
    اي��ن روزه��ا افزايش قيمت م��واد غذاي��ي به ويژه 
س��يب زميني و برنج موجب بروز انتقاداتي به عملكرد 
تنظيم بازاري وزارت جهاد كشاورزي شده است. با اين 
حال وزير جهاد كش��اورزي با تأكيد بر توزيع هوشمند 
مواد غذايي تا پاي��ان س��ال مي گويد:»ذخاير كاالهاي 
اساس��ي به ويژه برنج و روغن بس��يار مناسب است و به 
مردم اطمينان مي دهم ايام نوروز و ماه مبارك رمضان 
 بازار مواد غذايي بدون تغييرات قيمت س��پري شود.«  
وي در پاسخ به سؤال ديگر »جوان« در خصوص بازرسي 
انبار هاي برن��ج ايراني در اس��تان هاي ش��مالي تأكيد 
مي كند:»در جلس��ه پنج ش��نبه گذش��ته كه با فعاالن 
برنج و تعزيرات داش��تيم تأكيد كرديم ك��ه در صورت 
توزيع نكردن برنج داخلي در بازار انبار هاي شمال كشور 

مورد بازرسي قرار خواهد گرفت«

    دولت امري��كا اخيراً برخی معافيت ه��ای مرتبط با 
تحريم های مربوط به برجام را كه دولت قبلی اين كشور 
لغو كرده بود، دوباره تعليق كرد تا به ظاهر مسير رسيدن 
به توافق در وين هموار ش��ود، اما همي��ن معافيت های 
نيم بند كه به اندازه ای نيس��ت كه گرهی از مش��كالت 
اقتصادی باز كند، به دستاويزی برای اروپايی     ها تبديل 
شده تا فشار     ها را به ايران افزايش دهند. تروئيكای اروپا 
در تازه      ترين موضع گيری خود، از آنچ��ه آن را معافيت  
امريكا برای احيای برجام خواندند، از تهران خواستند از 
اين فرصت استفاده كند چون به ادعای آنان، زمان برای 

به نتيجه رسيدن مذاكرات اندك است

    مسئول بسيج سازند  گي: كمك هاي مؤمنانه د  ر سال 
جاري د  ر 9 مقطع برنامه ريزی شده بود  كه االن د  ر مقطع 
هشتم قرار د  اريم و قبل از پايان سال هم مقطع آخر اجرا 
مي ش��ود  . د  ر د  هه فجر امس��ال1/5 ميليون بسته كمك 
معيش��تي به ارزش 500 هزار تومان براي هر بسته بين 
نيازمند  اني كه قباًل شناس��ايي ش��د  ه توزيع مي شود  . د  ر 
اين زمينه سامانه اي ايجاد   ش��د  ه كه 2 ميليون نيازمند   را 
شناسايي می كند   و با اولويت به آنها د  اد  ه مي شود  . همچنين 
هزارو600 جهيزيه د  ر كل كش��ور براي نيازمند  ان توزيع 
مي ش��ود   كه د  ر تهران 313 جهيزيه توزيع شد  ه اس��ت. 
همچنين 700 مورد   آزاد  س��ازي زند  اني جرائم غيرعمد   
انجام شد  . 300 هزار بسته بهد  اشتي هم د  ر هفته جاري د  ر 

استان تهران توسط سپاه سيد  الشهد  ا  توزيع مي شود  

    خداوند به خانواده كارور سه پسر به نام هاي حسن، 
محمدرضا و مرتضي عطا كرد كه هر س��ه پسر در جبهه 
به شهادت رسيدند. پيكر محمدرضا نيز هيچگاه برنگشت 
و مادر شهيدان در چشم انتظاري پيكر فرزندش چندي 
پيش از دنيا رفت. خواهر ش��هيدان كارور در گفت وگو با 
»جوان«، راوي اعزام برادرانش به جبهه و شهادت ش��ان 
است و از دلتنگي هاي پدر و مادرش��ان پس از شهادت 

فرزندانشان مي گويد

محتکران برنج در استان های 
شمالی  اگر عرضه نکنند 

بازرسی خواهیم کرد

معافیت نیم بند امریکا 
دستاویز اروپا شد

 توزيع 1/5 میلیون 
بسته معیشتي بسیج

 د  ر د  هه فجر

 مادرم مي   گفت کاش 
 پسر بیشتر داشتم تا براي 
دفاع از حرم مي فرستادم
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو  شنبه 18 بهمن 1400 - 5 رجب 1443

سال بیست و سوم- شماره 6419 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

از آبي آبي تا قرمز قرمز!
رنگ بند  ي نقش��ه هاي كرونايي كه تا همين يك ماه 
پيش آبي آب��ي بود   و آم��ار فوتي ه��اي روزانه كم كم 
مي رفت تا به يك رقمي شد  ن برسد  ، حاال با اوج گيري 
اوميكرون اين نقش��ه قرمز قرمز شد  ه است. آمارهاي 
كرونايي هم با شيبي تند   رو به افزايش است و سه رقمي 
ش��د  ن آمار فوتي ها د  ر روزهاي آين��د  ه د  ور از انتظار 
نيس��ت. طبق فرمول عملكرد   كرونا با افزايش تعد  اد   
بيم��اران س��رپايي، د  و هفته موارد   بس��تري افزايش 
مي يابد   و افزايش موارد بس��تري پس از د  و هفته خود   
را د  ر آمار فوتي ها نشان مي د  هد  . به گفته رئيس مركز 
مد  يريت بيماري هاي واگير وزارت بهد  اشت، د  ر حال 
حاضر موارد   بستري نس��بت به هفته گذشته افزايش 
چشمگيري د  ارد   كه امكان د  ارد   تا د  و هفته آيند  ه آمار 

مرگ ناشي از اين بيماري بيشتر شود  . 
اگر به يك ماه قب��ل بر گرد  يد   و به نقش��ه رنگ بند  ي 
كرونا د  ر كش��ور نگاه��ي بيند  ازيد   با نقش��ه اي كاماًل 
آبي رنگ مواجه مي ش��ويد  . طبق آخرين رنگ بند  ي 
نقش��ه كرونايي اما رنگ غالب د  ر سراس��ر جغرافياي 
كشورمان قرمز است. د  ر حال حاضر 120 شهرستان 
د  ر وضعيت قرمز، 153 شهرستان د  ر وضعيت نارنجي، 
167 شهرستان د  ر وضعيت زرد   و هشت شهرستان د  ر 

وضعيت آبي قرار د  ارند  . 
آن طور كه محمد  مه��د  ي گويا، رئيس مركز مد  يريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهد  اشت مي گويد  ، د  ر حال 
حاضر ش��اهد   افزايش مراجعه به مراكز بهد  اش��تي، 

مطب ها و بيمارستان ها به خصوص بيماران سرپايي 
هستيم. 

وي اد  امه مي د  هد  : » زماني كه تعد  اد   بيماران سرپايي 
افزايش پيد  ا مي كند   بايد   تا د  و هفته بعد   انتظار افزايش 

موارد   بستري را د  اش��ته باش��يم. االن موارد   بستري 
نسبت به هفته گذش��ته افزايش چشمگيري د  ارد   كه 
امكان د  ارد   تا د  و هفته آيند  ه آمار مرگ ناش��ي از اين 

بيماري بيشتر شود  .«
وي با بيان اينكه ميزان پوش��ش واكسيناسيون نوبت 
اول 61 ميليون نفر، نوبت د  وم 5۴ ميليون و 500 هزار 
نفر و براي نوبت س��وم 19 ميليون نفر اس��ت، تأكيد   
مي كند  : » البته نبايد   اين تصور را ايجاد   كنيم كه واكسن 

همه مشكالت را حل مي كند  .«
به گفت��ه رئيس مرك��ز مد  يريت بيماري ه��اي واگير 
وزارت بهد  اش��ت س��تاد   ملي مقابله با كرون��ا اختيار 
تصميم گي��ري د  ر خص��وص بازگش��ايي ها، تحصيل 
حضوري د  انش آموزان، د  انش��گاه ها و م��وارد   د  يگر را 
به استان ها واگذار كرد  ه اس��ت. حميد  رضا جماعتي، 
د  بير كميته علمي كش��وري كرونا ه��م د  رباره عالئم 
اوميكرون اينگونه توضيح د  اد  : » واريانت جد  يد   كرونا 
د  ر بيش��تر موارد   با عالئم تنفس��ي فوقان��ي بروز پيد  ا 
مي كن��د  . د  ر واقع بيم��اران عالئمي مانن��د   آبريزش 
بين��ي، تب، گل��و د  رد  ، س��رد  رد  ، ضع��ف و بي حالي و 
 همچنين د  ر بعضي موارد   سرفه را د  ر سويه اوميكرون 

تجربه مي كنند  .« | صفحه 3

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

یادداشت  فرهنگی

 ترفند امریکایی   ها 
برای شرطی کردن مجدد کشور

 سر نترس 
ورزش را باال مي برد

 پیشنهاد    توکلی 
برای رفع تبعیض و کسری بودجه

 سکوت 
در برابر یک ادعای جنجالی

مسئولیت اخالقي رسانه

عباس حاجی نجاری 

سعيد احمديان

مهدي حاتمي

روز   شنبه رابرت مالی نماينده ويژه وزارت امور خارجه امريكا 
در امور ايران در پيامی در توئيتر ب��ا ادعای آنكه مذاكرات در 
هفته های آينده به نتيجه می رسد با اشاره به گفت وگوهايش 
با برخی از كش��ورهای منطقه، مدعی می ش��ود درحالی كه 
مذاكرات در هفته های آينده به نتيجه می رسد، ما به مشورت 
نزديك با شركای منطقه ای خود در مورد برجام ادامه خواهيم 
داد. ادعای رابرت مالی درزمينه به نتيجه رسيدن مذاكرات در 
هفته های آينده ، در حالی اس��ت كه نتيجه مذاكرات وين به 
تصميم سياسی امريكا گره خورده و اين اقدام جديد واشنگتن 
بيشتر نمايش��ی برای فعال نش��ان دادن اين كشور در مسير 

دستيابی به توافق است | صفحه 2

مانوئل فرناندز اسپانيايي كه پس از پايان مسابقات قهرماني 
آسيا از تيم ملي هندبال كنار رفت، ديروز در مصاحبه با يكي از 
خبرگزاري ها، براي پيشرفت هندبال و رسيدن به سطحي باالتر 
راهكاري را پيشنهاد داده كه نمونه آن را نيز قبالً در ورزش ايران 
ديده ايم. فرناندز گفته است اگر مي خواهيد پيشرفت كنيد بايد 
با تيم هاي قدرتمند بازي كنيد، همان نس��خه اي كه ابتداي 
دهه 90 خوليو والسكو براي واليبال ايران پيچيد و خروجي 
آن جهش موشكي واليبال بود.  والسكو در حالي به ايران آمد 
كه يكي از مهم ترين برنامه هايش بازي با تيم هاي قوي و سطح 
اول جهان بود. او همواره تأكيد مي كرد اگر مي خواهيد تيمتان 
به سطح باالتري برسد و بازيكنانتان آبديده تر و باتجربه تر شوند 
بايد تن شان به تن بهترين هاي دنيا بخورد تا ترس شان بريزيد 
و بتوانند با تجربه اي كه به دست مي آوردند، استعدادشان را به 

رخ بقيه بكشند| صفحه 13

توئيت توهين آميز حسين دهباشی، روزنامه نگار اصالح طلبی 
كه گويا از اصالح طلبان بريده، در مورد مرحوم س��يد احمد 
خمينی باعث مش��اجره توئيتری او با جواد ام��ام از نزديكان 
سياسی محمد خاتمی و حسن خمينی شد. اين ميان سكوت 
حس��ن خمينی و س��ايت اصالح طلب جماران كه وابسته به 

اوست، چندان جالب به نظر نمی رسد

احمد توكلی، عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام و رئيس 
هيئت مديره س��ازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت 
خطاب به سران قوا پيش��نهاد كرد كه مقامات كشور بين 5 تا 
30 درصد كاهش دهند. مشموالن اين پيشنهاد، خانه دارند، 
خودرو هم دارند، پس انداز هم دارند و با حدود 15 ميليون تومان 
كه چهار برابر حداقل حقوق كارگری است، می توانند يك زندگی 

نسبتاً راحت، همراه با قناعت را بگذرانند | صفحه 2 

روز ششم بهمن1۴00، مطلبي در يكي از پايگاه هاي خبري با 
عنوان »قتل عروس 17ساله توسط شوهرش در اهواز!« درج 
و عكس و فيلم دلخراشي از اين فاجعه هولناك منتشر شد كه 
بحق، احساسات و عواطف عمومي را برانگيخت و سالمت رواني 
جامعه را در شرايط حاد كرونايي كنوني به مخاطره انداخت، 
اقدام اين پايگاه خبري كه فيلم گرداندن سر يك زن توسط يك 
مرد را كه شوهرش ناميده شده، منتشر كرده است، يك حركت 
عادي خبري و رسانه اي نيست بلكه اين اقدام برخالف رسالتي 
است كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي برعهده دارند، در 
واقع كاري برخالف اصول اخالقي و حرفه روزنامه نگاري، بدون 
رعايت موازين اس��المي و مصالح جامعه و با تخلف از مقررات 
مطبوعات انجام شده است و طبق مقرراتي كه در باال ذكر شد، 

جرم و مستوجب مجازات است | صفحه 16

 قطع نفوذ خارجي 
و تأمین استقالل ملي

  
رشد    چشمگیر موفقیت های زنان

 با انقالب اسالمي ايران
  

 ايالم، از محرومیت قبل انقالب 
تا مقام های اول کشوری در سال های اخیر

  
 نمره قبولي ورزش 

بعد از انقالب 
  

چشمان شما را باور کنم
 يا حرف شاه را؟!

  

دهه فجر 1400

برای آنان که عقیده و جان هموطنان را رسبازی کردند...  
ایران از دیرباز، رصفاً دو نیروی نظامی «قزاق » و «ژاندارمری» 
را به خود دیده اســت. این دو نیرو، معموال به ماموریت های 
داخلی گ�شته   می شدند و عمدتا نیز در خدمت منافع حکومت 
بودند. با کودتای نظامی رضاخان در ۳ اســفند ۱۲۹۹، قزاق  ها 
قدرت بیشــرتی یافتند و نهایتــا ژاندارمــری را تعطیل کردند! 
پس از صعود قزاق به حکومت، هیاهویی بسیار برای هیچ به 
راه افتاد، بــرای ایجاد ارتش نویــن. کارکرد ایــن ارتش، عمدتا 
عبارت بــود از: رسکوب ایــالت و عشــایر و تخته قاپــو کردن 
آنها، �شــیت عنارص و جریاناتی کــه به زورمــداری رضاخان 
معرتض بودند و غصب اراضی مردم و تقدیم آنها به شــاه! این 
قشــون مقاومت در برابر مهاج�ن خارجی را �ی دانســت و 
در هنگامه حمله متفقین به ایران، به شــکلی مفتضحانه فرو 
پاشــید! از آن پس تا ۲۸ مــرداد، این نیروی شکســت خورده، 
دســتاویزی شــد برای پهلوی دوم، برای دخالــت در انتخابات 
در شــهرهای گوناگون و برنامه ریزی برای سقوط نهضت ملی 
ایران و دولت دکــرت مصدق. پس از کودتــای نظامی ۲۸ مرداد 
اما ســاختار و کارکرد این نیروی نظامی، به ســویی دگر رفت. 
پهلوی از جلد شاه مرشوطه به درآمده و لباس حکومت مطلقه 
به بر کرده بود! بقــای او در این هیئت، ایجــاب می کرد که بر 
نیروی نظامی و ســالح، �رکــزی فراوان داشــته باشــد. از آن 
تاریخ تا پیــروزی انقالب اســالمی در ۲۲ بهمــن ۵۷، تقویت 
نیروهای نظامی و امنیتی و خریدهای نجومی سالح، در زمره 
اولویت های اولیه شاه به شــ�ر می رفت! از سوی دیگر مثلث 
امریکا، انگلســتان و ارسائیــل نیز چنین رویکردی را تشــویق 
می کردند. چه اینکه اوال: شاه ژاندارم ایشان در منطقه به ش�ر 
می رفت و منفعت تقویت نظامی او، نهایتا به ایشان می رسید و 
ثانیا: خریدهای ســخاو�ندانه اسلحه از سوی شــاه، برای این 
دولت ها، سودهای کالن مالی در بر داشت! از این همه می توان 
نتیجه گرفت که ارتش شــاه در آســتانه برآمدن واپسین موج 

انقالب اسالمی، نیرویی مجهز و قدر�ند بود. 
شــاهکار رهرب انقالب اســالمی و پیروان او، این بود که بدنه 
این نیــروی اصلی رسکــوب را از آن خود کــرده و از حاکمیت 
جدا ســاختند! امام خمینی بر این باور بود کــه افرسان ارتش 
شاهنشاهی، از کشورهای دیگر به ایران نیامده اند و فرزندان 
مردم کوچه و بازار هستند. آنان در اعتقادات دینی و خواست 
عمومی مردم، �ی توانند از ایشان جدا باشند و مقاومت آنان، 
کوتاه و مقطعی است. هم از این روی مردم، باید به نظر مهر و 
مالطفت به آنــان بنگرند و از اع�ل رفتارهای خشــونت  آمیز 
با ایشــان، بپرهیزنــد! اجرای ایــن رویکــرد، تأثیراتی معجزه 
گون داشت! بســا افرسان و رسبازان، از پادگان  ها فرار کردند 
و با داللت کانون های انقالب، مخفی شــدند! عده ای از آنان 
در خیابان ها، اسلحه های خویش را بر زمین نهادند و به ملت 
پیوستند. پاره ای از ایشــان حتی به گاه صدور دستور شلیک، 
مافوق خــود را هــدف قراردادند و یــا برای امتناع از کشــ� 
مردم، به خود شــلیک کردنــد! پیدایش چنیــن صحنه هایی، 
بــرای فرماندهان ارتش شــگفت آور می �ود! چــه اینکه این 
ارتش، ســال  ها نزد ایشــان آموزش دیده و از سویی، برساخته 
مستشــاران نظامی خارجی بود! از آن پس، ماشین رسکوب و 
کشتار گسرتده مردم، ُکند گشت و رژیم شــاه و اربابانش، به 
اندیشــه کودتای نظامی افتادند. آنان با وجود پیوســ� بدنه 
ارتش به مــردم و ریزش نیروهــای میدانی، �بــاران هوایی و 
دســتگیری های موردی را مطمــح نظر خویش قــرار دادند و 
منتظر رســیدن فرصت مناســب، برای پیاده کردن این طرح 
ماندند. بــا ابطال حکومت نظامی از ســوی امــام خمینی در 
عرصگاه ۲۱ بهمن ۱۳۵۷، باز این ارتشــیان پیوســته به انقالب 
بودند کــه در انبارهای اســلحه را بــه روی مردم گشــودند و 
آنها را برای مقابله با بقای رژیم شــاه، مســلح ساختند! بدین 
ترتیب و با تدبیر رهربان انقالب، ارتشــی کــه از توا�ند  ترین 
نیروهای نظامی خاورمیانه به شــ�ر می رفت، در برابر اراده 
مــردم خویش، چــون بــرف آب شــد و کارآیی خویــش را از 
و دفاع مقدس گرامی باد. دست داد! یاد شــهدای ارتش ایران، در دوران انقالب اسالمی 

ابزار رسکوب پهلوی دومنظری به چند و چون بی اثر شدن مهم  ترین 

    نیما احمدپور

ارتش َشه ساخته ای

 

که در کنار ملت ایستاد!

7  فوريه 1979 میالدی 18 بهمن 1357 9 ربیع  االول 1399ه.ق چهار شنبه

    1   ارتش پهلــوی دوم، �ــادی از وابســتگی حکومت او به شــ�ر می رفت! ایــن نهاد، عمدتا توســط 

مستشــاران خارجی آموزش دیده و رصفاً برای دفــاع از موجودیت و منافع حاکمیت پرورده شــده بود! 
تصویر فوق آمده، برخی ماموران نظامی را در حال رسکوب یکی از تظاهرات نشان می دهد

  رویکرد امام خمینی رهرب انقالب اسالمی، موجب گشت تا بدنه ارتش شاهنشاهی که اصلی   ترین ابزار رسکوب حکومت شاه به ش�ر می رفت، به مردم انقالبی بگراید و کار را بر زورمداری و کشتار آن رژیم 
سخت کند! مردمی که از کنار صفوف ارتش، در مسیر راهپی�یی های عظیم خویش می گذشتند، به آنان غضب آلود �ی گریســتند، بلکه گل و لبخند به ایشان هدیه می کردند! آنان با مهر، رسبازان فراری از 
پادگان  ها را  پناه می دادند و از گزند دشمن دور می داشتند و نهایتا به خانه و کاشانه شان روانه می ساختند. ارتشــی که روزگاری کارآمد  ترین نیروی نظامی منطقه قلمداد   می شد، در اقیانوس مهر و همدلی 

ملت خویش ذوب گشت و نهایتا در خدمت اهداف آنان درآمد. این ارتش تا هم اینک نیز در صف نخست صیانت از استقالل و �امیت ارضی ایران قرار دارد. 

    3   امام خمینی رهرب انقالب اســالمی اما اعتقاد داشــت ارتش �ی تواند از تحــوالت کالن جامعه، تأثیر 

نپذیرد و هــم از این روی، مردم را به ابراز عالقه به ارتشــیان ترغیب �ود. در تصویــر، راهپی�یان انقالب 
اسالمی، پالکارد «ارتش برادر ماست/خمینی رهرب ماست» را برافراشته اند

    5  مردم در حاشیه راهپی�یی ها، ارتشیان را در بر می گرفتند و ایشان را چون فرزندان خویش می انگاشتند! 

این رویکرد هوشمندانه رهرب انقالب، بدنه ارتش را از رژیم شاه جدا کرد

    7  «از ما به ارتــش ایران بگویید: جواب گل گلولــه بود؟»، پالکاردی در یکــی از راهپی�یی ها  که اندک 
نظامیان وفادار به شاه را به تجدید نظر می طلبید!

  2   ماموران ضد شــورش شــهربانی، در حاشــیه یکی از راهپی�یی های مردم، جوانی را دستگیر کرده و 

به بازداشتگاه می برند! این فرآیند در ماه های آغازین سال ۵۷، تقریبا در ارتش فراگیر بود!

    4  گل نهادن بر لوله تفنگ ارتشیان، یکی از رویکردهای شاخص مردم، در دوران انقالب به ش�ر می رفت. 

بسیاری از آنان، از این ابتکار انقالبیون خرسند بودند و با ه�ن هیئت، در حضور مردم می ایستادند!

از فرار شاه از ایران، رشیک شده است!    6  ۲۶دی ماه ۱۳۵۷. یکی از افرسان ارتش، تصویری از امام خمینی را در دســت دارد و در شــادی مردم 

    8  و باالخــره ۱۹ بهمن ۱۳۵۷. بیعت جمعی از پرســنل نیروی هوایی با امام خمینی، در مدرســه علوی 

تهران. رویدادی که آثار روانی آن رسان ارتش شاه را به مرز ناامیدی کشاند!

 ارتش اسالم احترام دارد 
و کسى نمى تواند حرمت آنان را سلب کند!

دیروزنامه

مطالب ويژه دهه فجر را در صفحات داخلی بخوانید

دست رد آفريقا به تل آويو 
عضویت ناظر رژیم صهیونیستی تعلیق شد

 بیشتر زوج ها پس از طالق توافقي 
پشیمان مي شوند!

ب�ا وج�ود ج�ار و جنجال ه�ای زي�ادی ک�ه ماه 
گذش�ته درب�اره ورود تل آوي�و ب�ه اتحادي�ه 
آفريق�ا ش�ده ب�ود، س�ران اي�ن اتحادي�ه در 
آخرين نشس�ت خود تصمی�م گرفتند عضويت 
اس�رائیل را به عن�وان عضو ناظر تعلی�ق کنند. 
به گزارش ف��ارس، اتحاديه آفريقا در نشس��ت روز 
يك    شنبه خود با اعالم تعليق اعطای عضويت ناظر 
به رژيم صهيونيس��تی گفت: »كميته ای متش��كل 
از س��ران هفت دولت از جمله الجزاير برای بررسی 
 اين موض��وع و ارائه نتيج��ه آن به اتحادي��ه آفريقا 

تشكيل دادند.«
تصميم اعطای عضويت ناظر به رژيم صهيونيستی 
از سوی »موس��ی فقی محمد« رئيس كميساريای 
اتحاديه آفريقا اتخاذ ش��ده بود و ماه گذشته وزارت 
خارجه رژيم صهيونيس��تی اعالم كرد كه سفيرش 
در اتيوپی اعتبارنامه خ��ود را به عنوان عضو ناظر به 
اتحاديه آفريقا تقديم كرده است. پس از اين ادعای 
رژيم صهيونيس��تی رس��انه های عربی اعالم كرده 
بودند كه هف��ت دولت عضو اتحادي��ه آفريقا مراتب 
اعتراض خود را به تصمي��م اعطای عضويت ناظر به 
تل آويو اعالم كرده اند. »رمطان لعمامره « وزير امور 
خارجه الجزاير جمعه گذشته، اعطای عضويت ناظر 
به رژيم صهيونيس��تی در اتحاديه آفريقا را اش��تباه 

مضاعف خواند. 
»محمد اشتيه« نخست وزير تشكيالت خودگردان 

فلسطين هم كه برای مشاركت در اجالس اتحاديه 
آفريقا به آديس  آبابا، پايتخت اتيوپی، سفر كرده است،      
شنبه در اظهاراتی مخالفت رام اهلل با اعطای عضويت 
به رژيم صهيونيس��تی در اتحاديه آفريق��ا را اعالم 
كرد. محمد اش��تيه در اين خصوص اظهار داش��ت: 
»نبايد به ازای روش نژادپرستانه اسرائيل در رفتار با 
فلسطينيان، به آن جايزه داده شود. رفتار غيرانسانی 
اشغالگران اسرائيلی با فلسطينيان سياست تبعيض 

نژادی است.«
نخست وزير تشكيالت خودگردان همچنين اضافه 
كرد: »اعطای عضويت ناظر به اس��رائيل در اتحاديه 
آفريقا جايزه ای است كه لياقتش را ندارد. ما خواستار 
پس گرفتن تصميم اعطای عضويت به اس��رائيل در 

اتحاديه آفريقا هستيم.«
جنبش حماس ني��ز در بيانيه ای از س��ران اتحاديه 
آفريقا خواس��ته بود با اين تصمي��م مخالفت كنند. 
عضوي��ت صهيونيس��ت     ها در اتحادي��ه آفريق��ا در 
تابستان سال گذشته، محكوميت فلسطين و برخی 
از كشورهای عضو اتحاديه از جمله الجزاير را به دنبال 

داشته است. 
پيش تر رژيم صهيونيستی در سازمان وحدت آفريقا 
مقام ناظر را به دست آورده بود، اما پس از انحالل اين 
سازمان در سال 2002 و تبديل آن به اتحاديه آفريقا، 
تالش های اين رژيم برای ادام��ه عضويت به عنوان 

ناظر تاكنون بی نتيجه بوده است. 

    دكتر عاليه ش��كربيگي، جامعه ش��ناس و مدرس 
دانشگاه در گفت و گو با »جوان«: طالق توافقي همچون 
شمشيري دو لبه عمل مي كند. در پاره اي از مواقع زوجي 
كه نمي توانند با هم زندگي كنند، با توجه به سال هاي 
زندگي مش��ترك و با عنايت به امكانات مالي تصميم 
مي گيرند، طبق توافق طرفين با تقس��يم اين منابع از 
هم جدا ش��وند. ممكن اس��ت در مواردي اين طالق و 
جدايي براي طرفين خوب باشد، اما در موارد متعددي 
شاهد اين بوده ايم زوج هايي كه به صورت توافقي از هم 
جدا مي شوند، بعد پشيمان مي شوند. در تحقيقي كه ما 

داشته ايم اين زوج ها عنوان مي كنند اگر ما كمي بيشتر 
تأمل و تعمق مي كرديم طالق نمي گرفتيم، به خصوص 
اينكه اگر در اين بين فرزندي هم باشد. در زماني كه زوج 
فرزندي ندارند جدايي تبعات روحي و اجتماعي فراواني 
را به آنها تحميل مي كند، اما در صورت داشتن فرزند آثار 
و تبعات آن بيشتر خواهد بود. حضور فرزند پيوندهاي 
زندگي قبلي را همچنان حفظ مي كند. چون بچه هم به 
پدر و هم به مادر نياز دارد و پدر و مادري كه مسئوليتي 
را در برابر فرزندان دارند، با جدايي اين مسئوليت از آنها 
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   فرهنگی

روان آزاری با تصاویر خشن
کسب و کار رسانه  نیست

 تروریست  شارمهد:
 ما خجالت نمي کشیم

کسي را بکشیم!
انفجار تروريستي حسینیه رهپويان وصال شیراز، کفشداري حرم 
حضرت امام خمیني)ره(، انفجار سد سیون، هتل جهان و ساخت و 
تهیه بمب برای انفجار در ح�وزه علمیه آيت اهلل العظمي گلپايگاني 

ازجمله اتهامات سرکرده گروهک تروريستی تندر است

    محمدمهدي فرقاني:
در همه دنیا شیوه نامه هايي براي انتشار اخبار و تصاوير مرتبط با حوادث 
وجود دارد که رسانه هاي معتبر آن را رعايت مي کنند. رسانه ها از سويي 
بايد آخرين اخبار را در اختیار مخاطب قرار دهند و از سوي ديگر موظف 
به پاسداشت عواطف انساني و اخالق عمومي هستند. رسانه نبايد آنچه 

را که با روح و روان مردم در تعارض است، منتشر کند

   حسینعلي افخمي:
رسانه بايد بداند بین آن چیزي که مأمور پلیس، کارآگاه يا قاضي از حادثه 
مي بیند و آنچه مردم ع�ادي بايد از آن حادثه بدانن�د يا ببینند، تفاوت 
عمده اي است. در اين نوع خبرها، نوشتن خبر به حد کافي مي تواند در 
تصوير سازي ذهن مخاطب تأثیرگذار باشد ولي تماشاي تصاوير به صورت 

مستقیم بر ذهن و روان افراد تأثیر سوء مي گذارد | صفحه 16

 استادان پیشکسوت ارتباطات در گفت و گو با »جوان« به انتشار تصاوير خشن حوادث روزهای اخیر در برخی رسانه ها واکنش نشان دادند
و بر مسئولیت حرفه ای و اخالقی رسانه و ضرورت تغییر در فرهنگ رسانه ای تأکید کردند
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      قضائی

ترفند امریکایی   ها 
برای شرطی کردن مجدد کشور

در آستانه دور جدید مذاکرات هس��ته ای در وین شامگاه جمعه پانزدهم 
بهمن ماه وزارت خارجه امریکا اعالم کرد ب��ا اعمال برخی معافیت های 
تحریمی، شرایطی را فراهم کرده که کشور  ها و شرکت های خارجی بتوانند 
با ایران در پروژه های بوش��هر، اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران همکاری 

کنند. 
 پس ازاین اظهارنظر و درحالی که معافیت های موردادعای امریکا تأثیری 
عملی و جدی درروند مذاکرات و رفع تحریم های اصلی ندارد،روز   ش��نبه 
رابرت مالی نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور ایران در پیامی در 
توئیتر با ادعای آنکه مذاکرات در هفته های آینده به نتیجه می رسد با اشاره به 
گفت وگوهایش با برخی از کشورهای منطقه که از دیدگاه جمهوری اسالمی 
ایران محلی از اعراب درروند مذاکرات ندارند ،مدعی می شود درحالی که 
مذاکرات در هفته های آینده به نتیجه می رس��د، ما به مشورت نزدیک با 
شرکای منطقه ای خود مانند مصر، اردن و شورای همکاری خلیج فارس در 

مورد برجام ادامه خواهیم داد. 
ادعای رابرت مالی درزمینه به نتیجه رسیدن مذاکرات در هفته های آینده ، 
در حالی است که نتیجه مذاکرات وین به تصمیم سیاسی امریکا گره خورده 
و این اقدام جدید واشنگتن بیشتر نمایشی برای فعال نشان دادن این کشور 
در مسیر دستیابی به توافق است.  این در حالی است که در شرایط کنونی 
اقدامی که می تواند نش��انه ای از اراده غرب برای دستیابی به توافق باشد، 
برداشتن گام های مؤثر برای رفع تحریم است و این گونه اقدامات بیشتر در 
راستای بازی سوخته غرب برای خنثی سازی تالش های اخیر ایران برای 
ر  هایی از پیامدهای سیاست های غلط دولت گذشته در پیشبرد مذاکرات 

هسته ای است .
در طول 30 سال گذشته که موضوع توانمندی های هسته ای ایران به بهانه 
فشارهای قدرت های سلطه علیه مردم ایران و محور اصلی مذاکرات ایران 
باقدرت های جهانی تبدیل شده است، هیچ گاه منطق و موضع ایران درروند 
مذاکرات به مانند امروز مستحکم نبوده و طرف غربی مذاکرات در مواجهه 
با مردم ایران و توان و ظرفیت های پیش رونده جمهوری اس��المی ایران 
مستأصل نبوده است و این در حالی است که مهم  ترین ابزار امریکایی   ها 
برای تحمیل شرایطشان بر ایران و اعمال تحریم های اولیه و ثانویه در ادوار 
گذشته » نگاه به بیرون « مسئولین اجرایی کشور ،بدون اعتماد و اتکا به 
ظرفیت های داخلی و درعین حال فرصت سازی برخی جریان های داخلی 
برای دشمنان نظام برای توجیه فشارهایشان به بهانه های حقوق بشری 
و...  عالوه بر موضوع هسته ای بود و به همین دلیل توانسته بودند در مقاطع 
مختلف امتیاز بگیرند که اوج آن در دوران دولت یازدهم و در جریان توافق 
برجام بود. و به رغم آن توافق وعدم اقدام امریکایی   ها و اروپایی   ها در عمل 
به تعهداتشان در برجام و به دلیل شرطی سازی کشور به نتیجه مذاکرات 
هس��ته ای در دوران دولت آقای روحانی بود که منجر به خروج ترامپ از 
برجام و اعمال بی نظیر  ترین تحریم   ها علیه مردم ایران شد،این تحریم   ها 
اگرچه مش��کالت زیادی را در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بر مردم 
ایران تحمیل کرد  اما مقاومت مردم ایران شکست بزرگی را بر امریکایی   ها 
تحمیل کرد که سخنان اخیر سخنگوی وزارت خارجه امریکا روشن   ترین 
گواه براین مدعاست. »ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز 
سه   شنبه پنجم بهمن ماه در کنفرانس خبری روزانه خود، با نادیده گرفتن 
فشار  هایی که دولت »جو بایدن « رئیس جمهور امریکا در یک سال گذشته 
به ایران وارد کرده، تأکید کرد که کارزار فش��ار حداکثری دولت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور امریکا علیه تهران یک شکست فاحش بوده است. بنا 
بر گزارش وبگاه »هیل«، سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود: »واقعیت 
این است که دولت قبلی ایاالت متحده برای ما مجموعه ای از گزینه های 
وحشتناک باقی گذاشته است. کارزار فشار حداکثری یک شکست فاحش 
بود و خالف هر آنچه وعده بود، محقق شد«. او افزود ترامپ وعده داده بود 
که با کارزار فشار حداکثری در برنامه هس��ته ای ایران وقفه ایجاد کند و 
جامعه بین الملل را علیه ایران متحد کند که این گونه نشد و عکس تمامی 
این موارد محقق شد. یعنی ما یک برنامه هسته ای ایران را به ارث برده ایم 
که روبه جلو می تازد و یک برنامه هسته ای ایران راداریم که در معرض نظام 

راستی آزمایی و نظارت قرار ندارد. 
شرطی کردن کشور به برجام در دولت گذشته ، آسیب های جدی اقتصادی 
و اجتماعی را بر کشور وارد و قدرت ابتکار عمل را از تیم ایران در دوره های 
گذشته سلب کرده بود که آثار آن در دوره ششم مذاکرات در ماه های پایانی 
دولت آقای روحانی آشکار و ادامه روند گذشته برای ایران آورده ای نداشت و 
عملی شدن توافقات دور ششم زمینه فشار علیه ایران را تشدید می کرد که 

ادامه آن روند در دولت جدید امکانپذیر نبود. 
اما روند مذاکرات در دولت سیزدهم بر اساس یک نقشه راه و تهیه اسناد 
متقن بر اساس منافع امنیت ملی آغاز و مبتنی بر راهبرد نظام درزمینه 
ضرورت رفع تحریم ها، راس��تی آزمایی و تضمین عدم خ��روج امریکا از 
هرگونه توافق،آغ��از و ادامه یافته اس��ت و به دلیل اتقان اس��تدالل های 
ایران که دو عضو غیر غربی گروه 1+4 یعنی چین و روس��یه بر آن صحه 
گذاشته اند ،ادامه یافته است،اما به دلیل کارشکنی غربی   ها و تالش آنها بر 
چالش سازی های درون ایران با اتکا به شرطی سازی دولت گذشته ، برای 
عقب نشاندن دولت سیزدهم از مواضع به حق مردم ایران هنوز به نتیجه 

الزم نرسیده است. 
تحوالت ماه های اخیر در عرصه سیاس��ی ای��ران و روی کار آمدن دولت 
سیزدهم و تالش این دولت برای خنثی س��ازی آثار تحریم   ها در اقتصاد 
کشور که ناشی از یک دیپلماسی فعال و با تقویت تبادالت با همسایگان و 
توافق های مهم اقتصادی و روسیه و چین دنبال و روند رشد اقتصادی در 
کشور را در پی داشته ،باعث شده که دولت جمهوری اسالمی ایران بتواند 
فارغ از تحریم   ها مسیر کشور را به پیش برده و در عرصه تقویت ظرفیت های 
هسته ای نظیر ساخت و نصب س��انتریقیوژهای جدید و میزان اورانیوم 
غنی ش��ده ۲0 و ۶0 درصد به گونه ای عمل کرده که به اذعان سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا روبه جلو می تازد. مجموعه این   ها و عدم اجازه به حضور 
امریکایی   ها در نشست 1+4باعث شده که دست ایران در عرصه مذاکرات 
هسته ای نسبت به طرف مقابل برتر باشد. به همین دلیل مواضع اخیر رابرت 
مالی مبنی بر قطعی دانستن به نتیجه رسیدن مذاکرات درحالی که اقدام 
اخیر نمایشی امریکا مفهومی جز شرطی سازی افکار عمومی در داخل به 

نتیجه مذاکرات در وین و برهم زدن راهبرد ایران ندارد.

عباس حاجی نجاری 

رئیس قوه قضائیه در راس�تای سیاس�ت های 
دوران تح�ول و تعالی دس�تگاه قضای�ی و در 
مس�یر مردمی ش�دن ای�ن نه�اد و مقابل�ه با 
مش�کل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل 
ساماندهی حل وفصل اختالفات از طریق داوری 
و ایجاد و توس�عه نهادهای داوری را ابالغ کرد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، به منظور تقویت و 
تحقق سیاست های دستگاه قضایی در دوران تحول 
و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده 11۶ قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگ��ی جمهوری اس��المی ای��ران )1400 - 
13۹۶( و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری 
به عنوان یکی از راهکارهای »توسعه روش های حل 
اختالف جایگزین رس��یدگی قضایی« مندرج در 
فصل دوم س��ند تحول قضایی و به منظور افزایش 
مش��ارکت مردم در حل وفصل دع��اوی، کاهش 
مراجعه ش��هروندان به مراجع قضایی، تسریع در 
حل وفصل اختالفات و ایجاد ساماندهی و توسعه 
نهادهای داوری و نظارت بر آن ها، دس��تورالعمل 
ساماندهی حل وفصل اختالفات از طریق داوری و 
توسعه نهادهای داوری در 1۹ ماده و سه تبصره از 

سوی رئیس دستگاه قضا ابالغ شد. 
ماده 3 این دس��تورالعمل عنوان می کند که مرکز 
توسعه حل اختالف می تواند بخشی از وظایف خود 
را در راستای برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، 
لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به 
کانون های داوری واگذار کند. همچنین بر اساس 
ماده 4 این دستورالعمل به منظور سیاست گذاری 

و برنامه ریزی کالن توسعه داوری در کشور، شورای 
مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختالف تشکیل 

می شود. 
ماده ۵ این دستورالعمل عنوان می کند که کانون 
داوری به عنوان نهادی غیردولتی عهده دار ترویج 
فرهنگ س��ازش و حل وفصل اختالفات از طریق 
داوری، تالش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی 
در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های 
آموزش��ی و بازآم��وزی حرف��ه ای، همایش های 
تخصصی و انتشار نشریات علمی، تالش در جهت 
کاهش هزینه ه��ای داوری و اظهارنظر مش��ورتی 
درباره تعیین تعرفه ها، ارائه نظر مشورتی به داوران 
و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ 
تالش در جهت ارتقای سالمت نظام داوری و حفظ 

جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از 
حقوق صنفی و حرفه ای است. 

همچنین کانون داوری موظف اس��ت، نظارت بر 
فعالیت های صنفی و حرف��ه ای داوران و نهادهای 
داوری و رسیدگی به تخلفات آنها براساس مقررات 
اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم 
و گس��ترش خدمات بیمه درمانی ب��رای داوران و 
کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل 
و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای 
بیمه مس��ئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ 
دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن 
در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات 
و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام 
ناصب و سایر امور موضوع ماده 3 دستورالعمل که از 

سوی مرکز تفویض می شود، انجام دهد. 
بر اس��اس ماده ۶ و ۷ این دستورالعمل نهاد داوری 
حرفه ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری 
با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز 
تشکیل می ش��ود و داورهای این نهاد با اخذ پروانه 
از مرک��ز و گذران��دن دوره های آموزش��ی و ادای 
س��وگند در حضور رئیس مرکز با نماینده وی و با 
داشتن شناسه مخصوص می توانند فعالیت خود 
را آغاز کنند. بر اس��اس ماده 1۲ این دستورالعمل 
نیز کانون های داوری از طری��ق تعامل با بانک   ها و 
مؤسسات مالی، حمایت های الزم از نهادهای داوری 
از جمله پیگیری اختصاص تسهیالت برای تأسیس   
مؤسسات را به عمل می آورند و بر اساس ماده 13 نیز 
نهادهای تخصص��ی داوری در حوزه های موردنیاز 
مانند حقوق خانواده و ح��وزه صنعت و بازرگانی با 
رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد 
خواهد شد. همچنین بر اساس این دستورالعمل 
با همکاری مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه 
تدابیر الزم برای گسترش استفاده از داوری برخط و 

الکترونیک صورت خواهد گرفت. 
طب��ق م��اده 1۶ این دس��تورالعمل نیز روس��ای 
دادگستری استان   ها در تمام شهرستان   ها موظف 
هستند ش��عبی را به طور ویژه و به تعداد مورد نیاز 
برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری اختصاص 
دهند. بر اساس این دستورالعمل رؤسای حوزه های 
قضایی موظف هستند تمهیدات الزم را برای ترویج 
داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل اختالف 

از طریق داوری ترتیب دهند. 

از سوی محسنی اژه ای ابالغ شد

گام جدید قوه قضائیه در مسیر مردمی شدن

ژه
وی

سکوتدربرابریکادعایجنجالی
توئیت توهین آمیز حسین دهباشی، روزنامه نگار اصالح طلبی که 
گویا از اصالح طلبان بریده، در مورد مرحوم سید احمد خمینی 
باعث مشاجره توئیتری او با جواد امام از نزدیکان سیاسی محمد 
خاتمی و سیدحسن خمینی شد. خبرگزاری فارس هم در خبری 
نوشت که »برخی گزارش   ها حاکی است که حجت االسالم سید 
حسن خمینی قصد دارد بابت طرح این شائبه نسبت به علت 
درگذشت یادگار امام، از دهباشی شکایت کند. «  با این حال، 
سایت جماران، وابسته به دفتر سیدحسن خمینی و نزدیکان 
و خود او تاکنون هیچ واکنشی به اصل توهین دهباشی و خبر 

فارس نداشته اند. 
  دهباش��ی که در انتخابات س��ال ۹۲ مش��اوره در حوزه متن 
سخنرانی های حسن روحانی را برعهده داشت، ضمن توئیتی، 
علت درگذشت احمد آقای خمینی را »مصرف بی رویه« اعالم 

کرد! این اقدام او با اعتراض مواجه شد. 
جواد امام هم در توئیتی نوشت: »حسین دهباشی در اقدامی 
ناجوانمردانه و توهین آمیز و با پوشش رفع شبهات در خصوص 
فوت حاج احمد آقای خمینی آن هم پس از گذشت ۲۷ سال، 
به دنبال واکنش های شدید مردم و اجبار به حذف پست؛ خود 
را بیش از پیش رسوا نموده و بار دیگر نشان داد که قلم به مزدی 

بی اختیار است. «
  دهباشی هم در پاسخ به او نوش��ت که »آقای جواد امام آنچه 
نوشتم دقیق و درس��ت و به نقل از مرحوم هاشمی بود. مایلید 
یادآوری ش��ود با همکاری دخترتان و با س��اختن و پراکندن 
شایعه چادر از سر کشیدن و دروغ زندانی شدن اش چه آبرویی 
از مملکت بردید؟ مایلید یادآوری شود مسئولیت شما در کجا 

استخدام اوباش و سالخی مخالفین بود؟«
ادامه بحث را جواد امام با لعنت بر پدر و مادر تهمت زن شروع 
کرد و دهباش��ی از دروغ عاطفه امام، دختر جواد امام گفت که 
سال 88 مدعی ربایش و تجاوز به خود از سوی نهادهای امنیتی 
کشور شد، اما بعد از آن معلوم شد که خود از خانه فرار کرده و با 

دوستش بوده است!
این میان س��کوت سیدحسن خمینی و س��ایت اصالح طلب 
جماران که وابسته به اوس��ت، چندان جالب به نظر نمی رسد. 
گرچه از مطالب اصلی سایت جماران در همین ایام یادداشتی 
گزارش گونه در مورد امام خمینی و دولت موقت است که صرفاً 

مدح و ثنای مهدی بازرگان است. 


 پیشنهادتوکلی
برایرفعتبعیضوکسریبودجه

احمد توکلی، عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام و رئیس 
هیئت مدیره س��ازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت 
خطاب به سران قوا پیش��نهاد کرد که مقامات کشور بین ۵ تا 
30 درصد دریافتی خود را کاهش دهند: »پیشنهاد  دیده بان 
شفافیت و عدالت  این است که همه مقامات که در علوم سیاسی، 
سیاستمدار نامیده می شوند، بین ۵ تا 30 درصد دریافتی خود را 
کاهش دهند )هر چه مسئولیت بیشتر، درصد باالتری کم شود(. 
مشموالن این پیشنهاد، خانه دارند، خودرو هم دارند، پس انداز 
هم دارند و با حدود 1۵ میلیون تومان ک��ه چهار برابر حداقل 
حقوق کارگری است، می توانند یک زندگی نسبتاً راحت، همراه 

با قناعت را بگذرانند. «
در ابتدای این نامه آمده که »از جنابان آقای رئیس��ی و آقای 

محس��نی اژه ای که بی اعتنا به زیاده خواهی ها، راه دسترسی 
به طبیعت ساحلی را به روی مردم گشودند و جناب قالیباف 
که پشتیبان این حرکت الهی- مردمی بود، سپاس خویش و 
دیده بان شفافیت و عدالت را تقدیم می کنم. « در نامه توکلی 
آمده اس��ت: »ایام بودجه اس��ت. جمعی از کارکنان س��ه قوه 
که دخلشان به خرجشان نمی رس��د، در اجتماعات اعتراضی 
مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شده اند. بیشتر 
معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت در ۲۲ بهمن را 
از یاد نبرده اند. منشأ این اعتراضات، بیش از آنکه احساس فقر 
باشد، احساس تبعیض ناروا و جانکاهی است که از شنیدن ارقام 
دریافتی و دیدن خدمات در اختیار برخی مسئوالن بلندپایه، به 
آنان دست می دهد. « او نوشته: »اختالف فاحش بین دریافتی 
همین دسته و همگنانش��ان در برخی از سازمان ها، بانک   ها و 
شرکت های دولتی است. از آن بدتر، دریافتی و خدمات دولتی 
در اختیار برخی از مدیران ارش��د و بعضی از مقامات کش��ور 
اس��ت که از نظر اغلب مردم غیرقابل قبول است. « در بخشی 
دیگر از این نامه مفصل می خوانی��م: »دولت حداکثر حقوق و 
مزایا را ظاهراً 38 میلیون تعیین کرده است که تقریباً 10 برابر 
حداقل کارگری و ۶8 برابر پرداختی به یک خانوار ۵ نفره تحت 
پوشش کمیته امداد است. کمتر کسی است که این نسبت   ها را 

منصفانه بشمارد. «
راه حلی که توکلی پیش��نهاد داده، هم تبعیض دریافتی را کم 
کرده و فاصله طبقاتی را کاهش می دهد و هم می تواند بخشی از 
کسری بودجه در کشور را جبران کند. اما منافع مالی مقامات را 
به چالش می کشد. آیا رسانه   ها این پیشنهاد را خواهند دید و به 

آن خواهند پرداخت؟

قالیباف در مراسم تجدید میثاق
 نمایندگان با امام خمینی)ره(:

 برای غلبه بر مشکالت
 باید به مرام امام تکیه کنیم

 رئیس مجلس شورای اسالمی در مراس�م تجدید عهد نمایندگان 
ب�ا آرمان های امام خمین�ی )ره( با بی�ان اینکه باور ما بر این اس�ت 
که ما ام�روز برای تجدی�د بیعت و عهد ب�ا امام خ�ود اینجا گردهم 
آمدیم تأکید ک�رد: این بیعت از یک حقیق�ت مهم حکایت می کند 
و آن ای�ن اس�ت که ما ب�ه مس�یر انقالبم�ان ب�اور و ایم�ان داریم 
و همچنین ب�اور داریم که ب�رای پی�روزی و غلبه بر مش�کالتمان 
بای�د به م�رام امام تکی�ه کنی�م و در مس�یر ایش�ان گام برداریم. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی صبح دیروز به همراه جمعی از نمایندگان مجلس در حرم 
مطهر حضرت امام خمینی )ره( حضور یافت و با آرمان های بنیانگذار کبیر 

جمهوری اسالمی و شهدا تجدید پیمان کرد. 
رئیس مجلس شورای اسالمی در این مراسم گفت: امروز ما همانند هر سال 
در این زمان و مکان حضور پیدا کردیم، اما این آمدن ما نمادین و نمایشی 
نیست، باور ما بر این است که ما امروز برای تجدید بیعت و عهد با امام خود 
اینجا گردهم آمدیم و این بیعت از یک حقیقت مهم حکایت می کند و آن 
این است که ما باور و ایمان داریم به مسیر انقالبمان و همچنین باور داریم 
که برای پیروزی و غلبه بر مشکالتمان باید به مرام امام تکیه کنیم و در 

مسیر امام گام برداریم. 
     هرجا از مسیر امام منحرف شدیم به چالش خوردیم

قالیباف افزود: ما بر این باوریم که انقالب ما و امام ما، یک برگ از تاریخ نبود 
بلکه امام یک حقیقت همیشه زنده و انقالب ما یک حرکت همیشه بالنده 
است و دلیل روشن آن این است که این انقالب منطبق با سنت های الهی 
بوده و این انقالب یک انقالب مردم مدار است و این سخن من شعار نیست، 
بلکه یک واقعیت است. وی با بیان اینکه اگر نگاهی به 40 سال گذشته 
بکنیم خواهیم دید که هر کجا موفقیت داشتیم، حقیقت زنده بودن امام را 
هم می بینیم، تصریح کرد: هر کجا به مبانی امام خود عمل کردیم در آنجا 
موفق بودیم و هر کجا تلخی، ناکامی و چالش می بینیم، زمانی است که 
از مسیر انقالب و باورهای امام راحل فاصله گرفتیم؛ این یعنی زنده بودن 
حقیقت امام و بالنده بودن انقالب اسالمی؛ این حقیقت امام است که هم 
الگوی عمل به ما می دهد و هم شاخص حرکت و هر وقت از الگوی عمل و 

شاخص حرکت فاصله گرفتیم، دچار مشکل شدیم. 
     رفتار مس�ئوالن باید ملت�زم به اصول انق�الب و آرمان امام 

باشد
وی ادامه داد: اگر امروز در جامعه افرادی را مشاهده می کنیم که ناامید 
هس��تند، افرادی که یک روز همراه انقالب بودند و امروز از گذشته خود 
پشیمانند، باید بدانند که از راه و مسیر امام فاصله گرفته اند، لذا الزم است 
به این مهم دقت کنیم؛ به ویژه بنده و همه آنهایی که امروز مس��ئولیت 
داریم و این مسئولیت بر دوش ما وظیفه گذاشته است، باید همیشه به 
حرکت  هایی که کشور و انقالب به آن نیازمند است، التزام داشته باشیم 
و در این مسیر باید بر اساس اصول و مبانی که از امام آموختیم، حرکت 

کنیم. 
رئیس مجلس شورای اس��المی با تأکید بر اینکه در آرمان ها، شعار  ها و 
حرکت های امام )ره( مهم  ترین موضوع مردم بوده و هستند و آن هم مردم 
محروم و پابرهنگان، اضافه کرد: همان طور که امام فرمودند آنهایی تا آخر 
پای انقالب هستند که طعم فقر را چشیده اند، این انقالب مستضعفین 
اس��ت. در همه صحنه های انقالب و در این 40 سال پس از آن، مشاهده 
کردیم که این افراد همیشه به انقالب و نظام وفادارند، لذا باید نسبت به آنها 
به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی التزام داشته باشیم و 

در آن مسیر حرکت کنیم و لحظه ای مردم خود را فراموش نکنیم. 

توضیحات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
درباره تغییر امام جمعه تفرش

در پ�ی وق�وع حادثه مرگب�ار تص�ادف فرزند 11 س�اله ام�ام جمعه 
تف�رش ، ش�ورای سیاس�تگذاری ائمه جمعه ب�ا معرفی ام�ام جمعه 
جدید این شهرس�تان، اعالم کرد: س�هل انگاری منته�ی به حادثه، 
تخلف ص�ورت گرفته از مق�ررات و براب�ری آحاد هموطن�ان در هر 
موقعیت و جایگاهی در برابر قانون اقتضا می کند مس�یر رس�یدگی 
در مراجع مس�ئول، فارغ از هرگونه حاش�یه ای که می تواند منجر به 
تضییع حقوق طرفین ش�ود، بر اس�اس عدالت و انصاف طی ش�ود. 
به گزارش فارس، بنابر اعالم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی وقوع 
حادثه دلخراش تصادف رانندگی در جاده دس��تجرد به تفرش که منجر 
به فوت و مجروح ش��دن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد، گزارش اولیه 
پلیس راه و مراجع ذی ربط، مؤید انحراف وسیله نقلیه شخصی امام جمعه 
تفرش است که بنا بر دالیل نامعلوم، با وجود حضور و همراهی پدر، فرزند 
نوجوان و فاقد گواهینامه رانندگی ایشان هدایت خودرو را بر عهده داشته 
و در مواجهه با مانعی در جاده، کنترل خود را از دس��ت داده و این حادثه 

ناگوار رخ می دهد. 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ضمن اظهار تأسف عمیق، عرض تسلیت و 
همدردی با خانواده مکرم داغدیده و طلب شفای عاجل برای آسیب دیدگان، 
تصریح کرده که جناب حجت االسالم آقای حسین حاجیلری که قریب به 
10 سال سابقه امامت جمعه موفق در آبدانان استان ایالم را در کارنامه خود 
داشته و از سال 13۹۹ در تفرش مستقر شده بودند، فردی شریف، خدوم و 
مردمی و چهره ای انقالبی و ساده زیست و متصف به حسن خلق محسوب 

می شوند و جایگزینی امام جمعه جدید به دو دلیل صورت پذیرفته است:
1. هرچند در خودروی نامبرده در زمان حادثه، سرنشین دیگری حضور 
نداش��ته و دلیل موافقت با رانندگی فرزند نوجوان ایشان، به دلیل آسیب 
شدید جسمی و تألمات روحی مشخص نیست، در عین حال، سهل انگاری 
منتهی به حادثه، تخلف صورت گرفته از مقررات و برابری آحاد هموطنان 
در هر موقعیت و جایگاهی در برابر قانون اقتضا می کند مسیر رسیدگی در 
مراجع مسئول، فارغ از هرگونه حاشیه ای که می تواند منجر به تضییع حقوق 

طرفین شود، بر اساس عدالت و انصاف طی شود. 
۲. هرچند نتیجه رسیدگی قانونی به این پرونده قابل پیش بینی نیست، 
لیکن شدت صدمات وارده بر امام جمعه سابق، از دوره طوالنی بستری در 
بیمارستان و طول درمان چند ماهه حکایت می نماید که الجرم مستلزم 
استقرار امام جمعه جدید در شهرستان است.  شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه، بهره برداری برخی افراد فرصت طلب برای موج س��واری بر چنین 
حادثه تلخی را که در این عمق و وسعت، آینده دو خانواده محترم را تحت 
تأثر قرار داده است، موجب تأسف مضاعف و از مصادیق بداخالقی دانسته 

است. 
پنج  شنبه هفته گذشته پسر 11 ساله امام جمعه تفرش در جریان رانندگی 
در محور دستجرد به تفرش و در اثر تصادف با خودروی پرشیا موجب مرگ 

سه نفر از سرنشینان پرشیا و مصدوم شدن چهار نفر دیگر شده بود. 
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  مه�ر: علی شمخانی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کشورمان در 
حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به برخی خوش بینی های غیر 
واقع گرایانه نسبت به مذاکرات، نوشت: با وجود پیشرفت های محدود 
در مذاکرات وین، هنوز با شکل گیری توازن ضروری در تعهدات طرفین 
فاصله داریم. تصمیمات سیاسی در واش��نگتن الزمه ایجاد توازن در 

تعهدات برای دستیابی به توافق خوب است. 
  فارس: ابراهیم رضایی، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس شورای اسالمی درباره ادعای برخی رسانه های خارجی 
درخصوص توافق در مذاکرات هسته ای اظهار داشت: خبر توافق چند 
ساله ایران و امریکا که در برخی شبکه های مجازی منتشر شده است 
یک دروغ رسانه ای است. این اخبار با هدف جنگ روانی ایجاد و توزیع 

می شود. 
  ایرن�ا: عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید 
براینکه در دوران پهلوی چیزی به نام انتخابات در کشور وجود نداشت 
و این مجالس��ی هم که وجود داشت کاماًل فرمایش��ی بود، گفت: امام 
خمینی)ره( هیچ گاه حضور مردم را در صحنه سیاسی کشور تشریفاتی 

نمی دانست. 

