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سخــــن روز

ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در فضائی پرشور 
و با نشاط برگزار شد و همگان چند روزی سرگرم شدند 
و غم های خود را به مناسبت کرونا، بیکاری و فقر موقتا 
از یاد بردند. برخی به این مراسم که از فضای مجازی 
پخش می شد )و دیگر در انحصار صدا و سیما نبود(، جدی 
نگریستند ولی اکثرا به عنوان یک سرگرمی می دیدند، زیرا 

تمام مسئوالن حاضر و ...

اصالح طلب یا اصولگرا؟

صفحه2

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

در اکثر کشورهای جهان در چارچوب یک سیاست 
پیشگیرانه، قوانین مربوط به انتخابات برای حضور مسئوالن 
کشور در رده های مختلف شرایطی را پیش بینی کرده اند که 
براساس برخی از آنها، برای شروع فعالیت های انتخاباتی و اعالم 

نامزدی فردی که دارای...

در هر دوره انتخابات، متاسفانه شاهد اپیدمی  بداخالقی های 
انتخاباتی هستیم که در میان کاندیداها و طرفدارانشان شیوع 
پیدا می کند. بروز این پدیده اجتماعی که با تخریب فراوان 
کاندیداها مخصوصا در جناح مقابل همراه است، عالوه بر اینکه 
زحمات فراوان معلمین اخالق را به نابود ی می کشاند، باعث 

می شود که نهادهای آموزشی...

ضرورت استعفا قبل از اعالم نامزدی برای همه

مراقب بداخالقی های انتخاباتی باشید
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دوگانه»ميدان« و 
»ميدان -   ديپلماسي« 
آرايش انتخابات است
 حضور الريجاني به 
جهانگیري كمك مي  كند 
  نمي توان قاطعانه 
 گفت رئیسی 
برنده مي شود

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله :مرتضی مکی

 احیای برجام سیاست 
راهبردی بايدن 

حسین انصاری راد
 رئیس جمهور 

تداركاتچی نیست؟
شهراد شاهرخی طهرانی

 نخستین ماموريت غیر ممکن 
آقای رئیس جمهور  

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
حسن دانايی فر :

 غرور اسرائیل شکست؛ ايران 
در دام جنگ افروزي نمي افتد

ادموند اختر: 
 پرسپولیس 

باتجربه تر عمل كرد! 
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چند هفته است که مذاکرات میان ایران و گروه ۴+۱ و همچنین 
آمریکا در جریان است که نشان می دهد تا به حال هیچ زمانی ایران 
و آمریکا برای احیای برجام و سروسامان دادن به اوضاع میان خود 
تا به این حد جدی نبوده اند. این جدیت نشاندهنده آن است که دو 
طرف می خواهند هرچه زودتر برجام احیا شود. اما به طور طبیعی 
مذاکرات دارای جزئیات فنی و اقتصادی زیادی است و همین 
مسئله دستیابی به توافق را زمانبر کرده است. عزم ایران و آمریکا 
درباره دستیابی به یک توافق برای احیای برجام به گونه ای است 
که عراقچی از احتمال تمدید زمان توافق ایران و آژانس که در سوم 
خرداد به پایان می پذیرد سخن گفته و گروسی، مدیرکل آژانس نیز 
این احتمال را رد نکرده است. به نظر می رسد، در نهایت برجام احیا 
خواهد شد، ایران و آمریکا به تعهدات خود که در توافق هسته ای 
سال ۲۰۱۵ برمی گردند. این همان موضوعی است که ایران از ابتدا 
بر آن تاکید کرد اما آمریکا به دنبال توافقات در رابطه با مسائل 
منطقه ای، موشکی، حقوق بشر و تروریسم با ایران هم خواهد بود. 
عاملی که باعث شده مذاکرات وین به درازا بینجامد، این است که 
آمریکا حاضر نیست تمام تحریم های ایران را یکجا بردارد و بعد از 
آن نیز منتظر راستی آزمایی ایران باشد. به نظر می رسد آمریکایی ها 
بخواهند با لغو تحریم های نفتی و بانکی و همچنین آزادسازی اموال 
بلوکه شدن ایران، تهران را به گفت وگو درخصوص سایر مسائل 
ترغیب کنند اما همه تحریم ها را یکجا برنمی دارند. مخالفت های 
داخلی با برجام انتخاباتی بود که با کناره گیری ظریف از ثبت نام در 
انتخابات ریاست جمهوری ادامه نیافت. ادامه تحریم ها عالوه بر آنکه 
فشارها بر اقتصاد کشور را تداوم می بخشد، موجب کاهش مشارکت 
مردم در انتخابات می شود. توافق برای احیای برجام می تواند 

سورپرایز خرداد و زمینه ساز افزایش مشارکت در انتخابات شود.

 ضرورت استعفا قبل از اعالم احیای برجام، سورپرایز خرداد 
نامزدی برای همه

بی سازمانی و بی سامانی سیاسی

در اکثر کشورهای جهان در چارچوب یک سیاست 
پیشگیرانه، قوانین مربوط به انتخابات برای حضور مسئوالن 
کشور در رده های مختلف شرایطی را پیش بینی کرده اند که 
براساس برخی از آنها، برای شروع فعالیت های انتخاباتی و اعالم 
نامزدی فردی که دارای مسئوالن رسمی است،باید با اعالم 
استعفاء و قبولی آن، بستر الزم را برای حضور خود در انتخابات 
فراهم آورد. فلسفه وجودی این گونه ضوابط، جلوگیری از 
استفاده از موقعیت شغلی در انتخابات و بهره از نفوذ شخص 
نامزد در مسئوالن برگزاری انتخابات از یکطرف و جلب آرای 
مردم از جهت دیگر می باشد. در قانون انتخابات ما هم به 
صراحت در بندهای ماده ۲9 مربوط به قانون انتخابات و ماده 
37 قانون انتخابت ریاست جمهوری شرط ضروری نامزد شدن 
در انتخابات استعفای فرد مسئول از سمتی است که متصدی 
آن است. در خصوص آقای رئیسی که علی القاعده باید پاسدار 
قانون باشند، قطعا با توجه به شعارها و گفتمان های ایشان از 
طریق رسانه ها و در جلسات دائر بر قانونمداری و پاسداشت 
قانون به صراحت در ماده ۲9 قانون انتخابات از دو منظر یکی به 
عنوان رئیس قوه قضائیه و دیگری به عنوان یکی از اعضایی که 
نظارت عالیه بر روند انتخابات دارد به زعم اینجانب می بایستی 
قبل از اعالم نامزدی برای جلوگیری از شائبه ها از سمت خود 
استعفا می دادند ضمن آنکه از جهت دیگر یعنی برخورد با 
تخلفات انتخاباتی ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت 
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را طبق ماده 3۴ قانون انتخابات 
دارند و در نتیجه به ویژه درخصوص شخص ایشان قطع نظر 
از مقررات آمره مقرر در مواد ۲9 و 37 قانون انتخابات به علت 
نظارت بر ضمانت اجرای کیفری بر جرائم انتخاباتی و معارض 
بودن انجام این وظیفه با سمت کاندیداتوری ایشان، استعفای 
ایشان از سمت مسئولیت قوه قضائیه الزامی است. ضمن آنکه 
این اقدام می تواند در بحث جدیت ایشان در مورد مبارزه با 
تخلفات و فساد اداری و حاکمیت قانون موثر باشد. نظر به 
اینکه براساس قانون انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان با 
معرفی رئیس قوه قضائیه انجام می شود و حضور ایشان در قوه 
قضائیه موجب استمرار این رابطه و بیم بروز شائبه تاثیرگذاری 
را به وجود می آورد. در ارتباط با سایر افرادی که خود را نامزد 
ریاست جمهوری در فرآیند انتخابات اعالم نموده اند، باید گفت 
که جز اشخاصی که بازنشسته شده اند و یا فاقد سمت های 
دولتی هستند، درخصوص بقیه به صراحت مواد پیش گفته 
۲9 و 37 باید این افراد اعالم استعفا می نمودند. با این حال در 
خصوص سایر افراد دو تحلیل و دیدگاه وجود دارد. یک تحلیل 
ضرورت استعفای آنها قبل از اعالم نامزدی است و برداشت و 
دیدگاه دوم، اعالم استعفاء بعد از احراز صالحیت آنها می باشد. 
البته شخصا مدافع دیدگاه اولم چراکه مسئولیت افراد و قدرت 
و نفوذ ناشی از مدیریت فعلی آنها ممکن است بر روند اعالم 
صالحیت آنها تاثیرگذار باشد. از جمله اشخاصی که در دایره 
ممنوعیت اعالم کاندیداتوری قبل از استعفا از مدیریت فعلی 
خود قرار می گیرند، از تمام مدیران و وزرای فعلی، معاون 
رئیس جمهور، اعضای شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص 
مصلحت و یا مقاماتی که به نوعی در سمت های مشاور، قائم 

مقام، معاون انجام وظیفه می کنند، می توان نام برد.

مراقب بداخالقی های انتخاباتی باشید

علی بیگدلی
علی نجفی تواناتحلیلگر مسائل آمریکا

استاد دانشگاه- حقوقدان

محمد فاضلی 
استاد دانشگاه شهید بهشتی

 چهل و پنج نفر چهره شناخته شده برای ریاست جمهوری 
نامزد شده اند. یک نظر که در این جمع و سخنان اکثریت 
آن ها بیندازید، چند ویژگی خیلی گل درشت از میان سخنان 
اکثریت نامزدها توی چشم می زند. یک. می شود دو جین 
نامزد مشخص کرد که هر یک جین، چهره های اصلی یکی 
از دو جناح سیاسی اصلی کشور هستند و مثاًل شش هفت 
اصولگرا و شش هفت نفر اصالح طلب بین شان هست. دو. 
برخی گفته اند من تا همین دیروز یا هفته پیش نمی خواستم 
نامزد شوم، اما احساس کردن باید بشوم. سوم. برخی که به 
یک جناح سیاسی تعلق دارند، از روز اول به روی هم شمشیر 
کشیده اند. چهارم. همه تقریباً باالتفاق معتقدند وضعیت 
بسیار خراب است و آمده اند ایران را نجات بدهند. پنجم. 
اکثریت شان نزدیک به این مضمون گفته اند که وقتی دیدند 
آدم قابلی که بتواند رئیس جمهور بشود و کشور را نجات 
بدهد، نیست، وارد میدان شده اند. ششم. اکثریت و برخی از 
اصلی ترین چهره ها گفته اند که مستقل وارد شده اند و نماینده 
هیچ حزب و گروهی نیستند. معنای این عبارات چیست؟ چند 
معنای گل درشت هم از میان این ویژگی ها پدیدار می شود. 
یک. سیاست عرصه اجماع سازی، کاستن از تفرق ها و دنبال 
کردن مشترکات به واسطه کردارهای سیاسی است. این همه 
تفرق و عدم اجماع، حتی بر سر این که دو سه نامزد مشخص 
از هر جناح در میدان باشد، نشان می دهد هیچ نظم سیاسی 
اجماع ساز مؤثری وجود ندارد. نامزدهایی از یک جناح که 
بیرون از قدرت نتوانسته اند به اجماع برسند، در درون قدرت 
که منافع آشکارتر می شود، چه اجماعی خواهند ساخت؟دو. 
هنر نیست که گفته شود من تا همین دیروز یا هفته پیش 
قصد ورود نداشتم، یک دفعه وارد شدم. مردم این گونه نامزدی 
ازدواج شان را برگزار نمی کنند، نامزدی انتخابات پیشکش. 
این نشان از ناامنی، پیش بینی ناپذیری و بی ثباتی حاکم بر 
عرصه سیاست امروز است؛ شاخه دیگری از همان ناامنی و 
بی ثباتی که دهه هاست اقتصاد، فرهنگ و جامعه را هم بیش و 
کم، رنج می دهد. سه. پیچیده ترین و توانمندسازترین اختراع 
بشر، سازمان است. علم با سازمان دانشگاه؛ صنعت با سازمان 
کارخانه؛ ورزش با سازمان باشگاه؛ آموزش با سازمان مدرسه؛ 
جنگ با سازمان ارتش؛ و حتی کارکردی زیست شناختی مثل 
تولید مثل با سازمان خانواده پیش می رود. این چه اختراعی 
است که پیش پای ایرانی قرار گرفته است که قرار است 
سیاست بورزد بدون سازمان حزب؟ و این چه انتخابی است 
که کنشگر سیاسی در ایران پیش رو دارد که باید سیاست 
بورزد بدون آن که بتواند فرایند سیاسی را پیش بینی کند. 
آن چه امروز شاهدش هستیم، سیاست ورزی بدون سازمان 
و فاقد پیش بینی پذیری است و مردم به درست از آن تعبیر 
به سیاست بازی می کنند. همان گونه که اگر کسی بخواهد 
خودرو یا قابلمه را بدون سازمان و پیش بینی پذیری تولید 

کند، تولید نیست، تولیدبازی است.
چهار. این که همه در نقش ناجی ملت وارد می شوند و فکر 
می کنند چون هیچ شایسته دیگری وارد نشده پس احساس 
تکلیف کرده اند که بیایند، نتیجه همان بی سازمانی است. اگر 

سازمانی مثل...
ادامه صفحه 2

   سیدعلی خرم  
استاد دانشگاه-  حقوق بین الملل

علی نجفی توانا
استاد دانشگاه- حقوقدان

جعفر بای 
آسیب شناس

همین صفحه

ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در فضائی پرشور و با نشاط برگزار شد و همگان 
چند روزی سرگرم شدند و غم های خود را به مناسبت کرونا، بیکاری و فقر موقتا از یاد 
بردند. برخی به این مراسم که از فضای مجازی پخش می شد )و دیگر در انحصار صدا 
و سیما نبود(، جدی نگریستند ولی اکثرا به عنوان یک سرگرمی می دیدند، زیرا تمام 
مسئوالن حاضر و سابق کشور احساس تکلیف کرده، آمده بودند طی سخنرانی در 
وزارت کشور، مملکت را از این وضعیت اسفبار نجات دهند. برخی از مردم، کاندیداها 
را جستجو می کردند تا نجات دهنده را پیدا کنند و برخی دیگر اصوال تصمیمی برای 
شرکت در انتخابات نداشتند. کاندیداها هم متنوع و با عالئق گوناگون شرکت و 
ثبت نام کردند. با دیدن ۵۴۰ نفرداوطلب مرد و حدود ۴۰ داوطلب زن، انسان در عجب 
می ماند اینهمه کاندیدا برای چه ثبت نام کرده اند؟ می خواهند تمایالت قلبی خود را 
برآورده سازند؟ یا احساس تکلیف کرده اند که تاکنون به عنوان مسئول کشو، خوب 
عمل نکرده اند و حاال باید تصحیح و جبران نمایند؟ اگر این هست با کدام جهان بینی 
و با کدام استراتژی قصد دارند این معضالت را حل نمایند؟ به نظر می رسد اکثرا به این 
موضوع اصوال فکر نکرده اند که اگر فکر می کردند و نگران نتیجه عمل خود برای مردم 
بودند، حتما جرات ورود به این عرصه را پیدا نمی کردند. عجیب تراینکه چگونه این 
کاندیداها به عملکرد و سرنوشت روسای جمهور قبلی تا دکتر روحانی نیندیشیده اند 
و به عمق ماجرا پی نبرده اند. شاید اغلب برای تکمیل پروفایل خود خواسته اند یک 
عکس یادگاری هم در کسوت داوطلب ریاست جمهوری داشته باشند. نبودند کسانی 
که مستقیم به معضالت مردم ایران اشاره نمایند و بگویند برای حل معضالت سیاست 
خارجی در منطقه و جهان و از جمله برجام که اکنون مذاکره کنندگان ایرانی در صف 
مقابل، مشغول نبرد هستند، برای معضالت اقتصادی، تحریم ها، معضالت بیکاری، 
معضالت تورم، معضالت عدم رشد و توسعه کشور چه راه حلی دارند؟ شاید هم 
داوطلبان فکر می کردند چون سیاست های کلی کشور همه از سوی رهبری ابالغ 
می گردد و رئیس جمهور به قولی صرفا یک مشاور و مجری هست، دیگر نیاز به فکر 
و برنامه وتکاپو و فعالیت خاصی ندارد. مردم به خود زحمت می دهند و هرچهارسال 
یکبار انتخاب می کنند وگرنه بدون ریاست جمهوری، امور مملکت بهتر اداره می گردد. 
اما ثبت نام همین چند ده نفر خانم داوطلب را باید به فال نیک گرفت که زنان ما هم 
وارد این عرصه شده و نگران نگاه مردساالرانه نهادهای باالدستی نیستند و وجود و 

شخصیت خود را به جامعه گوشزد می نمایند. از نظر سلیقه های سیاسی، خواه ناخواه 
هنوز دو طیف در کشور معروف هستند تا انتخابات را دوقطبی و به آن شور و نشاط و 
هیجان بدهند. اما یک طیف، همه قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی را در 
دست دارد و طیف دیگر پیاده و دستش از ابزار قانونی و قدرت کوتاه است. با اینکه مردم 
از نظر فکری همواره طیف اصالح طلبان را می پسندند و انتخاب کرده اند، زیرا این طیف 
از تندروی و افراط در سیاست های داخلی و خارجی پرهیز می نماید و خواستار تعامل 
سازنده با همه کشورهای جهان می باشد ولی عملکرد ۴۰ ساله نشان می دهد هربار 
که مردم به صندوق های رای هجوم آورده و چنین کاندیداهائی را انتخاب کرده اند، 
آنقدر از سوی طیف دیگر در کارش کارشکنی شده و همه گناهان خود را گردن آن 
بیچاره انداخته اند تا در نهایت سر از ناکجا آباد درآورده است. طیف اصولگرا دراین 
چهار دهه فقط یک نمونه برای عرضه دارد و آنهم آقای احمدی نژاد است که خود این 
طیف شرمنده است نام او را ببرد. با این ترتیب این نبرد نابرابر آنقدر ادامه پیدا کرده 
که طیف اصالح طلب منکوب شده و نمی تواند حتی در مقام ریاست جمهوری هم از 
مقدار کم اختیارات خود به نفع مردم استفاده کند و مثال دستور دهد دعای ربنا در 
ایام ماه مبارک رمضان پخش شود. مردم هم به این نتیجه رسیده اند که اصالح طلبان 
با اندیشه های مترقی حتی اگر فعال و مصمم هم باشند، قادر به پیاده کردن کمترین 
نظرات خود نیستند پس باید از اصالح طلبان هم عبور نمود. حاصل اینکه کثیری از 
مردم با صندوق های رای قهر کرده اند. مایه تاسف است که سران اصولگرا هنوز متوجه 
وخامت اوضاع نشده اند و کماکان بر طبل مبارزه با اصالح طلبی که انتخاب مردم 
هست، می کوبند و خوشحال هستند یک رئیس جمهور اصالح طلب یا متعادل دیگر 
را با هدایت تبلیغات در انجام کارهای روزمره اش از میدان بدر کردند و حرص و ولع 
زایدالوصفی نشان می دهند که رئیس جمهور اصولگرا بر سرکار بیاید تا مراکز قدرت با 
وی همکاری نمایند. اصالح طلبان هم در این فضا، دچار تشتت و دوگانگی شده اند، اگر 
با سیاست های غیراصالح طلبانه همراهی کنند، از مردم و اصول اصالح طلبی فاصله 
می گیرند و اگر از مردم و اصول خود پیروی کنند، از نظام دور می شوند که هیچکدام 
مطلوب آنان نیست.اما ادامه این روند و رویگردانی مردم ازسیاست های تندروی، 
بخشی از اصالح طلبان را مجبور به انتخابی می کند که مطلوب منافع کشور نمی باشد. 
اصولگرایان دیروز هم برای پیروزی در انتخابات، با درک اینکه رای آوری در میان مردم 
با اصالح طلبی است، خود را ملبس به لباس اصالح طلبی می نمایند تا پس از پیروزی 
همچون دفعات قبل، به تدریج این لباس درآورده و لباس اصلی اصولگرائی را بپوشند 
تا مورد حمایت قرار گیرند. این نواقص و معایب تا زمانی که احزاب در ایران شناسائی 

و به رسمیت شناخته نشوند و از حمایت قانون برخوردار نشوند، ادامه خواهد داشت.

اصالح طلب یا اصولگرا؟

   سیدعلی خرم  
استاد دانشگاه-  حقوق بین الملل

صفحه  3 صفحه 3

آرمان ملی: صداوســیما در ظاهر برای پرشــور شدن 
انتخابات تالش بسیاری می کند اما سانسور نامزدهای 
انتخاباتی و چهره های جریانی خاص تنها فضای سرد 

انتخاباتی را سردتر از قبل خواهد کرد. هر جریان و ...

آزمان ملی: » کاندیدای پوششی« مفهومی است که این 
روزها بسیار درباره آن می شــنویم. ماجرای کاندیدای 
پوششی از این قرار اســت که یک یا چند کاندیدا صرفا 

جهت حمایت و پوشش دهی از کاندیدای اصلی یک ...

 »آرمان ملی« از عملکرد انتخاباتی 
رسانه ملی گزارش می كند:

برخورد   غير جناحی  صدا   و سيما  
انتظار افکار عمومی 

 احمد حکیمی پور: 
به نبود عدالت رسانه ای عادت كرده ايم 

 »آرمان ملی« از آرايش جريانات سیاسی 
در انتخابات گزارش می كند

 فراوانی کانديدای 
پوششی      اصولگرايان

 محمود صادقی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 
تعدد اصولگرايان برای پوشش  است

  محمد نعیمی پور در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 مشاركت ٢٠درصدی 

 مشروعيت انتخابات را 

مخدوش می كند

 

در هر دوره انتخابات، متاسفانه شاهد اپیدمی  بداخالقی های انتخاباتی هستیم 
که در میان کاندیداها و طرفدارانشان شیوع پیدا می کند. بروز این پدیده اجتماعی 
که با تخریب فراوان کاندیداها مخصوصا در جناح مقابل همراه است، عالوه بر اینکه 
زحمات فراوان معلمین اخالق را به نابود ی می کشاند، باعث می شود که نهادهای 
آموزشی و تربیتی تالش های فراوانی را برای در مدار قرار دادن جامعه بر محور اخالق 
پس از انتخابات انجام دهند. آنچه در تالش  مبارزات تبلیغاتی در ادوار گذشته  مشهود 
است، کاهش ارزش های اجتماعی بوده که متاسفانه توسط نامزد ها برای اثبات 
حقانیت خویش، به زیر پا گذاشتن برخی از اخالقیات و شرافت آدمی منجر شده و 
فضائل اخالقی را برای نفی رقیب و اثبات خویش به ورطه فراموشی سپرده است. در 
این مدت و مخصوصا در دوره انتخابات ریاست جمهوری، جوالن تبلیغات انتخاباتی 
چنان گرد و خاکی به پا می کند که  سیمای حقایق را می پوشاند و بسیاری از مسلمات 
اخالقی را به فراموشی می سپارد، اما برکسی پوشیده نیست که تالش برای کسب 
قدرت مجالی برای ارائه خدمت نمی دهد، چون چشم و گوش کاندیداهای نا کار آمد 
برای رسیدن به پاستور پوشیده می شود. در این میان انتخابات ریاست جمهوری در 
باالترین سطح ملی و دیگری انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در پایین ترین 
حد محلی، قادر است دوم تابع انتخابات اول باشد و انحرافات مبارزات انتخاباتی 

ریاست جمهوری در سطح کالن احکام اخالقی را تخریب نماید و به تبع آن تبلیغات 
فراگیر بومی محلی در سطح خرد ویرانگری های اصول اخالقی را به سرانجام برساند. 
متاسفانه شیوع این پدیده چنان اصول بدیهی اخالقی را کمرنگ می کند و باعث 
می شود که  توهین به دیگران رواج پیدا کند، که فحاشی و اهانت به طرفداران دیگر 
رقبا امری عادی بدل می شود. در این مدت میزان نرخ دروغگویی به اوج خود می رسد  
و ظاهرا نامزدها برای فریب مردم در مسابقه انتخاباتی با یکدیگر رقابت می کنند و 
نه تالش برای ارائه موقعیتی در جهت خدمات بهتر و رفع مشکالت مردم. برخی از 
کاندیداها با اهانت، توهین و تهمت به رقیب انتخاباتی خود، به هزاران دروغ متوسل 
می شوند تا موقعیتی نه برای خدمات بهتر، بلکه صرفا برای یافتن فرصتی مناسب در 
جهت حفظ منافع خویش و سوءاستفاده از رانت اداری و اختالس بهتر پیدا نمایند و 
با هزاران وعده و وعیِد دروغ به دنبال فریب توده ها هستند. معموال این کاندیداها در 
شعارهایشان ارجحیت منافع دیگران بر منافع خویش را برمی انگیزند، اما با لطایف 
الحیل تالش می کنند تا با اخذ رای  بیشتر به قدرت برسند و به بیت المال دسترسی 
مناسب تری داشته باشند. معموال افرادی که بیشتر تهمت می زنند و دروغ بیشتری 
در اظهارنظرهای انتخاباتی می گویند، شعار عدالت بیشتر سر می دهند، اما در حقیقت 
در اندیشه ارتقای رفاه بیشتر خانواده و اقوام خویش هستند. امیدواریم با رعایت 
اصول اخالقی از سوی نامزدهای انتخابات این دوره، شاهد انتخاباتی پرشور و سالم 
باشیم که بد اخالقی های انتخاباتی کمتر وجود داشته باشد و مردم فارغ از تبلیغات و 
شعارهای کاذب، کاندیداها را بیشتر کنکاش کنند و به کسانی که واقعا دلسوز جامعه 

هستند، رای بدهند.

غالمعلی دهقان در گفت وگو با »آرمان ملی«:

»آرمان ملی« از  روند شکل گیری انتخابات 1400 گزارش می كند:

ناگفته هاي جهانگيري در مناظره ها؛ برگ برنده
صفحه3

   فیاض زاهد در گفت و گو با »آرمان ملی«:  اخبار خوب از وين و توان كانديداها، اصالح طلبان را به پیروزی می رساند

جعفر بای 
آسیب شناس

صفحه2صفحه 8

 گزارش»آرمان ملی« از واكنش ها 
به درگذشت اكبر تركان 

 يار هاشمی 
 به هاشمی 

پيوست
 حسن روحانی: 
 منشا خدمات 

 فراوانی شد که 
 در یادها  

باقی می ماند

گزارش »آرمان ملی« از تاثیر آزادسازی 
صادرات فوالد بر بازار 

موانع بازار فوالد 
آب شد

آرمان ملی: بر اساس اعالم دفتر صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صادرات شــمش فوالد به مدت 3 ماه 
آزاد شد. در واقع سال گذشته بازار فوالد 
تحت تاثیر بخشنامه هایی که واحدهای 
فوالدی را ملزم بــه عرضه 7۵ درصدی 
تولیدات خود در بورس کاال می کرد و در 

نتیجه کاهش درآمدهای...
صفحه5

صفحه2

  انتخابات آینده به احتمال زیاد دو قطبی خواهد شد
  شرکت نکردن در انتخابات، اقدامی بی اثر است

صفحه8
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 ایران جامعه ای
 دو قطبی  است

یک فعال سیاسی اصالح طلب در 
خصوص ایستادگی ها در مقایل دو 
قطبی انتخاباتی اظهار داشت: روحیه 
تمامیت خواهی و بس! همه رفتارهای 
خطرناک در حالی به کشور ما هزینه هایی 
گزاف تحمیل کرده که ایران جامعه ای دو 
قطبی است و به همین دلیل شرایط الزم 
را برای انتخاباتی با حضور سلیقه های 
 مختــلف و در نـــتیجه پــر رای دارد. 
احمد خــرم گفت: آن هم مثل دو قطبی 
خرداد ماه سال ۱3۷۶ که دو طرف دو 
قطب مهره های سنگین، وزین و رقیب 
سرسخت بودند. به طوری که شاهد 
بودیم، انتخابات دو قطبی شد، حاکمیت 
یکدست نشد و نظرات مخالف و موافق در 
فضایی مسالمت آمیز و منطقی مطرح شد. 
به طوری که گفت وگو و تقابل و نظر در 
جامعه جاری بود و از سوی آقای خاتمی 
به عنوان فردی پیروز فقط نظرات رهبری 
معظم را شنیده و مورد احترام بود. اما در 
دولت های نهم و دهم رئیس جمهوری 
در مقابل رهبری ایستاد و دردسرهای 
زیادی برای کشور ایجاد کرد. وی افزود: 
حتی اگر می توانستند، لباس گورباچف 
را می پوشیدند که با هوشیاری تقابل با 

رهبری معظم خنثی شد.

سـرمقــاله

در پی انتشار اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه  وزیر امور 
خارجه کشورمان در ادامه تور اروپایی خود سفر به وین را 
کنسل کرده است، سخنگوی وزارت امور خارجه در این 
خصوص گفت که سفر در این شرایط به مصلحت نبود و 
لذا ترتیبات سفر نهایی نشد. در این میان منابع اتریشی به 
نقل از وزارت امور خارجه اتریش ادعا کردند که محمد جواد 
ظریف به خاطر برافراشته بودن پرچم رژیم صهیونیستی 
روی بناهای مقر نخست وزیری و وزارت امور خارجه 
اتریش، سفر خود به وین را لغو کرده است. دولت اتریش نیز 
در این میان به خوبی مطرح کرد که لغو این سفر خدشه ای 
بر آن چه رابطه دو کشور و دیپلماسی است وارد نمی کند. 
اقدام وزیرخارجه در لغو سفر به اتریش یک پیام سیاسی به 
کشورهای اروپایی بوده است که نباید نسبت به حمالت کور 
و کشتارهای رژیم صهیونیستی به صورت منفعالنه رفتار 
کنند. طرف مقابل ایران نیز لغو سفر وزیرخارجه را قطعا به 
دیپلماسی و برجام گره نخواهد زد و روند مذاکرات به خوبی 
تداوم خواهد داشت. مذاکراتی که این روزها با در دستور 
کار قرار گرفتن جزئیات بیشتری پیگیری می شود و حتی 
خرابکاری های رژیم صهیونیستی نیز نتوانسته بر این عرصه 
تاثیر منفی گذارد. اسرائیل یکی از مخالفین اصلی برجام از 
ابتدا بوده است و تحوالت اخیر در فلسطین اشغالی این 
احتمال را ایجاد کرده بود که شاید بر روند مذاکرات تاثیر 
منفی گذارد. به این علت که رژیم صهیونیستی همواره این 
را مطرح کرده است که ایران باید در خصوص مباحث نظامی 
کنترل شود و برای ایران نیز در این عرصه محدودیت هایی 
ایجاد کرد. آنها می خواستند از دفاع کردن فلسطین از خود 
سوءاستفاده کنند و مانع دیگری ایجاد کنند تا برجام احیا 
نشود و اختالفات بیشتر شود، اما دولت آمریکا در واکنش 
به این بهانه جویی های رژیم صهیونیستی مساله بحران در 
فلسطین و برجام را مجزا دانسته است و بلینکن نیز عنوان 
کرده است که مذاکرات ادامه خواهد یافت. امروز سیاست 
راهبردی دولت بایدن احیای برجام است. برجام امروز دیگر 
محدود به ۶ کشور نیست و تاثیر زیادی بر معادالت منطقه و 
جهان نیز می گذارد. آمریکا می خواهد از سمت ایران خیالش 
راحت شود تا با خیال راحت تر به تهدیدهای جدی تر برای 
خود یعنی روسیه و چین بپردازد. درست است که امروز روند 
احیای برجام اندکی کند شده است اما روند همچنان مثبت 
است و در مرحله چانه زنی طرفین قرار گرفته اند. امروز آنچه 
اهمیت دارد این است که طرف های برجام و حتی روسیه 
نیز می خواهند که این توافق شکل گیرد تا تنش ها کاهش 
یابد و در همین راستا نیز نمایندگان ایران و روسیه نیز 
نشست هایی با یکدیگر داشته اند. در این نشست در مورد 
اوضاع فعلی پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در مورد 
برنامه هسته ای ایران تبادل نظر شد. دو طرف همچنین 
بر اهمیت هماهنگی و تالش های همه اعضای برجام برای 
اجرای پایدار توافق نامه هسته ای ایران مطابق با قطعنامه 

۲۲3۱ تاکید کردند.

احیای برجام سیاست راهبردی بایدن 

مرتضی مکی
تحلیلگرمسائلبینالملل

یـــادداشت

اگر انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱4۰۰ نامزدی 
داشته باشد که مطالبات مردم را مطرح کند، امکان مشارکت 
حداکثری وجود دارد. مطالبه مردم انتخابات رقابتی است 
تا همه شهروندان بتوانند خواست خود را از صندوق های 
رای مطالبه کنند. مردم باید مطمئن باشند که محصول 
انتخابات، رفع مشکالت اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، 
علمی و بین المللی است. مردم نامزدی را مورد استقبال 
قرار خواهند داد که بتواند ایران را از وضعیتی که در آن قرار 
گرفته رهایی بخشد. نامزد انتخاباتی باید توان خارج کردن 
ایران از تنش ها و درگیری های بین المللی را داشته باشد. 
این مشکالت می تواند تنش با غرب و به طور خاص آمریکا 
باشد. اگر چنین نامزدی وجود داشته باشد و مردم یقین 
داشته باشند، آرای آنان برای مسئوالن ارزشمند است، 
انتخابات رقابتی خواهد بود و تغییری بنیادین در مدیریت 
داخلی و خارجی کشور انجام می شود، با همه ناامیدی های 
موجود در انتخابات حاضر خواهند شد. روسای جمهور در 
سال های گذشته قادر به مذاکره داخلی در موارد حساس 
نبودند، البته رئیس جمهور باید مجری برخی تصمیمات 
باشد، این مساله ای است که اکنون در کشور ما به وجود آمده 
است. کشور از حیث علمی، اخالقی، فرهنگی، اقتصادی، 
مهاجرت نخبگان و دانشجویان کشور درگیر مشکالت است. 
اگر بنا باشد، سیاست با همین منوال پیش برود و رئیس 
جمهور بعدی نیز تابع پدیدآورندگان همین وضعیت باشد، 
مشکالت رفع نخواهد شد. رویکردهای پیشین را روسای 
جمهور پیشین انجام دادند و بهترین آنها نیز آقای خاتمی بود 
که در پایان دوره خود گفت، تدارکاتچی بودم. اگر بنا باشد، 
مردم تدارکاتچی انتخاب کنند، این اقدام را انجام نمی دهند 
اما اگر قرار باشد، رئیس جمهوری انتخاب شود که بتواند 
مشکالت اقتصادی را رفع کند، به هر نحوی که مصلحت 
کشور و خواست مردم است، مشکالت بین المللی را رفع کند 
و اراده مردم را در اجرای سیاست های کشور پیاده کند، مردم 
با همه مشکالت باز هم پای صندوق های رای خواهند آمد.. 
باید در ادامه دید، عرصه انتخابات تا چه حد برای نامزدهای 
انتخاباتی باز خواهد بود. در صورتی که وضعیت به روال 
پیشین نباشد، تنها اراده مراکز قدرت اجرایی نشود، می توان 

انتظار مطلوب مردم پای صندوق های رای را داشت.

رئیس جمهور تدارکاتچی نیست؟

حسین انصاری راد
فعالسیاسیاصالحطلب

تسلیت رهبر انقالب برای درگذشت 
والده حجت االسالم آل هاشم

مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت والده 
حجت االسالم آل هاشم نماینده ولی فقیه در 
استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز را 
تسلیت گفتند. در متن حضرت آیت  ا... خامنه ای 
آمده است: جناب حجت  االسالم آقای سید 
محمدعلی آل هاشم دامت توفیقاته درگذشت 
والده  مکرمه رحمت ا... علیها را به جنابعالی و 
دیگر بازماندگان بالخصوص حضرت والد معظم 
دامت برکاته تسلیت عرض می کنم و رحمت و 
مغفرت را برای آن مرحومه و بقاء و عافیت برای 

والد مکرم و جنابعالی مسألت می نمایم.

 توقف سریع جنایات 
رژیم صهیونیستی

رئیس جمهور در تماس تلفنی با رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن تبریک عید 
سعید فطر به دولت و مردم این کشور، اظهار داشت: 
کشورهای اسالمی به ویژه ایران و ترکیه به عنوان دو 
کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید با همکاری و 
تشریک مساعی از همه توان موجود از جمله ظرفیت 
نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و سازمان 
همکاری اسالمی برای مقابله با تجاوزات و جنایات 
رژیم صهیونیستی استفاده کنند. ایسنا نوشت، 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی  همچنین 
ضرورت اشتراک مواضع و تقویت همکاری های 
تهران- آنکارا برای حل و فصل بحران های منطقه ای 
از جمله سوریه و یمن را مورد تاکید قرار داد و افزود: 
تداوم این همکاری ها در قالب گفت وگوهای روند 
آستانه می تواند به تسریع در حل و فصل بحران ها 
کمک کند. رئیس جمهور با اشاره به برگزاری موفق 
نشست اخیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و 
ترکیه ابراز امیدواری کرد که شاهد روان تر شدن 
بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری از جمله تسهیل 
همکاری های بانکی و فعالیت گذرگاه های مرزی دو 

کشور با ظرفیت کامل باشیم.

 دولت با تشدید مجازات 
مرتکبان قتل عمد که قصاص 

نمی شوند، موافقت کرد
هیات دولت به ریاست رییس جمهوری ضمن 
تسلیت به مناسبت درگذشت مدیر توانمند و 
خدمتگزار جمهوری اسالمی اکبر ترکان، با پیشنهاد 
الیحه اصالح ماده )۶۱۲( قانون مجازات اسالمی 
درخصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که 
به هر علت قصاص نمی شوند، موافقت کرد. الیحه 
اصالح ماده )۶۱۲( قانون مجازات اسالمی با هدف 
حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخالق گرایی 
در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند 
و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت 
قضایی و نیز برقراری حمایت های خاص قانونی در 
مورد قتل افراد آسیب پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و 
بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی 
مجازات قتل عمدی، به تصویب هیات وزیران رسید. 
به موجب اصالحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد 
شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص 
گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به 

حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

 آماده مشارکت 
برای امنیت دسته جمعی هستیم

امنیت ملی  علی شمخانی دبیر شورای عالی 
کشورمان در تـــوئیتر نــوشت: »شکست های 
زنجیره ای« آمــریکا در افــــغانـستان و رژیم 
صهیونیستی در برابر مـــحـــور مــقـــاومت، 
نشانه بی فرجامی پرهزینه اشغالگری، سلطه طلبی 
و جنگ افروزی است. آماده مشارکت با کشورهای 
منطقه در ساز و کار ایجاد امنیت دسته جمعی به 
عنوان زیرساخت توسعه و رفاه ملت های منطقه 

هستیم.

اخبار کــوتاه 

بی سازمانی و بی سامانی سیاسی
ادامه از صفحه یک

احزاب قوام یافته جهان وجود داشت، و این 
آدم ها مجبور بودند در پیش نخبگان حزبی سخن 
بگویند، برنامه بدهند، از ایده شان دفاع کنند، در 
انتخابات اولیه درون حزبی شرکت کنند، و آن وقت در 
پیشگاه ملت مدعی ناجی بودن شوند؛ حداقل بر چهار 
عدد و رقم وضع کشور مسلط می شدند، یک بار بیانیه  
نامزدی شان را به دقت می خوانند، و درباره واژگان فکر 
می کردند و نمی گفتند من دیروز به نامزدی مبعوث شدم. 
پنج. اگر سامان و سازمان حزبی به عنوان قاعده سیاست 
پذیرفته می شد و رد پایی مستحکم در قانون انتخابات 
می یافت و کل فرایند انتخابات به کمتر از چهل روز تقلیل 
نمی یافت، و مبارزات انتخاباتی درون حزبی جریانی 
شفاف و مؤثر می یافت، هیچ کسی جرأت نمی کرد 
ادعا کند من مستقل آمده ام. مردم دنیا برای برند کاال 
ارزش قائل اند، چون برند نشان دهنده کیفیت سازمان 
تولیدکننده کاالست. کسی خودرو، قابلمه یا پوشاکی را 
که برندش معلوم نباشد و سازمان تولیدکننده اش معتبر 
نباشد، به هیچ نمی خرد. نامزد انتخابات یک محصول 
سیاسی است که باید سازمان تولیدکننده اش مشخص 
باشد، یعنی معلوم باشد کدام حزب و گروه با کدام ایده، 
کدام توان و کدام سابقه صاحب این نامزد است. این 
چه تفاخری است که در این کشور به مستقل بودن و 
فراجناحی بودن می شود؟ امروز شاهد بازار سیاست و 
تولید محصول سیاسی بی سازمان و بی سامان هستیم، 
در حالی که کیفیت محصول سازمان است. این سطح از 
بی سازمانی و بی سامانی سیاسی، آبستن هیچ معجزه ای 
برای نجات اقتصاد و جامعه ایرانی نیست. »به خرداد پر از 

حادثه عادت« داشتن هم درمان گر نیست.

دیدگـــــاه 

رئیس جمهور:

ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسيب زاست
آرمان ملی: دویست و بیست و پنجمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست 
حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و اعضا 
پیش از ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس 
ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات 
خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند. رئیس 
جمهور با اشاره به خدمات مرحوم مهندس ترکان 
در مدت 4 دهه گذشته در جمهوری اسالمی گفت: 
مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تالشگر و 
خوشفکر بود که در مناصب و حوزه های مختلف به 
ویژه در حوزه های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه 
دفاعی کشور منشاء خدمات و اثرات بسیار مهمی 
بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه ای 
تاسف بار است. ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار 
سال دستور جلسه امروز بود که رئیس جمهور در این 
ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت های اقتصادی 
مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق سازوکارهای 
توسعه و جذب سرمایه گذاری خارجی، اعتمادسازی، 
ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای 
منطقه ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید دارد 
که توسعه اقتصادی مناطق آزاد باید با تشویق و ایجاد 
امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود. 
روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این 
مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه گذاری 
را کاهش می دهد و آسیب زا خواهد بود، افزود: تقویت 

بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق 
رعایت قوانین و مقررات معتبر بین المللی، نه تنها 
اعتماد فعاالن اقتصادی را تقویت می کند، بلکه انگیزه 
آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می دهد. 
رئیس جمهور اظهار داشت: الزمه حضور عزتمندانه 
و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، 
فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین الملل 
و سازمان های منطقه ای و جهانی است و هرچه انگیزه 
سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش های 
مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت های 
تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و 
دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت. روحانی با 

اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت ها در 
این مناطق صرفا در حیطه اختیارات دولت نیست و 
نیازمند هماهنگی های کالن در حوزه منافع و اقتصاد 
ملی و منطقه ای است، تصریح کرد: در سیاست 
خارجی باید زمینه های رفع موانع کالن هم فراهم 
شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت ها و فرصت های 
خارجی و منطقه ای محروم نشود. در این جلسه، با 
بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد، در 
جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر شد 
همه دستگاه های ذیربط، همکاری الزم را با دبیرخانه 
شورای عالی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در 

صورتجلسات مشترک، به تصویب برسد.

گزارش»آرمان ملی« از واکنش ها به درگذشت اکبر ترکان 

یار هاشمی به هاشمی پيوست
  حسن روحانی: منشا خدمات فراوانی شد که در یادها باقی می ماند

  سیدمحمد خاتمی: اکبر ترکان، انسان شریف و مدیری توانا
آرمان ملی: نیمه شب روز شنبه اکبر ترکان وزیر دفاع دولت کارگزاران، 
بر اثر ابتال به بیماری دیابت درگذشت. او از ابتدای انقالب تاکنون در 
دولت های مختلف سمت هایی مانند وزارت و مشاوره را بر عهده داشت و 
خدمات او به کشور از ترکان چهره ای ماندگار ساخت. بسیاری از مسئوالن 
و چهره های سیاسی درگذشت وزیر دولت مرحوم هاشمی را تسلیت گفتند. 
در متن این پیام ها به برخی صفات این شخصیت گرانقدر، همچون تعهد، 

شرافت، توان مدیریتی، صداقت، خدمتگزاری و ایمان اشاره شد.
 خدمات و سوابق اکبر ترکان 

اکبر ترکان در حدود نیمه شب روز گذشته و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت 
ماه ۱4۰۰ و در سن ۶9 سالگی بر اثر ابتال به بیماری دیابت درگذشت. 
ناصر ترکان فرزند او، در صفحه اینستاگرام خود خبر درگذشت پدر را 
منتشر کرد. ترکان از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه، مشاور عالی 
پیشین رئیس جمهور ایران و دبیر پیشین شورای هماهنگی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بوده است. او اولین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروی های مسلح بود که سابقه نظامی نداشت. او در دولت اول مرحوم 
آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع و وزیر راه و ترابری در دولت 
دوم ایشان بود. وزارت نفت دولت اول محمود احمدی نژاد نیز یکی دیگر 
از سوابق او است. همچنین ترکان در اواخر دهه ۱3۶۰ به عنوان رئیس 
فدراسیون کشتی ایران منصوب شده بود. سعید ا... بداشتی مشاور اکبر 
ترکان، در گفت وگو با برنا زمان مراسم تشییع ایشان را اعالم کرد: »ساعت 8 
صبح مراسم تشییع با حفظ پروتکل های بهداشتی از درب منزل آن مرحوم 
در آجودانیه، خیابان شهید سباری، کوچه شهید ارومیان، پالک چهار 
آغاز می شود و در بهشت زهرا ادامه پیدا می کند.« بسیاری از مسئوالن و 
چهره ها درگذشت این چهره خدمتگزار را تسلیت گفتند که بخش هایی از 

آن را در ادامه می خوانید.
  خدمتگزار متعهد

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در پیامی درگذشت اکبر ترکان 
را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است: »ضایعه درگذشت خدمتگزار 
متعهد و پرتالش و یار صدیق دولت تدبیر و امید، مرحوم مهندس اکبر 
ترکان، باعث تاثر و تالم فراوان شد. این مدیر توانمند و دلسوز، پس از 
پیروزی انقالب اسالمی با حضور فعال و موثر در مناصب مختلف و مهم 
خدمتگزاری، منشا خدمات فراوانی شد و کارنامه درخشانی از خود بر 
جای گذاشت که در یادها باقی خواهد ماند.« روحانی در این پیام تسلیت 
با تجلیل از همدلی ها و همراهی های صادقانه وی با نظام و دولت به ویژه 
در جایگاه دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی و مشاور عالی رئیس جمهوری، مصیبت فقدان این انسان خدوم 
را به خانواده مکرم و عموم دوستداران او تسلیت گفت و از درگاه خداوند 
بزرگ برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با صالحان و برای عموم 

بازماندگان صبر و تسلی مسالت کرد.
 انسان شریف

دیگر پیام تسلیت از سوی سید محمد خاتمی رئیس دولت اصالحات، بود 
که نوشت: »درگذشت تأسف انگیز انسان شریف، خدمتگزارِ صدیِق انقالبی 
کشور و مدیر توانا و متعهد جناب آقای مهندس اکبر ترکان را به همه 
دوستداران و همراهان آن عزیز و به خاندان شریف ترکان، همسر و فرزندان 
ارجمند او و به همه بستگان عزادار تسلیت می گویم و از درگاه حضرت حق 

متعال برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز 
صبر و اجر و سالمتی مسألت می کنم. روانش شاد و یادش گرامی.« 

 دوست دیرین و مدیر خوشنام
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، نیز درگذشت مرحوم 
ترکان را در پیامی اینگونه تسلیت گفت: »درگذشت اکبر ترکان دبیر 
پیشین شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و از 
مدیران باسابقه و خوشنام و فعال در بخش های مختلف به خصوص صنعت 
کشور موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.« به نقل از اداره کل اطالع رسانی و 
سخنگویی وزارت امور خارجه، محمدجواد ظریف در پیامی نوشت: »ضایعه 
درگذشت اکبر ترکان دوست دیرین که از خدمتگزاران پرتالش و از جمله 
مدیران مومن و متعهد در ادوار مختلف در نظام جمهوری اسالمی بود، 

موجب اندوه و تاثر اینجانب شد.«
 چهره خدوم و صدیق

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، روز یکشنبه در پیامی با ابراز 
تاسف و تاثر از درگذشت زنده یاد اکبر ترکان تصریح کرد: »این چهره 
خدوم، صدیق و کارآمد نظام با قرار گرفتن در جایگاه های مهم خدمتگزاری 
از جمله در منصب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح و وزیر راه و 
ترابری در دولت های پیشین و پس از آن در سمت های مهم دیگر، عمر 
شریف خود را وقف خدمت به مردم و نظام اسالمی کرد و خدمات موثری 

ارائه کرد که به یقین در خاطر مردم قدرشناس ایران باقی خواهد ماند.«
 یک عمر خدمت با برکت

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، در پیامی رحلت اکبر ترکان 
را تسلیت گفته و نوشت: »درگذشت مهندس اکبر ترکان یکی از مدیران 
پرتالش و خدوم کشورمان موجب تاثر و تالم گردید. اینجانب ضمن عرض 
تسلیت به خانواده آن مرحوم از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت 
واسعه و غفران الهی و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل خواستارم.« 
همچنین سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در 
پیام جداگانه ای درگذشت آن مرحوم را با این کالم تسلیت گفت: »اینجانب 
فقدان آن سفر کرده که عمر پر برکت خود را همواره در مسیر شکوفایی 
پیشرفت و اقتدار در عرصه دفاع و سایر سنگرهای خدمت به نظام اسالمی 

صرف نمود را تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.«
  مومن و متعهد

محمدرضا عارف معاون اول دولت اصالحات، در پیامی به خدمات مرحوم 
ترکان به کشو اشاره کرده و نوشت: »جناب آقای مهندس ترکان  که از 
پیشگامان انقالب اسالمی ایران بودند دیده از جهان فروبستند و به سوی 
معبود شتافتند و با رفتنشان دوستداران شان را در غم و ماتم فرو بردند. 
ایشان از جمله مدیران مومن و  متعهدی بودند که در ادوار مختلف بعد از 
انقالب و در مسئولیت هایی که بر عهده داشتند نقش ماندگاری از خود به 

یادگار گذاشتند.« 
 منشا آثار ماندگار

در ادامه تسلیت ها سید هادی خامنه ای با انتشار پیامی نوشت: »رحلت 
انسان شریف، مومن و نیک نفس، جناب آقای مهندس اکبر ترکان موجب 
تأسف و تأثر گردید. آن مرحوم از بدو پیروزی انقالب اسالمی خود را وقف 
خدمت به مردم و نظام نمود و منشأ آثار ماندگاری در حوزه های مختلف 

اجرایی شد.«

ظریف خطاب به کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی

آمادهایمتماماختالفاتراکناربگذاریم
   اقدامات جنایتکارانه اسرائیل باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شود

آرمان ملی: وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: ما آماده ایم تا تمام اختالفات 
را کنار گذاشته و در دفاع از حقوق مردم فلسطین با توسل به هر ابزار 
مشروع سیاسی و قانونی، متحد شویم. محمد جواد ظریف، با حضور  در 
نشست اضطراری مجازی وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسالمی  
درباره جنایت های رژیم صهیونیستی و آخرین تحوالت فلسطین، خطاب 
به کشورهای شرکت کننده در این نشست تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران، مانند همیشه، دست دوستی خود را به سوی همه شما دراز می کند. 
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در حالی که شاهد آن هستیم که 
نیروهای صهیونیست فجیع ترین جنایات را علیه برادران و خواهران ما 
در فلسطین اشغالی مرتکب می شوند، اجازه می خواهم که صحبت هایم 
را با تشکر از شما بابت ترتیب دادن این جلسه به موقع آغاز کنم. مردان، 
زنان و کودکان بی گناه توسط مرگبارترین و پیشرفته ترین جنگ افزارهای 
سالخی در حال سالخی شدن هستند. خانه ها در حالی ویران می شوند 

که ساکنانشان در آنها گیر افتاده اند. هر آنچه از زیرساخت های غزه باقی 
مانده است – از جمله منابع برق و آب – عمال نابود شده است. ما اکنون 
با موارد فاحش و سازمان یافته نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و 
حقوق بین الملل مواجه هستیم. ظریف اظهار کرد:  امروز قتل عام کودکان 
فلسطینی پس از آن »عادی سازی« ادعایی انجام می گیرد. این رژیم 
جنایتکار و آدم کش یکبار دیگر ثابت کرده است که تحرکات دوستانه در 
قبال این رژیم، تنها به تشدید قساوت های آن منجر می شود. تنها هدف 
تحرکات نفاق آمیز اسرائیل، تفرقه افکنی میان مسلمین و منزوی کردن 
مردم فلسطین است. اشتباه نکنید: اسرائیل تنها زبان مقاومت را می فهمد 
و مردم فلسطین کامال از حق دفاع از خود و سرپیچی از قلدری های این 
رژیم نژادپرست برخوردار هستند. وی افزود: این اقدامات وحشیانه بار دیگر 

ثابت کرده است که تنها مسیر مسالمت آمیز به...
ادامه صفحه 6

احراز صالحیت با ۷ رای  
اعضای شورای نگهبان

سخنگوی شورای نــگــهبان اظهار 
داشت: مبنای ما در شورای نگهبان در 
حوزه ریاست جمهوری، قانون اساسی 
و سیاست های کلی انتخابات ابالغی 
مقام معظم رهبری است. ایسنا نوشت، 
عباسعلی کـــدخدایی گفت: پیرو آن 
مصوبه ای در شورای نگهبان داشتیم که 
شرایطی را اعالم کردیم و به دوستان 
وزارت کشور اعالم کردیم و از فردا شورا 
کار خودش را آغاز می کند. وی افزود: اداره 
کل انتخابات شورای نگهبان مسئولیت 
بررسی اولیه  و تهیه اسناد و مدارک الزم را 
برعهده  دارد که این کار شروع شده است 
و ان شاءا... تا فردا سعی می کنند تعداد 
پرونده ای که اسناد و مدارکش آماده شده 
را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند و ما 
کار رسیدگی پرونده ها را در شورا داریم. 
کدخدایی درباره مالک احراز صالحیت 
داوطلبان گفت: مالک ما رأی نهایی 
اعضای شورای نگهبان است و با توجه 
به ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان، ۷ رأی 
مثبت برای احراز صالحیت الزم است. 
کدخدایی تصریح کرد: کسانی که برای 
پست ریاست جمهوری نامزد شدند از 

ساختار شکنی پرهیز کنند.

از ادعاهای غیرمنصفانه 
علیه رقیبان بپرهیزید

رئیس مجلس با اشاره به پایان یافتن 
مهلت ثبت نام کاندیداتوری انتخابات 
ریاست جــمـهوری ۱4۰۰، تعدد 
نامزدهای انتخاباتی را نشانه »پذیرش 
فرآیند انتخاباتی در ایران و موثر بودن 
جایگاه ریاست جمهوری« دانست و 
مردم را به مشارکت گسترده دعوت 
کرد. محمدباقر قالیباف حضور پرشمار 
نامزدها را »طلیعه امیدوارکننده ای برای 
برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت 
باال« خواند و گفت: جدی شدن فضای 
رقابتی و مشارکت باالی مردم به نفع 
کشور و خواسته تمام دلسوزان ایران 
سرافراز است. وی افزود: تبدیل این 
شور انتخاباتی به مشارکت قطعی در 
انتخابات در صورتی اتفاق می افتد 
که نامزدهای انتخابات و جریان های 
وابسته به آنها به این مهم اعتقاد 
داشته باشند که امیدآفرینی و ترسیم 
افق روشن پیش روی کشور و ارائه 
راهکارهای عملیاتی برای دستیابی به 
آن امری ضروری برای افزایش مشارکت 
در انتخابات است. رئیس قوه مقننه 
اظهار کرد: نامزدها باید از طرح ادعاهای 
غیرمنصفانه علیه رقیبان با جدیت 
بپرهیزند، چرا که اینگونه اقدامات 
باعث سیاه نمایی از وضعیت کشور شده 
و مردم را نسبت به آینده ناامید می کند.
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a r m a n m e l i . i r »آرمان ملی« از آرایش جریانات سیاسی 
در انتخابات گزارش می کند

فراوانی کاندیدای پوششی 
اصولگرایان

  محمود صادقی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 
تعدد اصولگرایان برای پوشش  است

گفت و گــــو
حسن دانایی فر در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 غرور اسرائیل شکست؛ 
ایران در دام جنگ افروزي نمي افتد

 به زودی اتفاقات بزرگی در خاورمیانه رخ می دهد
آرمان ملی- سهیـــل ثابـت: » کاندیدای 
پوششی« مفهومی است که این روزها بسیار درباره 
آن می شنویم. ماجرای کاندیدای پوششی از این قرار 
است که یک یا چند کاندیدا صرفا جهت حمایت و 
پوشش دهی از کاندیدای اصلی یک جریان سیاسی 
وارد انتخابات می شوند و در پایان به نفع به وی 
کناره گیری می کنند. جریان اصولگرا با چهره هایی 
همچون سعید جلیلی، سعید محمد یا علیرضا زاکانی 
وارد مناظرات برای پوشش آیت ا... رئیسی خواهند شد 
و  اصالح طلبان نیز بنا به تایید صالحیت ها، کاندیدای 
اصلی خود را مشخص خواهند کرد. باید دید این 

انتخابات با تعدد کاندیداها چگونه رقم خواهد خورد.
 تعدد کاندیداها 

ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تمام شد و انتخابات 
به ایستگاه شورای نگهبان رسید. از هم اکنون تا ۵ 
خرداد باید به انتظار بنشینیم تا تکلیف کاندیداهای 
نهایی احراز صالحیت شده از سوی شورای نگهبان 
مشخص شود. با این حال نگاهی به کاندیداهای 
موجود در دو جریان سیاسی بزرگ کشور یعنی 
اصالح طلبان و اصولگرایان، که همواره در ادوار 
گوناگون انتخاباتی قدرت اجرایی میان این دو جناح 
رد و بدل شده، نشان می دهد آنها در این انتخابات با 
کاندیداهای متعددی وارد شده اند  و گویا هیچ یک 
به برد صددر صدی در انتخابات مطمئن نیستند. 
اصولگرایان با چهره هایی همچون آیت ا... سید ابراهیم 
رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی، سعید محمد ، 
رستم قاسمی، عزت ا... ضرغامی و علیرضا زاکانی 
وارد صحنه شده اند و اصالح طلبان نیز با اسحاق 
جهانگیری، محمد شریعتمداری، مسعود پزشکیان، 
سید مصطفی تاجزاده، محسن هاشمی و  محمود 
صادقی به انتخابات پای گذاشته اند. هر چند این 
رویه برای اصولگرایان چندان غریبه نیست و در 
انتخابات های دوره های گذشته از جمله سال های 9۲ 
و 9۶ با همین روش شرکت کرده اند اما حضور چند 
کاندیدا از اصالح طلبان در انتخابات از جمله مسائلی 
است که تا کنون به این صورت شاهد آن نبوده ایم و 
گویا حداقل در این مرحله از کار آنها رویکرد خود را 
تغییر داده اند. چرا که در انتخابات های گذشته با یک 
یا دو نفر در انتخابات و در جریان مناظرات حاضر 
می شدند اما  به نظر می رسد برای انتخابات پیش رو 
برنامه دیگری دارند. آنچه مشخص است اصولگرایان 
و اصالح طلبان خود می دانند کاندیدای اصلی جریان 
متبوع خودشان کدام گزینه است و به احتمال فراوان 
پس از تایید صالحیت ها نیز روی وی اجماع خواهند 
کرد. اصولگرایان که ماه هاست گفته اند روی رئیسی 
اجماع خواهند کرد و اصالح طلبان نیز گرچه قرار 
است بعد از رای گیری دو سوم کاندیدا یا کاندیداهای 
نهایی را معرفی کنند اما به نظر می رسد اگر تغییری در 
شرایط رخ ندهد آنها هم به سمت وسوی جهانگیری 
متمایل شوند. هر چند دیگر چهره ها نیز از شانسی 
برابر با وی برخوردارند. مسلما تعیین کننده اینکه 
چه تعداد از کاندیداها از اصالح طلبان و چه تعداد  از 
اصولگرایان در انتخابات خواهند ماند و مناظره ها را 
برگزار می کنند، شورای نگهبان است که باید دید 
کدام یک از افراد مذکور در دور نهایی انتخابات حضور 

خواهند داشت.
  کاندیدای پوششی

با نگاهی به چهره های حاضر در انتخابات پیش رو 
به وضوح می توان در یافت که کدام یک از این نفرات 
قرار است نقش نامزد همراه و کمکی را بازی کنند و 
کدام یک کاندیدای اصلی خواهند بود. خاصه در میان 
اصولگرایان این نقش پر رنگ تر است؛ آن هم وقتی با 
لشکری از کاندیداهای ثبت نام کرده در این اردوگاه 
مواجه باشیم. نخستین بار انتخابات ریاست جمهوری 
سال 9۶ بود که واژه »کاندیدای پوششی« در ادبیات 
سیاسی  و انتخاباتی ایران متولد شد. جایی که حسن 
روحانی به عنوان رئیس جمهور مجددا نامزد انتخابات 
شد و به موفقیت رسید. حال پس از گذشت چهار 
سال از آن انتخابات هر دو جریان سیاسی درصدد 
بر آمده اند که از آن انتخابات  و دوگانه روحانی- 
جهانگیری الگوبرداری کنند تا در انتخابات بتوانند 
حضور بهتر و موثرتری داشته باشند. لذا اصولگرایان، 
رئیسی را به عنوان کاندیدای اصلی قرار داده و به نظر 
می رسد چهره هایی همچون سعید جلیلی وی را 
پوشش دهند. هر چند صحبت از چهره هایی چون 
محسن رضایی، زاکانی، محمد و ضرغامی نیز به میان 
می آید اما در نظرات این افراد بیشتر حضور مستقل 
دارند اما به نظر می رسد هر کدام که تایید شوند در 
نهایت به نفع رئیسی کنار خواهند رفت. در جریان 
مقابل نیز شرایط به گونه ای دیگر است بدین نحو 
که اصالح طلبان جهانگیری را کاندیدای اصلی قرار 
خواهند داد. هر چند در این میان برخی کاندیداها نیز 
 در پی دوگانه سازی با دیگر کاندیداها بر خواهند آمد. 
مثل علیرضا زاکانی که رسما در مقابل علی الریجانی 
قرار خواهد گرفت و اساسا برای تقابل با او وارد کارزار 
انتخابات شد. باید دید کاندیدای پوششی بر ای کدام 
جریان بهتر عمل خواهند کرد و کاندیدای آنها را به 

ریاست جمهوری سیزدهم خواهد رساند.
  اصولگرایان تیمی وارد شدند

یک فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص احتمال 
حضور کاندیدای پوششی در انتخابات پیش رو از سمت 
جریان های سیاسی اظهار داشت:  این اتفاق همواره 
در انتخابات های مختلف افتاده  واکنون نیز می توان 
پیش بینی کرد که رخ دهد؛ اما هنوز نمی دانم کدام 
کاندیداها به طور پوششی حاضر خواهند شد. محمود 
صادقی به »آرمان ملی« گفت: من فکر می کنم تعدد 
کاندیداهای اصولگرا به همین منظور بوده  چون وقتی 
کاندیداهای جریان مقابل معلوم شدند روز آخر یک 
هجومی آوردند که مشخص شد بیشتر برای ایجاد 
یک حالت تیمی در انتخابات بوده است.  این کاندیدای 
انتخابات ۱4۰۰ عنوان کرد: مثال آقای الریجانی که 
نامزد شد افرادی مثل آقای زاکانی در انتخابات حضور 
پیدا کردند و پیداست که انگیزه هایی این گونه دارند. 
وی در خصوص دوگانه های انتخاباتی در مناظرات 
بیان کرد: بستگی دارد که تا آخر مناظرات چه کسانی 

باشند و چه کسانی تایید صالحیت شوند.

