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»آرمان ملی« از واکنش ها به بخشنامه جنجالی شهرداری تهران روایت می کند: 
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    انجمن هنرهای نمایشی نژادپرستانه بودن حاجی فیروز را مردود دانست
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 گزارش »آرمان ملی«
  از روند واکسیناسیون 

عمومی در کشور:

تناقض هاي آغاز  
 واكسيناسيون 
تمام نمي شود
     ورود به قم ممنوع شد

 تهران و کرج 
نارنجی

 دلیل فوت 
 فعال مشخص
 نشده است

 كشف جسد 
 آزاده نامداری 
در سعادت آباد 

     آخرین ویدئویی 
 که او منتشر کرده 

مربوط به یک هفته پیش است

 یک اصولگرا  در انتقاد 
 از استخدام 200 نیرو 

در مجلس خطاب به بذرپاش:

 اگر اين ديوان، 
محاسبات داشته 

باشد...
   نه با اتوبوس بلکه با قطار، 

 آدم وارد 
مجلس کرده اند
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همین صفحه

سخــــن روز

بزرگترین عامل رشد برای هر کشــور از بُعد اقتصادی، 
عامل ســرمایه گذاری اســت به ایــن معنی کــه بدون 
سرمایه گذاری، احتمال رشد بسیار پائین است. چون باید با 
بکار بردن سرمایه، اشتغال بوجود آورد، اراده ملی را افزایش 
داد، تولید را باال برد و بعد از افزایش تولید، طبیعتا جی دی 
پی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. اما ما اکنون در شرایطی 

هستیم که هنوز نمی توانیم ....

جبرانعقبافتادگیهاباعقدقراردادهای
بينالمللی

همین صفحه

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

دیروز یکی از تاریخ های ماندنی در حیات سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی ما رقم خورد و می تواند مثل خیلی 
از قراردادهایی که در گذشته تنظیم و منعقد شده، نکات 
مثبت یا منفی داشته باشد. درست در هفتم فروردینی 
که در جنگ های دوم ایران و روس، نیروهای ما شکست 
خوردند و روس ها تا ترکمانچای پیش آمدند، پاسکوئیچ در 

آنجا از ضعف ما استفاده کرد ...

این روزها با وجود کرونا مثل سال های گذشته افزون 
بر ایران حال هوای نوروزی در کشورهای مختلف برقرار 
است و خصوصا در جغرافیای نفوذ زبان پارسی با وجود فراز 
و فرودهای کوچک و بزرگ تاریخی و آمد و شد سلسله ها و 

حکومت های مختلف هنوز هم نوروز...

اینیکپيشنویساست،سندنهایینيست

نوروزملتهایپارسیزبان

نعمت احمدی
حقوقدان

جعفرگالبی 
روزنامه نگار

 شماره 
973

رئیس جمهور:
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 پيک كرونای  دنيا 
تمام شده است
 اگر بگذارند پایان دولت 
 حداقل پایان بخشی از 
تحریم ها باشد

»آرمان ملي« درپي امضاي سند همکاري ایران- چین و بازتاب گسترده رسانه اي و سیاسي آن  را  بررسي مي کند:

صفحات 1و 2 و 3

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
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سرمقاله: محمدحسین مالئک 
   چند نکته درباره تفاهم 25 ساله 

ایران و چین 
محمد ساالری

   ضرورت اجماع اصالح طلبان 
در انتخابات 

نوذر شفیعی
 بازي پکن 

در برابر واشنگتن

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
سیدمحمد غرضی : 

 قرار نبود جمهوری رقابت ها 
تشکیل بدهیم
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این روزها با وجود کرونا مثل سال های گذشته افزون بر 
ایران حال هوای نوروزی در کشورهای مختلف برقرار است 
و خصوصا در جغرافیای نفوذ زبان پارسی با وجود فراز و 
فرودهای کوچک و بزرگ تاریخی و آمد و شد سلسله ها و 
حکومت های مختلف هنوز هم نوروز در کشورهای شمالی و 
شرقی و غربی گرامی داشته می شود و فرهنگ پارسی که در 
اعیادی چون نوروز و چهاشنبه سوری و شب یلدا نمود بیشتری 
دارد ریشه های خود را حفظ کرده است. به عبارت دیگر ایران 
هنوز برای ملت های جدا افتاده از موطن باستانی الهام بخش 
است. این الهام آفرینی حاصل اقتدار سیاسی گذشته های دور 
نیست، آنچه ایران را جذاب می کند و قلب ها را در مغناطیس 
خود قرار می دهد از جنس فرهنگ است. فرهنگی که عمارتش 
را رودکی، خیام، فردوسی، سعدی، حافظ و موالنا ساختند و 
فربه و مانا کردند چنانکه گویی پس از قرن ها و شاید تا ابد زباد 
و زباران نبیندگزند. این بستر فراهم و این میراث کم نظیر بیش 
از آنکه نیازمند پاسداری باشد، شایسته بهره برداری است. 
البته این ادعای بزرگی است ولی به گواه تاریخ هسته فرهنگی 
ایران از 3حمله بزرگ و خونین  جان سالم بدر برده و خود را 
حفظ و حتی غنی کرده است. فرهنگی که فقط فردوسی داشته 
باشد توان برگرداندن توفان های بزرگ را داراست و چون خیام، 
سعدی، مولوی و حافظ پیرامونش فراهم آیند و ابن سینا، 
سهروردی، بیرونی و مالصدرا سرشار از حکمت و معرفتش 
کرده باشند و دانشمندان، ادیبان و غزلسرایان بی شمار تا امروز 
بر گرمای خورشیدش بیفزایند از الهام بخشی و سرزندگی فرو 
نمی ماند. اینها که گفته آمد دمیدن در شیپور ناسیونالیسم 
کور نیست، می شود با تکیه بر یک فرهنگ غنی، ملت ها را به 

ادامه صفحه 6هم نزدیک و برای رفاه و سعادت...

جعفرگالبی 
روزنامه نگار

نوروزملتهایپارسیزبان

بزرگترین عامل رشد برای هر کشور از 
بُعد اقتصادی، عامل سرمایه گذاری است به 
این معنی که بدون سرمایه گذاری، احتمال 
رشد بسیار پائین است. چون باید با بکار بردن 
سرمایه، اشتغال بوجود آورد، اراده ملی را 
افزایش داد، تولید را باال برد و بعد از افزایش 
تولید، طبیعتا جی دی پی کشور افزایش پیدا 
خواهد کرد. اما ما اکنون در شرایطی هستیم 
که هنوز نمی توانیم سهمیه نفت خودمان را 
به فروش برسانیم و پول هر آنچه فروختیم را 
هم نتوانستیم دریافت کنیم. همان تحریمی 
که تندروهای داخلی بر مردم تحمیل کردند 
و گفتند شورای امنیت آنقدر قطعنامه علیه ما 
صادرکند تا قطعنامه دانش پُر شود! آن حرف 
نابجا و تصمیم غلط و دشمن تراشی بی مورد 
و آن انقالبی نمایی بی دلیل و حمایت های 
غیرقابل قبول از آن دولت، امروز هنوز 
گریبان کشور را گرفته. از آنجا که بخشی 
از این قرارداد در فضای مجازی منتشر شده 
آن را تورقی کردم. طبیعی است در یک 
قرارداد هر دو کشور منافع دارند. در حقیقت 
صدقه نیست که تنها یک طرف منتفع شود 
گرچه در صدقه هم دو طرف منافع دارند. 
گیرنده منافع دنیوی و صدقه دهنده هم 
منافع اخروی ولی اگر قرارداد بین دو کشور 
مسالمت آمیز باشد، هر دو به سود می رسند. 
در این قرارداد ظرف 25 سال قرار است که دو 
طرف تعهداتی به هم دهند. امری که در دنیا 
رسم است و البته باید حتما چارچوب های 
حقوقی آن توسط ایران محکم شود و راه ها و 
روزنه های فرار احتمالی که ممکن است طرف 
قرارداد بتواند روزی زیرش بزند کامال بسته و 
طوری نشود چنانچه دولت چین عوض شد یا 
به هر دلیلی حزب چین ظرف 25 سال تغییر 
کرد، به منافع ملی ما لطمه وارد شود. البته 
آنها هم اشتیاق زیادی برای سرمایه گذاری 
در ایران دارند که به دلیل ارزانی انرژی و مزد 
کارگر است. اگر به 40 سال پیش برگردیم، 
اقتصاد چین اقتصادی دولتی و مارکسیستی 
بود ولی در زمانی که ما یکی، دو میلیارد دالر 
در سال بیشتر قبل از تحریم ها نمی توانستیم 
سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم، چین 
در بعضی سال ها 560 میلیارد دالر سرمایه 
خارجی جذب می کرد. چین درهای بسته 
کمونیستی را باز و به سرمایه گذاران خارجی 
اجازه ورود به داخل کشور داد تا جمعیت 
یک میلیارد و 400 میلیونی را به اشتغال 
وادار کند. بدین ترتیب وقتی اروپا حدود 

3 الی 4 درصد رشد اقتصادی داشت، چین 
برای سال های متمادی باالی 10 درصد 
رشد اقتصادی را تجربه کرد و اکنون دارد 
تالش می کند تا اقتصاد اول دنیا شود. این 
قرارداد را کار پسندیده و عاقالنه ای می دانم 
و البته به این معنا نیست که وقتی با چین 
قرارداد تنظیم کردیم از قرارداد با آمریکا و 
اروپا مستغنی هستیم. به غیر از اسرائیل که 
استثناست، ما باید تالش کنیم تا با همه دنیا 
روابط حسنه ای داشته باشیم. عده ای که 
در داخل کشور مطالعه نکرده، فکر می کنند 
هرکشوری با ما قرارداد بست، استثماری 
است! افکار خام و نپخته ای دارند. یقینا ما باید 
در قراردادهایمان جوانب احتیاط را رعایت 
کرده ولی به چین تنها نیز بسنده نکنیم. 
هرچند ارتباط تنها با چین خوشایند این 
کشور است ولی ما باید منافع ملی خودمان 
را درنظر بگیریم. عالوه بر چین با هند و ژاپن 
و کشورهای همسایه خودمان، باالخص 15 
کشوری که همسایه هستیم و همچنین اروپا و 
آمریکا که باید تالش کنیم روابطمان را حسنه 
کنیم، ارتباطی مسالمت آمیز داشته باشیم تا 
این عقب افتادگی های مزمن و جانکاهی که 
امروز از نظر اقتصادی مردم عزیز کشورمان 
را رنج می دهد، جبران کنیم. سخن یکی از 
اعضای هیات رئیسه مجلس مبنی بر اینکه 
ماهیگیران ما با تورهای ماهیگیری توان 
صید زیردریایی ها دارند، دل خوش کنک 
و مضر برای کشور است که آثار منفی به 
بار می آورد. ما باید سیاست بسیار خوب 
دولت آقای خاتمی تحت عنوان سیاست 
تنش زدایی را مجددا در کشور راه بیندازیم. 
ما با جایی دعوا نداریم مگر اینکه به ما حمله 
کنند که در این صورت عقل سلیم حکم 
می کند مقابله کنیم وگرنه ما نباید مدعی 
دعوا باشیم اما تندروهایی که در خیلی جاها 
حاکمیت دارند و تصمیم ساز و تصمیم گیر 
هستند هنوز بر آتش جنگ یا بنزین می ریزند 
یا فوت می کنند تا شعله ور شود. رشد آنها 
در درگیری است و جیب هایشان را زمانی 
می توانند پُر کنند که تولید در کشور پائین و 
قیمت ها چندگانه باشد که به تعبیری همانا 
کاسبان تحریم هستند و از راه تحریم ارتزاق 
می کنند ولی اینکه استخوان های مردم زیر 
بار تحریم شکست و خیلی از خانواده ها 
متالشی شد و گرفتاری ها و نابسامانی ها به 
دلیل تحریم ها رخ داد را درنظر نمی گیرند. 
تمام روزنه های سوءاستفاده قرارداد بعد از 
امضاء در مجلس با یاری نمایندگان بسته 
خواهد شد تا یک قرارداد محکم بین المللی 
تنظیم و تصویب شود و آثار و برکاتش برای 

کشور به ارمغان آید.

دیروز یکی از تاریخ های ماندنی در حیات 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما رقم خورد و 
می تواند مثل خیلی از قراردادهایی که در گذشته 
تنظیم و منعقد شده، نکات مثبت یا منفی داشته 
باشد. درست در هفتم فروردینی که در جنگ های 
دوم ایران و روس، نیروهای ما شکست خوردند و 
روس ها تا ترکمانچای پیش آمدند، پاسکوئیچ در 
آنجا از ضعف ما استفاده کرد و قراردادی معروف به 
قرارداد ترکمانچای را بست. ما قراردادهای دیگری 
هم داشتیم که در جنگ دوم که ایران اشغال شد، 
مرحوم محمدعلی فروغی، قراردادی با سه دولت 
اشغالگر شوروی، آمریکا و انگلیس بست که شش ماه 
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، ایران را ترک کنند 
و به استناد همین قرارداد در شورای امنیت سازمان 
ملل که به جای جامعه ملل تشکیل شده بود، به 
شورای امنیت شکایت کرد و قطعنامه ای صادر شد 
و حق را به ایران داد تا شوروی نیروهای خود را از 
ایران ببرد. یا قطعنامه مودت که با آمریکا در سال 
1952 بعد از کودتای 28 مرداد منعقد کردیم که 
در آن قید شده اگر هر کدام از طرفین خواستند از 
آن خارج شوند یکسال قبل از آن باید صراحتا اعالم 
کنند. چون آمریکا تحریم هایی علیه ما وضع کرد 
به استناد همین قطعنامه مودت به دادگاه الهه 
رفتیم و االن پرونده در آنجا مطرح است. به هر حال 
این قراردادها اثراتی دارند که در تاریخ می مانند. 
کسانی که قرارداد را تنظیم می کنند و پای آن 
امضا می کنند در مقابل تاریخ باید پاسخگوی آن 

باشند. هر قرارداد یک مقررات شکلی دارد از این 
نظر که باید منطبق با چه اصل و اصولی باشد و یک 
محتوا دارد. قرارداد بین ایران و چین را ندیدم و 
بخش هایی که در فضای مجازی آمده و توسط یک 
منبع و مرجع رسمی اعالن نشده که بدانیم فی الواقع 
چیست، مشاهده کردم. به ظاهر گفته می شود چین 
25 سال با ایران قرارداد می بندد و 460 میلیارد 
دالر در ایران سرمایه گذاری می کند تا حدودی 
ابهام برانگیز است. چینی که االن مطالبات ما را 
نمی پردازد و مدعی می شود به خاطر تحریم های 
آمریکا امکان استرداد پول های ایران وجود ندارد، 
چطوری می توانیم اعتماد کنیم که 460 میلیارد در 
ایران سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری ها به 
چه صورت است؟ آیا به انتخاب طرف چینی است 
که در کجا سرمایه گذاری کند و چه میزان و در چه 
رشته ای یا به انتخاب طرف ایرانی است یا اینکه یک 
هیات و مجموعه ای باید تشکیل شود که احتماال 
مشترک باشد و بیایند األهم فاألهم بکنند که 
کجا سرمایه گذاری کنند و نحوه برگشت سرمایه 
به چه صورت است و طی چند سال باید اصل و 
فرع سرمایه برگشت داده شود. اصوال چه درصدی 
به سرمایه ای که می گذارند بهره تعلق می گیرد و 
میزان مشارکت چین در سرمایه گذاری ها چگونه 
است آیا فقط سرمایه گذار است و بعدا اصل سرمایه 
و بهره اش را می گیرد یا در آن سرمایه گذاری شریک 
است. اینها ازجمله مواردی است که سوال برانگیز 
و مربوط به محتواست. اینکه چه کسی تشخیص 
می دهد مثال باید در نفت یا در متروی 10 کالنشهر 
سرمایه گذاری شود؟ این پول ها با کدام ارز داخل 
کشور می آید؟ دالر یا یوآن و اینها همه سواالتی 
ست که به هر حال باید پاسخ دهند.حاال سوال 

اینجاست که قانون اساسی چه می گوید؟ آِیا 
دولت ها می توانند به هر طریق دلخواه قرارداد 
بنویسند؟ امضای چه کسی معتبر است؟ یا چرا 
وزارت امور خارجه دارد قرارداد می بندد و اصوال 
تنظیم کنندگان این قرارداد از چه مقررات و 
آئین نامه ای استفاده کرده اند و وزارت امور خارجه 
امضا می کند؟ چون اصل 77 قانون اساسی صراحتا 
می گوید عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها و 
موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس 
برسد. ما در اینجا در تعریف سندی که دیروز امضا 
شد، می مانیم که چیست؟ عهدنامه است، قرارداد 
است یا موافقتنامه بین المللی است؟ آنچه از نظر 
تعریف حقوقی برمی آید و متنی که در فضای 
مجازی دست به دست می شود، قراردادی است نه 
بین دو نهاد و سازمان کشوری بلکه بین دو کشور 
یعنی بین دولت ایران و دولت چین. حاال علت اینکه 
وزارت امورخارجه ایران و وزیرخارجه چین آن را 
امضاء کردند همین مطلب است که یک قرارداد بین 
دو دولت است. درحالی که بخشی به وزارت صمت، 
بخشی به وزارت راه، بخشی به سازمان هواپیمایی 
و بخشی به شهرداری ها برخورد می کند، به همین 
اعتبار این یک قرارداد بین المللی است که بین 
دولت ایران و دولت چین امضا شده. لذا برابر اصل 
77 باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. 
برابر اصل 125 هم امضای عهدنامه ها، مقابله نامه ها، 
موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر 
دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط 
به قراردادهای بین المللی پس از تصویب مجلس 
شورای اسالمی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی 

اوست.
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بازار سرمایه در آغاز سال جدید به صورت مثبت 
پیش رفت که این اتفاق چند دلیل عمده داشت. اول 
اینکه عصر روز جمعه بازارهای جهانی هم شرایط 
مثبتی را در پایان روزکاری شاهد بودند، قیمت نفت 
افزایش یافت و قیمت فلزات هم در وضعیت مطلوبی 
قرار گرفت. به همین دلیل بازار سرمایه روند مثبتی 
را روز شنبه هفتم فروردین ماه تجربه کرد. با این 
شرایط به نظر می رسد تا میانه های اردیبهشت و 
تا زماینکه رقابت های انتخاباتی پررنگ تر خواهد 
شد شرایط خوبی را می توانیم در بازار سرمایه 
شاهد باشیم و بعد از آن در واقع بازار تحت تاثیر 
شرایط موضوع انتخابات ریاست جمهوری قرار 
خواهد گرفت. به نظرم می رسد بازار در حال 
شناسایی کف مستحکم تری نسبت به گذشته 
است، یعنی می توان گفت بازار تا حدودی شرایط 

نسبتا پایدارتری را دارد. آمارهای اقتصادی بویژه 
آمارهایی که از میزان رشد نقدینگی، تورم و موارد 
مربوط به این موضوعات داریم نشان می دهد که 
بازار فعال جای زیادی برای ریزش ندارد و همانطور 
که پیش تر گفتم این روند تا زمان انتخابات ادامه 
خواهد داشت و ادامه این روند یا ریزش در بازار، 
بستگی به این دارد که چه شخصی به مسند ریاست 
جمهوری برسد، به هر حال این موضوع خیلی مهم 
است که چه کسی را در سمت ریاست جمهوری 
خواهیم داشت. البته انتظار نمی رود که درگیری 
سیاسی خاصی در جریان انتخابات رخ بدهد که 
بتواند در روند بازار تاثیرگذار باشد. در این وضعیت 
کسانی که سرمایه گذاری بلندمدتی دارند می توانند 
از شرایط بهتری برخوردار شوند. قطعا در روزهای 
آینده عرضه های جدیدی را در بازار سرمایه 
هم شاهد خواهیم بود؛ به هر حال با بهتر شدن 
شرایط عرضه اولیه ها از سر گرفته می شوند و البته 
صحبت هایی هم درباره تغییر مدل عرضه های اولیه 
زده می شود که باید دید نهایتا چطور جمع بندی 

می شود ولی قطعا عرضه های اولیه برای رونق و 
پاگرفتن بازار سرمایه نیاز است. این نکته را هم باید 
اشاره کرد که همچنان حمایت های دولت از بازار 
سرمایه ادامه دارد و می توان گفت که این حمایت ها 
بیشتر هم شده است؛ اینکه آیا بازار می تواند بدون 
حمایت های دولت به کار خود ادامه دهد یا نه 
بستگی به این موضوع دارد که سیاست های کلی 
دولت، سیاست های همگنی باشد. متاسفانه در حال 
حاضر وضعیتی که در نرخ بهره یا بازارهای موازی 
داریم به نفع سرمایه گذاری در کل کشور نیست. 
به هر حال مقام معظم رهبری هم امسال را سال 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کردند 
و باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. با این نرخ بهره 
و سیاست هایی که بانک مرکزی در مورد نرخ ارز در 
پیش می گیرد و تمایل دارد که نرخ را کاهش دهد 
به نفع صادرات، تولید در کشور نیست و امیدواریم 
جمع بندی ای که انجام می شود به این موضوع ختم 
شود که سود بانکی معقول شود تا تولیدکننده تحت 

فشار کار کردن قرار نگیرند.

اینیکپيشنویساست،سندنهایینيستجبرانعقبافتادگیهاباعقدقراردادهایبينالمللی
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 اروپا و آمریکا 
فرصتی ندارند

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
با اعالم اینکه در ایام نوروز عیدی خوبی به 
مردم داده شد و دانشمندان هسته ای ما در 
سازمان انرژی اتمی موفق شدند تکلیفی که 
در قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها 
برای آنها تعیین شده بود را اجرایی کنند، 
گفت: دانشمندان هسته ای سانتریفیوژها 
را در موعد مقرر نصب کردند و حتی برای 
تکمیل کار در ایام تعطیالت نوروزی با 
سختکوشی و تالش مضاعف این بخش 
قانون را محقق کردند. مهر نوشت، حجت 
االسالم مجتبی ذوالنوری افزود: طبق این 
قانون باید هزار سانتریفیوژ IR۲M تا سال 
۹۹ نصب می شد که دانشمندان هسته ای 
موفق شدند پروژه نصب هزار سانتریفیوژ 
IR۲M را به اتمام برسانند. این اقدام اقدامی 
بسیار مهم و راهبردی است. وی تصریح کرد:  
سرعت اقدامات طبق تکالیف قانونی بوده، 
الزم است خدمت دانشمندان و مسئوالن 
سازمان انرژی هسته ای خدا قوت عرض کنم 
که توانستند قانون اقدام راهبردی را در این 
بخش اجرایی کنند.  وی گفت: سه گام مهم 
ایران برای کاهش تعهدات برجامی برداشته 

شد و آمریکا و اروپا فرصتی ندارند.

بزرگترین مانع تولید، 
تحریم هاست

سخنگوی جبهه اصالح طلبان ایران 
در خصــوص نام گذاری سال ۱۴۰۰ 
توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: 
صرف نامگذاری بدون توجه الزامات 
حقیقی آن عمال طی سال های متمادی 
موجب شده که اساساً نامگذاری ها 
بیشتر نقش تبلیغاتی و شعاری به خود 
بگیرد و گاه به نقیض خود تبدیل شود. 
نهادهای مسئول به اشکال مختلف از 
این نام یاد کنند اما در عمل اتفاقی برای 
تحقق نامی که برای آن سال انتخاب 
شده نیفتد. سال ۱۴۰۰ نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. آذر منصوری با بیان 
اینکه به نظر من بیشترین مانع تولید 
تحریم هاست، گفت: ممکن نیست از 
چرخه تولید در کشور سخن گفت در 
حالیکه تحریم ها عمال آثار خود را بر 
این چرخه به جای گذاشته است. هیچ 
کشوری با وجود تحریم نمی تواند به 
اقتصادی شکوفا دست پیدا کند. همان 
طور که متحدان ما از همه ظرفیت های 
منطقه ای و جهانی برای بهبود اقتصاد 
خود و تجارت متقابل استفاده کرده و 
می کنند. کافی است نگاهی به تجربه ای 

که چین پشت سر گذاشت بیندازیم.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

احتمال تایید صالحیت 
سیدحسن خمینی 

یک فعال سیاسی اصالح طلب درباره 
جایگاه سیاســی سیــد حسن خمینی 
اظهار داشت: »در عالم سیاست هیچ چیز 
غیرممکن نیست و این احتمال وجود دارد 
که اصالح طلبان بر آقای حسن خمینی 
اجماع کنند. حجت االسالم سید ناصر 
قوامی گفت: او مورد پسند بخش هایی 
از مخاطبان اصالح طلبان است و در 
زندگی اش نقطه تاریکی دیده نمی شود. 
وی افزود: اکنــون که اطالح طلبــان 
تأکید و اصرار دارند که باید با نامزد 
کامال اصالح طلب وارد انتخابات شوند، 
تصور می کنند که سید حسن خمینــی 
می تواند گزینه خوبی باشد زیرا او در تمام 
این سال ها موضع گیری های صریحی به 
نفع اصالح طلبان داشته است و یک نیروی 
کامال اصالح طلب محــسوب می شود. 
نماینده مجلس ششم  درباره اینکه چقدر 
احتمال تأیید صالحیت حسن خمینی 
وجود دارد، بیان کرد: این بستگی به نظر 
شورای نگهبان دارد اما اگر قرار باشد که 
قدری با وسعت نظر صالحیت نامزدها 
بررسی شود، می توان انتظار داشت که 
تأیید شود. من فکر می کنم آقای حسن 
خمینی اگر نامزد شود و اگر بنای شورای 
نگهبان بر مشارکت حداکثری باشد، 

ایشان را تأیید صالحیت می کند.

آرمان ملی: رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همه تالش ما در دولت این است که 
کاری کنیم که پایان دولت مهار قابل قبول کرونا و انشاءا... اگر بگذارند حداقل پایان 
بخشی از تحریم ها باشد، گفت: مبنای ما در هر دو موضوع باید عقالنیت و منافع ملی 
باشد و باید منافع ملی و چارچوب خردورزی را مورد نظر قرار دهیم. حسن روحانی در 
جلسه ستاد ملی کرونا با بیان اینکه »سال ۹۹ را با سختی و فراز نشیب فراوان پشت سر 
گذاشتیم«، اظهار کرد: سالی که گذشت را در حالی که همچنان تحریم ها ادامه داشت و 
با جنگ اقتصادی شدید مواجه بودیم و از طرف دیگر کرونا به عنوان ویروسی خطرناک 
مردم را با مشکالتی مواجه کرد، پشت سر گذاشتیم. اهم اظهارات رئیس جمهور در 

ادامه آمده است.
 همه وزرا در صحنه و در حال تالش هستند.  همه می خواهیم پایان دولت به گونه ای 
باشد که نه تنها در اول مهر، بلکه در شهریور شرایط به گونه ای باشد که دولت بعدی بتواند 
برای جبران شرایط قبل مدارس را باز کند؛ تحقق این هدف بستگی به کارها از جمله 

همکاری و زمان دستیابی ما به واکسن  دارد؛ با این حال امیدواریم چنین اتفاقی بیفتد.
آماده ایم قدم هایی برای لغو برخی تحریم ها یا کل تحریم ها برداریم. تالش ما این است 
که پایان دولت، دولتی بی کرونا و بدون تحریم را تحویل دهیم. اگر ملتی با هم تصمیم 
بگیرد، به نتیجه خواهند رسید؛ در قرآن نیز آمده که اگر یک ملت یکپارچه شد و رفت، 
قضا و قدر هم بر اراده جمعی متکی است. مردم همیشه در صحنه و در کنار هم بودند؛ ما 
جنگ، سیل در ۲۵ استان، زلزله های کم نظیر در تاریخ، جنگ اقتصادی سه ساله را پشت 

سر گذاشتیم و امروز نیز با کرونا مواجه هستیم.
 مردم می بینند که ما از کشوری واکسن می خریم و پول آن را پرداخت می کنیم و 
بخشی از این واکسن با هواپیمای اول وارد می شود، اما وقت هواپیمای دوم برای تحویل 
واکسن به آن کشور می رود، دادستان آن کشور مانع می شود؛ اینها موضوعات غیر قابل 
پیش بینی است که پیش می آید. ما به کشوری سفارش واکسن می دهیم، اما او می گوید 
من هنوز از تحریم آمریکا می ترسم؛ متاسفانه تروریسمی که از سوی آمریکا و از زمان 

ترامپ آغاز شد، همچنان ادامه دارد و آثار شوم آن ابله همچنان در جامعه ما باقیست.
* تالش ما بر این است که همان تالش پارسال را امسال هم ادامه دهیم؛ تالش ما 
اینست که در هر موضوعی پروتکل ها را به مردم توضیح دهیم؛ در سال قبل هزاران صفحه 

پروتکل ها نوشته، ابالغ و اطالع رسانی شد. در سال قبل شناسایی زودهنگام، قطع زنجیره 
سرایت و درمان زودهنگام و مطمئن از جمله اولویت های ما بود که این سیاست و برنامه 
امسال هم با اضافه شدن واکسن در دستور کار است.  طبق گفته وزیر بهداشت ۷۹۰ هزار 
دوز واکسن وارد شده و به گروه های هدف در حال تزریق است و ان شاءا... در ماه فروردین 
واکسیناسیون گسترش می یابد و در آخر بهار واکسن تولید داخل اضافه و شرایط بهتری 

در کشور ایجاد می شود.
 کرونا وقتی وارد شد خیلی ترک تازی کرد و به هیچ کسی رحم نکرد و با جهش های 
مختلفی جلوه کرد. الزم بود علم در برابر این بیماری قیام  و آن را مهار کند؛ اولین قیام 
علم، تعیین و اعمال پروتکل هایی بود که اعالم شد، گام دوم علم و دانش در برابر کرونا 
ساخت واکسن بود؛ ممکن است تاثیرگذاری واکسن های مختلف متفاوت باشد، اما 
واکسن بیماری با عدم تزریق آن تفاوت بسیاری دارد؛ در کشورهایی که امروز توانستند 
در حد باالیی واکسن تزریق کنند، نتایج را مشاهده می کنیم؛ تزریق واکسن ممکن است 
در بیماری تاثیر کمی داشته باشد اما در مرگ و میر موثر است؛ واکسیناسیون می تواند 
از نظر روانی نیز تأثیرگذار باشد و اگر بتوانیم اکثریت جامعه را واکسینه کنیم، در واقع 

زنجیره را قطع کرده ایم.
 به نظر من پیک کرونا با وجود همه جهش ها و مشکالت در دنیا تمام شده و با 
گسترش واکسیناسیون این پیک رو به کاهش است؛ با گسترش واکسیناسیون از ماه های 
اخیر مقابله با کرونا سهل تر شده است. امیدم این است که تا پایان دولت بیماری به طور 
کامل در داخل کشور مهار شود و تا آخر سال ۱۴۰۰ نیز همه مردم واکسینه شوند و از این 
معضل به شکلی که االن مواجهیم، عبور کنیم؛ امید داریم واکسن داخلی ما به گونه ای 

باشد که حتی تا آخر سال آن را صادر کنیم.

سـرمقــاله

هر چند که موضوع تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین مساله ای 
بین المللی به حساب می آید اما در حال حاضر می توان به این 
موضوع از زوایه سیاست داخلی نیز نگاه کرد، چراکه دولت به 
شدت عالقه مند است که دستاوردهایی از خود نشان دهد و با 
توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری؛ نام آقای علی 
الریجانی که احتمال کاندیداتوری اش برای انتخابات می رود نیز 
در این میان مطرح شود. از این زاویه باید برای کاری که انجام شده 
اولویت ها را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار داد. البته خود این کار 
صورت گرفته بالذات امر بسیار با اهمیتی است و به انسجام بیشتر 
روابط ایران و چین کمک می کند و آن را  از مسائلی که در یکی دو 
سال گذشته در قالب تعارضات داخلی نسبت به روابط با چین به 
وجود آمد، جدا می کند. نکته دیگر اینکه اکنون در شرایط بسیار 
با اهمیتی قرار داریم از این جهت که نظام جهانی یک صبغه و 
ماهیت جدید به خودش می گیرد و چین در حال تثبیت خود در 
نظام جهانی است و با آن مذاکراتی که در ایسلند صورت گرفت 
کامال مشخص شد که چینی ها دیگر تحکم آمریکا را برنمی تابند 
و احساس می کنند که در مواجهه با آمریکا موضوع رقابت با این 
کشور اولویت بیشتری پیدا کرده است. اگر بخواهیم این روابط را 
به خصومت، همکاری و رقابت تقسیم کنیم؛ در حال حاضر رابطه 
آمریکا و چین  بیشتر به سمت رقابت متمایل شده است. این فضا 
فرصت خوبی برای ایران است که بتواند هم به لحاظ اقتصادی خود 
را باال ببرد، بر روی توسعه خود کار کند و هم  به جهت مسائل مالی 
و تحریم از ظرفیت چین برای برون رفت از این شرایط استفاده 
کند. از طرفی اگر چینی ها به ایران بها دهند و راه بیایند می توان 
افق های روشنی را متصور بود. هر چند که هنوز خیلی نمی توان 
با اطمینان گفت که چینی ها این انتخاب را کرده باشند که روابط 
خود را با آمریکا در چارچوب رقابت و خصومت تعریف کنند اما اگر 
این اتفاق بیفتد ارزش ایران برای چینی ها بسیار زیاد و چندین 
برابر کشورهایی مثل عربستان، ترکیه  و امارات خواهد بود. اما 
اینکه گفته می شود به واسطه این توافق چینی ها بخواهند ایران را 
مستعمره خود کنند اساسا تعبیر درستی نیست، چرا که اوال طرف 
دوم هم باید بخواهد مستعمره شود و اگر نخواهد قطعا چنین 
اتفاقی نخواهد افتاد. گرچه ما تجربه همکاری با دول بزرگ را در 
سوریه با روسیه داشتیم و آنجا روس ها خیلی قدرت برتری بودند 
اما ایران نشان داد که بر روی سهم خاصی کار می کند و استقالل 
کشور از درجه اهمیت بسیار باالیی برای ایران برخوردار است. لذا 
اینگونه نیست که هر آنچه روس ها دیکته کنند ما هم بپذیریم. از 
این رو بعید به نظر می رسد که این مباحث چندان قابل توجه در 
صحنه داخلی ایران پس از انقالب باشد. به هر صورت اگر چینی ها 
با این توافق ارزش  و بهای باالیی برای ایران در نظر بگیرند، حاشیه 
امنیتی و حمایتی که کشورهای بزرگی مثل چین می توانند 
برای ایران داشته باشند نیز باال رفته و افزایش می یابد و ایران نیز 

می تواند از این ظرفیت استفاده کند.

