
گروه سیاس�ی: جلس��ات بررس��ی صالحی��ت وزرای 
پیش��نهادی رئیس جمهور برای کابینه س��یزدهم روز 
گذشته به طور رسمی آغاز شد. محمدباقر قالیباف در 
آغاز این جلسه گفت: طبق برنامه ریزی ای که از قبل انجام 
شده بود، با شکل گیری یک سامانه و برای نخستین بار این 
فرصت فراهم شد که یکایک وزرای پیشنهادی در تمام 
کمیسیون ها حضور یابند و همه نمایندگان چهره به چهره 
با همه وزرای پیشنهادی صحبت کنند. رئیس مجلس 
ش��ورای اسالمی اظهار داشت: بیش از ۲۷۰ جلسه در 
کمیسیون های تخصصی مجلس به صورت فشرده برگزار 
شد و در این جلسات شناخت بسیار خوبی هم نمایندگان 
از وزرای پیشنهادی پیدا کردند و هم وزرای پیشنهادی 
شناخت خوبی نسبت به مجلس و نگاه ها و انتظارات در 
حوزه های تخصصی به دست آوردند. وی ادامه داد: این 
کار از جمله کارهای ماندنی بود که برای نخستین  بار در 
مجلس یازدهم تجربه شد و ان شاءاهلل در آینده نیز اینگونه 
خواهد بود و همین کار باعث شد حواشی کمترین تأثیر 
را بر نظر نمایندگان داشته باشد و بیشتر در نشست های 

تخصصی چهره به چهره کار انجام شد. 
در ادامه جلسه حجت االسالم رئیسی در نخستین 
نطق خود در دفاع از کلیت کابینه با بیان اینکه س��ند 
تح��ول مردمی به  عنوان چارچوب حاکم بر برنامه های 
وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای 
بنیادی پنجگانه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، تعالی 
فرهنگ اسالمی � ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تامین و بهبود 
معیشت جامعه و توسعه روابط بین الملل بر اساس منافع 
ملی است، گفت: همه برنامه ها به گونه ای تهیه و تنظیم 
ش��ده که تضمین کننده تحق��ق ۲ محور اصلی و مهم 
یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد. رئیس جمهوری 
خاطرنشان کرد: عدالت محوری هم در توزیع منابع، هم 
در توزیع فرصت ها و هم در توانمندس��ازی و کش��ف و 
تقویت استعدادهاست. عالوه بر این عدالت محوری در 
شایسته ساالری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت 
است. رویکرد عدالت محوری در تضمین حقوق همه مردم 
از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح 
می شود. رئیس جمهور در ادامه اولویت نخست خود را 
در دول��ت، مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداش��تی در 
کش��ور عنوان کرد و گفت: تعجیل در واکسیناس��یون 
عمومی و اجرای پروتکل های بهداشتی و ارتقای سطح 
درمان، اولویتی اس��ت ک��ه دولت در بحث کرونا دنبال 
می کند. اولویت دوم مس��اله اقتص��اد، ثبات اقتصادی، 
بهبود شاخص های کالن و تقویت معیشت مردم و رفع 
مشکالت معیش��تی و تقویت فضای کسب و کار است. 
رئیس��ی با اشاره به شاخص هایی که در انتخاب وزیران 
مدنظر قرار گرفته است، گفت: مساله توجه به تخصص 
و داشتن دانش در حوزه مأموریت از مسائل مورد توجه 
در انتخ��اب و معرفی وزیران بود. داش��تن تعهد کاری، 
روحیه انقالبی و جهادی، فسادستیزی و مردمی بودن از 
دیگر شاخص های انتخاب وزرا بود. در کابینه ترکیبی از 
جوانان، جوانگرایی و تجربه در کنار یکدیگر قرار گرفت 
تا بتواند مجموعه تخصص، تعهد و داشتن دانش در حوزه 
ماموریت و تجربه کار، امور را به پیش ببرد و یک نتیجه 
کارآمد بسازد. وی افزود: روش انتخاب همکاران اینطور 
بود که ابتدا فراخوانی در س��ایت داشتیم و بسیاری از 
نخبگان در آن شرکت کردند و افراد و چهره های بسیاری 
معرفی شدند. این مشارکت مردم در معرفی نیروهای 

کارآمد بسیار برای دولت مفید و موثر بود. اسم وزیران 
پیشنهادی جز ۲ وزیر، ده ها بار در سایت پیشنهاد شد. 
بعد از پیشنهادات مردم، اسامی در 9 کارگروه تخصصی 
برای بررسی ارسال و از مراجع ذی صالح و دستگاه های 
نظارت��ی در داخل و بی��رون از دولت و دس��تگاه قضا 
استعالم شد. با حساسیت سوابق اجرایی این افراد دنبال 
شد. رئیس جمهور ادامه داد: برای هر وزارتخانه چند نفر 
مش��خص شدند و کارگروه های تخصصی معین شد تا 
برنامه آنان و مصاحبه با تک تک افراد پیشنهادی انجام 
ش��ود. در هر کارگروه 5 نفر، مصاحبه و ارزیابی شدند. 
مصاحبه کنندگان با تعیین شاخص هایی برای نمره دادن 
از نظرات یکدیگر مطلع نبودند و در جای دیگر نظرات 
این افراد جمع بندی می ش��د و در نهایت این نظرات را 
از نزدیک با بررس��ی های دقیق نهایی کردم. وی یادآور 
شد: هرگز رابطه سببی، نسبی، خانوادگی، فشار از فرد، 
جریان و حزبی مطلقا در پیشنهاد و انتخاب وزرا نقش 
نداشته است. مرا می شناسید، کسی نیستم که بخواهم با 
فشار و تحمیل فردی را انتخاب کنم و این در روحیه من 
نیست. البته پیشنهاد افراد مختلف و دلسوزان را بررسی 
کردم. در ارتباط با کار شاید ترکیب را طوری ببینید که 
هر کدام از یک بخش و جایی هستند که باید بگویم این 
ترکیب، یک تشکل یا حزب سیاسی نبود که هر کسی 
در این تشکل بوده، همه را در این کابینه بگذاریم. سعی 
کردم افراد شایسته را از بخش های مختلف پیگیری و 
آن��ان را معرفی کنیم، برای همین این جهت هم مورد 

تاکید و توجه بوده است. 
  دفاع رئیسی از گزینه های پیشنهادی

رئیس��ی در ادام��ه ب��ه بررس��ی کارنام��ه وزیران 
پیشنهادی دولت پرداخت و گفت: در همه ادوار مساله 
آموزش و پرورش مطرح شده ولی باید حل اساسی شود. 
مس��اله مهمی که در رابطه با موضوع فرهنگیان است 
رابطه خانه و مدرس��ه است که باید به صورت کامل و 
سیستمی دنبال شود. رئیسی درباره وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش گفت: زمانی که در آستان قدس بودم در 
دانشگاه فردوسی گفتم برخی اساتید برجسته را معرفی 
کنند که این کار را کردند و ما چند استاد برجسته را 
جذب کردیم. در بخش تربیت بدنی و مسائل روانشناسی 
چهره های خوبی جذب شدند. در زمینه آموزش و پرورش 
باغ گلی مشغول کار شد. با نگاه تحولی یک جوان تحولی 
وارد کار شد؛ یک جوان تحولگرا وارد شد. همان موقع 
یک عده مقابلش ایستادند؛ نامه و شب نامه پخش کردند. 
وی در ادامه درباره وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: ایشان هم تجربه دهه 8۰ را دارند و هم 
مدتی که در دس��تگاه قضایی کار کرده، تجربه موفقی 
داشتند. برنامه ما در وزارت ارتباطات هوشمندسازی، 
شفاف سازی و فعال کردن اقتصاد فضای مجازی است. 
با  شناختی که از عیسی زارع پور دارم ایشان می توانند با 
تخصص و تجربه ای که دارند این کار را به نتیجه برسانند. 
رئیسی درباره وزیر اطالعات نیز افزود: آقای خطیب هم 
دانش اطالعاتی و امنیتی و هم تجربه چند ساله در وزارت 
دارن��د. این ۲ جهت علم و دانش و تجربه کار در آقای 
خطیب وجود دارد. بدنه بسیار انقالبی و حزب اللهی ای 

در وزارت اطالعات داریم. آقای خطیب نسبت به جریان 
مدیریتی هم ب��ا روحیه تحولی که دارند، می توانند با 
انتخاب همکاران و مدی��ران انقالبی در این مجموعه 
تحول ایجاد کنند و در جهت پیش��گیری و مبارزه با 
فس��اد و جلوگیری از نفوذ، صیانت از دولت و صیانت 
از هم��ه بخش های نظام و صیان��ت از مردم در مقابل 
هجوم ها برنامه ریزی کنند. وی درباره وزیر پیشنهادی 
اقتصاد و دارایی گفت: در این وزارتخانه موضوع دانش و 
تخصص و داشتن اطالعات اقتصادی مورد تاکید بوده 
است. بهترین نوع از معرفت و شناخت نسبت به یک 
دستگاه، بودن در یک مجموعه است. البته منحصر به این 
نیست؛ شناخت یک مجموعه برای فردی که می خواهد 
احراز یک مسؤولیت کند، مهم است. رئیس جمهور در 
عین حال گفت: معاون اول رئیس جمهور را مس��ؤول 
هماهنگی تیم اقتصادی قرار دادیم و به همه هم گفتیم 
برای اینکه بگومگو نباشد معاون اول مسؤول هماهنگی 
است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به معنی عام یعنی 
تمام وزارتخانه های اقتصادی که در این رابطه می توانند 
نقش داشته باشند. نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگی 

آن کامال مورد توجه بوده است. 
رئیس��ی درباره وزیر پیش��نهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی هم گفت:  عبدالملکی جوان، پاکدس��ت و 
فسادستیز دارای تجربه موفق در جایی که بوده، است. 
ایشان دکترای اقتصاد دارد و از فرهیختگان دانشگاه و 
اس��اتید دانشگاه در اقتصاد است. وی خاطرنشان کرد: 
هم دانش اقتصادی ایشان برای بنگاه هایی است که ما 
در وزارت تعاون داریم و هم در ارتباط با مساله داشتن 
تجربه آن هم تجربه موفق در اشتغال؛ که مساله ما در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یعنی اشتغال مساله 
بسیار مهمی است. رئیسی درباره وزیر پیشنهادی وزارت 
دادگستری نیز گفت: امین حسین رحیمی هم آشنا به 
مسائل قضایی- حقوقی و هم آشنا به مسائل مجلس و 
هم به دلیل دوره ای که در دیوان محاسبات بوده، آشنا 
به مس��ائل دولت است. یعنی کسی که می خواهد در 
وزارت دادگستری باشد هم باید دولت، مجلس و دستگاه 
قضایی را خوب بشناسد و هم این ارتباطات را بخوبی 
برقرار کند، ما آقای رحیمی را هم برخوردار از تجربه و 
هم دانش کافی در این زمینه می دانیم. رئیس جمهور 
درباره وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم 
اظهار کرد: امیر آشتیانی که نیروهای مسلح هم از معرفی 
ایشان به عنوان وزیر دفاع خوشحال شدند، نیروی مجرب 
با علم و آگاهی نسبت به مسائل نیروهای مسلح و موضوع 
وزارت دفاع و چهره خوشنام در مجموعه نیروهای مسلح 
و ارتش جمهوری اسالمی و سپاه است. رئیسی در دفاع 
از وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی گفت: آقای قاسمی در 
قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان یکی از بزرگ ترین پیمانکاران 
دولت در حوزه راه و شهرسازی کارهای بسیاری انجام داده 
است. البته افراد دیگری هم برای این وزارتخانه مطرح 
بودند اما عده زیادی نس��بت به افرادی اظهارنظرهایی 
داشتند که خواستم نظرات نمایندگان را داشته باشم 
چ��ون قرار اس��ت با مجلس کار کنی��م. وی ادامه داد: 

موفقیت دول��ت در گرو همکاری و حمایت مجلس و 
همچنین همفکری با مجلس است. موضوع مهم ما در 
این وزارتخانه ساختن یک میلیون مسکن در هر سال 
و در 4 س��ال ساخت 4 میلیون مسکن است که آقای 
قاسمی در این زمینه برنامه دارد و برای ما مهم است 
که کس��ی بتواند روی کار بیاید که این وعده دولت را 
عملی کند و با تجربه های کاری خود گام هایی در این 
زمینه بردارد که به  صورت منضبط و با ترکیبی از حرکت 

انقالبی، تحولی در این وزارتخانه ایجاد کند. 
رئیس جمه��وری در ادامه درباره فاطمی امین، وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و مسائل و مشکالت 
در این وزارتخانه هم گفت: فاطمی امین در آستان قدس 
رضوی مسؤول بخش اقتصادی بود و روز نخست که به 
آنجا رفتم وضعیت حسابرس��ی بسیاری از شرکت های 
زیرمجموعه آس��تان قدس مشروط و مردود بود و جز 
۲ شرکت که مشکل اساسی داشت، بقیه شرکت ها رفع 
مشکل و شفافیت در بخش اقتصادی آستان قدس برقرار 
شد. وی درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر 
پیشنهادی صمت در حوزه هایی که بوده عملکرد موفقی 
داشته است. با توجه به بررسی متخصصان امیدوارم وزیر 
پیشنهادی با علم و دانش و تخصص در کنار تعهد بتواند 
گام هایی بردارد تا شاهد تحول در این وزارتخانه باشیم. 
رئیسی همچنین درباره گزینه پیشنهادی وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری اظه��ار کرد: محمدعلی زلفی گل 
در مجموعه آم��وزش عالی در جهان هم چهره علمی 
صاحبنامی است و در حوزه مدیریت هم مدیریتی موفقی 
در همدان داشته است و امیدوارم بتواند منشأ آثار برای 

وزارت علوم باشد. 
رئیس جمهوری سپس درباره وزیر پیشنهادی فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی و اهمیت این وزارتخانه گفت: آقای 
اسماعیلی که برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد شده، 
مورد توجه گروه مصاحبه قرار گرفت که هم دانش و هم 
تجربه در این کار دارد و برای همین معرفی شد. با توجه 
به حساسیتم به مساله فرهنگ ، با اعضای این کارگروه 
نشس��تی برگزار و تک تک شاخص ها را بررسی کردم. 
یکی از آنها آقای صفارهرندی که وزیر ارشاد بود گفت 
در مجموع افرادی که معرفی شده اند آقای اسماعیلی 
را از بقیه شایس��ته تر یافته ام. رئیسی خطاب به اهالی 
فرهنگ و هنر گفت: اهالی فرهنگ و هنر بدانند که ما 
به شما آزادی ندادیم، خدا داده است و ما تضمین کننده 
آزادی ها هستیم. دولت تضمین کننده آزادی های مشروع 
اس��ت تا بتواند این آزادی را فراهم کند و ظرفیت های 
اهالی فرهنگ و هنر ش��کوفا شود که این کار بر عهده 
این وزارتخانه است و ان شاءاهلل انجام خواهد شد. رئیس 
دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به گزینه وزارت کشور 
اظهار کرد: آقای وحیدی، وزیر پیشنهادی کشور چهره ای 
است که عالوه بر دانش یک چهره راهبردی هم هست. 
کسی که در وزارت کشور مطرح می شود، کسی است که 
می خواهد برای کشور تدبیر مدام داشته باشد و نخ تسبیح 

بخش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. 
رئیسی همچنین درباره ضرغامی، وزیر پیشنهادی 
می��راث فرهنگ��ی تصریح ک��رد: در ارتباط با مس��اله 

گردش��گری اینکه بتوان هم فرهنگ را در گردشگری 
داشت و هم معرفی فرهنگ اسالمی و ایران انجام شود، 
بسیار مهم است و این باید توسعه یابد. بسیاری این حرف 
را زدند اما در عمل چنین نشد. ضمن تشکر از پیشینیان 
باید بگویم یکی از راهکارهای اقتصاد بدون نفت، اقتصاد 
گردشگری است که با توانمندی مهندس ضرغامی این 
کار دنبال می شود و مساله میراث فرهنگی در حوزه های 
گردشگری داخلی و خارجی می تواند به جایگاه شایسته 
برس��د. رئیس��ی درباره برنامه های وزیر نفت هم اظهار 
داش��ت: درباره وزارت نفت آق��ای مهندس اوجی جزو 
چهره های نامدار و خوشنام وزارت نفت هستند که در 
علم و دانش سرآمد بوده اند، پست هایی که ایشان احراز 
کرده اند تا معاونت وزارت نفت بوده و ایشان در همه ادوار 
چهره موفقی بوده است. ایشان هم دانش مرتبط دارد 
و هم دارای تجربه اس��ت و می تواند با حرکت جهادی 
اقداماتی در این وزارتخانه انجام دهد. دوس��تان نگران 
نباشند، نسبت به فروش نفت هم اقدامات خوبی در این 
زمینه وجود دارد. رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در 
حوزه وزارت نیرو در حوزه آب و برق عقب ماندگی داریم، 
گفت: محرابیان وزارتخانه را می شناسد. نسبت به وزارت 
نیرو، سدسازی و ساخت نیروگاه ها اقدامات خوبی انجام 
داده است، بحث ما ایجاد نیروگاه ها و تولید برق است. 
مدیریت آب در کشور بسیار مهم است. این مشکالت 
می تواند با کمک نمایندگان حل شود. رئیس دولت در 
پایان با اشاره به گزینه پیشنهادی برای وزارت ورزش و 
جوانان اظهار داشت: ما برای گزینه وزارت ورزش و جوانان 
جلسه ای با نام آوران ورزش داشتیم که آنان می خواستند 
در رأس ورزش کشور چهره سیاسی نباشد، ما افراد را 
بررسی کردیم. سجادی به عنوان کسی است که 16 مدال 
آورده و دارای سلسله مراتب علمی و دانش خوبی است. 
  رویکرد دولت عدالت و تقویت سرمایه اجتماعی است

در ادامه این جلسه موافقان و مخالفان کلیت کابینه 
به بیان دیدگاه های خود پرداختند. سیدکریم حسینی، 
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی در موافقت 
با کلیات کابینه پیشنهادی رئیس جمهور و برنامه های 
دولت سیزدهم، با تأکید بر اینکه امروز نیازمند برنامه های 
آنی و فوری برای کنترل کرونا و تثبیت قیمت ها و تنظیم 
بازار هس��تیم، تصریح کرد: این ن��کات در برنامه های 
رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته وی، 
اغلب وزرای پیشنهادی از سوابق و تجربه باال و درایت 
کافی برخوردارند و جوانی، علم و تجربه و سالمت نفس 
از مهم ترین شاخص های کابینه معرفی شده است و اگر 
صحبت مخالفت با برخی وزرا می ش��ود، این هم برای 

کمک به دولت است. 
سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان و اروند کنار 
هم در موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی رئیس جمهور 
و برنامه های دولت سیزدهم اظهار داشت: دولت گذشته 
کشور را در وضعیتی تحویل آقای رئیسی داده است که 
نرخ باالی تورم و بیکاری، تنش آبی، وضعیت وخیم کرونا 
و ادامه تحریم های ظالمانه را شاهدیم. وی ادامه داد: در 
چنین شرایطی در برنامه های اعالمی رئیس جمهور ۲ 
رویکرد اساسی دیده می شود که شامل بهبود معیشت 
مردم و تقویت سرمایه و اعتماد اجتماعی است.  امروز 
آنچه دولت آقای رئیسی دنبال می کند، احیای سرمایه 

اجتماعی است.
ادامه در صفحه 2

آغاز بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسالمی
فهرست رئیسی در آزمون مجلس نگاه

دولت و ضرورت بازتوزیع ثروت
محمد نجارصادقی: نزدیک به 
یک ماه است دولت سیزدهم 
با کالن ایده برقراری و بازگشت 
تم��ام ش��ئون  در  عدال��ت 
حکمرانی و سیاس��ت گذاری 
شروع به کار کرده است. مسلما یکی از سخت ترین 
ماموریت های دولت حجت االس��الم سیدابراهیم 
رئیسی برقراری عدالت در اقتصاد است. این مهم 
محقق نخواهد شد مگر با اجرای سیاست هایی که 
در راستای بازتوزیع ثروت باشد. به دلیل ساختارهای 
اقتصادی شکل گرفته در اقتصاد ایران، مسلما تنها 
در نظر گرفتن رش��د اقتصادی به مثابه توس��عه، 
نمی تواند پاس��خگوی نارسایی های پیش آمده در 

عدالت اقتصادی کشور باشد. 
تم��ام نظام های شناخته ش��ده جهان جهت 
بازتوزی��ع ث��روت در چند دهه اخی��ر به دلیل 
سیاس��ت گذاری اش��تباه تبدیل به عکس خود 
ش��ده اند و نه تنه��ا در بازتوزیع ثروت تاثیرگذار 
نبوده اند، بلکه باعث تشدید اختالف طبقاتی نیز 
ش��ده اند. ضمن اینکه در یک دهه اخیر به دلیل 
تورم فزاینده ناش��ی از خلق نقدینگی و کاهش 
ارزش پول ملی نس��بت به دالر، این اختالف هر 
روز تشدید هم شده است. این یعنی تورم تبدیل 
به کاتالیزی برای ثروتمند شدن اغنیا و کوچک تر 
شدن سفره های مردم ش��ده است. این نظام ها 

عبارتند از: مالیات، یارانه و بانک. 
مالیات: در کنار اینکه از مالیات به عنوان یکی از 
منابع سالم برای دولت ها جهت تامین هزینه ها 
یاد می ش��ود،  نقش تنظیم گری ب��رای هدایت 
یک اقتصاد به سمت عدالت اقتصادی نیز دارد. 
ب��ه دلیل ضعیف بودن س��اختار نظارتی و نبود 
سامانه های شفاف اطالعاتی، طبقه های فرودست 
جامعه همواره در صف اول پرداخت مالیات بوده 
و ایضا ذی نفعان اصلی اقتصاد- که اکثر آنها هم 
در بخش غیرواقعی و سوداگری فعال هستند- از 
پرداخت مالیات معاف هستند. این روند باید هر 
چ��ه زودتر تغییر کند و مالیات در جایگاه اصلی 

خود در اقتصاد کشورمان قرار گیرد. 
یارانه: اساس وجود یارانه در هر اقتصادی حمایت 
از اقشار آسیب پذیر و تامین حداقل های معیشتی 
زندگ��ی آنهاس��ت. در ح��ال حاضر ام��ا به دلیل 
گستردگی یارانه ها در ایران، تبدیل به عکس خود 
شده؛ به طوری که هر شهروند بهره مندی که مصرف 
بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از آن خواهد 
داش��ت. در برخی مواقع اما این اقشار آسیب پذیر 
هستند که یارانه  در اختیار اقشار دیگر قرار می دهند. 
برای مثال بخش قابل توجهی از مردم توان مصرف 
بیش از اندازه انرژی های مختلف را ندارند اما در یک 
کالن تصویر به دلیل محدودیت های موجود انرژی، 
باید تبعات انرژی ارزان و پرمصرفی برخی مشترکان 

را پرداخت کنند.
ادامه در صفحه 6

22  میلیون نفر  
واکسن زده اند

 رأی قطعی خلع ید خریداران هفت تپه
توسط قوه قضائیه ابالغ شد

بهار    هفت تپه

عاشورا     سرچشمه 
هویت قدسی

 ابتکار تهران

وت  برای    بیر

گفت وگوی »وطن امروز« با حجت االسالم علی شیرازی 
نماینده سابق ولی فقیه در نیروی  قدس

نخستین محموله سوختی ایران به لبنان ارسال شد

قیمت هر کیلو هویج به 30 هزار تومان رسید

تاکنون ۱6 میلیون و ۴۷6 هزار و 2۵۷ نفر از 
جمعیت کشور دوز اول و ۵ میلیون و ۵3۱ هزار و 
2۵۷ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند
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 صفحه     2

 صفحه     3

 صفحه     ۵

 صفحه     3

تیترهای امروز

تعداد کل قربانیان ۱0۱3۵۴ نفر
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 عبرت 
یکا سگ های آمر

 تنها گزاره قطعی درباره تحوالت افغانستان این است که ایاالت متحده هر زمان منافعش ایجاب کند
 بدون هیچ توضیحی متحدان خود را رها می کند

یکایی مدل   آمر

 چرا حوادث اخیر افغانستان و نحوه 
 خروج توهین آمیز آمریکا  از این کشور باید مایه 

عبرت دلبستگان به آمریکا  قرار  گیرد؟

 سیدحسن نصراهلل: کسانی که به آمریکا 
تکیه کرده اید عبرت بگیرید؛ حفظ سگ های شان 
از حفظ شما برای شان مهم تر است
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 صفحات 2 و ۷
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یک   موز     برداشت



گروه سیاسی: تحوالت جاری افغانستان در پی خروج ایاالت 
متحده آمریکا و فتح والیت های این کشور توسط طالبان بدون 
کوچک ترین مقاومتی از سوی ارتش آموزش دیده افغان در 
کنار نحوه خروج توهین آمیز آمریکایی ها از کابل، افغانستان 
را به یک مورد مطالعاتی جدید درباره رفتارشناسی آمریکا 
با متحدان خود تبدیل کرده است. به گزارش »وطن امروز«، 
برای کس��انی که دلبسته آمریکا هستند و ایاالت متحده را 
منجی دولت/ ملت ها دانس��ته و همیشه در این رویاپردازی 
هستند که پیش پای آمریکا فرش قرمز پهن کنند تا دنباله 
ورود یانکی ها جریان توقف ناپذیر توسعه، دموکراسی و رفاه 
باش��د، صحنه هایی که امروز از افغانستان مخابره می شود، 
حتما معنای خاصی دارد. انتشار صحنه های تکان دهنده از 
ف��رودگاه کابل و اف��رادی که روی بال و موتور هواپیمای در 
حال پرواز آمریکایی ها نشس��ته و آویزان شدند، نقطه پایان 
و توصیفی از حضور ۲ دهه ای ارتش آمریکا در افغانستان و 
اشغال این کشور است. از روزی که دولت جورج بوش پسر 
پس از حادثه 11 سپتامبر طبق راهبرد »جنگ پیش دستانه« 
به اشغال افغانستان با وعده های رنگارنگ توسعه و دموکراسی 
برای مردم افغان دس��ت زد، تا روزی که نظامیان آمریکایی 
در فرودگاه کابل به طرف همکاران افغان خود و  مردمی که 
در اطراف فرودگاه تجمع کرده بودند باقیمانده غذای خود را 
از گوشت خوک پرتاب می کردند، ۲0 سال زمان صرف شد. 
طی این مدت تنها نتیجه آمریکایی که نصیب ملت افغان شد، 

کشتار و جنگ و آوارگی بود تا جایی که چند هفته قبل وقتی 
خبرنگاری از رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان سوال کرد، 
جو بایدن با بی شرمی تمام در پاسخ گفت دیگر از افغانستان 
نپرسید، می خواهم درباره چیزهای شاد صحبت کنم! جوی 
خواب آلود امروز هم می گوید راهی وجود نداش��ت بتوان از 
افغانس��تان خارج شد و شاهد صحنه هایی که االن هستیم 
نباش��یم! نباید فراموش کرد او رئیس جمهور کشوری است 
که بدبختی و مرگ مردم یک کشور را دستمایه تمسخر قرار 
داده و فروش یک تیشرت با تصویر هواپیمای نظامی که ۲ 
نفر از شهروندان افغان از آن سقوط کردند و عبارت »باشگاه 
پرش با چتر نجات در کابل« روی آن نوشته شده، در برخی 
س��ایت های آمریکایی در حال فروش است. رئیس جمهور 
آمریکا در آخرین شاهکار خود با خالی کردن پشت متحدان 
خود می گوید عملیات خروج همکاران افغانس��تانی آمریکا 
عملیاتی خطرناک اس��ت و او نمی تواند درباره اینکه پیامد 
نهای��ی این عملیات چه خواهد بود، قولی بدهد. عبدالباری 
عطوان، روزنامه نگار مش��هور در واکنش به س��خنان بایدن 
نوشت وقتی رئیس جمهور آمریکا گفت مأموریت نیروهای 
آمریکایی در افغانستان ایجاد دولت نیست، این اوج دروغ و 

گمراه کنندگی است. بازگشت سریع به اظهارات جورج دبلیو 
بوش، رئیس جمهوری اس��بق که نخستین گلوله جنگی را 
برای حمله به افغانستان اکتبر ۲001 شلیک کرد، پوشش 
این پیروزی بزرگ از سوی هزاران خبرنگار و تلویزیون، نشان 
دادن زن��ان افغ��ان در آن زمان بدون حجاب و مردان بدون 
ریش و وعده های حتمی برای ایجاد لیبرال- دموکراس��ی و 
امثال این موارد برای کسانی که آن لحظات را دنبال کردند، 
موجب می شود بایدن را یک دروغگو تلقی کنند. اگرچه رفتار 
آمریکایی ها در رها کردن متحدان خود امری دیرینه به حساب 
می آید و سرنوشت کسانی مانند محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع 
ایران، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و دیگر پادشاهان و 
سران متحد آمریکا در منطقه و جهان گواهی بر فرصت طلبی و 
منفعت گرایی حکومت آمریکاست اما مورد متاخر در افغانستان 
تاکیدهای محکم تری به دنبال دارد؛ جایی که آمریکا به مدد 
تقلب در انتخابات، متحد خود اشرف غنی را بر سر کار آورد و 
این پروفسور انسان شناسی در دانشگاه جان هاپکینز و کارمند 
سابق بانک جهانی تنها کاری که کرد بنا بر برخی نقل ها با 
169 میلیون دالر از افغانس��تان فرار کرد. چه قبل از س��ال 
1975، یعنی زمانی که ارتش آمریکا از باتالق ویتنام در حال 

فرار بود و چه بعد از این زمان تا خروج از افغانستان، یعنی 
از سایگون تا کابل، هر جا آمریکا وارد شد، چیزی جز تباهی 
و ویرانی برای کشور تحت اشغال و چندین هزار کهنه سرباز 
معلول جس��می و ذهنی و روان پریش برای جامعه آمریکا 
باقی نگذاشت. و نکته قابل تامل در این میان عبرت نگرفتن 
دلبستگان به آمریکاست. به همین خاطر است که نشریه فارین 
افرز وابس��ته به شورای روابط خارجی آمریکا برای سرپوش 
گذاشتن روی پشت کردن آمریکا به متحدان خود می نویسد 
متحدان آمریکا نباید به ماجرای افغانستان توجه کنند، ایاالت 
متحده بیشتر از همیشه حواسش به متحدانش است! عراق، 
اوکراین، تایوان و حتی اسرائیل دیگر متحدان آمریکا هستند 
که امروز با هراس سرنوشت افغانستان را به نظاره نشسته اند. 
روزنامه گلوبال تایمز چین درباره رفتار آمریکایی ها با دوستان 
و متحدان ش��ان می نویس��د ویتنام 1975، سوریه ۲019 و 
افغانستان۲0۲1؛ جای بعدی کجاست که آمریکا متحدان و 
دوستانش را رها کند؟مقامات روسیه هم این روزها در حال 
هش��دار همراه با طعن به اوکراینی ها هستند که روی دیوار 
آمریکا یادگاری ننویسند. در چنین فضایی سیدحسن نصراهلل 
 با یادآوری این موارد روز تاسوعا گفت: کسانی که به آمریکا 
تکیه کرده اید عبرت بگیرید؛ حفظ سگ های ش��ان از حفظ 
شما برای شان مهم تر است. نصراهلل تاکید کرد عراقی ها تجربه 
استفاده افغانستان از مستشاران آمریکایی و ۲0 سال آموزش 

نیروهای افغانستانی را پیش چشم خود بگذارند. 

