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سخــــن روز

با شروع خروج نیروهای ناتو از افغانستان از یکسو شاهد 
پیشروی نظامی طالبان در مناطق مختلف افغانستان بوده 
که بی شک بدون رضایت آمریکا صورت نگرفته و از سوی 
دیگر طالبان با بمب گــذاری و انفجارهای مختلف، عمدتا 
اقلیت شــیعه را هدف قرار داده و به کشتار مردم بیگناه و 
به ویژه نوجوانان و کودکان پرداخته است. در ایران 4۰ سال 

است گفته می شود ...

تصویر امنیت ملی ما    در افغانستان
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یادداشت 2

یادداشت 1

خبر درگذشت و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران در 
حادثه تلخ آذربایجان غربی بسیار تاسف و تاثر برانگیز بود. 
وقتی شنیدیم یکی از این خبرنگاران، از دانش آموختگان 
دانشگاه عالمه طباطبایی و دیگری دانش آموخته دانشگاه 
تهران بوده که جانشان را در ماموریت برای تهیه خبر و 

گزارش، از دست دادند...

هزینه هاي تلخ تا كي؟
محمد زاهدی اصل  

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

سیاست خارجی در ایران از داالن پر هیاهوی تصمیم سازی 
می گذرد و در نهایت در چارچوب فرا قوه مجریه و در مرکزیت 
تصمیم گیری نظام جمهوری اسالمی ایران؛ یعنی شخص 
رهبری نظام به فرجام می رسد. این امر اکنون کامال هویدا و 
توسط ایشان پس از انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف مورد 

تایید قرار گرفته است. لذا...

امکان تغییر در سیاست خارجی دور از انتظار است
   مهدی مطهرنیا

آینده پژوه سیاسی و اجتماعی

همین صفحه

آرمان ملی روایت می کند:

همه معترض  رد صالحیت ها
  فقیه عضو شورای نگهبان به رد صالحیت ها انتقاد کرد
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آرمان ملی: اظهارات اخیر امیر حســین قاضی زاده هاشمی از 
نامزدهای ریاست جمهوری ۱4۰۰ و گفت وگویش با ایلنا نکاتی 
دارد که قطعا می تواند باعــث نگرانی خیلی ها از روند در پیش 
گرفته شده برخی افراد باشد. بسیاری از این گفت وگو با عنوان 

نوعی اذعان به تالش برای تغییرات ساختاری و استراتژی...

 »آرمان ملی « 
روایت می کند: 

 حرف راست را از 
»قاضي زاده هاشمي بشنو!« 
این اعتراف بي پرده نشان مي دهد خبري از حداقل 

آزادي هاي سیاسي و رقابت هاي حزبي نیست

 »آرمان ملی« از دو حادثه، 
یک بی تدبیری و مرگ 7 نفر گزارش می کند:  

 وقاحت تمام؛ 
نه استعفا، نه پاسخگویي 

 داغ عدم استعفا و بی تدبیری 
بر دل خبرنگاران و سربازان

صفحه8

آرمان ملی: هنوز 4۸ ساعت از درگذشــــت تلــخ دو 
خبرنگار نگذشــته بود که بازهم حادثــه اتوبوس ها در 
جاده یزد حادثه آفرید و جان پنج سرباز معلم را گرفت 
و روزهای تلخی را برای مردم رقم زد. حادثه ای که برای 

خبرنگاران در آذربایجان غربی...

 مایل نبودم 
 از واکسن 
 غیر ایرانی 
استفاده کنم  
 واکسن خارجی در 
 کنار واکسن ایرانی 
ایرادی ندارد

مقام معظم رهبری: 

صفحه6

پیرمحمد مالزهی،کارشناس مسائل افغانستان در گفت و گو با »آرمان ملی« بررسی کرد : 

بحران نظامي در مرز افغانستان 
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گزارش »آرمان ملی« از مشکالت تسویه 
بدهی های دولت از محل تحویل نفت  خام 

 نفت به جاي بدهي؛ 
- کجا بفروشند؟ 

  حیات شرکت هاي کوچک 
به خطر مي افتد؛ تردید نکنید

 سیدحمید حسینی در گفت وگو با 
»آرمان ملی« مطرح کرد

صادق الریجانی  
جایگرین احتمالی  

آیت ا... جنتی!

 گزارش »آرمان ملی« 
از توهین چند باره روابط عمومی 

وزارت بهداشت به مردم 

مطالبه گران 
واكسن، »پفیوز« 
خطاب شدند!  

 نباید انتقادها با کم تحملی   معاون اول رئیس جمهور:  
و اهانت برخورد شود

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
علی صوفی :

 اصولگرایان هم قائل 
به مذاکره هستند

محمود  افشاردوست:
 میدان المپیک 

سخت است 
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هدایت ا... آقایی
 مردم واقعیت 

را می بینند
محمد فاضلی

 بازگشت به 
زندگی معمولی

وحید استرون 
 روزگار تلخ نشستن »عیسی«، 

»پفیوز« توهین خواندن جهانپور 

سر مقاله :احمد شیرزاد 
 برجام، مهم ترین 

اولویت دولت آینده
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قرار گرفتن ذیل بند هفتم یعنی چه؟ 

قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی شورای امنیت کشور شما را 
رسماً »تهدیدی برای صلح و امنیت جهان« تشخیص داده است و همه 
دولت های عضو سازمان ملل را ملزم به اجرای تمام تمهیدات قهریه ای 
می دارد که علیه شما به تصویب رسانده است. به مورد عراق از ۱۹۹۰ 
تاکنون نگاه کنید! قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی خروج پرونده 
کشور از شورای امنیت تابع تشخیص و »حق وتو«ی آمریکا و دولت های 
متخاصم می شود که گاه تا چند دهه به عادی سازی وضعیت کشور شما 
رضایت نمی دهند. قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی آغاز یک فرایند 
تصاعدِی تشدید فشار که می تواند به اقدام نظامی ختم  شود؛ آن هم 
زیر چتر حمایت حقوق بین الملل، سازمان ملل و افکار عمومی. حال، 
در برجام، نه تنها کشور از ذیل فصل هفتم خارج شد بلکه تاریخ دقیق 
ختم پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت نیز پیشاپیش تعیین شد! 
یعنی برخالف تمام موارد مشابه، دیگر آمریکا و دولت های متخاصم 
نمی توانند با اعمال »حق وتو« مانع خروج پرونده از شورای امنیت شوند. 
عده ای دوست دارند با اشاره به آسیب های ناشی از تروریسم اقتصادی و 
تحریم های غیرقانونی یکجانبه دولت ترامپ این دستاورد بزرگ دولت 
روحانی و شاهکار دیپلماتیک آقایان ظریف، عراقچی، تخت روانچی و 
سایر دیپلمات های متخصص و متعهد کشور را در پیش چشم مردم تقلیل 
دهند. باید در دام این بازی های جناحی افتاد؛ و از آن مهم تر نباید اجازه 
داد ترویج این تحلیل های مغرضانه سیاسی باعث شود در دولت بعدی 

تبعات درگیری مجدد با شورای امنیت دست کم گرفته شود.

امکان تغییر در سیاست خارجی دور از انتظار است

سیاست خارجی در ایران از داالن پر هیاهوی تصمیم سازی می گذرد 
و در نهایت در چارچوب فرا قوه مجریه و در مرکزیت تصمیم گیری نظام 
جمهوری اسالمی ایران؛ یعنی شخص رهبری نظام به فرجام می رسد. 
این امر اکنون کامال هویدا و توسط ایشان پس از انتشار فایل صوتی 
محمد جواد ظریف مورد تایید قرار گرفته است. لذا سیاست خارجی 
صرفا در قوه مجریه تبیین و تشریح نمی شود و حتی قوه مجریه در 
نظام تصمیم سازی در رکن نخست این معنا نیست. اگرچه در مقام 
اجرا دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماتیک آن را 
رسما اجرا می کند اما خود وزارت امور خارجه هم ممزوجی از نیروهای 
متفاوت فراقوه مجریه در قوه مجریه هستند که در مسیر پیاده سازی 
سیاست خارجی وارد عمل می شوند. تغییر و تحول در مساله ای 
تحت عنوان سیاست خارجی در دست قوه مجریه نیست؛ بلکه در 
چارچوب سیاست های فراقوه مجریه به انجام می رسد. از این رو  باید  
بگویم آنچه تحت عنوان سیاست خارجی در دوران بعد از روحانی گفته 
می شود تنها در سطح ادبیات و بعضی از تاکتیک ها و تکنیک ها می تواند 
تمایز ایجاد کند؛ اما تفاوتی وجود نخواهد داشت. در اینجاست که باید 
میان دو مفهوم تفاوت و تمایز مرز گذاری کنیم. معتقدم تفاوتی در 
سیاست خارجی ایران روی نخواهد داد اما تمایزهایی از منظر ادبیات 
و کاربرد واژگان و همچنین روش های پیاده سازی دستگاه دیپلماسی 
در نهایت احتمال وقوع دارد اما امکان تغییر در سیاست خارجی با 
تغییر ریاست جمهوری در ایران دور از انتظار است. از طرف دیگر آقای 
رئیسی به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای جناح اصولگرا و مصطلح 
به انقالبی مطرح است که به هر تقدیر در سیاست خارجی هرگونه 
نزدیکی به ایاالت متحده آمریکا یا پذیرش قواعد بین المللی جبری 
خارج از مرزهای ملی را سازش تلقی می کند و به نیروهای رقیب خود در 
این زمینه نقدها و جهت گیری های خاصی را مطرح کرده اند و اکنون با 
به دست آوردن قدرت باید جوابگوی آن مواضع و نظریات و دنبال کننده  
آن رهیافت هایی باشند که در پرتو آن به نقد دولت های پیشین در زمینه 
سیاست خارجی پرداخته اند. لذا آنچه مسجل است اینکه سیاست 
خارجی ایران در پرتو این تغییر و تحول  در حالت پارادوکسیکال قرار 
می گیرد. از یک طرف به هر تقدیر فشارهای بین المللی بر ایران  و اقتصاد 
ایران بسیار باالست و اگر دولت جدید نتواند وعده های اقتصادی و به 
ویژه معیشتی را که به مردم داده است، برآورده کند و از طرف دیگر 
نخواهد در حوزه سیاست خارجی به بررسی دقیق تر و رویکردهای 
احتمالی معین تر و آشکارتری بپردازد باید منتظر سخت تر شدن  کار 
در این مسیر باشیم.  به هر تقدیر تغییر دولت در ایران به معنای تغییر 
در قوه  مجریه؛ آن هم با وجود انتخاب شخصیتی چون آقای رئیسی که 
دارای سابقه معینی در نظام جمهوری اسالمی نزدیک به ارکان قدرت 
و شخص رهبری تلقی می شود و قبل از این اعالم مواضعی را در جایگاه 
ریاست قوه قضائیه و مناصب دیگر در این قوه و سابقه ای مشخص را در 
دستگاه مدیریتی و در رفتار سیاسی خود در سال های پس از انقالب و 
در این چهار دهه دارد؛ بر می انگیرد و بالطبع باید منتظر بود تا ببینیم 
چگونه با این تغییر و تحول روبه رو خواهند شد.  نمی توان گفت چون 
رئیس جمهور تنها رئیس قوه مجریه است و تاثیری در سیاست های 
کالن ندارد پس باید اثرات او را نادیده انگاشت؛ بلکه به این معناست که 
باید اثرات او را در جایگاه و نقش و جایگاهی که داراست مورد ارزیابی 
قرار داد که به نظر می رسد کشورهای مختلفی که با ایران لبه  های 

ارتباطی گسترده ای دارند این معنا را در نظر خواهند گرفت.

   مهدی مطهرنیا
آینده پژوه سیاسی و اجتماعی

رضا نصری 
تحلیلگر مسائل بین الملل  

اگر بخواهیم فهرست شوربخت ترین مردم جهان در 
سال های اخیر را نشان دهیم شاید مردم ونزوئال جایی در 
صدر فهرست باشند. این کشور بزرگترین معادن نفت جهان 
را در اختیار دارد اما مردم آن از فقیرترین و درمانده ترین مردم 
جهان هستند. اکثرا به کشورهای اطراف متواری شده اند و در 
فقر و بینوایی زندگی می کنند. این کشور اخیرا از تورم حدود 
۲۷۰۰ درصد برخوردار است. نرخ تورم در سال ۲۰۱۳ زیر۶۰ 
در صد بوده طی دو سال به ۲۰۰ درصد رسیده و همچنان 
شتابان از مرز ۲۰۰ درصد در سال فراتر می رود. این کشور 
نفت خیز یک شریک تجاری بزرگ دارد، یعنی حکومتگران 
یک شریک دارند و آن هم روسیه است. شرکت نفت روسی 
ُرزنِفت کنترل تولید نفت ونزوئال و صادرات آن را به دست 
داشت؛ این کنترل را نیز از طریق تامین وام های کالن به 
دولت ونزوئال کسب کرده بود. می توان تصور کرد که پول 
بی ارزش ونزوئال، که با سرعت نجومی بی ارزش تر می شود، 
نمی تواند کفاف هزینه ژنرال ها و مقامات را بدهد. ُرزنِفت به 
کمک آمده و در خبرها بود که حقوق زیر میزی این بزرگان 
را با یورو و دالر تامین می کند، از روی رفاقت! برخی اقالم 
معیشتی را هم برای سایرین. سال گذشته که تحریم های 

آمریکا شدیدتر شد، برای ایجاد اطمینان قلبی، رزنفت تمام 
دارایی های خود را در ونزوئال به یک شرکت گمنام روسی 
دیگر فروخت که صد درصد متعلق به دولت روسیه است. 
رسما دولت روسیه صاحب اختیار منابع نفتی ونزوئال شده 
است. در مقابل خدمات امنیتی ناقابل دوستانه ای هم ارائه 
می کند. در سال ۲۰۲۰ که برخی ژنرال ها اقدام به کودتا 
علیه رئیس جمهور مادورا کردند، دولت روسیه یک جمبوجت 
کماندو ارسال کرد و ژنرال های کودتاچی را بر سر جایشان 
نشاند و رفیق مادورا، رئیس جمهوری فاجعه زا، علی الحساب 
از مقام خود خیالش راحت است. البته مادورا با انتخابات در 
سال ۲۰۱۸ برای شش سال دوم انتخاب شد. رقیب اصلی در 
زندان بود و البته کسی مجبور نبود به مادورا رای بدهد. اما هر 
کس رای می داد به طور خودکار در کارت ملی او یک »بسته 
حمایتی« ثبت می شد که می توانست با ارائه آن کارت، سبد را 
از فروشگاه های دولتی دریافت کند و در صورت لزوم در بازار 
آزاد به چند برابر قیمت رسمی بفروشد. این کارت ملی به نام 
کارت »سرزمیِن خانه« در واقع یک ابزار کنترل اجتماعی 
است که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد؛ هم اطالعات شخصی را 
در بر دارد، هم مثل یک کارت بانکی سهمیه کوپنی کاالهای 
معیشتی به آن واریز می شود. از این کارت در انتخابات محلی 
و انتخاب رئیس جمهوری بهره برداری شده است. رای بده 
سهمیه الکترونیکی غذا دریافت کن. مردم به این کارت و 

انتخابات می گویند »بازار رای در برابر گرسنگی«.

ابرتورم و ونزوئال؛   راي در برابر گرسنگي

محمد طبیبیان
اقتصاددان

 

با شروع خروج نیروهای ناتو از افغانستان از یکسو شاهد 
پیشروی نظامی طالبان در مناطق مختلف افغانستان 
بوده که بی شک بدون رضایت آمریکا صورت نگرفته و از 
سوی دیگر طالبان با بمب گذاری و انفجارهای مختلف، 
عمدتا اقلیت شیعه را هدف قرار داده و به کشتار مردم 
بیگناه و به ویژه نوجوانان و کودکان پرداخته است. در 
ایران 4۰ سال است گفته می شود جمهوری اسالمی 
پرچم حمایت از همه شیعیان جهان را در دست دارد 
ولی در قبال جنایت در افغانستان، سکوت و بی طرفی 
مشاهده شد به ترتیبی که در قبال بمب گذاری های 
متعدد در دبیرستان دخترانه سیدالشهداء و کشتار ۸۵ 
دختر نوجوان شیعه هزاره در کابل، فقط بیانیه آیت ا... 
سیستانی در حمایت از شهداء به طور قاطع و رسا صادر 
شد و مردم ایران با چشمان اشکبار، این جنایت طالبان و 
صدها جنایت دیگر و از جمله جنایت وحشیانه طالبان در 
دانشگاه کابل که تعداد زیادی از دانشجویان که سرکالس 
درس به رگبار مسلسل بستند را با تعجب و تاسف دنبال 
کردند. اما با اشغال ۵۰ والی افغانستان توسط طالبان، ابراز 
نگرانی و واکنش اعتراضی در جمهوری اسالمی، مشاهده 
می شود، عده ای ندا در می دهند که ای مردم افغانستان 
ابدا مقاومت نکنید، برعکس اجازه دهید طالبان بیاید 
همه کشور را اشغال کند، زیرا طالبان حکومتی انقالبی 
است و مثل حکومت اشرف غنی، غرب گرا نیست! واقعا 
اینقدراشتباه محاسباتی وجود دارد؟ اگر خدای ناکرده 

گروهی شورشی در ایران پا بگیرد و شهرها را یکی پس از 
دیگری به تسلط خود درآورد آیا ما انتظار داریم کشورهای 
دوست و همسایه ما را دعوت به خویشتن داری نمایند تا 
اشغال تکمیل شود؟ آیا مردم افغانستان عملکرد حکومت 
متحجر طالبان را فراموش کرده اند؟ چگونه طالبان، زنان 
این کشور را به عصر حجر برده و به نقض حقوق آنان و بقیه 
آحاد ملت افغانستان پرداخت؟ آیا یادتان رفته چگونه 
طالبان با علم و دانش اندوزی کودکان مبارزه کردند که 
کشتار فجیع دردانشگاه کابل ودبیرستان سیدالشهداء 
مظهرآن است؟ آیا فراموش کردید طالبان چگونه به آثار 
باستانی که قرن ها در دل کوهستان های افغانستان آرمیده 
بودند، با شلیک توپ مورد تخریب قرار دادند؟ همان ها که 
در سوریه هم به نام داعش، جنایتی مشابه انجام دادند. آیا 
تحجر طالبان در مخالفت با بهداشت و واکسینه کردن 
کودکان در قبال امراض واگیر، از یاد رفته است؟ حکومت 
طالبانی که آزادی های اساسی و اولیه شهروندان این کشور 
را تعطیل کردند؟ آیا دشمنی صریح طالبان با مردم و 
حکومت ایران در سال ۱۳۷۷ با اشغال مزار شریف و کشتار 
هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی، به همین زودی از یاد 
برده اید؟ آیا این همه شیعه کشی و نسل کشی هزاره جات، 
وجدان شما را تحت تاثیر قرار نداده است؟ آیا این شیعیان 
با شیعیان عراق و سوریه فرق دارند؟ درحالی که القاعده و 
داعش زائیده طالبان هستند و هیچ توجیهی قابل پذیرش 
نیست. آیا از زبان مقامات امنیتی گفته نمی شود داعش در 
افغانستان در حال آموزش بمب گذاران انتحاری و اعزام 
آنها به ایران است؟ چرا نسبت به مشاهده نقض امنیت ملی 

ایران در افغانستان اهمال وجود دارد؟ 
ادامه صفحه ۲

تصویر امنیت ملی ما   در افغانستان 

سیدعلی خرم 
استاد دانشگاه –  حقوق بین الملل 

خبر درگذشت و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران در حادثه تلخ 
آذربایجان غربی بسیار تاسف و تاثر برانگیز بود. وقتی شنیدیم یکی از این 
خبرنگاران، از دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبایی و دیگری دانش 
آموخته دانشگاه تهران بوده که جانشان را در ماموریت برای تهیه خبر 
و گزارش، از دست دادند، بسیار بیشتر ما را متاثر کرد. با بروز این حادثه 
بسیار تلخ، بار دیگر این موضوع به همه ما یادآور شد که چرا نباید از این 
حوادث درس عبرت بگیریم و شرایط را به گونه ای برای مردم رقم بزنیم تا 
بتوانند با امنیت کامل سفر کنند. این خبرنگاران مهمان سازمان حفاظت 
از محیط زیست بودند و مسئولیت حفظ جان و امنیت آنها با این سازمان 
بوده است. متاسفانه اتوبوسی که برای این عزیزان اختصاص پیدا کرده 
مشکل فنی جدی داشته و باعث بروز این مصیبت بزرگ شده است. چقدر 
ما باید از اینگونه حوادث قصه بخوریم، شاید برخی بگویند که این حادثه 
و سرنوشت این عزیزان بوده، اما تقدیر و سرنوشت بخش اعظمی از آن 
در گرو اراده و تالش خودمان است. اینگونه نیست که ما خودمان را اسیر 
سرنوشت بدانیم و این مغایر با اراده و اختیار انسان است. این عزیزان در 
راستای وظایف و به تکالیف حرفه ای شان تن دادند و در حین انجام وظیفه 
دچار این حادثه شده اند و »شهید« تلقی می شوند، ولی جای خالی شان 
برای خانواده، همکاران و جامعه چگونه قابل جبران است؟  چرا باید جان 
انسان ها اینقدر برای ما بی ارزش باشد که با تصادف دو اتوبوس، آن را 
به حساب سانحه، تقدیر و سرنوشت بگذاریم؟  کما اینکه شاهد بودیم 
روز گذشته چند تن از سرباز معلمان عزیز کشورمان در تصادف دیگر 
جانشان را از دست دادند و بر غم های مردم ایران افزوده شد. چرا ایران 
عزیز ما در دنیا از لحاظ تصادفات جاده ای جزو شاگرد اوالن است و چرا 
باید اینقدر تلفات در سال بدهیم و چند زن باید بی سرپرست و هزاران 
کودک یتیم شوند. تا زمانی که ناوگان حمل و نقل عمومی ما مشکل جدی 
دارد و خودروها تحمیلی است و در این بین رقابتی وجود ندارد و به تبع 
آن هر جنس بی کیفیتی)اتوبوس، کامیون، پراید و...( ساخته می شود و 
مردم مجبورند جنس بی کیفیت خریداری کنند، َدر روی همین پاشنه 
می چرخد. وقتی پلیس راهور اعالم می کند که در جاده های کشور بیش 
۱۰۰۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد و جاده های کشور از امنیت الزم 
برخوردار نیستند، چه کسی مقصر است و چه کسانی به فکر اصالح امور 
هستند؟  چرا باید اتوبوسی که نقص فنی دارد، در اختیار خبرنگاران قرار 
بگیرد و در نهایت منجر به بروز مصیبت شود؟  حتی به فاصله یک روز، در 
حادثه ای مشابه چند سرباز که پس از فارغ التحصیلی، در قامت سرباز 
معلم می خواهند به کشور خدمت کنند، دچار حادثه و مرگ می شوند. در 
این میان عوارض قابل توجه جاده  ای در کدام صندوق ذخیره یا در کجا 
هزینه می شود که مشکالت جاده ها و ناوگان حمل و نقل عمومی ما هر 
روز بدتر از دیروز می شود. هر چند که مسئوالن از بابت این اتفاقات متاثر 
و متاسف هستند، اما تاسف و تاثر کفایت نمی کند و باید فکری به حال 
جاده ها و ناوگان پیر و پرمشکل کشور کرد. تا زمانی که بی تدبیری و ضعف 
مدیریت وجود داشته باشد، تاوان آن را مردم با جانشان می پردازند. به دور 
از انصاف است مردم نجیب و مظلوم ما، هزینه بی تدبیری ها را بپردازند 
و در عزای عزیزانشان بنشینند. بی شک ایمنی جاده ها و وسایل حمل و 
نقل عمومی با شعار و خرید چند دستگاه اتوبوس آن هم به صورت نمادین 
ایجاد نمی شود. از سوی دیگر محصوالت تولید داخل نباید با یک برچسب، 
استادارد شود و باید استانداردسازی واقعی و قابل اعتماد باشد و نهایتا 
نقاط حادثه خیر جاده ای مرمت شود. فکر نمی کنم که هزینه اینگونه 
اقدامات، بیشتر از جان هزاران انسان بی گناهی باشد که در جاده ها 
جانشان را می دهند. امید داریم از این تجربه های تلخ یک روزی مسئوالن 

درس عبرت بگیرند و مصیبت کمتری به مردم تحمیل شود.

محمد زاهدی اصل  
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی  

هزینه هاي تلخ تا كي؟ 

 دکتر پیروز مجتهدزاده 
در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 رئیسی بدون 
 دیپلماسي فعال 

 نمي تواند اقتصاد را 
سامان دهد 

     رئیسی از برخورد ایدئولوژیک 
     با مسائل سیاست خارجی پرهیز کند

صفحه11

سیدعلی خرم
استاد دانشگاه –  حقوق بین الملل

   فائزه هاشمی در پاسخ به »آرمان ملی«: 
روحانی فعال فقط مجمع تشخیص می رود
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 اصالحات، دولت را
  به احمدی نژاد 

واگذار کرد

وزیر دولت سازندگی گفت: در دولت 
آقای روحانی اصالح طلبان همه مناصب 
را گرفتند البته دولت است و حق قانونی 
او است اما گرفتاری پیدا شد و مثل دولت 
احمدی نژاد خالف ها زیاد شد و موفق 
به مبارزه نشدند. محمد غرضی ادامه 
داد: برای اینکه امکانات اجتماعی باال 
برود بخصوص در کسانی که با اصالحات 
خو گرفته اند باید نقد دولت باشد باید 
دولت های خاتمی و روحانی را نقد کرد. 
بدنه اصالحات از ستاد آن جدا شد و 
اصالحات، دولت را به احمدی نژاد واگذار 
کرد و این اشکاالت از ستاد است و از بدنه 
نیست. آقای خاتمی و دیگران پشت 
روحانی ایستادند ولی امروز می گویند 
آقای روحانی اصالح طلب نبود، این نشان 
می دهد اشکال از بدنه نیست از ستاد 
است. غرضی تصریح کرد: نیروهای جوانی 
که وارد جامعه می شوند ظرف ده بیست 
سال آینده قطعا این مطالب را خواهند 
شنید مشکل نه از قاعده اصالح طلبی و 
نه از قاعده اصولگرایی است، بلکه همه 
مشکالت در ستادهای حامی آنها است. 
مشکل اصلی اصالحات از زمان دولت 
اصالحات این است فقط سخنگو  بودند 

و ایراد می گرفتند.

یک چـهره سیــاسی اصالح طلب 
تصریح کرد: ما دو سال بعد انتخابات 
ریاست  بعد  سال  چهار  و  مجلس 
جمهوری و شوراها را در پیش داریم 
و قاعدتا باید کادرهای شناخته شده 
و چهره های کارآمد و متخصص را 
به جامعه بشناسانیم تا مردم بدانند 
هنگام رای دادن باید چه رفتاری داشته 
باشند. اشرف بروجردی تاکید کرد: باید 
با رویکرد، تعامل و انسجام بیشتری 
وارد انتخابات شد به طور مثال در 
انتخابات اخیر به دلیل سرخوردگی که 
بخاطر رد کاندیداها وجود داشت طیف 
اصالح طلب دو دل بودند و شک داشتند 
و خود به خود این مسائل منجر به تشتت 
آرا شد و در آینده باید با وفاق آرا از تشتت 
پرهیز کرد. وی درباره نیاز بازخوانی 
سیاست ها در جریان اصالحات اظهار 
کرد: از مدت ها قبل اصالح طلبان به این 
فکر افتاده اند که بازخوانی داشته باشند 
و برای جایگاهی که دارند و موقعیت شان 
در بین مردم بازخوانی از نقاط ضعف و 
قوت داشته باشند چون بسیاری نه از 
اصالحات و حتی از حاکمیت سرخورده 
شده اند و نیاز به بازخوانی و گپ و گفت با 

نسل جوان، است.

یکسان سازی عناوین 
مدارک تحصیلی حوزه 

علمیه و دانشگاه!

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی بر 
تعریف مدرک برای دوره های تحصیلی 
حوزه های علمیه تاکید کرد. سعیدرضا 
عاملی درباره اجرا سازی طرح یکسان 
سازی عناوین مدارک تحصیلی حوزه 
علمیه و دانشگاه گفت: این کار باید توسط 
حوزه علمیه به شورای عالی انقالب 
فرهنگی ارائه شود که هنوز ارائه نشده 
است. وی با بیان اینکه حوزه علمیه باید 
برای دوره های تحصیلی خود مدرک 
تعریف کند افزود: مدارک حوزوی باید از 
حالت معادل خارج شوند، در حال حاضر 
بحث ما این است که مدارک خود حوزه 
علمیه اصالت دارند. دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی تاکید کرد: معادل سازی 
مدارک حوزه معنا ندارد، مدارک حوزه 
خود اصالت و اعتبار الزم را دارند. وی 
یادآور شده بود: باید مدرک حوزوی را 
از حالت معادل خارج کنیم. می دانم که 
در حوزه هم بر سر این موضوع اختالف 
نظر هست ولی نباید فقط به فضال و 
نخبگان اکتفا کرد و باید جامعه میانی 
را نیز مورد توجه قرار داد. االن خواهران 
حوزه علمیه هم در این خصوص مشکل 
دارند که عنوان حجت االسالم و آیت ا... 
ندارند باید متناسب با تالش شأن درجه 

علمی بگیرند.

سـرمقــاله

مهم ترین مساله ای که پیش روی نظام و دولت جدید 
قرار دارد مساله سیاست خارجی و برجام است. همانطور 
که چند روز پیش رئیس جمهور، حسن روحانی گفت این 
توافقنامه میان ایران و آمریکا در آستانه امضاء شدن است 
و ظاهرا همه مذاکرات و توافقات انجام شده و بله نهایی را 
باید ایران بدهد. لذا در همین راستا مهم ترین اولویت دولت 
نسبت به هر چیز دیگری تعیین تکلیف بحث مذاکرات، 
مساله برجام و تحریم هاست که سایر سیاستگذاری ها 
هم تحت تاثیر آن قرار دارد. آیا این تخاصم چند ساله و 
آثار شوم دوره ترامپ زدوده می  شود یا ادامه پیدا می کند 
که این مساله باید حل شود. با این حال آقای رئیسی در 
صحبت های انتخاباتی خود موضع صریح و روشنی که چه 
می خواهند بکنند، نگرفتند. البته با توجه به اینکه تصمیم 
گیرندگان اصلی سیاسی کشور و شورای عالی امنیت ملی 
و سران نظام بر این مساله اشراف دارند، انتظار نمی رود 
که ریلی تغییر کند اما اینکه به خصوص مذاکره کنندگان 
تغییر خواهند کرد یا به نوعی این موضوع کش پیدا 
می کند تا امضای آن توسط دولت جدید باشد، در هاله ای 
از ابهام است. اما آنچه مهم است اینکه در حال حاضر این 
موضوع است که اهمیت دارد. قطعا بایستی آقای رئیسی 
تکلیف خود را با مساله مذاکرات و برجام مشخص کند. 
به ویژه اینکه بازار در انتظار است تا ببیند آقای رئیسی 
می خواهد چگونه عمل کند و موضع بگیرد. از این رو است 
که به نظر می رسد مهم ترین اولویت دولت آینده بحث 
سیاست خارجی و برجام است که به سر انجامی برسد تا 
به سایر مسائل نیز پرداخته شود. البته اینکه گفته می شود 
آمریکایی ها درصددند تا پایان دولت روحانی با ایران به 
توافق برسند، باید اذعان داشت که شاید آمریکایی ها در این 
مساله خیلی تاثیرگذار نباشند. هرچند که شاهد یکسری  
انعطاف هایی از سوی دولت آمریکا بودیم و طبیعتا انعطاف 
آمریکا در این مساله و تغییر مسیر سیاسی که ترامپ پیش 
گرفته بود، می تواند مهم و تاثیرگذار باشد، اما نه در حد یک 
یا دوماه؛ به نظر می رسد که از دست رفتن این فرصت یکی 
دو ماه نیز  برای ایران خسارت بار است. لذا می توان این قول 
را از آقای روحانی گرفت که چندان دنبال تبلیغات برای 
این مساله نباشد. ولی چون عاقالن دانند که چه گذشت، 
به نوعی باید از این مساله عبور کرد و همه افتخارات را نیز 
به نام دولت بعدی نوشت. بهتر است که مساله هرچه زودتر 
حل شود. قطعا تصمیم گیرنده فقط آمریکایی ها نیستند و 
موضع گیری ایران نیز مهم است و این تصمیم گیری باید 
زودتر انجام شود. اینکه کسانی در داخل کشور فکر می کنند 
تعویق این مساله و ثبت افتخار آن به اسم آقای رئیسی 
اینقدر اهمیت دارد که ما ۲ ماه زمان را از دست دهیم، کج 
سلیقگی است. زمان برای ما بسیار مهم است و در طول مدت 
دو ماه خیلی اتفاقات می تواند رخ دهد. شاید آقای رئیسی هم 
اگر واقعا میل به بزرگ منشی دارند و می خواهند آن را  نشان 
دهند، با این مساله کنار بیایند و اجازه دهند که این دولت 
مساله را حل کند و خودشان از دولت روحانی بخواهند که 
موضوع زودتر حل شود. آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه و 
عضو شورای عالی امنیت ملی است و خیلی کارها می تواند، 
انجام دهد. صرفا اینکه مبادا افتخار این مساله به اسم حسن 
روحانی تمام شود، چندان اهمیت ندارد که ما بخواهیم  

منافع زودتر به توافق رسیدن را از دست بدهیم.

برجام، مهم ترین اولویت دولت آینده

یـــادداشت

 ریشه انتقادهای انتخاباتی به عملکرد نهاد نظارتی بر می 
گردد. مسائل را نمی توان صرفا با شعارها جبران کرد. وعده 
رویکردهای فراجناحی، شعاری قشنگ است که داده شده 
است، اما عملیاتی شدن آن ها چندان آسان نیست افتاد. آقای 
رئیسی خاستگاه اصولگرایی دارد و ۲۲۰ نماینده از مجلس 
اصولگرا از ایشان درخواست کردند که وارد میدان شوند. پشت 
سر ایشان ائتالفی است که تقریبا تمام گروه ها و شخصیت  های 
اصولگرا را شامل می شود و همچنین حمایت رسانه های اصولگرا 
را دارند. کسی که برخاسته از یک جبهه است و تمام عوامل آن 
دست اندر کار بوده اند که او موفق شود. البته چندان نمی تواند 
شاهد قدرت مانور برای تقسیم این کیک قدرت با دیگران و 
جناح های دیگر را داشته باشد. می توانیم فرض کنیم که در 
کابینه ایشان افراد محدود با جهت گیری اعتدالی باشند که 
شاید حتی در کابینه آقای روحانی هم حضور داشته اند اما این 
نمی تواند به عنوان یک شاخص یا عامل برای تعادل بخشیدن به 
دولت سیزدهم باشد. فکر می کنم که این حرف در قالب شعار و 
یا در حد حرکت هایی باقی خواهد ماند که تاثیر چندانی ندارند. 
در خصوص دیگر وعده های انتخاباتی در نتیجه آسیب ذخایر 
ارزی مشکالت حل نشده فروش نفت، مسائل FATF و گردش 
کاری ما در بانک ها و از رونق افتادن خیلی از نهادهای باید گفت 
ما در شرایطی هستیم که اقتصاد متزلزل داریم. به گردش 
درآوردن این چرخ ها به عوامل زیادی از جمله سیاست های 
خارجی ، مسائل کالن مثل برجام بستگی دارد. نیاز به زمان 
زیادی برای تحقق این شعارها داریم، البته شاید در کوتاه مدت 
اگر همزمان با تغییر دولت، برجام به نتیجه برسد است برخی 
منابع آزاد بشوند، بخشی از نفت های آماده به فروش برسند و 
کمی کام مردم شیرین شود، اما اینها نمی تواند اساسی و پایدار 
باشد. دولت هرقدر هم که تمایل به تحقق شعارها داشته باشد 

باید مردم را با واقعیت آشنا کند.

مردم واقعیت را می بینند

هدایت ا... آقایی
فعال سیاسی اصالح طلب

توصیه هسته ای به رئیسی
امام جمعه موقت اصفهان نیز با اشاره به 
پیشینه تولید واکسن در کشورهای اروپایی  
گفت: برخی کشورهای مدعی واکسن کشورهای 
دیگر را به اسم خود تولید کردند؛ با تبعیض 
مدیران را مقدم کردند و سیاه پوستان را واکسن 
نزدند یا دیر زدند و حتی در زمانی که ایران 
اسالمی واکسن نداشت اجازه ندادند واکسن 
مناسب و مکفی در اختیار کشور قرار گیرد. حجت 
االسالم مهدوی با اشاره به سابقه استکبار در 
مذاکرات  تصریح کرد: ادامه مذاکرات چیزی جز 
تحقیر، زیاده خواهی و تحمیل خوی استکباری 
نتیجه ای دیگر نخواهد داشت و به جای رفع 
تحریم ها به شکل مطلق می خواهند 4 تا ۶ ماه 
تحریم ها را بردارند و لذا به جد از رئیس جمهور 
منتخب و مجلس انقالبی می خواهیم در مذاکرات 
کوتاه نیایند و دستورات رهبر معظم انقالب را مو 

به مو اجرا کنند.

تخفیف به بعضی  مجازات ها 
معاون اول قوه قضائیه گفت: در قانون مشخص 
شده است که به بعضی از مجازات ها تخفیف 
داده شود و مجازات ها را تقلیل داد و براساس آن 
عمل خواهد شد. غالمحسین محسنی اژه ای در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در زمان ریاست 
آقای رئیسی در قوه قضائیه شاهد حبس زدایی 
و احکام جایگزین حبس بودیم، چقدر ضرورت 
دارد که در زمان رئیس بعدی دستگاه قضا نیز این 
موضوع ادامه پیدا کند؟ گفت: در قانون مشخص 
شده است که به بعضی از مجازات ها تخفیف داده 
شود و مجازات ها را تقلیل داد و براساس آن عمل 
خواهد وی اضافه کرد: قانون، همان قانون است و 

براساس همین قانون عمل خواهد شد.

 فرانسه منتظر 
تصمیم نهایی برجامی ایران 

وزیر خارجه فرانسه گفت که این کشور منتظر 
است که ایران تصمیمات نهایی برای احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ با قدرت های جهانی 
را اتخاذ کند. ژان ایو لودریان گفت: ما منتظر 
مقامات ایران هستیم تا تصمیمات سخت نهایی 
را بگیرند تا توافق هسته ای ۲۰۱۵ احیا شود. 
سید عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده 
ایران در مذاکرات وین اخیرا با بیان اینکه وقت 
آن رسیده که طرف های برجام باید تصمیم 
سخت خود را برای احیای آن بگیرند، گفته بود: 
می توانیم بگوییم مسیر زیادی را تا االن آمده ایم و 
به اواخر کار نزدیک شده ایم. همانطور که پیش از 
این گفتم مسیر باقیمانده مسیر ساده ای نخواهد 
بود ولی من امیدوار هستم و فکر می کنم اگر 
طرف های مقابل بتوانند تصمیمات خود را بگیرند 
ما انشاءا... می توانیم به یک توافق برسیم که مورد 

خواست ما بوده و مطلوب ما خواهد بود.

تصویر امنیت ملی ما در افغانستان
ادامه از صفحه یک|  مردم افغانستان که 
رنج دوران طالبان و حکومت متحجر آنان را از 
یاد نبرده اند، خود دست به اسلحه برده و از شهر و 
روستای خود دفاع می نمایند. به جای سکوت، باید 
به طرفداری از مردم افغانستان بشتابیم و حداقل از 
نظر روانی نشان دهیم در غیاب نیروهای ناتو در کنار 
مردم افغانستان قرار داریم تا ارگان های دولتی این 
کشور یکی بعد از دیگری در قبال مقاومت در برابر 
طالبان، سست نشوند و خود را از ترس جان، تسلیم 
طالبان نسازند. مردم ایران در قبال شهادت سردار 
سلیمانی ایستادند و ایشان  را مورد تکریم قرار دادند؟ 
چونکه اوال مطابق با اطالعات مردم، شهید سلیمانی 
دستش به خون مردم آغشته نبود. ثانیا، پرچم 
پرافتخار مبارزه با افراطی گری و جنایات داعش را 
در عراق و سوریه برپا کرد و این گروه جنایتکار را 
قلع و قمع نمود تا وحشیگری های آنان در جهان 
به نام اسالم تمام نشود. اگر امروز آن شهید زنده بود 
آیا به کمک شیعیان هزاره نمی رفت؟ آیا در مقابل 
نسل کشی شیعیان سکوت می کرد؟ آیا در مقابل 
پیشروی نظامی طالبان و داعش در افغانستان، 
لشگرکشی نمی کرد و لشگر فاطمیون را به کمک 
مردم افغانستان نمی برد؟ شیرزنان افغانستان که 
امروز خود دست به اسلحه برده، همواره فکر می کنند 
دولتی اسالمی در همسایگی آنان است که با همه 
امکانات به حمایت از آنان برخواهد خواست. اما 
داستان به این سادگی که تصور می شود، نیست. از 
چند سال پیش در البه الی گفت وگوهای اتاق های 
فکر اسرائیل، آمریکا و اروپا خوانده می شد چرا از 
انرژی و افراطی گری طالبان علیه جمهوری اسالمی 
استفاده نشود؟ اگر ایران در صحنه برجام و پشت میز 
مذاکرات همراهی نکرد، باید جنگی دیگر برایش 
تدارک دید. طرح خروج نیروهای ناتو از افغانستان 
با همفکری اسرائیل، عربستان و ترکیه انجام شد تا 
طالبان بر افغانستان مسلط گردیده و بنای ضدیت 
ایدئولوژیک با جمهوری اسالمی بگذارد. دراین 
طرح سه کشور فوق عالوه بر غرب، کمک های خود 
را به سوی طالبان خواهند گشود به شرط آنکه با 
جمهوری اسالمی درگیر شود. به عبارت دیگر برای 
بیشتر به زانو درآوردن ایران، یک جنگ منطقه ای 
برای ایران درست کنند که شبیه جنگ عراق با 
ایران و یا یمن با عربستان باشد. متاسفانه برداشت 
به سادگی، عکس این هست و بازی را آنچنان بسیط 
می بینند که ناتو از افغانستان خارج می شود و طالبان 
با اشغال افغانستان به فرمان ما درمی آیند. مار در 
آستین نپرورانید و یک جنگ منطقه ای دیگر برای 
خود تدارک نبینید. تا دیر نشده از سلطه طالبان و 
داعش بر افغانستان جلوگیری شود. حکومت لیبرال 
اشرف غنی صدمرتبه برای منافع و امنیت ملی ایران 
بهتر از یک حکومت افراطی داعش- طالبانی است. 
یکبار در سوریه از روسیه واسرائیل رکب خوردید، 
مواظب باشید در صحنه افغانستان از غرب، اسرائیل، 

عربستان و ترکیه رکب بزرگتر نخورید!

اخـــبار کوتاه

دیدگـــاه

آرمان ملی – نرگس کارخانه ای: در روزهای 
پیش از انتخابات، تبلیغات برای مردم آسیب 
دیده، منتقد و ناراضی فرصتی مناسب را برای ارائه 
شعارها و وعده هایی از سوی کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری فراهم کرد. حال با مشخص 
شدن رئیس جمهور منتخب، بیش از پیش 
وعده های ایشان از قبیل تشکیل دولت فراجناحی 
مورد توجه قرار می گیرد. آنچه از این پس در این 
مورد مطرح است جوانب پیشبرد این برنامه ها 
و امکان تحقق آنها با توجه به شرایط، پیشینه و 
همراهان آقای رئیسی است. کابینه فراجناحی 
شعار خوبی است اما آیا رئیسی توان اجرائی کردن 
آن را دارد. یک فعال سیاسی اصالح طلب به 
»»آرمان ملی«« گفت: آقای رئیسی شعارها و 
برنامه هایی را به اقلیت یا جمعیتی که  به او رای 
داده اند ارائه کرده  است. طبیعتا دولت تشکیل 
شده باید بازتاب همان برنامه ها و در جهت اجرای 
آنها بر اساس همان پلتفرم و مانیفستی باشد که 
ایشان پیشتر ارائه داده  و بهترین کسانی هم که 
می توانند مجری این برنامه ها باشند، کسانی 
هستند که در کمپین انتخاباتی همراه ایشان 
بوده اند. فیاض زاهد ادامه داد: منطق سیاسی هم 
همین را می گوید اما واقعیت های امروز کشور در 
حوزه مدیریت و سیاست داخلی و خارجی موید 
این واقعیت است که جناح راست، قدرت اداره 
کشور را ندارد. با وجود مشکالتی که در حوزه های 
مختلف گریبان کشور را گرفته است، تنها دولتی 

امکان توفیق دارد که از همه ظرفیت های ملی 
بتواند بهره ببرد. زاهد گفت: تفاوت آقای رئیسی 
با یک رئیس جمهور اصالح طلب در این است که 
همان بخش هایی از ارکان حاکمیت که تالش 
می کردند رئیس جمهور اصالح طلب یا نزدیک 
به اصالح طلب موفق نشود، حال این شانس را 
به آقای رئیسی می دهند که همه حاکمیت در 
اختیار داشته باشد بنابراین با نداشتن موانع 
و مزاحمت های آنچنانی بر سر راه بهتر از یک 
رئیس جمهور اصالح طلب می تواند نهادهای 
خاص و صاحب قدرت را برای استفاده از ظرفیت 
ملی مدیران کشور اعم از اصالح طلب، اصولگرا، 
افراد با گرایشات ملی و تکنوکرات ها توجیه کند. 
تکنوکرات ها اساسا در ذات خود چندان سیاسی 
نیستند و اگر شرایط کار برایشان فراهم باشد به 
صورت تخصصی مسائل و موضوعات را دنبال 
می کنند و اگر آقای رئیسی واقعا می خواهند چهار 
میلیون مسکن بسازند، معشیت را بهبود ببخشد، 
فقر را از بین ببرد و حاشیه نشینی را کنترل کنند 
باید حتما از همه ظرفیت های کشور استفاده کنند. 
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: البته این منوط 
به چانه زنی ایشان با بخش های مختلف است. 
برداشت من این است که به رغم اینکه آقای رئیسی 
این حسن نیت را دارند و عالقمند به استفاده از این 
افراد هستند شاید به حد زیادی اطرافیانی که به 
او در این کمپین کمک کرده اند و با او داد و ستد 
سیاسی داشته اند اجازه چنین امری را ندهند. 

بنابراین نباید این حرف ها را جدی انگاشت.
*روایتی از نیروهای دولت رئیسی

زاهد گفت: یکی از اخبار این است که ایشان علی 
باقری را در وزارت خارجه مستقر کرده اند تا توجیه 
شوند و به اصول و روند صورت گرفته در وزارت 
خارجه آشنا شوند و این را به وزیر خارجه یا تیم 
وزارت خارجه بعدی انتقال دهند. شما به همین 
نمونه که توجه کنید با مقایسه آقای علی باقری 
با این سوابق مختصر و جواد ظریف با آن سوابق 
درخشان بین المللی جواب خود را می گیرید. وی 
افزود: من اگر جای آقای رئیسی باشم تعدادی 
از وزارتخانه ها را به جریان وفادار سیاسی ایشان 
خواهم داد اما وزارتخانه های کلیدی از جمله وزارت 
امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه را کامال تخصصی تشکیل خواهم داد. آقای 
رئیسی حاال محبوب است اما شش ماه دیگر که 
مشکالت نمایان می شوند و نیازها و توقعات مرتفع 
نمی شوند، با یک سونامی وحشتناک نارضایتی 
مواجه خواهند شد لذا به عنوان کسی که عالقمند 
است در نتیجه موفقیت ایشان مردم زندگی بهتری 
داشته باشند توصیه می کنم حتما با اتاق فکری 
منتقد از جریان غیرخودی ارتباط بگیرند و حتما 
جهان و تشکیل دولت را از زاویه چشم منتقدان 
خود ببینند. زاهد در ادامه گفت: ما مدیران بسیار 
برجسته ای داریم که  در دولت روحانی هم از آنها 

استفاده نشد...
ادامه صفحه ۶

دولت آینده به روایت فیاض زاهد:
یکدست شدن قوا، خواب خوش است  

   رئیسی با اتاق فکری منتقد از جریان غیرخودی ارتباط بگیرد    

احمد شیرزاد 
استاد دانشگاه و فعال سیاسی 

مقام معظم رهبری:

مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم 
   واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی ایرادی ندارد          باید به واکسن ایرانی احترام بگذاریم 

مقام معظم رهبری صبح دیروز جمعه ُدز اول 
واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند. این 
واکسن که محصول تالش محققان و دانشمندان 
جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با 
اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی 
از ۶ کشور تولیدکننده واکسن کرونا در جهان 
.. خامنه ای پس از  . تبدیل شد. حضرت آیت ا
تزریق واکسن، با تشکر از همه دست اندرکارانی 
که با دانش، تجربه و کوشش علمی و عملی 

خود کشور را از این افتخار ملی برخوردار کردند، 
گفتند: از وزیر محترم و همه مجموعه بهداشتی 
و درمانی کشور، از آقای مخبر و همکارانشان 
که در این قضیه نیز همچون مسائل دیگر با 
دلسوزی، عالقه مندی، ابتکار و توانایی ظاهر 
شدند، و از آقایان دکتر مرندی و دکتر سجادی 
به دلیل مراقبت های همیشگی از وضع سالمتی 
بنده، صمیمانه تشکر می کنم. ایشان با اشاره به 
اصرارهایی که از چند ماه قبل برای تزریق واکسن 

به ایشان وجود داشت، خاطرنشان کردند: من 
اوال مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده 
کنم بنابراین گفتم منتظر واکسن ایرانی می مانم، 
چراکه باید این افتخار ملی را پاس بداریم و تا 
وقتی امکان پیشگیری و عالج در داخل وجود 
دارد، چرا از آن استفاده نکنیم؟ مقام معظم 
رهبری افزودند: البته وقتی نیاز باشد، استفاده از 
واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی نیز ایرادی 
ندارد اما باید به واکسن ایرانی احترام بگذاریم و از 
همه دانشمندان جوان، پر تالش و فعال در تولید 
این واکسن و سایر مراکزی که در کشور مشغول 
تولید واکسن هستند، تشکر کنیم. حضرت آیت ا... 
خامنه ای گفتند: عالوه بر اصرار به استفاده از 
واکسن ایرانی، تأکید داشتم که دریافت واکسن 
در نوبت طبیعی خود انجام شود که امروز بحمدا... 
افراد باالی ۸۰ سال و هم سن بنده، اغلب واکسن را 
دریافت کرده اند. ایشان همچنین بر ضرورت ثبت 
اسناد علمی و انتشار مقاالت مربوط به واکسن 
تأکید کردند و افزودند: در کنار تولید قوی، سریع 
و بهنگام واکسن، اسناد و مقاالت علمی آن را 
نیز برای آگاهی دنیا از کار بزرگ خود آماده و 

منتشر کنید.

رئیس جمهور:
اگر بوروکراسی های پارلمانی نبود تحریم ها تمام شده بود

  آب و برق مجانی از قول های امام بود که دولت دوازدهم آن را انجام داد
آرمان ملی: رئیس جمهور با اشاره به اتصال 
بیش از ۲۸۰۰ روستا به شبکه گازرسانی کشور 
اظهار کرد: ۹۵ درصد مردم کشور از شبکه 
گازرسانی سراسری استفاده می کنند که این 
آمار در سطح جهان بی نظیر است و این رقم 
افتخاری برای دولت یازدهم و دوازدهم بوده 
و پاسخ قاطع به کسانی است که نسبت به 
این دولت با انصافی حرف می زنند. حسن 
روحانی در مراسم افتتاح طرح های وزارت نفت 
گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در گازرسانی 
به روستاها ۲.۵ برابر دولت های گذشته و حتی 
رژیم گذشته فعالیت داشته و اکنون به ۱4 هزار 
روستا گازرسانی شده است. تا همین ۲۰ سال 
پیش بسیاری از محالت شمال تهران هم گاز 
نداشتند و از کپسول استفاده می کردند. یک 
تحول عظیمی در کشور انجام شده است. در آغاز 
این دولت ۵4 درصد روستاها به گاز دسترسی 
داشتند که این رقم اکنون به ۸۵ درصد رسیده 
است. گازرسانی به شهرها هم به ۹۹ درصد 
رسیده و تقریبا انجام شده است. رئیس جمهور 
با بیان اینکه حقوق ملت ایران در زمینه  نفت و 
گاز بیش از هر زمان دیگری تامین شده است 
خاطرنشان کرد: کشور میدان های مشترکی با 
برخی همسایگان دارد که هم ما و هم کشور 
همسایه می تواند از آن استفاده کند، البته حجم 
این میدان های مشترک محدود است و وقتی 
همسایه استفاده می کند و ما استفاده نمی کنیم، 
در واقع حقوق ملت از بین می رود. در پارس 
جنوبی بخش اعظم گاز را همسایه خوب ما 
قطر استفاده می کرد. اما اکنون ما کمی بیشتر 
از آنها از گاز پارس جنوبی استفاده می کنیم. 
بهره برداری از این میدان نسبت به سال ۱۳۹۲، 
۲.۵ برابر شده است. همچنین بهره برداری ما از 
میدان مشترک با عراق در غرب کارون نسبت 
به سال ۱۳۹۲ بیش از پنج برابر شده است. 

روحانی با بیان اینکه نسبت به محیط زیست 
کارهای بسیاری انجام شده است، خاطرنشان 
کرد: ما ناچار بودیم به خاطر تحریم ها از بنزین 
پتروشیمی استفاده کنیم که این خطرناک بود، 
اما اکنون ۷۶ درصد ما بنزین یورو 4 بوده که با 
استانداردهای جهانی منطبق است. در گازوئیل 
هم همین شرایط را داریم، بخش بزرگی از فلرها 
جمع آوری شده و دیگر نمی سوزد. گازرسانی به 
روستاها هم در واقع حفاظت از محیط زیست 
است زیرا مردم روستاها پیش از این ناچار به 
جمع آوری هیزم یا چوب درختان بودند چاره ای 
هم نداشتند، اما اکنون گاز به آنها رسیده است 
و وقتی بوته های بیابان کنده نمی شود گرد و 
خاک کمتر خواهد بود و وقتی جنگل ها محفوظ 
می ماند، هوا هم سالم می ماند. رئیس جمهور 
ادامه داد: ما بنزین و گازوئیل را وارد می کردیم 
حتی در فصل زمستان هم گاز وارد می کردیم، 
اما امروز در زمینه  بنزین، گازوئیل و گاز خودکفا 
بوده و صادرات هم داریم، اما دچار حیرتم از 
کسانی که می نویسند این دولت چه کرده است. 
در همین زمینه نفت و گاز ما از حقوق ملت 
مراقبت کرده، محیط زیست را حفظ کرده و به 
خودکفایی رسیده و صادرات انجام می دهیم. 
در این دولت آب، برق و گاز کم مصرف ها بر 
روستاییان مجانی شد، البته برای خیلی ها 
سخت است که این را بگویم که این دولت این 
کار را انجام داد؛ با این حال این کار افتخاری برای 
نظام است. مجانی شدن آب و برق از قول های 
امام به مردم بود که دولت دوازدهم آن را انجام 
داد. امام در بهشت زهرا گفت که آب و برق را 
مجانی می کنیم ما گاز را هم مجانی کردیم و این 
از افتخارات نظام است و با این کار دهان کسانی 
که با توهین نسبت به امام صحبت می کردند، 
بسته شده است. روحانی در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشاره به اینکه دولت یازدهم 

و دوازدهم کارهای عظیمی در زمینه  روستاها 
انجام داده است، خاطر نشان کرد: ما ارتباطات و 
شبکه مجازی را به ۹۸ درصد روستاها رساندیم. 
شبکه بهداشت، راه و آموزش توسعه زیادی پیدا 
کرد. مدارس کپری در این دولت برای همیشه 
از بین رفت البته هرچه که ما به روستا خدمت 
کنیم کم است زیرا روستاییان افراد زحمت کشی 
هستند و امنیت غذایی ما را تامین می کنند. باید 
هم اشاره شود که فاصله شهر و روستا کم شده 
و امتیازات شهرها هم به روستاها رسیده و این 
موجب کم شدن مهاجرت می شود؛ در مجموع 
شرایط مناسبی در روستاها داریم و گاز، آب 
بهداشتی و برق به روستاها رسیده است. وی 
بیان کرد: در هر روز ۹ تا ۱۰ روستا گازرسانی 
می شود و ۲۰ روستا به ارتباطات وصل می شود. 
در هر هفته به ۳۵ روستا آب آشامیدنی سالم 
می رسد. در سال ۱۳۹۲ کمتر از یک میلیون نفر 
از روستاییان از آب بهداشتی استفاده می کردند 
که این رقم اکنون ۱۰ برابر شده و ۱۰ میلیون 
نفر از روستاییان از آب آشامیدنی سالم برخوردار 
هستند. رئیس جمهور تاکید کرد: این اقدامات 
پاسخ دندان شکنی به آمریکا و تحریم کنندگان 
است. ملت ما آمریکا را وادار کرد که پای میز 
مذاکره بیاید، اگر برخی مسائل تشریفات و 
بوروکراسی ها نبود، تحریم ها هم تمام شده 
بود. ما از این بوروکراسی ها داد می زنیم از جمله 
بوروکراسی پارلمانی و باید معطل شده و الیحه 
بدهیم تا به فالن کمیسیون برود، البته من 
خودم ۲۰ سال در مجلس بودم خیلی زبانم 
به انتقاد نمی چرخد. باید بوروکراسی را کنار 
بگذاریم نه تنها در دولت بلکه در پارلمان و قوه 
قضاییه. اگر بوروکراسی نبود تحریم ها هم تمام 
شده بود. به هر حال کار را دولت انجام داده و فعال 
به بوروکراسی افتاده است، امیدوارم خداوند ما را 

از شر بوروکراسی رها کند.