چند نکته درباره تفاهم 25 ساله ایران و چین 

 محمدحسین مالئک 
تحلیلگرمسائلبینالملل

یـــادداشت

اصالح طلبان براي انتخابات ریاست جمهوري یک سري فرصت ها 
و ابزارهایي دارند و برعکس در جناح رقیب هم اصولگرایان مانند 
اصالحات فرصت ها و ابزارهایي براي پیروزي در انتخابات دارند. 
جناح رقیب یک سري فشارها را به اصالح طلبان براي انتخابات 
خرداد ماه وارد می کند و آنها هم بنا به اقتضائات و شرایطي که 
وجود دارد کاندیداهاي خود را معرفي مي کنند. به این نکته 
باید توجه کرد که مباني نظري گفتمان اصالح طلبي مصلحت 
عمومي کشور است و باعث پیشرفت، توسعه و رفاه مردم مي شود، 
اصالح طلبان سعي کردند که در تصمیم گیري هاي خود منافع مردم 
را به منافع شخصي و حزبي ترجیح بدهند. در اکثر انتخابات هاي 
سال هاي اخیر اصالح طلبان در قالب شوراي اصالح طلبان 
توانسته اند به یک اجماع کلي برسند و در این انتخابات هم به نظر 
مي آید با اجماع جدیدي که تشکیل داده اند، به دنبال آن هستند 
تا بتوانند به یک اجماع کلي دست پیدا کنند. اصالح طلبان در 
مساله معرفي کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوري و شوراي 
شهر و روستا به یک اجماع خواهند رسید، منتها اصل حضور مردم 
در انتخابات بسیار مهم تلقي مي شود. در جریان اصالحات یک 
نگاه حداقلي وجود دارد که معتقد است باید در فرآیند انتخابات 
خرداد ماه، مثل گذشته با رویکردي ائتالفي حتي با حمایت از 
نامزدي قرضي حضور داشته باشیم و هیچ شرطي براي حضور 
در انتخابات در نظر نگیریم. از سوي دیگر عده اي مي گویند باید 
عطاي انتخابات را به لقایش بخشید و صبر پیشه کرد تا نیروهایي 
که نقش جمهور را نادیده مي گیرند، در تصمیمات خود تجدیدنظر 
کنند. قاطبه اصالح طلبان هیچ یک از این دو نگاه را نمي پذیرند و 
معتقدند باید انتخابات را در هر شرایطي مطالبه کرده، مشارکت 
کنیم و در ترغیب مردم به مشارکت حداکثري کمک کنیم و 
معتقدند اگر از جمهوریت غافل شویم، بازنده اصلي مردم و جریان 
تحولخواه اصالح طلب خواهند بود. جریان اصالحات بیش از هر 
زماني نیاز دارد به نقد دروني خود بپردازد و به نظر مي رسد بعد 
از این همه سال به برنامه اي راهبردي و مانیفستي تمام و کمال 
براي همه امور اداره کشور نیاز دارد؛ برنامه اي که اکثریت احزاب 
به آن باور داشته باشند و فصل مشترک نگاه آینده محور آنها باشد. 
اما خطاب به دولت روحاني باید بگویم این روزها دولتمردان باید 
شرایط کشور و علت مشکالت را براي مردم توضیح دهند، ماه هاي 
پایاني دولت دوازدهم زمان مناسبي است که برخي دولتمردان در 
جایگاه پاسخگویي قرار بگیرند و دالیل چرایي وضعیت بحراني 
کشور را براي مردم توضیح دهند و تاسف آور است که حلقه اصلي 
تصمیم گیري در کابینه دوازدهم که اشتباهات غیرقابل انکاري در 
اداره کشور داشته و عامالن اصلي ناکامي  دولت هستند، طلبکارانه 
سعي دارند از زیر بار مسئولیت شانه خالي کنند و ضعف دولت 
باعث شده تا شرایط کشور به سمت و سویي سوق پیدا کند که 
برخي براي حفظ آینده سیاسي خود و ماندن در قدرت، دست به 
هر اقدامي  حتي به دور از اخالق سیاسي مي زنند و در این مسیر، 

هجمه به جریان اصالحات بیداد مي کند.

ضرورت اجماع اصالح طلبان در انتخابات 

محمد ساالری
عضوشورایشهرتهران

  یکدست شدن خطرناک است
یک عضو مجمع تشخیص با هشدار درباره عواقب 
یکدست شدن حکومت گفت: بنده در چندین مصاحبه 
عرض کردم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد مسأله خطرناکی 
برای کشور است و حتی خطر امنیتی دارد چراکه اگر 
انتخابات ریاست جمهوری مثل انتخابات گذشته مجلس 
باشد مشروعیت نظام زیر سوال رفته و این موضوع نیز 
زمینه طمع بیگانگان را برای ایجاد یکسری توطئه هایی 
علیه جمهوری اسالمی فراهم می کند و به بیانی جمهوری 
اسالمی را در معرض خطر قرار می دهد. سید محمد صدر 
بیان کرد: موضع گیری اخیر رهبری مبنی بر اینکه حتما 
انتخابات باید انتخابات پرشوری باشد و مشارکت باال و 
حداکثری باشد و مهمتر از آن ویژگی های فردی که به 
عنوان رئیس جمهوری انتخاب می شود، نشان دهنده 
این است که ایشان در آن چارچوب جمهوری اسالمی 
که هدف اصلی امام )ره( بود، می اندیشند و انشاا... به آن 

سمت نیز حرکت خواهیم کرد.

اقدامات دشمن را گران تر کنیم 
یک نماینده تهران اظهار داشت: در امر دشمن 
شناسی و در مقابله با او ابتدا باید شناخت خود را 
هرچه دقیق تر و علمی تر انجام دهیم تقریبا نظیر همان 
فرآیندی که دشمن در چهل و دو سال گذشته علیه ما 
به کار بسته  است. سیدمصطفی میرسلیم گفت: باید با 
طرح های ابتکاری اقداماتی کرد که فعالیت های تخریبی 
دشمن علیه ما برای خود او گرانتر تمام شود و متقاعد 
شود به دست برداشتن از تخریب. آنگاه باید با ارزیابی 
دقیق  شیو های اثرگذاری برنامه های دشمن، نسبت به 
خنثی سازی آنها طرح های متقابلی بکار بست تا از اثر 
منفی آنها بر مردم کاسته شود. وی افزود: موکدا بدانیم 
که دشمن خارجی با تمام زرنگی های شیطانی اش کاری 
علیه ما نمی تواند بکند مگر نقطه ضعف و راه نفوذی در 
خود ما بیابد؛ بنابراین دشمن اصلی در میان صفوف خود 
ما و در نفس اماره ما است. این نقطه را باید برای دشمن 

کور کنیم تا از شیطنت های او مصون بمانیم.

 ترمیم شکاف با استفاده 
از فرصت ها

یک عضو شورای شهر تهران در خصوص پدید آمدن 
شکاف میان مردم و حاکمیت، گفت: بزرگترین پشتوانه 
نظام جمهوری اسالمی در بیش از ۴دهه گذشته، 
حمایت های مردم و حضور آنان در صحنه های مختلفی 
مانند انتخابات بود که متاسفانه در انتخابات اسفند ۹۸ 
شاهد کاهش این مشارکت به دلیل اعتراضات عمومی 
نسبت به شرایط نامطلوب اداره کشور و نیز دریغ فرصت 
حضور همه جریانات سیاسی از سوی نهادهای نظارتی 
بودیم.  محمد ساالری نارضایتی و دور شدن مردم از 
تصمیمات کشور را چالشی بزرگ برای آینده کشور 
دانست و افزود: خوشبختانه سال جاری فرصت های 
بالقوه ای را در خود دارد که در صورت هوشمندی 
مجموعه نظام و جریانات سیاسی در استفاده بهینه از این 
فرصت ها، می توان به بهبود شرایط کشور، رونق اقتصادی 
و ترمیم شکاف میان مردم و حاکمیت امیدوار بود. عضو 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات ادامه داد: انتخابات، 
برجام و مهار ویروس کرونا سه فرصت بزرگی است که 
پیش روی دولت و نهادهای دیگر قرار دارد و مواجهه 
درست با هر یک از آنها می تواند منشاء اتفاقات خوبی در 

کشور باشد و رضایت مردم را فراهم آورد.

نباید در تولید داخلی مانع تراشی کرد
نایب رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: 
اولین مانع این مسیر، عدم اعتقاد به این موضوع در 
کشور ما توسط بعضی افراد است که هنوز باور ندارند 
ما می توانیم با تولید، خود را به یک خودکفایی نسبی 
و قابل قبولی برسانیم، با وجود اینکه نمونه های بسیار 
ارزنده ای از توانمندی داخلی را دیدیم و تجربه کرده ایم. 
مهدی چمران با بیان اینکه بارها شاهد بودیم جوانان 
ایرانی در پیمودن این راه بسیار موفق بوده اند، افزود: اگر 
نمونه های تک را کنار بگذاریم و به تولید معمول و روزمره 
جامعه بپردازیم می بینیم موارد بسیاری هست که خود 
می توانیم به مرحله ای برسیم که حداقل در حد رقابت 
خارجی باشیم. متأسفانه هنوز پشتیبانی الزم انجام نشده 
و موانع مسیر هم طبق فرمایشات رهبر انقالب برطرف 
نشده است. رئیس سابق شورای شهر تهران درباره 
پشتیبانی از تولید اظهار داشت: سیستم اجرایی کشور 
باید از تولید داخلی پشتیبانی جدی کند، نه اینکه در 

ظاهر حمایت و در عمل مانع تراشی کند.

۶۰ درصد مردم درآمد متوسط به پایین 
یک کارشناس مسائل اقتصادی قدرت پول ملی و 
قدرت خرید مردم را دو موضوع مهم در حوزه کالن 
اقتصادی و مدیریتی دانست و گفت: متاسفانه قدرت پول 
ملی ما در مقابل ارز خارجی کم ارزش شده است. یحیی 
آل اسحاق گفت: زمان در مقابل هر چهار هزار یا پنج هزار 
تومان یک دالر بود االن حدود بیست و چند هزار تومان 
یک دالر است یعنی قدرت پول ملی تا این حد تضعیف 
شده است. وی افزود: نتیجه این کار در حوزه های مختلف 
از جمله در معیشت مردم، تامین مواد اولیه و واردات اثر 
منفی دارد و اگر این مدیریت نشود آثار سوء اش در جامعه 
به ویژه در حوزه تولید نقش کامال جدی دارد. وی ضمن 
بیان کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: مردم ما از نظر 
طبقه بندی از وضعیت خاصی برخوردارند. باالی ۶۰ 

درصد از مردم ما دارای درآمدهای متوسط به پایینند. 

ایران در جریان نشست 4 جانبه 
کاظم جاللی، سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری 
اسالمی ایران در مسکو با »زمیر کابولوف« نماینده ویژه 
رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و مدیرکل 
دپارتمان دوم آسیای وزارت امور خارجه این کشور دیدار 
کرد. در این دیدار طرفین در مورد روابط دوجانبه بین 
ایران و فدراسیون روسیه و همچنین تحوالت افغانستان 
تبادل نظر و گفت وگو کردند. در جریان این دیدار زمیر 
کابولوف سفیر ایران را در جریان نشست نمایندگان ویژه 
روسیه، آمریکا، چین و پاکستان در امور افغانستان که 
با مشارکت هیات هایی از دولت افغانستان و طالبان و 
همچنین ترکیه و قطر به عنوان مهمان افتخاری در 
تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ در مسکو برگزار شد، قرار داد.

دیپلماســـی

  محمود احمدی نژاد:
تحریم ها تقصیر روحانی بود نه من!

   نباید به اطرافیانم اعتماد می كردم                                   با بوش به توافق رسیدم
آرمــان ملــی : هنوز هم حاضر نیست بپذیرد 
بسیاری از مشکالت ناشی از تصمیمات نادرستی بود 
که در زمان ریاست جمهوری خودش اتخاذ شده است 
و باز هم دیگران را مقصر می داند. عالقه عجیبی دارد 
تا چنین وانمود کند که در عرصه تعامالت بین المللی 
دیدارها و اقدامات زیادی داشته که رسانه ای نشده 
است مانند ادعای جدیدش مبنی بر توافق با جرج 
بوش بر سر مسائل عراق! محمود احمدی نژاد هنوز 
هم تمایل به دیده شدن دارد و بخوبی می داند اگر 
مدتی سکوت کند و یا ادعاهای عجیب نداشته باشد 
چندان توجهی به او نخواهد شد. این روزها خوشحال 
از دیدن تصاویر صف کشیدن برخی افراد در نزدیکی 
منزلش برای رساندن نامه است و طوری رفتار 
می کند که گویی برای انتخابات ۱۴۰۰ برنامه ویژه ای 
دارد! طرح های دولت خودش را گره گشای مشکالت 
معرفی می کند و مانند همیشه می گوید که کارشکنی 
کردند مانند اخیرا که گفته است:» چرا ما مردم را 
مجبور می کنیم از خدماتی که ما می گوییم استفاده 
کنند؟ تازه نصف پول نفت خرج دولت می شود تا نصف 
آن به جیب مردم برسد. خب اگر شما این را به مردم 
بدهید صددر صد آن به مردم می رسد دیگر. عده ای با 
این مخالف بودند و نگذاشتند. طرح هدفمندی طرح 
بزرگی بود که تکه تکه اش کردند. همین االن بیش 
از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دولت از محل هدفمندی 
یارانه ها درآمد دارد. چقدر این به مردم می رسد؟ کمتر 
از سی هزار میلیارد یعنی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد 
را خرج دیگری می کند.« وی مدعی شد:» دولت که 
قبال هم نفت را می فروخت و همین کار ها را انجام 
می داد. ما بخشی از این را دادیم به مردم، اما شما باز 
هم اموال مردم را گرفتید و دادید به دولت؟ معتقدم 
یکی از کار های بزرگی که یک روز در این کشور اجرا 
خواهد شد این است که ثروت طبیعی در اختیار مردم 
قرار می گیرد. االن اگر ما مقدار تولید نفت و گازمان را 
با هم حساب کنیم به هر ایرانی ماهی دو و نیم میلیون 
تومان می رسد خب این پول را دولت می گیرد و 
تبعیضی خرج می کند که موجب فاصله طبقاتی 
است، ضمن اینکه ریشه بسیاری از مفاسد تمرکز 
ثروت در دست دولت است؛ در تمامی عرصه ها االن 
دولت جای مردم نشسته است و در همه چیز دولت 
باید تصمیم بگیرد.« شاید برای نخستین بار اعتراف 

کرد که در اعتماد به اطرافیانش اشتباه کرده است. 
اکنون می گوید:» زمانی که می خواستم وارد دولت 
شوم نسبت به عده ای حسن ظن داشتم و از آن ها 
دعوت به همکاری کردم، اما خیلی زود فهمیدم حسن 
ظنم به عده ای اشتباه بود و نباید تا این حد حسن ظن 
می داشتم و نسبت به عده ای دیگر هم باورم این بود 
برای خدمت به مردم، عدالت و آرمان های انقالب آن ها 
حتما محکم پای این مسائل می ایستند، اما بعد دیدیم 
که فاصله از آرمان های انقالب در اعماق اندیشه و قلب 
یک عده وجود دارد، اما فرصت بروز پیدا نکرده است 
و رسما با اقداماتی که قرار بود برای مردم انجام شود 
مخالفت می کردند و می گفتند نمی شود؛ هر چه ما 
می گفتیم این کار ها در جهت خدمت به مردم است 

می گفتند خیر نمی شود.
 هنوزعاشق مذاكره با آمریكاست

نکته قابل تامل در گفت وگوی او با باشگاه 
خبرنگاران آنجاست که می گوید: »ما در سال های 
۸۵، ۸۶ و ۸۷ هم با آمریکایی ها راجع به مسائل 
منطقه مذاکره کردیم. پس می شود مذاکره کرد. ما 
قبال هم با آمریکایی ها مذاکره کردیم ما در عراق با 
آمریکایی ها و بوش پسر درباره مسائل منطقه، درباره 
خروج آمریکایی ها از عراق مذاکره کردیم. اینکه اصال 
نباید مذاکره کرد یعنی چی؟ این درحالی است که ما 
به منطق و یا موضع خودمان شک داشته باشیم وگرنه 
اگر موضع ما برابر باشد  و اگر پذیرفتند می شود. فردا 
اگر یک نفر در آمریکا گفت ما موضع عدالت و احترام 
را می پذیریم ما هم می گوییم بسیار خب، مخفی 
کاری هم نمی کنیم و عینا در مقابل دوربین های 
تلویزیون با هم مذاکره می کنیم اشکالی دارد؟ اگر 
کسی خواست زور بگوید آن زمان معلوم می شود و 
زیربار زورش نخواهیم رفت.« وی ادامه داده است:» 
قبل از اینکه دولت ما بر سر کار بیاید چه کسی رئیس 
جمهور آمریکا بود در سال ۸۴؟ بوش پسر. دولت قبل 
از ما همه گونه همکاری با آمریکا در موضوع افغانستان 
انجام داد، اما همان بوش گفت که ایران محور شرارت 
است و اول افغانستان و بعد عراق و بعد ایران و اصال 
خود را آماده کرده بود با جنگ با ایران که دولت تغییر 
کرد. اما سیاست خارجی دولت نهم به گونه ای بود که 
البته تاثیر گرفته از اقتدار، اراده و فرهنگ ملت ایران 
بود و باعث شد که همان آقای بوش با ما در عراق 

مذاکره کرد و در آخر دوره اش گفت که اگر بتوانم 
با ایران درباره موضوع هسته ای هم مذاکره می کنم 
و دیگر حرفی از تهدید به میان نیاورد. اوباما هم ۶ نامه 
داده بود که در همه آن ها نوشته بود ما نمی خواهیم 
بجنگیم و نمی خواهیم براندازی کنیم؛ اصال زمان ما 
تهدید نظامی وجود نداشت، اصال نبود و همان هایی 
که به ما این تهمت ها را می زدند حاال سر کار آمده اند 
و تهدید نظامی هم ایجاد شده است و هنوز هم 
می گویند که احمدی نژاد باعث تهدیدات نظامی 
بوده؛ درحالی که ما تهدید را برداشتیم؛ البته ملت ما 
تهدیدات را برداشت. شما قبل از ما بودید تهدید بوده 
است؛ االن هم که هستید باز تهدید وجود دارد حاال 
می گویید نه اگر احمدی نژاد بیاید دیگر خیلی تهدید 
است. این ها بازی های رسانه ای است که ارزشی هم 

ندارد..«
 تقصیر روحانی بود!

او از متهم کردن روحانی هم برای سرپوش 
گذاشتن بر انتقادات از عملکرد خودش هم ابا ندارد 
و می گوید:» شما اگر قطعنامه های سازمان ملل و 
آژانس را ببینید در تمام این ها بدون استثنا ادعا این 
است که در زمانی که حسن روحانی مسئول هسته ای 
ایران بوده دو اتفاق افتاده که یکی انحراف به سمت 
نظامی و دوم پنهان کاری. در یکی از این قطعنامه ها 
نمی بینید که بگویند به خاطر فعالیت های هسته ای 
زمان احمدی نژاد با اینکه حتی ما غنی سازی ۲۰ 
درصد هم تولید کردیم و گفتیم این حقوق قطعی 
ماست و این هم قانون است. امضا کردند و انجام 
دادیم. نمی خواهم بگویم ادعا های آن ها علیه زمانی که 
سید محمد خاتمی رئیس جمهور و روحانی مسئول 
هسته ای بوده درست است. من فقط دارم مسائل را 
توصیف می کنم، اما همین افراد دائما می گویند که 
احمدی نژاد باعث تحریم ها شده است؛ ما کاری که 
انجام دادیم این بود که ما نامردی نکردیم که برویم 
بگوییم آن هایی که به ادعای شما انحراف انجام دادند 
رفتند؛ ما گفتیم که سند بیاورید. ما حق مان این است 
که هسته ای داشته باشیم و از حق ملت ایران کوتاه 
نیامدیم، ولی این ها مدام می گویند احمدی نژاد باعث 
تحریم ها شده است. کجا این ادعا بوده است؛ خود 
تحریم ها را بیاورید و ببینید که در آن چی درج شده و 

به چه بهانه ای قطعنامه صادر شده است.«

امضای پرحاشیه ترین توافق ها 
   شفافیت درباره توافق ایران و چین یک الزام است 

آرمان ملی- امید كاجیان: ...و سرانجام امضای 
یک سند همکاری. یک توافقنامه و یا هر آنچه که نامش 
را بگذاریم. ایران و چین همراهی ۲۵ ساله خود را طبق 
این سند و با امضای آن  آغاز کرده اند. سندی که در مورد 
مفادش تاکنون به شفافیت سخن گفته نشده و همین 
موضوع  نتیجه اش مجموعه ای از گمانه زنی ها در کنار هم 
درباره آینده شد. سال ها بود که در اوج تحریم ها درباره 
امضای یک توافقنامه ۲۵ ساله با چین خبرهایی جسته 
و گریخته به گوش می رسید. خیلی ها امضای این سند 
را نشانی از ناامیدی برای توافق بلندمدت با غرب تلقی 
می کردند و اینکه جایگزین این مساله قرار است یک 
توافق با چین و مجموعه ای از امتیازهای تعلق گرفته به 
این کشور باشد. برخی نیز البته از در تکذیب این موضوع 
برآمدند و گفتند که اتفاقا این سند، اقتصاد ایران را تقویت 
می کند و جایگاه آمریکا در منطقه را تنزل می دهد. 
خیلی ها نیز امضای آن را فرادولتی توصیف کرده و اقدام 
دولت روحانی در این امر را صرفا در مقام اجرای آنچه که از 
قبل در موردش تصمیم گیری شده است، برمی شمردند . 

 داستان یک توافق 
همه چیز از یک توئیت به زبان چینی از سوی محمد 
جواد ظریف آغاز شد. توئیتی که در آن نوشته بود:»به 
همراه دوست خوبم، مشاور امور خارجه و وزیر امور خارجه 
وانگ یی گفت وگوی گسترده و سازنده ای داشته ام و در 
امور دوجانبه، منطقه ای و بین المللی نظرات مشترک 

داریم. من یک نقشه راه ۲۵ ساله را برای تحکیم مشارکت 
استراتژیک جامع بین ایران و چین و کمک مثبت به ابتکار 
»کمربند و جاده« پیشنهاد کردم.« دراین میان وب سایت 
انگلیسی »پترولیوم اکونومیست« بود که درباره قراردادی 
محتمل میان ایران و چین به مدت ربع قرن مدعی شد که 
چین در ازای گرفتن امتیازاتی متعهد شده ۴۰۰ میلیارد 
دالر در ایران سرمایه گذاری کند. اگرچه بعد از انتشار این 
خبر محمد جواد ظریف اعالم کرد که  یک پیشنهاد برای 
برنامه ای ۲۵ ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به 
نوشتن توافق کنیم. بعد ازاینکه شورای حکام قطعنامه ای 
علیه ایران صادر کرد، در سوم تیرماه ۹۹ دفتر هیات دولت 
ایران اعالم کرد: »در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه 
همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه 
مأموریت یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، 
براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای 

طرفین برساند.«
 بدبینی ها و خوش بینی ها 

اما موضوعات درباره این قرارداد و آنچه که در درون 
آن است زمانی بیشتر شد که محمود احمدی نژاد 
در سخنرانی و دیدار با جمعی از مردم استان گیالن 
و  هستند  مذاکره  حال  در  که  گفت:»شنیده ایم 
می خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور 
خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد.« همین 
امر بار دیگر بر مسائل مختلفی در مورد موضوع این 

قرارداد دامن زد، مسائلی که البته فورا توسط مقامات 
به تکذیب می رسید. مثال گفته شد تخفیف های بزرگی 
برای خرید نفت به طرف چینی داده شده، یا امتیازاتی 
درباره جزیره کیش به چین می دهیم که حتی برخی به 
نوعی از واگذاری این جزیره سخن به میان آوردند. بعدها 
محمود احمدی  بیغش، نماینده شازند در مجلس گفت 
که واگذاری جزیره های کشور به چین، واقعیت دارد ولی 
با فشار مردم و مجلس جلوی آن گرفته شد. البته دیری 
نپایید که باتوجه به عمقی که این اظهارنظر در میان 
مردم و رسانه ها یافت، این نماینده از سخنان خود عقب 
نشینی کرد و اظهار داشت که او استنباط هایش را بیان 
کرده و چنین چیزی که گفته شده صحت ندارد. حواشی 
در تعهدنامه ۲۵ ساله با چین ادامه داشت. با این حال عده 
زیادی نیز موافق این توافق هستند. آنها به این باور دارند 
که این  توافق در صورتی که اجرا شود، اقتصاد ایران را 
در شرایط کنونی قدرتمند تر کرده و سیاست این کشور 
را با توجه به شرایط موجود و نامشخص بودن وضعیت 
روابط با غرب و برجام باثبات تر می کند. همچنین 
موقعیت ایران در منطقه را بهبود خواهد بخشید و شاید 
ترغیب کننده دشمنان ایران و یا کشورهای حاشیه 
خلیج فارس برای تنش زدایی با ایران هم باشد. از سوی 
دیگر این توافق به نفع چین هم است و احتماالً به ارتقای 
موقعیت چین در خاورمیانه منجر خواهد شد. اگر این 
اتفاق بیفتد از جهتی دیگر نیز به سود ایران تمام خواهد 
شد چون قدرت گیری چین در خاورمیانه برابر با کاهش 
نقش آمریکا و اسرائیل در این منطقه خواهد بود و قطعا 
به شدت از این موضوع استقبال خواهد شد. از طرفی 

/ ادامه در صفحه 6بسیاری معتقدند که 

رئیس جمهور:

پیک کرونا ی دنیا تمام شده است
   اگر بگذارند پایان دولت حداقل پایان بخشی از تحریم ها باشد

مزد انتخاباتی داریم، صحه گذاشت.
در این میان چهره اصالح طلب دیگری که نامزدی خود را در انتخابات اعالم کرده، محسن مهرعلیزاده فعال سیاسی اصالح طلب و عضو کابینه دولت اصالحات است. روزنامه مستقل نوشت: »محسن مهرعلیزاده   نامزد دیگر اصالحات

از فعاالن اقتصادی و سیاسی اصالح طلبان، در مشهد اعالم کرده است 



آرمان ملی- حمید شجاعی: سال گذشته بود که سفر علی 
الریجانی به چین در قامت نماینده ویژه ایران در روابط راهبردی با چین 
در رسانه ها ابعاد گسترده ای یافت و قاطبه تحلیلگران از توسعه روابط 
با این کشور خبر دادند. هر چند که پیش از آن نیز در سال 94 با سفر 
رئیس جمهور وقت چین صحبت از توسعه روابط با چین مطرح بود. تا 
اینکه بحث توافق 25 ساله ایران و چین در حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی به میان آمد و از مسئوالن گرفته تا نمایندگان مجلس و 
چهره های سیاسی و تحلیلگران نسبت به آن واکنش نشان دادند. عده ای 
از فواید و دستاوردهای این توافق گفتند و افق های باز اقتصادی در بلند 
مدت برای کشور را متذکر شدند  و عده ای دیگر مقام مخالف بحث 
دخالت چین در امور ایران و حتی مستعمره شدن کشورمان از سوی 
چین با این توافق را مطرح کردند. این در حالی است که اگر به واقع امر 
بخواهیم به تحلیل این مساله بپردازیم قرائت اول از این توافقنامه درست 
تر است چرا که در این توافق نامه منافع هر دو کشور لحاظ شده است. 
آنچه مسلم است طبق اعالم مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامه ای 
سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه های همه جانبه 
روابط دو کشور در ابعاد مختلف  سیاسی – راهبردی ،اقتصادی و فرهنگی  
را در افقی بلندمدت دنبال  می کند. یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد 
اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، 
اقتصادی و بازرگانی است؛ چرا که دو کشور بر این موضوع تاکید دارند که 
ظرفیت های بالقوه موجود برای همکاری های اقتصادی فی مابین فراتراز 
وضعیت کنونی است و در این چارچوب  در سند مذکور همکاری های 
دو کشور در حوزه های نفت، صنعت و معدن و حوزه های مرتبط با انرژی 
مورد تاکید قرار گرفته است. از طرفی در راستای بهره برداری حداکثری 
از مزایای ژئوپلیتکی و ژئواکونومیک کشورمان ، در این سند بر مشارکت 
موثر ایران در ایده»کمربند-راه« که  چندین سال است، اجرای  آن از 
سوی دولت پکن پی گیری می شود، مورد تاکید قرار گرفته است . در واقع 
امضای سند همکاری 25 ساله را می توان ایجاد اتحاد استراتژیک با پکن 
دانست و ایران دیپلماسی راه ابریشم را انجام داده است.  چین به ایران به 
عنوان بازار پرسود و پرمنفعت نگاه می کند و نمی خواهد همکاری ایران و 
چین موجب حرکت منفی چین در مجموعه نظام بین الملل باشد. بنابراین 
سند همکاری بلندمدت با ایران را دنبال کرده و نگاه سیستماتیک به کل 
منطقه دارد. سفر اخیر وانگ یی وزیر امور خارجه چین به تهران، دیدار با 
مقامات رسمی کشورمان و امضای سند همکاری 25 ساله میان دو کشور 
نشان از آن دارد که در آینده بیش از پیش از روابط میان ایران و چین 
خواهیم شنید. باید منتظر جزئیات این تفاهم نامه باشیم تا بهتر بتوان 

نسبت به آن تحلیل و اظهار نظر کرد.
   تسریع در عملیاتی شدن توافقات توسعه ای

رئیس جمهور روز شنبه در دیدار با وانگ ایی وزیر امور خارجه چین،  
اظهار داشت: تهران  و پکن از روابط بسیار خوبی برخوردارند و مواضع 
مشترک دو کشور در موضوعات بین المللی شاهدی بر سطح مطلوب 
این روابط است .ایسنا نوشت، حجت االسالم و المسلمین روحانی با 
اشاره به پنجاهمین سالگرد روابط نوین دیپلماتیک بین دو کشور و 
همچنین همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی ایران و چین بر 
ضرورت تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن توافقات در زمینه پروژه های 
مهم  زیرساختی و توسعه ای تاکید کرد. وی با قدردانی از مواضع پکن در 
حمایت از ایران در مجامع بین المللی از جمله موضوع برجام و مقابله با 
یکجانبه گرایی و زیاده خواهی آمریکا و محکومیت تحریم های این کشور 
علیه ایران، بیان کرد: همکاری های دو کشور برای اجرای برجام و عمل 

به تعهدات برجامی از سوی کشورهای اروپایی بسیار مهم و می تواند 
موجب تغییر شرایط فعلی برجام شود. رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و چین برغم تحریم های آمریکا و 
جنگ اقتصادی علیه ملت ایران، افزایش همکاری  بخش های خصوصی 
دو کشور را موجب تقویت مناسبات اقتصادی دانست. روحانی با بیان 
اینکه در این سفر سندی امضاء خواهد شد که چشم  انداز رابطه 25 ساله 
ایران و چین را روشن و مشخص می کند، اظهار داشت: در خصوص واکسن 
کرونا افزایش همکاری های دو کشور ضروری است و خواهان تهیه و 
تأمین واکسن بیشتری از چین هستیم. رئیس جمهور با ابراز امیدواری 
به اینکه در سال 2021 کسری مبادالت تجاری دو کشور در سال گذشته 
جبران شود، خاطرنشان کرد: عالقمند هستیم چین همچنان به عنوان 
شریک بزرگ تجاری با ایران باشد و در زمینه سرمایه گذاری مشترک 
همکاری های بیشتری داشته باشیم. وزیر امور خارجه چین نیز دراین 
دیدار، درخصوص همکاری های دوجانبه تهران – پکن گفت: چین همواره 
برای این موضوع اهمیت زیادی قایل بوده و تالش کرده به رغم برخی 