چرا حوادث اخیر افغانستان و نحوه خروج توهین آمیز آمریکا از این کشور باید مایه عبرت دلبستگان به آمریکا قرار گیرد؟

عبرتسگهایآمریکا

سیاسی
تبیین سیاست های راهبردی رهبر انقالب در صنعت دفاعی کشور

نشست تخصصی »مبنا« با موضوع تاثیر تدابیر و سیاست های راهبردی رهبر حکیم انقالب در صنعت دفاعی کشور برگزار می شود. در این نشست که به همت دفتر 
نمایندگی حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در مشهد و به مناسبت سالروز صنعت دفاعی کشور امروز یکشنبه ۳1 مرداد ساعت 1۸ برگزار 
می شود، سردار امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به تبیین تاثیرات تدابیر مقام معظم رهبری در این باره می پردازد. 

یکشنبه 31 مرداد 1۴۰۰
وطن امروز     شماره 3283

تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
حجت االسالم و المسلمین فقیه ایمانی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر حکیم انقالب 
اسالمی در پی درگذشت حجت االسالم و المسلمین آقای 

حاج آقا کمال فقیه ایمانی پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام تسلیت رهبر انقالب به شرح ذیل است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
درگذشت عالم فرزانه جناب حجت االسالم  و المسلمین 
آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی رضوان اهلل  علیه را به علمای 
اعالم و جامعه  روحانیت و عموم مردم عزیز اصفهان، بویژه 
خاندان مکّرم و فرزندان گرامی و نیز به ارادتمندان بیشمار 

آن روحانی جلیل القدر تسلیت عرض می کنم.
ایشان نمونه  بارزی از مجاهدت فرهنگی و حضور مردمی 
و فعالیت اجتماعِی علمای دینی را در آن ش��هر جهاد و 
مقاومت در منظر همگان قرار دادند و در طول س��الیان 
متمادی، خدمات ارزشمندی در نشر معارف اسالمی در 
عرصه های بین المللی ارائه نمودند. از خداوند متعال رحمت 

و مغفرت برای آن عالم بزرگوار مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای
3۰ مرداد 1۴۰۰

سفیر ایران در سوئد: 
بعد از 2۰ روز پیگیری موفق به مالقات 

با شهروند ایرانی در زندان شدم
سفیر ایران در سوئد با بیان اینکه پس از ۲0 روز پیگیری 
موفق به مالقات با ش��هروند ایرانی در زندان شدم، اعالم 
کرد: شواهد حاکی از کاربرد خشونت است و در شکایتی 
به مرجع قضایی و یادداشت به وزارت خارجه و دادگستری 

خواستار تحقیق مستقل در این باره شدم. 
به گزارش فارس، »احمد معصومی فر« سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در استکهلم روز گذشته در توئیتی درباره 
ضرب و شتم یکی از ایرانیان در بازداشتگاه سوئد توسط 
ماموران این بازداشتگاه نوشت: پس از ۲0 روز پیگیری، 
موفق به مالقات ش��هروند ایرانی در زندان شدم. شواهد 
حاکی از کاربرد خشونت و نقض کنوانسیون های مقابله 
با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز 
)19۸۴( مواد 1، 1۲ و 16 حقوق مدنی و سیاسی )1966( 
مواد 7، 9، 10 و 1۴ و مواد ۳، 5 و 7 کنوانسیون اروپایی 

حقوق بشر )1950( است. 
وی افزود: شکایت توسط وکال به مرجع قضایی تسلیم 
و طی یادداش��تی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری 
خواس��تار تحقیق مس��تقل درباره نقض حقوق زندانی، 
ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت های اعتقادی و 
اعمال ش��کنجه جسمی و روحی ش��هروند ایرانی شدم. 
سفیر ایران تصریح کرد: موضوع را تا رسیدن به نتیجه ای 

قانع کننده دنبال خواهم کرد. 
»احمد معصومی فر« سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
استکهلم هشتم مردادماه در صفحه توئیترش درباره ضرب 
و شتم یکی از ایرانیان در بازداشتگاه سوئد توسط ماموران 
این بازداشتگاه نوشت: امروز اطالع یافتم یکی از ایرانیان  در 
روز عید غدیر مورد ضرب و شتم شدید ماموران بازداشتگاه 
 سوئد قرار گرفته است.  سفیر ایران در سوئد با بیان اینکه 
برای اطمینان از س��المتی وی درخواست مالقات فوری 
کردم، افزود:  بی حرمتی و تعدی به حقوق اتباع کش��ورم 
را تحمل نخواهم کرد. موضوع را تا شناس��ایی و مجازات 

خاطیان پیگیری می کنم. 

دیدار وزیران خارجه ایران و ژاپن 
امروز در تهران

وزی��ران امور خارجه ایران و ژاپن ام��روز در تهران با 
یکدیگر دیدار و رایزنی می کنند. 

به گزارش ایسنا، موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه ژاپن 
و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران صبح امروز 
یکش��نبه در محل وزارت امور خارجه با یکدیگر دیدار و 
درباره مس��ائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی رایزنی 
می کنند. وزیر خارجه ژاپن در جریان سفر ۲ روزه خود به 
تهران غیر از دیدار با همتای ایرانی خود با تعدادی دیگر 
از مقامات کشورمان نیز رایزنی و گفت وگو خواهد داشت. 
پیش از این نیز س��خنگوی وزارت امور خارجه اعالم 
کرده بود موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه ژاپن به دعوت 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران از تاریخ یکشنبه ۳1 مردادماه جاری سفر ۲ روزه ای 
را به جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت. خطیب   زاده 
افزود: این س��فر که در آستانه تشکیل دولت سیزدهم از 
اهمیت باالیی برخوردار است، در پاسخ به سفر سال 1۳9۸ 
دکتر ظریف به توکیو انجام می شود. سخنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید کرد: روابط ایران و ژاپن به عنوان ۲ قدرت 
مهم غرب و شرق آسیا همواره مهم بوده و ۲ کشور در 90 
سال روابط دیپلماتیک، بر اساس منافع مشترک، از روابط 
دوس��تانه برخوردار بوده اند و در حال حاضر نیز رایزنی ها 
درباره مس��ائل دو و چندجانبه در باالترین سطوح میان 
۲ کش��ور برقرار است. خطیب زاده خاطرنشان کرد: وزیر 
خارجه ژاپن در این سفر عالوه بر همتای ایرانی، با دیگر 
مقامات ارشد کشورمان نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد. 

اولیانوف: 
مذاکرات وین بزودی از سر گرفته می شود

نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی با بیان 
اینکه مذاکرات وین بزودی از سر گرفته می شود، تاکید 
کرد شانس احیای برجام واقعی است. میخائیل اولیانوف، 
نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین با 
انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به اظهارات 
اخیر رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران 
واکنش نشان داد. اولیانوف در پیام خود نوشت: راب عزیز! 
هنوز برای بدبین بودن خیلی زود است. گفت وگوهای وین 
بزودی از سر گرفته خواهد شد. شانس احیای برجام واقعی 
به نظر می رس��د، هرچند به طور کامل هم تضمین شده 
نیست. وی ادامه داد: به همین دلیل است که طرف ها باید 
موانع باقی مانده را با نشان دادن خالقیت به موقع برطرف 
کنند. رابرت مالی در گفت وگو با نشریه »پولیتیکو« گفته 
بود سرنوشت مذاکرات برجام با یک عالمت سوال بزرگ 
روبه رو است و همچنین ادعا کرده بود ایران برای ازسر گیری 

مذاکرات وین همکاری نمی کند. 

اخبار

گروه سیاسی: ارسال نخستین محموله سوختی توسط جمهوری 
اسالمی ایران به لبنان خبری بود که سیدحسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب  اهلل لبنان در س��خنرانی روز عاشورای خود بیان داشت؛ 
خب��ری که با واکنش مثبت کاربران لبنانی در فضای مجازی 
مواجه شد. لبنانی  ها امید دارند این اتفاق بتواند گشایشی برای 
این کشور پس از بحران  های اقتصادی و سیاسی متعدد ۲ سال 

اخیر ایجاد کند. 
به گزارش »وطن امروز«، دبیرکل حزب اهلل لبنان در بخشی 
از سخنرانی خود در روز عاشورا گفت: نخستین کشتی حامل 
گازوئیل در چند ساعت آینده از ایران حرکت خواهد کرد. پس 
از این کشتی، کشتی های دیگری هم به طرف لبنان خواهند 
آمد. اولویت ما در کشتی هایی که از ایران می آید، گازوئیل است، 
زیرا این نوع سوخت، اهمیت بسیار حیاتی دارد. وی افزود: کسی 
که این تصمیم را به ما تحمیل کرد، همان کس��ی اس��ت که 
جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کرده است. سیدحسن نصراهلل 
خاطرنش��ان کرد: از ایران برای حمایت همیشگی اش از ملت 
لبنان قدردانی می کنیم، همان طور که همواره حامی مقاومت 
در آزادسازی سرزمین و مقابله با تجاوزگری بوده است. دبیرکل 
حزب اهلل لبنان تصریح کرد: با وجود محاصره و تحریم ها علیه 
ایران و فشارها علیه آن، این کشور هرگز متحدانش را رها نکرده 
و دوستانش را تنها نگذاشته است. دست قطع شده شهید قاسم 
سلیمانی، شاهدی بر این موضوع است که ایران هرگز دوستانش 
را رها نمی کند. وی افزود: ایران در طول ۴0 سال گذشته، هرگز 
در امور لبنان دخالت نکرده و تصمیم گیری ما دست خودمان 
بوده است. پس از این سخنان، کاربران لبنانی در فضای مجازی 
به انحای گوناگون به خبر ارسال نخستین محموله   سوختی از 
جانب ایران واکنش مثبت نشان دادند. الزم به ذکر است طی 
۲ سال اخیر بی  ثباتی  های سیاسی در کنار بحران  های متعدد 
اقتصادی از جمله سقوط ارزش لیر، سر به فلک نهادن بدهی  های 
بانکی، قطع کمک  های خارجی و... باعث شده است وضعیت لبنان 
از حالت طبیعی خارج شود. در این مدت چندین کابینه   لبنان 
سقوط کرد و هیچ کدام از نخست وزیران نتوانستند امور کشور 
را بخوبی جلو ببرند. در این میان جناح 1۴مارس به رهبری سعد 
حریری با دخالت کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه به 
همراه عربستان و امارات عربی متحده سعی کرد از بحران اخیر 
به نفع خود بهره  برداری کرده و حزب اهلل و جناح ۸ مارس را که 
طرفدار مقاومت اسالمی است به حاشیه براند و تمام تقصیر را 
گ��ردن آنان بیندازد. به همین دلیل همواره جناح 1۴مارس و 
سعد حریری طی ماه های اخیر بیشترین سنگ  اندازی را در راه 

تشکیل کابینه جدید انجام داده  اند؛ این در حالی است که جناح 
۸ مارس و حزب  اهلل لبنان قویا به دنبال تشکیل کابینه   جدید به 
منظور مدیریت شرایط بحرانی کشور هستند. سیدحسن نصراهلل 
در این مدت بارها بر این مساله تاکید ورزیده است. این مسائل 
باعث شده تشکیل دولت جدید در لبنان با مشکل روبه رو شود. 
»وطن امروز« پیش از این در گزارشی با عنوان »تجارت پرسود 
در بندر بیروت« به بیان مزایای سیاسی و اقتصادی این اقدام از 
سوی کشورمان پرداخته و نوشته بود: »بحران سوخت در لبنان 
-که آن را می توان امتدادی از فشارهای اقتصادی به این کشور 
دانست- و نوع مواجهه ایران در برابر این موضوع را بیش از هر چیز 
می توان به حرکت نفتکش های ایرانی به سمت ونزوئال در بهار و 
تابستان سال گذشته شبیه دانست؛ از یک سو در دست گرفتن 
ابتکار عمل و تالش برای تبدیل کردن تهدیدات متحدان ایران 
به فرصتی برای تقویت جایگاه کشورمان در معادالت منطقه ای 
و جهانی و از س��وی دیگر انتفاع مالی و ایجاد بازار فروش در 
روزگار تحریم ها که نشان از یک بازی ۲ سر برد برای ایران دارد«.

سخنان نصراهلل آرامش را به لبنان بازگرداند ■
حس��ن هانی  زاده، کارشناس مسائل منطقه   در گفت وگو با 
»وطن امروز« با اش��اره به اینکه لبنان از ۴ س��ال پیش به این 
طرف از مشکالت عدیده  ای در ۲ حوزه سیاسی و اقتصادی رنج 

برده است، اظهار داشت: در حوزه سیاسی، اختالف نظر میان 
جریان  های سیاسی و طوایف مختلف لبنان موجب شد اتفاقات 
دردناکی رخ دهد و کابینه  ها پشت سر هم استعفا کنند. حضور 
سعد حریری در رأس جریان المستقبل و 1۴ مارس و همچنین 
امتیازخواهی  های او به   همراه وابس��تگی ش��دیدش به برخی 
کشورهای غربی، سعودی و امارات موجب شد شکاف عمیقی 
میان طوایف لبنان به وجود آید. کارشناس مسائل خاورمیانه دلیل 
انتخاب سعد حریری توسط میشل عون، رئیس جمهور لبنان 
به عنوان نخست وزیر پس از استعفای دولت »حسان دیاب« را 
فشار جریانات داخلی و خارجی دانست و گفت: حریری قصد 
داشت کابینه   یکدست و در راستای تقابل با حزب اهلل تشکیل دهد 
اما میشل عون و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، با این ترکیب 
کابینه مخالفت کردند. حریری قصد داشت با تشکیل کابینه   
یکدس��ت، حزب  اهلل را از صحنه سیاسی و امنیتی لبنان خارج 
کند اما با توجه به اینکه از میان 1۲۸ نماینده   پارلمان، 56 کرسی 
وابسته به جریان مقاومت اسالمی است، لذا هیچ نخست وزیری 
نمی  تواند کابینه  ای یکدست بدون حضور جریانات وابسته به ۸ 
مارس تشکیل دهد. وی در ادامه قطع کمک  های مالی آمریکا، 
عربستان، امارات و فرانسه به لبنان به موازات اختالفات سیاسی 
داخلی را دلیل شکل  گیری بحران اقتصادی و حاکم شدن شرایط 

نامطلوب در این کشور دانست و افزود: سقوط قیمت لیر لبنان، 
افزایش بی  س��ابقه   نرخ تورم و بیکاری و بسیاری از بحران  های 
اقتصادی دیگر از جمله کاهش ذخایر ارزی لبنان موجب شد 
این کشور با یک بحران شدید مواجه شود. هانی  زاده اظهار کرد: 
در گذشته عربستان و امارات بخشی از سوخت مورد نیاز لبنان 
را تامین می  کردند اما به دلیل اینکه میشل عون با نخست وزیری 
سعد حریری مخالف بود و نجیب میقاتی را به عنوان نخست وزیر 
معرفی کرد، این ۲ کشور کمک  های نفتی خود را قطع کردند 
و در نتیجه ایران درصدد کمک برای تامین سوخت مورد نیاز 
لبنان برآمده و یکسری محموله های سوختی را به این کشور 

ارسال کرده است. 
کارشناس مسائل منطقه   با اشاره به اینکه حریری و سمیر 
جعجع، رهبر حزب قوات اللبنانیه س��عی دارند مردم لبنان را 
علیه ایران و حزب اهلل تحریک و وانمود کنند ایران قصد دارد با 
ارسال محموله  های سوختی، بر عرصه  های داخلی لبنان تسلط 
یابد، گفت: با این حال سخنرانی اخیر سیدحسن نصراهلل فضای 
لبنان را مقداری آرام  تر کرده و توطئه   حریری و جعجع در این 

باره شکست خورده   است. 
هانی زاده درباره جایگاه حزب  اهلل لبنان در مناسبات سیاسی 
و اف��کار عمومی لبن��ان گفت: االن به  رغم جریان  س��ازی  ها و 
شکاف  های طایفه  ای که در لبنان وجود دارد -که عامل آن هم 
جناح سعد حریری، آمریکا، عربستان و امارات است- حزب اهلل 
جایگاه خود را در این کش��ور حفظ کرده اس��ت. ضمن اینکه 
مردم دریافته  اند ایران بدون هیچ چشم  داشتی قصد کمک به 
جامعه لبنان را دارد و طبیعی است مردم لبنان از کمک  های 
ایران استقبال کنند. کارشناس مسائل خاورمیانه درباره   بازتاب 
سخنان سیدحسن نصراهلل درباره ارسال محموله   سوختی از ایران 
به لبنان طی روزهای آتی در افکار عمومی مردم این این کشور 
گفت: این خبر مقداری آرامش را به مردم لبنان بازگردانده است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از وسایل نقلیه   شخصی و 
حمل و نقل عمومی به دلیل نبود بنزین با مشکل روبه رو شده  اند 
و اوضاع کلی برای مردم به دشواری گراییده است. طبیعی ا  ست 
حزب اهلل که نسبت به جامعه لبنان احساس مسؤولیت دارد، از 
ایران درخواست کمک کند و ایران هم به این درخواست پاسخ 
مثبت دهد. قرار است بزودی محموله  ها تحویل لبنان شده و میان 
جایگاه  های سوخت توزیع شود. این امر می تواند تا حدی گشایش 
در وضعیت لبنان ایجاد کند. ایران کمک  های انسان دوستانه   خود 
را برای تقویت مردم لبنان و همچنین جلوگیری از شورش  های 

خیابانی ارسال کرده است. 

ارسال محموله سوختی از جانب ایران به لبنان می تواند باعث شکست طرح های آمریکایی - اسرائیلی علیه مردم این کشور شود 

ابتکارتهرانبرایبیروت

ادامه از صفحه اول
حجت االسالم علیرضا سلیمی، نماینده 
مردم محالت در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داشت: همه 
می دانند ما اس��یر چنگال مدیریت یک عده خاص در کش��ور 
بودیم، لذا باید این فضا شکسته شود و به نظر می رسد این حلقه 
بسته شکسته شده است. وی ادامه داد: در حوزه جوانگرایی یک 
واهمه ای در کشور وجود داشت که خوشبختانه کابینه آیت اهلل 
رئیسی نسبت به این موضوع اهتمام ورزیده و نسبت به دولت 
قبل جوان تر است. حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، 
نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اسکو هم اظهار داشت: دولت 
س��یزدهم در شرایط سختی کارش را ش��روع کرده است؛ این 
سختی از جهت شدت گرفتن اپیدمی کرونا، تورم بیش از ۴0 
درصدی، سخت شدن معیشت مردم و بدهی سنگین دولت است 
که بیش از 1/5 برابر بودجه ساالنه شده است. رحیم زارع، نماینده 
مردم آباده در مجلس شورای اسالمی نیز در موافقت با کلیت 
کابینه پیشنهادی رئیس جمهور و برنامه های وی اظهار داشت: 
تعجب می کنم از همکارانی که جوانگرایی در چینش کابینه را 
نق��د می کنند. ما امروز داریم نتیجه عملکرد پیران با تجربه را 
می بینیم، بنابراین اجازه دهیم حرف های جدید و نظریات نو اجازه 
بروز و ظهور یابد. لطف اهلل سیاهکلی و عبداهلل ایزدپناه از دیگر 
نمایندگانی بودند که در دفاع از کابینه پیشنهادی نطق کردند. 

برنامه دولت باید اجرایی تر باشد ■
حجت االسالم محمدحسین حسین زاده بحرینی، نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی در مخالفت با کلیات برنامه های 
وزرای پیشنهادی کابینه رئیس��ی اظهار داشت: از دولت توقع 
داشتیم یک برنامه جامع و منسجم ارائه می کرد که هر بخشی 
از آن توسط یک وزیر اجرایی می شود. وی اظهار داشت: بسیاری 
از مس��ائل در کشور مهم اس��ت اما این مسائل فراوزارتخانه ای 
است و ما این موضوع را در برنامه وزرا نمی بینیم، در حالی که 
این موضوع مسأله اصلی اقتصاد کشور محسوب می شود. علی 
بابایی کارنامی، نماینده ساری هم در مخالفت با کلیات کابینه 
سیزدهم گفت: در بحث مدیریت شهری و رویکرد اقتصاد پویا و 
مردم محور برنامه ای ارائه نشده است. در حوزه بانک ها هم باید 

بگویم بانک ها پدر ملت را درآورده اند. توقع ما از شما آقای رئیسی  
این است که برنامه اجرایی تر در این زمینه داشته باشید. در ادامه 
معین الدین س��عیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای 
اسالمی در مخالفت با کلیات برنامه های پیشنهادی دولت اظهار 
داشت: با این ساختار فاسد نظام بانکی چه می خواهید بکنید؟ 
فساد از هیچ دولتی پذیرفته نیست بویژه از شما که نماد مبارزه با 
فساد هستید، این پذیرفته نیست. نماینده مردم چابهار در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: وزرای محترم! امان از آقازادگان! از آن 
بترسید که هرکسی را به ذلت می کشاند. این حجم از محافظ 
برای چیست؟ از چه چیزی محافظت می کنیم؟ آیا اینها در برابر 
مردم است؟ اگر واقعا معتقد به مولفه های دولت مردمی هستیم، 
مانند رئیس جمهوری نباشیم که از ولنجک بیرون نیامد، لذا مراقب 
باشیم از ارزش های ناب انقالب فاصله نگیریم. محمدرضا صباغیان، 
نماینده بافق هم در مخالفت با کلیات برنامه کابینه سیزدهم گفت: 
آقای رئیسی! برنامه دولت شما برنامه خوبی است و روی آن کار 
شده اما مسأله این است که این برنامه ها را دولت های قبل هم 
ارائه و در همین جا همین صحبت ها را کردند و همین وعده ها 
را دادند اما اکثرا در یک ایستگاه متوقف شدند، چون به مسأله 
اصلی پرداخته نشده است. حجت االسالم حسن نوروزی، ملک 
فاضلی، جالل محمود زاده و بهمن محمدیاری دیگر نمایندگانی 

بودند که در مخالفت با کلیات کابینه نطق کردند. 
بازگشت اعتماد در گرو عمل به وعده هاست ■

بعد از طرح دیدگاه های موافق و مخالف، بار دیگر سیدابراهیم 
رئیس��ی به دفاع از برنامه های دولت خود پرداخت و با تشکر از 
نمایندگان و هیات رئیسه و موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی 
اظهار داشت: یکی از مشکالتی که غیر از معیشت و کسب و کار در 
کشور داریم و یکی از مواردی که آسیب دیده است، اعتماد است 
که باید برگردد و برگشتن اعتماد در گرو عمل به وعده هاست و 
بنای بنده و دولت آن است که به وعده ها عمل کنیم و مجلس 
مساعدت کند دولت موفق به عمل به وعده ها باشد. وی با تاکید 
بر اینکه چه در دوره انتخابات و چه در جلس��ات بعد انتخابات 
آنچه گفته بنایش عمل به وعده است و این را هم با ادعا نمی توان 
اثبات کرد، جز اینکه مردم در هر کوی و برزنی ببینند دولت و وزرا 

به وعده های شان عمل کرده اند، تصریح کرد: من به آنچه عرض 
کرده ام اعتقاد دارم و اینکه کسی تصور کند این وعده برای دوره 
انتخابات بوده است، اینگونه نیست، چون در محضر خداوند و 
ارواح مطهر شهدا هستیم و سخن مان باید بر مبنای عمل باشد. 
رئیسی در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس بر عدم ارائه 
برنامه تصریح کرد: آنچه تقدیم مجلس کردم یک برنامه خالصه 
چند صفحه ای هست که اجماال رویکردهای برنامه است و یک 
برنام��ه کوتاه مدت 65 صفح��ه ای داریم که آنی و کوتاه مدت با 
محوریت مس��ائلی چون کرونا،  بازار س��رمایه و کسری بودجه 
است. برنامه دولت سیزدهم با ۳0 مسأله کشور که برخی از این 
مسائل فرابخشی است پرداخته شده و هم مساله و هم مشکل 
روشن شده و هم راهکارهای برون رفت از این مشکل احصا شده 
است و مسؤول مستقیم و مسؤوالن همکار مشخص شده اند و 
زمانبندی هم شده است. مفصل قضیه به عنوان برنامه تحولی 
دولت سیزدهم تا چند روز آینده در خدمت عزیزان قرار می گیرد 
و اگر نقطه نظراتی باشد، نسخه پیش نویس نهایی خواهد شد. 
رئیس��ی در پایان با بیان اینکه نمایندگان با رأی اعتماد خود 
می توانند کمک کنند تا دولت با قوت و هر چه زودتر تشکیل 
ش��ود، تصریح کرد: دولت اگر با رأی باالی نمایندگان تشکیل 
شود، پشتوانه قوی تری خواهد داشت. من از انتقادات نمایندگان 
ناراحت نمی شوم، زیرا شما نمایندگان بهترین ناظران و امنای 
مردم هس��تید. نکاتی که شما می گویید به اصالح امور کمک 

می کند. ما شما را خیرخواه می دانیم.
توسعه مدارس غیردولتی عدول از قانون اساسی است ■

پس از گمانه زنی ها درباره کلیت وزرای پیشنهادی، موافقان 
و مخالفان گزینه پیش��نهادی وزارت آموزش و پرورش به بیان 
نظرات ش��ان پیرامون حس��ین باغگلی پرداختن��د. در ابتدای 
این بررس��ی، رضا حاجی پور، س��خنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی گزارش این کمیسیون را 
درباره حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش قرائت 
کرد. در این گزارش از نقاط ضعف برنامه وی به مواردی همچون 
عدم سنجش پذیری و قابل رصد نبودن برنامه های اجرایی ارائه 
شده، عدم توجه به تأمین نیروی انسانی، عدم آشنایی با نظام 

بودجه ری��زی آموزش و پ��رورش و عدم ارائه برنامه خاص برای 
مدیریت و هدایت استفاده از بستر فضای مجازی اشاره شده بود. 
در بخش پایانی این گزارش با اشاره به عدم برنامه مناسب از سوی 
گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش آمده است: »کمیسیون 
با پیشنهاد تصدی ایشان برای پس��ت وزارت آموزش وپرورش 
موافقت ننمود و ایشان را فاقد صالحیت الزم برای مدیریت این 

وزارتخانه مهم می داند«.
در ادامه جالل رش��یدی کوچی، صدیف بدری، سیدکاظم 
دلخ��وش و جعفر ق��ادری به عن��وان نماین��دگان مخالف به 
ارائه نظرات ش��ان پرداختند. عدم انطب��اق برنامه ها با واقعیت 
آموزش و پرورش و اس��ناد باالدس��تی و فقدان س��ابقه اجرایی 

مهم ترین محور مخالفت نمایندگان بود. 
جعفر راس��تی، علی اصغر عنابس��تانی، بی��ژن نوباوه وطن و 
عبدالجالل ایری نیز موافقان وزیر پیشنهادی بودند و با تاکید 
بر روحیه جوانگرایانه و رویکرد جدید باغگلی از دیگر نمایندگان 
خواستند به وی رای اعتماد دهند. در نهایت حسین باغگلی در 
دفاع از برنامه خود برای این وزارتخانه گفت: ما در گام دوم باید 
یک کار مهم انجام دهیم و این کار را باید به آدم های مهم و توانمند 
واگذار کنیم. ما با یک شرایط پیچیده در آموزش و پرورش روبه رو 
هستیم و برای حل مشکل باید جرأت وارد شدن به روش های 
جدید را داش��ته باشیم. من جرأت مطالبه گری از دستگاه های 
مختلف را دارم. وزیر پیش��نهادی آموزش و پرورش تصریح کرد: 
اصلی ترین کار من این است که سند تحول را اجرایی کنم. از 
تمام سخنان دوستان این را تصور می کنم که باغگلی جوان و 
کم تجربه است. وزیر باید کار تیمی انجام دهد و باید حلقه بسته 
مدیریت طوالنی را بشکند. وی گفت: باورم این است که ما در 
حوزه تعلیم و تربیت حرف های بسیار زیادی برای دنیای پرچالش 
از لحاظ دینی داریم. کیفیت آموزش در جامعه ما پایین آمده 
است. امروز تربیت دخترانه در جامعه ما از قدرت الزم برخوردار 
نیس��ت. امروز تصمیم گیری های ما در آموزش و پرورش جنس 
مردان��ه دارد. باغگلی تاکید کرد: با توس��عه مدارس غیردولتی 
موافق نیس��تم. مدرسه غیر دولتی زمینه ساز عدول ما از اجرای 

قانون اساسی است. 