 نیاز به بازخوانی و گپ و گفت 
با نسل جوان است
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a r m a n m e l i . i r واکنش آمریکا به اظهارات محمود واعظی: 
از لغو تحریم ها خبري نیست

در گفت وگوی تلفنی رئیسی و امیر قطر چه گذشت؟
»دکترین سیاست خارجی 

منطقه ای« دولت جدید ایران

گفت و گــــو
علی صوفی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

اصولگرایان هم قائل به مذاکره هستند
   در دولت سیزدهم شاهد حضور وزیر زن خواهیم بود

مـذاکـرات در زمینــه احیــای تـوافـق 
هسته ای از طریق بازگشت آمریکا به برجام و 
بازگشت ایران به پایبندی کامل به تعهدات 
هسته ای اش در وین در جریان است. هیات آمریکا 
که در محل مذاکرات حضور دارد، مذاکرات 
مستقیمی با ایران نداشته و از طریق نمایندگان 
اعضای دیگر کمیسیون مشترک برجام در این 
مذاکرات مشارکت می کند. در همین راستا 
رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه روز 
چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت در جمع 
خبرنگاران در رابطه با نهایی شدن متن توافق 
گفت: مذاکرات خیلی پیشرفت کرده است. بر 
تمام مسائل اقتصادی توافق شده که تحریم ها 
برداشته شود. االن بحثی در رابطه با بانک، بیمه، 
نفت و کشتیرانی نداریم. همه اینها توافق شده 
است. حدود هزار و 4۰ تحریم دوران ترامپ طبق 
این توافق برداشته می شود. در رابطه با تحریم 
افراد و دستگاه های مربوط به بیت مقام معظم 
رهبری هم توافق شده برداشته شود. واعظی 
گفت: اساس مذاکره ما از سال ۹4 در رابطه با 
موضوعات هسته ای بود. تمام تحریم های هسته ای 
در آن سال برداشته شد، چون تیم مذاکره کننده 
ما اجازه نداشت در رابطه با مساله منطقه، حقوق 
بشر و تسلیحاتی و موشکی صحبت کند. لذا 
تحریم هایی که در این ارتباط بوده، از سال ۹4 هم 
بوده است. االن صحبت می کنیم تحریم های باقی 
مانده کدام به برجام و کدام به قبل ۹4 ربط دارد. 
االن هم ممکن است برخی از تحریم های مربوط 
به اشخاص و موضوعات پیش از مذاکرات سال ۹4 

باقی بماند، که آنها را هم دارند مذاکره می کنند.
 آمریکا تکذیب کرد

مجله فوربز نوشت؛ یک سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا در یک ایمیل به این مجله 
در تناقض با اظهارات محمود واعظی رئیس 
دفتر ریاست جمهوری ایران، گفت که هیات 
مذاکره کننده آمریکایی در وین با لغو تحریم ها 
علیه ایران موافقت نکرده اند. این سخنگو در این 
ایمیل این موضوع را رد کرده که آمریکا موافقت 
کرده است تحریم های اعمال شده در دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در زمینه، 
بیمه، نفت و صنعت کشتیرانی و برخی افراد ایرانی 
را لغو کند. وزارت امور خارجه آمریکا عنوان کرده 
»اقدامات مربوط به تحریم که آمریکا باید انجام 
دهد« بخشی از مذاکراتی هستند که ایران و 
آمریکا برای بازگشت به توافق چندجانبه هسته ای 
در آن مشارکت دارند. این سخنگو بیان کرده که 
مذاکرات پیشرفت کرده اند و رابرت مالی نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران برنامه دارد به زودی 
برای دور جدیدی از مذاکرات به وین بازگردد. 
او ادامه داد: در طول مذاکراتی به این پیچیدگی، 
مذاکره کنندگان سعی می کنند پیش نویس متنی 
که مسائل اصلی را در بر می گیرد آماده کنند. اما 
با این وجود هم، وقتی راجع به همه چیز موافقت 

نشده است، درباره چیزی موافقت نمی شود.

رئیس جمهوری منتخب ایران در گفت و گوی 
تلفنی با امیر قطر تاکید کرد: »امنیت جمعی« بخش 
اصلی »دکترین سیاست خارجی منطقه ای« دولت 
جدید است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت 
قطر در گفت و گوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی، 
ضمن تبریک به منتخب ملت، روابط دو کشور را 
متمایز و عالی توصیف و تاکید کرد این روابط تحت 
هدایت رئیس جمهوری منتخب، توسعه بیشتری 
خواهد یافت. امیر دولت قطر با اشاره به اینکه در 
دوره اخیر شاهد تحوالت و پیشرفت های بسیار 
خوبی در روابط دوجانبه بوده ایم، سرعت گرفتن 
فعالیت کمیسیون های اقتصادی دو کشور را از 
نمونه های توسعه روابط دو کشور بر شمرد. شیخ 
تمیم همچنین با تقدیر از موضع ایران در طول 
چهار سال محاصره قطر و به ویژه نقش مؤثری که  
حجت االسالم و المسلمین رئیسی در این زمینه 
در منصب ریاست قوه قضائیه داشته است، تاکید 
کرد: اکنون ما از شرایط سختی عبور کرده ایم و 
باید در کنار هم باشیم و به یکدیگر کمک کنیم. 
این  در  نیز  رئیسی  حجت االسالم و المسلمین 
گفت و گوی تلفنی با تقدیر از تبریک دولت و ملت 
قطر، گفت: پیوندهای میان دو ملت ایران و قطر 
چنان قوی و مستحکم است که تکانه های مختلف 
نتوانسته خللی در آن وارد کند. رئیس جمهوری 
منتخب ارتقای مناسبات دوجانبه در دوران فشار 
و تحریم را ضامن پایداری روابط دو کشور دانست و 
تاکید کرد: »امنیت جمعی« بخش اصلی »دکترین 
سیاست خارجی منطقه ای« دولت جدید است که 
می تواند »صلح و ثبات« را برای کشورهای منطقه 
و »آرامش و رفاه« را برای ملت ها به ارمغان بیاورد. 
حجت االسالم و المسلمین دکتر رئیسی با تاکید 
بر اینکه اولویت اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت 
جدید، همسایگان ایران خواهند بود، »هم افزایی« 
میان »مناسبات سیاسی« و »تعامالت اقتصادی« 
ایران و قطر را الگوی مناسبی برای تحقق »همگرایی 
اقتصادی منطقه ای« عنوان کرد. رئیس جمهوری 
منتخب در پایان این گفت و گوی تلفنی افزود: »ثبات 
و پایداری امنیت جمعی« در گرو به صفر رساندن 
مداخالت بیگانگان در مناسبات منطقه ای است. 
حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر نیز در مورد 
این گفت وگوی تلفنی، در صفحه توئیتر خود نوشت:  
»ارزیابی مشترک از همکاری های گذشته دو کشور 
در دوران سختی و چشم انداز مشترک  همکاری های 
منطقه ای و دو جانبه بر اساس طراحی جمعی در 
گفت وگوی تلفنی جناب آقای شیخ تمیم آل ثانی 
امیر قطر جهت تبریک به جناب آقای رئیسی، 

رئیس جمهور محترم منتخب.«

گــــزارش

روی خط

آرمان ملی- سهیل ثابت: انتخابات 
و تب و تاب آن تمام شده و چند روزی است 
که همه افراد و جریان های سیاسی منتظر 
رونمایی از کابینه دولت سیزدهم از سوی 
رئیس جمهور جدیدی و منتخب خود هستند. هر چند 
آیت ا... رئیسی حدود 4۰ روز دیگر از قوه قضائیه به قوه 
مجریه کوچ خواهد کرد و کلیددار پاستور خواهد شد اما این 
دلیل نمی شود که او از هم اکنون برای چینش دولتش بیکار 
نشسته باشد. قدر مسلم رئیس جمهور منتخب برای چینش 
دولت خود برنامه هایی در ذهن دارد و شاید از هم اکنون نیز 
چهره هایی را برای تصدی برخی وزارتخانه ها در نظر گرفته 
باشد. با این حال طی روزهای اخیر لیست های متفاوتی از 
افراد مختلف برای تصدی وزارتخانه های دولتی مطرح شده 
است؛ لیست هایی که همه صرفا در حد گمانه زنی بوده و 
رسمی نشده است. این در حالی است که پس از صحبت های 
اولیه رئیسی مبنی بر انتخاب وزرا بر اساس شایسته ساالری 
و استفاده از همه نیروها برخی معتقدند رئیس جمهور 
منتخب می تواند از نیروهای کارآمد اصالح طلب و میانه رو 
نیز در دولت خود استفاده کند. باید دید آیت ا... رئیسی، 
دولتی فراجناحی و مبتنی بر سایسته ساالری تشکیل 
خواهد داد یا شاهد اصولگرایان در جای جای دولت خواهیم 
بود. برای بررسی دولت سیزدهم، کابینه پیش رو و احتمال 
حضور اصالح طلبان در دولت آینده »آرمان ملی« با علی 
صوفی، دبیر کل حزب پیش رو اصالحات  و فعال سیاسی 

اصالح طلب به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.
  از دیدگاه شما تعامل میان اصالح طلبان و دولت 

آقای رئیسی چگونه خواهد بود؟
و  رئیسی طبق گفته های خود  آقای  اگر  معتقدم 
حرف هایی که زده اند مستقل باشند، در تشکیل دولت 
تحت تاثیر احزاب و جریانات نخواهند بود. اگر چنین عمل 
کنند  و از همه نیروهای موجود فارغ از گرایش های سیاسی 
و جناحی خود استفاده کنند بسیار موضع منطقی و معقولی 
است و شرایط کشور اینگونه ایجاب می کند. به هر حال در 
همه نظامات دموکراتیک و انتخاباتی وقتی انتخاباتی صورت 
می گیرد  و از جناح خاصی رئیس جمهور انتخاب می شود 
حق آن است که از همان ها برای تشکیل کابینه خود استفاده 
کند تا یک ارزیابی مشخصی از جناح خود در عملکردش به 
مردم ارائه دهد و بر اعتبار اجتماعی خود بیفزاید نه اینکه 
چیزی کم کند. خب آقای رئیسی اگر بخواهد مقداری 
متفاوت از این عمل کند و با توجه به شرایط کشور بخواهد 
از همه نیروهای کارآمد استفاده کند فکر بسیار خوبی است. 
من مطئنم اگر از نیروهای کارآمد اصالح طلب هم بخواهد 
استفاده کند پاسخ منفی نخواهد شنید. مگر اینکه آن پاسخ 
منفی با توجه به شرایط آن شخص و کناره گیری اش وجود 
داشته باشد. اما اگر افرادی باشند که هنوز انگیزه کار و 
تالش دارند دلیلی ندارد که بخواهند دعوت آقای رئیسی 
را رد کنند. اصالح طلبان در بحث وزارت خارجه  و حوزه 
بین الملل بسیار می توانند به تیم وزارت خارجه آقای رئیسی  
کمک کنند؛ چرا که تجربه شان زیاد است. قدر مسلم اگر 
آقای رئیسی از اصالح طلبان در دولت خود استفاده کنند، 
اصالح طلبان قبول می کنند ولی من نمی دانم آقای رئیسی 
عزمی برای این کار یعنی استفاده از اصالح در دولت خود 

دارند یا نه.
 با توجه به اینکه اصالح طلبان در دوره انتخابات 
با رئیسی رقیب بوده و در مناظرات هم هر دو طرف 
یکدیگر را تخریب کرده اند، حال اگر رئیسی در 
کابینه خود از اصالح طلبان استفاده کند، پذیرش 
این امر با آنچه تا کنون اصالح طلبان در مورد رقیب 

خود گفته اند، در تضاد نیست؟
برداشتن  جدیدشان  شعار های  اصالح طلبان 
تحریم هاست. در نتیجه اصولگرایان هم در این مساله 
همچون اصالح طلبان عمل می کنند. در بحث تحریم هم 
بعید می دانم اصولگرایان بخواهند مذاکره نکنند و اجازه 
دهند تحریم ها دوباره اعمال شود. در مورد بحث یکی 
شدن این دو جناح هم باید بگویم اصالح طلبان کمی در 
استفاده از رانت، گیر افتاده اند. البته در تمام کشور ها، 
حرفه ها، صنعت، و... همین طور است. کسی که وارد قدرت 
می شود، رانت های اقتصادی را در دستش می گیرد. این امر 
را، هم در میان اصولگرایان وجود دارد و هم اصالح طلبان. اما 
اصالح طلبان متاسفانه بسیار درگیر این امر شده اند و به این 
صورت کار می کنند که مثال دو وزارتخانه بدهد به به خانواده 
فالنی یا واردات کدام کاال را به دست چه کسی بدهد و... . 
این موارد فکر می کنم در دولت رئیسی کمتر شود. اختالف 
این دو جناح بیشتر در بحث حجاب و تحریم هاست که بعید 
می دانم آقای رئیسی با مسائل برخورد احساسی داشته 
باشد، با این تفاسیر بیشتر همان بحث صحبت با غرب و 
توافق و برجام می ماند. بنابراین مقداری فاصله عقیده ای 

اصولگرا و اصالح طلبان کم می شود.
 منظور شما از کم شدن فاصله ها این است که 

اصولگرایان به سمت اصالح طلبان پیش می روند؟
اصولگرایان به سمت اصالح طلبان می روند ولی فقط در 
بحث خاصی. مثال اصالح طلبان می گویند وقتی در حال 
مذاکره هستیم، قدرت دفاعی نشان ندهید. در صورتی که 
اشتباه است و باید طرف مقابل را ترساند. کما اینکه در این 
جنگ ۱۰ روزه اسرائیل دیدیم که دیگر مشخص است که 

زور باید کنار مذاکره باشد. 
 در طول مناظرات صحبت هایی از وزیر زن شده 
است. با توجه به اینکه اصولگرایان نشان داده اند 
مساله زنان به عنوان یک دغدغه چندان برای شان 
مطرح نیست، آیا ممکن است وزیر زن در کابینه 

رئیسی داشته باشیم؟
فکر می کنم ایشان قطعا از وزیر زن در کابینه خود 
استفاده می کند. با این استدالل که اصالح طلبان اکنون 
در کناره هستند و نوبت به نقد و مطالبه گری از اصولگرایان 
رسیده است. به باور من رئیسی هم سعی دارد این نقد ها را 
کاهش دهد تا به دولتش ضربه نخورد. در نتیجه قطعا از وزیر 

زن استفاده می کند.

آرمان ملی- حمید شجاعی: »اصالح طلبان باید برای دوره ای به مرخصی 
بروند«، این نظر عده ای از چهر ه های اصالح طلب است که با توجه به شرایط 
جامعه و موج نارضایتی ها، حد فاصل انتخابات ۹۶ تا ۱4۰۰ بدان رسیده اند. 
نگاهی به عملکرد اصالح طلبان در این 4 سال نیز نشان می دهد گسست بسیاری 
میان اصالح طلبان و بدنه اجتماعی خود رخ داده است. در این راستا بسیاری 
بر این باورند همان زمانی که در دی ماه ۹۶ جامعه به واسطه نارضایتی های 
بعضا اقتصادی و معیشتی خود شعار »اصالح طلب، اصولگرا ، تمومه« را مطرح 
کردند، اصالح طلبان باید به این فکر می افتادند که چگونه به ترمیم و بازیابی 
سرمایه اجتماعی خود بپردازند. اما آن زمان به این مساله وقعی نهاده نشد و 
از آن گذشتند. در اتفاقات سال های بعد به خصوص به دلیل عملکرد دولت 
در حوزه های معیشتی، نه تنها اعتماد مردم به دولت؛ بلکه سرمایه اجتماعی 
اصالح طلبان نیز ریزش پیدا  کرد اما بازهم اصالح طلبان نسبت به این موضوع 
واکنشی نشان ندادند. در این میان شاید عدم موضع گیری منسجم  اصالح طلبان 
در خصوص اتفاقات آبان و دی ۹۸ نیز به بیشتر شدن شکاف میان اصالح طلبان 
و مردم دامن زده  و رگه های این گسست و بی اعتمادی خود را در انتخابات 
مجلس نشان داده است که کسر قابل توجهی از مردم در انتخابات شرکت 
نکرده اند. هر چند اصالح طلبان نیز به دلیل رد صالحیت ها در انتخابات حضور 
نیافتند اما قدر مسلم اگر شرایط به طور عادی پیش می رفت و آنها در انتخابات 
حاضر می شدند نیز با عدم میل، رغبت و حمایت مردم مواجه می شدند. اما نمونه 
بارزی که این مفهوم واقعی اما تلخ را به اصالح طلبان گوشزد می کند انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای ۱4۰۰ بوده است؛ جایی که هر چند آنها به طور 
تشکیالتی در انتخابات حاضر نشدند اما حمایت دقیقه نودیشان از همتی نیز 
نتوانست مردم را به سمت  آنها متمایل کند. البت]ه این رویگردانی در شورای 
شهر بیشتر خود را نشان داد؛ جایی که با عدم مشارکت معنا دار مردم تمام ۲۱  
کرسی  شورای شهر تهران مثل کرسی ریاست جمهوری و پیش از آن کرسی های 

مجلس به جریان رقیب رسید. همین امر باعث شد اصالح طلبان به درک این 
موضوع برسند که واقعا میان خودشان و جامعه شکاف و گسست بسیاری است 
و باید به جای حضور در قدرت فعال دوره ای را بیرون از دایره قدرت باشند و 
نهادهای مردمی و سرمایه اجتماعی خود را تقویت و بازیابی کنند. هر چند برخی 
از چهر های تاثیر گذار این جریان همچون سعید حجاریان، تئوریسین اصالحات 
نظر دیگری دارند و دیگر صندوق رای را برای اصالح طلبان چاره کار نمی داننند. 
چنانکه حجاریان اخیرا در توئیتی نوشته است: »اصالحات صندوق محور ُمرد! 
اما قبل از تدفین شکوهمند باید به اتاق تشریح برده شود تا علت مرگ روشن 
شود. آیا مرگ به علت کهولت سن بوده یا می توان رد پای قاتل یا قاتالنی را پیدا 
کرد؟« این در حالی است که برخی معتقدند اصالح طلبان مانیفست و راهبرد 
مشخصی برای جریان خود ندارند. سید محمد غرضی وزیر دولت سازندگی 

می گوید: »اصالح طلبان باید کنگره داشته باشند؛ چراکه اصولگرایان با  
حامیان خود رابطه بیعتی دارند، اگراصالحطلبان می خواهند بدنه خود 
را قانع  کنند باید کنگره تشکیل بدهند؛ نه صرفا سخنگو داشته باشند.« 

به نظر می رسد اصالح طلبان برای اینکه بتوانند همچنان در سپهر 
سیاست ایران بمانند و کنشگری فعال داشته باشند باید نوعی 
بازنگری ساختاری، گفتمانی و درون جریانی داشته باشند تا با 
روز آمد  کردن خود با مطالبات مردم همچنان بتوانند صدای 

مردم و محوریت مطالبات آنها باشند. 
 آمادگی برای کادرسازی

یک  فعال سیاسی اصالح طلب، در رابطه با نیاز بازخوانی 
سیاست ها در جریان اصالحات اظهار کرد: از مدت ها قبل 
اصالح طلبان به این فکر افتاده اند که بازخوانی داشته 
باشند و برای جایگاهی که دارند و موقعیت شان در بین 
مردم بازخوانی از نقاط ضعف و قوت داشته باشند؛ 

چون بسیاری نه از اصالحات شده اند، بنابراین نیاز به بازخوانی و گپ و گفت با 
نسل جوان، است. اشرف بروجردی گفت: آنچه مهم است آمادگی اصالح طلبان 
برای کادر سازی است تا بتوانند با چهره های شناخته شده و کار آمد به میدان 
بیایند. وی افزود: ما عقیده نداریم که عدم حضور مردم در انتخابات به دلیل 
نارضایتی است بلکه مردم از نحوه عملکرد و نوع نظارت ناراضی هستند و حس 
می کنند به آنها توجه نشده است و این احساس خود به خود آنها را از حضور 
پای صندوق های رای باز  می دارد. بروجردی بیان کرد: ما دو سال بعد انتخابات 
مجلس و چهارسال بعد ریاست جمهوری و شوراها را در پیش داریم و قاعدتا باید 
کادرهای شناخته شده و چهره های کارآمد و متخصص را به جامعه بشناسانیم 
تا مردم بدانند هنگام رای دادن باید چه رفتاری داشته باشند. وی تاکید کرد: 
برقراری ارتباط با بدنه جامعه یکی از مهمترین نقیصه ها و آسیب های کسانی 
است که تفکر و اندیشه ای غیر از تفکر حاکم دارند. این ارتباط باید گسترده و 
معنادارشود و توسعه پیدا کند و الیه الیه سطوح مختلف جامعه را در بر بگیرد و 

با مردم گفت و گو و حرف زده شود.
 اصالح طلبان اهداف خود را روشن کنند

یک  نماینده ادوار مجلس در ارتباط با پوست اندازی اصالح طلبان و ضرورت 
»اصالح در اصالحات« اظهار کرد: اصالح طلبان باید تکلیف خود را با خودشان 
مشخص کنند؛ آیا جریان اصالحات یک جریان فکری است یا یک جریان 
سیاسی یا اقتصادی است؟! اگر جریان فکری باشد مثل اهالی تفکر و اندیشه 
باید در دانشگاه ها، مجامع علمی، حوزه ها و تشکل های مدنی و... در 
بین مردم حضور پیدا کند و گفت و گو، مذاکره، مناظره و مجادله 
داشته باشد. باید این فکر و اندیشه را به مردم بشناسانند تا مردم 
ضمن پذیرش و آگاهی آمادگی عملی کردن این افکار و اندیشه ها 
را داشته باشند. جالل جاللی زاده گفت: اصالح طلبان اهداف 
خود را به خوبی، روشن نمی کنند و دامنه توان و قدرت خود 
را در حکومت مشخص نمی کنند. آیا می توان به بدنه قدرت 
و هسته سخت قدرت نفوذ پیدا کرد و تالش آنها برای اعمال 
نفوذ و تغییر به ثمر می رسد یا نه؟ وی تصریح کرد: عده ای به 
نام اصالح طلب، همیشه از نام اصالح طلبی استفاده می کنند و 
خودشان را در قدرت نگه می دارند و به محض اینکه به قدرت 
رسیدند پاسخ هیچ کسی را نمی دهند. آنهایی که در فکر 
اصالح، تقویت و گسترش جریان اصالحات هستند بیرون 

مانده اند و گاه در سختی و مشکالت قرار دارند.

آرمــان ملــی- مطـهره شفیــــعی: 
انتخابات ریاست جمهوری هم به پایان رسید و 
حجت االسالم رئیسی به عنوان منتخب مردم معرفی 
شد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱4۰۰ حسن روحانی در پاستور 
حضور داشت و کشور را با فشار های دخلی و خارجی 
به نحوی مدیریت کرد که در کنار دستاوردهای 
مفید، ضرر کمتری متوجه زندگی مردم شود. دولت 
روحانی هم مانند همه دولت های گذشته دارای 
مخالفیانی بوده که هدف آنها از سنگ اندازی در 
مسیر فعالیت های دولت القای ناکارآمدی روحانی 
و مردانش تعریف شده تا بتوانند در زمان انتخابات 
ریاست جمهوری ۱4۰۰ کاندیدای خود را به عرصه 
وارد کنند. اما آینده روحانی پس از خروج از پاستور 
چه می شود و کشور شاهد چه تغییراتی در سطح 
مدیریتی دولت و نهادهای دیگر خواهد شد. این 
سوالی است که »»آرمان ملی«« به بررسی آن 
پرداخته و در این باره با دو فعال سیاسی و اقتصادی به 
گفت و گو پرداخته است.  سید حمید حسینی، فعال 
سیاسی و عضو اتاق بازرگانی تمایل دارد تغییراتی در 
بخش های دیگر کشور رخ دهد و آینده ای که برای 
حسن روحانی پیش بینی می کند، حضور در مجمع 
تشخیص مصلحت است. گفت وگوی دکتر حسینی 

با »آرمان ملی« را در ادامه می خوانید.
 دوره ۸ ساله ریاست جمهوری روحانی 
هم به روزهای پایانی خود نزدیک است. تصور 
می کنید چه تغییراتی در بخش های مدیریتی 

کشور رخ می دهد؟
اتفاقاتی پس از انتخابات ریاست جمهوری در 
کشور رخ داد که نامه حقانیان و فرزندش یکی از آنها 

بود. به نظر می رسد آقای اژه ای به ریاست قوه قضائیه 
می رسد ، آقای صادق الریجانی جایگزین آیت ا... 
جنتی شده و آقای روحانی به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام می رود که در همین راستا تعدادی از 
اعضای مجمع تشخیص تغییر خواهند کرد. آنچه 
مطرح کردم یک احتمال است که امیدوارم به 
حقیقت تبدیل شود  و در واقع آرزوی من است که 

این تغییرات صورت بگیرد.
 تصور می کنید با توجه به تخریب ۸ ساله 
روحانی از سوی مخالفانش، او از پذیرش 
خوبی در مجمع تشخیص مصلحت برخوردار 

شود؟
اگر دوستان با شرایط کشور آشنا شوند، متوجه 
خواهند شد عملکرد آقای روحانی قابل قبول بوده است. 
 از سوی دیگر تصور نمی کنید گالیه 
اصالح طلبان و مردم از عملکرد دولت آقای 
روحانی سبب کاهش محبوبیت اجتماعی او 

شده است؟
آنچه مردم از آن گالیه دارند، ارتباطی با 
ریاست جمهوری ندارد؛ یعنی مردم چیزهایی 
می خواهند که  تحقق شان ، هیچ گاه در اختیار 
یا   ۷ عملکرد  است.  نبوده  ریاست جمهوری 
۸ وزارتحانه دولت آقای روحانی مطلوب بوده و 
می توان با ارائه شاخص و آمار ثابت کرد که عملکرد 
دولت آقای روحانی قابل قبول است. هرچند 
عملکرد برخی وزاتخانه ها هم قابل قبول نبوده 
است. نباید با نگاه صفر و صدی به ارزیابی عمکلرد 

دولت آقای روحانی پرداخته شود.
   با مرور سرنوشت روسای جمهور گذشته 

به این نتیجه می رسیم که هر یک از آنها 
عنوان  به  مواجه شده اند.  با چالش هایی 
نمونه آقای خاتمی از برخی عرصه ها کنار 
گذاشته شد و محمود احمدی نژاد خود را 
در قالب یک معترض به نمایش گذاشت. چرا 
روسای جمهوری چنین سرنوشتی دارند و 
تصور می کنید آقای روحانی هم به این مسیر 

می رود؟
آقای  مانند  روحانی  آقای  می کنم  تصور 
هاشمی باشد و مشکل زیادی برای دوران پس از 
ریاست جمهوری نداشته باشد. او در جهت تحکیم 
حاکمیت همراهی کرده و بهانه ای به دست گروه 
و جناح ها مقابل نداده که از او عصبانی باشند؛ 
ضمن اینکه سیاست هایش با سیاست های کلی 
نظام هماهنگ بوده است. احتماال رهبری در 
پایان کار دولت دوازدهم و معرفی دولت جدید از 
آقای روحانی و اقدامات دولت او تشکر خواهد کرد. 
رهبری به غیر از موضوعات مربوط به آقای ظریف و 
فایل منتشر شده ، انتقادی به دولت روحانی نداشته 
و همه موضع گیری های رهبری در حمایت از دولت 
بوده است؛ حتی نمایندگان مجلس را از توهین و 
برخوردهای تند و رادیکالی با دولت منع کرده اند . 
در خاطر ندارم که رهبری در برابر سخنان روحانی و 

کارهای دولت موضع گیری داشته باشند.
  به عنوان یک فعال سیاسی و اقتصادی 
تصور می کنید با توجه به شرایط کنونی کشور 

چه باید کرد؟
بتوانند  که سیاسیون  نکنیم  باز  راهی  اگر 
سیاست ورزی کنند، 4 میلیون رایی که  باطله 

بوده و ۶ و ۷ میلیونی که دیگران رای داشته اند، 
به آرای ناراضیان در انتخابات اضافه می شود. 
بنابراین دو قطبی جدیدی شکل می گیرد؛ یعنی 
اگر تا امروز دو قطبی اصالح طلب و اصولگرا درکشور 
بود ، اکنون یک دو قطبی دیگر بین طرفداران و 
مخالفان نظام شکل گرفته و رهبری جریانات 
سیاسی به گروه های خارج از کشور می رسد که به 
نفع نظام نیست. باید هزینه و سوبسید داده شود 
که اصالح طلبان را در صحنه نگه دارند و این اقدام 
حتما باید انجام شود. همچنین اصولگراها دو دسته 
شوند تا اینگونه احساس نشود که مسیری برای 
فعالیت های سیاسی درکشور وجود ندارد و همه 

راه ها مسدود شده است.
 جایگاه روحانی فعال مجمع تشخیص 

است؟
فائزه هاشمی فعال سیاسی اصالح طلب هم معتقد 
است آقای روحانی پس از پایان حضورش در پاستور 
در مجمع تشخیص مصلحت حضور خواهد داشت. 
او چنین به سوال »»آرمان ملی«« پاسخ داده است.

 چه آینده ای برای آقای روحانی پس از 
خروج از پاستور متصور هستید؟

اصولگرایان دشمنی زیادی با آقای روحانی پیدا 
کرده اند و درصدد هستند تقصیرات خودشان را به 

هر دلیلی به گردن آقای روحانی بیندارند.
  درست است. سوال این است که آقای 

روحانی در چه نهادی حضور پیدا می کند؟
طبق روال حقوقی و  قانونی اگر خودشان مخالف 
نباشند، عضو مجمع تشخیص مصلحت می شوند و 
به عنوان شخصیت حقوقی  در مجمع حضور پیدا 
می کنند؛ چرا که روسای جمهور بر اساس قانون 
پس از پایان عمر دولت شان عضو این نهاد خواهند 
شد، مگر اینکه خودشان نخواهند که آقای خاتمی 
چنین بود؛ یعنی خودش تمایلی به حضور در مجمع 

تشخیص نداشت. 
  یعنی آقای روحانی در جایگاه دیگری 

قرار نمی گیرد؟
دور از انتظار است پست دیگری  پس از پایان 
دوران ریاست جمهوری در اختیار آقای روحانی قرار 
بگیرد.  اگر مخالفت های تند و تیز مخالفان کاهش 
پیدا کند، شاید در آن زمان اتقافات دیگری رخ دهد.
  به هر حال پس از پایان عمر دولت 
مخالفت ها به مرور کم می شود. چه مخالفتی 
با  باعث شده شما از زاویه تند مخالفان 

روحانی سخن می گویید؟
به عنوان مثال انسان پس از شنیدن اظهارات 
نمایندگان در مجلس وحشت می کند؛ چرا که 
خیلی از این افراد زاویه تندی با آقای روحانی پیدا 

کرده اند.

»آرمان ملی« از لزوم اصالح اصالحات و بازگشت به جامعه گزارش می کند

اصالح طلبان با جامعه محوری به مردم ازگردند 
   اشرف بروجردی:ارتباط با بدنه جامعه یکی از مهمترین نقیصه هاست

 جاللی زاده: اصالح طلبان اهداف و توان خود را مشخص کنند

علیرضا علوی تبار از جبهه اصالحات ایران استعفا داد. علیرضا 
علوی تبار، نظریه پرداز و فعال سیاسی، در نامه ای خطاب به بهزاد 
نبوی، رئیس جبهه اصالحات ایران، که ۲۹خرداد نوشته و منتشر 
شده است از جبهه اصالحات استعفا داد. علیرضا علوی تبار در 
استعفانامه ای خطاب به بهزاد نبوی، رئیس جبهه اصالحات ایران، 
که ۲۹خرداد نوشته شده است عنوان کرده است: برادر گرامی 
جناب آقای نبوی، ریاست محترم جبهه اصالحات ایران، باسالم و 
آرزوی توفیق برای جنابعالی ، با احترام بدین وسیله استعفای خود را 
از جبهه اصالحات ایران خدمت تان اعالم می کنم. از حمایت و لطف 
شما و سایر عزیزان حاضر در هیات رئیسه، مجمع عمومی جبهه و 
همکاران کمیته راهبردها و برنامه ها، بسیار سپاسگزارم و همراهی و 
همکاری با جبهه اصالحات را از افتخارات خویش می دانم. با آرزوی 
سالمت و موفقیت برای شما و سایر دوستان. »جبهه اصالحات 
ایران« 4۶ عضو دارد، متشکل از نمایندگان ۳۱ حزب اصالح طلب 
)اعضای حقوقی( و ۱۵ شخصیت حقیقی اصالح طلب )که منتخب 

اعضای حقوقی اند( که ریاست آن بر عهده بهزاد نبوی است

  
 استعفای علوی تبار
از جبهه اصالحات

فعال سیاسی اصولگرا گفت: من فکر می کنم هم آرای 
سفید پیام دارد، هم کسانی که به صندوق های رای مراجعه 
نکردند، پیام دارند و همه این مسائل به عنوان یک موضوع 
تحقیقاتی نه یک ابزار سیاسی برای مخدوش کردن حاصل 
انتخابات قابل بررسی است. عباس سلیمی نمین اظهار داشت: 
من فکر می کنم خیلی نفعی از این مسائل نمی برند اما باید 
اهل نظر بنشیند و تحلیل و بررسی کند و از حاصل بررسی 
بهره الزم گرفته شود و به پیام های مختلفی که از جانب مردم 
به سیاستمداران ارسال شده توجه شود. وی درباره وظیفه 
ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم در قبال این آرای باطله و 
آرای خاموش، گفت: به نظر من آقای رئیسی سیاست خوبی 
را اتخاذ کرده، یعنی تالش خوبی را برای ارتباط با همه سالیق 
انجام داد. خود آقای رئیسی قبل از انتخابات از جمله کسانی 
بود که خودش پیگیری می کرد که آنهایی که صالحیت شان 
احراز نشده بود، تایید شوند، شما چنین مساله ای را در گذشته 

کمتر شاهد بودید. 

 
برنامه رئیسی برای آرای 

باطله و خاموش 

فعال سیاسی اصولگرا گفت: کسی که رأی نداد با 
دموکراسی و جمهوری اسالمی قهر نکرده، بلکه با ما، آقای 
روحانی و آقای جنتی قهر است. البته بخشی از عدم مشارکت 
مردم به کرونا بر می گردد. بنابر این من می گویم این انتخابات 
درست انجام شد ولی کامل نبود. مثال در انتخابات دوره دوم 
آقای هاشمی که من رقیب آقای هاشمی بودم ۵۰/۸ درصد 
حائزین شرایط شرکت کردند. احمد توکلی افزود: به نظرم 
نظام پارلمانی نامزدها را وادار می کند وعده های محلی 
بدهند و کارهای اساسی زمین می ماند. یعنی نظام پارلمانی 
بدون تحزب قوی ناکارآمد می شود. داوطلبان چون حزبی 
نیستند مجبورند خود به جلب نظر رأی دهندگان اقدام کنند 
و برای این مقصود وعده محلی می دهند و از مسائل ملی باز 
می مانند و به جای مسائل کالن به مسائل خرد می پردازند. 
لذا ترجیحا باید نظام انتخابات حزبی باشد ولی اگر حزبی 
نبود گروه های بزرگ اجتماعی باید نامزدی داشته باشند که 

بتوانند به آن رأی بدهند.

 
 قهر رای ندهندگان
 با روحانی و جنتی 

سیدحمید حسینی در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد

 صادق الریجانی 

جایگرین احتمالی  
آیت ا... جنتی!

   فائزه هاشمی در پاسخ به »آرمان ملی«: 
روحانی فعال فقط مجمع تشخیص می رود



اقتصـاد       سال چهارم 4
a شماره 1043 r m a n m e l i . i r

95 درصد جمعیت تحت 
پوشش گاز قرار دارند

شنبه 
1400 .04 .05

15 ذی القعده 26/1442  ژوئن 2021

وزیرنفت گفت: ۹۵.۱ درصــد 
جمعیت کشــور تحــت شبکه 
گازرسانی مستقیم قرار گرفته اند 
که این رقم در جهــان رقــم 
بی نظیری است. بیژن نامدارزنگنه 
افزود:  وزارت نفت با اتکا به ۲ونیم 
برابرشدن تولید گاز از میدان 
گازی پارس جنوبی از سال ۹۲ 
تاکنون و نیز با مجموعه اقدام ها 
برای توسعه شبکه انتقال و توزیع 
گازطبیعی موفق شد که از این 
سال تاکنون تعداد روستاهای 
بهره مند از نعمت گاز طبیعی 
را از ۱4 هزار به قریب ۳۵ هزار 
یعنی بیش از ۲.۵ برابر برساند و 
بدین ترتیب پوشش گازرسانی 
کل کشور به ۹۵.۱ درصد رسیده 

است.  

رویکرد

خبــر
استفاده از ظرفیت های 

بازارسرمایه برای رونق تولید
آرمان ملی: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
امکانات  و  ظرفیت ها  همه  تا  شده  تالش  گفت: 
بازارسرمایه را برای رونق تولید به خدمت گرفته شود، 
چرا که معتقدیم انتفاع نهایی این حمایت به بازارسرمایه 
برخواهد گشت. محمدعلی دهقان دهنوی در آیین 
انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت صمت با 
سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تامین مالی 
تولید با سرمایه های خرد مردمی با تاکید بر تقویت 
منابع تولید کشور به عنوان اولویت بازارسرمایه افزود: 
باید به سمت روش های نوین و جدید تامین منابع مالی 
رفته و در کنار روش های قبلی، ایده های جدیدی 
مانند تامین مالی جمعی مورد توجه قرار گیرد. وی 
با تشریح روش تامین مالی جمعی، خاطرنشان کرد: 
تامین مالی جمعی، پلتفرم و پایگاهی است برای اتصال 
پس اندازکنندگان خرد و تولیدکنندگان متوسط و 
کوچک که در واقع نمود مشارکت فراگیر مردم در 

اقتصاد می تواند باشد.

واردات 9۵ درصد از دانه های 
روغنی مصرفی

ایرنا: معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت ۹۵ درصد 
دانه های روغنی مصرفی کشور را وارداتی عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر افزایش کشت کلزا و تولید دانه های 
روغنی از اولویت های وزارت صمت است که تالش دارد 
با همکاری جهادکشاورزی این هدف را محقق کند. 
عباس تابش افزود: افزایش قیمت خرید دانه های روغنی 
شامل کلزا، ذرت و سویا توسط وزارت جهاد کشاورزی 
مشوقی بزرگ برای تولید بیشتر این محصوالت شده 
است تا زمینه ساز قطع وابستگی به کشورهای دیگر 
برای واردات باشد. مدیرعامل سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهارداشت:  افزایش 
قیمت کلزا و دیگر دانه های روغنی قطعا در قیمت 
فروش محصوالت اثرگذار خواهد بود که در آن صورت 
تالش داریم تا سیاست بهتری را برای حل مشکل 
مصرف کنندگان اجرایی کنیم و حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان در دستور کار ما باشد.

ضرورت حذف مصوبه تعهد ارزی 
از صادرات فرش 

ایسنا: مدیرعامل مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
فرش دستباف بر ضرورت حذف مصوبه تعهد ارزی از 
صادرات فرش دستباف تاکید کرد و گفت: این مصوبه 
عالوه بر کاهش صادرات بر تولید داخلی هم تاثیر 
گذاشته و باعث خروج بسیاری از قالیبافان از این بخش 
شده است. عبدا... بهرامی با تاکید بر رفع موانع پیش روی 
قالیبافان در دولت سیزدهم اظهارکرد: در حال حاضر 
یکی از دغدغه های اصلی ما در حوزه فرش دستباف، 
مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی است که از دولت آقای 
رئیسی و وزرای مربوطه می خواهیم در جهت حمایت 
از تولید و صادرات فرش دستباف نسبت به حذف این 
مصوبه اقدام کنند. وی ادامه داد: صرف نظر از تحریم های 
خارجی، فرش دستباف بیشتر از تحریم های داخلی 
لطمه دیده؛ لذا انتظار داریم دولت جدید مصوبه تعهد 
ارزی بانک مرکزی را از فرش دستباف بردارد. متاسفانه 
با این مصوبه دو سال است که ۹۰ درصد صادرات فرش 
دستباف ایران کاهش پیدا کرده است؛ در حالی که در 
سال های گذشته کمتر از 4۰۰ میلیون دالر در سال 
صادرات نداشتیم این رقم اکنون به ۵۰ میلیون دالر 

طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است.

بنــگاه ها
 تالش »پگاه« برای 

توسعه صادرات
آرمان ملی: شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، در 
اولین نمایشگاه تخصصی – صادراتی در ارمنستان، 
حضور یافت. نمایشگاه تخصصی- صادراتی ارمنستان 
در مرکز نمایشگاهی ایروان اکسپو، برگزار شد. این 
نمایشگاه با رویکردی تخصصی- صادراتی متشکل از 
4 پاویون عمده و مهم شامل: پاویون صنعت ساختمان، 
پاویون خدمات فنی و مهندسی، آب، برق و انرژی، 
کشاورزی و موادغذایی و سایر گروه های مهم کاالیی 
نظیر صنایع بهداشتی و دارویی و آرایشی برگزار شد و 
پس از افتتاح رسمی رئیس سازمان تجارت مذاکرات 
تجاری پرتعدادی برای ورود در سطح بازارمحصوالت 

پگاه در ارمنستان، انجام شد.

امضای تفاهمنامه همکاری 
»سایپا« و »پارسیان«

و  تعامل  افزایش  راستای  در  آرمان ملی: 
همکاری های دوجانبه، جلسه ای با حضور کوروش 
پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و سیدجواد 
سلیمانی، مدیرعامل گروه سایپا در ساختمان مرکزی 
این بانک برگزار و تفاهمنامه همکاری بین دو مجموعه 
امضا شد. هدف از این نشست، بهره گیری از ظرفیت های 
بانک پارسیان و گروه سایپا به منظور افزایش تعامالت 
و همکاری های دوجانبه برای رفع موانع تولید و رونق 
اقتصادی اعالم و تفاهمنامه ای به همین منظور نیز به 

امضای طرفین رسید.

آغاز پیش  فروش 2 محصول  
ایران  خودرو 

آرمان ملی: گروه صنعتی ایران  خودرو، برنامه 
پیش فروش ۲ محصول خود را به مدت ۳ روز آغاز کرد. 
سورن پالس و دناپالس توربو شارژدستی، محصوالت 
ارائه شده در این طرح پیش فروش است که موعد تحویل 
تعیین شده این خودروها از فروردین تا تیرماه ۱4۰۱ در 
نظر گرفته شده است. مراسم قرعه کشی یک روز پس 
از پایان مهلت ثبت نام و با حضور نمایندگان نهادهای 
نظارتی برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند به مدت 
۳ روز با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصوالت 
ایران خودرو به آدرس www.esale.ikco.ir نسبت 

به ثبت نام در این طرح اقدام کنند.

آرمان ملی: رئیس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران گفت: با 
رمزارزها می توان مشکالت بخشی از واردات را حل کرد و اتاق ایران 
به دنبال تدوین الیحه ای برای این منظور است. علی شمس اردکانی 
تاکید کرد: الزم است بخش خصوصی نگاه جامع و عمیقی نسبت به 
ویژگی های رمزارزها پیدا کند و پس از شناسایی کارکردهای این 
حوزه، نشست های الزم برای بیان خواسته های خود با مسئوالن و 
سیاست گذاران داشته باشد. بخش خصوصی معتقد است، ممکن 
است سیاست گذار به دلیل تعجیل یا عدم شناخت در این حوزه به شیوه 
نادرستی تصمیم گیری کند. بنابراین باید در شناساندن بسترهای 
این صنعت تالش کنیم. وی ادامه داد: اهمیت فناوری بالک چین 
در آن است که لزوم نهاد اعتمادبخش را زیرسوال می برد و از آنجا 
که این نهاد اعتمادبخش در بسیاری از تراکنش ها و معامالت، دولت 
است بالک چین در تضاد با این نقش دولت هاست. یعنی اگر رمزارز با 
استفاده از فناوری بالک چین ایجاد شود دیگر نیازی به بانک مرکزی 
ندارد که اصالت و اعتبار آن رمزارز را تصدیق کند. خیلی ها این را 
تهدیدی علیه بانک مرکزی و نهاد اعتباربخش پول کشور می دانند. 
شمس اردکانی تصریح کرد: وظیفه اقتصاددان ها و دولت کاهش 
ریسک است تا افراد بدون ترس و دودلی تصمیم بگیرند. البته در مورد 
Cryptocurrency هم تاکید می شود افراد بدون محاسبه ریسک 

وارد این فضا نشوند و از طرفی باید فضایی فراهم شود تا رمزارزها 
بدون دخالت بروکراسی های بزرگ فعالیت کنند. وی درباره دورزدن 
تحریم ها با رمزارزها گفت: بستگی دارد که دولت های دیگر یا بنگاه های 
خارجی بپذیرند که با رمزارزهایی نظیر بیت کوین معامالت خود را 
انجام دهند. اما آنچه عنوان می شود این است که با رمزارزها می توان 
مشکالت بخشی از واردات را حل کرد. برای همین ما در اتاق ایران و در 
کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران به دنبال این هستیم که الیحه ای با 
کمک، همفکری و همراهی ذینفعان تنظیم شود تا مشکالت این حوزه 
در عمل برطرف شود. رئیس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران ادامه 
داد: نباید آنچه بر صنعت گاز و برق رفته، در این صنعت هم تکرار شود 
و باید همه در این حوزه عقالنی رفتار کنند. باید رمزارز، بیت کوین یا 
زنجیره ارزش این صنعت درست ایجاد شود. برای همین ما تاکید 
می کنیم که این ارز در حوزه صادراتی مصرف شود نه داخلی. باید در 
این حوزه آیین نامه هایی تدوین شود که مورد پذیرش قرار گیرد. باید 

مباحث حقوقی این حوزه کامال مشخص شود.

از سوی اتاق ایران صورت می گیرد
تدوین الیحه به کارگیری رمزارزها  در صادرات

در  دولت  سیاح:  محمد  آرمان ملی- 
که  کرد  وزیران مصوب  هیات  جلسه 
تسویه خالص بدهی های قطعی دولت 
به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و 
خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها 
طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت 
ایران صورت بگیرد. این در حالی است که 
خود دولت در فروش نفت با مشکل جدی 
روبه رو است و حتی اگر برجام به نتیجه 
برسد چندماهی زمان می برد تا ایران 
بتواند به بازارنفت برگردد و شرکت های 
خارجی اگر مشتری ایران شوند بتوانند 
تنظیمات پاالیشگاه ها را به نفت ایران 

برگردانند.

گزارش »آرمان ملی« از مشکالت تسویه بدهی های دولت از محل تحویل نفت  خام 

نفت به جای بدهی؛ - کجا بفروشند؟ 

 
بازارسرمایه

 به رغم رشد 5.7 درصدی 
شاخص به دلیل عدم پیش بینی آینده ارز 
احتیاط در بازار شرط عقل است 

آرمان ملی: بازارسرمایه که از ابتدای سال تحت تاثیر بالتکلیفی 
مذاکرات برجامی و همچنین دورنمای انتخابات ریاست جمهوری 
با ابهام همراه بود از نخستین روز هفته گذشته و پس از انتخاب 
رئیس جمهور منتخب و همچنین اعالم دولت مبنی بر پایان تحریم ها 
در روزهای آینده تغییر مسیر داد و و با رشد بیش از ۶۶ هزار واحدی در 
طول یک هفته از مرز یک میلیون ۲۱۳ هزار واحدی عبور کرد موضوعی 
که به اعتقاد کارشناسان ایجاد چنین روندی در بازار بعداز انتخابات 
به دلیل کاهش ریسک حاکم در بازار دور از ذهن نبوده و احتماال 
در روزهای آینده نیز در صورت عدم تغییر اساسی در شاخصه های 
تاثیر گذار بازهم شاهد بهبود روند معامالت خواهیم بود. اگرچه که 
به نظر می رسد این پیش بینی با توجه به اینکه هنوز دورنمایی از 
وضعیت نرخ ارز  پس از پایان تحریم ها و همچنین برنامه های دولت 
سیزدهم برای بازار بورس وجود ندارد، باید نسبت به انجام معامالت با 
کمی احتیاط عمل کرد. بر این اساس شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت با ۶۶ هزار واحد افزایش 
به عدد یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد رسید و در مقایسه با هفته ماقبل 
از آن که شاخص کل با رقم یک میلیون و ۱4۷هزار واحد به تعطیالت 
رفت  ۵.۷ درصد رشد داشت. شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته 
گذشته ۳۷۰ هزار و ۵۸۵ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۷۶ 
هزار و ۸۷۳ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از ۲۳۸ هزار و ۳۳۱ واحد 
به عدد ۲4۱ هزار و ۷۰۸ واحد رسید. در پنج روز معامالتی این هفته 
بورس، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی(، صنعت غذایی کورش 
)غکورش(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، لیزینگ کارآفرین )ولکار(، 
ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، صنعتی زرماکارون )غزر( و 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( در گروه نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند. در هفته ای که گذشت محصوالت چرمی، 
سیمان، آهک و گچ، فرآورده های نفتی، اطالعات و ارتباطات، دارویی و 
دستگاه های برقی جزو صنایع مثبت بازار بودند. همچنین محصوالت 
چوبی، چند رشته ای صنعتی، استخراج کانه های فلزی، محصوالت 
کاغذی، فعالیت های کمکی به جز نهادهای مالی واسط، هتل و 
رستوران، کانی غیرفلزی، محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، 
انبوه سازی امالک و مستغالت، سرمایه گذاری ها، زراعت و خدمات 
وابسته، بیمه و بازنشستگی، الستیک و پالستیک، خرده فروشی، 
بانک ها و موسسات اعتباری، ماشین آالت و تجهیزات، حمل ونقل 
انبارداری و ارتباطات، واسطه گری های مالی و پولی، کاشی و سرامیک، 
عرضه برق، گاز، بخار و آبگرم، فلزات اساسی، رایانه، خودرو و قطعات، 
قندوشکر، وسایل ارتباطی، مخابرات، صنایع غذایی به  جز قندوشکر، 
منسوجات، شیمیایی و فنی و مهندسی از جمله صنایعی بودند که 

بازدهی منفی را در بازار ثبت کردند.

 

  حیات شرکت هاي کوچک به خطر مي افتد؛ تردید نکنید

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی ایران در این باره به »آرمان ملی« 
گفت: »شرکت ها، بنگاه ها، پیمانکاران، سازندگان، 
تولیدکنندگان در حوزه های مختلف احداث، 
انرژی، نفت و زیرساخت اگر شرکت های بزرگی 
باشند شاید بتوانند از تعهدی که به واسطه این 
مصوبه ایجاد شده استفاده و تهاتر کنند و اگر 
راهی پیدا شود این نفت را به پاالیشگاه های دنیا 
بفروشند و از ماحصل آن بخشی از طلب خودشان 
را بردارند.« او ادامه داد: »ولی شرکت های 
کوچک و متوسط که واقعا شرایط حادی دارند 
و کم نیستند نمی توانند طلب خود را به بانک ها 
پرداخت کنند، در نظر بگیرید که شرکت کوچکی 
در ماه باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به بانکی 
بدهد و چگونه می تواند به بانک اعالم کند که 
نفت دارد و باید بفروشد تا بدهی خود را به بانک 
پرداخت کند؟ پس شرکت های کوچک و متوسط 
به مشکل خواهند خورد و باید برای آنها فکری 
کرد.« صالحی ادامه داد: »شاید حتی شرکت های 
واسطه ای ایجاد شوند و این کار را انجام بدهند، 
اما باید توجه داشت که فروش نفت به خارج از 
کشور مشکالت خاص خودش را دارد. یعنی 
به هرحال بحث انتقال پول و حمل ونقل نفت را 

پیش رو داریم.«
 مشکل تهاتر بدهی و طلب

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: »یکی از ویژگی های قرارداد با چین 
این بود که ایران بتواند نفت خود را به چین بفروشد 
و در ازای آن پول یا کاالهایی بگیرد که از این طریق 
شرکت های طلبکار دولت از این طریق به بخشی 
از طلب های خود برسند. در مجموع اگر شاهد این 
باشیم که در آینده مساله برجام و FATF حل شود 
و بتوان پول فروش نفت را از طریق شبکه بانکی 

با دنیا تبادل کنیم در واقع نقدشوندگی نفت 
هم محتمل خواهد بود و این شرایط این امکان 
را به وجود می آورد که شرکت های واسطه و 
کوچک بتوانند نقش خود را ایفا کنند و منابعی را 
بنگاه هایی از دولت طلب دارند به دست آورند.« او 
افزود: »ما همین االن هم می بینیم که شرکت هایی 
که از دولت طلب دارند در بدهی هایشان به دولت 
مانده اند! به عنوان مثال می بینیم شرکتی از دولت 
طلب دارد ولی از آن طرف مالیات به دولت بدهکار 
است و به سختی این تهاترها را انجام می دهند. 
خوب است که حاال اراده ای برای این تهاتر وجود 
دارد این امکان فراهم شود که بدهی مالیاتی یا 
بدهی دولت به راحتی تهاتر شود تا بار روی دوش 

شرکت ها برداشته شود.« 
 پرداخت بدهی از دارایی های داخلی 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به اینکه دولت دارایی های دیگری هم برای 
دادن به جای بدهی خود به جز نفت دارد؛ بیان 
داشت: »دولت از شرکت های تولیدکننده فوالد، 
آلومینیوم، مس یا سیمان و... طلب دارد و می تواند 
به جای بدهی خود به شرکت ها این بخش ها را تهاتر 
کند. باید دسته بندی کرد یعنی دولت باید بدهی 
شرکت های کوچک و متوسط را از بخش هایی 
تهاتر کند که به آن دسترسی دارد که نقدشوندگی 
راحتی در ایران دارند و بدهی شرکت های بزرگ 
که رابطه زیادی هم با دولت دارند را به صورت نفت 
پرداخت کند تا آنها با امکاناتی که دارند بتوانند 
از منابع حاصل از نفت بدهی خود را برداشت 
کنند.« او تاکید کرد: »پیشنهاد من این است که 
برای شرکت های کوچک و متوسط گزینه نفت را 
لحاظ نکنند و دولت برای این بخش از محصوالتی 
که در دسترس دارد بهره ببرد. ممکن است دولت 
پتروشیمی، کارخانه سیمان، فوالد و.... داشته باشد 

که در این بخش شدنی تر است و می تواند برای رفع 
تعهدات خود از آنها بهره بگیرد«.

 صادرات ۲ میلیون بشکه  تا  ۲۰۲۲
صالحی در پاسخ به این سوال که در صورتی که 
برجام احیا و تحریم ها برداشته و امکان فروش نفت 
به سهولت ایجاد شود، آیا شرکت های کوچک 
می توانند در قالب یک برندواحد دست به صادرات 
نفت بزنند، توضیح داد: »من این بخش را موفق 
نمی بینم چراکه وقتی از باال نگاه می کنیم خود 
دولت با توجه به تحریم ها و رابطه بد بانکی در 
فروش نفت خیلی موفق نبوده است. ضمن اینکه 
از شرکت های بزرگ دولتی و شبهه دولتی هم در 
این بخش کار مثبتی ندیدیم. با این حال باید توجه 
داشت که چون شرکت های کوچک و متوسط 
در معرض خطر هستند را نمی توانیم امیدوار 
کنیم که از این طریق مشکل شان را حل کنند. 
بنابراین پیشنهاد من این است که با توجه به اینکه 
بخش عمده ای از شرکت ها کوچک و متوسط 
هستند با استفاده از ظرفیت های داخلی بدهی شان 
پرداخت شود.« او گفت: »مساله صادرات نفت 
سالیان سال توسط دولت ها انجام می شده و نفت 
به پاالیشگاه های مقصد فروخته  شده است و حاال 
بعداز تحریم ها و رفع آنها تا اینکه نفت ما دوباره به 
پاالیشگاه های مقصد ارسال شود و این پاالیشگاه ها 
بخواهند سیستم خود را براساس نفت ایران تنظیم 
کنند ماه ها زمان می برد و همینطور که موسسات 
بین المللی پیش بینی کرده اند فروش ۲ میلیون 
بشکه نفت ایران تا سال ۲۰۲۲ امکان پذیر نیست.« 
صالحی اضافه کرد: »اگر مطالعه بیشتری در این 
موضوع صورت بگیرد می بینیم که نباید پرداخت 
بدهی شرکت های کوچک و متوسط را از این 
طریق در نظر بگیریم و حیات آنها را به مخاطره 

بیندازیم.«

آرمان ملی: رئــیس جمهــور 
اخیرا از برداشته شدن تحریم ها در 
آینده نزدیک خبر داده که براساس 
ارزهای  آزادسازی  عالوه بر  آن 
بلوکه شده، سرمایه های زیادی به 
درون کشور سرازیر خواهد شد. در 
واقع موضوع پایان یافتن تحریم ها 
که  اقتصادی  شرایط  بهبود  و 
در نتیجه کاهش نرخ ارز حاصل 
خواهد شد اگرچه از نیمه دوم سال 
قبل و پس از پیروزی »بایدن« در 
انتخابات آمریکا بارها مطرح شده 
اما هیچگاه تا این اندازه رئیس دولت 
تحقق آن را نزدیک اعالم نکرده 
بود. بنابراین به نظر می رسد این بار 
مذاکرات برجامی  رهاورد مثبتی را 
برای کشور به ارمغان خواهد آورد 
مگر آنکه دولت سیزدهم بخواهد 
این دستاوردها را به نام خود بلوکه 
تحریم ها  رفع  با  به هرحال  کند 
تمام چشم ها به تغییرات نرخ ارز 
دوخته می شود موضوعی که برخی 
از کارشناسان ریزش ناگهانی آن 
را تا مرز ۱۵ هزارتومان پیش بینی 
از  برخی  به گفتــه  اما  می کنند 
این میزان  اقتصادی  تحلیلگران 
کاهش قطعا اثرات منفی زیادی را بر 
تولید تحمیل خواهد کرد، بنابراین 
احتماال بانک مرکزی تالش می کند 
برای کاهش چالش های تولید نرخ 
ارز را تا قیمت ۲۰ هزارتومان ثابت 
نگه دارد. موضوعی که نتیجه آن 
بازهم دخالت مستقیم دولت در 
بازارارز برای حمایت از تولید بوده 
و تنها منافع آن برای اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه ثبات چندماهه یا 
در خوش بینانه ترین حالت چندساله 
با رشد  بود که  قیمت ها خواهد 
تورمی  مجددا فنر آن رها خواهد شد.

