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فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را  تسلیت می گوییم

صفحه 9صفحه 5صفحه 3صفحه  7

آرمان ملی: گرچه مجلــس یازدهم خود 
از حامیــان ســید ابراهیم رئیســی برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
بود و حتی از وی دعوت رسمی به عمل آورد، 
اما این رویکرد آنها بــه این معنی نبوده که 
بخواهند بدون هیچ بحثی وزرای پیشنهادی 

رئیس جمهور رای اعتماد بدهند. ...

آرمان ملی: حدود یک ماه بــه پایان زمان 
تعیین شده برای تغییر مبنای ارز واردات 
کاالهای اساســی از 4200 تومان به نرخ 
17500 تومانی که مجلس در قانون بودجه 
تعیین کرده باقی نمانــده و دولت تنها تا 
پایان شــهریور ماه زمان خواهد داشت تا با 
همکاری مجلس تدابیر الزم برای کاهش...

آرمان ملی: کشورمان تاکنون چهار پیک 
سهمگین کرونا را گذرانده و حاال در گرداب 
پیک پنجم گرفتار شــده اســت. پیکی با 
کرونای دلتا که به گفته متخصصان قدرت 
سرایتش 300 درصد بیش از کرونای ووهان 
است و در عین حال شدت درگیری ریوی 

نیز در آن بیشتر است.

 »آرمان ملی« از واکنش ها 
به کابینه سیزدهم گزارش می کند:
 8  وزیر پیشنهادی 

در لب مرز رای اعتماد 
 غالمرضا تاج گردون: حتی اصولگراها 

هم به کابینه معترض بودند

گزارش »آرمان ملی« از آثار حذف ارز 4200 
تومانی از واردات کاالهای اساسی نشان می دهد؛

راهي که به    افزایش 
قیمت ها    مي انجامد

 اشاعه گرانی 
با شعار خودکفایی گندم؟!

 0و۵ پیک کرونایی و خطر خشونت 
در بیمارستان ها  

 قمه کشی 
برای تخت خالی 

افزایش ۳ برابری بیماران بستری 
کادر درمان بریده اند 

 رئیس سازمان غذا و دارو : اجازه واردات 
فایزر و مدرنا را از منابع مجاز داده ایم  

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

عبدالرضا فرجی راد :
 موفقیت طالبان در گرو حفظ 

صفحه3حقوق زنان است

امیررضا  واعظ  آشتیانی: 
 دولت تکلیف استقالل را 

صفحه 15مشخص کند! 

راي اعتماد بدون رفاقت هاي سياسي 

در روزهای اخیر و پس از اتمــام آخرین نشست علنی مجلس، 
فهرست وزرای پیشنهادی دولـــت سیزدهم توسط رئیس جمهور 
اعالم شد و روز شنبه هفته گذشته نیز با اعالم رئیس مجلس، اعالم 
وصول شد تا پایانی باشد بر گمانه  زنی ها در این خصوص. در این 
میان برخی وزرای پیشنهادی با وجود سابقه علمی خوبی که 
دارند، اما تجربه و سابقه اجرایی مناسبی برای تصدی پست وزارت 
ندارند. این امر به شکلی بوده است که حتی صدای مخالفت ها نیز از 
داخل مجلس شنیده می شود. در این میان هم بعضی وزارتخانه ها 
که از اهمیت به سزایی برخوردارند و آینده کشور را می سازند، 
کمتر توجهی به آن ها می شود. مهم ترین این وزارتخانه ها 
آموزش و پرورش است که وزیر پیشنهادی آن هیچ سابقه اجرایی 
متناسبی ندارد؛ شخصی که در سابقه خود صرفا چند مدرسه 
غیردولتی را اداره کرده است، نمی تواند متصدی وزارتخانه ای  باشد 
که میلیون ها مخاطب دارد. وزیر آموزش و رورش باید مقبولیت 
الزم را میان بدنه یک میلیونی معلمان و فرهنگیان داشته باشد. 
بهتر بود در این سمت از معلمی استفاده می شد که سابقه مدیریت 
در آموزش و پرورش را نیز داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش باید 
از قدرت باالیی در دولت برخوردار باشد تا آموزش  را به مساله اول 
کشور بدل کند. گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش 

امروز هیچ یک از توانایی های الزم را ندارد...
ادامه صفحه 6

همین صفحه

سخــــن روز
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یادداشت 2

یادداشت 1

طالبان؛ عدم انطباق با نظام بين المللي
علی بیگدلی 
استاد دانشگاه 

در روزهــای اخیــر و پس از اتمام آخرین نشست علــنی 
مجلس، فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم توسط 
رئیس جمهور اعالم شد و روز شنبه هفته گذشته نیز با اعالم 
رئیس مجلس، اعالم وصول شد تا پایانی باشد بر گمانه  زنی ها 
در این خصوص. در این میان برخی وزرای پیشنهادی با وجود 

سابقه علمی خوبی که دارند، اما تجربه...

راي اعتماد بدون رفاقت هاي سياسي 
حسن خلیل آبادی 

تحلیلگر مسائل سیاسی 

همین صفحه

همین صفحه

افـغانستان، جغرافیایی که هزینه ها را هدر داد و تحلیل ها 
را آنگونه که تحلیگران بیان می کردند، به بیراهه برد. بعد از 
ماجرای یازده سپتامبر و حمله ای که آمریکا به افغانستان 
طالبان زده داشت، امید می رفت که این کشور درهم ریخته 
و غیرمتجانس بتواند با تمرین های دموکراسی، هویت 
واحد افغانی پیدا کند. اما در طول مدت نشان داد که چنین 

اتفاقی نیفتاده است...

طالبان؛ آتِش زير خاکستر
نعمت احمدی

حقوقدان

حسن خلیل آبادی 
تحلیلگر مسائل سیاسی 

پايان اشرف غنی و آينده افغانستان

اشرف غنی، متحــد آمریکا و وابسته ترین رئــیس 
جمهور افغانستان به غــرب، پس از سال ها کرنش در 
مقابل کاخ سفید، به پایان راه رسید و از کشور خود 
فرار کرد. گروه طالبان نیز با حداقل تلفات و خسارت 
و بدون ورود در یک جنگ فراگیر، به کابل آمد و 
کاخ ریاست جمهوری را در اختیار گرفت. عملکرد 
و سرنوشت اشرف غنی را شاید بتوان با عملکرد و 
سرنوشت معمر قذافی رهبر فقید لیبی مشابه دانست. 
قذافی پس از سال ها انقالبی نمایی، با امید به لغو 
تحریم های اقتصادی، شروط آمریکا و غرب را برای 
پایان دادن به برنامه های هسته ای  و توقف برنامه های 
دفاعی لیبی پذیرفت. او حتی در ادامه کرنش در مقابل 
کاخ سفید، مسئولیت حمله به هواپیمای خطوط 
هواپیمایی پان آمریکن و یا حادثه هوایی الکربی، و 
پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان را قبول 
کرد. اما پاداش قذافی این بود که آمریکا با متحد خود 
انگلستان، اعتراضات مردمی در لیبی را بهانه قرار داد 
و به کشوری که قبال خلع سالح شده بود حمله کرد. 
این گونه شد که قذافی پس از پنج سال خوش خدمتی 
به امریکا، همه چیز حتی زندگی خود را نیز از دست 
داد. اشرف غنی هم همچون قذافی به آمریکا اعتماد 
کرد و پس از تصدی ریاست جمهوری به شدت از 
سیاست مستقل و غیرمتعهدانه افغانستان فاصله 
گرفت. در دوره وی ساختارهای دولتی و نظامی و 
امنیتی افغانستان به ویژه ارتش و نیروهای اطالعاتی، 
تحت امر آمریکا قرار گرفتند و بر اساس نظرات کاخ 
سفید اداره شدند. اشرف غنی در اجرای سیاست 
آمریکا، تحت عنوان عادی سازی روابط با طالبان، 
زندانیان این گروه را آزاد کرد و موجب خروج طالبان 
از لیست های  تروریستی، یافتن جایگاه بین المللی و 
حتی مذاکره با آمریکا شد. در دوره ریاست جمهوری 
وی درافغانستان، اقوام تاجیک، هزاره و ازبک و سایر 
اقوام غیرپشتون، نقش سیاسی خود را از دست دادند 
و کامال به حاشیه رفتند. غنی به دستور آمریکا، 
چشم خود را بر روی انتفال داعش به افغانستان 
بست و باعث شد تا اعضای این گروه تروریستی پس 
از شکست در سوریه و عراق، در افغانستان وظایف 
خود را به نیابت از آمریکا دنبال کنند. اشرف غنی در 
همسویی با واشنگتن، مناسبات خود با همسایگان و 
دوستان افغانستان از جمله ایران، روسیه و چین را 
تضعیف کرد و از زبان فارسی انتقام گرفت. اما آمریکا 
اشرف غنی را نیز همانند قذافی تنها گذاشت و نقره 
داغ کرد. ارتش آمریکا پس از بیست سال ناکامی در 
مبارزه با طالبان، افغانستان را ویران کرد از این کشور 
خارج شد. ارتش ضعیف افغانستان که قرار بود توسط 
ناتو به یک ارتش قوی مبدل شود، نیز  تنها و رها نظاره 

گر پیشرفت های طالبان شد...
ادامه صفحه 6

افغانستان، جغرافیایی که هزینه ها را هــدر داد و تحلیل ها 
را آنگونه که تحلیگران بیان می کردند، به بیراهه برد. 
بعد از ماجرای یازده سپتامبر و حمله ای که آمریکا به 
افغانستان طالبان زده داشت، امید می رفت که این کشور 
درهم ریخته و غیرمتجانس بتواند با تمرین های دموکراسی، 
هویت واحد افغانی پیدا کند. اما در طول مدت نشان داد که 
چنین اتفاقی نیفتاده است. آمریکایی ها با عدم شناخت 
از وضع قومی، قبیله ای و مذهبی افغانستان و اینکه عامل 
وحدت کننده ای بین اقوام افغانی وجود ندارد و باید این 
عامل یعنی هویت سازی و هویت شناسی شکل بگیرد، عمال 
مسیر اشتباهی در پیش گرفتند. افغانستان از چندین قوم 
تشکیل شده است: پشتون ها، ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها و 
از نظر مذهبی دو مذهب غالب شیعه و سنی به عنوان عوامل 
تضاد برانگیز کشور افغانستان در طول دو سده گذشته یعنی 
از زمان استقالل افغانستان عامل و علت جنگ های داخلی 
و عدم ایجاد هویت ملی در داخل کشور بوده و است. نگاهی 
به دوره ریاست آقای محمد اشرف  غنی داشته باشیم. طی 
این مدت، آقای غنی اکثر شهرهای کوچک یعنی ولسوالی ها 
را از دست داده بود و تنها در چند شهر قدرت داشت. اقتداری 
که نتوانست به صورت واحد آن را در دولت مرکزی تجمیع 
کند. انتخابات اخیر افغانستان بهترین نمونه شکست سیاست 
آمریکا و همچنین آقای غنی در افغانستان است. مجموعا 
نزدیک به دو میلیون نفر از جمعیت 30 میلیونی افغانستان 
که حدود 15 میلیون نفر واجد شرایط رای داشت در 
انتخابات شرکت کردند که کمتر از آرای نماینده ای در تهران 
یا شهرهای بزرگ کشور است. تضاد بین بین عبدا... عبدا... 

و اشرف غنی هم مزید بر علت بود. آمریکا مدعی است طی 
این مدت، یک تریلیون یعنی هزار میلیارد دالر در افغانستان 
هزینه کرده است. این هزینه جدای از کمک هایی است که 
دیگر کشورها زیر نظر سازمان ملل برای نوسازی افغانستان 
پرداخت کردند. یعنی سالی 50 میلیارد دالر وارد افغانستان 
شده است. این 50 میلیارد دالر ساالنه به عالوه کمک های 
جهانی به بخش های مختلف افغانستان کجا هزینه شد؟ یک 
دولت مرکزی نیاز به یک ارتش و نیروی انسجامی دارد که 
از مرکز دستور بگیرد. مقاله ای در یکی از نشریات آمریکایی 
تحت این عنوان که »میلیاردرهای غنی در افغانستان فقیر 
چه می کنند«، چاپ شده بود. در افغانستان این پول های 
هدایت شده به حساب جنگ ساالران، بزرگان افغان و قبایل 
رفت بدون اینکه در زندگی مردمش اثری داشته باشد. نمونه 
آن کاخ ژنرال دوستم است که به دست طالبان افتاد. بخش 
اعظمی از این پول ها، خرج سالح هایی شد که هم اکنون در 
افغانستان به دست طالبان افتاده است. طالبانی که در نوبت 
اول بر افغانستان حاکم شدند، تسلیحات امروزی را نداشتند. 
سالح های باقیمانده از شوروی سابق که عمدتا از رده خارج 
شده بودند به دست طالبان مالعمر افتاد که کارآیی الزم را 
نداشت، اما سالح هایی که هم اکنون به دست طالبان افتاده 
از مدرن ترین سالح هایی است که ارتش آمریکا ظرف 
20 سال گذشته در افغانستان از آن استفاده می کرد. پس 
هم اکنون با طالبانی روبه رو هستیم که مدرن ترین سالح ها 
را در اختیاردارد. به  نظر می رسد آمریکا در افغانستان همانند 
شوروی شکست خورد و خروجی افتضاح آمیز داشت؛ 
مقایسه ای همانند فرار آمریکایی ها از سایبون در سال1975 
و پذیرش شکست آمریکا در ویتنام. آمریکا در افغانستان دیگر 
جای پایی ندارد؛ نه می تواند دوباره لشگرکشی کند و نه قادر 

است در وضعیت موجود طالبان تاثیرگذار باشد...
ادامه صفحه 2

از اسفند 1398 که دونالد ترامپ اعالم کرد از افغانستان 
خارج می شویم، بنیان این تفکر به وجود آمد و جو بایدن هم 
در مبارزات انتخاباتی به این موضوع اشاره کرد که ما باید 
سربازهای مان را از افغانستان بیرون بیاوریم ضمن اینکه 
آمریکا تحت فشار کشورهای عضو ناتو هم برای خروج از 
افغانستان بود. از طرفی دو رئیس جمهوری که در افغانستان 
روی کار آمدند، هر دو مظهر فساد و ساختارشکنی بودند، 
بدون اینکه توانایی ایجاد یک مدیریت منظم را داشته باشند. 
 ارتــش افغانستان هم یک ارتش قومیتی بود و از آنجا که 
40 درصد جمعیت این کشور، پشتون که همان قوم کرزای و 
اشرف غنی است؛ بنابراین تعدادی از اعضای ارتش که پشتون 
بودند، تسویه شدند و قومیت  های تاجیک و ازبک -که شدیدا 
ضد پشتون هستند- وارد ارتش شدند؛ بنابراین ضد غنی هم 
بودند. آمریکایی ها خیلی تالش کردند که بتوانند یک ارتش 
منظم، منسجم و مجهزی را برای افعانستان ایجاد کنند ولی از 
طرفی هم کانال های فسادپذیر جامعه افغانستان و هم فقدان 

یک مدیریت منظم اجازه نداد که ارتش شکل بگیرد. لذا یک 
نوع تعارض در ارتش به وجود آمد و همه عقب نشینی سربازان 
از والیات نشانه این بود که ارتش، منسجم و ملی نیست. ما 
اصال در افغانستان تفکری به نام ناسیونالیست و ملیت گرایی 
نداریم، برای اینکه شدیدا گرفتار قومیت گرایی است و همین 
موضوع این کشور را به این روز انداخته که یک طرف قضیه 
است. به نظر می رسد طرف دیگر قضیه مذاکراتی است که 
ظرف 18ماه بین طالبان و آمریکا در دوحه ادامه داشت و یک 
نوع توافق پنهانی بین آنها به وجود آمده بود؛ چون آمریکایی ها 
از غنی ناامید شده بودند به این نتیجه رسیدند که افغانستان را 
به طالبان واگذار کنند که سازمان یافتگی بیشتری دارند؛ این 
حدس و گمانی است که خیلی قریب به یقین است؛ بنابراین 
از یک طرف ارتش دچار اضمحالل و چنددستگی شده بود 
که توان مقاومت نداشت و از طرف دیگر سازمان اداری فاسد 
و همچنین قرارداد پنهانی بین طالبان و آمریکا که قدرت را 
به دست طالبان واگذار کنند؛ در این میان دخیل بود. این در 
حالی است که طالبان در شرایط فعلی دو مسیر را می تواند 
انتخاب کند؛ مسیر بازگشت به همان شرایط سال های 1975 

تا 2001 که رفتارهای خشن را از خود نشان می داد؛...
ادامه صفحه 6

طالبان؛   آتِش زير خاکستر

طالبان؛ عدم انطباق با نظام بين المللي

محسن پاک آیین
تحلیلگر مسائل بین الملل

بازگشت به عقب و به تعبیری واپس گرایــی افغانستان در فرآیند زمان 
هیچ گونه آورده ای برای کشورهای همسایه نخواهد داشت باید پذیرفت 
واقعیت های امروز افغانستان هیچ تناسبی با خرد عمومی دهکده جهانی 
ندارد و نکته مهم تر این که روش و منش طالبان برای اکثریت ملت ها 
خوشایند و قابل درک نیست! خوشبختانه فناوری و تکنولوژی در قالب 
داده های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باعث شده تا قد، قواره 
و مختصات ذهنی جوامع با قد، قواره و مختصات ذهنی حکمراناِن جوامع 
تفاوت پیدا کند بنابراین نکته مهم و قابل تامل این است که ذائقه ملت ها 
با ذائقه حاکمیت ها تفاوت پیدا کرده است. جامعه امروز ایران نیز لحظه 
به لحظه تغییر و تحوالت جغرافیای افغانستان را پیگیری می کند و پیام 
این دغدغه و پیگیری نشان دهنده اشتراکات تاریخی در حوزه فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی ا ست! بر همین اساس اشتراکات ژنتیکی، وراثتی و 
تاریخی قابل کتمان و حذف شدنی نیست و غم و اندوه اکثریت جامعه 
امروز ایران به واسطه همان اشتراکات است که اینچنین مردم  ایران را 
نگران کرده است بنابراین سوال مهم و کلیدی این است آیا حضور طالبان 
در راس قدرت جغرافیای افغانستان در فرآیند زمان برای ایران فرصت و یا 
تهدید تولید خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال از زاویه دید دو نگاه یعنی نگاه 
مردمی و حاکمیتی قابل بررسی ست بنابراین رابطه ملت- دولت به معنی 
و مفهوم عام در ایران تا حدود زیادی می تواند به عنوان یکی از مولفه های 
تفسیر و تحلیل اتفاقات افغانستان مورد تامل قرار بگیرد! برخی نیز تغییر 
و تحول افغانستان را با تغییر و تحوالتی که در سال 57 در ایران شکل 
گرفت شبیه سازی می کنند و به تعبیری بایدن را کارتر و اشرف غنی را 
محمد رضا پهلوی می نامند. البته چنین تفسیری مدنظر نگارنده نیست. 
بنابراین فقط به عنوان یک گزاره ذهنی بیان شد اما واقعیت  این است که 
اکثریت جامعه امروز ایران به درستی تغییر و تحوالت امروز افغانستان 
را با حضور طالبان درک می کنند و حتی می دانند که از این پس روند 
حرکت جامعه افغانستان از نظر شکلی و ماهوی چطور و چگونه پیش 
خواهد رفت و همچنین سبک و سیاق زندگی آشکار و پنهان شان چگونه 
خواهد شد! جامعه شهری و جامعه روستایی افغانستان به واسطه فناوری 
و تکنولوژی بیش و کم در اتصال با ادبیات دهکده جهانی هستند به 
همین دلیل است که از طالبان ترس دارند و حضور آنان را مساوی با 
عدم امنیت مخصوصا برای دختران و زنان به حساب می آورند! نکته 
قابل تامل دیگر این است که حضور بی دردسر طالبان در اریکه قدرت 
احتمالی قدرت افغانستان نشان از دخل و تصرف قدرت های بزرگ شرق 
و غرب دارد بنابراین تا زمانی که جوامع کم تر توسعه یافته و یا در حال 
توسعه نظم غالب بین الملل را نپذیرند هر لحظه ممکن است در تیررس 
معادالت و معامالت قدرت های بزرگ قرار بگیرند، بنابراین قدرت های 
شرق و غرب همواره از جامعه ستیزی حکمراناِن جوامع کمترتوسعه یافته 
هم استفاده و هم سوء استفاده می کنند! سوال دیگر این است آیا از نگاه 
اکثریت ملت ها طالبان جامعه ستیز به حساب می آید؟ قاعدتا با توجه به 
واکنش ملت ها و همچنین اکثریت ملت ایران در خصوص تغییر و تحوالت 
جغرافیای افغانستان پاسخ آری ا ست! باید پذیرفت از دِل واقعیت های 
امروز افغانستان آرام آرام جامعه مدنی و دموکراسی خواهی شکل خواهد 
گرفت و طالبان هم برای این که در مسند قدرت باقی بمانند و به رسمیت 
قدرت های بزرگ شناخته شوند آرام آرام از دگم اندیشی و تحجر فاصله 
خواهد گرفت اما در طی چنین فرآیندی فقط ملت افغانستان است که 
هزینه های زیادی را خواهد پرداخت! باید پذیرفت اسالم طالبانی از اسالم 

آمریکایی و انگلیسی و روسی خطرناک تر است!

   امید فراغت
روزنامه نگار

طالبان جامعه ستيز است؟

علی بیگدلی 
استاد دانشگاه 

 گزارش »آرمان ملی« 
 از وضعیت شیوع کرونا همزمان 

با آغاز محدودیت ها: 
شديدترين تنبيه 
را براي مسافران 

اعمال کنيد 
  بین تجمعات و سفر 

هیح تفاوتي قائل نشوید 
 در یک روز بیش از160 هزار خودرو 
به سمت شمال از تهران خارج شدند

آرمان ملی: محدودیت ها و تعطیلی 
گسترده در همه شهرهای کشور آغاز 
شده و در شــرایطی که 359 شهر در 
وضعیت قرمز شیوع کرونا، 59 شهر در 
وضعیت نارنجی و 30 شهر در وضعیت 
زرد قرار دارند، اصناف، ادارات و بانک 
ها بسته است. اما هر چقدر معابر اصلی

صفحه 2

 وکیل: موکلم بیماری  و سنی بیش از 
۷0 سال است

 مرخصی به نجفی »آری« 
 آزادی مشروط »خیر«

 دلواپسان برای تایید زاکانی 
به تخریب نجفی مشغولند

 واردات 
 فایزر و مدرنا 
 آزاد شد؛ 
چرا حاال؟ 
 این یک سال از فایزر 
و مدرنا نگفتید 

نعمت احمدی
حقوقدان

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : پیر محمد مالزهی

 آمریکا افغانستان را در دوحه 
با طالبان معامله کرد

جالل خوش چهره 
 مطالبات مردم از 

دولت سیزدهم
احمد زیدآبادی

 افغانستان 
پس از ظاهرشاه

محمدرضا نیک نژاد
 آموزش و پرورش 

محل آزمون و خطا نیست! 
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ابوالفضل ظهره وند، سفیر پیشین ایران در افغانستان در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

جان مردم در افغانستان درخطر است

   هجوم مردم به فرودگاه برای خروج از افغانستان 
   پنجشیر سنگر آخر مقاومت برابر طالبان

    سخنگوی طالبان: خواستار روابط بین المللی مسالمت آمیز هستیم

صداي مردم افغانستان ديگر شنيده نمي شود 
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دیجیتال  اقتصاد  کمیته  رئیس 
مجلس با اشاره به اظهارات وزیر 
او  که  ارتباطات گفت  پیشنهادی 
اشکاالتی را به طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی وارد می داند 
و منتقد آن است. مجتبی توانگر افزود: 
دکتر زارع پور شبکه ملی اطالعات را 
جزو افتخارات کشورهای پیشرفته 
عنوان کرد و گفت که اتحادیه جهانی 
برای مدیریت اینترنت وجود دارد، اما 
نقش ایران در آن کمرنگ است. او 
همچنین گفت که آنقدر بی اعتمادی 
را  بحث ها  بعضی  که  دارد  وجود 
نمی شود مطرح کرد. در مورد طرح 
صیانت هم مجلس برای اصل ۸۵ 
شدن تصمیم اش را گرفته ولی اعتقاد 
من شفاف بودن و حتی پخش زنده 
مذاکرات کمیسیون است. وی افزود: 
وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت که در 
سال های گذشته مردم را در این فضا 
تنها رها کردیم در حالیکه هیچ جای 
دنیا مردم را اینطور رها نمی کنند. ۵ 
سال است بحث شبکه ملی اطالعات 
را مطرح می کنیم. اعتقاد و باور در 
ملی  شبکه  مورد  در  مسئوالن 
اطالعات وجود نداشته و این موجب 

بی اعتمادی مردم شده است.

علت توقف مذاکرات اخیر 
ایران و عربستان

سفیر ایران در بغداد گفت: با توجه 
به شناختی که از توانمندی نیروهای 
نظامی و امنیتی عراق دارم به  طور 
قوی آنها قادر هستند امنیت  کشور 
خودشان را تامین کنند و آنها نیروهای 
بسیار قدرتمند و قابل احترامی هستند. 
ایرج مسجدی درخصوص مذاکرات 
ایران و عربستان سعودی در بغداد 
بین  مذاکرات  دور  چندین  گفت: 
هیات جمهوری اسالمی ایران و هیات 
عربستان در بغداد انجام شد، به اعتقاد 
من شروع این مذاکرات، مثبت بوده 
است و ادامه می تواند داشته باشد. وی 
علت توقف این مذاکرات را مصادف شدن 
با تشکیل دولت جدید در ایران اعالم 
کرد و گفت: بعد از تشکیل دولت در 
مورد ادامه این مذاکرات تصمیم گیری 
خواهد شد. وی گفت: ایران یک موضع 
اصولی راجع به نیروها و قوات خارجی، 
آمریکایی و غیرآمریکایی در منطقه دارد 
و آن این است که واقعا منطقه نیازی به 
حضور این نیروها ندارد و امنیت باید 
توسط کشورهای منطقه تامین و برقرار 
شود؛ بنابراین ایران از هرگونه اقداماتی 
که منجر به خروج نیروهای آمریکایی 

شود، استقبال می کند.

در انتخاب استاندارها حزبی 
عمل نمی کنم 

وزیر پیشنهادی کشور در نشست با اعضای 
کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد که در 
انتخاب استاندارها بدون نگاه حزبی،  شایسته 
ساالری را مدنظر قرار خواهد داد. زهرا شیخی 
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: 
نمایندگان در نشست با وزیر کشور تاکید کردند 
که تصمیم گیری ها برای استان ها باید برخواسته از 
خرد جمعی و مشورت با نمایندگان مجلس باشد 
زیرا شناخت دقیقی نسبت به شهرهای مختلف 
دارند و در تصمیم گیری ها عالمانه ورود خواهند 
کرد. وی ادامه داد: اعضای کمیسیون همچنین 
خواستار توجه به شایسته ساالری و بکارگیری 
افراد متخصص و متعهد شدند و وزیر پیشنهادی 
هم تاکید کرد که در انتخاب استاندارها شایسته 
ساالری را مدنظر قرار خواهم داد و حزبی عمل 
نمی کنم و از افراد متخصص، متعهد و انقالبی 
استفاده خواهد کرد. نماینده اصفهان در مجلس 
یازدهم یادآور شد: ارتقای سرمایه اجتماعی در 
جهت تحقق پیشرفت همه جانبه کشور، توجه 
به عرصه های حکمرانی عمومی کشور، برنامه 
مبتنی بر نگرش اقتصادی و اجتماعی در تحقق 
امنیت پایدار و پیشرفت ملی عدالت محور با لحاظ 
داشتن اقتضائات بومی محلی در نقاط مختلف 
جغرافیایی کشور و با رویکرد مشارکت محور در 
حوزه سیاسی و ارتقا سرمایه اجتماعی را از جمله 

برنامه های خود دانست.

سـرمقــاله

اینکه آمریکایی ها و اروپایی ها در مورد مساله افغانستان دو گانه برخورد 
می کنند ناشی از این امر است که به نظر می رسد آمریکا با طالبان معامله 
کرده است. آنها در دوحه بر سر اینکه طلبان در افغانستان به قدرت برسند 
توافق کرده اند و مطالبی که جز این مطرح می شود همه صرفا حرف است. 
لذا اروپایی ها و آمریکایی ها در این مساله به مردم افغانستان پشت کردند 
اما نمی خواهند مردم  این واقعیت را بفهمند و به نوعی برخود می کنند 
که اگر طالبان زیاده روی کنند، امارات اسالمی را آنطور که گفته اند بنا 
کنند  و مردم را در قدرت شریک نکنند ما آنها را به رسمیت نمی شناسیم. 
در حالی که واقعیت این نیست. واقعیت این است که بین طالبان و آمریکا 
توافق شده است. البته بخش هایی از آنچه که در افغانستان پیش آمد 
پیش بینی نشده بود. مثال مقاومت اشرف غنی در مرحله اول و فرار او در 
روز یکشنبه که بحران افغانستان را به این شکل پیش آورد و کابل تسلیم 
شد پیش بینی نشده بود. یا اینکه قرار نبود طالبان به مراکز استان ها یا 
پایتخت حمله کند و این هم در توافق یاد شده نبود و  در عمل پیش آمد.  
یعنی شرایطی بوجود آمد که وقتی اشرف غنی از افغانستان فرار کرد 
طالبان نیز کابل را گرفتند. البته اکنون بحث این نیست که آمریکایی ها 
یا اروپایی ها می خواهند چه سیاستی را اعمال کنند بلکه دعوا بزرگ تر از 
این حرف ها است. دعوای اصلی بین چینی ها و آمریکایی ها بر سر قدرت 
هژمون قرن ۲۱ است و روس ها نیز در این زمینه سعی می کنند که منافع 
خود را پیگیری کنند. همه اکنون فکر می کنند که طلب به عنوان یک 
واقعیت در افغانستان به قدرت رسیده و باید با آنها کار کرد. ایران اکنون 
همین سیاست را در پیش گرفته و بقیه کشورها اعم از اروپا ، چین و 
روسیه نیز همین سیاست را در پیش خواهند گرفت و آمریکا نیز به 
همین رویه عمل خواهد کرد. منتها آنچه اکنون مشکل می نماید سرعت 
عملی است که پیش آمده  و همه را غافلگیر کرده است.  آن طرحی که 
آمریکایی  ها داشتند مبنی بر اینکه آقای جاللی را به عنوان ریاست دولت 
موقت روی کار بیاورند و طی شش ماه فکر شود  وکم کم  تغییر مسالمت  
آمیز قدرت به نفع طالبان عملیاتی شود  عمال با حرکتی که اشرف غنی 
کرد و از کشور گریخت بهم ریخت.  بنابر این اکنون بحث این است که 
چه نوع حکومتی در افغانستان سر کار باشد. از یک طرف طالبان بی  میل 
نیستند که امارات اسالمی خود را یک تنه و با توجه به انحصار طلبی خود 
ایجاد کنند منتها واقعیت ها چنین چیزی را نشان نمی دهد. جرا که مردم 
افغانستان االن سراسیمه و وحشت زده هستند و از اینکه طالبان قدرت 
بگیرند واقعا نگرانند. از آن طرف دره پنج شیر جایی که است که می تواند 
دوباره مقاومت ر ا سازماندهی کند. االن کسانی که نمی خواهند زیر سلطه 
طالبان بروند می توانند به دره پنج شیر رفته  و آنها یک مقاومتی را بر علیه 
طالبان ساماندهی کنند. پنج شیر را حتی روس ها هم نتوانستند بگیرند 
برای اینکه تنگه ای است که قابل دفاع است.  اما اینکه آنها بخواهند به 
کابل حمله کنند و تغییر وضعیت دهند چندان واقع بینانه نیست و آنها 
بیشتر به عنوان اهرمی برای فشار و چانه زنی در دوحه برای توزیع قدرت 
عمل می کنند. طالب باید بپذیرد که بقیه گروه ها و مذاهب نیز در حکمت 
دست داشته باشند و به نوعی قدرت متوازنی به وجود آید. لذا به نظر 
می رسد که در این خصوص شورای امنیت می تواند نقش ایفا کند. جلسه 
شورای امنیت احتماال به این سمت و سو می رود که احتماال طالبان را 
تشویق کنند دولتی  به وجود آید که ترکیبی از قومیت های مختلف باشد. 

آمریکا افغانستان را در دوحه با طالبان معامله کرد

پیام رئیس جمهور چین به همتای ایرانی
رئیس جمهوری خلق چین، در پیامی با تبریک 
فرارسیدن پنجاهمین سالگرد برقراری روابط 
سیاسی با ایران،  اظهار داشت که آمادگی دارد با 
تشریک مساعی رئیس جمهور کشورمان، همکاری 
دو کشور در زمینه های مختلف را تحکیم کنند. در 
متن پیام تبریک رئیس جمهوری خلق چین به 
»سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری آمده است: 
به بسط و توسعه روابط چین و ایران اهمیت بسزایی 
قائل هستم. آمادگی دارم با تشریک مساعی شما و 
با گرامیداشت پنجاهمین سالگرد روابط سیاسی، 
ضمن تعمیق دوستی دیرینه، همکاری دو کشور 
در زمینه های مختلف را تحکیم دهیم، مفهوم 
روابط مشارکت راهبردی جامع را غنی ساخته و 
رفاه و سعادت را برای دو کشور و دو ملت به ارمغان 
بیاوریم. آرامش، شکوفایی و اقدار ملی را برای ایران 
آرزومندم. دوستی دیرینه ایران و چین جاودانه باد.

 پشتیبان خواست مردم 
افغانستان هستیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید 
کرد: همچون ۴۰ سال گذشته پشتیبان مردم 
افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم. علی 
شمخانی در توییتی نوشت: دی ماه 9۷ در سفر به 
کابل جلسه پرچالشی با رئیس جمهور افغانستان 
داشتم. سخنان سوزناک امروز وزیر دفاع این کشور 
ترجمان آثار اشغال ۲۰ ساله افغانستان توسط 
آمریکا و عمق نفوذ و تاثیرگذاری واشنگتن در دولت 
این کشور بود. همچون ۴۰ سال گذشته پشتیبان 

مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم.

 تضمینی نیست که مسافران 
شمال سالم برگردند

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در 
مجلس با اشاره به وضعیت بحرانی کرونا در استان 
مازندران از مردم تقاضا کرد تا به طور جدی از سفر 
پرهیز کنند. غالمرضا شریعتی با اشاره به وضعیت 
بحرانی کرونا در استان های شمالی، بیان کرد: 
متاسفانه در استان های شمالی ریسک مرگ باال 
رفته و در همه نقاط استان کرونا شیوع پیدا کرده 
است. اینکه مسافران وارد استان شوند و سالم خارج 
شوند، احتمالش بسیار پایین است. تمام بیمارستان 
های استان و حتی راهروهای آن پر از بیماران 
کرونایی است. وی در ادامه اظهار کرد: وضعیت 
شیوع بیماری از حد تصور خارج است و شرایط 
کرونا بسیار در استان های شمالی به ویژه مازندران 
بحرانی است. از تمام مردم استدعا می کنیم که به 
طور جدی از سفر به استان های شمالی پرهیز کنند. 
هیچ اطمینانی وجود ندارد که سالم از سفر بازگردند.

طالبان؛ آتش زیر خاکستر 
ادامه از صفحه اول| به نظر می رسد که ایران 
دومین کشوری است که آینده آن در وضعیت افغانستان 
طالبان زده، خاکستری است. طالبان با ضدیتی که از نظر 
مذهبی با ایران دارد، نمی تواند همراه و همسو با ایران 
باشد؛ در داخل افغانستان هم به همین شکل است. در حال 
حاضر افغانستان در اختیار قوم پشتون است و حکومتی 
که تشکیل شود، به هر حال حکومت پشتون هاست. 
سابقه تاریخی تضاد بین پشتون ها، هزاره ها، تاجیک ها 
و ازبک ها بر کسی پوشیده نیست. این تضاد در نهایت 
از افغانستان به مرزهای بیرونی هم سرایت خواهد کرد. 
عربستان به عنوان پشتوانه اصلی اما بی سروصدای وضع 
افغانستان، مترصد فرصت مناسبی است که در این 
منطقه به دست آورده است. قطر با درایت و تیزهوشی 
توانسته دوحه را به مرکز مذاکرات طالبانی تبدیل کند و 
سهم خواهی آینده او روشن است. اما ایران، در بازی جدید 
افغانستان به باور من در تنگنای تاریخی قرار می گیرد. 
مرزهای آشفته شرقی، حضور نیروی تقریبا تازه نفسی که 
حداقل از طرف کشورهای عربی به خوبی تغذیه می شوند، 
وجود سالح های مدرن و پیشرفته در افغانستان که یادگار 
سلطه آمریکایی هاست، وضعیت را حساس کرده است. 
به نظر می رسد که اگر چنین اشتباهی از ناحیه دولتمردان 
ایران در رابطه با افغانستان صورت گیرد، باید به خدا پناه 
برد. وزیر امور خارجه معرفی شده از ناحیه آقای رئیسی 
یعنی آقای امیرعبداللهیان رابطه خوبی با اعراب ندارند 
و توان مذاکره همانند آقای دکتر ظریف را هم نداشته و 
ندارند. انتخاب آقای امیرعبداللهیان قبل از وضعیت فعلی 
افغانستان صورت گرفته است. چنانچه موقعیت افغانستان 
یک ماه قبل شرایط امروز را پیدا می کرد، قطعا آقای رئیسی 
وزیر امور خارجه ای معرفی می کردند که نظریاتش در 
اردوگاه اعراب، حساسیت برانگیز نباشد. این اواخر اوضاع 
افغانستان به حدی از نظر نحوه اداره سخت شده که 
فرماندهان نظامی بنا به گفته فرماندهان آمریکایی سوخت 
و اسلحه خود را می فروختند تا بتوانند غذای سربازانشان را 
تامین کنند. کشوری که هزار میلیارد دالر سرمایه بیرونی 
در آن سرازیر شد، به وضعی گرفتار شدند که سربازان 
چندین ماه حقوق دریافت نکرده بودند. علت تسلط سریع 
طالبان در شهرها و مناطق مختلف افغانستان، سربازان و 
افسران بی انگیزه این کشور بود. بعضی از شهرها به وسیله 
چند موتورسوار تصرف شدند؛ به طوری که وقتی شنیده 
می شد که طالبان می آید و خبر ورودش پخش می شد، 
نیروهای امنیتی و نظامی فرار را بر قرار ترجیح می داد. ولی 
اکنون وضع در افغانستان به خصوص در حوزه نظامی کامال 
تغییر کرده است. فرماندهانی با انگیزه، سربازانی با حقوق 
مکفی و سالح های پیشرفته و تقابلی که در ذهن آنها با 
ایران است در آینده ای نه چندان دور اوضاع مرزهای شرقی 
ما را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد. دولمتردان ما باید 
به این مهم توجه کنند که آتش زیر خاکستری که ظرف 
۲۰ سال گذشته در تقابل با آمریکا و همین میزان مدت 
در تقابل با شوروی سابق در الیه های مختلف افغانستان 
وجود داشت و امروز به صورت آتش فشان طالبان شعله ور 
شده است، چه بسا شعله های آن، همسایگان را هم 
دربرخواهد گرفت. افغانستان تقابلی با چین ندارد، با هند 
هم رابطه به شدت حسنه ای دارد. طالبان مهر پاکستانی 
را بر پیشانی خود دارند؛ در مرزهای شمالی افغانستان 
یعنی تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز ظرف قرن 
گذشته تقابلی وجود نداشته و از نظر مذهبی هم با یکدیگر 
اختالف ندارند، اما طالبان با ایران از هر نظر در تقابل 

هستند. آینده ای که باید به خوبی مدیریت شود.

اخـــبار کوتاه

سخن روز

آرمان ملی: رئیس جمهور در گفت و گو با وزیر امور خارجه 
گفت: شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی 
برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. 
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی امنیت، ثبات و رفاه را حق مردم 
افغانستان دانسته و تاکید کرد: ایران برای برقراری ثبات که نیاز 
نخست امروز افغانستان است تالش خواهد کرد و به عنوان کشور 
همسایه و برادر، همه گروه ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی 
می کند. رئیس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه ایران بر 
این باور است که حاکمیت اراده مردم مظلوم افغانستان، همواره 
امنیت ساز و ثبات آفرین بوده، اظهار داشت: ایران با رصد هوشیارانه 
تحوالت در این کشور، به مناسبات همسایگی با افغانستان پایبند 
است. رئیسی همچنین وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی را موظف کرد ضمن رصد دقیق و پیوسته تحوالت افغانستان، 
مراتب را به رئیس جمهور گزارش کنند. در همین راستا وزیر امور 
خارجه کشورمان و نماینده ویژه چین در امور افغانستان نیز در 
محل وزارت امور خارجه دیدار و گفت وگو کردند. در دیدار وزیر امور 
خارجه کشورمان و یوه شیائو یونگ فرستاده ویژه وزارت امور خارجه 
چین در امور افغانستان،  آخرین تحوالت و دیدگاه دو کشور همسایه 
افغانستان مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت. محمد جواد 
ظریف در ابتدای این دیدار با تبریک پنجاهمین سالروز آغاز روابط 
دیپلماتیک دو کشور مراتب تشکر و قدردانی خود و دولت ایران را در 
زمینه تامین واکسن از سوی دولت چین، به طرف چینی اعالم کرد. 
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تشریح دیدگاه جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص تحوالت اخیر در افغانستان، حمایت 

کشورمان از شورای هماهنگی انتقال صلح آمیز قدرت در افغانستان 
را با هدف جلوگیری از هرگونه تشدید خشونت و وقوع جنگ در 
شرایط جاری افغانستان مورد تاکید قرار داد. ظریف موضوع بی جا 
شدگان در تحوالت اخیر افغانستان و هجوم آنها به سوی کشورهای 
همسایه را یکی از مهم ترین و ضروری ترین موضوعات برگرفته از 
تحوالت افغانستان دانست که به خصوص با توجه به شرایط دشوار  
همه گیری کرونا نیازمند توجه جدی است. البته ظریف یکشنبه شب 
در صفحه توییتر خود در پاسخ به توییت حامد کرزای رئیس جمهور 
پیشین افغانستان نوشت: »خشونت و جنگ، همانند اشغال، هیچ گاه 
راه فیصله مشکالت افغانستان نبوده  و نخواهد بود. ابتکار برادران در 
شورای هماهنگی و دیگر رهبران افغانستان می تواند زمینه ساز 
گفت وگو و انتقال مسالمت آمیز به صلح پایدار باشد. جمهوری 
اسالمی ایران به کوشش خود برای مصالحه در افغانستان ادامه 
می دهد.« براساس این گزارش حامد کرزی در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »در پی خروج آقای اشرف غنی و مقامات مسئول از کشور، 
به منظور جلوگیری از هرج و مرج و کاهش درد و رنج مردم و جهت 
اداره هرچه بهتر امور مربوط صلح و انتقال مسالمت آمیز شورای 
هماهنگی متشکل از محترمان هر یک داکتر عبدا... عبدا... رئیس 

شواری عالی مصالحه ملی، رهبر جهادی گلبدین حکمتیار...«
  1۳ دستور اقتصادی ابراهیم رئیسی

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه سازمان برنامه و بودجه 
گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ 
و پیش بینی ها در مورد وضعیت بودجه تا پایان سال ارائه کرد. 

سید ابراهیم رئیسی پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه 
دستورات مهمی در رابطه با بودجه کل کشور صادر کرد. دستورات 
رئیس جمهور به این شرح است: -۱همه دستگاه ها باید یک 
»گزارش شناخت« از وضعیت موجود بودجه داشته باشند. -۲ عدد 
واقعی از برآورد بخش درآمدهای بودجه بر یک مبنای استوار ارائه 
شود. -۳ بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ 
عنوان پایه پولی کشور باال نرود. -۴اصالح بودجه سال ۱۴۰۰ انجام و 
اصالحیه ای به عنوان متمم بودجه با پیش بینی های الزم به مجلس 
ارائه شود. -۵آغاز فعالیت ها برای آماده سازی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ با هماهنگی مجلس و در نظر گرفتن تغییرات احتمالی الیحه 
در مجلس. -6 بدهی دولت به تأمین اجتماعی یا بانک ها با اسناد و 
مدارک مشخص باید شفاف شود و معلوم شود که دولت به بانک ها، 
بانک مرکزی و تأمین اجتماعی چه میزان بدهکار است. -۷ بدهکارها 
و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکت های دولتی دقیقا شفاف 
و مشخص شود. -۸ بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرکز مورد 
اعتنا و اعتبار درکشور اختالف خود را درخصوص نرخ تورم برطرف 
کنند که حق الناس است. -9کاهش هزینه ها به صورت جدی در 
دستور کار قرار گیرد و در هزینه ها بازبینی صورت گیرد.-۱۰عدالت 
در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسب سازی حقوق ها 
با تورم مبتنی بر عدالت باشد. -۱۱تالش برای افزایش درآمدهای 
بودجه کشور۱۲ - انضباط مالی در دولت یک امر بسیار ضروری 
است. همه بخش ها در کشور باید خودشان را به انضباط مالی موظف 
بدانند. -۱۳ اصالح ساختار بودجه یک امر ضروری و واجب است که 

باید با کار کارشناسی دقیق انجام شود.

»آرمان ملی« از آخرین وضعیت افغانستان و تصرف کابل گزارش می کند:
هجوم مردم به فرودگاه برای خروج از افغانستان  

  پنجشیر سنگر آخر مقاومت برابر طالبان                                        سخنگوی طالبان: خواستار روابط بین المللی مسالمت آمیز هستیم
آرمان ملی- نرگس کارخانه ای: خالصه اخبار مختلف از 
تخلیه سفارت خانه ها و خارجیان در کابل این است که افغان ها 
ماندند و طالبان که این شرایط اما برای طالبان بسیار رضایت بخش 
است، جنگ را تمام شده و خود را مسئول افغانستان اعالم کرده اند. 
بایدن هم باالخره چیزی گفت و طالبان را تهدید کرد اما تهدیدی 
برای حفظ امنیت آمریکایی هایی که در حال خروج از فرودگاه 
کابل هستند. فرودگاهی که مورد هجوم مردم عادی برای خروج 
از افغانستان قرار گرفته است که در فیلم ها از فرودگاه منتشر شده 
به طوری که چسبیده به بدنه بیرونی هواپیمایی هستند که شروع 
به حرکت می کند. گفته شده دو نفر در نتیجه آویزان شدن از 
چرخ های هواپیما در حال پرواز کشته شده اند. صدای تیر نیز 
بارها در همین فرودگاه شنیده شده که به گفته برخی رسانه ها 
باعث کشته شدن چند افغان شد. اما برخی دیگر از رسانه ها 
باور دارند علت کشته شدن این افراد مشخص نیست و تیرهای 
نیروهای نظامی آمریکا تنها تیرهای هوایی برای نظم دادن به 
شرایط بوده است. اکنون این فرودگاه به دو بخش تجاری و نظامی 
تقسیم شده که امنیت بخش نظامی برقرار است و افراد مختلف 
از دیگر کشورهای از این مسیر در حال خروج هستند. آمریکا 
برای تحقق این امنیت و خروج افراد، شش هزار نیروی نظامی 

را به کابل فرستاد.
 پنجشیر، سنگر آخر

در میان تمام والیت های افغانستان تنها پنجشیر از حضور 
طالبان در امان مانده است. البته که در روزهای پیش این والیت 
نیز در معرض حمالت طالبان قرار گرفت، اما جبهه مقابل با 
داشتن آمادگی کافی این حمالت را دفع کردند و اعضای طالبان 
در همان جا دفن شدند. در افغانستان تصمیمات و اقدامات قومی 
نقش بسیار پررنگی در وقایع ایفا می کنند. پنجشیر نیز والیتی 
است با ساکنان غالبا تاجیک که تعداد کمی هزاره ها، نورستانی ها 
و پشتون ها در آن زندگی می کنند. مقاومت این والیت برعهده 
احمد مسعود فرزند ۳۲ ساله احمد شاه مسعود است که در یک 
آکادمی نظامی در بریتانیا آموزش دیده و از مدتی پیش به 
»خانه« برگشته است و جنبشی را شکل داده تا به گفته او »سبب 
ایجاد امیدواری و پرکردن شکافی شود که به خاطر حکومت 
به وجود آمده«. او همچنین گفته که این جنبش برای موازنه 
قدرت با طالبان در میز مذاکره طراحی شده است. پنجشیر 
سنگر احمدشاه مسعود بود که سربازان شوروی  حتی یک بار هم 
نتوانستند وارد این دره شوند. او رهبری اتحاد شمال علیه طالبان 
را برعهده گرفت و تا روز ترورش تلفات سنگینی را بر این گروه 
وارد کرد. احمدشاه مسعود دو بار تالش کرد تا برای سازش با 

طالبان مذاکره کند، اما موفق نشد.

 واکنش های بین المللی
از شامگاه یکشنبه تا دوشنبه واکنش های  بسیاری  از سوی 
کشورهای مختلف به مساله افغانستان دیده شد. جایی که پس از 
تحوالت اخیر در افغانستان ، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعالم 
کرد که روز دوشنبه جلسه اضطراری درباره وضعیت این کشور 
برگزار می کند. این جلسه به درخواست نروژ و استونی در اسرع 
وقت برگزار می شود. دیپلمات های مذکور تاریخ مشخصی برای 
این نشست مشخص نکردند. بعدا سازمان ملل در بیانیه ای زمان 
این نشست را دوشنبه اعالم کرد. از سوی دیگر، آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه ساعاتی پس از ورود طالبان به 
کابل، از این گروه و همه طرف های افغان دیگر خواست تا »حداکثر 
خویشتنداری« را داشته باشند. این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد: 
»دبیرکل به ویژه نگران آینده زنان و دخترانی است که باید از حقوق 
به دست آمده آنها محافظت شود.« از سوی دیگر در پی تحوالت 
اخیر در افغانستان و سقوط دولت در این کشور پس از پیشروی های 
طالبان وزارت امورخارجه روسیه تاکید کرد: آمریکا، روسیه، 
چین، ایران و پاکستان کشورهایی هستند که می توانند بر اوضاع 
افغانستان تاثیرگذار باشند. ضمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه 
در امور افغانستان در گفت وگویی تلفنی با همتای آمریکایی خود 
درباره وضعیت افغانستان رایزنی کرد. از طرف دیگر جیک سالیوان 
مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: مقامات دولت بایدن از سرعت تسلط 
طالبان بر افغانستان و سقوط نیروهای امنیتی این کشور متعجب 
شدند، اما با وجود همه این ها، بایدن به تصمیم خود برای خروج 
نظامی از افغانستان پایبند است . وی همچنین خطاب به طالبان 
گفت که اگر افغانستان به محل امن برای عوامل القاعده تبدیل شود، 
مسئولیت آن برعهده طالبان خواهد بود. سخنگوی وزرت خارجه 
چین نیز در واکنش به تحوالت افغانستان اظهار کرد: تحوالت 
بزرگی در اوضاع افغانستان رخ داده و ما به تمایل و انتخاب مردم این 
کشور احترام می گذاریم. هوا چون اینگ گفت: چین مایل به توسعه 
روابط دوستانه و تعامل با افغانستان است. در آلمان اما برنامه ای از 
سوی آنگال مرکل، صدراعظم آلمان ارائه شده است و قرار است 
پارلمان فدرال در روزهای آینده آن را تایید کند. طبق این برنامه قرار 
است همکاران محلی سازمان های آلمانی و همچنین زنان، فعاالن 
حقوق بشر و کارمندان سازمان های غیردولتی از افغانستان بیرون 
کشیده شوند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان هم در 
توئیتر اعالم کرد در یک »زمان بسیار حیاتی« نشستی با نمایندگان 
برخی رهبران سیاسی افغانستان به رهبری محمد یونس قانونی 
برگزار شده است و در ادامه اعالم کرد: هدف نهایی ما به وجود آمدن 
یک افغانستان آرام، متحد، دموکراتیک، باثبات و شفاف است. روز 
یکشنبه هیاتی از چهره های سیاسی افغانستان برای بهبود اوضاع 

به پاکستان رفتند.
 طالبان در افغانستان چه می کند؟

حاال آنچه در افغانستان می گذرد ترکیبی است از آنچه 
طالبان پی در پی اعالم می کند و آنچه انجام می دهند در این میان 
واکنش های مردم در مقابل دیده می شود. حال خبرنگاران زن 
خارجی در کابل با پوشش کامل جلوی دوربین رفتند. طالبان نیز 
در میان اقدامات اولیه پس از استقرار اعالم کرده است: »ما درک 
می کنیم که مردم افغانستان برای امنیت خود سالح نگهداری 
می کردند، اما اکنون امنیت برقرار است و دیگر نیاز به سالح نیست؛ 
ما هیچ آسیبی به غیرنظامیان نخواهیم زد.« و در نتیجه آغاز 
به جمع آوری سالح های مردم کرده است. حتی مالک شرکت 
رسانه ای MOBY در کابل نیز در حساب توئیتری خود اعالم 
کرده نیروهای طالبان به دفتر وی مراجعه کرده و خواستار تحویل 
همه سالح های شخصی شده اند. از سوی دیگر سرپرست وزارت 
صحت عامه افغانستان و مسئوالن کمیسیون صحت طالبان با 
یکدیگر دیدار کردند و در نتیجه گفته شد تمام کارمندان ادارات 
در ۳۴ والیت می تواند کار خود را از سر گیرند. همچنین طالبان 
اعالم کرد تمام دانش آموزان دختر و پسر می توانند به تحصیل خود 
در مدارس ادامه دهند، اما فیلمی منتشر شد که در آن یک مقام 
طالبان اعالم می کند تا اطالع ثانوی دانشگاه ها در هرات تعطیل 

است و روسای بسیاری از ادارات تحت کنترل طالبان هستند.  
 جنگ تمام شده

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت: این روز یک روز بزرگ 
برای مردم افغانستان و مجاهدان است. آنها ۲۰ سال است که شاهد 
تالش ها و فداکاری های خود بوده اند. به لطف خدا  جنگ در کشور 
به پایان رسیده است. محمد نعیم  بیان کرد:  نوع و شکل دولت 
جدید در افغانستان به زودی مشخص می شود و افزود که طالبان 
نمی خواهند در انزوا زندگی کنند و خواستار روابط بین المللی 
مسالمت آمیز است. وی  افزود: ما به آنچه که به دنبال آن بودیم، 
یعنی آزادی کشور و استقالل مردم رسیده ایم. ما اجازه نخواهیم 
داد که از سرزمین های ما برای هدف قرار دادن کسی استفاده 
شود و نمی خواهیم به دیگران آسیب برسد. ما فکر نمی کنیم 
نیروهای خارجی تجربه شکست خورده خود را در افغانستان 
بار دیگر تکرار کنند. نعیم  تاکید کرد: ما آماده گفت وگو با همه 
شخصیت های افغان هستیم و حفاظت الزم را برای آنها تضمین 
می کنیم. سخنگوی طالبان تصریح کرد که طالبان می خواهد 
روابط مسالمت آمیزی داشته باشند و مشتاق توسعه چندین کانال 
ارتباطی است که قبال با کشورهای خارجی باز کرده بود. وی اذعان 
کرد: ما از همه کشورها و نهادها می خواهیم برای حل هرگونه 

مشکل با ما وارد گفت و گو شوند.

انتقاد وزیر پیشنهادی ارتباطات 
از طرح صیانت 

پیر محمد مالزهی
کارشناس مسائل شبه قاره

یـــادداشت

دولت سیزدهم ناگزیر به پاسخگویی در قبال مطالبات جامعه 
و به ویژه خواسته های فوری آنهاست که بهبود وضعیت معیشت 
در صدر این مطالبات قرار دارد که دولت باید توجه  ای ویژه  به این 
نیاز و مطالبه عمومی داشته باشد. امروز کشور دچار مشکالت 
اقتصادی و بی ثباتی در قیمت هاست و دولت سیزدهم باید با 
بهبود شرایط معیشتی مردم  در راستای بهبود زیست جامعه 
تالش فوری داشته باشد. دولت سیزدهم اگر بتواند با تزریق 
منابعی در کوتاه  مدت این حوزه را سامان دهد، بخشی از مطالبات 
مردم پاسخ داده می شود، اما سوال اصلی این است که منابع 
مورد نظر از چه محلی تامین خواهد شد؟ رئیس جمهور دولت 
سیزدهم با توجه به وضعیت جاری کشور با چالش هایی از جمله 
برجام، کرونا، تحریم ها و تعطیلی مراکز صنعتی مواجه است که 
باید به این مشکالت هم رسیدگی شود تا کشور از رکود ایجاد 
شده، خارج شود. بی تردید تحقق این امور درکوتاه  مدت میسر 
نیست یا اگر میسر باشد، بسیار سخت است، زیرا سامان دادن به 
این مشکالت و برنامه ها نیازمند منابع مالی زیادی است و هم 
اینکه به  صورت هم زمان تنش ها میان ایران و جامعه جهانی 
تشدید شده که نمونه آن را این روزها می توان در خلیج فارس و 
دریای عمان مشاهده کرد. اتفاقات زیادی یعنی سیاست خارجی 
را با موانع متعددی مواجه می کند، مهم ترین دغدغه این روزهای 
کشور است. امروز کشور برای فائق آمدن بر مشکالت خود 
نیازمند تعامل با کشورهای جهان است تا در بستر یک سیاست 
متوازن، مشکالت را یکی پس از دیگری حل  و فصل کند. خارج 
از این رویه، صرفا دولت به واسطه منابع مالی نامشخص می تواند 
در کوتاه مدت موفق باشد و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود 
بخشد. رسانه های نزدیک به دولت سیزدهم نیز بارها بر این امر 
تاکید کرده اند که در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم وضعیت 
اقتصادی بهتر می شود؛ بنابراین با توجه به این اظهارات، چنین 
به ذهن خطور می شود که شاید کمک هایی از سازمان هایی نظیر 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( یا بنیاد مستضعفان در اختیار دولت 
قرار گیرد تا دولت با اتکاء به آن ها اقدامات مثبتی انجام دهد. با 
این وجود اما موفقیت دولت سیزدهم همچنان در شک و ابهام 
قرار دارد، زیرا نحوه توجه این دولت به سیاست خارجی دارای 
ابهاماتی است و به طور مشخص وجود موانع در این عرصه کار 
را برای دولت سخت خواهد کرد. دولت دوازدهم نیز به واسطه 
موانعی که در عرصه سیاست خارجی وجود داشت، نتوانست 
عملکرد بهتری داشته باشد. فارغ از این موضوعات باید توجه 
داشت کنترل قیمت ها، مهارتورم و تامین نیازهای مادی مردم، 
موضوعی است که باید در دستور کار دولتمردان سیزدهم قرار 
گیرد. نباید فراموش شود که با شعار نمی توان اقدام موثری داشت 
و مردم در انتقادات خود به وضوح اعالم کرده اند که می خواهند 
نیازهای شان به سرعت برطرف شود و باید سطح زندگی آنها ارتقا 
یابد. دولت برای مشکالت فوری نیاز به انجام اقدامات فوری دارد.

مطالبات مردم از دولت سیزدهم

 آرمان ملی - یاسمین طــــالقانی:
»موافقت بـا مرخصی، مخالفت بــــا آزادی 
مشروط« آخرین خبری بود که روزگذشته 
درباره محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران 
منتشر شد؛ شخصیتی شناخته شده که به اتهام 
قتل همسر در زندان به سر می برد. روز گذشته 
وکیل محمدعلی نجفی از مرخصی موکل 
خود خبر داد. انصاف نیوز نوشت، حمیدرضا 
گودرزی گفت: موکل من مثل دیگر زندانیان 
با فرا رسیدن ایام محرم و عید می تواند به 
مرخصی بیاید. آقای نجفی هم به مناسبت 
ایام عاشورا دیروز به مرخصی آمد. او افزود: اما 
هنوز با آزادی مشروط موافق نشده است. قصد 
داریم بعد از اینکه مرخصی آقای نجفی تمام 
شد، درخواست جدیدی برای آزادی مشروط او 
بدهیم. مطابق با قانون اگر زندانی حسن اخالق 
داشته باشد و یک سوم زندان را تحمل کند، 
می تواند تقاضای آزادی مشروط کند. وی افزود: 
آقای نجفی ۲۴ ماه است که در زندان است و 
بعد از گذشت بیست ماه می توانست درخواست 
آزادی مشروط کند. ما درخواست دادیم، اما 
اصالً به آن پاسخی ندادند. او در انتها تاکید کرد: 
زندان هم رفتار ایشان را تایید کرده است و از او 
راضی بودند. در ضمن اینکه موکل من بیماری 
قلبی و دیابت دارد. سن او هم بیش از ۷۰ سال 

است، لذا مستحق آزادی مشروط است.
 بازخوانی پرونده نجفی

میترا استاد هفتم خردادماه ۱۳9۸ به ضرب 
گلوله در خانه اش به قتل رسید. جسد او در 
حمام منزلش در طبقه هفتم برج آرمیتا در 
منطقه سعادت آباد تهران یافت شد. محمدعلی 
نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی خیابان وحدت 
اسالمی تهران به قتل همسر دومش با اسلحه 
اعتراف کرد و بازداشت شد. نجفی که پس 

از ارتکاب قتل به قم رفته بود، گفت به سر 
خاک پدر و پدربزرگش رفته و قصد خودکشی 
داشته اما بعد نظرش تغییر کرده و تصمیم 
گرفته خود را معرفی کند. او در دادسرای 
تهران تأیید کرد که پیش از این هم یک بار 
در هتل الله تهران به دلیل اختالف ها با همسر 
دومش اقدام به خودکشی ناموفق کرده بود.