فهرست رئیسی در آزمون مجلس
گزارش



گروه اقتصادی: باالخره پس از 5 سال تحمل سختی و مقاومت 
کارگران هفت تپه و پیگیری های مستمر دیوان محاسبات و قوه 
 قضائیه، حکم نهایی خلع ید مالکان ش��رکت کشت و صنعت 
نیش��کر هفت تپه صادر ش��د. بر این اساس رأی قطعی شعبه 
55 حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و  خریدار 
ابالغ شد و طبق آن مالکیت هفت تپه از خریداران خلع ید و به 
دولت واگذار می شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال 
بازمی گردد. ۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه  قضائیه 
از دستور حجت  االسالم والمسلمین غالمحسین  محسنی اژه ای، 
رئیس قوه  قضائیه در نخس��تین روزهای آغاز کاری خود برای 

پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود. 
به گزارش »وطن امروز«، ش��رکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه نخستین و قدیمی ترین تولید کننده شکر از نیشکر در 
ایران است که بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر 
و صنایع جانبی دارد. روزگاری این شرکت در سطح بین المللی از 
اعتبار زیادی برخوردار بود تا اینکه سال 1394 در زمان ریاست 
علی اشرف عبداهلل پوری حس��ینی بر سازمان خصوصی سازی، 
هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به ۲ فرد 
)امید اسدبیگی و مهرداد رستمی( که هیچ نوع تخصصی در امر 

کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، انجام شد. 
از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به این ۲ واگذار 
شد، روز به روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و صادرات 
شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بودیم. تمام 
این موارد نشان دهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه است، چرا که قاعدتا خصوصی سازی باید با هدف 
رونق تولید، اشتغال زایی و... انجام شود اما آنچه در سال های اخیر 
در این شرکت شاهد بودیم، خالف این امر را ثابت کرده است که 
نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصی سازی غلطی 

که از سوی سازمان مربوط انجام شده، دارد. 
غیر از عدم اهلیت سنجی برای واگذاری این واحد تولیدی، 
شائبه هایی درباره ارزش گذاری غیراصولی هم وجود داشت، بر 
این اساس قیمت گذاری هفت تپه یک سال قبل از واگذاری آن به 
بخش خصوصی )یعنی سال 1393( انجام شده بود و زمانی که 
قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را بر عهده گیرد، بر خالف 
قوانین، این شرکت به همان قیمت سال 1393 به او واگذار شد 
و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود. 
به این نحو که این شرکت سال 1393 به مبلغ ۲90 میلیارد 
تومان ارزش گذاری شده بود اما سال 1394 این مبلغ تقسیط 
ش��د و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به خریدار 
واگذار شد و بالفاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی 

با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد. 
ناگفته نماند هفت تپه ۲4 هزار هکتار اراضی و بیش از 10 هزار 
هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستان های 
شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستاهای اطراف این مناطق 
تا قبل از واگذاری به آن وابسته بود اما اکنون به دلیل ناکارآمدی 
کارفرمای هفت تپه، این ش��رکت در آستانه ورشکستگی قرار 
گرفته است. آمارها نشان  می دهد میزان تولید ساالنه شکر آن 

از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز 
از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته است. همچنین 
سطح برداشت نیشکر از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 
6700 هکتار در زمان خصوصی س��ازی رسیده و تناژ نیشکر 
حمل شده به کارخانه هم پیش از خصوصی سازی به طور متوسط 
580 هزار تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط 391 
هزار تن تقلیل یافته است. عالوه بر این بدهی های شرکت قبل 
از واگ��ذاری آن به بخش خصوصی حدود 400 میلیارد تومان 
بوده اما پس از واگذاری، مجموع بدهی های شرکت هفت تپه به 
سازمان ها و ارگان های مختلف )از جمله سازمان تأمین اجتماعی( 
به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. درباره فاز توسعه ای 
شرکت نیز طی 5 سال اخیر هیچ گونه کارخانه جدیدی در این 
شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است. از سویی، واگذاری 
ش��رکت هفت تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق 
کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داش��ت و 
حقوق معوق آنها حتی به 6 ماه هم رسید و هر بار با برگزاری 

اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت  شد. 
ورود نهاده�ای نظارتی ب�ه تخلف�ات رخ داده در واگذاری  ■

شرکت هفت تپه
در نهایت با مطالبه گری های بسیاری که به منظور خلع ید 
کارفرمای هفت تپه انجام شد و با در نظر گرفتن اینکه تخلفات 
مح��رزی در نحوه واگذاری و قیمت گذاری این مجموعه انجام 
شده بود، دیوان محاسبات کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی 
به موضوع تخلفات شرکت ورود کرد و خواهان خلع ید مالک 
این شرکت و بازگشت آن به دولت شد. پس از آن شورای عالی 
امنیت ملی، س��ازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و چندین 
نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع  ید 
مالکان این شرکت شدند. بر این اساس، پس از کش و قوس های 
فراوان و با فشارهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی 

که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی سازی اواسط آبان  
99 درخواست خلع ید مالکان هفت تپه را به هیأت داوری ارسال 
کرد و س��وم دی  99 هم جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری 
این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه 
مس��ؤووالن دولتی به کرات مخالفت خود را با خلع  ید مالکان 
هفت تپه اعالم کرده بودند، هیات داوری نیز در این جلسه رأی به 
ابقای مالکان هفت تپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات 
روند احضار اعضای هیات واگذاری هفت تپه و هیات عامل سازمان 
خصوصی سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت 

دیوان برای سازمان خصوصی سازی شد. 
ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت هفت تپه ■

میانه مرداد 99 مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، 
س��عید بیت عفری، معاون فنی و حسابرس��ی امور اقتصادی و 
زیربنایی دیوان را به عنوان مسؤول تحقیق و تفحص از »نحوه 
عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه« 
انتخاب کرد. پس از اس��تقرار تیم حسابرسی دیوان محاسبات 
در ش��رکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، این تیم گزارش 
کاملی از تخلفات رخ داده در این ش��رکت ارائه کرد و در آن از 
پیگیری تخلفات سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم اجرای 
فس��خ قرارداد واگذاری ش��رکت خبر داد. در متن این گزارش 
آمده بود: »در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور 
مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت 
بعد از واگذاری ش��رکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در 
راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان 
محاس��بات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در 
واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار 
قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران 
توسط سازمان خصوصی سازی به  رغم تأکید در مصوبه شماره 
63/۲/1۲0696 مورخ 88/8/16 شورای عالی اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش 

انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و 
مدیریتی مصوب 93/5/۲5 هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف 
واگذاری مندرج در سیاس��ت های ابالغی رهبر معظم انقالب 
موضوع سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای 
کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و 
فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و 
مدیریتی دولت و افزایش س��طح عمومی اشتغال و با توجه به 
بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری 
از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقس��اط معوق قرارداد به 
مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد 
ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون 
دالر و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات 
و تضامین صادره ش��رکت مادرتخصصی ایدرو بابت تسهیالت 
دریافتی و همچنین سوق  دادن منابع مالی شرکت به فعالیت 
خارج از اهداف صنعت نیش��کر که منجر به ایجاد بحران های 
کارگری و آس��یب به سرمایه اجتماعی ش��ده است، سازمان 
خصوصی س��ازی به اس��تناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد 
منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. 
دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط 
سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم 
و پیگیری الزم را تا استیفای کامل حقوق بیت المال انجام خواهد 
داد«. با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک 
هفت تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی سازی از لغو 
واگذاری شرکت هفت تپه به دادسرای دیوان، باالخره این سازمان 
مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت تپه به هیأت داوری 
سازمان خصوصی سازی شد و با توجه به اینکه مطابق قانون، 
طرفی��ن دعوا ت��ا 10 روز فرصت اعتراض به رأی هیأت داوری 
را داش��تند، سازمان خصوصی س��ازی ۲1 دی  99 به این رأی 
اعتراض و دادخواست قانونی خود مبنی بر تقاضای رسیدگی و 
نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را به دادگاه عمومی 
حقوقی تهران ارسال کرد. پس از آن جلسه دادگاه رسیدگی به 
پرونده ابطال قرارداد واگذاری این شرکت هم 14 بهمن  99 با 
حضور طرفین دعوا )سازمان خصوصی سازی و کارفرمای شرکت 

هفت تپه( برگزار شد. 
صدور رأی اولیه ■

س��رانجام پس از گذش��ت بیش از 90 روز از برگزاری این 
جلس��ه، قوه  قضائیه  18 اردیبهش��ت  1400  رأی اولیه خود 
مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه را اعالم کرد. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت 
باید به دولت واگذار شود. طبق اعالم دستگاه قضا، علت تاخیر 
در اعالم حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط 
دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت کارگری بوده است. 
در نهایت روز گذشته به صورت رسمی و قطعی حکم خلع 
ید هفت تپه توسط تارنمای قوه قضائیه اعالم شد. حال هفت تپه 
باید در اختیار دولت قرار بگیرد و مالکان آن هیچ مس��ؤولیتی 

در آن ندارند.

مدیر شستا برکنار شد؟
ش��نیده شده محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی در آخرین روزهای وزارت خود طی حکمی 
سیدضیاءالدین شجاعی برهان را به عنوان سرپرست شستا 
منصوب کرده است. به گزارش تسنیم، در حالی که هنوز از 
پشت پرده برکناری یکباره محمد رضوانی فر، مدیرعامل موفق 
شستا خبری منتشر نشده است، برخی خبرهای غیررسمی 
حکایت از درخوست های غیرقانونی از مدیریت شستا دارد که 
رضوانی فر زیر بار این درخواست ها نرفته و از چند شب پیش 
با تغییر در هیات مدیره شستا زمینه برای برکناری وی مهیا 
شده است. اخبار غیررسمی از برکناری دقیقه 90 مدیرعامل 
شستا در حالی است که محمد شریعتمداری طی یکی دو 
سال اخیر در سخنرانی های متعددی از کارنامه موفق آقای 

رضوانی فر در شستا حمایت کرده و به آن افتخار می کرد.

 ترانزیت کاال از چابهار
 به افغانستان  از سر گرفته شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان با اشاره 
ب��ه ازس��رگیری ترانزیت کاال به افغانس��تان از طریق بندر 
چابهار، گفت: روزانه 100 تا ۲00 دستگاه کامیون بین ایران 
و افغانستان تردد می کند. بهروز آقایی با اشاره به توقف چند 
روزه مبادالت تجاری از/ به افغانستان از طریق بندر چابهار 
ب��ه دلیل حوادث اخیر این کش��ور، اظه��ار کرد: با توجه به 
اتفاقات اخیر کشور افغانستان، پایانه مرزی میلک 14 مرداد 
بسته و به منظور تردد مسافر در تاریخ 18 مرداد بازگشایی 
شد. وی یادآور شد: این مرز ۲4 مرداد جهت تردد کامیون 
حامل بار نیز بازگش��ایی شد. آقایی با بیان اینکه میانگین 
تردد روزانه بین 100 تا ۲00 دستگاه کامیون است، گفت: 
آمار کاالهای رسوبی به مقصد افغانستان در بندر چابهار قابل 

مالحظه نیست. 

 قیمت مرغ 
نباید بیشتر از ٢٧ هزار تومان باشد

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به 
اینکه قیمت جوجه یک روزه گوشتی به 9000 تومان رسیده 
است، گفت: حداکثر قیمت مرغ در بازار باید بین ۲6 تا ۲7 
هزار تومان باشد. حبیب اسداهلل نژاد درباره اینکه آیا سیاست 
اصالح قیمت مرغ در دولت جدید پیگیری می شود، گفت: 
هنوز نمی دانیم سیاس��ت دولت جدی��د چه خواهد بود؛ آیا 
قرار اس��ت تخصیص ارز 4۲00 تومانی به واردات نهاده های 
دام��ی ادامه پیدا کن��د یا خیر؟ وی اضافه ک��رد: باید وزیر 
جهاد کش��اورزی تعیین شود و کار را شروع کند سپس ما 
پیشنهادات خود را در قالب یک بسته به دولت ارائه خواهیم 
کرد. اسداهلل نژاد تاکید کرد: با این حال در قالب یک راهکار 
کوتاه م��دت و با توجه ب��ه افزایش قیمت مؤلفه های تولید، 
اصالح قیمت مصوب مرغ باید در دس��تور کار قرار بگیرد و 
انتظار ما این است که دولت نرخ مصوب مرغ را اصالح کند. 
این فعال بخش خصوصی با اشاره به افزایش شدید قیمت 
جوجه یک روزه گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه گوشتی 
4۲00 تومان و قیمت کنونی آن در بازار 9000 تومان است 
و با همین قیمت 9000 تومان نیز براحتی نمی توان جوجه 
تأمین کرد. اسداهلل نژاد در گفت وگو با مهر افزود: اگر قیمت 
مصوب جوجه یک روزه گوش��تی به ن��رخ 5۲00 تومان که 
مدنظر تولیدکنندگان جوجه نیز است، برسد منطقی است و 
اثر افزایش قیمت مؤلفه های تولید بر نرخ تمام شده تولید مرغ 
نیز زیاد نخواهد بود. وی درباره اینکه قیمت تمام شده تولید هر 
کیلوگرم مرغ در حال حاضر چقدر است؟ افزود: با جوجه یک 
روزه گوشتی به نرخ 4۲00 تومان قیمت تمام شده تولید مرغ 
زنده 19 هزار تومان و با قیمت کنونی جوجه یک روزه یعنی 
9000 تومان، قیمت تمام ش��ده تولید مرغ نیز بیش از ۲1 
هزار تومان خواهد بود. اسداهلل نژاد در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به قیمت مرغ در بازار تهران که کماکان بین 40 
تا 43 هزار تومان است، گفت: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ 
مصوب عرضه می کنند در حالی که به دست مصرف کننده 
ارزان نمی رسد و ما از سازمان حمایت می خواهیم که به این 

مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند. 

رشد ٢۸ درصدی واردات تلفن همراه
معاون فنی دفتر آمار گمرک گفت: طی 4 ماه نخس��ت 
1400، حدود 5 میلیون و 156 هزار دس��تگاه گوشی تلفن 
همراه به ارزش یک میلیارد و 156 میلیون دالر وارد کشور 
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲8 درصدی 
داشته است. آرزو غنیون افزود: طی 4 ماه نخست امسال میزان 
کل واردات به کشور بیش از 1۲ میلیون و 509 هزار تن و 
به ارزش 14 میلیارد و 576 میلیون دالر بوده که این میزان 
واردات، مشتمل بر 4050 قلم کاالی وارداتی )تحت کد تعرفه 
8 رقمی( است که از 105 کشور طرف معامله تجاری ایران 
وارد کش��ور شده است. وی گفت: در میان کاال های وارداتی 
»گوشی تلفن همراه« نه تنها در بین 10 قلم عمده کاال های 
وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می نماید، بلکه به عنوان نخستین 
کاالی وارداتی مشاهده می شود و بیش از یک میلیارد دالر 
ب��ه واردات ای��ن کاالی مصرفی که حدود 8 درصد از ارزش 
کل واردات کشور در 4 ماهه نخست سال جاری را به خود 
اختصاص داده، تخصیص داده ش��ده اس��ت.  وی گفت: از 
مهم تری��ن دالیل افزایش واردات این کاال نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال 1399 می توان به گستره نیاز به گوشی های 
تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان حسب 
شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشی از اثرات بیماری کرونا و 
تعطیلی مدارس و آموزشگاه های زبان های خارجی، کالس های 
تقویتی و... اشاره کرد که از سوی دیگر مدت زمان محدود 
بهره برداری از گوش��ی تلفن همراه )به طور متوسط 3 سال 
برای هر دستگاه گوشی تلفن همراه(، به دلیل چرخه طول 
عم��ر کوتاه این کاال از دیگ��ر دالیل نیاز بازار به واردات این 
کاالی مصرفی به شمار می رود، ضمن اینکه میزان واردات 
گوشی تلفن همراه در 4 ماهه نخست 99 بیش از 4 میلیون 
و 31 هزار دستگاه و به ارزش 5۲7 میلیون دالر بوده است. 
وی گفت: در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق 
ورودی برای گوش��ی های با ارزش بیش از 600 دالر، روند 
واردات این کاالی مصرفی به س��وی گوش��ی های با ارزش 
کمتر از سقف تعیین شده سوق داده می شود؛ به طوری که 
عموم مردم توان خرید و بهره برداری از این کاالی مصرفی 
را داشته باشند؛ چنانکه متوسط قیمت هر دستگاه گوشی 

تلفن همراه وارداتی نیز موید این امر است. 

اخبار

اقتصادی

رأی قطعی خلع ید خریداران هفت تپه توسط قوه قضائیه ابالغ شد

بهارهفتتپه
با پیگیری های دیوان محاسبات و تکلیف به سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه، این شرکت به دولت بازگردانده شد

دالر در بازار آزاد به ٢٧ هزار و 400 تومان رسید
قیمت دالر آمریکا روز گذشته در صرافی های بانکی برای فروش به ۲5 هزار و 9۲1 تومان و برای خرید به ۲5 هزار و 408 تومان 
رسید. در بازار آزاد نیز قیمت هر دالر آمریکا به ۲7 هزار و 400 تومان رسید تا به بیشترین میزان خود در سال 1400 برسد. روز 

گذشته همچنین صرافی های بانکی هر یورو را ۲9 هزار و 904 تومان خریداری کردند و 30 هزار و 508 تومان فروختند. 

یکشنبه 31 مرداد 1400
وطن امروز     شماره 3٢۸3

این روزها نه تنها قیمت انواع میوه رو به  
افزایش اس��ت، بلکه صیفی جاتی مانند 
هویج نیز افزایش نزدیک ۲ تا 3 برابری قیمت را تجربه می کند. 
برخی میوه ها و در چند وقت اخیر هم صیفی جاتی مانند هویج 
در بازار کم ش��ده و  حتی در میادین میوه و تره بار وجود ندارد 
و باید برای تهیه و فروش آنها زودتر از همیش��ه مراجعه کرد. 
فعاالن و فروشندگان میوه و تره بار دلیل نابسامانی بازار میوه را 
نبود نظارت می دانند و معتقدند تنها میوه دست چین است که 
باید با تفاوت قیمت عرضه شود اما به دلیل عدم نظارت، میوه در 
نقاط مختلف شهر با قیمت های متفاوت به فروش می رسد. در 
حالی در روزهای اخیر قیمت هر کیلو هویج به بیش از 30هزار 
تومان رسیده است که هر کیلو موز بین ۲8 تا ۲9 هزار تومان 
توسط خرده فروشی ها فروخته می شود.  از دیگر عوامل افزایش 
قیمت هویج افزایش تقاضای این محصول به دلیل شیوع ویروس 

کرونا و فواید مطرح شده برای آن است. 
عرضه هویج 30 هزار تومانی در بازار ■

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان 
با اشاره به کمبود و گرانی هویج در بازار گفت: امروز نرخ هویج از 

قیمت موز هم عبور کرده اس��ت. 
م��وز با قیمت ۲8 ه��زار تومان و 
هویج با قیم��ت 30 هزار تومان 
به دس��ت مصرف کننده رس��ید! 
نوروزعلی اسماعیلی در گفت وگو 
با ایسنا درباره تداوم نابسامانی در 
بازار و قیمت باالی 30 هزار تومانی 
هویج در سطح عرضه اظهار کرد: 
تغییرات آب و هوایی و از س��وی 
دیگر سیل در منطقه شیراز موجب 
عدم تعادل عرضه و تقاضا و گرانی 

هویج در کل کشور شده است.  وی با اشاره به اینکه قیمت هویج 
از موز هم عبور کرده، گفت: قیمت موز در میدان میوه و تره بار 
۲5 هزار تومان است، در حالی  که نرخ هویج در میدان میوه و 

تره بار باالتر است. رئیس اتحادیه 
صنف میوه و سبزی فروش اصفهان 
توضی��ح داد: اگر چ��ه در میدان 
میوه و تره بار اصفهان قیمت ۲0 
هزار تومان برای هویج مشخص 
شده بود اما هویج با این قیمت به 
دست خرده فروشان نرسید و نرخ 
آن ب��االی ۲5 هزار تومان بود. به 
گفته اسماعیلی، در سطح عرضه، 
هویج باید ۲6 هزار تومان فروخته 
شود اما در میادین میوه و تره بار 
این محصول حتی با قیمت ۲5 هزار تومان هم عرضه نشد و با 
قیمت گذاری میدان، برخی مغازه داران هویج را با نرخ باالتری 
عرضه می کنند. وی افزود: در حال حاضر قیمت موز در مغازه ها 

با احتس��اب سود ۲8 هزار تومان و هویج نیز با احتساب سود 
برای فروشنده 30 هزار تومان است. 

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان 
با بیان اینکه به دلیل شرایط موجود همچنان محصول هویج 
در سطح بازار کم است، پیش بینی کرد تا 10 روز آینده مشکل 
کمبود هویج و گرانی آن در سطح بازار اندکی بهبود یابد. وی 
همچنین به کمبود و گرانی کاهو در بازار اشاره کرد و گفت: کاهو 
نیز به دلیل کم آبی دچار مشکل شده است و در حال حاضر هر 
کیلو کاهو در میدان میوه و تره بار 14 هزار تومان است که این 
محصول به دست مصرف کننده با قیمت ۲0 تا ۲5 هزار تومان 
می رسد. اسماعیلی البته گفت: به غیر از هویج، هیچ کمبود میوه 
و سبزیجاتی در بازار اصفهان نداریم، اگر چه قیمت ها باالست. 
وی درباره فروش هویج با کارت ملی در برخی ش��هرها اظهار 
کرد: اگر چه این کار در برخی شهرها از جمله اهواز انجام شده 
اما در اصفهان هویج با کارت ملی فروخته نمی شود. همچنین 
باید اشاره کرد یکی از دالیل افزایش قیمت هویج به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و نیاز روزانه مردم به هویج و افزایش تقاضاست که 

موجب کمبود شده است.

حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم 
رئیسی صبح دیروز در جریان حضورش 
در مجلس شورای اسالمی برای دفاع از وزرای پیشنهادی، اعالم 
کرد محمد مخبر، معاون اول خود را مسؤول هماهنگی تیم 
اقتصادی قرار داده است. به  گفته رئیسی، این انتخاب برای 
این بوده که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود. 
محمد مخبر، رئیس سابق ستاد فرمان اجرایی حضرت امام)ره( 
است که ابراهیم رئیسی وی را به  عنوان معاون اول خود انتخاب 
کرده است. رئیس جمهور ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی 
دولت را از اولویت های خود معرفی کرده و گفته است چه تیم 
اقتصادی به  معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه و چه به  معنی عام یعنی تمام وزارتخانه های 

اقتصادی در این رابطه می توانند نقش داشته باشند. 
ب��ه گزارش »وطن امروز«، یکی از اصلی ترین مش��کالت 
دولت های گذشته نبود تصمیم گیری واحد در امور اقتصادی 
بوده است و همین مورد باعث وقفه در روند تصمیم گیری ها و 
بروز اختالف نظر میان دولتمردان می شد. سیاست ارز 4۲00 

تومانی برآیند واضحی از این ناهماهنگی در دولت بود. 
ابتدای سال 97 همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل 
خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم 
به یکباره دچار جهش شد. این جهش، باال رفتن قیمت ها و 
بروز مشکالت سیاسی و ناهنجاری های اجتماعی در سطح 

کشور را به همراه داشت. با بروز مشکالتی همچون باال رفتن 
قیمت ه��ا و اعتراضات مردمی )دی ماه 96( دولتمردان برای 
کنترل قیمت ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن 
بازارها، سیاست ارز 4۲00 تومانی را پیش گرفتند. ۲0 فروردین 
97 معاون اول رئیس جمهور در قاب تلویزیون حاضر ش��د و 
اعالم کرد ارز مورد نیاز همه بخش های کش��ور )حمل و نقل، 
خدمات، مسافرت، واردات و...( به اندازه کافی با قیمت 4۲00 
تومان عرضه خواهد شد و هر قیمتی باالتر از 4۲00 تومان 
برای دالر در بازار، مشمول قاچاق است و بشدت با آن برخورد 
می شود. وی همچنین ادامه داد: با این تصمیم دولت، هیچ 
نوع افزایش قیمت )کاالهای وارداتی( به بهانه گران شدن ارز 
قابل قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه ای برای نیازهای 

ارزی خود نداشته باشند.
 با اعالم این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و 
موج جدیدی از سوءاستفاده ها از این رانت ارزی آغاز شد. البته 
ماجرا به همین جا ختم نشد و تقریبا اکثر افرادی که در جلسه 
اتخاذ این سیاست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه هایی اعالم 
کردند مخالف دالر 4۲00 تومانی بوده اند. بعد ها هم حس��ن 
روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم گیری برای 
دالر 4۲00 تومان��ی مطرح و اعالم کرد مخالف تعیین دالر 
4۲00 تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق 
بودند، در نهایت مصوب شد. این اظهارات روحانی در حالی 

مطرح  ش��د که ولی اهلل سیف، رئیس  کل وقت بانک مرکزی 
روایتی دیگر از جلسه تعیین تکلیف ارز 4۲00 تومانی مطرح 
کرده و گفته بود: »نرخ 3800 تومان نمی توانس��ت مناسب 
باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و 
بعضی اعضای جلسه توضیحاتی درباره نامناسب بودن نرخ 
3800 تومان دادند و بیان شد همین االن نرخ در بازار نزدیک 
5000 تومان است و با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر 
نمی رسیم. البته پیشنهاد ما که 4800 تومان بود نیز بشدت 
با مخالفت روبه رو ش��د و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی 
کردند از 4۲00 تومان نرخ را باالتر ببرند که آقای رئیس جمهور 

گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد«. 
یک��ی دیگ��ر از عواقب اختالف نظر می��ان دولت و نبود 

تصمیم گیری واحد، ماجرای عرضه س��هام پاالیش��گاه بود. 
»صندوق دارا دوم« که قرار بود مردادماه سال گذشته عرضه 
شود، پس از علنی شدن اختالف وزرای اقتصاد و نفت در این 
زمینه و عدم عرضه، بازار سرمایه را به یک چالش جدی وارد 
کرد. این اختالف در آن زمان منجر به منتفی شدن عرضه این 
سهم شد. برخی کارشناسان جرقه ورود بورس به فاز اصالح را 
برمال شدن این اختالف و ایجاد بی اعتمادی در بازار می دانند. 
با توجه به کارنامه قابل قبول محمد مخبر در ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام و تسلط او بر مسائل و مشکالت کشور، 
می توان امید داش��ت این تدبیر رئیس جمهور در راس��تای 
یکپارچگی تیم اقتصادی دولت، نتیجه بخش باشد و از بروز 

اختالف نظر ها جلوگیری کند.