مسایل این موضوع در اولویت رابطه با ایران قرار بگیرد.
   نهایی شدن برنامه جامع

وانگ ئی، عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، 
با علی الریجانی، مشاور مقام معظم رهبری و نماینده ویژه جمهوری 
اسالمی ایران در روابط راهبردی با جمهوری خلق چین دیدار کرد. 
طرفین در این دیدار ضمن گرامیداشت پنجاهمین سالگرد برقراری 
روابط دیپلماتیک میان ایران و چین بر بسط همه جانبه روابط  مبتنی بر 
مشارکت جامع راهبردی تاکید کردند. طرفین همچنین با ابراز خرسندی 
از نهایی شدن برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری خلق چین و بررسی چگونگی پیشبرد ابعاد کالن روابط سیاسی، 
اقتصادی و راهبردی بر رایزنی نزدیک دو کشور برای ارتقای همکاری 
های بلند مدت و راهبردی تاکید کردند. الریجانی در این دیدار با اشاره به 
رویکرد کشور در سیاست خارجی گفت: جمهوری اسالمی ایران مستقال 
در مورد روابطش با کشورها تصمیم می گیرد و مانند برخی کشورها 
نیست که  با یک تلفن موضعش تغییر کند. وزیر خارجه چین نیز در این 
دیدار  تصریح کرد: روابط چین با ایران تحت تاثیر شرایط روز نخواهد بود، 
بلکه دائمی و استراتژیک خواهد بود. طرف چینی همچنین در این دیدار 
با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو کشور بر اهمیت همکاری ها در 
چارچوب مشارکت جامع راهبردی تاکید نمود و از نهایی شدن برنامه 

جامع روابط راهبردی در کشور ابراز خرسندی کرد.
   امضای سند 25 ساله

وزیر امور خارجه چین در ادامه دیدارهای خود با مقامات ایرانی در 
حریان سفر دو روزه به تهران عصر روز جمعه ششم فروردین ماه وارد 
تهران شده بود ظهر روز شنبه هفتم فروردین ماه 1400 با محمد جواد 
ظریف همتای ایرانی خود در ساختمان وزارت امور خارجه دیدار و رایزنی 
کرد.  ظریف و وانگ ئی پس از دیدار و گفت و گو در محل وزارت خارجه 
سند همکاری های 25 ساله ایران و چین را امضا کردند. در همین راستا  
بیانیه امضای سند »برنامه همکاری جامع فیمابین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری خلق چین« منتشر شد . در متن این بیانیه آمده است 
:در سال 1395 جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین بیانیه 
مشترک جامع راهبردی دو کشور را صادر کرده و دو طرف برای انعقاد 
یک برنامه همکاری جامع توافق کردند. بعد از رایزنی ها و مذاکرات 
روز 7 فروردین 1400، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و وانگ ای عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری 

خلق چین » برنامه همکاری جامع فیمابین  جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری خلق چین« را در تهران امضا کردند. این سند ظرفیت ها و چشم 
انداز همکاری دوجانبه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین 
در زمینه های مختلف ازجمله اقتصادی ، فرهنگی و غیره را مورد بحث 
قرار داده است.معتقدیم این سند بیش از پیش توسعه مداوم و مشارکت 
جامع راهبردی ایران و چین را ترویج خواهد کردو برای دو ملت سعادت 

خواهد آفرید.
   نمونه ای از دیپلماسی موفق

مشاور رئیس جمهوری سند جامع همکاری های 25ساله ایران و چین 
نمونه ای از دیپلماسی موفق دانست و در حساب کاربری خود در توئیتر با 
اشاره به انجام مقدمات انعقاد قرارداد همکاری های 25ساله ایران و چین 
نوشت:»  نمونه ای از دیپلماسی موفق؛ سندی مهم برای همکاری بلند 
مدت در پایان یک دوره طوالنی از مذاکره و کار مشترک؛ ایران می تواند 
تدوین و توافق بر چنین اسنادی را  با همسایگان خود نیز  در دستور کار 
قرار دهد. قدرت یک کشور توان حضور در ائتالف ها است نه ماندن در 

انزواها.«
   بیانیه امضای سند همکاری ایران و چین

در سال 1395 جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین بیانیه 
مشترک جامع راهبردی دو کشور را صادر کرده و دو طرف برای انعقاد 
یک برنامه همکاری جامع توافق کردند. بعد از رایزنی ها و مذاکرات روز 
7 فروردین 1400 دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و وانگ ای عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری 
خلق چین » برنامه همکاری جامع فیمابین  جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری خلق چین« را در تهران امضا کردند. این سند ظرفیت ها و 
چشم انداز همکاری دوجانبه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق 
چین در زمینه های مختلف ازجمله اقتصادی ، فرهنگی و غیره را مورد 
بحث قرار داده است. معتقدیم این سند بیش از پیش توسعه مداوم و 
مشارکت جامع راهبردی ایران و چین را ترویج خواهد کردو برای دو ملت 

سعادت خواهد آفرید.
   واکنش رسانه های جهان به امضای سند همکاری 25 ساله 

ایران و چین
سند جامع همکاری های ایران و چین، شنبه هفتم فروردین ماه 1400 
توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و وانگ یی وزیر 
خارجه چین امضا شد. این سند با عنوان رسمی »برنامه همکاری های 
جامع ایران و چین« ثبت شده و حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، 
فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، 
زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سالمت 
و ... را شامل می شود. این پیمان که رسماً سطح روابط ایران و چین را 
در سطح »راهبردی« قرار می دهد، در نخستین گام با واکنش مقامات 
دو طرف مواجه شد. حسن روحانی، رئیس جمهور با اشاره به اراده دو 
کشور برای همکاری های بلند مدت، بر توسعه و تعمیق روابط در همه 
زمینه ها اعم از سیاسی، اقتصادی تاکید کرد. وانگ یی، وزیر امور خارجه 
چین نیز در این دیدار، ضمن انتقاد از سیاست های تحریمی غرب، روابط 
چین و ایران را دائمی و استراتژیک خواند که هرگز تحت تأثیر رویداد های 
روزمره قرار نخواهد گرفت. این واکنش های مقامات بلندپایه دو کشور 
ایران و چین پس از امضای سند همکاری به سرعت در رسانه های خارجی 

بازتاب یافت.
   رسانه های آمریکای شمالی

در ایاالت متحده، خبرگزاری رویترز ابتکار عمل در پوشش این خبر 
را در دست گرفت و استفاده از دفتر خود در دبی جزو اولین پوشش 
دهنده های خبر این پیمان در آمریکا بود. این خبرگزاری، اما بیشتر توجه 
خود را معطوف سخنان وانگ یی، وزیر امور خارجه چین کرد و به نقل از او 
نوشت: »ایران به طور مستقل در مورد روابط خود با سایر کشور ها تصمیم 
می گیرد و مانند برخی کشور ها نیست که با یک تماس تلفنی موقعیت 
خود را تغییر دهند«. گویا توجه رویترز به این جمله کنایه ای وزیر امور 
خارجه چین، اشاره ای به کشور های غربی است که در اتخاذ سیاست های 
خارجی، چشم به یکدیگر دارند. شبکه ای بی سی آمریکا نیز ضمن مخابره 
امضای این سند تصریح کرد که این نخستین پیمان همکاری راهبردی و 
طوالنی مدت ایران با یک ابرقدرت جهانی است که تاکنون به امضا رسیده 
است. بخش اقتصادی سایت یاهو نیز با انتشار خبر رویترز درخصوص این 
پیمان، به نقل از حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران نوشت که 
»قدرت یک کشور در توان پیوستن به ائتالف های بین المللی است نه در 
منزوی ماندن«. نشریه کانادایی نشنال پست نیز به تبعیت از رسانه های 
آمریکایی به انعکاس مختصر سخنان وزیر امور خارجه چین در انتقاد از 
سیاست های تحریمی آمریکا و عدم کارآیی آن پرداخت. روی هم رفته 
رسانه های آمریکایی در هنگام امضای این پیمان میان ایران و چین، به 
علت اختالف ساعت هنوز )تا ساعت 4 بعداز ظهر روز شنبه( واکنش های 
تفصیلی نسبت به آن نشان نداده و اغلب سخنان وزیر امور خارجه چین در 

کنایه به سیاست های تحریمی آمریکا را مورد توجه قرار داده اند.
   رسانه های اروپایی

در میان رسانه های اروپایی نیز خبرگزاری های بریتانیایی پیشگام 
واکنش به امضای سند 25 ساله همکاری میان ایران و چین بودند. بی 
بی سی با انتشار این خبر، توجه مخاطبان خود را به نقش علی الریجانی، 
مشاور رهبر معظم انقالب در این سند و همچنین مخالفان این پیمان 
معطوف می کند. بی بی سی در بخشی از این گزارش خود نوشت؛ با وجود 
آن که وزارت امور خارجه ایران مسئول رسمی هماهنگی درباره این 
سند معرفی شده بود، اما گفته می شود که علی الریجانی، مشاور آیت ا... 
خامنه ای و رئیس پیشین، مجلس نقش اصلی را در مذاکرات مربوط به 
این سند ایفا کرده است. دویچه وله آلمان نیز با رویکردی مشابه، به 
بررسی نظرات مخالفان و موافقان این سند در ایران پرداخت و نوشت؛ 
هنوز مشخص نیست که جزئیات توافق نامه همکاری جامع 25 ساله میان 

چین و ایران، شامل چه مواردی می شود. 
ادامه صفحه آخر
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رو در رو
 یک اصولگرا در انتقاد از استخدام 200 نیرو 

در مجلس خطاب به بذر پاش:
 اگر اين ديوان، محاسبات 

داشته باشد...

گـــزارش
مسعود پزشکیان:

بی انصافی است همه تقصيرها 
را گردن روحانی بيندازيم

 صدا و سیما هم در ایجاد مشکالت 
کشور سهیم است

آرمــان مــلی: از او به عنوان یکی از 
گزینه های انتخابات ریاست جمهوری 1400 
نام می برند و خودش هم این موضوع را رد 
نکرده است. مسعود پزشکیان که سابقه وزارت 
بهداشت و چند دوره نمایندگی مجلس را دارد 
بر  لزوم شایسته ساالری در کشور تاکید و آن را 
راهکار حل بسیاری از مشکالت می داند. صریح 
سخن می گوید و ابایی از انتقاد به وضع موجود 
و عوامل آن ندارد. به عنوان نمونه وزیر دولت 
اصالحات، سهیم دانستن اصالح طلبان را در 
کارنامه حسن روحانی و اوضاع فعلی کشور 
سیاسی کاری می داند، اما در عین حال معتقد 
است: طبیعی است که وعده های روحانی 
محقق نشد.  از مسعود پزشکیان سوال شد که 
به نظر شما با توجه به قیمت های فعلی و البته 
افزایش قیمت ها و وعده هایی که دولت داده، 
آن تدبیر و امیدی که آقای روحانی شعارش را 
می داد محقق شده است؟ گفت:» خب طبیعی 
است که نه؛ اما وضعیتی که وجود دارد را که 
فقط نمی توان دولت را مقصر قلمداد کرد، 
چرا که ما در وضعیت تحریم قرار گرفتیم که 
تاکنون آمریکا با هیچ کشوری چنین کاری 
نکرده، عراق که دوست ما است و ماندن و 
وجودش به برکت شهدایی است که مسلمانان 
و شهدای ما دادند، پول ما را نمی دهد چه 
برسد به کشورهای دیگر. یعنی به ازای آنچه 
که ما می فروشیم نمی توانیم پولمان را دریافت 
کنیم؛ زمانی که این اتفاق بیفتد طبیعی است 
دالر گران می شود، جنس ها نمی توانند وارد 
کشور شوند و حتی اگر هم وارد شوند از چند 
طریق باید مسیرهای متفاوت و مختلفی را طی 
کنند؛ کارخانه دار و تولیدکننده نیز در واردات با 
مشکالتی مواجه است.« او در عین حال تصریح 
کرد:»طبیعی است ما هم با مشکالتی مواجهیم 
و تاحدودی این روند به دولت برمی گردد و 
تاحدودی هم مربوط به سیاستی است که در 

پیش گرفتیم.«
 انتقاد از شعارهای عملی نشده 

پزشکیان که خودش در حال حاضر نماینده 
تبریز در مجلس است بارها به انتقاد از برخی 
رویه ها در بهارستان پرداخته و اکنون هم 
می گوید:»مجلس با شعار اینکه ما مشکالت 
را حل می کنیم، آمد. یک سال هم گذشت، 
آیا حل شد؟ قوانینی که نوشتیم مشکالت را 
حل کرد؟ نه! برای اینکه با شعار دادن مشکل 
حل نمی شود. هر چیزی و هر اقدامی نیاز به 
یک روش علمی دارد. روش علمی یک ساختار 
می خواهد، آن ساختار یک رهبری و مدیریت 
سازمانی می خواهد. مجلس ما آن رهبری و 
ساختار سازمانی را ندارد. در نتیجه نمی تواند 
حتی اگر یکی بخواهد این کار را بکند به او رای 
نمی دهند. همه کسانی که در این مملکت 
دخالت می کنند و منبر می روند در وضع فعلی 
دخیل هستند.« خبرگزاری دلواپس فارس 
درصدد وادار کردن پزشکیان به اظهاراتی بود 
که طی آن اصالح طلبان مقصر مشکالت معرفی 
شوند اما نایب رئیس مجلس دهم زمانی که از 
او پرسیده شد »االن شما با این توصیفات این 
نقدی که در خیلی از محافل مطرح می شود که 
اصالح طلبان شریک هستند در این کارنامه 
آقای روحانی و شرایطی که در نتیجه عملکرد 
ایشان برای کشور ایجاد شده است. شما چقدر 
به این قائل هستید؟« گفت:  همه ما شریک 
هستیم به نظر من، حاال اینها این بحث هایی 
را هم که می کنند بیشتر سیاسی است تا در 
حقیقت علمی و کارشناسی. همه کسانی که 
در این مملکت دخالت می کنند، منبر می روند، 
پشت تریبون حرف می زنند،  می نویسند، تبلیغ 
می کنند، صدا و سیمای ما، همه ما در حقیقت 
در این وضعیتی که ایجاد شده به قسمتی 
سهیم هستیم. اگر بخواهیم درست بررسی 
و تحقیق کنیم. همان آدمی که از یک دیوار 
سفارتخانه باال می رود و بعد وادار می کند یک 
حاکمیتی، دعوا راه بیفتد بین دو کشور با آن 
تصمیمی که در یک مجلس گرفته می شود و 
همه اینها. نتیجه اش این چیزی است که ما 
پختیم. وی افزود: پخت و پز ما، نه تنها دولت، 
مجلس ، قوه قضائیه  و آنهایی که به اصطالح 
تبلیغ و اطالع رسانی می کنند، مجموعه اینها 
شده این. اینکه بیاییم تصور کنیم همه اینها 
مربوط دولت روحانی است و دیگران، ماها که 
اینجا نشسته ایم هیچ تقصیری نداشته ایم، به 
نظر من بی انصافی است. فارس که به هدف خود 
نرسیده بود سعی کرد با طرح سوال دیگری 
پزشکیان را به سمت انتقاد از اصالح طلبان 
سوق دهد بنابراین سوال کرد همین آقای 
روحانی سال 92 می گفتند که َوا... اگر مشکالت 
کشور راه حل نداشت من کاندیدا نمی شدم. 
خب ایشان با این شعار آمده و اصالح طلبان 
به خاطر همین شعار از ایشان حمایت کردند 
و دو بار رای گرفته از مردم . . . و نماینده تبریز 
چنین پاسخ داد که  بارها گفته ام اصالح طلبان 
بین انتخاب ها و گزینه هایی که وجود داشت 
به ایشان رای دادند. در کل کاندیداهایی که 
در ذهن تان و ذهن ما هست چند نفر آدم 
کارکرده و باتجربه می توانند وارد میدان شوند. 
در انتخابات مگر دیگران چه می گفتند؟ بقیه 
هم همین حرف ها را می زدند. وی افزود: از اول 
انقالب تا االن هر کسی آمده و کاندیدا شده غیر 

از این حرف ها چیز دیگری گفته  است. 
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آرمان ملی – مطهره شفیعی: هر چه به انتخابات ریاست 
جمهوری نزدیکتر می شویم ناگفته های زیادی مطرح می شود 
و اصولگرایان علیه هم سخنرانی و گفت وگو می کنند که این امر 
ناشی از تعدد سلیقه و عدم وحدت در این جریان است. قالیباف 
که برخی او را گزینه کاندیداتوری برای ریاست جمهوری 1400 
می دانند بیش از سایرین زیر ذره بین است که شاید دلیلش همراه 
نبودن مرد اهل مشهد با تصمیمات اصولگرایان در دوره های 
قبلی باشد. از سوی دیگر انتقاداتی عملکردی در جایگاه ریاست 
مجلس وجود دارد و به اذعان بسیاری از آگاهان، او نتوانسته به 
انجام وظایف به طور تمام و کمال بپردازد و حواشی را کنترل 
نماید. در روزهای اخیر اما یک نامه خبر از وضعیت دیگری در 
مجلس و رئیس آن داد. نامه را هم یک اصولگرا نوشته بود به 
نام محمد مهاجری و خطاب او مهرداد بذرپاش رئیس دیوان 

محاسبات است.
   رونمایی مهاجری 

محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در یادداشتی خطاب 
به مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور، نوشت: با اطالع 
می گویم مدتی است در یکی از ساختمان های مقابل مجلس 
شورای اسالمی در خیابان مجاهدین اسالم، حدود 200 نفر 
نیروی جدید به کارگیری شده اند که ظاهرا حقوق آنها از بودجه 
مجلس پرداخت می شود. به عالوه آقای علیرضا زاکانی رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس، عالوه بر آنکه حدود 350 نیروی 
جدید )بدون اخذ مجوز قانونی( به 250 نیروی قبلی این مرکز 
اضافه کرده، مغازه ای هم وابسته به همین مرکز در قم احداث 
کرده که حدود 60 نفر در آن حقوق بگیر به کار گرفته شده. عالوه 
بر این ها از زمان رئیس شدن آقای قالیباف، تعداد زیادی نیرو به 
مجلس هلی برن! شده و جایگزین نیروهای قبلی گردیده اند حال 
آنکه نیروهای قدیمی مستخدم رسمی بوده و بعضا بدون اینکه 
کاری انجام دهند، حقوق می گیرند. به عبارت دیگر رئیس محترم 
مجلس نه با اتوبوس بلکه با قطار، آدم وارد مجلس کرده اند. از 
جنابعالی که قاعدتا باید سرتان به حساب باشد انتظار دارد ضمن 
محاسبه مبلغی که به بیت المال خسارت واردشده، عوامل مقصر 
را به افکار عمومی معرفی فرمایید. البد خاطرتان هست که رفیق 
سابق تان، آقای احمدی نژاد هم به همین روش صدها نیرو به 
استخدام ریاست جمهوری در آورد که وظیفه خیلی از آنها این بود 
که هنگام سفرهای استانی، دنبال ماشین رئیس جمهور بدوند. از 
مجلسیان محترم با آنکه شعار پرطمطراق شفافیت داده اند، قطعا 
و مسلما و حتما آبی گرم نمی شود و اعداد و ارقام مربوط به نفله 
شدن بیت المال را بازگو نخواهند کرد. شما چطور؟ در اسفند 99 
هم محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا، در رشته توئیتی 
نوشت: -1 جناب آقای قالیباف! مرکز پژوهش های مجلس 
یازدهم به ریاست آقای علی زاکانی با اینکه حداکثر 248 پست 
سازمانی دارد در چندماه اخیر به 600 نفرحقوق ثابت و به افراد 
متعددی بابت پروژه های مثال تحقیقاتی پول داده و میلیاردها 
تومان سرمایه ملت بر باد رفته. -2 یکی از نتایج این همه ریخت و 
پاش برای پژوهش همین قانون بودجه 1400 شماست که با 120 
ایراد از شورای نگهبان برگشت خورده. مراتب به عرض رسید تا 

اگر عیسی شریفی دیگری درست شد نگویید بی خبر بودم.
   تمایل دولت به ریخت و پاش؟!

در حالی انتقادات به ریخت و پاش ها در پارلمان و بذرپاش 
مطرح می شود که برخی سعی در متهم کردن دولت در همین 
موضوع دارند چنانکه  دی ماه سال گذشته رئیس مجلس شورای 
اسالمی، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی گفت: 
اعتبارات دستگاه های اجرائی دولت، رشد بی سابقه ای داشته 
چنانکه برخی دستگاه ها، بیش از صد درصد رشد داشته اند. 
پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه های زندگی مردم چند 
برابر شده و باید اتفاقا دستگاه های دولتی صرفه جویی کنند، 
اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟ وی افزود: وظیفه ما در 
مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دالل ها 
به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم؛ ما در این مسیر ثابت قدم 
هستیم و از جوسازی های شبکه خطرناک رانت خواران هراسی 
نداریم. برخی می گویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، 
این حجم از سختی ها و فشارها اجتناب ناپذیر است؛ درست 
است و ما هم قبول داریم ولی این فشار باید اول بر مسئوالن وارد 
آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت تر کنند. عضو 
هیات رئیسه مجلس و نماینده محالت و دلیجان هم اسفند سال 
گذشته در بازدید از نمایشگاه دیوان فناورانه مردم پایه، نقش 
دیوان محاسبات در برقراری انضباط مالی و تغییر رویکردهای 
غلط را برجسته خواند و گفت: دولت ها معموالً تمایل دارند 
که در مسیر هزینه کرد بودجه دستشان برای ریخت و پاش باز 
باشد ولی گزارشات دقیق و منطقی و اصولی دیوان محاسبات 
انحرافات بودجه را اصالح کرده و پنجره های تخلف را می بندد. 
حجت االسالم علیرضا سلیمی از دیوان محاسبات به عنوان چراغی 
روشن فراروی نمایندگان مجلس یاد کرد و افزود: گزارشات 
کارشناسی دیوان محاسبات به نمایندگان مجلس که رصد کامل 
بر کل بودجه را ندارند، کمک می کند که در بستن بودجه با چشم 
باز و با نگاه دقیق پیش بروند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه سال 1400 مجلس هم در دی سال گذشته با بیان 
اینکه مصمم هستیم تا سود و زیان شرکت های دولتی را برآورد 
و ریخت و پاش ها را حسابرسی کنیم گفت: امسال برای حقوق و 

مزایای شرکت های دولتی، سقف تعیین می کنیم.
   تاکید اصولگرایان سنتی بر ناکارآمدی 

البته تنها مهاجری نیست که ایراداتی را به مدیریت رئیس 
مجلس وارد می کند و اصولگرایان سنتی هم چندان از او راضی 
نیستند چنانکه مصطفی میرسلیم عضو ارشد موتلفه و نماینده 
مجلس هم چندی پیش گفته بود:» آقای قالیباف از مدیران با 
سابقه اجرائی است و از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بوده قبل 
از آنکه فرماندهی نیروی انتظامی را برعهده گیرد و پس از آن نیز 
دوازده سال شهردار مطلق تهران بوده است؛ اغلب او را مدیری 
با جرات از نظر اجرائی می شناسند لیکن در دوران مدیریت 
او در شهرداری تهران مفاسدی که قبال آغاز شده بود نه تنها 
متوقف نشد که تشدید شد تا آنجا که منتهی شد به محکومیت 
نزدیکترین همکار و جانشین او یعنی عیسی شریفی؛ چه بگوئیم 
آقای قالیباف از جرائم تخلفات  عیسی شریفی خبر داشته و چه 
بگوئیم خبر نداشته و به او خیانت شده، نقطه قوت مدیریتی 

محسوب نمی شود.«

     نه با اتوبوس بلکه با قطار، آدم وارد مجلس کرده اند

همگان بر این اعتقاد هستند که کشور در این برهه زمانی بیش از 
گذشته نیازمند انتخاب رئیس جمهوری است که عالوه بر مستقل بودن، 
از توانایی باالی اجرایی در به وحدت رساندن ارکان مختلف کشور برای 
غلبه بر مشکالت برخوردار باشد. از یک سو فشار تحریم ها و مشکالت 
اقتصادی و از سوی دیگر برنامه پیشرفت کشور در عرصه های مختلف 
سبب شده تا نگاه ها به سمت بزرگانی برود که توانایی اداره اجرایی 
کشور به بهترین نحو را داشته باشند که خاتمی و سیدحسن خمینی 
دو شخصیت مورد وثوق اقشار زیادی هستند و از آنها خواسته شده که 
کاندیدای انتخابات 0041 شوند. دعوت از سید حسن خمینی برای حضور 
دراین عرصه زیاد است و مستقل بودن شخصیت او سبب شده تا تنها 
اصالح طلبان نباشند که از او بخواهند کاندیدا شود چنانکه چندی پیش 
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران گفت:» گروه های زیادی دوست دارند 
سید حسن خمینی کاندیدا آنها باشد؛ اصولگرایان از او دعوت کرده اند 

اما نپذیرفته است.«
   خاتمی و خمینی می آیند؟

دیروز هم دبیرکل مجمع ایثارگران با بیان اینکه سیدحسن خمینی 

تا االن امتناع دارد که وارد عرصه انتخابات شود، گفت: ما از کاندیدای 
حداقلی، نیابتی یا کسی که به اسم اصالح طلبی فعالیت کند، حمایت 
نخواهیم کرد. جواد امام با بیان اینکه جمع بندی مجمع ایثارگران 
حمایت از کاندیدای مورد اجماع جبهه اصالحات برای انتخابات 
ریاست جمهوری است، اظهار کرد: نظر مجع ایثارگران این است که از 
کاندیدای حداکثری حمایت کند و اگر این شرایط فراهم نشود، گزینه ای 

را معرفی نخواهد کرد. ما از کاندیدای حداقلی، نیابتی یا کسی که 
به اسم اصالح طلبی فعالیت کند، حمایت نخواهیم کرد. در واقع 
جمع بندی احزاب اصالح طلب این است که در انتخابات رقابتی، 
مشارکت داشته باشند و کاندیدای حداکثری معرفی کنند 
که اقبال عمومی هم داشته باشد. وی ادامه داد: ما در مجمع 

ایثارگران دو گزینه حداکثری داشتیم که سیدمحمد 
خاتمی پیشنهاد ما برای حضور در انتخابات را 
نپذیرفت و سیدحسن خمینی هم تا االن امتناع 
دارد که وارد این عرصه شود. از نظر ما تاکنون در 
بین کاندیداهای موجود، کاندیدای حداکثری 

وجود ندارد که بتواند مطالبات مردم را نمایندگی کرده و کشور را از 
شرایط موجود عبور دهد. این فعال سیاسی با بیان اینکه سیاست خارجی 
ادامه سیاست داخلی است، افزود: ما باید رئیس جمهوری داشته باشیم 
که قادر باشد مشکالت بین المللی و داخلی کشور را حل کرده و در اقتصاد 
و معیشت مردم گشایش ایجاد کند. تاکنون در میان کاندیداهای موجود 
که اعالم حضور کرده اند، هنوز به فردی با این ویژگی ها نرسیده ایم. 
جریان اصالحات هم هنوز درباره فردی به جمع بندی نرسیده است و 
برخی افراد به طور شخصی اعالم کرده اند که در انتخابات حضور می  یابند. 
کسی که می خواهد کاندیدای انتخابات شود، باید برنامه و تیم منسجمی 
داشته باشد و مورد اجماع جریان اصالحات باشد و صرف تصمیم یک فرد 
اصالح طلب، الزامی برای جریان اصالحات در جهت حمایت از او ایجاد 
نمی کند. وی در پایان تصریح کرد: ضرورت دارد که همه احزاب، گروه 
های سیاسی و اقشار مختلف جامعه دست به دست هم دهند 
تا برای عبور از شرایط موجود کشور، انتخابات مشارکتی 
و رقابتی برگزار شود تا همه مردم احساس کنند که افکار 
و سالیق آنها در انتخابات از سوی کاندیداها نمایندگی 
می شود. اگر فرمایشات رهبری درباره انتخابات 
محقق شود و نهادهای حاکمیتی مخصوصا 
شورای نگهبان به گونه ای عمل کند که 
زمینه برای انتخابات رقابتی فراهم شود، 
حتما مردم در انتخابات مشارکت 

خواهند کرد.

جواد امام:
سیدحسن خمینی تاکنون از کاندیداتوری امتناع کرده

 خاتمی هم پیشنهاد ما را نپذیرفت

»آرمان ملي« درپي امضاي سند همکاري ایران- چین و بازتاب گسترده رسانه اي و سیاسي  آن را بررسي مي کند:

راه ابریشمِی دیپلماسی
  دیدار وزیر خارجه چین با روحانی، الریجانی و ظریف
  رئیس جمهور: روابط با چین برای ایران راهبردی است

  بیانیه مشترک جامع ایران و چین: این سند برای دو ملت سعادت خواهد آفرید
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افزایش سقف 
تسهیالت ازدواج 

افزایش استعمال 
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یکشنبه 
1400 .01 .08

14  شعبان 28/1442 مارس2021

وزیــر ورزش و جوانان گفت: 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج هر 
ساله در قانون بودجه با پیشنهاد ما 
مطرح و توسط سیستم بانکی کشور 
داده می شود. مسعود سلطانی فر 
افزود: از رقم ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان در سال ۹۲ به حدود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان در سال ۹۹ ارتقا و 
افزایش پیدا کرده است و فکر می 
کنم با توجه به پیش بینی که در 
بودجه سال ۱۴۰۰ شده سقف این 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
افزایش پیدا کرده در سال ۱۴۰۰ 
این رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان را به 
۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 
کند. وی همچنین ادامه داد: رئیس 
جمهور در برنامه شان اعالم کردند 
که ما باید به زمانی برسیم که حدود 
۳۰ درصد پست های مدیریتی 
عادی و میانی کشور در اختیار 
جوانان باشد. آخرین گزارشات 
حکایت از این داشت که ۲۶ درصد 

هدف تحقق پیدا کرده است. 

دبیرکل انجمن جهانی بیماری های 
ریوی گفت: با توجه به افزایش واردات، 
تولید و قاچاق سیگار، میزان استعمال 
دخانیات در کشور نیز طی یکسال 
گذشته و پس از شیوع کرونا افزایش 
یافته است. محمدرضا مسجدی افزود: 
بر اساس گزارش هایی که داریم، بعد 
از اپیدمی کرونا مقداری استعمال و 
مصرف سیگار افزایش یافته، البته بر 
اساس آمار نیروی انتظامی و ارگانهای 
مختلف فعال در مقابله با قلیان سراها، 
تا حدی مصرف قلیان در کشور کاهش 
یافته زیرا در یک سال گذشته میزان 
واردات، قاچاق و تولید سیگار در 
کشور افزایش داشته و معلوم است 
که این سیگارها مصرف می شود 
بنابراین استعمال سیگار در ایران 
در یکسال گذشته بیشتر شده است. 
دولت و مجلس باید برای افزایش 
مالیات دخانیات و هزینه کردن آن 
برای درمان بیماری های ناشی از 
استعمال دخانیات بیشتر همت کنند.

