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کارشناس بازار مسکن

سیدابراهیم رئیسی: ایران مذاکرات وین را »بسیار جدی« 
می گیرد. طرف ها آماده رفع تحریم ها باشند زمینه برای 
رسیدن به توافق بر سر مسائل هسته ای فراهم است! آقای 
رئیسی! این جدی گرفتن ها و فراهم بودن زمینه توافق 
هسته ای را برای ملت روشن کنید! توضیح دهید! توجیه 
کنید! طرف های مذاکره که خود در میان و میدان این 
ماجرا هستند و نه تنها بی خبر نیستند بلکه خود، بذر چنین 
اخباری را با مذاکره و گفت وگو می کارند، اما شما به مردم 
خود بگویید چه خبر است؟آقای رئیسی! شش ماه است که 
در راس دستگاه اجرایی کشور قرار گرفته اید و همچنان 
دائم السفر در داخل و اخیرا خارج از کشور هستید و بر این 
سفرها اصرار دارید، به مردم گزارش بدهید که حاصل این 
سفرها چه بوده است! آقای رئیسی! چه چیزی به سفره 
خالی مردم افزوده اید؟ چه بارقه امیدی ایجاد کرده اید؟ این 

را بدانید که مملکت داری در عصر پیچیده و علم و فناوری 
محور مدرنیسم، صرفا دستور دادن بی اتکاء به تجارب و 
برنامه و سرمایه و مقبولیت و چشم اندازی روشن، امکان 
پذیر نیست! تکرار جمالتی از قبیل»باید بشود، باید نشود«، 
»بکنید، نکنید« و دستوراتی از این قبیل، راه حل دردها 
نیست! نقشه راه منطقی و علمی و کارشناسی محور شما 
برای عبور از شرایط قفل شده و روزمرگی کشور چیست؟! 
برای نمونه به شکل روشن بفرمایید، دستاورد شما از سفر 
به روسیه و امید و اطمینان بستن به وعده های والدیمیر 
پوتین چیست؟ کمی به مردم گزارش شفاف بدهید! مردم 
را از روند مذاکرات وین و پرانتزهای باز و بسته، مطلع کنید! 
همفکران و حامیان شما، دولت پیشین را متهم به خیانت 
و توافق پشت درهای بسته و امتیاز دهی به غرب و امضا 
قرارداد ترکمانچایی متهم می کردند، پس شما به مردم 
گزارش دهید. پشت پرده و خروجی این رفت و آمدها و 
سفرها و مذاکرات و بی اطالعی مردم از تصمیمات و اتفاقات 
چیست؟دستاوردهای سفرهایتان چیست؟! به مردم صریح 

بگویید که چه آینده های در انتظار آنهاست!

دستاوردهای سفر را به مردم بگویید!
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آیت ا...سید حسین موسوی تبریزی در گفت وگو با»آرمان ملی«:
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آرمان ملی: این آقا بــه عنوان رئیس جمهوری 
ســابق ایران گویی متوجه جایگاه خود نیست 
و در ترکیــه، رو در روی مجــری تجزیه طلب و 
فراری نشســته و در کمال وقاحت از ملت ایران 
بد می گوید! تا امروز همه در برابر خود نمایی های 

دیوانه وار آقای احمدی نژاد سکوت پیشه...

آرمان ملی: موضوع حرفه ای شــدن خدمت 
ســربازی، این روزها یکــی از برنامه های اصلی 
مجلس یازدهم اســت که نمایندگان مردم، باور 
دارند دو ســال خدمت اجباری یکــی از موانع 
پیش رو در جهت ازدواج است و قصد دارند مانند 
بسیاری از کشورها، خدمت سربازی را به شکل...

 آرمان ملی: بارش برف و کوالک شدید، مناطق 
غربی و شــمال غربی ایران را زمین گیر کرده و 
وضعیت در استان کردستان به حدی وخیم است 
که مردم برای تهیه نان و آب  آشامیدنی، با مشکل 
روبه رو هســتند. طبق تماس هایی که با روزنامه 
»آرمان ملی« گرفته شده، قیمت یک لیتر آب ...

 »آرمان ملی« از وضعیت وخیم 
مناطق غربی کشور در اثر بارش برف 

وکوالک گزارش می کند:
گرفتارشدن دوباره 

هزاران نفر در برف
     غافلگیرشدن مردم 

 در جاده های 
همدان، کرمانشاه و...

»آرمان ملی« از طرح جدید مجلس برای 
تامین ارز از سوی مشموالن غایت و پولدار 

گزارش می کند: 
خرید سربازی آقازاده ها، 

فقط 15000 یورو! 
     این طرح برای مشموالن غایب 

5 سال به باال و خارج نشین که معادل 
450000000 تومان است

وقتي براي دیده شدن »وطن دوستي« را 
هم کنار مي گذاري...

شـرم بر تـو 
احمدي نـژاد!

نسبت به وقاحت و پرده دري این فرد، هیچ    چرا تمام دستگاه هاي امنیتي و ناظر، 
واکنشي نشان نمي دهند؟ واقعا چرا؟

 »آرمان ملی« روند کنار گذاشتن اساتید برجسته  
از دانشگاه ها را بررسی می کند

 یادداشت 2

نه شرق ستیزی، نه غرب ستیزی
جعفرگالبی
روزنامه نگار

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز
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گسترش روابط بین کشـــورها یک امر ضروری است 
ولی سودمند بودن آنها منوط به این است که دستاورد 
این سفرها و روابط چه باشد. در نظریه و روابط بین الملل، 
تئوری ها و نظریه های رئالیسم و واقع گرایی را داریم که آنهم 
واقع گرایی سنتی یا کالسیک و تدافعی یا تهاجمی است که 
در مجموع اعالم می کند این قدرت های بزرگ هستند که 

سیاست بین الملل را طراحی می کنند...

 تهدیدها و فرصت های گسترش مناسبات 
با چین و روسیه

همین صفحه

بهرام گلزاده
روزنامه نگار

سیدابراهیم رئیسی: ایران مذاکرات وین را »بسیار 
جدی« می گیرد. طرف ها آماده رفع تحریم ها باشند زمینه 
برای رسیدن به توافق بر سر مسائل هسته ای فراهم است! 
آقای رئیسی! این جدی گرفتن ها و فراهم بودن زمینه 
توافق هسته ای را برای ملت روشن کنید! توضیح دهید! 

توجیه کنید! طرف های مذاکره که خود ...

دستاوردهای سفر را به مردم بگویید!

یوسف موالیی
استاد دانشگاه
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روند مذاکرات وین به روایت »آرمان ملی«

آمریكا، توپ را به زمـین ایران انداخت
تاکید وزیر خارجه آمریکا وصدراعظم آلمان بر ضرورت احیای برجام کاخ سفید: احیای برجام به موضع ایران بستگی دارد   

 اخراج اساتید، 
 این بار
  محمد فاضلي؛

 - مبادا خجالت 
بكشید!

میانبر یا بیراهه؛ مسكن ملی و سواالت بی پاسخ

با افزایش تورم و رکود قیمت ساخت مسکن روزبه روز افزایش 
پیدا می کند و این اتفاق باعث می شود تا مردم قدرت خرید خود 
را از دســت بدهند. این موضوع صرفا در مورد بازار غیر دولتی 
مسکن صدق نمی کند، بلکه در مورد مسکن ملی یا نهضت ملی 
مسکن که دولت متولی آن است را هم تحت تاثیر قرار می دهد. 
در حقیقت با افزایش هزینه ساخت دهک هایی که برای خانه دار 
شدن چشــم امید به خانه های دولتی دارند هم دچار مشکل 
می شوند چراکه نه اندوخته ای دارند که بتوانند با رشد تورم و 
افزایش هزینه ساخت، کسری نظام بانکی را تامین کنند و نه 
سیستم بانکی می تواند وام و تسهیالت بیشتری به مردم ارائه 
کند و دلیل آن هم این است که در اینصورت اقساط وام بانکی 
رشد چشمگیری خواهد داشت که در این صورت پرداخت این 
اقســاط برای مردمی که متقاضی خرید مسکن ملی هستند 
عمال مشکل و سخت خواهد شد. بخشی از همین وام بانکی ای 
هم که گفته شده قرار است اقساط آن برای خانواده ها کاهش 
داده شود تنها از محل اختصاص یارانه های دولتی امکان پذیر 
خواهد بود. وقتی بانک ها پول  را با نرخ ٢٠ درصد از مردم جذب 
می کنند قطعا نرخ تمام شده وام مسکن برای بانک ها ٢٢ تا ٢٣ 
درصد خواهد بود. اگر وام گیرنده قرار باشد که ٢٢ تا ٢٣ درصد 
اقساط پرداخت کند اقساط سربه فلک خواهد زد مگر اینکه 
دولت کمک کند و بخشی از این بهره ها را به عهده بگیرد. با این 
وجود حجمی که برای ساخت ادعا می شود و یارانه ای که دولت 
باید برای اجرای این طرح و حمایت از مردم باید پرداخت کند 
یارانه کمرشکنی خواهد بود و این یارانه برای یکسال هم نیست 

ادامه  صفحه 6و برای ٢٠ تا ٣٠ سال که...

ادامه  صفحه 7

ادامه  صفحه 6

    »انزواي جهاني« سبب مي شود 
    از»موضع ضعف« با دیگران معامله کنیم  

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

بهمن فروتن :
 ایرادات چرخه 

صفحه 11استعدادیابی 

سید محمود میرلوحی :
 منتظر معجزه از 

صفحه 3دولت نیستیم

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله :  صادق زیبا کالم 

 نکاتی درباره روابط ایران 
با چین و روسیه 

سعید مدنی 
 تغییر اساسی 

یا تغییر غیراساسی 

اشرف بروجردی 
 دو برداشت از رفتار مجلس 

صفحه2در قبال وزرا

صفحه2

صفحه7

خط فقر در ایران چقدر است؟

امروزه حرف و حدیث درباره اینکه در کشور خط فقر چقدر 
است و طبقه ضعیف و متوسط و اغنیا چه کسانی هستند، یکی 
از مباحث جامعه شناسان و سیاستمداران در کشور شده است و 
اظهار نظرهای مختلفی در این مورد شده است. برای مشخص 
شدن این موضوع نظر خوانندگان را به نکات زیر جلب می نمایم: 
١- چندی قبل معاون وزارت کار در اظهار نظر عجیب و غریبی 
اعالم کرد، خط فقر در کشور ۴ تا ۵ میلیون تومان است. حال 
مشخص نیست که ایشان طبق کدام داده ها این رقم را به دست 
آورده اســت. اگر این مبلغ را مالک برای خط فقر قرار دهیم، 
پس کسانی که باالتر از ۵ میلیون تومان درآمد دارند در طبقه 
متوسط این کشور زندگی می کنند، که بدین صورت کارمندان 
و بازنشستگان و حقوق بگیران یک زندگی خوب و مرفهی دارند 
و در طبقه متوسط جامعه جای دارند. چگونه ممکن است که 
یک خانواده ٣ یا ۴ نفره که درآمدشــان مثاًل ۶ میلیون تومان 
اســت. اگر این خانواده 7٠درصد از درآمد خود را بابت اجاره 
واحد مســکونی پرداخت کند. برایش یک میلیون و هشتصد 
هزار تومان باقی می ماند. آیــا این خانواده می تواند با این مبلغ 
شکم خود و خانواده خود را ســیر کند؟ پرواضح است که این 
مسئله حلش غیرممکن است، البته باید اشــاره کنم که این 
7٠درصد بابت اجاره بها برای کالنشهر هاســت و در شهرهای 
دیگر حدود ۴٨درصــد درآمد یک خانوار صــرف اجاره بهای 
مسکن می شود. ولی باز هم زندگی ساده و عادی داشتن ممکن 
نیست. پس می توان نتیجه گرفت که این ادعای معاون وزارت 
کار بی پایه و اساس است. ٢- در حال حاضر اقتصاددانان، جامعه 
شناسان و سیاســتمداران خبره می گویند خط فقر در کشور 
١٠ تا ١٢ میلیون تومان است. مگر چند درصد مردم درآمد ١٢ 
میلیون تومانی به باال دارند که در طبقه متوسط جامعه جای 
بگیرند. پرواضح است شاید ده درصد شاغلین کشور که حدود 
٢۴ میلیون نفر هستند، درآمدشان ١٢ میلیون تومان یا بیشتر 
از این مبلغ است. پس بدین صورت دهک های چهارم تا ششم 
جامعه که قباًل سفره شان عادی و ساده بود، در حال حاضر دارند 
به دهک های یکم تا سوم ســقوط می کنند و این مسئله برای 
کشــوری مانند ایران که دارای منابع و ذخایر زیرزمینی غنی 
است، معضلی حاد و حل نشدنی محسوب می شود. ٣-شاید به 
دفعات رخ داده است که از خودتان سوال کرده باشید چرا سفره 
دهک های پایین و متوسط جامعه هر روز کوچک تر می شود و 
بسیاری از ارزاق، از ســبد خانوار حذف می گردد. وقتی ارزش 
پول ملی کشور یعنی ریال در ســطح جهانی کاهش می یابد 
و تورم افسار گســیخته ســیر صعودی طی کرده و به بیش از 
۴٠درصد می رسد و بیکاری در هر خانواده حرف اول را می زند 
مردم و خانوارها زیر خط فقر عادی و مطلق می روند. یک یا دو 
نفر نمی توانند شکم یک خانواده ۴ تا ۵ نفره را سیر کنند. بدین 
صورت جامعه طبقاتش دچار تنش و پیچیدگی می شود و عدم 
مدیریت و حکمرانی نیز به این مسئله دامن می زند، به خصوص 
زمانی کــه مردم جامعه جایشــان عوض می شــود، نظامیان 
حکمرانی می کنند و متخصصیــن و تکنوکرات ها مجبورند به 
کارهای کوچک و کم بها مشغول شوند. به قول افالطون آن وقت 

مدینه فاضله جای خود را به مدینه سافله می دهد.

داود علی بابایی
پژوهشگر مسائل اجتماعی

گسترش روابط بین کشورها یک امر ضروری است ولی 
سودمند بودن آنها منوط به این است که دستاورد این سفرها 
و روابط چه باشد. در نظریه و روابط بین الملل، تئوری ها و 
نظریه های رئالیسم و واقع گرایی را داریم که آنهم واقع گرایی 
سنتی یا کالسیک و تدافعی یا تهاجمی است که در مجموع 
اعالم می کند این قدرت های بزرگ هستند که سیاست 
بین الملل را طراحی می کنند و ساختار جامعه بین الملل 
را هم برآیند زورآزمایی و موازنه قدرت بین بازیگران بزرگ 
می دانند و متقابال ساختار نظام بین الملل، اساس سیاست 
خارجی کشورهای بزرگ را شکل می دهد و در این روند 
مناسبات قدرت معموال بر تفکر قدرت های بزرگ حاکم 
است و آنها به طور مستمر به دنبال کسب قدرت بیشتر و 
تامین امنیت بیشتر خودشان هستند و این را تا رسیدن 
به هدف ادامه می دهند. وقتی به چنین تئوری هایی نگاه 
می کنیم در شرایط فعلی دغدغه اصلی هم چین و هم روسیه 
این است که امنیت خودشان را در مقابل آمریکا تامین و 
یک نوع موازنه قدرت برقرار کنند. االن روسیه در اوج بحران 
اوکراین قرار دهد و برایش مهم است که برای خروج از این 
بحران راهی پیدا کند. چین در منطقه جنوب آسیا و اقیانوس 
هند، دنبال این است که با آمریکا موازنه قدرت برقرار کند که 
او هم  درپی یارگیری زیادی در منطقه از حوزه هند گرفته 
تا استرالیا و ژاپن و کره و کشورهای دیگر است. بازی های 
بزرگی در منطقه درجریان است که خلیج فارس هم بخشی 
از این حوزه نفوذ اقیانوس هند است. بخشی از نفت و انرژی 
مورد استفاده هند و چین از این مسیر یعنی حوزه خلیج 
فارس تامین می شود و برای این کشورها انرژی مهم است و 
بخشی از رقابت قدرت های بزرگ بر سر خلیج فارس است. 
با این مقدمه می خواهم بگویم که روسیه و چین هر دو نیاز 

دارند که بتوانند با کارت ایران در تقابل و تعامل با آمریکا بازی 
کنند. اما ایران چه به دست می آورد؟ شاخص مثبت بودن 
سفر رئیس جمهور به مسکو این است که ببینیم چه تاثیری 
در تقویت حاکمیت ملی، توسعه پایداری ایران، پایداری از 
منافع ملی، ارتقای سطح رفاه و سعادت مردم، بهبود وضعیت 
معیشتی دارد. اینها شاخص های اصلی برای سنجش 
موفقیت و عدم موفقیت این سفر است. به اضافه اینکه به نظر 
می رسد برای اینکه قدرت چانه زنی یک دولت و حاکمیت در 
مناسبات بین المللی باال رود، باید مردم از حاکمیت رضایت 
کامل داشته باشند. یعنی این عنصر رضایتمندی مردم است 
که توانایی و قدرت ایجاد می کند تا با تکیه بر آن قدرت، 
کارگزاران حاکمیت بتوانند برای گرفتن امتیاز از قدرت های 
بزرگ چانه زنی کنند. اگر االن مقامات وزارت خارجه و 
سیاستگذاران ایران در حوزه روابط بین الملل و تجزیه و 
تحلیل رویدادهایی که در منطقه یا حتی سطح جهانی وجود 
دارد، دانش کافی داشته باشند، می توانند امتیازاتی حتی از 
سه دولت یعنی هم از آمریکا در مذاکرات و هم از چین و هم 
از روسیه بگیرند. برای اینکه ایران یک موقعیت خاص دارد 
و هر کدام از این کشورها می خواهند به نحوی در تعامل و 
تعارض با ایران امتیاز کسب کنند و اگر ایران به موقعیت 
خودش آشنا و پشتیبانی مردم را داشته باشد، به راحتی 
می تواند از این مذاکرات، سفرها و گسترش مناسبات به نفع 
خودش استفاده کند. الزمه رضایتمندی مردم، مشارکت 
فعال آنها در تعیین سرنوشت خودشان است که الزمه آن 
هم وجود آزادی های مصرح در قانون اساسی، آزادی بیان، 
عقیده، اجتماعات، رسانه ها و فراهم آوردن فضای گفت وگو 
بین مردم است تا بتوان به سندهایی که امضا می شود و 
موضوعاتی که مورد مذاکره قرار می گیرد در داخل آزادانه 
مورد نقد قرار داد تا اگر مشکالت و نواقصی دارند، کارشناسان 
گوشزد کنند و اسنادی تصویب نشود که یک زمانی به ضرر 
ما باشد. مثل بیانیه الجزایر سال ١٣۶٠ که با آمریکا امضا شد 

و سند خوبی نبود...

تهدیدها و فرصت های گسترش مناسبات با چین و روسیه

حساسیت های گسترده ای که این روزها نسبت به روابط ایران 
با چین و روسیه خصوصا از سوی نخبگان ابرازمی شود مغتنم 
وحاکی ازدغدغه مسئوالنه نسبت به آینده کشوراست و استقبال 
تصمیم گیران را طلب می کند. تاریخ دویست ساله اخیرگواه است 
که ما درروابط خود با قدرت های بزرگ خسارت های بسیار دیده، 
بعضا فرصت های طالیی را ازدست داده ایم لذا در این زمینه به 
هر میزان احتیاط شود و به خردجمعی ابتناء شودعقالنی وآینده 
اندیشانه وضروری است. در این میان چیزی که نگران ساز 
است شوق وصف ناپذیرعده ای نسبت به دو قدرت شرقی است 
چنانچه گویی این کشورهابرای رضای خدا و باخلوص نیت 
پذیرای ایران خواهند شد و در این راه حتی حاضربه سرشاخ 
شدن با آمریکا وغربند! گویا آنها رفتارهای متعدد وخالف انتظار 
این دوکشورنسبت به ایران حتی درچندسال اخیر را به فراموشی 
سپرده اند! ازآمریکا واروپا که مرتبا آنها را به مبارزه می خوانیم 
توقعی نیست، انتظار وتوی قطعنامه های مخرب شورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران انتظار بزرگی ازمدعیان جلوگیری 
ازیکجانبه گرایی آمریکا نبود. آنها دراجماعی ضدایرانی که دولت 
آقای احمدی نژاد ناشیانه امکان به وجودآمدنش را ایجاد کرد و 
آمریکا رهبریش را برعهدگرفت شرکت جستند و ثابت کردند 
که ظرفیت پیروی از غرب حداقل دربرخی از زمینه ها را دارا 
هستند. البته شیفتگان نگاه به شرق درحال حاضرتنها با سوال 
و درخواست توضیح و نهایتا انتقاد روبه رو هستند و هیچ مشکل 
عملی در راهشان نیست، درست برخالف موافقان تشنج زدایی 
باغرب که افزون برانتقادهای تند از انواع تریبون های رسمی و 
غیررسمی عمال شاهد مانع تراشی ها هم بودند و این امکان را 
نیافتند که ازتعامل با غرب امتیازی نصیب کشور شود و این درد 
بزرگی است. با اینکه درمناسبات جهانی کامال پذیرفته شده 
است که کشورها منافع ملی را درهرزمینه ای مالک ومعیارعمل 
خود قراردهند ولی انبوهی ازمسائل پیرامونی بر این اصل مسلم 
اثرگذار است. اولین عامل اثر گذار را باید در نوع رفتار واخالق 
کشورها جست وجو کرد. هرکشوری مطابق با روحیه مردم و 
مسئوالن و تاریخ وقدرت وضعفی که داشته اند رفتارخاص خود 
را در تعقیب منافع ملی دارند. مثال خود چین به گونه ای منافع 
ملی خودرا پیگیری می کند و روسیه به گونه ای دیگر. رفتار هند 
در همین زمینه بانوع رفتار هردوی آنها متفاوت است و.. با همین 
نگاه می توان به موضوع اصلی این یادداشت پرداخت وتوجه 
تصمیم گیران رابه رفتار دو قدرت بزرگ چین وروسیه جلب کرد. 
البته چین تقریبا هیچگاه رفتار و انگیزه های استعماری گسترده 
نداشته وحاال که قدرت دوم اقتصادی جهان شده است وکم کم 
چراغ هایش را روشن می کند باید منتظر ماند واخالق ثانویه و 
ابرقدرتیش را دید. درچنین زمانی احتیاط حداکثری شرط عقل 
است که روزی چشم باز نکنیم و نبینیم که همه چیزمان چینی 
شده وحداقل برخی از وجوه مستقالنه خود را نداریم. در مورد 
نوع رفتارها و برخوردهای معموال زمخت وپیچیده وچندالیه 
روسیه درهرموردی نیازبه آوردن نمونه های فراوان نیست. در 
این خصوص ذهنیت پرسابقه ایرانیان شاهدی قابل اتکا است 
کما اینکه ذهنیت ایرانیان درموردنوع رفتارانگلیس درزمینه های 

دیگر برای هر سیاستمداری...

نه شرق ستیزی، نه غرب ستیزی

جعفرگالبی
روزنامه نگار

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

بهرام گلزاده
روزنامه نگار

 جزییات قرارداد

چین و روسیه   با 
منتشر كنید را 

صفحات 6 و7

حساسیت های گسترده ای که این روزها نسبت به 
روابط ایران با چین و روسیه خصوصا از سوی نخبگان 
ابرازمی شود مغتنم وحاکی ازدغدغه مسئوالنه نسبت به 
آینده کشوراست و استقبال تصمیم گیران را طلب می کند. 
تاریخ دویست ساله اخیرگواه است که ما درروابط خود با 

قدرت های بزرگ خسارت های ...

»آرمان ملی« از دیدار رئیس بانک 
مرکزی با مراجع تقلید گزارش می کند:

 انتقادهاي 
صریح اقتصادي 

مراجع قم
آیت ا... جوادی آملی: اگر ملت بخواهد 

بایستد باید جیبش پر باشد

صفحه  11

 تساوی شاگردان »ایراندوست« 
مقابل میزبان جام ملت ها 

شاهكار دختران فوتبالیست 
در قدم اول

صفحه 3

آرمان ملی: دولت سیزدهم و پیش از آن 
مجلــس یازدهم با وعده هــای اقتصادی و 
معیشتی روی کارآمدند و چنان وعده دادند 
که گویی پس از دولــت روحانی و مجلس 
دهم درهای گشایش و رفاه بر روی جامعه 
گشوده خواهد شد. اما هر چه جلوتر رفتیم 
این مساله بیشتر نمایان شــد که برخی از 
وعده ها صرفا در حد شعار بوده و حرکتی در 
خصوص تغییر در آن حوزه در حد مطلوب 
صورت نخواهــد گرفت. چنانکــه امروز با 
گذشت یک سال و اندی از روی کارآمدن ...

ِ
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 مردم محرم دانسته 
شوند

دبیرکل حزب اسالمی کار گفت: 
فروکاستن مــذاکرات بـــــه اراده و 
مطالبه یک جناح سیــاسی و سپس 
تبدیل  آن به تخـــاصم و بازی های 
سیاسی منافع ملی را در آستانه یک 
بحران بزرگ قرار می دهد. چنانچه 
در سال های گذشته شـــــاهد آن 
بودیــم. حسین کـــمالی تصریح 
کرد: اگر بخواهیم در این فصل جدید 
از مذاکرات به مفهوم منافع ملی توجه 
ویژه ای داشته باشیم باید اصل مذاکره 
و تفاهم به شرط رعایت اصول اولیه 
منافع ملی و محرم دانستن آحاد 
مردم از متن مذاکرات و توافقات باید 
مورد پذیرش همه جناح های سیاسی 
کشور و کارشناسان و اندیشمندان 
قرار گیرد. وی معتقد است: به رغم 
آنکه اکثر مردم، کارشناسان، تجار، 
تولیدکنندگان، فعالین سیاسی و 
اجتماعی و مسئوالن ارشد کشور به 
اهمیت حل بحران هسته ای برای 
تحقق منافع ملی توجه دارند اما هنوز 
برجام موضوع جدال و تخاصم سیاسی 
درون کشور است. برای تأمین همه 
اصول مصرح قانون اساسی و نیز 
حفظ و توسعه منافع ملی گروه ها و 
جناح های سیاسی در کنار حاکمیت 
و دولت مستقر به اصل حفظ و تامین 

منافع ملی پایبند باشند.

سـرمقــاله

بزرگ ترین ایراد  گذاردن همه تخم  مرغ های سیاست خارجی 
ایران در سبد روسیه و چین، آن است که کل این سبد در گرو 
روابط روسیه و چین با آمریکاست. حاجت به گفتن نیست که اگر 
روابط روسیه و چین با آمریکا و غرب روابطی صمیمانه باشد یا حتی 
روابطی عادی و به دور از تنش باشد این برای ایران مطلوب نخواهد 
بود. سیاست خارجی همگرایی با روسیه و چین صرفا زمانی می تواند 
اثر بخش باشد که روابط میان چین و روسیه با غربی ها روابطی تیره 
و تار و تنش آلود باشد. مثل روابطی که در دوران ترامپ به واسطه 
مسائل اقتصادی با چین بود. یا اگر فی المثل روس ها به اوکراین 
حمله کنند و روابط میان غرب و روسیه تیره و تار شود  آن موقع ایران 
می تواند بر سرمایه گذاری روی روسیه حساب کند. این سیاست 
خارجی که ما باید نذر کنیم که میان روسیه و چین با غرب و آمریکا 
روابط تیره و تار باشد واقعا سیاستی مبهم است. هیچ کشوری در 
دنیا سیاست خارجی و منافع ملی خودش را گره نمی زند روی اینکه 
روابط قدرت های بزرگ با یکدیگر چگونه باشد. اگر روابط چین و 
روسیه با غرب و آمریکا روابطی گرم و صمیمانه باشد آیا مسکو و پکن 
حاضر هستند که منافع اقتصادی خود را فدای ایران نمایند؟ طبیعی 
است که پاسخ این سوال منفی است و بنابر این ایران باید همواره 
در اضطراب و نگرانی باشد که مبادا چین و روسیه به غرب و آمریکا 
نزدیک شوند. می توان پرسید که این چه سیاست خارجی است که 
موفقیت آن در گرو تیر گی روابط میان ابرقدرت هاست. چرا ایران 
باید از نظر سیاست خارجی در جایی قرار بگیرد که در حقیقت منافع 
ملی اش گره بخورد و در گرو روابط تیره و تار میان روسیه و چین با 
غرب باشد. آیا این سیاست درست است؟ به عالوه در رابطه با هر دو 
کشور یعنی هم روسیه و هم چین همه می دانیم که روس ها روابطی 
بسیار گرم و صمیمانه ای با اسرائیل دارند. همه می دانیم که چین 
روابط گرم و صمیمانه اقتصادی در حقیقت با عربستان و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس دارد. سوال اینجاست که آیا روسیه حاضر است 
که روابط گرم و صمیمانه خود با اسرائیل را فدای ما نماید؟ آیا چین 
حاضر است مصالح و منافع اقتصادی خودش در حاشیه خلیج فارس 
را فدای سر روابط مستحکمش با ایران کند؟ اینها پرسش هایی است 
که به نظر می رسد در حقیقت چندان مایل نیستند که در افکار 

عمومی مطرح شود.

نکاتی درباره روابط ایران با چین و روسیه 

لزوم تحکیم روابط با آسیایی ها
امام جمعه موقت تهران با اشاره به سفر رئیس جمهور 
به روسیه وهمزمانی آن با رزمایش مرکب دریایی ایران، 
روسیه و چین، گفت: این رویدادها پیام آور تحوالت 
مهمی در آینده منطقه و جهان است. از نظر بسیاری 
از کارشناسان هزاره سوم متعلق به قاره آسیا است. قاره 
آسیا با داشتن بیش ترین جمعیت از یک ویژگی مهم 
برخوردار است زیرا نقش جمعیت در تحوالت آینده 
بسیار مهم است. سازمان ملل پیش بینی کرده است که 
در آینده جمعیت مسلمانان از سایر ادیان پیشی می گیرد. 
حجت االسالم ابوترابی فرد افزود: از سوی دیگر آسیا مهد 
تولد ادیان الهی بوده است و از همین رو این قاره را به 
عنوان مهد اخالق و معنویت می شناسند. امروز قاره آسیا 
به عنوان قطب تولید کننده انرژی در جهان جایگاه تعیین 
کننده ای دارد. سهم آسیا در تولید ناخالص داخلی دنیا بر 
مبنای برابری قدرت خرید در سال ٢٠٠٠ میالدی برابر با 
٣٢ درصد بوده است که این میزان در سال ٢٠١7 به ۴٢ 
درصد افزایش پیاده کرده است و انتظار می رود تا سال 
٢٠۴٠ از مرز ۵٢ درصد نیز فراتر رود. در حوزه مصرف 
برای اقتصاد نیز آسیا در سال ٢٠١7، ٢7 درصد از سهم 
مصرف جهانی را به خود اختصاص داده است و پیش بینی 

می شود تا ٢٠۴٠ این میزان به ۴٠ درصد افزایش یابد.

 آثار برجام در سفره های مردم 
نایب رئیس مجلس اظهار کرد: ویژگی ممتاز بودجه 
سال آینده عدم وابستگی منابع درآمدی کشور به موضوع 
برجام است هر چند که در صورت تحقق برجام آثار آن 
در سفره های مردم نمایان خواهد شد ولی به هیچ وجه 
اقتصاد کشور با برجام در الیحه بودجه سال ١۴٠١ گره 
نخورده است. علی نیکزاد در مورد افزایش حقوق کارکنان 
در الیحه بودجه تصریح کرد: دولت باید متوسط افزایش 
حقوق را از ١٠ درصد تا ٣٠ درصد به صورت پلکانی لحاظ 
کند تا کارمندی که حقوق کمتر می گیرد با افزایش 
بیشتری روبه رو شده و آنهایی که حقوق باالیی می گیرند، 
افزایش کمتری را داشته باشند. وی گفت: باالتر از افزایش 
حقوق، کارکنان انتظار دارند تا دولت قدرت خرید آنها را 
حفظ کند تا آنها توان خرید مایحتاج خانوارهای خود را 

داشته باشند.

تغییر حقوق کارکنان قوه قضائیه 
خبر خوش معاون اول قوه قضائیه در مورد حقوق 
کارکنان، اوایل هفته آینده محقق می شود. حجت االسالم 
 والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه در حاشیه 
همایش »ارتقای کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی 
در دوره تحول و تعالی« در سازمان بازرسی کل کشور 
پیرامون اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکالت 
معیشتی کارکنان دستگاه قضا و ترمیم حقوق آن ها، 
اظهار کرد: ریاست محترم قوه قضائیه برای این موضوع 
تالش های شبانه روزی داشته و پیگیری های مستمری 
انجام داده اند. وی با قدردانی از دستور صریح رئیس جمهور 
برای ترمیم حقوق کارکنان دستگاه قضائی گفت: در 
حاشیه جلسه  با معاون اول رئیس جمهور در شب گذشته 
این موضوع پیگیری شد و ان شاءاهلل اوایل هفته آینده 
اتفاقات بسیار خوبی رقم خواهد خورد تا خبر خوشی 

برای همکاران داشته باشیم.

روسیه نیازمند به کمک ایران اسالمی 
امام جمعه قم وجود منافع مشترک میان ایران و 
روسیه را موردتوجه قرارداد و بیان کرد: با روسیه مسائل 
مشترکی ازجمله دریای خزر، قفقاز، سوریه و عراق راداریم 
و تهدیدهایی ازجمله تحریم های آمریکا ازجمله تهدیدات 
مشترکمان است، روسیه به کمک ایران اسالمی نیازمند 
است. سید محمد سعیدی عنوان کرد: اقامه نماز اول وقت 
آیت ا... رئیسی در کاخ کرملین مهم بود و با این نماز نشان 
داد سخن گفتن با پروردگار در موعد خود مقدم بر هر 
مذاکره است، نماز اول وقت رئیس جمهور نشان داد که 
مسئوالن با التزام عملی به اسالم نماز را درهرحال ستون 

دین می دانند.

واکنش ایران به حادثه تروریستی »الهور«
سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه تروریستی 
به وقوع پیوسته در الهور که موجب کشته و زخمی 
شدن شهروندان پاکستانی گردید را محکوم کرد. سعید 
خطیب زاده ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان، 
خانواده های ایشان و دولت دوست و برادر پاکستان تاکید 
کرد: اینگونه اقدامات تروریستی بار دیگر ضرورت مبارزه 
با گروه های تروریستی را برای برقراری صلح و آرامش در 

منطقه، آشکارتر می سازد.

 رضایت ۶۵ درصدی به دستگاه قضائی
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فعال شدن سامانه 
نظرسنجی از مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی 
گفت: برای هر ارباب رجوع چندین پیامک نظرسنجی 
پیرامون رفتار و عملکرد قاضی پرونده و برخورد با او در 
مجموعه ای که مراجعه کرده، ارسال می شود که پاسخ 
می دهند. طبق اطالعات این سامانه حدود ۶۵ درصد 
افراد مراجعه کننده به دادگستری و در برخی از استان ها 
7٠ درصد مراجعه کنندگان، رضایتمندی خود را اعالم 
کرده اند. حجت االسالم والمسلمین مصدق با بیان 
اینکه سازمان بازرسی کل کشور امروز به عنوان یکی از 
نهادهای نظارتی کشور و عالی ترین مرجع ناظر بر نظام 
اداری و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی 
شناخته می شود، تصریح کرد: بازرسان چشم بینای 
حاکمیت هستند و مبارزه با فساد جزو وظایف ذاتی 
سازمان بازرسی کل کشور است و در هر کجا فسادی 
وجود داشت، باید سازمان بازرسی گزارش دهد. معاون 
اول قوه قضائیه از تقویت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم 
اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: ۶ شعبه در این مجتمع 
وجود دارد و اخیرا با تزریق ۵ قاضی مجرب، این مجتمع 

تقویت شده است.

 رایزنی سفیر ایران با وزیر خارجه عمان
سفیر ایران در مسقط با وزیر امور خارجه عمان دیدار 
و رایزنی کرد. در دیدار علی نجفی سفیر ایران در مسقط 
با »سید بدر البوسعیدی«وزیر خارجه عمان دو طرف در 
خصوص گسترش همکاری های دوکشور در حوزه های 
مختلف رایزنی و گفت وگو کردند. براساس این گزارش 
حدود دوهفته پیش نیز وزیر امور خارجه کشورمان به 
عمان سفر کرده و با همتای عمانی خود دیدار و رایزنی 

کرده بود.

خبـــر

آرمان ملی: رئیس جمهورکه طی سفری ٢ روزه به روسیه 
سفر کرده بود روز پنجشنبه در دومای روسیه سخنرانی کرد 
و با فعاالن اقتصادی روسیه، ایرانیان مقیم روسیه و رئیس 
شورای مسلمانان روسیه دیدار و گفت وگو کرد. رئیس جمهور 
گفت: روسیه از تمدن و فرهنگ ارزشمندی برخوردار است و 
ظرفیت های بسیاری در دو کشور ایران و روسیه برای توسعه 
همکاری ها وجود دارد. عالوه بر منافع مشترک دشمنان 
مشترکی هم داریم که رشد و پیشرفت در منطقه را نمی خواهند 
اما ما باید رشد و توسعه را به حدی برسانیم که دیگران نتوانند 
برای تحقق اهداف سیاسی و فرهنگی خود در این منطقه نفوذ 
کنند. وی همچنین پس از بازگشت از روسیه به کرمان رفت و 

در جمع سیل زدگان حضور یافت و سخنرانی کرد. 
 اهم اظهاراتسید ابراهیم رئیسی از این قرار است: 

برای  روشنی  بسیار  افق  های  خوشبختانه،  امروزه 
همکاری  های دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه  ای و 
بین  المللی مشاهده می شود. تقویت روابط ایران و روسیه در 
قالب های دوجانبه و چندجانبه موجب رونق اقتصاد دو ملت 
و تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی می شود. ظرفیت های 
اقتصادی و تجاری فراوان و مکمل دو کشور، در کنار قدرت و 
اثرگذاری هر یک از دو کشور ما در مناطق جغرافیایی خود، 
می تواند همگرایی بین مناطق را تقویت کند. جمهوری 
 اسالمی  ایران به دنبال تعامل حداکثری با همه کشورهای 
جهان، به خصوص کشورهای همسایه و هم  پیمان خود است. 
هدف و مبنای این همکاری و تعامل، منافع متقابل ملت  ها 
و شکل  دهی فزاینده به یک جامعه  ی جهانی متمدن است. 
این مسیر، از طریق همکاری کشورهای مستقل و صاحب 
فرهنگ  های متعالی و توجه به اصول عدالت، اخالق و معنویت، 

قابل تحقق است. 
 تحریم ملت  ها، یکی از شکل های رایج سلطه  گری 
جدید است، و مقابله با آن نیازمنِد همکارِی کشورهاِی 
مستقل و پاسخ دسته جمعی است؛ در غیر اینصورت، تحریم 
به بهانه  های مختلف گریبان همه کشورها، حتی متحدین 
آمریکا را نیز خواهد گرفت. آمریکا ادعا می کند که تحریم، 
به علت فعالیت  های هسته ای جمهوری  اسالمی  ایران است. 
همه می دانند این فعالیت  ها، قانونی و تحت نظارِت مستمِر 

آژانِس بین المللی انرژِی اتمی است. اما واقعیت آن است که در 
ادوار مختلف تاریخی پیشرفت ایران، هر زمان ملت ما پرچم 
ملی  گرایی، استقالل خواهی، یا توسعه علمی را برافراشته است، 

با تحریم و فشار دشمنان ملت ایران مواجه شده است. 
 سیاست جمهوری  اسالمی  ایران طبق فتوای رهبر معظم 
انقالب اسالمی، آن است که ما به دنبال سالح اتمی نیستیم و 
این سالح در استراتژی دفاعی ما هیچ جایگاهی ندارد. آمریکا به 
دنبال مقابله با حقوق ملت ماست. فلسفه ما نیز روشن است: ما 
از حقوق ملت خود کوتاه نمی  آییم. آن هایی که شعار می دهند 
آمریکا برگشته است هنوز به تعهدات خود در توافق هسته ای 
برنگشته  اند. ما به چیزی کمتر از حقوق خود رضایت نمی دهیم. 
جمهوری  اسالمی  ایران در رسیدن به توافق جدی است، اگر 

طرف  های مقابل بر رفِع واقعی و موثر تحریم ها جدی باشند. 
 سیاست تعامل حداکثری جمهوری اسالمی ایران با 
دولت های مستقل، اصالت دارد و فارغ از تحوالت محیط 
بین الملل، تداوم خواهد یافت. جمهوری  اسالمی  ایران فاتح دو 
میدان جنگ علیه تروریسم و کارزار فشار حداکثری اقتصادی 
است. در عین حال، جمهوری  اسالمی  ایران از ظرفیت  های 
اقتصادی گسترده، به خصوص در عرصه  های انرژی، تجارت، 
کشاورزی، صنعت و فناوری برخوردار است که زمینه  ساز 
همکاری  های سودمند برای هر تعامل دو یا چندجانبه با 
کشورهای مختلف است. در همین راستا، توافق های اساسی 
بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه صورت گرفت 
که موجب جهش چشمگیر روابط اقتصادی دوجانبه به نفع 
رفاه دو ملت، و همکاری های موثر منطقه ای به نفع صلح و ثبات 

ملت ها در مناطق مختلف خواهد شد. 
 در دیدار با رئیس جمهور روسیه به مسائل دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی پرداختیم و بنده و آقای پوتین هم نظر 
بودیم که باید از ظرفیت های همکاری ایران و روسیه بهتر 
استفاده کرد، کریدور شمال به جنوب فعال شود و مشکالت 
پیش پای فعاالن اقتصادی رفع شود. رئیس جمهور با تأکید بر 
لزوم تحول در تبادالت اقتصادی، گفت: برای حل مشکل نظام 
پولی و بانکی بین ایران و روسیه بانک های مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و روسیه می توانند توافق کنند که بانک های 
ایران و روسیه در هر دو کشور فعال شوند تا فعاالن اقتصادی با 

سهولت مبادالت پولی و مالی خود را انجام دهند. مواضع روسای 
جمهور ایران و روسیه نزدیک و دارای اشتراکات فراوان است و 
مقدمات نهایی شدن سند جامع همکاری های ایران و روسیه 

فراهم شده است. 
و  باشد  بینی  پیش  قابل  صادرات  و  تولید  باید   
صادرکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند با پیش بینی در این 
حوزه فعالیت کنند. ریسک پذیری درست است اما تا حدودی 
باید اقتصاد نیز قابل پیش بینی باشد تا فعاالن این حوزه هم 
دچار خسارات نشوند. برخی از اقدامات برای اصالح نظام 
اقتصادی در آغاز راه است که برخی از آنها خود را در بودجه 
١۴٠١ نشان خواهد داد. رئیس جمهور روسیه هم گفت که سهم 
ایران در بازار این کشور حتما می تواند ارتقا پیدا کند. آمارها 
نشان می دهد به همت بازرگانان و تجار کشورمان و مسئوالن، 
صادرات افزایش یافته است. مردان و زنان بزرگ ایرانی در 
حوزه های علم و فرهنگ و هنر و همچنین عرصه مقاومت در 

مقابل دشمن تاریخ ساز شدند که می توان به آنها افتخار کرد. 
 ما چهره هایی در کشور داریم که زمانه ساز و تاریخ ساز 
شدند. در جلسه با رئیس جمهور روسیه گفتم که اگر بخواهیم 
قهرمان مبارزه با تروریسم را به دنیا معرفی کنیم آن فرد 
قهرمان شهید حاج قاسم سلیمانی است. سیاست ما سیاست 
متوازن با نگاه به همه دنیا است، اراده ایران و روسیه فعال سازی 

ظرفیت های هر دو کشور است. 
 مباحث مطرح شده در سفر به روسیه راستای تحقق 
اهداف کالن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران یعنی 
تعامل حداکثری با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای همسو 
و هم پیمان با ایران بود. در این سفر توافق اساسی برای گسترش 
روابط همه جانبه و پایدار و سودمند بین دو کشور به دست 
آمد. همچنین وزیر نفت کشورمان توافقات خوبی با مسئولین 
انرژی روسیه در حوزه توسعه میادین نفت و گاز داشت. در 
حوزه مسائل تجاری بر رفع موانع تجاری و جهش تجارت بین 
دو کشور توافق شد. در حال حاضر سطح تعامالت تجاری بین 
دو کشور قابل قبول نیست، لذا دو کشور توافق کردند در گام 
اول تعامالت تجاری فیمابین را به ١٠ میلیارد دالر در سال 

افزایش دهند. 
ادامه صفحه 6

صادق زیبا کالم 
استاد دانشگاه

ویــــژه

 تلویزیون و رسانه های مبلغ و وابسته به دولت، و تریبون های 
نماز جمعه در این دو روز، سنگ تمام گذاشتند، اما هیچکدام 
نپرسیدند، که آیا آداب و پروتکل های چنین سفرهای سیاسی 
چیست؟ این سفر دو روزه، که قاعدتا باید مسائل مهمی در 
مذاکره دو جانبه مطرح شده باشد، چرا انتشار بیانیه مشترک  
نداشت؟! همچنین، بر خالف عرف دیپلماتیک، چرا در پایان 
چنین دیدار سیاسی، کنفرانس مشترک مطبوعاتی برگزار 
نشد و رسانه ها در جریان مواضع طرفین و دستاوردهای این 
سفر، قرار نگرفتند؟! سفری که همه دستگاه ها و تریبون های 
تبلیغاتی برای آن بسیج شد، ارزش صدور یک بیانیه مشترک 

و یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی نداشت؟!