   دولت  

 رئیسی در آیین آغاز 48 پروژه بزرگ صنعتی: 
پیام ما به سرمایه گذاران   تضمین سود و سرمایه آنان است

رئیس جمهور هم افزایی شرکت های اقتصادی 
را از راه ه�ای مه�م خنثی ک�ردن تحریم     ها 
دانست و گفت: پیام اقدام ماندگار»پیشرانان 
پیش�رفت ایران « به ایرانیان خارج کش�ور 
و س�رمایه گذاران بخ�ش خصوص�ی ای�ن 
اس�ت که با مشاهده تضمین س�ود، افزایش 
به�ره وری و امنی�ت س�رمایه گذاری ب�ه 
فعالی�ت در ای�ن ح�وزه تش�ویق ش�وند. 
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی روز گذشته 

در آیین آغاز عملی��ات اجرایی 48 پروژه بزرگ 
صنعتی کش��ور با اش��اره به اینکه هدف گذاری 
دول��ت در بودجه 1401 برای رش��د اقتصادی 
8 درصدی است، گفت: رشد اقتصادی به عنوان 
یک ضرورت، نیازمند گروه و جریان پیشتازی 
است که با ش��جاعت و همت عالی بتواند آن را 
در کش��ور محقق س��ازد. رئیس جمهور با طرح 
این پرس��ش که کدام بخش می تواند پیشران 
اقتصادی در کش��ور باش��د، خاطرنش��ان کرد: 

بی تردید نگاه ب��ه درون ایج��اب می کند که به 
دستان با کفایت کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
که امتحان موفقیت آمیزی پس داده اند، اعتماد 

داشته باشیم. 
رئیس دولت سیزدهم، پویایی، امید، ایستادگی، 
اعتم��اد به نف��س و اعتماد ب��ه نیروهای خالق 
کارآفرین و تولیدکننده داخلی را مهم  ترین پیام 
حرکت گروه پیشرانان پیشرفت ایران دانست و 
بیان کرد: این پیام باید به همه کسانی که دچار 

ی��أس و نا امیدی ش��دند و تص��ور می کنند که 
کشورمان به خاطر موانع، تهدید    ها و تحریم     ها 
دچار وقفه و توقف ش��ده اس��ت، مخابره شود. 
یکی از راه ه��ای مه��م دور زدن و خنثی کردن 
تحریم ها، چنی��ن اقدامات ماندگاری اس��ت و 
بنای دولت هم این است که برای خنثی سازی 
تحریم ها، فعالیت و تالش روزافزون را در دستور 

کار خود قرار دهد. 
رئیس جمهور، هدایت، حمایت و نظارت را نقش 
دولت در فعالیت های اقتصادی  برشمرد و گفت: 
فعاالن اقتصادی یقین داش��ته باشند که دولت 
در این می��دان از فعالیت آنه��ا حمایت خواهد 
کرد. وی خاطرنشان کرد: اقدام گروه »پیشرانان 
پیشرفت ایران « پیامی به ایرانیان خارج از کشور 
و سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی دارد که 
با مشاهده تضمین س��ود و افزایش بهره وری و 
امنیت س��رمایه گذاری به فعالیت در این حوزه 

تشویق شوند. 
رئیس��ی با تأکید بر تس��هیل فضای کسب وکار 
برای فعاالن اقتصادی ادامه داد: وزارتخانه     ها و 
دستگاه های اداری الزم است فعالیت اقتصادی 
را برای فعاالن این عرصه تس��هیل و مجوزهای 
الزم را به س��رعت صادر کنند. دولت همچنین 
از فعالی��ت کارگاه     ه��ا و بنگاه ه��ای کوچک و 
زودبازده به منظ��ور افزایش اش��تغال حمایت 
می کند. رئیس جمهور با اشاره به نقش صندوق 
توسعه ملی در رش��د و توسعه اقتصادی کشور، 
گفت: اساس تشکیل صندوق توسعه ملی برای 
پیشرفت کشور بوده و در این زمینه نقش آفرینی 
خواهد کرد. رئیس��ی همچنین بر تدوین نقشه 
جامع صنعت کش��ور تأکید کرد و گفت: دولت 
از ابتدا این موضوع را در دستور کار خود داشته 
است و با تأکیدات اخیر رهبر معظم انقالب، این 

سند هر چه زودتر نهایی خواهد شد. 

ریاست جمهوری



رنگ بند   ي نقشه هاي كرونايي كه تا همين يك 
ماه پيش آبي آبي بود    و آمار فوتي هاي روزانه 
كم كم مي رفت تا به يك رقمي ش�د   ن برسد   ، 
حاال با اوج گيري اوميكرون اين نقش�ه قرمز 
قرمز شد   ه است. آمارهاي كرونايي هم با شيبي 
تند    رو به افزايش اس�ت و س�ه رقمي ش�د   ن 
آمار فوتي ها د   ر روزهاي آين�د   ه د   ور از انتظار 
نيست. طبق فرمول عملكرد    كرونا با افزايش 
تعد   اد    بيماران سرپايي، د   و هفته موارد    بستري 
افزايش مي يابد    و افزايش موارد    بستري پس از 
د   و هفته خود    را د   ر آمار فوتي ها نشان مي د   هد   . 
به گفته رئيس مركز مد   يريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهد   اشت، د   ر حال حاضر موارد    بستري 
نسبت به هفته گذش�ته افزايش چشمگيري 
د   ارد    كه ام�كان د   ارد    تا د   و هفت�ه آيند   ه آمار 
مرگ ناش�ي از اي�ن بيماري بيش�تر ش�ود   . 

اگر به يك ماه قبل بر گرد   يد    و به نقشه رنگ بند   ي 
كرونا د   ر كش��ور نگاه��ي بيند   ازيد    با نقش��ه اي 
كاماًل آبي رنگ مواجه مي ش��ويد   . طبق آخرين 
رنگبند   ي نقشه كرونايي اما رنگ غالب د   ر سراسر 
جغرافياي كش��ورمان قرمز اس��ت. طب��ق آمار 
2۴س��اعته كرونايي تا ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر 
اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۳۵ هزار و 
۴2۹ بيمار جد   يد    مبتال به كوويد    ۱۹ د   ر كش��ور 

شناسايي شد    كه 2هزار و ۱۹۹ نفر از آنها بستري 
ش��د   ند   . مجموع بيماران كوويد ۱۹ د   ر كشور به 
۶ميليون و ۵۷۹ هزار و 2۶۶ نفر رسيد   . د   ر همين 
زمان، ۸۵ بيمار كوويد    ۱۹ جان خود    را از د   ست 
د   اد   ند    و مجم��وع جان باختگان اي��ن بيماري به 
۱۳2 هزار و ۸۳۰ نفر رس��يد   . تا كنون ۶ ميليون 
و ۱۵2 هزار و ۹۰۸ نفر از بيماران، بهبود    يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شد   ه اند   . 2 هزار و ۳۹۵ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد    ۱۹ د   ر بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
قرار د   ارن��د   . د   ر حال حاضر ۱2۰ شهرس��تان د   ر 
وضعي��ت قرم��ز، ۱۵۳ شهرس��تان د   ر وضعيت 
نارنجي، ۱۶۷ شهرستان د   ر وضعيت زرد    و هشت 

شهرستان د   ر وضعيت آبي قرار د   ارند   . 
 انتظار افزايش فوتي تا 2 هفته آيند   ه 

آن طور ك��ه محمد   مه��د   ي گويا، رئي��س مركز 
مد   يريت بيماري ه��اي واگير وزارت بهد   اش��ت 
مي گويد   ، د   ر حال حاضر شاهد    افزايش مراجعه 
به مراكز بهد   اش��تي، مطب ها و بيمارستان ها به 

خصوص بيماران سرپايي هستيم. 
وي اد   ام��ه مي د   هد   : » زماني كه تع��د   اد    بيماران 
سرپايي افزايش پيد   ا مي كند    بايد    تا د   و هفته بعد    
انتظار افزايش موارد    بستري را د   اشته باشيم. االن 
موارد    بستري نس��بت به هفته گذشته افزايش 
چشمگيري د   ارد    كه امكان د   ارد    تا د   و هفته آيند   ه 

آمار مرگ ناشي از اين بيماري بيشتر شود   .«
وي با بيان اينكه ميزان پوش��ش واكسيناسيون 
نوبت اول ۶۱ ميليون نفر، نوبت د   وم ۵۴ ميليون 
و ۵۰۰ هزار نفر و براي نوبت س��وم ۱۹ ميليون 
نفر اس��ت، تأكيد    مي كند   : » البته نبايد    اين تصور 
را ايجاد    كنيم كه واكس��ن همه مشكالت را حل 

مي كند   .«
به گفته رئيس مركز مد   يريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهد   اشت ستاد    ملي مقابله با كرونا اختيار 
تصميم گيري د   ر خصوص بازگشايي ها، تحصيل 
حضوري د   انش آموزان، د   انشگاه ها و موارد    د   يگر 

را به استان ها واگذار كرد   ه است. 
 ماسك، تهويه و پرهيز از حضور د   ر مراكز 

شلوغ 
گويا مؤثرترين اقد   امات براي كاهش انتقال كوويد    
۱۹ را ش��امل حفظ فاصله فيزيكي از س��ايرين، 

استفاد   ه از ماسك مناسبي كه كاماًل قالب صورت 
باشد   ، باز كرد   ن پنجره ها براي بهبود    تهويه محل، 
پرهيز از حضور د   ر مراكز شلوغ و پر جمعيت يا با 
تهويه ناكافي، تميز نگهد   اشتن د   ست ها و رعايت 
اتيكت سرفه و واكسيناسيون كامل و د   ريافت به 

هنگام د   وز ياد   آور عنوان مي كند   . 
رئيس مركز مد   يريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهد   اش��ت مي افزايد   : » اف��راد   ي كه آس��يب پذير 
هستند    بايد    تشويق ش��وند    تا از طريق ماسك با 
كيفيت باال و فاصله گ��ذاري اجتماعي و  حضور 
ند   اش��تن د   ر تجمعات از خ��ود    محافظت كنند   . 
ماسك، بهترين وس��يله پيشگيري از كوويد    ۱۹ 
است و اس��تفاد   ه از هر نوع ماسك د   ر د   سترس، 
بهتر از استفاد   ه نكرد   ن از آن است. ماسك هاي با 
 N۹۵    قد   رت محافظت باالتر يا رسپيراتور مانند
براي شرايطي كه احتمال انتقال باالتر وجود    د   ارد    
يا براي گروه هاي جمعيت��ي كه د   ر خطر ابتال به 

انواع شد   يد    كوويد    ۱۹ باشند   ، توصيه مي شود   .«
 عالئم اوميكرون

حميد   رضا جماعتي، د   بير كميته علمي كشوري 
كرونا هم د   رباره عالئم اوميكرون اينگونه توضيح 
د   اد   : » واريانت جد   ي��د    كرونا د   ر بيش��تر موارد    با 
عالئم تنفسي فوقاني بروز پيد   ا مي كند   . د   ر واقع 
بيماران عالئمي مانند    آبري��زش بيني، تب، گلو 
د   رد   ، س��رد   رد   ، ضعف و بي حال��ي و همچنين د   ر 
بعضي موارد    سرفه را د   ر سويه اوميكرون تجربه 

مي كنند   .«
به گفته وي، د   ر صورتي كه فرد    بيمار فقط عالئم 
تنفسي فوقاني و مشابه س��رماخورد   گي را د   ارد   ، 
د   ر منزل با د   اروهاي مس��كن و مايعات فراوان و 
همچنين رعايت م��وارد    قرنطينه، د   وره بيماري 

را سپري كند   . 
د   بير كميته علمي كشوري كرونا مي افزايد   : » برخي 
بيماران ممكن اس��ت د   چار عالئم تنفسي مانند    
س��رفه، تنگي نفس و د   رد    قفسه سينه شوند    كه 
د   ر اين موارد    بهتر اس��ت افراد    به پزشك و مراكز 
د   رماني مراجعه كنن��د   . همچنين د   ر صورتي كه 
افراد   ي د   چار عالئم مش��ابه به س��رماخورد   گي 
باش��ند   ، ولي د   چار نقص سيس��تم ايمني مانند    
اس��تفاد   ه از د   اروهاي س��ركوب كنند   ه سيستم 
ايمني و بيماري هاي زمينه اي و پيوند   ي هستند   ؛ 
به جهت ريسك باالي د   رگيري ريوي بهتر است 

حتماً به پزشك مراجعه كنند   .«
به گفته جماعتي د   ر اطفال بيش��تر د   رگيري ها 
مربوط به سيستم تنفس��ي فوقاني و مشابه به 
سرماخورد   گي اس��ت و به د   ليل حساسيت باال 
د   ر اين س��ن، بهتر اس��ت د   ر صورت بروز عالئم 
حتماً به پزش��ك مراجعه كنن��د   . د   ر واقع حتي 
د   ر صورت خفيف بود   ن عالئم د   ر كود   كان، بهتر 
است مراجعه به پزش��ك براي معاينه د   قيق تر 

صورت بگيرد   .
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قيمت خط توليد    د   ستگاه هاي الياف ايراني ۵۰ د   رصد    كمتر از نمونه هاي وارد   اتي است
ايران د   ر جمع ۵ كشور توليد    كنند   ه ماشين آالت الياف صنعتي

از آبي آبي تا قرمز قرمز!
گويا: د   ر حال حاضر موارد    بستري نسبت به هفته گذشته افزايش چشمگيري د   اشته 

و امكان د   ارد    تا د   و هفته آيند   ه آمار فوتی های ناشي از كرونا بيشتر شود   

كشور هاي آلمان، 
عليرضا سزاوار
اس�پانيا، چي�ن،   گزارش  2

ژاپن و كره جنوبي 
از جمله كشور هاي توليد    كنند   ه ماشين آالت 
الياف صنعتي د   ر د   نيا هستند    كه ايران هم روز 
گذشته به جمع اين پنج كشور پيوست. الياف 
صنعتي به عنوان ماد   ه اوليه د   ر صنايع فرش، 
موكت، نساجي، عايق هاي رطوبتي و صنايع 

خود   رو استفاد   ه مي شود   . 

ايران د   ومين توليد    كنند   ه بزرگ الياف نس��اجي 
د   ر غرب آسياس��ت و س��االنه به طور متوس��ط 
2۰ميلي��ون ي��ورو الياف ه��م از كش��ور صاد   ر 

مي شود   . 
 تالش براي حل مشكالت صنعت نساجي

فناوري س��اخت ماش��ين آالت صنعت��ي، يكي 
از ش��اخص هاي مه��م توس��عه يافتگي صنعتي 
و توليد   ي يك كش��ور اس��ت؛ اتفاقي ك��ه جز با 
برنامه ريزي و س��رمايه گذاري جد   ي د   ر راستاي 
تقويت توانمند   ي هاي بومي امكان پذير نيست. 

صنعت ماشين س��ازي د   ر حوزه نساجي يكي از 
پيشروترين و البته قد   يمي ترين صنايع د   ر كشور 
است. د   و د   انشكد   ه نساجي يزد    و پلي تكنيك هم 
به عنوان موتور محرك اين صنعت از قد   يمي ترين 

د   انشكد   ه هاي كشور هستند   . 
امسال براي نخس��تين بار برگزاري يك سلسله 
رويد   اد   هاي مرتبط با ارائه ني��از فناورانه به ميان 
صنايع نوآور، از س��وي معاونت علمي رياس��ت 
جمهوري انجام شد   . د   ر همين راستا رويد   اد    ارائه 
نيازهاي فناورانه صنايع نساجي هم براي ارتقاي 
تاب آوري و رقابت پذيري با مشاركت شركت هاي 

د   انش بنيان برگزار شد   . 
د   ر اين رويد   اد    نيازمند   ي ها و اولويت هاي فناورانه 
هر ش��ركت هاي مختل��ف د   ر صنعت نس��اجي 
شناس��ايي و با توجه به ظرفيت ه��ا و توان اين 
مؤسسات تالش  ش��د    به نيازمند   ي  هاي فناورانه 

آنها پاسخ مناسب د   اد   ه شود   . 

 حذف كشورهاي متعد   د    از صنعت نساجي 
ايران

د   ر همين راس��تا به همت متخصصان د   اخلي د   ر 
يك واحد    صنعتي د   انش بنيان، تمام ماشين آالت 
مورد    ني��از خط��وط تولي��د    الي��اف صنعتي از 
د   س��تگاه هاي ورود    م��واد    اوليه تا بس��ته بند   ي 

محصول نهايي بومي سازي شد   . 
د   ر صنعت نساجي، پيش از بافند   گي، ريسند   گي 
پارچه يعني تبد   يل الياف به نخ صورت مي گيرد    
و به همين د   ليل توليد    الياف و به خصوص ساخت 
ماشين آالت توليد    كنند   ه الياف بسيار مهم است. 
مد   ي��ر عام��ل اي��ن د   انش بني��ان توليد    كنند   ه 
ماش��ين آالت الياف صنعتي به خبرگزاري صد   ا 
و س��يما گفت: چرخ صنعت ما از ح��اال با د   انش 
ايراني مي چرخد   . خط توليد    ما صد    د   رصد    ايراني 
اس��ت. خطوط تولي��د   ي كه طراحي و س��اخت 
آنها د   ر انحص��ار چند    كش��ور محد   ود    ب��ود   ، اما 
حاال از سوي محققان ايراني ساخته شد   ه است. 
محصول د   ستگاه هاي ما الياف يا پنبه مصنوعي 
است كه طيف وسيعي از كاربرد   ها را د   ر صنعت 

نساجي د   ارد   . اليافي كه محصوالتي پركاربرد    د   ر 
صنايع پايين د   س��تي د   ارد   . اين الياف از ضايعات 
بطري ه��اي يكبارمصرف آب و نوش��يد   ني هاي 

د   يگر توليد    مي شود   . 
محمد    قاس��مي افزود   : خ��ط توليد    س��اخت ما 
ظرفيت 2۰ تن توليد    د   ر شبانه روز را د   ارد    و طول 
آن هم ۸۰ متر است! اين خط توليد    شامل د   هها 
ماشين آالت الياف است كه هماهنگ با يكد   يگر 
كار مي كنند   . د   ر بحث توليد    مواد    اوليه هم خود    
ماشين آالت به طور اتوماتيك همه كارها را انجام 
مي د   هند   . د   ر حالي كه د   ر گذشته براي هر بخش 
از توليد    مواد    اوليه ماش��يني را كه س��اخت يك 

كشور خارجي بود   ، بايد    به كار مي گرفتيم. 
 تجهيزات ايراني با كيفيتي برابر با كره

وي تصريح كرد   : س��الن هاي فرزكاري، ساخت 
شاسي و بد   نه، تراشكاري، ماشين كاري، مونتاژ و 
نصب و راه اند   ازي همگي د   ر شركت ما هماهنگ 
با هم د   ر حال فعاليت هس��تند   . مثاًل د   ر س��الن 
تراش��كاري هر قطعه اي با اش��كال، ابعاد    و د   قت 
بسيار باال طراحي و د   ر نهايت توليد    مي شود   . خط 

توليد    ما ايراني و محصول ما هم صاد   راتي است. 
همين امروز)يك شنبه( يك كاميون از توليد   ات ما 

د   ر حال بارگيري براي صاد   رات به اسپانياست. 
اين محق��ق اد   ام��ه د   اد   : با توجه به بررس��ي ها و 
تحقيقاتي كه انجام د   اد   يم، موفق به بومي سازي 
د   ستگاه هاي پيشرفته الياف صنعتي و مصنوعي 
شد   يم. يكي از مزيت هاي د   س��تگاه هاي ايراني 
اين است كه همزمان با توليد    الياف رنگ آميزي 
الياف هم صورت مي گيرد    كه بس��يار د   ر كاهش 
هزينه نقش د   ارد   . كيفيت محصوالت توليد    شد   ه 
با ماشين آالت ايراني هم با قاطعيت مي گويم كه 
با ماشين آالت س��اخت كره جنوبي هيچ تفاوتي 
ند   ارد   .  مد   ي��ر عامل واحد    صنعت��ي توليد    كنند   ه 
ماش��ين آالت الياف د   ليجان افزود   : اگ��ر نياز به 
قطعه هم د   اشته باشيم. تمام قطعات توليد    د   اخل 
است و تحريم مشكلي ايجاد    نمي كند   . د   ر صورتي 
كه خطوط ماش��ين آالت خارجي هر وقت يك 
قطعه اي خراب مي شد   ، حد   اقل يك تا د   و ماه زمان 
مي برد    تا بتوانيم تأمين كنيم. ما سالي شش خط 

توليد    كاماًل ايراني را مي توانيم توليد    كنيم. 
 صرفه جويي ۵۰ د   رصد   ي تجهيزات بومي
گفتني است كش��ور هاي آلمان، اسپانيا، چين، 
ژاپن و كره جنوبي از جمله كشور هاي توليد    كنند   ه 
ماشين آالت الياف صنعتي د   ر د   نيا هستند    و با اين 
بومي سازي ايران به جمع اين پنج كشور پيوست. 
تمام ماشين آالت مورد    نياز خطوط توليد    الياف 
صنعتي هم از د   ستگاه هاي مربوط به مواد    اوليه تا 
بسته بند   ي از سوي مهند   سان ايراني بومي سازي 
شد   ه اس��ت.  هر كد   ام از ماش��ين آالت بيشتر از 
2هزارو۵۰۰ قطعه مكانيكي و الكترونيكي د   ارند    
كه د   هها ش��ركت د   اخلي به عنوان تأمين كنند   ه 
قطعات آن مشاركت د   ارند   . قطعات توليد   ي هم 

د   ر د   اخل كشور بومي سازي شد   ه اند   . 
قيم��ت ه��ر ك��د   ام از ماش��ين آالت ايراني هم 
۵۰د   رصد    كمتر از نمونه هاي وارد   اتي است و هر 
ماشين توليد    الياف 2 ميليون د   الر صرفه جويي 

ارزي ايجاد    مي كند   . 

 وزير عل��وم، تحقيق��ات و فناوري، بخ��ش مهمي از رش��د     فروش 
ش��ركت هاي د    انش بني��ان را حاص��ل تالش هاي صند    وق ن��وآوري و 
شكوفايي عنوان كرد     و گفت: فعاليت هايي كه معموالً 2۰ساله د    ر كشور 

جواب مي د    هند     د    ر صند    وق نوآوري سه ساله به نتيجه رسيد    ه است. 
 معاون حمايت و س��المت خانواد    ه كميته امد    اد     ام��ام خميني)ره( 
با بيان اينكه د    ر اي��ن نهاد     بيش از ۱2۰ خد    مت ب��راي فقرا، محرومان 
و نيازمند    ان تعريف شد    ه اس��ت، گفت: بر اس��اس آخري��ن آمار حد    ود     
2ميليون و 2۵۰هزار خان��وار با جمعيت ح��د    ود     ۵ ميليون نفر تحت 

پوشش هستند    . 
 مد    ير كل امور بيمه ش��د    گان س��ازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه 
2د    رصد     حق بيمه د    انشجويان را د    ولت تقبل كرد    ه و ذيل بيمه مشاغل آزاد     
قرار مي گيرد    ، گفت: سه نرخ براي بيمه د    انشجويان د    اريم، نرخ ۱2د    رصد     كه 
تنها شامل حمايت بازنشستگي است و افراد    ي كه مجرد    ند     و تحت تكفل 
ند    ارند ،    بيشتر از آن استفاد    ه مي كنند    . نرخ ۱۴د    رصد     شامل بازنشستگي و 

فوت و نرخ ۱۸ د    رصد     كه از كارافتاد    گي را هم شامل مي شود    . 
 ايران د    ر حال حاضر جزو پنج كشور برتر د    ر زمينه طب انتقال خون 
د    ر آسياس��ت و به خطر صفر انتق��ال بيماري  هاي عفون��ي از راه خون 

نزد    يك شد    ه  است. 
 رئيس اد    اره كنترل و مقابله با بيماري هاي مشترك انسان و حيوان، 
وزارت بهد    اشت با اشاره به اينكه ۸۰ د    رصد     موارد     هاري ناشي از گزش 
انسان توسط سگ هاي بيمار است، د    ر عين حال بر لزوم كنترل جمعيت 
س��گ هاي بد    ون صاحب تأكيد     كرد     و گفت: اكنون شهرد    اري ها با اين 
معضل مواجه هستند     كه منابع كافي براي جمع آوري و نگهد    اري سگ ها 

ند    ارند     و بايد     د    راين زمينه فكر شود    . 

توزيع 1/5 ميليون بسته معيشتي بسيج
 د  ر د  هه فجر

بس�يج د  ر د  ه�ه فج�ر 1/۵ ميلي�ون بس�ته معيش�تي ب�ا ارزش 
۵۰۰ ه�زار توم�ان توزي�ع مي كن�د  . س�امانه اي براي شناس�ايي 
نيازمن�د  ان ه�م از س�وي بس�يج راه ان�د  ازي شد  ه اس�ت. 

مسئول بسيج سازند  گي با بيان اينكه كمك هاي مؤمنانه د  ر سال جاري 
د  ر ۹ مقطع اجرا شد   كه االن د  ر مقطع هشتم قرار د  اريم و قبل از پايان 
سال هم مقطع آخر نيز اجرا مي شود  ، به خبرگزاري فارس گفت: د  ر د  هه 
فجر امسال۱/۵ ميليون بسته كمك معيشتي به ارزش ۵۰۰ هزار تومان 
براي هر بسته بين نيازمند  اني كه قباًل شناسايي شد  ه توزيع مي شود  . 
د  ر اين زمينه سامانه اي ايجاد   ش��د  ه كه 2 ميليون نيازمند   را شناسايي 

می كند   و با اولويت به آنها د  اد  ه مي شود  . 
سرد  ار زهرايي افزود  : بسته كمك هاي مؤمنانه د  هه فجر د  ر كل كشور 
توزيع مي ش��ود  . همچنين ه��زارو۶۰۰ جهيزيه د  ر كل كش��ور براي 
نيازمند  ان توزيع مي شود   كه د  ر تهران ۳۱۳ جهيزيه توزيع شد  ه است. 
همچني��ن ۷۰۰ مورد   آزاد  س��ازي زند  اني جرائم غيرعمد   انجام ش��د  . 
۳۰۰ هزار بسته بهد  اش��تي هم د  ر هفته جاري د  ر استان تهران توسط 
سپاه سيد  الشهد  ا  توزيع مي شود  . همچنين جهيزيه و بسته هاي اقالم 

بهد  اشتي و معيشتي نيز بين نيازمند  ان پخش مي شود  . 
وي اد  امه د  اد  : براي د  هه فجر امس��ال ب��ا اد  اره منابع طبيعي د  ر پويش 
ايراني سرسبز هماهنگ ش��د   كه د  ر 2۴ بهمن امسال د  ر استان تهران 
نهالكاري انجام ش��ود  . همچنين همه گروه هاي جهاد  ي و پايگاه هاي 
مقاومت بسيج و پايگاه هاي بسيج اقشار همكاري مي كنند   كه قرار است 
هر ايراني يك نهال مثمر بكارد  . همچنين تا افق ۱۴۱۴ با مس��ئوليت 
سازمان جنگل ها تعد  اد   ۵۰۰ ميليون نهال د  ر كشور كاشته شود   و د  ر 
سال آيند  ه ۸۵ ميليون نهال به تعد  اد   جمعيت كشور بايد   كاشته شود  . 

زهرايي د  ر خصوص كمك هاي بس��يج د  ر حوزه اشتغالزايي هم گفت: 
سال جاري قرار بود   ۱2۱ هزار فرصت شغلي ايجاد   شود   كه بخشي از اين 
مشاغل شغل پايد  ار و جد  يد   و برخي نيز تثبيت مشاغل موجود   بود  ه است. 
بازوي اجرايي آن قطب هاي صنايع تبد  يلي و صند  وق هاي قرض الحسنه 
مرد  مي است كه تعد  اد   2۶ هزار و 2۰۰ صند  وق قرض الحسنه مرد  مي د  ر 
كشور تشكيل شد  ه است. از ۱2۱ هزار شغل حد  ود   ۵۸ هزار شغل ايجاد  ي 
و پايد  ار بود  ه اس��ت و بقيه تثبيت فرصت هاي ش��غلي موجود   را شامل 
مي شود  . د  ر 2۱ بهمن ماه د  ر استان فارس از طرح ايجاد   مشاغل رونمايي 
مي شود   و ايجاد   ۵هزارو۱۰۰ فرصت ش��غلي د  ر شرايط كرونايي انجام 
شد  ه كه اين طرح با حضور سرد  ار سليماني فرماند  ه بسيج مستضعفين 

د  ر استان فارس رونمايي مي شود  . 
مسئول بسيج سازند  گي اد  امه د  اد  : از ابتد  اي طرح كمك مؤمنانه تاكنون 
2۰ ميليون بسته معيش��تي، ۱۳۸ هزار رأس قرباني، ۱۱ هزار آزاد  ي 
زند  اني، ۶۱ هزار و ۷۰۰ س��ري جهيزيه و ۱۷/۷ ميليون بس��ته اقالم 
بهد  اشتي بين نيازمند  ان توزيع شد  ه است. همچنين ۶۸ هزار تبلت براي 
د  انش آموزان، 2 ميليون بسته لوازم التحرير، توزيع تعد  اد   نجومي ماسك 

بين مرد  م، ايجاد   ۸هزارو۴۰۰ كارگاه توليد   ماسك انجام شد  ه است. 
وي د  رباره طرح د  رماني شهيد   سليماني هم گفت: 2۰۰ هزار نفر به صورت 
د  اوطلبانه د  ر طرح ياد   شد  ه د  ر قالب گروه هاي جهاد  ي حضور پيد  ا كرد  ند   
و بد  ون هيچ چشمد  اشت يا بد  ون پول به مرد  م خد  مت كرد  ند  . د  ر نتيجه 
آمار تلفات كرونا از روزانه باالي ۵۰۰ نفر كاسته شد   و د  ر د  ولت قبل هر 
موقع طرح شهيد   سليماني را وزارت بهد  اشت پذيرفت، آمار كرونا كم شد   
و هر وقت كه گفت بس است، د  وباره آمار كرونا باال رفت. د  ر شش گام اوج 
كرونا، طرح شهيد   سرد  ار سليماني اجرا شد   كه موفق بود  . به قول سرد  ار 
سليماني، رئيس بسيج مستضعفين، ويژگي شهيد   حاج قاسم سليماني 
اين است همين قد  ر كه نام او بر اين طرح گذاشته مي شود  ، خود   به خود   

كارها بركت پيد  ا مي كند   و مقابله با كرونا موفق مي شود  . 
وي با اش��اره به اينكه مجمع ملي جهاد  ي تش��كيل مي ش��ود  ، گفت: 
براي تحقق اين هد  ف عالوه بر ش��ورا و مجامع جهاد  ي قرارگاه جهاد  ي 
نيز تعريف مي ش��ود  . ش��وراي جهاد  ي بازوي گروه هاي جهاد  ي است. 
گروه هاي جهاد  ي د  ر هر ش��هر بين خود   رأي گيري مي كنند   ش��وراي 
جهاد  ي شهرستان تشكيل مي شود  . د  ر س��طح استان مجمع جهاد  ي 
استان و د  ر سطح كشور مجمع ملي جهاد  ي تشكيل مي شود  . امسال با 
حضور هزار نفر از رؤساي جهاد  ي د  ر ۵۰۰ شهر و هيئت رئيسه مجمع 
جهاد  ي استان ها كه هر كد  ام پنج تا هفت نفر هستند  ، تشكيل مي شود   
و نيز مسئوالن قرارگاه جهاد  ي عملياتي اس��تان ها و مد  يران كارگروه 
تخصصي استان ها به تعد  اد   هزار نفر د  ور هم جمع مي شوند   و رأي گيري 
براي مجمع د  و س��االنه مجمع جهاد  ي كشور انجام مي شود  . د  ر مجمع 

۹نفر به صورت انتخابي و ۱۰ كارگروه وجود   د  ارد  . 
زهرايي افزود  : شخصيت هاي حقوقي حاضر د  ر مجمع جهاد  ي چهار نفر 
بد  ون حق رأي هستند  ، اما بقيه افراد   انتخابي حق رأي د  ارند   د  بير مجمع 
نيز از بين خود  شان انتخاب مي شود   و نيز ۱۰ كارگروه تخصصي تشكيل 
مي ش��ود   كه هر كد  ام يك د  بير كارگروه د  ارد  . به عنوان مثال كارگروه 
تخصصي رس��انه كه جهاد  گران موفق د  ر عرصه رس��انه د  ر آن حضور 
د  ارند   يا كارگروه تخصصي اقتصاد   مقاومتي، مد  يريت بحران، س��يل و 
زلزله، كارگروه تخصصي عمراني، پزشكي يا كارگروه اشتغال تشكيل 
مي شود  . همچنين ۹2 قرارگاه عملياتي جهاد  ي د  ر كشور راه اند  ازي شد  . 
كارگروه هايي براي اجراي شعارهاي د  ولت تشكيل مي شود  . همچنين 
نقشه راه و آموزش و توانمند  س��ازي اعضا را برعهد  ه د  ارند  . د  ر قرارگاه 

۱۰كارگروه مختلف عملياتي مي  شود  . 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

د  ر روستايي د    ورافتاد    ه، معلمي از د    انش آموزان خواست تصوير 
چيزي را بكشند كه برايشان خيلي با ارزش است. 

بچه ها تصاوير ساد  ه و كود    كان�ه خود   را تحويل معلم د    اد    ند ، اما 
آنچه كشيد    ه بود    ند    ، ي�ك د    نيا با تص�ورات وي فاصله د    اشت. 

مخصوصاً يكي از تصاوير، معلم را شوكه كرد    . 
كود    كي يك د  ست را نقاشي كرد    ه بود  ، ولي اين د  ست كيست؟ 

معلم اين سؤال را از بچه ها پرسيد    . 
يكي گفت د  ست خداست كه به ما غذا مي رساند    . د  يگري گفت 

د  ست كشاورزي است كه گندم مي كارد    . . . 
معلم مهربانانه از كود    ك پرسيد اين د  ست كيست؟ او با خجالت 

گفت: »خانم! اين د    ست شماست.«
د    نيا د    ور سرش چرخيد    ؛ آن كود  ك يتيم بود     و گهگاه به بهانه اي 

نزد     معلم مي رفت تا د  ست نوازشي بر سر او بكشد!
»ويكتور هوگو« مي گويد    : مطمئن باش كوچك ترين محبت ها 

از ضعيف ترين حافظه ها پاك نمي شود    !
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رشد     چشمگير موفقيت های زنان
 با انقالب اسالمي ايران

  كبری فرشچی 
زن و خانواد    ه يكي از اركان اساسي هر جامعه اي است. زنان محور 
اصلي و مد    ير عاطفي و احساسي خانواد    ه اند     و بر اين اساس قوام يك 
خانواد    ه وابسته به نقش آفريني مناسب زنان است. بر همين اساس 
هم هست كه معمار كبير انقالب حضرت امام خميني )ره( تأكيد     
د    اشتند     صالح و فساد     يك جامعه به صالح و فساد     زنان وابسته است 
و از د    امان زن اس��ت كه مرد     به معراج مي رود    . با چنين نگاهي بود     
كه انقالب اسالمي ايران زمينه ساز پيشرفت و ارتقاي همه جانبه 

زنان شد    . 
يكي از نخستين د    ستاورد    هاي انقالب براي زنان زمينه سازي براي 
تحصيل و باسواد    ي آنان بود    . د    ر حالي كه د    ر د    وران قبل از انقالب 
به د    ليل جو حاكم بر مد    ارس بسياري از خانواد    ه ها به د    خترانشان 
اجازه تحصيل نمي د    اد    ند    ، اما با تأكيد     حضرت امام و اسالمي شد    ن 
جو جامعه زنان و د    ختران به بركت انقالب نه فقط با س��واد     شد    ند     
كه امروز س��هم زنان تحصيلكرد    ه از مرد    ان پيشي گرفته است. د    ر 
سال ۵۷ تنها ۳۵د    رصد     زنان باسواد     بود    ند    ، امروز نزد    يك ۹۰د    رصد     
باس��واد    ند    . با انقالب اس��المي ايران د    هها د    انش��گاه، د    انشكد    ه و 
پژوهش��گاه ويژه بانوان كه قباًل مطلقاً وجود     ند    اش��تند    ، د    ستاورد     
انقالب اسالمي اس��ت.  تعد    اد     د    انش آموختگان د    انشگاهي زن از 
۶د    رصد     د    ر سال ۱۳۵۵ به ۴۴د    رصد     رسيد    ه است. د    ر حالي كه قبل 
از انقالب تعد    اد     طالب زن چند     د    ه نفر بود     هم اكنون ۸۰ هزار طلبه 
و ۴۰ هزار بانو د    ر حوزه هاي علميه مشغول به تحصيلند    . پيش از 
انقالب تنها ۱/۴ د    رصد     اس��اتيد     د    انش��گاه ها زن بود    ه اند    ، اما امروز 
زنان 2۰ د    رصد     اساتيد     د    انش��گاهند    . عالوه بر اين ۷ هزار از اساتيد     
د    انشگاه ها و 2هزارو۷۰۰ نفر از اساتيد     حوزه علميه زنان هستند    . 

پيش از انقالب اسالمي ۱2۵ هزار نفر از شاغلين آموزش و پرورش 
زنان بود    ند     د    ر سال ۹۱، ۵۳2هزار نفر از شاغلين آموزش و پرورش 
زن هس��تند    .  عالوه بر اين ش��اهد     مش��اركت اجتماعي گسترد    ه 
زنان د    ر قالب سازمان هاي مرد    م نهاد     هستيم و نهاد     هاي د    اخلي و 
خارجي تشريفاتي زنان كه د    ر انحصار فرح و اشرف پهلوي بود     به 
نهاد     هاي فراگير د    اخلي و بين المللي با نقش آفريني زنان فرهيخته 
و د    انشمند     توسعه يافت. امروز بزرگ ترين تشكل مرد    مي زنان د    ر 
جهان با ۹ميليون نفر عضو و ۱۶ هزار پايگاه، بسيج زنان ايران است. 
همچنين تعد    اد     نهاد     هاي مرد    م نهاد     ويژه زنان پيش از انقالب پنج 

مورد     بود     كه امروز بيش از 2هزار مورد     است. 
بانوان ايراني د    ر حوزه ورزش قهرماني هم توانستند     د    ر رشته هاي 
گوناگون و با حفظ حجاب اسالمي و شأن زن مسلمان ايراني خوش 
بد    رخشند     و پيام اسالم و ايران را به جهانيان مخابره كنند    . ورزش 

بانوان از هفت رشته د    ر سال ۵۷ به ۳۸ رشته توسعه يافت. 
د    ر همين راستا شاهد     رشد     نجومي تعد    اد     مربيان ورزشي زن از ۹نفر 
به ۳۵ هزار نفر بود    ه ايم. همچنين تعد    اد     د    اوران زن با افزايش 2 هزار 
برابري از هفت نفر به ۱۶ هزار نفر رسيد    ه است. تعد    اد     ورزشگاه هاي 
اختصاصي بانوان پس از انقالب ۳۰ برابر گذش��ته شد    ه و حضور 
زنان د    ر مسابقات خارجي قبل از انقالب تنها شش مورد     بود    ه كه به 

۱2هزار مورد     افزايش  يافته است. 
كل مد    ال هاي جهاني ورزشي بانوان د    ر ۵۷ سال حكومت پهلوي 
پنج مورد     د    ر ۴۰سال پس از انقالب اسالمي با رعايت حد    ود     شرعي 
۱۶۰ مورد     بود    ه است.  نهاد     ورزش��ي بانوان پس از انقالب اسالمي 
تأسيس شد     و تعد    اد     بسيار ناچيز ورزشكار حرفه اي زن به ۵۴۰ هزار 
نفر رسيد    .  مشاركت زنان د    ر امور سياسي هم د    ر د    وران بعد     ا ز انقالب 
با د    وران پهلوي قابل مقايسه نيست و بانوان ما د    ر مجلس و شوراي 
ش��هر حضوري فعالي د    ارند     و حتي وزير زن نيز د    اشته ايم. ۷ هزار 
شهيد     و ۵ هزار جانباز زن، نماد     مقاومت و نقش آفريني ممتاز زنان 
د    ر انقالب و د    فاع مقد    س است. مشاركت فعال 2۳ هزار امد    اد    گر و 
2هزارو۳۰۰ پزشك زن د    ر جبهه هاي د    فاع مقد    س افتخار مقاومت 

جامعه زنان است. 
د    رخش��ش زنان د    ر حوزه هاي علمي نيز د    ر د    وران پس از انقالب 
انكار ناپذير اس��ت. پزش��كان عموم��ي زن با رش��د     ۱۶ برابري از 
۳هزارو۵۰۰ نفر د    ر س��ال ۱۳۵۵ به ۶۰هزار نفر د    ر س��ال ۱۳۹۵ 
رسيد    ه است. عالوه بر اين بانوان پزشك متخصص د    ر سال ۱۳۹۵ از 

۵۹۷ نفر به ۳۰هزار نفر رسيد    ه و رشد    ي ۵۰ برابري د    اشته است. 
تاكنون انقالب اس��المي د    ر جهت ارائه خد    مات پزشكي به بانوان 

۵هزارو۳۰۰ نفر پزشك فوق تخصص تربيت  كرد    ه است. 
ايجاد     بيمارستان هاي مخصوص بانوان از اقد    امات مهم و برجسته 

نظام اسالمي د    ر ارج نهاد    ن به مقام شامخ زن د    ر د    نياست. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ۱۵۹ قانون ناظر به تعالي زنان د    ر 

مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد    ه است. 
افزايش تعد    اد     نويس��ند    گان زن از كمتر از ۵۰ نفر د    ر س��ال ۵۷ به 
۸ هزار نفر از د    يگر د    س��تاورد    هاي انقالب د    ر ح��وزه تربيت زنان 
فرهيخته است، به گونه اي كه پيش از انقالب اسالمي هيچ ناشر 
زن ند    اشتيم. امروز ۷۱2 ناشر زن  د    اريم. تعد    اد     نشريات ويژه بانوان 
از عنوان د    ر سال ۵۷ به بيش تر از عنوان د    ر سال ۸۶ رسيد    ه است. از 
همه مهم تر اينكه پيشرفت زنان براي ارائه الگوي سوم زن نه شرقي 

نه غربي همچنان اد    امه د    ارد    . 

نقش�ه كرون�ا قرمز ش�د ه اس�ت. اين 
يعنی آم�ار فوتی ها افزايش�ی خواهد  
ش�د . تد ابي�ری ب�رای مقابل�ه ب�ا موج 
جد ي�د  بايد  هرچ�ه زود تر اتخ�اذ شود 



وزیر جهاد در پاسخ به سؤال »جوان« در مورد احتکار برنج:

 محتکران برنج در استان های شمالی 
اگر عرضه نکنند بازرسی خواهیم کرد

88498433سرويساقتصادي4

دوش��نبه18بهم��ن1400|  5رج��ب1443|| روزنامهجوان| شماره6419
قراردادهاي عجیب مسکن عامل افزايش قیمت ها

بخش بزرگي از معامالت بازار مس�کن كشور به صورت غيررسمي 
انجام مي شود. 

محمدرضا عبدلي، كارش��ناس مركز پژوهش هاي مجلس در گفت وگو با 
تسنيم با اشاره به اينكه بخش بزرگي از معامالت مسكن به صورت غيررسمي 
انجام مي شود، اظهار كرد: »اين معامالت به  صورت مبايعه نامه هايي است 
كه دستي نوش��ته مي ش��ود، حتي در بعضي وقت ها قراردادهاي شفاهي 
داريم كه خود به خود به افزايش قيمت ها در حوزه مسكوني و تجاري دامن 
مي زند.« وي يادآور ش��د: »اين يك روند تدريجي دارد، معموالً از مناطقي 
كه مي شود گفت سودآوري بااليي دارد از پايتخت يا از برخي از كالنشهرها 
شروع مي شود و تا دورافتاده ترين روستاهاي ما مي رود«. كارشناس مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: »يكي از زمينه هايي كه شايد 
به آن توجه شود، اين است كه در برخي از مناطق با افزايش تقاضاي جدي 
روبه رو هستيم، به ويژه مثاًل برخي از مناطق ممكن است در گذشته حتي در 
زمره شهرهاي كوچك بودند ولي به واسطه يك سري از تحوالت كه صورت 
گرفته تقاضاي مسكن و مهاجرت افراد غيربومي افزايش يافته است. براي 
اينكه بتوانيم به نرخ گذاري اجاره مسكن و خريد و فروش ورود كنيم بايد 

زمينه فعاليت مشاوران امالك را به  صورتي حرفه اي تر ارتقا دهيم.«
........................................................................................................................
افزايش سقف تسهیالت نوسازي در بافت فرسوده

مدیر عامل شركت بازآفریني ش�هري ایران از افزایش تسهيالت 
نوس�ازي باف�ت فرس�وده ت�ا 4۵۰ ميلي�ون توم�ان خب�ر داد. 
به گزارش صداوسيما، محمد آييني در حاش��يه مراسم آغاز عمليات 
اجرايي بيش از ۲۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملي مسكن با بيان اينكه 
خط اعتباري جديدي براي نوسازي بافت فرسوده ايجاد شده است، گفت: 
»هزارو۲۰۰ ميليارد تومان منابع از طريق اعتبارات تبصره ۱۸ به بانك 
مسكن تعلق گرفت و اكنون با احتس��اب منابع گذشته، مشكلي براي 
تأمين ۲هزارو۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت تس��هيالت به 
بافت فرسوده نداريم و منابع در اختيار بانك مسكن قرار گرفته است.«

وي ادامه داد: »در گذش��ته تس��هيالت نوسازي بافت فرس��وده در شهر ها 
۱۰۰ ميليون تومان بود كه نيم��ي از آن با نرخ صفر درص��د و مابقي با نرخ 
۱۸ درصد بود كه اكنون اين تسهيالت، در شهر تهران ۴۵۰ ميليون تومان، 
مراكزاستان ها و كالنشهر ها ۴۰۰ ميليون تومان و ساير شهر ها ۳۵۰ ميليون 
تومان است.« آييني گفت: »در تسهيالت جديد ۱۵۰ ميليون تومان با نرخ يك 
درصد و مابقي با نرخ ۱۸ درصد است. « متقاضيان دريافت تسهيالت يا افرادي 
كه اقدام به دريافت پروانه و ساخت پروژه اي كرده اند مي توانند درخواست 
خود را در سامانه تسهيالت بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
شهري ثبت كنند. افراد مي توانند با وارد كردن كد پستي از قرار گرفتن ملك 
در بافت فرسوده خبردار شوند. اولويت پرداخت با افرادي است كه در سامانه 

ثبت نام كرده اند و طرح آنها ۱۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد.«
........................................................................................................................

 هزينه سبد معیشت کارگران
به مرز ۹ میلیون تومان رسید

هزین�ه س�بد معيش�ت خانواره�اي كارگ�ري در ش�وراي 
عال�ي كار ۸ ميلي�ون و ۹۷۹ ه�زار توم�ان تعيي�ن ش�د. 
به گزارش ايسنا، بر اساس اعالم نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
هزينه سبد معيشت خانوارهاي كارگري به حدود ۹ ميليون تومان در 
ماه افزايش يافته است. پس از برگزاري چهارمين نشست شوراي عالي 
كار با حضور ش��ركاي اجتماعي، اعضا روي رقم ۳ ميليون و ۲۸۶ هزار 
تومان به عنوان هزينه اقالم خوراكي و غذايي كارگران به توافق رسيدند 
و مقرر شد در خصوص اقالم غيرخوراكي جلسه ديگري تشكيل شود. 

هادي ابوي، نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار در گفت و گو با ايسنا  
اظهار كرد: »در اين جلسه س��هم مواد غذايي و خوراكي مشخص شد كه 
۳۶ درصد هزينه س��بد معيش��ت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد 
مابقي را غيرخوراكي ها از جمله هزينه مسكن و اجاره بها، درمان، آموزش 
و تفريحات شامل می شود كه با محاسبه آن حدود ۵ ميليون و ۶۹۳ هزار 

تومان مي شود و رقم ۸ ميليون و ۹۷۹ هزار تومان به دست مي آيد.«
علي حس��ين رعيتي فرد، معاون روابط كار وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي نيز در يك گفت و گوي تلويزيوني با اشاره به رقم ۸ ميليون و 
۹۷۹ هزار تومان به عنوان هزينه سبد معيشت كارگران با محاسبه اقالم 
خوراكي و غيرخوراكي، برگزاري جلسات مس��تمر كميته دستمزد و 
شوراي عالي كار را حاصل همراهي و همكاري و تالش شركاي اجتماعي 
دانس��ت. وي پيش از اين گفته بود: »در تالش هستيم هر چه سريع تر 
سبد معيشت خانوار تعيين و ميزان تورم توسط بانك مركزي اعالم شود 

تا بتوانيم براي رقم مزد ۱۴۰۱ كارگران به جمع بندي برسيم.«
به گفته مقامات كارگري، هزينه خوراكي ها در سبد معيشت كارگران 
نسبت به دي ماه سال قبل ۳۰ درصد افزايش قيمت را نشان مي دهد. 
با توجه به اعالم رسمي هزينه سبد معيشت كارگران، اين رقم به مرز 
۹ ميليون تومان در ماه رسيده و مي توان گفت نهايي شده است كه در 
مقايسه با رقم ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان سال قبل بيش از ۲ ميليون 

تومان افزايش را نشان مي دهد. 
........................................................................................................................

ساخت بیش از 170 سد ملي در طول 
43سال فعالیت جمهوري اسالمي ايران

عملکرد صنع�ت آب و برق در طول 43 س�ال پي�روزي انقالب از 
احداث س�دهاي ملي، تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، شبکه هاي 
آبياري و زهکشي، برق رس�اني به روس�تاها، ظرفيت نصب شده 
نيروگاه ها و درصد جمعيت روستایي تحت پوشش آبرساني سالم 
و پایدار، نشان دهنده خدمت صادقانه وزارت نيرو به مردم در این 
مدت است. به طور نمونه تنها در حوزه سد سازي در 43 سالي كه از 
انقالب اسالمي مي گذرد، بيش از 1۷۰ سد ملي ساخته شده است. 
بررسي عملكرد و فعاليت وزارت نيرو در سال هاي پس از انقالب اسالمي 
نش��ان مي دهد در ابتداي تشكيل نظام جمهوري اس��المي ايران تنها 
۱۹سد در كشور وجود داشت كه به واسطه فعاليت هاي عمراني هم اكنون 

تعداد سدهاي احداث شده در كشور به ۱۹۵ سد ملي رسيده است. 
همچنين تا ابتداي تش��كيل نظام جمهوري اس��المي ايران تنها چهار 
تصفيه خانه فاضالب و ۲۷تصفيه خانه آب شهري در كشور احداث شده بود 
كه آمار احداث تصفيه خانه هاي آب و فاضالب در كشور تا انتهاي چهارمين 
ماه فعاليت دولت سيزدهم به ۲۵۶ تصفيه خانه فاضالب و ۱۶۶ تصفيه خانه 
آب شهري رس��يده اس��ت. در س��ال ۱۳۵۷، تنها ۱۲ درصد از جمعيت 
روستايي تحت پوش��ش آبرساني بهداش��تي و پايدار بودند كه تا ابتداي 

بهمن ماه در دولت سيزدهم اين رقم به ۸۲/۹ درصد رسيده است. 
عملكرد مقايسه اي نشان از آن دارد كه تا سال ۱۳۵۷، تنها ۵۵۲ هزار 
هكتار شبكه آبياري و زهكشي در كشور احداث شده بود كه اين رقم تا 

اوايل دولت سيزدهم در دي ماه به ۲ هزار و ۳۸۸ هكتار رسيده است. 
 عملكرد مقايسه اي در برق رساني به روستاها نيز نشان مي دهد تا اوايل 
پيروزي انقالب اس��المي، ۴هزار و ۳۶۷ روستا در كش��ور از نعمت برق 
بهره مند بودند كه اين رقم تا سال ۹۷ به ۵۷ هزار و ۲۸۰ روستا رسيده و در 
طول اين مدت تا چهارمين ماه فعاليت دولت سيزدهم، تعداد روستاهاي 
برق دار كشور به ۵۷ هزار و ۹۲۵ روستا رسيد. از آغاز فعاليت نظام جمهوري 
اسالمي، كشور داراي ۷هزار مگاوات ظرفيت نصب شده نيروگاه ها بوده كه 
در سال ۱۳۸۸ اين ظرفيت به ۵۲ هزار و ۹۴۴ مگاوات رسيد و بعد از آن 
نيز وزات نيرو تا انتهاي دي ماه ۱۴۰۰ توانست اين رقم را به ۸۶ هزار و ۳۷۵ 
مگاوات برساند. بر اين اس��اس، مجموع ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي 
تجديدپذير تا سال ۱۳۵۷، هزار و ۸۰۰ مگاوات بود كه با توجه به اهميت 
اس��تفاده از اين انرژي پاك در پايان دي ماه سال جاري، ظرفيت نيروگاه 

تجديدپذير به بيش از ۱۳ هزار مگاوات افزايش يافت.

ای�ن روزه�ا افزای�ش قيم�ت م�واد غذای�ي 
به وی�ژه س�يب زميني و برن�ج موج�ب بروز 
انتقادات�ي به عملک�رد تنظيم ب�ازاري وزارت 
جهاد كش�اورزي شده اس�ت. با این حال وزیر 
جهاد كش�اورزي با تأكيد بر توزیع هوش�مند 
مواد غذایي ت�ا پایان س�ال مي گوید:»ذخایر 
كاالهاي اساس�ي به ویژه برنج و روغن بس�يار 
مناس�ب اس�ت و به مردم اطمين�ان مي دهم 
ایام ن�وروز و م�اه مب�ارك رمضان ب�ازار مواد 
غذایي بدون تغييرات قيمت س�پري ش�ود.«
به رغم تالش هاي دولتمردان، س��فره و معيشت 
مردم با چالش جدي گراني قيمت ها مواجه است. 
داللي ، احتكار داخلي و ش��ايعات فضاي مجازي 
مبني بر روند صع��ودي قيمت ها موجب كوچك 
ش��دن س��فره هاي مردم شده اس��ت. بعد از گذر 
از بحران تأمين م��رغ و تخم م��رغ، د ر هفته هاي 
گذش��ته نوبت به برنج و س��يب زميني و برخي از 
اقالم ميوه رسيده است. موضوعي كه از نگاه وزير 
جهاد كشاورزي در اين بخش امري طبيعي بوده و 
تنظيم بازار آن نياز به گذر زمان و برنامه ريزي دارد. 
سيد جواد ساداتي نژاد معتقد است كه بايد به بخش 
كشاورزي نگاه اقتصادي داشته باشيم و صادرات و 
واردات محصوالت كشاورزي و دام و طيور امري 
ضروري اس��ت. اين در حالي اس��ت كه صادرات 
كاالهاي مورد نياز بازار داخ��ل، تبعات زيادي به 

همراه دارد و ممكن اس��ت در ش��رايط اضطراري 
به دو يا چند براب��ر قيمت مجبور ب��ه واردات آن 
ش��ويم. وي در توجيه عملكرد وزارتخانه و صدور 
مجوزهاي صادرات براي س��يب زميني و گوشت 
قرمز كه بازار داخل را با كمبود مواجه كرده است 
در پاس��خ به س��ؤال »جوان«مي گويد:»عشاير و 
دامداران اص��رار دارند كه ۲۰ درصد دامش��ان را 
صادر كنند تا پول خوبي گيرش��ان بيايد، طبيعي 
است كه براي تجاري سازي بخش كشاورزي بايد 
از توليد كنندگان حمايت شود و در زمان مورد نياز 

با كمك خودشان واردات انجام دهيم.« 
وي بدون اشاره به هزينه هاي سرباري كه واردات 
كاالهاي اساس��ي و دام و طيور براي كشور دارد، 
مي افزايد:»ما به دنبال حماي��ت از مصرف كننده 
هم هس��تيم، هرگز به صادرات دام زنده و واردات 
گوش��ت منجمد تن نمي دهيم، بلكه اگر وارداتي 
قرار است اتفاق بيفتد بايد به صورت دام زنده باشد. 
ساداتي نژاد در خصوص ضرورت صادرات و واردات 
سيب زمينی براي تنظيم بازار و كنترل قيمت ها 
تأكيد مي كند:»حوزه كش��اورزي حوزه حوادث 
غيرمترقبه است، زيرا مرتبط با اقليم است. در سيل 
اخير حدود ۵۰ هزار تن سيب زميني از دست داديم 
و دالالن با سودجويي از وضعيت موجود قيمت ها 
را گران كردن��د. البته تالش داريم با س��ازوكاري 
كه اتخاذ كرديم، اين ب��ازار را كنترل كنيم و اين 

اطمينان را به مردم مي دهيم كه آرامش را در بازار 
اين اقالم ايجاد كنيم.«

 وي در پاسخ به س��ؤال ديگر »جوان« در خصوص 
بازرسي انبار هاي برنج ايراني در استان هاي شمالي 
تأكيد مي كند:»در جلسه پنج ش��نبه گذشته كه با 
فعاالن برنج و تعزيرات داشتيم تأكيد كرديم كه در 
صورت توزيع نكردن برنج داخل��ي در بازار انبار هاي 

شمال كشور مورد بازرسي قرار خواهد گرفت.«
س��اداتي نژاد با اش��اره ب��ه توزيع برن��ج ايراني از 
طريق»توزيع هوش��مند« تا پايان س��ال تأكيد 
مي كند:» وضعيت مطلوب��ي در ذخاير راهبردي 
برنج داريم و به محض كسري در بازار آن را تأمين 
مي كنيم. با توزيع برنج خارجي تنظيم بازار قطعاً 
صورت مي گيرد. محدوديت��ي در توزيع نداريم، 
ضمن آنكه توزيع هوش��مند هم انجام مي شود. 
اين اظهارات در حالي اس��ت ك��ه در حال حاضر 
برنج ايراني كه وزارت جهاد از توزيع ان در سامانه 
هوش��مند خبر مي دهد. برنج شيرودي است كه 
از نگاه فعاالن بازار در دس��ته برنج هاي درجه ۳ 
اس��ت. اين برنج در س��امانه بازار گاه كيلويي ۴۰ 
هزار و ۵۰۰ تومان قيمت گذاري شده است كه به 
نظر مي رس��د قيمت بااليي است و طبيعي است 
با همين سقف قيمتي كه از س��وي وزارت جهاد 
تعيين شده، برنج هاي مرغوب و درجه يك تا ۸۰ ، 

۹۰ هزار تومان برسد. 

