
K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

 قمار قاچاقچیان 
با جان مهاجران

 آیا با غرق شدن تراژیک خانواده 5 نفره »ایران نژاد«  در سواحل فرانسه 
توجه جهان به جنایت قاچاقچیان انسان جلب می شود؟ 

دفاع کالیی از اقدامات مدیریت 
شهری در بافت اطراف حرم

خراسان رضوی

 گشت و گذار ناصرالدین شاه 
در طرقبه و شاندیز!

7

 صدها نفر زیر  آوار زلزله
 و امواج سونامی در ازمیر
 آمار اعالمی از 12 کشته   

و  419 مصدوم  حکایت  دارد

9

 پاسکاری ۲۰۰ هزار تن برنج 
در حال فساد !

10

 تجارت سیاه  با  کارتن خالی !
 شیادان با خرید کارتن دست دوم

چطور سر ما کاله می گذارند؟

4

 جانمایی ۳۱ شهرک گلخانه ای 
در خراسان جنوبی

2

   صفحه ۵

بومرنگ اسالم ستیزی 
ماکرون

فعالیت گروهک هــای خشــونت طلب و افراط گرا در 
چند دهه گذشته در منطقه غرب آسیا...

یادداشت روز

مجید مربایان

  صفحه 2

سرنوشت غم انگیز 
تنها زن پاکبان 
گفت وگو با زنی که 15 سال 

پاکبان شهرش بود اما حاال  ...
  زندگی سالم

جزئیات طرح ایران برای قره باغ
در پی سفر عراقچی به باکو ،ایروان و مسکو، یک منبع آگاه در گفت وگو با خراســان جزئیات طرح صلح ایران برای قره باغ را اعالم کرد 
   صفحه 12

حد  نهایی 
سقوط 
بورس 

کجاست؟ 

   دخل و خرج

شنبه
۱۰ | آبان |۱۳99

۳۲ صفحه 
. ۱۲صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
 + ۴صفحه ورزشی + ۴صفحه روزنامه استانی

 + ۸ صفحه ضمیمه دخل و خرج
. ۳۲ صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. ۱۴ ربیع االول ۱۴۴۲ . ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ 
. سال هفتاد و دوم . شماره ۲۰5۱۱ 

. تکشماره ۲۰۰۰۰ ریال در مشهد
. تکشماره ۱۲۰۰۰  ریال در شهرستان ها

 راز انقراض فرقه رجوی
12

 جزئیات زورگیری میلیونی 
 از آقای گل جهان 

ارزش گردنبند دایی چقدر بود؟

ورزشی

   صفحه ۳

بوی باروت از صندوق  رای !
 همزمان با منع موقت فروش اسلحه، خبرگزاری فرانسه از مستحکم سازی حفاظ 
فروشگاه ها  وساختمان های آمریکا  از ترس خشونت های بعد از انتخابات خبر داد



تشییع پیکر مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین 

فاضلیان در حرم رضوی

حجت االسالم  مــرحــوم  پیکر  تشییع  مــراســم 
والمسلمین فاضلیان با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در حرم رضوی برگزار شد.  به گزارش 
تسنیم، حجت االسالم والمسلمین  حاج سیدرضا 
فاضلیان پس از گذراندن یک دوره بیماری، در 
سن 92 سالگی دارفانی را وداع گفت. این عالم 
ربانی  سال 1361 با حکم امــام خمینی)ره( 
به عنوان امام جمعه مالیر منصوب  شد. وی از یاران 
صدیق امام خمینی )ره( بود و در دوران دفاع 
مقدس نقش به سزایی در بسیج مردم و ترویج 
روحیه ایثار و شهادت در جامعه داشت. در مراسم 
تشییع پیکر این مرحوم، آیت ا... علم الهدی امام 

جمعه مشهد بر پیکر وی نماز خواند.

اخبار شنبه  10  آبان21399
14 ربیع االول 1442.شماره 20511

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

نمابر: 37009129  051 پیامك: 2000999                  ایتا،    آی گپ ،    سروش:9033337010                  تلفن: 37009111 051                 

قیمت خودروی کارخانه هرسه ماه یک بار  •
افزایش حدود 2۵ تا 3۰ درصد داره. کجای 
دنیا این جــوری قیمت می گذارند؟ کاش 
حقوق هاهم هرسه ماه یک بار افزایش پیدا 

می کرد.
 من اتوبوسران هستم. متاسفانه بعضی  •

ازمسافرها هنوز کرونا را شوخی می گیرند و 
از زدن ماسک اجتناب می کنند و در صورت 
تذکر با تمسخر جواب من راننده را می دهند!

 باید به یونسکو بگیم اسم کشور ما رو از  •
لحاظ تولید حباب توی کتاب گینس ثبت 

کند. حباب هایی که دیگر نمی ترکند.
 آقای جهانگیری گفتندبرای پایین آمدن  •

قیمت ها دعا کنید. مردم را چه فرض کرده اند؟ 
یعنی مسئوالن ایــن همه پــول بیت المال را 
می گیرند که آخرش به مردم بگویند دعا کنید؟ 
این وضع مدیریت اگر در ژاپن بود مسئوالن 
آن ها روزی ۵۵ بــار تا کمر خم می شدند و 

عذرخواهی می کردند. اما این جا...
ذخیره  • صــنــدوق  ــده  ش اجتماعی  تامین 

فرهنگیان. هرکی کم میاره و پول نیاز داره، 
میره سراغ تامین اجتماعی. خدا ازشما نگذره 
که پول بازنشستگان ومستمری بگیران را 
حیف ومیل و... می کنید و همسان سازی این 

قشرمحروم را به درستی انجام نمی دهید.
بــرای رسانه ای مثل شما زشت است که  •

حزبی عمل کنید. مگر جشنی که در ورزشگاه 
امام رضا)ع( برگزار شد متعلق به رائفی پور 
بود که تیتر زده اید جشن رائفی پور؟ این کار 

شما جهت دار است.
 پایین اومدن اندک دالر و طال موقتیه. هر  •

چند اجناس همچنان گران می شن نمونه اش 
خودرو که دوباره مجوز گران شدن گرفت. واقعا 
با1۰۰میلیون خودروهایی مثل تیبا و ساینا، 

میشه تو دبی ماشین های خارجی خرید.
چــرا قانونی که مجلس بــرای ایثارگران  •

تصویب کرده برای بعضی اجرا شده و برای 
بعضی نه؟

بررسی سیستم متقاضیان مسکن مهر هیچ  •
مبنایی ندارد. افرادی را میشناسم که سند 

ملکی در مناطق خوب به نامشان است ولی 
مسکن مهر و وام دریافت کردند. خب همین 
طــوری بررسی می کنند که به قشر جوان 
مسکن مهر نمی رسد. من اگر جای دولت 
بودم، می گفتم باید کسی که مسکن مهر را 

گرفته در آن سکونت داشته باشد.
ــوز و دلـــواپـــس! آن  • ــس ــای نــمــایــنــده دل آقـ

ــازار بـــورس از ۵۰۰ بــه دو  ــی کــه بـ ــای روزه
۵۰۰ شتابان و بی دلیل صعود  میلیون و 
می کرد شما کجا بودی که بگویی جلوی این 
افزایش بی رویه و غیر منطقی را بگیرید که 
به زودی زمین خواهد خورد؟ شرکت هایی 
که خودشان اعالم می کنند ضررده هستند 
و ده هــا هــزار میلیارد ضرر داده انــد، چطور 
می شود که یک مرتبه سهامشان چند برابر 

رشد می کند و سودده می شوند؟
این که آقای رائفی پور مراسم امام زمان را  •

سپر انتقادها از خود می کند جای تعجب دارد. 
باالخره ولی فقیه مالک تصمیم گیری را ستاد 
کرونا قرار داده اند و ستاد هم با این مراسم 
مخالف بوده است و رهبری حتی در استفتایی 
تاکید کرده اند، »سهل انگاری در شیوع بیماری 
حرام شرعی است«. حالل و حرام خدا را آقای 

رائفی پور می فهمند یا ولی فقیه؟
تامین  • بــودجــه  کــه  کنید  پیگیری  لطفا 

اجتماعی چه ربطی به بازنشستگان کشوری 
و لشکری داره؟ شما اول بازنشستگان تامین 
اجتماعی را درست همسان سازی نکردید 
از پول این ها برای کشوری و لشکری بذل و 

بخشش نکنید.
 وزارت صمت چگونه می خواهد نظارت  •

هوشمند بر بازار داشته باشد و جلوی گرانی 
را بگیرد وقتی تازه دو هفته قبل آمده و اجازه 
افزایش قیمت 2۵ درصدی به خودروسازان 

می دهد؟
خواهشمندم به جای اخبار و برنامه های  •

مربوط به شهر قم در خراسان ورزشی، خبر 
ورزشی خارجی چاپ کنید.

ــه؟  • ــی ش ــم ــرا بـــه پــیــام هــایــم تــوجــه ن ــ چ
کلینیک های ترک اعتیاد با این که ماهانه کلی 

پول از بیمارانشان می گیرند بعضی های شان 
آب قاطی شربت متادون می کنند؟ آیاوقت 
آن نرسیده که شربت و قرص متادون توسط 
داروخانه ها توزیع شود؟ آیا درست است که از 
بیمار پول بگیرند وآب تحویل دهند؟ چرا دارو 
را به داروخانه ها واگذار نمی کنند تا خیال 

همه راحت شود؟
ــک کیلو گــوجــه و ســیــب زمــیــنــی و یک  • ی

پالستیک میوه می خریم، می شود 1۰۰ 
ــان نــاقــابــل! دســـت مــســئــوالن و  ــوم ــزار ت هـ

تدابیرشان درد نکند!
خدایی با چه عقل و منطقی اخبار استان  •

قم را داخل صفحات ورزشی خراسان چاپ 
می کنید؟! یعنی روزنامه صاحب نداره؟ چند 

بار باید پیامک داد و تلفن زد؟ چند بار؟ 
خــراســان: با تشکر از تذکر شما مخاطب 

گرامی به عرض می رساند، اخبار شهر قم در 
قسمت آگهی و رپرتاژ چاپ می شود و ربطی به 

مطالب روزنامه ندارد.
اشتباه از ما بود که نرفتیم سمت ماشین و  •

طال و دالر. چطور هر دو ماه بازار بورس یک بار 
بدجوری اصالح می کند و به قول شما حباب 
هایش خالی می شود اما در بازارهای دیگر 

قیمت ها فقط باال می رود؟!
به  • چگونه  پرسیدم:  را  منصبی  صاحب 

این مال و منال رسیدی؟ گفت: هر آن چه 
دولتمردان به آن توصیه کردند عکس آن عمل 
کردم و هر چه گفتند این ها همه حباب است، 
من درشفافیت آن حباب بسی حقایق دیدم که 
شما ندیدید. این را که شنیدم آهی بر آوردم و 
از خوف جان نفسی کشیدم عمیق، بهترشدم. 
شما نیز دم برنیاورید و نفس بکشید عمیق. 

باشد که بمانید!
شهرداری خیلی روی موزاییک و سنگ  •

ــی کــنــد، کمی از  ــا کــار م فــرش خــیــابــان ه
ایــن سرمایه ها را ببرد روی مغز بچه های 
حاشیه شهر هزینه کند که تشنه کتاب وعلم 
ــش وفرهنگ هستند و تــوی کوچه ها  ودان
سرگردان اند. آن ها می توانند آینده روشنی 

را برای کشور بسازند.

بومرنگ اسالم ستیزی ماکرون

فعالیت گروهک های خشونت طلب و افراط گرا 
آسیا،  ــرب  غ منطقه  در  گذشته  ــه  ده چند  در 
ــا و آمریکا افزایش داشته و  شمال آفریقا، اروپ
ایــن تهدید دخیل  عوامل مختلفی در تشدید 
بوده  است. یکی از مهم ترین این عوامل راهبرد 
ــرای نیل به اهدافشان در  کشورهای غربی ب
ــروزه تروریسم زایی  منطقه غرب آسیاست. ام
و تروریسم پروری نه یک تاکتیک بلکه راهبرد 
کشورهای غربی در حوزه سیاست خارجی آن 
هاست. آمریکا و کشورهای اروپایی به پشتوانه 
دالرهای نفتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج 
فارس، گروهک های خشونت طلب و افراط گرا 
را می سازند و زمینه را برای رشد آن ها و تشدید 
فعالیت هایشان فراهم می کنند. این زمینه چینی 
تا جایی است که حتی شرایط را بــرای گسیل 
پیوستن  مستعد  که  اتباعشان  از  شهروندانی 
به این گروهک ها هستند، آمــاده می کنند. در 
سرلیست دولت های اروپایی که تعداد زیادی 
از شهروندانشان سابقه حضور در منطقه غرب 
آسیا برای همکاری با گروه های خشونت طلب 
را دارند دولت فرانسه است. با نگاه خوشبینانه 
و با اهمال دولــت فرانسه در یک دهــه گذشته 
تعداد زیادی از شهروندان این کشور توانستند 
با پیوستن به گروه های خشونت طلب اسباب 
ناامنی را در منطقه غــرب آسیا فراهم کنند. 
گرچه در این میان دود این اهمال کاری دولت 

فرانسه به چشم ملت این کشور نیز رفت و در 
تروریستی  حمالت  شاهد  گذشته  ســال  چند 
در خاک فرانسه نیز بوده ایم. فرانسه براساس 
وجهی بنیادی از نظام سکوالر، خود را کشوری 
الئیک می دانــد که در آن حکومت و دولــت از 
دین و نهادهای دینی منفک شده اند. براساس 
این اصل ،پیروان ادیان و عقاید مختلف در برابر 
قانون برابر هستند. اما بسیاری از مسلمانان 
فرانسه معتقدند که نظام سیاسی در این کشور با 
استفاده از سکوالریسم به دنبال محدود کردن و 
هدف قرار دادن آن ها هستند؛ به عنوان مثال با 
ممنوعیت حجاب مانع فعالیت های مسلمانان 
در صحنه های علمی و پیشرفت اجتماعی می 
شوند. به تازگی نیز با تشدید محدودیت های 
مضاعف بر مراکز اسالمی و مساجد چهره ای 
دیگر از خشونت فرانسه نسبت به جوامع مسلمان 
نمودار شده است. رویه مقامات ارشد سیاسی 
از جمله رئیس جمهور در فرانسه در عمل این را 
نشان داده است که آن ها دین اسالم را از دیگر 
ادیــان جدا کــرده و مکررًا علیه آن جبهه گیری 
کرده اند. در برآوردهای غیر رسمی، جمعیت 
 1۰ یا  میلیون  هفت  ــدود  ح فرانسه  مسلمان 
درصد کل جمعیت کشور بــرآورد می شود. این 
هفت میلیون، جمعیت فرانسوی های مسلمان 
است. تعداد نامعلوم مسلمانان خارجی مقیم 
فرانسه و مهاجران غیرقانونی مسلمان را نیز 
باید به این تعداد افزود اماجالب این جاست که 
بر اساس تحقیق موسسه بروکینگز که در سال 
2۰۰1 انجام شده بود از 1۵۵8 مکان عبادت 
در فرانسه فقط پنج مسجد در کل این کشور  
رسمًا به عنوان مسجد ساخته شده بود. وقتی 
این عدد با 4۰ هزارکلیسا ، 9۵7 معبد و 82 
کنیسه موجود در فرانسه در همان سال مقایسه 
می شود می توان به عمق تبعیض سیستماتیک 

علیه مسلمانان پی برد.سیاست های تبعیض 
آمیز سیستماتیک دولت های مختلف فرانسه 
علیه مسلمانان، به ویژه با بهانه قرار دادن حمالت 
تروریستی در شرایطی صورت می گیرد که عموم 
پیروان دین مبین اسالم، خود زخم خورده همان 
به اصطالح« اسالم رادیکالی” هستند که حاال 
مقامات فرانسوی در مذمت آن می گویند،با این 
تفاوت که  تا تیغ آن بر گلوی ملت های مسلمان 
باشد صدایی از الیزه در نمی آید ولی به محض 
این که دامن خودشان را گرفت، صدایشان بلند 
شد.شاهد آن هم اقدام اخیر یک معلم فرانسوی 
در هتاکی به پیامبر اسالم و حمایت رئیس جمهور 
فرانسه به بهانه آزادی بیان و حفظ ارزش های 
سکوالریزم از این اقــدام بود که بی شک سبب 
جریحه دار شدن احساسات مذهبی قریب به دو 
میلیارد مسلمان در جهان شده است اما از طرفی 
اسباب تحریک گروه های افراط گرایی می شود 
فعالیت های  تشدید  ــرای  ب بهانه  دنبال  به  که 
تروریستی خود هستند. چرخه باطلی که دو 
روز قبل هم در شهر نیس تکرار شد تا مشخص 
شود که از یک سو دمیدن در تنور افراط گرایی 
در سوی دیگر هم به افراط گرایان مجال ظهور و 
بروز بیشتری می دهد که این گونه اظهارنظرها و 
واکنش ها بی شک در همان راهبرد تروریسم زایی 
دولت های غربی تعریف می شود. راهبردی که به 
دنبال انحراف افکار عمومی مردمان کشورهای 
جهان اســالم اســت. آن هم همزمان با خیانت 
برخی حکام وابسته عرب به آرمان قدس شریف و 
عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی در 
تکمیل پروژه »معامله قرن«. اما نکته حائز اهمیت 
ایــن که همان گونه که مسیر حرکت بومرنگ 
این گونه سیاست  گذاری ها در گذشته به سمت 
کشورهای زاینده تروریسم بازگشته است در 

آینده نیز این مسیر تکرار خواهد شد.