دیدار در مسکو بیانیه مشترک نداشت؟!

رئیس جمهور:     

ایران در رسیدن به توافـــــــــق جدی است
 ما از حقوق ملت خود کوتاه نمی  آییم

 مقدمات نهایی شدن سند جامع همکاری های ایران و روسیه فراهم شده است

روند مذاکرات وین به روایت »آرمان ملی«     
آمریکا، توپ را به زمین ایران انداخت  

 کاخ سفید: احیای برجام به موضع ایران بستگی دارد   تاکید وزیر خارجه آمریکا وصدراعظم آلمان بر ضرورت احیای برجام
آرمان ملی : تحرکات برجامی در کشورهای مذاکره کننده 
با ایران تعطیل نشده و تاکید دارند موضع ایران معیار تداوم 
مذاکرات است مانند سخنگوی  کاخ سفید در یک  کنفرانس 
خبری به سوالی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا 
درباره احیای برجام پاسخ داد. جن ساکی سخنگوی  کاخ 
سفید در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره 
اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات 
وین مبنی بر اینکه دلیل خوش بینی موجود در اظهارات او چه 
بوده است و آیا آمریکا برنامه دارد تضمینی را که ایران برای 
عدم تکرار خروج یک جانبه از برجام از واشنگتن می خواهد، 
ارائه دهد، گفت: فکر می کنم بستگی  به این دارد که ایران 
چه چیزی را می خواهد پای میز مذاکرات بیاورد. بنابراین، 
رئیس جمهور بر این عقیده است که دیپلماسی اولین و بهترین 
انتخاب است. ساکی با گفتن اینکه در دور هشتم مذاکرات وین 
قرار داریم و »باید دید چه می شود«، گفت: او ]رئیس جمهور[ 
همچنین هفته های پیش از تیمش خواست طیفی از گزینه ها 
را آماده کنند. او در ادامه با انتقاد از تصمیم دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا برای خروج از برجام  
در سال ٢٠١٨، ادعایی علیه برنامه هسته ای ایران مطرح 
کرد و گفت: اگرچه یک سری واقعیت هایی هم وجود دارد، 
آنچه اکنون شاهدش هستیم به خاطر تصمیم رئیس جمهور 
قبلی برای خروج از توافق هسته ای ایران است، و این  یعنی 
ایران به تولید مواد شکافت پذیر مورد نیازش نزدیک تر شده 
است. ما حاال نسبت به زمانی که در توافق بودیم، از شفافیت 
برخوردار نیستیم و ]نسبت به برنامه هسته ای ایران[ دید 
مثبتی نداریم. حمالت بیشتری هم در سراسر جهان علیه 
متحدان و شرکایمان انجام گرفته است. آنچه اکنون شاهدش 
هستیم به خاطر تصمیم رئیس جمهور قبلی برای خروج از 
توافق هسته ای ایران است. سخنگوی  کاخ سفید افزود: تیم 
او ]دونالد ترامپ[ آن موقع وعده داده بودند، توافق قوی تری 
انجام خواهند داد و این اتفاقات نخواهند افتاد. این حقیقت 

نداشت. گفتنی است اظهارات ساکی در پی این مطرح می شود 
که رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری خود در نخستین 
سالگرد انتخابش به این عنوان، گفت »هنوز وقت ترک 
گفت وگوهای مربوط به برنامه هسته ای ایران در وین نیست 
و این مذاکرات پیشرفت هایی داشته است.« جو بایدن در این 
کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار شد، گفت: کشورهایی 
که در کنار آمریکا با ایران مذاکره می کنند، توافق نظر دارند. 
نماینده روسیه در وین هم از دیدار شرکای برجام با آمریکا 
بدون حضور ایران برای بررسی روند مذاکرات وین خبر داد. 
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین در صفحه توییترش نوشت: شرکای برجام)بدون ایران( 
و آمریکا برای ارزیابی وضعیت امور مذاکرات وین دیدار کردند. 
اولیانوف در ادامه نوشت: همکاران غربی همان طور که به طور 
علنی هم این کار را کرده اند، بر ضرورت نهایی سازی مذاکرات 
در اسرع وقت تاکید کرند. روسیه هم این ضرورت را احساس 
می کند اما مخالف ضرب االجل های ساختگی است. اظهارات 
اولیانوف در پی این مطرح می شود که دور هشتم مذاکرت وین 
در دی  ماه آغاز شد و از چند هفته گذشته تا کنون ادامه دار 
بوده است. وزرای امور خارجه برجام و سه کشور اروپایی برجام 
روز گذشته دیدار کرده و بر ضرورت بازگشت به اجرای کامل 
برجام تاکید کرده بودند. تاکید بر فوریت و ضرورت احیای 
برجام، همچنین در دیدار دیروز وزیر امور خارجه آمریکا با 
اوالف شولتز، صدراعظم آلمان نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. 

 دیدار مذاکره کننده ارشد ایران و انریکه مورا 
همچنین مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین با انریکه 
مورا هماهنگ کننده مذاکرات در هتل کوبورگ وین دیدار کرد. 
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این باره در صفحه توئیترش 
نوشت: همکاران غربی همان طور که به طور علنی هم این کار را 
کرده اند، بر ضرورت نهایی سازی مذاکرات در اسرع وقت تاکید 
کرند. روسیه هم این ضرورت را احساس می کند اما مخالف 
ضرب االجل های ساختگی است. همچنین دیداری میان نماینده 

روسیه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در وین پیرامون مسائل 
باقی مانده در مذاکرات وین انجام شد. دور هشتم مذاکرات 
وین که از دی ماه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. طرفین 
مذاکرات از جمله دولت آمریکا که به طور غیرمستقیم و از 
طریق هیات های دیگر کشورها با ایران در وین مذاکره می کند، 

گفته اند پیشرفت هایی در مذاکرات وین انجام شده است. 
 تاکید بر ضرورت احیای برجام

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای از دیدار وزیر امور 
خارجه این کشور با صدراعظم آلمان خبر داد و اشاره کرد 
که موضوع احیای برجام از موضوعاتی بوده است که آن دو 
درباره اش گفت وگو کرده اند. ند پرایس سخنگوی وزارت 
خارجه این  کشور در بیانیه ای از دیدار آنتونی بلینکن وزیر 
امور خارجه این کشور و اوالف شولتز صدراعظم آلمان در 
برلین خبر داد و با اشاره به دیگر محورهای گفت وگوی آن ها، 
نوشت: آن دو بر ضرورت رسیدن به تفاهمی بر سر بازگشتی 
دوجانبه  به اجرای کامل برجام]توافق هسته ای[، پیش از آنکه 
دریچه]دیپلماسی[ برای انجام دادن این کار بسته شود، تاکید 
کردند. به گزارش ایسنا، دیدار وگفت وگوی وزیر امور خارجه 
آمریکا وصدراعظم آلمان پیرامون احیای برجام در حالی است 
که دور هشتم مذاکرات وین در جریان است. بلینکن همچنین 
روز گذشته، با وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی عضو 
برجام دیدار داشته است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران و رئیس هیات مذاکره کننده آمریکایی در وین روز 
پنج شنبه در توییتی در این باره نوشت نوشت: آنتونی بلینکن 
با ژان ایو لودریان، آنالنا بِربوک و جیمز کلورلی درخصوص 
ضرورت بازگشت به اجرای کامل برجام توافق کرد. زمان کمی 
باقی مانده تا تفاهمی حاصل و اجرا شود پیش از آنکه پیشرفت 
برنامه هسته ای ایران جلوی این فرصت را بگیرد. ند پرایس 
نیز در توییتی با اشاره به دیدار بلینکن با همتایان اروپایی اش 
عنوان کرد: »ضرورت بازگشت متقابل به برجام« یکی از 

محورهای گفت وگوی این مقامات ارشد غربی بوده است. 

کارت یارانه؛ کاال جایگزین پول 
نقد می شود؟

تاکید  گفت:  مجلس  نماینده  یک 
مجلس بر این است که دولت حتما 
باید در مقابل حذف ارز ترجیحی، یارانه 
حمایت از معیشت مردم را در نظر بگیرد. 
این کار را نیز باید به صورت کارت یارانه ای 
انجام دهد نه به صورت یارانه نقدی. این 
بدین معنا است که مردم می توانند با 
استفاده از کارتی که در اختیار آنها قرار 
می گیرد، کاالهایی که توسط سازمان 
برنامه و بودجه مشخص می شود، به قیمت 
مصوب خریداری کنند. حجت االسالم 
میرتاج الدینی تاکید کرد: دولت باید به 
گونه ای مدیریت کند که کاالها به صورت 
گسترده در سطح جامعه وجود داشته 
باشد. فروشگاه ها نیز با توجه به اینکه 
این کارت در اختیار مردم قرار دارد، باید 
تخفیفات الزم را ارائه کنند. این مسئله 
طرح مجلس است که پیگیری می شود و 
نظر دولت نیز به این طرح نزدیک است. 
دولت در الیحه ١7٢ هزار میلیارد تومان 
برای این مسئله در نظر گرفته است که از 
این رقم ١٠۶ هزار میلیارد تومان برای 
دارو و گندم و ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز 

برای نهاده های دامی است.

یـــادداشت

روابط میان دولت و مجلس و رویکرد مجلس در قبال دولت و وزرا 
را از دو زوایه می توان نگاه و به بحث نشست. نخست اینکه با توجه به 
شرایط معیشتی مردم و برخی عملکردهای ناموفق وزرای اقتصادی 
دولت این برخوردها و رفتن به سمت استیضاح از سوی نمایندگان 
می تواند یک نوع سوپاپ اطمینان باشد که مردم آرامش بگیرند و 
فکر کنند که عده ای در مجلس به فکر آنها هستند و در مدیریت 
کشورحضور دارند. لذا می توان اینگونه برداشت کرد که این نوع 
تعامالت و موضع گیری که مجلس علیه دولت دارد چندان واقعی 
نیست. این می تواند صرفا یک رویکرد و انگاره باشد که ما فکر کنیم 
که شرایطی را تجربه می کنیم که مجلس و دولت هماهنگ و همسو 
هستند و نشانه های بسیاری در زمینه تعامالتی که بین این دو قوه 
وجود دارد موجود است. اما در عمل می بینیم که سر و صدایی بلند 
می شود که مجلس اظهار می کند دولت ناتوان است و به سمت 
استیضاح وزرا می رود. مجلس می خواهد به نحوی رضایت و حمایت 
مردم را با این نوع رویکرد که ماهم پشت شما هستیم به دست آورد. 
وجه دیگر نیز این است که واقعا میان مجلس و دولت اختالف 
نظر وجود دارد که باید دید سرچشمه این اختالف از کجاست. به 
نظر می رسد سرچشمه این اختالفات ناشی از ناکارآمدی مدیران 
اجرایی است که تجربه کافی نداشتند و امروز در مناصبی قرار 
گرفتند که بدون لحاظ کردن و برخورداری از تجربه کاری متصدی 
تصمیم گیری در حوزه های مختلفی شدند که بر جامعه تاثیر مستقیم 
می گذارد که همین باعث شده جامعه نتواند تغییر و تحولی را شاهد 
باشد. از جمله خود نمایندگان نیز همین رویکرد را پیدا کردند که با 
مردم همراهی کنند. لذا سعی می کنند که آن مساله را بازتاب داده 
و بازگو کنند و به سمت و سویی بروند که در ازای این اعتراضات، 
سواالت و تعامالت با قوه مجریه امتیاز یا پوئنی دریافت کنند. با این 
تفاسیر به نظر می رسد که شکل اول بیشتر مفهوم و معنا دارد، چرا که 
ما دولت و مجلس را از یک نوع مدل می بینیم و چندان تفاوتی ندارند. 
در آینده هم قاعدتا اگر قرار است که تحولی در جامعه رخ دهد این 
تحول باید به کارگیری ظرفیت  هایی باشد که خارج از دولت و مجلس 
است و نیروهای کارآمد بیرون از این دو نهاد می توانند این تصمیمات 
را بگیرند اما صدایشان به جایی نمی رسد و شنونده ندارند. در نتیجه 
هر چقدر هم تالش کنند که به دولت و مجلس تفهیم کنند که اگر 
قرار است تحولی را شاهد باشیم باید تغییراتی از این دست در حوزه 
اقتصاد، سیاست خارجی و تعامل با مردم به کار گرفته شود، این رویه 
را باید شاهد باشیم تا اینکه بتوانیم در آینده تحولی را مشاهده کنیم 
و جامعه به سمت آن تحول و تغییرات حرکت کند. موفقیت دولت 
می تواند موفقیت نظام باشد و عدم تواناییش می تواند فاصله ای را 

میان حاکمیت و ملت به وجود آورد.

دو برداشت از رفتار مجلس در قبال وزرا

اشرف بروجردی 
فعال سیاسی اصالح طلب

باید برای رفع مشکالت مردم 
تالش کرد

وزیر اطالعات گــــفت: دشمن در 
افغانستــان، عراق، سوریه و... وارد شده 
و فتنه ای مثل داعـش را راه انداخت تا 
به ایران آسیب برساند و تمام امکانات 
و توانمندی هـــای خود را بــــسیج 
کرده اند تا فشار حداکثری را وارد نمایند. 
حجت االسالم والمسلمین خطیب افزود: 
امروز، »دشمنی دشمن« و »فتنه گری 
فتنه گران داخلی« دست به دست هم داده 
تا برای مردم هزینه هایی را ایجاد کنند؛ 
ّما با راهبری های مقام معظم رهبری  ا
تالش های نیروهای نظامی، انتظامی و 
اطالعاتی و اقتدار ایران اسالمی، موقعیتی 
برای کشور فراهم شده که در منطقه و دنیا 
بی نظیر است. خطیب ابراز داشت: یکی از 
مؤلفه های قدرت ایرانی، مردم ما هستند 
اما مطالبه گر هم هستند و باید برای رفع 
مشکالت آنان تالش کرد. وی خاطرنشان 
کرد: امروز افتخار ما این است که نیروهای 
مسلح ما دارای اقتداری هستند که این 
اقتدار، حرف اول را در منطقه زده و کسی 
نمی تواند گوشه چشمی نسبت به این 
سرزمین داشته باشد. بعد از جنگ جهانی 
دوم کسی جرأت اقدام علیه منافع آمریکا 

را نداشت؛ اما ایران هیمنه را شکست.

تسویه  حمید شجاعی:  ملی-  آرمان 
دانشگاه ها از اساتید برجسته همچنان ادامه 
دارد و گویا قرار است این رویکرد همچنان 
ادامه یابد و دانشگاه ها از حضور این اساتید در 
حوزه های مختلف خالی بماند. در این راستا 
پس از آنکه طی سال های گذشته و حتی تا 
کنون شاهد پروژه پاکسازی و یکسان سازی 
دانشگاه آزاد اسالمی از اساتید کلید خورد روند 
تغییرات نشان می دهد که گویا این رویه پس از 
دانشگاه آزاد در دانشگاه های دولتی نیز باب شده 
است و باید هر از چندی شاهد تصفیه، اخراج یا 
به معنای آکادمیک آن عدم نیاز دانشگاه ها به 
اساتید صاحب فکر، اندیشه و برجسته باشیم. 
پس از آنکه طی یکی دو سال گذشته فاطمه 
هاشمی فرزند ارشد مرحوم آیت ا... هاشمی از 
واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسالمی کنار 
گذاشته و به عبارتی اخراج شد. چندی بعد 
صادق زیباکالم استاد برجسته و عضو هیأت 
علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
از این واحد دانشگاهی برکنار و اخراج شد تا 
رویه تعدیل اساتید دگراندیش رنگ و بوی 
جدی تری به خود بگیرد. کما اینکه امسال نیز 
طی چند ماه اخیر اتفاقی مشابه رخ داد و طی آن 
دکتر بیژن عبدالکریمی استاد برجسته فلسفه 
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال کنار گذاشته و 
اخراج شد. هر چند که با فشار رسانه ها ریاست 
عالیه دانشگاه آزاد دستور بازگشت به کار دکتر 

عبدالکریمی را داد. این در حالی است که در 
یکی دو ماه گذشته نیز مهدی مطهرنیا آینده 
پژوه سیاسی و اجتماعی و استاد برجسته علوم 
سیاسی دانشگاه آزاد واحد قم نیز بنا بر همین 
رویکردهای تسویه ای و سیاسی از این دانشگاه 
کنار گذاشته شده است. نکته اینجاست که 
دانشگاه مکانی علمی و آکادمیک است و کاری 
به مباحث سیاسی، جناحی و حزبی ندارد که 
بخواهند برخی اساتید را به جهت دگراندیشی 
یا گرایش به دیگر تفکرها و جریان ها از دانشگاه 
اخراج کنند. هر چند که اساتید دانشگاه گرایشی 
سیاسی ندارند و اگر هم داشته باشند آن را 
در امور تدریس و دانشگاه دخالت نمی دهند. 
حتما باید دیگر اساتید کنار گذاشته شده نیز 
مانند ماجرای دکتر عبدالکریمی اعتراض کرده 
و با فشار افکار عمومی و رسانه ها به دانشگاه 
بازگردند؟ آنچه مسلم است اینکه اساسا اگر 
بخواهیم همه را تسویه کنیم و گفتمان مختلف 
نباشند گفتمان دولت نیز شنیده نخواهد شد و 
از وجود تضارب آرا و عقاید است که شکوفایی 

به وجود می آید. 
 احراج؛ این بار نوبت فاضلی

روز گذشته بود که خبری منتشر شد که 
چندان خوشایند نبود و بازهم دانشگاه  های 
کشور از یک استاد برجسته محروم شدند. 
خبری که با وجود رویکردهای اخیر وزارت علوم 
و دانشگاه آزاد چندان بعید هم به نظر نمی رسید. 
اینکه دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید 

بهشتی از این دانشگاه اخراج شد. اصل ماجرا این 
است که دانشگاه شهید بهشتی، حکمی مبنی بر 
عدم نیاز به محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشکده 
صادر کرده که این حکم به معنی اخراج وی 
از دانشگاه تلقی می شود. فاضلی در سال های 
گذشته رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع 
آب و انرژی و در سال های ٩٢ تا ٩۶ معاون 
پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک و مدیر 
شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی بوده 
است و طی ماه های اخیر نیز مدیریت پادکست 
دغدغه ایران را بر عهده داشت. استادی توانمند 
و برجسته که صرفا به جهت بیان دیدگاه ها و 
بیان مشکالت جامعه از کار کنار گذاشته شده 
است. امیر ناظمی معاون سابق وزیر ارتباطات 
در اینستاگرام با انتقاد از این اقدام نوشته است: 
»اگر در این دوره وزارت علوم یک سیاست داشته 
باشد نامش »سیاست اخراج« است و وزیر علوم 
هم در بهترین حالت دربانی است که راه خروج 
را نشان می دهد. پیامد سیاست اخراج »پادگانی 
سازی دانشگاه« است، تا کسی مبادا فکر کند، 

مبادا سخن بگوید. 
  در هم ریختن نیروی انسانی

بانک  سابق  رئیس  همتی  عبدالناصر 
مرکزی با انتقاد از اخراج دکتر محمد فاضلی 
از دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: تسویه 
اساتید به دالیل سیاسی یعنی درهم ریختن 
ساختار نیروی انسانی کشور. همتی در 

توئیتی در این باره نوشت: تسویه اساتید از 
دانشگاه ها به دالیل سیاسی می تواند نشانه 
تصمیم برای درهم ریختن ساختار نیروی 
انسانی کشور باشد. اخراج  دکتر محمد فاضلی 
از دانشگاه بهشتی تاسف بار است. امیدوارم 
آقای رئیسی و همسرشان به عنوان عضو 
کمیته جذب این دانشگاه جلوی اینگونه 

اقدامات بایستند. 
 واکنش فاضلی

پس از آنکه خبری مبنی بر اخراج دکتر 
محمد فاضلی استاد جامعه شناسی دانشگاه 
شهید بهشتی از این دانشگاه منتشر شد خود 
دکتر فاضلی به این اتفاق واکنش نشان داد و 
در توئیتی نوشت: یکی از بدترین لحظات در 
تاریخ هر ملتی می تواند لحظه یا دوره ای باشد 
که در آن دیگر هیچ کاری، هر قدر که دور از 
عقل سلیم و انتظار عامه مردم باشد، تعجب 
بر انگیز نباشد. لحظه ای که در مقابل تعجب 
از هر کار ناشایستی، خلق ا... بگویند: تو غیر از 

این انتظار داشتی؟

»آرمان ملی« روند کنار گذاشتن استادان دانشگاه را بررسی می کند    

اخراج اساتید، این بار محمد فاضلي؛- مبادا خجالت بکشید!  
محمد فاضلی: انتظار دیگری داشتید؟   عبدالناصر همتی: آقای رئیسی مقابل اینگونه اقدامات بایستد          
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a r m a n m e l i . i r وقتي براي دیده شدن »وطن دوستي« را هم کنار  
مي گذاري...

شرم بر تو احمدي نژاد!
 چرا تمام دستگاه هاي امنیتي و ناظر، نسبت 
به وقاحت و پرده دري این فرد، هیچ واکنشي 

نشان نمي دهند؟ واقعا چرا؟

گفت وگــو
سید محمود میرلوحی در گفت وگو با »آرمان ملی«:          

منتظر معجزه از دولت نیستیم
    اجماع ملی در تصمیمات مهم همدلی جامعه را به همراه دارد
   انتصاب ها بر مبنای مالک های علمی و تخصصی نیست

این آقا به عنوان رئیس جمهوری سابق ایران 
گویی متوجه جایگاه خود نیست و در ترکیه، 
رو در روی مجری تجزیه طلب و فراری نشسته 
و در کمال وقاحت از ملت ایران بد می گوید! تا 
امروز همه در برابر خود نمایی های دیوانه وار آقای 
احمدی نژاد سکوت پیشه کرده اند از نهادهای 
امنیتی گرفته تا تحلیلگران و مردم، باالخره 
کیست که نداند سراسر وجود او را عقده دیده 
شدن فرا گرفته و هر دمی به بهانه ای خودش 
را به تیتر اخبار تبدیل می کند. حاال اما داستان 
متفاوت است، این آقا به عنوان رئیس جمهوری 
سابق ایران گویی متوجه جایگاه خود نیست 
و در سفری به ترکیه که اصال معلوم نیست با 
چه هدفی صورت گرفته رو در روی مجری 
تجزیه طلب و فراری نشسته و در کمال وقاحت 
از ملت ایران بد می گوید! اگر آقای احمدی نژاد و 
کسانی که وی از آنها خط می گیرند نمی دانند، 
من به آنها می گویم که مجری این برنامه 
شخصی به نام طاها کرمانی است که در سال 
٩۴ به همراه دوستش پرچم ایران را در مقابل 
دانشگاه علمی کاربردی تبریز به آتش کشیدند. 
این فرد چندی بعد به ترکیه گریخت و حاال در 
لباس مثال روزنامه نگار برای ارباب پان ترک ها دم 
تکانی می کند. حاال اگر احمدی نژاد بدون اینکه 
این آقا را بشناسد مقابل دوربین اش نشسته است 
که وای به حال ما و اگر می دانسته و باز نشسته 
که به نظر هم محتمل تر می رسد وای بر ایشان! 
احمدی نژاد در پاسخ به سوال مجری در مورد 
اقدامات ایران در سوریه صراحتا ایران را یکی از 
عوامل بدبختی سوریه و آوارگی مردم می داند، 
انگار نه انگار که ترکیه همیشه مامن اصلی 
تروریست های تکفیری سوری بوده و هست! در 
ادامه گفت وگو نیز مجری که به شدت از خطاب 
کردن جمهوری آذربایجان به باکو ناراحت است 
این ناراحتی را با آقای احمدی نژاد در میان 
می گذارد و وی نیز به مجری دلداری می دهد و 
می گوید که این جریان در ایران عددی نیستند! 
مجری در قسمتی دیگر نیز از واکنش رسانه های 
ایران نسبت به اظهارات ضد ایرانی علی اف و 
اردوغان گالیه می کند و آقای احمدی نژاد در 
سکوتی کامل آن را تایید می کند آن هم بدون 
اینکه هیچ اشاره ای به تحریکات این دو داشته 
باشد! واقعا شرم بر شما آقای احمدی نژاد که 
روزی رئیس جمهور این کشور بودید و حاال 
این چنین وقیحانه برای دیده شدن دست به 
هر کاری می زنید، حرفتان در داخل که خریدار 
ندارد به همین خاطر رو به روی دوربین امثال 
این تجزیه طلب و امثال کاملیا انتخابی فر وابسته 
به سعودی می نشینید! کار را به جایی رسانده 
که او نه تنها در داخل ایران، بلکه برای قرار 
گرفتن در کانون توجهات؛ پا را فراتر گذاشته و 
به جذب مخاطب در آنسوی مرزها می اندیشد. 
او این روزها راحت تر از قبل به خارج از کشور 
سفر می کند، امارات و ترکیه دو مقصد سفرهای 
خارجی او طی چندماه اخیر بوده اند. سفرهایی 
که امیری فر از چهره هایی که زمانی در دولت او 
سابقه حضور داشته معتقد است باید از سوی 
نهادهای امنیتی و اطالعاتی مورد بررسی قرار 
گیرد تا مشخص شود هزینه های آن از کجا 
تامین می شود. جواد آرین منش، فعال سیاسی 
اصولگرا اما نظر دیگری دارد و معتقد است؛ 
در جامعه ای که ادعای دموکراسی دارد، نباید 
رفتارهای شخصی یک فرد سیاسی مورد حمله 
و قضاوت قرار بگیرد. البته او نیز معتقد است 
احمدی نژاد رفتارهای نابهنجار زیادی تا کنون 
انجام داده، اما با همه این تفاسیر نیز می توان 
از تجارب ٨ ساله حضور او در جایگاه ریاست 
جمهوری و حضور مستمر در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام بهره گرفت.
 رئیس جمهور متهم می شود

جواد آرین منش فعال سیاسی و نماینده 
پیشین پارلمان در خصوص اقدامات جدید 
محمود احمدی نژاد در فضـــای سیاســـی 
- رسانه ای، از سفرهای خارجی تا مصاحبه های 
جنجالی اش، اظهار داشت: در کشـــــورهای 
پیشرفته برای رؤسای جمهور پس از پایان 
دوران مسئولیت یک جایگاه مشخص در شان 
و شخصیت فردی که زمانی رئیس دولت بوده، 
در نظر می گیرند. وی ادامه داد: گاهی مشاهده 
جمهوری  رؤسای  ظرفیت  از  که  می شود 
سابق عالوه بر مسائل داخلی، در اجالس های 
بین المللی نیز به عنوان سفیر و نماینده آن 
کشور نیز استفاده می شود. اما متاسفانه در ایران 
وقتی که فرد مسئولیت ریاست جمهوری را به 
پایان می رساند، در جایگاه متهم قرار می گیرد 
و تبدیل به فردی می شود که باید مورد غضب 
قرار بگیرد. آرین منش با تشریح اقداماتی که 
ضد رؤسای جمهور پیشین در ایران انجام 
می شود، عنوان داشت: شاهد هستیم رسانه ملی 
حتی تصویری از روزگار رؤسای جمهور پیشین 
به نمایش نمی گذارد. عالوه بر این نه تنها از 
ظرفیت این افراد در بخش های مختلف استفاده 
نمی شود، بلکه از آنها تصویری مخابره می شود 
که انگار در جایگاه »اپوزیسیون« قرار دارند. 
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی در 
خصوص وضعیت محمود احمدی نژاد پس از 
دوران ریاست جمهوری، گفت: اتفاقی که درباره 
احمدی نژاد رخ داد این بود که هیچ تصویری از او 
دیگر از طریق رسانه های حاکمیتی پخش نشد 
و عالوه بر آن او در دو انتخابات ریاست جمهوری 

نتوانست تأیید صالحیت شود

گــــزارش

آرمان ملی- مطهره شفیعی: دختر سیداحمد علم الهدی تمایل 
دارد کتابی را منتشر کند که به گفته خودش مشابه کتاب همسر اوباما 
است. جمیله علم الهدی گفته است: »به نظر می رسد ما در مساله 
زنان خیلی کم کاری داریم. چند روز پیش کتابی مربوط به همسر 
رئیس جمهور آمریکا را به من دادند که در ایران ٣7بار ترجمه شده و 
هر بار با تیراژ باال منتشر شده است. عنوان کتاب میشل رویای دختر 
آمریکایی است. از من خواستند مشابه این کتاب را بنویسم. کتاب را 
خواندم خیلی قشنگ و جذاب و تاثیرگذار بود. حتی بخش هایی از آن 
را به رئیس جمهور نشان دادم و ایشان گفتند کتاب نوشتن شما در این 
زمینه کار درستی است.« مختصات کتاب مورد اشاره خانم علم الهدی 
چنین است: »کتاب »شدن« اثر میشل اوباما همسر رئیس جمهور 
اسبق آمریکا یعنی باراک حسین اوباما در سال ٢٠١٨ منتشر شد و در 
مدت ١۵روز دو میلیون نسخه در آمریکا و کانادا فروش داشت و همین 
باعث شد به پرفروش ترین کتاب سال آمریکا تبدیل شود. میشل اوباما 
با استفاده از شیوه های روایی و عمیق خواننده را به دنیای خود دعوت 
می کند و تجربیاتی را بیان می کند که شخصیت او را از دوران کودکی 
در منطقه ای فقیرنشین در شیکاگو تا زمانی که به بانوی اول آمریکا 
نائل گردید، شکل می دهد. این کتاب شرحی است از موفقیت ها 
و ناکامی های او در زندگی شخصی و عمومی. او در این کتاب به 
مشکالت ازدواجش ازجمله سقط جنین اشاره می کند و می گوید 
چگونه پس از دو بار باردارِی ناکام، عاقبت، با لقاح مصنوعی موفق شد 
بچه دار شود. کتاب »شدن« به ٢۴ زبان در کشورهای مختلف جهان 

منتشر شد و هنوز طرفداران زیادی در جهان و به ویژه ایران دارد.«
 جذاب است اما نکته جدیدی نداشت!

نکته قابل تامل آنجاست که او نظر ثابتی درباره کتاب میشل 
ندارد چنانکه در بخش نخست اظهاراتش کتاب شدن را جذاب و 

تاثیر گذار می خواند اما در ادامه می گوید: »بعید می دانم یک نفر این 
کتاب را نوشته باشد و تیم متخصص درگیر آن بوده اند. کتاب برای 
دختران جهان الگوسازی می کرد. الگوی او الگوی سیندرال است. 
دختری معمولی از زندگی معمولی حرکت می کند و به باالترین 
مقام دنیوی می رسد. از جهت الگوی زنانگی چیز جدیدی نداشت 
اما امروزی و اثرگذار نوشته شده بود. وی ادامه داد: اما رویای دختر 
ایرانی چیست؟ آیا رویای دختر ایرانی چنین چیزی است که من 
بر اساس آن زندگینامه خود را بنویسم؟ وقتی به زندگی همسران 
مدافع حرم نگاه می کنیم، می بینم رویای دختر ایرانی این نیست و 
کسانی دیگر باید این کتاب را بنویسند. بزرگ ترین دستاورد انقالب 
اسالمی شهادت طلبی است. شهید شدن، ممکن است ناشی از ضعف 
سیستم های امنیت باشد. اما بزرگ ترین دستآورد، آرزوی شهید 
شدن است. کسانی که می توانند دست به قلم شوند رویای دختر 

ایرانی را بنویسند.»
 محتوای کتاب علم الهدی؟

جمیله علم الهدی دارای مدرک دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 
اسالمی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی است که سابقه تدریس در 
دانشگاه های شهید بهشتی، امام صادق )علیه السالم(، عالمه طباطبائی 
و تربیت معلم و عناوینی چون مدیر پژوهشی برگزیده در سال ١٣٨7، 
مؤلف پایان نامه برتر در سال ١٣٨٢ با عنوان »تبیین ماهیت تعلیم و 
تربیت اسالمی و داللت های آن در برنامه درسی )رساله دکتری(«، 
مدیر مؤسسه پژوهشی برتر در سال ١٣٨٨ )جشنواره فارابی(، مجری 
اصلی طرح پژوهشی برتر استان تهران در سال ١٣٨٨ با عنوان فلسفه 
تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسالمی و نویسنده کتاب برگزیده سال 
١٣٨٨ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با عنوان »نظریه اسالمی تعلیم 

و تربیت« را در سوابق آموزشی و پژوهشی خود دارد. وی در حال حاضر 
رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی است. با جست وجوی 
نام او در جست وجوگرها این نتیجه به دست می آید که تاکنون دو کتاب 
به نام های »نظریه اسالمی تعلیم و تربیت« و »نظریه اسالمی رشد 
انسان« از او منتشر شده است. حاال هم می خواهد با الهام از میشل 
اوباما کتابی را منتشر کند که ظاهرا خاطراتش از زمانی خواهد بود که 
پدرش به تربیت اسالمی او و دیگر فرزندان خانواده پرداخت و مسیری 
را روایت می کند که به ازدواجش با سیدابراهیم رئیسی منتهی شد. او 
احتماال در این کتاب ذکر خواهد کرد که چگونه و بدون هیچ آمادگی 

قبلی لقب همسر رئیس جمهور را دریافت کرد!
 هدیه کریسمس چی بدیم حاال؟

ابهاماتی درباره اظهارات اخیر جمیله علم الهدی درباره انتشار 
کتاب وجود دارد. اگر قرار است همان طور که خودش اشاره کرده، 
کتابی مشابه کتاب میشل اوباما منتشر کند که بر اساس اظهارات 
خودش با رویکرد سیندرالیی خواهد بود یعنی از زندگی در طبقه 
پایین جامعه تا رسیدن به اوج را روایت خواهد کرد. او در بخش 
دیگری از مصاحبه اخیرش عنوان کرده که »در کریسمس به برخی 
از زنان با هماهنگی وزارت خارجه نامه نوشته و بر موضوعات معنوی 
مشترک اشاره کرده بودم و گفته بودم الزم است در جهان امروز زنان 
فکر جدیدی ارائه دهند. گفتند تعدادی از اینها می خواهند به ایران 
بیایند و با شما مالقات کنند. مانده بودم چه به آنها هدیه بدهم. درسفر 
رئیس جمهور هم مانده بودیم چه هدیه معنوی به روسیه ببریم. 
گفتم آیا چهل حدیث درباره زنان داریم؟ گفتند نه. گفتم کتابی 
که بتواند صد زن برتر اسالم را معرفی کند داریم؟ گفتند نه. صد 
روز دیگر همسر رئیس جمهور زیمباوه قرار است بیاید و کتابی که 
بتواند از زبان معصومان یا قرآن در این حوزه باشد نداریم.« به اعتقاد 
برخی دلواپسان، واژه کریسمس در تضاد با  فرهنگ ایرانی و اسالمی 
است و نباید در ایران در اندیشه مورد توجه قرار دادن این ایام بود اما 
جمیله علم الهدی دغدغه هدیه هایی را دارد که در این روز باید اهدا 
کند. انتقادات او به این نتیجه رسید که باید کتاب هایی نوشته شود 
که احتماال یکی از آنها کتابی است که با الگوبرداری از میشل اوباما 

منتشر خواهد کرد!

شکستن قفل رابطه با آمریکا با کتاب همسر رئیس جمهور 

بعد از میشل، »شدن «  دیگری هم در راه است!
 »هدیه کریسمس« دغدغه دختر علم الهدی

حضور زنان در ورزشگاه موضوعی است که تا به امروز 
راهکاری برای آن ارائه نشده است. نکته قابل تامل اینجاست 
که برخی در مصاحبه تاکید می کنند حضور در ورزشگاه حق 
زنان است و برخی دیگر مانند امام جمعه مشهد که پذیرای 
حضور زنان در ورزشگاه نیستند و راهکار ارائه می کنند. آیت ا... 
علم الهدی روز گذشته بیان داشت: اینکه می گویند فیفا مجبور 
کرده است زنان باید برای تماشای بازی فوتبال شرکت کنند؛ 
شیطنت های افراد بی دین و ضدانقالب خارج نشین است که 
فیفا را تحریک کردند وگرنه فیفا به این کارها کار نداشت، حال 
زنان از تماشای فوتبال محروم باشند و تنها به تلویزیون اکتفا 
کنند؟ این نظام، نظام اسالمی است و مسئوالن فوتبال بیایند 
در ورزشگاه ها مکان هایی را مخصوص بانوان فراهم کنند 
که صیانت داشته باشند و از هیجان او یک مرد هوس ران و 
چشم چران سوءاستفاده نکند. زنان را باید صیانت کرد چه 
مانعی دارد از ورزشگاه فوتبال را ببیند اما باید از او صیانت شود.

اصولگرایان از هم اکنون در فکر حاشیه سازی هستند تا به هر 
نحوی مانع ورود اصالح طلبان به انتخابات مجلس دوازدهم شوند 
اما غافل هستند که رقیب آنها فرصت شناس است و در زمان 
الزم اقدام به ارائه برنامه برای حضور در انتخابات می کند. دیروز 
معاون حزب اتحاد درباره اینکه آیا این حزب اتحاد برنامه ای برای 
انتخابات ٢٠۴١ شروع کرده یا خیر، گفت: ما در حال حاضر باید 
ببینیم، جمع بندی مجموعه دفتر سیاسی حزب در ارتباط با 
شرایط سیاسی کشور چیست. ما برای انتخابات ٢٠۴١ هنوز 
فرصت داریم. ابتدا باید تحلیل ها را متوازن کنیم و بعد متناسب 
با راهکارهایی که ارکان مختلف حزب ارائه می دهند، مواضع 
خودمان را روشن خواهیم کرد. حسین نورانی نژاد درباره برنامه 
حزب اتحاد در پوشش جبهه اصالحات هم گفت: طبیعتا 
ارتباط مان را با جبهه اصالحات به عنوانی عضوی از این مجموعه 
داریم تا ببینیم در آینده چه روندی طی می شود. االن در 
مرحله ای هستیم که باید فعالیت های درون حزبی را جلو ببریم.

در هر دولتی مواضع مختلف و احیانا متضادی دارند و فراموش 
می کنند خودشان روزی در راس وزارت خارجه بودند مانند 
منوچهر متکی که در زمان احمدی نژاد رسیدن به توافق را 
در دستور کار نداشت. در دوره روحانی تالش های تیم مذاکره 
کننده را بی فایده می دانست اما اکنون فضا به نحوی است که 
باید گذشته را فراموش کند و بگوید: »می توان به لغو تحریم ها 
امیدوار بود« مذاکرات امروز از موضعی همراه با مناعت طبع 
در حال پیشروی است، البته دو نتیجه قابل پیش بینی همواره 
مطرح است که یا به نتیجه خواهد رسید و یا نخواهد رسید ولی 
شرایط امروز منطقه و بین الملل از جمله شرایط داخلی متزلزل 
دولت بایدن در آمریکا بیانگر این است که در صورت یکپارچگی 
احزاب و تشکل های سیاسی در ایران و تاکید آنها بر حق مسلم 
ایران برای غنی سازی صلح آمیز هسته ای می توان به لغو تحریم ها 
نیز امیدوار بود. وی گفت: امروز مذاکرات در فضای متفاوتی در 

جریان است.

آرمان ملی- حمید شجاعی: دولت سیزدهم 
و پیش از آن مجلس یازدهم با وعده های اقتصادی 
و معیشتی روی کارآمدند و چنان وعده دادند 
که گویی پس از دولت روحانی و مجلس دهم 
درهای گشایش و رفاه بر روی جامعه گشوده 
خواهد شد. اما هر چه جلوتر رفتیم این مساله 
بیشتر نمایان شد که برخی از وعده ها صرفا در 
حد شعار بوده و حرکتی در خصوص تغییر در 
آن حوزه در حد مطلوب صورت نخواهد گرفت. 
چنانکه امروز با گذشت یک سال و اندی از روی 
کارآمدن مجلس وعده های اقتصادی در عمل 
جای خود را به مسائلی داده اند که شاید برای 
مردم از اهمیت چندانی برخوردار نباشد. گرچه 
گفته می شود دولت هنوز چند ماهی است روی 
کارآمده و باید زمان بگذرد تا نسبت به عملکرد 
دولت قضاوت شود. اما می توان نارضایتی های 
مردم را در عملکرد ۵ ماهه اقتصادی دولت نیز 
مشاهده کرد. چنانکه مراجع تقلید نیز در این 
خصوص اظهاراتی داشته اند. در همین خصوص 
نیز پنج شنبه گذشته صالح آبادی رئیس کل 
بانک مرکزی به دیدار مراجع تقلید آیات عظام 
جوادی آملی، نوری همدانی و سبحانی رفت و این 
مراجع با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه نکاتی 

را با رئیس بانک مرکزی مطرح کردند. 
 لزوم برداشتن گام موثر در جهت تغییر 
معیشتی  و  اقتصادی  شرایط  به  نگاهی 
جامعه به وضوح نشان می دهد که امروز مردم 
در چه وضعیتی زندگی کرده و گذران عمر 

می کنند. آنچه مسلم است فشارهای اقتصادی 
در حوزه های مختلف چنان به مردم فشار آورده 
که بعضا حتی خرید برخی مایحتاج ضروری 
و کاالهای اساسی که شاید جزو خرید روزانه 
و معیشتی جامعه باشد نیز برای مردم سخت 
شود و وضع بغرنجی را برای آنها پدید آورد. 
این در حالی است که قرار بود با تغییر دولت 
و روی کارآمدن دولت سیزدهم و با توجه به 
وعده های داده شده شرایط به لحاظ اقتصادی 
اصالح شده و بهبود یابد و آنطور که گفته شده 
تغییر به نفع مردم زخ دهد. اما با وجود اینکه 
بیش از ۵ ماه از روی کارآمدن دولت می گذرد 
شاهدیم که نه تنها بهبودی در وضع معیشتی 
مردم اتفاق نیفتاده بلکه شرایط در حوزه های 
مختلف بدتر هم شده است. چنانکه صرفا کافی 
است نگاهی به قیمت اجناس و کاالهای مصرفی 
بیندازیم تا کامال مشخص شود که وضعیت از 
چه قرار است. این در شرایطی است که حتی 
مجلس یازدهم نیز که مجلس همراه دولت است 
صدایش در خصوص وضعیت اقتصادی و عملکرد 
برخی وزرای دولت در آمده و هر از چندی آنها 
را به صحن مجلس فرامی خوانند و حتی از 
استیضاح برخی وزرا سخن به میان می آورند. 
گرچه بسیاری از کارشناسان امر بروز چنین 
شرایطی را ناشی از تاثیر دو مساله تحریم های 
ظالمانه و ناکارآمدی ها و عملکردهای ناموفق 
دانسته اند. با این وجود امیدواری ها برای لغو 
تحریم ها همچنان وجود دارد و اخباری هم از 

وین و مذاکرات احیای برجام می رسد از احتمال 
توافق خبر می دهد. کارکردهای ناموفق را نیز 
می توان با تغییر نفرات و روی کارآوردن افراد 
متخصص، متعهد و با تجربه چاره کرد. با این 
حال نباید از این مهم به راحتی عبور کرد که 
حال مردم خوب نیست و وضع اقتصادی و 
گرانی  های لجام گسیخته در بازارهای مختلف 
به ویژه کاالهای مصرفی موجبات نارضایتی شان 
را فراهم آورده است. چه اینکه اخبار جسته 
و گریخته از دادگاهای مفاسد اقتصادی و 
اختالس ها نیز بر این موضع دامن زده است. 
لذا به نظر می رسد برای آنکه شرایط عوض 
شود و به واقع تغییر به نفع مردم رقم بخورد باید 
اقدمات و گام های مفید و موثری در جهت توازن 
دربازارهای مختلف مالی و همچنین کاهش 
قیمت  ها برداشته شود تا در نتیجه شاهد میزانی 
از رضایتمندی در جامعه باشیم. اگر چنین نشود 
ممکن است که ابعاد نارضایتی ها بیشتر شده و 
کار برای دولت سخت تر شود. پس باید تا شرایط 

بدتر نشده امروز به فکر حل مشکالت بود. 
  اختالس های میلیاردی 

پنج شنبه بود که علی صالح آبادی رئیس کل 
بانک مرکزی در سفری یک روزه به قم رفت و با 
مراجع عظام تقلید دیدار و گفت و کرد که در 
این دیدارها هریک از مراجع با اشاره به شرایط 
جامعه و وضع معیشتی مردم در خصوص عملکرد 
اقتصادی دولت و کارکرد بانک مرکزی خطاب به 
رئیس بانک مرکزی سخنانی را ابراز کردند. در 

این راستا یک مرجع تقلید شیعه اظهار داشت: 
از نظر فلسفه و کالم، اصول اعتقادی، اصل اول 
است، اما از نظر جامعه شناسی، اقتصاد حرف 
اول را می زند. در اسالم، از »مال« به ستون فقرات 
یک ملت تعبیر شده، چرا که گاهی مشکالت 
اقتصادی باعث می شود حتی یک حکومت بزرگ 
سقوط کند. آیت ا... جوادی آملی گفت: در بیان 
قرآن کریم، »مال« عامل قیام یک ملت است اگر 
ملت بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد، فقیر 
به معنای ندار نیست! بلکه کسی است که ستون 
فقراتش شکسته است، کسی که ستون فقراتش 
شکسته است حرف شنوی از حکومت ندارد. وی 
تاکید کرد: بانک  مرکزی وظیفه بسیار سنگینی 
دارد، از کارهای اصلی بانک مرکزی این باشد 
که دست قانون دانانی که قانون را دور می زنند 
از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند؛ اختالس های 
میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست، این 
اختالس ها با قلم افراد صورت می گیرد نه با زور 
اسلحه. لذا در خصوص اختالس های صورت 
گرفته نیز، بررسی و آسیب شناسی شود که 
چگونه افرادی توانستند حق را باطل کنند و 
اختالس صورت بگیرد. مرجع تقلید شیعیان ابراز 
داشت: بر همگان واجب است که این مملکت 
را با کرامت اداره کنند و راه آن رونق تولید و 

اشتغال است. 
  مهم ترین وظیفه بانک ها

یک مرجع عظام تقلید در دیدار رئیس کل 
بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت بانکداری بدون 
ربا اظهار داشت: نگاه اسالم به مسائل اقتصادی 
بر حول محور تولید و اشتغال است، تقویت بنیه 
اقتصادی و خودکفایی کشور تنها در سایه رشد 
و شکوفایی صنعت، تجارت و کشاورزی ممکن 
است از این رو الزم است به این موضوعات توجه 
.. نوری همدانی  . ویژه ای داشته باشید. آیت  ا
 یکی از مهم ترین وظایف بانک ها را رونق بخشی 
به صنعت و تولید دانست و گفت: مشی اول 
بانک ها سپردن سرمایه به دست افراد با تجربه 
و متعهدی باشد که با ایجاد زمینه های تولید، 
کار آفرینی و اشتغالزایی به وجود بیاورند تا هم 
وضعیت معیشت مردم بهتر شود و هم سبب 
رشد اقتصادی کشور شود. وی در ادامه به بیان 
مشکالت اقتصادی موجود در جامعه پرداخت 
و با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی کشور بیان 
کرد: امروز باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم 
این خأل را جبران کنیم؛ ارزش پول ملی ما در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای پایین است، ما 
باید اشکاالت موجود در این زمینه را رفع کنیم. 
زمانی با ٣٠ هزار تومان می شد خانه خرید، اما 

االن یک کیلو میوه هم نمی دهند.