   قيم�ت مرغ قطعه بن�دي ب�ه زودي اعالم 
مي شود

وزير جهاد كشاورزي روز گذشته در نشست خبري 
خود، درباره اينكه قيمت م��رغ قطعه بندي خيلي 
بيش��تر از نرخ بازار اس��ت، مي گويد:» با اتحاديه ها 
صحبت كرديم و به زودي قيمت مناس��بي را براي 
مصرف كننده اعالم خواهيم ك��رد.« وي با انتقاد از 
تع��دد و فراواني اتحاديه ه��ا و انجمن هاي فعال در 
بخش كشاورزي مي افزايد: »اتحاديه ها بايد متمركز 
ش��وند. پنج س��ازمان در كشور هس��تند كه مجوز 
تأس��يس اتحاديه را صادر مي كنند. طبيعي است 
تصميمات وزارتخانه با انبوهي از پاسخ هاي مثبت 
يا منفي از جانب آن تشكل ها روبه رو شود. بايد اين 
تشكل ها ساماندهي شود تا با كمك بخش خصوصي 
و خود توليد كنندگان بازار مواد غذايي و محصوالت 

كشاورزي تنظيم شود.«
   ارز نهاده ه�اي دامي تا اس�فند تخصيص 

یافت
س��اداتي نژاد مي افزايد:»ب��راي ماه هاي بهمن و 
اسفند هم با دس��تور رئيس جمهور ارز تخصيص 
يافته است، همچنين براي فروردين هم تمهيداتي 
انديشيده شده است و هيچ دغدغه اي در اين باره 
وجود ندارد، ضمن اينكه اولويت براي طيور و گاو 
شيري است و بخشي را هم براي دام روستايي در 

نظر گرفته ايم. 
   ورود قرارگاه خاتم به زهکشي مزارع برنج 

وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه خودكفايي در 
توليد برنج از پروژه هاي اصلي وزارت جهاد كشاورزي 
اس��ت، مي افزايد: تأمين يك ميليون تن برنج كه از 
وارد مي كنيم در داخل كشور امكانپذير است. ضمن 
اينكه ب��راي توليد اين ميزان برن��ج به آب جديدي 
هم نياز نداريم و با آب س��بز به راحت��ي مي توان در 
دو استان ش��مالي كش��ور )گيالن و مازندران( اين 

محصول را توليد كرد. 
س��اداتي نژاد تحقق اين طرح را من��وط بر اجراي 
عمليات زهكشي در اس��تان هاي مذكور می داند و 
قرارگاه خاتم االنبيا  را يكي از دستگاه هاي قدرتمند 
در حوزه اجراي طرح هاي زهكشي معرفي می كند و 
مي گويد:»به همين دليل، برنامه ريزي ها اين است 
كه از ظرفيت هاي ق��رارگاه مذك��ور در اين زمينه 

استفاده كنيم.«
   بازدید تيم روسي  از حوزه صنایع لبني 

و گلخانه ها ي كشور
وزير جهاد كشاورزي با اش��اره به دستاوردهاي 
سفر رئيس جمهور به روسيه مي گويد: »در سفر 
رئيس جمهور به روسيه در حوزه غالت و تبادالت 
تجارت كشاورزي تصميم گيري هاي خوبي شده 
و پيگيري مي كنيم كه به خروجي خوبي برسد. 
اين هفته تيمي از روس��يه از حوزه صنايع لبني 
بازديد كردن��د و هفته آينده ه��م از گلخانه ها ي 

كشور بازديد خواهند داشت.« 

هرچند فض�اي مذاكرات هس�ته اي همچنان 
مه آلود است و چشم انداز توافق یا نبود توافق 
با هر نوع كيفتي در هال�ه اي از ابهام قرار دارد، 
اما گاهی فضاي خبري مرتبط با توافق هسته اي 
در فضاي مجازي به شکلي مدیریت مي شود كه 
بازار ارز از آن تأثير مي پذیرد، به طور نمونه طي 
روزهاي گذشته به واسطه نشر و بازنشر گسترده 
اخبار اميدوار كننده نسبت به توافق مورد بحث، 
نرخ دالر به عنوان ارز شاخص به 26هزار تومان 
در بازار آزاد نزول كرد. نکته قابل توجه در بازار 
ارز این است كه دیگر همچون سال هاي پایاني 
دولت دوازده�م فاكتور خبر مثب�ت یا منفي، 
نوسان هاي ارزي قابل مالحظه ای را در بازار رقم 
نمي زند و از این حيث شاید بتوان مدعي شد كه 
بازار ارز كم كم از یك ثبات نسبي برخوردار شده 
است، ثباتي كه به واسطه نشر اخبار غيرموثق 
در مورد توافق به س�ادگي از دس�ت نمي رود. 
اگر س��ال هاي پاياني دولت دوازده��م را به خاطر 
داشته باشيم، بازار دارايي هاي مالي صرفاً به واسطه 
يك خبر مثبت يا منفي با موضوع توافق هسته اي 
با نوس��ان قابل مالحظه ای رو به رو مي شد، به طور 
نمونه زماني كه ولي اهلل سيف جاي خود را در بانك 
مركزي به عبدالناصر همتي داد در آن مقطع، نرخ 
ارز در بازار آزاد حتي به مح��دوده ۲۰ هزار تومان 
هم رسيد، اما بار ديگر به محدوده ۱۰هزار تومان 
نزول كرد، يعني نوساني در حدود ۵۰ درصد. اين 
روند در سال هاي پاياني دولت مذكور بسيار تكرار 
شد تا جايي كه عده اي در جريان اين نوسان ها به 
درآمدهاي هنگفتي دست پيدا كردند و عده اي نيز 

مالباخته شدند. 
خبر مرتب��ط با توافق هس��ته اي ب��ه جهت آنكه 
تحريم هاي امريكا درآمدهاي ارزي ايران را هدف 
قرار داده بود، طبيعتاً اثر قابل مالحظه اي در بازار 
ارز داش��ت. از اين رو در آن مقطع ب��ا خبر مذكور 
بسيار بازي شد، به  طوري كه دالر در بازار آزاد حتي 
در مقطعي نيز به بيش از ۳۳ هزار تومان رس��يد و 
به طور مجدد نزول نرخ به محدوده ۲۵هزار تومان 

اتفاق افتاد. 

نوسان ارزي يكي از فاكتورهايي بود كه واقعاً مورد 
گالي��ه توليد كنندگان و وارد كنن��دگان كاال قرار 
داشت، زيرا اين اشخاص نمي دانستند بعد از اينكه 
واردات انجام مي د هند چه نوساني متوجه نرخ ارز 
مي شود و در حقيقت بازار ارز به ريسك بسياري از 

فعاليت هاي اقتصادي تبديل شده بود. 
بعداز روي كار آمدن دولت سيزدهم، نوسان بازار 
ارز تقريباً جاي خ��ود را به يك ثبات نس��بي داد 
و حتي ديگ��ر خبري از اثر گ��ذاري قابل مالحظه 
خبرها و گمانه زني هاي فض��اي مجازي در رابطه 
با توافق هسته اي در بازار ارز نبود، هرچند گاهی 
تالش مي شود با نشر گسترده خبر مثبت يا منفي 
پيرامون توافق، بازار ارز با نوس��ان مواجه ش��ود، 
اما به نظر مي رس��د بازار ارز با ثباتي پايدار مواجه 

شده است. 
طي روزهاي اخير به واسطه نش��ر و بازنشر اخبار 
اميدواركنن��ده درب��اره توافق ن��رخ دالر صرفاً از 
محدوده ۲۷هزار تومان به ۲۶هزار تومان در بازار 

آزاد رسيده است. 
   ثبات نسبی بازار ارز در دولت سيزدهم

گزارش ميداني روز گذشته »جوان« از سطح بازار 
ارز در حوالي ميدان فردوسي نشان از آن دارد كه 

فضاي عمومي بازار ارز تقريباً آرام است. 
يكي از اشخاصي كه در اين بازار به خريد و فروش 
ارز مشغول بود در پاس��خ به اين پرسش »جوان« 
كه فضاي بازار ارز در مقايس��ه ب��ا دولت قبل چه 
تفاوتي كرده اس��ت، گفت: در گذشته نوسان نرخ 
ارز در برخي از مقاطع بسيار شديد بود، به حدي 
كه خود ما هم كه در كار خري��د و فروش خرد ارز 
هستيم بايد سريع معامله مي كرديم تا ضرر نكنيم، 
چراكه امكان داشت به واسطه انتشار يك خبر يا 
تصميم دولت و س��ازمان هاي دولت��ي به يك باره 

نرخ ها تغيير كند. 
اين معامله گر خ��رد ارز افزود: از زم��ان روي كار 
آمدن دولت جديد بازار ارز با يك ثبات همراه شده 
است، طوري كه ديگر از نوسان هاي بي اساس قابل 
مالحظه خبري نيست و اگر فراز و فرودي هم وجود 

دارد اين نوسان ماليم و قابل هضم است. 

از سوي ديگر يكي از صرافي هاي فعال در حوالي 
ميدان فردوسي در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت 
بازار ارز به چه شكل است، گفت: نمي توان منكر 
نوس��ان بازار ارز ش��د، زيرا بازار ارز هم همچون 
س��اير بازارها از وقايع و تغيي��ر و تحوالت دنياي 
امروز اثر مي پذي��رد، اما مي توان گف��ت بازار ارز 
روندي با ثبات تر در مقايس��ه با گذشته در پيش 

گرفته است. 
وي گفت: در گذش��ته بس��ته به وقايع مرتبط با 
مذاكرات هسته اي، نوسان هاي شديدي گريبانگير 
بازار ارز مي شد، اما اكنون ديگر از آن نوسان هاي 
هيجاني و تند خبري نيست و اين فضا براي فعال 
اقتصادي يا خريدار و فروشنده ارز مطلوب تر شده، 
زيرا وقتي نوسان هاي بي اس��اس گريبانگير بازار 
 مي شود، بالطبع ريسك نيز افزايش پيدا مي كند. 
در ادامه هرچند برخي اشخاص نيز در بازار اقدام به 
خريد و فروش ارز مي كردند، اما ثبات نسبي بازار 
ارز در مقايسه با دولت قبل موردي بود كه برخي از 

حاضران در بازار ارز به آن اشاره كردند. 
در همين رابطه يك كارش��ناس ب��ازار مالي در 
گفت وگو با »جوان« در پاسخ به اين پرسش كه 
در حال حاضر بازار هاي مالي چه وضعيتي دارند، 
اظهار داشت: با توجه به چشم انداز مثبت توافقات 
وين احتمال ريزش بيش��تر در بازارهاي  مالي در 
كوتاه مدت وجود دارد، حت��ي در مقاطع روزانه 
امكان دارد يك نوسان ش��ديد داشته باشيم. در 
خصوص بازار آزاد از مقط��ع فعلي كه حدود ۲۶ 
هزار تومان است تا حوالي ۲۴هزار تومان امكان 
اصالح قيمتي وجود دارد، بعد از آن دوباره به يك 
روند باثبات در ميان مدت با توجه به سياست هاي 
كه بانك مرك��زي اتخاذ مي كن��د. در خصوص 
دالرهاي نيما و س��نا هم در مجموع شرايط بهتر 
و باثبات بيش��تري همراه بودند و افت شديدي 
در هفته هاي اخير نداشتند. پيش بيني مي شود، 
حتي در صورت توافقات برجامي هم تكانه هاي 
محدودتري نسبت به دالر بازار آزاد داشته باشند. 
در مجموع هر سه نرخ دالر كه مرور شد، شرايط 
اصالح قيمتي را دارند كه براي بازار آزاد مي تواند 

نوسانات شديدتري را داشته باشد. 
نيما ميرزايي در پاس��خ به اين س��ؤال كه قيمت 
س��كه و طال چه روندي را در پي��ش دارد، اظهار 
داشت: قيمت سكه و طال تحت تأثير دو پارامتر 
نرخ جهاني اونس طال و نرخ ارز در داخل كش��ور 
محاسبه مي شود. براي نرخ جهاني طال چشم انداز 
مثبتي را متصور نمي ش��وم و قيمت ها در حوالي  
هزار و ۸۰۰ دالر نوسان خواهد كرد و به احتمال 
زياد روند آرام و رو به پايين داشته باشد. در حوزه 
داخلي با توجه به احتمال اف��ت قيمت دالر اين 
مسئله وجود دارد كه طال و س��كه به تبع اين دو 
مورد بخواهد اصالح قيمتي داشته باشد و شتاب 
ريزش نسبت به تحوالت قيمت ارز بيشتر خواهد 
بود. اين كارش��ناس اقتصادي در پاس��خ به اين 
پرسش كه در صورتي كه توافقات صورت نگيرد 
بازارهاي مال��ي به چه س��متي حركت مي كند، 
تصريح كرد: طبيعتاً با هيجانات افزايشي خواهد 
بود، به طور مثال براي ب��ازار دالر آزاد مي توانيم 

اعداد ۳۰هزار يا حتي باالتر هم متصور شويم. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه در بازار سرمايه چه 
تحوالتي ايجاد خواهد ش��د، گفت: برجام از ديد 
عمومي بازار سرمايه البته با يك تغييري كه خيلي 
هم صحيح نيست ش��ايد مورد پسند سهامدارها 
نباشد، بخش��ي از ريزش هايي كه در مدت اخير 
هم مشاهده شد، پيشخور كردن همين تحوالت 
برجام و افت احتمالي دالر بود. بنابراين در صورتي 
كه ما س��ناريوي توافق برجام را پيش رو داشته 
باش��يم با توجه به اينكه اصالحاتي هم داشتيم، 
نمي توانيم انتظار ريزش هاي شديد پس از آن را 
داشته باشيم. تأكيد مي كنم كه برجام از جنبه هاي 
مختلف به نفع بازار سرمايه است، همين مسئله 
كه نرخ دالر نيما ريزش ش��ديد ندارد و در عين 
حال هزينه هاي غيرضروري كه به شركت ها وارد 
مي شد ناشي از برجام شاهد اين خواهيم بود كه 
كم مي شود و برداشته مي شود. همچنين افزايش 
فروش و ص��ادرات را براي ش��ركت ها مي توانيم 
داش��ته باش��يم و به طور كل در ميان مدت تأثير 

مثبت خواهد داشت.

»جوان« تحوالت بازار ارز را بررسي مي كند
ثبات نسبي بازار ارز با ورود دالر به کانال 26هزار تومان

رضا  دهشيری  |   جوان

 سهم بسیج سازندگي
  در نهضت ملي مسکن 

ساخت ساالنه  130 هزار واحد
طب�ق برنام�ه دول�ت، س�الي ی�ك ميلي�ون واح�د 
مس�کن باید احداث ش�ود كه از ای�ن رق�م، 4۰۰ هزار 
واح�د مس�کن در روستاهاس�ت و س�هم بس�يج 
س�ازندگي از این برنام�ه كالن 13۰ هزار واحد اس�ت. 
بس��يج مس��تضعفين يكي از اولين نهادهايي بود كه بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي به فرمان امام خميني)ره( تشكيل 
ش��د و هم اكنون به يكي از مردمي تري��ن نهادهاي انقالب 
تبديل شده كه خدمات فراواني به انقالب ارائه مي كند و با 
تشكيل بسيج اقشار و بسيج سازندگي خدمات زيادي هم 
به شهرها و هم روستاهاي كشور به اقشار مختلف مردم ارائه 
مي شود. در چهل و س��ومين بهار انقالب اسالمي  خبرنگار 
فارس، گفت و گويي با سردار محمد زهرايي، مسئول بسيج 
س��ازندگي  انجام داد تا خدمات اين نهاد مردمي و انقالبي، 
 به ويژه در زمينه س��ازندگي و ايجاد اش��تغال مورد مداقه 

قرار گيرد. 
آیا بس�يج در س�اخت مس�کن به یاري دولت 

سيزدهم خواهد آمد؟
در حال حاضر بين جريان جهادي كش��ور با سياس��ت ها و 
مأموريت ها پيوند خوبي اتفاق افتاده اس��ت. سياست هاي 
كالن نظام در برنامه هاي پنج ساله كشور تهيه و با برش هاي 
س��االنه از طريق بودجه ه��اي دولت اجرا مي ش��ود. دولت 
سيزدهم نسبت به دولت قبل رويكرد مردم نوازي دارد و كار 
نمايشي انجام نمي دهد. نمايش مال يكي، دو روز است، اما 
اين يك سبك مديريت مردم داري و مديريت دولت مردمي 
اس��ت. جهادگران در اين زمينه به دولت كمك مي كنند، 
اما جريان جهادي نبايد دولتي ش��ود و به هيچ وجه دولتي 
نمي ش��ود. از طرف ديگر جريان جهادي نبايد به نفع يك 
جريان سياس��ي يا عليه جريان ديگ��ري حركت كند. اين 
دو مالحظه براي پيوند هم��كاري جريان جهادي با اهداف 

دولت مدنظر است. 
وقتي دولت اعالم مي كند مي خواهد س��االنه يك ميليون 
ش��غل ايجاد كند اگر مردم پاي كار نيايند، اين امر شدني 
نيست. اين هدف احتياج به تسهيل گران، رهبران اجتماعي 
و كارآفرينان دارد. جريان جهادي بايد اولويت ها را در نظر 
بگيرد و در راستاي سياست ايجاد يك ميليون شغل و يك 
ميليون مسكن در سال حركت كند. قرار است از يك ميليون 
مسكن حدود ۴۰۰ هزار واحد مس��كن در روستاها باشد و 
گروه هاي جهادي نقش تس��هيل گري براي تشكيل پروانه 
ساخت و كمك به ساخت و س��از خانه هاي مردمي، به ويژه 

افراد كميته امداد و بهزيستي در روستاها دارد. 
ش�وراي جهاد س�ازندگي كه قرار بود تشکيل 
شود به كجا رسيد و رابطه آن با مجمع جهادگران 

چگونه است؟
شوراي جهاد سازندگي و عش��اير با يك رفت و برگشت به 
دولت تصويب ش��د و آقاي رئيس��ي رئيس جمهور و آقاي 
مخبر معاون اول به اين نتيجه رس��يدند كه ساختار جديد 
درست نكنند، بلكه جهاد س��ازندگي يك تفكر و محتوايي 
بود كه جوششي بود. نكته دوم اينكه جريان جهادي نبايد 
دولتي شود، نكته سوم جريان جهادي براي روستا و اقتصاد 
روستا باشد، چون در مسئله روستا بين نهادها و سازمان هاي 
متولي ناهماهنگي هايي وجود دارد و چندين دستگاه و نهاد 
ورود پيدا مي كردند كه منسجم نبودند و بايد توسط شوراي 

جهاد سازندگي و عشاير منسجم شوند. 
شوراي جهاد س��ازندگي و عش��اير در واقع به جاي همان 
شوراي روستا و عش��اير مناطق محروم رياست جمهوري 
تشكيل مي ش��ود، رئيس آن را رياست جمهور و دبير آن را 
معاون مناطق محروم رياست جمهوري كه در حال حاضر 
دكتر مدني است برعهده دارد. اين ش��ورا از سوي سازمان 
اداري و استخدامي كش��ور ابالغ و رسماً تش��كيل شد. در 
اين ش��ورا رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين و مسئول 
بسيج سازندگي نيز عضو هستند و چون رسماً ابالغ نشده 
هنوز جلسه اي هم تشكيل نداده است. هفت نفر عضو اين 
ش��ورا هس��تند، نمايندگان حقيقي از گروه هاي جهادي و 
نمايندگان حقوقي عضو آن هس��تند كه قرار شد هفت نفر 
انتخاب شوند. پيشنهاد ما اين است كه دبير مجمع مركزي 
گروه هاي جهادي و مس��ئول حركت هاي جهادي بس��يج 
عضو اين شورا شوند. اعضاي ديگر ش��ورا مانند وزير جهاد 
كشاورزي، وزير كشور، نهادهايي مانند بنياد مستضعفان، 
ستاد اجرايي فرمان امام، كميته امداد، بنياد مسكن، معاونت 
مناطق محروم و سازمان برنامه نيز عضو هستند و اكنون اين 

شورا در مرحله ابالغ قرار دارد. 
قرار بود در س�ال جاري تعداد زیادي اش�تغال 

ایجاد كنيد، به چه مرحله اي رسيده است؟
سال جاري قرار بود، ۱۲۱ هزار فرصت شغلي ايجاد شود كه 
بخشي از اين مشاغل شغل پايدار و جديد و برخي نيز تثبيت 
مش��اغل موجود بوده اس��ت. بازوي اجرايي آن قطب هاي 
صنايع تبديلي و صندوق هاي قرض الحس��نه مردمي است 
كه تعداد ۲۶ هزار و ۲۰۰ صندوق قرض الحسنه مردمي در 
كشور تشكيل شده است. از ۱۲۱ هزار شغل حدود ۵۸ هزار 
شغل ايجادي و پايدار بوده است و بقيه تثبيت فرصت هاي 
شغلي موجود را شامل مي شود. در ۲۱ بهمن ماه در استان 
فارس از طرح ايجاد مشاغل رونمايي مي شود و ايجاد ۵ هزار 
و ۱۰۰ فرصت شغلي در شرايط كرونايي انجام شده كه اين 
طرح با حضور سردار سليماني فرمانده بسيج مستعضفين 

در استان فارس رونمايي مي شود. 
امسال هم حدود ۴۵ هزار شغل توس��ط صندوق ها ايجاد 
شده است كه اين مس��ائل هم ضروري و هم پايدار است و 
هم به هدف اصابت مي كند و تعاوني ها از دل مردم تشكيل 
ش��ده، گرچه در وزارت كار و تع��اون معاونت تعاون وجود 
دارد، ولي معلوم نيست كه تعاوني هاي مردمي شكل بگيرد، 
اما در صندوق هاي قرض الحسنه مردمي تعاوني هاي واقعي 
شكل گرفت و با مش��ورت ما و ابالغ اساس��نامه نمي توان 
تعاوني راه اندازي كرد بايد تعاوني ها از كف جامعه جوشش 
پيدا كنند و بهترين شكل آن از صندوق هاي قرض الحسنه 
مردمي است. هنر ما در دولت اين است كه از صندوق هاي 
مردمي حمايت كنيم و جلوي پاي مردم سنگ نيندازيم. 
اگر مجوز مي خواهند مج��وز بدهيم، اگر ب��راي محصول 
خود بازار مي خواهند بازاررساني كنيم، اگر سيب سالمت 
مي خواهند مجوز آن را برايش��ان بگيريم و براي كار مردم 

تسهيل گري انجام دهيم.

دهه فجر 1400
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چه كاسه اي زير اين نيم كاسه است؟!
مديرمسئول كيهان در يادداشت ديروز خود و 
در واكنش به مصاحب��ه خانم ابتكار با روزنامه 
شرق كه ادعا كرده بود: »داس��تان مالقات با 

سوروس ساختگي بود و فرد اتهام زننده هم اقرار كرد«! نوشته است:
۱- ماج��راي مالقات آق��اي خاتم��ي با جرج س��وروس )س��رمايه دار 
 صهيونيس��ت- امريكاي��ي و پش��تيبان و تأمين كنن��ده مال��ي فتن��ه 
امريكايي- اسرائيلي ۸۸( را نگارنده بر اساس شواهد و اسناد غير قابل انكار 
مطرح كرده بودم و آقاي خاتمي براي رد گم كردن از اينجانب شكايت 
كرده اس��ت ولي از آنجا كه از اس��نادي كه در اختيار داريم باخبر است، 
جرئت پيگيري شكايت خود را نداش��ته و هنوز هم ندارد چراكه افشاي 
اين اسناد، از پشت صحنه امريكايي- اسرائيلي فتنه ۸۸ پرده برمي دارد. 
۲- خانم ابتكار نمي گويد چه كسي ماجراي اين مالقات وطن فروشانه را 
اتهام ناروا  )!( دانسته و به قول ايشان به دروغ بودن آن اعتراف كرده است؟! 
اگر طرح اين مالقات از جانب نگارنده بوده است- كه بوده است- بايد انكار 
آن نيز از سوي اينجانب صورت گرفته باشد، حال آنكه بنده بيش از يك 
زونكن از اسنادي در اختيار دارم كه در انجام اين مالقات كمترين ترديدي 
باقي نمي گذارد. ۳- يك بار در پاسخ به انكار اين مالقات از سوي مدعيان 
اصالحات، خطاب به آنها نوشته بوديم چرا از آقاي ظريف نمي پرسيد؟! 
و توضيح نداده بوديم چرا بايد از آقاي ظريف بپرس��ند! اما، اكنون اعالم 
مي كنيم كه آقاي ظريف نيز كه در آن هنگام نماينده ايران در سازمان 
ملل بود، در مالقات آقاي خاتمي با جرج س��وروس حضور داشته است. 
آقاي ظريف تا كنون در اين باره سكوت كرده اند و با شناختي كه نگارنده از 
آقاي ظريف دارم، تصور مي كنم ايشان نخواسته است با انكار اين مالقات 
مرتكب دروغ شده باشد. مديرمسئول كيهان در پايان تأكيد كرده است، 
بنابراين حق مسلم مردم است كه بدانند در مالقات آقاي خاتمي با جرج 
سوروس صهيونيست چه گذشته است كه مدعيان اصالحات )البته برخي 
از آنها و نه همه آنان( از افشاي آن تا اين  اندازه هراس دارند؟! مگر آقايان 
شعار نمي داديد كه دانستن حق مردم است؟! ُخب حاال بفرماييد زير اين 

كاسه چه نيم كاسه اي بوده است؟! 
........................................................................................................................

قاتالن اميد مردم
روزنامه وطن امروز در يادداشتي با عنوان 
»تروريست هاي رسانه اي« قاتالن اميد 
مردم نوش��ته اس��ت: افراد، رسانه ها و 
جرياناتي كه در هشت سال گذشته با حمايت تمام قد از دولت ناكارآمد و 
خسته   حسن روحاني، عماًل نقش بازوي عملياتي را در هدايت كشور به 
لبه   پرتگاه انواع و اقسام مشكالت اقتصادي را كه موجب شكسته شدن 
كمر مردم شد، بر عهده داشتند، امروز از »هيچ« كوه ساخته و با انتقال 
محتواي ضددولت به زنجيره رسانه ها و افراد بدنام داخلي و خارجي، جنگ 

رسا نه اي و بحران سازي در افكار عمومي را هدايت مي كنند. 
 در حالي  كه عملكرد دولت حس��ن روحاني ميراثي بدتر از يك كشور 
جنگ زده براي دولت س��يزدهم برجا گذاش��ت، اين روزها كه هر روز 
خبري خوش از سوي دولت براي آواربرداري از كشور منتشر مي شود، 
مردم توس��ط »تروريست هاي رس��انه اي« در معرض بمباران خبري 
قرار گرفته اند؛ بمباراني كه در آن هدف يك چيز اس��ت: نااميد كردن 
مردم و بازگشت به دوراني كه »نان و معيشت مردم« گروگان گدايي 
جلب  توجه دش��منان مردم توسط دولتي ش��د كه رئيس جمهورش 
صبح جمعه از افزايش قيمت بنزين اطالع مي  يافت، قيمت مس��كن 
را نزديك به ۶۰۰ درص��د افزايش داد، حجم نقدينگي را ش��ش برابر 
كرد، قيمت اقالم خوراكي را با افزاي��ش ۱۴۶ تا ۷۵۰درصدي مواجه 
كرد، بزرگ ترين كاه��ش ارزش پول ملي را رقم زد، رش��د اقتصادي 

صفر درصدي ثبت كرد و... 

88498443سرويس  سياسي

 
سخنگوي دولت: اولويت امروز حاكميت 

حل مسائل اقتصادي مردم است
طبيعت�ًا اولويت ام�روز حاكميت، حل 
مس�ائل و مش�كالت اقتص�ادي مردم 
اس�ت، زيرا دش�من، اقتصاد كشور را 
اس�ت.  داده  ق�رار  ه�دف  م�ورد 
به گ��زارش ايس��نا، عل��ي بهادري جهرمي 
سخنگوي دولت، برنامه ريزي صحيح براي 
گام دوم انقالب را منوط به شناخت راه طي 
شده در ۴۰سال گذشته دانس��ت و گفت: در حوزه هاي متعددي از جمله 
فرهنگي، سياست داخلي و خارجي، اجتماعي، اقتصادي و علمي مي توان 
عملكرد انقالب اسالمي و همچنين مردم را در گام نخست ارزيابي كرد. وي به 
مقايسه حوزه علمي در ابتداي انقالب و شرايط كنوني پرداخت و اظهار كرد: 
تعداد دانشجو، تعداد دانش آموز، ميزان در دسترس بودن آموزش ها پيش و 
بعد از انقالب اساساً قابل قياس نيست. وقتي انقالب پيروز شد به دنبال نهضت 
سوادآموزي بوديم تا سواد ابتدايي خواندن و نوشتن را بتوانيم توسعه دهيم 
تا عقب ماندگي چندده س��اله را جبران كنيم. وي تصريح كرد: امروز بعد از 
۴۰سال از انقالب اسالمي وضعيت به گونه اي است كه مردم كاماًل به حقوق 
خود آشنا هستند. در گذشته، مردم  شناختي از حق دسترسي به اطالعات 
نداش��تند اما امروز نه تنها ش��ناخت دارند بلكه حقوق خود را تثبيت شده 
مي دانند و مطالبه گر آن هس��تند. در حقيقت اگ��ر جايي كوتاهي صورت 
بگيرد، مردم اجازه نمي دهند حقوق اصلي و بنيادين آنها مورد خدشه واقع 

شود، زيرا روش صيانت از حقوق خود را به خوبي مي دانند.

 تروريست جمشيد شارمهد:
ما خجالت نمي كشيم كسي را بكشيم!

اولين جلسه محاكمه سركرده گروهك تندر برگزار شد

هستهای

ط�رف امريكاي�ي س�عي مي كند ژس�ت رف�ع محدودي�ت از 
فعاليت هاي هسته اي ايران را بگيرد و همچنين ژست حسن نيت 
را هم مي گيرد ت�ا در حقيقت ت�وپ را در زمين اي�ران بيندازد. 
مذاكرات وين به مراحل حس��اس خود رس��يده است. طرف های 
غربي و امريكايي بايد در وقفه  اي كه اخيراً در دور هشتم مذاكرات 
به  وجود آمده، تصميمات نهايي خود را مي گرفتند، با اين حال اما 
امريكا با تصميمات ضدونقيض خود روند مذاكرات را كند مي كند. 
جمعه هفته گذشته آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا به كنگره 
اطالع داد برخي معافيت هاي تحريمي اي��ران كه در دوره دونالد 
ترامپ لغو شده بود، بازگردانده شده اس��ت. همزمان با اين گفته  
بلينكن، ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا اعالم كرد ايران 
را از تحريمي معاف نكرده ان��د و نخواهند كرد، مگر اينكه ايران به 

تعهدات خود در قبال برجام بازگردد. 
پيرامون همي��ن مواضع پارادوكس��يكال طرف غرب��ي و امريكايي 
سيدمصطفي خوش چش��م در گفت وگو با فارس گفت: آنچه طرف 
امريكايي ادعا كرده اس��ت، در چارچوب س��ناريوي فريبكاري و در 
راستاي مقصرنمايي ايران و ش��رطي كردن بازارهاي ايران از طريق 
تأثير روي افكار عمومي اس��ت. در واقع اين اقدام طرف امريكايي در 
چارچوب معافيت هاي هس��ته اي اس��ت، در صورتي  كه آنچه ايران 
مي خواهد و اولويت ايران اس��ت، رفع تحريم هاي اقتصادي اس��ت. 
طرف امريكايي با اين اقدام سعي مي كند ژس��ت رفع محدوديت از 
فعاليت هاي هسته اي ايران را بگيرد و همچنين طرف امريكايي ژست 
حسن نيت را هم مي گيرد تا در حقيقت توپ را در زمين ايران بيندازد 
و ايران را مجبور به اتخاذ تصميمات سياس��ي كند. در حالي  كه اين 
واشنگتن است كه بايد تصميم بگيرد كه آيا اصاًل توافقي مي خواهد يا 

نمي خواهد، اگر مي خواهد  بايد تصميم بگيرد تا تحريم هاي اقتصادي 
ايران را بردارد و در راستاي همين امر، طرف امريكايي سعي مي كند با 

اين اقدام مسير مذاكرات را تغيير دهد. 
اين كارشناس مسائل سياس��ي در ادامه اظهار كرد: در مذاكرات دو 
خواسته از ناحيه دو طرف وجود دارد؛ از طرف ايران اولويت برداشتن 
تحريم  هاي اقتصادي است، از طرف امريكا و اروپا تكاليف هسته اي و 
موضوعات مرتبط با مسائل هسته اي اولويت است. حاال امريكايي ها با 
اين اقدام سعي دارند به مسائل و موضوعات هسته اي اولويت بخشي 
كنند تا در مذاكرات بيشتر وقت صرف مسائل هسته اي شود و با توجه 
به ضرب االجل س��اختگي اي كه طرف امريكايي روي آن پافشاري 
مي كند، با صرف حداكثر زمان راجع به مسائل هسته اي بحث شود. در 
نهايت هم اعالم كند كه زمان براي بحث روي خواسته هاي ايران براي 

رفع تحريم ها و راستي آزمايي و تضامين، به حد كافي وجود ندارد. 
وي در ادامه مي گويد: هدف طرف امريكايي در مجموع يك عمليات 

رواني مخرب و فريبكارانه براي مقصرنمايي طرف ايراني اس��ت، به 
 طوري  كه با يك سناريوي عمليات رواني چندوجهي مواجه هستيم 
كه طرف امريكايي دارد بازي مي كند و بيشترين توجهش هم در اين 
بازي به شرطي كردن فضاي افكار عمومي ايران است، بنابراين اين 
اقدام به هيچ عنوان ارزشي ندارد و امريكا اگر واقعاً به  دنبال توافق است، 
بايد از اين بازي هايي كه دو ماه است انجام مي دهد دست بردارد و در 

واقعيت به توافق فكر و تحريم هاي اقتصادي را لغو كند. 
خوش چشم در ادامه با تأكيد بر اينكه اين اقدام امريكا در راستاي اثبات 
حسن نيت به ايران نيست، بلكه تنها تظاهر به حسن نيت براي فشار بر 
ايران است، افزود: به عبارتي حاصل جمع اين بازي هيچ است، يعني 
اصاًل اين اقدام طرف امريكايي به هيچ نمي ارزد، حتي ارزش يك ريال 
هم ندارد بلكه برعكس اتفاقاً در چارچوب يك عمليات رواني پيشرفته 
دارند كار انجام مي دهند، ضمن اينك��ه اصاًل انجام اين معافيت هاي 
ظاهري هسته اي كه امريكا اعالم كرده، مغاير با قانون اقدام راهبردي 
مجلس است. قانون اقدام راهبردي مجلس ايران صراحتاً بيان مي كند 
تا زماني كه تحريم هاي اقتصادي امريكا برداشته نشود، راستي آزمايي 
نشود و تضمين داده نشود و پول صادرات نفت به حساب ايران واريز 
نشود، هيچ تغييري در مسير و اقدامات هسته اي ايران نبايد رخ دهد. 
وي در پايان خاطر نش��ان كرد: معافيتي كه داده شده اصاًل قابل 
اجرا نيس��ت و خود امريكايي ها به  خوبي اي��ن را مي دانند چرا كه 
ما قانون و مصوبه مجلس داريم كه مي گويد اولين اقدام بايد اين 
باشد كه تحريم برداشته شود، نفت صادر شود و سودش به ايران 
برسد، بنابراين اين اقدامي كه در رفع تحريم هاي هسته اي انجام 
شده است و در همكاري هاي هس��ته اي انجام داده اند، عماًل هيچ 

نتيجه اي نخواهد داشت.

كارشناس مسائل هسته ای: 
امريكا تنها ژست رفع تحريم ها را گرفته است

قطع نفوذ خارجي و تأمين استقالل ملي
يك ويژگي پايدار در تاريخ تحوالت سياسي- اجتماعي معاصر ايران 
دخالت، نفوذ و تهاجم خارجي بوده كه نقض تماميت ارضي و هويت 
سرزميني ايران را در پي داشته اس��ت. شكست ايران در جنگ هاي 
اول و دوم ايران و روس در عهد قاجار، سرآغازي براي نفوذ و دخالت 
بيگانگان در تعيين مقدورات ملت ايران بود. انقالب مشروطه نقطه 
عطفي در بسط نفوذ روس و انگليس در ايران بود. اين انقالب منجر به 
قدرت گيري روشنفكراِن فراماسوِن سكوالِر وابسته به انگليس شد و 
اين به معناي كاهش قدرت دربار در حيات سياسي ايران و به تبع آن، 
كاهش نفوذ روس ها در ايران بود، بنابراين روس ها به مخالفت با انقالب 
مشروطه در ايران پرداختند، به گونه اي كه مجلس اول مشروطه را به 
توپ بستند. روس ها در اقدام بعدي خود با اولتيماتوم به دولت ايران 
براي اخراج مستشار امريكايي، مورگان شوستر از ايران، دولت ايران 
را تحت فشار قرار دادند و عماًل موجب تعطيلي مجلس دوم مشروطه 
ش��دند. روس و انگليس در اقدام بعدي خود، با انعقاد قرارداد ۱9۰۷ 
ايران را به سه منطقه تقسيم كردند و سپس با انعقاد قرارداد ۱9۱۵، 
نيروهاي قزاق را تحت رهبري روسيه و پليس جنوب تحت رهبري 

انگليس براي حفاظت از منافع خود در ايران تشكيل دادند. 
در مقطع بعدي، دخالت بيگانگان موجب روي كارآمدن حكومت 
ديكتاتوري رضاخان شد كه در واقع، تمامي دستاوردهاي انقالب 
مش��روطه را به طور كامل از بين برد و آنگاه ك��ه در جريان جنگ 
جهاني دوم، رضا شاه اندكي از خود اس��تقالل عمل نشان داد، وي 
را بركنار و پسرش را به جاي وي به سلطنت نشاندند و حتي خاك 
ايران را اشغال كردند. جالب آنكه در همان زمان، كنفرانس تهران 
با حضور رهبران امريكا، ش��وروي و انگليس براي تعيين چگونگي 
خروج از ايران و همچنين تعيين ترتيب��ات حاكم بر جهان پس از 
پايان جنگ جهاني دوم تشكيل شد و در شرايطي كه طبيعتاً بايد 
دولت ايران در اين كنفرانس يك ط��رف مذاكره مي بود، آنها حتي 
اجازه ندادند شاه ايران در اين مذاكرات شركت كند و در جريان روند 
مذاكرات قرار بگيرد. با وجود اين، متفقين نيروهاي خود را حتي پس 
از پايان جنگ تا مدت ها در خاك ايران نگه داش��تند. در دوره ملي 
شدن صنعت نفت هم آنگاه كه دكتر مصدق مي رفت تا ضربه كاري 
خود را بر پيكر امپراتوري انگليس وارد آورد، با تحريم نفتي غربي ها و 
شوروي مواجه شد و سرانجام با كودتايي كه از سوي عوامل سازمان 
سيا و با هماهنگي هاي صورت گرفته ميان امريكا و انگليس صورت 

گرفت، حكومت مردمي دكتر مصدق سرنگون شد. 
از اين زمان به بعد، نفوذ امريكا در ايران به طور بي س��ابقه اي افزايش 
مي يابد، به گونه اي كه ايران به عضويت پيمان سنتو درآمده و پس از 
آن، قرارداد دوجانبه دفاعي ميان ايران و امريكا منعقد مي شود. از اين 
به بعد،  در چارچوب دكترين دوستوني نيكسون- كيسينجر، نقش 
ژاندارمي منطقه از س��وي امريكا به ايران واگذار مي شود و در واقع، 
ايران به عاملي جهت تأمين منافع امريكا در منطقه تبديل مي شود كه 
حاصل اين امر براي ايران،  جدايي بحرين و ادعاهاي امارات در خصوص 
جزاير سه گانه است. امريكا پس از اين و در شرايطي كه حوادث انقالب 
اسالمي در ايران اوج گرفته بود، از اقدامات وحشيانه دژخيمان رژيم 
ش��اه حمايت مي كرد، به گونه اي كه كارت��ر، رئيس جمهور امريكا از 
اقدامات س��ركوبگرانه رژيم ش��اه در به خاك و خون كش��يدن قيام 
۱۷ش��هريور مردم تهران حمايت به عمل آورد، بنابراين مش��خص 
است كه قبل از انقالب اسالمي، ايران به راحتي مورد تاخت و تاز قرار 
مي گيرد و حالت حياط خلوتي داشته كه قدرت هاي خارجي هرگاه 

مي خواستند، تحوالت موردنظر خود را در آن شكل مي دادند. 
اما پس از پيروزي انقالب اسالمي، بالفاصله عضويت ايران در پيمان 
س��نتو ملغي و پيمان دوجانبه دفاعي با امريكا نيز باطل اعالم شد. 
پايگاه هاي استراق س��مع امريكا در داخل خاك ايران در مجاورت 
شوروي برچيده شد و در ارتباط با شوروي نيز انقالبيون مواد ۵ و ۶ 
قرارداد مودت را ملغي اعالم كردند. قرارداد ۱9۲۱)قرارداد مودت( 
ميان ايران و شوروي بود كه مواد ۵ و ۶ آن مقرر مي داشت كه چنانچه 
در داخل خاك ايران تهديدي متوجه ش��وروي ش��ود، اين كشور 
مي تواند خود رأساً براي رفع تهديد دست به كار شود. همين مواد، 
ابزار بسيار مستحكمي براي فشار شوروي بر دولت ايران بود. رضاشاه 
و پسرش كوشش كردند اين مواد را لغو كنند كه نتوانستند، اما بعد از 

پيروزي انقالب اسالمي اين مواد با قاطعيت ملغي اعالم شد. 
با وجود آغاز جنگ تحميلي عراق عليه نظام نوپاي اس��المي و به  رغم 
ش��روع حركت هاي تجزيه طلبانه  متعدد در داخل كشور، از جمله در 
كردستان، گنبد، سيستان و خوزس��تان نه تنها وجبي از خاك ايران 
جدا نشد و به تصرف دش��من درنيامد بلكه به واسطه  الطاف خداوند و 
حضور مردم در صحنه، به ويژه جانفشاني پاسداران سپاه اسالم، نه تنها 
همه آن توطئه ها دفع شد بلكه جمهوري اسالمي ايران در يك جنگ 
نابرابر به پيروزي هم نائل شد. در شرايط كنوني نيز با عنايات پروردگار، 
جمهوري اسالمي ايران به حدي از اقتدار و توان رسيده است كه هيچ 
قلدري فكر تجاوز و خدشه دار ساختن ثبات، استقالل و تماميت ارضي 
كشور را به سر خود راه نمي دهد و اين همه حاصل تشعشع امواج نوراني 
و حيات بخش انقالب اسالمي ايران اس��ت كه در داخل كشور تابيدن 
گرفته و اينگونه مايه  عزت براي اسالم و ايران شده است. اهميت اين 
بركت بيش از هر عاملي به اين سبب است كه درست در شرايط ناپايدار و 
ناامن محيط منطقه اي و وجود خصومت هاي متعدد بين المللي، انقالب 
اسالمي با اتكا به توان و ظرفيت هاي داخلي توانسته است با قطع نفوذ 

خارجي، ثبات، امنيت و تماميت ارضي مستحكم خود را تأمين كند.

طلوع فجر

دهه فجر 1400

زينبشريعتي
گزارش

»م�ا خجال�ت نمي كش�يم كس�ي را بكش�يم، 
مگر انفج�ار ش�يراز را ان�كار كرديم؟! م�ا ترور 
مي كني�م، وحش�ت ايج�اد مي كني�م« اي�ن 
بخش�ي از فيلم س�خنان جمش�يد ش�ارمهد، 
س�ركرده گروهك تروريس�تي تندر اس�ت كه 
دي�روز در جلس�ه محاكم�ه او پخ�ش ش�د. 
جمشيد شارمهد را ابتدا از زبان متن كيفرخواست 
كه نماينده دادستان در جلسه دادگاهي ديروز قرائت 
كرد، بشناسيم: »جمشيد ش��ارمهد متولد ۱۳۳۴ 
تبعه ايران و داراي تابعي��ت مضاعف آلمان و اقامت 
در امريكاست. وي متهم است به افساد في االرض از 

طريق طراحي و هدايت اقدامات تروريستي«.
گروهك تندر را كسي در ايران چندان نمي شناسد. 
اگر قرار باشد اين گروهك را معرفي كنيم، شناسنامه 
آنها قتل و جنايت هايي اس��ت كه عليه مردم ايران 
انج��ام داده اند. ب��راي معرفي ك��ردن گروهكي كه 
جمشيد شارمهد سركردگي آن را بر عهده دارد، بايد 
گفت اين گروهك هماني است كه ۲۴فروردين ۸۷ 
در حسينيه سيدالشهداي شيراز بمب كار گذاشت 
و باعث شهادت ۱۴نفر و مجروح شدن حدود ۳۰۰ 
نفر از مردم از جمله ۱۵كودك شد. براي معرفي اين 
گروهك بايد گفت اينان همان كس��اني هستند كه 
سال ۸۸ بمبي را در كفش��داري حرم امام خميني 
منفجر كردند. تالش براي بمبگذاري در سد سيون 
شيراز در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۸۵، برنامه ريزي جهت 
ترور مسئول پروژه سد، آتش سوزي در هتل جهان 
تهران هنگام س��اخت و تهيه بمب جهت انفجار در 
حوزه علمي��ه آيت اهلل العظمي گلپايگان��ي از ديگر 
اقدامات گروهك تندر است كه در متن كيفرخواست 
جمشيد شارمهد آمده است و ديروز توسط نماينده 

دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد. 
از دي م��اه ۱۳۸۵ ك��ه ف��رود فوالدوند، س��ركرده 
تندر ناپديد ش��د، جمش��يد ش��ارمهد سركردگي 
اين گروه��ك را بر عهده دارد. او ۱۱م��رداد 99 و بر 
اساس اعالم وزارت اطالعات كشورمان، »طي يك 
عمليات پيچيده« دس��تگير ش��د. در بيانيه وزارت 
اطالعات اش��اره اي به مكان دس��تگيري ش��ارمهد 

نشد و گمانه زني هاي مختلفي در مورد كشور محل 
دستگيري او وجود دارد. 

    سخنان نماينده دادستان
بهروز حس��ني اعتماد، نماينده دادستان در جلسه 
دادگاه محاكمه ش��ارمهد ضمن متن كيفرخواست 
توضيحاتي را به عنوان مدعي العموم بيان مي كند. 
او اقدام��ات تروريس��تي اين گروه��ك را »موجب 
ناامني جامعه و به خاك و خون كشيده شدن مردم« 
توصيف كرده و ادامه مي دهد: »گروهك تروريستي 
تندر در اواسط سال ۱۳۸۲ توسط تعدادي از عناصر 
سلطنت طلب به س��ركردگي فتح اهلل منوچهري و 
فرود فوالدوند با رويكرد تئوريزه كردن تروريس��ت 
ضدديني در انگلستان تأسيس ش��د. اين گروهك 
با بهره گيري از رس��انه هاي ديداري، ش��نيداري و 
مج��ازي مطال��ب توهين آميزي علي��ه دين مبين 
اسالم انجام داده اس��ت. پس از انتخاب شارمهد در 
سال ۸۵ به عنوان س��ركرده گروه از رويكرد نرم به 
رويكرد سخت و تروريس��تي تغيير مسير مي دهد و 
به اقدامات تروريستي در اماكن مذهبي، اقتصادي 

و حساس مي پردازد.« 
نماينده دادس��تان س��پس از اعترافات ش��ارمهد 
مي گويد: »متهم اعت��راف كرده اس��ت مبادرت به 
اعمال تروريستي مي كرده است و انفجار تروريستي 
حسينيه رهپويان وصال شيراز، كفشداري حضرت 
امام خميني)ره(، انفجار س��د سيون، هتل جهان و 
س��اخت و تهيه بمب جهت انفجار در حوزه علميه 
آيت اهلل العظم��ي گلپايگاني توس��ط وي طراحي و 
برنامه ريزي شده است. انجام عمليات تروريستي در 
چهارشنبه س��وري و انفجار يكي از بانك ها از جمله 
طرح هاي تروريس��تي بوده كه وي در آن ناكام بوده 
است. اين متهم همچنين قصد انفجار بمب در مقابل 
وزارتخانه امور خارجه ايران يا سفارت چين را داشته 
است كه با دستگيري اش اين اقدام تروريستي خنثي 
مي شود. اين متهم قصد انجام ۲۳ اقدام تروريستي 

داشته كه موفق به انجام پنج مورد آن شده است.«
در ادام��ه جلس��ه دادگاه تصاوي��ري از اقدام��ات 
تروريس��تي گروهك تندر و انفجار حسينيه شيراز 

به نمايش درآمد. 
  ما خجالت نمي كشيم كه مردم را بكشيم!

در ادامه جلسه دادگاه كليپي از گفته هاي جمشيد 
ش��ارمهد پيش از دس��تگيري در دادگاه به نمايش 
گذاشته شد كه متهم در اين فيلم عنوان مي كند كه 
»ما خجالت نمي كشيم كسي را بكشيم، مگر انفجار 
ش��يراز را انكار كرديم، ما ترور مي كنيم، وحش��ت 
ايجاد مي كنيم.« در اين كليپ، لحظه انفجار بمب 
در حسينيه شيراز هم پخش شد كه منجر به حزن و 
گريه خانواده شهدا شد. در جلسه ديروز تعدادي از 
خانواده شهداي عمليات هاي تروريستي اين گروه 

حضور داشتند. 
  ارتباط شارمهد با »اف بي آي« 

و »سي آي اي« و مقامات دولت امريكا
جمش��يد ش��ارمهد با انجام عمليات تروريستي در 
شيراز و قتل مردم بي گناه، مي تواند شايستگي خود را 
براي يك تروريست ايراني بودن به غربي ها اثبات كند 

و مورد توجه افسران اف بي آي قرار مي گيرد. 
نماينده دادس��تان با بيان اينكه متهم بعد از انجام 
عمليات هاي خود با افسران امريكايي ارتباط برقرار 
كرده است، توضيح مي دهد: »به گفته متهم اولين 
ارتباط او با اف بي آي بعد از انفجار شيراز بوده كه آنها 
در اين ديدار برخي نكات امنيت��ي را به متهم تذكر 
داده اند. همچنين در اقارير متهم آمده است كه وي 
با دو سناتور محلي مالقات داشته و درباره اهداف و 

اقدامات گروه تندر با آنها صحبت كرده است.«
حس��ني اعتماد مي افزايد: »به گفته متهم س��ه نفر 
از اعضاي اف بي آي ب��ا وي تماس گرفته ان��د و با او 
گفت وگو هايي را داشته اند، همچنين متهم شارمهد 
در اظهارات خود مدعي است اگرچه افراد سياسي به 
او كمك مالي نكرده اند، اما با اعزام تيم  آي تي تمامي 

سيستم هاي رايانه اي او را ارتقا داده اند.«
حسني اعتماد با اشاره به اقارير متهم درباره ارتباطش 
با مقامات امريكايي مي گويد: »به گفته شارمهد وي 
با 9 نفر از افراد اف بي آي و سي آي اي ارتباط داشته 
است كه آخرين ديدار او به ژانويه۲۰۲۰ بازمي گردد. 
متهم اظهار داشته است مقامات سياسي امريكا به او 

هشدار داده اند از امريكا خارج نشود، زيرا در صورت 
خروج امنيت او را تضمين نمي كنند.«

نماينده دادس��تان با بي��ان اينكه مته��م با اعضاي 
سي آي اي نيز در ارتباط بوده است، اضافه مي كند: 
»تمامي  آي دي ها و پس��ورد هاي گ��روه در اختيار 
افسران اف بي آي قرار داشته است. همچنين متهم 
مكاتباتي را با وزير امور خارجه و رئيس جمهور امريكا 

نيز داشته است.«
   ارسال نقشه فتح تهران براي ترامپ!

نكته بامزه اي كه نماينده دادستان در مورد ارتباط 
متهم با مقامات دولت امريكا بيان مي كند، اين است 
كه »شارمهد نقشه فتح تهران و راه كوروش را براي 
ترامپ، جان بولتن و هوك ارسال كرده است« و شايد 
به همين دليل است كه هوك در يكي از سخنراني ها 

از گروهك تندر ياد كرده است!
همچنين بع��د از انفجار حس��ينيه ش��يراز برخي 
رسانه هاي مكتوب امريكا و همچنين شبكه فاكس 
و سي ان ان با متهم مصاحبه داش��ته اند. همچنين 
نماينده دادس��تان مي گويد: »دولت امريكا ويزاي 
تأسيس شركت تجاري، ويزاي مخصوص قربانيان 
سياس��ي و پناهنده به امريكا، ح��ق معامالت، حق 
كسب و كار، خدمات بيمه و بازنشستگي و خدمات 

امنيتي را به شارمهد اهدا كرده بود.«
  تالش براي ارسال طرح راه كوروش به رئيس 

رژيم صهيونيستي
حسني اعتماد ادامه مي دهد: »متهم از طريق يكي 
از عوامل خود با دو نفر از اعضاي موس��اد آشنا شده 
و تالش داشته اس��ت حمايت آنها را جلب كند. در 
همين راستا با ش��خصي به نام يعقوب آشنا شده و 
تالش داشته است طرح راه كوروش خود را به رئيس 

دولت رژيم صهيونيستي ارسال كند.«
    بيان ش�كايت خانواده ش�هدا: فرزندم را 

تكه تكه كردي!
در ادامه جلسه قاضي صلواتي گفت: بر اساس قانون 
پس از قرائت كيفرخواست شكايت خانواده شهدا بايد 
مطرح شود، در اين جلسه دو تن از نمايندگان خانواده 
شهدا شكايت خود را بيان مي كنند، سپس انتظامي، 
نماينده خانواده شهدا در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
»بنده از طرف خانواده ش��هدا و جانبازان از دادگاه 
تقاضاي اشد مجازات را براي متهم دارم. همچنين 
مي خواهم ساير س��ركردگان گروهك نيز دستگير 
و براي محاكمه به دادگاه بياين��د. انتظامي خطاب 
به متهم شارمهد، عنوان كرد: »با افسران اف بي آي 
در ارتباط بوديد، اما سربازان گمنام امام زمان)عج( 
دستگيرت كردند و هم اكنون براي محاكمه اينجا 

حاضر شديد. فرزند ما را تكه تكه كرده ايد.«
در ادامه جلسه دادگاه، مريم س��عدي، مادر شهيد 
راضيه كشاورز در جايگاه قرار گرفت و گفت: »فرزند 
من انسانی مهربان، ورزشكار و محصلي توانمند بود، 
او به حسينيه سيد الش��هدا)ع( رفته بود تا با خداي 
خودش و حضرت زهرا)س( راز و نياز كند، اما گروهك 
تروريستي تندر، دختر نوجوان و مظلوم و مهربانم را 
با انفجار به شهادت رساند، من به مظلوميت او فكر 
مي كنم كه در زمان انفجار و آن صداي مهيب چه بر 

سرش آمده است.«
اين مادر ش��هيد ادامه داد: »م��ن از محضر دادگاه 
مي خواهم مظلوميت ما را به گوش جهانيان برساند، 
بايد جواب خون شهداي اين عمليات تروريستي به 
گوش جهانيان برس��د و آنان و اربابان اين فرد بايد 
پاسخگوي اعمال جنايتكارانه خود باشند.« در پايان 
اين جلسه رسيدگي، قاضي صلواتي اعالم كرد: زمان 

و مكان جلسه بعدي متعاقباً اعالم خواهد شد.

كوشا مهشيد فالحی / ميزان

چرا شاه ايران در منطقه دخالت مي كرد؟
مداخله مستقيم نظامي در كشورهاي منطقه، كمك مالي به كشورهاي 
همسو با امريكا، تأمين و اعطاي تجهيزات نظامي به دوستان امريكا آن 
هم به طور مجاني و از جيب مردم ايران، جزو مأموريت شاه بود كه به 

عنوان ژاندارم منطقه به دستور امريكايي ها، بايد انجام مي داد. 
در واقع اين مأموريت ها به اين منظور پيگيري مي ش��دند كه از يكسو 
رژيم هاي دست نشانده منطقه )بدون آنكه امريكايي ها حتي يك دالر 
خرج ش��ان كنند( همچنان وامدار مقامات كاخ سفيد باقي بمانند و از 
سوي ديگر با مشاركت عناصر ديكتاتور و مستبدي مثل محمدرضا شاه 
در تحوالت منطقه اي، سياست های امريكا با پول مردم منطقه عملي 
مي شد، آن هم در شرايطي كه نه تنها اين مداخالت ثمره اي براي ملت ها 

نداشت بلكه به ضرر آنها هم بود. 
در يكي از اسناد س��ّري س��فارت امريكا در تهران به تاريخ ۱۶فروردين 
۱۳۵۶ تصريح ش��ده اس��ت، كمك مالي رژيم پهلوي به ديكتاتور مصر، 
مداخله نظامي ايران در جنگ ظّفار عمان، ويتنام و حتي جوالن سوريه 
به خواست واشنگتن بود. در اين سند آمده است: »اياالت متحده انتظار 
داش��ت و از ايران خواس��ت نقش فعال تري در صحنه هاي منطقه اي و 
بين المللي ايفا كند... ب��ه خواهش ما، ايران در كميس��يون چهار دولت 
در ويتنام ش��ركت كرد و به متفق ما، ويتنام جنوب��ي تجهيزات نظامي 
تحويل داد. همين اواخر ي��ك واحد نظامي براي نظ��ارت بر متاركه در 
ارتفاعات جوالن فرس��تاد. به توصيه م��ا ايران مس��اعدت مالي به مصر 
و عده اي از كش��ورهاي ديگر نيازمن��د تحويل داد كه در اين كش��ورها 
 IFAD منافع ما با ايران مشترك بود. ايران يك كمك دهنده بزرگ به 
]صندوق بين المللي توسعه كشاورزي[ بوده است و مسئوليت فراهم كردن 
افزايش مالي كه با شرايط اياالت متحده براي شركت تطبيق مي كرد، بوده 
است. ايران همچنين يك نقش معتدل كننده پشتيباني در امور منطقه اي 
ايفا كرده و اختالفات محلي را به س��ازش رسانده و به عمان كمك كرده 
است تا شورش تحت پشتيباني كمونيست ها را در منطقه جنوب عمان 
سركوب كند. خالصه برحس��ب توانايي و نفوذ ايران يك نقش سازنده و 
كمك كننده در اموري كه مستقيماً مورد عالقه اياالت متحده بوده، داشته 

است« )اسناد النه جاسوسي امريكا، ۱۳۸۶، ج۱: ۴۴۶(.
اسناد النه جاسوسي امريكا در گزارش ديگري به »پذيرش مسئوليت 
امنيتي منطقه اي از س��وي تهران« و »كمك هاي مالي ايران از طريق 
اعطاي وام به هندوستان، پاكستان، مصر، اردن و سوريه« اشاره كرده 
و تصريح مي كند: »ايران قدرت نظامي اش را در عمان به كار گرفته و از 
قدرت مالي براي وام دادن به هندوستان، پاكستان، مصر، اردن و سوريه 
اس��تفاده كرده و داراي نفوذي در كمك به حل روابط منطقه از جمله 
برقراري مجدد روابط هند با پاكس��تان و افغانس��تان بوده است. ايران 
تنها قدرت منطقه است كه قادر بوده پيش��رفت هايي در زمينه روابط 

اطمينان بخش، چه با اعراب و چه با اسرائيل به دست آورد.« 
)اسناد النه جاسوسي امريكا، ۱۳۸۶، ج۱: ۴۲۶(

دكتر حجت اهلل نوري ساري



    مالك شريعتي:
»تا در مورد همه چيز توافق نشود، درباره 
هيچ چي��ز توافق حاصل نش��ده اس��ت« 
»لغو همه تحريم ها« ب��ه منظور #انتفاع_

كامل_اقتص��ادي ايران بايد پيش ش��رط 
اساسي هرگونه توافق جديد باشد. فرآيند 
#راس��تي_آزمايي هم بين ۳ تا ۶ ماه زمان 
مي برد و از هرگونه عجله براي دستيابي به 

توافق به هر قيمت بايد پرهيز شود. 
    مهدي قاسم زاده:

 از سرگيري همين معافيت نمايشي را نيز 
وقيحانه منوط به بازگش��ت كشورمان به 
تعهدات برجامي كرده اند اما به نظر مي رسد 
تمام تالش امريكايي ها، مجاب كردن ايران 
به يك توافق موقت، ممانعت از انتفاع كامل 
اقتصادي كشورمان ازبرجام و زمينه چيني 
براي زياده خواهي مجدد در آينده است، نه 

عمل به تعهداتشان!
    محمدعلي پورنيا:

 امريكا بازم داره ب��ازي قديميش رو انجام 
ميده. ديش��ب اعالم كردن ك��ه برخي از 
تحريم هاي هسته اي رو برميدارن كه مثاًل 
بگن ما اهل مذاكره هس��تيم. يكي نيست 
بگه اگر اهل مذاكره هس��تيد تحريم هاي 

اقتصادي و دارويي و بانكي رو برداريد. 
    عبداهلل گنجي:

امريكا قب��ل از هرگونه توافق، بخش��ي از 
تحريم انرژي هس��ته اي صلح آميز ايران را 
لغو كرد. اين كار با ه��دف مقصر نمايي از 
ايران براي توافق اصلي اس��ت اما برخي در 
ايران آن را حسن نيت خواهند دانست. اگر 
از تحريم هاي نفتي، بانكي، بيمه كشتيراني 
و سرمايه گذاري در ايران لغو شد مي توان 

آن را حسن نيت دانست. 

