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تخمطالیتوافقدوبارهشفکمیشود

اگر می خواهيم تخم طای برجام به دست بيايد و شفك هم 
نشود بايد توسط جريان اصولگرا و جريان قدرت انجام شود. 
چون توافقی كه اصولگرايان امضا كنند بسيار محكم تر از توافق 
دولت روحانی است. معتقدم حتی اگر اين توافق امضا شود 
رئيس جمهور بعدی آمريكا هم نمی تواند آن را شفك كند و 
توافق را به هم بزند. البته فعا معلوم نيست حزب جمهوريخواه 
و دونالد ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ پيروز شوند، اما حتی 
اگر اين جريان و ترامپ پيروز انتخابات باشند اين توافق به هم 
نخواهد خورد. چون اين بار بر هم زدن توافق و خروج از برجام 
تبعات گسترده سياسی و ديپلماتيك برای آمريكا در پی خواهد 
داشت. به هر حال در مذاكرات وين، اياالت متحده هم سعی 
دارد منفعت مشتركی از دل توافق احتمالی به دست بياورد. 
بنابراين اگر اين منفعت مشترک برای آمريكا در توافق جديد 
تعريف شود سبب خواهد شد كه پيامدهای انجام اين توافق 
همه ابعاد سياست خارجی ايران و آمريكا را تحت الشعاع خود 
قرار دهد. از اين جهت هر دولت ديگری هم در آمريكا روی كار 
بيايد همانند سال ۹۷ راه ساده و بدون چالشی برای خروج 
مجدد از توافق نخواهد داشت. در عين حال طبيعی است كه 
دولت بايدن نمی تواند ضمانتی برای عدم خروج مجدد اياالت 
متحده از برجام بدهد، اما آنچه كه ضمانت عدم خروج آمريكا از 
برجام خواهد شد تعريف منافع مشترک در توافق جديد خواهد 
بود. يعنی ستون اين توافق به صورت محكم در زمين كاشته 
می شود و ديگر مانند برجام دولت روحانی ضعيف نخواهد بود. 
چون يك طرف امضا كننده آن اصولگرايان و جريان قدرت در 
داخل كشور است. در اين بين تنها اسرائيلی هاست كه امكان 
دارند شلوغ بازی در بياورند. با اين حال اگر اين توافق حاصل 
شود و حالت اجرائی به خود بگيرد تل آويو هم در نهايت مجبور 
خواهد شد با مفاد آن همراهی بكند، خصوصا آن كه دولت 
ائتافی و شكننده در اسرائيل روی كار است و امكان دارد 
هر كدام از اجزای اين دولت ائتافی با اين توافق احتمالی 
همراهی كنند. اگر اين توافق جديد امضا شود چنان مسير 
ديپلماسی و سياست خارجی را تحت الشعاع قرار خواهد داد 
كه ديگر چيزی به نام برجام پاس وجود نخواهد داشت. چون 
به دنبال حصول اين توافق پرونده های مربوط به برجام پاس 
به صورت اتوماتيك در دستور كار مذاكرات قرار خواهد گرفت. 
يعنی اگر اين توافق انجام شود نيم نگاهی به مسائل مربوط 
به برجام پاس هم شده است. پس قرار نيست مذاكرات و 
تواق جديد محدود به هسته ای باشد و بعد از آن پرونده های 
ديگر هم مورد مذاكره قرار گيرد. البته در اين بين امكان دارد 
روس ها و چينی ها نقش جدی بر عهده بگيرند. چون اين دو 
بازيگر برنامه های جدی برای مسائل منطقه ای دارند. ضمن 
اينكه پكن و مسكو سعی می كنند همه طرف ها راضی كنند. لذا 
تاكيد می كنم اساساً امضای اين توافق ايران را وارد يك دوره 
جديد می كند كه مجبور است با برخی از اين سياست های 
فعلی خود خداحافظی كند. اگر تهران بايد با ذهنيتی غير از اين 
وارد مذاكرت شود و مذاكرات به توافق هم منجر شود اين توافق 
احتمالی يك روز هم دوام نمی آورد، اينگونه تخم طای توافق 

دوباره شفك می شود.

احمد زیدآبادی
 روزنامه نگار و فعال سیاسی

اخيراً نرخ لير ترک نسبت به دالر به شدت كاهش 
يافته است. از حدود ٨/5 لير در مقابل يك دالر به ۱۳ 
لير طی سه ماه. اين كاهش ارزش تشديد شده است، 
بعد از اين كه رجب طيب اردوغان اعام كرد به هيچ 
وجه موافق افزايش نرخ بهره نبوده و نيست. اكنون نرخ 
تورم در تركيه حدود بيست درصد است. برای كنترل 
تورم و كاهش ارزش پول روسای بانك مركزی قصد 
افزايش نرخ بهره را داشته اند و رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهــوری تركيه تاكنون ســه رئيس بانك 
مركزی را بركنار كرده است چون با نظر او در مورد نرخ 
بهره موافق نبوده اند. درس يكم، در تركيه هم تورم يك 
پديده پولی است. درس دوم، برای كنترل نرخ تورم 
نرخ بهره بايد افزايش يابد. شايد به ياد داشته باشيد 
كه در كشور ما هم برخی استدالل می كنند، با افزايش 

نرخ بهره هزينه توليد افزايش می يابد و تورم تشديد 
می شود. اين ها در سطح همان هايی هستند كه فكر 
می كنند خورشيد گرد زمين می چرخد. درس سوم، 
چون تورم يك پديده پولی است الجرم كنترل تورم 
كشيدن اهرم های پولی را الزم می كند. اين هم، به هر 
شكل انجام شود نرخ بهره را باال می برد. درس چهارم، 
اردوغان دستور داده است در مورد افزايش نرخ ارزهای 
خارجی بر رسی شود و مسبب شناسی شود. اما تورم 
يعنی كاهش ارزش پول، يعنی افزايش قيمت ارزهای 
بين المللی كم و بيش با ثبات تر. پس تورم با دستور و 
پيگرد ارز فروش ها و غيره عاج نمی شود. درس پنجم، 
يك وقتی مرحوم ميلتون فريدمن گفته بود كه تورم 
فقط يك يگانه مسئله اقتصادی نبوده است و نشان 
دهنده وجود فقط يك مشكل در يك موضع و محل از 
بدنه اقتصاد نيست. بلكه نشان از يك بيماری عمومی 
اقتصاد و در واقع سوء مديريت عمومی اقتصاد است. 
با توجه به اين نكته بهتر می توان گرفتاری اقتصادی 

تركيه را درک كرد.

سقوطلیرترکیهودرسهاییکهبایدبیاموزیم

محمد طبیبیان
استاد دانشگاه

حمیدرضا جماعتی 
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا

مذاكــرات پيرامون بازگشــت به برجام از ٨ آذر 
مجددا از سر گرفته شده اسـت. پذيرش بازگشت 
به ميز مذاكره پس از چند ماه تاخيــر و تعلل از 
سوی دولت رئيسی در هر حال يك قدم مثبت 
تلقی می گردد. اما اينكه انتظار داشته باشيم اين 
مذاكرات به سرعت به نتيجه مطلوب برسد شايد 
نسبت چندانی با واقعيت های موجود و پيش رو 
نداشته باشد. همچنان سياست حكومت جمهوری 
اسامی ايران در قبال برنامه هسته ای چندان روشن 
به نظر نمی رسد. در واقع برنامه هسته ای ايران از ابتدا 
يعنی از  زمان شروع آن در در اوايل دهه 6۰ ميادی 
با ابهامات قابل توجهی روبه رو بوده و اجتماعی در 
كشور پيرامون اهداف و ساختار آن وجود نداشته 
است. كارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه كشور  
بر اين باور بودند كه اين برنامه  بلندپروازانه  هسته ای 
حكومت پهلوی فقط در صورت داشتن مقاصد غير 
اقتصادی می تواند قابل توجيه باشد. برنامه ای كه 
قرار بود در سال ۲۰۰۰، بالغ بر ۲۰۰۰۰ مگاوات 
يعنی حدودا  ۲۰درصد برق مورد نياز  كشور را در افق 
مدنظر تامين نمايد. در سال ۱۹٨۰ نيروگاه دوقلوی 
بوشهر ۲۰۰۰ مگاوات برق وارد شبكه كشور نمايد اما 
با وقوع انقاب يكسره برای مدتی كنار گذاشته شد 
و در سال ۱۳6۴ بنا به توجيهاتی متفاوت مجددا 
از سر گرفته شد. اكنون  پس از حدود 6۰ سال و 
گذشت ۲۱ سال از افق زمانی آن تنها موفق به راه 
اندازی يك نيروگاه كمتر از هزار مگاوات با مديريت 
و تكنولوژی روسی شده است. نيروگاهی كه طبق 

يكی از گزارشات وزارت نيروی ايران حداقل ده 
ميليارد هزينه آن شده  است. در حالی  طبق برآوردها 
برای ساخت يك نيروگاه هسته ای مشابه آن چيزی 
حدود ۲ ميليارد دالر حداكثر بايد هزينه می گرديد. 
طبق همان گزارش با اعتبار ده ميليارد دالر امكان 
ساخت ۲۰ نيروگاه گازی 5۰ مگاواتی در كشور  بدون 
هزينه های جانبی آن  و هزينه فرصت های از دست 
رفته برنامه هسته ای ايران ممكن بود. با اين حال 
اگر هزينه های برنامه هسته ای به اين مقدار محدود 
شده و به هدف موردنظر خود می رسيد شايد قابل 
توجيه بود، اما طبق برآوردهای موجود حدس زده 
می شود هزينه های برنامه هسته ای ايران برای كشور  
بايد چيزی بين يك و نيم تا دو تريليون دالر ارزيابی 
نمود. به نظر می رسد ارزيابی اوليه كارشناسان وقت 
سازمان برنامه و بودجه چندان دور از واقعيت نبوده 
است. در واقع ريشه سوء تفاهمات موجود قدرت های 
خارجی نسبت به برنامه هسته ای  به همين امر 
توجيه اقتصادی نداشتن برمی گردد. موضوعی كه 
مواضع ناهمگون مقامات كشور و ساختار برنامه 
هسته ای آن را  هرچه بيشتر به اين سوء تفاهمات 
دامن زده و زمينه ساز رفتن برنامه پرونده هسته ای 
ايران شورای امنيت ، صدور قطعنامه های الزام آور بر 
پايه بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و 
برقراری تحريم های بی سابقه بين المللی، چندجانبه 
و آمريكايی گرديد. توافق برجام راه حل ميانه ای بود 
كه از طريق مصالحه بين ايران و قدرت های بزرگ 
بين المللی طی مدت ٨ سال اين اطمينان حاصل شود 
كه برنامه هسته ای ايران صرفا يك برنامه صلح آميز 
است و هدف های علمی، پژوهشی و نهايتا اقتصادی 
دارد. همچنين اين توافق در خأل و بدون توجه ساير 

موارد مورد اختاف ايران و...
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آرمان ملی: بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی 
اين هفته به مجلس ارسال خواهد شد كه 
به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه با 
تغييرات گسترده ای كه در آن شده نه تنها 

كسری بودجه ای در سال آينده ...

آرمان ملی: موضوع رتبه بندی معلمان و 
افزايش حقوق معلمان نسبت به اعضای 
هيات علمی، قرار نيســت كه بــه  اتمام 
برســد. پس از اينكه اين طرح در ۹ آبان 
به دليل مسائل و بار مالی كه بر دوش دولت 
می گذارد و ابهامی كه در ماده۴ اين اليحه 

وجود داشت، بار ديگر اليحه برای رفع ...

آرمان ملی : تا امروز اســتانداران ســيد 
ابراهيم رئيسی در ۲۹ استان انتخاب شدند. 
بخش عمده آنها در روزهــا و هفته های 
گذشــته انتخاب شــده بودند و چند نفر 
باقيمانده هم در روزهــای اخير انتخاب 
شــدند؛ هرچند در دو اســتان كرمان و 
كرمانشاه هنوز استانداران دولت روحانی ...

 وضعيت استانداران 
در دولت رئيسی چگونه است؟

 استانداران؛ 
كوچ كرده از دستگاه 

نظامي يا قضايي

»آرمان ملی« از اعتراض دوباره معلمان 
گزارش می کند: 

 رتبه بندی معلمان
 كالف سردرگم 
دولت و مجلس 

»آرمان ملی« از وعده رشد اقتصادی همگام 
با اصالحات بودجه ای گزارش می کند:

 رشد٨درصدي 
 روي کاغذ

بدون پشتوانه

 »آرمان ملی« از حمايت  دولت های دوازدهم و سيزدهم 
از آسيب ديدگان کرونا گزارش می کند: 

همين صفحه

سخــــن روز
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 یادداشت 2

یادداشت 1

در مذاكرات اخير وين كه از هشتم آذرماه آغاز شده 
يكسری پيشرفت هايی در حوزه های قانونی و حقوقی 
صورت گرفته اما در حوزه فنی يك سلسله ابهاماتی برای 
طرف اروپايی وجود دارد. با توجه به اينكه مذاكرات از 
شفافيت بااليی برخوردار هست و تيم مذاكره كننده در 
كميته های مختلف حقوقی و قانونی، سياسی و فنی و 

اقتصادی تشكيل شده، اين ...

مذاکراتوینوراهکاریپیشرو

حمیدرضا جماعتی 
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا

اخيراً نرخ لير ترک نسبت به دالر به شدت كاهش يافته 
است. از حدود ٨/5 لير در مقابل يك دالر به ۱۳ لير طی سه ماه. 
اين كاهش ارزش تشديد شده است، بعد از اين كه رجب طيب 
اردوغان اعام كرد به هيچ وجه موافق افزايش نرخ بهره نبوده 
و نيست. اكنون نرخ تورم در تركيه حدود بيست درصد است. 

برای كنترل تورم و كاهش ارزش پول ...

در شرايطی چند روز پيش، امارات متحده عربی، اولين 
ابتا به ويروس جهش يافته كرونا »اُميكرون« تاييد كرد 
كه حال اين ويروس از رگ كردن به ايران نزديك تر است. 
سرايت زايی » اُميكرون «، آنقدر زياد است كه تنها در 
۴٨ساعت، سازمان جهانی بهداشت، اين سويه را به عنوان 

يك واريانت نگران كننده، معرفی كرد...
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همين صفحه

همين صفحه

جهشجغرافیاییسریعُامیکرونازآفریقاتاامارات

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

روايت »آرمان ملي« از درخواست برخي نمايندگان مجلس؛

مـدیراندوتابعیتيحـذفشوند
   حذف مديران دوتابعيتي در اين دولت هم، بايد پيگيري شود

قدمعملي
رئیسجمهوربراي
آسیبدیدگانکرونا
    یک وکیل دادگستری: 
    تساهل و تسامح و غفلت 
    در روند مدیریت کرونا 
   قابل تعقیب کیفری است

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                               

جهشجغرافیاییسریعاُمیکرونازآفریقا
تاامارات

در شرايطی چند روز پيش، امارات متحده عربی، اولين 
ابتا به ويروس جهش يافته كرونا »اُميكرون« تاييد كرد 
كه حال اين ويروس از رگ كردن به ايران نزديك تر است. 
سرايت زايی » اُميكرون «، آنقدر زياد است كه تنها در ۴٨ساعت، 
سازمان جهانی بهداشت، اين سويه را به عنوان يك واريانت 
نگران كننده، معرفی كرد. چرا كه بررسی ها نشان می دهد بيش 
از 5۰نوع جهش در اين ويروس وجود دارد و حدود ۳۰جهش 
آن در پروتئين  اسپايك رخ داده است. اين مساله باعث سرايت 
زياد و چسبيدن بسيار قوی تر ويروس به سلول ها و تكثير 
بيشتر آن شده است. اين وضعيت نگرانی زيادی در كشورهای 
مختلف و در ميان متخصصان دنيا ايجاد كرده، برخی كشورها 
در مواجهه با موارد مثبت گزارش شده از شيوع اين بيماری، 
محدوديت هايی را درنظر گرفته اند اما تصميم گيری درباره 
اينكه در كشور خودمان هم پيش از شيوع بيماری بايد 
محدوديت های مشابه درنظر گرفته شود برعهده ستاد اجرايی 
كروناست. از نظر كميته علمی كرونا با توجه به سرايت  و 
تكثير بيشتر ويروس در داخل بدن، همچنين گستردگی و 
گرفتاری ای كه در ابتای افراد به وجود می آورد، به نظر می رسد 
چاره ای جز اعمال محدوديت های كرونايی وجود نداشته باشد. 
البته تكثير ويروس به تازگی رخ داده و مطالعات درباره اينكه 

اوميكرون می تواند باعث افزايش ...
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با شجاعت
    هربحراني -به طورجداگانه- 
      در سرنوشت کشور تعيين کننده است   

مذاكرات پيرامون بازگشت به برجام از ٨ آذر مجددا از سر گرفته شده است. پذيرش 
بازگشت به ميز مذاكره پس از چند ماه تاخير و تعلل از سوی دولت رئيسی در هر حال يك 
قدم مثبت تلقی می گردد. اما اينكه انتظار داشته باشيم اين مذاكرات به سرعت به نتيجه 
مطلوب برسد شايد نسبت چندانی با واقعيت های موجود و پيش رو نداشته باشد. همچنان 
سياست حكومت جمهوری اسامی ايران در قبال برنامه هسته ای چندان روشن به نظر 
نمی رسد. در واقع برنامه هسته ای ايران از ابتدا يعنی از  زمان شروع آن در در اوايل دهه 6۰ 
ميادی با ابهامات قابل توجهی روبه رو بوده و اجتماعی در كشور پيرامون اهداف و ساختار 
آن وجود نداشته است. كارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه كشور  بر اين باور بودند 
كه اين برنامه  بلندپروازانه  هسته ای حكومت پهلوی فقط در صورت داشتن مقاصد غير 
اقتصادی می تواند قابل توجيه باشد. برنامه ای كه قرار بود در سال ۲۰۰۰، بالغ بر ۲۰۰۰۰ 
مگاوات يعنی حدودا  ۲۰درصد برق مورد نياز  كشور را در افق مدنظر تامين نمايد. در سال 
۱۹٨۰ نيروگاه دوقلوی بوشهر ۲۰۰۰ مگاوات برق وارد شبكه كشور نمايد اما با وقوع انقاب 
يكسره برای مدتی كنار گذاشته شد و در سال ۱۳6۴ بنا به توجيهاتی متفاوت مجددا از 
سر گرفته شد. اكنون  پس از حدود 6۰ سال و گذشت ۲۱ سال از افق زمانی آن تنها موفق 
به راه اندازی يك نيروگاه كمتر از هزار مگاوات با مديريت و تكنولوژی روسی شده است. 
نيروگاهی كه طبق يكی از گزارشات وزارت نيروی ايران حداقل ده ميليارد هزينه آن شده  
است. در حالی  طبق برآوردها برای ساخت يك نيروگاه هسته ای مشابه آن چيزی حدود 
۲ ميليارد دالر حداكثر بايد هزينه می گرديد. طبق همان گزارش با اعتبار ده ميليارد دالر 
امكان ساخت ۲۰ نيروگاه گازی 5۰ مگاواتی در كشور  بدون هزينه های جانبی آن  و هزينه 
فرصت های از دست رفته برنامه هسته ای ايران ممكن بود. با اين حال اگر هزينه های برنامه 
هسته ای به اين مقدار محدود شده و به هدف موردنظر خود می رسيد شايد قابل توجيه 
بود، اما طبق برآوردهای موجود حدس زده می شود هزينه های برنامه هسته ای ايران برای 
كشور  بايد چيزی بين يك و نيم تا دو تريليون دالر ارزيابی نمود. به نظر می رسد ارزيابی اوليه 
كارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه چندان دور از واقعيت نبوده است. در واقع ريشه 
سوء تفاهمات موجود قدرت های خارجی نسبت به برنامه هسته ای  به همين امر توجيه 
اقتصادی نداشتن برمی گردد. موضوعی كه مواضع ناهمگون مقامات كشور و ساختار برنامه 
هسته ای آن را  هرچه بيشتر به اين سوء تفاهمات دامن زده و زمينه ساز رفتن برنامه پرونده 
هسته ای ايران شورای امنيت ، صدور قطعنامه های الزام آور بر پايه بند ۴۱ فصل هفتم 
منشور سازمان ملل متحد و برقراری تحريم های بی سابقه بين المللی، چندجانبه و آمريكايی 
گرديد. توافق برجام راه حل ميانه ای بود كه از طريق مصالحه بين ايران و قدرت های بزرگ 
بين المللی طی مدت ٨ سال اين اطمينان حاصل شود كه برنامه هسته ای ايران صرفا يك 
برنامه صلح آميز است و هدف های علمی، پژوهشی و نهايتا اقتصادی دارد. همچنين اين 
توافق در خأل و بدون توجه ساير موارد مورد اختاف ايران و جهان خارج صورت نگرفته بود 
بلكه در مقدمه آن صراحتا اشاره شده است كه  اجرای كامل برجام به بهبود صلح وثبات 
منطقه و جهان  ياری خواهد رسانيد.  در واقع پاشنه آشيل برجام  همانا به سياست جدا 
سازی آن از ساير بحران های امنيتی منطقه خاورميانه باز می گردد كه امنيت و ثبات جهان  
را مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير قرار می دهند. مخالفان داخلی و منطقه ای اوباما به 
دليل ناديده گرفته شدن خواسته های  امنيتی آنان در قبال ايران و محدود شدن توافق 
برجام  صرفا به برنامه هسته ای آن را مورد انتقاد قرار داده و ناكافی دانستند و وجهه همت 
خود را بر به شكست كشاندن آن قرار دادند. می توان گفت  دولت اوباما توافق برجام را نه يك 
توافق كامل و دائمی بلكه  هدفش از توافق ايجاد تاخير زمانی يك ساله در آنچه نقطه عبور 
و  قرار گرفتن برنامه هسته ای ايران در آستانه توليد ساح هسته ای و داشتن زمان كافی 
برای مقابله با آن بوده است. تلقی طرف ايرانی نيز از مذاكرات هسته ای و توافق برجام بنا 
آنچه نرمش قهرمانه خوانده شد رسيدن به يك توافق موقت و بنا به شرايط اقتصادی دشوار 
اقتصادی ناشی از تحريم ها و گرفتن نفس بوده است، اما مخالفان داخلی برجام و كسانی 
كه هدف های استراتژيك و نه لزوما اقتصادی از برنامه هسته ای داشتند اجرای برجام را در 
تقابل با اميال خويش يافتند و به مخالفت با اجرای آن پرداختند .حاصل آنكه برجام  از همه 

سو مورد تهاجم قرار گرفت و با خروج ترامپ از آن به محاق رفت.

دشواریهایبازگشتبهبرجام

قاسم محبعلی
تحلیلگر مسائل بین الملل

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل
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هفته ای 1۸ پرواز به ترکیه 
از تبریز

 دستیابی به توافق خوب
 در دسترس است

امام جمعه تبريز با اشاره به فرارسيدن 
روز جهانی معلولين اظهار كرد: از همه 
مسئولين ذی ربط می خواهم نسبت  به 
باشند  بيشتری داشته  معلولين توجه 
بلكه  نمی خواهند  ترحم  عزيزان  اين 
توجه می خواهند؛ شهرداری بايد برای 
ايجاد بستر و بهبود رفت وآمد معلولين 
در خيابان ها و پياده روها اقدامات الزم 
را انجام دهد و همچنين بانك ها و ساير 
سازمان های نيز بايد به وظايف ذاتی خود 
عمل كنند. سيد محمدعلی آل هاشم ادامه 
داد: برای نابينايان، ناشنوايان و معلولين 
ذهنی تا جايی كه امكان دارد در ادارات و 
سازمان ها اشتغال ايجاد شود تا اين عزيزان 
از لحاظ معيشت نيز دچار مشكل نباشند. 
وی در بخش ديگری از سخنان خود با 
انتقاد از كم بودن تعداد پروازهای تبريز 
به نجف و همچنين باال بودن قيمت بليت 
اين پرواز خاطرنشان كرد: طبق اظهارات 
مديركل فرودگاه های آذربايجان شرقی 
تعداد پروازهای خارجی از تبريز تنها 
به كشور تركيه ۱٨ پرواز در هفته است 
درحالی كه متأسفانه تنها يك پرواز از تبريز 
به نجف اشرف وجود دارد و آن هم روز 

گذشته طی مراسمی افتتاح شد.

جوزپ بورل مسئــــول سياست 
خارجی اتحاديــه اروپا و هماهنگ 
كننده مذاكرات ويــن در تـــماس 
تلفنی با وزيــرخارجه كشورمان 
در خصوص روند مذاكرات جاری 
رايزنی كرد. اميرعبداللهيان ضمن 
تشكر از تاش های مسئول سياست 
خارجی اتحاديه اروپا و همكاران وی ، 
روند مذاكرات را در مجموع خوب اما 
كند دانست. وی افزود: هيات ايرانی با 
حسن نيت، اختيارات الزم و ابتكارات 
دست يافتنی و روبه جلو، به شكلی 
فعال در ميــز مذاكرات حضور دارد. 
در هر مذاكره و اقدامی پايان دادن 
كامل به تحريم های ناقض برجام 
هدف مشاركت ماست.  وی با تاكيد 
بر پايبندی ايران به همكاری فنی با 
آژانس بين المللی انرژی اتمی، افزود: 
عاوه بر  مذاكرات و ديدارهای آقای 
دكتر باقری، كارشناسان ايرانی نيز 
در قالب كميته خاتمه تحريم ها و 
كميته هسته ای در حال مذاكرات 
۱+۴ هستند.  فنی و تخصصی با 
به رغم عهدشكنی آمريـكا و بی عملی 
سه كشور اروپايی، ما با حسن نيست 
در مـذاكرات ويـــن حضور داريم.  
معتقديم دستيابی به توافق خوب 
در دسترس است اما الزمه آن تغيير 
رويكرد برخی طرف ها از ادبيات 
تهديد به ادبيات همــكاری ، احترام 

متقابل و نتيجه محور می باشد.

تا فرصت هست از منطقه 
خارج شوید

فرمانده  نيروی قدس سپاه پاسداران 
با تاكيد بر اينكه دوران آنكه دشمنان 
اسام هركاری دلشان بخواهد انجام 
دهند گذشته است، به آمريكا هشدار 
داد، تا فرصت باقی است از جغرافيای 
اطــــــراف ايــران خـــارج شــــود. 
ســـردار سرتيپ اسماعيل قاآنی در 
مراسم نخستين سالگــــــرد شهادت 
سردار شهيد عبدالرسول استوار ضمن 
گراميداشــت ياد و خـــاطره شهدای 
مقاومت، با بيان اينكه شهدا  در مسير 
الهی حركــــت كردنـــد، گفت: پايان 
زندگی آنها ختم به شهادت شد. لذا بايد 
ادامه دهنده راه شهدا باشيم و همان 
همان ويژگی های شهدا را در خودمان 
ايجاد كنيم.فرمانده سپاه قدس با بيان 
اينكه اگر می خواهيم ادامه  دهنده راه 
شهدا باشيم بايد تكليف مدار در مكتب 
واليت باشيم، عنوان كرد: انجام وظيفه در 

حد مقدورات از ديگر ويژگی شهداست .

سـرمقــاله

سال های متمادی است كه با ادبيات مذاكره آشنا هستيم 
و ۱٨ سال مذاكره برای نرسيدن به توافق بوده است. ۱٨ سال 
مذاكره در يك نوبت بعد از يك هيجان عمومی و انتظار عامه 
مردم به اين موضوع خاتمه داده شده و تحريم، جدايی از عرصه 
بين المللی منجر به برجام شد كه عمر كوتاهی داشت و با لنگه 
كفش از آن استقبال شد و در مقابل اين توافق جبهه گرفته 
شد و به آتش كشيده شد. حال امروز برخی از افرادی كه بعضا 
همان رويكرد را نمايندگی می كردند می گويند كه می خواهيم 
با مذاكرات تحريم ها را برداريم. البته اينكه ايران برای رسيدن 
به توافق آمادگی دارد، طبيعی است و همه تمايل دارند كه 
تحريم ها برداشته شود و آزادی عمل اقتصادی و مالی پيدا 
كنيم و در واقع استقال اقتصادی خود را پس بگيريم. حال اين 
سوال پيش می آيد كه همه اين امور با چه شرايطی پديد خواهد 
آمد؟ اين شرايط است كه اتفاقاتی را رقم زده تا ايجاد توافق بين 
طرفين مقداری مشكل شود. به عبارت ديگر در اين شرايط 
بايد تعاملی ديپلماتيك صورت بگيرد و ريشه های مذاكرات و 
تحريم های اوليه كه منجر به تشديد آنها شد، شناسايی شود 
و به درمان آن بپردازند. به نظر می رسد تا مسائل منطقه ای 
ايران  حل و فصل نشود و يك نوع ترک مخاصمه در منطقه  
انجام نشود، هيچ نوع توافق موثری در مورد برجام امكان پذير 
نخواهد بود. برای اينكه همين اتفاقات در منطقه بود كه موجب 
شد ايران تحريم شود و به برجام تن دهد و سپس طرفين برجام 
را ناديده بگيرند و مسائل حفظ صلح و امنيت بين الملل كه در 
مقدمه برجام آمده ناديده انگاشته شود. اكنون اگر چنانچه 
راجع به آن بحث تفاهمی صورت بگيرد در آن زمان ايران 
می تواند همچنان در راستای روابط صلح آميز بين المللی عمل 
كند. البته اينكه امروز همه طرف های برجام برای احيای اين 
توافق پيشقدم شده اند و از عزم خود برای به نتيجه رساندن 
مذاكرات می گويند خود بسيار تاثير گذار است. چرا برخی كه 
تا ديروز مخالف برجام و مذاكره بودند اكنون خود دولت را در 
اختيار دارند و از مذاكره و توافق می گويند كه اين خود قدم 
بزرگی است. وقتی اينها خودشان دولت را در اختيار دارند 
متوجه می شوند كه دولت ها در برابر ملت خودشان متعهد 
و مسئولند و وظايفی بر عهده دارند و اين وظايف هزينه دارد 
و اين هزينه ها نيز از محل بودجه كشور تامين می شود، اگر 
بخواهند بودجه را نيز بی اعتبار كنند ايجاد تورم می كند و تورم 
موجبات نارضايتی را فراهم می كند. در نتيجه اكنون بايستی 
با موضع جديد توام با منطق بيشتری روبه رو شوند و به دنبال 
حل مسائلی باشند كه هم وضعيت دولت را مستحكم كند و 

هم ملت ايران را از اين شرايط نجات دهد.

عزم طرف های برجام برای توافق 

پیام تسلیت رهبر انقالب 
مقام معظم رهبری با صدور پيامی درگذشت 
عالم بزرگوار مرحوم آيت ا... آقای حاج سيد رضی 
شيرازی، را تسليت گفتند. متن پيام تسليت 
رهبر انقاب اسامی به اين شرح است: »بسم ا... 
الرحمن الرحيم درگذشت عالم بزرگوار مرحوم 
آيت ا... آقای حاج سيد رضی شيرازی رحمة ا... 
عليه را كه از احفاد پرچمدار كبير اسام و تشيع 
و مرجِع استعمارستيز قرن چهاردهم هجری 
مرحوم ميرزای شيرازی بزرگ بودند، به حوزه 
علميه تهران و شاگردان و ارادتمندان ايشان و 
بيت رفيع شيرازی و بويژه به خاندان مكّرم و 
بازماندگان ايشان تسليت عرض می كنم و رحمت 
و مغفرت و علو درجات ايشان را از خداوند متعال 

مسألت می نمايم. 
سيد علی خامنه ای 11 آذر 1۴۰۰«.

ایران موضوع مذاکرات آتی 
پوتین و بایدن

يوری اوشاكوف دستيار امور بين المللی رئيس 
جمهوری روسيه اعام كرد كه والديمير پوتين 
و جو بايدن روسای جمهوری روسيه و آمريكا، 
در روزهای آينده در فرمت نشست مجازی با 
يكديگر گفت و گو می كنند و موضوع برجام و 
ايران در بين مسائل مهم بين المللی در دستور 
كار مذاكرات سران دو كشور قرار دارد. اوشاكوف 
گفت: رئيس جمهوری روسيه با همتای آمريكايی 
خود در روزهای آينده نشستی مجازی برگزار 
می كند و برای اعام تاريخ بايد منتظر توافق در 
مورد همه پارامترهای اين گفت و گو بنشينيم. 
وی خاطرنشان كرد كه نشست ويدئويی سران 
روسيه و آمريكا پيش از سفر پوتين به هند صورت 
می گيرد كه برای روز 6 ماه دسامبر جاری )روز 

دوشنبه( برنامه ريزی شده است.

عزم رفع تحریم ها در ارکان نظام
معاون اول رئيس جمهور در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اينكه چه خبر خوبی برای مردم با 
توجه به آغاز مذاكرات برجامی داريد؟، گفت: 
برنامه ريزی دولت با فرض اين است كه موانع به 
همـــين صــورت باشد. در دولـــت و كشور 
ظرفيت هايی وجود دارد كه می توان با اسـتفاده از 
آن ها مشكات كشور را به حداقل رساند و حداقل 
مشكاتی كه احيانا باقی بماند نيز مربوط به 
مذاكرات است. محمد مخبر افزود: دولت مصمم 
به رفع تحريم و حل مسائل است البته اين موضوع 
به طرف مقابل هم بستگی دارد. وی ادامه داد: با 
عزمی كه در اركان نظام درباره رفع تحريم ها وجود 

دارد، اميدواريم در اين زمينه به نتيجه برسيم.

طرف های مذاکره باید تاوان دهند
امــام جمعـــه رشـــت با تأكيد بر ضرورت 
هوشمنــدی مسئوالن وزارت خــارجه، گفت: 
طرف های مقابل در نشســت وين تاش داشتند 
دوباره مذاكرات را در مسير موضوع هسته ای قرار 
دهند و اين اشتباه است. رسول فاحتی با اشاره 
به ايـــنكه نبايد اشتباهات گذشته در مذاكرات 
برجام تكرار شود، افزود: زمان تهديد گذشته و 
آمريكا و اروپا ديگر نمی توانند برای منافع خود به 
هر اقدامی دست بزنند. وی با بيان اينكه فرسايشی 
شدن مذاكرات به نفع ملت ايران نيست، تصريح 
كرد: ديگر شرط برد – برد سخن باطلی است بلكه 

طرف های مقابل بايد تاوان دهند.

قانون تسهیل اشتغال نهایی شده است
نماينده وراميـــن در مجـــلس گفت: امروز طرح 
ملی مسكن برای خانه دار كردن مردم با همكاری 
دولت و مجلس دنبال می شود. حسين نوش آبادی 
بيان كرد: مجلس طبق فرمايش مقام معظم رهبری 
بايد مجلسی در تراز انقاب باشد و اقتصاد و فرهنگ 
در اولويت های مجلس و كشور در اين دوره باشد.  
ما در مجلس طی يك سال و نيم گذشته در حوزه 
اقتصادی چند كار مهم شروع كرديم كه يكی از 
آنها  ساماندهی وضع مسكن بوده است. نوش آبادی 
افزود: رشد بی رويه قيمت مسكن دغدغه ملی است 
، امروز طرح ملی مسكن برای خانه دار كردن مردم 
با همكاری دولت و مجلس دنبال می شود، كه در 
ورامين و مناطق اطراف هزاران نفر ثبت نام كردند. 
قانون تسهيل اشتغال هم نهايی شده است تا رونق 

بيشتری به كارهای كشور داده شود.

خبـــر

آرمان ملی: رئيس جمهور با اشاره به دقت و 
جديت اعضای هيات دولت در بررسی و تصويب 
تبصره های اليحه بودجه در جلسات فشرده 
روزهای اخير گفت: ثبات اقتصادی حمايت از 
توليدكنندگان و مشاركت فعال بخش خصوصی 
در اقتصاد كشور و تامين معيشت مردم، محورهای 
اصلی و مورد توجه دولت در تصويب اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ كل كشور بايد باشد. سيد ابراهيم 
رئيسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
تاكيد كرد: در تدوين اليحه بودجه، جهت گيری ها 
و هدف گذاری ها بايد به سمت تحقق و رعايت 
محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصاح 
ساختار بودجه باشد.  وی تعامل با مجلس شورای 
اسامی و استفاده از نظرات نمايندگان و همچنين 
نخبگان و فعاالن اقتصادی را در امر تكميل و 
جامعيت اليحه بودجه سال آينده كل كشور 
ضروری دانست و افزود: با توجه به تهيه سند 
تحول الزم است محورها و جهت گيری های 
اليحه بودجه با اين سند همسو باشد. در اين 
جلسه رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز گزارشی 
از چارچوب كان و هدف مند اليحه بودجه سال 

۱۴۰۱ ارائه داد كه در آن، جداول و سياست های 
پيشنهادی در چارچوب محورهای مورد تاكيد 
رئيس جمهور تشريح و مقرر شد پس از تصويب 
نهايی در هيات دولت به اطاع مردم برسد. رئيس 
سازمان برنامه و بودجه همچنين از روند ايجاد 
صندوق  »پيشرفت و عدالت« در هر يك از استان ها 
به عنوان ابزاری برای جلب مشاركت مردم در 
سرمايه گذاری های مختلف گزارش داد. همچنين  
رئيس جمهور با حضور در جمع نمايندگان خانواده 
بيماران SMA، مشكات و نگرانی های آنان را 
مورد بررسی قرار داد.  آيت ا... رئيسی هفته گذشته 
هنگام خروج از ساختمان مجلس شورای اسامی 
در جمع خانواده های بيماران SMA حضور 
يافت و به آنان قول ديدار جداگانه داد كه صبح 
پنجشنبه در حاشيه جلسه فوق العاده دولت برای 
بررسی بودجه ۱۴۰۱ با تعدادی از نمايندگان 
خانواده های آنان ديدار و درباره نيازها و مشكات 
شان گفت وگو كرد. رئيس جمهور در اين ديدار 
پس از شنيدن دغدغه ها و نگرانی های خانواده 
بيماران و گزارش وزير بهداشت و مسئولين ذيربط 
در زمينه روش های تامين دارو برای بيماران 

خاص از جمله SMA دستور داد، داروی مورد 
نياز بيماران در اسرع وقت برای يك دوره زمانی 
ميان مدت و بلندمدت تهيه و با سازوكار مناسب 
در اختيار خانواده بيماران قرار گيرد و همزمان 
مراكز دانشگاهی و دانش بنيان نيز، اثربخشی آن 
را مورد بررسی قرار دهند تا بعد از اتمام اين دوره، 
تصميمات الزم در اين زمينه اتخاذ شود. رئيسی 
بيماران خاص را فرزندان خود و اعضای دولت 
دانست و گفت: دولت رسيدگی و تامين داروهای 
بيماران به ويژه بيماری های خاص را وظيفه خود 
می داند و بايد هر كاری كه برای كاهش آالم 
خانواده ها و درمان فرزندان شان الزم است انجام 
شود. رئيس جمهور خطاب به وزير بهداشت گفت: 
اكنون كه در حال تدوين بودجه ۱۴۰۱ هستيم 
اعتبار مورد نياز و ضروری برای بيماری های خاص 
را هم پيشنهاد بدهيد كه در بودجه گنجانده شود. 
رئيسی همچنين از مسئوالن وزارت بهداشت 
خواست با همت مضاعف تاش كنند تا مشكل 
و دغدغه خانواده بيماران حل شود و توجه داشته 
باشند كه زياد شدن تعداد بيمار از مسئوليت  آنها 

نمی كاهد.

فریدون مجلسی
تحلیلگر مسائل بین الملل

یـــادداشت

ویــــژه

حذف ۴ صفر از پول ملی هيچ تاثيری در زندگی مردم ندارد بلكه 
فقط روابط بين بانكی تسهيل می شود. حذف ۴ صفر از پول ملی از 
لحاظ آسان سازی معامات در بازار بورس و ساير بازار ها كه پول های 
بزرگی در آن ها رد و بدل می شود حائز اهميت است، اما به لحاظ 
اقتصادی تفاوتی در روند اقتصادی كشور ايجاد نمی كند. حذف صفر 
از پول ملی، هيچ يك از متغير های كليدی اقتصاد كشور را مانند نرخ 
تورم و رشد اقتصادی در كشور را تحت تاثير قرار نمی دهد بنابراين 
اين اليحه كمترين تاثيری بر نرخ تورم ندارد و در كوتاه مدت و بلند 
مدت نمی تواند تغييری در نرخ تورم از نوع كاهشی آن برای تامين 
معيشت مردم ايجاد كند. همچنين حذف ۴ صفر از پول ملی به هيچ 
وجه موجب رشد اقتصادی و تغيير متغير ها به نفع اقتصاد نيست. 
تنها اثر حذف ۴ صفر تسهيل در امور اداری و روان سازی حساب ها و 
ترازنامه های بانكی و بنگاه های اقتصادی است. حذف ۴ صفر از پول 
ملی در شرايط فعلی كه كشور با تورم دست و پنجه نرم می كند، 
تاثيری ندارد. حذف صفر نه باعث كاهش نرخ تورم می شود و نه رشد 
اقتصادی كشور را سرعت می بخشد؛ هدف دولت از حذف صفر فقط 
سرگرم كردن مردم است وگرنه دولت به جای حذف صفر كار های 
مهمتری مانند كنترل نرخ تورم، رونق اقتصادی در كشور و اصاح 
نظام بانكی دارد و تنها فوايد اين طرح اين است كه باعث تسهيل روابط 
بانكی می شود. مجلس و دولت قبل از حذف صفر اولويت های ديگری 
دارند و انتظار می رفت كه قبل حذف صفر از پول ملی، اول آن ها انجام 
می دادند و بعد به فكر حذف صفر می افتادند. اگر دولت می توانست در 
قدم اول نرخ تورم را كاهش دهد و در سطح پايداری نگهداری كند، اين 
اصاح پولی موثرتر می شد، زيرا اگر نرخ تورم كه در چند سال گذشته 
وجود داشته، همچنان ادامه دار باشد در سال های بعد مجبور به حذف 
صفر از پول ملی می شويم. بانك مركزی هر ساله يا دو سال يكبار 
اسكناس های كهنه را از اقتصاد كشور جمع آوری و اسكناس جديد 
را جايگزين آن می كند؛ به عبارتی حتی اگر ۴ صفر از پول ملی حذف 
نشود هر سال بخش قابل ماحظه ای از پول در گردش يا پول های 
كهنه تعويض و از رده خارج می شوند تا پول های جديد جايگزين 
آن شوند. اين موضوع هر ساله توسط بانك مركزی انجام می شود 
از اين رو هزينه چندانی بيش از هزينه های هميشگی به اقتصاد وارد 
نمی شود بنابراين حذف ۴ صفر از پول ملی، چون در مدت زمان ۲ تا 

5 سال است هزينه زيادی به دولت و اقتصاد كشور تحميل نمی كند.

يك مرجع تقليد گفت: اصل نظام و هر جامعه ای، مردم 
هستند و پيامبران الهی و اديان مختلف به مردم توجه داشتند. 
آيت ا... نوری همدانی در جمع نمايندگان مجلس با اشاره به 
سفرهای استانی نمايندگان و رئيس جمهور بيان كرد: سفرهای 
استانی و با مردم بودن بسيار مهم است و با تواضع با مردم حرف 
بزنيد اگر عذری داريد با مردم در ميان بگذاريد. وی يادآورشد: 
نبايد فقط قانون وضع كرد بلكه بايد به دنبال آن بود و قانون را 
اجرا كرد. مثا چند سال است كه می گوييم ديركرد حرام است 
و می گويند كه در قانون تصويب شده اما متاسفانه كار اجرائی 

در اين زمينه نمی بينيم.

ایرادات حذف صفر از پول ملی 

همه مسایل را به مردم بگویید

رئيس جمهور محور اصلی بودجه را اعالم کرد:

 ثبات اقتصادی، حمايت از توليد
 و تامين معيشت مردم

سخن روز
مذاکرات وین و راهكاری پیش رو

ادامه از صفحه يک / جهان خارج صورت نگرفته بود 
بلكه در مقدمه آن صراحتا اشاره شده است كه  اجرای كامل 
برجام به بهبود صلح وثبات منطقه و جهان  ياری خواهد 
رسانيد.  در واقع پاشنه آشيل برجام  همانا به سياست جدا 
سازی آن از ساير بحران های امنيتی منطقه خاورميانه باز 
می گردد كه امنيت و ثبات جهان  را مستقيم يا غيرمستقيم 
تحت تاثير قرار می دهند. مخالفان داخلی و منطقه ای اوباما 
به دليل ناديده گرفته شدن خواسته های  امنيتی آنان در 
قبال ايران و محدود شدن توافق برجام  صرفا به برنامه 
هسته ای آن را مورد انتقاد قرار داده و ناكافی دانستند و 
وجهه همت خود را بر به شكست كشاندن آن قرار دادند. 
می توان گفت  دولت اوباما توافق برجام را نه يك توافق كامل 
و دائمی بلكه  هدفش از توافق ايجاد تاخير زمانی يك ساله 
در آنچه نقطه عبور و  قرار گرفتن برنامه هسته ای ايران در 
آستانه توليد ساح هسته ای و داشتن زمان كافی برای مقابله 
با آن بوده است. تلقی طرف ايرانی نيز از مذاكرات هسته ای 
و توافق برجام بنا آنچه نرمش قهرمانه خوانده شد رسيدن به 
يك توافق موقت و بنا به شرايط اقتصادی دشوار اقتصادی 
ناشی از تحريم ها و گرفتن نفس بوده است، اما مخالفان 
داخلی برجام و كسانی كه هدف های استراتژيك و نه لزوما 
اقتصادی از برنامه هسته ای داشتند اجرای برجام را در تقابل 
با اميال خويش يافتند و به مخالفت با اجرای آن پرداختند 
.حاصل آنكه برجام  از همه سو مورد تهاجم قرار گرفت و با 

خروج ترامپ از آن به محاق رفت.