  
راهکاری برای حضور 

زنان در ورزشگاه
برای انتخابات ۱۴۰2 هنوز 

فرصت داریم
 یک وزیر خارجه

 و 3 موضع برجامی!

آرمان ملی- سهیل ثابت: دولت 
سیزدهم ۵ ماهی می شود که روی کارآمده 
و از همان ابتدا نیز مبنای یکی از شعارهای 
خود را تغییر به نفع مردم قرار دادند. با این 
حال نگاه به عملکرد دستگاه های مختلف 
زیرمجموعه دولت طی این ماه ها نشانی از 
تغییر نداشته و به قرائت برخی شرایط بغرنج تر از گذشته نیز شده 
و باید تدبیری مناسب صورت گیرد تا جامعه از شرایط نامطلوب 
خارج و به سمت شرایط مطلوب برود که این عزیمت نیز جز با 
تصمیمات و عملکردهای درست امکان پذیر نخواهد بود. در 
این راستا برای بررسی عملکردهای دولت، بحران های جامعه، 
وضع معیشتی جامعه و انتصاب ها در دولت، »آرمان ملی« با سید 
محمود میرلوحی فعال سیاسی اصالح طلب و عضو سابق شورای 

شهر تهران به گفت وگو پرداخته است که می خوانید. 
 شرایط جامعه را در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه 
اقتصادی و معیشتی مردم با وجود گذشت 6 ماه از روی کار 

آمدن دولت چگونه ارزیابی می کنید؟
مسائل اقتصادی کشور خیلی عمیق، گسترده و پر دامنه 
است. یک تقسیم بندی وجود دارد که معتقد است مسائل کشور 
به فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، داخلی 
و خارجی تقسیم می شود. ولی امروز وقتی مسائل کشور را 
مالحظه می کنیم که با 7 ابرچالش در کشور مواجه هستیم. 
نخست مساله خشکسالی و بحران آب که مساله شرق کشور، 
هیرمند، مسائل ترکیه و عراق را در بر می گیرد و می بینیم که 
حتی مساله خشکسالی فراتر از صرف آب است. اما شاهدیم که 
به جهت عدم برنامه ریزی و اقدام مناسب بین استان ها و بخش های 
مختلف اختالف نظرهایی در خصوص انتقال بین حوزه ای وجود 
دارد. لذا وقتی گفته می شود مساله اقتصاد و تورم شاهد اختالف 
نظرهای طوالنی هستیم. آسیب های اجتماعی دومین ابر چالش 
قابل طرح است که دیدگاه های متعدد و متفاوتی در خصوص آن 
مطرح می شود. از طرفی در بحث بانکداری می بینید که امروز 
این صندوق ها و اقداماتی که صورت می گیرد باعث شده تا علما و 
مراجع نیز نسبت به عملکرد آنها سخن بگویند. چنانکه بانک  های 
غربی که آنها را ربوی می خوانند سودشان به صفر رسیده اما 
می بینید که در کشورمان سود بانکی چه جایگاهی دارد. در 
بقیه قضایا نیز مراتب به همین گونه است. مثال در - حوزه تحریم 
سال هاست که اصولگرایان اصالح طلبان را متهم می کنند که بانی 
تحریم هستند. ما هم می گوییم که شما با اقدامات و تصمیماتی 
که گرفتید بانی تحریم هستید. حال با اتفاقاتی که درخصوص 
روی کارآمدن این دولت، مجلس، شورا و حتی انتخابات نظام 
مهندسی و نظام پزشکی صورت گرفته مشخص شده که برخی 
بجز بخشی از اصولگرایان بقیه جریانات و افراد مهم مثل آقای 
الریجانی را بر نمی تابند و با حذف اینها این دولت و مجلس روی 
کارآمدند. اگر از یک منظر نگاه کنیم آن شعارهای مطرح شده را 
باورپذیر نمی دانیم و فکر می کنیم که بعد از ۵ ماه باید در کشور 
تغییر عمده ای اتفاق بیفتد. آیا مساله نقدینگی، بانک ها و مناسبات 
اقتصادی با دنیا و فروش نفت و تحریم ها حل شده است؟ اتفاقی 
که قرار شود در جامعه تاثیر موثری بگذارد و مردم ببینند هنوز 
رخ نداده است. جامعه باید ببیند که قیمت دالر، تورم و مسکن 
کاهشی شده یا رونق اقتصادی در بخش  های تولیدی شکل گرفته 
یا مساله آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی سامان یافته. امروز 
اقتصاد کشور به شدت سیاسی شده و چندین گره خورده است. 
حتی در دوران قبل از خروج ترامپ و حل قضایا و بهبودی شرایط 
هم به جهت عدم تصویب FATF نتوانستیم بهره الزم را از توافق 
برجام ببریم. در نتیجه مسائل اقتصادی کشور به خشکسالی، 
تحریم کرونا، آسیب های اجتماعی و... پیچیده شده و باالخره 
دولت تالش هایی می کند مثل اینکه در پیمان شانگهای عضویت 
دائم یافته است یا اینکه وزیر نفت اعالم کرده یک میلیون و 
دویست هزار بشکه نفت صادر می کنیم. اینها خوب است ولی 
باید بدانیم که این فروش با آن فروشی که به طور رسمی به همه 
کشورها به قیمت های روز می توانند بفروشند تفاوت دارد. البته ما 
منتظر معجزه دولت محترم نیستیم و فکر می کنیم که قضایا باید 

حل شود برجام احیا شود و مساله FATF نیز به سر انجام برسد. 
 برخی معتقدند که ارتباط با چین و روسیه می تواند 
دستاوردهای بسیاری برای کشور داشته باشد و بر اقتصاد 
کشور و وضع اقتصادی مردم نیز تاثیر گذار باشد؛ تحلیل 

شما چگونه است؟
ارتباط با این دو کشور می تواند مفید فایده باشد اما در 
چارچوبی که بتوانیم از ارتباط با این کشورها اقتصاد کشور را 
سامان ببخشیم. البته آنهایی که کارشناس امور روسیه هستند 
می دانند که چطور از روسیه کاال وارد می کنیم و به خصوص 
نهاده های کشاورزی را با چه قیمت و سازو کار عجیبی وارد 
می کنیم. از طرفی نباید فراموش کنیم که همین چینی ها ۴ سال 
است که ۶٣٠ واگن مترو را به ما نداده اند در حالی که قراردادش 
بسته شده و همه کارها انجام شده اما چینی ها هیچ اقدامی نکردند 
و معلوم نیست که چه زمانی اقدامات الزم را صورت دهند. به نظر 
می  آید به این سادگی نباید انتظار داشت اما باز هم دعا می کنیم که 
دولت بتواند گره ها را از زندگی مردمی که واقعا تحت فشار هستند 
باز کنند. شاهدیم که نارضایتی ها، اعتراضات و اجتماعات به 
وضع فعلی همچنان ادامه دارد و اگر تا دیروز صرفا این اعتراضات 
از جانب معلمان بود اما اخیرا به کارکنان قوه قضائیه، ارشاد، 
پرستاران، بازنشستگان و... نیز رسیده است. وقتی گفته می شود 
امروز ٣٠میلیون نفر از جامعه زیر خط فقر قرار دارد یعنی همه 
کارمندان، معلمان و حتی بسیاری از نیروها در سایر دستگاه ها. لذا 
امیدواریم که تدبیر و تصمیمات جدی گرفته شود و پیشنهادمان 
نیز این است که در قضایای مهم به اجماع ملی برسیم تا تصمیمات 

مورد رضایت و همدلی همگان باشد. 
 بحث انتصاب ها در دولت بارها مطرح شده و بسیاری 
نسبت به آن اظهار نظر کرده اند و حتی یکی از محورهایی 
که گفته می شود وزیر کار بر پایه آن احتماال استیضاح 
شود همین انتصاب ها است این مساله و تاثیرات آن در 

جامعه را چگونه می بینید؟
اکنون افکار عمومی در بحث انتصاب ها موضع دارد و احساس 
می شود که با گذشت ۴٣ سال از انقالب نمی تواند این انتصاب ها را 
با معیارهایی که در دنیا وجود دارد مثل تخصص، دانش، خالقیت 
و شایستگی تطبیق بدهد. لذا یا باید انتصاب ها بر پایه همین 
ویژگی ها باشد یا افراد و چهره های باسابقه، با تجربه و صاحب 
صالحیت را بیاورند. اما اکنون نمی توان گفت که این انتصاب ها 
از کدام یک از این ویژگی هاست. اول انقالب نیز بحث تعهد و 
تخصص مطرح بود. در آن زمان می گفتیم تعهد به امام، انقالب و 
اسالم اما امروز این تعهد به چه کسی و چگونه است؟ آنچه امروز 
باعث بروز حساسیت در جامعه شده این است که گفته می شود، 

این انتصاب ها بر مبنای مالک های علمی و تخصصی نیست.

»آرمان ملی« از دیدار رئیس بانک مرکزی با مراجع تقلید گزارش می کند:

انتقادهای صریح اقتصادی مراجع قم

 آیت ا... جوادی آملی:  اگر ملت بخواهد 
بایستد باید جیبش پر باشد

 آیت ا... نوری همدانی: زمانی با 30 هزار 
تومان می شد خانه خرید، االن یک کیلو میوه هم 

نمی دهند!
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آرمان ملی- محمدسیاح: جواد اوجی، وزیر 
نفت دولت رئیســی بارها از همکاری های ایران و 
روســیه در زمینه نفت و گاز خبر داده و سفر اخیر 
رئیســی به روســیه را هم فتح الباب این روابط و 
همکاری ها دانســته و اعالم کرده در آینده نزدیک 
مردم ایران شــاهد نتایج این همکاری ها خواهند 
بود. این صحبت از همکاری ها با روســیه در حوزه 
انرژی به ویــژه گاز و نفت در حالی بیان شــده که 
ایران چشــم به صادرات گاز به اروپا دوخته است و 
روســیه بزرگترین صادرکننده حال حاضر گاز به 
قاره سبز محسوب می شود و تنها همین یک نمونه 
از خواسته ایران؛ ٢ کشــور ایران و روسیه را رقیب 
هم خواهد کرد! در این شــرایط همکاری روسیه با 
ایران برای توسعه میادین گازی، استخراج بیشتر 
یا حتی توسعه شبکه گازرسانی به منظور صادرات 
گاز با ابهام مواجه است! حتی در حوزه های دیگری 
چون خزر کــه در قرارداد ٢٠٠٢ یعنی ٢٠ ســال 
پیش که به زودی به اتمام می رســد ایران و روسیه 
برخالف توافقاتی که داشــتند اقدام موثری را به 
ثبت نرساندند! در حوزه نفتی هم این موضوع صدق 
می کند. به طور خالصه در شــرایطی کــه ایران و 
روسیه در برخی از مواضع تولید و تامین و صادرات 
انرژی به نوعی رقبای هم محسوب می شوند چطور 
همکاری های این دو کشــور می تواند به سرانجام 
خوبی بــرای ایران تمام شــود و به گفته وزیر نفت 
مردم اثر آن را در اقتصاد ببینند! سعید میرترابی، 
کارشــناس انرژی در ایــن باره بــه »آرمان ملی« 
گفت: ایران و روســیه هر ٢ قطب انرژی در جهان 
محسوب می شوند، البته روســیه بیشتر در حوزه 
گاز و ایران در هر دو حوزه نفت و گاز، به همین دلیل 
هم زمینه های همکاری زیادی وجود دارد؛ اما چون 
روسیه یک صادرکننده مهم گاز در جهان به ویژه به 
اروپاست در این حوزه هایی هم به لحاظ منطقه ای و 
پتانسیل های صادراتی ای که ایران می تواند داشته 
باشد؛ همزمان رقیب هم باشند. او ادامه داد: با این 
حال می توان چارچوب همکاری با روسیه تعریف 
کرد که این رقابت ها در آن حوزه ها شــکل نگیرد 
تــا از ظرفیت هایی که برای همــکاری وجود دارد 

استفاده کنند! 
 رقابت بر سر اروپا

میرترابی در پاســخ به این ســوال که یکی از 
احتماالت در این روابط این اســت که ایران برای 
صادرات گاز به اروپا خیزبردارد درحالی که روسیه از 
طریق آذربایجان و ترکیه و خط لوله نورداستریم٢ 
مشغول صادرات گاز است و این هدف ایران رقابت 
را جدی تر خواهد کرد؛ حوزه های مشترک رقابت 
روسیه و ایران چقدر در آینده کلی روابط اثر خواهد 
گذاشت؛ توضیح داد: نقطه داغ رقابت همان طور که 
گفته شد احتمال صادرات گاز ایران به اروپا باشد، 
ولی چند نکته وجود دارد که بایــد در نظر گرفته 
شــود. طبیعتا روس ها تالش می کنند رقیبی در 

کنار خودشان نداشته باشــند و معتقدم در کمک 
به ظرفیت افزایــش گاز ایران هــم احتیاط هایی 
دارند تا رقیبی برای خودشان درست نکنند. او ادامه 
داد: نکته دیگر این است که اساسا چشم انداز قوی 
اقتصادی ای برای ایران متصور نیست که بخواهد 
به اروپا گاز صادر کند!  واقعیت این است. براساس 
محاســبات اقتصــادی ای هم که صــورت گرفته 
مشــخص شــده که صادرات گاز ایران جنبه های 
ژئوپولیتیکی و امنیتی را برای ایران داشــته باشد 
تا اقتصادی. این کارشــناس حوزه انــرژی اضافه 
کرد: ایران اگر همین گاز را برای تزریق به چاه های 
نفت یا حوزه های پتروشــیمی استفاده کند آورده 
اقتصادی آن خیلی خیلی بیشــتر از صادرات گاز 
خام خواهد بود. شــخصا معتقدم لزومی ندارد که 
ایران بر صادرات گاز ســرمایه گذاری کند چراکه 
این همان معضل خام فروشی است که بیش از ١٠٠ 
سال اســت در حوزه نفت داریم! میرترابی تصریح 
کرد: از این گذشته گاز شــرایطی دارد و باید برای 
آن ظرفیت سازی صورت بگیرد خط لوله احداث یا 
LNG ایجاد شود و همه اینها هزینه های سنگینی 
دارد. اینکه عده ای عنوان می کنند ایران در تجارت 
گاز جهانی مقام و رتبه زیادی ندارد خیلی هم نکته 

منفی ای نیست. 
 زمینه های همکاری با روسیه 

این کارشناس حوزه انرژی افزود: برای همکاری 
با روســیه می توان پروژه هایی مانند انتقال گاز به 
همسایه ها به صورت شراکتی وارد شد و روسیه در 
ایجاد خطوط لوله و زیرساخت ها می تواند به ایران 
کمک کند. البته اگر حوزه ای نباشــد که احساس 
نکند که ایــران رقیب او می شــود. او ادامه داد: در 
حوزه خزر هم اگر موضوع انتقال انرژی مطرح شود 
روسیه خودش را ســهیم و شریک اصلی می داند و 
در این حوزه هم به نظر نمی رســد همکاری خوبی 
برقرار شود مگر اینکه ایران و روسیه به چارچوبی 
از همکاری برسیم! ولی در حوزه های دیگری نظیر 
انتقال گاز از جنوب ایران به عمان یا پاکســتان که 
طرح هایی پیش از این مطرح بوده است؛ البته روسیه 
تا حدی هم در بحث گســترش پتروپاالیشگاه ها و 
پتروشیمی می تواند به ایران کمک کند. میرترابی 
در پاسخ به این پرســش که در حوزه گاز همکاری 
باید در زمینه ای صورت بگیرد که رقیب روســیه 
نباشــد از طرفی با توجه به خطر رقیب شدن ایران 
برای روســیه، این کشور در توســعه برداشت هم 
چندان کمکی به ایران نخواهد کرد؛ در حوزه نفت 
می توان انتظار همکاری روســیه با ایران را داشت؛ 
تصریح کرد: در حوزه نفتی قراردادهایی با روسیه در 
مورد اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در گذشته 
داشته ایم؛ البته فناوری روس ها فناوری  درجه یک 
دنیا نیســت ولی به دلیل کمبودهایی که ایران در 
منابع ارزی و نیازی که به توســعه میادین نفتی با 
آن مواجه اســت، از طرفی احتمال احیای برجام و 

برگشــت ایران به بازار نفت، می توانیم از روس ها 
برای توسعه میادین نفتی کمک بگیریم. هرچند که 
تکنولوژی پیشرفته ای در این زمینه ندارند ولی آنها 
دارای تجربیات زیادی هستند. او گفت: اگر ایران به 
بازار نفت برگردد به هرحال می توان همکاری های 
دیگری در حوزه اوپک پالس با روس ها داشت. در 
حقیقت ایران می تواند با کمک روســیه موقعیت 
بهتری در اوپک داشته باشــد و ظرفیت تولید به 
بیش از چهار میلیون و ظرفیت صادرات هم به بیش 
از دو میلیون بشکه برسد آن زمان است که ایران در 
بحث همکاری های نفتی؛ کشوری که صادرکننده 
مهم نفتی اســت قدرت چانه زنی دارد. اگر ایران تا 
حدی به روال عادی برگردد و توان صادراتی خود 
را افزایش دهد برخی از همکاری ها در حوزه اوپک 

پالس و مدیریت بازار نفت شکل می گیرد. 
 ایران و وضعیت صادرکننده گاز

این کارشــناس حوزه انرژی تاکیدکرد: کشور 
ما به دلیل محدودیت هــا و مصارف داخلی و صرفه 
محدود اقتصــادی؛ به این زودی هــا نمی تواند به 
کشور صادرکننده گاز بدل شــود. البته این اتفاق 
خیلی هم به نفع ایران نیست، اما بحث هایی بر سر 
ظرفیت های همکاری در اوپــک گازی هم مطرح 
شــده که در حقیقت ظرفیت های بالقوه محسوب 
می شوند مشروط به اینکه ایران به بازار نفت برگردد. 
او در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت موجود خیلی 
چشم انداز روشــنی برای همکاری با روسیه وجود 
ندارد، اما امیدواری وزیر نفت دراین باره بسیار زیاد 
است و حتی از اثرگذاری این روابط در اقتصاد ایران 
در هفته های آینده خبر داده، در این شــرایط چه 
اتفاقات مثبتی می تواند رخ بدهد که مردم ایران هم 
آن را به گفته وزیر نفت احساس کنند، توضیح داد: 
بحث پتانسیل ها و امکان اینکه روسیه اقداماتی در 
قالب همکاری انجام دهد وجود دارد؛ مثال زمانیکه 
موضوع تشدید تحریم ها مطرح شد بحثی به وجود 
آمد که روسیه از ایران ۵٠٠ هزار بشکه نفت بخرد 
و بعد نفت ایران را بفروشد و پولش را به ایران بدهد 
یعنی یک نوع ســوآپ در حوزه تحریم ها صورت 
بگیرد ولی چنین اتفاقی نیفتاد. مقصود این است که 
ظرفیت هایی برای همکاری وجود دارد ولی روس ها 
به دلیل شــدت یافتن فشــار آمریکا در این زمینه 
همکاری نکردند! بخشی از بحث های مطرح شده به 
این بستگی دارد که چه میزان موانع بین المللی را 
کم کنیم. هرچه این فشارها کم باشد و ایران بتواند 
بحث احیای برجام را جلو ببــرد و محدودیت ها را 
بردارد طبیعتا ظرفیت های همکاری با خود روسیه 
هم فعال تر می شود ولی اگر فشارها ادامه یابد خیلی 
چشم انداز توافق های گسترده ای که وزیر نفت از آن 

صحبت کرده را نمی بینم. 
 دوران نه شرقی و نه غربی گذشت!؟

محمود خاقانی،کارشــناس حــوزه بین الملل 
انرژی گفت: موقعیت جغرافیای سیاســی و انرژی 

ایران بین آسیای مرکزی، دریای خزر و خلیج فارس 
به قــدری اهمیــت دارد که نــه شــرق می تواند 
چشم پوشی کند و نه غرب. بنابراین به نظر می رسد 
ایران وارد مرحله جدیدی از سیاست خارجی شده 
و تعاملی آغازشده که تعادل برقرار شود. او تصریح 
کرد: ما با روسیه می توانیم هم همکاری و هم رقابت 
داشته باشیم، دو کشور از نظر ذخایر گاز در جهان 
حرف اول را می زنند در توســعه فاز١ پارس جنوبی 
شرکت گازپروم روسیه با شــرکت ملی نفت ایران 
مشارکت داشــت، البته اکنون نوع نگاه و تعامل دو 
کشور تغییراتی داشــته اما همچنان به اعتقاد بنده 
جا برای همکاری وجود دارد؛ ایران، روســیه و قطر 
روی هم ۶٠ درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای 
داده اند، بنابراین می توانیم به عنوان صاحبان منابع 
غنی و تولیدکننــدگان و صادرکنندگان اصلی این 
انرژی روابط مهمی را باهم برقــرار کنیم و به طور 
مشــترک با مصرف کنندگان عمده هــم وارد یک 
گفت وگو شویم و درواقع نقش واسطه و دالل ها را در 
این میان ضعیف کنیم. خاقانی ادامه داد: سه کشور 
بزرگ دارنده گاز می تواننــد یک بازار باثبات از نظر 
قیمت و میزان عرضه در مقابل تقاضا ایجاد کنند، 
این ثبات قیمت برای بازار نیز ایده آل است و موجب 
می شــود مصرف کنندگان هم بتوانند برنامه ریزی 
درســت اقتصادی را در دوران پســاکرونا داشته 
باشند. این کارشناس حوزه نفت با ابراز خوشبینی 
از تفاهم انرژی با روسیه گفت: در هر حال جهان در 
دوره کرونا تجربه ای جدید کســب کرد یعنی همه 
کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که در یک 
کشتی نشســته اند و باید برای نجات این کشتی از 
طوفان باهم همکاری کنند به هم واکسن بدهند و 
اقتصادی را که متزلزل شــده بود باهم رشد دهند. 
طبیعی است که همه کشورها از جمله ایران و روسیه 
در مسائل اقتصادی و جغرافیای سیاسی رقابت دارند 
اما با یک دیپلماسی منطقی همکاری اقتصادی را نیز 

می توانند به بهترین شکل دنبال کنند. 
 همکاری با شرکت های کاغذی 

جواد اوجی، وزیر نفت با بیــان اینکه توافق های 
خوبی در حوزه همکاری های نفت و انرژی به دست 
آمده اســت، گفته اســت: »با خیلی از شرکت های 
توانمند روســی درباره مشــارکت در حوزه توسعه 
میادین گاز و نفت، احداث پتروپاالیشگاه ها، انتقال 
تکنولوژی و تجهیزات فناورانــه که نیاز این صنعت 
هست، توافقات خیلی خوبی شد و اسناد خیلی مهمی 
را امضا کردیم و به جرأت می گویم که به زودی اثراتش 
را در حوزه انرژی خواهیم دید و قطعا با توجه به عزم 
و اراده جدی که در دولتمردان روسیه و همچنین در 
حوزه وزارت نفت ما وجــود دارد تمام اهداف تحقق 
پیدا می کند.« این درحالی اســت که بررســی ها از 
منابع آگاه نشــان می دهد عمده گفت وگوی ایران با 
شرکت های دسته چندم یا شــرکت های کاغذی و 
سایه ای شرکت های بزرگ وارد صورت گرفته است 
چراکه شرکت های بزرگ نفتی روسی که در سراسر 
جهان فعال هستند، نمی خواهند به دلیل همکاری با 
ایران مشمول جرائم و تحریم شوند و به همین دلیل از 
شرکت های کوچک و کاغذی برای حضور در مذاکرات 
ایران استفاده می کنند که این هم سودی برای ایران 
نخواهد داشــت در حقیقت هر زمانی این شرکت ها 
مورد تهدید تحریم قرار بگیرند همه چیز را رها کرده و 
از ایران خارج خواهند شد. تضاد منافع ایران و روسیه 
در حوزه گاز و صادرات انرژی به اروپا قطعا مانعی برای 
توسعه همکاری های این دو کشــور خواهد بود؛ هر 
چند که دولت رئیســی و وزیر نفت به گشایش های 
بسیار بزرگی امیدوار هســتند و سعی در انتقال این 
امیدواری کاذب به مردم دارند! به هرحال روسیه یکی 
از بزرگ ترین صادرکننده های گاز در جهان است و 
ایران هم برای داشتن سهمی از بازار انرژی در تالش 
است تا میادین نفتی و گازی خود را توسعه دهد؛ از 
این رو قطعا در مذاکرات آینده ایران و روســیه تضاد 
منافع ایجاد و یکی از این کشــورها باید برای حفظ 
منافع دیگری از منافع خود بگذرد و با توجه به سوابق 
روسیه و نیازهای ایران؛ احتمال امتیازدهی ایران به 

روسیه وجود دارد!

بررسی پشت پرده گرانی گوشت نشان می دهد:
 دارندگان زنجیره تولید

 تا عرضه قیمت تعیین می کنند؟!
آرمان ملی: حواشی افزایش قیمت گوشت قرمز همچنان 
ادامه داشــته و در این بین تشــکل ها و فعاالن مرتبط با این 
حوزه ســعی دارند تا با انداختن توپ به زمین دالالن و دیگر 
بخش های زنجیره از زیربار مسئولیت شانه خالی کنند. درواقع 
بازار گوشت قرمز از یکسال پیش و همگام با مشکالت ناشی 
از تامین نهاده های خوراک دام با روند افزایشی مواجه شد. در 
آن زمان دامداران معتقد بودند با مازاد دام مواجه بوده و عدم 
مطابقت هزینه های تولید با قیمت فروش به رشد عرضه دام 
حتی دام های مولد به کشــتارگاه منجر شده است، بنابراین 
در صورتی کــه دولت مجوز صادرات دام هــای مازاد را صادر 
کند می تواند از زیان بیشــتر دامداران جلوگیری کند. البته 
ادعای دام مازاد در آن زمانی در حالی مطرح می شد که قیمت 
گوشت قرمز از هیچ مبنای اقتصادی تبعیت نکرده و با وجود 
ادعای مازاد عرضه بازهم قیمت ها با روند رو به رشــد همراه 
بود که در آن زمان طبق عرف انگشــت اتهام به سمت دالالن 
گرفته شــد و احتکار دام های خریداری شده دلیل آشفتگی 
بازار و تبعیت نکردن از روال عرضه و تقاضا عنوان شــد. این 
پایان ماجرا نبود و در نهایت پیگیری دامداران با موافقت دولت 
برای صادرات دام مازاد همراه شــد اما همزمان با این مصوبه 
قیمت گوشت قرمز نیز در بازار با شیب زیادی افزایش یافت و 
فروشندگان دلیل آن را کمبود ناشی از صادرات عنوان کردند 
اما با وجودی که صادرات دام به فاصله چند روز از ابالغ متوقف 
شد اما قیمت گوشت همچنان به رشد خود ادامه می دهد که 
به گفته رئیس شورای تامین دام کشــور این بار پای مافیای 
واردات در میــان بوده و برخی با جریان ســازی و رســاندن 
قیمت گوشت به ١٨٠ تا ٢٠٠ هزارتومان سعی دارند زمینه 
آزادسازی واردات را فراهم کنند. موضوعی که به نظر می رسد 
در پشت تمام این پاسکاری های رسانه ای انحراف کردن اذهان 
عمومی از مافیای قدرتی است که بازار را در اخیتار دارد و به 
نوعی دیکته کننده سیاست های بازار گوشت به شمار می روند 
مافیایی که به گفته فعاالن این حوزه با برخورداری از زنجیره 
کامل تولید تا عرضه و ســهم باالی این گروه ها از تامین بازار 
قادر به هرگونه تصمیم گیــری و دادن سمت وســو به بازار 
هستند. در این رابطه منصور پوریان رئیس شورای تامین دام 
کشور درباره ادعای گرانی گوشت تحت تاثیر کمبود دام زنده 
می گوید: طبق آمارهای موجود جمعیت دامی کشور حدود 
7١ میلیون راس است که می تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. 
رئیس شورای تامین دام کشور بیان داشــت: دامداران در ٢ 
سال اخیر به دلیل شیوع کرونا با انباشت مازاد دام، باالرفتن 
وزن دام های ســنگین و کمبود مشــتری با ضررهای جدی 
روبه رو بودند و دولت برای حمایــت از دامداران و جلوگیری 
از ضرر تولیدکنندگان طبق قانون صادرات دام زنده سبک و 
ســنگین را آزاد کرد، اما میزان صادرات در حدی کم و اندک 
است که تاثیری بر بازار گوشــت قرمز نمی گذارد. وی افزود: 
پیش از آزادســازی صادرات دام زنده، عده ای دالل و قصاب 
دام را با نازل ترین قیمت ها از دســت دامداران می گرفتند و 
خودشان گوشت قرمز را با قیمت های باال می فروختند که در 
عمل موجب ضرر تولیدکنندگان می شــد. وی اظهارداشت: 
اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده »نر« کشــتاری چاق ۶١ 
هزارتومان و نــر ریز ۵٨ هزارتومان اســت. بنابراین ما تغییر 
چندانی در قیمت دام زنده نداشــته ایم، پــس چگونه وقتی 
قیمت دام زنده تغییری نداشته برخی به دنبال افزایش قیمت 
گوشت قرمز هســتند؟ پوریان اضافه کرد: اکنون واردات هر 
کیلوگرم گوشت الشه یا تکه شــده از مغولستان به ایران بین 

چهار تا پنج دالر است.

در اقدامی بی سابقه رقم خورد
 افشای میزان خرید نفت ایران

 از سوی »اژدهای سرخ«
چین در اقدامی کم سابقه و برای نخستین بار آمار خرید نفت خود 
را منتشر کرده که براســاس آن این کشور در ماه دسامبر مجموعا ١٩ 
میلیون بشــکه نفت از ایران خریداری کرده اســت. درواقع با شروع 
دورجدیــد تحریم های ظالمانــه دونالد ترامــپ رئیس جمهور وقت 
آمریکا از سال ٢٠١٨ و تالش وی برای به صفررساندن صادرات نفت 
ایران چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت جهان یکی از مهم ترین 
بازارهایی بوده که برای تهیه نفت ارزان ریسک جرائم احتمالی ناشی از 
تحریم ها را تقبل کرده و نسبت به خرید نفت از ایران اقدام می کرد اما 
این اقدام دولت چین همواره در سکوت خبری صورت گرفته است حال 
»اژدهای سرخ« در حالی آن هم در اوج مذاکرات هسته ای ایران نسبت 
به افشای آمار خرید نفت از ایران اقدام کرده است که اگرچه با قرارداد 
همکاری ٢۵ سال ایران و چین این کشــور مهم ترین شریک تجاری 
ایران محسوب خواهد شد، اما دلیل این افشاگری همچنان در هاله ای 
از ابهام قرار داشته و به نظر می رسد چینی ها از این طریق قصد دارند تا 
برای مهم ترین رقیب اقتصادی خود در جهان یعنی آمریکا عرض اندام 
کنند. براساس این گزارش، برای نخستین بار در یکسال گذشته چین 
که بزرگ ترین واردکننده نفت جهان است، آماری را به صورت عمومی 
منتشر کرد که نشان داد این کشور در دســامبر مجموعا ١٩میلیون 
بشکه نفت از ایران وارد کرده است. اطالعاتی که از سوی گمرک چین 
منتشر شد، نخستین افشــای علنی خرید نفت ایران از سوی چین از 
دسامبر سال ٢٠٢٠ است. چین در زمان تحریم ها که در سال ٢٠١٨ 
از ســوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا علیه ایران به اجرا 
درآمد، از ایران نفت وارد کرده است با این حال به ندرت به خرید نفت 
خام از ایران اذعان کرده است. هنوز علت اینکه چین چرا به ادامه خرید 
نفت از ایران علنا اذعان کرده است، مشخص نیست اما این افشاگری 
در بحبوحه ادامه مذاکرات هسته ای در وین صورت گرفته است. ایران 
و چین اخیرا به دنبال پیشــبرد همکاری در حوزه انرژی تحت قرارداد 
همکاری استراتژیک ٢۵ ساله بوده اند. نفت ارزان تر ایران و ونزوئال در 
مقایسه با قیمت های جهانی که صعود چشــمگیری داشتند، انگیزه 
کافی را فراهم کرد تا چین ریســک مجازات نقض تحریم ها را نادیده 
گرفته و در سال ٢٠٢١ بیشترین میزان خرید را از این دو کشور داشته 
باشد که صادرات شان در سه سال گذشته هدف تحریم های آمریکا قرار 
گرفته است. براساس گزارش اویل پرایس، بلومبرگ در گزارشی به نقل 
از برآورد شرکت تحقیقات بازار کپلر نوشت: پاالیشگاه های چینی سال 
٢٠٢١ در مقایسه با سال ٢٠٢٠ حدود ۵٣ درصد نفت بیشتری از ایران 
و ونزوئال خریداری کردند. در مجموع، چین طی سال میالدی گذشته 
٣۴٢ میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئال وارد کرد که باالترین حجم 

از سال ٢٠١٨ بود. 

نیم نگاه

ذره بین 

بنگاه ها
مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک: 
واگذاری مدیریت معادن کوچک  

از طریق بورس 
آرمان ملــی: مدیــر اجرایی طــرح احیا، 
فعال ســازی و توســعه معادن کوچک مقیاس، 
خواستار تغییر سیاست نحوه واگذاری معادن از 
سازمان صمت استان ها به تابلو مشخص در بورس 
شد و گفت: این مهم، شــفافیت و یکسان سازی 
واگذاری ها و نیز اطالع رســانی در سطح ملی را 
به دنبال دارد. ســیدرضا عظیمــی، مجری طرح 
احیا، فعال سازی و توســعه معادن کوچک افزود: 
واگذاری معــادن به صورت هدفمنــد از طریق 
بسته های ســرمایه گذاری و شرکت های سهامی 
عام پروژه )مزایده های بــدون متقاضی به طرح 
احیا جهت بررســی فنی و معرفی به سرمایه گذار 
ارجاع شــود( پیشنهاد می شــود. وی اظهارکرد: 
صدور جواز تاســیس کارخانه های فرآوری برای 
معادن کوچک کشور با تشکیل کنسرسیوم های 
معدنی از دیگر پیشــنهاداتی اســت که می تواند 
برای بهبود اجرای این طرح موثر بیفتد که در این 
زمینه می توان با معرفی ســرمایه گذار در مناطق 
پیشــنهادی از طرف طرح احیای جواز تاسیس 
صادر کرد. عظیمی، خواستار همکاری وزراتخانه و 
سازمان های صمت کشور با طرح احیا، فعال سازی 
و توســعه معادن کوچک مقیــاس در خصوص 
ارسال آمار و ارســال عملکرد به طرح و همچنین 
استفاده از ظرفیت صندوق بیمه برای تامین مالی 
پروژه های و معادن اســتانی به همنظور تسریع و 
تسهیل در تصمیم گیری شد. وی خاطرنشان کرد: 
صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای فرآوری 
سیار، حضور حمایتی شــرکت های بزرگ طرف 
تفاهم به منظــور همراهی و ســرمایه گذاری در 
اســتان ها و احیا معادن با محوریــت ایمیدرو از 
دیگر اقداماتی اســت که در این راســتا می تواند 
موثر واقع شــود. مجری طرح احیا، فعال سازی و 
توســعه معادن کوچک همچنین پیشنهاد داد: با 
توجه به مهیابودن زیرساخت های موردنیاز طرح 
در خانه معدن، بخش اجرایی طرح به خانه معدن 
و اتاق بازرگانی محول شود. گفتنی است، تاکنون 
احیا و فعال سازی 7٩١ معدن، ایجاد پتانسیل ١٣ 
هزار و ۴٠٠ نفر شغل مســتقیم و افزایش بیش از 
٢٩ میلیون تن تولید ســالیانه را به دنبال داشته 
است. براســاس آمارها از ابتدای اجرای این طرح 
در ســال ٩٨، ١۴۶ معدن، احیا و توسعه یافته اند 
که افزایش تولید یک میلیــون و ٨۵۶ هزار تن و 
ایجاد پتانسیل اشتغال برای هفت هزار و ٢۶۶ نفر 
را فراهم آورده اســت. همچنین اجرای این طرح 
در ســال ٩٩ منجر به احیا و توسعه ٢۵٣ معدن، 
ایجاد پتانسیل اشتغال برای سه هزار و ١٢٨ نفر و 
قابلیت افزایش تولید به میزان ٩ میلیون و ١٩ هزار 
و ۴٠٠ تن محصوالت فلزی، غیرفلزی، سنگ های 
تزئینی و مصالح ساختمانی شد. از سوی دیگر با 
فعال سازی ٣٩٢ معدن کوچک  مقیاس در ٩ ماهه 
١۴٠٠، مجموع معادن احیاء و فعال شده از ابتدای 

اجرای طرح به 7٩١ معدن رسید.

در معامالت هفته گذشته رقم خورد
شکست کف ۶ ماهه 

آرمان ملی: بازارســرمایه در هفته گذشــته 
اگرچه در پایان معامالت رشد بی رمقی را تجربه 
کرد اما همچون روال هفته های گذشته بازهم روند 
کاهشی داشــت به طوری که با عقبگرد از قله ١.٣ 
میلیون واحدی به کانــال یک میلیون ٢7٩ هزار 
واحدی بازگشت به گونه ای که با این سقوط کف 
شش ماهه خود را شکست. براساس این گزارش، 
ارزش معامالت دربازار بــورس در هفته جاری با 
١٣.7٨ درصد کاهش از ١۶٣ هزار و ٩٠٣ میلیارد 
ریال در هفته گذشته به ١۵٨ هزار و ۵۶۵ میلیارد 
ریال در هفته جاری رسید. حجم کل معامالت این 
بازار هم با کاهشــی ١۶.١٢ درصدی از ٢٩ هزار و 
۵١۵ میلیون سهم در هفته گذشته تا ٢۴ هزار و 
7۵٨ میلیون سهم در هفته جاری کاهش یافت. بر 
این اساس ارزش معامالت در بازار اول از ۴۶هزار 
و ٩١۶ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۵١ هزار 
و ٩٨٩ میلیارد ریال در هفته جاری رسید، این در 
حالی است که ارزش معامالت در بازار دوم سهام 
روندی نزولی داشت و با ۵۵.٨١ درصد کاهش از 
٨٩ هزار و ٩۶۴ میلیارد ریال در هفته گذشته به 
٣٩ هزار و 7۵٢ میلیارد ریال در هفته جاری رسید. 
بر این اساس بازارهای بدهی مشتقه و صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در هفته ای که گذشت 
صعودی بودند و ارزش معامالت در بازار بدهی با 
١٣۶.٩٢ درصد افزایش از ۴ هزار و ۴٨۶ میلیارد 
ریال در هفته گذشــته تا ١٠ هزار و ۶٢٩ میلیارد 
ریال در هفته جاری افزایش یافت. ارزش معامالت 
در بازار مشتقه هم رشــدی ١١٨.٩7 درصدی را 
تجربه کرد و از ٢۵7 میلیارد ریال در هفته گذشته 
به ۵۶٢ میلیارد ریال در هفته جاری رســید. این 
آمار در صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله 
هم صعودی بود و ارزش معامالت با ٣١.۵٨ درصد 
افزایش از ۴٢ هــزار و ٢٨٠میلیارد ریال در هفته 
گذشــته تا ۵۵ هزار و ۶٣٢ میلیارد ریال در هفته 
جاری افزایش یافت. شاخص کل بورس وشاخص 
کل با معیار هم وزن در هفته جاری روندی نزولی 
داشتند به طوری که شاخص کل با ۴.١١ درصد 
کاهش از یک میلیون و ٣٣۴ واحد در هفته گذشته 
تا ١ میلیــون و٢7٩ هزار واحــد در هفته جاری 
ســقوط کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم 
کاهشی ۵.١٢ درصدی را تجربه کرد و از ٣۵٣ هزار 
و 7۶٨ واحد در هفته گذشته به ٣٣۵ هزار و ۶۴٢ 

واحد در هفته جاری رسید.