 آماده باش  بانک مرکزی
گــزارش،  ایــن  بــراســاس 
رئیس جمهـور در روزهــای اخیــر 

از پایان مذاکرات و رفع تحریم ها 
سخن گفته و حتی در آخرین جلسه 
اقتصادی دولت  ستاد هماهنگی 
ورود منابع ارزی آزادشده کشور 
به فرآیندهای تبادالت مالی مورد 
بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی 
نیز در آن جلسه گزارشی از تمهیدات 
درنظرگرفته شده برای فعال سازی 
منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از 
رفع تحریم ها در چرخه بازارمالی و 
سرمایه ای کشور ارائه کرد. بنابراین، 
تصمیم مسئوالن براین است که 
با انجام توافقات برجامی  و رفع 
تحریم ها، منابع ارزی آزاد شده به 
موجب آن وارد بازارها شود که در پی 
آن با افزایش تزریق منابع به بازارارز، 
قیمت ها در این بازار روند کاهشی 
پیدا می کند. در این بین، برای 
مشخص شدن روند کاهش قیمت ها 
در بازارارز پس از رفع تحریم ها نگاهی 
به وضعیت قیمت دالر در بازارارز طی 
سه ماهه ابتدایی سالجاری حاکی از 
آن است که این نوع ارز در بیشترین 
حالت به کانال ۲4 هزارتومان و 
 ۲۰ در کمترین حالت به کانال 
هزارتومان راه یافته است؛ به گونه ای 
 ۲۵ با  را  فروردین ماه  دالر  که 
هزارتومان شروع کرده و در روزهای 
پایانی این ماه با کاهش نوسانات 

موجود به ۲۳ هزارتومان رسیده 
است. همچنین، بررسی نرخ دالر در 
دومین ماه سال بیانگر این است که 
میانگین نرخ فروش این نوع ارز در 
 بازارآزاد به صورت تقریبی معادل 
۲۲ هزار و ۸4۵ تومــان بوده و 
بــرای مدتـی با کاهــش ۲۰۰۰ 
شــده  مواجه  تومانی   ۳۰۰۰ تا 
اما در روزهای پایانی اردیبهشت 
در  است.  یافته  افزایش نسبی 
سومین ماه از بهار ۱4۰۰ نیز، قیمت 
دالر نسبت به آخرین روز ماه قبلش، 
دو روزی کاهشی بود اما مجدد روند 
افزایشی به خود گرفت و در کانال 
۲۳ و ۲4 هزارتومان در نوسان بود 
تا اینکه سومین ماه از سالجاری را 
با نرخ ۲4 هزارتومان به پایان برد 
که میانگین نرخ دالر در این ماه در 
بازارآزاد به صورت تقریبی بیش از 
۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. 
در حالیکه قیمت دالر در بهــار 
۱4۰۰ میانگیــن ۲۲ هـزارتومان 
بوده است، گفته می شود با رفع 
تحریم ها، آزادسازی منابع ارزی 
و تزریق آنها به بازارارز در آینده 
شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود 
و کارشناسان اقتصادی محدوده ۱۵ 
تا ۲۰ هزارتومان را برای این کاهش 
بیان می کنند اما آنها معتقدند که 

کاهش نرخ ارز موقتی است و پس از 
مدتی دوباره روند قیمت ها در بازارارز 
صعودی می شود که ضرورت تثبیت 

نرخ ارز را مشخص می کند.
 متقاضیان ارز صبر کنند

در ایــن زمــیـنــه »کامــران 
سلطانی زاده«؛ عضو کانون صرافان 
می گوید: از آنجا که اخبار مثبتی از 
آرامش و ثبات سیاسی دیپلماسی، 
منتشر  تحریم ها  رفع  و  برجام 
می شود، در آینده نزدیک قیمت 
ارز به تعادل بهتری برای کاهش 
می رسد. بنابراین، فعال خریداران در 
بازار ارز صبر کنند. البته از آنجا که 
کاهش بیش از اندازه نرخ دالر به ضرر 
تولید داخلی است، باید تمرکزها 
پس از رفع تحریم ها بر تثبیت نرخ 
دالر باشد که کامران ندری، یک 
کارشناس اقتصادی دیگر بهترین 
محدوده برای تثبیت نرخ دالر را 
در ۲۰ هزارتومان می داند. بنابراین 
طبق تاکید کارشناسان، پس از 
رفع تحریم ها بانک مرکزی ۲ وظیفه 
مهم در پیش دارد که یکی چگونگی 
فعالسازی منابع ارزی بلوکه شده در 
بازارمالی و سرمایه ای کشور و دیگری 
تثبیت نرخ ارز در محدوده ای است 
که تولیدات داخلی کشور از کاهش 

نرخ ارز متضرر نشوند.

در پی تاکید مسئوالن بر پایان یافتن تحریم ها مطرح شد

اما و اگردرباره آینده نرخ ارز 

440 کیلومتر آزادراه در 
دست احداث است

مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه زیرساخت های حمل ونقل 
کشور گفت: 44۰ کیلومتر آزادراه 
در دست احداث است و بخشی از 
آزادراه هــای در حال احـداث تا 
پایان ســال بــه بهره بـرداری 
... خادمــی   می رســد. خیــرا
اظهارکرد: در دو سال گذشته 
برای احداث ۶۶۰ کیلومتر آزادراه 
برنامه ریزی و نزدیک به هفت 
هزارمیلیاردتومان برای احداث 
سرمایه گذاری  آزادراه ها  این 
کردیم. وی ادامه داد: خوشبختانه 
در سال ۹۹ ما از ۲۲۱ کیلومتر 
آزادراه بهره برداری کردیم که 
۲.۵ برابر متوسط ساالنه بود. به 
گفته این مقام مسئول اکنون 
۶ پروژه آزادراهی دیگر  نیز در 
حال انجام است. خادمی با بیان 
اینکه این پروژه های باقی مانده 
44۰ کیلومتر طول دارند، افزود:  
اگر منابع مالی وعده داده شده 
در اختیار ما و بخش خصوصی 
قرار بگیرد این پروژه ها نیز مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.

رشد 40 درصدی نرخ 
پایه خرید تضمینی برق

وزیرنیرو از رشد 4۰ درصدی 
نرخ پایه خرید تضمینی برق در 
سالجاری خبر داد. رضا اردکانیان 
گفت: تامین پایدار انرژی و ورود 
به بازار »انرژی برق« می تواند 
کشورها  امنیت  تضمین کننده  
و ابزار درآمد اقتصادی پایدار 
باشد و پشنهاد ما این است که 
اکو، پایه گذار ایجاد یک کریدور 
انرژی منطقه ای به منظور ترویج 
همکاری های منطقه ای، تبادل 
دانش و تجربیات و استفاده از 
ظرفیت و پتانسیل کشورها باشد. 
اردکانیان با اعالم اینکه نرخ پایه 
خرید تضمینــی بــرق، رشد 
4۰ درصدی نسبت به سال ماقبل 
آن داشته است، تصریح کرد: 
عالوه بر سیاست عقد قراردادهای 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، 
ما آماده حضور سرمایه گذاران 
در ایران، برای همکاری مستمر 
به منظور  سرمایه گذاران  با 
صادرات برق تولیدی شان به ویژه 

کشورهای همسایه هستیم.



ذره بین
 شیب تند گرانی 

محصوالت فوالدی
بررسی ها از رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و 
پرمصرف نشان می دهد در یک سال گذشته قیمت 
محصوالت فوالدی شامل تیرآهن، میلگرد، ورق و 
سایر مقاطع فوالدی گوی سبقت را در رشد قیمت ها 
از سایر کاالهای اساسی ربوده اند به گونه ای که با رشد 
۱۱۸ درصدی  در صدر جدول گرانی ها قرار گرفته اند. 
مهدی نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان اعالم کرد : بر اساس گزارش های 
آماری موجود و احصاء شده از کف بازار در یک سال 
گذشته تاکنون مشخص گردید قیمت محصوالت 
فوالدی شامل تیرآهن، میلگرد و ورق گرم در سطح 
عرضه به طور میانگین ۱۱۸ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل گران تر شده است در حالی که قیمت 
سایر اقالم اساسی شامل گوشت مرغ و گوسفندی، 
تخم مرغ، شکر، شیر، روغن مایع، سیمان، روغن 
موتور و الستیک به طور میانگین ۸۵ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت داشته است. 
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
ضمن ابراز نگرانی از رشد قابل توجه قیمت محصوالت 
فوالدی نسبت به سایر اقالم در یک سال گذشته، 
گفت: متاسفانه روند افزایش قیمت فوالد در کشور 
متوقف نشده و هفته به هفته شاهد گران تر شدن 
چند درصدی این محصول نسبت به هفته های 
قبل می باشیم و این نگرانی مکررا در جلسات تنظیم 
بازار کشور از سوی نماینده مصرف کنندگان عنوان 
می شود. وی افزود: گران تر شدن محصوالت فوالدی 
به عنوان کاالی استراتژیک و مادر بسیاری از صنایع 
پایین دست نهایتا منجر به تعمیم آن به قیمت سایر 
محصوالت تولیدی از جمله خودرو، لوازم خانگی و 
ساختمان خواهد شد که ضروری است مسئوالن 
امر برای توقف این افزایش قیمت ها تدابیر الزم را 
اندیشیده و اقدامات نظارتی خود را تشدید کنند. لذا 
افزایش نظارت بر رعایت کف عرضه به بازار داخل و 
تأمین نیاز داخلی توسط تولیدکنندگان به خصوص 
ورق گرم فوالدی که نسبت به سایر اقالم رشد قیمت 
بیشتری داشته است و همچنین کنترل و کاهش 
نرخ ارز که از مؤلفه های تعیین قیمت پایه در بورس 
است، از مهمترین مطالبات مصرف کنندگان بوده که 
الزم است در تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های 

اجرایی به آن توجه بیشتر شود.

 کوتــاه
 عدم اجرای۸0 درصد 

تکالیف حوزه تولید 
آرمان ملی: مدیرکل دفتر آموزش و به سازی 
منابع انسانی دیوان محاسبات کشور گفت: ۸۰ درصد 
تکالیف و قوانین مربوط به حوزه تولید، متاسفانه 
اجرایی نشده است. ایرج مظفری با بیان اینکه ۸۰ 
درصد تکالیف و قوانین مربوط به حوزه تولید در 
دستگاه های اجرایی متأسفانه اجرایی نشده است، 
تاکید کرد.اجرا نشدن قوانین مرتبط با تولید به 
دلیل آشنا نبود کامل مدیران و کارکنان دستگاه های 
اجرایی با قوانین و مقررات محرز است. مدیرکل دفتر 
آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات 
کشور با بیان اینکه در مواردی که تکالیف قانونی 
در قبال تولید انجام شده هم نواقصی وجود دارد، 
ابراز کرد: دوره آموزش قانون بودجه برای مدیران و 
کارکنان دستگاه های اجرایی کشور برگزار خواهد شد.

 شناسایی ۷2 تن 
ذخیره محتوی طال 

آرمان ملی: در راستای اجرای برنامه های توسعه 
ای ایمیدرو و واحدهای تابعه در حوزه اکتشاف، ۷۲ تن 
ذخیره طالی محتوی طی شش سال گذشته در کشور 
شناسایی شده است. در راستای اجرای برنامه های 
توسعه ای ایمیدرو و واحدهای تابعه در حوزه اکتشاف، 
۷۲ تن ذخیره طالی محتوی طی شش سال گذشته 
در کشور شناسایی شده است. نتیجه کشف ذخایر 
ناشی از فعالیت اکتشافی طی مدت یاد شده نشان 
می دهد، کل ذخایر محتوی طال به ۲۰۱ تن می رسد. 
پیش بینی می شود با ادامه برنامه های توسعه ای و 
راهبری ایمیدرو در بخش اکتشاف، میزان ذخایر 
شناسایی شده طال تا سال ۱4۲۰، تا ۱۰۰ تن دیگر 
افزایش یابد. این گزارش می افزاید، اکتشاف پهنه ها 
در فازهای شناسایی و پی جویی در ۳۰ استان شامل 
۱۰۷ پهنه بیش از ۶۶۰ هزار کیلومتر مربع گستره 
کشور در حال اجرا است که ۸۰ درصد آن تکمیل 

شده است.

 نیاز ۵۷ درصد 
واحدهای راکد به منابع مالی

آرمان ملی: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک صنعتی ایران گفت: حدود ۵۷ درصد 
بنگاه های راکد در شهرک های صنعتی نیازمند تامین 
مالی هستند. علی رسولیان، گفت: دو نوع بنگاه ها در 
شهرک های صنعتی نیازمند تأمین مالی اند. با ارزیابی 
که ما انجام دادیم حدود ۵۷ درصد بنگاه های راکد در 
شهرک های صنعتی نیازمند تأمین مالی هستند و 
نوع دیگر بنگاه های ایجادی و در حال نصب ماشین 
آالت، دیوار کشی و یا نصب سوله هستند که ۳ هزار 
و ۲۰۰ واحد در شهرک صنعتی از این دسته اند؛ 
واحدهای دیگری هم هستند که به نوعی منابع مالی 
شأن تمام شده است یا اینکه با بانک نمی توانند ادامه 
همکاری دهند و با یک رقم دو، سه تا ۱۰ میلیارد 
تومان می توانند با استفاده از این طرح به فعالیت خود 
ادامه دهند. وی افزود: سامانه ای را طراحی کردیم 
تا هر بنگاهی که مشکل تأمین مالی دارد در این 
سامانه مشکل خود را ثبت کند سال گذشته با کمک 
ستاد تسهیل، دستگاه های اجرایی، دستگاه قضائی 
رسانه ها، ۱۵۵۷ واحد راکت احیا شد و به چرخه 
تولید بازگشت از این تعداد حدود ۲۰۰ واحد در تملک 
بانک ها و بقیه هم در تملک افراد بود که نتوانسته بودند 
آن ها را فعال نگه دارند این اقدامات موجب شد ۱۳ 

درصد واحدهای راکد کشور کاهش یابد.

در این رابطه کارشناسان تداوم فعالیت این 
استارتاپ ها را به دلیل ایجاد رقابت منفی و عدم 
امکان فعالیت سایر نمایندگان و کارگزاران از 
امکانات مشابه به زیان فعاالن این حوزه دانسته 
و معتقدند اگرچه بیمه مرکزی از عدم تخصیص 
کد یکتا به بیمه نامه های صادر شده از سوی این 
استارتاپ ها خبر داده اما به لحاظ اجرائی و با 
توجه به نوع  و تعدد قراردادهایی که معموال این 
استارتاپ ها با نمایندگان شرکت های بیمه گر 
مختلف منعقد می کنند امکان شناسایی بیمه 
نامه های صادر شده به سختی امکان پذیر خواهد 
بود موضوعی که به گفته فعاالن بیمه ای بروز 
هرگونه تخلف مالی در نهایت گریبان بیمه گذار 
را نیز می گیرد و برخالف فلسفه بیمه به افزایش 

نگرانی و ریسک حوادث رانندگی دامن می زند.
 هشدار بیمه مرکزی برای استارتاپ ها

بر اساس این گزارش، در سال های اخیر 
شرکت هایی با عنوان استارتاپ ها در صنعت بیمه 
ایجاد شده اند که اغلب بدون داشتن مجوزهای 
قانونی با استفاده از ظرفیت بازار و برخالف 
صراحت قانون بیمه و بخشنامه های بیمه مرکزی 
اقدام به فروش بیمه نامه کرده اند.در این راستا 
از تشکل های صنفی،  چندی پیش جمعی 
نمایندگان و کارگزاران و فعاالن صنعت بیمه با 
انتقاد از فعالیت غیرقانونی استارتاپ ها در صنعت 
بیمه خواستار رسیدگی به این موضوع  شده و 
در نامه ای مراتب اعتراض خود را به قوه قضائیه 
اعالم کردند در این رابطه منتقدان معتقدند 
براساس  ماده )۶۶( قانون تاسیس بیمه مرکزی 
ایران و بیمه گری، صرفا شرکت های بیمه گر، 
نمایندگان و کارگزاران بیمه، حق فعالیت در 
صنعت بیمه کشور و ارائه خدمات و دریافت حق 
بیمه از بیمه گذاران را دارند. همچنین امکان اخد 
مجوز قانونی و فعالیت کارگزاران آنالین نیز در 
چارچوب آیین نامه مربوطه شورای عالی بیمه 
فراهم شده است. یکی از انتقاداتی که نسبت به 
فعالیت استارتاپ های غیرمجاز مطرح است به 
ارائه تخفیفات غیرقانونی بر می گردد که عالوه 
بر آشفتگی بازار بیمه موجب لطمه خوردن به 
اعتبار و منافع نمایندگان، کارگزاران و فعاالن 

قانونی صنعت بیمه  را نیز فراهم می آورد. از سوی 
دیگر در صورت هرگونه تخلف مالی به واسطه 
نوع فعالیت این شرکت ها امکان پیگیری منافع 
بیمه گذار از سوی بیمه مرکزی فراهم نخواهد 
بود  در این راستا بیمه مرکزی در چندین نوبت 
نسبت به فعالیت این استارتاپ ها هشدار داده 
بود و خواستار اخذ مجوز و طی مراحل قانونی 
شد اما عدم تمایل این شرکت ها برای اخذ مجوز 
باعث شد تا این بار بیمه مرکزی در مصوبه ای  
شرکت های بیمه ای را از همکاری با این بخش 
که فعالیت غیرقانونی دارند منع کند. بیمه 
مرکزی تاکید کرده بود که اگر شرکت بیمه ای 
به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم خارج از 
چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به انعقاد قرارداد 
با استارتاپ ها کرده باشد باید سریعا نسبت به 
ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق بیمه 
متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی انعکاس 
دهد. در این رابطه یکی از مهمترین تخلفاتی 
که از سوی این شرکت ها صورت می گیرد ارائه 
تخفیفات مازاد از طریق کارمزدهای متعلقه 
به نمایندگان است که این بار بانک مرکزی  
به شرکت های بیمه گر تاکید کرده هرگونه 
تخفیف مازاد به حد مقرر تعیین شده در قانون 
بیمه شخص ثالث در حق بیمه تعهدات اجباری 
بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده که منجر 
به کاهش خالص پرداختی بیمه گذار شود، ممنوع 
است. البته در بخشنامه بیمه مرکزی اول تیرماه 
به عنوان آخرین زمان برای فعالیت استارتاپ های 
بیمه ای اعالم شده بود همچنین  بیمه مرکزی در 
این اطالعیه به شرکت های بیمه اولتیماتوم داد 
که ادامه همکاری آنها با کارگزاری های برخط 
غیرمجاز )استارتاپ ها( موجب می شود دیگر 
کد یکتا به آنها اختصاص پیدا نکند. حتی بیمه 
مرکزی  فهرست کارگزاری های برخط دارای 
مجوز رسمی و پروانه فعالیت یا در شرف تاسیس 
و اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی که همکاری 
شرکت های بیمه با آنها بالمانع است را نیز منتشر 
کرد که شامل ۱۷ شرکت بود.  اینکه آیا با جریانی 
که در رابطه با فعالیت استارتاپ ها به خصوص 
غیرمجازها در صنعت بیمه ایجاد شده و انتقادات 

نسبت به فعالیت آنها باال گرفته و تهدیدی برای 
فعالیت قانونی در حوزه بیمه به شمار می روند 
، صدور این چند بخشنامه می تواند موجب 
ساماندهی این وضعیت شده یا چرخه فعالیت 
در صنعت بیمه را محدود به استارتاپ های مجاز 
و در چارچوب قانون کند موضوعی مشخص 
نیست. چرا که به رغم هشدارهای بیمه مرکزی 
اما همچنان شاهد فعالیت استارتاپ ها و تبلیغات 

آنها در گوشه و کنار شهر و سایت ها هستیم. 
 قدرت باالی نقدینگی و تبلیغات  

 در این رابطه سید آرمین حسینی کارشناس 
بیمه و قائم مقام کارگزاری بیمه مرکزی رامان 
مهر آرامش در گفت وگو با »آرمان ملی« در 
خصوص نحوه فعالیت استارتاپ های بیمه ای و 
مشکالتی که از سوی این شرکت ها برای فعاالن 
بیمه ای ایجاد می شود گفت: یکی از مهمترین 
ایراداتی که به فعالیت استارتاپ ها مطرح است 
ارائه تخفیفات مازادی است که از محل کارمزد 
نمایندگان ارائه می دهند. وی در ادامه افزود: 
بر اساس قانون بیمه مرکزی در بیمه نامه های 
شخص ثالث هرگونه تخفیف مازاد بر دستور 
العمل تدوین شده تخلف محسوب می شود این 
در حالیست که شرکت های آنالین با استفاده از 
نقدینگی باال و قدرت تبلیغات با ارائه تخفیفات 
نسبت به جذب بیمه گذاران اقدام می کنند 
و سعی دارند تا از محل تعداد بیمه گذار سود 
خود را جبران کنند. حسینی در پاسخ به اینکه 
در دنیای رقابت ارائه تخفیف و جذب مشتری 
روال معمول است گفت: شکی در این وجود 
ندارد که باید فعالیت با رقابت همراه باشد اما 
باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث از 
سوی قانون و مجلس تعیین می شود و در این 
نرخ عالوه بر شرکت های بیمه گر سازمان های 
مرتبط نیز سهیم هستند بنابراین قانون هرگونه 
تخفیف بیشتری را مجاز ندانسته است ضمن 
آنکه رقابت در شرایط مساوی باید صورت گیرد. 
این در حالیست که این شرکت ها با تبلیغاتی 
که به واسطه نقدینگی و سرمایه باال انجام 
می دهند عمال به شکل گیری رقابت منفی و 
نابرابر دامن می زنند. این کارشناس بیمه در 

خصوص میزان تخفیفات و کارمزد نمایندگان 
بیمه گفت: بر اساس قانون مجموع کارمزد 
نمایندگان ۹ درصد است اما این شرکت ها تا ۶ 
درصد از این کارمزد را تخفیف داده و در عوض 
از طریق تعدد بیمه گذار منافع کالنی را به 
جیب می زنند. حسینی در ادامه گفت: بر اساس 
قوانین هزینه بیمه نامه ای که از طریق درگاه 
نماینده قانونی صادر می شود تعهدات آن بر 
عهده شرکت بیمه گر است اما این استارتاپ ها 
درگاه دریافت مربوط به اپلیکیشنی است که 
مالک آن هستند و در صورت بروز هرگونه تخلف 
مالی امکان دسترسی شرکت بیمه وجود ندارد و 
بیمه گذار با چالش های بسیاری مواجه خواهدا 
شد. وی همچنین درخصوص اقدامات بازدارنده 
بیمه مرکزی برای فعالیت این شرکت ها گفت: 
متاسفانه بروکراسی های اداری زمینه تاخیر در 
نظارت بیمه مرکزی را فراهم آورده است و این 
در حالیست که با وجود تاکید بیمه مرکزی بر 
اخذ مجوز اما این شرکت ها تمایلی برای فعالیت 
قانونی ندارند. این کارشناس بیمه همچنین به 
تداوم فعالیت استارتاپ های بیمه با تبلیغات و 
عناوین غیر واقعی اشاره کرد و افزود: متاسفانه 
گاها در تبلیغات این شرکت ها شاهد وعده های 
غیر واقعی هستیم به گونه ای که حتی پرداخت 
خسارت آنالین را نوید داده اند این در حالیست 
که به لحاظ عملی پرداخت هرگونه خسارتی آن 
هم در بیمه نامه های خودرویی بدون تشکیل 
پرونده و حضور کارشناس مربوطه امکان 
پذیر نیست، بنابراین عمال این تبلیغات جنبه 
اجرائی نداشته و تنها با هدف جذب مخاطب 
صورت می  گیرد. گسترش فعالیت استارتاپ ها و 
اپلیکیشن های آنالین در حالی در کشور صورت 
می گیرد که در برخی از موارد نبود نظارت این 
ظرفیت را به محلی برای سودجویی برخی از 
افراد مبدل کرده و هر روزه شاهد شکل گیری 
شرکت هایی هستیم که به رغم تخلفات اما به 
واسطه نا آگاهی مدیران نظارتی با انواع و اقسام 
مشوق های کار آفرینی مواجه اند موضوعی که 
لزوم نظارت تخصصی را بیش از گذشته نمایان 

می کند.

آرمان ملی: بیمه مرکزی در بخشنامه ای که در 
واکنش به فعالیت استارتاپ های غیرمجاز بیمه ای 
منتشر کرده از شرکت های بیمه خواسته تا از 
هرگونه همکاری با این گونه استارتاپ ها اجتناب 
کنند. در واقع چند ماهی از اعتراض فعاالن 
بیمه ای نسبت به فعالیت استارتاپ ها در این 
حوزه می گذرد و به رغم تاکید بیمه مرکزی بر 
اخذ مجوز و همچنین تدوین آیین نامه مربوط به 
ایجاد کارگزاری های آنالین اما به واسطه محدود 
شدن خدمات این شرکت ها به بیمه نامه های ثالث 
و بدنه خودرو که با اعمال تخفیفاتی که اساسا در 
قانون بیمه مرکزی از آن به عنوان تخلف نام برده 
می شود همراه است تاکنون استارتاپ های این 
حوزه نه تنها تمایل برای گرفتن مجوز از خود 
نشان نداده اند بلکه با افزایش دایره فعالیت خود و 
با تکیه بر تبلیغات و نقدینگی باال نسبت به جذب 
مخاطبانی اقدام می کنند که کاهش هزینه در 

اولویت این بیمه گذاران قرار دارد.

    کاهش تقاضا هم مانع زیاده خواهان نمی شود 

نیــم نگــاه

رویکــرد

 رشد مثبت اقتصادی 
در گرو کنترل و هدایت نقدینگی 

آرمان ملی: یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان و همچنین 
دولتمردان این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و رشد 
اقتصادی قابل قبولی برای کشور به دنبال داشته باشد. آنچه که در 
عمل در سال های گذشته رخ داده، این بوده که با وجود رشد و حجم 
باالی نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش تولید با کمبود نقدینگی 
مواجه بوده است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت 
سایر بخش ها جریان پیدا کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ضمن اشاره به موضوع 
مهم تولید بحث نقدینگی را نیز پیش کشیده و بر اهمیت آن در تولید 
کشور تأکید کرد. وی در این مورد بر دو نکته اساسی که نقشی کلیدی 
در رونق تولید دارند دست گذاشت: یکی کمبود نقدینگی و دیگری 
کاهش مالیات بخش تولید. او در رابطه با نقدینگی گفت: »نقدینگی 
باید به سمت تولید هدایت شود، به طور حتم سازوکارهایی که بتواند 
نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور 
کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی جاذبه 
خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود«. آمارها 
نشان می دهد که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹4 ایران به ترتیب ۲۲ و 
۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد 
۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد 
رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ 
درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال ها رشد اقتصادی 
نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. باالترین رشد اقتصادی 
برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است. رشد نقدینگی بیش از 
آنکه ناشی از سیاست های اقتصادی این یا آن دولت باشد برآیند 
ساختارهای اقتصادی کشور است. در همه دولت ها به نوعی اقتصاد 
کشور با معضل رشد بی رویه نقدینگی رو به رو بوده است. از طرف 
دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که نقدینگی به خودی خود 
منفی نبوده و می تواند موجب گردش اقتصادی شود، اما باید تناسبی 
بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی 
از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت ها از مهمترین آثار 
منفی آن خواهد بود. دولت کنونی بعد از توافق برجام و رفع تحریم ها 
رشد اقتصادی را در سال ۱۳۹۵ به باالی ۱۲ درصد رساند. در همان 
سال کمترین میزان رشد نقدینگی را شاهد بودیم، اما بعد از خروج 
آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها و شروع سیاست فشار حداکثری 
هم رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و حتی در مقاطعی منفی شد و هم 
رشد نقدینگی سرعت گرفت. اکنون پس از تحمل نزدیک به سه سال 
سیاست فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، آخرین آمارها از مثبت 
شدن رشد اقتصادی کشور خبر می دهند. کنترل و هدایت نقدینگی 
در سال ۱4۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت 
اهمیت دارد. از طرفی برجام هم در حال احیا است و در صورت دست 
یابی به توافق، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی فراهم تر خواهد شد. 
چشم انداز آینده اقتصادی کشور، چه از نظر ثبات و آرامش و چه به 
لحاظ رفع تحریم، فروش نفت، بازگشت ارز و سایر موارد مثبت است. 
دولت بعد در صورت پیروی از سیاست های درست مالی و پولی از 
طریق بانک مرکزی می تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید 
هدایت کند. اگر سیاست های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات 
بازار به خطر بیافتد دِر نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.

وزارت نفت و نیرو هیچ هماهنگی باهم 
ندارند!

آرمان ملی: سیدهاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن های انرژی 
ایران در ارزیابی تشکیل وزارت انرژی و ادغام نفت و نیرو اظهار داشت: 
وزارت نفت و نیرو که مستقیما با انرژی سر و کار دارند، یک نگاه 
صنفی به این مساله دارند، یعنی وزارت نفت معتقد است تنها نفت 
و گاز زیرمجموعه وزارت نفت است و موظف به تامین نیاز مردم در 
این دو حوزه است و کاری با برق ندارد. وزارت نیرو هم به همین نحو 
فقط بدنبال تامین برق به هر طریق ممکن است و تقریبا کوچکترین 
هماهنگی بین این دو وزارتخانه وجود ندارد و در مواردی در تضاد هم 
هستند، در واقع شرایط فعلی اصال مطلوب و مناسب نیست. او افزود: 
اکنون سوال این است که اگر اینها ادغام شوند مشکالت حل می شود 
یا خیر؟ پاسخ اینکه اساسا ادغام نفت و نیرو کار منطقی است، زیرا 
نیروگاه با استفاده از گاز تولید برق می کند، در زمستان که با کمبود گاز 
مواجهیم وزارت نفت مختار است بین تامین گاز و برق؛ گاز را انتخاب 
کند و دنبال منافع خودش است و همین باعث چالش هایی در حوزه 
تامین برق شده و می شود. بنابراین اگر نفت و نیرو ادغام شوند حداقل 
امیدواریم که تناقض و تضاد کم شود، ضمن اینکه بخش آب هم باید 
جدا شود و نمی تواند به وزارت نیرو متصل باشد.  رئیس اتحادیه 
انجمن های انرژی ایران گفت: یکی از دالیلی که از قدیم متصدی آب 
و برق، یک وزارتخانه بود این بود که در گذشته بخش تقریبا زیادی 
از تولید برق کشور از نیروگاه های برقابی بوده است، یعنی به نوعی 
از آب پشت سد جهت تولید برق استفاده می شد، سال گذشته آب 
پشت سدها ۱۱ میلیارد متر مکعب بوده امسال به ۵.۳ میلیارد رسیده 
و یعنی نسبت به پارسال ۵۳ درصد کمتر شده و این میزان کاهــش 
4۹۰۰ مگاوات از سهم برقابی ها را کم کرده، و این موضوعی است که در 
زمان سدسازی به آن توجه نکردند و پیش بینی نکردند که این کشور 
در آینده آبی نخواهد داشت که از آن تولید برق داشته باشد، بنابراین 
امنیت آب در تولید برق به شدت کم شده، در نتیجه توجیه اینکه آب 
زیرمجموعه وزارت نیرو باشد هر روز ضعیف تر می شود،  او در ادامه 
تاکید کرد: آب شهری باید مثل همه دنیا زیرمجموعه شهرداری و 
آب کشاورزی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد، جمع بندی 
اینکه اگر این دو وزارتخانه ادغام شوند اقدام مناسبی است، اما آب 
باید از این ماجرا جدا باشد، در عین حال این سوال مطرح است که اگر 
این دو وزارتخانه ادغام شوند و آب هم جدا شود درست یا خیر؟ پاسخ 
خیر است زیرا هماهنگی وجود ندارد.  او خاطرنشان کرد: مساله اصلی 
این است که تابلو چیزی را عوض نمی کند، اگر این دو ادغام شوند ولی 
ساختار اداری و افراد به همین شکل باشند مشکلی حل نمی شود، 
مساله ما مشکل مدیریتی است نه تابلو. ادغام ممکن است منطق 
داشته باشد اما اصل مطلب نیست، اصل ماجرا ضعف مدیریتی است که 
نه تنها در وزارت نفت و نیرو در کل نظام دولتی دچار هستیم بنابراین 
اگر چندین بار این دو ادغام و جدا شوند با این حکمرانی دولتی انتظار 

پیشرفت و بهبود شرایط نداشته باشیم.

آرمان ملی: صنایع دستی ایران در حوزه 
تجارت دارای گروه کاالیی و ردیف تعرفه های 
متفاوتی است که »صنایع دستی و آثار هنری« 
و همچنین »فرش و کفپوش های دستباف« 
از جمله آنهاست. بر این اساس گروه کاالیی 
»فرش و کفپوش های دستباف« عمدتا شامل 
انواع فرش های دستباف، گبه، گلیم، سوماک و 
جاجیم است، ولی گروه کاالیی »صنایع دستی 
و آثار هنری« طیف گسترده ای از اشیاء هنری و 
صنایع دستی را به خود اختصاص می دهد که از 
مرصع کاری، میناکاری، معرق کاری تا تابلوهای 
نقاشی، مجسمه و سایر اشیاء تزئینی )به استثنای 
چینی( از سفال، خاتم کاری، صنایع دستی قلم و 
قلمکاری روی مس را شامل می شود. در همین 
رابطه گزارشی از سوی ارونقی، معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران بر اساس اطالعات دفتر آمار 
و پردازش اطالعات گمرک ایران درباره آخرین 
وضعیت تجارت صنایع دستی ارائه کرده است. 
طبق این گزارش، صادرات غیرنفتی در سال 
۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۳.۶ میلیون تن و به ارزش 
حدود ۳۵ میلیارد دالر بوده که از این میزان 
صادرات در مجموع بالغ بر ۱۲۶ میلیون دالر 
به این دو گروه  اختصاص یافته است. این میزان 
تنها حدود ۰.4 درصد یعنی کمتر از ۰.۵ درصد 
از کل صادرات غیرنفتی طی سال های گذشته را 
به خود اختصاص  داده است. از مجموع صادرات 
انجام شده ۵.۷ هزار تن به گروه کاالیی»فرش 
و کفپوش های دستباف« به ارزش ۷۹ میلیون 
دالر اختصاص داشته که نســبــت به ســال 

۱۳۹۸ با وجود رشــدی ۲۲ درصدی در وزن 
با کاهش یک درصدی در ارزش دالری مواجه 
بوده است. سهم ارزشی این گروه کاالیی از 
 کل صادرات غیرنفتی در سال گذشته تنهــا 
۰.۲4 درصد بوده است. بازارهایی مانند چین 
و هند در صادرات صنایع دستی از ایران پیشه 
گرفته و بخش عمده ای از بازار جهانی را از آن 
خود کرده است، اما جزییات صادرات گروه 
صنایع دستی از این حکایت دارد که حــدود 
4۰۰۰ تن فرش دستبــاف به ارزش ۶۸ میلیون 
دالر صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود 
۲۸ درصد از لحاظ وزنی و چهار درصد از نظر 
ارزشی افزایش دارد. آلمان، امارات متحده عربی، 
لیا پنج کشور عمده و  ژاپن، پاکستان و استرا
نخست خریدار فرش های ایرانی در سال ۱۳۹۹ 
بوده است. در رابطه با صادرات »گبه« نیز شامل 

۲۶۳ تن به ارزش چهار میلیون دالر بوده که 
نسبت به سال گذشته آن کاهش ۱۷ درصدی 
در وزن و همچنین کاهش ۳۱ درصدی در ارزش 
دارد. این در حالی است که ژاپن، سوئیس، چین، 
آلمان و ایتالیا کشورهای عمده و نخست خریدار 
گبه ایرانی بوده است که در مجموع ۳.۹ میلیون 
دالر از ارزش کل صادرات گبه های ایرانی را 
در سال گذشته به خود اختصاص داده است، 
در این میان سهم ژاپن به تنهایی بالغ بر ۸۶ 
درصد و ارزش ۳.۵ میلیون دالر بوده است. در 
سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰۶ تن جاجیم دستباف 
به ارزش یک میلیون دالر از ایران صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 
۸۵ درصدی در وزن و ۲۱ درصدی در ارزش 
دالری دارد. عراق، قطر، ترکمنستان، پاکستان 
عمده خریداران جاجیم ایرانی بودند. عراق با 

سهم حدود ۵۵ درصدی از کل صادرات جاجیم 
در رتبه نخست خریداران این کاال قرار دارند، اما 
در رابطه با صادرات »گلیم و سوماک« این گزارش 
نشان می دهد که اگرچه صادرات این دو کاال با 
وزن ۱.۵ هزار تن و ارزشی بیش از شش میلیون 
دالر صورت گرفته اما کاهش حدود ۲۵ درصدی 
در ارزش دالری را با وجود افزایش از نظر وزنی 
به دنبال داشته است. عراق، آلمان، قطر و ژاپن 
عمده خریداران گلیم و سوماک ایرانی بوده که 
بیش از ۸۷ درصد از ارزش صادرات این کاال را به 
خود اختصاص داده است. در گروه کاالیی صنایع 
دستی و آثار هنری نیز انواع آن در سال گذشته 
به وزن تقریبی ۱۱ هزار تن و با ارزشی بالغ بر 
4۷ میلیون دالر صادر شده است. این میزان 
تنها حدود ۰.۱4 درصد از کل درصد صادرات 
غیرنفتی بوده است. در بین اقالم صنایع دستی و 
آثار هنری صادر شده صنایع مرصع  کاری با وزنی 
حدود ۸۰۰ کیلوگرم و با ارزش ۳۲ میلیون دالر 
نخستین کاالی صادراتی در این گروه کاالیی در 
سال گذشته بوده که به ترکیه صادر شد است. 
همچنین مجسمه و سایر اشیا تزئینی از سفال 
دستی دومین کاالی صادراتی این گروه با وزن 
۷.۷ هزار تن و با ارزش بالغ بر ۱۱ میلیون دالر 
بوده که مقصد عمده صادراتی این گروه صنایع 
دستی سفالی، کشورهای عراق، کویت، امارات 
متحده عربی، عمان و قطر بوده است. ترمه، کوالژ، 
مصنوعات چوبی خاتم کاری شده، کیف کار شده، 
مصنوعات شیشه ای دست ساز از دیگر صنایع 

دستی صادر شده در این گروه بوده است.

در یک سال گذشته رقم خورد؛

سهم ۰/۴ درصدی صنایع دستی از صادرات غیرنفتی 

سال  چهارم 
شماره  1044
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سال چهارم
 شماره1044

ادامه از صفحه ۲/ و شاید توقع به جایی نباشد که آقای رئیسی 
از آنها استفاده کند ولی در همین دولت هم محمد شریعتمداری 
در وزارت  کار یک انقالب انجام داد، زنگنه در وزارت نفت، آقای 
ظریف در وزارت خارجه و آقای اردکانیان در وزارت نیرو بسیار موفق 
بودند. تک تک اسم نمی برم اما بعضی از این وزرا  واقعا کارنامه خوبی 
در حوزه عملکرد خود به جا گذاشتند ضمن اینکه بارها گفته ام 
که من از منتقدان آقای روحانی بوده ام اما تردید ندارم که با این 
بی انصافی هایی که در این مدت در حق او انجام شد دوسال بعد 

مردم از او به نیکی یاد خواهند کرد. 
فیاض زاهد گفت: روحانی در دوره تحریم ترامپ که از جنگ  یکدست شدن قوا، خواب خوش است

جهانی دوم به این سو بی سابقه بوده است، در کرونای خردکننده و 
مزاحمت هایی که هر روز علیه او و دولتش ایجاد شد این کشور را سر 
پا نگه داشت. من فکر می کنم که نقد باید منصفانه باشد و گذشت 
زمان پرده از خیلی مسائل کنار خواهد زد. وی گفت: در خصوص 
یکدست شدن قوا در دولت جدی نکته اول این است که یک دست 
شدن یک خواب خوش است و محقق نخواهد شد هم به دالیل 
سیاسی و هم به دالیل فلسفی. دلیل سیاسی روشن تر این است که 
امام )ره( گفت که شما نمی توانید حتی یک نانوایی را اداره کنید. 
دولت آقای رئیسی میراث همان ها هستند. مدیران خیال پردازی 
هستند که همیشه در سیاست با دوپینگ و رانت موفق شده اند 
و اگر شرایط مشارکت همه فرزندان این مملکت وجود داشت این 
اقلیت اصال در این کشور محلی از اعراب نداشتند. وی افزود: لذا حاال 
که اینها به قدرت می رسند اولین مسأله این است که ناتوان هستند 
در اداره کشور، نکته دوم اینکه برخالف ادعای اینکه ما برای رضای 
خدا آمده ایم، بسیار به قدرت حریص هستند و به جان هم خواهند 
افتاد. یکبار اینها دولت یکدست را تجربه کردند، دولت آقای محمود 
احمدی نژاد که االن وی از هر اپوزیسیونی  برایشان اپوزیسیون تر 
شده است. طبیعتا  از منظر فلسفی هم موفق نخواهند شد چون 
هیچگاه هیچ چیزی بدون ضدیت درونی شکل نخواهد گرفت. این 
دیالکتیک هگلی را همه ما می دانیم که هر چیزی در درون خود ضد 
خود را پرورش می دهد. زاهد تصریح کرد: تنها شش ماه از آغاز این 
دولت خواهد گذشت که تعارضات درونی این جریان اصولگرایی با 
پایداری چی ها، با افراطی ها و با نیروی های معتدل تر راست دچار 
دعوا و تنش خواهند شد و اساسا این فرض که ما یک دولت یکدست 
و یکپارچه خواهیم داشت تصور غلطی است. مشکل دیگر به ساختار 
قانون اساسی برمی گردد که ساختاری تعارض زا است. در طول تاریخ 
ریاست جمهوری این کشور از بنی صدر تا حسن روحانی با ساختار 
دچار مشکل شده اند. پس معلوم است این افراد نیستند که دچار 
مشکل هستند و این ساختار است که ایجاد تعارض می کند و در 

مورد آقای رئیسی هم می تواند این اتفاق تکرار شود.

یــادداشــت 

دوستان روزنامه نگار از من خواسته اند درباره تحلیل انتخابات 
1400 بنویسم و تا االن چیزی ننوشته ام اما درباره چرایی این 
ننوشتن باید نکته ای را توضیح بدهم.  هشت سال پیش همین 
موقع، در تیرماه 1392، با پیروزی حسن روحانی در انتخابات، 
به واسطه فعالیتم در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، زندگی دانشگاهی من تغییر کرد و راهی به دنیای 
سیاست ورزی پیش رویم قرار گرفت. دو ماه بعد از آن هم در 
شهریور 1392 برای فعالیت در مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری دعوت به کار شدم. چهار سال بعد در آبان 
1396 هم به واسطه فعالیت هایم در زمینه علوم اجتماعی آب و 
انرژی از اوایل دهه 1380 دعوت شدم تا در وزارت نیرو کار کنم. 
هشت سال به این ترتیب از نزدیک با نهاد دولت در ایران همکاری 
کردم. تجربه ای گرانبها در خصوص ماهیت، ساختار، فرایندها 
و عملکردهای دولت در ایران آموختم و به قدر وسع کوشیدم بر 
مسیرهای مولد بهبود در عرصه سیاست ایران مؤثر باشم. به همان 
اندازه هم در عرصه عمومی فعال بودم و عمدتا از مسیر نوشتن 
در روزنامه ها، سخنرانی و نگارش متونی در کانال دغدغه ایران، 
سعی کردم تجربه همکاری با دولت و اندوخته های دانشگاهی را 
به محصوالت فکری برای ارتقای آگاهی عمومی و بهبود سیاست 
عمومی در مسیر گفت وگو تبدیل کنم.  هشت سال بودن در عرصه 
سیاست عمومی امروز به پایان می رسد. تصمیم سختی به لحاظ 
عالئق شخصی است اما از امروز با همه توان از عرصه سیاست فاصله 
می گیرم و بر عرصه تحقیق و پژوهش، تبدیل یافته های این عرصه 
به آگاهی عمومی – عمدتا در شرایط فعلی از مسیر پادکست 
دغدغه ایران – و زندگی معمولی یک استاد دانشگاه متمرکز خواهم 
شد. من کماکان در فضای عمومی می نویسم – اگرچه خیلی 
کمتر – اما درباره موضوعاتی که بیشتر به جامعه شناسی حرفه ای 
متمرکز بر مسائل ایران ارتباط دارند. تالش می کنم سال های باقی 
مانده از عمر و عمر حرفه ای، و تجربه اندوخته از هشت سال ارتباط 
نزدیک با دولت و سیاست در ایران، به مکتوباتی تبدیل شوند که 
ارزش خواندن داشته باشند. انبوهی مقاله، کتاب تألیفی و ترجمه 
کتاب نیمه کاره روی دستم مانده است که تا سه چهار سال کار 
مداوم را پیش خور کرده اند. تالش می کنم صفحاتم در فضای 
مجازی اعم از کانال تلگرامی دغدغه ایران، صفحه اینستاگرام 
دغدغه ایران و صفحات مربوط به پادکست دغدغه ایران در کانال 
تلگرام این پادکست و صفحه اینستاگرام این پادکست بیشتر بر 
مباحث علمی مرتبط با توسعه و مسائل ایران متمرکز شوند و از 
سیاست به معنای مصطلح و عام آن فاصله بگیرند. این توضیحاتی 
بود که ارائه آن به تک تک روزنامه نگاران راحت نبود. آنچه باید از 
سیاست ورزی می آموختم تا به کار غنی سازی تجربه دانشگاهی 
بیاید، آموخته ام؛ و صادقانه کوشیدم در این هشت سال که در 
رمزگشایی عرصه سیاست و سیاست عمومی برای عموم مردم، فعال 
باشم. اما هر کاری روزی به پایان می رسد. داستان مشارکت فعاالنه 
من در سیاست هم امروز به پایان می رسد. خوشحالم که حرف هایم 
درباره مسائل جامعه، سیاست، محیط زیست و به کلیت ایران را در 
کتاب ایران بر لبه تیغ در آخرین روزهای این دوران هشت ساله، 
یک جا به خوانندگان ارائه کرده ام. امیدوارم خداوند توفیق بدهد 
درباره راه حل های مسأله هایی که در این کتاب برشمرده ام اندیشه، 
پژوهش و کار کنم. به همین دالیل که نوشتم، درباره انتخابات 
1400 نمی نویسم و پیشاپیش از همه کسانی که به دالیل فوق، به 
دعوت شان برای نوشتن، سخن گفتن یا مشارکت کردن در کاری، 
نه می گویم، عذرخواهی می کنم. زندگی خیلی معمولی برای هر 

آدمی، دیر یا زود، از جایی باید شروع شود.

بازگشت به زندگی معمولی

گـــزارش
دولت آینده به روایت فیاض زاهد:

یکدست شدن قوا، خواب خوش است 

محمد فاضلی
استا دانشگاه شهید بهشتی

دریچه 
معاون قضایی قوه قضائیه خبر داد

 احیای 2 هزار 
واحد تولیدی در کشور

معاون قضایی قوه قضائیه در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از تولید، 
که در دفتر اتاق صنعت و معدن و انجمن مدیران 
صنایع ساوه واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، 
اظهار کرد: تحریم مشکالت جدی ای بر کشور 
تحمیل کرده و کرونا نیز مشکالت تولید و صنعت 
را تشدید کرده  که الزم است مسئوالن ذی ربط 
برای برون رفت از این مشکالت چاره اندیشی 
کنند. حکمت علی مظفری گفت:  خوشبختانه 
با وجود مشکالت متعددی که پیش روی صنایع 
وجود دارد، صنعت کشور با تالش کارفرمایان و 
کارگران تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده و رونق 
در تولید کشور حاکم است و در شهر صنعتی کاوه، 
به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور نیز شرایط 
تولید مطلوب است و به دلیل افزایش تولید با 
کمبود نیروی کار مواجه است. برای اولین بار 
است که در کشور می شنوم یک شهر صنعتی 
با کمبود نیروی کار مواجه است. وی با بیان 
اینکه معضالتی نظیر بیکاری، اعتیاد، طالق و... 
به عنوان  آسیب های اجتماعی شاخص در کشور 
منجر به وقوع فساد در جامعه می شوند، گفت: با 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی می توان جلوی فساد 
و آسیب هایی را که منجر به شکل گیری فساد در 
جامعه می شود، گرفت. حجت االسالم مظفری 
افزود: در دوران تحول دستگاه قضایی بالغ بر 
دوهزار واحد تولیدی در سراسر کشور احیا شده 
است و در سال گذشته نیز 120 واحد تولیدی و 
صنعتی، که قرار بود به دلیل ورشکستگی  حراج 
و تعطیل شوند، احیا شده و به چرخه تولید 

برگشته اند.

فـــرارو
 گمانه زنی ها درباره 
کابینه دقیق نیست 

رئیس جمهوی منتخب گفت:گمانه زنی ها در 
خصوص اعضای کابینه دولت که در رسانه ها اعالم 
می شود چندان دقیق نیست و بعدا مشکل ایجاد خواهد 
کرد. سید ابراهیم رئیسی در برنامه بدون تعارف افزود:  
اگر دوستان پیشنهادی دارند از طریق سامانه ای که 
فعال خواهیم کرد ارایه دهند، این سامانه پیش روی 
همه نخبگان، صاحب نظران و دغدغه مندان کشور قرار 
می گیرد و ما به همه نقطه نظرات در خصوص اعضای 
کابینه اهمیت می دهیم به ویژه به پیشنهادات درست. 
وی ادامه داد: بنای ما در دولت جدید آن است که با 
همه کسانی که در جای جای دولت کنونی فعالیت 
دارند مشروط بر توجه داشتن به دغدغه های مردم، 
همکاری کنیم، شرط همکاری با دولت جدید، قبول 
داشتن من نیست، افراد باید کرامت مردم را حفظ کنند 
و از کار آنان گره گشایی نمایند، در این صورت می 
توانند همکار دولت باشند. رئیس جمهوری منتخب 
گفت: کارآمدی، فسادستیزی، داشتن روحیه انقالبی ، 
مردمی بودن و شایسته ساالری اساس کار ما در انتخاب 
افراد و همکاری با آنان است، شایستگی افراد مهم است 
نه اینکه جزء کدام جناح و گروه سیاسی یا با چه سلیقه 

سیاسی باشند. 
رئیسی افزود: هیچ گاه بستگان و نزدیکانم در کار   بستگان و نزدیکانم دخالت نمی کنند 

من دخالت نکرده اند و نمی کنند، ارتباط ما با مردم و 
نزدیکان از طریق سامانه هایی است که در اختیار آنان 
می گذاریم، در همین دوران انتخابات، بنده نشستهایی 
را با مردم به عنوان نمونه با دانشجویان در دانشگاه 
تهران گذاشتم که کمتر نامزد انتخاباتی چنین نشستی 
برگزار می کند و بنای ما در دولت جدید استمرار 

برگزاری این گونه نشسته است. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا به توصیه 
ها و پارتی بازی ها عمل می کند یا خیر اظهار داشت: 
زمانی توصیه به حق است مبنی بر این که حقی ضایع 
می شود یا حقی داده نمی شود که در این مورد وارد 
می شویم و به توصیه عمل می کنیم اما پارتی بازی و 
داشتن روابط ناسالم، رانت و رانت خواری به هیچ وجه 
پذیرفتی نیست و در دولت جدید جلوی این موارد را 
خواهیم گرفت و در همه سطوح با همه همکاران شفاف 
و روشن خواهیم بود و شرط ما برای همکاری، کار است 

و کار است و کار.  
رئیس جمهوری منتخب در پاسخ به سوالی مبنی بر   به ارتباط با مردم سخت نیاز دارم 

این که آیا ارتباط نزدیک شما با مردم با وجود نیروهای 
حفاظتی شما حفظ خواهد شد یا خیر افزود: می شود 
نظرات نیروهای حفاظتی را با نظرات مردم جمع کرد، 
باید تعامل بین نیروهای حفاظتی با مردم و اهالی 
رسانه ایجاد شود، تالش خواهیم کرد که مراقبت کنیم 
ارتباط نزدیک ما با مردم حفظ شود، زیرا به این ارتباط 
سخت نیاز دارم، برای آگاهی از مسائل کف بازار و کف 
خیابان، به این ارتباط نیاز دارم، این ارتباط را نه برای 
خودم به عنوان مسئول بلکه برای بسیاری از مسئوالن 
ضروری می دانم و بنا دارم که این رفتارم تغییر نکند 
چون اساسا با روحیه من نمی سازد که بخواهم غیر از 

این رفتار کنم. 
رئیس جمهوری منتخب گفت: در آغاز کار دولت،   بیکاری، اشتغال و کرونا  

بیش از همه مساله بیکاری، اشتغال و کرونا ذهن من 
را به خود مشغول کرده است، وعده من هم عالوه بر 
ایجاد اشتغال، تامین مسکن بوده که امکان ایجاد آن 
را در کشور داریم با این حال ایجاد نظام اداری سالم 
از دغدغه های جدی من است. رئیسی افزود: مردم 
می دانند که تحقق برخی وعده ها و رفع مشکالت 
مردم زمان بر است، اما تالش شبانه روزی می کنم 
که زمینه اشتغالزایی فراهم و بیکاری حل شود، کلید 
ساخت و توسعه مسکن را خواهیم زد، اما تحقق این 
برنامه ها زمان می برد اما مردم را ناامید نخواهم کرد 
و برنامه ها بسیار زودتر از آنچه به نظر می رسد به ثمر 
خواهند نشست و با داشتن برنامه درست، نیروی جوان 
کارآمد، به نتیجه رسیدن برنامه های اشتغال و مسکن 

سخت نیست.

آرمان مـــلی: اظهارات اخیر امیر حسین 
قاضی زاده هاشمی از نامزدهای ریاست جمهوری 
1400 و گفت وگویش با ایلنا نکاتی دارد که قطعا 
می تواند باعث نگرانی خیلی ها از روند در پیش گرفته 
شده برخی افراد باشد. بسیاری از این گفت وگو با 
عنوان نوعی اذعان به تالش برای تغییرات ساختاری 
و استراتژی در سطح کالن یاد می کنند که می تواند 
تا مدت ها بعضا احزاب و برخی اهداف  اساسا 
دموکراسی خواهانه را تحت الشعاع قرار دهد. سید 
امیرحسین قاضی  زاده هاشمی در پاسخ به سوالی 
پیرامون یکدست شدن قوا و تاثیر آن بر روند اداره 
کشور و همچنین احتمال برخورد با اغماض میان 

قوا و کاهش نظارت ها، گفت: من نمی خواهم بگویم 
که چنین اتفاقی ممکن نیست اما شرایط کشور 
به گونه ای است که ما به دلیل اوضاعی که در حوزه 
اجرا و مشکالت مردم ایجاد شده نیاز به چنین اتفاقی 
داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته 
باشیم. وی اظهار داشت: کشور برای اینکه از جا بلند 
شود حداقل 10 سالی باید دعواها را کنار بگذارد؛ به 
همین دلیل به نظر من مردم با هوشمندی این را 
انتخاب کردند. وی افزود: بعد از طی این دوره نهادهای 
دموکراتیک که حضور دارند و فعالیت می کنند یا 
جریانات سیاسی خود را احیا می کنند و باز می توانند 
به قدرت برگردند. قاضی زاده هاشمی به گونه ای سخن 

می گوید که انگار بهتر است نهادهای دموکراتیک 
فعال تا حد اقل 10سال خاموش باشند و جایی در 
قدرت از آن ها نیز نباشد. آیا این گفته ها تلقین این 
است که فعال تا حداقل یک دهه از دموکراسی خبری 
نیست؟ از قرار تایک دهه چیزی تغییر نمی کند و بعد 
از آن دوباره شاید فرصت گشایش هایی داده شود. 
این یعنی بعد از یک دهه تازه به نقطه اول برسیم؟ 
برخی گفته های قاضی زاده هاشمی را تهدیدی برای 
احزاب و فعالیت های سیاسی آزادانه تلقی می کنند 
و عالمتی از اینکه دهه قابل تاملی در پیشروست. 
در این شرایط سوال در مورد فعالیت ها و احزاب و 
نهادهای دموکراسی خواه این است که آیا آنها قرار 
است دست روی دست بگذارند و خاموش شوند و کنج 
عزلت سیاسی برگزینند یا اینکه برخالف اظهارات 
قاضی زاده هاشمی، اکنون با این زنگ خطر باید 
بیش از گذشته پویا شوند و برای صیانت از مردم هم 
که شده جلوی پیشروی بعضی ها  را که به جد آینده 
کشور را با اما و اگرها روبه رو ساخته اند بگیرند؟ به نظر 
عده ای اظهارات  قاضی زاده هاشمی خطرناک است و 
باید مردم و همه نهادها و احزاب را با یکدیگر یکدل 

کند تا مانع کرختی و جدایی ملت  از حاکمیت آن هم 
حداقل برای مدت 10 سال شوند. قاضی زاده هاشمی 
همانی است که چندی پیش در ردای نایب رئیسی 
مجلس یازدهم از احتمال نظام پارلمانی نیز سخن 
گفته و اظهار داشته بود: » به نظر می رسد الزم است 
در کشور مدتی طوالنی نظام پارلمانی حاکم شود. ما 
نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم 
اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران 
سیاسی ایجاد می شود.« وی با اشاره به اینکه یک نظر 
این است که نخست وزیری را احیا کنیم تا مجلس 
بتواند دولت را رصد کند، افزود: » مجلس اکنون 
نمی تواند بسیاری از برنامه های دولت را رصد کند. 
رئیس جمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است 
و نمی توان به راحتی به سراغش رفت؛ زیرا یک نماد 
سیاسی است.« موضوعی که نگرش های او و احتماال 
برخی همفکرانش را در ا ین زمینه؛ یعنی تغییر ساختار 
ریاست جمهوری در مجلس یازدهم نشان داده است. 
آیا باید منتظر فصل جدیدی از عرصه قدرت در 
کشور باشیم یا می توان هنوز به پویندگی سیاسی 

چشم دوخت.