 واکنش مراجع و نهادهای حوزوی به اهانت رئیس جمهور فرانسه 

در روزهـــای اخیر با اقــدامــات زشــت و سخنان 
گستاخانه رئیس جمهور فرانسه در حمایت از 
از حضرت محمد)ص(  انتشار تصاویر موهن 
موجی از نفرت و انزجار علیه امانوئل ماکرون  
در جهان اسالم ایجاد شده است به طوری که 
برخی از کشورها خواستار تحریم ایــن کشور 
شده اند.در قم نیز مراجع و علما  به شدت این 
اقدام گستاخانه رئیس جمهور فرانسه را محکوم 
کردند و خواستار واکنش قاطع تمامی مسلمانان 
شدند.در بخشی از بیانیه آیت ا... مکارم شیرازی 
آمده است: کدام عاقل قبول می کند که صدها 
میلیون مسلمان جهان را با توهین بسیار زشت و 
زننده به پیامبرشان ناراحت کنند و بذر دشمنی را 
در دل آن ها بپاشند؟! آیا مفهوم آزادی بیان غربی 
توهین به مقدسات مسلمانان است؟! آیا هیچ 
عاقلی چنین کار نابخردانه ای را انجام می دهد؟! 
اگر سیاستمداران غربی عقل سیاسی داشتند 
خود را با جهان اسالم درگیر نمی کردند و به جای 
رفتار عاقالنه به ماجراجویی نمی پرداختند.آیت 
ا... نوری همدانی  نیز در بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن اقدام وقیحانه رئیس جمهور فرانسه در 
اهانت به ساحت قدسی پیامبر اســالم)ص( 

ــدت و  از مسلمانان جهان خواست با حفظ وح
همبستگی این جنایت را محکوم کنند و اهانت 
کنندگان را مورد تحریم قراردهند. آیت ا... جوادی 
آملی هم  در پایان جلسه درس فقه خود،با بیان این 
که پیامبر اسالم بر تمام بشریت، حق دارد ،افزود: 
بی ادبی به چنین شخصیتی با هیچ عقلی جور در 
نمی آید.همزمان؛شبکه اجتماعی اینستاگرام، 
برای ساعاتی حساب رسمی پایگاه اطالع رسانی 
رهبر انقالب اسالمی به زبان فرانسوی را مسدود 
کرد.رهبر انقالب چهارشنبه شب، در پیامی کوتاه 
به جوانان فرانسه که از طریق شبکه های اجتماعی 
منتشر شد، از آنان خواستند از رئیس جمهور خود 
سوال کنند که چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت 
می کند و آن را آزادی بیان می شمارد ولی تردید در 
هولوکاست در آن جا جرم است و اگر کسی چیزی 
در این باره نوشت باید به زنــدان برود.آیات عظام 
سبحانی و علوی گرگانی نیز به طور   جداگانه در 
واکنش به هتک حرمت نبی مکرم اسالم)ص(  پیامی 
در محکومیت این اقدام نابخردانه صادر کردند.
جامعه مدرسین حوزه های علمیه ،جامعة المصطفی   
و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم نیز با صدور 

پیام هایی هتاکی ماکرون را محکوم کردند.

جا نمایی 31 شهرک گلخانه ای در خراسان جنوبی

نهضت گلخانه ای خراسان جنوبی به وسعت 
هزار هکتار که اقدامی کم نظیر در کشور است 
وارد عرصه اجــرا شده و 31 شهرک گلخانه 
ای را جانمایی کرده است.مدیر شعبه شرکت 
شهرک های کشاورزی عالوه بر اعالم این خبر 
که به منزله یک گل از هزار گل است به بیان 
اقدامات کارساز دیگر پرداخت و به طور کلی 
ــروژه را تشریح کــرد. هرچند  چگونگی این پ
برخی از اخبار او تکراری بود اما در مجموع 

حکایت از این داشت که جهاد کشاورزی برای 
انجام یکی از بزرگ ترین پروژه های گلخانه ای 
کشور قــدم هــای بلندی برداشته اســت چرا 
که قــرار است زمینه اشتغال 12 هــزار نفر را 
فراهم کند.به خصوص این که پروژه یاد شده 
با شرایط مقابله با خشکسالی وکم آبی بسیار 
سازگار و نقشه ای است که توسعه کشاورزی با 
درآمد و همخوان با شرایط استان است.به گفته 
»سورگی« مقرر شد عملیات اجرایی  تفاهم نامه 

از نظر تعهدات فنی و ریالی در طول دو سال 
با همکاری شرکت  تاکنون  و  عملیاتی شود 
شهرک های کشاورزی کشور و مجموعه های 
مرتبط در استان برای 236 هکتار کار تملک 

انجام شده است.

یادداشت روز

مجید مربایان 

info@khorasannews.com
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تحلیل روز

فرصت ها و الزامات جنبش جهانی 
دفاع از پیامبر اعظم)ص( 

جمهور  رئیس  دهستانی-حمایت  بهمن 

فرانسه از استمرار نشر کاریکاتورهای موهن 
به مقدسات اسالمی و در بحران خواندن دین 
اسالم در ایام میالد رسول رحمت)ص(، خیزش 
فراگیری در جهان اســالم در دفــاع از رکــن و 
هویت مسلمانی برانگیخت. این در حالی است 
که جهان غرب در طول دو دهه گذشته از قرن 
حاضر، تالش کم سابقه ای را برای در بحران 
نگاه داشتن و تضعیف جهان اسالم کرده است. 
اشغال افغانستان و عراق در پی حمالت یازده 
سپتامبر در سال 2001، به شکست و انحراف 
کشاندن »بهار عربی« و جایگزین ساختن بهار 
َسَلفی و وهابی همزمان با سرکوب قیام های 
ــران مستبد عــرب در  مــردمــی و حمایت از س
سال 2011 و در مرحله بعد تشکیل داعش در 
سال 2014 و استمرار حضور ائتالف نظامی 
اطالعاتی به بهانه مقابله با آن تا به امروز، جهان 
اسالم را با محوریت منطقه غرب آسیا و شمال 
آفریقا در مدتی بیش از 20 ســال در بحران 
غرق کــرده اســت. دامــن زدن به مسئله هسته 
ای ایران و اعمال شدیدترین تحریم های طول 
تاریخ معاصر نیز از دیگر ابعاد این سیاست غرب 
در تضعیف جوامع اسالمی بوده است. با وجود 
ایــن سیاست راهــبــردی از ناحیه غــرب برای 
اضمحالل هویت طلبی دینی و بیداری خواهی 
اسالمی در طــول دو دهــه گذشته، خیزش و 
جنبش کم سابقه در کشورهای اسالمی در دفاع 
از رسول اعظم)ص(، ظرفیت ها و استعدادهای 
پنهان جهان اسالم برای همبستگی و احیای 
هویت اصیل با وجود انواع مرارت ها را نشان 
داد لذا شرایط کنونی به وجود آمده در روابط 
اســالم و غــرب همزمان متضمن فرصت ها و 
الزاماتی است که توجه به آن ها می تواند دفاع 
عقالنی و راستین از منافع جهان اسالم را به 
وجود آورد. این وضعیت ضمن احیای فرصت 
هــای دوبـــاره در همبستگی و همدلی میان 
جوامع اسالمی و نزدیکی بیشتر به آرمان وحدت 
اسالمی و اثبات و شناسایی مشترکات اصیل 
همه مذاهب اسالمی برای نخبگان و مردم در 
سراسر کشورهای اسالمی، زمینه را برای گام 
های بعدی   فراهم می آورد:1. تعریف و تفکیک 
اسالم ناب محمدی و آیین اهل بیت)ع( از اسالم 
وهابی و سعودی و آمریکایی با محکومیت به 
موقع اقدامات تروریستی به نام مسلمانان یا به 
بهانه دفاع از مقدسات اسالمی.2. شکل دهی   
گفت و گوهای حقیقی و صریح میان اسالم و 
غرب در قالب گفت و گوهای ادیــان یا گفت و 
گوهای فرهنگی و تمدنی برای آشکار ساختن 
ــالم نــاب مبتنی بر آمــوزه هــای اهل  تمایز اس
بیت)ع( از سایر فرق. 3. تقویت همبستگی و 
پی ریزی ریشه ای اتحاد در داخل جهان اسالم 
با برگزاری گفت و گوهای انتقادی در بازخوانی 
میراث و سیاست های گذشته توسط کشورهای 
اسالمی.4. رشد ابتکارات حقوقی و فرهنگی 
ــرای استیفای  ــالم ب و گفتمانی در جهان اس
حقوق مسلمانان و جوامع اسالمی و نزدیکی به 

جهش تمدنی.

فرانسه روی خط ناامنی 
درباره مهاجم حمله مرگبار در کلیسای نیس فرانسه چه می دانیم؟ 

عضویت جرمی کوربین در حزب کارگر به دلیل مواضع ضد صهیونیستی تعلیق شد 

آزادی بیان به سبک انگلیسی 

ــت. جو  فرانسه روی خط تنش و ناامنی اس
متشنج در این کشور همچنان پابرجاست. پنج 
شنبه نیز به یک روز خونین در فرانسه تبدیل 
شد. به نوشته یورونیوز،مهاجم حمله مرگبار 
در کلیسای»نوتردام« شهر »نیس« فرانسه، با 
چاقویی 30 سانتی متری به حاضران در کلیسا 
حمله کرد که بر اثر آن سه نفر شامل یک مرد و دو 
زن کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند. سر یک 
زن در این حمله تقریبا بریده شد، یک مرد که 
نگهبان کلیسا بود نیز با ضربات چاقو به گلویش 
کشته شد و سومین قربانی که به شدت زخمی 
شده بود، بعد از فرار و رساندن خود به خیابان 
جانبی کلیسا در اثر شدت جراحات وارد شده 
جان باخت. با اطالع رسانی شاهدان عینی 
و حضور پلیس شهری فرد مهاجم خلع سالح 
شد که البته با مجروحیت شدید وی همراه بود. 
براساس گزارش ها، مهاجم هنگام حمله و در 
زمان بازداشت شبیه حمالت اعضای داعش 
ــروه  های تندرو مرتب شعار ا... اکبر سر  و گ
می داده است. دادستان ضد تروریسم فرانسه 
اعالم کرد مهاجم یک تونسی 21 ساله است 
که در اوایــل ماه اکتبر)مهر( از طریق جزیره 

المپدوزای ایتالیا به فرانسه آمده بود. بیش از دو 
ساعت از این حمله نگذشته بود که رسانه های 
محلی از شلیک نیروهای پلیس به یک فرد دیگر 
مسلح به چاقو در شهر »آوینیون« واقع در جنوب 
شرقی فرانسه و کشته شدن وی خبر دادند.
برخی رسانه های فرانسوی مدعی شده اند 
این عامل مسلح در حالی که فریاد »ا... اکبر« 
سرمی داده با چاقو به سمت نیروهای پلیس 
حمله ور شده بود که در نهایت با شلیک گلوله 
پلیس کشته شد. فرانسه در یک ماه اخیر شاهد 
چند حمله با سالح سرد بوده است. اواخر ماه 
گذشته جوان 1۸ ساله پاکستانی با ساطور 
قصابی به عابران در نزدیکی دفتر پیشین نشریه 
فکاهی »شارلی ابدو« در پاریس هجوم برد و دو 
نفر را زخمی کرد. وی سه سال پیش وارد خاک 
فرانسه شده بود. دو هفته پیش نیز یک جوان 
1۸ ساله چچنی متولد مسکو که در فرانسه 
به تازگی کارت پناهندگی 10ساله دریافت 
کرده بود ساموئل پاتی، معلم تاریخ مدرسه ای 
در حومه پاریس را سر برید. پاتی در کالس 
درس  کاریکاتورهایی توهین آمیز از پیامبر 

اسالم را به دانش  آموزان نشان داده بود.

عضویت »جرمی کوربین« رهبر سابق حزب 
ــه مــواضــع  ــه  ســبــب آن چ ــر انگلیس ب ــارگ ک
»ضــد یــهــودی« نامیده شــد، در ایــن حــزب به 
حالت تعلیق درآمــد.  در آمریکا و اروپــا، البی 
صهیونیسم هرگونه انتقاد از رژیم صهیونیستی 
و سیاست های تــل آویــو را عامدانه بــه »ضد 
یهودی« بودن متهم می کند تا صاحب انتقاد 

را راحت تر تحت فشار قــرار دهــد.  به نوشته 
حزب  سخنگوی  »ایندیپندنت«،  ــه  ــام روزن
کارگر گفت:  »با توجه به اظهارات اخیر ضد 
اسرائیلی کوربین و پس نگرفتن این سخنان، 
ــزب کــارگــر تــا زمـــان انــجــام تحقیقات  در  ح
این زمینه، عضویت  او را به حالت تعلیق در  
مــی آورد«.  وی تاکید کرد کوربین هم اکنون 

از ریاست فراکسیون حزب کارگر انگلیس در 
پارلمان نیز برکنار شده است.  حزب کارگر 
حامی  کوربین  رهــبــری  زمــان  در  انگلیس 
حقوق فلسطینی ها بوده و بارها به جنایات 

صهیونیست ها علیه آن ها اعتراض کرده 
بود اما تحت حمالت شدید و اتهاماتی 

درخصوص اتخاذ مواضع ضد یهودی 
قرار گرفت.  با کناره گیری کوربین از 

حزب کارگر در پی شکست این 
انتخابات  در  ــزب  ح

ــری ســال  ــراسـ سـ

گذشته، »کر استارمر« با وعــده پایان دادن 
به مواضع ضد اسرائیلی این حزب بر سر کار 
آمــد.  جرمی کوربین  به تازگی نیز گزارش 
انگلیس  بشر  حقوق  و  بــرابــری  کمیسیون 
)EHRC( را رد کرده که در آن ادعا شده در 
زمان رهبری کوربین در حزب کارگر، 
»یهودی ستیزی« در این حزب رواج 
داشته است. استارمر در واکنش به 
انتشار این گزارش، عذرخواهی کرده 
و در نشستی خبری، دیروز را »روز شرم« 
برای حزب کارگر توصیف کرد!

گروه بین الملل- در شرایطی که تنها 

سه روز مانده تا انتخابات سوم نوامبر، 
مبنی  خبرهایی  ها  رسانه  از  برخی 
بر آمــاده شدن نیروهای امنیتی این 
کشور برای مقابله با ناآرامی های بعد 
از انتخابات منتشر کرده اند.  کلید واژه 
های استفاده شده از سوی ترامپ در 
طول رقابت انتخاباتی از جمله مطرح 
کـــردن مــوضــوع تقلب در انتخابات 
آمریکا و به سرقت رفتن آرای مردم 
ــودداری وی از پذیرش  این کشور، خ
نتیجه انتخابات در صــورت شکست 
و نگرانی از انتقال نیافتن صلح آمیز 
قدرت توسط وی، باعث شده مسئوالن 
و همچنین رسانه های آمریکایی زمزمه 
ــاره اعتراضات گسترده  هایی را درب
مردم این کشور بعد از انتخابات مطرح 
کنند.  همزمان خبرگزاری فرانسه 
گـــزارش داد بــه دنــبــال نگرانی ها از 
احتمال وقــوع اعتراضات و خشونت 
های عمومی بعد از انتخابات آمریکا، 
بــســیــاری از صــاحــبــان فــروشــگــاه ها 
و ادارات آمریکا در حال مستحکم تر 
ــردن حفاظ هــای ساختمان های  ک
تجاری و اداری هستند تا با این روش 
بتوانند از خسارات احتمالی جلوگیری 
کنند.   شبکه »ان بی سی« نیز پیش بینی 
کرده با توجه به این که انتخابات امسال 

آمریکا در زمینه ای از خصومت حزبی و 
ناآرامی های اجتماعی اتفاق می افتد، 
فشار بی سابقه ای به روســای پلیس و 
کالنترها برای حفظ نظم در پایگاه های 
رای گیری وارد خواهد شد.  وضعیتی 
ــه، گــروه هــای  ــن رســان کــه بــه گفته ای
شبه نظامی راست گرای حامی ترامپ 
که به درخــواســت او »ارتــش ناظران 
بر انتخابات« را تشکیل داده انـــد، به 
تشدید آن دامن می زنند.  موریل بوزر 
شهردار واشنگتن در کنفرانس خبری 
خاطرنشان کرد مقامات شهری در حال 
آماده سازی برای پاسخ گویی به هر گونه 
ناآرامی مدنی پس از انتخابات ریاست 
جمهوری هستند.  پیتر نیوشام رئیس 
اداره پلیس متروپولیتن نیز خاطرنشان 
کرد، نگران است در روز انتخابات در 
واشنگتن ناآرامی های داخلی ایجاد 
پلیس  نیروهای  کــل  بنابراین  ــود  ش
این شهر از 3 نوامبر و روزهــای بعدی 
آماده خواهند بود.  تونی اورز فرماندار 
ویسکانسین هم در اطالعیه ای اعالم 
ــارد ملی  ــدود 400 نیروی گ کــرد ح
از مقامات محلی   در روز انتخابات و 
روزهای پس از آن پشتیبانی می کنند.  
به گفته اورز، نیروهای گارد ملی لباس 
روز  از  و  پوشید  خواهند  غیرنظامی 
دوشنبه این هفته در محل های مختلف 

خواهند  مستقر  ویسکانسین  ایالت 
شد.  شبکه سی ان ان نیز گزارش داد 
وزارت امنیت داخلی آمریکا در حال 
آمــاده شدن بــرای مواجهه با هرگونه 
ــوب و نــاآرامــی هــای مدنی پس از  آش
پایان انتخابات 2020 است. آمادگی 
وزارت امنیت داخلی آمریکا شامل 
اعزام سریع نیرو توسط اداره مهاجرت و 
گمرک و حفاظت از مرزها در شهرهای 
به  با معترضان  ــرای مقابله  ب درگیر 
نتایج انتخابات سوم نوامبر )13 آبان( 
است. پیش از این آژانس های اجرای 
قانون و مهاجرت آمریکا برای سرکوب 
اعتراضات سراسری ضد نژادپرستی 
در پورتلند، سیاتل و واشنگتن استفاده 
می شدند. از جمله اقــدامــات دیگر 
آمریکا برای مواجهه   با روزهای ناآرام 
بعد از انتخابات، جمع آوری اسلحه و 
مهمات از فروشگاه های بزرگ زنجیره 
ــامــه واشنگتن پست  ــت. روزن ای اس
در همین خصوص نــوشــت: شرکت 
زنجیره ای »وال مارت«که یکی از بزرگ 
ترین فروشگاه های آمریکاست از روز 
پنج شنبه اسلحه و مهمات را از فهرست 
فــروش خــود حــذف کــرد. جمع آوری 
اسلحه و مهمات از فروشگاه های وال 
مارت به دلیل احتمال بروز ناآرامی های 
مدنی در سراسر آمریکا پس از انتخابات 

ــرگ  ــدب 2020 اســــت. کـــری الن
سخنگوی شرکت وال مارت در بیانیه 
ای اظهار کرد: ما برخی ناآرامی های 
داخلی را مشاهده و همانند چند 
سال اخیر بــرای ایمنی همکاران و 
مشتریان خــود اسلحه و مهمات را 
از فهرست فــروش خــارج کرده ایم.  
شرکت فیس بوک نیز هفته گذشته 
اعالم کرد اقداماتی را برای ناآرامی 
های احتمالی بعد از انتخابات تدارک 
دیده است. این ابزارها شامل کند 
کردن انتشار برخی   پست ها و تعدیل 

خبرهای کاربران است. با استفاده 
از این ابزارها می توان آن چه را که 
ده ها میلیون آمریکایی هنگام ورود 
به پلتفرم می بینند، تغییر داد و از این 
رو در معرض احساسات، تحریک به 
خشونت و اطالعات غلط قرار گرفتن 
ــران کــاهــش مــی یــابــد. جالب  ــارب ک
ــن کــه نظرسنجی  رویــتــرز نشان  ای
می دهد از هر 10نفر هوادار هر یک 
از نامزدها، چهار نفر گفته اند اگر در 
انتخابات پیش رو شکست بخورند، 

نتیجه را نخواهند پذیرفت.  

