه ها اختصاص داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحول در تهدیدها، مقابله 
با آنها را نیز نیازمند برنامه های جدید دانستند و تأکید کردند: 
در پژوهش های دانش��گاه های نیروهای مسلح باید پیش بینی 
تهدیدهای جدید و ش��ناخت راه های مقابله با آنها مورد توجه 

جدی قرار بگیرد.
ایشان تجربیات نیروهای مس��لح در دوران دفاع مقدس را 
سرمایه ای ارزشمند خواندند و با تأکید بر لزوم تبدیل آن تجربیات 
برجسته به نظریات دفاعی و بسط و تکمیل آنها، بر توجه ویژه 
به تربیت اخالقی در دانشگاه های نظامی توصیه کردند و گفتند: 
البته این توصیه برای همه جوانان کشور بویژه نیروهای انقالبی 
است که باید اخالص و مجاهدت را سرلوحه عمل خود قرار دهند  
و در مسؤولیت ها چشم به مقام باالتر یا مال دنیا نداشته باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان شان بار دیگر با 
تشکر از مسؤوالن بخش بهداشت و درمان و پزشکان و پرستاران 
فداکار، ابتالئات و تلفات موج سوم کرونا را بسیار دردآور خواندند 
و افزودند: همچنان که از مدت ها قبل به رئیس جمهور و مسؤوالن 
محت��رم گفته ام، ضابطه گذاری ها برای مقابله با بیماری باید از 

جایگاه حاکمیتی و الزام آور باشد.
ایش��ان گفتند: همچنان که در موضوع سفر اربعین، مردم 
متدین به مرزها نرفتند و در عزاداری های محرم نیز ضوابط ستاد 
ملی را دقیقا رعایت کردند، عموم مردم باید در مسائلی همچون 
نرفتن به سفرها و رعایت شیوه نامه ها، مراقبت جدی کنند تا از 

این بیماری خالص شویم.
پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سردار سرلشکر محمد 
باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از توانمندی ها 
و فعالیت های نیروهای مس��لح و دانشگاه های افسری در سال 
گذشته بیان کرد و گفت: ناکامی های اخیر آمریکا تنها بخشی از 
شکست های دشمن محسوب می شود و عصبانیت شیطان بزرگ 
و تالش ها و تحرکات نظامی پرطمطراق اما توخالی دشمنان و 
عادی س��ازی روابط خیانت بار برخی کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیستی، تردیدی در برتری جبهه حق ایجاد نخواهد کرد.

در این مراس��م که همزمان در همه دانش��گاه های افسری 
نیروهای مسلح از طریق ارتباط تصویری دریافت می شد، امیر 
سرتیپ دوم اوجاقی فرمانده دانشگاه امام علی)ع(، سردار سرتیپ 
پاسدار غالمی فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( و سردار سرتیپ 
دوم بختیاری فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین، گزارشی از 
فعالیت ها، اقدامات و برنامه های تحصیلی این دانشگاه ها بیان 
کردند.قرائت سوگندنامه، اعطای پرچم توسط دانشجویان قدیم 
به جدید و اجرای س��رود مشترک توسط دانشجویان مستقر 
در میدان از دیگر برنامه های مراسم مشترک دانش آموختگی 

نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه از 
فرمانده کل قوا به تعدادی از برگزیدگان دانش��گاه های افسری 

جایزه، درجه و سردوشی داد.

رهبر انقالب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری مبنای اقتدار  در جمهوری اسالمی را یک مبنای عقالنی  و براساس محاسبات  صحیح و منطقی دانستند

ترسوها  از عقل نگویند

بدهی انگلیس به ایران ربطی به پرونده زاغری ندارد
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با موضوع بدهی انگلیس به ایران و ارتباطی که برخی رسانه ها بین این پرونده و پرونده نازنین 
زاغری برقرار می کنند، گفت: بدهی انگلیس به ایران یک بدهی قطعی است و این کشور باید این بدهی را بپردازد. این موضع ربطی به موضوعات 
دیگر از جمله مساله زندانی ها ندارد. خانم زاغری حکم دادگاه را دارد و بر اساس حکم قضایی دوران محکومیت خود را طی می کند.
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رئیس قوه  قضائیه با اشاره به ابطال قرارداد خصوصی سازی 
شرکت کشت و صنعت دشت مغان اردبیل:

 خصوصی سازی باید
در راستای حفظ حقوق مردم باشد

رئیس قوه  قضائیه در جلسه شورای عالی قوه  قضائیه 
به ابطال قرارداد خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت 
دش��ت مغان اردبیل پرداخت که در حاش��یه سفر ۲ 
هفته پیش وی به این استان موضوعش مطرح شد و 
با تقدیر از نهادهای نظارتی برای صیانت از بیت  المال 
تأکید کرد: خصوصی س��ازی ضرورت امروز اس��ت که 
سیاست های آن از سوی مقام معظم رهبری ابالغ و در 
برنامه های توسعه تکلیف شده است اما خصوصی سازی 
باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باش��د و 
برای آن پیوست های اقتصادی و امنیتی طراحی شود 
تا منجر به افزایش تولید کاالهای اساسی و استراتژیک 
برای کشور شود. آیت اهلل رئیسی همچنین خاطرنشان 
کرد: پس از واگذاری یک شرکت و واحد تولیدی دولتی 
به بخش خصوص��ی باید هم به موضوع نظارت توجه 
داشت و هم از کسی که آن را تصاحب می کند حمایت 
کرد و تسهیالت الزم برای اداره آن واحد تولیدی باید 
تخصیص یابد تا در مدیریت مجموعه مش��کل و وقفه 
به وجود نیاید. رئیس قوه  قضائیه تأکید کرد: دستگاه 
قضایی از خصوصی سازی با رعایت ضوابط و قواعد آن 
که موجب اشتغال زایی و رونق تولید می شود حمایت 
می کند اما اگر واگذاری ها دارای یک روند درس��ت و 
منطقی نباشد، هم برای مردم و هم برای قوه  قضائیه 
زحمت آفرین است. رئیس قوه  قضائیه در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به توطئه های دشمنان علیه نظام 
اسالمی اظهار داش��ت: اگر در برابر فشارهای دشمن 
که خودش��ان آن را فشار حداکثری توصیف کرده اند، 
ب��ه آموزه های دین و راهبرد مقاومت حداکثری توجه 
کنیم، همه توطئه های دش��من نقش بر آب می شود. 
آیت اهلل رئیس��ی افزود: هدف دشمن خدشه دار کردن 
نظام مقدس اس��المی و ایج��اد نارضایتی و یأس در 
جامعه اسالمی و القای ناکارآمدی جمهوری اسالمی 
و کارگزاران نظام است اما اگر مقاومت فعال و اقدام و 
عمل را سرلوحه قرار دهیم قطعا هدف شوم آنها تحقق 
نخواهد یافت. رئیس دستگاه قضا با اشاره به تحوالت 
یک هفته اخیر آمریکا از جمله موضع گیری س��خیف 
دونالد ترامپ علیه کشورمان و تکرار تحریم های بانکی 
و اقدام دادگاه فدرال این کشور، هفته گذشته را »هفته 
جنون حکمرانی در آمریکا« توصیف کرد و این اقدامات 
را نش��انگر ابتذال و انحطاط این رژیم دانست. آیت اهلل 
رئیس��ی بر همین اس��اس خاطرنشان کرد: حکمرانی 
غیرعادی در آمریکا، درس��تی نگاه و مسیر ما را ثابت 
و ما را در پیگیری مواضع و اقدامات مان در برابر نظام 

سلطه مصمم تر می کند.

 ۲ عملیات موفق سپاه
علیه تروریست ها در کامیاران و مریوان

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی 
زمینی سپاه در اطالعیه ای از ۲ عملیات موفق رزمندگان 
این قرارگاه علیه گروهک های تروریستی در کامیاران و 
مریوان طی هفته جاری خبر داد و اعالم کرد: با اشراف 
اطالعاتی و اقدامات پیچیده عملیاتی رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( در هفته جاری، طی ۲ عملیات 
موف��ق رزمن��دگان قرارگاه علیه عناص��ر ضدانقالب و 
گروهک های تروریستی در مناطق کامیاران و مریوان، ۳ 
تروریست  به هالکت رسیدند، ۳ تن دیگر زخمی شدند 
و یک نفر از آنان توس��ط رزمندگان قرارگاه دس��تگیر 
ش��د. به گزارش سپاه نیوز، در ادامه این اطالعیه آمده 
است: در این عملیات ها مقادیر زیادی سالح، مهمات و 
تجهیزات ارتباطی تروریست ها توسط رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالش��هدا)ع( کشف و ضبط شد. بنا بر اعالم 
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، تروریست 

دستگیرشده از اتباع بیگانه است. 

اذعان مقام اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
به قدرت موشکی و منطقه ای ایران

رئی��س بخش تحقیقات س��ازمان اطالعات نظامی 
رژیم صهیونیستی، ایران را خطرناک ترین تهدید برای 
اس��رائیل خواند. به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، 
درور شالوم، رئیس بخش تحقیقات سازمان اطالعات 
نظامی رژیم صهیونیستی گفت: دستیابی ایران به سالح 
هس��ته ای خشونت علیه اسرائیل از سوی جنبش های 
مقاومت را افزایش می دهد، زیرا تمام قدرت و امکانات 
ای��ن جنبش ها از ایران اس��ت. وی گف��ت: ایران برای 
دستیابی به بمب هس��ته ای عجله نمی کند تا آمریکا 
علیه آنها اقدامی نکند اما در س��اخت س��انتریفیوژها 
و تحقی��ق و پیش��رفت در این زمین��ه تالش  می کند 
و ش��رایطی را ایجاد خواهد کرد که به بمب هسته ای 
دست یابد. او همچنین ترور سردار سلیمانی را اقدامی 
راهبردی از س��وی آمریکا برای توق��ف یا کند کردن 
اقدام��ات ایران توصیف ک��رد. رئیس بخش تحقیقات 
س��ازمان اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی در رابطه 
با قدرت و توان ایران گفت: ایران از امتیازات س��ه گانه 
برخوردار است؛ پایگاه های داخلی، بازیگران خطرناک 
ایران و میدان  داری. وی همچنین گفت از نظر فناوری 
و تکنولوژی و دقت موشکی نیز نباید ایران را دست کم 
گرفت. شالوم در پایان تاکید کرد اسرائیل با ۲ تهدید 
اصل��ی مواجه اس��ت؛ یکی تهدیدات ای��ران و دیگری 
تضعیف تش��کیالت خودگردان فلسطین، زیرا مساله 
فلسطین همانند بمب ساعتی در مقابل اسرائیل است. 

عدلیه

اخبار

گروه سیاس�ی: رئیس مجلس شورای اسالمی روز گذشته با 
هدف بازدید و نظارت میدانی بر حوزه های انتخابیه نمایندگان 
استان سیستان و بلوچستان و بررسی مشکالت این مناطق و 
پیگیری مطالبات مردم عازم این استان شد و در فرودگاه چابهار 

مورد استقبال رسمی مقامات استانی قرار گرفت. 
به گزارش »وطن امروز«، محمدباقر قالیباف قرار است در 
این سفر ۳ روزه از شهرستان های مختلف سیستان و بلوچستان 
بازدید و با مردم گفت وگوی چهره به چهره داش��ته باش��د. 
رئیس مجلس شورای اسالمی در بدو ورود به چابهار در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه حضور در استان سیستان وبلوچستان 
پیرو نظارت های میدانی مجلس انجام می شود، گفت: حداقل 
ی��ک ماه پیش از حضور در هر اس��تان برای نظارت میدانی 
موضوعات مختلف استان در مجلس با حضور کمیسیون های 
مربوط و نیز اس��تاندار، مجمع نمایندگان استان و نیروهای 

جهادی استان بررسی می شود. 
قالیباف افزود: در بررس��ی های پیش از سفر گزارش های 
دیوان محاسبات و س��ازمان بازرسی از پروژه های استان نیز 

مورد توجه قرار می گیرد و در 
حین سفر هم بررسی میدانی 
این گزارش ها در دس��تور کار 
اس��ت و در پایان سفر هم یک 
جمع بندی با حضور بخش های 
مختلف خواهیم داشت. رئیس 
مجلس تاکید کرد: تصمیم هایی 
که در این نظارت های میدانی 
گرفته می شود در پرتال مجلس 
ق��رار داده می ش��ود، از جمله 

تصمیم های نظارت میدانی گذش��ته در استان خوزستان در 
این پرتال قرار گرفته و پیگیری های بعدی این تصمیم ها نیز 

در تهران ادامه می یابد. 
قالیباف افزود: امیدوارم این نظارت میدانی بتواند تحرک 
بیش��تری را به پروژه های نیمه تمام بده��د و بتوانیم به این 
اس��تان ک��ه در ظاه��ر محرومی��ت دارد اما در واق��ع دارای 
ظرفیت های بزرگ و مهمی است و در حوزه ترانزیت، شیالت، 

صنعت، گردشگری و کشاورزی 
ظرفیت های خوبی دارد و گنج 
پنهان است، خدمت بیشتری 

کنیم. 
رئیس مجل��س همچنین 
با اش��اره به پروژه شهر جدید 
فرودگاه��ی چابه��ار که چند 
وقتی اس��ت عملیات اجرایی 
آن متوقف ش��ده، گفت: تا ۲ 
هفته دیگر درباره این موضوع 
تصمیم گیری نهایی می شود. قالیباف افزود: همه مصمم هستیم 
ش��هرفرودگاهی چابهار راه اندازی شود که در این بندر کنار 
فرودگاه، راه آهن هم از اولویت های برنامه دولت و  مجلس است. 
قالیباف سپس در جمع اهالی منطقه محروم میرآباد در 
حاشیه بندر چابهار حاضر شد و به مشکالت و درد دل مردم 
منطقه رسیدگی کرد و قول مساعد برای کمک بنیاد مسکن 
برای مشارکت در ساخت مسکن در این مناطق داد. همچنین 

در ای��ن بازدید مولوی عبدالواحد، امام جمعه موقت چابهار 
توضیحاتی را درباره ضرورت احداث فرودگاه در کنارک برای 
توسعه منطقه به دکتر قالیباف ارائه کرد تا از این طریق این 
منطقه با توسعه بیشتری همراه شود. وی خطاب به رئیس 
مجلس گفت: با توجه به طرح توسعه سواحل مکران، اینکه 
فرودگاه در کنارک که 50 کیلومتر فاصله دارد قرار داش��ته 
باشد به درد نمی خورد. این در حالی است که در منطقه آزاد 
باید فرودگاه وجود داشته باشد. مولوی عبدالواحد افزود: اگر 
قرار اس��ت مثال ۲0 هزار گردشگر وارد چابهار شود، آیا این 
امکان پذیر است که فرودگاه 50 کیلومتر دورتر باشد و از این 
فاصل��ه به آنها خدمات رس��انی کنیم؟ اگر یک تاجر بخواهد 
برای ترانزیت به منطقه آزاد چابهار بیاید آیا می تواند در 50 
کیلومتری وارد منطقه شود؟ منطقه آزاد االن هم مرز زمینی 
دارد و هم مرز دریایی و اینکه این منطقه مرز هوایی داشته 
باش��د خواسته بحق منطقه است. رئیس مجلس نیز پس از 
این نکات تاکید کرد مجلس این نیازها را از نهادهای مسؤول 

پیگیری خواهد کرد. 

گ�روه سیاس�ی: مراس��م طواف ش��هدای مدافع ح��رم تازه 
تفحص ش��ده با حضور خادمان روز گذش��ته در حرم مطهر 
رضوی انجام شد و مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر این شهدا 
توسط آیت اهلل احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی برگزار و س��پس پیکرهای مطهر این شهدای مدافع 
حرم برای وداع به معراج شهدای مشهد منتقل شد. همچنین 
در این آیین معنوی که خانواده های این شهیدان مدافع حرم 
نیز حضور داشتند، مداحان اهل بیت)ع( به مرثیه خوانی و ذکر 
مصائب آل اهلل پرداختند. به گزارش »وطن امروز«، قرار است 
پس از برگزاری مراسم وداع و بدرقه در معراج شهدای مشهد، 
پیکر پاک این شهدا به زادگاه های شان منتقل شود. شهیدان 
واالمقام مدافع ح��رم رضا حاجی زاده، علی عابدینی، محمد 
بلباسی، حس��ن رجایی فر، زکریا شیری، مجید سلمانیان و 
مهدی نظری از شهدای لشکر عملیاتی ۲5 کربال هستند که 
سال ۹5 در منطقه خان طومان سوریه به شهادت رسیدند و 
پس از ۴ سال به کشور عزیزمان بازگشتند.  هویت پیکرهای 
۸ تن از ش��هدای مدافع حرم در منطقه خان طومان پس از 
تطبیق نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه، شناسایی و تایید 
شد و پیکر  این شهدای حریم دفاع از حرم به کشور بازگشت. 
سلیمان رستمیان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
البرز روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: پیکر پاک شهید 
مدافع حرم حجت االس��الم و المسلمین »مجید سلمانیان« 
صبح پنجشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۹ همزمان با ایام عزاداری 
رحلت پیامبر اکرم)ص( و ش��هادت امام حسن مجتبی)ع( با 
رعایت پروتکل های بهداشتی به سمت میدان شهدا و از آنجا 

به سمت مصالی کرج تشییع 
خواهد ش��د. مدی��رکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان 
البرز با بیان اینکه در مصالی 
کرج نماز برای ش��هید مدافع 
حرم کرجی اقامه خواهد شد، 
افزود: مراسم وداع با پیکر وی 
نی��ز از س��اعت ۸ الی ۹ صبح 
همان روز در سپاه امام حسن 
مجتبی علیه السالم استان البرز 

برگزار خواهد شد. رستمیان در ادامه تصریح کرد: پیکر پاک 
این شهید واالمقام پس از تشییع برای خاکسپاری به امامزاده 
طاهر علیه السالم منتقل و در گلزار شهدای این مکان مقدس 
به خاک س��پرده خواهد ش��د. همچنین پیمان جهانگیری، 
فرماندار شهرستان اندیمش��ک درباره زمان برگزاری مراسم 
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مهدی نظری اظهار کرد: روز 
چهارشنبه ساعت ۸:۳0 صبح، پیکر این شهید عزیز از میدان 
امام به سمت بهشت زهرا اندیمشک تشییع و در قطعه شهدای 
مدافع حرم به خاک س��پرده می ش��ود. وی افزود: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا این آیین با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی انجام خواهد شد. گفتنی است، شهیدان 

رضا حاجی زاده، علی عابدینی، 
محمد بلباسی، محمود رادمهر 
و حس��ن رجایی فر از اس��تان 
مازن��دران، زکری��ا ش��یری از 
استان قزوین، مجید سلمانیان 
الب��رز و مه��دی  از اس��تان 
نظری از اس��تان خوزس��تان، 
از حماسه س��ازان مدافع حرم 
هستند که اردیبهشت ۹5 در 
خان طومان س��وریه به فیض 
ش��هادت نائل ش��دند.پیکرهای پاک این مدافع��ان وطن و 
پاسداران حرم اهل بیت)ع(، اخیرا در جریان تفحص در منطقه 
خان طومان شناسایی شد و به کشور بازگشت. مدافعان حرم 
در نبرد علیه داعش، آذر ۹۴ در عملیات »محرم«، ش��هرک 
استراتژیک خان طومان سوریه را از دست تروریست ها خارج 
کردن��د، 5 ماه بعد در تاریخ هفدهم اردیبهش��ت  ۹5، جبهه 
تکفیری با نقض آتش بس و با حمایت لجستیکی و تسلیحاتی 
سنگین آمریکا و عربس��تان سعودی این منطقه را بار دیگر 
تصرف کرد. در همین حال روز گذش��ته خبر بازگشت پیکر 
مطهر ش��هید مدافع حرم محمود رادمهر از شهدای کربالی 
خان طومان نیز اعالم شد. سرهنگ سیاوش مسلمی، فرمانده 

س��پاه کربال به همراه سردار رستمیان، فرمانده سابق لشکر 
عملیاتی ۲5 کربال، سردار برسالنی، فرمانده لشکر عملیاتی ۲5 
کربال و همچنین سرهنگ شریفی، فرمانده سپاه شهرستان 
ساری شامگاه یکشنبه با حضور در منزل مادر شهید مدافع 
حرم محمود رادمهر، خبر بازگشت پیکر مطهر این شهید عزیز 
را اعالم کرد. عقیله مالزاده، مادر ش��هید مدافع حرم محمود 
رادمهر پس از شنیدن خبر بازگشت پیکر مطهر فرزند شهیدش 
سجده شکر به جا آورد و پس از آن با بیان این مطلب که شهدا 
اهل نقض پیمان نیستند، خاطرنشان کرد:  آنچه خدا تبیین 
می کند، جزء حکمتش است و خدا مصلحت دید شهدا در این 
زمان بازگردند. مالزاده در ادامه اضافه کرد:  وقتی خبر بازگشت 
پیکر مطهر ۴ ش��هید مدافع حرم را شنیدم، روبه روی عکس 
پس��ر شهیدم ایستادم و به او گفتم احسنت که نخواستی از 
غالمی حضرت زینب)س( خارج شوی. مادر شهید مدافع حرم 
رادمهر با اینکه خدا صالح دید که شهدا بازگردند، تصریح کرد: 
امیدواریم بازگشت پیکر شهدای مدافع حرم چشم مسؤوالن را 
باز کند و در جامعه باعث تحول شود و ان شاء اهلل قدم شهدا برای 
استان ما خیر است. همچنین ۳ شهید تازه تفحص شده دوران 
دفاع مقدس صبح روز گذشته پس از ورود به فرودگاه بجنورد 
طی مراسمی تشییع شدند. در این مراسم پس از برگزاری آیین 
تشریفات و تشییع محدود در فرودگاه بجنورد، این شهدا به 
شهرهای خود انتقال داده شدند. شهیدان قربانعلی کبریایی، 
محمدرضا قویدل و محمدحسین ایمانی نام این ۳ شهید تازه 
تفحص شده است که به ترتیب برای تشییع و خاکسپاری به 

شهرهای اسفراین، فاروج و جاجرم منتقل شدند.