»آرمان ملی « روایت می کند: 

حرف راست را از »قاضي زاده هاشمي بشنو!« 
  اعتراف بي پرده که نشان مي دهد خبري از 

حداقل آزادي هاي سیاسي و رقابت هاي حزبي نیست

 پیرمحمد مالزهی ، کارشناس مسائل افغانستان 
در گفت و گو با »آرمان ملی« بررسی کرد : 

 بحران نظامی در 

مرز افغانستان 

اینکه عنوان 
می شود طالبان 
بر 80 درصد 
خاک افغانستان 
تسلط پیدا 
کرده تا حدودی 
اغراق آمیز 
است زیرا با 
نگاهی جزئی تر 
می توان متوجه 
شد که طالبان 
بیشتر بر مناطق 
روستانشین، 
عشایری و 
شهرهای کوچک 
مسلط شده و 
امروز در حدود 
60 درصد خاک 
افغانستان را 
به اشغال خود 
درآورده است

امنیتی جدی در مرزهای شرقی خود رو به رو شود؟ چه عواملی دست به دست هم داد تا ایران با یک بحران 
اتفاقاتی که امروز در افغانستان در حال رقم خوردن است تقریبا از 
مدتی قبل قابل پیش بینی بود. طالبان خود را برای جنگ آماده کرده 

بود و بن بست در مذاکرات استانبول سبب شد تا 
طالبان از این ظرفیت خود استفاده کند و به سمت 
درگیری فیزیکی با دولت مرکزی حرکت کند. آنها 
امروز جنگ را به حضور در مذاکرات استانبول ترجیح 
داده اند. طالبان راه حل سیاسی را امروز به نفع خود 
نمی داند و به همین علت وارد عرصه میدانی شده 
تا حق خود را به دست آورد. طالبان به نحوی هم در 
عرصه سیاسی در حال مذاکره بود و هم به صورت 
هم زمان نیروهای جنگی خود را آماده می کرد. در 
همین راستا و با تشدید درگیری ها طالبان در سه 
نقطه از افغانستان پیش روی های چشمگیری داشت و 
بر دولت مرکزی فائق آمد. نخست در شمال افغانستان 
است که پس از تصرف بلخ تا نزدیکی شهر مزارشریف 
نیز رسیده اند و کنترل مرز افغانستان و تاجیکستان را 
نیز به دست گرفته اند. طالبان از سمت شرق افغانستان 
نیز تصرفاتی داشته و خود را به نزدیکی کابل رسانده 
است. در غرب نیز طالبان امروز موفق شده تا نیمروز 
و هلمند را نیز تصرف کرده و به مرز با ایران بیش از 
پیش تسلط یابد. از سوی دیگر باید توجه داشت که 
دولت مرکزی افغانستان نیز نتوانست اتحاد الزم را 
داشته باشد و هر روز به نحوی میان عبدا... عبدا... 
و اشرف غنی اختالفاتی وجود داشت که منجر به 
انشقاق شد و عمال نتوانستند در موضع واحدی مقابل 
طالبان بایستند که این نیز سبب شد تا طالبان فرصت 
بیشتری برای پیش روی به دست آورد. امروز ارزیابی 
طالبان این است که با خروج ناتو و آمریکا آنها فرصت 
بیشتری برای قدرت نمایی و تصرف مناطق دارند. 
طالبان به این باور رسیده است که آمریکا عمال در این 
برهه زمانی نیروی هوایی و زمینی خود را علیه آنها 
به کار نخواهد گرفت و این امر نیز یکی از دالیل آغاز 

درگیری های سخت بود. مجموعا خروج آمریکا، عدم وجود اتحاد در دولت 
مرکزی و شکست مذاکرات استانبول از جمله مهم ترین دالیل تشدید 

درگیری ها در افغانستان است.
چه میزان از خاک افغانستان تسلط پیدا کرده است؟ وضعیت میدانی امروز افغانستان به چه شکل است و طالبان بر 
اینکه عنوان می شود طالبان بر 80 درصد خاک افغانستان تسلط پیدا 
کرده تا حدودی اغراق آمیز است زیرا با نگاهی جزئی تر می توان متوجه 
شد که طالبان بیشتر بر مناطق روستانشین، عشایری و شهرهای کوچک 
مسلط شده و امروز در حدود 60 درصد خاک افغانستان را به اشغال خود 
درآورده است. جغرافیای افغانستان به گونه ای است که قسمت قابل توجهی 
از آن را دشت ها و کوهستان ها تشکیل می دهد که غالبا در آن شهرهای 
بزرگ وجود ندارد و به همین علت طالبان در آنها پیشروی های زیادی 
داشته است. امروز بیشتر شهرهای بزرگ تحت کنترل دولت مرکزی 
هستند اما در روزهای اخیر 10 شهرستان دیگر به تصرف طالبان درآمده 
است. مناطق تحت کنترل طالبان امروز عمدتا یا بواسطه قرابت قومیتی 
هستند و یا نگاه ایدئولوژیک مشترک دارند. امروز به لحاظ نظامی حتی 
این احتمال نیز وجود دارد که طالبان بتواند بر کابل مسلط شود زیرا توان 
نظامی قابل توجهی را به کار گرفته اند. باید توجه داشت که در افغانستان 

امروز فقط مسائل نظامی نیستند که تعیین تکلیف می کنند، محاسبات 
سیاسی و فرهنگی و اجتماعی امروز در افغانستان تعیین کننده هستند. 
طالبان اگر به سمت کابل حمله کند و کابل سقوط کند، طیف عظیمی از 
قومیت ها و گروه های سیاسی، حاکمیت طالبان را نخواهند پذیرفت و حتی 
شاید در عرصه بین المللی نیز با واکنش هایی مواجه 
شوند و به همین علت احتماال این ریسک را انجام 
ندهند. امروز هزاره ها، ازبک ها و تاجیک ها در شمال 
افغانستان مسلط شده و آماده رویارویی گسترده با 
طالبان هستند. طالبان بعید به نظر می رسد خود 
را وارد یک جنگ داخلی طوالنی مدت دیگر بکند و 
بیشتر تحرکات نظامی آنها در این راستا است که سهم 
خود در عرصه سیاسی افغانستان را بیشتر کنند. امروز 
به آنها پیشنهاد 60 درصدی قدرت داشته شده است 
اما به نظر می رسد که طالبان خواهان سهم 80 درصد 
است و به همین علت اختالف ایجاد شده و تالش 
می کنند تا با فشار نظامی این سهم را به دست آورند. 
امروز پاکستان و عربستان نیز که از حامیان سیاسی 
و نظامی طالبان هستند تمایل زیادی به تصرف کابل 
ندارند. آنها امروز خواهان تصاحب 80 درصد مناصب 

و وزارتخانه ها و قدرت هستند.
زمــانی دیگر گره گشای مشکالت افغانستان  آیا راه حــل سیاسی در این مــقطع 
نیست و طالبان تا چه میزان از پشتوانه مردمی 

برخوردار است؟
امروز عربستان پیشنهاد داده که به جای روند 
مذاکره در استانبول به این کشور روند تا در خصوص 
اختالفات گفت و گو شود و باید منتظر واکنش طالبان 
بود و احتمال پذیرش نیز وجود دارد تا از این پیش 
روی های نظامی بیشتر به نفع خود در عرصه سیاسی 
استفاده کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که 
امروز اختالف و چند دستگی در افغانستان به قدری 
گسترش یافته که به نظر می رسد حتی اگر به سمت 
یک انتخابات سراسری حرکت کنند باز هم این 
طالبان باشد که اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد. 
طالبان به نظر می رسد به دنبال تعدیل کردن سیاست های خود است و حتی 
در همین راستا سخنگوی طالبان نیز در اظهاراتی به شیعیان افغانستان 
وعده داده بود که علیه آنها اقدامی انجام نخواهند داد و به نظر می رسد عالوه 
بر تحرکات نظامی به فکر بستر اجتماعی و سیاسی نیز افتاده اند تا به قدرت 
در افغانستان دست یابند. مجاهد تصریح کرده است که در دولت آینده به 
سایر گروه های افغانی نیز سهمی خواهند داد اما همچنان بر این امر نیز 

تاکید دارند که دولتی کامال اسالمی تشکیل دهند.
نقشی در تشدید درگیری ها طبق برخی شائبه ها داشته است؟ آیا ایران مرتکب اشتباهی در خصوص افغانستان شد و آیا 
واقعیت این است که ایران نسبت به تحوالت افغانستان خوب عمل نکرد. 
سیاست های تعاملی ایران با افغانستان پاسخگو نبود و سبب شد تا هزاره ها 
و تاجیک ها که در افغانستان از حامیان اصلی ایران محسوب می شوند، از 
ایران فاصله گیرند. ایران زمانی باید با طالبان وارد تعامل می شد که پیش 
از آن با گروه های هزاره شیعه مذهب و تاجیک ها دیدار می کرد. این دو 
گروه همواره در کنار ایران بوده اند و به نوعی بخشی از حوزه فرهنگی ایران 
هستند که روابط سیاسی خوبی با ایران دارند. ایران نباید حمایت خود را از 
هزاره ها و تاجیک ها متوقف کند و باید همچون گذشته روابط خود را برقرار 
کنند. این دو گروه امروز از تعامل ایران با طالبان ناراضی هستند. مشخص 

نیست که تحلیل سیاست خارجی ایران نیست اما این اشتباه رخ داده و 
ایران امروز عمال نه می تواند روی طالبان حساب باز کند زیرا یک گروه تندرو 
و تحت تاثیر عربستان و پاکستان و هم اینکه ایران امروز از متحدین خود در 
افغانستان نیز فاصله گرفته است. طالبان خط فکری خود را از عربستان و 
سالح خود را از پاکستان دریافت می کند. ایران به اشتباه تصور کرد که اگر 
با طالبان تعامل داشته باشد، ناامنی از مرزهای ایران فاصله می گیرد اما این 

گونه نشد و عمال ایران را تهدید به حمله کرده اند.
ایران و  بنابراین احــتــمال تنش نــظامی در مرز  افغانستان وجود دارد؟ 
اگر طالبان کنترل تمام مرز ایران و افغانستان را بدست آورد این احتمال 
وجود دارد که با تحریک گروه های تندرو در آن مناطق همچون جیش 
العدل ناامنی گریبان شرق ایران را گیرد. زیرمجموعه های داعش امروز در 
افغانستان به شدت فعال شده اند و با گروه های تندرو در ارتباط هستند. 
ایران باید در سیاست های خود در خصوص مرزهای شرقی تجدیدنظر کند 
و کامال هوشیار باشد زیرا خطر در کمین است و باید حواسمان به تحرکات 
در افغانستان باشد. احتمال تنش نظامی زیاد است. عبدالمنان نیازی از 
سرکردگان طالبان همین چند هفته پیش ایران و پنجابی های پاکستان را 
تهدید کرد هرچند چند روز بعد کشته شد اما نشان داد که این خط فکری 
وجود دارد که ایران را هدف قرار دهند. تهدید نیازی به شدت جدی بود و 
در صحبت های خود عنوان کرد که مسیر سختی در پیش است. او برخی 
قومیت ها را تحریک کرد تا به جمع آنها پیوسته و عمال عنوان کرد قصد 
انجام عملیات نظامی در تهران، مشهد و تایباد را دارند. او به صراحت تصریح 
کرد که قصد کشتار هزاران نفر را دارد. درست است که نیازی روز بیست 
و پنجم اردیبهشت همین امسال کشته شد اما مشخصا این جریان فکری 
همچنان در میان آنها بود. او در فیلمی به صراحت اعالم کرد که وسایل 
عملیات های انتحاری را در اختیار گروه های تروریستی قرار می دهد تا 
ایران را هدف قرار دهند. او حتی به گروه های شمال افغانستان و جهادی ها 
نیز حمله کرد و عمال برای آنها نیز خط و نشان کشید و به همین علت این 
احتمال وجود دارد که در مرز با ایران، پاکستان و در شمال افغانستان شاهد 

تنش هایی باشیم.
نفوذ کند و علت موفقیت آنها در این عرصه چه بوده است؟ پس از سقوط بلخ، طالبان تا چه میزان می تواند در جبهه شمال 
امروز دیگر تنها پایگاه اجتماعی طالبان پشتوها نبوده و در کسوت 
رهبری طالبان امروز مولوی های تاجیک و ازبک را نیز مشاهده می کنیم. 
انتخاب رهبرانی از میان ازبک ها و تاجیک ها سبب شده تا نفوذ طالبان 
در شمال افغانستان تسهیل شود. مدت هاست که دیگر منطقه شمال 
افغانستان از نظر قومیتی یکدست نیست و این نیز سبب شده تا طالبان 
راحت تر در آن مناطق حاضر شود. در میان انبوه تاجیک ها و ازبک ها، امروز 
پشتوهای مهاجر از جنوب نیز حضور دارند. آنها حتی در میان هزاره ها نیز 
حاضر شده اند. مشخصا پایگاه اصال افغانستان در شرق و جنوب افغانستان 
است اما آنها توانسته اند به غرب و شمال افغانستان نیز وارد شوند. امروز 
جبهه شمال آماده مقابله با طالبان است و به شدت نیز روحیه مقاومت در 
این مناطق زیاد است و مسلح نیز هستند اما بعید به نظر می رسد طالبان 
ریسک زیادی انجام دهد. همان گونه که می تواند کابل را تصرف کند شاید 
بتواند پیش روی های زیادی در شمال نیز داشته باشد اما توان را در این 
مسیر هزینه نخواهد کرد و به نظر می رسد بیشتر با دولت مرکزی افغانستان 
وارد مجادله شود. طالبان امروز چند شاخه شده است اما قدرت اصلی و 
جریان اصلی طالبان امروز بیشتر به دنبال قدرت گرفتن در عرصه سیاسی 
است و کم تر به مسائل جهادی و جنگ اهمیت می دهد و صحبت ها و عمل 
سیاسی نیز که در دستور کار قرار داده اند در این راستا است که می خواهند 
بگویند به دنال اصالحات در روند و عملکرد خود هستند اما هنوز به صورت 

دقیق مشخص نیست تا چه میزان صادق باشند.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: متوقف شدن مذاکرات در استانبول و عدم حضور طالبان در این مذاکرات، خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، صحبت های نیازی علیه ایران و تهدید 
ایران با مطرح کردن مسائلی همچون حمله به مشهد و تایباد، ترور نیازی، تشدید شدن درگیری ها میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان، سقوط بلخ و ادامه پیش روی طالبان تا 
نزدیکی کابل و مزارشریف از جمله مهم ترین اتفاقاتی است که افغانستان در هفته های گذشته پشت سر گذاشته و این کشور را در حساس ترین روزهای خود قرار داده است. کشوری که 
عمال در سال های اخیر یکی از عوامل ایجاد ناامنی در ایران بوده و به علت تنوع قومیتی، عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند و نفوذ گسترده کشورهای منطقه و فرامنطقه ای همواره درگیر 
تنش است. در این میان تسلط طالبان بر اکثر مناطق مرزی افغانستان با ایران و انتشار تصاویری مبنی بر گسیل عداوت سنگین نظامی ایران به سوی مرز با افغانستان، نگرانی ها را در 
این خصوص دوچندان کرده است و به نظر می رسد کمی پس از فارغ شدن از بحران قره باغ، این مرتبه ایران با بحرانی به مراتب بزرگتر در شرق خود رو به رو است. جایی که عمال ایران را 
تهدید به حمله نظامی می کنند و مسئولیت برخی خرابکاری ها در ایران را نیز به عهده می گیرند. همه این اتفاقات ذیل عدم توجه به مرزهای شرقی کشور قطعا منجر به چالشی خواهد شد 
که بارها و بارها آن را تجربه کرده ایم. در راستای بررسی این مسائل »آرمان ملی« گفت و گویی با پیرمحمدمالزهی، تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان داشته است که در ادامه می خوانید.

  ۶۰ درصد افغانستان به تصرف طالبان درآمد 
  ایران حمایت خود از هزاره ها را متوقف نکند 

  نیازی عمال ایران را تهدید به حمله کرد
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گـزارش

آرمان ملی- امید کاجیان: در نیویورک جشن پایان کرونا گرفته اند. انگلیس با 
همه سختی هایی که به واسطه کرونای انگلیسی داشته، فوتی هایش به زیر ۱۰ نفر 
رسیده و البته ویروس جهش یافته دلتا اگرچه چالش جدیدی آفریده اما عزم دولت 
براین است تا باقی واکسن نزده ها نیز واکسینه شــوند. ایتالیا و ترکیه هم سودای 
اعالم پایان کرونا را دارند، بیش از ۶۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه مجارستان حضور 
می یابند، در جمهوری چک مردم با شــادی از رفتن کرونا اســتقبال می کنند و... 
غرب از اتحادیه اروپا تا آمریکا خود را در نزدیکی پایان کرونا می بیند، بیمارستان ها 
خلوت شده، مردم به سینما و رستوران برگشته اند، دردورهمی ها شرکت می کنند، 
مدرسه می روند، به لطف واکسیناســیون ، آمریکا که در صدر کشورهای کرونا زده 
بوده، حاال محدودیت هایش را کمتر و کمتــر می کند ، در نیویورک و کالیفرنیا، که 
عمال خبری از محدودیت نیست و زندگی عادی آغاز شده است و کنسرت ها از سر 
گرفته می شوند. روند واکسیناسیون، دنیا را به جای بهتری برای زندگی نسبت به 
یک سال قبل تبدیل ساخته اســت. هرچند هنوز گونه جدید دلتا در کمین است؛ 
اما شواهد نشان می دهد کشورهایی که از واکسن معتبر و واکسیناسیون پرسرعت 
بهره برده اند، به رغم اینگونه مشــکالت وضعیت بهتری دارند. هرچند هنوز برای 
پیش بینی آینده بــه ویژه با وجود ویروس جهش یافته دلتا زود اســت اما خیلی از 
کشورها به دلیل شر ایط به مراتب مناسب تر از گذشته زندگی را از نو، شروع کرده اند 
و سفرها آغاز شده است. هرچند باید باز هم محتاط باشند. در سوی دیگر اما ایرانی 
است که عمال واکسیناســیون را نیز تم سیاسی بخشیده است. عدم ورود یا کندی 
در ورود واکسن های معتبر در کنار نوشــتن یادگاری روی دیوار چین و روسیه و 
واکسن های آنان- که حاال سازمان جهانی بهداشت از وجود مشکالت فنی در تولید 

اسپوتینگ می گوید - باعث شده ورود واکسن ها با بدعهدی های مختلف آنان روبه رو 
شده و عمال واکسیناســیون قطره چکانی در ایران را نیز دچار خلل کند. در تیرماه 
۱4۰۰هنوز ۷۰ ساله ها باید در صف بایســتند و منتظر تزریق بمانند. در این میان 
تغییرات دولت را نیز اضافه کنید. رئیس جمهور سیزدهم نیز در حالی در جمالتی 
مبهم از موضوع کرونا سخن می گوید که با برگزاری سخنرانی و گردهمایی جدیدش 
خود می تواند موجب شیوع ویروس کرونا باشــد. این اتفاق برای بار دوم است که 
رخ می دهد. او در سخنرانی های تبلیغاتی در اهواز نیز چنین اقدامی  کرد که مورد 
نکوهش قرار گرفت. جمع بسیاری از مردم، در شرایطی که برخی اخبار از پیک پنجم 
در بعضی شهرها را گوشزد می کنند، برای صحبت هایش دورهم جمع شدند. باید 

پرسید آیا دولت بعدی اینگونه می خواهد شرایط را تغییر دهد؟ 
  معلوم است چه می گویید  

در چنین شرایطی برخی مقامات مسئول حتی بر این موضوع واقف نیستند که 

اگر نمی توانند پاسخگوی مناسبی باشند و عملی برای بهبودی اوضاع انجام دهند 
حداقل کار این است که سکوت کنند و از موضع حق به جانب و قدرت، سخن بر زبان 
نرانند که از بد روزگار اظهارات اخیر کیانوش جهانپور که پیشتر نیز با الفاظی عجیب 
و غریب این عدم پاســخگویی و البته اهانت را به نمایش گذاشته بود، مانع این امر 
شده  است. جهانپور مرزهای توهین را درنوردیده و همانطور که همه می دانند از واژه 
»پفیوز« احتماال برای آنهایی که بر قیمت باالتر واکسن ایرانی نسبت به آسترازنکا 
 WHO اعتراض کرده اند، استفاده کرده و در توئیتی نوشته: »آسترازتکا مورد تایید
است چرا نمی آورید؟ آسترازنکا مرجوعی برخی کشورهاست چرا می آورید. مجوز 
دهید آسترازنکا بیاوریم برای کارگران ، ۲۵۰ هزارتومان، هزینه را کارفرما می دهد. 
بعد چرا آسترازنکا ۳ دالر است و واکسن ایرانی ۸ دالر؟ مرحوم شریعتی به خطا جای 
دگر در پی پفیوزان تاریخ می گشــت.« او مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت و 
سخنگوی سازمان غذا و داروســت ولی همین قدر طلبکار. وی قبال هم در پاسخی 

توئیتری به شــخصی که خواسته بود واکســن های ایرانی به تایید سازمان جهان 
بهداشت برسد- امری که در تمام دنیا متداول است- و از عدم اعتماد به مسئوالن 
در این باره گفته بود، اظهار کرده اســت: »اجباری نیست، نزنید!« جواب سخیفی 
که نتیجه ای جز برخــورد تند مردم در برابر او نداشــت. جهانپور بی تردید موظف 
بود به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا واکسن ایرانی به تایید هیچ سازمان معتبر 
جهانی خواهد رسید یا نه و اگر نه چرا الزامی  دراین امر دیده نمی شود؟ او حاال هم 
موظف است درباره قیمت واکسن توضیح دهد. نه با این عبارات زشتی از حقیقت 
شانه خالی کند. کار به جایی رسیده که برخی خواستار برکناری او شده اند یا نامه 
شکایتی علیه اش ترتیب داده اند. با همه تبلیغات مکرر مسئوالن، آنچه امروز دیده 
می شود حضور مردان و زنان ۷۰ ساله در صف و بی نظمی  و ناتوانی در واکسیناسیون 
است. این وقایع در حالی رخ می دهد که از سویی دیگر این روزها چپ شدن  اتوبوس 
خبرنگاران محیط زیســت و جان باختن دو نفر از آنان و واکنش عیسی کالنتری، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز بحث برانگیز شده 
است. نحوه نشســتن او در برابر زنان خبرنگاری که با شــیون با او از این اتفاق تلخ 
می گویند مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. واکنش کالنتری را  همگان بی ادبانه 
و در عین حال نوعی بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به این واقعه تلخ تعبیر می کنند. 
با نگاهی به نحوه برخورد مقامات کنونی و آتی نسبت به معضالت کشور که امروز 
در راس آن ها کرونا قرار دارد و عملکردهایی که نشان از بی تفاوتی یا جدی نگرفتن 
مردم و مشکالت شان دارد بیم ها از آینده بیشتر می شود. عصبیت مقامات فعلی و 
جدی نگرفتن و در شعار خالصه کردن مبارزه با کرونا از سوی مقامات آتی می تواند 

عاقبت نه چندان روشنی را پیش روی ما بگذارد.

از گردهمایی اخیر در ایام کرونا تا لفظ »پفیوز« جهانپور 

نبرد با کرونا یا مردم؟! 
  در بعضی شهرها پیک پنجم کرونا به گوش می رسد

 تغییرات 

 شاخص بورس 

در یک ماه  

کارنامه تجارت محصوالت کشاورزی دوماهه نخست 1400
  به گزارش وزارت جهاد کشاورزی صادرات بخش کشاورزی در دو ماهه نخست سال جاری

۸۹۶ میلیون دالر بوده است. جزئیات تجارت محصوالت کشاورزی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ را ببینید.
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 ۵ میلیون دانش آموز 

با مشکالت روانی
آرمان ملی: عضــو کــمیسیون اجتماعی 
مجلس، گفت: از ۱۳میلیون دانش آموز در سراسر 
کشور،  پنج میلیون دانش آموز از نظر سالمت 
روانی مشکل دارند. مهدی عیسی زاده افزود: 
ردیف اعتباری ویژه ای برای این دانش آموزان 
در بودجه سال ۱4۰۰ در نظر گرفته شد. زمان 
پیگیری برای لحاظ کردن ردیف اعتباری ویژه 
حاشیه نشینان در بودجه سال آینده از هم اکنون 
تا مهرماه است تا کمیسیون اجتماعی از طریق 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور آن را 

مطرح و پیگیری کند.

 بازهم کودک 
و همسرآزاری در صدر

ایلنا: رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان 
اینکه در تمام مراکز استان ها خانه امن ایجاد 
شده است، گفت: بیشترین تماس ها با اورژانس 
اجتماعی موارد کودک آزاری و همسرآزاری 
است. محمود علیگو افزود: در حال حاضر در 
تمام مراکز استان ها ستینگ های نگهداری از 
زنان وجود دارد. همچنین بیش از ۳۰۰ مرکز 
مداخله در بحران داریم که اقدامات مداخله ای 
را از طریق اورژانس اجتماعی انجام می دهند. 
سازمان اورژانس اجتماعی این قابلیت را دارد که 
اقدامات الزم درباره حفاظت از زنان آسیب دیده 

را انجام دهد. 

 منطقه 1۴ بیشترین 
بافت فرسوده 

میزان: شهردار منطقه ۱4 گفت: ۱۷ درصد 
بافت فرسوده شهر تهران در این منطقه است. 
کامبیز مصطفی پور اظهار کرد: سه شاخصه 
ریزدانگی، فرسودگی و نفوذ ناپذیری و از جمله 
کار هایی که انجام شده در این منطقه است و ۵۵ 
درصد بافت فرسوده نوسازی شده است. تجمیع 
۷۱۲ پالک را در این منطقه داشتیم؛ موضوع 
نوسازی بافت فرسوده نیاز به همکاری شهروندان 
با شهرداری را دارد و باید در این زمینه سرعت 

بیشتری داشته باشیم.

1۴ میلیون نفر واکسینه می شوند
آرمان ملی: کمیته بهداشت و درمان با اشاره 
به ثمر بخش بودن تالش ها برای تولید واکسن 
داخلی و ورود دو واکسن تولید داخل به بازار 
عمومی مصرف طی روزهای آینده، تاکید کرد با 
اخذ مجوزهای الزم برای تزریق عمومی واکسن 
داخلی و سرعت گیری عملیات واکسیناسیون، 
دولت به عهد خود در واکسینه کردن جامعه 
هدف ۱4 میلیون نفر در موعد مقرر تعیین شده تا 
پایان این دولت، عمل خواهد کرد. در این گزارش 
اعالم شد که با اقدامات و پیگیری های انجام شده 
و رفع موانع، با ورود محموله های جدید واکسن 
به کشور طی روزهای گذشته و تداوم این وضعیت 
در آینده، عملیات واکسیناسیون با اولویت تزریق 

دوز دوم کسانی که مرحله اول را انجام داده اند.

۵ روز گرم در انتظار ایران 
آرمان ملی: بنا ب اعالم سازمان هواشناسی، 
طی ۵ روز آینده با پایداری هوای گرم در کشور 
مواجه هستیم.  بر اساس نقشه های همدیدی 
و آینده نگری سازمان هواشناسی، در شرق و 
جنوب شرق کشور به ویژه زابل و شرق کرمان 
وزش شدید باد و وقوع گرد و خاک پیش بینی 
می شود. در ارتفاعات واقع در جنوب کرمان، 
شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان 

رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی می شود.

 2۵ استخدام 
در آموزش و پرورش 

باشگاه خبرنگاران: معــاون حقــوقی و 
پارلمانی وزارت آموزش و پرورش از رایزنی برای 
جذب ۲۵ هزار نیروی جدید از طریق آزمون 
استخدامی در مرداد خبر داد. قاسم احمدی 
الشکی بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی در 
سال تحصیلی جدید حدود ۱۹۷ هزار کمبود 
معلم داریم ضمن آنکه قانون به ما اجازه نمی دهد 
تا نیروی جدید حق التدریسی استخدام کنیم 
بنابراین باید این خأل را با استفاده از روش هایی، 
از اضافه تدریس معلمان و  چون استفاده 
به کارگیری معلمان در آستانه بازنشستگی 
جبران کنیم. عالوه بر آن اگر سازمان اداری 
استخدامی مجوز الزم را بدهد ۹ هزار و ۵۰۰ 
پذیرفته شده کارنامه سبز را هم به کار می گیریم.

 آماده سازی واکسن 
کرونای رازی 

آرمان ملی: محقق اصلی کارآزمایی بالینی 
واکسن ایرانی رازی کوو پارس گفت: پیش بینی 
می شود واکسن رازی کوو پارس اواخر شهریور 
یا اوایل مهر امسال وارد مرحله واکسیناسیون 
عمومی خواهد شد. سعید کالنتری اظهار کرد: 
پیش بینی می شود ۲ تا ۳ هفته دیگر بتوانیم آنالیز 
بینابینی فاز دوم کارآزمایی بالینی را به سازمان 
غذا و دارو تحویل دهیم که در صورت رضایت این 
سازمان، مجوز فاز سوم صادر خواهد شد. وی 
تعداد داوطلبان مرحله دوم کارآزمایی بالینی را 
۵۰۰ نفر اعالم کرد و افزود: فاز دوم تست انسانی 
از ۶ خرداد آغاز شده است که ۲۹4 نفر دوز اول و 
از این تعداد ۳۰ نفر )تا روز ۳۰ خرداد( دوز دوم را 

هم دریافت کرده اند.

مدیــرکل تـــربیت بدنــی و 
ســالمت وزارت آموزش و پرورش 
از واکسیناســیون معلــــم ها و 
دســت اندرکاران مــدارس تا پایان 
مرداد ماه خبر داد محسن بیگی گفت: 
ما نمی توانیم به طور دائمی مدارس 
را تعطیل کنیم و بازگشایی مدارس 
از مهر مــاه ۱4۰۰ در دســتورکار 
وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته 
اســت. وی با بیان اینکه ستاد ملی 
کرونا واکسیناســیون معلمان را به 
مرداد ماه موکول کرده است، افزود: 
تا پایان مرداد ماه باید تمام معلم ها 
و دســت اندرکاران مدارس )راننده 
ســرویس و غیره( واکســن کرونا 
دریافت کنند. در حال حاضر وزارت 
آموزش و پرورش در تعامل با وزارت 
بهداشت،  داده های واکسیناسیون 
را بررســی و احصــا می کنــد. وی 
با اشــاره به اینکه حدود ۱۰۰ هزار 
راننده  سرویس در ایران مشغول به 
کار هســتند، عنوان کرد: معلم های 
مدارس دولتــی و غیرانتفاعی تا به 
امروز حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

نفر برآورد شده اند.

کوتـــــاه

رسم در دنیا به این شکل است که اگر در حادثه ای دو خبرنگار 
فوت کنند و روزانه بیش از ۱۰۰ نفر به دلیل شکست پروژه 
واکسیناسیون عمومی راهی قطعه بحران آرامستان ها  شوند، 
کمترین کاری که دولت ها و مسئوالن در قبال این حوادث و 
التیام زخم های افکار عمومی انجام می داد استعفا یا عذرخواهی 
از مردم بود که این امر در کشورهای توسعه یافته یک رویه عادی 
به حساب می آید. اما در کشور ما کلمه »استعفا« و »عذرخواهی« 
در دایره المعارف مسئوالن اصال تعریف نشده و برخی از آنها، 
انتقادها و مطالبه گری مردم را با تحقیر و فحاشی پاسخ می دهند، 
یا حتی برخی دیگر نیز در خیابان زیر گوش سرباز راهور کشیده 
می خوابانند زیرا محدوده قدرت شان وسیع تر شده است. از قدیم 
گفته اند که »ادب مردم به از دولت اوست« و یکی از رکن های 
اصلی انقالب اسالمی در سال ۵۷، پاسخگویی و خادم شدن 
مسئوالن نسبت به مردم بود. امام )ره( بارها در صحبت هایشان 
به این موضوع اشاره داشتند و گواه این ادعا صحیفه امام؛ جلد ۶، 
ص 4۸ و 4۹ است که ایشان می فرمایند: »من خادم شما هستم، 
من خادم ملت شما هستم. من آمده ام که بزرگواری     شما را حفظ 
کنم« اما چه اتفاقی افتاده که بعد از 4۰ سال، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان عریض و طویل حفاظت از محیط زیست در مقابل 
خبرنگار داغدیده به نحوی می نشیند که فقط می توان »تحقیر« را 
از نشستن او معنا کرد یا روابط عمومی وزارت بهداشت منتقدان 
واکسیناسیون عمومی را »پفیوز« خطاب می کند، یا نماینده 
مجلس زیر گوش سرباز وظیفه شناس راهور می زند جای سوال 
دارد. همه این عوامل نشانگر آن است که برخی از مسئوالن در 
روزهایی که وسایل  شخصی شان را از محل کارشان جمع می کنند 
و د ر حال تحویل میزشان به روسای بعدی در دولت سیزدهم 
هستند، از نگاه طلبکارانه به نگاه تحقیرآمیز و به این باور اشتباه 
رسیده  اند که راه پاسخ به مطالبه گری مردم »ترکستان« است،  در 
حالی که از قدیم گفته اند: »ادب مردم به از دولت اوست«. اما طرز 
نشستن رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور در 
مقابل زینب رحیمی، خبرنگار محیط زیست که با گریه از مرگ 
دوست و همکارش گالیه می کرد، سوژه شبکه های اجتماعی 
شد و مردم با تصویرسازی، اینگونه نشستن را روی اجساد صدها 
پرنده مهاجر، هزاران هکتار جنگل سوخته، به تاراج رفتن خاک 
ایران و بر فراز کوه های زباله به تصویر کشیدند. البته ناگفته نماند 
کسانی که عیسی کالنتری را از نزدیک می شناسند می دانند که 
طرز نشستن او همین گونه است، ولی وقتی یک انسان می خواهد 
به طرف مقابلش تسلیت بگوید و از اتفاقی تلخ که مسببش بوده 
عذر تقصیر بخواهد، اینگونه نمی نشیند. یا در تفسیر توهین آقای 
جهانپور آن هم در روزهایی که کشور پاکستان و عراق میلیون ها 
نفر را واکسینه کرده اند و تسریع در روند واکسیناسیون از جانب 
ملت بزرگ ایران، مطالبه زیادی از مسئوالنی نیست که خود را 
در سخنرانی ها و وعده های انتخاباتی شان خادم ملت می نامند، 
اما برخی شان یک »جهانپور« درون دارند که وقتی انتقادات 
باال می گیرد، مطالبه گران را »پفیوز« و منتقدان را »رانت بگیر« 
لقب می دهند. حال ما را چه شده که نکات عالمه طباطبایی علیه 
الرحمه، در تفسیر المیزان که می فرماید: »ادب، هیأت زیبا و 
پسندیده ای است که طبع و سلیقه سزاوار می داند، چه دینی باشد 
مانند دعا و چه عقلی مثل دیدار دوستان.« را فراموش کرده ایم و 

به صندلی های لغزانمان اینقدر امید بسته ایم، جای سوال دارد.

 روزگار تلخ نشستن »عیسی «
» توهین« خواندن جهانپور

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

اختالالت اینترنتی
با توجه به اینکه در فصل امتحانات دانشگاهی هستیم با 
اختالل سراسری اینترنت همراه اول در استان مرکزی و اراک 
بدون اطالع رسانی مواجه هستیم و مشکالت زیادی داریم. 
از مسئوالن ارتباطات درخواست رسیدگی به این موضوع را 

داریم که کمی هم به فکر دانشجویان باشند.
یک شهروند از اراک

شهرداری فردیس
شهرک وحدت در فردیس کرج وانتی هایی که این میدان 
اصلی را به بازارچه تبدیل کرده اند واقعا مشکالت زیادی را 
برای اهالی این محله ایجاد کرده اند هم ظاهر این میدان را 
بد کرده اند و هم تردد مردم با مشکالت زیادی روبه رو شده 
است از شهرداری درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم.
اکبری از فردیس

جوابیه مترو
پیرو درج مطلبی در تاریخ۱4۰۰/۳/۲4 تحت عنوان»خرابی 
پله برقی ایستگاه متروی امام خمینی)ره(« به اطالع 
می رساند: پله برقی ۰۱۲ به علت پاره شدن هندریل، خاموش 
و غیرفعال گردیده بود که پس از تهیه و تامین قطعه هم اکنون 

رفع نقص شده و در حال بهره برداری می باشد.

جوابیه مترو
پیرو درج مطلبی در تاریخ ۱4۰۰/۳/۲۹ تحت عنوان» 
مترو« به اطالع می رساند: ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی 
به خاطر شلوغی و ازدحام جمعیت در ایستگاه ها به اطالع 
می رساند شرکت بهره برداری مترو در این شرایط حساس از 
شهروندان محترم انتظار دارد حتی المقدور با مدیریت بهینه 
زمان تردد و انتقال آن به ساعات غیرپیک، به سالمت خود و 
دیگر مسافران کمک کنند تا با رعایت پروتکل  های بهداشتی 
بتوانیم از این بیماری عبور نماییم. گفتنی است که با وجود 
کمبودهای موجود در شبکه مترو از جمله کمبود ناوگان، 
مسافران محترم اطمینان داشته باشند این شرکت با تمامی 
امکانات موجود و توان اجرایی خود تالش می کند تا بیش از 

پیش رضایت مسافران گرامی را فراهم نماید.
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

وحید استرون 
روزنامه  نگار 

آرمان ملی: هنوز ۴۸ ساعت از درگذشــت تلــخ دو خبرنگار 
نگذشته بود که بازهم حادثه اتوبوس ها در جاده یزد حادثه آفرید 
و جان پنج سرباز معلم را گرفت و روزهای تلخی را برای مردم رقم 
زد. حادثه ای که برای خبرنگاران در آذربایجان غربی رخ داد، 
اتفاق تازه ای در جاده های کشور نبود که ساالنه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار تصادف بسیاری از زنان را بی سرپرست و میلیون ها کودک 
را یتیم می کند، اما آنچه که داغ بزرگی بر دل مردم ایران نشاند، 
معصومیت دو خبرنگار فوت شده در این حادثه بود، که یکی از 
آنها چند روز مانده به مراسم ازدواجش، احیای دریاچه ارومیه و 
مشکالت زیست محیطی کشور را مقدم تر دانست و در ارابه مرگ 

سازمان حفاظت از محیط زیست نشست.

»آرمان ملی« از دو حادثه، یک بی تدبیری و مرگ 7 نفر گزارش می کند:  

وقاحت تمام؛ نه استعفا، نه پاسخگویی
   داغ عدم استعفا و بی تدبیری بر دل خبرنگاران و سربازان  

   با وجود »کی بود کی بود« مسئوالن، پیگیری حادثه خبرنگاران، در دستور کار قوه قضائیه

 موضوع دوم، اصرار بر سوار شدن خبرنگاران به عنوان 
سرمایه های اجتماعی در اتوبوس رایگانی بود که 
مشکالت فنی بسیار داشت و سازمان محیط زیست 
حتی نخواست یک خودروی سالم برای ۳۱ خبرنگاری 
که می خواهند از پروژه احیای دریاچه ارومیه گزارش 
تهیه کنند بگیرد. موضوع دیگر نحوه برخورد مسئوالن 
با این حادثه بود که هیچ دلیلی منطقی برای این حادثه 
ارائه نشد و روسای سازمانی که باعث این اتفاق شدند، 
)کمتر از دوماه مانده به پایان کار دولت( دریغ از یک 
عذرخواهی یا نامه  استعفا. همه این عوامل داغ این 
مصیبت را برای مردم، همکاران و خانواده قربانیان این 
حادثه بیشتر می کرد. آنچه که در این روزها از حادثه عصر 
چهارشنبه بیان شد، بی شک افکار عمومی را قانع نکرد که 
از کنار این حادثه به راحتی عبور کنند و این موضوع را در 
کنار صدها حادثه زیست محیطی که در چند سال اخیر 
رخ داده، گذاشتند.  تیمورحسینی، جانشین پلیس راهور، 
نیز وعده داد که گزارش کارشناسان درباره این حادثه 
شنبه یا یکشنبه اعالم می شود. اما هادی امیدوار، فرمانده 
پلیس راه گفته است که »اتوبوس حامل خبرنگاران در 
ارومیه سرویس کارکنان کارخانه سیمان بوده و احتماال 
به دلیل رایگان بودن از آن استفاده شده است.« این 
موضوع را خبرنگارانی که در این اتوبوس نشسته اند، 
تایید کرده اند. به عنوان مثال »آسیه اسحاقی« خبرنگار 
پانا در وصف آن لحظات سخت گفته است: بعد از اینکه 
به ارومیه رسیدیم از پروژه هایی از جمله سد کانی سیب 
بازدید کردیم، سپس به سمت تونل رفتیم و از آن هم 
بازدید کردیم. حدود ساعت ۶ بود که کمک راننده به 
سمت ما آمد و گفت کمربندها را ببندید و آنجا متوجه 
شدیم که ترمز اتوبوس بریده است و به چند ثانیه نکشید 
که اتوبوس چپ کرد. نماینده ستاد احیا می گفت انگار 
این اتوبوس از صبح ترمز نداشته و فقط با دنده حرکت 
می کرد. اما وقتی داشتیم به تهران می آمدیم استاندار در 
جمع ما گفت که اتوبوس قراضه و کهنه نبوده و معاینه 
فنی داشته است.« این مشکالت نشان می دهد سازمان 
محیط زیست که از این خبرنگاران دعوت کرده، حتی 
حاضر نبوده برای حمل و نقل آنها پولی هزینه کند و 
مانند پروژه های دیگرش، به فکر کاهش هزینه ها بوده. 

اظهار نظرها در این رابطه به قدری پراکنده و »کی بود،  همه چیز بر سر راننده خراب می شود؟  
کی بود، من نبودم« بود که رئیس جمهور، فرمانده ناجا، 
معاون حقوقی رئیس جمهور دستور پیگیری ماجرا را 
دادند. چندی پس از اظهار نظرهای مسئوالن، سخنگوی 
قوه قضائیه خواستار بررسی حادثه واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران شد. غالمحسین اسماعیلی، در تماس تلفنی 

با ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان 
غربی به بررسی ابعاد مختلف این حادثه پرداخت. 
پیش تر نیز، ناصر عتباتی، رئیس دادگستری آذربایجان 
غربی، اعالم کرد که راننده اتوبوس بازداشت شده است. 
فرمانده پلیس راه ایران همچنین گفت که این اتوبوس 
تولید سال ۸۵ بوده اما به دلیل تردد در مسیر کوهستانی 
به صورت مرتب از ترمز استفاده می کرد و سیستم 
ترمز آن دچار مشکل شده بوده است. اما محمدمهدی 
شهریاری، استاندار آذربایجان غربی، اعالم کرده بود که 
این اتوبوس برخالف گزارش ها قراضه و مشکل دار نبوده 
است. او همچنین گفته بود: »به صورت طبیعی از این 
اتفاقات زیاد رخ می دهد. منظور من این بوده که اتوبوس 
شرایط فنی الزم را طبق گفته پلیس راه داشته است، اما 
این موضوع به هیچ وجه نافی خطاهای رخ داده نیست.« 
شهریاری اعالم کرد که از سفر خبرنگاران به استان 
آذربایجان غربی اطالع نداشته و از خبر ندادن برگزاری 
تور بازدید خبرنگاران از سوی مسئوالن ستاد احیای 

دریاچه ارومیه به استانداری انتقاد کرد.
اما هنوز 4۸ ساعت از این خبر یا بهتر بگوییم فاجعه  مرگ سرباز معلم ها با ارابه مرگ

نگذشته بود و مردم در شبکه های اجتماعی به آن 
واکنش نشان می دادند، که پنج سرباز معلم نیز در 
حادثه ای مشابه جانشان را از دست دادند. روز پنج 
شنبه که اتوبوس حامل سرباز معلم ها که از سیستان 
و بلوچستان برای فراگیری آموزش نظامی راهی شیراز 
بود، بر اثر واژگونی اتوبوس در محور یزد ۵ سرباز معلم 
جان باختند. این اتوبوس نیز به علت نقص فنی حادث از 
ناحیه ترمز با جدول وسط جاده برخورد کرده و در سمت 
مسیر مقابل واژگون و سپس با یک دستگاه تریلی متوقف 
برخورد می کند. اگر آمار تصادفات جاده ای را مرور کنیم، 
درخواهیم یافت اتوبوس ها بعد از پراید و وانت نیسان، 
عامل مرگباری در جاده های ایران هستند. عاملی که 
برخی می گویند به دلیل کارکرد بیش از حد آنها، ایمنی 
ندارند، عده ای به رانندگان خواب  آلود معترضند. بر 
اساس آخرین آماری که سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در سالنامه آماری منتشر کرده و به سال ۱۳۹۸ 
اختصاص دارد، ۶۲ هزار و ۱۵۶ دستگاه خودروهای 
مسافری برون شهری )اتوبوس-مینی بوس-سوار 
کرایه( در کشور تردد می کنند که از این تعداد ۳۵.۸ 
درصد ناوگان عمری بین ۱۱ تا ۱۵ سال دارند. در این 
میان بسیاری از رانندگان اتوبوس های بین شهری درباره 
علت عدم استقبال از نوسازی ناوگان معتقدند هزینه های 
باالی نوسازی ناوگان، تسهیالت گران قیمت خرید 
اتوبوس، قیمت بسیار زیاد خودروسازان داخلی برای 

فروش اتوبوس نو، دخالت های بیجای سازمان متولی 
حمل ونقل بین شهری در خصوص نرخ هزینه بلیت 
به جای آزادسازی نرخ آن و تعیین قیمت ها با راهکار به 
تعادل رسیدن بازار، محدودیت های کرونایی و تأخیر در 
اعطای تسهیالت کرونا به رانندگان اتوبوس و… برخی 
از دالیل ناکامی سازمان راهداری در نوسازی ناوگان 

مسافری بین شهری است.
با این حال روز گذشته مراسم تشییع پیکر مهشاد  پیام تسلیت مسئوالن 

کریمی و ریحانه یاسینی، دو خبرنگار جان باخته در این 
حادثه در قطعه نام آوران بهشت زهرای تهران برگزار شد 
و در این باره بسیاری از مسئوالن ارشد کشور، از جمله 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی و دکتر روحانی 
درگذشت دو خبرنگار و سرباز معلمان را تسلیت گفتند. 
حسن روحانی رئیس جمهوری در پیامی جان باختن 
خبرنگاران ایرنا و ایسنا درپی حادثه غم انگیر واژگونی 
اتوبوس در نقده را تسلیت گفت. رئیس جمهوری 
فعلی کشور در پیامی نوشت: »حادثه واژگونی اتوبوس 
حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست کشور در استان 
آذربایجان غربی و جان باختن ۲ بانوی خبرنگار و مجروح 
شدن تعدادی از آنان، موجب اندوه و تاثر عمیق شد. الزم 
است دستگاه های مسئول ضمن دلجویی از خانواده های 
این عزیزان سفر کرده، سریعا علل وقوع حادثه را بررسی 
و نسبت به ارائه گزارش آن اقدام کنند.«،  رئیس جمهور 
منتخب نیز در پیامی درگذشت این خبرنگاران را تسلیت 
گفت و رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی را 
موظف به نظارت بر رسیدگی »سریع و دقیق« به پرونده 
قضائی تشکیل شده در این زمینه کرد. رئیس قوه قضائیه 
همچنین در مورد پیگیری پرونده این اتفاق تصریح 
کرد: »رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی 
نیز موظف است به منظور رسیدگی »سریع و دقیق« به 
پرونده قضائی تشکیل شده در این زمینه، »نظارت« الزم 
را به عمل آورد.« همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت و 
درمان و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 
جان باختن سرباز معلمان و خبرنگاران را تسلیت گفتند. 
در همین راستا محسن حاجی میرزایی، در پیامی نوشت: 
»این سربازان با انگیزه و مشتاق، »معلمی« را برای 
خدمت به کشور انتخاب کرده و در این مسیر عازم دوره 
آموزشی سربازی خود بودند تا پس از آن در عرصه تعلیم 
و تربیت، معلمان توانمند نظام آموزشی کشور باشند.« 
همچنین لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در 
پی حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه 
محیط زیست و درگذشت دو تن از این عزیزان پیام 

تسلیتی صادر کرد.

     گزارش »آرمان ملی« از توهین چندباره روابط عمومی وزارت بهداشت به مردم      

مطالبه گران واکسن، »پفیوز« خطاب شدند!   
   معاون اول رئیس جمهور:  نباید انتقادها با کم تحملی و اهانت برخورد شود 

آرمان ملی- وحیــد استرون: 
ظاهرا قرار نیست، اظهارات دور از 
ادب و طلبکارانه روابط عمومی وزارت 
بهداشت و درمان به اتمام برسد و در 
روزهایی که واکسیناسیون عمومی 
به صورت بسیار ُکندتر از کشورهای 
همسایه پیش می رود و به یک مطالبه 
ملی تبدیل شده، کیانوش جهانپور، 
منتقدان سیاست های وزارت بهداشت 
در زمینه قیمت باالی واکسن داخلی 
کرونا را »پفیوز« خواند و همین امر 
موجب شد که بسیاری به او واکنش 
نشان دهند و حتی پای محاکم قضائی 
به میان آید. او در توئیتی اعالم کرد: 
»آسترازنکا مورد تایید WHOاست 
چرا نمی آورید؟ آسترازنکا مرجوعی 
برخی کشورها است چرا می آورید؟ 
مجوز بدهید آسترازنکا بیاوریم برای 
کارگران، ۲۵۰ هزار تومان، هزینه را 
کارفرما می دهد! بعد:چرا آسترازنکا۳ 
دالر! است و واکسن ایرانی ۸ دالر؟ 
مرحوم شریعتی بخطا جای دگر در 
پی پفیوزان تاریخ می گشت« در این 
میان جهانپور به این موضوع اشاره 
نکرد که در هیچ کشوری واکسن پولی 
وجود ندارد و آسترازنکایی که قرار بود 
به ایران وارد شود، چطور در وعده های 
روسای خویش گم شد یا سر از بازار 
سیاه درآورد. این اولین باری نیست 
که اظهارات عجیب روابط عمومی 
وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان 
غذا و دارو با واکنش های بسیاری 
همراه است. اولین اظهار نظر زمانی 
بود که موج بی اعتمادی نسبت به آمار 
و ارقام شیوع کرونا کشور را فرا گرفته 

بود و در این بین اعضای شورای شهر 
)که اتفاقا یکی از آنها همسر سابق 
وی بود( نسبت به اظهارات سخنگوی 
وقت وزارت بهداشت، واکنش نشان 
می دادند. شورای شهر تهران که آمار 
روزانه متوفیان مرگ و میر کرونا و 
خاکسپاری در بهشت زهرا را در اختیار 
داشت، نسبت به اعالم آمار روزانه 
متوفیان در تهران از سوی وی، اعالم 
کرد که آمار این وزارتخانه درست 
نیست. اما جهانپور در پاسخ به این 
اظهار نظر گفت: » که اعضای شورای 
شهر کارشناس تولد هستند نه مرگ!« 
بیستم خرداد ۹۹  او به دلیل اظهاراتش 
در توییتر در انتقاد از عملکرد چین در 
زمینه کرونا از مقام سخنگویی وزارت 
بهداشت برکنار شد، درحالی که این 
وزارتخانه هیچگاه زیربار سخنگویی 
ایشان نرفت. اما اظهار نظر بعدی در 
خصوص انتقاد یکی از کاربران توئیتر 
بود که از واکسن ایران انتقاد کرد و او در 

پاسخ نوشت »شما نزن!« 
 شکایت خبرنگاران از جهانپور  
اما این بار فحاشی وی به طیف 
وسیعی از جامعه، کار دست او می دهد 
و درحالی که روسای او تا کمتر از دوماه 
دیگر سرکار هستند، پای وی به دلیل 
این اظهار نظر عجیب به محاکم قضائی 
باز خواهد شد و به قول معروف: »این 
تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست«  
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، 
از شکایت جمعی از خبرنگاران از 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پی 
اظهارات توهین آمیز او به منتقدان 
قیمت واکسن داخلی خبر داد و با 

اشاره به غیر قابل چشم پوشی بودن 
اهمال در زمینه تهیه واکسن با توجه به 
وضعیت حاد کرونا گفت: »عقل سلیم و 
انصاف حکم می کند که در این شرایط 
کسانی که مسئولیت مستقیم دارند، 
هم عذرخواه مردم باشند و هم افکار 
عمومی را آرام کنند.« وی به سابقه بد 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در توهین 
به منتقدان گفت: »اگر چنین رفتاری 
در هر کشوری صورت می گرفت، این 
شخص را برکنار و محاکمه می کردند، 
اما متاسفانه در ایران می بینیم که 
هیچ گونه برخوردی با این افراد صورت 
نمی گیرد. مجتهدزاده بدون اشاره به 
نام و تعداد خبرنگارانی که از کیانوش 
جهانپور شکایت کرده اند گفت که 
شکایت این افراد ثبت شده و هفته 
آینده نیز »به دادسرای فرهنگ و رسانه 
خواهیم رفت.« ایران حدود ۸۳ میلیون 
نفر جمعیت دارد و برای واکسیناسیون 
جمعیت کل کشور به ۱۶۰ میلیون دوز 
و برای واکسیناسیون گروه های در 
معرض خطر حداقل به ۱۰۰ میلیون 
دز واکسن نیاز است و تاکنون چهار 
میلیون و 4۱۵ هزار و ۸۶4 نفر ُدز اول 
واکسن کرونا و یک میلیون و ۱۲۷ هزار 
و ۸۸۶ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۵ میلیون و ۵4۳ هزار و 
۷۵۰ ُدز رسید. این درحالی است که 
طبق آخرین آمار  ۱۰ هزار و ۸۲۰ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شده و ۱۱۵ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند. همچنین 
تعداد شهرهای کشور از »صفر شهر 

با وضعیت قرمز« به ۳۲ شهر رسیده 
و ۱۷4 شهر در وضعیت نارنجی و ۲4۲ 

شهر در وضعیت زرد قرار دارند. 
 واکنش ها به توهین جهانپور 

در این میان بسیاری به اظهارات 
جهانپور واکنش نشان دادنــد و اسحاق 
جهانگیری طی پی نوشتــی به وزیر 
بهداشت، درمان و آمــوزش پزشکی 
به توئــیت توهیــن آمــیز کیانوش 
جهانپور نوشت: »جناب آقــای دکتر 
نمکی، واکسیناسیون رایگان عمومی 
دغدغه ای همگانی و انتظاری به حق 
است که بخشی از آن با واردات و بخشی 
دیگر با تولید داخلی به صورت همزمان 
در حال انجام است. نباید به تقابل 
نادرست این دو اقدام دامن زد و در 
عین حال شایسته نیست که به ابهام ها 
و یا حتی انتقادها در رسانه ها و افکار 
عمومی با کم تحملی و اهانت برخورد 
کرد. الزم در این خصوص اقدام مناسب 
انجام شود.« محمد مهاجری، یک فعال 
سیاسی اصولگرا نیز در یادداشتی 
نوشت: »پیشنهاد می کنم ۳ - 4 سال 
بانید و  خودتان را در آب نمک بخوا
در انتخــابــات ۱4۰4 کاندیــدای 
سوپرپوششی بشوید و در مناظرات 
چشمتـان را ببندید و به هرکســی 
که خواستید بگویید پفیوز.« منیژه 
حکمت، کارگردان سینما خطاب به او 
گفته: »آقای کیانوش جهانپور ما پفیوز 
هستیم، وقتی جان هشتاد میلیون 
مردم ایران را به دستان بی کفایت شما 
و دکتر نمکی می سپاریم و هر روز شاهد 
مرگ عزیزانمان هستیم، شما درست 

می گویید.«

  واکسیناسیون افراد 
باالی 60 سال 

وزیر بهداشت اعالم کرد: تا پایان 
مرداد گروه های آسیب پذیر، بیماران 
صعب العالج و افراد باالی ۶۰ سال 
واکسن دریــافــت خواهند کرد. 
دکتر نمکی وزیر بهداشت با تشکر از 
حمایت های رهبر انقالب، به مدیریت 
خوب پیک چهارم کرونا در کشور در 
مقایسه با کشورهای دیگر و ثبت مدل 
درمان ایرانی اشاره کرد و از فعالیت 
یک گروه ویژه برای ثبت مستندات 
علمی واکسن های مختلفی که در 
کشور در حال تولید هستند و ارائه این 
مستندات به سازمان های جهانی خبر 
داد. دکتر نمکی درباره رعایت های 
الزم پس از تزریق واکسن نیز گفت: 
همچنان باید از ماسک استفاده شود، 
چراکه واکسن احتمال بیماری سخت 
را پایین می آورد اما همچنان احتمال 

ابتال وجود دارد.