    محسن پورپير:
خبر كوتاه ب��ود و خن��ده آور »امريكا چند 
تحريم از ۱۷٠٠ تحري��م ايران را لغو كرد« 
بازگشت امريكا به ميز مذاكرات فقط زماني 
امكان دارد كه تمام تحريم هاي توافق شده 
در برجام، و تمام تحريم ه��اي غيرقانوني 
وضع ش��ده در دوران ترامپ لغو ش��ود. ما 
هرگز براي يك جن��س )برجام( دوبار پول 

پرداخت نخواهيم كرد. 
    مسعود براتي:

در هر تواف��ق خارجي بايد ب��ه اصل اقدام 
متقابل پايبند بود واال طرف مقابل روز به روز 
طلبكارتر مي ش��ود، فرقي ه��م بين اوباما، 
ترامپ و بايدن ن��دارد. بايدن در بهمن۹۹ 
به ايران گفت��ه در قبال آزاد ش��دن يك تا 
2 ميليارد دالر از پول هاي خودت، بيش از 

۷٠درصد تعهدات هسته اي را انجام بده. 

    محمد كرماني:
مذاكرات وين بيشتر از آنكه مذاكره اي براي 
حصول به نتيجه باش��د، تبديل به جنگي 
رسانه اي شده است كه روايت هاي منتشر 
شده از آن بيش��تر از خودش جامعه و بازار 
را ملتهب مي كند. اين هم حاصل دس��ت 
دولتي است كه اقتصاد و حتي آب خوردن 

را به مذاكرات پيوند داد. 
    مصطفي نجفي:

معافيت هاي تحريمي اعالم شده از سوي 
امري��كا، بيش از هر چيز براي تس��هيل در 
روند انتقال مواد هس��ته اي ايران به خارج 
از كشور در راستاي توافق احتمالي پيش رو 
اس��ت. در واقع، اي��ن معافيت، بخش��ي از 
فرآيند بازگشت ايران به تعهدات است و نه 
بازگشت امريكا به تعهدات و لغو #تحريم ها! 

اما سيگنال مهمي است.
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بازي رسانه اي براي مقصرنمايي ايران!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به خبر لغو برخي از تحريم ها از سوي دولت امريكا

در روزهاي گذشته اخبار از لغو برخي از تحريم هاي ايران از سوي دولت امريكا خبرداد. 
همچنين يك مقام ارش�د امريكايي روز جمعه گفت كه امري�كا معافيت هاي مربوط به 
فعاليت هاي غيرنظامي هس�ته اي ايران را كه در دوران ترامپ، رئيس جمهور س�ابق لغو 
شده بود، بازگردانده است و گفت اين تصميم براي اطمينان از پايبندي سريع ايران به آن 

ضروري است. اين اخبار واكنش هايي در شبكه هاي اجتماعي به همراه داشت و كاربران 
لغو اين تحريم ها را نه دادن امتياز به ايران بلكه براي س�وق دادن ايران به س�مت توافق 
موقت تعبير كردند. همچنين برخي از كاربران لغو اين تحريم ها را جنگي رسانه اي براي 
مقصرنمايي ايران تحليل نمودند. در ادامه بخش هاي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 هشيار باشيد كه ما در قرقگاه 
داخل شده ايم

مرحوم آيت اهلل سيد علي آقاي قاضي، در آستانه  ماه هاي رجب، 
شعبان و رمضان، در نامه اي خطاب به شاگردان مي نويسد:

»هان  اي برادران عزيز و گراميم -كه خداي شما را در طاعت خود 
موفق بدارد- آگاه باشيد! متوجه و هشيار باشيد كه ما در قرقگاه 
داخل شده ايم و همان گونه كه در زمين هاي حرم بايد از محرمات 
اجتناب نمود و ارتكاب يك سلسله اعمالي كه در غيرحرم جرم 
نيست در آنجا جرم محسوب مي شود، در اين ماه ها هم كه قرقگاه 
زماني محسوب مي شود، چنين است و بايد با هشياري و مواظبت 
در آن وارد شد و به همان نحو كه در قرقگاه مكاني كه حرم است، 
انسان به كعبه نزديك مي شود، در اين ماه ها هم كه قرقگاه زماني 

است، انسان به مقام قرب خداوند مي رسد. 
پس چقدر نعمت هاي پروردگار بر ما بزرگ و تمام اس��ت؟! و او 
هرگونه نعمتي را بر ما تمام نموده اس��ت.  پس حال كه چنين 
است، قبل از هر چيز، آنچه بر ما واجب و الزم است، توبه اي است 

كه داراي شرايط الزمه و نمازهاي معلومه است. 
منبع: كانال تلگرامي »تذكرة االولياء«

   آیينه نفس

نقش امام هادي)ع( در حل گره هاي كالمي

در ايران ۵۵٠ هزار خودروي لوكس وجود دارد كه متعلق به 2۷2 هزار نفر اس��ت؛ يعني 
حدود ٠/۳درصد جمعيت كش��ور... اما وقتي بح��ث پرداخت ماليات مي ش��ود به اندازه 
۳٠٠درصد جمعيت صداي جيغ اعتراض مياد... ساختار سرمايه داري سوداگر اينطوري از 

منافع نامشروع خود دفاع مي كنه ... اما محرومين صدا ندارند.

رحمان قهرمان پور در توئيتي نوشت: از بزرگ ترين آفت هاي هوش مصنوعي در سياست 
امكان انجام عمليات رواني آنالين براي هدايت اذهان عمومي از طريق چيز هاي مثل لشكر 
و متخصصان سايبري و نظير اينهاست كه با شگردهاي هوش مصنوعي از جمله تكرار، سد 

رواني مقاومت آدمي را در برابر خبر نادرست شكسته و آن را واقعيت جا مي زند. 

كانال رسمي آيت اهلل احمد عابدي، استاد فقه 
و اخالق، بخشي از سخنراني ايشان را در حرم 
امامين عس��كريين مورخ ۹۱/۳/4 به اشتراك 
گذاشت. ايشان مي فرمايند: امام هادي )ع( در 
سال 2۱2 متولد شدند و در سال 2۵4 به شهادت 
رسيدند و قبر مطهرشان در منزل خود امام )خانه 
امام عسكري )ع( و خانه حضرت صاحب االمر 
سالم اهلل عليه( قرار دارد. ان ش��اء اهلل خداوند به 
همه شيعيان آن حضرت توفيق دهد در اين ايام 

به زيارت اين دو امام عزيز مشرف شوند. 
تحوالت فرهنگي و اجتماعي بسيار زيادي 
در زمان امام دهم )ع( در شيعه و در جامعه 
اس��المي رخ داد. مس��ائل كالمي جديدي 
مطرح گرديد كه امام هادي)ع( به آنها جواب 

مي دادند، مانند:
   مسئله جبر و اختيار

شايد مهم ترين مسئله اعتقادي در زمان امام 
هادي مس��ئله جبر و اختيار بود و حكومت 
عباس��ي به واس��طه اغراض سياسي مروج 
تفكر جبري گري بود كه متأسفانه هم اكنون 
نيز در بسياري از كشورهاي اسالمي سايه 
افكنده است. تفكر جبري گري نوعي مجوز 
فرار از مسئوليت بود تفكر جبري يعني اينكه 
هر كاري كه انجام شود، بگوييم كار خدا بوده 

است و خود را تبرئه كنيم. 
امام هادي )ع( بود كه در اين ش��رايط اين 
مسئله را بيان كرد كه »ال جبر و ال تفويض 
بل امر بين االمرين« يعني جبر اشتباه است 
و اختيار نيز اش��تباه اس��ت و كارهايي كه 
انجام مي دهيم، نه صد درصد مختاريم و نه 
صد در صد مجبور، بلكه در كارها هم ما نقش 

داريم و هم خداي متعال. 
   حادث يا قديم بودن قرآن

مسئله ديگري كه بني عباس مطرح كرد، بحث 
حدوث يا قدي��م بودن قرآن ب��ود. بني عباس 

به واسطه اغراض سياس��ي اهل سنت را به دو 
دسته تقسيم كرده بود، عده اي مي گفتند قرآن 
حادث است و عده اي مي گفتند قرآن قديم است 

و اهل سنت را به جان يكديگر انداخته بود. 
امام ه��ادي )ع( فرم��ود: فاي��ده اين بحث 
چيست؟ و فرمودند: تلفظ ما به قرآن حادث 
است و با اين روش شيعه را از وارد شدن به 
جريان نجات دادند و نگذاشتند تفرقه بين 
آنها بيفتد. امام خميني نيز در كتاب هايش 
فرموده است كه قرآن قديم است، ولي تلفظ 

ما به قرآن حادث است. 

   مسئله رزق
لقمه حرام آيا رزق انس��ان است يا خير؟ يا  
اينكه بعضي ها اينقدر ثروت اندوزي مي كنند 
و مي گويند رزق من بود آيا درست است يا 

خير؟ از ديگر مسائل بود. 
امام هادي )ع( به آن پاسخ داد و فرمود: رزق 
چيزي نيس��ت كه در اختيار شماس��ت. اگر 
كسي ناني در دست او است، رزق او نيست، آن 
چيزي رزق او است كه از گلويش پايين برود و 
حالل باشد. امام )ع( با بيان اين مسئله به مردم 
ياد مي داد كه حرص و طمع نداشته باشند و 

ثروت اندوزي نكنند و قناعت داشته باشند. 
   تشبيه خدا

خلفاي عباسي به شدت طرفدار تشبيه بودند؛ 
يعني خداوند متعال را به صورت انسان، فرض 
و معرفي مي كردند همانند تفكر مادي گراها. 
البته اصل اين تفكر براي زمان بني اميه است 
و بني اميه طرفدار و مروج جبر و تشبيه بودند 
و اين موضوع به بني عباس نيز رسيد؛ يعني 
بني عباس مي گفتند خدا مثل انسان است، 

دست دارد، راه مي رود و ... 
در حالي كه امام هادي به ما ي��اد داد كه خدا 
شبيه ندارد، ليس كمثل شيء )سوره شوري آيه 

۱۱(، خدا جسم ندارد و تشبيه شدني نيست.

جيغ ۰/۳ درصد جمعيت به اندازه ۳۰۰ درصد جمعيت! آفت بزرگ هوش مصنوعي در جنگ رسانه اي

۴ قانون براي افزايش عمر زندگي عاطفي
محدثه ايراني، روانشناس، در كانال تگرامي خود از چهار قانون براي افزايش عمر زندگي عاطفي 

زوجين نوشت. چهار عاملي كه او نامبرده است، عبارتند از:
قانون اول: او را همانطور كه هست، بپذيريد

يكي از دليل هاي بروز تنش و كشمكش بين دو طرف كه احتمال جدايي را باال مي برد، تمايل 
آنها براي تغيير ديگري است؛ شايد آنها متوجه نيستند كه بعضي ويژگي ها اساساً تغييرناپذير 
هستند، حداقل مي توانم بگويم كه ش��ما قادر به تغيير دادن آن نيستيد. بنابراين سعي كنيد 
شريك زندگي تان را همان گونه كه هست بپذيريد؛ با تمام ويژگي هايي كه دارد. اين كار شما 

نيست كه او را تغيير دهيد، شما فقط مي توانيد در فرآيند تغيير به او كمك كنيد. 
قانون دوم: فضاي كافي براي رشد او فراهم كنيد

بعضي وقت ها آدم ها دچار يك احساس افس��ردگي از بابت زندگي شخصي شان مي شوند. از 
اينكه چه پتانسيل ها و توانمندي ها و اس��تعدادهايي داشته اند و نتوانستند به آنها رسيدگي 
كنند. بنابراين تا جاي ممكن فضا براي رشد شخصي بدهيد. هيچ  چيز مثل يك رابطه سالم 

نمي تواند موجب رشد شخصي آدم ها باشد. 
قانون سوم: اتفاق هاي ناگوار ارتباطي را با خود حمل نكنيد

در زندگي ممكن است اتفاق هايي بيفتد كه شما را رنجيده خاطر كند. مثاًل اتفاقي كه در اوايل 
زندگي تان افتاده... اگر منتظريد كه يك روز اين خاطره ها از ذهن ش��ما فراموش شود تا به 
آن فكر نكنيد، سخت در اشتباه هستيد! واقعيت اين است كه بايد اين اتفاق ها را بپذيريد كه 
بخشي از زندگي تان هستند و خواهند بود و ديگر قابل تغيير نيست. در مقابل مي توانيد نوع 

نگاه و واكنشتان را در مقابل آنها تغيير دهيد. 
قانون چهارم: از نقد مثبت شرمنده نشويد

نقدها به ما كمك مي كنند كه با بعضي ويژگي هاي خودمان كه تا به حال به آن توجه نكرده 
بوديم، آشنا شويم، ولي توجه داشته باشيد كه اين نقدها نبايد ديگري را تخريب كنند.  

قيمت نفت پاشنه آشيل دولت بايدن
كانال تلگرامي »تحليل راهبردي« يادداشتي 
از توحيد ورستان را به اشتراك گذاشت. در 
اين يادداش��ت مي خواني��م: مؤلفه هاي 
بسياري بر بازار نفت در شرايط حال و آينده 
تأثيرگذار است. افزايش فروش خودروهاي 
الكتريكي در كشورهايي مانند چين، رشد 
عرضه نفت در كش��ورهاي عضو اوپك و 
غيراوپك، تالش براي كاهش كربن در پااليشگاه ها از سوي سهامداران و دولت ها و ... موجب تأثير 
منفي بر قيمت نفت است. از سويي افزايش تنش ها در منطقه غرب آسيا و آسياي ميانه مانند تنش 
يمن و امارات و تنش روسيه و اوكراين موجب افزايش قيمت نفت مي شود.  اياالت متحده بزرگ ترين 
مصرف كننده بنزين در سراسر جهان است كه مصرف آن در سال گذشته به 8/۷۹ ميليون بشكه در 
روز رسيد و پيش بيني مي شود امسال از ۹ ميليون بشكه در روز فراتر رود. دو سوم قيمت بنزين در 
اياالت متحده تحت تأثير قيمت نفت است و قيمت اين كاال در بودجه مصرف كنندگان نفش مهمي 
دارد. بر اساس برآوردهاي اداره اطالعات انرژي اياالت متحده، قيمت بنزين امريكا در سال گذشته با 
۳ دالر در هر گالن به باالترين حد خود در هفت سال گذشته رسيد و ممكن است امسال به ۳/٠۶ دالر 
در هر گالن افزايش يابد.  هر چند بايدن تمام تالشش را براي كاهش قيمت بنزين و افزايش رضايت 
عمومي به كار خواهد بست، ولي سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه افزايش قيمت بنزين به پاشنه 

آشيل دولت بايدن و يك دوره اي شدنش منجر خواهد شد؟

زندگي شايد يك فيلم باشد
حسين حائريان نوشت: زندگي شايد يك 
فيلم باشد! يك فيلم بلند يا كوتاه... فيلمي 
كه زمانش مهم نيس��ت، كيفيتش مهم 
است... از همان روز تولد شروع مي كنيم به 
بازي! بعضي از بازيگر ها از پيش انتخاب 
شده اند، اما بعضي ديگر را خودمان انتخاب 
مي كنيم... در انتخاب نقش هاي مهم بايد 
دقت كنيم، چون ممكن اس��ت داستان 
فيلم را عوض كنند، فيلم را خراب كنند! بماند كه بعضي ها فقط سياه لشكرند؛ بود و نبودشان فرقي 
ندارد.  نقش اصلي و قهرمان فيلم خود ما هستيم! بعضي سكانس ها سخت هستند. هزار بار كات 
مي شوند و هزار بار از نو بايد آن را بازي كنيم... گاهي فيلم زندگيمان خسته كننده و تكراري است و 
گاهي پر از اتفاق و هيجان... پايان فيلم مي تواند تلخ باشد يا شيرين فقط كاش فيلم زندگي مان 
بي معني تمام نشود... كاش تمام ما انسان ها در زندگي مان فيلمي بسازيم كه اسمش ماندگار شود!

جا ماندن از گردش در مدار زمين به دليل اضافه وزن
كانال تلگرامي »تك توب« نوشت: مردي 
كه اوايل سال گذشته برنده بليت پرواز 
روي كپسول دراگون SpaceX به فضا 
براي گردشي در مدار زمين شده بود، به 
خاطر اضافه وزن مجبور شد اون رو به 

دوستش اهدا كنه!
اق��اي Kyle Hippchen )س��مت 
راس��ت( اهل ايالت فلوري��داي امريكا، 
4۳س��اله و كاپيتان هواپيما، با كمك مالي بيش از ۶٠٠ دالر، در اوايل سال گذشته ميالدي 
برنده سفر به مدار زمين به همراه Jared Isaacman شد، اما ايشون چون وزنش ۱4۹ كيلو 
بود كه باالتر از حداكثر وزن قابل قبول براي كپسول دراگون و شرايط شركت در مسابقه يعني 

۱۱۳كيلو هست، نتونست از اين بليت استفاده كنه. 
ايشون دنبال راهي بود كه بتونه در عرض شش ماه بيش از ۳۶ كيلو از وزنش رو كم كنه بعد با 
خودش گفت كه با اينكه چنين كاري ممكنه، ولي براي سالمتيش ممكنه ضرر داشته باشه. 
در نهايت اين بليت رو به دوستش يعني آقاي Chris Sembroski )سمت چپ( هديه داد 
كه در ماه سپتامبر سال گذشته به همراه سه نفر ديگه در مأموريت Inspiration4 به مدار 

زمين پرتاب شدن و براي چند روز در مدار زمين گردش كردن. 

مسئول جديد تحريم مردم ايران كيست؟
عليرضا فقيهي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: رامين طلوعي تهراني، امريكايي 
ايراني تبار، فارغ التحصيل كار شناس��ي 
ارشد از دانشگاه هاروارد و داراي مدرك 
دكترا از كالج باليول دانشگاه آكسفورد 
است كه در سال 2٠۱4 با رأي مجلس 
سنای امريكا به عنوان معاون امور مالي 
بين المللي وزي��ر خزان��ه داري امريكا 
منصوب شد. رامين طلوعي در اين مقام عهده دار مسئوليت سياست مالي بين المللي خزانه داري 

امريكا، هماهنگي با كشورهاي گروه 2٠ و مسائل اقتصادي دوجانبه و داخلي بود. 
جك لو، وزير سابق خزانه داري امريكا در مورد انتصاب رامين طلوعي مي گويد: »تجربه رامين 
طلوعي در عرصه بين المللي، در بخش خصوصي و در وزارت خزانه داري در تالش هاي دولت 
براي تقويت احياي اقتصادي امريكا از طريق مديريت مسائل اقتصاد بين المللي حياتي خواهد 
بود. در دوران مشكالت پيچيده جهاني، رامين )طلوعي( در افزايش رشد، ايجاد اشتغال و ايجاد 

تعادل بين مناسبات كاركنان امريكايي و صاحبان سرمايه نقش كليدي خواهد داشت.« 
رامين طلوعي پيش از پيوس��تن به وزارت خزانه داري امريكا، از س��ال 2٠۱۱ يكي از مديران 
بين المللي »پيمكو«، يك شركت مديريت سرمايه گذاري بين المللي و مسئول قسمت بازارهاي 
در حال توسعه بود و از سال 2٠۱2 رئيس بخش كشورهاي آسيا - پاسيفيك شد. آقاي طلوعي 
از سال 2٠٠۶ همكاري با شركت پيمكو را به عنوان يكي از مديران كشورهاي در حال توسعه 
شروع كرد و سال 2٠٠۹ مسئوليت سهام بين المللي اين شركت نيز به او سپرده شد.  طلوعي 
از سال 2٠٠۳ تا 2٠٠۶ مدير اداره نيمكره غربي و از سال 2٠٠۱ تا 2٠٠۳ مشاور ارشد معاون 
وزير خزانه داري در امور بين المللي بوده است. رامين طلوعي از سال ۱۹۹۹ تا 2٠٠۱ نيز در مقام 
معاون مدير و اقتصاد دان بين المللي در بخش اروپاي مركزي و جنوب شرقي وزارت خزانه داري 
امريكا مشغول به كار بود.  رامين طلوعي كه در مذاكرات منتهي به برجام در اتاق جنگ اقتصادي 
امريكا نقش ايفا مي كرد و حدود هفت سال معاون امور مالي بين المللي وزارت خزانه داري بود، 

ديروز به عنوان دستيار وزارت خارجه امريكا در امور اقتصادي و بازرگاني منصوب شد.

 حجم يك سلول مغزي انسان
 ۵ برابر دايره المعارف بريتانيكا

كانال تلگرامي »عجايب جهان« نوشت: يك سلول مغزي انسان مي تواند 
اطالعاتي به حجم پنج برابر دايره المعارف بريتانيكا را در خود ذخيره كند. 
دانشمندان هنوز به نتيجه قطعي نرس��يده اند، ولي ظرفيت مغز انسان 
معادل سه تا ۱٠٠٠ ترابايت)هر ترابايت، ۱٠٠٠ گيگابايت( است. آرشيو 
ملي انگليس كه اطالع��ات مربوط به ۹٠٠ س��ال را در خود دارد، فقط 

۷٠ترابايت حجم دارد كه كمتر از ميزان ظرفيت مغز ماست.  

كاهش ۳۰ ميليارد دالري ثروت زاكربرگ 
در يك روز

كانال تلگرامي »هفته نامه فجازيست« نوشت: با انتشار گزارش مالي فصل 
چهارم 2٠2۱ متا، سهام اين كمپاني سقوط كرد و سپس ثروت مديرعاملش 
هم كاهش چشمگيري پيدا كرد. مارك زاكربرگ، مديرعامل و سهامدار 
عمده متا تنها در يك روز، ۳٠ ميليارد دالر ضرر كرد و حاال ثروتي كمتر از 
۹٠ ميليارد دالر دارد. براي اولين بار در تاريخ ۱8 ساله فيسبوك، اين شبكه 
اجتماعي با كاهش كاربران فعال روزانه روبه رو شده. متا دليل اين اتفاق رو 
ظهور رقبايي مثل تيك تاك مي دونه. البته متا، روي متاورس تمركز كرده 

كه هزينه هاي زيادي براش داشته و سرمايه گذارها هم نااميد شدن.

امريكا  اول، چين آخر!
مش��رق خبر داد: »اليز اس��تفانيك«، نماينده نيوي��ورك در مجلس 
نمايندگان امريكا در توئيتي نوشت: »امريكا اول، چين آخر« كه با پاسخ 
جالب يك روزنامه نگار چيني مواجه شد. »چن ويهوا« روزنامه  نگار چيني  
در پاسخ به اين نماينده امريكايي نوشت: »اول در چه؟ ابتال به كرونا و 
مرگ هاي ناشي از آن؟ خشونت مسلحانه؟ جمعيت افراد زنداني؟ تعداد 
افراد بي خانمان؟ بمب هاي انداخته شده بر سر كشورهاي ديگر؟ بدهي 

ملي ۳٠ تريليون دالري؟ تعداد سياستمداران احمقي مانند شما؟ ...«

    تصویر منتخب

   كاشان، شهر خانه هاي بي كران | صفحه توئيتري »فالت ايران«
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جدول

  احمد محمدتبريزي
خانواده شهيدان كارور در دوران دفاع مقدس سه شهيد 
تقديم اسالم و انقالب كردند. خداوند به خانواده كارور 
سه پس�ر به نام هاي حس�ن، محمدرضا و مرتضي عطا 
كرد كه هر سه پسر در جبهه به شهادت رسيدند. پيكر 
محمدرضا نيز هيچگاه برنگش�ت و مادر ش�هيدان در 
چشم انتظاري پيكر فرزندش چندي پيش از دنيا رفت. 
خواهر شهيدان كارور در گفت وگو با »جوان«، راوي اعزام 
برادرانش به جبهه و شهادت شان است و از دلتنگي هاي 
پدر و مادرشان پس از ش�هادت فرزندانشان مي گويد. 

  
ش�ما چند برادر و خواهر داشتيد؟ كمي از فضاي 

خانوادگي تان برايمان بگوييد.
ما چهار خواهر و س��ه برادر بوديم. برادر بزرگمان، حس��ن 
بود و پس از ايش��ان نيز محمدرضا و مرتضي به دنيا آمدند. 
پدرمان استاد نجار بود و آدم فوق العاده مردمدار، اهل نظر و 
مقيدي بود. نماز را هميشه به جماعت مي خواند و كارهايش 
و تقيدش نيز روي تربيت بچه ها خيلي تأثيرگذار بود. از ميان 
برادرهايم حس��ن و محمدرضا چون اختالف سني كمي با 
همديگر داشتند خيلي با هم صميمي بودند. حسن قبل از 
انقالب همافر شده بود و در جريان انقالب اعالميه هاي امام 
را به همراه محمدرضا پخش مي ك��رد. گاهي اوقات پس از 
مدرس��ه دنبال من هم مي آمدند و برادرم لباس نظامي اش 
را از تن درمی آورد و داخل ماشينش مي انداخت و به بهشت 
زهرا)س( مي رفتيم و پاي سخنراني هاي آيت اهلل طالقاني و 

بهشتي مي نشستيم. 
مادرتان چق�در در پرورش ش�خصيت مذهبی و 

انقالبی  فرزندان نقش داشتند؟
مادرمان خيلي زحمتكش و عاشق خانواده اش بود. خودش 
تعريف مي كرد كه زمستان ها در فيروزكوه آب رودخانه يخ 
مي زد و با اين حال هيچ وقت بدون وضو به بچه هايم ش��ير 
ندادم. مي رفت يخ ها را مي شكست و با آن آب سرد براي شير 
دادن به بچه هايش وضو مي گرفت. مادرمان هم خيلي مقيد 
بود. پدرمان خيلي قرآن خوان بود و زماني كه پدرمان قرآن 
مي خواند مادرمان گوش مي كرد و وقتي به بچه هايش شير 
مي داد برايش��ان قرآن مي خواند و ذكر مي گفت. مي گفت 
روزي نبود كه به بچه هايم شير بدهم و ذكر امام حسين)ع( 
نگويم. پدر و مادرم هر دو انقالبي بودند و باز مادرمان خيلي 
هيجان بيشتري نسبت به انقالب داشت. تمام دوران انقالب از 
ورامين به ميدان آزادي و انقالب مي آمد. در اين چند سالي كه 
بيمار بود بايد شبي هزار صلوات براي آقا و انقالب مي فرستاد. 
گاهي پرس��تارش مي گفت كه كمي استراحت كنيد و بعداً 
ذكرهايتان را بگوييد ولي م��ادرم مي گفت من ذكرهايم را 
نذر كرده ام و بايد بگويم. ش��هيد همت در مورد محمدرضا 
مي گفت كه محمدرضا در لشكر آچار فرانسه بود و تمام كارها 
را انجام مي داد و وقتي شهيد شد كمر من شكست. برادرم 
با وجود مسئوليتي كه در جبهه داشت اجازه نمي داد كسي 
مسئوليتش را بداند و درباره اش با كسي صحبت نمي كرد. 
چند سال پيش كه آقاي رضايي به خانه مان آمده بود، مادرم 
به ايشان  گفت كاش پسر بيشتر داشتم تا براي دفاع از حرم 
مي فرستادم.  ش��هيد همداني هم به مادر گفت اتفاقاً اولين 
گروه مدافعان حرم را شما داشتيد، وقتي محمدرضا به لبنان 
رفت جزو اولين گروهي بود كه راه را براي ديگران باز كردند. 
پدر و مادرتان در دوران انق�الب و زمان جنگ با 

بچه ها درباره مسائل كشور صحبت مي كردند؟
زماني ك��ه برادرانم در جبه��ه بودند يك��ي از خواهرانم در 
بيمارس��تان اهواز كار مي كرد و خودم هم در جبهه حضور 
داشتم. در همين زمان پدرمان هم در جبهه بود. خانواده ما 
در آن زمان چنين فضايي داشت. محمدرضا مفقودالجسد 
اس��ت و پيكرش در جزيره مجنون مانده اس��ت. مادرمان 
هميشه مي گفت پسرم را در راه خدا داده ام و پس نمي گيرم. 
محمدرضا نيز چنين ش��هادتي را دوست داشت و هميشه 
مي خواست مفقود شود. مرتضي هم هنگام شهادت تنها 14 
سال و هفت ماه داشت. جثه اش هم كوچك بود و اوايل كه به 
جبهه مي رفت شهيد همت مرتضي را مي شناخت و مي گفت 
چون كوچك هستي بايد به خانه برگردي. وقتي مرتضي را 

به عقب برمي گرداندند عصباني مي شد و در نهايت از طرف 
سپاه سيدالشهدا)ع( فيروزكوه اعزام شد تا كسي او را نشناسد. 
مي گفت هر جا مي روم من را مي شناسند و مي گويند تو تك 
پسر خانواده  هستي و پدر و مادرت گناه دارند. وقتي مرتضي 
شهيد شد پيكرش را نگه داشتند تا پدرمان از جبهه برگردد. 
از سپاه محمدرسول اهلل)ص( دنبال پدرمان رفته بودند كه 
ديديم خودش نيمه ش��ب به خانه آمد. گفتي��م بابا جريان 
چيست؟ گفت خوابي ديدم و به همين خاطر خودم مرخصي 
گرفتم و راه افتادم. تعريف مي كرد در س��ه راهي ورامين در 
يك اتوبوس مردم تعريف مي كردند كه خانواده اي دو پسرش 
شهيد شده و االن يك پسر ديگرشان هم به شهادت رسيده 
است. پدرمان مي گفت همانجا فهميدم درباره بچه هاي من 

صحبت مي كنند و متوجه شهادت مرتضي شده بود. 
حسن آقا به عنوان برادر بزرگ تر چه ويژگي هاي 

شخصيتي و اخالقي داشتند؟
حس��ن خيلي براي روش��نگري انقالب زحمت كشيد. به 
قدري فعال ب��ود كه مادرم به او مي گفت ت��و آخر خودت را 
به كشتن مي دهي. همس��رش نيز همافر بود و زمان حمله 
به پادگان همس��رش را از روي ديوار به بيرون برده بودند و 
خودش در پادگان مانده بود. در همان ارتش با همس��رش 
آشنا شد و ازدواج كرد. زبان انگليسي اش خيلي خوب بود. 
پس از پيروزي انقالب با آقاي مدني كه نماينده بني صدر در 
ارتش بود درگيري زيادي داشت. مثاًل آقاي مدني گفته بود 
خانم ها بايد با كاله به ارتش بيايند ولي برادرم مخالفت كرده 
و گفته بود انقالب ش��ده و زنان بايد روسري سرشان كنند. 
آقاي مدني با برادرم درگيري زيادي داشت و خيلي اذيتش 

كرد. خط سياسي  برادرم خيلي سالم بود. فكر مي كنم من و 
محمدرضا هم خط سياسي مان را از حسن مي گرفتيم. خيلي 
در هدايت گري مان كمك مان كرد. در نظر بگيريد اول انقالب 
كه مي خواس��تيم به بني صدر رأي بدهيم به ما مي گفت به 
بني صدر رأي ندهيد و رأي تان حسن حبيبي باشد. شناخت 
خيلي خوبي از آدم ها داش��ت. از همان زمان مي گفت حاال 
ببينيد بني صدر چه زماني به كش��ور خيانت مي كند. االن 
كه سير انقالب مي گذرد ما مي بينيم كه تمام حرف هايش 
درس��ت بود. خيلي بصيرت سياسي اش باال بود. محمدرضا 
هم از كودك��ي در وجودش يك ذره دوز وكلك نداش��ت. از 
همان زمان يك بچه  خاص و امين بود. در جبهه هم همه به 
عنوان يك معلم اخالق از او ياد مي كردند. كسي كه حتي با 
چشم هايش با ديگران حرف مي زد. حرف هايش در دل همه 
مي نشست و محال بود كاري را به نيرويي بگويد و با دل و جان 

انجام ندهد. خيلي خلوص و تعبد بااليي داشت. 
آقا مرتضي با وجود سن پايين ش�ان چه دركي از 

شرايط و وقايع داشتند؟
مرتضي كالس دوم دبستان بود كه آيت اهلل بهشتي به ورامين 
آمد. ديدم مرتضي با بچه ها درگير شده و از توهين هايي كه 
شنيده خيلي ناراحت شده بود. خيلي خوب سخنراني مي كرد 
و حرف هاي زيبايي مي زد. در دبيرستان سپاه ثبت نام كرده 
بود و يك هفته به اردو رفت و آنجا ديگر رهايش نمي كردند. 
آنقدر حرف ه��اي خوب مي زد و فكر خوب داش��ت كه همه 
دوستش داشتند. مديرشان دوست نداشت مرتضي به جبهه 
برود و مي گفت شما بايد درس بخوانيد و فرمانده هاي آينده 
شويد. مرتضي تا اين حرف را شنيد وسايل و كيفش را خالي 

كرد و گفت االن اسالم در خطر است و من بعداً نمي خواهم 
فرمانده و دكتر و مهندس بشوم. يك نوشته دارد كه دو ساعت 
قبل از شهادتش نوشته. آنقدر پيامش زيباست كه دل آدم را 
مي برد. وقتي برايمان مهمان مي آمد بچه ها را جمع مي كرد 
و مي گفت بياييد برايتان مس��ابقه بگذارم. كتاب و داستان 
راستان به آنها مي داد. االن 30 ساله ها چنين كاري نمي كنند. 
وقتي مرتضي به جبهه  رفت به من مي گفت آبجي يك خياط 
پيدا كرده ام كه لباس هايم را اندازه ام مي كند. كاله كه سرش 
مي گذاشت ديگر صورتش معلوم نمي شد. خيلي سر زبان دار 
و شوخ طبع بود. مرتضي آخرين مرحله اي كه مي خواست به 
جبهه برود خيلي متالطم بود گفتم چه شده؟ گفت سه روزه 
دارم فكر مي كنم براي مامان چيزي درس��ت كنم و سوغات 
بياورم كه هميشه برايش بماند ولي ذهنم به جايي نمي رسد. 
ناگهان ديدم خوشحال باال و پايين مي پرد. گفتم چه شده؟ 
گفت چيزي پيدا كردم. هسته هاي سنجد را جمع و داخلش 
را خالي  كرده شب تا صبح در اتاقش با سوهان صاف كرده بود. 
فردايش ديدم دست هايش زخمي شده. گفت مي خواهم با 
عصاره وجودم اين تسبيح را درست كنم تا مامان هميشه من 
را ياد كند. آن تسبيح را خيلي قشنگ درست كرده بود. دانه ها 
را در روغن گذاشته و سرخ  كرده بود تا رنگش طبيعي شود. 
بعد به اين دانه ها عطر زد در يك قوطي گذاشت و در مشهد 
طواف داد و به من داد و گفت هر وقت شهيد شدم به مامان 
بده. اين تسبيح آنقدر حاجت مي داد كه نگو. مادرمان خيلي 
به آن وابس��ته بود. وقتي به ديدار حضرت آقا رفتيم و ايشان 
تسبيح را ديد مادرمان گفت مي خواهم اين تسبيح را داخل 
قبرم بگذارم. ما گفتيم حيف است و خيلي حاجت مي دهد. 

آقا گفتند مادرتان را راضي كنيد و چن��د روز پيش كه مادر 
را دفن كرديم چند دانه  از تس��بيح را جدا كردم و روي كفن 

مادر گذاشتم. 
هر س��ه برادرم نس��بت به پدر و مادرم ارادت خيلي بااليي 
داشتند. مرتضي كالس س��وم راهنمايي بود و زماني كه از 
مدرسه مي آمد فقط مادرمان را مي بوسيد. حسن خانه اش 
آخرين خيابان در ميدان آزادي بود و ش��ب ها با همس��ر و 
بچه اش به خانه مان مي آمد و مي گفت به دلم افتاده بود كه 

مامان هوس نوه اش را كرده است. 
شهادت حسن آقا چگونه اتفاق افتاد؟ 

در جري��ان حمله به پ��ادگان وقتي از دي��وار پايين مي پرد 
روده اش آس��يب مي بين��د. هم��ان روز دل درد مي گيرد و 
حالش بد مي ش��ود. اين درد ادامه پيدا مي كند و بعد كه به 
دكتر مي رود مي فهمند روده اش مش��كل پيدا كرده. مدتي 
در بيمارستان بستري شد. در زمان شلوغي هاي كردستان 
حسن و يكسري از نيروها را به آنجا مي فرستند. دوستانش 
مي گفتند وسايل س��نگين كه بلند كرد حالش بد شد و به 
بيمارستان رفت. حالش خوب نشد و حسن را به انگلستان 
فرستادند. آنجا هم گفتند كه به خاطر آسيبي كه از گذشته 
ديده روده اش آسيب زيادي ديده و در نهايت به خاطر همين 

مشكل از دنيا رفت. 
خانواده تان بع�د از اولي�ن داغي ك�ه ديدند چه 

واكنشي نشان دادند؟ 
محمدرضا وابستگی زيادی  به برادرش داشت و خيلي اذيت 
شد. شهادت حسن برايش سخت بود. مادرم هم خيلي خرد شد 
و تحمل كرد. خيلي حسن را دوست داشت. در اين چند سال 
خواب هاي عجيب و غريبي از حسن مي ديد. دائم مي گفت حق 
بچه ام را پايمال كردند. مي گفت بقيه پسرهايم بيشتر مطرح 
 شدند تا حسن، در حاليكه حسن برادرانش را هدايت مي كرد. 
خيلي روي حسن حساسيت نشان مي داد. يك دختر از حسن 

يادگار مانده كه از نابغه هاي صنعتي شريف است. 
پس از ش�هادت حس�ن آق�ا، مادرتان ب�ا رفتن 

محمدرضا مخالفتي نكردند؟ 
اص��اًل ! اتفاقاً براي خودم س��ؤال بود كه پدر و م��ادرم نبايد 
نگران پسر ديگرشان شوند؟! مادرم با رفتن مرتضي به جبهه 
مخالفت مي كرد كه مرتضي به مادر مي گفت دوست داري 

در خيابان بميرم. در آخر مادرم دستش را گرفت و مرتضي 
را به بسيج برد. مادرم اسمش زينب بود و مي گفت من چه 
چيزي از حضرت زينب)س( كمتر دارم. حضرت زينب)س( 
اين كارها را انجام داده و چرا من انجام ندهم. روحيه مذهبي  
مادرم خيلي قوي بود. محمدرضا هم از همان ابتدا به سپاه 
رفت و خيلي براي جذب نيرو و روش��نگري در ش��هر ري 
تالش كرد. هر چه در زندگي اش داش��ت برايشان گذاشت. 
برايشان حسينيه زد و نمايشگاه هاي فرهنگي بزرگ با هزينه 
خودش برپا مي كرد. زمان حضورش در جبهه نيز در جريان 
عمليات دفاع مقدس پيكر ش��هدا را از كان��ال درمي آورد تا 
مفقود نشوند. محمدرضا از وقتي به جبهه اعزام شد دائم در 
جبهه بود و او را زياد نمي ديديم. فرماندهي گردان مقداد و 
تيپ2 سلمان و بعد گردان ويژه مالك اشتر را برعهده داشت. 
وقتي محمدرضا شهيد شد حاج همت به مادرم گفت تا پيكر 
محمدرضا را پيدا نكنم عقب نمي آيم. 16روز نكشيد كه خود 
حاج همت هم شهيد شد. تا االن هيچ خبري از محمدرضا 
نداريم. محمدرضا خودش خيلي دوست داشت گمنام باشد 

و مي گفت نمي  خواهم برايم مراسم بگيريد. 
واكنش پ�در و مادرتان ب�ه برنگش�تن پيكر آقا 

محمدرضا چه بود؟
پدرم خيلي صبور بود و اصالً بروز نمي داد. فقط شب ها كه نماز 
شب مي خواند مي ديدم كه گريه مي كند. اما مادرم بروز مي داد 
و تمام كارها را مي كرد و خوب حرف مي زد. اوايل مادرم خيلي 
بي تابي مي كرد. اگر آفتاب مي ش��د مي گفت بچه ام االن در 
آفتاب مي سوزد. اگر باران مي آمد مي گفت االن بچه ام در باران 
خيس شد. مادرم بي تابي هاي خودش را داشت. چند سال آخر 
گفتيم دي  ان اي بدهيم كه مي گفت من بچه ام را داده ام و پس 
نمي گيرم. مي گفت تا وقتي هس��تم بچه ام نمي آيد. در آخر 
هم محمدرضا نيامد. هفت ماهي كه مادرمان در بيمارستان 

بستري بود خيلي برايمان سخت گذشت. 
پدرتان چه سالي از دنيا رفتند؟

پدرمان سال 87 به رحمت خدا رفت. مادر بعد از فوت پدر 
افتاد. خيلي به هم وابسته بودند.  در زمان فوت پدرمان، مادر 
در مكه بود. پدرمان را از بيمارستان آورده بوديم و خواب بود 
كه ديديم مادرمان زنگ زده و مي گويد دلم شور مي زد و به 
يكي از دوستانم گفتم به خانه مان زنگ بزند. كمي صحبت 
كرد و هنوز حال پدرم بد نشده بود. نيم ساعت بعد از تماس 
حال پدرم خيلي بد شد و در همين گيرو دار كه در حال جيغ 
زدن و گريه ك��ردن بوديم دوباره مادرم��ان زنگ زد و گفت 

نمي دانم همه اش دلم شور پدرتان را مي زند. 
مادرتان در اين سال ها دلتنگي شان را چطور ابراز 

مي كردند؟
اكثر وقت ها با عكس بچه هايش بود. عكس بچه ها را داشت و 
به عكس هايشان دلخوش بود. پس از شهادت برادرانم فضاي 
خانه مان خيلي تغيير كرد. خيلي سخت گذشت. براي خودم 
هم سخت بود چون خيلي به همديگر نزديك بوديم و با هم 

همه جا مي رفتيم. 
خواهر سه شهيد بودن و داغ سه برادر ديدن چه 

احساسي دارد؟
اوايل انقالب وقتي به مدرسه مي رفتم يك روز با خودم  گفتم 
اگر براي انقالب و اس��الم عزيزانم را از دست بدهم اشكالي 
ندارد فقط امام بماند. شهادت برادرانم برايمان خيلي سخت 
بود ولي شاكر خدا هستم كه در اين راه رفتند. داغ معمولي 
خيلي سخت است و شهادت با خودش آرامش به همراه دارد. 
وقتي كه حضرت زينب)س(  فرمود جز زيبايي چيزي نديدم 
مي فهمم منظورشان چيست. رفتن با شهادت خيلي با رفتن 
معمولي فرق دارد. مادرم هميش��ه همين را مي گفت و اگر 
طور ديگري بود رفتن بچه هايش را تحمل نمي كرد. زماني 
كه محمدرضا مفقود شد مادرم مي گفت نقطه اميدي در دلم 
وجود دارد كه شايد پيكر پسرم برگردد و همين برايم كافي 
است. مرتضي خيلي سالم برگشت. مرتضي 21 دي 1365 
در شلمچه و در كربالي 5 شهيد  شد. قبل از رفتنش مي گفت 
رمز عمليات يا زهرا)س( است، بچه ها يا مفقود مي شوند يا 
تير به پهلويشان مي خورد. براي خودش چنين اتفاقي افتاد. 
پيكرش سالم بود و فقط تركش به پهلويش خورده و هنگام 

شهادت دستش روي پهلويش بود. 

محمدرضا از وقتي به جبهه اعزام ش�د 
دائم در جبهه بود و او را زياد نمي ديديم. 
فرماندهي گردان مقداد و تيپ2 سلمان 
و بعد گردان ويژه مالك اشتر را برعهده 
داشت. وقتي محمدرضا شهيد شد حاج 
همت به مادرم گفت تا پيكر محمدرضا را 
پيدا نكنم عقب نمي آيم. 16روز نكشيد 
كه خ�ود حاج همت هم ش�هيد ش�د. تا 
االن هيچ خب�ري از محمدرض�ا نداريم

مرتضي هم هنگام ش�هادت تنها 14 سال 
و هفت ماه داش�ت. جث�ه اش هم كوچك 
بود و اواي�ل كه به جبهه مي رفت ش�هيد 
هم�ت مرتضي را مي ش�ناخت و مي گفت 
چون كوچك هستي بايد به خانه برگردي. 
وقتي مرتضي را به عق�ب برمي گرداندند 
عصباني مي شد و در نهايت از طرف سپاه 
سيدالش�هدا)ع( فيروزكوه اعزام ش�د تا 
كسي او را نشناسد. مي گفت هر جا مي روم 
من را مي شناسند و مي گويند تو تك پسر 
خانواده  هستي و پدر و مادرت گناه دارند

خواهر شهيدان حسن، محمدرضا و مرتضي كارور در گفت وگو با »جوان« از روزهاي فراق و چشم انتظاري مادرشان مي گويد
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برای آنان که عقیده و جان هموطنان را رسبازی کردند...  

ایران از دیرباز، رصفاً دو نیروی نظامی »قزاق « و »ژاندارمری« 
را به خود دیده اس��ت. این دو نیرو، معموال به ماموریت های 
داخلی گامشته   می شدند و عمدتا نیز در خدمت منافع حکومت 
بودند. با کودتای نظامی رضاخان در 3 اس��فند 1299، قزاق  ها 
قدرت بیش��ری یافتند و نهایت��ا ژاندارم��ری را تعطیل کردند! 
پس از صعود قزاق به حکومت، هیاهویی بسیار برای هیچ به 
راه افتاد، ب��رای ایجاد ارتش نوی��ن. کارکرد ای��ن ارتش، عمدتا 
عبارت ب��ود از: رسکوب ای��ات و عش��ایر و تخته قاپ��و کردن 
آنها، متش��یت عنارص و جریاناتی ک��ه به زورم��داری رضاخان 
معرض بودند و غصب اراضی مردم و تقدیم آنها به ش��اه! این 
قش��ون مقاومت در برابر مهاجامن خارجی را منی دانس��ت و 
در هنگامه حمله متفقین به ایران، به ش��کلی مفتضحانه فرو 
پاش��ید! از آن پس تا 28 م��رداد، این نیروی شکس��ت خورده، 
دس��تاویزی ش��د برای پهلوی دوم، برای دخال��ت در انتخابات 
در ش��هرهای گوناگون و برنامه ریزی برای سقوط نهضت ملی 
ایران و دولت دک��ر مصدق. پس از کودت��ای نظامی 28 مرداد 
اما س��اختار و کارکرد این نیروی نظامی، به س��ویی دگر رفت. 
پهلوی از جلد شاه مرشوطه به درآمده و لباس حکومت مطلقه 
به بر کرده بود! بق��ای او در این هیئت، ایج��اب می کرد که بر 
نیروی نظامی و س��اح، مترک��زی فراوان داش��ته باش��د. از آن 
تاریخ تا پی��روزی انقاب اس��امی در 22 بهم��ن 57، تقویت 
نیروهای نظامی و امنیتی و خریدهای نجومی ساح، در زمره 
اولویت های اولیه شاه به ش��امر می رفت! از سوی دیگر مثلث 
امریکا، انگلس��تان و ارسائی��ل نیز چنین رویکردی را تش��ویق 
می کردند. چه اینکه اوال: شاه ژاندارم ایشان در منطقه به شامر 
می رفت و منفعت تقویت نظامی او، نهایتا به ایشان می رسید و 
ثانیا: خریدهای س��خاومتندانه اسلحه از سوی ش��اه، برای این 
دولت ها، سودهای کان مالی در بر داشت! از این همه می توان 
نتیجه گرفت که ارتش ش��اه در آس��تانه برآمدن واپسین موج 

انقاب اسامی، نیرویی مجهز و قدرمتند بود. 
ش��اهکار رهرب انقاب اس��امی و پیروان او، این بود که بدنه 
این نی��روی اصلی رسک��وب را از آن خود ک��رده و از حاکمیت 
جدا س��اختند! امام خمینی بر این باور بود ک��ه افرسان ارتش 
شاهنشاهی، از کشورهای دیگر به ایران نیامده اند و فرزندان 
مردم کوچه و بازار هستند. آنان در اعتقادات دینی و خواست 
عمومی مردم، منی توانند از ایشان جدا باشند و مقاومت آنان، 
کوتاه و مقطعی است. هم از این روی مردم، باید به نظر مهر و 
ماطفت به آن��ان بنگرند و از اعامل رفتارهای خش��ونت  آمیز 
با ایش��ان، بپرهیزن��د! اجرای ای��ن رویک��رد، تأثیراتی معجزه 
گون داشت! بس��ا افرسان و رسبازان، از پادگان  ها فرار کردند 
و با داللت کانون های انقاب، مخفی ش��دند! عده ای از آنان 
در خیابان ها، اسلحه های خویش را بر زمین نهادند و به ملت 
پیوستند. پاره ای از ایش��ان حتی به گاه صدور دستور شلیک، 
مافوق خ��ود را ه��دف قراردادند و ی��ا برای امتناع از کش��ن 
مردم، به خود ش��لیک کردن��د! پیدایش چنی��ن صحنه هایی، 
ب��رای فرماندهان ارتش ش��گفت آور می منود! چ��ه اینکه این 
ارتش، س��ال  ها نزد ایش��ان آموزش دیده و از سویی، برساخته 
مستش��اران نظامی خارجی بود! از آن پس، ماشین رسکوب و 
کشتار گسرده مردم، ُکند گشت و رژیم ش��اه و اربابانش، به 
اندیش��ه کودتای نظامی افتادند. آنان با وجود پیوس��ن بدنه 
ارتش به م��ردم و ریزش نیروه��ای میدانی، مبب��اران هوایی و 
دس��تگیری های موردی را مطم��ح نظر خویش ق��رار دادند و 
منتظر رس��یدن فرصت مناس��ب، برای پیاده کردن این طرح 
ماندند. ب��ا ابطال حکومت نظامی از س��وی ام��ام خمینی در 
عرصگاه 21 بهمن 1357، باز این ارتش��یان پیوس��ته به انقاب 
بودند ک��ه در انبارهای اس��لحه را ب��ه روی مردم گش��ودند و 
آنها را برای مقابله با بقای رژیم ش��اه، مس��لح ساختند! بدین 
ترتیب و با تدبیر رهربان انقاب، ارتش��ی ک��ه از توامنند  ترین 
نیروهای نظامی خاورمیانه به ش��امر می رفت، در برابر اراده 
م��ردم خویش، چ��ون ب��رف آب ش��د و کارآیی خوی��ش را از 
دست داد! یاد ش��هدای ارتش ایران، در دوران انقاب اسامی 

و دفاع مقدس گرامی باد. 

نظری به چند و چون بی اثر شدن مهم  ترین 
ابزار رسکوب پهلوی دوم

    نیما احمدپور

ارتش َشه ساخته ای
که در کنار ملت ایستاد!

7  فوریه 1979 میالدی 18 بهمن 1357 9 ربیع  االول 1399ه.ق چهار شنبه

    1   ارتش پهل��وی دوم، من��ادی از وابس��تگی حکومت او به ش��امر می رفت! ای��ن نهاد، عمدتا توس��ط 
مستش��اران خارجی آموزش دیده و رصفاً برای دف��اع از موجودیت و منافع حاکمیت پرورده ش��ده بود! 

تصویر فوق آمده، برخی ماموران نظامی را در حال رسکوب یکی از تظاهرات نشان می دهد

  رویکرد امام خمینی رهرب انقاب اسامی، موجب گشت تا بدنه ارتش شاهنشاهی که اصلی   ترین ابزار رسکوب حکومت شاه به شامر می رفت، به مردم انقابی بگراید و کار را بر زورمداری و کشتار آن رژیم 
سخت کند! مردمی که از کنار صفوف ارتش، در مسیر راهپیامیی های عظیم خویش می گذشتند، به آنان غضب آلود منی گریس��تند، بلکه گل و لبخند به ایشان هدیه می کردند! آنان با مهر، رسبازان فراری از 
پادگان  ها را  پناه می دادند و از گزند دشمن دور می داشتند و نهایتا به خانه و کاشانه شان روانه می ساختند. ارتش��ی که روزگاری کارآمد  ترین نیروی نظامی منطقه قلمداد   می شد، در اقیانوس مهر و همدلی 

ملت خویش ذوب گشت و نهایتا در خدمت اهداف آنان درآمد. این ارتش تا هم اینک نیز در صف نخست صیانت از استقال و متامیت ارضی ایران قرار دارد. 

    3   امام خمینی رهرب انقاب اس��امی اما اعتقاد داش��ت ارتش منی تواند از تح��والت کان جامعه، تأثیر 
نپذیرد و ه��م از این روی، مردم را به ابراز عاقه به ارتش��یان ترغیب منود. در تصوی��ر، راهپیامیان انقاب 

اسامی، پاکارد »ارتش برادر ماست/خمینی رهرب ماست« را برافراشته اند

    5  مردم در حاشیه راهپیامیی ها، ارتشیان را در بر می گرفتند و ایشان را چون فرزندان خویش می انگاشتند! 
این رویکرد هوشمندانه رهرب انقاب، بدنه ارتش را از رژیم شاه جدا کرد

    7  »از ما به ارت��ش ایران بگویید: جواب گل گلول��ه بود؟«، پاکاردی در یک��ی از راهپیامیی ها  که اندک 
نظامیان وفادار به شاه را به تجدید نظر می طلبید!

  2   ماموران ضد ش��ورش ش��هربانی، در حاش��یه یکی از راهپیامیی های مردم، جوانی را دستگیر کرده و 
به بازداشتگاه می برند! این فرآیند در ماه های آغازین سال 57، تقریبا در ارتش فراگیر بود!

    4  گل نهادن بر لوله تفنگ ارتشیان، یکی از رویکردهای شاخص مردم، در دوران انقاب به شامر می رفت. 
بسیاری از آنان، از این ابتکار انقابیون خرسند بودند و با هامن هیئت، در حضور مردم می ایستادند!

    6  26دی ماه 1357. یکی از افرسان ارتش، تصویری از امام خمینی را در دس��ت دارد و در ش��ادی مردم 
از فرار شاه از ایران، رشیک شده است!

    8  و باالخ��ره 19 بهمن 1357. بیعت جمعی از پرس��نل نیروی هوایی با امام خمینی، در مدرس��ه علوی 
تهران. رویدادی که آثار روانی آن رسان ارتش شاه را به مرز ناامیدی کشاند!

 ارتش اسالم احترام دارد 
و کسی نمی تواند حرمت آنان را سلب کند!

دیروزنامه



 دکت�ر س�یدصادق طباطبای�ی: »در 
آش�فته بازار بحران انقالب، تیم هایی از 
حزب توده و مجاهدین خلق، به ستادهای 
ساواک و ش�هربانی حمله برده و اسناد و 
مدارک فراوانی را با کامیون های متعدد، 
به نق�اط نامعلوم�ی حمل کردن�د! کامالً 
نشان می داد که این حرکت سامان یافته، 
چه بس�ا از طرف کا.گ.ب و دیگر عوامل 
اطالعات�ی طراح�ی و اجرا  می ش�د!...«

»روایتی از شکست عملیات نجات «
 در آیینه خاطرات زنده یاد دکتر سیدصادق طباطبایی

یک تلویزیون مداربسته
 پیام انقالب را منتشر می کرد

دکتر سیدصادق طباطبایی: »نزدیک 
غروب روز 22 بهمن، ب�ه اتفاق دکتر 
محم�ود بروجردی، نزد ام�ام رفتیم. 
مثل همیش�ه، خیلی آرام و خونسرد 
نشس�ته بودند! ب�ا خنده گفت�م آقا 
ح�اال دیگ�ر نوبت کیس�ت ک�ه باید 
برود؟! لبخندی زدن�د و گفتند آقای 
بازرگان هرچ�ه زودتر، بای�د رئیس 
س�تاد )ارت�ش( را معرفی کن�د. من 
درباره س�الح فراوانی که در دس�ت 
مردم، به ویژه برخی گروه ها از جمله 
مجاهدی�ن و چریک ه�ای فدای�ی 
خلق بود، ابراز نگرانی کردم. ایش�ان 
اظهار نظ�ری نکردند! معل�وم بود که 
هیچ نگران�ی از این باب�ت ندارند...«
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کارنامه آیت اهلل سیدمحمود طالقانی
 در روزهای اوج گیری انقالب اسالمی

 او که کوله بار 4 دهه مبارزه 
را بر دوش داشت!