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران 
درباره تصمیم به خودکشی نجفی در هتل الله 
چنین شرح داد:» من خودم شخصا چندبار 
بعد از ماجرای خودکشی دکتر، تالش کردم 
با ایشان ارتباط برقرار کنم. هم حضوری رفتم 
و هم بارها تماس تلفنی برقرار کردم، اما خانم 
استاد صالح نمی دانستند ایشان با دوستان 
خود ارتباط برقرار کنند. درنهایت و بعد از همه 
تالش های من، یک بار نوروز امسال توانستیم با 
هم صحبت کنیم و یک بار هم ۱۰روز قبل از این 
حادثه، خود آقای نجفی با من تماس گرفتند و 
توضیح دادند که می خواهند برای همیشه کنار 
خانم استاد زندگی کنند.« در نهایت محمدعلی 
نجفی اقدام به قتل استاد و انگیزه اصلی از 
ارتکاب قتل را فشار روانی و مشکالت خانوادگی 
اعالم کرد. محمدعلی نجفی در دادگاه بدوی، 
به قصاص نفس محکوم شد که خانواده میترا 
استاد از قصاص گذشتند. مسعود استاد، برادر 
میترا استاد، در اینستاگرام خود نوشت:»به 
واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور 
و همچنین وکالی عزیزمان آقای مسعود 
افرازه و محمود حاجلویی، پدرم، مادرم و 
مهیارمان، آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم 
و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که 
هیچ معامله ای با خون آن بزرگوار نکردیم.« 
محمدعلی نجفی به رأی صادر شده اعتراض 
کرد. در ۳۰ شهریور ۱۳9۸ دیوان عالی کشور 

حکم صادر شده در دادگاه بدوی را به دلیل نقص 
در تحقیقات نقض کرد و حکم داد که »باید نظر 
کارشناسی درباره نحوه شلیک گلوله ها« اخذ 
شود. در گزارش جدید، کارشناسان گزارش 
اولیه مبنی بر شلیک مستقیم گلوله به سوی 
مقتول را رد کردند و اظهار داشتند »شلیک ها 
مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست 
میترا و تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او و باعث 
مرگش شده است.« پرونده قتل میترا استاد بار 
دیگر به شعبه نهم دادگاه کیفری ارجاع داده 
شد و در 6 آذر ماه ۱۳9۸ جلسه رسیدگی مجدد 
برگزار شد. نجفی با استناد به گزارش جدید 
کارشناسی، اتهام قتل عمد را رد کرد اما دادگاه 
بار دیگر او را به جرم قتل عمد به ۷ سال و نیم 
حبس محکوم کرد. شش سال آن قابل اجرا 
بود. در دی ماه ۱۳9۸، گودرزی، وکیل نجفی، 
اعالم کرد که نسبت به حکم صادره به دیوان 
عالی کشور فرجام خواهی کرده است. او گفت از 
یک طرف حکم 6 سال و 6 ماه حبس تعزیری به 
اتهام قتل عمد و یکسال و سه ماه حبس به اتهام 
حمل سالح »مجازاتی سنگین« است و به دلیل 
وجود »جهات تخفیف« دادگاه می توانسته 
میزان آن را کاهش دهد، از طرف دیگر آنها 
قتل را شبه عمد می دانند و به همین دلیل 
به دیوان عالی کشور فرجام خواهی کرده اند.

در ۱۰ فروردین ۱۳99، دیوان عالی کشور، 
بار دیگر حکم دادگاه را نقض کرد و پرونده را به 
شعبه هم عرض ارجاع داد. بنا شد سومین دور از 
رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی در شعبه 
۱۰ دادگاه کیفری به صورت غیر علنی برگزار 
شود.نجفی در دادگاهی که ۱۴ اردیبهشت 
۱۳99 به ریاست قاضی متین برگزار شد در 
مورد جلب رضایت خانواده مقتول گفت حدود 
۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است که حدود 

۸ میلیارد آن مهریه ۱۳6۲ سکه اِی میترا استاد 
بوده است. در نهایت شعبه دهم دادگاه کیفری 
محمدعلی نجفی را به شش سال و نیم حبس 
محکوم کرد. حمیدرضا گودرزی، وکیل نجفی، 
روز جمعه، ۲6 اردیبهشت 99، به ایرنا گفت: 
»به این حکم که مخالف رای دیوان عالی کشور 
است، اعتراض می کنیم.« ۲۵ شهریور همان 
سال، پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین 
تهران در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
با حضور دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی 
کشور تعیین تکلیف و طبق رأی یأت عمومی، 

قتل عمد تشخیص داده شد.
 نجفی بده؛ زاکانی خوبه

نکته قابل توجه این است که این روزها نام 
نجفی به کررات شنیده می شود که مرتبط 
به انتخاب شهردار جدید برای تهران است. 
دلواپسان درصدد هستند با تخریب نجفی 
به صالحیت زاکانی برای جلوس بر کرسی 
شهرداری کمک کنند. به عنوان نمونه سایت 
دلواپس مشرق نوشت:» یک کاربر در توئیتی 
نوشت: زاکانی کیه بابا...شهردار فقط نجفی؛ 
مدیر، مدبر، خانواده دوست، مسلح. تازه 
آرامش بعد از قتل هم داره« یا رجانیوز با تیتر 
»مدرک کرباسچی و نجفی برای شهرداری« 
نوشت:» برخی از چهره های سیاسی و 
کاربران فضای مجازی به عدم تطابق مدرک 
شهردار منتخب تهران)پزشکی هسته ای( 
را مورد انتقاد قرار داده  اند.  مدرک و رشته 
گذشته  سال   ۳۰ شهرداران  تحصیلی 
تهران؛ غالمحسن کرباسچی- حوزوی 
و ریاضی، مرتضی الویری - کارشناسی 
محمدحسین  برق،  مهندسی  ارشد 
ملک مدنی- فوق دیپلم نساجی، محمود 
احمدی نژاد - دکترای مهندسی حمل و 
نقل، محمدباقر قالیباف - دکترای جغرافیای 
سیاسی، محمدعلی نجفی - کارشناس ارشد 
ریاضی، سیدمحمدعلی افشانی - کارشناسی 
ارشد مدیریت و پیروز حناچی- دکترای 

معماری«.

وکیل: موکلم بیماری  و سنی بیش از ۷0 سال دارد

   دلواپسان برای تایید زاکانی به تخریب نجفی مشغولند مرخصی به نجفی »آری« ، آزادی مشروط »خیر« 

جالل خوش چهره  
تحلیلگرمسائل سیاسی

رئیس جمهور در گفت و گو با وزیر امور خارجه:  

 ایران برای برقراری ثبات افغانستان تالش خواهد کرد 
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a r m a n m e l i . i r یازدهمی ها فقط شعار نظارت می دهند، فعال!
 طرح جدید مجلس

 برای جمع کردن بساط زمین خواری

 اطالعیه تشکلی حوزوی درباره
 وزیر پیشنهادی اطالعات

 اتهام طرفداری از برخی سران 
و موثران یا ساکتان فتنه 88 به 

هیچ وجه مطابق واقع نیست

 
گفــت و گــو

عبدالرضا فرجی راد در گفت و گو با »آرمان ملی«:   
 موفقیت طالبان 

در گرو حفظ حقوق زنان است
 اشرف غنی خصومت زیادی با ایران داشت

 طالبان امتیازی به ایران نداده است
 حق ایران از آب های مشترک زمان طالبان بهتر تامین می شود

اخیرا طرحی برای ساماندهی ساخت و ساز در محدوده 
حریم روستاها و مقابله با زمین خواری در دستور کار مجلس 
شورای اسالمی قرار گرفته است. اخیرا طرحی در مجلس 
در دستور کار قرار گرفته است که با تصویب آن، دهیاری 
موظف خواهند شد هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک 
اراضی بدون مجوز یا خالف در محدوده و حریم روستا را به 
بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان 
گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل 
پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون 
موضوع تبصره ۲ ماده 99 قانون شهرداری ها ارجاع و هم 
زمان دستور توقف عملیات اجرائی را به مالک ابالغ کند. 
همچنین به منظور پیش گیری از تخلفات ساختمانی و 
برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای 
روستایی، مالک اراضی و امالک داخل محدوده و حریم 
روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل 
پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور 
پایان کار کنند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را 
برای ارائه به مأموران در محل نگهداری کنند.  در طرح 
ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و 
مقابله با زمین خواری آمده است: با بررسی وضعیت ساخت 
و سازها در مناطق روستایی کشور به خصوص طی سالیان 
اخیر، مشاهده می گردد به رغم تصویب و ابالغ قوانینی نظیر 
قانون اصالح موادی از قانون شوراها - مصوب ۱۳۸6 – یا 
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، در عمل فاصله 
قابل مالحظه با اهداف مورد نظر و شرایط مطلوب در 
زمینه ساماندهی ساخت و سازها و بالطبع توسعه کالبدی 
مرتبط با آن وجود دارد. گرچه این مقوله در شهرها نیز 
کم و بیش مشاهد می شود، لیکن بنا بر دالیل مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت و آهنگ رشد 
تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها، 
نگران کننده تر است؛ به ویژه آن که روستاها در ارتباط 
مستقیم و بیشتری با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده 
وعدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تبدیل غیر 
مجاز کاربری اراضی، ضمن تخریب محیط زیست و تضییع 
حقوق بیت المال، می تواند برخی از مولفه های اقتصادی 
مقاومتی را از قبیل امنیت غذایی و تولید و اشتغال را 
دچار چالش های جدی نماید. در این ارتباط، مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(، ریاست محترم جمهوری و سایر 
مسئوالن نظام به خصوص طی دهه اخیر، کراراً، نسبت به 
ضرورت حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و 
سازهای غیر مجاز، تأکید داشته اند، لیکن به دالیل مختلف 
بویژه وجود خأل های قانونی و فقدان ساز و کار اجرائی 
الزم نتایج حاصل، چندان قابل توجه نبوده است. در حال 
حاضر، صرف نظر از کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده 99 
قانون شهرداری ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات 
ساختمانی در خارج از حریم شهرها عمال در بسیاری از 
استان ها، دارای فعالیت منظم و موثری نمی باشد، در عمل، 
قریب به اتفاق آراء صادره این کمیسیون ها، فاقد جنبه 
پیشگیری از بروز تخلف و اصالح رویه های حاکم بوده و 
غالبا منجر به اخذ جریمه عمدتا اندک و تثبیت تخلفات 
ساختمانی به وقوع پیوسته می گردند. لذا از آنجا که با ادامه 
روند کنونی، نمی توان چشم انداز روشنی برای ساماندهی 
ساخت و سازهای روستایی و به تبع آن حفظ منابع طبیعی 
و هدایت توسعه کالبدی روستاها متصور شد، ضروری است 
با تدوین متون تقنینی مورد نیاز و با قید فوریت، نسبت 
به تصمیم گیری مناسب و کارا در این خصوص اقدام و بر 

اجرای دقیق آن نظارت الزم معمول گردد.

تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با 
صدور اطالعیه ای ضمن قدردانی از آقایان رئیسی و قالیباف 
به دلیل معرفی کابینه در فرصت مقرر حمایت خود را از 
گزینه معرفی شده برای وزارت اطالعات اعالم کردند. متن 
کامل این اطالعیه به شرح زیر است: حضور ارجمند آیت ا... 
آقای رئیسی و جناب آقای دکتر قالیباف، سالم علیکم با 
تشکر از معرفی اعضای کابینه در فرصت مقرر توسط رئیس 
جمهور محترم و امید به بررسی دقیق و سریع موضوع در 
مجلس شورای اسالمی، با توجه به معرفی یک شخصیت 
روحانی فاضل و با تجربه برای تصدی وزارت مهم اطالعات 
و مطرح شدن برخی مطالب پیرامون این موضوع، تشکل 
اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که به لطف الهی 
سال هاست یکی از پرچمداران گفتمان انقالب اسالمی در 
حوزه مقدسه شمرده می شود الزم دید مطالبی را به شما 
عزیزان تقدیم کند. ۱ -  جناب حجت االسالم و المسلمین 
آقای خطیب به عنوان یک جانباز سرافراز و برادر شهید 
سابقه روشنی در مقاطع مختلف انقالب اسالمی و پیروی از 
خط مستقیم والیت دارد و از همین رو همواره مورد اعتماد 
و وثوق نهادهای عالی نظام بوده است. ۲ -  رفتار سنجیده 
و حکیمانه ایشان در قضایای سال ۸۸ در قم و مالحظه 
ظرافت های الزم در ارتباطات حوزه ای نقش موثری در 
تبیین حوادث برای بزرگان حوزه ایفا کرد که بیان جزئیات 
آن فرصت جداگانه ای طلب می کند. ۳ -  شهادت می دهیم 
که ایشان همواره همراه و حامی نیروهای انقالب در قم و 
حوزه بودند. مورد خاصی که در برخی نوشته ها ذکر شده 
در حقیقت مربوط به نحوه و روش عمل برخی از دوستان 
بود که در اعتراض به حضور یک شخصیت رسمی در قم  و 
مطالب و عملکرد او در آن زمان صورت گرفت. اصل اعتراض 
این عزیزان بجا و قابل قبول بود ولی نحوه انجام کار یعنی 
برهم زدن سخنرانی  قابل دفاع نبود و رهبری معظم هم 
صراحتا از این نوع کارها نهی فرمودند. روشن است که 
دستگاه مسئول امنیت در این زمینه مسئولیت دارد. طبعا 
اگر در دادگاه رفتاری صورت گرفته که مورد انتقاد اصحاب 
پرونده است نمی توان و نباید دستگاه دیگری را که به 
وظیفه خود عمل کرده نکوهش کرد. ۴ -  با شناختی که 
ما از جناب حجت االسالم و المسلمین آقای خطیب داریم 
ایشان جز به خط والیت دلبستگی و تعلق خاطری نداشته 
و ندارند. اتهام طرفداری از برخی سران و موثران یا ساکتان 
فتنه ۸۸ به هیچ وجه مطابق واقع نیست. ۵ -  نسبت به 
پاره ای مشکالت و آسیب ها در دوره اسبق قوه قضائیه هم 
شخص آیت ا... رئیسی بهتر از هر کسی می توانند نسبت به 
نقش افراد داوری نمایند و مسئولیت و عملکرد  حفاظت 
قوه را بیش از همه می شناسند. 6 -  الزم می دانیم به عرض 
برسانیم که این مطالب صرفا جهت روشن شدن موضوعات 
و ابهاماتی بود که اخیرا در برخی نوشته ها به نام تشکل های 
حوزه ای مطرح شده بود و بی پاسخ نهادن آنها می توانست 
مصداق کتمان حقایق باشد. لذا الزم دیده شد که این نکات 
تقدیم شود. ۷ -  در خاتمه ضمن آرزوی عزت و سربلندی 
روز افزون برای نظام اسالمی و رهبری فرزانه آن، دوام 
توفیق شما را در خدمت به آرمان های بلند انقالب اسالمی 

و مردم فداکار و عزیزمان از خدای بزرگ مسئلت داریم.

ویـــــــژه

مــعکوس

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پس از 
مسلط شدن بر کابل گفت که امروز یک 
روز بزرگ برای مردم افغانستان و مجاهدان 
بوده و آن ها ۲۰ سال است که شاهد تالش ها و فداکاری های 
خود بوده  اند و پس از  ۲۰سال، جنگ در کشور به پایان 
رسیده است. نعیم گفت که نوع و شکل دولت جدید در 
افغانستان به زودی مشخص می شود و افزود که طالبان 
نمی خواهد در انزوا زندگی کند و خواستار روابط بین المللی 
مسالمت آمیز است. اتفاقی که بسیاری بر این باور هستند 
به واسطه دیدارهای متعدد دیپلماتیک در ماه های اخیر، 
طالبان آن را به گوش مقامات کشورهایی همچون روسیه، 
چین، ایران و ازبکستان رسانده است. اتفاقی که مشخصا 
از سوی کارشناسان یکی از دالیل اصلی موفقیت طالبان در 
هفته های اخیر عنوان شده است. در راستای بررسی آینده 
سیاسی کشور افغانستان پس از سقوط کابل توسط طالبان و 
تعامالت احتمالی این گروه با ایران، »آرمان ملی« گفت و گویی 
با عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در مجارستان 

داشته است که در ادامه می خوانید.
 طالبان می تواند قدرت را در کابل حفظ کند و آیا 
گروه های دیگر افغانستانی علیه طالبان اقدامی انجام 

خواهند داد؟
به نظر می رسد که در کوتاه مدت طالبان بتواند اوضاع 
افغانستان را کنترل کند و در چند روز اخیر نیز توانسته 
تقریبا تمام افغانستان را تصرف کند، اما باید توجه داشت که 
عملکرد طالبان در کوتاه مدت بسیار مهم است. اگر عملکرد 
طالبان همچون گذشته باشد، نمی تواند قدرت را به صورت 
طوالنی مدت حفظ کند. این امر در زمینه های مختلف مهم 
است، اما در زمینه حقوق شهروندی و زنان از اهمیت به سزایی 
برخوردار خواهد بود. عملکرد رادیکال نسبت به شهروندان و 
به خصوص نسبت به زنان می تواند فشار را بر آن ها زیاد کند 
و حتی کمک های بین المللی به آن ها قطع شود. زمانی که 
کمک های بین المللی قطع می شود، مردم سراسر کشور 
افغانستان به این نتیجه می رسند که اوضاع در زمان اشرف 
غنی بهتر بوده است و طبیعتا طالبان را در داخل کشور تحت 
فشار قرار دهند و به واسطه فشارهای داخلی و بین المللی شاید 
بار دیگر طالبان نتواند قدرت را حفظ کند. نباید فراموش کرد 
که اشرف غنی و اطرافیان او مرتکب فساد مالی شده بودند، اما 
در جوامع شهری افغانستان توانسته بود تحولی ایجاد کند و 
آن نیز جذب کمک های بین المللی بود. امروز ۳۵۰ هزار نیروی 
ارتش افغانستان آموزش دیده هستند و نمی توان آن ها را 
بالتکلیف رها کرد و این یک عرصه پیچیده برای آن ها خواهد 
بود. طالبان در راستای اینکه بر این عرصه فائق آید، مشخصا به 
کمک های مالی بین المللی نیاز دارد. از سوی دیگر اگر طالبان 
همچون ۲۰ سال پیش رفتار مناسبی با گروه های دیگر قومی 
و مذهبی نداشته باشد، باز هم با مقابله آن ها مواجه خواهد شد 
و به تدریج نیروهای قومی و مذهبی علیه طالبان قیام خواهند 
کرد. امروز گروه های قومی و مذهبی درافغانستان هر کدام به 
یک کشور دیگر وابسته هستند و با اتکا به آن ها در صورتی که 
با رفتار مناسب طالبان مواجه نشوند، حرکت هایی را علیه 
طالبان آغاز خواهند کرد. ژاپن، آمریکا و اروپا امروز کمک های 
زیادی به افغانستان انجام می دهند و مشخصا به نوع رفتار 
طالبان با زنان توجه خواهند کرد و اگر طالبان بخواهد با 
زنان بدرفتاری کند، آن ها را همچون گذشته از آموزش و 
فعالیت های اجتماعی بازدارد، حبس کند یا آن ها را مجبور به 
ازدواج کند، طبیعتا دیگر کمکی دریافت نخواهد کرد و فشار 
بر طالبان نیز بیشتر می شود. یادمان نرود که بی ثباتی های 
سال های اخیر افغانستان سبب شده است تا تعداد بسیاری 
از افغان  ها به کشورهای دیگر پناه ببرند که همگی نیروهای 
قوی بوده و از سوی دیگر کامال مخالف طالبان هستند و به 
همین علت نیروهای داخلی افغانستان که مخالف این گروه 
هستند نیز می توانند از این ظرفیت استفاده کنند و طالبان را 
تحت فشار قرار دهند. طالبان از امروز مسئولیت دارد و باید 

پاسخگوی اذهان عمومی و مردم افغانستان باشد.
 ایران امتیاز یا تعهدی از طالبان در دیدارهای اخیر 

گرفته است؟
طالبان امتیازی به ایران نداده است و غالب همسایگان 
افغانستان چندین دور با طالبان مذاکره کرده  اند که از جمله 
آن ها می توان به چین، ازبکستان و روسیه اشاره کرد. طالبان 
در دیدارهای دوجانبه استدالل های خود را مطرح کرده است 
و کشورهای همسایه افغانستان نیز نگرانی های خود را مطرح 
کرده اند. طالبان در این میان تعهد داده است که اجازه ندهد 
گروه های تروریستی در افغانستان رشد کنند. باید توجه 
داشت که اشرف غنی خصومت خاصی با ایران داشت و این 
را مخفی می کرد، اما در مواردی شدت این خصومت را در 
صحبت های او مشاهده کرده ایم. در آخرین برهه زمانی که 
طالبان در افغانستان قدرت را در دست داشت، حقابه بیشتری 
نسبت به امروز در اختیار ایران قرار می داد و وضعیت آبی ایران 
به این واسطه در شرق کشوربهتر بود. به احتمال زیاد طالبان 
همچون گذشته حقابه بیشتری به ایران می دهد که البته این 
را نیز نمی توان امتیاز تلقی کرد؛ زیرا در قرارداد میان ایران 
و افغانستان در سال ۱۳۵۲ ذکر شده است که باید به ایران 
حقابه تعلق گیرد. اشرف غنی در این اواخر زخم زبان به ایران 
می زد و در قبال حقابه نفت از ایران می خواست، اما طالبان 
به نظر می رسد در خصوص آب ایران عملکردش همچون 
گذشته باشد. ایران وارد گفت و گو با طالبان شده است و تا 
این لحظه پالس منفی از سوی طالبان دریافت نکرده است، 
اما واقعیت این است که دل ما برای مردم افغانستان با اتفاقات 

پیش آمده می سوزد و نگران آن ها هستیم.
 ایران باید چگونه در قبال طالبان رفتار کند؟

به نظر باید حسن همجواری با افغانستان و طالبان حفظ 
شود. ایران باید گفت و گوهای بیشتر با طرف های افغانستانی 
داشته باشد. ایران می تواند طالبان را کنترل کرده و اجازه 
ندهد تا تندروی کنند. تجربه طالبان در تشکیل دولت کم 
است و ایران می تواند در این خصوص به طالبان کمک کند و 
آن ها را در مسیری قرار دهد که تندوری نداشته باشند. ایران 
باید با تعامل با طالبان با دو مقوله قاچاق انسان و موادمخدر 
برخورد داشته باشد و از آن ها بخواهد که جلوی این دو پدیده 
شوم را بگیرند و همچنین بر مردم افغانستان فشار وارد نکند.

آرمان ملی-  مطهره شفیعی: دولت دوازدهم هم به پایان 
رسید؛ این روزها یک سوال بیش از همه مطرح است و آن هم 
سرنوشت دولتمردان تاثیرگذار پس از خروج از دولت است. پر بیراه 
نیست اگر اذعان شود محمدجواد ظریف تاثیرگذارترین دولتمرد 
روحانی بود و خارج از جایگاه وزارتی، توانست با ارائه ایده ها و 
مذاکرات مفید کشور را از بسیاری از بحران ها نجات دهد. عملکرد 
و منش ظریف چنان مورد استقبال اکثریت جامعه بود که از او 
خواستند با کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به 
تداوم اجرای ایده ها و برنامه هایش بپردازد. اما ظریف نپذیرفت چرا 
که می دانست جریانی درصدد مچ گیری از او هستند و نمی خواست 
فضای انتخابات را متشنج کند. برخی عدم کاندیداتوری ظریف و 
انتشار گفت وگو محرمانه او را پایان عمر فعالیت هایش در عرصه 
دیپلماسی دانستند و باوردارند ظریف دیگر دارای جایگاهی نخواهد 
بود. ظریف هم البته تمایلی به پست اجرائی ندارد، چرا که می داند 
اجازه تاثیرگذاری به او داده نخواهد شد که نمونه بارز آن سریال 
گاندو بود. پس بر اساس آنچه تا به امروز بیان کرده، قصد دارد به 
دانشگاه برگردد و به امور آموزشی و تحقیقی بپردازد. شاید او تنها 
وزیر خارجه ای بود که پست دیگری را نپذیرفت و ترجیح داد در 
فضای آرام حضورداشته باشد تا شاید با تغییر فضای سیاسی کشور 
تصمیم به بازگشت به کرسی وزارت و حتی ریاست جمهوری 
بگیرد. آنچه ظریف بارها بر آن تاکید کرد تحقق خواست مردم است 
بنابراین زمانی که می داند دلواپسان و فضای سیاسی کشور این 

اجازه را به او نخواهند داد ، شعار با مردم را بار دیگر محقق میکند.
  وزیری که محبوب نشد

پیش از ظریف سکان اداره عرصه سیاست خارجی کشور در 
دست علی اکبر صالحی بود. او از سال ۸9 تا 9۲ وزیر خارجه بود و 
برکناری منوچهر متکی سبب شد تا این جایگاه به او برسد. صالحی 
هم مانند ظریف مرد دانشگاه بود اما ترجیح داد در قدرت بماند به 

نحوی که رئیس سازمان انرژی اتمی شد. صالحی نتوانست مانند 
ظریف در افکار عمومی چهره ماندگاری داشته باشد بنابراین 
ترجیح داد بدون سر و صدا بر کرسی ریاست سازمان انرژی اتمی 
تکیه بزند و باز هم بر خالف ظریف چندان شانس موفقیت در 

انتخابات هایی مانند ریاست جمهوری را ندارد.
  وزیری که از عرصه حذف شد

منوچهر متکی از ۲ شهریور ۱۳۸۴ تا۲۲ آذر ۱۳۸9وزیر خارجه 
دولت احمدی نژاد بود که پایان خوشی نداشت. متکی در حالی 
که به منظور ابالغ پیام محمود احمدی نژاد در سنگال به سر 
می برد، از سمت خود برکنار شد به عبارتی او حین مذاکره و توسط 
رئیس جمهور سنگال از عزل خود با خبر شد. همین اتفاق باعث 
شد که دیگر جایگاهی در عرصه بین المللی نداشته باشد. متکی 
برای جبران شکستی که در مقام وزیر خارجه پذیرا شده بود، سعی 
کرد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳9۲ کاندیدا شود که باز هم 
شکست خورد. او قائل به تن دادن به تصمیم جمعی اصولگرایان نشد 
و بصورت فردی کاندیداتوری خودش را اعالم کرد اما شورای نگهبان 
صالحیت او را تایید نکرد. پس از این شکست ها حتی حاضر نشد 

کاندیدای مجلس شود و ترجیح داد یک سیاستمدار باقی بماند.
  وزیری که در عرصه دیپلماسی ماند

پیش از متکی، کمال خرازی از۲9 مرداد ۱۳۷6 تا۲ شهریور 
۱۳۸۴وزیر خارجه بود. او آشنا به عرصه دیپلماسی و فرد مورد 
اعتمادی برای این جایگاه بود. پس از پایان وزارت به عنوان رئیس 
شورای راهبردی روابط خارجی فعالیت کرد. خرازی در طول دوران 
وزارتش با رئیس جمهور وقت یعنی خاتمی اختالف زیادی داشت 
که خودش به یکی از اختالفات چنین اشاره کرده است:» یکی از 
دل خوری های من گرایش آقای خاتمی به اداره وزارت خارجه 
به صورت مشارکتی بود. به همین جهت ایشان اصرار داشت که 
معاونین سیاسی وزارت خارجه به صورت هفتگی همراه اینجانب با 

ایشان جلسه داشته باشیم تا در آن جلسه نسبت به مسائل سیاست 
خارجی بحث شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد. در حالی 
که من با این روش مخالف بودم که تصمیمات سیاست خارجی 
به صورت مشارکتی اتخاذ شود« خزاری پس از خروج از وزارت 
سمت دولتی نداشت اما تا به امروز تمایلی به پذیرفتن پایان دوره 
تاثیرگذاری مستقیم ندارد و ترجیح میدهد در قامت رئیس شورای 

راهبردی نقشی در این عرصه داشته باشد.
  وزیری که ابوالمشاغل شد

علی اکبر والیتی وزیر خارجه دو دولت بود یعنی از ۲۴ آذر 
۱۳6۰ تا۲9 مرداد ۱۳۷6بر این مسند حضور داشت. پس از پایان 
دوران وزارتش با نظر آیت ا... هاشمی، عضو حقیقی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام شد. والیتی بیش از وزرای خارجه دیگر صاحب 
سمت است به نحوی که، مشاور امور بین الملل  مقام معظم رهبری، 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، رئیس هیأت مؤسس و امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
ایران، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی، رئیس شورای 
مرکزی انجمن اسالمی پزشکان ایران، سخنگوی جبهه متحد 
اصولگرایان، عضو مجمع جهانی اهل بیت و رئیس بیمارستان 
مسیح دانشوری است. در سال 9۲ بخت خودش را برای جلوس 
بر کرسی ریاست جمهوری آزمود که موفق نبود و  ۲٬۲۷۲٬۱۲۲ 

رای کسب کرد.
  وزیری که شهید شد

پیش از والیتی، فردی عهده دار وزارت خارجه شد که تنها 6 
ماه در این جایگاه حضور داشت چرا که پس از آن به عنوان نخست 
وزیر انتخاب شد. پیش از او، محمدعلی رجایی وزیر خارجه بود. 
شهید رجایی در دوره ای از ۱۱ مارس ۱9۸۱ تا ۱۵ اوت ۱9۸۱ 
ضمن نخست وزیری، وزارت امور خارجه را نیز به عهده داشت. 
شهید رجایی در ۸ شهریور ۱۳6۰ خورشیدی بعد از اینکه کم تر 
از یک ماه رئیس جمهور بود به همراه محمدجواد باهنر در انفجار 
۸ شهریور ۱۳6۰ به شهادت رسید. او در سخنرانی خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد با نشان دادن آثار شکنجه روی پاهایش 
)از زندان های زمان شاه( خاطره ای ماندگار از مظلومیت ملت ایران 

در مهمترین سازمان بین المللی به جای گذاشت.

آرمان ملی- حمید شجاعی: گرچه مجلس 
یازدهم خود از حامیان سید ابراهیم رئیسی برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بود و حتی 
از وی دعوت رسمی به عمل آورد، اما این رویکرد آنها به 
این معنی نبوده که بخواهند بدون هیچ بحثی وزرای 
پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد بدهند. قدر مسلم 
مجلس یازدهم هر اندازه هم که بخواهد با دولت همراه 
باشد در نهایت در بررسی برنامه ها و اظهارات وزرای 
پیشنهادی تنی چند از آنها را مورد تایید قرار نخواهد 
داد. این سخنی است که خود نمایندگان گفته اند و 
با نگاهی به سخنان اعضای کمیسیون های مختلف 
می توان فهمید که چند نفر و چه کسانی از مجلس رای 
اعتماد نخواهند گرفت. در این میان دو رویکرد وجود 
دارد؛ نخست اینکه رئیس جمهور با در نظر گرفتن نظر 
مجلس در برخی از وزرای پیشنهادی تجدید نظر کند یا 
اینکه برای تشکیل هر چه زودتر دولت مجلس از موضع 
خود کوتاه آمده و به همه وزرای پیشنهادی رای اعتماد 
دهد. باید دید در شنبه بعد از تعطیالت که بهارستان 
میزبان دولتی هاست، کدام رویکرد برگزیده خواهد شد.

  وزرای پیشنهادی لب مرزی 
از صحبت ها،  پس  رئیسی  سید ابراهیم  کابینه 
اظهار نظر ها و سهم خواهی ها معرفی شد تا خط پایانی بر 
گمانه زنی های رسانه ای پیرامون کابینه باشد. اما آنچه 
که از همان ابتدای انتشار لیست اعضای کابینه به اذهان 
خطور کرد این مساله بود که این کابینه با آن چیزی 
که از کابینه سیزدهم انتظار می رفت و با شعارهای 
رئیس جمهور مبنی بر انتخاب وزرا براساس کارآمدی 
و شایسته ساالری تفاوت داشت و بسیاری معتقدند 
که رئیس جمهور می توانست کابینه به مراتب قوی تر و 
کارآمد تری را با سابقه کارهای اجرایی مرتبط انتخاب 
کند. لذا امروز انتقاد به کابینه نه از سوی اصالح طلبان و 
اعتدالگرایان که از سوی خود اصولگرایان کلید خورده 
و خود آنها نیز بر این عقیده اند که کابینه معرفی شده 
شاید چندان در اندازه های باید و شاید نیستند  و باید 
در آن تجدید نظر اساسی صورت گیرد. البته این رویکرد 
نه در فضای سیاسی میان جریانات و گروه های مختلف 
که از سوی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است. 
چنانکه شنیده ها حکایت از این دارد که مجلس قصد 
ندارد به برخی از وزرای پیشنهادی رئیسی رای اعتماد 

بدهد. رصد حضور و اظهارات وزرای پیشنهادی در 
کمیسیون های مختلف مجلس از یک سو و صحبت های 
نمایندگان در مورد صالحیت برخی وزرای پیشنهادی 
این نتیجه مهم را به دست می دهد که شاید بهتر باشد 
رئیسی از هم اکنون و با یک ارزیابی کلی از نظر مجلس 
نسبت به مردان پیشنهادی اش  قبل از اینکه نمایندگان 
با رای عدم اعتماد آنها را کنار بگذارد، خود رئیس جمهور 
جایگزین مناسبی برای آنها پیدا و قبل از رای اعتماد به 
مجلس معرفی کند. شاید ضرب المثل مشت نمونه خروار 
است را در مورد کابینه بتوانیم به کار ببریم که با وجود 
برخی از وزرای پیشنهادی که نه ارتباطی با حوزه محوله 
و نه بدنه آن دارند و نه وزارتخانه آشنایی ای با آنها دارد 
و نه سبقه و عملکرد مفید و موثری در آن حوزه ها دارند 
که نمی توان آینده چندان روشن و موفقی را برای کابینه 
ترسیم کرد. قدرمسلم آن طور که پیش از این سیاسیون 
و در حال حاضر نمایندگان مجلس مطرح کرده و 
می کنند نفراتی چون حسین باغ گلی وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش حجت ا... عبدالملکی، کار سیدرضا 
فاطمی امین، صمت محمدمهدی اسماعیلی، فرهنگ 
و ارشاد علی اکبر محرابیان، نیرو سیدحمید سجادی، 
ورزش محمدعلی زلفی گل، علوم و بهرام عین الهی گزینه 

پیشنهادی وزارت بهداشت از جمله وزرایی هستند که 
لب مرز رای اعتماد مجلس قرار دارند، نمایندگان نسبت 
به رای دادن به آنها مردد هستند و احتمال رای نیاوردن 
این افراد وجود دارد. لذا به نظر می رسد رئیس جمهور 
باید با احسای نظرات مجلس نسبت به وزرا نسبت به 
تغییرات در کابینه خود اقدام کند تا کابینه سیزدهم 

ناقص شروع به کار نکند.
  با این فرمان به توفیقی نمی رسند

یک نماینده اسبق مجلس اظهار داشت: به نظر 
می رسد برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد در دولت 
آقای رئیسی وجود ندارد. غالمرضا تاج گردون، با 
اشاره به اینکه حتی اصولگرایان حامی آقای رئیسی 
نیز به ترکیب کابینه معترض بوده اند، گفت: من دیدم 
که آقای صمصامی نیز به این ترکیب معترض بودند 
که نکته مهمی است. وی با اشاره به اینکه اگر برنامه 
اقتصادی دقیقی وجود داشت، ما امروز با ابهام در 
خصوص انتخاب رئیس کل روبه رو نبودیم . طبیعی است 
که آقای رئیسی اگر برنامه دقیق اقتصادی داشتند، باید 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی را همزمان معرفی می کرد و 
اعالم گزینه ها نشان می دهد که هنوز تکلیف رئیس کل 

بانک مرکزی روشن نیست. رئیس سابق کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صحبت های آقای 
میرکاظمی در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان 
برنامه و بودجه بیان کرد: نوع انتقاد ایشان نشان می دهد 
با این فرمان نمی تواند توفیقی داشته باشد. تاج گردون 
با اشاره به وضعیت کنونی تاکید کرد: میرکاظمی باید 
متوجه باشند که مسئولیت ایشان این است که کاری 
کنند که وضع بدتر نشود. از سوی دیگر من تناسبی بین 
آقایان میرکاظمی و خاندوزی نمی بینم در حالی که سه 
دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت 

امور اقتصادی و دارایی بسیار مهم هستند. 
  باید برای آقای رئیسی دعا کنیم

یک فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص کابینه 
معرفی شده از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: طبعا 
اگر ترکیب کابینه، ترکیبی که نمایانگر دولت وحدت 
ملی وعده داده شده توسط ایشان بود، مناسب تر می بود؛ 
چراکه در عمل این ترکیب اجرایی شدن رویکرد جناب 
آقای رئیسی را تصدیق می کرد. حسن رسولی گفت: 
طبعا ما اصالح طلبان انتظار نداشته و نداریم که آقای 
رئیسی از بین چهره های شاخص اصالح طلب با توجه به 
مطالبات سنگین جناحی که متوجه ایشان است افرادی 
را بر گزیند که البته اگر چنین می بود حتما بر کارآمدی 
دولت ایشان افزوده می شد، اما در بین گروه های مختلف 
جریان اصولگرا و حتی کسانی که در دولت گذشته 
بوده اند، شخصیت هایی هستند که می توانستند یک 
تصویر متنوعی را از دولت جناب آقای رئیسی به نمایش 
بگذارند. وی افزود: اگر آقای رئیسی که دولت خودشان 
را دولت وفاق ملی اعالم کردند و اعالم کردند که من 
مستقل آمده ام و مستقالنه تصمیم می گیرم، اگر این 
در عمل رعایت می شد، به نظر من هم به نفع دولت و 
هم به نفع کشور بود. رسولی تصریح کرد: به هر حال از 
آنجایی که تالزم قطعی بین اختیار و مسئولیت در اداره 
امور کشور یک اصل مسلم مدیریت است، باید به انتخاب 
و تشخیص آقای رئیس جمهور احترام بگذاریم، اگر نقد 
مشوقانه ای به ذهن مان می رسد آن را مطرح کنیم و 
تالش کنیم و دعا کنیم که دولت آقای رئیسی در شرایط 
پر مساله امروز ایران موفق باشد. امروز ضمن اینکه این 
انتقادات وارد است ولی ما باید برای آقای رئیسی آرزوی 

موفقیت کنیم.

روایت »آرمان ملی«  از سرنوشت وزرای امور خارجه   

بازگشت به دانشگاه ظریف تا ابوالمشاغل شدن والیتی! 
  متکی بدشانس بود، خرازی ماند، رجایی شهید شد

حمایت ایران از شورای 
انتقال قدرت در افغانستان

انتقاد وزیر پیشنهادی 
ارتباطات از طرح صیانت

دلنوشته عارف در روزهای 
مرگبار کرونایی

وزیر امور خارجه حمایت ایران از شورای هماهنگی انتقال صلح 
آمیز قدرت در افغانستان را با هدف جلوگیری از هرگونه تشدید 
خشونت و وقوع جنگ در شرایط جاری افغانستان مورد تاکید قرار 
داد.  در دیدار روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه  
کشورمان و یوه شیائو یونگ فرستاده ویژه وزارت امور خارجه چین 
در امور افغانستان، آخرین تحوالت و دیدگاه دوکشور همسایه 
افغانستان مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار گرفت. وزیر امور 
خارجه در ابتدای این دیدار با تبریک پنجاهمین سالروز آغاز روابط 
دیپلماتیک دو کشور مراتب تشکر و قدردانی خود و دولت ایران در 
زمینه تامین واکسن از سوی دولت چین را به طرف چینی اعالم 
کرد. ظریف همچنین با تشریح دیدگاه جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص تحوالت اخیر در افغانستان موضوع بی جا شدگان در 
تحوالت اخیر افغانستان و هجوم آنها به سوی کشورهای همسایه 
را یکی از مهمترین و ضروری ترین موضوعات برگرفته از تحوالت 
افغانستان دانست که خصوصا با توجه به شرایط دشوار  همه گیری 

کرونا نیازمند توجه جدی است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به اظهارات وزیر 
پیشنهادی ارتباطات گفت که او اشکاالتی را به طرح صیانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی وارد می داند و منتقد آن است. 
مجتبی توانگر گفت: دکتر زارع پور شبکه ملی اطالعات را جزو 
افتخارات کشورهای پیشرفته عنوان کرد و گفت که اتحادیه 
جهانی برای مدیریت اینترنت وجود دارد اما نقش ایران در آن 
کمرنگ است. او همچنین گفت که آنقدر بی اعتمادی وجود دارد 
که بعضی بحث ها را نمی شود مطرح کرد. در مورد طرح صیانت 
هم مجلس برای اصل ۸۵ شدن تصمیمش را گرفته ولی اعتقاد 
من شفاف بودن و حتی پخش زنده مذاکرات کمیسیون است. وی 
افزود: وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت که در سال های گذشته 
مردم را در این فضا تنها رها کردیم در حالیکه هیچ جای دنیا 
مردم را اینطور رها نمی کنند. ۱۵ سال است بحث شبکه ملی 
اطالعات را مطرح می کنیم. اعتقاد و باور در مسئوالن در مورد 
شبکه ملی اطالعات وجود نداشته و این موجب بی اعتمادی 

مردم شده است.

محمدرضا عارف در یادداشت اینستاگرامی نوشت که برای من 
بسیار دردناک و حزن انگیز است که در سایه سوء مدیریت ها و بعضا 
تصمیمات غیرکارشناسی و عدم رعایت شایسته دستورالعمل 
ها در سوگ عزیزان خود بنشینیم. متن یادداشت به شرح زیر 
است: هر ساله در ماه محرم، بنیاد امید ایرانیان مراسم عزاداری 
اباعبدا... الحسین)ع( را با حضور دلدادگان حسینی برگزار می کرد. 
متاسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا توفیق برگزاری این مراسم 
معنوی از ما سلب شد. در این سالها که افتخار میزبانی مراسم 
روضه امام حسین)ع( را داشتیم، از بیانات بلیغ و شیوای استاد 
فرزانه، فقیه متبحر و عالم خیراندیش، مرحوم دکتر داوود فیرحی 
بهره می بردیم؛ ولی افسوس و صد افسوس که ویروس منحوس 
کرونا عزیزان و نخبگانی همچون دکتر فیرحی را از ما گرفت.

این روزها که شاهد از دست دادن خوبانی همچون دکتر فیرحی 
هستیم برای من بسیار دردناک و حزن انگیز است که در سایه 
سوء مدیریت ها و بعضا تصمیمات غیرکارشناسی و عدم رعایت 

شایسته دستورالعمل ها در سوگ عزیزان خود بنشینیم.

»آرمان ملی« از واکنش ها به کابینه سیزدهم گزارش می کند:

8 وزیر پيشنهادی در لب مرز رای اعتماد 
     غالمرضا تاج گردون: حتی اصولگراها هم به کابینه معترض بودند                                  حسن رسولی: باید با شعار مستقل بودن بهترعمل می شد
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کوتـــاه
 تغییر حجم مبنا 

در معامالت فرابورس 
آرمان ملی: فرابورس اعــالم کرد از سه شنبه 
۲ شهریور حجم مبنای معــامالت شرکت های 
فرابورسی معادل نیم درصد سرمایه پایه شرکت 
لحاظ می شود. سروش خواجه حق وردی معاون 
نظارت بازار فرابورس ایران در اطالعیه ای به 
شرکت های مندرج در بازار پایه فرابورس، مصوبه 
هیئت مدیره این شرکت را ابالغ کرد. بر اساس 
مصوبه هیئت مدیره فرابورس ایران، از سه شنبه ۲ 
شهریور، حجم مبنای معامالت این شرکت ها معادل 

نیم درصد سرمایه پایه آنها لحاظ خواهد شد.

 پیگیری بودجه 
مشوق های صادراتی 

آرمان ملی: دبیر کارگروه مشوق های صادراتی 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بسته حمایت 
از صادرات غیر نفتی 96۰میلیارد تومان جهت 
حمایت و تشویق صادرکنندگان در نظرگرفته شده 
است که پیگیری ها جهت تخصیص تمام یا بخشی از 
این بودجه در حال انجام است. احسان قمری اظهار 
داشت: در سال گذشته حدود ۱۷میلیارد تومان 
معادل ۵۰درصد مشوق های صادراتی تخصیصی 
جهت پرداخت کمک سود تسهیالت صادراتی در 
نظر گرفته شد که بر این اساس بیش از ۴۰۰۰میلیارد 
تومان از تسهیالت دریافتی توسط صادرکنندگان 
تحت پوشش کمک سود تسهیالت قرار گرفته و این 
دسته از صادرکنندگان بر اساس گروه های کاالیی و 
خدماتی صادراتی خود مشمول دریافت میانگین 
۴واحد درصد به عنوان کمک سود شدند.  وی ادامه 
داد: در سالجاری نیز بیش از ۵۰درصد مشوق های 
صادراتی جهت پرداخت کمک سود در نظر گرفته 
شده است و این امیدواری وجود دارد با تخصیص 
این بخش از مشوق ها شاهد کاهش هزینه های 
صادرکنندگان و افزایش رقابت پذیری در بازارهای 

هدف باشیم.

بنگـاه هـــا
کسب عنوان مدیر ارزش آفرین 

برای بانک ملی
آرمان ملی: عضو هیات عامل و معاون شعب 
بانک ملی ایران که در اجالس سراسری مدیران 
ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار های 
ایران حضور داشت، لوح معرفی مدیرعامل این 
بانک به عنوان یکی از مدیران ارزش آفرین 
کشور را دریافت کرد. در این اجالس که با 
همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق 
بازرگانی ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور 
در محل مرکز همایش های بین المللی رایزن 
تهران برگزار شد،  حسن مونسان به نمایندگی از 
محمد رضا حسین زاده این لوح را دریافت کرد. 
توسعه کسب و کار در فضای ملی و بین المللی، 
اهمیت مدیریت استراتژیک در کسب کارها، 
نقش مهارت، خالقیت و نوآوری در توسعه 
کسب و کار اقدامات ابتکاری مدیران در حوزه 
بازاریابی و فروش نیز از جمله اهداف، رویکرد ها 
و محور های ارزیابی این اجالس اعالم شده بود.

سهم ۴3 درصدی ایران خودرو 
دیزل از تجاری سازان 

آرمان ملی: ایران خودرو دیزل موفق شده 
است، با تولید ۱۸۵۱ دستگاه خودروی تجاری 
در چهار ماهه نخست سال جاری، به تولید 
همگن چهار برابری نسبت به مدت زمان مشابه 
در سال 9۸ و سه و نیم برابری نسبت به سال 99 
دست یابد. ایران خودرو دیزل با افزایش تولید 
و توسعه محصوالت جاری و ارایه محصوالت 
جدید و داخلی سازی شده به بازار، توانسته پس 
از یک دهه رکود و با راهبرد و سیاست های اخیر 
اتخاذ شده، جهش قابل توجهی را در عرصه 
تولید محصوالت تجاری و باری تجربه کند. 
بررسی تولیدات چهار ماهه نخست امسال 
ایران خودرو دیزل نشان می دهد، 9۵ درصد 
این تولیدات به محصوالت داخلی اختصاص 
یافته که این میزان در مدت مشابه سال 99، ۴۴ 
درصد و در سال 9۸، ۳۸ درصد بوده است. در 
مقایسه سهم بازار تعدادی محصوالت نیز، دیزل 
توانسته در چهار ماهه نخست سال جاری سهم 
۴۳ درصدی را کسب کند. این در حالی است 
که در مدت مشابه سال 9۸ و 99، ۳۰ درصد 
سهم بازار تعدادی محصوالت متعلق به ایران 

خودرو دیزل بوده است. 

 شیر »فرادما« پگاه 
غیراستاندارد است

آرمان ملی: اداره  کل استانــدارد تهــران 
با صدور اطالعیه ای از غیر استاندارد بــودن 
شیر فرادما با نشان تجاری )برند( پگــاه خبر 
داد. در پی مشاهده شیرفرادما فاسد با نشان 
تجاری )برند( پگاه، به شهروندان اطالع داد: 
شیر فرادمای پگاه، غیراستاندارد است و از 
مصرف آن خودداری شود. شیر فرادما، مطابق 
استاندارد، شش ماه تاریخ مصرف دارد و در 
این مدت باید شکل اولیه خود را حفظ کند؛ 
درحالیکه بازرسان استاندارد شیرفرادمای 
پگاه که دوفاز شده بود، با شماره سریال 
۱۷۵۰۵/۱6 به تاریخ تولید ۲۴/۴/۱۴۰۰ و 
انقضای ۲۴/۱۰/۱۴۰۰، در سطح بازار مشاهده 
کردند. اداره کل استاندارد تهران ضمن هشدار 
به هموطنان درخصوص توجه به استفاده 
نکردن از این شیر، با شرکت شیر پگاه برخورد 

و مراتب را مطابق قانون پیگیری خواهد کرد.

 فرش قرمز غنا برای تولید ایران 
با ایجاد مناطق آزاد

آرمان ملی: در هفته های گذشته شاهد دیدار پارلمان بخش 
خصوصی با تعداد زیادی از سفرای کشورهای خارجی بوده ایم 
که در تمامی این دیدارها بر لزوم افزایش حجم تعامالت تجاری 
و اقتصادی تاکید شده است اما در این میان دیدار سفیر کشور 
آفریقایی غنا با غالمحسین شافعی حائز اهمیت بوده و اظهارات 
سفیر این کشور که ثبات سیاسی و اقتصادی را از مهمترین 
مزیت های کشور متبوع خود دانسته که باعث شده تا شرکت 
های بزرگی همچون سوزوکی و هیوندا و کیا موتور در آن سرمایه 
گذاری کنند و همچنین تاکید بر معافیت کاالهای تولیدی 
ایران در مناطق ازاد ایجاد شده خبر داده همگی نشان از بررسی 
کارشناسان اقتصادی این کشور آفریقایی از نگرانی ها و مشکالت 
تولید صنایع ایران داشته که با تکیه بر آن سعی دارد تا از مزیت 
های اقتصادی و صنعتی ایران بهره گیری کند البته قطعا سرمایه 
گذاری در سایر کشور ها و استفاده از مزیت های منطقه ای برای 
توسعه صادرات و دست یابی به دیگر بازارهای جهان از شاخصه 
های مهم برای توسعه و رونق اقتصادی محسوب شده و ایرادی 
بر ان وارد نیست اما این موضوع زمانی به نگرانی تبدیل می شود 
که ایران به رغم در اختیار داشتن مناطق آزاد اقتصادی که بر 
حسب اتفاق با اهداف کشور غنا مشترک بوده و برای افزایش 
تولید و صادرات از طریق ارائه مشوق های مختلف بنا گذاشته 
شده متاسفانه نتوانسته از این مزیت ها بهره گیری کافی کند 
به طوریکه به اذعان اکثر کارشناسان مناطق ازاد تنها به محلی 
برای رونق واردات کاالهای لوکس مبدل شده اند موضوعی که 
به نظر می رسد تغییر رویکرد دولت سیزدهم را نسبت به مناطق 
ازادی که هر ساله با فشار نمایندگان حوزه های مختلف بر تعداد 
آنها افزوده می شود طلب می کند. غالمحسین شافعی رئیس اتاق 
بازرگانی ایران  در دیدار با اریک اسوبواتنگ سفیر غنا در تهران 
گفت: اقتصاد غنا به عنوان یک الگوی پیشرفته اقتصادی میان 
کشورهای آفریقایی مطرح است؛ اقتصاد این کشور بزرگ ترین 
قاره افریقا بعد از نیجریه است. میزان رشد اقتصادی در غنا بسیار 
قابل توجه بوده و این کشور برای تجار بسیار حائز اهمیت است. 
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: ثبات اقتصادی و سیاسی 
غنا بسیار ممتاز است و این ثبات، جاذبه های همکاری بسیاری را 
به وجود آورده است. شافعی تأکید کرد: یکی از مشکالت اساسی 
میان دو کشور، عدم شناخت فعاالن اقتصادی از ظرفیت های 
همکاری یکدیگر است. در شرایط موجود تشکیل کمیسیون 
مشترک اقتصادی ایران و غنا می تواند بسیار مهم باشد؛ هر دو 
کشور باید تالش کنند تا این کمیسیون هرچه سریع تر تشکیل 
شود. در ادامه اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران هم گفت: 
ارتباطات سیاسی میان دو کشور در سطح عالی قرار دارد و تبادل 
هیات عالی رتبه بسیاری با ایران داشته ایم. اما در حال حاضر 
چالشی که با آن مواجه هستیم این است که این روابط گرم 
سیاسی را نمی توانیم به روابط گرم اقتصادی تبدیل کنیم. ما باید 
موانع را رفع کنیم تا بتوانیم روابط اقتصادی را رونق ببخشیم. 
او در دیدار با رئیس اتاق ایران گفت: باید بخش خصوصی را 
در رفع مشکالت وارد کنیم و این کار از طریق اتاق بازرگانی 
امکان پذیر است. تمام تالش ما این است که بتوانیم روابط 
گرم سیاسی را وارد عرصه اقتصادی بکنیم. سفیر غنا در تهران 
ادامه داد: پتانسیل کشور غنا در شاخص های اقتصادی بسیار 
باالست. برخی از این شاخص های خوب اقتصادی غنا باعث شده 
کسب وکارهای بین المللی به غنا بیایند. به عنوان مثال سوزوکی، 
کیا و هیوندا در غنا سرمایه گذاری کرده اند. امنیت موجود در 
غنا، سبب شده که غنا به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی 
انتخاب شود و این مورد می تواند بخش خصوصی ایران را جهت 
سرمایه گذاری در غنا ترغیب کند. او ادامه داد: حوزه ای که 
مشتاق هستیم در آن زمینه همکاری کنیم، امکان ایجاد مراکز 
تولیدی ایران در غنا است. ما در مناطق آزاد اقتصادی قاره آفریقا 
شرایطی را می توانیم ایجاد کنیم که کاالهای ایرانی معاف از 

مالیات در غنا و سایر کشورهای قاره عرضه شوند.

ذره بیــن
آنتن تبلت های قاچاق، قطع می شوند

آرمان ملی: با اجرای رجیستری آنتن تبلت های قاتچاق ۳۰ روز 
پس از روشن شدن قطع می شوند  بنابراین الزم است کاربران پیش 
از خرید با ارسال شناسه )IMEI( تبلت به کد دستوری # ۷۷۷۷* یا 
سایت همتا  نسبت به اصالت کاال اقدام کنند. با آغاز فاز دوم رجیستری 
برای همه نشان های تبلت از 9 مردادماه آنتن تبلت های قاچاق، ۳۰ 
روز پس از روشن شدن در شبکه، قطع می شود. این موضوع به محض 
قرار گرفتن سیم کارت در تبلت و روشن شدن، در قالب پیامکی با 
سرشماره HAMTA به اطالع فرد می رسد. برخی سودجویان با 
سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم در این زمینه و بی اهمیت جلوه  
دادن پیامک هشدار همتا، نسبت به فروش تبلت قاچاق به مردم 
اقدام کرده و با قطع شدن آنتن تبلت، مردم را دچار مشکل کرده و 
موجب تضییع حقوق آن ها می شوند. بنابراین سامانه همتا )هوشمند 
مدیریت تجهیزات ارتباطی( همانند توصیه هایی که به خریداران 
گوشی تلفن همراه می شد، به خریداران تبلت نیز توصیه می کند پیش 
از خرید، با ارسال شناسه )IMEI( تبلت به کد دستوری # ۷۷۷۷* 
یا سایت همتا به آدرس hamta.ntsw.ir استعالم اصالت کرده و 
از ثبت بودن تبلت و تطابق برند و مدل اعالمی در پاسخ استعالم با 
تبلت موردنظر، اطمینان حاصل کنند. همچنین توصیه می شود 
خریداران حتما از فروشگاه های معتبر خرید کرده و فاکتور استاندارد 
دارای شناسه )IMEI( و مهر فروشگاه دریافت کنند تا درصورت نیاز 
به پیگیری موضوع در مراجع نظارتی و قضایی، از آن استفاده شود. 
در صورت بروز مشکل با فروشنده، امکان ثبت شکایت به صورت 
اینترنتی در سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس tazirat۱۳۵.ir و 
 سامانه۱۲۴ سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به آدرس

 http://www.۱۲۴.ir/complaint/create فراهم بوده و عالوه 
بر آن از طریق اتحادیه مرتبط در هر استان نیز قابل پیگیری است.

آرمان ملی- محمدسیاح: افغانستان در وضعیت سیاسی و امنیتی عجیبی گرفتار شده که طالبان علت اصلی آن است. این گروه تروریستی در کمتر 
از یک ماه بر این کشور مسلط و باعث بروز وحشت در بین مردم این کشور شد. با افزایش ناامنی نگرانی های اقتصادی در این کشور افزایش یافت و 
بسیاری از مردم سعی در خارج کردن سرمایه های خود هستند. در این بین رقابت کشورهایی نظیر امارات و ترکیه و چین و حتی پاکستان برای جذب 

سرمایه های سرگردان مردم این کشور آغاز شده و هر کشوری برای جذب بیشتر وعده های بیشتر و جذاب تری را پیشنهاد می دهد. 

»آرمان ملی« گزارش می کند:

لندینگ دالرهای افغانی در ترکيه و امارات
  غفلت ایران از کشور همسایه         پول سرگردان افغانستان به ایران می رسد؟

  بی موضعی در برابر طالبان و سرگردانی تجارت ایران و افغانستان 

در این میان انتظار این بود که ایران هم به عنوان 
یکی از همسایه های این افغانستان و کشوری 
همزبان که سال ها میزبان مردم جنگ زده این 
کشور بوده بتواند شرایطی را فراهم کند که 
بیشترین سهم را از سرمایه های سرگردان این 
کشور داشته باشد این درحالی است که خود 
ایران هم از وضعیت سیاسی مناسبی برخوردار 
نیست و سرعت تعیین وضعیت کابینه از سرعت 
تحوالت جهان بسیار کمتر است! از طرفی وجه مهم 
توسعه روابط ایران با افغانستان بویژه در شرایط 
االن که سرمایه  های افغان  ها سرگردان هستند 
دیپلماسی اقتصادی و نشان دادن ظرفیت  های 
اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران است که طی 
سال ها مسکوت مانده است. در همین زمینه حسین 
سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با 
بیان اینکه از گذشته اقدامات کوچکی برای جذب 
سرمایه از افغانستان داشته ایم؛ به »آرمان ملی« 
گفت: تنها کاری که از یک سال گذشته صورت 
گرفته این است که برای افغانی  هایی که در ایران 
سرمایه  گذاری می کنند آیین نامه جدیدی را 
پیشنهاد کردیم که تصویب هم شد و براساس آن 
اگر افغان ها ۲۵۰ هزار دالر در بازار سرمایه ایران 
سهم بخرند هم می توانند اجازه اقامت بگیرند که در 
قوانین قبلی چنین چیزی نبود و حتما باید سرمایه 
گذاری مستقیم می کردند. او ادامه داد: خرید ۲۵۰ 
هزار دالر یا معادل آن سهام با معیارهایی و نگه 
داشتن آن باعث می شود اجازه اقامت را از دولت 
ایران دریافت کنند و این از جمله اقدامات خوبی بود 
که می توانست گسترش پیدا کند چون برخی نمی 
خواهند وارد موضوع خرید زمین و ساختمان سازی 
و غیره شوند. سلیمی اضافه کرد: البته این شرایط 
در شرف اجرائی شدن بود و حتی تعدای از افغان ها 
هم در شرف ورود بودند که خود بازار سهام ایران 
دچار آشفتگی شد و این افراد را دلسرد کرد. ترکیه، 
 یونان و پرتغال و... هم خرید سهام را یکی از راه های 

اعطای اقامت قرار داده اند.
 سرگردانی دو میلیارد دالری

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در پاسخ 

به این سوال که در شرایط حاضر افغانستان آیا 
شرایطی برای ورود سرمایه گذاری آنها در ایران 
فراهم است؛ گفت: این بهترین موقعیت است 
چراکه در حال حاضر سرمایه های مردم افغانستان 
در حال قرار از این کشور است. در این کشور هم 
تعداد افراد ثروتمند کم نیست و اینها برای حفظ 
سرمایه های خود همانطور که اشاره کرده به امارات 
و شهر دوبی می برند. او ادامه داد: ترکیه هم اعالم 
کرده که در این کشور مستقر و تجارتش برقرار است 
و پایه های افزایش تجارت در این کشور را با وجود 
طالبان آماده کرده است. سلیمی در مورد حجم 
سرمایه های سرگردان در این کشور اظهار کرد: 
خیلی سخت است که بتوان درباره حجم پول های 
سرگردان در افغانستان صحبت کرد؛ ولی می  توان 
گفت که پول زیادی سرگردان است و می توان آن 
را هدایت کرد. به نظر من حجم این پول سرگردان 
بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر است و حتی 
ممکن است بیش از اینها هم باشد و می توان آن را 
جذب کرد. در حال حاضر هم حجم بزرگی از این 
پول در کشورهای ترکیه و امارات و ایران در حال 
گردش است و ممکن است با این وضعیت حتی 
برنگردد و اینجاست که باید برای آن فکری کرد. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان تاکید کرد: 
باید برنامه  ای برای نگهداشتن این حجم پول در 
کشور طراحی شود و امتیازاتی هم داده شود تا این 

پول بیشتر جذب شود. 
 وضعیت سیاسی آشفته و کم کاری 

سلیمی در پاسخ به این پرسش که ایران برای 
پیشی گرفتن از ترکیه و امارات در جذب سرمایه 
سرگردان افغانستان چه کرده است،  توضیح داد: ما 
در شرایط حاضر کاری انجام نداده ایم و متاسفانه 
در مسائل سیاسی خودمان هم مشکل داریم! در 
گزارشی که ۱۰ ماه پیش یکی از خبرگزاری ها 
منتشر کرد پیش بینی کرده بود که طالبان در 
افغانستان ظرف مدت پنج ماه مستقر می شوند 
که صرفا در این بخش اشتباه کرده بود و طالبان 
یک ماهه مستقر شد! او ادامه داد: اگر از آن زمان 
چنین پیش بینی هایی مورد توجه قرار می گرفت 

می شد با تجار صحبت کرد و آنها را از رفتن به 
سمت ترکیه و امارات و سایر کشورها منع و به 
سرمایه گذاری در ایران دعوت کرد ولی متاسفانه 
ما این کار را نکردیم. عضو اتاق بازرگانی گفت: به 
نظر می رسد هر دولتی هم در کابل بر سرکار بیاید 
مجبور است راه را برای روابط تجاری باز کند، 
گرچه ما احتیاط می کنیم و حتی راننده های افغان 
هم نگران هستند. سیدحمید حسینی درباره 
وضعیت صادرات سوخت و فرآورده به افغانستان 
بعد از تحوالت سیاسی و حضور دوباره طالبان در 
این کشور اظهار داشت: با توجه به تحوالت صورت 
گرفته برخی مرزها و گمرکات تعطیل شده، بعلت 
آتش سوزی در مرز دوغارون؛ صادرات مساله دار 
شده و منجر به افزایش قیمت فرآورده های نفتی 
در افغانستان شده است ولی به این معنا نیست که 
همه مرزها بسته شده باشند.  در ارتباطی که بنده 
با صادرکنندگان در مرز زاهدان داشتم، عنوان شد 
اکنون کار بسیار تسهیل شده و در مرز میلک و 
زابل با پرداخت یک درصد؛ کاال و فرآورده وارد 
افغانستان می شود. این عضو اتاق بازرگانی تاکید 
کرد: به نظر می رسد هر دولتی هم در کابل بر سرکار 
بیاید مجبور است راه را برای روابط تجاری باز کند، 
گرچه ما احتیاط می کنیم و حتی راننده های افغان 
هم نگران هستند.  مرزهای استان سیستان و 
بلوچستان قرار بود، باز شود اما هنوز باز نشده؛ یعنی 
گمرک به کامیون ها اجازه خروج نمی دهد ولی 
آن سوی مرز آرام است و گفته شده که بزودی باز 
می شود. با بازگشایی مرزها بزودی فعالیت صادراتی 
آغاز خواهد شد. حال به نظر می رسد نوبت مقامات 
ایرانی است که در برابر وضعیت افغانستان و حضور 
طالبان در راس قدرت این کشور اظهارنظر و موقع 
گیری کند تا شاید این اتفاق باعث شود تجار افغان 
و سرمایه داران از حضور قدرتمند ایران در کنار 
خود احساس آرامش کرده و سرمایه های خود را به 
جای ترکیه و امارات به ایران بیاورند که در شرایط 
اقتصادی بد ایران این اتفاق می تواند به چند برابر 
شدن درآمدهای ارزی و سرمایه  گذاری و رشد 

بازارهای مختلف کند.