یـادداشــت

اصالح مقررات مسئولیت 
کیفری کودکان 

معــاون امــور زنـان و خانواده 
رئیس جمهوری از ارائه الیحه اصالح 
مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری 
اطفال و نوجوانان در قانون مجازات 
اسالمی به هیات دولت خبر داد. 
معصومه ابتکار در صفحه توئیتر 
خود نوشت: نظر به اهمیت صیانت 
از منافع و ضرورت وحدت رویکرد 
در مسئولیت کیفری کودکان زیر 
۱۸ سال، معاونت رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده الیحه اصالح 
مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری 
اطفال و نوجوانان در قانون مجازات 
اسالمی را تهیه و جهت سیر مراحل 
قانونی به هیئت دولت ارائه کرده 
است. نظر به اهمیت صیانت از منافع 
عالیه کودکان زیر ۱۸ سال به طور عام 
و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور 
خاص و با عنایت به ضرورت وحدت 
رویکرد سیاست جنایی در حوزه 
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، 
معاونت امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور الیحه اصالح مقررات ناظر بر 
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان 
در قانون مجازات اسالمی را تهیه و 
جهت سیر مراحل قانونی به هیأت 

دولت ارائه کرده است.
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گزارش
کرونا و رشد مشاوره های آنالین

یک روانشناس گفت: خدمات روانشناسی 
شامل بیمه محسوب نمی شود و مراکز مشاوره 
را برای ادامه مسیر و بقای خود دچار مشکالت 
اساسی کرده است. مهدیه ملیانی روان درمانگر 
و روانشناس بالینی، در خصوص مشکالت مراکز 
مشاوره اظهار کرد: از آنجا که طول هر جلسه 
روانشناسی برگزار شده بین 4۵ تا ۹۰ دقیقه است 
و در هر روز هر درمانگر به تعداد بسیار معدودی 
می تواند مراجع ببیند، که این درآمد باید در 
امور مختلفی، چون حقوق کارمندان، خدمات، 
سیستم حسابداری، اجاره ماهانه مرکز و... هزینه 
شوند، همچنین تنظیم تراز مالی مراکز مشاوره 
از مسائل جدی این حیطه است. وی بیان کرد: 
در شرایط فعلی خدمات روانشناسی شامل بیمه 
محسوب نمی شود و این مساله با توجه به فشار 
بیشتر اقتصادی بر مراجعان، بیش از زمان های 
گذشته مراکز مشاوره را برای ادامه مسیر و بقای 
خود دچار مشکالت اساسی کرده است. به دلیل 
فشار های مالی، بیماران در این شرایط به دلیل 
ناتوانی در تامین هزینه های درمان خود، به مرور 
فاصله میان جلسات را بیشتر کرده و از مسیر 
درمان فاصله می گیرند که این اتفاق موجب 
افت اثر بخشی درمان خواهد شد. ملیانی با اشاره 
به توزیع متفاوت مراکز مشاوره در شهر های 
مختلف تصریح کرد: تراکم بیشتری در شهر 
تهران و تمام مراکز دیگر شهرستان ها وجود دارد، 
و این موضوع دقیقا همانند به مدلی است که در 
سیستم پزشکی اتفاق افتاده است، یعنی عدم 
توزیع مساوی نیرو های متخصص پزشکی در 

شهر های مختلف است. 
 عدم توزیع متوازن نیروی متخصص

وی در توضیح چرایی عدم توزیع متوازن 
حیطه  در  کرد:  عنوان  متخصص  نیروی 
خدمات مشاوره و روان شناسی همانند دیگر 
شغل ها این عرصه است که تقاضا را تعریف 
می کند. از این رو به دلیل تمکن مالی باالتر 
در مناطق خاصی، چون مراکز استان ها و شهر 
تهران تقاضا برای مراجعه به مراکز مشاوره 
افزایش بیشتر است. چرا که تصمیم گیری 
در مورد اقدام برای جلسات مشاوره، متاثر از 
شرایط مالی مناسب است و در شرایط ناپایدار 
اقتصادی، افراد تصمیم می گیرند به اتاق 
درمان مراجعه کنند یا خیر. این روانشناس 
عدم آگاهی سازی به صورت یکسان را از دالیل 
توزیع متفاوت مراکز مشاوره در شهر های 
مختلف دانست و افزود: متاسفانه با تمام 
پیشرفت ها در شرایط حاضر هنوز تابو هایی 
برای مراجعه افراد به روان شناس وجود دارد و از 
سوی جامعه مراجعین با القاب ناشایست مواجه 
خواهند شد. وی ادامه داد: در شهر های مختلف 
بر اساس میزان آموزش افراد، شرایط اجتماعی 
و بافت فرهنگی حاکم باعث می شوند یک سری 
شهر ها استعداد بیشتری برای مراجعه افراد 
پیدا کنند و طبیعتا تبدیل به نقطه ای برای 
جذب بیشتر درمانگران خواهند بود. ملیانی 
گفت: در شرایط فعلی که به واسطه بیماری 
کرونا به وجود آمده است یک سری از افراد 
از شهر هایی که شهروندان آن به دلیل انگ 
مراجعه یا ننگ بیماری روانی در گذشته به 
مراکز روان شناسی مراجعه نکرده اند با به وجود 
آمدن بستر مشاوره های آنالین از شهر های 
دارای خدمات متمرکز مشاوره ای بهره مند 
می شوند. وی بیان کرد: همچنین فضای 
کرونا موجب معرفی بهتر خدمات مشاوره ای 
آنالین شد و متقاضیان این نوع مشاوره از 
شهر های کوچک کشورهستند که با وجود 
تمکن باالی مالی به دلیل داشتن ذهنیت های 
غلط و شکسته نشدن تابو های مراجعه به مراکز 

مشاوره از انجام آن خودداری می کردند.
 لزوم مشاوران متخصص

ملیانی در پاسخ به اینکه چند درصد مراکز 
مشاوره دارای مشاور متخصص هستند عنوان 
کرد: تعریف از متخصص و ارزیابی و قضاوت 
ما از این موضوع دو مسئله متفاوت هستند، 
اما آن چیزی که ما از بیرون قادر به دیدن آن 
هستیم این است که نرخ نیروی متخصص در 
حال افزایش است چرا که اجرا سازی دوره های 
مکمل دانشگاهی، بطور مستقیم سطح دانش 
و آگاهی سازی دانشجویانی که وارد بازار کار 
می شوند را ارتقا داده است. وی یادآور شد: طبیعتا 
نظام آموزشی موجود خالی از ایراد نیست و 
مهمترین ضعف موجود این است که دانشجویان 
تجارب بالین ندارند، به این معنا که تعداد مراکز 
روانشناسی که بدون بیمارستان مشغول جذب و 
فارغ التحصیل دانشجویان هستند قابل توجه است 
و این افراد بدون تجربه بالین و تجربه کارآموزی 
وارد سیستم درمان می شوند و این باعث می شود 
که درمانگر مختصص محسوب نمی شوند و دارای 
عملکرد حرفه ای نیستند. ملیانی بیان کرد: نظام 
روانشناسی به عنوان متولی توجه جدی را برای 
ایجاد فضای کارورزی و شرایط برای برگزاری 
کارگاه ها از خود نشان داده است، این موضوع 
باعث شده دانشجویان بعد از اتمام تحصیل وارد 
این کارگاه ها شوند و به دلیل فضای رقابتی که 
میان کارگاه ها وجود دارد سطح کیفیت برگزاری 

این کارگاه ها افزایش یافته است.
 ضرورت صالحیت ارزیابی از نظام مربوطه

وی افزود: به واسطه قانونی که از سمت نظام 
روانشناسی اتخاذ شده است، روانشناسان یا 
مشاورانی که یکسری امتیازها را کسب کرده یا 
در مصاحبه اختصاصی از سوی نظام روانشناسی 
تایید شده اند دارای صالحیت ارزیابی از سوی 
نظام مربوطه هستند، و این روند باعث ارتقای 
استانداردها و نوعی غربالگری شده است که 

منجر به ارتفای کیفیت حرفه ای شده است. 

مراسم خاکسپاری پیکر نازنین مهشاد کریمی، خبرنگار 
ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا روز جمعهـ  چهارم 
تیرماه، با اقامت نماز حجت االسالم محمود دعایی، مدیر 
مسئول روزنامه اطالعات برگزار شد و دو خبرنگار فوت 
شده در حادثه واژگونی اتوبوس به خانه ابدی بدرقه شدند. 
در مراسم تشییع پیکر خبرنگاران ایسنا و ایرنا جمع کثیری 
از اهالی رسانه، خانواده های خبرنگاران فقید و همچنین 
دوستان و همکارانشان حضور داشتند. حجت االسالم محمود 
دعایی )مدیر مسئول روزنامه اطالعات(، ابراهیم حاتمی کیا 
)کارگردان(، فرزاد حسنی )مجری(، محمد خدادی )معاون 
امور مطبوعاتی(، محمدجواد شوشتری )معاون پشتیبانی 
و مدیریت منابع جهاددانشگاهی(، عیسی علیزاده )معاون 
فرهنگی جهاددانشگاهی(، علی منتظری )رئیس پژوهشکده 
علوم بهداشتی جهاددانشگاهی(، مسعود منصور )معاون وزیر 
جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها(، مسعود تجریشی 

)معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست(، 
ژیال مهدی آقایی )معاون آموزش و مشارکت های مردمی 
سازمان حفاظت محیط زیست(، سعید محمودی )مدیرکل 
محیط زیست استان تهران(، سیدمحمد مهدی زاده )رئیس 
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی(، عباس 
عبدی )رئیس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران(، سعید لیالز و محمد قوچانی )روزنامه نگار(، 
مهرداد آگاهی )رایزن فرهنگی ایران در اتریش(، علی متقیان 
)مدیرعامل ایسنا( و محمدرضا نوروزپور )مدیرعامل ایرنا( از 
دیگر حاضران در این مراسم بودند. مراسم با یک ساعت تاخیر 
ساعت ۱۰ آغاز شد و ورود پیکرهای خبرنگاران جوان ایسنا و 
ایرنا به قطعه نام آوران، در حالی که با پرچم های سه رنگ ایران 
پوشانده شده بودند، با باال گرفتن اشک و شیون حاضران در 
مراسم همراه بود و در ادامه به امامت حجت االسالم و المسلمین 
سیدمحمود دعایی بر پیکر این دو خبرنگار فقید نماز خوانده 

شد. در ابتدا، پیکر مهشاد کریمی با تشریفات به مراسم آورده 
شد و پس از اقامه نماز و انجام مراحل تدفین، خاکسپاری پیکر 
ریحانه یاسینیـ  دیگر خبرنگار درگذشته در حادثه واژگونی 
اتوبوسـ  هم با مراسمی مشابه همراه بود. این مراسم توسط 
برخی خبرنگاران رسانه ها و همچنین دوربین های شبکه 
خبر پوشش داده شد. مراسم یادبود ریحانه یاسینی، یکشنبه 
)ششم تیر ماه( ساعت ۱۰ صبح  بر سر مزار او برگزار می شود. 
همچنین مراسم یادبود مهشاد کریمی، یکشنبه ساعت پنج 
بعد از ظهر  بر سر مزارش برگزار خواهد شد.  الزم به ذکر است، 
عصر چهارشنبه، دوم تیر اتوبوس حامل خبرنگارانی که برای 
تهیه گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه عازم آن منطقه شده 
بودند، در حوالی شهر نقده واژگون شد که چندین مصدوم بر 
جای گذاشت و »مهشاد کریمی« خبرنگار حوزه محیط زیست 
ایسنا و »ریحانه یاسینی« خبرنگار ایرنا در این سانحه تلخ، جان 

خود را از دست دادند.

مراسم تشییع پیکر خبرنگاران برگزار شد

مهمترین دغدغه های یک بیمار پروانه ای خداحافظ داغ بر دل نشسته 
موسس و مدیرعامل »خانه ای بی« به بیان توضیحاتی در 
خصوص مهم ترین دغدغه های یک بیمار پروانه ای از کودکی 
تا بزرگسالی پرداخت. سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، 
موسس و مدیرعامل »خانه ای بی« در گفت وگو با میزان در 
خصوص مهم ترین دغدغه های یک بیمار پروانه ای گفت: تا 
زمانی که سن بیمار پایین است، خیلی از مسائل را متوجه 
نمی شود، اما هر چه سنش باالتر می رود درد و رنج هایی را 
متحمل می شود که آن ها را به خانواده خود انتقال می دهد 
و از این رو ممکن است دچار آسیب های روحی و روانی شود. 
وی با اشاره به اینکه هنگامی که سن بیماران پروانه ای کمی 
افزایش پیدا می کند، کامال متوجه می شود که با بقیه افراد 
متفاوت است، ادامه داد: انگشتان این بیماران جمع شده اند 
و مدام زخم هستند و این افراد نمی توانند به راحتی از مواد 
غذایی استفاده کنند و هنگامی که به سن مدرسه می رسند به 
راحتی در کالس درس پذیرفته نمی شوند و بیمار با خودش 
فکر می کند که چرا دوستان و بچه های فامیل به مدرسه 
می روند و او امکان چنین کاری را ندارد. موسس و مدیرعامل 
»خانه ای بی« اظهار کرد: معموال مدارس به این دلیل که گمان 
می کنند، این بیماری واگیردار است و همچنین به این علت 
ممکن است ظاهر این کودکان به گونه ای باشد که موجب 
اعتراض سایر دانش آموزان به خانواده های خود و به تبع آن 
اعتراض خانواده ها به اولیای مدرسه شود، کودکان مبتال به 
»ای بی« را قبول نمی کنند. وی افزود: بعد از اینکه این بیماران 
با وجود تمام سختی ها درس می خوانند و فردی همچون آقای 
دکتر پرویزی می شوند که با وجود این شرایط درس خوانده و 
تخصص خود را گرفته و در حال حاضر مهم ترین دغدغه اش 
این است که در بسیاری از مواردی که می توان از این پزشک 
بهره برد، به دلیل ظاهرش از او استفاده نمی شود. مدیرعامل 
»خانه ای بی« با بیان اینکه از دیگر مشکالت این بیماران این 
است که در جامعه به دید ترحم به آن ها نگاه می شود در حالی 
که این بیماران نیازی به ترحم ندارند، توضیح داد: انسان 
به امید زنده است و همه ما به امید زنده هستیم و اگر دچار 
بیماری شویم این امید را داریم که به پزشک مراجعه کنیم 
و پس از مدتی بهبود می یابیم، اما با این حال که یک بیمار 
پروانه ای می داند که عالجی وجود ندارد،  استقامت می کند تا 
به روز های بهتر برسد و متاسفانه می بیند که بهبودی حاصل 
نمی شود. وی با اشاره به اینکه این بیماران دغدغه های بسیاری 
دارند، بیان کرد: در بعد آموزش به آن ها بها داده نمی شود و در 
بعد اجتماع دوست ندارند که کسی به آن ها با دید ترحم نگاه 
کند و در بعد خدمات هم با نگرانی هایی مواجه هستند؛ دغدغه 
فرزند من که به لطف خدا از وضعیت مالی مناسبی برخودار 
هستم، این است که اگر فردا پانسمان نداشتم چگونه باید از 
لباس استفاده کنم و این مسئله کوچکی است که شاید به ذهن 
من و شما نرسد و ما هیچ وقت به این موضوع فکر نمی کنیم که 
باید لباس خود را چگونه به تن کنیم. مدیرعامل »خانه ای بی« 
متذکر شد: به طور کلی نمی توانم بگویم مهم ترین دغدغه این 
بیماران چیست، اما من به عنوان کسی که که بیشترین ارتباط 
را با فرزندانم دارم می توانم بگویم در حال حاضر بزرگ ترین 
دغدغه این بیماران این است که اگر تحریم ها شدیدتر شوند و 

پانسمان نداشته باشند، باید چه کار کنند.

استفاده از تجربیات سال گذشته برای 
برگزاری آزمون سراسری

جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا 
ظهر پنجشنبه در حضور رئیس جمهور برگزار شد و در این 
جلسه کمیته بهداشت و درمان گزارش کاملی از وضعیت تامین 
و تولید واکسن مورد نیاز و همچنین وضعیت شهرهای کشور 
از نظر شیوع و ابتال، مشاهده عالئمی از موج جدید بیماری و 
تشدید اوضاع در برخی از استان های جنوبی کشور ارائه کرد. بر 
اساس گزارش کمیته بهداشت و درمان در زمینه تامین واکسن 
خارجی با تشریح پیگیری ها و اقدامات انجام شده با همکاری 
دیگر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، تاکید 
شد که بدلیل برخی مشکالت از جمله محدودیت در انتقال ارز و 
همچنین کمبود واکسن در بازارهای جهانی، تحویل واکسن های 
خریداری شده از برخی کشورها و همچنین سبد بهداشت جهانی 
و مجموعه کوواکس با تاخیر مواجه شد و در نتیجه در روزهای 
اخیر شاهد وقفه در اجرای برنامه واکسیناسیون براساس سند 
ملی بودیم. در این گزارش اعالم شد که با اقدامات و پیگیری های 
انجام شده و رفع موانع، با ورود محموله های جدید واکسن به 
کشور طی روزهای گذشته و تداوم این وضعیت در آینده، عملیات 
واکسیناسیون با اولویت تزریق دوز دوم کسانی که مرحله اول را 
انجام داده اند و همچنین اولویت های تعیین شده در سند ملی از 
سر گرفته شده و با ورود واکسن سهمیه کوواکس به کشور تاخیر 

در تزریق واکسن جبران خواهد شد.
 تالش  برای تولید واکسن 

کمیته بهداشت و درمان همچنین با اشاره به ثمر بخش بودن 
تالش ها برای تولید واکسن داخلی و ورود دو واکسن تولید داخل 
به بازار عمومی مصرف طی روزهای آینده، تاکید کرد که با اخذ 
مجوزهای الزم برای تزریق عمومی واکسن داخلی و سرعت گیری 
عملیات واکسیناسیون، دولت به عهد خود در واکسینه کردن 
جامعه هدف ۱4 میلیون نفر در موعد مقرر تعیین شده تا پایان 
این دولت، عمل خواهد کرد. رئیس جمهور با ابراز خرسندی از 
اینکه واکسن های ایرانی موفق به اخذ مجوزهای الزم برای ورود 
به چرخه واکسیناسیون عمومی شده است، این موفقیت در عرصه 
سالمت و بهداشت کشور را برای ملت ایران افتخارآمیز خواند و 
تاکید کرد: خدمات این دولت در عرصه بهداشت و درمان در طول 
تاریخ کشور بی سابقه بوده و به عنوان یک سند افتخارآمیز ثبت 

خواهد شد. 

مدیر تیم تخصصی اختالالت روانشناختی و روانپزشکی 
انجمن ازدواج و خانواده کشور، گفت: اعتیاد به مصرف مواد 
در عین حال که می تواند عامل ایجاد کننده برخی اختالالت 
شخصیت و اختالالت روانشناختی نظیر افسردگی و اضطراب 
باشد؛ می تواند زاییده همین اختالالت نیز باشد. به این معنا که 
برخی اختالالت شخصیتی و اختالالت روانپزشکی گرایش 
افراد به مواد مخدر را افزایش می دهد، بنابراین رابطه متقابلی 
میان این دو حوزه وجود دارد. دکتر حشمت ا... رحیمی در 
آستانه روز جهانی »مبارزه با مواد مخدر«، اظهار کرد: اعتیاد 
به مواد مخدر در یک بافت چند وجهی متاثر از عوامل مختلف 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی شکل می گیرد. از سوی 
دیگر از جمله مولفه های اثر گذار بر این عوامل بیرونی، عوامل 
روانشناختی فردی است. این کارشناس پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و خانواده درباره تاثیر عوامل روانشناختی فردی بر 
اعتیاد افراد، ادامه داد: افراد مختلف درون یک جامعه نسبت 
به مشکالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی موجود در 
جامعه پاسخ های متفاوتی می دهند و پاسخ برخی از آنها ممکن 
است به صورت گرایش به مواد مخدر و اعتیاد بروز کند که 
ریشه آن به عوامل روانشناختی باز می گردد.این روان درمانگر 
تصریح کرد: در واقع به لحاظ پزشکی اثبات شده است که در 
بسیاری مواقع نوعی استعداد ژنی در افراد دارای بیماری های 
اعتیادی وجود دارد که این استعداد ژنی اگر با مشکالت مربوط 
به فرزندپروری، رفتارهای ناسازگارانه والدین درون منزل و عدم 
آموزش حل مساله و گرایش به پاک کردن صورت مساله و نه 
حل آن هنگام بروز مشکالت و... همراه شود، منجر به گرایش 
بیشتر فرزندان برای مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن می شود؛ به 
طوری که بعضا عدم آموزش صحیح حل مساله به فرزندان باعث 
شده است، فرزندان به هنگام بروز مشکالت و شرایط اضطراب 
آور در بحران های زندگی از مصرف مواد به عنوان راه حلی برای 

فروکش کردن اضطراب خود استفاده کنند تا به آرامش نسبی 
برسند. رحیمی گفت: اینگونه، افراد سعی در حل مشکالت به 
طور مقطعی دارند و از همین جهت با گذشت زمان مشکالت 
سهمگین تر می شود و فرد برای فرار از آنها مجددا به مصرف 
مواد پناه می برد. از این رو بسیار اهمیت دارد والدین به فرزندان 
بیاموزند که »راه حل محورانه« به مسائل نگاه کنند و نه اینکه 
با پاک کردن صورت مساله سعی در ایجاد آرامش نسبی برای 

خود داشته باشند.
 ابتدای تجربه مصرف؛ »ماه عسل مواد«

مدیر تیم تخصصی اختالالت روانشناختی و روانپزشکی 
انجمن ازدواج و خانواده کشور، از ابتدای تجربه مصرف مواد 
مخدر با عنوان »ماه عسل مواد« یاد کرد و گفت که در ابتدای 
مصرف مواد، افراد تصور می کنند که انرژی بیشتری دریافت 
می کنند و فکرشان بازتر می شود، درحالی که آرام آرام این حس 
افزایش انرژی ناشی از مصرف مواد و قدرت تعقل در آنها کاهش 
پیدا می کند به طوری که فرد مصرف کننده پس از گذشت مدتی 
امکان حل مشکالت پیچیده را نخواهد داشت و بعضا تنها بر 
روی یک جنبه خاص از مشکالت می تواند متمرکز کند و نهایتا 
خشم و اضطراب ناشی از مشکالت در او باقی می ماند و فروکش 

نمی کند.
 اراده، بخش کوچک فرآیند ترک اعتیاد

این روانپزشک ادامه داد: از جمله تصورات غلط افراد این است 
که فکر می کنند فرد مصرف کننده مواد برای ترک اعتیاد خود 
نیازمند اراده ای قوی است، در حالی که اراده تنها بخش کوچکی 
از ترک رفتار اعتیادی محسوب می شود و علیرغم اینکه شرطی 
الزم است، ولی کافی نیست. متهم کردن فرد مصرف کننده به 
بی ارادگی تنها مشکل اعتیاد را پیچیده تر می کند چراکه گاها 
کشمکش های درونی و بیرونی مصرف مواد آنقدر قوی است که 
از اراده خارج می شود و نمی توان گفت اراده شرط اصلی ترک 

مواد است. وی معتقد است که اعتیاد به طور خزنده و آرام آرام 
افراد را درگیر و وابسته مصرف مواد می کند و از این رو نمی توان 
گفت دقیقا از چه زمانی وابستگی آغاز می شود. رحیمی ادامه داد: 
تمام افرادی که اعتیاد را آغاز می کنند تصور دارند که هر زمان 
که اراده کنند می توانند اقدام به ترک کنند در حالی که اعتیاد 
بسیار خزنده و آرام آنها را به مرحله ای می رساند که چاره ای جز 
مصرف ندارند. مرز مشخصی میان اعتیاد به مواد و مصرف غیر 
اعتیادگونه آن وجود ندارد و پس وابستگی، ترک مواد بسیار 

سخت خواهد شد.
 دشواری رهایی ذهن از مصرف مواد 

این کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خانواده با 
بیان اینکه پروسه ترک اعتیاد در ظاهر ساده و در باطن پیچیده 
است، تصریح کرد: بخش کوچکی از ترک اعتیاد رها کردن 
مصرف و ماده است که شاید کار سختی هم نباشد اما بخش 
اعظم آن به رها شدن ذهن فرد از مصرف ماده معطوف می شود 
که دشوار است. به طوری که کشمکش مصرف اولین مواد پس 
از ترک، ذهن فرد را مشغول می کند  که قابلیت کنترل آن بسیار 
سخت است. این به معنای غیر ممکن بودن ترک اعتیاد نیست 
بلکه به معنای اهمیت مداومت و مراقبه کامل در آن است چراکه 
پس از ترک خطر بازگشت به اعتیاد هرلحظه وجود دارد. این 
روان درمانگر از دست دادن دوستان و آشنایان دلسوز را از جمله 
چالشهای بزرگ اعتیاد به مواد دانست و افزود: هنگامی که افراد 
درگیر و وابسته مواد می شوند آرام آرام دوستان دلسوز را از دست 
داده و وجه اشتراک آنها و دوستان جدیدشان »مصرف مواد« 
می شود. از سوی دیگر خانواده دائما در حال کمک برای ترک 
است درحالی که فرد تمایلی به ترک ندارد و پس از مدتی خانواده 
نیز از ترک اعتیاد او دلسرد شده و او را رها می کنند. مشکالت 
گذشته ای که فرد برای فرار از آنها و کسب آرامش به مصرف مواد 
پناه برده بود نیز در این مقطع زمانی بیشتر شده، امکان اشتغال 
با نیروی کامل همانند گذشته برای فرد وجود ندارد و نهایتا تمام 
این مسائل هزینه اقتصادی، روانی و اجتماعی زیادی را به فرد 
تحمیل می کند. به گفته وی اگرچه چشم انداز اولیه درمان 
اعتیاد بسیار ناامید کننده است اما ابتدا باید مسائلی که فرد قصد 
فرار از آنها و رسیدن به آرامش از طریق مصرف مواد را داشته است 
باز شوند و سپس همانگونه که آرام آرام فرد درگیر اعتیاد شد، 
با تمرین و مداومت و استفاده از تجارب دیگران آرام آرام اعتیاد 
خود را ترک کند. نکته حائز اهمیت این است که ترک اعتیاد زمان 
بر و نیازمند حمایت اجتماعی و خانوادگی است چراکه بازتوانی 

ذهنی زمان بر است.
 نسبت به ترک اعتیاد کمال گرا نباشید

مدیر تیم تخصصی اختالالت روانشناختی و روانپزشکی 
انجمن ازدواج و خانواده کشور با تاکید بر اینکه نباید نسبت به 
ترک اعتیاد »ایده آل گرا« و »کمال گرایانه« فکر کرد، گفت: نباید 
نسبت به ترک اعتیاد تصور کمال گرایانه داشت بلکه در صورت 
مصرف مجدد باید دوباره به سوی ترک اعتیاد رفت چراکه افراد در 
هر نوبتی که به سوی پروسه ترک پیش می روند توانمندی بیشتر 
و انرژی بیشتری در مقابله با وسوسه مصرف مواد پیدا می کنند. 
وی در عین حال این را هم گفت که نباید اعتیاد را مساله ای ساده 

در نظر گرفت. 

رابطه اختالالت شخصیتی با گرایش افراد به اعتیاد
دشواری های رهایی ذهن از مصرف مواد

لبخندی که در قطعه نام آوران جا ماند !



منصور ضابطیان برنامه ساز و مجری رادیو 
و تلویزیون است که با برنامه های پرطرفداری 
مانند »نقره«، »رادیوهفت« و »رادیوشب« در 
تلویزیون و »فرش بنفشه« و »پنجشنبه  جمعه« 
در رادیو برای مخاطبان شناخته می شود. اجرای 
برنامه تلویزیونی »محاکات« آخرین تجربه او در 
تلویزیون است. پخش این برنامه که بر مبنای 
قصه های واقعی مردم است، از اواخر اسفندماه 
سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در ایام نوروز و ماه مبارک 
رمضان نیز ادامه داشت. فصل دوم »محاکات« 
بازهم با اجرای منصور ضابطیان از چهارشنبه 
روی آنتن رفت. وی با اشاره به آغاز پخش این 
برنامه و فصل جدید بیان کرد: گاهی تعریف های 
مرسوم برنامه سازی، محدودیت ایجاد می کند. 
از نگاه من، کیفیت خروجی کار بیشتر از قالب 
مهم است و تفاوتی ندارد که این برنامه در چه 
ژانری باشد و گاهی نمی توان خط کشی دقیقی 
بین ژانرهای برنامه سازی داشت. »محاکات« 
یک برنامه گفت وگومحور محسوب می شود، اما 
در مجموع ترکیبی از یک برنامه گفتگومحور و 
مستند اجتماعی است. این برنامه ساز درباره 
شباهت برنامه های گفت وگومحور و ترکیبی 
تلویزیون در سال های اخیر نیز گفت: ساختارهای 
برنامه سازی مورد استفاده در تلویزیون، محدود 
است. یعنی برنامه ها یک قالب مشخص دارند؛ 
استودیو، چند دوربین، یک مجری و مهمان 
دارند و همه از یک قانون تبعیت می کنند. مهم 
این است که شما این قانون ها را از آن خود 
کرده و بومی سازی کنید و در مرحله بعد هم 
کاری را انجام بدهید که تاکنون در این ساختار 
صورت نگرفته باشد. وی اضافه کرد: سازندگان 
»محاکات« به دنبال این ابداع بودند، برای من در 
سال های کاری ام، کمتر پیش آمده بود برنامه ای 
با این شکل اجرا کنم. وقتی اجرای این برنامه به 
من پیشنهاد شد، مدام فکر می کردم که چطور 
می توان بین قصه زندگی آدم ها و یک ساختار 
متفاوت پل زد. چون در برنامه هایی از این دست، 
یک صندلی، مجری و مهمان وجود دارد و این 
دوتا می نشینند باهم گپ می زنند. این الگو آن قدر 
تکرارشده که اگر بخواهد این قصه ها مطرح شود 
نیاز به یک فرم و ساختار جدید دارد. »محاکات« 

هم سعی کرده این قصه ها را در یک فرم و ساختار 
جدید روایت کند.

 ویژگی »محاکات« جدید
ضابطیان با اشاره به جذابیت قصه زندگی مردم 
معمولی برای بینندگان گفت: »قصه« همیشه 
برای مردم جذاب است. ما از همان کودکی 
عادت به شنیدن قصه هایی را داشتیم که بارها 
برایمان روایت می شد و بازهم جذابیت داشت. 
یعنی بزرگ ترها گاهی دوباره قصه را با تغییراتی 
جزئی روایت می کردند و همچنان سرگرم کننده 
بود بنابراین، جذابیت روایت قصه برای مخاطب، 
فرمولی است که امتحان خود را پس داده است. 
زمانی این قصه در قهوه خانه تعریف می شد و حاال 

امروز در تلویزیون روایت می شود.
 ضرورت مدیریت زمان 

او درباره اختصاص مدت زمان مشخص به 
مهمان های برنامه برای روایت قصه تصریح کرد: 
این موضوع در ساختار برنامه تعریف شده بود. اگر 
این محدودیت وجود نداشته باشد، ممکن است 
فردی برای دقایق طوالنی درباره موضوعات 
پراکنده صحبت کند و یا در همان اول قصه درجا 
بزند. بنابراین به طور مرتب باید به مهمان یادآوری 
شود که زمان زیادی ندارد. شاید این محدودیت 
یک تاثیر اجتماعی هم داشته باشد که ما را از 
پرحرفی دورکرده و در مدیریت زمان کمک کند. 
این مجری ادامه داد: گروه کارگردانی پیش از 
ضبط برنامه به مهمانان می گفتند که کجای 
قصه جذاب تر است و باید روی آن مانور بدهد. این 
انعطاف هم در برنامه وجود داشت که اگر قصه ای 
خیلی هیجان انگیز بود یا موضوعی باید بیشتر 
بازمی شد، وقت بیشتری به مهمان داده شده یا 

زمان نگه داشته شود.
 جذاب ترین  قصه 

مجری برنامه محاکات درباره جذاب ترین 
قصه روایت شده در محاکات اظهارکرد: ما حدود 
۵۰ برنامه ضبط کردیم آن قدر تعداد برنامه ها 
زیاد است که یادآوری آنها برای من سخت است. 
االن که برنامه را تماشا می کنم می بینم برخی 
قصه ها چقدر جذاب است، همین انتخاب یک 
قصه را سخت کرده است اما مثال قصه آن پسرکی 
که به جمجمه اش تیرخورده و خوشبختانه 

زنده مانده بود قصه تکان دهنده ای بود. وی 
با اشاره به سخنی از نجفیان کرد: جمله ای 
چندین بار در برنامه به خصوص از سوی آقای 
نجفیان تکرار می شد که گاهی حتی ما با آن 
شوخی می کردیم ولی جمله درستی است. 
جمله ای که از پوشکین نقل می شود مبنی بر 
اینکه »هیچ چیز شگفت انگیزتر از خود واقعیت 
نیست«. قصه همه فیلمنامه ها و رمان ها در 
تاریخ سینما و تاریخ ادبیات، خیلی عجیب و 
غریب نبوده و قصه هایی بوده که همه ما توانایی 
تجربه آن را داریم. بنابراین معتقدم که همین 
قصه هایی که می شنویم در سطوح مختلف، 
می تواند خیلی از نویسندگان را وسوسه کند 
که آن را دست مایه خلق یک اثر هنری قرار 
دهند. وی ادامه داد: خیلی از قصه هایی که در 
»محاکات« روایت شده، پرکشش بود و این 
ظرفیت را داشت که دو ساعت مخاطب را روی 
صندلی سینما بنشاند. فکر می کنم اگر این تبدیل 
به یک جریان شود، می تواند به عالقه مندانی که 
نوشتن را حرفه ای دنبال می کنند کمک کند. 
این برنامه ساز با اشاره به ترکیب داوران فصل 
اول »محاکات« گفت: ترکیب آقایان امیرشهاب 
رضویان، رسول نجفیان و فلورا سام جاافتاده و 
مخاطب هم شوخی هایشان را می فهمد؛ برای 
فصل دوم این ترکیب حفظ می شود و فکر می کنم 
که ترکیب جذابی است. همچون فصل اول، 
یک کارشناس مهمان هم خواهیم داشت. ولی 
سعی کردیم در این فصل چهره هایی به عنوان 
کارشناس مهمان دعوت شوند حرف بیشتری 
برای گفتن داشته باشند تا بتوانند بیشتر یاد 
بگیریم. یعنی تنها شهرت یا سلبریتی بودن 
آنها دلیل حضورشان در برنامه نباشد. ضابطیان 
در پایان اظهارکرد: عالوه بر این، در این برنامه 
داوران شخصیت هایی صبور هستند که هم 
شوخ طبع هستند و هم شوخی را می فهمند. 
خیلی وقت ها هم همین شوخی هاست که برنامه 
را سراپا نگه می دارد. به ویژه در قسمت هایی که 
قصه ها کمی ضعیف تر بود و ممکن بود برای 
مخاطب چندان جذاب نباشد؛ سعی شد تا این 
شوخی ها و کل کل کردن ها بیشتر شود تا برنامه 

از جذابیت نیفتد.

سال  چهارم
a شماره 1044 r m a n m e l i . i r
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سینمــا

رئیس انجمن صنفی پخش کنندگان 
سینمای ایران بیان کرد: تا ۲ ماه دیگر 
اکران در سینما به روال سابق باز می گردد. 
علی سرتیپی گفت: انجمن پخش کنندگان 
تمام تالش خود را می کند تا بتواند با توجه 
به اینکه شرایط اکران در حال بهبود است، 
کاری کند فیلم های جدید و پرمخاطب در سینماها اکران شود، 
در واقع تمام تالش ما این است که بتوانیم چند فیلم جدید که 
در جذب مخاطب موفق باشد را اکران کنیم. وی ادامه داد: در 
واقع باید شرایطی فراهم شود تا تهیه کنندگان سینما راضی به 
اکران آثار خود شوند، به همین دلیل باید کمک مالی و گارانتی 
اکران موردتوجه قرار گیرد که البته در این زمینه قدم هایی 
نیز برداشته شده است که طی یک هفته آینده این اقدامات 
عملی می شود. مدیرعامل شرکت پخش فیلمیران توضیح داد: 
همچنین با سینماداران و مسئوالن ارشاد جلساتی داشته ایم 
که شرایط بهتری را برای اکران فیلم ها فراهم کنیم. وی درباره 
حمایت دولت از شرکت های پخش بیان کرد: متاسفانه طی 
این مدت که سینما و اکران دچار معضل کرونا شده است، 
دولت هیچ حمایتی از دفاتر پخش نکرده است، در واقع 
دوستان چندان به دفاترپخش که رکن اصلی و پل ارتباطی 
بین تهیه کننده و سینماداران است، توجه نکرده اند. سرتیپی 
گفت: مهمترین مساله این است که بتوانیم فیلم های خوب 
را در سینماها اکران کنیم، فکر می کنم با کمک و حمایت از 
فیلم های خوب، شرایط مناسبی را برای اکران فراهم کنیم. 
البته با توجه به برنامه ریزی های انجام شده فکر می کنم که 
اکران طی ۲ ماه آینده به روند سابق بازگردد. وی تاکیدکرد: در 
حال حاضر شرایطی وجود دارد که باید درصد ریسک اکران 
فیلم ها کم شود، یعنی باید تا می توانیم به تهیه کنندگان فیلم ها 
کمک کنیم تا شرایط مناسبی برای اکران را فراهم کنیم. 
رئیس انجمن صنفی پخش کنندگان سینمای ایران توضیح 
داد: با توجه به شرایطی که طی یکسال ونیم گذشته سینمای 
ایران پشت سر گذاشته است باید اعتماد دوباره به وجود آید و 
تا زمانی که این اعتماد ایجاد نشود کسی حاضر نمی شود فیلم 
خود را در سینماها اکران کند. به همین دلیل باید شرایط 
مناسب فراهم شود و ما دنبال آن هستیم تا این شرایط مناسب 
فراهم شود. سرتیپی در پایان گفت: خوشبختانه دولت در 
زمینه اکران قدم هایی برداشته است که می تواند به ایجاد 

اعتماد تهیه کنندگان و اکران فیلم ها کمک کند.

 خاکسپاری 
»میرصالح حسینی« 

مراسم تدفین پیکر میرصالح 
حسینی در قطعه هنرمندان برگزار 
شد. این بازیگر قدیمی سینما، تئاتر 
و تلویزیون که براثر سرطان در سن 
۷۳ سالگی از دنیا رفت، جمعه، 4تیر 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( 
به خانه ابدی خود بدرقه شد. پیکر 
میرصالح حسینی در طبقه فوقانی 
مزار نعمت ا... گرجی )بازیگری که 
سال ۱۳۷۹ درگذشت( به خاک 
سپرده شد. منیر قیدی، عباس امینی، 
عباس نظام دوست، افشین رضایی، 
فرامرز روشنایی، محمدرضا منصوری، 
مانی معصومی و حمید نظام زاده از 
جمله حاضران در مراسم بودند. 
این بازیگر که فارغ التحصیل رشته 
بازیگری تئاتر بود، در این سال ها در 
فیلم های مختلفی همچون »مادر«، 
»بانو«، »مرسدس«، »یکبار برای 
همیشه«، »بوی کافور«، »عطریاس«، 
»شیرسنگی«،  دیو«،  »تنوره 
»گل های داودی«، »درمسیرتندباد«، 
»آتش در زمستان«، »دل ودشنه«، 
سریال های  نیز  و  »گلوگاه« 
»مختارنامه« و »هزاردستان« بازی 

کرده بود.

آب پرور کارگردان 
»مستوران« شد

کارگردانی  آب پرور  مسعود 
سریال مستوران به تهیه کنندگی 
عطا پناهی را ادامه می دهد. پس 
از گذشت پنج ماه از تولید سریال 
»مستوران«، مسعود آب پرور برای 
ادامه کارگردانی سریال »مستوران« 
این  فیلمبرداری  شد.  انتخاب 
سریال که به دلیل کرونا و دستور 
تعطیلی  به  کرونا  ملی  ستاد 
پروژه های سینمایی و تلویزیونی 
به مدت کوتاهی متوقف شده بود 
در شهرک سینمایی »مستوران« 
با کارگردان جدید ازسر گرفته 
شد. کارگردانی ۷ قسمت اول این 
سریال تاریخی به تهیه کنندگی 
برعهده سیدجمال  پناهی  عطا 
سیدحاتمی بود. تاکنون نام های 
حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، 
و رویا میرعلمی به عنوان بازیگران 
سریال »مستوران« رسانه ای شده 
است. فصل اول سریال »مستوران« 
که برگرفته از قصه های کهن ایرانی 
است در ۲۶ قسمت تولید خواهد 
شد و مجری طرح این مجموعه 
»استودیوبادبان«  است. سازمان 
سریال  اوج  رسانه ای  هنری 
»مستوران« را برای پخش از رسانه 

ملی می سازد.

علی سرتیپی مطرح کرد
  تالش برای بازگشت

چرخه اکران به روال سابق

موسیقــی
 فصل تازه فعالیت »محمد معتمدی«

  در عرصه بین المللی
موسیقایی  فعالیت های  تازه  فصل 
محمد معتمدی، خواننده شناخته شده 
موسیقی ایرانی در عرصه های بین المللی 
با تولید و اجرای پروژه کنسرت - نمایش 
»بشنوازنی« با همراهی کویینتت بادی 
»کلفکس« از کشور هلند در قالب یک اثر 
اینترنتی پیش روی مخاطبان قرار خواهد 
گرفت. پروژه کنسرت– نمایش»بشنوازنی« که طی روزهای 
اخیر به صورت تصویری ضبط شده و روز پنجشنبه سوم تیرماه با 
زیرنویس فارسی و هلندی از طریق کانال های ارتباطی مجموعه 
» پارادیزو« در آمستردام هلند، پخش شد. به  گفته محمد معتمدی 
در این اجرا که به دعوت مجموعه پارادیزوی هلند تهیه و ضبط 
شده، با محوریت مثنوی معروف »بشنوازنی« موالنا، به زندگی 
کسانی پرداخته می شود که از کشور مادری خود مهاجرت کرده 
و باید با فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه جدید، خود را تطبیق 
دهند. در این میان موسیقی گاهی تفاوت ها و گاهی اشتراکات 
فرهنگی را به نمایش می گذارد و سعی دارد تا راه های نزدیک شدن 
این دو فرهنگ به یکدیگر را نیز پیدا کند. آهنگساز برخی از قطعات 
این کنسرت محمد معتمدی بوده و تنظیم کنندگانی همچون کاوه 
وارث و آفتاب درویشی برخی از قطعات را برای این اجرا و پوریا 
جابری نیز به عنوان نوازنده دف و تنبور این اجرا را بر عهده دارند . 

 

 

تلــویزیــون

خبــر

بازپخش سریال »خانه امن«
مجموعه »خانه امن« به کارگردانی احمد معظمی 
از شنبه ۵ تیرماه روی آنتن شبکه آی فیلم می رود. 
سریال »خانه امن« از تولیدات »سیمافیلم« به 
کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل 
صفری در گونه جاسوسی- امنیتی در ۵۰ قسمت 
به قلم حسین تراب نژاد برای پخش از شبکه یک 
سیما تهیه و تولید شد. این مجموعه برای دومین بار 
به صورت بازپخش از شنبه ۵ تیرماه از ساعت ۲۲ روی 
آنتن شبکه آی فیلم می رود. تکرار این سریال هر 
روز ساعت ۶ و ۱4 از شبکه آی فیلم پخش می شود. 
مجموعه »خانه امن« با بیش از ۳۰۰ لوکیشن داخلی و 
خارجی از تولیدات »سیمافیلم« در سال گذشته بود. 
از جمله بازیگران این سریال می توان به حمیدرضا 
پگاه، امین زندگانی، پرویز فالحی پور، سیما تیرانداز، 
حمید عطایی، سامان صفاری، شهروز ابراهیمی، 
سپیده خداوردی، سوگل طهماسبی، علیرضا رئیسی، 
شیوا ابراهیمی، شهره سلطانی، شایسته ایرانی، نیلوفر 
کوخانی، ارسطو خوشرزم، روژین رحیمی طهرانی، 
زهره نعیمی، سامان دارابی اشاره کرد. احمد معظمی 
و گروه این سریال، وارد پرونده تروریستی و قصه 
خانواده های نیروهای امنیتی شدند. ماجراهای واقعی 
که با موضوع تروریسم، به نمایش گذاشته شد و در 
ادامه ۲ سریال »سارق روح«، »ترورخاموش«، این 

مجموعه تلویزیونی ۳ گانه ای را تکمیل می کند.

حضور 5 زن در هیات داوران »کن«
اعالم  اسامی  داوران 2021

ریاست  به  بناست  مرد سینماگر   ۳ و  زن   ۵
اسپایک لی، کارگردان نامدار آمریکایی، فیلم های 
بخش مسابقه هفتادوچهارمین جشنواره »کن« 
را داوری کنند. هیات داوران جشنواره کن ۲۰۲۱ 
شامل ۵ زن از جمله مگی جیلنهال و مالنی لوران 
است. »کن«، هیات داوران این رویداد سینمایی 
بین المللی را اعالم کرد که اکثریت زنان از جمله 
مگی جیلنهال بازیگر و فیلمساز آمریکایی، مالنی لورن 
بازیگرفرانسوی، ماتی دیوپ بازیگرفرانسوی- سنگالی، 
جسیکاهاوسنر کارگردان اتریشی و مایلن فارمر 
هنرپیشه و موزیسین فرانسوی را شامل می شوند. 
اسپایک لی ریاست هیات داوران این دور از جشنواره 
کن را بر عهده خواهد داشت که طاهررحیم بازیگر 
فرانسوی، کلبر مندونسا فیلیو برزیلی و سانگ کانگ هو 
بازیگر کره جنوبی نیز از دیگر داوران این رویداد 
خواهند بود. این دوره از داوری جشنواره کن با رئیس 
سیاه پوست برای اولین بار و نسبت ۵ زن به ۳ مرد یک 

هیات داوری تاریخ ساز است.

»سیاره عجیب« سریال می شود
شرکت »اپل« ساخت ۱۰ قسمت از سریال »سیاره 
عجیب« را برمبنای مجموعه رمان های گرافیکی 
محبوب با همین نام، کلید زد. مجموعه وب کمیک ها 
و رمان های گرافیک پرفروش »سیاره عجیب« ساخته 
نیتن پایل قرار است تبدیل به یک سریال شوند و اپل 
دستور ساخت ۱۰ اپیزود را داده است. این مجموعه 
داستان های عمیق و احساسی از موجوداتی در یک 
سیاره دورافتاده را تعریف می کند که شباهت هایی با 
زمین دارد. گفته می شود این سریال کمدی خواهد بود 
و دان هارمون خالق »ریک اند مورتی« و »کامیونیتی« 
 خالق این سریال خواهد بود. »سیاره عجیب« در 
استودیوی تازه ساخت اپل در همراهی با شرکت 
تهیه انیمیشن شد و ماشین که »بوجک هورسمن« 
و »فضای نهایی« را ساخته تولید خواهد شد. »پایل« 
که یک تصویرگر و نویسنده است قبال شاهد استفاده از 
یکی از طراحی هایش در سریال کمدی »کامیونیتی« 
بود که از طریق ان بی سی روی آنتن می رفت. او تا 
به حال چند کتاب که به لیست پرفروش ترین های 
نیویورک تایمز رسیده اند هم منتشر کرده است. او 
وب کمیک های »سیاره عجیب« را از اوایل ۲۰۱۹ آغاز 
کرد که داستانش درباره سیاره ای از آدم فضایی های 
بدون جنسیت است و به اکتشاف در پیچیدگی های 
انسان ها می پردازد. این مجموعه در ابتدا در اینستاگرام 
طرفداران بسیاری پیدا کرد و باعث شد که در نوامبر 

همان سال کتابی از آن منتشر شود.

منصور  ضابطیان  مطرح کرد

وقتی قصه گویی از قهوه خانه به تلویزیون رسید
    ظرفیت قصه ها برای سینمایی  شدن
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آرمان ملی- احسان انصاری: یکی از مهمترین نقاط قوت دولت حسن روحانی، سیاست خارجی این دولت و تعامل وی با کشورهای جهان بوده است. محمد جواد ظریف نیز به عنوان مجری این 
سیاست ها در طول هشت سال گذشته به یک چهره بین المللی تبدیل شده است. به همین دلیل در شرایطی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شده این سوال مطرح 
است که دولت وی در آینده چه رویکردی در زمینه سیاست خارجی خواهد داشت. آیا  رویکرد دولت وی در عرصه سیاست خارجی یک رویکرد متعادل و سازنده خواهد بود یا اینکه دولت وی در 
مسیری حرکت خواهد کرد که تنش های بین المللی ایران افزایش پیدا می کند. برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان ملی« با دکتر پیروز مجتهدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو کرده 
است. دکتر مجتهدزاده در این زمینه معتقد است: » هنگامی که کسی به صورت عملی مسئولیت دولت و سرنوشت رفاه و حفظ موجودیت و امنیت کشور را به دست می گیرد باید به شکلی رفتار کند 
که در نهایت به سود کشور و مردم باشد. در چنین شرایطی موضع گیری هایی که در زمینه سیاست خارجی مطرح می شود متفاوت خواهد بود. آقای رئیسی  با هر پشتوانه رأیی که به ریاست جمهوری 
رسیده از این به بعد مسئول رفاه و امنیت کشور است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا ایشان در مسند ریاست جمهوری رفاه و آرامش مردم را در نظر خواهد گرفت یا اینکه 

قصد دارد به صورت ایدئولوژیکی با مسائل سیاست خارجی برخورد کند«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 در حالی که در روزهای پایانی دولت آقای روحانی قرار 
داریم مذاکرات ایران و کشورهای غربی به مراحل خوبی رسیده 
است. آیا مذاکرات در همین دولت به نتیجه خواهد رسید یا 
اینکه این مذاکرات در دولت آقای رئیسی ادامه خواهد داشت؟

در شرایط کنونی ما  اطالعات دقیقی از حد و حدود مذاکرات 
و اینکه دو کشور در چه مرحله ای قرار دارند، نداریم. تنها مقامات 
ایران نسبت به آینده مذاکرات اظهار خوش بینی کرده و گفته اند این 
مذاکرات به مرحله امیدوارکننده ای رسیده است. به همین دلیل این 
امیدواری وجود دارد که در دولت کنونی این مذاکرات به نتیجه برسد. 
دولت آقای روحانی باید این شهامت را داشته باشد که موانعی را که در 
این زمینه وجود دارد، از سر راه بردارد. این موانع نیز برای ما ناشناخته 
است و ما هنوز نمی دانیم چرا مذاکرات تاکنون به نتیجه نرسیده است. 
با این وجود دولت آقای روحانی باید چنین شهامتی را در خود به وجود 

بیاورد و موانع را بردارد.
 بایدن تمایل دارد مذاکرات در دولت حسن روحانی به 
نتیجه برسد یا به دنبال این است که در دولت ابراهیم رئیسی 
ادامه داشته باشد؟ استراتژی بایدن در این زمینه چه خواهد 

بود؟
معادالت سیاست خارجی به صورتی است که 
نمی توان با حدس و گمان درباره آن اظهار نظر کرد 
و بنده نیز چنین قصدی ندارم. اظهار نظر درباره 
آینده مذاکرات باید مبتنی بر اطالعات دقیق باشد 
که در شرایط کنونی ما چنین اطالعاتی در اختیار 
نداریم. رویکرد بایدن نیز بستگی به شرایط دارد اما 
هیچ نشانه ای از خود بروز نمی دهد که آیا ترجیح 
می دهد مذاکرات در  دولت حسن روحانی به نتیجه 
برسد یا اینکه به دولت بعدی در ایران کشیده شود. 
اگر بایدن قصد دارد مذاکرات به دولت ابراهیم 
رئیسی کشیده شود باید نشانه هایی در این زمینه 
از خود بروز می داد. این در حالی است که چنین 
اتفاقی رخ نداده است. ما باید منتظر باشیم دولت 
ایاالت متحده آمریکا در چند روز آینده تکلیف  خود 
را مشخص کند که قرار است چه رویکردی در مقابل 
ایران اتخاذ کند. از طرف دیگر با توجه به فشارهایی 
که دولت اسرائیل به دولت آمریکا درباره ایران وارد 
می کند انتظار این است که شرایطی فراهم شود که 
دولت  آمریکا در نهایت به یک تصمیم گیری نهایی 
درباره ایران دست پیدا کند. این در حالی است که 
هنوز نشانه های بارزی مبنی بر تمایل دولت بایدن 
برای ادامه مذاکره غیر مستقیم با دولت حسن 
روحانی یا ابراهیم رئیسی وجود ندارد. باید بایدن 
یا مقامات دولت آمریکا در این زمینه اظهار نظری 
کرده باشند تا بتوان درباره آن به صورت دقیق 

اظهار نظر کرد.
 موضوع اسرائیل یکی از مهمترین 

دالیل مناقشه ایران و آمریکاست. این در حالی است که جریان 
سیاسی ای که ابراهیم رئیسی به آن تعلق دارد، از دیدگاه 
تقابلی بیشتری با اسرائیل نسبت به دولت حسن روحانی 
برخوردار است و در این جریان سیاسی، مقابله با اسرائیل یکی 
از مهمترین مولفه های سیاست خارجی به شمار می رود. آیا در 
چنین شرایطی احتمال افزایش تنش های بین ایران و آمریکا 

وجود دارد؟
امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد و تنش های موجود تشدید 
نشود. نکته مهم در این زمینه این است که  در همه کشورهای جهان 
وضعیت کسی که به ریاست جمهوری می رسد با وضعیت قبل از آن 
متفاوت است. این شرایط برای آقای رئیسی نیز وجود دارد و باید بین 
دیدگاه های ایشان در قبل و بعد از  انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور 
تفاوت قائل شد. آقای رئیسی تاکنون هر اظهار نظری کرده در مقام یک 
کاندیدای ریاست جمهوری یا یک مسئول جمهوری اسالمی مطرح 
کرده است. این در حالی است که هنوز دوران ریاست جمهوری وی آغاز 
نشده و به همین دلیل باید منتظر ماند و دید وی پس از اینکه به صورت 
رسمی مسئولیت امر خطیر ریاست جمهوری را آغاز می کند در عمل 
چه رویکردی در این زمینه در پیش خواهد  گرفت. هنگامی که کسی 
به صورت عملی مسئولیت دولت و سرنوشت رفاه و حفظ موجودیت و 
امنیت کشور را به دست می گیرد باید به شکلی رفتار کند که در نهایت 
به سود کشور و مردم باشد. در چنین شرایطی موضع گیری هایی که در 
زمینه سیاست خارجی مطرح می شود متفاوت خواهد بود. آقای رئیسی  
با هر پشتوانه رأیی که به ریاست جمهوری رسیده، از این به بعد مسئول 
رفاه و امنیت کشور است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و مشاهده 
کرد که آیا ایشان در مسند ریاست جمهوری رفاه و آرامش مردم را در 
نظر خواهد گرفت یا اینکه قصد دارد به صورت ایدئولوژیک با مسائل 
سیاست خارجی برخورد کند!. این موضوعی است که باید منتظر باشیم 

تا زمانی که آقای رئیسی به صورت رسمی رئیس جمهور کشور شدند و 
در عمل رفتار و اظهارات ایشان را مشاهده کنیم.

 گره زدن سیاست خارجی کشور به ایدئولوژی چه 
پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟

گره زدن ایدئولوژی به سیاست خارجی پیامدهایی برای ما 
به همراه خواهد داشت که در ۰4 سال گذشته شاهد آن بوده ایم و 

نتیجه آن را مشاهده و تجربه کرده ایم. هنگامی 
که  عده ای )اصالح طلب( سفارت های خارجی را 
در کشورمان مورد حمله قرار دادند پیامدهای آن 
را که تنش و تحریم و فقر گرسنگی بود تا امروز 
مشاهده کردیم. ما باید این واقعیت غیر قابل انکار را 
بپذیریم که در قرن بیست و یک نمی توان در انزوای 
مطلق زندگی کرد. ما باید این موضوع را جدی 
بگیریم. برخی در گذشته این مسیر را طی کرده اند 
و در نهایت نیز به نتایج تلخ تر از زهر رسیده اند. این 
مسیر بهترین نمونه از رویکردی است که تلخکامی 
نصیب ملت ما کرده است. هر کشوری باید در 
عرصه بین المللی منافع خود را 
به حداکثر برساند. این رویکرد 
مهمی است که همه کشورهای 
جهان به دنبالش هستند. با این 
وجود به حداکثر رساندن منافع 
ملی در عرصه بین المللی در انزوا 
محقق نخواهد شد؛ بلکه این مهم 
نیازمند ارتبط با جهان پیرامون 
پیگیری  با  نمی توان  است. 
ایدئولوژیکی،  سیاست های 
که منجر به انزوای بین المللی 

می شود، در قرن بیست و یکم زندگی کرد. این 
رویکردی است که در۰4  سال گذشته انجام شده 
و نتیجه آن نیز پیش روی ماست. سیاست های 
خاص، ما را به انزوای کامل رسانده است. این انزوا 
به خصوص در زمینه اقتصادی اثر تلخ خود را نشان 
داده است. بدیهی است که برای خروج از انزوا و رونق 
دادن به زندگی اقتصادی مردم باید سیاست خارجی 
متکی بر منافع ملی را پیگیری کنیم و در این راستا 
باید سیاست های ایدئولوژیک در عرصه بین المللی 
را تعطیل کنیم و به جای آن سیاست همکاری های 

جهانی و منطقه ای را در دستور کار 
قرار بدهیم.

