
مصیبتی به نام لباس زندانی در ایران

گویا جلسۀ محاکمۀ تعدادی از وکال و فعاالن حقوق 
بشری در دادگاه انقالب برگزار شده و مصطفی نیلی و 
مهدی محمودیان به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان 
در دادگاه حضور پیدا نکرده اند. واقعیت این است که پدیده ای 
به نام »لباس مخصوص زندانیان« در نظام جمهوری اسالمی 
عماًل به معضِل بزرگ و آزار دهنده ای برای زندانیان کشور 
تبدیل شده است که اراده ای برای حل آن شکل نمی گیرد. 
ً در بسیاری از کشورها، لباس متحد الشکلی برای  ظاهرا
زندانیان وجود دارد، اما این لباس عمدتاً  مختص »محکومان« 
است و نه متهمانی که هنوز ارتکاب هر نوع جرمی برای آنها 
به اثبات نرسیده است. از این رو، حضور متهمان با لباس 
زندان در صحن دادگاه های جمهوری اسالمی از هر جهت 
ناعادالنه است و هیچ توجیه منطقی برای آن وجود ندارد. از 
این گذشته، لباس متحدالشکل زندانیان در اغلب کشورها 
شیک و خوش فرم است و قاعدتاً زندانی از پوشیدن آن 
احساس حقارت نمی کند، اما در کشور ما این لباس به گونه ای 
طراحی شده است که گویی به جز تحقیر زندانیان قصدی در 
میان نبوده است! تا چند سال پیش یک نوع لباس خاکستری 
در زندان های کشور بین تک تک زندانیان توزیع می شد که 
پوشیدن آن در خارج از بند برای تمام محبوسان الزامی بود. 
این لباس البته رنگ و فرم مناسبی نداشت اما چون بخش 
کارگری زندان آن را در کارگاه های داخلی تولید می کرد، 
معموالً تمیز بود و حتی برای استفادۀ آن دسته از زندانیان بی 
بضاعِت بدوِن مالقات که امکان دریافت لباس از خارج از زندان 
را نداشتند، برخی اوقات مفید واقع می شد. من به دالیلی، در 
دوران حبس اول و دومم از پوشیدن آن لباس ابایی نداشتم 
و حتی در داخل بند از آن استفاده می کردم. این در حالی 
است که حدود ۱۵ سالی است که آن لباس از داخل زندان ها 
جمع آوری شده و جای آن را لباسی راه راه و  بی نهایت بدرنگ 
گرفته است. همین لباس بدشکل اما به عدد تک تک زندانیان 
تولید و بین همۀ آنها توزیع نمی شود و فقط شمار معدودی از 
آنها در هر زندان وجود دارد که هنگام اعزام زندانی به خارج 
از محیط زندان آن را بعضاً به زور بر تن زندانی می پوشانند. 
به عبارت دیگر، یک دست لباِس زندان، دیگر مخصوص 
یک نفر نیست بلکه به طور جمعی و همگانی مورد استفاده 
قرار می گیرد! کسانی که با وضعیت بهداشت در زندان ها 
به خصوص در بخش های متراکم آن آشنایند، به خوبی 
می دانند که پوشیدن لباسی که قبل از آن بارها بر تن سایر 
زندانیان نشسته، بدون آنکه شسته شده باشد، تا چه اندازه 
غیر بهداشتی، نگران کننده و حقارت آمیز است. من در طول 
دور سوم زندانم به هیچ وجه زیر بار پوشیدن این لباس نرفتم 
تا اینکه رئیس زندان اغلب زندانیان سیاسی را از پوشیدن آن 
معاف کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این معضل مورد 
توجه جدی قوۀ قضائیه و سازمان زندان های کشور قرار گیرد. 
آنها الزم است به افکار عمومی توضیح دهند که اوالً چرا لباس 
فرم زندانیان بدین صورت تحقیرآمیز طراحی شده است؟ ثانیاً 
چرا این لباس به صورت جمعی مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

و ثالثاً دلیل اجبار متهمان به پوشیدن این لباس چیست؟

پایان دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و مذاکرات 
برجامی که در وین صورت می گرفت، تنها به یک امضا نیاز داشت. 
آقای روحانی به صراحت اعالم کرد اجازه دهید آخرین امضا 
را پای مذاکرات برجامی بیندازیم و برجام به انتها برسد. در آن 
زمان عده ای نمی خواستند برجام به نام آقای روحانی که شروع 
کننده آن بود، خاتمه پیدا کند. شاید انتشار نوار تاریخ شفاهی 
آقای ظریف و مطالبی که در آن نوار پخش شد، علت العللی بود 
که دست اندرکاران خارج از دایره دولتی برجام ترجیح دادند 
مذاکرات برجامی به بعد از دوره آقای روحانی به سرانجام برسد. 
وارد چهارمین ماه ریاست جمهوری آقای رئیسی می شویم، نه اینکه 
آخرین امضای پای برجام گذاشته نمی شود بلکه با تاسف مجددا 
آدرس های نادرستی درخصوص مذاکرات برجامی را در پیش 
گرفته ایم. فراموش نمی کنیم در زمان آقای جلیلی ساعت ها و ماه ها 
وقت صرف می شد که جلسه آینده در کدام کشور است. در اینکه 
چه کشوری میزبان مذاکره کنندگان باشد، مدت ها وقت گرفته 
می شد. گویی داریم به همان کوچه بن بست قبلی می رسیم. کاش 
مسئوالنی که راجع به برجام تصمیم گیرنده نهایی هستند، وضع 
را روشن کنند. آیا قرار است مذاکرات برجامی به سرانجامی برسد 
یا اینکه قرار است با وقت کشی شرایط به گونه ای باشد که سفرهای 
بی حاصل به بروکسل و روسیه نتیجه آن است. وضعیت اقتصادی 
جامعه به جایی رسیده که یک فرد برای تامین حداقل زندگی خود 
مبادرت به سرقت سه بسته بادام هندی می کند درعوض ۱۰ ماه 
حبس می رود! دیگران هم به همین وضعیت دچار هستند. گفتیم 
که کفگیر مردم به ته دیگ خورده است. صدای قابلمه های خالی 
را گوش حساسی اگر باشد، می شنود. چرا وضعیت برجام به این 
بن بست کشیده شده و چرا تیم مذاکره کننده هنوز شکل نگرفته 

است؟ آیا پرونده برجام هنوز در وزارت امور خارجه است یا شورای 
عالی امنیت ملی؟ اگر در وزارت امور خارجه است چرا مسیر وین 
به بروکسل منتهی شد و از طرفی چرا مذاکره  کنندگانی که دوست 
ایران هستند مثل روسیه و چین هم از این شیوه مذاکره ناراحت و 
مخالف آن می باشند. بن بستی که اکنون در بروکسل پیش آمد و 
تنهایی که آقای باقری کنی در مذاکره با آن روبه رو شد به نفع هیچ 
یک از دو طرف نیست. شرایط منطقه حساس است، اسرائیل رسما 
و علنا اعالم کرده که یک ونیم میلیارد دالر برای مبارزه با برنامه 
اتمی ایران در بودجه سال آینده خود در نظر گرفته است. واقعه ای 
که دو روز گذشته در حمله سایبری به سامانه سوخت گیری در 
پمپ بنزین ها صورت گرفت یکی از حساس ترین جنگ های سایبری 
است. چگونه در این جنگ سایبری توانستند به کانال اصلی کارت 
سوخت میلیون ها نفر رسوخ کنند و بیش از چهار هزار و 3۰۰ پمپ 
بنزین را از کار بیندازند. در این شرایط حساس آیا دست اندرکاران 
و تصمیم گیرندگان اصلی برجام به فکر منافع ملی، جیب مردم و 
به فکر وضعیت جامعه نیستند؟ آیا پرونده هایی از نوع سرقت سه 
بسته بادام هندی را نمی بینند؟ آیا سرقت هایی که در نوبت اول 
صورت می گیرد و جوانانی که از بیکاری برای سیر کردن شکم برای 
نخستین بار به جمع مجرمان اضافه می شوند را نمی بینند؟ باید 
تعیین تکلیف برجام را مسئوالن باالدستی سرلوحه کار خود قرار 
دهند. این نوع مذاکره جز بن بست ایجاد شده و بی اعتمادی طرفین 
چیزی باقی نمی گذارد. دوستان ظاهری خود را هم از دست دادیم. 
هرچند هیچ گاه روسیه و چین را نمی توان در جمع دوستان به شمار 
آورد. شش قطعنامه ای که در دوره احمدی نژاد ذیل فصل هفتم 
منشور ملل علیه ایران صادر شد، امضای چین و روسیه را ذیل خود 
دارد. دوستانی که همه تخم مرغ ها را در سبد آنان گذاشته ایم و در 
آن شش قطعنامه ما را تنها گذاشتند، در شرایط فعلی هم ما را تنها 
خواهند گذاشت. باید فکری به حال قابلمه های خالی، جیب های 
خالی و شرایطی که گرسنگی فراگیر شده کرد که راه حل آن مسیر 

درست برجام است که بتوان از این بن بست خارج شویم.

درباره بودجه سال آینده اگرچه سازمان برنامه و بودجه از اصالح 
ساختار و بودجه بدون کسری خبر داده اما با در نظر گرفتن شرایط 
از هم اکنون در مورد کسری بودجه سال ۱۴۰۱ حدس و گمان هایی 
زده می شود و حتی از اعدادی مانند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم 
صحبت شده است، البته  این به معنای آن نیست که همین میزان 
کسری را شاهد خواهیم بود. در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس 
گفته اگر روزانه 8۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شود چیزی حدود 3۰۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه غیرقابل اجتناب است. بنابراین 
اینکه این میزان کسری بودجه چگونه تامین خواهد شد تا به رشد 
نقدینگی و تورم دامن زند حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار 
گیرد. در این رابطه، دولت هدفگذاری برای کاهش تورم به ۲۲ درصد 
را از اولویت های خود اعالم کرده است اینکه این اعداد و ارقام چگونه 
از سوی دولت و مطابق با چه مبنایی اعالم می شود خود جای سوال 
دارد،  به عنوان مثال می گویند بودجه را متوازن و هزینه ها را مشخص 
می کنند ولی برای اینکه توازن بودجه حفظ شود درآمد را توهم آمیز 
باال می برند. آیا قرار است که نهادهای بزرگ فرادولتی که در بودجه 

ردیف دارند حذف شوند؟ آیا قرار است هزینه های جاری دولت یک 
سوم شود آن هم با اخراج یا نپرداختن حقوق آنها؟ آیا می خواهیم آنقدر 
هزینه خدمات دولتی را باال ببریم تا کسری بودجه جبران شود؟ اینجا 
تکلیف گرانی و مردم چه می شود؟ در شرایط حاضر و تحریم هایی که 
وجود دارد ایران بازارهای گاز و نفت خود را از دست داده است؛ در 
این میان روسیه ای که ظاهرا در کنار ایران ایستاده کشوری است که 
صرفا به منافع خودش اهمیت می دهد و همین کشور باعث شد تا گاز 
ایران به اروپا صادر نشود. ما نمی توانیم به پشتوانه روسیه و چین که 
اینها قدرت های بزرگی در مقابل آمریکا هستند نسبت به غرب نگاه 
منفی داشته باشیم. باید موازنه مناسبات خارجی را بین شرق و غرب 
در نظر بگیریم آن وقت است که حق انتخاب کشور محدود می شود 
و زمانی که این محدودیت ایجاد شود وابستگی ایجاد خواهد شد، 
درواقع ما انقالب کردیم که از وابستگی دور باشیم ولی وقتی در روابط 
همکاری با سایر کشورها هستیم اسم آن وابستگی نیست. ما باید 
سعی کنیم هم از جهت سیاست های داخلی و اقتصادی خودمان را با 
ساختار اقتصادی منطبق با اصول بازار آزاد و سرمایه داری آزاد سازگار 
کنیم و اسمی  برای اقتصاد کشور داشته باشیم و این در حالی است که 
اسمی  جز »اقتصاد جمهوری اسالمی« نداریم! بنابراین در ابتدا باید به 
چنین ساختاری اعتقاد پیدا کرد و پس از آن تغییر و تحول آغاز شود 

به گونه ای که ضمن برخورد...

گره کور برجام را باز کنید

بودجِه متوازن از مناسبات بین المللی می گذرد

احمد زیدآبادی 
روزنامه نگار و فعال سیاسی

این روزها کنار پیاده روها و در حاشیه خیابان ها 
افراد نسبتا مسنی را می بینیم که بساطی کوچک 
از چند قلم کاالی ارزان قیمت مثل دستمال 
کاغذی، لیف حمام، کبریت و شانه سر و غیره را 
پهن کرده و کنارش نشسته اند. با نگاهی ملتمسانه 
و گاهی کالمی آرام از رهگذران درخواست خرید 
و کمک می کنند یا فقط به عابران نگاه می کنند و 
چیزی نمی گویند. معلوم است که کمتر خریداری 
پیدا می شود ولی گاهی عابری چند تومانی به 
این ظاهرا فروشنده ها پرداخت می کند. این 
فروشنده ها اکثرا شکل و شمایل پدربزرگ ها 
و بازنشستگان را دارند. به چهره شان که نگاه 
می کنی حالت حزن و اندوهی عمیق در صورتشان 
پیداست که نشانه ای از تأثر و خجلت است. معلوم 
است که اینها نه فروشنده اند، نه متکدیان 
حرفه ای. حتی طوری قرار می گیرند و سرشان را 
پایین نگاه می دارند که شناخته نشوند. مشخص 
است که این افراد از منطقه دیگری از شهر به این 
منطقه آمده اند تا شناخته نشوند و آشنایی آنها 
را نبیند. قدری فکر کنیم آیا امکان دارد برخی 
از این افراد مسن فقیر به خانواده شان می گویند 
که جایی سرکار می روند، بعد به ناچار به سمت 
دیگر شهر می روند و بساطشان را پهن می کنند 
تا کمک خرجی برای خانواده شان به دست آ ورند. 
شاید برخی از بازنشستگان عزیز هم در بین این 
دست فروشان حاشیه خیابان ها باشند. نکته 
قابل تامل آنکه در همین ماه اخیر میزان حداقل 
هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره،۱۰ میلیون 
تومان اعالم شد و منبعی دیگر خط فقر را حدود 
۱۰میلیون تومان اعالم کرد. این بدان معنی است 
که همه کسانی که ماهیانه کمتر از ۱۰ میلیون 
تومان درآمد دارند، جزء فقرا محسوب می شوند. 
اگر به میزان حقوق بازنشستگان نگاهی بیندازیم، 
مالحظه می شود که بعد از اعمال افزایش های 
قانونی سال اخیر متوسط حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشکری حدود هفت میلیون تومان و 
متوسط حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی حدود پنج میلیون شده است. 
در نتیجه اکثریت مطلق بازنشستگان زندگیشان 
در حد زیر خط فقر قرار دارد. اطالعات واصله از 
وضعیت صندوق های بازنشستگی هم حاکی از 
این است که تقریبا همه صندوق های بازنشستگی 
یا درحال ورشکستگی هستند یا در آینده ای 
نه چندان دور قادر به پرداخت همین حقوق های 
بازنشستگی ناچیز نیز نخواهند بود پس دولت هم 
دیگر نمی تواند با فشار بیشتر به این صندوق ها 

آنان را وادار به افزایش حقوق ها بکند....

آیا بحران دیگری در راه است؟

نعمت احمدی
حقوقدان

محمود جامساز
 تحلیلگر مسائل اقتصادی

نبی ا... عشقی ثانی
فعال اجتماعی
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 »آرمان ملی« از تخریب دیوار دانشگاه 
نجف آباد اصفهان گزارش می کند: 

این بار، ماجراي نماینده 
مجلس سوار بر لودر! 

    ابوترابی: با مسئولیت خودم 
دیوار را خراب کردیم!

 روایت »آرمان ملي« از واکنش مردم 
وکاربران فضاي مجازي از یك بي عدالتي 

سریال انتصاب هاي فامیلي 
ادامه دارد... 

      دامادها کم بودند؛ 
باجناق ها هم آمدند!

آرمان ملی: بار دیگــر انتشــار تصویــری از قانون شکنی 
یک نماینده، افکار عمومی و مردم را در بهت و حیرت فرو 
برد و یاد آن روزی را زنده کرد که نماینده سبزوار، به دلیل 
تخلِف تردد در خط ویژه و ممانعت سرباز پلیس راهور، به 

او سیلی زد، اما این بار یک نماینده سوار برلودر، دستور ...

آرمان ملــی : دولت ســیزدهم را باید دولــت دامادها 
نامید؛ دامادهای خانواده که با وزیر شــدن برادر زن ها 
یا پدر زن هایشان به پست هایی منصوب شدند تا شادی 
خانواده هایشان دو برابر شود! ظاهرا دامادها کم بودند که 

نوبت به انتصاب باجناق ها هم رسیده!...

صباح زنگنه در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

پایان دوره ریاست جمهــوری آقای حسن روحانی و 
مذاکرات برجامی که در وین صورت می گرفت، تنها به 
یک امضا نیاز داشت. آقای روحانی به صراحت اعالم کرد 
اجازه دهید آخرین امضا را پای مذاکرات برجامی بیندازیم 
و برجام به انتها برسد. در آن زمان عده ای نمی خواستند 
برجام به نام آقای روحانی که شروع کننده آن بود، خاتمه 

پیدا کند. شاید انتشار نوار تاریخ ...

گره کور برجام را باز کنید

محمدرضا محبوب فر 
کارشناس حوزه سالمت 

این روزها کنار پیاده روها و در حاشیه خیابان ها افراد 
نسبتا مسنی را می بینیم که بساطی کوچک از چند قلم 
کاالی ارزان قیمت مثل دستمال کاغذی، لیف حمام، 
کبریت و شانه سر و غیره را پهن کرده و کنارش نشسته اند. 
با نگاهی ملتمسانه و گاهی کالمی آرام از رهگذران 

درخواست خرید و کمک می کنند ...

هر ساله با آغاز فصل سرما، یکی از بیماری های شایع 
تنفسی، آنفلوآنزا است. پس از ورود ویروس کووید۱۹ به 
کشور از دی ماه سال ۱3۹8 و طی دو سال، موارد ابتال به 
بیماری آنفلوآنزا کاهش پیدا کرد. کاهش بیماری، بیشتر 
به دلیل ترس و وحشتی بود که ویروس کرونا در بین مردم 

ایجاد کرد و بیماری کرونا مردم را ...

آیا بحران دیگری در راه است؟
نبی ا... عشقی ثانی

فعال اجتماعی

همین صفحه

همین صفحه

همپوشانی کرونا و آنفلوآنزا کشتار می کند

نعمت احمدی
حقوقدان

صفحه   4

گزارش »آرمان ملی« درباره وعده وزیرکار برای ایجاد 1.8۵۰.۰۰۰ شغل تا پایان 14۰1؛ 

آقاي وزیر! یا بیكاري را نمي شناسید یا عدد؟ 

 تحمل انتقاد مراجع را 
هم ندارند 
    اتفاقا حمایت مراجع 
     مانند آیت ا... صافي
     قفل سیاست خارجي را 
     مي گشاید

همپوشانی کرونا و آنفلوآنزا کشتار می کند

هر سالــه با آغاز فصل سرما، یکی از بیماری های شایع 
تنفسی، آنفلوآنزا است. پس از ورود ویروس کووید۱۹ به کشور 
از دی ماه سال ۱3۹8 و طی دو سال، موارد ابتال به بیماری 
آنفلوآنزا کاهش پیدا کرد. کاهش بیماری، بیشتر به دلیل 
ترس و وحشتی بود که ویروس کرونا در بین مردم ایجاد کرد 
و بیماری کرونا مردم را به صرافت انداخت تا نسبت به رعایت 
دستورالعمل های بهداشت فردی از جمله: استفاده از ماسک، 
حفظ فاصله فیزیکی و اجتماعی، توجه به تهویه در مکان های 
بسته و شست وشو و ضدعفونی سطوح آلوده و مشکوک، جانب 
احتیاط را درپیش گیرند. تقریبا از موارد ابتال به آنفلوآنزا و 
سرماخوردگی طی بیش از دو سالی که مقامات سالمت کشور 
نسبت به بیماری کرونا کمتر عادی سازی می کردند به طور 
چشمگیری کاسته شد. اما این روزها که بسیار درخصوص 
واکسیناسیون عمومی کشور برعلیه ویروس کرونا تبلیغات 
می شود، همزمان عادی انگاری بیماری کرونا در جامعه اوج 
گرفته و عادی سازی ها و تلقین ایمنی جمعی در جامعه به 
حدی رسیده که مدارس کشور طی هفته آینده بازگشایی و 
حتی دورکاری سازمان ها و ادارات دولتی لغو می شود. در اقدام 
غیرمنتظره دیگری متاسفانه دولت به اسم آموزش حضوری 
قصد دارد سایر مدارس و همچنین دانشگاه ها را در هفته سوم 
آبان ماه و در ماه آذر بازگشایی کند. آنچه در این میان باعث 
تعجب کارشناسان بهداشتی و متخصصان سالمت کشور شده 
است، همزمانی آغاز پیک ششم کرونا در کشور از نوارهای 
شرقی و غربی و افزایش غیرعادی شهرهای قرمز و تبدیل 

وضعیت شهرهای آبی و...

محمدرضا محبوب فر 
کارشناس حوزه سالمت 

    پرونده هسته اي از راه بروکسل    و مسکو 
     به نتیجه نمي رسد   

       این یك واقعیت است که اروپایي ها 
    در توافق برجام حتي نتوانستند 

    آب باریکه اینستکس را حفظ کنند

 بررسي »آرمان ملي« 
از مواضع روسیه در خصوص 

مذاکرات احیاي برجام 

 کنایه هاي 
 اولیانوف؛ 

 - مسکو پاي 
ایران هست؟ 
واکنش اولیانوف به اظهارات 

 امیرعبداللهیان: 
هیچ بن بستی در وین نبود

صفحه7

صفحه 5

 درگذشت »ایران درودی« 
پس از تحمل سه ماه بیماری  
 بانوی نور و بلور

به جاودانگی پیوست

 ازسوی سازمان برنامه و بودجه 
صورت گرقت  

 جواب به تيتر
»نگوييد استقراض نكرديد«
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 آمريكا، طرف اصلی است 
نه ديگران 
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حشمت ا... فالحت پیشه، کارشناس مسائل بین الملل درگفت وگو با »آرمان ملی«: 
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  عبدالرضا فرجی راد :

 با احیای برجام، تعامل اقتصادی 
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   واژه ها 
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سید مجتبی ساداتی
 سخنی با رئیس 
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حفظ حجاب برای اهالی قم 
واجب تر است

دیدار کروبی با خانواده 
مرحوم محتشمی پور

تولیت آستـــان مقــدس حضرت 
فاطمه معصومه)س( گــفت: امر به 
معروف و نهی از منکر و حفظ حجاب و 
عفاف برای همه مؤمنان واجب و الزم 
است، اما برای اهالی قم واجب تر و 
الزم تر است و همه مردم و مسؤوالن 
باید برای حفظ و حراست از حریم 
مقدس قم اهتمام و توجه داشته 
باشند. آیت ا... سید محمد سعیدی 
با گرامیداشت ۱3 آبان روز ملی مبارزه 
با استکبار جهانی، به تالش دشمنان 
برای ایجاد التهاب و آشوب در جامعه 
با اختالل در سامانه سوخت کشور 
اشاره کرد و گفت: دشمنان امید 
داشتند که همچون برخی حوادث 
گذشته، مردم نسبت به این مسأله 
واکنشی نشان دهند، اما مردم عزیز 
اطالع  نیز  و  با حوصله  کشورمان 
رسانی درست و دقیق مسؤوالن، در 
برابر این توطئه ایستادگی کردند. 
وی با اشاره به جریان شناسی دوران 
پیامبر اکرم)ص( در سوره مبارکه 
توبه، خاطرنشان کرد: در مکتب واالی 
اسالم، علمای دینی دارای جایگاه و 
عظمت ویژه ای بوده و این نفوذ و نقش 
مؤثر در جامعه، همواره مورد طمع 

دشمنان بوده است.

مهدی کروبی موسس حزب اعتماد 
ملی با خانواده مرحوم سیدعلی اکبر 
محتشمی پور دیدار کرد. در این دیدار 
صمیمانه آقای کروبی با مرور خاطرات 
بازگویی  و  انقالب  از  قبل  مبارزات 
شخصیت سیاسی و دینی آن مرحوم، 
فقدان چنین شخصیت هایی را جبران 
ناپذیر بیان کرده و ضمن تسلیت به 
خانواده و دوستداران حجت االسالم و 
المسلمین سید علی اکبر محتشمی پور از 
بارگاه حضرت حق، عافیت و رفع مصائب 
گسترده از جامعه انسانی را خواستار 
شد. ۱7 مرداد سال جاری بود که حجت 
علی اکبر  سید  والمسلمین  االسالم 
محتشمی پور وزیر پیشین کشور و عضو 
مجمع روحانیون مبارز بر اثر ابتال به کرونا  
در 7۵ سالگی در بیمارستان خاتم االنبیای 
تهران درگذشت. محتشمی پور وزیر 
کشور،  نماینده مردم تهران در مجلس، 
مشاور اجتماعی خاتمی بود. وی همچنین 
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون 
بین المللی  کنفرانس  دبیرکل  مبارز، 
حمایت از قدس و حمایت از حقوق مردم 
فلسطین و مدیرمسئولی روزنامه بیان را 

در کارنامه داشت. 

با هوشیاری، 3هزار پمپ بنزین 
مشکلش حل شد

 عضـو مجلس خبــرگان رهبــری 
گفت: دشمن توزیع بنزین را دچار 
مشکل کرد تا شورشی در مردم ایجاد 
کند و پمپ های بنزین تحت فشار قرار 
گیرد و یک بحران اجتماعی شکل 
گیرد اما هوشیاری مسئوالن این 
توطئه را خنثی کرد و جلسه نشست 
وزرای کشورهای همسایه را رئیــس 
جمهـــور رهــا کرد و در جایگاه های 
سوخت حضور یافت و  از نزدیک در 
جریـــان مشـــکالت قـــرار گرفت. 
آیت ا... علم الهدی بیان کرد: دشمن 
می خواست یک هفته حداقل بحران 
را ایجاد کند اما با هوشیاری رئیس 
جمهور و مسئوالن خنثی شد و بیش 
از 3۰۰۰ پمپ بنزین مشکلش حل 
شد. یکی از اساتید دانشگاه می گفت 
این عمل رئیس جمهور دو واحد 
درس علوم سیاسی است. دشمن 
می خواست مشابه بحران سال ۹8 
را ایجاد کند. این هوشیاری و بیداری 
شما مردم در رایی که می دهید اصل 
قضیه و واقعیت مطلب است و این 
حذاقت مسئوالن و آگاهی آنها و پای 
کار بودن و سر قضیه بودن بسیار مهم 

است که از بحران جلوگیری کرد.

سـرمقــاله

آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی که از مراجع معروف، نامدار و 
سابقه دار حوزه هستند، ایشان معموال در مورد مسائل سیاسی و 
حوادثی که پیش می  آید مواضع بسیار خوبی دارند. موضع اخیر ایشان 
در دیدار با رئیس مجلس، موضع مناسبی بود؛راجع به اینکه سعی کنید 
تعامل با دنیا حاصل شود، باب مذاکره گشوده شود تا مشکل معیشت 
مردم حل بشود. ایشان دریافته اند که ما تا با دنیا وارد تعامل و گفت و 
گو نشویم، باب مذاکره را باز نکنیم و این تحریم ها رفع نشود؛ مشکالت 
مردم، مخصوصا مشکالت اقتصادی، حل نمی شود. این در مقابل 
کسانی است که می گویند ما اقتصادمان را با این گفت و گوها گره نزنیم، 
حرفی که مبنای علمی و اقتصادی ندارد ولی ایشان متوجه است که 
به هر حال دنیای امروز غیر از دنیای قدیم است و نمی شود که اقتصاد 
کشور را به این گفت و گوها گره نزد؛ باالخره کشوری که تحریم شد، 
بانک هایش تحریم است، نفت آن تحریم است، اقتصادش هم اقتصاد 
نفتی است، داد و ستد پولی و مالی هم صورت نمی گیرد، کاال خرید و 
پول نمی شود، خوب طبیعی است  که کشور به فقر و فالکت می افتد. 
بنابراین اینکه ما مرتب شعار بدهیم که اقتصاد مملکت را با این گفت 
و گوها و مذاکرات گره نمی زنیم، معلوم می شود که این حرف خیلی 
پایه دار و اساسی علمی ندارد. آیت ا... صافی به حق موضع خوبی گرفت 
و تاکید کرد که تا باب مذاکره باز نشود، مشکالت معیشتی مردم هم 
حل نمی شود. متاسفانه عده ای از آدم هایی که آگاهی سیاسی ندارند و 
جزو این تندروهایی هستند که مبنای اخالقی برای خودشان ندارند؛ 
شروع کردند به حمله به ایشان در آن سایت رجا نیوز ظاهرا یک مطلب 
خیلی تندی نوشته بود، اگر یک نقد علمی کرده بود، قابل تحمل بود. 
نقدهایی که خیلی حمله به اصالح و اصالح طلبان و در نهایت حمله 
به آیت ا... صافی، بنابراین مراجع  و علمای حوزه در این نوع اهانت ها 
و هتک مرجعیت موضع بسیار حساب شده ای اتخاذ کردند، چراکه 
مراجع همیشه ملجأ و مرجع مردم هستند. هرگاه آسیب به مردم وارد 
شود این مراجع هستند که باید جلوی آسیب ها را بگیرند. هیچ آسیبی 
باالتر از مشکالت اقتصادی برای مردم نیست. لذا اگر علمای قم، مراجع 
دین موضع نگیرند، سخنی نگویند و فریادی برنیاورند؛ به هر حال 
مردم از اسالم، دین و روحانیت بدبین می شوند. آیت ا... صافی به هر 
حال نصیحت کردند و ممکن است موثر واقع بشود و یا موثر واقع نشود 
ولی به هر حال اندرز و انذار خیلی خوبی بود که این جامعه در معرض 
تهدید است. ایشان پیش از این در مورد قضیه افغانستان موضع خیلی 
خوبی گرفته بود، نسبت به مظلومان آنجا سخنان و بیانیه خوبی منتشر 
کردند که متاسفانه در رسانه ملی و رسانه داخلی چندان از آن بیانیه 
ایشان استقبالی صورت نگرفت. به هر حال امیدوارم این موضعی که 
آیت ا... صافی در مقابل این مشکل مملکت گرفته است، سیره و سنت 
همه علما باشد که در مواقع حساس و آنجاهایی که خطری می خواهد 

بروز کند، موضع خردمندانه و موثری داشته باشند.

لزوم برخورد قاطع با تندروها

جزئیات پیام رئیسی به اردوغان
سید ابراهیم رئیسی در پیامی به مناسبت فرا 
رسیدن روز ملی جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد 
که روابط دیرینه و دوستانه فیمابین در راستای منافع 
دو ملت و تحکیم صلح، ثبات و آرامش در منطقه بیش 
از پیش گسترش یابد. متن پیام رئیس جمهور به شرح 
ذیل است: جناب آقای رجب طیب اردوغان؛ رئیس 
جمهوری ترکیه فرا رسیدن روز ملی جمهوری ترکیه 
را به جناب عالی و مردم شریف کشورتان صمیمانه 
تبریک می گویم. امیدوارم روابط دیرینه و دوستانه 
فیمابین که همواره بر پایه احترام متقابل استوار بوده، 
با رایزنی های مستمر مقامات عالی دو کشور و در 
راستای منافع دو ملت و تحکیم صلح، ثبات و آرامش 
در منطقه بیش از پیش گسترش یابد .از خداوند 
متعال، سالمتی و موفقیت آن جناب و سعادت و 
بهروزی ملت همسایه و دوست جمهوری ترکیه را 

مسألت دارم.

بازدید خزعلی از زندان زنان
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
از ندامتگاه زنان استان تهران بازدید و در جریان 
روند فعالیت این مرکز قرار گرفت. انسیه خزعلی 
با حضور در بخش های مختلف ندامتگاه زنان، از 
نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به این افراد قرار 
گرفت و از نزدیک با مسائل و مشکالت آنان آشنا شد. 
بازدید از بندهای مختلف ندامتگاه، واحد اشتغال، 
نمایشگاه توانمندی مددجویان، کتابخانه و سالن 
آمفی تئاتر ندامتگاه زنان از دیگر برنامه های معاون 
رئیس جمهوری در امور خانواده و زنان در بازدید 
از این مرکز بود. در جریان این بازدید، تنی چند از 
کارکنان این ندامتگاه نیز مسائل و مشکالت حوزه 
کاری خود را با معاون رئیس جمهوری در میان 
گذاشتند. مدیرکل زندان های استان تهران در 
جریان این بازدید گفت: مهمترین اصل در حضور 
افراد در ندامتگاه، توانمندسازی آنان است تا پس از 
طی نمودن دوره محکومیت بتوانند زندگی خود را به 

درستی اداره کنند.

توصیه به مدیران صدا و سیما
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تقدیر از 
رویکرد اثرگذار رسانه ملی در روزهای اخیر گفت: 
رساندن اخبار و تبیین میدانی موضوعات مختلف 
در جامعه از تحریف حقایق جلوگیری می کند و مانع 
سوء استفاده دیگران می شود. سید محمدعلی آل 
هاشم در دیدار سرپرست امور استان ها صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران و جمعی از مدیران شبکه 
استانی سهند یکی از رموز موفقیت رسانه ملی را 
بیان واقعیت ها به مردم دانست و اظهار داشت: 
رویکرد جدید صداوسیما که به بیان رئیس جدید 
این سازمان»رساندن اخبار است نه پوشاندن آن« 
با واکنش های مثبت بسیاری همراه بود، چراکه این 
رسانه در موضوع حمله سایبری به پمپ بنزین ها 
نقشی برجسته ایفا کرد. امام جمعه تبریز در ادامه 
توجه به ظرفیت های بومی هر منطقه در تولید 
برنامه ها و سریال های فاخر در رسانه ملی را بسیار 
خوب توصیف کرد و افزود: توجه رسانه ملی به 
ظرفیت های جغرافیایی و توانمندی های هنرمندان 
بومی هر منطقه که نمونه های آن در سریال جالل ۱ 
و جالل ۲ دیدیم بسیار حائز اهمیت است و باید هر 

روز شاهد گسترش آن باشیم.

خبـــر

بیانات مقام معظــم رهبـری در 
دیدار دســت اندرکاران کنگره سه 
هزار و ۵3۵ شهید استان زنجان 
که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار 
شده بود، صبـــح پنج شنبه در محل 
برگزاری این همایش منتشر شد. 
حضرت آیت ا... خامنـــه ای در این 
دیدار با اشاره به افتخارات پر شمار 
زنجان در عرصه های علمی، عملی 
و میـــدان های اجتماعی و نام آوری 
شخصیت هــای برجسته و ممتاز از 
جمله شهید نامداِر هسته ای، شهید 
شهریــاری گفتند: شهیدان در رأس 
افتخارات زنجان هستند. مقام معظم 
رهبری، شهیدان را بــرگزیـــدگاِن 

خداوند متعال خواندند و افزودند: 
شهادت قله ای اســت که دستیابی 
بــه آن بــدون اخالص و ایثار، صدق 
و معنویت، مجاهدت و گذشت، توجه 
به خدا و کار برای مردم، و تالش برای 
تحقق عدالت و استقرار حاکمیت 
دینی امکان پذیـــر نیست. ایشان 
برگزاری همایش های بزرگداشت 
شهیــدان را وظیــــفه و حسنه ای 
 بزرگ دانستند و خاطرنشان کردند:

با گذشــــت چنـــدین سال از 
دفاع مقدس، جریان بزرگداشت 
شهیـــدان بایــــد با ابتکارهایی 
همچون تحلیل جامعه شناختی و 
روانشناختی از خاطرات آن دوران 

و نقش عنصر پر قدرت »دین« ادامه 
پیدا کند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
با انتقاد از کسانی که نقش عنصر 
دین را در فداکاری های دوران دفاع 
مقدس نادیده می گیرند، گفتند: 
آمادگی جوانان برای سینــه ســپر 
کردن در مقابل خطرات و رضایت 
پدران و مادران و یا همسران آنها 
به اعزام عزیزان شان و سپس صبـر 
بر شهادت آنها، بدون تردید ریشه 
در نگاه دینـی و انجام وظیفه برای 
کسب رضای الهی دارد و این حاالت 
و احساسات خـــانواده های شهدا 
همگی در خور تحلیل است. ایشــان 
همچنین خدمات کم نظیر مردمی در 

حاشیه دفاع مقدس مانند تهیه غذا و 
آذوقه برای رزمندگان، شست وشوی 
لباس های آنـــان و نـــیز تشییع 
جنازه های عظیم و به یادماندنی 
شهیــدان را از جمله مسائل مغفول 
و نیازمند ثبت و توجه دانستند و در 
خصـــوص نـــام گـــذاری معابر 
شهرها به نام شهیدان گفتند: چه 
افتخاری برای یک شهر و کوچه ها 
و خیابان های آن باالتر از اینکه نام 
یک شهید بزرگ و فداکار بر روی آن 
باشد. شهر باید به نام شهیدان مزیّن 
باشــد و شوراهــای شهر نیز بدانند 
که شــهر با نــام چه کسانی مفتخر 

می شود.

رئیس جمهور:

از هزینه کردن آبرو برای نجات اقتصاد کشور دریغ نمی کنیم  
  رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال؛ مهم ترین دغدغه

  اقداماتی عاجل برای مردم زلزله زده اندیکا انجام شود
آرمان ملی: رئیس جمهور در اولین جلسه شورای 
عالی اشتغال اظهار داشت: مهم ترین وظیفه خودم را 
در مقطع فعلی رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه 
اشتغال می دانم. سید ابراهیم رئیسی همچنین در 
دیدار با مجمع نمایندگان تهران نیز گفت: اگر نجات 
اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی 
بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از 
هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ 
نخواهیم کرد. وی همچنین روز گذشته به طور سرزده 
به خوزستان رفت و پس از بازدید از منطقه زلزله زده 
اندیکا بیان کرد: با توجه به زودرس بودن سرما در 
مناطق زلزله زده اندیکا باید اقداماتی عاجل برای حل 
مشکالت در این منطقه انجام شود. اهم اظهارات سید 

ابراهیم رئیسی از این قرار است: 
 امروز یک امید و انتظار جدی در مردم برای حل 
مشکالت و یک احساس یأس و ناامیدی در دشمن به 
وجود آمده که احساس می کنند دولت با قدرت کارها 
را به پیش می برد. اگر چه تهران همه کشور نیست، اما 
با توجه به مرکزیت و جمعیت باال، مسائل تهران جنبه 
ملی دارد و حل مشکالت و آسیب های اجتماعی در 
این استان می تواند در رفع مشکالت مشابه در همه 
کشور مؤثر باشد. استاندار تهران براساس قانون باید 
مسئولیت مدیریت رفع آلودگی هوا، ترافیک، فاضالب 
و دیگر مسائل زیست محیطی استان را برعهده بگیرد 
و اگر الزم بود در این قوانین اصالحاتی انجام شود یا 
اختیارات بیشتری در نظر گرفته شود، این کار انجام 

خواهد شد.
*قطعا نباید توقع داشت مشکالت انباشته شده 
از سال های گذشته یک شبه برطرف شود، اما دولت 

سیزدهم حتما به وظایف خود در این زمینه عمل 
خواهد کرد. دولت به شدت به افزایش هزینه ها 
حساسیت دارد؛ در روزهای نخست آغاز به کار وقتی 
می خواستیم حقوق مردادماه را پرداخت کنیم، 
اعتباری در دسترس نبود و هم اکنون ماهانه به طور 
متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید هزینه های 
دولت قبل را می پردازیم. ساختار بودجه با رویکرد 
اجرای عدالت در حال اصالح است و برای مثال 
افزایش حقوق ها به شکل پلکانی اعمال خواهد شد و 
دولت هیچ وعده ای نخواهد داد که قابل تحقق نباشد. 
 اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز 
به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و 
دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در 
این مسیر دریغ نخواهیم کرد. مشکالت بزرگی پیش 
روی ماست، اما ظرفیت های بزرگی نیز برای حل 
مشکالت داریم که بالفعل کردن این ظرفیت ها نیازمند 
همکاری های نزدیک و صمیمانه دولت و مجلس است.

 با وجود فضای ارتباطی دیجیتال تهیه اطالعات 
دقیق از وضعیت اشتغال در کشور کار سختی نیست، 
طبیعتا همه افراد بیکار یا فاقد شغل مناسب در یک 
سطح نیستند و لذا باید با تعیین اولویت ها برای رفع 
سریع تر دغدغه های مردم در زمینه اشتغال تالش 
کنیم. بیشترین مراجعات مردمی به وی، بویژه در 
سفرهای استانی برای درخواست شغل است. ایجاد 
اشتغال از مسایل اولویت دار دولت است و از همه وزرا 
و بویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی 
دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود 
قرار دهند. یکی از ضرورت ها در زمینه ایجاد اشتغال 
این است که بخش خصوصی میدان دار باشد و دولت 

نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند. 
دولت اگر بخواهد هم به تنهایی از عهده رفع مشکل 
بیکاری بر نمی آید و لذا باید زمینه نقش آفرینی بیش 

از پیش بخش خصوصی را در این عرصه فراهم کنیم.
 رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست، 
نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین 
دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید 
باشد. براساس تکالیف این اسناد باید تا سال ۱۴۰۴ 
مشکل بیکاری برطرف می شد، اما عقب ماندگی های 
این  اگر  که  داریم  هدف  این  تحقق  در  جدی 
عقب ماندگی ها نبودند، امروز با خیل عظیم بیکاران 
مواجه نبودیم. اگر چه نمی خواهیم صرفاً سندنویسی 
کنیم، اما سند جامع اشتغال باید تهیه و در آن نقش 
و سهم همه بخش ها مشخص شود. موانع و مشکالت 
پیش روی اشتغال و قوانین و راهکارهای تسهیل کننده 
ایجاد اشتغال نیز باید در این سند تشریح شود. عرصه 
اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان، اقتصاد دریا و فعال 
کردن اقتصاد روستاها از جمله زمینه هایی است که 
با توجه و تمرکز بر روی آنها می توان در زمینه رفع 

مشکل بیکاری، گام های بلندی برداشت.
 مردم اندیکا مردمی بسیار قدرشناس و بزرگوار 
هستند. ما عشایر را می شناسیم و امام و رهبری نیز 
عشایر را می شناختند و می شناسند. عشایر ذخایر و 
گنجینه ای برای انقالب و نظام هستند و نباید آسیب 
ببینند. عشایر مردمی پرتالش، صبور، مقاوم و تولید 
کننده هستند و همیشه همراه انقالب و نظام بوده اند. 
اکنون عشایر در منطقه اندیکا با مشکالتی مواجه 
شده اند و دولت تمام تالش خود را انجام خواهد داد تا 

مشکالت مردم در این مناطق کاهش یابد.