بازارسرمایه

آرمان ملی: آخرین گزارش مرکز آمار در 
خصوص تغییرات شاخصه های اقتتصادی 
منتهی به دیماه نشــان می دهد در این ماه 
نرخ تورم نقطه ای که از تیرماه امســال روند 
کاهشی داشته به ٣۵.٩ درصدی رسیده که 
نسبت به ماه قبل خود رشد ٠.7 درصدی را 
داشته است. همچنین نرخ تورم ماهانه این 
ماه نیز رشد ٠.7 درصدی را تجربه کرده و به 
٢.۴ درصدی رســیده است. درواقع بررسی 
آمار تورمی در دیماه بیانگر این نکته اســت 
که به رغم تالش تیــم اقتصادی دولت برای 
کاهش نرخ تورم نقطه ای کــه در چند ماه 
گذشته به واسطه آنچه برنامه های دولت برای 
عدم استقراض و سیاست های مقابله ای برای 
ثبات قیمت ها در بازار گفته می شود به نوعی 
زمینه ساز کندشدن میزان رشد قیمت ها را 
رقم زده بود حال در دیماه و نزدیک شــدن 

به ماه هــای پایانی ســال و البته تحت تاثیر 
سیاســت های مالیاتی دولت با رشد مواجه 
شده که می تواند به نوعی نشان دهنده تغییر 
جهت تورم باشد. بررسی گزارش مرکز آمار 
ایران نشــان می دهد نرخ تورم نقطه ای در 
دیماه ١۴٠٠ به عدد ٣۵.٩ درصد رســیده 
که در مقایســه با ماه قبل ٠.7 واحد درصد 
افزایش یافته اســت؛ این در حالی است که 
تورم نقطه ای از تیرماه کاهشی شده بود که 
می تواند هشــداری برای تغییر جهت تورم 
باشــد. نرخ تورم ماهانه دی ١۴٠٠ به ۴.٢ 
درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 
در ماه قبل، ٠.7 واحد درصد افزایش داشته 
است؛ تورم ماهانه هم از مهرماه روند نزولی 
داشــت. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
و »کاالهــای غیرخوراکــی و خدمات« به 

ترتیب ١.7 درصد و ٢.7 درصد بوده اســت. 
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شــهری 
٢.۵ درصد است که نســبت به ماه قبل ٠.٩ 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین 
این نرخ بــرای خانوارهای روســتایی ١.٩ 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد 
درصد افزایش داشــته است. در گروه عمده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به گروه »دخانیــات«، گروه »نان و 
غالت« )انواع برنج ایرانــی( و گروه »ادویه 
و چاشــنی« )زعفران و رب گوجه فرنگی( 
است. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات«، اجاره بهای واحد مسکونی، گروه 
»هتل و رســتوران« )هزینه اقامت در هتل 
و مســافرخانه( و گروه »پوشاک و کفش« 
)انواع پوشاک( بیش ترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشــته اند. هم چنین در 
ماه جاری گروه »انواع گوشــت« )گوشــت 
مرغ( و متوســط قیمت یک کیلو وات برق 
مصرفی خانوار نسبت به ماه گذشته کاهش 
قیمت داشــته اند. نرخ تورم ســاالنه دیماه 
١۴٠٠ بــرای خانوارهای کشــور به ۴.۴٢ 
درصد رسیده که نســبت به همین اطالع 
در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشــان 
می دهد. همچنین نرخ تورم ســاالنه برای 
خانوارهای شــهری و روســتایی به ترتیب 
۴١.٨ درصد و ۴۵.٨ درصد اســت که برای 
خانوارهای شهری ٠.٩ واحد درصد کاهش 
و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد 
کاهش داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم 
ســاالنه در دیماه ١۴٠٠ بــرای دهک های 
مختلف هزینه ای از ۴١.۶ درصد برای دهک 

نهم تا ۴۵.٢ درصد برای دهک اول است.

»آرمان ملی« از تغییرات شاخصه های اقتصادی گزارش می کند:      

احتمال تغییر جهت تورم

 گزارش »آرمان ملی« از تبعات همکاری ایران با روسیه در حوزه انرژی: 

 روسیه در وعده های
  بازار انرژی

 صادق است؟

 رقبای بازار انرژی؛ چشم در چشم دور یک میز

بــازار
خودروارزسکه و طال

1۸2.000.000سایپا 254.000.000111سمند 27.525LXدالر آمریکا12.000.000سکه امامی
1۸0.000.000تیبا360.000.000دنا31.224یورو12.250.000سکه بهار آزادی

1۸۸.000.000ساینا311.000.000پژو 37.۸20SLX 405پوند انگلیس6.750.000نیم سکه
194.000.000کوییک 275.000.000Rپژو پارس7552درهم امارات3.۸00.000ربع سکه
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رو بـــه رو

مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر 
گفت: سینماداران طی نشستی با حضور 
نمایندگان جشنواره فیلم فجر آمادگی کامل 
خود را برای ارائه خدمات به مخاطبان این 
جشنواره اعالم کردند. محمدرضا فرجی 
تصریح کرد: مدیران سالن های نمایش فیلم 
چهلمین جشنواره فیلم ٣٠ دیماه در محل 
سازمان امور سینمایی گردهم جمع شدند 
و طی نشستی برخی مسائل و دغدغه های 
خود را مطرح کردند. او ادامه داد: در این 
جلسه عالوه بر سینماداران، عزت ا.... علیزاده 
مدیرپشتیبانی فنی جشنواره و مسئوالن 

اداره امور استان ها نیز حضور داشتند. 

آمادگی سینماداران 
برای فیلم فجر

زمان پخش سریال »جیران« از سوی 
سازندگان و شبکه پخش اینترنتی این 
سریال، ٢۴بهمن ماه اعالم شد. تاریخ دقیق 
زمان پخش »جیران« به شرح زیر است: »با 
تفاهم صورت گرفته بین ساترا، فیلیمو و تیم 
تولید »جیران«، پخش قسمت اول سریال 
»جیران« به روز یکشنبه ٢۴ بهمن ماه 
موکول شد. ساترا با ارسال نامه ای از فیلیمو 
و تیم تولید سریال »جیران« خواست که 
با وجود موافقت کلی صادر شده برای این 
سریال متاثر از مجوز تولید صادرشده از 
سوی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در سال ٩٩، پخش این 
سریال را برای اعمال برخی مالحظات 
محتوایی »جیران«، تا روز ٢۴ بهمن ماه به 

تعویق بیندازد.« 
 

زمان پخش »جیران« 
حسن فتحی

خبــــر
3 جایزه به »قهرمان« رسید

»قهرمان« اصغر فرهادی ٣ جایزه از جشنواره فیلم بین المللی 
پالم .اسپرینگز ٢٠٢٢ دریافت کرد. به گزارش ورایتی، جشنواره 
فیلم پالم .اسپرینگز که امسال به دلیل شیوع کرونا برگزار 
نمی شود، اسامی برندگانش را در بخش فیپرشی اعالم و 
٣ جایزه از جوایز امسال را به فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی 
اهدا کرد. فیلم مکزیکی »دعا برای ربوده شده« ساخته تاتیانا 
هوئزو به عنوان برنده جایزه فیپرشی بهترین فیلم بین المللی 
انتخاب شد. اگت.روسل برای بازی در فیلم »تیتان« ساخته 
جولیا دوکورنائو نیز جایزه فیپرشی بهترین بازیگر زن را برد و 
»فرارکن« جایزه بهترین فیلم مستند و »اتفاق« جایزه بهترین 

صدای جدید را از آن خود کردند. 

نحوه خرید بلیت فیلم های فجر
مدیر فناوری اطالعات چهلمین جشنواره فیلم فجر گفت: 
بلیت فروشی فیلم های چهلمین جشنواره فیلم  فجر به صورت 
آنالین از ساعت ١٠ صبح روز ۶ بهمن ماه آغاز می شود. میالد 
شکرخواه افزود:  فروش بلیت فیلم های جشنواره از طریق 
سامانه های بلیت فروشی »ایران تیک«، »سینماتیکت« و 
»گیشه هفت« برای عموم مردم در سراسر کشور امکان پذیر 
است. او با بیان اینکه  فروش بلیت فیلم های جشنواره در ۶١ 
سالن سینمای تهران از ساعت ١٠صبح روز چهارشنبه ۶ بهمن 
آغاز می شود، ادامه داد: فروش بلیت بدون هیچ محدودیتی و 
تنها به شرط وجود ظرفیت باقیمانده در سینماها و سانس های 
نمایش دهنده فیلم ها، تا ٢٢ بهمن ماه برای عموم مردم در 
سامانه های آنالین فروش بلیت فعال خواهد بود. مدیر فناوری 
اطالعات چهلمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به اینکه هر فرد 
با یک شماره تلفن همراه می تواند از هر ٢٢ فیلم بخش مسابقه 
سینمای ایران، تا سقف ٢ بلیت تهیه نماید، گفت: از آنجا که 
بلیت های خریداری شده در جشنواره امکان ابطال یا تعویض 
ندارند، به مخاطبان توصیه کرد در انتخاب سینما، سالن و 

سانس موردنظر دقت الزم را به عمل آورند. 

 نقاشی های »آسانلو « 
در گالری مژده 

علیرضا آسانلو  تازه ترین مجموعه نقاشی هایــش را اول 
بهمن ماه در گالری مژده  رونمایی کرد. علیرضا آسانلو متولد 
١٣۵٣ در حیطه نقاشی، طراحی و مجسمه، بــیش از ده 
نمایشگاه انفرادی وجمعی داشته که اکثر آنها برای فروش ارائه 
نشده است. در حوزه مجسمه سازی، شاخص ترین آثار وی، 
ساخت مجسمه های فیگوراتیو مفهومی با بیانی منحصربه فرد 
است.  مجسمه های برنزی از ملکالشعرای بهار، استاد محمدرضا 
شجریان، استاد عزت ا... انتظامی، استاد غالمحسین امیرخانی 
و... که در اماکن فرهنگی و... نصب است، از جمله آثار شناخته 

شده اوست. 

5فرهنگ وهنر   سال  پنجم
شمار ه     1214
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معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات اخیر جوبایدن گفت: آمریکا با همه سیاست ها 
و استراتژی های خود در افغانستان ناکام مانده و موضوعات داخلی افغانستان دیگر به آنها 
ارتباطی ندارد. به گزارش فارس، طالبان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا اعالم 
کرد موضوعات داخلی افغانستان به خارجی ها مربوط نیست. معاون سخنگوی طالبان گفت که 
افغانستان یک کشور متحد است و موضوعات داخلی کشور به خارجی ها ارتباطی ندارد. جوبایدن، 
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی شامگاه پنجشنبه گفت که هیچکس نمی تواند افغانستان را 
تحت یک دولت واحد متحد کند. بایدن که به مناسبت یکسالگی حضورش در کاخ سفید آمریکا 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری سخنرانی می کرد، گفت که پس از ٢٠ سال 
حضور آمریکا در افغانستان هیچ راهی آسانی برای خروج وجود نداشت. انعام ا... سمنگانی، افزود: 
ایاالت متحده آمریکا با همه سیاست ها و استراتژی های خود در افغانستان ناکام مانده و موضوعات 
داخلی افغانستان دیگر به آنها ارتباطی ندارد. اینجا دولت و ملت است که سرنوشت افغانستان به 
آنها تعلق دارد و به مداخله دیگران نیاز نیست افغانستان واحد و متعهد می ماند.« بایدن افزود که که 
اگر نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج نمی کرد، باید نیروهای بیشتری می فرستاد. وی با ابراز 
ناراحتی از وضعیت جاری افغانستان افزود که آمریکا نمی تواند هر مشکلی را در جهان حل کند. این 
درحالی است که در دو دهه گذشته، عملیات تحت رهبری ایاالت متحده در خاک افغانستان سبب 

کشته شدن بیش از ٣٠ هزار غیرنظامی و بیش از ۶٠ هزار زخمی شده است. 

سازمان جهانی بهداشت با توجه به آنکه فرانسه، آلمان و برزیل رکوردهای جدیدی از مبتالیان 
را ثبت کردند، هشدار داد که همه گیری کرونا هنوز به پایان نرسیده است. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت در مقر این سازمان در ژنو به خبرنگاران 
گفت: این همه گیری به پایان نزدیک نشده است و سویه اومیکرون ممکن است به طور متوسط 
 شدت کمتری داشته باشد، اما روایت رایج که این یک بیماری خفیف بوده، گمراه کننده است. رئیس 
بهداشت سازمان ملل متحد همچنین نسبت به نادیده گرفتن اومیکرون به عنوان بیماری خفیف 
هشدار داد، زیرا سویه غالب کووید همچنان به شیوع های جدید از آمریکای التین تا شرق آسیا پس 
از اولین بار شناسایی در جنوب آفریقا در ماه نوامبر ادامه می دهد. شیوع گسترده سویه اومیکرون 
در سراسر جهان برخی از دولت ها را وادار کرده تا اقدامات جدیدی را اعمال کنند و در عین حال 
سرعت انتشار واکسن های تقویت کننده واکسن را افزایش دهند. اروپا در کانون شیوع های جدید 
هشداردهنده قرار دارد، به طوری که تعداد موارد ابتال در آلمان به بیش از یکصد هزار نفر افزایش 
یافته است و فرانسه نیز نزدیک به نیم میلیون مورد مبتال را در روز سه شنبه گزارش کرده است. 
هفته گذشته پنج میلیون مورد ابتال در اروپا گزارش شد و سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده 
است که اومیکرون می تواند نیمی از اروپایی ها را تا ماه مارس )فروردین( مبتال و بیمارستان های 
سراسر قاره اروپا را پر کند. به گفته مقامات آلمان ١١٢ هزار و ٣٢٣ مورد ابتال به ویروس کرونا و ٢٣٩ 
مورد مرگ ومیر ثبت شده است که اومیکرون در بیش از 7٠ درصد موارد مبتالیان دیده شده است. 

طالبان: 
موضوعات داخلی افغانستان به آمریکا ارتباطی ندارد

سازمان جهانی بهداشت: 
 کرونا در هیچ کجا به پایان نرسیده است

بازیگـــر پیشکسوت سینما، تئاتر 
و تلویزیون گفـــت: 7٠ سال است که 
دلبسته تئاتر هستم و به  یاد دارم در 
خیابان ها تمرین می کردیم و استاد 
و کتاب نداشتیم. »علی نصیریان« 
در  خود  بزرگداشـت  مراسم  در 
بیستمین جشن انجمن منتقدان و 
نویسندگان تئاتر اظهارکرد: از من 
به واسطه یک عمر فعالیت قدردانی 
شده و این یک عمر، یعنی 7٠ سال و 
شاید بیشتر. بنده هفتاد سال به تئاتر 
دلبسته شدم و با دیدن نمایش های 
آئینی سنتــی خودمان و فیلم های 
آمریکایــی آن زمان این اتفاق افتاد 
و من دلبسته و عاشق شدم. آن زمان 
که کار می کردم، پیش بینی خاصی از 
این روزها نداشتم که مورد تجلیل واقع 
بشوم. ما برای کار، کار می کردیم. دو 
دهه با فقر و تنگدستی مادی و معنوی 
تالش کردیم، در خیابان ها تمرین 
کردیم. جا، استاد و کتاب نداشتیم. 
سال ١٣٣٠ در ایران یک عدد کتاب 
تئاتر وجود داشت که »عبدالحسین 
نوشین« آن را در زندان نوشته بود. یک 
کتاب هم البته »حسین خیرخواه« 
به نام »تکنیک تئاتر« نوشته بود که 
فی الواقع، لغت و معنی بود و درباره 
معنای میزانسن و آرتیست در آن 
نوشته شده بود. نصیریان اظهارداشت: 
ما تالش خود را در آن دوران کردیم و 
یکی دو تجربه خوب به دست آوردیم 

که بد نیست مورد توجــه کسانی 
باشد که امروز مسئـــول هستند؛ 
یکی جریان سازی تئـاتر است و دوم 
اهمیت دادن به گروه های تئاتری. 
تئاتر بدون تشکل گروهی و به صورت 
تک نفره، تئاتر نیست چرا که تئاتر، یک 

هنر جمعی است. 
 بیکاری گروه های تئاتر

وی در ادامه با اشاره به تاثیرات 
منفی شیوع کرونا بر معیشت اهالی 
نمایش افزود: با شیوع کرونا یکسری 
از گروه های تئاتری بیکار شدند. البته 
مدیر مرکز هنرهای نمایشی به من 
گفت که کمک هایی به اهالی تئاتر 
صورت گرفته اما شاید این کمــک ها 

کافی نبوده است. واقعا فاجعه است. 
یکسری از بچه های تئاتر، دلبسته 
این حرفه هستند. نصیریان گفت: 
نسل ما و چهار، پنج نفری که باهم 
بودیم از دنیا رفتند و من هم به هرحال 
رفتنی ام، اما از میان نسل های بعدی 
که آمدند، استعدادهای درخشانی 
در نویسندگی، کارگردانی و بازی در 
تئاتر پیدا شد. کارهایی بسیار خوب، 
فوق العاده و زیبا دیدم که از کارهایی 
که ما انجام می دادیم خیلی بهتر 
بود. وی تاکیدکرد: البته باید توجه 
داشت ما در دوران قبل با امکانات 
و فرهنگ آن زمان کار می کردیم. 
درست است که دوره دیدم و کالس 

رفتم ولی فرهنــگ آن زمان، مدرن 
نبود و تنها کسی که تئاتر مدرن را در 
زمینه بازیگری با ما کار کرد، »شاهین 
سرکیسیان« ارمنــی تبار بود که رفیق 
و عاشق تئاتر بود و به ما کمک کرد و 
سرنخ هایی داد یا آدم های فرهیخه ای 
مثل »فریدون رهنما«، »فرخ غفاری«، 
»مـــنوچهر انور«، »خجـــسته کیا« 
و بعد »حمید سمندریان« و »داود 
رشیدی« و »هما روستا« که از فرنگ 
آمدند و به تئاتر کشور آموزش هایی 
ارائه دادند. ما سرنخ ها را گرفتیم اما 
خودمان کار کردیم. این بازیگر سینما، 
تئاتر و تلویزیون در ادامه اظهارداشت: 
برای جوان های عالقه مند به تئاتر در 
مسترکالس های یونیتک هم عرض 
کردم و اینجا تاکید می کنم که آنچه 
در فعالیت تئاتری اصل است، جوهره 
می گویم  جوانان  به  است.  خالقه 
براساس خودآموزی و متکی به خود 
حرکت کنند، کشف کنند و خودشان 
را بشناسند و آن جوهر را بیابند. 
فرهنگ و کتاب و اینترنت می تواند 
کمک کند و سامان بدهد ولی آنچه 
اسمش خالقیت است و جوهره و پایه و 
مایه هنر است، در ذات انسان خودش 
را نشان می دهد. دنبال آن باید بروید، 
در قالب »گروه های تئاتری« دست تان 
را به زانوی خود بزنید و بلند شوید و 
بی نیاز از کمک و پول و دولت و... از آن 

جوهره کمک بگیرید. 

علی نصیریان: 

70 سال است كه دلبسته تئاتر هستم
رضا فیاضی: 

زندگی با دستمزد بازیگری 
سخت است

بازیگر سینمــا و تلویزیون گفت: بازی در چند 
سریال تلویزیونی را به پایان رسانده ام که همگی 
مشکل مالی دارند و با من تسویه حساب نکرده اند 
و حتی تازگی ها تهیه کنندگان قرارداد را به 
بازیگر نمی دهند و کاری را انجام می دهی ولی 
قراردادی نداری که حق و حقـــوقت را پیگیـری 
کنی؛ به خدا قسم خسته شدم.  رضا فیاضـــی 
اظهارداشت: مساله مهاجرتم از کیش به تهران 
همیشه در ذهـــن من می آید. ولی متاسفانه در 
تهران شرایط فیلمسازی و سریال سازی خوب 
نیست. در سریالی بازی داشتم که با من تسویه 
نکردند و گفتند سازمان صداوسیما پول نداده 
است. سه چهار تا کاری که انجام دادم همگی 
مشکل مالی دارند و تسویه نکردند. بازیگر سریال 
»قصه های تابه تا« ضمن انتقاد از بدحسابی 
تلویزیون افزود: در اوج کرونا با بدبختی کار کردم 
و جلوی دوربین رفتم. اما نزدیک ٢٠ میلیون 
تومان من از یک سریال پرداخت نشده و روی 
هواست. در یک سریال دیگر هم بازی کردم که از 
آنجا هم مقداری طلبکارم. این قدر به من از نظر 
روحی و روانی فشار می آید که گاهی با خودم 
می گویم کاش به کیش برگردم. آنجا می توانم 
رمان بنویسم و شعری بگویم. امیدوارم بودم که 
بشود با دستمزد بازیگری در تهران زندگی کرد. 

 تهیه کنندگان قرارداد نمی دهند
فیاضی افزود: تازگی ها تهیه کنندگان قرارداد 
را به بازیگر نمی دهند. تو به عنوان بازیگر کاری 
را انجام می دهی؛ ولی قراردادی نداری کـــه 
حق وحقوقــت را پیگیری کنی. این موضــوع 
بی سابقه است. نمی دانم با چه هدفی این کار 
را می کنند. شاید به خاطر مالیات است. آدم 
از این اتفاقات سر درنمی آورد. به خدا قسم 
خسته شدم. وی که مشغول بازیگری در سریال 
»خوشنام است، اظهارداشت: این سریال طنز 
احتماال ماه رمضان سال آینـــده پخش می شود 
و فیلمبرداری اش تا آخر ســال ادامه دارد. من 
نقش پدر یکی از بچه ها را بـــازی می کنم که 
پزشک است. من و خانم شیواخنیاگر در این 
سریال هر دو پزشک هستیم و پسرمان با قهرمان 
داستان رفاقت دارد. من و خانم خنیاگر اینگونه 
وارد داستان می شویم. این بازیگر درباره اوضاع 
کتابفروشی اش در جزیـــره کیش گفت: االن 
همسرم در کیش ساکن است و این فروشگاه را 
اداره می کند. فیاضی ادامه داد: با دفتری به نام 
موج کتاب و خانم لیدا محمودی همکاری دارم و 
کتاب های »داستان تتو«، »مردی با الک قرمز« 
و »پرسه در پاریس« از نوشته های خودم هم 

به صورت صوتی پخش شده است. 

تهیه کننده فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« 
ساخته بهروز شعیبی امیدوار است این فیلم 
بتواند خودش حرف هایش را به مخاطب بگوید. 
محمود بابایی درباره چگونگی آشنایی و همکاری 
با بهروز شعیبی گفت: پیش از این و با توجه به 
فعالیت هایی که در حوزه های مختلف سینمایی 
داشته ام، به واسطه دوستی و دغدغه های مشترکی 
که پیشاپیش با بهروز شعیبی داشتیم، شرایط 
برای ایجاد این همکاری میان ما فراهم شد. وی با 

اشاره به اینکه از ابتدا قرار بوده یک اثر اجتماعی 
جلوی دوربین برود، تاکیدکرد: براساس سوژه ها 
و جلساتی که با بهروز شعیبی داشتیم در نهایت 
به ایده فیلم »بدون قرار قبلی« رسیده و تصمیم 
به ساخت آن گرفتیم. این تهیه کننده جوان 
سینما اظهارکرد: یکی از نکاتی که در »بدون 
قرار قبلی« وجود دارد حضور چهره های شناخته 
شده در حوزه های مختلف از جمله کارگردانی، 
نویسندگی، بازیگری و عوامل پشت دوربین است 

که خود یکی از نقاط قوت این فیلم به شمار می رود. 
تهیه کننده »بدون قرار قبلی« با اشاره به اینکه 
هرچند نمی توان گفت این فیلم یک فیلم اقتباسی 
است اما نگاهی به یکی از داستان های »مصطفی 
مستور« نیز دارد؛ توضیح داد: »مصطفی مستور« 
به واسطه دوستی ای که با ما داشته، هنگام کار در 
پروژه به ما سر می زد و از همراهی او نیز در این 
کار استفاده کردیم. وی بیان کرد: در این فیلم 
شاهد تعدد لوکیشن ها خواهیم بود، ما برای القای 
درست حس فضا به مخاطب از مناطق بکر طبیعت 
ایران و شهرهایی مانند تهران و مشهد بهره بردیم 
و قسمتی از این فیلم نیز در شهر برلین آلمان 

فیلمبرداری شده است.

محمود بابایی، تهیه کننده »بدون قرار قبلی«:

از همراهی »مصطفی مستور« استفاده کردیم

گـــزارش
بازگشایی سفارت اتحادیه اروپا در کابل

سخنگوی وزارتخارجه طالبان از بازگشایی سفارت اتحادیه 
اروپا در کابل خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی 
وزارتخارجه طالبان از بازگشایی سفارت اتحادیه اروپا در کابل 
خبر داد. براساس این گزارش، عبدالقهار بلخی، سخنگوی 
وزارت خارجه طالبان اعالم کرد که اتحادیه اروپا به خاطر حضور 
دایمی اش رسما سفارتش را در کابل باز و فعالیتش را آغاز کرد. 
بلخی افزوده است که اتحادیه اروپا عالوه بر کمک های سابق که 
٢٢٠ میلیون یورو بود، تعهد کرده است که ٢۶٨ میلیون یورو 
دیگر نیز به افغانستان به هدف کمک های بشردوستانه اختصاص 
می دهند. به گفته سخنگوی وزارتخارجه طالبان بخشی از این پول 
هم برای پرداخت حقوق ماهانه آموزگاران مدارس اختصاص داده 
می شود که طالبان از این برنامه اتحادیه اروپا استقبال کرده است. 
بازگشایی سفارتخانه ها و نهادهای ملی و بین المللی در افغانستان 
پس از سقوط دولت سابق یک موفقیت در راستای دیپلماسی 
شمرده می شود که طالبان همواره آن را به نحوی برسمیت 

شناختن غیر مستقیم دولت خود عنوان کرده اند. 

مرکل پیشنهاد پست جدید را رد کرد
آنگال مرکل صدراعظم پیشین آلمان که در دوران بازنشستگی 
به سر می برد، پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل را برای تصدی پست 
در این سازمان رد کرد. به گزارش نشنال نیوز، دفتر مرکل روز 
چهارشنبه اعالم کرد که صدراعظم پیشین آلمان، پیشنهاد تصدی 
مسئولیت از طرف سازمان ملل را رد کرد. رسانه های آلمان گزارش 
کردند، گوترش به مرکل پیشنهاد ریاست یک کمیته مشورتی 
سطح باالی متمرکز بر اموال عمومی جهانی در سازمان ملل را 
که به عنوان یکی از پروژه های انحصاری او در قالب اصالحات ارائه 
شده، مطرح کرده است. دفتر مرکل در بیانیه ای افزود، وی هفته 
گذشته با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت وگو کرده و ضمن تشکر 

از او گفت که این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت. 

گفت وگو روسای جمهور ونزوئال و روسیه 
سرویس مطبوعاتی کرملین از رایزنی تلفنی روسای جمهور 
ونزوئال و روسیه پیرامون همکاری ها میان کاراکاس- مسکو، 
اجرای پروژه های مشترک در حوزه های اقتصادی- تجاری و 
سایر موضوعات مهم خبر داد. به گزارش رسانه روسی ِوستینگ، 
سرویس مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری روسیه )کرملین( با 
صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
این کشور با نیکالس مادورو همتای خود از کشور ونزوئال خبر داد. 
در بیانیه صادره از سوی کرملین در این باره آمده است: یکی از 
موضوعات مورد بحث میان دو طرف، لزوم مبارزه با ویروس کرونا 
بود. طرفین همچنین در خصوص همکاری ها میان کاراکاس- 
مسکو، اجرای پروژه های مشترک در حوزه های اقتصادی- تجاری 
و سایر موضوعات مهم به تبادل نظر پرداختند. کرملین در ادامه 
اضافه کرد: والدیمیر پوتین و نیکالس مادورو بر لزوم تعهد بر ادامه 
هماهنگی های فیمابین در امور بین المللی همگام با رعایت اصول 

مشارکت راهبردی تاکید کردند. 

سقوط محبوبیت »بایدن« 
جدیدتــــرین نظرسنجی در آمریکا از کاهـــش 
محبوبیت رئیس جمهور این کشور به ۴٣ درصـــد 
حکایت دارد که کمترین میزان از زمان ورود وی 
به کاخ سفید است. به گزارش فارس، جدیدترین 
نظرسنجی »رویترز- ایپسوس« نشان داد با سرآمدن 
صبر آمریکایی ها از همه گیری کرونا و تبعات اقتصادی 
ناشی از آن، میزان رضایت عمومی از عملکرد جوبایدن 
رئیس جمهور ایاالت متحده این هفته به پایین ترین 
سطح از زمان ورود او به کاخ سفید سقوط کرد. این 
نظرسنجی ملی که از ١٩ تا ٢٠ ژانویه )٢٩-٣٠ دیماه( 
انجام شد، نشان داد که ۴٣ درصــد از بزرگساالن 
آمریکایی عملکرد بایدن در مقام ریاست جمهوری را 
تایید کردند، در حالی که ۵٢ درصد مخالف بودند و بقیه 
مطمئن نبودند. نظرسنجی هفته قبل از  ۴۵ درصد 
تایید و ۵٠ درصد مخالفت با عملکرد بایدن حکایت 
داشت. میزان رضایت از عملکرد بایدن در حالی که در 
ماه های اول ریاست جمهوری وی باالی ۵٠ درصد قرار 
داشت، در اواسط ماه اوت با افزایش مرگ ومیر ناشی 
از همه گیری کرونا در سراسر آمریکا و سقوط دولت 
تحت حمایت واشنگتن در افغانستان، رو به کاهش 
گذاشت. به گزارش رویترز، رکود مداوم در کاهش 
محبوبیت بایدن زنگ خطر را در حزب او به صدا در 
آورده و دموکرات ها نگرانند نارضایتی ممکن است به 
قیمت از دست رفتن اکثریت آنها در کنگره در انتخابات 
٨ نوامبر تمام شود. اگر جمهوری خواهان کنترل مجلس 
نمایندگان یا سنا را در دست بگیرند، برنامه قانونگذاری 
بایدن به شکست خواهد انجامید. طبق این گزارش، در 
یک کنفرانس خبری، بایدن به ناامیدی آمریکایی ها 
در پایان اولین سال ریاست جمهوری خود اذعان کرد، 
اما وعده داد که در مبارزه با چالش های قابل توجه 
ناشی از همــه گیری و تورم که در دسامبر به باالترین 
حد خود در ۴٠ سال اخیر رسید، زیرا بحران سالمت 
زنجیره های تامین جهانی را به هم ریخت، پیشرفت 
کند. این نظرسنجی هفتگی نشان داد که مهمترین 
نگرانی آمریکایی ها اقتصاد و سالمت عمومی است. در 
همین مقطع زمانی در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، حدود ٣7 درصد از آمریکایی ها عملکرد او در 
سمت ریاست جمهوری را تایید کردند، در حالی که 
۵٩ درصد آن را مورد تایید قرار ندادند. نظرسنجی 
رویترز- ایپسوس به زبان انگلیسی به صورت آنالین 
در سراسر ایاالت متحده انجام می شود. نظرسنجی 
اخیر با شرکت مجموع ١٠٠۴ بزرگسال، از جمله ۴۵٣ 
دموکرات و ٣۶۵ جمهوری خواه با بازه اعتبار- معیار 
دقت - ۴ درصد انجام شد. پیش تر نظرسنجی مشترک 
خبرگزاری »آسوشیتدپرس« و موسسه »نورک« هم 
نشان داد تنها ۴٣ درصد از آمریکایی ها عملکرد دولت 
بایدن را قبول دارند و ۵۶ درصد گفتند عملکرد بایدن 

را قبول ندارند. 

ماریا زاخارووا: 

 روسیه نگران اعمال تحریک آمیز غرب در شرق اوكراین است
جهــــان 

کوتــــاه

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه اعالم 
کرد که روسیه نگران اعمال تحریک آمیز در شرق اوکراین با 
حمایت کشورهای غربی است.  زاخارووا در نشست خبری 
هفتگی گفت: در زمان حاضر رسانه های غربی و اوکراینی 
و نیز مقام های رسمی بیشتر در مورد تهاجم احتمالی 
روسیه به اوکراین شایعه پردازی می کنند.  وی افزود: بر 
این باوریم که هدف این کارزار، ایجاد پوشش اطالعاتی 
برای مقدمات انجام یک اقدام تحریک آمیز بزرگ از جمله 
در عرصه نظامی است که می تواند پیامدهای بسیار ناگوار 
برای امنیت منطقه و جهان داشته باشد. سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه بیان داشت: متاسفانه اخباری که اخیرا از 
رسانه و سازمان های رسمی به دست می آید، نشان می دهد 
که نگرانی ما در این باره درست است. چند روز است که 
انگلیس با هواپیماهای ترابری نظامی تسلیحات به اوکراین 
ارسال می کند. زاخارووا با بیان اینکه شش فروند هواپیمای 
ترابری نظامی انگلیسی به اوکراین پرواز کردند، افزود: 
هر هواپیما می تواند تا 77.۵ تن محموله حمل کند و در 

مجموع ممکن است تا ۴۶٠ تن تسلیحات و محموله های 
نظامی به این کشور حمل شده باشد. وی ادامه داد: بر 

اساس اطالعات موجود، قرار است جنگ افزارهای ویژه 
ضدتانک به اوکراین تحویل شود که در جنگ های شهری 
به کار گرفته می شود و مربیان نظامی غربی اینگونه نبردها 
را به نظامیان اوکراینی در میدان نظامی یاروسالفسک 
در استان لووف در غرب این کشور آموزش می دهند. وی 
خاطرنشان کرد که کانادا ٢٠٠ نیروی نظامی ویژه را به 
بهانه محافظت از سفارتخانه خود در کی یف به اوکراین 
ارسال کرده است. زاخارووا در ادامه نشست هفتگی گفت 
که روسیه و بالروس مجبور هستند که به افزایش حضور 
نظامی نیروهای ناتو در مرزهای خود واکنش نشان دهند. 
سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه در این رابطه به 
افزایش حضور نظامی نیروهای لهستان، لتونی به عنوان 
دو کشور عضو ناتو و نیز کشور اوکراین در نزدیکی مرزهای 
روسیه و بالروس اشاره کرد. وی یادآوری کرد که آزمایش 
آمادگی توان رزمی نیروی واکنش سریع دولت اتحادیه 
روسیه و بالروس قرار است روزهای ١٠ تا ٢٠ ماه فوریه 

برگزار شود. 

رئیس جمهـــور کره جنوبی در کنفـــرانس مطبوعاتی 
مشترک با همتای مصری خود در قاهـــره از وام یک میلیارد 
دالری کشورش به مصر خبر داد.  بــه گزارش ایسنا، به 
نقل از میدل ایست نیوز، مون .جائه. ایــن، رئیس جمهور 
کره جنوبی که در سفری رسمی به قاهره رفته، در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور 

مصر، تاکید کرد که کره جنوبی در پی برقراری شراکــت 
دوجانبه و تقویت توسعه روابط دو کشور است. او گفت که 
سفرش به قاهره اهمیت بسیاری دارد چون این اولین سفر 
مقامی در این سطح از کره جنوبی به قاهره و قاره آفریقا 
ظرف ١۶ سال گذشته است. رئیس جمهور مصر نیز در این 
کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که مصر خواستار افزایش 

سرمایه گذاری های کره جنوبی در مصر است و افزود که قاهره 
آماده ارائه همه تسهیالت الزم در این باره است. السیسی با 
اشاره به گسترش روابط دو کشور طی چند سال اخیر بر 
اهمیت برقراری شراکت همه جانبه میان مصر و کره جنوبی 
اظهارکرد که مصر امیدوار به تحقق یک جهش توسعه ای در 
آینده نزدیک است و در این باره می خواهد از تجربه موفق کره 
جنوبی استفاده کند. قرار است در این سفر رئیس جمهوری 
کره، دو کشور قرارداد تجارت آزاد امضا کنند که اولین قرارداد 
از این نوع میان کره جنوبی و یک کشور آفریقایی خواهد بود. 

وام یک میلیارد دالری کره جنوبی به مصر
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نگـــاه

سخـــن روز

  میانبر یا بیراهه؛ 
مسکن ملی و سواالت بی پاسخ

ادامه از صفحه اول/     دوره بازپرداخـــت وام است به صـــورت 
تصاعدی اضافه خواهد شد. اینها مسائلی است روی آنها به صورت 
تخصصی و کارشناسی بررسی نشده است. از طرفی باید زوایای 
غیرشفاف طرح مشخص شود تا ببینیم که منابع این طرح از چه 
محلی قرار است که تامین شود. وقتی خانوارهای متقاضی خرید 
مسکن ملی قادر به تامین و پرداخت اقساط وام نباشند این هزینه ها 
باید از جایی پرداخت شود، دولت مدعی پرداخت این هزینه ها است؛ 
دولتی که در تامین هزینه های جاری خود دچار مشکالت عدیده و 
جدی است و با بیش از 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه 
است از چه محلی قرار است چنین یارانه ای را تامین کند تا بتواند 
طرح مسکن ملی را آن طور گفته اجرا کند، نتیجه این اتفاق یا بدهی 
باالتر دولت خواهد بود که دولت های بعدی باید آن را بازپرداخت 
کنند یا تن دادن به چاپ اسکناس و رشد بیشتر تورم و وضعیتی که در 
حال حاضر شاهد آن هستیم. مادامی که وضعیت معیشتی و درآمدی 

مردم حل نشود این راه ها کمکی به حل مساله مسکن نخواهد کرد.

 تهدیدها و فرصت های گسترش مناسبات 
با چین و روسیه

ادامه از صفحه اول/     درحقیقت چون به نحوی مـــذاکـــرات 
و اسنادی که امضا می شود و برای ایران و مردم ایران تعهــد ایجاد 
می کند، دیپلماسی باید علنی و آشکار شود. لذا این سفر و گسترش 
مناسبات به شرط اینکه مقامات دانش الزم و دغدغه ملی داشته 
باشند، می تواند فرصت ایجاد کند. در صورتی که از دانش الزم در 
حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل برخوردار بوده و بر سیاست 
خارجی تسلط و دغدغه منافع ملی هم داشته باشند ضمن اینکه از 
کارشناسان خبره هم به درستی بهره گیرند، شرایط حاکم بر اوضاع 
احوال دنیا را بدانند، می توان اطمینان خاطر داشت که مذاکرات و 

گسترش مناسبات به ضرر منافع ملی نخواهد بود. 

گــزارش
ایران در رسیدن به توافق جدی است

ادامه از صفحه 2/دو کشور همچنین توافق کردند 
که ظرفیت های کشاورزی و نیز زمینه های مناسب 
مبادالت کاالهای کشاورزی دو طرف را به شکلی 
دقیق تر مورد شناسایی قرار دهند تا بتوانند نسبت 
به افزایش تبادل کاالهای کشاورزی اقدام کنند. در 
این سفر بر فعال سازی کریدور شمال- جنوب توافق 
شد. این مسیر ترانزیتی مسیر و زمان ترانزیت کاال از 
روسیه و کشورهای مختلف شمالی ایران را به مناطق 
جنوبی بسیار کوتاه تر خواهد کرد. در این سفر همچنین 
گفت وگوهای خوبی در زمینه گسترش همکاری های 
دفاعی، هوا- فضا و فضایی انجام شد و مقرر شد وزارت 
امور خارجه و وزیر نفت به عنوان رئیس طرف ایرانی 
کمیسیون مشترک اقتصادی اجرای مصوبات و توافقاتی 
را که بین دو کشور انجام شده تا حصول نتیجه نهایی 
دنبال کنند.  تردید همکاری های ایران و روسیه می تواند 
به حل بحران های منطقه ای و مسائل بین المللی و 
ارتقای امنیت، ثبات، صلح و عدالت کمک کند. به عنوان 
نمونه تجربه همکاری خوبی که ایران و روسیه در زمینه 
مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت در سوریه داشتند، 
می تواند در حوزه های دیگر از جمله در منطقه قفقاز 
و بخش های دیگر که مورد توافق دو طرف است، تکرار 
شود.   امروز حضور ایران اسالمی در منطقه به عنوان 
کشوری مستقل و مقتدر، حضوری امنیت ساز است و 
کشورهای همسایه شاهد بودند که هر جا ایران حضور 
داشته، به عکس حضور و دخالت بیگانگان که برای 
منطقه مشکل امنیتی ایجاد کرده، امنیت ساز بوده است. 
وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت و وزیر امور خارجه 
نیز در جریان این سفر نشست های مختلفی داشتند و به 
توافقات خوبی با طرف های روسی رسیدند. امیدواریم که 
این سفر نقطه عطفی برای ارتقای روابط با کشور دوست 
و همسایه روسیه باشد و مجموعه این روابط به ارتقای 
سطح امنیت در منطقه و رفع بحران های منطقه ای و 
جهانی کمک کند.   احداث سیل بندها در اسرع وقت 
باید انجام شود که این مهم جزو برنامه های دولت است و 
با همت مردم و مسئوالن انجام خواهد شد. باران، نعمت 
است و اگر درست از آن بهره بر داری شود کشاورزی پر 
رونق شده و اقتصادی خوبی برای روستا رقم می خورد. 
ما به دنبال فعال شدن اقتصاد روستا هستیم، باران یکی 
از عوامل کمک کننده در این راستا است که اگر همراه 
با اقدامات مقدماتی مانند احداث سیل بندها و سدها 
باشد و به کشاورزی و منازل مردم آسیب نرساند، بسیار 
مفید خواهد بود. سیل بندهایی در برخی نقاط ایجاد و 
الیه روبی که به موقع انجام شده است، از خسارات زیاد 
جلوگیری کرده است، اما در برخی نقاط سیل بندها 
درست احداث نشدند و مشکالتی برای کشاورزان و 
دامداران ایجاد شد.   مسئوالن استان، مردم، جوانان، 
سازمان های امدادگر و سایر دستگاه ها در سیل اول 
تالش کردند از آالم مردم بکاهند، در سیل دوم طبیعتاً 
مشکالت بیشتر می شود اما مسئوالن ارشد کشور یک 
سری اقدامات کلی انجام دادند که از همه تشکر می کنم. 
به دنبال جبران خسارت نسبت به خانواده هایی که برای 
وسایل منزلشان مشکل ایجاد شده هستیم؛ در برخی 
منازل به دلیل سستی دیوارها مشکالتی ایجاد شده و 
اگر بازسازی نشود امکان سکونت درآن ها وجود ندارد 
که شناسایی و بازسازی و نوسازی آن ها به سرعت انجام 
می شود. از مردم جنوب استان شناخت دارم، این مردم 
همواره با همه وجود درکنار انقالب بودند. به دنبال این 
هستیم که زندگی مردم این مناطق بهتر از گذشته شود.