پیشخوان بین الملل 

نمای روز 

چرا جو بایدن؟حمایت بی سابقه و کامال واضح 
هفته نامه  اکونومیست از جو بایدن  در آخرین 

شماره  پیش از انتخابات.

صف رای دهندگانی که ترجیح داده اند داخل 
اتومبیل های خود در ایالت اوکالهما منتظر 
بمانند. بیش از ۸0 میلیون آمریکایی تاکنون 

در انتخابات شرکت کرده اند.

  بهمن دهستانی

international@khorasannews.com

 رویترز در حال توزیع کاله محافظ، ماسک ضد 
گاز و جلیقه ضد گلوله بین خبرنگاران خود در 
آمریکاست که قرار است انتخابات این هفته را 

پوشش دهند.

حضور و سخنرانی »نایجل فــاراژ« رهبر حزب 
ملی گرا و راست »برگزیت« بریتانیا در یک رالی 

انتخاباتی  در حمایت ازترامپ / ایالت آریزونا

توییت روز 

چهره روز 

 همزمان با منع موقت فروش اسلحه، آمریکایی ها به مستحکم سازی حفاظ فروشگاه ها وساختمان ها  مستحکم تر کردن حفاظ ساختمان ها وفروشگاه ها در پی نگرانی ها درباره وقوع خشونت بعد از انتخابات

از ترس خشونت های بعد از انتخابات رو  آورده اند 

بوی باروت از صندوق   رای ! 

میدان »سبعین« صنعاء؛ جشن میالد پیامبر 
اکرم)ص(

قاب بین الملل 
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 

صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

            فروشنده کارتن های دست دوم چه کسانی هستند

فروشنده های انواع کارتن دست دوم معموال افرادی هستند که 
اجناس مختلفی به خصوص لوازم خانگی خریداری می کنند 
و کارتن آن را به دلیل نرخ باالیی که در این روزهــا به دست 
بیاورند معموال در سایت های فروش اجناس دست دوم به حراج 
می گذارند و از این که توانسته اند بخشی از پول کاالیی را که 
خریده اند به دست بیاورند خوشحال هستند در حالی که از 

عواقب پشت پرده فروش کارتن دست دوم شان آگاهی ندارند.

            خریداران کارتن های دست دوم

تا پیش از این کارتن های موز و دست دوم برای زمانی که قرار بود 
اسباب کشی انجام شود بسیار با اهمیت بود و خانواده هایی که 
در ُشرف اسباب کشی بودند در به در به دنبال این کارتن ها می 
گشتند اما حاال کارتن های لوازم خانگی آن هم با مارک خارجی 
ارج و قرب زیادی پیدا کرده اند. معموال این کارتن ها آن هم با این 
قیمت باال را افرادی می خرند که یا انواع تلویزیون، یخچال و... را 
به صورت قاچاق و بدون کارتن وارد کشور کرده اند و بعد از خرید 
کارتن، آن لوازم را با قیمت باالتر می فروشند یا سارقانی که این 
لوازم را به سرقت برده اند و حاال برای این که کاالی سرقتی شان را 
بفروشند به دنبال کارتن های مشابه جنس دزدی هستند. البته 
در این میان هستند افرادی که اجناس دست دوم و تقلبی شان را 
هم با این ترفند به اسم جنس آکبند و اصلی به فروش می رسانند.

            قیمت کارتن های دست دوم 

باور کردنش هم سخت است که این روزها قیمت کارتن برخی از 
کاالها مانند گوشی تلفن همراه حتی تا یک میلیون تومان هم می 
رسد اما با نگاهی به آگهی های سایت هایی مثل دیوار این واقعیت 
غیر قابل باور را می توان دید. نه تنها گوشی تلفن همراه که کارتن 
تلویزیون هم از 100 هزار تومان تا 250 هزار تومان وجود دارد. 
قیمت کارتن های یخچال فریزر هم بسته به نوع مارک و تمیزی 
باال و پایین می رود مثال کارتن یک یخچال فریزر دو قلو 120 هزار 
تومان فروخته می شود و یک یخچال ساید بای ساید سامسونگ 
400 هزار تومان. کارتن جاروبرقی، کولر و دیگر لوازم خانگی هم 
در فضای مجازی قیمتی بین 100 
 تا 250 هزار تومان دارند که به نظر 
می رسد خریداران خودشان را دارند.

            خطرات فروش کارتن دست دوم

شاید در نگاه اول،  فروشنده کارتن دست دوم از این که بخشی از 
پول کاالی خریداری شده را توانسته به دست بیاورد، خوشحال 
باشد اما این کار خطراتی دارد که ممکن است در آینده ای نزدیک 
دامن خود فروشنده را هم بگیرد. یادتان نرود که پیگیری اموال 
مسروقه از طریق شماره سریال روی کارتن قابل پیگیری است. 
مثال وقتی تلفن همراه شما به سرقت می رود شما می توانید از 
طریق کارتن گوشی، از طریق مراجع قضایی تلفن همراه تان 
را پیگیری کنید و آن را دوباره باز پس بگیرید اما وقتی کارتنی 
در میان نباشد، شما هم دیگر به گوشی تان نخواهید رسید. 
این اتفاق درباره دیگر لوازم خانگی هم وجود دارد. در ضمن 
فروشنده کارتن دست دوم باید این احتمال را هم بدهد که شاید 
خودش هم قربانی اجناس تقلبی شود که دیگران کارتن آن را به 

قاچاقچی یا سارقی فروخته اند.

راه های شناسایی اجناس اصلی از تقلبی

راه های شناسایی کاالی تقلبی یا قاچاق زیاد است اما در این 
مورد به خصوص برای این که متوجه شوید آیا کارتن کاالیی که 
می خرید متعلق به خود کاالست یا نه، کافی است سریال درج 
شده روی کاال را با سریال روی کارتن مطابقت دهید و اگر سریال 

یا  متفاوت  روی کــارتــن 
مخدوش بود احتمال این 
کــه شما کـــاالی تقلبی، 
سرقتی یا قاچاق را خریده 
باشید بسیار زیــاد است 
دیگر  آن  خرید  از  بعد  و 
نمی توانید از گارانتی آن 

استفاده کنید.

            کارتن فروشی را ممنوع کنید

از آن جایی که هیچ توجیهی برای خرید و فروش کارتن های دست 
دوم با این قیمت های هنگفت به جز آن چه در باال گفتیم وجود 
ندارد و این روزها در سایت های فروش کاالی دست دوم مانند 
دیوار به وفور دیده می شود قطعا نیاز به پیگیری و برخورد است. 
به نظر می رسد نیاز است با توجه به نوع جرم که در بستر فضای 
مجازی در حال رخ دادن است پلیس فتا به موضوع ورود کند و از 
فروش جنس قاچاق، سرقتی یا تقلبی و دست دوم با جعبه های 
اصلی و آکبند جلوگیری کند. البته در قسمت دیگر ماجرا ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم برای رسیدگی به این موارد که بیانگر 
تالش قاچاقچیان برای قانونی فروختن اجناس خود است، باید 

ورود و از ادامه این روند جلوگیری کند.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

این بنده خدا 
آگهی داده که 

حاضره به جای 
کسانی باشه 
که نمی خوان 

بیمارشون 
رو توی 

بیمارستان 
همراهی 

کنن!

من موندم 
چرا یه عده 
از چلغوز به 

جای فحش 
استفاده 

می کنن در 
حالی که 

عمرا بتونیم 
با این قیمت 
حتی بوش 

کنیم!

کاش می شد 
کمی به مزار 

رئیسعلی 
که با۷00 
نفر نیرو در 
برابر چند 

هزار نیروی 
انگلیسی 

ایستاد 
رسیدگی 

بشه

شغلی به نام: همراه بیمار

مزاررئیسعلی دلواری در عراق

فکر کن این 
کنسول رو 
20 سال 

پیش 200-
۳00 تومن 

خریدی و 
کلی باهاش 
بازی کردی، 

حاال داری 
یک میلیون 

و ۳00 
می فروشی!

توی نروژ 
خونه هایی که 
درخت سیب 

دارن توی 
بسته های 

کوچک سیب 
هارو به دیوار 

خونشون 
وصل  میکنن 

تا بقیه هم 
از سیب ها 

بخورن 

درخت مهربانی

سود بعد 20 سال استفاده!

چلغوز 2 میلیونی!

 فروش کارتن دست دوم در سایت های مختلف با قیمت های باال دیده می شود، شیادان با خرید این 

کارتن ها چطور سر ما را کاله می گذارند؟

از عمران خان یادبگیرید!
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مناظره دهباشی و کاشانی

بعد از توئیت جنجالی یکی از فعاالن فضای مجازی به نام 
حسین دهباشی در خصوص شهادت حضرت زهرا )س( 
مناظره ای میان او و حامد کاشانی شکل گرفت که ویدئوی 
آن بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. هرچند در پایان 
دهباشی  توئیت خود را پاک و در توئیت دیگری از حجت 
االسالم کاشانی قدردانی کرده بود اما کاربران همچنان 
به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »آقای 
دهباشی شما که خودت رو پژوهشگر تاریخی معرفی 
میکنی چطور با یک منبع و استنباط شخصی توئیت تاریخی 
می نویسی؟!« کاربر دیگری نوشت: »کاش آدم هایی که در 
مورد یک مبحث بزرگ تاریخی هیچ دانشی ندارن حداقل 
نظر ندن و به جای توئیت زدن به دنبال کسب دانش 
و معرفت باشن.« کاربری هم نوشت: »این مناظره ها 
 نشون میده که توی کشور اگه گفتمان باشه خیلی از سوء 

تفاهم ها رفع میشه.«
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عضو فروشی در فضای مجازی!

یکی از گزارش های تلخ و تکان دهنده که در فضای مجازی 
بازتاب زیادی داشته مربوط به گزارش خرید و فروش 
اعضای بدن بود. تجارت نیوز در این گزارش نوشته: 
»یکی از آگهی ها مربوط به مردی است ۲۷ ساله. آگهی 
فروش کبد. همسرش می گوید: کلیه همسرم را پارسال 
۵۰ میلیون تومان فروختیم تا از مستاجری دربیاییم، یک 
خونه بدون امکانات در سرآسیاب خریدیم.  اما کلیه را 
که فروختیم کار برای شوهرم سخت شد. حاال می خوایم 
بخشی از کبد رو بفروشیم که یا مغازه بگیریم یا ماشین 
بخریم تا باهاش کار کنه.« همچنین در بخش دیگری از 
این گزارش آمده: »قیمت  اعضا متفاوت است. از کبد 
۲۰۰ میلیونی تا کلیه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی. در میان 
آگهی ها، آگهی فروش قلب هم دیده می شود. تعداد آن 
کم است، اما هست.« کاربری نوشت: »درسته توی فضای 
مجازی همه چیز هست اما دیگه فروش قلب نشون میده 

که به همه چیزشم نباید اعتماد کرد.«
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انحصار خودروسازی بالی جان خودکفایی!

تصویر باال قسمتی از ویدئویی است که در دو روز گذشته 
با بازتاب زیادی در فضای مجازی همراه بوده است. ماجرا 
از این قرار است که دو جوان سیستانی شرکت کننده در 
برنامه میدون، توانسته اند با خالقیت و استعداد خود 
کالچ ۱۰۰درصد ایرانی را بسازند که به گفته خودشان 
قیمت تمام شده هر کالچ چیزی حدود دو میلیون تومان 
است که بسیار پایین تر از نمونه خارجی است. اما در ادامه 
این جوان در پاسخ به سوال کارشناس برنامه درباره این 
که چرا طرح شان را پیش ایران خودرو یا سایپا ارائه 
نکردند؟ گفت: »چون پیشنهاد غیر منطقی دادند آقایان 
می گویند 9۰ تا 9۵ درصد سود بایستی مال آن ها باشد.« 
واکنش کاربران به این ویدئو هم بسیار جالب بود. کاربری 
نوشت:»این که این قدر سود خواستند به دلیل انحصاری 
بودنشونه و اال با رغبت از این طرح استقبال می کردن!« 
کاربری هم نوشت: »سود یه عده توی وارداته و به این 

سادگی زیر بار خودکفایی نمیرن.«
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حشیش معضل جدید قلیانی های فوتبال!

صحبت های مدیر کل ارزیابی پزشکی سازمان لیگ در 
خصوص تنباکوهای آلوده به حشیش با واکنش های زیادی 
همراه بود. زهره هراتیان گفته: »گاهی ممکن است تنباکو 
آلوده به حشیش باشد که جزو موارد ممنوعه است و 
ورزشکاران باید مراقب باشند.« این صحبت ها با واکنش 
های جنجالی در شبکه های اجتماعی همراه بود. کاربری 
نوشت: »تا جایی که من میدونم حشیش از تنباکو گرون 
تره کی میذارتش ال تنباکو به اسم تنباکو غالب کنه؟ میخواد 
بگه لطفا حشیش نکشین روش نمیشه مستقیم بگه.« 
کاربر دیگری نوشت: »باید باشگاه ها جریمه های سنگین 
برای بازیکن های قلیونی شون بذارن که ورزشکارها 
جرئت نکنن سمت قلیون برن.« کاربری هم نوشت: »اگه 
باشگاهی با ورزشکار قلیونی که علنی قلیون می کشه 
قرارداد امضا نکنه، هم باشگاه های بهتری خواهیم داشت 

و هم نسل ورزشکار قلیونی جمع میشه.«

درس کرونایی عمران خان

تصاویر و ویدئوهایی از تالش پاکستانی ها برای کاشت درخت 
در دوران کرونا در شبکه های اجتماعی دست به دست شد 
که واکنش های زیادی را به همراه داشت. ماجرا از این قرار 
است که کارگرهای بیکار شده پاکستان در دوران کرونا 
در یک منطقه  بیابانی ۵۰ میلیون درخت کاشتند. این اتفاق 
با هدف اجرای طرح احیای مناطق بیابانی پاکستان در سال 
۲۰۱8 شروع شد و قرار است یک میلیارد درخت در مناطق 
بیابانی کاشته شود. دولت پاکستان برای پیشبرد این طرح و 
مقابله با بیکاری در دوران کرونا اعالم کرد، کارگرانی که بیکار 
شده اند، می توانند با کاشت درخت روزانه ۵۰۰ تا 8۰۰۰ 
روپیه )هر روپیه ۱8۰ تومان است( درآمد کسب کنند. آن 

ها با همین روش در کنار جلوگیری از بیکاری چند صد نفر تا 
حاال توانسته اند در یک منطقه ۵۰ میلیون درخت بکارند. 
کاربران به این اقدام دولت پاکستان واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »کلید خوردن این جور کارها به کم کردن 
آثاررکود اقتصادی حاصل از کرونا که جهان رو در برگرفته 
کمک می کنه. آمریکا هم سال ۱9۲9 با طرح های عمرانی و 
کشاورزی از رکود خارج شد.« کاربر دیگری نوشت: »ما در 
کشورمون سالیانه داریم ضرر هنگفتی به دلیل ریزگردها 
می پردازیم که می شد در همین دوران از ۵ میلیون کارگر 
که به خاطر کرونا بدون بیمه بیکار شدن استفاده کرد و کلی 
درخت در مناطق ریزگردخیز کاشت.« کاربری هم نوشت: »کار 
هست، فقط یک کم همت الزمه و خالقیت که برخی مسئوالن 

بهش توجه ندارن.«

 تجارت کثیف پشت 
کارتن های خایل !

ناصری- همین چند روز پیش که در حال مرتب کردن انباری 

بودم به چند کارتن که مربوط به تلویزیون، یخچال و فریزرمان 

بود برخوردم با خودم گفتم ما که حاالحاال ها قصد جابه جایی 

نداریم پس بهتر است آن ها را به بازیافتی ها بدهیم اما هنوز  

گفتن این جمله را تمام نکرده بودم که همسرم گفت اصال این 

کار را نکنی که ضرر هنگفتی می کنی! وقتی از او درباره چرایی 

ضرر آن پرسیدم با اتفاق عجیبی آشنا شدم که شاید شما 

پیش از این به آن برخورده و با آن آشنا شده باشید. بله امروز 

می خواهیم درباره یکی از شغل های عجیبی که این روزها در 

فضای مجازی شاهد آن هستیم، چند خطی بنویسیم. خرید 

و فروش کارتن لوازم خانگی خارجی این روزها با قیمت های 

باال در فضای مجازی در حال خرید و فروش است. از تلفن 

همراه و کولر گرفته تا تلویزیون و یخچال فریزر! اما برای این که 

 دلیل این قیمت های باال و همچنین چرایی خرید و فروش این 

کارتن ها را بدانید با ما همراه باشید.
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یک توئيت

گزیده 

یک عکس  

توئیت سازمان بهداشت جهانی 

قمار قاچاقچیان با جان مهاجران جامعه
آیا با غرق شدن تراژیک خانواده 5 نفره »ایران نژاد« در سواحل فرانسه

توجه جهان به جنایت قاچاقچیان انسان جلب می شود؟

این روزهــا که کرونا و گرانی ها سفره 

اغلب جامعه را کوچک تر کرده است، آیا 

نهادها و دستگاه های حمایتی توجهی 

به معیشت سالمندان دارند؟ 

گفت و گو   با  امیر شجاعی خبرنگار واحد مرکزی خبر در آلمان 
   

 کنسرت های کرونایی  کیش
 لغو شد

ــان سخنگوی دانــشــگــاه علوم پزشکی  ــوروزی ن
هرمزگان، از لغو بــرگــزاری همه کنسرت ها و 
ــه دلــيــل رعایت  ــره کيش ب ــزی بــرنــامــه هــا در ج
هشدارهای کرونایی خبر داد.  این خبر حاکی 
است،  پيش از این  رضانيا، رئيس مرکز توسعه 
سالمت کيش، از برگزاری کنسرت های کيش با 
رعایت فاصله اجتماعی و سایر پروتکل ها خبر داده 
بود. براساس گفته   رئيس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان، جزیره  کيش چهارهفته پياپی است که 

در وضعيت پرخطر )قرمز( کرونا قرار دارد.  