رئیس مجلس با هدف بررسی مشکالت و پیگیری مطالبات مردم به سیستان وبلوچستان رفت

تداوم حضور در میدان

تشییع پیکرهای پاک شهدای خان طومان در حرم مطهر امام رضا)ع( انجام شد

طواف شمس الشموس



گروه اقتصادی: س��ال 97 بود که رهبر حکیم انقالب اسالمی 
مسؤوالن دولت و مجلس را ملزم به اعمال اصالحات ساختاری 
در بودجه کشور کردند. با این حال تقریبا هیچ اقدامی از سوی 
مجلس قبل و دولت کنونی برای اجرای این مهم دیده نش��د. 
اهمال ۲ ساله دولت در اصالح ساختار بودجه، مجلس یازدهم 
را به این نتیجه رسانده که برای رسیدن به این مهم نباید منتظر 
دولت ماند. روز گذشته خبری به نقل از رئیس کمیته اصالح 
ساختار بودجه مجلس مبنی بر هشدار جدی رئیس مجلس به 
دولت برای انجام اصالحات ساختاری در الیحه بودجه 1400 
انتشار یافت. ساعاتی پس از این خبر، متن نامه محمدباقر قالیباف 
خطاب به روحانی در لزوم ارائه الیحه بودجه 1400 با ساختاری 

متحول شده منتشر شد. 
* * *

در میانه سال 97 و چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام 
بود که رهبر معظم انقالب اسالمی »اصالح ساختار بودجه« 
را از مسؤوالن دولت و مجلس مطالبه کردند. انتظار این بود 
که مطالبه رهبر انقالب از بودجه س��ال 98 اجرایی ش��ود اما 
نه تنه��ا این مهم به بودجه 98 نرس��ید، بلکه در بودجه ریزی 
س��ال 99 هم توجهی به آن نشد. ۲ سال بی توجهی مجلس 
قبل و دولت کنونی به اصالح ساختار بودجه در حالی بود که 
بازگشت تحریم ها باعث محدود شدن منابع و تشدید کسری 
بودجه دولت شد. تبعات این مساله در نهایت به شکل تورم 
باال و کاهش جدی قدرت خرید مردم بروز یافت. اما با تغییر 
مجلس و آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع اصالح ساختار 

بودجه به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در 
این راستا کمیته ای به همین نام ذیل کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس یازدهم با هدف پیگیری این مهم تشکیل 
شد و در نهایت این کمیته طرحی به نام »طرح احکام کلی 
بودجه 1400« را تدوین و تقدیم هیأت رئیسه  مجلس کرد. 
با این حال ش��واهد نش��ان می دهد دولت همچنان در حال 
تدوین بودجه به روال پیش��ین خود اس��ت. اهمال دولت در 
اعمال اصالحات س��اختاری در بودجه با وجود درگیر شدن 
کشور به جنگ تمام عیار اقتصادی، این بار اما صبر مجلس را 
لبریز کرده است. رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس 
بتازگی از هش��دار جدی رئیس مجلس به دولت درباره لزوم 

اعمال اصالحات ساختاری در بودجه 1400 خبر داد. 
دستور بهارستان به پاستور برای اصالح بودجه ■

رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس شورای اسالمی 
دیروز خبر از اولتیماتوم رئیس مجلس به دولت داد. محسن زنگنه 
با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه کار خود را درباره اصالح 
ساختار بودجه تمام کرده و اخیرا با سیدحمید پور محمدی، معاون 
سازمان برنامه و بودجه نیز جلسه ای داشتیم و مقرر شد آقایان 
قالیباف و نوبخت بنشینند و روی متن طرح  تفاهم کنند، اظهار 
داشت: آقای قالیباف نیز نامه ای به رئیس جمهور نوشت و گفت ما 
به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون مالحظات اصالح ساختار 
نمی پذیریم، بنابراین این اصالحات را خود شما انجام دهید، زیرا 
مجلس منتظر نخواهد ماند. وی افزود: این نامه 4 هفته قبل ارسال 
شده است. ممکن است دولت به دلیل اینکه در سال آخر است و 

معموال تخصیص ها نیز از اردیبهشت و خرداد شروع می شود و تا 
اردیبهشت کشور بر اساس تنخواه مدیریت می شود، انگیزه ای برای 
این اصالحات نداشته باشد اما تکلیفی است که رهبری از دولت 
خواسته است. زنگنه تصریح کرد:  معتقدم مجلس این قدرت را 
دارد که از دولت، اصالحات بودجه ای را  طلب کند. ممکن است 
تاکنون به دلیل مماش��ات یا قدرتمند نبودن مجلس، این اتفاق 
نیفتاده باشد اما مجلس می تواند به این قضیه ورود کند. نماینده 
مردم در مجلس اظهار داشت:  مجلس یک دستگاه نظارتی کنار 
خود به نام دیوان محاس��بات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد 
که حتی می تواند یک رئیس جمهور را بدون طرح عدم کفایت و 
س��وال و استیضاح و... انفصال دائم از خدمات دولتی کند. دیوان 
محاس��بات می تواند یک محکمه قضایی درس��ت کرده و حتی 
حکم جلب صادر کند. وی توضیح داد:  ما در مجلس آن چیزی 
که می نویسیم قانون است. در حال حاضر به دلیل محدودیت هایی 
که مجلس یازدهم دارد، نمی تواند از بسیاری از این ابزارها استفاده 
کند اما بعد از اینکه این یک سال به پایان برسد و ما هم ساختارها 
و قوانین الزم برای اصالحات س��اختاری بودجه را فراهم کنیم، 
مطمئن باشید مجلس اختیارات خودش را برای نظارت بر دولت 
به کار خواهد انداخت. عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی گفت: اصالحات کامل ساختار بودجه نیازمند تغییر 
قوانین یا وضع قوانین جدید است و ما زمان کافی نداریم؛ مثال 
در حوزه شرکت های دولتی، صندوق های بازنشستگی و حتی در 
حوزه مولد سازی نیاز به قانون وجود دارد و به دلیل مضیقه زمانی 

نمی توانستیم این موارد را در طرح بیاوریم.

 ارجاع گزارش دیوان محاسبات
از تخلفات منطقه آزاد اروند به دادسرا

در اجرای دس��تور رئیس کل دیوان محاسبات کشور 
مبنی بر حسابرس��ی ویژه از عملکرد منطقه آزاد اروند، 
هیأت حسابرسی ویژه رسیدگی به عملکرد این منطقه، 
یکم شهریورماه 99 تشکیل شد و با بررسی و حسابرسی 
عملکرد این سازمان از سال 95 تا 98، گزارش تخلفات 
آن را ک��ه حاکی از وق��وع تخلف در بخش های مختلف 
منطقه بود، به دادس��رای دیوان محاسبات کشور ارسال 
کرد. به گفته مدیرکل دیوان محاسبات استان خوزستان، 
در ح��ال حاضر گزارش نهایی تخلفات منطقه آزاد اروند 
در مرحله رسیدگی و صدور رای در دادسرا و هیأت های 
مستشاری دیوان محاسبات کشور است. یادآور می شود 
مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره 
رسیدگی به عملکرد مناطق آزاد تاکید دارد که مناطق آزاد 
جهت تسهیل مراودات تجاری با هدف توسعه مناطق ایجاد 
شده است و این به معنای مجوز برای بی نظمی های مالی 
نیست. درجه آزادی باال در برخی مناطق آزاد نباید باعث 

تخلف و انحراف در اهداف این مناطق شود.

 فروش اقساطی ۳۶۸۸۱  واحد 
مسکن مهر طی امسال

مدیر امور اعتبارات بانک مسکن آخرین وضعیت افتتاح 
حس��اب متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن را اعالم کرد. 
محمدحسن علمداری از افتتاح حساب 115 هزار و 744 
متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در آن بانک خبر داد و 
گفت: تاکنون 100 پروژه ش��امل 1870۲ واحد از طرح 
اقدام ملی مسکن به بانک مسکن معرفی شده که از این 
تعداد، 18 پروژه ش��امل ۲۶48 واحد به دفترخانه ارسال 
و قرارداد پرداخت تسهیالت 7 پروژه شامل 1۶۳۲ واحد 

منعقد شده است. 
علمداری درباره فروش اقساطی مسکن مهر نیز توضیح 
داد: در سال جاری ۳۶881 واحد مسکونی مهر به صورت 
اقساطی فروخته شده است. به گفته وی، از ابتدای اجرای 
طرح مسکن مهر تاکنون ۲ میلیون و 71 هزار و 80۲ واحد 

به صورت اقساطی فروخته شده است. 

 رشد ۲۳ درصدی پروازهای عبوری
 از ایران در شهریور نسبت به مرداد

ب��ر اس��اس جدیدترین آمار منتشر ش��ده ش��رکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، طی شهریورماه امسال 
در 4۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها نشست 
و برخاست هواپیما، جابه جایی مسافر و بار به ترتیب در 
مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 18، ۲9 و ۳5 درصد 

کاهش یافته است.
 ف��رودگاه مهرآباد ک��ه مردادماه در بخش جابه جایی 
بار، مس��افر و نشس��ت و برخاس��ت به ترتیب ۳0، ۲5 و 
1۳ درصد نس��بت به مرداد 98 کاهش عملکرد داشت، 
در شهریورماه امسال بهبود عملکرد داشت اما نسبت به 
شهریور سال گذشته در نشست و برخاست ۶ درصد رشد 
منفی، جابه جایی مسافر و بار نیز به ترتیب 15 و 17 درصد 
رشد منفی داشته است. فرودگاه مشهد نیز در نشست و 
برخاست، جابه جایی بار و مسافر به ترتیب نسبت به آخرین 
ماه تابستان سال گذشته 55، 59 و ۶5 درصد رشد منفی 

را ثبت کرده است. 
در بین فرودگاه های اختصاصی نیز جز فرودگاه کیش، 
عملکرد 5 فرودگاه دیگر در همه شاخص ها طی شهریور 
99 منفی بوده است. همچنین در بخش پروازهای عبوری 
نیز میزان کاهش پروازها نسبت به شهریور سال گذشته 
رش��د منفی 5۶ درصدی را ثبت کرده اس��ت. تعداد این 
پروازها اما در ماه گذش��ته 10 هزار و ۳7۶ پرواز بود که 
نس��بت به مردادماه امسال با 84۳1 پرواز بالغ بر ۲۳/07 

درصد افزایش یافته است. 

 مهلت واردات کاال
 پس از تأمین ارز نصف شد

محمدرضا کالمی دیروز در حاشیه جلسه ستاد تنظیم 
بازار اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون به 5 قلم کاالی 
اساسی شامل روغن خام، دانه های روغنی، کنجاله جو و 
ذرت، ۳ میلی��ارد و ۶80 میلی��ون دالر ارز 4 هزار و ۲00 
تومانی تخصیص داده شده و همچنین به میزان ۳ میلیارد 
و 1۳5 میلی��ون دالر نیز ارز م��ورد نیاز واردات این اقالم 
تأمین شده است. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: تأمین ارز 
به معنای آن است که واردکننده ارز خود را دریافت و به 
ازای آن ریال پرداخت کرده اس��ت. وی با اشاره به یکی 
از مصوبات مهم جلس��ه ستاد تنظیم بازار درباره کاهش 
مهلت واردات کاال، گفت: در این جلس��ه فرصت ۳ ماهه 

برای واردات کاال مصوب شد. 
بر این اس��اس که از زمان تأمی��ن ارز، واردکنندگان 
حداکثر ظرف ۳ ماه باید کاال را به کشور وارد و از گمرکات 
ترخیص کنند. کالمی اظهار داشت: بنابراین واردکنندگان 
دیگ��ر از فرصت ۶ ماهه یا یک س��اله ب��رای واردات کاال 
برخوردار نیس��تند و حداکثر مهل��ت آنها از زمان تأمین 

ارز ۳ ماه است. 

اخبار

اقتصادی

»وطن امروز« از آخرین پیگیری های مجلس برای رساندن اصالحات ساختاری به الیحه بودجه سال ۱400 گزارش می دهد

هشدار مجلس به دولت
رئیس مجلس: الیحه بودجه ۱400 را بدون اصالحات ساختاری نمی پذیریم

افت شاخص کل بورس
 در پایان معامالت دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 17 هزار و 5۶0 واحد کاهش یافت و به رقم یک میلیون و 579 هزار و 5۶5 واحد رسید. 
همچنین شاخص کل هموزن با کاهش ۲ هزار و 5۳8 واحدی، به رقم 41۶ هزار و 447 واحد رسید. دیروز معامله گران بیش از 19/۳ میلیارد برگه سهام 

به ارزش 1۶ هزار و 40۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند. همچنین ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 970 هزار میلیارد تومان رسید. 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳99
وطن امروز     شماره ۳04۷

گروه اقتصادی: با باال گرفتن بحران ارزی 
در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی صبح دیروز با هدف رایزنی با مس��ؤوالن عراق به 
منظور بازگرداندن ارزهای کش��ورمان، برای چندمین بار به این 
کشور سفر کرد. در پایان این سفر، همتی از توافق با این کشور 
برای آزاد کردن منابع مالی کشورمان خبر داد. به گزارش »وطن 
امروز«، پس از افزایش قیمت ارز و رسیدن قیمت دالر به ۳1 هزار 

و 500 تومان، رئیس کل بانک 
مرکزی که بارها مهم ترین دلیل 
افزایش قیمت ارز را عدم بازگشت 
ارزهای حاصل از صادرات خوانده 
بود به منظور تسهیل بازگشت 
ارزهای موج��ود در عراق برای 
چهارمین بار به این کشور سفر 
کرد. این چهارمین سفر همتی به 
عراق طی شروع مسؤولیت وی به 

عنوان رئیس کل بانک مرکزی است. آخرین سفر رئیس کل بانک 
مرکزی کش��ورمان به عراق پیش از سفر اخیر در ۲8 خردادماه 
سال جاری انجام شده بود. وی درباره این سفر با انتشار پستی در 
اینستاگرام نوشت: »در مذاکرات امروز درباره نحوه اجرای تفاهمنامه 
و اس��تفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کاالهای اساسی و 
دارو به نتایج خوبی رسیدیم. سال گذشته توافقنامه خوبی درباره 
نحوه استفاده از منابع ناشی از صادرات گاز و برق به عراق، امضا 
کردیم. لیکن به  خاطر برخی مشکالت، تفاهمنامه به  طور کامل 
عملیاتی نشده بود. در مذاکرات امروز درباره نحوه اجرای تفاهمنامه 

و استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کاالهای اساسی و دارو 
به نتایج خوبی رسیدیم که ان شاءاهلل از هفته آینده مراحل عملیاتی 
آن آغاز خواهد شد. ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق ساالنه 
چندین میلیارد دالر است. به  عالوه، میلیاردها دالر از منابع بانک 
مرکزی نیز در این کشور است که درباره نحوه استفاده از آن بر 
اساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسیدیم. آقای کاظمی، 
نخس��ت وزیر عراق ضمن تاکید بر همکاری کشور عراق در رفع 
مشکل پرداخت به ایران بابت برق 
و گاز، تصریح کرد با مس��ؤوالن 
مرب��وط در این امر، جلس��اتی 
داش��ته ام و در جریان مشکالت 
هستم، از آنها خواسته ام که برای 
برطرف کردن این قبیل مسائل 
همکاری الزم را داشته باشند و 
پیغام ما برای دوس��تان مان در 
تهران این است که کشور عراق 
در این مسیر گام برمی دارد. ایشان یادآور شد درباره حل مشکالت 
انتقال پول به شیوه تامین مواد غذایی و کاالهای اساسی با شما هم 
توافق کامل داریم و همکاری الزم را به  عمل می آوریم. عالوه بر 
این تجار عراقی نیز عالقه مند به همکاری هستند و شخصا دستور 

داده ام مشکالت مرتبط با پرداخت ایران حل شود«. 
بر این اساس، اینطور که پیداست نتایج مثبتی از سفرهای 
گذشته همتی به عراق حاصل نشده است و امید است در سفر 
اخیر توفیقاتی حاصل ش��ود. همت��ی همچنین در گفت و گو با 
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران)ایرنا( درباره سفر اخیر خود 

به عراق اظهار داشت: با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر سر 
آزاد کردن منابع مالی کش��ورمان به توافق رسیدیم. وی جلسه 
مشترک خود با »مصطفی غالب مخیف« رئیس بانک مرکزی و 
»سالم جواد عبدالهادی چلبی« رئیس بانک تجارت عراق را در 
این راستا مهم ارزیابی کرد و گفت: در این جلسه درباره تبادالت 
تجاری گفت وگوی مفصلی صورت گرفت. همتی خاطرنشان کرد: 
جمهوری اس��المی ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق، 
منابع مالی چشمگیری در بانک های عراق دارد. رئیس کل بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: نخست وزیر عراق از 
حصول این توافق ابراز خرسندی و استقبال کرده است. وی افزود: 
در دیداری که متعاقب جلسه سه جانبه، با »مصطفی الکاظمی« 
داش��تیم، نخست وزیر عراق قول داد به طور هفتگی روند انجام 
این توافق را میان ۲ کشور پیگیری کند. همتی ابراز امیدواری 
کرد با توافق های انجام ش��ده گام های مثبتی در توس��عه روابط 

اقتصادی و بانکی با کشور دوست و برادر عراق برداشته شود. وی 
تصریح کرد: با توجه به رایزنی های امروز و قول هایی که مسؤوالن 
عراقی داده اند، نسبت به آینده امیدواریم و نتایج آن بزودی در 
مناسبات بانکی و اقتصادی ۲ کشور مشخص می شود. به گفته 
وی، جمهوری اسالمی ایران در چارچوب این توافق، بنا دارد بر 
اساس نیازهای خود، از این منابع مالی برداشت کند. وی با اشاره 
به اینکه این منابع متعلق به بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران است، افزود: بانک مرکزی مهم ترین تامین کننده نیازهای 
اساسی کشور در بخش های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی 
و بهداشت است. همتی خاطرنشان کرد: این کاالها به دلیل اینکه 
جزو نیازهای اساسی کشور است معاف از تحریم های ظالمانه و 
یکجانبه آمریکاست. وی مانع اساسی در برداشت از این منابع مالی 
را در حوزه اجرایی دانست و گفت معذوریت هایی که بانک مرکزی 

و بانک تجارت عراق قبال داشتند با توافق امروز برطرف شد. 

گزارشی درباره سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق برای پیگیری مطالبات ارزی ایران

همتی از عراق دالر می آورد؟
گزارش

وحانی:  نامه قالیباف به ر
 بودجه ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح سنوات 

قبل تقدیم شود
عصر روز گذشته متن نامه رئیس مجلس به رئیس 
دولت در لزوم اعمال اصالحات ساختاری در بودجه 
س�ال ۱400 تا موعد تقدیم الیحه بودجه منتشر شد. 
محمدباقر قالیباف در این نامه خطاب به رئیس جمهور 
عنوان کرد الیحه بودجه ۱400 متفاوت با لوایح بودجه 
گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ 
اصالحات ساختاری مدنظر رهبر انقالب و نمایندگان 
تدوین و به مجلس تقدیم شود. در نامه رئیس مجلس 
ش�ورای اسالمی به رئیس جمهور درباره لزوم اصالح 
ساختار الیحه بودجه سال ۱400 کل کشور آمده است:

همانطور که مستحضرید ریشه بسیاری از مسائل 
و چالش های کنونی اقتصاد ایران در کاستی های نظام 
بودجه ریزی کشور نهفته است. بویژه در سالیان اخیر 
و با تش�دید تحریم ه�ای ظالمانه آمری�کا و کاهش 
ش�دید درآمده�ای نفتی، کس�ری بودج�ه دولت و 
روش های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص های 
اقتصاد کالن کش�ور بر جای گذاشته است، لذا انجام 
اصالحات س�اختاری در بودجه، به یکی از مطالبات 
جدی رهبر معظم انقالب تبدیل ش�ده اس�ت که در 
س�نوات اخیر به ک�رات بر آن تأکید داش�ته اند. در 
زمان تدوین الیحه بودجه ۱۳9۸ و در آذرماه س�ال 
۱۳9۷ معظم له مقرر فرمودند »نقشه راه و برنامه کلی 
اصالح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه 
با افق ۲ سال )۱۳99-۱۳9۸( تدوین و مصوب شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ش�ود و بودجه سال ۱۳9۸ 
نیز در چارچوب این برنامه تنظیم ش�ود«. همچنین 
تاکید کردند آنچه در سیاست های کلی و برنامه های 
مصوب س�تاد فرمانده�ی اقتصاد مقاومت�ی درباره 
اصالح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه 
به نفت تصویب و ابالغ شده الزم است اجرایی و در 
بودجه س�ال ۱۳9۸ گنجانده شود. این مهم بار دیگر 
در بیانات اخیر ایشان که به مناسبت هفته دولت و در 
جلسه مجازی با اعضای محترم هیأت دولت ایراد شد، 
مورد تاکید قرار گرفت. به عالوه اصالحات ساختاری 
بودج�ه یک�ی از مطالبات اصلی نماین�دگان محترم 
مجلس و کمیسیون های تخصصی از دولت محترم و 
یکی از محورهای اصلی بس�ته اقتصاد مردمی است.  
از این رو در همین ماه های آغازین، جلسات متعددی 
در مجلس شورای اسالمی پیرامون موضوع اصالحات 
س�اختاری بودجه با حضور مسؤوالن سازمان برنامه 
و بودجه و دس�تگاه های اجرایی مرتبط برگزار شده 
است. با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه الیحه بودجه 
در دول�ت، انتظ�ار می رود الیحه بودجه س�ال ۱400 
متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط 
اقتصادی کشور و با لحاظ اصالحات ساختاری مدنظر 
رهبر معظم انقالب و نمایندگان محترم مجلس تدوین 
و به مجلس تقدیم ش�ود. مجلس ش�ورای اس�المی 
آمادگی خ�ود را برای کمک به تمهید احکام قانونی 

مورد نیاز در این راستا اعالم می دارد.

    کاهش 500 تومانی قیمت دالر در بازار ارز     
دیروز قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد 500 تومان کاهش یافت. از اصلی ترین دالیل کاهش قیمت ارز می توان به تزریق 
ارز توسط بازارساز اشاره کرد. قیمت هر دالر آمریکا دیروز ۳۱ هزار تومان و قیمت یورو ۳۶500 تومان بود. دیروز از ساعات 
ابتدایی آغاز به کار بازار، با فعال شدن صرافی های امین و فاصله معنادار قیمت آنها با قیمت بازار آزاد، قیمت ارز کاهشی 
شد. بر این اساس، بانک مرکزی یکشنبه از عرضه 50 میلیون دالر اسکناس در قالب بازار متشکل ارزی در بازار خبر داده 
بود که آمار دیروز حکایت از عرضه ۸۳ میلیون دالری در بازار داشته است. شنبه بانک مرکزی اعالم کرد که سقف خرید 
بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به 500 هزار دالر افزایش می یابد و بنا است روزانه 50 میلیون دالر در بازار مزبور 
به صورت اسکناس عرضه شود. آنگونه که بانک مرکزی اعالم کرد، هدف این موضوع مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور بوده 
و مقرر ش�ده س�قف خرید کارگزاران )بانک ها و صرافی ها( در بازار متشکل ارزی از روز کاری دوشنبه مورخ ۱۳99/۷/۲۱ 
یعنی دیروز، به 500 هزار دالر افزایش یابد. بر این اساس، روزانه از طریق بازار ساز 50 میلیون دالر در بازار یادشده به صورت 
اسکناس عرضه خواهد شد. اطالعات دریافتی از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بازارساز دیروز بالغ بر ۸۳ میلیون دالر 
ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی عرضه کرده که این رقم ۳۳ میلیون دالر بیش از رقم تعیین شده روز قبل است. انتشار 

خبر سفر عبدالناصر همتی به عراق برای پیگیری مطالبات کشورمان هم در این موضوع بی تاثیر نبوده است.