گـــــزارش

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
لیبرمن، وزیر جنـــگ سابـــق رژیـــم 
صهیونیستی در گفت وگو با رسانه ها به 
شدت از عملکرد بنیامین نتانیاهو انتقاد 
کرد و گفت هیچ کابینه ای تاکنون اینقدر 
ضعیف نبوده است. او در ادامه آغاز جنگ 
با فلسطینیان را غیر ضروری توصیف کرده و گفته اکنون 
باید این سوال را مطرح کرد که هدف راهبردی از وقوع این 
جنگ چیست؟ هدف راهبردی از این دور از درگیری ها 
ارتقای موقعیت نتانیاهو در میان مردم اسرائیل است. هیچ 
کابینه ای تاکنون در اسرائیل تا این حد ضعیف عمل نکرده 
است. لیبرمن با ادعای اینکه حماس آغازگر این جنگ بوده 
است، مدعی شده حماس برای اولین بار یک جبهه علیه 
آنها در داخل اسرائیل ایجاد کرده و اکنون به طور کامل 
کنترل  فلسطین را به دست گرفته است. این اظهارات در 
حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی به نظر می رسد 
با اتکا به حامیان خود در آمریکا به دنبال سوءاستفاده از 
تنش های به وجود آمده در فلسطین است تا به وسیله این 
درگیری ها خدشه ای بر مذاکرات وین ایجاد کند؛ در حالی 
که در چند روز اخیر بیش از ۱۰۰ غیرنظامی را در فلسطین 
قتل عام کرده است و هنوز نیز این مسیر را ادامه می دهد و 
هیچ  توصیه ای در راستای پایان دادن به جنگ را نمی پذیرد. 
در راستای بررسی این مساله و پشت پرده های آن »آرمان 
ملی« گفت و گویی با حسن دانایی فر، سفیر پیشین ایران در 

عراق داشته است که در ادامه می خوانید.
 تحوالت و تنش ها در فلسطین ریشه در چه 

موارد پنهانی دارد و به کجا ختم خواهد شد؟
با توجه به درخواست هایی که برای آتش بس شده است 
باید در ابتدا گفت طرف این درگیری ها محمود عباس 
نیست و طرف های دیگر امروز در سرزمین های اشغالی 
درگیر هستند. محمود عباس در تماس تلفنی با جو بایدن 
تقاضای توقف بمباران ها را داشته است که بعید به نظر 
می رسد درخواست او به جایی برسد. از سوی دیگر باید توجه 
داشت که در طول تاریخ رژیم صهیونیستی، برگزاری سه 
مرتبه انتخابات برای تشکیل دولت بی سابقه است و هیچ گاه 
اسرائیل تا این میزان به بن بست در تشکیل دولت نرسیده 
بود. آنها دچار مشکالت جدی شده اند. تحلیلی وجود 
دارد مبنی بر اینکه قضیه محله شیخ جراح و رای دادگاه 
در خصوص آن به صورت آگاهانه همزمان شد با بحران 
سیاسی در اسرائیل تا فضای جدیدی در فلسطین اشغالی 
ایجاد شود تا اختالفات سیاسی به حاشیه رود و ناکامی آنها 
در تشکیل دولت فراموش شود. پس از آغاز تنش مقاومت 
اسالمی فلسطین نیز واکنش نشان داد و پاسخ جدی ای به 
رژیم صهیونیستی داده شد که به نظر می رسد این دور از 
درگیری ها یک پیام مهم را مخابره کرده و آن، این است 
که توازن هر روز بیشتر در سرزمین های اشغالی در حال 
به وجود آمدن است. این حجم از شلیک موشک به سمت 
اسرائیل بی سابقه بوده است و هیچ گاه موشک های با برد 
باالی ۲۵۰ کیلومتر از سوی فلسطین به سمت اسرائیل 
شلیک نشده بود. تسلط بی چون و چرای اسرائیل از همه نظر 
بر فلسطین به گونه ای بوده که آنها هیچ گاه تصور نمی کردند 
این گونه مورد حمله قرار گیرند. در همین راستا بحثی در 
پنتاگون به وجود آمده است که این میزان پیشرفت نظامی 
در فلسطین بی سابقه است و این جنگ با جنگ های گذشته 
فلسطین کامال متفاوت است. امروز فلسطین گنبد آهنین 
اسرائیل را بی اعتبار کرده و بارها توانسته از آن عبور کند. 
مشخصا هیچ کس امروز تمایلی به تداوم این جنگ ندارد و 

امید است اسرائیل این قتل عام را به پایان رساند. 
  این تنش ها در منطقه آیا در ادامه تبدیل به یک 

بازی سیاسی برای گرفتار کردن ایران می شود؟
در عالم سیاست هر احتمالی وجود دارد، اما امروز 
اسرائیل امروز نمی تواند برای ایران پاپوش درست کند 
و ایران گرفتار بازی صهیونیست ها نخواهد شد. فضای 
خاورمیانه در هفته های اخیر کامل متفاوت شده است 
به گونه ای که اقدامات فلسطین علیه اسرائیل طرفداران 
زیادی پیدا کرده است و حتی رئیس جمهور یکی از 
کشورهای همسایه ایران به شدت به دنبال تبلیغ این 
امر است که آنها حامی اصلی فلسطین هستند. این تغییر 
شرایط اجازه نمی دهد اسرائیل برای ایران پاپوش درست 
کند. اسماعیل هنیه در دوحه و در جمع اعتراض قطری ها 
علیه اسرائیل، صحبت های بسیار معناداری را بر سر زبان 
آورد. فضا در هفته های اخیر کامال متفاوت شده است. 
اسرائیل در ماه های اخیر و به دنبال اقدامات تروریستی ای 
که در ایران انجام داده بود بسیار گستاخ و مغرور شده بود و 
با جسارت تمام خرابکاری ها در ایران را به عهده می گرفت 
اما امروز شرایط کامال متفاوت شده به گونه ای که حتی 
نمی تواند در عرصه سیاسی نیز برای ایران پاپوش ایجاد 

کند.
  این تنش ها و تحوالت در خاورمیانه به کدام 

سمت سوق پیدا می کند؟
امروز در نطق های کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز یک 
تغییر محسوس احساس می کنیم. توجه به صحبت های 
اخیر مکرون زوایای عجیبی را نمایان می کند. مکرون 
به گونه ای صحبت کرده که بی سابقه بوده و لحن آنها 
کامال متفاوت شده است؛ هرچند خوی یک جانبه گرایی 
آنها کامال مشهود است. امروز در آمریکا این تحوالت نیز 
جدی است. یک نظرسنجی بزرگ در آمریکا صورت گرفت 
و مشخص شد حتی مردم آمریکا نیز دیگر خواهان حمایت 
از رژیم صهیونیستی نیستند. امروز در کشورهای غربی 
میزان حامیان اسرائیل به مراتب کمتر شده است. شرایط 
به گونه ای است که از آن به عنوان دوران پساترامپ یاد 
می شود و امروز خاورمیانه نیز در دوران پساترامپ است. 
در این دوران تحوالت بسیاری در خاورمیانه رخ خواهد 
داد. اتفاقات بزرگی در خاورمیانه به زودی رخ می دهد که 
به نفع ایران خواهد بود و صحنه خاورمیانه دچار تغییرات 

جدی خواهد شد.

آرمان ملی- حمید شجاعی: ثبت نام نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت و پرده از 
چهره های حاضر در رقابت های انتخاباتی برداشته شد. 
هر چند در مرحله بعدی باید منتظر اعالم نظر شورای 
نگهبان در خصوص تایید یا رد صالحیت کاندیداهای 
موجود باشیم که تا حدودی به نظر می رسد چه کسانی 
از فیلتر نظارت استصوابی خواهند گذشت. آنچه مسلم 
است اینکه از سوی اصالح طلبان چند چهره شاخص 
در انتخابات ثبت نام کرده اند که هر یک از قابلیت های 
خوبی برخوردارند. مهمتر از همه اسحاق جهانگیری 
است که در حال حاضر معاون اولی رئیس جمهور را بر 
عهده دارد اما به وضوح نشان داده ظرفیت های باالیی 
برای پذیرش پست ریاست جمهوری دارد. آنچه مسلم 
است استراتژی اصالح طلبان در انتخابات پیش رو با 
دوره های گذشته متفاوت است و اگر پیش از این با یک 
یا دو کاندیدا در انتخابات وارد می شدند اکنون با چند 
کاندیدا وارد شده اند که اگر هم شورای نگهبان برخی 
را رد کرد، باقی کاندیداها در مناظرات حاضر باشند و از 
یکدیگر حمایت کنند. قدر مسلم در حالت عادی و پیش 
از نظر سنجی نهایی، اسحاق جهانگیری را می توان گزینه 
نخست اصالح طلبان برای اجماع در نظر گرفت و به 
عقیده برخی چهره هایی مثل پزشکیان، شریعتمداری 
یا محسن هاشمی نیز می توانند وی را حمایت کرده و 
پوش دهند. هر چند سیدمصطفی تاجزاده نیز به شرط 
تایید صالحیت احتمالی گزینه مناسبی خواهد بود. 
البته شاید جای خالی ظریف یا صالحی در مناظرات 
حس شود؛ چرا که اصالح طلبان کسی را می خواهند 
که به خوبی از برجام و سیاست خارجی مطلوب شان 
دفاع کند. هر چند در میان گزینه های موجود نیز برخی 
توان گفت و گو  و صحبت در این خصوص را دارا هستند. 
با این حال به قرائت بسیاری این مناظرات انتخاباتی 
خواهد بود که بر فضای انتخابات  و نظر مردم تاثیر 
خواهد گذاشت و در نهایت یک نفر را راهی پاستور 
خواهد کرد. اسحاق جهانگیری در انتخابات 9۶ نشان 
داد از فن سخنوری باالیی برخوردار است و با اطالعات 
و ناگفته هایی که دارد، می تواند فضای انتخابات را به 
سود خود تغییر دهد و شاید آن دسته از اقشار و الیه های 
جامعه را که قصد رای دادن ندارند، برای مشارکت و 
حمایت از خود قانع کند. باید دید در فرآیند نهایی و 
تایید صالحیت ها چه کسانی اصالح طلبان را نمایندگی 

خواهند کرد. فیاض زاهد، استاد دانشگاه و فعال سیاسی 
معتقد است جهانگیری، شریعتمداری و پزشکیان 
ید طوالیی در سخنوری دارند و می توانند در ذهنیت 

افکار عمومی تاثیرگذار ظاهر شوند.
 با اتمام ثبت نام ها، کاندید اهای اصالح طلب 
حاضر در انتخابات مشخص شده اند ؛ تحلیل شما 
از حضور چهره هایی همچون آقای جهانگیری در 

انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
به نظر من عمل سیاسی در  پر نسیب های تشکیالتی، 
تعهد اجتماعی و اخالق حرفه ای است. ما چند شخصیت 
برجسته جریان اصالحات مثل آقای جهانگیری، 
شریعتمداری، پزشکیان، محسن هاشمی رفسنجانی 
و تاجزاده را وارد این کارزار کرده ایم تا همچنان تاکید 
کنیم نهاد انتخابات برای جریان اصالح طلب به رغم همه 
انتقاداتی که به ساز وکار نظام انتخاباتی در ایران داریم، 
همچنان فیصله بخش ترین امکان اثر گذاری سیاسی، 
کنش سیاسی و عمل کم هزینه در چارچوب تشویق 
مردم به انجام کنش  های اجتماعی  و سیاسی است. پس 
از آنکه نظر شورای نگهبان مشخص شد و  در یک فرآیند 
کامال دموکراتیک معلوم شد کدام یک از کاندیداهای 
ما امکان رای آوری بیشتری دارند بقیه کاندیداهای ما به 
نفع دیگری کنار خواهند رفت. اگر آقای شریعتمداری 
اقبال بیشتری داشته باشد بقیه دوستان به نفع او کنار 
خواهند رفت، اگر اقبال به آقای جهانگیری بیشتر باشد 
همینطور و همچنین برای آقای پزشکیان، تاجزاده و... 

نیز این فرآیند تکرار خواهد شد.

 پس از اتفاقاتی که طی چند سال اخیر 
رخ داده و موجبات نارضایتی جامعه را فراهم 
آورده سرمایه اجتماعی اصالح طلبان با ریزش 
محسوسی روبه رو بوده و به نحوی جامعه از 
جریان رویگردان شده؛ با این حال احتمال 
رای آوری اصالح طلبان در انتخابات را با توجه 

به شرایط موجود چقدر می دانید؟
این امکان وجود دارد که ما در این انتخابات رای 
نیاوریم اما باید یاد بگیریم هزینه کنش های سیاسی 
و اقدامات مان را پرداخت کنیم. ما باید به مردم یاد 
بدهیم وقتی تصمیمی می گیرند و آن تصمیم در 
فرآیند عمل دچار اختالل می شود و نتایج الزم را 
نمی دهد پای آن بایستند. ما مسئولیت حمایت از 
دولت آقای روحانی را می پذیریم و همچنان معتقدیم 
اگر به سال های 9۲  و 9۶ بازگردیم بهترین تصمیم 
حمایت از روحانی است. تاریخ پس از مدتی نشان 
خواهد داد که دولت روحانی به رغم همه بی مهری ها 
و کم لطفی هایی که به او شده، کارنامه بسیار خوبی 
از خود در دوران جنگ اقتصادی با آمریکا و تحریم  
و کرونا باقی گذاشته است. در یکی دو سال پایانی 
دولت آقای خاتمی هم در محافل مختلف همان 
نهادهای خاص و محافل شبه پادگانی دل مردم را 
خالی می کردند، به آقای خاتمی توهین کرده و 
دولتش را بی عرضه می نامیدند. اما امروز به سند 
آمارهای داخلی و بین المللی دولت خاتمی موفق ترین 
دولت پس از انقالب در چهل سال گذشته و یکی از 

توسعه یافته ترین دولت ها در تاریخ معاصر ایران است. 
پس ما در آن سال تصمیم درستی گرفتیم و حاال هم 
اگر مردم ناراضی هستند که البته حق هم دارند ، باز 
هم احترام می گذاریم  و با افکار عمومی ارتباط برقرار 
می کنیم تا در انتخابات بعدی اگر شرایط فراهم شد 
مجددا نظر آنها را جلب کنیم. اما باورمان این است با 
توجه به اخبار بین المللی  و اینکه احتمال می دهم 
اخبار خوبی از وین بیاید و همچنین توان کاندیداهای 
ما در مناظره ها و گفت و گوها، این مسائل سبب شود 
شرایط آنطور که اصولگرایان می خواهند پیش نرود و 
یکی از آقایان جهانگیری، پزشکیان ، شریعتمداری، 
محسن هاشمی و تاجزاده در انتخابات به پیروزی 
برسند. از قدیم هم گفته اند جوجه را آخر پاییز 

می شمارند.
اینکه آقای جهانگیری در  به  با توجه   
مناظرات سال 96 بسیار خوش درخشید و از 
آنجایی که در این 4 سال نیز اطالعات کافی در 
خصوص شرایط کشور و موانع رفع مشکالت 
جامعه در حوزه های مختلف دارد.  فکر می کنید 
می تواند در مناظرات پیش رو تاثیر گذار ظاهر 

شود؟
نه تنها آقای دکتر جهانگیری در سخـــــنوری 
ید طوالیی دارد؛ بلکه آقایان شریعتمداری، پزشکیان 
و تاجزاده نیز از این قابلیت برخوردارند که بتوانند در 
ذهنیت افکار عمومی تاثیر بگذارند. ما سیاستمداریم 
و گاهی سیاستمدار باید داروهای تلخ تجویز کند که 
حتی مورد غضب مردم قرار بگیرد. روزی که مارگارت 
تاچر در انگلستان دولت تشکیل داد به هیچ وجه 
شخص محبوبی نبود ولی امروز مردم انگلستان 
معتقدند یکی از درخشان ترین دوران قدرت اقتصاد 
بریتانیا در دولت او بوده است. سیاستمدار باید کار 
درست را انجام دهد و خیلی هم مراقب محبوبیت 
خود در کوچه و خیابان نباشد. امروز ظاهرا آقای 
احمدی نژاد از جهانگیری و روحانی محبوب تر است 
اما می گویم بالیی که احمدی نژاد بر سر این کشور 
آورد، مغول ها نیاوردند. هر چند معلوم نیست که به 
چه دالیلی  آقایان روحانی و جهانگیری زمانی که این 
دولت را تحویل گرفتند، نگفتند این خرابه چگونه به 
دست آنها رسیده که  امروز احمدی نژاد را نه تنها پای 

میز محاکمه نبردند بلکه زیاده گویی هم می کند.

رئیس سابق شورای شهر تهران اظهار داشت: انتخابات شوراها و 
ریاست جمهوری باهم است و انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت 
و شور و هیجان بیشتری برخوردار است و انتخابات شوراها خیلی 
شور ندارد. ایسنا نوشت، مهدی چمران گفت: انتخابات شوراها در 
شهرستان های کوچک شور خوبی دارد، اما در شهرهای بزرگ اینطور 
نیست و انتخابات ریاست جمهوری در اولویت است و انتخابات شوراها 
در سایه آن قرار می گیرد، به همین دلیل پیشنهاد دادیم تاریخ انتخابات 
شوراها و ریاست جمهوری تغییر کند و این موضوعی است که ما درگیر 
آن هستیم. وی درباره انشقاق بین شورای وحدت و ائتالف بیان کرد: 
اینکه انشقاق است بله وجود دارد، شورای وحدت کارهای خود را کرده 
بود. امیدواریم به نتیجه واحد در انتخابات شوراها برسیم. البته در 
انتخابات ریاست جمهوری مشکلی بین شورای ائتالف و وحدت وجود 
ندارد. چمران ادامه داد: ما هنوز به لیست واحدی نرسیده ایم. افرادی 
که کاندیدا شده  و با شورا هماهنگ شده اند را به مجمع می دهیم تا 

مجمع به آنها رای دهد، اما هنوز لیستی به مجمع نداده ایم.

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب با صدور بیانیه ای از 
اصولگرایان خواست حداکثر توان خود را برای پشتیبانی از 
سیدابراهیم رئیسی  به کار گیرند تا میدان گسترده تری برای 
تحقق ارزش های انقالب گشوده شود. در بخشی از این بیانیه 
آمده است: اکنون پس از مرحله مطالبه حضور، مرحله حمایت 
و پشتیبانی فرا رسیده است و وظیفه همه نیروهای انقالب 
اسالمی، که خواهان عزت و سربلندی و رفاه ایران و ایرانی 
هستند، این است که حداکثر توش و توان خود را برای پشتیبانی 
از ایشان در عرصه انتخابات به کار گیرند تا ان شاء ا... میدان 
گسترده تری برای تحقق ارزش های انقالب اسالمی و به ویژه 
گسترش عدالت و مبارزه با فساد و رفع مشکالت مردم گشوده 
شود و فرصت خدمت در اختیار خدمتگزاری شایسته قرار گیرد. 
حداد عادل افزوده: مسلم است که با حضور آیت  ا... رئیسی انواع 
تخریب ها آغاز خواهد شد و دیگران سعی خواهند کرد با تبلیغات 
حساب شده خود دام هایی پیش پای نیروهای انقالب بگسترانند.

نایب رئیس جبهه اصالح طلبان ایران در خصوص شرایط 
اصالح طلبان گفت: اصالح طلبان از مدت ها قبل برای شرکت 
در انتخابات آماده شده و ساز و کارهای الزم را هم فراهم کرده 
و در این خصوص اعالم کرده اند که اگر یک انتخابات آزاد و 
رقابتی برگزار شود سعی خواهند کرد شرکت کنند و یک 
انتخابات پرشور و حداکثری را با کمک سایر آحاد جامعه شکل 
دهند. حسین کمالی با بیان اینکه  اصالح طلبان برای شرکت 
در انتخابات و ورود به این صحنه ملی و مهم مصمم هستند 
در خصوص جدی ترین گزینه اصالح طلبان عنوان داشت: 
هنوز گزینه ای انتخاب نشده و کسی مورد بحث و گفت و گو 
قرار نگرفته که اظهار نظر کنیم. این گزینه مقدم بر گزینه دیگر 
است. همه گزینه ها آمده و نظرات خود را اعالم کرده اند. وی 
متذکر شد: اصالح طلبان هنوز برای شخص خاصی نظرسنجی 
و رای گیری نکرده اند که بخواهند او را به عنوان کاندیدای خود 
مطرح کنند و طی روزهای آینده این مساله مشخص می شود.

 صرفا   از  رئیسی
 پشتیبانی شود

کاندیدای نهایی 
اصالح طلبان روزهای 
آینده مشخص می شود

 تالش می کنیم 
 به یک لیست واحد 

برسیم

»آرمان ملی« از  روند شکل گیری انتخابات 1400 گزارش می کند:

ناگفته های جهانگيری در مناظره ها؛ برگ برنده
  فیاض زاهد در گفت و گو با »آرمان ملی«:  اخبار خوب از  وین و توان کاندیداها، اصالح طلبان را به پیروزی می رساند

  جهانگیری با سخنوری می تواند بر ذهنیت افکار عمومی تاثیر بگذارد

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: صداوسیما در ظاهر برای پرشور 
شدن انتخابات تالش بسیاری می کند اما سانسور نامزدهای انتخاباتی و 
چهره های جریانی خاص تنها فضای سرد انتخاباتی را سردتر از قبل خواهد 
کرد. هر جریان و گروه سیاسی بدنه مردمی خود را دارد و با حذف افرادی 
مانند سید مصطفی تاجزاده و محمود صادقی اعضای لیست پیشنهادی جبهه 
اصالحات ایران، نارضایتی بخشی از بدنه مردمی نسبت به عملکرد صداوسیما 
افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین عدالت رسانه ای نیز با این اقدامات زیر سوال 
خواهد رفت و برخی می توانند از تاثیر رویکردهای جناحی رسانه ملی در نتیجه 
انتخابات صحبت کنند. برخی از فعاالن رسانه ای درباره نمایش بیش از حد 

معمول برخی از نامزدهای انتخابات در تلویزیون انتقاد دارند.
 چالش انتخاباتی صداوسیما

دیده شدن همه درد ها و مشکالت همه اقشار مردم در رسانه، خصوصیت یک 
رسانه ملی و شاکله اولیه عدالت رسانه ای به شمار می آید. گذشته از اینکه آیا 
همه اقشار جامعه جایی در قاب سیمای جمهوری اسالمی دارند یا خیر، باید به 
این نکته توجه کرد که انتخابات یکی از بازه های مهمی است که عدالت رسانه ای 
در آن بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. سال 88 بود که اختصاص زمان 
بیشتر به محمود احمدی نژاد در یکی از مناظره ها اختالفاتی را ایجاد کرد و 
پس از آن موضوع عدالت رسانه ای مورد توجه عموم قرار گرفت. مساله تا آنجا 
پیش رفت که میزان توقف دوربین بر چهره هر نامزد نیز باید به صورت مساوی 
تقسیم می شد تا مخاطبان تحت تاثیر دیده شدن بیشتر فرد، او را مورد توجه 
قرار ندهند. در این هفته های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نیز وضعیت 
رسانه ملی چندان مساعد نبوده است. اولین بسته خبری انتخابات ۱4۰۰ تنها 
محل نمایش نامزدهای اصولگرا بود و کمتر سخنی از اصالح طلبان به میان آمد. 
این رویداد مورد انتقاد رسانه های اصالح طلب قرار گرفت اما اصالحی در روند 

صداوسیما رخ نداد.
 تاجزاده سانسور می شود

اخیرا چهره هایی که بنای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را داشتند، 
برای ثبت نام به ستاد انتخابات وزارت کشور رفتند و شبکه خبر نیز حضور آنان را 

به صورت برخط مخابره می کرد. با این حال بعضی از نامزدهای مطرح انتخاباتی 
از این روال جدا افتادند. یکی از این چهره ها سید مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی 
وزارت کشور دولت اصالحات بود. ساکنان ساختمان جام جم در حالی حاضر به 
پخش مستقیم حضور او در وزارت کشور نشدند که تصویر تاجزاده و همسرش 
هنگام عبور از پشت سر مجری مشخص بود اما مجری حاضر به بیان نام او در 
میان سخنان خود نشد. مشکل فقط از شبکه خبر نیست، زیرا سایت »جام جم 
آنالین« وابسته به صداوسیما نیز در اینفوگرافی روزانه خود از نامزدهای 
ثبت نامی انتخابات ریاست جمهوری، نام و تصویر معاون وزیر کشور دولت خاتمی 
را ذکر نکرد. با این تفاسیر حتی شعارهای درود بر تاجزاده مقابل وزارت کشور 
نیز نتوانست صداوسیما را مجبور به پوشش اخبار این چهره مطرح سیاسی کند. 
همچنین بسته خبری انتخابات ۱4۰۰ اخبار ۲۰:3۰ نیز نام و تصویر تاجزاده را 
میان سایر چهره ها به نمایش نگذاشت. با این مسائل بیم آن می رود که تاجزاده 

نیز به سرنوشت سید محمد خاتمی دچار شده و ممنوع التصویر باشد.
 شوخی تلخ با نامزد انتخابات

ماجرا به همین نقطه ختم نمی شود و اصالح طلب دیگری نیز لب به گالیه 
از این کاستی ها می گشاید. چند روز پیش محمود صادقی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم و نماینده سابق مجلس در توئیتی خبر داد: »در بدو 
ورود به سالن محل ثبت نام وزارت کشور، خبرنگاران شبکه خبر از من تقاضای 
مصاحبه کردند و من با توجه به تجارب گذشته پرسیدم: آیا مصاحبه زنده است؟ 
پس از اینکه به من اطمینان دادند که زنده است حدود یک ربع مصاحبه کردم 
اما پس از خروج از وزارت کشور مطلع شدم مصاحبه پخش نشده است.« این 
اقدام غیر حرفه ای و غیر اخالقی یکی دیگر از رفتارهای صداوسیما با نامزدهای 

انتخابات است. 
 سالی که نکوست از بهارش پیداست

صداوسیما در روزهای گذشته با بعضی از نامزدهای احتمالی انتخابات از 
جمله رستم قاسمی گفت وگو کرد اما باز هم خبری از نامزدهایی مانند تاجزاده 
و صادقی نشد. از سوی دیگر بعضی از فعاالن رسانه ای به نمایش پیاپی چهره 
سید ابراهیم رئیسی در این رسانه اعتراض داشتند. محمدرضا زائری، فعال 

رسانه ای در متنی کنایه آمیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »تلویزیون 
جوری دارد راه را به آقای رئیسی نشان می دهد که اگر در برنامه آشپزی یا مستند 
طبیعت ایران هم با ایشان گفت وگو کنند نباید تعجب کرد. فقط مانده ایشان 
در برنامه کودک برای بچه ها قصه بگوید! ...« اگر به جمله »سالی که نکوست از 
بهارش پیداست« باور داشته باشیم، باید منتظر اقدامات نگران کننده دیگری 

نیز در ادامه روزهای انتخاباتی ۱4۰۰ باشیم. 
 راه اصالح قانون انتخابات است

برخوردهای جناحی از سوی رسانه ملی، امری پر تکرار در جمهوری اسالمی 
است. در همین زمینه »آرمان ملی« گفت وگویی با احمد حکیمی پور دبیر کل 

حزب اراده ملت ایران داشته است که در ادامه می خوانید.
 اخیرا سانسور گسترده ای از سوی صداوسیما در قبال آقای 
تاجزاده و بعضی دیگر از اصالح طلبان انجام شده است. پیامد این امر 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
اولین بار نیست که صداوسیما این اقدامات را انجام می دهد. چگونه از 
صداوسیما تعجب می کنید؟ این اقدامات عادی شده و از اقدامات آنان تعجب 

نمی کنم.
 با این شرایط آیا رعایت عدالت رسانه ای در انتخابات ممکن 

خواهد بود؟
ما مساله عدالت رسانه را داریم اما اتفاق افتادن آن در عمل دست ما نیست. 
گاهی اوقات عدالت چیزی می گوید اما در عمل اتفاق دیگری رخ می دهد. ما در 
این کشور به خیلی از مسائل عادت کرده ایم. باید به این موارد اعتراض شده و 
بیان شود کما اینکه مساله سانسور اشخاص و جریانات به حدی طرح شده، که 
عادی شده است. تا زمانی که مدیران صداوسیما خود یک سوی ماجرا باشند 
و چون دسترسی به صداوسیما نیز دارند، رقابت در همه زمینه ها ناعادالنه 

خواهد بود.
 دولت می تواند نقشی در بهبود این مشکل ایفا کند؟

دولت به زحمت شاید بتواند کاله خود را نگاه دارد.
 با این حساب چگونه می توان از این وضعیت خارج شد؟

اگر قانون انتخابات در ایران به سمت حزبی شدن نرود، مشکل رفع نخواهد 
شد. ۵۰۰ و خرده ای نفر در انتخابات نامزد شده اند، باید حزبی سراسری نامزدی 
را که می خواهد در انتخابات نامزد شود، معرفی کند. حدود ۶۰ درصد از حدود 
۱۲۰ حزب موجود در کشور، سراسری هستند. اگر احزاب سراسری نامزد 
معرفی کنند، نهایتا 4۰ الی ۵۰ نامزد در انتخابات نامزد خواهند شد. بنابراین 

قانون انتخابات باید اصالح شود.

»آرمان ملی« از عملکرد انتخاباتی رسانه  ملی گزارش می کند:
برخوردغیرجناحیصداوسیماانتظارافکارعمومي

   احمد حکیمی پور: به نبود عدالت رسانه ای عادت کرده ایم



اقتصـاد       سال چهارم 4
a شماره 1012 r m a n m e l i . i r

 اصالح ساختار 
آب کشور

دوشنبه 
1400 .02 .27

05  شوال 17/1442 می  2021

وزیر نیرو با اشاره به اقدام های انجام 
شده در اصــالح ساختــار آب کشور 
گــفت: در حــال حاضــر وزارت نیــرو 
به سمت تشکیل یک سیستم حکمرانی 
با قلمروهای پایدار در حوضه های آبریز 
در حرکت است. رضا اردکانیان گفت: 
فعالیت های خیلی خوبی در زمینه اصالح 
ساختار آب کشور طی مدت کم انجام 
شده و مسیر باقی مانده نیز با توانمندی، 
احساس مسئولیت، تعهد الزم و یک 
برخورد حرفه ای انجام خواهد شد. وی 
ادامه داد: وقتی مرزهای ثابتی داشته 
باشیم، رودخانه های اصلی مشخص 
است و می توانیم به سمت یک سیستم 
حکمرانی با قلمروهای پایدار به معنای 
حوضه های آبریز حرکت کنیم. وی با 
بیان اینکه در زمینه اصالح ساختار آب 
کشور گام های اصولی برداشته ایم، افزود: 
برای اصالح این ساختار باید مقدمه و 
پیش نیازهایی مانند طرح های سازگاری 
با کم آبی در استان ها، الیحه قانون جامع 
آب، تفویض اختیارات به استان ها، تغییر 
ساختار معاونت آب و آبفا، یکپارچه سازی 
شرکــت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی و...  صورت می گرفت؛ هر چند 
برای تغییر ساختار، چنین پیش نیازهایی 
را الزم داریم اما شکل گرفتن همین 
پیش نیازها هم نیازمند آماده شدن فضا و 
تغییر نگاه به موضوع مدیریت بوده است.

نیــم نگــاه

سکه و طال
خرید      )تومان( فروش  )تومان( سکه

10200000 10300000 سکه تمام بهار قد    یم
10320000 10420000 سکه تصویر امام
5850000 5950000 سکه نیم بهار
3800000 3900000 سکه ربع بهار
2150000 2250000 سکه یک گرمی
942578 1042749 هر گرم طالي 18 عیار

بورس
تغییر د    رصد     عنوان شاخص

-۷89/۳2 0/0۷ کل

-205/06 0/0۷ قیمت

-216/28 -0/02 بازار اول

-2844/۳1 -0/12 بازار د    وم

-1۳06/56 -0/1۳ صنعت

16/۷8 0/0۳ 30 شرکت

زار
ــا

ب

ارز
خرید     فروش ارز )بانک مرکزی(

4200 4221 د    الر آمریکا

5099 5124 یورو اروپا

5594 5949 پوند     انگلیس

2979 3483 د    الر کاناد    ا

2905 3282 د    الر استرالیا

491 499 لیر ترکیه

خود   رو / قیمت کارخانه ) تومان (
91000000 سایپا 151  141991000 رانا 
95426000 تیبا 2 )سفید( 108925000 SLX 405 پژو

92928000 ساینا )ساده( 122422000 پژوپارس 

222000000 وانت زامیاد گازسوز)ساده( 153112000 پژو 207 دند ه ای + فرمان هیدرولیک

597000000 X33 ام.وی.ام
420863000 ام.وی.ام 315 هاچ بک)پالس(

750863000 )IE( 5 چری تیگو

خبــر
 جريمه سنگين 

برای ماينرهای خانگی 
ايرنا : سخنگــوی صنعــت بــرق گفت: 
استخراج کنندگان ارز مجازی که از برق خانگی 
استفــاده می کنند درصورت شناسایی باید 
جریمــه سنگینــی پرداخت کنند. مصطفی 
رجبی مشهدی گفت: استخراج کنندگان خانگی 
ارزهای مجازی به دلیــل خسارتی که به شبکه 
بــرق وارد می کنند عالوه بر پرداخت جریمه 
بایـد خسارات وارده به شبکه را هم پرداخت 
کنند. معــاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت 
مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
افزود: پیش بینی می شود حدود ۱۵00 مگاوات 
ظرفیت استخراج کنندگان رمزارز در کشور 
باشد که هــزار و ۲00 مگاوات اینها غیرمجاز 
هستند. رجبی  مشهدی با بیان اینکه شناسایی 
این نوع استخراج کنندگان به دلیل تعداد زیاد 
مشترکان برق خانگی کمی زمان بر است گفت: 
در  صورت شناسایی این نوع استخراج کنندگان 
عالوه بر اخذ جریمه و دریافت خسارتی که 
به شبکه وارد کرده اند به مراجع قضایی برای 

برخوردهای شدیدتر معرفی خواهند شد.

 کاهش 10 تا 15 درصدی 
قيمت حبوبات

ايسنا: دبیر اتحــادیه بنکداران مواد غذایی 
از کــاهــش ۱0 تا ۱۵ درصــدی قیمــت 
حبوبـات در ســطــح بنکــداری ها خبــر داد. 
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه قیمت حبوبات  
در سطح عمده فروشــی طی چنــد روز اخیــر 
۱0 تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: 
علت کاهش قیمت حبوبات گرم شدن هوا و 
شرایط سخت نگهداری از آنها، کاهش مصرف 
و برداشت محصــول جدید است. وی اضافه 
کرد: در حال حــاضر قیمت عدس کانادایی 
۲۳ هزارتومان، لوبیا قرمز ۲۵ هزارتومان، لوبیا 
چیتی بین ۳0 تا ۳۲ هزارتومان، لوبیا چیتی 
خارجی بین ۲۷ تا ۳0 هزارتومان، لپه ۳۹ 
هزارتومان، نخود ۲۵ هزارتومان و نخود روس 

۲۲ هزارتومان شده است.

بنگاه ها

آرمان ملی: طبــق اعالم مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان تحقیق، طـراحی و تولید موتور 
ایران خودرو )ایپکو(، تولید خانواده موتورهای 
کم مصـرف سه استوانه  در دستـور کار گــروه 
صنعتی ایران خودرو قرار گرفته و تولید انبوه آن 
از سال آینــده آغاز خواهد شد. مهدی رجبعلی 
با بیــان اینکـه استفاده از خانواده موتورهای 
کم مصــرف سـه استوانه، کاهــش یک تا ۲/۵ 
لیتری مصـرف سوخت در هــر ۱00 کیلـومتر 
پیمایش به ازای هر دستگاه خودرو، نسبت به 
خودروهای کم مصرف ایران خودرو را به  همراه 
خواهد داشت، اظهار کرد: پس از رونمایی از اولین 
عضو خانواده موتورهای کم مصرف سه استوانه 
در بهمن سال گذشته، دومین عضو این خانواده 
موتور ۳/۱ لیتری تنفس طبیعی است، که در اتاق 
آزمون ایپکو روشن شده و سال آینده با همکاری 
سازندگان دانش بنیان و سایر تامین کنندگان 
گروه صنعتی ایران خودرو به مرحله تولید انبوه 
خواهد رسید.  طبــق برنامه، نمونه بعدی آن نیز 

به زودی آماده و مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

 مانع  زدايی  فوالد مبارکه
 از طريق بومی  سازی

آرمان ملی: مـدیر عامل فوالد مبارکه گفت: 
بومی سازی قطعات و تجهیزات صنعتی با تکیه 
بر شعار »ما می توانیم« در فوالد مبارکه منجر به 
بی نیازی این صنعت از واردات بسیاری از قطعات 
و تجهیزات خارجی و از میان برداشته شدن یکی 
از مهم ترین موانع تولید شده است. حمیدرضا 
عظیمیان با تأکیــد بر لزوم ارتقای تولید گفت: 
در سال جدیــد به تبعیت از فرامین مقام معظم 
رهبری مبنــی بر پـشتیبانی از تولیدکنندگان، 
به عنوان یک صنعـت مادر با حداکثر توان خود 
درصدد ارتقای تولید جهت تأمین کامل نیاز 
بازار خواهیم بود و با تکیه بر توان داخلی در 
ارائه محصــوالت جدید نیز اتفاقات ویژه ای 
را رقم خواهیم زد. وی  با اشاره به برنامه فوالد 
مبارکــه در ســال ۱۴00 یادآور شد: براساس 
پیش بینی  صورت گرفته  برنامه ریزی های 
می شود با افزایش تولید نسبت به سال گذشته، 
بتوانیم با تأمین فوالد موردنیاز کشور، از صنعت 

و اقتصاد به خوبی پشتیبانی کنیم.

 سود خالص 2۸۳/۴ تومانی 
هر سهم »کچاد«

معدن 24 :  بررسی اطالعــات و صـورت های 
مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳0 اسفند ماه سال ۹۹ 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )با نماد بورسی 
کچاد( حــاکی از ســود ۲۸۳/۴ تومانی هر سهم 
این شرکت در سال گــذشته است. مطابق آنچه 
در کدال آمده در سال مالی گذشته چادرملو 
سود خالص ۱۵۷۲۹0 میلیارد و 6۷۲ میلیون 
ریالی ثبت کرد. بر این اساس، سود خالص هر 
سهم آن ۲۸۳۴ ریال )۲۸۳/۴تومان( ثبت شده 
که در مقایسه با سال مالی ۹۸ رشد ۱۷۲ درصدی 
داشته است. همچنین سرمایه این شرکت ۵۵ 

هزار و ۵00 میلیارد ریال ثبت شده است.

آرمان ملی- قانون اخــذ مالیــات از خودروهای لوکس 
در حالی به اجرا درآمده که رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
از شناسایی این خودروها تا هفته آینده و تعیین ضرب االجل 
تا بهمن ماه امسال خبر داده است. بر اساس این گزارش در 
بودجه سال جاری ، صاحبان خودروهای با ارزش باالی یک 
میلیارد تومان مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال 
جاری شده اند که این کار با شناسایی لوکس نشینان از هفته 
آینده شروع می شود. طبق قانون، تمام مالکان انواع خودروهای 
سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام 
خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در 
پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان 
باشد، باید مالیات مربوطه را به خزانه دولت واریز کنند. بر این 
اساس، مالیات خودروهای تا یک و نیم میلیارد تومان )نسبت 
به مازاد یک میلیارد تومان( یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد 
تومان )نسبت به مازاد یک و نیم میلیارد تومان( دو درصد، 
تا مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان )نسبت به مازاد سه میلیارد 
تومان( سه درصد و نسبت به مازاد چهار و نیم میلیارد تومان 
هم چهار درصد خواهد بود. با توجه به کف قیمت مالیات گیری 
)یک میلیارد تومان( تقریبا هیچ خودروی تولید یا مونتاژ 
داخلی مشمول مالیات نخواهد شد و مالیات مربوطه مخصوص 
خودروهای وارداتی است که قیمت روز و سال ساخت یا ورود 
آنها مالک میزان مالیات خواهد بود. طبق محاسبات انجام 
شده، به عنوان مثال، مالیات خودرو آزرا به ارزش حدود دو و 
نیم میلیارد تومان، نسبت به مازاد یک و نیم میلیاردی، حدود 
۲0 میلیون تومان می شود. قانون، در صورتی فرد را مکلف به 
پرداخت این مالیات می داند که مجموع ارزش چندین یا یک 
خودروی آنها به بیش از یک میلیارد تومان برسد. به عبارت 
دیگر، اگر فردی دارای دو خودرو به ارزش های ۵00 و ۷00 
میلیون تومانی باشد، مکلف به پرداخت مالیات است. همچنین، 
ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها 
مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد 
انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره 
ممنوع است که متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات 
متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین، در صورتی که 
صاحبان خودروهای لوکس مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، 

نمی توانند نقل و انتقال یا اجاره خودروی خود را انجام دهند.

 شناسايی و تعيين ضرب االجل 
برای خودروهای لوکس

از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال سه هزار و ۳۲0 مرتبه 
ضعیف تر شده است درحالی که بانک مرکزی موظف به 
حفظ ارزش پول ملی است؛ یعنی بانک مرکزی عاجز از 
مهمترین وظیفه یعنی حفظ ارزش پولی ملی بوده و باید 
این رویه اصالح شود. از طرفی بیش از چهار دهه است که 
اقتصاد ایران با تورم بیش از میانگین تورم دنیا مواجه بوده 
است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با اینکه از 
ظرفیت قانونی ۱۳۵۱به کلی استفاده نشده ولی می توان 
گفت دلیل بسیاری از مشکالتی امروز مانند ضعف در 
قانون و نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک 
مرکزی است. این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در 
بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و 
تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده، تنظیم 
و در این طرح پیش بینی شده بانک مرکزی مستقل از 
رفت و آمدهای دولت ها بتواند اشخاص تحت نظارت را 
به طور نسبی مستقل تر از دولت نظارت کند و در امر 
نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف 
بانک ها باشد. متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی  برای بانک 
مرکزی در جهت دهی به تولید ندارد و بانک ها می توانند 
در هر جایی سرمایه گذاری کنند و در هر پروژه ای حتی 
غیرمولد یا پروژه های داللی حضور داشته باشند. این طرح 
سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می کند و در 
نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴0 ساله اقتصاد 
کشور شده است، می انجامد و منجر به کاهش التهابات 

اقتصادی می شود. 
 عوامل موثر در استقالل بانك مركزی 

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در این 
باره به »آرمان  ملی« گفت: »سال ها همه دولت ها و 
مجالس آمدند و رفتند و فکر می کنند که مشکل اقتصاد 
از سیستم بانکی است نه از سیستم اقتصادی، پولی و 
مالی. استقالل بانک مرکزی زمانی قابل طرح است که 
اقتصاد دارای یک چارچوب درست و زیربنای صحیح 
و دولت ها دارای بودجه بدون کسری باشند. اگر چنین 
شرایطی فراهم شود بانک مرکزی می تواند مستقل عمل 
کند چون وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و توزیع 
عادالنه اعتبار با نگاهی به توسعه و رشد اقتصادی است.« 
او ادامه داد: »این وظیفه همه بانک مرکزی های جهان 
است ولی چرا برخی می توانند و برخی نمی توانند؟ این 
اتفاق بستگی به ساختار و مولفه های اقتصادی آن کشورها 
دارد. در کشوری مثل ژاپن چیزی به اسم کسری بودجه 

وجود ندارد، وقتی کسری بودجه وجود نداشته باشد 
بانک مرکزی مجبور نمی شود به دولت یا شرکت های 
دولتی وام یا پول بدهد تا اسکناس منتشر کند. در این 
کشوری که نرخ تورم ندارد الزم نیست دولت سود بانکی 
را کمتر از نرخ تورم ببیند یا دستوری از بانک ها بخواهد 
کاری را انجام بدهند.« حسینی هاشمی ادامه داد: »ما در 
کشورهای پیشرفته تاثیر تراز پرداخت را نمی بینیم برای 
همین نیاز نیست بانک مرکزی به بانک ها فشار بیاورد 
که اضافه برداشت نداشته باشند یا دست در جیب بانک 
مرکزی نکنند. استقالل بانک مرکزی به قانون مقررات 
منوط نیست؛  استقالل بانک مرکزی بستگی به ساختار 
اقتصادی کشور به ویژه بودجه دولت دارد که باید بودجه 
متوازن بدون کسری و مبتنی بر وصول مالیات ها باشد نه 

خام فروشی نفت و گاز و غیره.«
 دستورات اجرايی و زيان دهی بانك ها

این کارشناس بانکی با بیان اینکه به نظرم کسانی که 
این موضوع را مطرح می کنند هنوز به اصل مطلب پی 
نبرده اند،  افزود: »بانک مرکزی در کشوری استقالل دارد 
که آن کشور تحریم نبوده و در یک رابطه متعادل متوازن 
خوب بین المللی باشد تا بتواند از تمام دنیا منابع قرض 
بگیرد یا بدهد؛  پرداخت خارجی انجام دهد، مبادالت 
بین المللی داشته باشد و از کارگزاری دیگر بانک ها برای 
تامین منابع خودش استفاده کند.« او توضیح داد: »به 
اصطالح بتواند بدون افزایش پایه پولی تسهیالت تجاری 
و صنعتی و سرمایه گذاری ایجاد کند. وقتی در کشوری 
چنین شرایطی نیست بانک مرکزی به ناچار وارد یک 
عملیاتی می شود که نباید بشود! وقتی در کشوری 
تورم لجام گسیخته نباشد بانک ها مجبور نیستند وارد 
رقابت های ناسالم شوند. دستورات تکلیفی بانک مرکزی 
در کشورهایی که تورم دارند کاهش هزینه مالی از طریق 
سرکوب مالی است. وقتی بانک مرکزی نرخ سود بانکی 
را کمتر از نرخ تورم تعیین می کند، سپرده گذارانی که 
سپرده زیادی دارند از گذاشتن پول نزد بانک ها امتناع 
می کنند و امتیاز می خواهند و بانک ها هم به همین 
دلیل وارد امتیازدهی و رقابت ناسالم می شوند و این 
ربطی به استقالل بانک مرکزی یا عدم استقالل ندارد.« 
حسینی هاشمی ادامه داد: »اگر این امتیازات کمتر باشد 
این پول وارد بازارهای دیگر می شوند و دیدیم که چه 
آثار مخربی در بازارهای مختلف از جمله سکه، طال، ارز، 
خودرو و حتی بازار سرمایه داشت.« او اضافه کرد: »وقتی 

که ما با تحریم مواجه هستیم منابع قابل واگذاری بانک ها 
به متقاضیان وام و اعتبارات به شدت کاهش پیدا می کند 
به دلیل اینکه دسترسی به منابع بین الملل کشورهای 
دیگر را از دست می دهند. بنده خودم یک دوره ای که 
تحریم نبود و دوره ای که تحریم بودیم در بانک بودم؛  قبل 
از تحریم منابع خارجی در قالب فاینانس، ریفاینانس، 
یوزان و اینترتینمنت ها در دسترس بود و می توانستیم با 
کمبود منابع ریال از منابع خارجی نیازها را تامین کنیم 
ولی االن اینطور نیست و صرفا منابع داخلی مانده است. 
یعنی بانک ها کسری منابع دارند نه اینکه از دادن وام و 
اعتبار تمرد کنند.« این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: 
»از طرف دیگر سیاست پولی خواست دولت است و بانک 
مرکزی هر چقدر هم استقالل داشته باشد متاثر از دولت 
خواهد بود چون جزو هیات دولت است و  مسئولیت و 
مأموریت دارد و ماموریت آن حفظ ارزش پول ملی و توزیع 
اعتبار به قصد رشد و توسعه اقتصادی است. وقتی نرخ 
سود بانکی متفاوت می شود بانک ها زیان ده می شوند یعنی 
عملیات بانکی مواجهه با زیادن دهی می شوند چون قیمت 
تمام شده پول شان بیش از نرخ بازده  اعتبارشان است. 
دولت می گوید بانک ها با نرخ ۱۵ تا ۲0 درصد تسهیالت 
بدهید درحالیکه قیمت تمام شده پول شان ۲۵ درصد 
است و همین موضوع باعث زیان دهی بانک ها می شود.« 

 ورود به بنگاه داری
حسینی هاشمی افزود: »بانک ها برای جبران این زیان 
به طرف عملیات غیربانکی یعنی بنگاه داری و معامالت 
دارایی فیزیکی می روند، علت این اتفاق هم اقتصاد است 
نه بانک مرکزی. بنابراین فکر می کنم دست کاری کردن 
این قانون به جز اینکه اختالالت ایجاد کند هیچ عایدی 
ندارد. ما باید به طرف اصالح ساختار اقتصادی در کشور 
برویم.« او تاکید کرد: »در کشوری که بیش از  ۸0 درصد 
اقتصاد آن متعلق به بخش دولتی است استقالل بانک 
مرکزی معنا ندارد! در این شرایط بازدهی وجود ندارد و 
دولت نمی تواند مالیات بگیرد، وقتی مالیات بگیرد کسری 
بودجه خواهد داشت؛ در این وضعیت به ناچار به سمت 
استقراض از بانک مرکزی می رود که همان آفت افزایش 
پایه پولی و نقدینگی و در نهایت رشد تورم است.« این 
کارشناس بانکی تاکید کرد: »پس قبل از اینکه ساختار 
بانک مرکزی را اصالح کنیم باید به ساماندهی مولفه های 
اقتصادی بپردازیم و دولت و مجلس باید طرح های خود را 

برای اصالح ساختار اقتصاد آماده کنند.«  

آرمان ملی- محمدسیاح: بانك مركزی يکی از مراكز اصلی برای 
سیاستگذاری در حوزه های پولی و مالی كشور است. اقدامات بانك 
مركزی كشورها باعث تقويت يا ضعف پايه های اقتصادی در كشورها 
می شود؛ از اين رو بانك های مركزی در كشورهايی كه اقتصاد قوی تری 
دارند مستقل از دولت ها و حتی بانك های آن كشور عمل كرده و 
توانايی بااليی برای مديريت منابع و اتخاذ تصمیمات مالی و پولی و 
نظارت و برخورد با تخلفات احتمالی دارند. در ايران بیش از يك دهه بود 
كه درباره استقالل بانك مركزی و تغییر ساختار آن صحبت می شد، اما 
در هر دوره، مجلس و رياست جمهوری به داليل مختلفی طرح  استقالل 
و اصالح ساختاری بانك مركزی را به تعويق می انداختند تا اينکه روز 
يکشنبه 25 ارديبهشت نمايندگان مجلس بعد از 12 سال با كلیات طرح 

مسئولیت، اهداف و وظايف بانك مركزی موافقت كردند.

»آرمان ملی« گزارش می كند:

استقالل بانك مركزی با اقتصاد بدهکار،شدنی نيست
   مشکالت اقتصادی از سیستم اقتصادی است نه بانکی!                تورم لجام گسیخته، بانك ها را وارد رقابت های ناسالم می كند

    استقراض از بانك مركزی آفت اقتصاد ايران

ارائه تسهیالت و زمین برای 
صنایع تبدیلی کشاورزی

وزیر صنعت، معـدن و تجارت اظهار 
کرد: به متقاضیان فعالیت در صنایع 
تبدیلی محصوالت کشاورزی تسهـیالت 
و زمیـن صنعتی واگــذار می کــنیم. 
علیرضا رزم حسینی گفت: سال گذشته 
۱۵۷۷ واحد صنعتی راکد و تعطیل در 
شهرک ها و نواحی صنعتی به چرخه 
تولید بازگشت و امسال نیز برای احیا و 
راه اندازی مجدد ۱۸00 واحد تعطیل و 
راکد درون شهرک ها و نواحی صنعتی 
هدف گذاری و برنامه ریزی کرده ایم. 
رزم حـسینی در خصــوص برنامه های 
وزارت صمــت برای صنــایع تبدیلی 
محصوالت کشاورزی، اضافه کرد: در این 
حوزه تسهیالت بانکی از محل تبصره ۱۸ 
و رونق تولید در اختیار متقاضیان قرار 
می دهیم. همچنین شهرک های صنعتی 
آمادگی الزم را برای واگذاری زمین برای 

فعالیت این صنایع تبدیلی دارد.

مترو هشتگرد آماده 
بهره برداری است

وزیــر راه و شهــرسازی اعالم کرد: 
سیگنالینگ مترو هشتگرد کامل و 
آماده بهره برداری است که امیدواریم با 
یک سرفاصله حداقلی سرویس رسانی 
مترو هشتگــرد تــوسط شرکت مترو 
تهران برقرار شود. محمد اسالمی گفت: 
امیدواریــم متعاقــب مترو هشتگرد، 
افتتاح متــرو پرند را نیز با یک اقدام 
مشترک عملیاتی کنیم تا در سال جاری 
که تغییر و تحوالت در حال رخ دادن 
است پروژه های عمرانی آسیب نبینند و 
اجرای پروژه ها پیوستگی الزم را داشته 
باشند. وی اظهار داشت: ما به یک اقدام 
راهبردی نیاز مبرم داریم، اگرچه توسعه 
مترو در این سال ها پر فراز و نشیب بوده 
اما برآیند آن ایجاد ۲00 کیلومتر خط 
مترو در تهران است. اسالمی با اشاره 
به مصوبه ستــاد کــرونا برای توسعه 
حمل و نقل عمــومی تـاکید کرد: سال 
گذشته ۵00 میلیون یورو برای توسعه 
ناوگان حمــل و نقل عمومی اتوبوسرانی 
و واگن مترو تصویب شده که این مصوبه 
در هفتــه گذشته به مدت 6 ماه تمدید 
شده و امیدوارم با نگاه به ظرفیت های 
داخل و کاهش حداکثری ارزبری مترو، 
بتوان از این ظرفیت مالی ارزی استفاده 

حداکثری کرد.