محمدتقی فاضل میبدی
عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

یـــادداشت

کالم حق ارزشمندترین ابزار شکل گیری فرهنگ و تمدن بشری 
و تنها معجزه ای است که تا ابدیت بر تارک هستی می درخشد و به 
شیوه های مختلف افاده لفظ و معنی می کند و از خسوف و کسوف 
هدایت و سعادت جلوگیری می کند. کالم همانند موجودات زنده 
دارای شناسنامه و تاریخ مصرف و بهار و خزان هستند؛ اما واژه های 
فاخری نظیر؛ عدالت، آزادی، جوانمردی، فداکاری، جهاد، غیرت، 
وطن و امثال آن، واژ گان جهان شمول و فاخری هستند که همواره 
در نقطه کانونی سپهر سعادت جا داشته و تحقق آن در زمره 
آرمان های اجتماعی محسوب می شود. کرامت و شرافت انسانی از 
ابتدای تاریخ با چنین واژ گانی پیوندی عمیق و وثیق داشته است 
و در مقابل، فراعنه و قدرت  طلبانی که کرامت و شرافت انسانی را 
مزاحم اهداف شیطانی خود می پنداشتند، تالش کرده اند با مسخ، 
تحریف و تهی کردن چنین واژ-گانی، بر مرکب قدرت و مراد سوار 
شوند و جامعه را در دام انحصار و استحمار گرفتار و زندانی کنند. 
انحصار قدرت سرآغاز انحصار ثروت و نهادینه شدن نظام طبقاتی 
و تهدید جدی برای حیات سیاسی و اجتماعی است. ادبیات ایران 
کهن و معاصر سرشار از واژگانی است که عطر دوستی و رفاقت از 
آن استشمام می شود. شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی، بوستان 
و گلستان سعدی و دیوان گرانسنگ حافظ از جمله میراث 
ارزشمند ادبیات ایران می باشد که سرشار از خلق حماسه ها، 
پند و اندرز و دمیدن روح امید و نشاط و شادابی در کالبد جامعه 
است و نگاهی ژرف و عمیق به انسان و انسانیت دارد. جمهوریت 
و مقبولیت اجتماعی نیز از سنخ واژه های مشترک ادبیات کهن 
و معاصر ایران و جهان است که چون واژه های فوق مورد سوء 
استفاده فراوانی در طول تاریخ قرار گرفته است. چه حکمرانانی 
که به نام عدالت و آزادی، شرافت و کرامت، معنویت و اخالق، 
قانون و انضباط اجتماعی، دین و دیانت، خالف آن را پیموده اند 
و موجبات شرمساری این واژگان را فراهم کرده اند. جمهوریت 
به معنی مشارکت نظام مند مردم در تعیین سرنوشت و نظارت 
بر عملکرد حاکمیت، گامی بس سترگ به سوی عقالنیت و خرد 
جمعی و پایان دادن به حکومت های الیگارشی، اریستوکراسی و 
قبیله ای است. آزاداندیشی اولین دریچه آگاهی، عقالنیت و بلوغ 
اجتماعی، علمی و معنوی است که میوه شیرین آن انتخاب درست 
در حوزه های اجتماعی و حکمرانی است. آزادی پر فضیلت ترین و  
مهم ترین خواسته اندیشمندان از حکومت ها در طول تاریخ بوده که 
متأسفانه بیشترین قربانی را نیز به خود اختصاص داده است. اولین 
کرسی های آزاد اندیشی که تأکید بر تطهیر کردن حوزه اندیشه از 
هرگونه کج فهمی، تحجر دارد، ریشه در تعالیم قرآن و اولیای الهی 
دارد. آزادی فکر، اولین گام در پیشرفت پایدار و واقعی  و صیانت 
از کرامت و شرافت انسانی است. جمهوریت در نظام جمهوری 
اسالمی نیز حاصل مبارزه و مجاهدت نسل های متمادی به منظور 
پایان بخشیدن به نظام های اشرافی و قبیله ای و حاکمیت خرد 
جمعی به عنوان برترین و ارزشمندترین سرمایه اجتماعی و معنوی 
است که شایسته هرگونه صیانت و مراقبت از این دستاورد مهم 
تاریخی می باشد. از چنین منظری، جمهوریت در نظام جمهوری 
اسالمی ایران نیز از جمله واژگانی است که خاطرات تلخ و شیرین 
فراوانی در حافظه تاریخی مردم ایران به جا گذاشته است و بدیهی 
است اکنون که هنگامه صیانت از این عنصر جوهری و اثرگذار فرا 
رسیده است، دلتنگ حضور مردم در عرصه انتخابات باشد و از آنان 
بخواهد که میدان تعیین سرنوشت را ترک نکنند و  اجازه ندهند 
میراث بزرگ امام و شهیدان و دیگر مصلحان اجتماعی دچار غربت 

و بی مهری قرار گیرد.

  واژه ها سخن می گویند

مقام معظم رهبری تاکید کردند: 

 لزوم تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی
 از نقش عنصر دین در دفاع مقدس

محمدحسین ساجدی نیا  
استاد دانشگاه

آرمان ملی- حمید شجاعی: تحوالت درباره 
برجام برای احیای این توافق همچنان در سطوح 
مختلف و در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد و روزی 
نیست که شاهد دیدار و گفت و گوی مقاماتی از 
کشورهای درون برجام با یکدیگر یا سایر کشورها 
برای از سر گیری مذاکرات  و احیای برجام نباشیم. 
چنانکه چهارشنبه گذشته نیز علی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه در سفر به بلژیک با 
انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام در مقر اتحادیه اروپا دیدار و گفت و گو کرد 
و سپس در توئیتی آورد» گفت وگویی جدی و 
سازنده با انریکه مورا در مورد عناصر ضروری 
مذاکرات موفق داشتم. توافق کردیم  پیش  از پایان 
ماه نوامبر مذاکرات را شروع کنیم. تاریخ دقیق 
هفته بعد اعالم خواهد شد«. این در حالی است که 
تحوالت برجام با شدت و ضعف پیگیری می شود و 
از طرفی کشورهای ۴+۱ درصددند که به هر نحوی 
شده توافق هسته ای را به شرایط طبیعی و عادی 
بازگردانند و از طرفی آمریکایی ها که از احیای 
برجام و تسریع در مذاکرات سخن می گویند 
تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع می کنند. 
چنانکه اخیرا وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرده 
است که تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال 
خواهد کرد که شامل ۴ شخص و ۲ نهاد می شود. 
این ۴ فرد ۴ فرد ایرانی به نام های یوسف ابوطالبی، 
سعید آقاجانی، عبدا... محرابی و محمدابراهیم 
زرگر و ۲ شرکت کیمیا پارت و اوج پرواز  مورد 
تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند. از 
همین رو است که گفته می شود تحوالت پیرامون 
برجام با شدت و ضعف دنبال می شود و مشخص 
نیست موضع رسمی دولت بایدن در خصوص 
برجام و احیای این توافق چگونه است. سیاست 
یکی به نعل و یکی به میخ آمریکایی ها نشان 
می دهد که بایدن هنوز نتوانسته داخل آمریکا از 
بابت بازگشت به برجام و برداشتن تحریم های ایران 
راضی کند و همین مساله موجب شده تا دست به 

عصا حرکت کند و تصمیم قاطع و صریحی اتخاذ 
نکند. با این حال هرچه آمریکایی ها بالتکلیف 
هستند تروئیکای اروپایی در تالشند تا هر چه 
زودتر مذاکرات را از سر بگیرند و در این راستا حتی 
خبر می رسد که در چند روز آینده قرار است سران 
تروئیکای اروپا در حاشیه اجالس G۲۰ با جو بایدن 
دیدارو در خصوص برجام گفت و گو کنند. موضع 
مقامات ایران نیز در خصوص بازگشت به مذاکرات 
کامال روشن است چنانکه اخیرا معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه گفته ما با ۱+۴ گفت وگو داریم و 
در واقع هنوز زمینه الزم برای اینکه آمریکایی ها 
بتوانند به برجام برگردند فراهم نشده است. ان 
شاءا... گفت وگوهای ما عمال با ۱+۴ در ماه نوامبر 
اجرایی خواهد شد. با این حال باید دید در ادامه 
چه تحوالتی پیرامون توافق برجام رخ خواهد 
داد و اساسا به توافق نزدیک می شویم یا اینکه 

آمریکایی ها به دنبال پلن B خود خواهند بود. 
 مذاکره باقری- ریابکوف

روز پنج شنبه بود که معاون سیاسی کشورمان 
با سفر به روسیه با مقامات این کشور به دیدار و 
گفت و گو پرداخت. علی باقری گفت: مذاکرات 
درباره لغو تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا 
با حضور سه کشور اروپایی، چین و روسیه از 
سر گرفته خواهد شد.  وی افزود: رایزنی درباره 
وضعیت مناسبات ایران و روسیه و نیز آخرین 
جمله  از  المللی  بین  و  منطقه ای  تحوالت 
سرفصل های مورد گفت و گو با طرف های روس 
خواهد بود. این در حالی است که مذاکرات باقری 
و سرگئی ریابکوف ، معاون وزیر امور خارجه 
روسیه روز گذشته برگزار شد و در این مذاکرات، 
ساز و کار از سرگیری گفت وگوهای ایران و 
۱+۴ درباره لغو تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
ضد ملت ایران مورد بررسی قرار گرفت. باقری 
و ریابکوف تاکید کردند: گفت وگوهای جدید 
تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که 
به لغو تحریم ها و اجرای تمام و کمال تعهدات 

طرفین منجر شود. باقری تصریح کرد: ایران، 
فدراسیون روسیه و چین، دیدگاه های نزدیکی 
در خصوص مسایل منطقه ای، بین المللی و به 
ویژه برجام دارند. الزم است دیگر اعضای اروپایی 
۱+۴ نیز به تعهدات خود پایبند باشند و برای 
لغو تحریم های غیرقانونی تالش کنند. معاون 
وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه نیز 
بیان کرد: مسکو دغدغه ها و الزامات جمهوری 
اسالمی ایران را برای از سرگیری گفت وگوها با 

۱+۴ درک می کند.
 دیدار بروکسل کارآمد بود

سخنگوی اتحادیه اروپا روز گذشته اظهار داشت: 
ایران و قدرت های جهانی که به دنبال احیای توافق 
هسته ای هستند، در تالشند بر سر تاریخی برای 
از سرگیری مذاکرات وین در اسرع وقت، توافق 
کنند. پیتر استانو گفت: دیدارعلی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه ایران با مقامات اتحادیه 
اروپا در بروکسل در این باره، »کارآمد« بوده است 
و »به ترسیم مسیری رو به جلو برای از سرگیری 
مذاکرات وین کمک کرد«. او بیان کرد: ما در 
حال همکاری با دیگر شرکایمان از جمله ایران 
و دیگر اعضای توافق هسته ای هستیم تا تاریخ 
زودهنگامی را برای گردهم آیی دوباره در وین 

مشخص کنیم.
 حسن نیت آمریکایی!

مشاور امنیت ملی آمریکا در اظهاراتی آمادگی 
این کشور را برای مذاکراتی که آن را از روی »حسن 
نیت« در راستای بازگشت به توافق هسته ای 
می خواند، اعالم کرد. جیک سالیوان درباره از 
سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای در 
وین گفت: ما شاهد نشانه های مثبتی از آمادگی 
ایران برای بازگشت به مذاکرات بوده ایم. باید 
منتظر بمانیم و ببینیم آیا ایرانی ها به میز مذاکرات 
بازخواهند گشت یا نه. وی افزود: ما آماده ایم از 
روی حسن نیت برای بازگشت به توافق هسته ای 
مذاکره کنیم و امیدواریم ایرانی ها هم آماده باشند.

  »آرمان ملی« تحرکات کشورهای مختلف درباره برجام را بررسی می کند    

احیای برجام زیر سایه تحریم های جدید؟ 
 4 شخص و 2 نهاد ایرانی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدند

 علی باقری: گفت وگوهای جدید در صورت لغو تحریم ها موفقیت آمیز خواهد بود
 سخنگوی اتحادیه اروپا: برای تعیین تاریخ مذاکرات وین در تالشیم

دیدگاه
همپوشانی کرونا و آنفلوآنزا 

کشتار می کند
ادامه از صفحه یك/ زرد به شهرهای نارنجی و قرمز 
بوده است. ادعا شده است که ۴7 درصد جمعیت کشور دو 
دز واکسن کرونا را دریافت کرده اند و 7۵ درصد جمعیت 
نیز تحت پوشش دز اول واکسن قرار گرفته اند. متاسفانه 
گزارش های مردمی در سطح شهرها و روستاها ثابت می کند 
که تاثیرگذاری واکسن های موجود به دلیل به روزرسانی 
و جهش ویروس های قبلی کاهش یافته و درصد ابتال به 
بیماری و بستری در بیمارستان ها افزایش یافته است. 
موضوع نگران کننده در راستای واکسیناسیون جمعیت 
کشور، افزایش واکسن هراسی در جامعه و افزایش شمار افراد 
واکسینه نشده است به طوری که اکنون در شهرستان ها خبر 
می رسد که واکسن به قدر کافی در مراکز واکسیناسیون 
وجود دارد اما مردم برای تزریق مراجعه نمی کنند!. 
بنابراین چنین می نماید که هیاهو بر سر واکسیناسیون 
جمعیت کشور نباید تا آنجا پیش رود که مقامات سیاسی 
و سالمت دولت عادی انگاری کنند و جمعیت کشور هم به 
خیال حقیقی بودن آمار واکسیناسیون نسبت به رعایت 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی بی توجه باشند. 
نتیجه انجام عادی انگاری ها در جامعه، اکنون بی توجهی 
به دستورالعمل های بهداشتی کرونا از طرف مردم بوده 
است، به طوری که متاسفانه درصد رعایت جامعه اکنون 
به زیر 3۰ درصد در کشور رسیده است. این سرپیچی مردم 
از پروتکل های بهداشتی، عالوه بر ابتالی جامعه به کرونا 
منجر به شیوع بیماری هایی مثل سرماخوردگی و به ویژه 
آنفلوآنزا طی هفته ها و ماه های آینده خواهد شد. در این 
میان به مردم اعم از واکسینه شده ها و واکسینه نشده ها 
توصیه می شود که ضمن شناخت تفاوت های دقیق این 
دو بیماری، نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا در کوتاهترین 
زمان ممکن اقدام کنند. ترکیب دو بیماری کرونا و آنفلوآنزا 
در جامعه بسیار نگران کننده است، مخصوصا اینکه اکنون 
هوای کشور سرد شده است و آلودگی هوا نیز به صورت 
پایداری هوا و اینورژن می رود که کمک کار ویروس های 
کرونا و آنفلوآنزا باشد و موج فراگیر هر دو بیماری را در 
کشور باعث شود. خبرها از سطح شهرهای مختلف کشور 
حکایت از شیوع بیماری آنفلوآنزا در سطح جامعه است. 
بیماری کرونا نیز در ابتدای حرکت به سمت پیک ششم 
است. واکسن آنفلوآنزا همچنان بهترین دفاع در برابر این 
بیماری ویروسی به شمار می  رود. آنفلوآنزا یا گریپ یک 
بیماری واگیردار است که عامل ویروسی آن می تواند نهایت 
در ریه ها قرار گیرد و باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی شود. 
این بیماری با سردرد ناگهانی، درد ماهیچه، تب و ضعف و 
بی حالی شدید و گلو درد و سرفه نمایان می شود. بیماری 
یک عفونت تنفسی کوتاه مدت ولی تا اندازه ای شدید را در 
تمامی افراد، به ویژه بالغین ایجاد می کند و در افراد سالمند و 
کودکان و افراد دارای بیماری های زمینه ای قلبی- تنفسی 
تهدیدکننده است و اگر بیماری کنترل و تحت نظر گرفته 
نشود، ممکن است یا به تنهایی یا در ترکیب با بیماری کرونا 

منجر به مرگ شود.
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a r m a n m e l i . i r »آرمان ملی« لزوم بازیابی اعتماد عمومی  
در جامعه را بررسی می کند:
 بازیابی اعتماد مردم 

با شعار نمی شود 
محمد باقر قالیباف: مردم را خرد خرد حذف و 

خودمان را جایگزین آنها کردیم

گفت وگــو
حشمت ا... فالحت پیشه، کارشناس مسائل بین الملل 

درگفت وگو با »آرمان ملی«:    
آمریکا، طرف اصلي است نه دیگران 

  پرونده هسته اي از راه بروکسل و مسکو به نتیجه نمي رسد   
   این یك واقعیت است که اروپایي ها در توافق برجام حتي 

نتوانستند آب باریکه اینستکس را حفظ کنند

آرمان ملی: اتــفاقات مختــــلفی کـــه 
در سال های اخیر در حوزه های مختلف 
به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم رخ 
داده است باعث شده تا مردم دیگر مثل 
سابق امید و اعتماد الزم را به آنچه در کشور 
می گذرد و عملکرد مسئوالن و دستگاه ها و 
نهادها نداشته باشند و چندان خوشبینانه به 
تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب ننگرند. 
این در حالی است که مسئوالن همواره بر 
مساله بازگشت اعتماد تاکید دارند اما هنوز 
مشخص نیست چه راهکارهایی برای بازیابی 

این اعتماد به کار خواهند گرفت. 
  اعتماد عمومی و راهکارهای بازگشت

آنچه مسلم است برای بازگشت اعتماد 
مردم باید ابتدا خواسته های آنها احصا شده 
و سپـس در راســتای تحقق آن خواسته ها 
تالش گردد. از طرفی عملکردها و رویکردها 
به نحوی نباشد که مردم احساس کنند 
که نسبت به آنچه در کشور رخ می دهد 
نامحرمند و مسئوالن آن طور که خود 
فکر می کنند بدون آنکه چیزی به مردم 
بگویند عمل می کنند. با توجه به یکدست 
بودن حاکمیت و هماهنگ بودن قوا باید 
به طور اولی به مسائل  و مشکالت مردم 
پرداخته شود. امروز مــــــردم با وضعیت 
بغرنج اقتصادی و معیشتی مواجهند و یکی 
از کارهایی که می تواند اعتماد از دست 
رفته را بازگرداند اقداماتی در جهت حل 
مشکالت مردم نه در حرف که در عمل 
است. حــــال باید دید نوع رویکرد دولت 
و مجلس نسبت به نقش و جایگاه  مردم  در 
مسائل کشور و حل مشکالت آنها چگونه 

خواهد بود.
   سرمایه ای مهم تر از اعتماد مردم نیست

رئیــس مجلــس اظــهار کــرد: یکی از 
چالش های مهم ما در آغاز گام دوم انقالب 
این است که هر چه زمان گذشت، مردم را 
در تمامی عرصه ها خرد خرد حذف کردیم، 
در حالی که انقالب خود را با مردم آغاز کرده 
و پیروزی آن را مدیون آنها هستیم، این در 
حالی است که در هر موضوع قابل مالحظه ای 
ردپای مردم مشخص است و به یقین هر جا 
که چالش وجود دارد، همانجایی است که 
مردم را حذف کرده ایم و ما در بخش های 
دولتی خود را جایگزین مردم کردیم که 
این یک اشتباه راهبردی و تاکتیکی است. 
محمد باقر قالیباف گفت: زمانی که در این 
مسیر هستیم، باید از خود بپرسیم فلسفه 
وجودی ما در نظام اسالمی چیست، به 
نظر من فلسفه وجودی ما دادن آگاهی 
و شناخت به مردم از هر قشری است، اما 
سوال این است باید به چیزی آگاهی پیدا 
کنند؟ که در پاسخ باید گفت؛ آنها باید به 
حقوقشان آگاهی پیدا کنند تا حقشان را 
مطالبه کرده و در این مسیر حرکت کنند. 
البته این مهم وظیفه ما در دولت، مجلس، 
قوه قضائیه و... است تا مردم به حقوق خود 
آشنا شوند. وی افزود:  ثمره اینکه یک فرد 
از حق و حقوق خود آگاه باشد، این است که 
به صورت ناخودآگاه به وظایف خود نیز آشنا 
خواهد شد، اما ما همیشه به افراد، وظایفشان 
را گوشزد می کنیم، در حالی که اگر به 
حقوقشان آشنا شوند، ناخودآگاه وظیفه 
خود را انجام می دهند و در اینجا یک اتفاق 
بزرگ رخ خواهد داد و آن اعتماد اجتماعی 
است، چراکه هیچ سرمایه ای در هر جامعه ای 
مهم تر از اعتماد نیست. رئیس قوه مقننه 
اضافه کرد: در جامعه ای که اعتماد ایجاد 
شود، مردم در تمام امور مشارکت اثرگذار 
و معنی دار خواهند داشت و بی تردید این 
جامعه به سمت پیشرفت و توسعه حرکت 
خواهد کرد و به یقین بار اصلی این مهم 
به دوش بنده و امثال بنده است، لذا باید به 
وظایف خود عمل کنیم. قالیباف بیان کرد: 
جامعه پزشکی و دیگر نهادهای تخصصی 
مردمی حق دارند در ۴ رویکرد اصلی مجلس 
تحت عنوان مردمی سازی، هوشمندسازی، 
شفاف سازی و کارآمدسازی اظهارنظر کنند و 
در بخش مردمی سازی تمامی این سازمان ها 
باید ارتباط مستقیم با مجلس داشته باشند 

و طرح ها و لوایح خود را ارائه دهند.

گزارش

آرمان ملی: باالخره بعد از مدت ها 
گمانه زنی و تو بیا و من بیا کردن ها، قطار 
متوقف مانده مذاکرات هسته ای با مسافرت 
خارجه  امور  وزیر  معاون  باقری،  علی 
کشورمان، به بروکسل و دیدار و گفت وگو 
با انریکه مورا، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام و 
معاون جوزپ بورل، به حرکت درآمده و باید دید این گونه  
دیدارها چه میزان می تواند بر احیای برجام و دستیابی به توافق 
در مذاکرات موثر واقع شود. در این راستا برای بررسی این دیدار 
و همچنین دیدار قریب الوقوع جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، 
با روسای جمهور تروئیکای اروپایی »آرمان ملی« با حشمت ا... 
فالحت پیشه، نماینده سابق مجلس و  تحلیلگر مسائل سیاسی و 

بین الملل به گفت وگو پرداخته است که می خوانید. 
 مسیر تاریخی برجام را تا به امروز چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ما در موضوع برجام با پدیده ای به نام افزایش بازیگران مواجه 
هستیم و بنده این موضوع را حاصل تعلل در احیای برجام می دانم. 
تعللی که دو طرف اصلی داشته است؛ ایران و آمریکا، به هرحال 
من از قبل هم اعتقاد داشته ام که اصال پرونده و موضوع هسته ای 
دو طرف اصلی دارد که ایران و آمریکا هستند. دیگر طرف ها سعی 
می کنند از زاویه منافع و امنیت ملی خودشان در برجام حضور 
داشته باشند. در حال حاضر مهم ترین مسأله ای که در موضوع 
دیپلماسی در دنیا وجود دارد، موضوع برجام است که در قالب 
یکی از پروند ه هایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مطرح 
بوده، قرار گرفته است.کشورها و حتی سازمان های قدرتمند روز 
دنیا در آن حضور داشته باشند و این گونه بود که برجام شکل 
گرفت. به هر حال در گذشته برجام به نتیجه رسید یعنی زمانی 
که برجام تحریم هایی از لحاظ کمی )نه از لحاظ کیفی( اجرا شد، 
برداشته شده بود. با آمدن ترامپ و بهانه ای که ترامپ برای خروج 
از برجام داشت این بود که بازیگران برجام بیش از حد غیر واقعی 
هستند، یعنی طرف های اصلی ایران و آمریکا هستند و بازیگران 
دیگر منافع خودشان را پیش برده اند. اشاره ترامپ به این بود که 
سیاست های تحریم آمریکا بود که باعث شد مذاکرات شکل بگیرد 
ولی سود برجام به جیب کشورهای اروپایی، چین و روسیه رفت. 
این شرایط گذشت و ما مذاکرات احیای برجام را در مذاکرات 
وین داشتیم؛ در مذاکرات وین هم بعد از روی کار آمدن بایدن  
ایران وآمریکا سعی کردند که حداقل اجازه ندهند که بازیگران 
جدیدی اضافه بشود و مذاکرات برجام با ۱+۴ به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم با آمریکا پیش رفت که به جایی رسید که طرفین 
از آن به عنوان توافق ۹۰ درصد از آن یاد کردند. در آن زمان بر 
سر یک متنی به توافق می رسیدند، چون این توافق شکل نگرفت 
بازیگران دیگری اضافه شدند و بازیگران گذشته برای خودشان 

منافع تازه ای تعریف کردند.
  ارزیابی شما از دستاوردهای سفر علی باقری، معاون 
وزیر امور خارجه کشورمان، به بروکسل و دیدار و گفت وگو 
با انریکه مورا، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام و 

معاون جوزپ بورل چیست؟
به هر حال معتقد هستم که دولت ایران مسیر اشتباه را طی 
می کند. هم مسیر بروکسل و هم مسیر روسیه، هر دو مسیر 
اشتباه است. تجربه خروج ترامپ نشان داد که کشورهای اروپایی 
نتوانستند آب باریکه اینستکس)INSTEX( را حتی در حد واردات 
غذا و دارو برای ایران فعال کنند و روسیه هم حاضر نشد با واسطه، 
حداقل صدهزار بشکه نفت ایران را صادر کند و ایران در بدترین 
شرایط تحریمی و بایکوت از طرف آمریکا قرار گرفت. خروج ترامپ 
از برجام نشان داد که بقیه اعضای برجام سیاهی لشکر هستند و 
ایران در حال حاضر مشغول مذاکره با سیاهی لشکرهای برجام  
است. مشکلی که وجود دارد این است که در داخل کشور برخی 
از جریان ها هر زمان یک تحلیل واقع گرایانه در موضوع هسته ای 
مانند تحلیلی که من ارائه می کنم بالفاصله اتهام های گزنده ای 
را وارد می کنند و شروع به تخریب می کنند مبنی بر اینکه به 
اصطالح یک عده سعی می کنند آمریکا را به هر حال عمده کنند 
و اتهام به اصطالح آمریکایی بودن را به افراد وارد می کنند. در 
صورتی که با اتهام ها و تخریب ها نمی شود واقعیت ها را نادیده 
گرفت. واقعیت این است که موضوع هسته ای یک چالش است که 
در شرایط فعلی دو طرف اصلی دارد که عبارتند از ایران و آمریکا 
و همین حاال به هرحال آقای بایدن رئیس جمهور بزرگ ترین 
کشور سرمایه داری دنیای امروز است و در نظام های سرمایه داری 
از گذشته تا اکنون در هر گونه سیاستی یک ضمیمه تحت عنوان 
ضمیمه سود و زیان وجود داشته است. بیشترین البی علیه توافق 
هسته ای در آمریکا به این دلیل وجود دارد که گروه فشار معتقد 
است که آمریکا مشی و سیاستی را در پیش گرفته است که به 
سود رقبای آمریکا در دنیای امروز تمام می شود. معتقد هستند 
اگر قرار است برجامی احیا شود و در این برجام شرکت های 
آمریکایی نتوانند به سود اقتصادی برسند و عرصه را برای رقبای 
روسی، چینی و اروپایی فراهم کنند آن موقع صرفه الزم را ندارد. 
به همین خاطر اعتقاد دارم که همین شرایط باعث شده است که 
به هر حال خیلی ها در آمریکا تالش می کنند که موضوع هسته ای 
را به حاشیه تحوالت برانند. در طرف دیگر تحوالت مشاهده 
می کنیم که بازیگرانی مثل روسیه و چین نگاه خاکریزگونه به 

ایران داشته اند. 
  مهم ترین چالش در اتخاذ یك راهبرد مبتنی بر منافع 

ملی در مذاکرات احیای برجام را چه می دانید؟
یک واقعیت وجود دارد؛ تا زمانی که جمهوری اسالمی ایران 
یک مشی مستقل مبتنی بر منافع ملی را در احیای برجام حاکم 
نکند، منافع این ملت در احیای برجام تامین نخواهد شد. برخی 
از بازیگران ۱+۴ از این سیاست ایران که حاضر نیست آمریکا 
به عنوان یکی از طرف ها، طرف مذاکره مستقیم قرار گیرد 
به عنوان رقابت هژمونی با آمریکا استفاده می کنند. آنچه که 
شکل نمی گیرد، شکل گیری دیپلماسی فعال است. جمله آخر 
این است که چکار باید کرد که وقتی ایران و آمریکا طرف اصلی 
نیستند حضور موثر و اعتمادسازی داشته باشند؟ مهم ترین 
نگرانی که در ایران از حضور آمریکا در مذاکرات احیای برجام 
وجود داشته است، نگرانی مربوط به بند های ۱۱ تا ۱3 قطعنامه 
۲۲3۱ یا قطعنامه پشتیبان برجام است. طرف ایرانی همواره 
نگران بوده که آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه به مذاکرات 
برمی گردد و این نگرانی در زمان ترامپ یک نگرانی واقعی بود ولی 
به نظر من دولت بایدن برای استفاده از مکانیسم ماشه به مذاکرات 
برنمی گردد، چون راهبرد بایدن رقابت در دریای چین با چین و 

در شرق اروپا با روسیه است.

آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید خود منتشر 
کنندگان مطلب توهین آمیز به آیت ا... صافی گلپایگانی 
نیز فکر نمی کردند که این تعرض به ساحت مرجعیت با 
واکنش گسترده در جامعه و حوزه های علمیه و مراجع 
تقلید روبه رو شود. تا جایی که خواستار عذر خواهی آن 
رسانه از این مرجع عظام تقلید شوند. اما آنچه مسلم است 
رقابت  های سیاسی و جناحی را نباید به ساحت مراجع 
کشاند و اظهارات آنها را با چهره های سیاسی یا مقامات و 
شخصیت ها مقایسه کرد. به نظر می رسد باید به این همجه 
نیز در جای خود به نحو احسن رسیدگی شود تا برخی 
جریان ها فکر نکنند که می توانند هر عملی را انجام دهند 

و از حاشیه امن برخوردار باشند.
  تعرض با ساحت مرجعیت

پنج شنبه 3۰ مهر ماه بود که محمد باقر قالیباف در سفر 
به قم با آیت ا... صافی گلپایگانی از  مراجع عالیقدر دیدار 
و گفت و کرد که  آیت ا... صافی در این دیدار با اشاره به 
وضعیت اقتصادی جامعه گفت:»گرانی برای مردم طاقت 
فرسا شده و تحمل آن برای مردم عزیزمان بسیار سخت و 
مشکل شده است. توصیه حقیر این است که باید با تمام 
کشورهای دنیا با عّزت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با 
بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به ضرر مردم 
عزیزمان است. شما باید با عقالنیت و تعامل سازنده، حقوق 
ملت را احقاق کنید.« همین اظهارات این مرجع تقلید 
باعث شد تا برخی رسانه های دلواپس که همواره آتش 
توپخانه شان آماده است تا نگاه  ها و رویکردهای مخالف 
خود را هدف بگیرند؛ این بار نوک پیکان حمالت خود 
را به سمت آیت ا... صافی گلپایگانی نشانه روند. چنانکه 
سایت اصولگرای رجانیوز در مطلبی انتقادی و توهین 
آمیز به صحبت های این مرجع تقلید واکنش نشان داد. 

در این مطلب که صحبت های آیت ا... صافی گلپایگانی را 
در خصوص ارتباط با همه کشورها و عدم قهر با بسیاری از 
کشورها را »تحلیل های سراپا غلط« خوانده آمده است:» 
جالب است که این حرف را حسن روحانی، هشت سال 
پیش مطرح کرد و به واسطۀ آن، عوام ظاهربین و بی تحلیل 
و سطحی نگر را فریفت و از آنها رأی گرفت. البّته غلط  بودن 
این تحلیل، در »عمل« ثابت شد، و هشت سال مذاکره و 
بازی با سند ننگین برجام، هیچ حاصلی برای سفرۀ مردم 
نداشت. اّما امروز پس از هشت سال، همین سخن ناصواب 
را از زبان یک »مرجع تقلید« می شنویم. هم تقلیِد سیاسِی 
ایشان از نیروهای سکوالر بسیار مذموم هست، هم تأخیِر 
سیاسِی ایشان در تکرار این تحلیل سراپا غلط. نمی دانم 
»تقلیِد« ایشان را مذّمت کنم یا تأخیرش را.« اینکه 
دلواپسان و اصولگرایان هر نظری را که مخالفشان باشد بر 
نمی تابند و واکنش نشان می دهند امری طبیعی است؛ اما 
اینکه به هر دلیلی به ساحت یکی از مراجع تقلید آن هم 
با لحن بی ادبانه و توهین آمیز حمله می شود جای تامل 
دارد. این در حالی است که اگر هم انتقادی به سخنان این 
مرجع تقلید بود می شد با رعایت ادب و اخالق رسانه ای 
و بدون توهین بیان شود. نخستین و مهم ترین انتقاد به 
مطلب منتشره از سوی »رجا نیوز« سایت تندرو جدای از 
هتک حرمت مراجع  این است که برای سر تا پا غلط معرفی 
کردن یک اظهار نظر و تحلیل باید ابعاد و زوایای آن را مورد 
بررسی قرار داد و سپس به اظهار نظر و واکنش پرداخت. 
از طرفی اینکه نوع نگاه و نظر یک مرجع تقلید را با یک 
شخصیت سیاسی و اجرائی در جایگاه رئیس جمهور مثل 
حسن روحانی یکسان بدانیم و چندان درست و صحیح 
نیست. چرا که رئیس جمهور در زمان خود و تحت شرایط 
داخلی و خارجی و سیاست های حاکم بر دولت صحبت 

می کند؛ اما سخن مراجع تقلید از سر دلسوزی برای مردم 
و در جهت راهکار و راه حل هاایی برای حل مشکالت جامعه 
است. در نتیجه نباید سویه گیری ها و مخالفت های سیاسی 
و جناحی را به ساحت مرجعیت و اظهاراتشان کشاند و 
آنها را مورد اهانت قرار داد. این در حالی است که به نظر 
می رسد باید با سایت توهین کننده به آیت ا... صافی مبتنی 
بر  قانون مطبوعات و توهین به مراجع برخورد الزم صورت 
گیرد تا دیگر شاهد چنینی مسائلی در جامعه از سوی هیچ 

کسی نباشیم.
  واکنش ها

... صافی  پس از اهانت یک سایت اصولگرا به آیت ا
گلپایگانی از مراجع تقلید بسیاری از علما ، روحانیون 
و حتی چهره های سیاسی به این مساله واکنش نشان 
دادند. آیت ا... سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت:» در زمره عالمان بزرگی که در قید حیات 
اند، دو سه تن هستند که برای من نه تنها از جهت »علم 
و منزلت واالی زعامت«، که از جهتی دیگر ارزشمند اند: 
»اینکه در حضورشان احساس آرامش می کنی « و حس 
می کنی که آنچه می گویند، هیچ ریشه ای در »منیت 
فردی یا محبت قبیله ای« ندارد. یکی از آنها حضرت 
آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی است. به 
جرأت می توان گفت که دین برای ایشان، فقط و فقط»دین 
خدا« است«. آیت ا...استادی عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم هم بیان کرد: » آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی 
غیرت دینی ش زبان زد همه است هر کجا الزم باشد 
صحبت می کند.امیدوارم هر چه زودتر او عذرخواهی 
کرده و خاتمه پیدا کند.« آیت ا... علوی بروجردی نیز 
در صحبت هایی اظهار داشت:» اگر مرجعیت را بکوبیم، 
خودمان کوبیده می شویم. اگر مرجعیت را بکوبیم و مردم 

مرجعیت شیعه را پناه خودشان نبینند، آن وقت آن افکار 
منحرف از بیرون، پناه مردم می شود. مردم به آن ها پناه 
می برند. نباید مرجعیت را تضعیف کنیم، آن هم چنین 
شخصیتی که امتحان خودش را پس داده است، ایشان 
جز آنچه وظیفه تشخیص داده، سخنی نگفته است.« 
البته واکنش هایی دیگری را نیز شاهد بودیم. مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه نیز با صدور بیانیه ای هرگونه 
تعرض به ساحت مرجعیت را محکوم کرده و از مسئوالن 
و ارباب رسانه خواسته، زمینه های اینگونه اقدامات را 
برطرف نمایند. .« آیت ا... علی اکبر رشاد رئیس شورای 
حوزه های علمیه استان تهران در اطالعیه ایی به شدت 
... صافی انتقاد کرد. او در این  از هجمه ها علیه آیت ا
اطالعیه نوشت: »پیرو نصایح و توصیه های مشفقانه و 
پدرانه ی حضرت آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی )دام 
ظلّه( به برخی مقامات، پاره ای موضعگیری های از سر 
جهل روی داد که اسف و تاثر دلسوزان نظام، خیرخواهان 
کشور و ملت، خاّصه ارکان حوزه های علمیه )صانها ا... عن 
الحدثان( گردید.« همچنین عباس عبدی فعال سیاسی 
اصالح طلب در توئیتی نوشت:  هدف حمله به آقای صافی؛ 
نقض استقالل خواهی مرجعیت و حوزه است. عباس 
عبدی در توئیتر نوشت:  هدف حمله به آقای صافی؛ 
نقض استقالل خواهی مرجعیت و حوزه است و نشان 
می دهد آن آقایانی که مورد حمله قرار نمی گیرند هنوز به 

استقالل خواهی وارد نشده اند.«
  واکنش جامعه مدرسین

در پی اهانت و هتک حرمت برخی رسانه ها و افراد 
صاحب قلم به سخنان اخیر ایت ا...صافی گلپایگانی در 
دیدار با رئیس مجلس، جامعه مدرسین حوزه های علمیه 
این نوع حرکات را محکوم و بیانیه ای صادر کرد که  در متن 
این پیام آمده است: یادداشت انتقادی یکی از نویسندگان 
در نقد سخنان حضرت آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی 
»دامت برکاته« تحلیلی غیرمنصفانه بود. مرور مواضع قاطع 
و انقالبی آن مرجع معظم این حقیقت را آشکار می سازد 
که ایشان فراتر از اختالفات و نگاه های سیاسی جناحی 
موضع می گیرند و با شناخت و بصیرت انقالبی در راستای 
اهداف انقالب اسالمی به مسائل جامعه ورود پیدا می کنند، 
بی شک تنزل دادن سخنان مرجعیت معظم، به پایین ترین 
سطح کنش های سیاسی جفا به اسالم، انقالب و مرجعیت 
دینی است. امروز آیت ا... صافی گلپایگانی با شناخت از 
اقتضائات و نیازهای کشور به رفع مشکالت معیشتی اشاره 
داشته و می فرمایند: »باید با تمام کشورهای دنیا با عزت و 
اقتدار رابطه داشته باشیم، «. جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم با تأکید بر حفظ احترام مرجعیت دینی و پاسداشت 
جایگاه آن مرجع عالیقدر که همواره مورد تأکید مقام معظم 
رهبری حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای)دام ظله العالی( 
نیز بوده است، اعالم می دارد: الزم است اصحاب قلم در هر 
فعل و قولی، شأن عظیم مرجعیت را ارج نهاده و با عدالت، 

انصاف و تقوا قلم بزنند.

آرمان ملی – مطهره شفیعی: دولت سیزدهم را باید دولت دامادها 
نامید؛ دامادهای خانواده که با وزیر شدن برادر زن ها یا پدر زن هایشان به 
پست هایی منصوب شدند تا شادی خانواده هایشان دو برابر شود! ظاهرا 

دامادها کم بودند که نوبت به انتصاب باجناق ها هم رسیده!
  داماد نشد؛ باجناق هست!

 موضوع دامادها زمانی برمال شد که علیرضا زاکانی به رغم شعار 
ممنوعیت بکارگیری اقوام در شهرداری تهران، اقدام به انتصاب داماد 
خودش به عنوان دستیار کرد که البته با فشار افکار عمومی مجبور به 
برکناری او کرد. هر چند ظاهرا انتصاب های فامیلی در شهرداری نقشه 
پایانی ندارد چرا که روز پنجشنبه برخی سایت های خبری ادعای 
جدیدی را مطرح کردند و این بار پای باجناق ها به میان آمد! سایت 
رویداد۲۴ با انتشار حکمی خبر داده است که شهردار تهران سعید 
کرمی باجناق داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران را 
به عنوان سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران منصوب کرده است.  

  3 تا برادر زن نبود، یکی بود!
یکی از انتصاب های رو شده مربوط به وزیر جهاد کشاورزی بود. 
برخی رسانه ها خبر دادند که  وزیر کشاورزی برای سه برادر زنش حکم 
مدیر کلی حراست، رئیس دفتری و مشاورت وزیر زده است. این خبر 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی تکذیب شده است. در پی انتشار خبری 
در یکی از سایت های خبری روز چهارشنبه ۵ آبان ماه مبنی بر این که 
سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برای سه برادر همسر خود 
حکم مسئول دفتر، مشاور و رئیس مرکز حراست صادر کرده است. 
برای روشنگری افکارعمومی توضیحات به شرح زیر ارائه می شود: »در 
احکام صادره وزیر جهاد کشاورزی تاکنون حکمی برای مسئول حوزه 
ریاست وزیر صادر نشده است و هیچ یک از مشاوران وزیر نیز نسبت 
خانوادگی با ایشان ندارند. تنها حکم صادره در این ارتباط مربوط به 
انتصاب رئیس مرکز حراست که از نزدیکان و اشخاص مورد اعتماد وزیر 
بوده و با استعالم و تایید دستگاه های ذیربط انجام گرفته است، لذا اصول 

حرفه ای نشر خبر ایجاب می کند رسانه ها پیش از انتشار خبری برای 
ممانعت از تشویش اذهان عمومی، صحت اطالعات خود را از مبادی ذی 
ربط مورد بررسی قرار دهند.« نکته جالب توجه اینجاست که وزارت 
جهاد کشاورزی انتصاب مربوط به حراست را تکذیب نکرده که این عدم 

تکذیب را می توان درستی برخی اخبار قلمداد کرد.
  انتصاب داماد با اسم مستعار!