قیمت هر کیلو هویج به بیش از 30 هزار تومان رسید

هویجیکموزبرداشت

سیدابراهیم رئیسی، محمد مخبر را به عنوان مسؤول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی کرد

مخبر؛فرماندهاقتصادیدولت
با  انتخاب مخبر  به فرماندهی تیم اقتصادی دولت نگرانی ها مبنی بر ناهماهنگی های اقتصادی در دولت از بین رفت

بازار

دولت
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22میلیوننفرواکسنزدهاند
اعالمساعتکاریاداراتتهران

ازشهریور
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران از بازگشت 
ساعت اداری از ابتدای شهریورماه سال جاری به ۷:۳۰ تا 
۱۴:۳۰ خبر داد. غالمرضا عباس پاشا در گفت وگو با ایسنا 
با تشریح ساعات کاری ادارات استان تهران از امروز )یکم 
شهریورماه( گفت: ساعات کاری ادارات که برای صرفه جویی 
در مصرف برق و بر اساس ابالغ وزارت کشور از ۷ صبح تا 
۱۳ ظهر اعالم شده بود، از نخستین روز شهریورماه به ۳۰: 
۷ تا۳۰ :۱۴ تغییر می کند. وی تاکید کرد: تعطیلی ادارات 
روز پنجشنبه نیز با توجه به تمدید نشدن از سوی هیات 
دولت به حالت اول بازمی گردد و روزهای پنجشنبه از اول 
شهریور تعطیل نیست. معاون استاندار تهران درباره ادامه 
دورکاری در استان تهران نیز گفت: با توجه به ادامه شرایط 
قرمز کرونایی در استان تهران تمام محدودیت ها از جمله 
دورکاری کارمندان همچون گذشته ادامه خواهد داشت. 
کارمندان نهادها و دستگاه های اجرایی خدمات ضروری 
ب��ا ۷۰ درصد و غیرضروری با ۵۰ درصد ظرفیت باید به 

صورت حضوری در محل کار حاضر شوند. 

افزایش۳۰درصدی
مأموریتهایاورژانس

سرپرست سازمان اورژانس کشور از افزوده شدن ٢۰ 
اتوبوس آمبوالنس به ناوگان سازمان اورژانس کشور خبر 
داد و گفت: برای خرید ۱۵۰موتورالنس و ۱۰۰۰ دستگاه 
آمبوالنس نیز تامین اعتبار شده است. دکتر پیمان صابریان 
در نشست خبری با اشاره به خرید ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه 
موتورالنس گفت: موتورالنس ها زمان رسیدن به بیمار را 
در شهر های پرترافیک کاهش می دهند. امیدواریم بزودی 
به چرخه ما اضافه شوند. وی افزود: خرید ۱۰۰۰ دستگاه 
آمبوالنس نیز قرار اس��ت تامین اعتبار شود تا بتوانیم با 
انجام مناقصه این تعداد را در سراسر کشور توزیع کنیم. 
صابریان درباره کمبود نیروی انسانی هم گفت: در اورژانس 
تهران بالغ بر ۵۰ درصد کمبود نیرو داریم. چارت اورژانس 
تهران ۴۰ سال است که تغییر نکرده است. این موضوع را 
از سازمان امور استخدامی پیگیری کردیم که امیدواریم 
به نتیجه برسد. در کل کشور ٨۰۰۰ کمبود نیرو داریم که 
٢۷۰۰ نفر در حال طی کردن مراحل جذب هستند. وی 
در پاسخ به افزایش تماس با اورژانس نیز گفت: بخشی از 
تماس های ما مشاوره ای است که با ورود به پیک پنجم 
افزایش چشمگیری یافت. افزایش ماموریت های ما حدود 
٢۵ تا ۳۰ درصد بوده است و در هر دقیقه و ثانیه همکاران 

بنده در حال پاسخگویی هستند. 

نحوهوزمانفعالیتمجدد
مراکزشمارهگذاریوتعویضپالک

معاون اجتماعی پلی��س راهور ناجا اعالم کرد مراکز 
شماره گذاری و تعویض پالک خودروها از دیروز شنبه ۳۰ 
مرداد فعال شد. سرهنگ عین اهلل جهانی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره فعالیت مراکز شماره گذاری و تعویض پالک 
در کشور گفت: مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در ایام 
تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل بودند اما از روز شنبه 
این مراکز فعال هستند و شهروندان برای مراجعه به آنها 
باید حتما نوبت خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند. 
وی ادامه داد: شهروندان برای مراجعه به این مراکز حتما 
باید نوبت اینترنتی دریافت کرده و در همان ساعت مقرر 
نیز به مرکز مربوطه مراجعه کنند. همچنین الزم است از 
آوردن همراه اضافه به این مراکز خودداری شود. معاون 
اجتماعی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تمام پروتکل های 
بهداشتی در مراکز تعویض پالک و شماره گذاری رعایت 
می ش��ود، گف��ت: با این وجود توصیه ما به ش��هروندان 
این اس��ت که اگر امکان مراجعه به این مراکز در زمان 
دیگ��ری را دارند، حتما آن را ب��ه زمان دیگری موکول 
کرده و تا حد امکان از تردد و حضور در فضاهای عمومی 

خودداری کنند.

تداومرگبارورعدوبرق
دربرخیاستانهایکشور

مدیرکل  پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
از تداوم رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی 
نقاط کش��ور طی ۳ روز آینده خبر داد. صادق ضیاییان 
روز گذشته در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: از ۳۱ مرداد 
]امروز[ در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق مازندران، 
ارتفاعات سمنان و شرق تهران، برخی نقاط کرمان، جنوب 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان و ارتفاعات زاگرس مرکزی 
افزای��ش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق انتظار می رود. وی 
ضمن اشاره به تداوم این شرایط جوی طی روزهای دوشنبه 
و سه شنبه )۱ و ٢ شهریور( در شمال استان های آذربایجان 
غربی و ش��رقی، برخی نقاط اردبی��ل، گیالن، مازندران، 
ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز و تهران گفت: این شرایط 
همچنین در استان های هرمزگان، مرکز و جنوب کرمان 
و جنوب فارس نیز ادامه دارد. ضیاییان گفت: یکشنبه ۳۱ 
مرداد اهواز با باالترین دمای ۴۴ و ۴۶ درجه س��انتیگراد 
گرم ترین و اردبیل با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتیگراد 

خنک ترین مراکز استان های کشور بودند. 

کشف۹۰۰هزارقلمکاالیقاچاق
درتهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 
بیش از ۹۰۰ هزار قلم کاالی قاچاق در پایتخت خبر داد. 
سرهنگ علی ولیپور  گودرزی در حاشیه اجرای هشتمین 
مرحل��ه از طرح مبارزه ب��ا قاچاق کاال در پایتخت گفت: 
همکاران من پس از مدت ها کار اطالعاتی طی ۷٢ ساعت 
گذشته مرحله هشتم طرح مبارزه با قاچاق کاال را به مرحله 
اجرا گذاشتند که در جریان آن ۴۴ فرد مرتبط با قاچاق 
که جزو مالکان این اقالم بودند دستگیر شدند. وی با بیان 
اینکه ۱۶ دس��تگاه خودرو نیز کشف و ضبط شد، گفت: 
در این عملیات که اجرای آن ۳ روز طول کشید بیش از 
۹۰۰ هزار قلم انواع لوازم و کاالی قاچاق شامل مواد غذایی، 
الکتریکی و الکترونیکی، لوازم آش��پزخانه، پارچه، لوازم 
آرایشی و بهداشتی، دارو، الستیک خودرو، سیگار، ماینر، 
موتوسیکلت سنگین، لوازم پزشکی و... کشف و ضبط شد. 

اخبار

اجتماعی
ارسالفوری۵۰۰کپسولاکسیژنبهخوزستانتوسطستاداجراییفرمانحضرتامام

به دنبال اعالم نیاز کپسول اکسیژن در مراکز درمانی استان خوزستان، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( دستور ارسال فوری ۵۰۰ کپسول اکسیژن را صادر کرد. امیرحسین 
مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت با اعالم این خبر گفت: در پی افزایش تعداد بستری های کرونایی در استان خوزستان و درخواست استاندار، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام دستور داد 
۵۰۰ کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری تهیه و فورا به این استان ارسال شود. وی افزود: ٢۵۰ کپسول امروز )دیروز( ارسال شد و مابقی هم فردا )امروز( ارسال خواهد شد. 

یکشنبه۳۱مرداد۱۴۰۰
شماره۳۲8۳ وطنامروز

گروهاجتماعی: تسریع در روند واکسیناسیون و واردات واکسن 
اولویت کالن نظام سالمت است تا این پروژه با سرعت بیشتری 
به انجام برسد. بر اساس آمار وزارت بهداشت، هم اکنون ٢۷ درصد 
ایرانیان واکسن کرونا را دریافت کرده اند. به گزارش »وطن امروز«، 
وزارت بهداشت اعالم کرده است تاکنون ۱۶ میلیون و ۴۷۶ هزار 
و ٢۵۷ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۵ میلیون و ۵۳۱ هزار و ٢۵۷ 
نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ٢٢ میلیون و ۷ هزار و ۵۱۴ دوز رسیده است. این 
موضوع نشان از اولویت دار بودن موضوع سالمت در کشور است. 
بر این اساس، رئیس جمهور تاکید ویژه ای بر سرعت بخشی روند 
واکسیناس��یون و واردات واکس��ن برای ایمنی مردم در مقابل 
ویروس کرونا دارد. حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی 
روز جمعه در جلس��ه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، با اشاره به گفت وگوی تلفنی خود با رئیس جمهور 
چین گفت: »در این گفت وگو بر تسریع در تامین واکسن های 
درخواست شده کشورمان تاکید شد و رئیس جمهور چین نیز قول 
داد همکاری الزم در این زمینه از سوی تولیدکنندگان واکسن 
در چین با ایران انجام شود. عالوه براین صدور مجوز برای تولید 
انواع واکسن های تولید داخل نیز با رعایت جهات فنی و تخصصی 

باید سرعت بیشتری به خود گیرد«. 
واکسیناسیونبیشاز۲۷درصدایرانیان ■

طبق اعالم گمرک تا کنون ۳٨ محموله وارداتی به تعداد ٢۵ 
میلیون و ۵۴۴ هزار و ۶۱۰ دوز واکسن از کشور های مختلف 
وارد شده است. تامین مناسب واکسن کرونا و ورود جهادگران 
بسیجی برای خدمات رسانی به مردم در کنار کارکنان وزارت 
بهداش��ت، هالل احمر و... پوش��ش واکسیناسیون در کشور 
را س��رعت بخشیده اس��ت، طوری که به گفته رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، تاکنون ٢۷/۴۶ 
درصدی افراد باالی ۱٨ سال در کشور واکسن کرونا دریافت 
کرده اند. دکتر محمدمهدی گویا با بیان اینکه واکسیناسیون 
جامعه هدف بی وقفه در حال انجام است، گفت: تصمیم بر آن 
شده که پوشش ٢ نوبت واکسیناسیون معلمان و سایر کارکنان 
مدارس نیز تا قبل از آغاز مهرماه به پایان برسد، درباره اساتید 
دانش��گاه ها نیز به همین منوال خواهد بود؛ امیدواریم س��ال 
تحصیلی جدید با اطمینان  خاطر بیشتری آغاز شود. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر صحت و سقم آخرین گزارش سازمان 
جهانی بهداشت که پوشش واکسیناسیون نوبت اول در ایران را 
۱۳ درصد اعالم کرده است، بیان کرد: به نظر می رسد گزارشی 
که توسط سازمان جهانی بهداشت اعالم شده است، دقیق نبوده 

و تا تاریخ ٢۵ مرداد ۱۴۰۰ )۱۶ اگوست( از ۶۰ میلیون جمعیتی 
که الزم اس��ت برای آنها واکسیناسیون انجام شود، دقیقا ۱۵ 
میلیون و ۴۵۴ هزار و ۳۵۱ نفر نوبت اول و ۴ میلیون و ۳٨۱ 
هزار و ٢٨٨ نفر نیز ٢ نوبت واکسن را دریافت کرده اند که اگر 

جمعیتی از کشور را که باید واکسینه شوند )جمعیت باالی ۱٨ 
سال( ۶۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، این پوشش ٢۵/۷۵ درصد 
می شود و اگر کل جمعیت کشور را محاسبه کنیم با بیش از 
٨۴ میلیون نفر جمعیت، این درصد ۱٨/۱٨ درصد است و به 

دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران و منطقه »امرو« اطالع 
داده شده تا گزارش خود را اصالح کنند. رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: الزم 
به ذکر است تا صبح روز ۳۰ مرداد، ۱۶ میلیون و ۴۷۶ هزار و 
٢۵۷ نفر نوبت اول و ۵ میلیون و ۵۳۱ هزار و ٢۵۷ نفر ٢ نوبت 
واکسن را دریافت کرده اند. یعنی تاکنون ٢٢ میلیون و ۷ هزار و 
۵۱۴ دوز واکسن در کشور تزریق شده است. گویا اضافه کرد: 
پوشش فعلی واکسن ٢۷/۴۶ درصد در میان جمعیت باالی 
۱٨ س��ال و در کل کشور ۱۹/۳٨ درصد است. این در حالی 
است که در شرایط تحریم و دسترسی بسیار محدود به واکسن، 

این پوشش حاصل شده است.  
وی اظه��ار کرد: تمام کادرهای بهداش��تی در طول مدت 
اخیر هر روز به صورت ٢ شیفته و در بعضی مناطق به صورت 
شبانه روزی، عملیات واکسیناسیون را در سراسر کشور حتی 
در دورافتاده ترین نقاط با کمک س��ایر س��ازمان ها از جمله 
نیروی مقاومت بس��یج و مرکز فوریت های پزشکی کشور و... 
انجام داده اند و این حاصل تالش همگانی در س��طح کش��ور 
ب��وده که به رغ��م تحریم ها و محدودیت ها به انجام رس��یده 
است. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
متذکر شد:  نکته جالب توجه روند واکسیناسیون در کشورمان 
آن بوده که ما پرخطرترین و مسن ترین گروه های جمعیتی و 
مهم ترین مشاغل در معرض خطر را برای واکسیناسیون تحت 
پوشش قرار داده ایم. وی عنوان کرد: باید به اطالع مردم عزیز 
کشورمان برسانیم که واکسیناسیون زندانیان کشور با پوششی 
باالی ۷۰ درصد تاکنون ادامه یافته و از همه مهم تر اینکه در 
زندان های بزرگ تر مانند زندان های استان البرز و تهران نوبت 
اول واکسیناسیون به پایان رسیده و نوبت دوم از هفته گذشته 
آغاز شده است، شاید کمتر کشوری بتواند ادعا کند این اقدام 
را با وجود این همه محدودیت دسترسی به واکسن، انجام داده 
است. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
گفت: تصمیم بر آن شده که پوشش ٢ نوبت واکسیناسیون 
معلمان و سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهرماه و سال 
تحصیلی جدید به پایان برسد، درباره اساتید دانشگاه ها نیز به 
همین منوال خواهد بود و امیدواریم سال تحصیلی جدید با 
اطمینان خاطر بیشتری آغاز شود. گویا تاکید کرد: تیم های 
کارشناسی در حال بررسی واکسیناسیون دانش آموزان دارای 
بیماری های زمینه ای و پرخطر و انتخاب مناسب ترین واکسن 
برای آنها هستند. در کنار اینها واکسیناسیون گروه های متعددی 

از مشاغل پرخطر نیز در دست انجام است. 

هفته گذش��ته شهرهای ایران یکپارچه عزادار سید و ساالر 
شهیدان بود. پرچم عزای حسینی در تمام خیابان ها نصب شد تا 
یک بار دیگر جلوه ای از فرهنگ حسینی در معرض دید همگان 
قرار گیرد. امس��ال برای دومین سال متوالی، برگزاری مراسم  
هیات های مذهبی متاثر از ویروس کرونا بود، لذا بر اساس ابالغ 
ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت هایی برای این مراسم  در 
نظر گرفته شد تا ضمن برگزاری باشکوه آن، شرایط برای حفظ 
سالمت عزاداران هم فراهم آید. امسال به دلیل شیوع دلتا کرونا 
و قدرت سرایت باالی آن، برپایی هیات های مذهبی منوط به 
رعایت پروتکل های بهداش��تی بود و طبق اعالم وزارت کشور 

برگزاری مراسم عزاداری در محیط های مسقف ممنوع بود. 

بر اس��اس نظر کارشناسان، 
رعایت پروتکل های بهداش��تی 
امس��ال در هیات های مذهبی 
باالتر از ۹۰درصد گزارش شد، هر 
چند در پاره ای موارد گزارش هایی 
از تخلفات در این حوزه در فضای 

رسانه ای کشور مخابره شد. 
توزیع ماسک در بین عزاداران، 

استفاده از مواد ضدعفونی کننده، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و... در هیات های مذهبی باعث شد علیرضا رئیسی، سخنگوی 
س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا همکاری هیأت ه��ای مذهبی در 

اجرای پروتکل های بهداشتی را 
مناس��ب ارزیابی کند. برگزاری 
این مراسم های مذهبی در تهران 
نی��ز رنگ و بوی خ��اص خود را 
داشت. شهرداری تهران امسال 
با اختصاص ۶۰۰ فضای روباز به 
هیأت های مذهبی و با برگزاری 
ویدئومپینگ در برخی محور ها و 
بیلبوردهای شهری خود در دهه اول محرم در این امر نیز پیشقدم 
شد تا مردم بتوانند به دور از کرونا، این ایام را همچنان زنده نگه 
دارند. از نکات مهم برگزاری این مراسم آیینی در تهران و سایر 

شهرهای کشور حضور اقشار مختلف مردم از گروه های سنی 
مختلف بود تا نشان دهند حتی با وجود محدودیت های کرونایی 

با تکیه بر اصول بهداشتی می توان شعائر دینی را برپا داشت. 
همچنین در تاسوعا و عاشورای حسینی سال جاری نزدیک 
به ۴۵۰۰ مراجعه و ۳۶۰۰ اهدای خون ثبت ش��د. محمدرضا 
مهدی زاده، مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره به اینکه 
در تاس��وعا و عاشورای حسینی سال جاری نزدیک به ۴۵۰۰ 
هزار مراجعه و ۳۶۰۰ اهدای خون ثبت شد، گفت: آمار اهدای 
خون در تاسوعا و عاشورای حسینی در سال جاری به حدود ۳ 
هزار و ۶۰۰ واحد رسید که حدود ۹۰۰ نفر به دالیل مختلف 

پزشکی از اهدای خون معاف شدند. 

ایرانسیاهپوشعزایساالرشهیدان

در مطالعاتی که برای فازهای یک و ٢ واکس��ن برکت 
انجام شده به لحاظ عوارض و ایمنی و همچنین اثربخشی، 
مشخص شده این واکسن بیش از ٨۴ درصد موثر است و از 
مرزهای استاندارد هم عبور کرده ایم. مسؤول واکسیناسیون 
ش��رکت کوو ایران برکت توضیحاتی درباره اثربخش��ی و 
مطالعات مربوط به این واکسن ارائه داد. سیدرضا مظهری 
اظهار داشت: موضوع واکسیناسیون در ٢ بخش قابل توجه 
است؛ نخست اینکه واکسن های شرکت کوو برکت به صورت 
هفتگی و پارت پارت تحویل وزارت بهداشت می شود و پس 
از آن واکسن ها در اختیار هیات امنای صرفه جویی ارزی قرار 
می گیرد و آنها واکس��ن های مربوطه را میان دانشگاه های 
علوم پزشکی در شهرهای مختلف توزیع می کنند، بنابراین 
ما دخل و تصرفی در این زمینه نداریم که چه مقدار و چگونه 
واکسن ها میان دانشگاه های علوم پزشکی توزیع می شود. وی 
افزود: بخش دوم مس��اله واکسیناسیون در اختیار شرکت 
کوو برکت بوده که مربوط به فاز سوم مطالعات بالینی این 
موضوع بود. فاز سوم مطالعات بالینی که بین هزار نفر انجام 
شد به اتمام رسیده است. وی ادامه داد: از ٢۰ هزار نفری 
که در فاز سوم مطالعات بالینی واکسن برکت شرکت کردند 
حدود یک سوم آنها یعنی ۶ هزار و ۵۰۰ نفر واکسن نما و 

۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر واکسن واقعی دریافت کردند و طبق 
برنامه ریزی های انجام  شده، ٢ ماه بعد از تزریق دوم افرادی 
که واکسن نما دریافت کرده اند واکسن برای آنها تزریق خواهد 
شد. وی با اشاره به اینکه همه افرادی که در مطالعات بالینی 
واکسن برکت مشارکت کردند به صورت کامل سالمت شان 
رصد شده و مشکالت و شرایط آنها را بررسی کرده ایم، گفت: 
امروز تهرانی هایی که در فاز سوم مطالعات بالینی شرکت 
کردند کدگشایی آنها که ٢ ماه پیش برای شان تزریق انجام 
ش��ده صورت خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: نتیجه 
مطالعات فازهای یک و ٢ پارسال و اوایل فروردین امسال 
استخراج شده و به اتمام رسیده و بزودی در مجله بین المللی 
منتشر خواهد شد. برای فاز سوم نیز مطالعات ٢ مقطع دارد 
که نتیجه آن چند ماه دیگر به اتمام می رسد و البته باید 
توجه داشت منظور از ادامه مطالعات این است که آیا نیاز به 
دوز های یادآور خواهیم داشت یا خیر. وی افزود: در مطالعاتی 
که برای فازهای یک و ٢ انجام شده به لحاظ عوارض و ایمنی 
و همچنین اثربخشی، مشخص شده این واکسن بیش از ٨۴ 
درصد موثر است و از مرزهای استاندارد هم عبور کرده ایم و 
واکسن برکت یک واکسن مناسب با اثربخشی باال همچنین 

با عارضه کم شناخته می شود. 

اثربخشی84درصدیواکسنبرکت
موج پنجم کرونا برخالف موج های پیشین، جوانان و افراد 
کم  س��ن  و  سال را نیز نش��انه  گرفته است تا جایی که معاون 
درمان ستاد مبارزه با کرونای شهر تهران از ٢ برابر  شدن آمار 
مرگ و میر در بیماران ۳۰ تا ۵۰ سال خبر می دهد. دکتر نادر 
توکلی، معاون درمان ستاد مبارزه با کرونای شهر تهران با اشاره 
به روند بیماری »کووید-۱۹« در تهران گفت: همچنان در نقطه 
اوج بیماری هستیم و کماکان آمار بستری ها در شهر تهران به 
صورت روزانه بیش از ٢۰۰۰ نفر است. آمار کل بستری شدگان 
به بیش از ۱۰ هزار نفر می رسد و پذیرش بیماران سرپایی در روز 
حدود٢۰ هزار نفر است. این تعداد البته در برخی روزها کاهش 
مختصری دارد اما در روز بعد جبران می شود. روند بیماری هم 
در مسیر ثابتی قرار گرفته است. وی در ادامه گفت: به دلیل 
افزایش تعداد بستری ها با افزایش مرگ و میر هم روبه رو هستیم. 
مشکل اساسی ما در حال حاضر تعداد مرگ و میرها در سنین 
پایین تر است چون واکسیناسیون قشر جوان کمتر انجام شده 
اس��ت. جمعه ٢۹ مرداد ۱۳۰ مورد فوت شده داشتیم. پیش 
از این مرگ ومیر بیشتر به طیف باالی ۶۰ سال تعلق داشت 
ولی در حال حاضر به دلیل واکسیناس��یون برای افراد مسن، 
آمار مرگ و میر در این طیف سنی ۵۰ درصد تقلیل یافته اما 
مرگ و میر در طیف س��نی ۳۰ تا ۵۰ س��ال به ٢ برابر رسیده 

است. وی خاطرنشان کرد: آمار دقیقی از بیمارانی که در منزل 
مداوا می شوند موجود نیست اما درصد زیادی از بیماران هم 
در منزل هستند. آمار ما در بخش سرپایی مربوط به افرادی 
است که تست پی سی آر آنها مثبت می شود. اگرچه دقت این 
تست در سویه دلتا حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است. معاون درمان 
ستاد مبارزه با کرونای شهر تهران تاکید کرد: به نظر می رسد به 
قله پیک پنجم رسیده ایم. امیدواریم عدم رعایت پروتکل ها در 
برخی مراسم دهه اول محرم منجر به رشد مبتالیان طی ۱۰ 
روز آینده نشود و سرعت واکسیناسیون هم بیشتر شود. فضای 
بیمارستان های بزرگ هم برای واکسیناسیون عمومی وارد مدار 
خواهد شد. وی افزود: به نظر می رسد آرامش نسبی ایجاد شده 
به دلیل تعطیلی های چند روز گذشته و رعایت بیشتر پروتکل ها 
بوده است اما نیاز به تخت بیماران در سامانه ۶۰۷۰ ثابت بوده 
است. توکلی در پاسخ به اینکه آیا در ایران ویروس المبدا دیده 
شده یا خیر؟ گفت: بر خالف روند اپیدمی های دیگر که ویروس 
با جهش ضعیف شده و از کشندگی آن کم می شود، ویروس 
کرونا با جهش قوی تر شده است. گزارشی در تهران مربوط به 
المبدا ارائه نشده است. در کشور هنوز بررسی الزم روی گونه 
المبدا صورت نگرفته اما خطر آلودگی وجود دارد و شیوع آن 

به ورود و خروج مسافران از کشور بازمی گردد. 

افزایش۲برابریمرگومیربیمارانکروناییجوان
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کرون��ا همچنان در حال یکه تازی اس��ت و مبارزه با آن 
نیازمند هماهنگی کامل بین ستاد ملی مقابله با کرونا و مردم 
است. با تعطیلی سراسری ۶ روزه در کشور متاسفانه برخی 
هموطنان بدون توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور یک 
بار دیگر به جاده زدند تا روند مبارزه با این ویروس منحوس 
با چالش رو به رو شود. کارشناسان بر این باورند تصمیمات 
درست در صورت همراهی نکردن مردم نمی تواند اثربخشی 
الزم را ایجاد کند.  در همین زمینه دکتر حمید سوري، رئیس 
کمیته کشوری اپیدمیولوژی و واکنش سریع اپیدمی کرونا در 
گفت وگو با »وطن امروز« با بیان اینکه کنترل اپیدمی نیازمند 
برنامه ریزی است، گفت: ما برای مبارزه با بیماری کرونا نیازمند 
راهکارها و دستورالعمل ها هستیم. اگر ما طرحی کم نقص را 
ارائه کنیم اما بدرستی اجرا نشود و مردم همراهی الزم را با 
آن نداشته باشند نمی توان توقع داشت که روند رو به رشد 
بیماری در کشور کنترل شود. پس بنابراین مردم در کنار 

دولت برای مقابله با کرونا پای کار بیایند.
وی بیان کرد: بر اس��اس آمار، حدود ۶۰ درصد کاهش 
سفر را در این دوره از تعطیالت داشتیم که این آمار حکایت 

از آن دارد ک��ه تقریب��ا ۴۰ درصد از مردم همراهی الزم را 
برای اجرای درست طرح نداشته اند و این موجب می شود 
این مداخله که به منظور بهبود وضعیت بیماری در کشور 

صورت گرفته است به نتیجه مطلوب نرسد. 
رئیس کمیته کش��وری اپیدمیولوژی و واکنش سریع 
اپیدمی کرونا خاطرنشان کرد: وضعیت اپیدمی بیماری در 
کشور بسیار متغیر است لذا سازوکارهایی که هم اکنون باید 
مدنظر قرار دهیم نباید مبتنی بر روند غلط گذشته باشد و 
باید متناسب با ماهیت بیماری تصمیم گیری کنیم. به نظر 
می رسد با توجه به تغییر دولت و ایجاد تحول در ستاد ملی 
مقابله با کرونا، متمرکز شدن بر مستندات علمی و مطالعات 
بیش از پیش باید در دستور کار قرار گیرد تا تصمیم گیری ها 
مانند گذشته مبتنی بر نگاه سیاسی نباشد و ما شاهد افزایش 

اثربخشی در این بخش باشیم. 