 خواسته انجمن های صنفی
 از تامین اجتماعی:

دفترچه بیمه های کارگران 

ساختمانی 3 ماه تمدید شود

عضو هيئت مدیره کانون سراسری انجمن های 
صنفی کارگری ساختمانی کشور، از مدیرعامل 
دفترچه  که  خواست  اجتماعی  تامين  ســازمــان 
بيمه های کارگران ساختمانی بدون نياز به حضور 
در شعب تامين اجتماعی به مــدت ۳ مــاه تمدید 
شود. »محمد باقری« به ایلنا گفت: »شعب سازمان 
تامين اجتماعی در این روزهای سخت، همه روزه با 
ازدحام جمعيت مراجعه کننده مواجه هستند. در 
این ميان، قشر زحمتکش کارگران صنعت ساختمان 
هم باید برای تمدید دفترچه های درمان خود، در 
شعب بيمه ای حاضر شوند.«  وی با   بيان این که 
ازدحـــام جمعيت مراجعه کننده به شعب تامين 
اجتماعی، سبب افزایش بخشی از آمار مبتالیان 
به کرونا به ویژه در سطح استان تهران شده است، 
افــزود: »تمدید سه ماهه دفترچه بيمه های درمان 
کارگران ساختمانی از سوی مدیرعامل سازمان 
تامين اجتماعی در این مقطع حساس و مرگبار 
بسيار مهم است.«  عضو هيئت مدیره کانون سراسری 
انجمن های صنفی کارگری ساختمانی کشور، 
افزود: »از آقای ساالری می خواهم که برای توقف 
حضور کارگران در شعب دستور الزم را صادر کنند؛ 
چراکه ابتالی کارگران ساختمانی به کرونا، شرایط 

زندگی آن ها را اسف بارتر از این می کند.«

تهران در انتظار ۲ هفته تعطیلی

گــودرزی معاون استاندار تهران دربــاره آخرین 
وضعيت تعطيلی احتمالی دو هفته ای استان 
ــروس کــرونــا گفت که  تــهــران در پــی شــيــوع ویـ
تهران  اســتــان  ســالمــت  کميته  تصميم   بنابر 
مبنی بر تعطيلی دو هفته ای  این استان برای 
کنترل شيوع ویروس کرونا، جلسه ای فوری در 
این زمينه با حضور استاندار تهران به زودی برگزار 
می شود. این خبر حاکی است، نمایندگان مجمع 
استان تهران در مجلس و شورای شهر،   خواستار 

تعطيالت چند هفته ای در تهران شده اند.

۴۰ هزار دستگاه تاکسی نوسازی 
می شوند

شهری  تاکسيرانی های  اتحادیه  مدیرعامل 
کشور درباره نوسازی ۴۰ هزار دستگاه تاکسی 
توضيحاتی داد.   ضامنی   اظهار کرد: با توجه به 
مصوبه ارتقای سطح آالینده ها از یورو ۴ به یورو 
۵، یک خودروساز برای تحویل ۴۰ هزار تاکسی 
با استاندارد یورو ۵ اعالم آمادگی کرده است. 
وی افــزود: فرایند تحویل خــودرو با استاندارد 
یورو ۵ طبق اعالم آمادگی شرکت خودروساز، از 
۱۵ آبان، با هدف نوسازی تاکسی های فرسوده 
دوباره از سرگرفته خواهد شد و با شرایط کنونی 
پيش بينی می شود تا پایان سال ۱۰ هزار دستگاه 

خودرو در فرایند نوسازی قرار گيرند.

تهرانی ها امسال چه میوه هایی را 
بیشتر خریدند؟

سازمان ميادین ميوه و تره بار شهرداری تهران اعالم 
کرد: از اول فروردین تا آخر مهر امسال، تهرانی ها 
در بين انواع ميوه ها بيشتر سيب درختی، انگور 
و هندوانه خریداری کرده اند. بعد از این سه ميوه 
پرمصرف، به ترتيب پرتقال، موز، هلو، گيالس، 
خربزه، طالبی و نارنگی قرار دارد که در ميادین 
ميوه و تره بار بيشتر از دیگر ميوه ها مورد استقبال 

شهروندان قرار گرفته  است.

ــال قبل کــه پرویز  عبدالهی- شــایــد دو س
»طال«  فيلم  پایانی  سکانس های  شهبازی، 
را مقابل دوربين می برد، خــودش هم تصور 
نمی کرد که قرار است این سکانس تلخ، بارها 
و بارها در زندگی واقعی ما تکرار شود؛ یک بار 
با صدای شليک گلوله ها، یک بار با دست و پا 

زدن غرق شدگان در امواج دریا، بار دیگر ... .

پرپر شدن آنیتا، آرمین و آرتین       

مــهــاجــرت هــای غيرقانونی، کــه آمـــار آن در 
کــشــورهــای مختلف ســر بــه فلک گذاشته، 
چندسالی است که در کشور ما هم طعمه های 
خود را یافته و خانواده های مستاصل از برخی 
مشکالت را به دام خود کشانده است. همچون 
»منصور« فيلم »طال« که برای خروج غيرقانونی 
از کشور  تمام زنــدگــی اش را بر بــاد می دهد. 
تازه ترین فصل ایــن داستان تلخ، سرنوشت 
اندوهبار خانواده »ایران نژاد« است که ۳ روز قبل 
در محدوده سواحل دانکرک فرانسه غرق شدند. 
ــول« و همسرش  شاید بتوان جان باختن »رس
»شيوا« در این حادثه را انتخاب یک مسير با همه 
خطرهایش دانست؛ اما مطمئنا »آنيتا«، »آرمين« 
و »آرتين«، سه کودک 9 ساله، 6 ساله و ۱۵ ماهه 

این خانواده حقی برای این انتخاب نداشتند.

قمار بر سر جان       

جان باختن ایــن خــانــواده ایــرانــی، بــازتــاب 
گسترده ای در رسانه های جهان داشت و باردیگر 
خطرات مهاجرت غيرقانونی را روایــت کرد؛ 
مهاجرتی که بيشتر شبيه یک قمار است، قمار 
بر سر جان. آمارهای جهانی نشان می دهد که 
در 8 ماه ابتدایی سال 2۰2۰ ميالدی، ۵۵۴ 
مهاجر غيرقانونی برای رسيدن به کشورهای 
اروپایی در دریای مدیترانه غرق شده اند. هرچند 
این آمار در مقایسه با ۳هزار و ۳۰ غرق شده در 
دریــای مدیترانه، طی 8 ماه ابتدایی 2۰۱۵ 
کاهش یافته است اما حتی نسبت به مرگ یک 
انسان هم نمی توان بی تفاوت بود، به ویژه آن که 
در ميان قربانيان، کودکان معصوم هم باشند؛ 
کودکانی که نه تنها قاچاقچيان انسان به آن ها 
رحم نمی کنند، که اتفاقا حضورشان را بهانه 

خوبی برای درآمدزایی شان می دانند. آن طور 
که یکی از روزنامه نگاران توئيت کرده است، 
قاچاقچيان برای مسير اول مهاجرت، به ازای 
هر یک از ۵ عضو خانواده ایران نژاد، 8 هزار یورو 
و برای مسير دوم هم به ازای هر نفر 2۰۰ ميليون 

تومان گرفته اند... .

 مرگ 1۴۰ مهاجر آفریقایی       

 در مسیر اسپانیا

غرق شدن خانواده ایران نژاد در کانال »مانش«، 
حادثه ای تلخ برای همه ما بود؛ اما مردم بسياری 
از دیگر کشورها هم چنين حــوادث ناگواری را 
تجربه می کنند و شيادانی دیگر، جان آن ها را 
هم به بازی می گيرند. مصداقش خبر روز قبل 
است: »غرق شدن ۱۴۰ مهاجر آفریقایی در مسير 
سواحل قناری اسپانيا«. یا خبر یک ماه قبل: 
»غرق شدن قایق مهاجران در دریاچه وان ترکيه و 

مرگ 6۰  مهاجر«.

قایق هایی با ۲۰۰ سرنشین!       

نگاهی به تصاویر مهاجرت های غيرقانونی، 
قایق های  دارد.  هم  مشابهی  مصداق های 
۳ برابر ظرفيت را  انتقال مهاجران، گــاه تا 
در خــود جــای می دهد، گاهی تا 2۰۰ نفر. 
سوارشدن در این قایق ها تفاوتی با رضایت دادن 
برای غرق شدن در دریا نــدارد، اما مهاجران 
غيرقانونی هنگامی سوار آن می شوند که دیگر 
نه راه پيش دارند و نه راه پس. شباهت دیگر این 
عکس ها، قایق های تندروی قاچاقچيان است 
که در امنيت کامل کنار قایق مهاجران حرکت 
می کند و با بــروز هرگونه حادثه یا مواجهه با 
نيروهای گشت دریایی، با سرعت باد از معرکه 

می گریزد!

کمپ هایی برای روزشمار مرگ       

امــا ایــن پــایــان مــاجــرا نيست، اگــر تــا این جای 
ــای زنـــدگـــی مــهــاجــران  ــراغ هـ ــار، هــمــه چـ ــ ک
معرکه ای  باشد،  نشده  خاموش  غيرقانونی 
ــپ کــالــه  ــم ــت: ک ــ ــاس ــ ــار آن ه ــظ ــت تــــازه در ان
فرانسه،لسبوس یونان،کمپ مانوس استراليا، 
کمپ  سنت اگوستين در آلمان و... . هر یک از 
این کمپ ها، روزانه ميزبان تعدادی از مهاجران 
غيرقانونی می شود که خيال عبور از دریا و پایان 
خوش مهاجرت را در سر می پرورانند، اما دریغ که 
بسياری شان باید در این کمپ ها، فقط گذر روز و 

شب را بشمارند و تا هميشه ساکن این جا باشند.

یک آمار قابل تامل       

اما نگاهی به آمار سازمان بين المللی مهاجرت 
واقعيت هایی را با خود دارد که شاید رسانه های 
بين المللی عالقه چندانی به انعکاس آن نداشته 
باشند. تازه ترین گــزارش این سازمان نشان 
می دهد که طی سال های اخير، نه تنها ميزان 
مهاجرت از ایــران در مقایسه با دیگر کشورها 
چندان قابل توجه نبوده، بلکه کشور ما به عنوان 
شناخته  نيز  مهاجرپذیر  کشورهای  از  یکی 
می شود. طبق این گــزارش در سال 2۰۱8، 
کشور ترکيه بيشترین ميزان پذیرش مهاجران 
را داشته و کشور ما نيز با ميزبانی از مهاجران 
افغانستانی جزو یکی از ۱۰ کشور اول پذیرنده 
مهاجران بوده است. نمودار دیگر این گزارش 2۰ 
کریدور اصلی مهاجرت از کشورهای آسيایی به 
دیگر کشورها را بررسی کرده که در آن نام ایران 
فقط یک بار آمده است، آن هم در آمار پذیرش 
مهاجران افغانستانی. ۱۰ مسير اول مهاجرت ها 

در آسيا به این شرح است:
ــارات،  ــ ــه ام ــه تــرکــيــه، 2. هند ب ــه ب ــوری  ۱. س
۳. بنگالدش به هند، ۴. چين به آمریکا، ۵. هند 
به آمریکا، 6. قزاقستان به روسيه، 7. روسيه به 
قزاقستان، 8. هند به عربستان، 9. افغانستان 

به ایران، ۱۰. فيليپين به آمریکا

شانه خالی کردن اروپا
غفوریان - هرچند باید بار اصلی مشکالت مهاجران را بر دوش 
خــود آن هــا دانست، امــا کشورهای اروپــایــی مهاجرپذیر هم در 

قربانی شدن آن ها بی تقصير نيستند و با فراهم کردن فرصت برای قاچاقچيان انسان در این 
جنایت دست دارند. از سوی دیگر، سکوت رسانه های برخی از این کشورها درباره مرگ 
مهاجران غيرقانونی هم قابل تامل است. مصداق این ادعا، کشور آلمان است که رسانه های 
اصلی آن ترجيح دادند درباره مرگ دلخراش خانواده »ایران نژاد« تا حدود زیادی سکوت 
کنند. »امير شجاعی« خبرنگار واحد مرکزی خبر در آلمان در گفت وگو با خراسان در 
این باره گفت: »چون این ماجرا در دریای مانش و حدفاصل انگليس و فرانسه اتفاق افتاده، 
رسانه های آلمان توجه ویژه ای به آن نداشتند«. وی ادامه می دهد: »آلمان از سال 2۰۱۵ 
تاکنون حدود ۱.۵ ميليون مهاجر را پذیرفته است که این کار منتقدان داخلی بسياری داشته 
و به همين دليل تالش شده قوانين منع پذیرش مهاجران تشدید شود. احزاب مخالف آنگال 
مرکل، سياست های مهاجرپذیری او را به شدت زیرسوال برده اند و به نظر می رسد عدم 
پوشش گسترده مرگ اخير مهاجران هم به همين دليل بوده است تا این مخالفت ها افکار 
عمومی را حساس نکند.از سوی دیگر اغلب رسانه ها درگير تبعات اقتصادی و اجتماعی 
کرونا هستند چرا که آینده اقتصادی آلمان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است .از این رو این 

گونه اخبار در حاشيه قرار می گيرد.«

ــان وزارت بهداشت با بيان این که  معاون درم
کشور   ICU تخت های  درصــد   ۵۰ هم اکنون 
در اشغال بيماران مبتال به کروناست، گفت: 
هم اکنون از نظر تجهيزات بيمارستانی و ونتيالتور 
یا مشکل خاصی  در هيچ بيمارستانی کمبود 

ــزود: همچنين در  نداریم.قاسم جان بابایی اف
دانشگاه های علوم پزشکی استان های مختلف، 
حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تخت های بيمارستانی 
کل استان ها درگير کروناست. در مجموع ۵۰ 
ــد تخت های ICU در کشور درگير ارائــه  درص

خدمت به بيماران مبتال به کووید-۱9 است. به 
گفته وی، اگر روند افزایش ابتال به همين شکل 
ادامه یابد، مجبور می شویم ظرفيت های بيشتری 
از تخت های بيمارستانی را برای ارائه خدمت به 

بيماران مبتال به کووید-۱9 اضافه کنيم.  

ترجمه
 فراگیری مصرف  توتون و تنباکو در 
جهان، ساالنه بیش از 8 میلیون نفر را 
 به کام مرگ می کشاند که از این تعداد 
نفر  هـــــزار   ۲۰۰ و  ــون  ــی ــل ــی م یـــک 
غیرسیگاری هایی هستند که از تنفس 

دود سیگار دیگران می میرند.

سازمان ثبت احوال گزارش داد :

 ثبت 18۲ هزار ازدواج

 و 51 هزار طالق طی ۴ ماه

ــوال کــشــور،  ــ ــبــت  احـ ــان ث ــازمـ ســخــنــگــوی سـ
ــورد ازدواج و ــ ــزار و 82 م ــ ــ  از ثــبــت  ۱82ه
ــورد طــالق تا پایان تيرماه  ــزار و ۳7۱ م ۵۱ ه
خبر داد.  ابوترابی گفت: بر اساس توصيه های 
بين المللی و اصول علمی، مقایسه مقادیر وقایع 
حياتی در دو بازه مختلف بدون توجه به تغييرات 
ساختار سنی و دیگر مولفه های جمعيتی و نيز 
بــدون توجه به تحوالت اجتماعی، فرهنگی از 
روایت کافی برخوردار نيست. ازاین رو این قبيل 
مقایسه ها باید در بازه های ساالنه یا چندساله 
انجام شود. ابوترابی همچنين  به آمار والدت تا 
پایان تيرماه امسال  اشاره کرد و افــزود: در این 
مدت ۵8۰ هزار والدت و 2۴۱ هزار و ۵98 فوت 

نيز به ثبت رسيده است.

 5۰ درصد 
 ICU تخت های 

در اشغال کرونایی ها



بازیگران  آرا به جمع  علیرضا 
سریال »افرا« اثر بهرنگ توفیقی 
اضافه شده و نقش یک پزشک 
را ایفا کرده. مهدی سلطانی، 
مهدی هاشمی و پژمان بازغی 

نیز از دیگر بازیگران سریال هستند.

سینما و تلویزیون 6

پرویز پرستویی روز پنج شنبه در 
ــدای تندیس شهید  مراسم اه
دریاقلی سورانی حضور داشته 
و این تندیس را به نمایندگی 
از مدافعان سالمت، به دکتر 

نمکی وزیر بهداشت اهدا کرده است.

ماهور الوند در جمع اعضای 
هیئت داوران جشنواره فیلم 
ــاه و عــکــس دانــشــجــویــان  ــوت ک
حضور دارد. نرگس آبیار، پگاه 
آهنگرانی، احسان عبدی پور و 

مرتضی فرشباف نیز از دیگر داوران این رویداد 
هستند.

چهره ها و خبر ها

جواد رضویان در جدیدترین اثر 
و  بیست  »صفر  تلویزیونی اش 
یک«، طعنه های سیاسی زیادی 
زده. مورد پربازتاب اخیر، کنایه 
این سریال به مــردی است که 
گفته بود جهیزیه دخترش در اغتشاشات سوخته 

است.

حمیدرضا پــگــاه از امــشــب با 
ســریــال »خــانــه امـــن« ساخته 
یک  شبکه  بــه  معظمی  احمد 
ــن مــجــمــوعــه 50  مـــی آیـــد. ایـ
قسمتی، به تهدیدات داعش و 
حمایت کشورهای غربی از این گروه تروریستی 

می پردازد.

منصور ضابطیان درباره دوری 
از تلویزیون گفته است تلویزیون 
خانه اوست و کسی از خانه اش 
قهر نمی کند. به دلیل سلیقه 
و نظر مــدیــران قبلی، شرایط 

حضور او در تلویزیون وجود نداشته است.

گزارش

 مائده کاشیان  
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ســریــال تاریخی »بـــوم و بــانــو« ساخته سعید 
سر  پشت  که  هفته ای  چهارشنبه  سلطانی، 
گذاشتیم، پس از پخش 41 قسمت به پایان 
رسید. پخش این سریال بهانه ای شد تا با افسانه 
ناصری که نقش شخصیت »آرنوش« را در سریال 
بازی کرده بود، درباره این مجموعه، حضور موفق 
او در نمایش خانگی با سریال »هم گناه« و فعالیت 
جدیدش در تلویزیون که سریال »صبح روز بعد« با 
موضوع زندگی شهید شهریاری است،گفت وگو 

کنیم که در ادامه می خوانید.

قبال در گفت وگویی از نقش کلیشه ای مادر 	 
در سریال ها انتقاد کرده بودید، چه چیزی 

باعث شد نقش »آرنوش« را بپذیرید؟
بله، گفته بودم بسیاری اوقات در فیلم نامه که 
نقش مادر را می خوانیم نوشته »مادر نسرین« 
یا »مادر سعید«، انگار این مادر به خودی خود 
هویت و اسمی نــدارد. بی هویتی مادر، از فیلم 
نامه با همین که اسمی برایش در نظر نمی گیرند 
شروع می شود، اما در »بوم و بانو« مادر خارج از 
منزل در یک مزون کار می کند، کنش دارد، برای 
کمک کردن به دخترش به تیمسار رجوع می کند 
تا بتواند از مخمصه ای که در آن گیر افتاده نجات 
پیدا کند. یک مقدار با مادرهای کلیشه ای تفاوت 

داشت و حضورش در روند داستان موثر بود.