یـادداشــت

رویــداد
علت فوت فعال مشخص نشده است
 کشف جسد آزاده نامداری 

در سعادت آباد 
مربوط به یک هفته پیش است  آخرین ویدئویی كه او منتشر كرده 

آرمان ملی: جســد بی جان آزاده نامداری یکی از 
مجریان سابق صدا و ســیما در طبقه هفتم برجی 
در خیابان مهستان در منطقه سعادت آباد در غرب 
تهران کشف شد. یک منبع آگاه خبر از فوت مشکوک 
بانویی که شاهدان در محل می گویند آزاده نامداری 
است، داد. بعد از بررســی های بیشتر افراد حاضر در 
صحنه اعالم کردند که پیکر متوفی متعلق به آزاده 
نامداری مجری صداوسیماســت. هنــوز هیچ مقام 
رسمی فرد فوت شده را تعیین هویت نکرده و از نحوه 
مرگ این فرد اطالعات بیشتری در دسترس نیست. 
خانمی که گویا مادر آزاده نامداری است با اورژانس 
تماس گرفته و اعالم کرده اســت که بــا کارت عابر 
بانک به زور در ورودی را باز کرده و وارد خانه شــده 
و با پیکر بی جان دخترش مواجه شــده اســت. وی 
به پرســنل اورژانس گفته است که این پیکر متعلق 
به آزاده نامداری است. او ســال ۱۳۹۱ را در حالی با 
برنامه سال تحویل در کنار احســان علیخانی آغاز 
کرد که در همان تعطیالت نوروزی، اجراء هر شــب 
برنامه جنجالی »خانمی که شما باشی« را بر عهده 
داشت ولی به ناگاه خبری مبنی بر منع فعالیت وی، 
در کنار فرزاد حسنی و احسان علیخانی پخش شد. 
در اردیبهشت ۱۳۹۲، فرزاد حسنی و آزاده نامداری 
با حضورشان در کنسرت فرزاد فرزین ازدواج خود را 
رسانه ای کرده و در ۶ تیر ۱۳۹۲ به عقد هم درآمدند. 
اما بعــد از حدود یک ســال در خــرداد ۱۳۹۳ این 
دو از هم جدا شــدند و در تاریخ ۲۰ مــرداد ۱۳۹۳ 
خبر طالق رســماً توســط آزاده نامداری رسانه ای 
گشــت. آزاده نامداری علت این جدائی را با انتشار 
عکســی از خودش با چشــم کبود در اینستاگرام، 
خشــونت فرزاد حســنی اعالم کرد. وی هم اکنون 
همسر سجاد عبادی پسر رحیم عبادی است. آخرین 
ویدئویی که آزاده نامداری منتشــر کرده مربوط به 
یک هفته پیش و همزمان با آغاز ســال جدید است.

دو اقدام مهم سازمان بهزیستی 
آرمـان ملی: وزیــر تعــاون، کــار و رفــاه 
اجتماعی عملیاتی شدن دو اقدام مهم سازمان 
بهزیستی در سال گذشته را عنوان کرد. محمد 
شریعتمداری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
»در سال گذشته همکارانم در سازمان بهزیستی ۲ 
اقدام بسیار مهم را عملیاتی کردند. راه اندازی ۲۴۹۲ 
مرکز مثبت زندگی یا مرکز خدمات بهزیستی در 
محالت و همچنین راه اندازی مراکز جامع درمان 
معتادان در  ۳۰ استان با بهره گیری از تجربه جهانی.«

 تکذیب تزریق واکسن 
در روز انتخابات 

آرمــان مــلی: سخنگوی سازمان غذا و 
دارو شایعه  تزریق واکسن کرونای همگانی در روز 
انتخابات را تکذیب کرد. کیانوش جهانپور با اشاره 
به خبری به نقل از وزیر بهداشت، مبنی بر اینکه 
اگر هماهنگی ها به نتیجه برسد در روز انتخابات 
همه رای دهنگان را واکسینه خواهیم کرد، واکنش 
نشان داد و با تاکذیب این خبر از طرف سعید نمکی، 
در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت:  وقتی عرض 
می کنم، جمهوری اسالمی از هرچی شانس نیاورده، 
از اپوزیسیون نفهم و ناشی، بغایت شانس آورده، 

حکایت اینجاست!

مرگ کودک با برخورد قطار
ایلنا: رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان از فوت پسر بچه ای شش ساله بر اثر برخورد 
با قطار خبرداد. حسین ریاحی افزود: طی تماسی 
در ساعت ۱۹:۲۴ روزگذشته ۶ فروردین ماه با مرکز 
ارتباطات اورژانس مبنی بر  برخورد قطار با کودکی در 
محدوده سفیدشهر، بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس 
به محل حادثه اعزام شد. از آنجا که افراد حاضر در 
محل حادثه، کودک را به درمانگاه سفیدشهر منتقل 
نموده بودند، کارشناسان اورژانس مجدداً برای 
امدادرسانی به مصدوم به درمانگاه مراجعه کردند اما 
متاسفانه بعد از اقدامات اولیه درمانی و انجام عملیات 

احیا، کودک به علت جراحات زیاد فوت شد .

افزایش تعرفه خدمات روانشناسی 
آرمان ملی: رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور از افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات 
روانشناسی خبر داد و گفت: در اسفندماه سال 
گذشته بیش از ۱۲۰ هزار خدمت مشاوره ای در روز 
ارائه شده است. محمد حاتمی تصریح کرد: شورای 
مرکزی در ۲۵ اسفند ۹۹ تعرفه ها را ۳۰ درصد 
افزایش داد این تعرفه برای مشاوران کارشناسی 
ارشد از ۱۰۸ به ۱۴۰ هزار تومان و برای دکتری از 

۱۵۶ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

جریمه یک میلیونی تردد 
آرمان ملی: جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با 
اشاره به مهلت ۷۲ ساعته مسافران شهرهای قرمز و 
نارنجی برای بازگشت به شهرهای مبداء اظهار کرد: 
خودروهای با پالک غیربومی در شهرهای قرمز به 
ازای هر روز تردد یک میلیون تومان و در شهرهای 
نارنجی ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد. سردار 
سید تیمور حسینی با اشاره به مهلت ۷۲ ساعته 
مسافران شهرهای قرمز و نارنجی برای بازگشت 
به شهرهای مبداء اظهار کرد: خودروهای با پالک 
غیربومی در شهرهای قرمز به ازای هر روز تردد یک 
میلیون تومان و در شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان 

جریمه خواهند شد.

انسان به عنواِن موجودی از تار و پود اجتماع، واجد مسئولیت 
که در دو سطح فردی و اجتماعی قابل تعریف است؛ مسئولیت 
اجتماعی در سطح فردی؛ نسبت عالقمندی هر شخص به 
اتفاقاتی است که در جامعه رخ می دهد و شرکِت فعال او برای 
حل برخی از مشکالت محلی و عمومی، احساس مسئولیت 
اجتماعی را شکل می دهد و اما انسان به عنوان موجودی 
اجتماعی همان طورکه واجِد حقوق اجتماعی است، دارای 
مسئولیت اجتماعی نیز است که نقش کلیدی را در اجتماع 
تعیین می کند و بر اساس همین نقش است که فرد رفتار خود را 
شکل داده و از افراد مختلف ، براساس جایگاهی که در مناسبات 
اجتماعی دارند، انتظارات خاصی شکل می گیرد، لذا بدیهی 
است که هر اندازه از جایگاه و مقام باالتری برخوردار باشد از 
مسئولیت اجتماعی باالتری نیز برخوردار بوده و به همان نسبت 
افراد جامعه انتظار بیشتری از او خواهند داشت. در سلسله 
مراتب نظامی اجتماعی، حکومتی و افراِد دارای مقام عالی رتبه ، 
در باالترین سطح برخورداری از حقوق و تکالیف هستند؛ چون 
بر حسب جایگاه خود انتظاراتی از افراد جامعه دارند و مردم 
نیز متقابال از آنها انتظار دارند که در مقام مسئول عالوه بر 
اتخاذ رویکردهای معقول و کارآمد، پیامد عملکردهای خود را 
بپذیرند، در برابر آنها پاسخگو باشند و در صورت ناکارآمدی یا 
به اصطالح رویه های خود پرداخته یا عرصه و مسئولیت آن را به 
فرد یا افرادی توانمندتر و متخصص تر از خود وا گذار می کنند. 
در نقطه مقابل مسئولیت اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی قرار 
دارد که در آن افراد جامعه بی عالقه ، بی اعتنا و بی تفاوت نسبت 
به مشارکت اجتماعی، مسئولیت های اجتماعی و فعالیت های 
دگرخواهانه قرار دارند. از آنجا که مشارکت اجتماعی متضمن 
انواع کنش های فردی و جمعی، در جهت دخالت در تعیین 
سرنوشت فرد و جامعه و تاثیر گذاری بر فرآیندهای گوناگون 
در حوزه امور عمومی است، بی تفاوتی نسبت به این امر 
نشان از انسان و جامعه ای می دهد که یا با مساله اجتماعی 
حاد روبه روست یا به تکامل و توسعه الزم دست نیافته است. 
آنچه که امروز در مواجهه با شهروندان شاهد هستیم و آنها 
برای گذران نوروز پا به جاده ها گذاشته اند، فارغ از ناکارآمدی 
مدیران در یکسال گذشته، حاصل بی تفاوتی اجتماعی است، 
نقطة مقابل احساس مسئولیت اجتماعی و نتیجه گسست 
رابطه دولت و ملت و حاصل از ایجاد دیوار بی اعتمادی نسبت به 
عدِم احساِس مسئولیتِ مسئوالن به عنوان متولیاِن امور کشور 
از سوی شهروندان؛ وقتی شهروندان با رفتارهای متناقِض 
مسئوالن با آنچه بر زبان می رانند و آنچه عمل می نمایند، 
مواجه می شوند، برای شهروندان اینطور تداعی می  شود که نه 
تنها به فریادهایشان بی توجه هستند، بلکه در قامت تعارض، 
مخالفِت همه جانبه خود را با آنها در سیاست گذاری ها و شیوه 
مدیریتشان ابراز می نمایند که در خصوص مساله مطرح امروز 
یعنی ابتالی هموطنان به ویروس کرونا عدم اطالع رسانی 
از ورود ویروس کرونا به کشور و ابتالی هموطنان از جمله 
دالیلی است که به عنوان نمونه با وجود توصیه مسئوالن مبنی 
بر ماندن در خانه، برخی از مردم از این مهم احتراز و اقدام به 
سفر باالخص به شهرهای شمالی کشور نمودند، به گونه ای که 
چند شهر شمالی کشور به کانون انتشار تبدیل شد. آنچه که 
به نتیجه بی تفاوتی اجتماعی از آنها یاد شد، حاوی پیامی است 
برای متولیان امر کشور: چاره اندیشی در استفاده از متخصصان 
و به حساب آوردن مردم در قانون گذاری ها و سیاستگذاری های 
کشور، صداقت در گفتار و رفتار ، اصالح نابسامانی ها و ... و 
باالخره ترمیم شکاف دولت و مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی 

به جامعه نسبت به عملکرد خود.

کرونا، نوروز و بی تفاوتی اجتماعی 

جهانپور باور دارد که »واکسیناسیون در ایران 
با واکسن های اسپوتنیک روسیه، کوواکسین 
هند و سینوفارم چین انجام می شود و به زودی 
واکسن آسترازنکا نیز به این جمع خواهد 
پیوست.« اما ماه هاست که از این »بزودی« 
می گذرد و ایران فقط موفق به دریافت ۷۹۰ هزار 
دوز واکسن کرونا شده و هزاران نفر از اعضای کادر 
درمان و پرستاران که در اولویت نخست واکسن 
بودند، هنوز واکسن دریافت نکرده اند. آمار دقیقی 
از افراد واکسینه  منتشر نشده است، اما همشهری 
پیش از پایان سال ۹۹ به نقل از رئیس کمیته 
کشوری اپیدمیولوژی کووید۱۹- نوشت: »تنها 
۶۰ هزار دوز واکسن تزریق شده است و با درنظر 
گرفتن دو دوز برای هر نفر، ۳۰ هزار نفر تاکنون 
ایمن شده اند.« این در حالی است که سخنگوی 
سازمان غذا و دارو از توزیع بیش از ۶۹۵ هزار دوز 
واکسن کرونا از مجموع واکسن های وارداتی 
دارای مجوز مصرف اضطراری در شبکه بهداشتی 
کشور از ۲۱ بهمن ماه سال ۹۹ تا پایان هفته 

نخست سال جدید خبر داد!
در این میان سخنگوی غذا و دارو باور دارد که 
اگر وعده تحویل ۲.۸ میلیون دوز واکسن کرونا 
تا پایان سال ۹۹ محقق نشده، علت آن کندی 
تولید و کمبود جهانی و مانورها و رفتارهای 
سیاسی، تجاری است! موضوعی که نوعی اعتراف 
به شکست در طرح واکسیناسیون عمومی در 
سال گذشته بود، البته این موضوع فقط مختص 

واکسن های وارداتی نیست و در حالی که بارها 
مسئولین وعده داده بودند که واکسن کرونای 
ایرانی تا خرداد به تولید عمومی و انبوه می رسد، 
روز گذشته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی 
کرونا اعالم کرد: »بر اساس بررسی های انجام 
شده تا آذر و دی ۱۴۰۰ واکسیناسیون با تکیه بر 

توان تولید داخل انجام می شود.«!
 خرید واكسن توسط بخش خصوصی 

در ادامه بد نیست که به این موضوع نیز اشاره 
داشته باشیم که سعید نمکی، وزیر بهداشت و 
درمان روز جمعه اعالم کرد که واکسن کرونا 
تحت نظارت وزارت بهداشت وارد می شود و 
تزریق آن رایگان است، اما یک روز بعد رئیس 
جمهور گفت که »تصمیم گرفته تا به بخش 
خصوصی اجازه دهد واکسن وارد کند و آن 
را با قیمت ارز نیمایی به مردم بفروشد.« این 
صحبت ها در حالی مطرح می شود که روز پنجم 
فروردین وزارت بهداشت با اشاره به خلف وعده 
جهانی در تهیه واکسن کرونا از جمله توسط 
کشورهای روسیه و هند، شکست در اجرای 
برنامه ملی واکسیناسیون تا پایان سال ۱۳۹۹ را 

رسما تایید کرد.
 این پیک كرونا نیست؟

اما ساعتی از صحبت های رئیس جمهور مبنی 
بر اینکه »با گسترش واکسن، پیک این بیماری 
تمام شده« نگذشته بود که وزارت بهداشت و 
درمان اعالم کرد که شهرهای تهران و کرج به 

وضعیت نارنجی تغییر رنگ دادند و شهرهای 
ارومیه، دهلران، امیدیه، اندیمشک، خرمشهر و 
مسجد سلیمان، ارسنجان و داراب، اسالم آباد 
غرب، بروجرد و دماوند از امروز در وضعیت قرمز 
قرار گرفتند. همچنین اشنویه، تیران و کرون، 
چرداول، رامهرمز و کارون، ممسنی، تاکستان 
و قزوین، گیالنغرب، رودسر، ازنا، الیگودرز 
و خرم آباد و خاتم وضعیت شان نارنجی شد. 
مسئوالن بسیاری از شهرها از شیوع کرونای 
انگلیسی خبر می دهند و در بعضی مناطق مانند 
استان هرمزگان گفته شده که حدود ۹۰ درصد 
از موارد ابتال مربوط به همین گونه جهش یافته  
است. همچنین مهدی قلیان معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از ابتدای 
تعطیالت تاکنون اگرچه تعداد افرادی که به 
مراکز منتخب کرونا به عنوان سرپایی مراجعه 
می کنند فرقی با قبل نداشته اما تعداد افرادی 
که از آنها تست گرفته شده و نتیجه آن مثبت 

می شود، بیشتر شده است.
 قرنطینه قم در آستانه نیمه شعبان 

همچنین در آستانه میالد امام عصر )عج( با 
موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا ورود خودرو های 
غیربومی در روز های هشتم و نهم فروردین به 
شهر قم ممنوع اعالم شد. همچنین در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، ساعت منع تردد 
شبانه در قم از ساعت ۲۱ به ساعت ۲۲ تغییر 
کرد. در این شرایط سخنگوی وزارت بهداشت 
با اشاره به شناسایی ۸۱۲۰ مبتالی جدید به 
کرونا گفت: از جمعه )۶ فروردین( تا شنبه )۷ 
فروردین( ۸۵ مبتال به کووید۱۹ جان باختند. 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک 
میلیون و ۸۴۶ هزار و ۹۲۳ نفر رسید و تاکنون 
۶۲ هزار و ۳۰۸ نفر جانشان را از دست داده اند. 
وی افزود:  ۳۹۲۱ نفر از مبتالیان به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۳ شهرستان 
قرمز و ۴۴ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت »از« و 
»به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، ممنوع 
است. به گفته وی همچنین ۲۸۷ شهرستان در 
وضعیت زرد و ۹۴ شهرستان در وضعیت آبی 

قرار دارند.
 كمترین حد رعایت پروتكل ها

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور به ۵۷.۸۸ درصد 
رسیده که این میزان از ۳۰ مهر ۱۳۹۹ تاکنون 
کمترین میزان است. دکتر سیما سادات الری 
افزود: بازرسی های بهداشتی از تاریخ ۲۷ اسفند 
۱۳۹۹ تشدید یافته و از این تاریخ تا ۴ فروردین 
۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳۰ هزار بازرسی از مراکز 
تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن 
عمومی و واحدهای کارگاهی انجام شده است. 
در این بازه زمانی، ۱۶ هزار و ۵۵۰ مورد اخطار و 
معرفی به مراجع قضائی و۹۵۰ مورد پلمب این 
مراکز صورت گرفته است. کمترین درصد رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان های سیستان 
و بلوچستان، آذربایجان غربی و چهارمحال و 
بختیاری و بیشترین درصد رعایت مربوط به 

استان های قم، مرکزی و قزوین است.

آرمان ملی- وحید استرون: »به یک مقام مسئول ایرانی در ازای دریافت پول، اجازه 
آزمایش 3۵۰۰ واكسن كرونا را روی مردم داده است« همه چیز از این اظهارنظر رئیس 
جمهور سابق كشورمان آغاز شد و از این صحبت جنجالی محمود احمدی نژاد كه هیچ 
دلیل منطقی برای آن ذكر نشده، بیش از چهار ماه می گذرد، اما هر روز اخبار متفاوتی 
درباره آزمایش واكسن كرونا در میان صحبت های متناقض مسئوالن به گوش می رسد 
و در این میان، مردم سردرگم تر از همیشه چشم به رنگ های آبی، زرد و قرمز و نارنجی 
شهرها  بسته اند كه چه زمانی به كرونا مبتال می شوند. برای بررسی این تناقض گویی 
مسئوالن فقط كافی است كه به اخبار چند روز پیش مراجعه كنیم، زمانی كه واكسن های 
كوبایی وارد كشور شد، همزمان 3۰ هزار پاكبان در اولویت واكسیناسیون قرار گرفتند. 
با اعالم این خبر، گمانه هایی درباره احتمال آزمایش بالینی واكسن ساخت كوبا روی 
پاكبان ها به اوج خود رسید، این درحالی است كه پیش تر مسئولین بارها اعالم كرده 
بودند كه در حال ساخت واكسن ایرانی- كوبایی هستند، اما تصاویر منتشر شده از 
واكسن ها نشان داد كه برای واكسیناسیون رفتگران شهرداری از واكسن سینوفارم 
چین استفاده شده است. در این میان كیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، 
این اخبار را به اذهان بیمار و اپوزیسیون نادان ارتباط داد و در توییترش نوشت: »ادعای 
واكسیناسیون با واكسن مشترک كوبا و )انستیتو( پاستور، كذب محض بوده و زاییده 

اذهان بیمار و مغرض است.« 

گزارش »آرمان ملی« از روند واكسیناسیون عمومی در كشور:

تناقض های آغاز واکسیناسیون تمام نمی شود
رضا جعفری

کارشناس ارشد جامعه شناسی 
   رئیس جمهور خواستار ورود بخش خصوصی برای خرید واكسن شد 

   قم قرنطینه شد، تهران و كرج نارنجی 

تغییر ساعت 
محدودیت های کرونایی 

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا 
درباره تغییر ساعت تردد شبانه 
گفت: بـر اســاس آخرین مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا با توجه 
به تغییر ساعتی که از اول فروردین 
ایجاد شد؛ از شب گذشته )شنبه( 
ترددهای  محدودیت  شروع 
شبانه از ساعت ۲۱ به ساعت ۲۲ 
تغییر خواهد کرد. یعنی شروع 
محدودیت های ما از ساعت ۱۰ 
شب و خاتمه آن ساعت ۳ بامداد 
خواهد بود. سردار تیمور حسینی 
افزود: این محدودیت شامل همه 
شهرهای آبی، زرد، نارنجی و قرمز 
در سطح کشور می شود. بعد از ابالغ 
رسمی به پلیس در مبادی ورودی 
و خروجی اطراف تهران محدودیت 
تردد کرونایی اعمال می شود. با 
توجه به محدودیت های ابالغ شده 
منتظر هستیم مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا به صورت مکتوب 
و رسمی به پلیس ابالغ شود تا ما 
پس از وصول مصوبه برای اجرای 

محدودیت ها اقدام کنیم.

آرمــان ملــی- منیره چگینی:  ظاهرا 
موضوع بخشنامه های بدون پشتوانه علمی و 
منطقی در ادارات و سازمان های کشور همچنان 
ادامه دارد و هر از چند گاهی یکی از این 
بخشنامه های »من درآوردی« باعث جنجال 
در رسانه های کشور و برون مرزی می شود، 
درحالی که بسیاری از آنها زاییده افکار برخی از 
مسئولینی است که شناخت کافی از فرهنگ، 
شرایط جامعه و حتی تاریخ ندارند. در هفته 
گذشته معاونت اجتماعی شهرداری تهران 
بخشنامه ای را صادر کردند که »کارناوال های 
نوروزی که توسط شهرداری تهران به راه 
افتاده اند باید حاجی فیروز با چهره سیاه را 
از برنامه خود حذف کنند چرا که در مورد 
سیاهی چهره حاجی فیروز نقدهایی مطرح 
شده و برخی سیاه بودن چهره او را نژادپرستانه 
دانسته اند« این موضوع واکنش های زیادی 
را در بین پژوهشگران ادبی به دنبال داشت، 
چراکه اعالم شد سیاهی چهره حاجی فیروز 
اصاًل ربطی به موضوعات نژادپرستانه ندارد 
بلکه نمادی است از سیاهی زمستان. از این 
رو هنرمندان زیادی اظهار نظر کرده و به این 
بخشنامه شهرداری اعتراض کردند. بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند که حاجی فیروز یا 
خواجه پیروز، یک چهره افسانه ای در فولکلور 
ایرانیان است که در نخستین روزهای هر سال، 
در کنار عمو نوروز، به شهرها می آید تا از آمدن 
نوروز به مردم آگهی دهد. او یک مرد الغراندام 

و سیاه ُرخ، با ُکاله دوکی، گیوه های نوک تیز و 
جامه سرخ است که با دایره زنگی و تنبک، به 
خیابان ها می آید و به رقص، شیرین کاری و 

خواندن آواز کوبه ای می پردازد.
 واكنش ها به اظهارات جنجالی

داستان از آنجا شروع شد که محمدرضا 
جوادی یگانه که تا پیش از رسیدن به سمت 
معاون فرهنگی شهردار تهران، بحث های 
جامعه شناختی او غیر مقایسه با عملکرد و 
سکوت این روزهایش است، با انتشار توئیتی 
از حذف رنگ سیاه از چهره حاجی فیروز در 
برنامه های شهرداری تهران تا اطالع ثانوی 
خبر داد.معاون شهردار تهران در امور اجتماعی 
و فرهنگی در توییتی نوشت: »اینکه حاجی 
فیروز ریشه های اساطیری دارد اما سوءبرداشت 
نژادی از چهره سیاه او را نمی  توان انکار کرد.« 
جوادی یگانه از اهالی علم و هنر دعوت کرده در 
مورد روشن شدن سوء برداشت های نژادی از 
چهره سیاه حاجی فیروز پژوهش و گفت وگو 
کنند. او تاکید کرد شهرداری تهران تا آن زمان 
در برنامه هایش از حاجی فیروز با صورت سیاه 
استفاده نمی کند. همچنین سیاهان ایران 
نیز ضمن اعتراض به سیاهی چهره حاجی 
فیروز، خواستار حذف رنگ سیاه از چهره این 
شخصیت شده بودند. همچنین تعدادی از 
اعضای شورای شهر تهران از جمله علی اعطا، 
حسن خلیل آبادی و محمد جواد حق شناس 
برداشت نژادپرستانه از چهره حاجی فیروز را 

رد کردند.  علی اعطا، سخنگوی شورای اسالمی 
شهر تهران هم در واکنش به نامه معاونت 
فرهنگی اجتماعی مبنی بر لزوم عدم استفاده 
از حاجی فیروز با صورت سیاه در برنامه  های 
شهرداری تهران در توییتر نوشت: »برای دکتر 
جوادی به عنوان یک جامعه شناس بادانش، 
احترام فراوان قائلم؛ اما به عنوان یک فرد 
عالقمند با مختصر مطالعاتی در حوزه فرهنگ 
و ادبیات، منطق اقدام ایشان را درک نمی 
کنم. فارغ از ریشه ها، در کجای فرهنگ ایرانی 
دوگانه نژادسیاه، نژادسفید دارای موضوعیت 
بوده است. اعطا نوشت: این نامه، از یک مرجع 
رسمی در حوزه مدیریت فرهنگی، چیزی 
جز پذیرش و رسمیت دادن به یک دوگانه 
ناموجود یا حداقل بسیار کمرنگ نیست. علی 
نصیریان هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و 
تلویزیون، نیز گفت: چهره سیاه حاجی فیروز 
ارتباطی به نژاد ندارد و برگرفته از نمایش های 
سنتی ایرانی است. برخی از کاربران توییتر نیز 
سخنرانی سابق بهرام بیضایی را بازنشر کرده اند 
که سخنان مشابهی را در این باره بیان کرده 
است. در مقابل برخی از کاربران توییتر تصمیم 
شهرداری تهران را قابل تقدیر دانسته اند. 
انجمن هنرهای نمایشی نیز نژاد پرستانه بودن 
حاجی فیروز را مردود و به دور از نگرش علمی 
دانست.  به گفته این انجمن حاجی فیروز و 
عمو نوروز از جمله شخصیت های سنتی ایران 

هستند.

»آرمان ملی« از واكنش ها به بخشنامه جنجالی شهرداری تهران روایت می كند: 

»حاجي فیروز«؛ غیرقابل حذف از قلب ها
   انجمن هنرهای نمایشی نژادپرستانه بودن حاجی فیروز را مردود دانست

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

 قیمت مرغ
امروز مرغ خریدم  کیلویی ۳۳۸۰۰ تومان.  مگه قرار نبود مرغ 
ارزان شود ولی هر روز گران تر می شود و صف های طوالنی در این 

زمان که باعث افزایش کرونا می شود.
یک شهروند از تهران

یارانه
من کارگری هستم که در خانه استیجاری زندگی می کنم. با 
دوبچه، بدون حساب بانکی هیچ یارانه و یارانه معیشتی کرونا به 
من تعلق نگرفته است. برادرهایم خانه، ماشین و زمین دارند و همه 
میرزایی از كرج یارانه ها به  آنها تعلق می گیرد.  

گرانی
قیمت ها بسیار باال رفته است و هیچ نظارتی هم وجود ندارد با 
اینکه سال جدید آمد ولی من برای فرزندانم نتوانستم حتی لباس 
بخرم چون در کرایه خانه مانده ام. از مسئوالن درخواست داریم 
احمدی از تهران فکری به حال اقشار کم درآمد کنند.  

کرونا
موضوعی که امسال ایام عید شاهدش هستیم بی توجهی مردم 
به کرونا و رفتن به دید و بازدید نوروزی است، متاسفانه با وجود این 
همه توصیه و تذکر، برخی از مردم توجهی به این موضوع نمی کنند 

و خیلی ها بدون ماسک در حال تردد در معابر شهر هستند.
یک شهروند از تهران

مسکن
با این قیمت مسکن دیگر توانایی خریداری مسکن وجود ندارد، با 
این شرایط حتی اجاره کردن یک آپارتمان کوچک نیز مشکل شده 
است. درخواست داریم مسئوالن فکری به حال وضعیت مسکن 
یک شهروند از تهران کنند. 
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روی خـــط
كاهش ۱۸ درصدی صادرات 

ايران به عراق  
ایلنا: مدیرکل دفتر عربی سازمان توسعه 
تجارت گفت: ارزش صادرات ایران به عراق 
در 11 ماهه ابتدای سال 1399 از نظر ارزش 
حدود 6.8 میلیارد دالر و از جهت وزنی حدود 
23.9 میلیون تن بوده است. فرزاد در مورد 
عملکرد صادرات ایران به عراق در 11 ماهه 
ابتدایی سال 99 اظهار کرد: ارزش صادرات 
ایران به عراق در 11 ماهه ابتدای سال 1399 
از نظر ارزش حدود 6.8 میلیارد دالر و از جهت 
وزنی حدود 23.9 میلیون تن بوده است که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال 1398 اگرچه 
از نظر ارزشی حدود 18 درصد کاهش نشان 
می دهد، ولی از نظر وزنی 2 درصد افزایش 

داشته است.

بهره مندی ۱۱42 بنگاه  توليدی 
از تسهيالت 

آرمــان ملی: در 11 ماهه 1399 بیش 
از 70 هــزار و 713 میلیارد رالم تسهیالت 
تبصره 18)برنامه تولید و اشتغال( به بنگاه ها 
و واحدهای تولیدی پرداخت شده است. بر 
اساس آمار ارائــه شده از سوی دفتــر آمار 
و فرآوری داده های معاونت طرح و برنامه 
وزارت صمت، این میزان تسهیالت به یک 
هزار و 142 بنگاه و واحد تولیدی در 11 ماهه 
1399 پرداخت شده است. بر این اساس در 
11 ماهه 1399)سال گذشته( 2 هزار و 832 
واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت برنامه 
تولید و اشتغال)تبصره 18( ثبت نام کرده اند 
که حدود یک هزار و 273 فقره به بانک معرفی 

شده اند.

 اشتغال 94۱ هزار نفر 
در شهرک های صنعتی 

آرمان ملی: تا پایان آذر ماه سال 1399 
بیش از 941 هزار نفر در واحدهایی که در 
شهرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری 
رسیدند مشغول به کار بودند و نزدیک به 50 
درصد کل واحدها در صنایع فلزی و شیمیایی 
فعال هستند. گزارش عملکرد وزارت صمت 
نشان می دهد که تعداد شهرک ها و نواحی 
صنعتی مصوب تا پایان آذر ماه سال 1399 
به 1006 شهرک و ناحیه رسید که نسبت به 
تعداد 993 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب 
به سال 1398، افزایش 1.3 درصدی داشته 
است. همچنین تعداد شهرک ها و نواحی 
صنعتی در حال بهره برداری در مدت یاد 
شده با 0.6 درصد افزایش نسبت به ئایان آذر 
سال 1398 به 823 شهرک و ناحیه رسیده 
است. تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در 
حال بهره برداری تا پایان آذر ماه سال 1398 
معادل 818 مورد بوده است. تعداد واحدهای 
صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرک ها و 
نواحی صنعتی در 9 ماهه سال گذشته 1714 
واحد بوده که در مقایسه با 1610 واحد به 
بهره برداری رسیده در مدت مشابه سال 

1398، حدود 6.5 درصد رشد داشته است.

 رشد 4/2 درصدی 
بازرسی ها

آرمان ملی: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با هدف ارزیابی عملکرد و فعالیت های سال 
99 و بررسی برنامه های سال جدید سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« در 
این سازمان حضور یافت. علیرضا رزم حسینی 
با حضور در سازمان حمایت مصرف کنندگان 
نو،  تبریک سال  تولیدکنندگان ضمن  و 
مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد این 
سازمان در سال 99 و برنامه های سازمان 
در حوزه های مختلف را در سال »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« مورد بررسی 
قرار داد. در این بازدید مدیرعامل سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با اشاره به افزایش 4.2 درصدی بازرسی ها و 
افزایش پرونده های تخلف، از انجام بیش از 4 
میلیون و 277 هزار عملیات بازرسی حضوری 
و تشکیل بیش از 274 هزار پرونده در سال 

گذشته خبر داد.

 خريد 20۸ هزار ميليارد 
رالر گندم 

ایرنا: معــاون بازرگانی داخلی شرکت 
بازرگانی دولتــی ایــران گفت: برای خرید 
تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال 99 
به طور متوسط 25 هزار و 260 رالد پرداخت 
و در کل 208 هزار و 700 میلیارد رالم به 
حساب گندم کاران سراسر کشور واریز شد. 
حسن حنان در خصوص خرید تضمینی 
گندم در سال گذشته افزود: در سال 99 
مقدار خرید تضمینی گندم از کشاورزان 
31 استان به هشت میلیون و 200 هزار تن 
رسید که ارزش ریالی گندم های خریداری 
شده بیش از 208 هزار و 700 میلیارد رال  
بود. وی با تاکید بر اینکه در سال 99 این 
مقدار گندم از 506 گندم کار خریداری شد، 
اظهار داشت: کشاورزان گندم های خود را 
در قالب یک میلیون و 480 هزار محموله 
به یک هزار و 100 مرکز خرید 31 استان 

تحویل دادند.