روايت »آرمان ملي« از درخواست برخي نمايندگان مجلس؛   
مديران دوتابعيتي حذف شوند

 حذف مديران دوتابعيتي در اين دولت هم، بايد پيگيري شود
آرمان ملی- ياسمين طالقانی:  »بايد احراز 
شود كه آن فردی كه قرار است به عنوان گزينه 
گرفته  نظر  در  برای شغل حساس  پيشنهادی 
شود؛ خود يا همسر و فرزندش دو يا چند تابعيتی 
نباشند« قانون جديد مجلس همين موضوع بود. 
لزوم بركناری مديران دو تابعيتی پرونده ای است كه 
نمايندگان مجلس اصرار زيادی به اجرای آن دارند. 
روز گذشته عضو هيات رئيسه مجلس گفت: قانون 
منع بكارگيری دو تابعيتی ها بايد جدی گرفته شود 
و اگر مدير دو تابعيتی از دولت قبل در بدنه دولت و 
شركت های زير تابعه باقی مانده بايد بركنار شود. 
حجت االسام علی رضا سليمی با اشاره به قانون 
منع بكارگيری مديران دو تابعيتی ها، اظهارداشت: 
قانون بايد اجرا شود و تاكيد قانون اين است كه دو 
تابعيتی ها نمی توانند درمسئوليت های حساس 
سياسی، اقتصادی و فرهنگی مسئوليتی داشته 
باشند. وی افزود: مديران دو تابعيتی برای پيشبرد 
امور دل نمی سوزانند و از همه توان خود برای پيش برد 
مجموعه استفاده نمی كنند و حتی ممكن است 
تحت تاثير افراد نااهل قرار بگيرند و به دليل حضور 
خيشاواندانشان در خارج از كشور ممكن است 
اطاعات محرمانه سياسی، اقتصادی و... به بيرون 
از كشور درز پيدا كند. سليمی ادامه داد: تجربه نشان 
داده كه برخی از مديران دو تابعيتی دوره مسئوليت 
را طعمه ای برای ثروت اندوزی و انباشت سرمايه خود 
در خارج از كشور قرار دادند و مردم اكنون به اين نوع 
مديريت حساس شده اند. عضو هيئت رئيسه مجلس 
گفت: در اجرای قانون منع بكارگيری دو تابعيتی ها 
اگر اغماضی صورت گيرد استنكاف از قانون است. 

سليمی در همين خصوص به ادامه فعاليت مديرعامل 
دو تابعيتی شركت ملی مس و اعتراض كارگران 
اين شركت به دليل به تعويق افتادن حقوق های 
خود اشاره و  تاكيد كرد: مجلس شورای اسامی 
مسئله حق و حقوق كارگران را پيگيری خواهد كرد؛ 
نمی شود كه حق و حقوق كارگر پرداخت نشود و بعد 
آقايان در مجمع فوق العاده خودروی الكچری برای 
مديرعامل و هيئت مديره تامين كنند. وزير صمت 
حتما بايد اين مسئله را بررسی كند. وی گفت: برخی 
از مديران عامل دو تابعيتی چون علقه ای ندارند به 
جای حل مشكات زيرمجموعه خود به دنبال ريخت 
و پاش هستند كه از وزرا می خواهيم به طور قاطع 

برخورد كنند.
  رفتارهای کريمی قدوسی 

خرداد سال ۹۷ بود كه نوبخت سخنگوی دولت 
روحانی در پاسخ به سوال فارس، مبنی بر اينكه 
در مورد دو تابعتی ها رويكردی كه از دولت شاهد 
هستيم انكار اين موضوع بوده اما در گزارش تحقيق و 
تفحص مجلس در اين باره به حضور ۲۱۰ دوتابعيتی 
در دولت اشاره و حتی در گزارش وزارت اطاعات 
هم به حضور ۳۷ مدير دو تابعيتی همچون دری 
اصفهانی، فريده شيرازی، مشكان مشكور و فرزندان 
وزاری امور خارجه و نفت و معاونين و مشاورين رئيس 
جمهور تاكيد شده، بيان داشت: اين موضوع در مورد 
مديران دوتابعيتی بود اينها هيچكدام مديران عالی 
كشور و اعضا هيات وزيران با معاونين آنها نيستند. 
پس از آن در اول تير ۹٨ بود كه كريمی قدوسی 
نماينده دلواپس مجلس ليست مديران دوتابعيتی را 
منتشر كرد. موج در آن مقطع نوشت:» اين فهرست 

به دو بخش تقسيم می شود. بخش نخست مربوط به 
كسانی است كه بر اساس شواهد و قرائن احتمال دو 
تابعيتی بودن آنها وجود دارد. بخش دوم مربوط به 
اسامی مديرانی است كه بر اساس مدارک موجود 
ظن قوی در مورد دو تابعيتی بودن آنها وجود دارد.«  
نكته قابل تامل آنجاست كه در اين فهرست، نام 
حسن روحانی اعام و در مقابل آن نوشته شده بود 
كه »بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعيت 
مضاعف يا اقامت وجود دارد، الزم است تحقيقات 
الزم صورت گيرد« پس از آن بود كه محمود واعظی، 
رئيس دفتر سابق رياست جمهوری كه از انتشار اين 
اسامی مديران دوتابعيتی، استقبال كرده بود، درباره 
اين ليست و اظهارات نماينده مشهد، گفت: »جلوی 
هركدام از اسامی اين ليست نوشته شده كه بر اساس 
شواهد و قرائن تدوين شده است و اين يعنی بر اساس 
شواهد راجع به هركسی در هر جای دنيا هر چيزی را 
می توانيد مطرح كنيد و اين معلوم می شود كه حرف 
آقايان هيچ كدام پايه و اساسی ندارد. ما نمی دانيم 
ريشه اين افراد كجاست و از كجا آمده اند. اين حرف ها 
را مطرح می كنند كه كسی از آنها نپرسد شما از كجا 
آمده ايد.« گفتنی است كريمی قدوسی در حالی تير 
۹٨  اين ادعا را درباره تعداد دوتابعيتی ها مطرح كرده 
بود كه مردادماه سال ۹6 در گفت وگويی با رسانه ها 
در مشهد، مدعی شده بود: »من مسئول كميته 
تحقيق و تفحص دوتابعيتی ها هستم؛ اخيراً بر اساس 
تحقيقاتی گسترده فهرستی 65 نفره از دوتابعيتی ها 
كه در بدنه دولت حضور دارند و سطوح آنها شامل 
معاون و مشاور وزير و… می شود. گزارشی از نتايج 

اين تحقيق در صحن علنی قرائت خواهد شد.«

کامران ندری
 اقتصاددان

آرمان ملی-مطهره شفيعی: دوری 
از قدرت يك فرصت است كه اكنون برای 
طيف اصاح طلب ايجاد شده است. اين 
جريان سياسی ٨ سال در دولت، مجلس، 
شورای شهر و.. نقش آفرينی كرده بود كه 
همين موضوع فرصت بازسازی را از آن ها 
گرفت اما اكنون كه تمام نهادهای قدرت 
در اختيار طيف مقابل است اين فرصت 
برای احزاب اصاح طلب ايجاد شده كه 
به بازسازی درونی و بازخوانی گفتمان 
اصاحات بپردازند. در اين راستا در روزهای 
اخير تغييراتی در دو حزب مطرح اصاحات 
يعنی كارگزاران و اتحاد ايجاد شد چنانكه 
حسين مرعشی بر كرسی دبير كلی حزب 
كارگزاران نشست و غامحسين كرباسچی 
پس از ۲۴ سال از اين صندلی جدا شد. 
كنگره حزب اتحاد هم روز پنجشنبه برگزار 
و در اين حزب هم تغيير دبيركل موضوع 
مهمی بود چنانكه برای نخستين بار يك 

زن دبيركل يك حزب اصاح طلب شد.
 پيام  خاتمی به کنگره حزب اتحاد

با رای اعضای شورای مركزی حزب 
اتحاد بود كه آذر منصوری به عنوان دبيركل 
اين حزب انتخاب شد و علی شكوری راد 
پس از سال ها دبيركلی به خواست خود 
اين كرسی را به عضو ديگر حزب تحويل 
داد. از نكات قابل توجه كنگره اتحاد ، پيام 
رئيس دولت اصاحات برای اين مراسم 
بود كه در بخشی از آن آمده است: »بشر 
در درازای تاريخ، نظام ها، سياست ها و 
گونه های حكمرانی فراوانی را تجربه كرده 
و در روزگار ما به اين نتيجه رسيده است 
كه سامان و سازمان بهينه زندگی جمعی، 
دموكراسی است و اين البته نه به آن معنی 
است كه مردم ساالری كه مشخصه ها و 
مقّوم های خود را دارد بی عيب و كاستی 
است ولی در مجموع آن را پرفايده ترين و 
كم هزينه ترين راه و رسم زندگی جمعی 
يافته است. و مناسب ترين صورت و شكل 
آن را »جمهوری« با تعريف و مشخصه های 

جديدش يافته است و انقاب بزرگ ملت 
ايران نيز نظام جانشين نظام پيشين را 
»جمهوری اسامی« پيشنهاد كرده و بر 
سر آن ميثاق ملی شكل گرفته است. يكی 
از بهترين فرصت ها برای اصاح طلبان )و 
حتی اصولگرايان خيرخواه( و همه آنان كه 
نسبت به سرنوشت كشور وضع و حال مردم 
به خصوص بخش های محروم تر جامعه 
دغدغه خاطر دارند اين است كه بررسی 
كنند كه نقش حزب و تحزب در تحقق 
مردم ساالری به چه ميزان است و آيا پيش 
از آمدن حزب برای اين كه جامعه به سوی 
مردم ساالری برود الزم است چه نهادهای 
مدنی مردمی فراوانی كه از بخش های 
مختلف جامعه، اصناف و گروه های گوناگون 
اجتماعی نمايندگی می كنند پديد آيد؟ تا 
از دل آن حزب پديد آيد؟ يا اينكه بدون آن 
نيز حزب می تواند حضور داشته باشد و 

اثرگذار باشد؟« 
  آذر منصوری: برای کاهش آالم 

مردم از مردم کمک بگيريم
علی  دبيركل سابق حزب اتحاد هم در 
اين كنگره گفت: »پنجره های فرصت به 
روی كشور و ملت ما گشوده خواهد شد. 
اگرچه  زمان و چگونگی آن مشخص نيست، 
اما وقوع آن، دير يا زود، حتمی است. مهم 
اين است كه ما به عنوان كنشگران سياسی 
و حزبی آماده باشيم تا در آن فرصت به 
ايفای نقش پرداخته و از آن حداكثر بهره را 
ببريم. ما در اصاح روندها چندان كامياب 
نبوديم اما هيچ كس نمی تواند جلوی 
رخدادها را بگيرد.« وی ادامه داد:» با 
اين حال ما نبايد فقط در انتظار فرصت 

بنشينيم. بلكه بايد به فكر خلق فرصت نيز 
باشيم. تفاوت يك كنشگر حزبی با ديگر 
كنشگران سياسی اين است كه هنگامی كه 
همه خوابند بايد او بيدار باشد و هنگامی كه 
همه نشسته اند، او ايستاده باشد و هنگامی 
كه همه ايستاده اند او حركت كرده باشد. 
او بايد همواره يك يا چند گام جلوتر باشد و 
افق ديدش همواره وسيع تر و دورتر از بقيه 
باشد. اگر بقيه يك گام جلوتر را می بينند 
او بايد چند گام بعد از آن را هم ديده باشد 
و برای آن برنامه داشته باشد.« شكوری راد 
معتقد است: »گاهی ديده می شود برخی 
دوستان به مردم تآسی می كنند و رفتار 
واكنشی مردم را برای خود حجت قلمداد 
می كنند. در حاليكه كنشگر سياسی حزبی 
دنباله رو مردم نيست بلكه بايد بتواند مردم 
را نسبت به برنامه هايی كه برای توسعه و 
آبادانی كشور و رفاه و آسايش مردم مفيد 
می داند مجاب كرده و با خود همراه كند.« 
همچنين اذر منصوری دبيركل جديد 
حزب اتحاد در اين مراسم اظهار داشت:» 
راهی نيست جز آنكه به موقع و به درستی 
دردهای مردم و ريشه های مشكات كشور 
را ببينيم و برای كاهش آالم مردم و حل 
آنها از همين مردم و توان بی انتهای آنها 
كمك بگيريم.« وی خاطر نشان كرد:» 
ما اصاح طلبيم و به رغم همه محدوديت 
و نقدهايی كه به وضع موجود داريم، 
خواهان اصاح رويه های حكمرانی در 
كشور هستيم. رويكرد و رويه ما با اعمال 
هر نوع خشونتی فاصله دارد، ما به گفتگو 
و تعامل سازنده و مؤثر با همه اركان باور 
داريم و ايران را سربلند و قدرتمند و برای 

همه ايرانيان می خواهيم.« منصوری 
گفت: اصاح طلبان برای تاثيرگذاری بر 
سياست گذاری ها راهی ندارند جز آنكه 
گفتمان خود را به زبان گويای مردم و 
گروههای اجتماعی تبديل كنند. دوری از 
قدرت بهترين موقعيت را برای آنها فراهم 
ساخته است تا بر شكاف ها و گسست های 
بين خود و جامعه فائق آيند. منصوری در 
پايان تصريح كرد: فعاالن حزبی و سياسی! 
با توجه به همه آنچه كه گفته شد، مهم 
ترين وظيفه مان را در شرايط كنونی ايران 
اين ميدانيم كه كانون توجه و هم و غم مان 
تقويت فعاليت های تشكياتی و حزبی 
باشد تا احزاب در ايران جايگاه و موقعيت 
بهتری پيدا كنند. هم بايد احزاب كارآمدی 
بهتری به لحاظ كمی و كيفی داشته باشند 
و هم در مجموعه خانواده اصاح طلبان 
بايد به اين مسئله توجه و اهتمام بيشتری 
صورت گيرد. بايد انسجام اصاح طلبان 
را غنيمت شماريم و برای ارتقاء كمی 
و كيفی و كار آمدی بيشتر نهاد جمعی 

اصاح طلبان تاش كنيم.
 دلواپسی اصولگرايان از بازسازی 

اصالحات
مشخص است كه اصولگرايان دلواپس از 
بازسازی درونی احزاب اصاح طلب نگرانند، 
چنانكه خبرگزاری دلواپس فارس پس 
از پايان كنگره حزب اتحاد در گزارشی با 
تيتر :»بعد از كرباسچی شكوری راد هم از 
دبيركلی حزب اتحاد ملت كنار رفت/ آذر 
منصوری دبيركل شعبه ۲ حزب منحله 
مشاركت شد« نوشت: »حزب اتحاد ملت 
ايران از جمله احزاب اصاح طلب است كه 
به شعبه ۲ حزب منحله جبهه مشاركت 
معروف شده، حزبی كه در فتنه سال ٨٨ 
اعضای آن بيشترين نقش را داشتند. هم 
اكنون بسياری از اعضا و عناصر حزب منحله 
مشاركت در حزب اتحاد ملت ايران عضويت 
دارند و تركيب جديد اعضای شورای 
مركزی جديد نيز گويای اين مطلب است.«

علی شکوری راد: فقط درانتظار فرصت نباشيم؛ به فکر خلق فرصت باشيم

يک زن، دبيرکل حزب اصالح طلب 
 آذر منصوری: برای کاهش آالم مردم از مردم کمک بگيريم
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a r m a n m e l i . i r وضعيت استانداران در دولت رئيسی چگونه است؟ 
 استانداران؛ کوچ کرده 

گفت وگــواز دستگاه نظامي یا قضایي
علی محمد نمازی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

نشست رئیس جمهور با احزاب اصالح طلب؛ 
رویكرد عقالني

  اداره کشور با يک جناح ممکن نيست

تا امروز استانداران سيد ابراهيم رئيسی در ۲۹ 
استان انتخاب شدند. بخش عمده آنها در روزها و 
هفته های گذشته انتخاب شده بودند و چند نفر 
باقيمانده هم در روزهای اخير انتخاب شدند؛ هرچند 
در دو استان كرمان و كرمانشاه هنوز استانداران دولت 
روحانی بر سركارند و ظاهرا رئيسی عجله ای در تغيير 
آنها ندارد. در اين گزارش، به ۲۹ استاندار دولت نگاه 
می كنيم و سوابق آن ها را بررسی می كنيم تا ببينيم 
رويكرد ابراهيم رئيسی در انتخاب استانداران به چه 
صورت بوده است. نكته مهم درباره انتخاب استانداران 
اين است كه ظاهرا قرار است آنها با كمترين اختيار 
در استان ها حضور داشته باشند؛ چه آنكه از يكسو در 
هفته های گذشته نامه ای از سردار وحيدی خطاب به 
استانداران منتشر شد كه در آن اعام شده بود هيچ 
انتصابی بدون هماهنگی و تاييد وزير كشور نباشد. از 
سوی ديگر سفرهای استانی پی درپی نشان می دهد 
عمده تصميم ها قرار است در هيات دولت گرفته شود، 

نه در استانداری ها.
  حضور چشمگير نظاميان 

در تاريخ ۴۳ ساله جمهوری اسامی، هرگز زنان 
در استانداری ها به كار گرفته نشدند. همچنين با 
وجود اينكه اهل سنت در استان های كردستان 
و سيستان وبلوچستان اكثريت مردم را تشكيل 
می دهند، اما تا امروز هيچ استاندار اهل سنتی هم 
در جمهوری اسامی انتخاب نشده است. ابراهيم 
رئيسی هم در اين زمينه سنت شكنی نكرد و همان 
رويه را ادامه داد. محمود احمدی نژاد يك بار در دولت 
خود با معرفی وزير زن، نام تنها رئيس جمهوری 
كه از زنان در وزارت بهره برده اند را به نام خود زد و 
همچنين ديدار ها و حمايت های مولوی عبدالحميد 
از روحانی، زمزمه استفاده از اهل سنت را در كابينه 
افزايش داده بود، اما درنهايت اين اتفاقات رخ نداد. 
با توجه به ديدگاه های غالب در دولت رئيسی بعيد 
است او يا سردار وحيدی در تغييرات دو سه استان 
باقيمانده، استاندار زن انتخاب كنند؛ چنانچه رئيسی 
در معرفی وزرا چنين نكرد و تنها در معاونت زنان 
يك زن انتخاب كرد كه احتماال اگر می شد، آن را 
هم مرد انتخاب می كردند. قابل پيش بينی بود كه 
ابراهيم رئيسی در كابينه خود از تعداد قابل توجهی 
از فرماندهان سپاه استفاده كند. حاال از ۲٨ استاندار 
منصوب شده در دولت ابراهيم رئيسی، ٨ نفر سابقه 
حضور در سپاه را داشته اند. در بوشهر، آذربايجان 
شرقی، چهارمحال وبختياری، خراسان رضوی و 
قم، به ترتيب احمد محمدی زاده، زين العابدين 
رضوی خرم، غامعلی حيدری، يعقوب علی نظری 
و سيد محمدتقی شاهچراغی به استانداری رفته اند 
كه همگی پيش از اين از فرماندهان سپاه بوده اند. 
در استان هرمزگان مهدی دوستی استاندار شده 
كه پيش از اين در قرارگاه خاتم حضور داشت و البته 
نظامی محسوب نمی شود و صرفا در نهاد نظامی در 
بخش های فنی و مهندسی كار كرده است. در استان 
مازندران و همدان نيز از نظاميان سابقی استفاده 
شده كه در زمان جنگ، جانباز و اسير شده بودند. 
در ميان نظاميان انتخاب شده، هيچ استانداری از 
ارتش و نيروی انتظامی ديده نمی شود و اين هم 
قابل پيش بينی بود كه با حضور سردار احمد وحيدی 

نظاميان از سپاه باشند.
 اعضای ستاد رئيسی

ابراهيم رئيسی، تعداد زيادی از اعضای اصلی 
ستاد های انتخاباتی خود را به عنوان استاندار منصوب 
كرده است. البته پيدا كردن همه اين افراد كار دشواری 
است، چون بسياری از احكام ستاد های انتخاباتی، در 
فضای مجازی منتشر نمی شوند، اما با اين وجود، 
باز هم اعضای موثر ستاد های انتخاباتی ابراهيم 
رئيسی، چشمگير هستند. هشت نفر از ۲٨ استاندار 
رئيسی، از افرادی بودند كه در ستاد های انتخاباتی 
او نقش اصلی را داشتند؛ حامد عاملی، استاندار 
فعلی اردبيل و برادرزاده امام جمعه اين شهر، رئيس 
ستاد ابراهيم رئيسی در اردبيل بود. در اصفهان هم 
سيدرضا مرتضوی رئيس ستاد ابراهيم رئيسی، در 
اين مسئوليت قرار گرفته كه به خاطر حوادث چند 
روز گذشته، مورد توجه افكار عمومی هم قرار گرفته 
است. در استان زنجان هم محسن افشارچی به عنوان 
استاندار انتخاب شده كه رياست ستاد رئيسی را 
در استان زنجان بر عهده داشته است. البته مهدی 
دوستی هم در ستاد رئيسی سخنگوی ستاد انتخاباتی 
بود. به جز اين سه نفر، جواد قناعت هم رياست ستاد 
ابراهيم رئيسی را در مازندران در سال ۹6 بر عهده 
داشت. او البته به جای مازندران، به استانداری 
خراسان جنوبی رفته است. محسن منصوری، معاون 
استان های ستاد رييسی بود كه در هنگام ثبت نام 
انتخابات نيز در كنار رئيس جمهور فعلی قرار داشت. 
او استاندار تهران شده است. مهران فاطمی، استاندار 
يزد نيز در زمان انتخابات، سخنگوی ستاد ابراهيم 
رئيسی در يزد بود. استاندار لرستان، فرهاد زيويار، 
رئيس ستاد سحر ابراهيم رئيسی بود و در نهايت 
محمدهادی ايمانيه از اعضای موثر ستاد سامت 
ابراهيم رئيسی بود كه حاال استاندار فارس شده است.

 از قوه قضائيه تا استانداری
آيت ا... ابراهيم رئيسی، تعدادی از نيرو های قوه 
قضائيه را با خود به دولت برده است. بيشترين سهم، 
مربوط به سازمان بازرسی كل كشور بوده كه ابراهيم 
رئيسی ده سال خود رياست آن را بر عهده داشت. 
حسن درويشيان رياست سابق سازمان بازرسی در 
دولت ابراهيم رئيسی، حاال رياست دفتر بازرسی ويژه 
رئيس جمهور و نيز نماينده ويژه رئيس جمهور برای 
هماهنگی، پيگيری و اجرای نقشه ملی پيشگيری و 
مقابله با فساد در دستگاه های اجرايی را برعهده دارد.  
در چهار استان كشور، نيرو های سابق قوه قضائيه به 
عنوان استاندار انتخاب شده اند كه در دو استان، افراد 
معرفی شده، سابقه حضور در سازمان بازرسی كشور 
را دارند. در كهگيلويه وبويراحمد، سيدعلی احمدزاده 
به عنوان استاندار انتخاب شده كه پيش از اين، معاون 
سازمان تعزيرات حكومتی كشور، رئيس بازرسی قوه 
قضائيه و معاونت شورای حل اختاف كشور را بر عهده 
داشته است. در استان گلستان، علی محمد زنگانه 
مشاور معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه 
قضاييه به عنوان استاندار كار خود را شروع كرده است. 
در مازندارن، سيد محمود حسينی پورنوری كه پيش 
از آن، معاون دادستان كل كشور و قائم مقام سازمان 
بازرسی كل كشور بوده، در مسئوليت استانداری قرار 
گرفته و در استان مركزی هم فرزاد مخلص االئمه 
معاون برنامه ريزی و امور مجلس سازمان بازرسی كل 

كشور به عنوان استاندار معرفی شده است.

گزارش

آرمان ملی: بعد از انتخابات خرداد 
۱۴۰۰ شاهد يكدست شدن قوا و تسلط 
كشور  كان  مديريت  بر  اصولگرايان 
هستيم، چنين وضعيتی طبيعتا فرصت 
است  اصاحات  جبهه  برای  مناسبی 
تا با بازنگری در ساختار و شعارهايش 
بارديگر پشتوانه مردمی خود را به دست آورد و با اين پشتوانه 
وارد رقابت های انتخاباتی شود. البته اين شعار همواره در 
بين اصاح طلبان داده می شده كه بايد به  نقد درونی و 
آسيب شناسی جريانی بپردازيم و روند نوسازی و پااليش در 
جريان اصاح طلبی را پيش بگيريم اما آنچه مشخص بوده در 
عرصه عمل چيزی در اين خصوص از اصاح طلبان نديده ايم. 
به نظر می رسد كه اصاح طلبان اگر می خواهند همچنان محور 
مطالبات مردم بمانند و جريان سياسی نخست  و پيشرو جامعه 
لقب بگيرند بايد نوعی بازنگری در رويكردها، را در راهبردها 
و گفتمان های خود داشته باشند. در اين راستا برای بررسی  
حال و روز جبهه اصاحات و احزاب اصاح طلب ، ارزيابی 
عملكرد دولت طی ۱۰۰ روز گذشته و  ساير تحوالت سياسی، 
»آرمان ملی« با علی محمد نمازی، فعال سياسی اصاح طلب 

به گفت وگو پرداخته است كه می خوانيد. 
جريان  در  سياست ورزی  و  بازسازی  روند   
اصالح طلبان را بعد از انتخابات 1۴۰۰ چگونه ارزيابی 

می کنيد؟
بعد از انتخابات برخاف انتظار به خاطر شكاف و انشقاقی 
كه در جريان سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری 
در جبهه اصاحات در مورد ورود يا عدم ورود به انتخابات 
به وجود آمده بود، احزاب اصاح طلب مشغول بازسازی و 
تجديد سازمان خودشان هستند. در خصوص حزب كارگزاران 
شورای مركزی به خوبی هيات رئيسه و دبيركل را انتخاب كرد 
و كار خود را به طور جدی آغاز كرده است و برنامه ريزی های 
خوبی برای پيشرفت خود حزب و ايفای نقش الزم در عرصه 
سياسی كشور در پيش رو دارد. همچنين حزب اتحاد ملت 
ايران  با برگزاری مجمع عمومی خود، شورای مركزی جديد و 
دبيركل جديد خود، خانم آذر منصوری را انتخاب كرده  است. 
بقيه احزاب جبهه اصاحات هم همين روند را طی می كنند و 
جبهه اصاحات اين گونه نشان داده كه تصميم دارد در عرصه 
سياسی كشور حضور فعالی داشته باشد تا بتواند نقش خودش 
را ايفا كند و اميدواريم كه حاكميت هم به ضرورت وجود 
احزاب قوی و فراگير در صحنه و عرصه سياسی پی برده باشد 
و كمك كند احزاب بيشتر از گذشته فعال بشوند و كمك كنند. 
ظاهرا نشست آقای رئيسی با مديران روزنامه ها و رسانه هايی 
نزديك به جناح چپ و جريان اصاحات خبر خوبی است كه 
ان شاءا... آقای رئيسی می خواهد به موضوع احزاب توجه كند 
و از آمادگی اين ها برای پيشبرد كار دولت بهره ببرد. با فضايی 
كه من مشاهده می كنم آينده خوبی برای احزاب عضو جبهه 
اصاحات وجود خواهد داشت. به ياری خداوند كشور دارد به 
سمتی می رود كه ان شاا... انتخاباتی رقابتی و منصفانه برگزار 

شود و احزاب حضوری فعال در آن داشته باشند.
  آقای رئيسی شعار دولت فرا جناحی داد ولی در 
عمل بيشتر شاهد رويکردهای ديگری هستيم، تحليل 

شما چگونه است؟
آقای رئيسی قولی كه داده بود كه در دولت سيزدهم 
فراجناحی عمل خواهد كرد، قطعا انتفاق نيافتاده است. اما با 
همين نشستی كه انجام گرفته، اميدواريم پی به اين موضوع 
برده باشد كه از اصاح طلبان در پيش برد و پيشرفت امور كمك 
و ياری بگيرد. چون اگر می خواهيم كشور را خوب اداره كنيم 
نمی شود اصاح طلبان را كنار گذاشت. تجربه ثابت كرده است 
كه اين كار درستی نيست و اميدواريم ان شاا... آقای رئيسی 

بيش از گذشته به فكر عملكرد فراجناحی باشد.
  عملکرد دولت را در اين مدت که از شروع کار آن 

گذشته چگونه ارزيابی می کنيد؟
در يادداشت هايی كه قبا منتشر كرده ام با آمار و ارقام 
نشان داده ام كه دولت در صد روز گذشته عملكرد ناموفقی 
داشته است. به عنوان نمونه وعده داده شده كه دولت سيزدهم 
سالی يك ميليون واحد مسكن خواهد ساخت اما در اين مدت 
عملكرد مشخصی برای تهيه يك ميليون واحد مسكونی در 
سال از دولت مشاهده نشده است. در حوزه اشتغال هم نرخ 
اشتغال نه تنها باال نرفته بلكه كاهش هم يافته است. بارها 
در مورد معيشت مردم صحبت شده و وعده بهبود وضعيت 
معيشت مردم داده شده اما در عمل سفره مردم در اين 
مدت الغرتر و كم رنگ تر شده است و مردم از لحاظ معيشت 
درتنگنای بيشتری قرار دارند. عما دولت نسبت به وعده هايی 

كه به مردم داده ناموفق بوده است.
برای آسيب شناسی درون   جريان اصالحات 
جريانی و بازيابی سرمايه اجتماعی برای بازگشت به 

قدرت بايد چه اقداماتی انجام دهد؟ 
من معتقدم جامعه محوری در احيای جريان اصاحات 
بی اثر نيست. هر تشكل سياسی كه بتواند اذهان مردم را 
نسبت به عملكرد و اهداف و برنامه های خود روشن كند، 
می تواند نظر مخاطبان خود و مردم را بيشتر جلب كرده و 
آنها را به خود مايل كند. مساله مهم برای اينكه يك تشكل 
سياسی احيا شود اين است كه به فلسفه وجودی تشكل های 
سياسی توجه كند. اين مهم ترين عامل برای احيای يك جريان 
سياسی است. فلسفه وجود احزاب و جامعه اصاح طلبان كه 
مجموعه احزاب اين جريان است، سهيم شدن در قدرت است. 
تا اين زمينه فراهم نباشد، احزاب اصاح طلب نمی توانند به 
كار خود در استاندارد جهانی و بين المللی ادامه دهند. بايد 
زمينه سهيم شدن در قدرت برايشان فراهم شود و تا اين امر 
محقق نشود می توان با جامعه محوری و توجه به طرفداران و 
مخاطبان توجه بخشی از جامعه كه هنوز نرفته و ريزش نكرده 
را حفظ كرد اما نمی توان آن بخشی كه رفته را برگرداند. البته 
در خصوص نقش اصاح طلبان در فراهم كردن زمينه سهيم 
شدن در قدرت بايد بگويم كه در اين زمينه نقش اصلی به عهده 
حاكميت است. حاكميت بايد به سوی برگزاری انتخابات آزاد، 
رقابتی و منصفانه برود. هر گاه به اين سمت برويم می توان گفت 
كه زمينه رونق گرفتن احزاب هم فراهم شده است. يك نظام 
دموكراتيك به تشكل های سياسی نياز دارد و مردم هم برای 
فعاليت در عرصه سياسی نياز دارند كه تشكل های سياسی به 

عنوان مرجع، حضور داشته باشند.

آرمان ملی- حميد شجاعی: دور هفتم مذاكرات 
احيای برجام از ٨ آذر در هتل كوبورگ وين در حال برگزاری 
است و طرفين برجام برای رسيدن به توافقی جامع و 
مشترک در حال تاش هستند. در همين راستا طی روزهای 
گذشته در ميانه مذاكرات، كارگروه رفع تحريم های ظالمانه 
و غيرقانونی آمريكا و كارگروه هسته ای در سطح كارشناسی 
تشكيل شده كه با توجه به ماموريت كارگروه ها به راهكارها 
و راه حل هايی برای حل مسائل اختافی در مذاكرات 
بپردازند.  اين در حالی است كه طی پنج شنبه و جمعه نيز 
اين مذاكرات ادامه پيدا كرد و طرفين راهكارها، برنامه ها و 
متون پيشنهادی خود را برای رسيدن به توافق ارائه كردند.  
با اين حال مذاكرات احيای برجام بعضا نيز دست خوش 
برخی جريان سازی های رسانه ای از سوی صهيونيست ها 
قرار گرفت و جوسازی ها تا جايی پيش رفت كه برخی اخبار 
در روز مذاكرات به اين سمت رفت كه هيات های آمريكايی 
و اروپايی پنجشنبه به پايتخت هايشان باز می گردند و روند 
مذاكرات مثبت نيست اما ظاهرا طرف های مقابل اين 
جوسازی ها را جدی نگرفتند و مذاكرات در سطوح سياسی 
و كارشناسی به طور دو جانبه و چندجانبه ادامه پيدا كرد. 
چنانكه وزارت امور خارجه روسيه نيز با انتشار بيانيه ای 
بر لزوم بازگشت سريع به چارچوب اصلی توافق هسته ای 
تاكيد كرده و گمانه زنی ها مبنی بر در بن بست به سر بردن 
مذاكرات وين را رد كرد.  در بخشی از اين بيانيه آمده است: 
»كسانی كه ادعا می كنند ما در يك بن بست قرار داريم، 
اشتباه می كنند.« گرچه اين پايان ماجرا نبود و اعضای برجام 
همچنان به تاش های خود برای كاهش اختافات و افزايش 
نقاط اشتراک تاش كرده و می كنند. در اين ميان هر چند 
طرفين مذاكرات را سازنده و رو به جلو عنوان می  كنند اما به 
اذعان همه طرفين مذاكرات به كندی پيش می رود چرا كه 
هر چند ايران متون ارائه شده در 6 دور قبلی مذاكرات را صرفا 
پيش نويس سند خوانده اما اطاعات رسيده حاكی است كه 
كشورهای غربی حاضر در مذاكرات كه پيش از شروع دور 
جديد بر ضرورت پيگيری پيش نويس های اوليه در شش دور 
مذاكره قبلی تاكيد داشتند، خود هنوز هيچ گونه ابتكاری را 
روی ميز مذاكرات قرار نداده و عما باعث ُكند شدن روند 
مذاكرات شده اند. همين عدم آمادگی طرف های اروپايی نيز 
عما باعث كند شدن بی دليل روند مذاكرات شده و مسير 
رو به جلوی آن را دچار سكته كرده است. لذا با وجود اينكه 
ايران از ابتدا اعام كرده دست يابی به توافق خوب را قربانی 
سرعت در مذاكرات نخواهد كرد اما با توجه به عدم آمادگی 
طرف های غربی برای پيشبرد مذاكره ای حرفه ای، راهگشا و 
نتيجه محور، بايد مطابق روال گذشته در انتظار شدت گرفتن 
بازی مقصريابی غربی ها عليه ايران باشيم. قدر مسلم هر چه 

مذاكرات فرسايشی تر باشد رسيدن به توافق سخت تر خواهد 
شد. مطالبات طرفين مشخص است و همه نيز با آگاهی به 
وين آمده اند پس به نظر می رسد كه اتاف وقت جايز نيست 

و بايد مذاكرات را با سرعت بيشتری به جلو هدايت كرد. 
   پايان بخش اول مذاکرات دور هفتم 

روز گذشته آخرين نشست كميسيون مشترک برجام 
در سطح معاونان و مديران سياسی وزيران خارجه ايران 
و ۴+۱ به رياست انريكه مورا، معاون دبيركل سرويس 
اقدام خارجی اتحاديه اروپا و علی باقری، رئيس هيأت 
مذاكره كننده ايران در محل هتل كوبورگ وين برگزار شد. 
در اين نشست كه با شركت هيأت های ايران، نمايندگان 
۴+۱ )روسيه، چين، فرانسه، انگليس و آلمان( و اتحاديه اروپا 
برگزار شد، شركت كنندگان به بررسی نتايج به دست آمده و 
پيشرفت های صورت گرفته در اين دور از گفت وگوها با توجه 
به متون ارائه شده از سوی جمهوری اسامی ايران پرداختند. 
با توجه به درخواست برخی از هيأت ها برای بازگشت به 
پايتخت های شان جهت مشورت و دريافت دستورالعمل های 
تازه، در اين نشست مقرر شد تا در گفت وگوها وقفه ای ايجاد 
شده و گفت وگوها دوشنبه هفته آينده بعد از بازگشت 
هيأت ها از پايتخت هايشان، از سر گرفته شود. اين در حالی 
است كه پيشتر منابع خبری گفته بودند پس از پايان يافتن 
تنها دو جلسه ميان دو كارگروهی كه بر روی پيشنهاد ايران 
كار می كرده اند روز جمعه قرار است جلسه كميسيون 
مشترک برجام تشكيل شود. طبق شنيده های غيررسمی، 
هيأت های اروپايی خواستار موكول شدن مذاكره به زمانی 
ديگر و بازگشت به پايتخت های خود شده اند. درخواست 
اروپايی ها برای ترک زودهنگام جلسه مذاكرات پس از 
برگزاری تنها دو جلسه كارشناسی از منظر ناظران به عنوان 
عدم جديت طرف اروپايی ارزيابی می شود.  اين در حالی 
است كه جوزف بورل مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا 
و هماهنگ كننده مذاكرات وين در تماسی با وزيرخارجه 

كشورمان اين رويداد را كه اكنون همه هيات های مذاكره 
كننده از آلمان ، چين، روسيه، فرانسه، انگليس و بويژه 
جمهوری اسامی ايران با جديت برای رسيدن به تفاهم در 
وين تاش می كنند را مهم  خوانده و گفته »به مورا تاكيد 
كرده ام كه در ارتباط سازنده و فعال با مذاكره كننده ارشد 
ايرانی و همه هيات ها برای رسيدن به توافق تاش كند.« 
بورل همچنين آمادگی خود و همكارانش در اتحاديه اروپا را 

برای كمك به حل مشكل اعام كرده است. 
 درباره اراده و نيت غربی ها خوش بين نيستيم

وزير امورخارجه كشورمان درباره مذاكرات هسته ای در 
وين با تاكيد بر اين كه ما از مذاكره جدی و يك توافق خوب 
استقبال می كنيم و بايد طرف های مقابل از خود حسن 
نيت نشان دهند، تاكيد كرد: جمهوری اسامی ايران با عزم 
جدی و دستوركار روشن و منطقی شده به وين رفته است، 
اما درباره اراده و نيت آمريكا و سه كشور اروپايی خوش بين 
نيستيم. حسين اميرعبداللهيان گفت: مقامات آمريكا از 
يك طرف درخواست مذاكره و بازگشت به برجام را دارند، 
اما از طرف ديگر افراد و موسسات ايران را هم زمان تحريم 
جديد می كنند. اميرعداللهيان افزود: مهم اين است كه اين 
مذاكرات نتيجه داشته باشد و طرف های غربی جديت و 

حسن نيت خود را در ميز مذاكره و عمل نشان دهند. 
 ايران متن پيشنهادی خود را در وين تحويل داد

مذاكره كننده ارشد ايران اعام كرد جمهوری اسامی 
ايران متن پيشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو 
تحريم های ظالمانه و مسائل هسته ای تحويل داده است. 
علی باقری  اظهار داشت: مفاد پيش نويس شامل كليه 
پيشنهادات و مواضع تيم مذاكره كننده ايرانی است. معاون 
وزير امورخارجه ادامه داد: شاخص ها و ماک هايی كه برای 
بيان مواضع خودمان الزم بود را در اين ديدارها مطرح كرديم 
و آنها هم درباره ديدگاه های ما سواالتی داشتند، تاش شد 
تا به آنها پاسخ داده شود. معاون وزيرخارجه كشورمان اظهار 

كرد: دو سند را در اختيار طرف مقابل قرار داديم، سند اول 
درباره لغو تحريم ها و ديگری اقدامات هسته ای ايران. طرف 
مقابل بايد اينها را بررسی كند و آمادگی الزم را پيدا كند تا 
وارد مذاكرات جدی درباره اين متن ها شود. باقری عنوان 
كرد: با نمايندگان ۴+۱ موضوعاتی را طرح كردم و هشدار 
دادم كه تاش شود اجازه ندهند رويكرد و نگاه بازيگران 
خارجی بر مذاكرات تاثير بگذارد. وی درباره زمان پاسخ 
۴+۱ به دو سند ايران گفت: اميدواريم در كوتاه ترين زمان به 
جمع بندی درباره اين دو سند برسند. ما اعام كرديم گفت 
وگوها می تواند ادامه يابد، ما در وين هستيم. آنها نياز دارند 
كه اسناد را بررسی كنند اما اگر آماده باشند برای ادامه و 
استمرار در همين دور ما مانعی نداريم و در تماسی كه با آنها 
داريم، وضعيت بررسی اين اسناد و جدول زمانی رسيدگی 
به آن مشخص می شود. رئيس تيم مذاكره كننده هسته ای 
كشورمان عنوان كرد: ما بر موارد اختافی كه از قبل باقی 
مانده تاكيد داريم، در برخی موارد هم كاستی های سند پيش 
نويس قبلی را يادآور شديم و برخی نكات در پيش نويس 
است كه با اسنادی كه مورد قبول طرفين است مغايرت دارد 
و ضروری است تا درباره آنها هم مذاكره شود.  علی باقری 
با بيان اين كه از زمانی كه  دو پيش نويس را ارائه كرده ايم، 
جلسات متعددی را با طرف های ديگر در وين برگزار 
كرده ايم، گفت: انتظار داريم طرف های ديگر پاسخ های 
حقوقی و داليل منطقی خود را به پيشنهادهای ما ارائه 
كنند. وی با اشاره به اينكه در حال مذاكره برای دستيابی به 
يك توافق جامع هستيم كه راه را برای بازگشت كشوری كه 
از توافق خارج شده است هموار كند، تاكيد كرد: به دنبال رفع 
تحريم های ناعادالنه و غيرقانونی آمريكا هستيم. رئيس تيم 
مذاكره كننده ايران تاكيد كرد توافق هسته ای با وجود تمام 
شوک هايی كه متحمل شده، همچنان معتبر است و شواهد 
نشان می دهد كه عضوی كه از توافق خارج شده، اكنون 

خواهان توافق است.