ریتم سریال »بوم و بانو« کمی ُکند بود، نظر 	 
شما چیست؟

من حدود 20 قسمت از سریال را ندیدم، اما در 
آن بخش هایی که من دیدم، شاید چون وقفه و 
فاصله افتاده بود، متوجه این ریتم کند نشدم در 
نتیجه نمی توانم اظهارنظری بکنم، اما خودم 
خیلی با قصه ارتباط برقرار کردم، چون همیشه 
داستان هایی که خط سیاسی دارد و قصه های 
عاشقانه هم در کنارشان دیده می شود می تواند 

جذاب باشد، مثل فیلم »دکتر ژیواگو«.

به تازگی با سریال »هم گناه« در نمایش 	 

خانگی موفق بودید، به نظرتان علت استقبال 
مخاطبان از این مجموعه چه بود؟

»هم گناه« ریتم بسیار خوبی داشت که یکی 
از مهم ترین ویژگی های سریال بود، عالوه بر 
این داستان ها و شخصیت ها خیلی واقعی به 
نظر می رسیدند، آدم با آن ها همذات پنداری 
می کرد، داستان هرکدام از شخصیت ها و 
کال قصه کشش بسیار خوبی داشت و مسائلی 
مطرح شده بود که نمی توانستند در تلویزیون 
یا سینما به آن هــا بپردازند، به عنوان مثال 
ازدواج با زنی بــزرگ تر و یک دختر ترنس. 

این ها به جذابیت سریال افزوده بود.

پایان بندی سریال به دلیل مبهم ماندن 	 
سرنوشت بعضی شخصیت ها مــورد انتقاد 

مخاطبان قرار گرفت، نظر شما چیست؟
من پایانش را ندیدم، اما اگر این طور به نظر 
می رسد شاید ترفندی بوده که بتوانند داستان را 
ادامه بدهند، چون همان زمانی که کار می کردیم 
هم می دانستیم سریال خوبی خواهد شد. البته 
این احتمال، استنباط من است و از طرف آقای 
کیایی چیزی نمی گویم. در کل بسیاری از فیلم ها 
هم پایان باز دارند و زندگی هم واقعا همین طور 
است، خیلی وقت ها نمی توان سرنوشت محتوم 
هیچ کس را که مثال می ماند، می میرد یا جدا 
می شود ، تعیین کرد. به نظرم گاهی پایان باز هم 

خودش جذابیت دارد.

پس با این حساب سریال کامال ظرفیت دارد 	 
که فصل سومی هم داشته باشد؟

من فکر می کنم این طور است.

عــده ای معتقد بودند مرگ »زیبا فخری« 	 
باعث می شود غیبت این شخصیت و خأل او در 

فصل سوم کامال احساس شود.
بله، حضور خانم تهرانی خیلی موثر بود، ایشان 
وزنــه بزرگی در سینماست و مــردم هم او را 

بسیار دوست دارند.

به نظرتان ممکن اســت غیبت ایشان به 	 
فصل جدید لطمه بزند یا فصل سه هم می تواند 

جذابیت خاص خودش را داشته باشد؟
چــون بخش هایی از زنــدگــی اش را ندیدیم، 
شاید بشود مثال از طریق فالش بک کارهایی 
انجام داد که در سریال حضور داشته باشد. 
ترفندهای زیادی می شود در این زمینه به کار 

برد، نویسنده ها بلدند چه کار کنند )می خندد(.

»هم گناه« تنها تجربه شما در نمایش خانگی 	 
است، چرا تا به حال در سریال های این مدیوم 

بازی نکرده بودید؟
پیشنهاد نشده بــود. آقــای کیایی که نویسنده 
سریال »نقطه سر خط« به کارگردانی آقای سعید 
آقاخانی بودند، بازی من را در آن سریال دیده 
بودند ، همان زمان محبت داشتند و گفتند که 
بازی من را دوست داشتند و به من  گفتند یادم 
مانده بود که هروقت خواستم کار کنم از حضور 
شما هم استفاده کنم. من هم بسیار ذوق زده و 
خوشحال شدم که آقای کیایی دوست دارند با من 
کار کنند و طبیعتا برای من هم شگفت انگیز بود.

خود شما مخاطب نمایش خانگی هستید؟	 
نه، من فقط »شهرزاد« را می دیدم.

چــرا؟ فرصت نداشتید یا سریال ها مورد 	 
پسندتان نبوده است؟

یک مقدار با سریال ها ارتــبــاط روانــی برقرار 
نمی کنم. این طور نیست که به محض انتشار یک 
سریال آن را تماشا کنم. صبر می کنم واکنش ها 
را بگیرم، ببینم نظر مردم چیست، بعد اگر خوب 
باشد می بینم. البته نمی خواهم بگویم در این 
مدت سریال خوبی ساخته نشد، اما کار آقای 

فتحی را خیلی دوست داشتم و پیگیر آن بودم.

سریال »بیمار استاندارد« که جزو معدود 	 
سریال های طنز شماست، از آی فیلم در حال 
پخش است، چرا کمتر آثار کمدی بازی کردید، 

پیشنهادها بیشتر غیرکمدی بوده؟
ــار کـــردم، اما  در حــد تله فیلم هــم کمدی ک
مفاهیمی در فیزیک، صــورت و نگاه آدم ها 
وجود دارد که نمی توان از آن فرار کرد. چهره 
من هم جدی و مقتدر است و خودم هم خیلی 
ــدارم کمدی کــار کنم، مگر ایــن که  انگیزه ن
کمدی موقعیت باشد و در آن صورت جدی 
بودن من به چشم بیاید. در کار آقای آقاخانی 
هم نقش کمدی بازی نمی کردم یعنی در قصه 
هم بــرای ایــن شخصیت اصــال نقش کمدی 
طراحی نشده بود. پیشنهادها این طور بوده و 

اشکالی هم ندارد اگر کمدی کار نکنم.

مشغول بازی در سریال جدیدی هستید؟	 
بله در حال بــازی در سریالی مربوط به شهید 
»مجید شهریاری« نخبه انرژی هسته ای هستم. 
طبق تحقیقاتی که انجام شده این شخصیت 
با مادربزرگش ارتباط عاطفی زیــادی داشته، 
این مادربزرگ در آن زمان مدیر مدرسه بوده و 
به شهید شهریاری کمک می کند و به او آموزش 
می دهد که یک سال زودتر به مدرسه برود، چون 
احساس می کند با بقیه بچه ها متفاوت است و 
هوش بیشتری دارد. من این نقش را با ته لهجه 
ترکی بازی کردم، البته ما ترکی حرف نزدیم و 

فقط با لهجه صحبت می کنیم.

  درگذشت کریم اکبری مبارکه
و باال گرفتن اعتراض ها به ادامه تولیدات

کرونا باز هم سینماگران را قربانی 
می کند؟

با درگذشت بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون 
بر اثر کرونا، انتقادات فراوانی درباره ادامه تولیدات 

نمایشی مطرح شده است.
کریم اکبری مبارکه روز پنج شنبه 8 آبان بر اثر ابتال 
به بیماری کووید-19 چشم از جهان فروبست. 
این بازیگر پیش کسوت که سال ها سابقه حضور در 
تئاتر، سینما و تلویزیون را داشت، به خاطر بازی در 
فیلم سینمایی »مرگ یزدگرد« به کارگردانی بهرام 
ــرادی« در  بیضایی و حضور در نقش »ابــن ملجم م
سریال »امام علی)ع(« به کارگردانی داود میرباقری 
شناخته می شد. گفته می شود وی در صحنه سریال 
»جشن سربرون« به تهیه کنندگی حسن نجاریان که 
برای سیمافیلم ساخته می شود، درگذشته است. به 
همین دلیل، پس از درگذشت این بازیگر 68 ساله، 
انتقادات فراوانی درباره ادامه تصویربرداری تولیدات 
سینمایی و تلویزیونی در روزهای اخیر، در فضای 

مجازی مطرح شده است. 
توقف تصویربرداری پروژه، در حالی انجام نشده که 
تست کرونای الله اسکندری دیگر بازیگر این سریال 
11 روز پیش مثبت اعالم شد و این بازیگر به قرنطینه 
ــال، در شرایطی که مشخص بود  ــت. با ایــن ح رف
بازیگران یا عوامل دیگری نیز در پشت صحنه سریال 
»جشن سربرون« به کرونا مبتال شده اند، تولید این 
سریال متوقف نشد. این در حالی است که بازیگران 
به واسطه حضور در اتاق گریم و جلوی دوربین، بخش 
زیادی از ساعات کاری را بدون استفاده از ماسک 
سپری می کنند و در صورت ابتالی یکی از آن ها 
به ویروس کرونا، احتمال همه گیری در میان دیگر 
عوامل پروژه بسیار باالست. مشخص نیست زنده یاد 
کریم اکبری مبارکه  در پشت صحنه این سریال به 
کووید-19 مبتال شده یا خیر، با این حال با توجه 
به شیوع این بیماری در میان عوامل این اثر، به نظر 

می رسد همین اتفاق افتاده است.
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بود که خبر مربوط به شروع شناسنامه دارکردن 
اراذل و اوباش، توسط مقامات انتظامی کشور 
منتشر شد؛ اقدامی که می تواند نقش مهمی در 
کنترل وقوع جرم در ایران داشته باشد. هنگامی 
که متن خبر را می خواندم، ناخودآگاه به یاد 
گزارش هایی افتادم که در سفرنامه جهانگردان 
اروپایی و خاطرات آن ها در مسافرت به ایراِن 
ــی  ــده ام؛ دوران ــوان عهد شاه عباس صفوی خ
ــاز شــد و تــا ســال 1007  کــه از ســال 965 آغ
خورشیدی ادامه پیدا کرد و چیزی حدود 430 
ــه،  ســال از روزگـــار آن مــی گــذرد. پیترو دالوال
جهانگرد ایتالیایی که در حدود سال 1617 
میالدی)996 خورشیدی( به ایران آمده است، 
در این باره می نویسد: »در ایران برخالف خاک 
عثمانی، دزدی و راهزنی نمی شود. مردم در 
شهرها و کاروان ها در جاده ها، در کمال امنیت 
هستند«؛ یا آنتونیو دوگوآ، دیپلمات اسپانیایی 
که در سال 1603 میالدی)982 خورشیدی( 
برای مذاکره با مقامات ایرانی به کشور ما سفر 
کرد، در یادداشت های خود آورده است: »]شاه 
ــاش اســت و  عباس[ دشمن جــان دزدان و اوب
آن ها را به سختی مجازات می کند. به طوری که 
اکنون در کشور او دزد خیلی کم است و اوباش 
جرئت اظهار وجــود ندارند. در هیچ کشوری 
مردم نمی توانند چنان که در ایران ممکن است، 
در آسودگی و امنیت زندگی کنند.« پرسشی که 
این جا قابل طرح است، حول الگوی فرمانروای 
صفوی برای مهار دزدان و اراذل دور می زند؛ آیا 

شاه عباس برای این  کار از مدل خاصی استفاده 
می کرد؟ کوشیده ام تا با نگاهی به برخی متون 
تاریخی، در این مختصر، به پاسخی در این زمینه 

دست پیدا کنم.

شاه عباس و معضلی به نام »ناامنی«	 

شاه عباس، فرمانروایی تاجرپیشه بود و بیش 
از هرکسی می دانست که اگر مملکتش امنیت 
نداشته باشد، کار تجارت لنگ می ماند و امور 
کشور نمی گذرد. صرف نظر از قراردادهایی 
که او بــرای اخــذ فناوری های نوین نظامی با 
اروپایی ها منعقد کرد، وجه قالب روابط حکومت 
ایران در این دوره با اروپایی ها، بازرگانی بود. 
به همین دلیل، تکیه شاه بر ایجاد امنیت در 
شهرها و راه ها، به یکی از نخستین اقدامات او، 
پس از تسلط بر امور تبدیل شد. شرایط بغرنج 
ــران در دوره سلطان محمد خدابنده، پدر  ای
شاه عباس، وضعیت امنیت را به شدت مختل 
کرده بود. در شهرها، اراذل و اوباش هر کدام 
محله ای برای خود داشتند و از هیچ جنایت و 
ستمی به مردم فروگذار نبودند. فقدان نظم و 
ثبات در حکومت، طی این دوره، سطح جرایم را 
در مناطق مسکونی و جاده های تجاری، به طرز 
معناداری باال برد. شاه عباس می دانست که 
برچیدن بساط دشمنان امنیت کشور، قاطعیت 

و انتظام می خواهد.

الگوی شناسنامه دار کردن مجرمان	 

ــا بــا  ــ ــار کـــوشـــیـــد ت ــن ب ــی ــت ــس ــخ او بــــــرای ن

ــواط و اراذل شهرها  شناسنامه  دار کــردن ال
و سرکردگان راهــزنــان جــاده هــا، به مدیریت 
امنیت در کشور مبادرت ورزد. طبق گزارش 
اسکندربیگ منشی در کتاب مشهور »عالم آرای 
عباسی«، »]شــاه عباس[ در بدایت)ابتدای( 
حــال متوجه دفــع ایــن اختالل شد و تحقیق 
کرد که در هر والیتی، قاطعان طریق و اراذل 
شاه  جماعتند]؟[«  چه  شوارع)خیابان ها( 
ــراوان از حاکمان  صفوی با دقت و وســواس ف
والیات، فهرست و مشخصات افراد شرور را طلب 
می کرد. به این ترتیب، در بایگانی سلطنتی 

ــاره نــام و نشان  او، پرونده هایی قطور درب
ــد؛ پرونده هایی  ــن افـــراد تشکیل ش ای

کــه متاسفانه در کــنــار دیــگــر اسناد 
مهم دولتی، پس از اشغال اصفهان 
توسط افغان ها، به زاینده رود ریخته 
شد و ازبین رفــت. شاه عباس برای 
سرعت بخشیدن به کنترل اوضــاع، 

طرحی دیگر را هم، برای جلوگیری از 
گردن کلفتی اراذل شهرها و تاراندن راهزنان 

ــذاری برقراری  جاده ها تــدارک دید و آن، واگ
امنیت یک منطقه به مردم همان ناحیه بود. 
فی المثل، حاکم و مــردم کاشان، موظف به 
حراست و پاسداری از امنیت شهر خودشان 
و راه هــای اطراف آن بودند. جالب این که اگر 
در مسیرهای تجاری اطراف روستا یا شهری، 

راهزنی اتفاق می افتاد، حاکم و مردم آن 
شهر موظف به پرداخت خسارت 

می شدند.

واحد اطالعات و عملیات شاه عباس!	 

فرمانروای صفوی پس از تهیه فهرست، ابتکار 
دیگری هم به خرج داد؛ طبق گزارش میرزابیگ 
ُجنابدی در »روضه الصفویه«، شاه عباس دستور 
داده بود تا گزارش هایی به صورت ماهانه، از 
فعالیت های این بزهکاران شناسنامه دار به 
پایتخت ارسال شود و اگر، در آن ها به رفتاری 
برخورد می کرد که ممکن بود در آینده خللی 

در امنیت ایــجــاد کــنــد، فـــوری واکنش 

نشان می داد و شرارت را در نطفه خفه می کرد. 
مجازات هایی که او بــرای راهزنی و شــرارت 
از  بــود؛  خوفناک  بسیار  می گرفت،  نظر  در 
گچ گرفتن قطاع الطریق در کنار جاده ها تا بر 
چهارپا نشاندن و گرداندن آن ها در شهرها و 
سپس اجرای فرمان اعدام با فجیع ترین شکل 
ممکن در مألعام. اسکندربیگ در ادامه گزارش 
خود در »عالم آرای عباسی« آورده است: »همت 
بر افناء و اعدام این طبقه گماشت و در اندک 
زمان، اکثر سرداران این گروه را ِبُحسن سعی 
و تدبیر به دست آورد و این معنی موجب امنیت 
ــوارع گــردیــد.« جالل الدین محمد  طــرق و ش
منجم یزدی که عمری را در دربار شاه عباس به 
سر رساند، در کتاب »تاریخ عباسی«، مشهور به 
»روزنامه مال جالل منجم«، ضمن بررسی وقایع 
سال 1020 هـ.ق)990 خورشیدی(، موضوع 
به دام انداختن یکی از افــراد شــرور و معروف 
مناطق مرکزی ایران، مشهور به »خرگوش« را 
بر اساس گزارش هایی که به دست شاه عباس 
به تفصیل نقل می کند. جالب  ــود،  ب رسیده 
این جاست که فــرمــانــروای صفوی، به دلیل 
حافظه فوق العاده اش، بسیاری از این افراد 
ناراحت را به اسم می شناخت و رسمشان را 
می دانست. به این ترتیب، شناسنامه دارکردن 
مجرمان و افراد شرور، گامی مؤثر در راستای 
برقراری امنیت در شهرها و جاده ها بود 
امنیتی پیش  توانست حفره های  و 
روی شاه عباس را به نحو مؤثری 

از بین ببرد.