یــادداشــت
تغییر اساسی یا تغییر غیراساسی 

به گفته تقی رستم وندی، معاون وزیر کشـور و رئیس سازمان 
امور اجتماعی شاخص های مختلف نشان می دهــد که »میل بــه 
ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افــزایش است. « در این 
اظهار نظر که احتماال حاصل پیمایشی ملی است مفهوم تغییرات 
اساسی از اهمیت بسیار برخوردار است. بر این اساس تالش می شود 
دیدگاه ها درباره ابعاد تغییر مورد نیاز برای خروج جامعه ایران از 
بحران های کنونی به اختصار توضیح داده شود و وجه تمایز تغییرات 
اساسی و غیر اساسی یا سطحی روشن شود. فارغ از برخی نظرات 
حاشیه ای که به اختصار به آن اشاره خواهد شد سالها است در میان 
صاحب نظران و فعاالن سیاسی و اجتماعی دو دیدگاه کامال متفاوت 
نسبت به بحران ها و مسائل و مشکالت کنونی جامعه ایران و راه 
خروج از آنها وجود دارد. دیدگاه اول با وجود آنکه وجود فهرست 
باال و بلند مسائل و بحران های کنونی از جمله فقر، نابرابری، فساد و 
ناکارآمدی را انکار نمی کند معتقد است علت یا علل وضعیت موجود 
را باید در مدیریت اجرایی جست وجو کرد. از این منظر گویی ملت 
ایران در اتومبیلی با موتور و شاسی و ترمز سالم سوار شده اما راننده 
فاقد مهارت رانندگی است. بنابراین اگر راننده ناشی جای خود را به 
راننده صاحب تجربه دهد جامعه ایران به سالمت به مقصد توسعه و 
رفاه و استقالل و آزادی خواهد رسید. صاحبان این دیدگاه راه برون 
رفت از بحران های کنونی را در تالش برای انتخاب افراد مناسب 
در قوای مجریه و مقننه می دانند و در نهایت معتقدند خطای سایر 
نهادها را نیز می توان به واسطه همین منتخبان دو قوه مجریه و 
مقننه کاهش داد یا اصالح کرد. استراتژی حاکم بر این دیدگاه 
»تغییر مدیریت ساختار« بدون تغییر ساختار است. اصالح طلبان 
از سال 1376 چنین استراتژی ای را در پیش گرفتند. این استراتژی 
به جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است که از جمله عبارت 
است از: ابعاد بحران های کنونی فراتر از اختیارات و مسئولیت های 
دو قوه مجریه و مقننه است. مثالسیاست خارجی هیچگاه در وزارت 
امور خارجه تعیین نمی شود یا سیاست های اقتصادی دولت حتی 
در صورتی که رسما توسط دولت منتخب تعیین شود تنها کمتر از 
50 درصد نهادهای اقتصادی را تحت پوشش قرار می دهد و نهادها 
و موسسات بزرگ دیگری مثل صدها موسسه اقتصادی وابسته 
به نهادهای نظامی و امنیتی یا بنیاد مستضعفان سیاست هایی 
مستقل از دولت را دنبال خواهند کرد و دولت کمترین نظارتی بر 
آنها ندارد. انتخاب مدیران ناالیق در نهادهای انتخابی محصول کار 
کرد ساختاری است که در آن ساز و کار انتخابات تعیین شده است. 
بنا براین هرگونه تالش برای انتخاب افراد شایسته برای مدیریت 
نهادهای انتخابی توسط ساختار کنترل و هدایت می شود. مهم ترین 
کارکرد هر ساختار توزیع قدرت و ثروت است. تغییر موازنه قدرت 
در ساختار برای باز توزیع ثروت و قدرت توسط خرده سیستم ها 
ممکن نیست. بنابراین رئیس جمهور یا رئیس قوه مقننه منتخب 
حتی در صورت برخورداری از شجاعت و جسارت الزم، هرگز قادر 
نخواهند بود قدرت و ثروت را باز توزیع کنند. آنها محکوم به پذیرش 
سهمی از قدرت و ثروت هستند که ساختار برای آنها در نظر گرفته 
است. بر اساس دیدگاه دوم بحران های کنونی، به ویژه بحران های 
مشارکت، توزیع، نفوذ و هویت محصول ساختار کنونی هستند. از 
این منظر گویی ملت ایران سوار بر اتومبیلی با شاسی، موتور، ترمز 
معیوب به سوی دره ای عمیق حرکت می کند. تالش برای انتخاب 
راننده ای ماهر برای پیش بردن چنین اتومبیلی ممکن است کمک 
کند تا ملت ایران دیرتر در فقر و فالکت بایستد. این اتومبیل حتی 
با راننده حرفه ای هم جامعه ایران را به مقصد توسعه و دموکراسی 
نمی رساند. بنابراین برای رسیدن به مقصد ناچار به تعمیرات اساسی 
اتومبیل هستیم. تعمیر اتومبیل یعنی تعمیر یا اصالح ساختار 
و اصالح ساختار یعنی تغییر قوانین، مناسبات و رویه هایی که 
موجب شده نهادهای مختلف درون ساختار پی در پی تصمیمات 
نادرست گیرند که در نهایت به کهکشانی از بحران ها منجر شده و 
نهایتا بحران بحران ها یا بحران بنیادین را شکل داده است. از این 
رو دل بستن به خروجی های عادالنه، دموکراتیک، توسعه گرایانه 
از ساختاری که اساسا نشان داده فاقد استعداد های اینچنین است 

خطاست، باید طرحی نو در انداخت. 

سعید مدنی 
جامعه شناس

 دولت با رویکـــرد نگاه به شرق با دو کشور چین 
و روسیه قراردادهای بلندمدت اقتصادی منعقد کرده 
است. رویکرد نگاه به شــرق که در دستور کار دولـــت 
قرارگرفته همراه با چه چالش ها و فرصت هایی برای منافع 

ملی است؟
در مرحله نخست باید عنوان کنم هنوز جزئیات این قراردادها 
منتشرنشده و افکار عمومی جامعه نمی داند مفاد این قراردادها 
چیست و ایران چه منافعی خواهد داشت. به همین دلیل 
درخواست من از دولت این است که جزئیات این قراردادها 
و اهداف آن را منتشر کند تا مردم جامعه بدانند چه اتفاقاتی 
در حال رخ دادن است. وجود یک کلمه در چنین قراردادهای 
مهم می تواند سرنوشت قرارداد و منافع ملی را تغییر دهد. به 
همین دلیل دولت باید جزئیات این قراردادها را منتشر کند 
تا اهداف انعقاد چنین قراردادهایی برای مردم مشخص شود. 
یکی از شعارهای مهم انقالب اسالمی شعار »نه شرقی، نه غربی، 

جمهوری اسالمی« بود. این شعار به 
معنای این نبود که ما با شرق و غرب 
ارتباط نداشته باشیم و بلکه به معنای 
این بود که ما بایــد منافع ملی خود 
را دنبال کنیم و به همین دلیل بــه 
شرق و غرب باج نخواهیم داد. نباید 
شرایط به شکلی رقــم بخورد کـــه 
ما کشورهای غربی را کنار بگذاریم 
و با عناوینی مانند استکبار جهانی 
با آنها برخورد کنیم و در مقابل تنها 
با کشورهایی ماننــد روسیه و چین 
ارتباط داشته باشیم. مسیر حرکت ما 
باید بر اساس منافــع مردم و کشور 
باشد. ما باید ببینیم ارتباط با کدام 
کشور بیش ترین سود را برای منافع 
ملی و کمترین ضرر را دارد. ممکن 
است برخی قراردادهایی که آمریکا و 
کشورهای اروپایی با آن موافق هستند 
به سود ملت ایران باشد. دشمنی و 

نداشتن رابطه باعث نمی شود منافع ملت را در نظر نگیریم و با 
قراردادهایی که به سود مردم است مخالفت کنیم. واقعیت این 
است که هر دو کشور آمریکا و شوروی در قبل و بعد از انقالب در 

ایران دخالت می کردند. 
 دخالت های شوروی نیز مانند آمریکا بود؟

آمریکا بیشتر در قبل از انقالب در کشور دخالــت می کرد و در 
زمینه های مختلف بر تصمیم گیری های رژیم پهلوی تأثیرگذار 
بود. دخالت های شوروی بیشتر به بعد از پیروزی انقالب ارتباط 
دارد و این کشور با حمایت از گروه های چپ گــرا پس انقالب 
چالش هایی را به وجود آورد. شوروی در پشت پرده مجاهدین 
خلق را تحریک می کرد و از سوی دیگر نفوذی های خود را به 
نهادهای انقالبی می فرستاد و مشکالتی را برای کشور ایجاد 
می کرد. امام هر بار که درباره خطر آمریکا صحبت می کردند 
درباره شوروی و مخاطرات دخالت های شوروی در کشور نیز 

صحبت می کردند. در زمان جنگ شوروی به صورت مخفیانه 
و در برخی مقاطع به صورت علنی به صدام کمک می کرد. این 
وضعیت درباره آمریکا نیز وجود داشت و این کشور نیز در جنگ 
ایران و عراق از عراق حمایت می کرد. بااین وجود شرایط به شکلی 
بود که ما هیچ گاه به آمریکا و شوروی وابسته نشدیم و قرار هم 
نبود این اتفاق رخ بدهد. البته در برخــی مقاطع برخی احزاب 
به سمت غرب و برخی دیگر به سمت شرق گرایش داشتند که 
به ضرر ما نیز تمام شده است. ما باید مراقب باشیم و بدانیم که 
مهم ترین موضوع برای ما در عرصه بین المللی احقاق منافع 
ملی است. اصل باید منافع ملی باشد. اگر منافع ملی ما ایجاب 
می کند با آمریکا یا روسیه ارتباط داشته باشیم باید این کار را 
انجام بدهیم. تفاوتی نمی کند چه کشوری باشد؛ مهم این است 
که منافع ملی ما محقق شود. موضوع کشورهای غیرقانونی و 
غیرشرعی مانند اسرائیل متفاوت است. به جز این گونه کشورها 
هر کشوری در جهآنکه در آن حکومت قانونی وجود دارد اگر قصد 
داشته باشد با ایران ارتباط برقرار کند 
به شکلی که منافع ملی ما آسیب نبیند 
و بلکه به سود منافع ملی ما باشد این 
اتفاق باید رخ بدهد. آقای رئیسی به 
روسیه سفرکرده اند و ما امیدواریم 
دستآوردهای این سفر به سود کشور 
و مردم باشد. با این  وجود افراد دلسوز 
و متخصص باید در قراردادهای مهم 
حضورداشته باشند و تا زمانی که از 
فوائد چنین قراردادهایی اطمینان 
حاصل نشده نباید آن را پذیرفت. نباید 
چنین قراردادهایی برای ما وابستگی 
اقتصادی یا سیاسی به همراه داشته 

باشد. 
 اغلب کارشناسان داخلـــی 
نسبت به انعقاد قرارداد با روسیه 
و روابط با این کشور با تردیدهایی 
مواجه هستند و معتقدند روسیه 
بیش از هر چیز به منافع ملی خود 
فکر می کند و ممکن است به شکلی رفتار کند که منافع 
ملی ایران محقق نشود. دیدگاه شما در این زمینه 

چیست؟
در اینکه روسیه در ابتدا به دنبال تحقق منافع ملی خود است 
تردیدی وجود ندارد و اگر غیرازاین بود جای تردید وجود داشت. 
هر کشوری باید بر اساس منافع ملی خود عمل کند. چرا روسیه 
نباید به دنبال منافع خود باشد و به جای آن به دنبال توسعه و 
پیشرفت ایران باشد؟ این گونه روابط مبتنی بر بده و بستان و 
معامله است. ما باید تالش کنیم در این معامله کاله سرمان نرود 
و منافع خود را تأمین کنیم. سیاست، بده و بستان است و مانند 
بازار می ماند که در آن کاال خریدوفروش می شود. نکته مهم این 
است فرد یا افرادی باید با چنین کشورهایی معامله کنند که آگاه 
باشند و به همه مسائل مسلط باشند تا منافع ملی ما به خوبی 
تأمین شود. زمان حضرت امام نیز همین سیاست دنبال می شد. 

با این وجود رفتار شوروی در آن زمان به شکل دیگری بود. کار 
به جایی رسیده بود که حتی کمونیست ها با تحریک شوروی در 
بیت حضرت امام نیز نفوذ می کردند. دریکی از ماجراها فردی 
قصد داشت با کیفی که بعدها ساختمان نخست وزیری را منفجر 
کردند مهمانان امام که یکی از آنها آقای میرحسین موسوی را 
ترور کنند. این فرد جزو مجاهدین خلق بود و سازمان مجاهدین 
خلق نیز مورد حمایت شوروی قرار داشت. شوروی به کمک 
سازمان مجاهدین خلق تالش می کرد به نهادهای انقالبی نفوذ 
کند و در این زمینه از افراد زیادی استفاده کردند که ماهیت 
برخی از آنها برای ما مشخص شد و ما آنها را شناسایی کردیم. 
در آن مقطع زمانی تجربه ما در کشورداری کم بود اما امروز که 
چهل وسه سال از پیروزی انقالب گذشته ما دارای تجربه کافی 
هستیم. به همین دلیل نباید به شکلی رفتار کنیم که در معامله 
با چنین کشورهایی منافع ملی تحت تأثیر قــرار بگیرد. البته 
سخن من به معنای برخورد و دشمنی با روسیه نیست. آنچه 
دارای اهمیت است این است که ما باید در ابتدا منافع ملی خود 
را در ارتباط با چین و روسیه در نظر بگیریم و بر اساس این منافع 
ملی با آنها معامله کنیم. این اتفاق نیز باید با آگاهی مردم صورت 

بگیرد و مردم باید در جریان جزئیات 
این قرارداد قرار داشته باشند. 

 شما روسیه را قابل اعتمــاد 
می دانید؟

خیر؛ من روسیــه را قابل اعتمـــاد 
نمی دانم. همه چیز بستگی به خودمان 
دارد. اگر ما باقدرت و آگاهی وارد 
معامله شدیم کاله سرمان نخواهــد 
رفت و بلکه ممکن است منافعی نیز 
به دست بیاوریم. کدام کشور را سراغ 
دارید که حاضر باشد با ایران قرارداد 

20 ساله ببندد و منافع خود را دنبال نکند؟ هیچ کشوری حاضر 
به چنین کاری نیست. ما باید ببینیم از ارتباط و معامله با روسیه 
چه منافعی به دست خواهیم آورد. باید مشخص شود که آیا 
منافع ما با منافعی که روسیه و چین به دنبال آن هستند باهم 
همتراز است یا خیر. آیا به همان اندازه که این کشورها منافع به 
دست می آورند ایران نیز به منافع خود می رسد؟ به نظر می رسد 
به دلیل اینکه با برخی از کشورها دشمنی می کنیم ناچار به 
مذاکره و معامله به این کشورها شده ایم و اگر این رویکرد از بین 
برود نیاز به بستن چنین قراردادهایی وجود نخواهد داشت. 
چه بسا رویکردی که ما در عرصه بین المللی در پیش گرفته ایم ما 
را به سمتی برده که ناچار به بستن قراردادهای بلندمدت با چین 
و روسیه شده ایم. در شرایط کنونی جوانان تحصیل کرده ما به 
دالیل مختلف از کشور مهاجرت می کنند. برخی آنها را نصیحت 
می کنند که چنین کاری نکنند اما مشکل با نصیحت کردن حل 
نمی شود. جوانی که مدرک دکتری دارد اما به نان شب خود 
محتاج است چگونه می تواند به نصیحت دیگران گوش کند و 
مهاجرت نکند. زمانی می توانیم جوانان تحصیل کرده و متعهد را 
حفظ کنیم و اجازه ندهیم از کشور خارج شوند که منافع آنها را 
حفظ کنیم و برای آنها زمینه های شغل وزندگی مناسب فراهم 

کنیم. در چنین شرایطی از این همه هزینه ای که از پول مردم 
برای تربیت چنین افرادی شده به سود کشور استفاده خواهیم 

کرد و نه اینکه نتیجه زحمات ما نصیب کشورهای دیگر شود. 
 هنوز جزئیات دقیقـــی از قرارداد ایران و چیــن 
منتشرنشده است. بااین وجود گمانه زنی های موجــود 
بیانگر برخی ابهامات در این قرارداد است. آیا رویکردی 
که ما درزمینه سیاست خارجی در پیش گرفته ایم باعث 
نشده که ناچار شویم به سمت قراردادهایی مانند قرارداد 

ایران و چین حرکت کنیم؟
ممکن است برخــی به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مردم 
و کشور تصمیم گرفته اند قراردادهای بلندمدت با کشورهای 
چین و روسیه ببندند. این احتمال نیز وجــود دارد که این 
تصمیمات از سر دلسوزی باشد. بااین وجود باید سود و زیان 
این قراردادها را موردبررسی قرار بدهیم و به صورت تخصصی 
درباره آن تصمیم گیری کنیم. بدون تردید اگر این اتفاق رخ 
ندهد این احتمال وجود دارد که درنهایت اتفاقی رخ بدهد که 
شرایط بهتر نشود و بلکه چالش های جدیدی برای کشور به 
وجود بیاید. چنین تصمیماتی که با سرنوشت کشور ارتباط دارد 
باید در جمع عقال و اندیشمندان مورد 
تحلیل و بررسی قرار بگیرد و آینده آن 
آسیب شناسی شود که قرار است در 
آینده چه اتفاقی رخ بدهد. در چنین 
شرایطی اگر نظر عقال این بود که این 
قرارداد به سود مردم و کشور است باید 
امضا شود و در غیر این صورت از چنین 
کاری باید پرهــیز کرد. قراردادهای 
این چنینی کــه به صورت بلندمدت 
است و با منابع و ثروت کشور ارتباط 
دارد نباید توسط گروهی محــدود 
تصمیم گیری و امضا شود و بلکه باید در سنجش افکار عمومی 
و کارشناسان خبره قرار بگیرد و درنهایت با علم به آینده آن 
تصمیم گیری شود. مقصود من این نیست که این اتفاق رخ نداده 
و تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده عقالیی نیست. منظور 
من این است که در انعقاد چنین قراردادهایی باید همه جوانب را 
سنجید و سپس اقدام کرد. بدون تردید در صورت عدم موفقیت 
چنین قراردادهایی بیش از همه مردم و نظام جمهوری اسالمی 
ضرر خواهند کرد. جزئیات این قراردادها تا همیشه پشت پرده 
نخواهد ماند و روزی جزئیات آن افشا خواهد شد. نباید تصمیم 
و اقدامی انجام بگیرد که درنهایت آبروی نظام و کشور به خطر 
بیفتد. نکته مهم دیگر این است که ما باید در رویکردی که در 
عرصه بین المللی در پیش گرفته ایم بازاندیشی کنیم و تعامل با 
جهان را به عنوان موضوع محوری در عرصه بین المللی در دستور 
کار قرار بدهیم. تعامل با جهان می تواند گزینه های انتخاب ما 
را افزایش بدهد و شرایطی به وجود بیاورد که ما از موضع باال 
با دیگر کشورها معامله و مذاکره کنیم. هنگامی که تعامل وجود 
داشته باشد ما در وضعیت اضطرار و اجبار قرار نمی گیریم و به 
همین دلیل قراردادهایی را منعقد می کنیم که مواضع ما بیشتر 

و یا به صورت منطقی در آن لحاظ شده باشد. 
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آرمان ملی-  احسان انصاری: »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی.« این شعار یکی از شعارهای اصلی انقالب اسالمی در سال57 بود. مقصود از این شعار نیز برخورد و کشمکش با کشورهای غربی و شرقی نبود و بلکه استقالل و ارتباط با کشورهای 
جهان از موضع عزت و احترام بود. در عمل آنچه رخ داده فاصله گیری ایران از غرب و نزدیک شدن به شرق به خصوص روسیه و چین بوده است. اتفاقی که در دولت ابراهیم رئیسی به نقطه اوِج خود رسیده است. »آرمان ملی« برای بررسی مهم ترین 
فرصت ها و چالش های ارتباط با شرق با آیت ا... سید حسین موسوی تبریزی اولین دادستان انقالب گفت وگو کرده است. آیت ا... موسوی تبریزی در این زمینه معتقد است: »ما باید در رویکردی که در عرصه بین المللی در پیش گرفته ایم بازاندیشی 
کنیم و تعامل با جهان را به عنوان موضوع محوری در عرصه بین المللی در دستور کار قرار بدهیم. تعامل با جهان می تواند گزینه های انتخاب ما را افزایش بدهد و شرایطی به وجود بیاورد که ما از موضع باال با دیگر کشورها معامله و مذاکره کنیم. 

هنگامی که تعامل وجود داشته باشد ما در وضعیت اضطرار و اجبار قرار نمی گیریم و به همین دلیل قراردادهایی را منعقد می کنیم که مواضع ما بیشتر و یا به صورت منطقی در آن لحاظ شده باشد.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

ما باید در ابتدا منافع ملی خود 
را در ارتباط با چین و روسیه 
در نظر بگیریم و بر اساس این 
منافع ملی با آنها معامله کنیم. 
این اتفاق نیز باید با آگاهی مردم 
صورت بگیرد و مردم باید در 
جریان جزئیات این قرارداد قرار 
داشته باشند

ممکن است برخی 
قراردادهایی که آمریکا 
و کشورهای اروپایی 
با آن موافق هستند به 
سود ملت ایران باشد. 
دشمنی و نداشتن رابطه 
باعث نمی شود منافع 
ملت را در نظر نگیریم و با 
قراردادهایی که به سود 
مردم است مخالفت کنیم. 
واقعیت این است که هر دو 
کشور آمریکا و شوروی در 
قبل و بعد از انقالب در ایران 
دخالت می کردند

 سخنرانی بایدن در نخستین سالگرد ریاست جمهوری اش 
حاوی چه پیام هایی بود و آیا به واقع آمریکا به دنبال توافق با ایران 

است؟
نکته ای که در این اواخر بارها به گوش رسیده این مطلب است که 
برخی سخنرانی ها از سوی سیاسیون مخاطب داخلی و برخی صحبت ها 

مخاطب خارجی دارد و شاید بیشتر به واقعیت 
نزدیک است. بایدن در داخل آمـــریکا با توجه به 
وضعیتی که در عرصه سیاســـی دارد و با توجه 
به ترکیب کنگره و سنـــا صحبت هایی مطرح 
می کند. بایدن مشکالتی در داخل آمریکا دارد که 
همواره گریبان حزب دموکــرات را نیز می گیرد. 
این اختالفات سیاسی در زمان تصویب لوایح در 
کنگره به وضوح دیده می شود. نباید فراموش کرد 
که آمریکا با وجود اینکه بزرگ ترین اقتصاد جهان 
است اما همچنان از درون با مشکالت افتصادی 
مواجه است که همواره دغدغــه اصلی دولت ها 
در ایاالت متحده آمریکاست. کرونا نیز هنوز در 
آمریکا شایع است و این خود نیــز مشکالتی را 

برای این کشور ایجاد می کند. از سوی دیگر بایدن در برهه ای از زمان به 
ریاست جمهوری رسیده که چالش های فراوانی در عرصه سیاست خارجی 
دارد که قسمتی از این چالش ها را می توان در بحران اوکراین و رقابت با 
چین مشاهده کرد. امری که در سال های اخیر همواره در خاورمیانه نیز 
وجود داشته است. به همین علت بایدن به سمت واقعیت گرایی در قبال 
ایران می رود و به همین دلیل می توان تغییر سیاست آمریکا و بایدن را 
در خاورمیانه مشاهده کرد. سخنرانی بایدن در نخستین سالگرد ریاست 
جمهوری اش به وضوح گویای این واقع گرایی در عرصه بین المللی و به 
خصوص در رابطه با ایران بود. برمبنای همین واقع گرایی امروز وضعیت در 
وین به گونه ای پیش می رود که بسیاری بر این باورند می توان برجام را احیا 

و ایران و آمریکا به توافق برسند. 
 سیاست واقع گرایانه جو بایدن با چه هدفی در پیش گرفته 

شده است؟
سیاست دولت بایدن مشخصا به هر سمتی حرکت می کند با این هدف 

است که می خواهند تنش ها را کاهش دهند زیرا دیگر توانایی صرف 
هزینه های گزاف برای مشکالت خود در خاورمیانه را ندارند و از همین سو 
شاهد بودیم که بایدن با روی کار آمدن در کاخ سفید به سرعت نیروهای 
خود را از افغانستان خارج کرد و از تعداد نیروهای خود در عراق کم کرد. 
این سیاست واقع گرایانه آمریکا مشخصا سبب شده تا تنش هایی که در 
زمان ترامپ میان ایران و آمریکا وجود داشت 
به حداقل رسیده و حتی این باور را ایجاو کند 
که می توان به یک توافــق سیاسی برای 3 یا 
7 سال آینده دست یافت. توافقی که شاید در 
هفته های آینده در وین رقم بخورد و طرفین 
از آن بهره گیرند. امروزه بارها و بارها و به وضوح 
شاهد هستیم که مقامات آمریکا عنوان می کنند 
خروج از برجام اشتباه بوده و در حال تاوان دادن 
هستند. این اذعان آمریکایی ها نشان می دهد که 
با توجه به سیاست شرق گرایانه ایران از یکسو و با 
توجه به سیاست واقع گرایانه ایاالت متحده، آنها 
به دنبال بستن پرونده ایران و کاهش تنش ها در 

کوتاه مدت هستند. 
 واکنش ایــران به این سیاست واقع گرایانه دولت بایدن چه 

باید باشد؟
مشخصا در وضعیتی قرار گرفته ایم که می توانیم امتیازهای زیادی با 
توجه به مسائل مختلف به دست آوریم. باید توجه داشت که ایران به عنوان 
بازیگری مهم و توانمند در منطقه باید راه مشارکت در تامین امنیت منطقه 
را در پیش گیرد. این یک بازی برد برد است. در واقع اینجا است که باید 
تقسیم نفوذ و منافع صورت گیرد. هر کشوری منافع امنیتی و نظامی و 
اقتصادی در کشورهای پیرامونی خود و در منطقه دارد، همه کشورها به 
همین صورت هستند لذا شناسایی موقعیت کشورهای مختلف منطقه به 
این معنی است که ایران در این بازی برد برد مشارکت می کند و امروز باید به 
عنوان بازیگری قدرتمند در منطقه مشارکت داشته باشیم و کشورهای دیگر 
نیز مایل به مشارکت خواهند بود ولی وقتی مبنا را بر صفر و صد می گذاریم 
این تفکر در دنیای امروز کارایی نخواهد داشت. باید جایی بین صفر تا صد 
را انتخاب کنیم و ببینیم در کجا منافع ملی ما اجازه می دهد به مبادالت 

و تعامالت بین المللی بپردازیم. لذا با این ترفند و دیپلماسی می توانیم به 
جایگاه اصلی خود در منطقه و جهان برسیم و با کشورهای دیگر تعامل 
کنیم. امروز اگر سرمایه های کشور آزاد شود و کنترل کاملی صورت گیرد 
در چنین شرایطی دولت ها می توانند از مشاورین خوب و نیروی کار ایران 
استفاده کنند و اتاق های فکر درست کنند و کاری صورت دهند تا کشور از 
بن بست اقتصادی خارج شود. درست است که کشورهای عربی هنوز هم 
علیه ایران صحبت هایی می کنند اما عمال چند هفته پیش در یک بیانیه 
مشترک با آمریکا اعالم کرده اند که پس از احیای برجام آماده همکاری 
اقتصادی با ایران هستند که این امر در سال های اخیر بی سابقه است و 
باید هوشمندانه عمل کرد و از این فرصت استفاده کرد تا منافع مشترک 
با همسایگان جنوبی ایجاد شود و منافع اقتصادی به دست آوریم. نباید 
فراموش کرد که قسمت اعظمی از فشار آمریکا بر ایران در سال های اخیر 
به واسطه البی گری همین کشورها بوده و اگر به سمتی حرکت کنیم تا ایران 
هراسی دیگر در منطقه و جهان شایع نباشد، می توان نتایج بهتری به دست 

آورد و کشور را از زیر فشار خارج کرد. 
 آیا اروپا با توجه به صحبت های جو بایدن دیگر در مسیر احیای 

برجام سنگ اندازی نمی کند؟
مواضع اروپا و آمریکا در قبال ایران رویه خاص خود را دارد. در دوران 
ترامپ و اوایل دوره ریاست جمهوری بایدن شاهد بودیم که اروپا مواضعی 
نزدیک به ایران دارد. با توجه به مشکالت اقتصادی که در الیه های زیرین 
اروپا وجود دارد و بحران مهاجرت به قاره اروپا، آنها کاهش تحریم های ایران 
و تبادل با کشورمان را فرصتی خوب برای تجارت و مقابله با بحران هایی 
همچون مهاجرت تلقی می کنند. از همه مهم تر اینکه جایگاه ایران در 
منطقه استراتژیک است و همین مساله اهمیت موضوع را دو چندان 
می کند چراکه به هیچ وجه نمی توان ایران را از معادالت کنار گذاشت. برای 
ایجاد صلح در منطقه در هر کشوری که باشد ایران به عنوان بازیگری مهم 
و حیاتی نقش آفرینی می کند و می تواند زمینه های همکاری بیشتر ایران 
با کشورهای اروپایی را پدید آورد. کشورهای اروپای غربی به خوبی به این 
موضوع واقف هستند که ایران بیشتر میل به همکاری با آنان دارد. صنایع 
و مشاغل ایران به گونه ای است که همکاری با اروپایی ها را بهتر می داند و 
ایران اساسا از دیرباز تمایل بیشتری به همکاری با اروپا نسبت به شرق 
داشته است. همین موضوع سبب می شود تا اروپایی ها به هر صورت به طور 

کج دار و مریز روابط حداقلی را نگه دارند. تعامالت سیاسی اخیر هیات های 
اروپایی با مسئوالن ایرانی نیز در همین راستا بوده است. نکته مهم دیگر 
برای اروپایی ها این است که آنها به دنبال تولید ملی و مستقل کردن خود از 
آمریکا هستند. در این راستا اگر در سال 2024 ترامپ بار دیگر در انتخابات 
پیروز شود تنش هایی مانند تعرفه ها جریان و گریبان اروپا را قطعا خواهد 
گرفت و از همین رو در دوران پساکرونا شاهد افزایش تعرفه ها و تولید ملی 
کشورها خواهیم بود. همه این مسائل اروپا را به سمتی می برد که بخواهد 
سیاست مستقلی را نیز در خاورمیانه اتخاذ کند و ایران را به عنوان یک 
شریک مهم برای خود حفظ کند. همان طور که شاهد هستیم رقابت های 
بین المللی میان آمریکا با کشورهای غربی و همین طور رقابت کشورهای 
غربی با آمریکا به عالوه چین و روسیه افزایش یافته و با گذشت زمان بر 
شدت آن نیز افزوده خواهد شد. در همین حال آمریکا و کشورهای غربی 
سعی خواهند کرد که تجارت بین المللی خود را محدود کنند و در مسیری 
گام بردارند که روند تولید به جای اینکه در کشورهایی مانند چین انجام 
شود در داخل شکل گیرد و متعاقبا با افزایش تعرفه ها، درصد بیکاری کاهش 
یافته و بخش های ورشکسته اقتصادی بار دیگر احیا شوند. چنین فضایی 
فرصت خوبی را برای ایران فراهم می کند که از غرب به شرق تمایل پیدا کند 
و در این بین با کشورهایی که با آمریکا اختالف شدید دارند ائتالف اقتصادی 
تازه ای تشکیل دهد. مانند اتفاقی که در پیمان شانگهای رخ داد یا سفر اخیر 
رئیس جمهوری ایران به روسیه که روابط اقتصادی ایران با روسیه می تواند 
پررونق تر از گذشته شود. به خصوص با چین که با افزایش سطح تنش ها با 
غرب و آمریکا و همچنین سد تعرفه ها، به تدریج انگیزه همکاری این کشور 
با ایران می تواند در آینده ای نزدیک پررنگ تر شود. دیپلماسی اقتصادی 
ایران از دیرباز فعال نبوده و همواره باید سعی بر این باشد تا به بهترین شکل 
از فضای تنش آلود قدرت های بزرگ به نحو احسن استفاده کرد. بنابراین 
ایران اگر سیاست مناسبی در پیش گیرد، بعید به نظر می رسد که اروپا به 

مانعی دز مسیر رسیدن به توافق در وین بدل شود. 
 دولت بایدن پس از توافق با ایران به دنبال چه مواردی در 

راستای منافع خود خواهد بود؟
یکی از خواسته های دولت بایدن پایان دادن به جنگ یمن است. آنها 
در این خصوص فشارهای زیادی به عربستان وارد کرده اند و بر این باور 
هستند که اگر توافق با ایران حاصل شود به کمک ایران می توانند تنش ها در 
خاورمیانه را کاهش دهند. بایدن مشخصا می خواهد پس از کاهش تنش ها 
در خاورمیانه با توان بیشتری به مقابله با روسیه در اروپا بپردازد و از سوی 
دیگر چالش های خود با چین را حل و فصل کند. بایدن به صراحت اعالم 
کرده که دیپلماسی بهترین مسیر است. در روزهای اخیر شاهد بودیم که سه 
کشور اروپایی اعالم کرده بودند که برای توافق با ایران فقط چند هفته باقی 
مانده است که بایدن این صحبت ها را نقض کرد و نشان داد که همچنان 
رئیس آنها آمریکاست. این فرضیه وجود دارد که اگر در روزهای آینده ایران 
با 1+4 به نتیجه نرسد آمریکا به صورت مستقیم وارد مذاکره با ایران شود 
زیرا آنها در اتاق کناری در وین منتظر هستند تا هر چه زودتر اتفاقی رخ 
دهد. بایدن با صحبت های خود در سالگرد انتخابش عالوه بز اینکه به ایران 
چراغ سبز نشان داده است بلکه به سایر کشورها نیز چراغ سبز نشان داده 
تا به توافق دست یابند و صرفا بر مسیر دیپلماتیک معطوف شوند. آمریکا به 
صراحت گفته است که اگر برجام احیا شود تا سه سال دیگر قطعا این توافق 
حفظ می شود اما در خصوص دولت آتی نمی توانند تضمین دهند. همین 
سه سال نیز می تواند برای ایران یک فرصت خوب باشد و به بازسازی اقتصاد 
خود روی آورد. نباید فرصت ها را از دست داد و نباید به گونه ای رفتار کرد که 
فرصت های موجود از بین روند. ایران می تواند با توافق در وین و بهره مندی 
از منابع خود از خارج از کشور و به واسطه رفع تحریم ها به اوضاع خود سر 
و سامان دهد.  سیاست خارجی عرصه استفاده از این فرصت هاست تا یک 

کشور به سمت توسعه حرکت کند.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری خود در اولین سالگرد انتخابش، گفت هنوز وقت ترک 
گفت وگوهای مربوط به برنامه هسته  ای ایران در وین نیست و این مذاکرات پیشرفت  هایی داشته است. جو بایدن در این کنفرانس 
خبری که در کاخ سفید برگزار شد، اذعان کرد کشورهایی که در کنار آمریکا با ایران مذاکره می کنند، توافق نظر دارند و روند مذاکرات 
نیز در حال حاضر مثبت است. دور هشتم مذاکرات وین پس از دو روز توقف در سطح سیاسی، با بازگشت روسای هیات  های مذاکره  
کننده ایران و سه کشور اروپایی از سر گرفته شد. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات وین 
گفته است که گفت وگو در مسیر درستی قرار گرفته و بن  بستی در مذاکرات وجود ندارد. با این وجود به نظر می رسد که چهار موضوع 
کلیدی باقی مانده و باید تصمیمات خاص سیاسی گرفته شود. به  تازگی نیز وزیر خارجه آمریکا در گفت وگویی، خروج واشنگتن از توافق 
هسته  ای را یکی از بدترین تصمیمات سیاست خارجی آمریکا خوانده است. هم اکنون نیز جلسه مذاکره  کنندگان ارشد ایران و سه 
کشور اروپایی با حضور نماینده اتحادیه اروپا در حال برگزاری است که می تواند در روزهای آینده بسیار تعیین کننده باشد. در راستای 

بررسی این مسائل »آرمان ملی« گفت وگویی با علی اصغر زرگر، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل داشته است که در ادامه می خوانید. 

علی اصغر زرگر در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

بایدن به همه کشورها چراغ سبز توافق نشان داد
   ممکن است آمریکا مستقیما وارد مذاکره شود    پایان دادن به جنگ یمن برای بایدن مهم است    ضمانت سه ساله هم می تواند خوب باشد

»انزواي جهاني« سبب مي شود از »موضع ضعف« با دیگران معامله کنیم
تعامل با جهان ما را از وضعیت اضطرار خارج خواهد کرد

 اگر با برخی کشورها دشمنی نکنیم نیاز به بستن برخی قراردادها نیست
 تعامل با جهان باعث می شود ما از موضع باال با دیگران معامله کنیم

 نباید قرارداد با کشورهای شرقی برای ما وابستگی ایجاد کند
 باید مراقب چالش های احتمالی قرارداد با چین بود

منا
ع: ای

منب

جوابـــیه
توضیح و تصحیح

 جناب آقـای حسین عبدالهی، 
مدیرمسئول محتــرم روزنامه 
»آرمان ملــی«-  سالم علیکم / 
احتـــراما در تاریـــخ 15 دی 
ماه 1400 مطلبی با عنـــوان، 
 )مشکالت با اصالحات روبنایی 
حل نمی شود( در آن نشریه به چاپ رسیده که پس از 
پیگیری و گفت گوی تلفنی با خبرنگار روزنامه »آرمان 
ملی« مشخص شد که متن گفت وگو مربوط به آقای 
سید رسول موسوی، نماینده دور دوم مجلس شورای 
اسالمی از حوزه انتخابیه اهواز بوده که مشخصات و 
عکس اینجانب به اشتباه در متن مورد استفاده قرار 
گرفته است. لذا به منظور تنویر افکارعمومی و برابر 
با تبصره 3 و4ماده 23قانون مطبوعات، شایسته است 
جوابیه ذیل را در عینا در صفحه خبر به کار برده همراه 
با عکس اینجانب منتشر نمایید. »اینجانب سید رسول 
موسوی چوبه، طی سال ها فعالیت سیاسی واجتماعی، 
همواره اصل والیت مداری و التزام  به والیت فقیه را 
سرلوحه امورات خود قرار داده و در هر عنوان و شغلی 
که حضور داشته ام، تمام سعی ام بر این بوده است 
تا خدمتگذار صدیقی برای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی باشم. اینکه تاکنون مورد وثوق مدیران ارشد 
نظام جمهوری اسالمی بوده ام دلیل واضح و مبرهن 
بر پاکدستی اینجانب بوده و با تاسی به قران کریم 
وائمه اطهار و بنیانگذار انقالب اسالمی امام راحل 
و حفظ حرمت خون شهدا و با تکیه بر راهنمایی های 
داهیانه مقام عظمای والیت را درعمل به منصه ظهور 
رسانده ام و موجبات اعتماد کارگزاران نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را فراهم کرده است. بی تردید رسانه ها 
نقش موثری بر روشنگری افکار عمومی درزمینه 
عملکرد مسئوالن دارند و به همین منظور درطول 
خدمت صادقانه، همواره ارتباط  موثر و سازنده با مردم 
و مطبوعات و همراه با پذیرش مسئولیت اجتماعی را 

دنبال کرده ام. سید رسول موسوی چوبه«

آیت ا...سید حسین موسوی تبریزی در گفت وگو با»آرمان ملی«:

 جزییات قرارداد 

 با چین و روسیه 

را منتشر كنید

 درست است 
که کشورهای عربی هنوز 
هم علیه ایران صحبت هایی 
می کنند اما عمال چند هفته 
پیش در یک بیانیه مشترک 
با آمریکا اعالم کرده اند که 
پس از احیای برجام آماده 
 همکاری اقتصادی 
با ایران هستند

: ایرنا منبع
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بیماری سالک 

سالک نوعی بیماری انگلی است که در 
اکثر موارد باعث بیماری پوستی می شود. در 
گذشته تعداد روستا های کشور بیشتر بود و 
حشرات بیشتری در اطراف انسان بودند و 
بیماری سالک بیشتر دیده می شد. در حال 
حاضر با توجه به گسترش زندگی شهری و 
بهبود وضعیت بهداشت کمتر بیماری سالک 
مشاهده می شد. ناقل اصلی این بیماری 
پشه خاکی است که انواع مختلفی دارد 
به طوری که پشه پس از گزش انگل را به بدن 
انسان منتقل می کند. جای گزش پشه مانند 
جوش است و جوش کم کم دچار قرمزی 
می شود و نهایتا پوسته ریزی صورت می گیرد 
و زخم ایجاد می شود. اکثر زخم های کوچک 
خودبه خود بهبود پیدا می کند اگر زخم 
بزرگ باشد باید درمان های الزم صورت 
بگیرد. در جا هایی که حشرات هستند باید 
از کرم های ضدگزش حشره استفاده کرد. 
در مکان هایی که پشه خاکی وجود دارد بهتر 

است سم پاشی انجام شود. 

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا
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کاهش چربی با »سیب« و »انگور« جلوگیری از سکته قلبی با »فلفل قرمز« هرگز »احساس پیری« نکنید
یک مطالعه نشان می دهد افرادی که معتقدند بدن و ذهن آنها با افزایش 
سن تحلیل می رود، خودشان روند پیری شان را تسریع می کنند. در مقابل، به نظر 
می رسد افرادی که دیدگاه »سال های طالیی« بیشتری دارند، در برابر استرس 
روزانه محافظت می شوند. »داکوتا.ویتزل«، می گوید: »ما می دانیم که یک رابطه 
قوی بین استرس و سالمت وجود دارد.« ویتزل افزود: »چشم انداز روشن تر در مورد 
پیری می تواند مانعی در برابر اثرات فیزیکی استرس باشد.« او خاطرنشان کرد: افراد 
نباید احساس کنند که دارند، پیر می شوند. به گفته ویتزل، »مردم باید آگاه باشند 

که تصورات آنها از روند پیری ممکن است بر احساس آنها تأثیر بگذارد.«

ممکن است با فواید زیاد فلفل قرمز آشنایی داشته باشید، با مصرف کمی 
فلفل به راحتی می توانید از وقوع سکته های قلبی جلوگیری کنید. برای کاهش 
بیماری های قلبی وعروقی است، این مکمل غذایی بسیار موثر است به طوری که 
دانشمندان توصیه می کنند افراد دچار سکته قلبی چای فلفل قرمز بنوشند تا این 
عارضه التیام یابد، زیرا فلفل قرمز دارای ٩٠٠٠٠ واحد اسکوویل است. کاپسیسین 
موجود در فلفل از تجمع  LDL یا کلسترول بدخون در رگ ها جلوگیری می کند و با 
کاهش سطح کلسترول بد در خون که یکی از علت های مسدودشدن رگ هاست، 
گردش خون را بهبود بخشیده و خطر ابتال به حمله قلبی و سکته را کاهش می دهد. 

تحقیقات روی موش ها نشان می دهد که فالوونول های موجود در سیب، 
انگور و... ممکن است به سوزاندن چربی بدن کمک کند. کاکائو، سیب، دانه انگور 
و... حاوی میزان باالیی از فالوونول ها هستند که دارای فواید متعددی هستند. 
محققان با استفاده از مدل های موش های آزمایشگاهی، رابطه بین دریافت فالوونول 
در رژیم غذایی و متابولیسم چربی را بررسی کرده اند. دانشمندان از پدیده تبدیل 
بافت چربی سفید به قهوه ای به عنوان قهوه ای شدن چربی یاد می کنند. در اینجا، 
بافت های چربی سفید که انرژی را ذخیره می کنند، به بافت های چربی قهوه ای 

تبدیل می شوند که قندخون و مولکول های چربی را تجزیه می کنند.  