یــادداشــت

آرمان ملی- محمدسیاح: رشد نقدینگی، 
افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، 
کاهش دسترسی به کاالهای اساسی، تحریم 
و موانع متعدد بر سر راه تولید، سوءمدیریت 
مدیــران، رانت و فساد، سیستم نظارتی 
ضعیف و ده ها مشکل دیگر در اقتصاد ایران 
باعث شده تا امروز رفاه عمومی مردم به 
کمترین حد در 40 سال گذشته برسد. هر 
چند که نمی توان تاثیرات تحریم و فشارهای 
حداکثری آمریکا و کشورهای متعهدش 
را علیه ایران نادیده گرفت، اما بسیاری از 
مشکالت ریشه های داخلی داشته و دارند. 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
که روند رویایی کشور با مشکالت اقتصادی 
حاصل برنامه ریزی مدون و زمان داری نبوده 
است و در بسیاری از موارد صرفا صورت 
مساله مشکالت عوض یا پاک شده است. 
همه این اتفاقات بویژه در یکسال گذشته 
شرایط بسیار سختی را برای معیشت و 
اقتصاد مردم ایجاد کرد که باعث کوچکتر 
شدن سفره و خالی تر شدن سبد خانوار 
شد. با همه اقداماتی که بانک مرکزی برای 
کاهش تورم در پایان سال 1399 و آغاز 
سال 1400 داشت ولی هدف گذاری آن 
محقق نشد و آمارهای رسمی از تورم حدود 
37 درصدی خبر می دهند، در این بین 
هر چند که حقوق و دستمزد سال 1400 
رشد نسبتا خوبی داشته با این حال رشد 
هزینه ها سبد خانوار باعث شده تا بخش 
عمده ای از جمعیت کشور در شرایط دشواری 
قرار بگیرند. مرکز آمار ایران روز یکشنبه 
اول فروردین با انتشار گزارشی اعالم کرد 
که تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 1399 
 36 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 4/
درصد رسید. مرکز آمار ایران در گزارش 
خود همچنین می گوید تورم نقطه به نقطه 
اسفندماه نیز حدود 48/7 درصد بوده است. با 

این حال، برخی ارقام منتشر شده در جزئیات 
رشد قیمت های گزارش مرکز آمار حتی 
بسیار پایین تر از برآوردهای دیگر نهادهای 
رسمی است. برای نمونه درحالی که مرکز 
آمار ایران می گوید قیمت گوشت قرمز و مرغ 
در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه 98 
تنها 62 درصد رشد داشته، آمارهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که 
رشد قیمت ها بیش از 77 درصد بوده است. 
وزارت صمت می گوید قیمت گوشت مرغ در 
اسفند 98 حدود 12 هزار و 500 تومان بود 
که اسفند پارسال به بیش از 22 هزار تومان 
رسید. این درحالی است که قیمت واقعی 
مرغ طبق گزارش رسانه ها و نه قیمت رسمی 
اعالم شده توسط دولت، در هفته های پایانی 
سال 1399 به 30 هزار تومان نیز رسیده 
بود؛ به عبارتی تورم نقطه به نقطه اسفندماه 
برای گوشت مرغ در واقع 140 درصد است. 
همچنین درحالیکه مرکز آمار مدعی است 
افزایش قیمت مسکن طی اسفند 98 تا 
اسفند پارسال زیر 30 درصد بوده، آخرین 
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که رشد 
قیمت مسکن در تهران از بهمن 98 تا بهمن 
پارسال بیش از 97 درصد بوده است. البته 
هنوز بانک مرکزی گزارش اسفندماه را 

منتشر نکرده است. مرکز آمار ایران می گوید 
نرخ تورم نقطه به نقطه اقالم خوراکی در 
اسفند پارسال به طور متوسط 66/6 درصد و 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات حدود 40/5 

درصد بوده است.
 ارزش پول ملی و قدرت خرید!

یکی از نکات مهم در توانگری اقتصاد 
ارزش پول ملی است، با اتخاذ سیاست های 
اشتباه یا ناکارآمد پولی از سوی بانک مرکزی 
که حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف 
مهم این نهاد نیمه مستقل است، باعث شد 
تا ارزش پول ملی ایران به شدت کاهش یابد 
به صورتی که ریال ایران در رتبه های باالی 
بی ارزش ترین پول های جهان گرفت! این 
وضعیت باعث شد تا هزینه تامین مواداولیه 
بخش تولید به شدت افزایش یابد و در نهایت 
با همراه شدن نقص هایی که در سیستم 
توزیع کاال وجود دارد، قیمت کاالهای مورد 
نیاز و اساسی مردم رشد فزاینده ای در قیمت 
پیدا کنند. یحیی آل اسحاق، کارشناس 
مسائل اقتصادی  قدرت پول ملی و قدرت 
خرید مردم را دو موضوع مهم در حوزه 
کالن اقتصادی و مدیریتی دانست و افزود: 
»متاسفانه قدرت پول ملی ما در مقابل ارز 
خارجی کم ارزش شده است. یک زمان در 

مقابل هر چهار یا پنج هزار تومان یک دالر 
بود االن حدود بیست و چند هزار تومان یک 
دالر است، یعنی قدرت پول ملی تا این حد 
تضعیف شده است.« او ادامه داد: »نتیجه این 
کار در حوزه های مختلف از جمله در معیشت 
مردم، تامین مواد اولیه و واردات اثر منفی 
دارد و اگر این مدیریت نشود آثار سوء آن 
در جامعه به ویژه در حوزه تولید نقش کامال 

جدی دارد.«
 تصویر واقعی زندگی مردم

این روزها کمتر کسی پیدا می شود که 
چاقوی گرانی به پوستش نخورده باشد، 
به زبان ساده تر باید گفت که بخش بزرگی 
از جمعیت مردم ایران، با گرانی بویژه در 
کاالهای اساسی مواجه هستند. هرچند 
که برخی صف های طوالنی مردم را برای 
تهیه مرغ و روغن و سایر کاالها تکذیب 
کنند و نادیده بگیرند این صف ها به مدد 
شکل  ناکارآمد  اقتصادی  سیاست های 
گرفته و بعید است که با این نوع مدیریت 
هم به این زودی ها شاهد بهبود وضعیت 
اقتصادی باشیم هرچند که در این موضوع 
هم خوش بینی های زیادی مطرح شده 
است. با این حال امروز دهک های پایین 
و متوسط در فشارهای اقتصادی زیادی 
به سر می برند. کاهش پوشش هزینه ای 
درآمدهای مردم خود نکته ای است که به 
تشدید کاهش قدرت خرید مردم منجر شده 
است و صرفا جز کاالهای اساسی و ضروری 
چیز دیگری در سبد خانوار جای نمی گیرد. 
مشکالت عدیده اقتصادی و ناامیدی از 
آینده و همچنین غیرشفاف بودن عملکرد 
اقتصادی دولت باعث بی اطمینانی مردم 
به وعده های حتی قابل تحقق مسئوالن 
شده است. در این میان هم افراد سودجو 
و دالل دست پیش را گرفته و برای خود 
دکان بازکرده و گوش مردم را می برند. به 
هر حال امروز مردم با همه کم و کاستی ها 
منتظر اقدام عاجل و موثر مسئوالن برای 
بهبود وضعیت هستند تا بتوانند حداقل های 
زندگی خود را بدون دغدغه تهیه کنند و این 
حق مردم و وظیفه صریح و بدون اغماض 

مسئوالن است.

»آرمان ملی« گزارش می کند:
معیشت مردم، گوشه رینگ اقتصاد گیر افتاد!

  شاخص به كدام سمت می رود؟

شاخص کل بورس در اولین روز معامالتی سال 1400،  
ابتدا شاهد افت نیم ساعتی ای بود، که با جمع شدن صف 
فروش برخی نماد ها از جمله ملی مس ایران، شاخص روند رو 
به رشد گرفت. در ادامه روز معامالتی با تشکیل صف خرید 
در نماد های مانند خودرو و خساپا، موج حمایتی برای پایان 
مثبت شاخص شکل گرفته و معامله گران با این باور رسیدند 
که قرار نیست، بورس  نوروز را با افت آغاز کند و این روند 
رو به رشد تا پایان بازار ادامه دار بود و نهایتا شاخص مثبت 
اولین روز سال جدید را پشت سر گذاشت. بیشترین ارزش 
معامالت در اولین روز بهاری مربوط به نماد های شتران، 
خساپا و شپنا بود که ارزش معامالت آنها به ترتیب 431 ، 
354 و 331 میلیارد تومان بود. هم چنین بیشترین حجم 
معامالت مربوط به نماد های خساپا و خودرو بود که به ترتیب 
در این نماد ها 1.44 میلیارد، 878.22 میلیون برگه سهم 
مورد معامله قرار گرفت. در انتهای تایم معامالتی، تعداد 265 
نماد در صف فروش و 86 نماد در صف خرید قرار داشتند که 
ارزش کلیه صف های فروش 2226 میلیارد تومان و ارزش 
کلیه صف های خرید 315 میلیارد تومان بود. بیشترین درصد 
افزایش قیمت مربوط به نمادهایی همچون وساخت، سمازن، 
سیمرغ، دتوزیع، وملی و رافزا بود که همگی رشد 6 درصدی 
را تجربه کردند. بیشترین درصد کاهش قیمت نیز مربوط به 
نماد هایی همچون کساوه، ثزاگرش، وثخوز، سفارود، لپیام و 
ثنظام بود که به ترتیب 5.3، 5، 5، 4، 4 و 4 درصد کاهش 
قیمت را تجربه کردند. شاخص اولین روز بهاری خود را 
مثبت سپری کرد در حالی که بهار گذشته شاخص بورس 
رکود دار بود. بهار 99 بازار رشد بی سابقه ای را تجربه کرد و 
تعداد زیادی از سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه فعالیت 
داشتند توانستند هم پای بازار کسب سود کنند. اما در اواسط 
تابستان 99 بازار با شروع ریزش همراه شد و روندی نزولی به 
خود گرفت به گونه ای که سرمایه گذاران تازه وارد دچار ضرر 
و زیان باالیی شدند که این رخداد سبب از بین رفتن اعتماد 
بسیاری از سرمایه گذاران شد. سال گذشته، شاهد عرضه 
صندوق های دولتی همچون دارا یکم و پاالیش یکم بودیم. 
صندوق دارا یکم را عمده نماد های بانکی و بیمه ای تشکیل 
داده و صندوق پاالیش یکم را نیز نماد های پاالیشی شپنا، 
شتران، شبندر و شبریز تشکیل داده اند و این دو صندوق از 
دالیل اصلی رشد نمادهای بانکی، بیمه ای و پاالیشی در بهار 
قبل بودند. حاال این سوال مطرح است که آیا رشد و اتفاقات 
سال گذشته در بهار 1400 هم تکرار خواهد شد؟ دولت به 
عنوان بازیگر اصلی بازار سرمایه، بخشی از کسری بودجه 99 
را از طریق بازار سرمایه جبران کرد و پس از دستیابی به هدف 
خود که تامین مالی از بازار سرمایه و جبران کسری بودجه 
بود، آن چنان که باید، از بازار سرمایه حمایت نکرد به گونه ای 
که از اواسط مرداد تا به امروز برخی نماد ها اصالح بیش از 
50 درصدی را نیز تجربه کرده اند. یکی از راه های ثبات بازار 
سرمایه و جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت ها را می توان 
حمایت مجدد دولت فعلی از بازار سرمایه دانست.بازار 
سرمایه در صورت ثبات می تواند اولین گزینه سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران  و تامین مالی شرکت ها باشد. ثبات و حمایت 
های به جا و درست دولت نه تنها سرمایه گذاری در بورس را 
حمایت خواهد کرد بلکه درصورت تحقق این مهم، بسیاری 
از صنایعی که امروز با  کمبود نقدینگی الزم، مواجه اند، به 
حیات و رشد خود ادامه خواهند داد. صنایعی که امروز در 
ورطه ورشکستگی قرار دارند و با توجه به فرسودگی تجهیزات 
و ماشین آالت در آستانه مرگ قرار گرفته اند. یکی از قوانین 
جدیدی که این اواخر برای جلوگیری از ریزش هرچه بیشتر 
بازار وضع شد، دامنه نوسان نامتقارن بود. قانونی که مورد 
تایید عده ای از فعاالن بازار بود اما بسیاری دیگر از صاحب 
نظران حوزه مالی و سرمایه گذاری این رخداد را دخالت در 
مسیر طبیعی بازار و حتی عامل تشدید ریزش می دانستند. 
دامنه نوسان نامتقارن از منفی 2 درصد تا مثبت 6 درصد، 
تنها سرعت ریزش را کاهش داد و نه تنها موجب جلوگیری 
از ریزش بازار نشد، بلکه ادامه اصالح را فرسایشی تر کرد. 
استفاده از این ابزار زمانی می تواند موثر باشد که قصد قانون 
گذاران حبس نقدینگی به مدت محدود باشد. مسئوالن و 
قانونگذاران با اصالح دامنه نوسان، به پاشنبه آشیل بورس 
که همان نقدشوندگی است، خلل زیادی وارد کردند. از جمله 
اقدامات موثر دیگر که می توانست ثبات بیشتری به بازار داده 
و از ریزش بازار تا حدودی جلوگیری کند، انتشار اوراق اختیار 
فروش تبعی، خزانه کردن سهام و تزریق منابع صندوق 
تثبیت بازار است که آن چنان که باید به این روش ها توجه 
نشد و شاهد ریزش بازار تا سطوح کنونی هستیم. امید است 
که عواملی نظیر چشم انداز مثبت عمده فعاالن، بازگشت 
اعتماد نسبی به بازار، تزریق مجدد نقدینگی حقوقی ها، 
نسبت های P/Eپایین برخی شرکت ها و نزدیک شدن به 
انتخابات ریاست جمهوری در ایام آتی موجب بهبود بازار 

شده و حداقل شاهد ریزش مجدد بازار نباشیم.

 ۱۹ فروردین آغاز مصوبه ای دیگر 
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی در این رابطه از الزام مالکان به ثبت مالکیت 
خود در سامانه امالک و اسکان از 19 فروردین ماه خبر داده و 
می گوید: به استناد ماده 54 الحاقی است که از سوی مجلس 
مصوب شده  همه خانوارها اعم از شهری و روستایی مکلف به 
ثبت مالکیت خود در سامانه امالک و اسکان بوده و این مالکیت 
شامل خانه های استیجاری، ملکی و تجاری و هر نوع مالکیت 
می شود. وی افزود: خانوارهایی که از یک محل سکونت اصلی و 
یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری برخوردارند به عنوان 
خانه خالی شناخته نشده و از پرداخت مالیات معاف خواهند 
بود و مازاد بر آن در صورت خالی ماندن بیش از چهارماه خالی ، 
مشمول قانون جدید و پرداخت مالیات خواهد شد. محمودزاده، 
درباره نقش وزارت راه در خصوص درج مالکیت، توضیح داد: 
سامانه امالک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی برای 
شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی شده و هم اکنون 
سامانه گسترش یافته و برای شناسایی انواع مالکیت ها مورد 
استفاده قرار می گیرد. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی ، در ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم 
آمده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 
یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
)موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون( به عنوان »واحد 
خالی« شناسایی می شوند و از سال دوم به بعد معادل یک دوم 
مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و سال چهارم  
به بعد معادل یک و نیم )1/5( برابر مالیات متعلقه مشمول 

پرداخت مالیات خواهند شد.
 هدف دولت بیشتر درآمدزایی است

مهدی سلطان محمدی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه 
مسکن در خصوص نحوه اجرای مصوبه مالیات بر خانه های 
خالی و تاثیر آن بر روند بازار مسکن به »آرمان ملی« می گوید: 
ابتدا باید مشخص شود هدف از اجرای این طرح کسب درآمد 
است یا تنظیم بازار مسکن  اما فارغ از هدف دولت که به نظر 
می رسد  بیشتر قصد درآمدزایی است و مطالعات نشان داده 
چنین طرح هایی اثر بخشی قابل مالحظه ای ندارد. باید توجه 
داشت که اساسا در ایران صاحبان امالک چندان تمایلی 

برای خالی نگه داشتن واحدهای ملکی خود بدون دلیل 
خاصی ندارند اما اگر چنین تصوری وجود دارد که برخالف 
سایر کشورها که ساالنه معادل نیم درصد قیمت ملک هزینه 
نگهداری است در ایران این هزینه تقریبا صفر است افراد نسبت 
به خالی گذاشتن ملک خود اقدام می کنند و عوارض جانبی 
برای جامعه و اقتصاد در پی دارد، بنابراین بهتر است این هزینه 
در قالب عوارض شهری و استفاده از فضای عمومی اخذ شده 
و در راستای توسعه امکانات شهری در اختیار شهرداری ها 
قرار گیرد. وی در ادامه افزود در شرایطی که دولت این طرح 
را در کنار سایر سیاست های مالیاتی قرار می دهد به نظر می 
رسد بیشتر اهداف درآمدزایی مطرح است وگرنه اخذ مالیات 
از خودرو یا خانه های لوکس که در ابتدا مطرح شد و هم اکنون 
به خانه های خالی رسیده با توجه به اینکه اساسا این واحدها 
حتی در صورت عرضه نیز اساسا در گروه بازار هدف گروه های 
متوسط و ضعیف جامعه قرار نمی گیرد در نتیجه اهداف نهایی 
دولت در اجرای طرح به خوبی نمایان است: بنابراین اجرای این 
مصوبه در صورتی که در قالب اخذ عوارض و به صورت پلکانی 
و یا شرایط خاص برای گروه های درآمدی مختلف تعیین 
شود به مراتب می تواند آثار مثبت تری را در بازار مسکن بر 
جای گذارد. سلطان محمدی در خصوص در دسترس نبودن 
اطالعات جامع خانه های خالی و اتکای دولت به خود اظهاری 
مالکان گفت: تنها آماری که در این رابطه  وجود دارد مربوط 
به سرشماری نفوس و مسکن سال 95 است که فارغ از قدیمی 
بودن در واقع آماری است که در هنگام سرشماری به دست 
آمده و قابل اعتبار نیست، بنابراین ایجاد سامانه جدید به همین 
دلیل است و این نقص در زمینه روش شناسایی خانه های الی از 
ابتدای طرح مطرح بوده است، اما آنچه حائز اهمیت است روش 
و نحوه استفاده از این اطالعات برای تحقق اهداف توسعه ای و 
بهبود شرایط بازار است. وی در پاسخ به اینکه بر اساس مصوبه 
مجلس منابع حاصل از اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی 
باید صرف توسعه و افزایش عرضه مسکن باشد، آیا از قابلیت 
اجرائی برخوردار خواهد بود گفت: تجربه ثابت کرده هزینه 
اجرای چنین طرح هایی همواره از منابع و مزایای حاصل از 
آن بیشتر بوده است چرا که اساسا در کشور اگر خانه خالی ای 
هم وجود دارد یا در جزو گروه های لوکس قرار دارد یا به دالیل 

مختلفی همچون تعمیرات و استفاده شخصی خالی مانده 
بنابراین به نظر می رسد این طرح نه تنها قادر نخواهد منابعی را 
تامین کند که به توسعه و تولید مسکن بیانجامد بلکه که عرضه 
تعداد زیادی واحد به بازار نیز تصوری است که محقق نخواهد 
شد. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به اینکه بازار مسکن 
همواره دستخوش اتفاقات هیجانی بوده وآیا این طرح  می تواند  
به لحاط روانی در بازار اجاره بهای مسکن تاثیرگذار باشد، گفت: 
افزایش قیمت مسکن تا سال 96 همواره تحت تاثیر تورم بوده 
است و فاصله اندکی که در برخی موارد وجود داشته به واسطه 
نوع ساخت و مناطق بوده است. وی با عنوان اینکه تورم ناشی 
از افزایش نقدینگی در کسری بودجه است که از سوی دولت 
ایجاد شده گفت: از سال 96 قیمت مسکن با رشد حدود 6 
برابری تحت تاثیر شرایط تحریمی و انتظارات تورمی ایجاد 
شده باعث شد که نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه همچون 
مسکن انتقال کند. البته اعمال چنین رویکردی نیز با شرایط 
تورمی بوده که مردم را ناگزیر می کرد برای حفظ ارزش دارایی 

توجه خود را به بازار مسکن معطوف کنند.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه خروج از این شرایط حذف تورم 
است که نمونه آن را در بسیاری از کشورهایی که حتی به لحاظ 
اقتصادی از ایران عقب تر هستند شاهد بوده ایم گفت: کسری 
بودجه دولت همواره عامل اصلی ایجاد تورم بوده. نمی توان 
عامل بحران را زنده نگه داشت و برای کنترل آن با معلول 
بحران مقابله کرد از سوی دیگر با وجود این میزان رشد قیمت 
به جهت افزایش ریسک سرمایه گذاری شاهد کاهش حجم 
سرمایه گذاری ها در مسکن هستیم به گونه ای که در یک سال 
اخیر میزان تولید مسکن نسبت به سال قبل از آن به نصف 
رسیده است . بنابراین با تهدید سمت عرضه و نشان دادن آن به 
عنوان متهم ردیف اول در گرانی ها کارساز نخواهد بود. سلطان 
محمدی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال جاری 
گفت: افزایش قیمت مسکن از تورم به عنوان شاخص اصلی و 
همچنین چرخه های درونی بازار مسکن بسته به میزان عرضه 
و تقاضا متغیر است و در برهه ای افزایشی و یا کاهشی است در 
سال جاری چرخه افزایشی مسکن وجود ندارد بنابراین قیمت 
مسکن از نرخ تورم پیشی نخواهد گرفت اما انتظار می رود روند 

تغییرات مسکن چندان هیجانی نباشد.

  گزارش »آرمان ملی« از تاثیر اجرای مصوبه اخذ مالیات از خانه های خالی بر بازار مسکن 

مالیات قفل بازار مسکن را باز نمی کند
  کلید بازار مسکن در دستان تورم خودساخته

آرمان ملی: به استناد ماده 5۴ الحاقی  مصوبه مجلس شورای اسالمی مالکان واحدهای 
مسکونی از ۱۹ فروردین ماه ملزم به ثبت مالکیت خود در سامانه امالک و اسکان خواهند 
بود، بر اساس این مصوبه خانوارهایی که از یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت 
فرعی در شهرهای دیگر برخوردار باشند از پرداخت مالیات معاف بوده و دارایی آنها 
به عنوان خانه خاله تلقی نخواهد شد . موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی که از آن 
به عنوان یکی از راه های افزایش عرضه و کاهش نرخ اجاره بها از سوی مجلس نشینان 
مصوب شده در حالی به مرحله اجرا نزدیک می شود که به اعتقاد کارشناسان این مصوبه 
نه تنها بیشتر محلی برای افزایش درآمد و کسری بودجه دولت به شمار می رود بلکه 
با توجه به نبود اطالعات کافی از میزان این واحدها اساسا اجرای آن با اما و اگرهای 
زیادی همراه بوده و تاثیر خاصی حتی به لحاظ روانی در بازار اجاره بهای مسکن نخواهد 
داشت. به اعتقاد تحلیلگران، بازارهای سرمایه ای همچون مسکن تحت تاثیر رشد 
افسار گسیخته تورم و با هدف حفظ دارایی های  مردم با افزایش تقاضا مواجه شده 
بنابراین نمی توان تورم به عنوان عامل بحران را زنده نگه داشت و برای کنترل آن با 
معلول بحران مقابله کرد و تا زمانی که عامل اصلی از سوی دولت مرتفع نشود پرداختن 

به علت نمی تواند نقشی در بهبود شرایط مسکن ایفا کند.

    دست کوتاه مردم از رفاه عمومی 

سجاد عبدلی
تحلیلگر بازارسرمایه

نــــکته
 تدوين بسته اجرايی پشتيبانی 

و مانع زدايی از توليد 
آرمان ملی: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در راستای نام گذاری امسال توسط رهبر معظم 
انقالب، بسته اجرایی و عملیاتی در خصوص پشتیبانی از 
تولید و مانع زدایی تهیه خواهد شد. سعید زرندی در نخستین 
جلسه مدیران معاونت طرح و برنامه در سال 1400، افزود: 
بسته اجرایی پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، در سه ضلع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های همکار و مرتبط 
با تولید و بخش ارکان حاکمیت در دو بخش پشتیبانی و مانع 
زدایی برنامه تدوین می شود.وی ادامه داد: بخش نخست که 
مرتبط با داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت است در چهار 
بخش تفویض اختیارات وزارت خانه به استان ها و تشکل های 
خصوصی، حذف گلوگاه های داخلی، اصالح رویه ها و حذف و 

اصالح برخی از بخشنامه ها و آیین نامه هاست.



موجود در جامعه ارزیابی شما از آرایش سیاسی انتخابات  با توجه به وضعیت جریان های سیاسی و چالش های 
ریاست جمهوری آینده چیست؟

اتفاقی که در چهل سال گذشته رخ داده 
نشان می دهد که جریان چپ نمی تواند دولت 
نگه دارد و در مقابل نیز راست نمی تواند ملت 
را نگه دارد. ملت ایران در طول چهل سال 
گذشته به عزیزان مدعی اعم از چپ و راست 
و میانه فرصت کافی داده است.در طول این 
سال ها مردم از همه جریان های سیاسی 
حمایت کردند و اجازه دادند برنامه های 
خود را اجرایی کنند و بسیاری از سختی ها و 
دشواری ها را تحمل کردند.در شرایط کنونی 
این پدیده مثبت در ایران به وجود آمده که 
کسانی که مدعی خدمت بوده اند و مردم به آنها 
فرصت داده اند از این فرصت به خوبی استفاده 
نکرده اند و از آزمونی که مردم برای آنها در نظر 
گرفته اند سربلند بیرون نیامده اند.به همین 
دلیل نیز مردم نسبت به قدرت سیاسی چپ 
و راست ناامید شده اند و دیگر حاضر نیستند 
به آنها فرصت بدهند. این مسأله نشان دهنده 
عظمت مردم ایران است. عقل اجتماعی مردم 
از عقل سیاسی سیاستمداران قوی تر است. 

مردم به مدعیان خدمت فرصت می دهند تا ماهیت واقعی خود را 
مشخص کنند و سپس درباره آنها قضاوت می کنند.

اختیار آنها قرار داده اند به شكلی استفاده كردند كه امروز  چرا جریــان های سیاسی از فرصتی كه مردم در 
مردم از آنها ناامید شده اند؟

در طول چهل سال گذشته چپ و راست به جان هم افتاده اند و 
به شکل های مختلف همدیگر را تخریب می کنند و دستاوردهای 
یکدیگر را زیر سوال می برند. جناح های سیاسی سال هاست 
فراموش کرده اند که مردم برای این دعواهای سیاسی »تره هم 
خورد نمی کنند«. در شرایط کنونی برخی نمایندگان از مناطقی 
با ۷۰یا۸۰ هزار رأی تنها با۶ هزار رأی وارد مجلس شده اند. این 
مسأله نشان می دهد که مردم از شعار و وعده های توخالی خسته 
شده اند و حاضر نیستند وقت و انرژی خود را صرف چیزی کنند 
که هیچ نتیجه ای برای آنها به همراه نداشته باشد. نکته دیگر 
اینکه ما به دنبال برپایی حکومت اسالمی بودیم و به همین 
دلیل نیز جمهوری اسالمی را تشکیل دادیم. قرار نبود جمهوری 
رقابت ها تشکیل بدهیم که گروه های سیاسی برای رسیدن 
به قدرت به هر ابزاری متوسل شوند و بسیاری از اهداف اولیه 
انقالب فراموش شود. مردم مدت هاست به این نتیجه رسیده اند 
که بازی ها و زد و خوردهای سیاسی هیچ نتیجه ای برای آنها به 
همراه ندارد. بنده معتقدم خط کشی ها و باندبازی ها باید جای 
خود را به تعامل و همکاری بین جریان های سیاسی بدهد. همه 
جریان های سیاسی باید این نکته را در نظر داشته باشند که منافع 
عوام بر منافع خواص ارجح است و کسی نمی تواند به نام مردم 
دعوای سیاسی در کشور راه بیندازد. حق مردم بر صاحبان قدرت 
ترجیح دارد. این در حالی است که برخی حق صاحبان ثروت و 
قدرت را بر حق مردم ترجیح می دهند که برخالف فرمایش صریح 
حضرت امام)ره( و مسیر انقالب اسالمی است. بسیاری از روسای 
جمهور گذشته در مبارزات انتخاباتی خود شعارها و وعده هایی 
را به مردم داده اند که پس از اینکه به ریاست جمهوری رسیده اند 

رویکرد دیگری در پیش گرفته اند.
انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده برای بازگشت  در شرایــط كنــونــی كه چندماه بیشتر به 

اعتماد مردم به جریان های سیاسی چه باید كرد؟
مردم به خوبی می دانند باید در شرایط کنونی چه اقدامی 
انجام بدهند. مردم از جریان های سیاسی می خواهند صداقت 

و شفافیت داشته باشند. کسانی که دارای چنین صفاتی 
نیستند و یا اینکه برای امتیازطلبی وارد صحنه می شوند باید 
این نکته را در نظر داشته باشند که مردم آنها را ناکام خواهند 
گذاشت. اتفاقات سیاسی در چهار دهه گذشته 
نشان داده که مردم دیگر به مدیریت های 
امتیازطلب، حزبی و گروهی اعتماد نخواهند 
کرد.اغلب این مدیران در تریبون های رسمی 
اظهاراتی را انجام می دهند  که در عمل خالف 
آن را انجام می دهند. به همین دلیل نیز تا زمانی 
که مسئوالن حقوق عامه را به حقوق خاصه 
ترجیح ندهند این کار به سامان نمی رسد. 
در شرایط کنونی دشمنان فیزیکی ایران 
مانند صدام از بین رفته اند و آنچه باقی مانده 
دشمنان غیرفیزیکی از جمله سو مدیریت 
داخلی است. به همین دلیل نیز بنده معتقدم 
مهم ترین دشمن کنونی مردم ایران داخلی 
است و نه خارجی. دشمن داخلی نیز شامل 
زد و بند سیاسی و سوء مدیریت می شود. در 
طول سالیان اخیر اغلب دولت ها مشکالت 
کشور را به دولت بعد از خود منتقل کرده اند 
و این وضعیت تاکنون ادامه داشته است. هیچ 
کدام از دولت ها مشکالت ساختاری و بنیادی 
کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار نداده و برای 

آن راه حل عمیق و علمی 
پیدا نکرده است. به همین دلیل آقای روحانی 
باید شرایطی را به وجود بیاورد که مشکالت 
این دولت تا آنجا که امکان پذیر است به دولت 
آینده منتقل نشود. این مسأله هیچ ارتباطی 
نیز به اصالح طلب یا اصولگرا بودن اعضای 
کابینه ندارد. نکته دیگر اینکه دولت نباید 
با مصوبه های از باال به پایین و دستوری 
مشکالت را حل کند و بلکه رویکرد مدیریتی 
دولت باید به سمتی باشد که ارتباط مستقیم 
با بدنه میانی و پایینی جامعه داشته باشد 
تا بتوان به صورت عمیق مشکالت را مورد 
بررسی قرار بدهد. همکاری و خدمت به مردم 
زمانی حاصل می شود که قلوب به همدیگر 
نزدیک باشد. از سوی دیگر همکاری باید به 
صورت متقابل بین همه نهادهای قدرت شکل 
بگیرد و هر نهادی وظایف خود را به خوبی 
در پیشبرد اهداف نظام سیاسی انجام بدهد. 
نمی توان به اجبار سایر قوا و نهادهای دیگر را 
به همکاری با دولت دعوت کرد. همکاری و 
همراهی قوا در یک نظام سیاسی یک اصل 

اساسی در علم سیاست است.
ترامپ كه رویكرد خصمانه ای نسبت به ایران داشت  با توجه به تغییر رئیس جمهور در آمریكا و شكست 
چشم انداز پیش روی دو كشور را چگونه ارزیابی می 

كنید؟
واقعیت این است که انقالب اسالمی در ایران روی ملت و 
دولت های آمریکا اثر عمیقی گذاشت. شرایط به شکلی بود که 
روسای جمهور آمریکا از موضوع ایران به صورت شخصی استفاده 
کردند. ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر، اوباما و ترامپ هر 
کدام تالش کردند از موضوع ایران به سود اهداف خود در داخل 
خاک آمریکا استفاده کنند. هر کدام از این روسای جمهوری نیز 
با روش های مختص به خود با ایران مقابله کردند. به عنوان مثال 
اوباما به صورت نرم افزاری با ایران برخورد کرد. این در حالی است 
که ترامپ رویکرد سخت افزاری را در دستور کار خود قرار داده 
بود. سیاستمداران آمریکایی همان هایی هستند که در ایران 