   محمدرضا کائینی
در روزهای فرخنده 
ده��ه فج��ر انقالب 
اس��المی، معرف��ی 
ب��اب  در  اث��ری 
مواض��ع زنده ی��اد 
آیت اهلل سیدمحمود 
طالقان��ی، در دوران 
اوج گی��ری خیزش 
ملت ای��ران، بهنگام 
می نماید. »از آزادی 
تا پی��روزی«، عنوان کتابی اس��ت که س��خنرانی ها، 
مصاحبه ها و اعالمیه های آن مجاهد پ��رآوازه را از 8 
آبان 1358 تا 22 بهمن همان سال، در خود دارد. این 
مجموعه به کوشش میرزاباقر علیان نژاد تدوین یافته و 
انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است. گردآورنده 
در دیباچه خویش بر این دفتر، در باب مختصات آن، 

چنین آورده است: 
»مرد شماره2 انقالب اس��المی. این تعبیر را رسانه  ها 
و گروه های مب��ارز به آیت اهلل س��یدمحمود طالقانی 
اختصاص داده بودند. او از نامدار ترین مبارزان دوران 
پهلوی به شمار می رفت. مبارزاتش را از دوران رضاشاه 
آغاز کرده بود و در کوران رقابت های احزاب و گروه های 
متعدد و مختلفی که با ایده  ها و مرام های چپی و راستی 
در شهر ها جوالن می دادند، به همراه اندک دلسوزان 
روحانی و مذهبی، بار تبلیغ دین را در میان جوانان بر 
دوش می کش��ید. او در دوره پس از سقوط رضاشاه و 
خروجش از کشور، فضا را بیش از گذشته برای تبلیغ 
دین و آیین مناسب دانست و با تشکیل کانون اسالم 
در تهران، دانشگاهیان را به سمت خود کشاند. آیت اهلل 
طالقانی همپای تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه پیش می رفت و متناسب با جریانات و وقایع روز، 
واکنش های الزم را از خود بروز می داد. چه در دوره ملی 
ش��دن صنعت نفت و چه در دوره کودتای امریکایی- 
انگلیسی 28 مرداد 1332 و چه در ماجرای رفراندوم 
انقالب سفید. او در دوره آغاز نهضت اسالمی به رهبری 
امام خمینی، از خود توانمندی هایی نشان داد که در 

نهایت منجر به دستگیری و محکومیت ده ساله اش شد. 
آیت اهلل طالقانی بار ها در دوران رژیم پهلوی، به زندان 
افتاد ولی همواره نگاهش را از هدفی که در برابر داشت، 
برنگرفت و استوار ماند. نقش آیت اهلل طالقانی در انقالب 
اس��المی، پس از آزادی اش از زندان در هش��تم آبان 
1357، نمایان تر می شود. او رهبری انقالبیون و انقالب 
را در داخل کش��ور برعهده می گی��رد و با اعالمیه  ها و 
سخنرانی های خود، به بازتاب دیدگاه های امام خمینی 
رهبری انقالب اسالمی می پردازد که در آن مقطع در 
نوفل لوشاتو به سر می برد. این رفتار آیت اهلل طالقانی، 
وحدت نظر در میان رهبران نهضت را نشان می داد و 
پس از بازگشت امام  خمینی به ایران نیز، همین روند 
را ادامه داد. او با حکم امام خمینی به عضویت شورای 
انقالب اسالمی درآمد و پس از پیروزی انقالب نیز ابتدا 
به نمایندگی از سوی مردم تهران در مجلس بررسی 
نهایی قانون اساسی انتخاب شد. سپس از جانب امام 

خمینی، امامت جمعه پایتخت را برعهده گرفت. 
دیدگاه های آیت اهلل طالقان��ی در دو مقطع پیش و 
پس از پیروزی انقالب اسالمی که در این کتاب بدان 
توجه شده اس��ت، بیانگر دوراندیش��ی و ذکاوت آن 
پیرمرد سالخورده ای اس��ت که در کوران مبارزات، 
جان و روح خود را صیق��ل داده بود تا در بزنگاه های 
تاریخی ایران، نقش��ی اثرگذار را ایفا کند. با نگاهی 
گذرا به سیر مبارزات آیت اهلل طالقانی درمی یابیم که 
دوره اوج این مبارزات، از 8 آبان تا 22 بهمن 1357 
اس��ت. در این دوره زمانی کوتاه، آیت اهلل طالقانی با 
بیش از 60 اعالمیه، پیام، س��خنرانی، مصاحبه و... 
در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی نقش مؤثری ایفا 
کرد. از نکات قابل توجه اینکه، با توجه با لغو سانسور 
در نشریات ایران، اکثر این اقدامات آیت اهلل طالقانی 
در نش��ریات انعکاس فراوان یافت و م��ردم انقالبی 
در سراسر کش��ور را هدایت کرد. با توجه به اهمیت 
اقدامات آیت اهلل طالقانی، در به ثمر رسیدن انقالب 
اسالمی، برآن شدیم تا ضمن جمع آوری این مطالب، 
آنها را به همراه روزش��ماری تفصیل��ی از زندگانی 

ایشان، منتشر کنیم...«. 

   زنده یاد آیت اهلل سید محمود طالقانی
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   احمدرضا صدری
ورود ژنرال رابرت هایزر به ایران و بررس�ی امکان 
وقوع کودتا، شاهدی اس�ت بر اینکه دولت جیمی 
کارتر، همچنان حمایت از پهلوی دوم را در دستور 
کار خویش داش�ت. با این همه و ب�ه دالیلی چند، 
طرح ها یا رؤیاهای دولت امریکا برای بازگرداندن 
ش�اه، به شکس�ت انجامی�د! برخی از بس�ترهای 
شکس�ت عملیات نج�ات، در خاط�رات زنده یاد 
دکتر س�یدصادق طباطبای�ی، مورد اش�اره قرار 
گرفته و در ای�ن مق�ال، بازخوانی تحلیلی ش�ده 
اس�ت. امید آنکه تاریخ پژوهان انقالب اس�المی 
و عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د.

    
   شگفتی هایزر از بیعت پرسنل نیروی هوایی 

با امام خمینی
بیعت افس��ران و درج��ه داران نیروی هوای��ی ارتش با 
امام خمینی از مهم  ترین عالئ��م زوال رژیم پهلوی به 
ش��مار می رفت. دکتر س��یدصادق طباطبایی درباره 
این رویداد تاریخی، در خاطرات خویش چنین آورده 
اس��ت: »از مهم  ترین رویدادهایی ک��ه رخنه عمیق در 
صفوف نظامیان و تردید در س��ران ارت��ش پدید آورد، 
دیدار هماف��ران در روز 19 بهمن با ام��ام خمینی بود. 
روزنامه ه��ای 20 بهمن ک��ه تصاویر این دی��دار را در 
صفحات اول خود چاپ کرده و همافران نیروی هوایی را 
در حال سالم نظامی به امام نشان می دادند، ژنرال هایزر 
را نیز نگران کرده بود. او صریحاً می نویس��د: پیوستن 
افراد نیروی زمینی ارتش به امام، جای شگفتی نداشت 
زیرا با هدیه گل و اظهار مهر نس��بت به آنان همخوانی 
داشت ولی افراد نیروی هوایی که هم ارتباطی با عامه 
مردم نداشتند و به ویژه همگی تحصیلکردگان در امریکا 
بوده و حتی غالباً در پادگان های خود به زبان انگلیسی 
صحبت می کردند، نش��ان از فتح و پیروزی انقالبیون 

می داد و ناتوانی سران نظامی از رودررویی با مردم...«
   انتقام از پرسنل نیروی هوایی و مسلح شدن 

مردم
بیعت پرس��نل نیروی هوایی ارتش با ام��ام خمینی، 
موجب انتقام جویی بقایای رژیم شاه از آنان شد! با این 
همه و پس از مدتی کوتاه، مردم به حمایت از آنان وارد 
عمل شده و مسلح شدند. دکتر طباطبایی از این رخداد، 
روایت ذیل آمده را به دس��ت داده است: »بعد از آن که 
دیدار همافران و بیعت آنان با امام )پنج  شنبه 19 بهمن(، 
بازتاب جهانی یافته و سران نظامی خصوصاً ژنرال هایزر 
را هم��ان طور که گفتم، به ش��گفتی کش��انده بود در 
شامگاه جمعه 20بهمن، در مرکز آموزش نیروی هوایی 
دوشان تپه، هنگام نمایش فیلم بازگشت امام به تهران از 
تلویزیون ایران، بین افراد و پرسنل نیروی هوایی که به 
شدت تحت تأثیر قرار گرفته و ابراز احساسات می کردند 
و افراد وابسته به گارد شاهنشاهی، درگیری شدیدی به 
وجود آمد که به تیراندازی طرفین منجر شد. با خروج 
همافران از پادگان و فریاد استمداد از مردم، انبوه مردم 
هیجان زده و انقالب��ی، وارد محوطه ش��ده و با کمک 
پرسنل نیروی هوایی، انبار اس��لحه را به روی مردم باز 
کرده و آنها را بین مردم، توزیع کردند! بر اساس اظهارات 
تیمس��ار قره باغی، به مرکز فرماندهی س��تاد گزارش 
رسید که در بعضی از مساجد بین مردم، اسلحه پخش 
می کنند. تیمسار قره باغی به سپهبد رحیمی، فرماندار 
نظامی تهران و رئیس ش��هربانی، تلف��ن زده و جویای 
اوضاع می گردد. رحیمی در جواب می گوید فرمانداری 
نظامی از دیشب در جریان اس��ت ولی چون درگیری 
در داخل محوطه آموزش��ی بوده، خ��ود نیروی هوایی 
مشغول رسیدگی اس��ت... و در مورد توزیع اسلحه در 
مساجد و اقدامات فرمانداری نظامی، می گوید نیروهای 
نظامی، حق ورود به مس��اجد را ندارند و این امر قانوناً 
ممنوع اس��ت! و نیز می گوید مطلب را به نخست وزیر 

بختیار گ��زارش داده، او هم اجازه نمی ده��د که وارد 
مساجد شوند!...  درگیری در اطراف پادگان دوشان تپه، 
کم کم به تمام شهر سرایت کرده و از ظهر حمله مردم 
به کالنتری ها و تأسیسات ارتشی و پادگان های نظامی 
داخل شهر، شروع می شود. بختیار به فرمانداری نظامی 
دستور می دهد ساعت منع عبور و مرور را در شهر به جلو 
کشیده و از مردم بخواهد مقررات حکومت نظامی که از 

ساعت 16:30 رعایت کنند...«
   شکست حکومت نظامی از سوی امام بر مبنای 

تعقل و منطق سیاسی
شکس��ت برقراری حکومت نظامی با اعالمیه تاریخی 
امام خمینی، واپسین ش��انس بقای رژیم پهلوی را از 
بین برد! طباطبایی تصمیم تاریخی رهبر انقالب در این 
باره را این گونه تحلیل کرده است: »وقتی ساعت 2 بعد 
از ظهر روز 21 بهمن، از اخبار ش��نیدیم که فرمانداری 
نظامی، ساعت حکومت نظامی را به ساعت 4 بعد از ظهر 
جلو آورده است، امکان توطئه از سوی رژیم علیه انقالب، 
در ذهن همه ما تقویت ش��د. واکنش بختیار نس��بت 
به موضع گیری های امام، از آن رو ب��ود که او از مراحل 
بعدی طرح نظامیان برای مقابله ب��ا انقالب، اطمینان 
داشت. هنگامی که امام اعالم کردند اعالمیه حکومت 
نظامی خدعه و نیرنگ اس��ت، بعضی ها نگران بودند! 
من البته تعجب می کردم از آنه��ا، چراکه صرف نظر از 
بمباران هوایی، اگر همه نیروهای ارتش هم به خیابان ها 
می آمدند، به اندازه نصف جمعیت در چهار، پنج خیابان 
تهران هم نمی شدند! البته من یادم نمی آید یا نشنیده ام 
که وقتی امام این تصمیم سرنوشت ساز را گرفتند، در 
این زمینه مشورت کرده باشند یا کسی مخالفت کرده 
باشد. ممکن اس��ت برخی تصور کنند که این تصمیم 
امام، اشراقی بوده است. گذش��ته از ویژگی های ممتاز 
امام، به نظر من این تصمیم گیری، از روی تعقل و منطق 
سیاسی بود و البته ش��جاعت در تصمیم گیری چراکه 

در آن مقط��ع، احتمال توطئه ب��ه ذهن خیلی ها 
می رسید و اطالعیه و دستور حکومت نظامی، مؤید 

و مقدمه این توطئه بود...«
   مردمی ک�ه از خاک باغچه من�ازل خود، 

سنگر می ساختند!
روزه��ای اوج گیری انقالب اس��المی، نم��ادی از 
همبس��تگی ملی ب��رای نیل به هدفی مش��ترک 
بود. ام��ری که نهایت��اً بزرگ ترین روی��داد قرن را 
محقق س��اخت و رژیمی وابس��ته و مورد حمایت 
کانون ه��ای قدرت جهانی را به س��قوط کش��اند: 
»ظاهراً به شورای انقالب، تصمیم ژنرال های ارتش 
برای اجرای کودتای موسوم به عملیات کوتاژ، یا به 
روایتی دیگر عملیات نجات که توسط ژنرال هایزر 
و فرماندهان نیروهای هوایی و زمینی ارتش تنظیم 
و تهیه شده بود، ابالغ ش��ده بود. گرچه اجرای این 
طرح، غیرعقالنی و غیرمحتم��ل و مآالً ناموفق به 
نظر می رسید ولی ش��رط عقل، اتخاذ تدابیر الزم 
را ضروری می س��اخت. عالوه بر افزای��ش تدابیر 
حفاظتی از محل اقامت امام و جان ایش��ان، به ما 
نیز گفته شد امش��ب )21بهمن( و فرداشب را در 
محل های دیگر، غیر از مکان هایی که شب های قبل 
استقرار داشتیم، به سر بریم. در محل استقرار امام، 
پیام های ایشان پخش  می شد. گروهی از کارکنان 
رادیو تلویزیون، یک ش��بکه مدار بسته تلویزیونی 
در آن منطقه برپا کرده بودند و فرامین امام، هم از 
روی موج FM پخش  می شد و هم دهان به دهان 
می گش��ت و جمعیتی که در سرتاسر شهر حضور 
داشتند، پیام را دریافت می کردند. درایت رهبری و 
اقیانوس حضور مردم، عامل اصلی شکست توطئه 
و پیروزی انقالب ب��ود. در آن روز، تمامی محالت 
و خیابان ها س��نگربندی ش��ده بود. مردم از همه 
امکانات موجود، برای یاری رس��اندن به یکدیگر 
اس��تفاده می کردند. خود ش��اهد بودم که خاک 
باغچه ها را در گونی می ریختند و در کوچه و خیابان 

سنگر درست می کردند...«
   اطمینان خاطر در عین بیمناکی اطرافیان 

در شب پیروزی انقالب
راوی خاطرات، شب 22 بهمن 1357 را در منزل 
یکی از اقوام نزدیک خویش، سپری کرده است. او 
شرایط پیرامونی و عمومی شهر در آن ساعات را به 
این شرح به یاد می آورد: »فکر می کنم که در روز 21 
بهمن تا ساعت 4:35، خدمت امام بودیم. بعد من 
آقای حبیبی را به منزل برادرش در خیابان ادیب 
رساندم و خود به منزل خاله ام، در خیابان نظام آباد 
و نزدیک میدان امام حسین)ع( فعلی رفتم. شب 
قبل هم در همان ج��ا بودم. در آن زم��ان خاله ام، 
به خاطر تول��د عدنان دومین فرزند م��ا، در آلمان 
بودند. همسایه روبه رویی آنها، یک اتاق را در طبقه 
فوقانی و نزدیک پشت بام آماده کرده بود که من به 
آنجا بروم. با برادرم عبدالحسین مشغول صحبت 
بودیم، تا هوا تاریک شد. او اصرار کرد که به منزل 
روبه رو برویم. در همین اثنا صدای گلوله و رگبار، 
در کوچه شنیده شد! خواهر خانمم رفت و از یک 
پنجره کوچک نگاه کرد و گفت مأموران شهربانی، 
تقریباً هر 10 متر به 10متر ایستاده اند! لذا امکان 
رفتن به خانه ام��ن روبه رو، دیگر وجود نداش��ت! 
بس��تگان من خیلی نگران و رنگ پریده بودند اما 
من اطمینان خاطر عجیبی داشتم! صدای شلیک 
گلوله، در شهر بیشتر و بیشتر  می شد. می خواستم 
از آقای حبیبی خبری بگیرم ولی تلفن منزل قطع 
شده بود! شاید اشکال منطقه ای بود. بعد که اشکال 
برطرف شد، تماس گرفتم و به ایشان گفتم مگر بنا 
نبود که امشب منزل نباشید؟ او هم همین حرف 

را به من زد!...«
   استیصال سران ارتش و دیگر هیچ!

در 22 بهمن 1357، سران ارتش رژیم شاهنشاهی 
به بن بست رسیدند و متعاقب آن، اعالم بی طرفی 
کردند! این استیصال، ناشی از وقایع روزهای پیشین 
بود که عمالً بدنه این نهاد را خنثی کرد و در خدمت 
انقالب قرار داد: »س��اعت های 1:30، 2 نیمه شب 
بود که روی پشت بام همس��ایه ها، صدای اهلل اکبر 
بلند شد! همین طور این شعار که برادر به پا خیز، 
همافرت کشته شد! روز بعد گفته شد در زیرگذر 
میدان امام حس��ین)ع( فعلی، ظاهراً مردم مقدار 
زیادی سنگ و شن ریخته بودند، تا سطح خیابان 
باال آمده و مانع عبور خودروهای س��نگین ارتش 
ش��ود به طوری که یک تانک که آمده بود از آنجا 
عبور بکند، به س��قف گیر کرده و راه عبور به کلی 
مسدود شده بود و همان جا نیز، یکی از فرماندهان 
نیروی زمینی ارتش، کشته شده بود! به هر حال با 
فرمان لغو حکومت نظامی از سوی امام، مردم شب 
را تا صبح، در خیابان ها بودند و روز بعد به پادگان ها 
هجوم بردند! بعداً مشخص شد که در آن روز، طرح 
کودتا علیه انقالب س��ازماندهی ش��ده بود. اینکه 
اطالعاتی از چگونگی این طرح به امام رسیده بود یا 
نه، من تردید دارم زیرا این طرح فوق العاده س��ری 
بود، گرچه احتمال آن داده  می شد و امام با درایت 
و بینش صحیح خود، این طرح را ناکام گذاشتند. 
بهترین اقدام برای جلوگیری از اجرای کودتا علیه 
انقالب، حضور مردم در صحنه ب��ود زیرا تیم های 
عملیاتی، هنگامی می توانس��تند اف��راد مؤثر در 
انقالب را دس��تگیر کنند که اطراف منازل خلوت 
باش��د اما وقتی کوچه و خیابان پر از جمعیت بود 
و مردم سنگر درست کرده بودند، اجرای عملیات 
غیرممکن  می ش��د. دیگر اینکه بدنه ارتش، دیگر 
حاضر نبودند مردم را به گلوله ببندند و سران ارتش 
به لحاظ بی اعتمادی نسبت به یکدیگر، نتوانستند 
هماهنگ عمل کنن��د. جنگ روانی ک��ه امام در 
برابر ارتش به کار بردند و آزاد کردن درجه داران و 
افسران از قید قسم آنان به قرآن، برای ابراز وفاداری 
و صیانت از نظام شاهنشاهی و آن دیدار همافران 
در روز 19 بهمن و بیعت با رهبر انقالب، فرماندهان 
ارتش را به استیصال کش��اند! در یکی از جلسات 

شبانه با امام، آقای دکتر حبیبی مسئله پایبندی 
اعضای متعهد ارتش را به قس��م ق��رآن که برای 
صیانت و حفظ نظام شاهنش��اهی خورده بودند، 
مطرح کرد. امام نظرش��ان این بود که پایبندی به 
این قس��م، هیچ گونه وجه ش��رعی ندارد! قرار شد 
امام متنی را برای ر هایی ارتشیان از قسم یاد شده 

بنویسند، تا اعالم شود...«
   خونس�ردی و آرام�ش رهب�ر انقالب در 

عصرگاه 22 بهمن
دکتر طباطبای��ی در عصرگاه 22 بهم��ن 57، به 
اقامتگاه امام خمینی در مدرسه علوی تهران رفت 
و با ایش��ان دیدار کرد. تصویری که وی از آرامش 
و خونسردی رهبر انقالب، در آن شرایط حساس 
ارائه می دهد، بس ش��گرف و به یادماندنی اس��ت: 
»نزدیک غروب روز 22 بهمن، به اتفاق دکتر محمود 
بروجردی، نزد امام رفتیم. مثل همیشه، خیلی آرام 
و خونسرد نشس��ته بودند! با خنده گفتم آقا حاال 
دیگر نوبت کیست که باید برود؟! لبخندی زدند و 
گفتند آقای بازرگان هرچه زودتر، باید رئیس ستاد 
)ارتش( را معرفی کند. من گفتم یک مس��ئله مرا 
نگران کرده و بر شادمانی ما سایه افکنده است و آن 
حمله حساب شده گروه های چریکی نظیر فدائیان 
و مجاهدین خل��ق، به پادگان هاس��ت. به نظرم با 
توطئه ای از پیش تعیین شده، انبارهای اسلحه را به 
روی مردم باز کرده اند. ایشان اظهار نظری نکردند! 
معلوم بود که هیچ نگرانی از ای��ن بابت ندارند زیرا 
مردم را خوب می شناختند و می دانستند وقتی به 
مردم بگویند اسلحه ها را برگردانید، برمی گردانند، 
کما اینکه همین طور هم ش��د! فق��ط گروه های 
الحادی نظیر چریک های فدایی خلق، حزب توده 
و مجاهدین خلق از تحویل اسلحه های ربوده شده 
خودداری کردند که بعد ها طی عملیاتی قهرآمیز، 

خونین و بحرانی، تا حدودی خلع سلح شدند...«
   شرایط مدرسه رفاه در ساعات بحران

راوی در ادام��ه خاطرات خویش از س��اعت صفر 
تغییر رژیم پهلوی، گزارشی از شرایط مدرسه رفاه 
ارائه کرده که خواندن��ی می نماید. به ویژه از جنبه 
واکنشی که امام خمینی نسبت بدان داشته است: 
»در همان آش��فته بازار بحران انقالب، تیم هایی از 
حزب توده و مجاهدین خلق، به ستادهای ساواک 
و شهربانی حمله برده و اسناد و مدارک فراوانی را با 
کامیون های متعدد، به نقاط نامعلومی حمل کردند! 
کاماًل نش��ان می داد که این حرکت سامان یافته، 
چه بسا از طرف کا.گ.ب و دیگر عوامل اطالعاتی 
طراحی و اجرا  می ش��د. حوادثی که همان روز ها 
برای پاره ای از عوامل نفوذی ش��وروی پیش آمد، 
نظیر افشای نقش سعادتی برای سازمان اطالعاتی 
روسیه، داللت بر همین امر دارد. در همان غروب 
روز 22 بهمن، من یکی دو ساعتی در مدرسه رفاه 
بودم. مرحوم حاج مهدی عراقی را دیدم که مقداری 
افسرده است. او هم از افتادن سالح و مواد منفجره 
به دست مردم، ناراحت و نگران بود. گفت برو ببین 
بیرون و ببین چه خبر است! هرچه مهمات و مواد 
منفجره بوده، ب��ه اینجا آورده ان��د! اگر یک جرقه 
س��یگار به این ها بیفتد، می دانی چه خواهد شد؟ 
رفتم و دیدم که حیاط مدرسه پر از مسلسل و تفنگ 
است و دور تا دور منطقه هم مملو از مواد منفجره! 
یعنی مردم هر چه از پادگان ها غنیمت گرفته بودند، 
به آنجا آورده بودند که امری خیلی خطرناک بود! 
خیلی نگران، به داخل برگشتم! در آنجا شنیدم که 
آیت اهلل طالقانی در مدرسه حضور دارند! نزد ایشان 
رفتم. دیدم دو، سه نفر با لباس نظامی، به انتهای 
یک راهرو رفتند. با برادرم عبدالحسین، به آن طرف 
رفتیم. دیدیم در یک اتاق چهار، پنج متری، تعدادی 
از سران ارتش را که دستگیر کرده اند، )شاید 60، 70 
نفری بودند( گوش تا گوش نشانده اند! افسر جوانی 
با لحن تند و آمرانه، با آنها برخورد می کرد! بعضی 
از آنها، خیلی مطمئن نشسته بودند و بعضی نیز، 
التهاب و اضطراب شدیدی داشتند. عده ای از آنها، 
درجه شان معلوم بود. من از آن وضع، ناراحت شدم. 
جلو رفتم که با یکی از آنه��ا که خیلی مضطرب و 
ناراحت بود، صحبت کنم. رو ب��ه من کرد و گفت 
اگر ممکن است، به این شماره تلفن بزنید و اطالع 
دهید که من زنده هستم، ممنون می شوم! در حالی 
که داشتم از او شماره تلفن می گرفتم، همان افسر 
جوان، خیلی شق و رق و جدی، به سوی من آمد و با 
لحن بی ادبانه و تندی گفت چه کار می کنید؟ گفتم 
نگران نباشید! اما او مهلت نداد و یقه کت مرا گرفت 
و هل داد و مرا برد دم در و از آن جا بیرون کرد! در 
این لحظه سیدحسین آقا )خمینی( و حاج مهدی 
عراقی، ناظر این صحنه بودند. حس��ین آقا که این 
حالت را دید، جلو آمد و یک سیلی به گوش او زد و 
گفت مردک! چه کار داری می کنی؟ تو کی هستی 
و...؟ او حس��ین آقا را می ش��ناخت و یک مقداری 
سرخ و س��فید ش��د! در این لحظه مرحوم عراقی 
نیز مداخله کرد و شخص نامبرده را که ظاهراً یک 
سرهنگ فضول و مأمور از طرف گروهک ها بود، از 
مدرسه بیرون کرد! من مجدداً به درون اتاق رفتم 
و از افرادی که مایل بودند، شماره تلفن منزل آنها 
را گرفتم که خانواده های ش��ان را از سالمتی آنان 
مطمئن سازم. کمی بعد، مرحوم دکتر بهشتی را 
دیدم. سالم و علیکی با ایش��ان کردم و گفتم این 
چه وضعی است؟ ایشان هم متوجه شدند که قضیه 
از چه قرار است. من برگش��تم داخل و بعد از نماز 
مغرب و عشا، ماجرا را به امام گفتم! گفتم آقا این ها 
هر کدام، تا دیروز یک اعتباری ولو کاذب داشتند 
اما ح��اال این ها را گوش تا گوش، در اتاقی س��رد و 
تنگ نشانده اند و این رفتاری که با آنها دارند، خوب 
نیست! اگر با یک عطوفتی با آنها برخورد شود، در 
خود همین ها اثر بیشتری دارد و محبت و عطوفت 
اسالمی، رفتار دیگری را با اس��یر ایجاب می کند. 
گفتند مگر چه ش��ده؟ عین ماج��را را نقل کردم، 

خیلی متأثر شدند!...«
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سالمندان تنها و بيمار 
 مهدي نيك ضمير 

نمي دانم شما هم اكنون چند س��اله هستيد، اما اگر 
متولد دهه 6۰ باشيد، بين ۳۰ تا ۴۰ سال سن داريد. 
با يك محاسبه سرانگش��تي مي توان دريافت دو تا 
س��ه دهه آينده جمعيت دهه شصتي ها وارد سنين 

سالمندي خواهند شد. 
دوره س��المندي و نس��بت جمعيت س��المندان به 
كل جمعيت از آنجايي اهمي��ت مي يابد كه يكي از 
مهم ترين تهديدهاي بالقوه نظام سالمت در تمامي 
كش��ورهاي دنيا پيري جمعيت و شيوع سالمندي 
اس��ت. در جوامع مختل��ف تم��ام برنامه ريزي هاي 
اقتصادي و اجتماع��ي بر پايه مؤلف��ه جمعيت پويا 
صورت مي گيرد. وجود انسان سالم و مولد از جمله 
محورهاي اصلي دستيابي به توسعه پايدار و شكوفايي 
اقتصادي اس��ت و س��المندي تأثيرات فراواني را بر 
نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي گذارد. 

طبق آماره��ا هم اكنون بي��ش از 7درصد جمعيت 
كشورمان را افراد س��المند باالي 6۰ سال تشكيل 
مي دهند كه اين آمار در چه��ار دهه آينده تقريباً دو 
برابر خواهد شد؛ به طوري كه در سال 1۴29 به ازاي 
هر چهار نفر ايراني، يك نفر سالمند خواهيم داشت. 
از سوي ديگر سرعت س��المندي در ايران نسبت به 
ميانگين جهاني آن بس��يار باالتر اس��ت، به گونه اي 
كه جهان در طول 7۰ سال گذشته حدود پنج سال 
پيرتر ش��ده ، اما جمعيت ايران در 6۰ سال گذشته 
1۰ سال پيرتر شده است و اين روند همچنان ادامه 
دارد و ايران در ۳۰ سال آينده پيرترين كشور جهان 

خواهد بود!
دوران سالمندي چالش هاي خاص خودش را دارد و 
همواره سالمندان با انواع بيماري هاي مرتبط با سن 
و تهديدات سالمتي ناش��ي از پيري جمعيت مواجه 
هستند. بيماري هاي مزمن دوران سالمندي همچون 
ديابت و فش��ار خون، هزينه ارائه خدمات را افزايش 
مي ده��د و نظام هاي بيمه اي را با چالش بازگش��ت 

منابع مواجه مي سازد. 
سالمندان با تغييرات فيزيولوژيكي، رواني و اجتماعي 
متعددي مواجه هس��تند كه مي توان��د منجر به از 

كارافتادگي و كاهش طول عمر در افراد شود. 
اين گروه س��ني در مع��رض تنهايي و ان��زوا و عدم 
برخورداري از حمايت اجتماعي هستند و مجموعه 
اين ش��رايط منجر به افت كيفي��ت زندگي و تهديد 

سالمت جسمي و رواني سالمندان مي شود. 
مس��ئله س��المندي زماني اهميت پيدا مي كند كه 
بدانيم در حال حاضر متولدان دهه ۳۰ در حالي در 
سنين س��المندي قرار دارند كه اغلب شان چهار تا 
شش فرزند دارند. طبيعتاً پدر و مادر و ارائه خدمات 
به آنها در دوران س��المندي بين اين تعداد فرزندان 
تقسيم مي شود و س��المندان امروزي ما با عنايت به 
تعداد فرزندانشان از كيفيت باالتر زندگي برخوردارند. 
عالوه بر اين معموالً س��المندان كنوني به واس��طه 
حضور عروس و داماد و نوه ها و به بيان ديگر به واسطه 
حضور در يك خانواده گسترده كمتر با تنهايي و انزوا 
مواجه مي شوند. مس��ئله اي كه در دوران سالمندي 
اهميت بس��يار زيادي دارد و بسياري از چالش هاي 
اين دوران حتي مشكالت جسماني دوران سالمندي 
به واس��طه احس��اس انزوا و تنهايي شكل مي گيرد. 
در عين حال در برخي موارد ب��ا وجود حضور چند 
فرزند، باز هم فرزندان در رسيدگي به امور پدر و مادر 
سالمند خود دچار چالش مي شوند. حاال تصور كنيد 
در دهه هاي آينده با س��المندانی روبه رو مي شويم 
كه يك يا نهايتاً دو فرزند دارند و حتي س��المنداني 
كه فرزند ندارند ي��ا ازدواج هم نكرده اند! براس��اس 
آمار سرشماري نفوس و مسكن، 2۰ درصد زنان در 
سن باروري هرگز ازدواج نكرده اند؛ يعني چيزي در 
حدود 5/1 ميليون نفر! در شرايط كنوني جامعه براي 
خدمات دادن به 2۰ هزار نفر با ساختارهاي موجود 
با مشكل روبه رو است. با چنين اوصافي در دهه هاي 
آينده حدود ۳۰درصد جمعيت س��المند هس��تند، 
سالمنداني كه بخشي از آنها يك يا دو فرزند دارند، 
بخش��ی اصاًل فرزند ندارند و درصد قابل توجهي هم 
ازدواج نكرده اند تا حمايت تعداد بيشتري از اعضاي 

خانواده شان را داشته باشند. 
بر اين اساس در كنار برنامه ريزي براي رشد جمعيت 
و افزايش فرزندآوري به منظور پيش��گيري از پيري 
نماي جوان جامعه، بايد از همين امروز براي تأمين 
اجتماعي و ارائه خدمات به سالمندان جامعه كه طي 
س��ال هاي آينده خود ما در آن گروه قرار مي گيريم، 
برنامه ريزي داش��ته باش��يم. هر چند امروز هم دير 
است، اما برنامه ريزي ها براي عبور مناسب از دوران 
سالمندي كشور مي تواند كمك كننده باشد. از سوي 
ديگر بايد از همين امروز براي دهه شصتي هايي كه 
كم كم به دوران ميانسالي پا مي گذارند، آموزش هاي 
الزم براي ارتقاي س��المت جس��ماني و روحي شان 
تدبير شود تا با رسيدن به دوران سالمندي و حفظ 
سالمت جس��مي و روحي كيفيت زندگي شان افت 
نكند. آنچه بديهي به نظر مي رس��د اين است كه در 
دهه هاي آين��ده براي مواجهه با جمعيت س��المند 
برنامه ريزي مناسبي صورت نگرفته است و احتماالً 

اين جمعيت با چالش هاي متعددي مواجه باشد.

جمعیت پایدار

  زهرا چيذري 
آمار فردش�دن زوج ها به  طور نگران كننده اي افزايش يافته است. 
آمار طاق در برخي مناطق كش�ور حتي به يك ط�اق به ازاي هر 
سه ازدواج مي رسد. بيش�تر اين جدايي ها هم در پنج سال نخست 
زندگي و به ش�كل توافقي رخ مي دهد. در اغلب اي�ن توافق ها اين 
زنان هس�تند كه براي تس�ريع فرآيند ط�اق و جداي�ي از برخي 
حقوق خود همچ�ون مهريه مي گذرن�د و زندگي مشتركش�ان را 
به پايان مي رس�انند. طاق اگرچه هم ب�راي زن و هم ب�راي مرد و 
هم فرزن�دان احتمالي يك زندگ�ي تبعات و چالش هاي�ي را ايجاد 
مي كند، اما در اين ميان زنان بار رواني و فشارهاي روحي و اجتماعی 
بيش�تري را بايد تحمل كنند و ب�ه نظر مي رس�د در ماجراي طاق 
و جدايي بيش�تر مي بازن�د. ب�راي واكاوي آسيب شناس�انه طاق 
توافقي پ�اي صحبت هاي دكتر عاليه ش�كربيگي، جامعه ش�ناس 
و مدرس دانشگاه نشس�ته و س�ؤاالتمان را با وي مطرح كرده ايم. 

خانم دكتر ش�كربيگي همانگونه كه مس�تحضر هستيد، 
آمارهاي ط�اق در جامعه ما به ش�دت باال رفت�ه و درصد 
قابل توجهي از اين طاق ها طاق هاي توافقي اس�ت. اگر 
بخواهيم از منظر جامعه شناسي نگاهي آسيب شناسانه به 
طاق توافقي داشته باش�يم، چه ماحظاتي را بايد مدنظر 

قرار دهيم؟
طالق توافقي همچون شمشيري دو لبه عمل مي كند. در پاره اي از مواقع 
زوجي كه نمي توانند با هم زندگي كنند، با توجه به س��ال هاي زندگي 
مش��ترك و با عنايت به امكانات مالي تصميم مي گيرن��د، طبق توافق 
طرفين با تقسيم اين منابع از هم جدا شوند. ممكن است در مواردي اين 
طالق و جدايي براي طرفين خوب باشد، اما در موارد متعددي شاهد اين 
بوده ايم زوج هايي كه به صورت توافقي از هم جدا مي شوند، بعد پشيمان 
مي شوند. در تحقيقي كه ما داشته ايم اين زوج ها عنوان مي كنند اگر ما 
كمي بيش��تر تأمل و تعمق مي كرديم طالق نمي گرفتيم، به خصوص 
اينكه اگر در اين بين فرزندي هم باشد. در زماني كه زوج فرزندي ندارند 
جدايي تبعات روحي و اجتماعي فراواني را به آنها تحميل مي كند، اما در 
صورت داشتن فرزند آثار و تبعات آن بيشتر خواهد بود. حضور اين فرزند 
پيوندهاي زندگي قبلي را همچنان حفظ مي كند. چون بچه هم به پدر 
و هم به مادر نياز دارد و پدر و مادري كه مس��ئوليتي را در برابر فرزندان 
دارند و با جدايي اين مسئوليت از آنها سلب نمي شود و بعد از جدايي هم 
به خاطر حضور بچه زن و مرد با هم تعامالتي دارند، در مواردي از طالق 

توافقي پشيمان بوده اند. 
با طالق توافقي اين بچه ها آسيب مي بينند، وقتي با نگاه آسيب كاوانه به 
اين ماجرا نگاه می كنيم، مي بينيم كه اين مسئله پيامدهاي آسيب زايي 
هم براي پدر، هم م��ادر و هم فرزند دارد و تا زماني ك��ه اينها بتوانند در 
ميدان ديگري از زندگي قرار بگيرند كه به آرامش برسند، زمان مي برد 

و وقت مي خواهد. 
پس شما با س�ختگيري و به بيان ديگر ممانعت از سهولت 

طاق توافقي موافقيد؟
من معتقدم طالق هم به شكل رسمي و هم توافقي بايد به عنوان آخرين 
راه حل مورد توجه قرار گيرد و بايد همه راه ها را رفت و با مشاوره ها صحبت 
كرد، تالش شود خويشتنداري كنند و زندگي را بسازند. سلطه گرايي يكي 
از طرفين يا هر دو يكي از مواردي است كه موجب مي شود آنها نتوانند با 
هم در امورات جاري در زندگي به يك وحدتي برسند. بنابراين من فكر 
مي كنم اگر فرصتي در اختيار آنها باش��د و بعد به سمت طالق توافقي 
هدايت شوند، ممكن است جلوي بس��ياري از طالق ها گرفته شود، به 

خصوص در مواردي كه فرزنداني در اين زندگي هستند. 
 يكي از موضوعاتي كه در حال حاضر وجود دارد، اين است 
كه آمار ط�اق در زندگي هايي با طول كمتر از پنج س�ال 
و حتي در مواردي طاق هاي زير يك س�ال باالس�ت، آيا 
مي توانيم بگوييم كه درصد بااليي از اين جدايي ها براساس 
تصميم گيري احساسي رخ مي دهد و اگر زمينه هايی براي 
تعامل بيشتر پيش از طاق توافقي فراهم شود، ممكن است 

اين افراد به زندگي مشتركشان بازگردند؟
بله. اكثر طالق هايي كه ما در س��ال هاي اخير مشاهده كرده ايم، بيشتر 
در گروه هاي سني جوان بوده است و در اين ميان كساني بوده اند كه در 

پنج سال اول زندگيشان قرار داش��ته اند، اما اينكه چرا اين جدايي ها در 
سال هاي نخست زندگي اتفاق مي افتد بايد بگويم ديدگاه هاي بين نسلي 
امروز خانواده ها را به صور مختلف هدايت مي كند. اگر نسل اول را نسل 
انقالب به شمار بياوريم، امروز مي توانيم سه نسل را در كنار يكديگر داشته 
باشيم. اين سه نسل ديدگاه هايشان درباره اينكه چطور با مسائل زندگي 
و بحران هايي كه بعضاً ممكن اس��ت در زندگي پيش بيايد، روش هاي 
مواجه شان با اين بحران ها متفاوت است. نسل اول ممكن است گذشت 
و خويشتنداري بيشتري در برابر چنين مس��ائلي داشته و خواهان اين 
باشد كه زندگي اش به هر نحو ممكن ادامه پيدا بكند، اما براي نسل دوم 
اين »به هر نحو ممكن« كمرنگ تر شده و نسل سوم هم خيلي سريع از 

كوره در مي رود. 
چرا نسل جوان ما به قول شما زود از كوره در مي روند و براي 
نگه داشتن زندگي مشترك خود مانند نسل هاي گذشته 

تاش نمي كنند؟
من فكر مي كنم نظام خانواده، نظام آموزش��ي و رسانه ها، مهارت هاي 
رويارويي با بحران هاي زندگي را به اين نس��ل ياد نداده اند! در واقع اين 
نسل، مهارت هاي رويارويي با بحران هاي زندگي كه ممكن است براي هر 
زوجي اتفاق بيفتد را نياموخته و به همين خاطر به سرعت به سمت  طالق 
مي روند. به نظر من خيلي جسارت الزم است! من جزو نسل اول هستم 
شايد در زندگي مرارت هاي بسيار زيادي را تحمل كرده ام، اما هيچ گاه 
حاضر به امر طالق نشده ام، زيرا اعتقاد داشتم زندگي را بايد حفظ كرد 
و به هر حال زندگي فراز و نشيب هايی دارد، اما ممكن است دختر و پسر 
من مانند من فكر نكنند يا نسل هاي دهه 6۰ ،7۰ و ۸۰. ممكن است اين 
نسل ها در برابر برخورد با كوچك ترين بحران ها سريع تصميم بگيرند و 

جدا شوند و هر كدام به سمت زندگي خودشان بروند. 
چه اتفاقي در نسل جديد افتاده كه با كوچك ترين چالشي 

سراغ سريع ترين راه حل ها مانند طاق توافقي مي روند؟
مي دانيد چرا اين اتفاق افتاده اس��ت، زيرا نس��ل جوان ام��روز آنچه در 

زندگي شان مهم است، خودشان هس��تند؛ مديريت خودشان، دوست 
داشتن خودش��ان و لذت بردن از زندگي. اينها ايده ها و آرمان هاي اين 
نسل است و اينگونه فكر مي كنند و حقشان هم هست. ما نمي توانيم به 
آنها بگوييم اينگونه فكر نكنيد، اگر اشتباهي در پرورش اين نسل وجود 
دارد به دليل عدم موفقيت خانوادهاس��ت. به دليل اين اس��ت كه نظام 
آموزش نتوانسته در تربيت اين نسل موفق باشد و همچنين رسانه هاي 
ما نتوانسته اند اين نسل را به درستي تربيت كنند. به اين داليل مراحل 
جامعه پذيري كه فرزندان ما از آن عبور كرده اند، به اينجا رس��يده كه با 
كوچك ترين مشكلي مي گويند طالق! اين نشان مي دهد از ماست كه بر 
ماست و خانواده، نظام آموزشي و رسانه ها نتوانسته اند عملكرد درستي در 
تربيت نسل جديد داشته باشند. نسلي كه اينگونه پيش مي رود و با طالق 
توافقي جدا مي شوند و در مواردي مشاهده كرده ايم كه پشيماني هايي 
به بار مي آورد، اين نس��ل خيلي اهل مدارا و تسأهل نيست، بلكه بيشتر 
اهل لذت بردن از ش��رايط موجود است. اين چيزي اس��ت كه وقتي با 
مراجعانمان صحبت مي كنيم از دهان آنها مي شنويم كه من مي خواهم 
زندگي كنم و از زندگي لذت ببرم، بنابراين هر مشكلي كه مرا اذيت كند 
آن را كنار مي گذارم. اين ديدگاه اين نسل و يك واقعيت اجتماعي است 
و ما نمي توانيم روي واقعيت ها چشم ببنديم. نسل جوان ما، دختران ما 
و خانواده هاي از هم گسس��ته در حال فرار هستند و اينها تماماً حاصل 
عملكردي است كه مسئوالن ما در تمام اين سال ها داشته اند. از طرف 
ديگر حضور خانواده در ش��بكه هاي اجتماعي و فض��اي مجازي به اين 

مسئله دامن زده است. 
خانم دكتر شكربيگي س�ؤال ديگري كه دارم در رابطه با 
بحث مشاوره هاس�ت. در صحبت با كارشناس�ان مختلف 
متوجه ش�دم، مش�اوره هاي پيش از طاق يا داوري ها در 
بحث طاق توافقي معموالً اثرگذار نيست و درصد ناچيزي 
از زوج هايي كه براي مشاوره پيش از طاق به مراكز مشاوره 
فرستاده مي شوند، به زندگي باز مي گردند. در واقع انگار 
داوري ها و مش�اوره ها كاراي�ي الزم را ندارن�د، كما اينكه 
رئيس جمهور ه�م در صحبت هاي اخيرش�ان به موضوع 
اصاح بحث مشاوره ها اشاره داشته اند. حتي گفته مي شود 
برخي مشاوره ها هزينه مشاوره را دريافت كرده و با امضا، 
زوجين را راهي دادگاه طاق مي كنند. نظر شما در رابطه با 

كارايي مشاوره هاي پيش از طاق و داوري ها چيست؟
 اگر زن و ش��وهري به اختالف برمي خورند، خوب اس��ت مش��اوران يا 
مددكاراني وارد روابط آنها ش��وند و با صحبت كردن ببينند مسئله آنها 
چيست، اما من معتقدم مهم ترين مشكلي كه در ميان زوجين در همه 
نسل ها وجود دارد، فقدان مهارت گفت وگو به معناي رابطه برد - برد و 
نه به معناي رابطه برد -باخت است. به طور مثال وقتي زن و شوهري در 
يك خانواده با هم صحبت مي كنند، هر دو بايد به دنبال راه حل باشند، 

نه اينكه يك نفر بگويد من هرچي مي گويم تو قبول كن يا نفر ديگر اين 
را بخواهد. البته در حوزه مشاوره درماني با چالش هاي متعددي مواجه 
هس��تيم. اوالً با قيمت هاي باال، هزينه مش��اوره ها به گونه اي است كه 
خانواده ها از درآمد كافي براي استفاده از خدمات آنها برخوردار نيستند، 
بنابراين مسئله مالي و مشكالت اقتصادي مانع از اين مي شود تا خانواده ها 
بتوانند به مشاوره درماني ها مراجعه كنند. از سوي ديگر من هم موافقم 
با اينكه مشاوره ها در ساماندهي چالش هاي خانواده ها تأثير نداشته اند، 
من هم مواردي را ديده ام كه طالق توافق��ي گرفته اند و وقتي از آنها در 
رابطه با بحث مش��اور اين سؤال مي شود، مي گويند مش��اوران را با يك 
حق الزحمه مي توانيد فريب دهيد! متأسفانه تعهدكاري حلقه گمشده اي 
است كه در ميان سازمان ها و مراكز مشاوره درماني و در بسياري از جاها 
به چشم مي خورد. حتي خود زوجه مي گويند مشاوره به درد نمي خورد، 
در حالي كه علت العلل مشكالت خانواده ها، فقدان گفت وگوست. طبق 
آمارها خانواده ها خيلي كم با هم صحبت مي كنند و مشكالت را در خود 
انباشته مي كنند. در اين صورت چگونه مي خواهند راهكار پيدا كنند؟ 
اينگونه مي شود كه خشونت را در خودشان انبار مي كنند و اين خشونت 
تبديل به تنفر مي شود و يك جايي اين تنفر به طالق عاطفي و سپس به 
طالق توافقي تبديل مي شود. اين فرآيند و پروسه اي است كه در روابط 
زوجين ديده مي شود و می توان مشاهده كرد. يكي از الزامات و ابزارهاي 
ديگر كه شايد بتوان در خانواده و در كنار زوجين تأثيرگذار باشد، حضور 
جامعه شناسان است. چهار دهه يعني ۴۰ سال همواره روانشناسان به 
عنوان مشاور مداخله هايي در نهاد خانواده داشته اند و پيامد آن اين است 
كه امروز نهاد خانواده دچار بحران است، نسل ها حرف هم را نمي فهمند 
و وقتي به مشاوران مراجعه مي كنند، بيشتر از آن چيزي كه به فكر هم 
بستگي زوجي كه به آنها مراجعه مي كنند باشند، به فكر پولي هستند كه 
از اين زوج مي خواهند بگيرند. بر اين اساس ما چگونه توقع داريم طالق 
توافقي را كنترل كنيم؟پس نكته اين است كه در حال حاضر مشكالت 
نهاد خانواده مشكالت رواني نيست، بلكه مشكالت اجتماعي است. وقتي 
يك زوج در فضاي مجازي قرار مي گيرد، وقتي آنجا ارتباطات و تعامالتي 
برقرار مي كنند كه در اجتماع مجازي هس��ت، آيا مي توانيم باز بگوييم 
مشكل فردي است؟ مشكالت زوجين و خانواده ها ديگر مسائل رواني و 
در حيطه فردي نيست، بلكه در حيطه اجتماعي است، بنابراين بايد از 
حضور جامعه شناسان هم استفاده كنند تا بتوانند روابط فيمابين نهاد 
خانواده و اجتماع را در نظر بگيرند و درباره آن صحبت كنند. من هر جا كه 
در جلسات حضور پيدا كردم، همواره ديدم تنها روانشناسان در اين رابطه 
صحبت مي كنند، در حالي كه مباحثي همچون طالق توافقي مسئله  ای 
در حيطه اجتماعي اس��ت و نه در حيطه فردي. به ط��ور مثال مباحث 
اقتصادي را در نظر بگيريد؛ مشكالت اقتصادي كه در نهاد خانواده وجود 
دارد. مثاًل در يك خانواده دو نفر كه در دانش��گاه آزاد درس مي خوانند، 
ممكن است پدری باشد كه توانمندي مالي اش به آنها نرسد كه جوابگوي 
نيازهاي معيشتي و اقتصادي نهاد خانواده باشد، اين بايد چه كار بكند؟ 
اين يك مسئله اجتماعي است نه يك مس��ئله روانشناسي كه مشاوره 
درماني بتواند به آن كمك كند. پس متغيرهاي ديگري در تعامل زوجين 
و نسل ها وجود دارد و االن مشكالت فردي و روانشناختي نيست، بلكه 
مشكالت اقتصادي، اجتماعي و حقوقي است، بنابراين بايد از تعامالت 
بين رشته اي استفاده كرد و تنها نبايد روانشناسان در اين مباحث مربوط 

به خانواده حضور داشته باشند. 
البته در مباحث روانشناختي هم مشكات زيادي در جامعه 
داريم و اين نشان مي دهد حضور روانشناسان خروجي ويژه 

نداشته است!
بله. در حال حاضر در حوزه خان��واده در اندر خم يك كوچه ايم و معلوم 
نيست چه كسي متولي نهاد خانواده است. تحكيم بنيان خانواده بسيار 
مهم است. يك س��ازمان يك متولي و يك وزارتخانه اي بايد باشد تا اين 
مسائل را سازماندهي كند. هر سازماني از ظن خودش يك معاونت امور 
بانوان را ايجاد مي كند كه تنها به كارهاي ش��عاري مي پردازد و كارهاي 
عميقي در اين زمينه انجام نمي شود. من به عنوان يك جامعه شناس و 
متخصص حوزه زنان و خانواده اين را مي گويم اينكه خانواده نتوانسته 
مشكالتش را حل كند، طالق توافقي زياد شده است، آسيب ها در خانواده 
زياد شده و شكاف بين نسلي به وجود آمده همه اينها به خاطر اين است 
كه مسئول دلسوزي در حوزه خانواده وجود ندارد و سياستگذاري درستي 

در مسائل خانواده انجام نگرفته است. 

بيشتر زوج ها پس از طالق توافقي پشيمان مي شوند!

طاق توافقی در نگاه اول شايد 
يك راهكار به حساب بيايد 

اما در عمل تبعات متعددی را 
متوجه زن و مرد و فرزندان 

احتمالی می كند. در اين ميان از 
آنجايی كه طاق توافقی اغلب 

با گذشت زن از حقوقی همچون 
مهريه رخ می دهد، زنان را 

بيشتر دچار خسران می نمايد

جامعه، خانواده و رسانه ها در تربيت نسل جديد موفق عمل نكرده اند

گفت وگوي »جوان« با جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زن و خانواده

طب�ق آماره�ا خانواده ه�ا خيل�ي كم 
با ه�م صحب�ت و مش�كات را در خود 
انباش�ته مي كنن�د. در اي�ن ص�ورت 
چگون�ه مي خواهن�د راه�كار پي�دا 
كنند؟ اينگونه مي ش�ود كه خش�ونت 
را در خودش�ان انب�ار مي كنن�د و اين 
خش�ونت تبدي�ل ب�ه تنفر مي ش�ود و 
يك جايي اين تنفر به ط�اق عاطفي و 
سپس به طاق توافقي تبديل مي شود



با کمک ق�رارگاه     فارس
مهندس�ی سپاه 
عملیات اجرایی ساخت مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی 
در ارتفاعات گلدش�ت حافظ ش�یراز آغاز شد.

دکتر محمدهادی ایمانیه استاندار فارس در مراسم 
آغاز عملیات اجرایی پروژه ساخت مخزن 10 هزار 
مترمکعبی آب گلدش��ت حافظ گف��ت: قرارگاهی 
تحت عنوان قرارگاه آب با حضور مدیران ۹ سازمان از 
جمله مدیران شرکت های آبفای شیراز، آبفای استان، 
آب منطقه ای و رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی، 
سازمان صمت، دانشگاه شیراز و مدیر منابع طبیعی 
در استانداری تشکیل ش��ده تا بتوانیم وضعیت آب 
شیراز را روزانه رصد و کنترل کنیم. وی افزود: برای 
انجام بهتر پروژه ها با رایزنی تیپ الهادی متعلق به 
قرارگاه مهندسی سپاه مقرر شده تا از ماشین آالت 
آنان بهره ببری��م. در ادامه مدیرعامل ش��رکت آب 
و فاضالب شیراز با اش��اره به اینکه مخزن 10 هزار 

مترمکعبی گلدشت حافظ برای آبرسانی به ۴۳ هزار 
نفر جمعیت پیش بینی شده است، گفت: در کشور 
س��هم بهره مندی هر مش��ترک از ظرفیت مخازن 
حدود 0/8 تا یک مترمکعب است که در شهر شیراز 

با 8۲0 هزار مش��ترک حدود ۶۵0 هزار مترمکعب 
مخزن آب مورد نیاز است. بهمن بهروزی افزود : در 
حال حاضر س��هم بهره مندی هر مشترک در شهر 
شیراز از مخازن حدود 0/۵ است که با اجرای مخزن 

10 هزار مترمکعبی گلدش��ت حافظ و مخزن ۲0 
هزار مترمکعبی سرتل حسین آباد و مخزن ۳0 هزار 
مترمکعبی میانرود س��هم بهره مندی هر شهروند 
از مخازن به 0/۶ می رسد. وی با بیان اینکه افزایش 
ظرفیت مخازن در دس��تور کار قرار دارد، ادامه داد: 
مخزن برف فروشان با ظرفیت ۲0 هزار مترمکعب ، 
مخزن سلطان آباد با ظرفیت ۲0 هزار مترمکعب و 
مخزن دینکان در اوایل س��ال آینده به مرحله اجرا 
درخواهند آمد و همزم��ان با اج��رای این طرح ها 
خطوط انتقال نیز ب��ه طول بی��ش از ۴۵ کیلومتر 
به صورت خطوط رفت و برگش��ت اجرا می ش��ود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز با بیان اینکه 
اعتبار پ��روژه مخزن 10هزار مترمکعب گلدش��ت 
حافظ در حال حاضر با برآورد اولیه ۳۵ میلیارد تومان 
است که پیش بینی می کنیم تا پایان عملیات اجرایی 
به 80 تا ۹0 میلیارد تومان افزایش یابد، گفت: این 

پروژه در طول 18 ماه با بهره برداری خواهد رسید.

آغاز ساخت مخزن ۱۰هزار مترمکعبی آب ارتفاعات گلدشت حافظ شیراز با کمک سپاه
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سجاد مرسلي

۹۰ پروژه عمرانی و زیرساختی خراسان جنوبی افتتاح شد
9۰پروژه عمرانی      خراسان جنوبی
و زیرساختی با 
حضور سرپرس�ت معاون�ت هماهنگی امور 
عمران�ی اس�تانداری خراس�ان جنوبی در 
شهرستان فردوس افتتاح یا کلنگ زنی شد.

علیرضا عباس زاده سرپرست معاونت هماهنگی 
امور عمرانی اس��تانداری خراس��ان جنوبی در 
حاشیه افتتاح یا کلنگ زنی این ۹0 پروژه گفت : 
فاز چهارم طرح آبرسانی شهر باغستان با اعتبار 
۵۵ میلیارد ریال و جمعیت برخوردار ۵00 نفر، به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی واحد رنگرزی و 
تکمیل و چاپ دینافام پردیس شرکت کارخانجات نساجی فردوس با اعتبار 80 میلیارد تومان آغاز شد.  وی 
افزود: کلنگ زنی احداث مخزن هزار مترمکعبی شهر باغستان با اعتبار یک صد میلیارد ریال، افتتاح اقامتگاه 
بوم گردی با مساحت ۷80 مترمربع و اعتبار ۴ میلیارد تومان و افتتاح واحد تولیدی پودر میکرونیزه بنتونیت 
از مهم  ترین پروژه ها در فردوس بود. سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی 
همچنین در حاشیه افتتاح واحد تولیدی پودر میکرونیزه بنتونیت گفت : از بر ترین مزیت های سرمایه گذاری 

و توسعه در استان و شهرستان فردوس، توسعه بخش معادن است که باید فعال شود.

برگزاری نشست  »  روایتگری رویدادهای انقالب اسالمی« در مشهد
نشست  » گذرگاه     خراسان رضوی
انقالب، روایتگری 
رویدادهای انقالب اسالمی « همزمان با ایام دهه 
فجر با حضور شاعران و روایتگران دوران انقالب 
اسالمی در خانه انقالب اسالمی مشهد برگزار شد.
حجت االس��الم علی اکب��ر س��بزیان مدیرکل 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در نشست 
» گذرگاه انقالب، روایتگری رویدادهای انقالب 
اسالمی « گفت: خانه انقالب اسالمی محل رفت 
و آمد بسیاری از بانیان انقالب اسالمی و محلی برای برنامه ریزی های انقالب در مشهد توسط مثلث 
انقالب در این شهر یعنی آیت اهلل سیدعلی خامنه ای، شهید آیت اهلل عبدالکریم هاشمی نژاد و مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی)ره( بوده است. وی افزود: این مکان، خانه شخصی رهبر معظم انقالب بوده که از 
سال 1۳۴۷ تا 1۳۵۷ در آن سکوت داشتند و امروز به نام خانه انقالب اسالمی نامگذاری شده است. در 
ادامه این برنامه سیدمسعود موسوی، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی کتاب » بازتاب ها و پیامدهای رحلت اسرار  آمیز آیت اهلل سیدمصطفی خمینی 

به روایت اسناد « اثر سجاد راعی گلوجه را معرفی و بخشی از کتاب را قرائت کرد.

۶ طرح مخابراتی در خوزستان آماده بهره برداری شد
به مناسبت دهه      خوزستان
فجر شش طرح 
کلی مخابراتی در نقاط مختلف خوزستان به 

بهره برداری می رسد.
رحیم فالح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان 
با اشاره به اینکه شش طرح مخابراتی در استان به 
بهره برداری می رس��د، گفت: در راستای توسعه 
شبکه تلفن ثابت از ابتدای امسال تاکنون ۹هزار و 
۴08 پورت تلفن ثابت برای مشترکان در استان 

نصب و راه اندازی شده است. وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای توسعه شبکه ارتباطی ثابت و سیار در 
استان افزود: همچنین در این مدت 1۶ هزار و ۳۵0 پورت به منظور توسعه مشترکان باند پهن دیتای برخط 
Adsl ،Vdsl و Ftth نصب و راه اندازی شده است. مدیر مخابرات منطقه خوزستان ادامه داد: در بخش 

توسعه شبکه فیبر نوری ۳۲0 کیلومتر فیبر نوری در استان نصب شده است. فالح زاده گفت : به منظور توسعه 
و گسترش پوشش شبکه ارتباطی همراه ۳۶ سایت جدید همراه اول و ۵0 تکنولوژی نسل ۳ و همچنین 

۵۷تکنولوژی نسل ۴ در نقاط مختلف خوزستان بر اساس برنامه ای مدون نصب و راه اندازی شده است.

 اجرای 12 پروژه محرومیت زدایی 
به همت سپاه پلدشت آذربایجان غربی

 توزیع 2۰ هزار بسته معیشتی دهه فجر 
از سوی سپاه استان مرکزی

۱2 پ�����روژه     آذربایجان غربی
محرومیت زدایی 
با محورهای ساخت مسکن مددجویی، مرمت 
خانه های محروم، احیای قنات و آبرس�انی در 
شهرستان پلدش�ت به همت س�پاه اجرا شد.

