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در تجهيز متروي تهران

  اعتماد: 
 سرنخ متروپل به تخلفات 
دولت روحاني برمي گردد

صفحه2

 توهم سوری اردوغان 
در كشاكش جنگ اوكراین

 شاخصه هاي انقالبي گري
 و الزامات انقالبي ماندن

 دلمان برای ماجدی هم 
تنگ می شود؟!

سید رحیم نعمتی

سید عبداهلل متولیان

فريدون حسن

رامی الشاعر از تحلیلگران بنام سوری است که هفته قبل طی 
مصاحبه ای با رسانه های شمال سوریه گفت که »بعید است 
ترکیه به شمال سوریه حمله کند.«  او با این حرف تهدیدهای 
اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای حمله 
به شمال سوریه را دست کم گرفت و تنها در حد طرحی برای 
بازگرداندن پناهجویان به مناطق اشغالی ارزیابی کرد و گفت: 
»این اقدامات به معنای عملیات نظامی نیست، بلکه یک طرح 
امنیتی نظامی اس��ت که ثبات در مرز    ها و مناطق بازگش��ت 
آوارگان و حضور مخالفان سوری را افزایش می دهد.«  حاال با 
ورود نیروی زمینی ارتش ترکیه به شمال سوریه و عبور یک 
ستون نظامی بزرگ آن از گذرگاه باب السالمه به سمت شمال 
سوریه معلوم شده که آن تحلیل منطبق بر واقعیت های موجود 
نیست و اردوغان قصد جدی برای اشغال شمال سوریه به عمق 

30 کیلومتر دارد | صفحه15

یکي از موضوعاتي که در اغلب بیان��ات مقام معظم رهبري 
مورد تأکید قرار گرفت��ه و مي گیرد، موض��وع انقالبي گري 
است. اینکه چه کس��ي یا کدام مدیر یا چه سازماني انقالبي 
است، چندان دشوار نیست و تقریباً هر کس مي تواند به این 
سؤال یا سؤاالت مش��ابه بر اساس فطرت انس��اني و ملکات 
اخالقي پاس��خ بدهد. از  طرف دیگر احدي را پیدا نمي کنیم 
که خود را انقالبي نداند. آنچه مورد مناقش��ه و پرسشگري 
اس��ت، این اس��ت که اوالً چگونه انقالبي عمل کنیم و ثانیاً 
چگونه انقالبي بمانیم. وقتي به عملکرد مسئوالني که بعضاً 
مدعي انقالبي بودن هستند، مي نگریم و آنان را در بوته نقد 
انقالبي گري قرار مي دهیم به موارد متع��دد از ناکارآمدي، 
ترك فعل، سوءمدیریت، بي برنامگي، فقدان نظارت صحیح 
بر حوزه کاري یا ممکن اس��ت به م��واردي از رانت خواري، 
فاصله گرفتن از مردم، اش��رافي گري، انتصابات غلط مبتني 
بر رابطه و حتي مفاسد مالي بر مي خوریم که برخالف مشي 
 انقالبي گ��ري و بلکه برخ��الف بدیهی��ات مدیریت صحیح 

انساني است | صفحه2

تنه��ا دو روز دیگ��ر تا برگ��زاری مجمع عمومی فدراس��یون 
فوتبال زمان باق��ی مانده، مجمعی که ظاهراً قرار اس��ت عزل 
عزیزی خادم از ریاست فدراس��یون فوتبال را نهایی و بستر را 
برای مجمع انتخاباتی آینده آماده کند. خ��ب تا اینجای کار 
مشکلی نیست، از اول هم چنین قراری بود و همه هم سفت و 
سخت ایس��تاده بودند که کار رئیس قبلی را تمام کنند، اما...، 
اما حاال اوضاع متفاوت اس��ت و تمام آنهایی که متحد شدند و 
نسخه کار عزیزی خادم را به درستی پیچیدند، امروز مثل کارد 
و پنیر به جان هم افتاده اند.  اوضاع فدراسیون فوتبال در زمان 
عزیزی خادم خراب بود، اما حداقل خیالمان راحت بود که یک 
رئیس باالی سر کار هست که امور را جمع وجور کند، ولی این 
روزها فدراسیون فوتبال بدون رئیس و با سرپرستی  که حتی 
خودش هم در خوشبینانه ترین حالت تصور به دست گرفتن 
عنان ریاست فدراسیون را نمی کرد اداره می شود | صفحه13