 
بــازار سرمایــه

چشم انداز مثبت شرکت های صادرات محور

آرمان ملی- بازار سرمایه روز گذشته با تغییرات کمی همراه 
بود و شاخص کل با افت ۷۹۱ واحدی در کانال یک میلیون۱۸۸ 
هزار واحدی قرار گرفت؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان 
اگرچه نباید با تصمیمات خلق الساعه به نقدشوندگی بازار آسیب 
بزند اما قطعا بازگشت تقارن به دامنه نوسان در رشد شاخص 
موثر بوده است. مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه در 
خصوص تأثیر تغییر دامنه نوسان بر روند حرکت بازار سرمایه 
طی روزهای آینده، می گوید: جمع بندی فعاالن بازار سرمایه از 
بازگشت تغییرات دامنه نامتقارن، بدون شک مثبت خواهد بود 
چرا که دامنه نامتقارن روش مناسبی برای روزهای بد بازار نبوده 
و تجربه خوبی از این موضوع وجود ندارد. وی افزود: در حال 
حاضر، بازار سرمایه به شرایطی رسیده که تعدادی از افرادی که 
در مقطعی به نوعی بازار برای شان جذابیت داشته و به اصطالح 
تازه واردها و کد اولی ها را تشکیل می دادند، از بازار خارج شده و 
صحنه را ترک کرده اند؛ اکنون افرادی در بازار حضور دارند که 
سال هاست در بازار سرمایه فعال بوده و این بازار را از آن خود 
می دانند و معتقدند بازار باال و پایین دارد و باید به بازار دید 
بلندمدت داشت. این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطر نشان 
کرد: اکنون با توجه به گزارشات ماهانه شرکت ها، بیش از گذشته 
متوجه ارزندگی سهام می شویم و تعداد سهام ارزنده بازار کم 
نیستند. عبدالحمیدی ادامه داد: با توجه به نوسانات قیمت ارز و 
قیمت جهانی فلزاتی همچون مس که بازار بسیار خوبی دارند، به 
نظر می رسد در میان مدت، حرکت سهام شرکت های صادراتی 
روندی رو به رشد و مثبت خواهد داشت؛ هر چند در حال حاضر، 
فشار فروش که این روزها در بازار مشاهده می شود، اجازه رشد 
را به برخی از سهم ها نداده است. این تحلیلگر بازار سرمایه 
گفت: در کل هر دو رفتار اشتباه بوده؛ یعنی نه افرادی که اکنون 
سهم ها را به فروش می رسانند و نه آنهایی که بی محابا خرید 
می کرده اند اقدام درستی انجام نداده اند؛ پس این امیدواری 
وجود دارد که بازار به روال عادی خود بازگردد و نیازی به این 
قوانین شبانه، دستکاری در معامالت، حذف و ابطال معامالت 
حقوقی و چنین فرآیندهایی وجود ندارد. عبدالحمیدی معتقد 
است: تصمیماتی همچون تغییر دامنه نوسان، می تواند در کوتاه 
مدت بر بازار اثرگذار باشد؛ اما در میان مدت و بلندمدت، بازار باید 
به مسیر اصلی خود بازگردد. وی ادامه داد: اگر بخواهیم اصولی 
نگاه کنیم، در چنین شرایطی بهتر است که کمترین تغییرات 
اعمال شود تا بازار بتواند بر اساس ذات خود به تعادل برسد، 
حال این تغییر قوانین و دستکاری هایی که صورت می گیرد، به 
هیچ عنوان جواب نداده است، به طور مثال قانونی که در مورد 
ممنوعیت نوسان گیری روزانه وضع شده، کمتر از یک ماه دوام 
آورده و لغو شده، این در حالی است که مهمترین مولفه بازار 
سهام، نقدشوندگی است و تحت هیچ شرایطی نباید خدشه ای 
به این موضوع وارد شود. گفتنی است در بازار دیروز بیش از پنج 
میلیارد و ۲۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۴ هزار و ۹0۹  میلیارد ریال داد و ستد شد و شاخص کل با افت 
۷۹۱ واحدی در کانال یک میلیون ۱۸۸ هزار واحدی قرار گرفت. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( با چهار هزار و ۲0۴ واحد کاهش 
به ۴۱0 هزار و ۷0۳ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با دو هزار و 

۷۲6 واحد افت به ۲66 هزار و ۲۹۱ واحد رسید.

آرمان ملی- بررسی ها از نانوایی های سطح شهر 
نشان می دهد در برخی مناطق، واحدها نسبت به افزایش 
خودسرانه قیمت نان اقدام کرده اند.  اگرچه پیش از این 
متولیان صنفی از پیشنهاد این اتحادیه برای افزایش وزن 
نان و در نتیجه تغییر قیمت خبر داده بودند که با وجود 
رد این پیشنهاد برخی از واحدها به اشتباه به افزایش 
قیمت اقدام کرده اند. البته معاونت بازرگانی داخلی نیز 
با تاکید بر تصویب افزایش قیمت نان اجرای آن را به بعد 
از پایان ماه مبارک رمضان موکول کرده بود که تاکنون 
هیچ گونه ابالغیه ای برای این افزایش نرخ اعالم نشده اما 
به نظر می رسد با توجه به اعالم اتحادیه، که از توافق برای 
افزایش ۵0 درصدی قیمت ها خبر داده است، نانوایان از 
هم اکنون به پیشواز گرانی رفته اند؛  موضوعی که اگرچه  
تردیدی بر گرانی قوت الیموت وجود ندارد اما تا زمانی که 
دولت ابالغیه رسمی نداده تخلف واحد صنفی محسوب 
می شود. بررسی های میدانی نشان می دهد طی یکی دو 
ماه اخیر نانوایی ها راسا اقدام به افزایش قیمت نان تا 
حدود ۵0 درصد کرده اند. البته نرخ ها در واحدها متفاوت 
بوده و در حال حاضر شاهد چند نرخی بودن نان در سطح 
کشور هستیم. به عنوان نمونه برخی از واحدها نان لواش 
را با قیمت ۴00 تومان، برخی با قیمت ۴۵0 تومان و 
برخی دیگر همان نرخ مصوب ۳00 تومان می فروشند. 

سنگک هم یا با افزایش نرخ به مشتریان عرضه می شود 
یا از وزن و کیفیت افزودنی های آن کاسته شده است. به 
این معنا که عالوه بر وزن نان، از کنجد نامرغوب برای آن 
استفاده می شود. نانوایان در خصوص چرایی این اقدام 
می گویند به علت افزایش هزینه ها، باال رفتن دستمزدها 
و افزایش دامنه تورم ناچار به افزایش قیمت شده اند. از 
سویی دیگر نیز برخی از نانوایان می گویند آزاد پز هستند. 
این در حالی است که از شهریور ماه سال گذشته با تعیین 
نرخ نان برای کلیه نانوایی ها، به نانوایی های آزاد پز آرد 
نیمه یارانه ای تعلق گرفته و این نانوایی ها عمال از حالت 
آزادپز خارج شده و به شکل نیمه دولتی پز درآمده اند و 
به ازای دریافت آرد نیمه یارانه ای مکلف به رعایت نرخ 
مصوب نان شده اند. البته طی پنج سال یعنی از سال ۹۳ 
تا ۹۸ اجازه افزایش قیمت نان به نانوایی ها داده نشد و 
در نهایت در شهریورماه سال ۹۸ پس از درخواست های 
مکرر باالخره با افزایش قیمت نان موافقت و با افزایش 
۴۵ درصدی قیمت نان، نرخ جدیدی برای آن اعالم شده 
است. از سویی دیگر، طبق آنچه متولیان بخش نان کشور 
به صورت تلویحی اعالم می کنند، قیمت نان به صورت 
رسمی افزایش یافته اما هنوز اعالم نشده است. حسن 
حنان، قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران، هفته گذشته با تأیید افزایش رسمی قیمت نان، 

اعالم آن را منوط به پایان یافتن ماه رمضان دانسته و 
گفته بود که امسال تصمیم دولت بر آن بوده است که 
تا پایان ماه رمضان قیمت نان در سراسر کشور بدون 
تغییر باقی بماند و پس از پایان این ماه، استانداران اجازه 
دارند اقدام به تعیین نرخ نان و ابالغ آن کنند. همچنین 
رئیس اتحادیه نانوایان کرج با تأیید افزایش قیمت نان، 
گفته است: با رایزنی های صورت گرفته در نهایت مصوب 
شده که امسال نرخ انواع نان حدود ۵0 درصد افزایش 
یابد که این افزایش به صورت غیررسمی اعمال شده و 
چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش 
می رسانند. البته وزارت صمت همچنان از افزایش قیمت 
نان اظهار بی اطالعی می کند؛ در همین رابطه صدیف 
بیک زاده مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت 
صمت می گوید: هنوز هیچ گونه خبر رسمی در مورد 
افزایش قیمت نان ابالغ نشده، از این رو اگر یک واحد 
نانوایی اقدام به گران کردن نان کند، این اقدام تخلف 
بوده و مردم می توانند این تخلف را به شماره ۱۲۴ اطالع 
دهند تا با متخلف برخورد شود. در حال حاضر عدم اعالم 
رسمی قیمت جدید نان موجب گرانی خودسرانه شده 
است، بنابراین متولیان این بخش چه در حوزه شرکت 
بازرگانی دولتی ایران، چه استانداران و چه وزارت صمت 

باید هر چه سریع تر در این زمینه تعیین تکلیف کنند.

رشد50  درصدیقیمتنانبدونابالغرسمی
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گــزارش
»آرمان ملی« گزارش می دهد؛

 2۸ قطعه خودرو 
شناسه دار می شوند

  250 قطعه از يك خودرو كاالی قاچاق است
  سهم ۳0 درصدی قاچاق از بازار قطعات خودرو

آرمان ملی- سمیه رسولی: یکی از حوزه های 
جذاب برای قاچاقچیان بازار لوازم یدکی است؛ حجم 
بزرگ این حوزه که از خودروی سواری و سنگین 
گرفته تا پمپ، موتورهای مختلف و ... زمینه خوبی 
را برای این قشر فراهم کرده است. طبق برآوردهای 
انجام شده بیش از ۳0 درصد از بازار لوازم یدکی کشور 
در دست کاالهای قاچاق است. یعنی از هر ۱0 کاالیی 
که به فروش می رسد ۳ کاال قاچاق است. از سویی 
دیگر نیز به دلیل ممنوعیت واردات کاالهایی که توان 
تولید آن در داخل کشور وجود دارد، شرایط برای 
افزایش قاچاق در بازار فراهم شده است و با توجه به 
اینکه بازار لوازم یدکی به خصوص برای خودروهای 
لوکس بسیار جذاب و ضروری است، این بازار مملو از 
کاالهای قاچاق است. عالوه بر این دو موضوع، کاهش 
کیفیت لوازم یدکی نیز مزید بر علت شده تا خریدار، 
تمایل به مصرف کاالهای خارجی هر چند با کیفیتی 
پایین تر از محصول ایرانی، داشته باشد و همین 
تقاضای موجود خود تبدیل به یکی دیگر از عوامل 
افزایش قاچاق در این حوزه شده است. همچنین 
پایین بودن هزینه تمام شده قاچاق برای قاچاق، 
انگیزه ها را برای تداوم این کار افزایش داده است. 
آنطور که کارشناسان می گویند قطعات خودرو که به 
صورت قاچاق وارد کشور می شود برای فرد قاچاقچی 
۲0 تا ۳0 درصد ارزان تر تمام می شود، چراکه این 
گروه ملزم به پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده، گشایش 
ال سی و سایر هزینه های مترتب نیستند و از طرفی 
وقتی قطعه قاچاق وارد کشور می شود با آنکه از نظر 
کیفیت در قیاس با تولیدات داخلی سطح بسیار 
پایین تری دارد، اما با قیمت های باالتری )طبق 
قانون( فروخته می شود چراکه به اسم خارجی در 

بازار عرضه می شود.
  1.۳ میلیارد دالر قطعات يدكی قاچاق 

واردكشور شد!
همچنین براساس اطالعاتی که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اعالم کرده است، طی سال های اخیر 
میزان قاچاق قطعه و لوازم یدکی خودرو به کشور 
افزایش داشته است. در سال ۹۵ در حدود یک میلیارد 
و ۳00 میلیون دالر قطعه و لوازم یدکی قاچاق وارد 
کشور شده است؛ در سال ۹6 این رقم به حدود یک 
میلیارد و ۵00 میلیون دالر رسید و در سال ۹۷ و با 
شروع تحریم صنعت خودرو، رقم قاچاق قطعه از ۲ 
میلیارد دالر فراتر رفت. سال ۹۸ نیز ۲ میلیارد و ۴00 
میلیون دالر قطعه و لوازم یدکی قاچاق وارد کشور 
شده است.  البته ناگفته نماند که قانون در این بخش 
ساکت نبوده و تاکنون قوانین تقریبا سفت و سختی 
برای مبارزه و مقابله با قاچاق تنظیم و بعضا اجرا شده 
است که در اینجا می توان به طرح شناسه کاال اشاره 
کرد، اما این موارد نتوانسته بستر قاچاق را به صورت 
اصولی و کامل از بین ببرد. برای صحت این گذاره نیز 
کافی است که فقط سری به بازار لوازم یدکی بزنیم تا 

متوجه جوالن کاالهای قاچاق در سطح بازار بشویم.
  ۳0 درصــد بــازار قطـعــات خــودرو 

در دست كاالهای قاچاق است
در این ارتبــاط احمدرضا رعنــایی، عضو هیات 
مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور به 
»آرمان ملی« گفت: »طی چند سال گذشته به دلیل 
اینکه زمینه تولید لوازم یدکی کم است و برخی از 
کاالها نیز وارداتی است، زمینه برای رشد قاچاق در 
این حوزه فراهم و در مقاطعی روند صعودی به خود 
گرفت. از این رو با توجه به لزوم مقابله با قاچاق در حال 
حاضر دو اقدام برای مقابله با قاچاق در حوزه لوازم 
یدکی اجرا می شود؛ یکی اصالت سنجی لوازم یدکی 
داخل بازار است که مستمرا انجام می شود و دیگری 
نیز یک سیستم دولتی به نام کد ملی شناسه قطعات 
است.« رعنایی اظهار داشت: »تاکنون ۱۷ قلم کاالی 
یدکی که از نظر راحت بودن قاچاق پذیری و باال بودن 
قیمت، شناسه ملی دار  شده اند. همچنین کد رهگیری 
به این کاالها داده اند که هم واردکننده و تولیدکننده 
ملزم به ثبت شناسه کاال روی کاالی خود هستند.« 
او افزود: »همین اقدام موجب کاهش قاچاق در این 
۱۷ قلم کاال شده است به شکلی که می توان گفت در 
حال حاضر قاچاق این کاالها به کمتر از ۲0 درصد 
رسیده است، اما نکته این است که هنوز هم قاچاق در 
این بخش انجام می شود.« رعنایی ادامه داد: »طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده ۲۸ قلم 
لوازم یدکی دیگر نیز به این فهرست افزوده شود تا 
تعداد اقالمی  که شناسه ملی دار می شوند به ۴۵ قلم 
افزایش یابد. این ۲۸ قلم کاال، قطعاتی هستند که 
مصرف و تقاضای زیادی دارند و همچنین به دلیل 
جذابیت باال، قاچاق پذیرهستند. منتهی انتقادی 
که به این بخش وارد بوده، این است که سرعت این 
تصویب نامه ها و اجرای قوانین مقابله با قاچاق برای 
این اقالم کم است و باید اقالم بیشتری مشمول 
شناسه ملی شوند؛ باید توجه داشت که یک خودرو ۳ 
هزار قطعه نیاز دارد که به صورت تقریبی از این تعداد 
۲۵0 قلم قاچاق پذیر است، بنابراین برای از بین بردن 
بسترهای قاچاق در این حوزه نمی توان با سرعت کم 

عمل کرد.«
  طرح شناسا و كاهش قاچاق

رعنایی گفت: »همچنین طبق برآوردهای انجام 
شده به طور کلی در حال حاضر ۳0 درصد از لوازم 
یدکی مصرفی بازار قاچاق است و به صورت تقریبی 
می توان گفت که ساالنه ۱.۵ میلیارد دالر قاچاق 
فقط در بخش قطعات خودرو در کشور داریم.« وی 
افزود: »طرح دیگری هم که برای مقابله با قاچاق لوازم 
یدکی اجرا می شود کد شناسا زیر نظر اتحادیه لوازم 
یدکی است که یک لیبل است و روی کاال چسبانده 
می شود و می توان کاال را اصالت سنجی کرد.« عضو 
هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور 
در مورد سهم تولید داخل از بازار کشور نیز گفت: 
»ظرفیت کنونی مورد استفاده در بازار قطعات خودرو 
تقریبا چهار میلیارد و ۵00 میلیون دالر است که 60 
درصد را تولید داخل به خود اختصاص داده است.« او 
افزود: »آنچه که مسلم بوده این است که کاالی قاچاق 
به بازار ضربه می زند و توازن را از بین می برد، از این 
رو نیاز است متولیان امر مبارزه با قاچاق کاال قوانین 

کامل تری را با سرعت بیشتر اجرا کنند.«

حال به نظر می رسد متولیان وزارت صمت این بار گره مشکالت 
بازار فوالد را به درستی تشخیص داده و در چند هفته گذشته 
عالوه بر آزادسازی صادرات میلگرد و صنایع پایین دستی فوالد 
با آزادسازی شمش گام اساسی برای حذف رانت شکل گرفته در 
این بازار مهم را برداشته اند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان 
آزادسازی صادرات با توجه به رشد قیمت فوالد در بازار جهانی 
عالوه بر رشد صادرات با توجه به اینکه بسیاری از مشکالت مالی 
فوالدسازان را مرتفع می کند عمال از اقدامات موازی برای جبران 
کسری منابع جلوگیری می کند. به گفته تحلیلگران البته وزارت 
صمت  ضرورت دارد همگام با فوالد نسبت به تعیین تکلیف 
صادرات  صنایع باالدستی نیز اقدام کند. در واقع اگرچه تامین 
مواد اولیه داخلی در اولویت قرار دارد، اما این سیاست نباید به 
مانعی برای توسعه و درآمدزایی واحدهای باالدستی زنجیره 

فوالد تبدیل شود.
  آزادســازی سه ماهه صادرات

بر اســاس این گزارش  سیف ا... امیری مدیر کل صنایع معدنی 
وزارت صمت در نامه ای به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت، فهرست واحدهای مجاز به صادرات شمش فوالد 
)بیلت، بلوم و اسلب( را اعالم کرد. در این نامه آمده است: با توجه به 
تصمیمات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی 
مورخ ۲0 اردیبهشت ۱۴00 به پیوست فهرست واحدهای مجاز به 
صادرات شمش فوالدی )بیلت، بلوم و اسلب( که تاکنون در بورس 
کاال ثبت اطالعات کرده و اقدام به عرضه محصوالت تولیدی خود 
کرده اند، با مشخصات و به همراه شناسه ملی به گمرک ارسال 
می شود. الزم به ذکر است واحدهای لیست پیوست در صورت 
رعایت کف عرضه ها در بورس کاال به مدت ۳ ماه از تاریخ یک 
خرداد ۱۴00 جهت صادرات محصوالت مندرج در جدول پیوست 
نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک را 
ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام الزم صورت پذیرد و گزارش 
صادرات واحدهای مذکور به صورت ماهانه به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ریال دبیرخانه کارگروه تنظیم 
بازار و این دفتر ارائه گردد تا در صورت عدم رعایت کف عرضه در 
بورس کاال و عدم انجام تعهدات ارزی و با اعالم سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، صادرات آنها تعلیق می شود. 
ضمنا در صورت وجود متقاضی جدید برای صادرات تا اعالم 
لیست تکمیلی به گمرک، صادرات آنها توسط این دفتر تأیید 
می شود. همچنین واحدهای تولیدی شمش فوالدی برای آن 

مقدار از شمشی که در بورس کاال معامله نشده است، می توانند 
برای صادرات برنامه ریزی کنند.

  فرصتی طاليی برای فوالد
نعمت ا... محسنی کارشناس صنعت فوالد در این رابطه می گوید:  
صادرات شمش فوالد با توجه به رشد قیمت های جهانی، فرصتی 
طالیی برای شرکت های فوالدی است تا درآمدی از این محل کسب 
کرده و تولید پایدارتری داشته باشند، بنابراین آزادسازی صادرات 
شمش فوالد برای سهامداران شرکت های فوالدی، اتفاق مثبتی 
خواهد بود. وی در رابطه با تاثیر آزادسازی صادرات فوالد بر بازار 
داخل هم گفت: در بازار داخل رکود تورمی حکمفرما است و عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس کاال هم این روزها با استقبال زیادی 
مواجه نمی شود یا معامالت در قیمت های کمتری صورت می گیرد. 
از این رو اگر بخشی از محصوالت فوالدی روانه بازارهای صادراتی 
شود، عرضه و تقاضا هم متعادل شده و مشکل رکود تورمی برطرف 
خواهد شد. محسنی تصریح کرد: حجم صادرات محصوالت فوالدی 
ایران در بازارهای جهانی در مقایسه با حجم معامالت بازارهای 
جهانی، رقم بااهمیتی نیست و اثری بر قیمت های جهانی نخواهد 
داشت. ولی صادرات فوالد، گردش مالی شرکت های فوالدی کشور 
را تقویت خواهد کرد. در حال حاضر برخی شرکت های فوالدی 
کوچک، کمتر از ظرفیت واقعی خود تولید دارند و با صادرات 
بخشی از محصوالت فوالدی، امکان تولید بیشتر و در نتیجه کاهش 
قیمت تمام شده برای واحدهای کوچکتر وجود دارد. با این شرایط  
اگر محدودیتی برای صادرات محصوالت فوالدی وضع نشود، این 
صنعت پتانسیل افزایش ۲0 درصدی حجم تولید نسبت به سال ۹۹ 
را خواهد داشت. این کارشناس صنعت فوالد  در مورد پیش بینی 
قیمت های جهانی فوالد اظهار کرد: با توجه به رفتارهای چین 
بعنوان بزرگترین بازیگر بازار فوالد جهان، پیش بینی یک سال 
آینده قیمت های جهانی کار دشواری است؛ اما در کوتاه مدت، 
قیمت های جهانی محصوالت فوالدی شیب صعودی دارد و نگرانی 

بابت افت قیمت های جهانی وجود ندارد.
  تنش بازار ناشی از عرضـه قطره چکانی بود

کیوان جعفــری طهرانی کارشناس ارشد بازار جهانی فوالد نیز 
در گفت وگو با »آرمان ملی« در خصوص تاثیر آزاد سازی صادرات 
فوالد بر بازار داخلی و تسری آن بر صنایع باالدستی زنجیره 
می گوید: در سال گذشته وزارت صمت در راستای ساماندهی و 
تامین نیاز مصرف داخلی فوالدسازان را ملزم به عرضه ۷۵ درصد 
از تولیدات خود در بازار داخلی کرد و واحدهای فوالدی تنها به 

صادرات ۲۵ درصد از مجموع تولیدات خود مجاز شدند. وی در 
ادامه افزود: با توجه به رکود حاکم بر ساخت و ساز و اکثر صنایع 
پایین دستی میزان مصرف داخلی به مراتب کمتر از حجم عرضه 
فوالد بود، از سوی دیگر نگرانی واحدهای فوالدی برای جبران 
کاهش درآمدهای ناشی از محدودیت های صادراتی به همراه 
سوءاستفاده برخی از صنایع پایین دستی که به منظور حفظ ارزش 
دارایی خود به احتکار فوالد روی آورده بودند به شکل گیری بازار 
سیاه و بازار ۲ نرخی منجر شد. تحلیلگر ارشد بازار جهانی فوالد 
گفت: شکل گیری بازارسیاه فوالد در سال گذشته ناشی از عرضه 
قطره چکانی فوالدسازان برای جبران کاهش درآمدهای صادراتی 
بوده است و وزارت صمت با آزادسازی صادرات قصد دارد تا گره 
کور چالش فوالد را باز کند که قطعا تصمیمی هوشمندانه خواهد 
بود. جعفری طهرانی تاکید کرد: در شرایطی که بازار جهانی با 
رشد قیمتی مواجه است آزادسازی صادرات فرصتی طالیی برای 
فوالدسازان به شمار می رود و ضرورت دارد وزارت صمت با نظارت 
بر صادرات تامین نیاز داخلی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. 
وی در پاسخ به تاثیر این آزاد سازی بر واحدهای سنگ آهنی به 
عنوان صنایع باالدستی گفت: نمی توان برای رشد یک بخش از 
زنجیره سایر ارکان قربانی شوند، البته در اینکه باید سنگ آهن 
واحدهای فوالدی تامین شود شکی وجود ندارد اما نمی توان انتظار 
داشت سنگ آهن با قیمتی عرضه شود که منافع تولید کنندگان 
را تامین نمی کند، بنابراین قیمت سنگ آهن باید از طریق عرضه 
و تقاضا در بورس کاال تعیین شود. از سوی دیگر باید وزارتخانه با 
اختصاص سهمیه مناسب زمینه صادرات مازاد سنگ آهن را نیز 
فراهم آورد. به گفته جعفری طهرانی تعیین تکلیف صادرات سنگ 
آهن می تواند همچون فوالد به افزایش درآمدی منجر شود که در 
نهایت  توسعه اکتشاف و تحقق سنگ آهن مورد نیاز اهداف فوالد 
در افق ۱۴0۴ را محقق خواهد کرد. به نظر می رسد پس از یک سال 
تنش در بازار محصوالت فوالدی  در نهایت مدیران جدید معاونت 
معدنی وزارت صمت گره اصلی مشکالت این حوزه استراتژیک 
را پیدا کرده اند. گره ای که به واسطه تصمیمات جزیره ای و غیر 
کارشناسانه شکل گرفت و رانت چند صد میلیارد تومانی را به 
جیب عده ای خاص سرازیر کرد. رانتی که نمود آن را در گم 
شدن ۳ تن فوالد شاهد بودیم و کسری آن را باید در انبارهای 
احتکارکنندگان جست وجو کرد. به هر حال به نظر می رسد 
آزادسازی صادرات گامی مهم در ساماندهی بازار فوالد محسوب 

شده و می تواند به سایر صنایع زنجیره نیز تسری یابد.

آرمان ملی: بر اساس اعالم دفتر صنايع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات شمش فوالد به مدت ۳ ماه آزاد شد. در واقع سال گذشته بازار فوالد تحت تاثیر 
بخشنامه هايی كه واحدهای فوالدی را ملزم به عرضه ۷5 درصدی تولیدات خود در بورس كاال می كرد و در نتیجه كاهش درآمدهای فوالدسازان از محل صادرات 25 درصدی 
تولیدات با حواشی زيادی همراه شده. به گونه ای كه عرضه قطره چکانی به همراه فرصت طلبی برخی صنايع پايین دستی به شکل گیری بازار سیاه و  2 نرخی شدن فوالد منجر شد، 
البته در اين میان وزارت صمت نیز برای حمايت حداكثری از فوالدی ها فشار خود را بر صنايع باالدستی مضاعف كرد و نه تنها صادرات اين صنايع را با اخذ تعرفه و محدوديت های 

بخشنامه ای عمال متوقف كرد بلکه درخواست افزايش قیمت واحدهای سنگ آهن نیز با درب بسته مواجه شد. 

آرمان ملی: رئیس اداره نـظارت بر بازار 
بورس های کاالیی سازمان بورس، آخرین 
اقدامــات برای خــروج سیمــان از نظام 
قیمت گذاری و الزام شرکت های سیمانی به 
پذیرش و عرضه در بورس کاال را تشــریح کرد. 
مهدی زمانی سبزی گفت: »سازمان بورس و 
اوراق بهادار به عنوان حافظ حقوق سهامداران 
و در جهت ارتقای شفافیت، تمام تالش خود 
را دارد تا از طرفی موضوع خروج سیمان از 
نظام قیمت گذاری را پیگیری کرده و از طرفی 
شرکت های سیمانی را ملزم به پذیرش و عرضه 
در بــورس کاال کند.« او با بیان اینکه طبق 
مکاتبات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزیر صنعت نسبت به خروج سیمان 
از نظام قیمت گذاری دستوری و رفع سهمیه 
بندی نظر مساعد دارد، گفت: »از این رو با 
پذیرش مجدد شرکت های سیمانی در بورس 
کاال شاهد تقویت بازار، انجام رقابت، کشف 
صحیح قیمت سیمان جهت شفافیت هرچه 
بیشتر، حفظ حقوق سهامداران و همچنین 
حذف رانت خواهیم بود.«  رئیس اداره نظارت 
بر بازار بورس های کاالیی سازمان بورس 

افزود: »پیش از این شرکت های سیمانی در 
بورس کاال حضور فعال داشتند، به طوری که 
بررسی آمار معامالت نشان می دهد در سال 
۹0 به میزان یک میلیون و ۸۴ هزار و ۲۲0 
تن سیمان توسط ۲۳ عرضه کننده انجام شد. 
پس از آن عرضه سیمان توسط شرکت های 
سیمانی به دلیل اینکه از طرف سازمان حمایت 
قیمت گذاری می شود، پیگیری نشد؛  به طوری 
که به مرور حجم عرضه و معامالت در بورس 

کاهش یافت و عمال در دو سال گذشته عرضه 
و معامله ای انجام نشد.« او ادامه داد: »در پی 
آن شرکت های سیمانی به دلیل عدم ایفای 
تعهدات عرضه در بورس لغو پذیرش شدند و 
هم اکنون با مرقومه وزیر صنعت درخصوص 
خروج سیمان از نظام قیمت گذاری امید 
تقویت بازار سیمان در بورس کاال بیشتر شده 
است.« به گفته زمانی سبزی، عرضه سیمان 
در بورس کاال می تواند از دو طریق »عرضه در 

بازار فیزیکی« و »عرضه در بازار اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال« که به صورت گواهی سپرده 
کاالیی است، محقق شود. رئیس اداره نظارت 
بر بازار بورس های کاالیی سازمان بورس اضافه 
کرد: »جهت تقویت عرضه در بازار فیزیکی 
بورس کاال، فرایند پذیرش کاالی شرکت های 
سیمانی از اواخر سال گذشته شروع شده و در 
سال جاری قوت گرفته است؛ به طوری که 
با پذیرش کاالی شرکت های سیمانی زیر 
مجموعه هلدینگ شستا، مجموعه امید و 
بانک ملی که جمعا سهم باالیی از بازار سیمان 
را به خود اختصاص داده اند، سایر شرکت ها 
هم برای پذیرش و عرضه ترغیب خواهند شد. 
در همین راستا، عالوه بر مکاتبات با نهادهای 
باالدستی از جمله وزارت صنعت، مکاتباتی با 
۳۳ شرکت سیمانی پذیرفته شده در بورس 
و فرابورس انجام شده که پیگیری بعدی هم 
ادامه دارد.« او افزود: »در مورد عرضه سیمان 
به صورت خرد نیز بورس کاال در برنامه خود 
دارد که با راه اندازی گواهی سپرده کاالیی 
سیمان در ماه های آتی در جهت تقویت خرده 

فروشی سیمان برآید.«

بالتکلیفی قیمت گذاری سیمان؛
شرکتهایسیمانیملزمبهعرضهدربورسمیشوند

يادداشــت

 داریوش ابوحمزه
کارشناس مسائل اقتصاد ایران 

دولت برای کاهش کسری بودجه هم باید مخارج خود را کنترل کند 
و هم بتواند درآمدهای پایدار خود را افزایش دهد. کاهش معافیت های 
مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی می تواند در این زمینه کمک زیادی 
به افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه کند. عدم وابستگی 
صندوق های بازنشستگی به دولت ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است 
که دولت آینده باید به آن توجه ویژه داشته باشد. مساله این است که 
اتفاقا دولت ها برای عالیق سیاسی شان ممکن است دست به چنین 
کاری بزنند و به صندوق ها هزینه های جدید و بیشتر تحمیل کنند 
که مثال فالن خرج را انجام دهید به این امید که در آینده دولت پول 
آن را به صندوق خواهد داد ولی درعمل دولت بدهی پولی به صندوق 
نخواهد داد. یعنی برای این صندوق ها هزینه بتراشیم بدون اینکه به 
فکر درآمد برای آنها باشیم. اتفاقا در کشور چنین تصمیماتی برای 
صندوق ها زیاد گرفته می شود و هم دولت و هم مجلس در این داستان 
دخیل هستند. ما به وفور قوانینی داریم و طرح هایی در مجلس بحث 
می شود که می خواهند یا سن بازنشستگی را کم کنند یا مشاغلی را 
تحت عنوان سخت و زیان آور ببرند. مثال کارکنان شرکت ملی پست، 
مشاغل دریانوردی و... سخت و زیان آور بشوند. اگر شغلی سخت و زیان 
آور شود، یکی از پیامدهای جدی آن این است که سن بازنشستگی 
برای افرادی که در آن صنف اشتغال دارند، پایین می آید. یعنی به 
جای ۳0 سال با ۲0 سال سابقه بازنشسته می شوند. در این صورت 
صندوق بازنشستگی ۱0 سال کمتر حق بیمه می گیرد و از طرفی ۱0 
سال بیشتر مستمری می دهد. هم درآمدهای صندوق بازنشستگی 
را به اندازه ۱0 سال حق بیمه کم می کنیم ولی به اندازه ۱0 سال 
مستمری بیشتری باید پرداخت کند. یعنی درآمدهای این صندوق 
را کاهش داده و هزینه های جدید و اضافی برای آنها ایجاد کرده ایم. 
در واقع همه طرح هایی که با انگیزه حمایت از برخی مشاغل و تبدیل 
آنها به سخت و زیان آور مطرح می شوند، مشکالت مالی جدی برای 
صندوق ها به بار می آورند. اتفاقی که سال گذشته در خصوص افزایش 
مستمری بازنشسته ها افتاد می تواند شاهد مثالی برای همین موضوع 
باشد. وقتی بدون در نظر گرفتن منابع کافی و پایدار برای صندوق ها، 
سیاست افزایش مستمری بازنشسته ها را در پیش می گیریم، یعنی 
حقوق بازنشسته ها را زیاد می کنیم، دقیقا در حال افزایش هزینه ها 
بدون در نظر گرفتن درآمد برای این صندوق ها هستیم. دولت به 
صندوق های بازنشستگی گفته ۳0 یا ۴0 درصد حقوق بازنشسته ها را 
زیاد کند. هم تامین اجتماعی و هم صندوق بازنشستگی لشگری و هم 
کشوری این کار را انجام داده است. این موضوع تحت عنوان سیاست 
همسان سازی مستمری رخ داده است. این امر موجب شده هر سه 
صندوق، هزینه هایشان به شدت افزایش پیدا کرده است. برای این 
سه صندوق در یک سال بیش از 60 هزار میلیارد تومان هزینه درست 
شده است. هزینه ای که پایدار هم هست و برای همیشه باید  پرداخت 
شود. باید توجه داشت کسی مخالف تقویت قدرت خرید بازنشسته ها 
بخصوص افراد کم درآمد نیست، ولی اوال باید توجه کرد که برای 
حمایت از بازنشستگان کم درآمد لزومی  ندارد که مستمری همه 
بازنشسته ها را زیاد کرد، و ثانیا این افزایش مستمری حتما باید با منبع 
مالی سالم و مشخص باشد وگرنه پیامدهای منفی آن دامن عموم مردم 
و بازنشستگان را خواهد گرفت. در حال حاضر هم مشکل اینجاست که 
درآمد پایداری برای صندوق ها دیده نشده که از چه محلی این هزینه 
را باید تامین کنند، البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برای اجرای 
این سیاست مجموعه ای از دارایی ها و سهام شرکت ها به صندوق ها 
واگذار شده است. البته کفایت این میزان دارایی و میزان نقدشوندگی 
آن بطور جدی محل تامل است، اما در صورت کفایت و نقدشوندگی 
این دارایی ها برای یک سال این سیاست را تامین مالی می کنند یعنی 
درآمدی کامال ناپایدار. هم اکنون همین سیاست هایی که گفته شد 
در دولت و مجلس پیگیری می شود که هزینه های صندوق ها را زیاد 

می کنند، ولی درآمدهای صندوق ها را نه. 

 دولت آينده  تامين اجتماعی 
فراگير  را  اجرايی کند

رویکــرد
چرا  مشتريان  از  بازار  ارز استقبال نمی کنند؟

آرمان ملی: با وجود آنکه صادرکنندگان ارز خود را در 
سامانه نیما پایین تر از قیمت بازار آزاد عرضه می کنند، اما به نظر 
می رسد تقاضایی برای آن وجود ندارد. براساس گزارشی که بانک 
مرکزی از عملکرد سامانه نیما در ۲۵ اردیبهشت منتشر کرده، 
صادرکنندگان ۳۲۲ میلیون دالر ارز خود را در این سامانه حواله 
کرده اند، اما تنها ۱0۳ میلیون دالر یعنی یک سوم از این ارز از سوی 
واردکنندگان خریداری شده و برای مابقی مشتری وجود نداشته 
است. این درحالی است که قیمت دالر در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار 
تومان گذشته، اما نرخ ارز در سامانه نیما کمتر از ۲0 هزار و ۵00 
تومان اعالم شده است. به این ترتیب واردکنندگان حتی نسبت 
به خرید ارز با قیمتی پایین تر از نرخ بازار آزاد نیز رغبت چندانی 
نشان نمی دهند. مهدی علیپور، فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق 
بازرگانی ایران سه موضوع را عامل اصلی نبود خریدار برای ارزهای 
سامانه نیما دانست و گفت: »موضوع نخست به منطق اقتصادی 
بازمی گردد. وقتی احتمال یک تحول در فضای اقتصادی کشور 
وجود داشته باشد، صادرکنندگان ترجیح می دهند که ارز خود را با 
باالترین قیمت بفروشند و از سوی دیگر واردکنندگان تمام تالش 
خود را می کنند که ارز با پایین ترین قیمت به دست آنها برسد، از 
این رو به نظر می رسد فعال واردکنندگان صبر پیشه کرده اند تا 
وضعیت بازار مشخص شود.« او با اشاره به مذاکرات وین و احتمال 
تغییر در شرایط تحریم های اقتصادی، بیان کرد: »هر چند اخبار 
ضد و نقیضی از مذاکرات به گوش می رسد و هنوز نمی توان به 
شکل قطعی از نتیجه بخش شدن یا نشدن آن صحبت کرد اما با 
توجه به تداوم مذاکرات و احتمال آنکه دو طرف به توافقی جدید 
برای کاهش تحریم ها دست یابند، بازار در انتظار کاهش نرخ ارز 
است و همانطور که چند هفته قبل با آغاز مذاکرات افت قیمت دالر 
شروع شد، به نظر می رسد امروز نیز واردکنندگان منتظرند تا شاید 
با رسیدن خبرهای خوش جدید، میزان کاهش نرخ دالر بیشتر 
شود.« این فعال اقتصادی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری 
نیز پرداخت و تشریح کرد: »اگر گزینه هایی که مخالف مذاکره یا 
برطرف کردن مشکالت بین المللی و تحریم هستند یا پیش از 
این عملکرد قابل دفاعی نداشته اند تایید صالحیت شده و شانس 
پیروزی داشته باشند، احتمال آنکه بازار به آن واکنش منفی نشان 
دهد و قیمت ارز دوباره صعودی شود وجود دارد، اما در صورتی که 
مسیر عکس پی گرفته شود، احتمال نگاه مثبت بازار وجود دارد.« 
علیپور اضافه کرد: »در شرایط فعلی به نظر می رسد واردکنندگان 
به دنبال روشن شدن نسبی شرایط اقتصادی و کاهش قیمت ارز 
هستند و علت کاهش تقاضا احتماال در همین موارد نهفته است. تا 
زمانی که تکلیف این موضوعات روشن نشده و اقتصاد به مسیر با 
ثبات وارد نشود، احتماال تردیدهای این گونه باقی خواهند ماند.«

گزارش »آرمان ملی« از تاثیر آزادسازی صادرات فوالد بر بازار 

موانع بازار فوالد آب شد
    خاموشی كوره بی تدبیری برای زنجیره فوالد



دوشنبه 
1400 .02 .27

5 شوال 17/1442می 2021
گـفت وگـو 6a r m a n m e l i . i r

سال چهارم
 شماره1012

ادامه از صفحه2
سمت صلح، برگزاری یک همه پرسی میان تمام ساکنان 
فلسطین از جمله فلسطینی های آواره شده و پناهجویان 
است. وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: نباید از یاد برد 
که فلسطین تنها یک مسأله عربی یا اسالمی نیست، بلکه 
معضله ای بین المللی نیز هست. جنایاتی که در طول دهه ها 
علیه مردم بی گناه فلسطین انجام شده بر وجدان بشری 
سنگینی می کند. از این روست که جامعه بین المللی وظیفه 
دارد به شدیدترین لحن رژیم اسرائیل را محکوم کرده و آن 
را وادار نماید که به تخریب و محاصره غزه پایان دهد. ما 
باید فعاالنه در سازمان ملل متحد تالش کنیم تا یک جلسه 
اضطراری مجمع عمومی برای پرداختن به این موضوع 

تشکیل شود. عالوه بر این، رویکرد شنیع برخی از دول غربی 
در برابرانگاری قربانیان و مجرمین، ما را وادار می سازد تا 
به کاستی های خود در پیشبرد آرمان مشترک مان نگاهی 
بیاندازیم. ظریف عنوان کرد: ما باید یک کارزار »نهادینه شده« 
حقوقی و سیاسی علیه رژیم آپارتاید صهیونیستی در سطوح 
منطقه ای و بین المللی ایجاد کنیم. یک نهاد ناظر حرفه ای 
بین المللی نیز باید تشکیل شود تا جنایات علیه مردم 
فلسطین را رصد و گزارش کند. این جنایات باید به صورت 
ثبت و ضبط شده و گزارش شوند، با این هدف که مرتکبین 
آنها در محضر عدالت قرار گیرند. ما همچنین باید به تصویب 
مصوبات داخلی و همچنین یک قطعنامه از جانب این سازمان 
مبادرت ورزیم که اسرائیل را به عنوان یک رژیم آپارتاید 

شناسایی کند. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: عالوه 
بر این، اقدامات جنایتکارانه اسرائیل باید هم در مصوبات 
داخلی و هم در قطعنامه های سازمان همکاری اسالمی به 
عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت شناسایی شود و 
کشورهای عضو باید صالحیت قضایی ملی خود را به نحوی 
بسط دهند که پیگرد جنایتکارانی که در اراضی اشغالی 
فلسطینی مرتکب جنایت جنگی، نسل کشی و جنایات علیه 
بشریت می شوند، را شامل شود. ظریف تاکید کرد:  جمهوری 
اسالمی ایران، مانند همیشه، دست دوستی خود را به سوی 
همه شما دراز می کند. ما آماده ایم تا تمام اختالفات را کنار 
گذاشته و در دفاع از حقوق مردم فلسطین با توسل به هر ابزار 

مشروع سیاسی و قانونی، متحد شویم.

ظريف خطاب به كشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی
آماده ايم تمام اختالفات را كنار بگذاريم

یــادداشــت 

مهدی مطهرنیا
تحلیلگر مسائل بین الملل

سید هادی  خامنه ای:
اصالح طلبان به گونه ای از 

مقاومت دفاع کرده اند که تقابلی 
با منافع ملی نداشته باشد

دبیر کل مجمع نیروهای خط امام)ره( در 
خصوص هجوم رژیم صهیونیستی به غزه 
اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از ابتدای ورود 
به سرزمین فلسطین با منطق زور، کشتار و 
ترور کار خود را شروع کرد و در طول هفتاد 
سال گذشته با همین روش به حیات خود 
ادامه داده است. هدف کوتاه مدت این رژیم 
پیشگیری از شکست دولت افراطی نتانیاهو 
داخلی  مشکالت  بر  گذاشتن  سرپوش  و 
رژیم صهیونیستی و ایجاد نوعی وفاق میان 
خودشان و جلب حمایت های بیشتر دولت 
جدید آمریکاست. حجت االسالم و المسلمین 
سیدهادی خامنه ای گفت: هدف بلندمدت  آنها 
هم فعال نگه داشتن ماشین سرکوب و تشدید 
نزاع در منطقه خاورمیانه است. اساسا این 
رژیم و بهتر است بگوییم صهیونیسم جهانی 
همیشه سعی داشته  یک دردسر و مزاحم 
دائمی برای ملت های مسلمان وجود داشته 
باشد؛ و کشورهای اسالمی را از رسیدن به 
توسعه و ترقی در زمینه های گوناگون و اتحاد 
با یکدیگر جهت دفاع از کیان خود باز دارد 
و کشورهای اسالمی را همواره در حیرت، 
سرگردانی، بالتکلیفی و نگرانی از آینده و در 
حال اختالف و برخوردهای داخلی و درگیری با 
آفاتی مانند طالبان، داعش و امثال آن نگه دارد. 
وی افزود: حمالت مکرر رژیم صهیونیستی به 
اماکن مسکونی مردم مظلوم فلسطین و تخریب 
خانه ها و مغازه ها ضمن آنکه از بی رحمی، 
شقاوت و توحش ذاتی آنها حاکی از هدف 
آن ها در یکدست کردن فلسطین و اخراج همه 
فلسطینی ها و سپس تجاوز به کشورهای دیگر 
است، پس جای هیچگونه کوتاهی و انفعال در 
برابر این رژیم جعلی و متجاوز نیست. با این 
اوصاف روشن است که بقای رژیم صهیونیستی 
نه فقط برای فلسطین که برای همه مسلمانان 
و موحدان و پیروان ادیان غیر توحیدی تهدید 
است. خامنه ای در خصوص راه حل مقابله با این 
تجاوزگری بیان کرد: این راه حل را در دو سطح 
باید جست وجو کرد، سطح اول بسیج افکار 
عمومی دنیا و همراه سازی همه آزادیخواهان 
و عدالت طلبان و روشنفکران مستقل دنیاست 
که از طریق دیپلماسی عمومی و فشار به 
حکومت ها باید در دستور کار قرار گیرد و از 
ایده رفراندوم مردم و ساکنان اصلی فلسطین 
دفاع نمود که مقام معظم رهبری هم بارها بر 
آن تاکید کرده اند و در سطح دوم باید مقاومت 
در سرزمین های اشغالی را تقویت نمود، زیرا 
راه حل هر مساله به کیفیت ایجاد همان مساله 
بستگی دارد. این فعال سیاسی اصالح طلب 
ادامه داد: اگر رژیم صهیونیستی نتیجه گفت 
و گوی منطقی و منصفانه با صاحبان اصلی 
فلسطین می بود، راه حل آن هم گفت و گو 
بود؛ اما همه دنیا می دانند که چنین نبوده 
است. با زور، ترور، کشتار، نسل کشی، حیله 
و نیرنگ به سرزمین فلسطین هجوم آوردند 
و امروز که ملت ها بیدار شده اند و مقاومت 
فلسطین از توان باالی نظامی و پشتوانه مردمی 
در داخل سرزمین های اشغالی و خارج از آن 
برخوردار است، باید با قدرت با آن مقابله نمود. 
این مهم در سال های اخیر با همت عزیزانی 
چون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به 
بهترین وجه انجام شد. قدرت دفاعی مقاومت، 
امروز مرهون خدمات این شهید بزرگوار 
است. دبیر کل مجمع نیروهای خط امام )ره( 
در خصوص دیدگاه اصالح طلبان به مساله 
فلسطین اظهار کرد: اوال اصالح طلبان جریانی 
ریشه دار و گسترده هستند که نگاه شان مبتنی 
بر آرمان های انقالب اسالمی و اندیشه های امام 
خمینی شکل گرفته است. یکی از اولویت های 
چهره های فعلی اصالح طلب در سال های مبارزه 
علیه رژیم شاه مخالفت با رژیم اسرائیل بود و در 
سال های پس از انقالب هم همیشه در همین 
مسیر گام برداشته اند و کسی نمی تواند دراین 
مهم تردید ایجاد کند. نگاه اصالح طلبان به 
موضوع فلسطین ادامه نگاه بزرگانی چون آقای 
مطهری، آقای بهشتی، آقای طالقانی و امام 
موسی صدر است. وی عنوان کرد:  اتفاقا یکی از 
خدمات مهم دوستان اصالح طلب این بوده که 
همواره در داخل و خارج، پیشگام دفاع عقالنی 
و به روز از مفهوم مقاومت منطبق با حقوق 
اساسی انسان ها بوده اند. چهره های اصالح طلب 
همواره به گونه ای از مقاومت دفاع کرده اند 
که تقابلی با منافع ملی نداشته باشد و اگر در 
مقاطعی نسبت به موضوع فلسطین شبهات و 
ابهاماتی در سطح جامعه ایجاد شده محصول 
عملکرد نابخردانه دیگران است. خامنه ای اضافه 
کرد: مسئوالنی که امروز مشخص شده ادعای 
دشمنی شان با اسرائیل و مواضع هیجان زده 
قبلی شان شعاری بیش نبوده است و عملکرد 
همان ها موجب رنجش مردم شد. باید توجه 
داشت که دفاع از حقوق مردم فلسطین و 
آزادی قدس شریف هیچ منافاتی با نقد و 
اعتراض به عملکرد بعضی از مسئوالن ندارد؛ 
هر کدام از این دو در جای خود مهم هستند 
وی تصریح کرد: شعار »نه غزه، نه لبنان« به 
صورت مشکوک از سوی جریان هایی با هدف 
انحراف اعتراضات مردم مطرح شد و نسبتی با 

آرمان های اصالح طلبانه ندارد.

              
فـــرارو

رژیم صهیونیستی با توجه به هدف قرار گرفتن مواضع خود از 
سوی حماس هم اکنون بر اساس نظریه دفاع مشروع از خود، در پی 
سازماندهی هجومی عظیم و تخریب گر علیه مواضع حماس است. به 
هر تقدیر حمالت موشکی حماس علیه مواضع رژیم صهیونیستی، 
این رژیم را در موقعیت معناداری قرار داده است تا با استفاده از هجمه 
و بهانه کردن این موضوع، حمالت خود را توجیه کند. از همین رو 
این تحوالت واکنش سریع اسرائیل برای ایجاد بازدارندگی به منظور 
حمالت احتمالی بعدی را به همراه داشته است. واکنشی که برای 
دولت اسرائیل و نتانیاهوی تندرو اهمیت بسیار زیادی دارد. به طور 
طبیعی نتانیاهو با توجه به اوضاع منطقه با محوریت امنیت اسرائیل 
و تأثیرگذاری بر روندهای موجود منطقه ای بعد از روی کار آمدن 
جو بایدن که تالش دارد با نئورئالیسم تدافعی زمینه های توازن قوا 
بین ایران، عربستان، اسرائیل و ترکیه را به وجود آورد، از این تهدید 
به صورت فرصت استفاده می کند تا جهت گیری ایاالت متحده 
آمریکا در منطقه را تغییر دهد. قرار دادن آمریکا در یک وضعیت 
گریزناپذیر در دفاع از اسرائیل به عنوان شریک استراتژیک آمریکا 
در مدیترانه و منطقه، با توجه به جهت گیری قالب سناتورهای 
جمهوری خواه و دموکرات در حمایت از تل آویو با توجه به حمله 
اخیر در دستور کار نتانیاهو قرار می گیرد. اسرائیلی ها پس از جنگ 
۳۳ روزه و ۲۲ روزه در این سال ها تالش خود را معطوف کرده اند تا 
زمینه های ایجاد جنگ فرسایشی را تمرین کنند. شکست های ناشی 
از جنگ های گذشته منجر به آن شد تا اسرائیلی ها تمرینات مداوم و 
تجهیزات مورد نظر در این زمینه به عالوه آماده سازی افکار عمومی 
در اسرائیل را در دستور کار قرار دهند. لذا با توجه به تئوری جنگ 
نامتعادل، با بزرگنمایی تهدید ایران توسط نتانیاهو و ایجاد فضای 
مناسب برای اقدام علیه تهران، به عنوان مرکز مقاومت وارد عمل 
شدند. آنها مواضع ایران را در سوریه بارها مورد حمله قرار دادند و 
بالطبع مسئولیت بسیاری از این حمالت را نیز پذیرفتند. همچنین 
تهران را در معرض ترور دانشمندان هسته ای و ضربه نظامی وارد 
کردن به مراکز حساس اتمی قرار دادند. هم اکنون حماس با توجه 
به سیگنال های موجود در چارچوب حمایت ایران و مجهز شدن به 
موشک های مورد نیاز، رژیم اسرائیل را در بافت موقعیتی تدافعی قرار 
می دهد. رژیم اسرائیل نیز استفاده از این بافت موقعیتی در جنگ 
نامتعادل برای بزرگنمایی قدرت رقیب و ورود به وضعیت جنگی 
در جهت نابودسازی زیرساخت های دولت خودگردان فلسطین و 
محدوده غزه بهره می برد. بمباران های متعدد به منظور نابود کردن 
کامل غزه، تونل های زیرزمینی و ترور نیروهای حماس در دستور 
کار اسرائیل قرار دارد. با ورود نیروهای حامی حماس به این جنگ، 
زمینه های گسترش این منازعه می تواند از غزه به محیط های 
پیرامونی به شعاع بیشتر فراهم شود. این یک ریسک بزرگ برای 
اسرائیل، طرف های مقابل و همچنین جامعه جهانی است، چرا که 
گسترش این درگیری می تواند برای همه طرفین خطرناک و 
هزینه های بسیاری را متوجه نیروهای متفاوت درگیر در این مساله 
از نیروهای مرکزی و پیرامونی نماید و به طور طبیعی بحران بزرگی 

را در وضعیت کنونی رقم بزند.

دستور کار اسرائيل

روی خط

یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص علت 
حضورش در انتخابات اظهار داشت: من با کارنامه و برنامه ای 
که برای اداره کشور دارم به این جمع بندی رسیدم  که امروز 
اصلی ترین مشکل کشور، اقتصادی است. با این نگاه آمده ام 
که مشکل اقتصادی کشور را حل کنم.  رستم قاسمی گفت: 
معتقدم موضوعات دیگر از جمله مسائل اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی در کشور مهم هستند اما همه آنها در گرو وضعیت 
اقتصادی کشور است؛ کسی می تواند مشکالت اقتصادی کشور 
را حل کند که خودش فرمان قوه مجریه را در دست داشته 
باشد و اقتصاد، رونق، اشتغال، صنعت و معدن و هر آنچه که در 
پیشرفت کشور می تواند تاثیر داشته باشد را بخوبی بشناسد. 
وی افزود: معتقدم این تجربه را در همه حوزه ها دارم؛ برخی 
افراد هستند ممکن است در برخی زمینه ها مثال صنعت، 
انرژی یا حمل ونقل تجربیاتی داشته باشند، اما من به دلیل 
مسئولیت هایم در دوران بعد از جنگ، تقریبا در همه حوزه ها 
تجربه دارم و کارنامه ام نیز مشخص است. در کنار این تجربیات، 
برنامه ای در حوزه های اقتصادی دارم تا بتوانیم کشور را از 
تنگنای موجود نجات دهیم. وزیر نفت دولت دهم در خصوص 
شعار ایران به یک رستم نیاز دارد بیان کرد:  این شعاری است 
که حامیان بیشتر مورد توجه قرار دادند و شعار اصلی من 
نیست، اما معتقدم که امروز برای اداره امور کشور به دو مولفه 
اصلی نیاز داریم؛ یکی اقتدار و دیگری سازوکار. امروز نمی توانیم 
کشور را به روش های عهد دقیانوس اداره کنیم درحالی که 
بسیاری از بخش ها کشور با روش های قدیمی اداره می شود. 
از جمله اقداماتی که به روش های قدیمی درحال انجام است، 
موضوع مبارزه با فساد است؛ به نظر من دیگر نمی توان برای 
مقابله با فساد، با افراد مقابله کرد؛ افراد نقش دارند اما سازوکار 
مهمترین ابزار جلوگیری از فساد است؛ به نظر من می توان برای 
گرفتن بسیاری از مجوزها به جای مراجعه به مراکز و مجامع 
دارای امضای طالیی، با ابزار و تکنولوژی و سازوکار صحیح به 
گونه ای عمل کرد که جلوی فساد گرفته شود. وی در خصوص 
تمایل مردم به رای دادن به کاندیدای نظامی بیان کرد: امروز 
شرایط مردم خوب نیست و همانطور که گفتم مردم دغدغه 
اقتصادی دارند و به نظرم اگر کسی بتواند برنامه هایی در این 
زمینه ارائه کند، برای مردم خیلی مهم نیست که آن فرد نظامی 
است یا غیر نظامی. معتقدم مردم دنبال برنامه کاندیداها و 
کارنامه گذشته آنها هستند و داشتن برنامه به تنهایی کافی 
نیست؛ چراکه تهیه آن کار پیچیده ای نیست و بسیاری 
می توانند بهترین برنامه ها را تهیه کنند. به نظر من مشکل ما در 
کشور اصال برنامه نیست؛ چراکه ما سند چشم انداز و برنامه های 
توسعه چند ساله داریم و این برنامه ها نیز توسط متخصصین 
نوشته شده اند. مشکل امروز ما اجرای برنامه هاست. اگر مردم 
فردی را از میان کاندیداها ببینند که سوابق و کارنامه موفقی 
در حوزه اجرایی کشور داشته باشند، پای صندوق های رای 
حاضر می شوند؛ اینکه به چه کسی رای دهند را باید به خود 
مردم واگذار کنیم. وی در خصوص مشارکت مردم در انتخابات 
تصریح کرد: فکر می کنم اگر با مردم صادقانه صحبت کنیم، 

مردم بیشتر پای صندوق های رای می آیند.

رستم قاسمی:
نظاميان دارای سابقه خوبی در حکومت هستند

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: 
زمان زیادی تا تعیین سیزدهمین رئیس 
جمهور ایران باقی نمانده و جریان های 
سیاسی و بخشی از مردم در انتظار این رویداد 
سیاسی هستند. در این میان زمزمه های 
بسیاری درباره مشارکت نکردن در انتخابات 
به گوش می رسد اما جریانات سیاسی کشور 
بر این باورند که باید از ظرفیت صندوق رای 
برای ایجاد تغییر در شرایط کشور استفاده 
کرد. این انگیزه در حالی وجود دارد که 
در  نظارتی  فیلترهای  رویکرد  متاسفانه 
انتخابات پیش رو چندان مشخص نیست و 
بیم آن وجود دارد که افراد بسیاری از این 
رقابت باز بمانند. در این زمینه »آرمان ملی« 
گفت وگویی با محمد نعیمی پور فعال سیاسی 

اصالح طلب داشت که در ادامه می خوانید.
 جــريـــان اصــالحات پیوسته 
ادعا كرده كه برای تــحقق مطالبات 
مردم به صحنه می آيـــد. با اين حال 
شما در يکی از گـــفت وگوهای خود 
اعالم كرديد كه مشاركــت مردم طبق 
نظرسنجی ها حدود 40 درصـــد است. 
با اين تفاسیر چرا جريان اصـــالحات 
به خواست اكثريت توجه نکرده و به 
دنبال معرفی نامزد در انتخابات رياست 

جمهوری است؟
اینکه مردم در انتخابات شرکت می کنند 
یا خیر، یک موضوع مهم است اما اینکه چرا 
باید گروه های سیاسی در انتخابات شرکت 
کنند، موضوع دیگری است. به اعتقاد من 
تا زمانی که صندوق رای معنا و مفهوم دارد، 
مردم باید از این حق استفاده کنند، هرچند 
که مشارکت نکردن در انتخابات نیز حق 
مردم است. معنای کناره گیری احزاب و 
جریان های سیاسی آن است که روش معمول 
سیاست ورزی را قبول ندارند یا به دلیل ترس 
از شکست از انتخابات کناره گیری می کنند. 
این رویه غیر قابل قبول است. سیاست ورزی 
بدون خشونت، تمکین کردن به رای اکثریت 
مردم را اصل می داند و تفاوت اساسی با 
مشی انقالبی و روش براندازی با حمایت 
خارجی یا کودتا دارد. لذا تمامی گروه ها، 
جریانات و احزاب سیاسی که مشی خود را 
سیاست ورزی اصالح طلبانه و بدون خشونت 
می دانند، باید به صندوق رای و انتخابات 
اهمیت بدهند. ضمنا اگر مردم احساس 
کنند جریانات یا گروه های سیاسی فقط در 
انتخابات شرکت می کنند که پیروز باشند، 
دیگر دلیلی برای حمایت از آنها نمی بینند و 
خیلی زود از اذهان محو می شوند. پس تمام 
کسانی که نسبت به آینده ایران احساس 
مسئولیت دارند، انتخابات را مهم دانسته و 
در آن شرکت می کنند. برای افراد و جریاناتی 
که پاسخگویی به نسل آینده را مهم می دانند، 
شرکت در انتخابات موضوعی قابل توجه است 
و در کارنامه آنان درج و مورد قضاوت قرار 
خواهد گرفت. یادآوری کنم که بنده معتقدم 
حداقل ۴0 درصد در انتخابات ۱۴00 شرکت 
می کنند و لذا شرکت در انتخاباتی که ۴0 
درصد شرکت می کنند، به معنی بی اعتباری 
چنین  که  کسانی  لذا  نیست.  انتخابات 
انتخاباتی را تحریم کرده یا در آن شرکت 
نمی کنند، اقدامی بی اثر انجام می دهند. البته 
ممکن است کشور در شرایطی قرار گیرد که 
کمتر از ۲0 درصد مردمی که حق رای دارند 
در آن شرکت کنند، آن وقت عدم شرکت 

در چنین انتخاباتی، تاثیرگذار است و عدم 
مشروعیت را به دنبال خواهد آورد.