آرمان ملی: ۳۷۰ هزار میلیارد تومان عددی 
است که از ان به عنوان کسری بودجه دولت در 
سالجاری نام برده می شود. این میزان کسری 
بودجه که به اعتقاد کارشناسان مهمترین 
دلیل رشد تورمی به واسطه خلق پول عنوان 
می شود در حالی چالش اصلی نخستین سال از 
عمر دولت سیزدهم را به خود معطوف کرده که 
پیش بینی ها از درامد ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی 
دولت از طریق مالیات خبر داده که این میزان 
در صورت کنترل فرارهای مالیاتی تا بیش از ۲ 
برابر قابل افزایش بوده و بخش قابل مالحظه ای 
از کسری بودجه را پوشش خواهد داد . البته 
در این راستا طرح جامعه اصالح نظام مالیاتی 
در مجلس کلید خورده که به رغم انتقاداتی 
که در زمینه اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه 
مطرح بوده و با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد 
به نوعی از ان اخذ ماتلیات از تورم خودساخته 
دولت نام برده می شود در سایر موارد همچون 
اخذ مالیات از خانه های خالی و یا سکه مواردی 
است که احتماال بخشی از نگرانی های بودجه 
ای دولت را مرتفع خواهد ساخت اما آنچه مسلم 
است تمرکز دولت تنها بر درامدهای مالیاتی 
بدون توسعه درامدهای نفتی و غیر نفتی نمی 
توان راهکار اساسی در تامین منابع کسری 

بوجه باشد.
 کسری بودجه چالش اصلی دولت

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص میزان 
کسری بودجه می گوید: کسری بودجه به عنوان 
یکی از مشکالت اصلی است که می تواند سبب 
مسائل و مشکالت دیگری در اقتصاد کشور 
شود. وی افزود: در خصوص کسری بودجه 
آن چیزی که مهم به نظر می رسد این است 
که ما ببینیم درآمدهای قابل اتکا چقدر است. 
اگر درآمدهای قابل اتکای بخش مالیاتی را 

با درآمدهای نفتی و درآمدهای انتشار اوراق 
مقایسه کنیم و مجموع منابع قابل اتکا را از 
غیرقابل اتکا کسر کنیم به عددی در حدود 
۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می رسیم. 
پورابراهیمی با بیان برخی از دالیل این کسری 
بودجه سنگین گفت: از جمله دالیل این کسری 
بودجه این است که سقف تعهدات دولت افزایش 
پیدا کرد و از طرف دیگر تعهدات سابق دولت 
که سر رسید می شود نیز باید پرداخت شود. 
اولین چالش دولت سیزدهم در واقع همین 
موضوع کسری بودجه است. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در خصوص راهکارهای کوتاه 
مدت برای جبران کسری بودجه گفت: یکی از 
موضوعاتی که به صورت فوری می تواند در این 
بحث کمک کند وصول مطالبات مالیاتی کشور 
است. براساس گزارش سازمان امور مالیاتی رقم 
این معوقات در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان 
است. این رقم شامل موارد مختلفی از جمله 
فرار مالیاتی، احکام حقوقی و تعهدات مالیاتی 
است. وی گفت: امکان وصول هر بخشی از این 
۲۷۰ هزار میلیارد را داشته باشیم، می توانیم از 
آن برای مدیریت کسری بودجه استفاده کنیم. 

بحث بعدی اجرای طرح جامع نظام مالیاتی برای 
مقابله با فرار مالیاتی است. بزرگترین چالش 
ما که می تواند اولویت اول دولت آقای رئیسی 
باشد اجرای همین طرح است. پورابراهیمی با 
بیان اینکه در حال حاضر به همین مقداری که 
مالیاتی می گیریم، فرار مالیاتی داریم، گفت: 
این اعداد ارتباطی به توده ها و اصناف ندارد چرا 
که مجموع مالیاتی که آنها پرداخت می کنند از 
۳.۵ تا ۴ درصد کل درآمدهای مالیاتی بیشتر 
نمی شود. وی ادامه داد: براساس قانون پایانه 
فروشگاهی سامانه مودیان، دولت مکلف شده 
است تمام تراکنش هایی که از طریق دستگاه 
های پز صورت می گیرد رصد کند و لینک آن را 
به سازمان امور مالیاتی بدهد. اما در حال حاضر 
در حدود 6 ماه از ۱۵ ماه مهلت تکلیف قانونی 
برای اجرای این قانون گذشته است. رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حدود ۱۰ 
میلیون دستگاه پز در کشور وجود دارد که ۴ 
میلیون از این تعداد اصال به سازمان امور مالیاتی 
متصل نیست. مسلم است در اقتصاد کشوری 
که این همه ظرفیت دارد شما نمی توانید به 

این صورت درآمد پایدار مالیاتی داشته باشید.

با احتساب بالغ بر 2۷0 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی؛

تشدید مالیات ستانی چالش بودجه را مرتفع می سازد؟

 مشکل مرغ در توزیع است
 نه تولید

مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: هر ماه حدود ۱۱۵ تا ۱۱۷ 
میلیون و حتی تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه 
ریزی صورت می گیرد و هیچ کمبودی 
در تولید وجود ندارد. غالمرضا ملک نیا 
با بیان اینکه مشکل اصلی بازار مرغ در 
تولید نیست بلکه در توزیع است، اظهار 
کرد: مرغداران مرغ هایشان را با قیمت 
۱۷هزار و ۱۰۰ تومان یعنی همان قیمت 
مصوب تحویل کشتارگاه می دهند، ولی 
مرغ نه تنها با قیمت مصوب به دست 
مصرف کنندگان نمی رسد بلکه با قیمت 
های بسیار باالیی عرضه می شود. مدیرکل 
دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی 
در پاسخ به این سوال که گفته می شود 
آمارهای جوجه ریزیباید راستی آزمایی 
شود زیرا با مرغ داخل بازار همخوانی ندارد، 
گفت: میزان جوجه ریخته شده در سالن 
های پرورش مرغ کامال مشخص است. از 
طرفی به هر میزانی که جوجه ریزی انجام 
شود مرغ تحویل کشتارگاه می شود. اگر هم 
مرغداری تحویل کشتارگاه ندهد دوره بعد 
امکان جوجه ریزی ندارد. بنابراین آمارها 
شفاف و مشخص است. بنابراین اگر شبکه 
توزیع  ساماندهی شود التهاب بازار مرغ نیز 

فروکش خواهد کرد.

 تبدیل خوزستان 
به منطقه آزاد انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس از 
پیگیری ها برای تبدیل خوزستان به 
منطقه آزاد انرژی خبر داد. علیرضا ورناصری 
اظهار کرد: خوزستان مرکز تولید نفت، گاز، 
پتروشیمی، برق و... است و ظرفیت های 
بسیار خوبی در حوزه انرژی دارد که باید 
از این ظرفیت ها برای توسعه استان 
استفاده شود. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با اشاره به پیگیری ها برای تبدیل 
خوزستان به منطقه آزاد انرژی گفت: این 
مساله دستاوردهای بسیاری برای کشور و 
استان خوزستان در زمینه اشتغال و ثروت 
آفرینی خواهد داشت و قطعا زمینه ساز 
توسعه بیشتر کشور خواهد شد. ورناصری 
عنوان کرد: نیاز است که خوزستان به 
منطقه ویژه انرژی تبدیل شود زیرا همه 
حامل  های انرژی در کمترین فاصله از این 
بازار در دسترس هستند و دیگر نیاز به تقبل 
هزینه های حمل و نقل و جابه جایی نیست. 
وی با بیان اینکه منطقه ویژه انرژی به معنای 
تولید، پاالیش و عرضه حامل های انرژی 
به صورت همزمان در یک منطقه است، ادامه 
داد: با توجه به اینکه خوزستان به خریداران 
خارجی که عموما کشورهای همسایه ایران 
هستند نزدیک است، تشکیل منطقه آزاد 
انرژی خوزستان می  تواند شرایط خرید و 

فروش را تسهیل کند.

جایگزینی حمل ونقل سبز 
به جای ناوگان فرسوده 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 
دولت سیزدهم ابراز امیدواری کرد: 
به زودی خدمت را به سطحی برسانیم 
که به جای نگرانی از ناوگان فرسوده و 
جاده های مرگ، مطالبه مردم عزیز از ما 
راه اندازی ناوگان حمل ونقل سبز باشد. 
رستم قاسمی گفت: نمایندگان مجلس 
مطالبات مردمی به جایی دارند که نشان 
از کمبودهای بسیار است.در دومین گام 
امیدوارم به زودی خدمت را به سطحی 
برسانیم که به جای نگرانی از ناوگان 
فرسوده و جاده های مرگ، مطالبه مردم 
عزیز از ما راه اندازی ناوگان حمل ونقل سبز 
باشد و یقین داریم که می شود و می توانیم. 
وزیر پشنهادی راه ، نخستین گام در حوزه 
مسکن را برداشتن تیغ تیز  اجاره از گلوی 
نحیف اقشار آسیب پذیر برشمرد. به گفته 
قاسمی، وضع موجود سبب شده مسکن 
که باید جایگاه سکنی و آسایش باشد 
به بزرگترین دغدغه و گرفتاری مردم 
تبدیل شود و امروز پس از مشکل کرونا، 
مهمترین دغدغه دولت سیزدهم  معیشت 

و  مسکن مردم است.



گــزارش
افزایش ۱۱ برابری سرمایه 

صندوق بیمه فعالیت های معدنی
آرمان ملی: مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری  
فعالیت های معدنی گفت: با تحقق افزایش سرمایه 
۱۱ برابری صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی، توسعه اکتشافات پایه معادن کوچک مقیاس 
در دستور کار قرار خواهد گرفت. فرید دهقانی افزود: 
یکی از برنامه های اساسی افزایش نقش صندوق در 
توسعه بخش معدن به ویژه معادن کوچک مقیاس در 
همه زنجیره های آن است. او افزود: بررسی ها نشان 
می دهد با توجه به افزایش تورم داخلی و نرخ ارز، با 
سرمایه ۱۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی تا سال 9۸  
کارکرد حمایتی این صندوق روز به روز ضعیف تر شد. 
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیت های 
معدنی ادامه داد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در 
سه مرحله، سرمایه صندوق را به بیش از یک هزار و 6۰۰ 
میلیارد تومان افزایش دهیم. او گفت: در همین راستا 
اقدام های عملی آغاز و تامین نقدی این سرمایه از محل 
سهام سهامداران در دستور کار قرار گرفت که منجر به 
تثبیت سرمایه به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته 
شد. دهقانی اضافه کرد:  برای سال جاری با تالش 
ایمیدرو و همکاران این صندوق در تالشیم تا سرمایه 
آن را به بیش از یک هزار و 6۰۰ میلیارد تومان افزایش 
دهیم و اصرار کردیم که این رقم، حداقل نیاز برای بخش 
معدن است که مورد موافقت رئیس هیات عامل ایمیدرو 
قرار گرفت. او یادآور شد: اکنون پیش پرداخت های 
الزم برای این افزایش سرمایه دریافت شده و افزایش 
سرمایه به صورت علی الحساب اتفاق افتاده است، 
همچنین گزارش توجیهی در این زمینه برای ارائه 
به سازمان حسابرسی در حال نهایی شدن است. این 
مسئول خاطرنشان کرد: با تحقق این رقم، سرمایه 
صندوق نسبت به سال 9۸ رشد حدود ۱۱ برابری را 
تجربه خواهد کرد که می تواند نویدبخش تحول خوبی 
در بخش معدن باشد. او گفت: کمک به اکتشافات 
تکمیلی و اکتشافات پایه از حیث مالی، ریسک و 
مدیریت ریسک، از جمله اساسی ترین برنامه های 
آینده صندوق با افزایش سرمایه خواهد بود. دهقانی 
بیان داشت: در ادوار گذشته، کمک مالی این صندوق 
به اکتشافات از محل وجوه اداره شده و کمک های مالی 
و اعتباری سازمان برنامه و بودجه انجام می شد که 
تغییرات تخصیص بودجه بر میزان اعتبار تخصیصی 
برای اکتشافات تاثیرگذار می شد، اما اکنون برای 
نخستین بار، به طور مستقیم به دنبال کمک به موضوع 
اکتشاف هستیم. او یادآور شد:  با تخصیص بودجه از 
ساو سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی که پیش از این 
برای موضوع اکتشاف تخصیص می یافت درون زا نبود 
و توسط بخش معدن برای آن تصمیم گیری نمی شد. 
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیت های 
معدنی گفت: سال گذشته به همین شیوه کمتر از ۲۰ 
میلیارد تومان برای موضوع اکتشافات تخصیص داده 
شد، اما امسال تصمیم داریم که در صورت تامین منابع 
مالی افزایش سرمایه، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان )با 
احتساب منابع بانکی بین 6۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان( 
برای اکتشافات پایه معادن کوچک مقیاس تخصیص 
دهیم. او تصریح کرد: تخصیص چنین رقمی می تواند 
موتور محرکه ای برای معادن کوچک مقیاس برای 
ادامه مسیر باشد. دهقانی همچنین با اشاره به برگزاری 
مزایده 6 هزار معدن و محدوده معدنی بالتکلیف در 
ماه های گذشته، خاطرنشان کرد: به معدن کارانی که 
نیازمند منابع مالی برای استخراج، فرآوری و اکتشاف 
هستند، اعالم می کنیم که هیچ محدودیتی برای تامین 
منابع آنها نداریم و تصمیم ایمیدرو و این صندوق 
این است که نیازهای مالی معادن کوچک مقیاس را 
تامین کنند. او تاکید کرد: هیچ محدودیتی از حیث 
سقف پرداخت برای توسعه بخش وجود ندارد و با 
مراجعه معدن کاران، در حداقل زمان ممکن از امکانات 
صندوق بهره مند خواهند شد. مدیرعامل صندوق بیمه 
سرمایه گذاری  فعالیت های معدنی بیان داشت: اکنون 
۵۷ ضمانت نامه و بیمه نامه به مبلغ ۱۵ هزار و ۴9۵ 
میلیارد ریال برای طرح ها آماده صدور است که شامل 
۳۸ ضمانت نامه به ارزش ۱۵ هزار و ۴۰6 میلیارد ریال 
و ۱9  سرمایه گذاری به ارزش ۸9 میلیارد ریال است. 
او همچنین خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون در 
مجموع 99 ضمانت نامه و بیمه نامه به ارزش ۲۰ هزار و 
۲9۵ میلیارد ریال از ساو این صندوق صادر شده است. 
سال گذشته در مجموع ۴۰ ضمانت نامه و بیمه نامه 
به ارزش چهار هزار و ۷۸6 میلیارد ریال از ساو این 
صندوق صادر شد که سهم ضمانت نامه ها )بیمه های 
اعتباری بهره برداری( ۳۱ فقره به ارزش چهار هزار 
و ۷۴۴ میلیارد ریال و سهم بیمه نامه سرمایه گذاری 
9 فقره به ارزش ۴۲ میلیارد ریال بود. پیشتر علیرضا 
شهیدی، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات  
معدنی کشور با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان 
حوزه معدن بر این باورند که ذخایر معادن کوچک 
تا ۲۰۵۰ تمام می شود و در این سال دیگر هیچ معدن 
کوچکی نخواهیم داشت، گفت: برای حل این مشکل 
باید به اکتشاف ذخایر پنهان روی آورد. باتوجه به برآورد 
کارشناسان مبنی بر اینکه ذخایر معادن کوچک تا ۳۰ 
سال آینده تمام خواهد شد، این سوال مطرح می شود 
که آیا توانسته ایم از تمام ظرفیت معادن کوچک 
استفاده کنیم؟ همچنین، حال که این مواد معدنی رو 
به اتمام هستند آیا کاری برای اکتشاف ذخایر پنهان 
انجام  شده است؟ طبق اعالم سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی، رئیس این سازمان ضمن اشاره 
به ویژگی های معادن کوچک مقیاس، اظهار کرد: به 
 کارگیری نیروی انسانی گسترده به  ویژه در مناطق 
کمتر توسعه  یافته از جمله ویژگی های بارز این دسته از 
معادن است. در حقیقت معادن کوچک مقیاس به دلیل 
گستردگی و تنوع می توانند نیروی انسانی زیادی را 
مشغول کار کنند. او در بیان دیگر ویژگی های مثبت 
این حوزه افزود: با فعالیت معادن کوچک مقیاس تامین 
نیاز بازارهای محلی، گستردگی تولیدات، هزینه تولید 
پایین و تعداد باالی ذی نفعان باعث شده اقتصاد محلی 
رونق پیدا کند و نقش این معادن دوچندان شود. معادن 
کوچک مقیاس ۱۰ برابر معادن بزرگ اشتغال ایجاد 
کرده، انرژی کمتری مصرف و گاز گلخانه ای کمتری نیز 
تولید می کنند؛ تمام این موارد سبب شده این دسته از 
معادن نقش تاثیرگذاری در توسعه پایدار مناطق کمتر 
توسعه یافته داشته باشند. شهیدی به اتمام ذخایر 
معادن کوچک تا سال ۲۰۵۰ اشاره و تاکید کرد: هرچند 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به 
موضوع توسعه معادن کوچک ورود پیدا نکرده، اما پایش 
مواد معدنی در تمام دنیا برعهده چنین سازمانی  است. 

 موضوعــی که هــم اکنون موافقــان و 
مخالفان زیادی را به خود معطوف کرده است 
به گونه ایکه موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
کاالهای اساسی معتقدند تخصیص این یارانه 
نه تنها به رانتی برای عده ای خاص مبدل شده 
بلکه اساسا انگیزه تولید را تحت الشعاع قرار 
داده و در این میان اصرار دولت برای ثبات 
قیمت محصوالتی همچون گندم باعث شده 
تا در سال جاری خودکفایی گندم نیز از دست 
برود به گفته این کارشناسان منابعی که از 
محل اختالف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز مصوب 
وجود دارد می تواند میزان یارانه نقدی را تا ۸ 
برابر افزایش دهد .  فارغ از اینکه در بحث عدم 
تحقق خودکفایی گندم بیش از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی خشکسالی دخیل بوده تجربه ثابت 
کرده یارانه حاصل از اصالح نرخ ها  هیچگاه 
نتوانسته مشکالت معیشتی  ناشی از گرانی 
ها را مرتفع کند و به اعتقاد مخالفان حذف ارز 
ترجیحی از واردات کاالهای اساسی تخصیص 
یارانه رانت زا نبوده و در تمامی کشورهای 
توسعه یافته و یا در حال توسعه اجرا می شود و 
نباید به بهانه رانت صورت مسئله را پاک کرد 
به گفته این تحلیلگران انتظار می رود دولت با 
تنگتر کردن دایره نظارتی خود جامعه هدف 

خود را برای دریافت یارانه تعیین کند.
 گرانی نتیجه تخصیص ارز 4200 تومانی 
در این رابطــه محمـــدرضـا عبداللهی، 
کارشناس اقتصادی می گویــد: طبق آمار، 
ما بیش از ۵۸ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ به 
واردکنندگان داده ایم. در حقیقت دلیل دولت 
برای عرضه ارز ۴۲۰۰ این بود که قیمت کاالها 
را به رغم جهش ارزی صورت گرفته، بتواند 
ثابت نگه دارد. اما در واقعیت اتفاقی که افتاد 
گرانی کاالها بود که مردم با پوست و گوشت 
و خونشان آن را چشیدند. عبداللهی افزود: 
بنابراین دولت از همان ابتدا به این پی برد که 
تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کاالیی 
مانند گوشت قرمز، فرقی به حال قیمت آن 
در بازار نمی کند، اما مصرانه آن را ادامه داد. 
برای اقالم دیگر نیز این اتفاق افتاد. مثاًل در 
حال حاضر، قیمت مرغ به شکل متناوب در 
حال افزایش است. این در حالی است که 
برای واردات نهاده دامی، ارز ۴۲۰۰ تخصیص 

یافته است. این کارشناس اقتصادی اضافه 
کرد: این موضوع بیانگر این است که عدم 
اصابت سیاست به هدف، چه قدر می تواند 
بر اقتصاد یک کشور اثرات منفی وارد کند. 
البته کارشناسان از همان روز اول نسبت به 
ارز ترجیحی، هشدار داده بودند. کارشناسان 
بسیاری اعتقاد دارند حتی در صورت رسیدن 
به هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰، نمی توان 
از رانت عجیب و غریبی که این مسئله نصیب 
عده ای از واردکنندگان کرد، گذشت. به نظر 
می رسد با بگیر و ببند و سفت و سخت کردن 
کار برای واردکنندگان هم نمی توان به نتیجه 
مطلوب رسید؛ چرا که زیر ساخت نظارتی ما 
دچار مشکل است و حداقل در کوتاه مدت قابل 
حل نیست. عبدا...ی ضمن اشاره به کاهش 
انگیزه تولید به واسطه واردات کاال با ارز ۴۲۰۰، 
اظهار داشت: نکته دیگری که از آن نباید غافل 
شویم این است که این سرکوب قیمتی صورت 
گرفته توسط ارز ۴۲۰۰، تولیدکننده های 
کشور را با مشکل مواجه کرده است. برای 
مثال تا مدت ها قیمت خرید تضمینی گندم 
ثابت ماند که برای تولیدکننده گندم، صرفه 
اقتصادی نداشت. در چنین حالتی انگیزه 
تولیدکننده تا حد زیادی کاهش پیدا می کند 
که منجر به کاهش تولید گندم در سال جاری 
شده است. این مسئله بیانگر این است که 
تولید داخل هم نفعی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
نبرده است. عبداللهی افزود: ارز ۴۲۰۰ منجر 
به تشدید پدیده ای به نام قاچاق معکوس یا 
صادرات مجدد شد. متأسفانه واردکنندگانی 
در کشور وجود دارند که با خرید شکر با ارز 
۴۲۰۰، آن را به شکالت تبدیل، و به دیگر 
کشورها با ارز نیمایی صادر می کنند. گذشته از 
این موضوع، آمار واردات ما از کاالهای اساسی 
رفته رفته بیشتر شده، اما متوسط مصرف 
مردم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده 
است. پس به احتمال زیاد این کاالی وارداتی با 
کمترین فرآوری به کشورهای همسایه قاچاق 
معکوس می شود. این پژوهشگر اقتصادی به 
آمار 6 ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ استناد کرد و گفت: 
خوب است که عددی را در خصوص سیاست 
ارز ۴۲۰۰ با هم بررسی کنیم. در نتیجه این 
سیاست در همین 6 ماهه اول سال ۱۴۰۰، 

تقریباً ۸ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
کاالهای اساسی تخصیص داده شده که ما به 
التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی، به ما رقم ۱6۰ 
هزار میلیارد تومان را می دهد. با توجه به اینکه 
در این 6 ماه، ما به مردم ۲۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه داده ایم، می توان گفت ظرفیت افزایش ۸ 
برابری این یارانه را خواهیم داشت که می توان 
با تعیین برخی ساز و کارها، آن را افزایش داده 
و سیاستی حمایتی را جایگزین سیاست ارز 

۴۲۰۰ کنیم.
 جلوگیری از منافذ رانت 

تکلیف تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق 
ورودی کاالها در حالی به عهده دولت سیزدهم 
گذاشته شده که به اعتقاد کارشناسان اساسا 
هرگونه تغییری در حذف ارز تنها به افزایش 
منافذ رانتی منجر خواهد شد. در این رابطه 
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی به »آرمان 
ملی« می گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی  برای 
تخصیص به کاالهای اساسی مطرح شد و 
حتی به ارز جهانگیری شهرت یافت اما نتیجه 
ان رانتی بود که جیب برخی از افراد را پر 
می کرد. وی با عنوان اینکه خود ارز به تنهایی 
رانت زا نیست، اظهارکرد: رانت در شرایطی 
شکل می گیرد که افراد با دریافت این ارز از 
انجام تعهدات و اهداف مورد نظر امتناع کنند 
و یا با احتکار و روش های مشابه ضمن فروش 
کاال با قیمت گرانتر اجازه دستیابی جامعه 
هدف به کاالهای وارد شده با این ارز را ندهند.  
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه باعث 
ایجاد مشکل می شود در ابتدا ضعف نظارتی 
است که به نظر می رسد به صورت عمدی 
رخ می دهد و در مرحله بعدی به جای بستن 
منافذ رانتی با تصمیمات فاقد توجیه نسبت به 
تغییر نرخ ارز و رها کردن ان برای جلوگیری از 
رانت اقدام می شود. بغزیان در پاسخ به اینکه 
برخی از کارشناسان پرداخت یارانه را در 
اقتصاد کنونی جایز ندانسته و معتقدند اگرچه 
تجارت ازاد هزینه های زیادی را به جامعه 
تحمیل می کند اما باعث توسعه و ساماندهی 
اقتصاد می شود گفت: برخالف نظر این افراد 
در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال 
توسعه یارانه به بخش های مختلف اقتصادی 
و تولید پرداخت می شود در واقع در پرداخت 

یارانه از محل درآمدهای مالیاتی جزو الینفک 
اقتصاد اجتماعی محسوب می شود و دولت با 
تخصیص ان به جامعه هدف برنامه اقتصادی 
خود را اجرا می کند. بغزیان با بیان اینکه در 
تورم کنونی حذف ناگهانی ارز دولتی قطعا 
آسیب زا است گفت: دولت سیزدهم تنها به 
این دلیل که ارز دولتی به اهداف اولیه خود 
نرسید و عده ای از آن سوء استفاده کردند، 
نباید صورت مساله را پاک کند؛ حذف این ارز 
در شرایط فعلی تبعات سنگینی به دنبال دارد. 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش چشمگیری 
در قیمت کاالها به دنبال خواهد داشت و بار 
روانی این موضوع، تورم انتظاری را هم به 
اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. بنابراین 
آقای رئیسی نباید شک کند که با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی قیمت ها در نیمه دوم سال 
جاری به یک باره افزایش پیدا خواهد کرد. 
افزایش قیمت ها به هیچ وجه با وعده های 
آقای رئیسی تناسبی ندارد؛ چرا که رئیس 
دولت سیزدهم به مردم قول داده که سفره 
آنها کوچک تر نشود. هنگامی که دولت تبعات 
تورم باال را مد نظر بگیرد، قاعدتا نباید تا انجام 
اصالحات اساسی در اقتصاد که انتظارات 
تورمی را کاهــش دهد و تصــمیم بر حذف 
ارز دولتی بگیرد. البته اگر هــدف این قانون 
جبران کسری بودجه نباشد؟گفتنی است ، 
حواشی حقــوق ورودی کاالهای وارداتی، 
به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ بر می گردد 
که برای سال جاری نحوه محاسبه حقوق و 
عوارض گمرکی کاالها را تغییر داد. حقوق 
ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده 
و عوارض مربوط به هالل احمر از بخش های 
درآمدی دولت در واردات است که تا پیش 
از این محاسبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی 
صورت می گرفت ولی طبق تبصره )۷( قانون 
بودجه امسال مقرر شد که این نرخ فقط برای 
کاالهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و 
ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر 
کاالها به نرخ  ارز  »ای تی اس« بانک مرکزی 
که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته 
حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقالم 
اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 

به یک درصد کاهش یافت

آرمان ملی: حدود یک ماه به پایان زمان تعیین شده برای تغییر مبنای ارز واردات کاالهای اساسی از 4200 تومان به نرخ 1۷۵00 تومانی که مجلس در قانون بودجه تعیین 
کرده باقی نمانده و دولت تنها تا پایان شهریور ماه زمان خواهد داشت تا با همکاری مجلس تدابیر الزم برای کاهش التهابات تورمی ناشی از این تغییر ارزی را کنترل کند 
که قطعا این روند با توجه به اینکه هنوز وزرای کابینه پیشنهادی رای اعتماد نگرفته اند به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت اما آنچه مسلم است دولت مکلف به اجرای الزام 

بودجه ای مجلس خواهد بود و این الزام فشار تورمی باالیی را متوجه کاالهای اساسی خواهد کرد .

آرمان ملی: بازار آشفتــه و درهم خودرو 
این روزها رقــم های جدیدی را برای قیمت 
محصوالت خودروسازان داخلی ثبت کرده 
که بیشتر باعث تاسف است چراکه ارابه های 
تولید داخلی بویژه در مدل های پراید و تیبا و 
ال 9۰ و ... از کمترین امکانات رفاهی و ایمنی 
برخوردار هستند ولی در بازار انحصاری و بدون 
رقیب و با پشتوانه های قوی مالی و دولتی 
همچنان با تولید پایین و تشنه نگه داشتن بازار 
با قیمت ها بازی می کنند. مصرف کنندگان 
هم بدون حق انتخاب ناچارا پولشان به هر 
خودرویی که برسد را می خرند تا بلکه ارزش 
پولشان نصف نشود. بررسی ها بیانگر این است 
که رشد تولید صنعت خودروسازی بیشترین 
اثر مثبت را بر رشد شاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی در تیرماه سال جاری داشته 
و موجودی انبار خودروسازان نیز کاهش یافته 
است که حاکی از افزایش فروش محصوالت این 
صنعت دارد. پژوهشکده پولی و بانکی کشور در 
گزارش ماهانه خود اعالم کرد که روند صعودی 
رشد تولید در بخش صنعت در چهارمین ماه 
سال جاری تداوم پیدا نکرده و شاخص تولید 
صنعتی شرکت های بورسی در تیر ماه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
قابل مالحظه ای داشته است. اما شاخص تولید 
صنعتی در تیرماه ۲٫۵ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد داشته که کمترین نرخ 

رشد در ۱۲ ماه اخیر بوده است. از سوی دیگر، 
بررسی رشد صنایع نشان می دهد که رشد 
تولید صنعت خودروسازی بیشترین تاثیر را بر  
مثبت شدن شاخص کل داشته و صنایع فلزات 
اساسی و کانی های غیرفلزی دو صنعتی بودند 
که رشد شاخص تولید آنها در تیرماه منفی 
شده است و بیشترین سهم را در کاهش رشد 
تولید صنعت داشتند. البته این کاهش رشد 
می تواند تحت تاثیر محدودیت های اعمال 
شده در ماه گذشته بر تامین برق صنایع فوالد 
و سیمان که زیربخش دو صنعت فوق الذکر 
هستند، باشد. همچنین، بررسی عملکرد 
شرکت ها نشان می دهد که بخش عمده ای از 
کاهش رشد تولید در تیر ماه به رشد منفی 

۲٫۳ درصدی تولید در شرکت های صادرات 
محور برمی گردد که این رشد منفی در یک 
سال اخیر بی سابقه بوده است. عالوه بر این، 
بررسی تغییرات موجودی انبار محصوالت 
نهایی این شرکت ها نشان می دهد که شاخص 
موجودی انبار در صنعت در دو ماه تیر و خرداد 
افزایش در موجودی انبار را نشان می دهد که 
همزمانی این افزایش با روند کاهشی رشد تولید 
در تیر ماه می تواند نشانه هایی از کاهش بیشتر 
رشد تولید در ماه های آتی باشد. در بخش 
دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی 
کشور، به بررسی جزئیات تغییرات موجودی 
انبار محصوالت شرکت های صنعتی پرداخته 
شده است،  زیرا عالوه بر اینکه تحلیل بهتری 

از علت تغییرات تولید ارائه می دهد و شاهدی 
از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می کند، می تواند 
در پیش بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. 
براین اساس، صنعت محصوالت شیمیایی که 
در ماه های اخیر همواره کاهش در موجودی 
انبار را تجربه کرده بود، در تیرماه با افزایش 
در موجودی انبار مواجه شده است. با توجه 
به رشد مثبت نزدیک به صفر این صنعت در 
این ماه و افزایش ۴.۳ درصدی موجودی انبار 
آن می توان گفت که فروش شرکت های این 
صنعت نسبت به مدت مشابه کاهش اندکی 
یافته است. یکی از صنایعی که در دوره های 
اخیر بیشترین تغییر در موجودی انبار را داشته، 
صنعت خودروسازی است. این صنعت از مرداد 
تا اسفند ماه سال گذشته  به طور متوسط در هر 
ماه ۱۲.۸ درصد به موجودی انبار خود اضافه 
کرد اما در اردیبهشت ماه سال جاری رشد 
فروش حدود ۲۷ درصد بیشتر از تولید بوده 
است که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته 
شده در ماه های قبل است. در تیرماه نیز، رشد 
فروش این صنعت حدود ۱۵.۱ درصد بیشتر 
از رشد تولید بوده که نشان دهنده کاهش در 
موجودی انبار این صنعت شده است. عالوه بر 
این، هر دو صنعت محصوالت شیمیایی و فلزات 
اساسی که بخش قابل توجهی از محصوالت 
آن ها صادراتی است، در تیرماه افزایش موجود 

در انبار داشته اند.

فروش تخت گازی خودروسازان در بازار کساد!

کمترین رشد تولید با بیشتری فروش!

    کاهش تقاضا هم مانع زیاده خواهان نمی شود 

رویکــرد
حفظ اشتغال مهمتر از اشتغالزایی جدید 

آرمان ملی: نائب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی احیای مجدد شورای تامین اجتماعی را از وزیر جدید 
کار خواستار شد و گفت: جامعه کارگری از وزیر عملگرا حمایت 
می کند و انتظار دارد فردی که به عنوان وزیر کار رأی می آورد 
به حرفهایی که قبل از رأی اعتماد می زند و قول هایی که می 
دهد بعد از ورود به کابینه و حضور در وزارتخانه هم عمل کند. 
هادی ساداتی درباره معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اظهار کرد: انتظار داریم کسی که به عنوان وزیر برای 
چنین وزارتخانه بزرگی انتخاب و معرفی می شود اطالعات دقیق 
و بسیار کامل از آن داشته و عملکرد خوبی داشته باشد. او افزود: 
ساختار وزارت کار در حال حاضر به گونه ای است که به هر سمتی 
برود دسترسی کارگران به آن مثل خرما بر نخیل است؛ حتی اگر 
بخواهیم این وزارتخانه را از حالت ادغام در بیاوریم و اصطالحا 
سبک کنیم باز هم ساختار آن است که اجازه می دهد کارها 
به پیش برود. نائب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی در ادامه حفظ اشتغال، بهبود وضع معیشت وبیمه 
تامین اجتماعی کارگران را از اهم مسایل کارگری عنوان کرد 
و گفت: سالهای سال است که دغدغه اصلی کارگران، وضعیت 
معیشت و امنیت شغلی است چون درآمد آنها به گونه ای نبوده 
و نیست که بتوانند امورات زندگی را پیش ببرند. ساداتی تصریح 
کرد: امروز بیش از هر چیز شعار اشتغالزایی را سر می دهیم ولی 
با شرایط حاضر حفظ اشتغال موجود مهمتر از اشتغالزایی جدید 
است. به جای آنکه مشاغل جدید وارد کار کنیم باید مشاغل فعلی 
را حفظ کنیم چون مشاغل جدید ساختار جدید می خواهد. 
چطور می توانیم کسانی که از سالها قبل کار می کنند و نگران 
آینده خود هستند یا شغلشان در حال نابودی است نادیده 
بگیریم و به دنبال ایجاد شغل های جدید یا کاذب و غیر رسمی 
باشیم؟ او احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از وزیر جدید کار 
خواستار شد و گفت: سازمان باید از حالت هیات امنایی درآید و به 
شورایی برگردد، کارگران جایگاه خود را در سازمان داشته باشند 
و نماینده کارگری را خودشان انتخاب کنند. این مقام کارگری با 
بیان اینکه مجموعه های کارگری مجموعه ای مطالبه گر هستند 
و جامعه شریف کارگری هیچگاه درگیر البی یا زد و بند نبوده و 
نمی شوند، خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسایل و امورات جامعه 
کارگری با تعامل و گفتمان حل و فصل شود و به گونه ای پیش 
برود که به نتیجه برسیم. ساداتی گفت: جامعه کارگری انتظار 
دارد هر فردی که به عنوان وزیر کار رأی می آورد به حرف هایی 
که قبل از رأی اعتماد می زند و قول هایی که می دهد بعد از ورود 
به کابینه و حضور در وزارتخانه هم عمل کند. کارگران از وزیر 

عملگرا حمایت می کنند و حرف و شعار را نمی پذیرند.

سال  چهارم 
شماره  1086

سه شنبه
1400 .05 .26
08 محرم   17/1443 آگوست 2021

a r m a n m e l i . i r5 اقتصـاد    

دیــدگــاه
بومی سازی و کاهش هزینه های ارزی

آرمان ملی: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از صرفه جویی 
ارزی ۲۵۰ میلیون یورویی با بومی سازی اقالم صنعت گاز خبر 
داد. حسن منتظرتربتی در تشریح دستاوردهای فناورانه این 
صنعت در سال های اخیر، گفت: از بومی سازی و توسعه فناوری 
۲9 قلم کاالی راهبردی مورد نیاز صنعت گاز، تولید حدود ۲۵ 
قلم آن با شرکت های دانش بنیان به نتیجه و امضای قرارداد 
رسیده و ساخت داخل آنها آغاز شده است که بعضی هم به 
استفاده می رسد؛ برای چهار قلم باقیمانده هم تعیین تکلیف 
شده که در نوع خود یک رکورد است. او افزود: این در حالی است 
که در تالشیم طی چند سال آینده همه اقالم مورد نیاز صنعت 
گاز کشور در بخش پاالیش، انتقال و توزیع را بومی سازی کنیم 
که این موضوع سبب شد تا بدانیم که تحریم، هرچند برای ما 
دشواری هایی را به همراه داشت، اما در عین حال کمک کرد تا ما 
به عنوان شرکت ملی گاز ایران، افزون بر تولید و بهره برداری، به 
مزیت وابستگی نداشتن به واردات اقالم نیز دست یابیم. معاون 
وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد: صنعت گاز رو به توسعه و زاینده 
است که امروز با افتخار اعالم می کنیم، کمترین وابستگی را به 
واردات اقالم از خارج از کشور داریم و در سال های اخیر از محل 
بند »ق«، ۴۰ هزار میلیارد تومان کار انجام شد که عمده این 
رقم نیز در بخش کاال بوده است. تربتی اظهار کرد: شرکت ملی 
گاز ایران از چند مسیر نیازهای فناورانه خود را دنبال می کند؛ 
بخشی از نیاز از طریق انستیتوها، تعدادی از طریق قرارداد 
ساخت نخست و بخشی هم از مسیر انتقال فناوری تامین 
می شود. او ادامه داد: اکوسیستم فناوری و نوآوری صنعت 
گاز با حمایت و توجه همه دست اندرکاران این صنعت و دیگر 
نهادهای مرتبط، کار خود را آغاز و فناوری های نوینی را عرضه 
کرده است و در نظر دارد همچنان به دنبال کشف راه های 
فناورانه باشد؛ مسیری که خوشبختانه توانست با همت و تالش 
متخصصان این صنعت، راه را هموار کرده و به دستاوردهای قابل 
توجهی در بومی سازی اقالم مورد نیاز خود برسد. مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه توجه به فناوری در هر 
حوزه ای از اولویت های دنیا و ایران نیز در تولید علم به ویژه 
در حوزه انرژی جزو کشورهای برتر جهان است، تصریح کرد: 
پارک های علم و فناوری نقش بی بدیلی در توسعه فناوری و 
نوآوری دارند، بنابراین ما نمی توانیم در گذار از این حوزه )انرژی( 
صاحب سبک باشیم، مگر این که به توسعه فناوری از مسیر 
حرفه ای توجه ویژه کنیم. تربتی با بیان اینکه اهمیت داشتن 
یک شبکه تاب آور و پایدار در کشوری مثل ایران با چنین شبکه 
گسترده گازی بر کسی پوشیده نیست، گفت: اگر قرار است ۸۵ 
درصد انرژی کشور را گاز تامین کند، باید حداقل وابستگی به 
خارج از کشور را داشته باشیم. او با بیان اینکه با خودکفایی و 
بومی سازی اقالم یادشده، بیش از ۲۵۰ میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی و کاهش وابستگی به منابع خارجی شده است، یادآور شد: 
باید به خودمتکی بوده و نگرانی بابت تأمین کاال نداشته باشیم 
که البته با توسعه شرکت های دانش بنیان این اتفاق مهم افتاده 
است؛ بنابراین توجه به ساخت داخل با حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری، به ویژه در صنعت نفت و 

گاز، اهمیت ویژه ای دارد که نباید از آن غافل شد.

گزارش »آرمان ملی« از آثار حذف ارز 4200 تومانی از واردات کاالهای اساسی نشان می دهد؛ 

 راهی که
  به افزایش قيمت ها 

می انجامد 
  اشاعه گرانی با شعار خودکفایی گندم؟!



سیــــاسی 6a r m a n m e l i . i r
سال چهارم

 شماره 1086

یادداشــت

محمد ظاهرشاه به مدت ۴۰ سال با سیاست موازنۀ مثبت، افغانستان را 
تقریباً با آرامش اداره کرد. در سال ۱9۷۳ سردار محمد داود خان پسر عموی 
ظاهرشاه، به کمک کمونیست های حزب دمکراتیک خلق، کودتایی بدون 
خونریزی علیه پادشاه به راه انداخت و با تبعید او به ایتالیا، در افغانستان اعالم 
جمهوری کرد و خودش رئیس جمهور آن کشور شد. داود خان به تدریج از 
کمونیست ها و اتحاد شوروی فاصله گرفت و در نتیجه در سال ۵۷ خورشیدی با 
کودتای حزب دمکراتیک خلق روبرو شد. حزب دمکراتیک خلق نام کودتای خود 
را »انقالب ثور«گذاشت و داود خان را به اتفاق تمام اعضای خانواده اش در ارگ 
ریاست جمهوری قتل عام کرد. بدین ترتیب، کمونیست ها به رهبری نور محمد 
تره کی بر افغانستان حاکم شدند، اما به سرعت بین دو شاخۀ خلق و پرچِم حزب 
دمکراتیک اختالفات عمیقی بروز کرد. در جنگ قدرتی که بین رهبران شاخه های 
حزب دمکراتیک صورت گرفت، نهایتاً حفیظ ا... امین با حرکتی کودتایی، بر 
افغانستان مسلط شد و دستور خفه کردن تر ه کی را صادر کرد. حفیظ ا... امین که 
تندروترین رهبِر حزب دمکراتیک بود، برنامه های رادیکالی را که با فرهنگ سنتی 
جامعۀ افغانستان فاصلۀ بسیار داشت به اجرا گذاشت و چون با مقاومت مردم 
عامی روبه رو شد، استفاده از زور را در دستور کار خود قرار داد. در واقع شورش های 
مردمی که از همان زمان به قدرت رسیدن تره کی آغاز شده بود با به قدرت رسیدن 
امین ابعاد گسترده و غیرقابِل کنترلی یافت. لئونید برژنف رهبر اتحاد شوروی به 
عنوان پشتیبان اصلی حزب دمکراتیک خلق، امین و برنامه های او را مغایر سیاست 
خود در افغانستان دید و او را به عنوان یک کمونیست شورشی علیه شوروی به 
حساب آورد. از همین رو، روس ها عمدتاً برای رهایی از شر حفیظ ا... امین به 
افغانستان لشکرکشی کردند و با حذف او از قدرت، ببرک کارمل را که کمونیست 
میانه روی بود، به جای او بر صندلی قدرت نشاندند. هجوم ارتش سرخ به افغانستان 
اما نگرانی عمیق آمریکا و متحدانش را در سراسر جهان برانگیخت. در این میان 
رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا اشغال نظامی افغانستان را فرصت مناسبی 
برای تبدیل افغانستان به باتالق ارتش سرخ تشخیص داد و به یاری نیروهای ضد 
کمونیست در افغانستان برخاست. متحدان منطقه ای آمریکا بخصوص مصر و 
عربستان و پاکستان نیز به این کارزار پیوستند و راه اسالمگرایان افراطی برای 
مهاجرت به افغانستان به منظوِر »جهاد« علیه کمونیست ها را هموار کردند. 
چین و ایران هم به نوبۀ خود به این ماجرا یاری رساندند و از کمک به مبارزه علیه 
شوروی دریغ نکردند. در نتیجه هفت گروه عمدتاً جهادی سنی به همراه مهمانان 
جهادی خود از سرتاسر جهان اسالم، میدان دار مبارزه با ارتش سرخ در افغانستان 
شدند و گروه های کوچک شیعی و ملی هم به آنان کمک کردند. این گروه ها با 
استفاده از سالح های پیشرفتۀ کشورهای غربی ضربات سنگین و پر تلفاتی را به 
ارتش سرخ در افغانستان وارد کردند به طوری که در نهایت میخائیل گورباچف 
توان تحمل این وضع را در خود ندید و تصمیم به ترک افغانستان گرفت بدان امید 
که محمد نجیب ا... رهبر شاخۀ پرچم حزب دمکراتیک با سیاست »آشتی ملی« 
امکان ادارۀ افغانستان را پیدا کند. سیاست آشتی ملی نجیب ا... موفقیت های 
نسبی به دست آورد اما »مجاهدان افغان« از در آشتی با او در نیامدند و با ادامۀ 
حمالت خود در سال ۱۳۷۱ او را به کناره گیری از قدرت وادار کردند. بدین ترتیب 
هفت گروه مجاهد افغان بر اساس توافقنامه ای بر کابل مسلط شدند تا رهبران 
آنها قدرت را به نوبت دست به دست کنند. آنها اما با هم کنار نیامدند و به تعهدات 
خود پایبندی نشان ندادند و با یکدیگر وارد نبرد شدند که نتیجۀ آن تشکل یافتن 
بخشی از تندروترین آنها در سایۀ حمایت سازمان اطالعات ارتش پاکستان تحت 
عنوان طالبان برای غلبه بر تمامی خاک افغانستان بود... در واقع قصۀ افغانستان 
سر درازی دارد. این کشور پس از کودتا علیه داودخان روی ثبات به خود ندیده 
است. نزاع بی پایان گروه های سیاسی در کنارِ مقابلۀ تند و تیز با مناسبات قبیله ای 
و سنتی جامعۀ افغانستان در دورۀ حکومت برخی کمونیست ها و به خصوص 
استفاده از زور برای تغییرات سریِع فرهنگی و اجتماعی، یکی از عوامل بالیی 

است که بر سر افغانستان آمده است.

افغانستان پس از ظاهرشاه

پایان اشرف غنی و آینده افغانستان
ادامه از صفحه یک /  اینگونه بود که طالبان با وجود عدم برتری نظامی، به راحتی 
شهرهای افغانستان و باالخره کابل را تصرف کردند. در این عرصه، مردم افغانستان 
که دل خوشی از اشرف غنی نداشتند و دیگر گروه های قومی که رئیس جمهور 
افغانستان را فردی ضعیف النفس و سرسپرده آمریکا می دانستند، فقط به تماشای 
پیشروی طالبان بسنده کردند. نتیجه حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان، فرار 
رئیس جمهور قانونی این کشور و تسلط طالبان بر افغانستان بود. امروز افغانستان 
کشوری با اقوام مختلف که هیچ کدام حائز اکثریت مطلق نیستند، دوران پیچیده و 
حساسی را طی می کند. تردیدی نیست که  طالبان، بخشی از  اقوام افغانستان هستند 
و نمی توان سهم آنها را در روند تشکیل دولت آینده انکار کرد. نباید فراموش کرد که 
اصرار طالبان بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اقدامات عملی این گروه علیه 
نیروهای بیگانه، علت اصلی خروج آمریکا و ناتو از افغانستان بود. در عین حال، اقوام 
و گروه های دیگر از جمله تاجیک ها، شیعیان هزاره و ازبک ها نیز باید در سرنوشت 
آینده کشور سهیم شوند تا صلح عادالنه و پایدار ممکن گردد. نباید مجاهدت این 
گروه ها در مقابله با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی را نیز فراموش کرد. 
سلطه مطلق طالبان بر دولت و مردم افغانستان و ایجاد استبداد نوین به نفع مردم 
این کشور و منطقه نبوده و آرزوی های مردم افغانستان را برای داشتن یک سرزمین 
آباد و با ثبات، محقق نمی سازد. طبعا تشکیل دولتی متشکل از همه گروه ها و اقوام  
برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان مقبول مردم این کشور و داری مشروعیت 
بین المللی خواهد بود. در این شرایط مناسب است ایران و دیگر کشورهای منطقه 
به فعالیت های میانجیگرانه خود ادامه داده و خیرخواهانه به ایجاد یک افغانستان 

مستقل، با ثبات و آباد کمک نمایند.

نگــاه

ادامه از صفحه اول/  مثل ضدزن بودن و تالش برای به اجرا در آوردن تمامی 
احکام شرعی و ... و از طرفی به وجود آوردن زمینه تمرکز روی نیروهای تروریستی در 
افغانستان. با توجه به اینکه طالبان یک گروه شورشی محلی است و برخالف داعش 
و القاعده شعباتی در جهان ندارد که گروه های تروریستی خطرناکی هستند، در 
درجه اول، می تواند به آن سمت و سوی اولیه خود حرکت کند ولی به نظر می رسد 
سمت وسوی دوم به واقعیت بیشتر نزدیک باشد و در پیام هایی که رهبرانش ظرف 
روزهای گذشته مطرح کردند، عالقه مند هستند که افغانستان را به کشوری مستقل 
درآورند و راه ترقی و پیشرفت را برای افغانستان فراهم و جذب سرمایه گذاری 
خارجی کنند و دست از اقدامات تروریستی خود بردارند و به سمت ایجاد ارتباط 
با نظام بین المللی بروند و یک نوع تغییر در نگرش های مذهبی شان هم ایجاد کنند. 
در غیر این صورت آمریکا از اینکه طالبان بخواهد احکام شرعی را اجرا کند، می پذیرد 
همان طور که از ما پذیرفته که احکام شرعی اجرا می شود و برای خانم ها و آزادی ها 
محدودیت هایی ایجاد شده است؛ بنابراین برای آمریکا مهم است که بتواند موضوع 
را آرام کند. اما طالبان در مورد رابطه با ایران اگر بخواهد راه دوم را انتخاب کند، ناچار 
است که یک رابطه معمولی داشته باشد، اما نمی تواند یک دوست استراتژیک در 
همسایگی مان باشد همان طور که عراق هم نبوده. اما مقامات ما دلخوش از اینکه 
آمریکایی ها از افغانستان رفته  اند، هستند که کافی نیست و یک طرف قضیه است. 
طرف دیگر این است که طالبان بتواند مرزهای شرقی ایران را تحت فشار و آزار قرار 
دهد. به همین دلیل االن صبر پیشه کرده ایم که ببینیم شرایط چگونه می شود و به 
چه سمت و سویی حرکت می کند و طالبان چه جلوه ای از خود به نمایش می گذارد و 
از این روست که مقامات ما اظهارنظرهای مستقیم در مورد طالبان نکرده اند. طالبان 
تالش می کند که بتواند یک مشروعیت داخلی و بین المللی به دست آورد و احتمال 
دارد که بتوانیم با طالبان در آینده نزدیک به عنوان دولتی مستقل که اگرچه ممکن 
است نام امارت اسالمی داشته باشد که ما هم خیلی کمتر از امارت اسالمی نیستیم، 
روابطی داشته باشیم. آنچه به عنوان نتیجه می توان گرفت اینکه طالبان باید اجبارا از 
رفتارهای خشن، آزار عمومی و تنگ نظری ها فاصله بگیرد و به عنوان یک نهاد سیاسی 

با قوانین بین المللی آشنایی بیشتر و روابط نزدیک تری برقرار کند.

دیدگــاه
طالبان؛ عدم انطباق با نظام بین المللي

فــرارو

دبــیــرکــل حـزب اسالمی ایــران زمیــن 
در خصوص پیش بینــی خود از اعتماد مجلس به 
رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی او، اظهار کرد: 
البتــه وظیفه مجلس اعتماد به لیست پیشنهادی 
آقای رئیس جمهور نیست؛ مبنای تصمیم گیری 
مجلـــس بررسی کارنـــامه و برنــامه های وزرای 
پیشنهادی در کمیسیون های تخصــصی و سپس در 
سایر کمیسیون ها و نهایتاً در صحــن مجلس است 
که پس از نطق موافقان و مخالفــان و دفاع، ممکن 
است تمام لیست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، ممکن 
است برخــی وزرای پیشنهادی رای اعتماد نگیرند. 
پس مبنای تصمیم گیری مجلس نمی تواند اعتماد به 
لیست پیشنهادی باشد. ابوالقاسم رئوفیان گفت: اگر 
مجلس به بعضی وزراء رأی نداد، معنایش عدم اعتماد 
به شخص رئیس جمهور نیست، معنای آن عدم اعتماد 
به توانایی ها و برنامه های وزیر پیشنهادی است که در 
بررسی های همه جانبه به آن رسیده اند. وی افزود: با 
توجه به توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
این دولت باید هرچه زودتر شکل بگیرد و با توجه به 
شرایط بسیار حساس کنونی، رئیس جمهور محترم 
در هفته اول لیست را پیشنهاد داد و نگذاشت به 
هفته دوم کشیده شود مجلس باید کار بررسی را هر 
چه سریع تر انجام دهد که البته با دقت هرچه بیشتر 
یعنی مجلس هم سرعت عمل در این خصوص به خرج 
دهد و هم دقت عمل و با خدمت گرفتن این دو مؤلفه 
به تصمیم برسد. نایب رئیس جبهه پیشرفت رفاه و 
عدالت اضافه کرد: امیدواریم نمایندگان محترم نهایت 
دقت را همراه با سرعت به خرج دهند و بر اساس 
شایستگی ها و در راستای حاکمیت شایسته ساالری 
رای اعتماد بدهند، مالحظات را کنار بگذارند و جز 
به تامین مصالح کشور و منافع ملی به چیزی فکر 
نکنند. هیچ مصلحتی امروز باالتر از مصلحت مردم 
و حاکمیت شایسته ساالری در نظام مدیریتی و 
حکمرانی کشور نیست لذا باید در یک فضای کامال 
آرام، به دور از حب و بغض و پرهیز از هرگونه  نگاه 
جناحی و سیاسی، صرفا با توجه به شایستگی ها و 
لیاقت ها، تخصص و کارآمدی دست به انتخاب بزنند. 
وی عنوان کرد: مخالفت با مشی سیاسی نباید موجب 
دخالت در رد صالحیت و یا تایید صالحیت و عدم 
رأی اعتماد و یا رأی اعتماد به وزراء شود آنچه که باید 
نماینده ها را به تصمیم برساند، شایستگی ها و لیاقت ها 
و کارنامه و برنامه های هر یک از وزرای پیشنهادی 
است. دبیرکل ادوار جامعه اسالمی فرهنگیان کشور 
و عضو مؤسس این تشکل فرهنگی سیاسی صنفی در 
ارزیابی فهرست پیشنهادی رئیسی به مجلس اذعان 
کرد: متأسفم که بگویم فاصله بین آنچه اتفاق افتاد با 
آنچه وعده داده شده بود، قابل تصور نبود. این لیست 
آنچه که باید می بود، نیست در این ترکیب فرضی  
مهمترین اصل یعنی شایسته ساالری نادیده گرفته 
شده، انسجام بین اعضای تیم پیشنهادی از سوی 
رئیس جمهور که شرط الزم موفقیت در کار تیمی 
است، تا حدی نادیده گرفته شده است، از وجود برخی 
ویژگی های بسیار مهم همچون بلوغ اجرائی در برخی 
وزرای پیشنهادی به ویژه وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش که حتی تجربه اداره یک ناحیه آموزش  و 
پرورش را هم در کارنامه خود ندارد، خبری نیست؛ 
این انتخاب که جامعه فرهنگی به ویژه معلمان کشور 
را شگفت زده کرد به دور از رویکرد جامع گرایانه 
رئیس جمهور به موضوع معرفی وزیر برای مهمترین 
و راهبردی ترین وزارتخانه کشور است. وی افزود: اداره 
مدارس کشور به سبک ژاپن وقتی جواب می دهد که 
سایر بخش ها از جمله کم کردن فاصله حقوق معلمان 
همچون ژاپن باشد که فاصله بسیار نزدیکی با حقوق 
نخست وزیر آن کشور دارد. به اعتقاد رئوفیان از جمله 
شرایط الزم در اداره امور کشور هم افزایی، هماهنگی، 
تعاون بین وزرای کابینه است به ویژه وزرای بلوک 
اقتصادی با هم و بلوک فرهنگی با هم و همه باهم 
یکپارچه در خدمت مردم. دبیرکل حزب اسالمی 
ایران زمین تاکید کرد: دانش، بینش، تجربه و توان 
در صورت داشتن آمادگی برای پذیرش مسئولیت از 
سوی کسی که به قبول کاری دعوت می شود، می تواند 
موفقیت در اجرا را در پی داشته باشد و هر آن کسی که 
فاقد فاکتور مهمی از این ویژگی ها باشد و مسئولیتی 
را بپذیرد، فقد خان ا... و رسوله والمسلمین. وی تاکید 
کرد: آمادگی حزب اسالمی ایران زمین و جامعه 
اسالمی فرهنگیان به دبیرکل علی کریمی فیروزجایی 
که در کسوت نمایندگی و عضو هیأت رئیسه مجلس 
است را با دولت و رئیس جمهور محترم اعالم داشته و 

از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

ابوالقاسم رئوفیان:
 انسجام میان اعضای کابینه 

نادیده گرفته شده است

احمد زیدآبادی
روزنامه نگار و فعال سیاسی

راي اعتماد بدون رفاقت هاي سیاسي 
ادامه از صفحه اول/   و شاید در بین افراد کابینه 
نتواند رسالت خود را به خوبی اجرا کند. متاسفانه 
آموزش و پرورش در اولویت اول نبوده است و این 
ضعف در تمامی دولت ها وجود داشته است. باید توجه 
داشت تا زمانی که معضالت حوزه آموزش و پرورش 
حل نشود، در سایر حوزه ها نیز با مشکالتی روبه رو 
خواهیم بود. گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش 
یکی از افرادی است که در روزهای آتی در مجلس با 
چالش های جدی مواجه می شود به طوری که حتی 
نتواند رای اعتماد مجلس را اخذ کند. مجلس یازدهم 
در برهه ای  حساس قرار گرفته است و باید به صورت 
تخصصی صالحیت گزینه های پیشنهادی مورد بررسی 
قرار گیرد و رفاقت ها و رقابت ها کنار گذاشته شود. باید 
تمامی زوایای یک وزیر مورد بررسی مجلس قرار گیرد؛ 
زیرا قرار است برای مدتی مسئولیت ارکان مهمی از 
کشور را در اختیار گیرند. از سوی دیگر مجلس باید 
توجه داشته باشد که تعداد قابل توجهی از افراد کابینه 
اشخاصی هستند که در برهه ای  از زمان از مدیران 
دولت های  نهم و دهم بوده اند و رئیس دولت های نهم 
و دهم نیز در این روزها شرایط خاصی دارد و شاید 
این افراد نزدیک بار مثبتی برای دولت ایجاد نکنند یا 
افکار آن ها موجب موانعی شود. این یک پدیده جالب 
است که تعدادی قابل  توجه در دولت های  نهم و دهم 
وزیر بوده اند و شاید این عرصه نیاز به یک بازنگری 

داشته باشد.