سازمان غذا و دارو اعالم کرد
 عرضه ماسک ۱۳۰۰ تومانی 

در داروخانه ها
سازمان غذا و دارو اعالم کرد ماسک سه  الیه پزشکی 
با قیمت مصوب ۱۳۰۰ تومان در داروخانه های سراس��ر 
کشور عرضه می شود. بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان 
غذا و دارو، با توجه به تاکید ستاد ملی کرونا درباره لزوم 
استفاده همه آحاد جامعه از ماسک و سهولت دسترسی 
مردم به ماس��ک با قیمت مصوب، هماهنگی های الزم با 
تمام ش��رکت های تولید کننده و توزیع کننده سراسری 
ماسک سه الیه پزشکی برای تامین و توزیع صورت گرفته 
است. واحدهای تولیدی ماسک سه الیه پزشکی صنعتی 
دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو که در فهرست 
دریافت سهمیه مواد اولیه تولید ماسک هستند، موظف 
به توزیع ماس��ک تولیدی خود مطابق سهمیه ابالغی به 
شرکت های توزیع هستند. بر این اساس، قیمت فروش 
در کارخانه ماسک سه الیه پزشکی ۱۰۵۰۰ ریال، قیمت 
توزیع کننده ۱۱۵۵۰ ریال و قیمت مصرف کننده ۱۳۰۰۰ 

ریال اعالم شده است. 

 تولید ۲۷ داروی بیوتکنولوژی
 در کشور

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، تولید ۲۷ داروی بیوتکنولوژی، ۱۲ طرح 
در حوزه واکسن، ۹۰ ماده اولیه دارویی و ۵۵ طرح در حوزه 
کشاورزی و امنیت غذایی را در جهت کسب ۳ درصد بازار 
جهانی زیست فناوری دانست و گفت: ما تاکنون موفق به 
کسب نیم درصد از این بازار شده ایم و برنامه ریزی ما تحقق 
این بازار با حجم مالی بیش از ۲۳ میلیارد تا افق ۱۴۰۴ 
است. به گزارش ایسنا، مصطفی قانعی تاکید کرد: ما تصور 
می کردیم که زیست فناوری بسیار قدر است و قادر است 
مشکالت کشور را رفع کند اما کرونا نشان داد که اینطور 
نیست و نشان داد که ما با بحث های علمی چالش داریم 

و نیاز است راه حل هایی را برای این مسائل ارائه دهیم. 

وزارت بهداشت هشدار داد
احتمال مرگ ناشی از کرونا در پی 

مواجهه طوالنی مدت با آالینده های هوا
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی درباره افزایش احتمال مرگ 
مبتالیان به »کووید-۱۹« در صورت مواجهه طوالنی مدت 
با آالینده های هوا هشدار داد. عباس شاهسونی گفت: نتایج 
بررسی های انجام شده در برخی کالنشهرهای کشور نشان  
می دهد که احتمال مرگ به علت »کووید-۱۹« به ازای 
هر ۱۰ میکروگرم افزایش غلظت ذرات معلق کوچک تر 
از ۲/۵ میک��رون ۶ درصد، به ازای هر ۱۰ میکروگرم دی 
 اکسید نیتروژن ۱۵ درصد و به ازای هر ۱۰ میکروگرم ازن 
۷ درصد افزایش می یابد. وی با اشاره به شروع فصل سرد 
سال و افزایش غلظت آالینده های هوا به علت وارونگی هوا، 
از مردم درخواس��ت کرد در روزهای آلوده کمترین تردد 
را در سطح شهر داشته باشند. شاهسونی در ادامه گفت: 
نتایج مقاالت منتشر شده در این زمینه نشان می دهد که 
مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق و گازهای آالینده نظیر 
دی اکس��ید نیتروژن باعث افزایش بیش از حد گیرنده 
ACE2  در آلوئل های ریه می شود که افزایش این گیرنده ها 
باعث افزایش بار ویروس و اختالل سیستم دفاعی بدن در 
بیمارانی می شود که در معرض آالینده های هوا بوده اند. 

 توزیع واکسن آنفلوآنزا 
در داروخانه ها از هفته آینده

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو درباره ضوابط توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 
به منظور جلوگیری از قاچاق معکوس واکسن توضیح داد 
و ابراز امیدواری کرد هفته آینده بخش اول این واکسن ها 
وارد بازار شود. دکتر سیدحیدر محمدی گفت: تالش مان را 
می کنیم تا پایان مهرماه نخستین توزیع را برای اولویت دوم 
یعنی سالمندان باالی ۶۵ سال و کودکان بین ۵ ماه تا ۶ 
سال انجام دهیم. وی درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا 
در داروخانه ها، گفت: با توجه به برنامه ای که برای توزیع 
واکسن آنفلوآنزا داریم، به منظور پیشگیری از عرضه این 
واکسن در خارج از شبکه توزیع، برنامه ریزی ای که انجام 
شده به این صورت است که داروخانه های سراسر کشور 
برای اولویت های دوم به بعد که هنوز واکس��ن برای شان 
توزیع نشده، از طریق سامانه تی تک اقدام کنند. محمدی 
همچنین گفت: قیمت واکسن در داروخانه ها حدود ۴۴ 

هزار تومان است. 

رئیس پلیس پایتخت:
 گرداندن اراذل و اوباش
 با حکم قضایی است

فرمانده انتظامی ته��ران بزرگ با اعالم آمادگی برای 
همکاری با ستاد ملی مقابله با کرونا در جریمه افراد بدون 
ماسک، گفت: ما این طرح را شروع کرده ایم و در کنار ستاد 
ملی مقابله با کرونا خواهیم بود. سردار »حسین رحیمی« 
در حاشیه اجرای طرح ظفر که دیروز در مقر ستاد فاتب 
برگزار ش��د، درباره جریمه افراد بدون ماس��ک گفت: ما 
هرگونه همکاری را با ستاد مقابله با کرونا خواهیم داشت و 
تا االن کسی جریمه نشده است. وی ادامه داد: همانطور که 
رئیس جمهوری هم فرمودند در بحث برخورد با کسانی که 
ماسک نمی زنند رویکرد ما بیشتر ایجابی و ارشادی است. 
ما این طرح را شروع کرده ایم و در کنار ستاد ملی مقابله 
با کرونا خواهیم بود. وی درباره انتقادات مطرح شده علیه 
پلی��س پس از گردان��دن اراذل و اوباش در تهران، گفت: 
مردم باید این را بدانند که پلیس تمام اوباش��گران را در 
خیابان نمی گرداند و تنها با افرادی که اقدام به قدرتنمایی 
و زورگیری و سلب آرامش و آسایش مردم کرده و بر جرم 
خود اصرار داشته باشند اینطور برخورد خواهد کرد. سردار 
رحیمی با بیان اینکه پلیس این اقدامات را با حکم مرجع 
قضایی و نه به دلخواه خودش انجام داده است، گفت: ذات 
این افراد اوباشگری، گردن کلفتی، عربده کشی، قداره بندی، 
اخاذی از مردم یک محل و دست درازی به نوامیس مردم 

بود و آنچه که انجام شده برای تادیب آنها بوده است. 

اخبار

اجتماعی

گروه اجتماعی: کرونا این روزها در حالی با قدرت سرایت بسیار 
زیاد شهروندان را مبتال می کند که بیمارستان ها دیگر فضایی برای 
پذیرش بیماران کرونایی ندارند. ب��ه گزارش »وطن امروز«، آمار 
جان باختگان ناشی از بیماری »کووید-۱۹« متأسفانه دیروز با ثبت 
فوت ۲۷۲ نفر در یک شبانه روز رکورد شکست. این آمار تکان دهنده 
تلنگری به معدود افرادی است که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند و نسبت به فاصله گذاری فیزیکی، اجتناب از مسافرت 
و... بی توجهند. کارشناسان بهداشت هشدار می دهند از این پس 
بیماران بدحال کرونا باید در نوبت بستری بمانند، چرا که جایی برای 
آنها در بیمارستان ها وجود ندارد. از طرفی ازدحام بیماران کرونایی 
در مراکز درمانی و خس��تگی کادر زحمتکش درمان که در خط 
مقدم سالمت مشغول جهاد هستند توان خدمات رسانی را از آنها 
گرفته است. در چنین شرایطی خواسته مسؤوالن و نیروهای کادر 
پزشکی از مردم این است که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 

کنند تا چرخه شیوع این ویروس خطرناک به مرور قطع شود.
در همین ارتباط، رئیس بخش عفونی بیمارس��تان مس��یح 
دانشوری در گفت وگو با »وطن امروز« گفت: به دلیل قدرت باالی 
سرایت ویروس کرونا و افزایش همه گیری آن، روز به روز بر آمار 

مبتالیان و جان باختگان این بیماری افزوده می شود. 
پیام طبرسی به موارد متعدد بستری گروهی اعضای خانواده ها 
یا کارکنان محیط های اداری به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: کرونا اکنون کوچک 
و بزرگ یا پیر و جوان نمی شناسد، بنابراین افرادی که به رعایت 
اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی پایبند نیستند باید منتظر 

مرگ خود یا عزیزان شان باشند. 
طبرس��ی با بیان اینکه  رش��د باالی ابتال و بس��تری تا جایی 
اس��ت که اگر این پدیده شوم تداوم یابد، نوعی قتل عام عمومی 
را شاهد خواهیم بود، گفت: بنابراین مسؤوالن باید هرچه سریع تر 
محدودیت های س��فت و سخت گذش��ته را برگردانند و اقدام به 
تعطیلی و دورکاری کارکنان دولت کنند، چرا که طی یک روز بیش 
از ۴۲۰۰ نفر به بیماری »کووید-۱۹« مبتال و حدود ۲ هزار و ۱۰۰ 
نفر آنها بستری شدند. این آمار نشان از روزهای بسیاری سختی در 
پزشکی در آینده می دهد. برای قطع زنجیره انتقال، تهران باید ۲ تا 
۳ هفته تعطیل شود. وی افزود: اگر موج سوم کنترل نشود، نه فقط 

تخت خالی در بیمارستان ها  باقی نمی ماند، بلکه خدمات رسانی به 
بیماران بدحال به شدت کاهش می یابد. طبرسی اضافه کرد: اینکه 
مسؤوالن اعالم می کنند هنوز ظرفیت خالی برای بستری بیماران 
وجود دارد نادرست است، چرا که آنها باید اعالم کنند چه تعداد 
تخت خالی برای بستری بیماران کرونایی وجود دارد. هیچ تخت 

بیمارستانی برای بستری بیماران کرونایی خالی نیست.
احتمال افزایش مرگ  ومیر با تداوم شرایط فعلی ■

ویروس کرونا این روزها افسار پاره کرده و برای زمین گیر کردن 
شهروندان، آرام و قرار ندارد. شمار مبتالیان به این ویروس مرگبار 

به دلیل قدرت باالی انتقال آن روز به روز بیشتر می شود تا جایی 
که عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد در صورت 
تداوم شرایط فعلی، قطعا میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا 
افزایش می یابد. مینو محرز گفت: متاسفانه وضعیت شیوع کرونا 
بس��یار بد است، به طوری که تخت خالی برای بستری مبتالیان 
جدید وجود ندارد و حتی ممکن اس��ت بیماران برای بستری در 
نوبت قرار گیرند. وی افزود: بسیاری از بیمارستان ها در تهران درگیر 
و بیمارستان های معین هم از بیماران کرونایی پر شده اند. حتی برخی 
بیمارستان های خصوصی نیز ظرفیت هایی را برای بستری بیماران 

مبتال به کرونا اختصاص داده اند. محرز با بیان اینکه بسیاری از بیماران 
به صورت سرپایی درمان می شوند، گفت: افرادی که بدحال هستند، 
نیاز به بستری شدن دارند که در حال حاضر برای آنها هم تخت به 
ان��دازه کافی وجود ندارد. وی با انتقاد از بی توجهی برخی از مردم 
به رعایت پروتکل های بهداشتی و اجتناب از مسافرت، گفت: خوب 
است که ما ایرانی ها اهل سفر و گشت و گذار در طبیعت هستیم 
اما بارها اعالم کردیم که در حال حاضر یک وظیفه جمعی داریم 
که در خانه بمانیم و اصول قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی را رعایت 
کنیم تا بتوانیم روند شیوع بیماری را که به صورت وحشتناکی در 
حال افزایش است، کند کنیم. محرز نسبت به مسافرت در شرایط 
فعلی  هشدار داد و گفت: بدون توجه به کرونا به مسافرت می رویم 
اما وقتی برمی گردیم، متوجه می شویم تمام اعضای خانواده مبتال 
شده اند. در حال حاضر بسیاری از بیماران ما افراد مسن با بیماری های 
زمینه ای هستند که میزان مرگ ومیر هم در این گروه باالست. چرا؟ 
زیرا قدرت سرایت ویروس زیاد شده و مبتالیان اطرافیان خود را به 
سرعت مبتال می کنند. در حال حاضر می بینیم که افراد به صورت 
خانوادگی به کرونا مبتال می شوند، نه اینکه فقط یک نفر از اعضای 
خانواده مبتال ش��ود. وی تاکید کرد: بنابراین تنها راه عدم ابتال به 
بیماری »کووید-۱۹« رعایت فاصله گذاری فیزیکی، ماندن در خانه 
تا حد امکان، استفاده از ماسک و شستن مکرر دست هاست. البته 
می دانم که همه مردم از این شرایط خسته شده اند اما باالخره عملکرد 
مردم هم برای حفظ سالمتی شان در دوران کرونا مهم است. محرز 
درباره احتمال افزایش آمار روزانه مرگ ومیر ناشی از کرونا با توجه 
به اینکه در چند روز اخیر میزان مرگ های کرونایی بیش از ۲۰۰ 
مورد بوده اس��ت، گفت: قطعا در صورت تداوم این ش��رایط میزان 
مرگ ومیرها افزایش می یابد. متاسفانه برخی بیماران حتی به مرحله 
بستری شدن هم نمی رسند و وضعیت بسیار بحرانی است. بر همین 
اساس هم ستاد کرونا هشدار داده است که مردم باید رعایت کنند. 
گاهی مردم می گویند ما از تهران به ویالی مان در شمال می رویم و 
جای دیگری نمی رویم اما باالخره در همین رفت و آمدها، خرید و... 
نیز وجود دارد. چرا باید چنین کاری انجام دهیم؟ اگر این موارد را 
رعایت کنیم و بتوانیم روند شیوع بیماری را کند کنیم، می توانیم به 
درمان همه هموطنان مان که در حال حاضر گرفتار بیماری هستند، 
برسیم. وی با بیان اینکه ویروس در خردادماه جهش داشت و قدرت 
سرایتش افزایش یافت، گفت: در حال حاضر بیماری شدیدتر نیست 

اما تعداد بیماران بسیار زیاد شده است.
۲۷۲ قربانی در ۲۴ ساعت ■

آمار مرگ ومیر ناشی از بیماری »کووید-۱۹« رکورد جدیدی 
را به ثبت رس��اند. سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته آخرین 
آمار مبتالیان و جان باختگان ناش��ی از »کووید-۱۹« در کشور از 
ظهر یکشنبه تا ظهر دیروز را اعالم کرد و گفت: متاسفانه طی این 
م��دت ۲۷۲ تن از هموطنان به دلیل این بیماری جان خود را از 
دست دادند. سیماسادات الری گفت: بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۴ هزار و ۲۰۶ بیمار جدید مبتال به »کووید-۱۹« در 
کشور شناسایی شدند که ۲ هزار و ۶۳ نفر از آنها بستری شدند. 
وی افزود: مجموع بیماران »کووید-۱۹« در کشور به ۵۰۴ هزار و 
۲۸۱ نفر رسید. الری گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته 
۲۷۲ بیمار »کووید-۱۹« جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۲۸ هزار و ۸۱۶ نفر رسید. وی ادامه 
داد: خوشبختانه تاکنون ۴۰۹ هزار و ۱۲۱ نفر از بیماران، بهبود یافته 
یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: 
۴۵۳۳ نفر از بیماران مبتال به »کووید-۱۹« در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته وی، تاکنون ۴ میلیون 
و ۳۴۰ هزار و ۸۳۱ آزمایش تش��خیص »کووید-۱۹« در کش��ور 
انجام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه به آثار مخرب 
ویروس کرونا بر سالمت روان افراد اشاره کرد و افزود: در ماه های 
اخیر جهان در حال گذار از یکی از سخت ترین بحران های حوزه 
س��المت است و بدون تردید یکی از مهم ترین تبعات همه گیری 
بیماری »کووید-۱۹« عوارض روانشناختی به جا مانده از آن است. 
وی گفت: بسیاری از مردم با مشکالتی از قبیل اضطراب شدید و 
غیرطبیعی ابتال به بیماری، تشدید نشانه های وسواس شست وشو، 
انزوای شدید، استرس مزمن و اضطراب ناشی از مشکالت اقتصادی 
کرونا رو به رو هستند. الری ادامه داد: با توجه به شیوع گسترده کرونا 
در کشور و به منظور کاهش عوارض روانشناختی بیماری، مردم 
می توانند ضمن تماس با سامانه ۴۰۳۰ از دریافت راهکارهای کاهش 
استرس و نگرانی ناشی از بیماری و ارتباط با مشاوران روانشناس 

جهت اخذ مشاوره رایگان بهداشتی بهره مند شوند. 

طی ۲۴ ساعت ۲۷۲ نفر از هموطنان جان باختند

نمی خواهید تعطیل کنید؟
 رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفت وگو با »وطن امروز«:

  هیچ تخت بیمارستانی برای بستری بیماران کرونایی خالی نیست، اگر تختی خالی است اطالع رسانی کنید!

تداوم آلودگی هوا در تهران
شاخص کیفیت هوای پایتخت دیروز روی عدد ۱۲۱ قرار گرفت تا کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس جامعه، آلوده گزارش شود. به گزارش فارس، همچنین 
شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته ) دیروز( به طور میانگین روی عدد ۱۱۰ قرار داشت و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده بود. تهران از ابتدای سال همزمان 
با شیوع کرونا ۱۵ روز هوای پاک، ۱۵۲ روز هوای قابل قبول، ۳۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳99
وطن امروز     شماره ۳۰۴۷

تالش دانشمندان ایرانی برای دستیابی 
به واکس��ن کرونا ادام��ه دارد تا جایی 
که برای تولید این واکس��ن مراحل ابتدایی طی و اکنون در 
مرحله تست حیوانی آن قرار داریم.  به گزارش »وطن امروز«، 
دانشمندان و پژوهشگران ایرانی از همان ابتدای شیوع بیماری 
»کووید-۱۹« برای تولید واکسن آن وارد عمل شدند و تاکنون 
دستاوردهای علمی قابل توجهی در ساخت این دارو داشته اند. 
وزیر بهداش��ت درباره اقدامات ایران در زمینه تولید واکسن 

کرونا توضیح داد.
 دکتر سعید نمکی با اشاره به پیشرفت های ایران در زمینه 
تولید واکس��ن کرونا گف��ت: در مراحل مختلف کار را دنبال 
کرده ایم و آزمایش بر نمونه حیوانی تا میمون هم انجام شده و 
نتایج بسیار خوبی گرفته ایم. وی افزود: در ۲ تا ۳ هفته آینده 
کار آزمایش واکسن بر نمونه انسانی را آغاز خواهیم کرد. تمام 
اقدامات ما در این زمینه منطبق بر استانداردهای بین المللی 
و پروتکل های سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو 
است. گزارش این اقدامات از امروز )دیروز دوشنبه( به سازمان 
جهانی بهداشت ارائه می شود. وی با اشاره به ابهاماتی که در 
زمینه واکس��ن کرونا وجود دارد، بیان کرد: گام های موثری 
برای دسترس��ی به واکسن بر می داریم اما همچنان ابهاماتی 
درب��اره میزان ماندگاری، اثرگ��ذاری و... آن وجود دارد و باید 
روی آن کار  شود. وی افزود: به  رغم تمام تحریم های ظالمانه، 

در زمینه س��اخت داروهایی 
که حتی تاثیر کمی در درمان 
کرونا داشتند مانند فاویپیراویر 
و رمدس��یویر فع��ال بودیم و 
اکنون تولیدات خود را مصرف 
درباره  می کنیم. همچنی��ن 
واکسن، پلتفرم های متعددی 
دنبال ش��ده اس��ت و حدود 
۷ گ��روه تحقیقاتی بر تولید 

واکسن کار می کنند که از روز اول بر فرآیندهای انجام شده 
نظارت داشتم. وی درباره واکسن آنفلوآنزا نیز گفت: به دلیل 
مشکالت تحریم ها و آگاهی ای که از میزان تولید واکسن داشتم، 
کار مذاکره برای تهیه  واکسن را از اسفندماه سال قبل آغاز کردم. 
سال قبل ۴۰۰ میلیون دز واکسن آنفلوآنزا در جهان تولید شده 
بود و امسال با توجه به افزایش تقاضا، این عدد به ۷۰۰ میلیون 
دز رس��ید. با اقدامات زودهنگام برای تهیه واکسن آنفلوآنزا، 
قول تهیه  ۱۶ میلیون دز واکس��ن را از ش��رکت های سازنده 
گرفتم که بخشی از آن فراهم شد. نمکی ادامه داد: امسال به 

تحریم ها، سخت ترین  دلیل 
س��ال ارزی کشور است اما با 
تالش دوس��تان باالخره ارز 
خرید واکسن آنفلوآنزا از ۱۵ 
شهریورماه فراهم شد ولی در 
این بین، بدقولی شرکت های 
سازنده واکسن، افزایش قیمت 
واکسن و تحریم های آمریکا در 
مقابل ما قرار داشت. تاکنون 
حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دز واکسن به کشورمان رسیده 
اس��ت که در خانه های بهداشت به گروه های پرخطر تزریق 
می شود. نوبت بعدی دریافت واکسن هم در راه است. اگر چه 
می خواستیم واکسن برای ۱۵ شهریور در دسترس باشد اما 
امروز می بینیم سایر کشورها نیز تزریق واکسن را از ۱۵ اکتبر 
آغاز کرده اند. وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر با استفاده 
از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی شیوع آنفلوآنزا کاهش 
یافته اس��ت و باید این آگاهی وجود داشته باشد که واکسن 
ایمنی ۱۰۰ درصدی ایجاد نخواهد کرد. حداکثر محافظت علیه 

آنفلوآنزا ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما در تالش هستیم واکسن برای 
گروه های پرخطر تامین شود. خودمان واکسن را با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تامین کردیم و به داروخانه ها هم اجازه خواهیم داد با 
ارز نیمایی واکسن تهیه کنند اما بر فرآیند قیمت گذاری نظارت 
خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه موج جدید کرونا سنگین تر 
از امواج قبلی است، تصریح کرد: به محض خنثی شدن یک 
موج بیماری، میزان رعایت نکات بهداشتی کاهش می یابد و 
همین موضوع سبب می شود تا شاهد روند تصاعدی بیماری 
باشیم. ابهاماتی در زمینه داشتن تخت خالی در بیمارستان ها 
وجود دارد اما نکته مهم آن است که مردم نباید به دلیل خالی 
بودن تخت ها، خود را به بیماری مبتال کنند. جلسه ای روزهای 
قبل در تهران برگزار شد و خوشبختانه در این استان آمادگی 
کام��ل وجود دارد. با دس��تور رهبر معظم انقالب، تخت های 
بیمارس��تان های نیروهای مسلح در اختیارمان قرار گرفت و 
با دستور وزیر رفاه تخت های بیمارستان های تامین اجتماعی 
نیز قرار اس��ت در صورت نیاز در اختیارمان باشد. وی افزود: 
ممکن است بخش های کرونا در بیمارستان ها پر شده باشد 
که با خالی کردن سایر بخش ها، تخت به بیماران اختصاص 
می دهیم. مردم بدانند در حال استفاده از ذخایر استراتژیک 
هستیم و بیماران الکتیو که در نوبت انجام اعمال جراحی بودند 
در نوبت مانده اند. این در حالی است که درآمد بیمارستان ها 

نیز کاهش یافته است.