کودتا کرده اند و بارها تالش کردند فضای داخلی کشور را به هم 
بزنند که موفق نشدند. در انتخابات اخیر آمریکا نیز بایدن به دلیل 
همین عنوان کرد سیاست های غیرعقالیی ترامپ را تصحیح 
خواهد کرد. یکی از مهم ترین شعارهای وی نیز این بود که در 
صورت پیروزی در انتخابات به برجام باز خواهد گشت. با این وجود 
پس از آغاز ریاست جمهوری، بایدن نه تنها به برجام بازنگشته، 
بلکه برای ایران تعیین تکلیف نیز می کند. خروج آمریکا از برجام 
بیش از اینکه به منافع ایران در عرصه بین المللی آسیب بزند به 
اعتبار  آمریکا در جهان ضربه زد و شرایط را برای آمریکا سخت تر 
از گذشته کرد. تا قبل از انقالب اسالمی در سال۵۷ سیاست های 
آمریکا در برابر همه کشورهای خاورمیانه یکسان بود و آمریکا 
همواره منافع خود را در منطقه خاورمیانه محقق می کرد. با این 
وجود با ظهور انقالب اسالمی بین دموکرات ها و جمهوریخواهان 
در ایاالت متحده آمریکا شکاف ایجاد شد و این شکاف نیز روز به 
روز عمیق تر شد. از سوی دیگر با حمله نظامی آمریکا به عراق بین 
کشورهای اروپایی و آمریکا نیز شکاف ایجاد شد و این شکاف نیز 
تا به امروز به شکل های مختلف ادامه داشته است. در شرایط 
کنونی نیز اگر ما به رابطه آمریکا با کشورهای مختلف جهان دقت 
کنیم متوجه می شویم که آمریکا با اغلب کشورهای جهان و از 
جمله اروپا، روسیه، چین، کره شمالی و کشورهای آسیای جنوب 
شرقی درگیری دارد و در اغلب این درگیری ها نیز آمریکا مقصر 
است. در چنین شرایطی جمهوری اسالمی ایران همچنان پایدار 
است. پس از پیروزی بایدن در انتخابات طیف چپ عنوان کردند 
بهتر است مذاکره صورت بگیرد. این در حالی 
است که طیف راست مدعی است بهتر از چپ ها 
مذاکره می کند. این در حالی است که در واقع هر 
دو طیف محکوم هستند و همه به دنبال امتیاز 
هستند. کاخ سفید نیز کم کم متوجه این نکته 
شده که جریان های سیاسی در ایران چک سفید 

از مردم ندارند.
اقتصادی مردم روی مشاركت آنها در   به نــظر می رســد بهبود وضعیت 
انتخابات آینده تأثیر مستقیم خواهد 
گذاشت. با توجه به شرایط موجود برای 
حل مشكالت اقتصادی مردم چه باید 

كرد؟
از دهه۶۰ تا به امروز عملکرد دولت ها در 
کشور سبب افزایش فاصله بین قاعده جامعه و 
ستاد رهبری جامعه  شده است. این مسأله نیز 
هیچ ارتباطی به اشخاص و گروه های سیاسی 
جامعه ندارد و یک قاعده کلی است. اغلب 
مدیرانی که سر کار می آیند پس از مدتی به 
جای اینکه منافع عامه مردم را در نظر بگیرند 
برای نزدیکان خود فرصت و موقعیت ایجاد 
می کنند و »ره صدساله را یک شبه طی می کنند«. این در حالی 
است که مردم باید احساس کنند تصمیماتی که برای مدیریت 
کشور گرفته می شود در مرحله اول به سود آنهاست و در کیفیت 
زندگی آنها تأثیر مثبت خواهد گذاشت. اگر غیر از این رخ بدهد 
مردم نسبت به تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئوالن واکنش 
نشان خواهند داد. نکته حایز اهمیت این است که با اتفاقاتی که 
در سال های اخیر در کشور رخ داده است اعتبار برخی افراد که 
در گذشته دارای اعتبار زیادی بودند در بین مردم از دست رفته 
است.در کشور دو جریان سیاسی وجود دارد که همواره در حال 
کشمکش با همدیگر هستند. هر کدام از این جریان های سیاسی 
هر زمان که به حاکمیت نزدیک می شوند نسبت به جریان دیگر 
موضع برتری می گیرند و هر زمان که از حاکمیت دور می شوند 
موضع انتقادی نسبت به جریان دیگر دارند. به همین دلیل بنده 
معتقدم مذاکره با آمریکا برای گرفتن امتیازهای گروهی و حزبی 

تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت.
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برخی نمایندگان از 
مناطقی با 70یا80 
هزار رأی تنها با6 
هزار رأی وارد 
مجلس شده اند.این 
مسأله نشان می دهد 
که مردم از شعار و 
وعده های توخالی 
خسته شده اند و 
حاضر نیستند وقت 
و انرژی خود را 
صرف چیزی کنند 
که هیچ نتیجه ای 
برای آنها به همراه 
نداشته باشد

 هیچ کدام از دولت ها 
مشکالت ساختاری 
و بنیادی کشور 
را مورد تحلیل 
و بررسی قرار 
نداده و برای آن 
راه حل عمیق و 
علمی پیدا نکرده 
است. به همین 
دلیل آقای روحانی 
باید شرایطی را 
به وجود بیاورد 
که مشکالت این 
دولت تا آنجا که 
امکان پذیر است به 
دولت آینده منتقل 
نشود

6a    سیاسـی   r m a n m e l i . i r
سال چهارم 
 شماره 973

یـادداشــت
نوروز ملت های پارسی زبان

ادامــه از صفحــه اول/  و خالقیت و توسعه 
مردمان جدا افتاده بسترسازی کرد. ملت هایی که 
عالیق عمیق مشترک دارند با هم تعارف و مراوده 
و تجارت می کنند و گام های بلند پیشرفت را یکی 
پس از دیگری بر می دارند. پیمان های منطقه ای 
چون دارای زمینه فرهنگی باشند به سهولت ریشه 
می دوانند و میوه های شیرین می دهند. تاجیک ها 
به شعری از حافظ عمق سخن ما را در می یابند 
وآذری ها با مفاهیمی که مولوی فراهم آورده است 
اشتراک معنوی با ما برقرار می کنند و بلخ و بخارا 
باز هم می توانند مراکز شاعران پارسی گو باشد. 
پاکستان برادر دیرین ماست و می شود با زبان پارسی 
تا هند سفر کرد و از صلح سخن گفت. سال هاست 
که نگاه منطقه ای ما متوجه جنوب و جنوب غربی 
بوده است و از شمال و شمال شرقی و غربی غفلت 
کرده ایم. اگر بر استحکام داخلی و توسعه سیاسی 
در درون بیفزائیم ایران نیرو و زمینه جذب فراوان 
دارد و مشترکات فرهنگی کار خودش را می کند و 
تفرقه ملت های پارسی گو جای خود را به همدلی و 
همراهی و هم افزایی می دهد. ایران و آسیای صغیر 
می توانند مجمع کشورهای مشترک المنافع بشوند 
و زمینه ظهور یک قطب اقتصادی فراهم شود. برای 
همدلی و توسعه روابط ملت ها نیاز به نفوذ سیاسی 
نیست، اتفاقا سیاست، مرز بندی ها را پررنگ می کند 
و  به جای وصل  فصل می آفریند. عقالنیت وآینده 
اندیشی حکم می کند که روی این بستر فراخ و 
آماده سرمایه گذاری کنیم و حتی در اختالفات 
و درگیری های احتمالی منادی صلح باشیم. در 
جنگ قره باغ ایران می توانست نقش صلح آفرین 
بیشتری برعهده بگیرد و کفه عدالت را هم سنگین تر 
کند. موقعیت جغرافیایی ایران برای دسترسی 
کشورهای قفقاز به آب های گرم جنوب تنها یکی 
از مزیت های کشور ماست که بکر و بالاستفاده 
مانده است.کشورها با سرعتی باور نکردنی بسوی 
توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری ها روانند 
و ما در این زمینه دچار توقف خسارت بار شده ایم. 
اشتغاالت سیاسی همه چیز را تحت الشعاع خود قرار 
داده و ظرفیت های عظیم تعامل با کشورها و ملت ها 
را معطل ساخته است. تصور کنیم که اگر کشوری 
چون چین سرمایه ای چون نوروز داشت و ظرفیت 
نفوذ فرهنگیش چند برابر وسعت کشورش بود از آن 
چگونه بهره برداری می کرد و سکوی پرش و پرواز 
می ساخت. گویا در برخی از کشورهای همسایه 
کرسی های دانشگاهی زبان پارسی مهجور واقع 
شده و رقبای منطقه ای ما با هزینه کردهای مالی بر 
دامنه این خسارت می افزایند. به کدام دلیل از این 
آسیب ها غفلت می کنیم و چرا ایران باید از اشاعه 
فرهنگ مستقل و با سابقه خویش باز بماند و از طرق 
طبیعی و نرم افزارانه به تعاملی گسترده و تاریخی 
دست نزند. تعامل مثبت با هدف افزایش رفاه ملت ها 
اتفاقا نفوذ و فرصت طلبی قدرت های فرامنطقه ای را 
کاهش می دهد و انگیزه مخالفان واقعی استکبار را 

تامین می کند.

دیـدگــاه
این یک پیش نویس است، سند نهایی نیست
ادامه از صفحه اول/   االن برابر دو اصل خوانده 
شده، آقای ظریف متنی را امضاءکرده که این امضای 
نهایی نیست چون از طرف دولت ایران باید برابر اصل 
۷۷ قانون اساسی به تائید مجلس برسد. وقتی هم که 
به تائید مجلس رسید باید به امضای رئیس جمهور 
برسد. اگر از این دو اصل تخطی شود یعنی این امضا 
را امضای نهایی بدانند، عملی خالف قانون اساسی 
است. اینکه االن عده ای می گویند قرارداد بین ایران 
و چین امضا شد، درواقع یک پیش نویس است. یک 
پیش نویسی است که برابر اصل ۷۷ قانون اساسی باید 
به مجلس شورای اسالمی برود و برابر اصل ۱۲۵ قانون 
اساسی باید به امضای رئیس جمهور هم برسد. یعنی 
دغدغه ای که امثال بنده داریم این است که خدای 
ناکرده دست اندرکاران تصویب این قرارداد یکباره فکر 
نکنند کار تمام شد و این امضاء نهایی است. ما قانون 
اساسی را داریم که در دو اصل آن موکدا قید شده که 
باید به تائید مجلس و سپس به امضای رئیس جمهور 
برسد. این یک پیش نویس است، سند نهایی نیست. 
خدای ناکرده در تاریخ نگویند قراردادی نوشته شد 
و سرنوشت کشور را برای ۲۵ سال گره زدند با اراده و 
تصمیمات دولت چین با امضای وزیر امور خارجه. این 
دغدغه جایگاه حقوقی ندارد و حتما باید برابر اصل 
۷۷ و ۱۲۵ به تائید مجلس شورای اسالمی برسد. آیا 
مجلس شورای اسالمی حق دارد در جزئیات ورود پیدا 
کند و اصالح کند و با بخش هایی موافقت یا مخالفت 
بکند؟ قطعا باید در مجلس به صورت مصوبه درآید و 
به شورای نگهبان برود. ما متنی خارج از مصوبه نداریم 
که در مجلس به صورت امری و تشخیصی تصویب 
شود بلکه مجلس حق تقنینی دارد. یعنی حق دارد 
که اعمال قوه مقننه را در این مصوبات اعمال و اجرا 
کند. در آن صورت متن نهایی الزاما باید برابر آئین نامه 
داخلی مجلس به صورت پیش نویس چاپ شده و در 
نوبت تصویب و در اختیار نمایندگان مخالف و موافق 
قرار بگیرد و بالطبع تحلیلگران سیاسی، کارشناسان 
حقوقی خصوصا کسانی که در حقوق بین الملل تبحر 
دارند نظریات خود را ارائه دهند و در نهایت قراردادی 
به تصویب نهایی برسد که فرزندان و نوادگان ما به 
عنوان یک قرارداد خوب و نیک از آن یاد کنند. مثل 
قراردادی که مرحوم فروغی با سه کشور اشغالگر ایران 
نوشت و شش ماه بعد هم ایران از اشغال دولت های 
متجاوز خارج شد. در کنارش ما قراردادهایی داریم 
که حتی امروزه نوادگان کسانی که امضایشان پای آن 
قرارداد هست، خجالت می کشند. امیدوارم مجلس 
شورای اسالمی در اولین روزهای بعد از تعطیالت 
نوروزی نمایندگانی که دغدغه هایی کوچکی مثل 
تنظیم ساعت دارند، به این دغدغه و پرسش بزرگ 
ملی رجوع کنند و بگویند در این شرایط که همه 
چیز به بهانه تحریم ممنوع است، با چه راهکار و 
روش و رویه ای می خواهد ۴۶۰ میلیارد در ایران 

سرمایه گذاری شود؟

جستــار

ادامه از صفحه 2/ و خود را به خطر نینداخته است. با توجه به اینکه چین و آمریکا هم 
اکنون چه بخواهیم چه نه نیز قراردادهای بزرگی با یکدیگر دارند. بدعهدی چینی ها درپیمان 
اقتصادی شانگهای را نیز نباید ندیده بگیریم اینکه چین با وجود درخواست های مکرر ایران ما 
را جزو اعضای دائم آن نکرده است. این ها نمونه هایی از مواردی است که نشان می دهد نباید 
تمام تخم مرغ ها را در سبد این کشور هم گذاشت و با احتیاط نسبت به وعده های این توافق 
پیش رفت. در هر صورت مقامات از این اطمینان دادند که قرار نیست اتفاق بدی برای کشور 
با این رویداد رخ دهد و برعکس حوادث بزرگی به سود کشور در راه است. اما آنچه بیش از هر 
چیز دیگری دراین شرایط نیاز است، تعهدنامه ۲۵ ساله با چین یک  نیاز برای مسئوالن کشور 

با توجه به بدعهدی های کشورهای اروپایی و غربی در مسائلی مانند برجام و...  به شمار بیاید 
به خصوص حاال که حتی با حضور بایدن نیز سرنوشت توافق هسته ای مشخص نیست و چه 
بسا ناامیدی از بهبود اوضاع باعث شده تا امروز تا این اندازه به این موضوع  اصرار بورزند. اما 
پرسش دیگر این است که چین خود چقدر قابل اعتماد است؟ شاید نگاهی به برخی مسائل 
ما را در پاسخ به این سوال کمی دچار تردید می کند. چرا که هنوز یادمان نرفته شرکت نفت 
چین CNPC  که گفته می شد بعد از خروج توتال فرانسه به دلیل تحریم های عصر ترامپ 
برنامه ریزی کاملی را برای به دست گرفتن پروژه های این شرکت داشت و قرار بود جایگزین 
آن شود هم خود از این پروژه خارج شد. شرکت ملی نفت چین، حدود ۱۰ سال قبل تر نیز از 
نقش آفرینی در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بازماند و در میدان نفتی آزادگان هم به 
علت کارنامه غیرقابل قبولی که از خود به جا گذاشت، در سال ۹۳ از سمت وزارت نفت ایران 
اخراج شد. واردات نفت چین از ایران نیز در این سال ها بعد از تحریم های آمریکا به شدت 

کاهش یافته است به این معنا که چین به تحریم های یکجانبه ترامپ علیه ایران پایبند بوده

امضای پرحاشیه ترین توافق ها 
  شفافیت درباره توافق ایران و چین یک الزام است

بازي پکن در برابر واشنگتن

چین به دنبال تحرک دیپلماتیک برای ایجاد باالنس به 
منظور تقابل با واشنگتن است. در همین رابطه قطعا پارامتر 
مهمی مانند سند همکاری های راهبردی ۲۵ ساله ایران و 
چین می تواند یک تکه این پازل رقابتی را شکل دهد که در 
جهت بسط و توسعه نفوذ چین در برابر آمریکا می تواند کمک 
شایانی به پکن بکند. باز هم تاکید می کنم نوع تقابل پکن و 
واشنگتن ساختاری است. یعنی تقابل دو طرف راهبردی تر 
از تغییر دولت در آمریکاست. چون هر رئیس جمهوری هم 
در کاخ سفید حضور یابد به دنبال تقابل با چین خواهد بود. 
پس مسأله به دوره بایدن محدود نمی شود، اما در این رابطه 
باید عنوان داشت که یا تقابل کنونی چین و آمریکا در نهایت 
به دام توسیدید خواهد افتاد که به یک برخورد نظامی بین 
پکن و واشنگتن منجر خواهد شد یا چین و ایاالت متحده 
آمریکا وارد سناریوی دام چرچیل خواهند شد که به وقوع 
جنگ سرد ختم می شود و یا اینکه از دل این تقابل یک 
سیستم کنسرت یا گروه دو شکل خواهد گرفت که ذیل 
آن ایاالت متحده و چین به صورت اداره امور جهان را در 
حوزه امنیت به دست خواهند گرفت. پس این سه مسیر 
مسیرهای اجتناب ناپذیر در تقابل نهایی چین و ایاالت 
متحده آمریکاست و ارتباطی هم به تغییر دولت ها و روی 
کار آمدن جو بایدن ندارد. البته این نگاه یک پایه و تحلیل 
تاریخی دارد. چون در گذشته هم تقابل ابرقدرت ها نهایتا به 
یکی از همین سه مسیر ختم شده است. یقینا نوع مناسبات 
چین و ایران به شدت متاثر از تشدید و یا تعدیل تنش ها بین 
واشنگتن و پکن است. یعنی هر سناریویی که برای تقابل 
نهایی چین و ایاالت متحده آمریکا روی دهد، موجب خواهد 
شد که یکی از این دو طرف برای افزایش قدرت و نفوذ خود 
به دنبال تقویت روابط با متحدان و بازیگران همسو باشد؛ به 
ویژه بازیگرانی در بافت موقعیتی حساسی مانند خاورمیانه 
که نقش بسیار جدی و اثر گذاری را بر عهده دارند. به هر حال 
تقویت مناسبات با این قبیل از بازیگران به افزایش وزن هر 
کدام از دو طرف چین و ایاالت متحده آمریکا برای تقابل و 
مغلوب کردن طرف مقابل کمک شایانی خواهد کرد. لذا چین 
بر روی نقش و جایگاه تهران و بسیاری دیگر از کشورها نظیر 
ایران حساب جدی باز کرده است و متعاقبش سرمایه گذاری 
سنگینی هم روی این کشورها خواهد داشت تا در تقابل با 
آمریکا برگ برنده خود را داشته باشد. اما با این حال اگر چین 
بخواهد خطی فکر کند این نگرانی را خواهد داشت که ممکن 
است آمریکا با علم به این موضوع تالش هایی برای توسعه 
مناسبات با ایران را در دستور کار قرار دهد، به خصوص با 
روی کار آمدن جو بایدن این گمانه ها از نگاه پکن تقویت 
شده است. به هرحال توسعه مناسبات تهران و واشنگتن 
آزادی عمل ایران را در توسعه مناسباتش با چین را تقویت 
خواهد کرد، چراکه در حال حاضر تهران نوعی محدودیت 
رفتاری در رابطه با توسعه مناسبات با چین دارد. چون 
انتخاب رفتار مناسب از سوی ایران در تعیین نوع، میزان و 
کیفیت روابط با پکن به دلیل چالش ها و بحران های تحریمی 
و دیگر فشارها بسیار محدود است. متاسفانه تهران برای گریز 
از فشار تحریمی نیاز جدی و مبرمی به تداوم روابط با چین 
در حوزه تجاری دارد. لذا سایه سنگین این نیاز سبب شده 
تا ایران برگ برنده چندانی برای تعریف روابط مدنظرش با 
چین را نداشته باشد. در چنین فضایی چین هم با اشراف به 
محدودیت های ایران سعی خواهد کرد که نهایت استفاده 
را از این موقعیت برای کسب منافع حداکثری داشته باشد. 
از این رو به دنبال توسعه مناسبات خود با ایران است تا به 
همان میزان نیاز و وابستگی های تهران را به احیای برجام، 
تعدیل تنش با واشنگتن و از سرگیری روابط با ایاالت متحده 
آمریکا را کاهش دهد. پیرو این نکته چین، هم خواهان 
پیگیری هرچه بیشتر موافقتنامه همکاری های استراتژیک 
۱۳۹۴ با ایران است و هم در سطحی عمیق تر به دنبال 
تصویب نهایی و اجرایی شدن سند جامع همکاری های 
راهبردی ۲۵ ساله با تهران است تا وابستگی ایران به چین 
در همه حوزه ها افزایش پیدا کند و به همان میزان نیاز ایران 
به احیای برجام و تعدیل تنش با آمریکا کم رنگ تر شود. سفر 
وزیر امور خارجه چین به تهران صرفاً به دلیل پیگیری سند 
همکاری های راهبردی ۲۵ ساله با ایران نیست، بلکه تالشی 
در جهت تقویت مناسبات با بازیگران مهم جهانی در تقابل 
با آمریکاست و این سند هم می تواند تکه مهمی از این پازل 

رقابتی پکن - واشنگتن باشد.

نوذر شفیعی
تحلیلگر مسائل بین الملل

سیدمحمد غرضی در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

 قرار نبود جمهوری رقابت ها 

تشکیل بدهیم

آرمان ملی- احسان انصاری: سید محمد غرضی وزیر سابق نفت و تلفن كه در سال92 یكی از رقبای انتخاباتی حسن روحانی به شمار می رفت. با این وجود شرایط امروز جامعه ایران نسبت 
به سال92 تفاوت های معناداری پیدا كرده و كشور با چالش های جدیدی مواجه شده است. این در حالی است كه چشم انداز آینده جامعه ایران تا حدود زیادی به نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری آینده بستگی دارد. انتخاباتی كه به صورت مستقیم به رویكرد ایران در عرصه بین المللی و وضعیت معیشتی مردم گره خورده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این 
موضوع»آرمان ملی« با مهندس سیدمحمد غرضی گفت وگو كرده است. مهندس غرضی معتقد است:» مردم از جریان های سیاسی می خواهند صداقت و شفافیت داشته باشند.كسانی 
كه دارای چنین صفاتی نیستند و یا اینكه برای امتیاز طلبی وارد صحنه می شوند باید این نكته را در نظر داشته باشند كه مردم آنها را ناكام خواهند گذاشت.اتفاقات سیاسی در چهار دهه 
گذشته نشان داده كه مردم دیگر به مدیریت های امتیاز طلب،حزبی و گروهی اعتماد نخواهند كرد.اغلب این مدیران در تریبون های رسمی اظهاراتی را انجام می دهند  كه در عمل خالف 
آن را انجام می دهند. به همین دلیل نیز تا زمانی كه مسئوالن حقوق عامه را به حقوق خاصه ترجیح ندهند این كار به سامان نمی رسد. به همین دلیل نیز بنده معتقدم مهم ترین دشمن 

كنونی مردم ایران داخلی است و نه خارجی«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

گــــزارش
مسعود پزشكیان:

 بی انصافی است همه تقصیرها 
را گردن روحانی بیندازیم

ادامه از صفحه 3/ آقای احمدی نژاد می گفت که وقتی 
دوره من تمام شود در این مملکت یک نفر بیکار پیدا نمی شود. 
همان موقعی که می گفت یک نفر بیکار پیدا نمی شود، همه 
به اصطالح می گفتند آسمان باز شده و این به زمین آمده، 
اینها تبلیغات است. حتی آنهایی که با هم بحث می کردند، 
وقتی صحبت می کردند، هر کدامشان یک چنین شعارهایی 

می دادند.
 روابط خارجی دست روحانی نیست!

پزشکیان در بخش دیگری گفت: روابط خارجی ما دست 
آقای روحانی است؟ ارتباطات خارجی ما؟ نه؛ باالخره یک 
قسمت قضیه است که مشکل ایجاد می کند برای کسی که 
می خواهد. . . ما نمی توانید منکر این شویم که اگر کسی غیر 
از آقای روحانی رئیس جمهور شده بود، برجام به این شکل 
صورت نمی گرفت. باالخره این برجام محصول منویات آقای 
روحانی و تیم شان است.   البته برجام را من بارها گفته ام، 
برجام را با تمام وجود قبول دارم. االن نمی خواهیم وارد بحث 
نفی یا اثبات برجام شویم؛ بلکه می خواهیم بگوییم امضا و 
اجرای برجام، نشانه وسعت اختیارات آقای روحانی در حوزه 
سیاست خارجی بود . . .  من می خواهم بگویم نگذاشتیم 
برجام حل شود، همان آدم هایی که در آمریکا می گفتند پاره 
می کنیم، تندروهای ما در داخل االن هم می گویند پاره اش 

می کنیم.

  جریان های سیاسی از آزمون مردم سربلند بیرون نیامدند
 عقل اجتماعی مردم از عقل سیاسی سیاستمداران قوی تر است

 مردم در انتخابات آینده امتیازطلبان را ناكام خواهند گذاشت
 مهم ترین دشمن ملت ایران داخلی است، نه خارجی

 بایدن متوجه شده جریان های سیاسی از مردم چک سفید امضا ندارند
 مردم به جریان های سیاسی به اندازه كافی فرصت داده اند

 چپ نمی تواند دولت نگه دارد، راست ملت را
 مذاكره جناحی با بایدن مشكالت مردم را حل نمی كند 
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نـکتــه 7هنری - ورزشی
گــزارش
علی نصیریان:

 تئاتر بايد در بطن جامعه جريان پيدا كند
بازیگر نمایش »اعتراف« گفت: به نظر من هنرمندان جوان 
تئاتر در سال گذشته دین خود به این هنر را ادا کردند، حال 
وقت آن رسیده که مسئوالن فرهنگی دین خود به این هنر را 
ادا کنند، وقت آن رسیده که مسئوالن فرهنگی یکسال درد و 
رنج تئاتر را جبران کنند. علی نصیریان پیرامون فرارسیدن روز 
جهانی تئاتر اظهارکرد: تئاتر خود تفکر است، فکرکردن روی 
صحنه و ایجاد اشتیاق برای تفکر تماشاگر است، تئاتر چیزی 
نیست جز هستی بخشیدن به آنچه که بر کاغذ رقم خورده 
و این هستی بخشیدن می تواند شمایل گوناگونی به خود 
بگیرد. تئاتر هنری است که می تواند سخت ترین نوع تفکر را به 
راحت ترین شکل به نمایش بگذارد و همین اتفاق مهمترین 
عامل موفقیت این هنر است. وی در همین راستا ادامه داد: 
بدون شک تمامی هنرمندان تئاتر می دانند که این هنر نسبت 
به گذشته کمی از مسیر اصلی خود دور شده است، هرچند هر 
نوع از هنری باید شیوه ای برای سرگرم کردن مخاطب داشته 
باشد اما به واقع که تئاتر در ابتدا به امر باید حرفی برای گفتن 
داشته باشد. سرگرم کردن مخاطبان در کنار ایجاد انگیزه برای 
تفکر رسالت اصلی این هنر است و نباید فراموش کنیم که همه 
چیز سرگرم کردن مخاطبان نیست. این بازیگر پیشکسوت 
عرصه هنر های نمایشی با تاکید بر وضعیت ناگوار تئاتر در 
سالی که گذشت اظهارکرد: بر کسی پوشیده نیست که کرونا و 
تعطیلی تئاتر چه بر سر اهالی این هنر در آورد، اما تاریخ تئاتر 
ایران در خاطر خواهد داشت که جوانان این هنر را در سال 99 
زنده نگه داشتند. در حالی که بسیاری به هر دلیلی تئاتر کار 
نکردند جوانان ایستادگی کردند و با هر سختی دیدیم که چراغ 
تئاتر را زنده نگه داشتند. وی با تاکید بر اخالق مداربودن هنر 
تئاتر اضافه کرد: تئاتر هنر ممارست، اخالق، تعهد و همدلی 
است، تئاتر نیازمند نوعی از بینش باز و اصولی است، بینشی 
که با مطالعه، جهان بینی، درک و تجربه به دست خواهد آمد 
و طبیعتا از این هنر پایه ای فرهنگساز خواهد ساخت. بازیگر 
نمایش »اعتراف« در همین رابطه تصریح کرد: به نظر من 
هنرمندان جوان تئاتر در سال گذشته دین خود به این هنر را 
ادا کردند، حال وقت آن رسیده که مسئوالن فرهنگی دین خود 
به این هنر را ادا کنند، وقت آن رسیده که مسئوالن فرهنگی 
یکسال درد و رنج تئاتر را جبران کنند. بازیگر سریال »شهرزاد« 
در همین راستا اضافه کرد: هنر تئاتر فارغ از مباحثی مبنی بر 
مقدس بودنش هنری کامال مردمی است، باید به دل جامعه 
رسوخ کند تا بتواند تاثیرگذار باشد، ما نیازمند این هستیم که 
تئاتر را با مردم نزدیکتر از گذشته کنیم تا اگر حرفی داریم 
بتوانیم به راحتی به آنها منتقل کنیم. نصیریان هنر تئاتر را از 
دل جامعه خواند و خاطرنشان کرد: تئاتر کمی از جامعه فاصله 
گرفته است، نباید این هنر را خاص عده ای کنیم و بگوییم که 
تئاتر مخاطب عام ندارد، ما به عنوان هنرمند وظیفه داریم که 
این هنر را در جریان حاضر جامعه رواج دهیم و باعث شویم که 

تئاتر را همچون ضرورت قلمداد کنند. 

بازیگر سینما، تئاتر و  فاطمه معتمدآریا،  
تلویزیون در سلسله نشست های تاریخ شفاهی 
سینما، مهمان موزه سینما شد. وی با تبریک 
سال 1400 گفت: امیدوارم سال جدید برای همه 
اتفاق های خوبی بیفتد، همراه با سالمتی، آرامش 
و صلح برای همه مردم و به دور از بیماری ها باشد 
و سینمای ایران مانند سال های گذشته سینمای 
پرفروغی شود. از 13 سالگی به سمت تئاتر رفتم 
اما از 9 سالگی از صبح تا ظهر به تشویق مادرم در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم و 
آموزش می دیدم. یادم می آید تیرماه سال 1354 
تصمیم گرفتم بازیگر شوم همان اندازه جدیت 
داشتم و برایم مهم بود که امروز حرفه ام برایم 
مهم و جدی است. معتمدآریا با اشاره به حضور 
مستمرش در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خاطرنشان کرد: در آن دوره با زنده یاد 
ایرج  صدرعرفایی،  فرشته  توپچیان،  علیرضا 
طهماسب، حمید جبلی، محمدعلی طالبی، حسن 
حسن دوست، همایون اسعدیان هم دوره بودیم اما 
دوره های قبل تر از ما افرادی از کانون برخواستند 
که امروز جزو اسطوره های فرهنگی جامعه هستند. 
همچون زنده یاد عباس کیارستمی، علی اکبر 
صادقی، فرشید مثقالی، بهرام بیضایی، امیر نادری، 

ناصر تقوایی و ...
 شب عروسی ام، سر تمرین فیلم بودم

وی با بیان اینکه در سال 1360 ازدواج کرده 
است، بیان داشت: یادم می آید شب عروسی ام سر 
تمرین »یک جفت کفش برای زهرا« بودم و خجالت 

می کشیدم به کارگردان بگویم می خواهم عروسی 
کنم. سر تمرین به آقای شاه محمدلو گفتم می شود 
امروز زودتر بروم، از من سوال کرد چرا و من گفتم 
می خواهم ازدواج کنم و ایشان گفت همین االن 
تعطیل می کنیم و همه باهم می آییم عروسی که 
جمعه تعطیل بود و من از شنبه برگشتم سرکار. 
بازیگر سریال زیرتیغ خاطرنشان کرد: تنها وقفه 
کاری ام دوران کرونا بوده است، حتی زمانی که 
بچه ام به دنیا آمد شب قبلش سرکار بودم که 10 روز 
استراحت کردم و دوباره برگشتم . معتمدآریا با بیان 
اینکه با فیلم شهر موش ها وارد سینما شده است اما 
اولین بازی اش در فیلم جدال بوده است، گفت: در 
شهر موش ها صداپیشه نارنجی و خواهر عینکی 
بودم و این فیلم بازخورد خوبی داشت و بسیار موفق 
بود زیرا آدم های باتجربه ای در این فیلم حضور 
داشتند. وی درباره فیلم ناصرالدین شاه آکتور 
سینما نیز توضیح داد: یکی از مهمترین فیلم های 
تاریخ سینمای ما ناصرالدین شاه آکتور سینماست 
زیرا مروری است از همه اتفاقاتی که در 100 سال 
در سینمای ما افتاده است. خودم بسیاری از 
صحنه های فیلم را می دیدم شگفت زده می شدم 
زیرا چیزی حدود دو ساعت گریم این نقش طول 
می کشید و فیلمبرداری شروع می شد تا من گریمم 
تمام شود و برای قسمت های مربوط به خودم جلوی 
دوربین می رفتم. یادم می آید زمانیکه درحال گریم 
بودم از صدای زنده یاد عزت ا... انتظامی به حیاط 
کاخ گلستان می آمدم تا ببینم چه کاری انجام 
می دهند. هرچه زمان از ساختن این فیلم می گذرد 

تازه نقش و نگارهای آن مشخص تر می شود.
 تجربه همکاری با زنده یاد کیارستمی 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فیلمی 
بوده که ایفای نقش کرده باشد و بعد از حضورش 
پشیمان شده باشد؟ پاسخ داد: خیر اما از یک کار 
که انجام ندادم، پشیمان هستم. در فیلم مادر اثر 
زنده یاد علی حاتمی نقشی که اکرم محمدی بازی 
می کرد را به من پیشنهاد داده بود که نقش لطیف 
و قشنگی بود. برای این فیلم بچگی کردم زمانی 
که به دفتر زنده یاد علی حاتمی رفتم ایشان برایم 
درمورد نقش توضیح دادند و من گفتم حتما کار 
می کنم اما زمانی که داشتم بلند می شدم گفتم 
می شود فیلمنامه را به من بدهید آقای حاتمی در 
ابتدا سکوت کرد و گفتند می گویم فیلمنامه را بهت 
بدهند آمدم بیرون و ایشان داشتند نماز می خواندند 
به آقای یکتاپناه گفتم می شود فیلمنامه را به من 
بدهید در همان موقع زنده یاد حاتمی پرده را کنار 
زد و گفت برایتان می فرستیم. شب که به خانه 
برگشتم محمود کالری، حمید جبلی، اکبر عبدی، 
عزیز ساعتی  و... به من زنگ زدند و گفتند آخه 
این چه حرفی بود که زدی؟ علی حاتمی فیلمنامه 
ندارد، می نویسد و صحنه به صحنه سناریو را 
درست می کند و من هم گفتم تا فیلمنامه نباشد 
کار نمی کنم و این تنها افسوسی است که در سینما 
دارم. البته قرار بود در فیلم جهان پهلوان تختی 
زنده یاد علی حاتمی نیز بازی کنم. وی با اشاره به 
تجربه همکاری اش با زنده یاد عباس کیارستمی 
درفیلم شیرین افزود: با ایشان یک بحث طوالنی 
از زمان کانون داشتیم. همیشه به او می گفتم باید 
با بازیگران حرفه ای کار کنید و او می گفت به دلیل 
تصنعی که وجود دارد این کار را انجام نمی دهد. 
بازیگر سریال َآشپزباشی درباره همکاری اش با 
سایر بازیگران در فیلم ها گفت: با همه بازیگران 
راحت بودم آنقدر که نمی توانم بگویم کدامیک از 
دیگری بهتر است. با زنده یاد خسرو شکیبایی در 
بازی ها بده بستان خوبی داشتیم. پرویز پرستویی 
بازیگر بی نظیری است زیرا برای هر نقشی که 
برعهده دارد انرژی زیادی می گذارد. آقایان جبلی، 
طهماسب، زنده یاد انتظامی همه عالی هستند. 
معتمدآریا در پاسخ به این سوال که چه توصیه ای 
برای جوانان عالقه مند به بازیگری دارد؟ پاسخ 
داد: اولین چیزی که می گویم اینکه ابتدا درس 
بازیگری را بخوانند زیرا هرچه دانش شان را بیشتر 
کنند متوجه می شوند عالقه شان در این حرفه 

چقدر است. 