جستــار

سه شنبه
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08 محرم   17/1443 آگوست 2021

آرمان ملی- حمید شجاعی: مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها 
محلی برای انتخاب افراد برای مناصب مختلف شده است و هر از چندی خبر از 
احتمال حضور یک عضو این نهاد انقالبی در نهاد، دستگاه یا سازمانی به گوش 
می رسد. در همین راستا پس از آنکه در لیست پیشنهادی رئیس جمهور نام 
احمد وحیدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان وزیر پیشنهادی 
کشور به چشم خورد، گمانه زنی  های تازه حکایت از آن داشت که محسن 
رضایی دبیر مجمع از این جایگاه به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
نقل مکان خواهد کرد و جایگزین محمد مخبری خواهد شد که اکنون معاون 
اول رئیس جمهور شده است. برخی معتقدند  حضور رضایی در سمت ریاست 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( می تواند زمینه  ساز تغییراتی در نوع مدیریت این 
ستاد باشد و عملکرد آن را نسبت به گذشته بهبود ببخشد. به نظر می رسد 
ستاد اجرایی فرمان امام   زمین بازی خوبی است تا  رضایی ادعاهایش را 
به محک آزمایش بگذارد. حال باید دید در صورت صحت این جابه جایی، 

جایگزین محسن رضایی در مجمع چه کسی خواهد بود.
 تغییرات دستگاه های مختلف

تغییرات در سطوح مختلف انجام می گیرد و با پایان کار یا جابه جایی 
برخی افراد در پست ها و سمت های مختلف جایگزین هایی برای آنها انتخاب 
و منصوب می شود. این روند در همه دستگاه ها و نهادها مرسوم  بوده و 
به روال طبیعی و عادی اتفاق می افتد و چیز تازه ای نیست. چنانکه از چندی 
پیش شاهد تغییرات بسیار در مجموعه  های مختلف بوده ایم؛ تغییراتی از 
جنس مدیریت اجرایی، قضایی  و ... که طی آن حسن روحانی جای خود 
را به سید ابراهیم رئیسی داد  و چهر ه هایی مثل محمد مخبر، غالمحسین 
اسماعیلی و مسعود میر کاظمی جایگزین اسحاق جهانگیری، محمود واعظی 
و محمد باقر نوبخت شده اند و رئیس جمهور جدید نیز لیست کابینه دولت 

خود را به مجلس فرستاده تا نفرات جدیدی سکاندار وزارتخانه های مختلف 
در دولت باشند. البته تغییرات به همین جا محدود نشده و با انتخاب رئیسی به 
ریاست جمهوری، حجت االسالم محسنی اژه  ای جایگزین وی در مقام ریاست 
قوه قضائیه شده است. در همین راستا نیز حجت االسالم مصدق به مقام معاون 
اولی رئیس قوه قضائیه منصوب شد. لذا روند تغییرات نشان می دهد  همچنان 
باید در سطوح مختلف در قوا، دستگاه ها و نهادهای انقالبی منتظر تغییراتی 
باشیم. چنانکه اگر نگاهی به کابینه معرفی شده رئیس جمهور بیندازیم 
به وضوح می بینیم  افراد انتخاب شده بعضا در حال حاضر در جایی مشغول 
به کار هستند و اگر بخواهند وارد دولت شوند قطعا باید از سمت قبلی خود 
استعفا دهند. به عنوان مثال سردار احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی 
اقتصاد و سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز نماینده  
مجلس یازدهم هستند و برای حضور در کابینه باید از سمت های خود استعفا 
دهند. در این بین به نظر می رسد تغییرات دیگری نیز در راه است و پس از 
صحبت  های اخیر رئیس جمهور مبنی بر انتخاب استاندار ویژه برای دو استان 
خوزستان و سیستان  و  بلوچستان گمانه زنی ها پیرامون این مساله به جایی 
رسیده که برخی مطرح می کنند  احتماال محسن رضایی به خوزستان و 
سعید محمد به سیستان  و  بلوچستان خواهند رفت. حال باید دید با شیب 

تند تغییرات در آینده شاهد چه تغییراتی و در کدام سطوح خواهیم بود.
 از استاندار ویژه تا رئیس ستاد اجرایی 

پس از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر  اینکه »در استان هایی که مشکل 
خاص دارند، استانداران ویژه انتخاب خواهد شد تا با اختیارات ویژه بتوانند 
مسائل استان را در زمان های کوتاه با حضور در هیأت دولت مطرح و پیگیری 
کنند«، گمانه زنی ها پیرامون این مساله بیشتر شد و بسیاری محسن رضایی 

را به جهت آشنایی با  خوزستان و اینکه این منطقه زادگاه اوست به عنوان 
گزینه احتمالی برای استانداری ویژه خوزستان مطرح کرده اند. چنانکه 
چندی پیش علی قلهکی، فعال سیاسی اصولگرا اعالم کرده بود  محسن 
رضایی قرار است نماینده ویژه رئیس جمهور و استاندار ویژه خوزستان شود. 
در همین خصوص برخی رسانه های دیگر هم چنین گمانه زنی هایی را مطرح 
کرده و از احتمال حضور رضایی در خوزستان با اختیارات وسیع استقبال 
کرده اند. در این رابطه با رصد اظهار رویکردها و اظهار نظرهای محسن 
رضایی مشخص بود که فرمانده سابق سپاه و دبیر ۲۴ساله مجمع تشخیص 
مصحلت نظام و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات هیچ وقت خودش را ذیل 
دولت یازدهم قرار نخواهد داد. چنانکه وی چندی پیش در توئیتی آورده بود: 
» به شایعات غیرواقعی این روزها توجه نکنید. رهبرم سوال کردند که نظرت 
برای آینده چیست؟ بنده نیز گفتم من سرباز جنابعالی هستم، هر جایی که 
شما مأموریت بدهید به آن عمل می کنم.«  همین مساله باعث شد  توجهات از 
حضور او در استانداری ویژه خوزستان به نقطه  دیگری منعطف شود. با نگاهی 
به تغییرات اخیر در برخی نهادهای انقالبی به راحتی می توان به این نتیجه 
رسید که اکنون ستاد اجرایی فرمان امام با خأل رئیس مواجه است. چنانکه 
پس از عزیمت محمد مخبر از ستاد اجرایی فرمان امام به پاستور و قرار گرفتن 
در مقام معاونت اولی رئیس جمهور گمانه زنی های بسیاری در خصوص 
جایگزین وی در ریاست این ستاد مطرح شده اما آنچه مشخص است بیش از 
هر کسی این محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص است که به ریاست  ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( نزدیک شده است. محسن رضایی  اقتصاد خوانده و 
سابقه مدیریت در جنگ هشت ساله را دارد. در سمت دبیری مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سال ها روی بحث آمایش سرزمین و اسناد باالدستی مانند 
سیاست های کلی نظام کار کرده و می توان  امیدوار بود  حضور او به تحوالتی 
در ستاد اجرایی فرمان امام و هدف اصلی آن؛ یعنی محرومیت و فقرزدایی 
منجر شود. رضایی در تبلیغات و مناظره های انتخاباتی خود گفته بود  عدالت 
و فقرزدایی برای تحقق، احتیاج به برنامه و کارهایی عظیم دارد؛ طرحی که 
من برای رفع محرومیت در زندگی مردم در پیش گرفتم، طرح کفایت زندگی 
یا ایران بدون فقیر نام دارد. ستاد اجرایی فرمان امام   زمین بازی خوبی است 

تا او ادعاهایش را به محک آزمایش بگذارد.

»آرمان ملی« از آینده سیاسی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش می کند:

محک جدی محسن رضایی برای اثبات ادعاها
  رئیس جدید  ستاد اجرایی فرمان امام از مجمع می آید؟

 در چند روز اخیــر هیأت هایی از افغانستان و طالبان به 
دوحه فرستاده شدند. آیا می توان منتظر تغییری در نتیجه این 

مذاکرات بود؟
پیشتر توافقی بین آمریکا و طالبان صورت گرفت و حاال نیز مذاکراتی با 
واسطه گری قطر در حال دنبال شدن است. نشست سه روزه ای نیز داشتند 
که بدون حضور ما و با حضور جناح ها درگیر با مسائل افغانستان یعنی 
آمریکا، چین، روسیه، پاکستان و کشورهای عربی تشکیل شد، اما به نتیجه 
خاصی هم نرسیدند. حاال هم کابل سقوط کرده است و طالبان به آن وارد 
شده اند، خود را در قدرت می بیند و باید دید ادامه این روند چه اتفاقی را 
رقم خواهد زد. آمریکایی هایی که این شرایط را شکل دادند، باید پاسخگو 
باشند که چرا کار به اینجا کشیده شد. همچنین باید پاسخگو باشند که زین 
پس چه نقش و وظیفه ای در قبال این ملت شوربخت خواهند داشت؛ ملتی 
که به آمریکا و غرب امید بسته بودند تا برای آن ها کاری کند. این نتیجه، 

سرانجام امید بستن به آمریکایی ها، انگلیسی ها و ناتو بود.
 اساسا اقدامــات اخیر طالبان را چون انتشار بیانیه هایی 
با مضمون تغییر در رفتــارها با مردم و اتخاذ برخی تصمیمات 

دیپلماتیک، موثر در بقای آن ها در افغانستان می دانید؟
ماندن طالبان در قدرت وابسته به نوع رفتار آن ها خواهد بود. برخی 
معتقد هستند طالبان تغییر کرده است اما برخی اعتقاد دارند آن ها با 
طالبانی که در سال ۲۰۰۱ مرتکب چنان جنایت های شد تفاوتی نکرده 
است و ماهیت یکسان دارد اما تنها دیپلمات تر برخورد میکند. به هرحل 
در حال حاضر جامعه جهانی و منطقه با پدیده ای به نام امارت اسالمی 
مواجه خواهد شد و اصال دولت موقت دیگر موضوع مطرحی نیست. گرچه 
شاید آقای عبدا... عبدا... با کنار گذاشتن اشرف غنی این را پیشنهاد کند 
اما حاال شرایطی نیست که طالبان تنازل را بپذیرد چرا که خود را طرف 
پیروز می داند. همچنین کشورهایی که از طالبان حمایت می کنند مانند 
عربستان، امارات و پاکستان در صحنه حاضر هستند. باید منتظر ماند دید 
که نتیجه تصمیمات میان آمریکا، انگلیس، پاکستان و عربستان چه خواهد 
شد. اما در این میان حتی پاکستان هم یک متغییر وابسته است و قادر 
نیست خود تصمیم گیر باشد بلکه در این صحنه از آن استفاده می شود. 
از سوی دیگر بسیار دور از ذهن است که مردم افغانستان، خصوصا در 
شهرهای بزرگ و مراکز والیت ها، به چنین رژیم سیاسی تن بدهند که 
طالبان قصد دارد به آن ها تحمیل کند. اما باید در نظر داشت که بازیگران 
منطقه ای سناریو جدیدی را کلید زده اند و بعید است اگر طالبان بتواند 
امارت اسالمی را در کابل مستقر کند، در کمتر از سه یا چهار سال سقوطی 
در مناطقی از افغانستان داشته باشد. چرا که مردم باید برای مقابله با طالبان 
ابزاری داشته باشند، اما به کسی و جایی نمی توانند پناه ببرند. از یک طرف 
ارتشی وجود داشت که از سوی آمریکایی ها سازمان یافته بود و با فرامین 
صادر شده از پشت پرده و فرمانده های واسطه ای که داشتند مانع از مقاومت 
شدند، یعنی ۳۵۰هزار نیروهای نظامی مسلح و مجهز در برابر نهایتا ۸۰ هزار 
طالبان پا برهنه که تنها مجهز به یک کالشینکف و موتور سیکلت بودند. 
این نشان می دهد آمریکاییان دروغ گفته بودند و حضور آن ها در افغانستان 
برای فراهم کردن آرامش، صلح، مدرنیته و پیشرفت برای مردم نبوده، بلکه 
اهداف دیگری داشتند و حاال هم همان اهداف را در قالب طالبانیزه کرده 

افغانستان دنبال می کنند.
 آمریکا در طول این دو دهه دستاوردی در افغانستـان به جا 

گذاشته است؟
باید پرسید طالبان را چه کسی به صحنه آورد؟ کدام کشور به آن ها 
مشروعیت بخشید؟ کدام کشور به جز آمریکا با حضور طالبان موافقت 
کرد؟ در این ۱۸ ماه یک سرباز آمریکایی کوچکترین آسیبی ندیده است در 
حالی که هزاران نفر از مردم نظامی و غیرنظامی کشته شدند و افغانستان 
شاهد بیش از ۲۰۰۰ کودک کشته و مجروح بوده. در این وضعیت مردم 
در حال حاضر دچار سرگشتگی هستند، آنچه به آن ها نوید داده شده بود 
دروغی بیش نبود. مدرنیته برای آن ها جز نواختن موسیقی و رقصیدن و 
دیگر نمادهای سکوالر هیچ چیزی به ارمغان نیاورد. این مردم هرگز معاش 
مناسب، شغل، توسعه و امنیت پایدار بدست نیاوردند. در اصل این موارد 
است که مفهوم درست آزادی هستند. همین حاال اگر به کشورهای دریای 
کارائیب هم بروید شاهد افراد برهنه خواهید بود اما آزادی چنین نیست. 

آزادی یعنی فرد بتواند خودش را و سبک زندگی اش را به درستی تنظیم 
کند و سازمان دهد و بتواند نسبت به پایداری تمام آن ها اطمینان داشته 
باشد. اصال چنین چیزی در افغانستان جاری نیست، مردم شب ها نمی دانند 

فردا چه بر سرشان خواهد آمد.
 بنابراین مردمی که مخالف حضور طالبان در افغانستان 

هستند و از این حضور آسیب می بینند چه راه نجاتی دارند؟
در افغانستان بحث جان افراد مطرح است. در شرایط دموکراتیک 
اعتراضاتی وجود دارد که برای مثال نسبت به ساعت کار، سبک زندگی یا 
حقوق و دستمزد هستند، اما در افغانستان جان و بقاء افراد در خطر است 
و چنین شرایطی برای زنان و مردان متفاوت نیست، مردان مجبورند ریش 
بگذارند و زنان هم مجبورند چادری به آن شکل مرسوم طالبان سر کنند. 
این کشور در حال حاضر به هیچ وجه مثل ترکیه، لندن و تهران نیست، حاال 
با شاهد بودن پدیده ای به نام طالبان در منطقه اگر افراد ذره ای از این امور 
و قوانین تخطی کنند، طالبان حد مورد نظر خود را بر مردم اجرا خواهد 
کرد و از همین رو است که افراد حتی برای خروج از خانه خود ترس دارند. 
در چنین شرایطی به هیچ چیزی نمی توانند اعتراض کنند و اساسا کانال 
اعتراضی برای آن ها وجود ندارد. حاال باید پرسید آمریکاییان، اروپاییان، 

رسانه ها و خبرنگاران آنها کجا هستند؟
 جایــگاه آمریکا و غرب در حال حاضر در افغانستان چگونه 

است؟
نکته ای که نباید فراموش کرد اقدامات آقای ویلیام برنز است که در حال 
چرخاندن صحنه است. علت حضور ژنرال چهار ستاره در کابل بسیار جای 
سوال دارد. در حال حاضر تعداد زیادی از نیروهای نظامی افغان وجود دارند 
که هم تابعیت آمریکا را به آن ها داده اند و هم کارمند سی آی ای هستند. 
آنها ۱۸ هزار نیرو دارند که می تواند طالبان را به کلی نابود کند، اما آن ها اصال 
به دنبال این اهداف نیستند. آمریکاییان به دنبال تغییر نقشه ژئوپلیتیک و 
معادالت داخلی افغانستان هستند. آنها به افغانستان نیامده تا روزی بروند، 
تنها شکل بازی تغییر کرده است، تغییری که به ضرر ملت بی گناه افغانستان 
تمام می شود. در این میان طالبان اصال مطرح نیست و مساله اصلی آمریکا 
است چرا که مواردی چون طالبان تنها یک متغیر وابسته هستند. در حال 
حاضر ماشین های نظامی ارتش آمریکا زیر پای طالبان قرار گرفته است 
و ما شاهد یک دور جدیدی از تحوالت در افغانستان هستیم که این بار با 

بازیگری طالبان و گروه های تکفیری همراه است.
 چرا هرگز در طی این 20 سال طالبان نابود نشد؟

طالبان هرگز قرار نبوده نابود شود، چرا که نیروهای تکفیری »رزرو« 
هستند. افرادی که آشنا به مسائل ژئوپلیتیک، سیاسی و بین الملل نیستند 
و شعار می دهند »نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران« باید نظاره گر نتیجه 
این دست شعارها باشند. ما در سوریه و عراق، در نتیجه دعوت خود این 
کشورها، حضور پیدا کردیم و اگر افغانستان هم از ما دعوت می کرد کمکی 
را از آنها دریغ نمی کردیم، اما آنها مسیر دیگری را با غرب پیش گرفتند. 
حتی امروز دیگر افغانستان قابل مقایسه با سوریه و عراق نیست، افغانستان 
بر سرمایه داخلی خود قرار نگرفته و یک شرایط متفاوت پیدا کرده است. 
در این میان طالبان هم سرمایه پاکستان است. -۱ در حال حاضر ۵ میلیون 
نیروی طالبانی وجود دارد که در مدارس سلفی عربستان در پاکستان 
درس خواندند و آموزش دیدند، گرچه نمی توان گفت درس خواندند بلکه 
همین رفتارهایی که از آن ها می بینیم را آموزش دیده اند. حاال از این افراد 
در کجا باید استفاده کنند؟ اینها سرمایه های پایدار هستند. سرمایه پایدار 
برای منافع فردی و برای دسترسی به منابع الیزال افغانستان. افغانستان 
یک گنج است، منابع تمام ایالت متحده آمریکا را اگر جمع کنیم به اندازه 
افغانستان می شود. افغانستان قدرت عظیمی است که دارای تمام منابع 
است، مانند بهترین موقعیت ژئوپلیتیکی، بهترین میزان طال، نقره، 
الماس، نفت، گاز، لیتیوم، منیزیم، اورانیوم، مس، زغال سنگ و... مهم تر 
از این منابع افغانستان مردم سلحشوری دارد که توانستند اتحاد جماهیر 
شوروی را شکست دهند، چون دارای مجاهدان بسیار بودند اما حاال به 
این وضع درآمده اند که حتی به گذشته خود نتوانستند افتخار کنند و به 
آمریکا وابسته شدند. روسیه و پاکستان زمانی از افغانستان می ترسیدند 
و وارد این کشور نمی شدند اما امروز افرادی به راحتی از جاده های صاف 
وارد شده اند  و کل کشور را گرفته اند. این نتیجه اعتماد به آمریکا و انگلیس 

و فرهنگ خراب استعماری آنهاست و بدتر از همه آن است که حاال آن ها 
حتی پاسخگو هم نیستند. یک سال و نیم با طالبان مذاکره کردند و در 
نهایت توافق صلح امضاء کردند و به تروریست ها مشروعیت داده اند و آنها 
را به صحنه آورده اند، اما حاال که تنها یک هیأت از طالبان به تهران آمده 
است واکنش های بسیار نشان می دهند در حالی که ایران از ذی نفعان با 
9۲۰ کیلومتر مرز با افغانستان است و باید بدانند آنها چه کسانی هستند و 

چه اهدافی را دنبال می کنند؟
 آیا پیش بینی می کنید که در آینده ایران نقش فعال تری در 

افغانستان داشته باشد؟
ما باید در افغانستان به درستی دیده می شدیم و من ایراد دولت آقای 
روحانی را به همین مسائل می بینم که می شد بسیار درست و فعال برخورد 
کرد تا به این وضعیت نرسیم. این از نتایج ۸ ساعت انفعال دولت روحانی 
در روابط با کشورهای همسایه از جمله افغانستان است. اما حاال پارادایم 
عوض شده است و آنچه همیشه برای ما مطرح بوده و هست و خواهد بود 
ملت افغانستان است. ما با طالبان نه درگیر می شویم و نه با آن رفاقتی داریم. 
اگر مردم افغانستان تمکین کردند و همین دولت را مطلوب دانستند ما نیز 
می پذیریم. اگر آمریکا و انگلیس و دنیا پذیرفت ما هم آن ها رد نخواهیم 
کرد، ما مداخله ای در کشوری نداریم. اما اگر دوست دارند اعتراض کنند 
صدای آن ها را خواهیم رساند. مردم افغانستان پاره تن ایران هستند و 
یکپارچگی این کشور برای ما مهم است. این دو مولفه کلیدی است به عاله 
مصالح و منافع ملی کشورمان در راس. آن مواضع همین نتایج را در کل 
منطقه و مشکالت داخلی سبب شده است. قطعا آمریکا و انگلیس خواهان 
چنین یکپارچگی در افغانستان نیستند، چون تغییر در نقشه ژئوپلیتیکی 
منطقه را در دستور کار دارند و مدیریت بحران آن ها در سایه ادامه بحران 
رقم می خورند. آن ها مایل نیستند خارج بحران در منطقه کار کنند. به 
اینجا نیامده اند تا اینجا را مشابه لندن و گالسکو برای تحصیل کنند. این ها 
به دنبال چنین کارهایی هستند اما کشور ما در منطقه به دنبال یکپارچگی 
و صلح و ثبات در افغانستان و رعایت مصالح عالیه ملت افغانستان، از هر 

قوم و طایفه، است. و البته تامین امنیت ملی ما در نوار 9۲۰ کیلومتری.
 آیا در نتیجه حضور طالبان با بحران های چون ورود سیل 

مهاجران مواجه خواهیم بود؟
ورود مهاجران بستگی به نوع تعامل طالبان با اقوام و همچنین تصمیمات 
آمریکاییان دارد. چون ممکن است آمریکاییان به دنبال نوعی پاکسازی 
قومی از طریق مکانیسم هایی چون درگیری و جنگ داخلی باشند که 
در این صورت مهاجرین افزایش خواهند یافت، مانند مهاجرت ازبک ها، 
تاجیک ها، هراتی ها و هزاره ها به سمت ایران. اما در حال حاضر گمان 
نمی رود، حتی طالبان هم چنین چیزی را بخواهد چون دنبال آن است که 
بر قدرت سوار شود و با گفتمان دیپلماتیک هم آشنا شده است در نتیجه 
سعی می کند به گونه دیگر و متفاوت از دهه هفتاد عمل کند، گرچه آمریکا 
و انگلیس قطعا این را نمی خواهند. اما چنانچه طالبان ببیند که می تواند 
با تعامل بر افغانستان مسلط بماند و اهداف خود را دنبال کند مردم یا 
سرکوب می شوند و یا یه گوشه ای می نشینند و به جان و مال آنها آسیبی 

وارد نخواهند شد.
 برخی توقع داشتند خود مردم افغانســتان در برابر طالبان 
ایستادگی کنند،آیا پیشروی سریع طالبان به رغم مقاومت مردم 

بود؟
مقاومتی چندانی از سوی مردم نبود. علت اینکه مردم در این دوره به 
خانه ها رفتند و به سمت طالبان و نیروهای دولتی گرایشی نداشتند این 
بود که از آن ها بریده بودند و هیچ کس حاضر نبود برای عبدا... عبدا... و 
اشرف غنی خون و جان بدهند. بخشی هم در مقامات والیت ها پولی دریافت 
کردند و گریختند. آن ها بودند که برای این ساختار فاسد و ناکارآمد سیاسی 
این وضعیت را به وجود آوردند و مردم هم نظاره کردند و تنها فکر حفظ جان 
خود بودند، و البته متاسف از اعتماد به وعده های غرب. باید بدانیم غرب 
نیامده است تا در اینجا مدلی چون اروپا بسازد بلکه آمده تا با سوءاستفاده 
از کشورهای این منطقه اروپا را سرپا نگه دارد. وضع اقتصاد آمریکا و غرب 
خوب نیست و بدتر نیز خواهد شد. غرب مسائلی با ایران، چین و روسیه 
دارد و به دنبال توقف این کورهاست در نتیجه زمین های سوخته درست 

می کنند تا به آنچه می خواهند برسند.

آرمان ملی- نرگس کارخانه ای: بنابر آنچه به نظر می رسد باید حضور طالبان را به عنوان قدرتی که حکومت بر افغانستان را در دست دارد پذیرفت. فرار و غم مردم از این 
حمله و حضور در پی آن نشان از تغییر افغانستان و مردم آن دارد. مردمی که پیش بینی نمی شود چندان طالبان را تاب آورند اما همین مردم بودند که ورود دوباره طالبان را هم 
نپذیرفتند اما خواسته آن ها در میان تصمیمات جهانی گم شد. در خصوص وضعیت دقیق تر افغانستان در حال حاضر، تاثیرات دیگر کشورها و آینده این کشور »آرمان ملی« 

به گفت و گو با ابوالفضل ظهره وند، سفیر پیشین ایران در افغانستان پرداخته که در ادامه می خوانید.

ابوالفضل ظهره وند، سفیر پیشین ایران در افغانستان در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

 صدای مردم افغانستان 

دیگر شنيده نمی شود 
    جان مردم در افغانستان درخطر است

    طالبان قرار نبوده نابود شود 
نیروهای تکفیری »رزرو« هستند
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آرمان ملی- امید کاجیان: اجازه واردات 
واکسن فایزر و مدرنا از منابع مجاز صادر شده است. 
خبری که محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا 
و دارو می دهد. خبری که البته بعد از گذشت بیش 
از یکسال تاخیر و غوطه ور شدن ایران در امواج 
سهمگین موج پنجم کرونا که برخی از آن به عنوان 
قتلگاه آخر الزمانی یاد می کنند بیشتر از هر زمانی 
این سوال را مطرح می سازد که چرا زودتر چنین 
نکردید و یا چنین نگفتید؟ اگر بنا بود با صدور مجوز 
از آنچه که منابع مجاز خوانده می شود ورود فایزرو 
مدرنا حل شود، چرا اکنون که مستاصل از اداره 
این فاجعه در برابر مردم بی رمق از ادامه تاب آوری 
روزها هستید، چنین می گویید و چرا پس تاکنون 
خبری از فایزر نبوده؟ این در حالی است که از 
سویی دیگر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان 
غذا و دارو نیز چند روز پیش اعالم کرد که مشکلی 
در ورود فایزر و مدرنا نداریم. حاال هم شانه ساز 
گفته: ما اجازه واردات فایزر و مدرنا را از منابع مجاز 
آن ها داده ایم و خواهیم داد و نام یک واکسن باعث 
ممنوعیت و محدودیت نمی شود. همه می دانند که 
از اولین روزهای  واکسیناسیون در جهان چه بر 
سر ایران آمد و چگونه سیاسی کاری ها وضعیت را 
به چنین روزی رساند. اکنون اما در حالی سخن از 
مجوز فایزر و مدرنا می شود که هیچ کس آن همه 
حرف های عجیب و غریب درباره این واکسن ها را 

از یاد نبرده. حتی آن کسی که می گفــت ممکن 
است در این واکسن ها  وسایل جاسوسی جاساز 
شده باشند. آن نامه ۲۵۰۰ تایی به دولت که با 
صراحت از نام این دو واکسن یاد شده و نوشته 
بودند که این واکسن ها غیر قابل اعتماد است و به 
نوعی خواستند از ورود آن ها جلوگیری شود را هم 
کسی از یاد نمی برد. تمام دغدغه آن ۲۵۰۰ نفر از 
جمله وزیر بهداشت پیشنهادی امروز)!( آن بود که 
دولت، قبل از واردات به کشور به اینکه چه واکسنی 
وارد می کند دقت کند آن ها به جایش فایزر و 
مدرنای مورد تایید سازمان جهانی بهداشت را پس 
می زدند. نتیجه آن لجبازی های رسانه ای و غیر 
مسئوالنه که به نوعی بازی با جان مردم بود، باعث 
شد تا واکسن ها از چین و روسیه ای که البته هنوز 
تایید سازمان های جهانی بهداشت را نداشتند، 
وارد شود. آنچه در عمل اتفاق افتاد این که آقایان 

روس که قرار بود 6۲ میلیون واکسن به ایران بدهند 
دست ایران را در پوست گردو گذاشتند، کارخانه 
تولیدی هم که قرار شد در تهران بسازند سرکاری 
از آب درآمد. واکسن ایرانی و کوبایی هم خبر 
روشنی درباره اش نیست. البته نوع نگاه به تولید 
واکسن های داخلی مانند برکت و پشت پرده های 
آن هم روز به روز با چرایی های بیشتری روبه رو 
می شود. اظهارات معاون اول رئیس جمهور که 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام یعنی متولی واکسن 
برکت است هم سواالت بیشتری را به همراه داشته 
او در مورد عدم تحقق وعده ها و تولیدات به این 
اشاره می کند که فایزر، مدرنا و... سال ها مشغول به 
فعالیت دارویی هستند، اما برای تولید برکت باید از 
صفر شروع می کردیم و حتی ساختمان نداشتیم و 
از نیاز به تاسیسات ۱۵ هزار متر مربعی و... مجموعه 
امکانات الزم برای تولید واکسن می گوید که 

ابتدا باید فراهم می شده است و اینکه همزمان با 
تاسیسات، دانش فنی را هم باید تولید می کردیم  
بعد از هم مراحل تکمیل فاز۳ می گوید و... پرسش 
این است که بر چه اساسی این همه هزینه و تمرکز 
و زمان را برای ساخت ساختمان و... برای شروع 
کار روی یک واکسن را متحمل می شویم اما در 
اوج بحران کرونا بنا به گفته زالی مسئول ستاد 
مبارزه با کرونا به دلیل گرانی واکسن خارجی آن 
را نمی خریم؟ آیا خریدگرانتر از ساختمان سازی 
برای شروع کار روی واکسن بود؟ آیا درشرایطی که 
روز به روز  صدها نفر جان می دهند این تناقض را 
می توان پاسخ داد ؟ حاال هم از آن وعده ۳۰ میلیون 
تولید واکسن برکت تا مردادماه و ۵۰ میلیون تا 
شهریور که قراربود استارت حداقل۲۰ میلیون دز 
تولید درهر ماه بخورد، خبری نیست و اکنون که 
مدام فوتی های کرونایی رکورد می شکنند و تعداد 

مبتالیان، مرتب مرز رقم های قبلی را در می نوردند، 
سرانجام سخن ازخرید ۳۰ میلیون واکسن خارجی 
و تالش برای ورود آن به ایران و نیاز به 6۰ میلیون 
عالوه براین ۳۰ میلیون می شود و یا سازمان غذا و 
دارو از مجوز ورود واکسن های فایزر و مدرنا به ایران 

سخن می گوید. 
  چگونه قضاوت می شویم

درمیان این چالش خود ساخته عــدم ورود 
واکسن و این بازی تحقیر آمیز با مردم و بعدهم 
آوردن نام های مختلف واکسن های تولید داخل، 
مقامات از در افشاگری یکدیگر هم بر آمدند و یکی 
در ستادملی کرونا از این می گوید که چون واکسن 
گران بود، نخریدند و آمارها را از سازمان های بین 
 المللی مخفی کردند و آن یکی با کلمات رمز به 
صورت سوالی می گوید چه دستگاهی مانع ورود 
۲۰ میلیون واکسن به ایران شد و چه کسانی با 

ورود واکسن  مخالفــت کــردند و چه کسانی 
می گفتند که مردم موش آزمایشگاهی نیستند 
و... مسئول سازمان هالل احمر هم از تاخیر سه 
ماهه صدور مجوز در وراردات واکسن  به ایران  
به این سازمان می گوید و حاال هم که مجوز ورود 
فایزر و مدرنا با تاخیر یکساله رسانه ای می شود. 
هرچند عده ای هم رفع برخی محدودیت های 
قبلی واکسنی را به تغییرات در دولت نسبت 
می دهند و اینکه اگر روحانی هنوز هم بود مانع 
تراشی ها بر سر جایش بود و... قطعا در باره فاجعه 
امروز ورود واکسن های معتبر به ایران»ماجرای 
ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است« صدق 
نمی کند که گواه آن جان باختگان باالی 6۵۰ نفر 
در روز و احتماال خیلی بیشتر از این در روزهای 
آینده است. اما تنها راه جلوگیری و کنترل تداوم 
این قتلگاه به شمارمی آید. بی تردید این روزها در 
تاریخ ثبت می شود چه ما جزو جان به دربردگان 
این ویروس باشیم چه نه. امروز ذهن های پرسشگر 
بعد از اینکه بعد ازماه ها بیانیه های حماسی دادن 
و اظهارات عجیب و غریب در مورد فایزر و مضرات 
آن در برخی رسانه های رسمی کشور... از مجوز 
ورود این واکسن ها حرف زده می شود مطمئنا به 
نتایجی ناراحت کننده خواهد رسید. معلوم نیست 
آیندگان بناست چه قضاوتی درباره روزگار ایران 

دراین عصر داشته باشند.

رئیس سازمان غذا و دارو : اجازه واردات فایزر و مدرنا را از منابع مجاز داده ایم  

واردات فایزر و مدرنا آزاد شد؛ چرا حاال! 
   این یکسال از فایزر و مدرنا نگفتید؟

در ماه های اخیر افغانستان صحنه درگیری های شدید بوده است. با ادامه پیشروی های طالبان، در کمتر از 24 ساعت چندین مرکز والیت دیگر 
در افغانستان توسط طالبان سقوط کرده است. در حال حاضر به استثنای بخش هایی از شهر کابل و والیت پنجشیر تمامی نقاط دیگر کشور به 
دست طالبان افتاده است.رسانه های افغانستان به نقل از مقامات طالبان اعالم کردند که همزمان با صدور فرمان این گروه برای ورود نیروهای 

طالب به کابل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور به تاجیکستان یا عمان  گریخت.
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تکذیب دپوی تعداد زیادی دارو 
آرمان ملی: مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو ضمن تشریح علل کمبود اقالم 
دارویی مرتبط با کرونا در پیک پنجم بیماری در 
کشور و شلوغی برخی داروخانه ها، گفت: گمرک 
مواردی را مجاز است ترخیص کند که مجوز از 
نهاد مربوطه دارد؛ یعنی نهادی که متصدی صدور 
مجوز است. یکی از مشکالتی که گمرکات ما دارند 
ورود و دپوی اقالمی است که مجوز ندارند؛ به طوری 
بازرگان می تواند کاال را بیاورد داخل گمرک پیاده 
کند اما هیچ مجوزی هم نگرفته باشد. بنابراین 
در حوزه ما )در زمینه دارو و تجهیزات( برخی 
شرکت ها کاالهایی می آورند و در گمرک پیاده 
می کنند که هیچ مجوزی از ورزارت بهداشت ندارند. 
طبیعتا ترخیص این کاالها می تواند سالمتی مردم 

را تهدید کند.

رگبار و رعد و برق در ۱۰ استان
آرمان ملی: مدیرکل  پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی ضمن بیان اینکه در ۱۰ استان 
کشور رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد، از تداوم 
این شرایط جوی در نقاط مختلف کشور تا دو روز 
آینده خبر داد. صادق ضیاییان امروز ) ۲6 مرداد( در 
برخی نقاط مازندران، شمال استان های آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات استان های 
سمنان، شرق تهران، جنوب شرق فارس، هرمزگان 
و جنوب غرب کرمان به ویژه در بعدازظهر و اوایل 
شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید 

رخ خواهد داد.

واردات 3۰ میلیون ُدز واکسن 
ایسنا: عضو کمیسیون بهداشــت مجلــس 
با اشاره به اینکه ۳۰ میلیون ُدز واکسن به زودی 
وارد کشور می شود، از واکسیناسیون درصد قابل 
توجهی از مردم تا پایان آبان خبر داد. محمد علی 
محسنی بندپی افزود:  واکسن برکت هم به خوبی 
پیش می رود و امیدواریم تا پایان آبان و آذر درصد 
قابل توجهی از مردم واکسینه شود به گونه ای که 
شاهد فوتی های بسیار کمتر باشیم و در واقع یکی از 
دستاوردهای مهم نظام سالمت در این مدت توجه 

به تولید داخل بوده است.

کشف ۷۰۰ هزار داروی غیرمجاز
ایلنا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران 
بزرگ از کشف ۷۱۳ هزار و ۲6۴ قلم داروی 
غیر مجاز و قاچاق خبر داد و گفت: این داروها 
از مخفیگاه یک متهم کشف شد. سرهنگ علی 
ولی پور گودرزی اظهار کرد: در پی دریافت خبری 
مبنی بر دپوی مقادیری داروی قاچاق در محدوده 
مزرداران، دربررسی های اولیه مشخص شد که 
محل اعالم یک ساختمان مسکونی است. در 
این رابطه یک متهم دستگیر و برای  تکمیل 
تحقیقات پلیسی به مقر این پلیس انتقال یافت 
و کلیه داروهای کشف شده در اختیار نمایندگان 

سازمان های مربوط قرار گرفت.

واردات سه میلیون سرم 
آرمان ملی: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سه 
میلیون سرم از طریق حمل و نقل دریایی و زمینی 
وارد کشور شده و در داروخانه ها در حال توزیع 
است. محمدرضا شانه ساز افزود: با توجه به کمبود 
سرم در کشور به دلیل افزایش مبتالیان به کرونا و 
باال رفت مصرف آن در مراکز درمانی، امکان وارد 
کردن سرم به دلیل حجیم بودن از طریق هوایی 
و گران بودن آن ممکن نبود به همین دلیل فورا 
از طریق زمینی و دریایی واردات صورت گرفت. در 
حال حاضر توزیع سرم به دقت در داروخانه ها انجام 
می شود و تمامی  واردات سرم از منابع تایید شده 

بوده و نیاز به انجام آزمایش خاص ندارند.

تعیین تکلیف بیمه روان شناسی 
رکنا: رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
کشور با اعالم اینکه از مجلس و دولت پیشین، 
موضوع تخصیص بیمه برای ارائه خدمات روان 
شناسی و مشاوره را پیگیری کرده گفت: به نظر 
می رسد تا یک ماه دیگر کارهای عقب افتاده ای که 
مربوط به دولت و مجلس پیشین بوده است، روال 
عادی خود را طی می کند و در کنار آن سازمان نظام 
نیز باید در این راستا پیگیری های الزم را به کار 
گیرد تا طرح هایی مثل تصویب تعرفه های روان 
شناسی که چندی پیش توسط هیأت دولت اعالم 
شد به سرانجام برسد. محمد حاتمی افزود: به نظر 
می رسد تا یک ماه دیگر کارهای عقب افتاده ای که 
مربوط به دولت و مجلس پیشین بوده است، روال 
عادی خود را طی می کند و در کنار آن سازمان نظام 
نیز باید در این راستا پیگیری های الزم را به کار 
گیرد تا طرح هایی مثل تصویب تعرفه های روان 
شناسی که چندی پیش توسط هیأت دولت اعالم 

شد به سرانجام برسد.

دستگیری باند تزریق واکسن تقلبی
ایلنا: رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
گفت: اعضای یک باند چهار نفره فروش و تزریق 
واکسن تقلبی کـرونا در تهران و شهر کرج دستگیر 
شدند. سرهنــگ پیام کاویانی افزود: اوایل هفته 
گذشته خبــری در خصوص فروش و تزریق 
واکسن کرونا خارج از شبکه توزیع در حوالی میدان 
تجریش دریافت شد. پس از هماهنگی های قضائی 
پزشک متخلف و دو همدستش در حوالی خیابان 
دماوند و محله سعادت آباد شناسایی و دستگیر 
شدند. با مشخص شدن زوایای پنهــان پرونده، 

هر ۴ متهم در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کوتـــــاه

حسین باغگلی، زاده ۱۳۵۷ در مشهد، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از 
دانشگاه فردوسی و عضو کنونی هیات علمی همین دانشگاه است. جدای 
از عضویت در چندین و چند هیات مدیره در پیوند با آموزش و مهمتر از 
آن پرورِش کودکان و نوجوانان، کارهای پژوهشی در حوزه کودکی و البته 
کارگروه های کارشناسی و غیر کارشناسی در گستره آموزش، مهمترین 
کار اجرائی باغگلی مدیریت سه ساله بنیاد فرهنگی رضوی از سال ۱۳9۷ 
تا کنون بوده است؛  این بنیاد مدیریت مجموعه  مدرسه های آستان قدس 
رضوی و پردیس تربیتی توانا، با  رویکرد عام المنفعه، را در کارنامه خود 
دارد که ۱9 مدرسه و بیش از ۷ هزار دانش آموز در شهر  مشهد و برخی 
دیگر از شهرهای خراسان رضوی به ویژه در مناطق محروم و کم بضاعت 
می شود. یکی از شعارهای رئیس دولت سیزدهم جوانگرایی بوده و اکنون 
حسین باغگلی نماد این جوانگرایی شده است. اما این جوانگرایی با اما 
و اگرهای مهمی روبه روست. نخست آنکه جواِن برگزیده شده برای 
باالترین مقام اجرائی یک سازمان، دست کم باید تجربه  چند ساله ای 
در سطح مدیریت کالن یا نزدیک به آن را داشته و خاک خورده آن 
سازمان باشد. دوم این که چند سال با ساختار مدیریت کالن، میانی 
و حتی پایین مجموعه سر و کله زده باشد و دست کم به شکل حداقلی 
نفوِذ شناختی، علمی، مدیریتی و حتی عاطفی داشته باشد. سوم این 
که جواِن معرفی شده در جایگاه های پیشین دارای آنچنان کارنامه ای 
باشد که دست کم اکثریِت ذینغعان با به کارگماری او همراه باشند و... 
افزون بر ویژگی های برشمرده شده در روند جوانگرایی در مدیریت، 
ویژگی های ساختاری و اجرائی آن سازمان نیز مهم است. برای نمونه 
درصد خطرپذیری این جوانگرایی چه اندازه است؟ آیا سازمان تاب و 
توان جوانگرایی و دگرگونی های احتمالی این رویه را دارد؟ در صورت 
ناکامی این رویه، پیامدهای احتمالی آن چیست و چه قدر است؟ و... 
با این مقدمه به گزینه احتمالی وزارت آموزش و پرورش می پردازیم. 
حسین باغگلی در کارنامه نه چندان طوالنی خود به جز تجربه های ۵ 
ساله دانشگاهی، یک تجربه ۳ ساله در مدیریت مجموعه  مدرسه های 
آستان قدرس را دارد. هر چه قدر هم این مدیریت درخشان بوده باشد آیا 
با یک سازمان گسترده اجتماعی - فرهنگی با بیش از ۱۵ میلیون ذینفع 
مستقیم و بیش از ۴۰-۵۰ میلیون غیرمستقیم قابل مقایسه است؟ بهتر 
نبود جوانگرایی از وزارتخانه هایی آغاز می شد که کارمندان شان زیر صد 
هزار هستند تا آموزش و پرورش با یک میلیون حقوق بگیری که بیش از 
سه دهه از شرایط حرفه ای و معیشتی- منزلتی خود ناراضی اند؟از دیگر 
سو سال هاست که آموزش و پرورش میاِن دو گانه انتخاب وزیر از نیروهای 
درون یا بیرون خود گیر کرده است! نیروهای درونی، توانایی و خالقیت 
دگرگونی را ندارند و نیروهای بیرونی نیز توانایی همراه کردن ساختار 
ُصلب مدیریتی و اجرائی را! باغگلی در این زمینه چه ویژگی هایی دارد 
که رئیس دولت سیزدهم خطِر بی تجربگی او در یک سازمان اجتماعی 
با این گستردگی را پذیرفته است؟ جوانگرایی با چه هزینه ای؟ با چه 
پیامدهایی؟ اما با توجه به اندیشه  و پیشینه  وزیر پیشنهادی، قابل پیش 
بینی است که نگاه ایدئولوژیک در آموزش ژرف تر خواهد شد! کاری 
با درستی و نادرستی چنین نگاهی در آموزش و پرورش نداریم اما به 
پیشنهاِد بسیاری از دلسوزان سامانه آموزشی، بهتر نیست که برآوردی 
از اعمال این نگاه سفت و سخت در چند دهه گذشته داشته باشیم و بر 
پایه این برآورد، فردی مانند باغگلی را برای وزارت برگزینیم؟ سخن 
پایانی این که جوانگرایی بسیار هم ارزشمند است اما زمینه ها و شرایط 
خود را می خواهد. آموزش و پرورش با ده ها میلیون ذینفع مستقیم و 

غیر مستقیم محل آزمون و خطا و پرورش مدیران آینده نیست!

آموزش و پرورش محل آزمون و خطا نیست! 

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

کارگران
چرا کارگران نباید در این شرایط تعطیل باشند و کارمندانی 
که واکسن زدند تعطیل شدند. بیشتر به فکر اقشار ضعیف 
جامعه باشید که اگر مریض شوند، حتی هزینه درمان هم 

ندارند.
حبیبی از تهران

بورس
سهامی که در بورس دارم 9ماه هست صف فروش است. ما 
چکار باید کنیم. خیلی از سهامداران مشکل دارند. لطفا به فکر 

کسانی باشید که سرمایه  زندگی شان را در بورس گذاشته اند.
احدی از تهران

خط فقر
وقتی خود مرکز آمار اعالم می کند، خط فقر االن باالی ۱۰ 
میلیون شده است، تورم واقعی باالی ۱۰۰ درصد شده، چرا 
حقوق ها باید ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، حقوق ها ریالی شده 

هزینه ها دالری! چرا کسی پاسخگو نیست.
همتی از اسالمشهر

تعطیلی
اگر قرار است تعطیلی برای کاهش کرونا صورت بگیرد که 
وضعیت بیماری بهبود پیدا کند باید تعطیلی سراسری باشد 
و خیابان و مترو و اتوبوس ها هم خلوت شوند. نه این که امروز 
متروی تهران مثل روزهای قبل بود. این گونه تعطیلی نه تنها 
تاثیری ندارد که مانند تعطیلی قبل باعث افزایش بیماری 
می شود. شرکت های خصوصی که به هیچ وجه زیر بار تعطیلی 
نمی روند. فقط کارمندان ادارات دولتی و بانکها هستند که 
همه واکسینه شده اند. در صورتی که شرکت های خصوصی 
اصال نیروهایشان واکسینه نشده اند. با این وضعیت کرونا نه 

تنها کمتر نمی شود که بیشتر هم می شود.
یک شهروند از تهران

اتوبان نواب
اخیرا اتوبان نواب بسیار ترافیک های سنگینی دارد و هر 
روز این ترافیک ادامه دارد. درخواست داریم فکری به حال 

این منطقه بشود.
یک شهروند از تهران

محمدرضا نیک نژاد
کارشناس حوزه آموزش و پرورش 

آرمان ملی: محدودیت ها و تعطیلی گسترده در همه شهرهای کشور آغاز شده و در شرایطی که ۳۵۹ شهر در وضعیت قرمز شیوع کرونا، ۵۹ 
شهر در وضعیت نارنجی و ۳0 شهر در وضعیت زرد قرار دارند، اصناف، ادارات و بانک ها بسته است. اما هر چقدر معابر اصلی شهرها خلوت شده، 

وضعیت مترو، اتوبوس و جاده های کشور پررفت و آمد است.
در شرایطی که ستاد ملی مقابله با کرونا دستور 
بسته شدن جاده های کشور را داد، اما در برخی 
از جاده های منتهی به شمال و دیگر شهرهای 
کشور ترافیک سنگینی شکل گرفت. در شراطی 
که جاده چالوس بسته شده، اما روزگذشته آزادراه 
قزوین - رشت مسیر )جنوب به شمال( محدوده 
رودبار و محور هراز مسیر )جنوب به شمال( 
محدوده های مشاء و پلور مسیر پرترافیکی را 
تجربه کرد. در این میان سردار هادیانفر، رئیس 
پلیس راهور ناجا گفته است: »محدودیت تردد 
که قبال اجرا می شد به تذکر لسانی و جریمه ختم 
می شد؛ ولی در حال حاضر منع سفر داریم یعنی 
اجازه ادامه سفر به هیچ راننده ای نمی دهیم.« 
بنا به گفته او، مأموران پلیس راه و  راهور ناجا 
در تمامی مبادی خروجی و ورودی بین استانی 
مستقر شده و اجازه خروج خودروهای بومی و 
ورود خودروهای غیر بومی را نمی دهند، اما از 
شنبه و تا زمان اجرای محدودیت ها، بیش از ۱6۰ 
هزار خودرو از تهران خارج شده اند. ترافیک جاده 
ای در مسیر تهران به گیالن تا حدی زیاد بود، که 
سیدمهدی فالح میری، دادستان گیالن اعالم 
کرد: »استان گیالن به هیچ وجه پذیرای مسافران 
نیست.« همچنین نماینده صومعه سرا در مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از اعالم رسمی تعطیلی ها 
پیش از مسدودسازی جاده ها گفت: »این موضوع 
باعث می شود که مسافرین پیش از مسدود شدن 
جاده ها نسبت به سفر کردن به استان های شمالی 
اقدام کنند و اینگونه تصمیم گیری ها تاثیری در 
کاهش شیوع بیماری ندارد.« اما شلوغی های روز 
گذشته به جاده های کشور منتهی نمی شد و 
شلوغی مترو و اتوبوس های تهران در اولین روز از 
تعطیالت کرونایی و اینکه همه مغازه  ها و اصناف 
تعطیل هستند، همه را شوکه کرد.  آمار وزارت 
بهداشت نیز از بروز فاجعه در کشور خبر می دهد 
و در افزایش بی سابقه تعداد روزانه جان باختگان 
به 6۵۵ نفر رسید و بار دیگر موج پنجم در کشور 
رکورد جدیدی از میزان مرگ و میز به نام خود 

ثبت کرد. روند افزایشی آمار روزانه قربانیان کرونا 
در حالی است که آمارهای ابتالی روزانه نیز که 
بر اساس آن می توان آمارهای قربانیان کرونا 
در روزهای آینده را تا حدودی پیش بینی کرد، 
نشانه ای از کاهش شیوع این ویروس ندارد. همان 
طور که از روز یکشنبه تا دوشنبه )۲۵ مرداد( ۴۱ 
هزار و ۱9۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در 
کشور شناسایی شد که ۵۰۴۴ نفر از آنان بستری 
شدند. ۷۳۷9 نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبت قرار دارند. این درحالی است که این روزها، 
افزایش آمار کرونا بر اساس واقعیت بیشتر بر سر 
زبان ها افتاده و همانطور که ایرج حریرچی گفته 
است: »آمار واقعی فوت شدگان دو برابر شماری 

است که روزانه توسط دولت اعالم می شود.«
 ایران در تب کرونا 

 بر اساس اعالم وزارت بهداشت به نظر می رسد 
روند بستری در استان های اصفهان، بوشهر، 
تهران، چهارمحال و بختیاری، سمنان، سیستان و 
بلوچستان، فارس، قم، کرمان، گلستان، مازندران، 
هرمزگان، همدان و یزد در هفته اخیر نسبت 
به هفته قبل نزولی شده است چنان که عبور 
استان ســیستان و بلوچستان از قله خیز اخیر 
همه گیری، قطعی است و استان های فوق هم 
به احتمال زیاد در حال عبور از قله خیز پنجم 
هستند، اما گزارش ها حاکی از آن است که در 
برخی از شهرها ظرفیت بیمارستانی تکمیل شده 
و بیماران در راهروها بستری می شوند. همانطور 
که محمدرضا قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
قم گفته: »روند ابتال به  کرونا و بستری ها در این 
استان همچنان صعــودی است و پیش بینی 
می شود حداقل دو تا چهار هفته دیگر نیز ادامه 
داشته باشد.« موسی خادمــی استاندار لرستان 
نیز روند شیوع کرونا در این استان را نامطلوب 
خواند و همزمان اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل 
از تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان ها و دایر کردن 
بیمارستان صحرایی در این استان خبر داد. در 

این شرایط، حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی گفت: »پیش بینی کرده 
بودم که ما در پیک پنجم، شاهد این خواهیم 
بود که مردم از فاز تجلیل از مدافعان سالمت به 
مرحله مواجهه خشونت آمیز با مدافعان سالمت 
می رسند. هم تعداد بیماران چند برابر شده و هم 
تعداد کارکنان کمتر شده. در این شرایط کادر 
درمان که توانایی ارائه خدمات را ندارند و از سوی 
همراهان بیمار مورد مواخذه و حتی خشونت های 
کالمی و فیزیکی قرار می گیرند. وی با اشاره به یک 
ویدیوی اخیر درباره قمه کشی در یک بیمارستان  
گفت: »نمونه های زیادی از این برخودها وجود 
دارد و کسی فیلم هم نمی گیرد. در حال حاضر در 
بیمارستان ما روزانه یک دعوا را داریم و گاهی در 
این خشونت ها به تجهیزات اورژانس یا بیمارستان 

هم خسارتی وارد می شود.«
 صف طوالنی اکسیژن در مشهد!

وضعیت مشهد نیز همچنان وخیم است و با 
افزایش شدید تعداد مبتالیان کرونا در مشهد و 
پرشدن ظرفیت تمام تخت های بیمارستانی، تعداد 
زیادی از بیماران مبتال به کووید ۱9 با استفاده از 
کپسول های اکسیژن روزهای سخت درمان را 
در خانه  سپری می کنند. کپسول های اکسیژن 
این  روزها به سختی در مشهد پیدا می شود و 
شهروندان برای خرید یک کپسول ۱۰ لیتری 
در حدود ۳ میلیون تومان و برای اجاره روزانه 
آن حداقل ۵۰ هزار تومان پرداخت می کنند.  
کپسول های اکسیژن ۱۰ لیتری حداکثر حدود 
۵ ساعت اکسیژن مصرفی دارند که با توجه به 
کمبود مراکز شارژ و فاصله طوالنی تا مرکز شهر 
مشهد بسیاری از اطرافیان و خانواده های بیماران 
کرونا را مجبور به مراجعه چندباره به این مراکز و 
ایستادن در صف های طوالنی مدت کرده است. 
در حال حاضر برخی از این مراکز به صورت ۲۴ 
ساعته مشغول کار هستند و چندین مرکز هم به  
صورت خیریه توسط مردم ایجاد شده و در حال 

خدمات دهی به بیماران مبتال به کرونا هستند.

یـادداشــت

افزایش خشونت علیه 
پرستاران 

معاون اجرایی سازمان نظام پرستاری 
استان تهران گفت: خشونت علیه این قشر 
نسبت به گذشته بیشتر شده است و در 
حال حاضر این میزان به هفته ای چند 
مورد افزایش پیدا کرده است. فرشید 
االزمنی نوده، افزود: خشونت علیه این 
قشر نسبت به گذشته بیشتر شده است. 
به طوری که تا دو سال گذشته ماهی یک 
مورد تا دومورد خشونت را شاهد بودیم 
اما در حال حاضر این میزان به هفته ای 
چند مورد افزایش پیدا کرده است و دلیل 
این امر این است که وضعیت کلی جامعه 
تغییر کرده است و به نسبت میزان مرگ و 
میر نیز افزایش یافته است، به همین دلیل 
کمتر به چنین اموری توجه می شود. 
درحال حاضر در بیمارستان ها کمبود 
گان، ماسک، دارو، اکسیژن  وجود دارد که 
این کمبود در شهرستان ها بیشتر احساس 
می شود اما در تهران هم این کمبود ها 
به نسبت وجود دارد همچنین کمبود 
وسایل بیمارستانی بحران جدی در کشور 
ایجاد خواهد کرد. همچنین انتظار می رود 
حداقل تاپایان اپیدمی کرونا این قشر 
جامعه از پرداخت مالیات معاف شوند و 
بعد از آن هم با حداقل درصد اجرایی شود.

احداث بیمارستان 
صحرایی توسط ارتش 

استاندار تهران گفت: از ارتش برای 
احداث بیمارستان صحرایی درخواست 
کرده ایم. انوشیروان محسنی بندپی 
در پایان جلسه ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران گفت: متاسفانه 
شهرستان بهارستان با حدود ۷۰۰ هزار 
نفر جمعیت فقط یک بیمارستان ۱۲۰ 
تخت دارد و با مشکل کمبود تخت در 
این شهرستان مواجه هستیم. در این 
جلسه مقرر شد از ارتش درخواست کنیم 
تا نسبت به احداث بیمارستان صحرایی 
در بیمارستان بهارستان اقدام کند تا 
هم به خدمات سرپایی و هم خدمات 
درمانی به دانشگاه علوم پزشکی ایران 
کمک کند. استاندار تهران خاطرنشان 
کرد: تمام دستگاه های خدمات رسان 
مکلف شده اند که در هیچ مقطع و 
زمانی برق بیمارستان ها نباید قطع 
شود چراکه قطع برق بیمارستان ها با 
کاهش اکسیژن رسانی به بیماران همراه 
می شود. همچنین فرمانداران مکلف 
شده اند تا نسبت به استقرار ژنراتورهای 
برق در بیمارستان ها اقدام کنند تا در 

هیچ مقطعی قطعی برق نداشته باشیم.

 ناقض مصوبات کرونا 
در اختیار دادستانی 

معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در 
نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رئیس کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو 
روانی ستاد ملی مبارزه با کرونا خواستار 
چاره جویی برای اصالح رویه عادی 
انگاری رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
همکاری  با  مردم،  قاطبه  طرف  از 
متخصصین دانشگاهی شد. دین پرست 
در این نامه آورده است: ضمن مرور 
دقیقی بر مجموعه مصوبات ستاد ملی 
و قرارگاه عملیاتی، در حوزه اطالع رسانی 
و مدیریت جو روانی و منتهی به بندهای 
)۴( و )۷( مصوبات هفتاد و نهمین جلسه 
ستاد ملی، ظرف ۷۲ ساعت، گزارش 
دقیقی از مجموعه اقدامات خود را به 
همراه موانع احتمالی موجود در مسیر 
مأموریت ها، به قرارگاه عملیاتی منعکس 
نماید. همچنین ایجاد حساسیت های 
الزم، نسبت به بیماری کرونا، با هدف 
تغییر نگرش در مردم و ترغیب افراد به 
رعایت پروتکل های بهداشتی و مشارکت 

در طرح واکسیناسیون ملی است.

 

        با وجود 2۳ سال از پایان جنگ ایران و عراق     

مین ها همچنان در ایالم قربانی می گیرند 
   در استان ایالم ۳۳4 نفر قربانی مین های عمل نکرده 

آرمان ملی: چند روز پیش بود 
که بار دیگر مین های عمل نکرده از 
جنگ ایران و عراق، در شهرستان 
دهلران یک کشته و ۲ مجروح برجای 
گذاشت. بر اساس برآوردهای سال 
۱۳6۷، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار 
هکتار از اراضی ایران در دوران جنگ 
علیه  عراق  ساله  هشت  تحمیلی 
کشورمان به انواع مین آلوده شد که 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن 
در استان ایالم، یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار هکتار در خوزستان، ۷۰۰ هزار 
هکتار در کرمانشاه، ۱۵۰ هزار هکتار 
۱۵۰ هزار هکتار  در کردستان و 
نیز در آذربایجان غربی قرار دارند. 
اکنون با وجود گذشت بیش از چهل 
و سه سال از جنگ و به رغم پاکسازی 
سرزمین های آلوده به مواد ناریه، هنوز 
مین های قاتل در دل زمین نفس 
می کشند و در کمین نشسته اند. با 
این حال حوادث سال های گذشته 
نشان می دهد همچنان در دل خاک 
برخی مناطق که حتی پاک سازی 
هم شدند، مین وجود دارد و سیالب 
خاک را جابه جا می کند و مین هایی را 
که در دل آن مدفون شده اند، با خود 
می برد و شاید ایستگاهی که از آن 
پیاده می شوند، جلوی خانه یکی از 
مردم باشد پس حتما باید وعده های 
پاکسازی به عمل تبدیل شود تا دیگر 
شاهد قربانیان مین پس از سال ها 

اتمام جنگ نباشیم.
 ضرورت آموزش به کودکان 

در این رابطه بهزاد رحیمی، نماینده 

سقز و بانه می گوید: »اوضاع تقریبا 
نسبت به سال های گذشته بهتر است 
و اطالع رسانی ها باعث شده کودکان 
از خطر مین ها در امان بمانند اما 
همچنان بیشترین آمار قربانیان در 
بزرگساالن است. متاسفانه این موضوع 
حقیقت دارد و به دلیل پاکسازی 
نشدن مناطق جنگی هرساله کودکان، 
زنان و مردانی روی این مین ها قرار 
گرفته که یا دچار مصدومیت می شوند 
یا جانشان را از دست می دهند ضمن 
اینکه در سال های اخیر بارش های 
فصلی و فرسایش خاک باعث شده 
مین ها به مناطق مسکونی سرازیر 
شوند و خطر آنها برای مردم بیشتر 
شود.« او با اشاره به راهی که برای 
جلوگیری از تلفات جانــی در ایــن 
مناطق استفاده می شود، بیان کـرد: 
»عالوه بر تالش هایی که برای جمع 
آوری مین ها می شود، آگاه سازی و 
اطالع دادن راه دیگر جلوگیری از این 
گونه آسیب هاست که تاکنون موفق 
هم بوده و در دو سه سال اخیر تاثیر 
خوبی در جلوگیری از تلفات داشته 

است برای مثال در مدارس به کودکان 
آموزش می دهیم به مناطق ناشناخته 
و مناطقی که با عالمت ممنوعه حصار 
کشی شدند ورود پیدا نکنند و از سر 
کنجکاوی داخل آنها نشوند همچنین 
به آنها آموزش می دهیم در مواقع 
سیالب و باران عالئم وجود مین در 
آب را بشناسند تا خدایی نکرده به آنها 
دست نزنند و سریعا به بزرگترهایشان 
اطالع دهند.« این نماینده مجلس 
شورای اسالمی معتقد است آموزش 
به کودکان باعث شده جلوی بسیاری 
از تلفات گرفته شود اما متاسفانه چون 
مین ها وارد راه ها و سیل بندها شدند، 

بیشتر از بزرگترها قربانی می گیرد.
 ۳۳4 ایالمی قربانی مین های 
جوهر نادری، مدیــرکل امنیتی 
و انتظامی استانداری ایالم نیز درباره 
تلفات مین های به جا مانده از دوران 
جنگ تحمیلی گفت: »در زمان جنگ 
یک میلیون و ۷۰۰ هکتار از اراضی 
مرزی استان ایالم در مرزهای مهران 
و دهلران آلوده به مین شد درواقع 
ایالم یکی از استان هایی است که به 

صورت مستقیم حجم باالیی از اراضی 
آن آلوده به تسلیحات جنگی بر جای 
مانده از دوران دفاع مقدس است.  
هرچند که بعد از جنگ بیشتر این 
مناطق آلوده به مین و آثار به جا مانده 
از جنگ پاکسازی شده است اما در 
حال حاضر ۲۱ هزار و ۲۸۱ هکتار از 
این اراضی هم اکنون آلوده و اقدامات 
الزم برای پاکسازی در دستور کار است 
ضمن اینکه توسط قرارگاهی شامل ۲ 
گروه مکانیزه و چهار گروه پاکسازی، 
یک میلیون و ۷۸۰ هزار و ۷۱9 هکتار 
از مناطق آلوده به مین را پاکسازی 
کرده ایم.« نادری از کاهش تلفات 
ناشی از این آلودگی خبر داد و افزود: 
تلفات ناشی از آلودگی اراضی باقیمانده 
در مرزهای ایالم به مین و آثار به جای 
9۲ درصد  مانده از ادوات جنگی 
کاهش یافته است. او درخصوص تعداد 
تلفات در این استان گفت: ۳۳۴ نفر از 
مردم این استان از سال 6۷ تا پایان 
سال 9۸ بر اثر برخورد با این مهمات 
جنگی جان خود را از دست دادند که 
۳۲۷ نفر از این تعداد مربوط به قبل از 
سال 9۳ بوده اند همچنین در مدت 
یاد شده از سال 6۷ تا 9۸ نیز ۳۳۰ 
نفر در اثر برخورد با این مواد منفجره 
دچار قطع عضو شده اند که ۳۲۴ نفر از 
این تعداد تا سال 9۳ این سوانح برای 
آنها روی داده است ضمن اینکه ۲۴۷ 
نفر دیگر از اقشار مختلف مردم استان 
ایالم طی مدت یاد شده در اثر برخورد 
با انواع مین و گلوله های جنگی مبتال 

به جراحات سطحی شدند.