 بخشی از مردم، خصوصا طبقه متوسط 
بر اين باور هستند كه با وجود فیلترهای 
سیاسی  انديشه های  موجود،  نظارتی 
گوناگون توان نامزدی در انتخابات را ندارد 
و به بیان دقیق تر بدون انتخابات آزاد امکان 
حاكمیت مردم بر سرنوشت خويش وجود 
نخواهد داشت. با اين شرايــط آيا امکان 
اصالح كشور در زمینه اقتصاد يا آزادی های 

مدنی وجود دارد؟
اعتقاد مردم نسبت به اصل دانستن آرای 
آنان در تصمیم گیری های کشور خدشه دار 
نشود. متاسفانه بخش مهمی از قدرت در 
اختیار کسانی است که بدون توجه به آینده 
نظام در دوره های مختلف بخشی را از قطار 
پیاده می کنند. این اقدامات و دیدگاه ها 
خالف مصالح کشور بوده و به هیچ وجه توجیه 
نداشته و قابل دفاع نیست. در این زمینه قانون 
نیز روشن است که چه کسانی می توانند نامزد 
شوند. هم قانون اساسی و هم قوانین پایین 
دستی موضوع را به صورتی واضح و مشخص 
بیان کرده اند. اینکه گروهی از مردم انتخاب 
کنند که در انتخابات شرکت داشته یا نداشته 
باشند، حق خود آنان است. مسلما نتایج 
انتخابات هرچه باشد، همه را در بر می گیرد 
و تاثیرات این امر در زندگی شهروندان 
محسوس خواهد بود، مثل اینکه عده ای 
برای انتخابات مجلس با همین استدالل باور 
داشتند که در انتخابات شرکت نشود و کاری 
انجام ندهند و حاصل آن مجلس یازدهم شد 
که رویکرد و نتایج زیان باری تاکنون داشته 
است. االن نیز اگر کسی بگوید چرا وضعیت 
مجلس بدین شکل است، بخشی از مشکل 
به نحوه نگاهی که قدرت به مسأله انتخابات 
دارد باز می گردد اما بخشی از آن نیز به نحوه 
نگاه، تحلیل و عملکرد خود آن جریانات از 
جمله اصالحات باز می گردد. اصالح طلبان 
نتوانستند راه حل های مناسب و کارآمدتر 
شدن صندوق رای ارائه دهند. اگر این اقدام 
زحمت، زمان و تالش بیشتری می خواست، 
مشخص است که این مجموعه به درستی 
گام بر نداشته است. تاکنون شرط جریان 
نتخابات، این  اصالحات برای شرکت در ا
بوده که نهاد قدرت به آنان توجه کند و راه را 
برایشان باز بگذارد. به تعبیری می خواهند، 
حق خود را گدایی کنند و رویکرد گدایی 
کردن حق در هیچ زمان و مکانی به نتیجه 
نمی رسد. به تعبیر بزرگان حق گرفتنی است. 
باید توانایی ها در هر جریان سیاسی، خصوصا 
جریان اصالحات، به اندازه کافی افزایش پیدا 
کند تا هم کسانی که در قدرت نشسته اند، 
حس کنند این جریانات، جریانات قدرتمندی 
هستند که نمی توان آنان را نادیده گرفت و 
مردم نیز حس کنند، این افراد به آن اندازه 
توانایی دارند که در صحنه سیاست ورزی 
حاضر شده و برنامه های خود را اجرایی کنند.

 اخــیرا شاهد پايان مهلت ثبت نام 
نامزدها در وزارت كشور برای حضور در 
انتخابات بوديم. چهره های متعددی 
الريجانی،  رئیسی،  آقايان  جمله  از 
پزشکیان و تاجزاده در انتخابات ثبت نام 
كرده اند. تا به اين جای كار ارزيابی شما 
از چینش نامزدهای انتخاباتی چیست؟

ند،  بین همه افرادی که ثبت نام کرده ا
آقای رئیسی را بیش از سایرین قابل اعتنا 

می دانم و نامزدی ایشان در انتخابات مهم 
است. آقای رئیسی از ریاست قوه قضائیه کنار 
می رود تا خود را برای ریاست قوه مجریه 
آزمایش کند. این اقدام میسر نبود، جز اینکه 
ایشان تایید را اخذ کرده باشداما مفهوم این 
امر آن نیست که با توجه به اتفاقاتی که رخ 
نتخابات  داده، آقای رئیسی قطعا برنده ا
باشد. دوره های پیشین انتخابات ریاست 
جمهوری نشان داده است که آقای رئیسی 
با همه توان وارد صحنه انتخابات شدند اما 
موفق به پیروزی و کسب رای مردم نبودند. 
مسأله اینجاست که در صورت شکست آقای 
رئیسی ممکن است، موضوع مشکل ساز شود. 
حضور آقای رئیسی به مفهوم حیثیتی کردن 
انتخابات ریاست جمهوری است. آقای رئیسی 
رئیس قوه قضائیه بوده و در آنجا با جدیت کار 
می کردند. ایشان در شعار و اجرای مبارزه با 
فساد اقداماتی مورد توجه انجام دادند. اینکه 
آقای رئیسی قوه قضائیه را رها می کنند و به 
انتخابات می آیند، یعنی به ایشان اجازه داده 
می شود که با وجود اهمیت ریاست دستگاه 
قضا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. 
به عبارتی ریاست قوه مجریه با اهمیت تر 
تلقی شده و این اجازه داده شده که ایشان 
در انتخابات نامزد شوند به هر حال مصلحت 
دانسته شده آقای رئیسی کار در پست ریاست 
قوه قضائیه را نیمه تمام رها کرده و نامزد 

ریاست جمهوری شوند.
 اگر به نــامزدهـــای اصالح طلب 
بپردازيم، نام آقای تاجزاده مکرر در 
رسانه ها مطــرح مـی شود و ايشان با 
استقبال قابل توجهی به وزارت كشور 
رفتند. آيا احتمال تايید صالحیت آقای 

تاجزاده وجود دارد؟
شخصا مخالف حضور آقای تاجزاده در 
این کارزار بودم. ایشان به ۷ سال زندان 
محکوم شدند و تمام و کمال این مدت را 
در زندان بودند. بر این اساس شورای نگهبان 
می تواند به راحتی به دلیل محکومیت قضائی 
آقای تاجزاده را رد صالحیت کند و خود 
را حق به جانب دانسته و سایر موارد را هم 
که انجام می دهد، توجیه کند. درباره اینکه 
استقبالی مقابل وزارت کشور از ایشان شده، 
باید گفت این اقدام به دلیل شیوع بیماری 
کرونا در کشور و مالحظات وزارت بهداشت 
صحیح نبوده است. عالوه بر اینکه در آن روز 
می بایست فقط ثبت نام انجام می شد. برای 
ثبت نام در انتخابات دلیلی ندارد هواداران 
نامزد مقابل وزارت کشور با شعار و راهپیمایی 
حضور پیدا کنند. مطمئن هستم، شخص 
آقای تاجزاده در این اتفاق دخیل نبوده و 
چنین توصیه ای نکرده اما هواداران ایشان 
احساس کردند، باید این اقدام انجام شود. 
اصالح طلبان باید با گزینه ای وارد انتخابات 
شوند که احتمال ردصالحیت آن حداقلی 
باشد ، همانطور که در سال ۹۲ رد صالحیت 
مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی باعث تعجب 
شد. با این حال با نامزدی آقای رئیسی هر 

احتمالی در فرآیند انتخابات وجود دارد. 
 اين ديدگاه را درباره شخصیت هايی 
مانند آقايان پزشکیان و هاشمی نیز 
داريد؟ از نظر شما اين افراد با نامزدی 
آقای رئیسی تايید نمی شوند تا رقیبی 

جدی در انتخابات خرداد نباشند؟
نمی توانم این موضوع را پیش بینی کنم اما 
می توان عرض کرد، آقای پزشکیان و آقای 

هاشمی رقبایی جـــدی بـــرای آقای رئیسی 
نخواهند بود.

 نامزد ديــگـــری كه پر حاشیه 
در انتخابات ثبت نـــام كـرد، محمود 
احمدی نژاد بـود. ايـــشان دربــاره 
مسأله رد صالحیت خود نیز اظهارنظر 
كردند و گفتند در صورت رد صالحیت 
انتخابات را تحريم خواهند كرد. فکر 
از  احمدی نژاد  آقای  انگیزه  می كنید 
ثبت نام در انتخابات و سخنان پس از آن 
چیست؟ آيا او تصور می كند احتمال تايید 
صالحیت شدن دارد يا پای برنامه ديگری 

در میان است؟
 احمدی نژاد یک مهره سوخته با سابقه بسیار 
بد در اداره کشور است. روش های پوپولیستی 
ایشان تعدادی هوادار برایشان به وجود آورده 
است. حکومت نیز به دلیل مهره سوخته بودن 
احمدی نژاد، اجازه می دهد تا عرض اندام کند 
اما علی القاعده احمدی نژاد را تایید صالحیت 
نخواهند کرد و او نیز به نوعی تالش می کند 
تا همچنان در صحنه سیاسی مطرح باشد. 
متاسفانه احمدی نژاد نتیجه اشتباه فاحش 
اصولگرایان و رهبران فکری و سیاسی آنان 
است. چون احمدی نژاد چنین حسی دارد که 
بخشی از او حداکثر استفاده یا سوء استفاده را 
کرده و بعد از دستیابی به اهدافشان به شکل 
بسیار بد او را کنار گذاشتند. این اقدامات او نیز 
ناشی از آن عصبانیتی است که برای او ایجاد 

شده است.
 در دهه های گذشته و خصوصا در 
انتخابات های مجالس هفتم و يازدهم، 
انتقادات گسترده ای از ســـوی جريان 
اصالحات به مسأله رد صالحیت ها انجام 
شد اما شواهدی مبنی بر تغییر اين رويه 
ديده نمی شود و تالش ها برای اصالح 
تاكنون بدون نتیجه باقی مانده است. 
آيا امیدی برای اصالح رويکرد فیلترهای 

نظارتی وجود دارد؟
دلیلی نمی بینم که شورای نگهبان مشی 
خود را تغییر دهد. بسیاری از سیاست ها، 
نگرش ها و عملکردها احتیاج به اصالح دارد 
و به همین دلیل نیز به شدت معتقدم که در 
این انتخابات، به هر شکلی و کیفیتی نامزد 
اصالح طلبان پیروز نشود، موضوع اصالح طلبی 
پایان نیافته و باید با شیوه های جدید و بازخوانی 
آنها  بهبود  و  اصالح  و  روش های گذشته 
اصالح طلبی ادامه یابد. شاهد مثال این گفته 
نیز آن است که اگر شعار این چند ساله کشور 
درباره تولید، جهش تولید، رفع موانع و مسائلی 
از این دست است، تحقق آن بدون اصالح 
در سیاست خارجی، برنامه های اقتصادی و 
استراتژی و سیاست های مربوط به توسعه 
اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم 
امکان پذیر نیست. مسلم است، در صورتی 
که مسائل بین المللی و تحریم ها حل و فصل 
نشود، مشکالت بر جای خود باقی می ماند. 
عالوه بر این، مدیران بسیار ضعیف، بله قربان گو 
و منفعت طلب، نمی توانند حامل اصالح در امور 
باشند. افراد با شخصیت، با کیفیت مدیریتی 
قابل توجه برای کشور الزم هستند، از همین رو 
اصالح طلبی به هیچ وجه تعطیل نخواهد شد. 
الزم به ذکر است، شخصا خوشحال خواهم شد، 
رهبران محافظه کار، اصولگرایان یا به عبارت 
دیگر جناح راست کشور، این پرچم را از زمین 
بردارند اما به نظر نمی رسد که چنین همتی در 

جناح اصولگرا وجود داشته باشد.

 محمد نعیمی پور در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 مشاركت ٢٠درصدی مشروعيت 

انتخابات را مخدوش می كند
   رئیسی بدون كسب اجازه نامزد نمی شد؟

   شركت نکردن در انتخابات،  اقدامی بی اثر است
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بایدها و نبایدهای تزریق واكسن كرونا
تزريق واكسن كرونا طی چند ماه گذشته در كشور آغاز شده است و تا به امروز طبق برنامه ملی واكسیناسیون به چند گروه هدف واكسن هايی كه از كشورهای چین، 

روسیه، هند و كره جنوبی وارد شده تزريق شده است. اما تزريق هر يك از اين واكسن ها شرايط ويژه ای دارد كه بايد به آن توجه كنیم.

 
گـزارش

با پایان مهلت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، دسته بندی داوطلبان نشان می دهد 
که چهار طیف مشخص از جریان اصولگرا و دو طیف از جریان اصالح طلب داوطلب انتخابات 
شدند، اما بیشترین گمانه زنی ها پیرامون مثلثی از سه جریان است که به نظر می رسد در 
انتخابات پیش رو مهم ترین چهره ها باشند. بر اساس اعالم وزارت کشور ۵۹۲ نفر از چهره های 
سیاسی و شهروندان عادی داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. از این میان 
۴0 نفر زن  و ۵۵۲ نفر مرد هستند. تعداد داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از 
دو دوره پیش از آن کمتر است و بر اساس اعالم »جمال عرف« رئیس ستاد انتخابات کشور به 
لحاظ تحصیالت ۲۷۲ نفر لیسانس و کمتر، ۳۲0 نفر فوق لیسانس و باالتر بودند. این در حالی 
است که به لحاظ سن ۸۹ نفر زیر ۴0 سال بودند و ۴۹۵ نفر ۴0 تا ۷۵ سال بودند و هشت نفر هم 
۷۵ سال به باال هم بودند. از این تعداد شرکت کننده با توجه به تجربه دوره های انتخابات ریاست 
جمهوری و بر اساس اظهارات  »هادی طحان نظیف« حقوقدان شورای نگهبان، نزدیک به ۱0 
نفر تایید صالحیت خواهند شد و با عبور از تعداد باالی داوطلب غیرسیاسی و شهروندان عادی 
می توان به نام ۴0 داوطلبی رسید که از جریان های سیاسی داوطلب نامزدی در انتخابات شدند.

از میان جریان های سیاسی، اصولگرایان بیشترین آمار ثبت نامی را در تاالر بزرگ وزارت  سیل داوطلبان »احساس وظیفه كرده«  
کشور بین روزهای ۲۱ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت داشتند. اگرچه بسیاری از داوطلبین در 
نشست خبری پس از ثبت نام یا در هنگام ورود و خروج میان خبرنگاران بر مستقل آمدن خود 
تاکید ویژه داشتند اما نمی توان به صرف قرائت بیانیه ای آن ها را از خاستگاه سیاسی شان جدا 
کرد. با این وصف سیل داوطلبان اصولگرایی که در روزهای ثبت نام احساس وظیفه کرده و در 

وزارت کشور برای ثبت نام حضور یافتند؛ می توان در چند دسته قرار داد.
الف( سرداران و نظامی ها

با وجود انتقاداتی که در هفته ها و ماه های منتهی به ثبت نام از حضور چهره های نظامی شد،   
»سعید محمد« فرمانده پیشین قرارگاه خاتم ، »حسین دهقان« وزیر پیشین دفاع، سرتیپ 
»محمدحسین نامی« وزیر ارتباطات در دولت احمدی نژاد و »علیرضا افشار« فرمانده پیشین 
بسیج از شخصیت های نظامی بودند که در انتخابات ثبت نام کردند. طی هفته های گذشته 
بیشترین خبرها و تحلیل ها از میان این گروه متعلق به سعید محمد بود حاال باید منتظر ماند 
و دید شورای نگهبان با توجه به کاستی های کارنامه وی در حوزه مسئولیت های اجرائی چه 
تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.  محمد با معضل خاستگاه سیاسی هم روبروست و به نظر می رسد 

با حضور حجت االسالم رئیسی، اصولگرایان حمایتی از وی به عمل نیاورند.
ب( سونامی بهاريون

دولتمردان، وزرا و معاونان و مشاوران دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد رکورددار 
حضور در روزهای نام نویسی بودند که به گفته رستم قاسمی نشان از کارآمدی باالی کابینه وی 

داشت. »محمود احمدی نژاد« روز دوم ثبت نام ها با حضور در وزارت کشور داوطلب انتخابات 
شد اما گفت اگر رد صالحیت شود آن را تحریم خواهد کرد. درگیری با نیروهای انتظامی حاضر 
در وزارت کشور، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا، باالرفتن از نرده های ساختمان 
محل ثبت نام و شعارهای عجیب هوادارانش حاشیه های حضور رئیس جمهوری پیشین در 
وزارت کشور بود. به دنبال نام نویسی رئیس جمهوری سابق، کابینه و معاونان وی هم داوطلب 
انتخابات شدند. »صادق خلیلیان« وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، »محمد عباسی« وزیر 
ورزش و جوانان دولت احمدی نژاد، »رستم قاسمی« وزیر نفت دولت دهم، »محمد شریف 
ملک زاده« مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری دولت دهم، »رامین مهمانپرست« سخنگوی وزارت امور خارجه دولت دهم، 
»فریدون عباسی« رئیس سازمان انرژی اتمی دولت احمدی نژاد و نماینده کنونی مجلس، 
»سید شمس الدین حسینی« وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم، »مسعود زریبافان« 
رئیس سابق بنیاد شهید؛ همگی از دولتمردان دوره نهم و دهم ریاست جمهوری بودند که 
در انتخابات ثبت نام کردند. گرچه نمی توان با قاطعیت و حتی احتمال باالیی از رد یا تایید 
صالحیت هریک از وزرای و معاونان و حتی خود احمدی نژاد سخن گفت اما مجموع رویدادهای 
ماه ها و سال های اخیر و تجربه حاصل از آن گمانه زنی ها درباره تایید صالحیت چندان مثبت 
نشان نمی دهد. با درنظر گرفتن شرایط نامزدی موردنظر شورای نگهبان و بر اساس گمانه های 
موجود می توان »رستم قاسمی« وزیر نفت دولت دهم را گزینه ای دانست که احتمال تایید 

صالحیت وی از دیگر گزینه های بهاری باالتر است.
ج( اصولگرايانی كه اعالم استقالل كردند

در دسته بندی اصولگرایانی که روزهای گذشته داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 
شدند جز دو گروه اشاره شده، گروه سومی هم وجود دارد که هرچند بارها بر استقالل خود 
تاکید کرده و می کنند اما پیشینه اصولگرایی آن ها قابل چشم پوشی نیست. »علی مطهری« 
نایب رئیس مجلس دهم و »سید عزت ا... ضرغامی« رئیس پیشین صدا و سیما از این دسته 
هستند. مطهری سال هاست تاوان استقالل سیاسی خود را می دهد و مورد غضب طیف های 
اصولگراست و ضرغامی، راهی را در پیش گرفته است که نه اصولگرایی در آن می گنجد و نه 
اصالح طلبی. علی مطهری سابقه رد صالحیت از سوی شورای نگهبان را در انتخابات مجلس 

را دارد.  ضرغامی هم بعید نیست قربانی تعدد نامزدهای اصولگرایان شده و از سد شورای 
نگهبان عبور نخواهد کرد.

د( احساس وظیفه هايی كه تمام نمی شوند
در میان ثبت نامی های روزهای اخیر چند داوطلب اصولگرا دلیل حضور خود را احساس 
وظیفه در شرایط کنونی اعالم کردند. »علیرضا زاکانی« رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
و »محسن رضایی میرقائد« دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این گروه بودند. پس از 
ثبت نام هم بیشترین انتقادات از سوی آن ها علیه داوطلبان دیگر مطرح شد. محسن رضایی 
تاکنون سه بار مهر تایید صالحیت شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری را به 
دست آورده است و به نظر می رسد اگر تعدد ثبت نامی ها منجر به انصراف یا عدم نامزدی وی 
نشود، رضایی برای چهارمین بار در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند. زاکانی اما به 
دلیل همین تنوع احتماال از رقابت های نهایی بازماند. »سعید جلیلی« عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اصولگرای دیگری است که در ساعات پایانی ثبت نام داوطلب انتخابات شد. 
احتمال رد صالحیت وی در پروسه احراز صالحیت بسیار کم است و می توان وی را یکی از 
نامزدهای آینده دانست به شرط آنکه تا روز انتخابات همچنان خود را اصلح دانسته و به نفع 

نامزدی خاص کنار نکشد.
داوطلبان اصالح طلب انتخابات ریاست جمهوری هم مانند رقیب اصولگرای خود به  ثبت نامی های اصالح طلبان؛ اصالح طلب و مستقل

دسته هایی تقسیم می شوند؛  گروهی از ثبت نامی های روزهای گذشته مانند حجت االسالم 
»محسن رهامی«، »رسول منتجب نیا« فعال سیاسی و دبیر کل حزب جمهوریت، »محمدجواد 
حق شناس« عضو شورای شهر تهران هنگام ثبت نام خود را مستقل از سازوکار اصالح طلبان 
در انتخابات اعالم کردند. دیگر داوطلبان اما یا گزینه جبهه اصالحات بودند یا با هماهنگی آن ها 
در انتخابات داوطلب شدند. »محمود صادقی« عضو فراکسیون امید مجلس دهم، »محسن 
مهرعلیزاده« رئیس سازمان ورزش و امور جوانان دولت اصالحات، »محسن هاشمی«، رئیس 
شورای شهر تهران، »مسعود پزشکیان« نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم، »عباس 
آخوندی« وزیر پیشین راه و شهرسازی، »مصطفی کواکبیان« نماینده سابق مجلس، »محمد 
شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، »زهرا شجاعی« رئیس مرکز مشارکت امور 

زنان دولت اصالحات از چهره های اصالح طلبی بودند که عموما روز آخر ثبت نام در تاالر وزارت 
کشور حاضر شده و ثبت نام کردند. از میان نام های مطرح شده و بر اساس تجربه انتخاباتی 
احتمال تایید صالحیت مهرعلیزاده، محسن هاشمی، شریعتمداری و مسعود پزشکیان و 
مصطفی کواکبیان بیشتر از گزینه های دیگر است و به همان میزان احتمال تایید صالحیت 
چهره هایی چون محمود صادقی کمتر است.  در کنار این گروه از اصالح طلبان، »سید مصطفی 
تاجزاده« معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات و از چهره های شاخص اصالح طلب هم 
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شد.  هرچند بعید است صالحیت وی تایید شود. تاجزاده 
دلیل ثبت نام و داوطلبی را فراموش نشدن آرمان های اصالحات در شرایط کنونی اعالم کرد.  

»محمدرضاعارف« نماینده دوره دهم مجلس، »محمدصادق خرازی« دبیرکل حزب ندای  كناره گیران انتخابات سیزدهم
ایرانیان از جریان اصالح طلب و »علی نیکزاد« نایب رئیس مجلس و »محمدناظمی اردکانی« 
وزیر تعاون دولت نهم از میان اصولگرایان و »علی اکبر صالحی« رئیس سازمان انرژی اتمی 
در روزهای ثبت نام بیانیه های انصراف خود را منتشر کردند. »محمدباقر قالیباف« رئیس 
مجلس، »محمدجواد ظریف« وزیر امورخارجه، »محمدجواد آذری جهرمی« وزیر ارتباطات، 
»فائزه هاشمی« عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، »سورنا ستاری« معاون فناوری رئیس 
جمهوری هم از نام های آشنایی بودند که هرکدام حضور در انتخابات را در شرایط کنونی و به 

دالیل متفاوت صالح ندانسته و ثبت نام نکردند.
در کنار نام های اشاره شده در گزارش، سه چهره را می توان با احتمال باالیی مثلث  اضالع مثلث اصلی انتخابات؟ 

اصلی انتخابات سیزدهم دانست؛ »علی الریجانی« رئیس پیشین مجلس ، »سید ابراهیم 
رئیسی« و »اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهوری. الریجانی روز ثبت نام مصمم تر 
از همیشه بود و این موضوع هم در ظاهر و هم در محتوی بیانیه انتخاباتی وی مشهود بود. 
الریجانی امکان تایید صالحیت باالیی دارد و می تواند اعتدال مورد نیاز در سیاست داخلی و 
خارجی را نمایندگی و حفظ کند. رئیسی گرچه در بیانیه انتخاباتی خود را مستقل دانست اما 
همان معجزه ای است که به نظر می رسد اصولگرایان منتظرش بودند تا پاستور را فتح کنند. 
شخصیتی که می تواند اجماع مورد نظررا به وجود آورد و احتمال تایید صالحیتش از همه 
نام های قید شده در این گزارش بیشتر است.  اسحاق جهانگیری ضلع سوم این مثلث و نماینده 
جریان اصالح طلبی است که در دولت های تدبیر و امید بی ادعا کنار رئیس جمهوری ایستاد و 
کنار کشیدن از راه رفته را ترجیح نداد. احتمال تایید صالحیت معاون اول رئیس جمهوری با 
توجه به سابقه این تایید صالحیت در دور قبل انتخابات باالست و جهانگیری می تواند به رغم 
همه هجمه های آغاز شده از عملکرد دولتی دفاع کند که کشور را در سال های سخت جنگ 

اقتصادی و تحریم ها اداره کرد.

طیف بندی سیاسی داوطلبان انتخابات سیزدهم

اضالع مثلث اصلی انتخابات چه كسانی هستند؟ 

منبع: ايمنا
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 افزایش خانوارهای 
تک نفره زنان

دوشنبه 
1400 .02 .27

05  شوال 17/1442 می  2021
بزرگ ترين مرکز خودرويِی 

تزريق واکسن 
آرمان ملی: بــزرگ ترین سـایت خودرویی 
تــزریــق واکســن کشــور صبــح یـکشنــبه 
)۲6 اردیبهشت( در بوستان والیت تهران افتتاح 
شد. در این مرکز، افراد گروه هدف تزریق واکسن 
که فعال افراد ۷۵ سال به باال را شامل می شوند، 
بدون این که از خودروهای خود پیاده شوند، دوز 

اول واکسن خود را دریافت می کنند و می روند.

 پيگيری مرگ فوک  ها 
در وزارت خارجه

ايسنا: مدیــر کل دفتــر حفــاظت از زیست 
بوم های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست از تدوین برنامه اقدام ملی برای 
حفاظت از فوک خزری - که گونه ای در معرض 
انقراض است - خبر داد. داود میرشکار با تاکید بر 
پیگیری علت مرگ فوک ها، به مذاکره با روسیه 
از طریق وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت: از 
طریق وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری و با 
روسیه مکاتبه می کنیم تا علل و دالیل این اتفاق را 
به صورت رسمی دریافت کنیم. وی ابراز امیدواری 

کرد که روسیه پاسخ مناسب را سریع تر بدهد.

دريافت وجه برای ثبت نام، ممنوع 
آرمان ملی: معــاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پــرورش با تاکید بر اینکه هرگونه 
مشارکت برای تامین هزینه مدارس داوطلبانه 
است و به هیچ وجه اجباری نیست، گفت: دانش 
آموزان مدارس دولتی مجبور نیستند مبلغی برای 
ثبت نام بپردازند و فقط هزینه بیمه حوادث و 
کتاب را می پردازند. رضوان حکیم زاده با اشاره به 
ابالغ دستورالعمل اجرایی ثبت نام مدارس اظهار 
کرد: بر اساس آیین نامه تنظیمی، مدارس دولتی 
و غیردولتی هرکدام براساس ضوابط خود اقدام 

به ثبت نام دانش آموزان می کنند.

 مدرسه متعلق 
به آموزش و پرورش نيست

آرمان ملي: وزیــر آمــوزش و پــرورش با 
بیان اینکه مدرسه به تنهایی متعلق به آموزش و 
پرورش نیست، بلکه مدرسه کانون زندگی و کانون 
تحوالت آینده است گفت: طرح کوچ، نقطه آغازی 
بر مجموعه طرح هایی است که می تواند در تربیت 
نسلی سالم و بانشاط به کار گرفته شود. محسن 
حاجی میرزایی گفت: رکن مهم توانمندسازی، 
سالمت و شادابی و نشاط جامعه در یک ترکیب 
ارزشمند نهفته است که می تواند برای جامعه 
ثمرات خوبی به ارمغان بیاورد. طرح کوچ، نقطه 
آغازی بر مجموعه طرح هایی است که می تواند 
در تربیت نسلی سالم و بانشاط به کار گرفته شود. 

افزايش حقوق بازنشستگان 
تأمین  سازمان  مدیرعامل  ملی:  آرمان 
اجتماعی با صدور بخشنامه ای به واحدهای اجرایی 
این سازمان در سراسر کشور نحوه اجرای افزایش 
حقوق بازنشستگان در سال ۱۴00 را ابالغ کرد. 
براساس بخشنامه صادر شده از ابتدای سال جاری 
تمامی مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی 
و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا 
پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است، به ترتیب برای 
دریافت کنندگان تا حداقل مستمری، به میزان 
۳۹درصد و برای سایر سطوح باالتر از حداقل 
مستمری به میزان ۲6درصد به عالوه مبلغ ثابت  

۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان افزایش می یابد.

پيگيری ضرب و شتم دستفروشان
آرمان ملی: سید ابراهیم امینی، نائب رئیس 
شورای شهر تهران با اشاره به انتشار تصاویری از 
ضرب و شتم یکی از دستفروشان توسط نیروهای 
شهرداری تهران گفت: گفته شده این تصاویر 
مربوط به شهرداری تهران و مامورین مرتبط با 
سدمعبر هستند. از شهرداری تهران می خواهیم 
هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای این ماجرا، 
شناسایی متخلفان احتمالی و اعالم عمومی نتایج 

به شهرودان و شورا اقدام نمایند.

کمبود 1500 واگن مترو
آرمان ملی: معاون شهردار تهران با اشاره به 
اینکه مترو پایتخت ۱۵00 واگن کمبود دارد و 
60 درصد اتوبوس ها نیز فرسوده هستند، گفت: 
حمایت دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی 
ضروری است. سیدمناف هاشمی افزود: اگر دولت 
کمک نکند شاید بیش از ۲۵ سال طول خواهد 
کشید که مشکل توسعه مترو تهران برطرف 
شود.  هوای پاک حق شهروندان است و از دولت 
انتظار داریم که خارج از نگاه سیاسی به این پروژه 

اقتصادی و ملی توجه کند.

 تغيير لوگوی محک 
در ۳0 سالگی

آرمان ملی: موسسه خیریه محک در سی امین 
سال فعالیت خود، از لوگوی ویژه سی سالگی 
این موسسه رونمایی کرد. شریف نظام مافی، 
مدیرعامل محک ضمن اشاره به این موضوع که 
تمامی دستاوردهای محک در این ۳0 سال در 
قبال حمایت از ۳۵ هزار کودک مبتال به سرطان و 
خانواده آنها وامدار اعتماد و مشارکت و نیکوکاری 
مردم بوده است، این تغییر لوگو را ادای احترام به 
آنان دانست و گفت: لوگوی سی سالگی محک از 

جنس لوگوهای مناسبتی است.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و 
توانمندسازی وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بر 
اساس اطالعات داشبورد اطالعات 
زنان سرپرست خانوار در پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان، حداقل 
60 درصد زنان سرپرست خانوار 
در ایران در گروه سنی باالی ۵0 
سال قرار می گیرند، گفت: میانگین 
سنی زنان سرپرست خانوار تغییر 
کرده و به ۵۵ سال رسیده است. 
مریم السادات میرمالک ثانی افزود: 
در مرکز آمار گفته می شود زن 
سرپرست خانوار کسی است که 
امر سرپرستی به او اطالق می شود 
و وظیفه و مسئولیت تامین معاش 
خانواده را دارد و با این تعریف سه 
میلیون و ۴00 هزار زن سرپرست 
خانوار داریم. اما تعریف پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان این است که 
کسی که یارانه بگیر است یا همسر 
ندارد یا فوت شده یا طالق گرفته یا 
ازدواج نکرده و از خانواده جدا شده 
است در این گروه قرار می گیرد. 
بنابراین یک تفاوت آماری داریم و 
آمار پایگاه رفاه حدود ۷00 تا ۸00 
هزار نفر باالتر از تعداد داده های 

مرکز آمار است.

کوتـــــاه

یـادداشــت

این روزها که بازار انتخابات برای آقایان مسئول گرم است، 
اقتصاد جامعه روزهای ناخوشی را پشت سر می گذارد و حال 
جامعه خوب نیست، مردم همان طور که وعده و وعید چهار 
ساله را می شنوند با گرانی، فشار اقتصادی و فقر دست و پنجه 
نرم می کنند. برکسی پوشیده نیست که معیشت مردم و 
شرایط مالی شان با وضعیت بد تورم، اقتصاد بیمار ، روند 
افزایشی قیمت ارز و کاالها همخوانی ندارد و مردم مخصوصا 
گروه های ضعیف جامعه نمی توانند از پس مخارج و هزینه 
های اولیه زندگی خود بر آیند. در حقیقت شاهد هستیم که 
جامعه به سمت یک نافرجامی پیش می رود و فساد تا حدود 
زیادی اجتماع را فرا گرفته و هر کسی که دستش به جایی 
بند می شود در وهله اول در پی سودجویی خویش است. این 
سودجویی ها از طرف برخی مسئوالن چرخه اقتصاد را دچار 
اختالل کرده و نمی گذارد تا همه مردم و افراد جامعه از منبع 
اقتصادی و معیشت مطلوب به مساوات بهره برده و زندگی 
نرمال داشته باشند. در واقع معیشت مردم و شرایط زندگی 
میلیون ها نفر به تدریج در حال تبدیل شدن به یک فاجعه 
بزرگ اقتصادی و اجتماعی است و همانطور که می بینیم هر 
روز بر تعداد کارتن خوابی بدون اعتیاد، اعتیاد، سرقت های 
خرد و کالن  در جامعه افزوده می شود و اگر این طور پیش 
برود شرایط از کنترل خارج خواهد شد . بنابراین باید اندیشید 
و در پی راه حل و گشایش کار از طرف کارشناسان و مدیران 
اقتصادی در دولت بود که انتظار می رود که مدیران مربوطه 
تدبیری به کار بسته و تا دیر نشده فکری به حال اقتصاد بیمار و 
وضعیت بد معیشت مردم کنند. همزمان باید دست دالل ها و 
افراد سودجود از چرخه اقتصاد کوتاه شود تا سالمت و برابری 
به جامعه، اقتصاد و زندگی مردم باز گردد. همچنین در بحران 
کرونا و گسترش دامنه فقر به دلیل بیکاری ناشی از شیوع 
کرونا، ماهانه بسته های معیشتی متناسب با وضعیت اقتصادی 
مردم فراهم گردد تا شاید مقداری از بار مشکالت اقتصادی 
افراد جامعه مخصوصا اقشار ضعیف کاسته شود. از سوی دیگر 
دولت سیزدهم باید خط تولید اقتصادی جامعه را فعال کند 
و حمایت الزم از چرخه اقتصاد و معیشت مردم صورت پذیرد 
تا جامعه با اطمینان و آرامش بیشتری به زندگی روزمره خود 
بپردازد و هر روز دغدغه گرانی و تورم و افزایش قیمت کاالها 
را نداشته باشد، چرا که سالمت جامعه در گرو اقتصاد سالم 
است و اقتصادی که منبع تغذیه و کانال  درآمد زندگی مردم 
باشد، می تواند کشور را از بحران خارج نماید. امیدواریم که 
در دستور کار رئیس جمهور آینده باشد که اقتصاد کشور را به 
یک منطق و فهم صحیح و کارشناسی شده برساند تا بتوان به 
مشکالت و معیشت جامعه رسیدگی کرد. انتظار می رود که 
مسئوالن فعلی و آینده در البه الی هیاهوی انتخابات سری 
هم به مشکالت اقتصادی جامعه بزنند و در پی راه حل باشند . 
به  هر  روی اگر قیمت اجناس، کاالها و مواد غذایی کنترل 
نشود در آینده ای نزدیک شاهد رشد چشمگیر تورم خواهیم 
بود و این روند همچنان سیر صعودی به خود گرفته و عاقبت 
شاهد فروپاشی اقتصادی در کشور خواهیم بود. در این میان، 
تنها نیاز به  همفکری معقوالنه، منطقی و نیز سیاستگذاری 
صحیح است که حال اقتصاد و زندگی مردم را خوب شود و 
دلسوزانه اندیشید و پای عمل را به میدان وعده و وعیدهای 

بی سرانجام و توخالی باز کرد.

نخستين ماموريت غير ممکن آقای رئيس جمهور  

چاقی علت مرگ  برخی 
کودکان مبتال به کرونا

وزیر بهداشت، درمــان و آموزش 
پزشکی گفت: متاسفانه ما کودکان 
متعددی را به دلیل ابتال به کووید 
۱۹ از دست دادیم که  ام المرض آنها 
چاقی بوده است. سعید نمکی افزود: 
امروز ما از کووید ۱۹ درس های فراوان 
آموختیم یکی از درس ها این بود که 
مرگ و میرها در زمان کرونا به دلیل  
سن باال یا بیماری های زمینه ای 
بوده است. قبل از کووید۱۹، مرگ و 
میر ساالنه حدود ۳۸0 هزار مــورد 
بــوده که حــدود ۳۱۳ هزار مورد 
آن به دلیل بیماری های غیر واگیر 
دار و ۹۷ هزار مرگ به دلیل پرفشاری 
خون و عوامل ناشی از آن بوده است. 
درصد زیادی از این مرگ ها به دلیل 
بیماری های غیرواگیر و عاملی به نام 
چاقی، بی تحرکی و شیوه زندگی غیر 

متعادل است.

بيمه سالمت
دفترچه بیمه سالمت همگانی دارم و هرجا مراجعه می کنم 
برای پزشک و درمان می گویند این بیمه را قبول ندارند. این 
چه بیمه ای است که خودشان قبول ندارند؟ چرا مراکزی را 
مختص این بیمه نمی گذارند تا مردم مستقیم به آنجا مراجعه 
کنند. این بیمه اصال  خدمات آزمایشی را هم پوشش نمی دهد.
اقشار ضعیف این بیمه را دارند اما عمال فایده ای برایشان ندارد.
رضايی از تهران

قطعی اينترنت
چرا به فکر وضعیت ما دانش آموزان نیستند. امتحانات کلی 
استرس به بار آورده است. امروز وسط امتحان اینترنت منزل 
ما قطع شد و دقیقا نیم ساعت اینترنت نداشتیم. از رئیس 

مخابرات درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم.
شريفی از اسالمشهر

رئيس جمهور آينده
از داوطلبــان و رئــیس جمهور آینده می خواهیم به فکر 
بیماران باشند، به ویژه بیماران سرطانی واقعا با این شرایط 
کرونا وضع اقتصادی طوری شده است که پیدا کردن دارو 

واقعا دشوار است.
يك شهروند از تهران 

جوابيه شهرداری منطقه 11
پیرو درج مطلبی در تاریخ ۹ اردیبهشت با موضوع) نظافت 
کوچه کاظمی منطقه۱۱ّ( به اطالع می رساند: با عنایت به 
اینکه امر نگهداشت و رضایتمندی شهروندان محترم در این 
خصوص جز مصادیق مهم و اصلی شهرداری می باشد لذا این 
امر در راس امور کاری قرار دارد و کلیه اقدامات اعم از رفت و 
روب، پاکسازی و ... طبق برنامه مدون و منظم به صورت شبانه 
روزی در سطح محدوده انجام می شود. الزم به ذکر است با 
توجه به شیوع بیماری کرونا ضدعفونی و شستشو به صورت 
ویژه و مضاف بر کار روزمره نیز انجام و توسط کارشناسان حوزه 

خدمات شهری کنترل و نظارت می شود.
 علی اسماعیل زاده
مديرروابط عمومی شهرداری منطقه11

روی خط آرمان ملی
     8876٠176                                              

 شهراد شاهرخی طهرانی 
 تحلیلگر مسائل اجتماعی

آرمان ملی: پس از سه ماه از آغاز واكسیناسیون عمومی، فقط دو میلیون و 269 هزار و ۷5۳ دوز واكسن تزريق شده و اين آمار درحالی از سوی وزارت 
بهداشت منتشر می شود كه كارشناسان همزمان با برگزاری بزرگترين انتخابات چهار سال اخیر كه همه اقشار جامعه را درگیر می كند، نسبت به موج 
پنجم كرونا هشدار جدی می دهند. در اين میان وزير بهداشت وعده می دهد كه تا ابتدای تیر 1400، 1۳ تا 14 میلیون نفر واكسینه می شوند، يعنی روزانه 
حدود بیش از 412 هزار نفر در كشور، اما آمارها نشان می دهد كه به طور متوسط روزانه 25 هزار نفر واكسینه شده اند. سعید نمکی همچنین از ركورد تعداد 
واكسن زده شده در يك روز به اندازه  162 هزار واكسن كرونا خبرداد. اما روند ُكند واكسیناسیون سبب شده ايران در بین ۳9 كشوری كه تا 22 ارديبهشت 
1400 بیشترين میزان تزريق واكسن كرونا را داشته اند، در جايگاه ۳2 قرار بگیرد. كشورهای انگلیس، امارات متحده عربی، بحرين، آمريکا و... در رده های 

باالی اين جدول قرار دارند كه در میان آمار ديگر همسايه های ايران نیز ديده می شود.

»آرمان ملی« از احتمال خیز مجدد كرونا گزارش می كند:

واكسيناسيون ُكند و انتخابات، شاید موج پنجم 
    ايران در میان ۳9 كشور در رده ۳2 بیشتر تعداد واكسیناسیون 

با این حال و طی روزهای گذشته یک میلیون دوز 
واکسن کرونا توسط جمعیت هالل احمر به ایران 
وارد شد و وزیر بهداشت از رسیدن محموله سنگین 
واکسن در یکشنبه شب )بیش از ۱.۴ میلیون دوز 
واکسن آسترازنکا ساخت ایتالیا( و همین مقدار در 
هفته آینده خبر می دهد، اما این وزارتخانه هنوز در 
تزریق واکسن به سالمندان با مشکل روبه رو شده 
است. طی چند روز گذشته افراد زیادی در فضای 
مجازی از تزریق واکسن کرونا در ایران مال تهران 
خبر داده و گفتند که تزریق واکسن کرونای افراد ۷0 
سال به باال در این مرکز با نظم باالیی انجام می شود 
و کمترین انتظار و معطلی را دارد. اما حاال ویدئویی 
منتشر شده که نشان می دهد مراجعه مردم به ایران 
مال برای تزریق واکسن زیاد شده و آنها ساعت ها در 
فضای باز و زیر آفتاب در انتظار نوبت واکسن مانده اند 
 و برخی از آنها بدون نتیجه برگشته اند. سامانه 
salamat.gov.ir که برای ثبت نام افراد ۷۵ 

ساله و جاماندگان ۸0 ساله برای تزریق واکسن 
راه اندازی شده بود، قرار است تا آخر هفته افراد 
دارای پرونده الکترونیک سالمت واکسینه  شوند و 
احتماال پایان هفته برای جاماندگان، سامانه ثبت 
نام بازگشایی خواهد شد. جعفرصادق تبریزی، 
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت روز 
یکشنبه به ایسنا گفت: »جمعیت سالمندان باالی 
۸0 سال کشور حدود یک میلیون و ۱60 نفر است 
و از این تعداد تا روز شنبه حدود ۷۵0 هزار نفر یا 
6۵ درصد واکسینه شدند.« به گفته او، تعداد افراد 
۷۵ تا ۷۹ ساله در کشور نیز حدودا ۹۳0 هزار 
نفر است که تاکنون حدود ۱۳0 هزار نفر از آنان 
واکسن کرونا دریافت کردند. محسن هاشمی، رئیس 
شورای شهر تهران نیز از  واکسینه نشدن رانندگان 
تاکسی انتقاد کرد و گفت: »مدتی بود واکسیناسیون 
رانندگان تاکسی پیگیری می شد و این مورد با ستاد 
کرونا تهران دنبال شد و گفتند وقتی صحبت از 

تاکسیرانان می شود باید به همه تاکسیرانان در کل 
کشور اشاره شود.« 

 جنوب و بازهم شیوع ويروس جهش يافته
اما شاید خبر بد در این زمینه ابتالی دو سرنشین 
برزیلی یک کشتی به کرونا در بندر امام است که 
توسط مسئوالن شهر اهواز تایید شده است و 
بیماران در همان کشتی در قرنطینه شده اند. فرهاد 
ابول نژادیان این موضوع را تایید و با بیان اینکه از 
تمام خدمه و سرنشینان کشتی ها و لنج هایی که 
از کشورهای دیگر وارد استان خوزستان می شوند 
تست کرونا گرفته می شود افزود: سرنشینان و خدمه 
کشتی که تست کرونای آنها مثبت شود اجازه خروج 
از کشتی را ندارند. همزمان برخی دیگر از مسئوالن 
شهر اهواز از اوج  گیری بیماری کرونا در دو هفته 
آینده ابراز نگرانی می کنند. امرا... مردانی، دبیر 
شورای سالمت اهواز نیز با اعالم این که »دیدارهای 
خانوادگی باعث 60 درصد از موارد ابتال به کرونا در 
اهواز شده«، گفت: طی دو هفته آینده احتماال شیوع 
کرونا در این شهر اوج خواهد گرفت. او علت شیوع 
را دید و بازدیدهای اخیر اعالم کرد. با این حال 
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا، از 60 
مورد ابتالی قطعی به ویروس جهش یافته کرونا 
در ایران خبر داد و گفت: بیشترین نگرانی در این 
زمینه مربوط به استان های جنوبی و شرقی است. به 
گفته او، حتی یک مورد ابتال به ویروس جهش یافته 
کرونا در هند نیز در آذربایجان غربی شناسایی شد. 
او همچنین خاطر نشان کرد: »اکنون استان های 
هرمزگان  و سیستان و بلوچستان استان هایی 
هستند که روند نزولی چشمگیری ندارند و در حدی 
متوقف شدند. در عین حال استان بوشهر و حتی 
خوزستان، خراسان جنوبی و کرمان و سیستان و 
بلوچستان استان هایی هستند که به ویژه در زمینه 
ویروس جهش یافته در هند و بریتانیا باید بسیار 
مراقبت کنند.« طبق آخرین آمار وزارت بهداشت 

و درمان، در حال حاضر ۳ شهر کشور در وضعیت 
قرمــز، ۲6۲ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۸۳ شهر 
در وضعیــت زرد قرار دارند. شهرهای سلماس در 
آذربایجان غربی، پارسیان در هرمزگان و قلعه گنج 
در کرمان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند 
و طبق اعالم رئیسی: »کوچکترین غفلت باعث 
می شود که ۲6۳ شهر نارنجی ما مجددا قرمز شوند.« 
هشدار رئیسی درباره استان آذربایجان غربی در 
حالی است که مسئوالن این استان تاکید دارند 
که شیوع باالی بیماری همچنان وجود دارد. جواد 
آقازاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان 
غربی روز یکشنبه به ایرنا گفت: »بستری شدگان 
کرونا در آذربایجان غــربی طــی 6 هفته گذشته 

همچنان سه رقمی بوده است«
 موج پنجم محتمل است 

مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، شرایط شهرهای با وضعیت نارنجی 
شیوع کرونا را »شکننده« توصیف کرد و گفت که 
»مراجعه مبتالیان به کرونا به بیمارستان ها کماکان 
زیاد است و نسبت به پیک چهارم فقط بین ۱0 
تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.« وی گفت: اگر 
پروتکل های بهداشتی رعایت نشود مسلما موج 
پنجم هم اتفاق خواهد افتاد. این عضو کمیته علمی 
ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین تاکید کرد: »آمار 
روزانه سه رقمی مرگ ناشی از کرونا احتماال تا یک 
ماه آینده ادامه خواهد داشت.« در این میان و بنابر 
اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه 
روز گذشته ۳0۳ بیمار کرونا در کشور جان خود 
را به دلیل این بیماری از دست دادند. همچنین 
۱۱ هزار و ۲۹۱ بیمار جدید مبتال به کووید- ۱۹ 
در کشور شناسایی شد که هزار و ۷۸۷ نفر از آنها 
بستری شدند. پنج هزار و ۳۳۷ نفر از بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

شهرداری با خرید واکسن 
دچار بحران می شود

رئیس شورای شهر تهران تاکید 
کرد: واکسیناسیون امری ملی است و 
باید این طرح به صورت ملی پیگیری 
شود. محسن هاشمی گفت: متاسفانه 
شرکت ها از طریق دالل ها تماس  
می گیرند.این در حالی است که 
اکنون ۲00 میلیون واکسن تقلبی در 
دنیا وجود دارد و تشخیص آن برای 
کشور مشکل شده است. از طرفی 
با توجه به افزایش تقاضا از طریق 
بخش خصوصی قیمت های ارائه 
شده به ایران  توسط فروشندگان را 
باال برده است .در مجموع این موضوع 
را به صالح ندانستند و صحبت های 
تندی هم بین نماینده اتاق بازرگانی 
و مسئول تامین واکسن انجام شد و 
با توجه به شرایط به نظر می رسد این 
مسیر در کشور جواب نمی دهد و بهتر 
است هرچه سریع تر طرحی را برای 
تاکسیران های کشور تهیه کنیم و 
به ستاد ارسال کنیم تا در اولویت 

دریافت واکسن قرار گیرند.

     طبق اعالم كارشناسان، ورشکستگی آبی نزديك است 

 

   »آرمان ملی« از كاهش ذخاير آبی در كشور گزارش می كند:  

300شهرتشنه،تحتتاثیرخشکسالی
آرمان ملی: بحران خشکسالی 
جدی تر از گذشته است و با توجه 
به کاهش منابع آبی و بارندگی در 
کشور، تضییع حقوق ایران توسط 
همسایگانی که باید سهم حقابه خود 
را از منابع مشترک پرداخت کنند هم 
بحران خشکسالی و کم آبی را تشدید 
خواهد کرد. مسئوالن از احتمال 
تنش آبی در تابستان آینده به دلیل 
می دهند.  خبر  بارندگی  کاهش 
پیش بینی می شود ۳00 شهر با این 
معضل روبه رو شود. این نخستین 
بار نیست که در رتبه بندی جهانی 
نام ایران به عنوان یکی از کشورهای 
دارای تنش آبی مطرح می شود. از 
ابتدای دهه ۹0 بارها برخی مسئوالن 
ایران هم این موضوع را تایید کرده اند 
و رتبه بندی تنش آبی به تفکیک 
شد.  تهیه  هم  کشور  استان های 
هدایت فهمی، معاون مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 
نیرو در آن زمان گفته بود: »ایران 
با مصرف حدود ۸۸درصد از منابع 
تجدیدپذیر به بحران آبی رسیده 
است.« با این حال حمیدرضا جانباز، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
از وجود تنش آبی در ۲۸۲ شهر و 
شرایط قرمز بی آبی در ۱0۱ شهر 
در کشور خبر داد و گفت: »براساس 
بررسی های صورت گرفته حدود 
هفت هزار روستای بخش فالت 
مرکزی کشور نیز امسال با کمبود 
شدید آب شرب مواجه خواهند شد 

که باید با تانکرهای سیار آب رسانی 
شوند.«

 وقوع خشکسالی گسترده 
همین طور اسمـاعیل نجار، رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور از 
وقــوع خشکســالی گستــرده در 
کشور خبر داد و گفت: »امسال با 
خشکسالی در کشور روبه رو هستیم 
کاهش  درصد   ۴۹ به  نزدیک  و 
بارندگی در کشور داریم، البته در 
برخی مناطق این عدد خیلی باالتر 
است و در برخی مناطق شاید کمتر 
باشد. مقرر شد برای تامین آب مورد 
نیاز به ویژه آب شرب بتوانیم از ماده 
۱0 و ۱۲ قانون مدیریت بحران به 
دولت پیشنهاد دهیم مبلغ سه هزار 
میلیارد تومان برای این منظور در 
نظر بگیرد و امیدواریم این پیشنهاد 
نیز در دولت به تصویب برسد چون 
این رقم برای کاهش تنش آبی در 
بخش شرب استفاده می شود اما 
برای تامین آب حدود هفت هزار 

روستا باالی بیش از ۲0 خانوار باید 
با تانکر یا مواردی از این موارد اقدام 
کرد.« در این میان روز جمعه آخرین 
هشدار درباره بحران کم آبی از زبان 
احد وظیفه مطرح شد. رئیس مرکز 
ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی، روز جمعه ضمن 
تشریح آخرین وضعیت بارش ها و 
خشکسالی در کشور گفت: »در 
این شرایط باید به مساله پایداری 
سرزمین توجه کنیم و بی محابا از 
آب های زیرزمینی استفاده نکنیم، 
چراکه مشکل فرونشست زمین در 
کشور بسیار جدی است.« وظیفه 
در گفت وگو با رسانه های جمعی 
ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون در کشور ۱۲۷.۱ 
اظهار  داشته ایم،  بارش  میلیمتر 
کرد: این میزان نسبت به میانگین 
بلندمدت کشور حدود ۸۷ میلیمتر 
- ۴۱ درصد - کمتر است. عالوه بر 
این، بارش در تمامی استان های 

کشور کمتر از نرمال گزارش شده و 
شدت کم بارشی در برخی از استان ها 
بسیار بیشتر از سایر نقاط است.« در 
این باره مصطفی فدایی فرد، یک 
پژوهشگر آب نیز گفت: »ساالنه 
۹6 میلیارد مترمکعب در  حدود 
ایران آب مصرف می شود در حالی 
که کل منابع آب تجدیدپذیر کشور 
حدود ۹0 میلیارد مترمکعب است، 
بنابراین از بحران آب عبور کرده ایم 
و به ورشکستگی آبی رسیده ایم.« 
اما حاال با این بحرانی که به اقصی 
نقاط کشور سرکشی می کند و هیچ 
تکه ای از نقشه ایران را بی نصیب 
نمی گذارد چه باید کرد؟ فدایی فرد 
در تشریح راهکارهای موجود گفت: 
»برخی سیاســت های کالن کشور 
در راستای تشدید بحران منابع آب 
هستند. مانند سیاست های افزایش 
جمعیت، خودکفــایی محصـوالت 
کشــاورزی، افــزایش تنــش های 
بین المللی، تخصیص نامناسب منابع 
مالی و اعتباری، غیرشفاف بودن 
سیاست های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، بی توجهی به گسترش رانت 
و فساد در کشور، عدم پاسخگویی 
مدیران و مسئوالن و... که الزم است 
به عنوان اولین راهکار در اولین 
فرصت مورد بازنگری و اصالح قرار 
گیرند. راهکار بعدی این است که 
از پتانسیل های فراوان کشور برای 
درآمدزایی و ایجاد اشتغال و توسعه 

پایدار بهره ببریم.«
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نـــکته

گــزارش 
واکسن کرونا محصولی 

استراتژيک در آينده
تا کنون  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از 
تالش  هایی مبنی بر تهیه واکسن در همه 
کشور ها شروع شد. در این زمینه برخی از 
کشور ها توانستند به موفقیت دست یابند و قادر 
به تولید و توزیع آن شوند؛ اما کشور های دیگری 
همچون ایران هم هستند که دست از تالش 
برنداشته و همواره در مراحل تهیه و آزمون آن 
هستند. در کشور ما همزمان با کوشش برای 
ساخت واکسن، مجوز هایی نیز از سوی وزارت 
بهداشت مبنی بر واردات واکسن صادر شده تا 
اگر شرکتی در این زمینه توانا است، بتواند به 
این امر اقدام کند. این در صورتی است که همه 
اقدامات شرکت  ها از ورود دارو گرفته تا توزیع و 
فروش آنها باید در چارچوب اعالم شده از سوی 
وزارت بهداشت باشد. اهمیت پرداختن به این 
مهم، سبب شد با حسین وطن پور، مدیرکل 
دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت 
و نماینده وزیر بهداشت و مدیر اجرایی پروژه 
واکسن داخلی کووید ۱9به گفت و گو بنشینیم. 