آرمان ملی- حميد شجاعی: تا كنون عملكرد و 
فعاليت احزاب به برگزاری كنگره ، شورای مركزی، و 
فعاليت انتخاباتی محدود می شده و پس از پايان دوره 
انتخابات از هر نوع آن احزاب نيز به عبارتی به خواب 
زمستانی می روند و تا انتخابات بعد كركره فعاليت های 
خود را پايين می كشند. اين در حالی است كه اخيرا 
كارگزارانی ها به عنوان يكی از احزاب بزرگ اصاح 
طلب قدمی بيشتر از كاركرد فعلی احزاب برداشته اند 
و پيشنهاد قرار گرفتن تحت عنوان دولت در سايه را 
مطرح كرده اند. طرحی كه می تواند عملكرد احزاب 
را گسترش داده و معنادارتر كند . قدر مسلم حزبی كه 
دولت سايه می شود بايد شفاف بوده و با بدنه جامعه 
در ارتباط باشد؛ يعنی همان مسائلی كه تقريبا هيچ 
كدام از احزاب ايران به آن پايبند نيستند. حال بايد 
ديد اصاح طلبان كه همواره دغدغه مسائل و مشكات 
جامعه را دارند چگونه با دولت در سايه می توانند به 

دولت كمك كنند.
 مفهوم دولت در سايه در ايران

چند سالی می شود كه  بحث دولت در سايه در 
كشورمان رواج يافته و باب شده و چند ماه پس از 
روی كارآمدن هر دولتی بحث دولت در سايه هم 
پيش كشيده می شود. اين در حالی است كه اساسا اگر 
بخواهيم مفهوم دولت در سايه را به جهت تبارشناسی 
بررسی كنيم خواهيم ديد كه اين دولت صرفا در 
نظام های پارلمانی رايج است كه وقتی در انتخابات 
يك جناح شكست می خورد و جناح ديگر كرسی های 
پارلمان را در دست گرفته و دولت تشكيل می دهد؛ 

جناح شكست خورده بافاصله دولت سايه را تشكيل 
می دهد. اين دولت دارای رئيس بوده و به اندازه 
وزارتخانه های آن كشور، وزير دارد و رئيس دولت سايه 
رئيس حزب اپوزيسون است. البته اين گونه نيست كه 
دولت در سايه صرفا به نقد و يا تخريب عملكردهای 
دولت مستقر بپردازد. به عبارت ديگر دولت در سايه 
انجمنی مخفی برای زمين زدن دولت نيست بلكه 
دارای برنامه بوده و دولت موجود را نقد كرده و همواره 
آمادگی خود را برای كسب قدرت حفظ می كند تا اگر 
دولت مستقر مجبور به استعفا شود و قرار بر برگزاری 
انتخابات زودهنگام باشد، آن ها زمان را از دست ندهند 
و بافاصله با برنامه و نفرات خود، وارد انتخابات پارلمانی 
شوند. از طرف ديگر رفتار دولت سايه كاما شفاف و در 
معرض افكار عمومی است و با ارائه برنامه ها و نقدها، 
همواره خود را برای انتخابات بعدی آماده نگه می دارد. 
با توجه به آنچه گفته شد از آنجايی كه نظام سياسی 
كشورمان نيمه رياستی  بوده و پارلمانی نيست، اساسا 
مفهومی به نام دولت در سايه چندان كاربردی ندارد 
چرا كه دولت روی كارآمده، نه از جانب حزب پيروز 
در مجلس بلكه با انتخاب مستقيم از سوی مردم روی 
كار می آيد. همچنين اغلب قريب به اتفاق دولت ها در 
ايران خود را فراجناحی و فارغ از حمايت جريان ها و 
جناح های سياسی معرفی كرده اند. در نتيجه نمی توان 
عنوان كرد كه فان جريان سياسی می تواند در مقابل 
دولت نقش اپوزيسيون را ايفا كند و دولت در سايه را 
تشكيل دهد. لذا به نظر می رسد كه طرح مفهوم دولت 
در سايه حداقل در سال های گذشته قلب مفهوم و 

ماهيت شده و به لحاظ ماهوی تغيير پيدا كرده است. 
يعنی دولت در سايه در مقام اپوزيسيون اگر بخواهد 
با برنامه های مدون فعاليت هايی داشته باشد كه اگر 
طبق شرايطی دولت مستقر مجبور به استعفا شد، برای 
در دست گرفتن مديريت امر، آماده باشد. اما در تعريف 
قلب ماهيت شده، آن دولت در سايه هم راستا با دولت و 
اساسا برای كمك به دولت ايجاد می شود تا نقاط قوت 
را تقويت و نقاط ضعف را به نحوی مطلوب پوشش دهد. 
اگر نگاهی به اين مفهوم و طرح آن طی سال  های گذشته 
بيندازيم خواهيم ديد كه اين طرح از ابتدای دولت دوم 
حسن روحانی در سال ۹6 از سوی سعيد جليلی عضو 
فعلی مجمع تشخيص مصلحت نظام و در مقام نقد 
دولت روحانی مطرح شد. اما چندی است كه وی بحث 
دولت در سايه را در دولت رئيسی اما اين بار در جهت 
كمك به دولت مطرح كرده است. حال بايد ديد دولت 
در سايه ای كه جليلی مطرح كرده و پيش می برد تا چه 

ميزان كمك حال دولت مستقر خواهد بود .
 دولت در سايه اصالح طلبان 

پس از روی كارآمدن آيت ا... سيد ابراهيم رئيسی در 
مقام رئيس جمهور و تشكيل دولت، اصاح طلبان نيز به 
رغم تمام محدوديت هايی كه برای رقابت با وی داشتند 
آمادگی خود را برای همكاری و كمك به دولت اعام 
كردند. البته رئيس جمهور نيز به رغم اينكه به استفاده از 
تمامی نيروها برای حل مشكات كشور اذعان داشت اما 
در نهايت دولت خود را با جريان حامی و همسوی خود 
بست تا مشخص شود دولت فراجناحی و استفاده از همه 
ظرفيت ها و جريانات صرفا در حد يك تعارف ساده بوده 

است. با اين حال اصاح طلبان كه همواره دغدغه حل 
مشكات كشور را داشته و دارند با وجود عدم تمايل به 
همكاری از سوی دولت باز هم پيشقدم شده اند تا بتوانند 
به هر عنوان و امكانی كه شده دولت را برای رسيدن به 
شرايط مطلوب در راستای حل مشكات ياری كنند. در 
اين راستا  هفته گذشته بود كه در نشست شورای مركزی 
حزب كارگزاران سازندگی بحث تجديد ساختار تشكيات 
در دستور قرار گرفت و همچنين پيشنهاد تشكيل »دولت 
در سايه« توسط اين حزب نيز مطرح شد. طرحی كه بر 
اساس مصوبه كميته سياسی حزب كارگزاران سازندگی 
برای نقد عملكرد قوا بود. اين در حالی است كه پيش از 
كارگزارانی ها پيشنهاد دولت در سايه توسط ديگر احزاب 
و جريانات مطرح نشده بود و كارگزاران نخستين حزبی 
است كه اين پيشنهاد را مطرح كرده است. به نظر می رسد 
بر خاف رويكردهای پيشين در خصوص دولت در سايه، 
كارگزارانی ها می خواهند در قامت حزبی اين طرح را در 
شاكله و بن مايه اصلی خود پيش ببرند. گرچه به نظر می 
رسد اين ايده تا محقق شدن آن فاصله دارد، اما بايد از 
راه اندازی دولت سايه استقبال كرد؛ زيرا وقتی حزبی 
چنين عنوانی برای خود انتخاب می كند بايد در كنار 
نقد دولت، برنامه های عملياتی خود را هم ارائه كند. قدر 
مسلم اگر اين اتفاق رخ دهد آن حزب به بيانه دادن اكتفا 
نخواهد كرد و با ارائه برنامه ای عملياتی و دقيق به عنوان 
حزب اپوزيسيون و با برنامه به فعاليت خواهد پرداخت. 
اين گونه نيز ديگر خواب زمستانی احزاب معنا ندارد، بلكه 
بايد حزب آن قدر فعال و به روز باشد كه نيروی انسانی  و 
برنامه برای به دست گرفتن قدرت داشته باشد نه اينكه 
فقط در ايام انتخابات نشانی از اين احزاب ديده شود. از 
طرفی، طرح دولت در سايه از سوی احزاب می تواند در 
راستای كمك به دولت در جهت بهبود وضعيت  و شرايط 
جامعه نيز تلقی گردد كه قدر مسلم همراهی دولت را نيز 

در پی خواهد داشت.

»آرمان ملی« ايده دولت در سايه در دولت های مختلف را بررسی می کند

دولت در سايه؛ اين بار اصالح طلبان 
 از سعيد جليلی تا کارگزاران

»آرمان ملی« آخرين روز مذاکرات وين در بخش نخست را بررسی می کند

بازگشت به پايتخت های ترديد
  امير عبداللهيان: درباره اراده و نيت آمريکا و سه کشور اروپايی خوش بين نيستيم

  باقری: منتظر پاسخ  حقوقی طرف ها به پيشنهادهای ارائه هستيم

اين روزها احزاب اصاح طلب در حال برنامه ريزی برای ارايه 
الگوهای موفق دردورانی هستند كه جايی در قدرت ندارند؛ 
نمونه بارز آن تغيير دبيركل در دوحزب اتحاد وكارگزاران بود 
اما اين تغييرات كافی نيست و تغييرات ديگری نياز است. 
چنانكه سخنگوی حزب اعتمادملی درباره آسيب شناسی  و 
بررسی های جبهه اصاحات بعد از نتايج انتخابات ۱۴۰۰، 
می گويد: هنوز نتيجه  دقيقی به اين معنا كه بگوييم به 
اطاعاتی مشخص رسيده ايم، حاصل نشده، اما كار كارشناسی 
آغاز شده است و دوستان ما در شورای هماهنگی اصاح طلبان 
در حال بررسی مسائل هستند. محمدصادق جوادی حصار 
افزود: اتفاقاتی در مسير آسيب شناسی در حال وقوع است 
اما هنوز به نتايج روشنی نرسيده ايم. در اين مدت زمزمه هايی 
شنيده می شود و برخی می گويند دوره اصاحات به پايان 
رسيده و بايد جايگزينی مشخص شود، اما اين ادعا هنوز در 

جبهه اصاحات مقبوليتی ندارد.

حذف، تنها گزينه ای است كه به ذهنشان خطور می كند. 
می خواهند خودشان باشند و اگر جريان ديگری وارد شد دستور 
ناپديد شدن آنها را صادر می كنند و در اين مسير ابايی از تهمت 
و .. ندارند. سالهاست اصاح طلبان و تيم مذاكره ظريف را غربگرا 
می خوانند تا سبب دلسردی جامعه از آنها شود اما مردم با پی بردن 
به اهداف دلواپسان بار ديگر به اصاح طلبان رای می دهند. ديروز 
عضو هيات رئيسه مجلس با انتقاد از رويه دولت روحانی در برجام، 
متذكر شد: غربی ها تصور می كردند با استقرار و نفوذ دادن قشری 
غربگرا در حاكميت ايران می توانند امتيازاتی را به نفع خودشان و به 
ضرر ملت ايران بگيرند، اما ملت ايران هوشيارانه عمل كردند و هم 
مجلس را از غرب گرايان و ليبرال ها پاكسازی كردند و هم دولت را در 
اختيار آنان قرار ندادند. حاجی دليگانی تاكيد كرد: در شرايط فعلی 
انسجام خوبی در كشور برقرار است و بايد در مذاكرات بيشترين 
منافع را برای مردم خود تأمين كنيم. هيچيك از دولتمردان حق 
ندارند كه در مذاكرات پای خود را از چارچوب قانون فراتر بگذارند.

اصولگرا هستند و بهتر می دانند اين جريان سال هاست از كسب پيروزی 
واقعی محروم بوده است. اگر در مجلس حضور دارند يا نيروهايشان در 
بهشت مستقر شده، نه برای رای باالی بلكه دليلش عدم شركت گسترده 
مردم درانتخابات بوده است. اكنون بهترين فرصت است تا جامعه به 
مقايسه عملكرد اصولگرايان بپردازد. در اين ميان برخی اظهارات قابل 
تامل است مانند آنچه ديروز يك فعال سياسی بيان كرد. ناصر ايمانی 
گفت: با رويه جديد در انتخابات ۹٨  از تمامی احزاب و تشكل ها در 
شهرهای مختلف دعوت به همفكری و همكاری شد و فرد محوری را 
پيش نبردند و اين وضعيت تا حاال ادامه پيدا كرده است. اما در جماعت 
اصاح طلب،  شكل گيری اين فرآيند تاخير دارد و هنوز به اين فرآيند 
نرسيده اند. اصولگراها از جهت تشكلی، يك قدم از اصاح طلبان جلوتر 
هستند. ميان اصاح طلب ها هنوز اين بحث وجود دارد كه نظر خاتمی و 
موسوی خوئينی ها و كروبی چيست؟ اما در ميان اصولگرايان اين موضوع 
را كمتر می شنويد. وی گفت: تغيير رويكرد اصولگراها در تغيير نظر مردم 
كمتر تاثير داشت. عملكرد ضعيف و مسئله دار اصاح طبان عامل اصلی بود.
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آرمان ملی- محمدسياح: وزير نفت در 
گزارشی كه به مجلس درباره عملكرد وزارت 
نفت ارائه كرده موضوعاتــی را درباره افزايش 
چشــمگير فروش نفت و گاز و ميعانات گازی 
و همچنين محصوالت پتروشيمی  بيان كرده 
اســت و بعداز آن هم در توئيتی خاصه اين 
گزارش را اعام كرده است! »اوجی« افزايش 
قابل توجه فروش نفت، ميعانــات گازی، گاز 
صادراتی، فرآورده ها و محصوالت پتروشيمی، 
تحقق صددرصــدی تعهدات مالــی وزارت 
نفت در تبصره ۱۴؛ احيای ديپلماسی انرژی، 
تشــريح داليل اهميــت ســرمايه گذاری در 
صنعت نفت، برنامه احداث يك پتروپااليشگاه 
۳۰۰ هزار بشكه ای توســط وزارت نفت به نام 
شهيدســليمانی را مهمترين مباحث مطرح 
شــده در گزارش عملكرد وزارت نفت مطرح 
كرده اســت. در اين ميان رشــد فروش نفت 
ايران با تحريم های جدی مواجه است كه هم 
صادرات و هم توليد را با موانع جدی به تاخير 
انداخته و انتظار می رود در ابتدا برای توســعه 
صنعت نفت اين تحريم ها برداشته شود. اگرچه 
كه كارشناسان معتقدند تحقق اين آمار دوراز 
انتظار نيست و به سياست دولت در اين رابطه 
باز می گردد كه به غيــر از پلتفرم هايی كه به 
دورزدن تحريم كمك می كند ارزان فروشی نيز 
از روش هايی است كه به نظر می ر سد سياست 
وزير نفت بر آن نيز متمركز  شــده است. حال 
بايد منتظر شد و ديد باالخره وعده های اوجی 
محقق خواهد شد يا اين وعده ها به مذاكرات و 
حذف تحريم ها گره زده شده است. سيروس 
تاالری، رئيس هيات مديره انجمن سازندگان 
تجهيزات نفتی ايــران به »آرمان ملی« گفت: 
ســوال اول اين است كه در شــرايط تحريم 
ادعای افزايش فروش نفت و گاز و محصوالت 
پتروشيمی  از سوی وزير نفت صحت دارد يا نه؟ 
سوال دوم اين است كه در اين شرايط چطور 
می توان فروش نفت و ميعانات گازی را می توان 
افزايش داد. او ادامــه داد: به نظر من افزايش 
فروش امكان پذير اســت ولــی اينكه چگونه 
امكان پذير اســت موضوع ديگری است. ما در 
شرايط تحريم هميشه مدعی دورزدن بخشی 
از تحريم ها هســتيم كه مشمول فروش نفت 
هم خواهد شد. اينكه چگونه مجموعه وزارت 
نفت موفق شــده در اين مدت حجم صادرات 

و فروش نفت را افزايــش بدهد به اين موضوع 
برمی گردد كه از چه راهكارهايی برای فروش 
استفاده كرده است. تاالری افزود:  يك راهكار 
استفاده از منافذ و بسترها و پلتفروم هايی است 
كه با گم كردن رد؛ قادر هســتند نفت ايران را 
به بازار جهانی انتقال بدهند كه يك مولفه آن 
هم ارزان فروشی و حراج كردن نفت است و در 
اين وضعيت كسانی هستند كه به دليل منافع 
مادی حاضرند شبكه ای را ايجاد كنند و نفت را 
بخرند و بفروشند. اگر از اين دو منظر نگاه كنيم 
می توان بر اين ادعا صحه گذاشت و تاييد كرد 

كه افزايش فروش صورت گرفته است.
 تحريم های خريدار و فروشنده 

تاالری ادامــه داد: ما به عنوان فروشــنده 
مدت هاســت كه تحت تحريم همــه جانبه 
هســتيم و ولی بايد ديد چه انگيــزه ای برای 
خريداران نفــت ايران در شــرايط تحريمی  
وجود دارد كــه آنها هم ريســك تحريم ها را 
بپذيرند و نفت ايران را بخرند. مســلما وقتی 
خريدار از محل خريد نفت ايران سود بيشتری 
از زيان هــای تحريــم خريد نصيبش شــود 
مشتری های نفتی ايران سعی می كنند بيشتر 
از ايران نفت بخرند. ضمن اينكه خريداران با 
شبكه سازی وارد ريســك خريد نفت از ايران 
می شــوند. او اضافه كرد: قطعا اينطور نيست 
كه كشــتی های چينی با پرچم اين كشــور 
برای خريــد در بنادر ايران صف بكشــند و با 
شبكه ســازی نفت ايران را خريداری و منتقل 
می كنند، ضمن اينكه نبايد فراموش كنيم با 
وجود تحريم فروش نفت ايران و تاشــی كه 
برای بــه صفررســاندن آن دارد ولی برخی از 

كشــورها مانند چين و هند با اقتصاد بزرگی 
كه دارند تا درصدی به نفت ما نيازمند هستند 
و بايد از ايران نفت بخرند و االن هم خريداری 
می كنند. اين كارشناس حوزه نفتی اضافه كرد: 
آمريكا كه نمی تواند از چين يا هند بخواهد كه 
اقتصاد خود را تعطيل كنند چون نفت ايران را 
تحريم كرده اند. خود آمريكا هم نسبت به اين 
موضوع آگاه است. اگر بستر فروش فراهم باشد 
قطعا فروش نفت افزايش پيدا خواهد كرد يعنی 
اگر فرضا چين روزانه ۳۰۰ هزار بشــكه نفت 
از ايران می برد می توانســت 6۰۰ هزار بشكه 
ببرد. به هر حال ادعای وزيــر نفت با توجه به 
موضوعاتی كه بيان شد می تواند درست باشد 

در حقيقت خيلی دور از تصور هم نيست. 
 پيش بينی قيمت نفت در آينده 

رئيــس هيات مديــره انجمن ســازندگان 
تجهيزات نفتی ايران در پاسخ به اين سوال كه 
با توجه به شيوع ســويه جديد كرونا و موافقت 
اوپك پاس بــا افزايش ۴۰۰ هزار بشــكه ای 
توليد روزانه نفت؛ پيش بينی شما از قيمت نفت 
در ماه های آينده چيســت؛ اظهاركرد: همين 
قيمتی كه نفــت در بازارهــای جهانی حدود 
۷۰ تا ٨۰ دالر بســته به نوع نفت دارد با توجه 
به شــرايط اقتصادی و كرونا و رشد اقتصادی 
جهان؛ خــود فروشــندگان و صادركنندگان 
نفت از اين قيمت راضی هســتند. او ادامه داد: 
آنها هم می خواهند شــرايط به گونه ای باشــد 
كه بدون فشــار بر بازار تقاضا، عرضه مناسبی 
داشته باشند و به نظر نمی رسد در اين شرايط 
نفت نواسانات خيلی بااليی داشته باشد و حتی 
كاهش و افزايــش چند دالری نفــت در بازار 

جهانی روندی طبيعی اســت. تــاالری افزود: 
اينكه انتظار داشــته باشــيم نفت ظرف يكی 
دو ســال آينده يك جهش غيرمنتظره داشته 
باشــد؛ خيلی منطقی به نظر نمی رســد. البته 
ممكن اســت كه قيمت نفت تا ۷5 و ٨۰ دالر 
هم برسد ولی اينگونه نيست كه نفت به ۹۰ دالر 
يا بيش از ۱۰۰ دالر برسد. رئيس هيات مديره 
انجمن ســازندگان تجهيزات نفتــی ايران در 
پاســخ به اين پرســش كه با توجه به موافقت 
اوپك پاس با افزايش توليــد روزانه و توانايی 
اعضای اوپك پاس برای تامين اين ميزان نفت؛ 
اگر تحريم ها ادامه پيــدا كند وضعيت صنعت 
نفت ايران چــه وضعيتی پيــدا می كند وقتی 
نمی تواند در سايه اين تحريم ها در اوپك پاس 
مشاركت موثری داشت، توضيح داد: آسيب های 
تحريم در بخش های مختلف صنعت نفت قابل 
رويت است، يكی از اين بخش ها ظرفيت توليد 
بالفعل ايران است. تحريم فعاليت های باالدستی 
كه همان توليد نفت است را مختل كرده بنابراين 
هم از نظر ظرفيت توليد به كشور آسيب ميزند و 
هم از نظر استفاده ظرفيت قانونی ما در اوپك يا 
اوپك پاس. به هر صورت اگر تحريم ادامه پيدا 
بكند اين محدوديت ها سرجای خودش خواهد 
ماند و ما نمی توانيم به فروش روزی ۲.5 تا سه 
ميليون بشكه صادرات نفت كه ايده آل صنعت 
نفت كشور محسوب می شــود. او گفت:  حتی 
اگر زمانی هم برسيم ممكن است ظرفيت های 
توليد را نداشته باشيم چراكه ظرفيت های توليد 
نفت بالقوه ما به بالفعل تبديل نشده است. يعنی 
توســعه ميدانی جالب توجهی نداشــتيم كه 
ظرفيت توليد كشور را افزايش بدهد تا بتوانيم 
سهم خود را از بازار جهانی بگيرم. در هر دو منظر 
ادامه تحريم به نفع ما نيست و به صنعت نفت 
كشور آســيب وارد می كند. به هرحال صنعت 
نفت كشــور در وضعيت خوبی قــرار ندارد هر 
چند كه وزير نفت از افزايــش فروش صحبت 
كرده چراكه به گفته خــود وزير اين صنعت به 
سرمايه گذاری ۳۰۰ ميليارد دالری برای حفظ 
وضعيت موجود و توسعه برخی از بخش ها دارد 
تا بتوان ســطح توليد را در هميــن ميزانی كه 
هست نگه داشت. حال با تصور اينكه تحريم ها 
باقی بمانند و هيچ سرمايه گذاری خارجی ای هم 
در اين صنعت صورت نگيرد قطعا اثرات خود را 

در توليد و صادرات نفت خواهد گذاشت. 

آرمان ملی: بودجه ســال ۱۴۰۱ در حالی اين هفته به مجلس 
ارسال خواهد شد كه به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه با تغييرات 
گسترده ای كه در آن شده نه تنها كســری بودجه ای در سال آينده 
شــاهد نخواهيم بود بلكه رشــد ٨ درصدی اقتصاد برای سال آينده 
نيز هدفگذاری شده اســت. درواقع پس از مدت ها گمانه زنی درباره 
شاخصه های تاثيرگذار در بودجه سال آينده براساس آنچه سازمان 
برنامه و نمايندگان مجلس اعام كرده اند دولت قصد دارد تا با افزايش 
۴۴ درصدی درآمدهای مالياتی بخش قابل توجهی از بودجه جاری 
خود را از طريق ماليات تامين كند. البته اين رويكرد پيش از اين نيز 
در بودجه امسال نيزاز سوی دولت دوزادهم هدفگذاری شده بود اما 
تحقق آن به دليل آنچه ضعف اطاعاتی و فرارهای مالياتی گفته می شد 
نتوانســت منابع مورد نياز را محقق كند كه بايد منتظر شد و ديد آيا 
دولت سيزدهم قادر خواهد بود پس از ســال ها وضعيت ماليت ها را 
ساماندهی كند البته اين نگرانی وجود دارد كه اجرای قانون ماليات بر 
عايدی سرمايه يكی از رويكردها دولت برای افزايش درآمدهای مالياتی 
باشد كه به اعتقاد كارشناسان می تواند خود به رشد تورمی دامن زند. 
از سوی ديگر براساس جزئيات منتشر شده برای سال ۱۴۰۱ ميزان 
فروش نفت ۱.۲ ميليون بشكه در روز با قيمت 6۰ دالری تعيين شده 
كه اگرچه رسيدن به نفت 6۰ دالری با توجه به تصميمات اوپك پاس 
و همچنين افزايش تقاضا در بازار پس از فروكش كردن بيماری كرونا 
چندان دوراز دســترس نخواهد بود، اما رسيدن به اين ميزان فروش 
آن هم در شــرايط تحرمی و در حاليكه كارشناسان معتقدند دولت 
روش ارزان فروشی را برای صادرات نفت دنبال می كند كمی تحقق 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت را در ابهام قرار می دهد كه به نظر 
می رسد وزارت نفت برای آن برنامه ريزی گســترده ای را انجام داده 
اســت. همچنين يكی از مواردی كه به نظر می رسد سازمان برنامه و 
بودجه بر آن تكيه كرده كاهش رديف های بودجه ای بوده به گونه ای 
كه ميركاظمی از حذف بالغ بر ۹ هــزار رديف بودجه ای خبر داده كه 
احتماال به معنای حــذف بخش قابل توجهــی از هزينه های مازاد و 
غيرواقعی دستگاه ها و وزارتخانه را به دنبال خواهد داشت. در رابطه با 
بودجه سال آينده آنچه مسلم است تيم اقتصادی دولت تاش زيادی 
را برای بودجه نويســی منطبق بر واقعيت های اقتصادی و تمركز بر 

حذف هزينه های مازاد دولت و البته افزايش درآمدهای مالياتی انجام 
داده اند اما اينكه در ســايه اين بودجه كه به گفته تحليلگران تا جای 
ممكنه فشرده شده و انقباضی خواهد بود می تواند به رشد ٨ درصدی 
در اقتصاد دســت يافت موضوعی است كه به اعتقاد تحليلگران رشد 
منفی و نزديك به صفر در ۴ سال اخير نشان دهنده سياستگذاری های 
اشتباهی است كه هم تحت الشــعاع رايط تحريمی و هم تصميمات 
داخلی نشــات گرفته بنابرايــن فارغ از اصاحــات بودجه ای دولت 
بايد سياســت خود را بر پيش بينی پذيری اقتصاد متمركز كند تا با 
رشد ســرمايه گذاری های مولد به توان به تدريج به رشد ٨ درصدی 

دست يافت.
 اصالحات اساسی در بودجه 1۴۰1

براساس اطاعات منتشر شده از ســوی نمايندگان مجلس، قرار 
است اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هفته آينده توسط رئيس جمهور 
به مجلس تقديم شود و عما بررسی اليحه بودجه سال آينده توسط 
كميسيون ها تخصصی آغاز شود. براساس اخبار رسيده  اليحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ با تمام لوايح بودجه در ســال های گذشته تفاوت های 
چشمگيری دارد به طوری كه سيدمسعود ميركاظمی رئيس سازمان 
برنامه و بودجه از هدفگذاری انجام شــده در بودجه سال آينده برای 
رسيدن  به رشد ٨ درصدی خبر داده بود و همچنين تاكيد كرده بود 
كه ۹ هزار رديف در بودجه سال آينده حذف شده است البته رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه تاكيد كرده بود بودجه براســاس آمايش 
سرزمينی و ظرفيت های داخلی نوشته شده كه با توجه به ركود ناشی 
از عملكرد دولت قبل و كنترل كرونا اين هدفگذاری قابل تحقق است. 
در رابطه با تغييرات بودجه ۱۴۰۱ از جمله مواردی كه ديده شده است 
ميزان صادرات روزانه يك ميليون ۲۰۰ هزار بشكه نفت خام به قيمت 
هر بشكه 6۰ دالر است. بر اين اســاس از نكات ديگری كه در بودجه 
سال ۱۴۰۱ به چشم می خورد نرخ تسعير ارز است كه قيمت ارز با رقم 
۲۳ هزار تومان مبادله خواهد شد. ضمن آنكه به نظر می رسد درآمد 
مالياتی در بودجه سال آينده نســبت به درآمد مالياتی بودجه سال 
۱۴۰۰ با رشد قابل توجه ۴۴ درصدی مواجه شده است به طوری كه 
درآمد مالياتی از ۳۲5 هزار ميلياردتومان در ســالجاری به رقم ۴۷۰ 
هزار ميلياردتومان خواهد رسيد. از ديگر نكات حائز اهميت در بودجه 

سال ۱۴۰۱ كه برای نخستين بار در طول سنوات گذشته ديده شده 
است تشكيل صندوق های توسعه ای استانی است كه درصورت تصويب 
توسط نمايندگان مجلس، اين صندوق ها می توانند منابع مالی مورد 
نياز طرح های عمرانی استانی را تامين كنند و ديگر نياز نيست منابع 

مالی طرح های عمرانی از مركز به استان ها تخصيص پيدا كند. 
 پيش بينی پذير اقتصاد

در رابطه با امكان تحقق رشد ٨ درصدی اقتصاد با تكيه بر اصاحات 
صورت گرفته در بودجه سال آينده وحيد شقاقی عضو هيات علمی 
دانشــگاه خوارزمی می گويد: آنچه در دهه ۹۰ رخ داد تجربه رشــد 
اقتصادی صفر درصد بود. اين كمترين ميزان رشد از دهه ۴۰ تاكنون 
است. در اين دهه كيك اقتصاد ايران كوچك اما تعداد افرادی كه بايد 
از اين كيك ســهم می داشــتند ۱۰ ميليون اضافه شد كه مهم ترين 
عامل اين موضوع را می توان در عدم رشــد  در طول اين دهه عنوان 
كرد. به عبارت دقيق تر ميانگين رشد انباشت سرمايه ناخالص منفی 
5 درصد بود كه نشــان می دهد در اين دهه نه تنها ســرمايه گذاری 
قابل توجهی انجام نشده بلكه رشد منفی هم داشته ايم. وی در ادامه 
افزود: در اقتصادی كه سرمايه گذاری صورت نمی گيرد طبيعتا نبايد 
انتظار رشد داشــت. تبيين علل اين موضوع نشان می دهد كه نبايد 
به صورت تك علتی تحريم ها را عامل اصلی دانســت بلكه تحريم در 
ذيل سياستگذاری های اقتصادی تعريف می شود و آنچه دهه نود را 
از اقتصاد ايران گرفت سياستگذاری های نادرستی بود كه جنبه های 
درونی و بيرونی دارد. وی تاكيد كرد: تحريم باعث شد اقتصاد غيرقابل 
پيش بينی و بدون ثبات شــود، ســرمايه گذاری در كشــور صورت 
نگيرد و به تبع آن رشــد اقتصادی هم منفی شود. در چنين شرايطی 
پيشنهاد می شــود دولت سيزدهم تمام سياســتگذاری های خود را 
به گونه ای تنظيم كند كه موجبات شــفافيت و پيش بينی پذيری را 
فراهم شود. در اين صورت ثبات و امنيت ايجاد می شود و می توان به 
سرمايه گذاری مولد و رشد اقتصادی اميد داشت. در غير اين صورت 
هيچ سرمايه گذاری حتی دستوری نيز نمی تواند منجر به بهبود اوضاع 
شود.به هر حال دولت سيزدهم و رئيس ســازمان برنامه و بودجه در 
حالی رشد ٨ درصدی اقتصاد را برای ســال آينده وعده داده است. 

عمدتا رشد اقتصادی منفی يا مثبت نزديك به صفر بوده است

»آرمان ملی« از وعده رشد اقتصادی همگام با اصالحات بودجه ای گزارش می کند:

رشد ٨درصدي روي كاغذ، بدون پشتوانه
 اصالحات بودجه ای برای رشد اقتصادی کافی نيست!

حواشی کناره گيری »رستم قاسمی« بررسی شد:
بیماری یا نگرانی از سیاست جهش زای 

قیمت مسكن؟

آرمان ملی: »رســتم قاســمی« از كابينه ســيزدهم 
كناره گيــری می كند؛ اين خبــر كه اخيرا از ســوی برخی 
رسانه ها به آن پرداخته شده و بازار گمانهژ زنی ها را نيز داغ  
كرده اگرچه با تكذيبيه وزارت راه و شهرســازی همراه شد 
و اين وزارتخانه تمامی  اين حواشــی را برای كاهش انگيزه 
كاركنان وزارتخانه راه و شهرسازی در راستای تحقق توليد 
۴ ميليون واحد مســكونی عنوان كرده اما بررسی عملكرد 
رستم قاسمی  در مدت تصدی در اين وزارتخانه و در حاليكه 
او خود را هميشه در كسوت وزارت نفت تصور كرده به همراه 
وعده هايی كه با نوک تيز منتقدان مواجــه بود می تواند به 
كناره گيری او از كابينه حتی با عنوان بيماری منجر شود. در 
اين رابطه آمارها نشان می دهد بالغ بر ۳.6 ميليون متقاضای 
واقعی مســكن در مســكن ملی و حمايتی كه در هم ادغام 
شده اند ثبت نام كرده اند متقاضيانی كه سهم قابل توجهی از 
بازار معامات مسكن را به خود اختصاص داده و حال با جذب 
شدن در اين پروژه ها كه حداقل زمان نتيجه رسيدن آن بازه 
۳ تا 5 ساله است به معنای برهم خودرن تعادل در بازار عرضه 
و تقاضا و خروج سرمايه گذاران بخش خصوصی از اين بازار 
خواهد بود كه نتيجه آن چيزی جز جهش قيمتی مسكن را 
در پی نخواهد داشت. البته شايد آگاهی از تبعات اين سياست 
بود كه همگام با تذكر مجلس رســتم قاســمی  در پروژه ۴ 
ميليون واحدی خود عقب نشينی كرد و تاش كرد تا با جذب 
انبوه سازان داخلی كه قرار بود شــركت های چينی با بهانه 
آوردن تكنولوژی های نوين جای آنها را بگيرند بخشی از اين 
چالش را رفع كند. حال به نظر می رسد با افزايش انتقاداتی 
كه نسبت به سياست های وزارت راه و شهرسازی مطرح است 
و همگی بر ايجاد بحرانی ديگر در بازار مســكن تاكيد دارند 
موضوع كناره گيری رستم قاسمی  مطرح شده و حتی برخی از 
رسانه ها جانشين وی را نيز انتخاب كرده اند تا »سعيد محمد« 
را كه اين روزها در مناطق آزاد برای نشان دادن سياست های 
توسعه ای خود به تكرار سياست های سوخته البته با رنگ و 
لعاب ديگری پرداخته به كابينه وارد كنند. حال بايد ديد آيا 
واقعا رستم قاســمی  با عنوان بيماری از كابينه خداحافظی 
خواهد كرد و يا خاندوزی كــه ذره بين مجلس بر عملكرد او 
قرار گرفته و حتی احتمال اســتيضاح او مطرح شده در اين 

رقابت پيروز ميدان خواهد شد.
 عقب نشينی از رويای وزارت نفت!

براســاس اين گزارش،  رستم قاســمی  جزو نخستين 
افرادی بود كه حضورش در انتخابات رياست جمهوری دوره 
سيزدهم را علنی كرد. اما پس از آنكه سيدابراهيم رئيسی 
كانديداتوری خود را اعام كرد با اطمينان از اينكه در كابينه 
سهمی  خواهد داشت از كانديداتوری انصراف داد اگرچه كه 
تصور می كرد می تواند به وزارتخانه نفت كه در دولت دهم 
نيز دو سال تصدی آن را به عهده داشت برسد اما در نهايت 
به وزارت راه و شهرســازی رضايت داد كه البته اشتباه وی 
در زمان رای اعتماد كه هنــوز دفاعيات و برنامه های خود 
را متوجه وزارت نفت می كرد نشــان داد كه تا چه ميزان از 
خواسته خود عقب نشينی كرده است. حاال پس از گذشت 
۹۹ روز از وزارت او، برخی از رسانه ها و فعاالن سياسی ادعای 
رفتن رستم قاسمی  از كابينه را مطرح كرده اند. اين ادعا را 
اولين بار يك كانال خبری ا مطرح كرد و علت رفتن رستم 
قاســمی  از كابينه را بيماری ســخت او عنوان كرد اگرچه 
كه سخنی از نوع بيماری به ميان نياورد اما مدعی شد كه 
قاسمی  تا همين چند ماه مانده به پايان سال وزارت راه را 
تحويل خواهد داد. اين ادعا گمانه زنی های زيادی را به همراه 
داشــت تا جاييكه برخی رســانه ها با مقايسه عكس های 
پيشين او از كاهش وزن رســتم به بيماری وی رسيدند . با 
طرح اين موضوع بازار گمانه زنی ها داغ شد و تمام توجه ها 
به وعده ۴ ميليون واحدی او متمركز شد كه به نظر می رسد 
می تواند مهمترين دليل برای كناره گيری او باشد چرا كه 
در خال اين ۱۰۰ روز همواره سياست های رستم قاسمی  
در خصوص ساخت مسكن با پيكان تيز منتقدان مواجه بود 
و حتی برخی از كارشناسان معتقدند جذب ۳.6 ميليون نفر 
از متقاضيان واقعی مسكن و ثبت نام در پروژه ای كه اجرای 
آن با اما و اگر زيادی همراه اســت به معنای حذف تقاضا از 
بازار بوده كه به حذف ســرمايه بخش خصوصی و كاهش 
عرضه نيز منجر خواهد شد و در نتيجه بايد در انتظار جهش 
سهمگين قيت مسكن باشيم بنابراين احتماال نگرانی دولت 
از خود وزير از اين وضعيت باعث شــده تا كناره گيری او از 

كابينه كليد خورد. 
 تکذيب وزارت راه 

البته اين حدس و گمان ها به اينجا ختم نشد و عده ای از 
رسانه ها كه به نظر می رســد بيشتر از حاميان سعيد محمد 
به شمار می روند با توجه به اينكه ســهم او را پس از انصراف 
از كانديداتوری حداقل وزارت می دانســتند او را جايگزين 
مناسبی برای  رستم قاسمی نام می برند.  وزارت راه نيز در 
اطاعيه ضمن تكذب كناره گيــری وزير متبوع خود تاكيد 
كرد: رستم قاســمی  به هيچ گونه بيماری مبتا نيست و با 
توان مضاعف ارائه خدمت در حوزه مســكن و حمل و نقل 
را دنبال می كند. اين وزارتخانه معتقد است اين اخبار برای 
كاهش انگيزه كاركنان و مديران وزارت راه در مسير تحقق 
ساخت چهار ميليون واحد مســكن و ديگر اقدامات كان 
منتشر می شود. در حال بايد منتظر شد و ديد آيا اين حواشی 
در همين جا خاتمه خواهد يافت و يا بــازار دور جديدی از 

گمانه زنی ها را داغ خوادهد كرد.

ذره بین

بــازار
خودروارزسکه و طال
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قيمت در بازار آزاد )به تومان(

بنگاه ها
رشد ۱۱٨ درصدی سرمایه گذاری 

خارجی در صنعت و معدن
آرمان ملی:  حجم كل ســرمايه گذاری 
خارجــی در بخش صنعت، معــدن و تجارت 
از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تا پايــان مهرماه در 
مقايسه با مدت مشابه پارســال رشد ۱۱۷.۹ 
درصدی داشته است. براســاس اين گزارش،  
ســرمايه گذاری خارجی مصوب شــامل همه 
درخواست ها اعم از سرمايه گذاری برای ايجاد 
طرح های جديد، خريد ســهام شــركت های 
موجود و همچنين سرمايه گذاری های خارجی 
در قالب ترتيبات قراردادی است. برپايه جداول 
آماری منتشــر شــده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در هفت ماهه امسال تعداد ۷۴ مورد 
ســرمايه گذاری خارجی با حجم ۲ ميليارد و 
۲۲۷ ميليون دالر در بخش های صنعت، معدن 
و تجارت كشور مصوب شده است. اين در حالی 
است كه در مدت مشابه پارسال تعداد ۷5 مورد 
سرمايه گذاری خارجی با حجم يك ميليارد و 
۲۲ ميليون دالر به تصويب رسيده بود. برپايه 
اين گزارش، در هفت ماهه امسال سهم بخش 
صنعت ۹۴.5 درصد، ســهم حوزه معدن ۴.۲ 
درصد و سهم بخش تجارت ۱.۳ درصد از حجم 
ســرمايه گذاری مصوب بوده است. همچنين 
از تعداد ۷۴ مــورد ســرمايه گذاری خارجی 
مصوب در دوره مذكور ۴۷ مــورد دارای جواز 
تاســيس، ۲۳ مورد دارای پروانه بهره برداری 
)ســرمايه گذاری در واحدهای موجود(، يك 
مــورد دارای پروانه اكتشــاف و ۲ مورد دارای 

پروانه بهره برداری معدن هستند.

»عشقی« با تداوم افت شاخص بورس 
تاکيد کرد

 سودآوری قطعی شرکت ها
 تا پایان سال

آرمان ملی: بازارســرمايه هفته پرنوســانی را 
پشت سر گذاشــت به طوری كه شــاخص كل با افت 
5۴ هزار واحــدی در كانال يك ميليــون ۳۴۰ هزار 
واحدی قــرار گرفت و نســبت به هفتــه ماقبل خود 
بيش از ۴ درصــد كاهش را تجربه كرد. بــا تداوم اين 
روند كه به اعتقاد كارشناســان از فضای پر ابهام بازار 
و انتظار ســرمايه گذاران از نتايــج مذاكرات برجامی 
نشات می گيرد باعث شد تا مديرعامل سازمان بورس 
و اوراق بهادار نســبت به وضعيت بازار واكنش نشان 
داده و تاكيد كرده كه روند ســودآوری شــركت های 
بورسی حداقل تا پايان سال ادامه خواهد يافت. البته 
مجيد عشقی كه نابه سامانی بازار در مدت تصدی او بر 
كرسی مديريت اين ســازمان با انتقاد مجلس و كارت 
زرد نمايندگان به مجموعه وزارت اقتصاد منجر شده 
تاش كرده بازهم با اعام اقدامات انجام شــده نشان 
دهد حمايت دولت از بازارسرمايه ادامه داشته و در اين 
راستا نامه پراكنی های زيادی با ساير وزارتخانه ها درباره 
سياست گذاری هايی كه می تواند روی بازارسرمايه اثر 
بگذارد داشته و به نحوی عمل كنند كه اين بازار آسيب 
نبيند و سياست ها نيز شفاف باشد حال بايد منتظر شد 
و ديد وعده های مديرعامل سازمان بورس چه تاثيری 
بر بازارســرمايه خواهد داشــت. مجيد عشقی رئيس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اقدامات دولت 
در حمايت از بازار بورس می گويد: مكاتبات متعددی با 
وزارتخانه های مختلف ذی ربط صورت گرفته تا درباره 
سياست گذاری هايی كه می تواند روی بازارسرمايه اثر 
بگذارد، به نحوی عمل كنند كه اين بازار آسيب نبيند و 
سياست ها نيز شفاف باشد. اين مقام مسئول درباره آغاز 
گمانه زنی های ســهامداران درباره بودجه سال آينده، 
اظهارداشت: امسال هم اين گمانه زنی ها در چند روز 
اخير توسط فعاالن بازار رصد شده و در نتيجه اثراتی 
روی معامات سهام و قيمت های آن داشته است، اما 
واقعيت اين است كه گمانه زنی ها دقيق نيست و زمان 
زيادی تا تصويب بودجه در مجلس باقی مانده اســت. 
وی با بيان اينكه اعداد و ارقــام بودجه ای بايد ابتدا در 
دولت و سپس در مجلس به صورت دقيق كارشناسی و 
بررسی شود و در نهايت درباره اين اعداد تصميم گيری 
خواهد شد، ادامه داد: اعداد و ارقام مطرح شده دقيق 
نيست و با قاطعيت اعام می كنم كه با دولت و مجلس 
رايزنی كرده ايم تــا تصميماتی كــه در نهايت گرفته 
خواهد شد، به نفع ســرمايه گذاران و سهامداران باشد 
چراكه نوســانات زياد در اين اعــداد و ارقام بودجه ای 
باعث می شود وضعيت شركت ها متاطم شود. رئيس 
سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه كرد: دولت نيز عزم و 
اراده جدی دارد كه تصميمات اتخاذ شده در نهايت به 
نفع شركت ها باشد و در خصوص بعضی از ارقام بودجه 
مثل قيمت خوراک يا حقوق معادن بايد بگويم كه اين 
اعداد به صورت فرمولی تعيين می شوند و در طول زمان 
به واسطه نوسانات قيمت جهانی و شاخص های مختلف 
تغيير می كند و به طور طبيعی فروش شــركت ها نيز 
متناسب با همين اعداد تغيير می كند، بر اين اساس در 
سودآوری نهايی شركت ها اثر چندانی ندارد و در بعضی 
موارد باعث افزايش سودآوری شركت ها می شود. اين 
تحوالت را از نزديك رصد می كنيم تا بتوانيم در نهايت 
تصميماتی اتخاذ كنيم كه كاما با سودآوری شركت ها 
هماهنگ باشــد و ضرری به آنها نزند. رئيس سازمان 
بورس و اوراق بهادار درباره نرخ خوراک پتروشــيمی 
افزود: در اين زمينه نيز فرمول مشــخصی از چند سال 
گذشته وجود داشته كه تعيين نرخ خوراک براساس آن 
انجام می شده است و اين فرمول با افزايش قيمت جهانی 
و تغييرات قيمت های داخلی تغيير می كند. عشــقی 
ادامه داد: از ابتدای ســال تاكنون هــم قيمت خوراک 
پتروشيمی ها افزايش طبيعی داشته است، اما در نهايت 
محصوالت آنها هم افزايش قيمت داشتند كه در نهايت 
آسيبی به سودآوری شركت ها نخورده است؛ بنابراين 
در تعيين نرخ خوراک پتروشيمی ها تصميم جديدی 
گرفته نخواهد شد. رئيس سازمان بورس گفت: گزارش 
هشت ماهه شركت های بورسی هم اكنون روی سايت 
كدال منتشر شده كه طبق آنها، همه شركت ها وضعيت 
بسيار مناسبی دارند و حتی بسياری از شركت ها ۱۰۰ 
درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل فروش داشته و 
سودآوری خوبی دارند و نسبت  P/E بازار بسيار كاهش 

يافته و عددها برای خريد بسيار جذاب هستند.

بازارسرمایه

»آرمان ملی« ادعای وزير نفت در افزايش فروش نفت را گزارش می کند:

مشتريان نفت ايران در لباس قاچاقچی! 
  تزلزل جايگاه ايران در اوپک و اوپک پالس با ادامه تحريم                                 سود نفت ايران در جيب خريداران!



سینمــا
»چارسو« میزبان جشنواره 

پانزدهم »سینماحقیقت« 
دبیــر پانزدهمین جشنــواره بیــن المللــی 
»سینماحقیقت«، گفت: بخش هایی از برنامه های 
پانزدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« 
به صورت محدود در پردیس سینمایی »چارسو« 
انجام می شود. به گزارش مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی، محمد حمیدی مقدم گفت: با 
بازگشایی  و  عمومی  واکسیناسیون  به  توجه 
سینماها، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم 
گرفت بخشی از برنامه های پانزدهمین جشنواره 
»سینماحقیقت« برای مخاطبانی محدود، در 
پردیس سینمایی »چارسو« و به صورت فیزیکی 
انجام شود. وی ادامه داد: شورای سیاست گذاری 
جشنواره از آغاز به کار، برای دو شیوه اجرایی 
تجربه موفق  به  توجه  با  و  برنامه ریزی کرده 
برگزاری برخط )آنالین( در چهاردهمین دوره، 
زیرساخت های این امر به شکل کامل آماده و مهیا 
بود. تسریع در روند واکسیناسیون و کاهش ابتال و 
بستری مبتالیان به کرونا در هفته های اخیر، گزینه 
برگزاری فیزیکی به شکل محدود را پررنگ تر کرد. 
متاسفانه شیوع سویه جدید کرونا، نگرانی ها را دوباره 
شدت داده و از این منظر جشنواره »سینماحقیقت« 
متاثر از سیاست های ستاد ملی مقابله با کروناست. 
حمیدی مقدم افزود: با توجه به رایزنی های انجام 
شده و بررسی های صورت گرفته، این برنامه های 
محدود را به پردیس سینمایی »چارسو« خواهیم 
برد که فضایی آشنا و مانوس برای دوستداران و 
فعاالن سینمای مستند دارد و پیش از این هم، 
تجربه برگزاری جشنواره  »سینماحقیقت« را در 
آن داشته ایم. اما بخش اعظم برنامه ها در شکل 
آنالین و برای مخاطب گسترده در پلتفرم ها قابل 
تماشا و پیگیری است. دبیر پانزدهمین جشنواره 
بین المللی »سینماحقیقت« ادامه داد: با توجه به 
آلودگی هوای تهران، ترافیک و توجه به رعایت 
پروتکل های بهداشتی طبیعی است که توصیه 
می کنیم عالقه مندان به سینمای مستند، از طریق 
پلتفرم ها جشنواره را ببینند. همه رویدادهای 
جشنواره از طریق سایتirandocfest.ir  پخش 
می شود. نمایش فیلم ها در پرتال جشنواره اتفاق 
می افتد و در سایت هاشور و نماوا بلیت فروشی برای 
تماشای آثار برای عالقه مندان وجود دارد. جزئیات 
این بخش را به زودی در نشست خبری به اطالع 
مخاطبان جشنواره خواهیم رساند. دبیر پانزدهمین 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت ادامه داد: در 
پردیس »چارسو« و در ایام جشنواره میزبان تعدادی 
محدود از اهالی رسانه، صنوف و صاحبان آثار هستیم 
و با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی از 
میزبانی گسترده معذوریم. پانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« از 

۱۸ تا ۲۵ آذرماه برگزار می شود.