گزارش »آرمان ملی« از وضعیت شیوع کرونا همزمان با آغاز محدودیت ها: 

شدیدترین تنبيه را برای مسافران اعمال کنيد 
     بین تجمعات و سفر هیح تفاوتي قائل نشوید 

     جاده های شلوغ شمال، در رکورد زنی بی سابقه مرگ 
     در یک روز بیش از160 هزار خودرو به سمت شمال از تهران خارج شدند
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ویـــژه

گــزارش
»اختالل اضطراب«در نوجوانی 

یک روان درمانگر با بیان اینکه از ۱۲ تا ۱۸ 
سالگی الزم است که نوجوانان به استقالل در 
انجام امور مربوط به خود برسند، با اشاره به 
ترس از رسیدن به استقالل در نوجوانان گفت: 
بسیاری از ترس ها در دوران نوجوانی غیر معقول 
هستند و در صورت عدم درمان و همراهی 
همیشگی این ترس ها با نوجوان، امکان بروز 
اختالل اضطراب و در نهایت ترس از رسیدن 
به استقالل را در نوجوان ایجاد می کند که منشا 
آن نیز به تربیت غلط والدین و آموزش و پرورش 
باز می گردد.دکتر مژگان احمدپور اضطراب را 
ناشی از عدم توانایی در وصول اهداف و هیجان 
ناشی از مواجهه با خطر احتمالی دانست و 
اظهار کرد: در اروپا نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله را 
از راه های گوناگون نظیر برگزاری اردوهایی از 
خانواده جدا می کنند تا اینگونه آماده استقالل و 
عدم وابستگی به خانواده ها شوند و این درحالی 
است که ما در این زمینه چندان خوب عمل 
نکردیم و نوجوانان بعضا از استقالل یافتن 
هراس دارند.این روانشناس با بیان اینکه آموزش 
و پرورش در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده 
است، ادامه داد: نوجوانان ما چنان نازپرورده بار 
می آیند که تا سالها بدون رسیدن به استقالل 
به خانواده خود وابسته می مانند. انباشته شدن 
ترس از استقالل در وجود نوجوان می تواند 
منجر به اضطراب در او شود. بنا بر گفته فروید 
)بنیانگذار علم روانکاوی(، تا هفت سالگی 
شخصیت افراد شکل می گیرد و در این بازه 
سنی باید عدم وابستگی به خانواده و رسیدن 
به استقالل آموزش داده شود.این هیأت علمی 
دانشگاه با تاکید بر لزوم آموزش استقالل به 
فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی، این را 
هم گفت که روانشناسان نئوفرویدی معتقدند 
که آموزش در حیطه های مختلف به فرزندان 
حداقل تا ۱۲ سالگی تاثیر دارد، تا ۱6 سالگی 
می توان در انسان تغییر ایجاد کرد و پس از آن 
به ویژه پس از ۲۰ سالگی ایجاد تغییر در افراد 
بسیار سخت است چراکه شخصیت انسان 
شکل می گیرد.به گفته احمدپور، نوجوانان به 
دلیل خروج از دوران کودکی و ورود به دنیای 
بزرگسالی پر از ترس، سوال و اضطراب نسبت به 
آینده مبهم خود هستند. بعضا دچار سردرگمی 
نقش و عدم انسجام هویت یا همان بحران 
هویت می شوند. همچنین نوجوان دائما در 
حال تفکر نسبت به خودپنداره و خود انگاره اش 
هست و از این رو اگر در این مسیر موفق باشد 
می تواند به رضایتی از خود برسد ولی در غیر 
این صورت تشکیل هویت و پذیرفتن آن برای 
نوجوان کار بسیار دشواری خواهد بود که آورده  
مهم آن »اضطراب« است.این روان درمانگر 
معتقد است که نوجوانی در واقع وقفه  و فاصله 
بین کودکی و بزرگسالی است که در آن نوجوان 
در پی آزمون و خطا برای پی بردن به خود واقعی 
است و نوجوانانی که این مسائل را با نیرومندی 
پشت سر گذاشته و به هویت برسند با اطمینان 
کافی پا به عرصه بزرگسالی می گذارند، در غیر 
این صورت سردرگمی نقش و بحران هویت 
روال عادی زندگی نوجوان را به گونه ای بر هم 
می زند که ممکن است او را از مسیر تحصیلی 
و شغلی آینده خود دور کرده و بعضا آثار سوئی 
نظیر روی آوردن به مواد مخدر را به همراه 
داشته باشد.این روانشناس با اشاره به ترس 
نوجوانان از کسب هویت و رسیدن به استقالل، 
افزود: سردرگمی و ترس در ایام نوجوانی بسیار 
به چشم می خورد که این نگرانی و ترسها اغلب 
از آینده و بی حساب است. در برخی موارد 
نوجوانان از افکار خودشان ترس دارند که 
مبادا عملی انجام دهند که آنها را گرفتار کند، 
بعضا احساس می کنند با بروز برخی رفتارها 
و انجام برخی کارها که تا پیش از این انجام 
نداده اند از حالت عادی خود خارج می شوند. 
ترس از مدرسه، مدیر، اخراج از مدرسه، ترس 
از خانواده و درگیری خانوادگی که که منجر 
به طالق والدین شود، ترس از انجام امری که 
باعث رسوایی شود، ترس های اخالقی نظیر 
اشراف دیگران به امور زندگی نوجوان و سر در 
آوردن دیگران از کارهای شخصی نوجوان و 
در نهایت طرد شدگی نوجوان از جامعه نیز از 
جمله دیگر ترسهایی است که در نوجوانی شایع 
است و بعضا منجر به وابستگی نوجوان شده و 
مانعی برای استقالل یافتن او هستند.این استاد 
دانشگاه با دسته بندی ترس به سه قسم فوبیای 
خاص نظیر ترس از یک جانور، فوبیای اجتماعی 
نظیر اضطراب شدید در موقعیت های اجتماعی 
و عمومی و فوبیای محیط اجتماعی یا بازار 
هراسی نظیر تنها بودن در مکان های عمومی، 
یادآور شد: اگر ترس در وجود نوجوان انباشته 
شود منجر به ایجاد اختالل اضطراب می شود. 
از جمله عالئم اضطراب در نوجوان سکوت و 
بی تصمیمی، پچ پچ با خود، تکرار مرتب یک 
حرکت، اختالل در تفکر، وحشت های بی مورد، 
حسادت، خشم، بدجنسی و شرارت ناشی از 
ضربه های دوران کودکی و یا بازتاب ناسازگاری 
والدین در روابط عاطفی خود و یا تیرگی روابط 
عاطفی بین دیگر اعضا خانواده است. همچنین 
عالئم دیگری نظیر شب ادراری، ناخن جویدن، 
راه رفتن در خواب و... نیز می توانند ناشی از 

اختالل اضطراب در نوجوان باشند.

کشورمان تاکنون چهار پیک سهمگین کرونا را 
گذرانده و حاال در گرداب پیک پنجم گرفتار شده 
است. پیکی با کرونای دلتا که به گفته متخصصان 
قدرت سرایتش ۳۰۰ درصد بیش از کرونای 
ووهان است و در عین حال شدت درگیری ریوی 

نیز در آن بیشتر است.
 چهار موج کرونایی

 موج اول را در هجمه اول ویروس به کشورمان 
از زمان تایید بیماری تا اواخر اسفند ماه 9۸ 
شاهد بودیم. آن زمان به تدریج متوجه شدیم 
که با استفاده از ماسک و رعایت چند راهکار 
بهداشتی ساده می توانیم در برابر ویروس چینی 
بایستیم. پیکی که باالخره با آموزش و رعایت 
پروتکل های بهداشتی کاهشی شد و این روند 
کاهشی تا اواخر اردیبهشت ماه 99 ادامه داشت.

با آرام شدن اوضاع اما، همه گمان کردند که کرونا 
رخت بسته است؛ محدودیت ها برداشته شد، 
خیابان ها شلوغ شد و سفرها هم به راه. غافل از 
اینکه کرونا از همین عادی انگاری ها استفاده و 
در جان ها رخنه کرد. پیک دوم بیماری از اواسط 
خرداد ۱۳99 آغاز شد، تخت های بیمارستانی 
به تدریج پر شدند، آمارها افزایش یافت و عمدتا 
شاهد افزایش ابتالهای خانوادگی بودیم. چراکه 
رفت و آمدها و دید و بازدیدها شروع شده بود و 
کرونا مجال یافت تا کل یک خانواده را از بزرگ و 
کوچک گرفتار کند. در همین پیک بود که حرف 
از اجباری شدن استفاده از ماسک به میان آمد. 
به طوری که وزارت بهداشتی ها اعالم کردند 
که اجباری کردن استفاده از ماسک به نوعی 
احترام گذاشتن به سالمتی طرف مقابل است. 
در عین حال اعالم شد که استفاده از ماسک 
یکی از موثرترین و ارزان قیمت ترین راه های 
پیشگیری از انتقال ویروس است و البته در کنار 
آن بر رعایت فاصله گذاری فیزیکی نیز تاکید 
شد.با این وجود برخی گوش شان بدهکار این 
حرف ها نبود و راه خودشان را می رفتند و بر 
همین اساس بود که پاییز کرونازده از راه رسید؛ 
هوا به تدریج رو به سرد شدن گذاشته؛ موج سوم 
کرونا با شدت بیماری زایی بیشتر آغاز شده و 
البته ترس از شیوع آنفلوآنزا و کاهش رعایت 
پروتکل ها هم بر نگرانی ها می افزود. کرونا در 
پیک سوم خود می تاخت و جان می گرفت. به 
طوری که مرگ های ۴۰۰ تایی ۵۰۰ تایی در 
روز را تجربه کردیم، خانواده های زیادی داغدار 
شدند و آرزوهای زیادی در زیر خاک مدفون 
شد.طی پاییز و زمستان با تالش کادر بهداشت 
و درمان کشور و البته رعایت پروتکل ها از سوی 
مردم موج سوم بیماری نیز به تدریج فرو نشست 
و وزیر بهداشت در ۱6 دی ماه ۱۳99 از دو رقمی 
شدن مرگ های کرونایی در کشور خبر داد، اما 
این پایان ماجرا نبود؛ چراکه درست در همین روز 
وزیر بهداشت ورود گونه انگلیسی کرونا به کشور 

را هم تایید کرد و نسبت به خطرات آن هشدار 
داد. ویروسی با قدرت سرایت و انتشار چند برابری 
نسبت به کرونای ووهان. بنابراین کرونا طغیان 
چهارمش را در کشور کلید زد.موج چهارم کرونا 
از ابتدای شروعش طوفانی عمل کرد؛ به طوری 
که تنها طی چند روز تمام مراکز استان ها را قرمز 
و بیمارستان ها را از بیماران بدحال کرونایی مملو 
کرد. به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه 
سالمت، عوامل متعددی باعث شکل گیری این 
پیک جدید در کشور شدند؛ در نیمه اسفندماه 
خریدهای شب عید را داشتیم، دورهمی، دید 
و بازدید و... که سبب شد در شاخص رعایت 
پروتکل ها افت داشته باشیم  و به گفته وزارت 
بهداشتی ها این شاخص به زیر 6۰ درصد رسید. از 
طرف دیگر در تعطیالت نوروز دید و بازدید، رفتن 
به کافه و رستوران، تعدد مراسم پر تراکم مانند 
عروسی و عزا از عوامل شکل گیری پیک چهارم 

بیماری در کشور بود.
 پیک هولناک پنجم

پیک چهارم تاخت و تازش را ادامه داد و هنوز از 
شر مرگ های بیش از ۱۰۰ تایی آن آســوده نشده 
بودیم که کرونای هندی رخ نشان داد و کاهش 
توجه مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی 
به عنوان بازوی آن عمل کرد و پیک پنجم را 
آفریدند. پیکی که هم از نظر قدرت سرایت و 
هم از لحاظ شدت بیماری بسیار سریع و شدید 
است و همچنان گریبان سالمت کشور را گرفته 
است. آنچه در پیک پنجم کرونا در کشور مشاهده 
می کنیم، تصاویر هولناکی است که در هیچ یک از 
پیک های قبلی دیده نشده بود؛ تعداد ابتالی بسیار 
باال، بستری های بیش از ظرفیت بیمارستان ها 
که باعث می شود بسیاری از بیماراستان ها تخت 
کافی برای بیماران شان نداشته باشند، سرگردانی 
مردم برای یافتن تخت خالی، کمبود داروهایی 
مانند رمدسیویر و فاویپیراویر و ایجاد صف های 
طویل در مقابل داروخانه ها، مرگ و میرهایی 
که از مرز ۵۰۰ نفر در روز هم گذشته و به بیش 
از 6۰۰ کشته در روز رسیده و قبرستان هایی که 
مملو از جان باختگان مبتال به کرونا شده است.

در این میان اما، مردم دیگر نیم نگاهی هم به 
پروتکل های بهداشتی ندارند. به طوری که 
طبق اعالم وزارت بهداشتی ها میانگین رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ۳۸ درصد رسیده که 
فاجعه است. در عین حال اعالم تعطیلی شش 
روزه در کشور از ۲۵ تا ۳۰ مرداد ماه برای کنترل 
مقطعی بیماری در نظر گرفته شد، اما باز هم 
عده ای بدون توجه به مسئولیت اجتماعی خود 
راهی سفر شمال شدند، سفرهایی که می تواند 

شرایط را وخیم تر و سیاه کند.
 خطر خشونت در بیمارستان ها

در این میان گویا کادر بهداشت و درمان تنها 
مانده اند. کسانیکه پنج موج کرونا را ایستاده اند. 

بدون ذره ای استراحت و بی وقفه در حال 
خدمت رسانی به مردم بوده اند. دیگر نه جانی 
برایشان مانده و نه طاقتی. از طرفی افزایش 
بیماران بستری، منجر به پر شدن بیمارستان ها 
شده و مردمی که بیمار کرونایی دارند و نمی توانند 
تخت خالی پیدا کنند، فریادهایشان را بر سر کادر 
درمان می زنند. موضوعی که می تواند منجر به 
برخوردهایی خشونت آمیز در بیمارستان ها 
شود که نمونه هایی از آن را چند روز پیش در 
فضای مجازی مشاهده کردیم؛ انتشار ویدیویی 
از درگیری با قمه بر سر تخت بیمارستان در یکی 
از بیمارستان های کشور. موضوعی که می تواند 
منجر به اتفاقات ناگوار در بیمارستان ها شود.در 
این زمینه دکتر حسین کرمانپور-مدیر روابط 
عمومی سازمان نظام پزشکی به ایسنا گفت: 
پیش از این هم پیش بینی کرده بودم که ما در 
پیک پنجم، شاهد این خواهیم بود که مردم از 
فاز تجلیل از مدافعان سالمت به مرحله مواجهه 
خشونت آمیز با مدافعان سالمت می رسند و 
رویکرد پاسداری از نظام و کادر سالمت به نقد 
کادر سالمت می رسد؛ چراکه کادر سالمت در 
یک جایی دچار بریدن و افسردگی شده و در آنجا 
کیفیت خدمات کاهش می یابد و این طبیعتا افراد 

را ناراضی می کند.
 افزایش ۳ برابری بیماران بستری 

وی افزود: البته هیچگاه تصور نمی کردم که در 
پیک پنجم تا این حد افزایش ابتال و مرگ ومیر 
داشته باشیم. بر همین اساس در بیمارستان هایی 
مانند سینا که خودم در آنجا هستم، می بینیم که 
مجبور است ۲.۵ تا سه برابر ظرفیت اورژانس بیمار 
بستری کند که اصطالحا به آن اکسترا می گوییم. 
یعنی اگر در اورژانس کووید ظرفیت بستری ۱6 
تا ۲۰ بیمار است، اکنون دو تا سه برابر بیمار در 
این اورژانس بستری هستند و می بینیم 6۰ تا ۷۰ 
نفر در اورژانس بستری هستند و حتی تردد در 
اورژانس سخت می شود. زیرا نمی توان به مردم 
گفت که شما را بستری نمی کنیم. این درحالی 
است که از طرف دیگر تعداد پزشک و پرستاری 
که باید به بیماران خدمت ارائه دهند، همان تعداد 
قبلی هستند و بلکه کمتر. چراکه بیمار شدند و 
نیستند ودیگران بجای آنها ارائه خدمت می کنند.

 افزایش برخوردهای خشونت آمیز 
کرمانپور ادامه داد:  بنابراین هم تعداد بیماران 
چند برابر شده و هم تعداد کارکنان کمتر شده 
است. هرکس باشد در این شرایط دچار مشکل 
می شود و این مشکل باعث می شود که به 
طرفه العینی در یک پیک خطرناکی که بیمار باید 
خدمات الزم را دریافت کند و کادر درمان نرسند 
که این خدمت را ارائه دهند، توسط همراهان 
بیمار مورد مواخذه و حتی خشونت های کالمی و 
فیزیکی قرار بگیرند و اتفاق بیفتد. آنچه که در این 
زمینه به تازگی در فضای مجازی منتشر شده، یک 

نمونه است. در حالی که نمونه های زیادی از این 
برخودها وجود دارد و کسی فیلم هم نمی گیرد. 
در حال حاضر در بیمارستان ما روزانه یک دعوا را 
داریم. حال گاهی در این خشونت ها به تجهیزات 
اورژانس یا بیمارستان هم خسارتی وارد می شود 
که نور علی نور است. زیرا تمام کارهایی که در 
بیمارستان انجام می دهیم، وابسته به تجهیزات 
های تک است و یک آسیب کوچک به آن ها 
کارهای زیادی را عقب می اندازد و عالوه بر اینکه 
کیفیت را کاهش می دهد، سقف پاسخ را نیز 
کاهش می دهد و برای کادر درمان نیز خسته 

کننده است.
 اتفاقات ناگوار و بی سابقه 

وی با بیان اینکه این شرایط برای کادر درمانی 
که پیش از این در وضعیت نرمالی بودند، اما اکنون 
در یک جنگ نابرابر و دائم به سر می برند، خوب 
نیست، گفت: در حال حاضر شب و روز بیمارستان 
یکی شده است. پیش از کرونا ما در ۲۴ ساعت 
شبانه روز چهار پیک حضور بیمار داشتیم که 
شامل ۱۲ ظهر، سه بعدازظهر، هشت تا ۱۰ شب 
و ۱۲ تا یک شب بود و تقریبا از یک بامداد تا صبح 
تک و توک مراجعه داشتیم که این موضوع هم 
باعث استراحت می شد و هم موجب بازنگری 
پرونده ها می شد، اما اکنون اصال شب و روز و 
ساعت نمی شناسد و دائما بیمار مراجعه می کند. 
در عین حال ما هیچگاه کمبود تخت نداشتیم و 
نهایتا یکی دو نفر مقداری معطل می شدند تا تخت 
اورژانس خالی شود، اما اکنون ده ها بیمار و بلکه 
بیشتر همیشه در حیاط بیمارستان منتظرند که 
تخت خالی شود. حال همه منتظرند که ببینند 
فردی که روی تخت اورژانس است چه اتفاقی 
برایش رخ می دهد که جایگزین شوند و بیمارشان 
را نشان دهند. این ها ناگوار است و سابقه نداشته 
است. حتی در پیک های قبلی کرونا هم به این 
سبک سابقه نداشته است.کرمانپور تاکید کرد: 
این شرایط هم همراهان بیماران را عصبانی و 
خشمگین می کند و هم کادر درمان را عصبانی 
می کند. زیرا دائما مردم به آنها مراجعه می کنند 
که آیا تخت خالی شد یا خیر. بیمار من اکسیژن 
کم دارد، بیمار من دارد می میرد، مگر اینجا 
بیمارستان نیست و نباید بیمار را نجات دهید 
و هرچه هم که توضیح می دهیم که ما باالخره 
باید بیمار را روی تخت بستری کنیم و نمی توان 
او را کف زمین گذاشت. همه این ها جنگ و گریز 
ایجاد کرده و باعث می شود که از حد خشونت های 
کالمی فراتر رفته و شاهد خشونت های فیزیکی 
هم باشیم. فیلم هایی هم که از این خشونت ها 
می بینیم مشتی نمونه خروار است که در سراسر 

کشور در حال رخ دادن است.
 کادر درمان بریده اند

وی با بیان اینکـه در این شرایط ممکن است 
هر آن اتفاق ناگـواری هم رخ دهد، گفت: در 
حال حاضر ما مانند اتوبوس های هند شده ایم 
که فیلم های متعددی از آن ها دیدیم که آدم ها تا 
دهانه در خودشان را به اتوبوس آویزان می کنند 
و ممکن است حوادث ناگوار برایشان رخ دهد. 
اکنون اورژانس های بیمارستان ها، به ویژه در 
شهرهای بزرگ و خصوصا اورژانس های ریفرال که 
مرجع بسیاری از بیماران هستند، این خاصیت را 
پیدا کرده اند. مسلما این موضوع کیفیت خدمات 
را کاهش داده و حوادث را باال می برد و درگیری 
ایجاد می کند. در این شرایط مردم حق دارند و از 
آن طرف هم کادر درمان دیگر طاقتش زیاد نیست. 
ما قبال به برخی دوستان پزشک و پرستارمان در 
اورژانس تذکر می دادیم که چرا فالن برخورد را 
انجام دادید، اما اکنون اصال امکان ندارد که به یک 
پزشک و پرستاری امر و نهی کنید. زیرا واقعا دیگر 
بریده اند و فقط باید نازشان را بکشیم تا بمانند و 
ارائه خدمات را ادامه دهد تا بتوانیم خدمات را 
به بیماران برسانیم و خدمات قطع نشود. زیرا 
اگر امید ملت از این حوزه هم بریده شود، دیگر 

نمی دانم چه اتفاقات بدی رخ خواهد داد.

عوارض نادر ابتال به کرونا
متخصص گوش و حلــق و بینــی با اشاره به اینکه تمام بافت هایی 
که مستعد عفونت و التهاب های ویــروسی و میکروبی بودند، امروز 
می توانند در زمان ابتال به کووید ۱9 درگیر شوند، یادآور شد: فلج 
عصب صورت و کری ناگهانی نیز از عوارض نادر ابتال به کروناست که 
در مواردی مشاهده شده است.اسدا... مهدوی با اشاره به مشکالتی که 
کرونا می تواند در حوزه گوش و حلق و بینی به وجود آورد، عنوان کرد: 
خیلی جالب است تمام بافت هایی که در گذشته هم مستعد عفونت و 
التهاب بودند چه عفونت های ویروسی و چه میکروبی همه آنها امروز 
می توانند در زمان ابتال به کووید ۱9 درگیر شوند و یکی از تظاهرات 
جدی کرونا در اشخاص باشند.وی ادامه داد: مثال در گوش داخلی 
مجاری نیم دایره ای وجود دارد که باعث تعادل بدن می شود و بیماری 
در این خصوص وجود دارد به عنوان سرگیجه خوش خیم وضعیتی که 
بر اساس التهاب مجاری نیم دایره ای به وجود می آید و خیلی جالب 
است که یکی از تظاهرات کرونا نیز همین سرگیجه است.این پزشک 
متخصص همچنین تصریح کرد: یا در حوزه شنوایی بیماری داریم به 
عنوان از بین رفتن ناگهانی شنوایی که اصطالح عامیانه آن کری ناگهانی 
است که در اثر التهاب یا ویروس ها فرد صبح از خواب بیدار می شود 
و مطلقا شنوایی ندارد، اهمیت تشخیص این بیماری ۲۴ تا ۴۸ ساعت 
اول است، یعنی زمان طالیی ما برای درمان کری ناگهانی ۴۸ ساعات 
اول است و اگر یک هفته بگذرد، دیگر خیلی درمان ها مؤثر نیست، در 
همان ۴۸ ساعت اول هم ممکن است تنها ۵۰ درصد شنوایی بازگردد 
و متأسفانه این کری ناگهانی هم در تظاهرات کووید دیده شده است. 
مهدوی در ادامه نیز تصریح کرد: یا در صورت، عصبی داریم با عنوان 
عصب هفت که فلج بلز می دهد، ما این مشکل را هم در عفونت کووید 
شاهد بودیم، در واقع هر جایی که عفونت در گذشته آن ناحیه را درگیر 
می کرده همان ها مثل گلودرد یا سینوزیت می تواند تابلویی از عفونت 
کووید هم باشد.وی با اشاره به اینکه مخاط بینی و نازوفارنکس یکی 
از مهمترین خاستگاه های انتشار و تکثیر ویروس کروناست، عنوان 
کرد: خیلی جالب است که در ابتدا افرادی که مراجعه می کردند خیلی 
از کاهش بویایی شکایت داشتند که برای ما خیلی عجیب بود اما در 
بررسی هایی که انجام شد دیدیم که یکی از عالمت های شایع همین 
از دست رفتن بویایی است که به تدریج مردم به آن عادت کردند که 
اگر کاهش بویایی دارند باید شک کنند. این متخصص گوش و حلق 
و بینی با تأکید براینکه یکی از مشکالت بعدی این بود که بویایی چه 
زمان برمی گردد، اظهار کرد: هنوز پاسخ دقیقی برای این سؤال نیست، 
خیلی از بیماران هستند که بویایی شان بعد از یک سال هم برنگشته، اما 
مورد امیدوارکننده این است که در بیماری های ویروسی اغلب بویایی 
برمی گردد و تنها درمان این مشکل انتظار است.مهدوی در پایان نیز 
توضیح داد: اما بازگشت بویایی یک عالمتی دارد و آن هم حس کردن 
بوی بد است که نشان دهنده سالمت اعصاب بویایی بوده و اینکه به 
زودی بویایی بازمی گردد، بو کردن بوهای تند هم هیچ اثری در بازگشت 

بویایی ندارد و تنها شست وشوی مکرر بینی توصیه می شود.

نکتـــه
هزینه تست کرونا با بیمه سالمت

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت، در خصوص 
رایگان شدن تست های تشخیصی کرونا در بیمه سالمت توضیحاتی 
را ارائه داد. مهدی رضایی، در خصوص اینکه آیا تاکنون هزینه ای برای 
تست از طرف بیمه سالمت داده می شد، گفت: بیمه سالمت برابر 
ضوابط، تعرفه های بخش دولتی را پوشش می دهد، لذا تعرفه هر تست 
پی سی آر کووید ۱9 در بخش دولتی معادل ۲,۵۲۱,۰۷۵ راال است که 
از این مبلغ معادل ۱,۷6۴,۷۵۳ رالم به عنوان سهم سازمان پرداخت 
می شود و ۷۵6,۳۲۲ رالد نیز به عنوان فرانشیز به عهده بیمه شده است. 
وی ادامه داد: سازمان از ابتدای کرونا تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان 
بابت سهم سازمان تست پی سی آر کرونا تقبل هزینه نموده است.معاون 
بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت در خصوص هزینه ماهانه 
فرانشیز تست تشخیص کرونا افزود: در شرایط فعلی )پوشش هزینه 
تست های تجویزی توسط مراکز ۱6 ساعته ارائه کننده خدمات به 
بیماران مبتال یا مشکوک به کرونا با تعرفه دولتی( با فرض ۴۵ هزار تست 
در ماه، ماهانه حدود سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان، صرفاً فرانشیز 
خدمات مذکور خواهد بود، لذا در صورت تصمیم به پوشش هزینه 
تعرفه های بخش های غیر دولتی از جمله بخش خصوصی، پرداختی 
سازمان به مراتب فراتر خواهد بود. وی درباره اینکه این هزینه از کدام 
منبع قابل پرداخت خواهد بود تصریح کرد: اختصاص اعتبار نشان دار 
و یا اعتبارات جاری )در چارچوب اعتبارات مصوب( است. رضایی در 
پاسخ به این سوال که آیا فقط بیمه سالمت این هزینه را می دهد یا 
تأمین اجتماعی هم پرداخت کرده است، اظهار داشت: ما اعالم آمادگی 
کردیم، نحوه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی از سازمان مذکور قابل 
پیگیری است.وی درباره اینکه بار مالی این اقدام به واسطه پیشگیری و 
قرنطینه به موقع، در برابر هزینه های درمانی و دارو چقدر مؤثر خواهد 
بود، گفت: بدون در نظر گرفتن پتانسیل ارائه خدمت با فرض احتمال 
درگیری افراد )متناسب با بعد خانوار ۳.۳( حدود ۴ نفر )افراد مشکوک 
نیازمند تست به ازای هر بیمار شناسایی شده( و تعداد بیمار ۴۰ هزار 
نفر روزانه در نظر گرفته شود، تعداد ۱6۰ هزار تست روزانه مورد نیاز 
خواهد بود و با ضریب پوشش بیمه سالمت معادل نیمی از بیماران، 
هزینه پوشش رایگان در بیمه سالمت در صورت ارائه خدمت در بخش 
دولتی معادل روزانه ۲۰ میلیارد تومان - تا عبور از پیک کرونا - برآورد 
می گردد .معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت افزود: 
چنانچه ظرفیت ارائه خدمت کمتر باشد هزینه به تناسب کاهش 
خواهد یافت. همچنین چنانچه بعد درگیری افراد از ۴ باالتر در نظر 
گرفته شود )در برخی موارد تا ده نفر ذکر شده( میزان تست مورد نیاز 
و به تناسب آن هزینه افزایش خواهد یافت.رضایی افزود: به هر صورت 
اظهار نظر دقیق در خصوص میزان مؤثر بودن این اقدام در برابر سایر 
هزینه های درمانی و دارو نیازمند مطالعات هزینه اثربخشی است لیکن 
بدون شک در کنترل و مهار بیماری مؤثر خواهد بود. وی تصریح کرد: 
در خصوص سهم پرداختی تابع مصوبات مراجع ذی صالح از جمله 
هیأت وزیران و شورای عالی بیمه می باشد، ضمن اینکه اعتبارات نشان 
دار بابت این مورد به خصوص نیز به سازمان ابالغ نشده است به هر حال 
نیاز به تأمین منابع وجود دارد و کنترل اپیدمی ها عمدتاً توسط دولت ها 
انجام می شود.رضایی در پاسخ به این سوال که در حوزه دارو و درمان و 
تشخیص )تست و اسکن ریه( کرونا در سال 99 چقدر و در سال ۱۴۰۰ 
چقدر هزینه شد تاکید کرد: در بخش بستری سازمان تا کنون بالغ بر 
۲,9۰۰ میلیارد تومان سند با تشخیص کووید دریافت نموده است که 
سهم پرداختی بالغ بر ۲,۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان سهم سازمان را 
در بر داشته است. از این میزان معادل 6۷۰ میلیارد تومان سهم سازمان 
دارو در بخش بستری بوده است.وی افزود: در بخش سرپایی، تفکیک 
دقیق بخش قابل توجهی از هزینه های دارو و پاراکلینیک بیمه شدگان 
مبتال به کرونا به دلیل اشتراک با سایر بیماری ها امکانپذیر نمی باشد 
لیکن در خصوص اسکن های اختصاصی کووید ۱9 در بخش سرپایی، 
در سال ۱۳99 حدود ۲۷ میلیارد تومان )سهم سازمان( و در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۳۷ میلیارد تومان )سهم سازمان( سند هزینه ثبت و درخواست 
شده است. معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت گفت: 
سهم سازمان هزینه های درخواستی بابت تست کووید نیز همان طور که 

اشاره شد از ابتدا تاکنون حدود ۵۵ میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان غذا و دارو، در ارتباط با فضاسازی هایی که 
اخیرا پیرامون داروهای بیماران کرونایی ایجاد شده است، 
توضیحاتی ارائه داد. محمدرضا شانه سازبا بیان اینکه از نوروز 
99 برنامه ریزی در وزارت بهداشت برای تولید واکسن داخلی 
انجام شد، افزود: ۷ شرکت داخلی در مسیر مراحل مختلف 
تولید واکسن کرونا هستند که تاکنون ۲ واکسن داخلی، از 
سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کرده اند.رئیس سازمان غذا 
و دارو گفت: از زمان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
واردات واکسن به ۴۷ شرکت بخش خصوصی مجوز واردات 

داده شده است.وی افزود: از این تعداد پنج شرکت را اتاق 
بازرگانی تهران معرفی کرده بود که مجوز آنها نیز صادر شد، اما 
با این حال برخی دوستان در اتاق بازرگانی از ما انتقاد می کنند 
در حالی که وزارت بهداشت باید همه مباحث مربوط به واردات 
واکسن را بررسی کند و بعد مجوز دهد. شانه ساز افزود: تاکنون 
یکی از این شرکت ها حدود یک میلیون دوز واکسن وارد کرده 
است و یک شرکت دیگر هم که قول واردات ۵۰۰ هزار دوز 
را داده بود ۱۲۰ هزار دوز وارد کرد و بقیه آن را دادستان هند 
جلوگیری کرد و ما از هندی ها طلب داریم.رئیس سازمان 

غذا و دارو با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در رسانه ها در 
خصوص نگاه وزارت بهداشت و همچنین سازمان غذا و دارو به 
واردات واکسن و همچنین سرم و داروی رمدسیویر اظهارکرد: 
ما طبق قوانین و مقررات برای داروهایی که مشابه داخلی 
ندارند مجوز صادر کرده و می کنیم اتفاقاً موجودی ما در زمینه 
سرم و رمدسیویر مناسب بود، اما به یکباره در هفته های اخیر 
مصرف آن باال رفت به عنوان نمونه مصرف سرم در ۷۲ ساعت 
۱۰ برابر شد و هیچ کس آن را پیش بینی نمی کرد.شانه ساز 
همچنین خاطرنشان کرد: یکی از شرکت های داخل کشور که 
یک سوم تولید سرم در اختیار آن بود دچار مشکالتی شده 
بود که این خود نیز بر مشکل افزود، اما ما تالش کردیم غیر 
از راه هوایی که به صرفه نبود از راه دریا و زمینی طی پنج روز 
رمدسیویر و سرم را به میزان کافی وارد کنیم.  وی ادامه داد: هم 
اکنون سرم و رمدسیویر به میزان کافی در کشور موجود است 
و ما هر زمانی احساس کنیم که نیاز به واردات نداریم جلوی 
واردات را می گیریم و همانند گذشته متکی به تولید داخل در 
صورت اخذ تعهدات خواهیم بود. رئیس سازمان غذا و دارو 
تصریح کرد: ایران با وجود مشکالت ناشی از تحریم ها و شرایط 
خاص کرونایی سومین کشور تولید کننده رمدسیویر در جهان 
شد و حتی مواد اولیه آن را نیز توانست تولید کند، از سوی 
دیگر زمانی موجودی ماسک کشور ۱۵۰ هزار عدد بود که طی 
چند ماه به ۴۵ میلیون عدد رسانده شد که مشکل کمبود 
ماسک به طور کامل رفع شد و این بسیار حائز اهمیت است. 
شانه ساز گفت: در هفته های اخیر برخی از تجار در خصوص 
رمدسیویر و سرم اقدام به فضا سازی هایی کردند البته بسیاری 
از تجار در این مدت کمک حال ما بودند و برخی که کاالیشان 
مشابه داخلی بود طبیعتاً دست به فضا سازی هایی زدند. این 
در حالی است که ما هر زمانی اگر ببینیم تولید داخلی برخی 
اقالم دارویی وجود نداشته باشد بی تردید از ظرفیت تجار برای 

واردات استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد:

فضا سازی های برخی تجار داروهای کرونا

 ۵ پیک کرونایی و خطر خشونت در بیمارستان ها

 قمه کشی 

برای تخت خالی



علی نصیریان با تاکید بر لزوم مراقبت از مردم 
در برابر  کرونا، آرزو دارد که با تالشی مضاعف، 
فردفرد ملت هرچه زودتر در برابر این ویروس 
واکسینه شوند. این هنرمند پیشکسوت که 
چندی پیش یکی از اقوام خود را به دلیل ابتال 
به کرونا از دست داده است، درباره ضرورت 
واکسیناسیون برای بعضی از مشاغل پرخطر 
مانند پروژه های هنری گفت: نمی گویم هنرمندان 
تافته جدابافته اند و باید امتیاز خاصی برای آنان 
قائل شوند، واقعا امیدوارم همه مردم هرچه زودتر 
واکسینه شوند. فقط مساله اینجاست که بعضی 
مشاغل خطرات بیشتری دارند، مانند همین 
پروژه های هنری که اگر لطفی شود و این بچه ها 
را زودتر واکسینه کنند، شخصا ممنون خواهم 
شد. نصیریان ادامه داد: من هم چندی پیش 

واکسن کرونا را دریافت کردم. قرار بود برای 
حضور در پروژه ای به شمال بروم و به همین دلیل 
دو نوبت واکسن خود را دریافت کردم اما می دانم 
که همچنان باید مراقبت کرد و واکسینه شدن به 
معنای قطع مراقبت ها نیست. این هنرمند باسابقه 
خاطرنشان کرد: بازهم تاکید می کنم که وقتی از 
اولویت واکسیناسیون برای هنرمندان صحبت 
می کنیم، به معنای این نیست که آنان امتیاز 
ویژه ای دارند بلکه به خاطر ویژگی کارشان است 
که در معرض خطرات بیشتری قرار می گیرند. 
پروژه های هنری معموال پرجمیعت هستند و در 
میان آنان بازیگران، نمی توانند ماسک بزنند یا 
فاصله زیادی را رعایت کنند. از این جهت است که 
درخواست می کنیم زودتر از آنان مراقبت شود تا 
در امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه بدهند. او 

اضافه کرد: درست است که هنرمندان برای حضور 
در پروژه های هنری تست کرونا می دهند ولی این 
آزمایش ضمانتی نیست که بعدا درگیر نشوند. به 
همین دلیل است که می گوییم واکسینه کردن 
کمک می کند که هم بچه های هنری بتوانند 
به کار و فعالیت خود ادامه بدهند و هم از خطرات 
کرونا دور شوند. او که چندی پیش گفته بود کمی 
ناخوش احوال است، درباره حال و روز این روزهای 
خود توضیح داد: خداراشکر حالم خوب است و 
کسالتی ندارم ولی چند روز پیش یکی از اقوامم 
را به دلیل ابتال به کرونا از دست دادم و به همین 
دلیل بسیار غمگین بودم. نصیریان در پایان آرزو  
کرد که با تالشی مضاعف  و بیش از اندازه، فردفرد 
مردم واکسینه شوند تا این بالی مهیب از آنان 

دور بماند.

سال چهارم 
a شماره 1086 r m a n m e l i . i r
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10فرهنگ وهنر  
رو بــه رو

عضو تیم بدلکاران ارشا اقدسی ضمن تشریح جزئیاتی تازه از 
حادثه منجر به درگذشت این هنرمند، تاکید کرد که این بدلکار 
تا لحظه فوت دچار مرگ مغزی نشده بود. امیر میرآخورلی از 
دوستان نزدیک ارشا اقدسی بدلکار ایرانی درباره حضور این 
بدلکار در بیروت اظهارکرد: قرار بود من به همراه ۳ نفر دیگر از 
بدلکاران گروهمان، ارشا را در سفر به لبنان همراهی کنیم که 
بنا به دالیلی مسئوالن پروژه فیلم تعداد بدلکاران را کاهش دادند 
و حتی حضور من در آخرین لحظه هم کنسل شد. درواقع باید 
گفت که کاهش تعداد بدلکاران از سوی سرپرست تیم بدلکاری 
پروژه لبنان صورت گرفت. وی درباره حادثه نیز بیان کرد: 
تمامی صحنه های بدلکاری مربوط به ارشا در پروژه انجام شده 
بود و تنها صحنه باقیمانده از فعالیت وی در این فیلم، مربوط 
به چپ کردن ماشین بود. میرآخورلی ادامه داد: ارشا عادت 
داشت که قبل از اجرای کار از گاردکشی ها و سایر موارد مرتبط 
اطمینان حاصل کند. در این کار هم با توجه به اینکه ارشا از نحوه 
گاردکشی رضایت کامل نداشت، نسبت به مقاوم کردن بهتر 
آن، تغییراتی به خواسته خودش در گاردکشی ماشین فورد 

آمریکایی لحاظ شد.
 ثبت رکوردی تازه 

وی عنوان کرد: ارشا به دلیل محدودیت هایی که در ساخت 
فیلم های اکشن در ایران وجود دارد، قصد داشت که با توجه به 
امکانات گروه لبنانی و البته ماشینی که در این صحنه مورد 
استفاده قرار می  گرفت، برای ثبت رکورد جدید خود که تا 
به حال همه رکوردهای چپ کردن ماشین به نام وی ثبت شده، 
اقدام کند. گروه لبنانی هم مساعدت الزم را دراین زمینه با وی 
انجام دادند و البته او موفق شد که در آخرین صحنه بدلکاری اش 
این رکورد را نیز به نام خود ثبت کند. عضو تیم »بدلکاران ۱۳« 
درباره این رکورد هم گفت: در این صحنه، ارشا با ماشین ۲/۵ 
دور کامل روی هوا می  چرخد و طول پرش حدود ۳۸ متری 
قبل از فرود آمدن بر زمین را ثبت می کند. وی اضافه کرد: تنها 
مشکلی که در این حادثه پررنگ  تر است به تفاوت وزن ماشین 
روی رمپ نسبت به سایر خودروهایی که ارشا با آن چپ کردن را 
تجربه کرده بوده برمی گردد. البته باید تاکید کنم که فرق ارشا 
با سایر بدلکاران در محاسبات دقیق بود و ارشا آن را پیش بینی 
کرده بود اما آن احتمال یک در میلیونی که برای هر نوعی خطا 
در نظر گرفته می شود متاسفانه این بار رخ داد. میرآخورلی 
با تاکید بر این موضوع که هیچ کدام از بدلکاران ایرانی و یا 
خارجی در صحنه حادثه حضور نداشته اند و تمام صحبت هایی 
که تاکنون مطرح شده بر اساس شنیده  ها بوده است، تصریح 
کرد: فیلم حادثه از لحظه تمرین برای چپ کردن تا اعزام به 
بیمارستان را ما )من، مهنوش مرادی و حسام وهابی که پس از 
حادثه در بیروت حضور داشتیم( دیدیم و موشکافی کردیم. باید 
تاکید کنم که هم آمبوالنس و هم ماشین آتش نشانی در صحنه 
بدلکاری ارشا حضور داشتند و ۱۰ ثانیه بعداز توقف ماشین و 
کات دادن کارگردان، تیم امداد وارد صحنه شده است اما افزایش 
ارتفاع در پرش و همچنین افزایش سرعت، سبب شده بود که 

همه اتفاقات در کسری از ثانیه رخ دهد. 
 همه تجهیزات استاندارد بود

وی افزود: من، هم ماشین، هم لوکیشن و هم مسیر لوکیشن 
تا بیمارستان را دیدم. آماده سازی و تجهیزات ارشا همگی 
استاندارد بوده ولی ضربه به دلیل سقف کوتاه خودرو و تغییراتی 
که ارشا طبق خواسته خود در رمپ و سرعت ایجاد کرده بود، 
بیش از حد قوی بوده است هرچند گاردکشی خودرو می توانست 
بهتر انجام شود. میرآخورلی ادامه داد: اما با این وجود و با تمام 
تالش اورژانس، در لحظه ورود به بیمارستان، وی دچار ایست 
قلبی شده که البته بالفاصله احیا می شود. همین دلیل سبب 
شده که امکان جراحی فوری مهیا نشود و جراحی به زمان بعد 
از ثبات وضعیت وی موکول شود. وی با اشاره به صحبت هایی 
مبنی بر اینکه ۳۵ دقیقه زمان طی شده تا ارشا از ماشین خارج 
و به بیمارستان منتقل شود هم تاکید کرد: در گزارش های اولیه 
به اشتباه این زمان قید شده بود که البته با بازبینی فیلم، کامال 
زمان مشخص است. متاسفانه در این حادثه ۴ مهره گردن دچار 
شکستگی شده که بعد از انجام ام.آر.آی وضعیت مهره  ها از نظر 
شکستگی کامال مشهود است. میرآخورلی درباره شرایط جراحی 
هم توضیح داد: بعداز حضور من در لبنان، با پزشکان و جراحان 
بنام ایرانی تماس گرفتم و پرونده ارشا را برای آنها ارسال کردم. 
متاسفانه روز دوشنبه قبل از امکان جراحی، سطح هوشیاری 
او به شدت کاهش یافت ولی تا آخرین لحظه برخالف تمامی 
شایعات مطرح شده، دچار مرگ مغزی نشده بود به همین دلیل 
پزشکان لبنانی بر این موضوع تاکید داشتند که تا زمانی که مغز 
و قلب ارشا در حال فعالیت است هیچ گونه اقدامی مبنی بر اهدای 
عضو تا زمان حیات وی امکانپذیر نخواهد بود. وی بیان کرد: 
به رغم همه صحبت های پزشکان و ریسک باالی جراحی برای 
همان یک درصد امید به زنده ماندن ارشا یکی از پزشکان خوب 

کشورمان وارد لبنان شد اما متاسفانه وی درگذشت.
 ثبت رکورد در گینس

همکار و دوست ارشا اقدسی درباره تیم فیلمبرداری لبنانی 
هم اظهارکرد: از لحظه ورودم به لبنان، با تهیه  کننده و کارگردان 
صحبت کردم، محل چپ کردن ماشین را دیدم. خوشبختانه از 
همان لحظه ورود من، تهیه کننده و گروه، بیشترین همکار ی را با 
ما داشت. فیلم های داخل و خارج ماشین  را ارائه دادند ولی طبق 
قانون، مالک فیلم تهیه کننده آن است که تا زمان پخش سریال 
تقاضا داشته که هیچکدام از فیلم  ها حتی پشت صحنه منتشر 
نشود. همچنین به دلیل اینکه آنها قصد دارند رکورد خاصی که 
ارشا با چپ کردن ماشین در این فیلم را به نام خود ثبت کرده، 
در کتاب رکوردهای گینس جهانی کنند. قرار است بعد از ثبت، 
فیلم آن منتشر شود.  میرآخورلی اظهارکرد: اینکه شایعه شده 
ارشا به دلیل هزینه های بیمارستانی به ایران فرستاده نشده، قطعا 
اینگونه نبوده است. بنابراین بعد از اعالم رسمی خبر فوت، اهدای 
اعضای وی در لبنان صورت گرفت. باز هم تاکید می  کنم ارشا تا 

لحظه فوت، دچار مرگ مغزی نشده بود.

عضو تیم »بدلکاران 1۳«  تشریح کرد
جزئیات تازه از درگذشت »ارشا اقدسی«

تلویزیون 
بهروز   بقایی:

مدت هاست  که  فعالیتی  ندارم
بهروز بقایــی با اشاره به یکی از سریال های 
قدیمی خود که این روزها دوباره پخش می شود 
گفت مزیت این سریال ها یادکردن از بازیگرانی 
است که دیگر در میان ما نیستند. بهروز بقایی با 
اشاره به سریال »عطر گل یاس« که این روزها با 
بازی او از شبکه آی فیلم پخش می شود، افزود: این 
سریال به کارگردانی و نویسندگی مرحوم بهمن 
زرین پور در حدود سه دهه پیش روی آنتن رفت. 
من در آنجا نقش وحید را داشتم که انسانی آرام، 
منطقی و مهربان بود، گارد نداشت و نگران ارث و 
میراثش نبود و فکر می کنم آدم هایی مثل وحید 
را همه دوست داشته باشند. وی درباره اینکه چرا 
این روزها فعالیتی ندارد، بیان کرد: مدت هاست 
که کار نمی کنم و فقط با کرونا مذاکره می کنیم 
)می خندد(. از زمان شیوع کرونا خیلی مالحظه 
دارم و در هیچ پروژه ای حاضر نشده ام. بقایی با 
اشاره به بازپخش برخی سریال های قدیمی از 
جمله »عطر گل یاس« عنوان کرد: با تماشای 
این سریال خاطرات گذشته برایم زنده شد، 
مخصوصا یاد بازیگرانی که در میان ما نیستند و 
به خصوص مرحوم داوود رشیدی. خودم هم آن 
زمان خیلی جوان بودم و دیدن دوباره سریال، 
هم یاد گذشته ها را زنده کرد و هم باعث شده که 
افسوس بخورم به خاطر روزهای خوش گذشته 
و جوانی از دست رفته که دوران خیلی خوبی 
بود. وی درباره حضور بازیگران حرفه ای در 
سریال های قدیمی تصریح کرد: به نظرم جذابیت 
اصلی این سریال به بازیگرانی بازمی گردد که 
در آن حضور داشتند، به خصوص آنهایی که 
نقش های اصلی را بازی می کردند. مرحوم رشیدی 
و آقای زنجانپور در آن سریال فوق العاده بودند. 
خانم های بازیگر هم عالی بازی کردند و یک سری 
از بازیگران هم مثل من خیلی جوان بودند. در 
کنار بازیگران خوب باید به فیلمنامه های آن 
زمان هم اشاره کرد و »عطر گل یاس« هم این 
میان قصه خیلی جذابی هم داشت که به خوبی 
نوشته و پردازش شده بود. این بازیگر و کارگردان 
با اشاره به قصه های دهه 6۰ و ۷۰ اظهارکرد: قصه 
آن سریال مردمی بود و شخصیت هایش هم از دل 
جامعه می آمدند. همه چیز در این سریال واقعی 
و حقیقی به نظر می رسید. طبیعی است وقتی 
مردم می بینند شخصیت های یک سریال شبیه 
خودشان هستند و قصه هم برایشان آشناست با 
آن ارتباط برقرار کرده و دنبالش می کنند. وی با 
اشاره به نقش وحید در این سریال گفت: خودم 
هم در زندگی واقعی سعی می کنم شبیه امثال 
وحید باشم. فکر می کنم در جامعه امروز اتفاقا 
به امثال وحید خیلی نیاز داریم. در جامعه شلوغ 
و هیجان زده و عصبی امروز امثال وحید هستند 
که می توانند نقش متعادل کننده داشته و جو 
روانی را آرام کنند. بقایی در پایان درباره بازپخش 
سریال های قدیمی از آی فیلم اظهارکرد: من 
خودم معموالً آی فیلم را می بینم به خصوص وقتی 
که سریال های نوستالژیک و خاطره انگیز را پخش 
می کند چون این سریال ها را خیلی دوست دارم.

سرپرست گروه تعزیه »سیدالشهدا )ع(« که 
در شب های دهه اول ماه محرم در پهنه رودکی 
مجالس تعزیه برپا می کند، تاکید کرد: پروتکل های 
بهداشتی هم از سوی گروه و هم از سوی مردم 
رعایت می شود. احمد عزیزی که در ایام دهه اول 
ماه محرم در پهنه رودکی به اجرای مجالس تعزیه 
می پردازد، درباره وضعیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی و حضور مردم برای تماشای این مجالس، 
گفت: سال گذشته نیز بنیاد رودکی بانی برگزاری 

مجالس تعزیه در پهنه رودکی شد که این مجالس 
را به خوبی برگزار کردیم و مورد استقبال مردم 
نیز قرار گرفت. امسال نیز بنیاد چنین برنامه ای را 
تدارک دید و ما بعد از اذان مغرب و عشاء به برگزاری 
مجالس تعزیه می پردازیم. وی تصریح کرد: همه 
زحمت می کشند که جان مردم به خطر نیفتد و 
امنیت جان مردم برای مان مهم است. جایگاه در 
نظر گرفته شده برای مخاطبان با فاصله گذاری الزم 
و رعایت پروتکل های بهداشتی است و اعضای گروه 

هم به طور کامل پروتکل ها را رعایت می کنند. ضمن 
اینکه مخاطبان در طول اجرای تعزیه از ماسک 
نیز استفاده می کنند. عزیزی با تاکید براینکه 
گروه های تعزیه و مردم هر ۲ باید پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند، اظهارکرد: امسال با 
همکاری بنیاد رودکی و سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران حدود ۲۰۵ اجرا در مکان های 
مختلف شهر تهران در دهه های اول، دوم و سوم ماه 
محرم برنامه ریزی شده است که همگی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی همراه خواهند بود. این 
تعزیه خوان با سابقه درباره دیگر مجالس تعزیه ای 
که قرار است برگزار کند، افزود: عالوه بر اجرا در 
پهنه رودکی، در دهه اول محرم و از ۲۱ مرداد در 
یک زمین فوتبال در خیابان قزوین نیز که برای 
برگزاری مراسم عزاداری مهیا شده، به اجرای 
مجالس تعزیه می پردازیم. وی در پایان سخنان 
خود افزود: دست اندرکاران هر هیات و گروه تعزیه 
که مراسم برگزار می کنند و همچنین مردم باید 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا جان کسی 

به خطر نیفتد.

احمد  عزیزی:
پروتکل ها توسط گروه تعزیه و مردم رعایت می شود

لطــف ا... یـــارمحمـــدی، 
و  پیشـــکسـوت  زبان شناس 
نویسنده در سن ۸۸سالگی از 
دنیا رفت. انجمن زبان شناسی 
آورده است: »با کمال تاســف و 
تاثر مطلع شدیم استاد عزیزمان 
جنــاب آقــای دکتر لطــف ا... 
یارمحمدی، زبان شناس برجسته 
کشور دارفانی را وداع گفته اند.« 
یارمحمدی زبان شناس، استاد 
بازنشسته دانشگاه شیراز و عضو 
پیوسته فرهنگستان علوم بود. او 
مدرک کارشناسی زبان انگلیسی 
خود را از دانشسرای عالی، مدرک 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 
انگلیسی را از دانشگاه ایندیانا و نیز 
دکترای زبان شناسی را از دانشگاه 
ایندیانا دریافت کرده بود. از آثار 
او می توان به »ارتباطات از منظر 
گفتمان شناسی انتقادی« و... 

اشاره کرد.

لطف ا... یارمحمدی  
درگذشت

فاطمــه معتمدآریـا، بازیگر 
باسابقه و شناخته شده کشورمان، 
ضمن تکذیب همکاری با جواد 
نوروزبیگی و سعید نعمت ا…، در 
سریــال »پــدر«  انتشــار این 
اخبار جعـلی را نشانه بی اخالقی 
دانســت. معتمدآریا در متــِن 
کوتاهی که منتشر کرده، نوشته 
است: »من فاطمه معتمدآریا؛ 
خبر منتشرشده در ارتباط با 
همکاری اینجانب با آقای جواد 
نوروزبیگی و سعید نعمت ا... را قویا 
تکذیب می کنم. انتشار این گونه 
اخبار جعلی،  نشانه بی اخالقی و 

بی خردی است.«

اعتراض »معتمدآریا«  
به  خبرهای جعلی 

علی  نصیریان: 

 امیدوارم همه مردم 
 هرچه زودتر 

واکسینه شوند

بازیـگــر مجموعـــه 
تــلویـزیــونی »شــرق 
بهشـت« گفت: شرایط 
برای بـازی و فیلمبرداری 
پروژه ها بسیار نامناسب 
و خطرناک است و به نظرم باید پرو ژه ها 
تعطیل شوند، چون همانطــور که همه 
می دانیم بسیاری از بازیگــران و عـوامل 
مبتال به کرونا شدند و متاسفـــانه یکی یکی 
آنها را از دست می دهیم. مجیـد مظفری 
افــزود: فیلمبرداری مجموعه تلــویزیونی 
»شـــرق بهشـــت« به کـــارگـــردانی 
محمدحسین غضنفری که از سال گــذشته 
آغاز و به دلـیل اپیدمی کرونا چندین بار 
تعطیل شده بود ادامه دارد و قرار است هفته 
آینده جلوی دوربین این مجموعه بروم. 
کارگردان فیلم سینمایی »قلب های ناآرام« 
درباره خطرات بازی در شرایط کرونایی 
بیان کرد: شرایط برای بازی و فیلمبرداری 
پروژه ها بسیار نامناسب و خطرناک است و 
به نظرم باید پرو ژه ها تعطیل شوند، چون 
همانطور که همه می دانیم بسیاری از 
بازیگران و عوامل مبتال به کرونا شدند و 
متاسفانه یکی یکی آنها را از دست می دهیم. 
وی با اشاره به واکسیناسیون سراسری 
عنوان کرد: شکی نیست کـه واکسیناسیون 
سراسری در وضعیت خطــرناک کنونی از 
هر زمان دیگری اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است. خبر دارم که برخــی از دوستان من 
گرفتار بیماری کــرونا شدند و در خانه 
بازیگران مشغول  قرنطینه هستنــد و 
فعالیت هم در معــرض این بیماری قرار 
دارند و با ادامه این روند قطعا خبر های 
تاسف بار بیشتری هم خواهیم شنید. بازیگر 
سریال »سلمان فارسی« عنوان کرد: قرار 
است شنبه یا یکشنبه هفته آینده جلوی 
دوربین مجموعــه »شرق بهشت« بروم و 
با این شرایط نمــی دانم چه باید بکنم و 
هنوز تصمیمی به رفتن یا نرفتن نگرفتم 
و وضعیت آزاردهنده ای است. در صورت 
رفتن مجبورم ماسکم را بردارم و بازیگران 
دیگر هم همینطور. محل فیلــمبرداری 
در کالنتری است و قطعا سیاهی لشکر و 
رفت وآمد زیادی هم خواهــد بود و عمال 
رعایت پروتکل های اولیه و مهم بهداشتی 

هم غیرممکن است.

 وضعیت کارکردن خطرناک است
مظفری با تاکید بر شرایط نگران کننده 
این روز ها افزود: گرچه علی پورکیانی، 
تهیه کننده محتــرم مجموعــه »شرق 
بهشت« تمام تـالش خود را برای حفظ 
جان عوامل پشت و جلــوی دوربیــن 
می کند، اما به هرحال وقتی فاصله گذاری 
و ماسک زدن در زمان فیلمبرداری محال 
می شود، خطر ابتال به کرونا هم بیشتر 
می شود در همین پروژه هم چند نفر کرونا 
گرفتند و بار ها کار تعطیل شده است. 
بازیگر سریال »ایلدا« در پاسخ به این سوال 
که آیا صحبتی مبنی بر واکسینه شدن 
عوامل از سوی صداوسیما شده توضیح 
داد: صحبت هایی شده و به گوش ما هم 
رسیده و فکر نمی کنم این اتفاق برای 
خیلی از پروژه ها افتاده باشد. تهیه کننده 
این مجموعه شخصا تالش می کند تا 
کسانی که نزدیک به نوبت واکسن هستند 
هرچه زودتر واکسن بزنند. در این پروژه 
تیم پزشکی حضور دارند و از این لحاظ 
تهیه کننده کم نگذاشته است، اما اینها 
به تنهایی کفایت نمی کند و قبل از این هم 
با وجود تیم پزشکی تعدادی از دوستان 
مبتال به کرونا شدند. بازیگر فیلم سینمایی 
»وقتی همه خوابیم« با اشاره به دریافت 
دو دوز واکسن کرونا بیان کرد: دو دوز 
واکسن کرونا را زده ام، اما خیلی ها هستند 
که با وجود تزریق دو دوز واکسن مبتال 
شده اند. این بازیگر سینما و تلویزیون با 
اشاره به اینکه در ایام محرم و عزاداری در 
خانه می مانَد، گفت: وضعیت فعلی مناسب 
بیرون رفتن و عزاداری جمعی در ایام ماه 
محرم نیست.  با شرایط در این ایام در خانه 
می مانم و در خانه به عزاداری سید و ساالر 
شهیدان می پردازم. مجید مظفری با اشاره 
به اینکه در این شرایط کار در تئاتر، سینما 
و تلویزیون بازی با مرگ است، خاطرنشان 
کرد: اگر مسئوالن همت و تالش بیشتری 
داشته باشند وضع بهبود پیدا می کند. در 
حال حاضر وضعیت کارکردن در هر سه 
حوزه تئاتر، سینما و تلویزیون خطرناک 
است و این چیزی نیست که بشود آن را 
نادیده گرفت. برخی به دلیل تعهد به پروژه 
و برخی از سر نیاز مشغول فعالیت هستند 
و با وجود مخاطرات زیاد فعالیت می کنند.