در ادامه مشروح این گفت و گو را می خوانید:
 فرآيند تولید واكسن در كشور

نماینده وزیر بهداشت و مدیر اجرایی پروژه 
واکسن داخلی کووید۱9 در خصوص فرآیند 
تولید واکسن در ایران گفت: در حال حاضر 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ  های مستقر 
در دانشگاه  ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت  های 
تولیدی در قالب ۱6 گروه در6 پلتفرم شامل 
m-RNA، DNA، ویروس غیر فعال، ویروس 
کشته و قطعات پروتئینی شبه ویروس فعالیت 
می کنند.  وی ادامه داد: اینها تنوعی از مکانیسم  
هایی است که خوشبختانه دانش تولید آنها به 
همت شرکت  های داخلی توسعه یافته و موجود 
است. تعدادی از این محصوالت در حال حاضر 
مراحل آزمایشگاهی، آزمایشات حیوانی را 
گذرانده و در مراحل مختلف کارآزمایی بالینی 
هستند. انستیتو پاستور و رازی با توجه به 
سابقه یکصد ساله تولید واکسن با پیشرفت های 
به دست آمده در صدد افزایش ظرفیت تولید و 
بسته بندی واکسن هستند. البته ناگفته نماند 
که محدودیت در تولید واکسن با توجه به 
حجم نیاز در دنیا برای تمام تولیدکنندگان به 
یک چالش تبدیل شده است. وطن پور گفت: 
همزمان دو شرکت داروسازی فعال در حوزه 
تولید محصوالت بیوتکنولوژی نیز در تالش 
هستند تا از ظرفیت موجود خود در زمینه 
تولید واکسن کرونا استفاده نمایند. با اعالم 
آمادگی تعدادی از شرکت های داروسازی برای 
بسته بندی واکسن عمال مشکلی در بسته بندی 
و عرضه محصول به بازار وجود نخواهد داشت. 
شرکت داروسازی اسوه وابسته به شرکت 
سرمایه گذاری دارویی شفا با زیرساخت  ها 
و توانی که برای بکارگیری امکانات خود در 
زمینه تولید واکسن دارد آمادگی خود را برای 
سرمایه گذاری در زمینه تولید واکسن اعالم 
کرده است. شفافارمد از مجموعه های وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان امام نیز با حمایت از 
چندین شرکت دانش بنیان برای تولید واکسن 
همزمان زیر ساخت های تولید واکسن را نیز در 

کشور ایجاد کرده است.
 واكسن، محصولی استراتژيك

وی بیان داشت: با رفتاری که تاکنون ویروس 
از خود نشان داده است تولید واکسن تبدیل 
به یک محصول استراتژیک و اقتصادی شده 
است. زیرا همواره الزم است این محصول در 
شرایط ویژه تولید و به طور دائم به روز رسانی 
شود که این توان صرفا در اختیار کشور های 
قدرتمند و حاکم خواهد بود. ناگفته نماند 
توسعه زیرساخت  های فعلی کشور در تولید 
در  قدرت کشور  افزایش  موجب  واکسن 
تولید انواع واکسن  های نیز دیگر خواهد شد. 
آزمایشگاه  های اختصاصی و قابل کنترل برای 
تولید و تکثیر ویروس  ها از توانمندی  های 
کشور در تولید واکسن است که تحت نظارت 

سازمان غذا و دارو فعالیت می کند.
 مشکالت ناشی از واردات واكسن 

وطن پور در خصوص مسائل و مشکالت ناشی 
از واردات واکسن توسط شرکت  های خصوصی 
گفت: در وزارت بهداشت با تدابیر وزیر محترم 
بهداشت همزمان با تالش ها برای تولید واکسن 
در داخل کشور اقدام های به موقع اعم از سفارش 
و پرداخت در شرایط سخت تحریمی به عمل 
آمده و واردات محموله  های سفارش شده با 
همکاری وزارت امور خارجه و پیگیری روابط 
بین الملل وزارت بهداشت به جد پیگیری و به طور 
مرتب در کمیته واکسن گزارش می شود. وی 
افزود: متاسفانه به دلیل محدودیت در ظرفیت 
تولید شرکت های سازنده واکسن و به رغم صدور 
مجوز های متعدد برای واردات از طرف سازمان 
غذا و دارو ولی عمال تاکنون امکان استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن 
میسر نشده است. با این حال، شرکت های وارداتی 
با گواهینامه فروش شرکت های سازنده به 
واسطه های وارد کننده و تایید سفارت جمهوری 
اسالمی در کشور مبداء می توانند هم چنان از 
فرصت حمایتی سازمان غذا و دارو برای واردات 
استفاده کنند. ضمنا چنانچه واکسنی نیز توسط 
شرکت  های بخش خصوصی وارد شود الزم 
است تا  محموله به طور کامل در اختیار وزارت 
بهداشت قرار گیرد تا برای استفاده در برنامه 
واکسیناسیون کشوری مورد استفاده قرار گیرد. 
هر گونه مداخله در استفاده واکسن خارج از 
برنامه واکسیناسیون کشوری ارائه شده توسط 
معاونت بهداشت می تواند چالش های جدی در 

برنامه واکسیناسیون ملی ایجاد کند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره مباحثی مانند 
وضعیت کرونا در کشور، وضعیت رعایت پروتکل ها و جرایم، 
دستورالعمل های انتخاباتی در شرایط کرونایی، نحوه برگزاری 
آزمون های مدارس، وضعیت ویروس های جهش یافته، روند 
واکسیناسیون علیه کرونا در کشور و...توضیحاتی را ارائه داد. 
دکتر علیرضا رئیسی، درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: 
خوشبختانه وضعیت کشور رو به بهبود است و بعد از خیز بسیار 
بلندی که از بیماری به عنوان موج چهارم بیماری داشتیم، 
اکنون خوشبختانه روند نزولی شده و اکثر استان ها از وضعیت 
قرمز خارج شدند. اکنون فقط سه شهر ما وضعیت قرمز دارند 
و اکثر شهرها نارنجی هستند و باید توجه کرد که همچنان در 
معرض خطر هستند و کوچکترین غفلت باعث می شود که ۲63 
شهر نارنجی ما مجددا قرمز شوند. اکنون شهرهای سلماس در 
آذربایجان غربی، پارسیان در هرمزگان و قلعه گنج در کرمان 
قرمز هستند. وی افزود: باید هم از مردم و هم کادر بهداشت 
کشور تشکر کنیم. در موج چهارم ویروس غالب سوش انگلیسی 
بود. در کشور ما هم این موج سنگین بود و کارهای خوبی با 
توجه به درس آموخته هایی که داشتیم انجام شد. شروع روند 
واکسیناسیون هم به ما کمک کرد. از این جهت که باالی 96 
درصد از کادر بهداشت و درمان واکسینه شدند و کسانی هم که 
واکسن نزدند که بعید می دانم اینطور باشد، اگر هم هست تقاضا 
می کنم که واکسیناسیون شان را انجام دهند. این واکسیناسیون 
باعث شد که با خیال راحت تر به مقابله با ویروس رفته و در برابر 

سیل عظیم بیماران مقابله کنند.
 چند اقدام موثر در موج چهارم 

رئیسی ادامه داد: در موج چهارم اتفاقات خوبی در کشور افتاد. 
قبل از سال جدید در اسفند ماه بود که پیش بینی کردیم که 
این موج بسیار بلند خواهد بود. زیرا رفتارشناسی این ویروس 
را داشتیم، انگلیس را پیگیری می کردیم، قدرت سرایت بسیار 
باال بود و حدس می زدیم که میزان ورودی بیمارستانی ما باال 
رود. بر همین اساس چند اقدام اساسی انجام شد؛ اول که 
خود این پیش بینی بسیار مهم بود، دوم اینکه اعمال جراحی 
غیر اورژانس کنسل شد که باعث شد تخت های بیشتری در 
بیمارستان بماند، سوم اینکه حوزه بهداشت و درمان سرپایی 
بسیار فعال شد. به طوری که روزانه ۲۵۰ هزار تا 3۰۰ هزار بیمار 
را در سطح یک ویزیت می کردیم. اقدام بسیار مفید دیگری که 
انجام شد در قالب بستری موقت بود که توانستیم بسیاری از 
بیماران را که وضعیت خوبی قرار داشتند و در مراحل ابتدایی 
بودند، دارو می گرفتند و می رفتند و توانستیم یک تخت را برای 
تعداد زیادی از افراد استفاده کنیم. مجموع این موارد کم کرد. 
وی ضمن تشکر از رعایت پروتکل ها در ماه رمضان، گفت: 
واقعا ماه رمضان برای ما یک فرصت بود. انصافا نظم خیلی 
خوب بود. رعایت برگزاری مراسم شب های احیا و قدر بسیار 
خوب بود و نماز عید فطر با نظم خوبی برگزار شد. همکاران ما 
در تمام این مراسم ها حضور داشتند و انصافا نظم خوب بود. 
البته  در جاهایی ممکن است که به نظر برسد تراکمی در ورود 
و خروج ایجاد شود، اما در اکثر مناطق  در فضای باز برگزار شد. 
در شهرهای آبی یا زرد در فضای بسته و با تعداد محدود برگزار 

شد. ضمن اینکه مدت زمان را رعایت کردند، تهویه مناسب بود 
و و در مجموع فکر می کنم، بسیار عالی بود.  ضمن اینکه مردم 
ما نیاز دارند االن دو سال شده که اکثر مراسم های معنوی با 

محدودیت و به صورت مجازی برگزار شد.
 خیز چهارم هنوز تمام نشده است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: هنوز 
نمی توانیم بگوییم که خیز چهارم کرونا تمام شده است، 
بلکه اکنون بازوی باالرونده این خیز بسیار بلند بود و یکی از 
نگرانی های ما این بود که در آغاز خیز چهارم وقتی نمودارها را 
نگاه می کردیم، می دیدیم که به صورت آسانسوری باال می رود 
و نمی دانستیم انتهایش کجاست. در اکثر استان های ما قله ای 
که ایجاد شد، نسبت به موج های قبلی ارتفاع بسیار بلندتری 
داشت. اکنون در شاخه نزولی آن قله ها هستیم، اما نکته این 
است که می گوییم اکثر شهرهای ما نارنجی است، یعنی از حدی 
که باید، پایین تر نیامده و کوچکترین غفلت باعث می شود که 
این شاخه نزولی یکجا متوقف شده و خدایی نکرده سینوسی 

شود.
 چند چالش تابستانی كرونا

رئیسی گفت: در حال حاضر چند موضوع را پیش رو داریم. 
اگر بخواهیم تحلیل بلندتری داشته باشیم چند عامل خطر را 
پیش رو می بینم؛ یکی از عوامل خطر بسیار نزدیک ما سفرهایی 
بود که می توانست در تعطیالت عید فطر اتفاق بیفتد، اما مردم 
بسیار خوب عمل کردند و تردد جاده ای نسبت به سال قبل ۱6 
درصد کاهش یافته بود. نکته دوم درباره تعطیالت تابستانی 
است که اگر سفرها شروع شود، قطعا دورهمی و تردد و... 
می تواند منجر به شیوع بیماری شود. عامل خطر دیگر به ویژه 
برای شهرهای جنوبی و شرقی کشور، این است که با گرم شدن 
هوا، روشن شدن کولرها و بسته شدن درب و پنجره، گردش 
هوا در یک فضای بسته می تواند بسیار در دورهمی ها خطرناک 
باشد و اگر یک نفر در دورهمی بیمار باشد، باعث می شود، 

بسیاری از افراد مبتال شود.
 دستورالعمل های ضدكرونايی برای انتخابات

رئیسی درباره دستورالعمل های مربوط به انتخابات، گفت: 
باید فرآیند انتخابات را نگاه کنیم؛ بحث ثبت نام، تبلیغات و روز 
انتخابات. این سه قسمت در پروتکل های ما پیش بینی شده 
است. در زمینه ثبت نام تمهیداتی اندیشیده شد که اجرا شد و 
تشکر می کنیم که خوب رعایت شد. البته مواردی از تجمع هم 
بود اما در مجموع در مرحله ثبت نام فشار کمتری بود. البته باید 
توجه کرد که شاید بسیاری از کاندیداها برنامه هایی در زمینه 
حوزه سالمت داشته باشند و درباره مدیریت کرونا هم بحث 
شود، اما باید بدانیم که یکی از مهمترین مسائل مدیریت کرونا 
رعایت پروتکل ها است و کاندیدها از هم اکنون باید دقت داشته 
باشند که طبق پروتکل کرونا تجمع نباید باشد، فاصله گذاری 
رعایت شود، تهویه مناسب باشد، فضای سربسته نباشد و فضای 
باز باشد، از فضای مجازی و صدا و سیما استفاده کنیم، ماسک 
استفاده کنیم و ... فکر می کنم برای یک کاندیدا بیشترین 
چیزی که تاثیر گذار است، افرادی که دورش جمع می شوند، 
نیست، بلکه برنامه هایی است که از سوی او اعالم می شود. وی 

افزود: پروتکل برای روز انتخابات هم که یک روز است آماده 
است و تمهیداتی اندیشیده شده مانند اینکه که حداکثر حوزه 
انتخابیه داشته بشیم و حوزه های انتخابیه نزدیک افراد باشد، 
فضای باز باشد و اگر قرار است تجمعی هم باشد، در فضای باز 
باشد. پیش بینی شده که انگشت زدن هم نیاز نباشد، اما بحث 
تبلیغات بسیار مهم است. ستادهای انتخاباتی هم باید توجه 
کرده و کنترل کنند. این می تواند نشان دهد که کاندیداها 
مسئولیت اجتماعی و احترام به قوانین را از همین ابتدا به 

نمایش بگذارند.
 آخرين وضعیت كروناهای جهش يافته 

رئیسی درباره وضعیت ویروس های جهش یافته کرونا نیز 
گفت: اولین ویروسی که کووید در کشور ما آمد، ووهان چینی 
بود. باید توجه کرد که ساختار ویروس به گونه ای است که 
مدتی از عمرش که می گذرد دچار تغییرات و جهش هایی 
می شود. زیرا ویروس برای بقا می جنگد و تغییراتی در خود 
ایجاد می کند و سعی می کند طوری خودش را تغییر دهد 
که در مقابل داروهای ضدویروس مقاوم باشد. در عین حال 
اصوال انتقال ویروس از یک بدن به بدن دیگر و از یک قومیت 
به قومیت دیگر، با توجه به ژن های مختلفی که افراد دارند، 
این ویروس می تواند تغییراتی تحت تاثیر این ژن های مختلف 
در خودش ایجاد کند. ویروس تاکنون صدها جهش داشته، 
اما روی قدرت سرایت و کشندگی اش اثری نداشته، اما 
جهش هایی که روی شاخک های ویروس اتفاق می افتد بسیار 
موثر بوده و قدرت سرایت و کشندگی اش را باال می برد. این 
جهش هایی که نام برده می شود اعم از انگلیسی، هندی، 
آفریقایی و... روی این شاخک ها اتفاق افتاده است. برخی 
ازجهش هایی که اتفاق افتاده انگلیسی بود که در کشور 
خودمان واکسن کووبرکت روی سوش انگلیسی موثر بود. 
وی گفت: در حال حاضر بیشترین نگرانی مان در استان های 
جنوبی و شرقی است. به ویژه سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
کرمان و بوشهر که خوشبختانه اکنون پراکندگی زیادی ندارد. 
تاکنون طبق آماری که مثبت شده، مجموعا در این استان ها 
بالغ بر 6۰ مورد مبتال به ویروس های جهش یافته تاکنون پیدا 
شده که همه اینها اطرافیانشان هم تست شدند و خوشبختانه 
به مرحله ای رسیدیم که دیگر کسی نبوده اما شانس ابتال به 
این ویروس در استان های جنوبی و شرقی کشور و اگر رعایت 

نشود، در مناطق دیگر کشور وجود دارد.
 ويروس پشت هیچ مرزی نمی ماند

وی ادامه داد:  درباره ویروس هندی و آفریقایی هم جهش ها 
روی شاخک ها بوده است که وارد کشو ما هم شد و در یکی دو 
استان جنوبی ما و حتی یک مورد در آذربایجان غربی ویروس 
هندی پیدا شد. البته اوال خوشبختانه سریع شناسایی شدند و 
افرادی که وارد شده بودند سریع قرنطینه شدند. در جایی یک 
مورد که شناسایی شد، ۴7۰ نفر از اطرافیان آنها را هم تست 
کردند و توانستند کنترل کنند. با این حال خاصیت ویروس 
تنفسی این است که پشت هیچ مرز و دروازه ای  نمی ماند. 
ویروس آفریقای جنوبی هم مهاجم تر است. نکته ای که مهم 
این که در مقابل همه این ویروس ها اعم از جهش یافته و ... باید 
همان رعایت پروتکل را پیش برد. نکته دیگر درباره واکسن 
خوشبختانه این امید را بدهم که دنیا به فناوری رسیده که با 
شناخت نوع موتاسیون و جهش های ویروس ها می تواند خط 
تولید را به گونه ای تغییر دهد که در مقابل آن موثر باشد. رئیسی 
گفت: باید توجه کرد که درباره واکسن دو موضوع و نگاه وجود 
دارد؛ ما یک ایمنی فردی داریم و یک ایمنی اجتماعی. فرد با 
تزریق واکسن در برابر ویروس ایمنی فردی کسب می کند، اما 
این به تنهایی کافی نیست و وقتی جمعیتی باالی 7۰ درصد 
واکسن می زنند، زنجیره ویروس قطع می شود. اگر یک جامعه 
بتواند واکسیناسیون را به حد قابل قبولی برساند و اگر در برابر 
یک ویروس در بدن آنتی بادی ایجاد شود، این آنتی بادی 

می تواند در برابر ویروس جهش یافته هم موثر باشد.
 كرونا؛ ويروسی واكسن پذير

رئیسی با بیان اینکه البته تا زمانیکه پاندمی وجود دارد، 
زدن صرف واکسن ضمانت منع انتشار ویروس را نمی کند 
و باید پروتکل ها را رعایت کرد، گفت: البته باید بپذیریم که 
ویروس کرونا یک ویروس واکسن پذیر است و قابلیت پیشگیری 
با واکسن را دارد. اخیرا هم مقاله ای چاپ شده که بیشتر 
امیدوارکننده است مبنی بر اینکه دارند روی یک واکسنی دارند 

کار می کنند که در همه انواع کروناها موثر خواهد بود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا اعالم كرد

دستورالعمل  ضدكرونایی برای انتخابات
  ابتالی قطعی 60 مورد به ويروس های جهش يافته در كشور

شرايط شکننده کرونا در شهرهای نارنجی

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه اگر رعایت 
پروتکل ها اتفاق نیفتد، موج پنجم کرونا در کشور آغاز خواهد 
شد، گفت: هرچند اکنون عمده شهرهای کشور در وضعیت 
نارنجی کرونا قرار دارند، اما این وضعیت شکننده است و اگر 
عدم رعایتی اتفاق افتد، مجددا شاهد قرمز شدن این شهرها 
خواهیم بود. دکتر مسعود مردانی با اشاره به وضعیت مراجعات 
کرونایی در کشور، گفت: مراجعات بیماران مبتال به کرونا به 
بیمارستان ها کماکان زیاد است، اما با توجه به میزان آنها در اوج 
و پیک اپیدمی، اکنون مقداری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته 
است. وی افزود: در حال حاضر شاهدیم که اکثریت شهرها از 
وضعیت قرمز به نارنجی تبدیل شده اند و با این شرایط همه دوباره 
فکر می کنند، کرونا تمام شده است و مجددا همه به خیابان ها 
آمده و تجمعات و عدم رعایت پروتکل ها از سر گرفته می شود. 
در حالی که باید هشدار داد که این اقدام درست نیست. در غیر 
این صورت اگر رعایت پروتکل ها اتفاق نیفتد، موج پنجم کرونا در 

کشور آغاز خواهد شد.
  زمان كاهش يافتن مرگ و میر 

مردانی در زمینه وضعیت فوتی ها و زمان کاهشی شدن 
موارد مرگ و میر در کشور، گفت: احتماال تا یک ماه آینده همین 
وضعیت را داشته و شاهد مرگ و میرهای سه رقمی خواهیم بود. 
وی تاکید کرد: اگر مردم ساده انگاری کنند، رعایت پروتکل های 
.. از سر گرفته شود،  بهداشتی را جدی نگیرند و سفرها و .
مسلما موج پنجم هم اتفاق خواهد افتاد. مردانی درباره نزدیک 
بودن انتخابات ریاست جمهوری و احتمال تجمع و برگزاری 
میتینگ ها، گفت: توصیه ما همواره این بوده است که در شرایط 
شیوع کرونا تجمع خطرناک است. از نظر ما هیچ گونه تجمعی 
در این مرحله به خصوص در مناطقی که سربسته باشد، توصیه 
نمی شود. در نتیجه از مسئوالنی که در زمینه انتخابات ریاست 
جمهوری فعالیت می کنند، می خواهیم که برای سالمت مردم 
مروج سالمت بوده و پروتکل های بهداشتی را در انتخابات در نظر 
گرفته و حتی از فضای مجازی استفاده کنند. وی تاکید کرد: 
هرچند که اکنون عمده شهرهای کشور در وضعیت نارنجی کرونا 
قرار دارند، اما این وضعیت شکننده است و اگر عدم رعایتی اتفاق 

بیفتد، مجددا شاهد قرمز شدن این شهرها خواهیم بود.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه باید 
اطالعات خود را درباره کرونا افزایش داده و با کرونا زندگی 
کرده و کنار بیاییم،گفت: بررسی نشان می دهد وسواس و 
افسردگی نسبت به بقیه اختالالت روانی بیشتر افزایش پیدا 
کرده است. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره در پاسخ به این پرسش که »اکنون با توجه به شیوع 
کرونا چگونه می توانیم استرس و اضطراب ناشی از آن را 
مدیریت کنیم؟«،گفت: حدود یک سال و نیم از موضوع 
کرونا گذشته و پیش بینی بودن کرونا و همچنین بعد از آن 

پسا کرونا، وجود دارد.
 بايد با كرونا كنار بیايیم

وی ادامه داد: اول کاری که با مدیریت استرس و اضطراب 
باید بکنیم این است که باید شرایط را بپذیریم؛ تا زمانی 
که نپذیریم مدام در حالت استرس و اضطراب هستیم. باید 
اطالعات خود را درباره کرونا افزایش داده و شرایط را بپذیریم 
و با کرونا زندگی کرده و کنار بیاییم. رئیس سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره افزود: مثال چطور ترافیک تهران را 
پذیرفتید و زندگی می کنید و عادی شده است؛کرونا هم همین 
است. باید پروتکل ها را رعایت کنیم و اطالعات خود را افزایش 
دهیم و راهکارهای الزم را برای مقابله با آن یاد بگیریم و زندگی 
عادی را ادامه دهیم. حاتمی بیان داشت: رعایت پروتکل ها 
را جزو زندگی خود بدانند؛ مثال این را به عنوان گواهینامه 
رانندگی در نظر بگیرند. متاسفانه برخی رعایت نمی کنند. 

وی یادآور شد: فرض کنید فرد دچار استرس و اضطراب شده 
و نمی تواند کنترل و مدیریت کند. کار ما به عنوان روانشناس 
همین است. بنده به عنوان روانشناس باید بررسی کنم این 
استرس شما ناشی از ادراک غلط یا ناشی از یادگیری شماست. 

 راهکار های مديريت استرس
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره درباره اینکه 
»راهکار عملی شما برای مدیریت استرس و پرهیز از افتادن 
در دام وسواس چیست؟«، چیزی که مردم را اذیت می کند 
همین اخبار مختلف است و باعث می شود مردم استرس 
و اضطراب شان افزایش پیدا کند. مردم باید منابع دریافت 
اطالعاتی خود را از جاهای قابل اعتماد دریافت کنند. 
حاتمی ابراز داشت: دوم اینکه باید ما تالش کنیم تا سبک 
زندگی کرونایی را بپذیریم و با این سبک زندگی کنیم و قطعا 
افزایش اضطراب کاهش پیدا می کند. بررسی که ما داریم 
نشان می دهد وسواس و افسردگی نسبت به بقیه اختالالت 
روانی بیشتر افزایش پیدا کرده است. وی متذکر شد: وسواس 
به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش پیدا کرده و 
افسردگی به خصوص در زمان درگیری با کرونا و پس از آن 
ایجاد شده و افسردگی و غم زدگی ایجاد می کند و باید برای 
این دو اختالل در سطح ملی راهکارهای درستی را به مردم 
ارائه بدهیم. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره افزود: 
بعضی افراد به صورت افراطی همه چیز را می خواهند بشویند 
و به همه چیز مشکوک هستند و خودشان را اذیت می کنند و 

این باعث افزایش وسواس و اضطراب شده است.
 افسردگی در ذات كروناست

حاتمی ادامه داد:افسردگی نیز در ذات کروناست و 
همچنین موضوع سوگ کرونا که باید برای مهار آن منابع 
ایجاد افسردگی را کنترل کنیم تا مهار شود و اگر افراد به 
صورت فردی نیاز به مشاوره دارند خدمات دریافت کنند. وی 
تصریح کرد: افسردگی اولین کاری که می کند فرد را دچار 
رفتارهای اجتنابی می کند؛ یعنی از انجام کار نوشتن و سر 
کار رفتن و... اجتناب می کند و درگیر خودش می شود. رئیس 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره افزود: از همه مهمتر اگر 
اعتماد به نفس و نرخ امید مردم را افزایش دهیم نرخ اضطراب 
و استرس نیز کاهش پیدا می کند. حاتمی گفت: االن میزان 

اعتماد به نفس ملی و امید به آینده کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  مطرح كرد
افزایش»وسواس«درجامعه

حمید عمادی فوق تخصص عفونی:
 واکسن کرونا از مرگ بيماران 

جلوگيری می کند

فوق تخصص عفونی گفت: واکسن های کرونا از هر نوع و با هر 
میزان ایمنی بخشی که باشند در یک نکته مشترک هستند و آن 
اینکه بعد از تزریق واکسن افراد از خطر مرگ بیماری کووید۱9 
نجات پیدا می کنند. حمید عمادی افزود: ممکن است میزان 
ایمنی زایی یک واکسن 8۵ درصد و دیگری 9۵ درصد باشد 
اما افرادی که واکسن می زنند اگر هم به بیماری کووید۱9 
مبتال شوند، بیماری آن قدر شدید نمی شود که کشنده باشد 
و کار بیمار به بیمارستان و آی  سی یو نمی کشد. استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گفت: واکسن کرونا در هر صورت از بروز 
بیماری شدید جلوگیری می کند. ممکن است فردی که واکسن 
زده است، به بیماری کووید۱9 مبتال شوند اما دچار نوع شدید 
بیماری نمی شود و به صورت سرپایی درمان می شود. وی افزود: 
مشکل اصلی دنیا این است که واکسن در دنیا کم است. واکسن 
متاع گران بهایی است که متفاضی خیلی زیادی دارد. مثال کشور 
روسیه واکسن تولید کرده اما نمی تواند مردم خودش را به طور 
کامل واکسینه کند و اگر هم تعدادی واکسن به ایران داده به 
خاطر مناسبات سیاسی با ایران بوده است و گر نه جوابگوی مردم 
کشور خودش هم نیست. عمادی گفت: هندوستان واکسن 
تولید کرده است اما بعد از اولین محموله ای که به ایران فرستاد، 
هنگام فرستادن محموله دوم، دادستان این کشور علیه شرکت 
سازنده واکسن اقامه دعوی و اعالم کرد حق ندارند واکسن 
صادر کنند تا زمانی که همه مردم هندوستان واکسن بزنند. 
وی افزود: برخی کشورهای تولید کننده واکسن و کشورهای 
ثروتمند توانسته اند تا حدی به مردم کشورشان واکسن بزنند 
ولی عمده مردم دنیا به این زودی به واکسن کرونا دسترسی 
نخواهند داشت. فوق تخصص عفونی ادامه داد: همت بزرگی 
بود که در ایران برای تولید واکسن شکل گرفت و امیدواریم 
به نتیجه مطلوب برسد اما باید تا حدی عجله کنیم و زمان را از 
دست ندهیم و بتوانیم تا پایان امسال تعداد قابل توجهی از مردم 
را واکسینه کنیم. عمادی گفت: مدلی که اکثر کشورها از جمله 
ایران برای تولید واکسن استفاده کرده اند، روش سنتی استفاده 
از ویروس کشته شده است، این روش کم عارضه است اما امکان 
تولید تعداد زیادی واکسن در زمان کوتاه به این روش وجود ندارد 
به همین علت شرکت های بزرگی مثل فایزر که امکانات و پول 
بیشتری دارند به سمت روش های مولکولی رفتند تا بتوانند در 
زمان کوتاه تعداد زیادی واکسن تولید کنند. وی افزود: در ایران با 
مشکالت اقتصادی زیادی مواجه هستیم، تحریم هستیم. واردات 
مواد اولیه و انتقال پول سخت است با این حال امیدواریم تولید 
واکسن کرونای معتبر در ایران به زودی به نتیجه برسد. زیرا 
نمی توانیم روی واردات انبوه واکسن خارجی حساب باز کنیم 

این کار زمان بر است.
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سینمــا

بازیگر ســرشناس فیلم جدید مارتین 
اسکورسیزی درباره مصدومیتش صحبت 
کرد و آن را طاقـت فرسا خواند و در عین 
حال بر ضـرورت بازگشت به سینماها 
تاکیــد کرد. به گــزارش ایندی وایر، 
رابرت دنیرو بازیگر فیلم جدید »قاتالن 
ماه کامل« مارتین اسکورسیزی درباره 
مصدومیتش صحبت کرد و گفت چرا آسیب دیده و چرا بعید 
است این آسیب دیدگی بر ادامه روند تولید فیلم تاثیر بگذارد. 
رابرت دنیرو توضیح داد که جراحت وی در صحنه فیلمبرداری 
رخ نداده است. وی گفت: به عضله چهار سر ران خود آسیب 
زدم و آن را تقریبا پاره کردم. فقط داشتم از روی یک چیز 
رد می شدم که خوردم زمین. دردش سخت و طاقت فرسا 
بود و حاال باید این مشکل را درست کنم. چنین چیزهایی 
رخ می دهد مخصوصا وقتی سنت باال رفته باشد و باید برای 
چیزهای غیرمنتظره آماده باشی. اما خب درست شدنی 
هم است. آسیب دیدگی دنیرو در اوکالهما رخ داد و وی به 
نیویورک بازگشت تا تحت درمان قرار بگیرد. البته گفته شده او 
از قبل هم قرار بود جمعه به نیویورک برگردد زیرا می خواست 
چند هفته ای از تولید فاصله بگیرد. به همین دلیل انتظار 
نمی رود تولید فیلم »قاتالن ماه کامل« به دلیل جراحت وی 
با تعویق روبه رو شود. دنیرو تاکید کرد که آسیب دیدگی وی 
احتماال تاثیری در ایفای نقش یک دامدار به نام ویلیام هیل 
نمی گذارد. وی گفت: شخصیت من در فیلم »قاتالن ماه انل« 
یک شخصیت کم تحرک است. خدا را شکر تحرک زیادی نباید 
داشته باشم بنابراین کارها را ردیف می کنیم. فقط باید مراحل 
الزم را طی کنم. پایم را در یک وضعیت ثابت نگه دارم و بگذارم 
تا خودش بهتر شود. وی همچنین تاکید کرد با وجود اینکه اپل 
تی وی تولید کننده »قاتالن ماه کامل« است این فیلم ابتدا 
اکران آنالین نخواهد داشت و فیلم باید در سینماها اکران شود. 
وی افزود: امیدوارم تا زمان کامل شدن فیلم به وضعیت عادی 
برگردیم. دنیرو درباره جشنواره ترایبکا هم صحبت کرد و گفت 
این جشنواره قصد دارد در طول چند هفته در فضای باز برگزار 
شود. وی تاکید کرد که چالش های پیش روی آینده سینماها 
را رقم می زند. وی افزود: اگر بتوانم به هر روشی به مردم کمک 
کنم تا تصمیم بگیرند و به سینما بروند، عالی می شود. امیدوارم 
ظرف چند ماه آینده، بیشتر و بیشتر به سینماها برگردیم، 
همان طور که قباًل عادت داشتیم و همه چیز به وضعیت نرمال 
برگردد. اگر بتوانم به هر طریقی مردم را به سینما رفتن ترغیب 
کنم، حاال چه اعالمیه بدهم چه در یک سینمای شلوغ حاضر 
شوم، حتماً این کار را می کنم. سینما یک ضرورت است. دنیرو 
که همواره منتقد صریح ترامپ بود، اظهار امیدواری کرد در این 
دوره امور بهتر سروسامان پیدا کند و اوضاع درست پیش برود. 
وی در پایان یادآور شد: فکر می کنم خوبی پیروز خواهد شد. 
هیچ کس نمی تواند متوجه شود که همه چیز می تواند چقدر 
بد شود؛ حتی من اما باید سعی کنیم کشورمان دوباره درست 
شود. آشوب و دیوانگی چیزی نیست که ما دنبالش باشیم. 
»قاتالن ماه کامل« اکنون در حال فیلمبرداری در اوکالهما 
است. لئوناردو دی کاپریو بازیگر اصلی فیلم است و نقش وی 

پسر شخصیتی است که رابرت دنیرو نقشش را ایفا می کند.

بازیگــر سریال »یاور« درباره واکنش ها به این 
سریــال بیان کرد که برخی کار را دوست داشتند 
و برخــی هم نه و به او گفته اند که کاش در این 
مجموعه بازی نکرده بود. پرویز فالحی پور درباره 
حضورش در این سریال و بازخوردهایی که با پایان 
پخش از مخاطب گرفته است به مهر بیان کرد: من 
قبال هم با آقای سعید سلطانی کارگردان سریال 
همکاری کرده بودم و تجربه کار با او را داشتم ولی 
در کارهای رمضانی خیلی وقت بود بازی نکرده بودم. 
بازخوردهایی هم گرفتم عده ای کار را دوست داشتند 
و عده ای هم دوست نداشتند و انتقادهایی می کردند. 
وی درباره فیلمنامه این سریال اظهار کرد: این مدل 
متن ها مثل آثار ماه رمضان یا دیگر مناسبت ها معموال 
یا یک فوریت انجام می شود و با عجله نوشته می شود 
و به همین دلیل ممکن است اشتباهاتی هم داشته 
باشد با این حال فکر می کنم در زمان کم و موقعیتی 

که آقای سعید مطلبی نوشته بود بد نبود.
 فیلمنامه يك قرارداد است

این بازیگر دربــاره انتقاداتی که به این سریال 
وارد شده بود، عنوان کرد: برخی انتقاد داشتند که 
این شخصیت ها ما به ازا ندارند من در جواب همیشه 
می گفتم فیلمنامه یک قرارداد است و قصه ای را که با 
»یکی بود یکی نبود« تعریف می کنند شخصیت هایی 
هم دارد که اتفاقاتی برایشان رخ می دهد. من هم 
مثل دیگران فیلمنامه را می خوانم و می پذیرم یک 
فیلم است اگر منطقی هم نباشد یک قرارداد است 
البته باید منطق نمایشی داشته باشد و اگر نباشد 
فیلمنامه درست نیست. این منطق و قرارداد بین 
نویسنده و تماشاگر انجام می شود و تماشاگر یا 
می پذیرد یا خیر. اینکه برخی نپذیرفتند و دوست 
نداشتند شاید یک دلیلش نوع دیالوگ ها و نوع 
شخصیت های قصه بوده است. وی درباره شخصیت 
بدمن خود و اینکه این منطق نمایشی تا چه حد 
برای خود او وجود داشته است؟ بیان کرد: من این 
کار را ملودرام دیدم نوع درام تعیین کننده است 
که شخصیت ها چگونه باشند و وقتی کاراکتر خوِب 
خوب یا بِد بد داریم ساختار ملودرام می شود. البته 

شاید امروزه ملودرام کمتر مورد استفاده قرار بگیرد، 
در کارهای اروپایی و آمریکایی هم ملودرام هایی 
که شخصیت های خیلی خوب و خیلی بد داشته 
باشند دیگر کمتر دیده می شود. من معتقدم کاراکتر 
کامال مثبت یا کامال منفی نیست و می تواند یک 
ویژگی های خالف شخصیت خود هم داشته باشد. 
ین بازیگر درباره مقایسه بین »یاور« و کلیشه هایی 
که در فیلمفارسی ها به کار می رود، اظهار کرد: برخی 
از این کلیشه ها در آثار نویسنده هایی که در سن 
آقای سعید مطلبی هستند به کار می رود و این نوع 
دیالوگ نویسی و شخصیت پردازی را بیشتر به کار 
می گیرند، درواقع نویسنده این شخصیت را هنوز در 
ذهن خود دارد و ممکن است چنین شخصیتی را 
همچنان دوست داشته باشد؛ اینها الگوهایی است که 
در زمان خودش درست بوده است و آنها را استفاده 
می کند. وی درباره پرداخت به روز این شخصیت ها 
و قصه ها عنوان کرد: خیر و شر همیشه وجود دارد 
ولی اینکه االن جامعه چگونه زندگی می کند و چقدر 
اینها برای مخاطب باورپذیر است مساله ای است که 
همین بازخوردها مشخص می کند که عده ای دوست 
دارند و برخی هم نمی پذیرند. بازیگر »شهرزاد« 
درباره اینکه خودشان هم با نویسنده تعاملی دارند 
و درباره قصه صحبتی می کنند یا خیر گفت: من 
فقط یک بار آقای سعید مطلبی را دیدم و درباره 
پایان بندی قصه صحبتی کردیم و نکته ام این بود که 
می خواستم کاراکتری که ایفا می کنم در پایان بندی 
شخصیت موثری باشد دوست نداشتم صرفاً حضور 
در این قسمت حضور داشته باشد بلکه می خواستم 
حضورش موثر باشد. وی درباره اینکه چقدر قبل از 
تولید سریال تمرین یا دورخوانی داشته اند، عنوان 
کرد: در کارهای مناسبتی به محض اینکه متن نوشته 
می شود معموالً تصویربرداری را شروع می کنند البته 
در خود کار روخوانی و تمرین بازیگران وجود داشت 
ولی قبل از کار امکانش نبود. فالحی پور درباره تاثیر 
انتقادهای مردم از سریال در انتخاب های بعدی اش 
نیز توضیح داد: مردم همیشه لطف داشته اند، خود 
من هم سعی کرده ام همه کارهایم آثار خوبی باشد. 

بیننده البته نمی داند که ما با دالیل مختلفی حضور 
در یک سریال را می پذیریم و البته مشکالت بازیگر 
ربطی هم به او ندارد اما بازیگر ممکن است مشکل 
مالی داشته باشد و یا به خاطر دوستی با کارگردان، 
پروژه ای را بپذیرد. بازیگر »مرد هزار چهره« در 
واکنش به این انتقادها گفت: به من لطمه نمی خورد 
چون کار خوب در کارنامه ام زیاد دارم ولی در همین 
کار خیلی ها گفتند که کاش در این سریال بازی 
نمی کردی و من توضیح می دادم که همیشه یک اثر، 
هنری نیست و ممکن است دلیل ما برای پذیرفتن 
یک پیشنهاد برای پول یا حتی دوستانه باشد. من 
خیلی سعید سلطانی را دوست دارم، همه بازیگران 
همینطور هستند و دوست دارند با او کار کنند، من 

هم به دلیل این رفاقت در این سریال بازی کردم.
 اين فیلمنامه ها فراموش می شوند

وی اضافه کرد: این فیلمنامه ها فراموش می شوند 
اما انسان ها فراموش نمی شوند سلطانی یا ارجمند 
دوستان خوبی هستند و ما بیشتر این ابعاد دلی 
کار را هم نگاه می کنیم. برای ما هم شرایط سخت 
است و دوست داریم بهترین کار را انجام دهیم ولی 
همیشه این اتفاق صد در صد رخ نمی دهد. بازیگر 
»در جست وجوی آرامش« تصریح کرد: برای 
کارگردان هم همینطور است و ما نمی دانیم ممکن 
است یک فیلمنامه یا سریال بگیرد و کاری موفق 
نشود و مثل بازخوردهای سریال »یاور« دو قطب 
موافق و مخالف داشته باشد. به هر حال بازیگر 
همیشه نمی تواند کار خوب انجام دهند چون 
ممکن است در کشور ما این تعداد از پروژه های 
موفق ساخته نشود یا قسمت بازیگر نشود. وی با 
بیان اینکه فاکتورهای زیادی برای پذیرش یک 
نقش وجود دارد، بیان کرد: ممکن است من یک 
ماه کار نکنم ولی وقتی می بینم همه فیلمنامه ها 
در یک سطح است مجبورم فیلمنامه ای کار کنم که 
ارتزاق کنم. فالحی پور در پایان درباره فعالیت این 
روزهایش گفت: در حال حاضر پیشنهاد ۲ فیلمنامه 
تلویزیونی دارم که در حال مطالعه آنها هستم و روی 

آن ها فکر می کنم و یکی را انتخاب می کنم.

 صابر ابر در 
»بدون قرار قبلی« 

صــابــر ابـر به فیلم سینمایی 
»بدون قرار قبلی« به کارگردانی 
بهروز شعیبی پیوست. صابر ابر به 
فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« 
به کــارگــردانی بهروز شعیبی 
و تهیه کنندگی مـحمود بابایی 
پیوست. فیلمبرداری »بدون قرار 
قبلی« به کارگردانی بهروز شعیبی 
و تهیه کنندگی محمود بابایی در 
استان خراسان رضوی و استان 
البرز به اتمام رسید و گروه این 
روزها در تهران مشغول ضبط 
ادامه کار هستند. مصطفی زمانی 
به عنوان یکی از بازیگران اصلی 
»بدون قرار قبلی« نامش پیش 
از این رسانه ای شده و صابر ابر نیز 
یکی دیگر از بازیگرانی است که در 
این پروژه حضور دارد. »بدون قرار 
قبلی« پنجمین فیلم سینمایی 
بهروز شعیبی است که فیلمنامه 
آن توسط فرهــاد توحیدی و 
مهدی تراب بیگی با نگاهی به یکی 
از داستان های مصطفی مستور 

نوشته شده است.

بهــروز غـریــب پور 
اســت:  مــعــتـقــد 
محیط زیست با وعده و 
شــعـار بـه جــایــی 
نمــی رســد؛ بایـد به 
حـرف ها عـمــل کرد 
و مـردم را آمــوزش 
داد. طبق اعالم روابط عمومی جشنواره 
فیلم زمین، بهروز غریب پور کارگردان 
سینما - تئاتر و از اساتید نخستین دوره 
از کارگاه های جشنواره فیلم زمین گفت: 
محیط زیست جایی است که در آن باید 
زندگی کرد، کار کرد و خانواده باید در امان 
باشد، زیرا آیندگانی خواهند آمد و برما 
نفرین خواهند کرد که چرا دریا ها و جنگل ها 
را از یاد بردیم و با پالستیک زمین و آب را 
نابود کردیم. وی تصریح کرد: فیلم »زنی در 
جنگ« که اخیراً ساخته شده درباره زندگی 
دو خواهر دوقلو است که یکی می خواهد 
درباره محیط زیست فعالیت کند و دیگری 
می خواهد ترک دنیا کند. این فیلم نمونه 
بارزی است که نشان می دهد هر انسانی 
در هر جایگاهی مسئول است تا درباره 
زندگی و محیط زیست آینده تالش کند. 
غریب پور با اشاره به اینکه وظیفه دولت 
حمایت از ساخت فیلم ها با موضوع محیط 
زیست است، گفت: باید دید سینما در 
جهان چگونه مورد حمایت قرار می گیرد؛ به 
عنوان مثال، 60 درصد از بودجه فیلم های 
جنگی که هالیوود می سازد به عنوان بخش 
خصوصی از طریق سازمان های نظامی 
تامین می شود. این کمک ها مبین این است 
که وظیفه دولت و دولت هاست که این کار 
را انجام دهند البته در بخش خصوصی نیز 
باید انگیزه به وجود آید. وی در خصوص 
ساخت آثار خود درباره محیط زیست نیز 
گفت: من دو فیلم درباره محیط زیست 
ساختم؛ »مرثیه خاک سبز« و »گزارش 
سبز« که یکی درباره تخریب محیط زیست 
و حجم زباله های هولناک که در جنگل ها 
انباشت می کنند و دیگری درباره پارک ها 
ثر  و فضای سبز است که حامی این دو ا
شهرداری تهران بوده است و طبیعی است 
که شهرداری خیلی بیشتر باید متولی این 
امور باشد و دولت نیز باید کمک های الزم 
را انجام دهد. وی خاطر نشان کرد: تمام 
وزارتخانه ها باید بخشی از بودجه خود را 
صرف این کار کنند. در کنفرانس بین المللی 
اخیر که درباره میزان گاز های آالینده در 
سطح زمین و کنترل سوخت فسیلی در 
زمین بود، این دولت ها بودند که متعهد شدند 
و هیچ سرمایه داری پای مذاکره ننشسته بود 
بنابراین دولت باید متولی این امر در سطح 
فرهنگی باشد. غریب پور در خصوص اینکه 
چرا در ایران فیلم های کمتری درباره محیط 
زیست و فجایع زیست محیطی ساخته 
می شود، گفت: متاسفانه سینمایی که میرفت 
برای دعوت مردم به اندیشیدن باشد یکباره 
مسیرش عوض شد؛ چراکه تهیه کنندگان 
برای اینکه ثروتمندتر شوند سراغ فیلم هایی 
رفتند که هر کاری با ذهن مردم می کند 
و تنها معیار تهیه کننده تعداد خنده های 
این  وقتی  است؛  فیلمنامه  یک  فرضی 
تهیه کنندگان فکر را نابود می کنند طبیعی 
است که به مسائلی همچون محیط زیست 
اهمیت نمی دهند. وی درباره جشنواره فیلم 
زمین گفت: کسانی که در راس این جشنواره 
هستند دغدغه محیط زیست را دارند و قطعا 
آثار خوبی را برجای می گذارند، تاکید کرد: 
محیط زیست با شعار و بخشنامه قابل تغییر 
نیست. باید راه حل وجود داشته باشد؛ باید 
از طریق هنر این آگاهی را به مردم برسانیم 
و چنین امر مهمی نیاز به آموزش و آگاهی 
صحیح به مردم دارد. به عنوان مثال، در دنیا 
به جای نوشابه ها یا نوشیدنی های پالستیکی، 
از قوطی های شیشه ای استفاده می شود 
بنابراین تولیدکنندگان هم نیاز به آموزش 
دارند. گفتنی است، جشنواره بین المللی 
فیلم زمین به دبیری فرهاد توحیدی از 
۲۵ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۳۱ اردیبهشت 
ماه به شکل مجازی در سامانه هاشور ادامه 

خواهد داشت.

 سینماها 
امن است

مــرتضی شایستـه دبیر شورای 
صنفــی نمــایش بیــان کرد که 
از چهــارشنبــه هفتــه آینده 
فیلم سینمــایی »گل به خودی« 
به چــرخه اکران اضافه می شود. 
مرتضــی شایسته دبیــر شورای 
صنفی نمایش دربــاره خروجی 
جلسه ۲6 اردیبهشت ماه گفت: 
در ابتدای این جلسه فاتحــه ای 
برای آقای نورپور سینماداری که 
هفته گذشته دار فانی را وداع گفت، 
قرائت و یادش گرامی داشته شد 
چون ایشان خدمات گرانبهایی به 
سینما ارایه داده بودند و نبودنشان 
ضایعه ای بزرگ است. وی افزود: در 
این جلسه مقرر شد از چهارشنبه 
هفته آینده فیلم سینمایی »گل 
به خودی« ساخته احمد تجری 
به نمایش دربیاید. ضمن اینکه ما 
از همه دوستان و تهیه کنندگان 
می خواهیم برای نمایش فیلم های 
خوب خودشان تقاضا بدهند چون 
دیگر سینماها مثل سابق مشکل 
ندارد و تقریباً مسائلش حل شده 
است با قرارگیری سینماها در ردیف 
شغلی گروه دو می توانیم سینماها را 
زنده کنیم. شایسته مطرح کرد: 
ما پیشنهــاد داده ایم سازمان 
سینمایی به تنــاسب سالن های 
سینماها به میزان دو، سه و پنج 
درصد برای فیلم ها بلیت خریداری 
و این اتفاق تا پایان تیرماه ادامه 
پیدا کند چون طرح خوبی است. 
امیدوارم برای حمایت از فیلم ها 
این طرح انجام شود. وی در پایان 
گفت: اکران فیلم های روی پرده 
همچنان ادامه دارد. مردم بدانند 
که سینماها همچنان باز است، 
کارکنان و مدیران سینماها به طور 
کامل پروتکل های بهداشتی را 
رعایت می کنند و سینماها جای 

امنی از نظر بهداشتی است.

بهروز غريب پور: 
بايد دانش مردم را باال ببريم

بازیگر مجموعه »شهرزاد« 
گفت: الزمه هر نقشی برای 
و  است  پژوهش  شدن  ایفا 
هر بازیگری باید آن را جدی 
بگیرد چرا که با پژوهش بازیگر 
بیرونی  ازای  مابه  می تواند 
شخصیت را در جامعه پیدا 
کند. ابوالفضل پورعرب بازیگر سینما و تلویزیون با توجه 
به برگزاری چهارمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی 
درباره اهمیت تحقیق و پژوهش برای بازیگر گفت: یکی 
از نکات اساسی و مهم در بازیگری در ابتدا شناختن 
نقش است که الزمه آن شناخت، تحقیق و کنکاش 
درباره نقش ها است. وی ادامه داد: زمانی که فیلمنامه 

ارسال می شود در ابتدا در ناخودآگاه بازیگر اتفاقاتی 
می افتد که بتواند با نقشی که کارگردان تشخیص داده، 
همذات پنداری و با در نظرگرفتن مولفه های دیگری که 
در بازیگرها متفاوت است در نهایت برای پذیرفتن یا 
نپذیرفتن نقش تصمیم گیری کند. بازیگر فیلم عروس 
همچنین گفت: معموال در ایفای هرنقش موقعیت 
اجتماعی آن شخصیت را در اولویت قرار می دهم و اگر آن 
را بفهمم سعی می کنم با چارچوب هایی که خودم دارم 
شخصیت را بازی کنم و در این مرحله قطعا تحقیقاتی 
نیز باید صورت پذیرد. پورعرب خاطرنشان کرد: همه 
نقش هایی را که تا امروز بازی کرده ام ، بدون درنظر 
گرفتن میزان فروش، دوست دارم و برای ایفای نقش های 
خوب که مردم هم دوست داشته باشند تالش کردم 

و اگر هم خوب نشده از مردم عذرخواهی می کنم. وی 
ادامه داد: در دهه های گذشته کارگردان، تهیه کننده، 
فیلمبردار و... برایم خیلی اهمیت نداشت اما امروز برایم 
جزو اولویت ها برای پذیرفتن نقش ها محسوب می شود. 
در گذشته سعی می کردم خود را با عوامل هماهنگ کنم 
اما امروز نگاهم متفاوت شده است. این بازیگر سینمای 
ایران خاطرنشان کرد: به نظرم تحقیق و پژوهش در مورد 
نقش های پیشنهادی به بازیگر بسیار کمک می کند زیرا با 
پژوهش یک بازیگر می تواند ما به ازای بیرونی شخصیت را 
در جامعه امروزی پیدا کند و خود را بیشتر در قالب نقش 
پیدا کند. اختتامیه چهارمین دوره جایزه پژوهش سال 
سینمایی به دبیری بهروز محمودی بختیاری خردادماه 

۱۴00 برگزار می شود.

ابوالفضل پورعرب:
همهنقشهاییکهبازیکردهامدوستدارم

کار  خوب  در  کارنامه ام  زياد  دارم
پرويز فالحی پور: 

خبــر

جشنــواره بیــن المللی فیلم ونیز در تدارک برای برگزاری 
دوره آتی این رویداد سینمایی به صورت کامال حضوری و با 
شرایط دوران پیش از کــروناست. به گزارش ورایتی، در حالی 
که جشنواره های فیلــم تورنتو )۹ تا ۱۸ سپتامبر، ۱۸ تا ۲۷ 
شهریور( و همچنین جشنواره فیلم ساندنس در سال ۲0۲۲ 
اعالم کرده اند همچنان به صورت ترکیبی از رویدادهای 
حضوری و مجازی برگزار خواهند شد، اما مسئوالن جشنواره 
ونیز در حال برنامه ریزی برای برگزاری این رویداد سینمایی 
از تاریخ اول تا ۱۱ سپتامبر )۱0 تا ۲0 شهریور( به صورت کاال 
حضوری و با شرکت صدها خبرنگار از سراسر جهان هستند. 
بی ینال ونیز که برگزارکننده جشنواره ساالنه فیلم ونیز است، 
قصد دارد دو ساالنه معماری ونیز را نیز به همین شکل و از 
تاریخ ۲۲ می و با عنوان »چگونه با هم زندگی خواهیم کرد؟« 
برگزار کند که با حضور نمایندگان و پروژه های معماری از ۴6 
کشور جهان و بیش از ۴00 خبرنگار بین المللی برپا خواهد شد. 
»ماریو دراگی« نخست وزیر ایتالیا در تالش برای احیای صنعت 
گردشگری این کشور است و از اواسط ماه می شرایط را برای 
بازگشت گردشگران واکسینه شده، بهبود یافته از ویروس کرونا 
و یا با تست منفی فراهم می کند. با توجه به برگزاری حضوری 
دوساالنه معماری ونیز، پیش بینی می شود ۷0 درصد هتل های 
ونیز تا اواخر ماه می بازگشایی شوند. »کلودیو اسکارپا« رئیس 
انجمن هتلداران ونیز اعالم کرده تا ماه سپتامبر که زمان 
برگزاری جشنواره فیلم ونیز است، این شهر برای گردشگران 
واکسینه شده از بیشتر کشورهای جهان ایمن و قابل دسترس 
خواهد بود. از جمله مهمترین فیلم هایی که صحبت هایی 
مبنی بر نمایش آن در ونیز مطرح شده می توان به »تل ماسه« 
جدیدترین ساخته »دنیس ویلنوو« اشاره کرد که آخرین بار در 
سال ۲0۱6 با فیلم علمی-تخیلی »ورود« به ونیز آمده بود. درام 
»دست خدا« ساخته »پائولو سورنتینو« کارگردان ایتالیایی 
برنده اسکار، »جنون« ساخته »گابریله مانتی« دیگر فیلمساز 
ایتالیایی،  »در یک صبح نیمــه ابری« از کارگردان فرانسوی 
»برونو دومو« و »آرزوهای بر باد رفته« از »زاویه دوالن« 
نیز به احتمال فراوان در ونیز ۲0۲۱ رونمایی خواهند شد. 
جشنواره فیلم ونیز تنها جشنواره بزرگ سینمای جهان بود 
که به صورت حضوری برگزار شد، گرچه با ستار ها، میهمانان 
و خبرنگاران بین المللی کمتری نسبت به سال های گذشته. 
فیلم »سرزمین آواره ها« از »کلوئی ژائو« در ونیز ۲0۲0 
رونمایی شد و در نهایت موفق ترین فیلم سال در فصل جوایز 
سینمایی نام گرفت. هفتاد و هشتادمین جشنواره بین المللی 
ونیز به عنوان قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان امسال 
از تاریخ اول تا۱۱ سپتامبر )۱0 تا ۲0 شهریور( برگزار می شود 
و »بونگ جون هو« کارگردان موفق اهل کشور کره جنوبی 

ریاست هیات داوران بخش رقابتی را بر عهده خواهد داشت.

 فرش قرمز »ونيز« 
برای جشنواره ای حضوری

کارگردان سریال »زوج یا فرد« گفت: شاید نقطه عطف 
سریال »بوتیمار« در این باشد که به ترکیب متفاوتی از 
بازیگران نسبت به همیشه رسیده ایم و این اتفاق در 
روند کار اگر چه گاهی ما را دچار خلل و ُکندی در تولید 
می کند، اما قطعا می تواند نتیجه ای متفاوت داشته باشد. 
علیرضا نجف زاده پیرامون مراحل تولید سریال »بوتیمار« 
گفت: تولید سریال »بوتیمار« با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی و در هوای سرد و گاهی بارانی استان مازندران 
حوالی جنگل سی سنگان با حضور تعدادی از بازیگران 
با استعداد و کاربلد تئاتر و تلویزیون این استان در کنار 
چهره های محبوب سینما و تلویزیون تصویربرداری شد، 
این سریال قرار بود نوروز ۱۴00از شبکه سه روی آنتن 
برود اما این اتفاق نیفتاد و در این شب ها روی آنتن رفته 
است. وی در همین راستا ابراز کرد: تالش ما با توجه به 
وضعیت موجود ناشی از کرونا این بود که اثری مفرح و 

جذاب با قصه ای متفاوت با آن چه در این سال ها دیده 
اید را تولید کنیم. کارگردان سریال »زوج یا فرد« ادامه 
داد: شاید نقطه عطف سریال »بوتیمار« در این باشد که 
به ترکیب متفاوتی از بازیگران نسبت به همیشه رسیده 
ایم و این اتفاق در روند کار اگر چه گاهی ما را دچار خلل 

و ُکندی در تولید می کند، اما قطعا 
می تواند نتیجه ای متفاوت داشته باشد 
چرا که بازیگران کاربلد مازندرانی و 
به خصوص کودکان فضای سریال را 
متفاوت کرده اند. وی پیرامون رعایت 
پروتکل های بهداشتی در پشت صحنه 
سریال »بوتیمار« ابراز کرد: ساخت 
سریال بوتیمار در تدابیر شدید رعایت 
امور بهداشتی و سالمت و با رعایت 
کامل پروتکل با دقت و توجه و نظارت 
تیم تهیه و شخص آقای مهام به عنوان 
تهیه کننده و گرون محترم تولید، در 
حال ساخت است و با توجه به شرایط 
جوی و حضور بازیگران بومی که در 
بحث هدایت و کارگردانی سرعت عمل 
را تا حدودی پایین می آورد پروژه را 
پیش می بریم. نجف زاده خاطرنشان 
کرد: بدیهی است در چنین شرایطی 
خوشحال هستیم که بتوانیم به عنوان 

مدافعان فرهنگی سالمت به خاطر مردمی که در خانه 
قرنطینه هستند سرگرمی سازی کنیم و به رغم شرایط 
خاص که خیلی از مشاغل تعطیل هستند ما با تالش 
بی وقفه برای لحظاتی فضای مفرحی را برای خانواده های 

ایرانی ایجاد کنیم.