کمک های همدالنه به مناطق کم برخوردار 
و استان هایی که بر اثر خشکسالی با چالش 
معیشتی مواجه شده اند ادامه دارد. به گزارش »وطن امروز«، این 
طرح که توسط نیروهای مردمی و با حمایت جمعیت هالل احمر 
اجرا می ش��ود بخشی از نیاز مردم این منطقه را رفع می کند. در 
این باره معاون جذب و س��ازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر از توزیع ۶ هزار و ۳۰۲ بسته غذایی در ۴ استان متأثر 
از خشکسالی در قالب طرح ملی »نذر آب ۳« از سوی داوطلبان 
جمعیت هالل احمر خبر داد. وحید سلیمی با اعالم آخرین گزارش 
مدیریت��ی از اج��رای طرح ملی »نذر آب ۳« اظهار داش��ت: این 
خدمات رس��انی داوطلبانه و انسان دوستانه از نیمه شهریور تا ۲۱ 
مهرماه با هدف نبرد با تبعات بی آبی و حمایت از س��المت مردم 
مناطق کم برخوردار در ۴ استان خشکسالی زده سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به ارزش ۱۷ میلیارد و ۱۰۵ 

میلیون ریال انجام ش��ده است. وی توضیح داد: امسال در اجرا و 
برگزاری طرح ملی »نذر آب ۳«، ۳ محور حمایت های معیشتی، 
خدمات درمانی )با پیوست ویروس کرونا( و برخورد با تنش های 
آبی به شکل استقرار تانکر، دستگاه تصفیه آب و لوله کشی برای 
دسترس��ی مردم به آب آشامیدنی سالم از سوی داوطلبان در ۴ 
گروه هدایت، حمایت، مهارت و مش��ارکت در ۴ اس��تان یادشده 
انجام شد. معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احم��ر اضافه کرد: طرح ملی نذر آب از ۲ س��ال پیش و به 
دنبال بروز بحران خشکس��الی در اس��تان های جنوب و جنوب 
ش��رقی کشور، با هدف تامین آب شرب مناطق محروم با کمک 
مردم و به همت جمعیت هالل احمر اجرا می شود که در این طرح 

عالوه بر آبرسانی به شهرهای درگیر با خشکسالی، اموری از جمله 
حضور داوطلبانه پزشکان و ویزیت رایگان مردم، توزیع بسته های 
معیشتی و... نیز انجام شده است. سلیمی ادامه داد: توزیع بسته های 
معیشتی، ویزیت رایگان پزشکان عمومی و متخصص، توزیع داروی 
رایگان، ارائه خدمات روانی و اجتماعی از س��وی تیم های س��حر 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، ارائه آموزش های پیشگیری 
از کرونا و نظایر آن از دیگر برنامه های اجرا شده در سومین مرحله 
»طرح نذر آب« در ۴ استان خشکسالی زده سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان است. وی گفت: تمام اعضای 
داوطلب جمعیت هالل احمر در سراسر کشور در قالب این طرح 
ملی بشردوس��تانه تالش کردند تا کمک های نقدی و غیرنقدی 

مردم کشور را جمع آوری کرده و در راه بهبود وضعیت معیشت، 
تامین آب و زندگی مردم این ۴ استان متأثر از خشکسالی هزینه 
کنند. همچنین در این طرح ۱۶۰ پزشک و پیراپزشک داوطلب 
هالل احمر برای خدمات رسانی به مردم کم برخوردار در ۴ استان 
متاثر از خشکسالی در اجرای طرح »نذر آب ۳« از نیمه شهریور 
تا هفته اول مهرماه مشارکت و حضور داشتند. خدمات داوطلبانه 
افتخاری است و برای خدمت داوطلبانه وجهی دریافت نمی شود. 
این خدمات جنبه بشردوستانه، خیرخواهانه و عام المنفعه دارد و در 
ارائه خدمت داوطلبانه بین افراد تبعیض قائل نمی شود. این خدمات 
داوطلبانه فاقد هر گونه تمایالت منفعت طلبانه است و در آن اهداف 
خاص سیاسی، اقتصادی و نظایر آن دنبال نمی شود. شرایط و زمان 
انجام خدمات داوطلبانه، طبق موقعیت و شرایط مختلف مانند زمان 
جنگ، صلح، بالیای طبیعی و نظایر آن تفاوت می کند، این فعالیت ها 

در اوقات فراغت داوطلب و به صورت غیررسمی انجام می شود.

وزیر بهداشت:

وی انسان آزمایش می شود ونای ایرانی تا ۳ هفته آینده ر واکسن کر

توزیع بیش از 6 هزار بسته غذایی در استان های متأثر از خشکسالی

درمان

امداد

آمار مبتالیان،  درگذشتگان، بستری شدگان و بهبودیافتگان کرونا در چند هفته اخیر
تعداد بهبودیافتگانمیزان بستری روزانهتعداد فوتی هاتعداد مبتالیانروز

۶۳۳۶۲۱95۱۳۷۷۲۱۱9 مهر
۷۳5۱۲۱9۰۱5۱۴۲۳۶۱ مهر
۸۳۶۷۷۲۰۷۱۸۴۷۲۱9۶ مهر
9۳5۸۳۱۸۳۱5۶۷۲۲۲9 مهر
۱۰۳۸۲5۲۱۱۱9۲5۲۴۱۲ مهر
۱۱۳55۲۱۸۷۱۴۴۳۱۸9۶ مهر
۱۲۳5۲۳۱۷9۱۴۰۱۲۴۱۱ مهر
۱۳۳۶5۳۲۱۱۱۴۸۳۲۲9۱ مهر
۱۴۳9۰۲۲۳5۱95۳۲۳۲۷ مهر
۱5۴۱5۱۲۲۷۲۱۲۷۲5۰۷ مهر
۱۶۴۰۱9۲۳9۱۸۲۰۲۳۰9 مهر
۱۷۴۳9۲۲۳۰۲۰5۲۲۱9۱ مهر
۱۸۴۱۴۲۲۱۰۱۷۸۷۲۰۷9 مهر
۱9۳۸۷5۱95۱۲۷۳۲5۷۱ مهر
۲۰۳۸۲۲۲5۱۱۷۲۴۲۴۳9 مهر
۲۱۴۲۰۶۲۷۲۲۰۶۳۲۷۳۲ مهر



جایگاه طراحی شده از طرف مسؤوالن نظام برای سند الگوی 
اسالمی - ایرانی پیشرفت متفاوت از دیگر اسناد توسعه ای و 
حکمرانانه کشور بوده است. این جایگاه متفاوت، بالطبع نیازمند 
س��اختار و چارچوب متفاوتی نیز هس��ت که باید متناسب با 
اقتضائات و مأموریت جدید باشد. به نوعی انتظار از سند الگو آن 
بوده که بتواند با نگاهی به تجربه 70 سال برنامه ریزی توسعه 
در کشور و با تجمیع تجربه 40 ساله در زمینه الگو های توسعه 
بومی و متناسب با اقتضائات اسالمی - ایرانی، طرحی نو برای 
برون رفت از مشکالت کنونی و جلوگیری از تکرار اشتباهات 
گذشته در برنامه ریزی پیشرفت بیابد تا حرکت کشور به سمت 
چش��م انداز مطلوب تسهیل شود. این مأموریت بزرگ باید در 

سند الگوی پیشرفت خود را نمایان می کرد. 
 انتشار سند الگوی پایه، سواالت و ابهامات فراوانی درباره 
نسبت این سند و مأموریت محوله به آن ایجاد کرد، به نحوی 
که آیا س��ند الگوی پایه توانس��ته اس��ت به مختصات الگوی 
پیش��رفت مطلوب نزدیک شود؟ اساسا مختصات سند الگوی 
مطل��وب برای تحقق اه��داف در نظر گرفته ش��ده برای آن 
چیس��ت؟ اقتضائات اسالمی- ایرانی پیشرفت از جمله مساله 
عدالت، باید به چه ش��کلی خود را در البه الی س��اختار سند 
نشان دهد؟ و در موقعیتی کالن تر، نحوه مواجهه یک برنامه 
یا س��ند پیش��رفت با اقتضائات بومی و اهداف طراحی شده 

برای آن چیست؟
دکت��ر عادل پیغامی، عضو هیأت  علمی دانش��کده معارف 
اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم و همچنین 
مولف کتاب هایی چون »الگوی اسالمی مصرف«، »مقدمه ای 
بر روش شناسی الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت«، »گفتارهایی 
در عدالت اجتماعی« و »جستارهایی در اقتصاد مقاومتی«، در 
گفت و گو با »وطن امروز« مس��یر دستیابی به الگوی پیشرفت 
را متمایز از مسیر طی شده در طراحی و نگارش الگوی پایه 

پیشرفت می داند. 
***

  مختصات و چارچوب مطلوب یک سند جامع برای الگوی 
اسالمی- ایرانی پیشرفت چیست؟

ما هم درباره س��ند الگو و هم اس��ناد دیگر، بیش��تر به آن 
مکتوب و مسطور سند یعنی سطرهایی که نوشته می شود دل 
بس��ته ایم و عالقه ما این است که آن مکتوب استخراج شده، 
رونمایی و بایگانی شود. بیشتر سندها از آن منظر که در زبان 
مردم و در مفاهمه  مشترک مردم شکل می گیرد، سند است. 
تا زمانی که مفاهمه و زبان مشترک مردم شکل نگیرد، سند 
تحقق یافته ای را نمی شناسیم. اگر هم گاهی وقت ها مکتوب 
و مس��طور می شود، تبدیل به یک فایل می شود، بیشتر برای 
کارکرد مدون سازی اس��ت. الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت 
بیش��تر از جنس مهندس��ی و برنامه نویسی زبان است. وقتی 
توانس��تیم زبان خودمان را در ای��ن عرصه جا بیندازیم، بقیه  

چیزها هم حل می شود. 
حواش��ی پیش��ینی و پس��ینی این الگو و گفتمان نگارش 
الگو، مهم تر از اصل آن اس��ت. در اینجا اتفاقا حاشیه، برتر از 
اصل اس��ت. به نظر من این کنگره ها یا نشست هایی که بین 
نخبگان شکل می گیرد- نشست های پیشگامان پیشرفت-به 
ش��رطی که به طرز موثری برگزار شود، مهم تر است. اگر هم 
ضعفی بر آن حاکم است باید بررسی شود که چند درصد از 
نخبگان علوم انس��انی دانشگاهی یا حوزوی ما در این جریان 
مشارکت  مستقیم کرده اند و چقدر توانسته ایم روی موضوعات، 

گفت و گوهای ملی راه بیندازیم. 
اگر صرفا 10 درصد این  نخبگان دانش��گاهی و حوزوی را 

دور ه��م جمع کردیم و متن��ی را به آنها 
دادیم و چیزهایی گفتند، ش��نیدند و نقد 
کردند و در نهایت، در حالی که بخشی از 
نقدها شنیده شد و بخشی هم شنیده نشد، 
چند نفر را مسؤول تدوین متن کردیم، باید 
بدانیم این تکنولوژی نگارش سند نیست. 
بعد از نوشته شدن سند، برای اجرایی 
ش��دن آن، به اس��ناد پش��تیبان و اسناد 
پیوس��ت نیاز داریم. ما تکنولوژی اجرایی 
ک��ردن یا اقامه  س��ند را فراموش کردیم. 
سند نیازمند پیوست رسانه ای و پیوست 
نخبگانی اس��ت. باید س��ند به زبان های 
مختل��ف، برای هنرمند، برای زن خانه دار 
و برای اصناف مختلف بازتولید ش��ود. ما 

معموال س��ند می نویس��یم و فکر می کنی��م آن  را فقط برای 
نخبگان، حوزویان یا دانشگاهیان نوشته  ایم. در حالی که آنها 
هم اغلب سند را نمی خوانند. عدم مخاطب شناسی هم خودش 

مشکلی جدی است. 
س��ند مطلوب باید ویژگی هایی داش��ته باشد، باید بتواند 
بازیگران را احصا کند و تصوری از آنها داشته باشد، باید نقاط 
اهرمی را خوب شناسایی کرده باشد، باید حاوی برآیند خوبی 
از مسأله ها و آسیب های کشور باشد. ما اغلب این موارد را در 
الگوی پایه مش��اهده نمی کنیم. در این الگو، نظام جامعی از 
مسائل کش��ور وجود ندارد و به آسانی می توان از مسأله های 
اصلی کش��ور نام برد که در این الگوی پایه وجود ندارند. یک 
مثال، مسأله رانت است. می توانیم همه مشکالت غیر از رانت 
را 50 درصد مش��کالت کش��ور و رانت را 50 درصد دیگر آن 
بدانیم. همین طور درباره پیشران ها، درباره روندهای مثبت و 
منفی بویژه بازیگران منفی چیزی در سند وجود ندارد. اساسا 
هیچ  بندی که کار آن پیشگیری یا پس گیری روندهای منفی 
بازیگران منفی باشد، یعنی پدافندی فکر کند، در سند نیست. 
دایره  واژگانی که در س��ند به کار رفته، بسیار فقیر است. 
برای مثال اگر 500 کلیدواژه  مهم داشته باشیم، شاید نیمی 
از آنها در این  س��ند به کار نرفته اس��ت. برای نمونه عقالنیت 
چند بار در س��ند تکرار ش��ده اما اخالق تکرار نشده است. از 
اینگونه موارد زیاد است. به عنوان مثال مفاهیمی مثل ُشکر، 

احکام و فقه در آن نیامده است. 
مقام معظم رهبری می فرمایند: »دوگان ما، دوگان اسالم و 
استکبار است«. این در حالی است که در این سند نه  تنها کلمه 
استکبار و استکبار ستیزی، بلکه مفاهیم نزدیک به آن نیز وجود 
ندارد. در این پیش نویس، مفهوم مس��تضعف را نمی یابیم. با 
وجود نقشی که روحانیت و حوزه علمیه در کشور ما دارد، کلمه 
حوزه در سند پایه نیست. مفاهیمی از جمله حکمت، والیت 
به عنوان یک نهاد، جوانان، مصلحت و... در سند نیامده است. 

به حوزه های نرم حداقل توجه شده است؛ به عنوان نمونه 
موضوع فضای مجازی به س��خیف ترین و حداقل ترین شکل 
ممکن دیده و به آن پرداخته شده است، در حالی که فضای 
مجازی حداقل نیمی از همه  زندگی  ما را تش��کیل می دهد و 
روز ب��ه روز هم تداخل فضای نرم اف��زاری و فضای مجازی در 

زندگی  واقعی ما بیشتر می شود. 
فهرس��ت بلندباالیی از برش ها نیاز اس��ت تا به الگو اضافه 
شود. برای مثال، برش به مساله زن ایرانی از منظر مطالعات 
 . جنسیت، از منظر حوزه  اقوام و قومیت ها، از منظر زبان ها و...
موضوع دیگر مسأله رسانه است؛ در این سند تنها یک مورد 
از رسانه نام برده شده است و در آنجا هم از رسانه فهم نظارتی 
وجود دارد. اصال رس��انه بدرستی فهم نشده است. ارتباطات 
به مفهوم عام آن، در سند وجود ندارد. حوزه  بین الملل سند 
به بحث هایی مثل بحث نخبگان، بحث صلح، بحث پزشکی و 
بحث سرمایه گذاری خارجی محدود شده است. درباره صدور 

انقالب بحثی بیان نشده است. 
  )International(جهان ما در حال گذار از گفتمان بین الملل
به گفتمان جهانی)Global( است. سند اصال جهانی نیست؛ 
ب��ه همین دلیل، بازیگران جهانی مثل نهادها، قواعد جهانی، 
ش��رکت های چندملیتی، ش��رکت های فراملیتی، حکمرانی 
 FATF فراملیتی و چندملیتی، حکمرانی های نرم جهانی مثل

یا 2030 در آن وجود ندارد. 
ح��وزه  قضای��ی در ای��ن نوش��ته مغف��ول اس��ت. درباره 
آموزش و پ��رورش و تعلیم و تربیت، به حداقل بس��نده ش��ده 
اس��ت. نگاه های منطقه ای بس��یار اندک است و در حد ثبات 
منطقه و تقاضای منطقه به آن توجه ش��ده است. این  موارد 
مهم ترین نکته  هاس��ت. مگر می شود اینها 
نباش��ند و ما مدعی صحبت از الگوی پایه 

پیشرفت باشیم. 
در س��ند اینگون��ه ذک��ر ش��ده که ما 
می خواهیم جزو 5 کش��ور پیش��رفته  علم 
و فناوری جهان ش��ویم، جزو 10 کش��ور 
دارای اقتصاد بزرگ دنیا شویم، در عدالت و 
پیشرفت جزو 4 کشور آسیا و جزو 7 کشور 
دنیا ش��ویم. یعنی برای آسیا 4 سهمیه از 
7 سهمیه جهانی در نظر گرفته اند و برای 
کل غیرآسیا 3 سهمیه. این مبتنی بر چه 
آینده پژوهی است؟ مطالعات آینده پژوهانه 
در این سند مفقود است و تصوراتی سخیف 

از آینده پژوهی دارد. 
بخش ه��ای غیررس��می و بخش ه��ای س��وم و خیریه در 
س��ند حضور ندارد. نس��بت به حوزه  پدافن��د غیرعامل هیچ 
حرفی  زده نش��ده اس��ت. دارایی های نامشهود و اقتصادهای 
دانش بنی��اد، اقتصاد درون زا و کلیدواژه هایی که حتی االن به 
عنوان کلیدواژه های داغ ما محس��وب می شود اساسا در سند 
حضور ندارد یا به طور مثال به خلق مزیت ها توجهی نش��ده 
است. باالخره اگر این سند می خواهد با همین قاعده هایی که 
نوشته شده پیش برود که باید همه این افعال را بگوید. وقتی 
می گویید افق، باید افق خودتان را جامع و مانع بنویس��ید یا 
اینکه از اول مشخص شود شکل دیگری از سندنویسی مدنظر 
اس��ت و در این صورت در افق به چیز دیگری ارجاع بدهید. 
اگر تعریفی از س��ند مطلوب وجود داش��ت و گفته می شد به 
دنبال چنین سندی هستیم، به طور مثال سندی که 3 مولفه 
و هدف را محقق کند، بخش زیادی از نقدها مرتفع می شد اما 
وقتی سند مبتنی بر جهان بینی هاست و مجموعه ای از مبانی 
جهان بینی، افق، آرمان و رسالت و تدابیر را بیان می کند، این 
تعریف یعنی به دنبال یک س��ند جامع است و چنین سندی 
باید همه چیز را ذکر کند. وقتی با چنین ادعایی در این سطح 
مواجه می شویم، در آن صورت اگر به 56 تدبیر یا اهم ارزش ها 
اشاره می کند، من به خودم اجازه می دهم بگویم چرا ارزش ها 
و موضوعات مهم دیگری مانند عقالنیت، قانونمداری و ...  را 
بیان نکرده است؟ چرا اخالق و حکمت را بیان نکرده است؟ 
وقتی سند بخش هایی را نام می برد، اجازه داریم سوال کنیم 

چرا از فالن بخش نامی برده نشده است.  
  به  رغم عدم ذکر برخی از »شبکه مفاهیم« الزم  در فرآیند 
پیشرفت و حلقه مفقود بسیار در این مسیر، با توجه به سیر 
منطقی این س�ند، به نظر می رسد به نگارش و تدقیق مبانی 

الگو اهتمام جدی وجود داشته است. 
نکته اول ناظر به مبانی این اس��ت که اساساً مبانی نباید 
در این س��ند می آمد. مبانی می تواند به عنوان یک پیوست 

و یک سند پشتیبان بیاید. مالحظه می شود که مبانی بیان 
شده اشتباهات زیادی هم دارد. باید روشن شود چه کسانی 

مبانی را نوشته اند؟
این سند اشکاالت اندیشه ای فراوانی دارد و نمی توان آن 
را نماینده واقعی  اسالم شناس��ی معاصر انقالب اسالمی،آثار 
ش��هید صدر، آثار ش��هید مطهری، عالمه طباطبایی و امام 
خمینی )رحمه.. اهلل علیهم( دانس��ت. اگر به دنبال ذکر مبانی 

هستیم باید آن  را به شکل جامعی انجام بدهیم. 
اما نکته دوم آن اس��ت که عدم اش��اره به برخی مباحث 
موجب تعجب بسیار است. چطور ممکن است مقوله توحید 
در ربوبی��ت تکوین��ی و تش��ریعی در مبانی نیامده باش��د؟! 
دوگانه های هستی شناختی الزم به شکل ناقصی آمده باشد؟! 
به انواع مبانی اندیشه اسالمی، مثل نظریه استخالف، نظریه 
اس��تخدام، نظریه همگن نبودن انسان و بحث والیت، بحث 
انس��ان کامل و... توجه کافی نش��ده باشد. در سند به مبانی 
جهان شناختی اشاره شده است، در حالی که ما اصاًل مبانی 
جهان شناس��ی را قبول نداریم و معتقد به هستی شناس��ی 
هس��تیم. هستی غیر از جهان اس��ت. در قسمت مربوط به 
آرمان ها کلمه طبیعت ب��ه کار رفته و »بهره برداری کارآمد 
و عادالنه از طبیعت« به کار رفته است. ما طبیعت را قبول 

نداریم و کلمه طبیعت باید به »خلقت« تغییر پیدا کند.  
موضوع مهم دیگر آن است که این سند توان حل مساله 
ندارد، چرا که نقطه های تزاحم را احصا نمی کند. الگوی حل 
تزاحم ها مثل تزاحم امنیت با عدالت یا پیش��رفت در س��ند 
مشخص نیست.  سندی که تولید می شود باید بتواند هر  جا به 
دو راهی رسیدیم مسیر را مشخص و بر سر دوراهی ها، مجری 
را کاماًل هدایت کند؛ این در حالی است که سند تصوری از 

دوراهی هایی که در اجرا پیدا می شود ندارد. 
  ورای نقص های متفاوت این س�ند، چه در مبانی و چه در 
ش�بکه مفاهیم، نوع ورود این سند به مساله عدالت به چه 