سرهنگ پاس��دار منصور یوس��فی فرمانده ناحیه 
مقاومت بس��یج سپاه پلدش��ت با اش��اره به اینکه 
رفع محرومیت و کمک به ایجاد زیرس��اخت  ها از 
رویکردهای سپاه و بسیج س��ازندگی است، گفت: 
تمام توان خود را به کار گرفته ایم تا بخشی از غبار 
محرومیت را از س��یمای مناطق کمت��ر برخوردار 
شهرستان، کنار بزنیم. وی افزود : امسال چهار باب 
مسکن مددجویی، پنج باب مرمت مساکن محروم 
و احیای دو باب قنات و آبرسانی به  دو روستا صورت 
گرفته اس��ت.  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
پلدش��ت ادامه داد: در پروژه احیای قنات به ۵00 
خانوار آبرسانی شده و ۴00 خانوار روستایی هم از 
نعمت آب شرب س��الم برخوردار شدند. سرهنگ 
یوسفی گفت : مجموع اعتبارات هزینه شده برای این 
طرح ها بالغ بر ۵ میلیارد و ۷۵0 میلیون ریال است. 
وی تصریح کرد: هدف اصلی بسیج سازندگی خدمت 
به محرومان ب��وده و در همین راس��تا در مناطقی 
که مشکالت بر س��ر راه اش��تغال و خدمت وجود 

دارد کار هایی را در جهت رفع موانع و تسهیل امور 
انجام می دهد که این تالش ها به طور قطع به رونق 
تولیدات داخلی منجر می شود. این مسئول ادامه داد: 
عقیده داریم که اشتغالزایی مشکل عمده کشور بوده 
و با ارائه وام های خوداشتغالی و کمک های بالعوض 
از ایجاد و گس��ترش کارگاه های اش��تغال آفرینی 
حمایت می کنیم. یوسفی با اشاره به میزان اعطای 
وام های اقتصاد مقاومتی در این شهرس��تان افزود: 
امسال ۲0 میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی 
در سطح شهرستان به بانک ها معرفی شده است. 
وی ادامه داد: تسهیالت اقتصاد مقاومتی تا به این 
لحظه برای ۵0 نفر به صورت مس��تقیم و 1۵0 نفر 
به صورت غیرمستقیم اش��تغال پایدار ایجاد کرده 
است. وی تصریح کرد: دامداری، قالیبافی، خیاطی، 
گیاهان دارویی و عرقیات، جوجه کشی، قارچ، زنبور 
عسل و کارگاه میوه خشک کنی از محورهای وام های 
اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان است. فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت : با توجه 
به وضعیت محرومان در این منطقه ، س��پاه استان 
آذربایجان غربی برنامه هایی را در زمینه های اقتصاد 
مقاومتی و محرومیت زدایی در دستور کار قرار داده 
که هر یک از آنها در زمان تعیین ش��ده و برحسب 

اولویت ها انجام می پذیرد.

همزمان با دهه     مرکزی
فج�ر بی�ش از 
2۰هزار بس�ته معیش�تی با کمک 5۰۰ گروه 
جهادی در اس�تان مرکزی توزیع می شود.

س��ردار کریمی گفت: در ادام��ه نهضت کمک 
مؤمنانه بیش از ۲0 هزار بس��ته معیش��تی به 
ارزش 10 میلیارد تومان در دهه فجر به همت 
س��پاه روح اهلل در اس��تان توزیع می ش��ود که 
بیش از ۵00 گ��روه جه��ادی در این رزمایش 
مش��ارکت می کنند. سردار محس��ن کریمی 
فرمانده س��پاه روح اهلل اس��تان مرکزی، گفت : 
س��پاه و بس��یج از ابتدای انق��الب تاکنون در 
کنار مردم بوده و در مقاطع س��خت و بحرانی 
با مجاهدت و پای کار آوردن همه ظرفیت ها به 
مردم خدمت رسانی کرده اند. وی افزود : یکی از 
مهم  ترین دستاوردهای انقالب خودباوری است 
و حضرت امام)ره( با تشکیل انقالب به مردم، ما 
می توانی��م را آموخت و نش��ان داد که با وجود 
روحیه دینی و انقالبی هیچ گونه بن بستی وجود 
ندارد. این مس��ئول ادامه داد: توزیع ۷0 سری 
جهیزیه، اجرای طرح جهادی و سالمت شهید 
سلیمانی، اعزام گروه های جهادی تخصص محور 
به روس��تا ها و مناطق محروم و بهره برداری از 

پروژه های محرومیت زدای��ی از دیگر اقدامات 
مهم سپاه و بس��یج با رویکرد خدمت رسانی به 
مردم در دهه فجر اس��ت و بی��ش از ۵0 عنوان 
خدمت رس��انی به مردم در قالب نهضت کمک 
مؤمنانه و طرح شهید س��لیمانی به مردم ارائه 
می شود. سردار کریمی گفت : در قالب قرارگاه 
کمک مؤمنانه اس��تان مرکزی با دبیری بسیج 
سازندگی سپاه روح اهلل از ابتدای بیماری کرونا 
تاکنون ۴۴0 هزار بس��ته معیشتی توزیع شده 
و در مجموع تا به امروز بی��ش از ۲۵0 میلیارد 
تومان خدمات در قالب نهضت کمک مؤمنانه 
در اس��تان مرکزی به مردم ارائه شده و نهضت 
کمک مؤمنانه و خدمت رسانی به مردم با قوت 
ادامه خواهد داشت. وی افزود: در مرحله قبلی 
رزمایش کمک مؤمنانه که به مناسبت سالگرد 
شهادت سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« 
انجام ش��د، بیش از ۲0 هزار بسته معیشتی در 
سطح استان مرکزی توزیع شد. فرمانده سپاه 
روح اهلل اس��تان مرکزی ادامه داد: ب��ا توجه به 
انجام نیازسنجی محرومان در مناطق مختلف ، 
کمک های دیگری برای مردم کم برخوردار در 
نظر گرفته ش��ده که تا آخر سال در اختیار آنها 

قرار خواهد گرفت.

  خراسان رضوی : مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی گفت: 
کتابخانه دیجیتال این مرکز درمانی در حال حاضر دارای مجموعه ای 
با بیش از ۹هزار عنوان کت��اب الکترونیک التین و اف��زون بر ۵۴ هزار 
عنوان مقاله تخصصی و فوق تخصصی التین در تمامی حوزه های علوم 
پزشکی است که به صورت تحت وب آماده ارائه خدمت رسانی به جامعه 
علمی کشور است. محسن محور افزود: عموم متقاضیان به ویژه جامعه 
علمی کشور اعم از متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان با مراجعه به 
 library. وب سایت کتابخانه دیجیتال بیمارس��تان رضوی به نشانی
razavihospital. ir  و عضویت در این کتابخانه تخصصی، می توانند 

از منابع بسیار غنی موجود در آن استفاده کنند.
  قم: در راس��تای اجرای طرح »اه��دای کتاب اه��دای دانایی« و با 
پیگیری های صورت گرفته توسط مس��ئول کتابخانه عمومی مؤسسه 
امام صادق)ع(، ۲۵00 جلد کتاب از سوی مؤسسه امام صادق)ع( وابسته 
به دفتر آیت اهلل سبحانی مرجع تقلید شیعیان به کتابخانه عمومی مرکزی 
قم اهدا شد. همچنین پیش از این از سوی حجت االسالم والمسلمین 
شهرستانی، نماینده آیت اهلل سیستانی در ایران ۴۵0 جلد کتاب کودک 

به کتابخانه مرکزی قم اهدا شده بود.
  کرمانش�اه : نورالدین فرزادی  پور فرماندار سرپل ذهاب با اشاره به 
بهره برداری از بیش از ۲0 طرح با اعتباری بالغ بر 10۴ میلیارد تومان 
در این ایام، گفت: تعدادی از این پروژه ها طی روزهای گذشته افتتاح و 
حدود شش پروژه با اعتبار 8۵ میلیارد تومان هم فردا با حضور استاندار 

کرمانشاه به بهره برداری خواهد رسید.
  هرمزگان : اس��تاندار هرمزگان از آغاز آزادسازی حریم سواحل استان 
هرمزگان خبر داد و گفت: بنا به دستور ریاست محترم جمهوری، آزادسازی 
سواحل در اس��تان هرمزگان با جدیت دنبال می ش��ود. مهندس مهدی 
دوستی افزود: مرحله نخست آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶0 متری 
در بخشی از ساحل بندرعباس آغاز و دیواره غیرمجاز احداث شده در این 

ساحل تخریب شد.
  کرمان: رئیس ش��بکه دامپزش��کی شهرستان رفس��نجان از ارائه 
خدمات رایگان دامپزش��کی به دامداران در دهه فجر خبر داد. محمود 
مقامی افزود: خدمات شبکه دامپزشکی شهرستان در روز 18 بهمن به 
صورت رایگان ارائه می ش��ود. وی افزود: دامداران شهرستان می توانند 
جهت اطالع بیشتر از خدمات رایگان شبکه در ایام اهلل دهه فجر با شماره 
۳۴۳۲۲0۶۳ تماس حاصل و یا به شبکه دامپزش��کی واقع در انتهای 

خیابان حجت مراجعه کنند.
  سیستان و بلوچستان: مدیر جهاد کش��اورزی قصرقند در مراسم 
افتتاح طرح های کشاورزی این شهرستان گفت: به مناسبت چهل و سومین 
سومین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی توسط مدیریت جهاد کشاورزی 
و با مشارکت بنیاد علوی و بهره برداران در شهرستان قصرقند 1۶طرح افتتاح 
شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. عبدالناصر رئیسی افزود: این طرح  ها 
شامل چهار کیلومتر احداث کانال آبیاری عمومی، مرمت و بازسازی شش 
رشته قنات، ۴۵ هزار متر مکعب احیا و مرمت بندسارهای دیمی، ۴۵ هکتار 
سیستم آبیاری تحت فشار و کم فشار، یک واحد جایگاه پرورش شترمرغ ، 

احداث جایگاه پرورش دام سبک یک صد رأسی است.
  گلس�تان: رئی��س اداره نظ��ارت بر حی��ات وحش محیط زیس��ت 
گلستان گفت: با پایان عملیات سرش��ماری پرندگان مهاجر در تاالب  ها 
و آب بندان های استان، مشاهده یکصد و ۵0 هزار پرنده آبزی و کنار آبزی 
ثبت شد. رضا شکیبا افزود: به رسم ژانویه هر سال، امسال هم وجود، تعداد، 
تنوع گونه ای و سالمتی پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر در ۲۳ سایت در 
تاالب های بین المللی گمیشان، آالگل، آلماگل، آجی گل و سایر تاالب  ها 
و نیز آب بندان های استان بررسی و ثبت ش��د. به گفته وی ، عالوه بر انواع 
مرغابی، غاز، قو، حواصیل، پلیکان، کشیم، کاکایی، چنگر، آبچلیک، تلیله و 
سلیم، گونه های مهم و در معرض خطر انقراض مانند عقاب دریایی دم سفید، 

عقاب شاهی، اردک سر سفید و پلیکان پا خاکستری نیز مشاهده شد.

 بنیاد برکت با احیای 177 واحد صنعتی
۶هزار نفر را شاغل کرد 

بنیاد برکت س�تاد اجرایی فرمان امام در س�ال جاری ۱77 واحد 
صنعت�ی و تولی�دی را احیا ک�رده و به چرخ�ه تولی�د بازگرداند 
که این اق�دام برای 6 ه�زار و 69 نفر ب�ه وی�ژه در مناطق محروم 
و کمت�ر توس�عه یافت�ه کش�ور ش�غل ایج�اد ک�رده اس�ت.

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال 1۴00 به 
عنوان سال »تولید، پشتیبانی  ها و مانع زدایی ها« از سوی رهبر معظم 
انقالب، بنیاد برکت اقدام به مشارکت، سرمایه گذاری و ارائه تسهیالت 
به 1۷۷ بنگاه متوس��ط تولیدی و صنعتی کرده است، گفت: با روشن 
شدن چراغ این تعداد واحد تولیدی راکد و نیمه راکد و بازگشت شان به 
چرخه تولید، برای بیش از ۶ هزار و ۶۹ نفر به ویژه در مناطق محروم و 

کمتر توسعه یافته کشور شغل ایجاد شده است.
محمد ترکمانه ادامه داد: حجم کل س��رمایه گذاری برای احیای این 
1۷۷ واحد تولیدی و بنگاه صنعتی ۲۶ هزار و 8۵۴ میلیارد ریال است. 
وی یادآور شد: بسیاری از این واحدهای تولیدی، متأثر از شیوع ویروس 
کرونا دچار رکود ش��ده و به حالت تعطیل و نیمه تعطی��ل درآمده و با 

حداقل ظرفیت تولید فعالیت می کردند.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، بنگاه های تولیدی و صنعتی احیاشده 
توس��ط این بنیاد در حوزه ه��ای مختلف صنعتی، کش��اورزی، فنی و 

مهندسی، دامپروری، صنایع تبدیلی و بسته بندی فعال هستند.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی احیا شده در استان های سراسر کشور از 
جمله چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، زنجان و 
خراسان جنوبی و شمالی قرار دارند. ترکمانه در تشریح فرآیند توانمندسازی 
اقتصادی واحدهای صنعتی گفت: بنیاد برکت در چهار مدل تسهیالت محور، 
بنگاه محور، کارگاهی و پشتیبانی کسب و کار اقدام به توانمندسازی، احیا 
و افزایش تولید بنگاه های متوسط صنعتی و تولیدی می کند. این مسئول 
تأکید کرد: اقدامات بنیاد برکت در حوزه توانمندسازی اقتصادی به خصوص 
در بخش ه��ای کارگاهی و حمایت��ی باعث احیای تع��دادی از بنگاه های 

آسیب دیده از کرونا و بازگشت شان به چرخه تولید شده است. 
مدیرعامل بنیاد برکت درباره فعالیت های این بنیاد در حوزه توانمندسازی 
واحدهای تولیدی بیان کرد: بنیاد برکت تا به امروز و در مجموع اقدام 
به مشارکت، سرمایه گذاری، ارائه تسهیالت و پشتیبانی از 8۵0 بنگاه 
متوسط صنعتی در سراسر کشور کرده که باعث ایجاد فرصت های کسب 
و کار برای بیش از ۲11 هزار متقاضی اشتغال ش��ده است.  ترکمانه با 
تأکید بر سیاست عدم تصدی گری از سوی بنیاد برکت ادامه داد: 80هزار 
میلیارد ریال برای توانمندسازی این 8۵0 بنگاه سرمایه گذاری شده و 
بنیاد پس از تثبیت و به سوددهی رس��یدن، از ۲۹0 بنگاه خارج شده و 

سهام خود را به کارآفرینان و بخش خصوصی واگذار کرده است.

 ساخت ۹ واحد مسکونی 
برای محرومان یزدی 

9 واحد مسکونی ساخته ش�ده از سوی گروه جهادی شهید 
محمده�ادی ذوالفقاری یزد به محرومان تحویل داده ش�د.

محسن زینلی پور،  مسئول گروه جهادی شهید محمدهادی ذوالفقاری 
یزد با بیان این که جهادگران بس��یجی این گروه جهادی از ماه های 
پایانی سال ۹۹ فعالیت خود را در طرح های عمرانی کمیته امداد استان 
آغاز کردند، گفت: تاکنون بالغ بر ۲هزار نفر روز نیروهای جهادی تمام 
فرآیند صفر تا 100 ساخت ۹ واحد مسکونی محرومین در شهر یزد را 
انجام داده اند. وی افزود : این واحدها با مشارکت کمیته امداد،  سازمان 
بسیج سازندگی،  س��تاد اجرایی فرمان امام)ره( و خیران نیکوکار در 
منطقه حسن آباد یزد ساخته شده است. زینلی پور  تصریح کرد:  کمیته 
امداد از اعتبارات موردی خود به هر واحد ۳۵ میلیون تومان تسهیالت 
بالعوض و ۴۵ میلیون تومان تسیهالت ۴ درصد پرداخت کرده و مابقی 

هزینه  ها از ادارات دولتی و خیران نیکوکار تأمین شده است.

 آمادگی سپاه سمنان 
برای کمک به مهار امیکرون 

تمام ظرفیت های س�پاه س�منان برای کمک برای مهار سویه 
امیکرون در استان در خدمت حوزه بهداشت و درمان استان است.

سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه استان سمنان در جلسه هماهنگی 
طرح شهید سلیمانی گفت : باید تمام ظرفیت های سپاه برای کمک به 
حوزه بهداشت و درمان استان سمنان به کار گرفته شود و شهرستان  ها 
برای ایجاد مراکز نقاهتگاهی آمادگی کامل داشته باشند. وی افزود: 
درمانگاه های سپاه به ویژه در شهرستان های بزرگ باید با تمام ظرفیت 
کار کنند و ساعات کاری هم افزایش یابد. فرمانده سپاه استان سمنان 
ادامه داد: افزایش مراکز 1۶ ساعته درمانی باید در دستور کار قرار گیرد 
و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی هم افزایش یابد. سرهنگ 
علی خالقیان، معاون هماهنگ کننده سپاه استان سمنان هم در این 
جلسه گفت: برای تقویت کادر پزشکی و پرستاری استان و همچنین 

رفع مشکل نسخ الکترونیکی در استان باید چاره اندیشی شود.

بهره برداری یا  کلنگ زنی 1۰2 پروژه 
توزیع برق در گلستان 

۱۰2 پ�روژه توزی�ع ب�رق در اس�تان گلس�تان در دهه فجر 
س�ال جاری کلنگ زنی می ش�ود یا به بهره برداری می رسد.

علی اکبر نصیری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با اعالم 
اینکه 10۲ پروژه توزیع برق در استان با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۴۵ 
میلیارد و ۹8۵ میلیون ریال در دهه فجر افتتاح یا کلنگ زنی می شود، 
گفت: از مهم  ترین این پروژه ها می توان به توس��عه و احداث شبکه 
شهری و روستایی، تبدیل شبکه های سیم به کابل خودنگهدار، اصالح 
و بهینه سازی شبکه روستایی و ش��هری، برق رسانی به روستاهای 
بی برق )110 خانوار(، ایجاد قدرت مانور،  بهسازی شبکه روستایی 
بهارستان و اصالح شبکه رفع حریم اش��اره کرد.  وی افزود: کاهش 
خاموشی ها، رفع حریم شبکه های توزیع برق، رفع افت ولتاژ، تأمین 
روشنایی مورد نیاز برای افزایش رفاه عمومی و توسعه زیرساخت های 

اساسی شبکه از مزایای اجرای این طرح ها به شمار می آید.

    گلستان    سمنان     یزد

بهره برداری از 7 پروژه گازرسانی اصفهان در دهه فجر
هفت ط����رح     اصفهان
گازرس�انی در 
دهه فجر امسال در استان اصفهان افتتاح و 
تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید و 
عملیات اجرایی دو طرح هم آغاز می شود.

سیدمصطفی علوی مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان از بهره برداری هفت طرح بزرگ گازرسانی 
به صنایع استان اصفهان، در دهه فجر امسال خبر 
داد و گفت : این طرح  ها شامل گازرسانی به شرکت 
فوالد آپادانا در شهرستان شهرضا، نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ ۴۵ ایستگاه CGS/TBS و عمده 
در اصفهان، گازرسانی به 1۲0 گلخانه روستای مبارکه، گازرسانی به ۹ گلخانه در شهر قلعه سرخ فالورجان، 
بهره برداری از خط تغذیه گلخانه هاشم در شهر علویجه، گازرسانی به مجموعه مرغداری های شهر کمشچه 
و بهره برداری از خط تغذیه شهرک صنعتی ورزنه هستند. وی گفت: دو طرح گازرسانی در شهرضا اعم 
از واحدهای تولیدی منطقه چغاد و شبکه گذاری شهرک صنعتی جمبزه و همچنین نصب و راه اندازی 

کنتورهای آلتراسونیک ایستگاه فوق عمده استان تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

ایران

دهه فجر 14۰۰

 ایالم، از محرومیت قبل انقالب 
تا مقام های اول کشوری در سال های اخیر

   سیداحمد هاشمی
ایالم از جمله استان های مرزی کشور به شمار می آید که دارای 

ظرفیت های زیادی در زمینه منابع طبیعی و انرژی است. 
با این حال این استان همیشه در فهرست مناطق کم برخوردار 
قرار داش��ته و پیش از انقالب نیز به ش��دت از کمبود امکانات و 

خدمات در مضیقه و رنج بود. 
اما با پیروزی انقالب اسالمی، نسیم پیشرفت و شکوفایی در ایالم 
وزیدن گرفت و توسعه در بخش های مختلف از جمله نفت و گاز 

و کشاورزی به خوبی نمایان شد. 
تولید گوش��ت قرمز، مرغ، کلزا، گندم و ج��و و دیگر محصوالت 
کشاورزی و فرآورده های دامی از مهم  ترین پیشرفت های ایالم 
طی ۴۳ س��ال اخیر بوده و در بخش نف��ت و گاز هم پروژه های 
بزرگی مثل پاالیشگاه گاز، پتروش��یمی، توسعه میدان نفتی و 

گازی در این منطقه از ایران فعال شده است. 
   کمک عشایر به تولید گوشت قرمز 

از توانمندی ها و موهبت های الهی در زمینه کشاورزی در ایالم 
همین بس که بدانیم در این استان یک هزار گونه گیاهی وجود 
دارد. در این میان ۳۳۶ گونه دارویی شناسایی شده که ۷۵ گونه 

آن درختی و درختچه ای و ۳۵ گونه آن زراعی و باغی است. 
اگر از طبیعت و مراتع بکر ایالم فاکتور بگیریم، در این اس��تان 
۶۴0 هزار هکتار جنگل در کنار ذخایر ارزشمند نفت و گاز وجود 
دارد که برای توسعه و پیشرفت هر منطقه ای ظرفیت بی نظیری 

به شمار می آید. 
هرچند ایالم دارای جنگل های بسیار زیادی است اما کاشت نهال 
در اراضی بیابانی باعث شده این استان مقام اول را در این زمینه به 
خود اختصاص دهد. یعنی جنگل کاری به عنوان گامی در جهت 

ایجاد و حفظ این سرمایه ارزشمند ادامه داشته است. 
در سال های اخیر بیش از ۷0 هزار هکتار جنگل دست کاشت در 
این نقطه از ایران ش��کل گرفته و از این حیث ایالم در مقام اول 

کشور قرار گرفته است. 
تولید ساالنه 1۲ میلیون اصله نهال در نهالستان  ها برای نهال کاری 
در عرصه های جنگلی و بیابانی نیز از جمله ظرفیت های ارزشمند 

این حوزه است. 
دامداری ایالم نیز پیشرفت به سزایی در طول ۴۳ سال اخیر داشته 
به طوری که در حال حاضر ساالنه بیش از ۲۷ هزار تن گوشت قرمز 
باکیفیت در این استان تولید می شود که چند برابر نیاز ساکنانش 
است. جالب اینکه از این مقدار گوشت 10 هزار تن سهم عشایر و 
حاصل زحمت و تالش آنهاست. خوب است بدانیم پیش از انقالب 

در این منطقه تولید گوشت فقط در حد مصرف مردم بود. 
امروز در مناطق مختلف ایالم ۶00 واحد صنعتی فعال در زمینه 
کار پرواربندی و تولید گوشت فعالیت می کنند در حالی که قبل 
از انقالب اصاًل هیچ واحد پرواربندی و دامداری صنعتی در این 

استان وجود نداشت. 
هم اکنون بیش از ۲ میلی��ون و ۵00 هزار رأس دام در اس��تان 
وجود دارد که پنج درصد جمعیت دامی کشور را شامل می شود 
و تولیدات مازاد بر نیاز نیز به دیگر استان ها و بعضاً خارج از کشور 
ارسال و صادر می شود. البته در بخش طیور و تولید گوشت مرغ 
هم پیش از انقالب هیچ واح��دی در ایالم وجود نداش��ت ولی 
هم اکنون ۴00 واحد مرغداری با تولید ساالنه ۵0 هزار تن گوشت 

مرغ در استان فعال است. 
  ایالم نیازمند صنایع تبدیلی

میزان اراضی قابل کشت ایالم ۳۵0 هزار هکتار است که از این 
میزان 1۲0 هزار هکتار آبی و مابقی دیم است و بیش از ۶0 هزار 
بهره بردار بخش کشاورزی در استان فعالیت می کنند که از این 

تعداد 11 هزار نفر در بخش دامداری مشغول هستند. 
ناگفته نماند طی س��ال های اخیر طرح ه��ای ۵0 هزار هکتاری 
مصوب س��فر مقام معظم رهبری در ایالم به اجرا درآمده که با 
سامانه گرمسیری و ایستگاه های پمپاژ اس��تانی میزان اراضی 

کشاورزی آبی را به 1۵0 هزار هکتار می رسانند. 
از دیگر توانمندی های ایالم این اس��ت که با داش��تن 1۴ هزار 
هکتار سطح زیر کشت کلزا و تولید ۲۵ هزار تن از این محصول، 
جزو شش استان برتر کش��ور در زمینه تولید کلزا که محصولی 

ارزشمند است، قرار دارد. 
رتبه اول تولید و فرآوری بذر در کش��ور با تولید ساالنه بیش از 
۲۴هزار تن، افزایش تولی��د گندم به ۳۲0 هزار ت��ن و افزایش 
ظرفیت س��یلوی ذخیره به ۴۲0 هزار تن از دستاوردهای مهم 

انقالب اسالمی در ایالم است. 
البته فراموش نکنیم مهم  ترین نیاز صنعت کشاورزی ایالم بحث 
صنایع تبدیلی، بسته بندی، برندس��ازی و صادرات است و باید 

مورد توجه جدی مسئوالن کشوری و استانی قرار گیرد. 
با توجه به وجود مرز مهران که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در 
استان شکل گرفته، می توان با ایجاد این صنایع زمینه صادرات 

محصوالت کشاورزی را فراهم کرد. 
  شکوفایی ایالم با نفت و گاز

بدون شک باید گفت یکی از بخش های مهمی که در ایالم بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی فعال شده و آن را شکوفا کرده، صنعت 
نفت و گاز است. وجود چهار درصد ذخایر نفت و 11 درصد ذخایر 
گاز در ایالم، این اس��تان را به یکی از مناط��ق مهم تولید انرژی 

کشور تبدیل کرده است. 
طی ۴۳ س��ال اخیر در بخش نف��ت و گاز س��رمایه گذاری های 
بسیار هنگفتی ش��ده که عالوه بر رونق تولید نفت و گاز، باعث 

اشتغالزایی بیش از ۴هزار نفر در استان شده است. 
پاالیشگاه گاز ایالم با تولید روزانه ۶/8 میلیون مترمکعب گاز به 
عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه گاز غرب شناخته می شود و عالوه 
بر تأمین گاز خانگی استان های غربی، خوراک پتروشیمی ایالم 

را نیز تأمین می کند. 
فاز اول و دوم و پتروش��یمی ایالم هم اکنون به طور کامل فعال 
شده و بیش از ۹0 درصد محصوالت این پتروشیمی به خارج از 

کشور صادر می شود. 
فراهم شدن زمینه ایجاد چند پتروش��یمی در شهرستان های 
مهران، دره شهر و هلیالن، اخذ مجوز ش��هرک صنعتی صنایع 
پایین دستی پتروش��یمی در دهلران، توس��عه میدان نفتی آذر 
با تولید ۶۵ هزار بشکه در روز و با ۲0 درصد پیشرفت فیزیکی، 
توسعه میدان نفتی چنگوله، حفر پنج حلقه چاه در میدان گازی 
تنگ بیجار و بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز بین ایران 
و عراق از دیگر اتفاقات طالیی بعد از انقالب حوزه توسعه نفت و 

گاز و توسعه این صنایع در ایالم است. 
حجم سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایالم قابل توجه است 
و در آینده با فعال شدن پروژه های دیگر، رونق تولید و اشتغال را 

برای استان به ارمغان می آورد. 
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  محسن اخباری
از ماه ه��اي پرفضيل��ت و ب��ا برك��ت اله��ي، م��اه 
رجب المرج��ب اس��ت؛ ماهي ك��ه رس��ول گرامي 
اس��ام)ص( و ائمه اطه��ار)ع( عموم مؤمن��ان را به 
بهره بردن از فضيلت هاي آن بس��يار توصيه كرده و 
براي روزها و شب هاي آن، اذكار، اوراد و ادعيه هايي 
مش��تمل بر معاني و مفاهيم متعال��ي ذكر كرده اند. 
عظمت اين ماه تا به آن اندازه است كه رسول گرامي 
اسام)ص( در مورد منزلت آن مى فرمايند: »رجب 
ماه خدا و ش��عبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من 
است. كس��ى كه يك روز از ماه رجب را روزه بگيرد، 
موجب خش��نودى بزرگ خدا گ��ردد و غضب الهى 
از او دور گ��ردد و درى از درهاى جهن��م به روى او 

بسته گردد.« 
همچني��ن از حضرت امام صادق)ع( نقل اس��ت كه 
مى فرمايند: »در صحراى محش��ر بيرقى افراش��ته 
مى ش��ود و همه مردم از اولين و آخري��ن زير لواى 
آن قرار مى گيرند، با اينكه وادى بسيار وسيع است، 
اما جاى س��وزن انداختن نيس��ت و مردم مانند تير 
در ترك��ش به س��ختى در كنار هم ق��رار گرفته اند، 
همه س��ر در گريبان حس��رت فرو برده ان��د و عرق 
ش��رم از س��ر و رويش��ان مى چكد و البته زمين نيز 
همچنان  بى قرار حادثه اى در ش��رف وقوع اس��ت، 
گنهكاران و فريب خوردگان قرار ندارند و اهمال كاران 
و غفلت زدگان چون گنگ خواب ديده حيرت زده اند... 
جملگى در انتظار موعد رس��يدگى ب��ه نامه اعمال 
تك تك بندگان هس��تند كه ناگهان منادى ندا سر 
مى دهد كه »أين الرجبيون«، اهل ماه رجب كجاييد؟ 
جمعى برمى خيزند كه چهره شان چون قرص تمام 
ماه درخشان است، صفوف پريش��ان و متحير اهل 
محشر را شكافند و در پيشگاه حقيقت هستى و مالك 
اين روز مى ايستند. منادى، ندا سرمى دهد كه بهشت 
بر شما گوارا باد و ايشان با آرامشى رشك برانگيز به 
س��مت مأمن الهى حركت مى نمايند كه زمزمه اى 
برمى خيزد: »اينها چه كس��انى بودن��د كه چنين با 

احترام و آسان از صراط گذشتند؟«
  چرايي نامگذاري نام هاي اين ماه عزيز

در روايات از اين ماه با اوصافى معنوى نام برده شده 
اس��ت كه هر يك ناظر به معنا، اهميت و فضايل اين 
ماه الهي اس��ت. در رابطه با خ��ود معناي »رجب« 
از حضرت موس��ى بن جعفر)ع( روايت ش��ده است 
كه فرموده اند: »رجب نام نهري اس��ت در بهش��ت 
كه از عس��ل شيرين  تر و از شير س��فيدتر است و هر 
كس يك روز در اي��ن م��اه روزه دارد، از آن نهر آب 
مي نوش��د.«)ثواب األعمال و عق��اب األعمال، ج۱، 

ص۵۳(
از ديگر اوصاف اين ماه مبارك، عباراتي در روايات 
بيان ش��ده كه عبارتند از: »شهُر االس��تغفار« ماه 
آمرزش خواهى، »َرَجُب الَفرد« ماه تك، به  دليل تنها 
واقع شدن و جداشدن آن از س��اير ماه هاى حرام، 
»َرَجُب االََصّب« )سرش��ار( به  دليل نزول سرش��ار 
رحم��ت الهى، چنان  ك��ه از حض��رت پيامبر)ص( 
نقل شده كه فرمودند: »رجب را اصب گويند، زيرا 
رحمت خداوند در اين ماه بسيار بر امت من ريخته 
مى شود، پس بس��يار بگوييد اس��تغفراهلل و اسئله 
التوبه«، »ش��هُر اميِرالمؤمنين«، »ريس��مان الهى 
و اََصب« يعنى برخ��وردار از فضيلت هاى بس��يار، 
چنانكه امام صادق)ع( از حضرت رسول اكرم)ص( 
اين لقب را اينگونه تشريح فرموده اند: »ماه رجب، 
ماه استغفار امت من اس��ت، پس در اين ماه بسيار 
طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده و مهربان است 
و رجب را »أصب« مى  گويند زي��را رحمت خدا در 
اين ماه بر امت من بسيار ريخته مى شود، پس بسيار 
ْوبَه«. )زاد المعاد،  بگوييد: »أَْسَتْغِفُراهللَ َو اس��ئله الَتّ

ج۱، ص۱۲(
   ماه رجب، ماه عبادت و بندگي

در خصوص ماه رجب و اعمال عب��ادي آن از بيانات 
ائمه معصومين)ع( تا به آن اندازه فضيلت و آداب ذكر 
و توصيه شده است كه مي توان اين ماه را سرآغازي 
براي سيروس��لوك انساني و رش��د و تكامل معنوي 
عاشقان و سالكان طريق الي  اهلل عنوان كرد، آنگونه 
كه عارفان طريقت معرفت، به اين ماه به گونه اي ديگر 
مى نگريسته و خود را براي بهره برداري از لحظه لحظه 
آن آماده مي كرده اند. اهميت توج��ه به اين ماه نيز 
بيش��تر به دليل فضايل و ثمراتي اس��ت كه اعمال 
عبادى همچون روزه، دعا، نيايش و اعتكاف در اين 
ماه نس��بت به ديگر ماه هاي سال برخوردار هستند. 
توجه و تفكر در توصيه ها و رواي��ات كثير منقول از 
ائمه اطهار)ع(، خود چ��راغ راه جويندگان حقيقت 
و رهپويان طريقت الهي است. از امام كاظم)ع( نقل 
است كه فرمودند: »رجب نام نهرى است در بهشت 
كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر است، كسى 
 كه يك روز از ماه رجب را روزه بگيرد، خداوند متعال 
از آن رود به او مى نوشاند« و نيز فرمودند: »ماه رجب، 
ماه بزرگى اس��ت كه در آن پاداش و حس��نات چند 
برابر اس��ت و گناهان )آدمى( در آن آمرزيده شود. 
هر كس دو روز آخر اين ماه را روزه بدارد از صراط به 

آسانى بگذرد.« 
مروري بر س��يره عملي ائمه معصومين)ع( بر توجه 
و مراقبت بر درك فضايل اين ماه عزيز خود بهترين 
الگوي عملي براي مؤمنان اس��ت. در روايتي سيره 
رجبيه امام سجاد)ع( قابل درك و تأمل و الگوسازي 
براي همگان به خصوص جوانان عزيز است. طاووس 
يماني در اين رابطه از آن امام بزرگوار نقل مي كند: 
»در ماه رجب از كنار حجر اسماعيل گذشتم، ديدم 
كسي است كه به ركوع و سجود مي  رود. دقت كردم 
ديدم امام علي بن الحسين)ع( است، با خود گفتم: 

خوشا به حالت! مردي صالح از اهل  بيت نبوت)ص( 
است، قسم به خدا كه بايد دعاي او را غنيمت شمارم. 
مراقب احوال آن حضرت بودم تا كه از نماز خود فارغ 
شد. كف دستان خود را به جانب آسمان بلند كرد و 
گفت: »َسيِدي َسيِدي َو َهِذهِ يَداي َقْد َمَدْدتُُهَما إِلَيك 
َجاِء َمْمُدوَده َو َحقٌّ  ه َو َعيَناي إِلَيك بِالرَّ نُوِب َمْمُلوَّ بِالذُّ
ااً  ُّااً أَْن تُِجيَب��ُه بِالْكَرِم تََفضُّ لَِمْن َدَعاك بِالنَّ��َدِم تََذل
��َقاِء َخلَْقَتِني َفُأِطيَل بُكائِي أَْم  َسيِدي أَ ِمْن أَْهِل الشَّ
َر َرَجائِي«،]۱[ آقاي  َعاَده َخلَْقَتِني َفُأبَشِّ ِمْن أَْهِل السَّ
من، آقاي من، اين دس��تان پر از گناه را به درگاهت 
باال آوردم و چش��مانم اميد به تو دارد و كسي كه با 
پشيماني )از كرده خود( تو را در حال زار فراخواند، 
س��زاوار آن اس��ت كه با لطف و كرمت پاسخ گويي، 
آقاي من! آيا مرا از تيره  روزان قراردادي تا كه بسيار 
بگريم يا كه از نيكبختان گردانيدي تا اميدوار باشم 
و در ادامه مي  فرمود: »َسيِدي َما أَنَا َو َما َخَطِري َهْب 
لِي َخَطاياي بَِفْضلِك َو َجلِّلِْني بِِس��ْتِرك َو اْعُف َعْن 
تَْوبِيِخي بِكَرِم َوْجِه��ك«، آقاي من! من كي  ام؟ از تو 
مي  خواهم كه به فضلت از م��ن درگذري و بدي مرا 
بپوشاني و با كرمت از توبيخ و سرزنشم عفو فرمايي! 
آن گاه به س��جده افتاد و عرضه داش��ت: »أَُعوُذ بِك 
َها اَل يْطَفي َو َجِديُدَها اَل يْبلَي َو َعْطَشانَُها  ِمْن نَاٍر َحرُّ
اَل يْرَوي«، به تو پناه مي  برم از آتش��ي كه گرمايش 
خاموش نمي  ش��ود و ت��ازه اش كهنه نمي  ش��ود، و 
تشنه اش سيراب نمي گردد. آنگاه گونه راست خود 
را بر زمين نهاد و عرض كرد: »اللَُّهمَّ اَل تَُقلِّْب َوْجِهي 
فِي النَّاِر بَْعَد تَْعِفيِري َو ُسُجوِدي لَك به غير َمنٍّ ِمنِّي 
َعلَيك بَْل لَك الَْحْمُد َو الَْم��نُّ َعلَي«، خدايا، پس  از 
آنكه صورتم براي تو س��ر به خاك نهاد و خاك  آلود 
شد، ديگر اين صورت را در آتش مسوزان، بدون آنكه 
من هيچ مّنتي بر تو داشته باشم، بلكه تمام منت از 
آِن تو بر من اس��ت. آنگاه سمت چپ صورت خود را 
بر زمين گذاشت و عرضه داشت: »اْرَحْم َمْن أََساَء َو 
اْقَتَرَف َو اْس��َتكاَن َو اْعَتَرَف«، بر كسي كه بد كرده و 
گناه كرد و در برابرت به خواري افتاده و به نافرماني 
و معصيت خ��ود اعتراف نمود، رحم فرم��ا. آنگاه به 
سجده بازگش��ت و پيش��اني خود را بر زمين نهاد و 
 ،» عرضه داشت: »إِْن كْنُت بِْئَس الَْعْبُد َفأَنَْت نِْعَم الرَّبُّ
اگر من بنده بدي بودم ولي تو خداي خوبي هستي 
و در پايان ۱00 بار عرضه داشت: »الَْعْفَو الَْعْفَو...«، از 

تو درخواست عفو و بخشش دارم. 
طاووس يماني مي  گويد: به گري��ه افتادم تا آنجا كه 
صداي گريه من بلند شد و ناله هايم را امام سجاد)ع( 
ش��نيد و فرمود: »َما يْبكيك يا يَمانِ��ي أَ َو لَيَس َهَذا 
َمَق��اَم الُْمْذنِِبيَن«، يماني! چ��را گريه مي  كني؟ مگر 
اينجا جاي��گاه گناهكاران نيس��ت... طاووس يماني 
مي  گويد: همين برنامه حضرت سجاد)ع( را در سال 
بعدي در كوفه ش��اهد بودم )بحاراالن��وار، ج ۱00، 

ص 448، ح ۲۵(.
در اينجا ذكر جم��ات و تعبيرات��ي از عارف واصل 
آيت اهلل ميرزا جوادآقا ملكي تبريزي ذيل اين روايت 
گهربار بسيار عبرت آموز و تأثيرگذار است. در روايتى 
از وجود مقدس امام معصوم)ع( نقل ش��ده است كه 
فرمود: »هرگاه ماه رجب فرا رسد، فرشته »داعى« از 
آسمان هفتم، هر شب تا بامداد چنين ندا مى دهد: اى 
ذاكران، اى مطيعان، اى مستغفران، اى توبه جويان! 
مژده! مژده! بشارت! بشارت: خداوند مى فرمايد: من 
همنشين آنم كه از من بخشش خواهد! ماه، ماه من 
است و بنده، بنده من. رحمت، رحمت من است. هر 
كه مرا در اين ماه بخواند پاسخش مى دهم و هر كه از 
من چيزى بخواهد، خواسته اش برآورده سازم و هر 
كه از من راه بخواهد، هدايتش كنم. اين ماه را رشته 
پيوند ميان خود و بندگانم س��اخته ام. هر كه به آن 
دست يازد، به من رسد!« )اإلقبال باألعمال الحسنه 

)ط- الحديثه(، ج ۳، ص ۱۷4(.
عارف واص��ل و عبد مخلص خ��دا، مي��رزا جوادآقا 
ملكى تبريزى، پس از نقل اين حديث شريف چنين 
فرياد برم��ى آورد: »آه! آه! دريغ! دري��غ از اين همه 
ناسپاس��ى و بدبندگى در برابر آن همه مهرورزى و 
بنده نوازى! كجايند سپاس��گزاران و حق شناسان؟ 
كجايند كوشندگان و تاشگران؟! كجا، چگونه و كه 
مى تواند قدر و قيمت نداى فرشته داعى را سنجيده 
و ارزش آن  را درياب��د؟ كجايند آنان ك��ه به قصور و 
كوتاهى خويش معترفند تا در پاس��خ نداى فرشته 
داعى زبان بگشايند و بگويند: »لبيك و سعديك!« 
)المراقب��ات، ترجم��ه ابراهيم مح��دث بندرريگي، 

ص96 تا ۱0۵(.
سيره عملي اولياي الهي و علماي بزرگوار نيز در طول 
تاريخ، توجه ويژه به اين ماه عظيم الهي را مي رساند. 
در اشاره به دو س��يره عملي منقول نيز مفيد فايده 

اس��ت. يكي از خادمين آيت اهلل كوهستاني)ره( نقل 
مي كند: »روزي آق��ا جان از من خواس��ت به  اتفاق 
هم به آس��ياب آبي ايش��ان برويم، به سمت آسياب 
حركت كرديم و پس از رسيدن و استراحتي كوتاه، 
آقا آسيابان را خواس��ت و به او گفت: چند روز قبل 
آرد چه كس��ي را به منزل ما فرس��تادي؟ آسيابان 
اً مردي  گفت: ش��خصي به نام ميرزا علي اكبر )ظاهرا
متمكن و بهايي بوده اس��ت( گندم خوبي داش��ت و 
آردش بس��يار س��فيد بود و من مزد آن را براي شما 
فرس��تادم، تا اين جمله را گفت، آقا چهره اش تغيير 
كرد و با عصبانيت فرمود: مؤمن! ما را از فضيلت ماه 
رجب محروم كردي. اين توجه و مراقبت به خاطر آن 
بود كه آيت اهلل ديدند، مدتي قلبشان اقبال و رغبت 
چنداني به عبادت ندارد و مانند گذشته از عبادت و 
نمازش لذت نمي  برد. در فكر و انديش��ه بود كه اين 
نقطه تاريك را بيابد، ابتدا از منزل جست وجو كرد و از 
خانواده پرسيد، آيا شما آرد از كسي قرض گرفته  ايد 
يا از آرد وقفي يا سهم امام استفاده كرده  ايد؟ وقتي از 
منزل مطمئن شد، سراغ آسيابان را گرفت و متوجه 
شد اين  رغبت نداشتن از آن آردي است كه آسيابان 
براي او فرس��تاده ب��ود )آيينه ايام، محم��د آذركار، 

انتشارات رزقي، بيرجند، ۱۳8۷ش، ص 404(.
همچنين اس��تاد ش��هيد مرتضي مطهري در ذكر 
خاطره اي از عارف واصل ح��اج آقا رحيم ارباب نقل 
مي كنند: »در ماه مبارك رجب كه تابستان هم بود 
به اصفهان رفته بوديم، به درس آقاي حاج آقا رحيم 
ارباب)ره( مي رفتيم كه از بزرگان هس��تند. من اين 
ذكر را اول بار از اين مرد شنيدم. مي  ديدم كه خيلي 
كند صحبت مي  كن��د و اذكار را به خصوص خيلي با 
تأنّي و حضور قلب مي  گويد: »ُسْبحاَن اإْللِه الَْجليِل، 
ُس��ْبحاَن َمْن اليْنَبِغي التَّْس��بيُح ااّل لَُه، ُسْبحاَن ِذي 
ه َوالَْجاِل...« مي  ديدم اين م��رد مرتب اينها را  الِْع��زَّ
مي  گفت. چون پيرمرد بود و نمي توانست روزه هاي 
مس��تحبي ماه رجب را بگيرد، آن را ب��ا اين جبران 
مي كرد«)آشنايي با قرآن، مرتضي مطهري، انتشارات 

صدرا، تهران، ج8، ص ۲۳۱(.
   ش�ب ها و روزهاي�ى ب�رای مناج�ات و 

خودسازی 
عاوه بر اينكه تمامى ماه رجب از فضيلت و منزلت 
خاصى جهت عبادت و بندگى برخوردار است، برخى 
ايام در اين ماه هست كه از فضيلت بيشترى برخوردار 
بوده و اعمال خاصى براى آن ذكر ش��ده و به اعمال 
و ادعيه آن توجه شده است. »ليله الرغائب« يكى از 
اين شب هاست كه در روايات جزو بزرگ ترين شب ها 
به  حساب مى آيد و در اولين ش��ب جمعه ماه رجب 
واقع شده و شبى پرقدر و عظمت در معارف اسامى 
است. در اين شب فرشتگان بر زمين نزول مى كنند 
تا رحمت الهى را بر زمينيان فرود آورند. اين شب به  
نوعى چون شب اجابت دعاس��ت؛ شب گرايش ها و 
رغبت ها يا شب عطاى كثير خداوند سبحان است، 
مى توان گفت شب رس��يدن به آرزوهاست و از اين 
جهت در بين مردم به ش��ب آرزوها مرس��وم و رايج 

شده است. 
همچنين »ايام البيض« نيز در اين ماه مبارك واقع 
شده كه فضيلت بسيار زيادى دارد و اعمال مهمى 
همچون »اعتكاف« و به جاآوردن اعمال  ام داوود در 
آخرين روز اين ماه از اهميت بسيارى در استجابت 
دعا، رفع گرفتارى ها و دفع ظلم ظالمان مؤثر است. 
مرحوم شيخ عباس قمى، اين عمل را در زمره اعمال 
روز نيمه ماه رجب ذكر كرده كه پس از روزه داري 
ايام البيض وارد شده است. كيفيت انجام اين عمل 
بنا بر آنچ��ه در »مصباح المتهجد« مرحوم ش��يخ 
طوس��ى آمده و در روايت منقول از امام صادق)ع( 
بيان شده است، آن اس��ت كه »چون خواست اين 
عمل را به  جا آورد، روز ه��اى ۱۳ و ۱4 و ۱۵را روزه 
بگيرد. پس در روز پانزدهم هنگام ظهر غسل كند و 
سپس نماز ظهر و عصر را به جا آورد، در حالتى كه 
ركوع و سجودش��ان را نيكو كند و در مكان خلوتى 
باشد كه چيزى او را مشغول نس��ازد و انسانى با او 
تكلم ننمايد، پس چون از نماز فارغ شود، رو به قبله 
كند و اعمال را اين گونه به ج��ا بياورد: ۱00مرتبه 
سوره حمد، ۱00مرتبه س��وره اخاص، ۱0مرتبه 
آيه الكرسى، قرائت س��وره هاى انعام، بنى إسرائيل، 
كهف، لقمان، يس، صافات، سجده، شورى، دخان، 
فتح، واقعه، ملك، قلم، انشقاق و ما بعدش را تا آخر 

قرآن.«
اين ايام همچنين براى انجام »اعتكاف« در روايات 
توصيه ش��ده و انجام اين عمل در اين ايام خاص از 
فضيلت بسيارى برخوردار اس��ت و به  دليل اين كه 
شرط اعتكاف روزه دارى و پرهيز از محرمات است، 
زمينه بس��يار مناس��بى براى انجام اعمال عبادى 
همچون اعمال  ام داوود در آخرين روز اين ماه و در 

اين شرايط خاص اعتكاف، فراهم مى كند. 
در مجموع اين اعمال و ادعيه همان طور كه حضرت 
ام��ام)ع( مى فرمايند: »مقدمه و آرايش��ى اس��ت 
كه انس��ان به حس��ب قلب خ��ودش مى كند براى 
اينكه مهيا بش��ود، برود ميهمان��ى، ميهمانى خدا، 
ميهمانى اى كه در آنجا س��فره اى ك��ه پهن كرده 
است، قرآن مجيد است.« معنويات موجود در اين 
دعاها و اعمال، دست انسان را مى گيرد و تا اوج نور، 
پاكى و زيباي��ى باال مى برد: »اي��ن دعاهايى كه در 
ماه ها هست، در روزها هست، خصوصااً در ماه رجب 
و شعبان و ماه مبارك رمضان، اينها انسان را تقويت 
روحى مى كند، اگر كسى اهلش باشد... راه را براى 
انس��ان باز مى كند و نورافكن است براى اينكه اين 
بشر را از اين ظلمت ها بيرون بياورد و وارد نور بكند 

كه معجزه آساست.« 

آغاز سیر و سلوک سالکان راه خدا از ماه رجب
دعاهای 3 ماه رجب، شعبان و رمضان موجب تقويت روحى انسان مى شود

ايام ماه مبارك رجب است. اولين چيزى كه در اين ايام و بعد در 
ايام ماه مبارك شعبان، باالخره در پله  سوم و باالتر در ماه مبارك 
رمضان بايد مورد توجه يكايك ما قرار بگيرد- هر جا هس��تيم- 
اصاح خود و زدودن غفلت ها و ظلمت ها از دل خود بايد باشد، 
اصل اين است. همه  اين ماجراها و كشمكش هايى كه در زندگى 
بشر، در بعثت انبيا)ع(، در مبارزات اجتماعى و سياسى و نظامى اى 
كه پيغمبران الهى با دش��منان خدا داشتند- رنج ها، محنت ها، 
شادى ها، پيروزى ها، شكست ها، همه و همه- مقدمه  اين است 
كه انسان بتواند هنگام عبور از اين مرزى كه ناگزير بايد از آن گذر 
كند- يعنى مرز زندگى مادى و حيات اخروى و دائمى- شادمان 
باشد، خرسند باشد، حسرت زده نباشد، همه  حرف ها براى اين 
است. اگر گفته اند اخاق خوب داشته باشيد، اگر گفته اند عمل به 
اين مقررات داشته باشيد، اگر گفته اند مبارزه كنيد، اگر گفته اند 
عبادت كنيد، همه براى اين است كه اين ماده  خامى را كه به ما 
سپرده شده است، به كيفيت مطلوب و محصول بهينه برسانيم و از 
اين دروازه خارج كنيم، براى اين است كه اين صفحه  سفيدى كه 
به ما سپردند تا آن را با اعمال خود منقش كنيم، با نقش زيبايى، 
با نقش مطلوبى از آب دربياوريم و روى دس��ت بگيريم و برويم. 
همه چيز آنجاست، سرنوشت آنجاس��ت، اينها مقدمه است. در 
اين اردوگاهى كه ما امروز در آن مش��غول تمرين هستيم، براى 
اينكه تا يك جايى اين تمرين به كار ما بيايد، بايد س��عي مان بر 
اين باشد كه در اين اردوگاه از حداكثر فرصت ها استفاده كنيم، 
نگذاريم غنيمتى از دست برود، سرمايه اى سوخت و سوز بشود و 
چيزى در مقابل آن عائد نشود. اينى كه فرمودند: »اّن االنسان لفى 
خسر«، خسر يعنى همين، يعنى سرمايه سوز شدن، از دست رفتن 
سرمايه. همه  ما هر لحظه در حال از دست دادن سرمايه هستيم. 
سرمايه چيست؟ عمر ماس��ت. لحظه به لحظه من و شما داريم 
اين سرمايه را از دست مي دهيم. امروز ما نسبت به ديروز بخش 
ديگرى از سرمايه را باز از دست داده ايم. در اين عمر چند ده ساله، 
مثااً لحظه به لحظه در حال سوختن اين شمع است، در حال نابود 
شدن اين سرمايه است. خب، در مقابل او چه به دست مى آوريم؟ 
اين مهم است. »ااّل الّذين ءامنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا بالحّق و 
تواصوا بالّصبر«. اگر ايمان بود، عمل صالح بود- كه بخشى از عمل 
صالح هم كه مهم تر است، اين است كه تواصى به حق بود، تواصى 
به صبر بود- آن وقت اين سرمايه رفته است، اما چيز بهترى جاى 
آن را خواهد گرفت. مثل اينكه شما پولتان را برمي داريد، مي رويد 
بازار، از بازار كه مى آييد بيرون، اين پول از دست رفته است و ديگر 
توى جيب شما نيست، مهم اين است كه در مقابلش چه با خودتان 

آورديد، از اين بازار دست خالى برنگشته باشيد. 
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار نمايندگان 
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»اين سه ماه رجب و ش��عبان و ماه مبارك رمضان، بركات 
بسيار نصيب انس��ان، انس��ان هايي كه مي توانند استفاده 
كنند از اين بركات، شده است، البته مبدأ همه مبعث است 
و دنبال او تمام جهاتي كه هست. در ماه رجب، مبعث بزرگ 
و والدت موال علي بن ابيطالب- س��ام اهلل عليه- و بعضى 
ائمه ديگر و در ماه ش��عبان والدت حضرت سيدالش��هدا- 
س��ام اهلل عليه- و والدت حض��رت صاح��ب- ارواحنا له 
الفداء- و در ماه مبارك، نزول قرآن بر قلب مبارك پيغمبر 
اكرم)ص( بوده است و شرافت اين سه ماه در زبان ها و در 
بيان ها و در عقل ها و در فكره��ا نمي گنجد. از بركات اين 
 ماه ها ادعيه اي اس��ت كه وارد شده اس��ت در اين ماه ها.« 

)صحيفه امام، ج1۷، ص ۴۵۶(

اولين چيزي كه بايد در ماه 
رجب مورد توجه قرار گيرد

اصالح خود است

حضرت امام خميني)ره(:  
 شرافت اين 3 ماه 

در بيان ها نمی گنجد

ع�ارف واص�ل و عب�د مخل�ص خدا، 
ميرزا جوادآق�ا ملكى تبريزی، پس از 
نقل يک حديث ش�ريف چنين فرياد 
برمى آورد: »آه! آه! دريغ! دريغ از اين 
همه ناسپاسى و بدبندگى در برابر آن 
همه مهر ورزی و بنده نوازی ! كجايند 
سپاسگزاران و حق شناسان؟ كجايند 
كوشندگان و تالشگران؟! كجا، چگونه 
و كه مى تواند قدر و قيمت ندای فرشته 
داعى را سنجيده و ارزش آن را دريابد؟

رجب نام نهری اس�ت در بهش�ت كه 
از شير س�فيدتر و از عسل شيرين تر 
است. كس�ى كه يک روز از ماه رجب 
را روزه بگيرد، خداون�د متعال از آن 
رود به او مى نوش�اند« و نيز فرمودند: 
»ماه رجب، م�اه بزرگى اس�ت كه در 
آن پاداش و حسنات چند برابر است 
و گناه�ان )آدم�ى( در آن آمرزي�ده 
ش�ود. هركس دو روز آخ�ر اين ماه را 
روزه بدارد از صراط به آسانى بگذرد



16 روز بع�د از 
دنيا حيدري
   گزارش

شكست دوباره 
فوالدي ه�اي 
خوزستان برابر پرس�پوليس در اين فصل از 
رقابت هاي ليگ برتر،  ورزشگاه سردار شهيد 
سليماني سيرجان ساعت 17:15 عصر امروز 
ميزبان قهرمان�ان ليگ و ج�ام حذفي فصل 

گذشته در قالب سوپرجام است. 
اين س��ومين مصاف دو تيم در طول رقابت هاي 
اين فصل اس��ت. فصلي كه با پي��روزي 3 بر يك 
پرس��پوليس برابر فوالد آغاز ش��د. بردي كه در 
نخس��تين ديدار دور برگش��ت نيز تكرار شد تا 
انگيزه هاي فوالد را در س��ومين رويارويي براي 
كسب برتري كه به باال بردن جام منتهي مي شود 
بيشتر كند. هرچند شكست در بازي رفت به پاي 
ويسي نوشته شده و تنها باخت اين فصل نكونام 
مقابل مدافع عنوان قهرماني در مصاف دوم بهمن 
است. شكستي كه حاال سرخپوشان خوزستاني 
در سيرجان فرصت جبران آن را دارند. انتقامي كه 
در صورت اخذ آن، يك جام به پاي فوالد نوشته 
مي شود. تيمي كه چند سالي است در رقابت هاي 
ليگ برتر خوب نتيجه نمي گيرد، اما فصل گذشته 
با قهرماني در جام حذفي عالوه بر كس��ب جواز 
حضور در ليگ قهرمانان آسيا حريف پرسپوليس 
)قهرمان ليگ( در سوپرجام شد و امروز در مصاف 
قهرم��ان قهرمانان پنجه در پنج��ه ياران يحيي 

مي اندازد براي كسب جامي ديگر. 
نكونام دستش نسبت به بازي 16 روز پيش بازتر 
اس��ت. او در نقل و انتقاالت زمس��تاني با جذب 
محمدرضا خلعتب��ري، آرش رضاون��د و عارف 
آقاسي از اس��تقالل در رفع و رجوع كردن نقاط 
ضعف تيمش برآمده اس��ت. تالش��ي كه نكونام 
اميدوار اس��ت به واس��طه آن بتواند تغييري در 
جايگاه تيم��ش )رده دهم ج��دول( ايجاد كند. 
هدفي كه كسب پيروزي در سوپرجام به واسطه 
تقويت انگيزه و روحيه نفرات تيم مي تواند كمك 
شاياني به س��رمربي جوان فوالدي ها براي نيل 
به هدفي كه در س��ر مي پروراند بكن��د، چراكه 
مهم ترين معضل نكونام جدايي برخي مهره هاي 
كليدي فوالد از جمله محس��ن فروزان، فرشاد 
احمدزاده، زبي��ر نيك نفس و عارف آقاس��ي در 
پي قطع همكاري كوتاه م��دت او با اين تيم بود. 
بازيكناني كه عدم حضورشان در اين فصل براي 
فوالد گران تمام شد، اما حاال نكونام اميدوار است 
تا رضاوند به عنوان يك بازيكن بازي س��از جاي 
فرش��اد احمدزاده را پر كند و در كنار خلعتبري 
باتجربه يك��ي از برگ هاي برنده سرخپوش��ان 

اهوازي برابر سرخپوشان تهراني باشد. 
پرسپوليس اما برخالف حريف خود در سوپرجام 
ب��ا وجود آنك��ه اخب��ار پرتع��دادي در خصوص 
خواسته هاي س��رمربي براي جذب نفرات جديد 
به گوش مي رسد تنها موفق به جذب گوهري، گلر 

صنعت نفت شده است تا جاي خالي رادوشوويچ 
را پر كند، اما شايد مهم ترين مسئله سرخپوشان 
در مصاف امروز، نه ع��دم جذب نفرات جديد كه 
دلخوري  بازيكنان و كادر فني تيم از مس��ئوالن 
باشگاه در خصوص پرداخت نكردن مطالبات اين 
فصل باشد كه عالوه بر اعتصاب بازيكنان، كار را 
حتي به استعفاي يحيي نيز كشاند. تصميمي كه 
اگرچه با تالش مديريت باشگاه براي عملي كردن 
خواسته س��رمربي و يارانش ملغي شد، اما بدون 
شك تأثير مخربي در روحيه تيم دوم جدول در 
مصاف با فوالد گذاشته كه مي تواند حتي به كوتاه 
شدن دس��ت سرخپوش��ان از جام اين ديدار نيز 
بينجامد، خصوصاً كه يحيي نشان داده توان زيادي 
براي مديريت بحران در چنين شرايطي را ندارد 
و زمان مي برد تا خودش و تيمش را براي شروعي 
دوباره جمع و جور كند، آن هم در ش��رايطي كه 
اندك پرداختي انجام شده نيز نتوانسته بازيكنان 
را راضي كند تا شانس پرسپوليس براي هت تريك 
برابر فوالد افزايش يابد. از طرف ديگر يحيي نيز 
با اش��اره به اوضاع نابس��امان مالي تيم صراحتاً 
مي گويد با وجود بازگش��ت مجددش از شروطي 
كه داش��ته تنها قرارداد زمين تمرين بسته شده 
و هيچ يك از بازيكناني كه ليس��ت خريدشان را 
در نيم فص��ل داده بوده جذب نش��ده اند، چراكه 
باشگاه پولي در بساط ندارد براي خرج كردن در 
فصل نقل و انتقاالت و همين كافيست تا سرمربي 

تيم نتواند تمام تمركزش را روي كسب قهرماني 
در سوپرجام بگذارد و اين بي شك به سود نكونام 

و فوالد است! 
با وجود اين اميد يحيي به اوضاع نابسامان فوالد 
در اي��ن فص��ل از رقابت هاي ليگ برتر اس��ت و 
آمار موفقي كه سرخپوش��ان برابر قهرمان فصل 
گذش��ته جام حذفي دارند. پرسپوليس در پنج 
مصاف گذش��ته خود براب��ر فوالد خوزس��تان 
هرگز تن به شكست نداده و در مقابل چهار برد 
پرس��پوليس، بهترين نتيجه اي كه فوالد كسب 
كرده، تساوي بدون گل در دور برگشت فصل قبل 
)هفته بيست و ششم( است. اما از آخرين گلزنان 
پرسپوليس به فوالد يحيي عيسي  آل كثير را به 
دليل مصدوميت از ناحيه رباط صليبي در اختيار 
ندارد. رضا اسدي، هافبك گرانقيمت سرخپوشان 
در فصل نق��ل و انتقاالت تابس��تاني اما بار ديگر 
توانسته اعتماد سرمربي را به خود جلب كند و به 
تركيب تيم بازگردد تا يكي ديگر از شانس هاي 
سرخپوشان براي باز كردن دروازه فوالدي باشد 
ك��ه در ازاي 12 گل به ثمر رس��انده اين فصل، 
14توپ از خط دروازه اش رد شده است، درست 
برخالف پرسپوليس كه تنها با10گل خورده بعد 
از اس��تقالل و س��پاهان يكي از بهترين خطوط 
دفاعي ليگ را دارد، ام��ا برخالف 22 گلي كه به 
ثمر رس��انده خط حمله زهرداري ن��دارد و جور 
ضعف مفرط خط دفاع تيم بر دوش ساير خطوط 

است. جدا از اين، يكي ديگر از دغدغه هاي يحيي، 
عدم آمادگي كامل ملي پوشان است، نفراتي كه 
از بين آنها تنها وحيد اميري ريكاوري شده است. 
اين در حالي است كه ميالد سرلك با مصدوميت 
به جمع سرخپوشان بازگشته و فرشاد فرجي و 
مهدي ترابي هم كه تنها با تيم ملي تمرين كردند، 
نه بازي با دوري از ش��رايط مس��ابقه نمی توان 

حساب ويژه اي روي آنها باز كرد.
جواد نكونام كه فصل گذش��ته با عبور از تيم هاي 
مدعي سپاهان، ملوان و استقالل در مراحل پاياني 
جام حذفي به عن��وان قهرماني دس��ت يافت در 
بازگش��ت دوباره به جمع فوالدي هاي خوزستان 
ب��راي اثب��ات توانمندي هاي خود چش��مش به 
قهرماني در سوپرجام اس��ت، خصوصاً كه مدعي 
اس��ت قطع همكاري ب��ا او به فوالد ضرب��ه  زده و 
هيچ چيز اندازه باال بردن ج��ام در مصاف امروز با 
پرسپوليس نمي تواند اين ادعا را اثبات كند: »تنها 
تيم ايراني هستيم كه در چهار جام اين فصل حضور 
داشتيم و براي هر چهار جام زحمت كشيديم، پس 
حقمان است كه اين راه را با كسب قهرماني برابر 
پرس��پوليس در س��وپرجام ادامه دهيم. هرچند 
پيروزي برابر پرسپوليس كار ساده اي نيست، اما 
نشدني هم نيست، با تمركز روي اين تيم مي توان 
به عنوان تيم برنده و فاتح جام از ميدان خارج شد، 
خصوصاً كه با جذب نفرات جديد سعي در برطرف 

كردن نقاط ضعف خود داريم.«
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فريدون حسن

سعيد احمديان

اينتر بازي بزرگ را باخت
دالمادونيا به كام ميالن با ژيرو

دربي دالمادونيا شنبه شب با برتري ميالن به پايان رسيد. نتيجه اي كه شايد 
با توجه به قدرتنمايي اينتر در اين فصل از رقابت هاي سري آ كمتر كسي 
توقع آن را داشت. ميالن بازي بزرگ را برد و حاال پيولي و مردانش روي ابرها 
سير مي كنند. اختالف آنها با صدر جدول و اينتر فقط يك امتياز است و اگر 
بتوانند اين روند را ادامه دهند، مي توانند اين فاصله را هم جبران كنند. با اين 
حال نبايد از اينتر زخم خورده هم به سادگي گذشت. آنها حاال براي جبران 

شكست در دربي هر حريفي را مقهور قدرت خود خواهند كرد. 
ميالن بازي را بسيار بد آغاز كرد و خوش شانس بود كه تا دقيقه 38 و پايان 
نيمه اول فقط يك بار دروازه اش باز ش��د. اينتر حداقل سه فرصت مسلم 
گلزني را از دست داد تا چوب اين فرصت سوزي ها را در نيمه دوم بخورد. 
نيمه دوم متعادل دنبال مي شد، اما درست در 15 دقيقه پاياني ابتكار عمل از 
دست مردان اينزاگي خارج شد و ميالن به فاصله چند دقيقه دو گل زد و در 
ميان بهت هواداران، بازيكنان و نيمكت نشينان اينتر فاتح دالمادونيا شد. 