داماد وزیر بهداشت هم ظاهرا و آن طور که برخی رسانه ها خبر دادند 
دارای پست و سمت در این وزارتخانه شده است اما با اسم مستعار! 
در این موضوع هم وزارت بهداشت سعی داشت با صدور اطالعیه ای 
به نوعی انتصاب آقای داماد را کمرنگ کند بنابراین در این اطالعیه 
چنین آورد که »»روند انتخاب و انتصاب مدیران در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، بر مبنای شایسته ساالری مبتنی بر اصول 
و ارزش های دولت سیزدهم و معیارهای »عهدنامه مدیران دولت 
مردمی« بوده و این وزارتخانه با خرد جمعی، مشارکت نخبگان و 
دریافت و بهره از پیشنهادات اساتید دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور و همچنین طرح و بررسی کارشناسانه در کمیته های تخصصی 
متعدد متشکل از صاحب نظران دانشگاهی در حوزه های گوناگون، 
اقدام به انتخاب و انتصاب مدیران نظام سالم کشور می نماید و برخی 
حواشی، ابهامات و شبهات رسانه ای مطرح شده در این خصوص از 
قبیل تاثیر برخی چهره ها و افراد در روند انتصابات وزارت بهداشت 
به هیچ وجه صحت ندارد.« اما اشاره ای به انتصاب فامیلی وزیر نکرد. 
پس از صدور این اطالعیه وزارت بهداشت بود که خبرگزاری فارس 
چنین نوشت:» هرچند وزارت بهداشت تالش کرد در اطالعیه خود 
بکارگیری داماد وزیر بهداشت را تکذیب کند اما پیگیری های خبرنگار 
فارس نشان می دهد داماد وزیر بهداشت طی روزهای گذشته در طبقه 
شانزدهم وزارت بهداشت مستقر بوده و به عنوان مشاور به طور مستقیم 
در انتصابات وزارت بهداشت دخالت داشته است. پیگیری های فارس 
طی روزهای اخیر نشان می دهد داماد وزیر بهداشت دفتر کار خود را 

به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی انتقال داده و دخالت در انتصابات 
نیز متوقف نشده است. از سوی دیگر این سوال نیز در اذهان عمومی 
ایجاد شده است که چرا روابط عمومی وزارت بهداشت در اطالعیه خود 
به طور مستقیم حضور این شخص با نام مستعار را تکذیب نکرده است؟«

  رویکرد متفاوت روحانی و احمدی نژاد به داماد
پس از انتشار اخبار تایید شده  و نشده انتصاب های فامیلی در دولت 
و شهرداری بود که اذهان به یاد رویکرد روحانی در مواجهه با انتصاب 
دامادش افتاد. ۴ آذر ۹7 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در احکامی 
جداگانه مدیران و معاونان جدید این وزارتخانه را منصوب کرد که طی 
آن کامبیز مهدی زاده، داماد حسن روحانی، معاون وزیر و رئیس سازمان 
زمین شناسی شد.  رئیس جمهور وقت یعنی روحانی دستور ابطال حکم 
انتصاب دامادش را صادر و همچنین وزیر صنعت و مهدیزاده را توبیخ 
کرده است. روحانی بارها به اعضای هیات دولت تاکید کرده بود که از 
انتصاب های فامیلی و حاشیه سازی برای دولت در این موقعیت پرهیز 
کنند. همه روسای جمهور مثل روحانی نیستند چنانکه رئیس جمهور 
قبل از او یعنی محمود احمدی نژاد رویکرد دیگری داشت چنانکه 
مهدی خورشیدی داماد احمدی نژاد در دی سال ۹۰ به ریاست سازمان 
استاندارد منصوب شد، اما این حکم با واکنش نمایندگان مجلس مواجه 
و یک هفته بعد لغو شد. خورشیدی یک ماه به عنوان معاونت امور قوا در 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گمارده شد. شهریور سال ۹۱ 
هم به ریاست بیمارستان فیروزآبادی شهر ری درآمد. او همچنین با حکم 
معاون  اول پدرزن خود، به سمتr مشاور نهاد و دبیر شورای مشاوران 

رئیس جمهور منصوب شده بود.
  عجله نکنید

جواد امام فعال سیاسی اصالح طلب در انتقاد به انتصاب های فامیلی 
در دولت می گوید: االن مشاهده می کنیم که افراد فاقد تخصص و تجربه 
را صرف اینکه در باند و جریان و از اقوام شان هستند در پستی می گذارند 
این افراد تا توجیه شوند هزینه دیگری را تحمیل می کنند. قبال همین 
افراد مخالف انتساب های فامیلی بودند و به دیگران برچست هزار و یک 
فامیل می زدند. دوستان بگذارید عرق تان خشک شود بعد انتصاب های 
فامیلی را شروع کنید این ها به دنبال منافع گروهی و جناحی هستند 
و بقای خود را در بقای سیستم نمی بینند و فقط به فکر بقای خود 
هستند در حالی که با سرمایه های کشور نباید به عنوان غنائم جنگی 

برخورد کرد.

روایت »آرمان ملي« از واکنش مردم وکاربران فضاي مجازي از یك بي عدالتي 

سریال انتصاب هاي فامیلي ادامه دارد...  
 دامادها کم بودند؛ باجناق ها هم آمدند!  

 جهاد کشاوزی: 3 تا برادرزن نبودند، یکی آشنای وزیر بود

وعده های سفرهای استانی از موضوعاتی است که عدم 
تحقق آن سبب دلسردی مردم می شود و اعتماد آنها 
به مسئوالن را کاهش می دهد. به همین دلیل است که 
کارشناسان به روسای جمهوری توصیه می کنند از بیان 
وعده هایی که تحقق آن ممکن نیست و یا در دولت خودشان 
عملی نمی شود پرهیز کنند مانند دیروز که احمد کریمی  
اصفهانی چهره سیاسی اصولگرا  تاکید کرد که پیگیری 
پروژه ها و کارها از مهمترین اقداماتی است که دولت باید پس 
از پایان سفرها به آن توجه کند. این چهره سیاسی اصولگرا 
تاکید دارد که تاریخ اتمام و به نتیجه رسیدن پروژه ها در 
سفرهای استانی باید مشخص شده باشد و در عین حال 
حتما ردیف بودجه نیز برای آن معین شود. او  توصیه می کند 
که برای نتیجه بخش شدن کارها باید تنبیه و تشویق درنظر 
گرفت یعنی اگر کاری انجام شد افراد تشویق شوند و اگر کاری 
پیش نرفت باید برای افراد، تنبیه و مجازات در نظر گرفته شود.

زمانی که قدرت در اختیار جریان نزدیک به خودشان 
است، دست از تخریب بر نمی دارند. کانالی که شهره به انتشار 
اخبار جعلی و مسموم سازی فضای سیاسی کشور از طریق 
اتهام زنی و دروغ پردازی علیه اصالح طلبان است، اخیرا با 
انتشار یک مطلب مدعی شد که سیدمحمد خاتمی خواستار 
استفاده از فرصت اعتراضات مردمی در شش ماهه آتی کشور 
شده است. جواد امام در واکنش به ادعای این کانال نوشت: با 
اینکه آقای خاتمی در هر مقطعی همدلی با منتقدان را یکی از 
اجزای جدانشدنی جریان اصالحات خوانده است، اما هیچ گاه 
توصیه  ای به سوءاستفاده از موقعیت های بحرانی در کشور و یا 
به تعبیر بهتر فرصت طلبی نداشته است. اتفاقا »فرصت طلبی« 
برخالف آنچه وانمود می شود، تاکنون بیشتر در جریان 
اصولگرایی دیده شده است. برای نمونه می توان به کاسبان 
تحریمی اشاره کرد که سالیان طوالنی برای کسب درآمدهای 

کالن، مانع مذاکره و توافق در کشور شده اند.  

ائتالف راهی است که اصالح طلبان هیچگاه برای ایجاد وحدت 
از آن رویگردان نبودند چنانکه لیست انتخاباتی مجلس دهم 
این ادعا را ثابت کرد. دیروز هم یک فعال سیاسی اصالح طلب 
گفت: شاید فضای سیاسی موجود کشور، انگیزه ای برای ایجاد 
ائتالف فراگیر میان نیروهای سیاسی رانده شده از راست میانه 
تا اصالح طلبان و نیروهای ملی مذهبی شود. محمود صادقی  
با بیان اینکه فعالیت های سیاسی پس از انتخابات دچار رکود 
شده و این وضعیت فقط مخصوص اصالح طلبان نیست، با 
بیان برخی نقدها نسبت به شیوه برگزاری انتخابات مجلس و 
ریاست جمهوری و بیان تبعات آن از نگاه خود، گفت: در جریان 
اصالحات نشست ها و جلسات به صورت منظم برگزار می شود و 
این بحث ها بیشتر معطوف به ارزیابی از اتفاقات گذشته و آسیب 
شناسی عملکرد این جریان است و رویکردهای مختلفی هم در 
جریان اصالحات وجود دارد. برخی قائل به مشارکت از طریق 

صندوق رای و بعضی به راه حل های دیگری فکر می کنند.

ادعای دروغ سوءاستفاده 
خاتمی از اعتراضات 

ائتالف راست میانه 
اصالحات و ملی 

مذهبی ها

 الکی وعده ندید
بازه زمانی مشخص کنید

»آرمان ملی« واکنش ها به  هجمه به آیت ا... صافی گلپایگانی را بررسی می کند 

شان مراجع از 
جناح بندی های سیاسی 

باالتر است 

ویـــژه
 مشارکت چینی ها 

در طرح مسکن به صالح نیست 
نایب رییـــس کمــــیسیون عمران مجلس 
نماینده خاش در مجلس گفــــت: در شرایطی 
که ایران توان فنی و مهندسی الزم برای رونق 
صنعت ساخت و ساز در اختیار دارد، چه نیازی 
است که پروژه ای در این حجم را از پیمانکاران 
داخلی دریغ و در اختیار کشور ثالثی قرار دهیم 
که هرگز برخورد مناسبی با پروژه های عمرانی 
در ایران نداشته است. حسین زهی، نماینده 
خاش در مجلس مجلــــس یادآور شد: شخصا 
مخالف ورود چینی ها در روند اجرایی این پروژه 
هستم و معتقدم انبوه سازان ایرانی می توانند 
طی ۴سال این پروژه را به سرانجام مورد نظر 

برسانند.

     آیت ا... استادی : توهین کنندگان هر چه زودتر عذرخواهی کنند
  جامعه مدرسین اهانت به ساحت مرجعیت شیعه را محکوم کرد
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بنــگــاه  ها
در نیمه نخست امسال رقم خورد

 رشد تولید 
2۰ محصول صنعتی و معدنی 

آرمان ملی:  بررســی ها از عملکرد کارخانجات 
صنعتی، همچنین شرکت های بزرگ بخش معدن و 
صنایع معدنی نشان می دهد از ابتدای امسال تا پایان 
شهریورماه تولید ۲۰ محصول از 3۵ محصول منتخب 
صنعتی و معدنی در کشور با رشد همراه بوده است. 
براساس این گزارش،  کارشناسان ثبت رشد در بخش 
صنعت و معدن را حاکی از افزایش عالقه مندی جامعه 
به ســرمایه گذاری و صیانــت از ظرفیت های تولید 
توصیف می کنند. اتفاقی که در نیمه نخســت سال 
۱۴۰۰ نیز شاهد آن هستیم و از مجموع 3۵ محصول 
منتخب صنعتی و معدنی که همه روزه بررســی و 
پایش می شــوند، ۲۰ محصول با رشد تولید مواجه 
شدند. برپایه آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در این مدت بیشــترین آمار رشد 
تولید مربوط به ردیف محصوالت »کامیون، کامیونت 
و کشنده«، »روغن ساخته شــده نباتی«، »ماشین 
لباس شویی«، »شمش آلومینیوم« و »شیشه جام« 
بوده است. بر این اســاس تا پایان شهریورماه امسال 
تولید انواع خودروی ســواری در کشور با رشد 3.۴ 
درصدی به ۴۴۱ هزار و ۴۰۰ دســتگاه رســید. این 
رشد در بخش اتوبوس، مینی بوس و ون ۹.۹ درصد 
بود و به ۹۱۰ دســتگاه رســید. در بخش کامیون، 
کامیونت و کشنده نیز با ثبت رشد چشمگیر ۶۶.۴ 
درصدی، چهار هزار و ۱۵۵ دستگاه از این خودروها 
تولید شد، با این حال خودروسازان در بخش وانت 
۱۲.7 درصد افت عملکرد داشتند و 3۴ هزار و ۵۱۰ 
دســتگاه وانت تولید کردند. براساس این گزارش، 
از بین ۱۰ محصول منتخب بخش معدن و صنایع 
معدنی، پنج محصول رشد و پنج محصول دیگر افت 
تولید داشتند که جمله مهمترین آنها کاهش تولید 
سیمان و فوالد به دلیل قطعی های مکرر برق قابل 
اشاره است. شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع 
معدنی کشور در نیمه نخست امسال ۱۲ میلیون و 
888 هزار و ۲۰۰ تن فوالد خــام تولید کردند. در 
بخش کاتد مس آمارها در مقایسه با پارسال افزایش 
نشــان می دهد و کارخانجات موفق به تولید ۱۵۰ 
هزار و 7۰۰ تن از این محصول شدند که حاکی از 
رشد 3.7 درصدی است. بیشترین میزان رشد تولید 
نیز در این مدت برای شــمش آلومینیوم با ۲7.7 
درصد رقم خورد و چهار شرکت بزرگ داخلی ۲۶۵ 
هزار و 8۰۰ تن از این محصول تولید کردند. سیمان 
دیگر محصول بخش معدن و صنایع معدنی است 
که متاثر از قطعی های برق نیمه نخست امسال را 
کاهشی پشت سر گذاشت. به طوری که کارخانجات 
سیمان توانستند 3۲ میلیون و 3۵۴ هزار و 7۰۰ تن 
از این محصول تولید کرده و ۶ ماهه امسال را با افت 

۹.۲ درصدی به پایان برسانند.

آرمان ملی- محمدســیاح: ایجاد اشتغال 
یکی از مهمترین مواردی است که در اولویت های 
دولت سیزدهم قرار دارد، اما با این حال وعده هایی 
درباره ایجاد اشتغال در کشور مطرح می شود که 
جای تامل دارد! اخیرا وزیرکار گفته است که قرار 
است تا پایان ســال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و 
8۵۰ هزار شــغل جدید ایجاد کند و این در حالی 
است که وضعیت اقتصادی و ســیگنال هایی که 
از آینده این وضعیت مخابره می شــود نشــانی از 
بهبودی ندارد. هرچند که برخی از کارشناســان 
معتقدند اگر در آینده مذاکرات به برجام به نتیجه 
برسد و تحریم ها به مرور برداشته یا کاسته شوند 
اقتصاد ایران می تواند در مســیر رشد قرار بگیرد 
که در نهایت  به ایجاد اشــتغال بیشتر در کشور 
کمک کند، اما موضوع مهم این است که تمام این 
اتفاقات بسته به آینده اقتصادی است که تصویری 
مبهم دارد! موضوعی که به اعتقاد کارشناســان 
فارغ از اینکه وعده های دولت سیزدهم تاکنون به 
نتیجه نرسیده و راستی آزمایی نشده در شرایطی 
که دولت با کسری بودجه چند سال مواجه است 
و احتماال ســال آینده نیز شــاهد تکرار این روند 
خواهیم بود نمی توان انتظار داشت وعده این حجم 
از اشتغال پایدار محقق شــود. در این باره حمید 
حاج اســماعیلی، فعال بازارکار بــه »آرمان ملی« 
گفت: دولت جدید تازه مستقرشــده و به هرحال 
شــعارها و ادعاهایی را برای کارهای مختلف در 
زمینه های مختلف در کشــور مطرح می کند که 
هنوز هیچکدام از اینها قابل راستی آزمایی نیست 
چراکه هنوز شروع نشــده ضمن اینکه هیچ ابزار 
و امکانی هم برای آنها به صورت دقیق مشــخص 
نشــده که مثال بگوید این اقدامات با این امکانات 
انجام خواهد شد. او ادامه داد: مثال بخش مسکن 
مدتی است جزو شعارهای دولت شده و هر روز از 
وعده ساخت ساالنه یک میلیون مسکن در کشور 

خبر می دهند که انتقادهای زیادی حتی از طرف 
برخی نهادها و سازمان های حاکمیتی به این مساله 
بیان شد. حاج اسماعیلی افزود: اشتغال یک موضوع 
فراسازمانی اســت و باور اینکه خود وزارت کار که 
کمتر به صورت مستقیم درگیر ایجاد شغل است 
چنین ادعاهایی را خیلی جدی و محکم بیان کند 
سخت است؛ به هر حال سازمان ها و وزارتخانه های 
زیادی و کل دولت باید درگیر این کار باشــد که 
بتواند ساالنه این تعداد شغل را در کشور ایجاد کند.

  اقتصاد دولتی، مانع رشد اقتصادی 
این فعال بازارکار گفت: کشــور ما مشــکالت 
جدی ای دارد که خود اینها مساله ایجاد اشتغال 
به صورت وسیع را در کشور با تردید مواجه کرده 
اســت. اولین مانع برای ایجاد اشــتغال گسترده 
در کشور اقتصاد دولتی اســت. اقتصاد دولتی با 
ظرفیت های محدود و عدم امکان توسعه بخش های 
اقتصادی دولــت در کوتاه مدت وجــود ندارد و 
به هرحال دولت گرفتار مسائل کالن دیگری است 
که کمتر می تواند به توسعه شــرایط بازار کمک 
کند یا اینکه خودش مستقیما درگیر ظرفیت های 
اشتغال در کشور باشــد. او ادامه داد: موضوع دوم 
سرمایه گذاری است، بخش مهمی  که می تواند به 

ایجاد اشتغال در کشور کمک کند جذب سرمایه 
است. در حال حاضر هم برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی و هم ایجاد امنیت و تشویق و انگیزه برای 
جذب سرمایه داخلی واقعا با مشکل مواجه هستیم 
و اینکه فکر کنیم می توان ظرف یکســال آینده 
چنین سرمایه ای را که بتواند پشــتوانه عظیم و 
بزرگی برای ایجاد شــرایط جدید در بازار باشد تا 
مشــاغل جدیدی بتواند ایجاد کند، وجود ندارد. 
خیلی سخت است که باور کنیم می توانیم ظرف 
یکسال آینده یک سرمایه بزرگی را در کشور برای 
اشتغال تامین کنیم. این فعال بازارکار توضیح داد: 
موضوع سوم تحریم های سخت و مخربی است که 
همچنان با قوت علیه کشور ادامه دارد و هنوز برای 
برداشتن این تحریم ها کار خاصی صورت نگرفته 
است. تحریم ها اجازه توسعه بازار کار را نمی دهند، 
تحریم ها برای تهیه مواداولیه ماشین آالت و ابزار 
برای تاسیس بنگاه های جدید و توسعه آنها مانع 
ایجاد می کنــد و از همه مهمتر این اســت که ما 
مشوق های الزم برای تشویق بخش خصوصی به 

سرمایه گذاری نداریم. 
  ادامه کسری بودجه 

حاج اســماعیلی اضافه کــرد: از طرفی خود 

دولت هم در مضیقه مالی قرار دارد، دولت در دو 
سه سال گذشته با کسری بودجه بوده و در سال 
آینده هم این روند ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین 
دولت امکان اینکه بتواند اعتبار الزم هم از طریق 
بودجه و هم از طریق جذب سرمایه های مردمی 
 و خارجی برای توســعه بازار فراهم کند،  ندارد. او 
ادامه داد: بنابراین من فکر می کنم به جای اینکه 
عدد و رقم بــرای ایجاد اشــتغال از طرف دولت 
به صورت کالن بیان شود، دولت باید ببیند چطور 
می تواند اشتغال را احیا کند. این فعال بازارکار با 
اشاره به اینکه بیش از ۵۴ درصد اشتغال مربوط 
به حوزه خدمات اســت، افزود: بخش خدمات در 
گذشته ظرفیت های اشــتغال خوبی داشته، اما 
حدود ۲۰ درصد این بخش آســیب دیده با این 
حال این بخش همچنان ظرفیتی است که دولت 
باید برای این بخش ها برنامه داشته باشد که یکی 
از آنها گردشگری است. خیلی از مسئوالن درباره 
این موضــوع صحبت می کننــد، در حال حاضر 
وزارتخانه ای هم به این بخــش اختصاص یافته 
می تواند با یک برنامه منســجم برای بخش کار 
کند. با توجه به ظرفیت های خوبی که کشور دارد 
دولت باید هدفگذاری خود در بخش گردشگری 
برای ایجاد ظرفیت های اشتغال را مشخص کند، 
اما هنوز برنامــه ای هم ازطرف آقــای ضرغامی 
 وزیر گردشــگری و خود دولت برای این بخش ها 
ندیده ایم. بنابراین بدون برنامــه امکان افزایش 
اشتغال وجود ندارد باید واقع نگر باشیم و بتوانیم 
براساس امکانات بضاعت هایی که در کشور وجود 
دارد برای اشتغال در کشــور تالش کنیم. ایجاد 
اشتغال نیازمند بهبود وضعیت اقتصادی است و 
بدون در نظرگرفتن وضعیت کشور و با ادامه روند 
حاضر یعنی مدیریت کشــور با تصمیمات روزانه 
نمی توان برای آینده ای برنامه ریزی کرد که پراز 

ابهامات است.

آرمان ملی: وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت  اخیرا از 
ســازوکارهای جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار  خبر 
داده و تاکید کرده  آنچــه اکنون رخ داده، آن اســت که یک 
جای زنجیره قیمت گذاری تثبیتی صورت گرفته و جای دیگر 
زنجیره، قیمت ر ها شده است و یکجا فنر فشرده شده و بعدا ر ها 
می شود و جای دیگر قیمت کامال منبسط است؛ این طور است 
که برخی سودهای کالن و یا بهتر بگوییم بادآورده دارند. در واقع 
فاطمی امین در حالی از لزوم تنظیم بازار خبر داده که همواره 
یکی از اولویت های خود را اجتناب از قیمت گذاری دستوری 
و حمایت از تولید عنوان کرده اســت اگرچه که وی اخیرا این 
رویکرد را به معنای رهاســازی بازار ندانســته و تاکید کرده 
برخی از صنایع درآمد ریالی و هزینه های دالری دارند و برخی 
این روند معکوس است بنابراین حضور در تنظیم بازار و ثبات 
قیمتی در کل زنجیره تولید اجتناب ناپذیر است. فارغ از اظهارت 
وزیر صمت که نشان دهنده افتادن دولت سیزدهم در چاله نظام 
قیمت گذاری از آن جهت حائز اهمیت است که در دولت های 
پیشین حضور دولت ها در بازار و قیمت گذاری به واسطه رشد 
تورمی ناشی از کسری بودجه رقم خورده و افزایش این شکاف 
باعث شــده تا دولت از ابزارهای کنترلی بــرای جلوگیری از 
افزایش فشار اقتنصادی به جامعه استفاده که نتایج مخرب آن 
بر هیچکس پوشیده نیست حال یکی از وزرای کابینه در حالی 
این اظهارت را مطرح می کند که به نظر می رسد برخالف اعالم 
اســتقراض از بانک مرکزی و تامین منابع مالی از مسیبرهای 
دیگر اما همچنان رشد تورمی باعث شــده تا این دولت نیز پا 
خود را جای پای دولت های دیگــری بگذارد که در چند ماهه 

اخیر هموراه نســبت به عملکرد آنها انتقاد داشته که البته در 
بسیاری از موارد این انتقادات درست بوده است اما انتظار تکرار 
این اشتباهات موضوعی است که در ابتدای شروع به کار دولت 
چندان خوشــایند نخواهد بود و زنگ خطر بازی خطرناک با 

کاالهای اساسی را به صدا درآورده است .
 سازوکارهای جدید برای بازار

براســاس این گزارش ســیدرضا فاطمی امین در نشستی 
با روسای ســازمان های صمت اســتان ها گفت:  سیاست ها و 
سازوکارهای جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار با جدیت 
در حال طراحی و تدوین است. وی با اشاره به میزان قابل قبول 
پیشرفت فرایند تکمیل سامانه جامع تجارت، افزود: رصدپذیری 
جریان کاال، اصالح ساز و کارهای نظارتی، برنامه ریزی منسجم 
برای تامین مواداولیه، بهبود کارایی سیاست های قیمت گذاری 
کاال و ارزیابی و رتبه بندی و اعتبارســنجی فعــاالن زنجیره 
تامین و توزیع از جمله اهدافی است که با اجرای سازوکارهای 
جدید تنظیم بازار این وزارتخانه حاصل خواهد شــد. فارغ از 
اینکه شــرایط تحریمی مهمترین دلیل در کســری بودجه و 
اســتقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی 
و ایجاد تورم منجر می شــود اتخاذ سیاســت های نادرست از 
ســوی تیم اقتصادی دولت برای عبور از بحران و جلوگیری از 
افزایش فشار ناشی از تورم بر وضعیت معیشتی جامعه همواره 
بر این چالش ها دامن زده است به گونه ای که دولت به این باور 
می رسد که باید برای این بازار متالطم چاره اندیشی کرده و با 
فشار به تولیدکنندگان و فروشندگان در بازار، زمینه ای برای 
آرامش بخشی هر چند کوتاه مدت به بازار فراهم کند. این روالی 

است که طی سنوات گذشته بسیاری از دولت ها را گرفتار خود 
کرده و آنها را در دام مجموعه ای از سیاستگذاری های غلطی 
انداخته اســت که عموما نه تنها نتیجه خوبی نداشــته بلکه 
اوضاع را از آنچه که بوده هم وخیم تر کرده اســت. حاال تمامی 
این تجربه های تلخ پیش روی دولت قرار دارد و با مروری ساده 
بر فرآیندهای آنها از یک سو و نتایجی که حاصل شده از سوی 
دیگر می توان غلط یا درســت بودن گام نهادن در آن مسیر را 

روشن نمود.
 تکرار اشتباهات 

اکنون این دولت سیزدهم است که به نظر می رسد بازهم در 
دام چنین تالطماتی افتاده و او هم قرار است قدم در مسیر دولت 
های پیشین گذارد  این گمانه زنی از جایی جدی تر می شود که 
برخی از مقامات ارشد دولت ســیزدهم ظرف روزهای گذشته، 
صحبت از ورود دولت به بازار به منظور کنترل و تنظیم قیمت ها 
به میان آورده اند این در حالیست که رئیس دولت نیز در خصوص 
کنترل و تثبیت قیمت ها به اعضای کابینه دســتور داده است  
موضوعی که تنها نتیجه آن از دیدگاه دولتمردان  دخالت های 
قیمتی و در نهایت تعزیری بوده  که بعد از گذشت مدتی کوتاه، 
کارکرد خود را از دست داده و اوضاع را بحرانی تر می کند. تردیدی 
وجود ندارد که ثبات قیمتی در بازار ضورت یک اقتصاد پویا بوده 
و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی و استفاده از منابع درامدی 
پایدار محقق خواهد شد بنابراین حرکت بر خالف مسیر واقعی 
آن هم در شــرایطی که تجربه دولت های پیشــین پیش روی 
دولتی است که خود منتقد عملکرد مسئوالن قبلی است نگرانی 

بیشتری را در پی این اظهارت به جامعه تزریق می کند.

»آرمان ملی « تبعات ناشی از سیاست وزارت صمت برای تنظیم بازار را بررسی می کند:

زنگ خطری برای بازار کاالهای اساسی

در اجالس همکاری های مشترک 2 کشور مطرح شد:
 تمایل ایران برای حضور ترکمنستان

 در بندر چابهار
آرمان ملی:  با عدم اجرای طرف هندی به قرارداد توســعه 
بندرچابهار به نظر می رســد دولت قصد دارد تا از ظرفیت دیگر 
کشورهای همسایه برای استفاده از بندرچابهار برای راه اندازی 
کریدور شــمال و جنوب و همچنین دســتیابی به بازار دیگر 
کشورها با توجه به اینکه تنها بندر است که شامل تحریم ها نشده 
بهره گیری کند. موضوعی که رستم قاسمی،  وزیر راه و شهرسازی 
در اجالس مشترک همکاری های اقتصادی ایران با ترکمنستان 
گفته ترکمنســتان می تواند در توافق بندرچابهار با کشور هند 
حضور داشته باشد و مبنای ترانزیت به کشورهای شمالی شود. 
البته وزیر راه و وشهرســازی گفته بخشــی از مذاکرات نیز در 
خصوص سرمایه گذاری ترکمنستان در بنادر جنوبی کشور است 
درواقع وزیر راه در حالی از تمایل برای حضور ترکمنســتان در 
بنمدر چابهار خبر داده که وزیر امورخارجه این کشور ضمن اعالم 
توافق در بخش حمل ونقل ریلی تنها از حضور این کشور در بندر 
شهیدرجایی سخن گفته که به نظر می رسد  تمایل چندانی برای 

حضور در پروژه چابهار و مشارکت با هندی ها  ندارد.
 توافقات ترانزیتی با ترکمن ها

رستم قاسمی  در شــانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی  ایران و ترکمنستان 
با بیان اینکه کشورمان با ترکمنستان روابط امن و مطمئن دارد، 
اظهارداشت: روابط تجاری و اقتصادی این دو کشور پیش از شیوع 
کرونا بسیار خوب بود و به چندین میلیارد دالر می رسد . وی ادامه 
داد:  خوشبختانه در این نشست یک توافقات خوبی برای توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری با ترکمنستان رسیدیم که این توافقات 
را می توان در سه بخش دسته بندی کرد. وزیر راه  و شهرسازی 
درباره جزئیات توافق انجام شده بین ایران و ترکمنستان گفت: 
اولین بخش از توافقات در حوزه انرژی بوده که شامل برق و گاز 
می شود. در این حوزه روابط بســیار گسترده ای با ترکمنستان 
داریم که می توان آن را افزایش داد. قاسمی  با اشاره به بخش دوم 
مذاکرات با هیات ترکمنی ادامــه داد: بخش زیادی از مذاکرات 
درباره ترانزیت بویژه ترانزیت ریلی بود که اخیرا محدودیت هایی 
در این حــوزه به وجود آمد و می توان در آن بخش توســعه داد. 
همچنین ترانزیت جاده ای هم با ترکمنستان باید افزایش پیدا 
کند و دیگر مذاکرات در بخش ترانزیت درباره حمل ونقل دریایی 
با ترکمنســتان بود به طوری که می توان از طریق بنادر شمالی 
ایران از ترکمنستان به روسیه و از این منطقه به هند و چین تبادل 
کاال داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ترکمنستان 
می تواند در توافق بندر چابهار با کشور هند حضور داشته باشد و 
مبنای ترانزیت به کشورهای شمالی شود. از سوی دیگر بخشی 
دیگر مذاکرات درباره ســرمایه گذاری ترکمنســتان در بنادر 
جنوبی کشور است که البته امکان سرمایه گذاری ایران در بنادر 
ترکمنستان هم وجود دارد. قاسمی  با بیان اینکه در مسیر تجارت 
جهانی روابط ایران و ترکمنستان باید افزایش پیدا کند؛ تصریح 
کرد: چین و هند می توانند در مسیر دریایی ایران و ترکمنستان 
حاضر شوند و می توان از ترکمنستان به کشورهای همسایه رسید 
که این همکاری ها برای ایران بسیار تعیین کننده و موثر است. 
وزیر راه و شهرسازی درباره بخش سوم مذاکرات امروز با هیات 
ترکمنستانی اظهارداشت: موضوع سوم که از ظرفیت بسیار باالیی 
برخوردار است و اهمیت بسیار باالیی دارد، بحث تجارت بین دو 
کشور بوده که در توافقنامه قرار است افزایش سطح تجاری ذکر 
شود. درباره این موضوع در سال های گذشته نمایشگاهی بسیار 
قوی در ترکمنستان برگزار می شد  که در یکی از این نمایشگاه 
قراردادهای خرید بین دو کشــور حتی به یک میلیارد دالر هم 
رســید. وی با بیان اینکه با اعتماد دو طرف، فصلی جدیدی در 
روابط دو کشور در سه بخش گفته شــده ایجاد می شود؛ گفت: 
نتایج ایــن همکاری ها منافع ملت دو کشــور را تامین می کند 
و امیدوارم پس از پایان این نشســت، کمیته های کارشناســی 
بالفاصله کار خود را شــروع کنند و تعامالت بسیار خوبی برای 

توسعه روابط دو کشور شکل بگیرد.
 توافق برای حضور در بندر شهیدرجایی

همچنین رشــید مردوف وزیر امورخارجه ترکمنستان نیز 
در این اجالس  با بیان اینکه مسائل پیش رو بین دو کشور مرور 
شد، افزود: در بخش حمل ونقل بین ایران و ترکمنستان به دلیل 
شــیوع کرونا محدودیت هایی پیش آمد که در این اجالس دو 
روزه کشورها توافق کردند سرعت حمل ونقل کاال بین دو کشور 
افزایش پیدا کند. وی ادامــه داد: در بخش حمل ونقل ریلی هم 
به توافقاتی رسیدیم همچنین با هدف توسعه همکاری بین دو 
کشــور و تقویت ترانزیت قرار بر این شــد منطقه ای را در بندر 
شهیدرجایی به ترکمنســتان اختصاص دهند تا از این طریق 
ترانزیت بین دو کشور افزایش یابد. وزیر امورخارجه ترکمنستان 
ادامه داد: در بخش سالمت و بهداشت هم توافق شد کارگروهی 
برای عملیاتی کردن مفاد یادداشت تفاهمنامه ای که سال ۲۰۱۵ 
بین طرفین امضا شــده ایجاد شــد و گروهی برای ساماندهی 
تبادالت و تجربیات علمی  و بهداشــتی تشکیل دهیم. مردوف 
از انجام فعالیت های مشــترک بین دو کشور در زمینه آموزش 
و جهانگــردی در آینده نزدیک خبرداد. وی گفت: ۲3۶ ســند 
همکاری بین دو کشور امضا شد و طبق توافقات، پروتکلی تهیه 
شده که اسناد بین دو حکومت و دولت براساس آن پروتکل نظارت 
شود و نحوه کار را برای دو کشور تعیین می کند. مردوف افزود: 
گروه کاری با هدف نظارت بر اعمال این پروتکل تشکیل شد که 
این پروتکل یک مرحله جدیدی از روابط بین دو کشور را ایجاد 
خواهد کرد. وزیر امورخارجه ترکمنستان تاکیدکرد: در راستای 
اجرای توافقات انجام شده از وزیر راه و شهرسازی دعوت کردیم 
تا ادامه این جلسات در کشور ترکمنستان انجام شود و مروری بر 

این همکاری ها داشته باشیم.

نیم نگاه 
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قیمت در بازار آزاد )به تومان(

بـــازارسرمـــایـه
 نقش اوراق بدهی

 در ریزش های بازارسرمایه؟! 
آرمان ملی: بازارســرمایه در هفته گذشــته افت 
بیش از 3 درصــدی را تجربه کرد و پــس از هفته ای 
پرتنش نهایتا شاخص کل در کانال یک میلیون و 3۹3 
هزار واحدی قــرار گرفت. درواقع تــداوم ریزش ها در 
بازارســرمایه این ذهنیت را در بین تحلیلگران تقویت 
کرده که با وجود اعالم دولت مبنی بر عدم اســتقراض 
از بانک مرکزی و تامین بخشی از نیازهای مالی از طریق 
فروش اوراق قرضه احتماال حجم باالی این اوراق و البته  
سررسید اوراقی که ظرف سه سال اخیر عرضه شده اند 
باعث شده تا شاهد تداوم ریزش ها در بازارسرمایه باشیم. 
موضوعی که کارشناســان معتقدند دولت در چند ماه 
اخیر نسبت به فروش اوراق اقدام کرده و این در حالی بود 
که بانک مرکزی نیز با روند انقباضی به جذب نقدینگی 
پرداخته است این در حالیســت که به رغم سهم باالی 
بازارسرمایه از این اوراق پس از انبساطی شدن فعالیت 
بانک مرکزی اولویت با بازارســرمایه نبــوده که زمینه 
افت شاخص را فراهم آورده اســت.  حسن کاظم زاده 
کارشناس بازارسرمایه در این رابطه می گوید: بانک ها 
برای استقراض از بانک مرکزی از اوراق دولتی استفاده 
می کنند و در اینجا اوراق مانند وثیقــه بین بانک ها و 
بانک مرکزی عمل می کند تا مشــکل بانک ها برطرف 
شود. طبق آمار از ابتدای سالجاری تاکنون بانک مرکزی 
حدود ۴۴ هزار میلیاردتومان به بانک ها تزریق کرده که 
این عدد به پایه پولی اضافه شده اســت. وی ادامه داد: 
درواقع بانک مرکزی برای کوتاه مــدت به بانک ها پول 
تزریق کرده اســت اما برای بلندمدت بــا فروش اوراق 
دولتی پول جذب کرده اســت. ۴۴ هزار میلیارد تومان 
مذکور برآیند عملیات پولی تا هفته اخیر است. همچنین 
از ابتدای سال تاکنون برآیند تزریق هم حدود ۴۹ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت اما به مرور با سیاســت های 
بانک مرکزی که هفته های مداوم جذب نقدینگی بوده، 
برآیند کاهش پیدا کرده و دو بار )تیر و شــهریورماه( به 
کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تحلیلگر 
بازارسرمایه با بیان اینکه دولت چند مدل اوراق منتشر 
می کند، اظهارکرد:  اوراقی که در ازای آن پول دریافت 
می کند و اوراقی که دولت به جــای طلب به طلبکارها 
می دهد. نام اوراق گروه نخســت »اوراق دولتی« و نام 
اوراق گروه دوم »اخزا«ست. طبق آمار امسال حدود ۴3 
هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است که ۲۹.۵ هزار 
میلیارد آن را بازارسرمایه  و ۱3.۴ هزار میلیارد آن را هم 
بانک ها خریداری کرده اند که مشخصا سهم بازارسرمایه 
خیلی بیشتر بوده است. کاظم زاده ادامه داد: حجم انتشار 
اوراق در مرداد و شهریور به شــدت باال بوده است و این 
درحالی بوده که  بانک مرکزی هــم درحال جمع آوری 
پول از بازار بوده است. پس از این اتفاق که تبعات خوبی 
در پی نداشــت،  بانک مرکزی از اول مهرمــاه  ۲۱ هزار 
میلیاردتومان پول به سیستم بانکی تزریق کرد؛ درحالی 
که اصل اوراق توسط بازارسرمایه خریداری شده بود. این 
تحلیلگر بازارسرمایه ادامه داد: نکته مهم  در اینجا اصل 
تطابق زمانی سیاست های پولی و سیاست مالی است. 
یعنی اگر دولت قرار است اوراق منتشر کند، بانک مرکزی 
نباید در آن زمان سیاست انقباضی پولی انجام دهد این 
در حالیست که بعداز انبساطی شدن بازارسرمایه را هدف 

نگرفته و سیستم بانکی را هدف گرفته است.

گزارش »آرمان ملی« درباره وعده وزیرکار برای ایجاد 1.8۵۰.۰۰۰ شغل تا پایان 14۰1؛ 

آقای وزیر! یا بیكاری را نمی شناسید یا عدد؟ 
  بازی با اعداد و ارقام؛ بیکاری را شکست نمی دهد          پدرخواندگی دولت در اقتصاد مانع بزرگ رشد اشتغال

آرمان ملــی: در تاریــخ اول آبانمــاه؛ روزنامه 
»آرمان ملی« مطلبی تحت عنوان »نگویید استقراض 
نکردید« در صفحه ۴ منتشــر کرد کــه در آن ادعای 
تیم اقتصــادی دولت مبنی بــر عدم اســتقراض از 
بانک مرکزی در دو ماهه شــهریور و مهرماه با توجه به 
آمار بانک مرکزی که نشان می داد از یک سو معامالت 
بین بانک کاهش یافته و از ســوی دیگر نرخ ســود در 
بازار بین بانکی نیز با رشــد مواجه شده است؛ بنابراین 
این موضوع نشــان دهنده کاهش ذخایر مازاد بانک ها 
بوده که در نتیجه دســت درازی دولت به این ذخایر و 
آزادســازی دارایی های آنها نزد بانک مرکزی صورت 
گرفته که چاره ای جز خلق پول برای متولی پولی و مالی 
کشور باقی نگذاشته است که نتیجه ای جز تورم در پی 
نخواهد داشت روابط عمومی و بین الملل سازمان برنامه 
و بودجه جوابیه ای را در پاسخ به روزنامه ارسال کرده که 

در ادامه می خوانید. در خصوص مطلب منتشرشــده 
در روزنامه »آرمان ملی« با عنوان »نگویید اســتقراض 
نکردید« نکات ذیل را به اطالع می رساند: ۱- اطالعات 
پایه پولی و نقدینگی کشور نشان می دهد که رشد پایه 
پولی در ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ به رقمی 
بالغ بر ۴۲,۱ درصد و در ۵ ماهه ۱۴۰۰ به ۱۲,۴ درصد 
رسیده است. همچنین در ۵ ماهه منتهی به مردادماه 
ســال ۱۴۰۰، ســهم خالص مطالبات بانک مرکزی از 
بخش دولتی به ۱۲,۶ واحد درصد بالغ شــده است که 
عمدتا ناشی از استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی 
بانک مرکزی در قالب اســتفاده دولت از تنخواه گردان 
خزانه بوده است. با عنایت به مراتب فوق رویکرد دولت 
سیزدهم، محدودکردن اســتفاده از اعتبارات اعطایی 
بانک مرکزی به دولت در قالب استفاده از تنخواه گردان 
خزانه است. صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های 

خزانه تا شهریور ۱۴۰۰ حاکی از این است که دولت در 
این مسیر گام برداشته است. به طوری که رشد ماهانه 
استفاده از تنخواه گردان خزانه از حدود ۲8 درصد در 
مردادماه ۱۴۰۰ به کمتر از ۲ درصد در شــهریور ماه 
۱۴۰۰ محدود شده اســت. همچنین بررسی صورت 
وضعیت های ماهانه بودجه مزبور نشــان می دهد که 
دولت برای تامین منابع بودجه ای خود بر افزایش منابعی 
غیر از استفاده از تنخواه گردان خزانه تمرکز کرده است. 
به طوری که رشد ماهیانه درآمدهای مالیاتی و گمرکی، 
واگذاری دارایی های سرمایه ای، واگذاری دارایی های 
مالی و واگذاری شرکت های دولتی در شهریورماه نسبت 
به ماه های قبل از افزایش مناسب و بعضا قابل توجهی 
برخوردار است. مستند دیگر این که سهم بدهی دولت 
به بانک مرکزی در پایه پولی از شــهریورماه سالجاری 
در خصــوص مطالــب  روند کاهشی داشته است. ۲- 

منتشــره در مورد بازار بین بانکی نیز الزم به ذکر است 
که رویکــرد چارچــوب نوین سیاســت گذاری پولی 
بانک مرکــزی در حال حاضر مدیریــت خط اعتباری 
بانک مرکزی به بانک ها و به حداقل رســاندن مراجعه 
بانک ها به بانک مرکزی با هدف دریافت اعتبار اســت. 
در این راستا رویکرد جدید سیاست پولی تامین منابع 
مورد نیاز بانک ها از بازار بین بانکی است. در این راستا 
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز 
بازار بین بانکی ریالی، به اجرای عملیات بازار باز به صورت 
هفتگی یا موردی مبادرت می کند. بدین ترتیب عملیات 
خرید یا فروش اوراق از طریق ابزارهای موجود و براساس 
پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف 
کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از 
طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی اعالم و 

اجرایی می شود.

ازسوی سازمان برنامه و بودجه صورت گرقت
جواب به تیتر ؛»نگویید استقراض نکردید«



سینمــا
محمدرضا منصوری: 

 رکود در سینما ربطی به 
کرونا ندارد

رئیس انجمن صنفــی مدیــران تولیــد بیان 
کرد: رکود در سینما ربطی به شیوع کرونا ندارد. 
محمدرضا منصوری گفت: حرفه سینما نیز مانند 
دیگر حرفه های فعال در جامعه است و نگاهی که به 
کرونا و معضالت آن در شغل های دیگر وجود دارد، 
در این شغل نیز هست. در حال حاضر اعضای جامعه 
سینمایی کشور نیز همانند دیگر اقشار مختلف 
جامعه یا دوزهای واکسن خود را کامل دریافت 
کرده اند و یا به زودی دریافت می کنند. وی بیان کرد: 
مساله این است که در حال حاضر شیوع کرونا تغییر 
و تاثیری در صنعت سینما ندارد. البته نباید فراموش 
کرد که هرچند واکسن ها در حال دریافت است اما 
نباید رعایت پروتکل های بهداشتی فراموش شود، 
به همین دلیل باید پروتکل های بهداشتی از سوی 
تمامی صنوف در سینما رعایت شود. رئیس انجمن 
صنفی مدیران تولید سینما ادامه داد: همچنین 
باید این مساله را مدنظر قرار داد که هنگام امضای 
قراردادهای مختلف، افراد چند دوز از واکسن خود را 
دریافت کرده اند و باید به این مسائل توجه ویژه نشان 
داد. وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره 
احتمال افزایش تولیدات با واکسینه شدن جامعه 
در حوزه سینما تاکید کرد: در واقع می توان گفت 
افزایش واکسیناسیون تاثیری در سطح تولیدات 
نداشته است، طی ماه های گذشته تولید در شبکه 
نمایش خانگی افزایش داشته است و همچنان عمده 
نیروی انسانی سینما مشغول فعالیت در شبکه 
نمایش خانگی هستند. منصوری گفت: امیدوارم 
سطح تولید در سینمای ایران افزایش پیدا کند اما 
اینکه چه زمانی این اتفاق رخ دهد، ربطی به کرونا 
ندارد. چرا که رکودی که در سینما وجود دارد در 
حال حاضر مربوط به عدم سرمایه گذاری در سینما 
ست و باید دید که دولت چه سیاست هایی را در 
این زمینه دنبال می کند. به همین دلیل باید به 
سرمایه گذار بخش خصوصی و دولتی زمان الزم داده 
شود تا با برنامه ریزی مناسب در این حوزه ورود پیدا 
کند. وی اظهارکرد: در شرایط فعلی سطح تولید در 
سینمای ایران کاهش پیدا کرده و بعید می دانم که 
طی ۲ ماه آینده اتفاق شگفت انگیزی در سینما رخ 
دهد و احتماال همان ریتم تولیدی که از ابتدای سال 
آن را دنبال می کرد ادامه می یابد و این روند تغییر 
نمی کند. این مدیر تولید توضیح داد: تاکید می کنم 
مساله اصلی این است که رکود سینما هیچ ربطی به 
کرونا ندارد، امیدوارم با توجه به برنامه ریزی ای که 
برای گیشه و اکران فیلم ها داشته اند سینما باردیگر 
رونق بگیرد و بتوانیم شاهد افزایش تولیدات باشیم. 
البته بی شک چنین رونقی در تولید احتماال بعد از 
جشنواره فیلم فجر و یا اجرایی شدن سیاست های 

دولت در حوزه سینما خواهد بود. 