نحوی است؟
موضوع عدالت به گونه ای نیس��ت که بتوان گفت بخشی 
از تدابیر به آن اختصاص پیدا کند. در موضوعات دیگر شاید 
بتوان چنین تقسیمی انجام داد. برای مثال اگر می خواهیم 
50 تدبیر تولید ش��ود، یک نفر به عنوان نگارنده بخش��ی از 
سند آمایش می تواند بگوید باید 6 مورد به ما تعلق پیدا بکند  
اما وقتی به مفهوم عدالت می رسیم به طور کلی نمی توانیم 

بخش بندی کنیم.  
اگر بخواهم سند را از بعد عدالت نقد کنم، از همان مقدمه 
اولیه ش��روع می کنم و مبانی خداشناسی را رد می کنم. اگر 
معتقدیم الزم است مبانی خداشناسی ذکر شود باید بیان و 
روایتی از مقوله خدامحوری طرح شود که به عدالت نزدیک 

باشد و این اتفاقی است که در سند نیفتاده است.  
روایت  سند الگو از خداشناسی و نسبت آن با عدالت بدین 
ش��کل بیان شده اس��ت: خداوند عادل در تکوین و تشکیل 
و س��زادهی اس��ت. اینکه خداوند عادل در تکوین و تشریع 
است چه بحثی از مقوله عدالت را حل می کند؟ به نظر من 
باید از گزاره های بعیده به گزاره های قریبه در خداشناس��ی 
منتقل ش��ویم. در آثار امام موس��ی صدر اینگونه است. نوع 
نگاهی که سند در مبانی به جهان شناسی، انسان شناسی یا 
جامعه شناسی دارد به مقوله عدالت کمکی نمی کند. یعنی در 
پشت صحنه این مبانی چیزی وجود ندارد که اگر کنار هم 
قرار بگیرند و مورد توجه واقع شوند بتوانند مساله های عدالت 

را پشتیبانی کنند و پشتوانه ای برای حوزه عدالت شوند. 
بخشی از بی عدالتی ها یا غفلت هایی که در عرصه عدالت 
داشته ایم ناشی از غفلت هایی است که در عرصه خداشناسی و 
انسان شناسی داریم و این سند، آن  اشکاالت را حل نمی کند. 
ب��رای مثال،در مبانی جامعه ش��ناختی، اوالً همه جا از کلمه 
»جامعه« اس��تفاده ش��ده اس��ت در حالی که کلمه جامعه 
کلمه ای  خاص اس��ت. ما در اندیش��ه اسالمی در مقابل آن، 
کلمه »اجتماع« را داریم. در اجتماع به خیلی از هویت های 
جمعی اشاره می کنید اما جامعه صرفاً یک هویت ملی جمعی 
اس��ت. حتی هویت های بین منطقه ای و بین نژادی جهانی را 
که م��ا برقرار می کنیم، در بر نمی گیرد. وقتی وارد جزئیات 
می ش��ویم، مش��اهده می کنیم به خیلی از ساختارها، قواعد 
و نهادهای حوزه اجتماعی توجهی نش��ده است. برای مثال 
»ی��داهلل مع الجماعه« اینجا حضور ندارد و تمام حرکت هایی 
که از بعد حرکت های جمعی، از بعد عقالنیت های جمعی و 
از بع��د قواعد جمعی حتی حرکت های گله ای و توده ای که 
ممکن اس��ت در عرصه عدالت س��رریز پیدا کند، جایی در 

مبانی جامعه شناختی برایش پیدا نمی شود. 
در س��ند، شماری از س��نت های الهی حاکم بر جوامع و 
تاریخ را داریم که عبارتند از: پیوند تحوالت اجتماعی با نفس 
و اراده انس��ان، وفور نعمت بر اثر تقوا، عدالت و اس��تقامت، 
عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد و گناه 
بر اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر، امهال و اس��تدراج 
و سلطه مومنان بر اهل باطل. سننی که از آنها نام برده شد  
چه کمکی به مقوله عدالت خواهد کرد؟ باید مشخص شود 
نظریه پش��ت صحنه انتخاب این بیان و این روایت از سنن 
چه بوده اس��ت؟ در آثار ش��هید مطهری و امام موسی صدر 
درباره پیوندهای مومنانه فراوان بحث شده است اما در سند، 
درباره پیوندهای مومنانه )اساس جامعه اسالمی پیوند مومنانه 

است( چیزی نداریم. 
در طرح کلی اندیش��ه اسالمی بیان شده خود جامعه به 
مثابه کل، دین دارد )ش��هید صدر هم این را می گویند( و 
می توان گفت جامعه مس��لمان است. ممکن است تک تک 
آحاد جامعه مس��لمان باش��ند ولی جامعه مسلمان نباشد. 
در سند درباره دین اجتماعی و هویت جمعی چیزی بیان 
نشده است. درباره عواطف جمعی، بخش عمده ای از اسالم 
با عواطف جمعی ما شکل می گیرد اما هیچ بحثی در سند 
پیدا نمی کنیم. وقتی این  موارد که اساس��ی و پایه ای است 
وجود نداش��ته باش��د، طبیعتاً عدالت هم نخواهد بود.  به 
عن��وان مثال در حدیث آمده اس��ت: َما آَم��َن بِي َمْن بَاَت 
َش��ْبَعاَن َو َجاُرُه َجائٌِع َقاَل َو َما ِمْن أَْهِل َقْریٍَه یَِبیُت َو فِیِهْم 
َجائٌِع یَْنُظرُ اهلل إِلَْیِهْم یَْومَ اَلِْقَیاَمِه؛ اگر فردی ش��ب بخوابد و 
صبح بلند ش��ود و همس��ایه او گرسنه باشد، دین ندارد. او 

ک��دام دین را ندارد؟ دین مس��لمانی را 
ک��ه دارد.  وقتی می گوید »ما آمن بی« 
به شکلی نیس��ت که فرد را از قبرستان 
مسلمان ها دور کنند و نگذارند آنجا دفن 
شود. ممکن است کسی شب تا صبح نماز 
ش��ب بخواند و روزه گرفته باش��د.  پس 
معلوم اس��ت یک دین دیگری را ندارد؛  
مسلمان نیست، یعنی در هویت جمعی 
مسلمان نیس��ت. آن مسلمان بودنی که 
بای��د در هوی��ت جمعی ش��کل بگیرد و 
عدال��ت اجتماعی ه��م همان جا محقق 
می شود، اصاًل بدون عواطف جمعی قابل 
تصور نیست. چگونه در نبود آن عواطف 
جمعی به دنبال عدالت بگردیم در حالی 

که پایه ها و زیرساخت های اصلی عدالت را در سند نداریم. 
در حقیقت، این سند مبتنی بر هیچ نظریه عدالتی نیست 

و نگاه آن به مقوله عدالت مغشوش است. 
  ش�اید اغتشاش مفهومی در حوزه مبانی عدالت، برآمده 
از نبود نظریه جامع اسالمی عدالت باشد اما سوال این است 
که آیا در حوزه تدابیر، این سند توانسته به همه ابعاد مساله 

عدالت ورود کند؟
مسؤول حوزه عدالت به دنبال نوعی جامعیت از حوزه های 
مختلف عدالت است. برای مثال مقوله عدالت از منظر آمایش 
سرزمینی بسیار ناقص است، مقوله عدالت از منظر استفاده 

از معادن و منابع خدادادی بسیار ضعیف است. 
این نوش��ته، اساس��اً ظرفیتی برای حوزه پیگیری مساله 
عدال��ت ن��دارد. نکته تامل برانگیز این اس��ت که در بند 11 
تدابی��ر به صراحت وجود دوگان های متعارض را قبول کرده 
اس��ت و معتقد اس��ت باید این تعارض ها را با نظریه پردازی 
حل کنیم. برای تبیین دوگان هایی از قبیل عقل و نقل، علم 
و دین، پیش��رفت و عدالت، ایرانی بودن و اس��المیت، تولید 
ثروت و معنویت باید نظریه پردازی کنیم. اصال قبول کردن 
اینکه اینها دوگان های متعارض هستند و برای عدم تعارض 
باید تببین و نظریه پردازی ش��ود یک خطای استراتژیک در 
سند الگو است. شهید مطهری حداقل وقتی خدمات متقابل 
اسالمی را نوشت، سعی کرد برای عدم تعارض دوگان ایرانی 
بودن و اسالمیت نظریه پردازی کند. وقتی مقام معظم رهبری 
فرمودند جمهوریت ما اسالمی شده و جمهوریت و اسالمیت 
2 روی یک سکه هستند، قائل به وحدتی شده اند. الگو باید 
با مفروض انگاش��تن و مبتنی بر این  نوش��ته شود که اینها 
یکی هس��تند و نتایج و داللت های کاربردی این یکی بودن 
چیست. وقتی جمهوریت و اسالمیت را یک دوگان مقابل هم 
ندانید و آن را یک کل واحد به حساب آورید، یعنی اینکه چه 
بگوییم مردم ساالری دینی و چه بگوییم دین ساالری مردمی، 

هر دو به یک معناست. اگر عینیت حرف سیدحسن مدرس 
را که می گفت دیانت ما عین سیاست ما است فرض گرفته 
باشید، حاال باید بگویید داللت کاربردی آن در نظام سازی یا 
در جامعه سازی چه خواهد بود. این فرض، چه ویژگی هایی 
را ایجاد می کند، چه تعریفی از مالکیت یا چه نظام حقوقی 

در حقوق کار ایجاد می کند؟
  از نظ�ر محتوای�ی، الگ�وی مطلوب باید چ�ه مختصاتی 

داشته باشد؟
الگوی اس��المی پیش��رفت باید نظریه ای ب��رای احصای 
نقطه ه��ای اهرم��ی تمدنی داش��ته باش��د و در آن نقطه ها 
بایدهایی تجویز کند. باید بتواند کلیدواژه ها را غربال کند و 
برای آن نقطه های اهرمی، نظریه  ایجابی بدهد. حداقل باید 
مش��خص کند در دوگانه ها و در تزاحم ها به چه شکلی باید 
اولوی��ت را پی��دا کرد. چنین چیزی را می ت��وان الگوی پایه 
نامید. الگویی که کاربرد دارد و نقشه راه عملی قرار می گیرد. 
کارکرد این الگو اینچنین اس��ت که وقتی در دست نماینده 
مجلس��ی که به دنبال قانون گذاری اس��ت یا کارگزاری که 
می خواهد در دولت قاعده گذاری کند قرار می گیرد، تکلیف 

آنها مشخص می شود. 
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عدالت آموزشی 
را آورده ایم. چه نیازی وجود دارد یک سند باالدستی دیگری 
را داش��ته باش��یم که در آن به طور اجمال و عام بر عدالت 
تاکید ش��ده باشد؟! عدالت هم در س��ند تحول، هم در آثار 
نخبگان و در س��خنرانی رهبران، هم در اسناد رسمی مثل 
قانون اساس��ی یا در برنامه های توسعه  5 ساله دقیقا موجود 
است. یعنی عدالت به مفهوم عام و عدالت اجتماعی در اسناد 
باالدس��تی پشتیبان وجود داشته و بعد عدالت اجتماعی در 
عدالت آموزشی آموزش و پرورش مصداق پیدا کرده است. در 
حال حاضر باید ببینیم اگر واقعا کمبودی هست در کجاست؟ 
آیا در اجرایی شدن سند تحول بنیادین کمبود داریم یا در 
اسناد باالدستی؟ مقام معظم رهبری چه کمبودی در زنجیره  
سیاست گذاری و حکمرانی می دیدند؟ چه چیزی بین قانون 
اساسی و سایر اس��ناد باالدستی کم بود؟ آن کمبودها باید 
فهرست شود. بعد به دنبال این باشیم که چه بنویسیم. ممکن 
است گفته ش��ود زنجیره ای که اسناد باالدستی را تا عرصه 
اج��را بیاورد نداریم. ت��ا وقتی آن کمبودها را پیدا نکرده ایم، 
دچار حرکت زیگزاگی می شویم؛ یعنی سند تحول بنیادینی 
داری��م که یا اجرا نمی ش��ود یا در تحقق عدالت آموزش��ی 

حرکت زیگزاگی دارد. 
تا زمانی که نمی دانیم قرار است الگوی پایه  پیشرفت چه 
کارکردی برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
داشته باشد، دلیلی ندارد سند بنویسم. با وجود قانون اساسی 
چه نیازی به الگوی پایه  پیش��رفت داریم؟ ما قانون اساسی 
داریم و قانون اساس��ی الگوی پایه  پیشرفت است. به همین 
دلی��ل از همان ابتدا فهم بن��ده این بود که وقتی می گوییم 
الگوی پیش��رفت ایرانی و اس��المی، یعن��ی حرف های امام، 
حرف های مقام معظم رهبری، نوشته های شهید مطهری و 
عالمه طباطبایی، برنامه های توسعه  5 ساله، قوانین موجود 
مانن��د قانون کار؛ اینها الگوی پیش��رفت ما بودند. حال باید 
ببینیم کمبودها و اشکاالت در این مسیر کجاست. در کشور 
بیشتر از س��ی و چند سیاست کلی داریم، اسناد باالدستی 
مثل نقش��ه  جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش، بیانی��ه  گام دوم و... را داریم که حرف های خوب 
بس��یاری در آنها نوشته شده اس��ت. کمبود اینجا چه بوده 
اس��ت؟ آن چیزی که مق��ام معظم رهبری ب��ه عنوان الگو 
مطرح کرده اند، چیزی در عرض اس��ناد 
موجود نبود، بلکه یک سند در طول این  
اس��ناد الزم بود. االن یک سند در عرض 

آنها نوشته ایم. 
کارکرد سند باید مشخص شود. وقتی 
کارکرد معلوم ش��د، چه بس��ا سندی که 
نوشته ش��ود، به ش��کل کنونی نباشد و 
مبانی، تبیین یا افق نداش��ته باشد. قبال 
چش��م انداز نوش��ته ایم. اگر چشم انداز ما 
ناقص اس��ت، چش��م انداز را به  روز کنیم 
ولی نباید مجددا چش��م انداز بنویس��یم. 
این تدابیر پنجاه وشش گانه می تواند560 
یا 5600 مورد شود. البته درون برنامه های 
توسعه  5 ساله و احکام برنامه های توسعه  
5 ساله این موارد نوشته شده و اگر از انصاف نگذریم بسیار 

هم خوب نوشته شده است. 
س��ندی که در طول اس��ت باید بر اساس کارکردهایش 
نوشته شود. به طور مثال می تواند به شکل یک دفترچه باشد، 
یعنی در قالب 50 یا 100 صفحه و دوگان های تصمیم سازی 
کش��ور را فهرس��ت کند و روی آنها متمرکز شود. یعنی به 
صورت خیلی عملیاتی به کف کار بیاید و اسم آن سند هم 
الگوی پیشرفت باشد. الزامی ندارد الگوی پیشرفت یک متن 
عمومی باشد یا یک متن شامل و شمولیت دار باالدستی باشد. 
مقام معظم رهبری فرمودند این سند باید فرادست همه  اسناد 
باشد اما گاهی وقت ها همان سند فرادست، کتابچه  راهنمایی 
است که می گوید چگونه خط مشی وضع کنید. باالدست بودن 
آن س��ند از این حیث اس��ت که از باال نگاه می کند و جهت 
حرکت و فکر در مس��ائل را بیان می کند. چرا فکر می کنیم 
یک سند اگر باالدستی است باید کلی تر از برنامه های توسعه 
باشد و تمام جمالت برنامه های توسعه در هم ادغام شود؟! این 
یعنی سند باالدستی را با سند انتزاعی، عمومی، جامع و کلی 
مساوی گرفته ایم؛ سندی که در آن تفصیل نیست. قسمت 
جالب اینجاست که در تدابیر تفصیل هم داده شده است. 

نیازی نیس��ت سند باالدستی، کلی تر، انتزاعی و شامل تر 
باشد. ظاهر سند می تواند موازی اسناد دیگر باشد ولی بر آنها 
حاکم باشد. باید کارکردها و نخ تسبیح بین اسناد، معیار قرار 
بگیرد. نیازمند سندی هستیم که قسمت های متزاحم اسناد 
دیگر را با هم برای ما حل کند. نیازمند سندی هستیم که 
اسناد مختلف را با همدیگر هم افزا کند. سند تحول بنیادین 
با نقش��ه  جامع علمی کش��ور باید با یکدیگر همکاری کنند 
و یک س��ند باید برای این بنویس��یم. س��ند الگوی اسالمی 
پیش��رفت از جن��س آن عبایی بود که پیامب��ر روی زمین 
انداخت و حجراالس��ود را وسط آن گذاشت و گفت همه از 

گوشه های آن بلند کنید.

گفت و گو

در گفت وگوی »وطن امروز« با دکتر عادل پیغامی به مناسبت دومین سالروز فراخوان رهبر انقالب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسالمی- ایرانی پیشرفت مطرح شد

عدالت اجتماعی و هویت جمعی مسلمانان

سه شنبه ۲۲ مهر 1399
وطن امروز     شماره 30۴۷

در ای�ن س�ند ب�ه حوزه ه�ای نرم 
حداقل توجه شده است؛ به عنوان 
نمون�ه موضوع فضای مج�ازی به 
سخیف ترین و حداقل ترین شکل 
ممکن دیده و به آن پرداخته شده 
اس�ت، در حالی که فضای مجازی 
حداقل نیمی از هم�ه  زندگی  ما را 
تش�کیل می دهد و روز ب�ه روز هم 
تداخل فض�ای نرم افزاری و فضای 
مجازی در زندگی  واقعی ما بیشتر 

می شود

س�ند وجود دوگان ه�ای متعارض 
را قب�ول کرده و معتقد اس�ت باید 
ای�ن تعارض ها را ب�ا نظریه پردازی 
حل کنیم. برای تبیین دوگان  هایی 
از قبی�ل عقل و نقل، عل�م و دین، 
پیش�رفت و عدالت، ایرانی بودن و 
اسالمیت، تولید ثروت و معنویت باید 
نظریه پردازی کنیم. اصال قبول کردن 
اینکه اینه�ا دوگان ه�ای متعارض 
هستند یک خطای استراتژیک در 

سند الگو است

  دایره  واژگانی که در سند به کار رفته، بسیار فقیر است. برای مثال اگر 500 کلیدواژه  مهم داشته باشیم، شاید نیمی از آنها در این  سند به کار 
نرفته است. برای نمونه عقالنیت چند بار در سند تکرار شده اما اخالق تکرار نشده است. از اینگونه موارد زیاد است. به عنوان مثال مفاهیمی مثل 

ُشکر، احکام و فقه در آن نیامده است



تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز قهرمان 
لیگ NBA شد. 

ششمین بازی تیم های لس آنجلس لیکرز و میامی هیت در 
سری فینال لیگ بسکتبال NBA بامداد دیروز دوشنبه برگزار شد 
که در پایان لیکرز 93 - 106 به برتری رسید و با کسب چهارمین 

برد، عنوان قهرمانی این فصل را به خود اختصاص داد. 
در این بازی لبرون جیمز )معروف به پادشاه( با ۲۸ امتیاز، 1۴ 

ریباند و 10 پاس منجر به گل، بهترین بازیکن میدان بود. 
 NBA لیک��رز با این نتیجه بعد از 10 س��ال دوباره قهرمان
ش��د. آخرین قهرمانی این تیم به س��ال ۲010 با کوبی برایانت 

فقید بازمی گردد. 
لیگ بسکتبال ۲0۲0-۲019 که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
از اس��فندماه سال گذشته تعطیل شده بود، از دهم مردادماه به 
صورت متمرکز در ش��هر اورالندو ایالت فلوریدا برگزار ش��د و با 

قهرمانی لیکرز به پایان رسید.

استقالل - پرسپولیس؛ هفته هشتم 
لیگ برتر بیستم

مراس��م قرعه کشی فصل بیستم مسابقات لیگ برتر 
فوتب��ال عصر دی��روز در آکادمی مل��ی فوتبال با حضور 

نمایندگان تیم های لیگ برتری برگزار شد. 
سهیل مهدی، سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ 
در ابتدای این مراس��م از همه کسانی که برای برگزاری 
مسابقات چالش ها را به حداقل رساندند تشکر کرد. وی 
همچنین از همکارانش در سازمان لیگ، نقل و انتقاالت، 

روابط عمومی و آی تی تشکر کرد. 
وی در ادامه با توضیح درباره روال قرعه کشی مسابقات 
از ۲ میهمان مراسم، خسرو حیدری و سپهر حیدری تشکر 

کرد. این ۲ بازیکن مراسم قرعه کشی را انجام دادند. 
مهدی درباره بحث حضور تماشاگران در لیگ بیستم 
یادآور شد: باید به مدیریت بهداشت کشور کمک کنیم تا 
ویروس کرونا ریشه کن شود و اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتا 
می توانیم روی س��کوها از حضور تماش��اگران بهره مند 
ش��ویم. به دلیل رعایت س��امت و جان تماش��اگران و 
خانواده های شان ناچار هستیم دوری شان را تحمل کنیم. 
بای��د زندگی با این ش��رایط را ادامه دهیم تا ببینیم چه 
زمانی این ویروس ریشه کن خواهد شد و شرایط به حالت 

عادی بازمی گردد. 
بر اساس قرعه انجام شده، داربی پایتخت هفته هشتم 

برگزار می شود. 
طبق اعام س��ازمان لیگ قرار اس��ت مس��ابقات 10 

آبان ماه آغاز  شود. 
برنامه 2 هفته اول لیگ برتر در فصل بیس�تم به ش�رح 

زیر است:
هفته اول ■

گل گهر سیرجان - سپاهان
تراکتور - نفت مسجد سلیمان

سایپا - پرسپولیس
استقال - مس رفسنجان

شهر خودرو – ماشین سازی
فوالد - ذوب آهن

صنعت نفت آبادان - پیکان
آلومینیوم اراک - نساجی مازندران

هفته دوم ■
سپاهان- آلومینیوم اراک

نساجی مازندران - تراکتور تبریز
فوالد خوزستان - استقال
نفت مسجدسلیمان - سایپا

مس رفسنجان - گل گهر سیرجان
پیکان - شهر خودرو

ماشین سازی - ذوب آهن
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

کنته خواهان تعویق داربی میالن شد
سرمربی اینتر به دلیل شرایط کرونایی تیمش خواهان 

تعویق داربی میان شد. 
به نوش��ته س��ایت »کالچو مرکات��و«ی ایتالیا، داربی 
دالمادونینا میان میان و اینتر در هفته چهارم س��ری آ 
ایتالیا نزدیک است و این بازی طبق برنامه ریزی باید شنبه 
آینده )۴ روز دیگر( برگزار ش��ود. در همین راستا باشگاه 
اینتر روز یکش��نبه با اعام ابتای اشلی یانگ به ویروس 
کرونا به نوعی وارد یک بحران پیش از این بازی حساس 
شده است. نراتزوری ششمین کرونایی اش را معرفی کرد 

تا گمانه زنی ها درباره تعویق داربی میان بیشتر شود.
آنتونیو کنته، سرمربی اینتر از وضعیت تیمش ناراضی 
است و دوست دارد بازی حساس با میان به تعویق بیفتد. 
طبق گزارش های رسیده کنته لغو دیدار یوونتوس - ناپولی 
در هفته سوم سری آ را به عنوان دلیلش برای تعویق داربی 
میان اعام کرده است. بازی یوونتوس - ناپولی به دلیل 
حاضر نشدن ناپولی در این بازی به دلیل احتمال ابتای 
چندین بازیکنش به کرونا لغو شد. این در حالی است که 
اینتر مدرک محکمی برای لغو بازی دارد چون 6 بازیکن 
که عبارتند از: یانگ، باس��تونی، اش��کرینیار، ناینگوالن، 
گالیاردینی و رادو با کرونا درگیرند. داربی میان قرار است 
شنبه ۲6 مهر ساعت 19:30 به وقت تهران برگزار شود. 