نجمــه جــودکی و سهیل مستجابیان 
به ترکیب سریال تلویزیونی »نوارزرد۲« به 
کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی 
محمدرضا شفیعی اضافه شدند. نجمه جودکی 
مجری جوان تلویزیون از گویندگی در رادیو 
فعالیت خود را آغاز کرد و با مجموعه های 
»سین مثل سریال«، »فرصت ویژه«، »مثبت 
هفده«، و.... به شهرت رسید و اکنون جلو 
دوربین نوارزرد۲« به نویسندگی کریم لک زاده 
قرار گرفته است. همچنین سهیل مستجابیان 
وارد عرصه بازیگری در تئاتر شد و در فیلم های 
سینمایی »بی حسی موضعی« و... به ایفای 
نقش پرداخته است، او بیشتر فعالیت هایش در 
فضای مجازی است. تصویربرداری این سریال 
در لوکشین های متفاوت همچنان ادامه دارد.

»جودکی«  در یک 
سریال 

روز علی حــاتمــی در سینماتک خانه 
هنرمندان ایران برگزار می شود. به گزارش 
روابط عمومی خانه هنرمنــدان ایران، روز 
علی حاتمی همزمان با بیســت وپنجمین 
سالروز درگذشت این سینماگر برجسته 
در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شود. نمایش فیلم خلیفه و اعرابی )از 
مجموعه داستان های مولوی – ۱3۵۲( و 
سخنانی از علی حاتمی، عزت ا... انتظامی، 
داود رشیدی، محمدعلی کشاورز، اکبر عبدی 
و... از بخش های مختلف برنامه است. روز علی 
حاتمی دوشنبه ۱۵ آذر ساعت ۱۸ در سالن 
استادناصری خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شود. این برنامه ویژه اعضای سینماتک 

خانه هنرمندان ایران است.

 برگزاری روز 
علی حاتمی در سینماتک

رو در رو
حديث ميرامينی: 

وقت بهادادن به سریال سازی است
بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه »سریالیست« 
به ارائه توضیحاتی درباره کارنامه کاری خود پرداخت. حدیث 
میرامینی که مهمان پدرام کریمی در برنامه »سریالیست« 
بود، درباره حضور در سریال های کمدی گفت: هر کدام از 
سریال هایی که تا به حال بازی کرده ام با دیگری فرق می کند. 
مثال در سریال »زعفرانی« موقعیت کمدی وجود داشت 
و از این حیث با سریال »زن بابا« متفاوت بود. برای بازیگر 
یک چالش است که در موقعیت های مختلف قرار بگیرد و 
خودش را محک بزند؛ چه درام باشد چه کمدی. وی افزود: 
من قدری اهل ریسک هستم و بازیگری برایم لذتبخش است، 
هم تئاتر کار کرده ام، هم سینمایی و هم سریال. هیچوقت هم 
این موضع را نداشته ام که حتما باید در این ژانر باشم، بلکه 
بازیگری برایم مهم است و حالم را خوب می کند. میرامینی 
درباره پیوستن به سریال »زعفرانی« توضیح داد: زمانی که 
پیشنهاد این نقش را گرفتم قدری نگران بودم. عروس این 
خانواده کسی بود که بیشتر در بحران، خودش رو به تلخی 
می رفت، در حالی که بقیه موقعیت های بامزه و بانمکی 
داشتند. اینکه بین همه بازیگران این بار را من بر دوش داشته 
باشم قدری چالش برانگیز بود. آقای محمدی از روز اول آنقدر 
متین و صبور بودند و به من آرامش خاطر دادند که جلو رفتیم. 
این بازیگر ادامه داد: موضوع این سریال جهان شمول بود و 
ممکن است برای هرکسی پیش بیاید، همه سعی »زعفرانی« 
این بود که بگوید با تمام اتفاقات می شود منعطف برخورد 
کرد و پذیرشمان را باال برد. میرامینی تاکیدکرد: این سریال 
فرهنگسازی کرد که چرا باید پدر و مادر خودشان را به خاطر 
بچه ها سانسور کنند؟ این موقعیت که مادر و پدرهایی که 
صاحب بچه بزرگ هستند، دوباره بچه دار شوند، خیلی مرسوم 
و معمولی است و در کشورمان دایی هم سن با خواهرزاده 
و عموی هم سن با برادرزاده و از این دست زیاد داریم. این 
موضوع در فرهنگ ما بوده و رفته رفته شکل بدی به خودش 
گرفته است. وی عنوان کرد: فرهنگ قدیمی ما، احترام به پدر 
و مادرها، دورهم جمع شدن و سر سفره غذا خوردن خیلی 
قشنگ و ارزشمند است اما به شرطی که صادقانه و حقیقی 
باشد. این بازیگر با بیان اینکه کار بازیگر در فیلم سینمایی یا 
مینی سریال سخت تر است، تاکید کرد: تو در سریال فرصت 
داری آهسته و پیوسته الیه های شخصیت را به مخاطب نشان 
بدهی و او با تو ارتباط برقرار کند. میرامینی در پایان گفت: من 
فکر می کنم اتفاق خوبی در سریال سازی ما می افتد. با توجه به 
پلتفرم هایی که راه اندازی شده اند ما سریال های خوبی چون 
»قورباغه«، »شهرزاد« و »خاتون« را داریم که از نظر طراحی 
لباس، نور، طراحی صحنه، بازی و کارگردانی نشان دهنده 
قوت کار ما است. االن فرصت خوبی برای بهادادن به فیلم 
و سریال سازی است. صنعتی جدی که نشان دهنده نماد 
و سمبلی از یک جامعه است و بهتر است سریال هایمان به 

واقعیت نزدیکتر شوند.
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آرمان ملی- اميد کاجيان: برنامــه تلــویزیونــی 
»احــوالپرسی« چندی  اســت که به تهیــه کنندگی 
سیدجواد سیدمحسنی و با اجرای مسعــود روشن پژوه، 
هر هفته پنجشنبه  بعداز اخبار ۲۰و3۰، از ساعت 9 
شب روی آنتن شبکه دو  تلویزیون می رود یکی از نقاط 
قوت احوالپرسی حضور این مجری نوستالژی برای همه 
ماست.  کســی که حتی آدم بزرگ ها و کسانی که سن و 
ســالی از آنها گذشته نیز وقتی او را ببینند یاد اجراها و 
مســابقات تلویزیونی زمان بچگی خود می افتند. همان 
چهره پرانرژی و طنازی که در خاطره های ما نقش بسته 
و برای همین هم می شود سواالت زیادی را بابت همه این 

دهه ها از وی پرسید.
 آقای روشن پژوه ! برنامه احوالپرسی ساختاری شبیه 
به برنامه هایی مانند دورهمی دارد با حضور مهمانان، 
تماشاچیان و خواننده ها و... چه موضوعی می تواند دراین 
بین احوالپرسی را متمایز کند و یا باعث شود که برنامه 

پربیننده ای شود؟  
اصراری ندارم که بگویم این برنامه متمایز یا متفاوت 
است. اما توجه بکنیم که از این دست برنامه ها نه مربوط 
به این چند سال بلکه از سی سال پیش هم وجود داشته 
است. ما سی سال پیش هم جنگ خانواده را کار می کردیم. 
برنامه های ترکیبی که در آن مهمان برنامه می آمد، 
گفت وگو داشت و تالش می شد لحظاتی بی دغدغه را برای 
مخاطب بیافریند. سال 69 - ۷۰  من خودم برنامه هایی 
مانند چرتکه،  بام روشنایی و... را دراین قالب داشتم . برنامه 
احوالپرسی  نیز از آن دست برنامه هاست. اما طبیعتا با 

مهمانان متفاوت و برخی تغییرات. 
 به نظرتان چقدر مردم از این برنامه استقبال می کنند ؟

طبیعتا این برنامه اگر تنوع الزم را داشته باشد که تالش 
کرده چنین اتفاقی صورت بگیرد، در کنار زمان پخش 
برنامه که زمان مناسبی است چون پنجشنبه هاست و از 

ساعت 9 شب روی آنتن می رود می تواند گیرایی داشته 
باشد. دکور برنامه هم دکور شادی است و سعی شده که 
مهمانان نام آشنایی را هم به برنامه دعوت کنیم. البته 
هنوز تا جا افتادن این برنامه نیاز به زمان داریم اما پتانسیل 

جذب مخاطب دارد. 
 خودتان ترجیحتان این است که برنامه ها زنده باشد یا 
ضبط شده ؟ چند درصد برنامه های ضبط شده احوالپرسی 

در تلویزیون نیز پخش می شود؟
هشتاد تا 9۰ درصد کار در تلویزیون پخش می شود. اما 

به هرحال حال وهوای برنامه زنده متفاوت است.
 از چه لحاظ؟

وقتی شما زنده برنامه ای را اجرا می کنید ریتم برنامه، 
کنداکتور برنامه متفاوت است و هیجان بیشتری هم دارد. 

برنامه زنده را شاید به دالیلی خود من هم ترجیح دهم.
 به نظر می آید در برنامه زنده می توان از برخی 
محدودیت هایی که در برنامه های ضبطی است عبور کرد 

و آزادی عمل بیشتری دارد؟
به هرحال شما باید مشخصات برنامه تلویزیونی را در 
هر شرایط لحاظ کنید و تفاوتی ندارد که این برنامه چه 
چیزی است، چه ساختاری دارد و باید چارچوب ها را در 

آن لحاظ کنید.
 اما یکسری برنامه های زنده ای بوده و خود شما اجرا 
کردید مثال حرکات موزونی صورت گرفته و به هرحال از 

آن عبور شده است ؟
ببنید در مجموع،  اقداماتی که در برنامه های زنده هم 
می شود با کلیات برنامه سازی تلویزیون ما منافاتی ندارد و 
به آن شکل که شما مثال می گویید حرکت موزونی نداشتم 
اما در قالب مثال تشویق کردن یک فرد شاید حرکاتی 
داشتم که ممکن است در پخش ضبط شده  به نمایش 
در نیاید، اما در مجموع موردی هم نداشت. به هرحال 
ما به دنبال حال خوب مردم هستیم و از طرفی رقیب 

هم کم نداریم. کنار ما صدها فضاهای مختلف در حال 
برنامه سازی هستند و باید به شکلی برنامه را اجرا کنیم که 
به مذاق مخاطب خوش بیاید برای همین نیاز است تا از 

یکسری کلیشه ها فاصله بگیریم. 
 اما به نظر از مجریانــی هستید که به هر حال در 
اجراهایتان برخی اقدامات و حرکاتی هم سر زده است که 
می توانست حاشیه ساز هم باشد و یا ممنوع التصویرتان 
کند، یعنی شاید اگر کس دیگری بود این اتفاق می افتاد 
اما در نهایت این مشکل برای شما پیش نیامد آیا نگاه 
خاص تری به شما در صدا و  سیما وجود دارد که این 

اتفاق نیفتاده؟
به هر حال از ابتدای ورود به تلویزیون با خود این عهد را 
گذاشتم که در چارچوب معیارهایی که هست قدم بردارم 
و حد و حدود مربوطه را در نهایت رعایت کنم و در فضاهای 
بیرون از کاری نیز خارج از یکسری چارچوب ها نباشم. در 
کنار این مساله همواره تالش این بوده که انتظارات مردم را 
هم برآورده کنم. شاید یک بخشی از این موضوع را به دلیل 
حرمت تلویزیونی بودن و یک بخش دیگر را به حرمت آن 

چیزی که مردم می پسندند انجام دادم و ادامه می دهم.
 مردم شما را به عنوان مجری مسابقات می شناسند. 

تاکنون چند مسابقه اجرا کردید؟
باالی چهارهزارتا مسابقه کارکردم. در قالب برنامه های 
مختلف مانند مسابقه محله ، ببین و بگو، ده سوال ده 

جایزه، برای هم و... 
 دست سرنوشت این طور بوده که در اجرای مسابقه ها 
حضور داشته باشید یا عالقه خودتان به این سمت بوده 

است؟
به قول معروف مسابقه راست کارم شده است. دیگر همه 

پیچ و خم های مسابقه ها را یاد گرفتم.  
 کدام یک از بخش های احوالپرسی را بیشتر دوست 

دارید.

گــزارش
استعفای وزیر اطالع رسانی لبنان

شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد که وزیر اطالع رسانی لبنان 
اعالم کرد که استعفای خود را به میشل عون رئیس جمهوری و 
نجیب میقاتی نخست وزیر ارائه کرده است. اسکای نیوز افزود: در 
نامه استعفای جورج قرداحی آمده است که  به خاطر مصلحت 
عمومی از سمت خود به عنوان وزیر اطالع رسانی استعفا می کنم 
و امیدوارم درخواست مرا بپذیرید. وی پیش تر گفت که شاید 
استعفایش به حل و فصل بحران میان لبنان و کشورهای عضو 
شورای همکاری خیلج فارس و در صدر آنها عربستان کمک کند. 
این منبع به نقل از برخی منابع گزارش داد که استعفای قرداحی 
راه را برای حل و فصل احتمالی اختالفات دیپیلماتیک میان لبنان 

وعربستان هموار می کند.

صدراعظم جدید اتریش انتخاب شد
حزب حاکم اتریش، یک روز بعداز استعفای صدراعظم قبلی، 
وزیرکشور را به عنوان صدراعظم جدید معرفی کرد. »کارل نیهامر« 
از سوی حزب حاکم به  عنوان صدراعظم جدید این کشور انتخاب 
شد. این در حالی است که، »الکساندر شالنبرگ« صدراعظم تازه 
کار اتریش از مقام خود استعفا داد و به این ترتیب، حزب راست 
میانه، با برگزاری جلسه ای، جانشین وی را انتخاب کرد. شالنبرگ 
که در دولت قبلی وزیر امورخارجه اتریش بود؛ اواسط مهرماه و پس 
از استعفای »سباستین کورتز« به  عنوان صدراعظم انتخاب شده 
بود. در آن مقطع زمانی، کورتز به دلیل سوءاستفاده از رسانه ها 
برای منافع حزبی، تحت تحقیقات قضایی قرار داشت و حتی دفتر 

وی مورد تفتیش قرار گرفت.

وزیراقتصاد ترکیه استعفا کرد
استعفای لطفی الوان وزیر خزانه داری و مالیه ترکیه از سوی 
رجب طیب اردوغان پذیرفته شد. نورالدین نباتی از سوی اردوغان 
به عنوان وزیر خزانه داری و مالیه منصوب شده است. مساله 
برکناری لطفی الوان از سمت وزارت از قریب به سه هفته پیش 
تاکنون بارها در رسانه های اجتماعی ترکیه و از سوی کارشناسان 
سیاسی مطرح شده بود. به گفته کارشناسان سیاسی الوان مخالف 
سیاست اردوغان در زمینه فشار به بانک مرکزی برای کاهش 
نرخ بهره ها بود و در این زمینه در چند مورد دیدگاه های خود 
را به صراحت با افکار عمومی ترکیه نیز مطرح کرده بود. متعاقب 
سخنان هفته گذشته اردوغان در زمینه لزوم کاهش نرخ بهره ها 
در ترکیه ارزش لیر ترکیه در مقابل دالر آمریکا و دیگر اسعار به 
کمترین میزان خود در طول تاریخ رسید. کارشناسان اقتصادی با 
اشاره به اینکه به دلیل کاهش ارزش دالر ترکیه و فشار برای کاهش 
نرخ بهره ها در ترکیه تاکنون دستکم دو رئیس بانک مرکزی از 
سوی اردوغان برکنار شده اند می گویند: با درنظرگیری وضعیت 
فعلی اقتصادی و روند نه چندان مطلوب وضعیت اقتصادی 
ترکیه برکناری وزرا هرچند در کوتاه مدت شاید به عنوان راه حلی 
خودنمایی بکند ولی نبود تغییرات اساسی در زیرساخت ها و نیز 
احترام به استقالل نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی موجب 

تداوم وضعیت اقتصادی نابه سامان این کشور خواهد بود.

 خداحافظی »مرکل« با 
مقام صدراعظمی 

آنگال مرکل در آخرین سخنرانی رسمی خود 
به عنوان صدراعظم آلمان از اعتماد مردم این کشور 
و همه دست اندرکاران کادردرمان به خاطر مبارزه 
بی امان با کرونا تشکر کرد. مراسم وداع او در برلین 
با رژه سربازان مشعل  به دست همراه بود. مرکل 
شامگاه پنجشنبه طی مراسمی رسمی از این مقام 
خداحافظی کرد. او در این مراسم که با رژه سربازان 
مشعل به دست همراه بود از مردم آلمان به دلیل 
اعتمادشان تشکر کرد. مرکل همچنین باردیگر از 
زحمات پزشکان، پرستاران و همه دست اندرکاران 
حوزه بهداشت و درمان به دلیل مبارزه بی وقفه با 
پاندمی کرونا تشکر و قدردانی کرد. مرکل گفت: 
»من می خواهم از هم کسانی که با همه توان خود 
با کرونا مبارزه کرده اند تشکر کنم.« او نه تنها از 
کادردرمان بلکه از همه دست های یاری بخش 
در سازمان های امدادی و ارتش آلمان قدردانی به 
عمل آورد. به گزارش دویچه وله این سیاستمدار 
کهنه کار حزب دموکرات مسیحی آلمان همزمان 
از همه کسانی که در دوران پاندمی کرونا دانش 
عملی را انکار کرده و آشوب به پا می کنند انتقاد 
کرد. مرکل افزود: »آنجا که نفرت و خشونت ابزاری 
مشروع در مسیر منافع تلقی می شود تحمل ما 
به عنوان افرادی دموکرات به انتها می رسد.« مرکل 
۱6 سال صدارت خود را پرحادثه و چالش برانگیز 
خواند؛ فراز و نشیبی که صدراعظم را چه از نظر 
سیاسی و چه از نظر انسانی از سویی به مبارزه 
طلبیده و از دیگرسو غنی کرده اند. مرکل گفت 
که وظیفه اش را همواره با شادی قلبی انجام داده 
است. در این مراسم که تحت تدابیر شدید کرونایی 
انجام شد به درخواست او، دو تصنیف برای من 
باید فقط رز قرمز ببارد هیلدگارد و فیلم رنگی 
را فراموش کردی نینا هاگن و همچنین آهنگ 
کلیسایی خدای بزرگ، تو را می ستایم پخش 
شد. مطابق برنامه ای که احزاب ائتالف سه گانه 
سوسیال دموکرات، دموکرات  آزاد و سبزها ارائه 
کرده اند، قرار است در دومین هفته دسامبر اوالف 
شولتس، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات 
به عنوان صدراعظم جدید آلمان انتخاب شود. 
مرکل اگرچه خداحافظی کرده اما تا انتخاب 
شولتس هدایت امور را به صورت نیابتی بر عهده 
خواهد داشت. او پیش از این بارها گفته بود که 
کنارکشیدن از مسند قدرت برایش دشوار نیست 
و پس از آن فرصت زیادی برای مطالعه و خواب 
خواهد داشت. مرکل در پاسخ به این پرسش 
که قصد دارد در آینده چه کارهایی انجام دهد، 
اظهارکرد: »هنوز برنامه ای ندارم. ابتدا کمی 

استراحت می کنم تا بعد ببینم چه می شود. «

وزیرخارجه روسیه با توصیف عضویت 
اوکراین و گرجستان در ناتو به عنوان »بمب 
ساعتی در قلب اروپا«، گفت: ناتو نباید به 
سمت شرق اروپا و مرزهای روسیه حرکت 
کند. به گزارش فارس، »سرگئی الوروف« 
وزیر امورخارجه روسیه افزود: مسکو در 
تماس با شرکای خود بر عدم حرکت سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به سمت شرق 
تاکید خواهد کرد و منتظر واکنش است. 
الوروف درباره تالش های کشورهای غربی 
برای تنش زایی با روسیه توضیح داد: »تمایل 
ناتو به گنجاندن گرجستان و اوکراین در این 
اتحاد، بمب ساعتی در قلب قاره اروپا خواهد 
بود. غرب به اوکراین تسلیحات می دهد و 
این کشور را به احتمال راه حل نظامی برای 
درگیری در منطقه دنباس گمراه می کند.« 
به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، وی طی 
نشست خبری با »آنتونی بلینکن« وزیرخارجه 
آمریکا گفت: »والدیمیر پوتین  برای دستیابی 
به اجماعی که منافع همه طرف ها را برآورده 
می کند، گفت وگوی آرام را پیشنهاد کرد. 
پوتین پیشنهاد گفت وگو با غرب را برای 

دستیابی به تضمین های حقوقی بلندمدت 
مبنی بر عدم گسترش ناتو به شرق داد.« رئیس 
دستگاه دیپلماسی روسیه با بیان اینکه امنیت 
در اروپا نمی تواند تکه تکه باشد، اظهارداشت: 
»امنیت در اروپا یا هست یا نیست. امیدوارم در 
دیدار با بلینکن بتوانیم گامی در جهت اجرای 
توافقات حاصل شده در نشست پوتین و جو 

بایدن در ژنو برداریم.« براساس این گزارش، 
الوروف با اشاره به تنش های دیپلماتیک بین 
مسکو و واشنگتن درخصوص سفارتخانه ها 
و دیپلمات ها بیان داشت: »مشکالت کار 
سفارت های روسیه و ایاالت متحده به سرعت 
قابل حل است.« وی با بیان اینکه حرکت 
بیشتر ناتو به سمت شرق بر منافع اصلی امنیتی 

روسیه تأثیر خواهد گذاشت، افزود: »مسکو با 
شرکای خود تماس می گیرد تا درباره عدم 
حرکت ناتو به سمت شرق تاکید کند و منتظر 
واکنش خواهد بود.« وزیرخارجه روسیه 
همچنین اظهارداشت: »ما آماده ایم برای 
حل بحران اوکراین گام برداریم. رئیس جمهور 
روسیه تاکید کرده که مسکو خواهان درگیری 
با اوکراین نیست.« اوکراین اوایل سالجاری 
محموله بزرگی از مهمات و موشک های 
»جاولین« آمریکایی را دریافت کرد و نظامیان 
این کشور می گویند خمپاره و پهپادهای 
تهاجمی ترکیه ای را نیز در اختیار دارند. با این 
حال، این کشورهای غربی به رهبری آمریکا 
هستند که چند روزی است با اظهارنظرهای 
غیرمستقیم از طریق گزارش های منابع بی نام 
در رسانه ها، روسیه را به طراحی حمله علیه 
اوکراین متهم کرده اند. شامگاه چهارشنبه 
اما »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو با تکرار 
حمایت از اوکراین در برابر اقدامات روسیه، 
اما تاکید کرد که این سازمان وظیفه خود را 
جلوگیری از وقوع هرگونه درگیری با روسیه 

درخصوص اوکراین می داند. 

سرگئی الوروف مطرح کرد

عضويت اوكراين در ناتو، يعنی بمب ساعتی در قلب اروپا
جهــــان 

کوتــاه

سخنگوی وزارت امورخارجه چین ضمن 
اعالم تمدید یک قرارداد موشکی بین روسیه و 
چین تاکید کرد که مسکو چیزی فراتر از یک 
متحد برای پکن است. به گزارش فارس، »وانگ 
ونبین« سخنگوی وزارت امورخارجه چین 
از تمدید ۱۰ ساله توافق موشکی میان پکن 
و مسکو خبر داد. به نوشته وبگاه وزارت امور 
خارجه چین، ونبین در نشست خبری گفت، 
روز گذشته )چهارشنبه( پروتکل تمدید توافق 
روسیه و چین درباره اخطار اولیه پرتاب موشک  
بالستیک و پرتاب راکت های حامل، اجرایی 
شده و این توافق به مدت ده سال تمدید شد. 
این دیپلمات چینی افزود: اجرای این پروتکل 
نشان گر سطح باالی شراکت راهبردی جامع 
میان چین و روسیه در زمینه هماهنگی در 
عرصه های جدید و عزم دو طرف در راستای 
حفظ ثبات راهبردی جهانی است. سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین در ادامه گفت: این 
توافق به میزان چشمگیری در حراست از نظام 
بین المللی کنترل تسلیحاتی و صلح و امنیت 
جهانی سهیم است. ونبین در بخش دیگری 
از سخنان خود بیان داشت: »ما قویا معتقدیم 
که که روابط روسیه و چین در عصرجدید، 

بالغ تر، باثبات تر و منعطف تر خواهد بود. چین و 
روسیه متحد نیستند بلکه نزدیک تر از دو متحد 
هستند. ما انرژی مثبت قدرتمندی را برای صلح 
و توسعه جهان فراهم کرده ایم.« این مقام چینی 
افزود: »همچنان که جهان به سمت مقاطع 
تاریخی حرکت می کند، ]مسکو و پکن[ خود 
را به برابری، درستی، قانون مداری، همکاری 
و انتخاب های صحیح متعهد می دانند و خرد 

و راه حل های خود برای ایجاد نوع جدیدی از 
روابط و جوامع با آینده ای مشترک برای بشریت 
به کار خواهند گرفت.« در حالی که آزمایش های 
موشک های مافوق صوت چین باعث نگرانی 
عمیقی در واشنگتن و دولت های متحدش 
شده، یک ژنرال آمریکایی از پیشرفته تر بودن 
پکن در این فناوری خبر داده است.»دیوید 
تامپسون« معاون بخش عملیات های فضایی 

در نیروی فضایی ارتش آمریکا اخیراً اذعان 
کرده توانمندی های موشکی مافوق صوت 
آمریکا به اندازه چین یا روسیه پیشرفته نیست. 
تامپسون طی مصاحبه ای در حاشیه حضور در 
همایش بین المللی امنیت هالیفاکس در کانادا، 
گفت: این امر نشان می دهد که آمریکا در توسعه 
جدیدترین و پیشرفته ترین تسلیحات عقب 
مانده است. تمدید قرارداد موشکی میان روسیه 
و چین در حالی رخ می دهد که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور سابق آمریکا از برخی توافق های 
مشترک مسکو و واشنگتن در همین زمینه 
خارج شده و از تمدید برخی دیگر خودداری 
کرد. روسیه و آمریکا ۱۰ سال پیش معاهده ای 
با هدف کاهش و محدودسازی تسلیحات 
راهبردی به امضا رساندند که به معاهده استارت 
نو معروف شد. این پیمان در حال انقضاست و 
آمریکا همچنان از تمدید آن طفره می رود. 
مهر امسال یک مقام آمریکایی گفته بود در 
گفت وگوهای سطح باالی دیپلمات های روسیه 
و آمریکا با توجه به خروج دولت سابق آمریکا از 
دو معاهده تسلیحاتی با روسیه، مساله کنترل 
تسلیحاتی محور اصلی گفت وگوها را تشکیل 

می داد.

تمدید ۱۰ ساله توافق موشكی روسیه و چین

 مسعود روشن پژوه مجری نوستالژی ايرانی ها 
در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 تلويزيون را نبايد 
 با فضای مجازی 

مقايسه كرد
 به هرحال مخاطب را مي بايست جذب کنيم
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نکتــه و نظــر گفت و گو
  عليرضا بيکدلی تحليلگرمسائل قفقاز: 

 ایران در سیاست »عدم تغییر مرزها« 
هیچگاه تردید نداشته است

علیرضا بیکدلی تحلیلگر مسائل قفقاز در 
مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، سفیر 
پیشین ایران در ترکیه، جمهوری آذربایجان، 
قبرس و قزاقستان و دیپلمات اسبق ایران در 
روسیه ضمن تأکید بر اینکه پیگیری سیاست 
کریدور زنگه زور از سوی باکو منجر به مناقشه ای جدید در منطقه 
خواهد شد، خاطرنشان کرد که ایران هیچ گاه در سیاست »عدم تغییر 
مرزها« درنگ و تردید نکرده است. این تحلیلگر مسائل قفقاز، به سؤاالت 
تسنیم در خصوص اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان و پیامدهای 

آن پاسخ داد:
 اظهارات مقامات باکو در باره ايجاد کريدور زنگه زور مبنی 
بر رسيدن به اين کريدور در آينده نزديک چقدر صحت دارد و 
آيا اين کريدور منجر به قطع ارتباط ايران و ارمنستان می شود؟

در باره »کریدور« یا داالن حمل ونقل یک فهم عمومی رایج هست 
که »مسیر جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی  برای همکاری حمل ونقلی 
و ترانزیت به شمارمی رود. که در هر کشوری امتداد داشته باشد تحت 
حاکمیت آن کشور قرار می گیرد. کریدورها معموال موجب تقویت 
روابط و توسعه اقتصادی می شوند و کشورها سعی می کنند به این 

داالن ها بپیوندند.«
اما بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان براساس بند سوم توافقتنامه 
آتش بس ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ یک مفهوم خاص از کریدور با مصداق 
»کریدورالچین« شکل گرفته که وضعیت حقوقی منحصر به فردی 
را تعریف کرده است. ۵ کیلومتر عرض دارد و تامین امنیت آن نیز به 

نیروهای حافظ صلح روسیه )کشور ثالث( واگذار شده است.
بنابراین وقتی مقامات جمهوری آذربایجان عبارت »کریدور 
زنگه زور« را به کارمی برند باید بفهمیم کدام معنی از کریدور را در 
نظر دارند و آیا طرف مقابل آنها ارمنستان این را که به قلمرو، تمامیت 
ارضی و حاکمیت او مربوط می شود، می پذیرد یا خیر؟ براساس بند 
9 موافقتنامه آتش بس ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ بین جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان تکلیف این محور روشن به نظر می رسد. جمهوری ارمنستان 
ارتباط حمل و نقلی بین سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان و 
جمهوری خودمختار نخجوان شامل حرکت بدون مانع شهروندان، 
وسایل نقلیه و بار را تضمین می کند. این گونه تسهیالت امری رایج در 
روابط دو جانبه کشورهاست و آنها معموال در قالب توافقنامه های دو 
جانبه حمل و نقل و ترانزیت چنین تعهداتی را می پذیرند. رفع مانع 
از راهها موضوعی است که ما هم خواهان آن هستیم. جنگ قراباغ که 
از سال ۱99۰ شروع شد دسترسی ریلی ما به شبکه راه آهن شوروی 
سابق را قطع کرد و به اقتصاد و مناسبات ما خسارت زیادی زد. ما باید 
تالش کنیم این موانع هر چه زودتر برطرف شود و راه آهن ما بتواند 
از طریق پل آهنی جلفا و راه آهن نخجوان به کل قفقاز و فراتر از آن 

دسترسی ریلی داشته باشد.
 اين تعاريف چه تاثيری بر ژئوپلتيک ايران می گذارند؟

همانطور که رییس جمهور و وزیر امورخارجه هم  تاکید کرده اند 
ژئوپلیتیک  منطقه غیرقبال تغییر است. ما فراموش نکنیم که آنچه 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان می گذرد در بستری از تخاصم 
سی ساله بلکه صد ساله است. سال گذشته جمهوری آذربایجان در 
جنگ ۴۴ روزه در محدوده قلمرو خود برای آزادسازی سرزمین هایش 
اقدام کرد. خوشبختانه باکو با دقت تمام اصل احترام به تمامیت ارضی 
ارمنستان را رعایت کرد. اگر چه جنگ تلخی درگرفت اما هیچگونه 
تعرضی به قلمرو ارمنستان انجام نداد. بنابراین ما از جمهوری آذربایجان 
سابقه تعرض به ارمنستان نداریم که بخواهیم نسبت به تجاوز این کشور 
به استان سیونیک سوء ظن داشته باشیم. مادامی که باکو خواهان 
دسترسی بدون مانع حمل ونقلی بین سرزمین اصلی خود و نخجوان 
باشد، ما از آن حمایت خواهیم کرد. کما اینکه در 3۰ سال گذشته 
ما اجازه ندادیم ارتباط نخجوان با سرزمین اصلی قطع شود و امکان 
دسترسی به اتباع، خودروها و هواپیماهای جمهوری آذربایجان از 
قلمرو خودمان را دادیم. اما چنانچه تعریف خاص از »کریدور زنگه زور« 
در نظر باشد و به تعبیری که امروز برخی در ایران می نویسند قرار باشد 
بخشی از استان  سیونیک را در قالب یک رژیم حقوقی خاص از کنترل 
حاکمیت ارمنستان جدا کنند، آنگاه وضعیت متفاوت خواهد بود. اولین 
اثر چنین اقدامی شکل گیری مناقشه ای جدید در منطقه است که می 
تواند سی سال دیگر آتش جنگ و خونریزی را به همه ما تحمیل کند. 
یعنی همان بالیی که به دلیل بی تجربگی سی سال پیش درباره قراباغ 
اتفاق افتاد و دو طرف و منطقه را سی سال درگیر جنگ و خونریزی 
و آوارگی کرد و ما نیز به تبع آن منافع اقتصادی و اعتبار بسیاری را از 
دست دادیم و زمینه برای نفوذ سلطه جویان درمنطقه فراهم شد، 
دوباره تکرار شود. از طرف دیگر موضوع تغییر مرزهاست. البته من 
شخصاً هیچگاه چنین برآوردی نداشته ام. اما کسانی هستند که فکر 
می کنند توطئه ای در شرف انجام است تا مرزهای ایران با قفقاز را تغییر 
دهد. این سناریوها از نظرها پنهان نیست و معلوم است که به فرض 
پیگیری چنین طراحی هایی، ایران در این زمینه نظاره گر نخواهد بود.   
 گفته می شود که پاشينيان مجبور به پذيرش اين کريدور 
در مقابل خواسته روسيه و جمهوری آذربايجان شده است و 
اگر هم بخواهد نمی تواند مانع اين امر شود آيا چنين فرضيه ای 

درست است و روسيه توان تحميل به ارمنستان رادارد؟ 
این سوال را باید از مقامات ارمنستان پرسید. من فکر می کنم مواضع 
ایروان در این زمینه روشن است. بر اساس آنچه می گویند آنها طبق 
قواعد بین المللی و طبق بند 9 توافقنامه ۱۰ نوامبر۲۰۲۰ با رفع مانع 
در کل مسیر جاده ای و هوایی و راه آهن قفقاز موافق هستند. با ارتباط 
دو طرفه جاده ای، ریلی و هوایی جمهوری آذربایجان و نخجوان نباید 
مخالفتی داشته باشند. نقش طرف های ثالث باید کمک به این روند 

باشد.
 ايران در باره اين تغيير و تحول منطقه ای چه اقداماتی 
انجام داده آيا منفعل بوده يا سياست هايی را در پيش 

گرفته است؟ 
مواضع ایران در این زمینه اصولی و فراگیر است و در عالی ترین سطح 
اعالم و در عمل اجرا شده است. در اجالس سران اکو در عشق آباد نیز 
بار دیگر رئیس جمهور ایران بر این موضع ایران تاکید کرد. احترام به 
تمامیت ارضی و مرزها و تغییرناپذیر بودن ژئوپلیتیک منطقه مهمترین 
رکن سیاست همسایگی ایران است. اصول و منطقی که موجب حمایت 
ایران از تمامیت ارضی و احترام به مرزهای جمهوری آذربایجان در 
سی سال گذشته شده در باره سایر همسایگان نیز صادق است. همه 
همسایگان ایران بدون استثناء می توانند در این اصل به ایران اعتماد 
و اتکاء کنند. ایران در برپایی این اصل همواره کنش گرانه و مسئوالنه 
عمل کرده و هیچگاه درنگ و تردید نکرده است. ما درباره تالش برای 
رفع مانع از محورهای حمل و نقلی قفقاز، در باره تعیین و عالمت گذاری 
مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و سرانجام حرکت به سمت 

قرارداد صلح پایدار بین آنها حامی ثابت قدم هستیم.

 مسعود روشن پژوه مجری نوستالژی ايرانی ها 
در گفت وگو با »آرمان ملی«

 تلویزیون را نباید با فضاي مجازي 
مقایسه کرد

 به هرحال مخاطب را مي بايست جذب کنيم
ادامه از صفحه 5 / همان بخش مسابقه. البته گفت وگوها 
هم خوب است. اما درمورد گفت وگوها باید این نکته را در نظر 
بگیریم که مخاطبان آدم های معروف و سلبریتی ها زمانی برای 
آنکه بدانند فالن چهره محبوبشان چه می کند و چه عقایدی دارد 
و... پای تلویزیون می نشستند و یا در نهایت با خواندن جراید 
آنها را دنبال می کردند. اما این روزها با رسانه های متعددی که 
وجود دارد، مردم از ریزه کاری ها و جزئیات هنرمندان با خبرند 
و لحظه ای نیست که آنها را دنبال نکنند. برای همین شاید 
گفت وگوهای امروز با هنرمندان برای آنکه چیز جدیدی را 
بتوانید از آن در بیاورید خیلی سخت باشد. از سویی هنرمندان آن 
چیزی که در فضای مجازی می توانند به اطالع دنبال کنندگانشان 
برسانند ممکن است در تلویزیون نتوانند بگویند و این مساله کار 

را برای ما سخت می کند. 
 محدوديت هايی در نوع پرسش از هنرمندان نيز قطعا 

در تلويزيون وجود دارد. 
طبیعی است که چنین مساله ای وجود دارد. خود من هم 
دوست ندارم زیاد وارد زندگی شخصی هنرمندان آن هم در 
مقابل تلویزیون بشوم. چون زندگی شخصی آنها زندگی شخصی 
است و ورود به آن را خودم دوست ندارم. از سویی در مورد زندگی 
حرفه ای آنها نیز به هرحال دیگر، مردم از آن اطالع دارند. با یک 
استوری از ضبط یک برنامه در صفحه یک هنرمند مشخص 
می شود که او چه برنامه ای را یا سریالی را بازی می کند. مردم 
این روزها از ما بیشتر می دانند که سلبریتی های محبوبشان چه 

می کنند یا کجا مشغول به فعالیت هستند. 
يا پلتفرم های  اينترنتی در برنامه های گفت وگو محور باب شده اين  چيزی که در شبکه های خانگی 
است که بازی های خاصی با مهمان برنامه انجام می دهند 
و محيط را از حالت گفت وگوی صرف خارج می کنند آيا 
وجود چارچوب های تلويزيونی مانع انجام اين فعاليت ها 
در احوالپرسی می شود و يا در ادامه ممکن است به سمت 

و سوی اين بازی ها برويد؟
ببینید این دوجایگاه کامال با هم فرق می کنند، تلویزیون 
رسانه رسمی کشور است. آن چه شما می گویید فضای مجازی 
است که مردم پول می دهند و برنامه را می خرند و نگاه می کنند. 
در آنجا مهمان برنامه مبلغی ویژه را دریافت می کند که حاضر 
است نسبت به آن مبلغ ، خیلی کارها و خیلی سواالت خاص را 
پاسخ بدهد. اما در تلویزیون ممکن است چنین اتفاقاتی نیفتد و 

یا یکسری سوال ها پرسیده نشود.  
 يعنی سواالت هماهنگ شده است ؟

مهمان برنامه می داند که اگر بخواهد فالن کاری را انجام دهد،  
فالن مبلغی را بیشتر می گیرد. از طرفی دیگر به هر حال  سواالت 

و بازی ها نیز باید در قالب مسائل تلویزیون باشد. 
تلويزيون؟ باالخره مسائل مالی دراين جريان نقش دارد يا 
فضای مجازی داستان متفاوتی دارد نباید با تلویزیون مقایسه 
شود. از طرفی تلویزیون ممکن است در هر شرایط 3 تا ۴ میلیون 
یا حتی  ۷ یا ۸ میلیون بیننده داشته باشد. اما در فضای مجازی 
اگر بخواهید برنامه پر بیننده ای داشته باشید باید ساختار 
متفاوت تری هم داشته باشد که بابتش هزینه های جدایی 
پرداخت می شود. مثال به مهمان می گویند که اگر فالن  کار و فالن 
کار را قرار باشد، در برنامه انجام دهی چه مقدار مبلغ می خواهی. 
ولی ما در تلویزیون نتوانستیم هیچ وقت این کار را انجام دهیم 
چون تلویزیون در مجموع یک تشکیالت خاص با درونمایه دولتی 

است و از سویی باید خود را با معیارها تطبیق دهیم. 
تلويزيون است چه قدر تفاوت دارد؟ اجراهای خود شما در تلويزيون با جايی که خارج از 
من همینی که اینجا در احوالپرسی هستم در جای دیگر هم 

خواهم بود. 
بيشتردوست داريد؟ خود شما در ميان مجريان، اجرای کدام شخص را 

اجرای جواد آتش افروز را خیلی دوست داشتم و دارم.
 از کسانی که االن در قيد حيات هستند چطور؟ 

همه آنها را دوست دارم همه رفقای من هستند.
 برای اينکه وارد حاشيه نشويد نام نمی بريد؟

آخر نمی شود گفت، همه آنها سبک کاری شان متفاوت است. 
می شوند آشنايی داريد؟ چقدر از قبل با مهمانان احوالپرسی که دعوت 
خیلی از آنها را. تا اینجا که قبال با 9۰ درصد مهمانان کار کردم.

 چگونه مهمانی را بيشتردوست داريد؟
مهمان هایی که شاد و پرروحیه باشند و البته کارهای شادی 
هم انجام داده باشند. فعالیت های چشم گیری داشته و مخاطب 
زیادی هم داشته باشند اما در کنار همه اینها کسانی را بیشتر 

دوست دارم که خودشان باشند و فیلم بازی نکنند.
می شوند، نظری می دهيد؟ خودتان روی مهمانانی که برای احوالپرسی دعوت 
نه، در جریان دعوت از مهمانان نقشی ندارم و از همه مهمانان 
نیز استقبال می کنم، چنانچه گفتم با اکثر این مهمانان نیز آشنا 

هستم و بعضا کار کردیم.
حال خوب هستيد و برای همين تعريف خودشان از اينکه  از مهمانان در اين گفت وگوها می پرسيد که دنبال 
چگونه می توان حال خوب زندگی داشت را سوال می کنيد 

اگر همين سوال را از خود شما کنند چه خواهيد گفت ؟ 
همیشه دوست دارم کسانی که من را می بینند تبسمی روی 
صورت شان بنشیند این برای من همه چیز است.  در همه این 
فعالیت چندین و چند ساله ثمره کارهایم شده لبخندی که به 

روی لب مردم است و این برایم کافی است. 
حتی خود من کسانی را ديدم که با چهل سال سن يا  شما بيش از ۳۰ سال است که برنامه اجرا می کنيد 
بيشتر و بعضا موی سفيد وقتی شما را می بينند می گويند 
که از بچگی برنامه شما را می ديدند و با آن خاطره دارند. 
اين موضوع  تا به حال شما را نگران نکرده و يا حسی مثل 
بازنشستگی يا کهولت سن به شما دست نداده و يا اينکه 

به شما بربخورد؟ 
قطعا نه. برای من افتخاری است چون مخاطبی دارم که سی 
سال است من را دنبال می کند، به جای احساس پیری، حس 

 در يک نگاه آسيب شناسانه  نسبت به  دولــت آقای 
رئيسی مهم ترين نقاط قوت و ضعف دولت را در ماه های 

گذشته چه مسائلی می دانيد؟
در مدت کوتاهي که دولت آقاي رئیسی قدرت را در اختیار 
گرفته است، نمي توان ارزیابي دقیقي از عملکرد آن ارائه کرد. 
هنوز زود است که شیوه جا افتاده اي ازتداوم مدیریت دولت 
را براي نیل به اهداف اعالن شده آن مشاهده کرد. اما به رغم 
این مهم، به نظرم مي توان به اعمال برخي ازالزامات مقدماتي 
مربوط به پیگیري وعمل به وعده هاي داده شده اشاره کرد.