وی با تاکید بر اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا نیازمند 
یک بازوی فکری و علمی است، گفت: تصمیم گیری نیازمند 
بهره گیری از یک مرجع تصمیم ساز است تا تصمیمات بر 

اساس نگاه علمی و مطالعات بومی صورت گیرد. 
س��وری با بیان اینکه طی یک س��ال و نیم گذش��ته 
تصمیمات اشتباه باعث شد مردم اعتماد خود را نسبت به 
ستاد ملی مقابله با کرونا از دست بدهند و هم اکنون زمان 
بازسازی این اعتماد است، خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر 
نباید براساس تجربیات سطحی برخی مدیران که طی یک 
سال و نیم اخیر در مدیریت کرونا حضور داشتند و با اطالعات 
خام تصمیمات بزرگ می گرفتند، اقدام کرد. در این زمینه 

باید خوب بیندیشیم و تحقیق کنیم. 
وی با اشاره به اینکه مقابله با کرونا نیازمند هم افزایی مردم 
در اجرای طرح های مقابله ای با بیماری »کووید-۱۹« است، 

گفت: شرایط اپیدمی شرایط بسیار مهمی است و اگر خطا 
در تصمیم داشته باشیم جامعه باید قرامتش را بدهد که 
در این زمینه ما دیدیم چگونه در دوره گذشته تصمیمات 
اشتباه هزینه های سنگینی را به مردم تحمیل کرد. رئیس 
کمیته کشوری اپیدمیولوژی و واکنش سریع اپیدمی کرونا 
ادامه داد: برون رفت از ش��رایط اپیدمی را می توان به یک 
پرنده تشبیه کرد که برای پرواز نیاز به ٢ بال دارد؛ یک بال 
سیاس��ت گذاری درست مدیران و بال دیگر مردم هستند. 
پرنده با یک بال نمی تواند پرواز کند لذا ضروری است تا برای 
اثربخش بودن طرح های ارائه شده از سوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا مردم همراهی الزم را داشته باشند، اگر نه نمی توان 
به نتیجه مثبت رسید. وی گفت: مردم در روز طبیعت به 
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا اعتماد کردند و کسی بیرون 
نیامد اما به مرور اعتماد مردم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی 
مدیریت گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا از بین رفت. اکنون 
باید از زمان استفاده کرده و اعتماد مردم به تصمیمات اتخاذ 
شده از سوی این ستاد را بازیابی کنیم تا در اجرای طرح های 

مقابله ای با کرونا شاهد بیشترین اثربخشی باشیم. 

رئیسکمیتهکشوریاپیدمیولوژیدرگفتوگوبا»وطنامروز«:

دولتدرمقابلهباکروناپایکاراست،مردمهمراهیکنند
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یکشنبه 31 مرداد 1۴۰۰

وطن امروز     شماره 3283

 جناب حجت االسالم شیرازی! شهید سردار سلیمانی 
در زمان حیات پربرکت شان، جمله ای گفتند که امروز 
به نوعی تبدیل به یک شعار گفتمانی شده است؛ جمله 
معروف »ما ملت امام حسینیم«، لطفا درباره این شعار و 

خاستگاه فرهنگی و فکری آن برای مان بگویید. 
اولین نکته ای ک��ه برای فهم این جمله باید در نظر 
داشته باش��ید، این اس��ت که انقالب اسالمی از حیث 
فکری و گفتمانی، ریشه در مساله کربال و عاشورا دارد. 
ما اگر انقالب کردیم، از عاشورا درس گرفتیم. »ما ملت 
امام حسینیم« یعنی حرکت ما، پیوندهای ما و نهضت ما 
همگی بر اساس مکتب امام حسین)ع( شکل گرفته است. 
بعد از انقالب اسالمی، اگرچه ملت ما از نظر ظاهری همان 
ملت قبل بود اما این بار از حیث فکری و فرهنگی بر محور 
کربال و مکتب امام حسین)ع( به هویت جدیدی دست 
پیدا کرد؛ هویتی که بر اساس عبرت ها و درس های عاشورا 
بنا شده است. ما اگر از مظلوم حمایت و با ظالم مبارزه 
می کنیم، یا روحیه شهادت طلبی داریم، همگی ریشه در 
فرهنگ کرب��ال دارد. اگر ما صدها وصف را در حرکت و 
وجود امام حسین )ع( مشاهده می کنیم، می بینیم ملت 

ای��ران، البته نمی گوییم همه مردم 
ایران تمام ویژگی های امام حسین 
را در وجود خودشان جا داده اند اما 
وقتی در زندگی مجاهدان و شهدای 
خود نگاه کنیم، می بینیم وجودشان 
را به حس��ین بن عل��ی )ع( نزدیک 
کردند. عشق به شهادت را در وجود 
رزمندگان و ش��هدا می بینیم. آنها 
عاشق شهادت بودند. نمونه و اسوه 
تمام عیار این فرهنگ نیز حاج قاسم 
بود. حاج قاسم عاشق شهادت و 40 
س��ال به دنبال آن بود. حاج قاس��م 
40 س��ال در میدان مبارزه با ظلم 
بود. حاج قاس��م بیش از 40 س��ال 
یعنی قبل از انقالب اسالمی حامی 
گسترش عدالت در جامعه بشریت و 
حامی امام خمینی )ره( و والیت فقیه 
بود. حاج قاسم فقط برای ملت ایران 

نسوخت، بلکه برای جهان سوخت. این ویژگی حاج قاسم 
به عنوان فرمانده جبهه ای است که همه مجاهدان این 
جبهه مقاومت چنین ویژگی هایی دارند به طوری که همه 
آنها دنبال این هستند از مظلومان جهان حمایت کرده 
و در مقابل ظلم جهانی بایستند و برای احیای دین در 
جهان فدا شوند. این ویژگی ها از مکتب عاشورا شکل گرفته 
اس��ت. بنابراین در تبیین مکتب شهید قاسم سلیمانی 
این مطلب را بی��ان کردم که همه این ویژگی هایی که 
حاج قاسم داشت، رشحه ای از خصایصی بود که در وجود 
امام خمینی)ره( دیده می شد و همه این عناصری که در 
شخصیت امام)ره( بود، رشحه ای از شخصیت حسین بن 
علی)ع( بود. امام در مکتب حسین بن علی)ع( پرورش 
یافت و رشد کرد و در نتیجه همه این ویژگی ها را به نسل 

امروز انقالب منتقل کرد. 
 با توجه به س�ابقه همکاری و آشنایی ای که با شهید 
س�ردار سلیمانی در سپاه قدس داشتید، برای ما کمی 

از سیره سردار در ایام عزاداری سیدالشهدا بفرمایید.
 شهید سلیمانی عاشق اهل بیت )ع( بود. اگر به موضوع 
حسین بن علی )ع( بخواهیم بپردازیم، باید گفت حاج قاسم 
در ایام محرم و صفر بویژه عاش��ورا همیشه عزادار بود و 
تالش می کرد جلسه عزاداری به پا کند. در ایام محرم در 
کرمان در حسینیه عاشقان ثاراهلل محفل عزاداری داشت 
و هر س��ال مراسم سوگواری امام حس��ین)ع( در آنجا 
برگزار می شد و همچنان نیز این محفل برگزار می شود. 
حاج قاس��م در ایام اربعین مدت ها در منزل خود روضه 

داشت و اواخر این جلسه را به روستای شان منتقل کرده 
بود و در آنجا همزمان با اربعین حسینی جلسه عزا برپا 
می کرد. در ایام عزاداری حضرت زهرا)س( در منزلش در 
کرمان حسینیه ای داشت به نام بیت الزهرا )س( که در آنجا 
هم عزاداری ایام فاطمیه برپا بود. هر هفته عصر جمعه با 
حضور همسر و فرزندانش جلسه خانگی داشت و مداح و 
سخنران هم گاهی دعوت می کرد و مثل باران در جلسات 
خصوصی در عزای اهل بیت)ع( اشک می ریخت. یعنی 
زندگی حاج قاسم با امام حسین )ع( عجین بود؛ تا جایی 
که باید گفت شهید سلیمانی هر روز یاد شهدای کربال 
بود و حتی به برگزاری مراسم عزاداری هم توجه خاصی 
می کرد که این جلسات در ایام خاص بویژه محرم و صفر 

و همچنین ایام فاطمیه پررنگ تر می شد. 
حاج قاسم با امام حسین)ع( و با فکر و فرهنگ عاشورا 
زندگی می کرد. عشق به شهدا که می گوییم نشأت گرفته 
از فرهنگ عاش��ورا و قیام امام حسین)ع( است. سردار 
سلیمانی از خواب که بیدار می شد، با شهدا حرف می زد و 
شب هم وقتی می خواست بخوابد، با شهدا سخن می گفت. 
در محل کارش وارد اتاق کار می ش��د با ش��هدا زندگی 
می کرد. در سالن محل کار از پله ها که 
به سمت اتاق کار حاج قاسم می رفتیم، 
تصاویری از شهدای دفاع مقدس بویژه 
شهدای لشکر ثاراهلل، شهدای جبهه 
مقاومت و ش��هدای فرمانده س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی نصب شده 
بود و حاج قاسم هر روز به یاد آنها بود 
و از آنها کمک می گرفت. حاج قاسم با 

این فرهنگ زندگی کرد. 
 شهید سردار سلیمانی مکتب امام 
حس�ین)ع( را چگون�ه فهمیده بود 
و چگونه توانس�ت به این تراز باال از 
تبعیت و باور در مکتب اهل بیت)ع( 

نائل شود؟
در دوران جنگ تحمیلی حاج قاسم 
با ش��هدا زندگی می کرد و قبل از آن 
هم باید گفت حاج قاس��م همواره با 
علما می زیس��ت. آغ��از این حرکت 
عظیم و ورود به انقالب را شهید کامیاب و علمای بزرگ 
کرمان برایش ترسیم کردند و تا پایان عمر نیز اینگونه 
بود. حاج قاسم در مجالس روضه و پای منبر بزرگ شد. 
منبری ها، اهل تبلیغ و علما زندگی امام حس��ین)ع( را 
تبیین می کردند. حاج قاسم کسی بود که با حرف علما 
زندگی می کرد. بنابراین هر چه پیش می رفت آشنایی او 
با زندگی و سیره اهل بیت)ع( بیشتر می شد. وقتی زندگی 
حاج قاسم را در دوران جنگ تحمیلی، پس از آن در جنوب 
ش��رق کشور و مبارزه با اش��رار تا وقتی که وارد نیروی 
قدس شد و در آخر یعنی سال 98 نگاه می کنیم، متوجه 
می شویم هر چه جلو می آییم، حاج قاسم از نظر معنوی، 
علمی و تقوا و تواضع رشد داشت. حاج قاسم سعی می کرد 
روز به روز خود را به امام حسین)ع( و اولیای الهی نزدیک تر 
و ویژگی های آنها را در زندگی خود پررنگ تر کند که این 
حقیقت را در زندگی و وجود ایشان به عینه می دیدیم. 
مجالس خصوصی حاج قاسم با مجالس عمومی ایشان 
خیلی متفاوت بود. در جلسات خصوصی وقتی اسمی از 
امام حسین)ع( برده می شد، اشک از چشمان حاج قاسم 
جاری می شد و وقتی مصیبت خوانده می شد، حاج قاسم 
مثل ابر بهار اشک می ریخت و شانه هایش می لرزید. این 
نش��ان از عشق حاج قاسم به امام حسین)ع( است که با 
همه وجود این عشق را باور کرده بود و به آن ایمان داشت. 
 این نوع ع�زاداری در زمان های مأموریت و حضور در 

محور مقاومت چگونه بود؟
افرادی که امام حس��ین)ع( را قبول دارند، وقتی نوع 

رفتار این ش��هید بزرگوار را می دیدند، متوجه می شدند 
این نوع رفتار و حرکات نشأت گرفته از نهضت و فرهنگ 
عاشوراس��ت. آنهایی که خیلی به امام حسین)ع( توجه 
نداش��تند، اگر چ��ه من اعتقاد دارم حت��ی یهودی ها و 
مسیحی ها نسبت به امام حسین)ع( ارادت دارند، وقتی 
می دیدند حاج قاسم در برابر ظلم به انسان ها می ایستد و 
از مظلوم دفاع می کند، می فهمیدند ایشان فرهنگی دارد 
که نشأت گرفته از الگویی واالست. البته ممکن است این 
الگو را به نام امام حسین)ع( بشناسند یا حتی نشناسند. 
انسانی که وصف انسانیت را دارد، از دفاع از مظلوم خوشش 
می آید و برای مبارزه با ظالم پیشقدم می شود. این فرهنگ، 

فرهنگی است که عاشورا را در جامعه پررنگ می کند. 
 اگ�ر اجازه بدهید بخ�ش بعدی گفت وگ�وی خود را 
اختصاص بدهیم به بررسی قیام امام حسین)ع(. عده ای 
در تحلیل علت قیام امام حس�ین)ع(، هدف ایشان را 
تشکیل حکومت اسالمی می دانند و عده ای با این نظر 

مخالفند؛ نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
ما اگر بخواهیم عاش��ورا و فرهنگ عاش��وا را ترسیم 
کنیم باید سراغ قرآن کریم برویم. قرآن ۲ هدف را برای 
همه پیامبران تببین کرده است. قرآن می فرماید ما همه 
پیامبران را فرستادیم برای دو کار: »أَِن اعُبُدوا اهلل وَاجَتِنُبوا 
الّطاغوَت« )نحل/ 36(؛ یکی اینکه انسان ها را به خداپرستی 
دعوت و بندگی خداوند متعال را تبلیغ کنند و دوم نفی 
طاغوت برای تشکیل حکومت دینی. همه پیامبران برای 
تشکیل حکومت دینی آمدند. نبی مکرم اسالم نیز برای 
استمرار هدف همه انبیای الهی برای ایجاد حاکمیت دینی 
مبعوث شد و حکومت دینی را در مدینه منوره شکل داد. 
همه انبیای الهی هم برای این حقیقت آمدند تا هم جامعه 
را به سوی عبودیت حرکت داده و هم حکومت دینی را 
شکل دهند، چرا که بدون استقرار حکومت دینی، عبودیت 
در جامعه شکل نخواهد گرفت. باید طاغوت زدایی شود تا 
انسان ها به سمت هدف حرکت کنند و کامل شوند. هدف 
امام حسین)ع( هم همین بود و در استمرار حرکت نبی 
مکرم اسالم و استمرار حرکت امام علی)ع( و امام حسن)ع( 
اینگونه ایستادگی کرد. حضرت امیرالمؤمنین)ع( 4 سال و 
9 ماه در رأس حکومت دینی بود و بعد از ایشان نیز امام 
حسن)ع( ۵ ماه حکومت کرد. اما دشمنان نگذاشتند این 
حرکت شکل گرفته و استمرار یابد. امام حسین)ع( برای 
تشکیل حاکمیت دینی در امتداد حکومت امام حسن 

مجتبی)ع( تالش کرد. 
حضرت امام خمینی)ره( می فرمایند: برخی می گویند 
امام حسین برای حکومت قیام نکرد اما این نظر غلطی 
است، امام حس��ین برای تشکیل حکومت دینی قیام 
کرد. چون اگر حکومت شکل نپذیرد، جامعه نمی تواند 
به سوی بندگی حرکت کند. امام خمینی)ره( در امتداد 
حرکت اولیای الهی و امام حس��ین)ع(، انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی را ش��کل دادند. درست است امروز 
کاس��تی هایی در کشور وجود دارد اما آنچه مهم است، 
حاکمیت قانون اسالم در جامعه و حرکت دادن انسان ها 
به سمت عبودیت است. امام از جوان هایی که دنبال دنیا 
و خوشگذرانی های دنیوی بودند، انسان های عاشق خدا 
س��اخت تا جایی که حاضر شدند همه هستی خود را 
برای اسالم و انقالب فدا کرده و به میدان جهاد رفته و 
تا شهادت هم پیش روند. این هدف اولیای الهی است. 
اما سوال پیش می آید که انسان سازی تا کجا؟ تا جایی 
که انسان ها حاضر باشند برای دیندار شدن همنوع های 
خود، جان ش��ان را ه��م فدا کنند. امام حس��ین)ع( و 
یاران ش��ان در روز عاشورا این درس بزرگ را به جامعه 
اسالمی و حتی انسانی دادند. برای احیای دین در جامعه 
بشری باید از جان گذشت. امام حسین)ع( برای تقویت 
دین جامعه و احیای فرهنگ دینی نهال شهادت طلبی و 

ایثار را کاشت و این حرکت را ایجاد کرد. 

 آیا برای قیام امام حسین)ع( می توان اهداف فرهنگی 
به خصوصی نیز متصور شد؟

بل��ه، یقینا! مهم ترین هدف فرهنگی امام حس��ین، 
انسان سازی بود. انسان سازی و تعالی انسان ها که سرمنشأ 
آن عبودیت است، هدف همه انبیا و اولیای الهی و هدف 
امام حس��ین)ع( هم همین بوده است. به همین دلیل 
می گوییم برای تشکیل حاکمیت دینی، نخستین هدف 
انسان س��ازی و دومین هدف مدینه فاضله اس��ت. امام 
حسین)ع( قیام کرد تا جامعه، جامعه الهی شود و در مسیر 
مستقیم خدا حرکت کند. سومین حرکتی که امام)ع( 
ش��کل داد، عدالت خواهی بود؛ ایجاد و گسترش عدالت 
در جامعه بشری. امام حسین)ع( و شهدای عاشورا برای 

عدالت خواهی قیام کرده و به شهادت رسیدند. 
چهارمین نکته بحث نورانی شدن جامعه است. امام 
حسین)ع( شهید شد تا جامعه از ظلمت یزیدی رهایی پیدا 
ُلماِت إِلَی  کند و به سوی نور الهی برود، »یُخرُِجُهم ِمَن الُظّ
الّنورِ« )بقره/ ۲۵7( امام حسین)ع( شهید شد تا انسان ها به 
سمت توحید، قرآن و تقوا و معنویت حرکت کنند تا جامعه 
نورانی ش��ود و در جامعه بشری قانون خدا، قرآن و دین 

حاکم ش��ود و انسان ها در مسیری 
حرکت کنند که تعالی و رشد قطعی 
است. هدف خلقت که عبودیت است، 
در پرت��وی حاکمیت قانون اس��الم 
شکل می پذیرد. ششمین نکته اجرای 
احکام الهی است. همه انبیا و اولیای 
الهی آمدند تا حکم خدا را اجرا کنند. 
امام حسین)ع( هم شهید شد تا حکم 
الهی و اسالم را در جامعه پیاده کند. 
مبارزه با یزید و یزیدیان، عبیداهلل و 
عمر بن س��عد در همین راستا بود. 
آنها قانون اس��الم و خدا را کنار زده 
بودند. بنابراین امام حسین)ع( آمد تا 
قانون را به جامعه بازگردانده و مردم 
را دعوت به اجرای قانون الهی کند. 
نکته بعد اجرای ارزش های الهی 
است؛ آن هم ارزش هایی که خداوند 
متعال ترسیم می کند. خداوند یگانه، 

خالق انسان است و می داند انسان با چه ویژگی هایی باید به 
سمت کمال حرکت کند. بنابراین ارزش ها در جامعه دینی 
منطبق با حکم خدا و قانون الهی است. امام حسین)ع( 
آمد تا ارزش های الهی را مهم تر از وجود خود و انسان ها 
بداند. این زبان حال حسین بن علی)ع( است: »إن کان 
دین محّمد لم یس��تقم ااّل بقتلی فیا س��یوف خذینی؛ 
اگر دین حضرت محمد)ص( جز با کش��ته  شدنم پایدار 
نمی ماند، پس  ای شمشیرها! مرا دریابید«. این سخن امام 
حسین)ع( نیست، بلکه زبان حال است که اگر دین در 
خطر باشد، باید برای احیای دین و دعوت مردم به عمل 

به دستورات الهی جان داد. 
یک��ی از اصول امام حس��ین)ع( این بود که ارزش ها 
مهم تر از افراد است و افراد باید فدای دین شوند، نه اینکه 
دین فدای افراد شود. ویژگی دیگری که امام حسین)ع( 
دنبال می کرد، مبارزه با فساد و ظلم و تباهی بود. یزید، 
عمربن سعد و عبیداهلل بن زیاد جرثومه فساد بودند. امام 
حس��ین)ع( با هر ظلمی مبارزه کرد برای اینکه ظالم را 
ریشه کن کند. برای نابودی ظلم باید ظالم را برچید. تا 
اس��تکبار جهانی وجود دارد، ظلم ه��م وجود دارد. امام 
حس��ین)ع( سراغ ریشه رفت و کاخ یزید و ظلم را نابود 
کرد تا انسان ها در مسیر مستقیم بتوانند حرکت کنند. 
یکی از موانع مسیر رشد و تعالی انسان ها همان ظلم و 
ظالم است که امام حسین)ع( برای مبارزه با فساد و طغیان 
حرکت کرد. نکته دیگر در انقالب امام حسین)ع( توجه به 
مردم است. همه آنهایی که در مسیر امام حسین)ع( قرار 

گرفتند، مردم هستند. مردم بودند که امام حسین)ع( را 
یاری کردند؛ مردمی با ویژگی های الهی. مردمی متواضع 
و باتقوا و ایثارگر آمدند در کنار امام حس��ین)ع( تا این 
حقیقت را به نمایش بگذارند اگر انسان هایی که خود را 
ساخته، در مسیر سیر و سلوک حرکت کرده و در وجود 
خود جهل زدایی کردند، وارد میدان جنگ با دشمن شوند، 

قطعا حق پیروز است ولو همه آنها کشته شوند. 
اگر امام حسین)ع( شهید نمی شدند، امروز از اسالم  ■

خبری نبود
ما با ۲ عینک حادثه عاش��ورا را نگاه می کنیم؛ یکی 
عینک االن بین و دیگری آینده بین یا همان کوتاه مدت 
و بلندمدت. با عینک کوتاه مدت وقتی حادثه عاشورا را 
می نگریم که امام حسین)ع( و یاران ایشان شهید شدند 
و خاندان سیدالش��هدا)ع( به اسارت رفتند و بعد هم آن 
وضع��ی که در دوران امام س��جاد)ع( ب��ه وجود آمد که 
خفقان بس��یاری وجود داشت، پس اثری از اسالم نماند 
اما با عینک آینده بین یا بلندمدت که نگاه می کنیم، امروز 
اگر انقالب اسالمی شکل گرفته و گرایش به اسالم سرعت 
گرفته است، ریشه همه حرکت ها در عاشوراست. اگر امام 
حسین)ع( و یاران شان شهید نمی شدند، امروز از اسالم 
و جمهوری اسالم و حتی گرایش به اسالم خبری نبود. 
امام حسین)ع( آمد و این حقیقت را اثبات کرد که اگر 
انسان ها در مسیر تعالی حرکت و اجرای احکام الهی را 
دنبال کنند و برای خدا تالش داش��ته باشند، خدا این 
انسان ها را پیروز کرده و بر کفر غالب می شوند. این اعتقاد 
ما است که انسان ها بر کفر جهانی غالب و ظلم ریشه کن 
می شود و حکومت عدل امام زمان)عج( در جهان مستقر 
خواهد شد. این نتیجه فرهنگ عاشورایی است. البته ما 
انسان ها عجول هستیم و می خواهیم زود به نتیجه برسیم. 
اگر ما حقیقت انقالب های جهان را به دست پیامبران و 
حقیقت حکومت اولیای الهی را بنگریم، همه آنها مسیری 
طی کردند تا پله پله انسان به کمال برسد. وقتی صحنه 
خلقت را از آغاز تا امروز نگاه کنیم، می بینیم جامعه بشری 
به سوی کمال حرکت کرده است. البته سختی و مشکالتی 
هم وجود دارد اما نابرده رنج گنج میسر نمی شود. انسانی 
که با اراده خلق شده است تا بتواند هم در مسیر درست 
و حق گام بردارد و هم در مسیر ظلم و گمراهی حرکت 
کند، با دشواری هایی روبه رو است اما پایان این سختی ها 
عزت و راحتی است. همان طور که سختی های عاشورا و 
بعد از آن منجر به عزتی شد که مسلمانان در جهان دارند. 

 اگر با ظلم و س�تم مذاکره و صلح کنیم، باید ذلت را  ■
بپذیریم

عاشورا دعوای شخص نبود بلکه دعوای جهان بینی 
بود. مثل دوران ما که جهان بینی ما با جهان بینی آمریکا 
متفاوت است. آنها همه چیز را برای خود می خواهند. یزید 
هم همین طور بود. حاضر بود مسلمانان را قلع و قمع کند. 
کار یزید فقط کش��تن امام حسین)ع( نبود. در قضایای 
واقعه حره یا حمله به مدینه و حتی مکه، مردم را قتل 
عام کرد. طاغوت همه انسان ها و دارایی های جامعه را برای 
خود می خواهد. این نگاه انسان های مادی است. از انسان 
مادی گرا سوال کردند چه آرزویی دارد؟ گفت »آرزویم این 
است همه انسان ها بمیرند و اموال آنها از آن من شود«. 
انسان مادی گرا هوای نفس در وجودش حاکم است. یزید 
و معاویه اینگونه عمل کردند. امروز هم یزید و شمر زمان 
ما؛ س��ران آمریکا و اسرائیل غاصب، 
چنین عمل می کنند. مگر می شود 
انسان در تحت زعامت انسان ظالمی 
قرار گیرد که هیچ ارزشی برای او قائل 
نیست؟ به فرموده امام خمینی)ه( مثل 
این می ماند که انسان گله گوسفند را 
به گرگ بس��پارد. گرگ درنده است 
و هدفی جز آن نمی شناسد. آمریکا 
یک موجود اس��تکباری است و غیر 
از زورگوی��ی و چپاولگری و س��لطه 
نمی شناس��د و ارزشی برای انسان ها 
قائل نیست. نه برای مسلمان ها، بلکه 
برای هیچ انسانی ارزش قائل نیست. 
خودش��ان هم اع��الم می کنند ما به 
دنبال مصالح خودمان هس��تیم، ولو 
انس��ان ها را قتل عام کنیم. به همین 
دلیل اس��ت که می گویی��م نباید به 
آمری��کا اعتماد کرد. اگ��ر قولی هم 
بدهد، این قول قابل اعتماد نیس��ت. چون دنبال هدف 
خود که چپاول جهان و غارت اموال افراد دنیاست، قدم 
برمی دارد. این درسی است که امام عاشورا به ما آموخت 
که در برابر ظلم باید ایس��تاد. یا باید ذلت را پذیرفت یا 
اینکه باید عزت را بپذیریم. اگر با ظلم و ستم مذاکره و 
صلح کنیم، باید ذلت را بپذیریم. اگر امام حسین)ع( با یزید 
صلح می کرد، از اسالم و حتی انسانیت اثری نمی ماند. امام 
حسین)ع( درس مبارزه با ظالم و فساد را به ما آموخت. 
پس وقتی می گوییم باید در مسیر حسین بن علی)ع( 
حرکت کنیم، یعنی باید با ظلم و ظالم مبارزه کنیم. امام 
حسین)ع( هم که این حرکت را شکل داد، به خاطر این 
بود که چنین نگرشی نشأت گرفته از فکر دینی ایشان 
بود. دین اسالم به اباعبداهلل)ع( آموخت که باید با ظلم و 
خصم مبارزه کرد. این مبارزه با طاغوت و استکبار جزو 
ذات دین است. در ابتدا هم به آن اشاره کردم که خداوند 
در قرآن کریم فرمودند: »َولََقد بََعثنا في ُکلِّ أُمٍَّه َرس��والاً 
أَِن اعُبُدوا  اهلل َواجَتِنُبوا الّطاغوَت؛ ما در هر امتی رسولی 
برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب 
کنید«. استکبارستیزی ما ریشه در قرآن دارد. اگر ما به 
دستورات دین عمل کردیم، مسلمان هستیم؛ اگرنه عنوان 
مسلمانی و عاشورایی بر ما صادق نیست. عاشورایی یعنی 
عاشق دین، عاشق شهادت و مبارزه با ظلم و حمایت از 
مظلوم. همه این اوصاف را حسین بن علی)ع( به ما یاد 
داد و یاد و نام ایش��ان به عن��وان الگویی در این صحنه 

بزرگ می درخشد.