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 
نوشته است: این نهاد باردیگــر هوشنگ 
مرادی کرمانی را برای سال ۲۰۲۲ نامزد 
این جایزه کرده است، زیرا او را از جمله 
پدیدآورندگانی می داند که به خواندن در 
جامعه ما ارزش بخشیده اند. مرادی کرمانی 
با خلق آثاری که کودکان محروم و فرودست 
از کودکان قالیباف تا کودکان روستایی در 
حاشیه های کویر در آنها نقش ویژه دارند، 
کوشیده است صدایی باشد برای بازتاب 
رنج ها و نیازهای آنها. این صدا سبب شده 
است که خواندن در جامعه ما گسترش پیدا 
کند، از نظر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 
کودکان، مرادی کرمانی و داستان های او 
شایسته ترین نماینده برای حضور در این 
رخداد فرهنگی است، زیرا که آثار او چند 
مولفه بنیادی برای گسترش خواندن را در 

خود دارند. 

»هوشنگ مرادی کرمانی « 
نامزد آستریدلیندگرن

وحیدزاده«  »ابراهیم  بزرگداشــت 
دوشنبه ۱۰ آبان ماه در سالن سینماتوگراف 
موزه سینما برگزار خواهــد شد. مــراسم 
شب »ابراهیم وحیدزاده« به همت کانون 
کارگردانان سینمای ایران و با مشارکت 
موزه سینما و فیلمخانه ملی ایران با حضور 
چهره های مطرح سینمای ایران برگزار 
می شود. بزرگداشت »ابراهیم وحیدزاده« با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دوشنبه 
۱۰ آبانماه ساعت ۱8 برگزار خواهد شد. 
پوستر این مراسم توسط »بهزادخورشیدی« 
وحیدزاده  است.ابراهیم  شده  طراحی 
فیلم نامه نویس، تهیه کننده، کارگردان و 

تدوینگر سینمای ایران است

تقدیر کانون کارگردانان 
از »وحیدزاده«

رو بــه رو
موزه های جهان به روایت »احصایی«

خبــر عکــس های ۵۰ساله سیدمحمد احصائـــی بــا شگفتی 
در میان اهل هنر بازتاب داشت، استاد بزرگ خط و نقاشی خط که 
اکنون هشتادودومین پاییز زندگی را پشت سر می گذارد، ناگهان 
به جای هنری که بدان شهرت دارد عکس هایی را ارائه کرده که به 
دوره دانشجویی اش برمی گردد. تورهنری که در تابستان ۱3۴8 به 
معتبرترین موزه های جهان شناخته شد. اگر از این نکته بگذریم که 
دوستداران احصائی از عالقه خاص او به عکاسی اطالع دارند و او را تمام 
سالیان دراز همیشه دوربین به دوش دیده اند اما به هر روی بازهم 
نمایش دادن این کارها در قالب یک نمایشگاه و یک کتاب مفصل جالب 
توجه است؛ خود احصائی می گوید که در شکل گیری این اتفاق بهزاد 
حاتم، چهره شناخته شده هنر تجسمی نقش اصلی را داشته است. 
تماشای عکس هایی که استاد احصائی از موزه ها در 3۰ سالگی گرفته 
و توجه لنز دوربین او به موزه گردها نگرش اجتماعی خاصی را بازتاب 
می دهد که ۵۰سال پیش هنر چه جایگاهی در دنیا داشت و احصائی 
جوان که در دانشگاه هم درس می خواند و هم استاد خط گرافیک بود 
چه می دید. از این رو به نظر می رسد گنج بازیافته عنوان درستی بر این 
نمایشگاه است که ما را با زاویه نگاه هنرمند جوانی آشنا می کند که 
۵۰سال بعد در قله نقاشیخط ایران ایستاده و جزو رکوردداران هنر 
خاورمیانه محسوب می شود. بهزاد حاتم، مجموعه دار و پدیدآورنده این 
کتاب و نمایشگاه است؛ او ذیل عنوان سلسله رویداد »دیدارهنرمند« 
این اتفاق را برگزار کرده است، این سومین دیدار هنرمند است. حاتم 
در توصیف اهمیت این مجموعه نوشته است: عکس های موزه  هنرمند 
جوانی را نشان می دهد که با نگاهی هنرشناس و ستایشگر، آمده 
است که بیشتر ببیند و بستاید و بیاموزد و همزمان، عکاسی کنجکاو و 
تیزبین و بازیگوش را که دریچه دوربینش را بر هر چیزی نمی گشاید. او 
بسیار گزیده و سنجیده و شکیبا رفتار می کند.  اینکه کسی که عکاسی 
پیشه اش نبود، بتواند در جایی همگانی دوربینش را در دست بگیرد 
و از چیزی که تنها در یک دم گذرا پیش می آید، با دوربینی که باید 
همه چیز آن را برای گرفتن هر عکس با دست آماده کرد، یک عکس، 
تنها یک عکس بگیرد و همه چیز آن عکس درست باشد، چیز چندان 
ساده ای نبود .یک گروه از عکس های احصائی از پیوند میان نگرنده و 
کار هنری است. برخی از اینها چیزی بیش از نگهداری یک دم درست 
از روبه رویی یک نگرنده با یک کار هنری است، احصائی با نگر درست و 
با شکیبایی توانسته است از بسیاری از این رو به آن رویی ها و در آمیختن 
کار هنری و تماشاگر، یک کار هنری دیگر بیافرید.« سومین دیدار 
هنرمند، دیدار با سیدمحمد احصائی از دریچه عکس تا دوازدهم آبان 

در گالری گلستان دایر است.
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فرمانده ارتش سودان در جدیدترین اظهارات خود اعالم کرد، نام نخست وزیر و اعضای 
کابینه جدید ظرف یک هفته اعالم خواهد شد. عبدالفتاح.البرهان، فرمانده ارتش سودان در 
اظهاراتی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت، امیدوار است نخست وزیر و اعضای شورای امنیت 
حداکثر ظرف یک هفته انتخاب شوند. وی افزود: در انتخاب وزیران دخالت نخواهیم کرد اما 
آنها توسط نخست وزیری انتخاب می شوند که بخش های مختلف مردمی سودان او را قبول 
کرده اند. وی افزود: ما نخست وزیری را انتخاب خواهیم کرد که متعلق به تکنوکرات ها باشد. 
نخست وزیر سابق با اجماع بین گروه های سیاسی و نظامی انتخاب شد و اکنون گروه های 
سیاسی وجود ندارند و ما یک مسئولیت ملی و تعهد داریم که در دوره انتقالی تا زمان برگزاری 
انتخابات، رهبری و کمک کنیم. البرهان روز دوشنبه ضمن اعالم وضعیت فوق العاده، شورای 
حاکم انتقالی را منحل، استانداران را برکنار و اجرای برخی بندهای سند قانون اساسی مرتبط 
با اداره مرحله انتقالی را معلق کرد. چند ساعت پیش از اتخاذ این تصمیمات، مقامات موجی از 
بازداشت ها را به راه انداخته و نخست وزیر، وزیران، مسووالن و رهبران احزاب را دستگیر کردند. 

در پی این اقدامات مردم در اعتراض به کودتای نظامی به خیابان ها آمدند.

وزارت امورخارجه انگلیس سفیر فرانسه را احضار و به توقیف یک قایق انگلیسی توسط این 
کشور اعتراض کرد. دولت انگلیس ضمن محکوم کردن تهدیدات غیرقابل توجیه دولت فرانسه 
در زمینه اختالفات پسابرگزیت، سفیر این کشور را احضار کرد. سخنگوی دولت انگلیس در 
واکنشی اعالم کرد: اقدامات دولت فرانسه قابل توجیه نیست و به نظر نمی رسد با توافق تجارت 
و همکاری با اتحادیه اروپا یا قوانین بین المللی همخوانی داشته باشد. این مقام انگلیسی بیان 
داشت: بابت لحن تقابل جویانه ای که از طرف دولت فرانسه شاهد هستیم و اوضاع را به شکلی 
تغییر می دهد که به راحتی قابل حل نباشد، تاسف می خوریم. او در ادامه گفت:  قویا اعتراض  
خود را به فرانسه و کمیسیون اروپا اعالم کردیم. در گام بعدی وزارت امورخارجه به معاون 
وزیر دستور داد سفیر فرانسه را احضار کند. دولت فرانسه اعالم کرد که در حال کار بر روی 
تحریم های احتمالی علیه انگلیس است و این به دلیل عدم صدور مجوز الزم از سوی انگلیس 
برای فعالیت ماهگیران فرانسوی است. گابریل آتال سخنگوی دولت فرانسه اظهارکرد که 
پاریس فهرستی از تحریم ها را تهیه می کند که ممکن است علنی شود. او افزود که برخی از آنها 

اوایل هفته آینده اجرایی خواهند شد، مگر اینکه پیشرفت کافی حاصل شده باشد. 

انگلیس سفیر فرانسه را احضار کرداعالم کابینه جدید سودان ظرف یک  هفته 

برجسته معاصر  نقاش  ایران درودی؛ هنرمند 
کشورمان پس از تحمل 3 ماه بیماری و مبارزه، جمعه؛ 
هفتم آبان ماه درگذشت. صفحه رسمی هنرمند در 
اینستاگرام که توسط بنیاد ایران درودی اداره می شود، 
این خبر را تایید کرده است. همچنین سیدمحمد 
طباطبایی فعال فرهنگی و دبیر سابق شورای ارزشیابی 
هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور که پیشتر خبر 

ابتالی درودی به کرونا را اعالم کرده بود، در گفت وگویی 
خبر درگذشت این هنرمند را تایید کرد. اما تکتم نعیمی، 
مدیر برنامه های ایران درودی درباره درگذشت این 
هنرمند توضیح داده است: ایشان به دلیل بیماری ای 
که داشتند اخیرا در رفت وآمد به بیمارستان بودند و 
متاسفانه جمعه ساعت هفت ونیم صبح به دلیل ایست 
قلبی در بیمارستان دی از دنیا رفتند. ایران درودی، 

نقاش، نویسنده، کارگردان، منتقد هنری و استاد 
دانشگاه کشورمان که چندی قبل 8۵ سالگی اش را 
جشن گرفت، تقریبا از همان شهریورماه امسال به کرونا 
مبتال شد و پس از بستری شدن در بیمارستان و گذراندن 
دوران نقاهت، برای ادامه مراحل درمان به منزل انتقال 
یافت. تا اینکه پس از چند ماه مبارزه با بیماری، دیروز 
)جمعه( هفتم آبانماه خبر درگذشت این هنرمند اعالم 
رسمی شد. ایران درودی در دانشکده عالی هنرهای 
زیبای پاریس، مدرسه لوور پاریس در رشته نقاشی و 
رشته تاریخ هنر دانشکده سلطنتی بروکسل تحصیل 
کرده بود. او در طول حیاتش ۶۴ نمایشگاه انفرادی در 
سراسر جهان داشت و در بیش از ۲۵۰ نمایشگاه گروهی 
شرکت کرده بود. درودی از سال ۱3۴3 عضو کنگره 
بین المللی هنرمندان و منتقدان ریمنی، ووکیو و سان 
ماریو ایتالیا بود. او از سال ۱3۴۶ تا ۱3۵۱ تهیه کنندگی 
و کارگردانی بالغ بر 8۰ فیلم مستند برای تلویزیون 
تحت عنوان شناسایی هنر را انجام داد. در سال ۱3۴7 
فیلم مستند بی ینال ونیز را در مدت زمان ۵۵ دقیقه 
کارگردانی کرد و از سال ۱3۴۹ تا ۱3۵۱ استاد مدعو 
دانشگاه صنعتی شریف برای تدریس تاریخ و شناسایی 
هنر محسوب می شد. همچنین درباره او کتاب هایی به 
ماندگار مانده است که از آن جمله می توان به کتاب آثار 
نقاشی  )۱3۵۲ـ ۱338( ایران درودی )امیرکبیر(، در 
فاصله دو نقطه ...! )آثار نقاشی ۱3۵۲ـ ۱338( )نشرنی(، 
چشم شنوا، قصه انسان و پایداری اش...! )ناشر سخن(، 
گفت وگو با ایران درودی )نشر ثالث( اشاره کرد. کتاب در 

فاصله دو نقطه ...! امسال تجدید چاپ شده بود.

گــزارش
چین پایگاهی در آسیای میانه ندارد

سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد که ایــن کشــور 
هیچگونه پایگاه نظامی در آسیای میانه ندارد. براساس این گزارش، 
»وانگ.ونبین« سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: من صراحتا 
اعالم می کنم که چین هیچگونه پایگاه نظامی در آسیای میانه ندارد. 
این در حالیست که رسانه های تاجیکستان پیشتر از توافق میان پکن 
و دوشنبه برای تاسیس پایگاه نظامی چین در شرق تاجیکستان خبر 
داده بودند. به گفته منابع دولتی تاجیکستان، براساس طرح اولیه 
توافق میان دو کشور، دولت چین قرار است با تخصیص بودجه 8.۹ 
میلیون دالری، اقدام به ساخت ۱۲ ساختمان از جمله بخش های 
اقامتی و اداری و همچنین منبع ذخیره آب و عالوه دو برج دیده بانی 

در قالب یک پایگاه نظامی عظیم در شرق تاجیکستان کند.

کرونا پروازها را در چین  لغو کرد
با تشدید قوانین سفر در سراسر چیــن برای دور جدید مقابله با 
شیوع کرونا، فرودگاه های پکن پایتخت این کشور صدها پرواز را در 
روز جمعه لغو کردند. پرجمعیت ترین کشور جهان از زمان همه گیری 
اولیه اش در بهار گذشته، توانسته با قوانین سرسختانه رفت وآمده و 
قرنطینه های هدفمند و طوالنی تعداد مبتالیان کرونا را کاهش دهد. 
با تشدید کرونا و افزایش سفرهای گردشگران، مقامات چین مجددا 
ترغیب شده اند برای مهار شیوع بیماری از میلیون ها نفر بخواهند که 
دوباره در خانه بمانند و سفرهای بین استانی خود را محدود کنند. 
چین با تشدید قوانین سرسختانه توانسته شمار مبتالیان را کاهش 
دهد و در روز جمعه ۴8 نفر به کرونا مبتال شدند و تعداد مبتالیان در 
هفته گذشته به کمتر از ۲۵۰ نفر رسید. سختگیری بیشتر در قوانین 
رفت وآمد در حالی انجام می شود که قرار است در ماه فوریه )بهمن( 

میزبان بازی های زمستانی المپیک باشد.

فرماندار فلوریدا از بایدن شکایت کرد
ایالت فلوریدای آمریکا، روز پنجشنبه از دولت جو بایدن به دلیل 
اجبار واکسن کرونا برای پیمانکاران دولت فدرال شکایت کرده 
و کشمکش دیگری را بین فرماندار جمهوری خواه این ایالت و 
کاخ سفید، رقم زد. این شکایت که توسط ران.دسنتیس، اعالم 
شد. وی مدعی  است که جو.بایدن، ریاست جمهوری آمریکا، 
صالحیت صدور این قانون را نداشته و این قانون، قانون تدارکات 
را نقض می کند. دسنتیس، متعهد شده است که در برابر اجبار 
واکسیناسیون برای کارمندان فدرال، اقداماتی قانونی انجام 
داده و با قوانین اجبار ماسک و واکسن که توسط دولت های 
محلی در فلوریدا اجرا می شود، مبارزه کند. او اخیرا اعالم کرد 
که در ماه آینده میالدی، قانون گذاران ایالتی را برای تصویب 
قوانینی در مبارزه با واکسیناسیون اجباری که توسط مشاغل 
خصوصی تصویب شده، به کنگره فرا خواهد خواند. دسنتیس به 
نامزدی احتمالی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ چشم دوخته است و در 
انتقاداتش از مدیریت بایدن در مورد همه گیری و مسائل دیگر، 
ثابت قدم بوده است. این پرونده در دادگاه منطقه ای آمریکا در 
تامپا تشکیل شد و از بایدن، بیل.نلسون، مدیر ناسا و همچنین 

مقامات قراردادی کاخ سفید، به عنوان متهم نام برد.

هشدار وکیل »آسانژ« در 
خصوص خودکشی موکلش

ادوارد.فیتزجرالد، وکیل آسانژ، در جریان یک 
دادرسی دو روزه در دادگاه عالی انگلیس گفت که 
آسانژ استرالیایی از نظر روانی به حدی بیمار است 
که نمی توان او را برای محاکمه به اتهام جاسوسی به 
آمریکا استرداد کرد. دولت آمریکا به دنبال لغو  یک 
حکم قبلی یک دادگاه رده پایین تر انگلیس در رد 
درخواست واشنگتن برای استرداد آسانژ به دلیل 
انتشار اسناد محرمانه نظامی آمریکا توسط ویکی 
لیکس در یکدهه پیش است. وانسا باریتسر، قاضی 
یک دادگاه منطقه ای آمریکا حکم داده بود که آسانژ 
در صورت نگهداری در شرایط سخت زندان در 
آمریکا احتماال خود را خواهد کشت. روز چهارشنبه، 
یک وکیل دولت آمریکا گفت که مقامات آمریکایی 
قول داده اند آسانژ قبل از محاکمه در زندانی فوق 
امنیتی نگهداری نشود یا تحت شرایط سخت 
انزوا قرار نگیرد. او همچنین گفت که اگر آسانژ 
محکوم شناخته شود، اجازه خواهد داشت که دوران 
محکومیت خود را در وطش، استرالیا بگذراند. اما 
فیتزجرالد استدالل کرد که تضمین های آمریکا 
همگی هشدارآمیز، مبهم یا به سادگی بی اثر بودند. 
او ادامه داد: آنها خطر در بازداشت قرار دادنسانژ در 
وضعیت انزوای شدید در آمریکا را در درازمدت از 
بین نمی برند و خطر خودکشی آسانژ در صورت 
استرداد شدنش چشمگیر است. او گفت: این کامال 
منطقی است که استرداد یک فرد دارای اختالل 
روانی را ظالمانه بدانیم زیرا استرداد او احتماال 
منجر به مرگ او می شود. وی افزود، قضات باید 
از اختیارات خود برای محافظت از مردم در برابر 
استرداد به یک کشور خارجی به عنوان جایی که 
ما هیچ کنترلی بر اقدامات روا داشته بر آنها نداریم 
استفاده کنند. دادستان های آمریکا آسانژ را به 
۱7 فقره اتهام جاسوسی و یک مورد سوءاستفاده 
از رایانه به دلیل انتشار هزاران سند نظامی و 
دیپلماتیک افشا شده توسط ویکی لیکس متهم 
کرده اند. حامیان او همچنین استدالل می کنند که 
پرونده مطرح شده علیه آسانژ دارای انگیزه سیاسی 
است. جرمی.کوربین، رهبر سابق حزب اپوزیسیون 
کارگر انگلیس، در سخنرانی در خارج از این دادگاه 
گفت که آسانژ حقیقت را در مورد افغانستان و 
عراق گفته است و نباید تحت هیچ شرایطی او را 
به آمریکا منتقل کرد. کوربین به خبرنگاران گفت: 
او هیچ جرمی مرتکب نشده است و در یک زندان 
با امنیت حداکثری به سر می برد. اگر او را به آمریکا 
متنقل کنند، ممکن است به دلیل وضعیت سالمت 
روانی خود، جان خود را بگیرد. در کشوری دیگر از 
او به عنوان افشاگری که حقیقت را در مورد خطراتی 

که همه ما با آنها روبه رو هستیم، تحسین می شود.

پس از آنکه مقامات لبنانی اعالم کردند فرانسه و ایتالیا تصاویر 
ماهواره ای مربوط به انفجار بندر بیروت را در اختیار آنها قرار 
نداده اند، لبنان رسما از روسیه درخواست کرد که این تصاویر را 
در اختیار بیروت قرار دهد. به گزارش فارس، ریاست جمهوری 
لبنان، اعالم کرد که رسما از مسکو درخواست کرده تصاویر 
ماهواره ای مربوط به روز انفجار در بندر بیروت را در اختیار مقامات 
قضائی این کشور قرار دهد. براساس گزارش پایگاه خبری شبکه. 
المیادین،  این خواسته رئیس جمهور لبنان در دیدار باالکساندر 
روداکوف سفیر روسیه در بیروت مطرح شده است. المیادین با 
اشاره به اینکه دو طرف در دیدار امروز به روابط دوجانبه روسیه 
و لبنان و راه های توسعه آن پرداخته اند،  خاطرنشان کرد که 
والدیمیر پوتین رئیس  جمهور روسیه نیز چند روز پیش در 
البه الی اظهاراتش گفت که مسکو امکان کمک به روند تحقیقات 
در خصوص انفجار بندر بیروت را مورد بررسی قرار خواهد داد و 

تصاویر مربوط به ماهواره ها را در صورت موجودبودن، به طرف 
لبنانی ارائه خواهد کرد. پوتین در این خصوص گفته بود: ما 
نمی توانیم درباره روند سیاسی مربوط به دستگاه قضائی لبنان 
اظهارنظر کنیم. ما نمی توانیم از طرفی در برابر یکطرف دیگر 
حمایت کنیم زیرا این کار برای تالش های ما به منظور آشتی 
میان گروه های لبنانی نتایج منفی در پی خواهد داشت. این 
گزارش در حالی منتشر می شود که رئیس جمهور لبنان پس 
از انفجار بندر بیروت از امانوئل ماکرون  همتای فرانسوی خود 
درخواست کرده بود که تصاویر ماهواره ای مربوط به انفجار در 
بندرگاه بیروت را در اختیار این کشور قرار دهد تا اینگونه به 
کشف زوایای پنهان پرونده کمک شود. حسان.دیاب نخست وزیر 
پیشین لبنان نیز اعالم کرده بود که از رئیس جمهور فرانسه 
تصاویر مربوط به پیش از وقوع انفجار، زمان انفجار و پس از آن را 

درخواست کرده است.

 تحقیقات ادامه دارد
براساس گزارش المیادین، درخواست مشابهی نیز برای کشور 
ایتالیا فرستاده شد؛ اما حسان.دیاب در این خصوص گفت: قاعدتا 
باید تصاویر را به ما می دادند؛ اما این رخ نداد و نمی دانم چرا. این 
درحالی است تحقیقات در خصوص انفجار بندر بیروت همچنان 
ادامه دارد و مقامات این کشور هنوز درباره علت وقوع انفجار 
توضیحی ارائه نکرده اند. با این حال، روزنامه الکترونیکی رأی الیوم، 
به نقل از منابعی ویژه خبر داد که در تحقیقات صورت گرفته برای 
سؤال هایی از قبیل اینکه چه کسی کشتی حامل نیترات آمونیم را 
به لبنان و برای چه کسی آورده است، پاسخ داده شده است. منابع 
مذکور در گفت و گو با این روزنامه فاش کردند پول کشتی از یک بانک 
مستقر در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرداخت شده 
که شعبه اصلی آن در سوئیس قرار دارد و افرادی وابسته به جریان 
المستقبل حزبسعد الحریری محموله را وارد بندر بیروت کرده اند. 
با این حال این منابع گفتند که این اقدام بدون اطالع سعدالحریری 
صورت گرفته است. منابع یادشده همچنین بیان کردند که به 
احتمال زیاد محموله در بندر بیروت انبار شده سپس از آنجا برای 
گروه های مسلح معارضی که در مرزهای سوریه و لبنان مستقر 
بوده اند، فرستاده شده است و پس از عملیات مذکور، مقادیری از 
مواد در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت باقی می ماند و به علت جوشکاری 
و شلعه ورشدن آتش در نزدیکی انبار منفجر می شود. طبق گفته این 
منابع، فرضیه جوشکاری در تحقیقات منطقی ترین علت برای وقوع 
انفجار در بندر بیروت عنوان شده است. سیدحسن نصرا... دبیرکل 
جنبش حزب ا... لبنان در سه سخنرانی خود خواستار انتشار نتایج 
تحقیقات برای عموم مردم شد به نحوی که پیش تر، خطاب به قاضی 
پرونده گفت: اگر تمایل نداری تحقیقات را برای مردم منتشر کنی، 
حداقل خانواده های قربانیان را جمع کن و به آنها بگو که فرزندانشان 
چگونه شهید شده اند. کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال 
۲۰۲۰ )۱۴ مرداد( در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ 

انفجاری که بیش از ۲۰۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.

پس از امتناع فرانسه

لبنان تصاویر ماهواره ای انفجار بیروت را از روسیه درخواست کرد
جهــــان 

کوتــاه

موزه سینمــای ایــران در ادامــه انتشار سلسله 
نشست های تاریخ شفاهی خود به مناسبت زادروز 
»فاطمه معتمدآریا« بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون 
بخش هایی از گفت وگو با این هنرمند را منتشر کرده 
است که در ادامه می خوانید. فاطمه معتمدآریا با بیان 
اینکه دوران کودکی درخشانی داشته و در شمیران 
به دنیا آمده است، گفت: کودکی درخشانی با پدر و مادر 
استثنایی داشتم، پدرم به آقای ارحام صدر عالقه مند 
بود و بیشتر از زمینه تئاتر به سینما عالقه پیدا کرد و 
کمدی های سعید افشار را خیلی تماشا می کرد. عمویم 
هم نمایش های خیمه  شب بازی اجرا می کرد، به همین 
دلیل من هم از کودکی با این فضا آشنا بودم. وی با 
بیان اینکه منعی برای فعالیت ما در عرصه فرهنگ و 
هنر وجود نداشت و تشویق خاصی هم نبود، افزود: 
پدرم به دلیل اینکه خودش در سینما فعالیت داشت، 
خیلی دوست نداشت تا بچه هایش به سمت سینما 
بروند. معتمدآریا خاطرنشان کرد: از هشت سالگی به 
درخواست مادرم از صبح تا ظهر در کانون به کالس های 
 .. موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، مقاله خوانی و.
می رفتیم و تا ۱3 سالگی، تابستان ها هر روز و در پاییز 

هفته ای یکبار به کتابخانه می رفتیم و کتاب می خواندیم 
. وی با بیان اینکه در کودکی برای دیدن فیلم به سینما 
زیاد می رفته است، تصریح کرد: پدر و مادرم به سینما 
عالقه مند بودند و یکی از تفریحات ما رفتن به سینما 
بود، درواقع عالقه من به هنر از همان دوران کودکی 
شروع شد. البته به تئاتر هم عالقه مند بودم و به تماشای 
تئاترهای مخصوص کودکان و نوجوانان می رفتم 
اما تئاترهای حرفه ای را از سال ۵۴ به بعد دیدم. 
معتمدآریا درباره عالقه به حرفه بازیگری نیز گفت: 
یادم می آید تیرماه سال ۵۴ تصمیم گرفتم بازیگر شوم؛ 
همان اندازه برایم مهم و جدی بود که امروز درباره آن 
صحبت می کنم. از همان روز اول می دانستم که در 
حرفه بازیگری جدی هستم و از سال ۵۴ تا به امروز یک 

لحظه هم برای انتخابم تردید نکردم .
 حضور در سینما

وی درباره حضورش در عرصه سینما بیان داشت: 
با سینما از»شهرموش ها« آشنا شدم که جای نارنجی 
و خواهر عینکی صحبت می کردم اما اولین بازی ام در 
فیلم »جدال« ساخته مهدی فخیم زاده بود. معتمدآریا 
با اشاره به حضورش در دو فیلم »ریحانه« و »همسر« 

خاطرنشان کرد: در تاریخ سینمای آن دهه فیلم 
»ریحانه« شروع کننده فیلم های عاشقانه با محوریت 
زن بود و فیلم »همسر« مربوط به دوره تاریخی است که 
زن در سینمای ما در فعالیت های اجتماعی زیاد دیده 
نمی شد و در حد منشی دفتر یا رفت وآمدهای جزئی 
بود. موضوع فیلم »همسر« مربوط به زنی بود که در 
شرکتی کار می کند و بعداز مدتی رئیس همسر خود 
می شود. یادم می آید زمانیکه با مخاطبان فیلم را در 
سینما می دیدیم، مردم برای دیالوگ هایی که نقش زن 
به همسرش می گفت، دست می زدند و از اینکه یک زن 
در کارش قدرت داشت احساس غرور می کردند. وی با 
بیان اینکه کار با فیلم اولی ها برایش اهمیت دارد، افزود: 
تصور می کنم کارگردان هایی که می خواهند همه عمر 
کار کنند، بیشتر انرژی شان را برای اولین فیلمشان 
گذاشته اند و معموال با این کارگردان ها کار کرده ام. 
معتمدآریا درباره همکاری خود با علیرضا رئیسیان نیز 
گفت: »سفر« فیلمنامه خوبی داشت و طرح اصلی آن 
برای زنده یاد عباس کیارستمی بود که یکی دو بار با 
خود او درباره این طرح صحبت کرده بودیم و موضوع آن 
را دوست داشتم، اما فیلم در زمان اکران به خوبی دیده 
نشد. بعداز مدتی در جشنواره های زیادی شرکت کرد 
و به دلیل اینکه در فیلم یک آرامش و شاعرانگی وجود 

داشت مورد استقبال قرار گرفت.

فاطمه معتمدآریا: 
یک لحظه هم برای انتخابم تردید نکردم

درگذشت »ایران درودی« پس از تحمل سه ماه بیماری  

بانوی نور و بلور، به جاودانگی پیوست
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دیـدگــاه
آمار سرمایه گذاری خارجی در ایران 

مصوب یا وارد شده؟
ادامه از صفحه اول / و حذف عامالن فساد همزمان روابط 
با کشورهای خارجی ارتقا یابد یعنی درخواست های خودمان 
را به نحوی که منافع ملی کشور حفظ شود، بیان کنیم. در 
مناسبات بین المللی وقتی قراردادهای دو یا چند جانبه بسته 
می شود منافع همه کشورهای طرف مذاکره مطرح می شود؛  
قراردادها باید براساس منافع ملی ملت ها باشد و ما هم باید 
براساس منافع ملی خودمان این مناسبات را با درنظر گرفتن 
منافع سایر کشورها مورد توجه قرار دهیم. در آن صورت 
می توان امیدوار بود هدفگذاری های دولت برای کاهش تورم 
محقق خواهد شد و الزم نیست برای بودجه متوازن درآمد به 
صورت توهم زا باال تعیین شود و یا نرخ هزینه های خدمات 

دولتی رشد افسارگسیخته داشته باشند.

گــزارش یــادداشــت
بررسي »آرمان ملي« از مواضع روسیه در خصوص 

مذاکرات احیاي برجام 
 کنایه هاي اولیانوف؛ 

 - مسکو پاي ایران هست؟ 
 واکنش اولیانوف به اظهارات امیرعبداللهیان: 

هیچ بن بستی در وین نبود 
 آرمان ملی- امید کاجیان:  حسین امیر عبداللهیان وزیر 
خارجه دولت رئیسی در حالی خبر از توافق برای آغاز مذاکرات 
احیای برجام می دهد که از سویی گفته است »نمی خواهیم 
از نقطه بن بست مذاکرات وین، وارد گفت وگو ها شویم.« 
اظهاراتی مبهم که نیات دولت سیزدهم از سرآغاز گفت وگوها 
را به درستی بیان نمی کند به این معنا که مشخص نیست 
آیا در مذاکرات آتی، روند احیای برجام دولت روحانی قرار 
است ادامه پیدا کند و یا آن طور که برخی پیش تر از آن سخن 
می گفتند ممکن است خیلی چیزها از صفر شروع شود. 
گفته هایی که برای بار چندم اعتراضات روسیه را که بسیاری 
آن را دوست و هم پیمان ایران در مذاکرات هسته ای معرفی 
می کنند، دربرداشت. مخالفت های چند باره روسیه با اظهارات 
امیر عبداللهیان البته که خود قابل تامل است، چراکه به محض 
اظهارات اخیر وزیر خارجه رئیسی، اولیانوف مذاکره کننده 
ارشد روسیه در توئیتی نوشت: هیچ بن بستی در مذاکرات 
وین در کار نبود. اما اولیانوف به این بسنده نکرد و به طور 
مجدد به اظهارات امیر عبداللهیان واکنش نشان داد و  وبه 
کنایه گفت: پیش نویس های ماه ژوئن، محصول تالش جمعی 
است و نمی توان آن را به سطل آشغال پرتاب کرد. وی افزود: 
البته ایران این حق را دارد که نسبت به مواضع اش تجدید نظر 
کند، اما توضیح هم باید بدهند. مگر مشکل پیش نویس ها )که 
در شش دور مذاکره تهیه شده( چیست؟به نظر می آید که 
اولیانوف این روزها با وزیر خارجه ایران زاویه بی سابقه ای پیدا 
کرده تاحدی که رسانه ای هم بشود؛ موضوعی که در دوران 
دولت روحانی نمونه آن را نمی دیدیم. اولیانوف پیش از این 
هم به خاطر اینکه امیر عبداللهیان گفت مذاکره با۱+۴ به زودی 
صورت می گیرد واکنش نشان داد و نوشت: »به زودی«؛ کسی 
می داند این واژه به صورت عملی به چه معناست؟! طعنه ها 
وکنایه های روس ها و اولیانوف به ایران در چنین شرایطی نشان 
می دهد که حتی آنها نیز نسبت به تاخیر ایران و یا تغییرات 
در مذاکرات احیای برجام خوشبین نیستند و این رفتار را 
به نوعی مشکوک تلقی می کنند. اما سخنان این مقام روسی 
از قرار بی دلیل هم نیست چراکه اندکی بعد از آنکه او نسبت به 
واژه به زودی امیر عبداللهیان اعتراض کرد، علی باقری معاون 
امیر عبداللهیان گفت: توافق کردیم  پیش  از پایان ماه نوامبر 
مذاکرات را شروع کنیم. تاریخ دقیق هفته بعد اعالم خواهد شد. 
یعنی به جای  به زودی این بار تاریخ تعیین شد)!(و حاال که وزیر 
خارجه ایران از بن بست در مذاکرات قبل گفته و واکنش دوباره 
روسیه و اولیانوف را در برداشته به نظر می آید این بار هم حرکت 
روبه جلوی روسیه در حمله به وزیر خارجه ایران کارساز افتاده 
و بازهم نگاه ها در مواضع ایران را نرم تر کرده است به نحوی که 
علی باقری کنی به رغم مواضع این مذاکره کننده ارشد هسته ای 
به جای پاسخگویی به نحوه بیان وی، می گوید پیش بینی می کند 
که چین و روسیه همچنان با مواضع خود ایران را پشتیبانی 

می کنند.   
 اگر غیر روسی بود  

اما آیا واقعا روس ها چنین واکنشی دارند؟ اظهارات و 
طعنه های اولیانوف که بعضا کم سابقه هم هست و البته 
واکنش های نرم در مقابل این اظهارات از سوی وزارت خارجه 
ایران را در برداشته است، این پرسش را پدید می آورد که اگر 
به جای اولیانوف روس یکی از مقامات کشورهای غیر روس نیز 
چنین واکنش هایی ضد وزیرخاجه ایران می گرفت هم رفتار 
ایران تا این میزان منفعل بود و چه بسا باعث عقب نشینی غیر 
مستقیم مقامات ایران نیز می شد؟ یا منجر به پاسخ های درخور 
و بعضا تند مانند لزوم عدم مداخله در امور کشور ایران و یا حتی 
تهدید و یا احضار سفیر می شد؟ این در حالی است که گویی بعد 
از هر اظهارنظری از این مقام روسی نه تنها سکوت بلکه تعدیل 
در مواضع مقامات وزارت خارجه ایران صورت می گیرد. حمالت 
اولیانوف ناخود آگاه انسان را به یاد گفت وگوی ظریف وزیرسابق 
ایران در فایل صوتی افشا شده اش می اندازد زمانی که گفته بود 
روسیه اگرچه در ظاهر به دنبال توافق هسته ای با ایران بود اما 
در باطن زمانی که برجام داشت به نتیجه می رسید موضوعات 
جدیدتری را مطرح کرد نشان به آن نشانی که در عکس تاریخی 
برجام با وزرای خارجه ۱+۵ و موگرینی خبری از وزیرخارجه 
روسیه نبود چراکه احتماال برجام تصویب شده آن چیزی نبود 
که روسیه می خواست. این رفتار اولیانوف همچنین زمانی را 
تداعی می کند که قالیباف رئیس مجلس احتماال به دنبال یک 
دستاورد سیاسی به روسیه رفت تا پوتین را ببیند اما موفق به این 
دیدار نشد چراکه از قرار رئیس جمهور روسیه چنین دیداری را 
نپذیرفت. با این اوصاف آیا می توان هنوز هم در ماجرای احیای 
برجام آن گونه که علی باقری می گوید روی روسیه حساب باز 
کرد؛ روسیه ای که حتی واکسن کرونا دادنش به ایران هم سرابی 
بیش نبود)!( و در پرونده همکاری هایش از نیروگاه اتمی بوشهر 
تا اعطای اس 3۰۰ و سوخو 3۰ به ایران تا ماجرای فرودگاه نوژه 
همدان و... بدعهدی هایش به جا مانده؟باید منتظر ماند و دید 
که آیا در شرایط فعلی و رایزنی ها در قبال برجام  مسکو پاي 

ایران هست؟

سخنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی 
گفته اند:» سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام 
خواهد شد. بر این اساس تالش بر این است که حداقل 
افزایش)۱۰درصد( اعمال شده ولی حقوق های  پایین ممکن 
است تا باالی 3۰درصد نیز افزایش یابد.« انتشار این خبر تن 
رنجور حقوق بگیران ثابت دولت را که سفره معیشت شان هر 
ماه و هفته و روز کوچکتر میشود به شدت لرزانده است که 
سازمان برنامه تحت مدیریت آقای مسعود میرکاظمی برای 
معیشت آنها در سال ۱۴۰۱ چه خوابی دیده است؟ آنچه اما 
به قانون برمی گردد این است که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلّف است در بودجه هر 
سال، حقوق کارکنان خود را حداقل به اندازه تورم ساالنه 
اعالمی توسط بانک مرکزی افزایش دهد.)حداقلی که در همه 
کشورها اعمال می شود(. دولت دوازدهم و مجلس فعلی در 
بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ دو سناریو را مد نظر داشتند. 
سناریوی اول به سرانجام رسیدن برجام )که بیشتر مد نظر 
دولت بود( و پیش بینی کنترل و کاهش تورم و سناریوی دوم 
ادامه وضعیت بدون برجام. متاسفانه افزایش حقوق کارکنان 
دولت بر اساس سناریوی اول، و با فرض اینکه تورم سال ۱۴۰۰ 
از ۲۵درصد بیشتر نخواهد بود شکل گرفت. بدین ترتیب در 
الیحه بودجه۱۴۰۰، حقوق کلیه کارمنداِن زیِر ۱۰ میلیون 
حقوق بگیِر دولت، ۲۵درصد، و باالتر از آن، ۲ میلیون و پانصد 
هزار تومان)رقم ثابت( افزایش پیدا کرد. خبرگزاری فارس 
می گوید نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۵8درصد رسیده 
است و چنانچه تا پایان سال ثابت هم باشد، دولت طبق قانون 
مکلف است برای جلوگیری از فاجعه سقوط 33درصد ی 
معیشت کارمندان ثابت بگیر، با ارائه الیحه متمم بودجه، برای 
آنها احکام اصالحی مطابق با نرخ تورم امسال صادر و پرداخت 
نماید. موضوع دیگری که اسِب نقِد رئیس سازمان برنامه از 
مسئول قبلی همواره زین است در مورد همسان سازی حقوق 
بازنشستگان و احکام آموزگاران و دبیران است. جهت استحضار 
به جناب میرکاظمی عارضم که عموم کارمندان، در دولت های 
نهم و دهم که جناب عالی در آن دولت ها وزیر بازرگانی و نفت 
بوده اید، بعلت عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات 
کشوری، از لحاظ افزایش حقوق سنواتی، ۶7درصد از نرخ 
اعالمی بانک مرکزی همان سالها جا ماندند، به عبارت دیگر 
تفاضل مجموع افزایش سنواتی 8 ساله )8۴ تا ۹۲( و مجموع 
افزایش تورم 8 ساله عدد ۶7 را نشان می دهد. ۶7درصد سقوط 
معیشت کارمند! یعنی فاجعه! بگذریم. در مورد همسان سازی 
حقوق بازنشستگان که موجب دلخوری جناب میرکاظمی 
شده و آن را کاری غیر قانونی و موجب تورم و افزایش بار مالی 
برای دولت جدید می داند باید گفته شود که در طول تصدی 
8 ساله دولت های نهم و دهم و نیز دولت های بعدی، برخالف 
ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در طول این سال ها، 
مبالغی تحت عناوین مختلف به حقوق شاغالن اضافه می شد 
اما این افزایشات برای بازنشستگان منظور نمی شد، لذا افراد 
شاغل که هر ساله بازنشسته می شدند، به خاطر حقوق باالتر، 
حق بازنشستگی بیشتری نیز می گرفتند. بعنوان مثال، حقوق 
یک دبیر بازنشسته با مدرک لیسانس در سنوات مختلف با هم 
تفاوت فاحش داشت و آشفتگی و تبعیض و بی عدالتی غیر 
قابل تحّملی ایجاد شده بود. بنابراین قانونگذار، هنگام تدوین 
قانون برنامه ششم توسعه )در سال ۹۵( تصمیم گرفت که برابر 
ماده 3۰ این قانون، در طول برنامه، نسبت به رفع تبعیض و 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تناسب آن با حقوق 
شاغلین به این گسیختگی پایان دهد. لذا دولت وقت نیر از سال 
۹۶ بتدریج و به صورت پلکانی و البته با شیب اندک، مبالغی 
در حد متوسط ساالنه ۴۵۰۰ میلیارد تومان در قالب ردیفی 
خاص به این موضوع اختصاص داد و سرانجام از مهر ۹۹ قانون 
همسان سازی را اجرا نمود و دست کم به شکاف دریافتی افراد 
مشابه در درون هر دستگاه پایان داد. این اقدام دولت قبل بر 
خالف نظر جنابعالی و بعضی نمایندگان مجلس و رسانه های 
همسو، دقیقاً در جهت اجرای ماده 3۰ قانون برنامه ششم و 
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی)رفع تبعیضات ناروا( و به منظور 
اجرای عدالت و کاری به غایت اخالقی بوده است که البته دیر 
انجام شد و چنانچه زودتر هم اجرا می شد از نظر ذخیره منابع 
به سود دولت فعلی نبود. یادتان هست که در انتخابات 8۴، 
دولت مورد حمایت اصولگرایان با شعار»درآمد نفت بر سفره 
مردم«روی کار آمد ولی در نهایت قشر حقوق بگیر را ۶7 درصد 
از قطار سریع السیر تورم جا انداخت تا جایی که بزرگان طیف 
به مردم توصیه می کردند اشکنه بخورند و مثل یمنی ها لنگ 
ببندند و نان خشک بخورند. دولت محترم جدید هم با شعار 
معیشت و اقتصاد سکان امور را به دست گرفت که امیدواریم 
موفق باشد اما به حقوق بگیران که برسد در عمل از شما زمزمه 
ریاضت و انقباض می شنویم. خودتان گفتید ما بهتر می زنیم، 
مردم هم گفتند بسم ا... بستان بزن. بنابراین جای بهانه و 

شکایت از پیشینیان نیست.