لذا از این زاویه مي توان به تحرک چشمگیرآقاي رئیسي 
درقالب سفرهاي استاني، ارتباط نزدیک با مردم، پیگیري حل 
مشکالت واحد هاي تولیدي غیرفعال ویا نیمه فعال و تشکیل 
منظم جلسه سران سه قوه که مشارکت جدي تر قوا را براي 
حل مشکالت به ارمغان  مي آورد و نیز تشکیل مرتب ستاد ملي 

مقابله با کرونا و پیگیري مصوبات 
آن اشاره وآن ها را جزونقاط قوت 
این دولت درابتداي کار به حساب 
آورد.ضمنا این رفتــار ها  مي توانند 
ازویژگي هاي یک دولـت  بخشي 
ایستاده وپا به رکاب محســوب شوند 
که درصورتي که درچهارچوب یک 
برنامه همه جانبه انجام شوند، تضمین 
کننده پیشرفت کارها  مي شوند.اما 
اگراین تحرک هامسیرغیراصولي 
طي کنند،نتیجه مطلوب به دست 
نخواهد آمد. باید توجه داشت که 
در سفرهاي استاني اوال نباید صرفا 
به حل مسائل موردي پرداخت،بلکه 
باید در درجه اول درجهت برطرف 
تحقق  فراراه  که  موانعي  کردن 

برنامه ها و توسعه همه جانبه منطقه اي درعرصه هاي مختلف 
کشاورزي،صنعتي،گردشگري،محیط زیست وغیره وجود 
دارد وبه دلیل پیچید گي هاي خاص،تصمیم گیري و اعمال 
مدیریت مرکز را مي طلبد، اقدام کرد. اما ظاهرا سفرهاي استاني 
این مهم راپي نگرفته است. نتیجه این مي شود که نباید از این 
سفرها انتظارما حصل اساسي داشت. از این زاویه مي توان 
این بي توجهي را به عنوان نقطه ضعف تلقي کرد. ثانیا ارتباط 
مستقیم با مردم باید براي بررسي و پي بردن به اولویت هاي 
مورد نظرجمعي آنها باشد و نه پاسخگویي به حل مشکالت 
فردي که باتوجه به وجود میلیون ها فرد داراي مشکل امکان 
رسیدگي رئیس جمهور به همه آنها را ندارد. اما به نظر  مي رسد 
که آقاي رئیسي حل مشکل اشخاص را در این سفرها بیشتر مد 
نظر قرارمي دهد. این امرمسیر کاررا به خرده کاري  کشانده و 
از کارهاي اصلي دورمي کند.البته پیگیري کارهاي فردي جزء 
وظایف مدیران رده هاي پایین تراست و آن ها باید دراین زمینه 
فعال باشند. اما وقتي رئیس جمهورمحورکارخود را این موضوع 
قراردهد،دچارانحراف ازاعمال مدیریت کالن  مي شود. ثالثا 
گرچه حل مشکالت واحدهاي غیر فعال ونیمه فعال، کاري 
ضروري وپسندیده است،اما ازآنجا که تعداد زیادي ازواحد هاي 
تولیدي درسرتا سر ایران به علل گوناگون غیر فعال ویا نیمه فعال  
مي باشند، درگیر شدن مستقیم رئیس جمهوردراین زمینه،وقت 
زیادي را مي طلبد. رئیس جمهور نمي تواند به راحتي ازوقت 
دیگرکار هاي ضروري کم کرده وبه آن اختصاص دهد. براي 
حل مشکالت واحد هاي تولیدي وراه اندازي آن ها باید ستادي 
درمرکز و ستادهایي زیر نظرآن در استان ها، متشکل ازعناصر 
ذیربط تشکیل داد. ستاد مرکزي باید به طور مرتب گزارش 
پیشرفت کارها را مستقیما به رئیس جمهور گزارش کند. تقریبا 
شبیه ستاد هاي مبارزه باکرونا که هم اکنون فعالند. این که رئیس 
جمهور خود باحضور درمحل درصددرفع مشکالت واحدهاي 
تولیدي برآید، نوعي ضعف در سازماندهي تلقي  مي شود.

گرچه نفس راه اندازي واحد هاي تولیدي مهم و یک ضرورت 
براي افزایش تولید وایجاد فرصت هاي اشتغال و پاسداري 
ازسرمایه هاست. رابعا آقاي رئیسي برنامه زمان بندي اي درمورد 
مسائل ومشکالت حاد مملکتي و اولویت هاي مربوط به حل آن ها 
را تعیین نکرده تا بهتر بتوان فرایند پیشرفت کارها را رصد کرد. 

این نیز یکي دیگر از نقطه ضعف دولت است. 
 چرا انتخاب و نحــوه چينش مديــران در دولــت 
آقای رئيسی تا به اين اندازه با حرف و حديــث همراه 
شد؟آيا مديران دولت سيزدهم را متناسب با چالش ها و 

بحران های کنونی جامعه ايران می دانيد؟
کشورمااکنون درحالت عادي به سر نمي برد، بلکه یک مرحله 
بحراني تحمیلي راسپري  مي کند. چالش ها وبحران هائي که 
اکنون کشور با آن ها درگیر است ناچیز نیستند، بلکه بعضا 
هرکدام به تنهایي مي توانند سرنوشت سازباشند. بیکاري، 
تورم، گراني، مشکالت تولید، مسائل 
فرهنگي، مشکالت محیط زیست، 
مهاجرت نخبگان، مناسبات پیچیده 
خارجي، موضوع برجام وغیره بخشي 
ازآن هاست. برخورد با این چالش ها و 
بحران ها نیازبه افراد پخته، باتجربه، 
برنامه ریز و جاافتاده دارد. درچنین 
زماني،واگذاري کارهابه کارآموزان 
وافراد ناوارد، به معني معطل گذاشتن 
کارهــا و هــدردادن فرصت هاي 
سرنوشت سازاست. اینکه با انگیزه 
جوان گرایي ازافراد بي تجربه یا کم 
تجربه در این مرحله استفاده شود، 
خود نوعي بي تجربگي است. آقاي 
رئیسي برخي ازهمکاران خود را از 
افراد واجد شرایط براي حل مسائل 
مرحله بحراني، انتخاب نکرده است.این امردر مورد موفقیت 
وي ابهام ایجاد کرده واحتمال بي اثر شدن حمایت هاي فوق 
العاده کنوني را به وجود آورده است. انتظار بسیاري این است که 
با         یکدست شدن، کارها اصولي تر، هماهنگ تر، طبق برنامه و 
سریع تر انجام شود. یعني به همان شکلي که قولش راداده اند. 
اما با وجود افراد مبتدي درراس امور، عملي شدن این انتظارات 
بعید مي نماید. باید توجه داشت که عدم موفقیت این دولت 
صرفابه پاي آقاي رئیسي نوشته نمي شود، بلکه به حساب همه 

نوشته مي شود.
 دولت به چه ميزان در تله سياسی اصولگرايان برای 
انتخاب مديران گير افتاد؟ آيا وضعيت به شکلی شد که 

اصولگرايان برخی افراد را تحميل کردند؟
آقاي رئیسي ازهمان ابتداي کار اعالم کرد که ترکیب کابینه 
را فراجناحي انتخاب خواهد کرد. البته همان موقع معلوم بود 
که منظورآقاي رئیسي ازفراجناحي فراجبهه اي و یا فرا گروهي 
و درداخل جناح اصولگراست. به این معني که اعضاي کابینه را 
ازطیف هاي مختلف اصولگرا انتخاب خواهد کرد و همین کاررا 
نیز انجام داد. او ناگزیراز این اقدام بود. چون مورد حمایت همین 
طیف ها قرارگرفته و موفقیت خودرا درانتخابات مدیون آنها  
مي دانست.ازسوي دیگر سردمداران جناح اصولگرا نیز درجهت 
تحکیم وحدت جناح مذکورهمین امر را مي خواستند. یعني 
حضورنمایندگان همه گروه هاي جبهه اصولگرادرترکیب هیات 
دولت.بنابراین ترکیب کابینه بامشورت و هماهنگي گروه ها 
و جبهه هاي مختلف اصولگرایي حامي آقاي رئیسي انتخاب 
شد. شاید هم سهمیه هرگروه دراین معاضدت توافق شد. لیکن 
درنهایت بانظرمساعد خود آقاي رئیسي نهایي شد. لذامسئولیت 
عملکرد آن ها متوجه خود ایشان است. بنابراین انتخاب مدیران 
در این دولت راباید یک تصمیم جمعي که آقاي رئیسي هم یکي 
از اعضاي آن جمع  والبته درراس بوده، تلقي کرد. در چنین 
شرایطی آقاي رئیسي مي تواند مدیریت کرده و درصورت لزوم 

مصوبات هیات دولت را درجهت منافع اکثریت مردم متعادل 
کند. البته این امر بستگي مستقیم با قدرت مدیریت رئیس 

جمهوردارد.
 چرا دولت رئيسی در کوتاه مدت نتوانست مانع از 
گرانی ها شود و قيمت کاالهای مورد نياز مردم در دولت 

رئيسی به سير صعودی خود ادامه داد؟
متاسفانه بعد ازروي کارآمدن دولت جدید قیمت کاالها به 
سیرصعودي خود ادامه دادند. وحتي بعضا سرعت بیشتري 
گرفتند.متاسفانه نرخ ارزهم افزایش پیداکرد. شاید این افزایش ها 
ناشي از ابهام درسیاست هاي مختلف اقتصادي دولت جدید باشد.

گرچه به طور کلي انتظار این بود که قیمت کاالها و به خصوص 
کاالهاي اساسي دردولت جدید، با توجه به شعارها و وعده هایي 
که دولت مردان مي دادند، تامدتي، اگرنه کاهش الاقل ثابت نگاه 
داشته  مي شد. بدیهي است تحقق چنین انتظاري مستلزم درک 
درست ازواقعیت، داشتن برنامه واعمال مدیریت کارآمد درجهت 
اجراي برنامه ازسوي دولت مردان است. اما چنین اتفاقي رخ نداد. 
این خود گویاي شعارهاي بدون پشتوانه برنامه اي است که بعضي 
ازدولتمردان سردادند. معموالیک شعار واقعي نتیجه تحلیل 
وضع موجود، برنامه ریزي براي تغییرآن وامکان مدیریت درست 
براي نیل به هدف است. اگرحتي یکي از این محورها مورد توجه 

واقع نشود، شعار بي پایه خواهد بود. به نظرم مي توان گفت که 
سیرصعودي قیمت ها ناشي از عدم مواجهه همه جانبه با موضوع 

گراني ازسوي دولت است.  
 آيا نحوه برخورد دولت با بحران های اقتصادی و 
اجتماعی را مناسب می دانيد؟ به نظر شما دولت سيزدهم 

درک صحيحی از بحران های موجود دارد؟
هنوز زود است که ارزیابي دقیقي ازعملکرد دولت داشته 
باشیم. باید فرصت داد تا آنچه که درچنته دارند ارائه کنند. 
اما برخي از اقدامات درشروع کارها نشانه حرکت درست روبه 
جلو نیست. بیشتراین کارها حالت خرده کاري و یا شعارگونه 

دارند. این کارها نشاني از یک حرکت همه جانبه و برنامه ریزي 
شده ندارند. یا الاقل تا به حال توضیح کافي براي توجیه کارها 
دراین زمینه ارائه نکرده اند. اکنون بحران اقتصادي که مادرهمه 
بحران هاست دامنگیر کشورشده است. بخشي ازاین بحران 
ناشي ازتحریم ها وتحمیل شده ازخارج است. بخش دیگرناشي 
ازسوء مدیریت داخلي است. براي رفع این بحران براي هردو این 
بخش ها باید برنامه داشت. درموردبخشي که به خارج مربوط  
مي شود،هم اکنون مذاکرات برجامي درحال انجام است.امانمي 
دانیم دولت مردان چه سیاستي رادارنددنبال  مي کنند تامنافع 
ملي ایران به نحو احسن تامین شود. سخنان مطرح شده ازسوي 

همه طرف هاي دخیل دربرجام فضاي امید بخشي رانشان 
نمي دهد. بنابراین هنوز نمي توان به خوبي روي کاهش فشار 
اقتصادي ازخارج امید جدي داشت. در مورد بخشي که به داخل 
مربوط مي شود، مدیران ذیربط که قاعدتا باید یک سرو گردن 
از لحاظ مدیریت ازمدیران قبلي بلندتر باشند تا ضعف مدیریت 
آن ها را جبران کنند، اما مع االسف چنین ویژگي اي ندارند 
وعمدتا سابقه مدیریت درخور توجه دراین زمینه را درکارنامه 
اجرایي خود ارائه نکرده اند.لذ ا در مورد اعمال مدیریت قوي 
درداخل هم به منظوراستفاده بهینه از امکانات و نیروها براي 
تحرک بخشیدن به موضوع اقتصاد درپرده اي از ابهام قراردارد. 
لذا اگراین تاکید را داشته باشیم که براي حل هربحران به 
شناخت ریشه اي آن، برنامه براي حل ومدیریت درست نیازاست، 

هنوزدردولت آقاي رئیسي شاهد وجود این سه مؤلفه نیستیم.
 رئيسی با بحران فروپاشی سرمايه اجتماعی و کاهش 
اعتماد اجتماعی چه خواهد کرد؟آيا مسيری که دولت 
وی در حال حرکت در آن است در نهايت به سمت اعتالی 

اعتماد اجتماعی حرکت خواهد کرد؟
براي پاسخ به چنین سوالي باید دید انتظاراکثریت جامعه 
چیست؟واین اکثریت راچطورمي توان متقاعد کرد تااعتمادشان 

برگردد. اکنون طبقات متوسط و 
محروم جامعه به لحاظ اقتصادي 
ضربه خورده اند.لذا اولویت اول براي 
این دوطبقه حل مسائل اقتصادي 
است. عالوه براین طبقــه متــوسط 
مطالبات سیاسي وفرهنگــي خود 
راکه پشتوانه مطالبات اقتصادي اش 
است، معطل مانده  مي داند. یعني 
آزادي هاي سیاسي، حمایت از احزاب، 
تضمیــن بهره گیري از اینتــرنت 
با توجه به ضرورت هاي روزومسائل 
اقتصادي وغیره. اما طرز تفکري که 
ظاهرا اکثراعضاي دولت و به خصوص 
حامیان اصلي دولت دارند، فاقد 
ویژگي امکان پاسخ مثبت به این 
مطالبات هستند. بنابراین احتمال 
پیچیده ترشدن مسائل وجود دارد. 
مگراین که آقاي رئیسي با قاطعیت 
منافع ملي را برمالحظات جناحي 

ترجیح داده و به مطالبات اکثریت توجه ویژه نشان داده و 
درمقابل تهاجم هاي اقلیت سینه سپرکند. 

 ارزيابی شما از رويکرد دولت در روابط بين الملل 
چيست؟ چگونه می تواند در شرايطی که آينده مذاکرات 
در هاله ای از ابهام قرار دارد منافع ملی کشور را در عرصه 

بين الملل محقق کند؟
مراودات بین المللي در هرعصري و به خصوص درعصرفعلي 
یک ضرورت اجتناب ناپذیري است. منافع ملي کشور ها 
چنین اقتضا  مي کند. هرچه قدرمراودات بیشتر باشد به همان 
نسبت منافع بیشتري کسب مي شود. اما مراودات همیشه 
ازحساسیت خاص خود برخوردار است. دخالت درامورداخلي 
هرکشورجزوخطوط قرمز آن محسوب  مي شود. مسئوالن 
کشورهاعمومابراساس منافع ملي خود موضعگیري مي کنند.

آن ها خوش ندارند که دیگران برایشان تعیین تکلیف کنند.حتي 
اگرظاهرامر منافع آنها را مدنظر قراردهد. نمونه آن اظهارات 
چند وقت پیش سفیرایران درعراق درمورداقدامات نظامي 
ترکیه علیه نیروهاي پ.ک.ک. درخاک عراق که با عکس العمل 
تند دوکشورمواجه شد. هردوکشورآن را دخالت بي جا درامور 
داخلي خود تلقي کردند. مراودات موفق بین المللي ادبیات خاص 
خود را مي طلبد. لذا تغییرموضع آن ها درمواردي معین مستلزم 
ارائه راهي است که منافع ملي و استقالل آن ها را نیز دربرداشته 
باشد. بنابراین استفاده از ادبیات دستوري براي تغییرموضع نه 

فقط کارسازنیست، بلکه مایه تمسخر و به خطرافتادن منافع ملي 
خودمان مي شود. البته به نظرم اگراز ادبیات دستوري درمقابل 
ادبیات دستوري طرف مقابل استفاده شود،کاردرستي است. مثال 
وقتي آمریکا و هم پیمانان آن ازبرجام خارج شده ویا به تعهدات 
خود عمل نمي کنند، و بعد باپررویي و وقیحانه براي انجام وظیفه 
خود شرط وشروط قائل شده و با استفاده ازادبیات دستوري آن 
را مطرح مي کنند، متقابال به کاربردن ادبیات دستوري ضروري 
است. اما حتما باید چنین ادبیاتي رامدیریت کرد تا نتیجه 

معکوس ندهد. 
 چرا فعاليت مدنی و سياسی اصالح طلبان در دولت 
کاهش داشته و شاهد نوعی سکوت معنادار در اين زمينه 

هستيم؟
اوالاصالح طلبان باتوجه به دوانتخابات گذشته احساس 
مي کنند پشتوانه اجتماعي خود را به شکل سابق ندارند. لذا 
الزم است شرایط اجتماعي رامجددا تحلیل و موقعیت خودرا 
بررسي ونحوه ارتقاء اعتبار اجتماعي خود را مشخص کنند. این 
امرزمان براست. ثانیا درست است که یکي ازوظایف سیاسي 
جناح هانقد عملکرد دستگاه هاست که درکنترل جناح رقیب  
مي باشد، و لذا اصالح طلبان از این زاویه باید به وظیفه خود عمل 
کنند، اما اگر منصفانه به موضوع نگاه 
کنیم، مي بینیم که گرچه به لحاظ 
تئوري و نظري اعتقاد اصالح طلبان 
این است که ترکیب دولت با طرز تفکر 
و اعتقاداتي که دارد، توان رویارویي و 
مقابله ریشه اي واساسي بامشکالت 
موجود را ندارد اما معتقدند که این، 
عملکرد محسوس و ملموس دولت 
مدیریت  نماد  مي تواند  که  است 
وانعکاس ارزش اعتقادي اش باشد. 
بنابراین آن ها منتظرند ببینند آیا 
دولت اصولگرا با پشتوانه همه ارکان، 
مي تواند از پس مشکالت برآید یانه. 
دردولت هاي نهم ودهم این کارنشد. 

امید است دراین دولت اتفاق بیفتد. 
 در شرايط کنونی و در حالی 
که قدرت به صورت يکدست در 
اختيار اصولگريان قرار دارد چه 
رسالتی برای جريان اصالحات 

قائل هستيد؟
تصور این است که باید اصل را منافع ملي و هدف را نیل 
به آرمان هاي مختلف مردم درنظر گرفت. و این که چه گروه 
و جناحي این هدف ومنافع را تامین کند نباید تعصب داشت. 
فکر مي کنم اکثریت اصالح طلبان نیز همین نظرراداشته باشند. 
بنابراین اصالح طلبان باید باتوجه به منافع ملي، و با وجود 
مشکالت عدیده، پیشنهادهاي اصالحي خود را درچارچوب 
برنامه هاي توسعه پنج ساله و دیگر برنامه هاي مصوب که خارج 
از اعمال نظر جناحي قرار گرفته اند، به دولت ارائه دهند. این کار 

انجام رسالتي  است که اثرآن ازدید مردم پنهان نمي ماند.
 آيا اصالح طلبان از قرار گرفتن در حاشيه قدرت 
به عنوان يک فرصت تاريخی برای بازپروری گفتمانی 

استفاده خواهند کرد؟
ابتدا باید تاکید کنم که نباید درحاشیه قدرت قرارگرفتن یک 
جناح رویداد غیرقابل انتظاري تلقي شود. هرجناح یا حزبي زماني 
توان به دست گرفتن قدرت را پیدا مي کند و زماني دیگر ناتوان 
ازاین امر است. اصالح طلبان نیز مستثني ازاین قاعده نیستند. 
مهم این است که در زماني که درقدرت نیستند، توان خود را از 
همه نظر ارزیابي و درجهت رفع ضعف هاي خود بکوشند. هیچ گاه 
نباید همه چیز را تمام شده بدانند. درگذشته درمقاطع مختلف 
اصالح طلبان این کاررا کرده اند. بي تردید بازهم این کارسازنده 

را انجام خواهند داد. 
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آرمان ملی- احسان انصاری: دولت سيزدهم در مسيری قرارگرفته که راهی به جز حل بحران های کشور باقی نمانده و فرصت زيادی نيز ندارد. هرچه زمان بيشتری از عمر دولت بگذرد و در مقابل بحران ها و چالش های موجود کاهش پيدا نکند 
به همان اندازه کار را برای دولت سخت تر خواهد شد. در چنين شرايطی مهم ترين چالش دولت مذاکرات هسته ای، نحوه عملکرد مديران دولت و تغيير در وضعيت معيشتی و اقتصادی مردم است. تيم مذاکره کننده دولت رئيسی در حالی 
وارد مذاکرات شده که هنوز نمی توان نسبت به واکنش طرف مقابل به پيشنهادهای ايران خوشبين بود. از سوی ديگر عملکرد مديران به شکلی نبوده که باعث اميدواری مردم در بلندمدت شود. اين در حالی است که مشکالت معيشتی مردم 
هنوز پابرجاست و تغيير جدی در وضعيت اقتصادی مردم رخ نداده است. »آرمان ملی« برای تحليل و بررسی چشم انداز پيش روی دولت در زمينه های مختلف با محمد سالمتی وزير سابق کشاورزی و فعال سياسی اصالح طلب گفت وگو کرده 

است. در ادامه ماحصل اين گفت وگو را می خوانيد.

انتظار اين بود كه قيمت 
كاالها و به خصوص 
كاالهاي اساسي دردولت 
جديد، باتوجه به شعارها 
و وعده هايي كه دولت 
مردان مي دادند، تا مدتي، 
اگر نه كاهش الاقل ثابت 
نگاه داشته مي شد. تحقق 
چنين انتظاري مستلزم 
درك درست از واقعيت، 
داشتن برنامه واعمال 
مديريت كارآمد درجهت 
اجراي برنامه ازسوي 
دولت مردان است

امابرخي ازاقدامات 
درشروع كارها نشانه 
حركت درست روبه جلو 
نيست. برخی اين كارها 
حالت خرده كاري و يا 
شعارگونه دارند. اين كارها 
نشاني ازيك حركت همه 
جانبه و برنامه ريزي شده 
ندارند. يا الاقل تا به حال 
توضيح كافي براي توجيه 
كارها دراين زمينه ارائه 
نكرده اند

محمد سالمتی در گفت وگو با»آرمان ملی«:

 رئيسی رای »اكثريت« را 

 پشت سر خود بياورد؛ 

با شجاعت
  هربحراني -به طورجداگانه- در سرنوشت کشور تعيين کننده است

مشخص نيست دولت در مذاکرات چه سياستی را پيش می برد
نحوه چينش مديران پاشنه آشيل دولت نشود

استفاده از مديران بی تجربه خود بی تجربگی است
سفرهای استانی نبايد صرف خرده کاری ها شود

 شعارهای بدون پشتوانه واقعيت خود را نشان خواهند داد
 پشتوانه اجتماعی اصالح طلبان مثل گذشته نيست

 آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه های اخير عمال انتظارات فراپادمانی 
از ايران داشته است، ايران در راستای اعتمادسازی و به نتيجه رسيدن 

مذاکرات برجامی نياز است تا چنين درخواست هايی را بپذيرد؟
مسائل ایران و آژانس یک مبحث فنی و تخصصی است که باید متخصصان آن در این 
خصوص نظر دهند. در ایران بعد از خرابکاری هایی که در تاسیسات هسته ای صورت 
گرفت نسبت به نوع دسترسی ها ایجاد حساسیت شد و آژانس هم باید این را برطرف کند 
و هم اقدامات اعتمادسازی انجام دهد تا به فعالیت فنی و تخصصی خود پرداخته و شائبه 
ایجاد ابزار فشار غرب شدن را از خود بزداید اما از منظر سیاسی، پس از خروج ترامپ از 
برجام، تبعات منفی آن فقط گریبان آمریکا و ایران را گرفت زیرا سایرین با انگیزه های 
مختلف جز نقش کاتالیزوری و بعضا منفی هیچ مجال و عالقه و انگیزه ای برای بازیگری 
نداشتند. ایران ضمن اتخاذ استراتژی درست وفاداری و اصالح، عاقالنه، منفعت گرایانه 
و به رغم خواست تندروها و مخالفان داخلی و خارجی برجام، آن را آتش نزده و در برجام 
مانده و با استفاده از ظرفیت های آن، یک سال منتظر طرف های مقابل و مخصوصا اروپا 
ماند و در بی عملی نسبی آنان پس از آنکه آژانس  ۱۵ مرحله تطابق فعالیت های ایران 
با برجام را تائید کرد طبق مفاد آن و طی ۵ مرحله تعهدات هسته ای خود را کاهش 
داد. اگرچه چهار مرحله اول خیلی با حساسیت روبه رو نشد اما مرحله پنجم خیلی به 

مذاق غرب خوش نیامد. لذا ایران طبق همین برجام توان هسته ای خود را افزایش داد 
و اهرم هایی برای خود ایجاد کرد تا بتواند از آنها در مذاکرات استفاده کند تا با دست پر 
وارد مرحله بعد شود. مشخصا فعالیت های هسته ای ایران در این برهه دو ساله دو قسمت 
دارد. نخست آن چیزی که قابل برگشت است و دوم دانشی است که ایران بدست آورده 
که دیگر قابل حذف شدن نیست.  این یک واقعیت ملموس و غیرقابل انکار است که 
ترامپ با خروج از برجام، موضع و موقعیت آمریکا در برجام را درمعرض آسیب قرار داد و 
ایران نیز درمقابل هوشمندانه و خوب عمل کرد. از طرفی افزایش توانمندی های علمی و 
هسته ای خود را متوقف نکرد و از سوی دیگر االن آمریکا را عضو برجام نمی داند و خواهان 
خسارات وارده به مردم ایران در اثر خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم هاست. اینکه 
آمریکا نتوانست علیه ایران اجماع کند یک اتفاق بزرگ در اثر این بازی هوشمندانه ایران 
بود و آمریکا امروز باید آن را به شکلی جبران کند که برای مثال می تواند یک ضمانت 
برای ایران باشد. حاال این یا بصورت امتیاز جدید و مثال رفع همه تحریم ها و یا تهاتر با 
وضعیت بخش بدون بازگشت کاهش تعهدات ایران خواهد بود. مسبب آمریکاست و 
این آمریکا بوده است که امروز مذاکرات را پیچیده و سخت کرده است و خود باید جبران 
کند. آمریکا اشتباه محاسبه ای استراتژیک داشته و از منظر عملیاتی هم بد بازی کرد و 
خود باید مابه ازای آن را بپردازد. امروز تیم ایران بیشتر تالش می کند تا رفع تحریم ها 

در دستور کار قرار گیرد زیرا ایران مرتکب اشتباهی نشده است. در این میان اگر مردم 
ایران از برجام نفعی نبرند، دلیلی برای ماندن ایران در برجام وجود ندارد. در سال ۲۰۱۵ 
ایران تا حدودی از مواهب اقتصادی برجام بهره مند شد اما اقدام نابخردانه ترامپ همه 
چیز را برهم زد. پس موضوع رابطه ما با آژانس بیشتر به خروج ترامپ از برجام برمی گردد 
و در مجموع امروز شرایط در برجام و همکاری با آژانس به خاطر بدعهدی آمریکا سخت 
شده است اما ایران باید در کنار این مسائل با این نهاد بین المللی سازنده برخورد کند تا 

آمریکا نتواند با سوءاستفاده از این رابطه علیه ایران اجماع سازی کند.
 در خصوص آينده برجام در صورت توافق احتمالی، تا چه ميزان امکان 
دارد در سال 2۰2۴ يا 2۰2۸ اين توافق از بين برود و آيا اساسا نياز هست در 

اين برهه زمانی به اين مساله فکر شود؟
در هر مقطعی نیاز است تا نه تنها به آینده توجه ویژه شود و برنامه های بلندمدت 
مدنظر قرار گیرد بلکه اقدامات ما در یک تصویر بزرگ دیده شود و من به دومی خیلی 
تاکید دارم و اهمیت می دهم. سیاست همچون بازی شطرنج است و هر حرکتی تبعاتی 
دارد و باید به آینده آن حرکت و اقدام توجه شود. در وهله اول بعید به نظر می رسد که 
مذاکرات فعلی شکست خورده و از دستور کار خارج شود. از نابودی برجام هیچ دیگی 
برای هیچ یک از طرفین گرم نمی شود. فقط در این میان اسرائیل و چند کشور محدود 
عربی که ائتالف عبری-عربی را تشکیل داده اند از برهم خوردن مذاکرات خشنود 
می شوند. البته اگر بازار نفت و معادالت توازن قدرت منطقه ای و بین المللی را در نظر 
بگیریم و توانمندی ها و کارت هایی که ایران برای بازی دارد مد نظر باشد معادله خیلی 
پیچیده تر می شود و حتی بعضی از دوستان و همپیمانان ما در برجام نیز چندان از 
بازگشت ایران به جایگاه واقعی خودش خوشحال نیستند! ایرانی که با این جمعیت 
جوان تحصیلکرده و جاه طلبی و توانمندی های سخت افزاری بتواند به جامعه بین 
المللی بازگشته و قطب جذب سرمایه و فن آوری باشد. پس حداقل این چند کشور 
محدود قصد دارند تا ایران را در مقابل جامعه جهانی قرار دهند و توان سیاست خارجی 
ایران را مستهلک کرده و مسائل داخلی ایران سخت تر شود و تحریم ها جدی تر پیگیر 
شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که هم ایران و هم غرب تالش دارند تا عامل شکست 
روند دیپلماتیک این مذاکرات نباشند اما با این همه همین طور که زمان می گذرد، به 
نظر می رسد تقریبا هیچ یک از طرفین اگرچه عالقه به وخیم تر شدن اوضاع ندارند اما 
برای احیای برجام عجله ندارند اما تمایل دارند تا برجام احیا شود و به عنوان یک قرارداد 
محکم باقی بماند. امروز بازنگه داشتن ایران از حرکت به سمت هسته ای شدن از یکسو 

و از طرف دیگر عصبانی نکردن ایران، مورد توجه غربی هاست. آنها می خواستند ایران 
به پای میز مذاکره بیاید که رفت اما امروز از میزان عجله آنها کاسته شده است. ایران 
به سوابق نگاه می کند و می بیند که اگر آمریکا را به عنوان یک طرف برجام بپذیرد، 
دولت های بعدی اگر از برجام خارج شوند، باز هم روال قبل تکرار می شود و برجام عمال 
نابود می شود. در این میان دولت آمریکا نیز تاکید دارد که نمی تواند ضمانت دهد. برای 
حل این چالش به نظر می رسد یکی از بهترین راه حل ها این باشد که ایران قدرت گریز 
خود از برجام را افزایش دهد. به این معنا که ابزاری در برجام به وجود آورد تا سریع تر 
بتواند تعهدات هسته ای خود را کاهش دهد. البته مولفه های بین الملل نیز امروز بر برجام 
تاثیرگذار است. مثال در آمریکا هنوز کرونا و مسائل اقتصادی حل و فصل نشده است و 
اخبار خوبی از داخل آمریکا شنیده نمی شود. این به آن معنا نیست که آمریکا ضعیف 
است و می توان از این کشور بیشتر امتیاز گرفت بلکه به این معناست که باید محاسبه 
شود بایدن و تیم سیاست خارجی اش تا چه میزان می توانند در خصوص برجام سرمایه 
گذاری سیاسی کنند. آمریکا در سیاست خارجی خود تغییرات چشم گیری ایجاد 
کرده است که این تغییرات سبب شده از افغانستان و عراق تا حدی خارج شود و بیشتر 
متمرکز بر خاور دور و تقابل با چین شود. ایران نیز با توجه به این مولفه ها باید تفکر خود 
را استراتژیک و برنامه های خود را به صورت بلندمدت تدوین کند. یعنی اگر امروز آمریکا 
به دنبال کاهش نیروهای خود در خاورمیانه است باید بررسی شود که چه قدرتی ممکن 
است جایگزین آمریکا در خاورمیانه شود. آیا ایران از امروز آمادگی با رویارویی با شرایط 
جدید را دارد؟ آیا نقش اسرائیل تغییر می کند و این رژیم می خواهد خأل حضور آمریکا 
را جبران کند. این تحلیل وجود دارد که اصرار اسرائیل برای تخریب برجام برای دوران 
پسا آمریکا در خاورمیانه است تا ایران به یک قدرت مضاعف دست پیدا نکند و همچنان 
از نظر داخلی ضعیف و درگیر تحریم های بین المللی و چرخ سیاست خارجی اش هم 
در گل باشد. ایران باید یک تصویر بزرگ از تحوالت در پیش روی خود ترسیم کند و با 
توجه به این تصویر بزرگ مذاکرات را نه تنها مسئوالنه ادامه دهد، بلکه با ابتکار عمل 
و دوربینی آن را موفق گرداند. مولفه های دیگر نظیر سیر رو به پائین موقعیت سیاسی 
دموکرات های آمریکا و کاهش محبوبیت جو بایدن و خیز مجدد ترامپ برای انتخابات 
ریاست جمهوری نیز باید در شطرنج سیاست مورد توجه ایران قرار گیرد. بنابراین ایران 
باید بداند که تحوالت منطقه ای و جهانی در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ به چه شکل 
خواهد بود تا با توجه به آن روند تحوالت برجام طراحی و مذاکرات وین پیش رود و تالش 
کنیم که نتیجه مطلوب بدست آید. ایران به دنبال امتیازگیری است و باید مورد سنجش 

قرار دهد که امتیازی که قصد اخذ آن را دارد چه چیزی باید در مقابل آن پرداخت کند. 
بنابراین مولفه های مختلف برای میان مدت و بلندمدت باید مورد توجه ایران باشد.

 آيا اساسا آمريکا از ايران هراس دارد که يک توافق  بلندمدت با ايران 
شکل نمی دهد و مدام برخی جناح های آمريکا صحبت از پاره کردن برجام 

می زنند؟
در هر دو کشور تیم های مخالف اعم از سیاسیون و نخبگان و جناح های سیاسی 
وجود دارند و از این قبیل مخالفت ها با برجام حتی در کشورهای ثالث نیز وجود دارند. 
خودداری ایران از مذاکره مستقیم با تیم سیاست خارجی بایدن که در اثر بد عهدی 
آمریکا و سوابق عملکرد این کشور در مقابل ایران به وجود آمده، شاید یکی  از چالش ها 
در این عرصه باشد که به پیچیدگی اوضاع کمک کرده است. اینکه گفته می شود بایدن 
با ترامپ تفاوتی ندارد، حداقل در مورد برجام خیلی درست نیست. در آمریکا چند 
راهبرد اساسی در رابطه با ایران مورد اجماع جناح های مختلف آمریکا از جمله محافظه 
کاران، نئو محافظه کاران، جریان ترامپ و دموکرات ها وجود دارد. این جریان ها 
در خصوص  کنترل فعالیت های موشکی و سیاست ها و فعالیت های منطقه ای ایران با 
یکدیگر اختالف نظری ندارند. برجام مشخصا چرتکه نیست که طبق آن محاسبه شود 
چه داده ایم و چه گرفته ایم. برجام نقشه راهی بود که حکومت به آن تن داد تا ایران با 
هنجارهای بین المللی ضمن حفظ اصول خود، کنار بیاید و کار کند.  ترامپ با روش 
رادیکال خود این روند را معیوب کرد اما ایران تا به امروز در عرصه سیاست خارجی در 
قبال برجام خوب عمل کرده است. امروز بایدن رویکرد نظامی گری همچون ترامپ 
ندارد و به مذاکره آمده تا امتیازاتی بدهد و خیال خود را از خارج از آمریکا راحت کند تا 
در سه سال آینده به مسائل داخل آمریکا بپردازد. بایدن به دنبال تخریب ساختارهای 
سیاسی ایران نیست برخالف چیزی که ترامپ دنبال می کرد. اینکه ترامپ عنوان 
می کرد که دنبال تغییر رفتار دولت ایران است، صحت نداشت و قصد داشت تا در ایران 
حکومت را تغییر دهد حتی به قیمت فروپاشی و تجزیه ایران. نئومحافظه کاران و تیم 
سیاست خارجی و امنیت ملی ترامپ این سیاست را به این جهت دنبال می کردند 
که بر این باور بودند ایران تبدیل به یک قدرت با یک حکومت مرکزی قوی شده است 
که حتی مدرن ترین پهپادهای آمریکایی نیز زمانی که وارد خاک این کشور شده، 
ساقط می شوند. بنابراین اینکه گفته می شود ایران با آمریکا مذاکره مستقیم نمی کند 
تا آمریکا را تحقیر کند یک شوخی است. مشخصا تحقیر کردن آمریکا برای مردم 
ایران فایده ای ندارد و تاثیر مثبتی بر اقتصاد و توسعه کشور نمی گذارد که هیچ بلکه 

تاثیر مخرب هم گذاشته است.  درست است که این مذاکره غیرمستقیم به دلیل اینکه 
ایران آمریکا را عضوی از برجام نمی داند یک فشار روانی به آمریکا وارد می کند اما این 
همه موضع نیست و به نظر ایران این مساله را با هوشمندی و حسابگری که دارد باید 
حل کند و منافع دراز مدت خود را در نظر بگیرد و با ارائه پیشنهاد و اخذ یک بسته 
تشویقی این دست برتر خود را که دائمی نیست تثبیت کند. بین ایران و آمریکا به علت 
اینکه گفت و گوی مستقیم در سایر عرصه ها وجود ندارد یک فضایی به وجود آمده 
است که اجازه هم اندیشی میان نخبگان طرفین را نمی دهد و فضا میان دو کشور به 
شکل خاص و غیرمنطقی درآمده است. به گونه ای که مخالفین و دشمنان و رقبای 
منطقه ای ایران از این وضعیت االن سوءاستفاده کرده و دست برتر خود را در توازن 
منطقه ای تثبیت می کنند. از سوی دیگر بایدن نیز قاطعیتی برای مقابله با البی های 
صهیونیستی و مخالفین برجام از خود نشان نداده است تا به ایران اطمینان دهد که 
اگر مذاکره مستقیم شکل گیرد، ایران حاصل بیشتری بدست می آورد. از آنجا که در 
ادبیات سیاسی جهان ایران را یک کشور منافع محور و حسابگر می شناسد اما تاکنون 
دولت آمریکا اقدامی انجام نداده است تا نشان دهد که این ویژگی ایران را مدنظر قرار 
داده است. امروز ایران و آمریکا باید ظرفیتی  ایجاد کنند تا یک گفتمان غالب شکل 
گیرد و این گفتمان حداقل امنیتی نباشد و حول محور سیاست شکل گیرد. طبق این 
گفتمان طرفین حداقل های سیاسی را پذیرفته تا از فضای تخاصم فاصله گیرند. فضای 
تخاصم امروز به علت عدم همین گفت و گوها و افزایش بی اعتمادی به سبب اقدامات 
آمریکا علیه ایران در دهه های گذشته رخ داده است. برای اینکه یک تعامل بلندمدت 
میان ایران و آمریکا به وجود آید باید فضایی ترسیم شود که در آن هم دغدغه های ایران 
و هم دغدغه های آمریکا مورد توجه قرار گیرد و هم مسائل منطقه ای و بین المللی ذیل 
آن تعریف شوند. تعریف چنین بستری می تواند زمینه ساز ایجاد یک توافق بلندمدت 
با آمریکا شود. منافع منطقه ای و بین المللی ایران که تاثیرات داخلی فراوانی دارد در 
این است که برخوردهای بین المللی خود و مخصوصا با آمریکا را کم و بی خطر کنیم 

تا بتوانیم به الگوی توسعه داخلی خود بپردازیم.
 بهترين مسير برای خروج از اين وضعيت چيست؟

یکی از اشتباهات آمریکا این است که منافع سیاست خارجی ایران را سریعا امنیتی 
می کنند. ایران همچون سایر کشورها در عرصه های منطقه ای و بین المللی منافعی دارد 
که جزو اهداف سیاست خارجی اش است و نباید این موارد امنیتی شوند. آمریکا امروز 
باید با روش عاقالنه قدرت ایران را به رسمیت شناخته تا تعامل راحت تر صورت گیرد. 
ایران هم نیاز دارد با مسئولیت پذیری و درک منافع بلندمدت خود از موقعیت برجام 
استفاده کرده و یک فضای گفتمانی منافع محور از طریق کسب منافع اقتصادی با آمریکا 
بسازد. ایران حتی اگر به قدرت آمریکا اعتقاد نداشته باشد، حداقل می داند آمریکا دارای 
قدرت تخریبی است. حتی اگر قائل به این باشیم که آمریکا دشمن همیشگی ایران 
است، باید زهر آمریکا را گرفت و قدرت تخریبی این کشور  را مهار  کرد تا روند توسعه در 
ایران سرعت گیرد و موانع کنار زده شود. ایران برای سامان دادن اوضاع داخلی خود نیاز 
به تعامل و یا خنثی کردن آمریکا دارد. ایران در مساله اقتصاد سیاسی خود را آسیب پذیر 
کرده است و عمال وابسته به فروش نفت شده ایم که این امر باید در پرتو استراتژی تنش 
صفر و استفاده از فن آوری و سرمایه گذاری خارجی و پیوند زدن منافع مشترک ایران 

و کشورهای عالقمند اصالح شود.

آرمان ملی- عليرضا پورحسين: چند روزی است که مذاکرات احيای برجام در وين آغاز شده است که با اما و اگرهای زيادی همراه است. مذاکراتی که فارغ 
از تمامی مولفه های تاثيرگذار، صرفا تقابل ايران و آمريکاست. تقابلی که در دهه های اخير به مهم ترين رويداد جهانی بدل شده است. در راستای بررسی 

اين مساله »آرمان ملی« گفت و گويی با نصرت ا... تاجيک داشته است که در ادامه می خوانيد.

نصرت ا... تاجيک در گفت و گو با »آرمان ملی« مطرح کرد:
كاهش تعهدات- پايبندي به برجام؛ اهرم موثر ايران
     تحقير مقامات امريکايي چه فايده اي براي مردم دارد؟      شرايط امروز برجام به خاطر بدعهدی آمريکاست

     بايد قدرت تخريبی آمريکا را مهار  کرد

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                        
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نكاتی در مورد »سنگ کلیه« 

كليه مثل يك پااليشگاه عمل می كند كه 
كارش تصفيه كردن آب و اماح است؛ يعنی در 
واقع چيزهايی كه بدن نياز دارد را داخل بدن نگه 
می دارد و اماح اضافی را دفع می كند و كل كليد 
اين ماجرا اين است و اگر به هر دليلی تعادل بين 
اين اماح و آبی كه دفع می شود به هم بخورد كليه 
مستعد سنگ می شود. جالب است كه داخل خود 
ادراری كه دفع می شود عواملی داريم كه مهاركننده 
تشكيل سنگ  هستند. هميشه مردم عواملی كه 
سنگ ساز هستند مثل كلسيم، اسيدسيتريك و 
اگزاالت را شنيده اند ولی ما المان هايی داخل ادرار 
داريم كه اينها از تشكيل سنگ كليه پيشگيری 
می كنند مانند منيزيم وسيترات . پس اگر به هر 
دليل غلظت اماح داخل ادرار باالتر رود و حجم 
مايع ادرار كمتر شود منجر به تشكيل سنگ كليه 
می شود . همچنين كسانی كه در سنين باال بيماری 
پروستات دارند مستعد سنگ مثانه هستند. عاوه 
بر اين ۲5درصد كسانی كه سنگ كليه دارند به دليل 
سابقه  خانوادگيشان است كه در بيشتر در آقايان 
شايع است، به دليل شغل های سختی كه دارند يا 
نقش هورمون. از علل ديگر سنگ كليه كم تحركی 
است؛ همچنين مصرف بيش از حد پروتئين های 
حيوانی و نمك از عوامل ديگر است. پس نوع غذا 
در اين امر بسيار مهم است.عاوه بر اين همچنين 
يكسری از بيماری های زمينه ای باعث سنگ كليه 
می شوند؛ مثا كسانی كه اسيد سيدريك بااليی 
داشته يا  نقرس دارند؛ همچنين يك درصد از 
افرادی كه دچار پركاری پاراتيروئيد هستند اينها 
همه مستعد سنگ كليه اند. اگر امروزه در كشور 
اين آمار باالتر رفته است به نوعی مربوط به تغيير 
سبك زندگی ما می شود؛ مثا تمايل به خوردن 
فست فود و غذاهای پرنمك. خيلی دوست دارم 
كه اين جمله هميشه در ذهن مردم بماند؛ مصرف 
لبنيات در بيمارانی كه سنگ كليه دارند به هيچ 
عنوان محدوديت ندارد؛ به شرطی كه لبنياتی 
استفاده كنيم كه كم چرب باشند و ترجيحا نمك 
كمتری داشته باشند. درواقع نقش نمك بسيار 
پراهميت تر از خود كلسيم است. مصرف گوشت 
قرمز و پروتئين های حيوانی بايد محدود باشند 
و از همه چيز مهمتر اينكه مصرف مايعات بايد به 
حدی باشد كه شخص بتواند روزی دو الی سه ليتر 
ادرار داشته باشد. اگر شما جزو كسانی هستيد كه 
به صورت رايج و مكرر دچار سنگ كليه می شويد 
توصيه می شود بررسی های تكميلی را انجام دهيد؛ 
چون ممكن است كسانی باشند كه درمان های 
مراقبتی دارويی در اين نوع افراد پررنگ تر باشد. 
خوشبختانه اكثر سنگ ها سايز كوچكی دارند 
و زير 6.۷ ميلی متر هستند كه در اين صورت 
توصيه به هيچ درمانی به جز درمان های مراقبتی 
نمی كنيم.  شكل، سايز، تعداد و محل سنگ مهم 
است. معموال بزرگترين سايز سنگ مثا ۲ سانت 
را برای سنگ شكنی ارجاع می دهيم، ولی اگر به 
هر دليلی سنگ نشكست قدم بعدی اين است كه 

جراحی انجام شود.
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 ۱- دقت وكنجــكاوی- آداب ورســوم ۲- جايــزه 
ســينمايی- موســيقی دان آلمانــی- مظهرقنــات 
۳- نگاه خيــره- فيلمی بــه نويســندگی، كارگردانی و 
تهيه كنندگی رضا درميشــيان- فقيــر ۴- گروه مردم- 
نويسنده پرويی- حكم- قورباغه  5- عذاب وسختی- اسب 
آذری- سوا- توانايی 6- بخشنده- بارداری ۷- شهری در 
پرتغال- پرهيزكاری- سرشــار ٨- ازعناصر چهارگانه- 
نوگرايی- مردترش روی ۹- حنا- به راه راست رونده- از 
شهرهاي استوني ۱۰- ازشهرهاي آلباني- تنهانشستن 
۱۱- دوباره بيمارشدن- تابع وپيرو- عادت- قدرت ونيرو 
۱۲- دوش وكتف- ظــرف آب پوســتی- جمع حس- 
باطل كردن ۱۳-  كوچكتر ازاقيانوس- روشن فكر- سنبل 
كوهی ۱۴- ياغی- كمانگيراساطيری ايرانی- حدنصاب 

ورزشی ۱5- عنكبوت- بازيگر فيلم تراژدی
 

۱- مامورتحقيق- كارت سربازی ۲- روش وشــيوه-  خطی در دايره- جعبه مقوايی ۳- حرف 
پوست كنده- مستشرق- خجسته  ۴- اسب چاپار- بی ســروپا- از غذاهای ايرانی- سركش 5- نوعی 
قايق كوچك- گياه  مقدس  زرتشتيان- علف حصير- عددورزشی 6- دربان- نجار ۷- بيماری  خشكی- 
پشت سرهم قرارگرفتن-  آن را از بانك بخواهيد ٨- ژاپن قديم- معادل فارسی كپی رايت- هريك از 
جانوران بندپا مانند پشه ۹- نوعی بستنی- پايدار- فيلمی به نويسندگی وكارگردانی مسعود كيميايی 
۱۰- اموری كه برای شروع در امری الزم است- بيدارنيست ۱۱- شماومن- گمراه- اقامتگاه مسافر- 
روش وطريق ۱۲- خدای ما- مفقود- از ماه های ميادی- ازشهرهای مازندران ۱۳- عددمجهول- 
كارگردان فيلم »چشمان بزرگ«- پنبه پاک  نشــده ۱۴- آسمانی- محكم واستوار- گل وگياه معطر 

۱5- كاشف چين- ازرنگ های زرد

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

خستگی مزمن از عالئم » كوويدطوالنی«ارتباط آلودگی با »سرطان ريه«مناسب ترين زمان صرف صبحانه
يك مطالعه نشان داده است كه زمان خوردن صبحانه می تواند بر طول 
عمر تاثير بگذارد. خوردن صبحانه تا ساعت ۷ صبح می تواند اميد به زندگی 
را افزايش دهد. خوردن غذا در ساعات پايانی شب ساعت بيولوژيك بدن را 
مختل می كند و خطر ابتا به ديابت نوع۲ و بيماری قلبی را افزايش می دهد. 
در اين مطالعه داوطلبان زمان غذاخوردن خود را ثبت كردند و دانشمندان 
آنها را با ميزان مرگ ومير مقايسه كردند. افرادی كه بين ساعت 6 صبح تا 
۷ صبح صبحانه می خورند، 6 درصد كمتر در معرض خطر مرگ زودهنگام 

ناشی از بيماری های مهمی مانند بيماری قلبی يا سرطان هستند.