»م�ا ملت ام�ام حس�ینیم« یعنی 
حرکت م�ا، پیوندهای ما و نهضت 
ما، همگ�ی بر اس�اس مکتب امام 
حسین)ع( شکل گرفته است. بعد 
از انقالب اسالمی، اگرچه ملت ما از 
نظر ظاهری همان ملت قبل بود اما 
این بار از حیث فکری و فرهنگی بر 
محور کربال و مکتب امام حسین)ع( 
به هویت جدیدی دست پیدا کرد؛ 
هویتی ک�ه بر اس�اس عبرت ها و 
درس های عاشورا بنا شده است. ما 
اگر از مظلوم حمایت و با ظالم مبارزه 
می کنیم، یا روحیه شهادت طلبی 
داری�م، همگی ریش�ه در فرهنگ 

کربال دارد

حاج قاسم با امام حسین)ع( زندگی 
می کرد. سردار سلیمانی از خواب که 
بیدار می شد، با شهدا حرف می زد و 
شب هم وقتی می خواست بخوابد، با 
شهدا سخن می گفت. در محل کارش 
وارد اتاق کار می شد با شهدا زندگی 
می کرد. در سالن محل کار از پله ها که 
به سمت اتاق کار حاج قاسم می رفتیم، 
تصاویری از شهدای دفاع مقدس بویژه 
شهدای لشکر ثاراهلل، شهدای جبهه 
مقاوم�ت و ش�هدای فرمانده س�پاه 
پاسداران انقالب اسالمی نصب شده 
بود و حاج قاسم هر روز به یاد آنها بود 
و از آنها کمک می گرفت. حاج قاسم با 

این فرهنگ زندگی کرد

 گفت وگوی »وطن امروز« با حجت االسالم علی شیرازی 
نماینده سابق ولی فقیه در نیروی  قدس

 عاشورا 
سرچشمه هویت قدسی

دیگر نمی شود محرمی بیاید و یاد شهید سردار سلیمانی زنده نشود. گویی سردار دل ها، خود روضه ای 
شده از روضه های شهدای کربال. سیره حسینی و مرام حسینی و شعار حسینی سردار که گفته بود 
»ما ملت امام حسینیم«، تبدیل به بخشی از فرهنگ عاشورایی ملت ایران شده است. به همین بهانه به 
گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی، نماینده سابق ولی فقیه در نیروی قدس نشستیم 
که سال های سال از نزدیک شاهد حاالت و رفتار حاج قاسم نسبت به ساحت مقدس اباعبداهلل)ع( بوده 
است. همچنین حجت االسالم شیرازی که هم اکنون نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثاراهلل است، در بخش 
دوم سخنان خود به بررسی ریشه ها و عبرت های واقعه عاشورا پرداخت و بر اهمیت تشکیل حکومت 

اسالمی به عنوان هدف واالی امام حسین)ع( در تحقق عبودیت و بندگی انسان ها تاکید کرد. 



بازتاب ویژه گلزنی و کمک جالب 
جهانبخش به فیلمبردار سوئدی

مهاجم ایرانی فاینورد در جریان دیدار تیمش حرکتی زیبا 
انجام داد که مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت. تیم فوتبال 
فاین��ورد در جریان رقابت های لیگ کنفرانس اروپا در خانه 
الفسبورگ سوئد به میدان رفت و با 5 گل به برتری دست 
یافت. در این بازی علیرضا جهانبخش عملکرد درخش��انی 
داش��ت و موفق به گلزنی برای تیمش هم شد. وی در یک 
صحن��ه هنگامی که بازیکن حریف به دوربین فیلمبرداری 
برخورد کرد، به فیلمبردار خانم کمک کرد دوربینش را بار 
دیگر روی زمین نصب کند. این حرکت جهانبخش با واکنش 
تماش��اگران همراه شد و به تش��ویق وی پرداختند. همین 
موضوع باعث شد توئیتر باشگاه فاینورد نسبت به این اتفاق 
واکنش نش��ان دهد و نوشت: به گل نیاز دارید یا کمک؟ با 
علیرضا تماس بگیرید. شبکه ESPN هم به تمجید از حرکت 
زیبای جهانبخش در قبال فیلمبردارش پرداخت. جهانبخش 
همچنین بعد از گلزنی با باال بردن دست چپ خود که دستبند 
مشکی ای روی آن بسته بود، به مناسبت تاسوعا و عاشورای 
حسینی، شادی نکرد و با چشمان بسته تنها دست چپش را 

باال برد و دست راست را روی قلبش گذاشت.

فینال یورو ۲۰۲۰ »ابر پخش کننده« 
کرونا در انگلیس

مناب��ع اطالع رس��انی در بریتانی��ا 
فینال یورو ۲۰۲۰ در ومبلی را »ابر 
پخش کننده« کرونا در این کش��ور 
دانس��تند. به گزارش رویترز، منابع 
اطالع رسانی در بریتانیا اعالم کردند 
حدود ۲۳۰۰ نفر که در بازی ۱۱ ژوئیه بین انگلیس و ایتالیا 
در فینال یورو ۲۰۲۰ در ومبلی حضور یافته بودند، احتماال 
مبتال به کرونا بودند و ۳۴۰۴ نفر دیگر در جریان این بازی 
به ویروس مبتال شده اند. این افراد ۲ روز بعد از دیدار فینال 
تست مثبت کرونا داشتند و به نظر می رسد خیلی از آنها 
در جریان این دیدار مبتال به ویروس کرونا ش��ده اند. این 
برای نخستین بار بود که تیم  ملی فوتبال انگلیس بعد از 
55 س��ال در فینال یک رویداد مهم حضور داشت و این 
جمعیت عظیم در ومبلی منتظر بودند قهرمانی تیم  ملی 
فوتبال کشورشان را ببینند که البته با شکست برابر ایتالیا 
در ضربات پنالتی همراه بود. به  رغم افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا در اوایل تابس��تان، دولت بریتانیا ۱۹ ژوئیه 
بیشتر محدودیت های مربوط به تعامالت اجتماعی و تجاری 
را حذف کرد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا این روز 
را »روز آزادی« نامید و گفت: برنامه موفق واکسیناسیون 
بریتانیا به این معنی است که افراد بسیار کمتر در معرض 

بیماری شدید یا مرگ ناشی از کرونا قرار دارند. 

محمد بنا با حکم رئیس فدراسیون 
کشتی ابقا شد

طی مراس��می در محل اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، 
حکم س��رمربیگری محمد بنا اهدا ش��د. صبح شنبه طی 
مراسمی که با حضور علیرضا دبیر رئیس و حمید سوریان 
نایب رئیس فدراسیون کشتی، کادر فنی و اعضای تیم  ملی 
کش��تی فرنگی در خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار شد، 
حکم سرمربیگری محمد بنا که تا پایان بازی های آسیایی 
سال ۲۰۲۲ است، به وی اهدا شد. علیرضا دبیر در این دیدار 
خطاب به کشتی گیران و کادر فنی گفت: از وجود محمد بنا 
استفاده کنید و اگر مشکلی دارید، وی مانند یک پدر می تواند 
به شما کمک کند. وی ادامه داد: من محمد بنا را هم از نظر 
اخالقی و نظم و هم از نظر فنی قبول دارم و تصمیماتی که 
توسط وی گرفته می شود با مشورت فدراسیون کشتی است. 
دبیر تصریح کرد: محمد بنا نیز چرخه  انتخابی تیم  ملی را 
رعایت می کند و کشتی گیرانی را به مسابقات می برد که پیروز 
میدان باشند و اگر شما می خواهید حق خود را بگیرید، تمام 
حریفان خود را شکست داده و در مسابقات نیز صاحب مدال 
شوید. رئیس فدراسیون کشتی گفت: خوشحالم محمد بنا 
در کنار کشتی است، چرا که او از زندگی و زن و بچه خود 
 زده و در اردوهای تیم  ملی تمام قد در خدمت کشتی است. 

دولت و ضرورت بازتوزیع ثروت
ادامه از صفحه اول

 در کنار تمام مسائل بیان شده، یارانه  حتی تبدیل به بابی 
برای فس��اد و رانت زیاده خواهان نیز شده است. به عنوان 
نمونه، ارز ترجیحی که در سال های اخیر با هدف کنترل 
قیمت ها ابداع شد اما هیچ سرانجام و کارنامه شفافی از آن 

موجود نیست. 
بانک: آخرین نظامی که در جای درست خود در ساختار 
اقتصادی کشورمان قرار نگرفته است، بانک  است. بانک ها 
با سهم ۹۰ درصدی در تشکیل نقدینگی متهم ردیف اول 
تورم در کشور هستند. در کنار این، مدل تسهیالت دهی و 
حمایتی بانک ها همواره منوط به وثایق سرمایه ای و مالی 
بوده که باعث فربه سازی طبقه توانمند شده است. طبقه 
متوسط و ضعیف هیچ گاه توان تسهیالت گیری از شبکه 
بانکی کنونی را ندارد که برای حل این مشکل باید مدل 
اعطای وام تغییر و از وثیقه محوری به سمت اعتبارسنجی 

حرکت کند.

اخبار

ورزشی

نگاه

اقدام باارزش چهره عنوان دار کشتی ایران در کربال
علیرضا کریمی، آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده یک مدال نقره و ۲ برنز جهان، طالی بازی های آسیایی و ۳ مدال طالی آسیا که همواره 
ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز کرده اس��ت، این بار در کربالی معلی حضور یافت و به زیارت حرم مطهر اباعبداهلل الحس��ین)ع( 
و حضرت ابالفضل العباس)ع( مش��رف ش��د. کریمی در اقدامی باارزش و به نش��انه ادای احترام به شهدای کربال، به نظافت بین الحرمین پرداخت. 

طاه�ره صفری*: شکست سخت تیم  ملی 
تکواندو در المپیک ۲۰۲۰ به عنوان یکی از 
رشته های همیشه مدعی ورزش ایران و عدم کسب مدال در این 
آوردگاه مهم بین المللی موجب شده »محمد پوالدگر« که در 5 
 سال اخیر اختالفات عمیقی با اهالی تکواندو داشته است، مورد 
انتقادهای شدید دست اندرکاران و عالقه مندان این رشته محبوب 
رزمی قرار گیرد. پیش از این نتایج ضعیف ستاره های تکواندو در 
میادین بین المللی باعث شده بود خانواده این رشته به انتقاد از 
پوالدگر بپردازند و از لزوم تغییرات جدی در فدراسیون تکواندو 
بگویند که حاال با نتایج بسیار ضعیف المپیک توکیو، انتقادها دیگر 
صرفا به نوع مدیریت وی نیست و اغلب خواستار کناره گیری یا 

برکناری پوالدگرند. 
نقش مهم هیأت ها در ناکامی ها ■

دوران ریاست ۲۱ ساله دان ۷ تکواندو و داور و مربی بین المللی 
این رش��ته ۴ ماه دیگر )دی  ۱۴۰۰( به پایان می رس��د و انتظار 
می رود با شکست ها و نتایج بسیار ضعیف 5 سال اخیر، فراری 
دادن بهترین مربی تکواندوی جهان)علیرضا مهمان دوس��ت(، 
حذف تقریبا تمام منتقدان و تفرقه بسیار میان اهالی این رشته، 
پوالدگر دیگر نامزد ریاست فدراسیون نشود اما بعید است این 
اتفاق رخ دهد و وی به احتمال فراوان برای ششمین دوره پیاپی 
نامزد اصلی انتخابات خواهد بود! برنامه ریزی برای برگزاری نشست 
مشترک پوالدگر با روسای هیأت های استانی تکواندو این شائبه 
را به وجود آورده که او نیت کرده همچنان در سمت خود باقی 
بماند. سال ۹6 عدم انتخاب سرپرست برای فدراسیون تا انتخابات 

و ماندن پوالدگر در مسند ریاست تا دوم دی ماه آن سال � روز 
انتخابات � یکی از انتقادات جدی اهالی تکواندو به وزیر ورزش 
)مسعود سلطانی فر( و نحوه برگزاری انتخابات بود. این موضوع 
باعث شد شایعه مهندسی  انتخابات تکواندو از سوی وزیر ورزش و 
معاون وقت وی )محمدرضا داورزنی( به  صورت گسترده ای مطرح 
شود. همان زمان هم کارشناسان تکواندو معتقد بودند پوالدگر در 
صورت باقی ماندن در سمت خود کار دشواری پیش رو خواهد 
داشت؛ اتفاقی که عمال رخ داد و وی بدترین نتایج ممکن را در 
توکیو دشت کرد. نقش هیأت ها در انتخاب مجدد وی با وجود 
عدم موفقیت تکواندو در المپیک ریو ۲۰۱6، در شکست های چند 
سال اخیر بدیهی است و امید است با تغییر وزیر ورزش، تغییرات 

خوب و مؤثری در این رشته و سایر رشته ها رخ دهد. 

چرا پوالدگر دیگر کارایی ندارد؟ ■
نخس��تین دلیل ناکامی های 5 سال اخیر رشته تکواندو این 
است که متاسفانه رئیس فدراسیون به جای تحلیل درست دالیل 
باخت های پی در پی چند سال اخیر، تنها به فکر بقای خود و حفظ 
صندلی ریاست است! واقعا مایه تعجب است چطور برای آقای 
پوالدگر، اعاده اقتدار گذشته کشور در میادین بین المللی تکواندو، 
اهمیت کمتری از نگه داشتن عنوان ریاستش در فدراسیون دارد!
 اینک��ه پوالدگر زمانی مدیر موفقی ب��رای تکواندو بوده، بر 
کسی پوشیده نیست اما چه بسا یکی از دالیل افت فاحش این 
رشته همین باشد که رئیس آن تحت هر شرایطی به فکر بقای 

خود است. 
مورد دیگری که می توان آن را یکی از اساس��ی ترین دالیل 

عدم توفیق وی در سال های اخیر ذکر کرد، این است که آنچه در 
رأس فدراسیون در این سال ها به هیچ عنوان جدی گرفته نشده، 
استفاده از خرد جمعی و مشورت با اهالی فن است، البته وقتی 
سال هاست کمیته فنی صرفا با اسامی بزرگ تشکیل می شود که 
کارایی خاصی نداشته اند و سازمان تیم های ملی از زمان تاسیس 
تاکنون توسط افراد معدودی اداره شده و تغییر و تحول چندانی 
در آن با وارد کردن افراد جوان، باانگیزه و کاربلدی که در لیگ برتر 
تکواندو توانایی های شان را اثبات کرده اند، انجام نمی شود، طبیعی 
است ناکامی در ریو و توکیو تنها دستاورد اعزام تکواندوکاران باشد. 
حاال هم احتماال مانند سایر فدراسیون های ناموفق، دنبال مقصر 
می گردند تا شکست بد و بی سابقه در المپیک توکیو را گردن 
او انداخته و با کنار گذاشتنش، به همه اعالم کنند این تصمیم 
بر اساس ساعت ها کارشناسی و تبادل نظر با کارشناسان گرفته 
شده اس��ت. البته شوک شکست در توکیو آنقدر بزرگ هست 
که با برکناری مربیان تیم ملی نتوان از تبعات آن شانه خالی و 

اذهان را منحرف کرد.
مورد دیگری که متاس��فانه حتی از سوی منتقدان مدیریت 
پوالدگر بدان دقت نمی شود، امکانات کم نظیر تکواندوی ایران 
است که برخالف بسیاری دیگر از رشته های ورزشی کشور، کمبود 
خاصی ندارد اما وقتی توان استفاده از این امکانات بسیار مناسب 
موجود نیست، فدراسیون قطعا کوشش خواهد کرد با کسب یک 
قهرمانی در آینده نزدیک، یک مدال جهانی یا ظهور و بروز یک 
پدیده در این رشته، سرپوشی بر نتایج تلخ ۲ المپیک اخیر بگذارد. 
*کارشناس تکواندو

چرا تکواندوی ایران در المپیک ندرخشید؟

نابودگر!
رزمی

حجت شفیعی: هنوز بخشی از جامعه هواداری پرسپولیس با 
رفتن احمد نوراللهی کنار نیامده و هر چند بیشتر سعی شده 
دلخوری از او به نوع رفتنش ربط داده شود اما واقعیت آن است 
که نوراللهی فراتر از هر بازیکن دیگری در فصل گذشته برای 
پرسپولیس موثر بود و هوادار پرسپولیس خوب می داند که رفتن 
او به مثابه رفتن کنعانی زادگان یا شهریار مغانلو نیست و این تیم 
یک ستون تاکتیکی خود را از دست داده  است. برای همین هم 
برای این هوادار قابل قبول نیس��ت که بازیکنی با این درجه از 
اهمیت، نخواهد همچون هوادار بر سر رویای قهرمانی آسیا بماند 

و سر بزنگاه خودش را بر تیمش ترجیح دهد. 
ه��وادار در فوتبال دنیا جایگاه ویژه ای دارد و حتی با نوع 
بروکراسی ای که برخی باشگاه های بزرگ با آن اداره می شوند، 
جایگاه آنها در تدوین سیاست های باشگاه ها و استراتژی های 
نقل و انتقاالتی مهم و تاثیرگذار اس��ت. در ایران نیز اگرچه 
باشگاه ها خارج از اراده مستقیم هواداران  خود اداره می شوند 
اما آنها با ابراز نظر از طریق فضای مجازی، زور خود را برای 
تنفیذ نظرات خود در ارکان تصمیم گیری باشگاه ها می زنند. 
اما در نهایت هوادار اگرچه همیشه منت خود را برای هواداری 
بی جیره و مواجب بر سر مدیر و بازیکن و باشگاه گذاشته اما 
هیچگاه در موقعیت چالش برانگیز »انتخاب« قرار نمی گیرد. 
هوادار مگر چاره ای جز هواداری دارد و اینکه اصال هوادار با 
پیشنهاد مالی باشگاهی دیگر برای هواداری از تیمی روبه رو 

می شود؟!
 بازیک��ن یک تیم ش��دن به تو انتخاب ه��ا، موقعیت ها و 

چالش هایی می دهد که هوادار اصال با آنها مواجه نمی شود. 
ه��وادار با رویا جلو می رود و بازیکن با واقعیت. برای هوادار 
ش��ب را با مرور کردن چند گل خیالی در داربی فردا کاری 
ندارد اما بازیکن و مربی خوب می دانند برای رس��اندن توپ 
به تور حریف چه زجری باید کشید و چقدر شانس باید با تو 
یار باشد. هوادار معدن احساس است و بازیکن قاعدتا از آنجا 
که در متن حادثه قرار دارد نمی تواند رویابافی کند. زمانی که 
تیم عقب است و هوادار فقط دعا می کند یا ناامید شده و یا 
برعکس امیدوارانه منتظر گل تساوی است، بازیکن در متن 
واقعیت باید برای گرفتن هر توپ از این سو به آن سو بدود 
 و آنقدر غرق در وظیفه اس��ت که فرصتی برای رویا و تفکر

ندارد. 
فصل نقل و انتقاالت هم همین اس��ت. زمانی که هوادار 
یک تیم کامل با همه داشته هایش را می خواهد و چند تایی 
ستاره لیگ هم به آن اضافه می کند و بر سر اینکه فالنی برای 
دفاع بهتر است خریده شود یا بهمانی، بازیکن با پیشنهادهای 
بزرگ مواجه می شود. در آن حال که هوادار ترکیب ایده آل 
تیم را برای فصل بعد مرور می کند و شماره های بازیکنان را 
تعیین، بازیکن با پیشنهادی مواجه می شود که می تواند سطح 
رفاه اقتصادی او را چند پله باالتر ببرد. همیش��ه هم بحث 
پول نیست، گاهی پیشنهادی از تیمی و کشوری می رسد که 
نمی توان »نه« گفت. جایی که هوادار نهایت دردسرش برای 
انتخاب روی کاغذ و در خیال اس��ت، بازیکن با یک انتخاب 
واقعی روبه رو است. هوادار می تواند هر جای پروسه انتخاب 

خیالی اش دست از رویا بکشد اما بازیکن محکوم به انتخاب 
است و گریزی از انتخاب ندارد. 

حال که مورد احمد نوراللهی تازه و دم دست است، بیایید 
واقع بینانه او و تصمیمش را بررسی کنیم. گروهی از او انتظار 
وفاداری داش��تند و گروهی انتظار روراس��تی. در مورد اول 
وفاداری را که یک پدیده اخالقی است چگونه می توان تعریف 
کرد؟ اگر او وسط فصل قبل پرسپولیس را ترک می کرد و در 
این میان پولی هم به پرسپولیس می رسید وفادارتر بود یا حاال 
که انتهای فصل رفته و پولی هم به تیمش نرسیده؟! حاال که 
رفته بر چه پایه و منطقی از او انتظار وفاداری می رود؟ شاید 

هم گفته شود وفاداری که منطق نمی خواهد. 
وفاداری چیزی فراتر از منطق ریاضی اس��ت. اما وفاداری 
در یک پدیده دست ساز بشر مانند فوتبال چه معنایی دارد؟ 
وفاداری آن از جنس وفاداری مرد به زن، مادر به فرزند و... 
است؟ اصال وفاداری در فوتبال تا امضایی روی کاغذ نیاید و 
پولی ردوبدل نشود چقدر مفهومی انتزاعی و خارج از موضوع 
تلقی می شود؟ حتی ازدواج هم که با امضا و قرارداد و بعضا 
ردوبدل ش��دن پول و هدیه همراه است ممکن است تاریخ 
انقضایی داشته باشد، اینکه دیگر فوتبال است و قراردادهای 

محدود و در نهایت چندساله نه قراردادی مادام العمر!
ه��وادار اصرار دارد همچون خود ک��ه تقریبا با هزینه ای 
اندک هوادار تیمی ش��ده و قرارداد نانوشته قلبی مادام العمر 
دارد بازیک��ن نیز به پای تیمش همچ��ون او بماند بی آنکه 
چالش ه��ا، زحمات و قرار گرفتن در چالش »انتخاب« او را 

داشته باشد. بی آنکه وسوسه شود. بی آنکه گزینه ای جذاب تر 
جلویش گذاش��ته ش��ود. همین هوادار اما به وقت بد بودن 
همی��ن بازیکن به خود حق می دهد حکم خروج به بازیکن 
دهد، او را هو کند، به او ناس��زا بگوید. آیا کس��ی به هوادار 
حکم خروج می دهد؟ پس در این رابطه نابرابر و با امکانات 
نامساوی، انتظار وفاداری داشتن به یک اندازه از سوی هوادار 
و بازیکن چندان معنایی ندارد و بیش��تر یک آرمان در یک 
اتوپیای نامعلوم اس��ت. ولی باید پذیرفت اینجا »ُرم« نیست 
و نوراللهی و بقیه هم »توتی« نیس��تند که پیوند و علقه با 

باشگاه برای شان در حد پیوند با خانواده باشد. 
آنهایی که هم از روراست نبودن نوراللهی رنجور شده اند، 
احتم��اال نمی توانن��د تص��ور کنند که او ب��رای گرفتن این 
تصمیم چه روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. وقتی 
می توان اتهام روراست نبودن به نوراللهی زد که قبول کنیم 
او تصمیم��ش را خیلی وقت پیش گرفته بوده در حالی که 
می دانیم او تجربه برخی بازیکنان قبلی را با خود داش��ت و 
اگر چنین تصمیمی داشت روز اول اعالم می کرد و هیچگاه 
خود را وارد چالش با هواداران نمی کرد. باید پذیرفت او نیز 
تصمیمی دقیقه نودی گرفته و حاال برخی که برای انتخاب 
نوش��ابه زرد یا س��یاه همراه با ناهار خود هم چند دقیقه ای 
م��ردد می مانند، از او انتظار اع��الم تصمیمش را در همان 
لحظه اول داشته اند؛ هواداری که تجربه چالش »انتخاب« را 
ندارد و گمان می برد تصمیمی در چنین ابعادی، باید سریع 

و قاطع گرفته شده باشد!

 به بهانه جدا شدن ستاره های استقالل و پرسپولیس 

ترکشفوتبالحرفهای

یکشنبه 31 مرداد 1۴۰۰
وطن امروز     شماره 3۲83

]  مارکا   [

... و اگر ام باپه بیاید  ]   توتواسپورت  [

]  موندودپورتیوو   [رونالدو؛ یووه، من اینجام

]  گاتزتا  [شیر در برابر شیرها

]  اسپورت  [رقابت قهرمانان

کومان فشار می آورد



آیین سوگواری عاشورای حسینی با وجود 
حساسیت های مربوط به فاصله گذاری و 
قرنطینه اجتماعی، در کش��ورهای مختلف جهان بویژه آمریکا 
و اروپا برگزار شد.  اگر چه همه گیری ویروس »کووید -۱۹« در 
جهان باعث شده آیین سوگواری ماه محرم در بسیاری از نقاط 
اروپا و آمریکا و جهان به صورت مجازی برپا شود و حسینیه های 
مجازی در قالب نرم افزار زوم شکل بگیرد اما اوج دلدادگی عاشقان 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در ایاالت متحده به ساالر شهیدان 
در خیابان های ۲ شهر مهم ساحل شرقی و ساحل غربی آمریکا 
تبلور یافت.  روز یکشنبه هفته گذشته بود که مسلمانان نیویورک 
مانند سال های گذشته اقدام به برگزاری آیین »روز حسین« در 
یکی از خیابان های منهتن، قلب تجاری آمریکا و جهان کردند 
و دس��ته سینه زنی برپا کردند. آیین »روز حسین« هر سال در 
آمریکای شمالی در آخرین یکشنبه )روز تعطیل هفته( قبل از 

تاسوعا و عاشورای حسینی برپا می شود. 
دهه اول محرم امسال، مرکز اسالمی نیویورک همچون سایر 
مراکز اس��المی در ایاالت متحده شاهد حضور اتباع کشورهای 
مختلف از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان برای 
مراسم سوگواری ساالر شهیدان بود. عزاداری شب عاشورا در این 
مرکز با قرائت زیارت عاشورا، نوحه  خوانی و پرده خوانی واقعه کربال 
و سینه زنی همراه بود. در واشنگتن نیز مراسم مشابهی برپا شد. 
در ایالت کالیفرنیا که بیش��ترین تعداد مسلمانان و شیعیان 
آمریکا را در خود جا داده، امس��ال نیز سنت برپایی دسته های 
س��ینه زنی، هیات های عزاداری حس��ینی و ادای نذر با رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی برقرار بود. 
در لس آنجلس، پرجمعیت ترین ش��هر ساحل غربی آمریکا، 

»مرک��ز فرهنگی ایم��ان« پذیرای 
هزاران مسلمان عزادار بویژه ایرانیان 
بود. در شهر س��ن خوزه در جنوب 
کالیفرنی��ا، مرکز اس��المی صبا و 
مراکز تابعه آن مثل مرکز اسالمی و 
مسجدالرسول در شهر کمپبل، محور 
برپایی آیین های سوگواری تاسوعا و 

عاشورا بودند. 
در روسیه مرکز اسالمی مسکو و 

همچنین مسجد امام خامنه ای ماخاچ قلعه و مسجد رسول اکرم 
دربند در جمهوری داغس��تان، بزرگ ترین دستجات سوگواری 
حسینی تاسوعا و عاشورا را برپا کردند. شهرهای مختلف جمهوری 
آذربایجان و ترکیه نیز ش��اهد مراسم های مشابه بودند. ایرانیان 
مقیم استانبول با حضور در سرکنسولگری کشورمان در عزای 
سیدالشهدا اشک ماتم ریختند. محبان اهل بیت از ترکیه و دیگر 
کشور ها هم در این مراسم حضور داشتند. شبکه تلویزیونی شیعیان 
ترکیه این مراسم را زنده پخش کرد.  مانند سال های قبل از شیوع 
کرونا، شهرهای کویته و الهور در پاکستان و بمبئی و حیدرآباد و 
 اهلل آباد در هندوستان، صحنه پرشورترین و بزرگ ترین تکیه های 

عزای حسینی بودند. 
در این میان نیمروز پنجشنبه گذشته در شهر »بهاول نگر« 
در استان پنجاب پاکستان، یک حمله تروریستی به وسیله بمب 

کنار جاده ای دسته عزاداری شیعیان 
را ه��دف قرار داد که متاس��فانه به 
شهادت ۳ و جراحت 50 تن منجر 
شد. پلیس پاکستان از دستگیری 

عامل این ترور خبر داده است. 
 در ش��مال شبه قاره هند اما به 
رغم صدور مجوز رس��می برگزاری 
آیین س��وگواری مح��رم در جامو 
و کش��میر، پلیس هن��د در برخی 
مناطق با عزاداران درگیر شد. در رم، مرکز شیعیان ایتالیایی امام 
مهدی)عج( آیین سوگواری ظهر عاشورا را با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی با حضور گروهی از عاشقان ایتالیایی، ایرانی، افغان و 
لبنانی اهل بیت)ع( با فریاد »یا حسین، یا حسین« و سینه زنی 
برگزار کرد. همزمان مراسم عزاداری حسینی در شهر های میالن، 

تورینو و ناپل ایتالیا نیز برگزار شد. 
در فنالند عده کثیری از عاش��قان حض��رت اباعبداهلل)ع( در 
مرکز اسالمی رسالت اهل  بیت هلسینکی، شمالی ترین پایتخت 
جهان با نام نویسی قبلی و رعایت نوبت، در گروه های یکصد نفری 
به داخل خیمه عزاداری راه یافتند و از کرامات س��وگواری برای 
حضرت سیدالش��هدا بهره مند شدند. در این مراسم جز ایرانیان 
مقیم، اتباع افغان، پاکی و فنالندی  نیز شاهد مناسک مقتل خوانی 

و سینه زنی بودند. 