   شكست دادن اينتر قدرتمند باعث غرور است
استفانو پيولي، سرمربي ميالن پس از كس��ب اين پيروزي بزرگ گفت: 
»كسب پيروزي در چنين ديداري، آن هم در مقابل اين اينتر قدرتمند باعث 
افتخار و غرور من است. ما در نيمه اول مرتكب اشتباهاتي در جريان مسابقه 
شديم و من احساس كردم در نيمه دوم به شادابي بيشتري در تركيب تيم 
نياز داريم. درست است كه اينتر در نيمه اول بهتر از ما عمل كرد، اما من 
جسارت بازيكنانم را مورد ستايش قرار مي دهم، زيرا آنها در بسياري از نقاط 
زمين بدون ترس با بازيكنان بزرگ تيم حريف روبه رو شدند. ما بهترين تيم 
سري آ، مدافع عنوان قهرماني و صدرنشين فعلي ليگ را شكست داديم، 
بنابراين خودمان را ثابت كرديم. درست است كه اينتر در نيمه اول بهتر بازي 
كرد، اما ميالن من خيلي شجاع است و از هيچ تيمي نمي ترسد. اينتر نيز در 
اوايل فصل به ما آسيب رسانده بود و امروز نيز ما دوباره با اشتباهات خود و 
پاس هاي ضعيف به آنها فرصت گلزني داديم. اينتر در نيمه دوم عقب نشيني 

كرد و با اين كار به ما اجازه دادند ابتكار عمل را در دست بگيريم.«
پيولي در خصوص ش��انس فتح اسكودتو هم خاطرنش��ان كرد: »من به 
بازيكنان گفتم بايد به خودمان ايمان داشته باشيم. هميشه موانع پيش رو 
براي افرادي كه به هدف خود باور و اعتقاد ندارند، غيرقابل عبور است. شايد 
بي مزه باشد، اما به خودم قول دادم اگر در اين بازي پيروز شويم، يك ماه 

سيگار توسكاني محبوبم را نكشم.«
   تاريخ سازي ژيرو

اما مرد اول دربي شنبه شب ايتاليا كس��ي نبود جز اوليويه ژيرو، مهاجم 
آث ميالن كه موفق شد برتري 75 دقيقه اي اينتر را با دو گل به سود ميالن 
تغيير دهد. او ابتدا با جاگيري خوب خود در محوطه جريمه، ضربه بلوكه شده 
دياز را تبديل به گل كرد و موفق به زدن گل تساوي ميالن شد، اما دقايقي 
بعد اوليويه ژيرو با چرخشي تماشايي و ضربه اي دقيق به گوشه دروازه، گل 
دوم روسونري را هم به ثمر رساند و يك تنه موقعيت كسب اين سه امتياز 
شيرين براي ميالن را فراهم آورد. گلزني ژيرو و پيروزي ميالن باعث شد 
ميالن براي اولين بار از ماه فوريه سال 2004 در دربي و در شرايطي كه از 
اينتر عقب افتاده بود، موفق به كسب پيروزي شود. همچنين اوليويه ژيرو، 
به اولين بازيكن فرانسوي تاريخ بدل شد كه در يك مسابقه سري آ مقابل 

اينتر دو بار موفق به گلزني شده است. 
   دربي درس سختي به ما داد

اما سيمونه اينزاگي، سرمربي اينتر كه بعد از مسابقه مي شد ناباوري از اين شكست 
را در نگاهش ديد با اشاره به اينكه غافلگير شده اند، گفت: »در 25 دقيقه پاياني ما 
نتوانستيم آنطور كه بايد باهوش عمل كنيم و كنترل كار را از دست داديم. مي دانيم 
كه اين شكستي دردناك است، اما تيم هاي قدرتمند بايد بتوانند اشتباهات خود را 
تجزيه و تحليل كنند. اگر 10 بار ديگر با ميالن بازي كنيم شايد يك مرتبه شكست 
بخوريم. همه ما مي دانيم كه دربي چقدر مهم است. ما مستحق باخت نبوديم، اما 
فوتبال همين است. اين يك درس سخت است، اما درس ارزشمندي است كه ما 
را مصمم تر مي كند تا ديگر در اين موقعيت قرار نگيريم،  اين فوتبال است. ما از هر 

نظر مسلط بوديم، اما در پايان باهوش عمل نكرديم.«

هت تريك پرسپوليس- فوالد، اين بار سوپرجام

بيرو تماشاگر»بيرو«!دوئل قهرمانانه
عليرضا بيرانوند كه به دليل بيماري كرونا و همچنين بازي هاي تيم ملي فوتبال 
موفق نشده بود فيلم »بيرو« را ببيند، شنبه شب در يكي از سينماهاي تهران 
به تماشاي فيلم نشست، فيلمي به كارگرداني مرتضي  علي عباس ميرزايي و 
تهيه كنندگي مجيد برزگر كه درباره دوران كودكي تا اوج بيرانوند، دروازبان 
تيم ملي فوتبال ايران ساخته شده و به عنوان فيلم افتتاحيه چهلمين دوره 
جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمده است. بيرانوند بعد از تماشاي اين فيلم 
گفت: »زحمت زيادي براي ساخت اين فيلم كشيده شده و بسيار به زندگي 
واقعي من نزديك است. به نظرم مخاطب اصلي اين فيلم نوجوانان و جواناني 
هستند كه به هدف خود فكر مي كنند و اميدوارم بعد از تماشاي اين فيلم، 
تالش و انگيزه خودشان را براي رسيدن به هدف شان جدي تر دنبال كنند و 

همه حرف فيلم اين است كه هرگز دست از تالش برندارند.«

همكاري ورزشي ايران و چين
وزير ورزش و جوانان در ادامه س��فر خود به چين با وزير ورزش چين ديدار 
و گفت و گو كرد. سيدحميد سجادي درباره اين جلسه گفت: »در اين ديدار 
رس��ماً از ايش��ان دعوت كرديم كه به اتفاق ديگر همكاران شان براي شروع 
همكاري هاي 25 ساله به ايران س��فر كنند. هدف ما اين است كه در كنار 
عرصه هاي ديگر اين تفاهمنامه، ورزش نيز بتواند همكاري هاي مشترك خود 
را با كشور چين شروع كند. قرار شد در يكسري از رشته ها كه ايران توانمند 
است به چين كمك كند و در رشته هايي كه چين توانمندي دارد براي توسعه 
آن رشته به ايران كمك كند.« سجادي با اشاره به صحبت هاي وزير ورزش 
چين در اين ديدار گفت: »وي اين قول را داد كه صنعتگران و توليدكنندگان 
ورزشي چيني از كشور ما بازديد داشته باشند و در توليد صنايع و تجهيزات 
ورزشي به ايران كمك كنند و در ساخت و سازها نيز مشاركت داشته  باشند.«

كرونا در اردوي تيم بسكتبال
ملي پوشان تيم ملي بسكتبال ايران به منظور شروع اردو و حضور در تمرينات 
جهت آماده سازي براي بازي هاي انتخابي پنجره دوم جام جهاني تست كرونا 
دادند كه جواب تست دو تن از آنها مثبت شد. طبق خبرهاي رسيده جواب تست 
PCR ارسالن كاظمي و سجاد مشايخي دو ملي پوش تيم ذوب آهن اصفهان 

مثبت بوده است. پيش از اين نيز تست كروناي بهنام يخچالي، لژيونر بسكتبال 
ايران در بوندس ليگای آلمان مثبت شده بود كه به اين ترتيب تعداد كرونايي هاي 
تيم ملي به سه بازيكن افزايش يافت. تيم ملي بس��كتبال ايران در پنجره دوم 
انتخابي جام جهاني 2023 با ميزباني تهران روز پنج شنبه پنجم اسفند به مصاف 
تيم قزاقستان می رود و يك شنبه هشتم اسفند هم مقابل سوريه قرار می گيرد.

اميدوارم قهرمانان خوبي تحويل جامعه بدهيم

هندبال ايران به رقابت با بزرگان نياز دارد
جدايي مانوئل فرناندز، سرمربي اسپانيايي تيم ملي هندبال، آن هم بعد       خبر
از صعود ايران به مسابقات جهاني با حاش��يه هاي زيادي همراه بود، 
حاشيه هايي كه حاال »پرفسور« به بخشي از آنها پاسخ داده است. فرناندز مي گويد: »من در حسن نيت 
فدراسيون و اينكه براي رفع نيازها تالش مي كند شكی ندارم، اما وقتي كه نمي تواند كمبودها و مسائل 
موجود را پوشش دهد، به آن كمك نمي شود. مشكالت اقتصادي وجود دارد و من اين شرايط و كاستي ها 
را می بينم و فكر مي كنم كه ادامه دار هم خواهد بود، پس بهترين كار برگشت به خانه است. هميشه 
گفته ام ايران بازيكنان خوبي دارد كه مطمئناً به موفقيت دست پيدا مي كنند. تيم ايران در سطح آسيا 
نشان داد كه مي تواند با تمام كشورهاي آسيايي بجنگد، فقط پايين تر از قطر و بحرينی است كه تجربه 
بين المللي بيشتري دارند. با توجه به نظر و تجربه ام، تيم ايران تنها زماني بهبود مي يابد كه از چهارچوب 
كنوني خارج شود. آنها نياز به رقابت و مبارزه با تيم هاي قدرتمند در بازي هاي دوستانه و رسمي دارند.«

 روز جمعه براي امان اهلل پاپي يك 
ماني سعيدي
      بازتاب

روز وي��ژه بود، مدال آور رش��ته 
پرتاب نيزه پارالمپيك و پاراجهاني 
كه در آخرين رقابتش در توكيو توانست مدال نقره را براي ايران به 
ارمغان بياورد. اين قهرمان خوزس��تاني روز جمع��ه مدال نقره 
مس��ابقات پاراجهاني 201۹ خود را به خانواده ش��هيد قرباني از 
شهدای مدافع حرم تقديم كرد. پاپي در گفت وگو با »جوان« درباره 
تقديم مدالش به يكي از ش��هداي مدافع ح��رم اينطور توضيح 
مي دهد: »شهيد قرباني از رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع 
مقدس بودند كه در حوزه مديريت ورزش هم در استان خوزستان 
كارنامه باارزشي داشتند. اين شهيد بزرگوار از همشهريان من و 
اهل انديمشك و از جانبازان هشت سال دفاع مقدس بودند كه از 
14 سالگي در جبهه ها حضور داشتند و يكي از فرماندهان در دفاع 
از حريم اهل بيت در سوريه بودند. به خاطر همين شناختي كه از 
ايشان داشتم مدال نقره پاراجهانی 201۹ را به اين شهيد تقديم 

كردم.« پاپي معتقد است كه كمترين كار را در برابر كار بزرگ شهدا 
انجام داده است: »شهدا و رزمندگاني كه از خاك كشورمان دفاع 
مي كنند و اجازه نداده اند يك وجب از اين خاك كم شود، قهرمانان 
واقعي هستند و مدالي كه من تقديم كردم كوچك ترين كاري بود 
كه در برابر كار بزرگ شهيدان، مي توانستم انجام بدهم. در مراسمي 
كه مدال را تقديم كردم، فرزند شهيد استقبال كردند و خوشحال 
شدند و حتي پس از آن به من گفتند كه دوست دارند اين مدال را 
به من برگردانند، اما من گفتم كه مي خواهم اين مدال پيش خانواده 
شما به يادگار بماند. پسرشان به من گفتند كه خوشحالم كه چنين 
بينشي داشتي و اين حركت را انجام دادي.« پاپي صحبت هايش را 
اينطور به پايان رساند: »خانواده شهيد قرباني ورزشي هستند و 
بيگانه با ورزش نيستند. شهيد قرباني سال ها رئيس هيئت فوتبال 
شهرستان انديمشك بودند و مديريت تيم يادآوران دوكوهه و يك 
مدرسه فوتبال را نيز برعهده داش��تند و پسرشان هم در عرصه 

فعاليت هاي ورزشي حضور دارد.«

پاپي پس از اهداي مدال به شهيد مدافع حرم:
 مقابل بزرگي شهدا 

كمترين كار را انجام دادم

حسن يزداني نيازي به معرفي ندارد، قهرمان 
حامد قهرماني

    چهره
كش��تي اي��ران و جه��ان هرچه بيش��تر 
افتخارآفريني و موفقيت كس��ب مي كند، 
مردم داريش هم بيشتر مي شود. پهلوان كشورمان اين روزها مشغول ساخت 
كمپ تمريني براي استعداديابي در جويبار است، كمپي كه فعالً قرار است 
كارش را با كشتي آغاز كند، ولي رشته هاي ديگر را هم پوشش خواهد داد. 
كمپي كه ظاهراً در زمين اهدا شده به يزداني احداث شده و با 
هزينه شخصي او در حال كامل شدن است. يزداني مي گويد: 
»اين يك مجموعه ورزشي و كمپ تمريني است كه در 
چند رشته فعال خواهد بود و فاز به فاز به بهره برداري 
مي رسد. فعاًل سالن كش��تي راه اندازي شده است. اگر 
پروانه بهره برداري بدهند كشتي گيران تمرينات شان 
را شروع مي كنند. وظيفه ام به عنوان ورزشكار اين بود 
كه قدمي براي كشتي و ورزش استانم بردارم. اميدوارم 
قهرمانان خوبي را تحويل جامعه بدهيم. من با هزينه 
شخصي خودم اين كار را انجام داده ام و هيچ حمايتي 
هم نش��ده ام. داخل سالن فقط تش��ك وجود دارد، 
دوس��ت دارم امكانات ديگري هم در س��الن داشته 
باشيم كه اينجا به آكادمي استعداديابي تبديل شود. 
اگر حمايت شويم، كمپي خواهيم داشت كه قهرمانان 
مستعد در آن شناسايي خواهند شد. عالوه بر كشتي 
در رشته هايی از جمله قايقراني و فوتسال هم فعاليت 

مي كنيم و فاز به فاز جلو مي رويم.«

سر نترس ورزش را باال مي برد
مانوئل فرناندز اسپانيايي كه پس از پايان مسابقات قهرماني آسيا از تيم 
ملي هندبال كنار رفت، ديروز در مصاحبه با يكي از خبرگزاري ها، براي 
پيشرفت هندبال و رسيدن به سطحي باالتر راهكاري را پيشنهاد داده 
كه نمونه آن را نيز قباًل در ورزش ايران ديده ايم. فرناندز گفته است اگر 
مي خواهيد پيشرفت كنيد بايد با تيم هاي قدرتمند بازي كنيد، همان 
نسخه اي كه ابتداي دهه ۹0 خوليو والسكو براي واليبال ايران پيچيد و 

خروجي آن جهش موشكي واليبال بود. 
والس��كو در حالي به ايران آمد كه يكي از مهم تري��ن برنامه هايش بازي با 
تيم هاي قوي و سطح اول جهان بود. او همواره تأكيد مي كرد اگر مي خواهيد 
تيمتان به سطح باالتري برسد و بازيكنانتان آبديده تر و باتجربه تر شوند بايد 
تن شان به تن بهترين هاي دنيا بخورد تا ترس شان بريزيد و بتوانند با تجربه اي 
كه به دست مي آوردند، استعدادشان را به رخ بقيه بكشند. چنين رويكردي 
سبب شد واليبال ايران با والسكو در مصاف با بزرگ ترين تيم هاي واليبال دنيا 

كه پيش از آن رويارويي با آنها تنها يك رؤيا بود، با تجربه و با تجربه تر شود. 
نتيجه چنين برنامه اي در واليبال همه را شگفت زده كرد، واليبال ايران 
در كمتر از سه سال از يك تيم درجه 2 آسيايي به يكي از تيم هاي مدعي 
در دنيا تبديل و با عبور از س��طح قاره كهن، به جم��ع 10 تيم برتر دنيا 
اضافه شد. يكي از فاكتورهاي چنين موفقيت بزرگي، رقابت با تيم هاي 
بزرگ بود، واليبال با تيم هاي ب��زرگ بازي و بازی كرد تا تبديل به يكي 
از تيم هاي بزرگ و قابل احترام در واليبال دنيا شد. والسكو شاگردانش 
را در سخت ترين شرايط و بازي با قدرتمندترين تيم ها محك زد تا آنها 
بتوانند پس از يك مدت كوتاه در واليبال دنيا بزرگي كنند و به س��طح 
شگفت انگيزي برسند، به طوري كه ديگر كمتر كسي از شكست دادن 
غول هاي واليبال مانند بزريل و ايتاليا هيجان زده مي شد و با باال رفتن 
توقعات از تيم ملي واليبال حتي كار به جايي رسيده بود كه شكست برابر 
تيم هاي اسم و رسم دار هم براي هواداران قابل قبول نبود و آنها انتظار 

داشتند كه همواره ايران بتواند برنده بازي هاي بزرگ باشد!
البته اگرچه اين انتظار نامعقولي بود، اما انتظارها با توجه به پيشرفت واليبال 
و تنه به تنه شدن با تيم هاي بزرگ به جايي رسيد كه حتي شكست مقابل 
برزيل و ايتاليا هم پذيرفتني نبود. رسيدن به چنين سطحي در واليبال دنيا، 
همانطور كه اشاره شد، يكي از فاكتورهاي آن نترسيدن از بازي با تيم هاي 

مطرح و صاحب سبك بود كه باعث شد واليبال رشد كند. 
البته در ورزش ايران نمونه هاي ديگري هم داشته ايم كه برخالف رويكرد 
والسكو در واليبال بوده اس��ت و مربيان از بازي با تيم هاي بزرگ اجتناب 
كرده اند. واهمه از رويارويي با تيم هاي قدرتمند در برخي رشته ها سبب شده 
نتوانيم از سطح آسيا باالتر برويم و نتايج خيره كننده اي را ثبت كنيم. نمونه 
آن فوتبال بود كه كارلوس كي روش، س��رمربي پرتغالي برخالف والسكو، 
اعتقادي به بازي با تيم هاي بزرگ نداشت و معتقد بود شكست هاي سنگين 
برابر تيم هايي كه در سطح اول فوتبال دنيا هستند، هيچ دستاوردي براي 
فوتبال ايران ندارد. به همين خاطر هم در مدت نزديك به هشت سال حضور 
در ايران، تيم ملي فوتبال كمتر بازي تداركاتي با تيم هاي بزرگ داشت. چنين 
رويكردي هم باعث شد فوتبال برخالف واليبال با تمام نتايج قابل توجهي كه 

در سطح آسيا با كي روش به دست آورد از سطح آسيا باالتر نرود. 
حاال پس از تجربه والس��كو و كي روش، فرناندز اس��پانيايي كه هندبال با 
او توانست هفته گذش��ته در قهرماني آسيا، سهميه جهاني را كسب كند 
براي پيشرفت اين رشته همان راهي را پيشنهاد داده كه واليبال با والسكو 
رفت. پيشنهادي كه در ورزش ايران امتحان خود را پس داده است و به نظر 
مي رسد در پيش گرفتن چنين برنامه اي مي تواند نه تنها براي هندبال، بلكه 
در ساير رشته ها هم خروجي قابل توجهي داش��ته باشد. اگرچه رقابت با 
تيم هاي بزرگ نياز به بودجه كافي دارد و بايد مسئوالن فدراسيون ها در اين 
زمينه عالوه بر گرفتن ارتباطات بين المللي، منابع مالي الزم را فراهم كنند 
اما آورده چنين رقابت ها و ميدان هاي تداركاتي فراتر از هزينه هايي است كه 

مي كنيم و سود آن در جيب ورزش مي رود.

ورزشی

دهه فجر 1400

نمره قبولي ورزش بعد از انقالب 
كس��ب مدال ه��ا، عنوان ه��ا و 
قهرماني هاي متعدد در رشته هاي 
مختلف نشان از دستاوردهاي خوب 
ورزش ايران بعد از انقالب اسالمي 
دارد. ورزش��ي كه البته دوره هاي 
بسيار سختي را در آغاز كار پشت 
سر گذاشت، چراكه بالفاصله بعد از 
انقالب شاهد جنگ تحميلي بوديم 
و همين مسئله كار را در بسياري از 
موارد سخت كرد. با وجود اين توجه به ورزش توانست پيشرفت هاي 
چش��مگيري را به دنبال داش��ته باش��د كه يكي از مهم ترين آن 
به زعم من حضور پرافتخار بانوان است كه در رشته هاي مختلف 
موفقيت هاي قابل توجهي را به دس��ت آورده اند و اين نش��ان از 
چشم انداز وس��يعي در ورزش ايران دارد كه در مسير پيشرفت و 
توسعه گام برمي دارد. البته كس��ب موفقيت در رشته هايي چون 
فوتبال و كشتي با توجه به قدمتي كه داشتيم شايد طبيعي بود، اما 
در طول اين سال ها ورزش ايران شاهد موفقيت هاي قابل توجهي 
در رشته هاي مختلف از جمله واليبال، وزنه برداري، فوتسال، كاراته، 
تكواندو، شطرنج و ورزش بانوان بوده كه اينها همه دستاوردهاي 
مهم بعد از انقالب اس��ت. نبايد فراموش كرد كه نيروي انساني و 
استعدادهاي ورزشي در ايران همواره از ساختار جلوتر بوده است 
و در صورت همگام شدن ساختارها با استعدادهاي پرتعداد و قابل 
توجه مي توان به مراتب شاهد موفقيت هاي بيشتر و بيشتر در ورزش 
كشور بود. اگرچه ورزش ايران هنوز هم از ورزش دنيا عقب تر است، 
اما كسب افتخاراتي چون طالي المپيك در تيراندازي و نظير آن 
نشان از توانمندي هاي باالي ورزش كشور دارد كه توجه به آن بعد از 
انقالب باعث شكوفايي چشمگيري در اين زمينه شده است. توجهي 
كه بايد به مراتب بيشتر و اصولي تر باشد تا موفقيت هاي بيشتري 
را به تصوير بكشد. البته به حرف ساده است، اما موفقيت هاي امروز 
و دستاوردهاي ورزش بعد از انقالب نشان مي دهد كه توجه و كار 

اصولي در اين زمينه مي تواند افتخارات نابي را در پي داشته باشد.

وحيد شمسايي
سرمربي تيم ملي فوتسال
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دستبرد زوج سرایدار
 به خانه مرد پولدار

زوج سابقه دارى كه در آخرين سرقت خود با بستن دست و پاي مردي 
پولدار 2ميليارد تومان از خانه اش سرقت كرده اند، بازداشت شدند. 
به گزارش »جوان«  س��رهنگ كارآگاه سعيد دالوند، رئيس پايگاه يكم 
پليس آگاهي تهران بزرگ توضيح داد: چن��د روز قبل مردي با مركز 
فوريت هاي پليس110 تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. 
وقتي مأموران كالنتري123 نياوران در محل حاضر شدند، صاحبخانه 
با جمالتي بريده گفت كه از س��وي زوج س��رايدار هدف س��رقت قرار 
گرفته است. او گفت: ساعتي قبل زوج جوان دست و پايم را بستند و با 
تهديدچاقو 2ميليارد تومان پول و طالهايم را سرقت كردند و گريختند. 
شاكي در تحقيقات بيشتري كه در پايگاه يكم پليس آگاهي انجام شد، 
گفت:  مدتي قبل به يك شركت خدمات مراجعه كردم و زوج جوان را به 
صورت قانوني استخدام كردم تا كارهاي خانه ام را انجام دهند. آنها امروز 
ناگهان به من حمله و با خشونت اموالم را سرقت كردند. بررسي سوابق 
متهمان نشان داد آنها از مجرمان سابقه دارى هستند كه قباًل به دليل 
ارتكاب جرائم مختلف بازداشت شده بودند. با كامل شدن تحقيقات در 
اين باره، مأموران مخفيگاه متهمان را شناسايي و آنها را بازداشت كردند. 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر آنها جريان دارد. 

بازداشت زوج سارق
هنگام فرار از محل سرقت

ي�ك  زوج س�ارق پ�س از دس�تبرد يك ميلي�ارد و 200 ميلي�ون 
تومان�ى ب�ه خان�ه اي در محل�ه م�رزداران، بازداش�ت ش�دند. 
سرهنگ محمدقاس��م طرهاني، جانش��ين پليس پيشگيري پايتخت 
در توضيح اين سرقت گفت: روز گذش��ته مأموران عمليات كالنتري 
مرزداران از حادثه س��رقت در يكي از خانه هاي محل باخبر و در محل 
حاضر شدند.  در همين هنگام مأموران پليس متوجه شدند زن و مردي 
در حال سوار شدن به خودروي سواري هستند كه به آنها مظنون شدند 
و هر دو را بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از خودرو متوجه 
شدند خودرو سرقتي است.  در بازرسی از خودرو نيز مأموران مقداري 
اموال سرقتي از جمله دالر و طال به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون 
تومان كشف كردند. دو متهم كه زن و ش��وهري 30 و 40 ساله بودند 
در بازجويي ها به سرقت اعتراف كرده اند. تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر آنها جريان دارد. 

شليك پليس
 شرور قمه کش را  زمينگير کرد

مرد ش�رورى كه با قمه كش�ي در يك�ي از محله ه�اي ورامين در 
حال رجزخواني بود، با ش�ليك پليس مجروح و بازداش�ت ش�د. 
س��ردار كيومرث عزيزي، فرمانده انتظامي شرق استان تهران توضيح 
داد: روز گذشته به مأموران كالنتري13 بهش��تي ورامين خبر رسيد 
مرد شروري در حال قمه كش��ي، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي 
مردم است، بنابراين مأموران در محل حاضر شدند. همزمان با حضور 
پليس بود كه مرد شرور با قمه به سمت مأموران حمله كرد و مأموران 
با به كار گيري قانون استفاده از سالح ابتدا دو تير هوايي شليك كردند 
و زماني كه متهم حاضر به تسليم نش��د، او را از ناحيه پاي چپ هدف 
قرار دادند و بازداش��ت كردند. متهم به بيمارستان منتقل شده است و 

تحقيقات بيشتر جريان دارد. 

بازداشت قاتل طالفروش بعد از 3 سال
مردي كه از سه سال قبل به اتهام قتل يك طالفروش در شهرستان 
گتوند اس�تان خوزس�تان تحت تعقيب قرار داش�ت، س�رانجام 

بازداشت شد. 
سرهنگ نصير ابدالي فرد، فرمانده انتظامي گتوند به واحد مركزي خبر 
گفت: حادثه سرقت خونين از يك طالفروشي س��ال 97 اتفاق افتاد. 
بررسي هاي پليس در اين باره نش��ان داد متهم بعد از سرقت طال، مرد 
طالفروش را به قتل رس��انده و از محل متواري شده است. همزمان با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات براي بازداشت متهم به جريان 
افتاد اما تالش ها ناكام ماند تا اينكه مخفيگاه وى روز گذشته شناسايي 

و بازداشت شد. 
مرگ خاموش کارگر داخل مغازه

حادثه گازگرفتگي در يكي از مغازه هاي صالح آباد، كارگر جوان را به 
كام مرگ كشاند. 

به گزارش »جوان« آتش نشانان ايستگاه 47 از حادثه گازگرفتگي در يكي از 
مغازه هاي مجتمع صنعتي آهن در صالح آباد شرقي باخبر و در محل حاضر 
شدند. محل حادثه اتاقك كارگري با كاربري توليدي نرده هاي فلزي بود 
كه دو كارگر هم آنجا زندگي مي كردند و براي گرم كردن فضاي اتاق از يك 
دستگاه بخاري بدون دودكش و يك اجاق كوچك خوراك پزي استفاده 
مي كردند. بررسي ها نشان داد به علت رعايت نكردن موارد ايمني، نبود 
مسير تهويه مناسب براي گردش هوا و استفاده از بخاري بدون دودكش، 
محيط اتاق كامالً از گاز مونوكسيدكربن پر شده است و هر دو كارگر دچار 
گاز گرفتگي شده اند. پس از انتقال كارگران به فضاي باز، امدادگران اورژانس 
بعد از معاينه اعالم كردند كارگر 20ساله فوت شده است. كارگر 18ساله نيز 

به بيمارستان منتقل شد. 

گردش مالي 110 ميلياردي 
زوج قمارباز

زوج قمارب�ازى ك�ه ب�ا راه ان�دازي س�ايت ش�رط بندي 110 
ميلي�ارد  توم�ان گ�ردش مالي داش�تند، بازداش�ت ش�دند. 
س��رهنگ داود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتاى تهران بزرگ 
گفت: مأموران پليس فتا در جريان بررس��ي هاي سايبري دو نفر از 
گردانندگان س��ايت قمار را شناس��ايي كردند. بررسي ها نشان داد 
گردش مالي متهمان 110 ميليارد تومان اس��ت كه با كامل شدن 
تحقيقات، مأم��وران پليس مخفيگاه متهم��ان را در جنوب تهران 

شناسايي و هر دو را بازداشت كردند. 
 سرهنگ گودرزي گفت: سايت هاي شرط بندي به گونه اي طراحي 
شده بود كه ابتدا افراد مبالغ كمي را برنده شوند و همين شيريني 
بردهاي اوليه سبب مي شود به رغم باخت هاي بعدي و مستمر در 
مراحل بعدي باز به شرط بندي ادامه دهند، در نتيجه عالوه بر زيان 
مالي مشكالت بزرگي چون مسائل روحي و خانوادگي نيز گريبانگير 

آنها شود. 
رئي��س پليس فت��اى پايتخت با اش��اره به اينكه آگاهي  بخش��ي و 
پيش��گيري از وقوع جرائم در فضاي مجازي از اولويت هاي پليس 
فتاست، به شهروندان توصيه كرد در صورت مشاهده هرگونه مورد 
مشكوك يا تهديد توسط مجرمان و اخاذان اينترنتي، موضوع را در 

اولين فرصت به پليس اطالع دهند. 

زن جوانى ك�ه به اتهام قتل پس�ر دو 
ماهه معلولش بازداش�ت شده است، 
در بازجويي ها مدعي ش�د شوهرش 
به خاطر 600 س�كه مهري�ه اش براي 
او پاپ�وش درس�ت ك�رده اس�ت. 
به گزارش »جوان« چند روز قبل مردي 
به ش��عبه دهم دادس��راي امور جنايي 
تهران رفت و از همسر جوانش به اتهام 

قتل پسر دو ما هه اش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: چند سال 
قبل با همس��رم ازدواج ك��ردم و اولين 
فرزندمان دختر بود كه االن هفت ساله 
است. 2/5سال قبل بچه دومم كه پسر 
بود به دنيا آمد اما او مش��كل مادرزادي 
داش��ت و از دو پا فلج بود. همسرم پس 
از زايمان دومش خيل��ي عصباني بود و 
هميشه با من درگيري داشت اما من او 
را تحمل مي كردم و مي خواستم از پسر 
معلولمان نگهداري كند. پسرم دو ماهه 
شده بود كه همسرم با محل كارم تماس 
گرفت و گفت بچه مان فوت كرده است. 
آن زمان همسرم با اورژانس تماس گرفته 
بود و عوامل اورژانس هم مرگ پسرمان 
را تأييد و گواهي فوت صادر كرده بودند، 

بنابراين جسد را دفن كرديم. 
من ابت��دا فكر ك��ردم بچه ام ب��ه خاطر 
بيماري فوت كرده اس��ت اما مدتي بعد 
همس��رم به محل كارم آمد و روبه روي 
حس��ابدارم كه زن جواني به نام مهتاب 
اس��ت، گفت: كاش به جاي بچ��ه تو را 
مي كشتم. آن روز با همسرم درگير شده 
بودم، او عصباني بود و در محل كارم راز 
قتل پس��رم را برمال ك��رد و حتي گفت 
مقابل چش��مان دختر مان دست به اين 
جنايت زده است. آن زمان به خاطر اينكه 
زندگي ام از هم نپاش��د و دخترمان زير 

سايه پدر و مادرش بزرگ شود، سكوت 
كردم، ه��ر چند عذاب وجدان داش��تم 
اما االن مدتي اس��ت كه همسرم دوباره 
با من اختالف پي��دا و زندگي مان را تلخ 
كرده است، به همين دليل االن تصميم 
گرفته ام از همس��رم به اتهام قتل پس��ر 
معلولمان شكايت كنم تا از عذاب وجدان 

رهايي يابم. 
   اظهارات شاهدان 

با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور 
قاضي محم��د تقي ش��عباني، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پليس در نخستين گام از دختر 
خردسال شاكي و متهم كه شاهد حادثه 
بودند و همچنين از حس��ابدار ش��اكي 

تحقيق كردند. 
دختر هفت س��اله گفت: آن روز برادرم 
گريه مي ك��رد كه م��ادرم پرتقالي را در 
دهانش فرو كرد و وقتي پرتقال را بيرون 
آورد، متوجه ش��ديم برادرم خفه شده 
اس��ت و بعد هم به اورژان��س خبر داد. 
مادرم به من گفت: »اگر به كسي بگويم 
مرا هم با پرتقال خفه مي كند و من هم 
كه بچه بودم، ترسيدم موضوع را به پدرم 

بگويم.«
حسابدار شاكي هم گفت: مدتي بعد از 
فوت ن��وزاد صاح��ب كارم، داخل مغازه 
مشغول كار بودم كه همسرش وارد مغازه 
شد. آنها باهم مش��اجره لفظي كردند و 
درگيري ش��ان باال گرفت كه همسرش 
گف��ت: »اي كاش به جاي اينكه پس��ر 
معلولمان را مي كش��تم، تو را مي كشتم 
كه اينقدر اذيتم نكني« و بعد هم كه از 

مغازه بيرون رفت. 

  بازداشت زن جوان 
مأم��وران پليس در ادام��ه تحقيقات به 
دس��تور بازپرس جنايي، زن جوان را به 
اتهام قتل پسر دو ماهه اش بازداشت و به 

اداره پليس منتقل كردند. 
مته��م در بازجويي ها با ان��كار جرمش 
در ادعايي گفت: من اظهارات ش��وهرم، 
دخترم و حسابدار شوهرم را قبول ندارم، 
چون اصاًل در مرگ پسر دو ماهه ام هيچ 
دخالتي نداش��تم و آنه��ا االن براي من 

پاپوش درست كرده اند. 
وي ادامه داد: پس��رم معلول و بيماري 
مادرزادي داشت، روز حادثه حالش بد 
ش��د و من هم به اورژان��س زنگ زدم و 
پزش��ك اورژانس هم وقتي به خانه مان 
آمد، پس از معاينه اعالم كرد پسرم فوت 
كرده است. گواهي فوتش صادر شد و ما 
هم نوزادمان را دف��ن كرديم اما االن كه 
با ش��وهرم اختالف پيدا كرده ام و قصد 
دارم 600س��كه مهريه ام را از او بگيرم، 
براي من پاپوش درست كرده است كه 
من از سكه هايم بگذرم. من مدتي است با 
شوهرم اختالف دارم و در دادگاه خانواده 
پرونده داريم، به همي��ن دليل مهريه ام 
را به اجرا گذاش��ته ام. ش��وهرم وقتي از 
درخواست من مطلع شد، برايم پاپوش 
درست كرد و دختر خردسالم را ترسانده 
است كه به دروغ عليه من شهادت بدهد، 
وگرنه من مادرم و چطور مي توانم پسرم 
را مقابل چشمان دختر خردسالم به قتل 
برس��انم. همچنين او حسابدارش را كه 
از بستگانش اس��ت اجير كرده عليه من 
شهادت دروغ بدهد، در صورتي كه من 
اصاًل مقابل او چنين حرفي نزده ام و االن 

هم شهادت او را قبول ندارم. 
تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

دعواى زن و شوهرى به پرونده قتل گره خورد

ش��هردارى توحيد در نظر دارد اجراى پروژه هاى  ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومی در س��امانه ت��داركات الكترونيكی 
دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجد 
شرايط دعوت بعمل می آيد از طريق سايت مذكور از تاريخ نشر اين آگهی تا پايان وقت ادارى روز چهار  شنبه مورخ  1400/11/20 
نسبت به دريافت اسناد و تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/11/30 ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد اقدام نمايند، 

همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره تلفن 34343280 _ 084 تماس حاصل نمايند. 
شرايط:

مبناى قيمت بر اساس فهرست بهاى )ابنيه ( سال 1400 می باشد.
تعديل و ما به التفاوت قيمت مصالح و نرخ ارز به هيچ عنوان تعلق نمی گيرد.

شهردارى توحيد در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
ارائه گواهينامه تأييد صالحيت معتبر و آناليز بها الزامی است ضمناً هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمانتنامه بانكی شركت در مناقصه عالوه بر بارگذارى در سامانه، بايستی قبل از بازگشايی پاكات بصورت فيزيكی تحويل كارفرما 
گردد.

درج آگهی هيچگونه تعهدى براى دستگاه مناقصه گذار ايجاد نمی كند.

يف
مبلغ برآورد شماره مناقصه در سامانه ستادمحل اجراعنوان پروژهرد

)ميليون ريال(

مبلغ ضمانتنامه 
بانكی

)ميليون ريال(

محل تأمين 
اعتبار

رشته و 
فهرست بها

پروژه احداث پارك خطی 1
)فضاى سبز( شهرتوحيد 

شهرتوحيد-محله 
ابنيه1400عمرانی _ استانی2000092513000011181591هاى كهره و كزآباد

آدرس: استان ايالم_ شهرستان هليالن_ شهر توحيد_ بلوار زنده ياد مرتضی كرمی_ شهردارى توحيد      
تلفكس: 08434343280

«آگهى مناقصه عمومى شهردارى توحيدمرحله اول»   اصالحيه عنوان پروژه

سند ماشين وانت  پيكان تيپ 1600oHv  مدل 1388 سفيد 
ــى  ــماره شاس ــماره موتور  11488025186  وش  روغنى به ش
ــماره پالك 688س22  NAAA46AA39G016723  وش

ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
 گلستان

مفقودى
ــتم : پژو  تيپ :  206 هاچ بك  رنگ : سفيد  ــوارى سيس برگ سبز خودرو س

روغنى مدل:  1391 به شماره انتظامى   153  ص  99  ايران 84      شماره موتور 
03    به  ــى : 578059 :   14191008931   شماره شاس
مالكيت آقاى رضا غضنفرپور با شماره كد ملى   3179162661  مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
 هرمزگان           

1600  مدل 1388 سفيد  سند ماشين وانت  پيكان تيپ 
ــى  ــماره شاس ــماره موتور  11488025186  وش  روغنى به ش
ــماره پالك 688س22  46  وش 39 016723

ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
 گلستان

مفقودى
ــتم : پژو  تيپ :  206 هاچ بك  رنگ : سفيد –   ــوارى سيس برگ سبز خودرو س
روغنى مدل:  1391 به شماره انتظامى   153  ص  99  ايران 84      شماره موتور 
ــى : NAAP03EDXCJ578059    به  :   14191008931   شماره شاس
مالكيت آقاى رضا غضنفرپور با شماره كد ملى   3179162661  مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
 هرمزگان           

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو كاميونت ون سيستم : زامياد  تيپ :  Z24NI رنگ : آبی 
–  روغنی مدل:  1399 به شماره انتظامی   171  ى  44  ايران 93      شماره 
    NAZPL140TL0557585 : شماره شاسی   Z24819396Z   : موتور
به مالكيت خانم صديقه حبيبی با شماره كد ملی   2371934704  مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
هرمزگان            

 امور مشترکين و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

زخمي شدن مأمور پليس
 با شليك سارق

 يك�ي از مأموران س�ركالنتري س�وم پليس 
پيش�گيري ته�ران در جري�ان درگي�ري 
با س�ارقان مس�لح مجروح ش�د. همزمان با 
دس�تگيري س�ه نفر از س�ارقان تالش براي 
بازداش�ت دو س�ارق ف�راري جري�ان دارد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ جليل موقوفه اي، 
رئيس پليس پيش��گيري پايتخت توضيح داد: 
شامگاه شنبه به مأموران س��ركالنتري ضربت 
سوم خبر رسيد اعضاي يك باند قصد سرقت از 

يك خانه  در خيابان ميرداماد را دارند.
 بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد 
سارقان سه مرد و يك زن و يك كودك هستند كه 
سوار بر خودروي پژو207 منتظر فرصت مناسب 
براي دستبرد به خانه مورد نظر هستند. تحقيقات 
پليس بعد از بررسي  شماره پالك نشان داد پالك 

خودرو مدتي قبل اعالم سرقت شده است. وقتي 
مأموران پليس براي بازداشت سارقان وارد عمل 
شدند، يكي از متهمان ش��روع به تيراندازي به 
سمت پليس كرد. پس از آن بود كه سارقان سوار 
بر خودرو از محل متواري شدند و عمليات تعقيب 
و گريز به جريان افتاد. مأموران پليس در جريان 
عمليات تعقيب و گريز الس��تيك هاي خودرو را 

هدف   گلوله قرار دادند.
 همزمان با متوقف ش��دن خودرو بود كه يكي از 
سارقان شروع به تيراندازي به سمت پليس كرد 
كه در جريان آن يكي از مأموران از ناحيه شكم 
هدف قرار گرفت و مجروح شد. پس از آن بود كه 
مأموران موفق شدند س��ه نفر از سارقان )مادر و 
كودك و يكي از سارقان مرد( را بازداشت كنند اما 
دو سارق ديگر از جمله مرد ضارب موفق به فرار از 

دست پليس شد. همزمان با انتقال مجروح حادثه 
مشخص شد اعضاي باند اعتراف   كردند در پوشش 
خانواده مرتكب سرقت مي شدند. يكي از سارقان 
به همراه همسر و فرزندش به همراه دو همدست 

خود شبكه سرقت از خانه را تشكيل داده بود. 

بر اساس اين گزارش دو سارق فراري شناسايي 
ش��ده اند و تحقيقات براي بازداشت آنها جريان 
دارد. همچنين مأمور پليس تحت عمل جراحی 
قرار گرفت��ه و وضعي��ت او رضايت بخش اعالم 

شده است. 

در  قت�ل  اته�ام  ب�ه  قب�ل  س�ال  هش�ت  از  ك�ه  م�ردي 
دادگاه  در  گذش�ته  روز  مي ب�رد،  س�ر  ب�ه  بازداش�ت 
كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران پ�اي مي�ز محاكم�ه ايس�تاد. 
به گزارش »جوان« مهرماه سال 92، مأموران كالنتري 126تهرانپارس 
از مرگ مش��كوك مرد جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و 
راهي محل شدند. جس��د متعلق به نادر 19س��اله بود كه بر اثر ضربه 
چاقو زخمي و بعد از انتقال به بيمارس��تان بر اثر ش��دت خونريزي ها 

فوت كرده بود. 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني تحقيقات در اين زمينه آغاز شد و 
پس��ردايي مقتول به نام ميثم كه در آن حادثه زخمي و در بيمارستان 
ديگري بس��تري بود، مورد تحقيق ق��رار گرف��ت. او در توضيح گفت: 
»كابينت ساز هستيم و روز حادثه بعد از اتمام كار همراه پسر عمه ام به 
كارگاه كابينت سازي رفتيم تا ابزار و وسايل كار را آنجا بگذاريم و به خانه 
برگرديم. وقتي مقابل كارگاه رسيديم، ش��ش مرد جوان در حالي كه 
سوار دو موتور بودند، رسيدند و مقابل كارگاه توقف كردند. يكي از آنها از 
موتور پياده شد و نزديك آمد. آن مرد مهران نام داشت و مقابل نادر رفت 
و پرسيد تو برادر علي هس��تي؟ نادر گفت بله، او به محض شنيدن اين 
جواب چاقويي را كه همراه داشت از لباسش بيرون آورد و با آن ضربه اي 
به گردن نادر زد. با ديدن آن صحنه نزديك رفتم تا از نادر حمايت كنم 

كه آن مرد با چاقو مرا هم زخمي كرد و گريخت.« 
با ثبت اي��ن اظهارات ت��الش براي يافت��ن آن مرد آغاز ش��د و با ثبت 
مشخصاتي كه ميثم در اختيار مأموران قرار داده بود، سرانجام ضارب 
در حالي كه در حمام خانه پدري اش مخفي ش��ده بود، بازداشت شد. 
متهم در حالي جرمش را انكار مي كرد كه لباس هاي آغش��ته به خون 
مقتول در ماش��ين لباسشويي خانه شان قرار داش��ت و او مي خواست 
با شس��تن آنها آثار جنايت را از بين ببرد. به اي��ن ترتيب وي به پليس 
آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت اما قتل را انكار و اظهارات 
شاهدان حادثه را نيز رد كرد. با انكار متهم بنا به شواهد و قرائن موجود 
وي راهي زندان و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
متهم در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران قرار گرفت. او در آن جلسه بار ديگر جرمش 
را انكار كرد. با انكارهاي متهم پرونده براي تحقيقات بيشتر به دادسرا 
فرستاده شد. با كامل شدن تحقيقات، پرونده بعد از گذشت هفت سال 
از حادثه، بار ديگر روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي 

زالي قرار گرفت. 
با اعالم رسميت جلسه، اولياي دم درخواست قصاص را مطرح كردند. در 
ادامه متهم در جايگاه ايستاد و با انكار قتل گفت: »باور كنيد با مقتول و 
برادرش اختالفي نداشتم و آن روز به او حمله نكردم. نمي دانم پسردايي 
مقتول چرا مرا به عنوان قاتل معرفي كرده است. هشت سال است در 
زندانم و روزهاي سختي را مي گذرانم.« در پايان هيئت قضايي جهت 

صدور رأي وارد شور شد. 

قتل با  انگيزه 
نامشخص
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 مارین لوپن: اتحادیه اروپا را اصالح خواهیم کرد
کاندیدای ریاس��ت جمهوری جناح راس��ت افراطی فرانسه وعده داد 
در صورت پیروزی در انتخابات س��ال جاری می��ادی، اتحادیه اروپا 
را با نهادی اصاح ش��ده جایگزین کند.  به گزارش اسپوتنیک، مارین 
لوپن وعده داد درصورت پیروز ش��دن در این انتخابات اتحادیه اروپا را 
با یک » ائتاف از کش��ورهای اروپایی « جایگزین کند. لوپن در جریان 
یک تجمع انتخاباتی در شهر رنس در ش��مال شرق فرانسه گفت: »ما 
اتحادیه اروپا را اصاح خواهیم کرد و آن را با یک ائتاف از کشورهای 
اروپایی جایگزین خواهیم کرد.«  لوپن که منتقد سر سخت اتحادیه اروپا 
و ناتو است، تأکید کرد که دولت احتمالی او تاش خواهد کرد تا جایگاه 

فرانسه را در شورای امنیت سازمان ملل تقویت کند. 
  ---------------------------------------------------

  تالش یونان برای مقابله با پهپادهای ترکیه ای
یونان ب��رای مقابله با تهدی��د پهپاد های ترکی��ه بر فراز دری��ای اژه و 
تهدیدهای امنیتی علیه حریم هوایی خود به دنبال راه حل های عملیاتی 
و دیپلماتیک برای مقابله با نفوذ این هواپیماهای بدون سرنشین است. 
به نوش��ته روزنامه »کاثیمرین��ی«، در این راس��تا، جدید   ترین نمونه 
اقدامات یونان، توافق آنکارا با کی یف برای س��اخت موتور پهپادهای 
ترکیه در یک ش��رکت اوکراینی بود. همچنین اخی��راً در وزارت امور 
خارجه یونان نشس��تی با حضور س��ران ارتش برگزار ش��د تا یونان به 
جامعه بین الملل تأکید کند که ترکیه از پهپاد   ها برای افزایش نفوذ خود 

در منطقه استفاده می کند. 
  ---------------------------------------------------

 اعمال فشار امریکا به ژاپن برای تحریم روسیه 
امریکا در حال اعمال فشار به ژاپن برای وضع تحریم های اقتصادی علیه 
روسیه در صورت حمله به اوکراین است.  بنابر اعام خبرگزاری کیودو، 
ژاپن پاسخ خود به درخواست امریکا را به تعویق انداخته است، چرا که 
از پیامدهای آن در رابطه با روسیه و مسائل دوجانبه از جمله مناقشه 

ارضی طوالنی نگران است. 
  ---------------------------------------------------

 ونزوئال حکم حبس ۶ مدیر نفتی امریکایی را تأیید کرد
دادگاهی در ونزوئا حکم زندان شش مدیر نفتی امریکایی را که بیش 
از چهار سال است در این کشور در بازداشت به سر می برند، تأیید کرد.  
به گزارش آسوشیتدپرس، اعضای خانواده این افراد امیدوار بودند که 
موافقت دادگاه با درخواست تجدیدنظر و اجازه ماقات اخیر یک مقام 
ارشد وزارت خارجه، نشان دهنده عزم نیکوالس مادورو رئیس جمهور 
این کش��ور برای آزادی این زندانی    ها در راس��تای تعامل با جو بایدن 
رئیس جمهور امریکا در گفت وگوهای رفع تحریم های امریکا باشد. این 
دادگاه هیچ اطاعاتی در مورد تصمیمش اعام نکرد و فرمان دادگاه نیز 

در دسترس نبوده است. 
  ---------------------------------------------------

  افشای تنها سالح ضد موشک مافوق صوت امریکا
یک دریادار امریکایی فاش کرد که یک سامانه موشکی ضد بالستیک 
و ضد کشتی سطح به هوای مورد استفاده نیروی دریایی امریکا تحت 
عنوان » موشک استاندارد SM-6 » ۶ در حال حاضر تنها وسیله دفاعی 
امریکا برای مقابله با ساح های مافوق صوت » دشمن « است.  به گزارش 
اسپوتنیک،جان هیل در نشستی که انجمن مهندسین نیروی دریایی 
امریکا برگزار کرد، به شرکت کنندگان اطمینان داد که نیروی دریایی 
امریکا در حال حاضر توانایی مقابله با موشک های مافوق صوت دشمن 
را با استفاده از آرایه های حس��گرهای موجود خود دارد. او گفت: »ما 
آنها را تشخیص می دهیم، داده    ها را جمع آوری می کنیم و به سراغ آنها 
می رویم. « وی اذعان کرد که سیس��تم های حس��گرهای فعلی امریکا 
همیشه در مکان درست نیستند. زیرا بسیاری از آنها مستقر در خشکی 
و ثابت هستند و حسگرهای هدفمند برای یک بخش خاص از فضای 

نبرد ساخته شده اند. 