محققان افزايش آلودگی هوا را با افزايش موارد آدنوكارسينوم ريه 
)شايع ترين سرطان ريه( در جهان مرتبط دانسته اند. »آدنوكارسينوم ريه« 
نوعی سرطان است كه تحقيقات نشان می دهد عوامل ژنتيكی، محيطی و 
سبك زندگی در آن نقش دارند، در حالی كه كارسينوم سلول سنگفرشی ريه 
)نوعی سرطان ريه( اغلب با سابقه مصرف سيگار مرتبط است. اين مطالعه 
نشان داد كه افزايش ۰.۱ ميكروگرم كربن سياه كه به نام دوده نيز شناخته 
می شود، در زمين، با افزايش ۱۲ درصدی بروز آدنوكارسينوم ريه در سطح 

جهان مرتبط است. 

به نظر می رسد وضعيت ناتوان كننده ای كه به عنوان سندرم خستگی 
مزمن شناخته می شود در بين بازماندگان كوويد۱۹ رايج است. كرونايی ها 
مدت ها پس از بهبود از كوويد۱۹ با خستگی شديد، بدخوابی، مه مغزی، و 
دردعضانی دست وپنجه نرم می كنند. »دونا .مانچينی«، می گويد: »خستگی 
مزمن با عائم مبهمی مانند كسالت پس از تحرک جسمی، مه آلودگی 
ذهنی، سرگيجه، دردهای عضانی و گلودرد همراه است.« بيماران در اين 
مطالعه بين ۳ تا ۱5 ماه از تشخيص اوليه كوويد۱۹ شان گذشته بود، كه از 

مجموعه ای از مشكات سامتی رنج می بردند. 

جاوید صمدی
فوق تخصص کلیه   بیماری های خاموش 

را بشناسید
برخی بيماری ها وجود دارند كه مراقبت از آ نها بايد 
در باالترين سطح ممكن انجام گيرد چراكه ممكن است 
به مرگ مبتا منجر شوند. بيماری های بسياری وجود 
دارند كه نياز به توجه و مراقبت بيشتری دارند. برخی از 
آنها به عنوان قاتل خاموش شناخته می شوند، به اين دليل 
كه ممكن است عائم آنها تشديد شده و حتی گاهی به 
مرگ ناگهانی منجر شوند. در اين گزارش به موارد از اين 

بيماری ها به همراه توضيحی از آ ها اشاره شده است.
  فشارخون باال

به فشار عبور خون از شريان رگ و ميزان مقاومت 
رگ های خوبی بر اثر اين فشار، فشارخون گفته می شود 
و هر چقدر كه شريان ها باريك تر باشد، فشارخون 
بيشتر می شود. افزايش فشار در طوالنی مدت می تواند 
باعث ايجاد مشكاتی در سامتی از جمله بيماری های 
قلبی شود. فشارخون اين روز ها بسيار شايع شده است 
به طوری كه حدود 5۰ درصد از بزرگساالن در كشور به 
فشارخون مبتا هستند كه از عائم بارز آن می توان به 
سردرد، تنگی نفس، خون دماغ، سرگيجه و درد قفسه 
سينه اشاره كرد. برای درمان فشارخون در روز های اول 
تشخيص تغيير سبك زندگی ممكن است به كاهش آن 
كمك كند اما اگر تغيير سبك زندگی به تنهايی كافی 
نباشد و يا اين دست از اقدامات اثرگذار نباشد، ممكن است 

پزشك دارو تجويز كند.
  بيماری عروق کرونر

بيماری عروق كرونر قلب كه به آن تنگی عروق كرونر 
قلب يا بيماری قلبی هم می گويند. بيماری قلبی در اثر 
اجتماع پاكت ها در عروق به وجود می آيد و به دنبال 
اين اتفاق جريان خون هم مسدود می شود و خطر حمله  
قلبی و سكته در فرد بيمار افزايش می يابد. بيماری قلبی 
در اثر اجتماع پاكت ها در عروق كرونری به وجود می آيد 
و به دنبال آن به قلب اكسيژن و مواد مغذی نمی رسد و 
نمی تواند به خوبی خون را پمپاژ كند. درمان اين بيماری 
از طريق عوض كردن سبك زندگی بيمار، مصرف دارو، 
الپاراسكوپی، جراحی های باز و مراجعه به متخصص قلب 

برای انجام چكاب های منظم است.
  ديابت

قند يكی از مواد غذايی مغذی برای بدن انسان است، 
اما بايد به مسير مشخصی از بدن راه پيدا كند. قند در 
خون افراد وجود دارد و اين ماده به كمك انسولين از خون 
گرفته می شود و به سلول های بدن تزريق می شوند.در 
صورتی كه بدن نتواند به اندازه كافی انسولين توليد كند و 
يا انسولين توليد شده به خوبی استفاده نشود، فرد مبتا به 
بيماری ديابت می شود. از عائم بيماران ديابتی می توان 
به نوشيدن زياد مايعات و تشنگی بيش از حد، پرخوری، 
تكرر ادرار، خستگی زياد از حد، مشكات بينايی، كاهش 
وزن و عدم بهبود زخم و عفونت های عودكننده اشاره 
كرد. برای درمان ديابت اول بايد سبك زندگی را با كنترل 
رژيم های غذايی، قطع سيگار، كاهش وزن و ورزش تغيير 
داد و در ادامه دارو هايی وجود دارند كه با تجويز از سوی 
پزشك بايد مصرف شوند مانند انسولين، متفورمين، 

سيتاگليپتين و امپاگليفلوزين.
  پوکی استخوان

پوكی استخوان يا استئوپروز يكی از رايج ترين 
نوع بيماری ها در بين افراد مسن است، اما اين روز ها 
با تغييرات اقليمی و غذايی كه در بين افراد جامعه 
ايجاد شده، بروز بيماری به جوان ها نيز رسيده است. 
پوكی استخوان همانطور كه از نامش پيداست باعث 
كاهش تراكم استخوانی افراد مبتا می شود و به دنبال آن 
قدرت و استحكام استخوان كم شده و تحت اين شرايط 
استخوان در معرض آسيب و شكستگی قرار می گيرد. 
پوكی استخوان به تدريج پيشرفت می كند و در ابتدا، 
هيچ عامتی از خود بروز نمی دهد تا وقتی كه شكستگی 
ايجاد شود. پوكی استخوان می تواند در هر استخوانی 
از بدن ايجاد شود، ولی معموال شكستگی ناشی از آن، 
در استخوان های ستون مهره ها، لگن و ران بيشتر ديده 
می شود. با تشخيص زود هنگام و اقدامات درمانی مناسب 
و به موقع، می توان از پيشرفت آن جلوگيری كرد و در 
مواردی روند بيماری را معكوس كرد تا بهبودی برای 

بيماری حاصل شود.
  آپنه خواب

آپنه يا وقفه تنفسی خواب همانطور كه از نامش 
پيداست، افراد مبتا در طول خواب خود دچار وقفه 
تنفسی مكرر شده از خواب بيدار می شوند. آپنه خواب 
شايد به تنهايی مشكل بزرگی محسوب نشود، اما عوارض 
آپنه خواب بسيار زياد و حتی خطرناک است، به همين 
دليل تشخيص آپنه خواب و درمان آن اهميت بسياری 
دارد. آپنه خواب عائم متنوعی دارد مانند، خشكی دهان 
و گلو در هنگام بيدارشدن از خواب، سردرد صبحگاهی، 
اشكال در تمركز، فراموشی، افسردگی، تحريك پذيری، 
عرق شبانه، بی قراری و ناآرامی در هنگام خواب، مشكات 
جنسی و خرناس كشيد و برای تشخيص آن دكتر ريه 
ممكن است در مورد خواب تان از شما سوال كند يا اينكه 
بخواهد از شما تست خواب بگيرد و ميزان جريان هوا، 
سطح اكسيژن خون، الگوی تنفس، فعاليت الكتريكی 

مغز، ضربان قلب، فعاليت ماهيچه را ارزيابی كند.
  کبدچرب

كبدچرب يكی از بيماری هايی است كه امروزه 
بسياری از افراد به آن مبتا هستند. چربی در كبد غير 
طبيعی نيست اما در صورتی كه بيش از حد باشد فرد 
دچار چربی كبد خواهد شد. اگر كبد فردی دارای 5 تا 
۱۰ درصد چربی باشد بدين معنی است كه وی داری 
كبدچرب است. رعايت نكردن تغذيه يكی از مهم ترين 
عوامل بروز كبدچرب است و به دنبال آن، مصرف دارو های 
آسپرين و تتراسايكلين و نداشتن فعاليت جسمی كافی 
می توانند باعث بروز اين بيماری شوند. برای درمان اين 
بيماری مهمترين  اصل رعايت تغذيه به خصوص دوری از 
غذا های چرب است و در طول درمان و حتی پس از آن به 

هيچ عنوان نبايد از ورزش دوری كرد.

عمــود ی افقــی  

اینفوگرافیک : آرمان ملی /  موسی باالزاده

محققان آفريقای جنوبی گونه جديدی از کرونا را شناسايی کردند که با عنوان  B.1.1.529 شناخته می شود و دارای جهش های چندگانه است. 
 سازمان بهداشت جهانی، اينگونه جديد را به عنوان يک گونه نگران کننده معرفی کرده و براساس ترتيب الفبای يونانی، آن را 

 »اوميکرون« نام گذاری کرده است. در حالی که متخصصان حوزه بهداشت مشغول مهار گونه دلتای کرونا بودند، يک گونه 
جديد از کرونا شناسايی شد که بسيار نگران کننده است. اين گونه »اوميکرون« نام دارد. 

در حال حاضر مبدا دقيق  »اوميکرون« مشخص نيست، اما محققان آفريقای جنوبی اولين بار اين گونه را در تاريخ 25 نوامبر 
سال جاری ميالدی شناسايی کردند. در همان تاريخ مواردی در هنگ کنگ و بوستوانا نيز شناسايی شد. 

مبدا »اوميکرون« كجاست؟

تاکنون مستنداتی که نشان دهنده توانايی »اوميکرون« در فرار از محافظت ايجاد شده توسط واکسن های کرونا باشد، به دست 
نيامده است. البته از ميان ۳۰ جهش ژنتيکی پروتئين تاجدار ويروس، تعدادی از جهش ها با مقاومت ويروس در برابر پادتن های ايجاد 
شده در اثر واکسيناسيون يا ابتال به بيماری، در ارتباط هستند. به اعتقاد محققان حذف اين ژن موجب تقويت قابليت ويروس در 

فرار از واکنش های سيستم ايمنی بدن شده است.

آيا واكسن موثر است؟

اين گونه ويروس با حدود 5۰ جهش ژنتيکی، رکورد بيشترين تعداد جهش های ژنتيکی را به خود اختصاص داده است. در 
مقايسه با »اوميکرون«، گونه دلتا تنها دارای 1۳ جهش ژنتيکی در پروتئين تاجدار خود بود. به گفته محققان، »اوميکرون« دارای 
مجموعه غيرمعمولی از جهش های ژنتيکی است که برخی از آنها قبال در گونه های دلتا و بتا شناسايی شده و بر قابليت انتقال و 

فرار ويروس از سيستم ايمنی اثرگذار هستند، اما بسياری از اين جهش های ژنتيکی ناشناخته باقی مانده اند.

مقايسه با ساير گونه ها

اطالعاتی که تاکنون درباره اين گونه جديد به دست آمده، نشان می دهد عالئم آن مشابه ساير گونه های کروناست که شامل 
تب، سرفه مستمر و از دست دادن حس چشايی يا بويايی است. بنابر اين افرادی که قبال به اين بيماری مبتال شده و از آن بهبود 

يافته اند، ممکن است در مواجهه با  »اوميکرون« مجددا دچار بيماری شوند. 

عالئم ابتال

همه چيز درباره »اوميکرون«
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کــوتـاه
   کاهش درد سرطان 

و معلولیت 
آرمان ملی:  مدير واحد خدمات حمايتی محك 
گفت: ممكن است كودک پس از درمان سرطان 
دچار معلوليت های جسمی شود، در اين صورت 
محك در تهيه پروتز، انجام فيزيوتراپی، تهيه ويلچر، 
اعمال جراحی  مختلف و پرداخت تمامی هزينه های 
مرتبط با آنها همراه كودک و خانواده اوست تا چالش 
كمتری را در اين مسير تجربه كنند. در ۳۰ سال 
گذشته 6۷۷ پروتز از انواع مختلف و 6۰ سمعك 
توسط محك به فرزندانش ارائه شده است. بهناز 
آسنگری افزود: مهم ترين قسمت كار مددكاران 
اجتماعی و روانشناسان در اين زمينه آن است كه 
ابتدا خانواده را برای پذيرش معلوليت فرزندشان 

آماده كنند. 

مرد ناشناس در تونل مترو؟
آرمان ملی: در پی توقف ۱٨ دقيقه ای قطار های 
خط يك مترو تهران در پنج شنبه شب، مديرعامل 
مترو تهران با حضور در ايستگاه شهدای هفتم تير 
در جريان اين اتفاق قرار گرفت. گزارشی مبنی 
بر حضور فردی ناشناس در داخل تونل به سمت 
طالقانی واصل شد و مطابق دستورالعمل های شركت 
بهره برداری مترو برای حفظ جان شهروندان، 
حركت قطار ها متوقف گرديد و پس از ۱٨ دقيقه 
و با اطمينان از نبود فرد غير مجاز در تونل، حركت 

قطار ها به روند عادی بازگشت.

احتمال کمبود سرم ضدعقرب
فارس: به دنبال هشدار رئيس گروه مديريت 
بيماری های قابل انتقال بين انسان و حيوان وزارت 
بهداشت، رئيس كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: هشدار بابت احتمال كمبود سرم 
های ضدعقرب و ضدمار، موضوع بسيار جدی است 
كه بايد بيش از اين مورد توجه سياستگذاران حوزه 
بهداشت و درمان قرار گيرد. حسينعلی شهرياری، 
خواستار شفاف سازی موسسه سرم سازی رازی در 
اين رابطه شد و گفت: ممكن است ريشه اين موضوع 
به عدم تامين منابع مالی باز گردد ولی به هرحال 
بايد سرم سازی رازی در اين خصوص به صورت 
شفاف و روشن توضيح دهد كه تاكنون چه ميزان 

توليد كرده و دليل كسری ها چيست؟

دیدگاه
 جهش  جغرافیایی سریع 

ُامیكرون از آفریقا تا امارات 
ادامه از صفحه يک/ بستری در بيمارستان ها 
برابر  بيشتری در  يا مقاومت  يا مرگ و مير شود 
واكسن ها داشته باشد، تكميل نشده است، حتی شدت 
بيماری زايی آن نسبت به گونه  دلتا هم اثبات نشده، 
هر چند كه متخصصان به سرعت در حال ارزيابی و 
مطالعه اين واريانت جديد هستند و احتماال تا ۳هفته 
آينده پاسخ اين سؤاالت داده خواهد شد. در گونه دلتا با 
توجه به شيوع باال در كشورهايی مثل هند و همچنين 
ثبت مرگ و بستری زياد، وضعيت كاما مشخص بود. 
بررسی های قبلی نشان داده بود كه قدرت سرايت دلتا 
نسبت به نوع ووهان بيشتر است و درجه مسری بودن 
فردی در نوع ووهان باعث می شود كه هر بيمار ۲.5نفر 
ديگر را آلوده كند، اين عدد در دلتا 6نفر عنوان شد و 
درباره سويه جديد از آفريقای جنوبی هم با وجود اينكه 
مطالعات كافی وجود ندارد اما با توجه به جهش  های 
آن، احتمال باالتر بودن قدرت سرايت در مقايسه 
با ۲سويه قبلی پيش بينی می شود. به همين دليل 
اقدامات زودهنگام برخی كشورها برای بستن مرزها و 
ايجاد محدوديت ها را بايد مثبت ارزيابی كرد. البته يكی 
از مسيرهای انتقال ويروس، مرزها هستند و چرخش 
ويروس در جامعه به ويژه جوامعی كه درصد واكسينه 
شدن افراد آنها كم است، می تواند جهش در داخل 
همان جامعه را هم ايجاد كند. ضرورتی ندارد ويروس از 
مرز وارد شود بلكه چرخش ويروس در جامعه با توجه به 
ميزان كم واكسيناسيون می تواند منجر به موتاسيون 
يا سويه های مشابه اُميكرون شود. اينكه سويه جديد 
ابتدا در كشورهای آفريقای جنوبی مشاهده شد هم 
به همين دليل است، چرا كه درصد واكسيناسيون در 
اين كشورها زير ۴۰درصد بود بنابراين اين فرصت برای 
ويروس فراهم شد كه چرخش بيشتری داشته باشد و 
اين مسئله معادل رقم خوردن جهش های بيشتر و حتی 
خطرناک تر شدن سويه جديد است. درباره كشورمان 
اما با توجه به پوشش خوب واكسيناسيون انتظار 
رقم خوردن وضعيت بحرانی كمتر است، ما ۲راهكار 
برای مهار اين سويه جديد داريم؛ يكی پيشگيری با 
واكسيناسيون و رعايت پروتكل ها و ديگری ايجاد 
محدوديت  با انجام تست های وسيع، شناسايی و 
پيگيری و غربالگری مبتايان. بحث واكسيناسيون 
برعهده مسئوالن كشوری است كه انجام می شود اما 
رعايت پروتكل ها بايد از سوی خود مردم صورت گيرد. 
كميته علمی براساس همين موضوع، ترغيب مردم 
برای رعايت پروتكل ها و واكسيناسيون را مدنظر قرار 
داده  است. البته عاوه بر تزريق واكسن ها در ۲ دوز 
ابتدايی، تزريق دوز سوم يا بوستر هم مطرح است، 
درباره واكسن ها بر پايه mRNA )مانند فايزر و مدرنا( 
بعد از 6 تا ٨  ماه سطح آنتی بادی و ايمنی كاهش پيدا 
می كند و ضرورت تزريق دوز بوستر بعد از اين مدت 
توصيه می شود. برای واكسن ها بر پايه ويروس غيرفعال 
)مانند سينوفارم( هم پس از ۳ تا ۴ ماه از تزريق دوز دوم 
اين اتفاق رخ می دهد و پس از اين مدت دوز يادآور 
تزريق می شود. در ايران بيشترين واكسيناسيون با 
ويروس غيرفعال است و كميته علمی كرونای كشوری 
تزريق دوز سوم برای افراد باالی ۱٨سال را بر اين اساس 
تأييد كرده است. توصيه كميته علمی اين است كه پيك 
پنجم فروكش كرده و كشور هنوز وارد پيك جديدی 
نشده، بنابراين بهترين شرايط است كه واكسن اضافه 
)دوز بوستر( در افراد باالی 6۰سال و افراد دارای نقص 
سيستم  ايمنی به سرعت تزريق شود. با تأييد معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت، تزريق گروه های سنی زير 
6۰سال هم به صورت اليه اليه و به همان شيوه قبل 

انجام خواهد شد.

هم اكنون واژه دسترس پذيری معلوالن در ادبيات جاری به ويژه 
در شهرداری ها رايج تر از ادبيات مناسب سازی است. اين مفهوم 
عام تر و مناسب تر از گسترده سازی است. وقتی درباره مناسب سازی 
صحبت می كنيم، فقط به مساله معماری توجه می شود. در اين 
شرايط موضوعاتی همچون دسترس پذيری به خدمات مورد توجه 
قرار نمی گيرد. در دسترس پذيری به مكان های عمومی و حمل 
و نقل شهری و ... توجه نمی شود، بلكه اغلب افراد با شنيدن واژه 
مناسب سازی به ياد رمپ، پياده رو، باالبر و... می افتند. بايد دانست 
كه اين امكانات نيز از اهميت ويژه ای برخوردار است. در حالی كه 
هم  اكنون در اين باره مشكات متعدد وجود دارد. به باور نگارنده 
بايد قبل از هر مساله به واژه دسترس پذيری به شكل مناسب اهميت 
داده شود، چون اين مساله بر اساس مبانی فيزيكی نيست، بلكه 
مبانی قانونی، دستورالعمل ها و موانع نگرشی نيز در آن مطرح است. 
در واقع چهار گروه مانع وجود دارد. جالب است، بدانيد كه موانع 
قانونی در اين باره پشت سر گذاشته شده است. قانون حمايت از 
حقوق معلوالن در سال ۹6 به تصويب رسيد، اما تاكنون موانع قانونی 
فراوان پشت سر گذاشته شده است. همچنين ايران به كنوانسيون 
افراد دارای معلوليت پيوسته است كه در ماده ۹ آن قانون موضوع 
دسترس پذيری و مناسب سازی مورد توجه قرار گرفته و دولت ها 
مكلف شدند تا دسترسی افراد را تسهيل كنند. در برخی موارد هم   
در زمينه استانداردهای فيزيكی فضاها نيز توفيقات مناسبی ايجاد 
شده است. برای مثال دبيرخانه ستاد پيگيری مناسب سازی كشور 
به رياست وزير كشور تشكيل شد. در آن دبيرخانه تمامی دستگاه ها 
برای تصميم گيری های مناسب وارد عمل می شوند. باز هم بايد تاكيد 
داشت كه در اين حوزه هماهنگی های بين بخشی به شكل مناسب 
وجود دارد. هرچند به نظر بنده با وجود تمامی اقدامات انجام شده 
باز هم بايد تاكيد كرد كه شكايت معلوالن درست است. با وجود تمام 
حقيقت ها بايد گفت كه واقعيت زندگی چندان عالی نيست، چون به 
نظر می رسد، بسياری از دستورالعمل های پايين دستی دستگاه های 
مختلف منطبق با قوانين باال دستی نيست. به اين معنا كه قوانين 
باالدستی همگی مناسب هستند، اما قوانين پايين دستی چندان 
مناسب نيست. برای مثال شاهد ساخت وساز مدارسی هستيم كه 
مناسب سازی در آن انجام نشده است. همچنين ممكن است، يك 
اداره ای با اعتبار مناسب ساخته شود، اما طراحی آن متناسب با نياز 
افراد معلول نباشد. مهمترين مساله  اين است كه تمامی معلوالن 
فقط معلوالن جسمی و حركتی نيستند، بلكه افراد با آسيب بينايی، 
سالمندان با محدوديت های بينايی، عملكرد فيزيكی و... وجود دارند. 
همچنين بسياری از افراد دارای معلوليت های تركيبی و ذهنی 
هستند كه طراحی ها برای اين افراد مناسب نيست. بنابراين يكی 
از بزرگترين عوامل خط مشی ها و دستورالعمل های پايين دستی 
منجر به اعتراض بسياری از دستگاه می شود. همچنين افرادی كه 
دستورالعمل می نويسند، درک مناسبی از معلوليت ندارند.  برای 
مثال آيا اين افراد وقتی كه می خواهند پايان كار برای يك ساختمان 
صادر كنند، به چگونگی تردد فردی با ويلچر فكر كرده اند؟ اين در 
حالی است كه در بسياری از كشورهای دنيا وقتی پروژه ای تمام 
می شود، افراد معلول هستند كه آن را آزمايش كرده و امضای آنها 
يكی از امضاهای تاييد كننده پروژه است. بايد خدمات به معلوالن 

را از مدارس آغاز كرد.

 شهرداری ناآشنا با نیازهای معلوالن 

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

خرید مرغ تنظیم بازار
هر روز مسئـوالن اعام می كنند مشكل عرضه مرغ به قيمت 
دولتی حل شده و مردم می توانند با مراجعه به سامانه آناين 
مرغ بخرند. حال ما هر موقع روز مراجعه می كنيم مرغ تمام 
شده و نوشته موجود نيست. واقعا چرا مردم را بازی می دهند. 
فقط تبليغات می كنند اما در عمل هيچ كاری انجام نشده است. 
ميرزايی از تهران

تعمیرکاران 
هر روز بر تعداد تعميركاران غيرمجاز خودرو كه هيچ 
سررشته ای در خدمات فنی ندارند، افزوده می شود، اما تنها 
كاری كه اين افراد ياد گرفته اند، گرفتن مبالغ باال از مردم است. 
يک شهروند ازتهران

ترافیک 
با توجه به افزايش جمعيت شهر كرج در بيشتر مناطق اين 
شهر هر روز شاهد ترافيك شديد خصوصا هنگام غروب هستيم. 
در محدوده پل فرديس و حصارک شهروندان بيشتر وقت 
خود را در ترافيك سپری می كنند. انتظار می رود مسئوالن 

راهنمايی و رانندگی به اين مناطق توجه بيشتری كنند.
احمدی از کرج

گرانی
 از دولت درخواست داريم كه فكری به حال گرانی ها كند. 
اقام خوراكی هر روز گران تر می شوند. قيمت خريد، رهن و 
اجازه مسكن هر روز باالتر می رود. قيمت خودروها هر روز 

باالتر می رود. بايد فكری اساسی برای اين موضوع شود.
اکبرزاده از تهران 

جوابیه مترو
پيرو درج مطلبی در تاريخ ۱۴۰۰/۹/6 تحت عنوان )توقف 
طوالنی قطارها در ايستگاه ها( ضمن عذرخواهی از مسافران 
گرامی و همچنين سپاس از آن روزنامه وزين به خاطر انعكاس 
ديدگاه ها و نقطه نظرات خوانندگان و ظرفيت ايجاد شده 
جهت تعامل و پاسخگويی به شهروندان و مسافران محترم، 
به اطاع می رساند در زمان پيك مسافری در ايستگاه ها به 
خصوص در ايستگاه های تقاطعی به دليل ازدحام جمعيت، 
قطارها به لحاظ ايمنی بيشتر مسافران جهت سوار و پياده 

شدن از قطار، توقف بيشتری در ايستگاه ها دارند.
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

حسین نحوی نژاد
مدیرکل بهزیستی گیالن 

یـادداشــت

 بنا به اعام مسئوالن وزارت بهداشت حداقل 
6۱۲ هزار نفر در يك سال اخير است كه به زير خط 
فقر ناشی از پرداخت هزينه های درمانی رسيده اند. 
اينها همان آسيب ديدگان كرونا هستند كه دولت 
موظف به حمايت از آنهاست. اما در پاسخ به سوال 
نخست، بدون شك جواب ميليون ها نفر نارضايتی 
از حمايت های حداقلی و قطره چكانی دو دولت 
دوازدهم و سيزدهم است. در روزهای پايانی كار 
دولت دوازدهم و در مرداد ۱۴۰۰، گزارش عملكرد 
دولت روحانی در مديريت و مقابله با پاندومی كرونا 
در قالب يك كتاب ۴٨۳ صفحه ای از سوی مركز 
بررسی های استراتژيك رياست جمهوری منتشر 
شد. اما به صورت كلی حمايت های دولت دوازدهم 
از اقشار آسيب پذير شامل »افزايش مهلت اوراق 
مالياتی، بخشودگی و نيز ارائه كمك های نقدی و 
حمايت های اقتصادی از كسب وكارهای آسيب 
ديده در صدر سياست های وزارت امور اقتصادی 
و دارايی قرار داشته است« همچنين »وزارت امور 
اقتصادی در راستای كاهش تبعات اقتصادی شيوع 
بيماری بر خانوارها و نيز كسب وكارهای كوچك و 
بزرگ اقدام به تأمين مالی و بهبود سرمايه در گردش 
در واحدهای اقتصادی كرده است«، »پرداخت 
تسهيات كرونايی به هنرمندان و كسب وكارهای 
آسيب ديده در اين حوزه توسط وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی«،  »حمايت های مالی از كسب 
وكارهای خرد و كان آسيب ديده ناشی از كرونا 
توسط بانك مركزی جمهوری اسامی ايران«، 
»اعطای تسهيات خرد به خانوارها با هدف بهبود 
وضعيت معيشت خانوار به مبلغی در حدود يك 
ميليون تومان«، - تخصيص پنج »هزار ميليارد 
تومان به صندوق بيمه بيكاری با هدف حمايت از 
افرادی كه به دليل همه گيری شغل خود را از دست 
داده اند« با اين حال ائم اين حمايت ها در افزايش ۴5 
هزار تومانی يارانه و تسهيات يك ميليون تومانی 
مستمری بگير تحت پوشش نهادهای حمايتی 

بوده است. 
 51 هزار خانواده بی سرپرست شدند 

حدود يك ماه بعد از انتشار اين كتاب و گزارش 
عملكرد دولت در مديريت كرونا، معاون اجتماعی 
سازمان بهزيستی از افزايش شمار زنان سرپرست 
خانوار به دليل جان باختن همسران شان در دوره 
شيوع كرونا خبر داد و اعام كرد: »از آغاز همه گيری 
كرونا در كشور، دست كم 5۱ هزار كودک، پدر يا مادر 
خود را در اثر ابتا به اين بيماری از دست داده اند 
و نياز به حمايت دارند.« همان گونه كه حبيب ا... 
مسعودی فريد گفته است: »وزارت بهداشت آماری 
درباره خانواده های زن سرپرست و كودكانی كه 
بدون سرپرست مانده اند، جهت حمايت در اختيار 
بهزيستی قرار نداده است.« همچنين بنا به گفته، 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير كشور دولت دوازدهم 
»در سال ۱۳۹۹ بيش از يك ميليون نفر در كشور 
شغل خود را از دست دادند.« اما آمار بيكاری در 
گفته های افراد كارشناس كه به صورت غير رسمی 
منتشر می شود حدود 6 ميليون نفر در ۳65 روز 

گزارش شده است. در برآورد اقتصادی خسارت 
كرونا به خانواده ها نيز آمار دقيقی در دست نيست 
و در خرداد سال امسال، محمد نهاونديان، معاون 
وقت اقتصادی رئيس جمهور اعام كرد: »حدود ۷۷ 
هزار ميليارد تومان به صورت مستقيم و در قالب ارائه 
تسهيات به كسب و كارهای به شدت آسيب ديده 

از كرونا و خانوارها پرداخت شده است.« 
 ميراثی که به دولت رسيد

در اواخر مرداد كه دولت سيزدهم نيز روی كار 
آمد، ميراث كرونا و تحريم به دولت سيزدهم رسيد، 
در جايی كه يكی از وعده های اصلی آيت ا... رئيسی 
در برنامه های تبليغاتی اش كمك به آسيب ديدگان 
از كرونا بود، اما تاكنون اتفاقی در اين زمينه به طور 
جدی رخ نداده است. در شرايطی كه ايران حال 
به يك ثبات و آرامش نسبی در شيوع كرونا رسيده 
و وعده بيش از ۱۰۰ ميليون ُدز واكسن واكسن تا 
اوايل آذر محقق شده، حال بايد دولت سيزدهم 
كه در دو جبهه تحريم و تورم اقتصادی می جنگد، 
به فكر تحقق وعده رئيس جمهور باشد. در جايی كه 
از اسفند ۹٨ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۰، 6 ميليون و ۱۲۹ هزار 
و ۱۹۹ نفر به اين ويروس مبتا و ۱۳۰ هزار و 66 
نفر جانشان را به دليل عدم مديريت های گذشته و 
ناتوانی در تامين واكسن جانشان را از دست داده اند.

 حق دادخواهی آسيب ديدگان کرونا
در اين ميان، سوالی كه در اذهان مردم به جود 
می آيد اين است كه آيا آسيب ديدگان كرونا، حق 
دادخواهی دارند؟ آيا اين دادخواهی همان دو 
شكايت كميسيون بهداشت و درمان مجلس از 
رئيس جمهور گذشته است كه شهرياری، رئيس 
اين كميسيون اميدوار است، اين  بار قوه قضائيه به 
اين شكايت رسيدگی نمايد؟  در اين شرايط آنچه 
كه ميان دعواهای جناحی  كشور، دغدغه ميليون ها 
خانوار و بيش از 5۱ هزار خانواده كه يك عضو خود 
را از دست داده اند و زنانی كه همسرشان را در اين 
شيوع بيماری قربانی تقابل »جان« و »نان« شده اند 
اين است كه چگونه می توان دادخواهی كنند؟  با اين 
حال چندی پيش نيز نشست »حكمرانی كرونايی 
و حق سامت شهروندان« به منظور بررسی كيفيت 
تصميمات و اقدامات حكومت در دوران همه گيری 
كرونا از منظر حق سامت و حقوق شهروندی برگزار 
شد و كارشناسان در سخنانی به نقد و بررسی 
تصميمات و اقدامات نظام سامت طی دوران همه 

گيری كرونا پرداختند.
 تعقيب اهمال در پيشگيری کرونا 

در اين ميان علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا 
كه در آن نشست نيز حضور داشت،  درباره حق 
دادخواهی آسيب ديدگان كرونا، به »آرمان ملی« 
می گويد: »مدعی العموم بايد نسبت به تاخير 
در واردات واكسن و ديگر اهمال ها اقدام تعقيبی 
كند دستورهای غيرمسئوالنه و پرهيز از قرنطينه 
 بهنگام و سهل انگاری تاخيری در تهيه واكسن 
بسترساز شرايطی شد كه كرونا جان گرفت و ايران 
را سرخ گون كرد.« او با بيان اينكه »كمتر خانواده ای 
است كه قربانی نشده باشد«، گفت: »تساهل و 

تسامح و غفلت در روند مديريت كرونا قابل تعقيب 
كيفری است. تكاليف حكمران خوب از بعد مديريت 
اثربخش، آنگاه واجد مسئوليت كيفری است كه 
با اتكا به قانون مجازات اسامی مشمول قصور و 
تقصير و تسبيب باشد.« او ادامه داد: »همين كه 
فعل يا ترک فعلی رخ دهد كه موجب مرگ ديگری 
است، اگر سوء نيت قابل احراز باشد، مسبب حادثه 
اطاق می شود و الزم نيست بالمباشره باشد. مثل 
اينكه واكسن احتكار شود يا در توزيع تاخير شود. 
تعريف تقصير اجتناب و خودداری از انجام كاری 
است كه شخص با وجود اطاع و آگاهی از انجام 
آن استنكاف می ورزد. در تقصير سوءنيت احتمالی 
وجود دارد. وقتی می گوييد توليد می كنيم و نمی 
گذاريد واكسن از خارج بيايد يا مساله كاسب كاری 
ها كه از باب تسبيب، بسترساز وقوع حوادثی است 
كه جنايت كرونايی قلمداد می شود.« وی در ادامه 
می افزايد: »مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات 
اشخاص حقيقی نيست. اشخاصی كه در اين قضيه 
مقصرند، آنانی هستند كه وعده و قول دادند اما عمل 
نكردند. اين نوع مديران قابل مجازاتند و توجه به 
ماده 5۷۰ قانون مجازات اسامی امكان تعقيب 
وجود دارد. اگر اقدام مديران با قصد نتيجه باشد، 
جنايت عمدی است. رابطه سببيت در فعل و تصميم 
مديران از نظر جزايی قابل تعقيب است. حسب 
ماده ۲۹5 قانون مجازات ترک فعلی كه به سبب 
آن جنايت رخ دهد، به صراحت می شود تعقيب 
كرد. وفق مواد ۴۹۲ نتيجه حاصله اگر مستند به 
رفتار مدير باشد يا ماده 5۰6 تسبيب سبب تلف 
شدن شود، چنانچه درصورت فقدان رفتار او جنايت 
حاصل نمی شد جرم احراز می شود. ماده ۴۹۳ 
وجود فاصله زمانی را رافع مسئوليت نمی داند. در 
تبصره ۲ ماده 5۱۴ علل قهری مثل كرونا مطرح 
شده و بعد شناخته شدن بحران، اگر به وظايف 
عمل نكنيم، مسئوليم. بی مباالتی و بی احتياطی 
ضمان آور است.« نجفی توانا با تاكيد بر اينكه ترک 
فعل مسئوالن در پيشگيری و مبارزه با كرونا ضمان 
آورست، گفت: »برآيند اقدام قانونی مدعی العموم، 
هم موجبه تنبه و هم تنبيه دارد تا مديران بدانند 
اقدامات و تصميمات آنها پيامد نظارتی و تعقيبی 
دارد و بايد پاسخگوی فعل خود باشند. لذا ضمن 
احراز قصور و تقصيرهای رخ داده شده، تبيين 
مختصات جنايات عمدی و غيرعمدی با اتكا به مواد 
۲۹5 و 5۷۰ قانون مجازات اسامی قابل تامل است. 
جهات تسبيب، مباشرت و سبب اقوی از مباشر 
بايد مورد ارزيابی قرار گيرد. اگر مديران تساهل و 
تسامح كردند، تكليف چيست؟! بايد مدعی العموم 
كشور پاسخگو باشد؛ چراكه حامی حقوق اساسی و 
شهروندی هستند. كانون وكا بايد نظام حقوقی 
كشور را مديريت كند و با شكافتن زوايای قانونی 
راه حل دهد. عوامل اضرار مادی و معنوی را تشريح 
و راهنمايی به نظام حقوقی و قضائی كند. برآيند 
چنين جلساتی رهيافتی برای آينده بهتر باشد تا 
مديران با كاسه چه كنم كشور را ركورددار باالترين 

آمار مرگ و مير كرونايی نكنند.«

آرمان ملی: موضوع رتبه بندی 
معلمان و افــزايش حقــوق معلمان 
نسبــت به اعضای هيــات علمــی، 
قرار نيست كه به  اتمام برســد. پس 
از اينكه اين طــرح در ۹ آبان به دليل 
مسائل و بار مالی كه بر دوش دولت 
می گذارد و ابهامی كه در ماده۴ اين 
اليحه وجود داشت، بار ديگر اليحه 
برای رفع ابهام به كميسيون آموزش 
و تحقيقات بازگشت، معلمان دست به 
اعتراض زدند. يك ماه بعد و در هفتم 
آذر امسال، رئيس مجلس شورای 
اسامی با تاكيد بر اينكه مجلس و 
دولت بهترين مدافع معلمان هستند 
گفت كه »اليحه رتبه بندی معلمان 
تصويب می شود منتها بايد مشكل بار 
مالی آن رفع شود.« با اين حال قاليباف 
معتقد است كه »۳۱ شهريور ۱۴۰۰ 
شامــل حال آنهــا در سقف ۱۲ هزار 
و 5۰۰ ميليارد تومان می شود و از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ نيز قانون در سقف 
۲5 هزار ميليارد تومان اجرا می شود.« 
در اين ميان رئيس كميسيون آموزش 

و تحقيقات مجلس نيز وعده داده 
است: »فرهنگيان تا دو هفته آينده 
منتظر تائيد نهايی اليحه در مجلس 

باشند.«
 تجمع معلمان در 6۰ شهر 

روز  چند  طی  كه  شرايطی  در 
گذشته، مجلس با رای اعتماد به يوسف 
نوری، او را به عنوان وزير آموزش و 
پرورش دولت سيزدهم معرفی كرد، 
يكی از اولويت های او كه در برنامه 
آمده:  نيز  مجلس  به  شده  ارارئه 
»اجرای رتبه بندی معلمان و داشتن 
يك برنامه كوتاه مدت و بلندمدت برای 

خروجی گرفتن از اجرای رتبه بندی 
معلمان بر كيفيت آموزشی« بوده 
است، اما مطالبه۲۰ ساله معلمان، 
ظاهرا موضوعی نيست كه يك هفته 
برطرف شود و در شرايطی كه برخی 
از نمايندگان مجلس بار مالی اين طرح 
را ۲۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد 
كرده اند، مجلس قرار است كه با ۲5 
هزار ميليارد تومان اين طرح را به 
سرانجام برساند. با اين وجود معلمان 
بار ديگر در اعتراض به عدم اجرای 
طرح رتبه بندی و عدم افزايش حقوق 
خود، در شهرهای كشور دست به 

تجمع  زدند. آنها خواستار اجرای طرح 
رتبه بندی مشاغل و افزايش حقوق 
به ميزان ٨۰ درصد حقوق اعضای 
هيــأت علمــی دانشگاه ها هستند. 
همچنين پرداخــت پــاداش پايان 
خدمت و اجرای قانون همسان سازی 
حقوق ها، مبتنی بر قانون خدمات 
مديريت كشوری، برای بــازنشستگان 
هم از ديگر مطالبات تجمع كنندگان 
بود. معلمان استان هــای لرستان، 
كردستان، البرز، تهــران، خوزستان، 
يزد، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، 
خــراسان شمالی، گــيان، فارس، 
سمنان، قزوين، اصفهان، سيستان و 
بلوچستان، مازندران، آذربايجان غربی، 
آذربايجان شرقی، اردبيل، چهارمحال 
و بختياری، مركزی، زنجان، همدان، 
گرگان، خراسان رضوی و كرمان در 
اين تجمعات حضور داشتند. آنها در 
اين تجمع ها به تاخير و تعلل دولت 
ابراهيم رئيسی و نيز مجلس شورای 
اسامی برای اجرای مطالبات شان 

انتقاد كردند.

»آرمان ملی« از اعتراض دوباره معلمان گزارش می کند:

رتبه بندی معلمان، كالف سردرگم دولت و مجلس 

بررسی فروش کارت 
واکسن کرونا 

سرپرست مركز مديريت آمار و 
فناوری اطاعات وزارت بهداشت 
گفت: اين مركز با جديت همه  
الگوهای احتمالی تخلف از جمله 
ثبت دو نوبت واكسن آسترازنكا 
در يك روز برای يك نفر را بررسی 
می كند. علی شريفی زارچی با بيان 
اينكه در روزهای اخير برخی افراد در 
شبكه های اجتماعی، فروش كارت 
واكسن ديجيتال وزارت بهداشت 
بدون تزريق واكسن را در ازای 
دريافت وجه از افراد تبليغ كرده اند، 
افزود: مركز فناوری اطاعات وزارت 
بهداشت با جديت همه  الگوهای 
احتمالی تخلف از جمله ثبت دو 
نوبت واكسن آسترازنكا در يك روز 
برای يك نفر را بررسی و فهرست 
كاربرانی كه چنين مواردی را ثبت 
كرده اند در ابتدای هفته آينده 
جهت بررسی دقيق تر و تعيين موارد 
تخلف در اختيار حراست و بازرسی 
علوم  دانشگاه های  و  وزارتخانه 
پزشكی قرار خواهد داد. همچنين 
دسترسی ثبت واكسن محدود و 
منحصر به كادر رسمی بهداشت 

خواهد شد.

»آرمان ملی« از حمايت  دولت های دوازدهم و سيزدهم از آسيب ديدگان کرونا گزارش می کند: 

قدم عملي رئیس جمهور براي آسیب دیدگان کرونا
   يک وکيل دادگستری: تساهل و تسامح و غفلت در روند مديريت کرونا قابل تعقيب کيفری است

   حداقل 51 هزار کودک که بی سرپرست شدند، نيازمند حمايت هستند
آرمان ملی- منيره چگينی: »در زمان 
کرونا تا چه اندازه از شما حمايت شده 
است؟« روی ايــن سخن فقط کسب و 
کارهــا و اقشــار آسيب پذير جامعه 
نيست که به دليل محــدوديت های 
شغــل و صنفی يا کار خود را از دست 
داده اند يا به ورطـه ورشکستگی مالی 
رسيده اند و دليــل آن تعطيلی های 
متداوم صنفی در ســال 99 بود، بلکه 
ده ها هزار خانواده  در پی شيوع اين 
بيمـاری يا بی سرپرست شدند يا يک 
يا دو عضو خانواده را از دست دادند. 
افرادی نيز که به دليل ابتال به کرونا، 
هزينه های چند صد ميليونی درمان 

را متقبل شده اند،

برای 24 ساعت آب 
داریم! 