 گشت و گذار ناصرالدین شاه 
در طرقبه و شاندیز

 هنگام سفر شاه قاجار، در خانه 
هر مشهدی چند نفر ساکن بودند؟

بررسی  ــرای  ب ارزشمند  بسیار  منابع  از  یکی 
سفرنامه هایی  قــاجــار،  دوره  در  مشهد  تاریخ 
است که توسط ناصرالدین شاه و دیگر رجال 
این دوره، در این باره به رشته تحریر درآمــده 
است. شاه قاجار، نخستین بار در ماه صفر سال 
1284 هـ.ق )خــرداد 1246( به مشهد سفر 
کرد. گــزارش این سفر با عنوان »روزنامه سفر 
ناصرالدین شاه« توسط علی نقی حکیم الملک 
نوشته شد. از مندرجات این سفرنامه پیداست 
که شاه قاجار تقریبًا به تمام محله ها و روستاهای 
قدیم و جدید مشهد و اطراف آن سر زده است؛ 
منظور از محله های جدید، آن هایی است که 
در آن زمان باغ، روستا یا ییالق بوده  و امروزه 
ــوالد و بتن دفــن شــده  انــد و بخشی  ــر، ف زیــر آج
که  فهرستی  در  می آیند!  حساب  بــه  شهر  از 
ــدود 153 ســال قبل تــدارک  حکیم الملک ح
دیده است، نام های آشنایی به چشم می خورد: 
روســتــای عسکریه، کــاروانــســرای باباقدرت، 
طرقبه،  شاندیز،  گلستان،  کنگ،  روستاهای 
زشک، نقندر، گلمکان، اسجیل، کاهو و گراخ 
از جمله مکان هایی بودند که شــاه به تفرج و 
گــردش در آن هــا پرداخت. ناصرالدین شاه در 
شش روز نخست مــاه ربــیــع االول 1284، در 
ییالقات جنوب مشهد و به ویژه در ییالق کنگ 
و خلج، به تفرج و شکار پــرداخــت. در یکی از 
روزهای اقامتش، تصمیم گرفت به خواجه ربیع 
برود و ضمن زیارت، فاتحه ای هم برای جدش 
محمدحسن خان قاجار که زیر بقعه خواجه ربیع 
مدفون است، بخواند. اما ظاهرًا حرکت به سمت 
خواجه ربیع با تأخیر همراه شد و شاه مدتی را ، 
در یکی از باغ های مسیر، موسوم به »سمزقند« 
برای ناهار متوقف شد یا به قول خود »افتاد به 
ناهار«! او پس از ناهار به خواجه ربیع رفت و اتفاقًا 
در آن مکان هم، احساس گرسنگی کرد و دوباره 
به »ناهار افتاد«! طبق گزارش نویسنده کتاب 
»روزنامه سفر ناصرالدین شاه«، مشهد در آن 
زمان حدود هفت هزار و 600 خانه و جمعیتی 
بالغ بر 60 هزار نفر داشــت. این رقم طی 10 
سال بعد تغییری نداشت؛ چرا که وقتی در سال 
1257 خورشیدی، ناصرالدین شاه دوباره به 
مشهد سفر کرد، ضمن سرشماری دقیق شهر 
که اولین در نوع خود بود، جمعیت مشهد همان 
حدود 60 هزارنفر برآورد شد. با این حساب، در 
خانه هر مشهدی 153 سال قبل، به طور متوسط 
هشت نفر ساکن بوده اند؛ رقمی که نشان دهنده 

تراکم جمعیتی باالست.

 شاه عباس؛ مبتکر طرح شناسنامه دار کردن اوباشتاریخ مشهد 
فرمانروای مقتدر صفوی چگونه 430 سال قبل توانست امنیت را در اقصی نقاط کشور برقرار کند؟

سقوط یک استعمارگر با زلزله ساعت 9 و 40 دقیقه!

پرتغال یکی از نخستین کشورهایی 
بــود که پس از ورود اروپـــا به دوره گزارش تاریخی

جدید، دست به تکاپوهای استعماری 
زد و در کنار اسپانیا، یک امپراتوری بزرگ دریایی را 
به وجود آورد. پرتغالی ها توانستند با دورزدن دماغه 
امید نیک در جنوب آفریقا،خود را به اقیانوس هند و 
خلیج فارس برسانند و همزمان با قدرت گرفتن 
آق قویونلوها در ایران و پیش از ظهور صفویه، قدرت 
خود را در برخی جزایر خلیج فارس تثبیت کنند. با این 
حال، امپراتوری که نفوذ خود را تا خاوردور و چین 
گسترش داده بود، به تدریج قدرتش را از دست داد. تا 
این که در سال 1755، یک اتفاق طبیعی، ساختار 

قدرت پرتغالی ها را فرو ریخت؛ 265 سال قبل، روز 
شنبه، اول نوامبر سال 1755، ساعت 9:40 صبح، 
زلزله ای بسیار مهیب در این کشور اتفاق افتاد؛ شهر 
بندری لیسبون، پایتخت پرتغال، یکسره ویران شد و 
نیمی از جمعیت خود را از دست داد. این اتفاق باعث 
ــد سقوط امــپــراتــوری پرتغال، شتابی  شد که رون
مضاعف بگیرد. برخی از مورخان، زلزله 1755 را 
آغازی بر پایان یک امپراتوری دریایی می دانند. تا 
سال 1822، یعنی حدود 70 سال بعد از زلزله، 
پرتغال عماًل اصلی ترین مستعمره خود، یعنی برزیل 
را از دست داد و از دور رقابت با استعمارگران دیگر 

بیرون رفت. 

»هولودومور«؛ نسل کشی بزرگ استالین در اوکراین

جنگ جهانی دوم یک فرصت طالیی برای 
ــه راحــتــی  ــا ب ــود آورد؛ آن هـ ــه وج متفقین ب
جنایت های خــود را از صفحات تاریخ پاک 
کردند. اقدامات هیتلر و متحدانش، واقعی 
یا غیرواقعی، آن قدر بزرگ شد که تمام حجم 
ذهنی تاریخ را در فکر جوامع بشری اشغال 
کرد. گویی جنایتکار فقط در یک طرف خطوط 
نبرد وجود داشته است. این درحالی بود که 
می شد سیاه ترین کارنامه ها  را در پرونده سران 
دول متفق جست وجو کرد؛ استالین به عنوان 
ــوروی و یکی از ســران متفقین،  دیکتاتور ش
مجموعه کاملی از جنایات وحشیانه جنگی را در 
سابقه خود داشت که بسیاری از آن ها، حتی به 
گوش مردم جهان نخورده است. »هولودومور« 
یا »مــرگ بر اثر گرسنگی«، سیاستی بود که 
استالین برای وادارکردن مردم شوروی برای 
ــودش بــه کــار گــرفــت. ایــن رفتار  تبعیت از خ
وحشیانه، بین سال  های 1932 تا 1938 

در بسیاری از جمهوری های اتحاد جماهیر 
شــوروی اعمال شد. حسین فردوست که در 
آن زمــان به اتفاق محمدرضا پهلوی و برای 
تحصیل، به سوئیس می رفت و ناچار به عبور 
از شــوروی بود، در خاطراتش به یاد می آورد 
که چگونه در ایستگاه های بین راه، با سیل 
جمعیت گرسنگان روبـــه رو می شده است. 
»هولودومور« تنها در اوکراین، بین سال های 
1932 تا 1934، حدود پنج میلیون قربانی 
گرفت؛  یک پنجم از جمعیت اوکراین نابود شد. 

اسرار این نسل کشی که از طریق ایجاد قحطی 
مصنوعی انجام گرفت، تا سال ها بعد و به دلیل 
انتشارنیافتن اسناد، مکتوم باقی ماند. در سال 
ــرت کانکوئست، مورخی که به  1986، راب
صورت جامع درباره »هولودومور« کار می کرد، 
گزارشی مفصل را از این نسل کشی، با عنوان 
»برداشت اندوه و مصیبت« و در قالب یک کتاب 
در دسترس عالقه مندان قرارداد. کانکوئست 
در این کتاب، با بی پروایی تمام، اوکراین را 
بین سال های 1932 تا 1934، یک اردوگاه 
کار اجباری با رویکردی بسیار وحشیانه تر از 
نازی ها و با جمعیتی حدود 30 میلیون انسان 
توصیف کرده است. طبق گزارش او، نیروهای 
کمونیست غالت ذخیره شده مردم اوکراین را 
با زور مصادره می کردند. استالین دستور داد 
هرگونه مقاومتی به شدت سرکوب شود. به این 
ترتیب، این جنایت بزرگ تاریخی اتفاق افتاد؛ 

اما با بروز جنگ جهانی دوم،  فراموش شد. 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب را 
انتخاب کنید.

حل جداول ومعماها
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بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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198637245
543821769
281963457
435172896
769548312
376294581
914785623
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حل جدول شماره  7۸00 حل جدول شماره 1006   

- نقشه فرنگی 6. نماینده سیاسی-گندم سوده 7. ترس 
خودرو– خانه 8.نژاد- اصطالحی در فوتبال–چروک 9. 
خیزآب –فرزند چارپا 10.بیماری دشواری بلع- شهر آرزو 
11. نوعی کباب–اضطراب- عطش 12. بزرگ ترین قله 

قاره آمریکا - عیب

 عمودی :
1.باستان شناسی-آش جدول نشین 2. واحد اندازه 
گیری-قعر جهنم 3.پادشاه سلسله کیانی-ملخ دریایی4. 
عدد فوتبالی-چراغ دریایی 5. بخشی از دستگاه عصبی 
خودگردان–لگد حیوانات 6.پیشوا-خبرگزاری اتریش 
7. رو سیاه مطبخ-پیست اسب دوانی 8.تباهی-انجمن 
علمی 9. جنگجو-مخفف شاد 10.بیماری لرزش دست–

ــر کــالــســکــه  ــه ش
11.ذره بــاردار 
- پیشوندی برابر 
یک میلیون 12. 
دوش- ناحیه ای 
باستان شناختی 

در ایران

افقی:1. حرف ندا- درمان کم خونی 2.آگهی تبلیغاتی-تصدیق بیگانه-نیرو 3.مظهر 
سبکی-موزه مشهور برلین 4.آسودگی-ظرف روغن 5. بیماری مسری–دشمن درخت 

افقی:1.دیو طمع–از امراض چشم 2.شکاف-محله-نهیب 3.تخم مرغ انگلیسی-
5. آرواره-  4. آگهی تبلیغاتی-جزیره شطرنجی- تهوع  ــردار- جام قهرمانی  م

جراحت-لوله تنفسی 6. حاکم 7.  منظومه زیست محیطی 
ــی- معبد زاهــد- عدد عنقا 9.چاشنی ساالد-  8- دوروی
زیرک–آبکند 10. تهی–میوه تابستانی- ضمیر بیگانه 11. 

ظلم– آسیب–رژه 12.هنرنمایی -رمزینه

عمودی: 
1. مثل آدم همه کــاره 2.پسوند مولد- حشره جهنده- 
اختصار کلمه سانتی متر مکعب3.نرسیده–قبر- سایبان 
4.پارچه لطیف زخم بندی– طعنه زن پیاز- نت سوم 5.دفاع 
فوتبال–سری 6. خیزآب–الفبای تلگراف- کیسه کش 
7. احتمال خطر– روش- تعهد به پیمان 8.ماده ای قابل 
انفجار–نوعی شیرینی 9. با آشغال می آید– مقام- نظر 
10.تخم شپش–چروک- ننر 11. زین و برگ اسب-امر از 

ســایــیــدن– آسیب 
12. خوش اقبال

جدول متوسط  |  7۸01جدول سخت  |  1007
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هوش منطقی :  پاسخ گزینه یک است. برای به دست آوردن عدد داخل هر 
شش ضلعی کافی است اعداد داخل رئوس هر مثلث را با هم جمع و از مثل 

دیگر کم کنیم.

چالش ذهن :   1. کاکتوس 2. حسن یوسف 3. همیشه بهار 4. ارکیده 5. 
صنوبر 6. سپیدار

تست هوش:  گزینه )4( در هر مرحله شکلی که در ردیف باال از سمت راست 
شکل سوم است به ردیف پایین می  آید و بقیه شکل ها به جز مثلث یک واحد 
به سمت چپ حرکت می کنند و شکل ردیف پایین به سمت راست ردیف 

باال می رود.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

اختالف تصاویر:

بــازی با کلمات:  ممکن اســت تعداد 
کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایم به دست آورید ما در این جا فقط به 

تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی:امت، اتم، علم، علت، عمل، 

ملت، مال، مات و ...
چهار حرفی: امال، عامل، مالت، عالم، 

متاع و ...
پنج حرفی: تعامل، عالمت

با توجه به شکل باال مشخص کنید به جای عالمت 
سؤال، چه عددی بايد قرار داد؟

چالش ذهن

در تصویر زیر در هر شماره با جا به جایی حروف به 
کار رفته در هر کدام از شماره ها نام درخت، گل و 
گیاه را نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید. 

حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

آیا می توانید 7  تفاوت   بین این 2 تصویر از بندر گواتر چابهار   را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر
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عدد یاب :

عددیاب

شش رقمی: 

   213498 – 542137
895312 - 283495

سه رقمی: 

   281 – 362 – 198
   981 – 513 – 769

735 - 426

چهار رقمی:

   8956 – 2346
   8536 – 6412
4286 - 2319

پنج رقمی: 

   89365 – 98754
   74596 – 28342

24583 - 59821
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در امتداد تاریکی

ما
سی

 و 
دا 

ص
ا    

 ه
س

ک
ع

کوتاه از حوادث

*تسنیم/  پنج شنبه در تصادف ۴ خودرو در کیلومتر 

۲۵ محور جکیگور جنوب سیستان و بلوچستان یک 
نفر جان باخت و هفت نفر مجروح شدند.

*مهر/ کره بندی رئیس اورژانس اهواز از مصدوم 

شدن پنج نفر در انفجار گاز ظهر دیــروز در منازل 
مسکونی در خیابان یک مهر ماهشهرخبر داد.

*شبکه خبر/ با اقــدامــات اطالعاتی سربازان 

گمنام امام زمان )عج( ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند 
کالهبرداری سازمان یافته تهیه چک های بانکی و 
جعل اسناد در آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر 
شدند و  بیش از ۴۵ هزار فقره چک  برگشتی به ارزش 

۱۳ هزار میلیارد ریال از این باند کشف شده است.
*ایسنا/ اعضای باند پنج نفره سارقان مسلح که با 

مصدوم کردن دو کارگر اموال ساختمان نیمه کاره را 
در جنوب تهران سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.

*مهر/ چهارشنبه شب برخورد دو خودرو در محور 

خرمشهر- اهواز، ۳ کشته و ۳ مصدوم به جا گذاشت.
*صدا و سیما/ پلیس باندی را   که به اسم قرص های 

الغری، مواد روان گردان شیشه و مشتقات تریاک 
را به خورد افراد ساده لوح می دادند، دستگیر کرد.

*صدا و سیما/ ۲ تن از باند 6 نفره کالهبرداران 

ــروش ساعت های قالبی و کــالهــبــرداری چند  ف
میلیاردی در تهران دستگیر شدند.

ماجرای قاچاقچی زرنگ!

روزی که بار و بندیلم را بستم و به همراه همسر و 
دو فرزند کوچکم به مشهد مهاجرت کردیم، حتی 
برای لحظه ای هم تصور نمی کردم که من و همسرم 
پشت میله های زندان قرار بگیریم و کودکانم آواره و 
سرگردان شوند چرا که ... زن ۴۲ساله که به اتهام 
خرده فروشی مواد مخدر توسط نیروهای ورزیده 
کالنتری سپاد مشهد دستگیر شده است، در حالی 
که بیان می کرد از کارهای خود پشیمانم و نگران 
فرزندانم هستم، درباره سرگذشت خود به مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: چند سال قبل و در حالی 
که دومین فرزندم به دنیا آمده بود، روزگار سختی را می 
گذراندم چون همسرم بیکار بود و درآمدی نداشت. 
از سوی دیگر نیز به مصرف مواد مخدر آلوده شده بود 
و نمی توانست حتی هزینه های اعتیادش را تامین 
کند. این گونه بود که تصمیم به مهاجرت گرفتیم تا 
در شهری بزرگ به خوشبختی برسیم و همسرم شغل 
مناسبی پیدا کند. با این افکار بار و بندیل را بستیم و 
از سرخس عازم مشهد شدیم اما در همان روزهای 
اول فهمیدم این جا مکان مناسبی برای سکونت ما 
نیست چون اجاره خانه ها حتی در حاشیه شهر سر به 
فلک می کشید. در این حال خاله همسرم که از مدتی 
قبل به مشهد آمده بودند و از طریق خرید و فروش مواد 
مخدر روزگار خوبی داشتند، همسرم را ترغیب کرد 
در مشهد بماند و با خرید و فروش مواد مخدر درآمد 
زیادی داشته باشد.  خالصه خانه ای در اطراف میدان 
بار سپاد اجاره کردیم و همسرم به خرده فروشی مواد 
مخدر پرداخت. هنوز دو هفته از این ماجرا نگذشته 
بود که ماموران انتظامی همسرم را دستگیر کردند اما 
به خاطر آن که مقدار کمی مواد مخدر در دست داشت 
و سابقه دار هم نبود، دادگاه با رأفت اسالمی برخورد 
کرد و همسرم با پرداخت جریمه ای سنگین از زندان 
آزاد شد. تصمیم گرفتیم دوباره به سرخس باز گردیم 
ولی دیگر روی بازگشت نداشتیم. از سوی دیگر هم 
باید پول جریمه ای را که اطرافیان مان پرداخته بودند 
، به آن ها باز می گرداندیم. این بود که دوباره همسرم 
خرده فروشی مواد مخدر را آغاز کرد. آرام آرام در 
وضعیت مالی بهتری قرار گرفته بودیم تا این که چند 
روز قبل دوباره همسرم با مقداری مواد مخدر دستگیر 
و روانه زندان شد. وقتی همسرم را به زندان بردند من 
سراغ جاساز دیگری رفتم که از دید ماموران مخفی 
مانده بود و مواد مخدر را بسته بندی کردم تا خودم آن 
ها را بفروشم. فکر می کردم خیلی زرنگ هستم ولی 
نیروهای کالنتری که رفتارهای مرا زیر نظر داشتند، 
در پوشش خریدار مقداری مواد مخدر صنعتی از من 
خریدند و سپس با حکم قضایی وارد منزلم شدند 
و باقی مانده مواد مخدر را که ۳۳بسته کریستال و 
9بسته شیشه بود ، کشف کردند. اکنون در حالی من 
هم باید پشت میله های زندان قرار بگیرم که نگران 
فرزندانم هستم و از کارهایی که کرده ام پشیمانم. 
کاش همسرم لقمه ای حالل می آورد و ... شایان ذکر 
است، تحقیقات بیشتر در این باره با دستور سرگرد 

جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

گروه حوادث/ زلزله 7  ریشتری در استان ازمیر 

ترکیه که به سونامی منجر شد، تا لحظه تنظیم 
خبر طی شب گذشته، ۱۲ کشته و ۴۱9 مصدوم 
به جا گذاشت؛ در عین حال مقام های ترکیه از 
تعداد زیاد افرادی که زیر آوار مانده اند، خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از آنکارا، روز 
گذشته زلزله ای به قدرت 6/6 ریشتر استان 
ازمیر در غرب و زلزله ای به قدرت ۴/۱ریشتر، 
استان بینگول در شرق ترکیه را لرزاند. شدت 
زلزله ازمیر که حدود ۳۰ تا ۴۰ ثانیه طول کشیده 
به حدی بوده که در شهرهای ازمیر، آیدین و موغال 
حس شد و مردم را سراسیمه به خیابان ها کشاند.
در عین حال مرکز لرزه نگاری آمریکا شدت زمین 
لرزه در غرب ترکیه را هفت ریشتر اعالم کرد.  
ستاد بحران و مبارزه با حوادث غیر مترقبه ترکیه 
)آفاد( با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد: این زلزله 
ساعت ۱۴:۵۱ به وقت محلی دیروز جمعه در 
عمق ۱6/9کیلومتری دریای اژه واقع در ۱7 
کیلومتری شهرستان سفری حیصار از استان 
ازمیر اتفاق افتاده اســت. این زلزله شدید در 
استانبول پایتخت ترکیه و آتن پایتخت یونان هم 
احساس شده است. خبرنگار صداوسیما در گفت 
وگوی زنده با شبکه خبر در این باره گفت: وسعت 
ویرانی های زلزله ازمیر در غرب ترکیه در ساعت 

۱۴:۵۱ به وقت محلی زیاد است.