»تنبلی چشم«، بیماری خاموش کودکان
مسئول طرح پیشگیری از تنبلی چشم استان تهران 
در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما از دالیل ایجاد تنبلی 
چشم، راه های درمان و پیشگیری از آن سخن گفت. 
فریده زنوزی در »سالم تهران« با اشاره به تعریف تنبلی 
چشم، گفت: تعریف علمی تنبلی چشم، کاهش دید یک 
یا دوطرفه است که بعداز رفع علل به وجودآورنده اش 
همچنان باقی می ماند و پابرجا است. وی با اشاره به علل 
به وجودآورنده تنبلی چشم، مطرح کرد: ریشه آن به چند 
اتیولوژی به وجودآورنده اش برمی گردد. گاهی اوقات دالیل 
مادرزادی موجب این ماجرا می شود مثال آب مروارید 
مادرزادی یا افتادگی پلک مادرزادی و گاهی اوقات مربوط به 
عیوب انکساری است که کودک بعدها به آن مبتال می شود. 
همچنین ممکن است مربوط به علل فیزیولوژیکی باشد که 
بعدها کودک با آن دست وپنجه نرم خواهد کرد. زنوزی در 
پاسخ به اینکه عالئم تنبلی چشم چیست، گفت: بدترین 
قسمت تنبلی چشم همین است که گاهی اوقات هیچ 
عالمتی ندارد یعنی کودک هیچ عالمتی را بروز نمی دهد 
که پدر یا مادر متوجه شود. برای مثال گاهی اوقات کودک 
تب می کند و پدر یا مادر متوجه می شوند که بچه بیمار است 
اما در مورد تنبلی چشم هیچ سابقه ای از دید را ندارد که 
بخواهد به پدر یا مادرش گزارش دهد که من بهتر یا بدتر 
می بینم یا بگوید که احساس می کنم تار می بینم؛ نمی تواند 
این موارد را بگوید چراکه هیچ پیشینه ذهنی از دید واقعی 
ندارد. چشمش را که به روی دنیا باز می کند، اثرات بینایی 
شروع به شکل گرفتن می کند و آن چیزی را که می بیند فکر 
می کند همان است که باید دید. بنابراین کودک نمی تواند 
به ما گزارش دهد البته گاهی اوقات عالئمی مانند افتادگی 
پلک یا انحراف چشم می تواند راهنمای خوبی است برای 
اینکه پدر یا مادر به سمت درمان برود اما اغلب هیچ عالمتی 
برای آن وجود ندارد. وی درباره ارتباط انحراف و تنبلی 
چشم، عنوان کرد: یکی از عالئم تنبلی چشم می تواند 
انحراف باشد؛ معموال خود انحراف چشم علتی می شود 
که کودک تنبلی چشم نیز پیدا کند. اولین کاری که انجام 
می شود این است که انحراف چشم را درمان می کنند و 
وقتی انحراف چشم درمان می شود به طور خودکار تنبلی 

چشم نیز درمان خواهد شد. 
  سن طالیی تشخیص 

مسئول طرح پیشگیری از تنبلی چشم با اشاره به 
زمان بروز تنبلی چشم و درمان آن، ابراز داشت: تنبلی 
چشم اگر بخواهد بروز کند معموال تا سن ۶ سالگی عالئم 
اختالالت دید آن را می توان مشاهده کرد. به همین 
دلیل نیز می گویند سن طالیی تشخیص تنبلی چشم از 
٣ تا ۶ سالگی است. ٣ سالگی را به این دلیل گذاشتند 
که می توانیم همکاری کودک را داشته باشیم برای اینکه 
بتواند عالئم را به ما بگوید و ۶ سالگی را به این دلیل 
گذاشتند که سقف بهترین درمان است. اگر بین سن ٣ تا ۶ 
سالگی تشخیص داده شود می توانیم به درمان ١٠٠ درصد 
دست پیدا کنیم اما هرچه سن باالتر رود امکان دستیابی 
به بهبودی ١٠٠ درصد کاهش پیدا می کند و پس از ١٠ 
سالگی تقریبا می توان گفت کار زیادی نمی توان برای بچه ها 
انجام داد. وی با اشاره به عوارض تنبلی چشم، افزود: از 
نگران کننده ترین عوارض تنبلی چشم این است که می تواند 
در آینده باعث کم بینایی شدید یا نابینایی شود به همین 
دلیل است که یکی از رسالت های سازمان بهزیستی این 
است که زودتر اقدام کند و پوشش بچه های بین ٣ تا ۶ سال 
را باال ببرد که اگر موردی وجود دارد سریع تر تشخیص داده 
و درمان آن انجام شود. زنوزی در خصوص راه های تشخیص 
تنبلی چشم، اظهارداشت: بهترین فرآیند این است که 
فرآیند غربالگری را طی کنیم چراکه حتی در کشورهای 
توسعه یافته نیز اقدامات از مراحل غربال شروع  شده تا 
مراحل تخصصی ادامه پیدا می کند. بهترین کار این است 
که ما از سن ٣ سالگی کودکان را هرسال برای غربالگری 
بینایی به مراکز غربال ببریم؛ افراد آموزش دیده ای هستند 
که می توانند این خدمت را به مردم ارائه دهند و با توجه به 
سن کودک از ابزارهای متفاوتی استفاده می شود. کودکان 
٣ ساله با دستگاه معاینه می شوند چراکه معموال نمی توان 
از آنها عالئم را به خوبی دریافت کرد و ممکن است روی 
جهت یابی ها دچار اشکال باشند اما پس از آن در سن ۴، ۵ 
و ۶ سالگی با چارت E کودکان را غربال می کنیم. اگر نیاز به 
معاینه تخصصی باشد می تواند ارجاع داده شده و معاینات 

تخصصی انجام گیرد. 
  درمان

وی با اشاره به راه های معاینه چشم کودکان، گفت: 
معاینه تنبلی چشم راه حل ویژهای دارد. سن ٣ سالگی 
زمان شروع این مراحل است البته کودک در ابتدای تولد 
باید توسط چشم پزشک معاینه شود که اگر آب مروارید 
مادرزادی یا آب سیاه مادرزادی وجود داشته باشد، پزشک 
متوجه شود ولی پس از آن ٣ سالگی زمان شروع معاینات 
فعال کودک است که غربالگری اولیه انجام می شود. اگر بچه 
٣ ساله باشد یا مشکلی در ارتباط برقرارکردن داشته باشد در 
آن صورت با دستگاه های غربالگری معاینه می شود و در غیر 
این صورت با همان چارت E معاینه خواهد شد. اگر کودک 
سالمت باشد که می توان تا سال آینده منتظر بود تا مجددا 
غربالگری انجام شود اما اگر نیاز به معاینه تخصصی داشته 
باشد، غربالگران به بخش تخصصی ارجاع می دهند که 
بخش تخصصی خدمات را کامال رایگان ارائه می کنند و اگر 
نیاز باشد، متخصصان درمان را برای کودک آغاز می کنند. 
زنوزی پیرامون چگونگی درمان تنبلی چشم و هزینه های 
آن، بیان کرد: درمان، بسته به مورد متفاوت است. روند 
درمان را باید دقیقا طبق توصیه پزشک پیگیری کرد. 
ممکن است درمان خیلی ساده مانند بستن چشم آغاز شود 
تا عینک و گاهی نیازمند جراحی باشد که این مورد بسیار 
اندک است؛ اما هزینه ها نباید خانواده ها را نگران کند به دلیل 
اینکه اگر مشکل هزینه داشته باشند سازمان بهزیستی این 
مورد را در نظر گرفته است که می توانند از خدمات رایگان 
سازمان استفاده کنند. مسئول طرح پیشگیری از تنبلی 
چشم استان تهران در پاسخ به امکان درمان تنبلی چشم با 
لیزیک، ابرازداشت: درباره لیزیک با توجه به اینکه مبحث 
کامال تخصصی است، افراد متخصص باید پاسخگو باشند 

ولی اغلب استفاده نمی شود. 

عمــود ی افقــی  

محمدرضا صالحی
متخصص عفونی 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / موسی باالزاده
 تقویت قلب برای جلوگیری از ابتال به انواع بیماری ها در این عضو حساس، حیاتی است. برای انجام بهتر این کار، روش های ساده و طبیعی وجود دارد. 

تغذیه، فعالیت بدنی و اصالح شیوه زندگی بهترین راه های تقویت قلب است. بهبود این رفتارها می تواند خطر ابتال به مشکالت قلبی را کاهش دهد. 

ترک سیگار یکی از راه های تقویت قلب است، 
با ترک سیگار شما می توانید سطح سالمت خود را 
افزایش دهید. ترک سیگار از جنبه مالی نیز به نفع 

شماست. 

ثابت شده است که ورزش منظم مزایای زیادی برای 
سالمتی دارد. فعالیت بدنی منظم یکی از مهم ترین مواردی 
است که می توانید برای سالمت خود انجام دهید. انجام 
ورزش منظم و تحرک کافی یکی از راه های تقویت قلب است.

اجتناب از سیگار  ورزش 

جلوگیری یا کنترل دیابت می تواند یکی از 
راه های تقویت قلب و باالبردن سطح زندگی شما 
باشد. حمالت قلبی در افرادی که مبتال به دیابت 

هستند، برابر بیشتر است. 

فشارخون خود را تحت کنترل در آورید، چرا که 
فشارخون باال، خطر ابتال به حمله قلبی، سکته مغزی، 
نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیوی، ناتوانی جنسی، 
ازدست دادن عملکرد ذهنی و التهاب را بیشتر می کند.

جلوگیری از دیابت تنظیم فشارخون 

التهاب مزمن در بدن ما اغلب به دلیل کلسترول 
بد و ناخوشایند، مثل فشارخون باال، قندخون باال، 
داشتن اضافه وزن و سیگارکشیدن است. کاهش 

التهاب بدن یکی از راه های تقویت قلب است. 

جلوگیری یا کنترل دیابت می تواندباعث تقویت 
قلب و باالبردن سطح زندگی شما باشد. حمالت قلبی 
در افرادی که مبتال به دیابت هستند، برابر بیشتر 

است.

كاهش التهاب جلوگیری از دیابت

روش های طبیعی تقـویـت »قلب«

مزایای سبزی »تره« 
خواص »تره« یکی از مواردی است 
که تاکید زیادی بر آن برای ارتقای سالمت 
روشی  سبزیجات  از  استفاده  می شود. 
مطمئن برای فیبر، سالمت دستگاه گوارش 
و بسیاری دیگر از مزایای دیگری است که  
در ادامه ذکر می شود. افزایش قدرت سیستم 
قلبی وعروقی بدن، حفظ سالمت استخوان، 
اثر پیشگیری کننده در برابر ابتالی به انواع 
سرطان، منظم کردن حرکات روده و افزایش 
سالمت دستگاه گوارش، بهبود بینایی، کمک 
به انجام زایمانی بی خطر و در نهایت ارتقای 
سطح کارکرد سیستم ایمنی بدن از جمله 
این موارد هستند. آلیسین یکی از ترکیباتی 
است که مصرف آن رابطه مستقیمی با کاهش 
سطح LDL )کلسترول بد( و در نتیجه کاهش 
ریسک ابتال به بیماری های مزمن از جمله 
آترواسکلروزیس و بیماری های قلبی وعروقی 
دارد. همچنین با اثر هم افزایی که این ماده با 
پتاسیم دارد، باعث کاهش فشارخون می شود. 
خوشبختانه مقدار قابل توجهی از آلیسین در 
»تره« وجود دارد و باعث شده که موارد فوق 
از جمله مهم ترین خواص »تره« برای حفظ و 
ارتقای سالمت فرد مصرف کننده این سبزی 
باشد. »تره« با داشتن ترکیبی مفید با نام 
کوئرستین در کاهش سطح کلسترول خون 
و پیشگیری از ایجاد پالک در شریان ها موثر 
است. اگرچه بیشترین تمرکز بر روی ترکیبات 
آلی موجود در »تره« و خواص آنهاست ولی 
نباید از موادمغذی سنتی موجود در این ماده و 

نقش آنها در بدن هم غافل شد.

ویـــژه
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کــوتـاه
تصمیم گیری درباره محدودیت ها

آرمان ملی: وزیر بهداشت گفت: اجرای 
محدودیت های جدید برای پیشگیری از شیوع 
کرونا به تصمیم ستاد ملی پیشگیری از کرونا 
بستگی دارد از این رو امروز )شنبه( اطالعات 
شیوع ویروس امیکرون به ستاد ملی پیشگیری از 
کرونا اعالم و در این رابطه تصمیم گیری خواهد 
شد. بهرام عین اللهی افزود: اجرای محدودیت های 
هوشمند برای پیشگیری از شیوع اُمیکرون 
ضروری است و تزریق ُدز سوم واکسن کرونا و 
رعایت پروتکل های بهداشتی نیز همچنان مورد 

تاکید است. 

شناسایی ۵2۷۶ بیمار جدید 
کووید۱۹

آرمان ملی: از پنج شنبه تا جمعـــه )یکم 
بهمن( ٢٠ بیمار کووید١٩ جان خـود را از دست 
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ١٣٢ 
هزار و ١7٢ نفر رسید. ۵ هزار و ٢7۶ بیمار جدید 
مبتال به کووید١٩ در کشور شناســایی شد که 
٣٨٣ نفر از آنها بستری شدند. یک هزار و ٢٢٨ نفر 
از بیماران مبتال به کووید١٩ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تا کنون ۴٣ میلیون و ٨۶۵ هزار و 
٣٩۵ آزمایش تشخیص کووید١٩ در کشور انجام 

شده است. 

هک شدن شبکه شاد؟
آرمان ملی: مدیر گروه شبکه دانش آموزی 
)شاد( درباره هک شدن این برنامه عنوان کرد: 
امکان اینکه شخص هکر حساب کاربری یک 
فرد در شاد را هک کند وجود ندارد. علی باقرزاده 
در واکنش به هک شکبه شاد بیان کرد: چیزی 
به عنوان هک کردن حساب شاد امکان پذیر 
نیست. یک سری اطالعات مانند کد ملی، شماره 
تلفن و یک پیامی که برای ورود شخص به شبکه 
شاد می آید، وجود دارد که طی آن دسترسی به 
حساب کاربری فرد ایجاد می شود. چنین چیزی 
که شخص هکر حساب کاربری یک فرد در شاد 
را هک کند ممکن نیست، مگر اینکه به اطالعاتی 
که عنوان شد دسترسی داشته باشد. به عنوان 

مثال در برنامه تلگرام نیز چنین است. 

 چاره ای جز 
بازگشایی مدارس نداریم

آرمان ملی: معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش، بر آموزش حضوری 
دانش آموزان از نیم سال دوم تحصیلی تاکید 
کرد. صادق ستاری فرد، گفت: شرایط آموزش 
غیر حضوری دانش آموزان، باعث افت تحصیلی 
۵٠ تا ۶٠ درصدی بچه ها شده است. این وضعیت 
به ویژه در مقطع ابتدایی بیشتر مشهود است. قرار 
است با شروع نیم سال دوم آموزش ها حضوری 
برگزار شود. چاره ای نداریم جز اینکه به سمت 
آموزش های حضوری برویم، در تمام مدارس 
روستایی و مناطق شهری کم جمعیت تمرکز بر 

آموزش حضوری بوده است. 

آتش نشان حادثه پالسکو 
»شهید« شدند 

آرمان ملی: معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شهید، از موافقت مقام معظم رهبری با اطالق 
شهادت برای آتش نشانان حادثه پالسکو خبر 
داد. در جمع تعدادی از خانواده آتش نشانان 
حادثه پالسکو، با اشاره به سالگرد حادثه پالسکو 
و ایثار آتش نشانان افزود: در پی مکاتبه با مقام 
معظم رهبری، ایشان با اطالق عنوان »در حکم 
شهید« برای ١۶ آتش نشان فداکار این حادثه که 
جان خود را فدای دیگران کردند موافقت فرمودند 
و خانواده این آتش نشانان تحت پوشش و در 
خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند. 
این شهدا در آخرین لحظات حدود ١۵٠٠ نفر را 
نجات دادند، با پیگیری های شهرداری تهران و 
رئیس مجلس شورای اسالمی و با مکاتبه بنده، با 
موافقت و لطف مقام معظم رهبری این مطالبه و 

پرونده چند ساله به سرانجام رسید. 

جمع آوری پالک قرمزها 
آرمان ملی: شهردار منطقه ٢ بااعالم اینکه 
جمع آوری معــتادان در دره فرحزاد به زودی به 
پایان می رســد، گفت: از پلیس قول گرفتیم این 
افراد را در گرمخانه های زنان و مردان دره فرحزاد 
و مرکز سرپنـــاه بهزیستی جذب کند. مهدی 
صالحی افزود: از این هفته با افزایش پذیرش 
هزار نفر به ظرفیت های شفق و سروش کار را 

آغاز می کنیم. 

رودخواری در غرب تهران
فارس: پدیده رودخانه خواری یکی از اتفاقات 
جدیدی است که در جنوب غرب استان تهران، 
در سایه غفلت دستگاههای نظارتی ظهور کرده 
و عالوه بر فراهم کردن بستر تخلفات برای افراد 
سودجو، زمینه بروز یک فاجعه زیست محیطی را 
به وجود آورده است. مدیریت شهرداری نسیم 
شهر، در راستای ارائه خدمات بیشتر به مردم و 
ایجاد درآمدی برای مجموعه مدیریت تحت امر، 
در اقدامی غیرکارشناسی و سلیقه ای، بخشی از 
حریم بستر رودخانه کرج را تصرف و به مالکیت 
خود در آورده و عالوه بر فراهم کردن بستر 
تخلفات بیشتر برای افراد سودجو، زمینه بروز 
یک فاجعه زیست محیطی را به وجود آورده است. 

برخالف مباحثـــی که در ارتباط با جنبه های اجتماعی و 
سیاسی، قرارداد ٢۵ ساله ایران و چین به گوش می رسد، این 
قرارداد بیشتر یک قرارداد اقتصادی است. هرگونه قراردادی 
زمانی که می خواهد به امضا برسد ، مردم باید نسبت به آن آگاهی 
داشته باشند. پیش تر در زمانی که آقای الریجانی مسئول عقد 
قرارداد بودند؛ این انتقاد نسبت به قرارداد ایران و چین وجود 
داشت که چرا متن قرارداد منتشر نمی شود، تا مردم نسبت به 
آن اطالع داشته باشند. االن نیز در دولت جدید به همین صورت 
است و قرارداد باید در مجلس تصویب شده باشد اگر نشده باشد، 
این قرارداد ها ضمانت اجرایی نخواهد داشت. قرارداد ایران و 
چین به مدت ٢۵ سال اجرایی شده و این قرارداد با قرارداد ایران 
و روسیه، مقدمه ای برای مذاکرات وین است. شاه کلید اقتصادی 
در جهموری اسالمی ایران در آینده تهاتر است. وقتی قرارداد 
وین به نتیجه برسد، نتایج آن به صورت تهاتر نفت، در برابر غذا و 
دارو و سایر کاال ها برای ایران تعریف می شود. نگارنده بر این باور 
است که این قرارداد دستاورد مطلوبی برای وضعیت معیشتی 
و اقتصادی ایران به دنبال داشته باشد. در قبال این مساله در 
کشور چین یک کانال مالی به نفع ایران ایجاد می شود و این 
پولی که چین باید بابت نفت و گاز پرداخت کند وارد این کانال 
مالی می شود و از طریق این کانال مالی کشور چین هم خودش 
کاال وارد ایران می کند و هم از این کانال مالی برای کشور های 
دیگر استفاده می شود و از آن کشور ها هم زیر نظر چین کاال 
به ایران وارد می شود. یعنی کاالهای چینی نسبت به گذشته 
افزایش پیدا می کند. از طرفی حضور چینی ها در منابع گاز و آب 
و محیط زیست کشور افزایش پیدا می کند که بعید می دانم با 
توجه به حضور چینی ها در کشور ایران ، به ویژه در آب های خلیج 
فارس دستاورد محیط زیستی برای کشور داشته باشد. ما پرونده 
چینی ها را در خلیج فارس در خصوص صید ترال مشاهده 
کردیم. هیچ وقت چینی ها به ایران اعالم نکردند که حاضر به 
رفع مشکالت محیط زیستی در کشور باشند، به حل مشکل های 
آبی و فرونشست ها در کشور کمک کنند. این چینی ها بیشتر 
مشکالتشان اقتصادی و کسب درآمد بوده است. ایران هم چون 
به کشوری مانند چین نیاز دارد مجبور است بپذیرد. سعی ایران 
هم این بوده در برابر اولویت های نخست کشور نظیر، مشکالت 
محیط زیستی، فرونشست ها و آب و فرسایش خاک عقب 
نشینی کند و صرفا اقداماتی برای تامین مواد غذایی و کاال در 

داخل کشور انجام شود. 

 قرارداد چین 
دستاورد محیط زیستی دارد؟

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

بورس
سرمایه گذاری که با هزار بدبختی پولی را در بورس برای 
پیشرفت خودش گذاشته بود، حاال بر باد رفته است. بازار به 
شدت نزولی شده است و حتی بدتر از ریزش پارسال واقعا 

دولت باید فکری برای این موضوع کند. 
اکرمی از تهران 

مالیات
چرا باید قانون مالیات خودرو را رسمی کنند. کم از جاهای 
دیگر مالیات می گرفتند که از خودرو هم می خواهند مالیات 

دریافت کنند. دلیل این کار چیست؟!
خادمی از تهران

ثبت نام ماشین
فکری به حال ما که با هزار مشقت پول یک ماشیـــن را 
جور کردیم و در فروش فوری ساینا پذیرش شهریور شرکت 
کردیم، ولی بعد از گذشت ۴ ماه هنوز ماشین ما را پالک 
نکردند و هیچ کــس هم پاسخگو نیست. مسئــوالن به این 

مساله رسیدگی کنند. 
یک شهروند از تهران

سهام عدالت
در این اوضاع که مردم واقعا در فشار هستند، چرا سهام 
عدالت را کال آزاد نمی کنند که اگر کسانی واقعا احتیاج به پول 
آن دارند به فروش برسانند و بتوانند از پول آن استفاده کنند. 
یک شهروند از اسالمشهر

گرانی قند و شکر
این چند روز وقتی به فروشگاه ها مراجعه می کنیم با گرانی 
قندو شکر روبه رو می شویم. چرا باید مایحتاج روزانه زندگی 
در سال چند بار قیمت افزایشی داشته باشد مسئوالن به این 

موضوع رسیدگی کنند. 
کاظمی از تهران 

گرانی کرایه تاکسی 
نزدیــک به یک هفته است که کرایه تاکسی ٢٠درصد 
گران شده است و دوماه دیگر هم برای عید نرخ دولتی اضافه 
می شود این گول زدن مردم هست و یا گول زدن رانندگان 

تاکسی؟!
کریمی از تهران

گرانی گوشت و مرغ
دولت باید فکری به حال گرانی مایحتاج زندگی مردم کند. 
نمایشگاه هایی مثال در مصالی تهران بگذارند و بدون واسطه 
اقالم مصرفی را به مردم بفروشند تا کسانی که واقعا توان خرید 
ندارند بتوانند با قیمت مناسب اجناس را تهیه کنند. االن 
کارگران دیگر توان خرید مرغ و گوشت را با این قیمت ها از 

سعادتی از تهرانبازار آزاد ندارند.

 محمدرضا محبوب فر
کارشناس و پژوهشگر توسعه

یادداشـــت

یکی از شهروندان سنندجی ، به »آرمان ملی« 
می گوید: »اصال شهرداری و مدیریت بحران، پیش 
بینی این شدت از برف را نکرده  بودند و این موضوع 
را می توان از آمادگی آنها دریافت. هنوز مناطقی که 
با بـــارش برف مواجه هستند، بعـــد از 7٢ ساعت 
بازگشایی نشده اند. ترافیک در روز نخست بارش برف، 
در شهر شکل گرفت و به دلیل اینکه نان به نانوایی ها 
دیر رسید، مردم با کمبود نان روبه رو شدند، ولی در 
حال حاضر این مشکل برطرف شده است.« وی 
باور دارد: »کم کاری شهراری در این موضوع بسیار 
جای تعجب داشت، چون راه ها دیر باز شدند و نمک 
پاشی صورت نگرفت و هنوز پس از 7٢ ساعت مردم 

خودشان مشغول بازکردن راه ها هستند.« 
  سرمای قطبی در سقز 

از سوی دیگر، سقز با دمای ٢۴. ٣درجه زیر صفر، 
جمعه شب سردترین شهر کشور بود و در شهرهای 
دیگر نیز و در جاده های بین شهری، بیش از ۵ متر 
برف باریده، که همین امر سبب شده بسیاری از 
مناطق روستایی در محاصره برف قرار بگیرند. پس 
از سقز، خیرآباد زنجان با دمای ٢۴ درجه سانتیگراد 
زیر صفر، سردترین مناطق کشور گزارش شده اند. در 
همین حال، اخبار هواشناسی از تداوم بارش ها در 
کشور خبر می دهند و طبق آخرین اعالم، یک سامانه 
جدید بارشی در کشور و استان در حال شکل گرفتن 
بوده که احتمال ورود آن از روز چهارشنبه هفته 
جاری پیش بینی می شود. این در حالی است که 
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی جدید 

به غرب و شمال غرب کشور طی ٢۴ ساعت آینده و 
بارش برف و باران در بیش از ١۶ استان کشور خبر داد 
و گفت: »امروز و فردا در نیمه شرقی کشور کاهش 

محسوس دما بین پنج تا ١٠ درجه رخ خواهد داد.«
  نیروهای نظامی وارد شدند 

امیر جعفرزاده، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
آذربایجان غربی، در روز جمعه گفت: »امدادگران 
این استان طی ٣٠ ساعت گذشته به چهار هزار نفر 
که در برف و کوالک محورهای مواصالتی این استان 
گرفتار شده بودند، امدادرسانی کرده اند. ١7 حادثه 
برف و کوالک جاده ای و کوهستانی نیز در این مدت 
زمان رخ داده و ١۵٠٠ خانوار در این مناطق دچار 
حادثه شده اند.« در همین حال بسیاری از مسئوالن 
استانی از مشکالت در تردد برون شهری و روستایی 
در مناطق غربی کشور خبر داده اند، از جمله مرتضی 
زمانپور، فرماندار کوهرنگ در استان چهارمحا ل  و 
بختیاری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که 
در پی وزش باد شدید و کوالک و برف راه ارتباطی 
١۵٠ روستا در این شهرستان مسدود شده است. 
زمانپور در ادامه همچنین گفت که »٣٠٠ خودرو 
نیز در روزهای گذشته در محورهای کوهستانی 
شهرستان کوهـــرنگ در برف و کوالک گرفتار 
شده  و به آنها امدادرسانی شده است.« در همین حال 
تصاویری از امدادرسانی نفربرهای زرهی ارتش به 
خودروهای گرفتار در برف گردنه اسدآباد در استان 
همدان منتشر شده و فرمانده نیروی انتظامی نیز 
اعالم کرد که آماده خدمات رسانی به این مناطق 
هستیم. امیر جعفرزاده، مدیرعامل جمعیت هالل 

احمر آذربایجان غربی، اعالم کرد: »امدادگران این 
استان طی ٣٠ ساعت گذشته به چهار هزار نفر که در 
برف و کوالک محورهای مواصالتی این استان گرفتار 
شده بودند، امدادرسانی کرده اند. ١7 حادثه برف و 
کوالک جاده ای و کوهستانی نیز در این مدت زمان 
رخ داده و ١۵٠٠ خانوار در این مناطق دچار حادثه 
شده اند.« در همین حال بسیاری از مسئوالن استانی 
از مشکالت در تردد برون شهری و روستایی در مناطق 
غربی کشور خبر داده اند، از جمله مرتضی زمانپور، 
فرماندار کوهرنگ در استان چهارمحا ل  و بختیاری 
روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که در پی وزش 
باد شدید و کوالک و برف راه ارتباطی ١۵٠ روستا در 

این شهرستان مسدود شده است. 
  خطر حمله گرگ ها به مناطق مسکونی

در این شرایط مدیرکل محیط زیست استان 
به دلیل وقوع سرما و نایاب شدن  اردبیل گفت:ـ 
غذا، حیات وحش به روستاها و شهرهای مختلف 
نزدیک شدند. سعید شهند به گزارش های مردمی 
از چند شهر و روستای استان اشاره کرد که از حضور 
حیات وحش و حیوانات وحشــی گزارش شده که به 
محض اطالع محیط بانان در محل مورد نظر حاضر 
شده و نسبت به حمایت از حیات وحش اقدام کردند. 
هموطنان در صورت مشاهده گرگ، روباه و سایر 
حیوانات می توانند از طریق سامانه ١۵۴٠ در این 
روزهای سرد و یخبندان گزارش خود را به محیط 
زیست ارائه کنند تا همکاران ما برای مدیریت این 
موضوع در صحنه حاضر شده و شرایط حمایت از 

حیات وحش را فراهم کنند.

»آرمان ملی« از وضعیت وخیم مناطق غربی کشور در اثر بارش برف وکوالک گزارش می کند:

گرفتارشدن دوباره هزاران نفر در برف
  غافلگیرشدن مردم در جاده های همدان، کرمانشاه و...

آرمان ملی: بارش برف و کوالک شدید، 
مناطق غربی و شمــال غربی ایــران را 
زمین گیر کرده و وضعیــت در استـان 
کردستان به حدی وخیم است که مـردم 
برای تهیه نان و آب  آشامیدنی، با مشکل 
روبه رو هستند. طبق تماس هایی که با 
روزنامه »آرمـــان ملی« گرفته شـده، 
قیمت یک لیتر آب آشامیدنی، به 10 هزار 
تومان رسیده و نان نیز بسیار کمیــاب 
شده، شرکت های خدمات شهری نیز در 
سنندج امکان عبور و مرور به حاشیــه 
شهر ندارند، و تلمباری از زباله روبه رو 
هستند. شهروندان استان کردستان و 
سنندج از غافلگیـــری شهــرداری 

گالیه مند هستند.

شناسایی 2 هزار بیمار 
مبتال به اُمیکرون 

وزیر بهداشت گفت: با تست های 
تشخیصی انجام شده تا کنون بیش 
از دو هزار بیمار مبتال به اُمیکرون 
در کشور شناسایی شده اما از همه 
بیماران، تست نمی گیریم بلکه به 
صورت اتفاقــی این تست ها انجام 
می شود و میـزان آلودگی در سطح 
جامعه، بیشتــر از این موارد است. 
بهرام عیـــن اللهی افزود: مراجعات 
سرپایــی در دو هفته اخیر تقریبا 
۴ برابر شده و وقتی مراجعات سرپایی 
افزایش می یابد ممکن است موارد 
بستری و بیماران بدحال نیز افزایش 
یابد و نگرانی هایی در این زمینه 
داریم. وضعیت اُمیکرون در جهان 
بسیار بحرانی است و بسیاری از 
کشورهای اروپایی و آمریکا، درگیری 
بسیار شدیدی با اُمیکرون دارند و 
روزانه بیش از یک هزار و ۵٠٠ نفر 
در آمریکا بر اثر این بیماری جان خود 
را از دست می دهند و کشورهای 
همسایه نیز درگیر هستند و ما بسیار 
نگران هستیم چون اُمیکرون قدرت 

انتشار بسیار زیادی دارد. 

برخی از استان ها به 
سالک عادت کرده اند

رئیس اداره مدیریت بیماری های 
قابل انتقال بین انسان و حیوان گفت: 
اخیرا وزارت بهداشت مشغول کار 
بر روی ساخت واکسن برای بیماری 
سالک است و یک نوع واکسن در 
حال آزمایش نیز تا 7٠ درصد جواب 
داده است. بهزاد امیری ضمـن اشاره 
به اینکه این بیماری همیشــه در 
کشور بوده است و سال گذشتـه با 
١۴ هزار و ١7١ مورد ابتال به سالک 
مواجه بودیم گفت: حدود ١٠ سـال 
قبل ٢۵ هزار مورد از این بیماری را در 
کشور داشتیم. از آنجا که این بیماری 
در نزدیک تهران و در روستایـی در 
شهرستان ورامین چند مورد بیشتر 
از سال گذشته شناسایی شده این 
مـوضوع تا این حد رسانـه ای شده 
است و در استان های دیگر نظیر 
اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان 
رضوی و گلستان این موضوع چندان 
رسانه ای نشده و حساسیت ایجاد 
نکرده چرا که این بیماری همیشه 
در آنجا بوده و برای مردم این مناطق 

عادی شده است. 

آرمان ملی-  رهــا معیری: موضوع حرفه ای 
شدن خدمت سربازی، این روزها یکی از برنامه های 
اصلی مجلس یازدهم است که نمایندگان مردم، 
باور دارند دو سال خدمت اجباری یکی از موانع 
پیش رو در جهت ازدواج است و قصد دارند مانند 
بسیاری از کشورها، خدمت سربازی را به شکل 
حرفه ای در بیاورند. هر چند که سازمان نظام 
وظیفه و ناجا، با این طرح مجلس بارها مخالفت 
کرده است، اما با وجود اینکه موضوع سربازی به 
ستاد کل نیروهای مسلح مربوط می شود، اما قانون 
نظام وظیفه متعلق به مجلس شورای اسالمی است 
و نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم می گیرند. 
با وجود اینکه در ســـال ٩۵ -  ٩۶، موضوع خرید 
سربازی برای مشموالن غایب با بیش از ٨ سال 
غیبت، مطرح گردید، این طرح خیلی زود با واکنش 
منفی نمایندگان و نیروی انتظامی روبه رو شد، چون 
معتقد بودند که این طرح تبعیض میان »دارا« و 
»ندار« است و افراد »ندار« و از اقشار پایین جامعه با 
یک یا دو فرزند مجبور به رفتن به سربازی هستند، 
آن هم در شرایطی که محدودیت های اجتماعی و 
شغلی برای افراد غایب و سرباز فراری هر روز بیشتر 
می شد، افراد ثروتمند و به قول معروف »دارا« با ٣٠ 
تا ۴٠ میلیون تومان نقد یا اقساط، می توانستند 
کارت معافیت از خدمت را جلوی درب منزل 
تحویل بگیرند. حال مجلس یازدهم با شکست این 
طرح به دنبال طرحی است که از دو دهه پیش مطرح 
گردیده، اما هیچگاه به سرانجام نرسیده است. 
کارشناسان موافق این طرح بر این باورند، سرباز باید 
به صورت حرفه ای آموزش ببیند وگرنه نمی تواند 
سربزنگاه ها از خود و کشورش محافظت کند. از 
سوی دیگر نیاز نیروهای مسلح کشور به سرباز 
دست کم ۴٠٠ هزار نفر در سال است که باید از بین 
مشموالن که حدود ۵٠٠ تا ۶٠٠ هزار نفر می شوند، 
تأمین شود و این موضوع در طرح مجلس یازدهم 
لحاظ شده است از سوی دیگر آموزش حرفه ای 

سرباز هزینه بر است و دو سال سربازی آن قدر ارزش 
ندارد تا این همه برای حرفه ای شدنش هزینه و بعد 
رهایش کنیم تا دنبال کار خود برود. به عبارت دیگر 
در طرح موردنظر آن هایی که تمایل داشته باشند 
به سربازی می روند اما مدت سربازی شان پنج ساله 
است و هر سال هم قراردادشان تمدید می شود 
و پس از این مدت با موافقت خودشان و فرمانده 
یگان مربوطه به استخدام نیروهای مسلح یا وزارت 

دفاع درمی آیند. 
  خرید سربازی با 150 هزار یورو 

اما با وجود کسری منابع ارزی کشــور، حال 
نمایندگان طرحی ارائـه کـــرده اند که بر اساس 
آن، افرادی خاص می تواننــد سربــازی را با یورو 
خریداری کنند. در شرایطــی که هنوز تکلیف 
بسیاری از مشموالن برای فــرار از سربازی، در 
کشورهای دیگر مانده اند و به کشــور بازنگشته اند 
)مانند مهرداد پوالدی، بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایران، که از استرالیا و اردوی تیم ملی پس از حذف 
ایران دیگر به کشورش بازنگشت چون مجبور بود 
به خدمت سربازی برود.( حــال کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ١۴٠١، طرحی ارائه داده که افراد 
مشمول خارج از کشور با مبلغ ناچیز ١۵٠ هزار دالر! 
می توانند از معافیت خدمت برخوردار شوند، این در 
حالی است که 7٠ تا ٨٠ درصــد افراد جوانی که 
از ایران برای ادامه تحصیل و کار خــارج می شوند، 
هیچگاه به زادگاه شان باز نمی گردند، مگر اینکه 
منظور مجلس آقازاده هایی باشند که در میان 
ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی در رفت و 
آمد هستند و به باور کارشناسان این طرح نیز پس 
از مدتی و رفع مشکل برخی از افراد، برداشته و 
غیرمنطقی خوانده می شود. اما در این رابطه یک 
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ١۴٠١ از آزاد 
شدن خرید سربازی برای برخی مشموالن در سال 
آینده خبر داد. محمدرضا میرتاج الدینی، یک 
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ١۴٠١ گفت: 

»طبق مصوبه این کمیسیون مشموالن غایب خارج 
از کشور با پرداخت ١۵ هزار یورو می توانند جهت 
خرید خدمت سربازی اقدام کنند. طبق این مصوبه 
آن دسته از مشموالن غایب خارج از کشور که پنج 
سال از زمــان فراخوان آنان به خدمت زیر پرچم 
می گذرد، در سال آینده با رعایت اصل ١١٠ قانون 
اساسی می توانند خدمت سربازی شان را خریداری 
کنند. « طبق این مصوبه آن دسته از مشموالن 
غایب خارج از کشور که پنج سال از زمان فراخوان 
آنان به خدمت زیر پرچم می گذرد، در سال آینده 
با رعایت اصل ١١٠ قانون اساسی می توانند خدمت 
سربازی شان را خریداری کنند. با این حال این 
نماینده مجلس با اشاره به اینکه خرید سربازی برای 
مشموالن جدید موضوعیت ندارد، افزود: این شامل 
مشموالنی می شود که حداقل ۵ سال از غیبت آنها 
گذشته باشد. آنها می توانند با پرداخت ١۵ هزار یورو 
نسبت به خرید خدمت سربازی اقدام کنند. هدف 
از این مصوبه این است که این افراد برای تردد به 

کشور با مشکلی مواجه نشوند. 
  بازهم عدم عدالت در جامعه 

با این حال، حشمت ا... فالحت پیشه، نماینده 
ادوار مجلس می گوید: »قانون فصل الخطــاب 
است. اما در این باره ستاد کل نیروهای مسلح حق 
تصمیم گیری داشته و می تواند مقابل طرحی 
بایستد. درسـت است که اسما مجلس این کار را 
انجام می دهد، اما در عمـــل ستاد کل نیروهــای 
مسلح تأثیرگذار است. طرح های مربوط به خدمت 
سربازی بدون نظر ستاد کل عملیاتی نشدند. حتی 
در دوره های زمانی که دولت الیحه می آورد و به 
نوعی درآمدزایی می کرد و به بعضی مشموالن اجازه 
خرید می داد. « او به نخستین بودجه مجلس دهم 
اشاره می کند و اینکه در آن به خرید خدمت اشاره 
شده بود و ستاد کل با آن مخالفت کرد، و در ادامه 
صحبت هایش باور دارد، »نمایندگان مجلس تحت 
فشار موکالن خود قرار دارند؛ از این رو نمایندگان 
طرح های مختلفی ارائه می کنند، ولی در نهایت این 
نیروهای مسلح است که اجازه انجام طرحی را صادر 
می کند. حرفه ای شدن نظام سربازی در ایران، طرح 
بسیار خوبی هم بود. در این پروژه  ١٠ساله قرار بود، 
هرسال ١٠درصد سربازی در ایران حرفه ای شود؛ 
زیرا فقط چند کشور در دنیا سربازی اجباری دارند. 
عالقه مندان نیز می توانند به صورت پیمانی در مدت 
۵سال و به شکل انتخابی باشند. این خدمت هم 
وقفه  اساسی در زندگی مردم است. « او همچنین به 
راه حل مقطعی مثل فروش خدمت سربازی اشاره 
می کند که با توجــه به نیاز دولت به پول معموال 
موافقت هایی صــورت می گیــرد؛ نتیجه نیز ایجاد 

عدم عدالت در جامعه می کند. 

»آرمان ملی« از طرح جدید مجلس برای تامین ارز از سوی مشموالن غایت و پولدار گزارش می کند: 

خرید سربازی آقازاده ها، فقط 15000 یورو! 
  این طرح برای مشموالن غایب 5 سال به  باال و خارج نشین معادل 450000000 تومان است 

 استخـــدام 
معلــم

وزیر آمــوزش و پرورش درباره 
کـمبود نیروی انسانـــی در این 
وزارتخانه گفت: باید بکوشیم این 
مشکل زودتــر برطرف شود و به 
همین منظــور ٣۴ هزار و ٨٠٠ نفر 
نیروی تازه کــار استخدام می شوند. 
یوسف نوری بـا بیان اینکه کمبــود 
نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
به تدریج ایجاد شده است، اظهار 
کرد: باید بکوشیم این مشکل زودتر 
برطرف شود و به همین منظـــور 
٣۴ هــزار و ٨٠٠ نیروی تازه کار 
استخدام می شوند تا به فرموده مقام 
معظم رهبری، افسران میدان تعلیم 
و تربیت باشند. در مرحله های بعدی 
تالش خواهیم کرد نیروی انسانی 
پای کار را در وزارت آموزش و پرورش 
تامین کنیم تا مدرسه ها به گونه ای 
باشند که سند تحول بنیادین رقم 
خورد. در مرحله های بعدی تالش 
خواهیم کرد نیروی انسانی پای کار 
را در وزارت آموزش و پرورش تامین 
کنیم تا مدرسه ها به گونه ای باشند 

که سند تحول بنیادین رقم خورد. 



رئــیس پلیس پیــشگیری پایتخــت از 
دستگیری سارق مسلح منزل حین سرقت در 
ولنجک خبر داد. سرهنــگ جلیل موقوفه ای 
اظهارداشت: تیم عمــلیات کالنتری ١۶٣ 
ولنجک در حین گشت زنــی جهت پیشگیری 
در سطح حوزه استحفاظی از وجود ٢ نفر 
سارق در منزلی مطلع شــده و جهت بررسی 
بیشتر به آدرس اعالمی مراجعه و مشاهده 
می کنند فردی با یکدستگاه خودرو در حال 
زاغ زنی منزل بوده و درب منزل روبه رویی 
آن باز است. وی افزود: عملیات کالنتری 
١۶٣ ولنجک ابتدا شماره پالک خودرو را 
استعالم کــرده که مشخص می شود پالک 
متعلق به خــودروی دیگری است و جهت 
بررسی بیشتر به خودرو نزدیک شده که 
راننده خودرو که از خودرو پیاده و درحال 
تماشای منزل روبه رویی بود با رویت ماموران 
با سالح کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت 
ماموران کرده و به صورت پیاده متواری 
می شود. وی افزود: ماموران در تعقیب وگریز و 

تیراندازی هوایی متهم را در حالی که به سمت 
ماموران در حال تیراندازی بوده زمینگیر و 
دستگیر کرده و در بازرسی بدنی یک قبضه 
سالح کلت کمری و ١٢ تیر جنگی کشف 
می کنند؛ همچنین در بررسی خودرو مشخص 
می شود مدتی پیش از محله نازی آباد سرقت 
شده است و از داخل خودرو تعدادی آالت و 
ادوات سرقت از جمله تعدادی پیچ گوشتی، دو 
عدد انبر قفلی، دو عدد دیلم و دستکش و انواع 
چسب و... کشف می شود. سرهنگ موقوفه ای 
با بیان اینکه متهم به همراه همدستانش 
اقدام به سرقت منزل می کردند، گفت: در 
بررسی به عمل آمده مشخص شد متهم دارای 
۵ فقره سابقه سرقت و تحمل حبس در زندان 
است. وی با بیان اینکه تاکنون ٣ نفر از شکات 
شناسایی شده و تحقیقات بیشتر جهت کشف 
جرائم و دستگیری همدستان در دستور کار 
پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: پرونده 
متهم جهت سیرمراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد. 

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
استان ایالم از شناسایی عامل کالهبرداری با آگهی کاریابی در 
فضای مجازی خبر داد و گفت: مجرمان سایبری با انتشار آگهی 
کاریابی و کار در منزل اقدام به کالهبرداری می کنند. سروان 
محسن نادی، اظهارداشت: درپی مراجعه یکی از شهروندان که 
با در دست داشتن مرجوعه قضائی مدعی کالهبرداری مالی در 
فضای مجازی از حسابش شده بود، پرونده ای تشکیل و رسیدگی به 

آن در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. این کارشناس 
انتظامی افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد شاکی از طریق 
مشاهده آگهی کاریابی در فضای مجازی با فردی ناشناس که خود 
را مسول موسسه کاریابی معرفی نموده آشنا شده است که در 
ادامه متهم به شاکی کار در منزل به صورت بسته بندی محصوالت 
را پیشنهاد داده که شاکی مبلغی جهت ثبت نام و شروع کار به 
حساب متهم واریز کرده است و در نهایت متهم گوشی خود را 

خاموش کرده و پاسخگو نبوده است. سروان نادی ضمن اشاره به 
بازگردانی مبلغ مذکور به حساب شاکی و ارسال پرونده به مراجع 
قضائی عنوان داشت: شهروندان هنگام مشاهده آگهی کاریابی 
در فضای مجازی حتما از آدرس داده شده اطمینان حاصل 
کنند به طوری که امکان مراجعه حضوری وجود داشته باشد. 
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز مشکل و مواجهه 
با جرائم رایانه ای می توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره  و 
راهنمایی های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکالت 
احتمالی استفاده کنند یا با شماره مرکز فوریت های سایبری به 

شماره تلفن ٠٩۶٣٨٠ موضوع را به کارشناسان ما اطالع دهند. 

دادستـــان مرکـز استان گلستـــان 
از دستگیری تمامی عوامل درگیــری 
در اورژانس بیمارستان ۵آذر گرگان خبر 
داد. محمود اسپانلو اظهارکرد: تعدادی 
جوان در یک مهـــمانی خصوصـی در 
گرگان درگیر شدند که پس از انتقال 
مجروحان حادثه به بیمارستان ۵آذر، 
ادامه درگیری به اورژانس بیمارستان 
کشید. وی با بیان اینکه با حضور پلیس 
در محل، ٢ متهم دستگیر شدند، افزود: 
در ادامه با تحقیقات بازپرس پرونده و 
پلیس ۴ نفر متهم دیگر این درگیری 
هم شناسایی و دستگیر شدند. دادستان 
مرکز استان خاطرنشــان کرد: به علت 

اهمیت موضـــوع بالفاصله جلســات 
رسیدگی به این حادثه در شعبه چهارم 
بازپرسی دادسرای گرگان آغاز شــد. وی 
ادامه داد: هر ۶ متهم پرونده با صدور قرار، 
فعال بازداشت هستند و سالح های گرم 
و سرد خود را به بازپرس پرونده تحویل 
دادند. اسپانلو تصریح کرد: پرونده های 
عوامل ایجاد ناامنی و درگیری با اولویت 
و حساسیت رسیدگی می شود و قرارهای 
سنگین در انتظار متخلفان خواهد بود. 
درگیـــری یک مهمـــانی خصوصــی 
در یکی از روستاهای گرگان پس از 
انتقال مصدومان حادثه به بیمارستان، 

به اورژانس هم کشید. 
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کوتــــاه

خبــــر

    فرمانده انتظامي استان تهران، از کشف 
بیش از ۶٠میلیارد ریال کاالی قاچاق خبر 
داد. سردار کیوان ظهیری اظهارداشت: 
در 7٢ ساعت گذشته با تالش و اقدامات 
تخصصی ماموران انتظامی استان، با اجرای 
٢٣٠ فقره حکم قضــائی، ۴٣٢ سارق و 
مالخر دستگیر شدند. وی افزود: کشف 
بیش از ۶ فقره انواع کالهبرداری از سطح 
۶ شهرستان از دیگر اقدامات مهم پلیس 
غرب استان تهران بود. فرمانده انتظامي 

غرب استــان تهران با اشاره به کشف ٨٠ 
دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه، 
تصریح کرد: در این مدت 77٠ سارق 
دستگیر و ۵٢٩ قلم اموال مسروقه توسط 
ماموران پلیس آگاهی کشف شد. این 
مقام ارشد انتظامی با اشاره به کشف ۶٠ 
میلیارد ریال کاالی قاچاق، بیان داشت: 

در این خصـــوص ٢۶هــزار و ۴۴۴ قلم 
کاالی قاچاق کشف و ١٢ قاچاقچی نیز 
دستگیر، به مقامات قضائی تحویل داده 
شدند.  فرمانده انتظامی غرب استان تهران 
خاطرنشان کرد: در این طرح ۴٢ کیلوگرم 
انواع موادمخدر کشف و ٣٠۶نفر از سوداگران 
مرگ دستگیر شدند. وی ضمن اشاره به 

کشف سالح های گرم توسط پلیس پاوا، 
بیان داشت: در این طرح ٢٠نفر از اخاللگران 
نظم عمومی دستگیر و ٣٠عدد سالح سرد و 
مهمات که در اقدامات مجرمانه مورد استفاده 
قرار می گرفت، کشف شد. سردار ظهیری 
در پایان از همکاری خوب مردم با پلیس در 
شناسایی و دستگیری مجرمان و سارقان 
قدردانی کرد و افزود: انتظار این است که 
این روند همکاری همچنان ادامه داشته 

باشد. 