نـگــاه
آیا بحران دیگری در راه است؟

ادامه از صفحه اول/ حال به خیل بسیار بزرگ کسانی 
فکر کنیم که منبع ثابتی برای دریافت حقوق ماهیانه و اداره 
امور خانواده خود ندارند که بر آنها چه می گذرد؟ از سوی دیگر 
متاسفانه میزان تورم نه سالیانه بلکه همه روزه در حال افزایش 
و قیمت ها بدون هیچ مانعی سیر صعودی خود را طی می کنند. 
با عنایت به مواردی که مختصرا توضیح داده شد، آیا کشور با 
بحرانی بزرگ مواجه نیست؟ آیا دستگاه های مسئول و متولی 
امور معیشت مردم مثل سازمان برنامه و بودجه، صندوق های 
بازنشستگی و وزارت رفاه برای مواجهه با بحران پیش رو فکری 
کرده اند و مطالعات کارشناسی در حال انجام است؟ ما به سهم 
خود این هشدار را می دهیم اگر متولیان امور در یک اقدام 
مشترک و همکاری بخردانه با بهره گیری از همه اندیشمندان 
حوزه معیشت مردم برای مقابله با شرایطی که در پیش است 
اقدامی اساسی نکنند، برون رفت از این بحران میسر نخواهد بود .

 با سفر باقری کنی به بروکسل و دیدار با مقامات 
کشورهای اروپایی ایران و کشورهای غربی به مذاکره 
نزدیك تر شده اند. تحلیل و ارزیابی شما از سفر باقری 

کنی به بروکسل و دیدار با مقامات اروپایی چیست؟
 هنوز جزئیات دقیقی از محتوای مذاکره آقای باقری کنی 
با مقامات اروپایی منتشر نشده و به همین دلیل نمی توان به 
صورت دقیق درباره این مذاکره اظهار نظر کرد. در این زمینه 
تنها اظهارات کلی منتشر شده که درباره موضوع زمان مذاکره 
بین۱+۴ بوده است و هیچ اشاره ای به این موضوع نشده که با 
چه رویکرد و دستور کاری مذاکرات آینده انجام خواهد شد. 
از سوی دیگر هنوز به این نکته اشاره نشده که مذاکرات چرا تا 
به این اندازه دیر شروع خواهد شد نشده است. اگر تیم مذاکره 
کننده ایران طرح و پلن دیگری برای مذاکرات دارند بهتر است 
آن را با نخبگان و کارشناسان در میان بگذارند تا مورد تجزیه 
و تحلیل و نقد قرار بگیرد که همراه با نتیجه منطقی و سازنده 
باشد. اگر این اتفاق رخ بدهد نخبگان جامعه می توانند کمک 
فکری و روشی به تیم مذاکره کننده انجام بدهند. آقای باقری 
کنی چند سال قبل نیز در مذاکرات حضور داشته و با فضای 
مذاکرات آشنایی دارد. به همین دلیل باید با توان و قدرت 

بیشتری در این مذاکرات وارد شود و 
به نتیجه عملی که در گفت وگوهای 
اخیر اشاره کرده دست پیدا کنند. 
این نتیجه باید حاصل شود تا کشور 
از این شرایط رخوتی که در زمینه 
اقتصادی، تجاری و سیاسی قرار 

گرفته خارج شود.
 چرا تصمیــم گیری درباره 
مذاکرات در دولــت سیزدهم 
همراه با تأخیر بـود؟ آیا به واقع 
دولت در حال بــررسی شرایط 
مذاکره بود و یا اینکــه این یك 
نوع استراتژی برای امتیازگیری 

از طرف مقابل به شمار می رود؟
واقعیت این است کــه نــوعی 
وسواس در مسائل کالن سیاســت 
خارجی در دولت سیزدهم وجود 
دارد. این در حالی است که دولت 
سیزدهم از همراهی مجلس، قوه 

قضائیه و سایر نهادهای نظام نیز برخوردار است. سوال 
اینجاست که چرا در چنین شرایطی که حمایت از دولت به 
صورت حداکثری است دولت با چنین وسواسی در تصمیم 
گیری ها مواجه شده است؟ در ماه هایی که از عمر دولت 
گذشته تنها رویکرد ایران نسبت به برخی از کشورهای 
دوست و نزدیک  مشخص شده و این موضوع درباره بقیه 
کشورها وجود ندارد و تنها به اظهارات کلی بسنده شده است. 
در جهان ۰۰۲ کشور وجود دارد و ما هنوز نمی دانیم دولت با 
چه رویکردی قرار است با این کشورها ارتباط داشته باشد. از 
سوی دیگر هنوز مشخص نیست چه کسانی متولی ارتباط 
با کشورهای مختلف، سازمان های منطقه ای و بین المللی 

خواهند بود. از سوی دیگر هنوز رویکرد دولت سیزدهم در 
زمینه اقتصاد سیاسی مشخص نیست و که قرار است در این 
زمینه چه اقداماتی انجام شود. عالئم مشخصی در این زمینه ها 
وجود ندارد و دولت نیز در این زمینه چشم انداز آینده را تبیین 
نکرده است. در این زمینه آیت ا... عاملی امام جمعه اردبیل 
اظهارات مهمی  را بیان کردند. از سوی دیگر آیت ا... صافی نیز 
بر ضرورت تعامل با جهان تأکید کردند که در شرایط کنونی 
اظهارات مهم و قابل تأملی به شمار می رود. هنگامی که مراجع 
از لزوم ارتباط و تعامل سازنده با دنیا سخن می گویند به معنای 
این است که در صورت تحقق این موضوع از دولت حمایت 
خواهند کرد. این حمایت می تواند کمک بزرگی به دولت 
سیزدهم در راستای رسیدن به اهداف خود در زمینه سیاست 
خارجی و اقتصادی باشد. این حمایت ها تسلط و قدرت دولت 

را برای تحقق اهدافی که در پیش گرفته بیشتر می کند.
 دولت ها معموال قبل از شکل  گیری و یا در ماه های 
ابتدایی خود رویکرد و استراتژی خود را در زمینه 
سیاست خارجی مشخص می کنند. این در حالی است 
که این اتفاق در دولت رئیسی رخ نداده و هنوز ابهامات 
زیادی در چشم انداز سیاست خارجی ایران در آینده 
وجود دارد. آیا مشخص نبودن 
نداشتن  منزله  به  استراتژی 

استراتژی در دولت است؟
استــراتــژی تــنــهــا یــک 
کلمه نیست و به معنــای داشتن 
اهــداف، چارچوب، چشــم انداز، 
زمان بندی، اولویت بنــدی و شیوه 
رسیدن به اهداف مشخص است. 
در تعیین استراتژی ها، تاکتیک ها 
و تکنیک های رسیدن به هدف نیز 
مشخص می شود. شرایط باید به 
شکلی باشد که کشورهای جهان 
استراتژی ایران را در عرصه بین 
المللی را متوجه شوند و درک کنند 
و در مقابل بازخورد این استراتژی را 
به ما نشان بدهند. روابط بین الملل 
مبتنی بر روابط دوجانبه و چند جانبه 
است. ما باید با نشان دادن رویکرد 
مشخص به کشورهای جهان اهداف 
خود را دنبال کنیم. ممکن است در مسیری که در پیش 
گرفته ایم مجبور شویم برخی رویکرد را تغییر و یا تصحیح 
کنیم. این وضعیت درباره کشورهای دیگر نیز وجود دارد و 
کشورهای دیگر نیز با مشاهده استراتژی که ایران در عرصه 
بین المللی اتخاذ می کند می توانند متناسب با آن تصمیم 
گیری کنند تا مواضع به هم نزدیک تر شود.به هر حال دولت 
سیزدهم نیز حتمأ این نکات را در نظر گرفته و مشورت های 
الزم را انجام داده است. نتیجه این مشورت ها نمی تواند تا 
بی نهایت پنهان بماند. حتی در موضوع هسته ای نیز کشورهای 
دوست ما تلویحا از ما انتقاد می کنند که مشکل ایران در 
مذاکرات کجاست و چرا نسبت به از سرگیری مذاکرات تا به 

این اندازه تعلل صورت می گیرد. ما باید به کشورهای طرف 
مذاکره و حتی کشورهای دوست که در شرایط کنونی با 
ابهاماتی مواجه هستند این موضوع را توضیح بدهیم که چه 

زمان بندی های داریم و قرار است چه اهدافی را دنبال کنیم. 
پنهان کردن زمان ها و مراحل می تواند تا ابد پنهان بماند اما در 
جهانی که همه چیز در حال شفاف و علنی شدن است ما نیز 

باید تا اندازه ای که به منافع و امنیت ملی آسیب وارد نشود به 
سمت شفافیت حرکت کنیم.

 تیم مذاکره کننده ایران معتقد است که مذاکرات 

باید از جایی آغاز شود که در گذشته به بن بست رسیده 
است. اظهاراتــی که با واکنش یکی از مقامات روسیه 
نیز مواجه شد و مقام روسی عنوان کرد بن بستی در 

مذاکرات وجود نداشته است. بن بست مذاکرات کجا 
بود و آیا از سر گیری مذاکرات از نقطه ای که به بن بست 

رسیده بود در نهایت به نتیجه خواهد رسید؟
 بن بست مذاکرات زمانی است که ترامپ از برجام خارج شد 
و چالش های بعدی از این  اقدام به وجود آمد. به نظرمی رسد 
وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده نیز به همین نقطه اشاره 
دارند که روند تعامالت هسته ای ایران با کشورهای غربی 
تغییر کرد و توافقات صورت گرفته نادیده گرفته شد. به 
همین دلیل اگر قرار است از این نقطه مذاکرات دوباره از سر 
گرفته شود طرف مقابل باید به تعهداتی که در برجام داده بود 
متعهد باشد. حاکمیت سیاسی باید به صورت همزمان شرایط 
ایران و آمریکا را در نظر بگیرد. اینکه ما در داخل کشور به چه 
میزان می توانیم نسبت به معادالت بین المللی اجماع داشته 
باشیم از اهمیت باالیی برخوردار است. از سوی دیگر باید برای 
ما مشخص شود که به چه میزان می توان روی طرف مقابل 
حساب کرد. اگر این مورد را به خوبی محاسبه کنیم به نتیجه 
می رسیم که می توانیم درباره آن تصمیم گیری کنیم. بنده 
بعید می دانم تا  دو طرف به این مرحله نرسند حاکمیت همه 
چراغ ها را برای طرف مقابل سبز کند. تا زمانی که آمریکا در 
زمینه تبادل تجاری با ایران ممانعتی به وجود نمی آورد بقیه 

کشورها با ایران ارتباط اقتصادی 
داشتند و مشکلی نیز در این زمینه 
وجود نداشت. با این وجود از زمانی 
که ترامپ از برجام خارج شد و آمریکا 
تحریم ها خود را برعلیه ایران اعمال 
کرد بقیه کشورها نیز از سیاست 
های آمریکا در راستای تحریم های 
ایران تبعیت کردند. به همین دلیل 
برای حل این مشکل باید از مسیری 
حرکت کنیم که این مشکل به وجود 
آمده که همان برجام و مذاکره با 
کشورهای غربی است. برجام باید از 

مسیر خود احیا شود.
 در چنیــن شرایطی پاسخ 
آمریکا چه خواهــد بود؟ آیا با 

توجه به شرایط موجود آمریکا حاضر است از این نقطه 
مذاکرات را از سر بگیرد؟

آمریکا همواره به روش های مختلف به اظهارات مقامات 
ایران واکنش نشان می دهد. آخرین موضعی که من در این 
زمینه مشاهده کردم دیدگاه دبیرکل شورای امنیت ملی 
آمریکاست که عنوان کرد:»آمریکا حاضر است به برجام باز 
گردد و در این تصمیم جدی است«. البته در کنگره آمریکا 
نیز تحرکاتی دیده می شود و اقداماتی در حال انجام است.

برخی از اعضای کنگره به دنبال این هستند که کنگره خود 
را برای شرایط مختلف آماده کند و برای هرگونه اتفاقی 
آمادگی داشته باشد.کنگره آمریکا به دنبال این است که اگر 
گفت وگو ها ادامه پیدا کرد و در نهایت به نتیجه رسید چه 
رویکردی در پیش بگیرد و از سوی دیگر اگر این اتفاق رخ 
نداد و مذاکرات به هر دلیلی به نتیجه نرسید، چه اقداماتی 

باید انجام بدهد. دولت سیزدهم تأکید دارد که ضمانتی برای 
عدم خروج مجدد آمریکا از برجام داشته باشد و براساس این 
تضمین مذاکرات را انجام بدهد. به همین دلیل کنگره آمریکا 
باید در این زمینه اقداماتی را انجام بدهد. سوال اینجاست که 
آیا کنگره خود را برای این اقدامات آماده کرده و اگر آماده 
کرده، قرار است چه تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کند و 
آیا قرار است دوباره رئیس جمهور را محدود کند یا خیر. این 
موضوعاتی است که در سرنوشت مذاکرات و برجام تعیین 
کننده خواهد بود. در شرایط کنونی دو موضوع قطع مذاکره 
و اقداماتی که آمریکا باید در این زمینه انجام دهد و یا ادامه 
مذاکره و آمادگی آمریکا برای انجام تعهدات خود در کنگره 

مورد بحث و بررسی است.
 آیت ا... صافی گلپایگانی بر تعامل با همه کشورهای 
جهان و ضرورت تجدید نظر در برخی روابط خارجی 
تأکید کرده اند. اظهاراتی که با واکنش تندروها مواجه 
شده و این عده با هجمه علیه ایشان تالش کردند این 
اظهارات را برخالف مصلحت کشور نشان بدهند. 

دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
 کسانی که امروز به آیت ا... صافی گلپایگانی حمله می کنند 
درک درستی از جایگاه ایشان در زمان حیات حضرت 
امام ندارند. آیت ا... صافی از محدود 
افرادی بودنــد که مورد احترام و 
اهتمام ویژه حضرت امام بودند و 
به همین دلیل ایشان را به عنوان 
دبیر شورای نگهبان منصوب کردند 
و به دیدگاه ها و آرای ایشان اهتمام 
زیادی داشتند.از سوی دیگر سایر 
مراجع بزرگ ماننــد آیــت عظام 
گلپایگانی، مرعشی و اراکــی نیز 
احترام زیادی برای آیت ا... صافی 
قائل بودند و در بین علما جایگاه 
ممتازی دارند. ایشان به دلیل اینکه 
دبیر شورای نگهبان بودند در مسائل 
اجرائی ورود داشته اند و شناخت 
کافی از شرایط کشور و جهان دارند. 
آقای صافی تنها در حوزه حضور نداشته و شرایط به شکلی 
نیست که از وضعیت کشور و جهان مطلع نباشد و بلکه از 
ابتدای انقالب تاکنون در صحنه حضور داشته و شناخت کافی 
از مسائل دارند. در ابتدای انقالب همه قوانینی که در مجلس 
تصویب می شد و به شورای نگهبان ارجاع داده می شد زیر نظر 
آیت ا... صافی به عنوان دبیر شورای نگهبان قرار می گرفت. 
اینکه ایشان از ضرورت تعامل با کشورهای جهان سخن 
می گویند به دلیل این است که از عمق مسائل و روابط خارجی 
اطالع دارند و با علم  و احاطه به این شرایط این اظهارات را 
بیان می کنند. به همین دلیل کسانی که بر علیه این اظهارات 
که درست و منطقی است هجمه وارد می کنند بی انصافی 
می کنند. هنگامی که حرکت ایشان به عنوان یکی از مراجع 
بزرگ شکسته شود، مشخص نیست این وضعیت درباره دیگر 

بزرگان به چه صورت خواهد بود.
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آرمان ملی- احسان انصاری: با سفر باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه به بروکسل و دیدار با مقامات اروپایی عمال ایران و کشورهای غربی وارد فاز جدیدی از مذاکرات هسته ای شده اند. این سفر به منظور تعیین زمان از سرگیری 
مذاکرات هسته ای رخ داده است. در این حال اظهارات باقری کنی درباره اینکه مذاکرات باید از همان نقطه ای که به بن بست رسید آغاز شود با واکنش هایی همراه بوده است. به عنوان مثال یکی از مقامات روسیه با عنوان اینکه بن بستی در 
مذاکرات وجود نداشته خواستار توضیح بیشتر ایران درباره این موضع گیری شده است. اینکه رویکردی که تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات در پیش گرفته به چه میزان در راستای به نتیجه رسیدن این مذاکرات است جای تأمل دارد. از سوی 
دیگر آیت ا... صافی در اظهاراتی خواستار تعامل با کشورهای جهان شده که این اظهارات با واکنش تندروها مواجه شده است. »آرمان ملی« برای بررسی این موضوعات با »دکتر صباح زنگنه« نماینده سابق ایران در سازمان کنفرانس اسالمی  و 

تحلیلگر مسائل بین الملل گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

واقعیت این است که نوعی 
وسواس در مسائل کالن 
سیاست خارجی در دولت 
سیزدهم وجود دارد. این 
در حالی است که دولت از 
همراهی مجلس، قوه قضائیه 
و سایر نهادهای نظام نیز 
برخوردار است. سوال 
اینجاست که چرا در چنین 
شرایطی که حمایت از دولت 
به صورت حداکثری است 
دولت با چنین وسواسی در 
تصمیم گیری ها مواجه شده 
است؟

فقدان آرامش روانی در 
خانواده ها یکی از دالیل 
اصلی افزایش آمار اعتیاد 
و طالق عاطفی بین زوجین 
است. هنگامی که مرد 
مجبور است برای تأمین 
شرایط اقتصادی خانواده 
دو شیفت کار کند دیگر 
فرصتی برای عشق ورزی 
به همسر و فرزندان برای 
وی باقی نمی ماند

صباح زنگنه در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 تحمل انتقاد مراجع را 

هم ندارند 

 نرخ تورم 
در مهر سال 14۰۰  

منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یك سال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می باشد. 
نرخ تورم ساالنه مهر ماه 14۰۰ برای خانوارهای 
کشور به 4/ 4۵ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع  در ماه قبل، 4/ ۰ واحد درصد کاهش نشان 

می دهد.
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 صحبت های معاون وزیرخارجه ایران در خصوص زمان بازگشت 
به مذاکرات احیای برجام، مسیر سیاسی جهت توافق با غرب را 

هموار می کند؟
ایران چندین بار و توسط چندین نفر از مقامات 
کشور اعالم کرده بود که به مذاکرات احیای برجام 
باز خواهد گشت. مشخص بود که مذاکره انجام 
می شود و معاون وزیرخارجه ایران نیز پس از 
سفر به بروکسل این مساله را قطعی بیان کرد. 
آنچه که سبب شده بود تا نگرانی هایی از سوی 
طرف های دیگر مذاکره به وجود آید در خصوص 
زمان آغاز مذاکرات بود زیرا نگران بودند که این 
روند طوالنی شود و ایران وارد مسیری شود که 
غیرقابل بازگشت است. این امر سبب شده بود 
تا حتی روسیه نیز نسبت به اینکه ایران عنوان 
می کند به زودی به مذاکرات باز خواهد گشت، 
موضع گیری کند. آنها نگران این بودند که ایران 
به سطحی از پیشرفت برسد که دیگر برجام 
کارآیی نداشته باشد. هنوز روز دقیق آغاز مذاکرات 
مشخص نشده است اما همین موضع گیری معاون 
وزیرخارجه ایران خیال طرف های دیگر را راحت 
کرده است. به دنبال این موضع گیری شاهد 
هستیم که دولت بایدن نیز موضع گیری های 
مثبت تری دارند. امروز گره شاید در این مورد باشد 

که تاکید دارند مذاکرات از همان نقطه پایان دور ششم مذاکرات آغاز شود و 
روسیه نیز عنوان کرده است که در آن زمان بن بستی وجود نداشته و ایران 
باید از همان مقطع مذاکرات را آغاز کند. یک هیات اروپایی نیز بزودی به 
تهران می آید و به محض اینکه دعوتنامه به دستشان برسد به ایران خواهند 
آمد. مجموعا فضا آرام شده است و به زودی شاهد آغاز مذاکرات در راستای 

احیای برجام خواهیم بود.
 صحبت هایی از سوی غربی ها انجام شده است که عنوان 
کرده اند، ایران باید در خصوص مسائل منطقه ای، از یمن شروع کرده 
و حسن نیت خود را در آنجا نشان دهد، آیا درخواستی از ایران در 

مورد بحران یمن داشته اند؟
باید توجه داشت که از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، جنگ 
یمن به یک علت مهم برای اختالف میان عربستان و آمریکا بدل شد. 

بایدن چند مرتبه به شدت عربستان را به علت آغاز جنگ یمن زیر سوال 
برد و آخرین باری نیز که در خصوص یمن صحبت کرد، بر این باور بود 
که هر چه سریع تر عربستان باید حمالت خود را به یمن متوقف کند. 
بنابراین یکی از دستورالعمل های دولت بایدن، 
پایان دادن به جنگ یمن است. این به آن معنا 

نیست که یمن برای آنها مهم است بلکه آنها 
می خواهند به واسطه پایان دادن به کشتار 
مردم یمن، از زیر فشار افکار عمومی نجات 
یابند. دموکرات ها از بن سلمان دل خوشی 

ندارند و به همین علت بدشان نمی آید 
که به او نیز فشار وارد کنند. 

اینکــه مقـام آمریکایی 
می گوید ایـــران باید 
در حوزه یمــن از خود 
حسن نیت نشان دهد 
به این معناسـت که به 
این نتیجه رسیــده اند 
که بــدون مشــارکت 
ایران، جنگ یمن تمام 
نمی شود و به این شکل 
گفته انــد که این حسن 
نیت ایــران را جبـران 
می کنند. در این عرصه 
ایران باید با غربی ها نیز گفت و گو داشته باشد و 
صرفا بر سر مساله یمن نباید با عربستان مذاکره کرد. 
یمن یک اهرم برای ایران است و باید از این امر علیه 

غربی ها نیز استفاده و از آنها در این حوزه استفاده 
کند. بدون اینکه جنگ یمن به اتمام برسد، 
عربستان وارد رابطه خوب با ایران نمی شود و 

امروز احیای روابط با عربستان در گرو پایان 
یافتن جنگ یمن است. ایران باید مذاکرات 
موازی خود در خصوص یمن را در عمان یا 
قطر آغاز کند تا امتیازهای بیشتری به 

دست آورد.
 لغو کلیــه تحریـم ها که خواسته 

ایران است، می تواند با توجه به اتفاقات جدید محقق شود؟
در ابتدا ایران باید مشخص کند که منظور از کلیه تحریم ها، آن چیزی 
است که بهانه هسته ای وضع شده یا کلیه تحریم های وضع 
شده پس از انقالب را مدنظر دارند. دولت سیزدهم 
بر این مورد زیاد نیز تاکید نکرده است و بیشتر 
ضمانت می خواهد تا هرچه از تحریم ها لغو 
می شود، بار دیگر عله ایران وضع نشود و آمریکا 
از برجام خارج نشود. ایران از آمریکا تضمین 
می خواهد که در وهله نخست، همین دولت 
بایدن به تعهدات خود در قبال برجام پایبند باشد و 
در مرحله بعد، دولت های بعدی که در آمریکا 
بر سر کار می آیند، از برجام خارج 
نشوند. این مساله از تمامی 
موارد برای ایران مهم تر است 
زیرا اگر رعایت نشود بــار 
دیگر مشکالت اقتصادی و 
تحریمی برای ایران به وجود 
خواهد آمد. طبیعتــا دولت 
ایران نیز متوجه است که 
تیم بایدن کدام تحریم ها 
را می تواند با تالش بیشتر 
لغو کند و کدامیــک از 
تحریم ها غیر قابــل لغو 
است. تحریم های مربوط 
به کنــگــره مشخــص 
هستند و آمریکا باید در 
زمینه قانـع کردن کنگره 
نیز گام بردارد و اگر موفق 
نشد نیز می توان به دنبال 
راه های دیگــری بــود تا 
ایران از زیر فشار تحــریم 
خارج شود. واقعیت این است 
که در ابتدا باید تضمین گرفت 
و سپس به دنبال رفع تحریم های 
خاص رفت. نباید دولت های 

بعدی آمریکا این مسیر برایشان باز باشد که به راحتی از برجام خارج شوند.
 با فرض اینکه برجام در سال 2۰22 احیا شود، با توجه برآوردها 
در خصوص آینده سیاسی جهان، چه میزان احتمال دارد که برجام 

در سال 2۰24 مجددا نقض شود؟
این امر کامال متکی به تعامالت سیاسی ایران 
با جهان است. قسمتی از این تعامالت را ایران 
شکل می دهد و قسمتی دیگر را آمریکا شکل 
می دهد. اگر ایران روند برجام نخست را در 
پیش گیرد این احتمال به صورت جدی وجود 
دارد که در سال ۲۰۲۴ یک جمهوریخواه به 
قدرت برسد و برجام مجددا نقض شود. باید 
توجه داشت که احتمال پیروزی جو بایدن و یا 
خانم هریس نسبت به گزینه جمهوری خواهان 
در سال ۲۰۲۴ کمتر است مگر اینکه یک چهره 
جدید از سوی دموکرات ها مطرح شود که توان 
مقابله با جمهوریخواهان را داشته باشد و بتواند 
فاتح انتخابات آمریکا در سال ۲۰۲۴ باشد. امروز 
احتمال پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات 
۲۰۲۴ از ۵۰ درصد فراتر رفته است و همین امر 
الزم می کند که ایران وارد گفتمانی پس از احیای 
برجام شود که طبق آن مشکالت احتمالی خود 

در آینده را حل کند. اگر مشکالت آمریکا نیز مورد توجه قرار گیرد و احیای 
برجام برای آمریکا منفعت داشته باشد، حتی اگر ترامپ در انتخابات به 
پیروزی برسد، برجام را نقض نخواهد کرد. باید پس از احیای برجام به سمتی 
حرکت کنیم که منافع اقتصادی هم برای ایران ایجاد شود و هم آمریکا منافع 
اقتصادی به دست آورد. این مسیر می تواند برجام را زنده نگه دارد و منافع 
ایران را حتی در بلندمدت نیز تامین کند. مسیر دیگر این است که ایران از 
تمامی فرصت ها استفاده کند. امروز اگر در یمن مشکلی وجود دارد ایران 
باید آن را با کشورهای غربی نیز مطرح کند و پایان درگیری حاصل شود. 
ایران باید از تمامی مسیرها استفاده کند. باید زمینه های مشترک همکاری 
توسعه یابد. امروز به واسطه اتفاقاتی که در افغانستان رخ داده است، تحوالت 
این کشور نیز می تواند زمینه تعامل ایران و اروپا باشد. امروز به واسطه اینکه 
سیاست های طالبان مشخص نیست، در جهان نگرانی های امنیتی زیادی 
ایجاد شده است که ایران می تواند آن را مدیریت کند و در خصوص آن با 
کشورهای جهان همکاری کند. باید با همه در خصوص آینده افغانستان 

صحبت و همکاری کرد. همین رویه را در خصوص قفقاز نیز باید در پیش 
گرفت. باید برای حل چالش های حوزه قفقاز با غربی ها همکاری داشته 
باشیم. این بحران ها، اتفاقات کوچکی نیست و می تواند جهان را تحت الشعاع 
قرار دهد. سفری که اردوغان به باکو داشت و در ادامه مصاحبه ای که در 
خصوص سفرش به باکو انجام داد، نگرانی ها را برطرف نکرد بلکه نشان داد 
که همچنان تنش وجود دارد و ایران باید همچنان به صورت جدی در مرز آن 
منطقه حاضر باشد. اینها فقط برخی از چالش های پیرامونی ما هستند. برای 
برطرف کردن این چالش ها ما نیاز داریم با تمام جهان رابطه داشته باشیم 
و تعامل کنیم و در روابط خارجی خود تعادل ایجاد کنیم. این تعامل و این 
تعادل می تواند از مسیر احیای برجام سریع تر رقم خورد. ایران اگر موضع 
خصمانه داشته باشد و روابط خارجی خود را تقویت نکند، ممکن است خیلی 
زدتر از سال ۲۰۲۴ برجام را از دست دهد چه برسد به دولت های بعدی که 
شاید جمهوریخواه باشند. ایران هرچه بتواند گفت و گوهای بهتر و بیشتری 
داشته باشد، می تواند منافع بیشتری کسب کند و بسیاری از چالش های 

پیش رو را برطرف کند.
 در برهه ای از زمان که خیلی هم دور نیست، شاهد بودیم که 
ویتنام و آمریکا از جمله مهم ترین دشمنان یکدیگر بودند و صدها 
هزار نفر از طرفین در این دشمنی جان خود را از دست دادند 
اما امروز یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ویتنام، آمریکاست 
و ویتنام ساالنه بیش از ۵۰ میلیارد دالر 
صادرات به این کشور دارد، در آینده این 
رویه ممکن است بین ایران و آمریکا نیز 

شکل گیرد؟
پس از احیای احتمالی برجام نباید به این 
شکل پیش رفت که اقتصاد و سیاست خیلی به 
همدیگر مربوط شوند و باید این دو حوزه را مجزا 
دانست. ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
به مدت دو دهه با آمریکا رابطه داشت و داد و 
ستدهایی صورت می گرفت. در دهه نخست پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، ایران روزانه ۵۰۰ هزار 
بشکه نفت در مقاطعی به آمریکا صادر می کرد، 
بنابراین پس از احیای برجام رابطه اقتصادی با 
آمریکا داشته باشیم. باید توجه داشت که جدی 
ترین مشکل ایران با آمریکا این بود که آنها در 
نزدیکی ایران رخنه کرده و در همسایگان ایران 
نیروهای نظامی و تجهیزات مستقر کرده اند. 
امروز شاهد هستیم که آمریکا از شرق ایران فاصله 
گرفت و از افغانستان خارج شد. آنها به زودی از عراق نیز خارج می شوند. 
آمریکا سامانه های دفاعی خود را از عربستان و قطر خارج کرد. تمامی این 
اقدامات نشانه هایی است که باید مدنظر قرار گیرد. امروز استراتژی آمریکا 
این است که حضور خود در خاورمیانه را کم کند و بیشتر می خواهد توان 
خود را صرف خاور دور کند. بنابراین بخشی از خواسته های ایران در منطقه 
برآورده شده است و باید به همان اندازه که خواسته های ایران برآورده شده 
باید در اقتصاد نیز فعال شویم. قرار نیست ایران کار خاصی با آمریکا انجام 
دهد. صرفا همچون سایر کشورها فعالیت اقتصادی داشته باشیم. ایران 
نتواند مسیر ویتنام را طی کند اما می تواند درب های خود را به روی اقتصاد 
و تجارت جهانی باز کند تا به واسطه تعامل اقتصادی، تنش ها را کنترل کرد. 
ویتنام با وجود اینکه یک کشور کمونیستی بود اما با طی کردن مسیر چین 
و بها دادن به بخش خصوصی توانست مسیر آنها را طی کند و موفق شود. 
امروز ایران می تواند هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مشکالت خود را با 

تعامل با جهانیان حل کند.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: معاون سیاسی وزیر امورخارجه ایران که پس از سفر به بروکسل و گفت و گو با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام به روسیه سفر کرده است، دیدار با مذاکره کننده ارشد روسیه و نماینده ویژه والدیمیر پوتین در امور خاورمیانه و شمال آفریقا 
را مهم ارزیابی و تاکید کرد که براساس توافق به دست آمده، گفت وگوهای جدید از حدود یك  ماه دیگر دوباره از سر گرفته می  شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه پیش از ترک بروکسل نیز در دیدار با دبیرکل وزارت امور خارجه بلژیك درباره مذاکرات برجامی و مجموعه ای از 
مسائل دوجانبه، افغانستان و مسائل بین المللی گفت وگو کرد. باقری سپس در توئیتر خود نوشته بود که گفت و گویی جدی و سازنده با انریکه مورا در مورد عناصر ضروری مذاکرات موفق داشتم و توافق کردیم  پیش  از پایان ماه نوامبر مذاکرات را شروع کنیم. این صحبت ها سبب 
شد تا ابهامات در خصوص مذاکرات وین تاحدودی برطرف شود اما همچنان چند مساله به صورت جدی، موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات احیای برجام را در هاله ای از ابهام قرار داده است. تضمین طرف های دیگر برجام در قبال حفظ توافق، تحریم هایی که لغو می شوند و اینکه 

آیا آغاز مذاکرات از پایان دور ششم گفت و گوهای وین خواهد بود یا خیر، از جمله این چالش هاست. در راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت و گویی با عبدالرضا فرجی راد، سفیر پشین کشورمان در نروژ داشته است که در ادامه می خوانید.

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

با احیای برجام، تعامل اقتصادی با غرب بیشتر شود
     باید در مسیر جدایی اقتصاد از سیاست باشیم   احیای روابط با عربستان در گرو پایان جنگ یمن است

       اتفاقا حمایت مراجع مانند آیت ا... صافي، قفل سیاست خارجي را مي گشاید 
 حمایت مراجع برای تعامل با جهان کمك بزرگی به دولت است 

 ابهامات سیاست خارجی دولت باید برای دنیا مرتفع شود 
 هجمه به آیت ا... صافی نداشتن درک صحیح از شرایط جهان است 

دولت از رخوت موجود در سیاست خارجی خارج شود 
 مشورت ها درباره مذاکرات نمی تواند تا بی نهایت پنهان بماند

پس از احیای احتمالی 
برجام نباید به این شکل 
پیش رفت که اقتصاد و 
سیاست خیلی به همدیگر 
مربوط شوند و باید این دو 
حوزه را مجزا دانست. پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، 
ایران روزانه 500 هزار 
بشکه نفت در مقاطعی 
به آمریکا صادر می کرد. 
بنابراین پس از احیای 
برجام رابطه اقتصادی با 
آمریکا داشته باشیم

ایران از آمریکا تضمین 
می خواهد که در وهله 
نخست، همین دولت بایدن 
به تعهدات خود در قبال 
برجام پایبند باشد و در 
مرحله بعد، دولت های 
بعدی که در آمریکا بر 
سر کار می آیند، از برجام 
خارج نشوند. این مساله 
از تمامی موارد برای 
ایران مهم تر است زیرا 
اگر رعایت نشود بار 
دیگر مشکالت اقتصادی 
و تحریمی برای ایران 
به وجود خواهد آمد

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

سید مجتبی ساداتی
روزنامه نگار
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واکسن زدن یک مسئولیت 

اجتماعی است

تزریق واکســن به مفهـــوم مصــونیت 
کامل در برابر کرونا، وضعیت شدید بیماری 
و همچنین مرگ ومیر نخواهد بود. دریافت 
واکسن احتمال ابتال به بیماری و مرگ ومیر 
را کاهش می دهد، اما به طور قطعی بیماری 
را از بین نمی برد. از منظر آماری نیز در برخی 
کشورها که واکسیناسیون گسترده انجام 
شده، پیک کرونا و بیماری شهروندان به ویژه 
موارد بستری و فوت در اشخاص واکسن نزده 
رخ داده است. به عنوان مثال، در آمریکا برخی 
ایاالت نسبت به واکسن حالت دفاعی گرفته و 
در برابر تزریق مقاومت می کردند. این ایاالت 
در دوران پیک بیماری، بیش از دیگر مناطق 
آلوده به کرونا شدند. در این ایاالت همچنین 
۵ تا ۱۰ درصد میزان بستری در آی سی یو و 
مرگ ومیر از واکسن زده ها و ۹۵ درصد از این 
موارد )بستری در آی سی یو و مرگ ومیر( 
از واکسن نزده ها بوده است. یکی از عوامل 
اصلی شیوع بیماری و قرارگرفتن هر کشور 
در پیک کرونا هم عدم تزریق واکسن برخی 
از شهروندان است. این بیماری در سراسر 
افزایش و  جهان به صورت موج سینوسی 
کاهش می یابد، بنابراین ممانعت برای دریافت 
واکسن در حقیقت ظلم به خود و دیگران است. 
واکسن زدن یک مسئولیت اجتماعی است، 
عدم تزریق واکسن باعث چرخش این ویروس 
در کشور شده و واکسن گریزان باید بدانند 
خودداری از تزریق واکسن سبب شیوع بیماری، 
ابتالی دیگر شهروندان و گاه فوت برخی از این 
بیماران خواهد شد و دریافت واکسن به عنوان 
یک مسئولیت اجتماعی وظیفه همه هموطنان 
است. در پاسخ به این پرسش که »آیا کرونا 
به صورت یک بیماری آندمیک )بومی( خواهد 
ماند« باید گفت که در حال حاضر نمی توان 
یک پاسخ قطعی به این پرسش داد. با آغاز 
شیوع کرونا گفته می شد، فروردین ماه ۹۹ این 
بیماری به طور کامل حذف خواهد شد، با تداوم 
این شرایط، طبق برخی نظرات در فصل تابستان 
این ویروس باید کاهش می یافت و مجددا با 
تداوم بیماری در سراسر جهان واکسیناسیون، 
تنها راه مقابله با این همه گیری خوانده شد. علت 
اصلی این نظرات متعدد، رفتارهای ناشناخته 
این ویروس و همچنین برخی جهش هاست 
که مجددا رفتار ویروس را غیرقابل پیش بینی 
می کند. بنابراین پایان حیات این بیماری 
را نمی توان به طور دقیق مشخص کرد، اما 
براساس شواهد باید گفت، این ویروس فعال با 
بشر زندگی خواهد کرد. بر این اساس، با دریافت 
واکسن هم باید از ماسک استفاده شود، فاصله 
فیزیکی حفظ، از شرکت در اجتماعات پرهیز 
شود و تمامی شیوه نامه های ابالغی برای مقابله 

با کرونا مراعات شود.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا
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۱- زمام شتر- اثری از نســرین سیفی ۲- استوار- 
 مارکــی بــر خودروهای ســنگین- ازعالئم نگارشــی 
3- ضبط شــده- کســی که برای عبادت گوشه بگیرد- 
 فــروغ  ۴- یــاری- یارزنجیــر- بینــوا-  متحیرماندن 
۵- یک خودمانــی- باعث زحمت- خالــق ۶- یک جفت 
کفــش- آشــوب- ظــرف ســرکه 7- شــهری در 
اســتان یزد- ماهــی خاویارخزر- شــیوه 8- مطلبی را 
قبول کردن- ازالقاب اروپایی- مجموعه ای به کارگردانی 
علیرضا افخمی ۹- جناح لشــکر- النه پرنــده- دادگاه 
بین المللــی ۱۰- نمادالغــری- تدریس کننــده- 
 موافق ۱۱- ســتاره- پایتخــت تایوان- علم پزشــکی 
۱۲- کندنیســت- شمشــیرزن- پسوندشــباهت-  
لوله تنفسی ۱3- لنززاویه باز- کاله درویش- بی بندوبار 
۱۴- پاره شده- مقابل آســتر- نوعی  نارنگی ۱۵- اولین 

برنده جایزه نوبل-  پرنده شانه به سر

۱- یک صمغ رزیِن معطر- ازبازیگران »غیرعلنی« ۲- دســتگاه گوارش- نوعی رنگ بنفش- 
قدرت وتوان 3- دندانه کلید- مردنجیب- زینت دادن ۴- کامیون ارتشی- ازشاعران- شماومن- گردش 
کودکانه ۵- اولین پادشاه ســلجوقی- قاضی- خطاب بی ادبانه ۶-  ترک خفیف- جامه بسیارکهنه- 
پیمان ها 7- کوهی که مساجد سبعه در آن واقع اســت- کشوربریتانیا- باالی چشم 8- برابرفارسی 
آیفون- ضمیرمفعولی- نوعی نوارچسب صنعتی ۹- نوعی درخت  بید- ازوسایل هواشناسی- مرزبان 
۱۰- حل وفصل کارها- پروانه ماشین - نفس چاق ۱۱- زوبین- قطعه موسیقی خاص که برای توصیف 
داستان است- نوعي عقیق گرانبها ۱۲- شــهربی قانون- پیشوندمنفی- آفت ومصیب- جمله قرآنی 
۱3- ملحقات- نقشه کش- جداکننده خوب وبد ۱۴- شبیه تر- بیماری جذام- دودمان ۱۵- از آثار 

جان میلتون- ظلم 

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

ارتباط رژیم غربی با زوال شناختیدرمان فشارخون با »کدوسبز«علل سردرد فصلی 
متخصصان دقیقا دلیل بروز سردرد  فصلی را نمی دانند، اما احتماال 
موضوع به ساعت درونی بدن انسان ها مرتبط می شود. درواقع، مغز هر فرد 
دارای ساعت درونی خاصی است که ریتم شبانه روزی او را کنترل می کند. 
به گفته متخصصان، احتماال تغییر در چرخه خواب است که باعث بروز 
مجموعه سردرد فصلی می شود. سردرد خوشه ای خیلی شدید بوده و معموال 
با تغییر در ساعت درونی مغز اتفاق می افتد. برخی نیز در فصل تابستان در 
قالب میگرن، دچار سردرد های خوشه ای می شوند، چون بسیاری از این افراد 
نسبت به گرما حساس هستند. متخصصان توصیه می کنند، بهترین راه برای 

مدیریت این سردردها، مراجعه به پزشک قبل از شروع هر فصل است.

کدوسبز برای درمان بیماری های مختلف تاثیر زیادی دارد و می تواند 
به با فشارخون مقابله کند. کدوسبز یکی از انواع سبزیجات است که باعث 
تقویت سیستم ایمنی بدن می شود، کدوسبز از نظر علم گیاه شناسی در گروه 
میوه جات و در آشپزی در بخش سبزیجات قرار می گیرد. پایین بودن سدیم، 
کلسترول و چربی های موجود در کدو باعث می شود تا قلب شما همواره 
سالمت بماند و بیماری های مختلف قلبی وعروقی به سراغتان نیاید. همچنین، 
پتاسیم موجود در کدوسبز برای مقابله با فشارخون تاثیر زیادی دارد. کدوسبز 
دارای ویتامین K است و باعث تقویت و استحکام استخوان ها خواهد شد. 