معافیت نیم بند امریکا دستاویز اروپا شد
تروئیکا از ایران خواست از فرصت استفاده کند

  گزارش  یک دولت امریکا اخیراً 
برخی معافیت های 
مرتبط با تحریم های منطبق با برجام را که دولت 
قبلی این کشور لغو کرده بود، دوباره تعلیق کرد 
تا به ظاهر مسیر رسیدن به توافق در وین هموار 
شود، اما همی�ن معافیت ه�ای نیم بن�د که به 
اندازه ای نیست که گرهی از مشکالت اقتصادی 
باز کند، به دستاویزی ب�رای اروپایی     ها تبدیل 
شده ت�ا فشار     ه�ا را به ای�ران افزای�ش دهند. 
تروئیکای اروپا در تازه      ترین موضع گیری خود، 
از آنچه آن را معافیت  امریکا برای احیای برجام 
خواندن�د، از ته�ران خواستن�د از این فرصت 
استفاده کند چون به ادعای آنان، زمان برای به 
نتیج�ه رسی�دن مذاک�رات ان�دک اس�ت. 
در ش��رایطی که طرف امریکای��ی گام جدی برای 
رس��یدن به توافق با ای��ران برنداش��ته، اروپایی     ها 
معافیت های تحریمی واش��نگتن را چنان در بوق و 
کرنا کرده اند که بگویند اکنون هم��ه چیز به ایران 
بستگی دارد تا تصمیم نهایی خود را برای رسیدن 

به توافق اعام کند. تروئیکای اروپا )انگلیس، فرانسه 
و آلمان( روز یک     ش��نبه در بیانیه ای مش��ترک به 
اقدام امری��کا در بازگرداندن برخ��ی معافیت های 
تحریمی مرتبط با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران 
واکنش نشان دادند و اعام کردند که این اقدام باید 
بحث های فنی الزم را برای حمایت از مذاکرات وین 
و لغو تحریم های ایران تسهیل کند. به گزارش فارس 
به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه مشترک سه 
کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان آمده است: » ما 
از ایران می خواهیم که هرچه سریع تر از این فرصت 
اس��تفاده کند زیرا زمانبندی معافیت ب��ر دیدگاه 
مش��ترک ما با امریکا تأکید می کند مبنی بر اینکه 
زمان اندکی برای به نتیجه رس��یدن موفقیت آمیز 
مذاکرات برجام باقی مانده اس��ت.« در ش��رایطی 
که اکنون وقفه ای در مذاکرات هس��ته ای به وجود 
آمده، واش��نگتن و متح��دان اروپای��ی آن درصدد 
هس��تند از گزینه زمان بندی برای اعمال فش��ار به 
ایران برای احیای برجام اس��تفاده کنند. مقام های 
امریکایی نی��ز در اظهارات خود روی این مس��ئله 

مانور می دهند و بار     ها گفته اند که زمان برای احیای 
برجام اندک است. تروئیکای اروپا در حالی توپ را به 
زمین ایران انداخته است که جوزف بورل، مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ش��امگاه جمعه در 
پیامی توئیتری نوشت:»برای پایان سریع مذاکرات 
و بازگشت به اجرای کامل برجام به روحیه سازش از 

سوی تمامی طرف      ها نیاز است.« 
اروپا با این ادعا که زمان برای توافق اندک است، سعی 
دارد ایران را تحت فشار قرار دهد تا به خواسته های 
غرب تن دهد اما مقامات ایران��ی بار     ها گفته اند که 
عجله ای برای توافق ندارند و تا زمانی که واشنگتن به 
تعهداتش ذیل برجام بازنگردد و تحریم     ها لغو نشود، 
پای هیچ توافقی را امض��ا نخواهد کرد. امریکایی     ها 
بار     ها ب��ه صراحت گفته ان��د که در ص��ورت توافق 
احتمالی هم برخ��ی تحریم     ها به ق��وت خود باقی 
خواهد ماند ولی ته��ران خواهان لغو همه تحریم     ها 
است و همین اختاف کلیدی بین دوطرف است که 
تاکنون در میز مذاکرات حل نشده است. اروپایی     ها 
که در نبود امریکا در مذاکرات هسته ای، به پیاده نظام 

این کشور تبدیل شده اند در مذاکرات سال 2015 
نیز در روزهای آخر تاش می کردند با موش دوانی 
در روند مذاکرات امتیازات بیشتری بگیرند و این بار 
نیز همین سناریوی نخ نما در حال تکرار شدن است 

تا سرشان در توافق آتی بی کاه نماند. 
 توافق محدود و موقت ممنوع

هرچند مقامات واش��نگتن ب��رای کاهش تعهدات 
خود در برجام، دنبال توافق موقت یک یا دوس��اله 
هستند اما ایران حاضر نیست به چنین توافقی تن 
دهد. حس��ین امیرعبداللهیان، وزی��ر امور خارجه 
ایران روز یک     شنبه در گفت وگو با خبرگزاری صدا 
و سیما درباره اظهارات مقامات امریکایی برای ارائه 
پیش شرط در مذاکرات وین اظهار داشت: » ما هیچ 
پیش شرطی را از طرف امریکایی دریافت نکردیم و 
اساساً مذاکرات ما روندی دارد که موضوع پیش شرط 
در آن مطرح نیس��ت. ما به دنبال یک توافق خوب 
هستیم و به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم.« 
امیرعبداللهیان گفت : »قطعاً این مذاکرات بر مبنای 
نقطه نظرات کارشناسی و توافقاتی که نتیجه نهایی 
آن رسیدن به یک توافق خوب در راستای منافع ملت 
و کشورمان باش��د، پیش خواهد رفت.« وی درباره 
تمدید معافیت های تحریمی از س��وی امریکا نیز با 
بیان اینکه اقداماتی که روی کاغذ انجام می ش��ود، 
می تواند اقدامات خوبی باشد، خاطرنشان کرد: »یعنی 
هر فرمان اجرایی یا اقدامی که تحریم های وضع شده 
پس از خروج امریکا از برجام را مجدداً به حالت قبلی 
خود و رفع تحریم     ها برگرداند از نظر ما اقدام خوب 
قلمداد می ش��ود. ما نگاه می کنیم که ببینیم روی 
زمین چه اتفاق��ی می افتد. برای ما مهم اس��ت که 
رفتار عملی امریکایی     ها را در لغو تحریم     ها به صورت 

ملموس و عینی مشاهده کنیم.« 
ایران به هیچ وجه حاضر ب��ه توافق موقت با غرب 
نیست و به دنبال گرفتن تضمین های الزم از امریکا 
اس��ت تا دولت آینده این کش��ور نتواند مجدداً از 
برجام خارج شود اما مقامات کاخ سفید به صراحت 
گفته اند که نمی توانند چنی��ن تضمینی بدهند، 
چرا که دول��ت آتی ملزم به اج��رای توافق با ایران 
نیست. سناتورهای جمهوریخواه هم بار     ها به این 
مسئله اش��اره کرده و به تهران هشدار داده اند که 
دولت بع��دی امریکا می تواند ب��ه راحتی توافق را 
پاره کند. گرفتن تضمین های الزم از امریکا یکی از 
موارد اختافی بین دوطرف در مذاکرات است که 

نتوانسته اند بر سر این موضوع توافق کنند. 

امریکا همچنان مصمم اس�ت آتش جنگ را در 
شرق اروپا گرم نگه دارد و ماشین هراس افکنی 
در واشنگتن پرک�ار است. دو مق�ام امریکایی 
گفته اند ک�ه روسیه حدود ۷۰ درص�د از قدرت 
رزمی را ب�رای تهاجم تمام عیار ب�ه اوکراین در 
اختی�ار دارد. همچنین ژنرال »م�ارک میلی«، 
رئیس ستاد مشت�رک ارتش امریکا نس�بت به 
سقوط پایتخت اوکراین هش�دار داد. حتی اگر 
جنگی نشود، شاید هشدارهای پی درپی امریکا 
در نهایت آتش جنگ را در شرق اروپا روشن کند. 
شرق اوکراین با وجود سرمای سخت و زمین های 
یخ زده طی چند روز گذش��ته ش��رایط به نس��بت 
آرامی را تجربه کرده اس��ت. در منطقه ای به شدت 
سرد در اوکراین که از شمال به باروس و از شرق به 
روسیه می رسد، نمادی سیمانی از اتحاد سه کشور 
اوکراین، روس��یه و باروس وجود دارد که در زمان 
شوروی سابق ساخته شده و از آن به عنوان نماد سه 
خواهران یاد می شود. اما س��ه خواهران این روز      ها 
دچار اختافاتی عمیق هستند و روسیه و باروس در 
برابر اوکراین صف آرایی کرده اند. این صف آرایی البته 
پس از آن وارد فاز تحرکات نظامی شد که کشورهای 
غربی به سرکردگی امریکا تحرکات خود را در شرق 
اروپا و اوکراین تشدید کردند و در واکنش، روسیه 
نیز مخالفت سرس��ختانه خود را با گسترش ناتو و 
چارچوب های نظامی غربی در شرق اروپا از جمله 

اوکراین اعام کرد. 
روز        ش��نبه رویترز به نقل از دو مق��ام امریکایی که 
نام ش��ان فاش نش��ده، ادعا کرد که روسیه حدود 
۷0درصد از قدرت رزم��ی را برای تهاجم تمام عیار 
به اوکرای��ن در اختیار دارد و گروه       های بیش��تری 
را از گردان های تاکتیکی به مرز با همس��ایه خود 
می فرس��تد. ادعای این دو مقام امریکایی ناشناس 
به رغم تأکید روسیه بر نداشتن هیچ برنامه ای برای 

تجاوز به خاک اوکراین مطرح شده است. 
ادعای این مقام های امریکایی در حالی مطرح شده 

که آنها ش��واهد یا مدارکی برای تأیید برآوردهای 
خود از نیروهای روسیه ارائه نکرده اند. به گفته این 
افراد، واشنگتن بر این باور است که روسیه ممکن 
است گزینه های دیگری غیر از تهاجم تمام عیار، از 
جمله تهاجم محدود را انتخاب کند و معتقد نیست 
که رئیس جمهور »والدیمیر پوتین « تصمیم نهایی 

را گرفته است. 
 کی  یف شاید در ۷2 ساعت سقوط کند

صدای هشدار مقامات امریکایی روز        شنبه از کنگره 
این کش��ور نیز شنیده ش��د و فاکس نیوز به نقل از 
چندین منبع مطلع خب��ر داد که »ژن��رال مارک 
میلی«، رئیس س��تاد مش��ترک ارت��ش امریکا به 
قانونگذاران کنگره گفته اس��ت: »در صورت حمله 
تمام عیار روس��یه به اوکراین، ممکن است کی یف 

ظرف ۷2 ساعت سقوط کند.«
ژنرال مارک میلی گفته اس��ت که حمله تمام عیار 
امری��کا به اوکراین ممکن اس��ت ب��ه قیمت مرگ 
15هزار نظامی اوکراینی و4هزار نظامی روس منجر 

شود. همچنین گفته ش��ده که چندین قانونگذار 
امریکایی در آن جلسه با انتقاد از دولت بایدن گفتند 
که بایدن تاکنون واکنش فوری برای تأمین کمک 

نظامی چشمگیر به اوکراین نداشته است. 
 فتنه انگیزی رسانه های آلمانی

تاکنون در جریان تنش های غرب با روسیه در شرق 
اروپا، آلمان به دلیل آنک��ه وارد کننده منابع انرژی 
و گاز از روسیه است، کمترین واکنش      ها را داشته، 
اما از هفته گذش��ته جدال های لفظی با مسکو در 
برلین هم به گوش می رسد و حتی مقامات آلمانی 
خبرگزاری دولتی »راش��اتودی روسیه « را تعطیل 
کردن��د. روس      ها نیز در واکن��ش، دفتر خبرگزاری 
آلمانی »دویچه وله « را تعطیل کردند. روز        شنبه نیز 
»ماریا زاخارووا«، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
شبکه »دویچه وله « را »ماشین تبلیغاتی« ناتو نامید 
و گفت نشریه آلمانی بیلد با گزارش جدید خود از 
تمام حد و مرزهای عرفی و اخاق انسانی عبور کرد. 
نشریه آلمانی بیلد در گزارش جدید خود گفته بود 

که روسیه در پی الحاق اوکراین است. ریانووستی 
هم در خبر دیگری نوش��ت: »زاخ��ارووا می گوید 
وزارت امور خارجه امریکا از شرکت رسانه ای آلمانی 

دویچه وله حمایت می کند.«
مقامات آلمانی البته تحرکات میدان��ی خود را در 
واکنش به تحوالت ش��رق اروپا تس��ریع کرده اند 
و رویترز در ای��ن ارتباط گفت: »وزی��ر دفاع آلمان 
خواستار بررسی استقرار نیروهای نظامی بیشتر در 
لیتوانی است.«  »کریستینه المبرشت«، وزیر دفاع 
آلمان همچنین در گفت وگویی با گروه رس��انه ای 
فونکه که روز یک      شنبه منتشر شد، گفت:  آلمان در 
حال حاضر با رهبری یکی از گروه های نظامی ناتو 
در لیتوانی، مشارکت بسیار مهمی در این کشور دارد 
و اعزام نیروهای بیشتر به منظور تقویت نیروهای 

موجود مورد بحث قرار دارد. 
در عین ح��ال، در امریکا نیز س��ختگیری      ها علیه 
دیپلمات های روس��ی تش��دید ش��ده و »آناتولی 
آنتونوف« سفیر مسکو در واشنگتن شامگاه        شنبه 
خبر داد: »واش��نگتن تهدید ک��رده دیپلمات های 
روسی را که به آنها دس��تور داده شده قبل از پایان 
ژانوی��ه کش��ور را ترک کنن��د، بازداش��ت خواهد 
کرد.« این دیپلمات روس همچنین گفت که امریکا 
به خاطر روس��یه، کش��ورهای امری��کای التین را 
مرعوب می کند. سفیر مسکو در واشنگتن در بخش 
دیگری از صحبت هایش تحلیل کرد که واشنگتن 

به دنبال قطع کامل روابط با مسکو نیست. 
در اروپا هم »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
و »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه روز        شنبه 
در جریان گفت وگوی��ی تلفنی تواف��ق کردند که 
بسته ای از تحریم       هایی را که می تواند علیه روسیه 
به محض حمله به اوکراین اجرایی شود، تهیه کنند. 
این شاخ و ش��انه کش��یدن رئیس جمهور فرانسه 
در برابر روسیه در آستانه س��فر او به مسکو صورت 
گرفته و گویا ماکرون ترجیح داده قبل از ورود به کاخ 

کرملین، شمشیر را از رو ببندد. 

دمیدن واشنگتن بر آتش جنگ در اروپا
امریکا درباره سقوط ۷2 ساعته اوکراین هشدار داد

بین الملل

دهه فجر 1400

 بهشت اسرائیلی      ها در ایران قبل از 5۷
 چشمان شما را باور کنم

 یا حرف شاه را؟!
 ترجمه : مریم ماهرخ زاد

حدود اواخر دهه 1۹۷0، یاکوف نمرودی که به عنوان وابسته 
نظامی در س��فارت اس��رائیل در تهران خدمت می کرد، در 
منزلش در تهران میزبان چند افس��ر عالی رتبه ارتش ایران 
بود. فرزند هشت ساله او به خاطر می آورد که آن روز به اصرار 
پدرش برای جلب توجه مهمان      ه��ا پیانو نواخت؛ اجرایی که 
ژنرال های ایران��ی آن را خیلی پس��ندیدند و از صمیم قلب 
تشویقش  کردند. اوفر نمرودی که حاال دهه ششم عمرش را 
پشت سر گذاشته به یاد می آورد که در همان جلسه، ژنرال 
فریدون جم، رئیس ستاد ارتش ایران او را نزد خودش خواند، 
س��اعت طایش را درآورد و به او هدیه ک��رد. نمرودی تاجر 
برجسته و ناشر سابق روزنامه Maariv ، هنوز هم آن ساعت 

را در کلکسیون خاطراتش نگه  می دارد. 
این دست اتفاق      ها در روابط دولت اس��رائیل و رژیم ایران به 
وفور تکرار ش��ده که نش��ان می دهد روابط این دو در زمان 
محمدرضا پهلوی و قب��ل از خلع او در س��ال 1۹۷۹ چقدر 
نزدیک و خوب بود؛ روابطی که البته در فضای سیاسی کنونی 
کامًا غیرقابل تصور است . قبل از انقاب اسامی ، ایران جزو 
اصلی       ترین قطب های جذب ثروت      هایی بود که دیپلمات      ها 
و بازرگانان اس��رائیلی از آن بهره مند بودند. در مستندی که 
دن ش��ادور و باراک هیمن با عنوان »ناگفته      هایی از بهشت 
اس��رائیل در ایران« روایت می کنند، از پروازهای روزانه بین 
تهران و تل آویو تا مدرسه اسرائیلی در پایتخت ایران صحبت 
می شود؛ مدرسه ای که اسرائیلی      ها تا آن موقع، فقط یک  نمونه 

شبیه اش را در خارج اسرائیل تأسیس       کرده بودند. 
خوان نعمت ایران برای اس��رائیلی      ها چنان گسترده بود که 
بعضی های شان بعد از برگشتن از ایران، طی چند سال پولی 
دس��ت و پا می کردند که با آن خانه های شیک و بزرگ بدون 
وام در حومه های تل آویو می خریدند. در مستند دن شادور و 
باراک هیمن نقل شده که اسرائیلی      ها سال های اقامت شان 
در ایران را ش��اد      ترین دوران زندگی شان تعبیر می کنند و از 
برگزاری جشن های پوریم در تهران خاطرات خوشی دارند. 

این مس��تند البته نقل قول های دلخراشی هم دارد. از نقض 
حقوق بش��ر و ش��کنجه مخالفان پرده برمی دارد، حاکی از 
روابط مشکوک و نزدیک اسرائیل با رژیم دیکتاتوری است و 
اشاراتی هم به پول سازی و مهمانی در کاخ های باشکوه شاه 
و قراردادهای تسلیحاتی گسترده و همچنین همکاری های 
نظامی و اطاعاتی بین اس��رائیل و ایران شده است. در یک 
مورد، یاکوف نمردودی به ایرانیان سیس��تم های موش��کی 

پیشرفته و مسلسل های یوزی فروخته است. 
در یکی از لحظات خیلی جذاب مس��تند، ناچیک ناووت که 
از س��ال 1۹۶۹ تا 1۹۷2 رئیس واحد موساد در تهران بوده، 
توضیح می دهد که  ش��اه برنامه هس��ته ای ایران را به عنوان 
ابزاری برای بازدارندگی مقابل عراق آغاز کرد. روابط دوستی 
اس��رائیل و ایران دوطرفه بود. اورش��لیم از ای��ران نفت وارد 
می کرد و تهران هم از دانش اسرائیل در کشاورزی و تجارت 

و ارتش سود می برد . 
روابط آنقدر گرم بود که کشورهای عربی را نگران کرده بود. 
 Middle East Record در گزارشی در شماره 1۹۶1 نشریه
مجله ای که دانش��گاه تل آویو آن را هر سال منتشر می کند، 
گایه      های��ی از این کش��ور      ها درباره صادرات نف��ت ایران به 
اسرائیل گزارش شده، از جمله اینکه دبیرکل وقت اتحادیه 
عرب، از نف��وذ و روابط دو جانبه ایران و اس��رائیل نگران بود. 
ش��اه، اس��رائیل را به دلیل موفقیت نظامی تحسین می کرد 
و ژنرال ه��ای ایرانی و اس��رائیلی دیداره��ای دوجانبه ای از 
اسرائیل و ایران داشتند. این روابط دوستانه به قدری عمیق 
بود که شاهنشاهی ایران، در مارس 1۹50، رسماً اسرائیل را 
به رسمیت شناخت و بعد ترکیه، دومین کشور خاورمیانه  شد 
که این کار را کرده است. سه ماه بعد ، رضا صفی نیا ،  نماینده 
تهران در اس��رائیل میزبان یک مراسم رس��می در اورشلیم 
بود، مراسمی که در نوع خودش اولین مراسمی بود که یک 
دیپلمات خارجی در بیت المقدس برگزار کرد. در این مراسم 
آریه لوین ، نفر دوم نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل، گفت:» 
پس از جنگ  سوئز ، از س��ال 1۹5۶ به بعد ، ما در ایران شروع 
به کار کردیم و در نهای��ت موفق به خرید نفتی ش��دیم که 
اعراب و غرب از ما دریغ کردند.«  مقامات اسرائیلی به شخص 
ش��اه خیلی نزدیک بودند. یهودا آرتزیله، تاجر اسرائیلی، در 
خاطرات خود از یک شام مجلل در کاخ سلطنتی ، یاد می کند . 
او به خاطر می آورد که وقتی در پس زمینه مراسم موسیقی 
کاسیک پخش       می شد، ش��اه به او گفت که در تاالر رقص، 
خبری از احکام اسام نیست:»هر چقدر می خواهی بنوش و 
با خیال راحت هر چه می خواهی بکن.«  او همچنین می گوید 

که من چنین ثروتی را حتی در اروپا هم ندیده بودم. 
با همه اینها، حت��ی همان موقع هم رابطه ایران با اس��رائیل 
تام وتمام نبود. هیچ پرچمی بی��رون نمایندگی دیپلماتیک 
اس��رائیل در تهران به اهتزاز درنیام��د، نمایندگی که البته 
هرگز رسماً به عنوان سفارت به رسمیت شناخته نشد. دیوید 
منشاری که دو سال در آستانه انقاب اسامی را به مطالعه 
میدانی گذراند ، یک بار از یکی از مقامات وزارت خارجه ایران 
پرس��یده بود که  چرا تهران نمی تواند اسرائیل را به رسمیت 
بشناس��د، با توجه به اینکه روابط دوجانبه بسیار صمیمانه 
اس��ت! او به منش��اری گفته بود :»  این مثل روابط عاشقانه 
بدون عقد ازدواج است .«  به گفته او، بهتر است روابط عاشقانه 
بدون قرارداد داشته باشید تا اینکه قراردادی داشته باشید که 
 معنای زیادی نداشته باشد. منشاری ، استاد دانشگاه تل آویو ، 
با تمرکز بر تاریخ ایران می گوید که حت��ی پروازهای روزانه 
اس��رائیل در داخل و خارج از تهران نیز به طور رس��می در 
فهرست پرواز      ها ثبت نمی شدند. به گفته منشاری، محمود 
ریاض، دبیرکل اتحادیه عرب یک بار وارد ایران شد و از دیدن 
یک هواپیمای اس��رائیلی در فرودگاه متعجب ش��د. ریاض 
از وزیر امور خارجه ایران پرس��یده بود چطور چنین چیزی 
ممکن است؟ وزیر جواب داده بود:»تا آنجایی که من می دانم 
هیچ پروازی بین تل آویو و ایران وجود ندارد، اما با اعلیحضرت 
شاه بررسی می کنم«. او بعداً به دبیرکل گفته بود : بله، بررسی 
کردم و هواپیمای »ال آل )El Al ( « در ایران فرود نمی آید. 
ولی ریاض مصرانه گفته بود: »اما من آن را با چشمان خودم 
دیدم.«  پاسخ وزیر امور خارجه این بود:»می خواهید چشمان 

شما را باور کنم یا حرف شاه را ؟!«
Times of Israel, November 20,2013 :برگرفته از

دادگ�اه ف�درال ع�راق رون�د معرف�ی هوشی�ار زیب�اری 
ک�رد.  متوق�ف  جمه�وری  ریاس�ت  پس�ت  ب�رای  را 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از صابرین نیوز، دادگاه فدرال 
عراق مقرر کرد تدابیر نامزدی »هوشیار زیباری« برای پست ریاست 
جمهوری متوقف ش��ود. این حکم دادگاه فدرال عراق در پی برخی 
مخالفت     ها و اعتراضات به نامزدی هوش��یار زیباری برای این پست 
صادر شده است. در حالی که از سال 2003 ، اقلیم کردستان بر اساس 
تفاهم داخلی فقط یک نامزد برای ریاست جمهوری معرفی می کرد، 
سال جاری هوشیار زیباری و برهم صالح در رقابت با یکدیگر به عنوان 
نامزد ریاست جمهوری معرفی ش��دند. مخالفان نامزدی »هوشیار 
زیباری« برای ریاس��ت جمهوری عراق روز      شنبه در میدان التحریر 

بغداد جمع ش��دند تا اعتراض خود را به نامزدی وی اعام کنند. آنها 
اتهام های فساد مرتبط با »هوشیار زیباری« را دلیل اصلی مخالفت با 
وی اعام کردند. قوه قضائیه عراق نیز اعام کرده که اتهام »هوشیار 
زیباری«، نامزد حزب دموکرات کردستان را برای ریاست جمهوری 
عراق مبنی بر پرداخت غیرقانونی وجوه بررسی می کند. تصمیم دادگاه 
فدرال عراق در حالی انجام ش��ده که انتظار می رود امروز )دوشنبه( 
نشست پارلمان برای رأی دادن به رئیس جمهور جدید عراق برگزار 
شود ولی سرنوشت نشست امروز پارلمان نیز هنوز مشخص نیست. 
جریان صدر که خود را برن��ده انتخابات عراق می داند، ش��رکت در 
نشست امروز پارلمان را رد کرده اس��ت. یک منبع نزدیک به جریان 
صدر عراق در سخنانی دالیل تحریم جلسه پارلمان عراق توسط رهبر 

این جریان را فاش کرد و گفت که این تصمیم یک تاکتیک سیاسی 
است. به گزارش ایسنا، این منبع به شفق نیوز گفته که تصمیمات اخیر 
صدر یک تاکتیک سیاسی است و این به معنای لغو توافق میان ائتاف 
سه جانبه احزاب سیاسی که بیشترین تعداد کرسی های پارلمان را به 
دست آورده اند، نیست. وی افزود: فشارهای زیاد از سوی همه احزاب 
داخلی و خارجی بر صدر باعث شد که وی تاکتیکی سیاسی اتخاذ کند 
که همه چیز را به جای واقعی خود بازگرداند و پیام روش��نی را ارائه 
دهد که فراکسیون صدر مخالف معامات حزبی است و به جای آن 
درصدد اتخاذ برنامه دولتی اصاحات ملی است که خواسته های ملت 
عراق را برآورده می کند، چراکه آنها خواهان دولتی هستند که برای 

شهروندان کار کند نه احزاب. 

تالش انصاراهلل
 برای کنترل مأرب دوباره تشدید شد

نیرو ه�ای صنع�ا در تازه     تری�ن م�ورد از پیشروی های خ�ود در 
بیرون کشی�دن اراضی تص�رف شده از چن�گ سعودی ها، موفق 
به پیشروی در جن�وب غرب شهر م�أرب شدن�د. سعودی     ها هم 
پایتخت یمن را ه�دف حمالت شدیدی قرار دادن�د؛ تقابلی که به 
زعم کارشناسان در نهایت به شکس�ت ریاض منتهی خواهد شد. 
س��عودی     ها که با تش��دید حمات در جبهه شبوه، س��عی داشتند با 
منحرف کردن توجه انصاراهلل از مأرب به ش��بوه، مانع از پیش��روی در 
استان راهبردی مأرب ش��وند، حاال با ناکام ماندن نقشه آنها بار دیگر 
حمات بر مأرب را شدت بخشیده اند. بنابر اعام منابع محلی، در پی 
درگیری های ش��دید در جنوب غرب مأرب نیروهای صنعا روز      شنبه 
موفق شدند منطقه راهبردی عرق معزز را آزاد کنند. ائتاف سعودی در 
واکنش به تاش برای پیشروی انصاراهلل، چند منطقه در البلق الشرقی 
را هدف حمله هوایی قرار داد. منطقه عرق مع��زز از اهمیت راهبردی 
گسترده ای برخوردار است زیرا محل تاقی مسیرهای امدادی اصلی 
برای بسیاری از جبهه     ها در جنوب شهر مأرب به شمار می  رود. تا حدی 
که شهر »الجوبه « را به »وادی عبیده « و کوه های البلق الشرقی متصل 
می کند. نیروهای صنعا به پیشروی خود از سمت منطقه عرق معزز به 
سمت مواضع نیروهای ائتاف در منطقه »بئر العقار « ادامه می دهند و 

نبردهای شدیدی میان طرفین در جریان است. 
ارتش یمن طی هفته های گذشته، عملیات های موفقی را تحت عنوان 
»اعصار الیمن 1، 2و 3«، مناطق راهبردی را در عمق عربستان سعودی 
و امارات هدف قرار داد. علی محمد طعیمان، استاندار مأرب اخیراً گفته 
بود که متجاوزان امریکایی با دولت امارات چندین جنایت در دو استان 
شبوه و مأرب و س��ایر اس��تان     ها در حمله نظامی اخیر انجام داد که به 
بخش های حریب و الجوبه مس��کونی حمله و راه ها، پل     ها و تأسیسات 
خدماتی را تخریب کرد و برخی شهروندان در راه ها، بازار    ها و منازل به 
شهادت رسیدند. وی شورای امنیت و سازمان ملل را مسئول اصلی این 
جنایت    ها دانس��ت و گفت این دو نهاد ابزار امریکا و اسرائیل در توجیه 
جنایت های ش��ان در منطقه هس��تند. طعیمان از امارات و حامیانش 
خواس��ت پیامدهای حمات خود را بپذیرند زی��را یمنی    ها برای دفاع 
از خود و آزادی هر بخش از کشورشان به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد. 
نشریه فارین پالیسی فرجام توطئه خونباری که سعودی     ها در یمن به 
راه انداخته اند را اینطور ارزیابی کرد:»چرخه ویرانگر حمات و مقابله 
به مثل میان عربس��تان س��عودی، امارات متحده عربی و حوثی     ها از 
طریق گفت وگوهای دوپهلو و دیپلماتیکی پایان نخواهد یافت.«  در این 
گزارش به قلم کیت کیزر آمده است: »هیچ راه حل آبرومندانه ای برای 
عربستان جز اینکه شکست را در یمن بپذیرد، وجود ندارد. تا زمانی که 
رهبری در ریاض و ابوظبی و بانیان آنها در واشنگتن و لندن عمًا دنبال 
راه حل نظامی برای این مناقشه باشند، حوثی     ها به انجام کاری که در 
آن مهارت دارند ادامه خواهند داد؛ جنگ با میلیون     ها نفر که بهای آن 

را می پردازند.«

دادگاه فدرال عراق مسیر ریاست جمهوری زیباری را سد کرد 

پیمان کازرونی
  گزارش  2
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مسئوليت اخالقي رسانه
روز ششم بهمن1400، مطلبي در يكي از پايگاه هاي خبري 
با عنوان »قتل عروس 17ساله توسط شوهرش در اهواز!« 
درج و عكس و فیلم دلخراشي از اين فاجعه هولناك منتشر 
شد كه بحق، احساس��ات و عواطف عمومي را برانگیخت و 
سالمت رواني جامعه را در شرايط حاد كرونايي كنوني به 
مخاطره انداخت، اين در حالي اس��ت كه در بند 2 ماده 6 
قانون مطبوعات، اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس ها، 
تصاوير و مطال��ب خالف عفت عمومي از م��وارد اخالل به 
مباني و احكام اس��الم و حقوق عمومي و خصوصي است و 
متخلف بر اساس تبصره 2 ماده مذكور، مستوجب مجازات 
است و در صورت اصرار مستوجب تش��ديد مجازات و لغو 

پروانه خواهد بود. 
در راستاي اين اقدام، معاونت امور مطبوعاتي وزارت ارشاد 
تذكر الزم را به اين پايگاه خبري ابالغ كرده است و به دنبال 
اين تذكر، با رأي هیئت نظارت بر مطبوعات، اين رس��انه 

توقیف شد. 
بايد اين نكت��ه را يادآوري كرد كه طب��ق قانون مطبوعات 
جمهوري اس��المي ايران مصوب س��ال 1364، رس��التي 
كه مطبوعات در نظام جمهوري اس��المي به عهده دارند، 
عبارتند از:  الف( روشن س��اختن افكار عمومي و باالبردن 
 س��طح معلومات و دان��ش م��ردم در يك يا چن��د زمینه. 
ب( پیشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران بیان شده اس��ت. ج( تالش براي نفي مرزبندي هاي 
كاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقش��ار مختلف جامعه در 
مقابل يكديگر، در تبصره اين ماده ذكر شده است كه هر يك 
از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر 
سهیم باشد و با موارد ديگر به هیچ وجه در تضاد نباشد و در 

مسیر جمهوري اسالمي باشد. 
اقدام اين پايگاه خبري كه فیلم گرداندن سر يك زن توسط 
يك مرد را كه شوهرش نامیده ش��ده، منتشر كرده است، 
يك حركت عادي خبري و رسانه اي نیست بلكه اين اقدام 
برخالف رس��التي اس��ت كه مطبوعات در نظام جمهوري 
اسالمي برعهده دارند، در واقع كاري برخالف اصول اخالقي 
و حرفه روزنامه ن��گاري، بدون رعايت موازين اس��المي و 
مصالح جامعه و با تخلف از مقررات مطبوعات انجام ش��ده 
است و طبق مقرراتي كه در باال ذكر شد، جرم و مستوجب 

مجازات است. 

مهدي حاتمي     یادداشت

 وزير ارشاد 
در بازديد از جشنواره تجسمي فجر:

 توجه به اقتصاد هنر 
از اهداف جشنواره است

وزير فرهنگ و ارش�اد اس�امي در بازديد از نمايش�گاه 
چهاردهمين جشنواره تجس�مي فجر مي گويد: يكي از 
مهم ترين اهداف در جشنواره توجه به اقتصاد هنر است. 
به گزارش »جوان« چهاردهمین جشنواره هنر هاي تجسمي 
فجر با نمايش 500 اثر در رش��ته هاي نقاشي، خوشنويسي، 
كاريكاتور، نگارگري، مجس��مه، پوس��تر، عكس، چیدمان و 
هنر هاي نو و بینارش��ته اي از 15بهمن در فرهنگستان هنر 

آغاز شده است. 
محمدمهدي اس��ماعیلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
حاشیه بازديد از نمايشگاه جش��نواره تجسمي فجر، يكي از 
اهداف دولت س��یزدهم را توجه ويژه به هنر هاي تجس��مي 

عنوان كرد. 
وزير ارش��اد با اش��اره به جلس��ات خود با بزرگان هنر هاي 
تجس��مي گفت: قصدمان اين بود كه آثار جش��نواره هم به 
لحاظ كمي و هم كیفي گسترش يابد و متضمن گزاره هاي 
اصلي از هنر باشد. هنرمندان جش��نواره تجسمي پیرامون 
مقوله هايي همچون امید، ايثار، مسائل عمومي و اجتماعي 
كش��ور آثار خوبي تولید كرده اند. كار ها ارزش هنري بااليي 
دارند و يكي از مهم ترين اهداف در جشنواره توجه به اقتصاد 

هنر است. 
وزير فرهنگ و ارشاد از حضور 80 رايزن فرهنگي در كشور 
خبر داد و اظهار كرد: از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 
خواس��ته ام معرفي هنر ايران در خارج از كشور را به عنوان 
كار و هدف مهم در برنامه هايش��ان لح��اظ كنند. همچنین 
از معاون هنري خواس��تم بودجه مناس��بي براي خريد آثار 
اين نمايش��گاه تخصیص دهند. خريد اثر هنري بايد به يك 

فرهنگ براي مجموعه و سازمان هاي دولتي تبديل شود. 
وي در پاس��خ به انتقاد هايي كه پیرامون آثار جشنواره هاي 
فیلم، تئاتر و تجس��مي فجر مطرح اس��ت، بیان كرد: قطعاً 
كار هاي جشنواره نبايد در يك سطح باشند. اگر اينطور بود، 
ديگر داوري و انتخاب معنا نداش��ت. از همكارانم در بخش 

داوري شنیده ام، آثار خوب هستند.

    تجسمي

همان ط�ور كه دانس�تن حق مردم اس�ت، 
رس�انه باي�د تأثي�ر پي�ام روي مخاط�ب 
را ب�ه عن�وان بخش�ي از حق�وق مخاطب 
در نظ�ر بگيرد. نماي�ش خش�ونت عريان، 
تصاوير منافي عف�ت و تمام�ی اخباري كه 
باع�ث جريح�ه دار ش�دن اف�كار عمومي 
مي ش�ود، جزئ�ی از خطوط قرم�ز اخاقي 
رس�انه هاي حرفه اي در سراس�ر دنياست. 
روز گذشته يك رسانه آنالين به دلیل پخش 
تصاوي��ر و مطال��ب مغاير با عف��ت عمومي و 
بهداشت رواني جامعه از سوي مراجع قانوني 
توقیف شد. هیئت نظارت بر مطبوعات حكم 
توقیف سايت خبري »ركنا« را پس از پخش 
ويدئ��وي دلخراش يك قتل ص��ادر كرد. اين 
براي نخس��تین بار نیس��ت كه رس��انه هاي 
عمدتاً متعلق به بخش خصوصي، براي جلب 
نگاه مخاطب��ان و باال بردن میزان تماش��اي 
اخبار خود، دست به انتش��ار اخبار، عكس ها 
و ويدئوهاي��ي مي زنن��د كه از س��وي جامعه 
غیراخالقي ش��مرده مي ش��وند و به صورت 
مس��تقیم س��المت رواني جامع��ه را تهديد 
مي كنند. »ج��وان« در ادامه نظرات دو تن از 
استادان پیشكسوت ارتباطات و روزنامه نگاري 
را درباره حقوق مخاطب و حد آزادي رسانه در 

نشر اخبار و تصاوير جويا شده است. 
    رس�انه موظف به پاسداش�ت اخاق 

است
دكتر محمدمهدي فرقاني، روزنامه نگار باسابقه 
و استاد پیشكس��وت ارتباطات در گفت وگو با 
»جوان« با اش��اره به اينكه اخبار حوادث جزو 
جذاب ترين اخبار در همه رس��انه ها هستند، 
مي گويد: »در میان اخبار حوادث نیز خبرهاي 
مربوط به جنايات و قتل و حواش��ي مربوط به 
آنها از پرمخاطب ترين خبرها به شمار مي آيند، 
اما در همه دنیا ش��یوه نامه هايي براي انتش��ار 
اخبار و تصاوير مرتبط با حوادث وجود دارد كه 
رسانه هاي معتبر آن را رعايت مي كنند.« فرقاني 
مي افزايد: »رسانه ها در مقابل اخبار حوادث با 
يك تناق��ض روبه رو هس��تند؛ از س��ويي بايد 
آخرين اخب��ار را در اختیار مخاطب قرار دهند 
و از س��وي ديگر موظف به پاسداشت عواطف 
انساني و اخالق عمومي هس��تند. رسانه نبايد 
آنچه را كه با روح و روان مردم در تعارض است، 
منتشر كند و اين كار به نوعي خودسانسوري 

اخالقي در راستاي حقوق مخاطب است.« 

استاد پیشكس��وت ارتباطات با تأكید بر اينكه 
رعايت اص��ول اخالق��ي رس��انه در جامعه ما 
كه مدعي اخالقمداري اس��ت، بايد بیش��تر از 
ساير نقاط دنیا باشد، مي افزايد: »روزنامه نگار 
موظف به رعايت اخالق حرفه اي و مسئولیت 
اجتماعي اس��ت. اين مس��ئله در رس��انه هاي 
حرفه اي كه داراي نظام س��ردبیري و نظارت 
سازماني هس��تند، بیش��تر رعايت مي شود و 
خبرنگار خ��ود را موظ��ف مي داند خب��ر را با 
سردبیر هماهنگ كند، اين تفاوت رسانه هاي 
حرفه اي و آماتور است. متأسفانه بخشي از آنچه 
امروز شاهد آن هس��تیم، حاصل بي تجربگي 
و بي اطالعي كس��اني اس��ت ك��ه كار خبري 
مي كنند اما از مس��ئولیت هاي روزنامه نگاري 
آگاهي ندارند و تالش دارند با هر چه عريان تر 
نش��ان دادن موضوعات براي رسیدن به منافع 
مادي و معنوي در رقابت با ديگر رسانه ها جلو 

بیفتند.«
    لزوم آموزش خبرنگار حرفه اي

فرقان��ي آموزش حرف��ه اي خبرن��گاري را در 
كاهش انتش��ار اخبار و تصاوي��ر منافي اخالق 
مؤثر مي دان��د و مي گويد: »ي��ك روزنامه نگار 
حرف��ه اي آموزش ديده به خوب��ي مي داند كه 
نیاز مخاطب چیس��ت و چه چی��زي را چگونه 
بايد منتشر كند. روزنامه نگار حرفه اي به افكار 
عمومي احترام مي گ��ذارد و باعث جريحه دار 

شدن اخالق نمي شود.«
وي با تأكید بر اينكه در كنار تربیت روزنامه نگار 
حرفه اي، نیازمند تدوين آيین نامه هاي اخالقي 
و حرفه اي خبرنگاري هستیم، ادامه مي دهد: 
»آموزش نقطه پايان مسئولیت خبرنگار نیست 
و در كنار آن بايد اصول و مقررات مناس��ب با 
وظايف رسانه ها تدوين ش��ود كه با رعايت آن 
فضاي حرفه اي و اخالقي بر فعالیت رس��انه و 

خبرنگار حاكم شود.« 
    نمايش خشونت در رس�انه به ترويج 

خشونت كمك مي كند
دكت��ر حس��ینعلي افخمي، اس��تاد باس��ابقه 
ارتباطات و فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاري 
از دانش��گاه لی��دز انگلس��تان در گفت وگو با 
»جوان« ب��ه موضوع مخاطب عام رس��انه ها و 
لزوم توجه به اين نكته اشاره مي كند و مي گويد: 
»فرض اصلي در فعالیت رس��انه اين است كه 
مخاطب عام بیننده يا خواننده اين خبر است. 
رس��انه حق ندارد بدون در نظر گرفتن اينكه 

همه گروه هاي سني مخاطب او هستند، دست 
به انتشار تصاوير بزند. در مورد اخبار حوادث و 
جنگ، تصور كنید يك خانم باردار اگر چنین 
تصاوير خش��ونت بار و تكان دهنده اي را ببیند، 
چه تأثیري روي او و جنین خواهد گذاشت كه 

شايد جبران ناپذير باشد!« 
افخمي با انتقاد از پخش تصاوير مربوط با اخبار 
قتل و جنايات در رس��انه ها مي افزايد: »رسانه 
بايد بداند بی��ن آن چیزي كه مأم��ور پلیس، 
كارآگاه ي��ا قاض��ي از حادثه مي بین��د و آنچه 
مردم عادي بايد از آن حادثه بدانند يا ببینند، 
تفاوت عمده اي است. مردم الزم نیست تصاوير 
حوادث را ببینند. در اين نوع خبرها، نوش��تن 
خبر به حد كافي مي تواند در تصوير سازي ذهن 
مخاطب تأثیرگذار باشد ولي تماشاي تصاوير به 
صورت مستقیم بر ذهن و روان افراد تأثیر سوء 

مي گذارد.« 
وي با اشاره به اينكه رسانه هاي كشور انگلیس 
و ديگر كش��ورهاي اروپايي و امريكايي در نشر 
تصاوير دقت زيادي انجام مي دهند تا مخاطب 
كمترين آسیب روحي را ببیند، مي گويد: »طبق 
آيین نامه ها، تصاوير صحنه ه��اي دلخراش، يا 
پخش نمي ش��ود يا به بیننده پیش از آن تذكر 
داده مي ش��ود و باز هم تا حد ممكن از نمايش 
تصاوير به ص��ورت واضح و عري��ان جلوگیري 

مي شود.«
استاد پیشكس��وت ارتباطات تأكید مي كند: 
»رس��انه ها بايد توجه داش��ته باش��ند كه از 
نظر اخالق حرفه اي، نماي��ش يك تصوير از 
خشونت مي تواند به دامن زدن به آن و تقلید 
ديگران از آن كمك كن��د. تصاوير مي توانند 
باعث ايجاد نفرت و تش��ديد خشونت شود و 
حتي در اقلیت هاي قوم��ي اين كار مي تواند 
به ترويج يك عمل در ديگر اعضاي آن قوم و 

گروه كمك كند.«
افخمي مي گويد: »ت��ا زماني ك��ه در ايران 
تعري��ف درس��تي از روزنامه ن��گار حرفه اي 
نداشته باشیم و روزنامه نگار از حقوق مادي 
و معنوي خود و مس��ئولیت هاي آن بي خبر 
باشد، نمي توانیم انتظار داشته باشیم ديگر 
شاهد انتشار اخبار و تصاوير منافي اخالق و 

عفت عمومي نباشیم.«
وي ادامه مي ده��د: »همان طور كه پزش��ك 
مس��ئول س��المت و درم��ان اف��راد اس��ت و 
در چارچوب ه��اي قانون��ي فعالی��ت مي كند، 
روزنامه نگار نیز به عنوان پزش��ك اجتماع بايد 
از نظ��ر اخالق حرف��ه اي داراي چارچوب هاي 

رفتاري باشد.«
افخمي با اش��اره به اينكه رسانه هاي ضعیف و 
غیرحرفه اي براي ديده شدن دست به هر كار 
غیراخالقي مي زنند، مي گويد: »يكي از راه هاي 
ديده ش��دن براي اين رسانه ها دس��تاويز قرار 
دادن »ترين« هاس��ت و تالش مي كنند با نشر 

اولین خبر ها و تصاوير خود را مطرح كنند.« 
اين استاد دانشگاه معتقد است: »بايد در كنار 
قدرت قضايي براي كنترل فعالیت رس��انه ها، 
اخالق حرف��ه اي در قال��ب نظام س��ردبیري 
گس��ترش پیدا كند و روزنامه نگار حرفه اي از 
س��وي مديران مسئول و س��ردبیران رسانه ها 

مورد حمايت قرار گیرد.«

روان آزاری با تصاویر خشن
کسب و کار رسانه  نيست

استادان ارتباطات در گفت وگو با »جوان« بر مسئوليت اخاقي و حرفه اي رسانه تأكيد كردند

حركت به سمت پيك سويه اوميكرون 
ويروس كرونا و باال رفتن تعداد مبتايان 
باعث شده است مس�ئوالن جشنواره 
تئات�ر فج�ر ويدئ�وي بخش هاي�ي از 
اجراهاي جش�نواره را روي پلت فرم ها 
در اختي�ار عاقه من�دان ق�رار دهند. 
از س�وي ديگ�ر معاون�ت فرهنگ�ي 
بنياد ش�هيد اعام كرده اس�ت به سه 
اثر مرتب�ط با مفاهيم ايث�ار، مقاومت و 
فرهنگ ش�هادت، جايزه اهدا مي كند. 
چند روزي از برگزاري چهلمین جشنواره 
بین المللي تئاتر فجر به دبیري حس��ین 

مسافرآستانه مي گذرد. با شدت گرفتن موج همه گیري سويه 
اومیكرون ويروس كرونا مسئوالن جشنواره تمهیدات و تدابیري 
در رابطه با نحوه ادامه برگ��زاري آن اتخاذ كرده اند كه از جمله 
آنها پخش ويدئ��وي اجراي برخي بخش هاي جش��نواره روي 
پلت فرم هاي اينترنتي است. كیفیت برگزاري جشنواره و برخي 
اجراها در ديگر استان ها، جايزه بنیاد شهید به سه تئاتر جشنواره 
 فجر و نیز انتشار كتاب جش��نواره آخرين اخباري است كه در 

رابطه با اين رويداد نمايشي منتشر شده است. 
  پخش ويدئوي اجراها 

وحید ل��ك، مدي��ر روابط عموم��ي، اطالع رس��اني و تبلیغات 
جشنواره تئاتر فجر مي گويد: به دلیل باال رفتن تعداد مبتاليان 
به س��ويه جديد كرونا، طبق پیش بیني هاي��ي كه براي پخش 
ويدئوي نمايش هاي جشنواره صورت گرفته بود، تصويربرداري 
همزمان با اجراي تمامي نمايش هاي بخش صحنه اي )رقابتي و 
غیررقابتي( انجام مي شود و ويدئوی نمايش ها بعد از 48ساعت 
آماده سازي و طبق جدول ويژهِ نمايش هاي ويدئويي از ساعت20 
هر شب در تلويزيون تئاتر ايران و سايت تیوال قرار خواهد گرفت. 
مدير روابط عمومي جشنواره تأكید مي كند: طبق جدول پخش، 
تمامي آثار بخ��ش صحنه اي تنها به مدت 24س��اعت از زمان 

پخش در دسترس تماشاگران قرار خواهند داشت. 
به گفت��ه لك از سه ش��نبه 19بهمن ويدئوی اولی��ن اجراهاي 
صحنه اي چهلمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر در دسترس 

عالقه مندان به تماشاي آثار قرار خواهد گرفت. 
اتابك ن��ادري، مدير اجراي��ي چهلمین جش��نواره بین المللي 
تئاتر فجر نیز درباره تعداد نمايش هايي كه قرار است در بخش 
فجر استاني جشنواره و در ش��هرهاي يزد و رشت اجرا شوند، 

مي گويد: طبق برنامه ريزي انجام شده پنج 
نمايش صحنه اي و چهار نمايش خیاباني 
براي اجرا در ش��هر يزد پیش بیني ش��ده 
است. بر اين اساس قرار است نمايش هاي 
صحنه اي »خاموشان« و »تلفات« از تهران 
و »مصريه« از انديمش��ك، »استرالیا« از 
شیراز و »همه برادران من« از گچساران 
در شهر يزد اجرا ش��وند. همچنین چهار 
نمايش خیاباني »مدافع آخر«، »آخرين 
اول��ي«، »يك كروم��وزم بیش��تر« و »به 
دنبال خورش��ید« نیز براي اجرا در شهر 
يزد معرفي شده اند. مدير اجرايي چهلمین 
جش��نواره تئاتر فجر درباره اجراي آثار فجر استاني با توجه به 
محدوديت هاي ظرفیتي تعیین شده براي اجراهاي جشنواره در 
شهر تهران يادآور مي شود: قرار است سالن هاي نمايشي شهر 
يزد نیز با استفاده از 30درصد ظرفیت میزبان مخاطبان باشند. 
بخش فجر استاني نیز همچون تهران با توجه به شرايط كرونايي 
برنامه ريزي ش��ده و در صورت ايجاد ش��رايط خاص كرونايي 

تغییراتي هم در برنامه ها خواهیم داشت. 
   جايزه بنياد شهيد به ۳ تئاتر جشنواره فجر

طبق خبري كه سیدمرتضي حسیني، مديركل امور هنري بنیاد 
شهید و امور ايثارگران و مدير گروه تلويزيوني شاهد آن را اعالم 
كرد، معاونت فرهنگي بنیاد شهید با حضور داوران اين معاونت 
به چند اثر از چهلمین جشنواره فیلم فجر و چهلمین جشنواره 
بین المللي تئاتر فجر كه مرتبط با مفاهیم ايثار، مقاومت و فرهنگ 
شهادت هستند، جايزه اهدا مي كند. بر اين اساس دو فیلم بخش 
تجلي اراده ملي چهلمین جشنواره فیلم فجر و سه تئاتر چهلمین 
جشنواره بین المللي تئاتر فجر كه به انتخاب داوران تعیین شده، 
جايزه نقدي و لوح سپاس معاونت فرهنگي بنیاد شهید را دريافت 
مي كنند. كتاب آثار حاضر در چهلمین جشنواره بین المللي تئاتر 
فجر با معرفي آثار در بخش هاي مختلف در 107صفحه منتشر شد 
و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت. اين كتاب شامل پیام هايي 
از وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي، معاون امور هنري، مديركل 
هنرهاي نمايش��ي و دبیر جش��نواره، بزرگداش��ت ها، اطالعات 
بخش هاي مختلف شامل آثار صحنه اي )رقابتي و غیررقابتي(، 
نمايش هاي خیاباني )رقابت��ي و غیررقابت��ي(، ديگر گونه هاي 
اجرايي، راديوتئاتر، نامزدهاي مسابقه نمايشنامه نويسي، عكس و 

پوستر تئاتر، معرفي هیئت هاي انتخاب و داوري است.

»جوان« آخرين اخبار و تغييرات چهلمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر را بررسي مي كند
 از پخش ويدئوي اجراها تا جايزه بنياد شهيد 

به آثاري با مفاهيم فرهنگ مقاومت

مصطفي شاه كرمي       تئاتر

    موسيقي

در نشست مطبوعاتي جشنواره موسيقي فجر مطرح شد
فروش بليت براي ۳0 درصد از ظرفيت سالن كنسرت

    محمد صادقي
براي جلوگيري از خطر انتش�ار كرونا، تنها ۳0درصد از ظرفيت 
س�الن های اجراي موس�يقي فج�ر، بليت فروش�ي مي ش�ود. 
محمد اللهیاري فومني، رئیس سي و هفتمین جشنواره موسیقي فجر 
در نشست رسانه اي اين جشنواره گفت: »سال گذشته امكان حضور 
مخاطب در سالن ها را نداشتیم و اجراها در فضاي مجازي برگزار شد 
و تنها اختتامیه به صورت حضوري بود. امسال خوشبختانه با توسعه 
روند موفق واكسیناسیون در كشور، مي توانیم با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي میزبان مخاطبان در كنس��رت هاي جشنواره باشیم و اين 
در حالي است كه با ظرفیت 30درصدي پذيراي مردم در سالن هاي 

میزبان خواهیم بود.«
اللهیاري فومني ادامه داد: » از روز سه ش��نبه همه عوامل جشنواره 
تست كرونا خواهند داد و در تاالر وحدت و سالن میالد نمايشگاه به 
عنوان س��الن هاي اصلي تیم هاي وزارت بهداشت مستقر هستند تا 
خداي نكرده آسیبي به سالمت مردم وارد نشود. همه ما تابع مصوبات 
ستاد ملي كرونا هستیم. ما براي اجرا در بستر مجازي هم مهیا هستیم. 

اگر ستاد كرونا تصیم بگیرد در بستر فضاي مجازي خواهیم بود.«
رئیس سي و هفتمین جشنواره موس��یقي فجر با تأكید بر شفافیت 
مالي جش��نواره بیان داشت: »ما هزينه جش��نواره موسیقي فجر را 
همان طور كه هزينه جش��نواره موس��یقي نواحي و ج��وان را اعالم 
كرديم، اعالم مي كنیم. در قراردادهاي فجر دو س��الي است كه اين 
بند را گنجانده ايم كه انجمن موسیقي مجاز به افشاي ارقام است و 
در دوره سي وهفتم نیز اين اتفاق رخ خواهد داد و زماني كه جشنواره 
تمام شود، طبیعتاً بايد اعالم كنیم چه میزان از بودجه عمومي را براي 

آن هزينه كرده ايم.«
امیرعباس ستايشگر، مش��اور رئیس جشنواره موسیقي فجر درباره 
اجراهاي اين جشنواره گفت: »در چارچوب جدول اجراي صحنه اي در 
تهران با 63 گروه و 69 اجرا كار خود را آغاز مي كنیم. در تقسیم بندي 
ژانر ش��ش اجراي اركسترال، 17 اجراي موس��یقي دستگاهي، 14 
اجرای موس��یقي نواحي، سه اجرای موس��یقي بانوان، چهار اجراي 
خارجي، هفت اجراي موسیقي كالسیك غربي، 16 اجراي پاپ و دو 
اجراي موسیقي تلفیقي مربوط به اجراهاي استان تهران مي شوند.«

ستايشگر ادامه داد: »در 11 استان ديگر جش��نواره موسیقي فجر 
برگزار خواهد ش��د و در كل 95 اجرا را شامل مي شود. بخش سرود 
براي دومین سال پیاپي آغازگر هر روز جشنواره موسیقي فجر امسال 
خواهد بود، اين در حالي است كه ما در رويداد موسیقي فجر امسال، 
بخش ويژه اي را به تجلیل از مقام سردار شهید حاج قاسم سلیماني 
تدارك ديده ايم كه در اين چارچوب اركستر سمفونیك صدا و سیما و 

گروه نواي سیمره برنامه هايي را اجرا خواهند كرد.«

     كتاب

    سينما

دبير يازدهمين دوره محافل هم انديشي سينماانقاب و جايزه سينمايي ققنوس اعام كرد
برگزاري جايزه سينمايي ققنوس با گفتمان »سينماپيشرفت«

  مصطفي شاه كرمي
دبي�ر جاي�زه س�ينمايي ققن�وس مي گوي�د، گفتم�ان اصلي 
اي�ن دوره »سينماپيش�رفت« اس�ت و يكي از نكات اساس�ي 
جش�نواره امس�ال رويداد ايده پ�ردازي با هدف شناس�ايي و 
پرورش ايده هاي برتر براي توليد محصول س�ينمايي اس�ت. 
به گزارش »جوان« سعید مظاهري، دبیر يازدهمین دوره محافل هم انديشي 
سینماانقالب و جايزه سینمايي ققنوس گفت: امسال يازدهمین دوره محافل 
هم انديشي س��ینماانقالب و جايزه ققنوس همزمان با جشنواره فیلم فجر 
برگزار مي شود. وی گفتمان اصلي اين دوره را موضوع »سینماپیشرفت« 
اعالم كرد. اكران فیلم هاي سینمايي در اين رويداد سینمايي كه از 14بهمن 
ماه آغاز شده است تا 22بهمن ماه ادامه خواهد داشت. همچنین 24بهمن 
ماه نیز مراس��م اختتامیه و اهداي جايزه فیلم هاي منتخب انجام مي شود. 
دبیر يازدهمین دوره محافل هم انديش��ي سینماانقالب و جايزه سینمايي 
ققنوس در ادامه افزود: گفتمان اصلي يازدهمین دوره محافل هم انديشي 
سینماانقالب و جايزه سینمايي ققنوس، موضوع »سینماپیشرفت« است. 

امسال دو اتفاق خاص در اين رويداد داريم؛ اولي برگزاري رويداد ايده پردازي 
»برخیز، چون ققنوس« است. در اين رويداد از فعاالن رسانه اي و نخبگان 
علوم انساني خواسته ايم حول محور »سینماپیشرفت« ايده پردازي كنند. 
اتفاق مهم ديگ��ر برگزاري محافل هم انديش��ي س��ینماانقالب به صورت 
آنالين است. اين محافل همه روزه برگزار و از بستر هاي اينترنتي تلويزيون 
اينترنتي خبرگزاري فارس، خبرگزاري دانشجو، روبیكا و پیچ اينستاگرامي 
سینماانقالب به صورت زنده و مس��تقیم پخش مي شود. مظاهري با اشاره 
به اينكه يكي از نكات اساسي جشنواره امسال رويداد ايده پردازي »برخیز، 
چون ققنوس« با هدف شناسايي و پرورش ايده هاي برتر براي تولید محصول 
سینمايي است، اظهار داشت: شركت كنندگان عالوه بر شركت در دوره، به 
صورت همزمان ايده هاي خود را ارس��ال مي كنند. در مرحله بعدي، 100 
ايده برتر تا اسفندماه انتخاب مي شود. آنان تا ارديبهشت ماه فرصت دارند 

ايده هايشان را تقويت كنند. 
وي خاطر نش��ان كرد: در نهايت در ارديبهش��ت ماه، روي��داد دو روزه 
ديگري برگزار مي شود و اساتید رسانه با اين ايده پردازان كار مي كنند تا 
ايده هايشان تقويت و پخته تر شود. در روز سوم اين ايده ها دسته بندي 
شده و هر كدام كه رأي بیشتري بگیرد، مورد حمايت مالي 19 مجموعه 
تولیدي كه براي اين رويداد دعوت كرده ايم، قرار مي گیرد. هر سال عالوه 
بر اساتید و نخبگان علوم انس��اني میزبان 500 نفر از فعاالن رسانه اي و 
دانش��جويان بوده ايم، اما امس��ال به دلیل كرونا میزبان تنها 100نفر از 
نخبگان علوم انساني، رسانه و سینما در پرديس سینمايي ملت هستیم. 
جايزه س��ینمايي ققنوس به  عنوان مكمل جشنواره فیلم فجر عمل و با 
دريافت نظرات صاحبنظران در بحث ه��اي محتوايي و گفتماني آنها را 

منتشر مي كند و فیلم ها را از اين منظر مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.

   حسينعلي افخمي   محمدمهدي فرقاني

محمدصادق عابدیني
  گزارش

 كتاب »رفتار رسانه اي تروريسم« 
منتشر شد

كتاب »رفتار رسانه اي تروريسم« نوشته 
محسن غامي با بررس�ي ابعاد حقوقي 
مبح�ث »ممنوعيت خدمات رس�انه اي 
به افراد و گروه هاي تروريستي« توسط 
انتشارات آثار فكر به بازار نشر عرضه شد. 
كتاب دانشگاهي »رفتار رسانه اي تروريسم« 
رهیافتي ت��ازه از بهره وري و سوءاس��تفاده 
افراد و گروه هاي تروريستي جهان امروز، از 
رسانه هاي جمعي و اجتماعي را به كنكاش 
گذاشته و تحلیلي بر ماهیت بهره وري آنان 

از كاركردها و مزاياي وسايل ارتباط جمعي نوين داشته است. نويسنده در نوشتار 
پژوهش��ي خود تالش دارد پديده بهره وري تروريس��م از رس��انه را با استناد به 
معاهدات، اعالمیه ها، قطعنامه ها و ساير اس��ناد ناظر بر قواعد حقوق بین الملل 
تحلیل كند. از اين منظ��ر كتاب در دو فصل مجزا ابتدا س��راغ تش��ريح مزايا و 
كاركردهاي رسانه در تعامل و تقابل با تروريسم رفته و در ادامه سوژه تروريسم 

رسانه اي را با تمركز و ارجاع به قواعد حقوق بین الملل تشريح كرده است. 
اين كتاب به  عنوان پژوهشي در شاخه حقوق بین الملل ارتباطات بالغ بر 400منبع 
خارجي و اسناد حقوقي سازمان هاي بین المللي را مورد سنجش قرار داده است. 
»رفتار رسانه اي تروريسم« نوشته محسن غالمي در 176صفحه در اختیار جامعه 

كتابخوان به ويژه پژوهشگران و دانشجويان قرار گرفته است. 