علیرضا نجف زاده كارگردان سريال »بوتیمار«: 
هدفمان توليد سريالی مفرح بود

رابرت دنیرو درباره جراحتش حرف زد
ضرورت بازگشت به سينماها



آرمان ملی- احسان انصاری: با پایان زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری رقابت های انتخاباتی وارد فاز جدیدی شده است. براساس آمارهای رسمی نزدیک به600 نفر در انتخابات ثبت نام 
کرده اند که از میان آنها50 چهره مشهور سیاسی وجود دارد. با این وجود به نظر می رسد انتخابات آینده ریاست جمهوری حول محور آیت ا... رئیسی، علی الریجانی و اسحاق جهانگیری خواهد 
بود. مثلثی که سرنوشت رئیس جمهوری آینده ایران را مشخص خواهد کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی آرایش انتخابات ریاست جمهوری »آرمان ملی« با غالمعلی دهقان، فعال سیاسی 
اعتدالگرا گفت وگو کرده است. دهقان در این زمینه معتقد است: » در انتخابات آینده شاهد دوقطبی خواهیم بود که در یک طرف آن چهره های امنیتی و نظامی قرار دارند و در طرف مقابل کسانی 
هستند که ممکن است در برخی مقاطع تاریخ انقالب و به خصوص دهه60 دارای چنین رویکردی بوده اند اما امروز به این نتیجه رسیده اند که رویکرد فرهنگی و علمی را  در دستور کار خود قرار بدهند. 
این دوقطبی دارای شاخصه های دیگری نیز خواهد بود. گروه نخست در عرصه سیاست خارجی اولویت را به »میدان« خواهند داد. این در حالی است که گروه دوم عالوه بر اینکه به میدان اهمیت 
می دهند به دیپلماسی نیز می اندیشند و معتقدند میدان و دیپلماسی باید به صورت همزمان در دستور کار قرار بگیرد. این گروه براین باورند که میدان بدون دیپلماسی به نتیجه نخواهد رسید، به 
همان صورتی که دیپلماسی بدون میدان به نتیجه نمی رسد. دو قطبی انتخابات آینده حول شکاف دیگری نیز حرکت خواهد کرد که به حوزه فرهنگ باز می گردد. گروه نخست بیشتر نگاه امنیتی 

به حوزه فرهنگی دارد. این در حالی است که گروه دوم به دنبال دادوستد فرهنگی با جهان پیرامون و نوعی تساهل و تسامح در این زمینه هستند«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 هنگامی که
 آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی که 
 رئیس مجلس، 
رئیس جمهور و بیش 
از بیست سال رئیس 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بودند 
توسط شورای 
نگهبان ردصالحیت 
شدند، باید عنوان 
کرد هر احتمالی 
وجود خواهد داشت

 اگر سه ضلع 
موجود در طیف 
میانه با هم هم افزایی 
داشته باشند و دچار 
حواشی گذشته 
نشوند و به رقیب 
پر توان خود فکر 
کنند، می توانند به 
رأی باالیی در رقابت 
های انتخابات دست 
پیدا کنند. حتی اگر در 
انتخابات شکست هم 
بخورند، این شکست 
می تواند با رأی 
خوبی اتفاق بیفتد

ر جســـــــتا
مصائب رژیم صهیونیستی
 ایران و عربستان

 در مسیر تنش  زدایی
مصائب رژیم صهیونیستی

مقارن با جنایات رژیم صهیونیستی در بیت المقدس و 
دفاع متقابل نیروهای جهادی در فلسطین، بروز تبعیض نژادی 
فراطی علیه عرب تبارهای سرزمین های  توسط یهودیان ا
اشغالی، بر وجود آپارتاید در این رژیم صحه گذاشته است. 
رسانه های جهانی و حتی خبرگزاری های رژیم اشغالگر به 
حمالت خشونت بار افراطیون یهودی به عرب ها در شهرهای 
الد، عکا و حیفا و وقوع شورش های خیابانی برای مقابله با 
ند. درگیری هواداران راست  تبعیض نژادی اعتراف کرده ا
قلیت عرب در اراضی اشغالی فلسطین  ئیل با ا فراطی اسرا ا
باعث شد که رووین ریولین، رئیس این رژیم نسبت به خطر 
»جنگ داخلی« هشدار دهد. بنا به اعالم پلیس اسرائیل عالوه 
بر حوادث خشونت بار در چند شهر الد، عکا و حیفا، رویدادی 
که به نماد این خشونت های نژادپرستانه تبدیل شد در نزدیکی 
تل آویو رخ داد. در تصاویری که از یکی از شبکه های تلویزیون 
رسمی رژیم صهیونیستی پخش شد گروهی از هواداران راست 
افراطی به سوی یک مرد عرب هجوم بردند. در این تصاویر 
ده ها تن از طرفداران راست افراطی این مرد را به زور از داخل 
خودرو خارج می کنند و او را مورد ضرب و جرح قرار می دهند 
و بیهوش می شود. مسئوالن بیمارستانی تل آویو، بدون  تا ا
اعالم هویت این شخص، گفتند که او »به شدت آسیب دیده 
است، اما وضعیت پایداری دارد«. پایگاه خبری تایمزاسرائیل 
و خبرگزاری یورو نیوز که بیشترین پوشش خبری در این باره 
را داشته اند اعتراف می کنند که اسرائیل شاهد بدترین آشوب 
داخلی در سالیان گذشته میان یهودیان و عرب هاست، ناآرامی، 
آشوب و راهپیمایی های نژادپرستانه افزایش یافته و کنترل 
اوضاع از دست پلیس اسرائیل خارج شده است. به اعتراف این 
رسانه ها، یهودیان راستگرا و اشراری که علیه اقلیت عرب به 
خیابانها ریخته اند، اعراب را می زنند، خانه ها ار می سوزانند، 
مغازه ها را می شکنند و دیوانه وار تیراندازی می کنند. نتانیاهو 
می گوید احتمال دارد ارتش را به خیابان ها اعزام کند. شاید 
هولناک ترین صحنه ای که ناباوری و وحشت رهبران اسرائیلی 
را بدنبال داشت، فیلمی بود از صدها تندرو یهودی در منطقه 
بت یام که اموال عرب ها را تخریب می کردند و به راننده عربی 
که در اتوموبیل خود بود، حمله کردند، او را از اتومبیل بیرون 
کشیدند، و به طرز وحشیانه ای زدند. درپی این خشونت ها، 
اعراب هم واکنش نشان داده و کنیسه و مغازه های یهودیان 
به آتش کشیده شده و یک عرب، به ضرب گلوله کشته شد. به 
گزارش رسانه ها، تاکنون بیش از 4۰۰ نفر دستگیر شده اند و در 
شهر لود که اعراب و یهودیان در آنجا زندگی می کنند، وضعیت 
اضطراری اعالم شده است. دست اندرکاران رژیم صهیونیستی 
بدون محکوم کردن خشونت های یهودیان افراطی از رهبران 
دینی و اجتماعی عرب خواسته اند که صدای نصیحت خود را 
بلند کنند و از اعراب بخواهند به همزیستی با یهودیان ادامه 
دهند. البته آنها اعتراف کرده اند که به رغم هزینه های رژیم 
برای باال بردن سطح زندگی اعراب مقیم اراضی اشغالی، هنوز 

سطح زندگی قشرهایی از آنها به سطح یهودیان نرسیده است.
ز نظر نژادی و فرهنگی،  ئیلی، ا قلیت عرب های اسرا ا
فلسطینی بوده و از نظر تابعیت و حقوق شهروندی اسرائیلی 
هستند. رژیم اشغالگر قدس حدود نه میلیون نفر جمعیت 
دارد که تقریباً یک پنجم این افراد - یعنی تقریباً نزدیک به 
دو میلیون نفر - عرب  تبار هستند. در واقع آنها فلسطینیانی 
هستند که پس از ایجاد رژیم جعلی اسرائیل در سال ۱948 ، 
اراضی اشغالی را ترک نکردند و به تابعیت این رژیم درآمدند. این 
جمعیت خود را فلسطینی اسرائیلی یا فقط فلسطینی می نامند. 
عرب های اسرائیلی اکثرا مسلمان هستند وبرای چندین دهه 
است که تحت تبعیض نژادی قرار دارند. چند سازمان مدافع 
حقوق بشر نیز وجود تبعیض علیه این گروه از شهروندان را 
تایید کرده است.سازمان عفو بین الملل معتقد است که رژیم 
اسرائیل علیه فلسطینیان مقیم این کشور تبعیض نهادی ایجاد 
کرده است. بر اساس گزارشی که در آوریل ۲۰۲۱ توسط دیدبان 
حقوق بشر منتشر شد، مقامات اسرائیلی مرتکب آپارتاید نسبت 
ئیل و فلسطینیان سرزمین های  به فلسطینیان داخل اسرا
اشغالی در کرانه غربی و در غزه شده اند که یکی از مصادیق 
جنایت علیه بشریت است. شهروندان عرب اسرائیل می گویند 
که دولت در سلب مالکیت زمین های متعلق به آنان دست دارد و 
مقامات دولتی را متهم می کنند که در اختصاص بودجه دولتی، 
مرتبا علیه آنان تبعیض قایل می شوند. از جمله تبعیض ها این 
است که قوانین شهروندی رژیم صهیونیستی برای یهودیان، 
حق دریافت تابعیت و گذرنامه قایل شده اما فلسطینیانی که 
از این سرزمین مهاجرت کرده یا اخراج شده اند و فرزندان آنان 
در صورت بازگشت این حق را ندارند. در سال ۲۰۱8، پارلمان 
اسرائیل »قانون دولت-ملت« را که بسیار بحث برانگیز بود 
تصویب کرد. طبق این قانون، زبان عربی موقعیت خود به عنوان 
یک زبان رسمی در کنار زبان عبری از دست داد و اعالم شد که 
حق تعیین سرنوشت ملی »منحصر به یهودیان« است. ایمن 
عوده، نماینده عرب پارلمان رژیم اشغالگر، در مورد این قانون 
گفت که پارلمان عمال قانون »برتری یهودیان« را تصویب کرده 
و عرب تباران از این پس »شهروند درجه دو« خواهند بود. 
امروز رسانه های اسرائیل »جنگ خیابانی یهودیان و اعراب« را 
بحرانی خطرناک تر از جنگ کشورشان با سازمان های فلسطینی 
نامیده اند. این رسانه ها برای کشتار عربها، به طرزی گسترده 
واژه »لینچ« را به کار می برند که به مفهوم »اعدام در مالء  عام 
و ضرب و جرح عامدانه به قصد کشت« است. بنیامین نتانیاهو 
پس از مدتها سکوت، حمالت برنامه ریزی شده جوانان یهودی 
به اعراب را به سمی خطرناک برای زندگی مشترک یهودیان 
و اعراب تشبیه کرد. بنی گانتز، وزیر دفاع نیز با احساس خطر 
از عقوبت گسترش این رویدادها، در شبکه های اجتماعی گفت 
که خطر این حمالت خیابانی برای جامعه اسرائیل، از حمالت 
راکتی حماس به اسرائیل، بیشتر است. رئوون ریولین، رئیس 
رژیم جعلی اسرائیل، در پی تشدید حمالت یهودیان به مردان 
عرب، این فجایع را محکوم کرد و مایه شرمساری نامید. در طول 
تاریخ جعل رژیم صهیونیستی در هیچ زمانی مانند امروز، این 
رژیم به اضمحالل و فروپاشی نزدیک نشده بود. اکنون جنایات 
وحشیانه اسرائیل علیه مردم بیدفاع فلسطین با هزاران موشک 
و راکت و خمپاره پاسخ داده می شود، گنبد آهنین سوراخ شده 
و تل آویو در معرض آتش مجاهدین فلسطینی است. تداوم 
انتفاضه، بروز تبعیض نژادی و ترکیدن عقده های دیرین عرب 
تبارها اگر با حمایت مسلمانان جهان و کشورهای اسالمی و 
طرفدار حقوق بشر همراه شود، قطعا در زوال زودرس رژیم 

اشغالگر قدس موثر خواهد بود.

عربستان و ایران پس از اختالفات پنج ساله، گام 
در مسیر تنش  زدایی گذاشته اند. لحن آشتی جویانه 
مقامات سعودی و همچنین تداوم مذاکرات مستقیم 
مقامات ریاض و تهران، این امید را ایجاد کرده که به 
موازات حل و فصل اختالفات هسته ای در وین، شاهد 
حل مسایل در روابط دوجانبه و منطقه ای بین دو 
کشور باشیم. قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض 
به سال ۲۰۱۶ برمی گردد؛ همان سالی که »دونالد 
ترامپ« در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز 
رقابت های سیاسی شد و به کاخ سفید راه یافت. برخی 
از مسایلی که در این سال ها به تشدید تنش ها دامن 
زدند عبارت بودند از: بحران یمن و حمله های هوایی 
مکرر ائتالف عربی به رهبری سعودی ها به این کشور 
جنگ زده، اختالف بر سر سوریه و لبنان، حمایت 
عربستان از اقدام ترامپ برای انزوای ایران و خروج 
از برجام، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در 

تهران و مشهد.
 چشم انداز مذاکرات ایران و عربستان

چندی پیش روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« 
از مذاکرات مستقیم مقام های ارشد ایران و عربستان 
سعودی برای اصالح روابط بین آنها خبر داد. بر اساس 
این گزارش این گفت و گو ها پنج سال پس از قطع 
روابط دیپلماتیک بین دو کشور صورت گرفته و این 
مذاکرات در بغداد انجام شده است؛ خبری که متعاقبا 
از سوی مقام های تهران و ریاض تایید شد. با جدیت 
آمریکا برای احیای برجام و به موازات آن پیشرفت 
مذاکرات هسته ای در وین، شاهد لحن آشتی جویانه 
ولیعهد عربستان در مورد رابطه با ایران بودیم. »محمد 
بن سلمان« در گفت  و گویی که چهارشنبه هشتم 
اردیبهشت از شبکه  های مختلف پخش شد، در 
پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال برقراری روابط 
بین ریاض و تهران گفت: در نهایت، ایران یک کشور 
همسایه است، همه ما امیدواریم که رابطه خوب و 
متمایزی با ایران برقرار کنیم. وی تصریح کرد که دو 
کشور منافع مشترک و متقابلی برای پیشرفت و بهبود 
منطقه و جهان دارند. اظهارات شفاف ولیعهد سعودی 
برای میل به بهبود روابط با تهران با استقبال مقام 
های جمهوری اسالمی ایران مواجه شد و همان زمان 
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امورخارجه در 
پاسخ به سوالی در خصوص  اظهارات ولیعهد عربستان 
در خصوص مناسبات ایران و عربستان و منطقه اظهار 
داشت: با دیدگاه های سازنده و روش گفت وگو محور، 
این دو کشور مهم منطقه و جهان اسالم می توانند با 
پشت سر گذاشتن اختالفات، وارد فصل تازه ای از 
تعامل و همکاری برای نیل به صلح و ثبات و توسعه 
منطقه ای شوند. به تازگی نیز سخنگوی وزارت امور 
خارجه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، 
اظهار کرد که »هدف گفت و گوها هم دوجانبه و هم 
منطقه ای بوده است، ما همواره از این گفت و گو ها 
استقبال کرده ایم، بگذارید منتظر نتیجه این گفت 

و گو ها بمانیم.«
خطیب زاده درباره دلیل چرخش عربستان به 
گفت  و گو با ایران و جدی بودن ریاض در گفت و گوها 
تصریح کرد: در روابط بین المللی به جای اینکه به 
نیت خوانی بپردازیم، باید به عملکرد ها پرداخته شود. 
تنش  زدایی و روابط میان دو کشور اسالمی در منطقه 
خلیج فارس به نفع دو ملت و منطقه است. از طرفی 
»علی ربیعی« سخنگوی دولت نیز ۲۱ اردیبهشت روند 
مذاکرات ایران و عربستان سعودی را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت که این مذاکرات در سطح نمایندگان 
ویژه در دولت انجام شده است. او به اختالفات میان 
دو کشور در طول سال  های گذشته اشاره کرد که نا 
امنی های گسترده  ای را از یمن تا سوریه موجب شده 
است. به گفته ربیعی تاکنون دو دور مذاکره بین دو 
کشور انجام شده است. البته تالش برای صلح و ثبات 
در منطقه، سیاستی است که همواره در دستور کار 
وزارت امور خارجه کشورمان قرار داشته است. این 
تکاپو برای بهبود روابط با همسایگان و کشور های 
عربی حوزه خلیج فارس را می توان در سفر منطقه ای 
اخیر »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان 
مشاهده کرد. ظریف در جریان سفر به چهار کشور 
عراق، قطر و عمان و کویت با مقامات عالی رتبه آنها در 

زمینه های گوناگون به دیدار و گفت وگو کرد.
 عوامل تغییر نگرش مقامات سعودی 

از نگاه ناظران چند موضوع مهم بسترساز تغییر 
نگرش مقامات سعودی نسبت به ایران شده است که 
گرفتاری ریاض در منطقه به ویژه در جنگ یمن، 
تغییر رویکرد کلی دولت جدید آمریکا درباره مسایل 
منطقه ای و همچنین گام های رو به جلو مذاکره 
کنندگان هسته ای اعضای برجام در پایتخت اتریش 
از آن جمله اند. در پیوند با تاثیر جابجایی قدرت در 
آمریکا بر مناسبات تهران و ریاض باید گفت که با 
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۱۶ آمریکا، برجام و مناسبات خاورمیانه دچار 
دستخوش و تحول شد. در این میان با خروج آمریکا 
از برجام، توافق هسته ای از مدار اصلی خود خارج و 
محور عبری و عربی به یکدیگر نزدیک شدند به آن 
امید که ایران در انزوا و فشار قرار گیرد. اما بایدن پس 
از ورود به کاخ سفید در ارتباط با بحران یمن در وزارت 
خارجه این کشور گفت این جنگ باید پایان یابد. به 
همین دلیل، ایاالت متحده حمایت خود از عملیات 
نظامی در یمن و صادرات اسلحه به همین منظور به 
عربستان و ائتالف عربی را متوقف می کند؛ تصمیمی 
که با استقبال  سازمان ملل متحد رو به رو شد. از طرفی 
اشتیاق بایدن برای احیای برجام و سرعت باالی قطار 
مذاکرات هسته ای در وین، کشور های عربی حوزه 
خلیج فارس از جمله عربستان سعودی را به این نتیجه 
رسانده که سرانجام ایران و دیگر کشورهای مذاکره 
کننده به توافق دست خواهند یافت. بنابراین با جدیت 
آمریکا برای احیای برجام و به موازات آن پیشرفت 
مذاکرات، شاهد لحن آشتی جویانه ولیعهد عربستان 
و تالش ریاض برای ترمیم مناسبات با تهران هستیم.

یادداشـــــت غالمعلی دهقان در گفت وگو با »آرمان ملی«:

  نباید اجازه داد اتفاقات سال84 تکرار شود
 حضور الریجاني به جهانگیري کمک مي  کند 
  نمي توان قاطعانه گفت رئیسی برنده مي شود

  انتخابات ریاست جمهوری دو قطبی خواهد شد
 وقتی هاشمی ردصالحیت می شود هر احتمالی وجود دارد

 امروز هم نقاط مشترکی بین اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل وجود دارد
 رقیب مشترک، اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل را به هم نزدیک می کند

رقابت انتخابات ریاست جمهوری بین رئیسی و ائتالف جهانگیری و الریجانی خواهد بود

محسن پاک آیین
کارشناس ارشد روابط بین الملل

 با توجه به ثبت نام های صورت گرفته در انتخابات 
ریاست جمهوری ارزیابی شما از آرایش سیاسی انتخابات 

آینده چیست؟
واقعیت این است که سناریوهای مختلفی برای انتخابات آینده 
ریاست جمهوری وجود داشت. انتظار این بود که طیف میانه که 
شامل اصالح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان معتدل می شود 
گزینه هایی را برای حضور در انتخابات مطرح کند که از یک طرف 
دارای مقبولیت باشند و از طرف دیگر از کارآمدی الزم برای حل 
مشکالت جامعه برخوردار باشند. با این وجود به دالیل مختلف 
این سناریو پیش نرفت و شرایط به شکل دیگری رقم خورد. یکی 
از کسانی که می توانست طیف میانه را به سرمنزل مقصود برساند 
سید حسن خمینی بود که دارای پایگاه اجتماعی باالیی است و به 
همین دلیل می توانست انتخابات را به سود طیف میانه تمام کند. 
این در حالی است که ایشان بنا به دالیلی که داشتند از حضور در 
انتخابات انصراف دادند. آقای ظریف نیز تا حدود زیادی دارای چنین 
شرایطی بود و هم از نظر مدیریتی و هم از نظر مقبولیت مردمی در 
جایگاه قابل قبولی قرار داشت. این در حالی است که در نهایت آقای 
ظریف هم در انتخابات ثبت نام نکردند. حرکت های اصالح طلبانه 
ایجاب می کند هیچ گاه دچار ناامیدی نشویم، باید تالش کرد راهی 
به آینده باز کرد، مفری گشود و طرحی نو در انداخت. به همین 
دلیل باید از ظرفیت های دیگری که در فضای انتخاباتی وجود دارد، 
استفاده شود. به نظر می رسد مجموعه کنشگران طیف میانه نیز باید 
راه نیروهای جدید را برای آینده باز کنند. با تمام این اوصاف معتقدم 
جای سید حسن خمینی و محمد جواد ظریف در ثبت نام های 

انتخاباتی خالی بود.
 آقای عارف یکی از گزینه هایی بود که احتمال عبور 
از فیلتر شورای نگهبان را داشت. آیا بهتر نبود ایشان در 
انتخابات ثبت نام می کرد تا هم در مناظره های انتخاباتی 
دست جریان اصالحات پرتر باشد و هم اینکه در صورت 
ردصالحیت گزینه های دیگر جریان اصالحات در فضای 

انتخابات نماینده داشته باشد؟
منطق انتخابات همیشه عقالنی نیست. در تحلیل مسائل 
سیاسی عقالنیت دارای اهمیت است اما نباید احساسات را هم 
نادیده گرفت. موتور محرک تاریخ همواره مبتنی بر احساسات 
و عواطف بوده است. عقالنیت سیاسی حکم می کند با توجه به 
احتمال تایید صالحیت آقای عارف ایشان در انتخابات ثبت نام 

کنند و اگر الزم شد در فضای انتخاباتی به سود 
گزینه اصلی جریان اصالحات کناره گیری کنند. 
به احتمال زیاد آقای عارف روزی درباره اینکه چرا 
در انتخابات ثبت نام نکرده توضیح خواهد داد. به 
نظر می رسد مجموعه اصالح طلبان و نزدیکان 
ایشان به این نتیجه رسیده اند که اگر ایشان در 
انتخابات ثبت نام نکنند در نهایت به سود جریان 
اصالحات خواهد بود. آقای عارف در بیانیه ای 
که به مناسبت عدم ثبت نام در انتخابات منتشر 
کرده به ماجرای تشتت  اصالح طلبان در انتخابات 
ریاست جمهوری سال84 اشاره کرده اند. آقای 
عارف معتقد هستند اگر در انتخابات ثبت نام 
می کردند این احتمال وجود داشت که دوباره اتفاق 
سال84 در بین اصالح طلبان تکرار شود. در سال84 
جریان اصالحات با چند گزینه وارد رقابت های 
انتخاباتی شد که در نهایت سبب چند دستگی در 
بین طیف های مختلف اصالحات و پراکنده شدن 
آرا شد. در نهایت محمود احمدی نژاد از پراکندگی 
آرای اصالح طلبان استفاده کرد و موفق شد در 
انتخابات به پیروزی دست پیدا کند. البته ممکن 
است آقای عارف به دلیل دیگری از ثبت نام در 

انتخابات خودداری کرده باشند که ممکن است در زمان الزم 
جزئیات آن را منتشر کنند.

 به نظر می رسد گزینه اصلی جریان اصالحات برای 
انتخابات آینده آقای جهانگیری خواهد بود. آیا آقای 
جهانگیری از چنین ظرفیتی برخوردارند که در یک دوگانه 
احتمالی »جهانگیری- رئیسی« به پیروزی دست پیدا 
کنند؟ چه چالش هایی برای ایشان در فضای انتخابات 

متصور هستید؟
انتخابات ریاست جمهوری آینده یا در مرحله نخست یا 
انتخابات هفتمین  در مرحله دوم دو قطبی خواهد شد. از 
دوره ریاست جمهوری در سال۱3۷۶ به بعد همه انتخابات 
ریاست جمهوری به خصوص پس از هشت سال به صورت دو قطبی 

برگزار شده است. به همین دلیل نیز انتخابات آینده نیز به احتمال 
زیاد دو قطبی خواهد شد. با این وجود در انتخابات آینده شاهد 
دوقطبی خواهیم بود که در یک طرف آن چهره های امنیتی و 
نظامی قرار دارند و در طرف مقابل کسانی  هستند که ممکن 
است در برخی مقاطع تاریخ انقالب و به خصوص دهه۶۰ دارای 
چنین رویکردی بوده اند اما امروز به این نتیجه رسیده اند که 
رویکرد فرهنگی و علمی را  در دستور کار خود قرار بدهند. این 

دوقطبی دارای شاخصه های دیگری نیز خواهد 
بود. گروه نخست در عرصه سیاست خارجی 
اولویت را به»میدان« خواهند داد. این در حالی 
است که گروه دوم عالوه بر اینکه به میدان اهمیت 
می دهند به دیپلماسی نیز می اندیشند و معتقدند 
میدان و دیپلماسی باید به صورت همزمان در 
دستور کار قرار بگیرد. این گروه بر این باورند که 
میدان بدون دیپلماسی به نتیجه نخواهد رسید، به 
همان صورتی که دیپلماسی بدون میدان به نتیجه 
نمی رسد. دو قطبی انتخابات آینده حول شکاف 
دیگری نیز حرکت خواهد کرد که به حوزه فرهنگ 
باز می گردد. گروه نخست بیشتر نگاه امنیتی به 
حوزه فرهنگی دارد. این در حالی است که گروه 
دوم به دنبال دادوستد فرهنگی با جهان پیرامون 
و نوعی تساهل و تسامح در این زمینه هستند. این 
دو قطبی می تواند سبب شود در یک سوی میدان 
آقای رئیسی و جمعی از چهره های نظامی و امنیتی 

قرار بگیرند که ردای سیاست به تن کرده اند و در سوی دیگر می توان 
شاهد اصالح طلبان نزدیک به میانه روهایی مانند علی الریجانی بود. 
اینکه در هفته آخر منتهی به برگزاری انتخابات کدام شخصیت ها 
برای دو قطبی در محوریت قرار داشته باشند هنوز مشخص نیست 
و باید اتفاقات فضای انتخابات را رصد کرد تا به این سوال کلیدی 
پاسخ دقیقی داد. فراموش نکنیم در انتخابات ریاست جمهوری 
سال9۲ آقای روحانی موفق شده در مناظرات انتخاباتی گوی 
سبقت را از آقای عارف برباید و در نظر سنجی های روزهای منتهی 
به انتخابات مورد توجه جدی جریان میانه رو کشور قرار بگیرد. 
در چنین شرایطی بود که آقای عارف با ایثار و فداکاری به سود 
ایشان از انتخابات کناره گیری کردند و در نهایت آقای روحانی به 
ریاست جمهوری رسیدند. قضاوت درباره اینکه کدام چهره منتسب 
به جریان میانه یا اصالح طلب  به عنوان یکی از 
قطب های انتخاباتی قلمداد خواهد شد زود است 

و نیاز به فرصت بیشتری دارد.
 آیا این احتمـــال وجود دارد که 
اصالح طلبان به جای آقای جهانگیــری که 
تنها در جریان اصالحات پایگاه رأی دارد، 
در نهایت از آقای الریجانی حمایت کنند که 
عالوه بر بخش هایی از جریان اصالح طلب 

در جریان اصولگرایی نیز پایگاه رأی دارد؟
بنده برخالف کسانی که به مثلث انتخاباتی 
اعتقاد دارند بر این باورم که در هر حال رقابت های 
انتخابات آینده دو قطبی خواهد شد. در یک قطب 
انتخابات آینده آقای رئیسی و سردارانی خواهند 
بود که ردای سیاست به تن کرده اند و در سوی 
دیگر شاهد ائتالف نانوشته بین آقای الریجانی به 
عنوان نماد اصولگرایی معتدل و آقای جهانگیری 
به عنوان نماد اصالح طلبی خواهیم بود. البته در 
این زمینه احتماالت و گمانه زنی های مختلفی 
وجود خواهد داشت. این در حالی است که در 
مرحله نخست این افراد باید از فیلتر شورای 

نگهبان عبور کنند.
 در این زمینه دو مسأله وجود خواهد داشت. نخست 
اینکه احتمال ردصالحیت علی الریجانی کمتر از جهانگیری 
است و دوم اینکه احتمال کناره گیری الریجانی به سود 
جهانگیری بعید است و در نتیجه باید به عکس این قضیه 
فکر کرد. در چنین شرایطی فضای انتخاباتی به چه سمتی 

حرکت خواهد کرد؟
 قضاوت در این زمینه هنوز زود است و در مرحله نخست 
باید منتظر نتیجه تایید صالحیت بود و در مرحله دوم چیدمان 
انتخاباتی را مشاهده کرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 9۲ تا 
قبل از برگزاری مناظره سوم اختالف آرای آقای عارف و روحانی در 
نظرسنجی ها حدود یک درصد بود. در مناظره سوم که موج آفرین 
بود شرایط به سود آقای روحانی تغییر کرد و در نتیجه شرایطی به 

وجود آمد که آقای روحانی به عنوان گزینه نهایی طیف میانه معرفی 
شد. در چنین شرایطی حمایت های مرحوم هاشمی رفسنجانی و 
سید محمد خاتمی و همچنین فداکاری تاریخی محمد رضا عارف 
شرایط انتخابات را به سود طیف میانه تغییر داد و در نهایت آقای 
روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. امروز نیز نقاط مشترکی 
بین اصولگرایان معتدل و اصالح طلبان وجود دارد که مهمترین آن 
رقیب مشترک است؛ رقیبی که پرتوان است و رأی باالیی نیز دارد. 
در نتیجه چاره ای جز ائتالف ضمنی و اتحاد 
نیست. این ائتالف به معنای یکی شدن نیست. به 
دلیل اینکه آقایان جهانگیری و الریجانی متعلق 
به یک جریان از طیف میانه هستند که سازوکار 
سازمانی خود را در طول دو دهه گذشته دنبال 
کرده است. فراموش نکنیم در یک مقطع زمانی 
اصالح طلبان منتقد عملکرد علی الریجانی 
در صداوسیما بودند و در مقابل نیز الریجانی 
به رویکرد های جریان اصالحات انتقاد داشت. 
این نکته را نیز نباید فرامش کنیم که در دهه 
9۰ در موضوع برجام مثلثی شکل گرفت که به 
تصویب برجام در مجلس شورای اسالمی منجر 
شد. این مثل شامل اصالح طلبان، اعتدالگرایان و 

اصولگرایان معتدل می شد.
 به چه میزان این احتمال وجود دارد 

که آقای جهانگیری رد صالحیت شوند؟
هنگامی که آیت ا... هاشمی رفسنجانی که  
رئیس مجلس، رئیس جمهور و بیش از بیست سال رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بودند توسط شورای نگهبان ردصالحیت 
شدند باید عنوان کرد هر احتمالی درباره آقای جهانگیری وجود 
خواهد داشت. با این وجود بنده معتقدم در شرایط کنونی حداقل 
در ظاهر دلیل برای ردصالحیت آقای جهانگیری وجود نخواهد 
داشت و ایشان گزینه ای است که می تواند در سبد نهایی شورای 

نگهبان قرار داشته باشد.
 واقعیت انتخابات آینده نشان می دهد آقای رئیسی 
مهمترین گزینه اصولگرایان خواهد بود. این در حالی است 
که از طرف اصالح طلبان گزینه ای که دارای وزن سیاسی 
مشابهی با آقای رئیسی باشد وجود ندارد. آیا جریان 
اصالحات در این زمینه دچار ضعف تحلیلی نشده است؟ 
آیا شرایط برای حضور آقای ناطق نوری در انتخابات فراهم 

نبود؟
اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم آقای ناطق نوری که۲4 
سال پیش رقیب آقای خاتمی در انتخابات بود، امروز چهره  ملموسی 
برای نسل جدید نیست. این در حالی است که گزینه ای که آقای 
ناطق نوری برای حضور در انتخابات روی ایشان نظر مساعد داشتند، 
آقای الریجانی هستند و به همین دلیل می توان آقای الریجانی 
را گزینه ای تلقی کرد که ادامه دهنده راه ناطق نوری خواهد بود. 
واقعیت دیگر اینکه این نکته صحیح است که جایگاه آقای رئیسی 
به دلیل رای۱۶ میلیونی در سال9۶ جایگاه قابل قبولی است. با این 
وجود این نکته را نباید فراموش کنیم که اگر سه ضلع موجود در 
طیف میانه با هم هم افزایی داشته باشند و دچار حواشی گذشته 
نشوند و به رقیب پر توان خود فکر کنند، می توانند به رأی باالیی 
در رقابت های انتخابات دست پیدا کنند. حتی اگر در انتخابات 
شکست هم بخورند این شکست می تواند با رأی خوبی اتفاق بیفتد. 
به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال84 در مقابل 
رأی۱۷ میلیونی احمدی نژاد مرحوم هاشمی نیز در حدود۱۱ 
میلیون رأی داشت. این در حالی بود که اتحادی که حول محور 
آقای هاشمی در انتخابات سال84 رخ داد، پس از دور اول انتخابات 
بود. در چنین شرایطی همه نامزدهای اصالح طلب به این نتیجه 
رسیده اند به رغم اختالف هایی که با آقای هاشمی داشته اند اما بهتر 
است از آقای هاشمی در مقابل احمدی نژاد حمایت کنند. نکته مهم 
اینکه انتخابات در ایران قابل پیش بینی نیست و همواره می تواند 
توسط مردم به شکل متفاوتی رقم بخورد. به همین دلیل نمی توان 
به صورت قاطعانه از پیروزی آقای رئیسی سخن گفت. کما اینکه 
هنگامی که آقای ضرغامی در انتخابات ثبت نام کردند عنوان کردند 
فکر نکنید کار تمام شده است. گفته ای که بیشتر شبیه یک هشدار 
انتخاباتی بود. نظرسنجی های صورت گرفته نشان می دهد حدود44 
درصد مردم ایران عنوان کرده اند در انتخابات مشارکت می کنند که 
رقمی بالغ بر۲۷ میلیون رأی خواهد شد. در چنین شرایطی پیروزی 
آقای رئیسی در انتخابات محتمل است. با این حال هر اتفاقی در 
انتخابات ایران با وجود شبکه های اجتماعی ممکن است رخ دهد؛ 

اگر یخ حضور مردم در انتخابات آب شود.
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خطرات کاهش شديد وزن

استفاده از مقادیر مشخص پروتئین، 
و  ویتامین  فیبر،  کربوهیدرات،  چربی، 
موادمعدنی، توسط منابع غذایی سالم در 
برنامه غذایی که بدن برای تامین انرژی به 
آن نیاز دارد یکی از اصلی ترین تعاریف یک 
رژیم غذایی سالم است. دریافت انرژی کافی 
یکی از مهمترین فاکتورهای رژیم غذایی 
سالم است هر فرد باید براساس شرایط جسمی 
و سبک زندگی خود انرژی الزم را از طریق 
مواد غذایی تامین کند. اصلی ترین نیازهای 
بدن به موادغذایی و تامین انرژی از منابع 
کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها تامین 
می شود. در رژیم های غیراستاندارد درصدهایی 
که به گروه های اصلی موادغذایی اختصاص 
داده می شود، درصدهای غیرمعقولی هستند 
به طور مثال افراد برای مدت های طوالنی 
درصد چربی را به پایین ترین میزان )حدود 
۱۰ درصد( کاهش می دهند. درشت مغذی ها 
پروتئین، کربوهیدرات و چربی مواد مغذی 
هستند که انرژی و سالمت بدن را تامین 
می کنند اگر چنانچه رژیم های غذایی براساس 
استانداردهای مورد نیاز تامین شود و درصد 
مناسبی از انرژی توسط درشت مغذی ها تامین 
شود، قطعا رژیم های الغری عوارض کمتری 
به دنبال خواهند داشت. برخی رژیم های الغری 
را می توان برای کوتاه مدت استفاده کرد، این 
رژیم های غذایی با نظر متخصص دربازه های 
زمانی کوتاه مدت حدود یکماه ونیم استفاده 
می شود و اگر چنانچه فرد سالم باشد هیچ 
مشکلی را به وجود نخواهد آورد. رژیم های 
غذایی و الغری کتوژنیک با نظر متخصص 
می تواند راهکار مطمئن تری برای رسیدن 
به وزن طبیعی باشد کتون ها ترکیب های 
شیمیایی هستند که بدن در زمان نبود میزان 
کافی انسولین در خون تولید می کند، در ظاهر، 
بدن در این حالت چربی را به جای گلوکز 
به منظور تامین انرژی تجزیه می کند. بررسی ها 
حاکی از آن است زمانی که بدن به این مرحله از 
سوخت وساز می رسد سطح کتون های خون از 
حد نرمال باالتر می رود به این معنی که در این 
رژیم ها کربوهیدارت ها به زیر ۱۰ درصد می رسد 
و فرد در شریط سطح باالی کتون بادی ها 
می ماند، این موضوع کمک می کند تا سیستم 
تعادلی بین دریافت و برگشت مواد غذایی ایجاد 
شود. باید تعادل بین ارگان های مختلف بدن با 
پیروی از رژیم غذایی سالم ایجاد شود براساس 
استانداردهای انجمن علمی غذا، دارو و تغذیه، 
رژیم های غذایی نباید از درشت مغذی ها فاصله 
بگیرد. رژیم های غذایی الغری که افراد را از 
سبک صحیح زندگی دور می کند اشکاالت 
اساسی دارند کاهش وزن خیلی سریع خصوصا 
با تکنیک های گرسنگی در طوالنی مدت منجر 

به عوارض جبران ناپذیری می شود.
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

عوارضمصرفخودسرانه»کورتون«ارتباطزوالعقلباسیگارکشیدنسبزیجاتوکاهشخطربیماریقلبی
نتیجه یک مطالعه نشان می دهد که مصرف سبزیجات دارای برگ سبز 
مانند اسفناج یا کلم پیچ خطر ابتال به بیماری قلبی را تا ۲6 درصد کاهش 
می دهد. محققان در مطالعه ای روی ۵۰هزارنفر متوجه شدند، افرادی که 
بیشترین میزان سبزیجات غنی از نیترات را مصرف می کردند، از فشارخون 
پایین برخوردار بودند و خطر ابتال به بیماری های قلبی در آنها ۲6 درصد 
کمتر بود. نیتراتی که در سبزیجات برگ سبز وجود دارد، توسط باکتری های 
موجود در حفره دهان ومعده به اکسیدنیتریک تبدیل می شود. قبال مشخص 
شده است که اکسیدنیتریک، گازی است که به طورطبیعی توسط بدن تولید 

می شود و در خون حمل می شود و در نتیجه فشارخون را کاهش می دهد. 

مطالعه بیش از 7۰ هزار نفر نشان می دهد که زوال عقل در زنان بیشتر 
ناشی از سیگارکشیدن و در مردان ناشی از بیماری قلبی وعروقی است. 
محققان در مورد ارتباط بین سیگارکشیدن و بیماری های قلبی وعروقی بر 
عملکردشناختی، دریافتند که هر دو اینها یادگیری و حفظ کردن مطالب 
را مختل می کند. همچنین تاثیرات سیگارکشیدن در زنان بیشتر است، در 
حالی که مردان به دلیل بیماری های قلبی وعروقی دچار اختالل شناختی 
می شوند. »مت هانتلمن«، می گوید: »سیگارکشیدن و بیماری های 
قلبی وعروقی بر یادگیری کالمی و حافظه در دوره بزرگسالی تاثیر 

می گذارد«. 

یک متخصص ارتوپد و جراح لگن با هشدار در خصوص مصرف خودسرانه 
کورتون و دگزامتازون برای پیشگیری از کرونا، گفت: مصرف خودسرانه کورتون 
به دلیل پیشگیری از کرونا باعث سیاه  شدگی استخوان سر »ران« می شود. 
افشین طاهری اعظم افزود: در افرادی که به کووید مبتال می شوند، در اوایل 
بیماری طبق پروتکل های درمانی کووید قبل از فاز آزادشدن ویروس در بدن 
برای مهار آن از دگزامتازون استفاده می کنند. وی تصریح کرد: اما برخی نیز 
به دلیل پیشگیری از ابتال و یا پیشگیری از عوارض حاد کووید خودسرانه اقدام 
به مصرف کورتون و یا مصرف دگزامتازون می کنند که اوال سیستم ایمنی بدن 

را پایین می آورد و دیگر اینکه باعث سیاه شدگی سر استخوان ران می شود. 

نکتــه

کــوتاه

بيماران کرونايی چه غذاهايی بخورند
اگر درگیر کرونا شدید، فست فود، کنسرو و غذاهای 
سرخ شده نخورید، چرا که به دلیل افزایش جریان خون معده، 
خستگی شما بیشتر می شود. با توجه به اهمیت انکارناپذیر 
تغذیه در مبتالیان به کرونا، این بیماران باید با توجه به 
شرایط بیماری و عالئم خود تغذیه مناسبی برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن و تسریع در روند درمان داشته باشند. 
مبتالیان به کرونا باید شام را حداقل دو ساعت قبل از خواب 
میل کنند تا دچار بی اشتهایی صبحگاهی نشوند. اگر چنانچه 
به بیماری چربی خون باال مبتال نیستید، می توانید روزانه 
یک عدد تخم مرغ بخورید و کشمش یا عسل را جایگزین 
قند وشکر کنید. همچنین روزی حداقل دو واحد میوه که 
یکی دارای مقادیر قابل توجهی ویتامین C باشد و سه واحد 
لبنیات، ترجیحا پروبیوتیک استفاده کنید. برای دفع سموم 
بدن هم روزی دو لیتر مایعات مثل آب و چای کمرنگ استفاده 
کنید، دم نوش های گیاهی انرژی زا و ضدالتهاب مثل بابونه و 
گلسرخ روند درمان را تسریع می بخشد، به شرطی که طبیعی 
باشند. از دمنوش های کیسه ای به دلیل دارابودن موادافزودنی 
استفاده نکنید. در طول روز نیز حداقل هر دو ساعت یه بار 
موادپروتئین دار طبیعی مثل گوشت و مرغ و یا منابع گیاهی 
مثل سویا با حجم کم در برنامه غذایی داشته باشید. اگر دچار 
کم اشتهایی نیز شدید، از عصاره گوشت و سوپ میکس شده 
که نیاز به جویدن ندارد استفاده کنید. همچنین در دوران 
نقاهت نیز در صورت سفارش غذا از رستوران، غذاهای 
گریل شده و کم چرب سفارش دهید و اگر چنانچه بویایی و 
چشایی شما دچار اختالل شده غذاهای ادویه دار و طعم دار را 

برای تحریک حس بویایی و چشایی استفاده کنید.

فوايد بی نظير »فلفل سبز تند« برای سالمتی 
مصرف به اندازه فلفل سبز که تندی خود را از ماده ای به نام 
کپسایسین دارد، دارای فواید زیادی برای سالمتی است. برخی افراد 
تمایل دارند تا در غذاهایشان از فلفل تند استفاده کنند و یا حتی 
برخی دوست دارند تا فلفل را به صورت خام مصرف کنند. فلفل سبز 
تند یکی از طعم دهنده هایی است که طرفداران فراوانی در سراسر 
جهان دارد. فلفل سبز تند دارای فواید متنوعی برای سالمتی و 

زیبایی است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد:
 تقويت سالمت چشم

از آنجا که فلفل سبز تند سرشار از ویتامین A است، 
مصرف منظم آن می تواند از بروز بیماری های چشمی که 
ممکن است با افزایش سن ظاهر شوند، جلوگیری کرده و 

احتمال بروز آنها، به خصوص آب مروارید را کاهش دهد.
 بهبود ظاهر پوست

یکی از مزایای فلفل سبز تند این است که وقتی به طور 
منظم به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل مصرف 
می شود، ممکن است اثرات مثبت چشمگیری روی پوست 
بگذارد. این به آن دلیل است که فلفل سبز تند حاوی درصد 

باالیی از موادمغذی به ویژه ویتامین C است .
 كاهش وزن اضافی

خوردن فلفل سبز تند می تواند به دالیل زیر به شما در 
کاهش وزن کمک کند، این ماده حاوی کپسایسین است که 
با افزایش اندک دمای داخلی بدن، به تسریع روند متابولیسم 
بدن کمک می کند. عطر و طعم تند آن باعث می شود که یک 

اشتهاآور طبیعی باشد.

خوراکی های مفيد برای سالمت روده
سرطان روده هر ساله در بیش از یک میلیون نفر در سراسر 
جهان تشخیص داده می شود. عوامل خطر سرطان روده بزرگ 
شامل برخی از رژیم های غذایی مانند رژیم غذایی سرشار از 
گوشت قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و نیز گوشت های 
فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس است. همچنین از 
دیگر عوامل خطرزای ابتال به سرطان روده می توان به چاقی و 
اضافه وزن اشاره کرد. متخصصان علوم پزشکی در آزمایشات 
خود پتانسیل متابولیت فالوونوئید را برای جلوگیری از 
سرطان روده بزرگ تشخیص داده اند. این ترکیب در میوه ها 
و سبزیجات مانند توت سیاه، ذغال اخته، انگورقرمز، سیب، 
پیازقرمز، کلم بروکلی، انار، توت فرنگی، زردآلو، کلم قرمز و 
پوست بادمجان بنفش و هم چنین شکالت و چای وجود دارد. 
گروهی از متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه ایالتی داکوتای 
جنوبی در آمریکا ابتدا در حال بررسی آسپرین به عنوان راهی 
برای پیشگیری از سرطان روده بودند اما در روند تحقیقات خود 
به جزئیات جدیدی درباره فالونوئیدها و چگونگی اثرگذاری 
آنها در جلوگیری از سرطان روده بزرگ دست یافتند. مطالعات 
قبلی نشان داده بود که فالونوئیدها، ترکیبات طبیعی موجود 
در میوه ها و سبزیجات، سرطان را مهار می کنند اما هیچکس 
نمی دانست که چه فاکتوری باعث موثربودن آنها در پیشگیری 
از سرطان شده است. تیم تخصصی دانشگاه داکوتای جنوبی 
ضمن بررسی مکانیسم پیشگیری از سرطان توسط آسپیرین 
)استیل اسیدسیلیک اسید(، در مورد نقش متابولیت های 
آسپیرین و سایر مشتقات اسید سالیسیلیک برای توانایی شان 
در مهار رشد سلول های سرطانی، آزمایشاتی را انجام دادند. طی 
این فرایند متخصصان دریافتند ترکیبی موسوم به »-۲،۴،6

تری هیدروکسی بنزوئیک اسید که با تجزیه فالونوئیدها 
توسط باکتری های روده تولید می شود، آنزیم های درگیر در 
تقسیم سلولی را مهار می کند. آزمایش های بعدی ثابت کرد 
که THBA-۲،۴،6  رشد سلول های سرطانی در سلول های 
بیان کننده پروتئین حامل عملکردی SLC ۵A8 را مهار 
می کند. داروهای بسیاری برای درمان سرطان وجود دارد 
اما تقریبا هیچکدام از آن ها برای پیشگیری از این بیماری 
استفاده نمی شود. از همین رو کشف THBA-۲،۴،6  به عنوان 
مهارکننده رشد سلول های سرطانی متخصصان را در امر 
پیشگیری بسیار امیدوار کرده است. متخصصان بر این باورند 
ترکیب فالونوئیدها و THBA-۲،۴،6 پتانسیل استفاده به عنوان 
دارویی برای پیشگیری از سرطان را دارد، اگرچه هنوز هم به 
مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است. این مطالعه هم چنین 
تاکید مجددی بر اهمیت استفاده از میوه ها و سبزیجات در رژیم 

غذایی روزانه افراد داشته است.

عمــود ی افقــی  

عالئم  پنهان قندخون كنترل نشده 
اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی

یکی از دالیلی که باعث عدم اطالع افراد از باالبودن قندخونشان می شود، این است که عالئم این بیماری آب زیرکاه هستند و آرام آرام تشدید 
می شوند. قندخون کنترل نشده، خطر ابتال به عوارض جدی سالمت از جمله سکته مغزی، بیماری های قلبی، آسیب های عصبی، کوری و 

بسیاری از مشکالت دیگر را به همراه دارد. از آنجا که حفظ و کنترل قندخون در مبتالیان به دیابت نوع۲، سالمت کلی بدن را تحت تاثیر قرار 
می دهد، این مهم است که شما در صورت خارج از کنترل بودن آن، اقدامات مناسب را بشناسید و انجام دهید.

بريدگی ها، خراش و  كبودی ها در مبتاليان به قندخون كنترل نشده دير التیام می يابند. اين به دلیل آن است كه ديابت منجر به 
آسیب عصبی شده و گردش خون را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به خصوص در پاها. جريان خون ناكافی در اين اندام باعث می شود در صورت 

زخم شدن، بیشتر در معرض ابتال به عفونت و يا حتی قطع عضو باشند.

زخم هایی كه آهسته خوب می شوند

خستگی شديد نیز نشانه ديگری از قندخون كنترل نشده در مبتاليان به ديابت نوع2 است. هنگامی كه بدن به درستی انسولین را 
پردازش نمی كند و يا به مقدار كافی انسولین تولید نمی كند، قند به جای واردشدن به سلول ها برای تولید انرژی، در خون باقی می ماند 

و فرد احساس خستگی شديد می كند.

خستگی

 افزايش تشنگی شايد غیرمعمول به نظر نرسد اما زمانی كه قندخون باالست، احساس غیرمنتظره تشنگی و نیاز به نوشیدن 
غیرمعمول آب، يك عالمت برجسته است. ادرار بیش از حد يا همان پرادراری نشان دهنده آن است كه كلیه ها در تالشند تا میزان گلوكز 

اضافی را از بدن دفع كنند. همین روند خطر كم آبی بدن و سرگیجه را به همراه دارد.

افزایش تشنگی 

تیره گی و ضخیم شدن پوست شناخته شده به نام آكانتوز نیگريکانس، ممکن است در پشت گردن، يا دست، زيربغل، صورت و مناطق 
ديگر بدن در صورت قندخون كنترل نشده رخ دهد. اين عالئم می تواند همچنین ناشی از مقاومت به انسولین نیز باشد. بروز هرگونه تاول، 

عفونت، تغییر رنگ پوست و ناهنجاری های پوستی می تواند نشانه ای از قندخون كنترل نشده باشد.

تغييرات پوستی

 ديابت همچنین به عصب هايی كه وظیفه خالی نمودن شکم، حركت غذا به آرامی در طول روده  ها و هضم را برعهده دارند؛ به دستگاه 
گوارش آسیب می  رساند. هنگامی كه شکم شما در هضم غذا دچار تاخیر شود، شرايطی كه به آن »تاخیر در تخلیه معده يا فلج ناقص 
دستگاه گوارش« گفته می  شود، رخ می  دهد و شما با مشکالت ناخوشايند معده  ای همچون اسهال، يبوست و بی  اختیاری مواجه خواهید 

بود. بسیاری افراد ديابتی با مشکالتی از قبیل ناتوانی در خوردن و بلعیدن نیز دست به گريبان هستند. 

مشکالت معده

احساس گرسنگی بیش از حد به همراه از دست دادن وزن بدون هیچ دلیل روشن، نشان دهنده سطح قندخون بیش از حد باالست. 
هنگامی كه بدن انرژی الزم را از منابع موردنظر دريافت نمی كند، شروع به شکستن عضالت و چربی برای تولید انرژی می كند و فرد 
كاهش وزن ناخواسته و ناسالم را تجربه خواهد كرد. عالوه بر تغییرات وزن و اشتها، فرد ممکن است متوجه ضعف در ماهیچه ها و تجربه 

سقوط مکرر شود.

از دست دادن وزن

آتوسا سعیدپور
متخصص تغذیه
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گــــــزارش
 معطلی عراق در خرید سامانه روسی

 با تهدیدهای واشنگتن
عـراق بیـش از یک سـال اسـت کـه در نظـر دارد 
سـامانه های پدافنـدی پیشـرفته خریـداری کنـد امـا این 
امـر تاکنـون در سـایه تهدیدهـای آمریـکا معطـل مانـده 
اسـت. تمایـل عـراق بـرای خریـد سـامانه های مزبـور 
مسـاله ای اسـت که پرونده ای دیگر در مباحث نظامی بین 
عـراق و آمریکا بـاز می کنـد. فروردین مـاه امسـال عراق و 
آمریکا گفت و گوهـای راهبـردی دوجانبـه را ترتیب دادند 
کـه در آن بـر سـر مسـایل گوناگـون و متعـددی از جمله 
نظامـی توافقاتـی حاصـل شـد. البتـه مسـائل نظامـی که 
در آن گفت و گـو مطـرح شـد بـه حضـور آمریـکا در عراق 
اشـاره داشـت و مفـاد آن نیز بر سـر رونـد خـروج و حضور 
در پایگاه هـای نظامـی بود امـا رسـانه ها همـواره از برخی 
توافقـات امنیتـی و نظامـی بین بغداد و واشـنگتن سـخن 
می گوینـد کـه احتمـال مـی رود در سـفر سـال گذشـته 
الکاظمـی بـه آمریـکا در دوره ریاسـت جمهوری ترامـپ 
صـورت گرفتـه باشـد.  عـراق از سـال گذشـته درصـدد 
تقویـت قـدرت پدافنـد هوایـی خـود اسـت و مقامـات 
ایـن کشـور اردیبهشـت 99 از تصمیم عـراق بـرای خرید 
سـامانه های پدافندی روسـی خبـر دادند. نایف الشـمری 
معـاون رئیـس کمیتـه امنیـت و دفـاع مجلـس عـراق بـا 
اشـاره به اینکه دولت این کشـور تـالش دارد یک سـامانه 
پدافنـدی پیشـرفته خریـداری کنـد ، خواسـتار افزایـش 
حمایـت مالـی از سیسـتم دفـاع هوایی عـراق شـد. وی با 
بیـان اینکـه جلسـاتی بـا مقامـات وزارت دفاع این کشـور 
برگزار شـده اسـت؛ ابراز داشـت کـه در بودجه مالی سـال 
۲۰۲۱؛ اعتبـاری )مخصـوص( بـرای تامیـن تجهیـزات 
پیشـرفته نیروهـای مسـلح عـراق بـرای افزایـش سـطح 
بـه ارتش هـای پیشـرفته جهـان وجـود دارد. الشـمری 
خاطرنشـان کـرد کـه »دولـت طـی چنـد مـاه آینـده بـا 
شـرکت هـای مهـم قـراردادی نهایی خواهـد کـرد تا یک 
سـامانه دفاع هوایـی یکپارچـه مـدرن را در اختیـار عراق 
قرار دهنـد.« معاون رئیـس کمیتـه امنیت مجلـس عراق 
تاکید کرد که »این قـرارداد منحصـراً در صالحیت وزارت 
دفاع اسـت و از طریق وزارت تجهیزات و بخش تسـلیحات 
و کمیتـه امنیتـی و دفاعـی مجلـس کلیـه قراردادهـای 
منعقـده بررسـی و کنتـرل خواهد شـد.« همچنین سـال 
گذشـته کمیسـیون امنیـت و دفاع وقـت مجلس عـراق از 
تصمیـم خریـد سـامانه های اس 3۰۰ و  اس4۰۰ روسـی 
توسـط عراق خبر دادند . رئیس کمیسـیون امنیت و دفاع 
پارلمـان عراق اشـاره کـرد که در حـال حاضر یک سـامانه 
پدافنـدی غیـر فعـال متعلـق بـه آمریـکا و یـک سـامانه 
پدافندی متعلق به روسـیه بـا برد ۲۰ کیلومتـری در عراق 
وجـود دارد که آن هـم غیر فعال اسـت. کمیسـیون امنیت 
و دفـاع پارلمـان عراق پیشـتر اعـالم کـرده بود کـه عراق 
مذاکـرات خـود را بـا مسـکو در خصـوص خریـد سـامانه 

پدافنـدی اس  3۰۰ از سـر گرفتـه اسـت.
 آمریکا به دنبال تحریم

از سـال گذشـته که این مسـاله مطرح شـد آمریکا طبق 
معمـول واکنش منفـی به آن داشـت و هربـار با تکـرار این 
موضـوع، مخالفت آمریـکا نیـز تجدید می شـد؛ نمایندگان 
مجلـس عـراق نیـز از مخالفـت دولـت آمریـکا بـا خریـد 
سـامانه های دفاع هوایی و رادارای پیشـرفته سخن گفتند. 
نماینـدگان مجلـس عـراق معتقدنـد آمریـکا نمی خواهـد 
که عـراق به ایـن سـامانه های پیشـرفته دسـت پیـدا کند 
تـا همـواره تابـع واشـنگتن باشـد. هرچنـد ایـن تنش هـا 
در دولـت ترامـپ ایجـاد شـد و تهدیدهـای آمریـکا نیـز از 
سـوی او بـه سـمت عـراق نشـانه رفته بـود امـا سـایه این 
تهدیـد همچنان برسـر این خریدهـا وجـود دارد و احتمال 
مـی رود با مطرح شـدن تمایـل دولت عـراق نسـبت به این 
موضوع توسـط نماینـده مجلس، تنش هـای مزبـور بازهم 
بـاال گیـرد. نماینـدگان مجلـس عـراق سـال گذشـته نیز 
به مخالفـت دولـت آمریکا واکنـش نشـان دادنـد و تهدید 
واشـنگتن را بـه دلیل »محدود شـدن فعالیت هـای نظامی 
مخصوصـا هوایـی در عـراق و منطقـه« عنـوان کردنـد. 
بـه گفتـه نماینـدگان مجلـس عـراق خریـد سـامانه های 
پدافنـدی روسـی توسـط بغـداد باعـث خواهـد شـد کـه 
نیروهـای مسـلح این کشـور کنترل گسـترده ای بـر حریم 
هوایی خود داشـته و دیگـر هواپیماهای آمریکایـی و رژیم 
صهیونیسـتی نتواننـد بـه گشـت های هوایـی و پروازهای 
متعـدد در آسـمان عـراق ادامـه دهنـد. »بـدر الزیـادی« 
عضو کمیسـیون امنیت و دفـاع پارلمان عراق آذرماه سـال 
گذشـته از تـداوم مخالفـت آمریـکا با خریـد سـامانه های 
دفاع هوایی و راداری پیشـرفته سـخن گفت؛ این سـخنان 
همزمـان بـا سـفر »فـواد حسـین« وزیـر خارجه عـراق به 
مسـکو برای دیدار با مقامـات بلندپایه این کشـور و رایزنی 
درباره مسـائل دوجانبـه و منطقه ای مطرح شـد. همچنین 
دیگر نماینـده مجلـس عـراق »محمـد البلـداوی« رئیس 
کمیسـیون برنامه ریـزی راهبـردی و پیگیـری برنامه های 
دولتـی مجلس عـراق - که ماموریـت نظارت بـر خرید این 
سامانه ها را برعهده دارد- اظهار داشـته که مخالفت آمریکا 
با مسـاله مزبور بـه این دلیل اسـت کـه پـرواز هواپیماهای 
آنهـا در منطقـه محـدود شـده و نهایتـا منجر می شـود که 
آزادی عمل تحـرکات آنها بـرای هدف قـرار دادن مواضع و 
اهداف ضـد اسـرائیلی محدود شـود. ایـن وتـوی آمریکا بر 
خرید عراق از روسـیه درحالی اسـت که نیروهای اشـغالگر 
آمریکایـی در چند پایـگاه در مناطق مختلف عراق مسـتقر 
بـوده و تقریبـا بـه طـور ماهیانـه سـامانه های پدافنـدی 
جدیـدی را بـه پایگاه هـا و سـفارت خـود در بغـداد منتقل 
و آنهـا را راه انـدازی می کننـد؛ امـری کـه باعـث نارضایتی 
مـردم از آزمایـش هـا و شـلیک های گاه و بـی گاه ایـن 
سـامانه ها را درپـی داشـته اسـت. آمریکایی ها شـماری از 
نیروهای نظامی و سـامانه های پدافندی را در سـفارت خود 
در منطقه سـبز در قلب بغداد مسـتقر کرده انـد. منطقه ای 
که به شـدت توسـط نیروهای مسـلح عراق و نیـز نیروهای 
آمریکایـی محافظـت می شـود؛ هرچنـد براسـاس توافـق 
صـورت گرفتـه خـروج نیروهـای جنگـی آمریـکا از عـراق 
بایسـتی آغاز شـود اما هنوز جـدول زمان بنـدی آن معلوم 
نشـده و آمریکایی ها با اسـتفاده از ایـن امر بـه حضور خود 

در عـراق ادامـه می دهنـد.

الجزایر آماده برگزاری انتخابات 
الجزایر برای برگزاری انتخابات پارلمانی 
آماده می شود که قرار اســت طی روزهای 
آتی برگزار شــود. به گزارش النهار الجزایر، 
محمد شرفی، رئیس نهاد مستقل انتخابات 
الجزایر اعالم کرد تمامی شکایت ها در زمان 
خود به دست شورای دولت رسید و در زمان 
مناسب درخصوص آنها تصمیم گیری شد. 
شرفی گفت: تمامی فهرســت ها برای آغاز 
کمپین انتخاباتی در روز ۲۰ می جاری آماده 
است. نهاد مستقل انتخابات تمامی امکانات 
الزم را برای قانون گذاری هــای آتی به کار 
خواهد گرفت. رئیس نهاد مستقل انتخابات 
الجزایر خاطرنشــان کرد که هــر رقیبی از 
زمان کمپین انتخابات تا پایان رای گیری، 
امور متمایزکننده خود را خواهد داشــت. 
وی تاکید کرد که این نهــاد به گوش دادن 
به مشغله های همگان پایبند است. محمد 
شرفی عنوان داشــت: انتخاب نمایندگان 
ملت، یک مسئولیتی بر عهده نهاد مستقل 
انتخابات است و الزم است که تمامی جزئیات 
برگزاری این انتخابات تحت کنترل باشــد. 
نهاد مســتقل انتخابات از رقباء انتظار دارد 
که به اصــول رقابت شــفاف و دموکراتیک 

پایبند باشند.

 اسپانیا نظامیان خود را
 از افغانستان خارج کرد

اســپانیا از پایان ماموریت خود و خروج 
نظامیان این کشــور از افغانستان خبر داد. 
اســپانیا اعالم کــرد نیروهای  این کشــور 
همزمان با خروج نظامیــان خارجی خاک 
افغانســتان را ترک کردند. به نوشــته یک 
رســانه اســپانیایی، ۲4 نظامی زن و مرد با 
استقبال »فیلیپ ششــم« پادشاه اسپانیا و 
همچنین »مارگاریتا روبلز«  وزیر دفاع این 
کشور وارد فرودگاه نظامی مادرید شدند. وزیر 
دفاع اسپانیا گفت با بازگشت آخرین نظامی، 
ماموریت افغانســتان به اتمام رسیده است. 
وی همچنین در پیامــی توئیتری ماموریت 
افغانستان را یکی از دشوارترین ماموریت های 
تاریخ معاصر این کشــور عنوان کرد.۱۰۲ 
نظامی اســپانیا از ســال ۲۰۰۱ و در قالب 
ماموریت ناتو در افغانستان کشته شدند. جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعالم کرد که 
ماموریت نظامیان این کشور تا ۱۱ سپتامبر 
به پایان خواهد رســید و تمام نیروهای این 
کشــور خاک افغانســتان را ترک خواهند 
کرد. تاکنون 3 پایــگاه نظامیان خارجی در 
افغانستان از ابتدای سال جاری تخلیه شده و 

به کابل واگذار شده است.