منیزیم موجود در کدوسبز می تواند عملکرد غده تیروئید را افزایش دهد.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که رژیم غذایی غربی ممکن است 
تاثیر منفی بر مغز داشته باشد و منجر به زوال شناختی شود. یک رژیم غذایی 
معمولی غربی، شامل مقادیر بیشتر غذا با درصد کالری و چربی باالتر و ارزش 
غذایی پایین تر است. پژوهش حاضر نشان می دهد که رژیم غذایی غربی از 
طریق افزایش سیگنال دهی Na,K-ATPase در سلول های چربی، موجب 
زوال شناختی و تخریب عصبی می شود. هنگامی که محققان از طریق استفاده 
از NaKtide در سلول های چربی مانع از سیگنال Na,K-ATPase شدند، 
دریافتند که اثرات نامطلوب رژیم غذایی غربی بر مغز، به ویژه هیپوکامپ که 

نقش حیاتی در یادگیری و حافظه طوالنی مدت دارد را متوقف می کند.

نـــکته
 خطر مصرف همزمان 

داروهای ضدافسردگی و مسکن ها
داروهای ضدافسردگی موسوم به »مهارکننده های 
SSRI( یکی از پایه های  منتخب بازجذب سروتونین« )
اصلی درمان افسردگی هستند. براساس یک مطالعه جدید، 
محققان هشدار می دهند که مصرف ُمسکن های رایج در 
کنار  SSRIها ممکن است احتمال خونریزی روده را افزایش 
دهد. محققان با بررسی ۱۰ مطالعه منتشرشده متشکل 
از ۶۰۰۰ بیمار، دریافتند افرادی که SSRI مانند سلکسا، 
پاکسیل، پروزاک و زوالفت و داروهای ضددرد به نام داروهای 
ضدالتهابی غیراستروئیدی )NSAIDs( مصرف می کنند، در 
معرض افزایش خطر خونریزی دستگاه گوارش هستند. دکتر 
»سیدعالم«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کریتون ایالت 
نبراسکا آمریکا، می گوید: »هنگام تجویز SSRI به بیمارانی که 
قباًل از NSAID استفاده می کردند، احتمال بروز خونریزی 
دستگاه گوارش فوقانی 7۵ درصد افزایش یافت.« وی ادامه 
داد: »افزایش خطر خونریزی دستگاه گوارش فوقانی احتماال 
به دلیل تداخل این دو نوع دارو است . NSAIDها تولید 
پروستاگالندین را که از دستگاه گوارش محافظت می کند و 
SSRIها تولید پالکت ها را که برای لخته شدن الزم هستند، 
مهار می کنند. این ترکیب، خطر خونریزی را افزایش می دهد.« 
SSRI عالم توصیه می کند: »بهتر است قبل از شروع به مصرف

ها، بیماران با تجویز پزشک، مصرفNSAIDها را کاهش داده 
یا قطع کنند تا خطر خونریزی دستگاه گوارش فوقانی به حداقل 
برسد.« همچنین محققان معتقدند که SSRIها عالوه بر تاثیر 
بر پالکت ها، اسیدیته معده را افزایش می دهند که می تواند 
منجر به زخم معده شود و خطر خونریزی دستگاه گوارش را 

افزایش دهد.

 محمدرضا رئوفی 
دکترای فیزیولوژی 

پزشکی راهکارهایی برای پیشگیری از سکته  مغزی
سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که جریان خون به بخشی 
از مغز قطع شود. بیشتر سکته های مغزی براثر لخته شدن خون 
یا عوامل دیگری که باعث انسداد جریان خون در مغز می شود، 
رخ می دهد که سکته های ایسکمیک نام دارد. براساس داده های 
رسمی، حدود ۱۰ درصد از سکته های مغزی نیز به دلیل خونریزی 
در مغز رخ می دهند که این نوع از سکته ها، سکته های هموراژیک 
نام دارند. همچنین به گفته کارشناسان سالمت، 8۰ درصد از 
سکته های مغزی قابل پیشگیری هستند. براساس گزارش ها، یک 
چهارم افرادی که سکته مغزی کرده اند، قبل از آن نیز تجربه این 
عارضه را داشته اند. در ادامه با راهکارهایی که برای جلوگیری از بروز 

عارضه سکته مغزی مفید و موثر هستند، آشنامی می شوید:
  کاهش فشارخون 

فشارخون باال، مهمترین علت بروز عارضه سکته مغزی است. 
فشارخون طبیعی کمتر از 8۰/۱۲۰ است اما اگر فشارخون فردی 
مرتبا باالی 8۰/۱3۰ است، ممکن است به عارضه فشارخون باال یا 
پرفشاری شریانی  مبتال باشد. در صورت عدم مدیریت صحیح و 
مناسب فشارخون باال، این عارضه می تواند افراد را چهار تا شش برابر 
بیشتر در معرض خطر بروز سکته مغزی قرار دهد. افراد در صورت 
داشتن فشارخون باال، باید با مشورت و همکاری با پزشک، فشارخون 
خود را در محدوده سالم نگه دارند که در این زمینه داروها و تغییرات 
در سبک زندگی از جمله ورزش منظم و تغذیه سالم می توانند 

سودمند باشند.
  اجتناب از سیگار 

تنباکو، خطر بروز سکته مغزی را دو برابر می کند. نیکوتین 
موجود در سیگار فشارخون را افزایش و مونواکسیدکربن موجود 
در دود آن نیز میزان اکسیژنی که خون می تواند حمل کند را 
کاهش می دهد. حتی تنفس دود سیگار نیز می تواند احتمال بروز 
سکته مغزی را افزایش دهد. افراد می توانند از یک پزشک در مورد 

راه های ترک سیگار مشورت بگیرند.
  مراقبت از قلب

 نوعی ضربان قلب نامنظــم به نام فیبــریالسیون دهلیزی  
)AFib( علت بروز برخی از سکته های مغزی ناشی از لخته  شدن 
خون است. فیبریالسیون دهلیزی باعث جمع شدن خون در قلب 
می شود که این می تواند باعث لخته شدن خون شده و در نهایت اگر 
این لخته خون به مغز برسد می تواند باعث بروز عارضه سکته مغزی 
شود. فیبریالسون دهلیزی می تواند به دلیل فشارخون باال، وجود 
پالک در شریان ها، نارسایی قلبی و عوامل دیگری رخ دهد. در 
صورت احساس لرزش نامعمول در ناحیه قلب یا تنگی نفس 
می بایست با یک پزشک در خصوص ابتال به عارضه فیبریالسیون 

دهلیزی مشورت کرد.
  کنترل دیابت 

 قندخون باال می تواند افراد را دو تا چهار برابر بیشتر در معرض 
خطر بروز سکته مغزی قرار دهد. اگر عارضه قندخون باال به طرز 
صحیح و مناسبی مدیریت نشود، می تواند منجر به ایجاد رسوبات 
چربی یا لخته های خون درون رگ های خونی شده و در نهایت این 
اتفاق می تواند رگ های خونی را که در مغز و گردن قرار دارند تنگ 
کند و باعث قطع شدن جریان خون به مغز شود. افراد مبتال به دیابت 
می بایست قند خون خود را به طور مرتب چک کرده، طبق تجویز 
پزشک داروهایشان را مصرف و هر چند ماه یکبار بار نیز به منظور 

بررسی شرایط خود به پزشک مراجعه کنند.
  درمان خروپف 

خروپف مداوم و با صدای بلند ممکن است نشانه اختاللی به نام 
آپنه خواب )وقفه تنفسی در خواب( باشد که می تواند صدها بار در 
طول شب باعث توقف تنفس شده و در نهایت می تواند با جلوگیری 
از دریافت اکسیژن کافی و همچنین با افزایش فشار خون، احتمال 

سکته مغزی را در افراد افزایش دهد.
  مصرف آسپرین 

مصرف روزانه یک آسپریــن با ُدز پایین ممکن است از بروز 
سکته مغزی و حمالت قلبی در افراد در معرض خطر جلوگیری 
کند. آسپرین می تواند به عنوان رقیق کننده خون عمل کرده و از 
تشکیل لخته های خون در شریان هایی که تا حدی توسط کلسترول 
و پالک مسدود شده اند، جلوگیری کند. با این حال، مصرف این 
دارو برای همه افراد مناسب نیست و استفاده از آن منوط به تجویز 
پزشک است به ویژه اینکه در برخی از تازه ترین تحقیقات، یافته های 
ضدونقیضی در مورد مصرف این دارو در افراد سالم مطرح شده و 
نیاز به بررسی های بیشتر در این زمینه وجود دارد. همچنین مصرف 
این دارو به افرادی که عالئم سکته مغزی از جمله تکلم نامفهوم 
یا افتادگی صورت دارند نیز توصیه نمی شود زیرا می تواند باعث 

وخیم ترشدن شرایط و وضعیت ناشی از سکته هموراژیک شود.
عمــود ی افقــی  

خوراکی هایی برای  تقویت سیستم ایمنی کودکان 
اینفوگرافیک : آرمان ملی /  موسی باالزاده

تقويت سيستم ايمنی کودکان گام مهمی در حفظ سالمتی آنها محسوب می شود. از آنجايی که سيستم ايمنی کودکان در حال تغيير است، آنها مستعد ابتال به 
بيماری ها و عفونت ها هستند. در ادامه مواد غذايی ای معرفی می شوند که برای کودکان مفيدند.

انواع سبزیجــات به مبـارزه با عفونت در بدن 
کمك می کنند، از همین رو یکی از بهترین موادغذایی 

تقویت کننده  سیستم ایمن بدن محسوب می شوند. 

سبزیجات برگدار
پیاز،  سیــر و زنجبیل حاوی ترکیبات گوگردی 
هستند که به بدن کمك می کنند تا با سرطان مبارزه 
کند. عالوه آنها برای تقویت سیستم ایمنی کودکان 

عالی محسوب می شوند. 

 سیر، پیاز و زنجبیل

کدوتنبل  سرشار از ویتامین A، ویتامین C، منگنز، 
منیزیم است. کدوتنبل را در رژیم غذایی فرزندتان بگنجانید 

و هرگز از خواص بی نظیر تخمه کدو هم غافل نشوید!

کدو تنبل
مرکبــات درواقع برای همه فایده دارد. بنابراین، 
به فرزندتان مقدار بیشتری از میوه های خانواده  مرکبات 
مانند پرتقال، لیمو و گوآوا بدهید. این میوه ها حاوی 

مقادیر خوبی از ویتامین C و  هستند.

مرکبات

خــانواده تــوت ها حــاوی فیتوکمیکال ها و 
فالوونوئید ها هستند. آنها همچنین به میزان فراوانی 
آنتی اکسیدان دارند و به تقویت ساخت سیستم ایمنی 

کمك می کنند.

انواع توت
تخم مرغ عالوه بر اینکه منبع پروتئین و آهن، است 
ویتامین A هم دارد نوعی ویتامین محلول در چربی که 
به تقویت سیستم ایمنی کمك می کند. به فرزندتان 

تخم مرغ بدهید.

تخم مرغ

بسیاری از بچه های کوچك نمی توانند گوشت 
بخورند. با این حال، هنگامی که فرزندتان شما کمی رشد 
کرده است، می توانید به او گوشت قرمز بدهید که یك 

منبع فوق العاده از آهن است. 

گوشت قرمز بدون چربی
قارچ نیز یك منبع غنــی از روی )زینك( است 
که تقویت کننده سیستم ایمن بدن محسوب می شود، 
بنابراین این ماده  خوراکی را نیز در نمودار غذایی تان 

قرار بدهید. 

قارچ
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آرمان ملی: بار دیگــر انتشــار تصویــری از 
قانون شکنی یک نماینده، افکار عمومی و مردم را 
در بهت و حیرت فرو برد و یاد آن روزی را زنده کرد 
که نماینده سبزوار، به دلیل تخلِف تردد در خط 
ویژه و ممانعت سرباز پلیس راهور، به او سیلی زد، 
اما این بار یک نماینده سوار برلودر، دستور حمله 
می دهد و دیوار یکی از معتبرترین دانشگاه های 
کشور را تخریب می کند. ظاهرا این اتفاق هفته 
گذشته و در سکوت خبری رخ داده و حاال انتشار 
فیلمی در شبکه های اجتماعی، نشان می دهد 
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس، 
سوار بر لودر دستور تخریب دیوار دانشگاه آزاد این 
شهر را می دهد. ظاهرا این اتفاق در ارتباط با احداث 
»زیرگذر در جوار دانشگاه« بوده و طی کردن روال 
اداری و قانونی احداث زیرگذر، باعث شد تا حوصله 
نماینده سر برود و سوار بر لودر شده و دستور حمله 

را صادر کند.
  شکایت می کنیم! 

در رابطه و در واکنش به انتشار این فیلم، روابط 
عمومی دانشگاه آزاد بیانیه ای صادر کرد و در آن 
گفته است: »دانشگاه آزاد در حال همکاری برای 
اجرایی شدن این پروژه بوده، ولی نماینده مجلس روز 
سه شنبه هفته گذشته در یک اقدام کامال غیرقانونی و 
خارج از عرف و بدون هرگونه هماهنگی قبلی و بدون 
اخذ مجوز دستور تخریب داده است.« بر اساس این 
گزارش قرار بود که در این طرح چهار هزار متر مربع از 
اراضی حاشیه جنوبی دانشگاه نجف آباد به این طرح 
اختصاص یابد ولی نماینده مجلس قبل از طی شدن 
مراحل اداری، عقد توافقنامه و تعهدات شهرداری 

اقدام به تخریب دیوار دانشگاه کرده است.
  واکنش نماینده به این اتفاق

با این حال ابوالفضل ابوترابی به باشگاه خبرنگاران 
گفته است: »چون دانشــگاه یک ماه است درگیر 
کاغذبازی شده و مراحــل اجرایی طرح به تاخیر 
افتاده، با مسئولیت خــودم دیوار را خراب کردیم 
تا عقب نشینی الزم انجــام شود.«  وی در ادامه 
صحبت هایش می افزاید: »بخشی از زمین های 

این دانشگاه، اهدایِی مردم و اداره  راه و شهرسازی 
نجف  آباد برای توسعه دانشگاه آزاد است که قسمتی 
از دیوار آنجا باید جهت احداث زیرگذر تخریب شود.  
برای حل این مشکل با آقای طهرانچی رئیس دانشگاه 
آزاد، در حدود یک ماه پیش تماس گرفتم اما پاسخی 
نداد. بارها نامه نگاری و جلساتی برگزار شده، عالوه 
بر معطل ماندن مسئوالن اجرایی احداث زیرگذر، 
با توجه به نزدیکی زمستان امکان دارد بودجه پروژه 
برگشت بخورد. زیرگذر دانشگاه آزاد نجف  آباد با 
تالقی شرق و غرب اصفهان، تردد ۲۰ هزار نفر را 
تسهیل و ایمن می کند؛ اگرچه همین واحد دانشگاه 
آزاد بیشترین منفعت را خواهد برد. چند سال گذشته 
دانشجویان همین دانشگاه در حمل ونقل  دچار حادثه 
شدند و اتفاقی مشابه واژگونی اتوبوس واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی رخ داد که افتضاحی 

را برای این دانشگاه به بار آورد.«
  چند سوال تکراری و یك نتیجه 

اما نکته مهم و قابل تامل در جایی مطرح می شود 
که چه اتفاقی افتاده که نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی که وظیفه قانون گذاری و اجرای 
درست قانون را برعهده دارند، اینگونه خالف قانون 
عمل می کنند؟ آیا باید یک نماینده برای طی شدن 
مراحل اداری یک پروژه )به حق یا ناحق( اینگونه 
سوار بر لودر شود و خود سر دیوار را بدون مجوز و 

خارج از مسادل قانونی تخریــب کند؟ پس قانون 
چه می شود؟ وقتی یک نماینــده قوه مقننه برای 
بررسی یک پرونده تا صدور حکــم نمی تواند صبر 
کند و اینگونه قانون را زیرپا می گذارد، از مردمی 
که مطالبات آنها سالهاست به شکل لوایح و طرح در 
بهارستان معطل و مسکوت مانده، باید چه انتظاری 
داشت؟  در روز سه بهمن ۹۹، علی اصغر عنابستانی 
نماینده سبزوار در مجلس، در حال عبور از خط ویژه 
به دلیل نداشتن برگ تردد با یک سرباز راهور درگیر 
شد، این اتفاق واکنشهای زیادی را در پی داشت تا 
جایی که ستاد کل نیروهای مسلح نیز به موضوع 

ورود پیدا کرد. 
  مجازات تخریب غیرقانونی دیوار 

در قانون اساسی، احکام متناسبی با جرم تخریب 
اموال خصوصی و عمومی تعیین شده است. زمانیکه 
گفته می شود جــرم تخریب دیوار بدین معناست 
که عمد در کار اســت و فردی به صورت عامدانه و 
قاصدانه به این عمل اقدام نموده است. از این رو با 
موردی که دیوار مشترک بین دو ملک به صورت 
غیر ارادی مورد تخریب قرار می گیرد متفاوت است. 
قانون گذار در ماده ۶77 قانون مجازات اسالمی به 
تخریب اشیاء منقول و غیرمنقول پرداخته است و 
برای مرتکب مجازات حبس از ۶ ماه تا 3 سال را در 

نظر گرفته است.

»آرمان ملی« از تخریب دیوار دانشگاه نجف آباد اصفهان گزارش می کند: 

این بار، ماجراي نماینده مجلس سوار بر لودر! 
     ابوترابی: با مسئولیت خودم دیوار را خراب کردیم!

کــوتـاه
احداث آرامستان های جدید

 آرمان ملی: شهردار تهران از برنامه ریزی برای 
راه انــدازی آرامستان های جدید در شرق و غرب 
تهــران خبــر داد و گفت: بهشت زهرا در جنوب 
تهران به مرز فرسودگی رسیده و برای این مساله نیز 
برنامه هایی پیش بینی شده است. علیرضا زاکانی 
افزود: طی ۴۲ سال گذشته اقداماتی خوبی در تهران 
انجام شده، البته اشکاالتی نیز وجود داشته که ما در 
این دوره از مدیریت شهری قصد داریم از اقدامات 
خوب استفاده و از کارهای بد نیز عبرت بگیریم و 
آنها را تکرار نکنیم و به این ترتیب به آینده توجه 

داشته باشیم. 

هشدار پیامک واریز اشتباه
آرمان ملی: رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرائم سایبــری پلیس فتای ناجا نسبت به 
کالهبرداری از شهروندان با پیامک واریز اشتباه یا 
بازگشت وجه هشدار داد. سرهنگ علی محمد رجبی 
اظهار کرد: در این روش عمدتا مجرمان پیامکی با 
این محتوا برای مشتریان خود ارسال می کند که 
»مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده و الزم 
است برای بازگشت وجه به لینک زیر مراجعه کنید.« 
در ادامه نیز نام یکی از بانک ها را در آن قید می کند. 
این در حالی است که با ورود شهروندان به آن لینک 
درواقع به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت شده و 
سودجویان با دسترسی به اطالعات حساب بانکی 
شان اقدام به خالی کردن حساب آنان خواهند کرد.

تغییر ساعات طرح ترافیک 
ایسنا: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران از تغییر ساعات اجرای طرح ترافیک از روز 
دوشنبه ۱۰ آبان خبر داد. مجتبی شفیعی اظهار 
کرد: تصمیم شورای ترافیک شهر تهران بر این است 
که در دو گام ساعات محدودیت طرح ترافیک اصالح 
شود. در گام اول از ۱۰ آبان ماه، ساعت شروع طرح 
ترافیک از 8:3۰ به ساعت 7:3۰ صبح اصالح شود 
و ساعت پایان طرح ترافیک که حاال ۱۶:3۰ است 
به ساعت ۱7:3۰ منتقل شود. گام دوم تغییر ساعات 
در بازگشایی مراکز آموزشی است که شروع طرح 
ترافیک به ساعت ۶:3۰ و پایان آن به ساعت ۱8 
 در نیمه دوم سال و به ساعت ۱۹ در نیمه اول سال 

جا به جا می شود.

تزریق ۸۵ میلیون ُدز واکسن  
آرمان ملی: بنابر اعالم مرکز روابط عمومی 
وزارت بهداشت، مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به 8۵ میلیون و 3۶۹ هزار و ۹۱7 ُدز رسیده 
است. تاکنون ۵۲ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۴۰ نفر 
ُدز اول، 33 میلیون و 88 هزار و ۹۴۰ نفر ُدز دوم و 
8۱ هزار و ۵37 نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند. این در حالیست که از روز پنج شنبه تا 
جمعه، 7۶۱ هزار و ۵37 ُدز واکسن کرونا در کشور 

تزریق شد.

مرگ ۴ هزار نفر با آلودگی هوا 
آرمان ملی: رئــیس پلیس راهور تهران گفت: 
شرایط ترافیک هنوز به پیک قبلی خود برنگشته 
چرا که هنوز بازگشــایی مدارس انجام نشده و 
بارندگی نداشته ایم. ســردار محمد حسین حمیدی  
با بیان اینکه آلودگی هــوا به مراتب خطرناک تر از 
کرونا است، ادامه داد: سالیانه ۴ هزار نفر به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم  جان خود را به دلیل آلودگی 
هوا از دست می دهند و این نشان می دهد که باید 

در این حوزه ورود جدی داشته باشیم.

پیش بینی برف و باران 
آرمان ملی: سازمــان هواشناسی با اشاره به 
ورود سامانه بارشی به کشــور از بارش باران و برف 
در ۱۹ استان خبر و نسبت به خسارت به محصوالت 
کشاورزی هشدار داد. شدت بارش در این مدت 
برای استان های کردستان، لرستان، ایالم، شمال 
خوزستان، همدان، قزوین، زنجان، جنوب غرب 
اصفهان و شرق کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات 
استان های گلستان، سمنان، خراسان شمالی 
و خراسان رضوی است. بر اساس اعالم سازمان 
هواشناسی روز یکشنبه آینده گستره بارش ها در 
شمال غرب، برخی مناطق غرب، غرب سواحل 

دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز است.

 ذخیره آب سدهای خوزستان
 ۴ درصد! 

رکنا: در شرایطــی که تصاویری از ورود پساب 
شهری و صنعتی به اروند رود و راکد بودن آب این 
رودخانه منتشر شده است، معاون مطالعات جامع 
منابع آب سازمان آب و برق خوزستان می گوید: 
ذخیره آب سدهای خوزستان به ۴ درصد رسیده 
است. علی شهبازی تاکید کرد: با توجه به شرایط 
جزر و مدی حاکم بر اروند رود و تبادل آب میان این 
رودخانه و خلیج فارس امکان راکد ماندن آب اروند 
رود وجود ندارد. این مقام مسئول همچنین ورود 

پساب شهری و صنعتی به اروند رود را تایید نکرد.

واکسن به کودکان زیر 12 سال؟ 
آرمان ملی: مدیر مرکز مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشت تاکید کرد که فعال برنامه 
برای تزریق واکسن کرونا به کــودکان ایرانی کمتر 
از ۱۲ سال نداریم. علی شریفی زارچی افزود: گیالن 
و هرمزگان بیشترین تزریق دوز اول واکسن کرونا 
را دارند. استان هرمزگان توانست نوبت اول تزریق 
واکسن را به 8۵ درصد از گروه هدف خود تزریق 
کند و  ۵۱ درصد هم نوبت دوم را دریافت کردند. 
تاکنون 8۵ درصد گیالنی های مورد هدف توانستند 
نوبت اول واکسن خود را دریافت کنند و استان های 
زنجان و اردبیل با 8۴ درصد تزریق اول در رتبه 

بعدی قرار دارند.

سکانداری میراث فرهنگی  این روزها به دست مهندس سید 
عزت ا... ضرغامی،  به عنوان مهمترین عامل تسریع در فرایند توسعه 
پایدار کشور است و با استفاده حداکثری از ظرفیت های سازمان های 
مردم، امید می رود جانی تازه به این وزارتخانه مهم ببخشند. قطعا 
مهمترین رهیافت رشد و توسعه کشور استفاده از ظرفیت های 
سازمان های مردم نهاد است. مهمترین کاتالیزور سرعت بخشی به 
فرایند توسعه پایدار کشور استفاده حداکثری از نقش سازمان های 
مردم نهاد و تحقق ایده توسعه مشارکتی است. نگارنده این سطور 
تالش دارد به پیشنهاد تبین رویکرد هوشمندانه وزیر محترم در توجه 
به نقش آفرینی مشارکت مردمی برای پیشرفت و ترقی جامعه در  
سطح کالن بپردازد. با تغییر و تحوالت تاریخی در جهان غرب که در 
قرن نوزدهم به اوج خود رسید، فرایند اضمحالل دولت های مطلقه 
همگام با گسترش تدریجی جامعه مدنی به عنوان حریم آزادی های 
اجتماعی و اقتصادی همراه بوده است که خود روند اثرات تعیین 
کنندگی جامعه بر قدرت سیاسی را موجب شد. پرواضح است نقش 
آفرینی و مشارکت مردم در تاثیرگذاری بر سیاست های دولت ها در 
چارچوب سازمان ها و تشکل های دموکراتیک بوده که خود مهمترین 
عامل اثر بخشی بر توسعه پایدار واحدهای سیاسی توسعه یافته 
جهان شمال در جهان غرب قلمداد می شود. اکنون در کشورهای 
توسعه یافته شمالی »جهان غرب« نقش سازمان های غیر دولتی در 
جامعه نهادینه شده است. این نهادهای حد واسط بین مردم و دولت 
امکان توسعه مشارکتی را مهیا نموده  و دولت ها معموال در مقابل 
آنها نقش انفعالی دارند. در واقع امروزه مانیفست توسعه در غرب از 
نگرش سنتی خود مبنی بر محوریت دولت رخت بر بسته  و پارادایم 
توسعه مشارکتی با گسترش جامعه مدنی، هژمونی معجزه آسای 
خود را در پیشرفت و ترقی این جوامع نهادینه کرده است و مردم از 
طریق نهادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی در 
تصمیم گیری های علمی، تخصصی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و ... نقش آفرینی می نمایند. در واقع پاشنه آشیل کشورهای در حال 
توسعه »کشورهای جنوب« در طول سال های گذشته مساله نفی 
نقش تعیین کنندگی سازمان های مردمی بوده و این خود پروسه 
توسعه را در این جوامع با چالش های اساسی روبه رو ساخته است. 
در واقع اکثر این کشورها برخالف جوامع توسعه یافته که بر اساس 
فرایند تحوالت تاریخی بسترساز ، اثرگذاری نهادهای مردمی را 
در قدرت سیاسی محق می دانند، اجازه پیدایش و رسمیت یافتن 
به گروه های غیر دولتی را با توجه به ساختارهای متمرکز قدرت و 
حکومت نداده اند و این خود مانع اساسی در پیشبرد مسیر توسعه 
در این کشورها است. ظرفیت های جامعه مدنی در کشور و مساله 
توسعه، بسیار مهم است، چرا که نقش مردم در اداره جامعه در نگاه 
عمل گرایی آن بی شک در گروه گسترش تشکل ها و سازمان های 
مردمی یا به عبارت دیگر جامعه مدنی است که ریشه در یکی از ارکان 
نظام سیاسی کشور یعنی جمهوریت دارد. هرچند موضوع جامعه 
مدنی و گسترش تشکل ها و سازمان های مردمی در حوزه های 
سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور با چالش هایی روبه رو است، لیک 
به نظر می رسد در دولتی با شعار »دولت مردمی برای ایران قوی« 
این مساله به تدریج امکان رسیدن به آرمان های دموکراتیک خود 
را به دست می آورد. »آنچه عیان است چه حاجت به بیان است« که 
رویکرد و نوع نگاه عالی ترین مقام دولتی در وزارت میراث فرهنگی ، 
گردشگری و صنایع دستی به اثرگذاری سازمان های مردم نهاد در 
توسعه کشور در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به نحویی که اشاره گردید خود گوشه ای از این ره یافت را گویاست؛ 
روندی که بسترهای آن در گستره کشور با نگاه توسعه مشارکتی در 
حال بالندگی خود را نشان می دهد. در این راستا با نگاه مصداقی از 
منظر آماری و عملکردی وزارت مورد تصدی مهندس ضرغامی بعد 
از وزارتخانه های حساس دیگر، بیشترین نقش را در تحقق توسعه 
مشارکتی داراست. این وزارتخانه با سازمان ها و تشکیالت مردم 
نهاد وابسته به رغم چالش های عدیده می تواند با نقش های نظارتی، 
بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی ، مادی و معنویی بهترین نمود 
از مشارکت مردمی را در پیشبرد شاخص های توسعه کشور داشته 
باشد که شاید یکی از رویش های عینی آن  پرچمداری ایران در 
سطح کشورهای خاورمیانه در حوزه میراث فرهنگی ، جاذبه های 
گردشگری و تنوع صنایع دستی است. وزارت میراث فرهنگی با 
سکانداری مهندس ضرغامی و ظرفیت های غنی از منابع نیروی 
انسانی که از الزامات اساسی توسعه است در صورت رفع موانع و 
فراهم نمودن بسترها می تواند گروه ها و تشکل های مردم محور ، 
خود از یکسو، آرامش مدنی  و شکوفایی اقتصادی را در سایه  تفاهم 
اجتماعی به وجود آورد و از سوی دیگر با جذب مشارکت های  مردمی 
و سرمایه های کوچک و هدایت آن ، اجرای پروژه های محلی و ملی  

را در ریل توسعه پایدار به سر منزل نهایی برساند.

 میراث فرهنگی 
و ظرفیت های توسعه مشارکتی

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

پیک ششم
از مسئوالن آموزش و پرورش درخواست داریم که  برای 
بازگشایی مدارس کمی صبر کنند تا بلکه از پیک ششم عبور 
کنیم و حداقل واکسیناسیون نیز به هفتاد درصد برسد تا 

خانواده ها با خیال راحت فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.
جمعی از اولیا دانش آموزان

پمپ بنزین
هنوز خیلی از پمپ های بنزین از کارت نمی توانند استفاده 

کنند که جا دارد مسئوالن این مشکل را سریع تر حل کنند.
یك شهروند از تهران 

تاکسی های اینترنتی
بعد از اتفاقاتی که برای کارت های سوخت رخ داد، 
تاکسی های اینترنتی مبالغ کرایه های خود را باال بردند که این 
اتفاق به هیچ عنوان درست نیست. امیدواریم نظارت بیشتری 

بر روی تاکسی های اینترنتی صورت گیرد.
کمالی از تهران

 فاتح امیری
استاد دانشگاه و فعال فرهنگی  

یـادداشــت گزارش »آرمان ملی« از پیشروی فرونشست زمین در کشور: 

فرونشست زمین، نصف  جهان را می بلعد
   بیش از 6۰۰ دشت با فرونشست زمین مواجه اند، اما در آنها مجوز حفر چاه داده می شود! 

   با کامیون های پر از خاک، شکاف های زمین را پر می کنند

 سفر وزیر کشور به 
مناطق زلزله زده 

وزیر کشـور، به منظور بازدید از 
نواحی زلزله زده در شهرستان اندیکا 
و گفت وگو با مردم در این نواحی به 
خوزستان سفر کرد. احمد وحیدی  
در بدو ورود به اهواز گفت: هدف از 
این سفر، حضور در مناطق زلزله زده 
اندیکا و بررسی مستقیم آخریــن 
وضعیت بهت زلزله زدگان است. البته 
پیش از این، معاون رئیس جمهــور 
و رئیس سازمان مدیریت بحــران 
و مسوالن مختلف از منطقه بازدید 
داشته اند و استاندار خوزستــان نیز 
در چندین نوبت با حضور میــدانی 
به مسائل زلزله زدگان رسیــدگی 
کرده اند. با توجه به اینکه به فصل 
سرمــا نزدیــک می شــویم جهت 
اطمینان از اتخاذ تمهیدات الزم در 
این ارتباط، این سفر انجام شد و 
امیدواریم کارها به خوبی در حال 

پیشرفت باشد.

 جمعیت سالمندان به 
30 درصد می رسد

 احتمال شیوع آنفلوآنزا 
از اوایل آذرماه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پــزشـکــی با بیان اینکه جمعیت 
سالمنــدان تــا چنـد سال دیگر 
به 3۰ درصد می رســد، گفــت: 
ما طبیب ایم و صنعتگر و تاجــر و 
سیاستمدار نیستیم. بهرام عین الهی 
افزود:  باید قدر خودمان را بدانیم 
بنابراین نمی توانیم درمان مردم را 
معطل تاخیر و تعجیل تصمیم گیری 
این و آن کنیم و جان مردم مهم ترین 
اولویت ماست؛ ما در اسرع وقت باید 
جان مردم را درمان کنیم. ما کادر 
سالمت سوگند خوردیم که هرکه 
در این سرا درآمد، درمانش کنیم و از 
ایمانش نپرسیم. در دفاع از سالمت 
همه رنگ ها، رنگ باخته و به رنگ 
سپید سالمت درمی آید. عین ا...ی 
گفت: وقتی که در تیرماه میزان 
واکسیناسیون را بررسی می کنیم، 
حدود پنج میلیون دوز واکسن 
تزریق شده بود، اما امروز به 8۴ 
میلیون دوز رسیدیم و 7۹ میلیون 
دوز در عرض دوماه و نیم گذشته 
تزریق شد که رکوردی جهانی است. 

رئیس عملیات مقابلــه با کرونا 
 H۱N۱ گفت: از نظر فصلی بیمــاری
یک بیماری فصلی آندمیک است و 
دو پیک دارد که یک پیـک آن در 
اوایل آذرماه و پیک بعدی در بهمن 
ماه آغاز می شود. علیرضا زالی اظهار 
کرد: امروز گزارشات میدانی ما ناشی 
از طغیان و یا شبه طغیان بیماری 
آنفلوانزا نیست اگرچه این روزها 
فصل آنفلوآنزا یا H۱N۱ است. یکی 
از دالیلی که ما کمتر رگه های این 
شبه طغیان را در کشور و در تهران 
می بینیم به خاطــر رعایت شیوه 
نامه های بهداشتــی است، چراکه 
این موضوع کمک می کند تا تمام 
ویروس ها از جمله اچ وان ان وان 
شیوع کمتری داشته باشند. وی 
همچنین درباره واکسیناسیون در 
تهران اظهار کرد: میزان پوشش 
واکسیناسیون کارمندان مطلوب 
بوده و آمار ما هم این را نشان داده 
است. آمار تزریق دز دوم واکسن 
در تهران باالی ۹۰درصد است و 
۱۵ گروه پرخطر مشاغل در تهران 
داشتیم که تقریبا تمامی آنها دو دز را 

دریافت کرده اند.

چندی پیش نیز تصاویــر تکان دهنده از خالی 
شدن شهرک نیروی هوایی شاهین شهر که تا چند 
سال پیش، حدود شش هزار نفر را در خود جای 
می داد، همه را به یاد فاجعه »چرنوبیل« انداخت، 
اما این بار باران های اسیدی و خطرناک در کار نبود، 
بلکه زمین زیر پای مردم خالی شده و هر لحظه امکان 
بروز فاجعه وجود داشت. این پدیده در شرایطی در 
کشور بیشتر نمود پیدا می کند که دیگر فرونشست 
زمین »هشدار« نیست بلکه به تهدید جدی تبدیل 
شده است. تا چندی پیش کارشناسان، مخاطرات 
فرونشست زمین را کج شدن لوله های گاز و آب در 
زیر زمین، کج شدن ساختمان ها و دکل های برق 
و همچنین خمیده شدن ریل قطارها می دانستند، 
اما بررسی تحلیلی و آماری کارشناسان سازمان 
زمین شناسی و کارشناسان محیط زیست نشان 
می دهد یکی از دالیل از خط خارج شدِن قطارها از ریل 
به ویژه در محور ورامین به مشهد، اصفهان به شیراز و... 
پدیده فرونشست زمین بوده است. صدها کیلومتر 
جاده و پل و کیلومترها دکل انتقال نیرو و لوله های 
گاز، نفت و آب نیز تاکنون شکسته و خسارت دیده 
و خسارت های هنگفتی به منازل مسکونی واردشده 
است و همه اینها نشان از این موضوع از مرز هشدار 
به تهدید رسیده و با شرایط فعلی کار ترمیم و جان 

بخشیدن به زمین خالی بسیار دشوار شده است. 
  18 استان درگیر فرونشست زمین  

چندی پیش یکی از مسئوالن گفته بود که با توجه 
به کاهش بارندگی، فرونشست زمین در آبان و آذرماه 
امسال تشدید می شود، اما بد نیست برای بررسی 
وخاومت ماجرا، نگاهی به آخرین آمارهای دبیر 
کارگروه ملی مخاطرات طبیعی بیندازیم که علی بیت 
اللهی با بیان اینکه نزدیک به حدود ۲۰ میلیون نفر از 
جمعیت شهری در زون های فرونشستی با نرخ های 
متفاوت واقع شدند، گفت: بررسی هایی که به صورت 
کشوری انجام شده نشان داده می شود که از 3۱ 
استان در ۱8 استان شاهد رخداد فرونشست هستیم. 
همچنین زمین های 3۱ شهر از استان اصفهان، 
3۰شهر از تهران، ۲۵ شهر از استان کرمان و ۲۴ شهر 
از استان خراسان رضوی دچار فرونشست شدند. در 
استان های البرز، فارس، یزد، همدان، مرکزی و... 

این فرونشست ها مشاهده می شود. یکی از نکات 
دیگر مهم این پدیده این است که روی این زون ها 
ساختمان هایی با بنای خشت و گل در محیط های 
روستایی و اماکن باستانی و فرهنگی قرار دارد که در 
اثر فرونشست زمین دچار شکاف و ترک می شوند. 
ترک خوردگی موجب نامقاوم شدن ساختمان ها 
شده و زلزله هایی با قدرت متوسط نیز ممکن است 
موجب تخریب این ساختمان ها شود.« وی در ادامه 
صحبت هایش آمار تکان دهنده دیگری ارائه می دهد: 
»بیش از ۶۰۰ دشت در گستره کشور فرونشست 
زمین در حال رخ دادن است و شرایط تعدادی از 
آنها به یک حالت فوق بحرانی رسیده، به طوری که 
در بعضی از این مناطق ممنوعیت حفر چاه اعمال 
شده و در برخی از دشت ها هم فقط برای تأمین آب 
شرب مجوز حفر داده می شود. همه موارد ذکر شده بر 
زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم و روی کشاورزی 
و امنیت غذایی کشور تاثیر دارد و فرونشست به حد 

بحرانی رسیده است.« 
  کوچ اجباری مردم چهارمحال و بختیاری

 عمق فاجعه زمانی بروز پیدا می کند که در استانی 
مانند چهارمحال و بختیاری که همیشه به رودهای 
پرآب و دشت های سرسبز شهرت داشته، با چالش 
خشکسالی و فرونشست زمین که از سوی استان 
هم مرز اصفهان در حال پیش روی است، مواجه شده، 
در این شرایط برخی از کارشناسان از کوچ اجباری ۵۰ 
درصد از مردم این استان خبر می دهند! این یعنی 
فاجعه. در این رابطه سید هاشم فاطمی، کارشناس 
مسائل آب در چهارمحال و بختیاری گفته است: »با 
نگاه به آمار و اطالعات مشخص است که منابع آبی 
استان طی دو دهه گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش 
یافته و احتماال این روند ادامه دار خواهد بود، اکنون 
بیان می کنیم طی چند سال آینده و با اتمام ذخایر آب 
زیرزمینی بخش وسیعی از استان به کویری مرتفع 
تبدیل و حداقل ۵۰ درصد مردم این استان مجبور به 
کوچ اجباری خواهند شد. این استان دارای ۱۰ دشت 
اصلی بوده که از این تعداد چهار دشت ممنوعه بحرانی 
و شش دشت نیز ممنوعه است.« وی با اشاره به 
حساس بودن دشت های چهارمحال و بختیاری، بیان 
کرد: »ضخامت آبرفت در دشت های استان متوسط 

بین ۵۰ تا ۶۰ متر است و چنین دشت هایی به دلیل 
بارش کم و خشکسالی های پی در پی سریعا تخلیه 
می شوند. در این شرایط میزان فرونشست در دشت 
خانمیرزا حدود ۱۲۰ و در دشت شهرکرد حدود ۴۰ 
سانتی متر بوده که انجام مطالعات الزم برای جلوگیری 

از این امر، ضروری است.«
  پرکردن شکاف زمین با کامیون

با این حال محمد درویش، رئیس کمیته محیط 
زیست یونسکو گفته است: »به نظر می رسد میزان 
اضافه برداشت از آبخوان های استان اصفهان حدود 
۱۰ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب است.« این به معنی 
آن است که اگر حتی یک قطره از آب زاینده رود 
برای هیچ نوع مصرفی برداشت نشود بین ۱۵ تا 
۲۰ سال زمان می برد تا اصفهان برخوردار از ویژگی 
زاینده رود بتواند کسری بیالن را جبران کند. این در 
حالی است که مسئوالن آب استان حتی نتوانسته اند 
حقابه گاوخونی به میزان ۱7۰ تا ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب در سال را تامین کنند آنچه که مشخص است، 
وضعیت تاب آوری اصفهان چون شیراز، تهران و 
مشهد از مرزهای فاجعه گذشته است. وضعیت به 
حدی خراب و تکاندهنده است که برای پرکردن 
شکاف های پیرامون تخت جمشید و نقش رستم و 
مخفی نگه  داشتن آنها از چشم گردشگران با کامیون 
خاک گودال ها و شکاف ها را پیوسته محو می کنند. 
چندی پیش محمد درویش، فعال محیط  زیست 
نیز این موضوع را تایید کرد و خطاب به مسئوالن 
گفت که پر کردن شکاف ها با لودر و کامیون در 
مناطقی مثل فرودگاه اصفهان، خانه اصفهان، شهرک 
نیروی هوایی، تخت جمشید، نقش رستم، در میناب، 
معین آباد ورامین، طاهرآباد کاشان، ابردژ و هر منطقه 
دیگر در معرض فرونشست، مثل شیرین  کردن آب 
دریا با شکرپاش خانگی است. متاسفم که برخی 
مسئوالن در مواجهه با پخش گزارش های من و 
هشدار به عقوبت ، با راهبردهای به مانند زیر فرش 
کردن آشغال ها درصدد انکار، تهدید و تحدید برآمده 
و از همراهانم خواسته اند تا آنچه گفته اند را تکذیب 
کنند. چراکه برخی  می خواسته اند زمین ها را متری 
۵۰ میلیون تومان بفروشند و حاال بیم ضرر جدی 

است.«

آرمان ملی- رها معیری: بار دیگر انتشار تصاویری 
نگران کننده از رئیس کمیته محیط زیست در 
نشان  که  یونسکو  اجتماعی  کرسی سالمت 
می دهد، در قلمرو جنوبی شهرستان نطنز - مهاباد 
و جعفرآباد - شاهد شکاف ها و فرونشست های 
فراوان ایجاد شده، همه را بیشتر به این باور رسانید 
که »فرونشست زمین اصفهان را می بلعد!« و محمد 
درویش با انتشار این تصاویر نوشت:  »شگفت آنکه 
همچنان چاه ها فعال، محصوالت آب بر کشت شده 
و کارخانه  فوالد نطنز به افزایش بارگذاری مشغول 
است!« این گفته ها در حالی مطرح می شود که 
استان اصفهان، با پدیده فرونشست شدید زمین 
مواجه است و طی چند وقت گذشته نه تنها در 
دشت های این استان، بلکه فرونشست زمین به 
آثار و ابنیه تاریخی این استان رسیده و ترک های 
زخیم و عمیق در پل تاریخی »سی و سه پل« 

موجب نگرانی کارشناسان شده است.



رئیس پلیس فتا اصفهان از شناسایی فردی که با دریافت 
کمک های مردمی در اینستاگرام به بهانه خرید کپسول اکسیژن، 
خیرین را فریب داده و از آنها کالهبرداری می کرد، خبر داد. 