مجید  مظفری: 

پرو ژه های فیلمبرداری تعطیل شوند
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بازخوانی

از  ایران پیش  افغانستان در  ادبیات 
اینکه با نام های نویسندههای کالسیکش 
با  شود  شناخته  زریاب  رهنورد  مثل 
نویسندههایی چون خالد حسینی، عتیق 
عطیه  محمدی،  محمدحسین  رحیمی، 
حسینی، محمدآصف سلطان زاده و حمیرا 
قادری شناخته میشود. اما حاال با روی کار 
آمدن طالبان، چه به روز و سرنوشِت ادبیاتی 
که در طول این دو دهه پروبال گرفته بود، 
منتشر می شد، خواهد آمد؟ سانسور دوباره 
به جان این ادبیات خواهد افتاد و خدا می داند 
سرنوشت ادبیات افغانستان به کجا خواهد 
رفت. یکی از کسانی برای معرفی ادبیات 
افغانستان تالش های بسیاری کرد، چه به 
عنوان داستان نویس و چه به عنوان ناشر، 
 ،۱۳۵۴ )متولد  محمدی  محمدحسین 
مزارشریف( است. محمدی در ابتدای دهه 
هشتاد نامش با کتاب »انجیرهای سرخ 
مزار« در ایران سر زبان ها افتاد. او با همین 
کتاب توانست جایزه هوشنگ گلشیری 
و جایزه ادبی اصفهان را از آن خود کند 
که پیشتر هموطن دیگرش محمدآصف 
سلطان زاده در اواخر دهه هفتاد جایزه 
گلشیری را از آن خود کرده بود و عتیق 
رحیمی نیز جایزه ادبی یلدا را در ابتدای 
دهه هشتاد. موفقیت »انجیرهای سرخ 
»ازیادرفتن«  کوتاه  رمان  برای  مزار« 
دیگر اثر محمدی نیر تکرار شد و جایزه 
بهترین رمان را از سوی انجمن منتقدین 
مطبوعات ایران از آن خود کرد. »تو هیچ 
گپ نزن« و درنهایت »سیاسر« و »پایان 
روز« به عنوان آخرین کارهای منتشرشده 
داستانی محمدحسین محمدی در ایران 
است که همگی تصویری از افغانستان و 
به ویژه زنان افغانستان نشان می دهند. 
نوشتن از محمدحسین محمدی، نوشتن 
از ادبیات فارسی دری است در گستره 
که  نویسنده ای  بزرگ.  ایراِن  فرهنگی 
به خوبی مابین زبان های فارسی پل می زند 
تا زبان خود را بیافریند و از مردمان افغان 
بگوید: مردمان رنج دیده ای که سایه جنگی 
انگار ابدی رهایشان نمی کند. محمدحسین 
با  افغانستان  محمدی سال ها است در 
تاسیس نشر تاک، به انتشار کتاب های 
داستانی نویسنده های افغان دست می زند. 
کاری که معلوم نیست پس از روی کار 
آمدن طالبان به کجا خواهد رفت. از دیگر 
نویسنده های افغان، که در ایران نامی آشنا 
هستند عالیه عطایی است. عالیه عطایی 
)-۱۳6۰هرات( آنطور که خودش دوست 
دارد بگوید »یک نویسنده فارسی زبان« 
مرزهای  در  کودکی اش  هرچند  است؛ 
افغانستان و ایران گذشته؛ به بیانی دیگر، 
او را می توان نویسنده افغان-ایرانی نامید 
که سال ها است در ایران می نویسد، منتشر 
می کند، و در این میان، سعی دارد با برداشتن 
مرزها، داستان  آدم هایش را که با هویت و 
مهاجرت گره خورده اند، روایت کند. فرقی 
نمی کند خواننده اش کجای مرز ایستاده 
با مجموعه داستان »مگر  باشد. عطایی 
می شود قابیل هابیل را کشته باشد« در 
ابتدای دهه نود کارش را شروع کرد. هرچند 
دیده نشد، اما با »کافورپوش« که در سال 
9۵ از منتشر شد، توانست جایزه مهرگان 
ادب را برای بهترین رمان سال از آن خود 
کند. این کتاب جایزه رمان متفاوت سال 
جایزه ادبی واو را هم به دست آورد. در اواخر 
سال 9۸ او با مجموعه داستان »چشم سگ« 
بازگشت؛ بازگشتی با آدم هایی سرگردان 
بین مرزها. و حاال با کتاب »کورُسرخی« 
که روایت هایی از جان و جنگ در افغانستان 
است. »کورُسرخی« در نُه جستارش، راوی 
روایت هایی دردناک و نفس گیر از افغانستان 
است؛ هر روایت معموال در منطقه ای مرزی 
رخ می دهد، تلخی بالتکلیفی، زیستن در 
خانواده ای با باور های سنتی و مهاجر در 
کشوری درحال گذار که انگار نمی تواند 
تو را کامل بپذیرد و تنها گاهی به تو 
میدان می دهد و بعد فراموشت می کند 
و هجوم خبر های تلخ از سرزمین مادری 
و روی آرامش ندیدن کشورت و شنیدن 
تجربه های اطرافیان، همه این ها با چند 
کلمه کلیدی »مهاجر«، »مرز«، »آوارگی« و 
»هویت« به »کورُسرخی« و روایت هایش از 
جان و جنگ شکل داده اند: »کاش برایمان 
عاقبتی در این خاک بود که مرگ ناگهان 
به سراغمان نیاید و در یک حمله انتحاری 
یا انفجار بمب یا شلیک گلوله های سرد 
بر بدن های پرامید، غافل گیرمان نکند. 
گلوله ای که نمی دانی کجا می خورد و وقتی 
می خورد، بدن سرد است یا گرم و بعد که 
آن طور صیقلی و شفاف از الی بافت و خون 
درش می آورند، چه می شود.« آیا پس از دو 
دهه شکوفایی ادبیات افغانستان، اکنون 
با روی کار آمدن طالبان، در یکی از این 
عملیات های انتحاری، ادبیات افغانستان به 
سمت سکوت و خاموشی خواهد رفت؟ به 
نظر، باز این نویسندگان مهاجر افغانستان 
در سراسر جهان هستند که باید این چراغ را 

روشن نگه دارند...

کتاب رمانکتاب داستان
درباره کتاب »دشت ماراتن« نوشته هانیه بختیاری

فعِل رفتن
درباره کتاب »دختران دی« نوشته سارا رز

نقش درخشان زنان در جنگ

»دشت ماراتن« این گونه آغاز می شود: »وقتی می گویم عماد 
رفت با وقتی می نویسم عماد رفت دو حس متفاوت دارم. وقتی 
می گویم، رفتنش توی هوا و در یک بی وزنی شناور می ماند، اما 
وقتی می نویسمش انگار که در راحتی کلمات گمش می کنم. این 
رفتن دیگر یک جمله است. رفتنش راحت نوشته می شود.« رمان 
سرگذشت دختری به نام نشاط است که برای اولین  بار در ده سالگی 
فعل رفتن را با مرگ مادرش تجربه می کند. و از همان لحظه  
خاکسپاری مادرش در بهشت زهرا، اولین بار ناخودآگاهش که درکی 
از موقعیت مرگ و رفتن نداشته، به پاهایش فرمان فرار می دهد: 
»مطمئن، بزرگ و سنگین است. انگار حتی از روی کاغذ هم به راحتی 
پاک نمی شود. هرچقدر که رویش خط بکشی باز هم خوانده می شود. 
اصال همین مطمئن بودن شروع دودل شدن است. آدم می گوید 
مطمئنم بعد از خودش می پرسد مطمئنی که مطمئن هستی و بعد 
بی قراری می افتد به جان آدم.«؛ بی قراری پاهایش در آن موقعیت 
درست شبیه کسی بوده که چیزی می خواهد و به او نمی دهند. دوست 
داشته پاهایش را به زمین بکوبد، دوست داشته مادِر در خاکش را 
نبیند، دست رهاشده از طرف مادرش را که حاال در دست دیگری 
است، رها می کند و خالف جهت قبرها و جمعیت شروع به دویدن 
می کند. انگار تمام اشکی که نریخته بوده حاال سوخت می شود و او 
را به سرعت پیش می برد. فرار از قرارگرفتن در موقعیتی که دیگران 
برایش تصمیم گرفته  بودند از نشاط دونده  ای می سازد که چشمش را 
ببندد و در خالف مسیر باد بدود. دونده ای که تمام تالشش را می کند 
تا در ماراتن زندگی  قهرمان شود. اما در این دویدن ها همیشه موانعی 
سر راهش سبز می شود که پیش بینی اش را نکرده و او را زمین می زند. 
نشاط بعد از مرگ مادرش با حبیب پدرش خیاط درستکار و به نام 
شهر زندگی می کند. حبیب بعد از رفتن همسرش چشمش را روی 
خودش و خواسته هایش می بندد و درحالی که در مغازه  کوچکش 
پارچه کوک می زند دل به نشاط می دهد و همراه او در مارتن زندگی 
می شود. با او کودکی می کند، جوانی می کند تا وقتی که چوب بازی 
را به دست دیگری یعنی عماد می دهد. حبیب از دور نظاره گر عماد 
و نشاط می شود که همراه هم در ماراتن زندگی شده اند، هرچند 
سرعت دویدنشان یکسان نیست. تا وقتی که فعل رفتن دوباره برای 
نشاط صرف می شود. رمان »دشت ماراتن« اولین اثر هانیه بختیاری 
سرگذشت همه  ماست که فراموش می کنیم واقعیتی به نام »رفتن« 
در زندگی وجود دارد. که در شش حالت صرف می شود. رفتم، رفتی، 

رفت، رفتیم، رفتید، رفتند... آنقدر با سرعت درحال دویدن هستیم 
که نمی شنویم صدای »رفتن«ها را... یک جا سر دوراهی ها وقتی 
ایستاده ایم نفس تازه کنیم به خودمان می آییم که دیر شده. گرچه 
قهرمان مارتن شده ایم اما همه »رفته اند« و به تنهایی باید از توفان 
نجات پیدا کنیم و به قول نویسنده شاید روح در آن سکوت شبانه 
درحال مرمت خرابی ها بود، شاید هم دارد خرابی به بار می آورد: 
»مرمت یا خرابی، هر کدام که باشد ابزارش تیز است و برنده.« 
رمان »دشت ماراتن« شامل ۱۷ فصل هر کدام داستان کوتاهی از 
زندگی نشاط هستند که نه خطی بلکه براساس اولویت نقش شان 
در ورود و خروج به زندگی قهرمان داستان چیده شده اند. رمان از 
نظر شخصیت پردازی بسیار موفق بوده و توانسته با توجه جزییات 
ریز ظاهری، نمایی سه بعدی از هر کاراکتر خلق کند. و کاراکترها 
آنجا کامل ترمی شوند که در موقعیت هایی خاص عکس العمل  هایی 
غیرقابل پیش بینی از شخصیت می بینیم. مثال جایی که باید عماد 
عصبانی باشد و فریاد بزند سکوت می کند. یا آنجا که ارغوان دوست 
نشاط بی حوصله فر موهایش را مدام بازمی کند و رها می کند: »رفته 
بود سراغ کتابخانه و داشت با کتاب هایش ورمی رفت. هیچ کدام نباید 
بلندتر از قبلی خودشان می بودند. انگار جای یکی دوتا آن وسط 
اشتباه شده بود. فقط بیومکانیک و آسیب شناسی برایم آشنا بودند. 
بقیه همه کتاب های تخصصی و اغلب انگلیسی دکترایش بودند. 
عاشق آسیب شناسی اما به خاطر کارش مدیریت ورزشی را انتخاب 
کرده بود.« همین توصیف از اتاق کار سپهر همکالسی و دوست 
قدیمی نشاط الگویی از شخصیت سپهر است که در کل رمان سپهر را 

می بینیم که چطور دستخوش این خصوصیت است.
زبان یک دست درطول رمان و توصیفات مکانی در پرداخت 
هر صحنه از دیگر نقاط مثبت رمان است: »جلوی در بابا مردابی 
را داد دست عماد و به من گفت: »یه مدت بذارش اون باال 

لبه پنجره پذیراییتون. می ترسم یادم بره بهش آب بدم. 
حالش که خوب شد برش گردون.« 

حاال شاخه های مردابی جوری 
یک دست زرد و خشک شده اند 
که انگار هیچ وقت سبز نبوده اند، 
بااین حال نمی توانم از آن باال 
برش دارم. انگار هیچ جابه جایی 
خوب نیست حتی اگر منطقی 

به نظر بیاید.«
نام کتاب: دشت ماراتن

نویسنده: هانیه بختیاری
ناشر: کتاب کوچه

»دختران دی« درباره زنان جاسوسی است که برای کمک به 
نیروهای مقاومت در فرانسه اشغال شده عازم پاریس می شوند و 
با انجام خرابکاری در میان نازی ها در جنگ جهانی دوم به یاری 
متفقین می شتابند و در 6 ژوئن ۱9۴۴ در نبرد نورماندی جلوی 
حمله نازی ها را می گیرند. برخی از این زنان آموزش چتربازی 
دیدند تا در ظلمت شب به قلمرو دشمن فرود بیایند، در همان 
حال افرادی روی زمین منتظرشان بودند تا آنها را به خانه های امن 
برسانند. هنگامی که مستقر می شدند، عملیات های جاسوسی را 
آغاز می کردند؛ درکافه های دودگرفته از اعضای جاسوس اطالعات 
جمع آوری می کردند، در اطراف شهر با دوچرخه رکاب می زدند، 
کوله پشتی هایشان را پر از مواد منفجره می کردند و با آن خطوط 
برق و تلفن را منفجر می کردند و همواره دوروبرشان را می پاییدند و 
وحشت داشتند از آنکه چهره واقعی و پوششان لو برود، پیش می آمد 
که اعضای این شبکه گسترده مقاومت دچار اشتباه شوند یا به آنها 
خیانت شود، عواقب این خیانت ها شکنجه شدن بعضی اعضا یا حتی 
گاهی مورد تجاوز قرارگرفتنشان بود. سارا رز، نویسنده این داستان 
مهیج، جزییات زندگی بسیاری از این زنان را در اختیار خواننده قرار 
می دهد، افرادی نظیر سنسوم، اندرو بورل، لیزو دوبایزاک و... کارن 
ایریس تاکر روزنامه نگاری آزاد است که عمدتا درمورد سیاست های 
فرهنگی، سالمت و ژنتیک می نویسد. او یادداشتی جالب بر این 
داستان گذاشته که در آن بیشتر به یکی از زنان واقعی این داستان 
پرداخته است؛ پس از گذشت حدود سه سال از جنگ جهانی دوم 
اودت سنسوم نامه ای مرموز از دفتر جنگ لندن دریافت می کند 
که او را به گفت وگو ای برای همکاری با متفقین دعوت می کند. 
سنسوم فرانسوی که شبانه به خاطر بمباران از آنجا گریخته بود و 
درحالی که همسرش در جبهه جنگ به مبارزه مشغول است، همراه 
سه دختر خردسالش در حومه لندن زندگی می کند. وقتی به شهر 
می آید سروان سلوین جیسون او را به کار در فرانسه دعوت می کند 
تا به دولت انگلیس خدمت کند، اما سروان به جزییات خطرناک 
این ماموریت اشاره ای نکرد. درحقیقت شانس زنده بازگشتن او 
از این ماموریت بسیار کم بود. هرچند سنسوم تنها ایده مبهمی 
در انجام این تعهد داشت، از استخدام کننده اش خواست که به او 
آموزش های الزم را بدهند. سنسوم از جمله زنان جسوری است 
که برای خدمت به آژانس مخفی بریتانیا با انجام عملیات های ویژه 
شهامت و فداکاری زیادی به خرج داده است. رمان »دختران دی« 

روایتی تاریخی و عاشقانه است که زندگی و اسرار فعالیت های ۳9 
زنی را به تصویر می کشد که به دنبال نفوذ به فرانسه اشغال شده 
بودند. همه آنها به دقت مورد بررسی قرار گرفتند، می بایست تابعیت 
بریتانیایی داشته باشند و زبان فرانسه را مانند یک بومی صحبت 
کنند. سنسوم درنهایت توسط پلیس مخفی دستگیر می شود. 
هوگو  بالیچر توانست عملیات حوزه او را فاش کند. سنسوم حتی 
تحت شکنجه و گرسنگی حاضر به اعتراف و دادن اطالعات درمورد 
گروه مقاومت نشد. او به کار در اردوگاه اجباری راونسبروک آلمان 
بزرگ ترین زندان زنان در تاریخ، محکوم شد، اما موفق شد از زندان 
فرار کند و هنگامی که فریتز سوهرن به دلیل اقدامات افسر اس.اس 
آلمان و فرمانده هایش محاکمه شد، سنسوم علیه او  شهادت داد. 
هرچند که همکاران مرد اندرو  بورل آن زن را از طبقه پایین دست و 
ناخوشایند می دانستند، بسیاری از مردان او را خوش برخورد، شوخ 
و سرزنده وصف کرده اند، کسی که می شد به راحتی با ردوبدل کردن 
یک سیگار با او صمیمی شد. بورل نیز در خط فرار زیرزمینی که 6۰۰ 
نفر از افراد متفقین را به خانه شان فرستادند، نقشی بزرگ بر عهده 
داشت. دی بایساک در موریس، خلیجی در آفریقا و فرانسوی زبان 
بزرگ شده بود، در ۱9۴۴ در نبرد نورماندی جزو اعضای مقاومت 
بود. او نیز همچون بورل با چتر نجات وارد فرانسه شد و به یافتن 
خانه های امن برای نیروهای جدید و نیز جمع آوری مهمات کمک 

شایانی کرد. 
اغلب زنانی که در رمان »دختران دی« از آنها یاد می شود، 
برای رسیدن به اهدافشان، از زندگی عادی دست کشیدند. به قول 
بایساک: »من قصد ازدواج نداشتم، نمی خواستم  در خالل جنگ  
تنها یک مادر یا یک همسر باشم.« رز همان گونه که ماموریت های 
جیمزباندگونه و روابط عاشقانه این زنان را شرح می دهد، چشم انداز 
نابسامانی و صدمات جنگ را به خوبی و وضوح به تصویر می کشد. 
او درباره لندن می نویسد: »بیشتر نقاط شهر صدمه دیده  و تبدیل 

شده  به مجموعه ای از شکاف و بناهای 
ویران شده، درست مانند دهان 
کودک که تازه کلی از دندان هایش 
افتاده باشد.« رز در بخش هایی 
که فرانسه را توصیف می کند نیز 
همان قدر قلب انسان را به درد 

می آورد...
نام کتاب: دختران دی

نویسنده: سارا رز
مترجم: مریم فتاح زاده

ناشر: چترنگ

شراره شریعت زاده
داستان نویس

ایده برقی
مترجم

آال پاک عقیده
مترجم

آمریکا در »میس 
لونلی هارتز«، 
نه تنها از لحاظ 
اخالقی و مالی موجب 
سرخورده شدن 
توده  مردم می شود، 
بلکه تصویری 
خراشیده از 
چهره  انسان را به 
نمایش می گذارد. 
شخصیت های 
پخته  ِوست وقتی 
با غیرممکن بودن 
عقاید و باورهای 
خود مواجه 
می شوند، 
تلوتلوخوران 
به سمت 
اکسپرسیونیسِم 
سیاه گام 
برمی دارند...

آرمان ملی- گروه ادبیات و کتاب: ناتانیل وست )1۹40-1۹0۳( از نویسنده های بزرگ آمریکایی است که با دو رمان »میس لونلی هارتز« و »روز اقاقیا« شناخته می شود که در 
دهه سی میالدی منتشر شدند و از آنها به عنوان کالسیک های آمریکایی یاد می شود. از هر دوی این رمان ها اقتباس های بسیاری در تئاتر و سینما و اپرا شده است. »روز اقاقیا« 
هنوز به فارسی منتشر نشده، اما رمان »میس لونلی هارتز« به تازگی با ترجمه رضا فکری از سوی نشر قطره منتشر شده است. این رمان در فهرست صد رمان بزرگ آمریکایی 
و صد رمان بزرگ جهان رتبه پنجاه ودو را دارد. ناتانیل وست در طول عمر کوتاهش )۳۷ سال( چهار رمان، دو فیلمنامه و چند داستان کوتاه نوشت. وست درحال بازگشت 

از مراسم خاکسپای اسکات فیتزجرالد بود که براثر تصادف جان خود را از دست داد. آنچه می خوانید نگاهی به جاودانگِی »میس لونلی هارتز« شاهکار ناتانیل ِوست است.

 سياه ترین 
ـــار  شاهکـ
آمریکایی

قدرت طنز سیاه »میس لونلی هارتِز« ناتانیل ِوست -سرخوشِی 
هجوآمیزش، غوطه  خوردِن عجیبش در رنج ها- دستاورد بارز 
آمریکایی است؛ رقص مرگ بر سر جنازه  منهتنی است که در 
اوایل دهه  ۱9۳۰بر چهره اش نقاب زده است. در پیچ وتاب تاریک 
رکود اقتصادی، فالکت تجربه ای ملی است؛ ماشین تولید اندوهی 
است که برای قهرمان نامداِر ِوست با قژقژ حرکت می کند. قهرمان 
داستان به عنوان کسی که ستون مشاوره  روزنامه را بر عهده دارد، 
محرم اسرار خوانندگان آمریکایی -گم گشتگان، جوانان، معلوالن 
و فراموش شدگان- است و بحران اگزیستانسیالش را این گونه 
خالصه می کند: مردی استخدام می شود تا به خوانندگان روزنامه 
مشاوره بدهد. این کار فقط برای باالبردن تیراژ روزنامه است و همه  
اهل روزنامه آن را شوخی تلقی می کنند، اما بعد از چند ماه کار 
جدی می شود. مرد درمی یابد در بیشتر نامه ها به شدت خاضعانه 
از او مشاوره  اخالقی و معنوی می خواهند و این نامه ها عصاره  ناب 
رنج آنهاست. به عالوه، بعد از مدتی پی می برد نویسندگاِن نامه 
او را جدی می گیرند. او برای اولین بار در زندگی ، ارزش هایی را 
که مطابقشان رفتار می کند، می آزماید. این آزمایش به او نشان 
می دهد که قربانی یک شوخی شده و مرتکب هیچ جنایتی نشده 
است. میس لونلی هارتز که میان اندوه جانکاه خوانندگان و سفسطه  
دلقک وار سردبیرش شرایک -اهریمنی با صورتی شبیه تبر، منبع 
انرژی منفی رمان و یکی از بهترین شخصیت های خلق شده در کل 
ادبیات- گیرافتاده، بی رحمانه زیر ماشین رنج آمریکایی له شده است. 
اما ِوست با چه هدفی این شخصیت های خشن و تا حدی شیطانی 
را خلق کرده است؟ به رغم حس همدلی نابی که دارد، ِوست کتابی 
نوشته که امکان رسیدن به رستگاری را به طرزی بی رحمانه  تضعیف 

می کند. جاناتان لیتم آن را رمانی برای همدلی می داند که به طرز 
سنگدالنه ای غیرهمدالنه نوشته شده است و به نظر این ابهاِم قوی، 
بخش مهمی از طنین ماندگار »میس لونلی هارتز« را در خود دارد. 
»میس لونلی هارتز« رمانی است که به جای حل کردن مساله، آن را 
بیشتر در برابر چشم مخاطب قرار می دهد. هارولد بلوم درباره اش 
می گوید: »وقتی پارودِی خشن او در اوج خود هنرمایی می کند، 
همچون بارانی اسیدی، تعفن را از روح بشریت می زداید.« آن زمان، 
شاید مانند حاال، در سرزمین پوپولیست های بیگانه ستیز، جایی که 
همدلی شکل نمی گرفت و خشونت رواج پیدا کرده بود، به ویژه در 
چنین موقعیتی، شاهکار ِوست سربرمی آورد تا هم پاالیش کند و 
هم بسوزاند. آمریکا، در کتاب ِوست، نه تنها از لحاظ اخالقی و مالی 
موجب سرخورده شدن توده  مردم شده است، بلکه تصویری خراشیده 
از چهره  انسان را به نمایش می گذارد. شخصیت های پخته  ِوست 
-شرایک، بتِی نگون بخت، خانواده  دویل، پیرمرد توی دستشویی 
عمومی و مهم تر از همه خوِد میس  لونلی هارتز- وقتی با غیرممکن 
بودن عقاید و باورهای خود مواجه می شوند، به شدت و تلوتلوخوران 
به سمت اکسپرسیونیسم سیاه گام برمی دارند. آنها در جست وجوی 
معنایی درباره  مذهب، زبان، پول، رابطه  جنسی، عشق و دوستی 
سفری را آغاز می کنند، اما بی کفایتی خود را در رسیدن به مقصد 
نشان می دهند. ِوست در »میس  لونلی هارتز« می گوید: »جواب 
مسیح بود. اما اگر او نمی خواست حالش بد بشود، باید خودش را از 
این مسیح بازی ها دور نگه می داشت.« برقراری ارتباط هم -با دیگران، 
با خدای غایب و با خود- تبدیل به رشته هایی از نمایشی دروغین 
شده و پشت هر کدام حیوانی است که به خود می پیچد. این نگاه 
خاکستری در فصل »میس لونلی هارتز در مرداب مالل انگیز« در 
اوج خود دیده می شود؛ نمایشی استادانه از مصرف زدگی و موفقیت 
شرایک در اثبات پوچ گرایی اش. شرایک به آپارتمان میس  لونلی هارتِز 
سرخورده می رود و پس از شنیدن درخواست بتی برای زندگی در 
مزرعه می گوید: »همه  مشکالت او مربوط به زندگی در شهر است.« 

شرایک در بخشی از سخنرانی باشکوهش، با کمال 
افتخار، مفصال به شرح راه های بازگشت به خاک، 
دریای جنوب، هدونیسم، مواد مخدر و خودکشی 

می پردازد. اما شاید نکوهیده ترین نقدش را برای 
زیبایی شناسی هنری نگه می دارد: »بهشون بگو 
که از تن فروش های جامعه شون و از مرغابی های 
آب نارنج زده شون حفاظت کنن. بگو مجله  
l’art vivant مال خودتون، همون که بهش 

می گین هنر پویا. بهشون بگو شما می دونین 
کفش هاتون پاره است و صورتتون پر از جوش 
شده، بله! و دندون های پس وپیش و پاهای 
چماقی دارین، اما اهمیتی نمی دین، چون فردا 
آخرین کوارتت های بتهوون رو در تاالر کارنگی 
می نوازن و شما دلتون خوشه که تو خونه تون 
همه  نمایشنامه های شکسپیر رو در یک جلد 
دارین.« لحنی که ِوست برای شرایک انتخاب 
کرده، موزون و فاخر است، اما نه تنها چیزی از 
خشِم ناشی افسردگِی شرایک کم نمی کند، 
بلکه به نظرم تأثیر هجوم این جمالت آهنگین: 
»پیکرش به رنگ گالبی های طالیی و شکمش 
مثل خربزه است و عطرش به هیچ چیز به اندازه  
سرخس جنگلی شبیه نیست.« به شدت ناب 
است؛ مثل تیزکردن چاقو روی چرم، برقی در 
تاریکی می اندازد. و شاید این گونه بتوانیم درد 
شدید میس لونلی هارتز را تحمل کنیم؛ وقتی 
نقش ونگار ظریف دسته  این چاقو موقع رفتن 
چاقو در غالف، برق می زند و به چشم می آید. در 
مرورهای چندباره  »میس  لونلی هارتز« نکته ای 
که بیش از همه چشم گیر است، چالش انتقادی 

اثر است که همچون پرتِو نورافکنی، خیانت آمریکایی را نمایان 
می کند. شرایک به عنوان سخنوری که تیزهوش و آتش بیار معرکه 
است، راه حل های احمقانه را پس می زند. این نماینده  پوچ گرای 
ِوست، بمبارانی فرهنگی به راه می اندازد تا به واسطه  آن همه چیز را 
پاکسازی کند. اما مشکل بتوان این بُعد از تسلی بخشی شخصیت او 
را به رسمیت شناخت. با این همه، ارزشمندترین بخش ادبی وجود 
شرایک در نپذیرفتن موعظه  ساده لوحانه  خیر و شر نهفته است. 
شرایک کاراکتری است که هر گونه طبقه بندی و مرزکشی را پس 
می زند. ِوست از این پتانسیل شخصیتش و چالش منتقدانه  او بهره 
می گیرد؛ مخصوصا موقع نشان دادن شوک و وحشت شدید شرایک 
به عنوان طرحی ماندگار از امید آمریکایی. مسائل اصلی رمان به 
شکلی موجز در نامه  دویِل بی غیرت به میس لونلی هارتز بیان شده 
است؛ نامه ای که دویل شخصا تحویل می دهد تا از زخم زبان مردم دور 
بماند. دویل در نامه اش می گوید: »چیزی که می خواهم بدانم این 
است که همه  این کارهای نفرت انگیز برای چیست.« ِوست به جای 
پاسخ دادن به این سوال، ترجیح می دهد هیزمی برای حریق بزرگ 
معنوی اش گرد آورد تا نه تنها »میس لونلی هارتز« را اثری با خمیره  
غیرمعمول، بلکه منبعی از قدرت اخالقی معکوس نشان دهد. هنگام 
بزرگ نمایی سیاهی حقیقت آمریکایی و پیشی گرفتن از واقعیت، 
او کاتالیزوری ناب برای شناخت معنوی می سازد. این نکته، بیشتر 
از شکافندگی و تیزی نثر کتاب، ارزشی ماندگار در الیه های زیرین 
متن می سازد. آمریکا در این چرخش معیوب، به تدریج محو 
می شود و در منظری کلی تر شاهکار ِوست، تیرگی قلب ما و تاریخ 
را در معرض نمایش می گذارد؛ حقیقتی که مثل نور ماه همواره 
معلق و درخشان می ماند. این آیرونی جذاب را فقط تاریک ترین 
کتاب آمریکا می تواند بیافریند. کتابی که 
اندیشه برانگیز، چالش آمیز و ماندگار است. 
شرایک مدام می گوید: »میس لونلی هارتزها 
راهبه های قرن بیستم آمریکا هستند.« اما 
درواقع اغلب اوقات شرایک ها این نقش را 
ایفا می کنند؛ آدم های کج و معوجی که جار 
می زنند و با بدبینی ُکشنده شان حقایق ناگوار را 
بر زبان می آورند. ممکن است بعضی ها روش او 
را تسلیم در برابر ناامیدی ببینند، اما درحقیقت، 
شرایک قلبی به شدت شجاع دارد. قطعا اقرار 
به چنین شجاعتی ناخوشایند است، اما همین 
قضیه توانایی منفی بی حصر او را نشان می دهد. 
شرایک، در میان همه  شخصیت های ِوست، 
مایل است در بی معنایِی سست و شکننده  
زندگی آمریکایی تأمل کند و شاید همیشه کارش 
دلیرانه نباشد، اما ثبات قدم و جسارتش را نشان 
می دهد. شاید هنوز به آن چشم انداز جامع از 
اخالق تخریب شده  منهتن، آن گونه که ِوست 
می خواست ترسیمش کند، نرسیده باشیم، اما 
قطعا خیلی از آن عقب نیستیم. اکنون همه، میس 
لونلی هارتزی هستیم که رنج، ترس و بی عدالتی 
از هزاران منبع دیجیتال و آنالوگ به رگ هایمان 
تزریق می شود. موقع خواندن کتاب می توان دید 
که چطور این مساله، قهرمان داستان را به جنونی 
خودخواسته می رساند و بدون دردکشیدن در 
دریای آرام شهادت فرو می برد. فکر می کنم 
شرایک و قطعا خوِد ِوست، رویه  متفاوتی را 
پیشنهاد می دهند. اغلب اوقات، پذیرفتن فشار 
انتقاد و افکار دردناک ارزشمند است؛ مخصوصا 
وقتی نمی توانیم مرزی برای هنجارهای فرهنگی 
قائل شویم. شرایک موقع فریب دادن دوشیزه 
فارکیس فریاد می زند: »من یه قدیس تمام عیارم، 
من هم می تونم روی آب راه برم.« آیا شرایک 
قدیس است؟ قطعا نه، اما منجی و منادی جوش 
و خروشی وحشیانه است و می تواند در رهایی از 

ابهامی سفت و سخت، رهایی مان بخشد.

 ادبیاِت افغانستان
 به کدام سمت می رود؟

سمیه مهرگان
روزنامه نگار

در باب جاودانگِی »میس لونلی هارتز« شاهکار ناتانیل ِوست
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مهمترین عالئم سردردهای میگرنی

سردرد های میگرنی انواع مختلفی دارد؛ 
این سردرد ها می توانند گذرا، دوره ای و یا 
دائمی باشند. فــردی که سه یا چهار بار در 
سال دچار سردرد می شود، به سردرد دوره ای 
مبتال شده است. این عارضه هر بار، چهار تا 
شش روز طول می کشد. بعضی از اشخاص 
هم در یکماه، ۲ بار حمله سردرد دارند که هر 
بار، چند ساعت طول می کشد. سردرد های 
میگرنی معموال زمینه  عصبی و یا ارثی دارند. 
در برخی موارد این سردرد ها رفت وآمدی و 
دوره ای است برای مثال به صورت هفتگی، 
ماهانه و یا یکبار در سال بروز می کند. بعضی از 
سردرد های میگرنی هم یکطرفه و یا ضربان دار 
است. صدا و نور افرادی که سردرد میگرنی 
دارند را به شدت آزار می دهد. این سردرد ها 
چهارساعت و در برخی مواقع تا ۷۲ ساعت 
طول می کشد. عواملی که پزشکان را برای 
می کند،  راهنمایی  سردرد ها  تشخیص 
اطالعات دقیقی است که بیماران به پزشکان 
می دهند و سواالتی که پزشکان از بیماران 
می پرسند. پاسخ دقیق به سوال هایی نظیر 
اینکه چه زمانی از روز دچار سردرد می شوید، 
درد در کدام ناحیه منتشر می شود، چه 
عواملی سردردتان را کاهش و یا افزایش 
می دهد، باعث تشخیص سریع نوع سردرد 
می شود و دیگر نیازی به آزمایش های طوالنی 
نیست. اگرچه برای اطمینان از نبود خونریزی 
مغزی و تومورمغزی، باید برخی آزمایش ها 
انجام شود. سردرد های میگرنی برای هر 
بیمار نشانه خاصی دارد، برای مثال بعضی از 
بیماران با خوردن ادویه جات و برخی با حضور 
در اماکن شلوغ دچار سردرد می شوند. بعضی 
از بیماران هم عالئم دیگری دارند، برای مثال 
جلوی چشم بیمار برق می زند، تصاویر جلوی 
چشم او شطرنجی می شود یا نور های مختلفی 
جلوی چشم خود می بیند. بعضی از بیماران 
زمان شروع سردرد، دچار ضعف یکطرفه 
یا دچار بی حسی و مورمور شدن اندام ها 
می شوند. افرادی که این نشانه ها را دارند، 
دچار سردرد های میگرنی کالسیک شده اند.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره1086جد ول سود وکو                                          
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 ۱- نمایشــگر رایانه- کوهی درنیشــابور ۲- محل 
نمایش دلقک بازی- نخ تابیده- قشالق ۳- پاداش نیکی- 
فرزنداردشیر- مردن ازغصه ۴-  بله روسی- توقف کوتاه- 
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رودی درفرانسه ۸- ایالتی درآمریکا- واحدپول هندوراس 
9-  واحدســطح- مزه دهــان جمع کن- ازشــاگردان 
میرعماد- ازحیوانات اهلی ۱۰- ناتمام- مرگامرگي ستور- 
پنداری ۱۱-  بخت واقبال- رودی درفرانسه- افسانه ۱۲- 
منظره ونما- خاتون- بعدازغذامی خورند- گداخته شدن 
۱۳- خــون از آن می گذرد – دریچــه ای اتوماتیکی که 
نسبت به حرارت حساس است- منحصرا ۱۴- ایده آل- 
کامل وتمــام- علت وســبب ۱۵- نظرانداختن- فنی در 

کشتی
 

۱- از تاریخی ترین مســاجد رشت- شــبه  جزیره  آذربایجان ۲- روادید- همسرزن- از حروف 
فرانسوی ۳- دیوارکوتاه- درس نویسندگی- گهواره بچه- گذشتن برچیزی ۴-  عددنخستین- ظرف 
آب پوستی- مخفف نام شهر مشهور ایالت نوادا- زبان تایلند ۵- فرم وریخت- ظلمانی- کاله درویش 
6- ارث برندگان- ریختنی درصنــدوق انتخابات- همدلی  ۷- نامتوازن کارکردن موتورماشــین- 
ازگیاهان دارویــی- راه فاضالب ۸- کشــوری آفریقایی- بره فربه 9- بنــد - مارچوبه- درخت انگور 
۱۰- احدیت- وقت معین- از پوشــاک مخصوص بانوان ۱۱- امپراطور دیوانه روم باستان- تازه راه 
افتاده-  فاقداســتحکام الزم ۱۲- آرزو- فوتبال آمریکایی- کمک در گویش گنابادي- قبل از یازده 
۱۳- بی حس- دومین مهره گردن- شهری دراستان  کرمان- آسمان ۱۴- وسیله پخش فیلم- استوار- 

داراي تارهاي نقره ۱۵- سریالی از حمید لبخنده- فوری

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

دارویی  خطرناک  برای »کبد«سروصدای شغلی و بیماری قلبیبهبود سیستم ایمنی  با »هویج«
هویـج منبعی غنی از پتاسیم است. پتاسیم برای بازکردن رگ ها مفید 
است و می تواند فشار روی رگ ها و عروق خونی را بردارد که درنتیجه  آن، 
جریان و گردش خون افزایش پیدا می کند، عملکرد اندام ها در سرتاسر بدن 
بهبود می یابد، و فشار روی سیستم قلبی عروقی کمتر می شود. فشارباال 
ارتباط مستقیمی با گرفتگی رگ ها، سکته، و حمله  قلبی دارد و هویج از این 
جهت نیز برای سالمت قلب مفید است. میان کومارین موجود در هویج با 
کاهش فشارخون ارتباط وجود دارد. همچنین هویج حاوی مواد ضدعفونت 
است و به  همین  خاطر، باعث افزایش کارایی سیستمایمنی می شود. ضمن 

اینکه، ویتامین C نیز دارد، که محرک گلبول های سفید خون است.

از آنجا که بسیــاری از متغیــرها خود با بیماری های قلبی وعروقی 
و نشانگرهای زیستی مرتبط هستند، ارتباط بین سروصدا و پیامدهای 
نامطلوب پیچیده است و ارزیابی میزان تاثیر صدا در اختالل در سالمت 
قلب وعروق دشوار است. هدف برنامه ها و سیاست های حفاظت از شنوایی 
محافظت از کارگران در برابر کم شنوایی ناشی از سروصدا است، اما 
هنوز مشخص نیست که آیا واکنش های استرس ناشی از قرارگرفتن در 
معرض سروصدا ممکن است منجر به سایر پیامدهای منفی سالمت شود. 
»دیویدمایکود«، می گوید: »سروصدا قطعا می تواند به عنوان عامل استرس زا 

عمل کند و باعث ایجاد واکنش در بدن شود.«

»استامینوفن« از جمله دارو های پرمصــرفی است که مـی تواند خطر 
ابتال به بیماری های کبدی را افزایش دهد. باید دانست که داشتــن اضافه وزن 
می تواند به سلول های کبدی آسیب وارد آورده و یا سبب زخم کبدی شود.

سیروزکبدی به التهاب شدید کبدی گفته می شود. هم چنین یک عامل کمتر 
شناخته شده این بیماری، مسمومیت با »استامینوفن« است. باید توجه داشت 
که هرگز نباید در مصرف استامینوفن زیاده روی کرد. دکتر »لئوناردنلسون« 
می گوید: استامینوفن یک داروی آرام کننده است. این دارو ارزان و ایمن 
قلمداد می شود؛ هر چند آسیب کبدی ناشی از دارو، به عنوان یک مشکل 

مهم بالینی و چالشی برای ساخت و توسعه دارو های ایمن قلمداد می شود.

نـــکته
عواملی که موجب اختالالت »کبد« می شوند

اگرچه کبد خود قادر به پاکسازی سموم بدن اسـت اما 
به دلیل افزایش عادات ناسالم زندگی، این قابلیت کبد ممکن 
است رفته رفته کم رنگ تر شود. اینجاست که اختالالت 
و عوارض ناشی از عدم کارکرد مطلوب کبد خود را نشان 
می دهد. سم زدایی از کبد به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود:

  مصرف چربی 
غذاهای پردازش شده، حاوی مقادیر زیادی از چربی های 
اشباع هستند. در این میــان کبد نقش سوخت وساز این 
چربی ها را ایفا می کند اما وقتی میزان این چربی ها بیش 
از حد باشد، این فعالیت کبد نیز متوقف می شود و فرد با 
اختالالت کبدی مانند کبد چرب و چاقی مواجه خواهد 
شد. برخی از مشکل سازترین غذاها برای کبد عبارتنداز: 
محصوالت کنسرو، گوشت های بسته بندی، گوشت سرخ شده، 

گوشت قرمز.
  مصرف کربوهیدرات ها

مصرف بیش ازحد این نوع کربوهیدرات ها باعث افزایش 
سطح قندخون به طور ناگهانی شده و کبد را برای از بین بردن 
قندخون باال و ثبات قندخون وادار به فعالیت بیشتر می کند. 
نوشیدنی های بدون الکل، پاستا، نان سفید، شیرینی و انواع 

دسر، برای عملکرد کبد دردسرساز هستند.
  تنفس در هوای آلوه

 حتی اگر شما عادات غذایی خود را اصالح کنید، بازهم 
ممکن است آلودگی هوا )که تقریبا در همه جا دیده می شود( 
مشکالتی برای کبدتان ایجاد کند. مواد سمی  در هوا، مواد 
شوینده شیمیایی و نیز در مجاورت کارخانه های صنعتی، 
تقریبا در همه جا هستند و راه فراری هم از آن ها وجود ندارد.

توصیه هایی برای بهبودیافتگان »کرونا«
اثرات مخرب بیماری کووید۱9 به چندین شکل خود 
را نشان می دهد  و اکثریت افرادی که به کرونا آلوده شده 
و بهبودیافته اند از احساس خستگی و نیز ازدست دادن 
حس بویایی و چشایی شکایت دارند. همچنین بسیاری از 
بهبودیافتگان کووید۱9 در حالیکه مسیر بهبودی را طی 
می کنند به مشکالتی همچون ازدست دادن اشتها، قدرت و 
استقامت بدنی و همچنین بسیاری از ناراحتی های گوارشی 
به دلیل ضعیف شدن سیستم گوارشی دچار می شوند. این اتفاق 
زمانی می افتد که ویروس وارد بدن شده، تمامی  سلول های 
سالم را آلوده می کند. حالت تهوع، از دست دادن انرژی و 
مشکالت تنفسی نیز باعث از بین رفتن اشتها می شود. یک 
پزشک عمومی  در »هند« گفت: حتی ممکن است فرد به دلیل 
استرس و اضطراب ناشی از نوع شدید بیماری کووید۱9 میل به 
غذا خوردن نداشته باشد. برای بازیابی قدرت و استقامت بدنی 
متخصصان می گویند که حذف سموم ناشی از استروئیدها 
از بدن ضروری است. در این شرایط بر پاکسازی روده تمرکز 
کنید. همچنین مصرف مایعاِت هیدراته کننده و تقویت کننده 
سیستم ایمنی برای بازیابی قدرت بدنی و طی کردن روند 
بهبودی بسیار مهم است. این امر نه تنها به دلیل خود ویروس 
بلکه برای دفع سموم باقی مانده در بدن ناشی از مصرف داروها 
و استروئیدها ضروری است. به گفته متخصصان تغذیه برای 
تقویت اشتها بهتر است که با وعده های غذایی کوچک در 
فواصل مکرر آغاز کنید. غذا مسیر بهبودی را آسان می کند، 
بنابراین داشتن رژیم غذایی متعادل ضروری است. باید روزانه 
یک حبه سیر و چربی های مفید مانند دانه های چیا، گردو و 
غیره مصرف شود. دو گروه از موادغذایی یعنی ویتامین ها و 
موادمعدنی برای بهبودی سریعتر حائز اهمیت هستند. ویتامین 
 D در بحث تقویت سیستم ایمنی بسیار مهم است و ویتامین C
در برابر عفونت های دستگاه تنفسی موثر عمل می کند. در مورد 
مواد معدنی نیز عنصر روی یا همان زینک یک عنصر حیاتی 
برای گلبول های سفید خون است که با عفونت مبارزه می کند. 
همچنین، پروبیوتیک ها برای جوانسازی باکتری های روده 
ضروری هستند. در ادامه با موادغذایی ای که مصرف آنها در 
دوران بهبودی بیماری کووید۱9 ضروری است، آشنا می شوید.

  آوکادو
آووکادو سرشار از ویتامین های A ،C ،D ،K ،B ، E، منیزیم، 
مس و آهن است و به ایمنی بدن کمک می کند. این مواد التهاب 

را کاهش داده و به تنظیم عملکرد روده کمک می کنند.
  اسموتی ها

مصرف اسموتی انواع میوه ها مانند پرتقال، انواع توت ها، 
سیب و آووکادو که منبع غنی آنتی اکسیدان و ویتامین ها 
هستند به بازیابی قدرت بدنی، ایجاد ایمنی و افزایش اشتها 

کمک می کند.
  خشکبار و دانه ها

بادام منبع غنی از ویتامین  E، روی و منیزیم است که 
از سالمت سیستم ایمنی بدن حمایت کرده و در مدت زمان 
طوالنی انرژی می بخشد. گنجاندن بادام خیس خورده در 

برنامه غذایی صبحگاهی توصیه می شود.
  اسفناج

اسفناج منبع غنی از ویتامین های A ،C، آهن، کلسیم، 
پتاسیم، منیزیم و غیره است که به تقویت بدن کمک می کند و 

عملکرد سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد.
  نخود

نخود منبع غنی پروتئین است. یک کاسه نخود پخته با 
کمی  آبلیمو و نمک، میان وعده ای بسیار سالم است.

  مایعات
حفظ آب و رطوبــت بدن نکته کلیدی در روند بهبودی 
است. فرد باید آب نارگیل، آبلیمو و دمنوش های آرامبخش 
)مانند بابونه، رازیانه( مصرف کند تا به طور مداوم آب بدن خود 

را حفظ کند.
  غالت کامل و عدس

عالوه بر میوه های تازه و سبزیجات، مصرف روزانه غالت 
سبوس دار ضروری است. همچنین فرد باید پروتئین مصرفی 
خود را با تخم مرغ، گوشت ماهی، گوشت قرمز و همچنین شیر، 
پنیر یا سایر جایگزین های لبنی افزایش دهد. یک کاسه فرنی 
عدس تهیه شده از عدس زرد پخته، برنج، سبزیجات فصلی و 
ادویه جات، گزینه غذایی عالی برای افزایش سریع انرژی است.

  غذاهای تخمیر شده
به منظور بهبود سالمت روده خوراکی هایی مانند ماست 

باید مصرف شوند زیرا منبع اصلی پروبیوتیک ها هستند. 

عمــود ی افقــی  

   محمدعلی  اکبریان
 متخصص مغز و اعصاب 

 به گفته محققان مصرف هفتگی دو بار برنج قهوه ای 
خطر پیشرفت و ابتال به دیابت را کند می کند. در واقع 
مصرف ۵0 گرم از این برنج در روز خطر ابتال به دیابت نوع2 را 

16 درصد کاهش می دهد. 

 این نوع برنج می تواند 14 درصد از میزان نیاز 
روزانه بدن به فیبر را تامین کند و بنابراین نقش مهمی 
 در پیشگیری از ابتال به سرطان روده و سینه داشته باشد. 

مصرف فیبر خواص مفید بسیاری برای بدن دارد.

کندشدن پيشرفت دیابت منبع غنی از فيبر

 برنج قهوه  ای منبع خوبی از منیزیم است که در سالمت 
استخوان ها نقشی اساسی دارد. تنها مصرف یک پیمانه 
برنج قهوه  ای، 21 درصد از مقدار نیاز توصیه شده روزانه بدن 

به منیزیم را برطرف می  کند.

 معموال میوه هایی مانند زغال اخته، توت ها و برخی 
سبزیجات را منابع غنی از آنتی اکسیدان  می دانیم در حالی 
برنج قهوه ای نیز یک منبع غنی از آنتی اکسیدان  به شمار 

می رود.

غنی از آنتی اکسيدان  افزایش سالمت استخوان ها

فیبر موجود در برنج قهوه ای منجر به بهبود عملکرد 
روده ها و بهبود فرایند هضم می شود. مصرف فیبر زیاد 
خود عاملی برای احساس سیری طوالنی مدت است و به 

کاهش وزن موثر کمک می کند.

یک فنجان از برنج قهوه ای 80 درصد از میزان نیاز 
روزانه به منگنز را فراهم می کند. منگنز به سنتز چربی 
در بدن کمک می کند و به نفع سیستم عصبی و باروری 

است.

کمک به کاهش وزن سرشار از منگنز

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
اکثر مصرف کنندگان برنج، نوع سفید آن را به دلیل تفاوت های ظاهری، به نوع قهوه ای برنج ترجیح می دهند و این در حالی است که ثابت شده مزایای سالمتی 

برنج قهوه ای چندین برابر برنج سفید است. مطالعاتی که نتایج آنها در مجله تغذیه بالینی آمریکایی به چاپ رسیده، نشان می دهد برنج قهوه ای غنی از 
سبوس، پروتئین، تیامین، کلسیم، منیزیم، فیبر و پتاسیم است و برای کسانی که می خواهند وزن از دست بدهند یا مبتالیان به دیابت، یه گزینه غذایی عالی 
به شمار می رود. این در حالی است که آهن، ویتامین ها، روی، منیزیم و سایر مواد مغذی برنج سفید در طول فرایندهای تصفیه، کاهش می یابد: در ادامه مزایای 

افزودن برنج قهوه ای به رژیم غذایی معرفی شده است:

مزایای  مصرف  »برنج قهوه ای« 
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فراســــــو
روایت رسانه های پاکستان از اوضاع افغانستان

 آمریکا ریشه اصلی مشکالت
مطبوعات پاکستان طی بازتاب لحظه به لحظه رویدادهای 
افغانستان به ویژه پس از ورود طالبان به کابل، وضعیت کنونی را 
حساس و برای مردم افغانستان سرنوشت ساز توصیف می کنند 
. آنان آمریکا را ریشه اصلی مشکالت و نقش کشورهای همسایه 
را برای کمک به رفع بحران افغانستان مهم ارزیابی کردند.به 
گزارش ایرنا، مطبوعات پاکستان اعم از چاپی و الکترونیکی 
اوضاع افغانستان را به عنوان خبر یک خود قرار داده و این برهه را 
برای همه به ویژه همسایگان افغانستان بسیار حساس توصیف 
می کنند. ناظران سیاسی در پاکستان، اشغال بیست ساله 
افغانستان توسط آمریکا و ناتو را ریشه اصلی مشکالت می دانند و 
تاکید کردند که خروج بی پروا و عجوالنه آمریکا مسیر دستیابی 
به صلح در افغانستان و رفع اختالف میان ذی نفعان داخلی را با 
مشکل جدی مواجه کرده است.بیشتر روزنامه های صبح امروز 
پاکستان تیتر اول خود را به خروج »اشرف غنی«رئیس جمهوری 
افغانستان از این کشور و ورود نیروهای طالبان به کابل اختصاص 
دادند و برخی نوشتند که مشروعیت جهانی یک چالش بزرگ 
برای طالبان است درحالی که بی کفایتی دولت کابل باعث شده 
تا مردم افغانستان دغدغه جدیدی را متحمل شوند .روزنامه 
اردو زبان »دنیا« گزارش داد: اوضاع در افغانستان به طور حیرت 
انگیز درحال تغییر است، احساس ناامنی و ناامیدی نسبت به 
صلح واقعی در این کشور گسترش پیدا کرده است.روزنامه 
»نوای وقت« چاپ اسالم آباد نوشت: رویدادهای افغانستان به 
طرف نقطه نامعلومی حرکت می کند و از طرف دیگر مسؤولیت 
سنگینی متوجه گروه های داخلی برای کنار گذاشتن اختالفات 
بوده و همزمان نقش آفرینی کشورهای همسایه برای کمک به 
حل بحران افغانستان نیز اجتناب ناپذیر است.روزنامه انگلیسی 
زبان »داون« نوشت: بحران در افغانستان وارد مرحله جدیدی 
شد، طالبان وارد کابل شده و مدعی پایان جنگ است اما وحشت 
تمام پایتخت را فراگرفته است.در این گزارش آمده است: 
گروه های داخلی افغانستان به دنبال یافتن مسیری برای پشت 
سر گذاشتن این بحران هستند. اوضاع در افغانستان آشفته و 
کشورهای خارجی درپی خارج کردن اتباع خود از کابل هستند 
درحالی که اشرف غنی هم از کشور فرار کرد.روزنامه انگلیسی 
زبان »اکسپرس تریبیون« با اشاره به کنترل کابل توسط طالبان 
نوشت: حقوق بشر و حقوق زنان یک دغدغه عمده در افغانستان 
محسوب می شود و باید دید که آیا رویدادهای دهه 9۰ میالدی 
تکرار می شود و یا اینکه از حقوق زنان دفاع خواهد شد.رسانه های 
دولتی پاکستان امروز گزارش دادند: رایزنی های این کشور با 
بازیگران منطقه ای و بین المللی پیرامون صلح افغانستان ادامه 
دارد و در همین راستا وزیر امور خارجه پاکستان با همتایان 
انگلیسی و دانمارکی خود به صورت تلفنی درباره افغانستان 
گفت وگو کرد. روزنامه انگلیسی زبان »دیلی تایمز« در سرمقاله 
خود نوشت: نحوه خروج آمریکا از افغانستان یکی از مسخره ترین 
رویکردی بود که ما شاهد آن بودیم درحالی که جامعه جهانی 
باید ایاالت متحده را پاسخگو کند.در این گزارش آمده است: با 
توجه به آشفتگی های افغانستان انتظار می رود هزاران پناهنده 
جدی  به سرعت وارد کشورهای همسایه از جمله پاکستان شوند. 
آمریکا در طوالنی ترین یورش نظامی خود در خارج، با مسخره 
ترین روش از افغانستان خارج شد البته آنان تصور نمی کردند 
که طالبان این چنین پیشروی کند. یک فاجعه می تواند زندگی 
میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین جامعه بین المللی 
باید آمریکا را به دلیل ترویج افراط، هرج و مرج و بی مسئولیتی 
در قبال افغانستان بازخواست کند .شبکه »دنیا نیوز« پاکستان 
نیز در برنامه تحلیلی خود با عنوان تحوالت افغانستان ، به خروج 
غیر مسئوالنه آمریکا و گریختن مقامات کابل از جمله اشرف 
غنی پرداخت. کارشناسان حاضر در این برنامه عملکرد ایاالت 
متحده آمریکا در افغانستان طی ۲۰ اشغال این کشور را به شدت 
سرزنش کرده و گفتند: آمریکایی ها به راحتی افغانستان را رها 
کردند و پس از آن هیچ اهمیتی به صلح افغانستان و یا برخورد با 
عناصری که جلوی پیشبرد تالش های صلح را گرفته اند، ندادند.

استعفای سفیر لیبی در اتحادیه اروپا
سفیر لیبی در اتحادیه اروپا دراعتراض به سیاست ها و اقدامات 
دولت موقت لیبی در عرصه داخلی و خارجی استعفا کرد. حافظ 
قدور، با انتشار بیانیه ای در صفحه کاربری خود در توئیتر اعالم کرد 
که استعفای خود را به محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی 
ارائه داده است.وی همچنین تصریح کرد، این استعفا، در اعتراض 
به سیاست ها و اقدامات دولت موقت لیبی و رئیس آن در دو زمینه 
داخلی و خارجی انجام شده است.سفیر لیبی در اتحادیه اروپا با 
بیان اینکه دولت موقت در مدیریت امورعمومی و اداره کل دولت 
دچار تزلزل شده است، به شکستی اشاره کرد که تمامی لیبیایی ها 
از آن در دستیابی به حداقل سطح ثبات ملی و معیشتی و ارائه 
خدمات رنج می برند.حافظ قدور، دولت لیبی را به ممانعت از 
برگزاری انتخابات و ناکامی این گزینه و رویکرد ملی متهم کرد و در 
خصوص عدم موفقیت مجمع گفت وگوی لیبی در توافق بر اساس 
قانون اساسی درمورد انتخابات سخن گفت.قدور رسماً مأموریت 
خود را در فوریه ۲۰۱9 آغاز کرد، زمانی که استوارنامه خود را به 
دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، 
پایتخت بلژیک به عنوان سفیر تعیین شده توسط شورای ریاستی 
سابق ارائه داد.از سوی دیگر، شورای عالی دولت لیبی از کمیته 
نظامی مشترک ۵+۵ خواست خود را از صحبت در خصوص امور 
سیاسی و توافق های بین المللی با این کشور دور نگه دارد. این شورا 
با صدور بیانیه ای بر لزوم پایبندی کمیته نظامی مشترک ۵+۵ به 
صالحیت و وظایف خود و دور نگه داشتن خود از صحبت کردن 
در خصوص امور سیاسی و توافق های بین المللی با این کشور طبق 
نقشه راه ایجاد شده در گفت وگوی سیاسی تاکید کرد.شورای عالی 
دولت لیبی همچنین تاکید کرد، توافق های امنیتی و مرزی امضا 
شده توسط دولت وفاق ملی، بیانگر اراده دولت لیبی و قدرت قانونی 
با وظایف و صالحیت های اصلی است. در این بیانیه همچنین آمده 
است، این توافق ها بر اساس نتایج گفت وگوی سیاسی مصونیت 
دارند و این امر تا زمان وجود یک قدرت اجرائی و قانونگذار منتخب 
اعمال می شود.در کمیته مشترک نظامی، هیأت های ۵ نفره از 
ارتش لیبی زیر نظر دولت قانونی لیبی و نیروهای خلیفه حفتر، 
فرمانده نیروهای موسوم به ارتش »ملی« لیبی در شرق کشور 
حضور دارند. در نتیجه جلسات کمیته نظامی مشترک ۵ + ۵ که از 
تاریخ ۱9 تا ۲۳ اکتبر در شهر ژنو، سوئیس برگزار شد، توافق نامه 
آتش بس دائمی بین دولت لیبی و نیروهای وابسته به خلیفه حفتر 
امضا شد.این کمیته تصمیم به افتتاح جاده ساحلی )مصراته- 
سرت(، مین زدایی و خروج مزدوران و نیروهای خارجی از خاک این 
کشور گرفت .از ماه مارس شورای ریاستی جدید به ریاست محمد 
المنفی و دولت وحدت ملی لیبی به نخست وزیری عبدالحمید 
الدبیبه براساس طرح مجمع گفت وگوی سیاسی لیبی و تحت 
نظارت سازمان ملل وظایف خود یعنی اداره امور کشور و برگزاری 

انتخابات سراسری و پارلمانی را تحویل گرفته است.

بارزترین رهبران طالبان
با اینکه طالبان بر افغانستان کنترل یافته اما 
همچنان بسیاری از رهبران بارز این جنبش 
ناشناخته هستند؛ رهبرانی که احتمال دارد 
بسیاری از آنها در راس قدرت آتی در این کشور 
حضور داشته باشند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
سایت المیادین، نظامیان طالبان بدون هیچ 
درگیری وارد کابل شدند و اعالم کردند که 
پیش بینی می کنند به زودی قدرت را تحویل 
بگیرند و متعهد شدند امنیت همه کسانی را که 
با دولت افغانستان همکاری داشتند، تامین 
کنند.اما رهبران طالبان با اینکه ظرف چند روز 
بخش بیشتری از افغانستان را تحت سیطره 
خود درآوردند، دقیقا اتفاقی که بین سال های 
۱996 و ۲۰۰۱ افتاد و این جنبش بر افغانستان 
مسلط شد، ناشناخته مانده اند.از جمله رهبران 
طالبان هبت ا... آخوندزاده، فرمانده عالی این 
جنبش است که در ماه مه ۲۰۱6 چند روز 
پس از ترور سلف خود اختر محمد منصور که 
در جریان حمالت پهپادی آمریکا در پاکستان 
کشته شد، در جریان یک انتقال سریع قدرت 
به عنوان رهبر طالبان منصوب شد.در مورد 
آخوندزاده قبل از انتصابش به رهبری طالبان 
اطالعاتی کمی وجود دارد. او قبل از تصدی 
این سمت، بیشتر از جنگ به مسائل قضائی و 
دینی توجه داشت. این روحانی که قوه قضائیه 
طالبان را رهبری می کرد داخل این جنبش 
نفوذ زیادی داشت اما تحلیلگران معتقدند که 
نقش او در رأس طالبان بیشتر نمادین است 
تا عملی.آخوندزاده فرزند یک عالم دینی و 
اصالتا اهل قندهار، قلب منطقه پشتون در 
جنوب افغانستان و خاستگاه طالبان است. 
ایمن الظواهری، سرکرده القاعده بالفاصله با او 
بیعت کرد.وی ماموریت حساس اتحاد طالبان 
را برعهده داشت که پس از مرگ مال منصور 
در اثر درگیری خشونت آمیز بر سر قدرت این 
اتحاد از هم پاشیده بود. او همچنین افشا کرد 
که طالبان سالها مرگ محمد عمر، بنیانگذار 
خود را کتمان کرده بود .رهبر بارز دیگر طالبان 
عبدالغنی برادر است. او در والیت اروزگان 
متولد شد و در قندهار بزرگ شد. برادر در کنار 
مال عمر یکی از بنیانگذاران جنبش »طالبان« 
است که در سال ۲۰۱۳ درگذشت اما مرگ او تا 
دو سال بعد فاش نشد.مانند بسیاری از افغان ها 
زندگی برادر نیز با حمله شوروی در سال ۱9۷9 
تغییر کرد و گفته می شود که او در کنار مال 
عمر جنگیده است.در سال ۲۰۰۱ پس از حمله 
ایاالت متحده و سقوط طالبان، گفته شد که 
او بخشی از گروه کوچکی از مبارزان بوده که 
مایل به توافق برای به رسمیت شناختن دولت 
کابل داشتند اما این ابتکارعمل شکست خورد.