تعدادی از شهروندان زیر آوار محبوس شدند	 

مراد کوروم وزیر محیط زیست ترکیه ساعتی 
پس از وقوع زمین لرزه  در استان ازمیر در غرب 
ترکیه با حضور در برابر خبرنگاران ضمن ارائه 
اطالعاتی درباره این زمین لرزۀ شدید و تخریب 
تعدادی ساختمان در برخی از مناطق زلزله زده 
گفت: متاسفانه تعدادی از شهروندان ازمیری 
در زیــر آوار مانده انــد که نیرو های تجسس و 
نجات تالش بی امانی را برای بیرون آوردن این 

افراد آغاز کرده اند. وی همچنین گفت: همه 
واحد های ذی ربط وزارت شهرسازی و وزارت 
کشور به منطقه اعزام شده اند. همزمان با این که 
مسئوالن منطقه ای ترکیه از تخریب حداقل ۱۰ 
ساختمان در مناطق زلزله زده خبر می دهند 
گفته می شود بخش بزرگی از یکی از مناطق 
ساحلی به طور کامل زیر آب رفته و احتمال کشته 
شدن تعدادی از شهروندان در این حادثه وجود 
دارد. همچنین بر اثر زلزله، گرد و خاک بسیار 
زیادی آسمان منطقه زلزله زده را فرا گرفت. وزیر 
کشور ترکیه اعالم کرد بیش از ۲۰ ساختمان در 
ازمیر بر اثر زلزله دیروز فرو ریخت. یک آپارتمان 
هفت طبقه در شهر ازمیر که ۲۱ خانواده در 
آن زندگی می کردند نیز به طور کامل ویران 
شد.  همچنین به گزارش ایرنا به نقل از آناتولی، 
این زلزله  تا شب گذشته و لحظه تنظیم خبر 
بیش از ۸۴ پس لرزه داشته که  پس لرزه باالی 
۴ ریشتر ثبت شده است. شهر ازمیر با جمعیتی 
حدود ۳ میلیون نفر در ساحل دریای اژه در غرب 

ترکیه واقع شده است.

2 نفر در جزیره ساموس  یونان کشته  شدند	 

ایسنا نیز نوشت: گزارش ها حاکی از آن است 
دست کم چهار نفر در جزیره ساموس در یونان 
به دنبال وقوع زلزله مصدوم و چندین ساختمان 
دچار خسارت شده اند. به گزارش سی ان ان، 
رئیس بیمارستان ساموس دربــاره وضعیت 
مصدومان زلزله گفت: همه چهار مصدوم دچار 
آسیب دیدگی سطحی شده اند. همچنین در 
این حادثه به تعدادی ساختمان خسارت وارد 
شده که بیشتر از ساختمان های واقع در شمال 
غرب این جزیره بوده است. به گفته وی، این 
زلزله قوی بــوده و لــرزش های آن بــرای مدت 
طوالنی ادامه داشته است. به گزارش ایرنا ، بر 
اثر این زلزله در یونان نیز دو نوجوان در جزیره 

»ساموس« جان خود را از دست دادند.

زلزله 3/9ریشتری در استان بینگول ترکیه	 

ستاد بحران و مبارزه با حــوادث غیر مترقبه 
ترکیه )آفاد( با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد 
ــت محلی  ــن زلــزلــه ساعت ۱۱:۴۸ بــه وق ای

ــروز جمعه بــه کــانــون روســتــای آلیبیر از  دیـ
توابع بخش مرکزی شهر بینگول و در عمق 
7/6۲کیلومتری زمین اتفاق افتاده است. 
همزمان موسسه زلزله نگاری قندیللی وابسته 
به دانشگاه بوغازایچی شدت این زلزله را ۳/9 
ریشتر و به کانون روستای چوکورجا از توابع 
شهرستان بینگول اعالم کرده است. همچنین 
ــزارش صــدا وسیما، شب گذشته  زلزله  به گ
دیگری به قدرت ۵.۱ ریشتر، شهرستان کوش 

آداسی در استان ازمیر را لرزاند.

پیام تسلیت ظریف در پی زلزله ترکیه	 

همچنین به گزارش صدا و سیما، به دنبال رخداد 
تلخ وقوع زلزله در ازمیر ترکیه، ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان در پیامی به مولود چاووش 
اوغلو وزیر امور خارجه این کشور با  ابراز همدردی 
عمیق از وقوع این حادثه تلخ، برای مجروحان 
آرزوی سالمتی کرد و آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران برای هر گونه کمک در این خصوص را به 

اطالع همتای ترکیه ای خود رساند.

 پیرمرد همسرکش 
در فیروزکوه دستگیر شد 

فرمانده انتظامی فیروزکوه از دستگیری پیرمرد 7۳ 
ساله همسرکش در این شهرستان خبر داد و گفت: 
قاتل جسد را به طور حرفه ای با حصار دو دیوار مجزا 
پنهان کرده بود.سرهنگ عبدیان در گفت وگو با مهر 
افزود: ۲۵ دی سال 9۸ یک مرد 7۳ ساله به یکی 
از کالنتری های فیروزکوه مراجعه کرد و پرونده ای 
دربــاره خروج همسر وی از منزل و مفقود شدن او 
تشکیل شد.وی ادامه داد: تحقیقات حرفه ای پلیس 
نشان داد، که مراجعه نکردن به منزل و مفقود شدن 
فرد مد نظر صحیح نیست و احتمااًل وی توسط فرد 
ــت.وی گفت: پس از  ــرادی به قتل رسیده اس یا اف
هماهنگی قضایی پلیس به بازرسی منزل مقتول 
پرداخت و سرانجام جسد مقتول که در قسمتی از 
منزل خود به صورت حرفه ای با حصار دو دیوار مجزا 
پنهان شده بود، کشف شد.عبدیان افزود: قاتل 7۳ 
ساله که چاره ای جز اعتراف نداشت، لب به سخن 
گشود و علت قتل را اختالفات خانوادگی اعالم  کرد 

و پرده از جنایتی هولناک برداشت.

مادری که به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشت 
،پسر ۱۲ ساله خود را به قتل رساند و سپس 

به گزارش  مهر، حدود ساعت ۱۳ دیروز، خانم اقدام به خودکشی کرد. 
۳۲ ساله معتادی که به مــاده مخدر شیشه 
اعتیاد داشت، به دالیلی که هنوز روشن نشده 
است، در یک خرابه در شرق تهران ضرباتی 
را با آجر به سر پسر بچه ۱۲ ساله خود وارد 

می کند که بر اثر شدت جراحت پسر بچه جان 
خود را از دست می دهد. 

ــدام به خودکشی  بعد از ایــن اتفاق مــادر اق
می کند، افــرادی که در آن محل رفت و آمد 
داشتند با دیدن پیکر بی جان این مادر و فرزند 

اورژانس و پلیس را مطلع می کنند که عوامل 
اورژانس مرگ پسر بچه را تأیید و پیکر نیمه 
 جان مادر را به بیمارستان منتقل می کنند.

بر اساس اعالم عوامل اورژانس مادر در کماو 
در بیمارستان بستری است.

خودکیش مادر شیشه ای پس از قتل پرس ۱۲ ساله !

گزارش ها  از عبور تعداد کشته ها   از  12 نفر  و مصدومان از  419  نفر حکایت  دارد

زلزله 7   ریشتری و سونامی در ازمیرترکیه خسارت های گسترده ای به بار آورد

صدها نفر زیر  آوار زلزله و امواج سونامی
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 شاخص گزارش خبری

فاصله تورمی بین استان ها 
بیشتر شد 

ــای کهگیلویه و  در مهر امــســال اســتــان ه
یــزد و هرمزگان کمترین تورم  بویراحمد، 
ماهیانه و استان هــای آذربــایــجــان غربی، 
سیستان و بلوچستان و کرمانشاه، بیشترین 
تورم ماهیانه را به ثبت رساندند. در این ماه 
همچنین فاصله تورم ماهیانه بین استان ها به 
6.2 درصد افزایش یافت. این رقم در شهریور 

4.6 درصد ثبت شده بود. 

معاون فنی گمرک در حالی از رسوب بیش از 
200 هزار تن برنج در گمرک و بنادر و نیز طبق 
اظهار صاحبان این کاالها از روند رو به فساد 
آن ها خبر داد که بانک مرکزی در اعالمیه 
ای این موضوع را رد  کرد و عملکرد گمرک 
در ترخیص درصدی برنج را عامل این اتفاق 
دانست.به گزارش ایسنا، بیش از 2۳0 هزار 
تن برنج از سال گذشته تاکنون در گمرک و 
بنادر دپو شده است و امکان ترخیص ندارد و به 
گفته واردکنندگان در حال فاسد شدن است. 
در عین حال بانک مرکزی و گمرک یکدیگر را 

در این ماجرا مقصر می دانند.

بانک مرکزی: مشکل از گمرک در ترخیص 	 

درصدی است

ــالم کرد  بــه طــور خــالصــه، بانک مــرکــزی اع
که علت اصلی مشکل به وجــود آمــده برای 
بــازرگــانــان، ترخیص درصـــدی کــاال توسط 
گــمــرک، بــدون داشــتــن تخصیص ارز و کد 
رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آن ها 
بوده است. بدیهی است، در صورتی که هنگام 
خــروج کاالهای یاد شده از گمرک، »وجود 
تخصیص ارز« و »کدرهگیری بانک مرکزی« 
بازرگانان  و  می شد  کنترل  گمرک  توسط 
برابر  می شدند،  راهنمایی  درستی  به  نیز 
ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام 
بــود و ماندگاری کــاال در گمرک و اتفاقات 
کنونی رخ نمی داد.در اعالمیه این بانک آمده 

است: بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه 
گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب 
و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص 
درصدی کاالها با نرخ ترجیحی تأکید کرده 
است. بانک مرکزی در عبارتی قابل توجه در 
خاتمه این اعالمیه آورده است: انتظار می رود 
رسانه ها پس از خروج برنج های یاد شده از 
گمرک، پیگیری الزم را درخصوص نحوه توزیع 
و قیمت فروش برنج های ترخیصی به عمل 
آورنــد و در اختیار قــرار گرفتن این محصول 
نزد مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند.این 
اعالم بانک مرکزی در شرایطی بیان می شود 
که برخی این شائبه را مطرح کرده اند: عده 
ای با واردکردن کاالها به گمرک، بدون ثبت 
سفارش، قصد فشار بعدی به بانک مرکزی 
برای تخصیص ارز 4200 تومانی را دارند تا از 
این محل و فروش بعدی این کاالها با نرخ آزاد، 

صاحب سود باد آورده ناشی از تفاوت نرخ ارز 
یارانه ای با آزاد شوند.

گمرک: از 200 هزار تن، فقط 19.7 تن 	 

برنج با ارز 4200 تومان وارد شده است

اما گمرک به فاصله ای کوتاه به موضع گیری 
بانک مرکزی پاسخ و مهرداد جمال ارونقی- 
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایــران- به 
مباحث مطرح شــده از ســوی بانک مرکزی 
ــت.  ارونــقــی با بیان  واکنش نشان داده اس
این که از ابتدای امسال تا 4 آبان ۹۹، ۵۸0 
هزار تن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دالر از 
گمرکات کشور ترخیص شــده اســت که در 
مقایسه با مدت مشابه از نظر وزنی 4۱ درصد 
و از نظر ارزشی 4۹ درصد کاهش را نشان می 
دهد،تصریح کرد: بانک مرکزی در اطالعیه 
خود اشاره کرده است: »درحــال حاضر تمام 

کاالهای برنج موجود در گمرکات کشور که 
واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، 
بــراســاس فهرست اعــالمــی وزارت صمت، 
دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند« 
اما اشــاره نکرده است که با »تخصیص ارز«، 
کاالیی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این 
ارائه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص 
کاال به گمرک می دهد.به گفته ارونقی، در 
بخش دیگری از اطالعیه بانک مرکزی آمده 
اســت: »برنج هــای رسوبی موضوع گــزارش 
های چند روز اخیر، مربوط به مــواردی است 
که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی 
)4200 تومانی( است...« در حالی که اصاًل 
چنین نیست. بانک مرکزی اطالعات این برنج 
ها را در اختیار دارد و به خوبی می داند میزان 
برنج های رسوبی که صاحبان کاال، متقاضی 
ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومانی هستند 
۱۹.7 هزار تن متعلق به ۱0 شرکت است.

معاون فنی گمرک با اشاره به اعالمیه بانک 
مرکزی  در زمینه برگزاری جلسات متعدد 
در خصوص رعایت کامل مصوبات  مربوط به 
ترخیص درصــدی کاالها )در باال بیان شد( 
متذکر شد: باید گفت اتفاقًا چون گمرک ایران 
به انتظار صدور کد رهگیری بانک ننشسته و با 
اجرای دقیق مصوبات ابالغی برای ترخیص 
درصدی کاالها تا حد امکان اقدام کرده، به 
جای رسوب و فساد ۵00 هزار تن برنج ، این 

رسوب به 200 هزار تن رسیده است.

200 هزار تن برنج در گمرک در حال فساد! 
پاسکاری توپ برنج های در حال فاسد شدن بین گمرک   و  بانک مرکزی

بازار خبر

کشف 200 میلیارد تومان کاالی 
اساسی احتکار شده

مهر - معاون بازرسی اتاق اصناف ایران از کشف 

اساسی  ــاالی  ک تومان  میلیارد   200 احتکار 
طی مــاه هــای  شهریور و مهر خبر داد و گفت: 
6۳ تن گوشت تاریخ مصرف گذشته در یکی از 

سردخانه های تهران کشف کردیم.
 بهنام نیک منش اظهارکرد: در حین بازرسی از 
مراکز نگهداری کاالها، در شهریور و مهر بیش 
از200 میلیارد تومان کشف تخلف احتکار در 
زمینه کاالهای اساسی داشتیم که پرونده آن ها 

را به مراجع قضایی ارسال کردیم.

ترمز بیت کوین کشیده شد

ایسنا - بیت کوین مجدد به زیر ۱۳ هزار و ۵00 

دالر بازگشت. به گزارش سی ان بی سی، فشار 
ــد صعودی بیت کوین  ــروش باعث توقف رون ف
شد اما با وجــود این کاهش، بازدهی هفتگی 
محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به 2.۸۱ درصد 
رسید. برخی نهادهای معتبر جهانی در روزهای 
گذشته روی خوشی به ارزهای دیجیتالی نشان 
داده اند تا جایی که بانک مرکزی روسیه از آغاز 
طرح پایلوت روبل دیجیتالی در سال آینده و بانک 
مرکزی چین از موفقیت تراکنش های اولیه خبر 

داده اند.

مهم ترین عامل کاهشی نشدن 
قیمت خودروهای وارداتی

اقتصادنیوز - بسیاری از فعاالن بــازار خودرو 

ــی را  ــزش قیمت خــودروهــای وارداتـ انتظار ری
پس از نزولی شدن قیمت دالر در هفته گذشته 
داشتند، اما تحقیقات میدانی نشان می دهد که 
دامنه نوسان خودروهای خارجی در محدوده 
۳ تا ۵ درصد باقی مانده است. در این خصوص 
مهم ترین سناریو به ممنوعیت واردات خودرو 
باز می گردد که موجب شده است بازار با ورودی 
جدید از سمت عرضه روبــه رو نباشد به همین 
دلیل کاهش قیمت ها متناسب با  دیگر بازارها 

صورت نمی گیرد. 

وزیر راه: 194 هزار واحد 
مسکن خالی برای اخذ مالیات 

شناسایی شد 

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۱۹4 هزار 
بر  مالیات  مشمول  که  خالی  مسکونی  ــد  واح
خانه های خالی می شوند، شناسایی و به سازمان 
شده اند.محمد  معرفی  کشور  مالیاتی  ــور  ام
اسالمی در گفت وگو با تسنیم درخصوص  میزان 
شناسایی خانه ها و واحدهای مسکونی خالی 
برای دریافت مالیات اظهار کرد: تاکنون ۱۹4 
هزار واحد مسکونی خالی که مشمول مالیات 
به  و  شناسایی  می شوند،  خالی  خانه های  بر 
سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده اند.وی 
اضافه کرد: مبنای تشخیص ما برای شناسایی 
خانه های خالی اطالعاتی است که از مرکز آمار 
ایران، سامانه جامع رفاه ایرانیان و سامانه ثبت 
اسناد و امالک به دست آورده و در سامانه ملی 
اسکان وارد کرده ایم.اسالمی ادامه داد: بعد از 
قرینه سازی این اطالعات در سامانه ملی اسکان 
آمار واقعی خانه های خالی را احصا می کنیم و بر 
مبنای آن به هر فرد مالکی که بیش از دو واحد 
مسکونی داشته باشد پیام می دهیم که ملک 
خود را اجاره دهد یا مالیات واحد خالی خود را 

طبق قانون بپردازد.

خبر

موضع وزیر صمت برای شکستن انحصارخودرو 

وعده ایجاد رقیب جدید برای2خودروساز 

وزیر صمت اعالم کرد: شرکت های جدید 
برای رقابت با خودروسازان داخلی باید 
تاسیس شود. وعده ای که یــادآور وعده 
چند سال قبل یک مقام دولــت یازدهم 
برای ایجاد قطب سوم خودروسازی در 
کشور است.به گزارش تسنیم، علیرضا 
رزم حسینی پس از نشست مشترک با 
معاون علمی و فــنــاوری رئیس جمهور 
ــن که  ــا بــیــان ای در جمع خــبــرنــگــاران ب
دانــش بنیان ها در حــوزه ساخت داخل 
خودرو می توانند به کمک وزارت صمت 
بیایند،افزود : شرکت های رقیب برای 
رقابت با خودروسازان داخلی باید ایجاد 
ــودروی با  و با ایجاد یک بــازار رقابتی خ
وی  ــود.  ش تحویل  مشتریان  به  کیفیت 

ادامه داد: انحصار در حوزه 
خــودرو به صورت گام 
به گــام باید بشکند و 
ــورداری  ــرخ امــکــان ب

مـــصـــرف کــنــنــدگــان 
از یــک خـــــودروی با 

کـــیـــفـــیـــت 
قــیــمــت  و 
ــب  ــ ــاس ــ ــن ــ م

فراهم شود.گفتنی است سال ۹۳، اکبر 
ترکان، مشاور وقت رئیس جمهور و دبیر 
شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی، خواستار ایجاد 
قطب سوم در صنعت خودروسازی کشور 
ــرای مقابله با انحصار دو خــودروســاز  ب
اصلی شد ولی مدتی بعد و در اواخر سال 
۹4 در پاسخ به این پرسش که آیا ایده 
ایجاد قطب سوم منتفی شده است، اعالم 
کرد: ایجاد سومین مرکز خودروسازی 
مدتی  چــابــهــار  آزاد  منطقه  در  کــشــور 
مسکوت مانده بود تا پس از لغو تحریم ها 
بتوانیم با مشارکت خودروسازان معتبر 
آن  را ایجاد کنیم. وی همچنین افزود:  ما 
هم اکنون به دنبال بهترین برندها برای 
سرمایه گــذاری هستیم و قصد داریــم با 
ایجاد قطب سوم خودروسازی هم رقیبی 
جدی برای دو خودروساز بزرگ کشور به 
وجود آوریــم و هم این که الگویی جدید 
را در صنعت خودرو تجربه کنیم. با این 
ــام و  ــرج ــس از ب حـــال پ
رفــع تحریم ها عمال 
ــن  ــی در ای ــ ــدام ــ اق
زمینه انجام نشد.