سرهنگ سیدمصطفي مرتضوي، گفت: با ارائه مرجوعه قضائي 
توسط چندین نفر شاکی مبنی بر اینکه فردی در یک صفحه 
اینستاگرامی با جمع آوری کمک های مردمی جهت خرید 

کپسول اکسیژن برای بیماران از آنها کالهبرداری کرده است، 
رسیدگي به موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت. وی 
عنوان کرد: بنابر اظهارات شکات فرد کالهبردار با ارائه شماره 
کارت بانکی از آنها درخواست مبلغ 30 میلیون ریال نموده که 
با بررسی های صورت گرفته مشخص شد هیچکدام از مبالغ 
واریزی صرف خرید کپسول نشده و در فروشگاه های مختلف 
از طریق کارتخوان برداشت شده است. این مقام انتظامی 
افزود: با انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی و اقدامات 
کارشناسان پلیس، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و پرونده 
جهت انجام اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد. 
سرهنگ مرتضوي گفت: مهم ترین عامل گرفتاری افراد در دام 
کالهبرداران اینترنتی بی توجهی به توصیه های پلیس فتاست، 
شهروندان هیچگاه به افرادی که در شبکه های اجتماعی و 
مبادی غیررسمی و نامعتبر ادعای کمک مالی یا انجام امور 
خیریه دارند اطمینان نکنند و مراقب ترفند های افراد سودجو 
و کالهبردار باشند، این مجرمان با هدف قراردادن احساسات 
مردم اقدام به تشویق و ترغیب آنها به همکاری و مشارکت در 
امور خیریه کرده و نهایتا از آنها کالهبرداری می کنند. رئیس 
پلیس فتا اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند تخلفات 
صورت گرفته در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به 
آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری 

لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند.
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کوتــاه حوادثــی 

نیم تن مخدر در یک خودرو
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از توقیف یکدستگاه 
خودروی پژوپارس و کشف ۵3۱ کیلو و ۱۸0 گرم تریاک در 
عملیات شبانه ماموران یگان امداد این شهرستان در محور کرمان 
- بم خبر داد. مهدی پورامینایی اظهارداشت: در راستای برخورد 
قاطع با قاچاقچیان موادمخدر، ماموران یگان امداد این فرماندهی 
در پی گشت زنی های شبانه در محور کرمان- بم به یکدستگاه 
خودروی پژوپارس مشکوک و به آن دستور ایست دادند. وی با 
بیان اینکه راننده خودرو با دیدن ماموران بالفاصله اقدام به فرار 
کرد، افزود: در پی تعقیب خودرو، راننده با رهاکردن خودرو در یک 
نقطه بیابانی و با استفاده از تاریکی شب از محل متواری می شود. 
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اینکه ماموران در 
بازرسی  از این خودرو ۵3۱ کیلو و ۱۸0 گرم تریاک را کشف کردند، 
خاطرنشان کرد: تالش برای دستگیری متهم در منطقه ادامه دارد.

انفجار منزل و مصدومیت 2 نفر
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
سقز گفت: انفجار شدید یک باب منزل مسکونی در سقز منجر 
به مصدومیت ۲ نفر و خسارات مالی فراوان شد. امیر مرادی 
اظهارداشت: یک باب منزل مسکونی در انتهای خیابان امام 
)پشت کالنتری ۱۱( سقز رخ داد که تیم های امداد و نجات 
ایستگاه مرکزی و شماره ۲ شهدا سریعا به محل اعزام شدند. 
وی افزود: در پی این حادثه بخش زیادی از منزل مسکونی 
تخریب و خسارات مالی فراوانی روی داد و ۲ نفر از ساکنان 
منزل که دچار سوختگی شده بودند توسط عوامل اورژانس به 
بیمارستان انتقال داده شدند. مرادی اضافه کرد: شدت انفجار 
موجب تخریب و واردشدن خسارات زیادی به منزل، ۲ خودرو 
و به منازل مجاور نیز شد که با توجه به نظر آتش نشانی به دلیل 

نبود ایمنی الزم، محل تخلیه و با نوار خطر مسدود شد.

کشف ۴۰۰۰ کتاب غیرمجاز
پلیس امنیت تهران بزرگ اعالم کرد که ۴000 کتاب 
غیرمجاز را از انباری یک چاپخانه در میدان انقالب کشف 
کرده است. سرهنگ غالمحسین زراعت کار، گفت: مدتی قبل 
ماموران پلیس امنیت تهران بزرگ از فروش کتاب های غیرمجاز 
در محدوده میدان و خیابان انقالب باخبر شده و رسیدگی به 
موضوع را در دستورکار خود قرار دادند که در جریان آن متوجه 
شدند فردی با افتتاح یک چاپخانه، مقادیر قابل توجهی کتاب را 
نیز در انباری این محل نگهداری کرده است. وی افزود: در ادامه 
مجوز عملیات از مقام قضائی دریافت و ماموران در عملیاتی با 
حضور در محل این چاپخانه اقدام به بازدید از دو انبار آن کردند 
که در جریان آن ۴000 کتاب غیرمجاز را کشف و ضبط کردند. 
زراعت کار از کشف تجهیزات مربوط با چاپ نیز از این محل 
خبر داد و گفت: همچنین ۱۵ تن نیز در این خصوص دستگیر 
شدند و تحقیقات در این خصوص در حال انجام است. به گفته 
وی، متهمان قصد داشتند تا این کتاب ها را که ارزش ریالی شان 
بیش از ۱00 میلیارد ریال برآورد شده در بازار به فروش برسانند.

خــبـــر

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و 
دستگیری عامل برداشت اطالعات حساب و کلید خصوصی 
کیف پول دیجیتال دو شهروند مشهدی خبر داد. سرهنگ 
جواد جهانشیری گفت: با اعالم و ارجاع شکایت دانشجوی 
مشهدی و همراهش از دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای 
مبنی بر سرقت موجودی کیف پول دیجیتال رسیدگی به 
موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. 
سرهنگ جهانشیری ادامه داد: شکات مدعی بودند با تبلیغ 
دوستانشان با حوزه رمزارز آشنا شده و برای سرمایه گذاری 
جمعا مبلغ ۱۵0میلیون تومان را در کیف پول به صورت رمزارز 

نگهداری نموده اند که متاسفانه مدتی قبل متوجه خالی شدن 
حساب های خود شده و برای بازستاندن حق خویش به پلیس 
فتا استان مراجعه نموده اند. وی تصریح کرد: با بررسی های 
به عمل آمده از کیف پول هر دو شاکی و مستندات موجود 
و بهره گیری از توان فنی کارشناسان پلیس فتا رد متهم در 
فضای سایبری شناسایی و برای اخذ اظهارات وی در خصوص 
انتقال رمزارزها به کیف پول وی، متهم به پلیس فتا فراخوانده 
شد. سرهنگ جهانشیری افزود: متهم در برابر ادله دیجیتالی 
به بزه خود معترف و در خصوص نحوه و علت کالهبرداری 
صورت گرفته با ندامت؛ دانستن رمز ورود دوازده کلمه ای و 

طمع خویش را علت اصلی دست درازی به کیف پول دیجیتالی 
دوستانش بیان کرد. این مقام مسئول به کاربران هشدار داد: 
از ورود ناآگاهانه و اعتماد بی جا به افراد حتی نزدیکان خود 
درحوزه رمزارز به شدت خودداری نمایند تا در مسیر پر پیچ 
و خم کالهبرداری های رمزارزها گرفتار نشوند. گفتنی است، 
شهروندان گرامی جهت ارسال گزارش و یا در صورت وقوع 
هرگونه اتفاق و حادثه ای در فضای سایبر بالفاصله  با شماره 
تماس 0963۸0 در هر موقع از شبانه روز می توانند با مرکز 
فوریت هاي سایبری پلیس فتا ارتباط برقرار نموده تا نسبت 
به دریافت خدمات فوریت سایبری توسط کارشناسان پلیس 
www. فتا بهرمند شوند و یا با آدرس الکترونیکی به نشاني

cyberpolice.ir از به روزترین اخبار و حوادث و آموزش های 
پیشگیرانه در  حوزه فضای سایبری مطلع شوند.

اعتماد بی جا و خالی شدن کیف پول دیجیتالی 

کالهبرداری به بهانه خرید کپسول اکسیژن برای بیماران
وقوع حریق در بازار تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از 
وقوع حریق در بازارتهران خبر داد. سیدجالل 
ملکی اظهارکرد: یک مورد آتش سوزی در 
بازارتهران، به سامانه ۱۲ سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطاله داده 
شد که بالفاصله پس از  آن چهار ایستگاه 
آتش نشانی به محل اعزام شدند. وی ادامه داد: 
در فاصله کمتر از یک دقیقه آتش نشانان به 
محل رسیدند. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
تهران اظهارکرد: حادثه در یک بارانداز رخ داده 
بود. در این محل چندین انبار قدیمی کنار 
یکدیگر واقع شده بودند. یکی از این انبارها به 
وسعت حدود ۲۵0 متر سقف شیروانی داشت 
و در آن اسباب بازی کودکان نگهداری می شد. 
در قسمت بیرونی این انبار نیز وسیله چیده 
شده بود که دچار آتش سوزی شده بود. وی 
ادامه داد: حریق به سقف های شیروانی سرایت 
کرده بود به طوری که از نقاط دیگر شهر نیز قابل 
رویت بود. ملکی افزود: آتش نشانان بالفاصله 
عملیات خود را آغاز کردند. بخشی از سقف ها را 
شکاف دادند تا آتشی که به سقف ها نفوذ کرده 
بود را نیز خاموش کنند.  وی گفت: خوشبختانه 
حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشت. 

راننده کشنده جان باخت

در پی بروز حادثه تصادف یک خودروی 
سواری با کمک راننده یکدستگاه تریلی 
۲0بندر شهیدرجایی،  اسکله  در  کشنده 
خودروی سواری و حادثه دیدگان به درون 
حوضچه سقوط کردند و یکی از مصدومان 
این حادثه جان باخت. رئیس اداره ارتباطات 
و اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان ضمن اعالم این خبر اظهارکرد: در 
محدوده اسکه ۲0 )اسکله فله و جنرال کارگو(  
بندر شهیدرجایی، یکدستگاه خودروی سواری 
متعلق به شرکت اپراتور با کمک راننده یک 
کشنده که در اسکله ۲0  بود،  برخورد کرد. 
ادهم رضوانی افزود: پس از این تصادف، 
خودروی سواری به درون حوضچه سقوط 
کرد که با انجام اقدامات الزم توسط حاضران در 
محل، تیم های ایمنی و آتش نشانی و غواصی 
بندر خودرو و حادثه دیدگان از درون آب 
دریا بیرون آورده شدند. رئیس اداره ارتباطات 
و اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان تصریح کرد: براثر برخورد خودرو 
متاسفانه کمک  کشنده،  راننده  با کمک 
راننده تریلی جان خود را از دست  داد و 
راننده خودروی سواری بعداز انجام اقدامات 
اولیه از سوی بهداری بندر شهیدرجایی، به 
مراکزدرمانی شهر اعزام  شد که هم اکنون 
وضعیت سالمتی وی مساعد گزارش شده 
است. رضوانی ضمن ابراز همدردی با خانواده 
داغدیده کمک راننده تریلی کشنده جان باخته 
در این حادثه، خاطرنشان کرد: علت و عوامل 
این حادثه توسط یگان حفاظت بندر در حال 

بررسی است.

فرمانده انتظامی ری از کشف ۵ قبضه سالح 
گرم و سرد طی اجرای طرح »رعد« در این 
شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۸ باند 
سازمان یافته متالشی و ۱6۸ نفر دستگیر 
شدند. سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهارداشت: 
همکاران من در فرماندهی انتظامی شهرستان 
ری در اجرای تدابیر فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ پنجمین مرحله از طرح رعد را به اجرا 

گذاشتند. وی با اشاره به اینکه برگزاری این طرح 
حاصل یکماه کار اطالعاتی و فنی بوده است، 
افزود: اقداماتی که در این طرح انجام شد شامل 
دستگیری ۵۱0 نفر متهم، متالشی شدن ۸ باند 
سازمان یافته ها اعم از سارقان یا قاچاقچیان، 
دستگیری ۱6۸ نفر سارق، کشف ۱۱ فقره 
انواع سرقت و بازگرداندن انواع اموال مسروقه 
با صاحبان و مالباختگان، 3۲ دستگاه خودرو 

و موتورسیکلت مسروقه در اینطرح کشف 
شده است. جلیلیان از کشف و ضبط ۵ قبضه 
سالح سرد و گرم از متهمان خبر داد و گفت: 
۱۴3 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و ۴6 نفر 
قاچاقچی خرده فروش یا قاچاقچیان عمده 
نیز دستگیر شدند. وی از تحویل ۲0۲ نفر از 
اتباع غیرمجاز در این شهرستان نیز خبر داد 
و بیان داشت: این افراد به اردوگاه برای طرد 

از کشور فرستاده شدند. فرمانده انتظامی ری 
به دستگیری ۸ نفر از اراذل واوباش منطقه نیز 
اشاره کرد و اظهارداشت: بیش از ۱300 لیتر 
انواع مشروبات الکلی نیز طی طرح رعد کشف 
و در این خصوص ۱۲ نفر در دستگیر شدند و 
ارزش ریالی همه اموال مکشوفه اعم از مسروقه 
و کاالی قاچاق بیش از ۱3 میلیارد تومان بود. 
وی گفت: طی سه ماه گذشته شهرستان ری با 
۱۲ در صد کاهش سرقت و ۱۴ درصد افزایش 
کشف سرقت و ۵0 درصد افزایش دستگیری 

سارقان؛ حائز رتبه برتر است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتای ناجا نسبت به کالهبرداری از شهروندان با 

پیامک واریز اشتباه یا بازگشت وجه هشدارداد. سرهنگ 
علی محمد رجبی با اشاره به شگرد برخی از مجرمان 
از  سایبری، اظهارکرد: برخی 
کالهبرداران و سودجویان در 
فضای مجازی با شیوه بازگشت 
وجه یا واریز اشتباه وجه اقدام 
از شهروندان  به کالهبرداری 
می کنند و از این رو الزم است که 
شهروندان هوشیاری خود را حفظ 
کرده و توجه داشته باشند که 
هیچ بانکی اقدام به ارسال پیامک 

بازگشت وجه برای مشتریان خود نمی کند. وی درباره 
شیوه این کالهبرداری گفت: در این روش عمدتا مجرمان 
پیامکی با این محتوا برای مشتریان خود ارسال می کند که 
»مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده و الزم است 
برای بازگشت وجه به لینک زیر مراجعه کنید.« در ادامه 
نیز نام یکی از بانک ها را در آن قید می کند. این در حالی 
است که با ورود شهروندان به آن لینک درواقع به صفحات 
جعلی و فیشینگ هدایت شده و سودجویان با دسترسی به 
اطالعات حساب بانکی شان اقدام به خالی کردن حساب آنان 
خواهند کرد. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد که هیچ بانکی پیامک 
حاوی لینک پرداخت برای برگشت وجه را برای مشتریان 
خود ارسال نمی کند و شهروندان نیز در صورت مشاهده 
چنین مواردی الزم است که از بازکردن لینک مذکور و درج 

اطالعات خود در آن خودداری کنند.

کشف ۵  قبضه سالح گرم و سرد 

هشدار پلیس فتا:
با »پیامک واریز اشتباه« حساب تان خالی نشود
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آغاز بلیت فروشی مبارزه کشتی 
آمریکا و ایران 

ایسنا: بلیت فروشی مبــارزه کشتی آزاد 
آمریکا و ایران شروع شــده است و انتظار 
می رود تمام بلیت ها از قبل به پایان برسد. 
بلیت فروشی دیدار دوستانــه کشتی آزاد 
تیم های ملی آمریکا و ایران که ۲۱ بهمن 
در آرلینگتون تگزاس برگزار می شود، آغاز 
شد.پس از انقالب اسالمی ایران در سال 
۱۹7۹ روابط دو کشور کمرنگ شد. مورد 
استثنا، ورزشکاران و کشتی گیرانی هستند 
که از سال ۱۹۹8 هر از گاهی به دیدار یکدیگر 
رفته اند و از آن زمان تاکنون کشتی گیران آزاد 
آمریکایی ۱7 بار در ایران حضور داشتند و 
ایرانی ها نیز ۱۶ بار در مسابقات داخل آمریکا 
شرکت کرده اند. در مسابقات جهانی اخیر 
در اسلو، تیم های آمریکا و ایران با کسب سه 
مدال طال، به ترتیب مقام های دوم و سوم 
مسابقات تیمی را به خود اختصاص دادند. 
پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی ایران که 
پس از بازی های توکیو به این سمت رسید، 
گفت: تیم ملی ایران با قدرت تمام به دیدار 
آمریکا خواهد رفت. این مسابقه در زمین 

بیسبال گلوب.الیف.فیلد برگزار می شود. 

خارج ازمستطیل سبز

 رضایت »مهدوی کیا«
 از شاگردانش 

تیم ملی فوتبال امیــد ایــران در دوشنبه 
به مصاف تیم ملی لبنان رفت که این دیدار با 
نتیجه ۲ بر صفر به سود امیدهای کشورمان 
به پایان رسید. مهدی مهدوی کیا پس از این 
دیدار اظهارداشت: ما در این بازی خیلی خوب 
عمل کردیم و بازی را خوب شروع کردیم، 
می توانستیم در ۱۰ و ۱۵ دقیقه اول ۲ الی 3 
گل بزنیم. همان پیش بینی که کرده بودیم در 
یک ربع اول به گل رسیدیم و بعداز آن هم بازی 
را اداره کردیم. به دنبال زدن گل دوم بودیم که 
البته یک پنالتی از دست دادیم اما در دقایق 
پایانی به گل رسیدیم. هدف ما 3 امتیاز بود 
که به این هدف رسیدیم. وی درباره عملکرد 
شاگردانش عنوان کرد: از تیمم راضی هستم، 
در هر دو نیمه بازی را کنترل کردیم و مالکیت 
خوبی داشتیم و به هدفمان که همان پیروزی 
بود رسیدیم. سرمربی تیم امید درباره مصاف با 
تاجیکستان عنوان کرد: دیدار با تاجیکستان  
بازی خوبی خواهد بود و تاجیکستان تیم خوبی 
است و ما دنبال کسب پیروزی هستیم، هر دو 
تیم تاکتیک خیلی خوبی دارند و امیدوارم در 

آن دیدار هم برنده شویم.

د یـــد گــاه

تیم پرسپولیس تاکنون ۲ بازی انجام داده که در مجموع 
توانسته حداکثر امتیاز را از این دو بازی کسب کند. بدون شک 
این نتیجه برای تیم پرسپولیس قابل قبول است. در بازی مقابل 
نساجی هر دو تیم نمایش قابل قبولی ارائه دادند و پرسپولیس 
در نیمه دوم بازی بهتری از خود نشان داد و بازیکنان جناح 
راست تیم را بیشتر تقویت کردند. به نظرم یکی از دالیلی که 
پرسپولیس بازی رو به جلویی داشت تعویض های کادرفنی بود 
که با آمدن نعمتی و آقایی باعث شد سرعت باال برود و سیستم 
تیم هم به کلی تغییر کرد. گل محمدی در تعویض های خود دو 
مهاجم را به داخل زمین فرستاد که هر دوی آنها می توانستند 
برای حریف خطرناک باشند. کسب ۶ امتیار در دو بازی نشان 
می دهد پرسپولس تیم بزرگی است و کادرفنی توانسته 
برنامه های خوبی در این تیم اجرا کند. به نظرم نساجی فوتبال 
رو به جلویی ارائه داد و در کار دفاعی و هجومی بسیار عملکرد 
خوبی از خودش نشان داد. اما با این حال بازیکنان پرسپولیس 
با انجام دادن کار پرسینگ برابر هر حریف پیروز میدان بودند. 
معتقدم نساجی با بازیکنان باتجربه ای که در اختیار داشت و 
همچنین عملکرد خوبی که از خود نشان داد، پرسپولیس را به 
دردسر انداخت اما در مجموع پرسپولیس به خصوص در ۲۰ 
دقیقه پایانی بازی عملکرد خوبی از خود نشان داد و همین 
موضوع هم رمز پیروزی این تیم شد. قطعا پرسپولیس با توجه 
به کارنامه درخشانی که دارد و پنج قهرمانی را در لیگ برتر 
کسب کرده در این فصل هم برای قهرمانی به میدان می رود. 
البته تیم های مانند سپاهان، استقالل، تراکتور، گل گهر 
می توانند حریفان تیم پرسپولیس در کورس قهرمانی باشند. 
البته من فکر می کنم رقابت قهرمانی بین تیم های پرسپولیس، 
استقالل و سپاهان جذاب  خواهد بود. با این حال پرسپولیس 
با بازیکنان و کادرفنی قابل قبولی که در اختیار دارد می تواند 
در این کورس قهرمانی موفق شود. خوشبختانه پرسپولیسی ها 
خیلی زود بازی مقابل الهالل در آسیا را فراموش کردند، البته 
باخت پرسپولیس به نفع بازیکنان شد؛ چرا که به آنها کمک 
کرد تا برای فصل جدید آماده شوند. انتقادهایی که به بازیکنان 
شد، آنها را به خودشان آورد و کادرفنی هم بیشتر روی بازیکنان 
کار کرد تا به آمادگی برسند. امیدوارم  در ادامه هم این روند 
ادامه پیدا کند و پرسپولیس بازی های باکیفیت و جذاب از 
خود به نمایش بگذارد. مسئوالن باشگاه هم توجه و حمایت 
خودشان را از تیم و اعضای کادرفنی بیشتر کنند. حمایت آنها 
قطعا به لحاظ روحی و روانی به بازیکنان کمک می کند تا با 

اقتدار به میدان بروند و عملکرد خوبی داشته باشند.

3 مدعی در  فصل  21    تیم نساجی در هفته دوم لیگ برتر به رغم 
بازی خوبی که مقابل پرسپولیس انجام داد 
شکست خورد محمدرضــا مهدوی بازیکن 
سابق تیم هــای سرخابــی پایتخت و البته 
سپاهان در این خصــوص و وضعیت دیگر 

تیم ها صحبت کرد. 
 نساجی مقابـل پرسپولیس نمایش 

خوبی داشت!
 ساکت الهامی تیم خوبی ساخته و جذب 
مسعود شجاعی باعث شد تا نساجی در میانه 
زمنی بازیکنی با عیار باال در اختیار داشته 
باشد. این تیم پرسپولیس را اذیت کرد. تجربه 
باالی سرخ پوشان رمز برتری آنها در هفته 
دوم بود و بی دلیل نیست در چند فصل اخیر 

قهرمانی نصیب این تیم شده است. 
 در جمع مدعیــان کــدام تیــم 

وضعیت بهتری دارد؟
شخــصــیــت قهــرمانــی بــه خـوبـی 
در پرسپولیس جــا افتــاده اما دردسرهای 
مدیریتی و مالی این تیم نشانه های خوبی 
را به همراه ندارد. اگر روند ایــن مشکالت 
ادامه پیدا کند به صورت غیرمحسوس روی 
سرخ پوشان اثر مــی گــذارد و این تیم در 
بزنگاه های حساس امتیاز از دست می دهد. 
امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد و قهرمان پنج 
دوره اخیر لیگ برتر در شرایطی برابر با دیگر 
مدعیان به رقابت بپردازد. سپاهان هم اقتدار 
بیشتری نسبت به سایر مدعیان دارد و من 
بخت بیشتری را برای این تیم در مسیر کسب 
قهرمانی می بینم. ولی چهره حقیقی تمامی 
تیم ها مشخص نشده و می توان در هفته های 

آینده پیش بینی کرد.
 در مورد شرایـط استقالل و گل گهر 

سیرجان چه نظری دارید؟
 ساختار فوتبال جهان تغییر کرده و دیگر 
هیچ تیم مطرحی بدون هدف به توپ ضربه 
نمی زند. استقالل تا حدود زیادی به جایگاه 
اصلی خود بازگشته و این اتفاق با حفظ فرهاد 
مجیدی و مدیریت مصطفی آجورلو رقم 
خورده است. گل گهر سیرجان هم با امیر 
قلعه نویی مدعی بزرگی است اما افسوس که او 
محروم شده و نمی تواند از کنار زمین تیمش 
را هداست کند. امیدوارم این محرومیت کم 
شود چون در بازی های مهم حضور قلعه نویی 
به عنوان پدر تیم در کنار زمین حس می شود 
و به نظرم تمامی بازی ها از اهمیت برخوردار 

هستند.

گفــت و گــو
محمدرضا مهدوی: 

 ساختار 
 فوتبال جهان 

تغییر کرده است 

 فارس: به گزارش  سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
روزبه وثوق احمدی، وکیل این فدراسیون اظهارداشت: دادگاه 
حکمیت ورزش در نامه ای به فدراسیون اعالم کرد مهلت صدور 
حکم پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی، تا  ۵ آذر 
سالجاری )۲۶ نوامبر( تمدید مجدد شده است. پیش تر اعالم 
شده بود که صدور حکم پرونده ویلموتس، اول ماه سپتامبر 
خواهد بود، اما به درخواست دادگاه حکمیت ورزش تا پایان 
ماه سپتامبر جاری )7 آبانماه سالجاری( تمدید شد و حاال برای 
چندمین بار، این درخواست تمدید مجدد شده است. پیش از 
این غالمرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال اعالم 
کرده بود که صدور رای برای ششمین بار به تعویق افتاده و 

اکنون با این نامه این تعویق به بار هفتم رسید.
 فارس: اکبر میثاقیان در نشست خبری پیش از بازی 
تیم های فوتبال پدیده خراسان و نفت مسجدسلیمان اظهارکرد: 
واضح است که شرایط تیم مقداری سخت است، ما خوب تمرین 
کردیم و بازیکنان هم خوب هستند و این باعث می شود تیم 
بدرخشد، من ابومسلمی هستم و امیدوارم به ابهت بازی های 
آسیایی برگردیم. سرمربی تیم پدیده خراسان با بیان اینکه ۱8 
بازیکن برای بازی پیش رو داریم، ادامه داد: بازیکنانی که معطل 
پنجره نقل وانتقاالت هستند مشکلشان حل می شود، بازیکنان 
متحد هستند و از تمرین دوم بازیکنان لذت بردم. وی با اشاره 
به اینکه به دنبال تغییرات در کادرفنی نیستم، افزود: همه 
می توانیم برای فوتبال و تیم شهرمان کمک کنیم، نمی دانم 
که مشکل تیم سرمربی بود یا خیر و به این بحث هم ورود پیدا 
نمی کنم، از هادی عقیلی خواهش کردم که بیاید اما استعفا داد. 
گفتنی است؛ روابط عمومی هیات فوتبال به دلیل صادرنشدن 
کارت مدیر رسانه باشگاه پدیده اجازه حضور او را در نشست 
خبری نداد و این موضوع لحظاتی باعث مشاجره بین آنها شد. 

سرمربی السد در نشست خبری پیش از دیدار شاگردانش 
مقابل الغرافه، به پیشنهاد باشگاه بارسلونا واکنش نشان داد. 
به گزارش »مارکا«، پایان کار رونالدکومان در بارسلونا اتفاقی 
شگفت انگیز نبود، اما ژاوی.هرناندس مردی است که انتظار 
می رود جایگزین کومان شود. هرچند او تمایلی ندارد به این 
گمانه زنی ها توجه کند و از تمرکز کامل خود روی تیم السد 

با سران باشگاه قطری دیدار کرد و از تمایل خبر داد. ژاوی 
خود برای هدایت بارسلونا خبر داد. 
سران این باشگاه هم اعالم کردند 
که در ازای دریافت مبلغی مشخص، 
به او اجازه جدایی می دهنــد. السد 
تمایل دارد او را تا روز ســوم نوامبر 
)۱۲ آبان( حفظ کنــد و ژاوی در 
زمان برگزاری دیـدارهای ملی، 
می تواند وضعیت توافق خود 
را با بارسلونا مشخص کنــد. 
انتظار می رود مذاکرات طــی 
روزهای آینده به پایان برسد. 
ژاوی درخصــوص احتمـال 
جدایی خود از السد و پذیرش 
پیشنهاد سرمربیگری بارسلونا افزود: 
من روی کارم با السد تمرکز کرده ام و 
نمی توانم درباره چیز دیگری صحبت 

کنم.

فوتبال داخلی

بیــن الــملل

محمود کلهر
کارشناس فوتبال  

سرمربی پیشین استقالل معتقد است: تغییرات فراوان در 
ترکیب این تیم سبب شده انتظارات از آبی پوشان، همانند 
انتظارات موجود از سپاهان و پرسپولیس باشد. عبدالصمد 
مرفاوی درباره پیروزی ۲ بر صفر استقالل مقابل ذوب آهن 
اصفهان گفت: این پیروزی را به هواداران، بازیکنان و مربیان 
استقالل تبریک می گویم. همانطور که مجیدی گفت، تیم 
در هفته های آینده باید با کیفیت بیشتری بازی خواهد کرد. 
پیش تر گفته بودم با اینکه هوادار نخستین رقیب استقالل است، 
اما تیم ما در آن مسابقه می توانست بهتر عمل کند. دیدار با 

ذوب آهن بسیار سخت تر از بازی اول بود و استقالل باکیفیت تر 
و منطقی تر بازی کرد. وی با تمجید از عملکرد آبی پوشان 
تصریح کرد: مشخص بود تیم در زمین برنامه دارد و مطابق آن 
بازی می کند. مهم این بود که استقالل به گل برسد و دیدیم 
که ذوب آهن قبل از گل نخست، بازی را بسته بود. زدن گل اول 
بسیار مهم بود. پس از این گل، بازیکنان ذوب آهن جلو کشیدند 
و استقالل هم در دفاع و حمله برنامه ریزی داشت. انتقال از دفاع 
به حمله و برعکس، در استقالل به خوبی انجام می شد و تیم 
بازی قابل قبولی ارائه کرد. عجله ندارم که استقالل خیلی زود 

بازی زیبا ارائه کند. وی بیان این جمله اظهارداشت: استقالل در 
این برهه باید امتیازات را جمع کند تا از رقبای خود عقب نماند. 
عملکرد تیم بازی به بازی بهتر می شود و استقالل باید بیشتر 
به فکر نوع بازی خود باشد و عملکردش را ارتقا دهد. مرفاوی 
خاطرنشان کرد: پرسپولیس و سپاهان شاکله تیمی خود را 
حفظ کرده اند و می توانند رقبای اصلی استقالل باشند. گل گهر 
سیرجان هم یکی از مدعیان است که بازیکنان اصلی خود را 
نگه داشته است. استقالل نفرات زیادی از دست داده است و 
نباید انتظار داشته باشیم مانند سپاهان و پرسپولیس بازی کند. 
البته استقالل می تواند باکیفیت تر از این باشد. وی درخصوص 
عملکرد مصطفی آجورلو در باشگاه استقالل عنوان کرد: دولت 
نمی تواند به استقالل و پرسپولیس بودجه بدهد و این باشگاه ها 

باید امور خود را با کارگزار بگذرانند. 

صمد مرفاوی: 

پرسپولیس و سپاهان شاکله خود را حفظ کرده اند

     وعده
سرمربی سابق پرسپولیس وعده عجیبی به عمانی ها 
داد. برانکو در جدیدین مصاحبه اش عنوان کرد: اگر در 
بازی پیش رو مقابل چین شکست بخورم از سمت خود 
استعفا می دهم. بعداز این باخت من مربی عمان نخواهم 

بود و مسئولیت شکست را به گردن می گیرم.

         هوادار
روزگذشته نزدیك به 2۵ هزار هوادار مرد و زن  
سپاهانی در ورزشگاه نقش جهان به مناسبت هفته 
سپاهان گردهم آمدند. چندی پیش و پیش از شروع 
مسابقات لیگ برتر نیز در مراسم رونمایی از تیم فوتبال 

سپاهان هواداران مرد حضور داشتند.

           بهترین 
لیستی در صفحات اجتماعی دست به دست می شود 
که نشان می دهد مسی فوق ستاره آرژانتینی باشگاه 
پاری سن ژرمن هفتمین توپ طالی خود را کسب خواهد 
کرد. همچنین در این لیست روبرت لواندوفسکی و کریم 

بنزما در رتبه های بعدی قرار دارند.

ـت
وشـ

س ن
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امروز و در هفته سوم لیگ برتر برگزار می شود: 

تقابل استاد و شاگرد استقاللی! 

آرمان ملی: هفته سوم لیگ برتر در حالی 
از امروز )شنبه( آغاز می شود که در مهمترین 
دیدارها تیم های استقالل و تراکتور مقابل هم 
قرار می گیرند و سپاهان به مصاف هوادار می رود. 

 پیش بازی استقالل- تراکتور
آبی پوشان پایتخت در ۲ بازی ابتدایی خود 
برابر تیم های هوادار و ذوب آهن توانستند 
امتیازات کامل  را به دست آوردند و با ۶ امتیاز 
و تفاضل گل کمتر در رتبه چهارم قرار بگیرند. 
شاگردان فرهاد مجیدی قصد دارند که از میزبانی 
خود برابر سرخپوشان تبریزی استفاده کنند و 
با برتری در این بازی روند رو به رشد خود را 
در لیگ برتر فوتبال ادامه بدهند. کوین.یامگا 
بازیکن خارجی جدید آبی پوشان در اولین 
بازی خود در لیگ برتر ایران توانست ۲ گل  در 
دیدار با ذوب آهن به ثمر برساند تا نامش در 
تاریخ باشگاه استقالل ثبت شود. این بازیکن 
با عملکرد خوب خود نشان داد که شم گلزنی 
باالیی دارد و فرهاد مجیدی می تواند روی او 
حساب ویژه ای باز کند. سیدحسین حسینی 
دروازه بان استقالل هم مصدومیتش برطرف 
شد و او می تواند تیمش را در بازی با تراکتور 
همراهی کند.  در آن طرف، تیم فوتبال تراکتور 
هفته گذشته توانست پیروزی پرگل برابر تیم 
صنعت نفت آبادان به دست آورد تا با روحیه باال 
به مصاف استقالل برود. جدال فیروز کریمی  با 
فرهاد مجیدی در قامت استاد و شاگرد در این 

بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.
 صحبت مجیدی

فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل 
بعداز ظهر جمعه در نشست خبری قبل بازی 
تیمش برابر تراکتور در هفته سوم رقابت های 
لیگ برتر اظهارکرد: برابر تراکتور بازی راحتی 
نداریم ولی دنبال بهترین عملکرد در این دیدار 
هستیم. او درباره رودی.ژستد، مهاجم خارجی 
جدید استقالل و زمان استفاده از او گفت: وی 
به بازی روز شنبه  نمی رسد. سرمربی استقالل 
درباره غایبان این تیم در بازی روز شنبه افزود: 
غایبی نداریم و حسینی هم به بازی روز شنبه  
می رسد. مجیدی در پاسخ به سوالی درباره 
نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر اظهارکرد: 
من از برنامه ریزی لیگ سر در نمی آورم و اساسا 
در حیطه وظایف من نیست. بهتر است سواالت 
درباره بازی باشند. وی گفت: تراکتور تیم خوب 
و جوان و دونده ای است و مقابل استقالل انگیزه 

خاص خود را دارد.
 نظر کریمی 

فیروز کریمــی،  سرمربی تیم فوتبال تراکتور 
بعداز ظهر جمعه در نشست خبری قبل از بازی 
تیمش برابر استقالل در هفته سوم رقابت های 
لیگ برتر اظهارکرد: روز شنبه بازی بسیار جذاب 
و سنگینی خواهد بود. همیشه تقابل تیم های 
رده سوم و چهارم در تمام دنیا از حساسیت 
خاصی برخوردار است. در تمام مسابقات رقابت 

سه تیم اول جذاب است. استقالل تیم بسیار 
خوبی است و اگر با »ژستد« قرارداد بسته باشند، 
تیمشان فوق العاده می شود. کریمی  ادامه داد: 
من بازی های دو هفته اول رقابت های لیگ برتر 
را دیدم، استقالل در این فصل حرف های زیادی 
برای گفتن دارد. تیم ما هم غیر از بازی اول که 
عملکرد خیلی خوبی نداشتیم، تیم خوبی است. 
قرار بود پنجره نقل وانتقاالتی ما باز شود اما این 
اتفاق رخ نداد و ما مجبور شدیم از یک مدافع 
جوان استفاده کنیم. او افزود: تیم ما کار کرده 
است و می تواند در کسب سهمیه با دیگر تیم ها 
رقابت کند. این درست است که ما سه امتیاز را از 
دست دادیم اما همچنان در کسب سهمیه مدعی 
هستیم. فکر می کنم بازی پیش رو بسیار بازی 
نزدیکی باشد و امیدوارم تماشاگران بازی زیبایی 

را مشاهده کنند.
 پیش بازی سپاهان- هوادار 

طالیی پوشان اصفهانی هفته گذشته با نتیجه 
3 بر صفر برابر تیم نفت مسجدسلیمان به برتری 
دست یافتند و با ۶ امتیاز و  به خاطر تفاضل گل 
بهتر در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارند. 
شاگردان نویدکیا قصد دارند با استفاده از میزبانی 
خود برابر تیم هوادار به برتری دست یابند و 
صدرنشینی خود را در لیگ برتر فوتبال تثبیت 
کنند. در آن طرف، تیم تازه لیگ برتری شده 
هوادار با هدایت رضا عنایتی در ۲ هفته ابتدایی 
خود برابر تیم های فوتبال استقالل و پیکان 

شکست خورد و در رتبه چهاردهم قرار گرفت. 
تقابل عنایتی و نویدکیا مربیان جوان لیگ برتر 

فوتبال می تواند به جذابیت این بازی بیفزاید.
 صحبت محرم 

محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان 
در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل 
هوادار اظهارکرد: قطعا بازی بسیار سختی 
پیش رو خواهیم داشت. تیم هوادار را در دو هفته 
اول آنالیز کردیم و فکر می کنم کل لیگ را با نوع 
فوتبالی که انجام می دهند، شگفت زده کرده اند. 
نوع بازی و سبک بازی این تیم نشان می دهد که 
ایده ها و دیدگاه های بزرگی دارند و می خواهند 
مقتدر باشند. میزان مالکیت توپ و نوع بازی شان 
برای حمله و دفاع نشان می دهد که تیم بسیار 
خوبی هستند و آقای عنایتی با این تیم بسیار 
خوب کار کرده است. او ادامه داد: آنها لیگ یک 
را با قدرت به اتمام رساندند و همان تیم را تقویت 
کردند. قطعا برای هر تیمی می توانند مشکل ساز 
باشند و مطمئنیم بازی سختی خواهیم داشت. 
برای این که بتوانیم امتیاز بگیریم، باید تالش 
زیادی کنیم و با تمرکز باال سعی کنیم نقاط قوت 
هوادار را پوشش دهیم تا بتوانیم امتیاز کامل را 
در این بازی کسب کنیم. سرمربی سپاهان درباره 
غایبان تیمش گفت: پورقاز یک مصدومیت 
جزئی داشت که برطرف شده و مصدوم خاصی 
نداریم. داود رجبی هم کمی  مشکل داشت اما 
از هفته دیگر با تیم کار می کند. او در رابطه با 
احتمال حضور هواداران در ورزشگاه بیان کرد: 
ورزش بدون هوادار لذتی ندارد و همه دلشان 
می خواهد که هواداران باشند. هواداران با بردهای 
تیم شان خوشحال و با باخت ها غمگین می شوند 
و این موضوع به جذابیت فوتبال اضافه می کند. 
امیدوارم مردم هرچه زودتر بتوانند بیایند و از 

فوتبال لذت ببرند.
 برنامه هفته سوم لیگ برتر:

شنبه 8 آبان 14۰۰
پدیده مشهد -  نفت مسجدسلیمان، ورزشگاه 

امام رضا)ع( مشهد
استقالل – تراکتور، ورزشگاه آزادی 

صنعت نفت آبادان- فجرسپاسی، ورزشگاه 
تختی آبادان

سپاهان- هوادار،  ورزشگاه نقش جهان 
دوشنبه 1۰ آبان

آلومینیوم اراک- پرسپولیس،  ورزشگاه 
امام خمینی)ره( اراک

فوالدخوزستان- مس رفسنجان، ورزشگاه 
شهدای فوالداهواز

گل گهر سیرجان- نساجی مازندران، ورزشگاه 
شهید سردارسلیمانی سیرجان

پیکان- ذوب آهن،  ورزشگاه شهدا شهرقدس 

مهدی ترابی:
تالش می کنم تا نظر »اسکوچیچ«  را تغییر دهم

هافبــک ملی پوش پرسپولیس در مورد مسائلی چون شرایط 
پرسپولیس در لیگ برتر، کناررفتن این تیم از لیگ قهرمانان آسیا، 
شانس تیم ملی برای صعود به جام جهانی و ... به اظهارنظر پرداخته 

است. 
 لیگ برتــر را با نتایجی خوب شروع کردید و به نظر 
می رسد که امسال دنبال ششمین قهرمانی پیاپی هستید.

خداراشکر که شروع خوبی در لیگ داشتیم. به هرحال توقعات 
از پرسپولیس باالست و هواداران انتظار دارند که بتوانیم بهترین 
نتایج را بگیریم. هدف ما هم چیزی جز این نیست که آنها را 

خوشحال کنیم.
 بعداز شکستی که مقابل الهالل عربستان داشتید، اما 

برد مقابل فوالد خیلی به شما کمك کرد. 
در فوتبال برد و باخت مربوط به همان مسابقه است و مهمترین 
مساله این بود که بتوانیم باخت مقابل الهالل را فراموش کنیم. 
خوشبختانه تیم خیلی خوب خودش را جمع وجور کرد و کادرفنی 
هم به بازیکنان گوشزد کرده بود که شرایط لیگ برتر متفاوت است 
و باید بازی ها را با اقتدار شروع کنیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد 

و فوالد را شکست دادیم.
 قبول داری که خــودت هــم در مقابــل الهــالل 

پایین تر از حد انتظار ظاهر شدی؟
طبیعتا من از عملکردم راضی نبودم و نمایش خوبی نداشتم، اما 
دوست دارم در آینده بازی های خوبی انجام داده و بهترین عملکرد 

را برای پرسپولیس داشته باشم.
 فکر می کنــی چرا باشگاه های ایرانی نمی توانند در 

لیگ قهرمانان آسیا قهرمان شوند؟
ما نمی توانیم از لحاظ امکانات و پتانسیل مالی خودمان را 

با آنها قیاس کنیم. معموال تیم های عربی یا تیم های شرق 
آسیا بازیکنان گرانقیمت خارجی را به خدمت می گیرند 
که برای جذب آنها هزینه های هنگفتی انجام می دهند. 
من فکر می کنم اگر تیم های ایرانی هم بازیکن خارجی 

باکیفیت بگیرند قطعا می توانند با آنها رقابت کنند.
 چقدر احتمال می دهی پرسپولیس در این 

فصل قهرمان شود؟
فوتبال قابل پیش بینی نیست و 
هیچ تیمی نمی تواند از حاال ادعای 
قهرمان شدن داشته باشد، چـون 
مسیــری سخــت و طوالنـی در 
پیش است و مشخــص نیســت 

چه اتفاقاتی رقم می خورد. با این حال هدف ما چیزی جز کسب 
ششمین قهرمانی پیاپی نیست و تالش می کنیم تا این عنوان را 

به دست بیاوریم. 
 در مورد تیم ملی صحبت کن. به نظر تو صعود ایران به 

جام جهانی قطعی شده است؟
ما فقط چهار بازی انجام داده ایم و هنوز چیزی قطعی نیست. 
مساله مهم این است که با انگیزه باال این مسیر خوب را ادامه بدهیم. 
من فکر می کنم اگر از بازی مقابل لبنان و سوریه شش امتیاز 
بگیریم صعودمان به جام جهانی قطعی می شود. بازی با لبنان هم 
یک بازی مهم برای ما محسوب می شود و نباید تصور شود که کار 

ساده ای در پیش داریم.
 تو در تیم ملــی فرصــت منــاسبی برای 
بازی پیدا نکردی. آیا بابت این موضـوع ناراحت 

نیستی؟
برای من موفقیت تیم ملی مهم است، چون وقتی 
نتیجه می گیریم مردم خوشحال می شوند و این موضوع 
ارزش زیادی دارد. من هم دوست دارم برای تیم ملی 
کشورم بازی کنم، ولی تصمیم سرمربی هم 
مهم است. آقای اسکوچیچ نفر اول کادرفنی 
است و او تصمیم می گیرد از چه نفراتی 
استفاده کند. با این حال مــن هـم تالش 
می کنم تا نظر سرمربی تیم ملی را تغییر 

بدهم و برای تیم ملی کشورم بازی کنم.