 یونان مرزهایش را 
روی گردشگران باز کرد

یونان پس از اعمال برخـی محدودیت های 
کرونایـی طـی سـال گذشـته و اوایـل سـال 
رسـما  تصمیمـی  طـی  میـالدی  جـاری 
مرزهایش را به سـوی گردشـگران بـاز کرد تا 
بتواند صنعـت گردشـگری خود را احیـا کند. 
به گـزارش خبرگزاری رویتـرز، مقامات یونان 
امیدوارند کـه با آغـاز فصل تابسـتان، صنعت 
گردشـگری یونـان کـه بـه دلیـل همه گیری 
کرونا به شـدت آسـیب دیده، احیا شـود. پس 
از ماه هـا اعمـال محدودیت هـای کرونایـی، 
موزه هـا در یونـان این هفته بازگشـایی شـد. 
ویکتوریـا یـک دانشـجوی ۲۲ سـاله در ایـن 
رابطـه گفـت: واقعـا احسـاس زنـده بـودن و 
خوشایندی دارم چون سـال سخت و طوالنی 
به دلیل کرونا پشـت سرگذاشـتیم. بـاز دیگر 
احسـاس سـرزندگی کـردم. از روز گذشـته 
گردشـگران خارجی اجازه یافتنـد در صورتی 
که واکسینه شـده اند یا نتیجه آزمایش منفی 
کرونـا در اختیـار داشـته باشـند، وارد یونـان 
شـوند. همچنیـن گردشـگرانی که بـه دنبال 
سـفر بیـن مناطـق مختلـف یونـان هسـتند 
نیز باید نتیجـه آزمایـش منفی کرونا داشـته 
باشـند. در همیـن حـال هـری تئوهریـس 
وزیـر گردشـگری یونـان طـی توئیتـی اعالم 
کرد: یونـان آنچه را مـردم بدان نیاز داشـتند، 
اجرایی کرد. اوضاع به سـوی آرامش و شرایط 
عادی در جریان اسـت. ربکا یک گردشـگر در 
یونـان نیـز در ایـن رابطـه گفـت: باالخـره به 
یونان آمـدم. دو سـال منتظر ماندم؛ دوسـالی 
که با بیمـاری کوویـد۱9 همراه بـود. مقامات 
یونـان تـالش کرده انـد واکسیناسـیون را در 
مناطق مختلـف این کشـور به سـرعت انجام 
دهنـد و امیدوارنـد کـه تـا پایـان مـاه ژوئـن 
بیشـتر واکسیناسـیون در برخـی مناطـق 
مهـم انجـام شـود تـا بازدیدکننـدگان بـه 
طـور امـن سـفر کننـد. یونـان بدترین سـال 
خـود را طـی ۲۰۲۰ در بخـش گردشـگری 
متحمـل شـد بـه طوریکـه در این سـال فقط 
۷ میلیـون گردشـگر بـه ایـن کشـور سـفر 
کردنـد در مقایسـه بـا 33 میلیـون گردشـگر 
در سـال ۲۰۱9. درآمد ناشـی از گردشـگری 
از ۱8 میلیـارد یـورو بـه چهـار میلیـارد یورو 
کاهـش یافـت. در ایـن میـان مـردم یونـان 
نیـز از لغـو تدابیـر محدودکننـده کرونایـی 
اسـتقبال کرده اند. یونـان در مقایسـه با دیگر 
کشـورهای اروپایـی عملکـرد بهتـری طـی 
مـوج اول کرونـا داشـت امـا افزایـش مـوارد 
ابتال به کرونـا طی سـال ۲۰۲۰ این کشـور را 
مجبور کرد چند سـری تدابیـر محدودکننده 

و قرنطینـه اعمـال کنـد.

خبـــــــر
a r m a n m e l i . i r

علیــه  فلســطین  مقاومــت  حمــالت 
صهیونیســت ها، امروز با شــلیک موشــک به 
شــهر »نتیوت« و پایگاه هوایی »حتســور« از 
سرگرفته شد.  »کتائب عزالدین القسام« شاخه 
نظامی جنبش مقاومت اســالمی )حماس(، از 
آغاز مجدد حمالت موشــکی به سوی مناطق 
صهیونیست نشین در پاســخ به بمباران مناطق 
مســکونی در نوار غزه خبر داد. به نوشته کانال 
تلگرامی شبکه الجزیره، کتائب القسام اعالم کرد 
شهر »نتیوت« واقع در »النقب«  و پایگاه هوایی 
»حتسور« را هدف حمالت موشکی خود قرار داده 
است. از ســوی دیگر برخی منابع رسانه ای از به 
صدا در آمدن آژیرهای هشدار و خطر در شهرک 
صهیونیست نشین »سدیروت« خبر می دهند. 
خبرنگار شــبکه الجزیره نیز در خبری فوری از 
آغاز مجدد شلیک موشک های مقاومت به سوی 

شهرک های نزدیک نوار غزه خبر داد. بیمارستان 
»برزیالی« در عسقالن نیز خبر داد که سه زخمی 
در پی حمالت موشکی صورت گرفته از غزه، به 
این بیمارستان انتقال یافته اند. مقاومت فلسطین 
در ادامه، همچنین اعــالم کرد که پایگاه زمینی 
»تسیلم« در جنوب فلســطین اشغالی را هدف 

موشکهای خود قرار داده است.
  اعالم آمادگی سوریه

وزیر خارجه سوریه با اشــاره به اینکه مسئله 
فلسطین یک مســئله اصلی و محوری است، بر 
آمادگی کشورش برای کمک به ملت فلسطین 
تأکید کرد. به گزارش ، بعد از دولت نجات ملی 
در یمن و جریان صــدر در عراق و اعالم آمادگی 
آنان برای کمک به فلســطین، سوریه سومین 
طرفی اســت که از آمادگی خود برای کمک به 
فلســطین در مقابل جنگ رژیم صهیونیستی 

ســخن گفت. »فیصل المقــداد« وزیر خارجه 
سوریه میزبان »أنور عبدالهادی« مدیر کل دایره 
سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( 
بود. در این دیدار حوادث اخیر فلسطین بررسی 
شد و المقداد تأکید کرد که ســوریه آماده ارائه 
هر گونه کمک درخواستی به فلسطین است. او 
ایستادگی ملت فلسطین در برابر تجاوزات رژیم 
صهیونیستی را معجزه خواند و گفت: »رویارویی 
و مقابله با جنگ افزارهای نظامی اسرائیل و مورد 
حمایت آمریکا یک معجزه است.« طبق گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، المقداد افزود که »ما آماده 
ارائه هر چیز درخواستی به فلسطین هستیم چرا 
که فلسطین مسئله نخست و اصلی ماست«. وزیر 
خارجه سوریه همچنین پایداری ملت فلسطین را 
ستود و تأکید کرد که سوریه از هیچ تالشی برای 
ایستادگی در کنار ملت فلســطین در مبارزات 

مشروع و ملی این ملت با رژیم صهیونیستی هرگز 
دریغ نخواهد کرد. او تصریح کرد که این مبارزه 
چهره واقعی سازشــکاران و تسلیم شوندگان در 
برابر اســرائیل و مدعیان آزادی و حقوق ملت ها 
را آشــکار کرد. وزیر خارجه ســوریه همچنین 
گفت: »روزی خواهد آمد که با هم پیروز خواهیم 
شد زیرا ما در ســوریه با تروریسم تحت حمایت 
اسرائیل مواجه هستیم و شــما نیز با تروریسم 
اسرائیلی روبرو هســتید؛ ما در یک سنگر واحد 
و یک ملت واحد هســتیم.« اوضاع در فلسطین 
اشغالی از نزدیک به یک هفته پیش تا امروز بسیار 
بحرانی و پرتنش است. ماجرا از آنجا تشدید شد 
که نظامیان صهیونیست از صبح روز )۱۰ می(، 
مصادف با ۲8 ماه مبارک رمضــان، با حمله به 
صحن های مختلف مسجداالقصی، آن را به یک 
میدان جنگ تبدیل کردنــد و ضمن محاصره 
آن، با استفاده از بمب های صوتی، گاز   اشک آور، 
گلوله های پالستیکی و حتی فلزی، نمازگزاران 
و تحصن کننــدگان در ایــن مــکان مقدس را 
هدف قرار دادند. عالوه بر آن در مناطق مختلف 
کرانه باختری نیز، نظامیان و شهرک نشــنیان 
صهیونیست با فلســطینیانی که در اعتراض به 
طرح های رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی 
قدس و اقدامات تحریک آمیز صهیونیست ها از 
جمله اقدام برای تصاحب محله الشــیخ جراح و 
اخراج فلسطینی ها از آن به خیابان آمده بودند نیز 
درگیر شدند. در پاسخ به این جنایات، نیروهای 
مقاومت فلسطین وارد عمل شدند.اراضی اشغالی 
از جمله قدس، عسقالن، تل آویو و شهرک های 
صهیونیست نشــین اطراف نوار غزه از عصر روز 
تجاوز به مسجداالقصی و پس از هشدار گروه های 
مقاومت فلســطین تا این لحظه شاهد حمالت 
راکتی و موشکی گسترده مقاومت است. ارتش 
صهیونیســت نیز شــماری از نیروهای ذخیره 
خود را فراخوانده و در حال بمباران کور مناطق 

مسکونی نوار غزه است.

از سرگیری حمالت موشکی مقاومت فلسطین

 شهر »نتيوت« و پایگاه »حتسور« هدف قرار گرفت

 

وب ســایت جدید رئیس جمهوری پیشین آمریکا عصر 
شنبه پس از آنکه او ادعایی درباره نتایج انتخابات آریزونا و 
وقوع تقلب در آن مطرح کرد، برای دســت کم یک ساعت 
از دسترس خارج شد. به نوشــته روزنامه دیلی میل، هنوز 
مشخص نیست که چرا وب سایت دونالد ترامپ از دسترس 
خارج شده و آیا سایت او مورد حمله هکری قرار گرفته است 
یا خیر. فعال بیانیه ای درباره اینکه حمله ای صورت گرفته یا 
نقص فنی رخ داده، منتشر نشده است. پیش از این اتفاق، 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا مدعی شد که کل پایگاه 
اطالعاتی رای گیــری در بخش ماریکوپــا در ایات آریزونا 
حذف شده و بعد تقلب گسترده ای در حد شکستن مهر و 
موم صندوق ها، مفقود شدن آراء و بدتر از آن رخ داده است. 

 سایت جدید ترامپ 
موقتا از کار افتاد

  

وزیر خارجــه چین به همــراه نماینده این کشــور 
در ســازمان ملل خواســتار اقدام قاطع این نهاد بین 
المللی برای پایان کشتار فلســطینیان به دست رژیم 
صهیونیستی شدند. به گزارش بلومبرگ، »وانگ یی« 
وزیر خارجه چین در آســتانه نشســت شورای امنیت 
سازمان ملل در خصوص مسئله فلســطین، با انتقاد از 
رویکرد آمریکا در این خصوص خواســتار اقدام قاطع 
سازمان ملل برای پایان کشــتار فلسطینیان به دست 
رژیم صهیونیستی شــد. وانگ یی در این رابطه گفت: 
در روزهای اخیر درگیری اســرائیل و فلسطین تشدید 
شده و تلفات سنگین جانی در پی داشته که این موضوع 

ناراحت کننده است. 

رئیس جمهور مصر برای شــرکت در دو کنفرانس حمایت از 
ســودان و حمایت از اقتصادهای آفریقا به پاریس سفر کرد. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، طبق بیانیه سخنگوی دفتر 
ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور این کشور 
برای حضور در کنفرانس حمایت از مرحله انتقالی در سودان و 
نشست سران جهت پشتیبانی مالی از اقتصادهای آفریقا به پاریس 
سفر کرد. طبق این بیانیه، قرار است این دو کنفرانس روزهای ۱۷ 
و ۱8 می جاری در پاریس برگزار شود. بر اساس بیانیه یاد شده، 
سیسی به دعوت امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود و با توجه 
به روابط مستحکم و روبه توسعه دو کشور در این کنفرانس ها حضور 
می یابد و این امر نقش مهم مصر در حمایت از دوره انتقالی سودان 

در هر دو سطح منطقه ای و بین المللی را نشان می دهد. 

 چین خواستار اقدام سازمان ملل 
برای پایان حمالت به غزه شد

 عبدالفتاح سیسی 
راهی پاریس شد

لیزچنی:
ازاینکهبهترامپرایدادممتاسفم لیز چنی، جمهوری خواه مشهور آمریکایی 

که اخیرا با رای هم حزبی هایش از یک سمت 
رهبری ارشد در میان نمایندگان این حزب 
در مجلس نمایندگان کنار گذاشــته شد در 
مصاحبه ای با اذعان بــه اینکه در انتخابات 
۲۰۲۰ به دونالد ترامپ رای داد از بابت این 
رای خود ابزار پشــیمانی کــرده اما در عین 
حال صحبتی از اینکــه قصد ترک حزبش را 
دارد نکرد. به گــزارش روزنامه گاردین، لیز 
چنی در جریان مصاحبه ای با ای.بی.ســی، 
در پاســخ به این ســوال که آیا در انتخابات 
۲۰۲۰ به ترامپ رای داده است پاسخ مثبت 
داد. او در ادامه در پاســخ به اینکه آیا از این 
رای خود پشــیمان اســت گفت:  من هرگز 
نمی خواســتم از بایدن حمایت کنم ولی از 
اینکه به ترامپ رای دادم متاســفم، این  کار 
من به نوعی مبتنی بر  اساس مصالح سیاسی 
و با توجه به اقدامات ترامپ، در جهت منافع 

کشور بود. منصفانه تر این است که بگویم از 
رای دادن به ترامپ متاسفم. چنی یکی از ده 
عضو حزب جمهوری خواه بود که در همراهی 
بــا دموکرات ها پس از یورش بــه کنگره در 
روز ششــم ژانویه به اســتیضاح ترامپ رای 
داد. اعضای حزب جمهوری خواه مدتی بعد 
با متهم کردن لیــز چنی به »عدم وفاداری« 
برکناری او از هیات رئیســه فراکسیون را به 
رای گذاشــتند که با ۱4۱ رای در مقابل ۶۱ 
رای در مقام خود ابقا شــد. چنــی در ادامه 
صحبت هایــش به ای.بی.ســی اظهار کرد، 
کوین مک کارتــی، رهبر اقلیــت مجلس 
نمایندگان آمریکا باید یا داوطلبانه در مقابل 
هر گونه کمیســیون مختص وقایع ششــم 
ژانویه از بابت گفت وگویش با ترامپ در ضمن 

وقوع حمله شــهادت دهد یا او را به این کار 
مجبور ســازند. لیز چنی دختر دیک چنی، 
وزیر دفاع اســبق و معــاون رئیس جمهور 
اســبق آمریکا اســت. او درباره اینکه آیا در 
صورت تصمیم ترامپ به نامزدی مجدد برای 
ریاســت جمهوری و پیروز شدنش در رقابت 
برای کســب نامزدی حزب جمهوری خواه 
همچنان در حــزب جمهوری خواه باقی می 
ماند. پاسخ داد: من هر کاری که بتوانم انجام 
می دهم تا اطمینان حاصل کنم او تبدیل به 
نامزد حزب نشود. و شــما هر چیز الزم برای 
اطمینان حاصل کردن از اینکه او هرگز حتی 
بار دیگر نزدیک دفتر ریاست جمهوری نشود 
را می دانید. وی افزود: من از او حمایت نخواهم 
کرد و هر کاری که بتوانم انجام می دهم تا از 

بابت رخ ندادن این اتفــاق اطمینان حاصل 
کنــم. برخــی جمهوری خواهان خــارج از 
کنگره مساله تشکیل یک حزب محافظه کار 
جدید را مطــرح کرده اند. امــا اکثر ناظران 
معتقدند موفقیت آمیــز بودن چنین اقدامی 
بعید اســت. با این حال انتظــار می رود این 
جنگ داخلی در حال باال گرفتن در رده های 
حــزب جمهوریخواه امروز یکشــنبه برنامه 
های گفت وگوی سیاسی در آمریکا را تحت 
تاثیر قرار  دهد. چنی به ای.بی.ســی تصریح 
کرد: من فکر می کنم که واقعا مساله دونالد 
ترامپ و حزب و اینکه ما قرار است یک حزب 
مبتنی بر حقیقت باشــیم است. من فکر می 
کنم ما از زمان انتخابــات و مطمئنا از زمان 
ششم ژانویه شاهد تمایل رئیس جمهور سابق 
به حمالت بســیار تهاجمی به دموکراسی و 
فرآیند انتخاباتی مان بــوده ایم و این روند از 

شش ژانویه افزایش یافته است.

رئیس جمهوری افغانســتان اعالم کرد که اگــر غرب نوازش 
طالبان را پایان دهد این گروه گزینه صلح را انتخاب خواهند کرد. 
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در گفت و گوی ویژه با مجله 
اشپیگل آلمان گفت در صورتی با آزادی هفت هزار زندانی طالب 
موافقت خواهد کرد که این کار بــه یک توافق صلح فراگیر منجر 
شود. غنی در ادامه یک توافقنامه امنیتی احتمالی برای صلح را با 
پاکستان بسیار کلیدی خواند و گفت مساله صلح یا خصومت، در 
دستان پاکستان است: »درباره صلح نخست در منطقه تصمیم 
گرفته خواهد شد، مهم ترین مساله، آوردن پاکستان است. آمریکا 

اکنون نقش کوچکی دارد، پرسش صلح یا خصومت، در دستان 
پاکستان است. به باور رئیس جمهوری افغانستان نفوذ پاکستان 
بر طالبان بسیار گسترده استو در این زمینه می گوید: پاکستان 
یک نظام منظم حمایت از طالبان دارد. راهبردی، تامین مالی و 
جذب نیرو طالبان در آنجا صورت می گیرد، غنی در پاسخ به این 
پرســش که چه چیز می تواند طالبان را برای صلح تشویق کند، 
گفت: دیپلماسی غربی باید نوازش طالبان را پایان دهد، طالبان 
جنایتکار است و مردمان بی گناه را می کشند؛ مانند حمله چند 
روز پیش به مدرسه دختران در کابل، این جنایت کاران را همچون 

یک حکومت در سایه، اعتبار ندهید. رئیس جمهور غنی هم چنین 
درباره این  که آیا وی افغانستان را ترک خواهد کرد یا نه؟ گفت: 
می دانم کــه با مرگ، تنها یــک گلوله فاصلــه دارم، تالش های 
بسیاری علیه جان من شده است. اما افغانستان، ویتنام جنوبی 
نیست، اکنون هیچ قدرتی در جهان نمی تواند مرا تشویق کند که 
کشورم را ترک کنم. سخنان اشرف غنی در حالی مطرح شد که 
روز جمعه مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان در دومین 
روز از آتش بس سه روزه که به خاطر عید فطر برقرار شد، یکدیگر 
را در دوحه پایتخت قطر مالقات کردند. دو طرف مذاکرات را در 
سپتامبر )مهر( سال گذشــته برای یافتن یک راه حل به منظور 
پایان چندین دهه جنگ آغاز کردند. اما این مذاکرات پس از چند 
دور به بن بست انجامید و خشــونت دوباره در داخل افغانستان 

شعله ور شد.

اشرف غنی: 

غرب نوازش طالبان را پایان دهد



فرمانده انتظامی شهرستان »کنگان« گفت: با تالش ماموران پلیس 
آگاهی، عامالن گروگانگیری و اخاذی میلیاردی از پزشک کنگانی 
دستگیر شدند. سرهنگ رهام رضایی اظهار داشت: در فروردین ماه 
سال جاری فردی با مراجعه به پلیس آگاهی این فرماندهی یک فقره 
آدم ربایی و اخاذی را گزارش کرد. وی افزود: شاکی که خود را پزشک 
معرفی کرده اعالم داشت، اسفند ماه سال گذشته در منزل خود حضور 
داشته که با مراجعه چند نفر به درب منزلش او را گروگان گرفتند 
و پس از انتقال به خانه باغی در شهرستان بوشهر با تهدید مبلغ 
۱0 میلیارد ریال از وی مطالبه و پس از اخذ وجه او را رها می کنند. 

این مقام پلیس با بیان اینکه ماموران پس از بررسی اظهارات شاکی 
تحقیقات گسترده ای را با هماهنگی مقام قضائی آغاز کردند، تصریح 
کرد: با توجه به اظهارات فرد ربوده شده و سرنخ های موجود و انجام 
اقدامات اطالعاتی طراح اصلی این نقشه آدم ربایی و دیگر همدستان 
وی شناسایی شدند.  این مقام انتظامی با بیان اینکه محل اختفای 
تمامی متهمان در خارج از استان بوشهر بود، ادامه داد: چند تیم 
عملیاتی از ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی پس از هماهنگی و 
اخذ نیابت قضائی، به شهرستان های شیراز، ایالم و شهر ری عزیمت و 
در ۳ عملیات همزمان تمامی اعضای باند گروگانگیر که ۴ نفر )۲ زن 

و ۲ مرد( بودند، بعد از ۲ هفته اعالم شکایت شاکی در مخفیگاهشان 
دستگیر و به پلیس آگاهی گنگان منتقل کردند. سرهنگ رضایی با 
اشاره به اینکه یکی از متهمان دارای 6 فقره سابقه محکومیت سرقت، 
نزاع و درگیری بود، گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی 
اعتراف و انگیزه خود را مشکالت مالی عنوان کردند. فرمانده انتظامی 
شهرستان کنگان با اشاره به اینکه تمامی عامالن گروگانگیر پس از 
تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند، تأکید کرد: 
نیروی انتظامی با مخالن نظم و امنیت برخورد قاطع و قانونی می کند 

و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

سال چهارم14حــوادث
a شماره1012 r m a n m e l i . i r

دوشنبه 
1400 .02 .27
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کوتاه حوادثی 
 اعتراف به 2۳ فقره

 سرقت منزل
فرمانده انتظامی استان از دستگیری 
سارق با اعتراف به ۲۳ فقره سرقت منزل در 
شهرستان رودسر خبر داد. سردار عزیزا... 
ملکي یکی از اولویت های اصلی نیروی 
انتظامی را پیشگیری از وقوع سرقت و 
مقابله با سارقان قلمداد کرد و اظهار داشت: 
همراهی سازمان ها و مردم با پلیس در 
پیشگیری از سرقت بسیار مؤثر و تامین و 
ارتقاء امنیت همواره یکي از دغدغه هاي 
اصلي نیروي انتظامي است. وي در ادامه 
به وقوع چند فقره سرقت منزل در نقاط 
مختلف شهرستان رودسر و پیگیري موضوع 
توسط پلیس اشاره کرد و گفت: ماموران 
انتظامي با انجام تحقیقات و استفاده از 
شگردهای پلیسی، رد یک متهم را در این 
پرونده ها پیدا کرده و مخفیگاه وي با تالش 
شبانه روزي مورد شناسایي قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی استان گیالن با بیان اینکه 
پس از تعقیب و مراقبت هاي صورت گرفته 
و اشرافیت اطالعاتي با هماهنگي قضائي، 
متهم مورد نظر شناسایي و دستگیر شد 
افزود: متهم در تحقیقات پلیس به ۲۳ فقره 
سرقت منزل در سطح شهرستان رودسر 
اعتراف کرد. این مقام ارشد انتظامي بیان 
داشت: سارق ۲۳ ساله با تکمیل پرونده براي 
سیر مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي 
شد. سردار ملکي در پایان از شهروندان 
خواست، ضمن تجهیز اماکن و منازل 
خود به حفاظ مطمئن، دوربین مداربسته 
و قفل های مناسب، در صورت مشاهده 
هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بالفاصله 
از طریق سامانه ۱۱0 به پلیس اطالع دهند.

کشف 10 تن ماهی قاچاق 
فرمانده انتظامــي شهرستان دشتیاری 
از کشف ۱0تن، محموله ماهی قاچاق در 
بازرسی از یک دستگاه کامیون یخچال دار 
خبر داد. سرهنگ غالمرضا صیاد اربابی در 
بیان جزئیات این خبر بیان داشت: مأموران 
ایست و بازرسی شهید یداللهی این فرماندهی 
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور 
چابهار -جکیگور به یک دستگاه کامیون 
یخچال دار مشکوک و آن را متوقف کردند. 
وي افزود: در بازرسي از این خودرو،۱0 تن،  
ماهی فاقد مجوز بهداشتی الزم کشف شد. 
فرمانده انتظامي شهرستان دشتیاری بیان 
داشت: ارزش ماهی های کشف شده توسط 
کارشناسان ۸ میلیارد ریال برآورد شده است . 
سرهنگ صیاد اربابی خاطر نشان کرد: در این 
رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی معرفی شد.

دپوی ترياک در منزل 
فرمانده انتظامی استان گفت: با همکاری 
اطالعاتی پلیس استان البرز و استان کرمان، 
یک محموله ۵۳۵ کیلویی تریاک از یک منزل 
روستایی در شهرستان قلعه گنج کشف شد. 
سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با پایگاه 
خبری پلیس، اظهار داشت: ماموران پلیس 
شهرستان قلعه گنج در پی اقدامات اطالعاتی 
پلیس استان البرز و پلیس شهرستان بردسیر 
استان کرمان از دپوی یک محموله سنگین 
موادمخدر در یک منزل روستایی مطلع و 
بررسی این موضوع را در دستور کار قرار 
دادند. وی افزود: در این رابطه ماموران پس از 
شناسایی دقیق این منزل و هماهنگی قضائی 
طی یک عملیات ضربتی وارد این مکان شده 
و در بازرسی از انبار و چند نقطه دیگر این 
ساختمان در مجموع ۵۳۵ کیلو تریاک کشف 
و یک متهم را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی 
استان کرمان با اشاره به تشکیل پرونده و 
معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: 
در پی کشف این محموله سنگین موادمخدر 
که در ادامه مشخص شد قاچاقچیان و افراد 
مرتبط با آنها قصد داشتند آن را به صورت 
کشور  نقاط  سایر  به  تدریج  به  و  شبانه 
منتقل کنند به اطالعات خوبی در رابطه با 
سرشبکه های یک باند قاچاق موادافیونی دست 
یافته و راسا در شهرستان قلعه گنج حضور پیدا 
کرده تا به حول و قوه الهی عملیات های بعدی 

شناسایی و انهدام این باند را مدیریت کنیم.

برخورد موتورسيکلت ها 
فــرمانــده انتظامي فسا گفت: برخورد ۲ 
دستگاه موتورسیکلت در این شهرستان، یک 
کشته و ۳ مجروح برجای گذاشت. سرهنگ 
محمدهاشم هاشم ، در بیان جزئیات این حادثه 
بیان داشت: در پي اعالم مرکز فوریت هاي 
پلیسي ۱۱0 مبني بر تصادف فوتی در خیابان 
۲0 متري حمزه شهرستان فسا، بالفاصله گشت 
تصادفات به همراه عوامل امدادی برای بررسي 
موضوع به محل حادثه اعزام شدند. وي افزود: 
در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت با ۳ 
سرنشین به علت نامعلوم با یک موتورسیکلت 
دیگر با یک سرنشین برخورد کرده است. 
فرمانده انتظامي فسا با بیان اینکه در این 
حادثه متاسفانه یک نفر به علت شدت ضربه 
وارده فوت و ۳ نفر دیگر نیز مجروح و راهي 
بیمارستان شدند، به راکبان وسیله نقلیه توصیه 
کرد حتما حین رانندگي از کاله ایمني استفاده 

کنند تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.

سارق کابل های برق دستگير شد
فرمانده انتظامی استان ازدستگیری سارق و کشف ۵0 فقره سرقت 
کابل های برق در شهرستان بروجرد خبر داد.  سرداریحیی الهی اظهار 
داشت: در پي وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در سطح شهر بروجرد 
موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران این شهرستان قرار گرفت. 
وی افزود: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی یک سارق را حین سرقت 
کابل برق شناسایی و دستگیر کردند. فرمانده انتظامی استان گفت: 
سارق در تحقیقات صورت گرفته به جرم خود اعتراف و ۵0 فقره سرقت 
کابل و سیم برق از وی کشف شد. سردار الهی در پایان ضمن هشدار 
به سارقان، به هم استانی ها توصیه کرد، مواظب اموال خود باشند و در 

صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک پلیس را در جریان قرار دهند.

قاچاق مواد مخدر با بطري هاي آب معدني
فرمانده انتظامي شهرستان کاشان از کشف ۲0۱ کیلو و 
۵00 گرم تریاک که در بطري هاي آب معدني جاساز شده 
بودند در عملیات ماموران یگان امداد این فرماندهی خبر داد.  
سرهنگ حسین بساطي بیان داشت: ماموران یگان امداد 
فرماندهی انتظامی کاشان حین کنترل خودروهای عبوری در 
محور مواصالتی این شهرستان به یک دستگاه سواري ال ۹0 
مشکوک شده و آن را برای بررسی های بیشتر متوقف کردند. 
وي افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو با هماهنگی 
مقام قضائی از آن بازرسي کردند که در نتیجه این عملیات 
۲0۱ کیلو و ۵00 گرم تریاک که در ۱0۱ بطري آب معدني 
جاساز شده بود، کشف شد.  فرمانده انتظامي شهرستان 
کاشان از دستگیری ۲ سوداگر مرگ در این عملیات خبر داد 
و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

دستگيری سارق باطری های خودرو
فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق باطری خودرو و 
یک مالخر و کشف ۴۵ فقره سرقت در شهرکرد خبر داد. سردار 
منوچهر امان اللهی اظهار داشت: در پی چندین فقره سرقت 
باطری خودرو در شهرستان شهرکرد، شناسایی و دستگیری 
سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار  پلیس قرار 
گرفت. وي افزود: در همین راستا ماموران کالنتري۱۱ 
سعدي شهرکرد با انجام اقدامات اطالعاتي و پلیسی یک 
مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: 
متهم به خرید باطری های مسروقه اعتراف و مشخصات یک 
سارق را اعالم کرد. سردار امان اللهی ادامه داد: ماموران پس 
از هماهنگی قضائی، طی یک عملیات ضربتی سارق را در 
مخفیگاهش دستگیر کردند و این متهم به ۴۵ فقره سرقت 
باطری اعتراف و به همراه مالخر، برای اقدامات قانونی به 
مراجع قضائی تحویل داده شد. این مقام ارشد انتظامی در 
پایان خاطرنشان کرد: تامین امنیت یک مساله اجتماعي است 
و شهروندان باید به سهم خود در تولید امنیت جامعه با پلیس 
مشارکت کرده و وسایل نقلیه خود را به دزدگیر و سیستم های 

ضدسرقت مجهز کنند.

جمع آوری 151 دستگاه توليد ارز ديجيتال 
فرمانده انتظامي کرج از کشف ۱۵۱ دستگاه تولید ارز 
دیجیتال قاچاق به ارزش ۳0 میلیارد ریال در منطقه ماهدشت 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد معظمی گودرزی 
بیان داشت: در پی دریافت خبری مبني بر فعالیت یک 
کارگاه صنعتی در زمینه تولید ارز دیجیتال در شهرک 
صنعتی سرحدآباد، بررسي موضوع در دستور کار کالنتری 
۲6 ماهدشت قرار گرفت. وي افزود: ماموران پس از اطمینان 
از صحت موضوع با هماهنگي مقام قضائي به این کارگاه در 
شهرک صنعتی سرحدآباد اعزام و در بازرسی از آنجا ۱۵۱ 
دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق که  تعدادی از آنها دچار 
آتش سوزی شده بود را کشف کردند. فرمانده انتظامی 
شهرستان کرج بیان کرد: براساس برآورد کارشناسان، ارزش 
دستگاه های کشف شده ۳0 میلیارد ریال تخمین زده شد. این 
مقام انتظامی گفت: تالش برای دستگیری مالک دستگاه های 

ماینر کشف شده ادامه دارد.

خــــبر

فريب برخی از آگهی های استخدام را نخوريد
رئیس پلیس فتای استان کردستان از کالهبرداری واعتماد بی جای 
کاربران به اغلب سایت های کاریابی خبر داد. سرهنگ مهدی دانش پور، 
رئیس پلیس فتای استان کردستان در تشریح این خبر گفت: در پي 
شکایت یکي از شهروندان مبني بر کالهبرداری چند میلیون تومانی از 
وی در پوشش سایت های فروش واسط و کاریابی، رسیدگي به موضوع 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شد، شاکي با مشاهده آگهی استخدام با حقوق 
مزایای باال در سایت واسطه گر دیوار، برای احراز هویت کپی مدارکش 
دو شماره حساب در بانک موردنظر افتتاح کرده و مدارک ها را از طریق 
شبکه اجتماعی تلگرام برای متهم ارسال کرده است. این مقام مسئول 
بیان داشت: در ادامه اظهارات شاکی مشخص شد پس از ارسال مدارک 
هویتی و مشخصات حساب های بانکی، متهم وجه مسروقه را به حساب 
بانکی کاربران واریز و از آن ها می خواسته است برای وی ارز دیجیتال 
بخرند و به ازای آن مبلغی به کاربران پرداخت می کرده است. این مقام 
انتظامی ادامه داد: با تالش کارشناسان پلیس فتا سرنخ ها یی از این 
حساب های واسط به دست آمد که پس از احضار متهم به پلیس فتا 
مشخص شد فرد شناسایی شده نیز خود قربانی ناآگاهی اش بوده و در 
دام کالهبرداران گرفتار شده است. سرهنگ دانش پور تصریح کرد: با 
اقدامات پلیسی رد عامل اصلی کالهبرداری که با درج آگهی در قالب 
فروش کاال و استخدام، سوژه های خود را درسایت دیوار شهرستان ها 
دنبال می کرد توسط کارشناسان پلیس فتا به دست آمد و متهم  پس 
از هماهنگي با مقام قضائي دستگیر شد. رئیس پلیس فتای استان 
کردستان تأکید کرد: ازآنجایی که افراد زیادی در سطح جامعه جویای 
شغل هستند و شغل مناسب یکی از نیازهای اساسی جوانان می باشد؛ از 
همین رو شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی های 
استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت های آگهی آنالین 
اقدام به کالهبرداری ازشهروندان می  کنند. این مقام مسئول خاطرنشان 
کرد: هم وطنان در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای 
مجازی یا پیام رسان های موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس 
فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی 

گزارش کنند.

نکــــته

از  انتظامی استان  جانشین فرمانده 
دستگیری فردی که در پوشش مسافر در 
یک اتوبوس اقدام به قاچاق دالر به ارزش 
۳۳ میلیارد ریال کرده بود خبر داد. سرهنگ 
محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: ماموران 
مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی 
شهرضا  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
حین کنترل خودروهاي عبوری به یک 
اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر 
به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند. وی 
افزود: حین بررسی صورت گرفته ماموران 
به یکی از مسافران مشکوک شده و پس از 
بازرسي تخصصي فرد مذکور نهایتاً ۱۵00 
قطعه اسکناس ۱00دالري که به صورت 
ماهرانه اي با دستمال کاغذي و چسب پنج 
سانتي به صورت نواري دور هر دو پاي خود 
جاساز کرده بود را کشف کردند. جانشین 

فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش این 
دالرها را که فاقد مجوز صرافي بوده و به 
صورت قاچاق حمل می شدند ،برابر اعالم 
کارشناسان مربوطه ۳۳ میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: در این رابطه فرد قاچاقچی 
دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل 

مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲ 
سارق حرفه ای دوچرخه با ۳6 فقره سرقت 
در شهر تبریز خبر داد. سردار حسین 
عبدی در تشریح این خبر اظهار داشت: 
در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه 
در سطح شهر تبریز و ارجاع پرونده ها به 
پلیس آگاهی استان، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: ماموران 
کالنتری ۱۵ تبریز با اشرافیت اطالعاتی 
موفق به شناسایی سارق حرفه ای شده 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت 
به دستگیری متهم اقدام کردند. فرمانده 
انتظامی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان 
کرد: متهم دستگیر شده به ۳6 فقره سرقت 
دوچرخه در شهر تبریز با همدستی برادرش 
اعتراف کرد که در این راستا یک مالخر نیز 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده متهمان به 

مراجع قضائی معرفی شدند. سردار عبدی 
با بیان اینکه ارزش دوچرخه های مسروقه 
توسط کارشناسان ۳ میلیارد و ۴00 میلیون 
ریال تعیین شده است، افزود: مال باختگان 
می توانند با مراجعه به پایگاه یکم پلیس 
آگاهی استان واقع در  میدان راه آهن تبریز 
نسبت به تحویل دوچرخه خود اقدام کنند. 
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فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری قاتل فراری مرد ۴۷ 
ساله اهری در کمتر ۲ ساعت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
قدرت آقاپور در تشریح جزئیاتی از دستگیری قاتل مرد ۴۷ ساله در 
یکی از روستاهای اهر گفت: دو دوست قدیمی که بیش از ۲0 سال 

سابقه رفاقت و رفت و آمد خانوادگی نیز با همدیگر داشتند برای 
تفریح به یکی از روستاهای اطراف شهر اهر رفته بودند. فرمانده 
انتظامی اهر افزود: در زمان تفریح این دوست قدیمی؛ به دالیل 
نامعلومی درگیری لفظی بین شان رخ می دهد و سپس دوست ۵۱ 
ساله مقتول دست به چاقو شده و مورد ضربات چاقو قرار می دهد. 
وی تصریح کرد: مقتول به دلیل شدت جراحات و خونریزی شدید 
ناشی از چاقو خوردگی در باغات روستا منجر به قتل عمد می شود 
و ساکنین محلی با مشاهده جسد؛ مراتب را به پلیس ۱۱0 گزارش 
می دهند که مأموران نیروی انتظامی با حضور در محل، قتل مرد ۴۷ 

ساله را تأیید کردند. فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری 
قاتل فراری در کمتر از ۲ ساعت در محل اختفا خبر داد، خاطرنشان 
کرد: در پی وقوع قتل، دستگیری قاتل فراری در دستور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفت و در اقدامی سریع نسبت به شناسایی محل اختفا 
در عرض کمتر از ۲ ساعت موفق به دستگیری قاتل شدیم. آقاپور 
یادآور شد: قاتل پس از دستگیری که ابتدا قتل دوست ۴۷ ساله خود 
انکار می کرد، اما بعد از تحقیقات، بازجویی و شگردهای پلیسی؛ 
متهم به قتل اعتراف کرد سپس با تشکیل پرونده تحویل مقامات 

قضائی شهرستان اهر شد.

دستگیریقاتلفراریدرکمتراز2ساعت

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان گفت: فردی 
با راه اندازی یک شرکت کاغذی لیزینگ خودرو از ۱۲0 نفر ۵00 
میلیارد ریال کالهبرداری کرد. سرهنگ سید مجید فیض جعفری 
در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده 
کالهبرداری به کالنتری ۱۲ شهر گلسار از طریق یک شرکت 
لیزینگ خودرو با برند ساختگی، از دادسرای عمومی و انقالب 
هشتگرد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
این کالنتری قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های اولیه محرز شد، 
کالهبردار در قالب یک شرکت لیزینگی با تبلیغ در سایت های 
خرید و فروش کاال در فضای مجازی مبادرت به فروش خودرو به 
صورت اقساطی کرده و پس از مراجعه متقاضیان ثبت نام به دفتر 

شرکت با جلب اعتماد آنان طی قراردادی مبالغی به عنوان پیش 
پرداخت دریافت کرده و با دادن وعده تحویل یک ماهه خودرو، 
مدتی در دفتر فعالیت و پس از زمان کوتاهی محل کار خود را ترک 
و متواری شده است. معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان 
البرز اظهار داشت: ماموران با انجام اقدامات پلیسی، متهم مورد نظر 
را در مخفیگاه خود در شهر گلسار دستگیر که در تحقیقات پلیسی 
به کالهبرداری در قالب فروش خودروهای لیزینگی به مبلغ ۵00 
میلیارد ریال از ۱۲0 نفر اعتراف کرد. سرهنگ فیض جعفری با 
اشاره به اینکه متهم از طریق مرجع قضائی با قرار بازداشت موقت 
روانه زندان شد، در پایان تصریح کرد: طمع ورزی و کسب منفعت 
و سود بیشتر، بدون تحقیقات الزم و اعتماد بی جا بستر و زمینه ساز 

سوء استفاده این گونه افراد از شهروندان است و باید در انجام 
هرگونه معامالتی مردم هوشیاری و درایت مطلوب به کار بگیرند 

تا در دام مجرمان فرصت طلب گرفتار نشوند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از کشف ۱6۹ تن گندم توسط 
یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی در بندر امام خمینی 
)ره( خوزستان خبر داد. سردار مهدی معصوم بیگی گفت: 
همکارانم در یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی پلیس 
پیشگیری ناجا مبارزه جدی با سرقت های سازمان یافته در 
سطح بنادر و انبارهای غله و بازرگانی را به صورت مستمر و 
ویژه در دستور کار قرار داده اند. وی افزود: در این راستا ماموران 
یگان حفاظت مستقر در بندر امام خمینی )ره( خوزستان با 
توقیف شش دستگاه کامیون و تریلر با پالک جعلی به محموله 
بار این خودروها مشکوک می شوند که با بررسی اسناد و 
مدارک همراه رانندگان، جعلی بودن حواله های موجود محرز 
می شود. رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه در بازرسی 
به عمل آمده مقدار تقریبی ۱6۹ تن گندم که جزو کاالهای 
اساسی و مورد نیاز کشور است کشف و ضبط شد، تصریح کرد: 

در این رابطه پنج راننده دستگیر شدند و پرونده برای سیر 
مراحل قضائی به دادسرای عمومی و انقالب اسالمی شهرستان 
ارسال شد. وی با بیان اینکه پیگیری برای دستگیری یک 
راننده متواری و سایر متهمان دخیل در جعل و سرقت کاالی 
اساسی در دستور کار فرماندهی یگان حفاظت سازمان بنادر و 
دریانوردی قرار دارد، گفت: کارشناسان ارزش کاالی سرقتی 
را ۹ میلیارد ریال برآورد کرده اند. به گزارش پایگاه خبری 
پلیس، معصوم بیگی با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۲6۸ 
فقره سرقت کاالی اساسی توسط یگان مزبور کشف و ضبط 
شده است، خاطرنشان کرد: تأمین نظم و امنیت، جلوگیری 
از هرگونه سرقت و پیشگیری از جرائم در سطح بنادر کشور 
به ویژه جلوگیری از سرقت کاالهای اساسی شامل گندم، ذرت 
و سویا با هدف ایجاد محیط امن اقتصادی از جمله اولویت های 

ماموریتی پلیس پیشگیری است.

کالهبرداری500میلیاردیشرکتلیزینگخودرو
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شکايت دوباره ايران از فدراسيون 
CAS جهانی جودو به

ايسنا: مسئوالن فدراسیون جودو باردیگر 
قصد دارند در اعتراض به محرومیت ۴ ساله 
از سوی فدراسیون جهانی جودو، به دادگاه 
CAS شکایت کنند. مسئوالن فدراسیون 

جودو پس از هماهنگی های الزم و جلسات 
مشترک با مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و 
کمیته ملی المپیک و مشاوره با وکالی مجرب 
ورزش به این نتیجه رسیدند که در فرصت باقی 
مانده برای احقاق حق قانونی جودو ایران بازهم 
در دادگاه حکمیت ورزش )CAS( علیه این 
رای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو 
که غیرمنطبق با موازین حقوقی است، شکایت 
کنند. پیش از این و در پی اقدام فدراسیون جهانی 
جودو در محرومیت نامحدود جودوی ایران، 
فدراسیون جودو با پرداخت هزینه های مربوطه به 
دادگاه CAS شکایت کرد و دادگاه با بازگرداندن 
پرونده به فدراسیون جهانی ضمن مردوددانستن 
محدودیت نامحدود، خواستار صدور رای با 
قید زمان آغاز و پایان شد که در نهایت کمیته 
انضباطی فدراسیون جهانی، جودوی ایران را از 

شهریور ۱۳۹۸ به مدت ۴ سال محروم کرد.  

خارج ازمستطیل سبز

 »ترکان« پس از ۳۴ سال 
کشتی   را  قهرمان جهان کرد

محمدرضــا طالقــانی با تسلیت درگذشت 
اکبر ترکان، رئیس پیشین فدراسیون کشتی، 
اظهارکرد: از وقتی خبر فوت ایشان را شنیدم 
خیلی ناراحتم. خاطرات زیادی با مرحوم ترکان 
داشتم که اولین مورد آن درس معرفت، مردانگی 
و مدیریت بود. ۸ سال با او به عنوان نایب رئیس 
فدراسیون کشتی کار کردم اما یکبار در کارم 
دخالت نکرد و در این ۸ سال فقط ۲ مرتبه به من 
توصیه داشت. خیلی مواقع برخی خبرنگاران یا 
طرفداران می گفتند من را از فدراسیون بردارند 
اما آقای ترکان با یک کلمه حرف کاری می کرد 
صد برابر بیشتر از قبل به کارم امیدوار شوم. این 
پیشکسوت کشتی ایران، افزود: ایشان خیلی به 
من در کشتی یا بحث خانه کشتی و سفرهای 
کشتی گیران کمک کرد تا جایی که می خواست 
برای تیم هواپیمای اختصاصی بگیرد. خیلی 
حیف شد این مرد رفت. هر وقت او را برای دیدن 
مسابقات دعوت می کردم با خضوع می آمد. 
طالقانی ادامه داد: از این ناراحت شدم که دیدم 
همه رسانه ها نوشتند آقای ترکان وزیر پیشین 
راه و دفاع درگذشت، در حالی که باید می نوشتند 
رئیس پیشین فدراسیون کشتی، چرا که کشتی 
ایران پس از ۳۴ سال در زمان مدیریت مرحوم 
ترکان بود که قهرمان جهان شد. او انسانی مدبر 
بود که به خدا ریاست جمهوری هم برایش کم بود. 
به خاطر دردهایی که داشت در این سال ها همه 
چیز را تحمل می کرد. هیچ وقت یادم نمی رود این 
مرد چقدر بزرگ و کاری بود. هر وقت ۱۲ شب یا 
۵ صبح برای جلسه خدمتش رفتم دیدم در محل 
کارش حاضر است. هر خواهشی که درباره کشتی 
داشتم پذیرفت. هر نامه ای که به او برای اشتغال 
کشتی گیران زدم، خیلی زود مشغول به کار شدند.

خـــبر

د یـــد گــاه

دربی شمــاره ۵۹ پایتخت با برتری پرسپولیس به پایان 
رسید. فکر می کنم استقالل به خصوص در نیمه اول بازی 
بهتری انجام داد و موقعیت های بیشتری خلق کرد. دو تیم 
محتاط بازی می کردند و بازی جذابی از آب درنیامد. انجام 
بازی پرتنش و با استرس زیاد نگذاشت بازی زیبایی را شاهد 
باشیم. بازیکنان با ذهنیت درگیری وارد دربی شدند و نظیر 
دربی هایی که در دو، سه سال اخیر را شاهد بودیم، در این 
بازی برخوردهای زیادی ندیدیم. بعداز گلی که پرسپولیس به 
ثمر رساند اتفاقات این مسابقه نشان داد که بازیکنان آرامش 
خوبی نداشتند و درگیری ها بیشتر شد. پرسپولیس از حداقل 
فرصت هایش استفاده کرد و توانست به سه امتیاز ارزشمند 
برسد ولی دو تیم با کیفیت فوتبال ایران نمایش جالبی را 
ارائه ندادند و دربی تماشایی برای بینندگان تلویزیونی رقم 
نخورد.  وقتی آبی پوشان دو باخت متوالی به دست آوردند، 
دنبال عوامل شکست می گردند. درست است که پنالتی برای 
آبی پوشان گرفته نشد و اگر پنالتی گل می شد، شرایط مسابقه 
تغییر می کرد ولی در نگاه اول حتی از دوربین های تلویزیونی 
هم سخت بود که بخواهیم چنین پنالتی را ببینیم. در فیلم 
تلویزیونی در صحنه هایی که به آهستگی پخش شد مشخص 
شد که به سود استقالل پنالتی گرفته نشده ولی نباید فراموش 
کنیم که اشتباه داوری بخشی از مسابقه است. هفته گذشته 
در دیدار رئال مادرید با سویا داور مسابقه با کمک RAV هم 
نتوانست تصمیم درستی بگیرد و با وجود بررسی دقیق سویا 
به گلی رسید که حقش نبود. پس وقتی با وجود تکنولوژی 
پیشرفته ای چون RAV بازهم داوران اشتباه می کنند، 
نمی توان محمدرضا اکبریان را به جانبداری از پرسپولیس 
متهم کرد و او ناخواسته دچار اشتباهی شده است که استقالل 
از آن متضرر شده است.  بسیار جای تأسف دارد که سه تیم 
بزرگ، پرافتخار و پرطرفدار ایران اتفاقاتی را رقم می زنند که 
زیبایی های فوتبال از بین می رود. هفته گذشته در پایان دیدار 
سپاهان با پرسپولیس و روزجمعه  هم در بازی پرسپولیس با 
استقالل شاهد درگیری هایی بودیم که زیبنده فوتبال ایران 
نبود و بدون شک در عرصه بین المللی انعکاس زشتی دارد. 
فضای روی نیمکت ها ملتهب است و آنها با شلوغ کاری این 
التهاب را به بازیکنان منتقل می کنند که باعث رخ دادن 
اتفاقات تلخی می شود. به نظر می رسد برخی روی نیمکت ها 
مأمور به هم زدن بازی و از تب وتاب انداختن مسابقه هستند. 
سرمربیان بیشتر کنار می روند و کمتر سرمربی دیدیم که 
وارد چنین درگیری هایی شود. بیشتر آنالیزورها، ماساژورها و 
مربیانی که نبودنشان روی نیمکت لطمه ای به تیم نمی زند در 
چنین درگیری هایی دخیل هستند. به نظرم کمیته انضباطی 
باید برخوردهای الزم را با چنین اتفاقاتی داشته باشد و قانونی 
برای نیمکت ها تصویب شود که آن قدر اثرگذار باشد که شاهد 
چنین اتفاقات ناراحت کننده ای که در جامعه اثر سوء دارد، 

نباشیم.

دربی تماشايی نبود

    كنایه 
رئیس فدراسیون دستور داده بود به اتفاقات دربی 95 
رسیدگی شود و حاال با واكنش »كريمی« همراه شد. علی 
كريمی با انتشار تصويری خطاب به شهاب الدين عزيزی خادم 
نوشت: شما توان تهیه يك اسپری خط كشی داوران را نداريد، 

سالم سازی فوتبال پیشکش.

        واكنش
فرهاد مــجیدی واكـــنش تندی به توئیت محمدجواد 
آذری جهرمی نشان داد. آذری جهرمی هم با انتشار استوری 
ديگری به فرهاد مجیدی پاسخ داد و اين بار از متنی مناسب 
استفاده كرد و نوشت كه مجیدی را دوست دارد و گل هايی كه او 

برای تیم ملی زده را فراموش نمی كند.

         غيرمعمولی
كريستیانو رونالدو در ديداری كلیدی و حساس برابر 
اينتر در دقیقه 69 تعويض شد. وی اين بار هم با سری پايین و 
چهره ای ناراحت به كنار زمین رفت ولی برخالف معمول برای 
بازيکن تعويضی )آلوارو موراتا( آرزوی موفقیت كرد و از او 

خواست سريع تر به زمین برود.

ـت
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ادموند اختر پیشکسوت تیم استقالل تهران 
ضمن انتقاد از رفتارهای بازیکنان و اعضای دو 
تیم استقالل و پرسپولیس در پایان دربی، از 
عملکرد خط دفاعی تیم استقالل هم انتقاد کرد. 

  بازی دربی چطور بود؟ 
در این دربی دو تیم به هم نزدیک بودند. اگر 
استقالل برنده می شد، وضعیت جدول فرق 
می کرد. از همان اول بازی، استقالل استرس 
داشت و همین مساله باعث درگیری شد. اینکه 
در فوتبال فقط ادعا داشته باشیم کافی نیست 
و باید مسائل فنی را هم توسعه بدهیم. اینکه با 
حرف،  دادوبیداد داور را تحت فشار قرار بدهیم 

به فوتبال کمک نمی کند. 
 از عملکرد تیم رضايت داشتید؟

استقالل نیمه اول و درمجموع مسابقه را 
بسیار خوب آغاز کرد و نیمه اول دست باال را 
داشت. در این دقایق پرسپولیس محتاط بازی 
کرد و شاگردان مجیدی در دقایق ابتدایی 
یکی، دو موقعیت ازجمله صحنه مشکوک به 
پنالتی را روی دروازه حریف ایجاد کردند. در 
نیمه دوم نیز معتقدم استقالل روی غافلگیری 
گل خورد. استقاللی ها اشتباه های زیادی هم 
روی پاس دادن داشتند و بعداز گل یک مقدار 

به هم ریخته بازی کردند.
ديديد؟ عملکرد تــیم پرسپولیس را چطور 
پرسپولیس باتجربه تر عمل کرد. نقطه قوت 
پرسپولیس هر سه خط بود و با تمرکز باالتر از 
استقالل بازی را تمام کرد. به نظرم پرسپولیس 
تحت تاثیر مسائل استقالل قرار نگرفت و 

به خوبی بعداز گل، بازی را کنترل کرد.
چیست؟ نـظرتان در خصوص درگیری  بازی 
ما هنوز حرفه ای نشدیم. این مساله هم فقط 
مربوط به قرمز و آبی نیست و ضعف بزرگ 

فوتبال ماست.  

گفــت و گــو
ادموند اختر:

 پرسپوليس 
 باتجربه تر 
عمل کرد! 

فوتبال داخلی
ايسنا: روزنامه قطری پیش بینی کرد که علی کریمی 
و رامین رضاییان از الدحیل جدا شوند اما شجاع باتوجه به 
عملکرد خوب در الریان در این تیم باقی خواهد ماند. در فصلی 
که گذشت ایران بیشترین تعداد بازیکنان را در لیگ ستارگان 
قطر داشت.َ روزنامه الرای با تیتر »خانه تکانی بازیکنان خارجی 
در تابستان«  از احتمال تغییرات زیاد بازیکنان خارجی در 
تابستان پیش رو خبر داد. این روزنامه نوشت: شجاع خلیل زاده 
و یاسین براهیمی فصل بسیار خوبی را تجربه کردند و هواداران 
از عملکرد این دو بازیکن راضی هستند و به همین خاطر در 
تیم باقی خواهند ماند. الرای درباره الدحیل که دو بازیکن 
ایرانی به نام های علی کریمی و رامین رضاییان را دارد، نوشت: 
الدحیل فصل ناامیدکننده ای را تجربه کرد و نتوانست عنوان 
قهرمانی را در هیچ جامی به دست آورد و به همین خاطر باید 
منتظر تغییرات اساسی در این تیم در تابستان بود. البته رامین 
رضاییان در نیم فصل دوم راهی السیلیه شد اما طبق اعالم 
الرای بازیکن الدحیل است و باید به این تیم برگردد تا درباره او 

تصمیم نهایی گرفته شود.

  در پی اعالم این خبر که زین الدین زیدان پس از بازی روز 
یکشنبه هفته گذشته رئال مادرید مقابل سویا به شاگردانش 
گفته که آخر فصل از آنها جدا می شــود، گمانه زنی ها درباره 
جانشینان احتمالی او آغاز شده است. زیدان هنوز یکسال دیگر 
با رئال  قرارداد دارد اما طبق اعالم چند رســانه اسپانیایی زبان 
او از نظر جسمی و روانی دیگر آنقدر خسته شده که حوصله و 
توان ادامه دادن به مربیگری را ندارد و می خواهد در پایان فصل 
از کهکشانی  ها جدا شود و تصمیمش به قهرمان شدن یا نشدن 
رئال در اللیگا هم بستگی نخواهد داشت. این میان برخی منابع 
خبری هم مدعی شــده اند که هدف زیدان از جدایی از رئال، 
پیوستن به تیمی دیگر نیســت و او حداقل یکسال استراحت 
خواهد کرد. به این ترتیب رفتــن او به تورین برای هدایت تیم 
یوونتوس در فصل آینده هم منتفی به نظر می رسد. در این میان 
امانشریه مارکا مدعی شــده که با وجود مربیان کارکشته ای 

مانند یواخیم لو و ماسیمیلیانو آلگری و حتی 
کارلو آنچلوتی در فهرســت گزینه های 
رئال مادرید برای جانشینی زیدان، این 
رائول گونزالس است که بیشتر از همه 
شــانس هدایت این تیم را دارد. نشریه 
مادریدی نوشته است که عملکرد رائول 

آنقدر خوب بوده که بتواند اعتماد 
فلورنتینو پرس را برای سپردن 
ســکان هدایت تیــم اصلی 
باشــگاه به او جلب کند اما نه 
فقط پرس بلکه دو تیم آلمانی 
شالکه )تیمی که پس از ترک 
رئال مادرید بــرای آن بازی 
کرد( و اینتراخت فرانکفورت 

هم خواهان اســتخدام رائول 
هستند.

بین الملل

احمد  جمشیدیان
كارشناس  فوتبال 

سعید آذری مدیرعامل فوالدخوزستان در خصوص انتقاداتی 
که به عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال می شود، گفت:  من 
به عزیزی خادم رأی ندادم، اما او منتخب مجمع است و ما اعضای 
خانواده فوتبال نباید پدر خانواده را بی عزت کنیم. در این شرایط 
نباید انتظار داشته باشیم همسایه ها هم عزت ما را نگه دارند. اگر 
کسی انتقاد سازنده ای دارد و به دنبال اصالح امور است، به دفتر 
عزیزی خادم برود و آن را محترمانه بگوید. همه اعضای خانواده 
فوتبال هم باید تحت هر شرایطی به رأی مجمع احترام بگذاریم 
و شاید این انتخاب میل باطنی ما نبوده است، اما باید یاد بگیریم 

عزیزی خادم با رأی اکثریت آرا نفر اول فوتبال مملکت است. 
االن زمان این صحبت ها نیست و زمان همگرایی است. بچه ها 
به کمین گاه شیر می روند و وضعیت مهم و چالش برانگیزی در 
پیش داریم. وی در مورد انتقاداتی که علی کریمی به عملکرد 
فدراسیون می کند، اظهارداشت: من از کسی اسم نمی آورم. 
»علی« دوست من است و قهرمان ملی مملکت بوده. روشی 
که او در پیش گرفته، به خودش مربوط است. خودم در این 
زمینه معتقدم اگر با عزیزی خادم و عزیزی خادم ها صحبتی 
داریم، به دفتر او برویم و بگوییم در این بخش اشتباه می کنی. 

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط برای بچه هایی که چکیده 
فوتبال کشور هستند، باید صعود به جام جهانی را در اولویت قرار 
دهیم. انتقادات سرجای خودش باقی است. با این حال معتقدم 
عزیزی خادم نباید بار همه اتفاقاتی را که رخ می دهد، به تنهایی 
به دوش بکشد. آذری در پایان در خصوص پستی که خطاب به 
وزیر ارتباطات زده است، بیان کرد:  من انتقاد تندی نداشتم و به 
شیوه خودش و با زبان طنز ُکری خواندم. ما آذری ها زبان طنز 
را بلدیم. خیلی خوب است که اعضای دولت اینقدر برای فوتبال 
اهمیت قائل هستند، اما ممکن است از آن سوی بام بیفتیم. 
اینکه یک وزیر طرفدار یک تیم خاص است، حساسیت خودش 
را دارد، اما جای خوشحالی دارد. کاش کل کابینه روحانی چنین 
شرایطی داشته باشد. من از شهامت آذری جهرمی خوشم 

می آید که عقیده خود را می گوید.