انتقادها از سازمان بورس و وزیر اقتصاد باال گرفت 
درخواست استعفای دژپسند به دلیل حمایت از حباب بورس 

در حالی که بورس همچنان نزولی است و به 
سرعت در حال واردکردن زیان به سهامداران 
انتقادها  از  ــدی  ــدی ج مـــوج  ــت،  اسـ مختلف 
بــه عملکرد دولــت و ســازمــان بــورس در این 
خصوص ایجاد شده است. از جمله علی اکبر 
عرب مازار، رئیس پیشین سازمان مالیات و از 
اقتصاددانان برجسته کشور در گفت وگویی 
ــر اقتصاد در حمایت از  ــت و وزی عملکرد دول
ــورس در روزهـــای حبابی شــدن قیمت ها و  ب
تشویق مردم برای حضور بیشتر در بورس را 
اشتباه خواند و خواستار استعفای وزیر اقتصاد 
به دلیل اشتباهات دولت در قبال بورس شد.به 
ــزارش خــراســان، شاخص کل بــورس هفته  گ
بعد به زیر ۱.۳ میلیون واحد افت کرد تا افت 
شاخص نسبت به قله تاریخی خود به محدوده 
40 درصــد برسد. در ایــن شرایط به گــزارش 
تسنیم، عرب مازار اقتصاددان، در پاسخ به این 
سوال که آیا دولت از حبابی بودن رشد شاخص 
ــت یا نــه؟ گفت: دولت  ــالع داش ــورس اط در ب
اطــالع داشــت ولــی بــاور نداشت. عــرب مــازار 
به خط بازار گفت: با توجه به حمایت دولت از 
بورس، نقدینگی بسیار باالیی وارد بازار شد که 
این موضوع بازارهای دیگری را نیز متاثر کرد به 
طوری که یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت 
دالر، همین حباب بورس بود. وی افزود: دولت 
به شدت از بورس حمایت کرد و چشمانش  را 
روی حبابی بودن بازار بست.عرب مازار با بیان 
این که روسای بورس افتخار می کردند هشت 

میلیون کد بورسی صادر شده است،تصریح 
کرد: در کدام بورس دنیا اجازه چنین کاری می 
دهند که ما در ایران مرتکب آن شدیم.  متاسفانه 
خیلی از این کدها تازه وارد و صرفا برای داللی 
و قیمت سازی کاذب وارد بازار شدند.وی در 
خصوص نقش وزیر اقتصاد در وضعیت آشفته 
کنونی بازار بورس گفت: همه اعضای دولت 
از جمله وزیر اقتصاد از سیاست اشتباه دولت 
در بورس حمایت کردند. قطعا اگر وزیر اقتصاد 
از این موضوع حمایت نمی کرد، این موضوع 
اصال در عمل پیاده نمی شد.عرب مازار ضمن 
بیان این موضوع که اگر به موقع مسئوالن اقدام 
می کردند می شد مانع از نوسانات غیر منطقی 
بازار بورس شد،افزود: زمانی که قیمت یک سهم 
بیش از ارزش واقعی اش افزایش  می یابد ، رئیس 
بورس باید آن نماد را ببندد. نه تنها این کار انجام 
نشد بلکه هیچ گونه نظارتی بر هیچ یک از این 
قبیل مسائل صورت نگرفت. همزمان، حسین 
سالح ورزی در صفحه شخصی خود در فضای 
ــورای عالی  مجازی از اجــرا نشدن  مصوبه ش
بورس انتقاد کرد. به گزارش مهر، وی نوشت: به 
رغم طرح موضوع در شورای عالی بورس و تأکید 
بر لزوم توسعه ظرفیت نهادهای فعال در بازار 
سرمایه، سازمان بورس در انجام این وظیفه به 
شکل ناامیدکننده و توجیه ناپذیری ناموفق بوده 
است. بخشی از مشکالت امروز بازار سرمایه 
تاوان همین سهل انگاری در توسعه نهادهای 

فعال در بازار است.

 همتی: مقررات جدید 
تسهیل برگشت ارز صادرات 

اعالم می شود 

رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: 
مقررات مد نظر دربــاره تسهیل روند برگشت ارز 
ــادرات به چرخه اقتصادی به تأیید  حاصل از ص
ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته 
آینده اعالم می شود.به گزارش مهر، عبدالناصر 
همتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: بر 
مبنای تقاضای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
ارز ناشی  بهتر  هرچه  برگشت  تسهیل  ــرای  ب و 
از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تأمین 
مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی 
کشور، مقررات مد نظر در این خصوص به تأیید 
ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته 
آینده اعالم می شود.همتی اعالم کرد: همان گونه 
که قباًل اعالم و پیش بینی می شد، عرضه ارز در 
سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و روند معامالت 
حواله های ارزی رشد خوب و قابل توجهی پیدا 
کرده است. در بسته جدید در کنار توسعه روش 
واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز 
اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور 
مبادالت مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.

به گفته وی، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به 
رغم فشارهای واردشده به بانک مرکزی به دلیل 
شرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، 
تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است. در پایان 
هفته سوم مهر ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، 
نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۹.۵ و ۱۸ 
درصد ثبت شده است که رقم های نهایی آن در 
پایان مهر،از سوی بانک اطالع رسانی خواهد شد. 
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اعتماد آنالین خبرداد : محمد اصالنی،  •

وکیل حسن زارع دهــنــوی در خصوص فوت 
موکل خود، اظهار کرد: متأسفانه ایشان دو روز 
پیش بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان گاندی 
به رحمت خدا رفتند. درخور ذکر است، حسن 
ــداد معاون  زارع دهنوی معروف به قاضی ح
امنیت دادستان تهران در زمان دادستانی سعید 
مرتضوی و یکی از متهمان پرونده کهریزک بود 

که به انفصال موقت از شغل خود محکوم شد.
نواندیش نوشت : حسین مرعشی سخنگوی  •

ــزاران سازندگی  گفت : فهرستی  ــارگ حــزب ک
ــورد توجه و حمایت حزب  از شخصیت هــای م
ــرای1400 آمــاده کردیم و تاکنون »اسحاق  ــ ب
جهانگیری«  و »محسن هاشمی« برای حضور و 

نامزدی در انتخابات اعالم آمادگی نکرده اند.

آفتاب یزد- این روزنامه در انتقاد به اظهارات  •

جهانگیری که گفته بود مردم برای کاهش قیمت ها 
دعا کنند نوشت : »آقای جهانگیری! چه کردید با یک 

جریان ریشه دار؟«
ــان ملی- غالمرضا انــصــاری درخصوص  • آرم

نحوه حضور اصالح طلبان در انتخابات 1400 
به این روزنامه گفت : »حضور اصالح طلبان در 
چنین انتخاباتی قطعا یک حضور گسترده و با 
و  منسجم  برنامه  با  حداکثری،  کاندیدای  یک 
مدون خواهد بود که می تواند مشکالت فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی جامعه را همان طور که در دولت 
دفاع مقدس دوران جنگ داشتیم یا در دولت دوره 
اصالحات در خاطره مــردم ثبت شــده، با وجود 
محدودیت ها اقدامات مثبتی را در عرصه توسعه 

سیاسی، اقتصادی از خودش به جا بگذارد.«

هادی محمدی – 33روز پس از شروع جنگی 

جدید در منطقه قفقاز جنوبی بین ارمنستان و 
آذربایجان بر سر قره باغ ، سید عباس عراقچی 
دیپلمات کهنه کار  کشورمان  که بیش از هر 
چیز نامش با برجام و مذاکرات هسته ای گره 
خورده   این بار  به عنوان نماینده ویژه رئیس 
جمهور کشورمان طرح صلح ابتکاری ایران 
را در دستانش دارد و پایتخت به پایتخت از 
باکو و مسکو گرفته تا ایروان و آنکارا رفته  تا 
شاید بتواند پایانی بر جنگ مصیبت بار و 
آغازی برای گفت وگو به عنوان تنها راه حل 
و فصل اختالفات بین المللی بیابد.در این 
میان، منابع آگــاه در گفت وگو با خراسان 
جزئیاتی را از طرح صلح ایران برای قره باغ 
فاش کردند . بر این اساس طرح ایران برای 
بحران قره باغ سه ویژگی اصلی دارد . اول این 
که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی به 
ویژه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
تدوین شده، دوم این که رویکرد منطقه ای در 
آن اولویت دارد و سوم این که مبتنی بر واقع 
بینی و حقایق روی زمین و عملیاتی است. از 
دیگر مختصات این طرح تشکیل یک گروه 
از کشورهای میانجی همسایه آذربایجان و 
ارمنستان شامل ایران، ترکیه و روسیه می شود 
که در کنار گروه مینسک شامل روسیه ، آمریکا 
و فرانسه که در سال 1994 کار میانجی گری 

را می کرد ، کار را جلو ببرند . از نکات مهم دیگر 
این طرح الــزام ارمنستان به خروج از هفت 
شهر آذربایجان است که در دهه نود میالدی 
اشغال کرده و قطعنامه های سازمان ملل نیز 
بر خروج نیروهای ارمنی تاکید دارند. طرح 
ــاره وضعیت قره باغ کوهستانی  ــران درب ای
به پایان درگیری ها و همزمان با آتش بس 
طرف ها بستگی دارد. طرح تاکید می کند 
که آذربایجان باید حقوق مردم ارمنی ساکن 
در قره باغ را به رسمیت بشناسد و کشورهای 
میانجی ضامن امنیت و حفظ حقوق این 
مردم باشند  و در ادامه گفت وگوهای سیاسی 
برای تعیین وضعیت قره باغ صورت خواهد 
گرفت. سیدعباس عراقچی و هیئت همراه با 
مقامات جمهوری آذربایجان از جمله »علی 
اف« رئیس جمهور آذربــایــجــان؛ »جیحون 
بایرام اف« وزیر امور خارجه، »خلف حلف اف« 
معاون وزیر امور خارجه، »حکمت حاجی اف« 
دستیار رئیس جمهوری آذربایجان و »شاهین 
مصطفی یف« معاون نخست وزیر این کشور 
دیدار و گفت وگو کرد. عراقچی پس از دیدار 
و گفت وگو  با مقامات جمهوری آذربایجان 
ــروان  رفت و در ادامــه به آنکارا  به مسکو و ای
سفر خواهد کرد تا به تبیین طرح ابتکاری 
پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران برای حل 

مناقشه  قره باغ  بپردازد.

جزئیات طرح ایران برای قره باغ 
همزمان با سفر عراقچی به باکو ،ایروان و مسکو یک منبع آگاه در گفت وگو با 

خراسان جزئیات طرح صلح ایران برای قره باغ را اعالم کرد 

توئیت سیاسی

 برخی دانشجویان معترض تهرانی، نام خیابان 
نوفل لوشاتو را به خیابان محمد رسول ا... )ص( 
تغییر دادند.اقدامی که با واکنش بسیاری نیز مواجه 
شد. به گفته سخنگوی شورای شهر تهران "وجه نام 
گذاری نوفل لوشاتو ، حضور 11٦ روزه بنیان گذار 
انقالب اسالمی به عنوان آخرین منزلگاه ایشان پیش 
از انقالب بوده است... پیشنهاد دهندگان تغییر نام 
معبر نوفل لوشاتو حتما توجه كافی دارند كه راهكار 
برخورد با این هتك حرمت)ماکرون(، پاك كردن نام 
ها و یادگارهای مرتبط با انقالب اسالمی نیست".
کاربری هم در فضای مجازی نوشت:"نام این خیابان 
را  برای تجلیل از امام،نوفل لوشاتو گذاشته اند نه برای 
خوشایند و بزرگداشت جمهوری فرانسه! اگر برای 
خوشایند فرانسه بود که می گذاشتند مثاًل پاریس، 
فرانسه، برِج ایفل، ژنــرال دوگــل، مارسی یا حتی 
ناپلئون بناپارت! نمی گذاشتند که نوفل لوشاتو!".
کاربری هم با طعنه نوشت:آقای آموزش و پرورش، 

کاش تاریخ انقالب رو بهتر به ما یاد می دادی!

حمله  ظـــریـــف:مـــا 
نیس  در  تروریستی 
ــدت محکوم  را بــه ش
 مــی کــنــیــم.ایــن دور 
ــدی-  ــدی ــش بــاطــل ت

نفرت پراکنی، تحریک و خشونت - باید با 
شود.همگان  جایگزین  عقالنیت  و  منطق 
باید بدانند که افراط گرایی تنها افراط گرایی 
بیشتر به همراه می آورد و نمی توان از طریق 
تحریک آفرینی های زننده به صلح دست یافت.

دست دادن کرونایی عراقچی و ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه
میرزارضا توکلی - اسارتگاه اشــرف در عــراق، 

اسکانی موقت در فرانسه و سپس کمپی محصور 
در روستایی در نزدیکی تیرانای آلبانی سرنوشت 
دهه های اخیر فرقه رجوی است. فرقه ای که امروز 
مجبور است حتی مرگ و زندگی عنصر اصلی خود 
یعنی مسعود رجوی را در هاله ای از ابهام قرار دهد  
در این میان تلویزیون رسمی انگلیس   در گزارشی  به 
سراغ منافقین و کمپ آن ها در آلبانی رفته است، 
کمپی فوق سری و به شدت محافظت شده که تا 
کنون اطالعات زیــادی از آن به بیرون درز نکرده 
است و تنها خبرنگارانی انگشت شمار توانسته اند 
به کمپ منافقین در تیرانای آلبانی راه یابند. شبکه 
4 لندن در گزارشی که البته کلیات آن سال گذشته 
پخش شده بود رازهایی ناگفته  از زندگی غیر طبیعی 
هـــواداران مریم رجــوی را باز گو می کند و در این 
بین از انقراض منافقین در آلبانی پرده بر می دارد، 
منافقینی که در قبرستان های حومه آلبانی به خاک 
سپرده می شوند و با توجه به این که حق فرزند آوری 
ندارند جایگزینی هم برای آن ها در کمپ نیست. در 
بخشی از این مستند برای اولین بار تصاویر هوایی از 
اردوگاه منافقین در آلبانی منتشر می شود که حاکی 
از ساخت و ساز های وسیع این گروه منفور در حومه 
آلبانی است. خبرنگار انگلیسی در این خصوص می 
گوید که  این بزرگ ترین ساخت و ساز صورت گرفته 
توسط این سازمان  است. ساخت و سازهایی که پول 
آن توسط دالر های آمریکایی و سعودی انجام گرفته و 
کامال از آن حفاظت می شود به طوری که وقتی راوی 
این مستند در محدوده هزار متری کمپ قرار می گیرد 
و تعدادی از افراد با خشونت مانع او می شوند و با این 
که کارت خبرنگاری خود را به آن ها نشان می دهد 
آن ها او را تروریست ایرانی می خوانند و به فیلم بردار 
و مترجم این گروه مستند حمله می کنند! این گروه 
مستند در قسمت دیگری از گزارش خود به سراغ 
فردی به نام » حسن « که شخصی قابل اعتماد برای 

منافقین بوده و بخشی از فعالیت های فضای مجازی 
آن ها را برعهده داشته است می روند. یکی از وظایف 
حسن در گروهک منافقین ساختن اکانت های فیک 
است  به این منظور که حمایت های مردم ایران از 
مریم رجوی را گسترده نشان بدهد  ، حسن به آن ها 
می گوید: »من باید با اکانت های جعلی و نه اکانت 
های واقعی در حمایت از مریم رجوی پست ارسال 
می کردم« لجن پراکنی هایی که تازگی ندارد و بیش 
از این نیز تصاویری از حضور چندین پیرمرد و پیرزن 
منافق نشان داده شد که مشغول هشتگ زنی علیه 
جمهوری اسالمی بودند در همین زمینه حدود دو 
سال قبل روزنامه خراسان  در گزارشی اختصاصی با 
عنوان» جالدهای هشتگ ساز « در این باره نوشته بود 
:» از سوله های تروریسم سایبری منافقین تصاویری به 
دست آمده که در آن مشتی پیرمرد و پیرزِن درمانده 
مجبورند صبح تا شب در فضای مجازی فعالیت داشته 
باشند. روال کار آن ها به این شکل است که از ابتدای 
ساعت اداری آموزش می بینند و سپس از ظهر شروع 
به فضاسازی در فضای مجازی می کنند. در انتهای 
شب نیز بازخورد کار روزمره خود را مرور و سوژه هایی 
را که باید برای لجن پراکنی علیه جمهوری اسالمی 
در روز بعد کار کنند، بررسی می کنند.«اما نکته ای که 
در این مستند تازگی دارد اذعان خبرنگار انگلیسی به 
بن بست منافقین است، خبرنگار شبکه 4 لندن از رنج 
های بسیار منافقین در این کمپ ها می گوید و این که 
آنان رو  به انقراض هستند:» آن ها در این کمپ ها درد 
می کشند، از آن جایی که افراد حاضر در این کمپ 
حق بچه دار شدن را ندارند، نسل جدیدی نیز وجود 
ندارد.« گروه مستند سپس به قبرستانی متروکه در 
نزدیکی کمپ منافقین در آلبانی می روند که بسیاری 
از افراد منافقین بر سر کهولت سن و بیماری مرده اند. 
مردگانی که هیچ جایگزینی برای آن ها در اردوگاه 
منافقین وجود ندارد و باید آن را پایان خط منافقین و 

انقراض آن ها دانست.

راز انقراض فرقه رجوی 
مقر منافقین در آلبانی در تلویزیون انگلیس به تصویر کشیده شد.آن ها حتی حق 

بچه دار شدن را ندارند و کارشان این است که با اکانت های فیک علیه ایران در 
شبکه های اجتماعی فعالیت کنند! 