استاندار يزد، وضعيت آب شرب 
مردم اين استان را بحرانی خواند و 
گفت: در استان كمتر از ۲۴ ساعت 
توان تامين آب را داريم. مهران 
فاطمی با اشاره به اينكه عمليات 
اجرايی انتقال آب از منطقه خراسان 
در دستور كار قرار گرفته است، افزود: 
روزی نيست كه ما مسأله آب را 
پيگيری نكنيم چون عقيده داريم 
توسعه با وجود آب امكان پذير است 
كه اين اقدامات در حوزه تامين آب 
است و برای مديريت مصرف آب 
و افزايش بهره وری هم برنامه های 
جداگانه ای در حال پيگيری است. 
وی به دغدغه مردم پيرامون موضوع 
آب پرداخت و با بيان اينكه وضعيت 
آب شرب مردم يزد بحرانی است و 
در استان كمتر از ۲۴ ساعت توان 
تامين آب را داريم، افزود: در سال 
گذشته 65 ميليون مترمكعب آب 
شرب از خط انتقالی به يزد آمد در 
حالی كه تخصيص ما ۹٨ ميليون 

مترمكعب است.

مازوت سوزی در 
نیروگاه های 5 شهر 

معاون مركز ملی هوا و تغيير اقليم 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
با بيان اينكه در كانشهر اصفهان، 
كرج، تهران و شازند مازوت سوزی 
نداشته ايم، گفت: در حال حاضر در 
نيروگاه های مشهد، اهواز، كرمان، 
ايرانشهر و بيستون در كرمانشاه از 
مازوت استفاده می شود. داريوش 
گل عليزاده با بيان اينكه در كانشهر 
شازند  و  تهران  كرج،  اصفهان، 
مازوت سوزی نداشتيم، گفت: در 
مقاطعی از سال های گذشته ممكن 
بود سيمان فيروزكوه به دليل كمبود 
گاز، مازوت سوزی انجام دهد، اما 
شرايط تهويه هوا به گونه ای بود كه 
شهر را آلوده نمی كرد. ما مخالف 
مصرف سوخت غيراستاندارد بدون 
سيستم های كنترلی هستيم. اما 
اگر در شرايط خاصی قرار گرفتيم 
كنيم  انتخاب  بوديم  مجبور  كه 
می گوييم شهرهايی كه آلودگی 
هوا دارند به هيچ وجه از سوخت های 

مايع پر گوگرد استفاده نكنند. 



از  ری  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری باند سارقان باغات در محدوده 

دوستعلی  سرهنگ  داد.  خبر  کهریزک، 
جلیلیان بیان داشت: در پی وقوع چند فقره 

سرقت از مزارع و باغات در محدوده کهریزک، 
شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار 

کالنتری ۱۷۰ کهریزک قرار گرفت. وی افزود: 
با رصدهای میدانی مشخص شد، تمامی این 
سرقت ها توسط یک باند با مشارکت ۵ متهم با 
۲دستگاه خودرو وانت پیکان به وقوع پیوسته، 
لذا با تحقیقات تخصصی و استفاده از تجهیزات 
خاص پلیسی محل حضور سارقان شناسایی 
شد. فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه 
اعالم داشت: تیم عملیات کالنتری ۱۷۰ 
کهریزک طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه 
هر ۵ سارق را دستگیر و ۲ دستگاه خودوروانت 
پیکان سارقان توقیف و در بازدید از داخل 
خودروها اموال مسروقه شامل: یکدستگاه 
جوشکاری، یکدستگاه دریل، چندین متر 
کابل برق، درب پنجره و..... کشف شید. این 
مقام انتظامی با اشاره به اینکه تمامی متهمان 
دارای سوابق متعدد سرقت بودند، ادامه داد: 
در تحقیقات انجام شده سارقان به بزه انتسابی 
معترف شدند و تاکنون ۴ شهروند شاکی 
شناسایی و اموال مسروقه خود را در بین اموال 
مکشوفه شناسایی کرده اند. فرمانده انتظامی 
شهرستان ری در پایان گفت: پس از اخذ 
شکایات شکات و پایان تحقیقات و تشکیل 

پرونده متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1173 r m a n m e l i . i r
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کوتاه حوادثی

سقوط باالبر، جان یک کارگر را گرفت
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از جانباختن 
یک کارگر قمی بر اثر نقص فنی و ایمنی باالبر خبر داد. 
مصطفی کاویانی بیان کرد: در پی وقوع حادثه سقوط باالبر 
در کارگاه تولید موادغذایی که منجر به فوت یک کارگر خانم 
شد، در لحظات ابتدایی وقوع حادثه بازرس کار به محل اعزام 
و پس از ارائه گزارش، دستور پلمب کارگاه توسط مقام محترم 
قضائی صادر و با حضور رئیس اداره بازرسی کار و همراهی 
ماموران انتظامی کارگاه تا زمان رفع نواقص ایمنی پلمب 
شد. وی افزود: در سال های اخیر نصب و استفاده از کفی ها 
و باالبرهای خدماتی در بسیاری از کارگاه های تولیدی و 
خدماتی، فروشگاه ها و اصناف مختلف شایع شده است. نصب 
و استفاده ناایمن از این گونه وسایل باعث بروز خطرات و وقوع 
حوادث مختلفی در سطح استان و کشور شده است؛ در این 
راستا اداره بازرسی کار ضمن بازرسی از کارگاه ها، ابالغ موارد 
غیرایمن باالبر و کفی ها را به صورت ویژه در دستور کار خود 

قرار داده و با متخلفان مطابق قانون برخورد می نماید.

آتش سوزی کارگاهی در غرب تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
از آتش سوزی یک کارگاه تولید قفسه های فلزی در غرب 
تهران خبر داد. سیدجالل ملکی گفت:  خبر آتش سوزی در 
یک کارگاه تولید قفسه های فلزی به سامانه ۱۲۵ اطالع داده 
شد که در پی آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان سه ایستگاه را 
به همراه تجهیزات تنفسی و خودروی حامل کف و تانکر آب به 
محل حادثه واقع در جاده تهران- کرج خیابان داروپخش اعزام 
کرد. وی با بیان اینکه حادثه در کارگاهی به مساحت حدود 
۸۰۰ متر مربع رخ داده بود، افزود:  محل حادثه یک کارگاه 
تولید قفسه های فلزی بود که حریق در قسمت رنگسازی و 
کوره آن رخ داده و حدود ۲۰۰ مترمربع از فضایی مسقف را در 
برگرفته و در حال سرایت به اماکن مجاور بود. ملکی با بیان 
اینکه دود ناشی از این حریق تا شعاع چندکیلومتری از محل 
وقوع قابل رویت بود، اظهارکرد:  تا پیش از رسیدن آتش نشانان 
به محل، شماری از عوامل و کارگران کارگاه اقداماتی را برای 
اطفای حریق انجام داده بودند، اما به دلیل حجم حریق موفقیت 
چندانی به دست نیاورده بودند که با حضور آتش نشانان در 
محل این اقدام انجام شده و دقایقی بعد شعله های آتش به 
طور کامل مهار و خاموش شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه این حادثه 
مورد مصدومی نداشت، گفت:  عوامل آتش نشانی پس از 
ایمن سازی محل به ماموریت خود در این محل خاتمه داده 
و به ایستگاه برگشتند. ملکی با بیان اینکه علت این حادثه از 
سوی کارشناسان آتش نشانی تهران بررسی و اعالم خواهد شد، 
افزود:  اما نکته ای که الزم است تمامی کارگاه ها و به خصوص 
کارگاه هایی که با مواد قابل اشتعال نظیر رنگ و تینر و... 
سروکار دارند، رعایت شود، این است که حتما مقررات ایمنی 
را به طور کامل رعایت کرده و از انجام اقداماتی نظیر برشکاری، 

جوشکاری و... در مجاورت تینر و رنگ و... پرهیز کنند.

خـبــر

رئیس پلیس فتا استان البرز از انهدام دومین باند مجرمان 
اینترنتی  که از طریق شبکه اجتماعی واتساپ به بهانه 
برنده شدن در برنامه های تلویزیونی و رادیویی از شهروندان 
کالهبرداری می  کردند، خبر داد. سرهنگ رسول جلیلیان، بیان 
داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کالهبرداری مبني بر 
اینکه فرد یا افرادی  با مهندسی اجتماعی و جلب اعتماد چند 
نفر از شهروندان البرزی، از طریق شبکه اجتماعی واتساپ 
موفق به برداشت ۱۰  میلیارد ریال از حسابشان  کرده بودند، 
رسیدگي به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان 
البرز قرار گرفت. این مقام انتظامی افزود: رسیدگی به پرونده 
شکات و شناسایی مجرمان در دستور کار کارشناسان پلیس 
فتا قرار گرفت و با بررسی های فنی و تخصصی، مشخص شد 

متهمان این باند از طریق  شبکه اجتماعی واتساپ با شهروندان 
تماس می گرفتند و برای جلب اعتماد بیشتر، از آرم سازمان 
صداوسیما به عنوان تصویر پروفایل خود استفاده می کردند، 
در ادامه  برخی از شهروندان پس از مشاهده آرم صدا و سیما 
به این افراد اعتماد کرده و اطالعات بانکی خود را در اختیار 
آنها قرار می دادند. این مقام مسئول ادامه داد: کالهبرداران 
پس از فریب مالباختگان و گرفتن اطالعات بانکي و همچنین 
دریافت رمز ورود به اینترنت بانک اشخاص اقدام به خالي نمودن 
حساب شهروندان می کردند. در نهایت دو نفر از متهمان که 
بیرون از زندان بودند با مبالغ سرقتی اقدام به خرید سکه، 
گوشی تلفن همراه و ارز دیجیتال می کردند، شناسایی شدند . 
سرهنگ جلیلیان ضمن بیان اینکه با اقدامات فنی و تحقیقات 

خاص پلیسی اعضای این باند پس از چند روز تعقیب و مراقبت 
در یک عملیات پیچیده و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر 
و روانه زندان شدند، خاطرنشان کرد: طی یک هفته اخیر 
این دومین باند است که با این ترفند اقدام به کالهبرداری از 
شهروندان نموده و متالشی شده است . وی تصرح کرد: ممکن 
است شیوه های کالهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد 
اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعالم برنده شدن 
مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطالعات حساب بانکی 
و یا کارت عابربانک افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن 
اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند. رئیس پلیس فتا 
استان البرز خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت اطالع از 
هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های 
 موبایلی موضوع را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس

 www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و یا با 
شماره تلفن ۰963۸۰ با کارشناسان ما درمیان گذارند.

انهدام باند كالهبرداری واتساپی 

واژگونی اتوبوس کشته داد 
رئیس اورژانس کرمان گفت: واژگونی 
اتوبوس اصفهان به بندرعباس در محور 
 ۱۷ شهربابک به سیرجان یک کشته و 
مصدوم بر جای گذاشت. محمدرضا صابری 
واژگونی  گزارش  پی  در  اظهارداشت: 
اتوبوس اصفهان به بندرعباس در کیلومتر 
3۵ محور شهربابک به سیرجان، سریعا 6 
تیم فوریت های پزشکی با همکاری مرکز 
درمانی ذوب مس خاتون آباد به محل حادثه 
اعزام شدند. رئیس اورژانس کرمان افزود: 
این حادثه یک کشته و ۱۷ مصدوم برجای 
گذاشت که 3 نفر در محل حادثه درمان 
سرپایی شدند و ۱۴ نفر بعد از دریافت اقدامات 
درمانی مناسب توسط تیم های فوریت های 
پزشکی به بیمارستان های ولیعصر)عج( 
شهربابک و امام رضا)ع( سیرجان منتقل 
شدند. صابری ادامه داد: مصدومان این حادثه 
شامل یک دختر ۱۴ ساله و بقیه َمرد و با رده 
سنی ۲۱ الی 6۵ ساله هستند، همچنین 
به علت شدت جراحات وارده یک َمرد با حدود 

سن ۵۵ ساله در دم جان باخت.

۱۱   قاچاقچی دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با 
تالش ماغموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان ۲۰۰ کیلو حشیش کشف و ۱۱ 
قاچاقچی بین المللی نیز دستگیر شدند. 
سردار رهام بخش حبیبی، افزود: پس از چند 
ماه کار اطالعاتی و فنی، صبح پنجشنبه 
)یازدهم آذرماه ۱۴۰۰( ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان مطلع شدند که 
اعضای باند بین المللی سوداگران مرگ 
محموله ای حشیش را با یکدستگاه کامیون 
از استان های شرقی بارگیری و در حال حاضر 
در شهرک صنعتی شیراز مخفی شده اند 
که بررسی موضوع را دستور کار خود قرار 
دادند. وی ادامه داد: ماموران انتظامی پس 
از هماهنگی با مقام قضائی سریعا به محل 
مورد نظر اعزام و موفق شدند یک دستگاه 
کامیون حامل بار مواد مخدر را توقیف کنند. 
فرمانده انتظامی استان فارس خاطرنشان 
کرد: ماموران در بازرسی از این کامیون ۲۰۰ 
کیلو حشیش و ۲3۷ هزار عدد قرص که 
به صورت کامال حرفه ای در هندوانه جاسازی 
شده بود کشف کردند. حبیبی با بیان اینکه 
در این زمینه ۱۱ قاچاقچی دستگیر و 9 
دستگاه سواری پژو پارس، بی ام و  و سمند 
متعلق به متهمان نیز توقیف شد، عنوان 
کرد: در بررسی تکمیلی مشخص شد که 
قاچاقچان موادمخدر و قرص های مکشوفه 
را در پوشش بار هندوانه به کشورهای عربی 

منتقل می کردند. 

و  شناسایی  از  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری عامالن قتل خانوادگی در اشکذر 
در کمتر از ۱۰ ساعت خبر داد. سردار عباسعلی 
بهدانی فرد اعالم داشت: خبر مرگ یک زن و 
فرزند وی در شهر مجومرد اشکذر به پلیس اعالم 

شد. وی ادامه داد: با دریافت این خبر بالفاصله 
ماموران کالنتری اشکذر در محل حاضر و با جسد 
بی جان زنی ۴۲ ساله و پسر ۱۴ ساله اش که به 
قتل رسیده بودند، روبه رو شدند. فرمانده انتظامی 
استان یزد اظهارداشت: متعاقب آن جسدی در 

بیابان های اطراف اشکذر که به قتل رسیده و 
سوزانده شده بود، توسط پلیس کشف شد. وی 
ادامه داد: بالفاصله تیم خبره ای از کارآگاهان 
پلیس تشکیل و ضمن هماهنگی با دادستان 
اشکذر، با استفاده از سرنخ های به دست آمده از 
صحنه جرم و با دقت عمل و هوشیاری پلیس و 
با انجام اقدامات اطالعاتی و استفاده از شیوه های 
خاص پلیسی، فرزند بزرگ خانواده، مورد ظن 

پلیس واقع شد. بهدانی فرد افزود: پلیس  در یک 
عملیات غافلگیرانه متهم و همدستش را که از 
محل متواری شده بودند، در بافت قدیم شهر یزد 
دستگیر و به اداره آگاهی اشکذر منتقل کرد. وی 
بیان داشت: متهمان که ۱9 و ۲۱ ساله و هر دو اهل 
یکی از شهرستان های خراسان رضوی هستند در 
حضور دادستان اشکذر به قتل اعتراف و انگیزه این 

اقدام فجیع را اختالف خانوادگی عنوان کردند.

دستگیری عامالن قتل خانوادگی 

انهدام باند سارقان باغات كهريزک



11ورزش سال  پنجم
شماره   1173

شنبه 
1400 .09 . 13
28ربیع الثانی04/1443 دسامبر 2021

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

دیدگــــــاه
اولویت تیم ها نباختن است

دربی هميشه حساسيت خاصی دارد و اين بار هم دو تيم نگاه 
متفاوتی به اين مسابقه حيثيتی دارند. برای اين مسابقه نمی تواند 
با توجه به وضعيت دو تيم در جدول رده بندی ليگ برتر اظهارنظر 
كرد چون بحث روحی روانی اهميت بسيار زيادی دارد. استقال 
و پرسپوليس از تيم های آماده اين فصل هستند و البته تجربه 
سرخ پوشان از آبی پوشان به مراتب بيشتر است. بازيكنان استقال 
به هماهنگی الزم نرسيده اند اما اين موضوع در پرسپوليس فرق 
می كند. بازيكنان اين تيم به خاطر آنكه تركيب اصلی تيم نسبت 
به فصل قبل تغيير كمتری داشته از تجربه بيشتری برخوردار 
هستند. شكی نيست هر دو تيم برای نباختن بازی می كنند 
چون طرفداران آنها در صورت پيروزنشدن تيم محبوب شان 
كسب تساوی را بسيار نتيجه بهتری نسبت به شكست می دانند. 
مسلما تيمی كه بتواند بهتر موقعيت خلق كند و از فرصت های به 
دست آمده بيشترين بهره را ببرد، موفق به كسب ۳ امتياز بازی 
می شود. حساسيت مسابقه ناخواسته سرمربيان دو تيم را محتاط 
می كند چون عملكرد خوب خط دفاعی سرخابی ها مانع از گلزنی 
رقيب می شود. قاعدتا شرايط روحی بهتر و شناسايی نقاط ضعف 
حريف در تعيين تيم برنده تاثير دارد. تمركز باال در دربی باعث 
می شود تا كيفيت بازی حفظ شود. نفراتی چون عيسی آل كثير، 
مهدی عبدی، وحيد اميری، اميد عاليشاه و مهدی ترابی برای 
پرسپوليس می توانند اثرگذار باشند. آنها در مقايسه با كوين 
يامگا، رودی ژستد، امين قاسمی نژاد و اميرحسين حسين زاده 
تجربه بيشتری دارند. البته نمی توان منكر توانايی استقال 
در خلق موقعيت شد اما تغيير در ساختار هجومی اين تيم 
باعث ناهماهنگی ميان بازيكنان استقال شده و زمان می برد 
تا به شناخت متقابلی از يكديگر برسند و برای همين شرايط 
پرسپوليس در اين زمينه بهتر است. مساله مهم در روز دربی 
حفظ اعتمادبه نفس است. نفرات خاقی در هر دو تيم حضور 
دارند و آنها می توانند مهاجمان را تغذيه كنند و تيم را برای 

رسيدن به نتيجه دلخواه هدايت كنند. 
 

شرایط استقالل بهتر است  

دربی هميشه متفاوت است و نمی شود آن را پيش بينی كرد. 
۲ مربی )فرهاد مجيدی و يحيی گل محمدی( در اين فصل، نتايج 
خوبی نگرفتند و سينوسی عمل كردند. در اين بازی هر تيمی نتيجه 
نگيرد، احتماال كادرفنی اش دستخوش تغيير می شود. پيش بينی 
می كنم ديدار سخت، جذاب و تماشاگرپسندی را از استقال و 
پرسپوليس ببينيم. فكر می كنم بازی متفاوتی را شاهد باشيم. هر 
۲ تيم شانس برای بردن دارند. در دربی نتايج بيرون زمين اتفاق 
می افتد. دربی مسابقه ای است كه در آن شرط بندی زياد می شود و از 
باال دستور می دهند كه مثا اين دربی بايد مساوی شود. هم استقال 
و هم پرسپوليس، در خطوط حمله، دفاع و هافبك قدرتمند هستند 
و بازيكنان زياد دارند. انسجام تيمی هر ۲ تيم نسبت به سال های 
قبل، بهتر شده است. بازهم می گويم ۲ تيم برای برنده شدن شانس 
دارند و همه چيز به كيفيت آنها بر می گردد. استقال با كادرفنی و 
مديريت جديد خود، پا به اين مسابقه می گذارد و شرايط ايده آلی 
دارد. آنها تا اينجای فصل نتايج خوبی در ليگ برتر گرفتند و روحيه 
مضاعفی دارند. پرسپوليس هنوز نتايج خوبی نگرفته و به فرم خوبی 
نرسيده است. سرخ پوشان شرايط خوبی در بحث مديريت ندارند و 
سردرگم هستند. همين ها باعث شده كه استقال و پرسپوليس در 

دربی پيش رو، شرايطشان با يكديگر فرق كند.

اهمیت دربی مربیان را محتاط می کند

اهميت كسب نتيجه در دربی پايتخت بيش 
از اندازه سرمربيان دو تيم را محتاط می كند تا 
اولويت خود را واگذارنكردن نتيجه مسابقه قرار 
دهند. برای همين سرخابی ها اولويت نخست خود 
را در ايجاد سازمان دفاعی منسجم قرار می دهند تا 
حريف نتواند به گل برسد و در ادامه تاش خواهند 
كرد تا با برنامه های متنوع به دروازه رقيب سنتی 
نزديك شوند. آنها به شدت در اين انديشه هستند 
تا از اشتباه احتمالی حريف استفاده كنند و تيمی 
كه دچار اشتباهی نابخشودنی شود، تنبيه سختی 
می شود. دربی همانند ديگر بازی های دو تيم بيشتر 
از ۳ امتياز ندارد اما نتيجه ای كه در اين بازی به دست 
می آيد در سرنوشت دو تيم تاثير دارد. كسب حداقل 
امتياز از دربی اهميت به مراتب بيشتری در قياس با 
شكست دارد و برای همين دو تيم جانب احتياط را 
رعايت می كنند و به دنبال آن هستند در وهله اول 
گل نخورند و در ادامه به دنبال گلزنی باشند. ديدار 
پرفشار و فيزيكی از هر دو تيم خواهيم ديد و اگر گلی 
در اين بازی به ثمر برسد از طريق ضربات ايستگاهی 
يا مهارت فردی بازيكنان وارد دروازه می شود. برنامه 
استقال و پرسپوليس خنثی كردن برنامه های 

هجومی يكديگر است.

احتمال تساوی در دربی 

شرايط استقال پيش از دربی بد نيست. تيم 
سه چهار تساوی پشت سر هم را به دست آورده اما 
با اين حال می توانست امتياز كامل اين بازی ها را 
بگيرد. خريدهای جديد هم به آن صورت در تيم 
جا نيفتاده اند و هنوز نمی دانيم خوب هستند يا بد. 
يامگا در ابتدا عائم خوبی را نشان داد اما بعداز آن 
كمی افت كرد. همچنين ژستد هنوز جا نيفتاده، 
او فيزيك خوبی دارد اما خيلی مغرور است. شايد 
نمی داند كجا بازی می كند و بايد بيشتر تمرين كند. 
درست است كه از اروپا آمده اما اينجا هم استقال 
است. بايد حساسيت ها را به او بگويند و بداند كه 
انتظارات هواداران زياد است. هم استقال و هم 
پرسپوليس شرايط يكسانی دارند. اين دربی هم 
تفاوتی ندارد. حتی اگر يك تيم انتهای جدول باشد و 
تيم ديگری صدرنشين، هيچ چيزی قابل پيش بينی 
نيست. از لحاظ فنی و همچنين مهره ای شرايط هر 
دو تيم مثل هم است و در اين صورت اشتباهات 
نتيجه بازی را رقم می زند. هر تيمی كمتر اشتباه 
كند، احتمال پيروزشدنش بيشتر است. در كل 
هر دو تيم آن طور كه بايد عملكرد خوبی نداشتند 
و در حد يك تيم متوسط بودند. استقال از لحاظ 
نتيجه گيری عملكرد بدی نداشته، پرسپوليس هم 
كار خارق العاده ايی انجام نداده كه بگوييم استقال 
می ترسد. هر دو تيم فراز و نشيب های زيادی داشتند 
و بازی های قابل قبولی برای هوادارانشان انجام 
ندادند. پيش بينی من اين است كه بازی مساوی 

می شود.

وضعیت روحی پرسپولیس بهتر است 

پرسپوليس هفته گذشته با اتفاقاتی كه پيش از 
بازی اش رخ داد، مقداری اذيت شد اما خيلی خوب 
توانست در زمين ظاهر شود، البته اتفاقات قبل از اين 
بازی خيلی عجيب بود و استرس زيادی به تيم وارد 
شد. اصا معلوم نيست در فوتبال و وزارت ورزش 
ما چه می گذرد؟ معلوم نيست چرا وزارت ورزش 
كه متولی دو باشگاه استقال و پرسپوليس است،  
مديرعامل و اعضای هيات مديره پرسپوليس را 
انتخاب نمی كند. با اين وضعيتی كه االن وجود دارد 
و با بدهی های كانی كه از گذشته مانده، روی تيم 
فشار  زيادی وارد شده است. مهمترين مساله برای 
يك ورزشكار شرايط روحی و روانی خوب است اما 
هنوز اين شرايط برای پرسپوليس رقم نخورده است، 
البته در بازی با نفت مسجدسليمان مشخص بوده كه 
وضعيت فنی تيم رو به ايده آل  شدن است و كم كم تيم 
به هماهنگی كامل می رسد. از آن طرف استقال 
نتوانست در بازی قبلی نتيجه دلخواه بگيرد و فكر 
می كنم وضعيت روحی و روانی پرسپوليس از اين تيم 
بهتر باشد. استقال تيم خوبی است اما پرسپوليس 
در هفته گذشته نشان داد كه می تواند مثل قبل در 
اندازه يك تيم مدعی و قدرتمند ظاهر شود. استقال 
هنوز با وضعيت ايده آل فاصله دارد و ما می توانيم از 
اين فرصت استفاده كنيم. عمق خط دفاع استقال 

متزلزل است و به ما بايد با دو مهاجم بازی كنيم.  

انگیزه باالی 2 تیم برای دربی 

استقال مقابل صنعت نفت آبادان برای بار چهارم 
در ليگ، مساوی كرد و به نظرم اگر تيمی می خواهد 
مدعی قهرمانی باشد، بايد در نيم فصل اول امتيازهای 
خوبی به دست آورد تا بتواند نيم فصل دوم را راحت تر 
به سرانجام برساند. پرسپوليس هم آن طور كه 
هواداران از اين تيم توقع دارند، نيست. استقال تيم 
خيلی خوبی دارد و بازيكنان موثری را به تيم اضافه 
كرده است و اميدوارم آبی پوشان پايتخت بتوانند در 
ادامه كار، هماهنگ تر باشند و بازی ها را با پيروزی 
به پايان برسانند. بازی شهرآورد با بقيه بازی های 
ليگ برتر هميشه فرق می كند؛ چون هر دو تيم 

انگيزه مضاعفی برای پيروزی در دربی  دارند. 

یادداشت

محمدرضا زادمهر 
کارشناس فوتبال

علی موسوی
کارشناس فوتبال 

ضیا عربشاهی
کارشناس فوتبال 

سبو شهبازیان 
کارشناس فوتبال 

 سیدمهدی سیدصالحی
کارشناس فوتبال 

 بهزاد داداش زاده 
کارشناس فوتبال    

از ديدار با رئيس فيفا تا تاسيس شعبه آکادمی Aspire در ايران 

دستاوردهای سفر »عزيزی خادم« به قطر
آرمان ملی: شــهاب الدين عزيزی خادم رئيس فدراسيون 
فوتبال ايران كه به دعوت رئيس فدراسيون فوتبال قطر برای 
افتتاحيه رقابت های جام عرب به اين كشــور سفر كرده بود با 
رئيس فيفا ديدار كرد و تفاهم نامه مهمی با فدراسيون فوتبال 

قطر به امضا رساند. 
 يادداشت رئيس فيفا 

جيانی اينفانتينو، رئيس فيفا كه برای افتتاحيه مسابقات جام 
عرب فيفا به قطر ســفر كرده است، در صفحه شخصی خود به 
ديدارش با شهاب الدين عزيزی خادم، رئيس فدراسيون فوتبال 
ايران اشاره كرد و نوشت: »يكی از بهترين بخش های تورنمنت ها 
توانايی اين رويدادها جهت گردهم آوردن مردم اســت و من 
هم ايــن دو روز در افتتاحيه جــام عرب فيفا ايــن موضوع را 
احساس كرده ام. عاوه بر اين، مدت زمانی را هم با شهاب الدين 
عزيزی خادم، رئيس فدراسيون فوتبال جمهوری اسامی ايران 
گذراندم و با او درباره فوتبال زنان، زيرساخت های كلی و توسعه 

كشور ايشان گفت وگو كردم.«
 تفاهم نامه 

روسای فدراســيون های فوتبال ايران و قطر روز پنج شنبه 
قرارداد همكاری مشــتركی را امضا كردند. در جلسه روسای 
فدراسيون های فوتبال ۲ كشور كه در محل فدراسيون فوتبال 
قطر در دوحه برگزار شد، تفاهم نامه همكاری های بلندمدت بين 

دو طرف به امضا رسيد. مفاد اين تفاهم نامه به شرح زير است:
الف( کليات

۱- طرفين يكديگر را به عنوان نهاد مسئول برای ساماندهی 
فوتبال در آن كشور می شناسند و می پذيرند كه هيچ چيز در 
اين از توافق نامه حقوق و مسئوليت ها در حوزه اختيارات شان 
را محدود نمی كند. ۲-  طرفين می پذيرند در جهت توسعه قوی 
روابط بين دو فدراسيون به منظور بهره برداری دوجانبه و ارتقا، 
رشد و موفقيت مســتمر فوتبال در كشورهای شان همكاری 
كنند. ۳-  طرفين از طريق مديران، كارشناسان فنی، مربيان، 
داوران و بازيكنان در موارد ذيل همكاری و مســاعدت داشته 
باشند. االف - مسابقات انجام شده توسط سازمان های مربوطه. 
ب- دوره، سمينار و كنفرانس های فنی و آموزشی. پ- تبادل 
تجربه و تخصص در حوزه های ساخت وســاز و مديريت مواد و 
مصالح، تاسيسات و تجهيزات ورزشــی و علمی.  ج- تبادل در 
زمينه آموزش پرسنل فنی و رويه های سازمانی  د- تبادل تجربه، 
تخصص و آموزش در حوزه های علمی ورزشی و پزشكی ورزشی 
مرتبط با فوتبال.  ه- در دســترس گذاشتن مراكز و تاسيسات 
ورزشی برای مســابقات، تمرين ها و كمپ ها در صورت امكان 
و مناســب بودن. ی- تبادل اطاعات و مفاد فنی و تخصصی  
۴- طرفين در مشــاوره های دوجانبه در خصوص مسائل ويژه 
و روابط بين الملل به خصوص در حيطه فيفا و كنفدراســيون 
فوتبال آسيا مشاركت خواهند كرد.  5- در صورت درخواست 
فدراسيون فوتبال ايران، فدراسيون فوتبال قطر مكاتبات و روابط 
برای موضوعات فوتبالی را بين فدراسيون فوتبال ايران و طرف 
ثالث در قطر را تسهيل خواهد كرد. من جمله مركز بين المللی 

 Aspire آكادمی Josoor موسسه ،ICSS برای امنيت ورزشی
و بيمارستان Aspetar 6- بدينوسيله طرفين توافق می كنند 
كه توافق نامه حاضر كل توافق و فهم بين طرفين را تشكيل بدهد 

و تمام توافق های كتبی و شــفاهی و 
مذاكرات مرتبط پيشــين با موضوع 
اين قرارداد را لغو و جايگزين می كنند.

ب( تبادالت حرفه ای و فنی
۱- طرفيــن برنامــه ای تبادلــی 
تدوين خواهند كه طی آن پرســنل 
فدراســيون فوتبال قطر به امكانات، 
دوره هــا و تخصــص فدراســيون 
فوتبال ايران دسترســی داشته باشد 
و پرســنل فدراســيون فوتبال ايران 
نيز به تخصص و امكانات فدراسيون 
فوتبــال قطــر دسترســی دارد. 
۲- تبادالت در پاراگراف باال شــامل 
حوزه هــای ذيل می شــود: مديريت 
كل، مديريت،  بازاريابی،  فعاليت های 
تبليغاتی، امكانات ورزشی، مطالعه و 
تحقيق، مربيگری بدنســازی و فنی،  
داوران، مديريــت فوتبالی و مديريت 
فنی،  توســعه بازی و توسعه بازيكن 
با اســتعداد، فوتبال بانوان،  فوتبال 
جوانان،  فوتسال،  علم ورزش مرتبط 
با فوتبال،  پزشكی ورزشی مرتبط با 
فوتبال، تحقيق در مســائل فوتبالی،  
قوانين و مقــررات. تمــام برنامه ها 
توسط افراد معرفی شده از سوی هر 
فدراســيون اجرا خواهد شد. شكل 
برنامه تبادل می تواند شامل تبادالت 
شــخصی ســفر به ايران و قطر برای 
آموزش يا تحصيل يــا تجربه كاری، 
كارگاه، تور مطالعاتی و تبادل اسناد 
آموزشی يا ديگر امور باشد.  ۳- شرايط 
برای چنين تبادالتــی بين طرفين 

توافق خواهد شد.
 رقابت های تيم ملی

۱- طرفين بــرای انجام بازی های 
دوستانه بين تيم های ملی همكاری 
خواهنــد داشــت. ۲- تيم های ملی 
شامل تيم های ذيل می شوند:  تيم ملی 
فوتبــال بزرگســال، تيم ملــی اميد 
تيم ملی بزرگســال بانوان، تيم های 
جوانان )آقايان و بانــوان( ، تيم های 
ملی فوتسال.   ۳- فدراسيون فوتبال 
قطر می پذيرد تمام مخارج برگزاری و 

اقامت كمپ ها و بازی های دوستانه به ميزبانی قطر را بپردازد. 
۴- ديگر شــرايط برای چنين مســابقاتی بين طرفين توافق 

خواهد شد.
 Aspire ج( تاسيس شعبه

۱- فدراســيون فوتبال قطر توافق می كند تا فدراســيون 
فوتبال ايران را از نظر مالی و اداری برای تاسيس شعبه آكادمی 
Aspire در ايران حمايت كند. ۲- شــرايط و ضوابط چنين 

فعاليت هايی بين طرفين توافق خواهد شد.

آرمان ملی: رقابت های هفته نهم ليگ برتر 
در حالی امروز و فردا برگزار می شود كه 
مهمترين ديدار اين هفته تقابل سرخابی های 
پايتخت در دربی شماره ۹۷ بدون حضور 

تماشاگران خواهد بود. 
 آمار و ارقام 

روز شنبه نودوهفتمين دربی تهران ميان 
استقال و پرسپوليس برگزار می شود. با توجه 
به كار سخت سپاهان در سيرجان مقابل 
گل گهر، پرسپوليس اين بخت را دارد تا با 
كسب بيست وششمين پيروزی مقابل رقيب 
سنتی، خود را به صدر جدول برساند و استقال 
نيز برد دربی را بهترين راه برای جانماندن از 
جمع مدعيان می بيند. سرخپوشان در ماه 
آذر چهار بار پيروز دربی شده ، يكبار شكست 
خورده اند و تاش دو تيم در يك مسابقه نيز به 

تساوی انجاميده است.
 تغيير زمان

زمان مسابقه استقال و پرسپوليس از هفته 
هشتم ليگ برتر فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تغيير 
كرد. به گزارش سازمان ليگ فوتبال ايران، 
مسابقه دو تيم استقال وپرسپوليس از هفته 
هشتم ليگ برتر فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰  شنبه 

۱۳ آذر به جای ساعت ۱6 در ساعت ۱6و۱5 
در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود.

 صحبت های مجيدی 
فرهاد مجيدی در نشست خبری پيش از 
دربی ۹۷ كه در هتل اسپيناس تهران برگزار 
شد در خصوص مسابقه تيمش اظهارداشت: 
در ابتدا از آقايان نوری فر و نصيری و باشگاه 
استقال تشكر می كنم، ۲ بازی قبل بود ما 
وقتی به سازمان ليگ می رفتيم بايد از بانك 
رد می شديم! همانطور كه می دانيد در پايين 
سازمان ليگ بانك قرار دارد. وی افزود: يك روز 
می خواستم به سازمان ليگ بروم يك نفر گفت 
كجا می رويد؟ بايد فيش بگيريد! من گفتم كار 
بانكی ندارم و می خواهم به سازمان ليگ بروم. 
سرمربی استقال تصريح كرد: اولين چيزی كه 
می شود گفت اين است كه دربی برای هر دو 
تيم حساس است. با توجه به وضعيت يك امتياز 
نه به درد ما می خورد و نه به درد پرسپوليس 
و هر دو تيم برای برد وارد زمين می شوند. نظر 
شخصی من اين است كه تيم من بهترين تيم 
ليگ است. گذشت زمان ثابت می كند چرا اين 
حرف را زدم. من به تيم و تك تك بازيكنانم 
ايمان دارم، بازيكنان استقال بسيار باهوش 

هستند و می توانند انتظارات را برآورده كنند 
ولی تيم پرسپوليس هم تيم خوبی دارد و بازی 
سختی برای ما خواهد بود ولی ما تفكرمان بازی 
هجومی  است و برای برد وارد زمين می شويم. 
سرمربی استقال در خصوص داوری بازی  
گفت: متاسفانه تا ما حرف می زنيم آقايان 
يك جمله ياد گرفته اند و می گويند فرار رو به 
جلو است. من تيمم باخت نداشته و ۴ تساوی 
داشته، ۳ تساوی ما به جز نفت آبادان در 
شرايطی رقم خورده كه تيم ما خوب كار نكرد. 
هيچوقت امكان ندارد در عرصه مربيگری ۲ كار 
را انجام بدهم، اينكه تيمم نتيجه نگيرد بگويم 
بازيكنم بد بازی كرد يا داور بد بود. به بازيكنانم 
گفته ام هر نتيجه ای كسب شود برای سرمربی 
است و باخت هم مال من است. نمی دانم 
چرا فوری می گويند فانی می خواهد فرار رو 
به جلو كند. در كل به نظرم انتخاب اين داور 
انتخاب خوبی بود. مجيدی در خصوص غيبت 
تماشاگران استقال و اينكه خيلی ها می گويند 
نبود تماشاگران به سود مجيدی است؛ بيان 
داشت: در اين ۲ سال كه سرمربی استقال 
بودم هيچ زمان در حضور تماشاگران استقال 
تيمم نباخته است. مطمئن باشيد استقال 

يعنی هوادار. برويد از بازيكنان استقال سوال 
كنيد وقتی می خواهند بازيكن انتخاب كنم 
5۰ درصد به خاطر هواداران است. زمانی كه 
بازی می كرديم وقتی از تونل رد می شديم اول 
نگاه می كرديم چقدر تماشاگر آمده است. االن 
هم همين است، حضور تماشاگر به ما انگيزه 
۲ برابر می دهد پس چطور حضور آنها به نفع 

من نيست؟ 
 غيبت گل محمدی 

افشيــن پيــروانی درباره وضعيــت تيم 
پرسپوليس در آستانه دربی ۹۷ گفــت: در 
هفته های گذشته نتايج خوبی گرفته ايم و 
شرايط خوبی داريم. هميشه از ما توقع قهرمانی 
می رود و هواداران هم بابت اين انتظار حق 
دارند. بيشترين هوادار را داريم و در چند سال 
اخير، بيشترين قهرمانی ها را به دست آورده ايم. 
با وجود همه مشكات، هواداران مطمئن باشند 
پيروزی در دربی برای ما مهم و حساس است 
و تمام تاش خود را می كنيم تا برنده ميدان 
باشيم. مدير تيم پرسپوليس در مورد غيبت 
يحيی گل محمدی در نشست خبری پيش از 
اين بازی افزود: از خبرنگاران خواهش می كنم 
از اين موضوع دلگير نباشند. گل محمدی در 
۴٨ ساعت اخير بيمار بوده و زير ِسُرم رفته 
 PCR است. او سرماخوردگی داشته و تست
داد كه مشخص شد به كرونا مبتا نشده است. 
شرايط يحيی خوب نبود و تاش می كنيم 
او به بــازی برسد. گل محمدی ركن اصلی 
پرسپوليس است و حضور حميد مطهری در 
نشست خبری، احترام به جامعه رسانه به شمار 
می رود. وی با اشاره به برگزاری نشست خبری 
فرهاد مجيدی در يك هتل گفت: سازمان ليگ 
خودش را مجری می داند و نشست خبری مربی 
حريف در يك هتل برگزار می شود. در نشست 
هماهنگی گفتند سكوها به صورت 5۰-5۰ 
ميان تيم ها تقسيم می شود. هواداران از باشگاه 
پرسپوليس توقع دارند مجری نشست خبری 
باشد. قانون می گويد ميزبان به همراه هيات 
فوتبال بايد نشست خبری را برگزار كند، 
اما تاكنون اين اتفاق افتاده است؟ اميدوارم 

تصميمی  به سود فوتبال ما گرفته شود.
برنامه رقابت های هفته هشتم:

 شنبه 1۳ آذر 1۴۰۰
هوادارتهران- نفت مسجدسليمان

گل گهر سيرجان- سپاهان
استقال- پرسپوليس

صنعت نفت آبادان- پيكان
 يکشنبه 1۴ آذر 1۴۰۰

فجرسپاسی شيراز- فوالدخوزستان
تراكتور - آلومينيوم اراک

نساجی مازندران- شهرخودرو مشهد
ذوب آهن- مس رفسنجان

امروز در هفته هشتم ليگ برتر رخ می دهد
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تخمطالیتوافقدوبارهشفکمیشود

اگر می خواهيم تخم طای برجام به دست بيايد و شفك هم 

نشود بايد توسط جريان اصولگرا و جريان قدرت انجام شود. 

چون توافقی كه اصولگرايان امضا كنند بسيار محكم تر از توافق 

دولت روحانی است. معتقدم حتی اگر اين توافق امضا شود 

رئيس جمهور بعدی آمريكا هم نمی تواند آن را شفك كند و 

توافق را به هم بزند. البته فعا معلوم نيست حزب جمهوريخواه 

و دونالد ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ پيروز شوند، اما حتی 

اگر اين جريان و ترامپ پيروز انتخابات باشند اين توافق به هم 

نخواهد خورد. چون اين بار بر هم زدن توافق و خروج از برجام 

تبعات گسترده سياسی و ديپلماتيك برای آمريكا در پی خواهد 

داشت. به هر حال در مذاكرات وين، اياالت متحده هم سعی 

دارد منفعت مشتركی از دل توافق احتمالی به دست بياورد. 

بنابراين اگر اين منفعت مشترک برای آمريكا در توافق جديد 

تعريف شود سبب خواهد شد كه پيامدهای انجام اين توافق 

همه ابعاد سياست خارجی ايران و آمريكا را تحت الشعاع خود 

قرار دهد. از اين جهت هر دولت ديگری هم در آمريكا روی كار 

بيايد همانند سال ۹۷ راه ساده و بدون چالشی برای خروج 

مجدد از توافق نخواهد داشت. در عين حال طبيعی است كه 

دولت بايدن نمی تواند ضمانتی برای عدم خروج مجدد اياالت 

متحده از برجام بدهد، اما آنچه كه ضمانت عدم خروج آمريكا از 

برجام خواهد شد تعريف منافع مشترک در توافق جديد خواهد 

بود. يعنی ستون اين توافق به صورت محكم در زمين كاشته 

می شود و ديگر مانند برجام دولت روحانی ضعيف نخواهد بود. 

چون يك طرف امضا كننده آن اصولگرايان و جريان قدرت در 

داخل كشور است. در اين بين تنها اسرائيلی هاست كه امكان 

دارند شلوغ بازی در بياورند. با اين حال اگر اين توافق حاصل 

شود و حالت اجرائی به خود بگيرد تل آويو هم در نهايت مجبور 

خواهد شد با مفاد آن همراهی بكند، خصوصا آن كه دولت 

ائتافی و شكننده در اسرائيل روی كار است و امكان دارد 

هر كدام از اجزای اين دولت ائتافی با اين توافق احتمالی 

همراهی كنند. اگر اين توافق جديد امضا شود چنان مسير 

ديپلماسی و سياست خارجی را تحت الشعاع قرار خواهد داد 

كه ديگر چيزی به نام برجام پاس وجود نخواهد داشت. چون 

به دنبال حصول اين توافق پرونده های مربوط به برجام پاس 

به صورت اتوماتيك در دستور كار مذاكرات قرار خواهد گرفت. 

يعنی اگر اين توافق انجام شود نيم نگاهی به مسائل مربوط 

به برجام پاس هم شده است. پس قرار نيست مذاكرات و 

تواق جديد محدود به هسته ای باشد و بعد از آن پرونده های 

ديگر هم مورد مذاكره قرار گيرد. البته در اين بين امكان دارد 

روس ها و چينی ها نقش جدی بر عهده بگيرند. چون اين دو 

بازيگر برنامه های جدی برای مسائل منطقه ای دارند. ضمن 

اينكه پكن و مسكو سعی می كنند همه طرف ها راضی كنند. لذا 

تاكيد می كنم اساساً امضای اين توافق ايران را وارد يك دوره 

جديد می كند كه مجبور است با برخی از اين سياست های 

فعلی خود خداحافظی كند. اگر تهران بايد با ذهنيتی غير از اين 

وارد مذاكرت شود و مذاكرات به توافق هم منجر شود اين توافق 

احتمالی يك روز هم دوام نمی آورد، اينگونه تخم طای توافق 
دوباره شفك می شود.