خـــبر



مصیبتی به نام لباس زندانی در ایران

گویا جلسۀ محاکمۀ تعدادی از وکال و فعاالن حقوق 

بشری در دادگاه انقالب برگزار شده و مصطفی نیلی و 

مهدی محمودیان به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان 

در دادگاه حضور پیدا نکرده اند. واقعیت این است که پدیده ای 

به نام »لباس مخصوص زندانیان« در نظام جمهوری اسالمی 

عماًل به معضِل بزرگ و آزار دهنده ای برای زندانیان کشور 

تبدیل شده است که اراده ای برای حل آن شکل نمی گیرد. 

ً در بسیاری از کشورها، لباس متحد الشکلی برای  ظاهرا

زندانیان وجود دارد، اما این لباس عمدتاً  مختص »محکومان« 

است و نه متهمانی که هنوز ارتکاب هر نوع جرمی برای آنها 

به اثبات نرسیده است. از این رو، حضور متهمان با لباس 

زندان در صحن دادگاه های جمهوری اسالمی از هر جهت 

ناعادالنه است و هیچ توجیه منطقی برای آن وجود ندارد. از 

این گذشته، لباس متحدالشکل زندانیان در اغلب کشورها 

شیک و خوش فرم است و قاعدتاً زندانی از پوشیدن آن 

احساس حقارت نمی کند، اما در کشور ما این لباس به گونه ای 

طراحی شده است که گویی به جز تحقیر زندانیان قصدی در 

میان نبوده است! تا چند سال پیش یک نوع لباس خاکستری 

در زندان های کشور بین تک تک زندانیان توزیع می شد که 

پوشیدن آن در خارج از بند برای تمام محبوسان الزامی بود. 

این لباس البته رنگ و فرم مناسبی نداشت اما چون بخش 

کارگری زندان آن را در کارگاه های داخلی تولید می کرد، 

معموالً تمیز بود و حتی برای استفادۀ آن دسته از زندانیان بی 

بضاعِت بدوِن مالقات که امکان دریافت لباس از خارج از زندان 

را نداشتند، برخی اوقات مفید واقع می شد. من به دالیلی، در 

دوران حبس اول و دومم از پوشیدن آن لباس ابایی نداشتم 

و حتی در داخل بند از آن استفاده می کردم. این در حالی 

است که حدود ۱۵ سالی است که آن لباس از داخل زندان ها 

جمع آوری شده و جای آن را لباسی راه راه و  بی نهایت بدرنگ 

گرفته است. همین لباس بدشکل اما به عدد تک تک زندانیان 

تولید و بین همۀ آنها توزیع نمی شود و فقط شمار معدودی از 

آنها در هر زندان وجود دارد که هنگام اعزام زندانی به خارج 

از محیط زندان آن را بعضاً به زور بر تن زندانی می پوشانند. 

به عبارت دیگر، یک دست لباِس زندان، دیگر مخصوص 

یک نفر نیست بلکه به طور جمعی و همگانی مورد استفاده 

قرار می گیرد! کسانی که با وضعیت بهداشت در زندان ها 

به خصوص در بخش های متراکم آن آشنایند، به خوبی 

می دانند که پوشیدن لباسی که قبل از آن بارها بر تن سایر 

زندانیان نشسته، بدون آنکه شسته شده باشد، تا چه اندازه 

غیر بهداشتی، نگران کننده و حقارت آمیز است. من در طول 

دور سوم زندانم به هیچ وجه زیر بار پوشیدن این لباس نرفتم 

تا اینکه رئیس زندان اغلب زندانیان سیاسی را از پوشیدن آن 

معاف کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این معضل مورد 

توجه جدی قوۀ قضائیه و سازمان زندان های کشور قرار گیرد. 

آنها الزم است به افکار عمومی توضیح دهند که اوالً چرا لباس 

فرم زندانیان بدین صورت تحقیرآمیز طراحی شده است؟ ثانیاً 

چرا این لباس به صورت جمعی مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

و ثالثاً دلیل اجبار متهمان به پوشیدن این لباس چیست؟

پایان دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و مذاکرات 

برجامی که در وین صورت می گرفت، تنها به یک امضا نیاز داشت. 

آقای روحانی به صراحت اعالم کرد اجازه دهید آخرین امضا 

را پای مذاکرات برجامی بیندازیم و برجام به انتها برسد. در آن 

زمان عده ای نمی خواستند برجام به نام آقای روحانی که شروع 

کننده آن بود، خاتمه پیدا کند. شاید انتشار نوار تاریخ شفاهی 

آقای ظریف و مطالبی که در آن نوار پخش شد، علت العللی بود 

که دست اندرکاران خارج از دایره دولتی برجام ترجیح دادند 

مذاکرات برجامی به بعد از دوره آقای روحانی به سرانجام برسد. 

وارد چهارمین ماه ریاست جمهوری آقای رئیسی می شویم، نه اینکه 

آخرین امضای پای برجام گذاشته نمی شود بلکه با تاسف مجددا 

آدرس های نادرستی درخصوص مذاکرات برجامی را در پیش 

گرفته ایم. فراموش نمی کنیم در زمان آقای جلیلی ساعت ها و ماه ها 

وقت صرف می شد که جلسه آینده در کدام کشور است. در اینکه 

چه کشوری میزبان مذاکره کنندگان باشد، مدت ها وقت گرفته 

می شد. گویی داریم به همان کوچه بن بست قبلی می رسیم. کاش 

مسئوالنی که راجع به برجام تصمیم گیرنده نهایی هستند، وضع 

را روشن کنند. آیا قرار است مذاکرات برجامی به سرانجامی برسد 

یا اینکه قرار است با وقت کشی شرایط به گونه ای باشد که سفرهای 

بی حاصل به بروکسل و روسیه نتیجه آن است. وضعیت اقتصادی 

جامعه به جایی رسیده که یک فرد برای تامین حداقل زندگی خود 

مبادرت به سرقت سه بسته بادام هندی می کند درعوض ۱۰ ماه 

حبس می رود! دیگران هم به همین وضعیت دچار هستند. گفتیم 

که کفگیر مردم به ته دیگ خورده است. صدای قابلمه های خالی 

را گوش حساسی اگر باشد، می شنود. چرا وضعیت برجام به این 

بن بست کشیده شده و چرا تیم مذاکره کننده هنوز شکل نگرفته 

است؟ آیا پرونده برجام هنوز در وزارت امور خارجه است یا شورای 

عالی امنیت ملی؟ اگر در وزارت امور خارجه است چرا مسیر وین 

به بروکسل منتهی شد و از طرفی چرا مذاکره  کنندگانی که دوست 

ایران هستند مثل روسیه و چین هم از این شیوه مذاکره ناراحت و 

مخالف آن می باشند. بن بستی که اکنون در بروکسل پیش آمد و 

تنهایی که آقای باقری کنی در مذاکره با آن روبه رو شد به نفع هیچ 

یک از دو طرف نیست. شرایط منطقه حساس است، اسرائیل رسما 

و علنا اعالم کرده که یک ونیم میلیارد دالر برای مبارزه با برنامه 

اتمی ایران در بودجه سال آینده خود در نظر گرفته است. واقعه ای 

که دو روز گذشته در حمله سایبری به سامانه سوخت گیری در 

پمپ بنزین ها صورت گرفت یکی از حساس ترین جنگ های سایبری 

است. چگونه در این جنگ سایبری توانستند به کانال اصلی کارت 

سوخت میلیون ها نفر رسوخ کنند و بیش از چهار هزار و 3۰۰ پمپ 

بنزین را از کار بیندازند. در این شرایط حساس آیا دست اندرکاران 

و تصمیم گیرندگان اصلی برجام به فکر منافع ملی، جیب مردم و 

به فکر وضعیت جامعه نیستند؟ آیا پرونده هایی از نوع سرقت سه 

بسته بادام هندی را نمی بینند؟ آیا سرقت هایی که در نوبت اول 

صورت می گیرد و جوانانی که از بیکاری برای سیر کردن شکم برای 

نخستین بار به جمع مجرمان اضافه می شوند را نمی بینند؟ باید 

تعیین تکلیف برجام را مسئوالن باالدستی سرلوحه کار خود قرار 

دهند. این نوع مذاکره جز بن بست ایجاد شده و بی اعتمادی طرفین 

چیزی باقی نمی گذارد. دوستان ظاهری خود را هم از دست دادیم. 

هرچند هیچ گاه روسیه و چین را نمی توان در جمع دوستان به شمار 

آورد. شش قطعنامه ای که در دوره احمدی نژاد ذیل فصل هفتم 

منشور ملل علیه ایران صادر شد، امضای چین و روسیه را ذیل خود 

دارد. دوستانی که همه تخم مرغ ها را در سبد آنان گذاشته ایم و در 

آن شش قطعنامه ما را تنها گذاشتند، در شرایط فعلی هم ما را تنها 

خواهند گذاشت. باید فکری به حال قابلمه های خالی، جیب های 

خالی و شرایطی که گرسنگی فراگیر شده کرد که راه حل آن مسیر 

درست برجام است که بتوان از این بن بست خارج شویم.

درباره بودجه سال آینده اگرچه سازمان برنامه و بودجه از اصالح 

ساختار و بودجه بدون کسری خبر داده اما با در نظر گرفتن شرایط 

از هم اکنون در مورد کسری بودجه سال ۱۴۰۱ حدس و گمان هایی 

زده می شود و حتی از اعدادی مانند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم 

صحبت شده است، البته  این به معنای آن نیست که همین میزان 

کسری را شاهد خواهیم بود. در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس 

گفته اگر روزانه 8۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شود چیزی حدود 3۰۰ 

هزار میلیارد تومان کسری بودجه غیرقابل اجتناب است. بنابراین 

اینکه این میزان کسری بودجه چگونه تامین خواهد شد تا به رشد 

نقدینگی و تورم دامن زند حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار 

گیرد. در این رابطه، دولت هدفگذاری برای کاهش تورم به ۲۲ درصد 

را از اولویت های خود اعالم کرده است اینکه این اعداد و ارقام چگونه 

از سوی دولت و مطابق با چه مبنایی اعالم می شود خود جای سوال 

دارد،  به عنوان مثال می گویند بودجه را متوازن و هزینه ها را مشخص 

می کنند ولی برای اینکه توازن بودجه حفظ شود درآمد را توهم آمیز 

باال می برند. آیا قرار است که نهادهای بزرگ فرادولتی که در بودجه 

ردیف دارند حذف شوند؟ آیا قرار است هزینه های جاری دولت یک 

سوم شود آن هم با اخراج یا نپرداختن حقوق آنها؟ آیا می خواهیم آنقدر 

هزینه خدمات دولتی را باال ببریم تا کسری بودجه جبران شود؟ اینجا 

تکلیف گرانی و مردم چه می شود؟ در شرایط حاضر و تحریم هایی که 

وجود دارد ایران بازارهای گاز و نفت خود را از دست داده است؛ در 

این میان روسیه ای که ظاهرا در کنار ایران ایستاده کشوری است که 

صرفا به منافع خودش اهمیت می دهد و همین کشور باعث شد تا گاز 

ایران به اروپا صادر نشود. ما نمی توانیم به پشتوانه روسیه و چین که 

اینها قدرت های بزرگی در مقابل آمریکا هستند نسبت به غرب نگاه 

منفی داشته باشیم. باید موازنه مناسبات خارجی را بین شرق و غرب 

در نظر بگیریم آن وقت است که حق انتخاب کشور محدود می شود 

و زمانی که این محدودیت ایجاد شود وابستگی ایجاد خواهد شد، 

درواقع ما انقالب کردیم که از وابستگی دور باشیم ولی وقتی در روابط 

همکاری با سایر کشورها هستیم اسم آن وابستگی نیست. ما باید 

سعی کنیم هم از جهت سیاست های داخلی و اقتصادی خودمان را با 

ساختار اقتصادی منطبق با اصول بازار آزاد و سرمایه داری آزاد سازگار 

کنیم و اسمی  برای اقتصاد کشور داشته باشیم و این در حالی است که 

اسمی  جز »اقتصاد جمهوری اسالمی« نداریم! بنابراین در ابتدا باید به 

چنین ساختاری اعتقاد پیدا کرد و پس از آن تغییر و تحول آغاز شود 
به گونه ای که ضمن برخورد...

گره کور برجام را باز کنید

بودجِه متوازن از مناسبات بین المللی می گذرد

احمد زیدآبادی 
روزنامه نگار و فعال سیاسی

این روزها کنار پیاده روها و در حاشیه خیابان ها 
افراد نسبتا مسنی را می بینیم که بساطی کوچک 

از چند قلم کاالی ارزان قیمت مثل دستمال 

کاغذی، لیف حمام، کبریت و شانه سر و غیره را 

پهن کرده و کنارش نشسته اند. با نگاهی ملتمسانه 

و گاهی کالمی آرام از رهگذران درخواست خرید 

و کمک می کنند یا فقط به عابران نگاه می کنند و 

چیزی نمی گویند. معلوم است که کمتر خریداری 
پیدا می شود ولی گاهی عابری چند تومانی به 

این ظاهرا فروشنده ها پرداخت می کند. این 

فروشنده ها اکثرا شکل و شمایل پدربزرگ ها 

و بازنشستگان را دارند. به چهره شان که نگاه 

می کنی حالت حزن و اندوهی عمیق در صورتشان 

پیداست که نشانه ای از تأثر و خجلت است. معلوم 

است که اینها نه فروشنده اند، نه متکدیان 

حرفه ای. حتی طوری قرار می گیرند و سرشان را 
پایین نگاه می دارند که شناخته نشوند. مشخص 

است که این افراد از منطقه دیگری از شهر به این 

منطقه آمده اند تا شناخته نشوند و آشنایی آنها 

را نبیند. قدری فکر کنیم آیا امکان دارد برخی 

از این افراد مسن فقیر به خانواده شان می گویند 

که جایی سرکار می روند، بعد به ناچار به سمت 

دیگر شهر می روند و بساطشان را پهن می کنند 
تا کمک خرجی برای خانواده شان به دست آ ورند. 

شاید برخی از بازنشستگان عزیز هم در بین این 
دست فروشان حاشیه خیابان ها باشند. نکته 
قابل تامل آنکه در همین ماه اخیر میزان حداقل 

هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره،۱۰ میلیون 
تومان اعالم شد و منبعی دیگر خط فقر را حدود 

۱۰میلیون تومان اعالم کرد. این بدان معنی است 
که همه کسانی که ماهیانه کمتر از ۱۰ میلیون 
تومان درآمد دارند، جزء فقرا محسوب می شوند. 

اگر به میزان حقوق بازنشستگان نگاهی بیندازیم، 

مالحظه می شود که بعد از اعمال افزایش های 
قانونی سال اخیر متوسط حقوق بازنشستگان 

کشوری و لشکری حدود هفت میلیون تومان و 
متوسط حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی حدود پنج میلیون شده است. 

در نتیجه اکثریت مطلق بازنشستگان زندگیشان 
در حد زیر خط فقر قرار دارد. اطالعات واصله از 
وضعیت صندوق های بازنشستگی هم حاکی از 
این است که تقریبا همه صندوق های بازنشستگی 

یا درحال ورشکستگی هستند یا در آینده ای 

نه چندان دور قادر به پرداخت همین حقوق های 

بازنشستگی ناچیز نیز نخواهند بود پس دولت هم 

دیگر نمی تواند با فشار بیشتر به این صندوق ها 
آنان را وادار به افزایش حقوق ها بکند....

آیا بحران دیگری در راه است؟
نعمت احمدی

حقوقدان

محمود جامساز
 تحلیلگر مسائل اقتصادی

نبی ا... عشقی ثانی
فعال اجتماعی
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صفحه 3

 »آرمان ملی« از تخریب دیوار دانشگاه 
نجف آباد اصفهان گزارش می کند: 

این بار، ماجراي نماینده 
مجلس سوار بر لودر! 

    ابوترابی: با مسئولیت خودم 
دیوار را خراب کردیم!

 روایت »آرمان ملي« از واکنش مردم 
وکاربران فضاي مجازي از یك بي عدالتي 

سریال انتصاب هاي فامیلي 
ادامه دارد... 

      دامادها کم بودند؛ 
باجناق ها هم آمدند!

آرمان ملی: بار دیگــر انتشــار تصویــری از قانون شکنی 

یک نماینده، افکار عمومی و مردم را در بهت و حیرت فرو 

برد و یاد آن روزی را زنده کرد که نماینده سبزوار، به دلیل 

تخلِف تردد در خط ویژه و ممانعت سرباز پلیس راهور، به 

او سیلی زد، اما این بار یک نماینده سوار برلودر، دستور ...

آرمان ملــی : دولت ســیزدهم را باید دولــت دامادها 

نامید؛ دامادهای خانواده که با وزیر شــدن برادر زن ها 

یا پدر زن هایشان به پست هایی منصوب شدند تا شادی 

خانواده هایشان دو برابر شود! ظاهرا دامادها کم بودند که 
نوبت به انتصاب باجناق ها هم رسیده!...

صباح زنگنه در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

پایان دوره ریاست جمهــوری آقای حسن روحانی و 

مذاکرات برجامی که در وین صورت می گرفت، تنها به 

یک امضا نیاز داشت. آقای روحانی به صراحت اعالم کرد 

اجازه دهید آخرین امضا را پای مذاکرات برجامی بیندازیم 

و برجام به انتها برسد. در آن زمان عده ای نمی خواستند 

برجام به نام آقای روحانی که شروع کننده آن بود، خاتمه 
پیدا کند. شاید انتشار نوار تاریخ ...

گره کور برجام را باز کنید

محمدرضا محبوب فر 
کارشناس حوزه سالمت 

این روزها کنار پیاده روها و در حاشیه خیابان ها افراد 

نسبتا مسنی را می بینیم که بساطی کوچک از چند قلم 

کاالی ارزان قیمت مثل دستمال کاغذی، لیف حمام، 

کبریت و شانه سر و غیره را پهن کرده و کنارش نشسته اند. 

با نگاهی ملتمسانه و گاهی کالمی آرام از رهگذران 
درخواست خرید و کمک می کنند ...

هر ساله با آغاز فصل سرما، یکی از بیماری های شایع 

تنفسی، آنفلوآنزا است. پس از ورود ویروس کووید۱۹ به 

کشور از دی ماه سال ۱3۹8 و طی دو سال، موارد ابتال به 

بیماری آنفلوآنزا کاهش پیدا کرد. کاهش بیماری، بیشتر 

به دلیل ترس و وحشتی بود که ویروس کرونا در بین مردم 
ایجاد کرد و بیماری کرونا مردم را ...

آیا بحران دیگری در راه است؟
نبی ا... عشقی ثانی

فعال اجتماعی

همین صفحه

همین صفحه

همپوشانی کرونا و آنفلوآنزا کشتار می کند

نعمت احمدی
حقوقدان

صفحه   4

گزارش »آرمان ملی« درباره وعده وزیرکار برای ایجاد 1.8۵۰.۰۰۰ شغل تا پایان 14۰1؛ 

آقاي وزیر! یا بیكاري را نمي شناسید یا عدد؟ 

 تحمل انتقاد مراجع را 
هم ندارند 
    اتفاقا حمایت مراجع 
     مانند آیت ا... صافي
     قفل سیاست خارجي را 
     مي گشاید

همپوشانی کرونا و آنفلوآنزا کشتار می کند

هر سالــه با آغاز فصل سرما، یکی از بیماری های شایع 

تنفسی، آنفلوآنزا است. پس از ورود ویروس کووید۱۹ به کشور 

از دی ماه سال ۱3۹8 و طی دو سال، موارد ابتال به بیماری 

آنفلوآنزا کاهش پیدا کرد. کاهش بیماری، بیشتر به دلیل 

ترس و وحشتی بود که ویروس کرونا در بین مردم ایجاد کرد 

و بیماری کرونا مردم را به صرافت انداخت تا نسبت به رعایت 

دستورالعمل های بهداشت فردی از جمله: استفاده از ماسک، 

حفظ فاصله فیزیکی و اجتماعی، توجه به تهویه در مکان های 

بسته و شست وشو و ضدعفونی سطوح آلوده و مشکوک، جانب 

احتیاط را درپیش گیرند. تقریبا از موارد ابتال به آنفلوآنزا و 

سرماخوردگی طی بیش از دو سالی که مقامات سالمت کشور 

نسبت به بیماری کرونا کمتر عادی سازی می کردند به طور 

چشمگیری کاسته شد. اما این روزها که بسیار درخصوص 

واکسیناسیون عمومی کشور برعلیه ویروس کرونا تبلیغات 

می شود، همزمان عادی انگاری بیماری کرونا در جامعه اوج 

گرفته و عادی سازی ها و تلقین ایمنی جمعی در جامعه به 

حدی رسیده که مدارس کشور طی هفته آینده بازگشایی و 

حتی دورکاری سازمان ها و ادارات دولتی لغو می شود. در اقدام 

غیرمنتظره دیگری متاسفانه دولت به اسم آموزش حضوری 

قصد دارد سایر مدارس و همچنین دانشگاه ها را در هفته سوم 

آبان ماه و در ماه آذر بازگشایی کند. آنچه در این میان باعث 

تعجب کارشناسان بهداشتی و متخصصان سالمت کشور شده 

است، همزمانی آغاز پیک ششم کرونا در کشور از نوارهای 

شرقی و غربی و افزایش غیرعادی شهرهای قرمز و تبدیل 
وضعیت شهرهای آبی و...

محمدرضا محبوب فر 
کارشناس حوزه سالمت 

     به نتیجه نمي رسد       پرونده هسته اي از راه بروکسل    و مسکو 

       این یك واقعیت است که اروپایي ها 
    در توافق برجام حتي نتوانستند 

    آب باریکه اینستکس را حفظ کنند

 بررسي »آرمان ملي« 
از مواضع روسیه در خصوص 

مذاکرات احیاي برجام 

 کنایه هاي 
 اولیانوف؛ 

 - مسکو پاي 
ایران هست؟ 
واکنش اولیانوف به اظهارات 

 امیرعبداللهیان: 
هیچ بن بستی در وین نبود

صفحه7
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 درگذشت »ایران درودی« 
پس از تحمل سه ماه بیماری  

 بانوی نور و بلور
به جاودانگی پیوست

 ازسوی سازمان برنامه و بودجه 
صورت گرقت  

 جواب به تيتر
»نگوييد استقراض نكرديد«
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جواد علیزاده  

وضعیت مردم در پمپ بنزین ها را ببینید! 
آخر آرمان ملی

 منبع:اینستاگرام کارتونیست

غیـــر محرمانـــه
نفوذ آرام آرامستان به جنگل

جنگل قائـم بزرگ ترین جنگل دست کاشـت ایران اسـت که 
در مجاورت آرامسـتان کرمان قـرار دارد. پر شـدن گنجایش 
آرامسـتان منجـر بـه پیشـروی قبر هـا بـه سـمت جنـگل 
شـده اسـت. در حالی کـه زمینـی در سـمت دیگر شـهر برای 
آرامسـتان جدیـد در نظـر گرفته شـده اسـت، امـا همچنان 
تدفیـن خـارج از محـدوده و تخریب پـارک جنگلـی که یک 

مرکـز تفریحی اسـت، ادامـه دارد.
انتقاد از درج نام نماینده در لیست 

یـک نماینـده مجلـس بـا تاکیـد بـر اینکـه نـام او در لیسـت 
۶۰ نماینـده اسـتخدامی در وزارت نفـت اسـت کـه توسـط 
امیرآبـادی نماینـده فعلـی مجلـس مطـرح شـده، گفـت: با 
وجود درخواسـت مـن نیز بـرای انتقال بـه وزارت نفـت، مثل 
بسـیاری از همکاران که در پایان دوره نمایندگی درخواسـت 
انتقالشـان از طـرف آقـای زنگنـه پذیرفتـه شـد، مـن هنـوز 
کارمنـد آموزش وپـرورش محسـوب می شـوم، در حالـی که 
در لیسـت منتشـر شـده به عنوان انتقـال دائم از من نـام برده 

شـده اسـت کـه صحت نـدارد.
 اسرائیل یک االغ را بازداشت کرد

صفحـه »رسـانه دیجیتـال« وابسـته بـه تلویزیـون دولتـی 
فلسـطین، کلیپـی را از یـک سـرباز اسـرائیلی منتشـر کـرد 
کـه یـک االغ را بـه دالیـل نامعلوم بازداشـت کـرده و بـا خود 

می بـرد. این صفحـه روی کلیپی کـه در این خصوص منتشـر 
شـده، نوشـته اسـت: کسـی نمی دانـد ایـن االغ چـکار کرده 
اسـت امـا سـربازان اشـغالگر آن را بازداشـت کردنـد. فعاالن 
فضای مجـازی این ویدئـو را دست به دسـت کرده و سـربازان 

رژیـم صهیونیسـتی را مسـخره می کننـد. 
انهدام یک تیم تروریستی  

در اطالعیـه روابـط عمومی قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا )ع( 
نیروی زمینی سـپاه آمده اسـت: »یک تیم مسـلح تروریستی 
که با نفـوذ به منطقـه عمومـی سردشـت در آذربایجان غربی 
قصد انجـام اقدامـات خرابکارانـه و ضـد امنیتی را داشـت، با 
واکنـش بهنـگام رزمندگان قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا)ع( 
شناسـایی و در یـک درگیـری بـه طـور کامــل منهدم شـد. 
رزمندگان قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا)ع( مقادیری سـالح 
و مهمات نیـز از این تیم تروریسـتی کشـف و ضبـط کردند.«

 بازداشت مدیران یک شرکت در کرمان
فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان گفـت: در عملیـات ماموران 
پلیس امنیـت اقتصـادی، مدیرعامـل و مدیر روابـط عمومی 
یکـی از شـرکت های معدنـی در کرمـان بـه جـرم اختـالس 
دسـتگیر و به مرجع قضایی معرفی شـدند.  سـردار عبدالرضا 
ناظـری افـزود:  مامـوران بـا انجـام اقدامـات تخصصـی و 
هماهنگی هـای قضایـی، مدیرعامـل فـراری ایـن شـرکت 
را نیـز بـا همـکاری پلیـس امنیـت اقتصـادی تهـران بـزرگ 

دسـتگیر کردنـد.

حکم اعدام برای۶ جاسوس اسرائیل
دستگاه قضایی حماس از صدور احکامی در چندین مورد پرونده 
جاسوسی خبر داد. دستگاه قضایی حماس اعالم کرد: در ماه سپتامبر 
و اکتبر، حکم شماری از جاسوسان را صادر کردیم که از جمله آنها، 
شش نفر به اعدام محکوم شده بودند. دستگاه قضایی حماس 
همچنین اعالم کرد برای شماری دیگر از افراد احکام متفاوتی از کار 

سخت دائم و موقت و نیز یک حکم تبرئه صادر شده است.
کشف ۴۰۰۰ کتاب غیرمجاز 

پلیس امنیت تهران اعالم کرد که ۴۰۰۰ کتاب غیرمجاز را از 
انباری یک چاپخانه در میدان انقالب کشف کرده است. سرهنگ 
غالمحسین زراعتکار، رئیس پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی 
تهران بزرگ با بیان اینکه در تحقیقات مشخص شد که مسئول 
چاپخانه فعالیت دیگری هم دارد و آن چاپ غیرقانونی کتب غیرمجاز 
و فاقد مجوز است، گفت: ماموران اقدام به بازدید از دو انبار آن کردند 

که در جریان آن ۴۰۰۰ کتاب غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.
تغییر نام فیس بوک به متا 

شرکت فیسبوک با اعالم صاحب آن به »متا«ا )Meta تغییر نام 
داد. خبر فوری نوشت، شبکه خبری  سی ان ان در این باره  گزارش 
داد: تغییر نام شرکت فیسبوک که از سوی »مارک زاکربرگ« 
مدیرعامل  و بنیانگذار این شرکت  اعالم شد، در راستای تمرکز 
فزاینده بر موضوع »متاورس« )Metaverse(؛  تالش هایی که 
برای تلفیق »واقعیت افزوده« )AR(و »واقعیت مجازی« )VR( و 

ایجاد یک پلتفرم جدید در جریان است، صورت گرفت. متاورس 
ورای مفهوم امروزی فضای مجازی بوده و در واقع ترکیبی از 

فضای مجازی، اینترنت و واقعیت افزوده است.
بررسی الغری رهبر کره شمالی 

سـازمان اطالعات کره جنوبـی به قانونگـذاران  این کشـور اعالم 
کرد با اسـتفاده از تکنیک های هوش مصنوعـی، تجزیه و تحلیل 
ویدئویـی بـا وضـوح فوق العـاده بـرای بررسـی وضعیـت »کیـم 
جونـگ اون« رهبر کره شـمالی بـه این نتیجه رسـیده اسـت که 
با وجود اینکـه کیم اخیرا حـدود ۲۰ کیلوگرم وزن کـم کرده، اما 
همچنان سـالم اسـت و تالش می کند تـا وفاداری خـود به مردم 

را در مواجهـه با مشـکالت اقتصـادی افزایش دهد.
درگذشت فیلسوف ایرانی در آلمان

»آرامش دوستدار« فیلسوف و روشنفکر ایرانی عصر چهارشنبه 
پس از دوره ای طوالنی بیماری در شهر کلن آلمان درگذشت. 
او که در زمان فوت ۹۰ سال داشت، به دلیل انتقادهای تندش 
از اندیشه دینی، یکی از »بحث  برانگیزترین« متفکران ایرانی 
محسوب می شد. برخی از آثار او عبارتند از: مالحظات فلسفی در 
دین و علم، زبان و شبه زبان فرهنگ و شبه فرهنگ، درخشش های 

تیره، خویشاوندی پنهان، امتناع تفکر در فرهنگ دینی.
راه اندازی اینترنت کودکان و نوجوانان 

وزیـر ارتباطات با تاکیـد بر راه انـدازی اینترنـت کودک ونوجوان 
تا پایـان سـال گفـت: در اینترنـت کودک ونوجوان آسـیب های 

موجـود در فضای مجـازی وجـود نخواهد داشـت و زیرسـاخت 
الزم برای اسـتفاده پـاک از اینترنت ایجاد می شـود اما اسـتفاده 
از آن بـرای خانواده ها اختیاری اسـت. عیسـی زارع افـزود: هدف 
غایـی وزارتخانـه در دوره جدیـد ایـن اسـت کـه بتوانـد فضـای 

مجـازی در تراز انقـالب اسـالمی را راه انـدازی کند.
خانه سازان چینی نزدیک تر شدند؟

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: مذاکره با چینی ها به منظور ورود 
تکنولوژی های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی 
که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام 
شده را مدیریت کنیم. ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان 
استان تهران گفت: ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه ساز و ۵۰۰ هزار مهندس 
در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آنها بیکار 
هستند. شنیده می شود که قرار است سازندگان چین با متری 

۱۵۰ دالر )حدود چهار میلیون تومان( در ایران خانه بسازند.
اگر چین را نبریم استعفا می کنم

برانکـو ایوانکوویچ سـرمربی تیـم فوتبـال عمان نوشـت: اگر 
نتوانم در بـازی بعدی مقابل چین به پیروزی برسـم، اسـتعفا 
خواهم کـرد و دیگر سـرمربی تیـم عمـان نخواهم بـود. تمام 
مسـئولیت را بر عهـده خواهـم گرفت. عمـان انگیـزه زیادی 
دارد بـا برتـری در ایـن دیـدار امیدهای خـود را بـرای صعود 
بـه جام جهانـی زنـده نگـه دارد. بعـد از ۴ دور رقابـت، حـاال 
عمان در تالش اسـت کـه سـهمیه حضـور در جـام جهانی را 

به دسـت بیـاورد.

اختالل در سامانه کارت سوخت بنزین در جایگاه های سوخت طی روزهای اخیر.   صفحه کارتون و طنز
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  هنوز هم گاه، نگاه به زن ابزاری اســت، اگر زمان را به عقب برگردانیم، از ابتدای بشریت، 
مردســاالری حاکم بوده، مرد قوی و زن ضعیف، مرد فرمانده و زن فرمانبردار بوده است. رفته 
رفته با کسب دانش، آگاهی، مطالعه و... منجر به افزایش مشارکت زنان در تحصیل و کار شد 
و با همبســتگی اجتماعی با تفکر و مطالعه ی رویدادها، با درک ارزش و منزلت خود، زنان به 
این نتیجه رسیدند که زن و مرد دو نیمه یک واحد هستند و مردان هم پذیرای قدر و مرتبه 
ی زن شــدند.این بود که حقوق زنان در متن قانون اساســی جای گرفت و طبق اصل بیستم 
قانون اساســی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکســان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
حقوق انســانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند. و 
در بند چهاردم اصل ســوم قانون اساســی، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد 
امنیت قضائی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ذکر گردیده. بیداری زنان باعث 
شــد دوشادوش مردان به مطالبه ی حقوق خود بپردازند. بماند که با تمامی احوال هنوز زنان 
طلبکار هســتند، هنوز زنان به تمام و کمال حقوق خود را دریافت نکرده اند.کمال هر شخص 
بســته به آزادی اراده اوســت و گاه محدویت ها مانع رشد و پیشــرفت بشر می شود که این 
محدودیت ها گاه برای زنان به جهت عرف بیشــتر است و همین طور در قانون نیز محدودیت 

هایی متوجه زنان هســت که یکی از این محدودیت ها خروج از کشور بانوان متاهل است. که 
با توجه به گذشت سال ها از تصویب این قانون و تغییر جایگاه و موقعیت زنان در جامعه این 
موضوع سبب مشــکالتی برای بانوان در عرصه های مختلف ایجاد کرده است، زنان ورزشکار 
جهت شرکت در مسابقات بین اللملی و زنان هنرمند جهت شرکت در نمایشگاه و گالری های 
خارج از کشــور... و ... شــده اســت و همچنین این موضوع اهرم فشاری علیه زنان در هنگام 
اختالف است. به استناد بند 3 ماده ۱8 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان متاهل منوط 
به موافقت کتبی شوهر است، اما زوج مطابق ماده ۱۹ گذرنامه می تواند هر زمان از اجازه خود 
عــدول کند و از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط می گردد، این 
بدین معناســت که شــوهر هر زمان می تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از اجازه خود عدول 
کند، البته اســتثناتی هم در این خصوص وجود دارد، به عنوان مثال  زنانی که با شوهر خود 
مقیم خارج هســتند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند 
برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر ندارند و همچنین در موارد اضطرای نیز زنان متاهل 
می توانند اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه را اخذ نمایند، دادستان مذکور 
مکلف اســت نظر خود را اعم از قبول درخواســت یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعالم دارد. 
زنان متاهل در موارد اضطراری مانند نیاز به درمان، فوت بستگان درجه یک و یا مالقات با آن 
ها، ســفرهای زیارتی و... می توانند از دادگاه درخواست خروج از کشور نمایند.که این ها همه 
مســتلزم صرف وقت، انرژی و هزینه بسیار است و بعضا شاید هم بی نتیجه بماند.الزم به ذکر 
است که زوجه می تواند اجازه کتبی زوج جهت خروج از کشور را در عقدنامه به عنوان شروط 
ضمن عقد نکاح دریافت نماید که البته اداره گذرنامه این را نمی پذیرد و به استناد ماده ۲37 
قانون مدنی باید الزام زوج را به انجام شــرط از دادگاه خواست بنابراین بهترین راه حل جهت 
جلوگیری از این محدودیت زن این است که زن یک وکالت بالعزل با موضوع اجازه خروج از 

کشور بدون محدودیت زمانی از شوهرش بگیرد .

آرمان ملی: رئیس پلیس راهور تهران گفت: شرایط ترافیک هنوز به پیک قبلی خود 
برنگشته چرا که هنوز بازگشایی مدارس انجام نشده و بارندگی نداشته ایم. سردار محمد 
حسین حمیدی در جلســه شورای عالی ترافیک شــهر تهران اظهار کرد: با بازگشایی 
مشــاغل و انجام واکسیناسیون مسافرین زیادی ســفرهای غیرضروری انجام می دهند 
بنابراین توزیع زمان ســفر امری ضروری اســت. وی با بیان اینکه آلودگی هوا به مراتب 
خطرناک تر از کرونا است، ادامه داد: سالیانه ۴ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
جان خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می دهند و این نشان می دهد که باید در این 

حوزه ورود جدی داشته باشیم. رییس پلیس راهور تهران اضافه کرد: کارگروه حمل بار 
کمک می کند مشکل حمل بار توسط موتور سیکلت ها حل شود. عالوه براین کارگروه 
اســتاندارد سازی برای رفع آالیندگی موتورسیکلت ها و کارگروه فرهنگ سازی تشکیل 
شده تا ساماندهی در این بخش انجام شود. حمیدی عنوان کرد: کارگروه ساماندهی تردد 
موتور سیکلت ها در خطوط ویژه و بزرگراه ها تشکیل شده و طرح موتوریار که بر اساس 
آن آموزش راکبین متخلف برای تنطیم ترافیک موتور سیکلت ها به صورت پایلوت انجام 
شــده که اثربخشی باالیی داشته اســت. پوریا محمدیان نماینده وزیر کشور هم با بیان 
اینکــه تلفات حوادث ترافیکی حدود ۵۰۰ نفر و تلفات آلودگی هوا حدود ۵۰۰۰ نفر در 
ســال است، گفت: باید برای این مسائل برنامه ریزی شــود. در موضوع معاینه فنی نیز 
بحث معاینه فنی برتر مطرح است بدین صورت که اگر معاینه فنی برتر انجام شود تا ۲۰ 

درصد عوارض کاهش پیدا می کند.

دوسال از درگذشــت بزرگ بانوی امید، آگاهی و روشنگری، اعظم طالقانی می گذرد. او از 
نسل کوشندگان اجتماعی و سیاسی سده اخیر بود که در ایران امروز می زیست. او فرزند زمان 
خویشــتن بود. اعظم طالقانی از نواندیشانی دینی ایران بود که دین باوری را با میهن دوستی 
درآمیخته بود. مطالعات و پژوهش های دینی او قرآن محور بود. او تحوالت سیاسی و اجتماعی 
ایران معاصر رابه خوبی می شــناخت. دراین روزگار که جبر زمانه ایجاب می کند که هر کس 
دلمشغول و نگران آینده و سرنوشت خود باشد، اعظم طالقانی به خود فکر نمی کرد و نگران 
ایران بود ودر حفظ ســرمایه های آن می کوشید. او درراه آزادی و مبارزات ضد استبدادی که 
بارها به دستگیری و حبس او انجامید- رنج ها برد، سختی ها کشید و محدودیت ها را با صبوری 
تحمل کرد و پشــت ســر نهاد. اعظم طالقانی از دانش، بینش و اخالق پدرش ســید محمود 
طالقانی بسیار آموخته بود وبه نیکویی نزد پدر مشق سیاست ورزی  کرده و آموخته بود. دین 
شناســی او نیز بر مدار قرآن، زیر تاثیر پدر - صاحب تفسیر »پرتوی از قرآن«بود، اما در طول 
زمان نشــان داد که گرچه فرزند آن بزرگمرد است ودر دامان او پرورش یافته، اما خود دارای 
شخصیتی مستقل و ممتاز است. او را »دخترطالقانی《ویا》فرزندطالقانی《به مانند دیگر 
فرزنــدان نمی خواندند. اورابه نام و عنوان خودش  》اعظم طالقانی 《می خواندند. افزون بر 
امید که در کالم و منش او موج می زد، انگیزه ای مثال زدنی در کار و تالش مداوم داشت. اعظم 

طالقانی به کار تشــکیالتی باور داشت ودراین راه می کوشید. تاسیس 》جامعه زنان انقالب 
اســالمی 《، بنیاد نهادن مرکز آموزشی، همکاری با نهادهای مدنی و شرکت در کارزارهای 
اجتماعی در جهت برابری حقوق زنان، انتشار نزدیک به ۴۰ سال نشریه، از جمله فعالیت های 
او بود. اعظم طالقانی پس از نمایندگی مجلس، به مانند بسیاری از سیاسیون فعلی که از کارو 
تالش و به نتیجه نرســیدن در مقاصد سیاســی مایوس و ناامید می شوند و شعار های بیهوده 
و یاس آلود می دهند، از صحنه سیاســی کشــور دست نکشــید و در عرصه عمومی به تالش 
فکری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی برای تقویت کارآمد کردن توان معیشتی 
و اقتصادی شهروندان بویژه زنان پرداخت. او می اندیشید که جامعه ایران به ویژه نسل جوان، 
بیــش از هر چیز به کنش های مدنی در عرصه عمومی نیاز دارد تا هم اندیشــی، همکاری و 
مشارکت را بعنوان یک اجتماعی بیاموزد ودر پیشبرد هدف های ملی و دموکراتیک بکار بندد. 
از اعظــم طالقانی می توان درس ها آموخت. درس اراده معطــوف به حقیقت، درس امید، 
درس خود باوری، درس عشــق ورزیدن به کشــور و میهن، درس استقامت و آزادگی، درس 
تالش برای دموکراســی، درس گام برداشتن روشنگرانه، درس همزیستی با مخالف عقیدتی ، 
فکری و سیاســی، درس ماندن دریک مسیر و زیگزاگ نرفتن، درس همسو نشدن با مخالفان 
نظام با وجود منتقد دلســوز نظام بودن. درس وفاداری به آرمان های انقالب، درس هر روزی 
به رنگی نشدن، درس امید، تالش و پویایی و آخرین درس و مهمترین آن》 درس می توان 
کاری بــرای ایران کرد، اگر بخواهیم واراده کنیم.《ملت ایران به ویژه زنان و جوانان، بیش از 
پیش ســزاوار آموختن از منش و روش او هستند. تاثیر گذاری شخصیت های بزرگ بر جوانان، 
تجربه ای بی بدیل اســت که خواندن کتاب و استفاده از شبکه های اجتماعی نمی تواند جای 
آن را بگیرد. روانش شــاد باد و بر روح پر فتوحش درود می فرستیم. او در پهنه این مرز و بوم 

زنده خواهد ماند. 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

ثبت است برجریده عالم دوام ما.

خطر آلودگی هوا از کرونا بیشتر است 

فوت ساالنه ۵۰۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا 

محدودیت خروج از کشور زنان متاهل

نگران ایران بود

نگـــــاه

یادمــــان

پرارین حاجی زاده       
وکیل پایه یک دادگستری

علی شاملو
روزنامه نگار 
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