در دانمارک هم هزاران تن از عاش��قان اباعبداهلل حسین)ع( 
عصر عاشورا در راهپیمایی ای عظیم حضور یافتند. این اجتماع 
کم نظیر پس از یک س��ال تعطیلی ب��ه دلیل همه گیری کرونا 
امس��ال با حضور پرشور عزاداران حسینی از ملیت های مختلف 
در خیابان های کپنهاگ، پایتخت دانمارک برگزار شد. مسلمانان 
با نوحه سرایی، سینه و زنجیرزنی و سر دادن شعار های »لبیک 
یا حسین« و »هیهات منا الذله«، عهد و پیوند خود را با فرهنگ 
عاشورا تجدید کردند.  هفته گذشته در کابل، هرات، مزارشریف 
و بسیاری دیگر از شهرهای افغانستان نیز با وجود حضور طالبان، 
شور حسینی متوقف نشد. صدها هزار افغان اعم از شیعه و سنی، 
مراس��م عزاداری عاشورای حسینی را در مساجد، حسینیه ها و 

خیابان ها برگزار کردند. 
مناطق و خیابان های غرب شهر کابل که بیشترین اهل تشیع 
در این مناطق زندگی می کنند، س��یاهپوش شد و موکب ها به 
عزاداران ش��ربت و غذای نذری دادند. جوانان، نوجوانان و حتی 
کودکان که عشق اباعبداهلل الحسین)ع( را در سر دارند، با لباس های 
سیاه و پیشانی بند های سبز و سیاه در خیابان های شهر کابل به راه 
افتادند که جلوه های زیبایی را ایجاد کرد.  جالب اینکه برخالف 
سال های پیشین، تضمین امنیت مراسم سوگواری محرم توسط 
نیروهای طالبان باعث شد دستجات عزاداران حسینی بویژه در 

کابل و مزارشریف با خیال راحت تری به فعالیت بپردازند. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم عزاداری روز عاشورا 
در پکن، پایتخت چین با حضور دوستداران سیدالشهدا و یاران 
باوفایش برگزار شد. در بین النهرین، مراسم سوگواری روز عاشورا 
تحت تاثیر حمله تروریستی به عزاداران در کربال قرار نگرفت و 

۶میلیون زائر خود را به حرم مطهر سیدالشهدا رساندند.

گروهبینالملل: شاید خوش بین ترین فرماندهان طالبان هم گمان 
نمی کردند این گروه در کمتر از 4 ماه از آغاز »جنگ های بهاره« 
بتواند در ارگ ریاست جمهوری افغانستان عکس بگیرد. سرعت 
تحوالت میدانی افغانستان بویژه در یک ماه گذشته به حدی افزایش 
یاف��ت که طالبان در کمتر از یک هفته ۱8 مرکز والیت از جمله 
هرات و مزارشریف را به کنترل خود درآورد. در این بین نیروهای 
دفاع مردمی درباره این روند دچار شوک و حیرت هستند؛ اینکه 
چطور یک گروه شبه نظامی، بدون بهره مندی از تسلیحات زرهی 
س��نگین و با استعداد نیروی کمتر از 80 هزار نفر توانسته بیش 
از ۹0 درصد خاک این کش��ور را تحت کنترل خود درآورد. حال 
سواالت متعددی درباره اینکه چرا ارتش و نیروهای امنیتی نه تنها 
از والی��ات م��رزی و پیرامون کابل که حتی از خود کابل نیز دفاع 
نکردند یا اینکه پشت پرده انفعال نیروی هوایی افغانستان چیست، 
وجود دارد. پیش از این حدود ۲ ماه قبل، زمانی که ولسوالی ها یک 
به یک تسلیم طالبان می شدند، استدالل مقامات دولتی و امنیتی 
این بود که ارتش تمرکز امنیتی و دفاعی خود را بر مراکز والیات 
ق��رار داده و توجه ویژه ای ب��ه ایجاد یک کمربند دفاعی پیرامون 
والیات هم مرز با کابل دارد اما از هفته قبل و پس از سقوط هرات 
و بلخ، گزاره توطئه عمال عینی ش��د و با سقوط کابل این سناریو 
به سرانجام رسید. طی هفته گذشته تحلیل ها و اظهارات متعددی 
درباره چرایی شکل بندی این تحوالت و آینده افغانستان منتشر شده 
است. از اظهارات بایدن درباره اینکه رئیس جمهور فراری افغانستان 
قول مقاومت برابر طالبان داده بود تا تشکیل هسته های دفاع مردمی 
در برخی والیات نظیر پنجشیر و برخی راهپیمایی های مردمی در 
کابل و والیات همجوار که با خشونت و مقابله به مثل طالبان مواجه 
شد. بر این اساس افغانستان کماکان در وضعیت عدم قطعیت به سر 
می برد و احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور زیاد است. با این 
حال آنچه در رسانه ها و همین طور اظهارات کارشناسان و چهره های 
مشهور افغان و همین طور مواضع مقامات کشورهای دیگر به عنوان 
واقعیتی غیرقابل انکار مورد توجه قرار گرفته، این است که ایاالت 
متحده آمریکا اولویتی جز منافع خود ندارد. به عبارت دیگر در هر 
لحظه که منافع این کش��ور ایجاب کند، دولت آمریکا بدون هیچ 
توضیح و توجیهی متحدان و همپیمانان خود را رها خواهد کرد. 

شکلگیریحکومتجدیددرهفتههایآتی ■
ب��ه گزارش »وطن ام��روز«، خبرگزاری رویت��رز به نقل از یک 
مقام طالبان گزارش داد قرار است در چند هفته آینده چارچوب 
حکومت جدید از س��وی آنان اعالم شود. »وحیداهلل هاشمی« از 
رهبران ارشد طالبان گفت: کارشناسان حقوقی، مذهبی و سیاست 
خارجی طالبان قص��د دارند چارچوب حکومت جدید را در چند 
هفته آینده ارائه دهند. به گفته وی، شیوه حکومت بر افغانستان بر 
اساس قوانین اسالمی و شرعی خواهد بود. وی تصریح کرد هیچ 
سیستم حکومتی دموکراتیک در افغانستان وجود نخواهد داشت. 
رهبری طالبان در افغانس��تان و قطر برای تش��کیل دولت تالش 
می کند. به گفته هاشمی، احتماال فرماندهی دولت افغانستان در 
دست هبت اهلل آخوندزاده، رهبر جنبش باقی خواهد ماند. بر اساس 
گزارش رویترز، آنچه هاشمی درباره ساختار سیاسی عنوان کرده 
شبیه حکومت سابق طالبان در افغانستان است. وی گفت: اکنون 
زمان تأمین نیازهای مردم و بهبود زندگی آنها فرا رسیده است. این 
در حالی است که طالبان گفته بود به دنبال تشکیل حکومت فراگیر 

در این کشور خواهد بود. 
طالبان:هرگزانتظاراینموقعیترانداشتیم ■

همزمان با این اخبار یک رسانه افغانستانی از ورود معاون سیاسی 
طالبان به کابل خبر داد. به گزارش کابل نیوز، »مال عبدالغنی برادر« 
به همراه هیاتی بلندپایه از طالبان از قندهار به کابل س��فر کرد. 
بر اس��اس اطالعات منتشر شده هدف از این سفر یافتن راه حلی 
برای بحران سیاسی جاری است. »احمداهلل وثیق« از سخنگویان 

طالبان در کابل نیز گفته اس��ت مال عبدالغنی برادر ۳ روز پس از 
وارد ش��دن نیروهای طالبان به کاب��ل وارد قندهار در جنوب این 
کشور شده بود. معاون سیاسی گروه طالبان پس از تصرف کابل و 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بود این گروه به دنبال حل 
مشکالت مردم این کشور و برآوردن انتظارات آنهاست. وی گفت: 
اکنون زمان تأمین نیازهای مردم و بهبود زندگی آنها فرا رسیده 
است. مال برادر افزود: ما پیروزی بزرگ را به تمام ملت افغانستان 
بویژه مردم کابل و مجاهدان تبریک می گوییم. راهی که طی کرده ایم 
غیرمنتظره بود، زیرا به موقعیتی رسیده بودیم که هرگز انتظارش 
را نداش��تیم اما به یاری خداوند، که او به ما عطا کرد، پیروزی به 
دست آمد و چنین چیزی در تاریخ جهان وجود ندارد، بنابراین ما 

باید خدا را شکر کنیم. ما نباید غرور داشته باشیم. 

اظهاراتمتناقضبایدندربارهطالبان ■
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با اعالم اینکه عملیات تخلیه 
شهروندان آمریکایی و متحدان افغانستانی »عملیاتی خطرناک« 
است، گفت نمی تواند درباره اینکه نتیجه نهایی آن چه خواهد بود، 
قولی بدهد. این در حالی است که او پیش از این در سخنانی گفته 
بود دولتش با طالبان در تماس است و آنها به وی قول داده اند به 
آمریکایی ها اجازه دهند برای خروج از افغانستان به فرودگاه کابل 
بروند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته دولت او نمی داند چند 
آمریکایی هنوز در افغانستان حضور دارند. بایدن مدعی شد آمریکا 
تاکنون ۱۳000 نفر را از افغانستان خارج کرده است. رئیس جمهور 
آمریکا در پاس��خ به انتقاداتی درباره اینکه آمریکا نباید اکنون از 
افغانستان خارج می شد، گفت هر تصمیمی غیر از خروج مستلزم 

افزایش حضور نظامیان آمریکا در افغانستان بود. او همچنین تصریح 
کرد متحدان آمریکا در ائتالف ناتو از طرح واشنگتن برای خروج 
از افغانستان اطالع داشتند. وی همچنین ادعا کرد متحدان آمریکا 
انتقادی از طرح آمریکا برای خروج نداشته اند. رئیس جمهور آمریکا 
چهارش��نبه گذشته هم در یک مصاحبه ضمن بیان اینکه تصور 
نمی کن��د طالبان تغییر کرده باش��د، از تصمیم خود برای خروج 
نظامیان آمریکایی از افغانستان به  رغم آشفتگی ایجاد شده و موج 
انتقادات دفاع کرد. بایدن در مصاحبه با شبکه »ای بی سی نیوز« در 
پاسخ به این سوال که آیا فکر می کند طالبان تغییر کرده، گفت: 
نه! فکر نمی کن��م. بگذارید اینطور بگویم؛ فکر می کنم آنها دچار 
نوعی بحران موجودیتی در این باره می ش��وند که آیا می خواهند 
از س��وی جامعه بین المللی به عنوان دولت قانونی شناخته شوند 
یا خیر. مطمئن نیستم بخواهند. با این حال او در بخش دیگری 
از مصاحبه گفت طالبانی که برای حاکمیت بر افغانستان قبل از 
بیستمین سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر بازگشته اند، همان هایی نیستند 
که آمریکا و متحدانش سال ۲00۱ برای سرنگونی آنها مبارزه کردند. 
وی در ادامه به  رغم انتقادها از چگونگی خروج آمریکا از افغانستان 
و وضعیت آشفته این کشور به دلیل نحوه خروج آمریکا، بار دیگر 
تأکید کرد خروج نظامیان آمریکایی را کار درستی می داند و گفت 
حتی اگر دولت ترامپ در فوریه ۲0۲0 در دوحه به توافق صلح با 
طالبان نرسیده بود، خودش نیروهای آمریکایی را خارج می کرد. 
رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: من سعی می کردم بفهمم 
چگونه می توان نیروهای خود را بیرون کشید؛ زمان مناسب برای 

خروج از افغانستان وجود ندارد. 
اعتقادیبهملتسازیندارم ■

وی سپس باز هم ادعاهای گذشته را درباره به نتیجه رسیدن 
ماموریت آمریکا در افغانس��تان تکرار کرد و گفت ایاالت متحده 
توانس��ت اسامه بن الدن را بیابد و القاعده را در افغانستان از بین 
ببرد. بایدن افزود: اشتباه آمریکا این بود که اجازه داد ماموریت در 
افغانس��تان بتدریج به سمت این مفهوم برود که به جای داشتن 
توانایی ضدتروریس��م برای داشتن نیروهای کوچک در آنجا یا در 
منطقه تا بتوانیم با القاعده در صورت بازسازی مقابله کنیم، تصمیم 
گرفتیم در زمینه ملت سازی فعالیت کنیم. این هیچ وقت برای من 

معنایی نداشت.
برآوردماندربارهسقوطکابلغلطبود ■

بایدن در واکنش به اظهارنظر درباره شکست عظیم اطالعاتی 
آمریکا در پیش بینی اینکه دولت افغانستان به این سرعت سقوط 
می کند، مدعی شد گزارش های اطالعاتی که خوانده بود پیش بینی 
می کرد احتمال قوی تر این است که سقوط زمانی تا پیش از پایان 
سال )میالدی( باشد. وی سپس در توجیه اظهارات پیشین خود 
که احتمال تس��لط طالبان بر کابل را رد کرده بود، بار دیگر همه 
تقصیر را متوجه نیروهای امنیتی افغانستان که به ادعای او بخوبی 
آموزش دیده و تجهیز شده بودند و تسلیم شدن آنها و همچنین 

فرار »اشرف غنی« رئیس جمهور افغانستان دانست. 
اظهارات بایدن در حالی است که وال استریت  ژورنال با انتشار 
سندی محرمانه اعالم کرد مقام های سفارت آمریکا در کابل به وزیر 
خارجه کشورشان اطالع داده بودند کابل ممکن است اندکی پس 
از خروج نظامیان آمریکا سقوط کند. بر اساس این سند بیش از 
۲0 مقام سفارت آمریکا در کابل ماه گذشته میالدی با ارسال یک 
یادداشت محرمانه به »آنتونی بلینکن«، به وزیر خارجه آمریکا هشدار 
داده  بودند کابل ممکن است اندکی بعد از خروج نظامیان آمریکا 
سقوط کند. روزنامه وال استریت   ژورنال این خبر را بامداد جمعه 
به نقل از یک مقام آمریکایی و فرد دیگری که از این مکاتبه مطلع 
بود منتشر کرد. روزنامه وال استریت  ژورنال نوشته این نامه محرمانه 
جدیدترین شاهدی است که نشان می دهد به دولت بایدن درباره 

پیشروی های سریع طالبان اطالع رسانی شده است.

تحریمجدیدآمریکا
علیهخطگازیروسیهوآلمان

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با وجود تضمین های 
اولیه به آلمان و روسیه درباره موافقت واشنگتن با اجرای 
طرح انتقال گاز شمال اروپا موسوم به نورد استریم ۲، برای 
تحریم برخی شرکت ها و مقامات روس مرتبط با این طرح 
دستور اجرایی صادر کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت 
بایدن گفته است که آمریکا تحریم هایی را علیه یک کشتی 
روس و ۲ فرد دخیل در این پروژه اعمال می کند. این در 
حالی اس��ت که به گفته والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه پروژه ۱۱ میلیارد دالری نورد استریم۲ که موجب 
۲ برابر شدن ظرفیت حمل گاز طبیعی روسیه به آلمان 
می شود تقریبا کامل شده و فقط ۱5 کیلومتر از آن باقی 
مانده اس��ت. به گزارش ایتارتاس، آناتولی آنتانوف سفیر 
روسیه در واش��نگتن، با ذکر اینکه چارچوب استفاده از 
خط لوله گازی نورد اس��تریم ۲ باید در اروپا و در درجه 
اول از سوی آلمان ترسیم شود نه از سوی ایاالت متحده، 
اقدامات یکجانبه دولت بایدن در این زمینه را ناقض قوانین 
بین الملل��ی و مغایر اصل آزادی روابط حاکم بر بازار و در 
راستای امتیازگیری رقابتی برای تأمین کنندگان فناوری 
و سوخت آمریکا دانسته است. خط لوله نورد استریم ۲ 
قرار اس��ت گاز طبیعی را از روس��یه به آلمان و از آنجا به 
سایر کشورهای قاره سبز انتقال دهد. این در حالی است 
که آمریکا با ادعای ممانعت از وابستگی اروپا به مسکو، در 
این پروژه مانع تراشی می کند. همچنین وزارت خزانه داری 
آمریکا تحریم هایی را علیه ۹ تبعه روسیه و ۲ نهاد روس 
به اتهام مسمومیت ناوالنی  و دخالت در برنامه تسلیحات 

شیمیایی روسیه اعمال کرده است.

رازپخشمراسمشیطانپرستی
ازتلویزیوناسترالیا

یکی از پربیننده ترین ش��بکه های تلویزیونی استرالیا 
با قطع برنامه خبری عادی خود اقدام به پخش مراس��م 
شیطان پرستی کرد. شبکه  ای بی سی هیچ توضیحی در 
ای��ن باره نداده اما این رخداد باعث حساس��یت عمومی 
و مطالب��ه مردم برای برپای��ی دادگاه مربوط به محاکمه 
مس��ؤوالن مدارسی شده است که آیین های شیطانی را 
به محصالن آموزش می دهند. ایوون یانگ، مجری خبر 
این شبکه در حال نقل اخبار بود که ناگهان برنامه زنده 
او قطع ش��د و تصویری از مناسک شیطان پرستی روی 
آنت��ن رفت که در آن یک ش��خص ملب��س به جامه ای 
سیاه در کنار یک صلیب وارونه مشتعل می گفت: »درود 
بر ش��یطان!« عجیب آنکه نه خانم مجری و نه ش��بکه 
 ای بی سی در ادامه برنامه هیچ توضیحی درباره اشتباه یا 
عامدانه بودن این اتفاق ندادند. پیگیری های کاربران توئیتر 
نشان داد مراسم شیطان پرستی مزبور مربوط به پیروان 
معبد شیطانی نوسا در ایالت کوئینزلند استرالیا بود که 
اقدام به برگزاری این مناسک منحوس در قالب جلسات 
تعلیمات دینی مدارس می کند. در مقابل بی عملی شبکه 
 ای بی سی، فرقه معبد نوسا با ری توئیت فیلم مزبور مدعی 
شد پخش مناسک شان جزو اعمال اسرار آمیز ابلیس بوده 
است! از طرف دیگر گروهی از فعاالن اجتماعی این گمانه 
را مطرح کرده اند که پخش این مناسک منحوس از شبکه 
 ای بی سی عامدانه بوده و به منزله نفوذ شیطان پرستان در 
رسانه های جمعی استرالیاست. آنها می گویند این رخداد 
در بیستمین سالگرد تاریخ نمادین شیطان پرستان یعنی 
روز یازدهم س��پتامبر ۲00۱ و وقایع شوم مربوط به آن 
در آمری��کا، به منزله اع��الم وجود این فرقه منحوس در 
رسانه هاست. به گزارش رسانه های استرالیا، شیطان پرستان 
به رهبری رابین بریستو، از دولت فدرال کانبرا خواسته اند 
الیحه امور دینی مجاز را لغو کرده و بر مبنای حقوق بشر 

به آنها مجوز رسمی فعالیت بدهد. 

آخریندیداررسمی
مرکلوپوتین

آن��گال مرکل در آخرین دیدارش به عنوان صدر اعظم 
آلمان از کاخ کرملین، با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه درباره آزادی الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی دولت 
مسکو و همچنین توافق هسته ای ایران و ۱+5 گفت و گو 
کرد. پوتین در این دیدار که با تذکر بی سابقه او به مرکل 
درباره خاموش کردن گوش��ی همراهش در این نشست 
رسمی همراه بود، همچنین درباره محتوای گفت و گوی 
خود با سیدابراهیم رئیسی، رئیس  جمهوری اسالمی ایران 

صحبت کرد. 

محکومیتقتلعام
رئیسدولتکودتایبولیوی

دادس��تان کل بولیوی، رئیس جمهور موقت پیشین 
این کش��ور را که طی کودتای سال ۲0۱۹ جانشین اوو 
مورالس، رئیس جمهور قانونی مستقر شده بود به قتل  عام 

مردم متهم کرد.
 خ��وان النچیپا، جمعه گذش��ته اع��الم کرد خانم 
جانینه آنی یز، سیاس��تمدار غربگرای نزدیک به احزاب 
دس��ت  راستی و فاشیست مسیحی بولیوی متهم است 
نوامبر ۲0۱۹ دو مورد تظاهرات مردمی در ش��هرهای 
بومی نش��ین ساکابا در نزدیکی ش��هرهای کوچامبابا و 
سنکاتا در نزدیکی حومه الپاز، پایتخت این کشور را به 

خاک و خون کشیده است. 
نیروهای پلیس و ارتش به دستور آنی یز، این تظاهرات 
را که در حمایت از مورالس، رئیس جمهور با سابقه بومی 
و سوسیالیست بولیوی برگزار شده بود به گلوله بستند 
که به قتل دست کم ۲0 بومی و مجروحیت تعدادی دیگر 
انجامید. آنی یز که در رأس دولت کودتای تحت حمایت 
آمریکا قرار داشت حاال با محکومیت زندان به میزان ۱0 

تا ۲0 سال مواجه است. 

دور دنیا

بینالملل

تنهاگزارهقطعیدربارهتحوالتافغانستانایناستکهایاالتمتحدههرزمانمنافعشایجابکندبدونهیچتوضیحیمتحدانخودرارهامیکند

مدل آمریکایی

پیشبینیبنالدندربارهبایدنوبحرانآمریکا
روزنامه نیویورک پست به انتشار نامه ای از سرکرده پیشین القاعده اقدام کرده که سال ۲0۱0 منتشر شده که در آن بن الدن دست به یک پیش بینی جالب  زده است. 

بن الدن در این نامه به یکی از فرماندهان نظامی خود نوشته بهتر است باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا ترور شود اما جان جو بایدن، معاون او حفظ شود تا این »اردک 
لنگ« - کنایه از مقامی که پستی را تحویل می گیرد اما توانایی تصمیم گیری ندارد- آمریکا را به سوی بحران هدایت کرده و زمینه بازگشت طالبان به قدرت را فراهم آورد. 

یکشنبه31مرداد1۴۰۰
شماره3283 وطنامروز

جدیدترین تجاوز رژیم صهیونیستی به 
قلمروی سوریه، دردسرهایی بی سابقه 
برای اسرائیلی ها در پی داشته است. پنجشنبه شب گذشته 
جنگنده های رژیم صهیونیستی با تجاوز به حریم هوایی لبنان 
از سمت جنوب شرقی بیروت خود را به آستانه حریم هوایی 
س��وریه رس��انده و از آنجا ده ها موشک کروز هوا به زمین به 
اهدافی در غرب دمشق و جنوب حمص شلیک کردند که با 
واکنش بی سابقه پدافند هوایی ارتش سوریه مواجه شدند. منابع 
روسی گفته اند سامانه »اس ۲00« سوری ها با موشک های 
SA-5 خود دست کم 4 موشک از ۶ فروند کروز شلیک شده 

توسط اسرائیلی ها را رهگیری و منهدم کرده است. 
ساعاتی بعد اما روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت در 
گزارشی فاش کرد سامانه پدافند هوایی سوریه واکنشی جانانه 

به تهاجم اخیر جنگنده های اسرائیلی نشان داده و ده ها موشک 
زمین به هوا به  س��وی آنها شلیک کرده که حتی یکی از این 
موشک ها تا مرز اردن و فلسطین اشغالی جنگنده متجاوز را 

تعقیب کرده است. 
صهیونیست ها عالوه بر واکنش غیرمنتظره پدافند سوریه با 

واکنش سیاسی شدید لبنانی ها نیز مواجه شده اند. 
به گزارش المیادین، »زینت عکر« سرپرست وزارت خارجه 
لبنان نقض حریم هوایی این کشور از سوی جنگنده های رژیم 
صهیونیستی در حمله به سوریه را محکوم کرده و شکایتی 

رسمی به شورای امنیت سازمان برده است. 

ب��ه گفته عکر، این اقدام اس��رائیل تهدیدی مس��تقیم و 
خطرناک برای سالمت هواپیماهای مسافری و ناوبری لبنان 

محسوب می شود. 
او تاکید کرد: »جنگنده های متخاصم حریم هوایی نزدیک 
فرودگاه بیروت را نقض کردند و با خط هوایی مس��افری در 
تماس مستقیم بودند. این اقدام به مثابه نقض قطعنامه های 
بین الملل��ی بویژه قطعنامه ۱70۱ و تهدیدی برای امنیت و 

ثبات لبنان است«.
وزی��ر موقت خارجه لبنان همچنین اعالم کرد بیروت از 
طریق »مدللی« نماینده لبنان در سازمان ملل به خاطر این 

اقدام ناقض حاکمیت لبنان، ش��کایت کرده  و اینکه سازمان 
ملل باید مانع نقض حریم هوایی لبنان و استفاده از آن برای 

حمالت ضد سوریه شود. 
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان هم در واکنش به تجاوز 
هوایی رژیم صهیونیس��تی خطاب به هماهنگ کننده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور لبنان گفته است: نقض حریم 
هوایی ما از سوی جنگنده های اسرائیلی ناقض حاکمیت ما 
و قطعنامه ۱70۱ است. باید اقدام فوری برای ممانعت از این 

اقدامات اسرائیل به عمل آید. 
رئیس نیروهای حافظ صلح چندملیتی یونیفل در لبنان 
نیز پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز حریم هوایی لبنان را 
نقض حاکمیت این کشور و قطعنامه ۱70۱ شورای امنیت 

دانست و آن را محکوم کرد.

واکنش غافلگیر کننده سوریه و لبنان به تجاوز اسرائیل

برگزاریآیینسوگواریعاشورایحسینیباوجودمحدودیتهایکروناییدرکشورهایمختلفجهان

خ عاشورا  در سراسر جهان خط سر

سوریه

عاشورا

والدیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیه:دنیابایدازفروپاشیافغانستانجلوگیریکند.مخالفتحمیل»ارزشهایبیرونی«
بهکشورافغانستانهستیم.

آنگالمرکل،صدراعظمآلمان:قضاوتنادرستیدربارهمقاومتارتشافغانستاندربرابرشبهنظامیانطالبانشدهبود.ما
انتظارداشتیمپایداریومقاومتآنهابیشترباشد.