رقابت های بوکس تا ژانویه تعطیل شد
اتحادی��ه جهانی بوکس اعام کرد تا ابتدای س��ال 

۲0۲1 هیچ رقابتی برگزار نخواهد شد.
هیأت رئیسه اتحادیه جهانی بوکس )IABA( تمام 
 مسابقات وابسته به »آیا با« را تا ژانویه ۲0۲1 )دی 99(

لغ��و کرد. در همین ارتباط در نشس��تی که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار ش��د، هیأت رئیسه بوکس اعام 
کرد تا ابتدای س��ال ۲0۲1 هیچ مس��ابقه قهرمانی یا 

باشگاهی برگزار نخواهد شد. 
بر اساس این بیانیه، مسابقات قهرمانی زیر ۲۲ سال 

که قرار بود ماه آینده برگزار شود هم لغو شد. 
اتحادیه جهانی بوکس یکی از فدراسیون هایی است 
که توس��ط کمیته بین المللی المپیک به خاطر فساد 
تعلیق ش��ده است. این فدراس��یون در حال حاضر با 

رئیس موقت اداره می شود. 

اخبار

ورزشی
موسوی الرگانی عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی معرفی شد. به گزارش »وطن امروز« به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، 
هفتمین جلسه  هیأت رئیسه فدراسیون کشتی ظهر دیروز )دوشنبه ۲1 مهرماه( با حضور اعضا در محوطه باز خانه های کشتی شهید ابراهیم هادی و شهید مصطفی صدرزاده 
برگزار و معارفه حجت االسام والمسلمین سیدناصر موسوی الرگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی به عنوان عضو جدید هیأت رئیسه فدراسیون کشتی انجام شد. 

رئیس کمیته مل��ی المپیک می گوید 
با اع��ام توماس باخ برگزاری المپیک 

توکیو در سال ۲0۲1 قطعی شده است.
 با اینکه شیوع ویروس کرونا برگزاری المپیک توکیو را

یک سال به تعویق انداخت اما همچنان شایعات زیادی پیرامون 
 لغو این رویداد وجود دارد. با این حال رضا صالحی امیری،

رئیس کمیته ملی المپیک در نشس��ت خبری دیروز خود 
اعام کرد توماس باخ، رئیس IOC در نشست اخیر خود 
برگزاری المپیک توکیو در تابستان ۲0۲1 را قطعی اعام 
کرده اس��ت. صالحی امیری در این باره گفت: توماس باخ 
برگزاری المپیک را قطعی اعام کرده و این رویداد برگزار 
خواهد ش��د. دو شیوه پیش بینی ش��ده است؛ اول اینکه 

برگزاری المپیک با وجود واکس��ن باشد که در این مورد 
مشکل و مانعی وجود ندارد. در روش دوم هم المپیک بدون 
کشف واکسن انجام می ش��ود. البته پیش بینی خود من 
این است که تا پایان سال ۲0۲0 واکسن کشف شود. وی 
افزود: زمان مسابقات کسب سهمیه المپیک در رشته های 

مختلف اعام شده است. 

صالحی امیری:

برگزاری المپیک توکیو  قطعی است
المپیک

بسکتبال

سرخابی های پایتخت گویا قرار نیست روز خوش ببینند و هر 
روز دردس��ری تازه گریبان تیم های محبوب پایتخت را می گیرد 
و در این میان هواداران اس��تقال و پرس��پولیس باید همیشه در 
هول و والی کسر امتیاز، بسته شدن پنجره نقل و انتقال و دیگر 

محرومیت ها باشند.
یحیی گل محمدی در حاشیه تمرین دیروز پرسپولیس اظهار 
داش��ت: تیم با 1۴ امتیاز اختاف با رقبا قهرمان لیگ برتر شده، 
فینالیس��ت آسیا شده، قهرمان غرب آسیا شده و امروز نخستین 
تمرین بعد از این قهرمانی و ش��روع کار برای لیگ جدید اس��ت. 
برخی بازیکنان نیامدند، برخی در تیم  ملی هستند و با تیم نصفه 

و نیمه تمرین می کنیم. 
وی ادامه داد: این برای چندمین بار است، خودتان شاهد بودید 
قرار بود روز گذشته تسویه کنند ولی یک وعده به وعده های قبلی 

اضافه شد و به همین خاطر بازیکنان به تمرین نیامدند. 
س��رمربی پرس��پولیس درباره اینکه رس��ول پناه مدعی است 
پرداخت ها انجام شده اما به نظر می رسد شرایط خوبی وجود ندارد، 
گفت: من نباید جواب بدهم، آنهایی که متولی این تیم هستند باید 
ج��واب بدهند. این تیم مدیرعامل و هیأت مدیره دارد. یک نفر به 

خودش زحمت نداد بیاید خیرمقدم بگوید یا استقبال کند، انگار 
پرسپولیس یتیم است و صاحب ندارد. نمی دانم چه بگویم. 

وی افزود: من و کادرم مثل بقیه بچه ها مشکاتی داریم.  بازیکنان ما 
جلوی پا، سر گذاشتند. با تمام مشکاتی که وجود دارد غیرت داشتند. 
هر طور که حساب کنید از نظر امکانات و... پرسپولیس نباید فینالیست 
می ش��د ولی فقط به خاطر غیرت و همت بچه ها این اتفاق افتاد. 
سرمربی پرسپولیس درباره پرداخت  طلب برانکو گفت: مطالبات او از 
۲ سال پیش مشخص است، هر وقت بحث مطالبات می شود می گویند 
پول برانکو؛  طلب برانکو دس��تاویزی شده تا پول بچه ها را ندهند. 
وی درباره وضعیت بازیکنانی مانند شجاع خلیل زاده و محمد 
انصاری اظهار داش��ت: من نباید در این باره صحبت کنم، باشگاه 
باید جواب بدهد. انصاری تا آخر امسال به ما نمی رسد. او بازیکن 
مصدوم ما است و امکان استفاده از او وجود ندارد. با نادری هم چند 
بار صحبت کردم، قرار بود به باشگاه برود ولی مثل اینکه باشگاه 
تمایلی ندارد، نمی دانم چرا، بقیه بچه ها هم همین شرایط را دارند. 
گل محمدی درباره اینکه بر اساس صحبت های مدیرعامل به نظر 
می رسد شرایط پرسپولیس گل و بلبل است، ادامه داد: جواب هایی را 
که شما می خواهید باید مدیرعامل بدهد. وضعیت فینالیست آسیا 

این است؛ ما با ۸ نفر تمرین می کنیم. 
س��رمربی پرسپولیس درباره شجاع خلیل زاده هم عنوان کرد: 
به عنوان یک مربی می گویم شجاع خلیل زاده و بقیه بازیکنان را 
می خواهم. بقیه مشکات بین بازیکنان و باشگاه است. شجاع ثابت 
کرده چقدر پرسپولیس را دوست دارد و به این تیم عاقه مند است. 
چند بار به باشگاه رفته اما مشکاتش حل نشده است، باید ببینیم 
در آینده چه اتفاقی می افتد. وی درباره اینکه قبل از مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا اعام کرده بود با این شرایط نمی تواند کار کند، افزود: 
من فعا می توانم به تمرین بیایم و کاری نمی توانم بکنم. بگذارید 

این چند روز بگذرد ببینیم چه می شود.
بی توجهی سعادتمند به نامه شفر ■

بی توجهی مدیریت پیشین باشگاه استقال به درخواست وینفرد 
شفر برای پرداخت بخشی از مطالباتش، باعث شده آبی پوشان برای 
 )AFC( کسب صدور مجوز حرفه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا
و باز شدن پنجره نقل و انتقاالت شان، با 3 پرونده شکایت وینفرد 

شفر، سرور جپاروف و باشگاه پاختاکور ازبکستان روبه رو شوند. 
برای کسب مجوز حرفه ای، تنها پرونده شکایت شفر باقی مانده 
که مسؤوالن استقال در مکاتبه با AFC با اشاره به بحث تحریم ها 

خواس��تار مهلت چند روزه برای مش��خص شدن پرونده شکایت 
سرمربی آلمانی سابق خود شده اند. نکته عجیب ماجرا در پرونده 
ش��فر، عدم پرداخت بخشی از مطالبات این مربی از سوی احمد 
سعادتمند، مدیرعامل پیشین استقال است. شفر ۲0 روز قبل از 
شروع لیگ قهرمانان آسیا در ایمیلی به معاون امور بین الملل باشگاه 
استقال اعام می کند حاضر است با دریافت بخشی از مطالبات 
600 هزار دالری اش، جلوی حکم فیفا را بگیرد و باقیمانده پولش 

را نیز در چند مرحله دریافت کند. 
در آن مقطع، قیمت دالر پایین تر بود و از طریق یکی از اسپانسرها 
پولی به باشگاه استقال داده شده بود تا بخشی از طلب شفر پرداخت 
شود اما این اتفاق نیفتاد. گفته می شود با توجه به اهمیت این پرونده، 
قرار است نهادهای نظارتی ورود کنند که چرا اقدامی برای پرداخت 

پول شفر نشده است. 
 برای باز شدن پنجره نقل و انتقاالت، باشگاه استقال عاوه بر

پرداخت پول شفر، باید مطالبات ۲00 هزار دالری پاختاکور ازبکستان 
و جپاروف را بدهد. تاش هایی در این زمینه انجام شده است و گفته 
می شود در صورت فراهم شدن منابع مالی تا پایان هفته جاری و 
پرداخت آن به طلبکاران، پنجره نقل و انتقاالت استقال باز خواهد شد.

دردسرهای استقالل و پرسپولیس پایان ندارد؟

وضعیت بنفش سرخابی

سه شنبه 22 مهر 1399
وطن امروز     شماره 30۴۷

تاج گذاری پادشاه

لیکرز   بعد  از ۱۰ سال  قهرمان  »ان بی ای«  شد

]  توتو اسپورت   [

پیرلو یوونت�وس را تغییر می دهد ]   کوریره  [

]  موندودپورتیوو   [ایتالیایی که دوست داریم ببینیم

]  گاتزتا  [نادال بیستمین گرند اسلم را برد

]  اسپورت  [ایتالیا زیبا بود اما نتوانست گل بزند

کومان نمی خواهد شبیه فن خال باشد



۳ هفته مانده تا انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا هر دو 
نامزد دموکرات و جمهوری خواه خود را برنده انتخابات می دانند 
و تنها دلیل شکس��ت خوردن در انتخابات را »حیله گری« و 
»تقلب« رقیب قلمداد می کنند؛ موضعی که سبب  شده جامعه 
آمریکا بیش از پیش به سمت دوقطبی و خشونت سوق پیدا 
کند. ترامپ از ماه ها قبل در شیپور جنگ دمیده و با زیر سوال 
بردن ساختار انتخابات و رای گیری پستی، طرفدارانش را آماده 
کرده نتایج را قبول نکنند. دموکرات ها هم که تجربه تلخی در 
سال 2000 و شکست در برابر جورج واکر بوش داشتند، این 
بار صراحتا اعالم کرده اند در صورت شکس��ت با شائبه تقلب 
در انتخابات، طرفداران خود را به خیابان ها خواهند کشاند. در 
حال حاضر کمتر ناظر و اندیشمندی در حوزه مسائل آمریکا 
و انتخابات ریاس��ت جمهوری این کشور است که فردای سوم 
نوامب��ر را روزی آرام و بدون خش��ونت در آمریکا بداند. بدون 
در نظر گرفتن جناح بندی های سیاس��ی و نژادی از نهادهای 
امنیتی تا مقامات س��ابق دولتی و س��ناتورهای فعلی و حتی 
رهب��ران گروه های محلی، همگی بر این گ��زاره تاکید دارند 
که باید آمادگی الزم را برای خشونت های گسترده در فردای 
انتخابات و حتی روز انتخابات داشته باشند. در این بین آنچه 
باعث نگرانی جدی آنها ش��ده، این است که شورش های آتی 
شباهتی به اعتراضات مدنی یا تظاهرات یک جنبش هماهنگ 
و یکپارچه نخواهد داشت، بلکه حدود ۳00 گروه شبه نظامی با 
فراگیری حدود 15 تا 20 هزار نیروی مسلح آموزش دیده از 2 
طرف، عمال آماده مقابله و تسویه حساب در خیابان ها هستند. 

وزیر پیش�ین خارجه آمریکا: ترامپ به تقلب و آشوب در  ■
انتخابات فکر می کند

ب��ه گزارش »وطن امروز«، مادلین آلبرایت، وزیر پیش��ین 
خارجه آمریکا در یادداش��تی در فایننشال تایمز، هدف دونالد 
ترامپ در انتخابات پیش  رو را ایجاد هرج و مرج و ش��ورش در 
کشور با استفاده از ابزار تقلب دانست. آلبرایت در این یادداشت 
با اشاره به رفتار ترامپ در مناظره با بایدن نوشت: وقتی ترامپ 
از محکوم ک��ردن نیروهای متعصب نژادی یا وعده تبعیت از 
نتیجه انتخابات خودداری کرد، نشان داد به دنبال هرج و مرج 
است. ترامپ خود با ادعای تقلب در انتخابات عمدا بذر آشوب 
و هرج و مرج از جمله رویارویی خشونت آمیز را در روز انتخابات 
می پاش��د. اگر نتایج به هم نزدیک باشد ممکن است از سوی 
یکی از طرف ها رد شود. هیچ انتخاباتی بدون نقص نیست ولی 
این بار رئیس جمهوری می خواهد هر نقص کوچکی را توطئه ای 
بزرگ نشان دهد. در نهایت این جنجال ممکن است در دیوان 
عالی حل شود که برای حامیان بایدن ناراحت کننده خواهد بود. 

نهادها و ناظران بین المللی نگران خشونت بعد از انتخابات  ■
آمریکا

ع��الوه بر این مقام س��ابق دولتی، س��ازمان ها و نهادهای 
بین المللی که بر بس��یاری از انتخابات نظارت دارند هم درباره 
احتمال خشونت و به هرج ومرج کشیده شدن این انتخابات ابراز 
نگرانی کرده اند. خبرگزاری سی ان ان در گزارشی با اشاره به این 
مساله نوشت: تحلیلگران، سازمان ها و نهادهای ناظر بین المللی در 
اقصی نقاط جهان و همچنین در داخل آمریکا درباره نشانه های 
نگران کننده ای که از این انتخابات دریافت می کنند، هش��دار 
می دهن��د. آنچه از اعتراض های سراس��ری و برخورد قهرآمیز 
نیروهای پلیس با معترضان در سال جاری در آمریکا مشخص 
شد، این امکان را که ایاالت متحده شاهد خشونت های مسلحانه 
پس از برگزاری و اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری باشد 
دوچندان کرده است. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا 
در گزارش��ی با موضوع ارزیابی تهدید افراط گرایان برای برهم 
زدن انتخابات و ناآرامی های بعد از آن، این تهدیدات را بس��یار 
واقعی دانسته است. اواخر ماه سپتامبر هم اداره تحقیقات فدرال 
)اف ب��ی آی( و وزارت امنیت داخلی آمریکا در یادداش��ت هایی 
جداگانه درباره تهدید »تندروهای داخلی«، افزایش تنش های 
سیاسی و ناآرامی های مدنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور هشدار دادند. 
بهانه شورش چیست؟ ■

با توجه به اینکه تخمین  زده می شود امسال حدود 80 میلیون 
آمریکایی رای پستی دهند، انتظار می رود انتخابات سال جاری 
همراه با چالش هایی باشد. این رقم تقریبا باالترین رکورد در میزان 
آرای پستی در انتخابات آمریکاست که طی سال های اخیر رواج 
بیشتری یافته است. در گذشته معموال افراد سالمند آرای خود را 

از طریق پست ارسال می کردند که عمدتا محافظه کار و طرفدار 
حزب جمهوری خواه بودند اما طی س��ال های گذش��ته عمدتا 
کارگران و کسانی که نمی خواستند برای شرکت در انتخابات از 
محل کار خود مرخصی بگیرند، در انتخابات به صورت پستی 
شرکت کرده اند. این قشر عمدتا طرفدار حزب دموکرات هستند. 
بر این اس��اس ترامپ و جمهوری خواهان در پی القای گزینه 
تقلب در انتخابات پستی هستند. رئیس جمهوری آمریکا ماه 
گذشته در نوادا اعالم کرد دموکرات ها تالش می کنند در آرای 
انتخاباتی دست ببرند، چراکه تنها راه پیروزی برای آنها همین 
است. او در سخنرانی های خود به کرات رای دهندگان آمریکایی را 
تشویق کرده برای اطمینان یافتن از درست عمل کردن سیستم 
رای گیری، 2 بار رای دهند؛ امری که در قانون اساسی آمریکا 
یک جرم مسلم شناخته می شود. ترامپ مدعی است کشورهای 
خارجی ممکن اس��ت با کپی گرفتن از برگه رای گیری باعث 
تقلب در انتخابات شده و از هواداران خود خواسته است در روز 
رای گیری به مراکز رای گیری بروند و مراقب دزدیده شدن آرای 
رای دهندگان باشند. از سوی دیگر بایدن و حامیان دموکراتش 
دخالت ترامپ و طرفدارانش در پای صندوق های رای را عامل 
بر هم خوردن نتایج انتخابات می دانند. دموکرات ها با توجه به 
قدرت حداکثری جمهوری خواهان در دیوان عالی آمریکا نگرانی  
خود را از نفوذ این نهاد در نتیجه انتخابات پنهان نکرده اند و در 
محافل تصمیم سازی از دعوت طرفدارا ن شان به تظاهرات خیابانی 

در صورت شکست در انتخابات صحبت کرده اند. 
جرقه  خشونت ها از کجا خواهد خورد؟ ■

به نظر می رسد مراکز رای گیری و صندوق های رای در روز 
رای گیری یکی از اصلی ترین مراکز بروز خشونت ها خواهد بود. 
هرچند »اف بی آی« و وزارت دادگستری اعالم کرده اند تالش 

می کنند خشونتی را که احتمال راهیابی آنها به انتخابات و 
مراکز اخذ رای می رود، مهار کنند اما مش��خص نیست ده ها 
هزار انجمن انتخاب محلی و آژانس ها و ادارات اجرای قانون 
ایالتی، محلی و قبیله ای به حضور افراد مسلح در مراکز اخذ 

رای چه واکنشی خواهند داشت. 
چرا خشونت در فردای انتخابات حتمی است؟ ■

با توجه به ش��کاف سیاس��ی کنونی در آمریکا، انتخابات 
ریاست جمهوری امسال نگران کننده به نظر می رسد. بایدن و 
بویژه ترامپ در ماه های گذشته شدیدا به این دوقطبی دامن 
 زده اند. از زمان ش��یوع ویروس کرونا و بعد از آن فاجعه قتل 
شهروند سیاه پوست آمریکایی به دست پلیس مینه سوتا که 
منجر به اعتراضات سراسری علیه خشونت پلیس و تبعیض 
نژادی در آمریکا ش��د، این کشور ش��اهد دو دستگی نژادی 
تشدیدش��ده اس��ت، تا جایی که کار در برخی ایالت ها حتی 
به درگیری مس��لحانه نیز کش��یده ش��د. در حال حاضر نیز 
گروه های محلی مس��لح آماده ای هستند تا خشونت خود را 
علیه تقلبی که از سوی 2 کاندیدا مطرح شده و قرار است در 
انتخابات اعمال ش��ود، در برابر گروه های رقیب اعمال کنند. 
اتفاقات اخیر نشان می دهد گروه های شبه نظامی در آمریکا بر 
اساس وابستگی حزبی خود و بروز تنش های حزبی، آمادگی و 
پتانسیل ایجاد بحران را دارند. اقدام گروه های راست  افراطی 
تنها یک ماه مانده به انتخابات، برای ربودن فرماندار میشیگان 
»گرچن وایتمر« بخوبی نش��ان می دهد احتمال بروز چنین 

خشونت هایی باید جدی گرفته شود. 
انبار سالح در اختیار لشکر شبه نظامیان ■

»مرکز حقوقی ساوثرن پاورتی« آمریکا در گزارشی که 
سال 2016 منتش��ر کرد، نوشت سال 2015 حدود 276 
گروه ش��به نظامی در آمریکا شناس��ایی شدند. این رقم در 
س��ال 2014 ح��دود 202 گروه بوده اس��ت که طی یک 
سال افزایش��ی ۳7 درصدی داشته است. تعداد گروه های 
شبه نظامی شناسایی شده در آمریکا در سال 2008 حدود 
42 گروه بود که به مرور زمان روند صعودی داش��ته است. 
بنا بر گزارش  اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، حدود 
۳00 گروه گوناگون ش��به نظامی در ایاالت متحده آمریکا 
وجود دارد که ش��مار نیروهای نظامی و آموزش دیده آنها 
چیزی بین 15 تا 20 هزار نفر برآورد می ش��ود. همچنین 
نزدیک به 4۳2 میلیون س��الح دست آمریکایی هاست که 
بیش��تر از میانگین یک س��الح برای هر آمریکایی است. از 
این گذش��ته طی ماه های فوریه و آوریل امسال، گروه های 
هواخواه شورش رش��د 60 درصدی در صفحات فیسبوک 
داشته اند. پیش از بسته شدن صفحات این گروه ها بر اساس 
آمار فیسبوک این صفحات مربوط به 125 گروه با بیش از 

7۳ هزار دنبال کننده می شد. 

فاجعه انسانی در یمن
سازمان عدالت برای حقوق زنان و کودکان گزارشی منتشر 
کرده که در آن واقعیت غم انگیز زنان و کودکان یمنی از زمان 
آغاز تجاوزات و محاصره ائتالف سعودی تا نهم اکتبر سال 
جاری را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، تعداد کل 
قربانیان زن و کودک این تجاوز در این مدت به 1۳ هزار و 
7۳ نفر رسیده، در حالی که تعداد کل زنان قربانی این تجاوز 
از بمباران مستقیم، 518۳ شهید و زخمی بوده است. آمار 
کودکان شهید و مجروح بر اثر حمالت مستقیم متجاوزان 
س��عودی نیز عدد 7 هزار و 891 را نش��ان می دهد. در این 
گزارش آمده است که صدها مرکز بهداشتی ویژه مادران و 
کودکان به دلیل تداوم تجاوزات دشمن برای جلوگیری از 
ورود مشتقات نفتی از بندر »الحدیده« تعطیل شده است. این 
سازمان درباره تشدید محاصره خفقان آور متجاوزان ائتالف 
سعودی بر ملت یمن و جلوگیری از ورود مشتقات نفتی و 
نیازهای ساده معیشتی نسبت به فاجعه عظیم انسانی علیه 
زنان و کودکان هشدار داده است. سازمان مذکور در گزارش 
خود تاکید کرد که ائتالف متجاوز با هدف قرار دادن امکانات 
آموزشی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، به تحصیالت نزدیک 
به 2 میلیون دانش آموز آسیب  زده است. در این گزارش به 
وزارت آموزش و پرورش توصیه شده نقش آگاهی بخشی را 
در مدارس دولت��ی و خصوصی درباره چگونگی برخورد با 
تجاوزات هوایی و حوادث جنایی مشابه تقویت کند. سازمان 
عدال��ت برای حقوق زنان و ک��ودکان از مقامات ذی صالح 
خواستار حمایت روانی از زنان و کودکان آسیب دیده یمنی 
و همچنین تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت یاب و کارآمد 
برای تحقیق درباره کشتار های ائتالف متجاوز و محکوم کردن 

عامالن این تجاوزات شد.