محمد ابوالحسنی 
درگذشت

محمد ابوالحسنی، تهیه کننده 
و ایده پرداز اولیه انیمیشن های 
 دیرین دیرین براثر ابتال به کرونا 
درگذشت. ابــوالحسنــی صبح 
روز پنجم فروردین مــاه در پی 
ابتــال بـه  کرونــا برای پشت سر 
گذاشتن و مبارزه با کرونا راهی 
بیمــارستان شده بود. »محمد 
ابوالحسنی« در آثاری همچون 
»بابا«، »دیرین دیرین«، »تهران 
1500« به عنوان »تهیه کننده«، 
»مجــری طرح« حضور داشته 
است. شاید یکی از مهمترین 
بخش های کارنامه فعالیت محمد 
ابوالحسنی حضور وی در فیلم 

تهران 1500 بوده است. 

علی سرتیپی:
 مردم باور ندارند كه سينماها 

باز هستند
یک پخش کننده و سینمادار می گوید: 
 اگر مردم بدانند که سینماها باز و فیلم های 
جدیدی در حال اکران هستند، اوضاع سینما 
در سال جدید بهتر می شود. استقبال خیلی کم 
تماشاگران از فیلم های نوروزی سینماها اگرچه 
نشان می دهد سینما چندان جایگاهی در سبد 
تفریحی مردم ندارد، اما برخی آن را به حساب 
بی خبری مردم از فیلم ها و دایربودن سینماها 
می گذارند. البته عده ای هم معتقدند فیلم های 
اکران نوروزی 1400 جذابیتی برای کشاندن 
مخاطب به سینما در دوران کرونا ندارند. علی 
سرتیپی اظهار کرد: فیلم های امسال شاید 
شاخص نباشند اما خوبند و می توانند برای 
محاطب جذاب باشند. او  درباره وضعیت 
ناامیدکننده آمار فروش و حضور مخاطب در 
سینما بیان کرد:  ما چند مشکل اصلی داریم 
که کلی ترین آن به نبود تبلیغات برمی گردد. 
وی افزود: اگر مردم بدانند که سینماها باز 
هستند وضعیت اکران فیلم های نوروزی بهتر 
می شود ولی االن نه تلویزیون کمکی در این باره 
کرده و نه تبلیغات شهری درباره فیلم ها تبلیغ 
می کنند. این سینمادار گفت:  نکته مهم دیگر 
این است که خوب است بازیگران فیلم ها هم 
در صفحه های شخصی خود نسبت به بازبودن 
سینماها و اکران فیلم ها اطالع رسانی کنند. 
سینما در شرایط فعلی و براساس پروتکل ها 
که با ظرفیت 30 یا 50 درصد سالن ها همراه 
است، واقعا یکی از امن ترین فضاهایی است 
که مردم برای تفریح می توانند سراغش بروند 
منتها مردم همچنان فکر می کنند سینما 
تعطیل است یا فیلم های جدیدی اکران نشده 
است. به طوری که االن بیش از 70 درصد 
تماس هایی که داریم این پرسش است که 
آیا سینما باز است؟ انگار کسی باور ندارد که 
سینماها فعالیت می کنند. سرتیپی ادامه داد:  
یکی دیگر از مشکالت ما و لطمه هایی که در 
این دوران شیوع کرونا وارد شده، ساعت پایان 
کار سینماهاست، چون به خاطر محدودیت 
رفت وآمد از ساعت 21 باید نهایتا ساعت 20 
آخرین سانس تمام شود تا یکساعت هم زمان 
برگشت مردم به خانه هایشان باشد، اما بازهم 
خیلی ها فکر می کنند ممکن است نرسند و 
جریمه  شوند و به همین دلیل قید سینما رفتن 
را می زنند ضمن اینکه برای همین منظور 
مجبوریم سانس آخر را ساعت 18 شروع کنیم 
و االن هم که ساعت ها جلو رفته درواقع انگار 
ساعت 17 آخرین سانس است این در حالی 
است که  در شرایط عادی کار سینماها تازه از 

ساعت پنج عصر به بعد شروع می شد. 

امیدوارم سینما دوباره 
احیا شود

علــی قــوی تــن تهیــه کننده 
و کارگردان سینما ضمن امیدواری 
به اینکه سینمای ایران در سال 
1400 دوباره احیا شود، تاکید کرد 
که شرایط باید به گونه ای پیش رود 
که فیلم ها به نوبت اکران شود.علی 
کارگردان  و  تهیه کننده  قوی تن 
سینما درباره آرزوی خود برای 
سینمای ایران در سال 1400 گفت: 
اولین آرزوی من این است که این 
ویروس خطرناک و خانمان سوز کرونا 
از بین برود و مردم بتوانند با شادی و 
شادکامی مانند گذشته در سالن های 

سینمایی حضور پیدا کنند.

فاطمه معتمد آریا: 
کارنکردن با »علی حاتمی« تنها افسوس سینمایی من است

د یـــد گــاه

در مورد لیست تیم ملی در این روزها شاهد انتقاداتی هستیم. 
هیچ لیستی در دنیا وجود ندارد که همگان را راضی کند. 
به هرحال هر لیستی موافقان و منتقدانی دارد و طبیعی است 
که جای یک یا 2 بازیکن در تیم ملی خالی باشد.  البته در این 
شرایط دشوار فعلی، سرمربی تیم ملی فوتبال تمام بازی های 
لیگ برتر فوتبال را از نزدیک رصد کرده و این بازیکنان را 
برگزیده است و باید به انتخاب او احترام گذاشت. در همه 
رسانه ها انتقاد به هر موضوع و مساله ای صورت می گیرد، اما 
باید نوع برخورد ها با تیم ملی فوتبال حمایتی باشد. تفاوت 
عقاید باید به این صورت باشد که به تیم ملی فوتبال کمک 
کند نه اینکه تیم ملی را با چالش مواجه کند. من هم قبول دارم 
که باید از تیم ملی فوتبال انتقاد شود، اما باید انتقاد ها سازنده 
و حمایتی باشند. نقدکردن به پویایی جامعه کمک می کند، 
اما از طرفی نباید طوری باشد که در این شرایط سخت به 
تیم ملی فوتبال لطمه وارد کند. در حال حاضر تیم ملی فوتبال 
در جایگاه سوم جدول رده بندی مسابقات انتخابی جام جهانی 
حضور دارد و به طور طبیعی تیم ملی فوتبال باید  2 بازی سخت 
برابر تیم های ملی بحرین و عراق انجام بدهد. به نظرم بازی با 
تیم ملی سوریه می تواند برای تیم ملی ما مفید باشد. این بازی 
به اسکوچیچ کمک شایانی خواهد کرد تا نقاط ضعف تیم ملی 
را پیدا کند و  آنها را پوشش بدهد. در مجموع این بازی را برای 
تیم ملی مثبت ارزیابی می کنم.  به هرحال تیم ملی سوریه در 
مقدماتی جام جهانی روسیه در تهران خیلی ما را اذیت کرد و 
بازی دوستانه با سوریه از همه جهات مثبت است و یک محک 
جدی برای تیم ملی فوتبال خواهد بود. طبق برنامه مسابقات 
انتخابی جام جهانی در کشور بحرین برگزار می شود. شاید 
تیم های اروپایی همانند اسپانیا، ایتالیا، هلند، پرتغال و بلژیک 
کار راحتی داشته باشند، اما در شرایط سخت بازی با تیم های 
ضعیف متفاوت است. در هر صورت تیم ملی فوتبال ایران راه 
دشواری را پیش رو دارد و شرایط فعلی تیم ملی فوتبال در بیم 

و امید است.

انتقاد بايد سازنده باشد 

حمید سوریان دارنده 7 مدال طالی جهان و 
المپیک در رشته کشتی فرنگی و نایب رئیس فدراسیون 
کشتی ایران  به مناسبت نوروز 1400 گفت وگویی  

داشته که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 سال ۱۳۹۹ چگونه بود؟

شیوع  کرونا جامعه را تحت الشعاع خود قرار داد 
و زندگی را برای همه سخت تر از گذشته کرد.  سال 
99  کم و بیش لحاظت خوبی را برای من داشت 
اما متاسفانه در این سال عزیران زیادی را از دست 
دادیم که کام همه را تلخ کرد. خانواده ورزش نیز در 
این سال عزیزان زیادی را از دست داد. مخصوصا 
فوت علی انصاریان و مهرداد میناوند که جامعه را 
تحت تاثیر قرارداد و همه ما را عزادار کرد در مجموع 
سال 99 سالی پر تنش و پر از استرس بود ولی به هر 
صورت با همه سختی ها و تلخ کامی های که این سال 
برای همه ای ما داشت گذشت و امیدوارم سال جدید 
توام با خبرهای خوب و خوش برای مردم ایران باشد.
فکر  گرفتند؟  یاد  چیزی  کرونا  از  می کردید این بیماری این اندازه طول بکشد؟ 
به هیچ وجه فکر نمی کردم این مریضی بخواهد 
آنقدر طول بکشد و فکر می کردم با توجه به قرنطینه 
و تعطیلی مدارس و ادارات از شر این ویروس خالص 
شویم. اما حاال برعکس فکر می کنم این بیماری 
حاالحاالها ادامه داشته باشد. این بیماری سبک 
زندگی همه ما را عوض کرد و به ما یاد داد تا قدر 
یکدیگر و عزیران خود را بیش از پیش بدانیم و فکر 

 می کنم همه ما را کمی به فکر فرو برد.
در دست اهالی کشتی است، اما در فوتبال از  کشتی با حضور شما و علیرضا دبیر حاال 
حضور علی کریمی استقبال نشد، نظر شما 

چیست؟
 با توجه به این مدتی که خدا کمک کرد  و قبول 
مسئولیت کردیم. در فدراسیون کشتی از نزدیک 
شاهد تالش های آقای دبیر رئیس فدراسیون 
کشتی و خدمات ایشان بوده ام.  او شخصی است که 
توانمندی های مدیریتی دارد مخصوصا  اینکه ایشان 
تجربه حضور در این ورزش را داشتند و این موضوع 
قطعا می تواند یک امتیاز مهم برای ایشان باشد. 
چون دبیر از جنس کشتی است و دغدغه مندتر 
می تواند کار کند. اما نمی شود با قاطعیت گفت 
حتما مدیر باید از جنس آن ورزش باشد خیلی از 
مدیران بودند مثل آقای یزدانی خرم که خدمات 
بسیار شایانی برای کشتی کردند اما از اهالی کشتی 
نبودند. ایشان قبل تر در فدراسیون والیبال بودند با 
اینکه نقدهای می شد اما اثربخشی ایشان در والیبال 

و کشتی واقعا ملموس بود. 

گفــت و گــو
حمید سوریان: 

 تا ابد 
 مديون»بنا« 

هستم
آرمان ملی: محمدرضا زنوزی مالک باشگاه 
تراکتور در حالی فعالیت های باشگاه ماشین سازی 
را تعلیق کرده که  پس از مدت ها مالکیت 2 باشگاه 
در لیگ برتر ، به موانع قانونی این مالکیت اشاره 

می کند! 
 نامه زنوزی

محمدرضا زنوزی با ارسال نامه ای به رئیس هیات 
فوتبال استان آذربایجان شرقی رسما اعالم کرد 
به دلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین تمرکز 
بیشتر روی باشگاه تراکتور، از مالکیت و مدیریت 
باشگاه ماشین سازی انصراف می دهد و به همین 
خاطر ادامه فعالیت این باشگاه تا انتقال قطعی 
امتیاز آن توسط هیات فوتبال را به حالت تعلیق 
درآورد. وی در این نامه خواستار تسریع روند انتقال 
امتیاز ماشین سازی شد و حامد نجفی مدیرعامل 
ماشین سازی را به عنوان نماینده تام االختیار 
خودش برای انجام امور این انتقال معرفی کرد. 
زنوزی همچنین در این نامه با بیان  اینکه تیمداری 
یک مالک برای دو باشگاه لیگ برتری طبق قوانین 
فدراسیون فوتبال ممنوع است، اعالم کرد در 
سال96 مبلغ 68 میلیارد ریال خارج از هزینه های 
معمول تیمداری را برای ماشین سازی از دست داده 
و این پول در حال حاضر با توجه به نرخ دالر، معادل 
575 میلیارد ریال است. وی در این نامه ارزش برند 
کنونی ماشین سازی را نیز بیش از 10میلیون دالر 
دانست. تیم فوتبال ریشه دار ماشین سازی با بیش 
از 50 سال قدمت در فصل جاری لیگ برتر فوتبال 
باشگاه های کشور در رده آخر جای دارد. گفته می 
شود این تیم در زمان حاضر 30 میلیارد تومان 

بدهی دارد.
 توپ در زمین هیات فوتبال 

با توجه به اظهارات حامد نجفی مدیرعامل 
باشگاه ماشین سازی در هفته گذشته، قرار بود 

جلسه ای با او حضور او و رئیس هیات فوتبال استان 
آذربایجان شرقی در خصوص واگذاری انتقال امتیاز 
تیم برگزار شود اما هنوز از زمان برگزاری این جلسه 
خبری نیست و به نظر می رسد این نشست در هاله ای 
از ابهام قرار دارد. نجفی در خصوص برگزاری جلسه 
به  »فارس«، گفت: منتظر اعالم هیات فوتبال 
هستیم. مالک باشگاه نامه ای را مبنی بر انصراف 
از مالکیت تیم به هیات فوتبال ارسال کرد اما هنوز 
پاسخی به آن نامه که در واقع نامه دوم به هیات 
فوتبال بود را نداده اند. مدیرعامل ماشین سازی در 
مورد اینکه هیات فوتبال آذربایجان در پاسخ به نامه 
اول محمدرضا زنوزی، اعالم کرد امکان انتقال تا 
پایان فصل میسر نیست و یا این وجود آیا همچنان 
به انتقال امتیاز در سریعترین زمان ممکن تاکید 
دارند، عنوان کرد: به هرحال باید بگویند که بر چه 
اساسی این حرف را می زنند. در حال حاضر باشگاه 
در حالت تعلیق است. هیچ فعالیتی ندارد و تمرینات 
هم برگزار نمی شود. بعداز تماس تلفنی که هفته 
گذشته با رئیس هیات فوتبال داشتم دیگر صحبتی 
نکردیم و در انتظار پاسخ نامه دوم و زمان برگزاری 
جلسه هستیم. وی در خصوص اینکه آیا خبری 
مبنی بر اینکه جلسه در این هفته برگزار می شود یا 
خیر، شنیده است گفت: نه، من چیزی نشنیده ام. 

نجفی در مورد اینکه با این اوصاف چه سرنوشتی در 
انتظار باشگاه ماشین است، اظهارداشت: باالخره 
هیات فوتبال آذربایجان شرقی باید پای کار بیاید. 
وی در مورد اینکه اگر این اتفاق نیفتد و هیات 
فوتبال مسئولیت باشگاه را قبول نکند آیا لیگ 15 
تیمی می شود، گفت: نمی دانم. این مساله در دست 
من نیست. من نماینده تام االختیار مالک در بحث 
واگذاری هستم. او از تیمداری انصراف داده و در 
اختیار هیات فوتبال قرار داده است. از دید ما تیم در 
اختیار هیات فوتبال است. شرکت کردن یا نکردن 
تیم در مسابقات لیگ برتر بر عهده هیات فوتبال 
است. وقتی مالک از تیمداری انصراف داده معنی و 

مفهمومش همین است.
 پاسخ سازمان لیگ 

سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان 
اخیر  روز  چند  ماجراهای  در خصوص  لیگ 
ماشین سازی و نامه نگاری های انجام شده، گفت: 
این مناسبات بین هیات فوتبال آذربایجان شرقی و 
باشگاه صورت گرفته است. معموال انتقال مالیکت 
است و انصراف مالیکت نداریم.  به عنوان مثال من 
نمی توانم بگویم این خودرو یا خانه برای من نیست، 
بلکه مالکیت آن را انتقال می دهم. ممکن است 
مالکیت را انتقال بدهند که این موضوع بحث های 

حقوقی دارد. وی افزود: ضمن اینکه ما انصراف از 
لیگ نداریم. انصراف از لیگ برای قبل از شروع 
مسابقات است. االن که در میانه مسابقات هستیم 
کناره گیری از مسابقات است و حکم آن را ارکان 
قضائی فدراسیون مشخص می کنند. ان شاءا... به 
آن درجه و اتفاقات نرسد اما قاعدتا این موضوع 
وارد تصمیمات حقوقی می شود. سازمان لیگ 
برگزارکننده مسابقات است و تا زمانی هم که رسما 
از طرف باشگاه به ما اعالم نشود، تصمیم گیری 
خاصی نداریم. همانطور که گفتم این مناسباتی بین 
هیات فوتبال استان و باشگاه است. به تصمیماتشان 
احترام می گذاریم اما هنوز به ما ابالغی نشده 
است. مهدی در مورد اینکه زنوزی صراحتا اعالم 
کرده فعالیت باشگاه را به حالت تعلیق در آورده 
و این یعنی ماشین سازی عمال فعالیتی نخواهد 
داشت، عنوان کرد: در این مورد باید ارکان قضائی 
فدراسیون یعنی کمیته های انضباطی و تعیین 
وضعیت تصمیم گیری کنند. هر رایی که صادر شود 
را به ما اعالم می کنند. درجات و موارد مختلفی در 
این قضیه وجود دارد. مانند جرائم نقدی، تنزل 
به رده های پایین تر و حتی دو رده پایین تر، کسر 
امتیاز و موارد این چنینی است که بستگی به شدت 
و مدل برخورد، ارکان قضائی در مورد این باشگاه 
تصمیم گیری می کنند. مسئول کمیته مسابقات 
سازمان لیگ در خصوص اینکه اگر ماشین سازی 
هیچ فعالیتی نکند و در واقع کناره گیری کند، لیگ 
15 تیمی می شود، گفت: ان شاءا... که این اتفاق 
نمی افتد. هم شهر تبریز و هم باشگاه ماشین سازی 
در بحث مدیریت فوتبال سابقه دارند و بعید می دانم 
کار به اینجا برسد. مهدی در مورد اینکه زنوزی در 
نامه دومش به هیات فوتبال آذربایجان به مالکیت 
همزمان دو باشگاه تبریزی اشاره و اعالم کرده با 
توجه به قوانین فدراسیون فوتبال این امر برای 
یک مالک در لیگ برتر مجاز نیست و به همین 
خاطر با توجه به گفته های چند وقت قبل خودش، 
ممکن است مجوز حرفه ای تراکتور باطل شود، 
اظهارداشت: من نمی توانم مجوز تراکتور را باطل 
کنم. اینجا هم بحث حقوقی است و ارکان قضایی و 

حقوقی تصمیم  گیری  می کنند. 

توپ در زمین هیات فوتبال افتاد! 

»زنوزی«، »ماشين سازی« و ليگ برتر  امیر حاج رضایی
کارشناس فوتبال 

    به دنبال رکورد
بدر المطوع کاپیتان تیم ملی کویت در دقایق پایانی 
دیدار با عربستان به زمین آمد تا تعداد بازی های 
ملی خود را به عدد ۱8۱ برساند و تنها ۳ بازی ملی با 
احمدحسن مصری فاصله داشته باشد. بعداز وی سرخیو 

راموس برای بار ۱7۹ با پیراهن الروخا به میدان رفت.

        خیز نساجی 
نساجی ها در حال حاضر در اردوی تهران به سر می برند 
و خود را آماده ادامه بازی های لیگ برتر می کنند. آنها ۱2 
بازی دیگر در پیش دارند و می توانند با ادامه روندی که با 
سرمربی جدیدشان در پیش گرفته اند، از قعر جدول به 

سمت میانه های آن خیز بردارند.

         بهترین بازیکن 
ایکر کاسیاس، اسطوره »رئال « واکنش جالبی به بازگشت 
زالتان به تیم ملی سوئد نشان داد. کاسیاس به رغم همبازی 
بودن با بهترین بازیکن تاریخ در رئال مادرید، در صفحه 
توئیتر خود زالتان را با لقب G.O.A.T موردخطاب قرار داد؛ 
لقبی که به معنای بهترین تمام زمان هاست.)بهترین تاریخ(

ـت
وشـ

س ن
عک

فوتبال داخلی 
ایسنا: مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با یک باشگاه قطری 
توافق کرده است تا فصل آینده در لیگ ستارگان قطر بازی 
کند. در هفته های اخیر باشگاه پرسپولیس از راه های مختلف 
به برخی بازیکنان که قراردادشان رو به اتمام بود پیام داد تا 
برای تمدید قرارداد به باشگاه بروند و مذاکره کنند. در این بین 
تماس هایی هم با محمدحسین کنعانی زادگان برقرار شد و او هم 
به باشگاه گفته بود که برای مذاکره مراجعه خواهد کرد. با این 
حال منابع نزدیک به کنعانی زادگان  اطالع دادند او با یک باشگاه 
قطری به توافق نهایی رسیده است و او احتماال فصل آینده در 
لیگ ستارگان قطر بازی خواهد کرد. قرارداد کنعانی زادگان در 
پایان فصل بیستم به اتمام می رسد و او بدون مشکل می تواند 

راهی قطر شود.

  عکس : آرمان ملی/  حجت سپهوند                         
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»آرمان ملی« از واکنش ها به بخشنامه جنجالی شهرداری تهران روایت می کند: 

»حاجيفيروز«؛غيرقابلحذفازقلبها
    انجمن هنرهای نمایشی نژادپرستانه بودن حاجی فیروز را مردود دانست

صفحه3

 گزارش »آرمان ملی«
  از روند واکسیناسیون 

عمومی در کشور:

تناقض هاي آغاز  
 واكسيناسيون 
تمام نمي شود

     ورود به قم ممنوع شد
 تهران و کرج 

نارنجی

 دلیل فوت 
 فعال مشخص
 نشده است

 كشف جسد 
 آزاده نامداری 
در سعادت آباد 

     آخرین ویدئویی 
 که او منتشر کرده 

مربوط به یک هفته پیش است

 یک اصولگرا  در انتقاد 
 از استخدام 200 نیرو 

در مجلس خطاب به بذرپاش:

 اگر اين ديوان، 
محاسبات داشته 

باشد...
   نه با اتوبوس بلکه با قطار، 

 آدم وارد 
مجلس کرده اند

صفحه  4
صفحه  4

همین صفحه

سخــــن روز

بزرگترین عامل رشد برای هر کشــور از بُعد اقتصادی، 

عامل ســرمایه گذاری اســت به ایــن معنی کــه بدون 

سرمایه گذاری، احتمال رشد بسیار پائین است. چون باید با 

بکار بردن سرمایه، اشتغال بوجود آورد، اراده ملی را افزایش 

داد، تولید را باال برد و بعد از افزایش تولید، طبیعتا جی دی 

پی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. اما ما اکنون در شرایطی 
هستیم که هنوز نمی توانیم ....

جبرانعقبافتادگیهاباعقدقراردادهای
بينالمللی

همین صفحه

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

دیروز یکی از تاریخ های ماندنی در حیات سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی ما رقم خورد و می تواند مثل خیلی 

از قراردادهایی که در گذشته تنظیم و منعقد شده، نکات 

مثبت یا منفی داشته باشد. درست در هفتم فروردینی 

که در جنگ های دوم ایران و روس، نیروهای ما شکست 

خوردند و روس ها تا ترکمانچای پیش آمدند، پاسکوئیچ در 
آنجا از ضعف ما استفاده کرد ...

این روزها با وجود کرونا مثل سال های گذشته افزون 

بر ایران حال هوای نوروزی در کشورهای مختلف برقرار 

است و خصوصا در جغرافیای نفوذ زبان پارسی با وجود فراز 

و فرودهای کوچک و بزرگ تاریخی و آمد و شد سلسله ها و 
حکومت های مختلف هنوز هم نوروز...

اینیکپيشنویساست،سندنهایینيست

نوروزملتهایپارسیزبان

نعمت احمدی
حقوقدان

جعفرگالبی 
روزنامه نگار

 شماره 
973

رئیس جمهور:

صفحه 2

 پيک كرونای  دنيا 
تمام شده است
 اگر بگذارند پایان دولت 
 حداقل پایان بخشی از 
تحریم ها باشد

»آرمان ملي« درپي امضاي سند همکاري ایران- چین و بازتاب گسترده رسانه اي و سیاسي آن  را  بررسي مي کند:

صفحات 1و 2 و 3

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                

صفحه2

صفحه6

صفحه2

سرمقاله: محمدحسین مالئک 

   چند نکته درباره تفاهم 25 ساله 
ایران و چین 

محمد ساالری

   ضرورت اجماع اصالح طلبان 
در انتخابات 

نوذر شفیعی

 بازي پکن 
در برابر واشنگتن

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
سیدمحمد غرضی : 

 قرار نبود جمهوری رقابت ها 
تشکیل بدهیم

صفحه6

این روزها با وجود کرونا مثل سال های گذشته افزون بر 

ایران حال هوای نوروزی در کشورهای مختلف برقرار است 

و خصوصا در جغرافیای نفوذ زبان پارسی با وجود فراز و 

فرودهای کوچک و بزرگ تاریخی و آمد و شد سلسله ها و 

حکومت های مختلف هنوز هم نوروز در کشورهای شمالی و 

شرقی و غربی گرامی داشته می شود و فرهنگ پارسی که در 

اعیادی چون نوروز و چهاشنبه سوری و شب یلدا نمود بیشتری 

دارد ریشه های خود را حفظ کرده است. به عبارت دیگر ایران 

هنوز برای ملت های جدا افتاده از موطن باستانی الهام بخش 

است. این الهام آفرینی حاصل اقتدار سیاسی گذشته های دور 

نیست، آنچه ایران را جذاب می کند و قلب ها را در مغناطیس 

خود قرار می دهد از جنس فرهنگ است. فرهنگی که عمارتش 

را رودکی، خیام، فردوسی، سعدی، حافظ و موالنا ساختند و 

فربه و مانا کردند چنانکه گویی پس از قرن ها و شاید تا ابد زباد 

و زباران نبیندگزند. این بستر فراهم و این میراث کم نظیر بیش 

از آنکه نیازمند پاسداری باشد، شایسته بهره برداری است. 

البته این ادعای بزرگی است ولی به گواه تاریخ هسته فرهنگی 

ایران از 3حمله بزرگ و خونین  جان سالم بدر برده و خود را 

حفظ و حتی غنی کرده است. فرهنگی که فقط فردوسی داشته 

باشد توان برگرداندن توفان های بزرگ را داراست و چون خیام، 

سعدی، مولوی و حافظ پیرامونش فراهم آیند و ابن سینا، 

سهروردی، بیرونی و مالصدرا سرشار از حکمت و معرفتش 

کرده باشند و دانشمندان، ادیبان و غزلسرایان بی شمار تا امروز 

بر گرمای خورشیدش بیفزایند از الهام بخشی و سرزندگی فرو 

نمی ماند. اینها که گفته آمد دمیدن در شیپور ناسیونالیسم 

کور نیست، می شود با تکیه بر یک فرهنگ غنی، ملت ها را به 
هم نزدیک و برای رفاه و سعادت...

ادامه صفحه 6

جعفرگالبی 
روزنامه نگار

نوروزملتهایپارسیزبان

بزرگترین عامل رشد برای هر کشور از 
بُعد اقتصادی، عامل سرمایه گذاری است به 
این معنی که بدون سرمایه گذاری، احتمال 
رشد بسیار پائین است. چون باید با بکار بردن 
سرمایه، اشتغال بوجود آورد، اراده ملی را 
افزایش داد، تولید را باال برد و بعد از افزایش 
تولید، طبیعتا جی دی پی کشور افزایش پیدا 
خواهد کرد. اما ما اکنون در شرایطی هستیم 
که هنوز نمی توانیم سهمیه نفت خودمان را 
به فروش برسانیم و پول هر آنچه فروختیم را 
هم نتوانستیم دریافت کنیم. همان تحریمی 
که تندروهای داخلی بر مردم تحمیل کردند 
و گفتند شورای امنیت آنقدر قطعنامه علیه ما 
صادرکند تا قطعنامه دانش پُر شود! آن حرف 
نابجا و تصمیم غلط و دشمن تراشی بی مورد 
و آن انقالبی نمایی بی دلیل و حمایت های 
غیرقابل قبول از آن دولت، امروز هنوز 
گریبان کشور را گرفته. از آنجا که بخشی 
از این قرارداد در فضای مجازی منتشر شده 
آن را تورقی کردم. طبیعی است در یک 
قرارداد هر دو کشور منافع دارند. در حقیقت 
صدقه نیست که تنها یک طرف منتفع شود 
گرچه در صدقه هم دو طرف منافع دارند. 
گیرنده منافع دنیوی و صدقه دهنده هم 
منافع اخروی ولی اگر قرارداد بین دو کشور 
مسالمت آمیز باشد، هر دو به سود می رسند. 
در این قرارداد ظرف 25 سال قرار است که دو 
طرف تعهداتی به هم دهند. امری که در دنیا 
رسم است و البته باید حتما چارچوب های 
حقوقی آن توسط ایران محکم شود و راه ها و 
روزنه های فرار احتمالی که ممکن است طرف 
قرارداد بتواند روزی زیرش بزند کامال بسته و 
طوری نشود چنانچه دولت چین عوض شد یا 
به هر دلیلی حزب چین ظرف 25 سال تغییر 
کرد، به منافع ملی ما لطمه وارد شود. البته 
آنها هم اشتیاق زیادی برای سرمایه گذاری 
در ایران دارند که به دلیل ارزانی انرژی و مزد 
کارگر است. اگر به 40 سال پیش برگردیم، 
اقتصاد چین اقتصادی دولتی و مارکسیستی 
بود ولی در زمانی که ما یکی، دو میلیارد دالر 
در سال بیشتر قبل از تحریم ها نمی توانستیم 
سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم، چین 
در بعضی سال ها 560 میلیارد دالر سرمایه 
خارجی جذب می کرد. چین درهای بسته 
کمونیستی را باز و به سرمایه گذاران خارجی 
اجازه ورود به داخل کشور داد تا جمعیت 
یک میلیارد و 400 میلیونی را به اشتغال 
وادار کند. بدین ترتیب وقتی اروپا حدود 

3 الی 4 درصد رشد اقتصادی داشت، چین 
برای سال های متمادی باالی 10 درصد 
رشد اقتصادی را تجربه کرد و اکنون دارد 
تالش می کند تا اقتصاد اول دنیا شود. این 
قرارداد را کار پسندیده و عاقالنه ای می دانم 
و البته به این معنا نیست که وقتی با چین 
قرارداد تنظیم کردیم از قرارداد با آمریکا و 
اروپا مستغنی هستیم. به غیر از اسرائیل که 
استثناست، ما باید تالش کنیم تا با همه دنیا 
روابط حسنه ای داشته باشیم. عده ای که 
در داخل کشور مطالعه نکرده، فکر می کنند 
هرکشوری با ما قرارداد بست، استثماری 
است! افکار خام و نپخته ای دارند. یقینا ما باید 
در قراردادهایمان جوانب احتیاط را رعایت 
کرده ولی به چین تنها نیز بسنده نکنیم. 
هرچند ارتباط تنها با چین خوشایند این 
کشور است ولی ما باید منافع ملی خودمان 
را درنظر بگیریم. عالوه بر چین با هند و ژاپن 
و کشورهای همسایه خودمان، باالخص 15 
کشوری که همسایه هستیم و همچنین اروپا و 
آمریکا که باید تالش کنیم روابطمان را حسنه 
کنیم، ارتباطی مسالمت آمیز داشته باشیم تا 
این عقب افتادگی های مزمن و جانکاهی که 
امروز از نظر اقتصادی مردم عزیز کشورمان 
را رنج می دهد، جبران کنیم. سخن یکی از 
اعضای هیات رئیسه مجلس مبنی بر اینکه 
ماهیگیران ما با تورهای ماهیگیری توان 
صید زیردریایی ها دارند، دل خوش کنک 
و مضر برای کشور است که آثار منفی به 
بار می آورد. ما باید سیاست بسیار خوب 
دولت آقای خاتمی تحت عنوان سیاست 
تنش زدایی را مجددا در کشور راه بیندازیم. 
ما با جایی دعوا نداریم مگر اینکه به ما حمله 
کنند که در این صورت عقل سلیم حکم 
می کند مقابله کنیم وگرنه ما نباید مدعی 
دعوا باشیم اما تندروهایی که در خیلی جاها 
حاکمیت دارند و تصمیم ساز و تصمیم گیر 
هستند هنوز بر آتش جنگ یا بنزین می ریزند 
یا فوت می کنند تا شعله ور شود. رشد آنها 
در درگیری است و جیب هایشان را زمانی 
می توانند پُر کنند که تولید در کشور پائین و 
قیمت ها چندگانه باشد که به تعبیری همانا 
کاسبان تحریم هستند و از راه تحریم ارتزاق 
می کنند ولی اینکه استخوان های مردم زیر 
بار تحریم شکست و خیلی از خانواده ها 
متالشی شد و گرفتاری ها و نابسامانی ها به 
دلیل تحریم ها رخ داد را درنظر نمی گیرند. 
تمام روزنه های سوءاستفاده قرارداد بعد از 
امضاء در مجلس با یاری نمایندگان بسته 
خواهد شد تا یک قرارداد محکم بین المللی 
تنظیم و تصویب شود و آثار و برکاتش برای 

کشور به ارمغان آید.