بوریسجانسون،نخستوزیرانگلیس:اگربراییافتنراهکاریباهدفحلوفصلاوضاعافغانستاننیازبههمکاریبا
طالبانباشد،ایناتفاقخواهدافتاد)جانسونروزیکشنبهپسازتصرفکابلتوسطنیروهایطالبانگفتهبودطالباننباید

بهعنواندولتافغانستانبهرسمیتشناختهشود(.
فرانکوالتراشتاینمایر،رئیسجمهورآلمان:تصاویرمنتشرشدهازمردمافغانستانکهدرحالتالشبرایفرارازکابل

هستند،مایهشرمکشورهایغربیاست.
سهیلشاهین،سخنگویطالبان:انتظارماایناستبرادرانترکمابالفاصلهپسازایجادتوازنداخلیبهطورکاملدر

اینمسائلنقشفعالداشتهباشند.
هوآچونینگ،س�خنگویوزارتخارجهچین:شکس�تپروژهدموکراسیآمریکاییدرافغانستاننشانداددموکراسی

تحمیلیازخارجنمیتوانددوامداشتهباشد.
عضوارشدطالبان:دورانمخفیکاریوپنهانشدنرهبرانومقاماتطالبانپایانیافتهاست.جهانبتدریجتصویرتمام

رهبرانوفرماندهانطالبانراخواهددید.
حش�متغنی،برادر»اش�رفغنی«رئیسجمهورفراریافغانستان:برادرمبهکشورشبازخواهدگشت)حشمتغنی

احمدزی،برادراشرفغنیدیروزدرحضورخلیلالرحمنحقانیبهطالبانپیوست(.
نیساستولتنبرگ،دبیرکلناتو:ائتالفنیازمند»ارتباطاتعملیاتیتاکتیکی«باطالباندرافغانستانخواهدبود.»پرسشهای
سختی«وجودداردکهبعداز2۰سالدرگیرینیازمندپاسخهستند.کشورهایهمپیماندرناتوازابرازهایدیپلماتیکو

احتماالازتحریمهابرایتضمیناینکهطالبان»بهتعهداتشپایبندمیماند«استفادهخواهندکرد.

موضعسرانکشورهاومقاماتبینالمللیدربارهتحوالتافغانستان
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كنداكتورشبکهيکبه»افرا«رسيد

 مجموعه نمایشی »افرا« از جمعه هفته جاری ۵ شهریور 
روی آنتن ش��بکه یک می رود. به گزارش »وطن امروز«، 
با پایان مراحل پس تولید س��ریال »اف��را«، این ملودرام 
خانوادگی از جمعه ۵ ش��هریور ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن 
می رود. به این ترتیب این سریال ۴۰ قسمتی از نیمه دوم 
ماه محرم تا پایان ماه صفر روی آنتن خواهد بود. مجموعه 
نمایشی »افرا« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی 
مشترک مجید موالیی و محمدکامبیز دارابی در گروه فیلم 
و سریال شبکه یک تولید شده است. در این سریال پربازیگر 
مهدی سلطانی، پژمان بازغی، مینا وحید، روزبه حصاری، 
فریبا متخصص، اسماعیل محرابی، پیام دهکردی، علیرضا 
آرا، نس��رین بابایی، محمد صادقی، هامون سیدی، سارا 
باقری، مهرداد بخش��ی، آریا دلفانی، فهیمه مؤمن، بهمن 
صادق حسینی و... ایفای نقش کرده اند. در خالصه داستان 
سریال »افرا« آمده است: »در پگاه مه آلود یک روز پاییزی، 
در زیر شاخه های پرشکوه افرا، فرزندی زاده می شود؛ حاصل 
وصلت شوم اخالق و منفعت. چشمان پیر افرا، یگانه شاهد 
این راز در اعماق جنگل است؛ شاهدی که آموخت در نگاه 
عاشقانه به زندگی، فقط صاحب تنهایی خویشی. هیچ کس 

نبودن، نخستین و آخرین قانون کتاب عشق است«.

سینمای جهان

»گزارشيکآدمربايی«
سريالمیشود

کتاب غیرداس��تانی »گزارش یک آدم ربایی« نوشته 
»گابریل گارس��یا مارکز« توسط کمپانی آمازون به یک 
سریال تبدیل می شود. به گزارش »وطن امروز«، سامانه 
نمایش آنالین آمازون قصد دارد یک س��ریال را با الهام 
از کتاب »گزارش یک آدم ربایی« نوشته »گابریل گارسیا 
ماکز« نویسنده سرشناس کلمبیایی تولید کند. این اقتباس 
که ش��امل یک س��ریال ۶  فصلی خواهد بود، بر اس��اس 
داس��تان واقعی کتاب »گزارش یک آدم ربایی« س��اخته 
می شود و درباره گروهی از افرادی است که توسط »پابلو 
اسکوبار« قاچاقچی بدنام مواد مخدر ربوده می شوند و در 
ادامه خانواده های آنها در تالش برای آزادی عزیزان شان 
هستند. »خاویر بالماسدا« مدیر بخش محتوای آمریکای 
التین استودیو آمازون در این  باره می گوید: از اینکه این 
تیم فوق العاده و مس��تعد را برای ساخت این سریال در 
کن��ار هم داریم بس��یار هیجان زده ای��م و مهم تر آنکه از 
حمایت »رودریگو گارسیا« فرزند »گابریل گارسیا مارکز« 
برخورداری��م که به ما کمک می کند میراث پدرش را با 
میلیون ها مخاطب آمازون در سراس��ر جهان به اشتراک 
بگذاریم. »ماجید ایسا«، »کریستینا اومانا«، »کارمن گومز«، 
»ژولیت رسترپو«، »خوان پابلو رابا« و »کونستانزا دوکه« از 
جمله بازیگران مطرح سینمای آمریکای التین هستند که 
قرار است در این سریال ایفای نقش کنند. »گابریل گارسیا 
مارکز« که عالقه فراوانی به سینما داشت، نگارش چندین 
فیلمنامه را نیز در کارنامه دارد و حتی سال ۱۹۸۲ و پیش 
از دریافت جایزه نوبل ادبیات، یکی از اعضای هیات داوران 

بخش رقابتی جشنواره فیلم »کن« بود. 

رادیو

»عمویچشمانتظارت«شنيدنیشد
مدیر روابط  عمومی معاونت صدا از 
رونمایی کتاب صوتی »عموی چشم 
انتظ��ارت« خبر داد. ب��ه گزارش 
»وطن  امروز«، سیداحمدرضا صدر، 
مدیر روابط عمومی معاونت صدا با 
اش��اره به محتوای کتاب »عموی چشم انتظارت« که 
بتازگی نسخه گویای آن رونمایی شده است، گفت: این 
کتاب که به همت انتشارات صهبا منتشر شده شامل ۶ 
داستان واقعی از خاطرات آزادگان سرافراز است و توسط 
مجموعه ایران صدا و با صدای هنرمندان توانمند رادیو 
بازخوانی و گویا شده است. وی اضافه کرد: این اثر روی 
پایگاه کتاب گویای ایران صدا منتشر و به صورت رایگان 
در دس��ترس مخاطبان قرار گرفته است. روایتگران این 
اثر نیز علی اهلل دانه، مسعود خواجه وند، میالد عندلیبی، 
علیرضا تابان و امین ضیایی به تهیه کنندگی سارا شریفی 
هس��تند. صدر با اش��اره به دیگر تولیدات ایران صدا به 
محصوالت عاش��ورایی این مجموعه نیز پرداخت که از 
جمل��ه آن کت��اب گویای »کربال« نوش��ته کاظم حاج 
رجبعلی است که به زبان ساده و با هنرمندی گویندگان 
و بازیگران پیشکس��وت به معرفی شخصیت های واقعه 

عاشورا می پردازد. 

خبر

برپايی10مجلستعزيهدرحوزههنری
 مرشد محسن میرزاعلی از اجرای 
۱۰ مجل��س تعزیه در حوزه هنری 
خب��ر داد که از پلتفرم های مجازی 
پخ��ش می ش��وند. ب��ه گ��زارش 
»وطن ام��روز«، مرش��د محس��ن 
میرزاعلی درباره پخش مجالس تعزیه از ش��بکه ۴ سیما 
گفت: س��ال گذشته ۱۰ مجلس تعزیه با عنوان »شبیه 
حسین )ع(« با همکاری شناخته شده ترین تعزیه خوانان 
سراسر کشور و به همت حوزه هنری انقالب اسالمی تولید 
و ضبط ش��د که قرار بود طی ۱۰ شب از شبکه ۴ سیما 
پخش شود اما مشکالتی برای پخش منظم این تعزیه ها 
در سال گذشته به وجود آمد ولی خوشبختانه امسال این 
سد شکسته شد و این مجالس تعزیه هر شب از شبکه ۴ 
سیما و یکی از س��امانه های مجازی پخش می شود که 

بازخورد خوبی هم داشته است. 

تلویزیون

عباساس�ماعيلگل:شهال پناهی، پژوهشگر جوان حوزه بحران 
سوریه و عراق است که با نگاه به جنگ های نیابتی ای که در این ۲ 
کشور اتفاق افتاده، تمرکزش را به تحقیق پیرامون چرایی حضور 
ایران، ش��ناخت جبهه مقاومت اس��المی و پرچمداری جمهوری 
اسالمی ایران در این جبهه و مروری بر زندگی شهدای مدافع حرم 
گذاش��ته اس��ت. حاصل این تحقیقات و فعالیت ها که اواخر سال 
۹۲ شروع شده انتشار کتاب های »چشمان یعقوب«، »رفیق مثل 
رسول«، »چمروش«، »حلب، خان طومان، پالک ۲۵«، و »همسایه 
آقا« بوده است. ۳ عنوان از این مجموعه ترجمه عربی شده و همه 
این کتاب ها در نمایش��گاه های بین المللی تهران، بیروت، عمان و 
استانبول شرکت داشته است اما جدیدترین تالیف این نویسنده 
جوان از روز گذش��ته )شنبه( با عنوان »ماه کامل« روانه بازار نشر 

شده است؛ کتابی که پیرامون زندگینامه شهید مرتضی حسین پور 
مشهور به حسین قمی به نگارش درآمده است. در ادامه گفت وگوی 
»وطن امروز« با شهال پناهی، نویسنده این اثر از نظرتان می گذرد.

***
  چ�هانگي�زهایموجبنگارشزندگينامهش�هيدمرتضی

حسينپورمدافعحرمشد؟
سپهبد شهید حاج  قاسم سلیمانی که برای شرکت در مراسم 
چهلم این شهید در جمع خانواده شهید حاضر شده بودند گفته 
بودند رس��الت حسین تا امروز گمنامی بود و رسالت ما از امروز 
معرفی حسین به جامعه است و در ادامه مراسم زمان سخنرانی 
ضمن اشاره به شاخصه های منحصر به  فرد شهید حسین قمی اعالم 
کردند تا کمتر از ۳ ماه دیگر پایان سیطره داعش بر عراق و سوریه 

محقق خواهد شد. متن کامل سخنرانی سپهبد شهید حاج  قاسم 
سلیمانی عزیز در کتاب موجود هست. همین موارد دالیلی برای 
ورودم به این پروژه شد. از سوی دیگر طی سال های کاری ام به این 
نتیجه رسیدم که در جبهه مقاومت اسالمی تعداد قابل مالحظه ای 
فرماندهان جوان ایرانی حضور دارند که تحت فرماندهی مقام معظم 
رهبری و سپهبد شهید حاج  قاسم سلیمانی در امور مستشاری و 
عملیاتی این جبهه بسیار موفق و تاثیرگذارند. یکی از بارزترین و 
شاخص ترین این فرماندهان جوان جبهه مقاومت اسالمی سردار 
شهید مرتضی حسین پور با اسم جهادی حسین قمی است که 
سابقه ۱۱ سال کار با گروه های مقاومت و حضور موفق در مناطق 
جنگی سوریه و عراق در کارنامه اش ثبت شده است و در سن ۳۲ 
سالگی به عنوان فرمانده عملیات قرارگاه حیدریون انتخاب می شود. 
  ازس�ختیهایكاردرمراحلتحقي�قومصاحبههایاين

كتاببگوييد.
برای جواب این سوال یاد جمله ای از مقام معظم رهبری با 
این مضمون افتادم که ایشان می فرمایند: بروید به سمت کارهای 
س��خت، کارهای نشدنی تا بشود... . خب! این کار هم تلخی ها 
و ش��یرینی های خاص خودش را داشت و هر آنچه رقم خورد 
حکایت حلوای قند برایم داشت اما شایسته است بیانات مقام 
معظم رهبری را یک بار دیگر مرور کنیم که ایش��ان فرمودند: 
»بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود. تصمیم بگیرید بر برداشتن 

کارهای س��نگین، تا بردارید؛ »و ال یخشون احداً اال اهلل« خب! 
زحمت هایش چه؟ رنج هایش چه؟ محرومیت هایش چه؟ جوابش 

این است که: »و کفی باهلل حسیبا«
خدا را فراموش نکن. خدا حسابت را دارد. 

در میزان الهی رنج تو، محرومیت تو، کّف نفس تو، حرصی 
که خورده ای، زحمتی که کشیده ای، کاری که کرده ای، خون 
دلی که خوردی، دندانی که روی جگر گذاشتی؛ اینها هیچ وقت 

فراموش نمی شود«.
  بهنظرشمايکنويسندهدرنگارشكتبهایخاطرهنگاریو
زندگينامهچهمواردیرابايدمدنظرقراردهدتاهمبهواقعيتها

وفاداربماندوهمبهجذابيتهایاثربرایمخاطببيفزايد؟
هدفم از ورود به این حوزه مستندنگاری برای معرفی اتفاقات 
روز در مناطقی که تحقیق می کنم اس��ت و قدم بعد معرفی 
ش��هدای مدافع حرم اس��ت با این رویکرد که عالوه بر نگاه بر 
سبک و سیره زندگی و تربیت دینی و ایرانی به نبوغ و تخصص 
این شهدا پرداخته شود تا مخاطب با زوایای مختلف و شاخص 
این ش��هدا آشنا شود و امکان الگو پذیری داشته باشد. شما به 
زندگی تک تک شهدا که نگاه کنید قطعا به تخصص، مهارت و 
داشته های علمی آنها می رسید و خوب است که مخاطب برای 
شناخت شهدا به جای ورود و پرداختن بیش از اندازه به زندگی 

شخصی آنها با علم و تخصص آنها آشنا شود.

فیلمبرداری س��ریال »اس��پینجر« ب��ه تهیه کنندگی و 
کارگردان��ی »علیرضا کری��م زاده« که فروردی��ن ۱۴۰۰ در 
لوکیشن های مختلف تهران و شهریار کلید خورد، این روز ها 

به مراحل پایانی نزدیک می شود. 
به گزارش »وطن امروز«، »اسپینجر« به نویسندگی مشترک 
آزاده محسنی و الهه میرباقری، یک مجموعه »طنز فانتزی 
سیاس��ی« اس��ت که تالش دارد روایتی از ۱۰۰ سال آینده 
ایران را که از سال ۱۵۰۰ آغاز می شود به مخاطبان ارائه دهد. 
ماجرای اصلی این سریال با گره خوردن در حوادث عجیب و 

جالب سال ۱۴۰۰ و بازگشت به آن ادامه پیدا می کند. 
این مجموعه به دلیل داس��تان تازه خود از تکنیک های 
ویژه ای برای روایت بهره می برد. بر همین اس��اس س��ریال 
»اس��پینجر« یکی از پرهزینه ترین جلوه ه��ای ویژه بصری 
پروژه نمایش خانگی است که مدیریت آن را هادی اسالمی 

بر عهده دارد. 
یوسف مرادیان، محمد نادری و بیتا بیگی از جمله بازیگران 
اصلی این مجموعه هستند. یوسف مرادیان با بازی در نقش 
»رستم« در این مجموعه، برای نخستین بار حضور در شبکه 

نمایش خانگی را تجرب��ه می کند. محمد نادری نیز در این 
س��ریال در نقش یک پلیس به نام »سرگرد بهلولی« حضور 
دارد. بیتا بیگی نیز در این سریال در نقش شخصیتی به نام 

»نیکو« حضور دارد. 
گروه دیگر بازیگران اصلی سریال را آزیتا ترکاشوند، یوسف 
صیادی، مهران رجبی، نیما شاهرخ شاهی، رضا فیاضی، امید 
زندگانی، جوانه دلشاد، سلمان فرخنده، آرش نوذری، بهراد 
خرازی، سیاوش قاسمی، شیوا طاهری، سامان خلیلیان، بهناز 
طالبی، آذین فهیمی، محمدرضا هدایتی، رضا شفیعی جم، 

یوسف تیموری، حمیدرضا هدایتی، نگین صدق گویا و پارسا 
شیراز تشکیل می دهند.

پایان فیلمبرداری طنز  فانتزی سیاسی »اسپینجر« 

 مسؤول س��ازمان فضای مجازی 
بسیج گفت: تالش داریم پس از دهه 
اول محرم رونمایی از بازی فصل قیام 

و انتشار دیجیتال آن انجام شود. 
به گزارش »وطن امروز«، مس��لم 
معین اظهار داش��ت: با توجه به نیاز 
م��ردم به محتوای بوم��ی و فاخر در 

الیه های مختلف فضای مجازی، در مجموعه های تخصصی 
فضای مجازی بسیج تالش مان را در راستای تولید محتوای 
اسالمی- ایرانی مضاعف کرده ایم که نتیجه یکی از این تالش ها 

تولید سه گانه بازی رایانه ای سفیرعشق است. 
وی با اشاره به بازی سه گانه سفیر عشق اظهار داشت: بازی 
فصل قیام دومین نسخه از سه گانه سفیر عشق محسوب می شود 
که روایتگر قیام جناب مختار ثقفی از سلول های ابن زیاد تا 

سفر به مکه و آغاز قیام و پیروزی آن است. 
وی عنوان داش��ت: این اثر در س��بک اکشن سوم شخص 
شمشیری تولید شده و دارای ۱۲ مرحله و بیش از ۶ ساعت 

گیم پلی است. 
معین اظهار داشت: فصل قیام با محوریت کاراکتر مختار 
ثقفی دارای ۴۵ دقیقه روایت سینمایی است و نسبت به بازی 
»سفیر عشق؛ روز واقعه« که نخستین محصول این تریلوژی به 

شمار می رود، پیشرفت های قابل توجهی داشته است. 
وی با اشاره به زمان رونمایی بازی فصل قیام، گفت: این بازی 
یکی از شاخص  ترین محصوالت سازمان فضای مجازی بسیج 

به شمار می رود که مؤسسه فرهنگی- 
هنری منادیان، ناشر آن است. 

مسؤول س��ازمان فضای مجازی 
بسیج با اشاره به موسیقی بازی فصل 
قیام تصریح کرد: موسیقی در سبک 
اکشن شمش��یرزنی یکی از عناصر 
حیاتی است و با توجه به فضای پویا و 
سه بعدی که موقعیت های متفاوتی برای بازیکن ایجاد می کند، 
جهت القای ریتم، تغییر موقعیت و برانگیختن احساسات متنوع 
در مخاطب موس��یقی یکی از اصلی ترین عناصر محس��وب 
می شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه در بازی فصل قیام بیش 
از ۴۰ دقیقه موسیقی استفاده شده است، گفت: برای تولید این 
موسیقی از عناصر حقیقی تولید استفاده شده و تالش بسیاری 
شده است تا کیفیتی درخور داشته باشد تا رضایت مخاطبان 

داخلی و خارجی را برآورده کند. 
معین اظهار داش��ت: در بازی »فصل قیام«، تالش شده با 
همکاری با اساتید دوبله کشور حس بسیار برجسته ای برای 
مخاطبان ایجاد شود. تیمی مشتمل بر ۲۱ نفر از اساتید دوبله 
کشور با هنرمندی استاد منوچهر والی زاده در نقش مهران و 
استاد میثم نیکنام در نقش مختار با مدیریت جناب آقای حسام 
صادقی نیکو وظیفه صداپیشگی این اثر اکشن و هیجان انگیز و 

در عین حال روایتگر را برعهده داشته اند. 
وی یادآور شد: تالش داریم تا پس از دهه اول محرم رونمایی 

از بازی و انتشار دیجیتال آن انجام شود. 

سریال »گاندو« از آثار پرمخاطب 
تلویزیون به ش��مار می آی��د. این اثر 
با انتخ��اب موضوع��ات روز جامعه 
در ژانر پلیس��ی- امنیت��ی، با لحنی 
صریح وضعیت موج��ود را به نقد و 
رشادت های افراد خدوم برای تامین 
امنیت جامعه را به تصویر کش��یده 

است. سریال »گاندو« به کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی 
مجتبی امینی که از شبکه ۳ سیما روی آنتن رفته است، از 
آثار پرمخاطب تلویزیون به شمار می آید. مساله ای مهمی که 
در قسمت جدید سریال گاندو به آن اشاره شده، دغدغه این 
روزهای مردم یعنی بازار ارز و نوس��انات وحشتناک آن است 
که باعث ش��د بس��یاری از خانواده ها دچار آسیب های جدی 
در معیش��ت و کسب و کار خود ش��وند؛ پرونده ای که یکی از 
متهمان آن »س. آ« از کشور گریخت و دیگر متهم آن که از 
معاونان بانک مرکزی بود ۱۴ مرداد ۹۷ دستگیر و ۸ مهرماه 
۹۷ با وثیقه آزاد شد. این معاون ارزی بانک مرکزی، متهم به 
مشارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق 
عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کالن به 
میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دالر و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو است. همچنین 
فرد دیگری از مسؤوالن نظارتی مرتبط با بانک مرکزی نیز در 
این پرونده دارای اتهاماتی اس��ت که نشان دهنده پیچیدگی 
موضوع است. در س��ریال »گاندو« به وضوح و به صراحت از 
ن��وع فعالیت این اف��راد، نفوذ بیگانه و رصد فعالیت آنها پرده 

برداشته ش��ده است. به گزارش دانا، 
اینکه س��ازندگان »گان��دو« امروز با 
س��اخت س��ریالی همراه با رویکرد 
آگاهی بخش��ی- که از رس��الت های 
رسانه ای اس��ت، مطالبه گرند، امری 
است پسندیده اما نکته حائز اهمیت 
نحوه رس��یدگی به پرونده متهمان 
اصلی ارزی کش��ور است. در این سریال به صراحت به نقش 
معاون بانک مرکزی و همکارانش در بهم ریختن بازار ارز اشاره 
می شود که در نوع خود کم نظیر است. این جسارت رسانه ملی 
و دس��تگاه های امنیتی در نشان دادن موضوعات اینچنینی 
س��تودنی است.  سریال »گاندو« روی این مساله پر اهمیت 
که بر اقتصاد کل کشور تاثیرگذار بوده و تمام افراد جامعه به 
نوعی با آن درگیر هستند چراغ انداخته است. امروز مخاطب 
منتظر پاسخگویی روشن قوه  قضائیه است؛ این بحران ارزی 
که در کش��ور به وجود آمده و همچنان ادامه دارد در نهایت 
به چه سرانجامی رسید؟ در سریال شاهد فعالیت جاسوسان 
کشورهای مختلف در حوزه ارزی هستیم. این افراد گلوگاه ها 
را شناسایی کردند، سکه خریدند و قیمت ها را باال بردند و در 
این شرایط مطابق آنچه در سریال مطرح می شود، معاون بانک 
مرکزی و همراهانش در اقدامی ضد امنیت ملی گفتاردرمانی 
کردند تا سودجویان کار خودشان را بکنند؛ البته نقش فردی 
به نام رحمانی )شخصیتی در سریال( هم بسیار حائز اهمیت 

است که تمام مهره چینی ها از سوی او انجام می شود.

عرضه بازی رایانه ای »مختار« در  محرم »گاندو« درباره کدام مدیران با مرکزی افشاگری می کند؟

 هنرمندان نقاش و گرافیست ایرانی هر کدام به روش ها و 
سبک های مختلف، آثار عاشورایی خلق کرده  و برخی از این 

آثار هیچ وقت از یاد و خاطره مردم فراموش نشده اند. 
به گ��زارش »وطن امروز«، »عاش��ورا« یکی از مهم ترین 
موضوعات مورد توجه هنرمندان نقاش در طول اعصار مختلف 
بوده و در عصر حاضر نیز بیش��تر م��ورد توجه هنرمندان و 
طراحان گرافیک اس��ت، چرا که هنر عاش��ورایی، از دیرباز 
تاکنون نقش��ی ویژه در زندگی مردم این مرز و بوم داشته و 
راهنمای طیفی از هنرمندان متعهد بوده است. به همین دلیل 
هنرمندان ایرانی هر کدام به روش ها و س��بک های مختلف، 
آثاری عاشورایی خلق کرده و برخی از این آثار هیچ وقت از 
یاد و خاطر مردم فراموش نش��ده اند. شاید بتوان به اوج این 
آثار در نقاشی های قهوه خانه ای اشاره کرد که از مهم ترین آثار 
قهوه خانه ای عاشورایی، آثار حسین قوللر آغاسی است. همچنین 
می توان به استاد محمود فرشچیان، هنرمند نقاش عصر حاضر 
و آثار عاش��ورایی اش که معروف ترین و پرکاربردترین اثرش، 

تابلوی »عصر عاشورا« است، اشاره کرد.

هنرمند  نجابت،  مس��عود 
ط��راح گرافیک و مدیر کانون 
»هنر شیعی« معتقد است در 
رشته هایی چون خوشنویسی، 
تایپوگراف��ی و تصویرس��ازی 
می ت��وان آث��اری درخ��ور و 
شایسته در ذیل هنر دینی و 
عاشورایی خلق کرد اما او تاکید 
می کند که هنرهای اسالمی و 

عاشورایی جدید را باید در نیاز امروز و ارتباط واقعی با مخاطب 
امروز پیدا کنیم. 

به گ��زارش مهر، پرویز اقبالی، هنرمن��د طراح گرافیک، 
تصویرگر، پژوهشگر، دانش آموخته دانشگاه شاهد و عضو هیات 
علمی آن دانشگاه درباره نقش هویت در آثار هنری بیان کرد 
هر تصویرگری در ایران وقتی می خواهد تصویرسازی هایش 
را ام��روزی جل��وه دهد س��عی می کن��د از المان های هنر 
مدرن بهره بگیرد و به همین دلیل در تصویرس��ازی دینی 

به مش��کل برمی خورد چون 
مخاطب پذیر نیست؛ نخستین 
اصل در تصویرس��ازی دینی 
»مخاطب پذیری« اس��ت، به 
همین دلیل باید هویت داشته 
باشد. نکته مهم اینجاست که 
س��نت های ایرانی- اس��المی 
توانستند تصویر ذهنی مردم 
را ش��کل دهند و در دل آنها 
ج��ا گیرند. حبیب اهلل صادقی، نقاش ایرانی، عضو پیوس��ته 
فرهنگس��تان هنر، از پیشگامان هنر انقالب اسالمی و عضو 
هیات علمی دانشگاه شاهد است.  صادقی درباره عاشورا معتقد 
است: »عاشورا« مفهوم یک بار مصرف و متنی نیست که آن را 
یک بار قرائت کنیم و کنار بگذاریم و شاهد این سخن همین 
که انقالب اسالمی ایران نیز از معرفت و برکت عاشورا پدید 
آمده است، بنابراین من فکر می کنم ارجاع دادن موضوعات 
اجتماعی، آرمانی، انس��انی و الهی به عاشورا می تواند زمینه 

نوآوری و بیان جدید را ایجاد کند. 
حسن روح االمین، هنرمند نقاش و دانش آموخته دانشگاه 
شاهد تهران، از هنرمندان جوان سرشناس ایرانی است که هنر 
خود را در مسیر مفاهیم عاشورایی به خدمت گرفته است. وی 
از نقاشان جوان آئینی است که محوریت موضوعات منتخب او 
غالبا مضامین شیعی و اسطوره های دینی است. روح االمین در 
به تصویر کشیدن مقاتل و روضه های دقیق، ظریف و دستی 
قوی دارد. او از جذابیت و ش��کوه و عظمت س��بک باروک و 
همچنین شیوه کالس��یک برای نمایش سیر و سلوکی که 
به آن معتقد است بهره کامل می برد و تصاویر باشکوه وقایع 
مذهبی ای که برای مسلمانان آشنایی دارد و موضوعات مورد 

عالقه مسلمانان است را بخوبی ترسیم می کند. 
روح االمین در آخرین نمایشگاهی که برگزار کرده گفت آثار 
این نمایشگاه با هدف توسل و تبلیغ خلق شده اند. این هدفی 
اس��ت که در اکثر آثار این هنرمند جوان نیز مشهود است و 
عالوه بر آن، در اغلب آثارش مفاهیم عاشورایی و جلوه هایی 

از آیین های مذهبی اسالمی وجود دارد. 

هنر عاشورایی ریشه در باور هنرمند دارد

گفتوگوی»وطنامروز«باشهالپناهی،پژوهشگرونويسنده
كتابزندگينامهشهيدمدافعحرممرتضیحسينپور
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