احمد زیدآبادی
 روزنامه نگار و فعال سیاسی

اخيراً نرخ لير ترک نسبت به دالر به شدت كاهش 
يافته است. از حدود 5/٨ لير در مقابل يك دالر به ۱۳ 

لير طی سه ماه. اين كاهش ارزش تشديد شده است، 

بعد از اين كه رجب طيب اردوغان اعام كرد به هيچ 

وجه موافق افزايش نرخ بهره نبوده و نيست. اكنون نرخ 
تورم در تركيه حدود بيست درصد است. برای كنترل 

تورم و كاهش ارزش پول روسای بانك مركزی قصد 

افزايش نرخ بهره را داشته اند و رجب طيب اردوغان، 

رئيس جمهــوری تركيه تاكنون ســه رئيس بانك 
مركزی را بركنار كرده است چون با نظر او در مورد نرخ 
بهره موافق نبوده اند. درس يكم، در تركيه هم تورم يك 

پديده پولی است. درس دوم، برای كنترل نرخ تورم 

نرخ بهره بايد افزايش يابد. شايد به ياد داشته باشيد 

كه در كشور ما هم برخی استدالل می كنند، با افزايش 

نرخ بهره هزينه توليد افزايش می يابد و تورم تشديد 

می شود. اين ها در سطح همان هايی هستند كه فكر 
می كنند خورشيد گرد زمين می چرخد. درس سوم، 
چون تورم يك پديده پولی است الجرم كنترل تورم 
كشيدن اهرم های پولی را الزم می كند. اين هم، به هر 
شكل انجام شود نرخ بهره را باال می برد. درس چهارم، 
اردوغان دستور داده است در مورد افزايش نرخ ارزهای 

خارجی بر رسی شود و مسبب شناسی شود. اما تورم 
يعنی كاهش ارزش پول، يعنی افزايش قيمت ارزهای 

بين المللی كم و بيش با ثبات تر. پس تورم با دستور و 

پيگرد ارز فروش ها و غيره عاج نمی شود. درس پنجم، 

يك وقتی مرحوم ميلتون فريدمن گفته بود كه تورم 

فقط يك يگانه مسئله اقتصادی نبوده است و نشان 

دهنده وجود فقط يك مشكل در يك موضع و محل از 
بدنه اقتصاد نيست. بلكه نشان از يك بيماری عمومی 

اقتصاد و در واقع سوء مديريت عمومی اقتصاد است. 

با توجه به اين نكته بهتر می توان گرفتاری اقتصادی 
تركيه را درک كرد.

سقوطلیرترکیهودرسهاییکهبایدبیاموزیم

محمد طبیبیان
استاد دانشگاه

حمیدرضا جماعتی 
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا

مذاكــرات پيرامون بازگشــت به برجام از ٨ آذر 
مجددا از سر گرفته شده اسـت. پذيرش بازگشت 
به ميز مذاكره پس از چند ماه تاخيــر و تعلل از 

سوی دولت رئيسی در هر حال يك قدم مثبت 
تلقی می گردد. اما اينكه انتظار داشته باشيم اين 
مذاكرات به سرعت به نتيجه مطلوب برسد شايد 
نسبت چندانی با واقعيت های موجود و پيش رو 

نداشته باشد. همچنان سياست حكومت جمهوری 

اسامی ايران در قبال برنامه هسته ای چندان روشن 

به نظر نمی رسد. در واقع برنامه هسته ای ايران از ابتدا 

يعنی از  زمان شروع آن در در اوايل دهه 6۰ ميادی 
با ابهامات قابل توجهی روبه رو بوده و اجتماعی در 

كشور پيرامون اهداف و ساختار آن وجود نداشته 
است. كارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه كشور  

بر اين باور بودند كه اين برنامه  بلندپروازانه  هسته ای 
حكومت پهلوی فقط در صورت داشتن مقاصد غير 
اقتصادی می تواند قابل توجيه باشد. برنامه ای كه 
قرار بود در سال ۲۰۰۰، بالغ بر ۲۰۰۰۰ مگاوات 
يعنی حدودا  ۲۰درصد برق مورد نياز  كشور را در افق 
مدنظر تامين نمايد. در سال ۱۹٨۰ نيروگاه دوقلوی 
بوشهر ۲۰۰۰ مگاوات برق وارد شبكه كشور نمايد اما 
با وقوع انقاب يكسره برای مدتی كنار گذاشته شد 
و در سال ۱۳6۴ بنا به توجيهاتی متفاوت مجددا 
از سر گرفته شد. اكنون  پس از حدود 6۰ سال و 
گذشت ۲۱ سال از افق زمانی آن تنها موفق به راه 
اندازی يك نيروگاه كمتر از هزار مگاوات با مديريت 
و تكنولوژی روسی شده است. نيروگاهی كه طبق 

يكی از گزارشات وزارت نيروی ايران حداقل ده 

ميليارد هزينه آن شده  است. در حالی  طبق برآوردها 
برای ساخت يك نيروگاه هسته ای مشابه آن چيزی 

حدود ۲ ميليارد دالر حداكثر بايد هزينه می گرديد. 
طبق همان گزارش با اعتبار ده ميليارد دالر امكان 
ساخت ۲۰ نيروگاه گازی 5۰ مگاواتی در كشور  بدون 
هزينه های جانبی آن  و هزينه فرصت های از دست 
رفته برنامه هسته ای ايران ممكن بود. با اين حال 
اگر هزينه های برنامه هسته ای به اين مقدار محدود 

شده و به هدف موردنظر خود می رسيد شايد قابل 
توجيه بود، اما طبق برآوردهای موجود حدس زده 
می شود هزينه های برنامه هسته ای ايران برای كشور  
بايد چيزی بين يك و نيم تا دو تريليون دالر ارزيابی 

نمود. به نظر می رسد ارزيابی اوليه كارشناسان وقت 

سازمان برنامه و بودجه چندان دور از واقعيت نبوده 
است. در واقع ريشه سوء تفاهمات موجود قدرت های 

خارجی نسبت به برنامه هسته ای  به همين امر 
توجيه اقتصادی نداشتن برمی گردد. موضوعی كه 

مواضع ناهمگون مقامات كشور و ساختار برنامه 
هسته ای آن را  هرچه بيشتر به اين سوء تفاهمات 
دامن زده و زمينه ساز رفتن برنامه پرونده هسته ای 
ايران شورای امنيت ، صدور قطعنامه های الزام آور بر 

پايه بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و 

برقراری تحريم های بی سابقه بين المللی، چندجانبه 

و آمريكايی گرديد. توافق برجام راه حل ميانه ای بود 
كه از طريق مصالحه بين ايران و قدرت های بزرگ 
بين المللی طی مدت ٨ سال اين اطمينان حاصل شود 

كه برنامه هسته ای ايران صرفا يك برنامه صلح آميز 
است و هدف های علمی، پژوهشی و نهايتا اقتصادی 

دارد. همچنين اين توافق در خأل و بدون توجه ساير 
موارد مورد اختاف ايران و...

مذاکراتوینوراهکاریپیشرو
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آرمان ملی: بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی 
اين هفته به مجلس ارسال خواهد شد كه 
به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه با 
تغييرات گسترده ای كه در آن شده نه تنها 

كسری بودجه ای در سال آينده ...

آرمان ملی: موضوع رتبه بندی معلمان و 
افزايش حقوق معلمان نسبت به اعضای 
هيات علمی، قرار نيســت كه بــه  اتمام 
برســد. پس از اينكه اين طرح در ۹ آبان 
به دليل مسائل و بار مالی كه بر دوش دولت 
می گذارد و ابهامی كه در ماده۴ اين اليحه 

وجود داشت، بار ديگر اليحه برای رفع ...

آرمان ملی : تا امروز اســتانداران ســيد 
ابراهيم رئيسی در ۲۹ استان انتخاب شدند. 
بخش عمده آنها در روزهــا و هفته های 
گذشــته انتخاب شــده بودند و چند نفر 
باقيمانده هم در روزهــای اخير انتخاب 
شــدند؛ هرچند در دو اســتان كرمان و 
كرمانشاه هنوز استانداران دولت روحانی ...

 وضعيت استانداران 
در دولت رئيسی چگونه است؟

 استانداران؛ 
كوچ كرده از دستگاه 

نظامي يا قضايي

»آرمان ملی« از اعتراض دوباره معلمان 
گزارش می کند: 

 رتبه بندی معلمان
 كالف سردرگم 
دولت و مجلس 

»آرمان ملی« از وعده رشد اقتصادی همگام 
با اصالحات بودجه ای گزارش می کند:

 رشد٨درصدي 
 روي کاغذ

بدون پشتوانه

»آرمان ملی« از حمايت  دولت های دوازدهم و سيزدهم 
 
از آسيب ديدگان کرونا گزارش می کند: 

همين صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

در مذاكرات اخير وين كه از هشتم آذرماه آغاز شده 

يكسری پيشرفت هايی در حوزه های قانونی و حقوقی 

صورت گرفته اما در حوزه فنی يك سلسله ابهاماتی برای 

طرف اروپايی وجود دارد. با توجه به اينكه مذاكرات از 

شفافيت بااليی برخوردار هست و تيم مذاكره كننده در 

كميته های مختلف حقوقی و قانونی، سياسی و فنی و 
اقتصادی تشكيل شده، اين ...

مذاکراتوینوراهکاریپیشرو

حمیدرضا جماعتی 
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا

اخيراً نرخ لير ترک نسبت به دالر به شدت كاهش يافته 

است. از حدود 5/٨ لير در مقابل يك دالر به ۱۳ لير طی سه ماه. 

اين كاهش ارزش تشديد شده است، بعد از اين كه رجب طيب 

اردوغان اعام كرد به هيچ وجه موافق افزايش نرخ بهره نبوده 

و نيست. اكنون نرخ تورم در تركيه حدود بيست درصد است. 
برای كنترل تورم و كاهش ارزش پول ...

در شرايطی چند روز پيش، امارات متحده عربی، اولين 

ابتا به ويروس جهش يافته كرونا »اُميكرون« تاييد كرد 

كه حال اين ويروس از رگ كردن به ايران نزديك تر است. 

سرايت زايی » اُميكرون «، آنقدر زياد است كه تنها در 

۴٨ساعت، سازمان جهانی بهداشت، اين سويه را به عنوان 
يك واريانت نگران كننده، معرفی كرد...

سقوطلیرترکیهودرسهاییکهبایدبیاموزیم
محمد طبیبیان

استاد دانشگاه

همين صفحه

همين صفحه

جهشجغرافیاییسریعاُمیکرونازآفریقاتاامارات

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

روايت »آرمان ملي« از درخواست برخي نمايندگان مجلس؛

مـدیراندوتابعیتيحـذفشوند
   حذف مديران دوتابعيتي در اين دولت هم، بايد پيگيري شود

قدمعملي
رئیسجمهوربراي
آسیبدیدگانکرونا
    یک وکیل دادگستری: 
    تساهل و تسامح و غفلت 
    در روند مدیریت کرونا 
   قابل تعقیب کیفری است

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                               
جهشجغرافیاییسریعاُمیکرونازآفریقا

تاامارات

در شرايطی چند روز پيش، امارات متحده عربی، اولين 

ابتا به ويروس جهش يافته كرونا »اُميكرون« تاييد كرد 

كه حال اين ويروس از رگ كردن به ايران نزديك تر است. 

سرايت زايی » اُميكرون «، آنقدر زياد است كه تنها در ۴٨ساعت، 

سازمان جهانی بهداشت، اين سويه را به عنوان يك واريانت 

نگران كننده، معرفی كرد. چرا كه بررسی ها نشان می دهد بيش 

از 5۰نوع جهش در اين ويروس وجود دارد و حدود ۳۰جهش 

آن در پروتئين  اسپايك رخ داده است. اين مساله باعث سرايت 

زياد و چسبيدن بسيار قوی تر ويروس به سلول ها و تكثير 

بيشتر آن شده است. اين وضعيت نگرانی زيادی در كشورهای 

مختلف و در ميان متخصصان دنيا ايجاد كرده، برخی كشورها 

در مواجهه با موارد مثبت گزارش شده از شيوع اين بيماری، 

محدوديت هايی را درنظر گرفته اند اما تصميم گيری درباره 

اينكه در كشور خودمان هم پيش از شيوع بيماری بايد 

محدوديت های مشابه درنظر گرفته شود برعهده ستاد اجرايی 

كروناست. از نظر كميته علمی كرونا با توجه به سرايت  و 

تكثير بيشتر ويروس در داخل بدن، همچنين گستردگی و 

گرفتاری ای كه در ابتای افراد به وجود می آورد، به نظر می رسد 

چاره ای جز اعمال محدوديت های كرونايی وجود نداشته باشد. 

البته تكثير ويروس به تازگی رخ داده و مطالعات درباره اينكه 
اوميكرون می تواند باعث افزايش ...

»آرمان ملی« آخرين روز مذاکرات وين 
در بخش نخست را بررسی می کند

بازگشت به 
پایتخت هاي 

تردید
 باقری: منتظر پاسخ  حقوقی طرف ها 

به پيشنهادهای ارائه شده هستيم

عليرضا بيکدلی تحليلگرمسائل قفقاز: 

ايران در سیاست »عدم 
تغییر مرزها« هیچگاه 

ترديد نداشته است

صفحات 5 و 6

صفحه3

صفحه7

مسعود روشن پژوه مجری نوستالژی 
ایرانی ها در گفت وگو با »آرمان ملی«

تلویزیون
رانبایدبا

فضايمجازي
مقایسه

کرد

محمد سالمتی در گفت وگو با»آرمان ملی«:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
نصرت ا... تاجيک:

اهرم موثر ايران کاهش تعهدات- پايبندي به برجام؛ 
صفحات 6 و 7

محمدرضا زادمهر :

  اهميت دربی مربيان را 
محتاط می کند

صفحه11

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : فريدون مجلسی

 عزم طرف های برجام 
برای توافق 

دکتر ضيا عربشاهی

 وضعيت روحی 
پرسپوليس بهتر است 

کامران ندری

 ايرادات حذف صفر از 
پول ملی 

حسين نحوی نژاد

   شهرداری ناآشنا 
با نيازهای معلوالن 

صفحه 2

صفحه9

صفحه2

صفحه11

ادامه  صفحه9

ادامه  صفحه2

صفحات 6 و 7

 رئيسی رای »اكثريت« را 
 پشت سر خود بياورد؛ 

با شجاعت
    هربحراني -به طورجداگانه- 
      در سرنوشت کشور تعيين کننده است   

مذاكرات پيرامون بازگشت به برجام از ٨ آذر مجددا از سر گرفته شده است. پذيرش 

بازگشت به ميز مذاكره پس از چند ماه تاخير و تعلل از سوی دولت رئيسی در هر حال يك 

قدم مثبت تلقی می گردد. اما اينكه انتظار داشته باشيم اين مذاكرات به سرعت به نتيجه 

مطلوب برسد شايد نسبت چندانی با واقعيت های موجود و پيش رو نداشته باشد. همچنان 

سياست حكومت جمهوری اسامی ايران در قبال برنامه هسته ای چندان روشن به نظر 

نمی رسد. در واقع برنامه هسته ای ايران از ابتدا يعنی از  زمان شروع آن در در اوايل دهه 6۰ 

ميادی با ابهامات قابل توجهی روبه رو بوده و اجتماعی در كشور پيرامون اهداف و ساختار 

آن وجود نداشته است. كارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه كشور  بر اين باور بودند 

كه اين برنامه  بلندپروازانه  هسته ای حكومت پهلوی فقط در صورت داشتن مقاصد غير 

اقتصادی می تواند قابل توجيه باشد. برنامه ای كه قرار بود در سال ۲۰۰۰، بالغ بر ۲۰۰۰۰ 

مگاوات يعنی حدودا  ۲۰درصد برق مورد نياز  كشور را در افق مدنظر تامين نمايد. در سال 

۱۹٨۰ نيروگاه دوقلوی بوشهر ۲۰۰۰ مگاوات برق وارد شبكه كشور نمايد اما با وقوع انقاب 

يكسره برای مدتی كنار گذاشته شد و در سال ۱۳6۴ بنا به توجيهاتی متفاوت مجددا از 

سر گرفته شد. اكنون  پس از حدود 6۰ سال و گذشت ۲۱ سال از افق زمانی آن تنها موفق 

به راه اندازی يك نيروگاه كمتر از هزار مگاوات با مديريت و تكنولوژی روسی شده است. 

نيروگاهی كه طبق يكی از گزارشات وزارت نيروی ايران حداقل ده ميليارد هزينه آن شده  

است. در حالی  طبق برآوردها برای ساخت يك نيروگاه هسته ای مشابه آن چيزی حدود 

۲ ميليارد دالر حداكثر بايد هزينه می گرديد. طبق همان گزارش با اعتبار ده ميليارد دالر 

امكان ساخت ۲۰ نيروگاه گازی 5۰ مگاواتی در كشور  بدون هزينه های جانبی آن  و هزينه 

فرصت های از دست رفته برنامه هسته ای ايران ممكن بود. با اين حال اگر هزينه های برنامه 

هسته ای به اين مقدار محدود شده و به هدف موردنظر خود می رسيد شايد قابل توجيه 

بود، اما طبق برآوردهای موجود حدس زده می شود هزينه های برنامه هسته ای ايران برای 

كشور  بايد چيزی بين يك و نيم تا دو تريليون دالر ارزيابی نمود. به نظر می رسد ارزيابی اوليه 

كارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه چندان دور از واقعيت نبوده است. در واقع ريشه 

سوء تفاهمات موجود قدرت های خارجی نسبت به برنامه هسته ای  به همين امر توجيه 

اقتصادی نداشتن برمی گردد. موضوعی كه مواضع ناهمگون مقامات كشور و ساختار برنامه 

هسته ای آن را  هرچه بيشتر به اين سوء تفاهمات دامن زده و زمينه ساز رفتن برنامه پرونده 

هسته ای ايران شورای امنيت ، صدور قطعنامه های الزام آور بر پايه بند ۴۱ فصل هفتم 

منشور سازمان ملل متحد و برقراری تحريم های بی سابقه بين المللی، چندجانبه و آمريكايی 

گرديد. توافق برجام راه حل ميانه ای بود كه از طريق مصالحه بين ايران و قدرت های بزرگ 

بين المللی طی مدت ٨ سال اين اطمينان حاصل شود كه برنامه هسته ای ايران صرفا يك 

برنامه صلح آميز است و هدف های علمی، پژوهشی و نهايتا اقتصادی دارد. همچنين اين 

توافق در خأل و بدون توجه ساير موارد مورد اختاف ايران و جهان خارج صورت نگرفته بود 

بلكه در مقدمه آن صراحتا اشاره شده است كه  اجرای كامل برجام به بهبود صلح وثبات 

منطقه و جهان  ياری خواهد رسانيد.  در واقع پاشنه آشيل برجام  همانا به سياست جدا 

سازی آن از ساير بحران های امنيتی منطقه خاورميانه باز می گردد كه امنيت و ثبات جهان  

را مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير قرار می دهند. مخالفان داخلی و منطقه ای اوباما به 

دليل ناديده گرفته شدن خواسته های  امنيتی آنان در قبال ايران و محدود شدن توافق 

برجام  صرفا به برنامه هسته ای آن را مورد انتقاد قرار داده و ناكافی دانستند و وجهه همت 

خود را بر به شكست كشاندن آن قرار دادند. می توان گفت  دولت اوباما توافق برجام را نه يك 

توافق كامل و دائمی بلكه  هدفش از توافق ايجاد تاخير زمانی يك ساله در آنچه نقطه عبور 

و  قرار گرفتن برنامه هسته ای ايران در آستانه توليد ساح هسته ای و داشتن زمان كافی 

برای مقابله با آن بوده است. تلقی طرف ايرانی نيز از مذاكرات هسته ای و توافق برجام بنا 

آنچه نرمش قهرمانه خوانده شد رسيدن به يك توافق موقت و بنا به شرايط اقتصادی دشوار 

اقتصادی ناشی از تحريم ها و گرفتن نفس بوده است، اما مخالفان داخلی برجام و كسانی 

كه هدف های استراتژيك و نه لزوما اقتصادی از برنامه هسته ای داشتند اجرای برجام را در 

تقابل با اميال خويش يافتند و به مخالفت با اجرای آن پرداختند .حاصل آنكه برجام  از همه 

سو مورد تهاجم قرار گرفت و با خروج ترامپ از آن به محاق رفت.

دشواریهایبازگشتبهبرجام

قاسم محبعلی
تحلیلگر مسائل بین الملل

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل
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مقصـود از قانـون گرايـي حفـظ و اجـراي قوانيـن به طـور عادالنـه و رعايـت حقـوق همـه افـراد جامعه 
مي باشـد. بنابرايـن جامعـه اي قانـون مـدار و قانـون گرا محسـوب مي شـود كه قوانيـن در آن كامـًا رعايت 
شـده و همـه آحـاد جامعـه در برابـر قانـون مسـاوي بـوده و رهبـران آن قانـون پذيرتريـن افـراد در جامعه 
باشـند. بيـان قانـون گرايـي در سـيره معصومـان از آن جهـت داراي اهميـت اسـت كـه قانون گرايـي آنان 
نقـش بـه سـزايي در قانون پذيـري مـردم و حاكمـان دارد؛ زيرا آنان به عنـوان الگو و اسـوه در جامعه مطرح 
هسـتند. از طرفـي پيـام آور اصلـي قانـون گرايـي، اديان الهي اسـت؛ چـرا كه از اهـداف مهم انبيـا برقراري 
عدالـت اسـت كـه آن هم در سـايه حاكميت قوانيـن الهي امكان پذير اسـت. قانون گرايـي در رفتار و گفتار 
امـام علـي )ع( در عرصه هـاي گوناگـون حيـات اجتماعـي بـروز يافته اسـت. آن حضرت در مـوارد متعددي 
بـدون گذشـت و اغمـاض، امـا بـا رعايت عـدل و انصاف، قانـون الهي را در مـورد متجاوزين بـه حريم قانون 
بـه اجـرا گذاشـته اسـت؛ چرا كـه قانون حافـظ امنيت و كيـان جامعه مي باشـد. در ايـن جـا از اقدامات آن 

حضـرت در ايـن زمينه اشـاره مي كنيم. 
 1. جلوگيري از سوءاستفاده وابستگان و اطرافيان 

از مواردي كه معموالً حريم قانون شكسـته مي شـود موردي اسـت كه وابسـتگان و اطرافيان كسـي كه 
در رأس امـور قـرار مي گيـرد، از قـدرت و مقـام وي سوءاسـتفاده نمايند. ممكن اسـت خود انسـان درسـت 
كار باشـد و اهـل سوءاسـتفاده نباشـد، امـا اطرافيان و وابسـتگان وي درصدد سوءاسـتفاده از قـدرت و مقام 
وي برآينـد، وبـر خـاف مصالـح عمومـي خواهـان امتيـازات بيش تـري نسـبت بـه ديگـران گردنـد. ممكن 
اسـت ايـن اطرافيـان و وابسـتگان از وي انتظاراتـي داشـته باشـند كـه تـن دادن بـه آنهـا بـه منزلـه زير پا 
نهـادن احـكام، قوانيـن و حـدود الهـي و نيـز منافـع عمومي باشـد. از اين رو كسـي كـه در رأس امـور قرار 
مي گيـرد بايـد بـا قاطعيـت، قوانيـن و حدود الهـي را در مورد متخلفان و قانون شـكنان به اجـرا بگذارد و از 
سوءاسـتفاده اطرافيـان و وابسـتگان پيش گيـري نمايد؛ اجازه ندهد كه مسـائل دوسـتي و خويشـاوندي و... 
مانـع از اجـراي قانـون شـود. در سـيره علـوي موارد متعـددي از قاطعيت آن حضـرت )ع( در اجـراي قانون 
 و پيش گيـري از سوءاسـتفاده اطرافيـان و خويشـاوندان وجـود دارد كـه بـه چنـد نمونـه اشـاره مي كنيـم. 
الف: اجراي حد نسبت به دوست: نجاشي شاعر از دوستان امام علي )ع( بود و در جنگ صفين حضور فعال 
داشـت. وي در يكـي از ماه هـاي رمضان شـراب خورد. وقتي او را دسـتگير نموده نزد امام علـي )ع( آوردند، 
امام دسـتور داد هشـتاد ضربه شـاق )حد شـراب( و نيز بيسـت ضربه اضافي به وي بزنند. نجاشـي گفت: 
يـا اميـر المومنيـن! حد شـراب را مي دانسـتم، اما بيسـت ضربه اضافي براي چيسـت؟ حضرت فرمـود: براي 
اينكه به خود جرأت دادي حرمت ماه رمضان را بشـكني. ماحظه مي شـود كه روابط دوسـتانه آن حضرت 
 با نجاشـي مانع از اجراي حد نسـبت به وي نشـد و حضرت با قاطعيت تمام حد الهي را بر او جاري سـاخت. 
ب: برخـورد بـا دختـرش: يكـي از دختـران امـام علـي )ع( گردنبنـدي را بـا اجـازه كليـددار از بيـت المال 
بـه عاريـت گرفـت، تـا در عيـد فطـر بـه گـردن نمايـد. حضـرت وقتـي از ماجـرا باخبـر شـد كليـددار را 
مـورد عتـاب قـرار داده، گردنبنـد را بـه بيـت المـال بـاز گردانـد و خطـاب بـه دخترش فرمـود: اگـر اجازه 
نمي گرفتـي، دسـت تـو نخسـتين دسـتي بـود كـه در بنـي هاشـم قطـع مي گرديـد. ج: برخـورد بـا بـرادر: 
عقيـل بـرادر امـام علـي )ع( چـون مقـداري اضافـه از حقـوق ماهيانـه اش از حضـرت درخواسـت كـرد، 
حضـرت آهنـي را در آتـش گداخـت و بـه دسـت بـرادرش نزديـك نمـود، بـه گونـه اي كـه از حـرارت آن، 
 عقيـل فريـاد كشـيد. حضـرت فرمـود: مـن و تـو نسـبت بـه بيـت المـال چـون سـاير مسـلمانان هسـتيم. 
يكـي از فرزنـدان عبـاس عمـوي امـام علـي )ع( بـه بيت المـال خيانت كـرد و اموال بيـت المـال را با خود 
بـرد. علـي )ع( نامـه تنـدي بـه وي نوشـت و تهديـد كـرد كـه در صـورت بازنگرداندن امـوال بيـت المال با 

شمشـير او را ادب خواهـد كرد. 
 2. قانون گرايي در بيت المال

سـيره رسـول گرامـي اسـام )ص( در عصـر رسـالت بـر مسـاوات در تقسـيم بيت المـال مبتني بـود. آن 
حضـرت بيـن عـرب و غيـر عـرب، سـفيد و سـياه و فقيـر و غنـي فرقي قايل نمي شـد. امـا متاسـفانه پس از 
رحلـت آن حضـرت سـيره و روش وي در تقسـيم بيـت المـال مـورد بي اعتنايـي قـرار گرفت. پس از بيسـت 
و پنـج سـال از رحلـت پيامبـر )ص( امـام علـي )ع( زمـام امـور را بـه دسـت گرفـت. آن حضـرت در همـان 
آغـاز كار، عمـل بـه سـيره رسـول خـدا در همـه امـور از جملـه در تقسـيم بيـت المـال را در دسـتور كارش 
قـرار داد. در خطبـه اي پـس از بـه دسـت گرفتـن زمـام امور، چنيـن اعام نمـود: اسـتفاده هاي نامشـروع از 
بيـت المـال توسـط مترفـان و متنعمـان جامعـه پايـان يافتـه اسـت، هيچ كـس نبايد بر سـيره او نسـبت به 
تقسـيم مسـاوي بيـت المـال اعتـراض كند و خرده بگيرد؛ زيرا سـيره او همان سـيره رسـول خداسـت. آناني 
كـه بـراي خـود نسـبت بـه ديگـران امتيـازي قايلنـد بداننـد كه اجـر و پاداشـهاي معنـوي پيش خداسـت، 
از نظـر مـادي هيـچ كـس بـر ديگـري مزيـت و برتـري نـدارد. همـه مسـلمانان برابرنـد و امـوال خـدا بايـد 
به طـور مسـاوي بيـن آنـان تقسـيم شـود. سـپس از همـه مـردم خواسـت تـا فـرداي آن روز بـراي گرفتـن 
سهمشـان از بيـت المـال بياينـد. آن گاه حضـرت بـه عمار ياسـر و عبيـدا... بن ابي رافـع و ابو هيثـم تيهان، 
ماموريـت داد اموالـي را كـه در بيـت المـال بـود ميـان مـردم تقسـيم نماينـد، و بـه آنهـا فرمـود: اِْعِدلُـوا 
بينُهـْم و ال تْفِضلُـوا احـدا علـي احـٍد؛ عادالنـه تقسـيم كنيـد و كسـي را بـر كسـي برتـري ندهيـد. آنهـا نيز 
مسـلمانان را شـمردند و مقـدار مـال را هـم معلـوم كردنـد و مشـخص گرديـد كـه بـه هـر يـك سـه دينـار 
مي رسـيد، لـذا بـه هـر يـك از مسـلمانان سـه دينـار دادنـد. وقتـي طلحـه و زبيـر بـه ايـن تقسـيم اعتراض 
كردنـد و نحـوه تقسـيم بيـت المـال در دوران خافـت عمـر را يـادآور شـدند، حضـرت در پاسـخ بـه سـنت 
پيامبـر )ص( نسـبت بـه تقسـيم مسـاوي بيـت المـال اسـتناد كرد. وقتـي آنـان )طلحـه، زبير( به سـوابق و 
خدمـات خويـش در راه اسـام و نيـز نزديكي آنان نسـبت به پيامبر )ص( اسـتناد جسـتند، حضـرت فرمود: 
آيـا سـابقه شـما بيش تـر اسـت يـا مـن؟ آيا شـما بـه پيامبـر )ص( نزديـك تريد يـا من؟ آنهـا گفتند شـما، 
حضـرت فرمـود: بـه خـدا سـوگند مـن و كارگري كـه براي مـن كار مي كنـد در سـهم گرفتن از بيـت المال 
 يكسـان هسـتيم. سـيره عملـي آن حضـرت بـر رفع هر گونـه تبعيضـي از جمله تبعيـض نـژادي مبتني بود. 
يعقوبـي مي نويسـد: امـام علـي )عليه السـام( بيت المـال را به طور مسـاوي تقسـيم مي كرد. بـه موالي )غير 
عـرب( همـان مقـداري از بيـت المـال را مي داد كه بـه عربها مي داد. وقتي علـت را جويا شـدند، در حالي كه 
چوبـي از زميـن برداشـت و آن را ميـان دو انگشـت خـود نهاد، فرمود: »قـرأُْت مابيـن الّدّفتيِن فلْم اِجـْد لُِولِْد 
اِْسـماِعيل علـي ُولْـِد اِْسـحاق فْضل هـذا«؛ »همه قـرآن را خواندم و در آن بـراي فرزندان اسـماعيل )عرب ها( 
بـر فرزنـدان اسـحاق )غيـر عرب هـا( به انـدازه اين چـوب برتري نيافتـم. حضرت در مـوارد متعـددي به نفي 
تبعيـض نـژادي اشـاره داشـته اسـت، از جملـه: در ايام خافـت آن حضـرت روزي دو زن خدمـت وي آمدند 
و اظهـار فقـر نمودنـد، امـام )عليـه السـام( مـردي را به بازار فرسـتاد تا بـراي آنها طعـام تهيه نمايـد، و نيز 
دسـتور داد بـه هـر يـك صـد درهـم اعطا شـود. يكـي از زنهـا اعتراض كـرد و گفت: مـن عرب هسـتم و زن 
ديگـر از موالـي اسـت، چگونـه با ما برخورد مسـاوي شـده اسـت؟ امام )عليه السـام( فرمـود: »قْد قـرأُْت ما 
بيـن اللّْوحيـِن فمـا رأيـُت لُِولِْد اِْسـماِعيل علي ُولِْد اِْسـحاق عليِهما الّسـاُم فْضـًا و ال جناح بُعوضـٍة«؛ »همه 
قـرآن را خوانـدم و در آن بـراي فرزنـدان اسـماعيل )عربهـا( بـر فرزندان اسـحاق )غير عربها( به بال پشـه اي 
برتـري نيافتـم. آن حضـرت در پاسـخ خواهرش ام هاني كه نسـبت به اعطاي بيسـت درهم بـه وي و كنيزش 

معتـرض بـود نيـز اظهار داشـت: مـن در قرآن بـراي فرزندان اسـماعيل بر فرزندان اسـحاق برتـري نيافتم. 
 در نهايت

بـا توجـه بـه آنچـه مـورد بحث و بررسـي قـرار گرفت به ايـن نتيجه دسـت مي يابيـم كه امـام علي )ع( 
در عرصه هـاي گوناگـون حيـات اجتماعـي قانـون گرايـي را در دسـتور كار خويـش قـرار داد، و بـه منظـور 
ايجـاد جامعـه اي قانـون گـرا لحظـه اي از مجـازات متجاوزيـن بـه حريم قانـون بـاز نايسـتاد. آن حضرت با 
جلوگيـري از سوءاسـتفاده اطرافيـان و وابسـتگان حاكـم از امكانـات عمومـي، تقسـيم مسـاوي بيـت المال 
بـه شـيوه پيامبـر اكـرم را دوبـاره احيـا فرمود و نسـبت بـه رعايت قانـون در عرصـه قضاوت نهايـت اهتمام 

را داشـته است.

شهرآورد نود و هفتم به دليل آنكه سرخآبی ها در كورس قهرمانی قرار دارند، از حساسيت 
زيادی برخوردار اســت. همچنين هر تيمی كه برنده شهرآورد شــود، ادامه ليگ برتر را با 
برنامه، روحيه و بدون حاشــيه طی می كند. پس از شكســت يكی از تيم های اســتقال و 
پرســپوليس به سرعت مشكات حاشــيه ای گريبان آن تيم را خواهد گرفت. وقتی تيمی 
نتيجه ای بدست نياورد به يقين درگير حاشيه می شود. برد اين شهرآورد برای استقال هم 
اهميت زيادی دارد، اين ديدار بســيار حســاس است و تيمی می تواند موفق شود كه بدون 

حواشی و با آرامش بازی كند. پرسپوليس به اين آرامش رسيده زيرا در رده دوم جدول قرار 
دارد و شرايط امنی پيدا كرده است. به همين دليل اين بازی را می تواند به نفع خود به پايان 
برساند. هر چند در برخی از شهرآوردها نتايج خوبی كسب نكرده است. نقطه ضعف استقال 
در بخش دفاعی است و مهاجمان اين تيم در زدن ضربات آخر مشكات زيادی دارند. آبی ها 
موقعيت های بسياری ايجاد می كنند اما به گل نمی رسند. خط هافبك پرسپوليس هم دچار 
مشــكل بود، با آمدن كمال كاميابی نيا اين خأل پر شــد و ارتباط خط دفاع و حمله خوب 
شده است و سرخ ها می توانند شــرايط بهتری داشته باشند. اميدوارم شهرآورد سرخآبی ها 
بازی قشــنگی باشــد و گل های زيادی در اين ديدار رد و بدل شود. هر تيمی كه برنده اين 
بازی شود تا آخر فصل بدون جنجال و حاشيه خواهد بود. در سی و نهمين شهرآورد برای 
پرسپوليس بازی می كردم. اين بازی در ۱۳۷۳ در بندرعباس برگزار شد و با تساوی ۲ بر ۲ 
و درگيری مجتبی محرمی و امير قلعه نويی و هجوم تماشاگران به زمين،  نيمه تمام ماند. 
به همين دليل  اين ديدار تجديد شد. پس از اين درگيری سرخآبی ها در كنار هم در هواپيما 

نشستند اما ديدار بعدی بدون تماشاگر بود و جذابيت نداشت.

اشـــراق

زاويــــه

نیره طاهری
روزنامه نگار

مهناز یزدانی 

محمود کلهر
پیشکسوت فوتبال ایران

 

غیـــر محرمانـــه
پخش صدا وتصویر موسوی 

صـدا وتصوير ميرحسـين موسـوی نخسـت وزيـر دوران جنگ در 
صداوسـيما پخش شـد. اين در حالی اسـت كه صداوسـيما از سال 
٨٨ پخش صـدا و تصوير ميرحسـين موسـوی را ممنوع كـرده بود.

ورود بزرگترین کالهبردار به تهران
بزرگتريـن كاهبردار كشـور كه سـال ۹۹ متواری شـده بود، 
در مسـكو دسـتگير و به فـرودگاه امـام خمينـی )ره( منتقل 
شـد. او سـال گذشـته ۱۲ هزار ميليارد تومان از كشـور خارج 
كـرده بود. اين فـرد رئيس يـك گروه ۱5 تـا ۱6 نفـری بود كه 
كارشـان تاسـيس شـركت های جعلی داخلی و بين المللی و 

اقدام بـه كاهبـرداری از تجار و صرافـان بود.
کریم انصاری فرد کرونا گرفت

كريـم انصـاری فـرد مهاجـم ايرانـی آاک يونـان بـه ويـروس 
 كرونـا مبتـا شـد و ۱۰ روز در قرنطينـه بـه سـر خواهـد بـرد. 
غيبـت كريم در شـرايطی اسـت كـه او ايـن روز هـا رونـد گلزنی 
خوبـی در تيمش داشـت و با تمجيـد مطبوعـات يونانـی مواجه 
شـده بود. انصاری فرد پيـش از اين واكسـينه شـده بـود، ولی به 

اين ويـروس مبتا شـده اسـت.
طعنه فرهاد مجیدی به سازمان لیگ

سـرمربی اسـتقال قبـل از دربـی پايتخـت طعنـه جالبی به 
سـاختمان و مسـئوالن سـازمان ليـگ زد. فرهـاد مجيـدی 

گفت: »از آقـای نوری فر و مسـئوالن باشـگاه بـرای برگزاری 
نشسـت خبری تشـكر می كنـم. آنجايـی كه نشسـت خبری 
در گذشـته می رفتيـم بـاالی يـك بانك اسـت و بايـد از بانك 
رد شـويد تا به سـالن نشسـت برسـيد. مـن يكبار وارد شـدم، 
يك آقايـی گفت بايـد نوبـت بگيريـد! گفتم می خواهـم بروم 

بـاالی سـاختمان!«
سفر یک روزه وزیر ارشاد به همدان

وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، صبـح روز جمعـه ۱۲ آذر 
در سـفر يك روزه بـه همـدان از دو پـروژه تاالر بزرگ شـهر 
و مـوزه هنر هـای معاصـر همـدان بازديـد كـرد. نشسـت با 
اصحاب رسـانه اسـتان همـدان و تشـريح برنامه هـای حوزه 
فرهنـگ، هنـر و رسـانه از ديگـر برنامه هـای محمدمهـدی 
اسـماعيلی در ايـن سـفر بـود و افتتـاح مـوزه چاپ اسـتان، 
پايان بخـش برنامه هـای سـفر يـك روزه اسـماعيلی بـه 

همـدان بـود.
توئیتر حساب ۳۵۰۰ کاربر را مسدود کرد

شـبكه اجتماعـی توئيتـر حسـاب سـه هـزار و 5۰۰ كاربر در 
شـش كشـور را از جمله چين و روسـيه كـه فعاليـت تبليغات 
دولتی داشـته اند، مسـدود كـرده اسـت. توئيتـر در بيانيه ای 
اعـام كـرد: اكثريت قريـب بـه اتفاق اين حسـاب ها بخشـی 
از شـبكه ای بود كه در مورد نحـوه برخورد حزب كمونيسـت 
چيـن در رفتار بـا جمعيت اويغورهـا در سـين كيانگ فعاليت 

داشـته اند. 

حمله سایبری به سایت دانشگاه تهران؟
رئيـس مركـز فناوری هـای ديجيتالـی و سرپرسـت مركـز 
يادگيـری الكترونيكـی دانشـگاه تهـران، موضـوع حملـه 
سـايبری بـه سـايت ايـن دانشـگاه را تكذيـب كـرد. بابـك 
سـهرابی  اظهار داشـت: »اصا حمله ای نبوده و تنها در سايت 
داخلی اختالی به وجود آمد كه سـريع برطرف شـد و مسـأله 
مهمی نبوده اسـت.« »اگر مسـأله مهمـی رخ داده بـود حتما 
رئيس دانشـگاه و شـورای دانشگاه تشـكيل می شـد تا پيگير 
موضـوع باشـيم، امـا هيـچ خبـری نبـوده و سـايت دانشـگاه 

حتـی بـرای يـك ثانيه هـم قطـع نشده اسـت.«
افشاگری خودرویی یک نماینده

لطف ا... سـياهكلی، عضو كميسـيون صنايع و معادن مجلس 
گفت:خودروسـازان خودروهايـی را كه توليـد كردند، بيرون 
نمی دهنـد و بـه بهانـه اينكـه عرضـه خـودرو در بـازار صرف 
نمی كنـد، حاضر نيسـتند ايـن خودروها را بـه بـازار بياورند.

معاملـه بين خودروسـازان و مـردم يقينـاً معاملـه يكطرفه و 
غلطـی اسـت كـه در ايـن معامله غـش وجـود دارد. چـرا كه 
قيمت خودرو بـاال و كيفيـت آن پايين اسـت.از طرفی رقابت 
هم در كشـور وجود ندارد و فقط ۲ خوردوسـاز هسـتند كه با 

عرضـه پايين كفـه تقاضـا را تحريـك می كنند.
تجمع اعتراضی معلمان

معلمـان در برخـی شـهرهای كشـور تجمـع اعتراضـی 

برگـزار كرده انـد. ايـن تجمـع در اسـتان های كرمانشـاه، 
 ، ن گيـا  ، لی شـما ن  سـا ا خر  ، حمـد ا ير بو يه و كهگيلو
فـارس، سـمنان، قزويـن، اصفهـان، سيستان وبلوچسـتان، 
مازنـدران، آذربايجان غربـی، آذربايجان شـرقی، اردبيـل، 
چهارمحال وبختيـاری، مركـزی، زنجـان، همـدان، گلسـتان، 
خراسان رضوی، لرسـتان، كردسـتان، البرز، خوزسـتان، يزد، 
كرمـان و تهـران برگزار شده اسـت. طـرح رتبه بنـدی معلمان 
از جملـه مسـائل مطـرح شـده در ايـن تجمعـات بوده اسـت.

برخی نمایندگان فرقی با چوب ندارند
يـك اسـتاد دانشـگاه تأكيد كـرد: كسـانی كـه روی صندلی های 
مجلـس نشسـتند افـراد اليـق و شايسـته ای نيسـتند چـون 
سـازوكار انتخابات صحيح نيسـت. محمدصادق كوشـكی افزود: 
نمايندگانـی وجـود دارنـد كـه بيـش از ۴۰ تـا 5۰ درصـد عـدم 
مشـاركت در رأی دهی برای آن ها ثبت شـده اسـت، يعنی طرف 
در مجلـس هسـت، امـا حال نـدارد كـه حتی يـك انگشـت روی 
دكمـه بگـذارد و رأی بدهـد. در واقع بودشـان با نبودشـان فرقی 

نمی كنـد و گويـی مثـل اينكه يـك چـوب آنجـا گذاشـته اند.
خانه ۱۰هزار متری را تخلیه کن!

محمدنبـی موسـوی فرد در خطبه هـای نمـاز جمعـه اهـواز 
گفـت: برخـی مديـران زندگـی تجملـی بـرای خـود فراهـم 
كردنـد در حاليكـه در شـهر و محله آنها كسـانی هسـتند كه 
شـب گرسـنه خوابيده انـد و در برخـی شـركت ها كارگـران 
مـا به خاطـر مشـكات معيشـتی، نداشـتن امنيت شـغلی و 

تبديل وضعيت دسـت بـه اعتـراض می زنند.در هميـن اهواز 
مسـؤولی مـی شناسـيم كـه خانـه ای ۱۰ هـزار متـری دارد 
خودش بهتـر اسـت ايـن خانـه را تخليـه كنـد قبـل از اينكه 

مجبـور شـويم بـه ايـن موضـوع ورود كنيم.
تایید صالحیت پسر قذافی 

دادگاه تجديدنظر ليبی صاحيت پسـر ديكتاتور سـابق اين كشـور 
بـرای كانديداتـوری در انتخابـات رياسـت جمهوری را تاييـد كرد. 
كميسـيون انتخاباتـی ليبـی پيـش از اين بـا اسـتناد به مـاده ای از 
قانـون انتخابـات مبنی بـر اين كـه كانديدا هـا نبايد سـابقه كيفری 
داشـته باشـند، اعام كرده بود كـه صاحيت سيف االسـام قذافی 
رد شـده اسـت. »خالد الزيـدی« وكيـل مدافـع قذافـی در اين بـاره 
گفت كـه دادگاه شـهر سـب ها در جنـوب غـرب ليبی درخواسـت 
تجديد نظـر موكلش را پذيرفتـه اسـت و او اينك به عنـوان كانديدا 

در انتخابـات رياسـت جمهـوری ليبی حضـور خواهد داشـت.
سه کاال در صدر افزایش قیمت

قيمت برنج، شـكر و گوشـت در مهر امسـال بين ۱۷ تا ۷5.٨ درصد 
افزايش يافته اسـت. بيشـترين افزايـش قيمت در مهرمـاه مربوط 
بـه شـكر اسـت كـه قيمـت آن ۷5.٨ درصد نسـبت بـه ماه مشـابه 
سـال ۱۳۹۹ افزايش يافتـه و ازهر كيلـو ٨۳۰۰ تومان در شـهريور 
سـال قبل بـه ۱۴ هـزار و 6۰۰ تومـان رسـيده اسـت. برنـج ايرانی 
در رتبـه دوم افزايش قيمـت در بيـن كاال های اساسـی قـرار دارد. 
قيمـت هـر كيلوگرم گوشـت مرغ تـازه نيـز در مهـر ماه بـا افزايش 

۴۲.۳ درصـدی بـه نزديـك ۲٨ هزار تومان رسـيده اسـت.
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