 
 عربستان در مسیر عادی سازی روابط

با رژیم صهیونیستی
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت فاش کرد که عربستان با 
برداشتن گام های کوچک به سمت عادی سازی مناسبات با 
رژیم صهیونیستی پیش می رود. ایندیپندنت نوشت: پس از 
اعالم عادی سازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل پیش بینی 
می شد که عربستان نیز به دنبال آنها اقدام به چنین کاری 
کند. این در حالی است که پادشاه سعودی خادم الحرمین)!( و 
اقتصادش بزرگ ترین اقتصاد در جهان عرب به شمار می رود. 
دونالد ترامپ به عنوان واس��طه در این میان بر عادی سازی 
مناس��بات میان ریاض و تل آویو تاکید کرد اما »فیصل بن  
فرحان« وزیر خارجه سعودی علنا این امر را بعید دانست، مگر 
آنکه توافق صلح فراگیری مورد توافق فلسطینیان شکل گیرد 
اما حاال شرایط و دیدگاه ها تغییر یافته و آنچه در گذشته یک 
تصور به شمار می رفت، هم اکنون دیگر یک تصور صرف نیست. 
بل ترو، مقاله نویس ایندیپندنت معتقد است یکی از نشانه های 
روشن شکل گیری چنین تغییر و تحولی مصاحبه ای است 
که شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس سابق دستگاه اطالعات 
سعودی و سفیر سابق عربستان در واشنگتن اخیرا با شبکه 
تلویزیونی »العربیه« انجام داد و در آن از رهبران فلسطین به 
دلیل مخالفت شان با عادی سازی مناسبات از سوی امارات و 
بحرین با اسرائیل بشدت انتقاد کرد. در همین حال روزنامه 
صهیونیستی معاریو هم در گزارشی با اشاره به این موضوع 
به بررس��ی نقش »بندر بن سلطان« رئیس پیشین دستگاه 
اطالعاتی و س��فیر سابق عربستان سعودی در واشنگتن در 
خیانت به مساله فلسطین پرداخت. این روزنامه با اشاره به 
مصاحبه بندر بن سلطان نوشت حمله این شاهزاده سعودی 
به س��ران فلسطین، خطاب به ملت س��عودی بوده است و 
نش��ان دهنده هم گرایی ریاض و تل آویو اس��ت. بسیاری از 
»اسرائیلی ها بر این باورند که اظهارات این شاهزاده سعودی، 
بیانگر هم گرایی با آنان بود«. این گزارش می افزاید: »ریاض، 
ابوظبی و منامه را به آغوش تل آویو سوق داد... سخنان بندر به 
این معناست که برای پیروزی در نبرد موجودیتی علیه ایران، 
ریاض نیازمند آغوش صهیونیست هاست«. »امارات، بحرین 
و سعودی دارای یک ائتالف سیاسی، نظامی و قبیله ای قوی 
هستند که تصمیمات راهبردی آن با تمام جزئیات همخوانی 
دارد. همه نشانه ها حاکی از این است که سعودی ها خواستار 

برقراری ارتباط با اسرائیل هستند«. 

قره باغ همچنان درگیر جنگ
تنش ها در قره باغ همچنان ادامه دارد و با وجود تالش ها 
ب��رای برقراری آتش بس در این منطقه، به نظر می رس��د 
طرفی��ن انگیزه جدی برای کاه��ش درگیری ها ندارند و 
اعالم مواضع 2 ط��رف حاکی از تداوم درگیری ها خواهد 
بود.  مقام های آذربایجان و ارمنستان صبح دیروز مجددا 
یکدیگر را به حمالت خمپاره ای به قلمروهای شان متهم 
کردند. این در حالی است که وزارت دفاع ارمنستان اوایل 
صبح دیروز در صفحه توئیتر خود یکش��نبه شب را شبی 
آرام در منطقه قره باغ کوهس��تانی گزارش کرد. در بیانیه 
وزارت دفاع ارمنس��تان آمده است: »دشمن از نظر نیروی 
انسانی و تجهیزات نظامی متحمل خسارات سنگینی شد«. 
از سوی دیگر، وزارت دفاع آذربایجان نیز نیروهای مسلح 
ارمنستان را به حمالت خمپاره ای به منطقه »آغ دام« در 
خط تماس قره باغ کوهس��تانی متهم ک��رد. وزارت دفاع 
جمهوری آذربایجان در این باره گفت: »منطقه آغ دام در 
معرض حمالت خمپاره ای نیروهای دفاع ارمنس��تان قرار 
گرفت«. خبرگزاری روس��ی تاس نیز گ��زارش کرد اوایل 
صبح دیروز، چندین بمب در ش��هر »استپاناکرت« )خان 
کندی( مرکز قره باغ کوهس��تانی منفجر شد و آژیرهای 
خطر در سراسر این شهر به صدا درآمد. در همین حال الهام 
علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان در واکنش به بمباران 
ش��هر گنجه توسط ارمنستان اعالم کرد پاسخ روشنی به 
این حمله داده خواهد شد و آن را تالفی خواهند کرد. در 
حالی که تنش ها بعد از تالش روسیه برای برقراری آتش بس 
همچنان ادامه دارد، »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه 
در دیدار با »زهراب مناتساکانیان« وزیر خارجه ارمنستان 
ضمن گالیه از طرفین درگیری تصریح کرد آتش بس در 
منطقه قره باغ کوهستانی به طور کامل رعایت نمی شود و 
جنگ همچنان میان 2 کشور ادامه دارد. وی در ادامه ابراز 
امیدواری کرد تماس های روسیه با ارمنستان و آذربایجان 
بتوان��د در اجرای کامل توافقات آتش بس در منطقه مورد 

مناقشه قره باغ کوهستانی نقش مهمی را ایفا کند.

یمن

عربستان

قرهباغ

بین الملل

 مقام های سابق دولتی، سازمان های امنیتی و نهادهای بین المللی 
بروز خشونت بعد از  انتخابات در آمریکا را حتمی دانسته اند

انتخابات میلیشیایی
به نظر می رسد مراکز رأی گیری و صندوق های رأی در روز رأی گیری یکی از 

اصلی ترین مراکز بروز خشونت ها خواهد بود
حدود 300 گروه گوناگون شبه نظامی در آمریکا وجود دارد که شمار نیروهای 

نظامی و آموزش دیده آنها چیزی بین 15 تا 20 هزار نفر برآورد می شود

گروه بین الملل: سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان که 
اخیرا از نامزد ش��دن خود برای نخس��ت وزیری جدید این 
کش��ور خبر داده بود، از دیروز رایزنی هایش برای تشکیل 

دولت را آغاز کرده است. 
هر چند حریری عصر دیروز با میشل عون، رئیس جمهوری 

لبنان دیدار داشت اما آنچه مسلم است 
حریری بیشتر از آنکه به فکر بهبود 
اوضاع لبنان باش��د، درصدد رایزنی 
برای پیاده کردن نقش��ه های محور 
عبری- عربی- غربی در لبنان است. 

به گزارش »وطن امروز«، س��عد 
حریری که هفته قب��ل از آمادگی 

خود برای قبول پست نخست وزیری  گفت پس از دیدار با 
رئیس جمهور این کشور، طرح پیشنهادی فرانسه را آخرین 
و تنها فرصت برای نجات لبنان خواند. حریری پس از دیدار 
با عون گفت: طرح »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه 
تنها و آخرین فرصت باقیمانده برای توقف فروپاشی لبنان 
و بازسازی بیروت است؛ همه این را می دانند و آگاهند که 
وقتی نداریم تا بخواهیم آن را برای جدال های سیاس��ی از 
دست بدهیم. وی افزود به اطالع رئیس جمهور رسانده که 
هیأتی برای ارتباط با تمام گروه های سیاس��ی می فرستد 

ت��ا اطمینان پیدا کند آنها به تمام بندهای طرح فرانس��ه 
متعهد هس��تند. حری��ری تأکید کرد: بر بی��داری احزاب 
سیاس��ی تکیه دارم. مواضع من با رئیس جمهور یکی است 
و همین موضوع مرا تشویق می کند با این ابتکار عمل )طرح 

فرانسه( جلو بروم. 
لبنان  برای کارشناس��ان حوزه 
از پیش مش��خص ب��ود در صورت 
آمادگی حریری برای حضور مجدد 
در قام��ت نخس��ت وزیر لبنان، وی 
دنبال رو طرح های غربی خواهد بود 
که یکی از آنها تغییر پایگاه سیاسی 
وزیر دارایی به بهانه جلب کمک های 
خارجی و صندوق بین المللی پول است. به عبارت دیگر از 
آنجا که بر اساس سهمیه بندی کابینه در لبنان، وزیر دارایی 
به جریان حزب اهلل و امل نزدیک است، حریری قصد دارد با 
بهانه کردن طرح فرانسه برای استفاده از نیروهای تکنوکرات، 
با انتصاب ش��خص مدنظر خود در وزارت دارایی جریان 8 
مارس را محدود کند اما آنچه مشخص است آنکه 8 مارس 
و در رأس آن جری��ان ام��ل و جنبش حزب اهلل در این باره 
هوش��یاری کامل دارند و طبیعتا اقدامات مقابله ای را برای 

آن در نظر گرفته اند.

گروه بین الملل: سخنگوی رسمی گردان های حزب اهلل عراق از 
موافقت گروه های مقاومت با »آتش بس مشروط« در حمله به 
نظامیان آمریکایی در عراق خبر داد. به گزارش »وطن امروز«، 
این مقام رسمی گردان های حزب اهلل عراق در عین حال تهدید 
کرد در صورت تداوم حضور نیروهای اشغالگر در عراق، از تمام 

سالح های موجود استفاده خواهند 
ک��رد. وی افزود: تهدیدهای آمریکا 
برای بستن سفارت، مسائل در عراق 
را پیچیده کرد و آنها خواستار کاهش 
تنش شدند. در همین حال شبکه 
خبری المیادین در این زمینه گزارش 
داد، آمریکا نیز پیام هایی از سر عجز 

به مقاومت عراق می فرس��تد و از آنها می خواهد که عملیات 
خ��ود را علیه نظامیان آمریکا متوق��ف کنند. »ریچارد ویتز« 
رئیس مطالعات سیاسی نظامی انستیتوی پژوهشی هادسن 
به المیادین گفت »واشنگتن مایل است حمالت علیه آنها در 
عراق، متوقف شود... واشنگتن خود را از بحران های خارجی جدا 
می کند تا هیچ ضرری به انتخابات ]ریاست جمهوری آمریکا[ 
وارد نشود«. ویتز تأکید کرد که »عقب نشینی آمریکا ]از عراق[ 
ط��ی یک ماه و 2 م��اه صورت نخواهد گرفت ولی این چیزی 
اس��ت که واش��نگتن می خواهد... تحوالت میدانی و سیاسی 

عراق باعث ش��ده است نفوذ آمریکا در آنجا کاهش یابد«. در 
همین حال »هاش��م الکندی« تحلیلگر سیاس��ی عراقی در 
گفت وگو با سایت المعلومه، بیانیه اخیر مقاومت عراق را احترام 
به وساطت نیروهای سیاسی برای تعیین مهلت مشخص زمان 
خروج آمریکایی ها از عراق دانسته و تصریح کرد که این بیانیه 
ش��امل پیام ها و عناوین مهم و جدی 
برای آمریکایی هاست. الکندی تصریح 
کرد که بیانیه مقاومت واضح و روشن 
بوده و آمریکایی ها باید از هم اکنون برای 
تهیه یک دستورکار جدی و فعال جهت 
خروج سریع و بدون تعلل از عراق تالش 
کنند، در غیر این صورت مقاومت عراق 
به آتش بس پایان خواهد داد. روز یکشنبه گروه های »مقاومت 
عراق« با صدور بیانیه ای از توقف عملیات نظامی علیه نیروهای 
آمریکایی و خارجی در عراق و فرصت دهی به آنان به منظور 
خروج از این کش��ور خبر دادند. در این بیانیه به آمریکایی ها 
درباره فرجام هر گونه فریب کاری، تعلل و وقت کشی در تحقق 
خواسته نخست مردم عراق هشدار شدید داده شده و در ادامه 
آمده است: در صورت محقق نشدن این خواسته مردم، ناچار 
خواهیم شد وارد مرحله رزمی پیشرفته شویم و از امکانات کمی 

و کیفی مقاومت علیه نیروهای خارجی استفاده کنیم. 

سعد حریری از دیروز رایزنی ها برای تشکیل دولت را آغاز کرد

نخست وزیر لبنان یا مأمور غرب
حزب اهلل عراق : در صورت تداوم حضور نیروهای اشغالگر در عراق، از تمام سالح های موجود استفاده خواهیم کرد

اولتیماتوم گردان های مقاومت عراق به نظامیان آمریکایی

»امامعلی رحمان« برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شد
امامعلی رحمان« با کسب 90/92 درصد آرا، بار دیگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شد. »بختیار خدایارزاده« رئیس کمیسیون مرکزی 
انتخابات گفت: ۳ میلیون و 8۳7 هزار نفر به رحمان رأی دادند. بنا بر گزارش این کمیسیون، میزان مشارکت در انتخابات 85/۳9 درصد برآورد شده 

است. بر این اساس رحمان برای پنجمین بار به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان انتخاب شد. وی این سمت را از 14 نوامبر سال 1994 در اختیار دارد.
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وه هایی در جنگ خیابانی حضور خواهند داشت؟          چه گر
در بین گروه های میلیشیا در آمریکا یکی از گروه های شبه نظامی که در سال 2008 تاسیس شد و تا به االن هم فعال است، 
گروه »3 درصدی ها«ست. این گروه یک جنبش راست گرای افراطی آمریکایی- کانادایی است که طرفدار مالکیت سالح و 
مقاومت در قبال دخالت دولت فدرال آمریکا در امور محلی و ایالتی است. این گروه یک گروه ضددولتی است اما آنها اکنون 
از طرفداران دونالد ترامپ به شمار می روند. »کریس هیل« رهبر این گروه است که چندی پیش گفت »۴5 روز آینده )قبل 
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا( پر از خشونت خواهد بود«. در نگاه این گروه، جنبش هایی مانند »زندگی سیاه پوستان 
مهم است« و گروه های ضدفاشیستی و هر دموکراتی که به دنبال محدودیت تسلیحات باشد، دشمن محسوب می شود. رهبر 
گروه 3 درصدی ها می گوید »روز ۴ نوامبر وقتی ترامپ برنده خواهد شد، دموکرات ها دیوانه خواهند شد و شهرها خواهند 
سوخت«. او درباره پیروزی بایدن می گوید برخی گروه ها »علیه ریاست جمهوری جو بایدن خیزش خواهند داشت، بویژه اگر 
اتهام تقلب باشد«. در سوی دیگر »استاد بزرگ جی« رهبر گروه NFAC که یک گروه شبه نظامی متشکل از سیاه پوستان 
است می گوید »خونریزی خواهد بود... آمریکا کشوری خشن است. ما بزرگ ترین میلیشیای ائتالفی سیاه پوستان روی کره 
زمین هستیم«. در این بین فراخوان علنی گروه هایی مثل جنبش »بوگالو« برای انقالب و شورش در آمریکا نشان از آمادگی 

آنها برای یک جنگ داخلی از مدت ها پیش است.

گروهNFAC،یکگروهشبهنظامیمتشکلازسیاهپوستان

یکیازاعضایجنبش»بوگالو« NFACیکیازفرماندهانگروه

گروهشبهنظامی»۳درصدیها«کهیکجنبشراستگرایافراطیآمریکایی-کاناداییاست

رضاعدالتیپور
روزنامهنگار



فرهنگوهنر
امامحسنعسکری)ع(:

 وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت
در شب حاصل نگردد.

گروهفرهنگوهنر:تا چند س��ال گذشته کسی نمی دانست 
خان طومان کجاست. خان طومان فقط روستایی بود در شمال 
حلب س��وریه که اتفاقا خیلی هم خوش آب و هواست؛ حتی 
شاید خوش آب وهواتر از روزهای خوب شلمچه؛ روزهای قبل 
از محاصره. اما خان طومان در چند سال اخیر برای برخی که 
سن ش��ان به روزهای دفاع مقدس قد می دهد، یادآور روزهای 
سخت اشغال و محاصره است. منطقه خان طومان طی سال های 
اخیر به معراج شهدای مدافع حرم تبدیل شده است؛ ابتدا در 
یک عملیات 13 تن از نیروهای یگان ویژه فاتحین تهران در این 
منطقه به جمع شهدای مدافع حرم پیوستند تا نام خان طومان 
برای همیشه به نام شهدای مدافع حرم ثبت شود و چند ماه 
بعد یعنی اردیبهش��ت ماه 95 بار دیگر شاهد شهادت شهدای 
دیگری از مدافعان حرم لش��کر 25 کربال بودیم که پیکرهای 
پاک این ش��هدا پس از گذشت چند سال بتازگی شناسایی و 

به کشور بازگشت. 
اما درباره مدافعان حرم لشکر 25 کربال موضوع محاصره شدن  
و سپس نحوه به شهادت رسیدن شان در آن زمان خیلی ها را 
تحت تاثیر قرار داد و موج عجیبی را در فضای مجازی از سوی 
کاربران ایران به وجود آورد. در این عملیات ۷۰ رزمنده مازندرانی 
در کنار رزمندگان فاطمیون و سوری حضور داشتند و جانانه با 
تمام وجود جنگیدند و سرانجام 1۶ نفر از آنها به شهادت رسیدند، 
البته شهدای دیگری هم بودند اما چون تعداد شهدای مازندرانی 

بیش از بقیه بود، معموال خان طومان را با آنها می شناسیم. 
1۶ رزمنده لش��کر 25 کربالی مازندران در این منطقه در 
حالی به شهادت رسیدند که آن ایام آتش بس اعالم شده بود 
اما دشمن از این موضوع برای رسیدن به هدف شوم خود یعنی 
احاط��ه بر منطقه اس��تراتژیک خان طومان که چند ماه پیش 
رزمندگان اسالم از چنگ شان درآورده بودند، استفاده کرد و به 
شکل ناجوانمردانه ای رزمندگان را به اسارت درآوردند و سپس 

به شهادت رساندند. 
محس��ن بهاری از رزمن��دگان مازندرانی حاضر در منطقه 
خان طومان درباره این موضوع اینگونه می گوید: »این منطقه به 
لحاظ جاده کمربندی ای که ۸ کیلومتر است و داعش از این راه 
به ترکیه نفت می فروشد و تجهیزات نظامیانش را تهیه می کند، 
موقعیت استراتژیکی برای تروریست ها محسوب می شود، ما در 
حال پیش��روی و گرفتن این جاده بودیم و درصورت پیروزی 
ق��وای ما، حلب به صورت کامل در محاصره ما قرار می گرفت. 
ترکیه به تروریست ها خبر داد که باید هر چه زودتر تکلیف این 
کمربندی و ش��اهراه روشن شود، چون در صورت بسته شدن 
آنجا توس��ط ایرانی ها دیگر ارسال سالح، مهمات و نیرو از این 
مس��یر امکان پذیر نیس��ت و خیلی دوام بیاورید 1۰ روز است. 
روسیه شبانه روز در حال بمباران این منطقه بود تا اینکه آمریکا 
به روسیه اعالم کرد 2 روزی دست نگه دارد و در واقع آتش بس 
شود و حمالت توپخانه ای و هوایی اش را متوقف کند تا کشته ها 
و زخمی ها جمع آوری شوند. آمریکا با این کار به نوعی 2 روز 
روسیه را از بازی نظامی خارج کرد. گروه های مختلف تروریستی 
هم که بعضا با هم مش��کل داشتند، در این قضیه متحد شده 
و تصمیم گرفتند وضعیت خان طومان را مشخص کنند و بعد 

راجع به مشکالت شان بحث کنند...«.
به هر حال طی یکی دو روز اخیر با شناس��ایی و بازگش��ت 
۸ تن از ش��هدای مدافع حرم منطقه خان طومان، دوباره حس 
و حال ش��هادت مظلومانه این شهدا برای خیلی ها زنده شد و 
شاید با طواف پیکر این شهدا توسط خادمان آستان قدس رضوی 
در حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع( تا حدودی دل های 

عاشقان شهدا آرام گرفت. 
شاید بد نباشد به همین بهانه نگاهی بیندازیم به شعرهایی 
که در وصف شهدای مدافع حرم منطقه خان طومان سروده شده 
است؛ شعرهایی که هر کدام روضه ای برای شهادت مظلومانه این 

شهدای مدافع حرم محسوب می شود.
مرا چه باک، اگر دور، از وطن باشم

فدای دختر ارباب بی کفن باشم
به جان من بخورد تیرها، نه بر حرمش

کم مرا بپذیرد مگر که با کرمش
مدافعان حرم مثل شیر در میدان

مدافعان حرم، ناگزیر در میدان!

برای حرمت »بنت الحسین« می جنگند
به شام و سامره و کاظمین می جنگند

که پای خصم به آن صحن باشرف نرسد
به خاک دختر شاهنشه نجف نرسد
مدافعان به دفاع از رقیه در جنگند
دوباره با پسران »امیه« در جنگند

مگر که فتنه آخرزمان به پا شده است؟
عراق و شام، چو صحرای کربال شده است

مهاجمان که به حکم امیر پامالند
شبیه لشکر سفیانی اند و دجالند!
مدافعان حرم ایستاده می میرند

شراب وصل، ز دست امیر می گیرند
دوباره فیض سعادت به روی مان وا شد
دوباره باب شهادت به روی مان وا شد

به ذکر حضرت موال قرار می گیریم
مدد ز شعشعه ذوالفقار می گیریم
دوباره پای در این کارزار باید کرد

سپاه ابرهه را تار و مار باید کرد
صدای »هل من ناصر...« به گوش می آید

درباره غیرت مردان به جوش می آید
بیا به یاری دین خدا بگو لبیک!