برادر زمانی که در سال ۲۰۱۰ در شهر کراچی 
پاکستان دستگیر شد فرمانده نظامی طالبان 
بود. وی در سال ۲۰۱۸ تحت فشار واشنگتن 
آزاد شد. او مورد احترام جناح های مختلف 
طالبان است و به همین دلیل به عنوان رئیس 
دفتر سیاسی آنها در دوحه تعیین شد و از 
همانجا مذاکرات با آمریکایی ها را هدایت کرد 
که به خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
منجر شد و بعد هم مذاکرات صلح با دولت این 
کشور شروع شد که البته نتیجه ای نداشت.

رهبر دیگر طالبان سراج الدین حقانی، سرکرده 
شبکه حقانی است. او پسر یکی از مشهورترین 
رهبران ضد شوروی جالل الدین حقانی، نفر دوم 
فرمانده طالبان و رهبر شبکه قدرتمندی است 
که نام خانوادگی او را بر خود دارد.واشنگتن 
»شبکه حقانی« را که پدرش تأسیس کرده 
است تروریست و یکی از خطرناک ترین جناح ها 
در مبارزه با نیروهای آمریکا و ناتو در دو دهه 
گذشته در افغانستان می داند. این شبکه به 
استفاده از عملیات انتحاری معروف است 
و تعدادی از خشونت آمیزترین حمالت در 
افغانستان در سالهای اخیر به این شبکه نسبت 
داده می شود. سراج الدین حقانی همچنین 
به ترور برخی از مسئوالن ارشد افغانستان و 
گروگانگیری غربی ها متهم است که آنها را در 
ازای باج گیری یا در ازای آزادی زندانیان افغان 
به گروگان می گرفت. به عنوان مثال بو برگدال، 
سرباز آمریکایی را به گروگان گرفته بود که 
در سال ۲۰۱۴ در ازای آزادی پنج بازداشت 
افغان از زندان گوانتانامو، آزاد شد.نظامیان 
حقانی که به استقالل، مهارت های جنگی و 
تجارت پردرآمد شهرت دارند ظاهراً مسئول 
عملیات طالبان در مناطق کوهستانی شرق 
افغانستان هستند و گفته می شود تأثیر زیادی بر 
تصمیمات این جنبش دارند.از دیگر رهبران بارز 
طالبان »مال یعقوب« است. او پسر محمد عمر 
و رئیس کمیته نظامی ای است که نفوذ زیادی 
در طالبان دارد و رویکردهای استراتژیک جنگ 
علیه دولت افغانستان را تعیین می کند. نسبت 
داشتن یعقوب به پدرش که نظامیان طالبان او 
را به عنوان رهبر جنبش خود محترم می شمرند، 
باعث شده او عامل اتحاد این جنبش گسترده 
و متنوع شود.با این حال نقش یعقوب داخل 
جنبش طالبان همچنان محل حدس و گمان 
است و برخی تحلیلگران معتقدند انتصاب وی به 
عنوان رئیس کمیته مذکور در سال ۲۰۲۰ صرفاً 
یک اقدام نمادین بود. از سوی دیگر، تحلیلگران 
مسائل سیاسی افغانستان ورود نیروهای مسلح 
طالبان به کابل را توطئه ای بزدالنه توصیف 
کردند که به سقوط بخش های بیشتری از 
کشور منجر شد که تحت کنترل طالبان است. 
وی گفت: نیروهای دولتی در برابر نیروهای 
طالبان مقاومت می کردند اما تمام تجهیزات 
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در اختیار 
این جنبش قرار گرفت. در حالی که کابل در یک 
وحشت عظیم به سر می برد، نیروهای طالبان 
در نتیجه توطئه سازمان یافته و گسترده برای 

کنترل کامل افغانستان پیش می روند.

نگــــاه
a r m a n m e l i . i r

فراســـــــو

آرمان ملی: با فرار رئیس جمهور افغانستان 
و دیپلمات ها از کابل، طالبان اعالم کرد که 
جنگ تمام شده است. محمد نعیم، سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان به تلویزیون الجزیره گفت: 
روزیکشنبه یک روز بزرگ برای مردم افغانستان 
و مجاهدین است. آنها ۲۰ سال است که شاهد 
تالش ها و فداکاری های خود بوده اند. به لطف 
خدا ، جنگ در کشور به پایان رسیده استنعیم 
گفت که نوع و شکل دولت جدید در افغانستان 
به زودی مشخص می شود و افزود که طالبان نمی 
خواهند در انزوا زندگی کنند و خواستار روابط 
بین المللی مسالمت آمیز است.وی گفت: ما به 
آنچه که به دنبال آن بودیم ، یعنی آزادی کشور 
و استقالل مردم ، رسیده ایم. ما اجازه نخواهیم 
داد که از سرزمین های ما برای هدف قرار دادن 
کسی استفاده شود و نمی خواهیم به دیگران 
آسیب برسد. ما فکر نمی کنیم نیروهای خارجی 
تجربه شکست خورده خود را در افغانستان بار 
دیگر تکرار کنند .نعیم گفت: ما آماده گفت وگو با 
همه شخصیت های افغان هستیم و حفاظت الزم 
را برای آنها تضمین می کنیم.نعیم افزو: این گروه 
به حقوق زنان و اقلیت ها و آزادی بیان در قوانین 

شرعی احترام گذاشت.این سخنگو تاکید کرد که 
طالبان می خواهد روابط مسالمت آمیزی داشته 
باشند و مشتاق توسعه چندین کانال ارتباطی 
است که قباًل با کشورهای خارجی باز کرده بود.

وی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: 
ما ازهمه کشورها و نهادها می خواهیم برای حل 
هرگونه مشکل با ما وارد گفت وگو شوند.نعیم 
گفت که هیچ نهاد یا مقر دیپلماتیک توسط 
طالبان مورد هدف قرار نگرفته است و این گروه 
امنیت شهروندان و نمایندگی های دیپلماتیک 
را تامین خواهد کرد.او فرار غنی را غیرمنتظره 
خواند و گفت: حتی نزدیکانش نیز چنین انتظاری 

نداشتند.
 تیراندازی در فرودگاه کابل

در عین حال براساس ویدیوهایی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده صدای تیراندازی 
گسترده از فرودگاه کابل به گوش می رسد و 
در برخی از آنها مردم در حال فرار هستند. 
خبرگزاری فرانسه با تایید این خبر گفته که این 
تیراندازی ها از سوی نیروهای آمریکایی مستقر 
در فرودگاه صورت گرفته است.یک شاهد عینی 
به خبرگزاری فرانسه گفته که حجم تیراندازی 

نیروهای آمریکایی بسیار باالست .به نوشته 
خبرگزاری فرانسه تیراندازی  نیروهای آمریکایی 
هوایی بوده و تا این لحظه خبری در خصوص 
کشته و مجروح شدن افراد منتشر نشده است. با 
این حال وال استریت ژورنال نوشته سه تن کشته 
شده اند.یک مقام رسمی آمریکا به خبرگزاری 
رویترز گفته است که نظامیان مستقر در فرودگاه 
برای کنترل جمعیت اقدام به شلیک هوایی 
هشدار دهنده کرده اند.این مقام رسمی گفته 
است: »جمعیت حاضر در فرودگاه خارج از کنترل 
است و شلیک ها فقط برای کنترل هرج و مرج 
بوده است«.از روز یکشنبه که نیروهای طالبان 
اقدام به ورود به شهر کابل کردند، تعداد زیادی 
از مردم برای خروج از افغانستان به فرودگاه کابل 
که تنها راه خروج از این کشور بود، رفتند. تصاویر 
متعددی در شبکه های اجتماعی از شلوغی بیش 
از حد فرودگاه کابل و حضور مردم عادی در 
باند فرودگاه و سایر نقاط این فرودگاه منتشر 
شده است.پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا در 
بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور از تامین 
امنیت فرودگاه بین المللی حامد کرزای در کابل 
به وسیله ارتش ایاالت متحده خبر داده است.

نیروهای آمریکایی که برای کمک به تخلیه 
کارکنان سفارت این کشور به کابل سفر کرده اند، 
همچنان در این فرودگاه حضور دارند.ظرفیت 
تمامی پروازهای خروجی از کابل تکمیل شده و 
به مردم گفته شده که اولویت خروج با شهروندان 
خارجی است.وزارتخانه های امور خارجه و دفاع 
آمریکا در بیانیه مشترک خود گفته اند که نظامیان 
آمریکایی کنترل برج مراقبت و مدیریت پروازها را 
هم بر عهده خواهند گرفت.هم زمان، بیشتر از 6۰ 
کشور جهان با صدور یک بیانیه مشترک خواهان 
برقراری امکان »خروج امن و منظم شهروندان 
خارجی و افغان« از افغانستان شده اند. پروازهای 
مسافربری این فرودگاه به حالت تعلیق درآمده اند.

به گزارش بی.بی.سی نیوزیلند هم اعالم کرده که 
برای خارج کردن شهروندان خود از افغانستان 
به این کشور یک هواپیمای نظامی می فرستد.

تاکنون چندین کشور غربی مانند کانادا، فرانسه، 
انگلیس و آلمان برای خارج کردن شهروندانشان 
به افغانستان هواپیمای نظامی فرستاده اند.

شرکت های هواپیمایی امارات متحده عربی 
پروازهایشان به افغانستان را متوقف کرده اند.

هواپبیمایی امارات و شرکت فالی دوبای اعالم 
کردند تا اطالع ثانوی به مقصد کابل پرواز نخواهند 
داشت.شرکت آمریکایی یونایتد ایرالینز هم اعالم 
کرد از پرواز در حریم هوایی افغانستان خودداری 
خواهد کرد.بریتیش ایرویز و ویرجین ایرالینز هم 

تصمیم مشابهی را اتخاذ کرده اند.
 حمایت حماس از طالبان 

 موسی ابو مرزوق، عضو دفتر سیاسی جنبش 
حماس در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: 
طالبان پس از آن که در گذشته به عقب ماندگی 
و تروریسم متهم بود، در حال حاضر جنبشی 
باهوش و واقعگراست که با آمریکا و مزدورانش 
براق همچون  مقابله کرد و فریب عناوینی 
دموکراسی، انتخابات و وعده های دروغین را 
نخورد.  موسی ابو مرزوق همچنین تصریح کرد: 
آنچه در افغانستان رخ داده است به مثابه درسی 
است برای تمامی ملت های مظلوم. آیا کسی 

هست که پند بگیرد؟

»ماتئو رنزی« نخست وزیر پیشین ایتالیا گفت که معتقد 
است »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا اشتباهی تاریخی را 
در افغانستان مرتکب شد. به گزارش خبرگزاری »تاس«، 
وی در گفت وگو با روزنامه ایتالیایی »ریپابلیکا« گفت این 
اشتباهی تاریخی است. من برای او )جو بایدن( احترام قائل 
هستم، اما سیاست هایش را قبول ندارم. او راه دونالد ترامپ 
را دنبال کرده است. ترامپ آرزوی توافق با طالبان داشت. 
توافق با آن ها غیر قابل تصور است.وی افزود »باید یک ائتالف 
بین المللی وجود داشته باشد که اشتباهات چند سال گذشته 
را در نظر بگیرد و سرزمین را به آدم کشان واگذار نکند.« 
رنزی اظهارکرد: خطر خاصی وجود دارد و آن این که تندروها 
بازگردند. ایتالیا، کشوری که کمک های زیادی به هرات 
کرده است )والیتی که نیروهای ایتالیایی ماموریت ناتو در آن 
مستقر بود( فرصتی برای گرفتن پرونده تروریسم بین المللی 
در دستان خود دارد. به نظر وی، این موضوع باید در دستور 
کار گروه ۲۰ که ایتالیا ریاست آن را برعهده دارد، قرار بگیرد. 

 بایدن مرتکب اشتباهی
 تاریخی شد

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعالم کرد، این کشور با 
طالبان و دیگر نیروهای سیاسی در ارتباط با وضعیت جاری 
افغانستان در ارتباط است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
هوآ چونینگ، در پاسخ به این سوال که آیا پکن حاضر است 
دولت مورد حمایت طالبان را به رسمیت بشناسد، گفت: 
چین بر مبنای احترام کامل به حاکمیت کشور افغانستان و 
اراده گروه و دسته های سیاسی مختلف این کشور، با طالبان 
افغانستان و دیگر طرفها ارتباطات و تعامل را حفظ می کند 
و همچنین نقشی سازنده در راستای حمایت از یک توافق 
سیاسی برای مساله افغانستان ایفا می کند. این سخنگو 
همچنین به این مساله اشاره کرد که طالبان مکررا تمایلش 
را برای توسعه روابط خوب با چین از جمله با جلوگیری 
کردن از استفاده هر گونه نیرویی از خاک افغانستان برای 
تاثیر گذاشتن بر امور پکن ابراز کرده و همچنین نسبت 
به مشارکت چین در بازسازی افغانستان جنگ زده ابراز 

امیدواری کرده است. 

 با طالبان بر سر وضعیت افغانستان
 در ارتباطیم

 کانادا انتخابات زودهنگام 
برگزار می کند

نخست وزیر کانادا در اقدامی از پیش اعالم نشده از برگزاری 
انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور در ۲۰ سپتامبر خبر 
داد.»جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا روز یک شنبه به وقت 
محلی از برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور در روز 
۲۰سپتامبر خبر داد . براساس گزارش خبرگزاری رویترز، ترودو 
می گوید که دولت وی به حمایت جدیدی از سوی مردم کانادا 
نیاز دارد. رویترز می نویسد، دولت کانادا در امر واکسیناسیون 
کرونا موفقیت چشمگیری داشته و در احیای اقتصاد کانادا 
بعد از پاندمی کرونا نیز موفق عمل کرده است و این موضوع 
می تواند منجر به تقویت قدرت وی شود. جدیدترین آمارها 
نشان می دهد که ۷۱ درصد افراد واجد شرایط در کانادا در مقابل 
کرونا واکسینه شده اند. ترودو گفته، این انتخابات در برهه ای 
مهم و اساسی در کشور برگزار خواهد شد. اظهارات نخست وزیر 
کانادا پس از دیدار وی با »ماری سیمون«، فرماندار کل کانادا و 
نماینده ملکه الیزابت دوم که رئیس دولت به شمار می رود، که 

خواستار انحالل پارلمان شده مطرح شده است. 

نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور 
افغانستان گفت، مسکو برای به رسمیت شناختن نظام 
طالبان در افغانستان عجله نخواهد کرد. ضمیر کابلوف 
افزود: ما در خصوص به رسمیت شناختن شتاب نخواهیم 
کرد. ما منتظر خواهیم ماند و خواهیم دید که این نظام 
چگونه رفتار خواهد کرد.وزارت امور خارجه روسیه گفته 
است که حذف طالبان از لیست سازمان های تروریستی 
در این مرحله مورد بحث نیست و گفت که باید رویه 
مربوطه را شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کند. 
وی درباره بیانیه طالبان مبنی بر اینکه انتظار انتقال کامل 
قدرت را دارد و هرگونه فرصتی برای تشکیل یک دولت 
موقت را رد کرد، اظهارکرد: تقصیر آنچه که آنها اکنون 
میگویند، کامال به گردن اشرف غنی است که مذاکرات 
را برای یکسال تمام به تعویق انداخت و از مذاکره امتناع 
کرد. او همه چیز را از دست داد.با این حال، این دیپلمات 

ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه ای میان مسکو و 
رهبری جدید افغانستان شکل بگیرد. کابلوف به تاس 
گفت: این فقط امید من نیست. در این رابطه اطمینان 
دارم. ما روابطمان را با اتکا به مواردی که طی این سالها 
اندوخته ایم، ایجاد خواهیم کرد.وی گفت که تصرف 
افغانستان توسط طالبان نباید یک گذار تلقی شود ، بلکه 
ناشی از شکست آمریکا در این کشور است. وی اظهار 
داشت: من فکر می کنم نویسندگان چنین داستان 
هایی به نوعی تالش می کنند تا شکست آمریکایی ها 
در افغانستان را توجیه کنند و ادعا کنند که این همه یک 
اقدام برنامه ریزی شده بوده است.ضمیر کابلوف ، نماینده 
ویژه ریاست جمهوری در افغانستان در یک کنفرانس 
مطبوعاتی با اشاره به اینکه تصرف شهر کابل غیرمنتظره 
بود ، افزود: روسیه و دیگر کشورها برای نیروهای مسلح 
افغانستان اهمیت قائل شدند.کابلوف در برنامه تلویزیونی 

اکو مسکو نیز گفت: این تا حدی غافلگیر کننده بود ، زیرا 
ما بر این باور بودیم که ارتش افغانستان ، هرچه که باشد 
، هنوز برای مدتی مقاومت خواهد کرد.فرستاده ویژه 
رئیس جمهور روسیه به افغانستان اعالم کرد: مسکو 
یک طرح پشتیبان برای اقدام در افغانستان دارد.کابلوف 
گفت: ما همواره طرح »ب« را در سرمان داریم اما هرگز 
برای حرکت از این نقطه به آن طرف شتاب نمی کنیم و 
در حال حاضر نیز مشغول اجرای طرح »الف«هستیم.

فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه به افغانستان هیچ 
جزئیاتی درباره طرح »ب« ارائه نکرد و تنها گفت: روسیه 
و شرکایش با اینکه پیش بینی می کردند گروه طالبان 
نقش مهمی در افغانستان ایفا کند، اما انتظار چنین تحول 
سریع و حوادثی در افغانستان را نداشتند و مسؤولیت این 
وضع در اصل متوجه واشنگتن است.این دیپلمات افزود 
که نیروهای طالبان در حال حاضر امنیت محیط بیرونی 

سفارت روسیه در کابل را تأمین کرده اند.او همچنین 
تاکید کرد که روسیه از این بابت که افغانستان تحت 
حاکمیت جنبش »طالبان« به سرزمینی جدید برای 
بازسازی »داعش« تبدیل شود، نگرانی ندارد .کابلوف 
افزود: نه ، ما نگران نیستیم، زیرا من در عمل دیدیم که 
خود طالبان بر خالف آمریکایی ها و کل ناتو، از جمله 
دولت فراری افغانستان که جنگ نکردند و در برخی نقاط 
حتی داعش را نادیده گرفت ، با داعش جنگیدند و بی 
امان هم جنگیدند. من یک نکته اصلی را به شما می گویم 
طالبان، همانطور که گفتند و من احساس می کنم که در 
اینجا صداقت زیادی وجود دارد، نمی خواهند سرنوشت 
غم انگیز خود را برای دومین بار تکرار کنند.این سفیر 
روسیه همچنین گفت: من امیدوارم دولتی که فرار کرد 
تمام پول بودجه دولت را با خود نبرده باشد؛ اگر چیزی 

باقی مانده ، بودجه دولت شود.

ضمیر کابلوف: 
روسیه در به رسمیت شناختن رژیم طالبان عجله ندارد

کاخ سلطنتی مالزی از قبول استعفای »محی الدین 
یاسین« نخست وزیراین کشور از سوی پادشاه خبر داد اما 
اعالم کرد تا زمانی که نخست وزیر جدید منصوب شود، وی به 
عنوان سرپرست به کار خود ادامه خواهد داد. طبق اعالم کاخ 
سلطنتی مالزی، محل اقامت پادشاه این کشور، »محی الدین 
یاسین« نخست وزیر بعد از دیدار با پادشاه مالزی استعفا کرد 
اما تا زمانی که نخست وزیر جدید منصوب شود، به عنوان 
سرپرست به کار خود ادامه خواهد داد.  به گزارش شبکه 
»بلومبرگ«، بر اساس بیانیه این کاخ، پادشاه استعفای وی 
را پذیرفت و گفت برگزاری انتخابات جدید بهترین گزینه 
نیست. این استعفا دو روز پس از درخواست محی الدین از 

نمایندگان مخالف دولت برای حمایت از تعدادی اصالحات در 
آستانه رای اعتماد ماه آینده در پارلمان انجام شد، پیشنهادی 
که به سرعت از طرف آن ها رد شد.به گزارش رویترز، قدرت 
محی الدین پس از ماه ها اختالف در ائتالف خود ضعیف شده 
بود. این استعفا، پایانی بر۱۷ ماه پر فراز و نشیب حضور وی 
در قدرت بود که همچنین می تواند مانع تالش های مالزی 
برای راه اندازی مجدد اقتصاد کرونازده و مهار همه گیری 
شود، زیرا جانشین مشخصی برای او وجود ندارد. طبق این 
گزارش، هنوز مشخص نیست چه کسی می تواند دولت بعدی 
را تشکیل دهد، زیرا هیچ کس اکثریت مشخصی در پارلمان 
ندارد یا این که می توان در زمان همه گیری انتخابات برگزار 

کرد.باالترین میزان ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا در هر 
یک میلیون نفر را مالزی در آسیای جنوب شرقی دارد.

موقعیت محی الدین از مارس ۲۰۲۰ که با اکثریت ناچیز روی 
کار آمد، همواره در وضعیت بی ثباتی بود. فشارها بر وی اخیراً 
پس از آنکه برخی از نمایندگان »سازمان ملی مالزیایی های 
متحد« )UMNO( - بزرگترین بلوک در ائتالف حاکم - از 
حمایت خود از وی دست کشیدند، افزایش یافت. محی الدین 
گفته بود بحران اخیر با امتناع وی از برآوردن خواسته ها از 
جمله حذف اتهامات فساد علیه برخی افراد ایجاد شده است.

سیاستمداران سازمان ملی مالزیایی های متحد، از جمله 
»نجیب رزاق« نخست وزیر سابق و »احمد زاهد حمیدی« 
رئیس حزب با اتهامات فساد مالی روبه رو هستند. آنها که 
تخلف را انکار کرده اند، از جمله افرادی بودند که در ماه جاری 

از حمایت از محی الدین دست کشیدند.

نخست وزیر مالزی استعفا کرد

»آرمان ملی« از ادامه تحوالت در افغانستان گزارش می کند:  

درخواست اعتماد به دولت جدید کابل 
   سخنگوی دفتر سیاسی طالبان: جنگ تمام شد                         خواستار روابط بین المللی مسالمت آمیز هستیم 

   ادامه هرج و مرج و تیراندازی در فرودگاه کابل



فرمانده انتظامی اســتان سمنـــان از دستــگیری ۲ مجرم 
حرفه ای با اعتراف به ۴۵ فقره سرقت ســیم و کابل هوایی 
در سطح شهرستان آرادان خبر داد. سردار عبدا... حسنی 
اظهارداشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل هوایی 
در سطح شهرستان آرادان با توجه به حساسیت موضوع در این 
فصل سال و اعتراضات مردمی بالفاصله اقدامات اولیه ماموران 
انتظامی در این راستا آغاز شد. وی با اشاره به طرح موضوع 
در قرارگاه مبارزه با سرقت شهرستان و تحلیل مساله توسط 
کارشناسان انتظامی گفت: با توجه به راهکارهای ارائه شده 
سازوکارهای انتظامی در این خصوص تهیه و به مرحله اجرا 

در آمد. فرمانده انتظامی استان به همکاری و بسیج نیروهای 
پلیس در تحقق و به سرانجام  رساندن موضوع اشاره کرد و 
افزود: در گشتزنی های هدفمند ماموران کالنتری ۱۱ این 
شهرستان دو متهم حین سرقت در حوالی شهر مشاهده و 
دستگیر شدند. این مسئول ارشد انتظامی در استان با بیان 
اینکه دو سارق ۲۸ و ۲9 ساله دارای سوابق متعدد کیفری 
بوده اند، گفت: دو مجرم در بازجویی ها تخصصی پلیس به 
ناچار به ۴۵ فقره سرقت سیم و کابل هوایی در سطح شهرستان 
آرادان اعتراف کردند. فرمانده انتظامی استان سمنان از تکمیل 
پرونده و معرفی مجرمان دستگیرشده به مرجع قضائی خبر داد 

و تصریح کرد: پلیس برای تامین امنیت مطلوب و پایدار نیاز به 
مشارکت و همراهی عموم جامعه دارد.

رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی از شناسایی فردی 
که اقدام به ترویج شرارت و خشونت در فضای مجازی می کرد، 
خبرداد. ســرهنگ علی محـــمدپور، گفــــت: طی رصد و 
پایش شبانه روزی فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا 
شهرستان نهبندان، صفحه ای در اینستاگرام مشاهده شد که 
گرداننده آن با انتشار تصاویر سالح سرد اقدام به قدرتنمایی 
و ترویج خشونت می کرد، از این رو پیگیری موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: 
با بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان پلیس فتا، مالک 
صفحه مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضائی به 
این پلیس تحویل داده شد. این مقام مسئول بیان کرد: متهم 
در بازجویی های انجام شده در ابتدا منکر ارتکاب جرم انتسابی 
شد ولی در مواجه شدن با مدارک، مستندات و ادله دیجیتال 
جمع آوری شده به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را از انتشار 

این تصاویر، جذب مخاطب و باالبردن تعداد دنبال کننده ها اعالم 
نمود. سرهنگ محمدپور گفت: امنیت و آسایش شهروندان در 
فضای مجازی یکی از مهمترین اولویت پلیس فتاست، قطعا 
قدرت نمایی با سالح گرم و سرد و ایجاد رعب ووحشت در 
فضای مجازی جرم بوده و پلیس با قاطعیت و به  صورت ویژه با 
هنجارشکنان در این فضا برابر قانون برخورد خواهد کرد. این 
مقام مسئول خاطرنشان کرد: شهروندان هشدار های پلیس فتا 
را جدی بگیرند و در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در 
فضای  مجازی یا پیام  رسان های   موبایلی موضوع را از طریق نشانی 

پلیس  فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  اطالع دهند.

فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان از کشف 9۲۳ کیلو و 
۲۰۰ گرم تریاک و دستگیری ۴ قاچاقچی در عملیات تکاوران 
پلیس در مسیر ارتباطی جنوب به شمال این استان خبر داد. 
سردار احمد طاهری اظهارداشت: تکاوران پلیس مبارزه با 
موادمخدر سیستان وبلوچستان در اجرای طرح های مقابله با 
قاچاق موادافیونی و برخورد با سوداگران مرگ، با پیگیری های 
شبانه روزی، اقدامات اطالعاتی و اشرافیت کامل بر مسیرهای 
ارتباطی استان از تحرکات و فعالیت یک باند قاچاق حرفه ای 
مطلع شدند. وی افزود: در این رابطه اعضای این باند که قصد 

انتقال محموله ای از موادافیونی را از شهرستان های جنوبی 
به شمال استان و سپس از این مسیر قصد انتقال به صورت 
شبانه به استان های شمالی کشور را داشتند در رصد اطالعاتی 
ماموران انتظامی خاش و همچنین شهرستان زابل قرار 
گرفتند. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در 
این عملیات با اقتدار هرچه تمام نیروهای انتظامی استان 
در این ۲ شهرستان که به صورت هماهنگ و همزمان انجام 
شد، اعضای این باند با استفاده از ۲ دستگاه خودروی پژو 
۴۰۵ و یکدستگاه سواری پراید در یکی از مسیرهای اصلی 

در شهرستان خاش به سمت شمال استان توسط ماموران 
مشاهده و با یک اقدام مسلحانه و هوشمند قبل از هرگونه 
عکس العملی از سوی قاچاقچیان هر سه خودرو آنان توقیف 
شد. وی تصریح کرد: ماموران انتظامی در این عملیات ضمن 
دستگیری چهار قاچاقچی در بازرسی از خودروهای توقیفی 
9۲۳ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک کشف کردند. سردار طاهری 
ضمن قدردانی از تالش ماموران انتظامی سیستان وبلوچستان 
در شناسایی و انهدام این باند، خطاب به افراد فرصت طلب 
و قانون شکن، گفت: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس در 
جای جای نقاط استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب 
پلیس در شناسایی و کشف جرائم، از این پس مجرمان و 

متهمان در امان نخواهند بود.

فرمانده انتظامي شهرستان پاکدشت از دستگیري یک سارق 
با اعتراف به ۲۳ فقره سرقت مغازه در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ رضا علي بخشي بیان داشت: با توجه به افزایش سرقت 
در حوزه این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهي این فرماندهي قرار گرفت. وي افزود: با 
انجام اقدامات فني مشخص شد یک سارق سابقه دار و حرفه اي 
اقدام به سرقت مغازه در سطح شهرستان مي کند. فرمانده 
انتظامی استان عنوان داشت: با شناسایي سارق و هماهنگي مقام 
قضائي، ماموران پلیس آگاهي در یک عملیات پلیسي، این سارق 
حرفه اي را دستگیر، و در تحقیقات انجام شده به ۲۳ فقره سرقت 
مغازه اعتراف کرد. سرهنگ علي بخشي اظهارداشت: این سارق 
که ۲۲بار سابقه زندان در پرونده وي موجود است، از تخریب 
قفل، ورود از کانال کولر و تخریب دیوار در سرقت ها استفاده 
کرده است. در پایان فرمانده انتظامي شهرستان پاکدشت اعالم 
کرد، پس از دستگیري این سارق، بخشي از اموال مسروقه 
تحویل شکات شد و پرونده بعداز اتمام تحقیقات مقدماتي 

تحویل مرجع قضائي و متهم با حکم قضائی روانه زندان شد.

سال چهارم14حــوادث
a شماره 1086 r m a n m e l i . i r

سه شنبه 
1400 .05 .26
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کوتــاه حــوادثی 
کشف 3۰ کیلو حشیش 

فرمــانده انتظامی اســتان خوزستان از 
دستگیــری یک سوداگر مـرگ و کشـف 
۳۰کیلوگرم حشیش در شهرستان بهبهان خبر 
داد. سردار سیدمحمد صالحی اظهارداشت: 
در راستای تداوم برخورد با عناصر اصلی 
تهیه، توزیع و ترانزیت موادمخدر، ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بهبهان 
با تالش گسترده اطالعاتی از انتقال یک 
محموله موادمخدر مطلع شدند. وی افزود: 
اقدامات دقیق  انجام  با  ماموران پلیس 
اطالعاتی مسیر حرکت خودروی پراید حامل 
موادمخدر را شناسایی و طی یک عملیات  
مقتدرانه آن را در ایستگاه بازرسی خیر 
آباد متوقف کردند. فرمانده انتظامی استان 
خوزستان به کشف ۳۰ کیلوگرم موادمخدر 
از نوع حشیش که به طرز ماهرانه ای در 
خودروی توقیفی جاساز شده بود، اشاره 
کرد و گفت: در این ارتباط یک قاچاقچی 
دستگیر و تحویل مرجع قضائی داده شد. 
سردار صالحی تصریح کرد: نیروی انتظامی با 
مجاهدت و تالش شبانه روزی با مخالن نظم 
و امنیت، قاچاقچیان، اشرار و سوداگران مرگ 
قاطعانه برخورد قانونی خواهد داشت و اجازه 

فعالیت و جوالن به آن ها نخواهد داد.

بازداشت ۲ موبایل قاپ 
جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ از دستگیری ۲ موبایل قاپ حرفه ای 
در جنوب تهران خبر داد. علیرضا ناصری نژاد 
اظهارداشت: واحد های عملیاتی کالنتری 
۱۵۱ یافت آباد به یک موتورسیکلت ۲ترک 
مشکــوک شـــدند و دســتور توقف خودرو 
مذکور را صادر کردنــــد. وی افزود: متهمان 
پس از مشاهده ماموران پلیس قصد فرار را 
داشتند که با تیزهوشی ماموران کالنتری 
۱۵۱ یافت آباد قبل از هرگونه اقدام زمینگیر 
و دستگیر شــدند. جانشیــن رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت ادامه داد: متهمان پس از 
انتقـــال به کالنتــری ۱۵۱ یافت آباد در 
بازجــویی های فنــی به جرم خود مبنی بر 
۵فقره موبایل قاپی در جنــوب تهران اعتراف 
کردنـد.ناصری نژاد در پایان خاطرنشان کرد: 
متهمان جهت سیرمراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد.

کشف 8۱ کیلو مواد

فرمانــــده پلــیس فرودگاه های پلیس 
پیشگیــری نــاجا از کــشف ۸۱ کیلوگرم 
موادمخــدر از نــوع تـــریاک و دستگیری 
۳قاچاقچی سابقه دار توسط پلیس فرودگاه 
مشهـــد خبــر داد. ســـــرهنگ محسن 
عقیلی اظهارداشت: در ادامه تدابیر ابالغی 
به یگان های تابعه مبنی بر رصد فعالیت 
متهمان سابقه دار در قاچاق موادمخدر، 
همکارانم در پلیس فرودگاه مشهد موفق 
به شناسایی ۳ نفر از اعضای یک باند قاچاق 
موادمخـــدر شدنــد که قصـــد جابه جایی 
موادمخدر از طریق صنعت هوایی به تهران را 
داشتند. وی با بیان اینکه با دقت و تیزهوشی 
پلیس فرودگاه مشهد قاچاقچیان قبل از 
هرگونه اقدام دستگیر شدند، افـزود: پس از 
بـــازرسی بستـــه های بــار، ۸۱ کیلوگرم 
موادمخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد. 
سرهنگ عقیلی با هشدار به قاچاقچیان 
خانمان سوز  بالی  این  سودجویان  و 
خاطرنشان کرد: پــرونده بــــرای متهمان 
تشکیل و آنـــها برای ســـیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند.

بازداشت  زورگیران سابقه دار
سرکالنتر چهارم پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ از دستگیــری ۲ زورگیــر سابقه دار 
در شرق تهران خبر داد. اردشیر نادری 
اظهارداشت: عــوامل گشــــت سرکالنتری 
چهارم پلیس پیشگیری در حال گشتزنی 
بودند کـــه به یــــک موتورسیکلت با 
پالک مخدوش و ۲سرنشین در خیابان فرجام 
مشکوک شدند. وی افزود: متهمان پــس 
از مشــــاهده ماموران پلیس بالفاصله با 
موتورسیکلت مذکور متواری شده که عوامل 
گشــت سرکالنتری چهارم پلیس پیشگیری 
پایتخت پس از تعقیب وگریز ۲۰ دقیقه ای 
متهمان را بازداشت کردند. سرکالنتر چهارم 
پلیس پیشـــگیری تهران ادامه داد: متهمان 
سابقه دار در بازجویی های فنــی صراحتا به 
۲۰فقره زورگیری از شـهروندان در شرق 
تهران اعتراف کردند. نادری در پایان گفت: 
متهمان پس از اعتــــرافاتشان جهت سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف تریاک از محل خواب راننده 
فرمانده انتظامی استـــان فــارس گــفت: ماموران ایست 
و بازرسي قطرویه ني ریز با هوشیاري موفق شدند در بازرسي 
از محل خواب راننده کامیون ۱۰۳ کیلو تریاک کشف کنند. 
ســردار رهام بخــش حبــیبی، اظهارداشت: ماموران ایست 
و بازرسي قطرویه ني ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
مسیر سیرجان- شیراز به یکدستگاه کامیون مشکوک و آن 
را براي بررسي بیشتر متوقف کردند. وی خاطرنشان کرد: 
ماموران انتظامي با هوشیاري و اقدامات تخصصي موفق شدند 
در بازرسي از محل خواب راننده کامیون ۱۰۳ کیلو تریاک 
که به طرز ماهرانه اي جاسازي شده بود، کشف کنند. فرمانده 
انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در این خصوص راننده 
قاچاقچي دستگیر و روانه زندان شد، تصریح کرد: برخورد با 
سوداگران مرگ و مبارزه بی امان با موادمخدر به صورت ویژه در 

دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

فرود اضطراری هواپیمای آموزشی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فرود 
اضطراری یک فروند هواپیمای آموزشی روز دوشنبه در 
شهرستان چادگان واقع در غرب این استان مصدومیت ۲ 
سرنشین آن را در پی داشت. منصور شیشه فروش افزود: این 
هواپیما به دلیل نقص فنی در زمین های کشاورزی اطراف باند 
فرودگاه فرود اضطراری داشت. وی ادامه داد: ۲ سرنشین آن 
با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان بوعلی چادگان انتقال 
یافتند و حال عمومی آنان مساعد است. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: دلیل بروز این مشکل 

فنی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

جاساز ۴6۲ کیلو تریاک در »زانتیا«
فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبی گفت: ماموران 
پلیس در بازرسي از یک سواري زانتیا در محور نهبندان به 
سربیشه ۴6۲ کیلوگرم تریاک کشف کردند. سردار ناصر 
فرشید اظهارداشت: ماموران انتظامی استان خراسان جنوبی با 
دریافت اطالعاتی مبنی بر حمل موادمخدر توسط سوداگران 
مرگ در محور نهبندان به سربیشه، بالفاصله پیگیری موضوع 
و دستگیری متهمان را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: 
ماموران هنگام گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری در محور 
نهبندان به سربیشه سواری زانتیای قاچاقچیان موادمخدر را 
مشاهده و با عالئم هشداردهنده به راننده آن دستور ایست 
داده که راننده خودرو با مشاهده پلیس بر سرعت خود 
افزود و متواری شد. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی 
بیان داشت: ماموران خودروي حامل موادمخدر را تعقیب 
و با اقدامات پلیسي در یک عملیات ضربتی سواری زانتیا را 
متوقف که در بازرسي از آن ۴6۲ کیلوگرم تریاک کشف شد. 
وي افزود: ماموران در این رابطه خودرو را توقیف و ۲ سوداگر 
مرگ دستگیر کردند که متهمان دستگیرشده با تشکیل 
پرونده به مراجع قضائی معرفي شدند. سردار فرشید تصریح 
کرد: پلیس با رصد شبانه روزی محورهای مواصالتی اجازه 
جوالن به قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ نخواهد 
داد و با قاطعیت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد 

خواهد کرد.

خــــبر

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری 
فردی که اقدام به فروش واکسن های تقلبی 
کرونا می کرد؛ خبر داد و گفت: شهروندان 
فقط در مراکز اعالم شده از سوی وزارت 
بهداشت اقدام به تزریق واکسن کنند. 
سردار عباسعلی محمدیان، افزود: در 
پی اعالم خبری از سوی پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی تهران بزرگ مبنی بر 

فروش واکسن تقلبی کرونا توسط فردی 
در شهر کرج، بررسی موضوع در دستور 
کار پلیس امنیت عمومی استان البرز قرار 
گرفت. وی گفت: ماموران پس از تکمیل 
اقدامات اطالعاتی  انجام  با  تحقیقات، 
مخفیگاه متهم را در منطقه شاهین ویالی 
کرج شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی 
در عملیاتی غافلگیرانه نامبرده را دستگیر 

البرز  استان  انتظامی  فرمانده  کردند. 
اظهارکرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم 
تعداد زیادی شیشه خالی واکسن، بیش 
از ۱۰۰ عدد واکسن تقلبی کرونا و دستگاه 
مخصوص پلمب واکسن کشف شد. این 
مقام ارشد انتظامی با اشاره به اعتراف 
صریح متهم مبنی بر فروش واکسن تقلبی 
در فضای مجازی تصریح کرد: با دستور 

مقام قضائی نامبرده برای انجام تحقیقات 
تکمیلی به پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ منتقل شد. سردار محمدیان در 
پایان به شهروندان توصیه کرد که فقط در 
مراکز اعالم شده از سوی وزارت بهداشت 
اقدام به تزریق واکسن کنند و به تبلیغات 
افرادسودجو در فضای مجازی توجه نداشته 

باشند.

از  رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان 
سایبری با انتشار آگهی های جعلی فروش 
کاال از کــاربران کالهــبرداری مــی کنند. 
سرهنــگ علــی محـــمد رجبی اظهارکرد: 
یکی از شگرد های مجرمان سایبری برای 
کالهبرداری از شهروندان انتشار آگهی های 
جعلی فروش محصوالت ارزان قیمت در 
سایت های واسط فروشگاهی است. وی به 
تشریح راهکار های پیشگیری از وقوع این 
نوع کالهبرداری توسط هموطنان پرداخت و 
گفت: کاربران به سادگی فریب وعده های پوچ 
و تبلیغات اغواکننده کالهبرداران را نخورند. 

سرهنگ رجبی با بیان اینکه هموطنان قبل 
از رویت و اطمینان از اصالت و مدارک کاال 
اقدام به پرداخت بیعانه نکنند، تصریح کرد: 
کاربران حتما درخصوص صحت هویت فرد 
آگهی دهنده بررسی های الزم را انجام دهند. 
وی افزود: هموطنان برای خرید حتما به 
فروشگاه هایی که دارای نماد الکترونیکی 
هستند مراجعه و با اطمینان از معتبربودن 
مراکز خرید و سایت های فروش کاال اقدام 
به تهیه وسایل موردنیاز خود کنند. رئیس 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتای ناجا بیان کرد: مجرمان سایبری 
در هنگام خرید کاال از کسبه یا شهروندانی 

که کاالیی را در سایت های واسط برای 
فروش ثبت کرده اند، با ادعای واریز وجه 
به کارت فروشنده از طریق تلفن همراه یا 
تبلت و نشان دادن رسیدجعلی واریز، کاال 
را از فروشنده دریافت می کنند، بدون اینکه 
وجهی به حساب بانکی آنها واریز کرده باشند. 
وی افزود: کاربران نسبت به رعایت نکات 
امنیتی و باالبردن اطالعات در این زمینه 
اقدامات کافی را انجام دهند تا در دام مجرمان 
سایبری نیفتند، لذا در صورت مشاهده جرائم، 
موارد مجرمانه را به سایت پلیس فتا گزارش 
دهند تا کارشناسان پلیس فتـــا نسبت به 

بررسی شکایات وارد عمل شوند.

فروش واکسن تقلبی کرونا در کرج

آگهی های جعلی فروش کاال در کمین کاربران

 ابالغ قضائی جعلی؛ 
ترفند کالهبرداران سایبری

رئیــس مـــرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا ناجا گفت: مراقب پیامک های جعلی ارسال شده 
از سوی مجرمان سایبری با عنوان سامانه ابالغ الکترونیک 
قضائی)ثنا( باشید. سرهنگ علی محمد رجبی، اظهارکرد: 
با توجه به اینکه سامانه ابالغ الکترونیک قضائی)ثنا(، ابزاری 
مفید برای پیگیری پرونده های قضائی است، متاسفانه 
به تازگی شاهــد کالهبرداری مجرمان با عنوان این سامانه 
هستیم. سـرهنگ رجبی گفت: شیادان سایبری در این 
شیوه کالهبرداری، با سوء استفاده از اعتماد و عدم آگاهی 
مردم در قالب پیام کوتاه برای افراد »ابالغ الکترونیکی 
جعلی« ارسال می کنند و با توجه به این موضوع که اکثر 
مردم در این سامانه ثبت نام نموده اند، افراد کمتری دچار 
شک و تردید می شوند. وی با اشاره به شناسایی و دستگیری 
تعدادی از این مجرمان، بیان داشت: کالهبرداران با این 
عنوان که از شما شکایتی صورت گرفته، قربانیان را برای 
پیگیری موضوع ترغیب کرده و با پیشنهاد یک لینک 
جعلی آنها را در دام خود گرفتار می کنند. این مقام مسئول 
در ادامه به اهداف مجرمان در این شیوه کالهبرداری 
اشاره کرد و گفت: به محض کلیک کاربر بر روی لینک 
جعلی، یک برنامه موبایلی مجرمانه بر روی گوشی نصب 
می شود و در برخی مواقع نرم افزار نصب شده از لیست 
برنامه های موبایل نیز پنهان می شود تا شخص موردنظر 
متوجه عملکرد این برنامه نشود. رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در ادامه با 
بیان اینکه نصب آنتی ویروس های موبایلی که نمونه های 
موفق داخلی دارند، راهکاری برای پیشگیری از این شگرد 
مجرمانه است، افزود: برنامه مجرمانه نصب شده در گام 
اول به اطالعات گوشی از جمله اطالعات بانکی، مخاطبان 
و تمامی پیامک های موجود در دستگاه دسترسی پیدا 
می کند و پس از سوء استفاده از اطالعات مهم بانکی کاربر 
از جمله رمزپویا، در گام دوم بدون اطالع پیامک جعلی را از 
طرف کاربر به لیست مخاطبان ارسال و آنها را به دام خود 
می اندازد. این مقام انتظامی در ادامه افزود: پیامک های 
ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است و به هیچ وجه 
برای مشاهده ابالغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست. بر 
اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، وی همچنین 
از شهروندان خواست برای ثبت نام یا پیگیری قضائی به 
https: // سایت اصلی ابالغ الکترونیک قضایی به آدرس

eblagh.adliran.ir مراجعه کنند. هم چنین با مراجعه 
به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir از 
آخرین اخبار و اطالعات سایبری و  جدیدترین شگردهای 
مجرمانه مطلع شده و مجرمان سایبری را در رسیدن به 

اهدافشان ناکام بگذارند.

نکته

دستگیری سارقان  سیم و کابل 

شناسایی عامل ترویج خشونت در »اینستا«

کشف بیش از 900 کیلو مواد 

دستگیری اعضای شرکت هرمیکشف کاالی قاچاق از »باربری«
استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
یک  شناسایی  از  سیستان و بلوچستان 
نبار قاچاق لوازم یدکی خودرو به ارزش  ا
۵ میلیارد ریال در شهرستان زاهدان خبر 
داد. سرهنگ حسین علیزاده مقدم بیان 
داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر قاچاق 
مقادیر زیادی لوازم یدکی خودرو در انبار 
یک باربری در شهرستان زاهدان، موضوع 
در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان 
سیستان وبلوچستان قرار گرفت. وی افزود: 
ماموران انتظامی با پیگیری موضوع و اطمینان 
از صحت خبر، با هماهنگی مقام قضائی )اداره 

تعزیرات حکومتی( در بازرسی از این انبار 
۵۰۴ عدد لوازم یدکی قاچاق فاقد مدارک و 
مستندات  قانونی الزم کشف کردند. رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه در 
این رابطه یک نفر شناسایی و به مراجع قضائی 
معرفی شد، عنوان کرد: براساس برآوردهای 
صورت گرفته توسط کارشناسان امر ارزش 
کاالهای قاچاق کشف شده ۵ میلیارد ریال 
است. سرهنگ علیزاده مقدم در پایان تصریح 
کرد: مبارزه با پدیده احتکار و برخورد قاطعانه 
با مخالن و برهم زنندگان امنیت بازار از 
اولویت های پلیس سیستان و بلوچستان است.

از  گیالن  استان  انتظامي  فرمانده 
شناسایی یک شرکت هرمی در شهرستان 
بندرانزلی و دستگیری ۳۲ عضو آن در 
 . . . یک باب منزل خبر داد. سردار عزیزا
قالب  در  فعالیت  اینکه  بیان  با  ملکي، 
شرکت هاي هرمی مانع رشد و شکوفایی 
اقتصادي شده و ریشه و انگیزه تولید را از 
بین می برد، اظهارداشت: فعالیت اینگونه 
شرکت ها هیچگونه وجهه قانونی ندارد. 
وي از دریافت خبر فعالیت یک شرکت 
هرمی در شهرستان بندرانزلي و پیگیري 
موضوع توسط پلیس خبر داد و گفت: پس از 

تحقیقات نامحسوس، صحت موضوع محرز 
شد و ماموران کالنتری ۱۴ منطقه آزاد 
بندرانزلی با اشرافیت اطالعاتي محل فعالیت 
اعضای این باند را در یک منزل ویالیي در 
سطح حوزه استحفاظی شناسایي کردند. 
فرمانده انتظامي استان گیالن با اعالم اینکه 
ماموران انتظامي با هماهنگي قضائي به 
محل موردنظر اعزام شده و ۳۲ نفر از اعضاي 
این شرکت هرمي را دستگیر کردند، افزود: 
در بازرسي از محل فعالیت متهمان، ۵۰ جلد 
کتاب و جزوه آموزشي مربوط به شرکت هاي 

هرمي نیز کشف شد. 

سارق 23 مغازه دستگير شد
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دیـــدگاه

یکــی از موارد مهمــی که اجازه نداده تا به امروز از سیستم 
VAR در داخل ایران استفاده شــود تحریم های ایران برای منع 

ورود دوربین های مربوط به این تکنولوژی است. این دوربین ها 
بهواسطه کیفیت باالی خود قابلیت استفاده در پهپاد را هم 
دارند و ورود آنها با وجود تحریم ها بسیار سخت است چون 
شرکت های بین المللی با مشکالتی برای عرضه و پشتیبانی 
مواجه می شوند و موانع زیادی برای فروش محصوالت خود 
به ایران دارند. شرکتی که مسئولیت نصب VAR به آن داده 
می شود با اختیاراتی که پیدا می کند این توانایی را پیدا می کند 
به صورت کامل ورزشگاه را رصد کند. پیش از این برای آنالیز و 
دیتا در بازی های لیگ برتر فوتبال قصد همکاری با شرکت های 
خارجی را داشتیم اما چون بحث امنیتی وجود داشت و سرور 
این شرکت ها در داخل کشور نبود، با این تصمیم مخالفت 
شد چون امکان استفاده ابزاری وجود داشت. با وجود این دو 
موضوعی که به آنها اشاره کردم استفاده از تکنولوژی VAR در 
ایران بسیار دشوار است و در شرایط کنونی تنها در بازی های 
ملی می توان امیدوار به استفاده از چنین سیستمی برای کمک 
به تیم داوری بود. احتمال آنکه شرکتی دانش بنیان در ایران 
بتواند VAR را تولید کند و قابل رقابت با شرکت های مدنظر 
فیفا باشد، بازهم نمی توان از فیفا برای شرکت داخلی مجوز 
گرفت حتی اگر تحت لیسانس یکی از این شرکت ها باشد. 
شرکت هایی که از فیفا مجوز VAR دریافت کنند حامی مالی 
فدراسیون جهانی فوتبال به شمار می روند و فعالیت هایی 
در این زمینه دارند که مانع از آن می شود فیفا به کشوری 
اجازه استفاده از VAR توسط شرکتی داخلی دهد. برای 
دیدارهای انتخابی جام جهانی هم در صورت موافقت با مدل 
قابل جابه جایی VAR قطعا به گونه ای خواهد بود که فیلم ها با 

نظارت داخلی پخش زنده را به همراه داشته باشد.

مشکالت VAR برای ورود به ایران! 

    تمدید
باشگاه رئال مادرید خبر داد قرارداد تیبوکورتوا تا 2026 
تمدید شده است. سنگربان 2۹ ساله بلژیکی در سال 2011 
»خنک« را به مقصد چلسی ترک کرد و تحت قرارداد این 

تیم برای ۳سال در اتلتیکومادرید حضور داشت.

        تجمع
شماری از هواداران تیم فوتبال استقالل مقابل ساختمان 
باشگاه تجمع کردند تا نارضایتی  خودشان از عملکرد 
مدیران درباره نقل وانتقاالت را به گوش آنها برسانند. آنها 

علیه مدیران باشگاه موضع گرفته و شعار سردادند.

                  امپایه 
بازیکنان پاری سن ژرمن در حالی برای جشن تولد 
آندرهررا دورهم جمع شدند که در بین آنها کیلیان امباپه 
دیده نمی شد تا به شایعات درباره جدایی او دامن زده 
شود. گفته می شود امباپه خواهان پیوستن به رئال است.

ـت
وشـ

س ن
عک

فوتبــال داخلــی
تسنیم: سردار آزمون درباره تساوی زنیت در هفته چهارم 
لیگ برتر روسیه صحبت کرد. آزمون درباره نتیجه تساوی زنیت 
برابر لوکوموتیو مسکو پس از کسب سه پیروزی متوالی در هفته 
چهارم لیگ برتر روسیه گفت: نمی توانم بگویم که از این نتیجه 
خوشحالیم، زیرا بازی را کنترل کردیم و می توانستیم سه امتیاز 
را کسب کنیم. متاسفانه این گونه پیش نرفت و تمرکزمان را از 
دست دادیم. مهاجم زنیت در پاسخ به این پرسش که به نظر 
می رسید خطای پنالتی صورت گرفته روی او از بیرون یک 
برخورد سبک باشد، اظهارداشت:  ما فوتبال بازی می کنیم و 
چیزی به عنوان برخورد سبک و سطحی وجود ندارد. برخورد 
با من انجام شد و روی زمین افتادم. این هم یک ضربه پنالتی 
بود. سردار آزمون افزود: ما در این بازی خارج از خانه یک امتیاز 
گرفتیم اما می توانستیم برنده شویم. سعی کردیم بازی خودمان 

را انجام دهیم.

  تیم فوتبال منچسترسیتی فصل جدید و دفاع از عنوان 
قهرمانی اش را با شکست خارج از خانه برابر تاتنهام آغاز کرد. 
تک گل سون هئونگ مین برای سفیدپوشان لندن کافی بود تا 
آنها از اولین بازی شان در این فصل که اولین بازی رسمی شان 
با هدایت سرمربی جدید آنها نونو اسپریتو سانتو بود سه امتیاز 
ارزشمند بگیرند. شکست سیتی در این بازی سبب شد که 
خبرنگاران در نشست خبری پس از بازی به احتمال نیاز 
پیداکردن این تیم به خرید هری کین مهاجم تاتنهام اشاره 
داشته  باشند، بازیکنی که به دلیل دیر برگشتن به تمرینات 
هنوز آماده حضور در میادین نیست و مقابل سیتی هم بازی 
نکرد. پپ گواردیوال اما این موضوع را رد کرد و تیمش را بدون 
ورود کاپیتان تیم ملی انگلیس هم تیمی کامل دانست. این در 
حالی است که منچسترسیتی در بازی قبلی اش در جام خیریه 
)سوپرجام( برابر لسترسیتی هم موفق به گلزنی نشد و جام را به 
روباه ها واگذار کرد. گواردیوال در پایان مسابقه گفت: ما همان 
تیم و همان نفرات فصل گذشته هستیم. فقط سرخیو آگوئرو 
رفته و ما متاسفانه فصل گذشته نتوانستیم خیلی از او استفاده 
کنیم. البته جک گریلیش هم به ما اضافه شده است. به جز این، 
ما همان تیمی هستیم که فصل گذشته لیگ برتر را فتح کرد. 
تیم ما هنوز هم کارهای خیلی خوبی انجام می دهد و این هم 
عادی است. سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی افزود: تاتنهام 
برای ما حریفی بسیار سرسخت است. من همیشه این احساس 
را داشته ام که ما در خانه تاتنهام خوب بازی کرده ایم، اما 
نتوانستیم نتیجه بگیریم چون حریف تیمی است که شما را با 
تغییر فاز سریع بازی اش غافلگیر و مجازات می کند. ما هر کاری 
که برای کسب پیروزی الزم بود انجام دادیم و تالش کردیم که 
مانع تغییر فاز بازی تاتنهام شویم، اما گاهی اوقات این اتفاق 
رخ می داد. بسیاری از بازیکنان ما هنوز برای 9۰ دقیقه بازی 
کردن آماده نشده اند، اما حاال یک هفته وقت داریم تا برای بازی 
مقابل نوریچ آماده شویم و امیدوارم که بازیکنان مان هم رفته 
رفته آماده تر شوند. گواردیوال ادامه داد: سیتی همان تیم فصل 
گذشته است. ما فصل گذشته کلی گل زدیم. گاهی اوقات هم 
پیش می آید که با وجود همه تالش های تان بازی را نمی برید، 
اما مهم این است که تسلیم نشوید. در این بازی ما کلی موقعیت 
ساختیم، اما نشد که گل بزنیم. البته فصل گذشته هم همین 
مساله وجود داشت. پپ در پایان تاکیدکرد: با همه اینها من 
می گویم منچسترسیتی آنقدر خوب هست که بتواند موقعیت 
بسازد و گل بزند و این کار را هم انجام خواهیم داد. من در تیمم 
نکات بسیار بسیار خوبی می بینم. می دانم که نتیجه خوبی از 
این بازی نگرفتیم، اما کلی نکته مثبت دیدم که در آینده به ما 

برای بهترشدن کمک می کند.

بیــن المــلل

آرمان ملی: تیم ملی فوتسال زنان ایران که دو دوره پیاپی 
جام قهرمانی آسیا را به دست آورده حاال در انتظار انتخاب 
سرمربی است؛ پروسه ای که شنیده شده با حاشیه های فراوانی 

همراه بوده است. 
 درگیری؟

در شرایطـــی که پیش بینــی می شد روز یکشنبه  سرانجام 
تصمیم نهایی درباره انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال زنان پس 
از یکماه مذاکرات فشرده با ۸ گزینه مطرح شده، اتخاذ شود اما 
این اتفاق رخ نداد و حاال از راهروهای فدراسیون فوتبال اخبار 
جنجالی درباره انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتسال زنان 
به گوش می رسد. گفته می شود یکی از  اعضای هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال  در کنار »شهناز یاری« که یکی از ۸ گزینه 
سرمربیگری تیم ملی فوتسال زنان است، در محل ساختمان 
فدراسیون فوتبال حاضر شده و مشاجره لفظی را با علی صانعی 
که قرار است در کسوت مدیرفنی تیم ملی فوتسال بانوان فعالیت 
داشته باشد و هم چنین سیده  شهره موسوی نایب رئیس زنان 
فدراسیون فوتبال داشته است. وی به طرز عجیبی بر انتخاب 
شهناز یاری و یا فاطمه شریف به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال 
زنان پافشاری داشته است! جالب آن که این جنجال بزرگ عضو 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در شرایطی رخ داده که نظر 
دیگر اعضای هیات رئیسه و هم چنین شخص ریاست فدراسیون 
فوتبال و علی صانعی به عنوان مدیرفنی و شهره موسوی 
به عنوان نایب رئیس زنان، گزینه دیگری بوده و سروصدا شکل 
گرفته در جلسه میان او و صانعی و موسوی در نوع خود عجیب 
و جالب توجه است. این عضو هیات رئیسه حتی نسبت به شهره 
موسوی هم موضع گیری تندی داشته و به او این چنین گفته 
که چگونه و با چه اختیاری از شخصی مثل صانعی برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی مشاوره گرفته است؛ آن هم در شرایطی که هم 
نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال اختیار دارد که از هر مشورتی 

استفاده کند و هم این که علی صانعی یکی از چهره های موفق 
و شناخته شده فوتسال ایران است و در حوزه فوتسال زنان هم 
دستاوردهای خوبی دارد و در دو دوره قهرمانی پیشین تیم ملی 
فوتسال زنان در آسیا، در نقش مدیرفنی مشغول به فعالیت 

بوده است.
 واکنش  فدراسیون 

در این باره شهره موسوی رئیس کمیته بانوان و نایب رئیس 
فدراسیون فوتبال گفت: از اینکه چه کسانی این چنین اخبار 
فدراسیون را به بیرون درز می دهند تعجب می کنم. من هر  روز 
طبق وظیفه ذاتی ام به فدراسیون می روم و مشخص است که 
برای امور مختلف کمیته بانوان جلسات متعدد داریم. انتخاب 
کادرفنی فوتسال هم یکی از همان برنامه هایی است که 
پیگیری می کنیم. وی  افزود: از مدت ها قبل در حال بررسی بین 
گزینه های مختلف برای انتخاب کادرفنی هستیم. ما نیروهای 
مجرب و کاربلد کم نداریم و مشخص است که انتخاب نفرات 
کار راحتی نیست و از همه مهمتر همیشه برای انتخاب نفرات 
ممکن است بین تصمیم گیران اختالف نظرهایی باشد اما ما 
اختالفی که منجر به حاشیه شود؛ نداریم. موسوی تاکیدکرد: 
همه چیز طبق روال پیش می رود. ما قصد داریم تیم امید هم 
برای پشتوانه سازی فوتسالمان تشکیل دهیم. در هر صورت 
انتخاب کادرفنی هم به گونه ای است که باید برای هر تیم یک 
سرمربی انتخاب شود و ما نمی توانیم از همه واجدان شرایط 
استفاده کنیم و شاید این وسط  برخی بابت عدم انتخابشان 
ناراحت شوند که طبیعی است اما ایجاد حاشیه برای ورزش 
بانوان کار خوبی نیست و اگر کسانی به قصد تخریب ورزش 
بانوان این کارها را می کنند از روی دلسوزی نیست. وی در پاسخ 
به این سوال که گفته می شود بین او و عزیزی خادم برای انتخاب 
شهرزاد مظفر اختالف وجود دارد؛ تاکیدکرد: اصال چنین چیزی 
نیست. پرونده مظفر همان یک ماه ونیم قبل بسته شد. من 

وظیفه داشتم با خانم مظفر به عنوان کسی که سال ها کارکرده 
و تجربه دارد مذاکره کنم و او  را در لیست گزینه ها قرار دهم اما 
او گفت که با فدراسیون کویت قرارداد دارد و نمی تواند به ایران 

بیاید. بنابراین او  دیگر جزو گزینه های ما نیست.
 دغدغه ها 

فرزانه توسلی دروازه بان شماره یک فوتسال ایران در مورد 
فرآینِد انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتسال زنان گفت: 
انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتسال بانوان یک سرمایه گذاری 
برای آینده تیم ملی است. گزینه هایی مطرح که همگی، اسم 
و رسم دار هستند و امید ما این است که گزینه ای انتخاب 
شود که مصلحت تیم ملی در آن است. او ادامه داد: سرمربی 
تیم ملی باید باشخصیت، باتجربه، دارای اعتمادبه نفس، جسور 
و همچنین دارای روابط خوب و دوستانه با بازیکنان خود باشد 
و این خصوصیات، سوای داشته های فنی و دانش فوتسالی آن 
مربی است. سارا شیربیگی برترین گلزن ادوار لیگ برتر فوتسال 
بانوان در مورد فرآینِد انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتسال 
زنان اظهارکرد: به عنوان عضوی از تیم ملی، نگران آینده تیم ملی 
هستم. انتخاب سرمربی وظیفه من یا بازیکنان نیست اما امیدوارم 
کسانی که در این کار دخیل هستند آینده را در نظر بگیرند. وی 
افزود: تیم ملی به یک مربی باتجربه نیاز دارد که در شرایط دشوار 
بتواند تیم را مدیریت کند. به عنوان یک بازیکن، این را درک 
می کنم که آرامش چگونه می تواند از نیمکت به زمین منتقل 
شود و این شرایط، چیزی است که سرمربی آن را ایجاد می کند. 
نسترن مقیمی  بازیکن تاثیرگذار تیم فوتسال سایپا درباره پروسه 
انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: سرمربی به معنای 
رهبر یک تیم است و رهبر یک تیم چه در پیروزی و چه در 
شکست، مسئولیت اصلی را دارد و این سکانی است که باید به فرد 
الیق آن سپرد. وی افزود: انتخاب سرمربی تیم ملی، تصمیمی  
متعلق به تمام ایران است و یک مسئولیت برای تصمیم گیرندگان 
ایجاد می کند. ما ۲ دوره قهرمان آسیا شده ایم و از ما انتظار می رود 
بازهم قهرمان شویم اما قهرمانی ابزار مناسب می خواهد و یکی از 

این ابزارها، مربی کارآزموده است.
 کمیته  فنی؟

روال درست و معمول این است که ابتدا سرمربی توسط 
کمیته فنی معرفی شود و سپس مربی نفرات پیشنهادی خود 
را برای مشاوره فنی در اختیار فدراسیون قرار دهد تا پس از 
بررسی یک گزینه انتخاب و معرفی شود اما فدراسیون در مورد 
تیم فوتسال زنان سیستم متفاوتی را در پیش گرفته که می تواند 
منجر به انتخاب سرمربی براساس معیارهای جدا از دانش فنی 
باشد. »ایسنا« نوشت: کمیته فنی فوتسال اگر دغدغه تیم ملی را 
دارد باید به این قضیه ورود کند و مانع از آن شود که گزینه هایی 
که تجربه چندانی در زمینه مربیگری ندارند و صرفا در جهتی 
موافق با مشاور فنی هستند که به نیمکت تیم ملی برسند. این 
کمیته باید با بررسی دقیق رزومه نفرات، اصلح ترین آنها را 

انتخاب کند.