سعید آذری: 
ازشهامت»آذریجهرمی«خوشممیآیدنکنند

آرمان ملی: یکی از پرطرفدارترین تیم های 
لیگ برتری حاال با حاشیه جدیدی مواجه شده 
است. تراکتور که احسان حاج صفی کاپیتان 
تیم ملی را از دست داد، حاال در آستانه جدایی 
»مسعود شجاعی« و »اشکان دژاگه« دیگر 
کاپیتان های سابق تیم ملی قرار گرفته آن هم 
به دلیل اختالفی که با »خطیبی«؛ سرمربی 

پیدا کرده اند. 
  اختالف اولیه 

تراکتــور برای مــدتی طوالنی سه کایپتان 
تیم ملی یعنی »حاج صفی«، »شجاعی« و 
»دژاگه« را به طور همزمان در اختیار داشت. 
»شجاعی« و »دژاگه« مدت هاست از تراکتور 
طلب دارند و این موضوع حتی به قبل از شروع 
فصل جاری رقابت ها بر می گردد، آن زمان 
که احسان حاج صفی، به عنوان ضلع سوم در 
تراکتور حضور داشت و این سه بازیکن در 
اقدامی هماهنگ در تمرینات پیش فصل حاضر 
نمی شدند و خواستار تسویه مطالبات خود 
از فصل گذشته و دریافت پیش قرارداد فصل 
جدید خود طبق قراردادشان شدند. اگرچه 
باشگاه تراکتور نتوانست این خواسته آنها را 
برآورده کند ولی قول و قرارهایی گذاشته شد 
و از آنها خواسته شد در تمرینات حاضر شوند 
و این موضوع ادامه پیدا کرد تا تعطیالت نیم 
فصل و پنجره زمستانی. در این شرایط این 
سه بازیکن که دیگر امیدی به مذاکره با باشگاه 
برای وصول مطالباتشان نداشتند سازجدایی 
کوک کردند و حاج صفی که در این امر جدی تر 
از بقیه بود و پیشنهاد خوبی هم از سپاهان 
داشت. پس از جدایی احسان حاج صفی از 
تیم تراکتور، گفته می شد »مسعود شجاعی« 
و »اشکان دژاگه« دو کاپیتان دیگر این تیم 
نیز در آستانه جدایی از جمع سرخپوشان 
تبریزی قرار دارند. »تسنیم« ۲۴ اسفند سال 
۹۹ نوشت: »مدیران باشگاه تراکتور که به شدت 
با مشکالت مالی دست وپنجه نرم می کنند، 
برای کاهش هزینه های این تیم و پس از 
مشورت با محمدرضا زنوزی، در حال مذاکره 
با »شجاعی« و »دژاگه« هستند تا با توافق 
دوطرفه، قرارداد این دو بازیکن فسخ شود. در 
همین راستا نیز جلساتی بین مدیران تراکتور و 

»شجاعی« و »دژاگه« در حال برگزاری است و 
باید دید در نهایت نتیجه مذاکره طرفین به کجا 
خواهد انجامید.« یک روز بعد »ایلنا«  به نقل از 
سایت باشگاه تراکتور خبر از توافق »دژاگه« 
و »شجاعی« برای ماندن داد. این دو بازیکن 
نشستی با رسول خطیبی داشتند و در نهایت 
اعالم کردند قصد جدایی از جمع سرخپوشان 

را ندارند.
  نظر مخالف خطیبی 

سبـک و سیاق مربیگری رسول خطیبی به 
اینگونه است که بیشتر دوست دارد با نفراتی 
که اعتماد زیادی میان شان حاکم است کار 
کند. خطیبی به این منظور بازیکنانی که ارتباط 
خوبی با آنها داشت از جمله نریمان جهان، 
پیمان بابایی، ابوالفضل رزاق پور را به خدمت 
گرفت تا جو تیم را در دست بگیرد و به طور 
واضح ارتباط خوبی با برخی از نفرات تیم 
به خصوص »شجاعی« و »دژاگه« نداشت و در 
چینش ترکیب تیم هم در دیدارهای لیگ برتر 
و لیگ قهرمانان آسیا به طور مشخص نشان داد 
اعتقاد چندانی به این دو بازیکن ندارد و آنها 
بیشتر نیمکت نشین بودند. اگرچه خطیبی 
باالرفتن سن و عدم تحرک کافی در زمین را 
دلیل نیمکت نشینی »دژاگه« و »شجاعی« در 

تیم عنوان کرده؛ ولی به نظر می رسد ماجرای 
اصلی همان یکدست بودن تیم تحت نظرش بود. 
خطیبی در تجربه قبلی حضورش در تراکتور 
هم نفراتی مثل مهدی کیانی و محمد ابراهیمی 
را که از نفرات قدیمی و ذی نفوذ تیم بودند 
کنار گذاشته بود و بازیکنان مورداعتماد و 
اعتقاد خودش را به تیم آورده بود.  »شجاعی« 
و »دژاگه« که موقعیت خود را در تیم در خطر 
می دیدند و از طرفی بابت عدم دریافت مطالبات 
خود شاکی بودند با تیم به تبریز برنگشته و در 
تمرینات حاضر نشدند. باشگاه ابتدا غیبت آنها 
را به بهانه مرخصی توجیه کرد ولی وقتی این 
موضوع ادامه دار شد مجبور شدند واکنش نشان 
دهند. ظاهرا »شجاعی« و »دژاگه« در صحبت با 
زنوزی سعی داشتند او را برای برکناری خطیبی 
تحت فشار قرار دهند ولی مصاحبه چندروز 
گذشته آذرنیا که در آن حمایت قاطع از خطیبی 
و تذکر و تهدید جدی به »شجاعی« و »دژاگه« 
عنوان شد و مشخصا موضع رسمی باشگاه 
بود که نشان داد مالک تراکتور در این دعوا 
طرف سرمربی تیمش را گرفته است. آذرنیا در 
مورد آخرین وضعیت مسعود شجاعی و اشکان 
دژاگه، گفت: این دو بازیکن با ما تا پایان فصل 
قرارداد دارند و باشگاه به صورت عام از کلیه 

طرفین قرارداد با خود درخواست دارد که ضمن 
احترام به تصمیمات هیات مدیره و کادرفنی، 
رفتارهای خود را با مقررات و مفاد قرارداد 
فی مابین تطبیق دهند. در همین راستا باشگاه 
با »شجاعی« و »دژاگه« برای اخذ هماهنگی 
بیشتر آنها با تصمیمات قانونی هیات مدیره و 

کادرفنی در حال مذاکره و تفاهم است.
  اختالف بین بازيکنان 

ساعاتی پس از این مصاحبه بود که استوری 
هماهنگ ۱۳ بازیکن تراکتور در فضای مجازی 
پخش شد و آنها اعالم کردند ماه هاست یک ریال 
دریافتی از باشگاه نداشتند. اگرچه مشکالت 
مالی در تراکتور به دیروز و امروز بر نمی گردد 
ولی این اقدام هماهنگ آنهم سا عاتی پس از 
مصاحبه آذرنیا در نوع خود جالب توجه بود. 
شنیده ها حاکی از آن است که این ۱۳ بازیکن 
در اقدام خود به نوعی در دعوای باشگاه با 
»شجاعی« و »دژاگه«، طرف کاپیتان ها را 
گرفتند و به نوعی این اقدام ضرب شصتی 
بود که »شجاعی« و »دژاگه« در واکنش به 
موضع باشگاه داشتند. از سوی دیگر تعدادی از 
بازیکنان هم در این اقدام همراه سایرین نبودند 
و حاال دودستگی در تراکتور موضوع جدیدی 

است که مسئوالن باشگاه با آن روبه رو هستند.
مسعود شجاعی در فایل صوتی منتشر شده   نظر بازيکنان 

در فضای مجازی گفت: »خط قرمز ما احترام بود 
که از آن رد شدند. شرایط قابل تحمل نیست. 
ماندن من  و اشکان دژاگه در تیم تراکتور جایز 
نیست، چون خصوصیات اخالقی اشکان را 
می شناسم.« حمیدرضا عبداللهی مربی تیم 
تراکتور در نشست خبری پیش از دیدار مقابل 
صنعت نفت آبادان، ضمن تبریک فرارسیدن 
در  مس سونگون  تیم  قهرمانی  و  عیدفطر 
لیگ برتر فوتسال، درباره وضعیت مسعود 
شجاعی و اشکان دژاگه، اظهارکرد: نه باشگاه، 
نه کادرفنی تصمیمی  و  آقای خطیبی  نه 
برای برکناری این دو بازیکن نگرفته اند. او در 
خصوص فایل صوتی منتشر شده از مسعود 
شجاعی در فضای مجازی عنوان کرد: خودشان 
با صحبت هایی که در این چند روز کرده اند، 

دوست ندارند بمانند.

یحیی گل محمدی درباره وضعیت پرسپولیس پس از دیدار 
برابر استقالل و حواشی این دیدار به صحبت پرداخت و گفت که 
هواداری یک مسئول از یک باشگاه ایرادی ندارد چراکه به طور 

مثال محمود احمدی نژاد هم طرفدار استقالل بود.  
كنید. بعــد از برد دربی شرايط تیم تان را چطور ارزيابی   درباره شرايــط پرسپولیس بعداز دربی صحبت 

می كنید؟
 دربی یک بازی در لیگ بود و سه امتیاز بیشتر نداشت. 
خوشحالیم سه امتیاز را گرفتیم و خیلی برای مان مهم 
بود چون می توانیم در کورس قهرمانی باقی بمانیم. 
االن رقابت جدی با سپاهان داریم البته تیم های دیگر 
هم هستند؛ باید ببینیم وضعیت چطور است اما 
بازی مهمی را بردیم و این برد را به هواداران تبریک 
می گویم. االن دیگر تمرکز ما روی تمرین و بازی های 
آینده است. االن هم باید خودمان برای بازی در 

جام حذفی برابر شاهین بندر عامری آماده کنیم.
اتفاقاتی رخ داد كه بازی را به حاشیه برد. چه  در اواخر ديدار پرسپولیس برابر استقالل 

دلیلی باعث بروز درگیری ها بود؟
 ما هیچ وقت این مسائل را تایید نمی کنیم و هیچ وقت 

هم شروع کننده این ماجراها نبودیم. بازیکنان ما دنبال این 

حاشیه ها نیستند و همیشه سعی کردیم اخالق و مسائل فنی را 
درون زمین نشان بدهیم. اتفاقات پایان بازی اتفاقات خوبی نبود 
و نباید اتفاق می افتاد، اما 
باید مدیریت روانی و روحی 
خوبی داشته باشیم تا شاهد 

چنین اتفاقاتی نباشیم.
آذری جهرمی و در ادامــه واكنش   تــوئـیت محمــدجواد 
فرهاد مجیدی كه باعث  انتشار بیانیه 
از سوی هر دو باشگاه شد. نظر شما درباره 

اين موضوع چیست؟
خود  هواداری  دارد  حق  مسئولی  هر   
آقای  اعالم کند. مگر  تیمی  به  را نسبت 
احمدی نژاد استقاللی بود و یا نوه ونتیجه 
حضرت امام خمینی)ره( هوادار استقالل 
بودند، ما حرفی زدیم؟ ما هیچ وقت نسبت 
به  استقاللی بودن مسئوالن حرفی نزدیم.  
باشگاه استقالل هم باید چنین رفتاری 
کند. آقای آذری جهرمی هوادار دو آتیشه 
پرسپولیس است و اینکه بخواهند این 
همه فشار به او بیاورند درست  نیست. آنها 

ذهن ها را به سمت آقای جهرمی منحرف می کنند تا واقعیت ها 
را پوشش بدهند.

اگر باشگاهی قبل از بازی درباره داوری بیانیه بدهد   برخی معتقداند رويه ای ايجاد شده مبنی بر اينکه 
و يا مربی در كنار زمین به داوری اعتراض كند، روند 
قضاوت ها به سود تیمش می شود. شما اين موضوع را 

قبول داريد؟
بحث بیانیه های قبل از مسابقات یک بحث غیرحرفه ای 
است. اینکه با بیانیه می خواهیم داور را تحت فشار قرار بدهیم، 
گاهی جواب می دهد و همه روی این موضوع کار می کنند. قبل 
از دربی هم از سوی باشگاه رقیب بیانیه ای صادر شد که این کار 
واقعا غیرحرفه ای بود. ما آرام ترین نیمکت لیگ برتر را داریم اما 
گاهی  از این آرام بودن سوءاستفاده می شود. وقتی نیمکت تیم 
حریف با فریاد می خواهد نظر داوری را برگرداند و با فریاد نظر 
داوری برمی گردد، ما هم می گوییم پس فریاد بزنیم تا بتوانیم 
از حق مان دفاع کنیم. البته منظور من بازی دربی نیست؛ کلی 
صحبت می کنم. این واقعا شکل خوبی ندارد و به ویژه حاال که 
استادیوم ها خلوت است و صداها می پیچد و همه می شنوند و 
این شکل بدی دارد. باید از خودمان شروع کنیم و از این جهت 
همیشه از نیمکت تیم خودم خواستم آرام باشند و از سایر 
نیمکت ها هم خواهش می کنم نسبت به این موضوع حساسیت 
بیشتری داشته باشند و اجازه بدهند داوران تمرکز داشته 
باشند. این یک واقعیت است و به یک قانون تبدیل  شده که اگر 
مربی ای کمتر صحبت کند، حق تیمش را می خورند. متاسفانه 

داوران ما هم تحت تاثیر فریاد هستند.

يحیی گل محمدی: 
»احمدی نژاد« استقاللی بود، ما حرفی زديم؟

»خطیبی« برنده دوئل با كاپیتان ها 

پایان حضور »شجاعی«و »دژاگه«در تراكتور؟!
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همین صفحه

سخــــن روز

ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در فضائی پرشور 

و با نشاط برگزار شد و همگان چند روزی سرگرم شدند 

و غم های خود را به مناسبت کرونا، بیکاری و فقر موقتا 

از یاد بردند. برخی به این مراسم که از فضای مجازی 

پخش می شد )و دیگر در انحصار صدا و سیما نبود(، جدی 

نگریستند ولی اکثرا به عنوان یک سرگرمی می دیدند، زیرا 
تمام مسئوالن حاضر و ...

اصالح طلب یا اصولگرا؟

صفحه2

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

در اکثر کشورهای جهان در چارچوب یک سیاست 

پیشگیرانه، قوانین مربوط به انتخابات برای حضور مسئوالن 

کشور در رده های مختلف شرایطی را پیش بینی کرده اند که 

براساس برخی از آنها، برای شروع فعالیت های انتخاباتی و اعالم 
نامزدی فردی که دارای...

در هر دوره انتخابات، متاسفانه شاهد اپیدمی  بداخالقی های 

انتخاباتی هستیم که در میان کاندیداها و طرفدارانشان شیوع 

پیدا می کند. بروز این پدیده اجتماعی که با تخریب فراوان 

کاندیداها مخصوصا در جناح مقابل همراه است، عالوه بر اینکه 

زحمات فراوان معلمین اخالق را به نابود ی می کشاند، باعث 
می شود که نهادهای آموزشی...

ضرورت استعفا قبل از اعالم نامزدی برای همه

مراقب بداخالقی های انتخاباتی باشید

صفحه11

صفحه6

دوگانه»ميدان« و 
»ميدان -   ديپلماسي« 
آرايش انتخابات است
 حضور الريجاني به 
جهانگیري كمك مي  كند 

  نمي توان قاطعانه 
 گفت رئیسی 
برنده مي شود

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله :مرتضی مکی

 احیای برجام سیاست 
راهبردی بايدن 

حسین انصاری راد
 رئیس جمهور 

تداركاتچی نیست؟
شهراد شاهرخی طهرانی

 نخستین ماموريت غیر ممکن 
آقای رئیس جمهور  

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
حسن دانايی فر :

 غرور اسرائیل شکست؛ ايران 
در دام جنگ افروزي نمي افتد

ادموند اختر: 
 پرسپولیس 

باتجربه تر عمل كرد! 

صفحه3

صفحه15

چند هفته است که مذاکرات میان ایران و گروه ۴+۱ و همچنین 

آمریکا در جریان است که نشان می دهد تا به حال هیچ زمانی ایران 

و آمریکا برای احیای برجام و سروسامان دادن به اوضاع میان خود 

تا به این حد جدی نبوده اند. این جدیت نشاندهنده آن است که دو 

طرف می خواهند هرچه زودتر برجام احیا شود. اما به طور طبیعی 

مذاکرات دارای جزئیات فنی و اقتصادی زیادی است و همین 

مسئله دستیابی به توافق را زمانبر کرده است. عزم ایران و آمریکا 

درباره دستیابی به یک توافق برای احیای برجام به گونه ای است 

که عراقچی از احتمال تمدید زمان توافق ایران و آژانس که در سوم 

خرداد به پایان می پذیرد سخن گفته و گروسی، مدیرکل آژانس نیز 

این احتمال را رد نکرده است. به نظر می رسد، در نهایت برجام احیا 

خواهد شد، ایران و آمریکا به تعهدات خود که در توافق هسته ای 

سال ۲۰۱۵ برمی گردند. این همان موضوعی است که ایران از ابتدا 

بر آن تاکید کرد اما آمریکا به دنبال توافقات در رابطه با مسائل 

منطقه ای، موشکی، حقوق بشر و تروریسم با ایران هم خواهد بود. 

عاملی که باعث شده مذاکرات وین به درازا بینجامد، این است که 

آمریکا حاضر نیست تمام تحریم های ایران را یکجا بردارد و بعد از 

آن نیز منتظر راستی آزمایی ایران باشد. به نظر می رسد آمریکایی ها 

بخواهند با لغو تحریم های نفتی و بانکی و همچنین آزادسازی اموال 

بلوکه شدن ایران، تهران را به گفت وگو درخصوص سایر مسائل 

ترغیب کنند اما همه تحریم ها را یکجا برنمی دارند. مخالفت های 

داخلی با برجام انتخاباتی بود که با کناره گیری ظریف از ثبت نام در 

انتخابات ریاست جمهوری ادامه نیافت. ادامه تحریم ها عالوه بر آنکه 

فشارها بر اقتصاد کشور را تداوم می بخشد، موجب کاهش مشارکت 

مردم در انتخابات می شود. توافق برای احیای برجام می تواند 

سورپرایز خرداد و زمینه ساز افزایش مشارکت در انتخابات شود.

احیای برجام، سورپرایز خرداد 
 ضرورت استعفا قبل از اعالم 

نامزدی برای همه
بی سازمانی و بی سامانی سیاسی

در اکثر کشورهای جهان در چارچوب یک سیاست 

پیشگیرانه، قوانین مربوط به انتخابات برای حضور مسئوالن 

کشور در رده های مختلف شرایطی را پیش بینی کرده اند که 

براساس برخی از آنها، برای شروع فعالیت های انتخاباتی و اعالم 

نامزدی فردی که دارای مسئوالن رسمی است،باید با اعالم 

استعفاء و قبولی آن، بستر الزم را برای حضور خود در انتخابات 

فراهم آورد. فلسفه وجودی این گونه ضوابط، جلوگیری از 

استفاده از موقعیت شغلی در انتخابات و بهره از نفوذ شخص 

نامزد در مسئوالن برگزاری انتخابات از یکطرف و جلب آرای 

مردم از جهت دیگر می باشد. در قانون انتخابات ما هم به 

صراحت در بندهای ماده ۲9 مربوط به قانون انتخابات و ماده 

37 قانون انتخابت ریاست جمهوری شرط ضروری نامزد شدن 

در انتخابات استعفای فرد مسئول از سمتی است که متصدی 

آن است. در خصوص آقای رئیسی که علی القاعده باید پاسدار 

قانون باشند، قطعا با توجه به شعارها و گفتمان های ایشان از 

طریق رسانه ها و در جلسات دائر بر قانونمداری و پاسداشت 

قانون به صراحت در ماده ۲9 قانون انتخابات از دو منظر یکی به 

عنوان رئیس قوه قضائیه و دیگری به عنوان یکی از اعضایی که 

نظارت عالیه بر روند انتخابات دارد به زعم اینجانب می بایستی 

قبل از اعالم نامزدی برای جلوگیری از شائبه ها از سمت خود 

استعفا می دادند ضمن آنکه از جهت دیگر یعنی برخورد با 

تخلفات انتخاباتی ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت 

رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را طبق ماده 3۴ قانون انتخابات 

دارند و در نتیجه به ویژه درخصوص شخص ایشان قطع نظر 

از مقررات آمره مقرر در مواد ۲9 و 37 قانون انتخابات به علت 

نظارت بر ضمانت اجرای کیفری بر جرائم انتخاباتی و معارض 

بودن انجام این وظیفه با سمت کاندیداتوری ایشان، استعفای 

ایشان از سمت مسئولیت قوه قضائیه الزامی است. ضمن آنکه 

این اقدام می تواند در بحث جدیت ایشان در مورد مبارزه با 

تخلفات و فساد اداری و حاکمیت قانون موثر باشد. نظر به 

اینکه براساس قانون انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان با 

معرفی رئیس قوه قضائیه انجام می شود و حضور ایشان در قوه 

قضائیه موجب استمرار این رابطه و بیم بروز شائبه تاثیرگذاری 

را به وجود می آورد. در ارتباط با سایر افرادی که خود را نامزد 

ریاست جمهوری در فرآیند انتخابات اعالم نموده اند، باید گفت 

که جز اشخاصی که بازنشسته شده اند و یا فاقد سمت های 

دولتی هستند، درخصوص بقیه به صراحت مواد پیش گفته 

۲9 و 37 باید این افراد اعالم استعفا می نمودند. با این حال در 

خصوص سایر افراد دو تحلیل و دیدگاه وجود دارد. یک تحلیل 

ضرورت استعفای آنها قبل از اعالم نامزدی است و برداشت و 

دیدگاه دوم، اعالم استعفاء بعد از احراز صالحیت آنها می باشد. 

البته شخصا مدافع دیدگاه اولم چراکه مسئولیت افراد و قدرت 

و نفوذ ناشی از مدیریت فعلی آنها ممکن است بر روند اعالم 

صالحیت آنها تاثیرگذار باشد. از جمله اشخاصی که در دایره 

ممنوعیت اعالم کاندیداتوری قبل از استعفا از مدیریت فعلی 

خود قرار می گیرند، از تمام مدیران و وزرای فعلی، معاون 

رئیس جمهور، اعضای شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص 

مصلحت و یا مقاماتی که به نوعی در سمت های مشاور، قائم 
مقام، معاون انجام وظیفه می کنند، می توان نام برد.

مراقب بداخالقی های انتخاباتی باشید

علی بیگدلی
علی نجفی تواناتحلیلگر مسائل آمریکا

استاد دانشگاه- حقوقدان
محمد فاضلی 

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 چهل و پنج نفر چهره شناخته شده برای ریاست جمهوری 

نامزد شده اند. یک نظر که در این جمع و سخنان اکثریت 

آن ها بیندازید، چند ویژگی خیلی گل درشت از میان سخنان 

اکثریت نامزدها توی چشم می زند. یک. می شود دو جین 

نامزد مشخص کرد که هر یک جین، چهره های اصلی یکی 

از دو جناح سیاسی اصلی کشور هستند و مثاًل شش هفت 

اصولگرا و شش هفت نفر اصالح طلب بین شان هست. دو. 

برخی گفته اند من تا همین دیروز یا هفته پیش نمی خواستم 

نامزد شوم، اما احساس کردن باید بشوم. سوم. برخی که به 

یک جناح سیاسی تعلق دارند، از روز اول به روی هم شمشیر 

کشیده اند. چهارم. همه تقریباً باالتفاق معتقدند وضعیت 

بسیار خراب است و آمده اند ایران را نجات بدهند. پنجم. 

اکثریت شان نزدیک به این مضمون گفته اند که وقتی دیدند 

آدم قابلی که بتواند رئیس جمهور بشود و کشور را نجات 

بدهد، نیست، وارد میدان شده اند. ششم. اکثریت و برخی از 

اصلی ترین چهره ها گفته اند که مستقل وارد شده اند و نماینده 

هیچ حزب و گروهی نیستند. معنای این عبارات چیست؟ چند 

معنای گل درشت هم از میان این ویژگی ها پدیدار می شود. 

یک. سیاست عرصه اجماع سازی، کاستن از تفرق ها و دنبال 

کردن مشترکات به واسطه کردارهای سیاسی است. این همه 

تفرق و عدم اجماع، حتی بر سر این که دو سه نامزد مشخص 

از هر جناح در میدان باشد، نشان می دهد هیچ نظم سیاسی 

اجماع ساز مؤثری وجود ندارد. نامزدهایی از یک جناح که 

بیرون از قدرت نتوانسته اند به اجماع برسند، در درون قدرت 

که منافع آشکارتر می شود، چه اجماعی خواهند ساخت؟دو. 

هنر نیست که گفته شود من تا همین دیروز یا هفته پیش 

قصد ورود نداشتم، یک دفعه وارد شدم. مردم این گونه نامزدی 

ازدواج شان را برگزار نمی کنند، نامزدی انتخابات پیشکش. 

این نشان از ناامنی، پیش بینی ناپذیری و بی ثباتی حاکم بر 

عرصه سیاست امروز است؛ شاخه دیگری از همان ناامنی و 

بی ثباتی که دهه هاست اقتصاد، فرهنگ و جامعه را هم بیش و 

کم، رنج می دهد. سه. پیچیده ترین و توانمندسازترین اختراع 

بشر، سازمان است. علم با سازمان دانشگاه؛ صنعت با سازمان 

کارخانه؛ ورزش با سازمان باشگاه؛ آموزش با سازمان مدرسه؛ 

جنگ با سازمان ارتش؛ و حتی کارکردی زیست شناختی مثل 

تولید مثل با سازمان خانواده پیش می رود. این چه اختراعی 

است که پیش پای ایرانی قرار گرفته است که قرار است 

سیاست بورزد بدون سازمان حزب؟ و این چه انتخابی است 

که کنشگر سیاسی در ایران پیش رو دارد که باید سیاست 

بورزد بدون آن که بتواند فرایند سیاسی را پیش بینی کند. 

آن چه امروز شاهدش هستیم، سیاست ورزی بدون سازمان 

و فاقد پیش بینی پذیری است و مردم به درست از آن تعبیر 

به سیاست بازی می کنند. همان گونه که اگر کسی بخواهد 

خودرو یا قابلمه را بدون سازمان و پیش بینی پذیری تولید 
کند، تولید نیست، تولیدبازی است.

چهار. این که همه در نقش ناجی ملت وارد می شوند و فکر 

می کنند چون هیچ شایسته دیگری وارد نشده پس احساس 

تکلیف کرده اند که بیایند، نتیجه همان بی سازمانی است. اگر 
سازمانی مثل...

ادامه صفحه 2

   سیدعلی خرم  
استاد دانشگاه-  حقوق بین الملل

علی نجفی توانا
استاد دانشگاه- حقوقدان

جعفر بای 
آسیب شناس

همین صفحه

ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در فضائی پرشور و با نشاط برگزار شد و همگان 

چند روزی سرگرم شدند و غم های خود را به مناسبت کرونا، بیکاری و فقر موقتا از یاد 

بردند. برخی به این مراسم که از فضای مجازی پخش می شد )و دیگر در انحصار صدا 

و سیما نبود(، جدی نگریستند ولی اکثرا به عنوان یک سرگرمی می دیدند، زیرا تمام 

مسئوالن حاضر و سابق کشور احساس تکلیف کرده، آمده بودند طی سخنرانی در 

وزارت کشور، مملکت را از این وضعیت اسفبار نجات دهند. برخی از مردم، کاندیداها 

را جستجو می کردند تا نجات دهنده را پیدا کنند و برخی دیگر اصوال تصمیمی برای 

شرکت در انتخابات نداشتند. کاندیداها هم متنوع و با عالئق گوناگون شرکت و 

ثبت نام کردند. با دیدن ۵۴۰ نفرداوطلب مرد و حدود ۴۰ داوطلب زن، انسان در عجب 

می ماند اینهمه کاندیدا برای چه ثبت نام کرده اند؟ می خواهند تمایالت قلبی خود را 

برآورده سازند؟ یا احساس تکلیف کرده اند که تاکنون به عنوان مسئول کشو، خوب 

عمل نکرده اند و حاال باید تصحیح و جبران نمایند؟ اگر این هست با کدام جهان بینی 

و با کدام استراتژی قصد دارند این معضالت را حل نمایند؟ به نظر می رسد اکثرا به این 

موضوع اصوال فکر نکرده اند که اگر فکر می کردند و نگران نتیجه عمل خود برای مردم 

بودند، حتما جرات ورود به این عرصه را پیدا نمی کردند. عجیب تراینکه چگونه این 

کاندیداها به عملکرد و سرنوشت روسای جمهور قبلی تا دکتر روحانی نیندیشیده اند 

و به عمق ماجرا پی نبرده اند. شاید اغلب برای تکمیل پروفایل خود خواسته اند یک 

عکس یادگاری هم در کسوت داوطلب ریاست جمهوری داشته باشند. نبودند کسانی 

که مستقیم به معضالت مردم ایران اشاره نمایند و بگویند برای حل معضالت سیاست 

خارجی در منطقه و جهان و از جمله برجام که اکنون مذاکره کنندگان ایرانی در صف 

مقابل، مشغول نبرد هستند، برای معضالت اقتصادی، تحریم ها، معضالت بیکاری، 

معضالت تورم، معضالت عدم رشد و توسعه کشور چه راه حلی دارند؟ شاید هم 

داوطلبان فکر می کردند چون سیاست های کلی کشور همه از سوی رهبری ابالغ 

می گردد و رئیس جمهور به قولی صرفا یک مشاور و مجری هست، دیگر نیاز به فکر 

و برنامه وتکاپو و فعالیت خاصی ندارد. مردم به خود زحمت می دهند و هرچهارسال 

یکبار انتخاب می کنند وگرنه بدون ریاست جمهوری، امور مملکت بهتر اداره می گردد. 

اما ثبت نام همین چند ده نفر خانم داوطلب را باید به فال نیک گرفت که زنان ما هم 

وارد این عرصه شده و نگران نگاه مردساالرانه نهادهای باالدستی نیستند و وجود و 

شخصیت خود را به جامعه گوشزد می نمایند. از نظر سلیقه های سیاسی، خواه ناخواه 

هنوز دو طیف در کشور معروف هستند تا انتخابات را دوقطبی و به آن شور و نشاط و 

هیجان بدهند. اما یک طیف، همه قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی را در 

دست دارد و طیف دیگر پیاده و دستش از ابزار قانونی و قدرت کوتاه است. با اینکه مردم 

از نظر فکری همواره طیف اصالح طلبان را می پسندند و انتخاب کرده اند، زیرا این طیف 

از تندروی و افراط در سیاست های داخلی و خارجی پرهیز می نماید و خواستار تعامل 

سازنده با همه کشورهای جهان می باشد ولی عملکرد ۴۰ ساله نشان می دهد هربار 

که مردم به صندوق های رای هجوم آورده و چنین کاندیداهائی را انتخاب کرده اند، 

آنقدر از سوی طیف دیگر در کارش کارشکنی شده و همه گناهان خود را گردن آن 

بیچاره انداخته اند تا در نهایت سر از ناکجا آباد درآورده است. طیف اصولگرا دراین 

چهار دهه فقط یک نمونه برای عرضه دارد و آنهم آقای احمدی نژاد است که خود این 

طیف شرمنده است نام او را ببرد. با این ترتیب این نبرد نابرابر آنقدر ادامه پیدا کرده 

که طیف اصالح طلب منکوب شده و نمی تواند حتی در مقام ریاست جمهوری هم از 

مقدار کم اختیارات خود به نفع مردم استفاده کند و مثال دستور دهد دعای ربنا در 

ایام ماه مبارک رمضان پخش شود. مردم هم به این نتیجه رسیده اند که اصالح طلبان 

با اندیشه های مترقی حتی اگر فعال و مصمم هم باشند، قادر به پیاده کردن کمترین 

نظرات خود نیستند پس باید از اصالح طلبان هم عبور نمود. حاصل اینکه کثیری از 

مردم با صندوق های رای قهر کرده اند. مایه تاسف است که سران اصولگرا هنوز متوجه 

وخامت اوضاع نشده اند و کماکان بر طبل مبارزه با اصالح طلبی که انتخاب مردم 

هست، می کوبند و خوشحال هستند یک رئیس جمهور اصالح طلب یا متعادل دیگر 

را با هدایت تبلیغات در انجام کارهای روزمره اش از میدان بدر کردند و حرص و ولع 

زایدالوصفی نشان می دهند که رئیس جمهور اصولگرا بر سرکار بیاید تا مراکز قدرت با 

وی همکاری نمایند. اصالح طلبان هم در این فضا، دچار تشتت و دوگانگی شده اند، اگر 

با سیاست های غیراصالح طلبانه همراهی کنند، از مردم و اصول اصالح طلبی فاصله 

می گیرند و اگر از مردم و اصول خود پیروی کنند، از نظام دور می شوند که هیچکدام 

مطلوب آنان نیست.اما ادامه این روند و رویگردانی مردم ازسیاست های تندروی، 

بخشی از اصالح طلبان را مجبور به انتخابی می کند که مطلوب منافع کشور نمی باشد. 

اصولگرایان دیروز هم برای پیروزی در انتخابات، با درک اینکه رای آوری در میان مردم 

با اصالح طلبی است، خود را ملبس به لباس اصالح طلبی می نمایند تا پس از پیروزی 

همچون دفعات قبل، به تدریج این لباس درآورده و لباس اصلی اصولگرائی را بپوشند 

تا مورد حمایت قرار گیرند. این نواقص و معایب تا زمانی که احزاب در ایران شناسائی 

و به رسمیت شناخته نشوند و از حمایت قانون برخوردار نشوند، ادامه خواهد داشت.

اصالح طلب یا اصولگرا؟

   سیدعلی خرم  
استاد دانشگاه-  حقوق بین الملل

صفحه  3
صفحه 3

آرمان ملی: صداوســیما در ظاهر برای پرشــور شدن 

انتخابات تالش بسیاری می کند اما سانسور نامزدهای 

انتخاباتی و چهره های جریانی خاص تنها فضای سرد 

انتخاباتی را سردتر از قبل خواهد کرد. هر جریان و ...

آزمان ملی: » کاندیدای پوششی« مفهومی است که این 

روزها بسیار درباره آن می شــنویم. ماجرای کاندیدای 

پوششی از این قرار اســت که یک یا چند کاندیدا صرفا 

جهت حمایت و پوشش دهی از کاندیدای اصلی یک ...

 »آرمان ملی« از عملکرد انتخاباتی 
رسانه ملی گزارش می كند:

برخورد   غير جناحی  صدا   و سيما  
انتظار افکار عمومی 

 احمد حکیمی پور: 
به نبود عدالت رسانه ای عادت كرده ايم 

 »آرمان ملی« از آرايش جريانات سیاسی 
در انتخابات گزارش می كند

 فراوانی کانديدای 
پوششی      اصولگرايان

 محمود صادقی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 
تعدد اصولگرايان برای پوشش  است

  محمد نعیمی پور در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 مشاركت ٢٠درصدی 

مشروعيت انتخابات را 
 

مخدوش می كند

 

در هر دوره انتخابات، متاسفانه شاهد اپیدمی  بداخالقی های انتخاباتی هستیم 

که در میان کاندیداها و طرفدارانشان شیوع پیدا می کند. بروز این پدیده اجتماعی 

که با تخریب فراوان کاندیداها مخصوصا در جناح مقابل همراه است، عالوه بر اینکه 

زحمات فراوان معلمین اخالق را به نابود ی می کشاند، باعث می شود که نهادهای 

آموزشی و تربیتی تالش های فراوانی را برای در مدار قرار دادن جامعه بر محور اخالق 

پس از انتخابات انجام دهند. آنچه در تالش  مبارزات تبلیغاتی در ادوار گذشته  مشهود 

است، کاهش ارزش های اجتماعی بوده که متاسفانه توسط نامزد ها برای اثبات 

حقانیت خویش، به زیر پا گذاشتن برخی از اخالقیات و شرافت آدمی منجر شده و 

فضائل اخالقی را برای نفی رقیب و اثبات خویش به ورطه فراموشی سپرده است. در 

این مدت و مخصوصا در دوره انتخابات ریاست جمهوری، جوالن تبلیغات انتخاباتی 

چنان گرد و خاکی به پا می کند که  سیمای حقایق را می پوشاند و بسیاری از مسلمات 

اخالقی را به فراموشی می سپارد، اما برکسی پوشیده نیست که تالش برای کسب 

قدرت مجالی برای ارائه خدمت نمی دهد، چون چشم و گوش کاندیداهای نا کار آمد 

برای رسیدن به پاستور پوشیده می شود. در این میان انتخابات ریاست جمهوری در 

باالترین سطح ملی و دیگری انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در پایین ترین 

حد محلی، قادر است دوم تابع انتخابات اول باشد و انحرافات مبارزات انتخاباتی 

ریاست جمهوری در سطح کالن احکام اخالقی را تخریب نماید و به تبع آن تبلیغات 

فراگیر بومی محلی در سطح خرد ویرانگری های اصول اخالقی را به سرانجام برساند. 

متاسفانه شیوع این پدیده چنان اصول بدیهی اخالقی را کمرنگ می کند و باعث 

می شود که  توهین به دیگران رواج پیدا کند، که فحاشی و اهانت به طرفداران دیگر 

رقبا امری عادی بدل می شود. در این مدت میزان نرخ دروغگویی به اوج خود می رسد  

و ظاهرا نامزدها برای فریب مردم در مسابقه انتخاباتی با یکدیگر رقابت می کنند و 

نه تالش برای ارائه موقعیتی در جهت خدمات بهتر و رفع مشکالت مردم. برخی از 

کاندیداها با اهانت، توهین و تهمت به رقیب انتخاباتی خود، به هزاران دروغ متوسل 

می شوند تا موقعیتی نه برای خدمات بهتر، بلکه صرفا برای یافتن فرصتی مناسب در 

جهت حفظ منافع خویش و سوءاستفاده از رانت اداری و اختالس بهتر پیدا نمایند و 

با هزاران وعده و وعیِد دروغ به دنبال فریب توده ها هستند. معموال این کاندیداها در 

شعارهایشان ارجحیت منافع دیگران بر منافع خویش را برمی انگیزند، اما با لطایف 

الحیل تالش می کنند تا با اخذ رای  بیشتر به قدرت برسند و به بیت المال دسترسی 

مناسب تری داشته باشند. معموال افرادی که بیشتر تهمت می زنند و دروغ بیشتری 

در اظهارنظرهای انتخاباتی می گویند، شعار عدالت بیشتر سر می دهند، اما در حقیقت 

در اندیشه ارتقای رفاه بیشتر خانواده و اقوام خویش هستند. امیدواریم با رعایت 

اصول اخالقی از سوی نامزدهای انتخابات این دوره، شاهد انتخاباتی پرشور و سالم 

باشیم که بد اخالقی های انتخاباتی کمتر وجود داشته باشد و مردم فارغ از تبلیغات و 

شعارهای کاذب، کاندیداها را بیشتر کنکاش کنند و به کسانی که واقعا دلسوز جامعه 
هستند، رای بدهند.

غالمعلی دهقان در گفت وگو با »آرمان ملی«:

»آرمان ملی« از  روند شکل گیری انتخابات 1400 گزارش می كند:

ناگفته هاي جهانگيري در مناظره ها؛ برگ برنده
صفحه3

   فیاض زاهد در گفت و گو با »آرمان ملی«:  اخبار خوب از وين و توان كانديداها، اصالح طلبان را به پیروزی می رساند

جعفر بای 
آسیب شناس

صفحه2صفحه 8

 گزارش»آرمان ملی« از واكنش ها 
به درگذشت اكبر تركان 

 يار هاشمی 
 به هاشمی 

پيوست
 حسن روحانی: 
 منشا خدمات 

 فراوانی شد که 
 در یادها  

باقی می ماند

گزارش »آرمان ملی« از تاثیر آزادسازی 
صادرات فوالد بر بازار 

موانع بازار فوالد 
آب شد

آرمان ملی: بر اساس اعالم دفتر صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صادرات شــمش فوالد به مدت 3 ماه 
آزاد شد. در واقع سال گذشته بازار فوالد 
تحت تاثیر بخشنامه هایی که واحدهای 
فوالدی را ملزم بــه عرضه 7۵ درصدی 
تولیدات خود در بورس کاال می کرد و در 

نتیجه کاهش درآمدهای...
صفحه5

صفحه2

  انتخابات آینده به احتمال زیاد دو قطبی خواهد شد
  شرکت نکردن در انتخابات، اقدامی بی اثر است

صفحه8

صفحه2

صفحه2

w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخالق حرفه ای 
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صدای فردوسی هم دراومد!
صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

کارتون فرنگی

آخر آرمان ملی

کودکان و موبایل |   پاول کوژینسکی

 
اخبار امروز را در حالی پیگیری می کنیم که به نظرم ما زیادی به آن مســئول بنده خدایی که 
گفت مردم از قرار گرفتن در صف لذت می برند، سخت گرفتیم. شما همین چند روز اخیر رو درنظر 
بگیرین.  اگه یه تُک پا می رفتین جلوی در ساختمون وزارت کشور می فهمیدین چطوری  تشکیل 
صف و ایســتادن در صف در پوســت و گوشت و اســتخوان تمام آریایی های اصیل، فارغ از مقام و 
منزل تشون رخنه کرده. آدم واقعا اشک توی چشماش حلقه میزنه از حجم باالی این همه اصالت و 
شایستگی. اجازه بدید قبل از اینکه به مرور اخبار امروزمون بپردازیم بنده یه سر از نرده های جلوی 
این ساختمونه برم باال و برای خیل عظیم طرفدارام دست تکون بدم. چی می گی؟! چی شده؟! من 

از شما می پرسم چه کاری دقیقا زشته؟
 خالصــه از این اوضاع که بگذریم، چراغ جادوی اون دوســت عزیز رو قرض می گیریم و با ابراز 
خرســندی از حضور حداکثری کاندیداها در میدان رقابت، خدمت تون عارضم که چین هم موفق 
شــد کاوشگر جدیدش به اســم تیان-ون۱ رو با موفقیت روی سطح مریخ فرود بیاره. )بگم ولی ما 

هنوز واکسن نزدیم یا خودتون در جریانید؟(
این کاوشــگر که سه ماه پیش در مدار مریخ قرار گرفته بود دو روز پیش موفق شد پس از طی 
هفت دقیقه وحشــت معروف، روی سطح سیاره  سرخ فرود بیاد و ماموریت خودش رو شروع کنه . 
بدین ترتیب چین پس از آمریکا به دومین کشوری تبدیل شد که با موفقیت یه مریخ نورد به خاک 
ســرخ فرستاد و احتماال در اولین اقدامش داره میگرده ببینه اونجا چی حرکت میکنه که همون رو 

بپزه و بخوره!
پس از انتشــار این خبر، آقای ایالن ماســک که اگر یک روز هم نه، فقط چند دقیقه در صدر 
اخبار نباشــه کهیر زده و راهی تیمارســتان می شه، سریعا دست به کار شد و یک ویدئوی کامل از 
پرواز فضاپیمای جدید استارشــیپ منتشر کرد. راستش ما که از هر زاویه ای به ویدئو نگاه کردیم 
چیز جدید و قابل توجهی ندیدم ولی به هرحال برای اینکه دل این مرد توجه محور هم نشکند به او 
هم یک باریکال می گوییم و ازش دعوت می کنیم که ســریعا بیاد و با شناسنامه ش یه سر به مراکز 
ثبت نام بزنه. به هرحال این کار، این روزا بهترین روش برای جلب توجه آحاد ملته. فقط چون توجه 

خیلی دوست داره می گما. وگرنه که به من چه ربطی داره؟ 
تازه به نظرم برای بهتر دیده شــدن و افزایش محبوبیتش می تونه با مشــاور رســانه ای آقای 
احمدی نژاد بشینه پای میز مذاکره و ازش راهکار بگیره. فقط نکته اش اینه که در این حالت شاید 

معروف بشه ولی بعید می دونم محبوبیت خاصی نصیبش بشه.
حاال دیگه این چیزا به ما ربطی نداره. صالح مملکت خویش، خودشان دانند.

شــما فقط در همین حد در جریان باشید که توی این های و هو و رفت و آمدهای مشکوک و 
غیرمشکوک، نان )به عنوان قوت غالب خیلی از خانواده ها( ۵۰ درصد افزایش قیمت خورد که اونم 
چیز مهمی نیست. خیلی خوبه که مردم هر روز بیشتر از روز قبل به قناعت عادت کنن و به سمت 
گیاه خواری که نه، چون اونم خیلی خرج داره، به سمت گیاه شدن پیش برن و به امید خدا بتونن 
با نور خورشید )که هنوز به صورت رایگان داره بهشون میتابه و اصال قدرش رو نمی دونن( عملیات 

فوتوسنتز رو انجام بدن و زنده بمونن.
این وسط فقط لطفا از عملیات رسیدن به فرزند سوم و دریافت دویست متر زمین بِر نبشی غافل 
نشید.  به هرحال استفاده نکردن درست از امکانات، کفران نعمته و آدم باید همیشه توی زندگی اش 

به اصل مفت باشه، کوفت باشه پایبند باشه. از ما گفتن بود!

خاطرات
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 منبع: اینستاگرام کارتونیست

محمد رضا میر شاه ولد

روز بزرگداشت فردوسی در کنار رواج غلط نویسی و شلخته نویسی در تعامالت نوشتاری این روزها بیشتر در شبکه های 
اجتماعی خود نمایی می کند

غیـــر محرمانـــه
محدودیت برای هشتگ #شهید_القدس

شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام هشـتگ شـهید القـدس کـه 
مربـوط بـه شـهید سـلیمانی بـود را حـذف کـرد. بـا تـرور 
وحشیانه شـهید سـلیمانی به دسـت شـیطان صفتانی چون 
ترامـپ و رژیم صهیونیسـتی در سـال ۱398 کاربـران ایرانی 
فضـای مجـازی در شـبکه های اجتماعـی مختلـف بـا بـه 
اشـتراک گذاشـتن تصاویر ایـن شـهید واال مقـام اعتراضات 
خود را بـه این اقدام تروریسـتی نشـان دادنـد. اما نکتـه قابل 
توجـه ایـن بـود کـه سـازندگان اپلیکیشـن هایی کـه ادعـا 
می کننـد آزادی بیـان دارنـد تمامـی پسـت های مربـوط بـه 

سـردار سـلیمانی را پـاک کردنـد. 
واکنش آذری جهرمی به مجیدی

وزیـر ارتباطـات بعـد از دربی بـه دلیـل توییتی که کـرده بود 
با انتقاد تند سـرمربی اسـتقالل قـرار گرفت. وی در اسـتوری 
اینسـتاگرامش نوشـت: فرهاد مجیـدی رو دوسـت دارم چرا 
کـه در زمانی کـه حتی مـی تونسـت در تیـم ملی بـرای جام 
جهانـی بمونه نامـه ای به ریاسـت فدراسـیون وقت نوشـت و 
گفـت: فرصـت رو بـه » جوانهـا بدیـن«. ای کاش رفتـار او در 
مدیران پیـر ایران تکـرار می شـد. اقا فرهـاد! هیچکـدام از ده 

گلـی کـه در تیـم ملـی زدی رو فرامـوش نمی کنیم.
 احضار سخنگوی اورژانس کشور 

سـخنگوی اورژانس کشـور که خبر فوت آزاده نامداری و دبیر 

اول سـفارت سـوئیس در ایران و چنـد پرونده دیگـر را اطالع 
رسـانی کرده و در خصوص علت مـرگ این پرونـده ها، نظریه 
خودکشـی را مطرح کرده بود از سـوی دادسـرای امور جنایی 
بـرای وی اعالم جرم صادر شـد. با توجـه به اینکـه احضار نظر 
در خصوص علت مرگ توسـط قاضـی پرونده صادر می شـود 
اعالم نظـر علت مـرگ در صالحیـت مجتبی خالـدی نبوده و 
از سـوی بازپرس حبیب ا... صادقی از شـعبه 4 دادسـرای امور 

جنایی احضاریه صادر شـده اسـت.
 روح پدرم به فلسطینیان درود می فرستد

»زینب سـلیمانی« دختر سـردار شـهید »قاسم سـلیمانی« 
تاکیـد کـرد، تجـاوزات رژیـم صهیونیسـتی علیـه ملـت 
فلسـطین در مسـجداالقصی و اراضـی اشـغالی و نوار غـزه را 
محکـوم می کنیـم. دختـر شـهید سـلیمانی همچنیـن در 
ادامـه از رهبـران و مجاهدان نبرد »شمشـیر قـدس« به ویژه 
»محمـد الضیـف« فرمانـده گردان هـای عزالدیـن القسـام 
قدردانی کرده و بر آنهـا درود فرسـتاد. وی همچنین در ادامه 
گفت، روح شـهید سـلیمانی بـه ملت مبـارز فلسـطین درود 

. سـتد می فر
انتقال اسدا... یکتا به بخش آی سی یو 

یک بازیگـر پیشکسـوت سـینما بـه دلیـل ابتال بـه کرونـا به 
بخـش مراقبت .هـای ویژه منتقل شـده اسـت. رکنا نوشـت، 
پسـر اسـدا... یکتا دربـاره وضعیـت پـدرش ابـراز نگرانی کرد 
و گفـت: شـرایط عمومـی ایـن بازیگـر پیشکسـوت سـینما 

و تلویزیـون کـه چنـد روز پیـش در اثـر ابتـال بـه کرونـا در 
بیمارسـتان بسـتری شـده بود، نسـبت به روز مراجعه بسیار 
پایدارتر اسـت اما بـه علت یـک گرفتگـی قلبی که امـروز رخ 
 )icu( داد به تشـخیص پزشـک به بخـش مراقبت های ویـژه

انتقـال پیـدا کرده اسـت. 
 پلیس قالبی دستگیر شد

پلیـس راهـور قالبـی در کردکـوی بـه دام افتـاد. سـرهنگ 
امیـر باقـری اظهارکـرد: بـا اقدامـات اطالعاتـی و میدانـی 
مامـوران، محـل حضـور پلیـس راهـور قالبـی در کردکـوی 
شناسـایی و حین تردد با لبـاس راهور، در عملیاتـی موفقیت 
آمیز دسـتگیر شـد. وی با بیـان اینکـه متهم خـود را در مکان 
های مختلـف مامـور راهور و یـا پلیـس آگاهی معرفـی کرده 
بـود، گفـت: ایـن فـرد در تحقیقـات اولیـه اعتـراف کـرد بـا 
سـوء اسـتفاده از عناویـن انتظامـی و تهیـه لبـاس پلیـس، از 
شـهروندان مبالغی را بـه منظور صـدور گواهینامـه رانندگی 

دریافـت کـرده اسـت.
واکسیناسیون ۱۵ سالمند باالی ۱۱۸ سال

سـخنگوی سـتاد ملی مقابله بـا کرونا با بیـان اینکـه تاکنون 
به ۱۵ سـالمند بـاالی ۱۱8 سـال واکسـن کرونا تزریق شـده 
اسـت، قول داد واکسیناسـیون سـالمندان تا آخر خـرداد ماه 
به پایان برسـد.دکتر رئیسـی: امـروز محموله جدید واکسـن 
وارد کشـور می شـود و یک میلیون دوز به دسـتمان می رسد. 
تـا دو روز دیگر هـم یک و نیـم میلیون به دسـتمان می رسـد 

و هفته هـای بعـد هـم دو میلیـون دوز دیگـر بـه دسـتمان 
می رسـد. 

مجلس باز هم بیانیه انتخاباتی داد
۲4۰ نماینـده در بیانیـه ای از عـدم کاندیداتـوری محمدباقر 
قالیباف تشـکر کردند. چندی قبل نیـز ۲۲۰ نماینده مجلس 
در نامه ای از رئیسـی جهت شـرکت در انتخابات دعوت کرده 
بودنـد. در ایـن بیانیه آمـده: اقـدام قالیبـاف بار دیگـر روحیه 
جهـادی یـک رزمنـده را از جنـس پـا گذاشـتن روی منافـع 
شـخصی کـه در میـدان هـای نبـرد دیـده و شـنیده ایم، بـه 
رخ کسـانی کشـید که در سـال هـای اخیـر از هیـچ تهمت و 

برچسـبی علیـه او فروگـذار نکرده انـد. 
کنایه »َتکراری« سعید جلیلی 

سـعید جلیلی در جمـع خبرنـگاران حاضر با اشـاره بـه تَکرار 
معروف سـید محمـد خاتمـی در سـال 94 گفـت: امیدواریم 
راه حل هایـی کـه امـروز نتیجـه آن را دیـده ایم تکرار نشـود. 
تجربـه قبـل تکـرار نشـود. وی تاکید کـرد: در سـال 9۲ و 9۶ 
مـا برنامه هایـی داشـتیم، امـا نشـد از ایـن رو امیدواریـم این 
ناامیدی هـا دوباره تکرار نشـود و انشـاا... کشـور با قـوت ادامه 

داشـته باشد.
ماجرای محل تولد »علی الریجانی« 

یک نماینـده مجلـس گفـت: آقـای الریجانـی از ایـن جهت 
کـه در عـراق متولد شده اسـت، بـرای ثبـت نـام در انتخابات 

مشـکلی ندارد و مهم تابعیت آنهاسـت.ابوالفضل ابوترابی آباد 
درباره برخی شـبهات پیرامـون ثبت نام برخـی کاندیداهایی 
همچون علـی الریجانـی در انتخابات کـه متولد ایـران نبوده 
و در عـراق متولد شـدند، گفـت: براسـاس قانون اقامـت افراد 
یـا محل بـه دنیـا آمـدن آنها مـالک احـراز صالحیت نیسـت 

بلکه مـالک قانون تابعیـت کاندیداهاسـت. 
همکاری باهنر با الریجانی تکذیب شد

احمـد نیکفـر رئیـس واحـد تشـکیالت جامعـه اسـالمی 
مهندسـین در رابطـه با مطرح شـدن برخـی اخبـار پیرامون 
همکاری و حمایـت محمدرضا باهنر دبیرکل این تشـکیالت 
از علـی الریجانـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری، اظهـار 
داشـت: یکـی دو خبرگـزاری نمی دانـم از کجـا مطلبـی را از 
آقـای باهنر گرفتند و منتشـر کردنـد. حرفی که دربـاره آقای 

باهنـر گفتـه شـده، کـذب محض اسـت.
ادعایی درباره مأموریت زاکانی 

بیژن مقـدم گفت: افـرادی همچون آقـای زاکانی مـی خواهد 
بگویـد »اگر آمدم بـرای مقابلـه با آقای رئیسـی نیامـدم، بلکه 
بـرای مقابلـه بـا آقـای الریجانـی آمـدم. پـس مـی خواهنـد 
برای شـخص خودشـان دوقطبـی تعریـف کنند نه بـرای کل 
انتخابات امـا اینکـه این اقـدام چقدر بـه آقای رئیسـی کمک 
می کند باید دیـد ترکیب نهایـی تأییدصالحیت شـدگان چه 
کسـانی خواهنـد بـود. اگـر اینها جـزو آن اسـامی باشـند می 
تواننـد کمـک کنند، اگـر نباشـند که موضـوع منتفی اسـت.

ندا حائری

 

 

انتخابات، فرصت گزینش راِه پیش روی یک کشــور است. فارغ از اینکه چه فردی و با 
چه گرایشی انتخاب می شود، در بســیاری از حوزه ها تصمیم های کالنی گرفته می شود 
که تا ســال ها، ریِل سیاســتگذاری و تصمیم گیری در کشور را تعیین می کند. سه محور 
از تفاوت میان رویکرد »زنده ماندن« و »زندگی کردن« بررســی شد. امروز به چهارمین 
جنبه از این تفاوت ها، یعنی »اشتغال« خواهیم پرداخت. نرخ اشتغال را به راحتی می توان 
باال برد. بله، به سادگی! مثال تعریف شغل را تغییر دهید و بگویید هر کس در هفته یک 
ســاعت کار کرد؛ شــاغل است! یا مثال بگوییم از دید ما، کار در منزل شغل است و آن را 
به جمعیت شــاغل اضافه کنیم. )شــغِل بدون بیمه و تضمین دستمزد هم جالب است(. 
حتی راه های ســاده تری هم دارد؛ مثال به جای اینکه هفته ای یک بار خیابان ها را جارو 
کنیــم؛ در روز، 3 بار جارو کنیم. آن وقت می توانیم تعداد رفتگرها را 3 برابر کنیم. البته 
این ۲ مورد نه یک شوخی بی مزه، که حقیقت و تجربه  تلِخ طی شده در سال های گذشته 
بوده اســت! نرخ مشــارکت جوانان در اقتصاد در ایران امروز کمتر از ۲۶ درصد است. در 
حالی که در کشــوری مانند اســترالیا ۶8درصد یا هلند ۷۰ درصد اســت و نرخ بیکاری 
جوانان نیز در همان حدود ۲۶ درصد. در حالی که در کشــورهایی مانند آلمان ۵ درصد 

یا حتی مصر، این عدد ۱9درصد اســت و به همین ترتیب نرخ تکفل ۲/۵۶. مشکل نرخ 
بیکاری در میان فارغ التحصیالن دانشــگاهی البته بسیار باالتر از متوسط است. ما تبدیل 
به جامعه ای شده ایم که ظرفیت مناسب برای جذب نیروهای توانمند و جوان را از دست 
داده ایم. حذفی خودخواســته از جوانان و تحصیلکردگان، که در روند مهاجرت، افزایش 
استرس ها و افســردگی ها بروز یافته اســت. البته می توانیم خوشحال باشیم که در این 
رویکرد، راه های دیگر، مثل کشــتن بیکاران آزمون نشده اســت! چالش اصلی سیاسِت 
اشــتغال در ذهِن سیاستگذاران است! وقتی به شغل صرفا و صرفا به عنوان محل درآمد 
نگاه شــود؛ همان جایی است که ما شــروع می کنیم به »سرکار گذاشتن مردم« به جای 
»فرصِت کاری ساختن«. وقتی درآمد تنها ویژگی شغل باشد؛ یعنی ما شغل را ابزار »زنده 
ماندن« دانسته ایم. شغل اما بیش از کسب درآمد، فرصت »زندگی کردن« است. انسان ها 
پتانســیل ها و توانمندی هایشان در شغل است که بروز و ظهور می یابد. همان طور که در 
شــغل است که می توانند رشد و توســعه یابند. در حقیقت، شغل یکی از سرچشمه های 
زندگی اســت؛ سرچشمه انرژی گرفتن، حال خوب داشــتن و در تحقق یک امر جمعی 
مشارکت ورزیدن. اشتغالزایی یک شبه رقم نمی خورد. نمی شود روی سر مردم آرایشگری 
یــاد گرفت؛ برای آزمون ایده های خامی که هیچ ردپایی نه در ایران دارند و نه در جهان. 
ایجاد شغل، یعنی ایجاِد فرصت رشد، فرصت خودشناسی و فرصت استقالل. شاید بخشی 
از این قسمت ها را بتوان با پول، یارانه یا هر بسته کمک دولتی تهیه کرد؛ اما شغل فراتر از 
اینهاست. شغل تنها به معنای درآمدی برای »زنده ماندن« نیست؛ بلکه با شغل است که 
یک شهروند می تواند به خودش فرصت کسب تجربه یا فرصت بهتر دیدن جهان یا حتی 

شناختن خودش را بدهد. مردم به کار نیاز دارند؛ نه سر کار گذاشتن.

رســانه ها از رد درخواسِت آتش بِس حماس از سوی نتانیاهو خبر می دهند. در واقع 
از میان جنگ هایی که تاکنون بین اســرائیل و گروه های فلســطینی رخ داده اســت، 
جنگ اخیر از جهاتی، از همه ویرانگرتر و در عین حال بی معنا تر اســت! کاش نیروی 
معتبری در میان فلســطینیان یافت می شــد که از رهبران حماس بپرسد، این جنگ 
چه دســتاورِد مشــخص و مثبتی  برای مردم نوار غزه و کرانه باختری و بیت المقدس 

به همراه دارد؟ متأســفانه چنین نیرویی در بین فلسطینی ها یافت نمی شود و اگر هم 
یافت شود، به دلیل غلبه هیجانات و عواطف زود گذر بر بخشی از افکار عمومی و ترس 
از شــبه نظامیاِن مسلح، جرأت چنین پرسشی را ندارد. بدبختانه جنگ جاری کامال به 
نفع شــخص نتانیاهو تمام شده است. او با خدعه و فریب و تحریک و به منظوِر نجات 
خود از ســقوط، دامی را گستراند که حماس بی گدار و نسنجیده درست در وسط آن 
پا گذاشــت. سال هاست می گویم گروه های فلسطینی و رهبران آنها از پیچیدگی الزم 
برای مقابله مؤثر برخوردار نیســتند. عمدتا اسرائیل در جهت عملی کردِن برنامه های 
خود اینچ اینچ روی زمین به پیش خزیده و در مقابل گروه های فلســطینی به رغم از 
دست دادن منابع انسانی و مالی و سرزمینی خود، به این دل خوش کرده اند که »پرچم 
مقاومت« همچنان در اهتزاز اســت. گویی صــرِف »مقاومت برای مقاومت« برای آنها 

اصل و اساس شده است.

نگــــــره

ذره بیــــن

مردمبهکارنیازدارند،نهسرکارگذاشتن!

مقاومتبرایمقاومت!

محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات

احمد زیدآبادی
تحلیلگر مسائل سیاسی