دیروز یکی از تاریخ های ماندنی در حیات 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما رقم خورد و 
می تواند مثل خیلی از قراردادهایی که در گذشته 
تنظیم و منعقد شده، نکات مثبت یا منفی داشته 
باشد. درست در هفتم فروردینی که در جنگ های 
دوم ایران و روس، نیروهای ما شکست خوردند و 
روس ها تا ترکمانچای پیش آمدند، پاسکوئیچ در 
آنجا از ضعف ما استفاده کرد و قراردادی معروف به 
قرارداد ترکمانچای را بست. ما قراردادهای دیگری 
هم داشتیم که در جنگ دوم که ایران اشغال شد، 
مرحوم محمدعلی فروغی، قراردادی با سه دولت 
اشغالگر شوروی، آمریکا و انگلیس بست که شش ماه 
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، ایران را ترک کنند 
و به استناد همین قرارداد در شورای امنیت سازمان 
ملل که به جای جامعه ملل تشکیل شده بود، به 
شورای امنیت شکایت کرد و قطعنامه ای صادر شد 
و حق را به ایران داد تا شوروی نیروهای خود را از 
ایران ببرد. یا قطعنامه مودت که با آمریکا در سال 
1952 بعد از کودتای 28 مرداد منعقد کردیم که 
در آن قید شده اگر هر کدام از طرفین خواستند از 
آن خارج شوند یکسال قبل از آن باید صراحتا اعالم 
کنند. چون آمریکا تحریم هایی علیه ما وضع کرد 
به استناد همین قطعنامه مودت به دادگاه الهه 
رفتیم و االن پرونده در آنجا مطرح است. به هر حال 
این قراردادها اثراتی دارند که در تاریخ می مانند. 
کسانی که قرارداد را تنظیم می کنند و پای آن 
امضا می کنند در مقابل تاریخ باید پاسخگوی آن 

باشند. هر قرارداد یک مقررات شکلی دارد از این 

نظر که باید منطبق با چه اصل و اصولی باشد و یک 

محتوا دارد. قرارداد بین ایران و چین را ندیدم و 
بخش هایی که در فضای مجازی آمده و توسط یک 

منبع و مرجع رسمی اعالن نشده که بدانیم فی الواقع 
چیست، مشاهده کردم. به ظاهر گفته می شود چین 
25 سال با ایران قرارداد می بندد و 460 میلیارد 
دالر در ایران سرمایه گذاری می کند تا حدودی 
ابهام برانگیز است. چینی که االن مطالبات ما را 

نمی پردازد و مدعی می شود به خاطر تحریم های 

آمریکا امکان استرداد پول های ایران وجود ندارد، 
چطوری می توانیم اعتماد کنیم که 460 میلیارد در 
ایران سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری ها به 

چه صورت است؟ آیا به انتخاب طرف چینی است 
که در کجا سرمایه گذاری کند و چه میزان و در چه 
رشته ای یا به انتخاب طرف ایرانی است یا اینکه یک 
هیات و مجموعه ای باید تشکیل شود که احتماال 
مشترک باشد و بیایند األهم فاألهم بکنند که 
کجا سرمایه گذاری کنند و نحوه برگشت سرمایه 
به چه صورت است و طی چند سال باید اصل و 

فرع سرمایه برگشت داده شود. اصوال چه درصدی 
به سرمایه ای که می گذارند بهره تعلق می گیرد و 

میزان مشارکت چین در سرمایه گذاری ها چگونه 
است آیا فقط سرمایه گذار است و بعدا اصل سرمایه 

و بهره اش را می گیرد یا در آن سرمایه گذاری شریک 
است. اینها ازجمله مواردی است که سوال برانگیز 

و مربوط به محتواست. اینکه چه کسی تشخیص 
می دهد مثال باید در نفت یا در متروی 10 کالنشهر 
سرمایه گذاری شود؟ این پول ها با کدام ارز داخل 
کشور می آید؟ دالر یا یوآن و اینها همه سواالتی 
ست که به هر حال باید پاسخ دهند.حاال سوال 

اینجاست که قانون اساسی چه می گوید؟ آِیا 

دولت ها می توانند به هر طریق دلخواه قرارداد 
بنویسند؟ امضای چه کسی معتبر است؟ یا چرا 

وزارت امور خارجه دارد قرارداد می بندد و اصوال 
تنظیم کنندگان این قرارداد از چه مقررات و 

آئین نامه ای استفاده کرده اند و وزارت امور خارجه 
امضا می کند؟ چون اصل 77 قانون اساسی صراحتا 

می گوید عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها و 
موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس 
برسد. ما در اینجا در تعریف سندی که دیروز امضا 

شد، می مانیم که چیست؟ عهدنامه است، قرارداد 
است یا موافقتنامه بین المللی است؟ آنچه از نظر 

تعریف حقوقی برمی آید و متنی که در فضای 
مجازی دست به دست می شود، قراردادی است نه 
بین دو نهاد و سازمان کشوری بلکه بین دو کشور 

یعنی بین دولت ایران و دولت چین. حاال علت اینکه 

وزارت امورخارجه ایران و وزیرخارجه چین آن را 
امضاء کردند همین مطلب است که یک قرارداد بین 

دو دولت است. درحالی که بخشی به وزارت صمت، 
بخشی به وزارت راه، بخشی به سازمان هواپیمایی 

و بخشی به شهرداری ها برخورد می کند، به همین 
اعتبار این یک قرارداد بین المللی است که بین 

دولت ایران و دولت چین امضا شده. لذا برابر اصل 
77 باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. 
برابر اصل 125 هم امضای عهدنامه ها، مقابله نامه ها، 

موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر 
دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط 
به قراردادهای بین المللی پس از تصویب مجلس 

شورای اسالمی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی 
اوست.

ادامه صفحه 6 

بازار سرمایه در آغاز سال جدید به صورت مثبت 
پیش رفت که این اتفاق چند دلیل عمده داشت. اول 
اینکه عصر روز جمعه بازارهای جهانی هم شرایط 

مثبتی را در پایان روزکاری شاهد بودند، قیمت نفت 
افزایش یافت و قیمت فلزات هم در وضعیت مطلوبی 
قرار گرفت. به همین دلیل بازار سرمایه روند مثبتی 
را روز شنبه هفتم فروردین ماه تجربه کرد. با این 
شرایط به نظر می رسد تا میانه های اردیبهشت و 
تا زماینکه رقابت های انتخاباتی پررنگ تر خواهد 
شد شرایط خوبی را می توانیم در بازار سرمایه 
شاهد باشیم و بعد از آن در واقع بازار تحت تاثیر 
شرایط موضوع انتخابات ریاست جمهوری قرار 
خواهد گرفت. به نظرم می رسد بازار در حال 
شناسایی کف مستحکم تری نسبت به گذشته 
است، یعنی می توان گفت بازار تا حدودی شرایط 

نسبتا پایدارتری را دارد. آمارهای اقتصادی بویژه 

آمارهایی که از میزان رشد نقدینگی، تورم و موارد 
مربوط به این موضوعات داریم نشان می دهد که 
بازار فعال جای زیادی برای ریزش ندارد و همانطور 

که پیش تر گفتم این روند تا زمان انتخابات ادامه 
خواهد داشت و ادامه این روند یا ریزش در بازار، 
بستگی به این دارد که چه شخصی به مسند ریاست 

جمهوری برسد، به هر حال این موضوع خیلی مهم 
است که چه کسی را در سمت ریاست جمهوری 

خواهیم داشت. البته انتظار نمی رود که درگیری 
سیاسی خاصی در جریان انتخابات رخ بدهد که 
بتواند در روند بازار تاثیرگذار باشد. در این وضعیت 

کسانی که سرمایه گذاری بلندمدتی دارند می توانند 
از شرایط بهتری برخوردار شوند. قطعا در روزهای 

آینده عرضه های جدیدی را در بازار سرمایه 
هم شاهد خواهیم بود؛ به هر حال با بهتر شدن 
شرایط عرضه اولیه ها از سر گرفته می شوند و البته 
صحبت هایی هم درباره تغییر مدل عرضه های اولیه 
زده می شود که باید دید نهایتا چطور جمع بندی 

می شود ولی قطعا عرضه های اولیه برای رونق و 
پاگرفتن بازار سرمایه نیاز است. این نکته را هم باید 
اشاره کرد که همچنان حمایت های دولت از بازار 

سرمایه ادامه دارد و می توان گفت که این حمایت ها 
بیشتر هم شده است؛ اینکه آیا بازار می تواند بدون 

حمایت های دولت به کار خود ادامه دهد یا نه 
بستگی به این موضوع دارد که سیاست های کلی 

دولت، سیاست های همگنی باشد. متاسفانه در حال 
حاضر وضعیتی که در نرخ بهره یا بازارهای موازی 
داریم به نفع سرمایه گذاری در کل کشور نیست. 
به هر حال مقام معظم رهبری هم امسال را سال 

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کردند 

و باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. با این نرخ بهره 
و سیاست هایی که بانک مرکزی در مورد نرخ ارز در 
پیش می گیرد و تمایل دارد که نرخ را کاهش دهد 
به نفع صادرات، تولید در کشور نیست و امیدواریم 

جمع بندی ای که انجام می شود به این موضوع ختم 
شود که سود بانکی معقول شود تا تولیدکننده تحت 

فشار کار کردن قرار نگیرند.

جبرانعقبافتادگیهاباعقدقراردادهایبينالمللی

اینیکپيشنویساست،سندنهایینيست
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غیـــر محرمانـــه
پلیس سوئد دنبال عامالن هتاکی 

بعـد از یافتـن نسـخه ای از قـرآن در پارکینگی واقع در شـهر 
وتالنـدا )Vetlanda( کـه سـر قطـع شـده گـراز وحشـی 
روی آن قـرار داده شـده بود، پلیس این شـهر تحقیقـات را در 
مـورد ایـن حادثه آغـاز کـرد. بر اسـاس گـزارش رسـانه های 
محلی، پلیـس این حادثـه را به عنـوان یک اقدام نفـرت انگیز 
و بـا هـدف تحریـک پیـروان یـک دیـن تلقی کـرده اسـت. با 
این همـه در رابطـه با ایـن حادثـه هیـچ مظنونی شناسـایی 
و دسـتگیر نشـد. اسـتفان لوفـون، نخسـت وزیر سـوئد، ایـن 
عمـل را فجیـع توصیـف و اظهار کـرد که ایـن موضـوع هیچ 
ارتباطی بـا بحث مهاجـرت ندارد. از مردم خواسـته شـده که 
در صـورت داشـتن هرگونـه اطالعـات مربـوط به حادثـه، به 

پلیـس اطـالع دهند.
 فیسبوک صفحه پرس تی وی را بست

شـبکه اجتماعی فیسـبوک بـار دیگـر صفحه شـبکه خبری 
»پرس تـی وی« را مسـدود کـرد اما ایـن بار بـه صـورت دائم 
این صفحه را مسـدود اعـالم کرد. تابناک نوشـت؛ فیسـبوک 
روز جمعـه بـدون هیچگونه هشـدار قبلـی، صفحـه پرس تی 
را مسـدود کرد و مدعی شـد که این شـبکه خبری انگلیسـی 
زبان از معیارهـای این شـبکه اجتماعی پیروی نکرده اسـت. 
فیسـبوک اعـالم کـرد: »مـا پیشـتر ایـن تصمیـم را بازبینی 
کردیـم و قابـل بازگشـت نیسـت.« ایـن شـبکه اجتماعی در 
پیام خـود هیچگونـه اشـاره بـه معیارهایـی که مدعی شـده 

پرس تـی وی آنهـا را نادیـده گرفتـه، نکـرده اسـت. در حالـی 
که فیسـبوک مدعی حمایت از آزادی بیان اسـت پیشـتر نیز 
چنـد بـار صفحـه پرس تـی وی را بـه صـورت موقت مسـدود 

کـرده بود. 
عدم دعوت مهدی ترابی به تیم ملی

پرسـپولیس بـا ۵ بازیکـن رکـورددار حضـور بازیکـن در تیم 
ملی اسـت و بعـد از این تیـم سـپاهان بـا ۴بازیکن قـراردارد. 
دراگان اسـکوچیچ سـرمربی تیم ملی،ملی پوشـان را به اردو 
دعوت کرد. از پرسـپولیس حامد لک، کنعانـی زادگان، وحید 
امیری، احمـد نورالهی و سـیامک نعمتـی در اردوی تیم ملی 
برای بازی با سـوریه حضـور دارند، امـا فعال خبـری از مهدی 
ترابـی نیسـت. ترابـی کـه در لیگ قطـر مصـدوم شـده بود و 
روز هـای چندان خوبـی را نداشـت، چوب همـان مصدومیت 
را می خـورد. او زیـر ذره بیـن اسـکوچیچ اسـت و این شـانس 
را دارد کـه بـرای بازی هـای رسـمی تیـم ملـی در خردادماه 

دعوت شـود. 
سهام عدالت صفحه مجازی ندارد

پیـرو ایجـاد صفحـات مجـازی در شـبکه های اجتماعـی 
بـا عنـوان »سـهام عدالـت«، بـه اطـالع سـهامداران محترم 
می رسـاند ایـن شـرکت هیچگونـه کانـال یـا گـروه خبـری 
مجـازی در شـبکه های اجتماعـی در خصـوص »سـهام 
عدالـت« نـدارد و سـهامداران می بایسـت نسـبت بـه اهداف 
سـو اینگونـه صفحـات مجـازی کـه شـائبه کالهبـرداری، 

سوءاسـتفاده از اطالعـات هویتـی و ... را ایجـاد می کننـد، 
مطلع و آگاه باشـند. الزم به ذکر اسـت هر گونه اطالع رسـانی 
در خصوص سـهام عدالـت صرفا از طریق وب سـایت رسـمی 
بـه نشـانی www.csdiran.ir و یـا وب سـایت رسـمی 
سـهام عدالـت بـه نشـانی sahamedalat.ir بـه اطالع 

عمـوم می رسـد.
ثبت نان »باگت« در یونسکو

وزارت فرهنگ فرانسـه از بیـن گزینه هایی چون سـقف  فلزی 
خانه هـای پاریـس بـا پوشـش روی و جشـنواره آربـوآ  باگت 
فرانسـوی را بـه عنـوان نامـزد خود بـرای ثبـت در فهرسـت 
میـراث فرهنگـی ناملموس سـازمان یونسـکو انتخـاب کرد. 
فرانسـه تـا ۳۱ مـارس )۱۱ فروردیـن ۱۴۰۰( بـرای معرفـی 
نامـزد خـود فرصـت داشـت. تصمیـم نهایـی در ایـن بـاره 
را سـازمان یونسـکو اواخـر سـال ۲۰۲۲ میـالدی اتخـاذ و 
اعالم خواهـد کرد.  براسـاس آمار منتشـر شـده در وبسـایت 
پلنتواسـُکپ، هـر سـاله حـدود ۱۰ میلیـارد نـان باگـت در 
فرانسـه مصرف می شـود، یعنی ۳۲۰ قـرص نان در هـر ثانیه. 

افتادن تله سیژ در دربندسر؟
مجموعـه پیسـت دربندسـر در خصـوص افتـادن تله سـیژ 
واکنـش نشـان داد. تابنـاک نوشـت؛ سـینا سرپوشـی درباره 
افتادن تله سـیژ دربندسـر، اظهار داشـت: این موضوع صحت 
نـدارد و اتفاقی اسـت که توسـط بچه هـای فنی ما رصد شـده 
اسـت. شـخصی که در حال پیاده شـدن بـود، کارش را خوب 

انجام نـداده و صندلی تـاب برداشـت و به یکی از سـتون های 
تله سـیژ برخورد کرد. مدیر روابط عمومی پیسـت دربندسـر 
ادامـه داد: بـه خاطـر ضربه شـدید بچه هـای فنـی صندلی را 
چک کردند و دیدند قفل آسـیب دیده اسـت. بـه همین دلیل 
بـا هدایت آنهـا صندلـی به جایـی کـه نقطـه ارتفاع کـم بود، 
آورده شـد. صندلی هـم بـرای تعمیر آزاد شـد. وی افـزود: به 
هیچ عنـوان بـه این شـکل نبـوده کـه صندلـی خود بـه خود 
بـاز و رها شـود. صندلـی آسـیب دیـده بـود و بچه هـای فنی 

هـم در جریـان بودند.
بازداشت عوامل تور مختلط در دزفول

رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول گفت: عوامل تور مختلط 
گردشگری که با ظاهری نامناسب در یکی از مناطق گردشگری 
دزفول اقدام به رقص و پایکوبی کرده بودند، بازداشت شدند. 
مهدی چناری افزود: این تور بدون مجوز و هماهنگی با مسئوالن 
گردشگری و دستگاه های انتظامی از خارج استان به دریاچه 
شهیون ورود کرده بودند که با دستور شورای تامین عوامل 
آن دستگیر شدند. وی ادامه داد: قبل از عید تاکید شد حسب 
دستور ستاد کرونا اجازه ورود هیچ تور گردشگری به دزفول 

داده نمی شود.
مصرف برق ایران، 3 برابر سرانه جهان

مدیرکل محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهران 
بـا بیـان اینکـه سـرانه مصـرف بـرق ایـران حـدود ۳ برابـر 
سـرانه جهانی اسـت، گفت: کشـور ما با مصرف بیـش از ۱۴۵ 

میلیـارد کیلـووات بـرق در زمـره ۲۵ کشـور پرمصـرف بـرق 
جهـان قـرار دارد. شـینا انصـاری توضیـح داد: ذغـال سـنگ 
بیـش از نفـت و گاز طبیعـی عامـل تولیـد CO۲ بـه عنوان 
مهمتریـن گاز گلخانـه ای اسـت و حجـم بیشـتر ذغالسـنگ 

بـرای تولید بـرق بـه کار مـی رود.
بازداشت ۱۸ هزار کودک در آمریکا 

کـودک مهاجـر داده هـای آژانس هـای ایـاالت متحـده فاش 
کرد که دولـت آمریکا بیـش از ۱۸ هـزار کـودک مهاجر بدون 
همراه در بازداشـت دارد که بیش از پنج درصـد جهش در یک 
روز نشـان می دهد. روز پنج شـنبه، آمریکا ۱۷ هزار و ۵۶ مورد 
کودک مهاجـر بـدون همـراه در بازداشـت گـزارش داده بود. 
ایـاالت متحـده در حـال تجربـه بزرگتریـن مـوج از مهاجران 

بدون اوراق هویتی در ۲۰ سـال گذشـته اسـت.
پویش دعوت از »سعید جلیلی« 

پویـش »انقالب از نـو، احیـای رویای ایرانـی« بـرای دعوت از 
سـعید جلیلی برای حضور در انتخابات ریاسـت جمهوری کار 
خـود را آغـاز کـرد. در بخشـی از بیانیه ایـن اعـالم موجودیت 
آمـده اسـت: اشـرافیِت سرمایه سـاالِر غرب گـرا از سـویی بـا 
زمینه سـازی برای سـرمایه داری، تبعیض و فشـار به مردم و از 
سـوی دیگر با انفعـال و تسـلیم و گـره زدن همه مشـکالت به 
غرب، معطـل کـردن بخـش عمـده ای از ظرفیت هـا و تعویق 
اصالحـات ضـروری داخلـی، ایـن ناکارآمدی هـا را تعمیـق 

کرده اسـت.

چطور پسته های آجیل رو غارت کردن! / اینیستاگرام

کارتون فرنگی

ادامه از صفحه اول / شــبکه فرانس ۲۴ نیــز با همین رویکرد نیمی از گزارش خود را 
به انتقادات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشــین ایران از این ســند اختصاص داد. 
روی هم رفته رسانه های خبری کشور های بزرگ اروپایی تالش کردند تا با بازتاب حواشی 
پیشین مربوط به این ســند، چنین القا کنند که شبهات زیادی درمورد این پیمان وجود 

دارد و بدین شکل از اهمیت آن بکاهند.
 رسانه های صهیونیستی

رســانه های صهیونیستی نیز با دیدی متفاوت به موضوع امضای سند همکاری ۲۵ ساله 
ایران و چین واکنش نشــان دادند. جوروزالم پست با انتشار خبر امضای پیمان راهبردی و 
طوالنی مدت ایران و چین در تهران نوشــت؛ »این پیمان درحالی به امضا رسید که ایران 
به دنبال کاهش تعهدات خود در برجام قصد دارد فشــار بیشتری به طرف های اروپایی و 
آمریکا وارد کند«. این نشریه افزود که امضای این سند به نوعی توان ایران در افزایش این 
فشار را باال می برد. اسرائیل تایمز نیز با اشاره به امضای این پیمان نوشت که چین همواره 
یکی از شرکای راهبردی ایران در زمان تحریم های بین المللی بوده است و از زمان اعمال 
تحریم های نفتی ســال ۲۰۱۸، همواره مشتری اول نفت ایران بوده است. نشریه هاآرتص 
نیز با پوشــش این خبر نوشــت که این پیمانی میان »دو کشــوری است که هر دو تحت 
تحریم های آمریکا« قرار دارند. در واقع رســانه های صهیونیستی به نوعی تالش دارند که 
این اقدام چین و ایران را تخلف از قوانین بین المللی قلمداد کنند که براساس آن ایران و 
چین، قوانینی که باعث تحریم ایران شده و همه از آن تبعیت می کنند را زیر پا گذاشته اند.

 رسانه های عربی
رســانه های عربی، اما در خصوص امضای سند راهبردی و ۲۵ ساله میان ایران و چین، 
رویکرد های یکسانی را منعکس نکردند. العربیه با انتشار خبر توافق ایران و چین در تهران، 
به رغم اینکه تأکید می کند جزئیات دقیقی از مفاد این ســند منتشر نشده است، به نقل از 
نشریه پترولیوم اکونومیست، به ارائه جزئیاتی پرداخت که به تأیید مقامات رسمی نرسیده 
اســت. العربیه مدعی شد که قرار اســت »چین ۲۸۰ میلیارد دالر در صنعت نفت و گاز و 
۱۲۰ میلیارد دالر در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه گذاری خواهد کرد«. العربیه پا را از 
این فراتر گذاشته و مدعی شد که بر اساس این سند ایران اجازه خواهد که ۵ هزار نیروی 
امنیتی چین در خاک ایران حضور داشته باشند. با این حال برخی رسانه های دیگر عربی 
همچون الجزیره و الشرق االوسط با استناد به رسانه های ایرانی، امضای این سند ۲۵ ساله 
میان ایران و چین را در راســتای برنامه راهبردی چین موسوم به »یک کمربند، یک راه« 
دانسته اند که از سال ۲۰۱۳ و برای ارتقای مناسبات تجاری و فرهنگی میان آسیا و اروپا 

طرح ریزی شده است.
 دیگر رسانه های منطقه ای

روزنامه های دیلی صباح چاپ ترکیه و هندوستان تایمز، در وبسایت های خود با اشاره به 
امضای این قرارداد به سخنان مقامات دو کشور از جمله وانگ یی، وزیر امورخارجه چین و 
حســن روحانی، رئیس جمهور ایران پرداختند و آن را سندی مهم در زمینه توسعه روابط 

اقتصادی و سیاسی میان دو کشور ارزیابی کردند.

»آرمان ملي« درپي امضاي سند همكاري ایران- چین و بازتاب گسترده رسانه اي و سیاسي آن  را  بررسي مي كند:

راه ابریشمِی دیپلماسی

واکنش زیدان به بازگشت آقای گلف باز / عمر مومانی

خب ســال نو مبارک و امیدوارم سال خوبی باشــه و صد سال به این سال ها و یه سری 
اصطالحــات عجیب و غریب و بی معنی دیگه که همه میگــن ما هم بگیم که نگن هیچی 
بلد نیســت! من باز اومدم تا یه سری خبر به دردبخور بهتون بدم و کمی از زندگی زمینی 
جداتــون کنم. خدایی خبرای من جذاب تره یا مثال یورونیــوز؟! اینکه بفهمید قراره چندتا 
صفر از پول ملی کم بشه جذاب تره یا اینکه من بهتون اطالع بدم که پژوهشگران به تازگی 
فهمیدن که ذرات در یه ســری مقیاس ها )مثال مقیاس نانو( اصال به صورت استاندارد رفتار 

نمی کنن و درواقع هرکاری دلشون بخواد انجام میدن؟! 
خدایی كدوم بهتره؟! 

مرسی كه با من هم نظرید و كانال رو عوض نمی كنید!
 پس بریم ســراغ مرور اولین اخبار فضایی در سال ۱۴۰۰ و اجازه بدین امیدوار باشم که 
تا آخر ســال کلی خبرهای جدید و جذاب از فضا گیرم بیاد که بتونم برای شــما همراهان 
گرامی مخابره کنم.  قبل از شروع رسمی اخبار بگم که بنده هم مثل شما عزیزان، تصمیم 
گرفتم در سال جدید مودب تر، بافرهنگ تر، باریک تر، بلندتر و قدرشناس تر باشم . به همین 
دلیــل دیگه کاری به اینکــه روی زمین چه اتفاقاتی داره میفته ندارم و اصال به من چه که 
رئیس جمهور آمریکا بلد نیست از پله های هواپیما بره باال! یا مثال اینکه یکی از سران گروه 

بسیار خوشنام در کشور بغل دستی به رعایت نشدن حقوق زنان در سوئیس اعتراض کرده و 
خود پارادوکس االن رفته یه گوشه نشسته و به کارای زشتش داره فکر میکنه، چه ارتباطی 
به من داره؟! اصال چرا من باید بدونم که واکسن کرونا چی هست و کجا هست و به کی زدن 
و به کی نزدن و کال چندتا هست که بخوان بزنن! یا اینکه همه جای دنیا واکسن به صورت 
رایگان داره به مردم تزریق میشه ولی ما قراره با در دست داشتن کارت ملی )با فرض اینکه 
تا اونموقع کارت ملی هوشــمندمون اومده باشــه( به شعب معتبر مراجعه کرده و با ارائه ی 
فیش واریزی پیش پرداخت، ثبت نام کنیم و بریم توی صف واکســن، چرا باید دخِل خاصی 
به بنده و شما داشته باشه؟! ول کنید بابا! دنیا دو روزه! این دو روز با پیگیری اخباِر الکی، به 
خودتون زهر نکنید! حاال نمی تونید به خاطر قیمت رو به رشد دالر، میوه و آجیل و گوشت 
و مرغ و برنج و حتی نون بخرید، اشکالی نداره! یه کم قناعت پیشه کنید! یه کم به جای هر 
روز سه وعده غذا خوردن، هفته ای دو وعده بخورید و اصال یه کم از درختای دور و برتون یاد 
بگیرید. خالصه که بلند شید، لباساتون رو بتکونید، خونه تون رو که تکوندین دوباره بتکونید، 
لبخندتون رو از توی کمد بردارید و بچپونید روی لبتون و با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
اول جریمه های الزم رو پرداخت کنید و بعد هرکاری دوســت دارید بکنید و چون ماســک 
روی صورتتونه )با فرض اینکه از زیر چونه یا بدون بینی نفس نمی کشــید( نیازی نیســت 
هرکسی رو که دیدین بهش لبخند بزنید.  چه کاریه؟! ولی تا می تونید قدم بزنید و از هوای 
پاک لذت ببرید چون تا کمتر از یک هفته ی دیگه دوباره شــهر پر میشه از وسایل نقلیه ی 
دودزا و کارخونه ها با همون سوخت های معروف مازوتی شروع به کار میکنن و به امید خدا 
قراره مجددا با اقتدار شروع کنیم و بریم برای ثبت رکورد جدید آلودگی هوا در اردیبهشت 
و خرداد. متاسفانه باز من درگیر حاشیه شدم و فرصتم رو برای مرور اخبار فضایی از دست 
دادم. به امید اینکه فردا دیگه جوگیر نشم و بتونم به عهدی که با خودم بستم پایبند باشم 

و کاری به حواشی نداشته باشم، فعال خدانگهدار تا صبح فردا!

هنوز فرصت نشــده بود لباس عید پارســالمان را جایی بپوشیم که عید امسال از راه رسید. ما 
خانوادگی خیلی به قوانین پایبندیم و برای هر ســفری که امســال به شمال داشتیم پروتکل های 
اعالمی را خوب بررسی کردیم. سپس با تدبیر و امید زدیم به دل جاده. مثال اوایل پارسال که اعالم 
کردند فقط کســانی مجوز تردد در جاده های شمالی را دارند که تصویر سند ملکشان در شهرهای 
شــمالی را در سایت راهور آپلود کرده باشند، از سایت دیوار یک مستراح مخروبه در رامسر پیدا و 
معامله کردیم. بعد هم که اعالم کردند فقط کســانی اجازه تردد دارند که پالک ماشینشان مربوط 
به شــهر مقصد باشد، یک پراید کاربراتوری مدل ۶۸ نمره بابلسر خریدیم. به دلیل پوسیدگی بدنه 

از سوراخ ها سوز به پهلویمان می زد اما مهم نبود. ما هدفمان سفر بود که بحمدا... محقق می شد. 
همه چیز داشــت خوب پیش می رفت تا اینکه پای کدملی مســافرین به موضوع باز شد. گشتیم 
در میان دوســت و آشــنا نوه عمه مادرمان را پیدا کردیم که متولد کالردشت بود و با کدملی اش 
می توانســتیم یک سفر به کالردشت داشــته باشیم. مشکل بدخلقی و نچسبی فرد مذکور بود. اما 
چاره ای نداشتیم. بعد از سال ها تماس گرفتیم و پس از کلی تعارف و احوالپرسی برنامه سفر را به 
سمع و نظرش رساندیم! به تعجبش هم توجهی نکردیم. به اصرار ما باالخره موافقت کرد. روز سفر 
از ابتدای راه غرغرش شروع شد. ما فکر همه چیز را کرده بودیم. یک قرص خواب در چایش حل 
کردیم و بقیه مسیر را در آرامش سفر کردیم. البته قبل از اینکه خوابش ببرد مقاومت می کرد و در 
مورد موج جدید کرونا و رنگ بندی شهرهای مختلف حرف می زد. اما نمی دانست ما موج سواران 
قهاری هســتیم. باالخره خوابید و توانستیم در ایست بازرسی شناسنامه اش را نشان بدهیم و عبور 
کنیم. جای شــما خالی خیلی هم دارد به ما خوش می گذرد.االن سه روز است که نوه عمه مادرم 

بیدار نشده و مزاحممان نیست. فقط سرفه و تب کمی اذیتم می کند ولی هوا عالی است.
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