جنجال در پرونده انتخاب سرمربی فوتسال زنان!
   هومن  افاضلی

 کارشناس  فوتبال    

      وزیر ورزش وجوانان گفت: در اولین مالقاتی که با 
رییسی، رئیس جمهور جدید حدود ۴۰ روز قبل داشتم در 
مورد ضرورت خصوصی سازی دو باشگاه و اقدامات انجام شده 
گزارش دادم و ایشان نیز تاکید کردند تا این اقدام در اسرع وقت 
انجام شود.  مسعود سلطانی فر درباره اقدامات صورت گرفته 
برای واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت اظهارکرد: کلیه 
مراحل قانونی، اداری، حقوقی و مستندسازی خصوصی سازی 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در وزارت ورزش و جوانان 
پایان یافته و کلیه اسناد و مدارک و پرونده ها و گزارشات 

موردنیاز حدود سه ماه است که به سازمان خصوصی سازی 
و سازمان بورس و اوراق بهادار تحویل داده شده است. وزیر 
ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: قرار بود عرضه اولیه با 
۱۵ درصد سهام صورت پذیرد، ولی متاسفانه بروکراسی 
داخل دو سازمان فوق الذکر که مسئولیت اصلی و قانونی امر 
خصوصی سازی شرکت های دولتی را به عهده دارند مانع آغاز 
عملیات اجرایی خصوصی سازی دو باشگاه و عرضه سهام اولیه 
آنها به هواداران شده است. سلطانی فر افزود: در اولین مالقاتی 
که با رییسی، رئیس جمهور جدید حدود چهل روز قبل داشتم 

در مورد ضرورت خصوصی سازی دو باشگاه و اقدامات انجام 
شده گزارش دادم و ایشان نیز تاکید کردند تا این اقدام در 
اسرع وقت انجام شود. سلطانی فر تصریح کرد: بنده بعد از 
مالقات با رئیس جمهور دیدگاه و دستور مشارالیه را شفاها به 
وزیر اقتصاد و رییسان سازمان های خصوصی سازی و بورس و 
اوراق بهادار منعکس کردم، ولی متاسفانه هنوز اقدامی صورت 
نپذیرفته است. او تاکید کرد: برای رشد و توسعه فوتبال کشور 
باید تمام باشگاه های لیگ برتری و لیگ یک به صورت واقعی 
به بخش خصوصی واگذار و توسط سهامداران آنها اداره و در 
چارچوب ضوابط فیفا مدیریت شوند. وزیر ورزش و جوانان 
گفت: بهترین و عادالنه ترین شکل خصوصی سازی و واگذاری، 
تبدیل ماهیت حقوقی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به 

شرکت سهامی عام است. 

مسعود  سلطانی فر: 
واگذاری سرخابی ها را به اطالع »رئیسی« رساندم 

جریمه ۱۰ میلیونی  »نیما عالمیان«
 ایسنا: رای کمیته انضباطی فدراسیون 
تنیس روی میز در مورد حرکت نیما عالمیان 
در بازی های المپیک توکیو صادر شد. جلسه 
کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز 
در خصوص اتفاقات مسابقه نیما عالمیان در 
المپیک توکیو برگزار شد. عالمیان در بازی های 
المپیک توکیو راکت خود را روی میز پرت کرد 
که این اتفاق حواشی زیادی را در پی داشت. در 
این جلسه که نیما عالمیان به صورت آنالین 
حضور داشت، اعضا ابعاد مختلف این اتفاق را 
بررسی کردند و با توجه به عذرخواهی مجدد 
او در جلسه، رای کمیته انضباطی به شرح ذیل 
صادر شد: توبیخ کتبی و جریمه نقدی به مبلغ 

۱۰ میلیون تومان.

خارج ازمستطیل سبز

»کوبیاک« قصد خداحافظی ندارد
 کوبیاک اعالم کرده که فعال قصد جدایی 
از تیم ملی والیبال لهستان را ندارد. تیم ملی 
والیبال لهستان در بازی های المپیک پس از 
شکست مقابل فرانسه از مرحله یک چهارم 
نهایی این رقابت ها حذف شد. این شکست، 
شانس والیبالیست های لهستان را برای کسب 
مدال در بزرگترین رویداد ورزشی از بین 
برد. یکی از مشکالت لهستانی ها در ژاپن، 
مصدومیت کوبیاک بود. قبل از اعزام تیم به 
المپیک، این بازیکن  دچار مصدومیت شدیدی 
شده و در نتیجه در بازی با ایران او حتی در 
زمین بازی ظاهر نشد. بسیاری از هواداران 
لهستانی متعجب بودند که آیا کوبیاک بعداز 
این مسابقات تصمیم می گیرد دوران ملی خود 
را به پایان برساند یا خیر؟ در آخرین مالقات 
این بازیکن با هواداران، کوبیاک ۳۳ ساله فاش 
کرد که برنامه های بعدی او در والیبال چیست. 
ستاره لهستانی اعالم کرد که اگر سالمتی اش 
به او اجازه دهد، دوست دارد با این تیم به 
بازی های المپیک پاریس که قرار است در 
سال ۲۰۲۴ برگزار شود، پرواز کند. او همچنین 
اظهارداشت که رویای او کسب مدال المپیک 
است. بنابراین این ستاره لهستانی با اعالم این 

خبر به شایعات پایان داد.

خـــبر

 امیــررضا واعــظ آشتیانی مدیرعامل سابق 
استقالل مــی گوید با توجه به عملکردی که در 
مدیریت و عدم ثبات کادرفنی وجود داشت در 
کل آبی پوشان با توجه به نتایجی که به دست 

آورده اند، عملکرد قابل قبولی داشتند.
 عملکرد تیم در فصل چطور بود؟

استقالل را واقعا نمی توان جمع بندی کرد و 
تحلیلی از آن داشت. این تیم با عجیب ترین و 
غیرحرفه ای ترین اتفاقات روبه رو شد. استقالل 
ساختار ضعیـــف تری نسبت به پرسپولیس و 
سپاهــان داشت. من فکر می کنم اگر مشکالت 
مدیریتی استقالل به حداقل می رسیـد شرایط 

این تیم کامال بهتر می شد. 
  لیگ برتر هم به پایان رسید ولی 

استقالل قهرمان نشد.
نمی شود کتمــان کــرد که ایـــن تیـم در 
هفته های آخر شاداب نبود و کیفیت فنی کارش 
پایین بود. مهمترین عامل این موضوع به عدم 
تمرکز فرهاد مجیدی بازمی گردد. مجیدی در 
ماه های آخر هـــم مدیرعامل بود، هم مسئول 
مالی، هم مسئول تدارکات و هم مــسئول سایر 
بخش های باشگاه. اینها باعث می شود که مربی 
تمرکز الزم را بر مسائل فنی نداشته باشد و برای 

همین کیفیت کار افت می کند.
 با حضور وزیرورزش جدید امیدوار به 
برطرف شدن مشکالت استقالل هستید؟

دولت محترم بایـــد در اســـرع وقت تکلیف 
مدیریت اســــتقالل را مشخص کند. منظورم 
از مشخص کردن وضعیـــت، تغییر در مدیریت 
است. تــغییر در مدیریـــت استقالل الزامی و 
اجباری است. واقعیــــت این است وزیر جدید 
ورزش باید تغییر در مدیریت استقالل را اولویت 
ستاره دار خود بداند. هواداران استقالل چند 
میلیون هستند و یکی از مهمـترین تشکل های 
کشور به حساب مـــی آیند. آنها باید تغییر در 

دولت را احساس کنند.
 درمورد عملکرد احمد مددی در مدت 
مدیریتی اش بر باشگاه استقالل چه نظری دارید؟

با این مدیریت فعلی چند وقتی می شود که 
باشگاه استقـــالل عمال تعطیل است. زمانی که 
من مدیــریت استـــقالل را پذیرفتم، همزمان 
معاون وزیرهم بودم؛ ولی برخی ها معلوم نیست 

چگونه مراتب را طی کرده اند.
 به نظر شما دلیل ناکامی تیم در فینال 

جام حذفی چه بود؟
در همین بازی آخر که فینال جام حذفی بود، 
تفاوت دو تیـــم در تمرکــز سرمربیان بود. 
فوالد مدیرعاملی دارد به اسم سعید آذری که 
همه کار برای نکونام کرد تا او فقط به بازی فکر 
کند. اما مجیدی چه؟ بهتر است بگویم تفاوت 
استقالل و فوالد در فینال جام حذفی در مدیران 
دو باشگاه بود. آذری اجازه نمی دهد آب در دل 
نکونام تکان بخورد، اما مجیدی به همه چیز فکر 
می کند و کمی هـــم در کنار آن به مسائل فنی 

فکر می کند. 

گفــت وگــو
امیررضا  واعظ  آشتیانی: 

 دولت تکلیف 
 استقالل را 

مشخص کند! 

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: با استعفای 
هیات مدیره باشگاه وضعیت بالتکلیفی ما بدتر شد و در این 

وضعیت کاری نمی توانیم انجام بدهیم.
  نقل و انتقاالت 

سیدسیروس پورموسوی درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال 
صنعت نفت و نقل وانتقاالت لیگ برتر اظهارداشت: متاسفانه 
پس از آخرین بازی مان که ۸ مرداد برگزار شد هیچگونه 
حرکت مثبتی از طرف باشگاه اتفاق نیفتاد این در شرایطی 
است که ۵ هفته مانده به اتمام مسابقات در جلسه ای که با 
مدیرعامل صنعت نفت داشتیم برنامه ها و اهداف خود را به وی 
منتقل کردیم اما به این دلیل که تیم های نفتی هر سال دچار 
بی برنامگی و عدم حمایت از شرکت نفت هستند درجا می زنیم. 

 سال به سال بدتر می شود
وی  دربــاره تکرار اتفاقات اخیر برای تیم صنعت نفت توضیح 
داد: متاسفانه امسال شرایط بدتر هم می شود سال قبل از روزی 
که به عنــوان سرمربی این تیم انتخاب شــدم ۲۱ روز به شروع 
مسابقات زمان داشتیم تا هم بازیکن جذب کنیم و هم تمرینات 
آماده سازی انجام بدهیم خیـــلی خوب هم توانستیم بازیکن 
بگیریــم اما از نیم فصل دوم به بعد مشکالت مان شروع شد 
مردم این مسائل را نمی دانستند و مـن هم نمی خواستم آنها را 

مطرح کنم وی تصریح کرد: از تیم نیم فصل اول ما ۱۰ بازیکن در 
هفته های اول مصدوم شدند ۴، ۵ نفر رباط صلیبی پاره کردند 
و کل فصل را از دست دادند اما کار را ادامه دادیم با این وجود 
امسال احساس می کنم صنعت نفت یکی از بدتری سال های 
خود را پشت سر می گذارد زیرا هیچ بازیکنی اعتماد نمی کند 
به این تیم بیاید. خودم به عنوان سرمربی بالتکلیف هستم و از 

سال گذشته مطالباتی دارم قرارداد من هنوز پرداخت 
نشده است و نمی توانم به سال آینده امیدوار بمانم.

 جرائم؟
وی با اشاره به جریمه عجیب بازیکنان 

صنعت نفت توضیح داد: بیشتر بازیکنان به 
این دلیل که یک فرد غیرفنی گزارش رد 
کرده بود به دلیل استفاده نکردن از قلم بند 
جریمه شدنـــد بازیکن در تمرین قلم بند 
نبسته بود اما وقتی با عیســـی زاده  صحبت 

کردیـــم پذیرفت اشتبـــاه از جانب مجموعه 
باشگاه بوده در شرایطی کــه بازیکنان ما از باشگاه 
طلبکار بــودند جریمه هم شدند اما عیسی زاده قول 
داده جریمه ها بخشیده شـود. پورموسوی گفت:  در 
نیم فصل دوم به جز مردم آبادان هیچکس کنارمان 

نبود و خیلی از مسئوالن به دلیل حرف وحدیث های مطرح شده 
نسبت به هم موضع گرفتند. 

 هزینه ها 
پورموسوی ادامه داد:  متاسفانه تیم های صنعتی ما 
در سال گذشته باالی ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه 
کردند اگر باشگاهی گفت چنین مبلغی هزینه 
نکردم شفاف و صادقانه می گویم بازیکنانی که 
ما می خواستیم و به آنها پیشنهاد داده بودیم 
گفتند فالن تیم این مقدار به ما پیشنهاد داده 
خواهش می کنم تمام قراردادها رسانه ای شود تا 
معلوم شود برخی تیم ها چه هزینه هایی 
در فوتبال می کنند. قول می دهم اگر 
در سال های آینده این وضعیت ادامه 
داشته باشــــد و نهادهای نظارتی 
و بازرسی ورود نکنند به جز ۴، ۵ تیم 
سایـــر تیم ها مجبــور به انحالل 
می شوند زیرا نمی توانند تا این اندازه 
درآمد داشته باشند. وی گفت: اکنون 
بازیکنی داریم که زیر ۱۰ میلیارد تومان 
قرارداد نمی بندد بازیکن جوان تیم ما 
۱۵ساله است و می گوید مدیربرنامه و 
وکیل دارم با این موضوع موافق هستیم 
اما نه اینکه قرارداد ۵۰ میلیــون تومانی 

به زور ۵۰۰ میـــلیون کنند.  

سیروس   پورموسوی:
با این شرایط اغلب تیم ها منحل می شوند

تصمیم گیری »موسوی«  و »صانعی« به جای کمیته فنی؟!



از اسفند 1398 که دونالد ترامپ اعالم کرد از افغانستان 

خارج می شویم، بنیان این تفکر به وجود آمد و جو بایدن هم 

در مبارزات انتخاباتی به این موضوع اشاره کرد که ما باید 

سربازهای مان را از افغانستان بیرون بیاوریم ضمن اینکه 

آمریکا تحت فشار کشورهای عضو ناتو هم برای خروج از 
افغانستان بود. از طرفی دو رئیس جمهوری...
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فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را  تسلیت می گوییم

صفحه  7

صفحه 3
صفحه 5

صفحه 9

آرمان ملی: گرچه مجلــس یازدهم خود 
از حامیــان ســید ابراهیم رئیســی برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
بود و حتی از وی دعوت رسمی به عمل آورد، 
اما این رویکرد آنها بــه این معنی نبوده که 
بخواهند بدون هیچ بحثی وزرای پیشنهادی 

رئیس جمهور رای اعتماد بدهند. ...

آرمان ملی: حدود یک ماه بــه پایان زمان 
تعیین شده برای تغییر مبنای ارز واردات 
کاالهای اساســی از 4200 تومان به نرخ 
17500 تومانی که مجلس در قانون بودجه 
تعیین کرده باقی نمانــده و دولت تنها تا 
پایان شــهریور ماه زمان خواهد داشت تا با 

همکاری مجلس تدابیر الزم برای کاهش...

آرمان ملی: کشورمان تاکنون چهار پیک 
سهمگین کرونا را گذرانده و حاال در گرداب 
پیک پنجم گرفتار شــده اســت. پیکی با 
کرونای دلتا که به گفته متخصصان قدرت 
سرایتش 300 درصد بیش از کرونای ووهان 
است و در عین حال شدت درگیری ریوی 

نیز در آن بیشتر است.

 »آرمان ملی« از واکنش ها 
به کابینه سیزدهم گزارش می کند:

 9 وزیر پیشنهادی 
در لب مرز رای اعتماد 

 غالمرضا تاج گردون: حتی اصولگراها 
هم به کابینه معترض بودند

گزارش »آرمان ملی« از آثار حذف ارز 4200 
تومانی از واردات کاالهای اساسی نشان می دهد؛

راهي که به    افزایش 
قیمت ها    مي انجامد

 اشاعه گرانی 
با شعار خودکفایی گندم؟!

 0و۵ پیک کرونایی و خطر خشونت 
در بیمارستان ها  

 قمه کشی 
برای تخت خالی 
افزایش ۳ برابری بیماران بستری 

کادر درمان بریده اند 

 رئیس سازمان غذا و دارو : اجازه واردات 
فایزر و مدرنا را از منابع مجاز داده ایم  

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

عبدالرضا فرجی راد :

 موفقیت طالبان در گرو حفظ 
حقوق زنان است

صفحه3

امیررضا  واعظ  آشتیانی: 

 دولت تکلیف استقالل را 
مشخص کند! 

صفحه 15

راي اعتماد بدون رفاقت هاي سياسي 

در روزهای اخیر و پس از اتمــام آخرین نشست علنی مجلس، 

فهرست وزرای پیشنهادی دولـــت سیزدهم توسط رئیس جمهور 

اعالم شد و روز شنبه هفته گذشته نیز با اعالم رئیس مجلس، اعالم 

وصول شد تا پایانی باشد بر گمانه  زنی ها در این خصوص. در این 

میان برخی وزرای پیشنهادی با وجود سابقه علمی خوبی که 

دارند، اما تجربه و سابقه اجرایی مناسبی برای تصدی پست وزارت 

ندارند. این امر به شکلی بوده است که حتی صدای مخالفت ها نیز از 

داخل مجلس شنیده می شود. در این میان هم بعضی وزارتخانه ها 

که از اهمیت به سزایی برخوردارند و آینده کشور را می سازند، 

کمتر توجهی به آن ها می شود. مهم ترین این وزارتخانه ها 

آموزش و پرورش است که وزیر پیشنهادی آن هیچ سابقه اجرایی 

متناسبی ندارد؛ شخصی که در سابقه خود صرفا چند مدرسه 

غیردولتی را اداره کرده است، نمی تواند متصدی وزارتخانه ای  باشد 

که میلیون ها مخاطب دارد. وزیر آموزش و رورش باید مقبولیت 

الزم را میان بدنه یک میلیونی معلمان و فرهنگیان داشته باشد. 

بهتر بود در این سمت از معلمی استفاده می شد که سابقه مدیریت 

در آموزش و پرورش را نیز داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش باید 

از قدرت باالیی در دولت برخوردار باشد تا آموزش  را به مساله اول 

کشور بدل کند. گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش 
امروز هیچ یک از توانایی های الزم را ندارد...

ادامه صفحه 6

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 2

یادداشت 1

طالبان؛ عدم انطباق با نظام بين المللي
علی بیگدلی 
استاد دانشگاه 

در روزهــای اخیــر و پس از اتمام آخرین نشست علــنی 

مجلس، فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم توسط 

رئیس جمهور اعالم شد و روز شنبه هفته گذشته نیز با اعالم 

رئیس مجلس، اعالم وصول شد تا پایانی باشد بر گمانه  زنی ها 

در این خصوص. در این میان برخی وزرای پیشنهادی با وجود 
سابقه علمی خوبی که دارند، اما تجربه...

راي اعتماد بدون رفاقت هاي سياسي 
حسن خلیل آبادی 

تحلیلگر مسائل سیاسی 

همین صفحه

همین صفحه

افـغانستان، جغرافیایی که هزینه ها را هدر داد و تحلیل ها 

را آنگونه که تحلیگران بیان می کردند، به بیراهه برد. بعد از 

ماجرای یازده سپتامبر و حمله ای که آمریکا به افغانستان 

طالبان زده داشت، امید می رفت که این کشور درهم ریخته 

و غیرمتجانس بتواند با تمرین های دموکراسی، هویت 

واحد افغانی پیدا کند. اما در طول مدت نشان داد که چنین 
اتفاقی نیفتاده است...

طالبان؛ شعله هاي آتِش زير خاکستر

نعمت احمدی
حقوقدان

حسن خلیل آبادی 
تحلیلگر مسائل سیاسی 

پايان اشرف غنی و آينده افغانستان

اشرف غنی، متحــد آمریکا و وابسته ترین رئــیس 

جمهور افغانستان به غــرب، پس از سال ها کرنش در 

مقابل کاخ سفید، به پایان راه رسید و از کشور خود 

فرار کرد. گروه طالبان نیز با حداقل تلفات و خسارت 

و بدون ورود در یک جنگ فراگیر، به کابل آمد و 

کاخ ریاست جمهوری را در اختیار گرفت. عملکرد 

و سرنوشت اشرف غنی را شاید بتوان با عملکرد و 

سرنوشت معمر قذافی رهبر فقید لیبی مشابه دانست. 

قذافی پس از سال ها انقالبی نمایی، با امید به لغو 

تحریم های اقتصادی، شروط آمریکا و غرب را برای 

پایان دادن به برنامه های هسته ای  و توقف برنامه های 

دفاعی لیبی پذیرفت. او حتی در ادامه کرنش در مقابل 

کاخ سفید، مسئولیت حمله به هواپیمای خطوط 

هواپیمایی پان آمریکن و یا حادثه هوایی الکربی، و 

پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان را قبول 

کرد. اما پاداش قذافی این بود که آمریکا با متحد خود 

انگلستان، اعتراضات مردمی در لیبی را بهانه قرار داد 

و به کشوری که قبال خلع سالح شده بود حمله کرد. 

این گونه شد که قذافی پس از پنج سال خوش خدمتی 

به امریکا، همه چیز حتی زندگی خود را نیز از دست 

داد. اشرف غنی هم همچون قذافی به آمریکا اعتماد 

کرد و پس از تصدی ریاست جمهوری به شدت از 

سیاست مستقل و غیرمتعهدانه افغانستان فاصله 

گرفت. در دوره وی ساختارهای دولتی و نظامی و 

امنیتی افغانستان به ویژه ارتش و نیروهای اطالعاتی، 

تحت امر آمریکا قرار گرفتند و بر اساس نظرات کاخ 

سفید اداره شدند. اشرف غنی در اجرای سیاست 

آمریکا، تحت عنوان عادی سازی روابط با طالبان، 

زندانیان این گروه را آزاد کرد و موجب خروج طالبان 

از لیست های  تروریستی، یافتن جایگاه بین المللی و 

حتی مذاکره با آمریکا شد. در دوره ریاست جمهوری 

وی درافغانستان، اقوام تاجیک، هزاره و ازبک و سایر 

اقوام غیرپشتون، نقش سیاسی خود را از دست دادند 

و کامال به حاشیه رفتند. غنی به دستور آمریکا، 

چشم خود را بر روی انتفال داعش به افغانستان 

بست و باعث شد تا اعضای این گروه تروریستی پس 

از شکست در سوریه و عراق، در افغانستان وظایف 

خود را به نیابت از آمریکا دنبال کنند. اشرف غنی در 

همسویی با واشنگتن، مناسبات خود با همسایگان و 

دوستان افغانستان از جمله ایران، روسیه و چین را 

تضعیف کرد و از زبان فارسی انتقام گرفت. اما آمریکا 

اشرف غنی را نیز همانند قذافی تنها گذاشت و نقره 

داغ کرد. ارتش آمریکا پس از بیست سال ناکامی در 

مبارزه با طالبان، افغانستان را ویران کرد از این کشور 

خارج شد. ارتش ضعیف افغانستان که قرار بود توسط 

ناتو به یک ارتش قوی مبدل شود، نیز  تنها و رها نظاره 
گر پیشرفت های طالبان شد...
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افغانستان، جغرافیایی که هزینه ها را هــدر داد و تحلیل ها 

را آنگونه که تحلیگران بیان می کردند، به بیراهه برد. 

بعد از ماجرای یازده سپتامبر و حمله ای که آمریکا به 

افغانستان طالبان زده داشت، امید می رفت که این کشور 

درهم ریخته و غیرمتجانس بتواند با تمرین های دموکراسی، 

هویت واحد افغانی پیدا کند. اما در طول مدت نشان داد که 

چنین اتفاقی نیفتاده است. آمریکایی ها با عدم شناخت 

از وضع قومی، قبیله ای و مذهبی افغانستان و اینکه عامل 

وحدت کننده ای بین اقوام افغانی وجود ندارد و باید این 

عامل یعنی هویت سازی و هویت شناسی شکل بگیرد، عمال 

مسیر اشتباهی در پیش گرفتند. افغانستان از چندین قوم 

تشکیل شده است: پشتون ها، ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها و 

از نظر مذهبی دو مذهب غالب شیعه و سنی به عنوان عوامل 

تضاد برانگیز کشور افغانستان در طول دو سده گذشته یعنی 

از زمان استقالل افغانستان عامل و علت جنگ های داخلی 

و عدم ایجاد هویت ملی در داخل کشور بوده و است. نگاهی 

به دوره ریاست آقای محمد اشرف  غنی داشته باشیم. طی 

این مدت، آقای غنی اکثر شهرهای کوچک یعنی ولسوالی ها 

را از دست داده بود و تنها در چند شهر قدرت داشت. اقتداری 

که نتوانست به صورت واحد آن را در دولت مرکزی تجمیع 

کند. انتخابات اخیر افغانستان بهترین نمونه شکست سیاست 

آمریکا و همچنین آقای غنی در افغانستان است. مجموعا 

نزدیک به دو میلیون نفر از جمعیت 30 میلیونی افغانستان 

که حدود 15 میلیون نفر واجد شرایط رای داشت در 

انتخابات شرکت کردند که کمتر از آرای نماینده ای در تهران 

یا شهرهای بزرگ کشور است. تضاد بین بین عبدا... عبدا... 

و اشرف غنی هم مزید بر علت بود. آمریکا مدعی است طی 

این مدت، یک تریلیون یعنی هزار میلیارد دالر در افغانستان 

هزینه کرده است. این هزینه جدای از کمک هایی است که 

دیگر کشورها زیر نظر سازمان ملل برای نوسازی افغانستان 

پرداخت کردند. یعنی سالی 50 میلیارد دالر وارد افغانستان 

شده است. این 50 میلیارد دالر ساالنه به عالوه کمک های 

جهانی به بخش های مختلف افغانستان کجا هزینه شد؟ یک 

دولت مرکزی نیاز به یک ارتش و نیروی انسجامی دارد که 

از مرکز دستور بگیرد. مقاله ای در یکی از نشریات آمریکایی 

تحت این عنوان که »میلیاردرهای غنی در افغانستان فقیر 

چه می کنند«، چاپ شده بود. در افغانستان این پول های 

هدایت شده به حساب جنگ ساالران، بزرگان افغان و قبایل 

رفت بدون اینکه در زندگی مردمش اثری داشته باشد. نمونه 

آن کاخ ژنرال دوستم است که به دست طالبان افتاد. بخش 

اعظمی از این پول ها، خرج سالح هایی شد که هم اکنون در 

افغانستان به دست طالبان افتاده است. طالبانی که در نوبت 

اول بر افغانستان حاکم شدند، تسلیحات امروزی را نداشتند. 

سالح های باقیمانده از شوروی سابق که عمدتا از رده خارج 

شده بودند به دست طالبان مالعمر افتاد که کارآیی الزم را 

نداشت، اما سالح هایی که هم اکنون به دست طالبان افتاده 

از مدرن ترین سالح هایی است که ارتش آمریکا ظرف 

20 سال گذشته در افغانستان از آن استفاده می کرد. پس 

هم اکنون با طالبانی روبه رو هستیم که مدرن ترین سالح ها 

را در اختیاردارد. به  نظر می رسد آمریکا در افغانستان همانند 

شوروی شکست خورد و خروجی افتضاح آمیز داشت؛ 

مقایسه ای همانند فرار آمریکایی ها از سایبون در سال1975 

و پذیرش شکست آمریکا در ویتنام. آمریکا در افغانستان دیگر 

جای پایی ندارد؛ نه می تواند دوباره لشگرکشی کند و نه قادر 
است در وضعیت موجود طالبان تاثیرگذار باشد...

ادامه صفحه 2

از اسفند 1398 که دونالد ترامپ اعالم کرد از افغانستان 

خارج می شویم، بنیان این تفکر به وجود آمد و جو بایدن هم 

در مبارزات انتخاباتی به این موضوع اشاره کرد که ما باید 

سربازهای مان را از افغانستان بیرون بیاوریم ضمن اینکه 

آمریکا تحت فشار کشورهای عضو ناتو هم برای خروج از 

افغانستان بود. از طرفی دو رئیس جمهوری که در افغانستان 

روی کار آمدند، هر دو مظهر فساد و ساختارشکنی بودند، 

بدون اینکه توانایی ایجاد یک مدیریت منظم را داشته باشند. 

ارتــش افغانستان هم یک ارتش قومیتی بود و از آنجا که 
 
40 درصد جمعیت این کشور، پشتون که همان قوم کرزای و 

اشرف غنی است؛ بنابراین تعدادی از اعضای ارتش که پشتون 

بودند، تسویه شدند و قومیت  های تاجیک و ازبک -که شدیدا 

ضد پشتون هستند- وارد ارتش شدند؛ بنابراین ضد غنی هم 

بودند. آمریکایی ها خیلی تالش کردند که بتوانند یک ارتش 

منظم، منسجم و مجهزی را برای افعانستان ایجاد کنند ولی از 

طرفی هم کانال های فسادپذیر جامعه افغانستان و هم فقدان 

یک مدیریت منظم اجازه نداد که ارتش شکل بگیرد. لذا یک 

نوع تعارض در ارتش به وجود آمد و همه عقب نشینی سربازان 

از والیات نشانه این بود که ارتش، منسجم و ملی نیست. ما 

اصال در افغانستان تفکری به نام ناسیونالیست و ملیت گرایی 

نداریم، برای اینکه شدیدا گرفتار قومیت گرایی است و همین 

موضوع این کشور را به این روز انداخته که یک طرف قضیه 

است. به نظر می رسد طرف دیگر قضیه مذاکراتی است که 

ظرف 18ماه بین طالبان و آمریکا در دوحه ادامه داشت و یک 

نوع توافق پنهانی بین آنها به وجود آمده بود؛ چون آمریکایی ها 

از غنی ناامید شده بودند به این نتیجه رسیدند که افغانستان را 

به طالبان واگذار کنند که سازمان یافتگی بیشتری دارند؛ این 

حدس و گمانی است که خیلی قریب به یقین است؛ بنابراین 

از یک طرف ارتش دچار اضمحالل و چنددستگی شده بود 

که توان مقاومت نداشت و از طرف دیگر سازمان اداری فاسد 

و همچنین قرارداد پنهانی بین طالبان و آمریکا که قدرت را 

به دست طالبان واگذار کنند؛ در این میان دخیل بود. این در 

حالی است که طالبان در شرایط فعلی دو مسیر را می تواند 

انتخاب کند؛ مسیر بازگشت به همان شرایط سال های 1975 

تا 2001 که رفتارهای خشن را از خود نشان می داد؛...

ادامه صفحه 6

طالبان؛    شعله هاي آتِش زير خاکستر

طالبان؛ عدم انطباق با نظام بين المللي

محسن پاک آیین
تحلیلگر مسائل بین الملل

بازگشت به عقب و به تعبیری واپس گرایــی افغانستان در فرآیند زمان 

هیچ گونه آورده ای برای کشورهای همسایه نخواهد داشت باید پذیرفت 

واقعیت های امروز افغانستان هیچ تناسبی با خرد عمومی دهکده جهانی 

ندارد و نکته مهم تر این که روش و منش طالبان برای اکثریت ملت ها 

خوشایند و قابل درک نیست! خوشبختانه فناوری و تکنولوژی در قالب 

داده های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باعث شده تا قد، قواره 

و مختصات ذهنی جوامع با قد، قواره و مختصات ذهنی حکمراناِن جوامع 

تفاوت پیدا کند بنابراین نکته مهم و قابل تامل این است که ذائقه ملت ها 

با ذائقه حاکمیت ها تفاوت پیدا کرده است. جامعه امروز ایران نیز لحظه 

به لحظه تغییر و تحوالت جغرافیای افغانستان را پیگیری می کند و پیام 

این دغدغه و پیگیری نشان دهنده اشتراکات تاریخی در حوزه فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی ا ست! بر همین اساس اشتراکات ژنتیکی، وراثتی و 

تاریخی قابل کتمان و حذف شدنی نیست و غم و اندوه اکثریت جامعه 

امروز ایران به واسطه همان اشتراکات است که اینچنین مردم  ایران را 

نگران کرده است بنابراین سوال مهم و کلیدی این است آیا حضور طالبان 

در راس قدرت جغرافیای افغانستان در فرآیند زمان برای ایران فرصت و یا 

تهدید تولید خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال از زاویه دید دو نگاه یعنی نگاه 

مردمی و حاکمیتی قابل بررسی ست بنابراین رابطه ملت- دولت به معنی 

و مفهوم عام در ایران تا حدود زیادی می تواند به عنوان یکی از مولفه های 

تفسیر و تحلیل اتفاقات افغانستان مورد تامل قرار بگیرد! برخی نیز تغییر 

و تحول افغانستان را با تغییر و تحوالتی که در سال 57 در ایران شکل 

گرفت شبیه سازی می کنند و به تعبیری بایدن را کارتر و اشرف غنی را 

محمد رضا پهلوی می نامند. البته چنین تفسیری مدنظر نگارنده نیست. 

بنابراین فقط به عنوان یک گزاره ذهنی بیان شد اما واقعیت  این است که 

اکثریت جامعه امروز ایران به درستی تغییر و تحوالت امروز افغانستان 

را با حضور طالبان درک می کنند و حتی می دانند که از این پس روند 

حرکت جامعه افغانستان از نظر شکلی و ماهوی چطور و چگونه پیش 

خواهد رفت و همچنین سبک و سیاق زندگی آشکار و پنهان شان چگونه 

خواهد شد! جامعه شهری و جامعه روستایی افغانستان به واسطه فناوری 

و تکنولوژی بیش و کم در اتصال با ادبیات دهکده جهانی هستند به 

همین دلیل است که از طالبان ترس دارند و حضور آنان را مساوی با 

عدم امنیت مخصوصا برای دختران و زنان به حساب می آورند! نکته 

قابل تامل دیگر این است که حضور بی دردسر طالبان در اریکه قدرت 

احتمالی قدرت افغانستان نشان از دخل و تصرف قدرت های بزرگ شرق 

و غرب دارد بنابراین تا زمانی که جوامع کم تر توسعه یافته و یا در حال 

توسعه نظم غالب بین الملل را نپذیرند هر لحظه ممکن است در تیررس 

معادالت و معامالت قدرت های بزرگ قرار بگیرند، بنابراین قدرت های 

شرق و غرب همواره از جامعه ستیزی حکمراناِن جوامع کمترتوسعه یافته 

هم استفاده و هم سوء استفاده می کنند! سوال دیگر این است آیا از نگاه 

اکثریت ملت ها طالبان جامعه ستیز به حساب می آید؟ قاعدتا با توجه به 

واکنش ملت ها و همچنین اکثریت ملت ایران در خصوص تغییر و تحوالت 

جغرافیای افغانستان پاسخ آری ا ست! باید پذیرفت از دِل واقعیت های 

امروز افغانستان آرام آرام جامعه مدنی و دموکراسی خواهی شکل خواهد 

گرفت و طالبان هم برای این که در مسند قدرت باقی بمانند و به رسمیت 

قدرت های بزرگ شناخته شوند آرام آرام از دگم اندیشی و تحجر فاصله 

خواهد گرفت اما در طی چنین فرآیندی فقط ملت افغانستان است که 

هزینه های زیادی را خواهد پرداخت! باید پذیرفت اسالم طالبانی از اسالم 
آمریکایی و انگلیسی و روسی خطرناک تر است!

   امید فراغت
روزنامه نگار

طالبان جامعه ستيز است؟

علی بیگدلی 
استاد دانشگاه 

 گزارش »آرمان ملی« 
 از وضعیت شیوع کرونا همزمان 

با آغاز محدودیت ها: 

شديدترين تنبيه 
را براي مسافران 

اعمال کنيد 
  بین تجمعات و سفر 

هیح تفاوتي قائل نشوید 
 در یک روز بیش از160 هزار خودرو 
به سمت شمال از تهران خارج شدند

آرمان ملی: محدودیت ها و تعطیلی 
گسترده در همه شهرهای کشور آغاز 
شده و در شــرایطی که 359 شهر در 
وضعیت قرمز شیوع کرونا، 59 شهر در 
وضعیت نارنجی و 30 شهر در وضعیت 
زرد قرار دارند، اصناف، ادارات و بانک 
ها بسته است. اما هر چقدر معابر اصلی
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قابی تلخ از وضعیت امروز ایران و افغانستان! 
صفحه کارتون و طنز

آخر آرمان ملیروزنامه آرمان ملی

امضای توافــــق دوحـه میـــان طالبان و آمریکا را که در فوریه ۲۰۲۰ انجام شد، واجد سه پیامد 
عمده بود. با امضای این توافق روند صلح در افغانستان عمیقاً توسط یک طرف به فراموشی سپرده شد. 
درنتیجه این توافق، وقتی یک طرف در منازعه احساس پیروزی کرد و موقعیت خود را ارتقاءیافته دید، 
طبیعی بود که با طرف مقابل که دولت کابل بود، حاضر به مذاکره و توافق نشود. القای روحیه پیروزی 
به طالبان که نتیجه رفتار آمریکا بود، مهم ترین عاملی شد که بعد از توافق دوحه هرگونه روند صلح را 
به محاق برد. بعد از امضای توافق دوحه عماًل کار دفتر سیاسی طالبان در دوحه به صورت واقعی پایان 
یافت و مسئولیت اصلی کار بر عهده بخش نظامی طالبان در داخلی افغانستان قرار گرفت. بعد از امضای 
توافق، دوحه هیچ نقش کلیدی را نمی توان برای دفتر سیاســی طالبان در دوحه در نظر گرفت. عبور 
آمریکا از مرحله نظامی در افغانستان و ورود به مرحله امنیتی سومین پیامد توافق دوحه بود. پس ازاین 
توافق، آمریکا به صورت جدی خود را درگیر منازعه افغانســتان به صورت نظامی نخواهد کرد. در متن 

این توافق طرف آمریکائی تالش نمود عماًل تهدیداتی که می توانســته از ناحیه افغانستان امنیت ملی 
آن ها را به مخاطره بیندازد، با اخذ تعهداتی از طالبان برای خود به حداقل برســانند. اگر تهدید امنیت 
ملی آمریکا از ناحیه افغانســتان برطرف شود، طبیعی است که آنچه در افغانستان از منظر آنان جریان 
دارد، منازعه داخلی بر سر قدرت است و آمریکا ترجیح داد به ادامه حضور خود را در این منازعه بدون 
توجه به اینکه چه ســاختاری در آینده می تواند افغانســتان را اداره کند، خاتمه دهد. توافق دوحه دو 
ضمیمه محرمانه داشــت و دریکی از این ضمایم بندی وجود دارد که طالبان را تا پایان خروج نظامی 
آمریکا از حمله به مراکز استان های افغانستان نهی می کند. هرچند از یک منظر، این بند به منزله چراغ 
ســبز به طالبان بوده که همه افغانستان، به جز مراکز ۳۴ استان را می توانند تصرف کنند، اما طالبان با 
عدول از این بند، به مراکز اســتان ها حمله کردند و تمام بمباران هایی که آمریکا حدود یک ماه اخیر 
علیه طالبان انجام داده، مرتبط با نقض صورت گرفته توســط طالبــان در این مورد بود و نباید آن را 
آغاز دوباره ای برای درگیر شدن نظامی آمریکا در منازعه افغانستان تلقی کرد. قطعنامه شماره ۲۵۱۳ 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد متن توافق دوحه را که شامل جدول زمانی خروج نیروهای نظامی 
خارجی نیز بود را مورد تائید قرار داد، در مورد موضوع خروج غیرمســئوالنه با توجه به این قطعنامه و 
حمایت همه اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت از آن نمی تواند ابراز نظری داشته باشد، خصوصاً با 
توجه به اینکه متأســفانه این قطعنامه مورد اعتراض دولت افغانستان که قراردادهای دوجانبه امنیتی 
با آمریکا داشــت، نیز قرار نگرفت. نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک می کردند، اما شرایط امروز 

نتیجه سیاست آن هاست.

آموزش و پرورش را به من بســپارید، دنیا را اصالح خواهم کرد )تأتوی(. بی تردید آموزش و پرورش با 
اهمیت ترین، پیچیده ترین و ظریف ترین نهاد و سازمان اجتماعی است، و درکشورهای توسعه  یافته، انتخاب 
مدیران آن با حساسیت و دشواری های بسیاری همراه است؛ چرا که نیک فرجامی و سقوط سایر سیستم ها 
و بخش هــای جوامع بی ارتباط با کارکرد و خروجی این نهاد مولد و نخبه پرور نیســت. اگر قرار باشــد به 
صراحت ضعف های بزرگ نظام آموزشی کشورمان را رتبه بندی نماییم، به ناچار باید ضعف مشهودِ  »خطای 
انتخاب« یا ناآگاهی نسبت به تبعات غلط گزینی مدیران عالی سازمان آموزش و پرورش را با فوریت و وزن 
بیشــتری در اولویت نخســت لحاظ نماییم. متخصصان آموزش و پرورش بر این باورند که اگر قرار باشــد 
تحولی در سیستم تعلیم و تربیت کشوری صورت گیرد، این تحول باید از راس و مدیریت آموزش و پرورش 
شــروع شــود. بی توجهی به ضوابط علمی و حرفه ای در انتخاب مدیران آموزش و پرورش و دهن کجی به 
اصول تخصص گرایی و شایســته گزینی یعنی عدم آگاهی از رسالت، آرمان ها و اهداف این اَبَرسازماِن مادر و 
چشم پوشی آشکار از اصل تعهد حرفه ای سازمانی. پس هر انتخاب نابه جایی عواقب و پیامدهای نامطلوب 
ِآنی و آتِی بی شــماری برای سازمان آموزش و پرورش کشور به ارمغان می آورد که مهمترین این خسران ها 

عبارتند از: هدر دادن منابع یا سرمایه های انسانی )مهمترین عامل یا مزیت رقابتی سازمان های عصر حاضر(، 
مادی، مالی و اطالعاتی سازمان، کیفیت و راندمان پایین منابع بالقوه و مورد انتظار دیگر سازمان های جامعه 
و ذینفعان، نارضایتی مشــتریان درونی و بیرونی این سیســتم، ناکارآمدی یا بحران مشــروعیت سازمان و 
القای حس عدم نیاز به وجود چنین سازمانی در شهروندان و جامعه. شوربختانه باید اذعان نمود که در دو 
دهه اخیر سیاســتگذاران، برنامه ریزان، مسئوالن و متولیان امور از جمله دولت ها، با انتخاب های غیراصولِی 
مدیران، ناهمســویی خود را با چشم انداز و غایت مطلوب این سیستم نمایان نموده اند یا بر اثر عدم آگاهی 
از فلســفه وجودی این ســازمان، همچنان با اصرار بر رویکردهای ناصواب ِ حزبی- جناحی، سیاسی کاری، 
باندســاالری و قوم گرایی، موجبات یاس روز افزون جامعه علمی و دلســوزان آمــوزش و پرورش را فراهم 
می نمایند. جهت تاکید بر اهمیت موضوع حســاس و خطیر انتخاب مدیران در آموزش و پرورش و ســایر 
سیســتم های جامعه به فکت و گزاره کوتاهی از نظریه پرداز این عرصه مهم مینتزبرگ اســتناد می کنم که 
باور داشت: برای جامعه، امروزه هیچ کاری حیاتی تر از مدیریت نیست. زیرا مدیران تعیین می کنند که آیا 
سازمان های جامعه به خوبی خدمات رسانی می کنند یا منابع و استعدادهای جامعه را ضایع می کنند. فرخی 

یزدی نیز اهمیت انتخاب مدیران را به استادی در دو بیت زیر هویدا نموده:
پیِش عـاقل بی تخصص گر عمل معقــــول نیست

پس چـرا در کشور ما این عمل معمــول نیست
در بـِر دنیـای قـــابـل قابلیت هسـت شـرط
قابلیت پیش ما نـاقـابـالن مقــــبول نیست

به امید اینکه ما هم بعد از عمری فرصت سوزی و خسران بیدار شویم و از تجربه های وزین، خردمندانه 
و شاذ ِ صاحب نظران، مفاخر و سرمایه های علمی، اندیشه وزان دلسوز و گنجینه های کم  نظیر معرفتی، عماًل 

بهره  گیریم.

نگــــره

پیامدهای توافق دوحه میان طالبان و آمریکا

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 
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 منبع:  اینستاگرام کارتونیست

غفلت از شایسته ساالری و تخصص گرایی 

غیـــر محرمانـــه
پیام عجیب آذری برای استقاللی ها

سـعید آذری مدیرعامـل جداشـده تیـم فـوالد خوزسـتان، 
بار دیگـر بـرای صندلـی مدیرعاملی اسـتقالل خیز برداشـته 
اسـت. ایـن مدیـر اصفهانی کـه بـا شکسـت آبی هـا در فینال 
جـام حذفـی فوتبـال، تیـم فـوالد را بـه قهرمانـی رسـاند، از 
هواداران اسـتقالل خواسـت تـا از تیم، مربـی و بازیکنـان تیم 
شـان حمایت کننـد. آذری نوشـت؛ بـا توجه بـه تغییـرات در 
سـطح دولـت اجـازه بدهیـد عزیـزان پـس از تصـدی پسـت 
وزارت بهتریـن گزینـه را بـرای اداره سـاختار باشـگاه انتخاب 
کنند. سـاختار مهمتریـن عامل موفقیت یک سـازمان اسـت.

دلیل نه گفتن کی روش به عراقی ها
سـرمربی سـابق تیم ملی درگیر مشـکل بیماری پدرش است. 
کارلوس کی روش با وجود پیشـنهاد مالی خـوب عراق تصمیم 
گرفـت با تیـم ملـی ایـن کشـور همـکاری نکنـد. عراقی هـا تا 
لحظه آخـر منتظـر پاسـخ او بودنـد ولـی کـی روش در نهایت 
نه گفت. پاسـخ منفـی کارلـوس چند دلیل داشـت کـه یکی از 
مهمترین آنهـا، بیماری پـدرش بود. کـی روش بعـد از جدایی 
از کلمبیا بیشـتر در کنار پـدرش بـوده و از او مراقبـت می کند.

انتقال کاندیدای کرونایی به سی سی یو!
برگـزاري مجمـع سـاالنه هیـات اسـکواش اسـتان کرمـان با 
حضور مسـعود سـلیماني رئیس فدراسیون و سـایر مسئوالن 
اداره کل ورزش و جوانان اسـتان کرمان و فدراسیون اسکواش 

پـس از آغاز، لغو شـد. ایـن مجمع در شـرایطی برگزار شـد که 
بنـا بـه اظهـارات تیـم اسـتقبال از رئیـس فدراسـیون! عنوان 
گردیـد یکـي از کاندیداهـا نیم سـاعت قبـل از شـروع مجمع 
بدلیـل بسـتري شـدن در بخـش سـي سـي یـو  بیمارسـتان، 
امـکان شـرکت در رای گیـری را ازدسـت داده اسـت. بـا طرح 

این موضـوع، سـلیمانی لغـو مجمـع را اعـالم کرد.
رحیم پور ازغذی بستری شد 

 حسـن رحیم پـور ازغـدی عضـو شـورای عالـی انقـالب 
فرهنگـی بـه دلیـل ابتال بـه کرونـا و درگیر شـدن ریـه هایش 
در بیمارسـتان بسـتری شـد. برادر اسـتاد حسـن رحیـم پور 
ازغـدی از وضعیـت نسـبی و مسـاعد بـودن حـال این اسـتاد 
دانشـگاه و حـوزه که بـه دلیـل ابتال بـه کرونـا در بیمارسـتان 
بسـتری اسـت، خبـر داد. حبیـب رحیـم پـور ازغـدی گفت: 
برادرم تحت مراقبت پزشـکان در بخش عمومی بیمارسـتانی 
در تهران اسـت که برای پیشـگیری از گسـترش بیمـاری این 

کار انجـام شـده اسـت. 
بازداشت شاخ اینستاگرامی کرمانشاه  

دادســتان کرمانشــاه از دســتگیری یکــی از شــاخ های 
ــار  ــی اظه ــرداد. شــهرام کرم اینســتاگرامی کرمانشــاه خب
کــرد: اخیــرا یکــی از شــاخ هــای اینســتاگرامی کرمانشــاه 
در کلیپــی کــه در پیــج شــخصی خــود منتشــر کــرده بــود، 
ــود. وی  ــرده ب ــکار ب ــی را ب ــت و رکیک ــیار زش ــاظ بس الف
ــیعی  ــای وس ــپ بازتاب ه ــن کلی ــار ای ــرد: انتش ــح ک تصری

ــه  ــه ای ک ــت، به گون ــال داش ــه دنب ــازی ب ــای مج را در فض
چهــره ای منفــی را از مــردم کرمانشــاه بــه مخاطبین نشــان 

مــی داد. 
پرتاب ۱۰ میلیونی در المپیک! 

ــز  ــس روی می ــیون تنی ــی فدراس ــه انضباط ــه کمیت جلس
ــک  ــان در المپی ــا عالمی ــابقه نیم ــات مس ــوص اتفاق در خص
ــا حضــور اعضــای  ــه ریاســت بهنــام حبیــب زاده و ب توکیــو ب
ایــن کمیتــه برگــزار شــد. در ایــن جلســه کــه نیمــا عالمیــان 
ــف  ــاد مختل ــاء ابع ــت، اعض ــور داش ــن حض ــورت آنالی به ص
ــی  ــه عذرخواه ــه ب ــا توج ــد و ب ــی کردن ــاق را بررس ــن اتف ای
ــه شــرح  ــه انضباطــی ب مجــدد ایشــان در جلســه، رای کمیت
ذیل صــادر شــد:۱- توبیــخ کتبــی ۲-جریمــه نقدی بــه مبلغ 
یکصــد میلیون ریــال عالمیــان بــا پرتاب راکــت در مســابقه با 

ــود. ــرده ب ــراض ک ــه داور اعت ــف انگلیســی ب حری
درخواست کمک از ارتش 

فرشـته حسـینی همسـر نویـد محمـدزاده ایـن روزهـا برای 
افغانسـتان آرام و قرار ندارد. فرشـته حسـینی با انتشار تصویر 
خبر بسـته شـدن مرزهـای ایـران نوشـت: می دونم کـه ایران 
خـودش هـم االن تـوی وضعیـت خوبـی نیسـت، همـه رو 
میدونم، اما لطفا ایـن کارو نکنیـد، لطفا اجازه ندیـن دخترای 
بیشـتری رو تیکه پـاره کنند، لطفا اجـازه ندین کـه این مردم، 
این کـودکان، ایـن مادر و پـدر ها سـر بریده شـوند، لطفـا این 

کار را نکنیـد.

تکذیب تقسیم استان فارس
اسـتاندار فـارس گفـت: تـا بـه امـروز در سـطح دولـت هیچ 
موضـوع و بحثـی در زمینـه تقسـیم اسـتان فـارس مطـرح 
نشـده و مطالـب منتشـر شـده در ایـن بـاره صحـت نـدارد. 
عنایـت ا... رحیمـی افزود: قطعـا اگر بنا باشـد چنیـن اتفاقی 
در هر کجـا روی دهد اولین کسـی کـه در اسـتان در جریان 
قـرار خواهـد گرفـت اسـتاندار خواهـد بـود. وی ادامـه داد: 
هویـت اسـتان فـارس در یکپارچکـی و انسـجام آن اسـت و 
قطعا فـارس بـزرگ می توانـد اقتـدار الزم و هویت کشـور را 

بـه نمایـش بگـذارد.
تجمع زنان افغانستانی در قم

صبـح دوشـنبه ۲۵ مردادمـاه، جمعی از زنـان افغانسـتانی در 
میدان آسـتانه قـم و در جـوار حرم حضـرت فاطمـه معصومه 
)س( در اعتـراض بـه تصـرف شـهر های ایـن کشـور تجمـع 
کردنـد. اعتـراض آن هـا بـه ناکارآمـدی دولـت افغانسـتان، 
بازگشـت دوباره طالبان بـه قـدرت و حمایت برخی کشـور ها 

از جملـه پاکسـتان از ایـن گـروه بود.
ابتالی یک امام جمعه به کرونا

نماینـده ولـی فقیـه در سیستان وبلوچسـتان و امـام 
جمعه زاهـدان به ویـروس کرونا مبتـال شـد و در قرنطینه 
بـه سـر می بـرد. دسـتیار ویـژه نماینـده ولـی فقیـه در 
سیستان وبلوچسـتان اظهارکـرد: حـال عمومـی ایشـان 

مسـاعد اسـت و بـه دسـتور پزشـکان در قرنطینـه به سـر 
می برنـد. علیرضـا محمدیـان بیـان کرد: تـا پایـان دوران 
قرنطینـه، امـکان برگـزاری دیدارهـا و جلسـات نخواهـد 

بـود.
غنی با ۴ خودرو پر از پول گریخت

سفارت روسیه گفت که اشرق غنی با خودروهایی پر از پول از کشور 
فرار کرده است. به نقل از اسپوتنیک، نیکیتا ایشنکو، سخنگوی 
نمایندگی دیپلماتیک روسیه گفت: اشرف غنی، رئیس جمهور 
مستعفی افغانستان هنگام خروج از کاخ ریاست جمهوری با ۴ 
خودرو پر از پول اسکورت می شد. وی افزود: آنها سعی کردند این 
پول ها را در هلیکوپتر بگذارند اما همه چی درست پیش نرفت. و 

بخشی از پولها در باند فرودگاه باقی ماند.
موج پنجم کرونا هنوز به قله نرسیده! 

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در استان تهران 
اگر پروتکل  های بهداشتی رعایت شود احتمال دارد در 
هفته آینده به قله موج پنجم برسیم و بعد از آن روند نزولی 
داشته باشیم. اگر بتوانیم برای دانش آموزانی که بیماری 
زمینه  ای دارند، از دو کشور چین یا کوبا واکسن تهیه کنیم، 
می  توان به بازگشایی مدارس امیدوار بود. به مردم اطمینان 
می  دهم، در بدبینانه  ترین حالت، قادر خواهیم بود تا اسفند 
ماه کل گروه  های هدف را حداقل یک دز واکسن بزنیم و 
کسانی که نوبت تزریق دز دومشان است، واکسن دریافت 

خواهند کرد.

افزایش مرگ و میر هموطنانمان به واسطه شیوع بیماری کرونا و همچنین زبانه کشیدن آتش جنگ در کشور 
افغانستان توسط طالبان.

تهدید اقلیمی| احمد رحما

کارتون فرنگی

ذره بیــن

محمدرضا بهرامی
 سفیر پیشین ایران در کابل 

داریوش توسلی
 دکترای مدیریت آموزشی 

طالبان برای دومین بار بر افغانســتان حاکم شــد. گویا در یک توافق عجیب، قدرت های بزرگ و همسایگان 
افغانســتان، طالبان را پذیرفته اند. بر کســی پوشیده نیســت که به زودی حکومتی خشن، تندرو و بنیادگرا در 
افغانســتان حاکم می شــود و امنیت و آسایش بخش عمده مردمان شریف همســایه ما را با خطر جدی مواجه 
می کند. طبیعی اســت که با حاکم شدن طالبان قربانی اصلی خانم های تحصیل کرده، نویسندگان، خبرنگاران، 
جوانان آزاد اندیش و با سوادی هستند که برای ساختن وطنشان از فضای ایجاد شده بعد از طالبان، امیدوارانه 
تالش کردند. افغانستان همسایه ماست، افغانستان پاره تن ماست و درد و رنج این مردم باید درد و رنج ما باشد. 
در این نیم قرن که افغانســتان محل نزاع و جنگ و کشــتار بوده است، همیشه خیل عظیمی از این مردم برای 
کار و زندگی شــرافتمندانه مهمان ما بودند. روز چهارشــنبه ۲۰ مرداد که به کاخ ناصری در شهرســتانک رفته 
بودم، همه کارگران پیمانکار افغانســتانی بودند. یکی از آنها، متین جوان مودبی بود که وقتی دید ما دوربین و 
وســایل کار داریم به ما اجازه داد از داخل کاخ به سمت کوهستان برویم. او می گفت که در افغانستان دو سالی 
در دانشــگاه کشــاورزی و باغبانی فاریاب درس خوانده است. بیماری پدرش او را مجبور کرده برای کار به ایران 
بیاید. به جز اندک مواردی، اکثر مهاجران افغانســتانی، بخصــوص آنهایی که به طور قانونی اجازه کار ندارند، با 
اندک حقوق کار کرده اند و از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی محروم بوده اند. آنها ســخت ترین کارها، از چوپانی 
و کار در مرغداری گرفته تا کارهای ســاختمانی، کشــاورزی، عمرانی و نظافت را انجام داده اند. تردیدی نیست 
که افغان ها ســهم بسیار زیادی در ساخت ایران در ســه-چهار دهه اخیر داشته اند. شوربختانه سال ها مهمانان 
افغانســتانی حتی حق فرستادن فرزندانشان به مدرسه نداشتند و بسیاری از فرزندان آنها که از مادری ایرانی به 

دنیا آمده بود حتی شناسنامه ایرانی نداشتند؛ این دو مشکل خوشبختانه به تازگی به طور قانونی حل شده است. 
متاســفانه برخورد بخشی از هموطنان ما با این زحمتکشان ناشایست و نژادپرستانه بوده است. بدون آنکه توجه 
کنیم که هیچ نژادی به اندازه افغان ها به ما نزدیک نیست. در روزها و هفته های آینده، موج جدیدی از مهاجران 
افغانســتانی از ترس طالبان به ایران و دیگر کشورهای همسایه ســرازیر می شوند. ما باید برای این موج برنامه 
داشته باشیم. ما می توانیم این اتفاق را فرصتی برای جذب نخبگان افغانستانی بدانیم و با باز کردن مرزها اجازه 
دهیم برادران و خواهران افغانســتانی که توان تحمل فشار حکومت طالبانی ندارند به ایران بیایند. مدت هاست 
که دولت ما نگران کاهش رشــد جمعیت و آینده بازار کار اســت. این معضل سالهاست که در کشورهای غربی 
هم وجود داشــته است. بسیاری از کشــورهای غربی در کشورشان را به روی مهاجران باز کردند. آنچه غربی ها 
هوشمندانه رفتار کردند گزینش بهترین های هر کشور برای ورود به خاکشان بود؛ به آنها حقوق شهروندی اعطا 
کردند و آنها نیز با دل و جان در آن کشور کار کردند. حدود ۴ میلیون ایرانی که در دیگر کشورها ساکن شده اند، 
اغلب از بین تحصیل کرده ترین و برخوردارترین قشــرهای جامعه بودند که کشور پذیرش دهنده از حضور آنها 
بســیار بهره برده است. ما هم می توانیم حقوق شــهروندی برای مهمانان افغانستانی را به رسمیت بشناسیم. با 
جذب تحصیل کرده ها و اعطای حقوق شــهروندی آنها با دل و جان برای این سرزمین کار می کنند. من خیلی 
دلم می خواهد که دانشگاه های ما و ادارات ما و حتی در نیروهای انتظامی بخش مهمی از مهاجران افغانستانی 
را )البته با مالحظات امنیتی( به کار بگیرند. تجربه سال ها تحصیل و تحقیق و زندگی من در کشورهای اروپایی 
و آمریکا نشان داده است که مهاجران خیلی بیشتر از ساکنان آن کشور تالش می کنند. کشورهای غربی از این 
نیروی کاری به خوبی استفاده می کنند و هر سال هم برای جبران رشد کم جمعیت و هم برای استفاده از آنها 
در بازار کار به اشــکال مختلفی آنها را به کشورشــان دعوت می کنند. برای من که نگران امروز و فردای ایرانم، 
برای من که با چشــمان اشــک آلود خود شاهد رفتن بخش زیادی از فارغ التحصیالن ایرانی به خارج می باشم، 
فکر می کنم جایگزین شدن آنچه از دست می دهیم توسط مهاجران افغانستانی می تواند بخشی از آنچه از دست 
داده ایم را جبران کند. با این تدبیر می توانیم فرار نخبگان را با چرخش نخبگان جایگزین کنیم و از شر طالبان 
برای خیر سرزمینان استفاده کنیم. ایران کشوری چند فرهنگی است که با رسمیت بخشیدن به سال ها همراهی 
و همزیستی با مهاجران افغانستانی، سرمایه تاریخی- اجتماعی و اقتصادی سرزمین ایران ما غنی تر خواهد شد.

درها را روی نخبگان افغانستانی باز کنیم

نگــــاه
حسین آخانی 
استاد دانشگاه

نازنین جمشیدی  