کشف کاالی قاچاق 

سرقت گاوصندوق شرکت
رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: ارزش 
اموال سرقتی یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون 
تومان است و سایر متهمان نیز تحت تعقیب 
پلیس هستند. سرهنــگ جلیل موقوفه ای 
افزود: یک فقره سرقت از شرکتـــی در محله 
سنایی رخ داد که در بررســی هــای اولیه 
مشخص شد ٣ نفر با صورتــی پوشیده وارد 
شرکت شده و با تخریب گاوصندوق شرکت 
۵٠ هزار دالر به همراه تعدادی از اسناد سرقت 
کرده اند. به گفته رئیس پلیس پیشگیری 
تهران یکی از سارقان نگهبان شرکت بود و 
در بررسی از مخفیگاه وی یک قبضه سالح 
شکاری فاقد مجوز قانونی و بیش از ١٠٠ 
فشنگ مربوطه کشف شد. پیش تر سرهنگ 
کارآگاه شریفی رئیس پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران از سرقت فردی از گاوصندوق 
همسایه که قصد گرفتن وام بانکی داشت، 

خبر داده بود. 

دستگیری سارقان فراری 
سرکالنتر هشتم پلیس پیشگیری تهران از 
دستگیری زن و شوهر فراری پس از برخورد 
خودرویشــان به یک اصله درخت، خبر داد. 
سرهنگ حسیــن مافــی گفت: تیم عملیات 
کالنــتری ١٢٩ جامی حین گشت زنی در 
سطح حــوزه استحفاظی یکدستگاه خودرو 
مشکوک و پس از استعالم پالک انتظامی 
متوجه سرقتی بودن خودرو می شوند. به گفته 
سرکالنتر هشتم پلیس پیشگیری تهران 
پس از دقایقی تعقیب و گریز، با برخورویشان 
به یک درخت هر ٢ متهم دستگیر شدند. 
متهمان تحت تعقیب پلیس آگاهی استان 
اصفهان بوده و در استعالم سوابقشان مشخص 
شد که به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب 
هستند که با کارت های بانکی سرقتی از 

شهروندان اصفهانی کالهبرداری کردند. 

توقیف محموله تریاک  

فرمانـــده انتظانی شهرستـان ری گفـــت: 
متهم موادمخدر را در بسته بندی شکالت به 
خریداران می فروخت.  سرهنگ دوستعلی 
جلیلیان افزود: عوامل تیم عملیاتی کالنتری 
١77 خاورشهر با رصد های میدانی موفق به 
شناسایی فردی شدند که در محدوده خاورشهر 
اقدام به فروش موادمخدر می کرد. به گفته 
فرمانده انتظامی شهرستان ری در عملیات 
ضربتی متهم که قصد فروش موادمخدر 
داشت دستگیر و در بازدید از متهم مقادیری 
موادمخدر از نوع تریاک در چندین بسته آماده 
فروش کشف شد. پیش تر سرهنگ عقیلی 
فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری 
انتظامی کشور از شناسایی بار 7 کیلوگرمی 
تریاک های شکالتی به مقصد کشور آلمان در 

فرودگاه امام خمینی )ره( خبر داده بود. 

دستگیری سارق مسلح منزل حین سرقت

یک مورد حادثه تصــادف در مسیـــر 
شــرق به غرب جاده خاوران، خیابـــان 
آقـانور به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران اطالع داده شد. جالل 
ملکی گفت: یکدستگاه پـــراید با دو 
سرنشین مردجوان به شدت با یکدستگاه 
کامیونت برخـــورد کرد که این دو نفــر 
محبوس شده بودند، بعداز خارج کردن 

این دو نفر مشخص شد جان خود را از 
دست داده اند. به گفته ملکی علت تصادف 
مشخص نبود و عوامل راهور برای علت آن 
در محل حضور داشتند. در ١٨ آذر نیز در 
همین مسیر یک مورد تصـادف یکدستگاه 
مینی بوس با تریلر اتفــاق افتاد که هیچ 
تلفات جانی نداشت، امــا ١٢ نفر دچار 

مصدومیت شدند. 

تصادف جان 2 نفر را گرفت
رئیـــس کالنتــری ١٠١ تجــریش از 
دستگیری موبایل قاپی خبر داد که دارای ٣ 
سال سابقه حبس است. سرهنگ علی اصغر 
خانی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت 
موبایل در سطح حــوزه استحفاظی سارق 
١٨ ساله شناسایی و ماموران در گشت زنی ها 
موتورسوار را شناسایی و در عملیات ضربتی 
موتورسیکلتش را توقیف کردند. به گفته 

رئیس کالنتری ١٠١ تجریش در بازرسی از 
متهم ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی 
و یک قبضه سالح سرد کشف شد و وی به 
۵ فقره موبایل قاپی اعتراف کرد. پیش تر 
سرهنگ کارآگاه دستخال رئیس پایگاه 
سوم پلیس آگاهــی تهـــران از دستگیری 
موبایل قاپی خبر داده بود که دارای ٣٠ فقره 

سابقه سرقت تلفن همراه شهروندان بود. 

دستگیری موبایل قاپ 1۸ ساله 

کالهبرداری با آگهی »کار در منزل«

دستگیری عوامل درگیری در بیمارستان 

دستگیری سارق سابقه دار 
فرمانـــده انتظامی استان گلستان از دستگیری سارق و 
اعــتراف وی به ٢٠ فقره سرقت خودرو و ١٣ فقره قطعات 
خودرو در شهرستان گرگان خبر داد. سردار سعید دادگر 
اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقـــت خـــودرو 
در گرگان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستــور کار 
ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: اقدامات 
تخصصی و تحقیقات میدانی پلیس آغاز و ماموران با اشراف 
اطالعاتی و بررسی شیوه و شگرد سرقت ها، به سرنخ هایی از 
سارق رسیده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهم را طی 
عملیاتی ضربتی حین سرقت دستگیر کردند. این مقام ارشد 
انتظامی استان تصریح کرد: ماموران از متهم یکدستگاه خودرو 
پژو سواري مسروقه کشف کردند که در تحقیقات مقدماتی و 
پس از مواجهه با مستندات پلیس، سارق به ٢٠ فقره سرقت 
خودرو و ١٣ فقره سرقت قطعات خودرو در گرگان اعتراف کرد. 
فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان با اشاره به معرفی 
سارق به مراجع قضائی، گفت: شهروندان می توانند با عمل به 
توصیه های دلسوزانه پلیس و رعایت نکاتی ساده، نقش موثری 

در پیشگیری از وقوع جرائم داشته باشند. 

حمل سالح با خانواده
فرمانده انتظامــی استان لرستان، از عملیات مشتــرک 
و دستگیری اعضای باند و کشــف ٣٠ قبضه سالح شکاری 
غیرمجاز خبر داد. سرداریحیی الهی اظهارداشت: در اجرای 
طرح مقابله با سالح و مهمات غیرمجاز، ماموران پلیس امنیت 
عمومی لرستان با همکاری پلیس استان مرکزی با اشراف 
اطالعاتی از جابه جایی مقادیری سالح غیرمجاز توسط اعضای 
یک باند با یکدستگاه پژوپارس در پوشش مسافرت خانوادگی 
از استان های غربی به استان های همجوارمطلع شدند. وی 
افزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و رصد محورهای 
مواصالتی، دریکی از شهرستان های اراک موفق به شناسایی 
پژوپارس شده و در عملیاتی غافلگیرانه آن را متوقف کردند. 
فرمانده انتظامی استان، گفت: با دستگیری ٢ زن و شوهر که 
در پوشش مسافرت خانوادگی اقدام به قاچاق سالح می کردند، 
در بازرسی از پژوپارس ٣٠ قبضه سالح شکاری غیرمجاز و 

مقادیری فشنگ مربوطه کشف شد. 

کامیونت حامل تریاک توقیف شد
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف ٢۴٣ 
کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک کامیونت در شهرستانطبس 
خبر داد. سردار ناصر فرشید اظهارداشت: ماموران انتظامی 
شهرستان طبس هنگام گشتزني در محورهاي مواصالتی و 
کنترل خودروهای عبوری به یک کامیونت مشکوک شدند و 
به راننده خودرو دستور ایست دادند. وي بیان داشت: ماموران 
کامیونت را متوقف و پس از هماهنگی با مقام قضائی در 
بازرسي از آن، ٢۴٣کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه اي داخل 
بار خودرو جاساز شده بود کشف کردند. فرمانده انتظامي استان 
خراسان جنوبی افزود: ماموران در این رابطه یک خودرو توقیف 
و یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده با تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد. 
سردار فرشید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان 
موادمخدر تاکید کرد و گفت: فرماندهی انتظامی استان 
خراسان جنوبی با رصد شبانه روزی محورهای مواصالتی به 
مبارزه بی امان با سوداگران مرگ ادامه داده و اجازه جوالن به 

برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد. 

دپوی سوخت قاچاق 
جانشین فرمانده انتظامي استان آذربایجان غربی از کشف 
۵۴ هزار لیتر سوخت به صورت قاچاق در شهرستان ماکو، خبر 
داد. سرهنگ ایرج حسن خانی اظهارداشت: با کسب خبری 
مبني قاچاق موادسوختی توسط شخصی در یکی از محالت 
شهرستان ماکو، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این 
شهرستان قرار گرفت. وی افزود: با اشراف اطالعاتی و اقدامات 
فنی پلیس در نهایت محل دپو شناسایی و پس از کسب مجوز 
قضائی در یک عملیات ضربتی از مخفیگاه متهم بازرسی و 
۵۴ هزار لیتر سوخت به صورت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و 
ضبط شد. جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در این 
راستا متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضائی شد. سرهنگ حسن خانی در پایان از همکاري و تعامل 
شهروندان با خدمتگزاران خود در مجموعه پلیس تقدیر و 
خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق 
کاال، با قانون شکنان قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد 
و شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن 

١١٠به پلیس اطالع دهند. 



11ورزش سال  پنجم
شماره   1214

شنبه 
1400 . 11 . 02
19  جمادی الثانی 22/1443ژانویه2022

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

دیدگــــــاه
ایرادات چرخه استعدادیابی 

درباره افت کیفی لیگ برتر فوتبال بعضی وقت ها به بیهودگی 
می رسیم، آنقدر که صحبت کرده ایم و این صحبت ها دردی را 
عالج نکرده است. زمانی فوتبال سیر صعودی را طی می کند 
و برای رفع برخی ایرادها صحبت می کنیم تا سرعت صعودی 
بیشتر شود اما فوتبال ایران اگرچه رو به جلو حرکت می کند اما 
بسیار ُکند است. تحریم ها تاثیر بسیار زیادی داشته و وقتی که 
پول کم است باید شیوه اداره را تغییر داد. نمی توان فوتبالی که 
پول کمتری دارد را با هزینه باال اداره کنیم. سطح رقابت های 
لیگ برتر ایران به دلیل فقدان زیرساخت ها و عدم رسیدگی 
صحیح به چرخه تولید بازیکنان فاقد زیبایی شده است. بازی ها 
اصال قابل قیاس با گذشته نیست و به ندرت بازیکنان شاخصی 
می بینیم. فقط آنهایی موفق هستند که هدف شان فراتر از فوتبال 
داخلی است و می خواهند در سطوح بین المللی بازی کنند. 
البته باید بگوییم ما صاحب استعدادهای زیادی در کشورمان 
هستیم و اگر بخواهیم خود را با کشورهای عربی خلیج فارس 
مقایسه کنیم، با حذف مربیان و بازیکنان خوب خارجی جذب 
شده در تیم های مختلف این لیگ ها، به رغم سرمایه های فراوانی 
که در این کشورها صرف می شود ولی استعدادهای خاصی را 
تولید نکرده اند و از ایران عقب تر هستند. در شرق آسیا شاید 
شرایط فرق کند و آنها در زمینه تولید بازیکن بهتر عمل کرده 
باشند ولی به لحاظ وضعیت اقتصادی با دشواری های زیادی 
مواجه شدند، با این حال سرعت شان در رشد و توسعه فوتبال 
از کشورهای عربی بهتر است، اگرچه در قیاس با گذشته دچار 
افت شده اند. در مجموع می توان گفت سیر صعودی فوتبال در 
آسیا ُکند شده و باید برای پیشرفت بیشتر، برنامه های کاربردی 
و راهبردی داشت. مشکالت اقتصادی به سبب پاندمی کرونا 
مشاغل را دچار مشکل کرده و قدرت مدیریتی باال می تواند 
نواقص را برطرف کند. در سطح اول فوتبال دنیا باشگاه بزرگی 
مانند بارسلونا از آکادمی الماسیا استفاده می کنند اما معمول این 
است که باشگاه های بزرگ به طور مستقیم از بازیکنان تیم های 
آکادمی شان استفاده نمی کنند چون سطح رقابت ها در رده 
بزرگساالن بسیار باالست و بازیکنان تمام حرفه ای می توانند 
در چنین سطحی دوام بیاورند. باشگاه ها بیشتر بازیکنان 
آکادمی ها را به دیگر باشگاه ها می دهند و تنها بازیکنانی که 
قابلیت ها و شاخصه های قابل توجهی دارند به تیم اول باشگاه 
می رسند. نظارت دقیقی روی تیم های رده های سنی مختلف 
وجود دارد و بازیکنانی که توانایی ستاره شدن داشته باشند 
بدون تردید حفظ خواهند شد. با وجود اینکه خرج آکادمی ها 
نسبت به بازدهی شان بیشتر است ولی در تمامی رده های سنی، 
باشگاه ها تیم های خوبی دارند و ممکن است ١٠ تیم مختلف 
را از رده نونهاالن تا بزرگساالن داشته باشند. حتی پیش آمده 
یک باشگاه پنج تیم زیر ١7 سال دارد که این تیم ها در چند 
تورنمنت حاضر می شوند. برای آکادمی ها روانشناس، آنالیزور و 
تمامی ابزارهای الزم اندیشیده شده و با استفاده از آنها به تولید 
ستاره ها می پردازند. ضمن اینکه این بازیکنان عالوه بر فوتبال، 
تحصیل خود را هم ادامه می دهند. با وجود تمام تالش هایی که 
در آکادمی های باشگاه ها صورت می گیرد، هر ساله اگر بتوانند 
٢ تا ٣ بازیکن را به تیم اول انتقال دهند کار بسیار بزرگی انجام 
شده است. آنها بیشتر بازیکنان خود را منتقل می کنند تا بخش 
از خرج آکادمی را به دست آورند. از سویی دیگر بهترین بازیکنان 
را در رده بزرگساالن جذب می کند تا بتوانند چنین تیمی را که 
ویترین باشگاه شمرده می شود در باالترین سطح حفظ کنند. 
کمتر پیش می آید آکادمی ها در ایران بتوانند از بازیکنانی که 
تولید کرده اند به خوبی استفاده کنند. استقالل و پرسپولیس 
نیز انگشت شمار و حداقلی می توانند موفق به استفاده از 
بازیکنان آکادمی خود شوند و بازیکنان این تیم ها به ندرت دیده 
می شوند. هر چند اگر باشگاه ها بتوانند بهتر آکادمی های خود 
را پیشرفت دهند، قطعا در این زمینه شاهد پیشرفت خوبی 
خواهیم بود. آنچه باعث شده فوتبال ایران رشد همیشگی را 
نداشته باشد کمبود آکادمی های معتبر است و به همین دلیل 
بسیاری استعدادها خیلی زود از چرخه خارج می شوند. بیشتر 
بازیکنان به اندازه ای که شهرت پیدا کنند دیگر برای پیشرفت 
تالش گذشته را ندارند و کیفیت بازی آنها افت می کند. تنها 
بازیکنانی که دورنمای بزرگی دارند و به دنبال بازی در لیگ های 
اروپایی هستند به بازیکنان شاخصی مبدل می شوند. چرخه 
استعدادیابی ایرادهای زیادی دارد و نباید انتظار داشت در 

لیگ برتر یا در جام حذفی شاهد بازی های چشم نوازی باشیم. 

 تسنیم: باشگاه پرسپولیس اعالم کرد احمدرضا درویش 
مدیرعامل این باشگاه طی روزهای اخیر هیچ حکمی صادر 
نکرده است. رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت: »در 
روزهای اخیر موجی از شایعات و اخبار غیرموثق درباره 
انتصاب ها در حوزه مدیریت، معاونت و مشاوره منتشر شده 
است. باشگاه پرسپولیس، ضمن رد این اخبار تاکید می کند؛ 
برنامه ریزی باشگاه با توجه به اولویت هایی که وجود دارد، 
حل وفصل مسائل باشگاه و تیم است. بر همین اساس هیچگونه 

تغییر و انتصابی تاکنون صورت نگرفته است.« 

 فوتبــال داخلــی 

قهرمان سه دوره جام جهانی فوتبال در بیمارستان برای انجام 
شیمی درمانی بستری شد. »پله« برای شیمی درمانی و شناسایی 
دقیق محل های تومور در بیمارستان بستری شده بود. پیش از این 
تومورهایی در کبد و روده پله مشاهده شده بود و اکنون نیز ریه او 
در مرحله اولیه تشخیص این ضایعه است. بر اساس این گزارش 
پله وضعیت پایداری در دوره چند روزه بستری اش در بیمارستان 
داشت و مرخص شد. پله شهریورماه گذشته تحت عمل جراحی 

برداشتن تومور از روده بزرگش قرار گرفته 
بود. پله تنها فرد قهرمان جام جهانی فوتبال 
در سه دوره در سال های ١٩۵٨، ١٩۶٢ 
و ١٩7٠ با تیم ملی برزیل است. او ٩٢ 
بازی در ترکیب برزیل انجام داد و 77 

گل زد. پله از دیدگاه فدراسیون 
جهانی تاریخ و آمار بهترین 
بازیکن فوتبال جهان در 

قرن بیستم است. 

 بیــن المــلل

بهمن فروتن 
 کارشناس فوتبال 

 آرمان ملی: نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر امروز با 
برگزاری ٢ دیدار در حالی آغاز می شود که تیم های سپاهان و 

پرسپولیس به مصاف حریفان خود می روند. 
 سپاهان

نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتـــر با دیدار حســاس 
مس رفسنجان و سپاهان در سرچشمه کرمان آغاز می شــود. 
دیداری که از لحاظ جدولی به نوعی حساس ترین دیدار هفته 
به شمار می رود زیرا تیم های سوم و پنجم جدول به مصاف 
یکدیگر می روند. سپاهان در حالی به مصاف مس رفسنجان 
می رود که هفته گذشته با شکست در ضربات پنالتی مقابل 
آلومینیوم از جام حذفی کنار رفت و در لیگ برتر نیز این تیم 

با توقف در هفته پایانی نیم فصل مقابل آلومینیوم، فاصله ای 
شش امتیازی با صدرجدول پیدا کرد. دو نتیجه اخیر مقابل 
آلومینیوم اما سپاهان را در شرایط بدی قرار داده است و در 
بحرانی ترین موقعیت فصل خود باید مسابقات نیم فصل دوم 
را استارت بزند. مس رفسنجان در شرایطی به مصاف سپاهان 
می رود که در آخرین دیدارش که در چارچوب رقابت های 
جام حذفی برگزار شد در پایان ١٢٠ دقیقه تالش، موفق به 
شکست شهرخودرو شد و در لیگ هم در آخرین هفته نیم 
فصل اول در سرچشمه مقابل پیکان متوقف شد. نارنجی پوشان 
کرمانی که با ٢١ گل زده در اختیار دارند با ٢٣ امتیاز و 

قرارگرفتن در رتبه پنجم، نیم فصل اول را به پایان رساندند

 پرسپولیس 
تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین بازی خود در نیم فصل 
دوم لیگ برتر به مصاف تیم فوالد می رود. سرخپوشان 
پایتخت بعداز پیروزی برابر تیم ذوب آهن و صعود به مرحله 
بعدی جام حذفی با حاشیه هایی مواجه شدند. بازیکنان 
پرسپولیس به علت پرداخت نشدن مطالبات مالی شان قصد 
داشتند که تمرین نکنند، اما در نهایت آنها تصمیم گرفتند 
که تمرین کنند. عالوه بر این، گفته می شود که یحیی 
گل محمدی به علت مشکالت مالی سرخپوشان قصد دارد 
بعداز بازی با فوالد از سمتش کناره گیری کند. تیم های 
پرسپولیس و فوالد تاکنون ٣٩ بار در لیگ برتر به مصاف 
یکدیگر رفته اند که در این بین پرسپولیس ١٨ بار و فوالد 
١٠ بار به پیروزی رسیده اند و ١١ جدال دو تیم نیز با نتیجه 

تساوی به پایان رسیده است. 

 آغاز نیم فصل دوم با تیم های بحرانی! 

آرمان ملی: تیم ملی فوتبـــال زنان ایران 
مهرماه گذشته با غلبه بـــر اردن در ضربــات 
پنالتی، برای نخستین بار به جام ملـــت های 
زنان آسیا صعود کرد و در اولین حضــور خود 
در این رقابت ها مقابل میزبان موفق شد به 
تساوی بدون گل رسیده و اولین امتیاز را در 

این مسابقات کسب کند. 
 دیدار با میزبان 

فوتبال  تــــیم ملی  دیدار  نخستین 
رقابت های  سری  از  کشورمان  بانــوان 
جام ملت هــای فوتبال بانوان آسیا ٢٠٢٢ 
هند، روز پنجشنبه ٣٠ دی ماه برابر میزبان 
این دوره از مسابقات در شهر ناوی مومبای 
برگزار شد که این دیـدار بدون گل به پایان 
رسید. زهره کودایی، بهنـــاز طاهرخانی 
فاطمه  بنی طالبـــی،  غزاله  )کاپیتان(، 
عادلی، ملیکا متولی، ملیکا محمدی، زهرا 
سربالی )مرضیه نیکخواه دقیقه ۵٩(، هاجر 
ثنا  دقیقه7٠(،  ظهرابی نیا  )سارا  دباغی 
صادقی)یاسمن فرمانی دقیقه7٠(، نگیــن 
زندی)افسانه چترنور ٨٨(و سمانه چهکندی 
)زهرا معصومی دقیقه ۵٩( بازیکنانی بودند که 

برابر هند به میدان رفتند. 
 AFC تمجید 

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی 
به عملکرد بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان 
ایران برابر هند پرداخت. در این گزارش آمده 
است: تیم شجاع ایران در دیداری نفس گیر، 
تساوی بدون گل را بر هند تحمیل کرد. هند در 
این مسابقه فرصت های بهتری داشت و از ابتدا 
هجومی بازی می کرد، اما دفاع مستحکم ایران 
باعث شد این تیم تمام موقعیت های میزبان 
را دفع کند. شاگردان مریم ایراندوست کمتر 
مالک توپ و میدان بودند، اما می توانستند در 
دقیقه ١٢ از روی ضربه ای ایستگاهی پیش 
بیفتند که ضربه سر نگین زندی به تیر دروازه 
هند برخورد کرد. الزم به توضیح است، دومین 
دیدار تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر چین 
در جام ملت های آسیا ٢٠٢٢، روز یکشنبه 
٣ بهمن ماه از ساعت ١۵و٣٠ به وقت محلی 
و ساعت ١٣و٣٠ به وقت تهران در ورزشگاه 

مومبای شهر بمبئی برگزار می شود. 

 بهترین بازیکن 
با اعالم مسئـــوالن برگزارکننده مسابقات، 
زهره کودایی دروازه بان تیم ملی کشورمان 
به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. 
کودایی پس از این انتخاب اظهارداشت: بازی 
مساوی شد، اما همه بازیکنان زحمت کشیدند 
و جنگیدند. با همین قدرت ادامه می دهیم و 
ان شاءا... بتوانیم با نتایج خوب، دل مردم ایران 
عزیز را شاد کنیم. بازی سختی بود. باالخره در 
تورنمنتی مانند جام ملت های آسیا، اولین بازی 
همیشه حساسیت خاص خودش را دارد. ما هم 
برای اولین بار در جام ملت های آسیا حضور 
داشتیم. وی ادامه درباره تیم چین افزود: چین 
تیمی حرفه ای است و تجربه بسیار زیادی در 
سطح آسیا دارد. این تیم ٨ دوره عنوان قهرمانی 
آسیا را در کارنامه دارد. تیم ایران برای اولین بار 
است که به این بازی ها آمده، اما این دلیل 
نمی شود که ما شجاعانه و غیرتمندانه بازی 
نکنیم. همه تالش مان را در بازی برابر چین به 
کار خواهیم گرفت تا بهترین عملکرد را داشته 
باشیم و از آن بازی هم امتیاز کسب کنیم. 
دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان تصریح کرد: 
شرایط کمی سخت است، اما توانستیم خوب 
بازی کنیم و بجنگیم. هند نیز بسیار خوب بود 
و به این تیم تبریک می گویم. همه سعی مان 
را می کنیم تا شرایط مان بازی به بازی بهتر 

شود و بتوانیم بهترین نتایج در این مسابقات 
به دست بیاوریم. 

 صحبت های سرمربی
مریم ایراندوست پس از دیـــدار برابر هند 
در کنفــرانس مطبوعاتی بعداز بـــازی گفت: 
فکر می کنــم اولین مسابقه در هر تورنمنتی 
سخت ترین بازی است. با توجه به اینکه بچه های 
من اولین حضورشان در این رقابت ها تجربه 
می کردند و در این ۵ ماهه اخیر بازی تدارکاتی 
نداشتند، یک مقدار استرس بر تیم غالب بود؛ 
اما فکر می کنم و همه مردم دیدند که تیم من 
تمام تالش و توانش را گذاشت تا بتواند از نام 
ایران دفاع کند. وی در ادامه اضافه کرد: خیلی 
برای مان مهم بود و پیش بینی این را داشتیم که 
هند با توجه به زمانی طوالنی که برنامه ریزی 
کرد، قطعا تیم قدرتمندی است. اما ما توانستیم 
حداقل امتیاز این بازی را به دست بیاوریم. به 
دفاع و ضدحمله روی آورده بودیم، ولی شاید آن 
نیرو و انرژی که مردم ایران برای تیم ما فرستاد 
دادند، دوست داشتیم که امتیاز کامل را از این 
دیدار به دست بیاوریم. تیم ملی فوتبال بانوان 
واقعا برای پیروزی به میدان آمده بود. سرمربی 
تیم ملی در ادامه درباره دیدار برابر چین بیان 
داشت: این تیم یکی از قدرت های آسیاست و 
مقابل چین هم قطعا با برنامه وارد زمین بازی 
می شویم. ولی این بازی که من امروز از تیمم 

دیدم به خوبی اجرا کرد، فکر می کنم برابر چین 
هم ما بتوانیم با توانایی خوبی که دروازه بان مان 
دارد، بتوانیم دروازه را بسته نگه داریم. وی در 
ادامه اضافه کرد: به تیمم خیلی ایمان دارم و ما با 
برنامه وارد این تورنمنت شدیم. امیدوار هستیم 
که از این گروه صعود کنیم. ایراندوست در پایان 
اظهارداشت: به نظرم همه بازیکنان بهترین 
بودند و کودایی یکی از بهترین بازیکنانی که 
توانست به وظیفه اش به خوبی عمل کند. هاجر 
دباغی پستش پشت فورواد است و فکر می کنم 
به عنوان یک هافبک طراح زمانی که صاحب 
توپ می شد، کارش را به خوبی انجام می داد و 
زمانی که صاحب توپ نبود، وظیفه اش این بود 
که دو هافبک طراح هند را پرس کند. کار سختی 
بود ولی با توانایی که از هاجر داشتیم، او را در این 
پست گذاشتیم. دباغی با توجه به آسیبی که از 
ناجیه مچ پا داشت، توانست به خوبی به وظایف 

خود عمل کند. 
 پیام رئیس 

شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون 
فوتبال در تماس تلفنی خطاب به کادرفنی و 
بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان گفت: نمایش 
شما مقابل میزبان این دوره از مسابقات را 
دنبال می کردم. مایه مباهات است که همه 
اعضای تیم با تمام توان در میدان حاضر 
شدید و نماینده شایسته ای برای دختران این 
مرز و بوم بودید. شایستگی شما بیش از این 
است و در بازی بعدی مقابل چین اگر نتیجه 
بگیرید خوشحال خواهیم بود و اگر نتیجه 
مطلوبی حاصل نشد نیز همچنان به عنوان 
دختران تاریخ ساز فوتبال ایران شایسته و 
قابل احترام هستید. وی در ادامه به اعضای 
تیم ملی بانوان افزود: قطعا تیم پتانسیل 
باالیی دارد و امیدوارم با دست پر برگردید. 
مطمئنا پیام رئیس جمهوری، حضور معاون 
امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و نیز وزیر 
ورزش وجوانان نشان از اهمیت این تیم برای 
همه مردم ایران دارد. امروز فداکارانه برای ایران 
جنگیدید. رئیس فدراسیون فوتبال در پایان 
اعالم کرد: در صورت کسب تساوی تیم ملی 
بانوان برابر چین پاداش پیروزی به بازیکنان و 

کادرفنی پرداخت خواهد شد. 

تساوی شاگردان »ایراندوست« مقابل میزبان جام ملت ها 

شاهكار دختـــران فوتبالیســت در قدم اول

سرمربی تیم ملی فوتبال ایــران گفت: برخی فکر نکنند کار 
تمام شده و موضوع را ساده بگیرند، چرا که در این دو سال کارها 

راحت انجام نشده است. 
 شرایط تیم ملی 

دراگان اسکوچیچ درباره شرایط تیم ملی افزود: دو سال پیش 
شرایط ما خوب نبود، بحث میزبانی در بحرین هم پیش آمد و 
در شرایطی مسابقات را شروع کردیم که مساله کرونا وجود 
داشت و این دغدغه کرونا را همین االن هم داریم. با این حال 
شرایط خیلی خوب پیش رفت و مساله روانی را خیلی خوب 
مدیریت کردیم. در این دو سال ما را دستکم گرفتند، اما گوش ما 
بدهکار نبود، کار خودمان را انجام دادیم و االن یک قدم کوچک 
تا جام جهانی داریم. می خواهم که برخی فکر نکنند کار تمام 
شده و موضوع را ساده بگیرند، در این دو سال کارها راحت انجام 
نشده است. وی افزود: از خدا می خواهم در سالمت بازیکنان به 
ما کمک کند، چون خیلی مهم است که بازیکنان را سالمت 

داشته باشیم یا نه.
 بازی با حضور تماشاگران 

سرمربی تیم ملی درباره اینکه در تمام این مدت که او هدایت 
ایران را به عهده داشته تیمش بدون حضور تماشاگران بازی 
کرده و این دو بازی شاید تماشاگران به ورزشگاه بیایند، ادامه 

داد: این موضوع خیلی سخت بود و نمی توانستیم شادی 
مردم را ببینیم، چون آنها در خانه شادی می کردند. 
فوتبال بدون تماشاگران بی معنی است و این موضوع 
زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که شما به عنوان 
بازیکن هستید یا به عنوان سرمربی روی نیمکت 

تیم ملی حضور دارید. امیدوارم با حضور تماشاگران این 
انگیزه را از آنها بگیریم. تیم ملی متفاوت از باشگاه است 

و ما هم از این موضوع مطلع هستیم و در نهایت 
فوتبال برای تماشاگران برگزار می شود. 

 لیگ
وی درباره اینکه برخی مشـــکالت در ایـــن 
فشردگی وجود دارد و به طور مثال عقب افتادن 
بازی های استقالل به خاطر ابتال به کرونــا و 
مخالفت او با برگزاری بازی همزمان با اردوی 
تیم ملی، اظهارکرد: مساله مخالفت نبود، بلکه 
این بود که چند روز پیش شنیدم آنها ١7 بازیکن 
کرونایی دارند و من نمی توانم از آنها در اردوی 
تیم ملی استفاده کنم، اما بعد خبر آمد که بازی 
قرار است برگزار شود و این برای من تعجب انگیز 
بود که چطور من نمی توانم این بازیکنـــان را به 

تیم ملی دعوت کنم، اما درست همزمان با فیفادی قرار است 
بازی استقالل در لیگ برگزار شود. 

 صعود
اسکوچیچ در واکنش به این سوال که اگر در دو دیدار پیش رو 
صعود تیم ملی قطعی شود آیا دو بازی باقیمانده در فیفادی 
بعدی برای او مسابقات تدارکاتی خواهد بود یا به دنبال 
نتیجه گرفتن خواهد بود، گفت: نمی شود به چشم بازی 
تدارکاتی به آنها نگاه کرد، همیشه در تیم ملی باید 
انگیزه های جدیدی برای خودمان پیدا کنیم. مسئولیت 
سنگینی به دوش ماست، چون نماینده ملت و کشور 
هستیم. اول از همــه، این اهمیت دارد که 
قدم نهایی را برای صعود به جام جهانی 
برداریم و دلم می خواهد همه بازیکنان 
از سهل انگاری و غفلت فاصله بگیرند 
و فکر نکنـــند که کار تمـام شـــده 
است. اگر قدم اول را برداشتیم، در 
خصوص دو بازی دیگـر هم شرایط 
همین است. اجازه نخواهم داد که 
بازیکنان با خیال راحت پا به میدان 
بگذارند. امکان آن هست که تفکر 
جدیدی را در آن بازی ها امتحان 
کنم، اما همیشه برای نتیجه گرفتن 
تـــالش می کنیم. هــدف ما هم 
فقـــط صعود به جام جهانی نیست 

و به دنبال اهــداف بزرگ تری هستیم. 

  دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی: 

از برگزاری بازی استقالل در روزهای فیفا تعجب کردم

      تیم جدید
باشگاه الغرافه به بازیکن ایرانی جدید خود خوشامد 
گفت. الغرافه قطر به  صورت رسمی از سعید عزت اللهی 
رونمایی کرد و هافبک تیم ملی ایران به جمع شاگردان 

آندره آ استراماچونی اضافه شد.

      سرمربی جدید
سرمربی جدید تیم نفت مسجدسلیمان معرفی شد. 
مراسم معارفه محمود فکری، سرمربی جدید تیم نفت 
مسجدسلیمان در حضور هدایت یزدی و دیگر اعضای 

هیات مدیره در حضور بازیکنان تیم برگزار شد.

            انتقال
طبق گزارش های رسیده از رسانه های ترکیه ای انتقال 
صیادمنش به هال سیتی قطعی شده است. 2 خبرنگار 
معروف ترکیه ای همگی از نهایی شدن انتقال اللهیار به 

هال سیتی خبر داده اند.

ـت
وشـ

س ن
عک

پرسپولیس شرایط مســـاعدی نـــدارد و 
گفته می شود احتمال استعفای گل محمدی 
وجود دارد. محمود کلهر در این خصـــوص 

صحبت کرد. 
 درباره احتمال استعفای گل محمدی 

چه نظری دارید؟
 متاسفانه مشکالت پرسپولیس مربوط به 
امروز و دیروز نیست و سال هاست که این تیم 
با چنین مشکالت دست وپنجه نرم می کند. 
با تمامی سختی ها و مشکالت کادرفنی و 
مربیان توانستند در پنح فصل اخیر شاهکار 
کنند و پنج قهرمانی برای تیم به دست بیاورند. 
در زمان برانکو و کالدرون پرسپولیس با 
مشکالت زیادی روبه رو بود اما متاسفانه در 
زمان گل محمدی به اوج خود رسیـــد. باید 
برای یکبار که شده تصمیم اساســی گرفته 
شود و افراد متخصص و کسانی که می توانند 
به درآمدزایی برسند به این باشگاه بیایند و 

مشکالت پرسپولیس را کم کنند.
 نظر شما در مورد حضور رضا درویش 

در راس باشگاه چیست؟
 درویش یکی از مدیران فوتبالـــی بوده اما 
امیدوارم ادامه دهنده راه مدیران قبل نباشد. 
پرسپولیس بیشتر از هر زمان دیگر به مدیری 
نیاز دارد تا از این شرایط بحرانی باشگاه را 

نجات دهد. 
 ظاهرا مدیـــران جدید برای حل 

مشکالت راهکار ندارند!
 متاسفانه سال هاســـت چنین مشکالتی 
داریم، مدیری که راهـــکار ندارد و نمی داند 
برای خارج شدن از بحــران چه کار باید انجام 
دهد از همان ابتدا نبـــاید مسئولیت قبول 
کند. در چنین شرایط مسئولیت روی دوش 
بازیکنان و کادرفنی می افتد و نتیجه اش 
همین نارضایتی ها می شود. درویش باید افراد 
متخصص و قوی را در بدنه مدیریتی باشگاه 

به کار گیرد تا مشکالت حل شود. 
 آیا اعضــای هیــات مدیـــره به 

پرسپولیس کمک خواهند کــرد؟
من از اینکه سجادی اعضای هیات مدیره 
پرسپولیس را انتخاب کرد خیلی تعجب کردم، 
چرا که بعداز حذف پرسپولیس از آسیا قرار بود 
پرسپولیس زیرنظر وزارت صمت برود. با این 
حال انتظار می رفت وزیرورزش افراد اقتصادی 
را به عنوان هیات مدیره انتخاب می کرد؛ حاال 

امیدوارم درویش چنین کاری کند.

گفـــت و گـــو 

 آب پاکی وزارت ورزش 
روی دست زنان بوکسور

ایسنا: معاون بانوان وزیر ورزش وجوانان 
گفت: راه اندازی بوکس بانوان صرفا مربوط 
به تصمیم وزارت ورزش یا درخواست خود 
فدراسیون نیست و باید مجوزهای خاص تری 
اخذ شود. مریم کاظمی پور بیان کرد: در ادوار 
گذشته این بحث چندبار مطرح شده است. با 
توجه به حساسیت هایی که رشته بوکس دارد، 
اینکه چقدر امکان راه اندازی آن وجود دارد صرفا 
مربوط به تصمیم وزارت ورزش یا درخواست 
خود فدراسیون نیست و درواقع باید مجوز های 
خاص تری اخذ شود. کاظمی پور در پاسخ به این 
پرسش که این قول را می دهد که وزارت ورزش 
بتواند برای راه اندازی بوکس بانوان کاری انجام 
دهد؟ تصریح کرد: من یک نفری هیچ تصمیمی 
نمی گیرم و برای تصمیم گیری و سیاست گذاری 
رشته های جدید از خرد جمعی استفاده می کنم. 
البته توصیه می کنم ورزشکاران، جوانی و 
توانمندی خود را در رشته های مشابهی محک 
بزنند که حداقل االن مصوب هستند و مسیر 
آماتوری را طی کرده اند و به سمت قهرمانی در 
حال گذر هستند. رشته هایی چون تکواندو، 
ووشو و کاراته به بلوغ حرفه ای رسیده اند. به نظرم 
االن صالح نیست جوان هایی که در دوران اوج 
هستند بخواهند وقت خود را صرف این کنند که 
منتظر رشته جدیدی باشند که بیاید تا سپس در 

آن فعالیت رسمی خود را شروع کنند. 

خارج ازمستطیل سبز

خـــبر

 محمود کلهر: 
 پرسپولیس سال هاست، 
با مشکالت دست وپنجه 

نرم می کند

ناکامی دیگر برای »ژاوی«
بارسلونا در مرحلــه یک چهارم نهـــایی 
کوپادل ری از دور این رقابت ها کنار رفت. 
بارسلونا و اتلتیک بیلبائو در کوپـــا دل ری به 
مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان ١٢٠ 
دقیقه با نتیجه ٣ بر ٢ به سود بیلبــائو به پایان 
رسید تا این تیم به مرحله یک چهــارم نهایی 
صعود کند. در این دیدار ابتدا مونیایین پس 
از نفوذ تند و تیز نیکو ویلیامز به زیبایی دروازه 
بارسا را باز کرد، اما پیش از دقیقه ٢٠، فران 
تورس، خرید جدید ژاوی با ضربه ای فنی بازی 
را به تساوی کشاند. در ادامه اینیگو مارتینز 
توانست از اشتباه مدافعان بارسا استفاده کند 
و گل دوم را به ثمر برساند اما پدری در دقیقه 
٩٣ روی پاس دنی آلوز دروازه بیلبائو را باز کرد 
تا بازی به تساوی کشیده شــود و ٣٠ دقیقه 
وقت اضافه برگزار شود. در نهــایت مونیایین 
در دقیقه ١٠۶ دروازه بارسا را از روی نقطه 
پنالتی باز کرد تا تالش شاگردان ژاوی برای 
صعود بی نتیجه بماند و از دور این رقابت ها 

حذف شوند. 



مهدی سلطان محمدی
کارشناس بازار مسکن

سیدابراهیم رئیسی: ایران مذاکرات وین را »بسیار جدی« 

می گیرد. طرف ها آماده رفع تحریم ها باشند زمینه برای 

رسیدن به توافق بر سر مسائل هسته ای فراهم است! آقای 

رئیسی! این جدی گرفتن ها و فراهم بودن زمینه توافق 

هسته ای را برای ملت روشن کنید! توضیح دهید! توجیه 

کنید! طرف های مذاکره که خود در میان و میدان این 

ماجرا هستند و نه تنها بی خبر نیستند بلکه خود، بذر چنین 

اخباری را با مذاکره و گفت وگو می کارند، اما شما به مردم 

خود بگویید چه خبر است؟آقای رئیسی! شش ماه است که 

در راس دستگاه اجرایی کشور قرار گرفته اید و همچنان 

دائم السفر در داخل و اخیرا خارج از کشور هستید و بر این 

سفرها اصرار دارید، به مردم گزارش بدهید که حاصل این 

سفرها چه بوده است! آقای رئیسی! چه چیزی به سفره 

خالی مردم افزوده اید؟ چه بارقه امیدی ایجاد کرده اید؟ این 

را بدانید که مملکت داری در عصر پیچیده و علم و فناوری 

محور مدرنیسم، صرفا دستور دادن بی اتکاء به تجارب و 

برنامه و سرمایه و مقبولیت و چشم اندازی روشن، امکان 

پذیر نیست! تکرار جمالتی از قبیل»باید بشود، باید نشود«، 

»بکنید، نکنید« و دستوراتی از این قبیل، راه حل دردها 

نیست! نقشه راه منطقی و علمی و کارشناسی محور شما 

برای عبور از شرایط قفل شده و روزمرگی کشور چیست؟! 

برای نمونه به شکل روشن بفرمایید، دستاورد شما از سفر 

به روسیه و امید و اطمینان بستن به وعده های والدیمیر 

پوتین چیست؟ کمی به مردم گزارش شفاف بدهید! مردم 

را از روند مذاکرات وین و پرانتزهای باز و بسته، مطلع کنید! 

همفکران و حامیان شما، دولت پیشین را متهم به خیانت 

و توافق پشت درهای بسته و امتیاز دهی به غرب و امضا 

قرارداد ترکمانچایی متهم می کردند، پس شما به مردم 

گزارش دهید. پشت پرده و خروجی این رفت و آمدها و 

سفرها و مذاکرات و بی اطالعی مردم از تصمیمات و اتفاقات 

چیست؟دستاوردهای سفرهایتان چیست؟! به مردم صریح 
بگویید که چه آینده های در انتظار آنهاست!