عنوان  رئیسی  آقای   
کرده اند سفره مردم را به برجام 
چنین  آیا  زد.  نخواهند  گره 
رویکردی در عمل امکان تحقق 
دارد؟ چه ضرورت هایی در این 

زمینه وجود دارد؟
 برجام بخشی از سیاست خارجی ایران است؛ نه 
همه آن. اظهارات آقای رئیسی در این زمینه گویا به 
معنای این است که وی قصد دارد با دقت بیشتری در 
این زمینه عمل کند. واقعیت مهم این است که نمی توان 
رفاه مردم ایران را به رویکرد سیاست خارجی ارتباط 
نداد؛ چراکهاین دو مقوله به صورت مستقیم با هم در 
ارتباط هستند. اقتصاد و سیاست خارجی جدایی ناپذیر 
هستند. امروز  ما در جهانی زندگی می کنیم که زندگی 
در انزوای مطلق برای هیچ ملتی میسر نیست. امروز 
اقتصاد همه کشورهای جهان به هم پیوسته است و با هم 
ارتباط دارد. در نتیجه این تفکر اشتباه است که ما اقتصاد 
خود را از  سیاست خارجی جدا و تالش کنیم ارتباط بین 
این دو را از بین ببریم. این یک امر محال است که بتوان 

در انزوای بین المللی رفاه مردم کشور را تأمین کرد.
 عملکرد آقای ظریف در هشت سال گذشته به شکلی 
بوده که ایشان به یک چهره بین المللی تبدیل شده و به همین 
دلیل جایگزین ایشان در دولت رئیسی کار سختی خواهد 
داشت. به نظر شما جایگزین ظریف در دولت رئیسی با چه 

چالش هایی مواجه خواهد بود؟
آقای ظریف به یک چهره بین المللی تبدیل شد؟  اول باید روشن 
کرد که ایشان به یک چهره بین المللی مثبت یا منفی تبدیل شده اند!؟ 
پاسخ به این سوال بسیار مشکل است. آقای ظریف در مقام وزیر خارجه 
در راستای سیاست های حاکمیت سیاسی نقش آفرینی کرده است. این 
در حالی است که حاکمیت سیاسی هنوز جانشینی برای وی در نظر 
نگرفته است. آقای ظریف یک انتخاب ملی و مبتنی بر سیاست های ملی 
نبوده است. ایشان برآمده از آرمان های شکست خورده اصالح طلبی 

در ایران بوده است. آیا شما فرد دیگری را سراغ دارید که در این اندازه 
مورد نظر نظام سیاسی باشد؟  بنده که چنین کسی را نمی شناسم. 
تحلیل بنده این است که این احتمال وجود دارد که آقای رئیسی از 
آقای عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود استفاده کند. این 
در حالی است که اگر آقای رئیسی دست به چنین انتخابی بزنند به دلیل 
شباهت هایی که آقای عراقچی با آقای ظریف در رویکرد های خود دارند 
شاهد تغییرات جدی در سیاست خارجی ایران در 

آینده نخواهیم بود.
 چالش های ایران و عربستان به رغم 
دعوت ایران از عربستان برای حل این 
مشکالت در دولت آقای روحانی به نتیجه 
نرسید. از دیدگاه شما آقای رئیسی در این 
زمینه چه رویکردی باید در پیش بگیرد؟ 
دولت آقای رئیسی در زمینه مسائل منقطه 
خاورمیانه باید چه رویکردی را در دستور کار 

خود قرار بدهد؟
مسائل منطقه ای ایران به شکلی است که 
نمی توان با حدس و گمانه زنی درباره آنها صحبت 
کرد. بنده معتقدم دولت حسن روحانی هنوز به 
اندازه ای فرصت دارد که بتواند برخی از مشکالت 
منطقه ای و از جمله مشکل بین ایران و عربستان 
را حل کند. روحانی باید در این زمینه یک ابتکار 
قاطع در پیش بگیرد تا بتواند مذاکرات با عربستان 
را به یک نقطه مطلوب برساند. موانعی در این زمینه 
وجود دارد که این موانع برای همه آشکار است و 
باید توسط هر دو طرف از میان برداشته شود. در 
چنین مسائلی نمی توان انتظار داشت تنها یکی 
از دو کشور درگیر به سمت کاهش تنش حرکت 
کند و دیگری عکس العمل مناسبی نداشته باشد؛ باید هر دو طرف 
در این زمینه تالش کنند. آقای روحانی که همواره عنوان می کند 
ریاست جمهوری از اختیارات کافی برخوردار نیست اما در عمل در 
برخی موارد اختیارات و آزادی عمل زیادی را از خود نشان می دهد 
ممکن است چنین ابتکاری از خود نشان ندهد. با این وجود اگر این 
موضوع در دولت حسن روحانی به نتیجه نرسد و به دولت ابراهیم 
رئیسی برسد بنده تنها می توانم توصیه کنم که دولت جدید مسأله 
ایران و عربستان را در قالب یک سیاست خارجی غیر ایدئولوژیکی 
دنبال کند. سیاست خارجی مبتنی بر ایدئولوژی در 4۰ سال گذشته 
چه دستاوردهایی در عرصه منطقه ای و بین المللی به همراه داشته 
است؟ بدون تردید این سیاست ها برای ما 
هزینه های زیادی از جنبه های اقتصادی، 
امنیتی و بین المللی به همراه آورده است. این 
در حالی است که اگر چنین رویکردی در دستور 
کار قرار نمی گرفت شرایط به شکل دیگری 
رقم می خورد. به همین دلیل به آقای رئیسی 
توصیه می کنیم سیاست های ایدئولوژیک را 
در عرصه بین المللی  از دستور کار خود خارج 
کنند. سیاست خارجی ای که می تواند ما را 
در چنین شرایطی به نتیجه برساند سیاست 
خارجی مبتنی بر پیگیری منافع ملی خواهد 
بود. تنها در چنین شرایطی می توان نسبت 
به بهبود وضعیت ایران در منطقه و کاهش 
تنش ها امیدوار بود. کشور باید از انزوای موجود 
خارج شود و مردم باید با توجه به سیاست های 
عقالیی در عرصه بین المللی از سطح رفاه 
بیشتری برخوردار باشند. ما باید در مسیری 
قرار بگیریم که در تعامل و دوستی سازنده با 
همه ملت های جهان و به خصوص کشورهای 
منطقه خاورمیانه قرار داشته باشیم. من خوب 
می دانم که سیاست ایدئولوژیکی یک نظام 
سیاسی هنگامی می تواند تعطیل شود که 
خود نظام سیاسی تعطیل شود. لذا منظور من تعطیلی ایدئولوژی نظام 
حکومتی نیست؛ بلکه  منظور بنده تلطیف کردن سیاست خارجی 
ایدئولوژیک است. به همین دلیل نیز کسانی که گمان می کنند با تغییر 
سیاست خارجی یک کشور ایدئولوژی آن کشور نیز تغییر می کند 
سخت در اشتباه هستند. در عرصه سیاست هیچ گاه نباید اتفاقات را از 
یک بعد نگاه کرد. در عالم سیاست تصمیمات و اتفاقات همواره دارای 
ابعاد مختلف هستند که برخی ابعاد آن آشکار و در مقابل برخی پنهان 
هستند. مشکل ما این است که چون از عینک ایدئولوژیک به مسائل 
نگاه می کنیم تنها یک بعد ماجرا را در نظر می گیریم. این در حالی است 
که قدرت های غیر ایدئولوژیکی جهانی همواره در عرصه سیاست ورزی 
خود اقدامات چند جانبه انجام می دهند و از یک اتفاق بهره برداری 

چندگانه می کنند.

بایدن در تنگنای»امنیت ایران و منطقه« 
در دوران رئیسی؟

دیگر نمی توان امنیت را معطوف و محدود به تحوالت 
نظامی و وقوع جنگ ها کرد. با در نظر داشتن این نکته 
باید پذیرفت که وضعیت ایران در سال ۱4۰۰ متفاوت از 
دهه ۸۰ و ۹۰ است. این شرایط جدید بر تعیین اقتضائات 
امنیتی داخل کشور در چهار سال پیش روی دولت رئیسی 
اثرگذار است. به همین انتخابات اخیر نگاه کنید. کاهش 
جدی میزان پایین مشارکت و نیز آرای باطله هشدار 
جدی است. چرا؟! چون امنیت روانی تک تک افراد و به 
موازاتش امنیت روانی کل جامعه و ملت تحت الشعاع قرار 
گرفته است. شرایط برای تامین حس ثبات و امنیت روانی 
مردم فراهم نیست. بنابراین ایران هم با دقت بیشتری 
سعی می کند وضعیت را به گونه ای مدیریت کند که شاهد 
تشدید قهر مردم نباشد. مضاف بر اینکه مسائل اقتصادی 
و چالش های معیشتی در کنار تداوم شیوع کرونا یک 
بحران فراگیر را برای کشور ایجاد کرده است که یقینا در 
آینده ای نزدیک امنیت کل کشور را درگیر می کند. همه 
اینها در تصمیم گیری های دولت و حاکمیت در چهار سال 
پیش رو بسیار موثر است. لذا دولت و کابینه رئیسی برای 
بازگشت امنیت روانی مردم باید فکری کند. در عین حال 
چون نهادهای حاکمیتی تمام حیثیت و آبروی خود را روی 
دولت ابراهیم  رئیسی سرمایه گذاری کرده اند، لذا حمایت 
همه جانبه خود را در چهار سال پیش رو از این دولت 
خواهند داشت. چون اگر این دولت نتواند مشکالت کشور را 
حل کند مطمئن باشید هیچ دولت دیگری نمی تواند از پس 
این چالش ها و معضالت برآید. پس قطعاً 4 و یا هشت سال 
پیش رو سال های تعیین کننده ای برای امنیت داخلی کشور 
خواهند بود. عربستان سعودی و به تبع آن کشورهایی مانند 
بحرین، مصر و امارات متحده عربی سعی می کنند مساله 
ایران هراسی را در منطقه و جهان تشدید کنند. در سایه این 
نکته و نگاه، عربستان همواره سعی می کند نیروهای حوثی 
و انصارا... را مهره های ایران در جنگ یمن قلمداد کند و 
همه ناآرامی های عربستان و کل منطقه را به ایران نسبت 
دهد، در صورتی که اگر حتی بپذیریم در ابتدای جنگ یمن 
شاهد برخی حمایت های ایران بوده ایم، اما اکنون نیروهای 
حوثی و انصارا... به چنان تعیین کنندگی ای رسیده اند که 
مستقل از نگاه ایران تحوالت نظامی و دیپلماتیک را پیش 
می برند. اگر عربستان سعی می کند جنگ یمن را به روابط 
خودش با ایران گره بزند، نعل وارونه زده است، چرا که ایران 
دیگر تعیین کنندگی گذشته را بر حوثی ها ندارد. اینجا تنها 
رفتار تعیین کننده به توقف تجاوز عربستان و تالش برای 
مذاکره با انصارا... باز می گردد. اما با این اوصاف و به رغم 
نکات گفته شده معتقدم که اگر جنگ یمن باز هم ادامه 
پیدا کند شرایط امنیتی منطقه روز به روز وخامت بیشتری 
پیدا خواهد کرد. یعنی کماکان فضای امنیتی بین ایران با 
کشورهای حوزه خلیج فارس در دولت سید ابراهیم رئیسی 
هم وجود خواهد داشت و حتی تشدید هم پیدا می کند. 
قطعاً یکی از پارامترهای تعیین کننده امنیت در خاورمیانه 
به شدت تقابل ایران و اسرائیل بازمی گردد. یعنی همواره 
نوع و شدت تقابل تهران و تل آویو در سمت و سودهی به 
امنیتی غرب آسیا اثرگذار است. لذا در یک نگاه کلی چون 
دولت سید ابراهیم رئیسی در یک منتهی الیه گرایش راست 
رادیکال قرار دارد و در آن سو دولت بنت و الپید هم نگاهی 
تند تر از نتانیاهو دارد، مناسبات امنیتی  ذیل تقابل ایران و 
اسرائیل، هم در پرونده فعالیت های هسته ای و هم در رابطه 
با نفوذ منطقه ای و توان موشکی ایران تداوم و حتی تشدید 
پیدا می کند. یعنی همانگونه که در هشت سال گذشته 
دولت روحانی اقداماتی از سوی اسرائیل برای کارشکنی 
و توقف در پرونده فعالیت های هسته ای ایران و همچنین 
نابودی برجام در دستور کار موساد بوده است، همین 
نگاه حتی با شدت بیشتر در چهار سال پیش روی دولت 
رئیسی در دستور کار دولت جدید بنت خواهد بود. در 
طول سال های گذشته همواره هرگونه خرابکاری و ترور در 
حوزه هسته ای ایران به اسرائیل بازمی گردد، نشان می دهد 
احتماال دولت بنت هم از همین ابتدا بنا را بر امنیتی کردن 
هر چه بیشتر فضا با ایران در ابعاد مختلف گذاشته است. 
ضمن اینکه مانند دولت نتانیاهو از هر تالش دیپلماتیکی 
برای عدم احیای برجام هم استفاده می کند. پس چهار سال 
پیش روی دولت رئیسی وضعیت امنیتی بدتر هم خواهد 
شد. البته باید دید که دولت و کابینه متزلزل و شکننده 
الپید - بنت هم تا چه زمانی می تواند به حیاتش ادامه دهد؟

دکتر پیروز مجتهدزاده در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

صابر گل عنبری
 رئیسی بدون دیپلماسی فعالتحلیلگر مسائل بین الملل

 نمی تواند اقتصاد  را سامان دهد  

 بایدن در تنگنای بازگشت 
به برجام

شش دور از مذاکرات وین انجام شده 
و قرار است دور هفتم آن در میان بیم و امید 
اوایل جوالی شروع شود. طرف ایرانی نسبت 
به رسیدن به توافق بسیار خوش بین و آن را 
به نوعی تحقق یافته می داند. البته اینجا بیشتر 
منظور دولت است و اظهارات رئیس جمهوری 
نشان داده است که اختالف نظری میان دولت 
و بقیه تصمیم گیران در این حوزه وجود 
دارد. روحانی در این باره گفته که جنگ 
اقتصادی را به پایان رسانده و همین امروز 
اگر به مذاکره کننده ارشد اختیارات داده شود 
به وین بر می گردد و ظرف چند روز توافق را 
امضا می کند. اما در آن سو، دیگر طرف اصلی 
برجام یعنی آمریکا با احتیاط فراوان درباره 
نتایج مذاکرات وین سخن می گوید و نسبت 
به حصول توافق در دور هفتم و آینده نزدیک 
تردید دارد. به هر حال، فارغ از این  خوش بینی ها 
و بدبینی ها، واقعیت این است که آمریکا با 
یک تنگنای راهبردی مواجه بوده و همین 
تصمیم گیری برای آن را بسیار سخت کرده 
است. آمریکا از یک سو با برجامی روبه روست که 
تهی از محتوا و مضمون شده، اما همچنان آن 
را بهترین راه حل برای کنترل برنامه هسته ای 
ایران می داند و به این علت، به دنبال احیای 
این توافق برای اعمال مجدد محدودیت ها و 
نظارت های سختگیرانه بر این برنامه است. اما 
با پافشاری ایران بر رفع موثر و کارآمد تحریم ها 
و خودداری از بازگشت به تعهدات هسته ای 
بدون راستی آزمایی روبه رو است. تنگنای 
آمریکا اینجا این است که اگر با رفع تحریم ها 
با این کیفیت صرف نظر از کمیت  و تعداد آنها 
موافقت کند، در واقع عمال اهرم فشار خود را 
برای پیگیری دیگر پرونده های محل مناقشه 
با ایران از دست می دهد و از سوی دیگر هم اگر 
موافقت نکند، برنامه هسته ای ایران از کنترل 
بین المللی خارج می شود و هر چه احیای 
برجام بیشتر به تعویق بیفتد، این برنامه بیشتر 
توسعه و گسترش پیدا می کند؛ به گونه ای 
که دیگر آن محدودیت های پیشین حتی در 
صورت اعمال مجدد می رود که کارآیی خود 
را از دست دهند. همچنان که اگر هم با احیای 
برجام از طریق رفع موثر تحریم ها موافقت کند، 
معتقد است این مساله و آزادسازی منابع مالی 
هنگفت و عادی شدن مراودات تجاری ایران به 
تقویت هر چه بیشتر نقش منطقه ای و برنامه 
موشکی آن خواهد انجامید و ایران پس از 
سرکار آمدن دولتی اصولگرا و یکدست شدن 
میدان و سیاست به شکل منسجم تر و فشرده تر 
از قبل، این دو برنامه خود را پیش خواهد برد. 
این مساله از آن جهت برای آمریکا حائز اهمیت 
است که خود قصد کاهش حضور منطقه ای 
خود در خاورمیانه و تمرکز بر حوزه پیرامونی 
چین را دارد. اما این مهم می طلبد که قبل 
از آن منطقه پرآشوب خاورمیانه آرام گیرد و 
وضعیتی نسبتا آرام و کم تنش پیدا کند، ولی بر 
این باور است که خلق چنین وضعیتی از طریق 
برداشتن جدی و موثر تحریم ها امکان پذیر 
نیست. این انگاره اخیرا در آمریکا پس از نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری ایران پررنگ شده 
و این باور جدی مطرح است که برنده احیای 
برجام در این حالت، ایران خواهد بود و به معنای 
سپردن خاورمیانه به آن است. حال، در سایه 
چنین خوانشی، آمریکا در برابر یک تصمیم و 
انتخاب بسیار دشوار قرار دارد؛ اینکه به برجام 
برگردد و تحریم ها را به شکل موثری بردارد 
تا برنامه هسته ای ایران مجددا تحت کنترل 
و نظارت شدید بین المللی قرار گیرد، اما در 
آن سو، این روند به تقویت دیگر برنامه های 
ایران در سطح موشکی و منطقه منجر شود؛ 
یا اینکه به همین دالیل، قید احیای برجام 
را بزند که در این صورت هم با مشکل گریز 
هسته ای و رسیدن برنامه هسته ای ایران به 
نقطه غیر قابل بازگشت مواجه می شود. از این رو، 
پیداست که آمریکا راه سومی را در نظر دارد؛ آن 
هم احیای برجام بدون ما به ازای جدی برای 
ایران در مساله رفع تحریم ها. اینجا در واقع، 
مخالفت واشنگتن با راستی آزمایی لغو تحریم ها 
مطابق نظر و خواست ایران در جریان مذاکرات 
وین موید این مدعا و نگرانی از تبعات جدی آن 
است. از این نظر، با توجه به الینحل ماندن اصل 
و دیگر مظاهر نزاع آمریکا و ایران، انتظار اینکه 
واشنگتن اهرم های فشار خود را در قبال تهران 
صرفا در قبال احیای یک توافق، آن هم برای 
حل و فصل موقت یکی از پرونده ها که عمر آن 
در سال ۲۰۲۵ به سر می رسد، کان لم یکن کند، 
غیر واقع بینانه است. به هر حال، اگر هم فرضا 
در قبال احیای برجام تحریم ها به شکل موثر، 
برطرف شوند، به احتمال زیاد این امر موقت 
خواهد بود و دوباره در آینده ای نه چندان دور 
همین تحریم ها به دالیل دیگری غیر هسته ای 
بازگردانده می شوند؛ به ویژه که احتمال پیروزی 
جمهوری خواهان در انتخابات میانه دوره ای 
کنگره زیاد است و همین فشار مضاعفی را 
بر بایدن وارد خواهد کرد. لب کالم اینکه در 
برابر این تنگنای راهبردی، احیای برجام در 
هر سطحی لزوما به کاهش تنش ها با آمریکا 
و متحدان آن در آینده منجر نخواهد شد و 
احتمال تشدید تنش ها در آینده چه با احیا چه 

بدون احیای برجام باالست.

یادداشت

جستــــار

 فرمانده نیروی دریایی سپاه در نشست با استاندار هرمزگان 
پیرامون رفع مشکالت مردم مناطق سیل زده هرمزگان اظهار 
داشت: وظیفه اصلی ما در نیروی دریایی سپاه حفظ و حراست از 
تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای آبی کشور است. سردار علیرضا 
تنگســیری افزود: اما هرگاه برای مردم عزیز کشــور مشکلی 
به وجود بیاید ما در کنار آن ها هســتیم و برای کمک به مردم 
تالش می کنیم تا دغدغه آن ها کاهش یابد. وی گفت: ما هرجا 
احساس کردیم مردم به مشکل خورده اند در کنار سایر ارگان ها 
و سازمان ها حضور داشتیم و توانستیم با بهره گیری از ظرفیت ها 
در انجام خدمت به مردم همــکاری کنیم. وی تصریح کرد: در 
سیل اخیر شرق هرمزگان نیز نیروی دریایی سپاه جزو اولین 
گروه هایی بود که برای امدادرسانی خود را به این منطقه رساند 
و تالش کرد به مردم ســیل زده کمک کند. سردار تنگسیری 
گفت: ما پس از اطالع از وضعیت زندگی نامطلوب مردم عزیز در 
منطقه زاچ و داربست خود را به آنجا رساندیم و کمک های اولیه 
را انجام دادیم و سپس در تالش برای رفع کامل مشکالت این 
مردم بودیم. وی ضمن قدردانی از اقدامات استاندار هرمزگان 
اظهار داشت: در منطقه زاچ و داربست در حال احداث ۱۵4 واحد 
مسکونی هستیم که در کنار آن ها مدرسه و مسجد و بازارچه نیز 

احداث می شود.

وعده سردار تنگسیری به مردم 
نکتـــــــه

احمد بخشایش اردستانی 
نماینده مجلس نهم 

 رئیسی از برخورد ایدئولوژیک با مسائل سیاست خارجی پرهیز کند 
 ممکن است رئیسی از عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه استفاده کند 

دولت روحانی باید شهامت برداشته شدن موانع مذاکرات را داشته باشد 
 پیامدهای منفی سیاست خارجی ایدئولوژیک را تجربه کرده ایم 

 روحانی هنوز فرصت دارد مشکل ایران و عربستان را حل کند

دولت حسن 
روحانی هنوز به 
اندازه ای فرصت 
دارد که بتواند 
برخی از مشکالت 
منطقه ای و از جمله 
مشکل بین  ایران 
و عربستان را 
حل کند. روحانی 
باید در این زمینه 
یک ابتکار قاطع 
در پیش بگیرد تا 
بتواند مذاکرات 
با عربستان را به 
یک نقطه مطلوب 
برساند

دولت حسن 
روحانی هنوز به 
اندازه ای فرصت 
دارد که بتواند 
برخی از مشکالت 
منطقه ای و از جمله 
مشکل بین  ایران 
و عربستان را 
حل کند. روحانی 
باید در این زمینه 
یک ابتکار قاطع 
در پیش بگیرد تا 
بتواند مذاکرات 
با عربستان را به 
یک نقطه مطلوب 
برساند

به آقای رئیسی 
توصیه می کنیم 
سیاست های 
ایدئولوژیک را در 
عرصه بین المللی 
از دستور کار 
خود خارج کنند. 
سیاست خارجی ای 
که می تواند ما را 
در چنین شرایطی 
به نتیجه برساند 
سیاست خارجی 
مبتنی بر پیگیری 
منافع ملی خواهد 
بود. تنها در چنین 
شرایطی می توان 
نسبت به بهبود 
وضعیت ایران در 
منطقه و کاهش 
تنش ها امیدوار 
بود
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خشکی دهان؛ علل و درمان 

 سندروم خشکی دهان، شرایطی است 
که در اثر کمبود ترشحات بزاق، رادیوتراپی و 
پرتودرمانی  در افراد مبتال به سرطان، مصرف 
بعضی دارو ها و یا براثر افزایش سن در افراد 
بروز پیدا می کند. ترشح بزاق از این جهت 
مهم است که می تواند باکتری های دهان 
را از بین ببرد و رشدشان را محدود کند، 
همچنین می تواند PH دهان را از نظر رشد 
اسیدی باکتری ها، متعادل کند و بعضی 
از آنزیم ها را قبل از هضم غذا برای ورود به 
معده فراهم کند. به طورکلی کمبود ترشح 
بزاق باعث می شود فرد نتواند غذا بخورد و 
اشتهایش کم شود؛ این مورد به خصوص در 
افرادی که سنشان باالست و دارو مصرف 
می کنند و رادیوتراپی و پرتودرمانی انجام 
می دهند، اهمیت ویژه ای دارد. سختی در 
صحبت کردن،  مشکالت  نفس کشیدن، 
مشکل در بلع و جویدن، خشکی مخاط 
گلو و بینی و  مشکالت مربوط به نگهداری 
دندان های مصنوعی در افراد سالمند از 
عالئم و نشانه های خشکی دهان است. با 
ایجاد عفونت های قارچی در دهان مانند 
برفک، پوسیدگی و پالک بیشتر دندان و 
بروز زخم هایی در دهان، فرد در بلعیدن غذا 
دچار مشکل شده و همین عارضه باعث بروز 
مشکالت گوارشی می شود. افرادی که به دلیل 
مصرف دارو دچار این سندروم شده اند، باید 
داروهایشان عوض شود یا اینکه از محصوالتی 
استفاده کنند که بتواند میزان بزاق را افزایش 
دهد. مصرف بعضی از مکمل ها مثل بیوتین 
هم می تواند موثر باشد. فلورایدتراپی یا 
مصرف بعضی از دارو های ویژه افزایش بزاق 
دهان هم یکی از پیشنهادات دندانپزشکان 
به این افراد است. بهتر است افراد مرتب برای 
مثال هر ساعت، چند جرعه آب بنوشند و یا از 
ترکیبات جانشین بزاق که به شکل دارو وجود 
دارد، استفاده کنند. این افراد سعی کنند 
به جای بینی از دهان نفس بکشند و شب ها 
قبل از خواب از بخورسرد استفاده کنند. 
مرتب لب هایشان را مرطوب نگه دارند و از 
مصرف کافئین، نوشابه های انرژی زا و حتی 
چای پررنگ هم خودداری کنند. همچنین 
مصرف هر نوع دخانیات را محدود کرده و 
از خوردن محصوالتی که شکر و قند دارند، 

خودداری کنند.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره۱۰۴۴جد ول سود وکو                                          

حل جد ول ۱۰۴3

 1- کســی که در تیراندازی با کمان مهارت دارد-  
فرشته قابض روح 2- خدمتکارپیر- هرچیزلطیف که از 
پشت آن چیزهای دیگردیده شود- درها 3- راه میانبر- 
خسیس بودن- حصیر- درخت  زبان گنجشک 4- بخشی 
ازبدن که بین گردن وشــکم اســت- پرکــردن- ارزش 
جنس 5- خانه شــعری- نوعی انگور- بخشــی ازقطار 
6-  لبه شمشــیر- پرســتو- فیلمی ازبرادران  کوئن 7- 
قانون مغولی- وطن ودیــار- فراهــم آوردن-  واحدپول 
ژاپن 8- اسباب- کمپاني هالیوودي فیلم هاي فانتزي 9- 
خم پارچه- عددورزشی- میوه هزاردانه- خوب وپسندیده 
10- هواپیما- انسانیت- از افعال ربطی 11- اندیشیدن- 
قاره 3تکه-  لوله تنفســی 12- دست آموز- جمع قرینه- 
لباس شنا 13-  چه وقتی؟ - فیلمی از حسین  قناعت- از 
حروف  فارسی- شــهربی دفاع 14- سردسیر- روستایي  
از توابع بخش مرکــزی »نورمازندران«- تکان  شــدید 

15- کامیاب- کیمیایی
 

1- غیرشفاف- بي تامل شعرگفتن- مخلوط کردن 2- ماهرخ- اداره آتش نشانی 3- نام ترکی- 
عالمت مصدرجعلی- بیماری خطرناک- درمرتبه نخســت- قومی ایرانی 4- استخوان نازک روی 
سرانگشت دست وپا- نوعی گندم وحشی- گودترازچاله 5- ستاره  کم پیدا!- زادگاه حضرت ابراهیم 
)ع(- جانوری ازتیره راسو 6- بخشی ازاوستا- اصطالحی در شطرنج- بیماری سگی 7-  طاقچه باال- 
دخترحضرت آدم)ع(- شــبیه 8- موج دریا- فرودگاهی درژاپن 9- باعث تب می شود- سمبولیک- 
مخفف آتش 10- صف- پارچه روپوشی- سرپرست 11- رودی درآلمان- نشانه- قاضی اموات هندوها 
12- سرپیچی کردن- ایالت کوه سبز- نخســتین 13-  شمای بیگانه- اشــکال نرم افزاری- ژنرال 
جنگ های انفصال- ســازموالنا- عالمت مفعولی 14- حرف های بیهوده  زند- ازشــغل های روستا 

15- ازکشورهای عربی- ازرنگ های زرد- روش 

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

پیشگیری از بیماری کبدی با »قهوه« رژیم غذایی پرچرب موجب بروز دردهای مزمن ارتباط  دودسیگار و آلودگی هوا با »آرتروز«
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد آلودگی هوا با ابتالی افراد به 
آرتروزالتهابی مرتبط است. نتایج یک مطالعه نشان می دهد قرارگرفتن در معرض 
دودسیگار در دوران کودکی یا بزرگسالی، خطر ابتال به روماتیسم مفصلی را افزایش 
می دهد. مطالعه دوم نشان داد که آلودگی هوا نیز تاثیر مشابهی دارد. روماتیسم 
مفصلی، یک بیماری خودایمنی التهابی است که باعث درد، تورم و سفتی مفاصل 
می شود. همچنین می تواند باعث خستگی شود. این نتایج نشان می دهد که دود 
ناشی از سیگارکشیدن می تواند حداقل نسبت به آنتی ژن های درگیر در پاتوژن های 
دخیل در آرتروز مفصلی، خودایمنی ایجاد کند. محققان نتیجه گرفتند که 

آلودگی هوا نیز موجب واکنش ضعیف به درمان بیولوژیکی می شود. 

براساس یک مطالعه، یک رژیم غذایی معمولی پرچرب می تواند خطر 
ابتال به اختالالت دردناک شایع در افراد مبتال به بیماری هایی مانند دیابت 
یا چاقی را افزایش دهد. همچنین تغییرات در رژیم غذایی ممکن است 
به طور قابل توجهی درد ناشی از شرایطی را که باعث ایجاد دردالتهابی 
مانند آرتروز، ضربه یا درد نوروپاتیک مانند دیابت می شوند را کاهش 
دهد.  دردمزمن دلیل اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. اما اگرچه 
کاهش چربی اغلب برای کنترل دیابت و بیماری های قلبی وعروقی توصیه 
می شود، اما نقش چربی های رژیم غذایی یا اسیدهای چرب در شرایط درد 

نسبتا ناشناخته است. 

محققان می گویند: مصرف روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه از هر نوع بیماری کبدی 
پیشگیری می کند. دکتر »پل رودریک«، می گوید: »به نظر می رسد انواع قهوه ها 
در برابر بیماری شدید کبد محافظت می کنند. به عموم مردم توصیه می کنیم 
قهوه بنوشند«. به گفته محققان، میزان بیماری های کبدی به طورپیوسته در حال 
افزایش است و تخمین زده می شود ساالنه عامل 2 میلیون مرگ در سراسر جهان 
است. در این مطالعه، حدود 500 هزار نفر که میزان مصرف قهوه شأن مشخص 
بود به مدت میانگین 11 سال تحت نظر بودند. در مقایسه با افرادی که قهوه 
نمی نوشیدند، کسانی که قهوه می نوشیدند 21 درصد با کاهش خطر بیماری مزمن 

کبدی و 20درصد با کاهش خطر بیماری کبدچرب روبه رو بودند.

موز منبع خوبی از قند طبیعی، ویتامین B۶ و 
فیبر پری بیوتیک است که باهم همکاری می کنند 
تا سطح قندخون و خلق وخوی شما را پایدار و در 

نتیجه شما را خوش اخالق نگه دارند.

مطابق با مطالعه ای از ژورنال تغذیه، نوشیدن 
چای کافئین دار سیاه، چای سبز یا اولونگ می تواند 
هوشیاری ذهن تان را بیشتر کند. برای استفاده از 

تمام مزایا، 5 تا ۶ فنجان چای در روز بنوشید.

چای و دمنوش موز

مواد غذایی برای کنترل  فشارخون 
فشارخون باال یکی از رایج ترین بیماری های ناشی 
بیماری  یک  به عنوان  اغلب  و  است  زندگی  سبک  از 
»قاتل خاموش« شناخته می شود. این بیماری حتی اگر 
فشارخون به میزان خطرناکی باال باشد، هیچ عالمتی را نشان 
نمی دهد و باعث می شود فرد مستعد ایست قلبی یا سکته شود. 
فشارخون باال به شرایطی گفته می شود که فشار طوالنی مدت 
خون به طور غیرمعمولی بر دیواره شریان های خونی باال باشد 
که به مرور زمان منجر به ابتال به بیماری های دیگر هم می شود. 
سردردهای مداوم، خونریزی از بینی و تنگی نفس برخی از 
عالئم فشارخون هستند. به گفته محققان، گنجاندن چند ماده 
غذایی در رژیم غذایی روزانه می تواند به کنترل فشارخون باال 
کمک کند. چند ماده غذایی فوق العاده برای کنترل فشارخون 

باال عبارتنداز:
 انار

انار حاوی آنتی اکسیدان هایی است که دارای بسیاری 
از داروهای مفید برای فشارخون هستند. می توان به راحتی 
یک کاسه میوه تازه را به عنوان میان وعده صبحگاهی در 

نظر گرفت.
 چغندر

چغندر حاوی نیترات های طبیعی است که توسط 
سیستم گوارش به اکسید نیتریک تبدیل می شود. یک لیوان 
آب چغندر خام یا یک غذای گیاهی پخته شده از چغندر 
می تواند در مدت 2-3 ساعت بعداز مصرف، فشارخون را به 

میزان قابل توجهی کاهش دهد.
 سیر

سیر دارای خواص دارویی است زیرا در اثر خردشدن، 
یک ترکیب طبیعی به نام آلیسین تولید می کند. سیر می تواند 
فشارخون را فورا پایین آورده و گزینه ای عالی برای افزودن به 

رژیم غذایی روزانه بیماران مبتال به فشارخون است.
 شنبلیله

هم برگ و هم دانه های شنبلیله سرشار از فیبر و کلسیم 
هستند و با کاهش سطح کلسترول بد بدن، منجر به پایین 

نگه داشتن فشارخون می شوند.

عمــود ی افقــی  

بر خالف آنچه که غالبا می شنویم، کربوهیدرات ها چاق کننده نیستند و می توانند خلق و خوی تان را بهبود دهند. در مطالعه  جدیدی 
کسانی که به مدت یکسال یک برنامه  غذایی حاوی مقادیر خیلی کم از کربوهیدرات را دنبال کردند، اضطراب، افسردگی و خشم باالتری 
را نشان دادند در مقایسه با کسانی که رژیم غذایی حاوی چربی کم و کربوهیدرات زیاد داشتند و روی لبنیات کم چرب، غالت کامل، میوه 

و دانه ها تمرکز داشتند. محققان بر این باور هستند که کربوهیدارت ها تولید سروتونین را افزایش می دهند. 

 کربوهیدرات ها

در مطالعه ای که در ایران صورت گرفته است، به 5۰ زن مبتال به سندروم پیش قاعدگی در مدت بیش از دو چرخه  قاعدگی، روزانه دو 
کپسول زعفران و کپسول های دارونما داده شد و عالئم آنها ثبت شد. پس از پایان مطالعه، بیش از 3/۴ از زنانی که زعفران دریافت کرده 
بودند گزارش دادند که عالئم پی ام اس در آنها )از جمله نوسانات خلقی و افسردگی( حداقل 5۰ درصد کم شده است، در مقایسه با گروه 

دارونما که فقط ۸ درصد کاهش عالئم را گزارش دادند. 

 زعفران

مصرف میوه و سبزیجات هم خوش اخالق تان می کند. مطالعات قدیمی تر نشان داده اند که آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها و 
سبزیجات و اسید های چرب امگا3 در ماهی با کم شدن خطر ابتال به افسردگی، مرتبط است. فوالت، ویتامین B موجود در دانه ها، مرکبات 
و سبزیجات تیره مانند اسفناج، روی انتقال دهنده های عصبی که خلق وخو را مورد تاثیر قرار می دهند، اثرگذار هستند. ممکن است که 

خاصیت محافظتِی برنامه های غذایِی حاوی مواد غذایی کامل به دلیل تاثیر فزاینده  این مواد مغذی باشد.

میوه و سبزیجات

   نرگس  جوزدانی
کاهش سطح استرس با تغذیه مشاور  تغذیه 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
یکسری مواد غذایی هستند که براساس مطالعات صورت گرفته می توانند سطح استرس را در شما پایین بیاورند، با افسردگی مبارزه کنند و از میزان اضطراب تان بکاهند.

نـــکته

کــــوتاه

دالیلی برای مراجعه به متخصص گوارش
وجود عالئم و عارضه هایی همچون سوزش معده یا 
دل درد که با داروهای بدون نسخه بهبود پیدا نمی کند یا 
احساس درد شدید نشان دهنده لزوم مراجعه به یک متخصص 
گوارش است. پزشک گوارش در درمان بیماری ها و اختالالت 
دستگاه گوارش و کبد تخصص ویژه دارد که به تشخیص و 
درمان انواع سرطان ها، بیماری های کبدی، سوزش معده، 
سندرم روده تحریک پذیر، خونریزی داخلی، بیماری سلیاک 
و سایر اختالالت دستگاه هاضمه تبحر دارد. همچنین 
متخصص دستگاه گوارش می تواند در مورد چگونگی سالم 
نگه داشتن سیستم گوارشی به فرد آموزش دهد. در ادامه 
با دالیلی که باید به متخصص گوارش مراجعه کنید آشنا 

می شوید:
 وجود عارضه سوزش معده 

اگرچه سوزش معده گاه به گاه در میان افراد شایع است 
اما درصورتیکه حالت تهوع، استفراغ یا مشکل در بلع وجود 
داشته باشد یا فرد به دلیل دل درد شبانه نتواند به خواب رود، 

الزم است از متخصص کمک بگیرد.
 درد مداوم معده

معده،  ویروس  به دلیل  معموال  شکمی  ناراحتی   
سوءهاضمه یا گاز ایجاد می شود. درد شدیدتر ممکن است 

نشانه انسداد روده باشد.
 وجود خون در مدفوع

 وجود خون در مدفوع چه قرمز یا سیاه موردی است 
که باید بررسی شود چرا که می تواند خونریزی در دستگاه 

گوارش را نشان دهد.
 گیرکردن غذا در مری

گیرکردن غذا در مری ممکن است به صورت وجود 
یک توده در گلو احساس و باعث بلع سخت و دردناک شود. 
همچنین می تواند باعث از دست دادن اشتها یا استفراغ شود 

و ممکن است نشانه ای از بیماری یا نوعی ناهنجاری باشد.
 سن باالی ۴5 سال

حتی اگر احساس کسالت و عالئم بیماری ندارید، 
متخصصان توصیه می کنند که اولین کولونوسکوپی غربالگری 

در سن 45 سالگی و پس از آن هر 10 سال انجام شود.

کودکان زیر 2 سال تلویزیون نبینند
یک کارشناس ارشد مشاوره خانواده گفت: تماشای 
تلویزیون برای کودکان زیر 2 سال اختالل ذهنی را با خود 
به همراه دارد. نازنین دسترنج، اظهارکرد: نقش تلویزیون 
در سال های اخیر در زندگی کودکان بیشتر از قبل شده و 
این موضوع دالیل متنوعی دارد که می توان به مواردی از 
جمله افزایش تعداد مادران شاغل نسبت به سال های پیش، 
مشکالت زندگی و بی حوصلگی والدین برای وقت گذراندن با 
کودکان، آپارتمان نشینی و تک فرزندی اشاره کرد. دسترنج 
با اشاره به مزایای تماشای تلویزیون در نوزادان گفت: غالبا 
موسیقی، نور و اشکالی رنگی که از تلویزیون برای نوزادان 
پخش می شود می تواند بسیار جذاب باشد، اما در مقابل تاثیر 
بسیارمنفی هم روی ذهن آنها بر جا خواهد گذاشت، به دلیل 
اینکه سرعت پخش برنامه های تلویزیونی و هماهنگی ذهن و 
چشم، کودک دچار اختالل می شود. او بیان کرد: مغزکودک 
تا سن 2 سالگی در پاسخ به محرک های محیطی رشد پیدا 
می کند؛ بنابراین تماشای بیش از اندازه تلویزیون می تواند 
فرصت های رشدی را از کودک بگیرد و کودک باید فعالیت 
داشته باشد تا مهارت ماهیچه های ریز و درشتش تقویت 
شوند. طبق تحقیقات انجام شده تماشای تلویزیون کودکان 
زیر 2 سال میزان ابتال به بیش فعالی و عدم توجه و تمرکز را 
افزایش دهد، همچنین تماشای بیش ازحد تلویزیون و افزایش 
احتمال ابتال به اوتیسم هم وجود دارد. او ادامه داد: در واقع 
می توان گفت کودکان نسبت به سال های گذشته بیشتر به 

تماشای تلویزیون وابسته شده اند. 

مطالعه ای انجام شد، نشان داد که خوردن شکالت تلخ به مدت ۲ هفته، هورمون استرس )کورتیزول( را در کسانی که به شدت استرس 
داشتند، کاهش می دهد. کارشناسان بر این باورند که این تاثیر می تواند به لطف آنتی اکسیدان های موجود در شکالت باشد. البته زمانی 

که در خوردن شکالت زیاده روی می کنید، حتما ۲35 کالری که هر ۴۰ گرم از این ماده ی خوراکی دارد را مدنظر داشته باشید.

شکالت
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فراســــــو
شدت گرفتن جنگ در ۱5 والیت افغانستان

 تصرف برخی شهرستان ها توسط طالبان
معاون ســخنگوی وزارت دفاع افغانســتان با بیان اینکه در 
۱۵ والیت افغانســتان درگیری در جریان است، گفت: برخی از 
شهرستان ها در شمال این کشور به کنترل طالبان درآمده است.  
فواد امان گفت: جنگ در حال حاضر در بســیاری از نقاط کشور 
به خصوص در شمال افغانستان شدت پیدا یافته است. وی با بیان 
اینکه نیروهای امنیتی در طول ۲4 ساعت با نیروهای تروریستی 
در مناطق مختلف درگیر هستند، افزود: در بیشتر از ۱۵ والیت 
درگیرها به طور مستمر ادامه دارد و در برخی روزها حتی در ۲۰ 
والیت جنگ جریان دارد. امان ادامه داد: نیروهای امنیتی افغانستان 
در موقعیت بهتری قرار دارند و با برنامه ریزی صورت گرفته و انسجام 
نیروها تمام مناطقی که بخصوص در شمال از دست دولت خارج 
شده به زودی از وجود گروه های تروریستی پاکسازی خواهد شد. 
سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد که نیروهای امنیتی در حالت 
پیشــروی قرار دارند و همچنین در والیت هــای مختلف مردم 
به صورت داوطلبانه علیه نیروهای تروریســتی در حال مبارزه 
هستند. امان همچنین در پاسخ به آمار دقیق سقوط شهرستانهای 
افغانستان نیز گفت: متاسفانه در شمال افغانستان در والیت های 
بلخ، قندوز، تخار، فاریاب و جوزجان  برخی از شهرســتان ها به 
تصرف طالبان در آمده است. وی با بیان اینکه مناطقی که طالبان 
به کنترل در آورده به معنای پیروزی و تصرف نیست، توضیح داد:  
طالبان توان نگهداری و کنترل این مناطق را ندارد و بابرنامه ریزی 
مشخصی که وزارت دفاع دارد به زودی این مناطق از کنترل این 
گروه خارج خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع بدون اشاره به آمار 
دقیق شهرستان های سقوط کرده است، گفت: بسیاری از مناطقی 
که طالبان اعالم می کند از کنترل دولت خارج کرده، صحت ندارد 
و نیروهای امنیتی در آنجا حضور دارند و درگیری در این مناطق 
در جریان است. وی با بیان اینکه جنگ افغانستان پیچیده است 
و کشورهای بســیاری از طالبان حمایت کرده و سالح در اختیار 
آنها قرار می دهند، گفت: گروه های تروریستی مختلفی از جمله 
ازبکستانی ها، تاجیکستانی ها و پاکستانی های و عرب ها  در جنگ 
افغانستان حضور دارند. امان در ادامه گفت: عملیات های ارتش در 
شمال افغانستان افزایش پیدا کرده و عملیات ویژه و شبانه در این 
مناطق شدت گرفته است و به زودی عملیات برای بازپس گیری 
مناطق از دست رفته آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع در 
پایان گفت که نیروهای امنیتی آمادگی دارد کمک های الزم را 
برای بسیج مردمی شکل گرفته انجام دهد. این در حالی است که 
براساس آمار نشریه النگ وار ژورنال بیش از ۳۷ والیت افغانستان 
طی ماه گذشته به دست طالبان سقوط کرده و ارتش افغانستان 

تاکنون تنها ۳ شهرستان را از کنترل طالبان خارج کرده است.

افشای دستور ترامپ برای سرکوب اعتراضات آمریکا
 جمجمه هایشان را خرد کنید

یک خبرنگار آمریکایی در کتاب جدیدش نوشته است، رئیس 
جمهور سابق این کشور مداخله ارتش برای سرکوب اعتراضات را 
خواستار شده و دستور داده بود به معترضان شلیک شود. »مایکل 
بِنِدر« خبرنگار حوزه کاخ سفید روزنامه »وال استریت ژورنال« 
در کتابی به افشاگری درباره سرکوب اعتراضات ضدنژادپرستی 
در آمریکا پرداخته است. به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
بندر که در این کتاب به یک ســال آخر دولت »دونالد ترامپ« 
پرداخته، نوشته اســت، او مکررا از ارتش درخواست کرده بود 
برای سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف از جمله سیاتل و 
پورتلند وارد عمل شود. بندر که عنوان »صراحتا ما این انتخابات 
را بردیم: داستان پشــت پرده چگونگی باخت ترامپ« را برای 
کتابش انتخاب کرده در بخش هایی از آن به جلسات کاخ سفید 
درخصوص نحوه برخورد با اعتراضات با حضور »مارک مایلی« 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می پردازد. در این کتاب آمده 
اســت، با اوج گرفتن اعتراضات معروف به »جان سیاه پوستان 
اهمیت دارد« که پس از قتل »جورج فلوید« شهروند سیاه پوست 
آمریکایی توسط نیروهای پلیس آغاز شد، مباحثات داغی در اتاق 
بیضی کاخ سفید )دفتر رئیس جمهور( صورت گرفت. بندر درباره 
این جلسات نوشته است، ترامپ بارها از مقامات مجری قانون و 
نظامیان درخواست می کرد: »معترضان را به شدت کتک بزنید.« 
او به نقل از ترامپ می نویسد: »باید با این افراداین طور رفتار کنید... 
جمجمه هایشان را ُخرد کنید.« در این کتاب که قرار است مرداد 
ماه منتشر شود آمده است ترامپ در موقعیت های مختلفی در 
جلسات برگزار شده در اتاق بیضی کاخ سفید دستور داده بود: 
»به آن ها شلیک کنید.« به نوشــته بندر، مایلی و »ویلیام بار« 
وزیر دادگستری آمریکا اغلب تالش می کردند فضای جلسات 
را آرام کنند و ترامپ را از صدور چنین دستوراتی منصرف کنند 
اما رئیس جمهور آمریکا کوتاه نیامده و می گفت: »خوب، به پای 
آن ها شلیک کنید... اما در مقابل شان سرسخت باشید.« در بخش 
دیگری از این کتاب آمده اســت، در یکی از جلسات کاخ سفید 
که تصاویری از صحنه های اعتراضات بــه نمایش درآمده بود، 
»استفان میلر« مشاور ارشد ترامپ شهرهای آمریکا را به منطقه 
جنگی تشبیه کرده و گفته بود: »این شهرها در حال سوختن در 
آتش هستند.« بندر می نویسد، مارک مایلی که در این جلسه 
حصور داشت به سمت میلر چرخیده و گفت بود: »دهانت را ببند 
استفان... آنچه شاهد هستیم شورش نیست، اعتراض است.« این 
خبرنگار آمریکایی گفته در این کتاب که پیش فروش آن به صورت 
مجازی آغاز شده است با بیش از صد و پنجاه نفر از جمله ترامپ 
مصاحبه کرده و این واقعیت را به تصویر کشیده که مقامات کاخ 
سفید در ماه های آخر دولت قبلی با رئیس جمهوری درمانده و 
»متزلزل« مواجه بودند. ظرف ماه های گذشته افراد متعددی 
درباره رئیس جمهور ســابق آمریکا و دولت جنجالی دست به 
قلم شده اند از جمله آن ها می توان به »ماری ترامپ« برادرزاده 
ترامپ، »مایکل کوهن« وکیل و کار چاق کن سابق ترامپ، »جان 
بولتون« مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید و »باب وودوارد« 
خبرنگار آمریکایی اشاره کرد. سال آخر ریاست جمهوری ترامپ با 
بحران های داخلی شدیدی از جمله شیوع گسترده ویروس کرونا، 
بحران اقتصادی و اعتراضات گسترده ضدنژادپرستی همراه بود. 
ترامپ حتی پس از اتمام دوره ریاست جمهوری، با مطرح کردن 
تقلب گسترده در انتخابات، آمریکا را وارد بحران جدیدی کرد. 
ترامپ و نزدیکانش شکایات متعددی درخصوص تقلب در ایاالت 
مختلف را مطرح کردند که اغلب آن ها با شکست مواجه شد. پس 
از این تالش های ناکام، هــواداران ترامپ با تحریک او به کنگره 
آمریکا که در حال تأیید پیروزی رقیب دموکرات وی بود حمله 

کردند که در نتیجه آن شماری کشته و زخمی شدند.

 پیروزی حزب حاکم الجزایر 
در انتخابات پارلمانی

شورای قانون اساسی الجزایر از پیروزی حزب حاکم 
این کشور در انتخابات زودهنگام پارلمانی خبر داد. شورای 
قانونگذاری الجزایر اعالم کرد که حــزب حاکم )جبهة 
التحریر الوطنی( در انتخابات زودهنــگام پارلمانی این 
کشور با کســب ۹۸ کرســی از مجموع 4۰۷ کرسی، به 
پیروزی دست یافته است. »کمال فنیش« رئیس شورای 
قانون اساســی الجزایر در یک کنفرانس خبری گفت که 
میانگین مشارکت در انتخابات پارلمانی ۲۳ درصد بوده 
اســت. به گفته وی مجموع آرای اخذ شده ۵۶۲۸4۰۱ 
رأی اســت که از این تعــداد 4۶۱۰۷۲۳ رأی صحیح و 
۱۱۱۱۶۷۸ رأی باطل بوده اســت. طبــق گزارش وبگاه 
»اإلتحاد«، رئیس شورای قانون اساســی الجزایر افزود 
که جبهه التحریر الوطنی در این انتخابات به ۹۸ کرسی 
دست یافته و فهرست های مستقل ۸4 کرسی، جنبش 
مجتمع الســلم به عنوان مهمترین حزب اسالم گرا  ۶۵ 
کرسی، التجمع الوطنی الدیمقراطی  ۵۸ کرسی، جبهه 
المستقبل نیز 4۸ کرسی کســب کردند. همچنین دو 
حزب العداله و التنمیه و الفجر الجدید هر یک به دو کرسی 
دســت یافتند. انتخابات زودهنگام پارلمانی الجزائر ۱۲ 
ماه جاری میــالدی )۲۲ خرداد( برگزار شــد. این اولین 
انتخابات پس از آغاز اعتراضات مردمی الجزایر در رد نامزدی 
عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین دوره ریاست جمهوری 
در سال ۲۰۱۹ و استعفای او پس از این اعتراضات است.

سفیر آمریکا به مسکو بازگشت
جان سالیوان ســفیر آمریکا در روسیه اعالم کرد که 
به مسکو بازگشته است. ســفارت آمریکا در روسیه روز 
پنجشنبه در توئیتی با اشاره به سخنان سالیوان به نقل از 
وی نوشت که به مسکو آمده و برای همکاری با روسیه به 
منظور بنای روابط باثبات تر و قابل پیش بینی تر آماده است. 
وی افزود: من برای کار به همراه اعضای سفارت آمریکا در 
مسکو به منظور دستیابی به پیشرفت در مسائل سیاسی 
خارجی اولویت دار برای آمریکا و نیز روســیه به منظور 
دسترسی به اهداف ما برای بنای روابط باثبات تر بین دو 
کشور آمادگی دارم.  توافق برای بازگشت سفیران روسیه و 
آمریکا به محل کار خود در پایتخت های دو کشور در دیدار 
روز ۶۱ ماه ژوئن رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در ژنو 
به دست آمد. در راستای اجرای این توافق، آناتولی آنتونف 
سفیر روسیه در آمریکا روز یکشنبه به آمریکا رفت. آنتونوف 
در حین پرواز از مسکو به نیویورک گفت: یکی از وظایف 
اصلی ما اجرای بیانیه مشترک رئیسان جمهوری آمریکا و 
روسیه در مورد ثبات استراتژیک در اسرع وقت است. ما در 
نظر داریم اولین دیدارهای مشورتی را با همکاران آمریکایی 
خود هماهنگ کنیم. آنتونوف به اسپوتنیک گفت،  انتظار 
دارد گفت وگوهای دوجانبه به صورت تخصصی انجام شود 
و در نهایت به هر دو طرف فرصت داده شــود توافق های 
احتمالی در مورد امنیت جهانی را دریابند. ماه مارس رئیس 
کاخ سفید همتای روسی خود را »قاتل« خواند. پاسخ به این 
توهین آمریکایی،  فراخوان سفیر روسیه از واشنگتن بود که 
تا امروز در مسکو باقی مانده بود. دولت روسیه همچنین 
جان سالیوان سفیر آمریکا در مســکو را نیز وادار به ترک 
این کشــور کرد که همچنان در واشنگتن به سر می برد. 
دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه به 
تازگی اظهار امیدواری کرده بود که  جان سالیوان سفیر 
آمریکا که دوم اردیبهشت به درخواست مسکو، روسیه را 
ترک کرده بود طی دو هفته آینده مجددا به محل کارش در 
مسکو بازگردد. ناظران در روسیه بر این باور هستند که دو 
رهبر آمریکا و روسیه در دیدار ۶۱ ژوئن با یکدیگر با وجود 
همه اختالفات تالش کردند اوضــاع را کمی آرام کنند؛ 
وضعیتی که تا قبل از این دیدار از زمان جنگ سرد و از سال 

۶۱۰۲میالدی بی سابقه ارزیابی شده است.

 تاخت و تاز ویروس دلتا پالس
در انگلیس

شیوع پرشــتاب گونه  جدیدی از نوع هندی ویروس 
کرونا موســوم به دلتا پالس که از قــدرت انتقال پذیری 
بیشتری برخوردار است باعث ابتالی 4۱ شهروند انگلیس 
و نگرانی مقام های این کشور شده است. سخنگوی دفتر 
نخســت وزیری انگلیس اعالم کرد کــه دولت با کمک 
سازمان بهداشت عمومی محدودیت هایی را در مکان هایی 
که گونه جدید شناســایی شــده به اجرا گذاشته است. 
این محدودیت ها شامل افزایش تســت و ردیابی کرونا و 
قرنطینه افراد مبتال اســت. تا ۱۰ روز پیش بیشتر موارد 
ابتال در مناطق شمال غرب، جنوب شرق و پایتخت کشور 
گزارش شده اســت. این ویروس اولین بار ۲۶ آوریل در 
پنج شهروند انگلیسی شناسایی شد که با افرادی ارتباط 
داشتند که به نپال و ترکیه سفر کرده اند. دلتا پالس شبیه 
به ویروس اصلی دلتا است که از یک جهش اضافی موسوم 
به ک4۱۷ان برخوردار اســت. دلتا نام دیگری برای گونه 
هندی ویروس کروناســت که از حدود یک ماه پیش در 
انگلیس غالب شده و آمار مبتالیان را هر ۱۱ روز دو برابر 
می کند. مقامات پزشــکی هند می گویند که دلتا پالس 
از قدرت انتقال پذیری باالتری نســبت به نوع دلتا با نام 
اختصاری ب.۱.۶۱۷.۲ برخوردار است. آن ها این گونه را در 
فهرست ویروس های نگران کننده قرار داده اند که اولین بار 
در ایالت ماهاراشترا شناسایی شد. آمار سازمان بهداشت 
عمومی انگلیس نشان می دهد از ۷۵ هزار و ۹۵۳ نفر مبتال 
به ویروس دلتا، 4۱ نفر به دلتا پالس مبتال هســتند. بر 
اساس این آمار، دلتا پالس در کانادا، ژاپن، نپال، لهستان، 
پرتغال، روســیه، ســوئیس، ترکیه و آمریکا هم در حال 
گردش است. خانم مری رمزی رئیس بخش ایمن سازی 
سازمان بهداشت عمومی انگلیس می گوید شواهدی در 
دست نیست که نشان دهد بیماری ناشی از ابتال به دلتا 
پالس با عالئم ابتال به ســایر انواع کرونا متفاوت است. او 
در نشست خبری روزانه دفتر نخست وزیری گفت دولت 
روی شناسایی و ردیابی این ویروس متمرکز و اوضاع تحت 
کنترل است. این درحالیست که منحنی آمار مبتالیان به 
کرونا در انگلیس باردیگر روندی صعودی به خود گرفته و 
تنها در ۲4 ساعت گذشته ۱۶ هزار و ۱۳۵ نفر به کرونا مبتال 
شده اند. دولت انگلیس هفته پیش از اجرای مرحله چهارم 
رفع محدودیت های کرونایــی در ۲ ۱ ژوئن )۳۱ خرداد( 
عقب نشینی کند.  نخســت وزیر انگلیس دوشنبه هفته 
گذشته اعالم کرد که مرحله چهارم رفع محدودیت های 
کرونایی با چهار هفته تاخیر اجرا می شود تا افراد بیشتری 
در کشور واکسینه شــوند.این درحالیست که او از سوی 
شرکت های گردشگری تحت فشار زیادی قرار دارد تا در 
آستانه تعطیالت تابستانی و آغاز فصل سفرهای تفریحی 
محدودیت های مسافرتی را دست کم برای شهروندانی که 

هر دو واحد واکسن کرونا را دریافت کرده اند کاهش دهد.