دوباره گشت زمین، کربال... بگو لبیک!
به خصم گو نگذاریم تا نفس بکشد

محاصره شود و پنجه بر قفس بکشد
نه راه پیش نه پس، چون به مرگ محکوم است

که سرنوشت، هم اکنون به خصم معلوم است
بگو بگو نگذاریم به حرم برسد

به صحن و بارگه میر محترم برسد
به کاظمین و به سامره خون به راه افتد

اگر که دشمن کافر به اشتباه افتد
اگر که دستی سوی حرم دراز شود

درین مواجهه باب جهاد باز شود
زمانگلدسته

تقدیم به عمه جان نموده جان را
تا فتح کنند قله ایمان را

خون شهدای مازنی خواهد شست
 از لوث وجود کفر، خان طومان را

این بار ز مرز و بوم احساسی ها
پرپر شده اند الله عباسی ها

میراث صالبت خزر را بردند
مشتاقی و کابلی و بلباسی ها

مهدیمقیمی
تا بال و پر باشد کبوتر می فرستیم

حرف از گذشتن شد اگر، سر می فرستیم
رد می شوند از زیر قرآن پدرها

فرزند را با اذن مادر می فرستیم
این خاک، نوکرهای خوبی پرورش داد

از خاک سلمان ها، ابوذر می فرستیم
مازندران، قم، یزد، تهران، کهگیلویه

عشاق را از کل کشور می فرستیم
کشتار خان طومان تن ما را نلرزاند
مشتاق تر سرو و صنوبر می فرستیم
از آن طرف دارند پیکر می فرستند

از این طرف داریم لشکر می فرستیم
آن قدرها در بین مان فهمیده داریم

هرچه بخواهی نوجوان تر می فرستیم
در عشق زینب عقل را الزم نداریم

دیوانه ایم و باز نوکر می فرستیم
برگشتن با سر که شرط عاشقی نیست

سر می برند و باز با سر می فرستیم
من می روم تا کار صبرم را بسازند

از سنگ صحنش، سنگ قبرم را بسازند
حامدخاکی

بوی عطر شهدا می آید از شهر دلم
باز امشب می سرایم از شهیدان حرم

آن که نامش را خدا در عرش حکاکی نمود
یا که خود با رفتنش شعر شهادت را سرود

آن شهیدی که دلش با رهبری همراه گشت
در نبرد با دشمنان اهل بیت آگاه گشت

یا شهیدی همچو بلباسی فنا در راه عشق
شد فدایی حرم سرخوش ز اسرار دمشق

حال خواهی بشنوی از شیر مردان خدا
با صفای شعر همدم شو بیا در بین ما

حال امشب مازنی های غیور یاری کنید
با امام و رهبری از دل وفا داری کنید

یادی از آن سربداران، خان طومان می کنیم
یاد از راه رجایی فر دوران می کنیم
یاد باد آن عابدینی غیور دشت نور

آن که حاجی زاده را همراه کرد در کوه طور
یاد باد محمود رادمهر را دلم آشوب اوست

آن سلیمانی عاشق، عشق هم مصلوب اوست
آری آنها رفته اند تا ما بمانیم در امان

لحظه ای دشمن نیاید در میان جمع مان
آری آنها رفته اند تا حفظ گردد این نظام
شر آمریکا و اسرائیل و کین گردد تمام
حال باید قدر دانیم این والیت خانه را

قطره قطره خون فدا شد بشکنیم بتخانه را
در دیار ما شهیدان زنده اند دشمن بدان

جانبازان همچنان رزمنده اند دشمن بدان
گرچه بیکاری در اینجا خوب جوالن می دهد

هر کسی آمد به مردم وعده نان می دهد
راه و رسم و غیرت و مردانگی کمرنگ شد

قلب من تنگ از فراق فاتحان جنگ شد
ما کماکان گوش مان بر نطق های حیدری ست

خط قرمزهای ما تنها نظام و رهبری ست
با کسی تعارف نداریم آتشیم بی اختیار

رد دشمن می زنیم با خون خود چون ذوالفقار
مجیدامیری
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»صبحشام«رونماییشد
کتاب »صبح شام« به قلم حسین امیرعبداللهیان، مدیر 
کل امور بین الملل مجلس شورای اسالمی، روایت خاطرات 
وی از بحران س��وریه است که توسط انتشارات سوره مهر 
چاپ و رونمایی ش��د. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
امی��ر عبداللهیان در ابتدای مراس��م رونمایی این کتاب با 
گرامیداش��ت یاد و خاطره  شهدای مقاومت و در رأس آنها 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: در دیداری 
که قبل از شهادت سردار سلیمانی با ایشان داشتم، به من 
گفتند به دلیل مش��غله ها و دغدغه های زیاد، فرصت بیان 
خاطرات و رش��ادت های مدافعان حرم و ماجرا هایی که در 
آن دوران پیش آمده را ندارند و از من خواس��تند هر آنچه 
در توان دارم را به کار گیرم تا س��وریه و مقاومت اسالمی، 
شجاعت ها و خیانت ها را به تصویر بکشم. بسیار خوشحالم 
که رونمایی این کتاب  با تدفین ۷ تن از شهدای خان طومان 
مقارن شده است. این خود گواه دیگری بر بیان رشادت ها 
و شجاعت هاست. هدف از رونمایی این کتاب و نشر آن در 
سوره مهر این بود که مخاطب خاص و عام داشته باشد. وی 
در پایان از بنیاد سردار سلیمانی بویژه دختر ایشان زینب 

سلیمانی تقدیر و تشکر کرد.

انتشارکتابیدربارهترانههایانقالبی
مردمآذربایجان

کتاب »ش��اه چمدان دا گئتدی«؛ مجموعه ش��عارها، 
سرودها، ترانه ها، طنزها و هزل های انقالبی مردم آذربایجان 
که تحقیق و تدوین آن بر عهده عمار احمدی بوده است با 
مقدمه ای از ناصر فیض، شاعر و طنزپرداز مطرح کشور به 
همت انتشارات »راه یار« راهی عرصه نشر شد. به گزارش 
»وطن امروز«، »ش��عارهای انقالبی م��ردم آذربایجان«، 
»سرود و ترانه های حماسی و انقالبی مردم آذربایجان« و 
»طنز و هزل انقالبی مردم آذربایجان« 3 فصل کتاب »شاه 
چمدان دا گئتدی« اس��ت. در نوشتار متن ترکی اشعار و 
سروده های این کتاب، با توجه به تنوع لهجه های معمول 
در زبان ترکی و با هدف یکسان سازی و استاندارد کردن 
متن، از رسم الخط علمی معمول در زبان ترکی آذربایجانی 
استفاده شده است. »شاه چمدان دا گئتدی« در ۷2صفحه 

و با قیمت ۸هزار تومان منتشر شده است.

چهکسانیبهبخشمسابقهعکس
جشنوارهتلویزیونیمستندراهیافتند؟

دبیرخانه چهارمین جش��نواره تلویزیونی مس��تند، 
اس��امی عکاس��ان راه یافته به بخش مسابقه چهارمین 
جش��نواره تلویزیونی مس��تند در بخش تک عکس و 
مجموعه عکس را اعالم کرد. به گزارش »وطن امروز«، 
ای��ن آثار به انتخاب داوران این دوره جش��نواره آقایان 
حسن غفاری، محمدحسین حیدری و سعید فرجی از 
میان 9۷۸ تک عکس و 1۶۰ مجموعه عکس بوده است. 
در بخش تک عکس 3۰ اثر و در بخش مجموعه عکس 
15 اثر به بخش نهایی و مسابقه این دوره جشنواره راه 
پیدا کردند. در بخش مجموعه عکس، محس��ن کابلی 
برای مجموعه عکس م��ادر میانجی، مجتبی حیدری 
برای مجموعه عکس باشگاه های خانگی در دوران کرونا، 
کامیار خطیبی برای مجموعه عکس سیل در خوزستان، 
فواد اش��تری ب��رای مجموعه عکس پالس��کو، عرفان 
کوچاری برای مجموعه عکس پشت بام قرنطینه، عرفان 
سامان فر برای مجموعه عکس تجاوز، عبداهلل حیدری 
برای مجموعه عکس درخواست ازدواج، عبدرالرحمان 
مجرد برای مجموعه عکس دریاچه ای به دنبال هویت 
گمشده خود، شایان حاجی نجف برای مجموعه عکس 
عروس صورتی، سیدمتین هاشمی برای مجموعه عکس 
سرآمد، صبر ایوب...، حامد ملک پور برای مجموعه عکس 
یک قل��ب، دو زندگی، پویا بیات برای مجموعه عکس 
جان ش��یرین، پوریا ترابی ب��رای مجموعه عکس قدم 
رنجه، پانته آ نیکزاد برای مجموعه عکس نان و نمک و 
اسحاق آقایی برای مجموعه عکس درخت بلوط به این 

بخش راه یافتند. 

نگارش»بچهمهندس4«بهنیمهرسید
نگارش مجموع��ه تلویزیونی »بچ��ه مهندس4« به 
نویسندگی حسن وارسته و کارگردانی علی غفاری به نیمه 
رسید. به گزارش فارس، نگارش سریال »بچه مهندس4« 
به نیمه رسیده و به احتمال فراوان از آبان ماه مقابل دوربین 
می رود. تاکنون روزبه حصاری و مهشید جوادی به عنوان 
بازیگران این س��ریال انتخاب شده اند و در ادامه هر کدام 
از بازیگ��ران که به ضرورت درام می توانند به قصه کمک 
کنند به سریال اضافه می شوند. حسن وارسته که نگارش 
فصل های 2 و 3 این س��ریال را به عهده داشته در فصل 
4 هم نویسنده »بچه مهندس« است. آنطور که پیداست 
»بچه مهندس4« رمضان سال 14۰۰ از شبکه 2 سیما 

پخش می شود.

»جایزهشهیدآوینی«
پذیرای297فیلممستندشد

ب��ا پایان مهل��ت ارائه فیل��م به دبیرخانه جش��نواره 
»سینماحقیقت«، کارگردانان 29۷ فیلم همزمان با بخش 
مسابقه ملی این رویداد، متقاضی شرکت در جایزه شهید 
آوینی نیز شدند. به گزارش »وطن امروز«، جایزه شهید 
آوینی ویژه نمایش و قدردانی از فیلم های مستند منتخب 
حوزه انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مقاومت در منطقه 
اس��ت که برای هفتمین س��ال متوالی، به عنوان بخش  
ویژه جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« برگزار خواهد 
شد. امسال از جمع ۸۷1 فیلم مستندی که در دبیرخانه 
جشنواره »سینماحقیقت« ثبت شده، 29۷ فیلم متقاضی 
حضور در بخش جایزه شهید آوینی هم شده اند؛ به این 
معنا، 34 درصد این آثار یا یک سوم فیلم هایی که از ابتدای 
سال 9۸ تولید شده و به »سینماحقیقت« ارائه شده اند، با 
موضوع انقالب، دفاع مقدس و مقاومت در منطقه هستند. 
»جایزه شهید آوینی« جشنواره »سینماحقیقت« از هیات 

انتخاب و داوری مجزایی برخوردار است.

کتاب

تلویزیون

مستند

گواهینامه درجه یک هنری جمش��ید 
هاشم  پور، بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون 
توسط دبیر ش��ورای ارزشیابی هنرمندان، 
نویس��ندگان و ش��اعران کش��ور اعطا شد. 
به گ��زارش »وط��ن امروز«، س��یدمحمد 
طباطبای��ی، نماینده وزیر و دبیر ش��ورای 
ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران 

کشور با حضور در منزل جمشید هاشم پور، بازیگر قدیمی سینما 
و تلویزیون گواهینامه درجه یک هنری این هنرمند پیشکسوت 
را اعطا کرد. طباطبایی هنگام  اعطای گواهینامه درجه یک هنری 
هاشم پور گفت: »جمشید هاشم پور را اگر چه خیلی ها در نگاه اول 
با فیلم های قهرمان محوری که وی نقش قهرمان را در آنها داشته  

است به یاد می آورند اما اهالی و کارشناسان 
حوزه سینما تأیید می کنند که او در ژانرهای 
گوناگون درخشیده است«. وی تأکید کرد: 
»هم��کاری با کارگ��ردان مهمی همچون 
زنده یاد رسول مالقلی پور در 5 فیلم نشان 
از میزان اعتماد به این بازیگر اس��ت. بازی 
ایش��ان در 2 فیلم هیوا و قارچ سمی هیچ 
وقت فراموش نمی شود«. دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان اظهار 
کرد: »برای جمشید هاشم پور فرقی نمی کند در یک فیلم نقش 
قهرمان داش��ته باش��د یا یک  نقش فرعی، برای او بازی خوب و 
صحیح ارائه کردن مهم است، چنانکه می توانیم فیلم هایی را نام 
ببریم که نقش اصلی نداشته اما حضورش ماندگار شده است«. 

اظه��ارات تازه محمد امامی در دادگاه 
پیرامون داشتن پروژه هایی در پیش تولید 
قابل تامل بود. به گزارش »وطن امروز«، 
در حال��ی ک��ه دادگاه محم��د امامی در 
ح��ال برگزاری اس��ت، او ادعا ک��رده در 
ح��ال پیش تولید 3 س��ریال و یک پروژه 
سینمایی است. اگر چه با پیگیری روابط او 

و ساختاری که او در فضای سینمایی ایجاد کرده می توان حدس 
زد چه پروژه هایی در ش��رایط پیش تولید قرار دارند اما آنچه 
سوال برانگیز است، مشارکت هنرمندان در این پروژه هاست؛ 
پروژه هایی که متعلق به چهره ای است که در حال محاکمه 
است و حتی اطالعات درستی از منابع مالی آنها وجود ندارد. 

محمد امامی در چهارمین جلسه دادگاه در 
دفاعیاتش درباره فعالیت هایش در سینما و 
نمایش خانگی گفت: نمی دانم چه دفاعی 
کن��م، چون نمی دانم چه پرونده ای دارم؛ 
اصال پرونده ای ندارم و این پرونده نیست، 
من با موجودیت واقعی س��ر و کار ندارم. 
آقای قهرمانی! من از سال 9۰ تا 9۸، حتی 
دورانی که در زندان بوده ام 2۰۰ میلیون قطعه دی وی دی تولید 
ک��ردم. کار تولیدی کردم اما وام تولیدی نگرفته ام. وی ادامه 
داد: بزرگ ترین انیمیشن دنیا را در ایران ساخته ام و در حال 
حاضر پیش تولید 3 سریال و اثر سینمایی را که آثاری جهانی 

هستند در دست دارم.

جمشیدهاشمپورگواهینامهدرجهیکهنریگرفت

تقدیرازستارهبیبدیلسینمایاکشن

محمدامامیدردادگاه:

پیشتولیددارم! 3سریالویکسینماییدر

دبیرخانه جش��نواره مردم��ی عمار از انتش��ار فراخوان 
یازدهمین دوره این رویداد س��ینمایی در 4 بخش »رقابت 
اصلی جشنواره«، »معرفی سوژه«، »فراخوان اکران مردمی« 
و »فراخوان های مردمی« خبر داد. به گزارش »وطن امروز«، 
در بخش »رقابت اصلی جشنواره« آثار دریافتی با قالب های 
داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلم 
ما و فیلمنامه در موضوعات »رؤیای ایرانی«، »پایش و پاالیش 

اجتماعی«، »حافظه ملی«، »جنگ اقتصادی«، »جنگ 
نرم«، »ملت قهرمان«، »نهضت جهانی مستضعفین« 

و »فتنه ۸۸« با هم به رقابت می پردازند. 
فیلمسازان از چهارشنبه 23 مهر تا 

2۰ آبان فرصت دارند با مراجعه 
به سایت این جشنواره به نشانی 
Ammarfilm.ir نسبت به ثبت 

اثر خود اقدام کنند. همچنین 
حداکثر مهل��ت تحویل اثر به 

دبیرخانه جش��نواره نیز 25 آبان 
اعالم ش��ده اس��ت. بر اس��اس اعالم 

دبیرخانه یازدهمین دوره جشنواره عمار، 
آثار بخش مس��ابقه در صورت مهیا بودن شرایط با 

توجه به همه گیری کرونا، دی ماه و در سینما فلسطین 
تهران به اکران درمی آیند. دبیرخانه جشنواره عمار در فراخوان 
خود از عالقه مندان براي اکران مردمي آثار جشنواره دعوت 
کرده است با مراجعه به تارنماي جشنواره، نسبت به ثبت نام 
جهت نمایش فیلم ها در شهر و روستاي خود اقدام کنند. در 
بخش نقد، مقاله و پژوهش های سینمایی این جشنواره نیز 
اینگونه عنوان شده که آثار متقاضی حضور در این بخش، 
شامل موضوعاتی از قبیل مباحث نظری پیرامون فرم، قالب 

و محتوا در سینما، نقد و بررسی سازمان تولید و تماشا در 
سینمای ایران، نقد و بررسی آثار ادوار جشنواره مردمی فیلم 
عمار، تجربه های جهانی در حوزه تولید و اکران آثار سینمایی 
و هنری، بازخوانی ارزش های دراماتیک و رسانه ای مبتنی 
بر تجربه هنر و رسانه انقالب، شاخصه های تجربه زیستی با 
تأکید بر قهرمانان مستندهای جشنواره عمار و بررسی سینما، 
صداوسیما و سایر رسانه های جمعی از حیث عدالت رسانه ای 
باش��ند. تاکنون فیلم  های جشنواره عمار در محل های 
مختلفی مثل سینما، مس��جد، مدرسه، دانشگاه، 
فرهنگس��را، خانه شهید، پارک، هیأت، 
پایگاه بس��یج و... اکران شده است. 
دبیرخانه جشنواره برای یازدهمین 
دوره از کسانی که عالقه  مند به 
اکران فیلم  های جشنواره در 
محافل و مراکز مرتبط خود 
هستند دعوت می کند از طریق 
 Ekran.AmmarFilm.ir تارنمای
در بخش اکران مردمی ثبت نام کنند. 
برای شرکت در جشنواره، ثبت نام اثر در 
تارنمای Fanoos.AmmarFilm.ir و ارسال اصل آثار 
به دبیرخانه الزامی است. همچنین آثار ثبت نامی، نباید در 

دوره های پیشین جشنواره شرکت کرده باشند.
اخذ تأییدیه از تهیه کننده جهت شرکت اثر در جشنواره 
بر عهده ثبت نام کننده است. دبیرخانه جشنواره با حساسیت 
نس��بت به حف��ظ آثار، در اکران عمومی آنه��ا در دی ماه و 
بهمن ماه 99 در سراس��ر کشور مختار است. همچنین در 
صورت اعالم رضایت فیلمساز در فرم ثبت نام، دبیرخانه امکان 

اکران مردمی آثار را در طول سال داراست. 

دربارهاظهاراتجدیدفردوسیپور

مهاجرتازآنتن!
اظه��ارات ت��ازه ع��ادل فردوس��ی پور پیرامون 
مس��اله مهاج��رت، در ش��بکه های اجتماع��ی به 
تعبی��ر  تمام عی��ار  »خودمرکزبین��ی«  ی��ک 
ش���د. ب��ه گ����زارش »وط��ن ام��روز«، ع��ادل 
 فردوس��ی پور ک��ه بتازگ��ی جای��زه ای ب��ا عنوان

  Alumni Achivement Award2020 را در مراسم 

آنالی��ن انجمن فارغ التحصیالن دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف دریافت کرده، در صحبت ه��ای کوتاهی 
تلویحا »مهاجرت« را توصیه کرده است. قابل تأمل 
اینکه فردوسی پور مساله مهاجرت را به خود پیوند 
 زده و گفته اس��ت: »سر کالس هایم با بچه ها این 
مساله را مطرح می کردم که بمانید و مملکت تان را 
بسازید. بعد از اسفند 9۷ که من را به شکل عجیب 
و غریبی گذاش��تند کنار، سر کالس بچه ها گفتند 
شما که می گفتید بمانید و مملکت را بسازید، شما 
را بعد از 2۰ س��ال کنار گذاشتند، حاال جواب تان 

چیست؟ و من جوابی نداشتم بدهم«.
واکنش های متفاوتی در ش��بکه های اجتماعی 
پیرامون این اظهارنظر مطرح شده است که برخی 
از آنها قابل تأمل بود. مثال کاربری به این موضوع 
اشاره کرده و نوشته بود: »از نگاه فردوسی پور ایران 
کش��ور خوبی اس��ت تا زمانی که او در تلویزیون 
آنتن داشته باشد!« و نگاه های مشابهی که به این 
موضوع از س��وی کاربران مطرح ش��ده و عمدتا با 
انتقاد از رویکرد و مواجهه فردوس��ی پور به مساله 
مهاج��رت، خودمرکزبینی او را مورد اش��اره قرار 
داده اند. برخی نیز تش��ویق به مهاجرت را توجیه 
رفتاره��ای احتمالی آین��ده فردوس��ی پور تلقی 
کرده اند. این اظهارنظر تازه او البته به عنوان فشار 
 برای دریافت مجوز برنامه اینترنتی نیز تحلیل شده

 است. 
عادل فردوس��ی پور طی ماه ه��ای پس از کنار 
گذاشته شدن از برنامه 9۰ )در حالی که کماکان 
تهیه کنندگی برنامه فوتبال 12۰را بر عهده دارد( 
تالش های متفاوتی برای فش��ار برای بازگشت به 
آنت��ن انج��ام داد. او ابتدا با ط��رح انتقادهایی از 
تلویزیون، شبکه 3 و تالش های محفلی بر آن بود تا 
با فشار شبکه های اجتماعی و همراه کردن جریان 
رسانه ای، به شبکه 3 بازگردد. در ادامه تجربه برنامه 
اینترنت��ی او به رغ��م پروپاگاندای عجیب و غریب 
و غیرواقع��ی درباره تعداد مخاطب هم نتوانس��ت 
فردوس��ی پور را در صدر خبرها نگه دارد. او حاال 
تلویح��ا مهاجرت را تایید کرده اما طبعا خود او از 
عاقب��ت آنان که پیش ت��ر از او مهاجرت کرده اند 
آگاه است. »خودکشی« شاید تعبیر دقیقی برای 
مهاجرت کنندگان باش��د، چرا که شرایط آنتن و 
تلویزیون های خارجی برای کسی مثل فردوسی پور 
مانن��د آنچه او از صداوس��یما به دس��ت می آورد، 
نخواهد بود. ش��اید امروز بیش از هر زمان دیگری 
فردوسی پور متوجه این ماجرا شده است که اعتبار 
عموم��ی او، فارغ از تایید و تش��ویق های محفلی، 
منوط به حضور روی آنتن است. گفت وگوی اخیر 
او تاکیدی بر این گزاره بود. همه اینها در کنار هم 
مساله ای را یادآوری می کند و آن اینکه هر مجری 
ب��ا همه توانمندی هایی ک��ه دارد خود را نیازمند 
تلویزیون می داند. پس تلویزیون در مدیریت خود 
نباید به نحوی عمل کند که مجری یا گزارش��گر 
پس از استفاده از همه امکانات او کمترین ضابطه 

قانونی را رعایت نکند. 
نکت��ه پایانی و مهم اینکه همه آنچه در س��ال 
گذشته اتفاق افتاده است، نشان می دهد تلویزیون 
می توان��د نقش مدیریتی خود را بخوبی ایفا کرده 
و در مقاب��ل انحصارگرایی هر فردی در س��اختار 
خ��ودش بایس��تد و اجازه ندهد افراد با اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای س��ازمانی، رویکردهای جناحی- 

تبلیغاتی خود را پیگیری کنند. 