دستاوردهای سفر را به مردم بگویید!

armanmeli. ir
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آیت ا...سید حسین موسوی تبریزی در گفت وگو با»آرمان ملی«:

صفحه 2

صفحه 9
صفحه 3

صفحه 9

آرمان ملی: این آقا بــه عنوان رئیس جمهوری 
ســابق ایران گویی متوجه جایگاه خود نیست 
و در ترکیــه، رو در روی مجــری تجزیه طلب و 
فراری نشســته و در کمال وقاحت از ملت ایران 
بد می گوید! تا امروز همه در برابر خود نمایی های 

دیوانه وار آقای احمدی نژاد سکوت پیشه...

آرمان ملی: موضوع حرفه ای شــدن خدمت 
ســربازی، این روزها یکــی از برنامه های اصلی 
مجلس یازدهم اســت که نمایندگان مردم، باور 
دارند دو ســال خدمت اجباری یکــی از موانع 
پیش رو در جهت ازدواج است و قصد دارند مانند 

بسیاری از کشورها، خدمت سربازی را به شکل...

 آرمان ملی: بارش برف و کوالک شدید، مناطق 
غربی و شــمال غربی ایران را زمین گیر کرده و 
وضعیت در استان کردستان به حدی وخیم است 
که مردم برای تهیه نان و آب  آشامیدنی، با مشکل 
روبه رو هســتند. طبق تماس هایی که با روزنامه 

»آرمان ملی« گرفته شده، قیمت یک لیتر آب ...

 »آرمان ملی« از وضعیت وخیم 
مناطق غربی کشور در اثر بارش برف 

وکوالک گزارش می کند:

گرفتارشدن دوباره 
هزاران نفر در برف

     غافلگیرشدن مردم 
 در جاده های 

همدان، کرمانشاه و...

»آرمان ملی« از طرح جدید مجلس برای 
تامین ارز از سوی مشموالن غایت و پولدار 

گزارش می کند: 

خرید سربازی آقازاده ها، 
فقط 15000 یورو! 

     این طرح برای مشموالن غایب 
5 سال به باال و خارج نشین که معادل 

450000000 تومان است

وقتي براي دیده شدن »وطن دوستي« را 
هم کنار مي گذاري...

شـرم بر تـو 
احمدي نـژاد!

   چرا تمام دستگاه هاي امنیتي و ناظر، 
نسبت به وقاحت و پرده دري این فرد، هیچ 

واکنشي نشان نمي دهند؟ واقعا چرا؟

 »آرمان ملی« روند کنار گذاشتن اساتید برجسته  
از دانشگاه ها را بررسی می کند

 یادداشت 2

نه شرق ستیزی، نه غرب ستیزی
جعفرگالبی
روزنامه نگار

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

گسترش روابط بین کشـــورها یک امر ضروری است 

ولی سودمند بودن آنها منوط به این است که دستاورد 

این سفرها و روابط چه باشد. در نظریه و روابط بین الملل، 

تئوری ها و نظریه های رئالیسم و واقع گرایی را داریم که آنهم 

واقع گرایی سنتی یا کالسیک و تدافعی یا تهاجمی است که 

در مجموع اعالم می کند این قدرت های بزرگ هستند که 
سیاست بین الملل را طراحی می کنند...

 تهدیدها و فرصت های گسترش مناسبات 
با چین و روسیه

همین صفحه

بهرام گلزاده
روزنامه نگار

سیدابراهیم رئیسی: ایران مذاکرات وین را »بسیار 

جدی« می گیرد. طرف ها آماده رفع تحریم ها باشند زمینه 

برای رسیدن به توافق بر سر مسائل هسته ای فراهم است! 

آقای رئیسی! این جدی گرفتن ها و فراهم بودن زمینه 

توافق هسته ای را برای ملت روشن کنید! توضیح دهید! 
توجیه کنید! طرف های مذاکره که خود ...

دستاوردهای سفر را به مردم بگویید!

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

صفحه 2

روند مذاکرات وین به روایت »آرمان ملی«

آمریكا، توپ را به زمـین ایران انداخت
تاکید وزیر خارجه آمریکا وصدراعظم آلمان بر ضرورت احیای برجام کاخ سفید: احیای برجام به موضع ایران بستگی دارد   

 اخراج اساتید، 
 این بار
  محمد فاضلي؛
 - مبادا خجالت 
بكشید!

میانبر یا بیراهه؛ مسكن ملی و سواالت بی پاسخ

با افزایش تورم و رکود قیمت ساخت مسکن روزبه روز افزایش 

پیدا می کند و این اتفاق باعث می شود تا مردم قدرت خرید خود 

را از دســت بدهند. این موضوع صرفا در مورد بازار غیر دولتی 

مسکن صدق نمی کند، بلکه در مورد مسکن ملی یا نهضت ملی 

مسکن که دولت متولی آن است را هم تحت تاثیر قرار می دهد. 

در حقیقت با افزایش هزینه ساخت دهک هایی که برای خانه دار 

شدن چشــم امید به خانه های دولتی دارند هم دچار مشکل 

می شوند چراکه نه اندوخته ای دارند که بتوانند با رشد تورم و 

افزایش هزینه ساخت، کسری نظام بانکی را تامین کنند و نه 

سیستم بانکی می تواند وام و تسهیالت بیشتری به مردم ارائه 

کند و دلیل آن هم این است که در اینصورت اقساط وام بانکی 

رشد چشمگیری خواهد داشت که در این صورت پرداخت این 

اقســاط برای مردمی که متقاضی خرید مسکن ملی هستند 

عمال مشکل و سخت خواهد شد. بخشی از همین وام بانکی ای 

هم که گفته شده قرار است اقساط آن برای خانواده ها کاهش 

داده شود تنها از محل اختصاص یارانه های دولتی امکان پذیر 

خواهد بود. وقتی بانک ها پول  را با نرخ ٢٠ درصد از مردم جذب 

می کنند قطعا نرخ تمام شده وام مسکن برای بانک ها ٢٢ تا ٢٣ 

درصد خواهد بود. اگر وام گیرنده قرار باشد که ٢٢ تا ٢٣ درصد 

اقساط پرداخت کند اقساط سربه فلک خواهد زد مگر اینکه 

دولت کمک کند و بخشی از این بهره ها را به عهده بگیرد. با این 

وجود حجمی که برای ساخت ادعا می شود و یارانه ای که دولت 

باید برای اجرای این طرح و حمایت از مردم باید پرداخت کند 

یارانه کمرشکنی خواهد بود و این یارانه برای یکسال هم نیست 
و برای ٢٠ تا ٣٠ سال که...

ادامه  صفحه 6

ادامه  صفحه 7

ادامه  صفحه 6

    »انزواي جهاني« سبب مي شود 
    از»موضع ضعف« با دیگران معامله کنیم  

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

بهمن فروتن :

 ایرادات چرخه 
استعدادیابی 

صفحه 11

سید محمود میرلوحی :

 منتظر معجزه از 
دولت نیستیم

صفحه 3
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صفحه7

خط فقر در ایران چقدر است؟

امروزه حرف و حدیث درباره اینکه در کشور خط فقر چقدر 

است و طبقه ضعیف و متوسط و اغنیا چه کسانی هستند، یکی 

از مباحث جامعه شناسان و سیاستمداران در کشور شده است و 

اظهار نظرهای مختلفی در این مورد شده است. برای مشخص 

شدن این موضوع نظر خوانندگان را به نکات زیر جلب می نمایم: 

١- چندی قبل معاون وزارت کار در اظهار نظر عجیب و غریبی 

اعالم کرد، خط فقر در کشور ۴ تا ۵ میلیون تومان است. حال 

مشخص نیست که ایشان طبق کدام داده ها این رقم را به دست 

آورده اســت. اگر این مبلغ را مالک برای خط فقر قرار دهیم، 

پس کسانی که باالتر از ۵ میلیون تومان درآمد دارند در طبقه 

متوسط این کشور زندگی می کنند، که بدین صورت کارمندان 

و بازنشستگان و حقوق بگیران یک زندگی خوب و مرفهی دارند 

و در طبقه متوسط جامعه جای دارند. چگونه ممکن است که 

یک خانواده ٣ یا ۴ نفره که درآمدشــان مثاًل ۶ میلیون تومان 

اســت. اگر این خانواده 7٠درصد از درآمد خود را بابت اجاره 

واحد مســکونی پرداخت کند. برایش یک میلیون و هشتصد 

هزار تومان باقی می ماند. آیــا این خانواده می تواند با این مبلغ 

شکم خود و خانواده خود را ســیر کند؟ پرواضح است که این 

مسئله حلش غیرممکن است، البته باید اشــاره کنم که این 

7٠درصد بابت اجاره بها برای کالنشهر هاســت و در شهرهای 

دیگر حدود ۴٨درصــد درآمد یک خانوار صــرف اجاره بهای 

مسکن می شود. ولی باز هم زندگی ساده و عادی داشتن ممکن 

نیست. پس می توان نتیجه گرفت که این ادعای معاون وزارت 

کار بی پایه و اساس است. ٢- در حال حاضر اقتصاددانان، جامعه 

شناسان و سیاســتمداران خبره می گویند خط فقر در کشور 

١٠ تا ١٢ میلیون تومان است. مگر چند درصد مردم درآمد ١٢ 

میلیون تومانی به باال دارند که در طبقه متوسط جامعه جای 

بگیرند. پرواضح است شاید ده درصد شاغلین کشور که حدود 

٢۴ میلیون نفر هستند، درآمدشان ١٢ میلیون تومان یا بیشتر 

از این مبلغ است. پس بدین صورت دهک های چهارم تا ششم 

جامعه که قباًل سفره شان عادی و ساده بود، در حال حاضر دارند 

به دهک های یکم تا سوم ســقوط می کنند و این مسئله برای 

کشــوری مانند ایران که دارای منابع و ذخایر زیرزمینی غنی 

است، معضلی حاد و حل نشدنی محسوب می شود. ٣-شاید به 

دفعات رخ داده است که از خودتان سوال کرده باشید چرا سفره 

دهک های پایین و متوسط جامعه هر روز کوچک تر می شود و 

بسیاری از ارزاق، از ســبد خانوار حذف می گردد. وقتی ارزش 

پول ملی کشور یعنی ریال در ســطح جهانی کاهش می یابد 

و تورم افسار گســیخته ســیر صعودی طی کرده و به بیش از 

۴٠درصد می رسد و بیکاری در هر خانواده حرف اول را می زند 

مردم و خانوارها زیر خط فقر عادی و مطلق می روند. یک یا دو 

نفر نمی توانند شکم یک خانواده ۴ تا ۵ نفره را سیر کنند. بدین 

صورت جامعه طبقاتش دچار تنش و پیچیدگی می شود و عدم 

مدیریت و حکمرانی نیز به این مسئله دامن می زند، به خصوص 

زمانی کــه مردم جامعه جایشــان عوض می شــود، نظامیان 

حکمرانی می کنند و متخصصیــن و تکنوکرات ها مجبورند به 

کارهای کوچک و کم بها مشغول شوند. به قول افالطون آن وقت 
مدینه فاضله جای خود را به مدینه سافله می دهد.

داود علی بابایی
پژوهشگر مسائل اجتماعی

گسترش روابط بین کشورها یک امر ضروری است ولی 

سودمند بودن آنها منوط به این است که دستاورد این سفرها 

و روابط چه باشد. در نظریه و روابط بین الملل، تئوری ها و 

نظریه های رئالیسم و واقع گرایی را داریم که آنهم واقع گرایی 

سنتی یا کالسیک و تدافعی یا تهاجمی است که در مجموع 

اعالم می کند این قدرت های بزرگ هستند که سیاست 

بین الملل را طراحی می کنند و ساختار جامعه بین الملل 

را هم برآیند زورآزمایی و موازنه قدرت بین بازیگران بزرگ 

می دانند و متقابال ساختار نظام بین الملل، اساس سیاست 

خارجی کشورهای بزرگ را شکل می دهد و در این روند 

مناسبات قدرت معموال بر تفکر قدرت های بزرگ حاکم 

است و آنها به طور مستمر به دنبال کسب قدرت بیشتر و 

تامین امنیت بیشتر خودشان هستند و این را تا رسیدن 

به هدف ادامه می دهند. وقتی به چنین تئوری هایی نگاه 

می کنیم در شرایط فعلی دغدغه اصلی هم چین و هم روسیه 

این است که امنیت خودشان را در مقابل آمریکا تامین و 

یک نوع موازنه قدرت برقرار کنند. االن روسیه در اوج بحران 

اوکراین قرار دهد و برایش مهم است که برای خروج از این 

بحران راهی پیدا کند. چین در منطقه جنوب آسیا و اقیانوس 

هند، دنبال این است که با آمریکا موازنه قدرت برقرار کند که 

او هم  درپی یارگیری زیادی در منطقه از حوزه هند گرفته 

تا استرالیا و ژاپن و کره و کشورهای دیگر است. بازی های 

بزرگی در منطقه درجریان است که خلیج فارس هم بخشی 

از این حوزه نفوذ اقیانوس هند است. بخشی از نفت و انرژی 

مورد استفاده هند و چین از این مسیر یعنی حوزه خلیج 

فارس تامین می شود و برای این کشورها انرژی مهم است و 

بخشی از رقابت قدرت های بزرگ بر سر خلیج فارس است. 

با این مقدمه می خواهم بگویم که روسیه و چین هر دو نیاز 

دارند که بتوانند با کارت ایران در تقابل و تعامل با آمریکا بازی 

کنند. اما ایران چه به دست می آورد؟ شاخص مثبت بودن 

سفر رئیس جمهور به مسکو این است که ببینیم چه تاثیری 

در تقویت حاکمیت ملی، توسعه پایداری ایران، پایداری از 

منافع ملی، ارتقای سطح رفاه و سعادت مردم، بهبود وضعیت 

معیشتی دارد. اینها شاخص های اصلی برای سنجش 

موفقیت و عدم موفقیت این سفر است. به اضافه اینکه به نظر 

می رسد برای اینکه قدرت چانه زنی یک دولت و حاکمیت در 

مناسبات بین المللی باال رود، باید مردم از حاکمیت رضایت 

کامل داشته باشند. یعنی این عنصر رضایتمندی مردم است 

که توانایی و قدرت ایجاد می کند تا با تکیه بر آن قدرت، 

کارگزاران حاکمیت بتوانند برای گرفتن امتیاز از قدرت های 

بزرگ چانه زنی کنند. اگر االن مقامات وزارت خارجه و 

سیاستگذاران ایران در حوزه روابط بین الملل و تجزیه و 

تحلیل رویدادهایی که در منطقه یا حتی سطح جهانی وجود 

دارد، دانش کافی داشته باشند، می توانند امتیازاتی حتی از 

سه دولت یعنی هم از آمریکا در مذاکرات و هم از چین و هم 

از روسیه بگیرند. برای اینکه ایران یک موقعیت خاص دارد 

و هر کدام از این کشورها می خواهند به نحوی در تعامل و 

تعارض با ایران امتیاز کسب کنند و اگر ایران به موقعیت 

خودش آشنا و پشتیبانی مردم را داشته باشد، به راحتی 

می تواند از این مذاکرات، سفرها و گسترش مناسبات به نفع 

خودش استفاده کند. الزمه رضایتمندی مردم، مشارکت 

فعال آنها در تعیین سرنوشت خودشان است که الزمه آن 

هم وجود آزادی های مصرح در قانون اساسی، آزادی بیان، 

عقیده، اجتماعات، رسانه ها و فراهم آوردن فضای گفت وگو 

بین مردم است تا بتوان به سندهایی که امضا می شود و 

موضوعاتی که مورد مذاکره قرار می گیرد در داخل آزادانه 

مورد نقد قرار داد تا اگر مشکالت و نواقصی دارند، کارشناسان 

گوشزد کنند و اسنادی تصویب نشود که یک زمانی به ضرر 

ما باشد. مثل بیانیه الجزایر سال ١٣۶٠ که با آمریکا امضا شد 
و سند خوبی نبود...

تهدیدها و فرصت های گسترش مناسبات با چین و روسیه

حساسیت های گسترده ای که این روزها نسبت به روابط ایران 

با چین و روسیه خصوصا از سوی نخبگان ابرازمی شود مغتنم 

وحاکی ازدغدغه مسئوالنه نسبت به آینده کشوراست و استقبال 

تصمیم گیران را طلب می کند. تاریخ دویست ساله اخیرگواه است 

که ما درروابط خود با قدرت های بزرگ خسارت های بسیار دیده، 

بعضا فرصت های طالیی را ازدست داده ایم لذا در این زمینه به 

هر میزان احتیاط شود و به خردجمعی ابتناء شودعقالنی وآینده 

اندیشانه وضروری است. در این میان چیزی که نگران ساز 

است شوق وصف ناپذیرعده ای نسبت به دو قدرت شرقی است 

چنانچه گویی این کشورهابرای رضای خدا و باخلوص نیت 

پذیرای ایران خواهند شد و در این راه حتی حاضربه سرشاخ 

شدن با آمریکا وغربند! گویا آنها رفتارهای متعدد وخالف انتظار 

این دوکشورنسبت به ایران حتی درچندسال اخیر را به فراموشی 

سپرده اند! ازآمریکا واروپا که مرتبا آنها را به مبارزه می خوانیم 

توقعی نیست، انتظار وتوی قطعنامه های مخرب شورای امنیت 

سازمان ملل علیه ایران انتظار بزرگی ازمدعیان جلوگیری 

ازیکجانبه گرایی آمریکا نبود. آنها دراجماعی ضدایرانی که دولت 

آقای احمدی نژاد ناشیانه امکان به وجودآمدنش را ایجاد کرد و 

آمریکا رهبریش را برعهدگرفت شرکت جستند و ثابت کردند 

که ظرفیت پیروی از غرب حداقل دربرخی از زمینه ها را دارا 

هستند. البته شیفتگان نگاه به شرق درحال حاضرتنها با سوال 

و درخواست توضیح و نهایتا انتقاد روبه رو هستند و هیچ مشکل 

عملی در راهشان نیست، درست برخالف موافقان تشنج زدایی 

باغرب که افزون برانتقادهای تند از انواع تریبون های رسمی و 

غیررسمی عمال شاهد مانع تراشی ها هم بودند و این امکان را 

نیافتند که ازتعامل با غرب امتیازی نصیب کشور شود و این درد 

بزرگی است. با اینکه درمناسبات جهانی کامال پذیرفته شده 

است که کشورها منافع ملی را درهرزمینه ای مالک ومعیارعمل 

خود قراردهند ولی انبوهی ازمسائل پیرامونی بر این اصل مسلم 

اثرگذار است. اولین عامل اثر گذار را باید در نوع رفتار واخالق 

کشورها جست وجو کرد. هرکشوری مطابق با روحیه مردم و 

مسئوالن و تاریخ وقدرت وضعفی که داشته اند رفتارخاص خود 

را در تعقیب منافع ملی دارند. مثال خود چین به گونه ای منافع 

ملی خودرا پیگیری می کند و روسیه به گونه ای دیگر. رفتار هند 

در همین زمینه بانوع رفتار هردوی آنها متفاوت است و.. با همین 

نگاه می توان به موضوع اصلی این یادداشت پرداخت وتوجه 

تصمیم گیران رابه رفتار دو قدرت بزرگ چین وروسیه جلب کرد. 

البته چین تقریبا هیچگاه رفتار و انگیزه های استعماری گسترده 

نداشته وحاال که قدرت دوم اقتصادی جهان شده است وکم کم 

چراغ هایش را روشن می کند باید منتظر ماند واخالق ثانویه و 

ابرقدرتیش را دید. درچنین زمانی احتیاط حداکثری شرط عقل 

است که روزی چشم باز نکنیم و نبینیم که همه چیزمان چینی 

شده وحداقل برخی از وجوه مستقالنه خود را نداریم. در مورد 

نوع رفتارها و برخوردهای معموال زمخت وپیچیده وچندالیه 

روسیه درهرموردی نیازبه آوردن نمونه های فراوان نیست. در 

این خصوص ذهنیت پرسابقه ایرانیان شاهدی قابل اتکا است 

کما اینکه ذهنیت ایرانیان درموردنوع رفتارانگلیس درزمینه های 
دیگر برای هر سیاستمداری...

نه شرق ستیزی، نه غرب ستیزی

جعفرگالبی
روزنامه نگار

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

بهرام گلزاده
روزنامه نگار

 جزییات قرارداد

چین و روسیه   با 
منتشر كنید را 

صفحات 6 و7

حساسیت های گسترده ای که این روزها نسبت به 

روابط ایران با چین و روسیه خصوصا از سوی نخبگان 

ابرازمی شود مغتنم وحاکی ازدغدغه مسئوالنه نسبت به 

آینده کشوراست و استقبال تصمیم گیران را طلب می کند. 

تاریخ دویست ساله اخیرگواه است که ما درروابط خود با 
قدرت های بزرگ خسارت های ...

»آرمان ملی« از دیدار رئیس بانک 
مرکزی با مراجع تقلید گزارش می کند:

 انتقادهاي 
صریح اقتصادي 

مراجع قم
آیت ا... جوادی آملی: اگر ملت بخواهد 

بایستد باید جیبش پر باشد

صفحه  11

 تساوی شاگردان »ایراندوست« 
مقابل میزبان جام ملت ها 

شاهكار دختران فوتبالیست 
در قدم اول

صفحه 3

آرمان ملی: دولت سیزدهم و پیش از آن 
مجلــس یازدهم با وعده هــای اقتصادی و 
معیشتی روی کارآمدند و چنان وعده دادند 
که گویی پس از دولــت روحانی و مجلس 
دهم درهای گشایش و رفاه بر روی جامعه 
گشوده خواهد شد. اما هر چه جلوتر رفتیم 
این مساله بیشتر نمایان شــد که برخی از 
وعده ها صرفا در حد شعار بوده و حرکتی در 
خصوص تغییر در آن حوزه در حد مطلوب 
صورت نخواهــد گرفت. چنانکــه امروز با 
گذشت یک سال و اندی از روی کارآمدن ...

ِ w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخالق حرفه ای 

روزنامه آرمان ملی را 
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محمد صالح رزم حسینی  

 

غیـــر محرمانـــه
پوتین استرس داشت

فـارس بـا انتشـار ویدئویی هفـت دقیقه ای بـه تحلیـل دیدار 
رئیسـی و پوتیـن و زبـان بـدن رئیس جمهـوری روسـیه 
پرداخـت. در ایـن ویدئـو بـا اسـتناد به حـرکات بـدن پوتین 
می گویـد او در حیـن گفت وگـو بـا رئیسـی دچـار اسـترس 
بـوده اسـت، بـه همیـن دلیـل کـراوات خـود را دو بـار منظم 

کـرده اسـت.
32 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق 

محمدحسـین شـریف زادگان وزیر اسـبق کار گفـت: ما جزو 
کشـورهای رانتی هسـتیم کـه غلبـه درآمـد دولـت از درآمد 
نفت اسـت. اقتصاددانـان می گویند فقـر با توسـعه اقتصادی 
در تضـاد اسـت و از ایـن رو بـرای توسـعه اقتصـادی کاهـش 
فقـر ضـروری اسـت.در دولـت اصالحات خـط فقر بـه ١٠/۵ 
درصـد، در دولـت احمـدی نـژاد بـه ۶/٣۴ و سـال ٩٩ به ٣٨ 
درصد رسـید. یعنی دولت اعالم کرده از ٨۴ میلیـون نفر، ٣٢ 

میلیـون نفـر زیر خـط فقـر مطلق هسـتند.
ماجرای حاللیت طلبیدن از هاشمی 

ماهی صفـت در برنامه »شـب آهنگی« گفـت: »تقلید صدای 
بسـیاری از مسـئوالن را درآوردم، آن کسـی که مـورد عالقه 
من بـوده و بیـش از همه هـم صـدای ایشـان را تقلیـد کردم، 
مرحوم آیت ا...هاشـمی بوده اسـت. یک روز هم بـرای گرفتن 
حاللیت خدمت ایشـان رفتـم.« او ادامه داد: »وقتـی به دفتر 

ایشـان وارد شـدم، پشت شـان به من بود و داشـتند عبایشان 
را آویـزان می کردند، وارد دفتر که شـدم، با صدای خودشـان 
گفتم سـالٌم علیکم، ایشـان هم گفتـن ورحمـت ا...، بفرمایید 

بنشـینید. 
استقبال از ناوگروه  چین و روسیه

در آییـن اسـتقبال از ناوگروه هـای شـرکت کننـده در رزمایش 
مرکـب کمربنـد امنیـت دریایـی ٢٠٢٢ ناوگـروه چین شـامل 
ناوشـکن »ارومچـی« و شـناور تدارکاتی »تـای خـو« و ناوگروه 
روسـیه شـامل رزم نـاو »واریـاگ«، ناوشـکن »ادمیـرال 
تریبوتس« و سوخترسـان »بوریس« مورد استقبال شناورهای 
نیروی دریایـی ارتش و نیـروی دریایی سـپاه قرار گرفتـه و وارد 

آب هـای سـرزمینی جمهـوری اسـالمی ایران شـدند.
شکایت یک شهروند از وزیر خارجه

شـکراله جمالـی، از حسـین امیرعبداللهیـان، وزیـر امـور 
خارجـه و کاظم جاللـی، سـفیر ایـران در روسـیه، بـه خاطر 
آنچه بر او گذشـته، شـکایت کرده اسـت. جمالی کـه موضوع 
شـکایت خـود را »تحقیـر، هتـک حرمـت، خدشه دارشـدن 
غرور و اسـترس« عنـوان کرده اسـت، ایـن دو مقـام ایرانی را 
به »کم کاری یـا سـهل انگاری در انجام وظایف محول شـده« 
متهم دانسـته اسـت. او روایت کرده که برای دیـدن فرزندش 
بـا طـی مراحـل قانونـی راهـی روسـیه شـده اسـت، امـا در 
فـرودگاه با برخـورد بـد مأمـوران روس، به طـور خاص بـا او و 

دیگـر ایرانیـان مواجه شـده اسـت.

دوربین مخفی در رختکن تیم زنان! 
باشـگاه توس متسـینگن که در لیگ برتر هندبال زنان آلمان 
بـازی می کند، اعالم کرده اسـت کـه این دوربین هـا چند روز 
قبل پیدا شـدند. متسـینگن گفته اسـت یکی از افـرادی که با 
این تیم کار می کـرده، به عنـوان مظنون مـورد بازجویی قرار 
گرفته اسـت. در بیانیه این باشـگاه آمده اسـت: »ما این رفتار 

مذموم را به شـدیدترین وجـه ممکن محکـوم می کنیم.« 
برخورد اتوبوس با هواپیما  

برخورد بـال هواپیمـا و اتوبـوس حاضـر در فـرودگاه مهرآباد 
موجب بـروز حادثه و خسـاراتی شـد. علـت اولیه ایـن حادثه 
لغزندگـی سـطح زمیـن در فـرودگاه مهرآبـاد اعـالم شـده 
اسـت. در جزئیـات اعالم شـده ایـن حادثه بـه نقل از شـبکه 
هوانوردی کشـور آمده اسـت: یـک اتوبوس شـرکت خدمات 
زمینـی سـامان در فـرودگاه مهرآبـاد با نـوک بـال هواپیمای 
مکدانـل داگالس MD٨٣ بـه رجیسـتر EP-SEB شـرکت 
هواپیمایـی سـهند آسـیا برخـورد کـرد. ایـن اتفاق بـه دلیل 

لغزندگـی سـطوح رخ داده اسـت. 
حکم قصاص محیط بان کرمانشاهی  

حکـم قصـاص محیط بـان کرمانشـاهی صـادر شـد و بنابرایـن 
حکـم، محیط بـان کرمانشـاهی در کم تـر از ١۵ روز دیگـر بایـد 
قصاص شـود. البته اعاده دادرسـی به دیوان ارائه شـده اسـت، اما 
این اعاده دادرسـی جواب نداده و پرونده محیط بان کرمانشـاهی 

به اجرای احکام فرسـتاده شـده اسـت. بهترین و پسـندیده ترین 
کاری کـه ایـن روزهـا مـی توانیـم شـاهد آن باشـیم بخشـش 

محیط بـان کرمانشـاهی از سـوی خانـواده متوفی اسـت.
چین واردات نفت از ایران را افشا کرد

برای نخسـتین بـار در یک سـال گذشـته چین کـه بزرگ ترین 
واردکننـده نفـت جهـان اسـت، آمـاری را بـه صـورت عمومـی 
منتشـر کرد که نشـان داد ایـن کشـور در دسـامبر مجموعا ١.٩ 
میلیون بشـکه نفـت از ایـران وارد کرده اسـت. اطالعاتـی که از 
سـوی گمرک چین منتشـر شد، نخسـتین افشـای علنی خرید 

نفت ایران از سـوی چین از دسـامبر سـال ٢٠٢٠ اسـت.
روسیه می تواند نیازهای ما را برطرف کند

آل هاشـم، امـام جمعـه تبریز گفـت: وجـود منافع مشـترک 
انرژی و نظامـی ایـران و روسـیه از اهمیت خاصـی برخوردار 
اسـت. روسـیه جـزو کشـورهای صنعتـی اسـت و می توانـد 
بسـیاری از نیازهای مـا را برطرف کنـد و امیدواریم این سـفر 

موجـب افزایـش عـزت و پیـروزی ایران باشـد.   
ما عوضی برخورد کردیم

تقـی آزاد ارمکـی جامعه شـناس گفـت: در مورد مـواد مخدر 
ما یـک دوره طوالنـی عوضـی وارد شـدیم و عوضـی برخورد 
کردیم و به سـراغ بـازی بیهـوده گرفتـن معتادها رفتیـم و بر 
مصرف مـواد مخدر افـزوده شـد. قدیم مـواد مخـدر در ایران 
به عنوان دارو اسـتفاده می شـد ولـی اآلن ببینید کـه چه قدر 

سوءاسـتفاده می شـود. مـواد مخـدر سـنتی و مـدرن داریـم 
و مدرن هـا سـاده و ارزان هـم تولیـد می شـود و ببینیـد چـه 
جمعیتـی مصـرف می کننـد. اگـر مـا روز اول اقـدام درسـت 

کـرده بودیم، ایـن همـه فراگیری نداشـت.
خطر آلزایمر در کمین دهه شصتی ها

معصومه صالحـی مدیر عامـل انجمن دمانـس وآلزایمر ایران 
گفت: رشـد جمعیت سـالمندی در کشـور یک حرکـت روبه 
افزایش دارد و آلزایمر هم یک بیماری دوره سـالمندی اسـت. 
امروز دهـه شـصتی های ما بـه سـمت سـالمندی در حرکت 
هسـتند و میانسـال هسـتند و بایـد فضا را بـه گونـه ای آماده 
کنیم کـه سـالمندی تهدیـد نباشـد بلکـه یک فرصـت برای 
ما به شـمار  آید و از وجود سـالمندان بـرای انتقـال تجربیات، 

اقدامـات داوطلبانـه و خیرخواهانه اسـتفاده کنیم.
تولید نفت ونزوئال 2 برابر شد

تحلیلگـران صنعـت نفـت می گوینـد، تولیـد نفـت ونزوئـال در 
ماه های اخیـر با کمـک فنی ایـران و سـایر بازیگران کـه به این 
کشـور کمـک می کننـد تـا تحریم هـای آمریـکا را دور بزند، ٢ 
برابر شـده اسـت اما صنعت نفـت این کشـور در حـال حاضر در 
نزدیکـی باالتریـن ظرفیت خـود کار می کنـد و بعید اسـت که 
بتواند بیشـتر از سـطح کنونـی تولید نفت داشـته باشـد. منابع 
آگاه در صنعـت نفت بـه »میامـی هرالـد« گفته انـد تولید نفت 
ونزوئـال در مـاه دسـامبر ٢٠٢٠ )ماه گذشـته میـالدی( به طور 

متوسـط به ٩٠٠ هزار بشـکه در روز رسـیده اسـت.

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
ارسال کنید                                                                                                           .

arman.meli11@gmail.com

سیل بازدید مسئوالن از مناطق سیل زده!
آخر آرمان ملی

 منبع: اینستاگرام کارتونیست

حضور گسترده مسئوالن مختلف در مناطق سیل زده و بازدید از خسارات به بار آمده. 

عکـــــس روز کوالک شدید در گردنه اسدآباد همدان   | عکس: ایمان حامی خواه

ادامـه از صفحـه اول/ روشـن اسـت والبتـه آن را بی مـورد نمی پندارنـد. روشـن 
اسـت کـه خـط کشـی های کلـی در روابـط بین الملـل مقـرون بـا موفقیـت نیسـت. 
عیـب بـزرگ خط کشـی های کلیشـه ای این اسـت که درحـوادث پرشـتاب وگوناگون 
هرزمـان موقعیـت کشـورها تغییرمـی کند وتابع یک خط وربط مشـخص وهمیشـگی 
نیسـت. اتحاد واحترام متقابل میان کشـورها رااسـتحکام پایه هـای فرهنگی، اقتصادی 
وسیاسـی وازهمـه مهمتـر حضـور و نقش آفرینـی اساسـی مـردم تضمیـن می کنـد. 
می تـوان بـا هرکشـوری ارتبـاط گسـترده برقرارکـرد و از نفـوذ و بازی هایـش هراسـی 
نداشـت اگرمردم پشـت ساختارسیاسـی باشـند و در متـن رویدادهـا قراربگیرند. طمع 
بیگانـگان بـرای هرگونه سوءاسـتفاده ازکشـوری کـه درآن جامعه مدنی نهادینه شـده 
بـه صفرنزدیـک می شـود. امـا مهمترازهمـه مباحـث گفتـه شـده پایه ریـزی وحفـظ 
و ارتقـاء منافـع ملـی براسـاس تعامـل و نـه ستیزاسـت. تعامل حداکثـری بـا همـه 
کشـورها و سـتیزحداقلی فقـط هنـگام ضـرورت وناچـاری. اگرایـن راهبرد کـه خیلی 
ازکشـورها بـه آن ملتـزم شـده اند و امتیازاتـش را برده انـد در دکتریـن روابط خارجـی 
ماتثبیـت شـود اولیـن نتیجـه اش رفـع خطر و ایجـاد امنیت پایدار برای کشـور اسـت 
کـه سـرمایه گذاری های گسـترده هـم پشت سـرش خواهندآمـد و مهاجرت ازکشـورتا 
معکـوس شـدن پیش مـی رود و تولیدرونق می گیـرد و امید به آینده به شـدت افزایش 
پیـدا می کنـد. حفـظ منافـع ملـی واقعا یـک اصـل بنیادین وغیرقابل خدشـه اسـت و 
شـرق سـتیزی یـا غرب سـتیزی راتحت االشـعاع خـود قـرار می دهد. در صلـح وثبات 

وتعامـل، قـدرت و ثـروت واقعی و پایداربه دسـت می آیـد، مردم آرامش پیـدا می کنند، 
فقرکوچـک وناهنجاری هـا کـم می شـوند و اخـالق ومعنویـت امکان گسـترش بیشـتر 
پیـدا می کننـد. نفـی غـرب سـتیزی بـه معنـای اثبات شـرق سـتیزی نیسـت. قدرت، 
ثـروت، فرهنـگ و پیشـینه ایـران آن قدرهسـت که بـدون نیازبه سـتیزبتواند مسـتقل 
و باشـکوه بـا قدرتمنـدان دنیـا تعامـل کند و از نفوذشـان نترسـد. اتفاقا اگراسـتراتژی 
تعامـل همـه جانبـه اتخـاذ شـود می تـوان ازآن بـرای تـوازن رابطه هـا سودجسـت 
وآسـیب های احتمالـی رابـه حداقـل رسـاند. تعامـل سـازنده حداکثـری بـا جهـان 
فرصت طلبـی و بی صداقتـی طرف هـا راکاهـش می دهـد و از قطبـی شـدن ارتباطـات 
یـک کشـورجلوگیری به عمـل مـی آورد. جالـب وعبـرت آموز آنکـه بدخواهـان جهانی 
همـواره تـالش کرده اند که کشـورهای جهان سـوم در انواع سـتیزهای بی انتها گرفتار 
بماننـد تا نیروهایشـان خنثی شـودو از اقتدار و توسـعه باز بمانند. نگاهـی به تاریخچه 
وجغرافیـای انـواع منازعـات طـی ٠۶ سـال اخیرنشـان می دهـد کـه چگونـه آرامـش 
وثبـات و توسـعه در اروپـا بـه حداکثـر و درآسـیا بـه حداقل رسـید. البتـه و فاجعه بار 
اینکـه در ایـن سـوی جهـان معمـوال و ناشـیانه از درگیـری وخصومـت و برادرکشـی 
اسـتقبال می شـود! و هنـوز راه هـای مسـالمت آمیـز حـل و فصـل اختالفـات به عنوان 
یـک اصـل نافـذ وجامـع بـه کار گرفتـه نمی شـود. اگرغـرب سـتیزان برسـوءنیت آنان 
تاکیـد دارنـد بایـد درتقابـل با روش هـای غربـی حداکثرتمهیـدات برای صلـح و ثبات 
خصوصـا درخاورمیانـه را بـه کار بندنـد و از تحمیـل سـتیزهای بی پایان به کشـورهای 
منطقـه جلوگیـری به عمـل آورنـد. همسـایه سـتیزی، قـوم سـتیزی و نژادپرسـتی و 
تجـاوزات مـرزی سـوغات کشـورهای اسـتعماری اسـت و اجتنـاب از آنهـا دقیقـا یک 

راهبـرد دوراندیشـانه و هوشـمندانه برای توسـعه واقتدارآسیاسـت.

خیلــی مهــم اســت کــه ســلیقه هامان را از عقیده هامــان جــدا کنیــم. ســلیقه های 
مــا مبنــای حســی- احساســی دارنــد در حالــی کــه عقیده هــای مــا مبنایــی فکــری 
ــوان در  ــا را می ت ــد. عقیده ه ــر اســاس اســتقرا و اســتنتاج شــکل می گیرن ــد و ب دارن
ــن  ــاد« همی ــوری« و »تفکرنق ــق ص ــرار داد، کار »منط ــط ق ــت و غل ــته درس دو دس
ــی  ــد؛ در حال ــدا کنن ــت ج ــای نادرس ــت را از گزاره ه ــای درس ــه گزاره ه ــت ک اس
ــر  ــی ب ــر کس ــلیقه های ه ــرد. س ــط ک ــت - غل ــوان درس ــلیقه ها را نمی ت ــه س ک
ــر  ــر س ــره ب ــه و مناظ ــوند و مباحث ــاد می ش ــه او ایج ــزاج و تجرب ــع، م ــای طب مبن
آن هــا راه بــه جایــی نمی بــرد. گاهــی اوقــات مــا بــا ســلیقه هامان به گونــه ای 
برخــورد می کنیــم کــه گویــا »باورهــای درســت« هســتند، مثــال اگــر مــن آبگوشــت 

ــم و  ــی می دان ــی فرهنگ ــت خوری را فعالیت ــت دارم، آبگوش ــزا دوس ــش از پیت را بی
ــی کــه انتخــاب  پیتــزا خــوردن را غرب زدگــی و محصــول تهاجــم فرهنگــی، در حال
ــی و  ــا حتــی بهداشــتی نداشــته اســت بلکــه ترجیــح ذوق ــی فرهنگــی ی مــن مبنای
ــل موفقیــت  ــا دالی ــراد مهــم را ب ــوده اســت. گاهــی هــم ســلیقه های اف احساســی ب
ــم و فکــر می کنیــم اگــر فــالن فوتبالیســت مشــهور، بســتنی  آنهــا اشــتباه می گیری
ــا  ــروت او ب ــهرت و ث ــا ش ــد حتم ــح می ده ــی ترجی ــتنی کاکائوی ــه بس ــی را ب وانیل
ــم  ــا ه ــه م ــن اســت ک ــاط دارد و »درســت« ای ــی ارتب ــه بســتنی وانیل ــه اش ب عالق
ــر  ــز ب ــا نی ــاور« م ــام ب ــی »نظ ــا حت ــی وقت ه ــم. گاه ــاب کنی ــم را انتخ ــان طع هم
اســاس فرایندهــای ســلیقه ای شــکل می گیــرد، مثــال سوسیالیســت می شــویم چــون 
ــدار نظــام  ــا برعکــس طرف ــده اســت ی ــوارا خوشــمان آم ــره و ژســت های چگ از چه
ــت!  ــده اس ــمان نیام ــس خوش ــوه مارک ــش انب ــون از ری ــویم چ ــرمایه داری می ش س
مجله هــای عوامانــه و تبلیغــات کاســبکارانه تــالش می کننــد مــا را بــا ذوق و ســلیقه 
افــراد ثروتمنــد، قدرتمنــد و مشــهور درگیــر کننــد و مــا »اسپرســو خــور« می شــویم 
بــرای ایــن کــه فــالن خواننــده پرطرفــدار روزش را بــا یــک فنجــان اسپرســو شــروع 

می کنــد!

رابطـه ایـران بـا روسـیه و چین اگر بـه عنوان مکمـِل رابطه با سـایر بلوک هـای قدرت 
جهانـی و ایجـاد تـوازن در روابـط خارجـی باشـد، مفیـد و قابـل دفـاع خواهـد بـود؛ امـا 
اگـر رابطـه بـا ایـن دو قـدرت بـه عنـوان جایگزیـن رابطه بـا دیگـر بلوک ها دنبال شـود، 
افـزون بـر آنکـه کارآیی و فایـده ای ندارد، تهییـج افکار عمومـی علیه آن نیز خواهد شـد. 
حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه، اخیـرا در مصاحبـه با شـبکۀ الجزیـره گفته 
بـود: »سیاسـت خارجـی دولت جدیـد ایران مبتنـی بر الگوی سیاسـت خارجـی متوازن، 
دیپلماسـی پویا و هوشـمند اسـت. ما در سیاسـت خارجی متوازن، رابطه با غرب و شـرق 
را همزمـان دیده ایـم. اینکـه برخـی مـا را متهـم می کنند که شـما فقـط به دنبـال رابطه 
بـا روسـیه و چیـن هسـتید و رابطـه بـا غـرب را نمی خواهیـد، یـک اتهام هسـت و حرف 

نادرسـتی اسـت. مـا سیاسـت خارجی متـوازن با همـه بخش هـای جهان و شـرق و غرب 
عالـم را می خواهیـم.” بـه نظـرم ایـن دیـدگاه صحیحی اسـت، امـا دولت جدیـد در عمل 
خود را در معرِض اتهاِم »وابسـتگی به چین و روسـیه« قرار داده اسـت و از قضا بسـیاری 
از حامیـان و عمـوِم مخالفانـش نیـز به این ماجـرا دامن می زننـد. از ایـن رو، دولت جدید 
و دسـتگاه سیاسـت خارجـی آن بـرای رفع اتهام از خـود در این زمینه، بـرای بهبود رابطه 
بـا تمـام بلوک های قدرت جهانی الزم اسـت گام های مشـخص و روشـنی بردارند؛ در غیر 
ایـن صـورت، بـا مشـکِل گفتمانـِی و عملـی بی سـابقه ای روبـه رو خواهند شـد. عـالوه بر 
ایـن، »شـرق« هـم در چین و روسـیه خالصه نمی شـود. ژاپن و هندوسـتان و کرۀ جنوبی 
و ده هـا کشـور رو بـه توسـعه در جنـوب شـرق آسـیا نیـز بخشـی از »شـرق جغرافیایی« 
بـه شـمار می رونـد. البتـه محافـل مدافـع سـینه چاک »چرخش به شـرق« این دسـته از 
کشـورها را نیـز بخشـی از »غـرب سیاسـی« به حسـاب می آورنـد و گویی آگاهانـه در پی 
ایدئولوژی سـازی از ماهیـت نظام هـای سیاسـی چیـن و روسـیه هسـتند، ماهیتـی که در 
بهتریـن صـورت، نوعـی اقتدارگرایـی متمرکـز و سـفاک اسـت. در واقـع همیـن محافـل، 
اظهـارات امیرعبداللهیـان را در مـورد ایجـاد توازن در رابطه با غرب و شـرق بـه باد انتقاد 
گرفتنـد و خواهـان نـگاه یـک سـویه وزارت خارجه بـه جهان شـدند. به نظرم الزم باشـد 

وزارت خارجـه در برابـر درخواسـت ایـن محافل موضعی شـفاف بگیرد. 

نگـــــاه

ذره بیـــن

نه شرق ستیزی، نه غرب ستیزی

سلیقه و عقیده
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