خبــــــــر

گــــــزارش

وزیر امور خارجه روســیه رفتار ناتو را ریاکارانه خواند و اعالم 
کرد سازمان پیمان آتالنتیک شمالی از تماس با روسیه خودداری 
می کند. سرگئی الوروف در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو، 
با اشــاره به ماهیت ضدروســی اجالس اخیر ناتو اظهار داشت: 
اقدامات مستمر ناتو برای بازداشتن روسیه، منجر به تنش های 
سیاسی و نظامی شدید در منطقه اروپا می شود. وی افزود: پیمان 
ناتو یک بار دیگــر ناتوانی خود برای خــروج از چارچوب واهی 

که برای خود تعیین کرده و نادیده گرفتن واقعیت ها را نشــان 
داده اســت. وزیر خارجه روســیه گفت: مقام های ناتو و افرادی 
که اســتراتژی این ســازمان را تدوین می کنند بار دیگر به طور 
بی اساس به اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه روسیه اشاره کردند. 
الوروف با بیان اینکه روسیه برای گفت و گوی سازنده و صادقانه 
آمادگی دارد، اظهار کرد: پیشنهاد سازنده روسیه برای کاهش 
خطرات نظامی در امتداد خطوط حائل با کشــورهای عضو ناتو 

همچنان به قوت خود باقی است. وی با انتقاد از نادیده گرفتن 
این پیشنهاد روسیه در طول شش ماه اخیر از سوی ناتو به کنایه 
گفت که این ســازمان در همین حال ادعای رفتار دموکراتیک 
دارد. روابط روســیه و ناتو از ســال 4۱۰۲ با تغییر حکومت در 
اوکراین که منجر به قیام روس تبارها در شــرق این کشــور و 
حمایت مسکو از آنها و نیز ملحق شدن شبه ره کریمه شد بسیار 
پرتنش شــده و همکاری های دو طرف در عرصه های مختلف 
متوقف شده اســت. الوروف در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به درخواست های ناتو و اتحادیه اروپا از روسیه برای خارج 
نشدن از پیمان آســمان های باز، رفتار آنها را ریاکارانه خواند. 
الوروف در ادامه گفت: ناتو و اتحادیه اروپا که از روسیه دعوت به 
خودداری از نابود کردن پیمان آسمان های باز می کنند، نسبت 
به خروج آمریکا از این پیمان چنین واکنشی را نداشتند. روسیه 
یک هفته پیش به کشورهای کانادا و مجارستان به عنوان امین 
سند پیمان آسمان های باز اعالم کرد از آن خارج می شود و در ماه 
دسامبر سال ۱۲۰۲ مطابق اصول این پیمان از آن خارج خواهد 
شد. الوروف در بخش دیگری از سخنان خود گفت که امیدوار 
است همکاری با آمریکا در عرصه امنیت سایبری تحکیم بیابد و 
گفت و گوهای سازنده بین دو طرف در این عرصه صورت گیرد. 
وزیر خارجه روسیه همچنین از قصد برخی کشورها برای نظامی 
کردن شــبکه اینترنتی و »ایجاد رقابت در عرصه تســلیحات 
ســایبری« ابراز نگرانی کرد.  الوروف این را نیز گفت که آمریکا 
تالش می کند اراده خود را بر کشورهای آمریکا التین تحمیل 

کند و در این مساله از دکترین مونرو پیروی می کند.

a r m a n m e l i . i r

فراســــــو

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چین، 
تحریم های جدید آمریکا به بهانه حقوق بشر 
را محکوم کرد و از رئیس جمهور این کشــور 
درخواست کرد در امور داخلی چین دخالت 
نکنــد. وزارت امور خارجه چیــن روز جمعه 
تحریم چند شرکت چینی توسط دولت آمریکا 
و اظهارات اخیر رئیس جمهور این کشــور را 
محکوم کرد. به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه 
»سی جی تی اِن«، »ژائو لیجیان« سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین گفــت: »چین قویاً 
تحریم های آمریکا علیه چیــن بر پایه دروغ 
و اطالعات نادرست را محکوم می کند.« وی 
خاطر نشان کرد: »این به اصطالح کار اجباری 
و نسل کشی در استان سین کیانگ بزرگ ترین 
دروغ این کشور اســت. ایاالت متحده لیست 
نهادهای خــود را نقض کرد تــا صنعت فتو 
ولتائیک )برق خورشــیدی( ســین کیانگ 
را ســرکوب کند.« لیجیان گفــت: »چنین 
اقداماتی نه تنهــا ناقض قوانیــن بین المللی 

تجاری و اصــل اقتصادی بازار واحد اســت، 
بلکه زنجیره های جهانی تأمین و زنجیره های 
صنعتی را نیز تحت الشــعاع قرار می دهند.« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود، 
آمریکایی ها از صعنت پنبه تا برق خورشیدی، 
از کشــاورزی تا صنعت، از بهانه های حقوق 
بشــری برای فلج کــردن توســعه صنعتی 
سین کیانگ استفاده می کند و حق مردم این 
استان را از طریق »بیکاری اجباری« و » فقر 
اجباری« ضایع می کنــد. لیجیان در ادامه با 
اشاره به جنایات آمریکایی ها در قبال بومیان 
این قاره و سیاه پوستان گفت: »ما همچنین به 
ایاالت متحده یادآوری می کنم که چه کسی 
مرتکب نسل کشی و اســتفاده از کار اجباری 
شده اند.« به نوشته سی جی تی اِن، او همچنین 
در پاسخ به ادعای »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا درباره بازداشــت چند مدیر روزنامه 
هنگ کنگی »اپل دیلی« گفت، این بازداشت ها 
توســط پلیس منطقه ویژه هنگ کنگ و به 

منظور مبارزه علیــه جرایم و حفاظت از نظم 
و عدالت اجتماعی صورت گرفته است. بایدن 
در واکنش به بازداشــت چند مقام اپل دیلی 
و توقف انتشــار آن، مدعی شد چنین کاری 
سرکوب آزادی بیان محسوب می شود. لیجیان 
در پاســخ به چنین ادعاهایی گفت، کسانی 
که تحقیق درباره فعالیت هــای اپل دیلی را 
سرکوب آزادی بیان توصیف می کند یا خود را 
به حماقت زده اند یا درست و غلط را تشخیص 
نمی دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین 
در ادامه از آمریکا درخواست کرد به حقیقت 
احترام گذاشته و اتهام زنی علیه پلیس منطقه 
ویژه هنگ کنگ و مداخله در امور داخلی چین 
را متوقف کند.کاخ ســفید در حالی صنعت 
تولید برق خورشیدی اســتان سین کیانگ 
را تحریم کرده اســت که چیــن در مبارزه با 
تغییرات اقلیمی و حمایت از انرژی های پاک 
در عرصه جهانی پیشتاز است اما کشورهای 
غربی فقط به ارائه وعــده و برنامه در این باره 

بسنده کرده اند.
دولت آمریکا از زمان »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور سابق آمریکا وارد جنگ تجاری با چین 
شــد و این اختالفات رفته رفته به حوزه های 
دیگر نیز کشــیده شد.واشــنگتن از یک سو 
ادعاهایی حقوق بشری علیه چین مطرح کرده 
و از سوی دیگر از جدایی طلبان هنگ کنگ و 
تایوان حمایت می کند. کشــتی های جنگی 
آمریکایی به همیــن منظور بارهــا از تنگه 
تحت منازعه تایوان عبــور کرده اند.عالوه بر 
این، دولت سابق آمریکا در راستای فرافکنی 
درباره شکســت در مقابله با شــیوع ویروس 
کرونا در این کشــور، ادعای ســاخته شدن 
آن در آزمایشــگاهی در چین را مطرح کرد. 
دولت جدید آمریکا نیز با تکــرار این ادعا به 
آژانس های اطالعاتی دستور داده در این باره 
تحقیق کنند.این درحالی است که گروهی از 
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت که سال 
گذشته به شــهر ووهان، اولین محل گزارش 
شیوع ویروس کرونا ســفر کرده بودند، پس 
از چند هفته تحقیقات اعالم کردند خاستگاه 
آزمایشگاهی برای این بیماری »تقریباً بعید« 

است.

پکن تحریم های جدید آمریکا را محکوم کرد

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه:

  رفتار ناتو 
ریاکارانه است

در پی تجاوز ناو جنگی انگلیس به آب های ســواحل 
کریمه، ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت یقین 
دارد این اقدام بدون موافقت آمریکا انجام نشده است. 
»ماریا زاخارووا« در خصوص اقدام ناوشــکن انگلیسی 
در تجاوز به آب های ســرزمینی روســیه گفت یقین 
دارد که این اقدام بدون دریافت تایید از ســوی آمریکا 
انجام نشده اســت. وی در ادامه به این مســاله اشاره 
کرد که ســرویس مطبوعاتی کاخ ســفید و پنتاگون 
به خبرنــگاران توصیه کرده اند در خصــوص این اقدام 
ناوشکن انگلیسی در دریای سیاه از لندن سوال کنند. 
این دیپلمــات روس روز پنجشــنبه در کانال تلگرامی 
خود نوشــت: چرا اینچنین است؟ کشــتی )ناوشکن 
انگلیسی( همچنان به منظور آماده سازی برای تمرینات 
نظامی )موسوم به( »نســیم دریا« که تحت فرماندهی 
آمریکا برگزار می شود، در بخش شــمال غربی دریای 
سیاه بود. وی افزود: کارشناسان آمریکایی خاطرنشان 
می کنند که واحد عملیات های ویــژه آمریکا، انگلیس 
و اوکراین مشــغول آموزش  بر روی کشــتی در زمان 

این حادثه بودند. در چنین شــرایطی، غیرممکن است 
که »عبور مسالمت آمیز« ناوشــکن انگلیسی از سوی 
برادر بزرگتر )آمریکا( موافقت نشده باشد. در پی ورود 
جنجال برانگیز ناو جنگی انگلیس به آب های ســواحل 
کریمه، )پنجشنبه( وزارت خارجه روسیه، سفیر بریتانیا 
را برای ابالغ یک پیام اعتراض آمیــز تند، احضار کرد. 
»ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه 
هم روز پنجشــنبه در خصوص تکرار ورود غیرقانونی 
ناوهای ناتو به آب های این کشور هشدار داد. ریابکوف 
در جمع خبرنگاران گفت: »مصونیت مرزهای روســیه 
امری حتمی است و به هر طریقی، چه دیپلماتیک، چه 
سیاســی و چه نظامی از آن ها حفاظت می شود.« این 
دیپلمات روس افزود انگلیس باید نام ناوشــکن خود از 
»دیفندر« )مدافع(، به مهاجم تغییر دهد و »آن هایی که 
بخواهند قدرت ما را امتحان کنند، خطر بزرگی را به جان 
می خرند. ممکن است از آن ها بخواهیم عقالنیت به خرج 
دهند و از آن ها بخواهیم به قوانیــن بین المللی احترام 
بگذارند. اگر موثر نبود ممکن اســت دست به انداختن 

بمب بزنیم اما نه در مسیر ]ناو متجاوز[، بلکه درست روی 
آن.« پیشتر هم »دیمیتری پسکوف« سخنگوی دولت و 
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ورود 
ناوشکن انگلیسی »اچ ام اس دیفندر«  به آب های کریمه 
را اقدامی از پیش طراحی شده و تحریک آمیز توصیف 
کرده بودند. رسانه های بین المللی بعداز ظهر چهارشنبه 
گزارش دادند یک ناو روسیه ای برای بیرون راندن این ناو 
جنگی انگلیسی از آب های سرزمینی روسیه در نزدیکی 
شــبه جزیره کریمه مجبور به شلیک اخطار شده است. 
از سوی دیگر یک جنگنده روسی مسیر حرکت این ناو 
انگلیسی را بمباران کرد. با این حال »بوریس جانسون« 
نخست وزیر انگلیس روز پنجشنبه در دفاع از این اقدام 
متجاوزانه گفت از آنجا که این کشــور الحاق کریمه به 
روسیه را به رسمیت نمی شناسد معتقد است ناوشکن 
انگلیســی وارد حریم آبی روسیه نشده بود. شبه جزیره 
کریمه در سال ۲۰۱4 و پس از برگزاری یک همه پرسی، 
به خاک روسیه ملحق شد اما آمریکا و متحدانش از به 

رسمیت شناختن آن خودداری کرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه: 
تجاوز ناو انگلیسی به آب های روسیه با موافقت آمریکا انجام شد

رودی جولیانی وکیل سابق دونالد ترامپ در پی یک برخورد 
انضباطی با وی از بابت طرح اظهارات گمراه کننده به دادگاه ها 
و عموم مردم بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ از وکالت 
در ایالت نیویورک تعلیق شد. به گزارش گاردین، دادگاه عالی 
نیویورک روز پنجشنبه با انتشار حکمی گفت، مدارک بی چون 
و چرا را درباره اینکه جولیانی اظهارات غلط و گمراه کننده بارز به 
دادگاه ها، قانونگذاران و عموم مردم به صورت کلی به نمایندگی 
از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و موکلش، مطرح 
کرده و روایتی در خصوص دزدیده شدن پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا از موکلش به سبب وقوع تقلب 
انتخاباتی گسترده ساخته یافته است. جولیانی ۷۷ ساله به عنوان 
وکیل شخصی دونالد ترامپ، رهبری چالش حقوقی او در قبال 
شکست انتخاباتی اش را به عهده داشت. او بدون سند و مدرک 
ادعاهایی شامل وقوع تقلب انتخاباتی گسترده در ایالت جورجیا 
و دستکاری شدن دستگاه های رای گیری در این ایالت و ایاالت 

دیگر را مطرح کرده است.

 وکیل سابق دونالد ترامپ
 از وکالت معلق شد

رئیــس مجلــس نماینــدگان آمریــکا در پــی اقدام 
جمهوری خواهان سنا در ماه مه در بلوکه کردن یک کمیسیون 
مستقل برای تحقیقات درباره حمله ششم ژانویه گذشته به 
کنگره، اعالم کرد یک کمیته جدید در مجلس نمایندگان این 
کشور برای تحقیق درباره این حمله تشکیل خواهد شد. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، نانسی پلوسی، رئیس دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتــی در یک کنفرانس 
مطبوعاتی از طرح یک چارچوب زمانی برای تحقیقات این 
کمیته خــودداری و تصریح کرد، ایــن تحقیقات هر چقدر 
الزم باشد طول خواهد کشــید و همچنین جزئیاتی درباره 
ترکیب این کمیته ارائه نکرد اما تصریح کرد که انتظار می رود 
اعضایش از سمت هر دو حزب اصلی معرفی شوند. او اظهار 
امیدواری کرد کوین مک کارتــی، رهبر جمهوری خواهان 
مجلس نمایندگان آمریکا  افرادی مسئولیت پذیر را در این 
کمیته منصوب کند. پلوسی تاکید کرد، ترجیح به این بوده 
که کمیسیون تحقیقاتی برون سازمانی وجود داشته باشد و او 

 تشکیل کمیته تحقیقات جدید
 درباره حمله کنگره

رئیس جمهور فرانسه گفت، تعامل میان سران روسیه 
و کشورهای اروپایی اقدامی ضروری برای حفظ ثبات 
قاره اروپا محسوب می شود. »امانوئل ماکرون« گفت، 
گفت وگو میان اتحادیه اروپا و روســیه برای ثبات این 
قاره ضروری است. به نوشــته خبرگزاری »آناتولی«، 
ماکرون در حاشیه نشست ســران اتحادیه اروپا گفت: 
»معتقدیم که چنین گفت وگویی برای ثبات قاره اروپا 
و دفاع از منافع خودمان به عنوان اروپا ضروری اســت. 
فکر می کنم این مسیر درستی برای پیش رفتن است.« 
رئیس جمهور فرانسه ضمن اشــاره به احتمال دشوار 
بودن چنین گفت وگوهایی گفت: »این یک مسئله مبرم 
است زیرا قرار نیســت از هیچکدام از ارزش های خود 
عبور کنیم.« او با اشــاره به لزوم هماهنگی اروپایی ها 
در چنین گفت وگوهایی گفت: »نمی توانیم در بستری 
مورد به مورد درخصوص مسائل روسیه کاماًل از منطق 

واکنش گری تبعیت کنیم.«

 گفت وگو میان اروپا و روسیه 
ضروری است



براثر واژگونی اتوبوس حامل سربازمعلم ها در محور یزد ۵ سرباز جان 
باختند. با گذشت ۱۲ ساعت از حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران 
در ارومیه، ساعت ۶ صبح پنجشنبه حادثه تلخ دیگری به وقوع پیوست؛ 
این بار واژگونی و تصادف اتوبوس حامل سربازان. برپایه این گزارش 
اتوبوس حامل سربازمعلم ها که از سیستان وبلوچستان برای فراگیری 
آموزش نظامی راهی شیراز بود در ساعت ۶و۱۲ دقیقه صبح پنجشنبه 
در محور یزد- دهشیر به علت نقص فنی از ناحیه ترمز، این وسیله نقلیه 
با جدول وسط جاده برخورد کرده و در سمت مسیر مقابل واژگون و 
سپس با یکدستگاه تریلی متوقف برخورد کرد که متاسفانه در این 

حادثه ۵ سربازمعلم جانباخته و ۱۰ نفر دیگر مجروح شدند.
  نقص فنی ترمز

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهورناجا درباره 

تصادف یکدستگاه اتوبوس با تریلی گفت: اتوبوس از مبدا زاهدان 
به مقصد آباده در حرکت بوده که به علت نقص فنی از ناحیه ترمز با 
جدول وسط جاده برخورد و در سمت مسیر مقابل واژگون و در این 
حالت با یکدستگاه تریلی متوقف در مسیر مخالف برخورد و متوقف 
می شود. سرهنگ احمد شیرانی، اظهارکرد: اتوبوس با ۳۹ سرنشین 
از مبدا زاهدان به مقصد آباده در حرکت بوده که به علت نقص فنی 
از ناحیه ترمز این تصادف رخ داده است. وی گفت: به محض اطالع از 
وقوع حادثه تیم های پلیس و عوامل امداد و نجات در محل حاضر و 
نسبت به رسیدگی فوری به تصادف اقدام کردند. سرهنگ شیرانی 
ادامه داد: اگر چه نقص فنی حادث قابل پیش بینی نبوده، ولی بستن 
کمربند ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه عمومی و مسافربری قطعا 
در جلوگیری از بروز جراحات و کاهش شدت صدمات در هنگام 

تصادفات احتمالی بسیار موثر خواهد بود. وی افزود: برابر مقررات 
رانندگی نیز بستن کمربند ایمنی برای راننده و تمامی سرنشینان 

خودروها الزامی است.
 جزئیات جدیدی از حادثه اتوبوس سربازان 

دادستان نظامی استان یزد گفت: بنا به گفته سرنشینان در روز 
حادثه در جاده دهشیر به آباده که شیب تندی دارد راننده اتوبوس 
در مسیر سرازیری متوجه می شود که ترمز ها کار نمی کنند.

حکیمی فرد، با حضور در بیمارستان رهنمون یزد در جریان 
روند درمان مصدومان این حادثه قرار گرفت. او با بررسی سوابق 
پزشکی تک تک مصدومان دستوراتی را برای تسریع در رسیدگی 
به وضعیت یکی از سربازان بستری در بیمارستان که به دلیل 
شکستگی جمجمه حال وخیمی داشت، صادر کرد که خوشبختانه 
با عکس العمل به موقع پزشکان فعال از مرگ حتمی رهایی یافت. 
دادستان نظامی استان یزد ضمن عرض تسلیت به خانواده 
جان باختگان این حادثه و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان 
گفت: متاسفانه در این حادثه ۵ نفر از جمله ۳ سربازمعلم، یک 
مأمور انتظامی مسئول حفظ امنیت سربازان در مسیر و یکی از 
سرنشینان تریلر جان باختند و ۳4 نفر دیگر که برای گذراندن دوره 
آموزشی بدو خدمت از زاهدان عازم آباده بودند، مصدوم شدند. او با 
بیان این که اتوبوس شخصی و راننده نیز غیر نظامی است، تصریح 
کرد: یکی از دالیل ورود دادسرای نظامی نظارت بر رسیدگی به 
وضعیت مصدومان، همچنین کمک به روند تحقیق برای دستیابی 
به علل وقوع این حادثه، شناسایی مقصران و جلوگیری از حوادث 
مشابه است. این مقام قضایی با اشاره به نظر کارشناسان پلیس راهور 
درباره نقص فنی سیستم ترمز اتوبوس گفت: تعدادی از مصدومان 
در تحقیقی که از آن ها به عمل آمد اعالم کردند که خودرو در مسیر 
نیز چند بار دچار نقص فنی شده است. حکیمی فرد درباره جزئیات 
وقوع این حادثه گفت: بنا به گفته سرنشینان در روز حادثه در 
جاده دهشیر به آباده که شیب تندی دارد، راننده اتوبوس در مسیر 
سرازیری متوجه می شود که ترمز ها کار نمی کنند. بنا به گفته این 
مقام قضایی، با اعالم راننده تمامی سرنشینان به همراه شاگرد 
راننده، به عقب خودرو رفته، ولی چند تن از سربازان در صندلی های 
خود باقی می مانند که ۳ نفر از آنان در جا جانشان را از دست 
می دهند.  وی گفت: کنترل اتوبوس مسافربری در سرپیچ از دست 
راننده کال خارج شده و با سرعتی نزدیک به ۱4۵ کیلومتر به عقب 
یک تریلی حامل بار که در کنار جاده متوقف بوده برخورد می کند. 
دادستان نظامی استان یزد همچنین از اعطای نیابت قضایی به 
دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان برای بررسی وضعیت 

خودرو و شرایط راننده و شناسایی مقصران خبر داد.
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کوتاه حوادثی 
کشف 10۶ دستگاه ماینر 

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف 
۱۰۶ دستگاه استخراج ارزدیجیتال به ارزش 
۱۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد. سرهنگ 
بهادر اسماعیلی، اظهارداشت: کارآگاهان پلیس 
امنیت اقتصادی استان به همراه کارشناسان اداره 
برق، در اجرای طرح برخورد با مکان هایی که در 
استان مبادرت به استفاده از دستگاه های بیت کوین 
می کنند، شناسایی محل های موصوف در دستور 
کار آنها قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در ادامه 
کارآگاهان چندین محل استخراج ارزدیجیتال را در 
قم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی استان طی 
بازرسی صورت گرفته در مجموع ۱۰۶ دستگاه ماینر 
غیرمجاز کشف کردند. جانشین فرمانده انتظامی 
استان قم با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی 
این دستگاه ها را ۱۰ میلیارد ریال اعالم کردند، 
گفت: در نهایت ۱۲ نفر در این رابطه دستگیر و 
به همراه پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضائی استان شدند.

 دستگیری سارقان 
ادوات کشاورزی 

استان  انتظامی  فــرمـانده  جانــشین 
کرمانشاه از دستگیری اعضای یک باند سرقت 
ادوات کشاورزی با ۶۳ فقره سرقت شهرستان 
»صحنه« خبر داد . سردار جمال سلمانی 
بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
ادوات کشاورزی از مزارع و باغات شهرستان 
صحنه موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این 
شهرستان قرار گرفت . وی افزود: ماموران اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بررسی های 
همه جانبه و تحقیقات پلیسی دو سارق را در 
این رابطه شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه 
آنها را دستگیر کردند. جانشین فرمانده 
انتظامی استان، خاطرنشان کرد: در ادامه این 
عملیات ماموران موفق به شناسایی یک مالخر 
در این رابطه شدند و در عملیاتی ضربتی وی 
را دستگیر کردند . وی در ادامه تصریح کرد: 
متهمان در بازجویی های به عمل آمده تاکنون 
به ۶۳ فقره سرقت ادوات کشاورزی از مزارع و 
باغات شهرستان صحنه اعتراف کردند. این 
مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهمان پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، 
در خاتمه از مردم خواست در صورت مواجهه با 
افرادناشناسی که در محل و یا مزارع آنان پرسه 
می زنند مراتب را سریعا به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اعالم دارند.

91 کیلو حشیش کشف شد 
جانشین فرمانده انتظامی استان قم از 
کشف ۹۱ کیلو و ۹۵۰ گرم حشیش در این 
استان خبر داد. سرهنگ بهادر اسماعیلی 
اظهارداشت: در پیگیری پلیس مبارزه با 
یک  شد  مشخص  قم  استان  موادمخدر 
قاچاقچی موادمخدر قصد دارد با خودرو تریلی 
محموله موادافیونی را از یکی از استان های 
جنوبی با عبور از محور مواصالتی استان قم 
به مازندران منتقل کند که بالفاصله موضوع 
در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت. 
وی افزود: در ادامه ماموران با هماهنگی 
مقام قضائی به محورهای مواصالتی اعزام و 
با کنترل تردد خودروهای عبوری سرانجام 
خودرو مذکور را شناسایي و متوقف کردند. 
جانشین فرمانده انتظامی استان قم تصریح 
کرد: ماموران سپس خودرو را برای بررسی 
بیشتر به مقر پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
منتقل و در بازرسی از آن ۹۱ کیلو و ۹۵۰ گرم 
حشیش در قالب ۹۰بسته کشف و راننده را 
دستگیر کردند. سرهنگ اسماعیلی گفت: 
در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده 
برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی 

استان شد.

صندوق عقب پژو پراز حشیش بود
فرمانده انتظامي شهرستان نائین از کشف بیش از ۱۱۲ کیلو 
حشیش در بازرسی از یک سواری پژو خبر داد. سرگرد هادی 
کیانمهر بیان داشت: ماموران انتظامی شهرستان نائین و پلیس 
تکاوری اصفهان حین کنترل نامحسوس یکی از محورهای 
فرعی این شهرستان به یک سواری پژو 4۰۵ مشکوک و طی 
عملیاتی غافلگیرانه آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از 
این خودرو ۱۱۲ کیلو و ۷۵۰ گرم حشیش که در صندوق عقب 
پژو جاساز شده بود کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان نائین 
ادامه داد: در این خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد. سرگرد کیانمهر 
با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده شوم موادمخدر همواره وبا جدیت 
از سوي پلیس دنبال مي شود به شهروندان توصیه کرد، اخبار 
و اطالعات خود پیرامون این موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

توقیف زانتیا با ۳0۳ کیلو موادافیونی
فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف یکدستگاه خودروی 
زانتیا و کشف ۳۰۳ کیلو و ۷۰۰ گرم موادافیونی در شهرستان 
کرمان خبر داد. سردار عبدالرضا ناظری اظهارداشت: در راستای 
مبارزه با سوداگران مرگ ماموران پایگاه مبارزه با موادمخدر 
فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان با انجام اقدامات اطالعاتی 
از انتقال یک محموله موادمخدر  توسط قاچاقچیان مطلع شدند. 
وی افزود: ماموران پس از رصد تحرکات قاچاقچیان، خودروی 
حامل موادمخدر را در محله »سرآسیاب« مشاهده و طی یک 
عملیات منسجم پلیسی آن را متوقف کردند. فرمانده انتظامی 
استان کرمان با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو در 
مجموع بیش از ۳۰۳ کیلو موادافیونی شامل: ۲۵۳ کیلو و ۷۰۰ 
گرم تریاک و ۵۰ کیلو حشیش جاساز شده کشف و یک قاچاقچی 
نیز دستگیر شد، خاطرنشان کرد: با تشکیل پرونده در این رابطه، 

متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

انبار ۶00 متری طعمه حریق شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات 
حادثه آتش سوزی در یک انبار حدود ۶۰۰ متری در محدوده 
بازار تهران را تشریح کرد. جالل ملکی اظهارکرد: یک مورد 
حادثه آتش سوزی در محدوده بازارتهران، خیابان مصطفی 
خمینی باالتر از چهارراه سیروس به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی 
شهرداری تهران اطالع داده شد و ۵ ایستگاه آتش نشانی به محل 
اعزام شدند. وی ادامه داد: دود غلیظی به آسمان متصاعد می شد. 
آتش نشانان در مدت زمان 4 دقیقه به محل حادثه رسیدند و 
مشاهده کردند که در یک انبار مسقف دارای سقف شیروانی 
قدیمی، به وسعت حدود ۶۰۰ متر که در آنجا اجناسی مثل 
پارچه، ظروف پالستیکی و فرش در حجم زیاد نگهداری می شد 
دچار آتش سوزی شده و کامال شعله ور بود. ملکی گفت: آتش به 
سقف شیروانی هم سرایت کرده بود و با توجه به اینکه اطراف آن 
انبار وجود داشت، خطر سرایت وجود دارد. آتش نشانان عملیات 
را از چند طرف آغاز کرده و فعال اطالعاتی از مصدومیت شخصی 

نیست و اطالعات تکمیلی اعالم خواهد شد.

انهدام باند سارقان منزل 
فرمانده انتظامي استان البرز از انهدام باند سارقان حرفه اي 
منزل و اماکن خصوصی با اعتراف به ۸۱ فقره سرقت در 
شهرستان نظرآباد خبر داد. سردار  عباسعلی محمدیان بیان 
داشت: در پي وقوع چندین فقره سرقت از منازل و باغات 
شهرستان نظرآباد، شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهي این شهرستان 
قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان با بررسی میدانی مناطق 
وقوع سرقت متوجه شدند که سارقان با تشکیل یک باند 
۳ نفره به وسیله یکدستگاه خودروی پراید پالک مخدوش 
در نیمه های شب اقدام به سرقت منازل و باغات خالی از 
سکنه می کنند. فرمانده انتظامي استان البرز اظهارداشت: در 
ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسي و بررسي سرنخ هاي 
به جامانده، اعضای باند سارقان را شناسایي و با بررسی سوابق 
آنها متوجه شدند همه آنها دارای سوابق متعدد در حوزه 
سرقت هستند. این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه پس از 
شناسایی محل اختفا متهمان، همه آنها با هماهنگي قضائي 
در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند، تصریح کرد: 
متهمان پس از دستگیری ابتدا منکر انجام هرگونه سرقت 
شدند اما پس از مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به 
اعتراف گشوده و به ۸۱ فقره سرقت منزل، اماکن خصوصی 
و مراکزدولتی در سطح شهرستان های نظرآباد و ساوجبالغ 
اعتراف کردند. سردار  محمدیان  با اشاره به اینکه در بازرسي 
از مخفیگاه متهمان، یکدستگاه خودرو پراید و تعداد زیادی 
لوازم خانگی و ابزارآالت سرقتي کشف شده، بیان داشت: در 
این رابطه یک مالخر شناسایی و دستگیر که پس از تکمیل 
پرونده به همراه متهمان به مراجع قضائی معرفی شد. فرمانده 
انتظامي استان البرز با بیان اینکه همه مالباختگان این پرونده 
شناسایی شده اند، در خاتمه از شهروندان خواست؛ در صورت 
مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانوني توسط افرادمشکوک 
موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت هاي پلیسي 

۱۱۰ به پلیس اعالم کنند.

خبــــر

گـــزارش

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای باند 
سارقان و مالخرهای خودرو و کشف ۲۸ دستگاه خودروی مسروقه از 
مخفیگاه آنان در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی 
خبر داد. سرهنگ  محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: کارآگاهان 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پی وقوع  چندین 
فقره سرقت خودرو که در شهر اصفهان و تعدادی از شهرستان های 
استان رخ داده بودند، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار 
خود قرار دادند. وی افزود: بررسی های کارآگاهان نشان می داد که 
این سارقان در کار خود بسیار حرفه ای عمل می کنند چرا که بعداز 
هربار سرقت در کمترین زمان ممکن خودروهای مسروقه را از استان 
خارج می کرده و هیچگونه ردی نیز از خود برجای نمی گذاشتند. 
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: سرانجام با 
تالش شبانه روزی و اقدامات هوشمندانه و تخصصی کارآگاهان 
ردپای اعضای یک باند 4 نفره سارقان سابقه دار خودرو که در این 
سرقت ها دست داشتند در یکی از استان های غربی به دست آمد و 

کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به استان محل سکونت متهمان رفته 
و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه این افراد را دستگیر کردند. 
سرهنگ هاشمی فر گفت: با اعترافات متهمان دستگیر شده ۳ مالخر 
خودروهای مسروقه که آنها نیز دارای سوابق متعدد کیفری بودند 
دستگیر و از مخفیگاه آنان ۲۸ دستگاه خودروی مسروقه شامل 
وانت نیسان، وانت مزدا، پیکان و پژو 4۰۵ کشف شد که ارزش این 
اموال توسط کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص جرائم ارتکابی 
توسط متهمان ادامه دارد؛ اظهارداشت: اعضای این باند برای اینکه 
هیچگونه ردی از خودروهای مسروقه به جانماند پالک، لوازم و قطعات 
خودروهای مسروقه را جداکرده و بر روی خودروهای تصادفی که با 
نازل ترین قیمت می خریدند سوارکرده و سپس آنها را به باالترین 
قیمت به فروش می رساندند. جانشین فرمانده انتظامی استان، حوزه 
فعالیت مجرمانه این باند را شهرستان های نجف آباد، خمینی شهر، 
فالورجان و اصفهان عنوان کرد و با اشاره به تحویل تمامی اعضای 

باند سارقان و مالخران به مرجع قضائی گفت: کسانی که خودروهای 
آنها در شهرستان های مذکور مورد سرقت قرار گرفته می توانند برای 
پیگیری پرونده خود به پلیس آگاهی استان اصفهان مراجعه کنند. 
هاشمی فر یک هشدار جدی هم به مجرمان و باندهای تبهکاری داد 
و اضافه کرد: این افراد باید بدانند که استان اصفهان جای هیچگونه 
عرض اندام برای آنان نیست و هر کس تحت هر عنوانی بخواهد 
آسایش مردم را سلب کرده و به ویژه در این شرایط اقتصادی سختی 
که مردم قرار دارند با سرقت اموالشان به آنها فشار وارد کند در 
کمترین زمان با برخورد قاطعانه و پشیمان کننده از سوی پلیس و 

دستگاه قضائی روبه رو خواهد شد.

انهدام  باند   سارقان   و   مالخران   سابقه دار

اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
تهران بزرگ از دستگیری ۱۲ نفر از کسانی که اقدام 
به فروش سواالت کنکور ۱4۰۰ در فضای مجازی 
می کردند، خبر داد. سرهنگ داود معظمی گودرزی، 
اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که هر ساله با آن درگیر 
هستیم افراد سودجویی هستند که در فصل امتحانات 
مدعی هستند که به سواالت کنکور دسترسی دارند. 
وی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی مشترک 
برای شناسایی این افراد، افزود: با همکاری دادستانی 

و سازمان سنجش این کارگروه ویژه در حال فعالیت 
است و تاکنون ۱۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند. 
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد:  افرادی هستند که 
صرفا تبلیغاتی مبنی بر اینکه به سواالت و پاسخنامه ها 
دسترسی دارند، انجام می دهند. لذا به هیچ عنوان این 
مضامین صحت ندارد. سرهنگ گودرزی در توصیه به 
دانش آموزان و خانواده هایشان بیان داشت: داوطلبان 
کنکور به تبلیغات توجه نکنند چرا که فرآیند آزمون 
تعریف شده و امن است و افرادفعال در این حوزه با 

هدف کسب مال در حال فعالیت هستند. رئیس پلیس 
فتا پایتخت با بیان اینکه گردش حساب متهمان در 
حال بررسی است، تصریح کرد: تمام سواالت کنکور 
تا ساعت و دقیقه برگزاری این آزمون در قرنطینه 
و پلمب هستند. وی افزود: برخی از موسسات در 
حال فعالیت هستند که اطالعات کاربری کاربران را 
تحت عنوان اینکه در کالس آنالین شرکت کنید، اخد 
می کنند؛ در ادامه نیز این افراد می توانند در فرآیند 
ثبت نام داوطلبان خلل ایجاد کنند. رئیس پلیس فتا 
تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به طورمعمول 
افراد سودجو با استفاده از بستر شبکه های اجتماعی و 
هویت های مجازی جعلی که با جذابیت های ظاهری 
اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود 
کرده و از جمالت زیبا و فریبنده برای رسیدن به 
نیت شوم خود استفاده می کنند، لذا هموطنان به 
هیچ عنوان هویت کاربری خودشان را در اختیار 
موسسات آموزشی غیرمجاز قرار ندهند تا در آینده 
سوءاستفاده ای از آنها صورت نگیرد و در صورت 
اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی 
 می توانند موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس 

www.cyberpolice.ir  گزارش کنند.

دستگیری  12 نفر از  مدعیان  فروش  سواالت  کنکور 

پلیس آگاهی استان البرز با انتشار تصاویر سارقان به عنف 
مامورنما، از شهروندان درخواست کرد چنانچه از سوی این افراد 
مورد سرقت قرار گرفته اند برای شناسایی متهمان و طرح شکایت 
به پلیس آگاهی مراجعه کنند. سرهنگ  محمد نادربیگی بیان 
داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده اخاذی و سرقت به عنف با 
پوشش ضابطان قضائی به پلیس آگاهی استان، پیگیری موضوع 
در دستور کار اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت . وی افزود: اقدامات 
اولیه جهت شناسایی سارقان آغاز و در بررسی های صورت گرفته 
مشخص شد که نامبردگان در یک گروه ۲ نفره با استفاده از 
بی سیم و دستبند قالبی ضمن تهدید شهروندان اقدام به سرقت 
لوازم باارزش آنها می کنند. رئیس پلیس آگاهی استان البرز 
اظهارداشت: با توجه به حساسیت موضوع، پرونده با شتاب بیشتر 
پیگیری شد و ماموران با اقدامات اطالعاتی و تعقیب و مراقبت های 
شبانه روزی در نهایت یکی از متهمان را دستگیر و در پی اعترافات 

وی مبنی بر سرقت تحت پوشش مامور انتظامی با همدستی فرد 
دیگری، محل اختفای متهم در محمدشهر کرج شناسایی شد. 
این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران پس از اطمینان از حضور 
متهم در منزلش وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند و در 
بازرسی از محل، خودرو پرایدی که به وسیله آن  متهمان سرقت 
و اخاذی می کردند نیز کشف شد. سرهنگ نادربیگی با اشاره به 
اینکه سارقان بسیار حرفه ای بوده و تاکنون فقط به ۲ فقره سرقت 

اعتراف کرده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال سرقت های 
دیگر اعضای این باند از افراد متعدد، بازپرس شعبه ۱4 دادسراي 
کرج، دستور چاپ تصاویر بدون پوشش متهمان را در رسانه هاي 
جمعي صادر کرده است، بنابراین از شهروندانی که به این شیوه و 
یا توسط این افراد مورد سرقت قرار گرفته اند درخواست می شود تا 
جهت پیگیری شکایت خود به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 

استان البرز واقع در میدان طالقانی کرج، مراجعه کنند .

 سارقــان مامورنـما 
را شنـــاسایی کنید

واژگونی اتوبوس »سربازان«

۵ سرباز معلم  جان باختند
 جزئیات جدیدی از حادثه اتوبوس سربازان
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 جزئیاتی از مثبت شدن 
دوپینگ 2 ورزشکار

فارس: فــرزاد شـــارکـــی  در خـصوص 
مثبت شدن ۲ تست دوپینگ در رشته های 
رزمی اظهارداشت: نکته اول اینکه در خصوص 
پرونده دوپینگ تا وقتی رأی صادر نشود موضوع 
محرمانه است که این قانون آژانس جهانی مبارزه 
با دوپینگ محسوب می شود و نباید انتشار 
عمومی شود چرا که ممکن است ورزشکار 
تبرئه شود. قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه 
با دوپینگ ادامه داد:  در خصوص تکواندو باید 
بگویم ما خارج از مسابقه اواخر اردیبهشت از 
ورزشکار تست گرفتیم که مثبت شد دسته بندی 
مواد به خاص و غیرخاص تقسیم می شود که 
نمونه دوپینگ تکواندو موارد خاص بود حاال 
اگر تعمد ثابت شود ورزشکار 4 سال در غیر 
این صورت ۲ سال محرومیت خواهد داشت 
اما محرومیت قطعا وجود دارد. در خصوص 
درجه خطا ارزیابی می کنند که چقدر ورزشکار 
کم کاری کرده است و براساس آن حکم صادر 
می شود. وی در خصوص مثبت شدن تست 
دوپینگ کاراته هم خاطرنشان کرد: تست کاراته 
با ما نبوده و فدراسیون جهانی در مسابقات 
پرتغال این نمونه را گرفته است معموال زمان 
۶ ماهه ای الزم است تا حکم قطعی صادر شود 
این نکته را باید بگویم هیچکدام از دو ورزشکار 
درخواست نمونه B نــداشتند. شارکی در پاسخ 
به سوال دیگر مبنی بر اینکه سرمربی کاراته 
اعالم کرده ورزشکار دوپینگی دارو را با تجویز 
پزشک مصرف کرده است، خاطرنشان کرد: بله، 
اما ورزشکار باید چک کند که این دارو در لیست 
موادممنوعه نباشد. ورزشکار ما لیست را چک 
نکرده، از پزشکی خارج از ورزش مشورت گرفته، 
معافیت درمان هم نگرفته بنابراین محرومیت 
قطعی است. وضعیت این ورزشکار در مرحله 
رسیدگی قرار دارد. با توجه به اینکه غیرعمد 
بودن دوپینگ ثابت شده محرومیت ورزشکار ۲ 
سال خواهد بود. حدود دو تا سه ماه دیگر تصمیم 

نهایی اعالم می شود.

خارج ازمستطیل سبز

 اولویت خرید 
»پپ«  در تابستان چیست؟

کاوه  صلح کل، یکی از خبرنگاران مشهور 
انگلیسی از اولویت پنجره نقل وانتقاالتی باشگاه 
منچسترسیتی خبـــر داد. »اســـکای« نوشت 
بازیکنی مثل  به  باشگاه منچسترسیتی  که 
»جک گریلیش« عالقه مند است ولی با توجه 
به قیمت او و اهمیت تقویت در پست های دیگر، 
باشگاه منچسترسیتی خرید ستاره انگلیسی 
استون ویال را در اولویت خود نمی داند. با توجه 
به رفتن آگوئرو از جمع سیتیزن ها، پپ گواردیوال 
می خواهد یک مهاجم گلزن به منچستر بیاورد. 
این سرمربی اسپانیایی قصد دارد هری کین و یا 
ارلینگ هالند را خریداری کند. البته برخی ها 
معتقد هستند که منچسترسیتی پیشنهاد ۱۰۰ 
میلیون پوندی به گریلیش ارائه کرده است. پس 
از این اتفاق، باشگاه استون ویال به دلیل ترس از 
»سیتی«، مذاکرات خود را با کاپیتان خود برای 

تمدید قرارداد آغاز کرده است.

خـــبر

یادداشــت

درباره عملکرد تیم ملی کشورمان در مسابقات لیگ ملت ها 
باید بگویم استراتژی ای که فدراسیون والیبال برای تیم ملی در 
این رقابت ها تعیین کرده است، این بوده که بازیکنان جوان و 
باتجربه در کنار یکدیگر برای حضور قدرتمند در المپیک آماده 
شوند و از طرفی شناخت »آلکنو« هم از بازیکنان بیشتر شود و 
پازل فنی که مدنظرش است را در تیم پیاده کند. بنابراین باید 
سطح تحمل خود را باال ببریم و منتظر باشیم تا ترکیب تیم ملی 
برای حضور در المپیک مشخص شود و پس از آن در المپیک 
شاهد نمایش قابل قبول ملی پوشان باشیم. هرچند که میدان 
المپیک بسیارسخت است. اگر استراتژی آلکنو در تیم ملی 
در میدان المپیک جواب دهد که همه راضی خواهند شد؛ 
اما در غیر این صورت باید پس از المپیک در مورد عملکرد او 
صحبت کنیم. در حال حاضر در تیم ملی والیبال چند بازیکن 
جوان حضور دارند که با عملکرد خوبی که در این رقابت ها 
نشان داده اند، آینده والیبال را بیمه کرده اند. آلکنو براساس 
هدفی که برای خود ترسیم کرده است، ترکیبی از بازیکنان 
باتجربه و جوان را در تیم ملی به بازی گرفته است. باید ببینیم 
این راهکار تا چه حد برای او جوابگو است. او در هر بازی ارنج 
متفاوتی به میدان می فرستد و حتی پست های بازیکنان را هم 
جابه جا می کند. قطعا او با چنین تفکری به دنبال یافتن بهترین 
ترکیب و چیدمان تیمش در میدان المپیک است اما باید به 
این موضوع هم اشاره کنیم اشتباهات فردی برخی بازیکنان، 
پاشنه آشیل تیم ملی محسوب می شود. برخی بازیکنان در 
امتیازهای باال بدون درنظرگرفتن شرایط، سرویس های ساده 
را از دست می دهند که این یک اشکال محسوب می شود. با این 
حال معتقدم باید صبر کنیم چرا که مسابقات لیگ ملت ها جای 
آزمون و خطای تیم ملی است تا ببینیم در المپیک به لحاظ 
ترکیب و تاکتیک فنی چه چیزی عاید تیم ملی می شود. آلکنو 
یکی از مربیان نامدار والیبال دنیاست اما این یک واقعیت است 
که حتی مربیان خوب هم در فاصله اندک، می توانند درصد 
کمی روی عملکرد تیم تاثیرگذار باشند و بیشتر مسائل روحی و 
روانی بازیکنان در مدت زمان اندک موردتوجه است. یک مربی 
در زمان کوتاه حتی در مورد تکنیک فردی بازیکن هم تاثیر 
اندکی می گذارد. من به هیچ عنوان اعتقاد ندارم که بازیکنان 
تیم ملی انگیزه و شادابی الزم را ندارند. هیچ تیمی برای باخت 
به میدان نمی رود، به خصوص االن که بحث بستن قرارداد هم 
مطرح است. بنابراین همه بازیکنان تمام تالش خود را به کار 
می گیرند تا در یک دیدار برنده باشند و برای این کار انگیزه 

زیادی هم دارند اما گاهی اوقات شرایط اجازه نمی دهد.

میدان المپیک سخت است 

    عینک
توئیتر رسمی یورو ۲۰۲۰ تصاویری از تمرینات تیم سوئیس 
را منتشر کرد که جالب بود. در این تصاویر، دروازه بانان تیم ملی 
با عینک آفتابی مشغول تمرین کردن بودند؛ به نظر می رسد این 
اقدام برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به چشم گلرهای 

سوئیس صورت گرفته است.

        ریکاوری
آلمانی ها پس از یک بازی بسیارسخت برابر مجارستان؛ در 
کمپ خود در ایالت باواریا به استراحت و ریکاوری پرداخت و 
بازیکنان مانشافت سعی کردند تا با دورکردن تنش های ناشی 
از بازی، خود را برای تمرینات سخت در راه آمادگی برای دوئل 

سرنوشت سازشان برابر انگلیس آماده کنند.

            دیدار
دیدار حساس تیم های پرتغال و فرانسه در یورو ۲۰۲۰ صحنه 
رویارویی دو بازیکن رئال باهم باشگاهی های سابق شان بود. 
اکانت باشگاه رئال مادرید با انتشار تصاویر مربوط  به دیدار »په په« 
و »کریس« با »بنزما« و »واران« واکنش نشان داده و نوشت: »از 

دیدن تان خوشحالم...«

ـت
وشـ

س ن
عک

علیرضا رضایی درباره چرخه انتخابی تیم ملی 
کشتی برای مسابقات جهانی نروژ صحبت کرد. 
وی اعتقاد دارد امسال با توجه به شرایط شیوع 
کرونا که در کل دنیا اتفاق افتاد، فرآیند چرخه 

انتخابی صددرصد انجام نشد. 
چه نظری دارید؟ در مورد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی 
در چرخه انتخابی که از سوی فدراسیون 
کشتی اعالم شد، جوانان دیده شده اند و قرار 
است به آنها میدان داده شود که این موضوع 
بسیار جای خوشحالی دارد اما به اعتقاد من 
کشتی گیرانی که به المپیک راه پیدا می کنند، 
برای حضور در مسابقات جهانی دیگر انگیزه 
ندارند و از طرف دیگر بدن نیاز به ریکاوری دارد. 
اگر فدراسیون کشتی می توانست دو تیم را برای 
حضور در مسابقات المپیک و جهانی آماده کند، 

اتفاق بسیار خوبی بود.
آیا چرخه انتخابی تیــم ملی در مسیر 

درستی قرار گرفته است؟ 
متولیان کشتی و اعضای کادرفنی، قوانینی 
برای انتخاب کشتی گیران در نظر گرفته اند 
که به نظرم این قوانین بهتر از بی قانونی است. 
طبیعتا هر قانونی معایب و محاسن خودش را 
دارد. در این چرخه انتخابی هم چنین وضعیتی 
وجود دارد. به نظر من ایراد اصلی همین است 
که کشتی گیران المپیکی بدون انتخابی به 
مسابقات جهانی اعزام می شوند. ما باید این را 
در نظر بگیریم که هر کشتی گیر چه توان بدنی 
دارد و در چه شرایطی می تواند روی تشک برود. 
البته امسال با توجه به شرایط شیوع کرونا که 
در کل دنیا اتفاق افتاد، فرآیند چرخه انتخابی 
صددرصد انجام نشد اما در مورد مدعیان حاضر 
در المپیک تقریبا انتخابی یا به شکل مسابقات 
رودررو یا به صورت انتخابی درون اردویی برگزار 
شد و هیچ کشتی گیری نمی تواند مدعی شود 
که المپیکی ها بدون حضور در انتخابی برگزیده 

شدند.

گفت وگو

فوتبال داخلی
ایسنا: مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص میزبانی 
این تیم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا توضیحاتی ارائه 
داد. تیم فوتبال استقالل در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الهالل عربستان 
می رود. استقالل در این بازی قرار است به عنوان میزبان به 
میدان برود اما چالش میزبانی آبی ها در تهران یا در کشور ثالث 
همچنان یکی از مسائلی است که برای آن راه حل نهایی در 
نظر نگرفته شده است. در این رابطه احمد مددی مدیرعامل 
استقالل درباره میزبانی از الهالل گفت: نامه ای مبنی بر 
میزبانی ما برابر الهالل در زمین بی طرف از سوی AFC به 
باشگاه رسیده است. ما ابتدا همه تالش خود را می کنیم که این 
مساله منتفی شود و در تهران میزبان الهالل باشیم اما اگر این 
اتفاق روی ندهد، با هماهنگی آقای مجیدی، از الهالل در دوبی 
میزبانی می کنیم و گزینه ما برای میزبانی کشور امارات و شهر 

دوبی خواهد بود.

 فلورنتینو پرس درباره جدایی زین الدین زیدان از رئال مادرید و 
نامه خداحافظی اش که در بخشی از آن گفته بود باشگاه رئال مادرید 
دیگر اعتقادی به او نداشته است، گفت: من زیدان را می شناسم، سال 
سختی بود و برای ماندن او جنگیدم. به جان نوه هایم قسم می خورم 
که نامه خداحافظی زیزو را نخواندم، شخصی که آن نامه را نوشته 
زیدان نبوده است. برای زیدان بهترین  را آرزوها دارم. او اسطوره 
باشگاه رئال مادرید بوده و از سوی ما به رسمیت شناخته شده است. 
زیزو رویای سرمربیگری تیم ملی فرانسه را دارد و اطمینان دارم که به 
رویایش خواهد رسید. هنوز هم عاشق زیدان هستم و اگر او بخواهد 
روزی به رئال بازگردد، اینجا هنوز خانه اوست. وی همچنین درباره 
کاپیتان محبوب رئال مادرید که پس از ۱۶ سال جدایی اش از جمع 
کهکشانی ها قطعی شد، اظهارداشت: راموس را مثل پسرم دوست 
دارم. من او را در سال ۲۰۰۵ به رئال آوردم و پیش از این هرگز با 
بازیکنی در کنفرانس خبری شرکت نکرده بودم. احترام خاصی برای 
سرخیو قائل هستم. او یک اسطوره است و می خواستم در رئال بماند، 
برای همین به او پیشنهادی ارائه کردیم. راموس ضرب االجلی برای 
پاسخ دادن به پیشنهاد ما داشت، اما پیش از پایان این ضرب االجل 
پاسخی به ما نداد. اینجا خانه سرخیوست و به طور حتم در پستی 
دیگر به باشگاه بازخواهد گشت. رئیس باشگاه رئال مادرید همچنین 

درباره پروژه سوپرلیگ اروپا که در نتیجه 
فشار یوفا به طور موقت شکست خورد، 

خاطرنشان کرد: می خواهم به عنوان 
مورد  رئال مادرید  باشگاه  رئیس 

قضاوت قرار بگیرم. فوتبال در کل به 
من نیاز دارد. یوفا باید نگران ایجاد 

رقابت های جذاب تری 
باشد. فوتبال در حال 
مردن است و دیگر 
جوانــان را به خود 
جذب نمـــی کند. 
شمار تماشاگران 
هم رو به کاهش 
است و اگـر کاری 
صورت نــگـیرد، 

اوضاع خیــلی بدتر 
خواهد شد.

بین الملل

سرمربی تیم فوتبال تراکتور مدعی شد بعداز مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا هیچوقت تیمش را به صورت کامل در اختیار نداشته است.

 رسول خطیبی درباره دیدار تیمش مقابل پدیده خراسان در هفته  دیــدار  با  پدیده
بیست و چهارم لیگ برتر اظهارداشت: ما بعداز بازی های آسیایی 
هیچوقت تیم کامل مان را در اختیار نداشتیم. مصدومیت بازیکنان 

و شرایطی که داریم باعث شده است در هیچ مسابقه ای 
تیم کامل را نداشته باشیم. بعداز سوپرجام نیز مهدی 
تیکدری به دلیل کارت قرمزی که دریافت کرد، در 
بازی پیش رو برابر شهرخودرو نیست. پیمان بابایی 
و محمدرضا خانزاده هم به دلیل مصدومیت در بازی 

شنبه غایب خواهند بود. وی در ادامه افزود: ما ترکیبی 
متفاوت در دیدار با پدیده و بازی هفته بیست و پنجم 

خواهیم داشت. باید از بازیکنان امیدمان بیشتر 
استفاده کنیم؛ باید به بازیکنان میدان بدهیم 
تا تجربه را کسب کنند. مطمئن باشید 
این بازیکنان آینده فوتبال آذربایجان 

خواهند بود.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور در مورد حاشیه های اخیر توضیح  حاشیه ها 

داد: هواداران از همه چیز آگاه هستند. من در ابتدای فصل از استقالل 
پیشنهاد داشتم. در طول فصل هم چند پیشنهاد داشتیم. من در اراک 
راحت بودم، ولی به خاطر شرایطی که تراکتور داشت، فورا سرمربیگری 
تراکتور را به خاطر تعصبم و زادگاهم قبول کردم. باید به بعضی ها بگویم 
هواداران تعصب رسول خطیبی را خوب می دانند. قطعا بدانید نام 
تراکتور و نام آذربایجان برای من از هر چیزی مهمتر است. تیمی 
که االن دست ماست، با تفکرات ۵؛  ۶ مربی بسته شده است. 
هواداران هم می دانند چنین تیمی هیچوقت نتیجه نمی گیرد. ما 
هم سعی کردیم تا االن با داشته های مان جلو برویم. تعداد اندکی 
که منافع شان از تراکتور قطع شده است در فضای مجازی برای 
تیم حاشیه سازی می کنند. خواهش من از هواداران 
این است که به این افراد توجه نکنند. بدانید ما 
برای آینده برنامه داریم و برای فصل بعد 

۱۱ الی ۱۲ بازیکن جدید خواهیم گرفت.

خطیبی خاطرنشان کرد: ۷۰، ۸۰ درصد بازیکنان تیم قرارداد  برنامه 
دارند و با اضافه شدن بازیکنان جدید برنامه چند ساله خواهیم 
داشت. یک تیم باید چند سال کنار هم باشد تا به ثبات برسد. در 
مورد بازیکنان هم باید بگویم، در تمام دنیا این مرسوم است،  بازیکن 
برای کادرفنی و باشگاه نمی تواند تعیین تکلیف کند. لیونل مسی 
بهترین بازیکن دنیاست، ولی هیچوقت نمی تواند برای باشگاهش 
تعیین تکلیف کند. زنوزی هم گفته بود که بازیکن ساالری در تیم 
وجود ندارد، ولی متاسفانه االن بازیکن ساالری در تیم وجود دارد. 
بازیکنی که در اختیار تیم باشد و نظم و انضباط را رعایت کند 

مطمئن باشید جایگاه خوبی پیش ما دارد.
وی گفت: حاشیه سازان یک روز زنوزی را تخریب می کنند، یک روز  هدف

خطیبی را. در زمان بازی های آسیایی هم هر روز برای تیم ما حاشیه 
درست می کردند. ما آمار داریم، بعداز مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم 
هر روز برای تیم مان حاشیه درست کردند و می خواستند هواداران را 
تحت تاثیر قرار دهند. قطعا جلوی این اتفاقات گرفته خواهد شد. باشگاه 
شبانه روز پیگیر است تا با برنامه ریزی طوالنی مدت به یک تیم خوب 
برسیم. از هواداران خواهش می کنم چند بازی آینده را هم تحمل کنند. 
ما چند بازیکن جدید که قراردادشان با باشگاه های شان تمام شده بود را 
جذب کردیم. چهار بازیکن خارجی هم می توانیم جذب کنیم و تیمی 

منسجمی در راستای اهداف باشگاه خواهیم ساخت.

رسول خطیبی، سرمربی »تراکتور«:

بازیکن برای کادرفنی نمی تواند تعیین تکلیف کند

شاگردان گل محمدی با یک گل مس رفسنجان 
را در زمین خودش شکست دادند و به صدرجدول 
رسیدند. از هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال 
ایران، مس در رفسنجان میزبان پرسپولیس بود که 
این دیدار با یک گل به نفع شاگردان گل محمدی تمام 
شد. مهدی عبدی در دقیقه ۷۸ گل سه امتیازی تیمش 
را به ثمر رساند. با این نتیجه، پرسپولیس با ۵۱ امتیاز 
و یک بازی بیشتر به صدرجدول رسید و حاال در انتظار 
لغزش سپاهان است. مس رفسنجان نیز با ۲۸ امتیاز در 

جایگاه نهم جدول باقی ماند. 
پرسپولیس در نخستین دقیقه بازی، زنگ خطر   نیمه اول 

را به صدا در آورد. پاس شهریار مغانلو به مقابل 
محوطه شش قدم، به شکل عجیبی توسط عیسی 
آل کثیر به بیرون رفت و تعجب مغانلو را به دنبال 
داشت. ۱۰ دقیقه بعد، حرکت انفرادی سلیمانی 
به داخل محوطه جریمه پرسپولیس و شوت او به 
سمت دروازه لک، توسط سیدجالل حسینی سد 
شد و به دروازه نرسید. در دقیقه ۲۳، این بار عیسی 
آل کثیر برای مهدی ترابی موقعیت سازی کرد که 
ضربه ترابی از دهانه محوطه شش قدم به اوت رفت. 
در دقیقه ۳۶، پاس در عمق عالیشاه و نفوذ مغانلو به 
سمت دروازه مس، با برخورد او با مدافع مس، متوقف 
و مغانلو نقش بر زمین شد. نه تنها داور در این صحنه 

اعتقادی به خطا نداشت، بلکه به علت تمارض به 
مغانلو کارت زرد نشان داد اما بعد از مشورت با کمک 
داور، از تصمیم خود بازگشت و با پس گرفتن کارت 
زرد مغانلو، پشت محوطه جریمه برای پرسپولیس 
خطا گرفت. با این حال پرسپولیسی ها اعتقاد به 
خطای پنالتی داشتند و بازیکنان مس سعی داشتند 
داور را متقاعد به پس گرفتن تصمیم خود کنند که 
در نتیجه حامد نورمحمدی به علت اصرار بیش از 

حد کارت زرد گرفت. 
سرانجام، ضربه ایستگاهی در دقیقه 4۲ زده شد 
که توپ به خط دفاعی مس برخورد کرد و سید جالل 
حسینی به شدت اعتقاد به پنالتی داشت تا کار داور 

برای اداره این بازی سخت تر هم شود. 
این نیمه با احتیاط بیش از حد دو تیم، کم   نیمه دوم 

موقعیت دنبال شد و تا دقیقه ۷۰، هیچ موقعیت 

خطرناکی ایجاد نشد. باالخره در این دقیقه، موقعیت 
نصفه و نیمه ای روی دروازه پرسپولیس ایجاد شد که 
سلیمانی نتوانست توپ ارسالی را از مقابل محوطه 
شش قدم به سمت دروازه بزند. در دقیقه ۷۳، 
امید عالیشاه بعد از دریبل چند بازیکن، در گوشه 
محوطه شش قدم و از زاویه بسته با نوشی صوفیانی 
تک به تک شد که دروازه بان مس راه ورود توپ به 
دروازه را بست. در دقیقه ۷۷، باز هم نوشی صوفیانی 
درخشید و راه ورود توپ ترابی به دروازه را گرفت و 
ضربه او را به کرنر فرستاد. باالخره حمالت پردامنه 
پرسپولیس در دقیقه ۷۸ توسط مهدی عبدی 
نتیجه داد و توپ در موقعیت تک به تک تبدیل به 
گل شد تا پرسپولیس پیش بیفتد. در دقیقه ۸4، 
محمد قاضی که دقایقی قبل وارد زمین شده بود، با 
ضربه سر دروازه حامد لک را تهدید کرد که ضربه او 

با اختالف بسیار اندکی به بیرون رفت.

مس صفر - پرسپولیس یک 

 دشت ۳  امتیازی شاگردان یحیی در کویر 

آرمان ملی- حسین ردکا: رونالدو کاپیتان 
تیم ملی پرتغال با به ثمررساندن ۲ گل مقابل فرانسه، 
در یورو۲۰۲۰  به رکورد ۱۰۹ گل ملی علی دایی رسید. 
»شهریار« فوتبال ایران به »کریس« تبریک گفت و 

ستاره تیم ملی پرتغال وی را »الگو« خواند! 
 تالش

مهرماه سال گذشته و زمانی که رونالدو تعداد 
گل های ملی اش را به عدد ۱۰۱ رساند گفت: »احساس 
خاصی دارم که بیش از ۱۰۰ گل برای تیم ملی پرتغال 
به ثمر رساندم. این یک رکورد تاریخی است. اکنون به 
رکورد بهترین گلزن تاریخ ملی )علی دایی( نزدیک 
هستم. هدف من این است که رکورد آقای گلی )دایی( 

را بشکنم.«
  رسیدن به رکورد

»کریس« مهاجم تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار با 
تیم ملی فرانسه تا دقیقه ۶۰ موفق به زدن ۲ گل از روی 
نقطه پنالتی شد تا با رکورد ۱۰۹ گل ملی علی دایی 
برابری کند. کاپیتان تیم ملی پرتغال تا قبل از دیدار با 
تیم ملی فرانسه با زدن ۱۰۷ گل در تعقیب علی دایی 
مهاجم سابق تیم ملی کشورمان بود؛ اما با به ثمررساندن 
۲ گل از روی نقطه پنالتی نه تنها با ۵ گل به تنهایی در 
صدرجدول گلزنان یورو ۲۰۲۰ قرار گرفت، بلکه با 

رکورد آقای گل سابق جهان از کشورمان برابری کرد.
 تبریک علی دایی

پس از این اتفاق، علی دایی با انتشار پستی در 
فضای مجازی به کریستیانو رونالدو بابت رسیدن 
به این دستاورد بزرگ تبریک گفت. سرمربی سابق 
تیم ملی کشورمان در فضای مجازی در پیام خود 
برای رونالدو نوشت: »بهت تبریک میگم؛ »کریس« 
به چیزی که لیاقتش را داشتی رسیدی. نماد واقعی 
پشتکار و حرفه ای بودن هستی و بازهم به دنیا ثابت 

کردی بهترینی.«
 پاسخ رونالدو

دایی پس از ۱۰۹ گله شدن رونالدو در بازی پرتغال 
مقابل فرانسه و رسیدن به رکورد او به عنوان بهترین 
گلزن فوتبال در رده ملی پیامی در صفحه توئیتر 
خود منتشر کرد که رونالدو این گونه پاسخ او را داد: 
»قهرمانان واقعی همیشه قهرمان می مانند. خیلی 
افتخار می کنم که چنین واژگان محبت  آمیزی را از 
الگویی بزرگ مانند تو می خوانم، متشکرم، علی دایی.«

  نظر شهریار 
علی دایی سال هاست عنوان پرابهت و دلچسب 
آقای گل فوتبال جهان را یدک می کشد. عنوان 
پرطمطراقی که برای ما ایرانی ها بیشتر از شهریار 
فوتبال ایران دلچسب شده است اما آیا علی دایی نیز 
چنین دیدگاهی دارد؟ آقای گل فوتبال جهان مدت ها 
قبل حرف دلش را در این خصوص گفت، وی اظهارکرد: 
»معتقدم هرچه خدا بخواهد همان می شود. ولی رکورد 

برای شکستن است. کدام رکورد بوده که تابه حال 
دست نخورده باقی مانده باشد؟ باالخره یک روز هر 
کسی رکورد شخص دیگری را می زند. من هم از این 
قاعده مستثنی نیستم چه بهتر که این رکورد به دست 
بازیکن بزرگی مثل رونالدو شکسته شود. به نظرم 
کریس می تواند در بازی های ملی باقی مانده به این مهم 
دست پیدا کند.« دایی در واکنش به این رکوردشکنی 
به »تایمز« گفت: »من خوشحالم که رونالدو رکورد 
من را خواهد شکست چون اینکه رکورد من به دست 
بازیکنی مانند رونالدو بیفتد، خودش یک رکورد دیگر 

برای من است.«
  واکنش  فدراسیون 

فدراسیون فوتبال ایران با انتشار متنی به شرح 
زیر به این موضوع واکنش نشان داد: »رکوردها 
جاودانه نمی مانند اما آدم ها می توانند تا همیشه 

فوتبال  برای  تو  آری  باشند.  و سربلند  عزیز 
ایران اسطوره ای. تو شهریار فوتبال آسیایی و 
هم چنان مهمترین گلزن قاره، خوش به حال ما که 

گل زدن های شماره ۱۰ را دیده ایم.«
  تمبر

محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات در پی 
رکوردشکنی کریس رونالدو، پیامی برای علی دایی 
در اینستاگرامش نوشت: »افتخارات علی آقای دایی 
در گنجینه  تمبر ایران هم ثبت خواهد شد. به افتخار 
او باید ایستاد. به زودی با حضور خودش این تمبر را 
مهروامضا خواهیم کرد. جدا از افتخارات فوتبالیش، 

پیام علی آقا به کریستیانو رونالدو، معرکه بود.«
  شوخی  انگلیسی

گری لینه کر بازیکن سابق تیم ملی انگلیس نیز 
به این موضوع پرداخت و با هموطنان خودش نیز 

شوخی کرد. او نوشت: »رونالدو یک پنالتی دیگر 
را به گل تبدیل کرد. ۱۰۹مین گل بین المللی. او 
با رکورد تمام دوران علی دایی برابر شده است. او 
بیش از مجموع بازی های ملی همه کارشناسانی که 
در استودیوی ما هستند )لمپارد، فردیناند، شیرر(، 

برای کشورش گلزنی کرده است.«
  پیام داخلی 

جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی ایران که 
رکورددار تعداد بازی های ملی است، در پیامی 
به این مساله واکنش نشان داد و در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: »۱۵ سال پس از تابستاِن 
بی رحم ۲۰۰۶ برای علی دایی و خداحافظی 
مظلومانه اش از بازی های ملی، سرانجام »کریس« 
در تعداد گل های ملی به بهترین مهاجم تاریخ 
فوتبال آسیا رسید؛ اتفاقی که به خوبی نشان دهنده 
بزرگی کار »آقای شماره۱۰« فوتبال ایران در این 
سال هاست. مردبزرگ، فوتبال ایران همچنان 
سال های سال به احترامت خواهد ایستاد و با 
اختالف برای همه  ما ایرانی ها همیشه بهترینی.« 
عارف غالمی مدافع استقالل یکی از چهره هایی 
بود که نسبت به این رکوردشکنی واکنش نشان 
داد و او در صفحه توئیتر خود به جمالت رونالدو 
در توصیف علی دایی اشاره کرد و با تمجید از علی 
دایی، در وصف اسطوره فوتبال ایران این چنین 
نوشت: »علی  دایی رکوردی که سالیاِن سال 
در دنیا به عنوان یک ایرانی در اختیار داشت، با 
جمله های رونالدو در وصف او به فرزندان نسل 

جدید معرفی کنید نه با کلیپ خنده دار!«
  گلی که محاسبه نشد!

یکی از گل های علی دایی با لباس تیم ملی فوتبال 
ایران مورد پذیرش و محاسبه قرار نگرفته است. 
۲۱ آبانماه ۱۳۸۲ تیم ملی فوتبال ایران در جریان 
رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا ۲۰۰4 در 
ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی کره شمالی بود. 
در این دیدار، ایران با تک گل علی دایی از روی 
نقطه پنالتی از حریف خود پیش بود اما پرتاب یک 
نارنجک به درون زمین مسابقه و آسیب دیدن یکی 
از بازیکنان کره شمالی باعث شد تا این تیم زمین 
مسابقه را ترک کند و بازی نیمه تمام بماند. پس از 
این اتفاق، AFC رای به برد ۳ بر  صفر ایران داد تا 
به این ترتیب، تک گلی که علی دایی در این مسابقه 
به ثمر رسانده بود محاسبه نشود. اگر آن نارنجک به 
داخل زمین پرتاب نمی شد و بازی به طور معمول 
ادامه پیدا می کرد، تعداد گل های ملی علی دایی 
حداقل به عدد ۱۱۰ می رسید و کریستیانو رونالدو 
با ۲ گلی که به فرانسه زد، نمی توانست با رکورد علی 
دایی برابری کند و برای این کار به یک گل ملی 

دیگر هم احتیاج پیدا می کرد.

علیرضا  رضایی:
در کل  دنیا  چرخه 

انتخابی  صد  درصد 
»رونالدو« به رکورد »شهریار«  رسید انجام  نشد

»بهتـــــریــــن«  مثل  علی  دایی! 
محمود  افشاردوست

کارشناس  والیبال  
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همین صفحه

سخــــن روز

با شروع خروج نیروهای ناتو از افغانستان از یکسو شاهد 

پیشروی نظامی طالبان در مناطق مختلف افغانستان بوده 

که بی شک بدون رضایت آمریکا صورت نگرفته و از سوی 

دیگر طالبان با بمب گــذاری و انفجارهای مختلف، عمدتا 

اقلیت شــیعه را هدف قرار داده و به کشتار مردم بیگناه و 

به ویژه نوجوانان و کودکان پرداخته است. در ایران 4۰ سال 
است گفته می شود ...

تصویر امنیت ملی ما    در افغانستان

صفحه۲

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

خبر درگذشت و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران در 

حادثه تلخ آذربایجان غربی بسیار تاسف و تاثر برانگیز بود. 

وقتی شنیدیم یکی از این خبرنگاران، از دانش آموختگان 

دانشگاه عالمه طباطبایی و دیگری دانش آموخته دانشگاه 

تهران بوده که جانشان را در ماموریت برای تهیه خبر و 
گزارش، از دست دادند...

هزینه هاي تلخ تا كي؟
محمد زاهدی اصل  

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

سیاست خارجی در ایران از داالن پر هیاهوی تصمیم سازی 

می گذرد و در نهایت در چارچوب فرا قوه مجریه و در مرکزیت 

تصمیم گیری نظام جمهوری اسالمی ایران؛ یعنی شخص 

رهبری نظام به فرجام می رسد. این امر اکنون کامال هویدا و 

توسط ایشان پس از انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف مورد 
تایید قرار گرفته است. لذا...

امکان تغییر در سیاست خارجی دور از انتظار است
   مهدی مطهرنیا

آینده پژوه سیاسی و اجتماعی

همین صفحه

آرمان ملی روایت می کند:

همه معترض  رد صالحیت ها
  فقیه عضو شورای نگهبان به رد صالحیت ها انتقاد کرد

صفحه 6

آرمان ملی: اظهارات اخیر امیر حســین قاضی زاده هاشمی از 

نامزدهای ریاست جمهوری ۱4۰۰ و گفت وگویش با ایلنا نکاتی 

دارد که قطعا می تواند باعــث نگرانی خیلی ها از روند در پیش 

گرفته شده برخی افراد باشد. بسیاری از این گفت وگو با عنوان 

نوعی اذعان به تالش برای تغییرات ساختاری و استراتژی...

 »آرمان ملی « 
روایت می کند: 

 حرف راست را از 
»قاضي زاده هاشمي بشنو!« 
این اعتراف بي پرده نشان مي دهد خبري از حداقل 

آزادي هاي سیاسي و رقابت هاي حزبي نیست

 »آرمان ملی« از دو حادثه، 
یک بی تدبیری و مرگ 7 نفر گزارش می کند:  

 وقاحت تمام؛ 
نه استعفا، نه پاسخگویي 

 داغ عدم استعفا و بی تدبیری 
بر دل خبرنگاران و سربازان

صفحه8

آرمان ملی: هنوز 4۸ ساعت از درگذشــــت تلــخ دو 
خبرنگار نگذشــته بود که بازهم حادثــه اتوبوس ها در 

جاده یزد حادثه آفرید و جان پنج سرباز معلم را گرفت 

و روزهای تلخی را برای مردم رقم زد. حادثه ای که برای 
خبرنگاران در آذربایجان غربی...

 مایل نبودم 
 از واکسن 
 غیر ایرانی 
استفاده کنم  
 واکسن خارجی در 
 کنار واکسن ایرانی 
ایرادی ندارد

مقام معظم رهبری: 

صفحه6

پیرمحمد مالزهی،کارشناس مسائل افغانستان در گفت و گو با »آرمان ملی« بررسی کرد : 

بحران نظامي در مرز افغانستان 
         60 درصد افغانستان به تصرف طالبان درآمد         ایران حمایت خود از هزاره ها را متوقف نکند
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صفحه 3

صفحه 8

صفحه4

گزارش »آرمان ملی« از مشکالت تسویه 
بدهی های دولت از محل تحویل نفت  خام 

 نفت به جاي بدهي؛ 
- کجا بفروشند؟ 

  حیات شرکت هاي کوچک 
به خطر مي افتد؛ تردید نکنید

 سیدحمید حسینی در گفت وگو با 
»آرمان ملی« مطرح کرد

صادق الریجانی  
جایگرین احتمالی  

آیت ا... جنتی!

 گزارش »آرمان ملی« 
از توهین چند باره روابط عمومی 

وزارت بهداشت به مردم 

مطالبه گران 
واكسن، »پفیوز« 
خطاب شدند!  

  معاون اول رئیس جمهور:  
 نباید انتقادها با کم تحملی 

و اهانت برخورد شود

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
علی صوفی :

 اصولگرایان هم قائل 
به مذاکره هستند

محمود  افشاردوست:

 میدان المپیک 
سخت است 

صفحه3

صفحه 15

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                

هدایت ا... آقایی

 مردم واقعیت 
را می بینند

محمد فاضلی
 بازگشت به 

زندگی معمولی

وحید استرون 

 روزگار تلخ نشستن »عیسی«، 
»پفیوز« توهین خواندن جهانپور 

سر مقاله :احمد شیرزاد 

 برجام، مهم ترین 
اولویت دولت آینده
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صفحه2

قرار گرفتن ذیل بند هفتم یعنی چه؟ 

قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی شورای امنیت کشور شما را 

رسماً »تهدیدی برای صلح و امنیت جهان« تشخیص داده است و همه 

دولت های عضو سازمان ملل را ملزم به اجرای تمام تمهیدات قهریه ای 

می دارد که علیه شما به تصویب رسانده است. به مورد عراق از ۱۹۹۰ 

تاکنون نگاه کنید! قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی خروج پرونده 

کشور از شورای امنیت تابع تشخیص و »حق وتو«ی آمریکا و دولت های 

متخاصم می شود که گاه تا چند دهه به عادی سازی وضعیت کشور شما 

رضایت نمی دهند. قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی آغاز یک فرایند 

تصاعدِی تشدید فشار که می تواند به اقدام نظامی ختم  شود؛ آن هم 

زیر چتر حمایت حقوق بین الملل، سازمان ملل و افکار عمومی. حال، 

در برجام، نه تنها کشور از ذیل فصل هفتم خارج شد بلکه تاریخ دقیق 

ختم پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت نیز پیشاپیش تعیین شد! 

یعنی برخالف تمام موارد مشابه، دیگر آمریکا و دولت های متخاصم 

نمی توانند با اعمال »حق وتو« مانع خروج پرونده از شورای امنیت شوند. 

عده ای دوست دارند با اشاره به آسیب های ناشی از تروریسم اقتصادی و 

تحریم های غیرقانونی یکجانبه دولت ترامپ این دستاورد بزرگ دولت 

روحانی و شاهکار دیپلماتیک آقایان ظریف، عراقچی، تخت روانچی و 

سایر دیپلمات های متخصص و متعهد کشور را در پیش چشم مردم تقلیل 

دهند. باید در دام این بازی های جناحی افتاد؛ و از آن مهم تر نباید اجازه 

داد ترویج این تحلیل های مغرضانه سیاسی باعث شود در دولت بعدی 

تبعات درگیری مجدد با شورای امنیت دست کم گرفته شود.

امکان تغییر در سیاست خارجی دور از انتظار است

سیاست خارجی در ایران از داالن پر هیاهوی تصمیم سازی می گذرد 

و در نهایت در چارچوب فرا قوه مجریه و در مرکزیت تصمیم گیری نظام 

جمهوری اسالمی ایران؛ یعنی شخص رهبری نظام به فرجام می رسد. 

این امر اکنون کامال هویدا و توسط ایشان پس از انتشار فایل صوتی 

محمد جواد ظریف مورد تایید قرار گرفته است. لذا سیاست خارجی 

صرفا در قوه مجریه تبیین و تشریح نمی شود و حتی قوه مجریه در 

نظام تصمیم سازی در رکن نخست این معنا نیست. اگرچه در مقام 

اجرا دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماتیک آن را 

رسما اجرا می کند اما خود وزارت امور خارجه هم ممزوجی از نیروهای 

متفاوت فراقوه مجریه در قوه مجریه هستند که در مسیر پیاده سازی 

سیاست خارجی وارد عمل می شوند. تغییر و تحول در مساله ای 

تحت عنوان سیاست خارجی در دست قوه مجریه نیست؛ بلکه در 

چارچوب سیاست های فراقوه مجریه به انجام می رسد. از این رو  باید  

بگویم آنچه تحت عنوان سیاست خارجی در دوران بعد از روحانی گفته 

می شود تنها در سطح ادبیات و بعضی از تاکتیک ها و تکنیک ها می تواند 

تمایز ایجاد کند؛ اما تفاوتی وجود نخواهد داشت. در اینجاست که باید 

میان دو مفهوم تفاوت و تمایز مرز گذاری کنیم. معتقدم تفاوتی در 

سیاست خارجی ایران روی نخواهد داد اما تمایزهایی از منظر ادبیات 

و کاربرد واژگان و همچنین روش های پیاده سازی دستگاه دیپلماسی 

در نهایت احتمال وقوع دارد اما امکان تغییر در سیاست خارجی با 

تغییر ریاست جمهوری در ایران دور از انتظار است. از طرف دیگر آقای 

رئیسی به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای جناح اصولگرا و مصطلح 

به انقالبی مطرح است که به هر تقدیر در سیاست خارجی هرگونه 

نزدیکی به ایاالت متحده آمریکا یا پذیرش قواعد بین المللی جبری 

خارج از مرزهای ملی را سازش تلقی می کند و به نیروهای رقیب خود در 

این زمینه نقدها و جهت گیری های خاصی را مطرح کرده اند و اکنون با 

به دست آوردن قدرت باید جوابگوی آن مواضع و نظریات و دنبال کننده  

آن رهیافت هایی باشند که در پرتو آن به نقد دولت های پیشین در زمینه 

سیاست خارجی پرداخته اند. لذا آنچه مسجل است اینکه سیاست 

خارجی ایران در پرتو این تغییر و تحول  در حالت پارادوکسیکال قرار 

می گیرد. از یک طرف به هر تقدیر فشارهای بین المللی بر ایران  و اقتصاد 

ایران بسیار باالست و اگر دولت جدید نتواند وعده های اقتصادی و به 

ویژه معیشتی را که به مردم داده است، برآورده کند و از طرف دیگر 

نخواهد در حوزه سیاست خارجی به بررسی دقیق تر و رویکردهای 

احتمالی معین تر و آشکارتری بپردازد باید منتظر سخت تر شدن  کار 

در این مسیر باشیم.  به هر تقدیر تغییر دولت در ایران به معنای تغییر 

در قوه  مجریه؛ آن هم با وجود انتخاب شخصیتی چون آقای رئیسی که 

دارای سابقه معینی در نظام جمهوری اسالمی نزدیک به ارکان قدرت 

و شخص رهبری تلقی می شود و قبل از این اعالم مواضعی را در جایگاه 

ریاست قوه قضائیه و مناصب دیگر در این قوه و سابقه ای مشخص را در 

دستگاه مدیریتی و در رفتار سیاسی خود در سال های پس از انقالب و 

در این چهار دهه دارد؛ بر می انگیرد و بالطبع باید منتظر بود تا ببینیم 

چگونه با این تغییر و تحول روبه رو خواهند شد.  نمی توان گفت چون 

رئیس جمهور تنها رئیس قوه مجریه است و تاثیری در سیاست های 

کالن ندارد پس باید اثرات او را نادیده انگاشت؛ بلکه به این معناست که 

باید اثرات او را در جایگاه و نقش و جایگاهی که داراست مورد ارزیابی 

قرار داد که به نظر می رسد کشورهای مختلفی که با ایران لبه  های 

ارتباطی گسترده ای دارند این معنا را در نظر خواهند گرفت.

   مهدی مطهرنیا
آینده پژوه سیاسی و اجتماعی

رضا نصری 
تحلیلگر مسائل بین الملل  

اگر بخواهیم فهرست شوربخت ترین مردم جهان در 

سال های اخیر را نشان دهیم شاید مردم ونزوئال جایی در 

صدر فهرست باشند. این کشور بزرگترین معادن نفت جهان 

را در اختیار دارد اما مردم آن از فقیرترین و درمانده ترین مردم 

جهان هستند. اکثرا به کشورهای اطراف متواری شده اند و در 

فقر و بینوایی زندگی می کنند. این کشور اخیرا از تورم حدود 

۲۷۰۰ درصد برخوردار است. نرخ تورم در سال ۲۰۱۳ زیر۶۰ 

در صد بوده طی دو سال به ۲۰۰ درصد رسیده و همچنان 

شتابان از مرز ۲۰۰ درصد در سال فراتر می رود. این کشور 

نفت خیز یک شریک تجاری بزرگ دارد، یعنی حکومتگران 

یک شریک دارند و آن هم روسیه است. شرکت نفت روسی 

ُرزنِفت کنترل تولید نفت ونزوئال و صادرات آن را به دست 

داشت؛ این کنترل را نیز از طریق تامین وام های کالن به 

دولت ونزوئال کسب کرده بود. می توان تصور کرد که پول 

بی ارزش ونزوئال، که با سرعت نجومی بی ارزش تر می شود، 

نمی تواند کفاف هزینه ژنرال ها و مقامات را بدهد. ُرزنِفت به 

کمک آمده و در خبرها بود که حقوق زیر میزی این بزرگان 

را با یورو و دالر تامین می کند، از روی رفاقت! برخی اقالم 

معیشتی را هم برای سایرین. سال گذشته که تحریم های 

آمریکا شدیدتر شد، برای ایجاد اطمینان قلبی، رزنفت تمام 

دارایی های خود را در ونزوئال به یک شرکت گمنام روسی 

دیگر فروخت که صد درصد متعلق به دولت روسیه است. 

رسما دولت روسیه صاحب اختیار منابع نفتی ونزوئال شده 

است. در مقابل خدمات امنیتی ناقابل دوستانه ای هم ارائه 

می کند. در سال ۲۰۲۰ که برخی ژنرال ها اقدام به کودتا 

علیه رئیس جمهور مادورا کردند، دولت روسیه یک جمبوجت 

کماندو ارسال کرد و ژنرال های کودتاچی را بر سر جایشان 

نشاند و رفیق مادورا، رئیس جمهوری فاجعه زا، علی الحساب 

از مقام خود خیالش راحت است. البته مادورا با انتخابات در 

سال ۲۰۱۸ برای شش سال دوم انتخاب شد. رقیب اصلی در 

زندان بود و البته کسی مجبور نبود به مادورا رای بدهد. اما هر 

کس رای می داد به طور خودکار در کارت ملی او یک »بسته 

حمایتی« ثبت می شد که می توانست با ارائه آن کارت، سبد را 

از فروشگاه های دولتی دریافت کند و در صورت لزوم در بازار 

آزاد به چند برابر قیمت رسمی بفروشد. این کارت ملی به نام 

کارت »سرزمیِن خانه« در واقع یک ابزار کنترل اجتماعی 

است که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد؛ هم اطالعات شخصی را 

در بر دارد، هم مثل یک کارت بانکی سهمیه کوپنی کاالهای 

معیشتی به آن واریز می شود. از این کارت در انتخابات محلی 

و انتخاب رئیس جمهوری بهره برداری شده است. رای بده 

سهمیه الکترونیکی غذا دریافت کن. مردم به این کارت و 
انتخابات می گویند »بازار رای در برابر گرسنگی«.

ابرتورم و ونزوئال؛   راي در برابر گرسنگي

محمد طبیبیان
اقتصاددان

 

با شروع خروج نیروهای ناتو از افغانستان از یکسو شاهد 

پیشروی نظامی طالبان در مناطق مختلف افغانستان 

بوده که بی شک بدون رضایت آمریکا صورت نگرفته و از 

سوی دیگر طالبان با بمب گذاری و انفجارهای مختلف، 

عمدتا اقلیت شیعه را هدف قرار داده و به کشتار مردم 

بیگناه و به ویژه نوجوانان و کودکان پرداخته است. در 

ایران 4۰ سال است گفته می شود جمهوری اسالمی 

پرچم حمایت از همه شیعیان جهان را در دست دارد 

ولی در قبال جنایت در افغانستان، سکوت و بی طرفی 

مشاهده شد به ترتیبی که در قبال بمب گذاری های 

متعدد در دبیرستان دخترانه سیدالشهداء و کشتار ۸۵ 

دختر نوجوان شیعه هزاره در کابل، فقط بیانیه آیت ا... 

سیستانی در حمایت از شهداء به طور قاطع و رسا صادر 

شد و مردم ایران با چشمان اشکبار، این جنایت طالبان و 

صدها جنایت دیگر و از جمله جنایت وحشیانه طالبان در 

دانشگاه کابل که تعداد زیادی از دانشجویان که سرکالس 

درس به رگبار مسلسل بستند را با تعجب و تاسف دنبال 

کردند. اما با اشغال ۵۰ والی افغانستان توسط طالبان، ابراز 

نگرانی و واکنش اعتراضی در جمهوری اسالمی، مشاهده 

می شود، عده ای ندا در می دهند که ای مردم افغانستان 

ابدا مقاومت نکنید، برعکس اجازه دهید طالبان بیاید 

همه کشور را اشغال کند، زیرا طالبان حکومتی انقالبی 

است و مثل حکومت اشرف غنی، غرب گرا نیست! واقعا 

اینقدراشتباه محاسباتی وجود دارد؟ اگر خدای ناکرده 

گروهی شورشی در ایران پا بگیرد و شهرها را یکی پس از 

دیگری به تسلط خود درآورد آیا ما انتظار داریم کشورهای 

دوست و همسایه ما را دعوت به خویشتن داری نمایند تا 

اشغال تکمیل شود؟ آیا مردم افغانستان عملکرد حکومت 

متحجر طالبان را فراموش کرده اند؟ چگونه طالبان، زنان 

این کشور را به عصر حجر برده و به نقض حقوق آنان و بقیه 

آحاد ملت افغانستان پرداخت؟ آیا یادتان رفته چگونه 

طالبان با علم و دانش اندوزی کودکان مبارزه کردند که 

کشتار فجیع دردانشگاه کابل ودبیرستان سیدالشهداء 

مظهرآن است؟ آیا فراموش کردید طالبان چگونه به آثار 

باستانی که قرن ها در دل کوهستان های افغانستان آرمیده 

بودند، با شلیک توپ مورد تخریب قرار دادند؟ همان ها که 

در سوریه هم به نام داعش، جنایتی مشابه انجام دادند. آیا 

تحجر طالبان در مخالفت با بهداشت و واکسینه کردن 

کودکان در قبال امراض واگیر، از یاد رفته است؟ حکومت 

طالبانی که آزادی های اساسی و اولیه شهروندان این کشور 

را تعطیل کردند؟ آیا دشمنی صریح طالبان با مردم و 

حکومت ایران در سال ۱۳۷۷ با اشغال مزار شریف و کشتار 

هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی، به همین زودی از یاد 

برده اید؟ آیا این همه شیعه کشی و نسل کشی هزاره جات، 

وجدان شما را تحت تاثیر قرار نداده است؟ آیا این شیعیان 

با شیعیان عراق و سوریه فرق دارند؟ درحالی که القاعده و 

داعش زائیده طالبان هستند و هیچ توجیهی قابل پذیرش 

نیست. آیا از زبان مقامات امنیتی گفته نمی شود داعش در 

افغانستان در حال آموزش بمب گذاران انتحاری و اعزام 

آنها به ایران است؟ چرا نسبت به مشاهده نقض امنیت ملی 
ایران در افغانستان اهمال وجود دارد؟ 

ادامه صفحه ۲

تصویر امنیت ملی ما   در افغانستان 

سیدعلی خرم 
استاد دانشگاه –  حقوق بین الملل 

خبر درگذشت و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران در حادثه تلخ 

آذربایجان غربی بسیار تاسف و تاثر برانگیز بود. وقتی شنیدیم یکی از این 

خبرنگاران، از دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبایی و دیگری دانش 

آموخته دانشگاه تهران بوده که جانشان را در ماموریت برای تهیه خبر 

و گزارش، از دست دادند، بسیار بیشتر ما را متاثر کرد. با بروز این حادثه 

بسیار تلخ، بار دیگر این موضوع به همه ما یادآور شد که چرا نباید از این 

حوادث درس عبرت بگیریم و شرایط را به گونه ای برای مردم رقم بزنیم تا 

بتوانند با امنیت کامل سفر کنند. این خبرنگاران مهمان سازمان حفاظت 

از محیط زیست بودند و مسئولیت حفظ جان و امنیت آنها با این سازمان 

بوده است. متاسفانه اتوبوسی که برای این عزیزان اختصاص پیدا کرده 

مشکل فنی جدی داشته و باعث بروز این مصیبت بزرگ شده است. چقدر 

ما باید از اینگونه حوادث قصه بخوریم، شاید برخی بگویند که این حادثه 

و سرنوشت این عزیزان بوده، اما تقدیر و سرنوشت بخش اعظمی از آن 

در گرو اراده و تالش خودمان است. اینگونه نیست که ما خودمان را اسیر 

سرنوشت بدانیم و این مغایر با اراده و اختیار انسان است. این عزیزان در 

راستای وظایف و به تکالیف حرفه ای شان تن دادند و در حین انجام وظیفه 

دچار این حادثه شده اند و »شهید« تلقی می شوند، ولی جای خالی شان 

برای خانواده، همکاران و جامعه چگونه قابل جبران است؟  چرا باید جان 

انسان ها اینقدر برای ما بی ارزش باشد که با تصادف دو اتوبوس، آن را 

به حساب سانحه، تقدیر و سرنوشت بگذاریم؟  کما اینکه شاهد بودیم 

روز گذشته چند تن از سرباز معلمان عزیز کشورمان در تصادف دیگر 

جانشان را از دست دادند و بر غم های مردم ایران افزوده شد. چرا ایران 

عزیز ما در دنیا از لحاظ تصادفات جاده ای جزو شاگرد اوالن است و چرا 

باید اینقدر تلفات در سال بدهیم و چند زن باید بی سرپرست و هزاران 

کودک یتیم شوند. تا زمانی که ناوگان حمل و نقل عمومی ما مشکل جدی 

دارد و خودروها تحمیلی است و در این بین رقابتی وجود ندارد و به تبع 

آن هر جنس بی کیفیتی)اتوبوس، کامیون، پراید و...( ساخته می شود و 

مردم مجبورند جنس بی کیفیت خریداری کنند، َدر روی همین پاشنه 

می چرخد. وقتی پلیس راهور اعالم می کند که در جاده های کشور بیش 

۱۰۰۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد و جاده های کشور از امنیت الزم 

برخوردار نیستند، چه کسی مقصر است و چه کسانی به فکر اصالح امور 

هستند؟  چرا باید اتوبوسی که نقص فنی دارد، در اختیار خبرنگاران قرار 

بگیرد و در نهایت منجر به بروز مصیبت شود؟  حتی به فاصله یک روز، در 

حادثه ای مشابه چند سرباز که پس از فارغ التحصیلی، در قامت سرباز 

معلم می خواهند به کشور خدمت کنند، دچار حادثه و مرگ می شوند. در 

این میان عوارض قابل توجه جاده  ای در کدام صندوق ذخیره یا در کجا 

هزینه می شود که مشکالت جاده ها و ناوگان حمل و نقل عمومی ما هر 

روز بدتر از دیروز می شود. هر چند که مسئوالن از بابت این اتفاقات متاثر 

و متاسف هستند، اما تاسف و تاثر کفایت نمی کند و باید فکری به حال 

جاده ها و ناوگان پیر و پرمشکل کشور کرد. تا زمانی که بی تدبیری و ضعف 

مدیریت وجود داشته باشد، تاوان آن را مردم با جانشان می پردازند. به دور 

از انصاف است مردم نجیب و مظلوم ما، هزینه بی تدبیری ها را بپردازند 

و در عزای عزیزانشان بنشینند. بی شک ایمنی جاده ها و وسایل حمل و 

نقل عمومی با شعار و خرید چند دستگاه اتوبوس آن هم به صورت نمادین 

ایجاد نمی شود. از سوی دیگر محصوالت تولید داخل نباید با یک برچسب، 

استادارد شود و باید استانداردسازی واقعی و قابل اعتماد باشد و نهایتا 

نقاط حادثه خیر جاده ای مرمت شود. فکر نمی کنم که هزینه اینگونه 

اقدامات، بیشتر از جان هزاران انسان بی گناهی باشد که در جاده ها 

جانشان را می دهند. امید داریم از این تجربه های تلخ یک روزی مسئوالن 

درس عبرت بگیرند و مصیبت کمتری به مردم تحمیل شود.

محمد زاهدی اصل  
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی  

هزینه هاي تلخ تا كي؟ 

 دکتر پیروز مجتهدزاده 
در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 رئیسی بدون 
 دیپلماسي فعال 

 نمي تواند اقتصاد را 
سامان دهد 

     رئیسی از برخورد ایدئولوژیک 
     با مسائل سیاست خارجی پرهیز کند
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جدید ورود به دانشگاه را ببینید! 
صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

کارتون فرنگی

آخر آرمان ملی

  منبع: سایت گل 

زمان زیای نمی گذرد از موقعی که یک مســئول کشــوری به مسئولی دیگر در استان  
ایالم گفته بود بیشعور. شاید دیگر همه مان فراموشش کرده بودیم و مسئولین در این مدت 
اگر می خواستند فحشی بدهند، لطف می کردند و دو پهلو یا در لفافه حواله مان می دادند و 
این طوری خیلی بهتر بود. مثال صاف توی صورت ما نگاه کرده و می گفتند: ما خداروشــکر 
امروز هیچ مشــکلی در کشورمان نداریم. و مردم همه راضی اند. خب این از صدتا بدوبی راه 
هم برای ما بدتر بود. اما مدتی اســت که مســئولین به منظور شفاف سازی در کشور تغییر 
روش داده اند. این بار خیلی رک و راست، و ضمن نگاه کردن در چشم ما، می گویند کسانی 
که از واکســن ملی)!( و گرانی آن انتقاد می کنند، .... هستند. این روش اتفاقا خیلی خوب 

است به شرطی که همین آزادی بیان را به منتقدان هم بدهند. 
االن قانون در کشــور ما این طور اســت که منتقدان آزادند هر طــور که مایلند فحش 
بخورند! و همچنین آزادند هر طور که بیشتر مایل بودند، از مسئولین شان تعریف و تمجید 
کنند. خدایی چنین قانون و مسئولین باحالی در کجای دنیا وجود دارد؟ فقط ایران! حاال ما 

یک سری تبصره ها هم پیشنهاد می کنیم به این قانون های قشنگ مان اضافه کنیم.

الف- چنانچه مســئولی با انتقادی مواجه شــد، ضمن دادن فحش به تمامی بســتگان 
منتقد، می تواند با چوب و چماق به وی حمله کرده تا درس عبرتی شود بر همه  یاوه گویان 

داخلی!
ب- چنانچه دلش خنک نشــد یا فرد، پوســت کلفت بود، در صورتی که مسئوِل عزیز 
صالح دید، می تواند در چهار جهت جغرافیایی و به بیست وشــش روش تعریف نشده، دهان 

او را مورد عنایت قرار دهد!
ج- چنانچه حین تنبیه کردن فرد خاطی، دست مسئول درد گرفت یا حین فحش دادن 

صدایش به هم ریخت، هزینه  درمان به عهده  فرد خاطی است!
د- در صورتی که فرد، انتقادی بکند ولی بالفاصله بعدش بگوید ...خوردم و ابراز ندامت 
کند، چنانچه انتقادش رسانه ای نشده باشد، مسئولین می توانند با عطوفت و گذشت خود، 

وی را ببخشنند!
ه- اگر انتقاد، رسانه ای شد و بعدش فرد ابراز ندامت کرد، مسئولین می توانند با مهربانی 
دستی به سرش بکشــند و سپس با اُردنگی وی را بیرون کنند. در اینجا نیازی به واکنش 

هیجانی بیشتری نیست. 
 و- در صورتی که کســی با این روش ها مشــکلی نداشت، قدمش روی چشم، می تواند 
در اینجــا بماند ولی در صورتی که با این قانون ها مشــکلی دارد می تواند جمع کند برود 

کشورهایی که رفاه های اونجوری دارند!

طنز روز
چگونه با منتقدان برخورد کنیم؟

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
ارسال کنید                                                                                                           .

arman.meli11@gmail.com

 منبع: اینستاگرام  کارتونیست

 
یک بــار دیگر دوتصادف اتوبوس به فاصله یک روز کام همه مــردم را تلخ کرد؛ تلخ تر از تلخ. 
پیام های تسلیت روسای سه قوه نیز نمی تواند اندکی از این تلخی متاثرکننده غم انگیز را جبران 
کند. این تسلیت ها را نه به خانواده های داغ  دیده؛ بلکه باید به مسئوالن و دست اندرکاران و کسانی 
در سه قوه گفت که به دلیل نداشتن برنامه مناسب، نداشتن قوانین بازدارنده و نداشتن کارگزاران 
با احســاس مسئولیت، باید پاســخگوی این قبیل حواد ث تلخ باشــند. چگونه است که گواهی 
سالمت فنی به چنین اتوبوس هایی با نقص فنی آشکار داده می شود و چگونه است که این همه 
جاده ناایمن ساخته می شود. باید به کسانی تسلیت گفت که مسئول  این بی تدبیری های غم انگیز 
هستند. باید عملکرد ایشان بررسی و پاسخگوی این فجایع باشند. کسانی که از خبرنگاران دعوت 
ســفر به منطقه دریاچه ارومیه کرده اند تا شاهد محصول برنامه ریزی واقدامات آنان باشند اما با 
ســهل انگاری و بی تدبیری جان این عزیزان را به راننده و اتوبوســی سپردند که هیچ شایستگی 
و صالحیتی برای پذیرش چنین مســئولیت ســترگی نداشــتند. اینها باید احضار شوند و مورد 
بازخواست قرار گیرند. چگونه است که قوانین اجازه کار و رانندگی با چنین وسیله نقلیه ای نا ایمن 

می دهد؟ چرا ماموران کنترل کننده عبور ومرور در جاده ها مدارک سالمت فنی اتوبوس را با دقت 
و وسواس کنترل نکرده اند واجازه سفر به چنین اتوبوسی داده اند تا چنین فاجعه ای رخ دهد؟ این 
افراد نیز باید مورد ســوال قرار گیرند. مسئوالن باالتر همه باید خودشان را مسئول جان عزیزان 
جان باخته بدانند و از خودشان بپرسند چه باید می کردند که نکردند؟ زیرا مسئولیت ایشان چند 
برابر کارگزاران ساده است. در حادثه ای تلخ تر در اثر واژگونی اتوبوسی در جاده ای در استان یزد 
جان تعدادی از فرزندان عزیز این ملت که برای انجام خدمت مقدس سربازی حاضر شده بودند، 
فدای بی تدبیری، مسئولیت نشناسی، سهل انگاری و قصور عده ای نابخرد  وظیفه نشناس شده که 
اکنون باید فرا خوانده شوند تا پاسخگوی عملکرد خود باشند. آری اما قبل از این افراد، مسئوالن 
باالدستی باید به خودشان بیایند و به خودشان تسلیت بگویند که در وضع قوانین مدقن باز دارنده 
و تامین کننده ســالمت مردم ناتــوان بوده اند و جاده های ایمن نســاخته اند وکارگزاران امین و 
مسئولیت شناس به کار نگماشته اند. این یک فاجعه ملی دهشتناک است که در جاده های کشور 
ســالیانه ۲۶۰۰۰نفر کشته می شــوند و چند برابر آن مصدوم و معلول می شوند . نمی شود گفت 
همه اینها برای جان خود ارزش قائل نبوده اند و ســهل انگاری کرده اند. این موضوعی بســیار تلخ 
است که متاسفانه هر ســال تکرار می شود و اقدامی اساسی برای پیشگیری از آن نمی شود؛ که 
اگر می شــد این همه جان ارزشمند را از دست نمی دادیم. در این موضوع همه قوا مسئولند؛ هم 
در حوزه قانونگذاری، هم در حوزه انتظامی و قضائی  و هم قوه مجریه، که مســئولیت مستقیم و 
مستمر و حداکثری دارند . آقایان مسئول نگاهی به آمار تلفات جاده ای در سایر کشورها بیندازید 
و با آمار جان باختگان جاده ای در کشور خودمان مقایسه کنید و بیندیشید چه باید می کرده اید 

که نکرده اید و چه تکلیفی برای پیشگیری از این فجایع تلخ تر از تلخ دارید.

تلخ تر از تلخ

غیـــر محرمانـــه
اعتراض کارگران صنعت نفت

اسـکان نیوز از اعتـراض صنفـی کارگـران نفـت، گاز و 
پتروشـیمی خبـر داده اسـت. بـر اسـاس گزارش هـا، کـه بـا 
فیلم هایـی در شـبکه های اجتماعی همراه بـوده، کارگران در 
ماهشـهر، بندر جاسـک، بندرعباس، بندر تنبـک و همچنین 
دو پاالیشـگاه آبـادان و اصفهـان معترضنـد یا در حـال ترک 

محل هـای کار و بازگشـت بـه شـهرهای خـود هسـتند.
نقش بذرپاش در تغییرات استقالل

دخالـت رئیـس دیـوان محاسـبات کشـور در تغییـرات 
مدیریتـی اسـتقالل تکذیب شـد. شـایعاتی از سـوی مهدی 
عبدیـان عضو برکنار شـده و پرحاشـیه هیـات مدیـره آبی ها 
در فضـای مجـازی منتشـر و بـه سـرعت در رسـانه ها بازتاب 
داشـت. ایـن ادعـا مبنی بـر نقـش مهـرداد بذرپـاش، رئیس 
دیوان محاسـبات کشـور در انتخاب این نفـرات جدید مطرح 
شـد. یک منبـع آگاه در وزارت ورزش و جوانان با رد شـایعات 
منتشـر شـده درباره نقش بذرپاش در انتخـاب اعضای هیأت 
مدیره اسـتقالل گفـت: اعضا توسـط مجمع انتخاب شـده اند 

و افـراد دیگـری در ایـن انتخـاب نقشـی ندارند.
تشکر رونالدو از علی دایی

کریسـتیانو رونالـدو، کاپیتـان تیـم ملـی پرتغـال در جریان 
دیـدار بـا تیـم ملـی فرانسـه در یـورو ۲۰۲۰، بـا زدن دو گل، 
تعـداد گل هـای ملـی خـود را بـه عـدد ۱۰۹ رسـاند و بـه 

علی دایـی رسـید تـا هـر دو مشـترکا عنـوان بهتریـن گلزن 
بازی هـای ملـی جهـان را تصاحب کننـد. بعـد از ایـن اتفاق، 
علی دایـی پسـتی را در اینسـتاگرام منتشـر کرد و بـا تبریک 
بـه رونالـدو بـه خاطـر شکسـتن ایـن رکـورد، او را انسـانی 
الهام بخـش خوانـد. رونالدو سـاعاتی بعـد از این موضـوع، در 
اسـتوری اینسـتاگرامی خـود در واکنـش بـه اظهـارات علی 
دایـی نوشـت: »قهرمانـان واقعـی بـرای همیشـه قهرمـان 
می مانند. مـن خیلی مفتخرم کـه چنین سـخنان مهربانه ای 
را از طـرف یـک الگـوی بـزرگ مثـل شـما )در مـورد خودم( 

خوانـدم. ممنـون علـی دایـی.«
دلجویی از رأی دهندگان کتک خورده 

خانمـی کـه بـه خاطـر رأی دادن از عناصر ضدانقـالب کتک 
خورد، گفـت: هرچه فکر کـردم، دیدم باید بـروم و رأی بدهم؛ 
حتی بـا وجود ایـن آدم های کثیف کـه هر لحظه هـر جنایتی 
ممکـن اسـت از آن ها سـر بزند. مشـرق نوشـت؛ یک گـروه از 
طلبه هـای جـوان و فعـال شـهر قـم در اقدامـی خودجوش و 
بـا پیگیری هـای فـراوان، موفـق بـه برقـراری ارتبـاط بـا این 
خانواده عزیز شـدند و بـه نمایندگی از مـردم سـرافراز ایران، 
بابت اتفاقات روز رأی گیـری از آن ها دلجویـی و تقدیر کردند

افشای عوامل مرتبط با ترور سردار سلیمانی 
یـک دادگاه در ایـاالت متحـده آمریـکا، یـک مترجـم زن 
آمریکایی به نـام »مریم طه تامپسـون« را که بـا پنتاگون کار 
می کـرد و ادعـا شـده بـه دادن اطالعات بـه یک فـرد مرتبط 

با جنبـش حـزب ا... لبنان اعتـراف کـرده ، به ۲۳ سـال زندان 
محکـوم کـرد. بنـا بـر گـزارش مرکـز اطالع رسـانی وزارت 
دادگسـتری آمریکا، ایـن مترجـم گفته، اسـامی شـماری از 
خبرچینـان ارتـش آمریـکا در عـراق را پـس از تـرور سـردار 
شهید »قاسـم سـلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه انقالب 
اسـالمی، به یک فرد مرتبط بـا حـزب ا... لبنان لو داده اسـت.

باز هم گاف مجری صداوسیما
یا معنـی و کاربـرد محـاوره ای ترکیب شـیطون بال و تـوپ را بلد 
نیسـتند؟ یا شـاید هم دوسـت دارند بسـیار امروزی و همـگام با 
جوانـان به نظـر آیند؟! در چنـد روز گذشـته صحبت های بشـیر 
حسـینی و مژده لواسـانی مجری هـای برنامه بی نهایت شـو که با 
تهیه کنندگی آسـتان قدس رضوی از شـبکه سوم سـیما پخش 
می شـود در فضای مجازی مـورد توجه قرار گرفته اسـت. بشـیر 
حسـینی روی آنتن زنـده، آرزوی رفتن به سـفر اربعینـی توپ و 
شـیطون بال بـا مـژده لواسـانی را می کنـد. خیلی هـا می پرسـند 
»اربعین شـیطون بال« که بشـیر حسـینی می گویـد یعنی چه؟

 ثبت افتخارات دایی در گنجینه تمبر ایران
وزیـر ارتباطـات  در پسـت اینسـتاگرامی خـود نوشـت: 
افتخـارات علـی دایـی در گنجینـه تمبـر ایـران هـم ثبـت 
خواهـد شـد. محمدجـواد آذری جهرمی افـزود: بـه افتخار او 
بایـد ایسـتاد. بـه زودی باحضور خـودش ایـن تمبـر را مهر و 
امضا خواهیـم کرد. وی گفت: جـدا از افتخـارات فوتبالی علی 

دایـی، پیـام او بـه کریسـتین رونالـدو معرکـه بود.

 دپوی ۵۸۶ کیلو تریاک در یک خانه 
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت: پلیـس مبـارزه بـا 
مواد مخـدر اسـتان آذربایجان شـرقی بـا انجـام اقدامـات 
اطالعاتـی از دپـوی مقادیـری مـواد مخـدر در یـک خانـه 
روسـتایی واقـع در »رودبـار جنـوب« اسـتان کرمـان مطلع 
شـدند. سـردار عبدالرضـا ناظـری افـزود: بالفاصلـه منـزل 
مـورد نظـر شناسـایی شـده و از آنجـا ۵۸۶ کیلوگـرم تریاک 
دپو شـده در یکـی از اتاق ها را کشـف کـرده و یـک قاچاقچی 

را دسـتگیر کرده ایـم.
 ۳ متهم در فدراسیون وزنه برداری

از تحقیقـات هشـت ماهـه در مـورد دوپینـگ و سـرپوش 
گذاشـتن روی تسـت های مثبـت، سـه نفـر کـه نقش هـای 
مهمـی را در فدراسـیون جهانـی وزنه بـرداری داشـته اند، 
متهم شـناخته شـده اند. اماش آیان رئیس سـابق فدراسیون 
جهانـی وزنه بـرداری، نیکـو والد نایـب رئیـس فدراسـیون 
جهانی و حسـن آکـوس رئیـس کنفدراسـیون وزنه بـرداری 
اروپا و رئیس سـابق فدراسـیون ترکیـه نفراتی هسـتند که به 
دسـت داشـتن در مخفی کردن دوپینـگ ها متهم شـده اند.

واکنش به شایعات درباره مذاکرات وین 
 دبیرکل حـزب ا... لبنان گفـت: برخی هنوز ُمصّر هسـتند که 
مسـئولیت تشـکیل دولت لبنـان را گردن حـزب ا... یـا ایران 
بیندازند .سـید حسـن نصرا... افـزود: برخی افـراد غیرمنصف 

می گویند که حـزب ا... به درخواسـت ایران تشـکیل دولت را 
به تعویـق انداخته تـا نتیجه مذاکرات وین روشـن شـود. من 
که قبال ایـن را توضیـح داده بودم یـا می گویند حـزب ا... مانع 
تشـکیل دولت اسـت تـا نتیجـه مذاکرات ایـران و عربسـتان 

روشـن شود. 
صفار هرندی و توجیه »خیر« رئیسی   

فعال سیاسـی اصولگـرا گفت کـه جـواب »خیر« رئیسـی به 
دیدار با بایـدن، »مطلق« نبـود. صفار هرندی گفـت: نظر من 
این اسـت و نظـر برخی دوسـتان هـم این اسـت کـه »خیر« 
محکم و بـدون تامـل اقای رئیسـی، پاسـخی بـه آن No بود 
کـه آقـای بایـدن گفـت. از او پرسـیده بودنـد قـرار اسـت در 
دولت شـما، با ایـران شـرایط بهتـری داشـته باشـیم، خیلی 
حکم گفته بـود No.وی افـزود: بنـده معتقدم اگر از رئیسـی 
سـوال شـود، خواهد گفت »خیـر« مـن، خیر مطلق نیسـت. 

 واکنش یک امام جمعه به گمانه ریاستش   
امــام جمعــه اردبیــل حضــور احتمالــی اش در ریاســت قــوه 
ــه  ــام جمع ــی، ام ــن عامل ــه را رد کرد.آیت ا... سیدحس قضائی
ــادی از  ــزان زی ــا عزی ــن روزه ــر نوشــت:  ای ــل در توئیت اردبی
ســر حســن ظــن بــه حقیــر مراجعــه مــی کننــد یــا تمــاس 
مــی گیرند کــه آیــا رفتــن شــما بــه دســتگاه قضائــی صحت 
دارد؟ در جــواب همــه ایــن عزیــزان ایــن بیــت را بــرای آنهــا 
ــرد  ــت نب ــود / خجال ــد نم ــود بای ــدازه ب ــه ان ــم: ب ــی خوان م

ــود. ــود ب ــه ننم آنک

 
خطر هر مداخله بیولوژیکی از طریق دارو، واکسن، ویتامین ها و مواد تقویت کننده با وجود اینکه 
فواید بسیاری دارند هیچ گاه صفر نیست و ممکن است میزان خطر متفاوت باشد. آب هم که برای 
حیات الزم اســت می تواند در شرایطی برای سالمت خطرناک باشــد. این فرض که واکسن هیچ 
خطری ندارد و صد در صد ایمنی ایجاد می کند باید اصالح شود. البته معنای این حرف این نیست 
که بترسیم و واکسن کرونا تزریق نکنیم. مهم سود و زیانی است که این موضوع برای ما دارد. اینکه 
اگر واکســن تزریق نکنیم چه می شود و اگر واکســن تزریق کنیم چه خواهد شد. شانس ابتال به 
کرونا زمانی که کســی واکسن نزند در جامعه ما حدود ۷۰ درصد است. در واقع افراد در مواجهه ای 
که در طول روز دارند حدود ۷۰ درصد شــانس ابتال به کرونا دارند و شــانس وخامت بیماری هم 
حدود ۲۰ درصد است. اما احتمال اینکه در صورت تزریق واکسن عارضه ای برای فرد ایجاد شود در 
بدترین شــکل ممکن حدود ۲ در میلیون است. یعنی از میان یک میلیون نفری که واکسن تزریق 
کنند ۲ نفر ممکن اســت به عوارض شــدید مبتال شوند که البته دلیل آن هم این است که برخی 

از افراد ممکن اســت برای آن واکسن خاص آماده نباشند. به همین دلیل برای برخی از واکسن ها 
توصیه شــده است که فقط به باالی ۵۰ ساله ها تزریق شود و در صورت تزریق  به زیر ۵۰ ساله ها 
امکان آمبولی وجود دارد. زیرا عروق قلب افرادی که باالی ۵۰ ســال هستند گسترش پیدا کرده و 
حتی اگر رگی آسیب ببیند و انسداد ایجاد شود رگ های دیگر هستند که به فرد آسیب وارد نشود 
اما در زیر ۵۰ ســاله ها احتمال آسیب بیشتر اســت. به همین دلیل توصیه شد که زیر ۵۰ ساله ها 
یک واکســن خاص را تزریق نکنند. واکسن هراسی نامناسب است و مقدار احتمال آسیب ناشی از 
واکسن نزدن به مراتب بیشتر از واکسن زدن است و اصال این قابل مقایسه نیست. شانس بیماری 
در افرادی که در جامعه چرخش و گردش دارند ۷۰ درصد اســت و شــانس عوارض واکسن زدن 
حدود ۲ در میلیون. این نشــان می دهد باید واکسیناســیون انجام شود. البته در مورد افراد خاص 
بهتر است آنها با پزشک معالج خود مشورت کنند که چه واکسنی را در چه شرایطی تزریق و چه 
مالحظاتی را باید رعایت کنند. بحث اصلی این اســت  که خطر هیچ کدام از واکسن های تایید شده 
بیشتر از نزدن آن نیست  و واکسیناسیون به نفع جامعه است. ضمن اینکه ما نمی توانیم تا ابد ماسک 
بزنیم، خانه بمانیم، ســفر نرویم و ممنوعیت ایجاد کنیم. جامعه باید به حدی از ایمنی برســد تا 
زندگی عادی جامعه بشری از سر گرفته شود. در حال حاضر بدون واکسن این امر غیرممکن خواهد 
بود. کشــورهایی که مرگ های ناشی از کرونا در آنها باالی هزار مورد در روز بوده؛ پس از گسترش 
پوشش واکسیناسیون، آمار مرگ و میرشان تک رقمی و حتی بعضی روزها به صفر رسیده است. فکر 
نمی کنم جوابی مشخص تر از این برای کسانی که به واکسیناسیون شک دارند، وجود داشته باشد.

عالج واکسن هراسی؛ ضرورت اطالع رسانی 

پروانه ایزدخواست

براساس مصوبه شورای  عالی انقالب فرهنگی از سال ۱۴۰۲ در پذیرش دانشگاه ها سهم سابقه تحصیلی ۶۰ درصد 
و سهم کنکوِر دروس تخصصی ۴۰ درصد خواهد بود! 

نگـــره

حسین جان بزرگی

ذره بیــن

حمید سوری
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید19

نبی اله عشقی ثانی
تحلیلگر و فعال سیاسی
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