»جوان«بهبهانهحادثهمتروپلدربارهساختارهاي
مشكلآفريننظامهایصنفيگزارشيتهيهكردهاست

سازمانجهانيبهداشت:200موردابتالبهآبلهميموندرهفتههاي
اخيردرخارجازمكانهاييكهبهطورمعمولويروساينبيماري

درگردشاست،ميتواندآغازماجراونوككوهيخباشد

   اختالف ملکي مرد جوان با یکي از سازمان هاي دولتي در شهرستان شهریار پنج 
کشته وپنج زخمي برجاي گذاشت. چهار نگهبان در جریان حادثه جان باختند، یک 

نگهبان در شهریار و چهار مأمور پلیس هم در تهران مجروح شده اند | صفحه14

گفتوگوي»جوان«باخادمبرترقرآني
حافظقرآندرديگركشورهای
مسلمانجايگاهممتازیدارد

 نظام صنفي 
منفعت جوی بی نظارت

آبلهميموننوككوهيخي
كههنوزنگرانكنندهنيست!

رئيسستادبحرانكشوردرآبادان:
دقتفدايسرعتنميشود

 انتقام خونین  
 با 5 كشته و 5 زخمي 

وضعيتتيماميدايرانبرايحضوردرآسيا
درگفتوگوي»جوان«باغالمحسينپيرواني

 موفقيت تيم مهدوي كيا 
موفقيت تمام مربيان ايراني است

گفتوگوي»جوان«
بامادرشهيدعلياكبربرهانيازشهدايعملياتاليبيتالمقدس

علي اكبرم در مسير آزادي خرمشهر 
حسيني شد

 اصالت سينمايي »گدار« 
عليه سياست زدگي كن 

ژانلوكگداربهدليلدراختيارقراردادنتريبونمراسمافتتاحيهجشنوارهكن
بهرئيسجمهوراوكرايناينرويدادسينماييرابهبادانتقادگرفت

   پیروان��ي: من به تی��م مهدوي کیا ایمان 
دارم. او مي تواند یک نسل تازه براي فوتبال 
ایران بس��ازد، چراک��ه اصول��ي کار کرده و 
مي کند، اما حت��ي در صورت عدم کس��ب 
نتیجه باز هم نباید ناامید شد، چون این تیم 
در مسیر موفقیت گام برمي دارد. تیم ملي به 

زودي از ستاره ها خالي مي شود و شما باید به 
فکر جایگزین باشید. متأسفانه ما اول خوشي 
داریم و آخر ناخوشی، اما اگر این تیم را حتي 
در صورت ناکامي احتمالي رها نکرده و روي 
آن کار کنیم، مي توانیم به نتایج خوبي دست 

یابیم | صفحه12 

   »دلواپسي خواب و خوراك را از من گرفته 
بود. این آخري ها به اکبرمي گفتم دیگر بس 
اس��ت، به اندازه  س��همت رفتي. یک روز بعد 
از نم��از دو زانو جلویم نشس��ت و گفت فروع 
دین چند تاس��ت؟ گفتم خ��ب ده تا. گفت 
بشمار! وخودش جلوتر از من شمرد تا رسید 

به جهاد. بعد گفت:» همانطور که نماز واجب 
است، جهاد هم واجب است؛ هر دو فروع دین 
هستند. امروز روز دفاع است و جنگ مثل نماز 
واجب است.« ش��هید علي اکبر برهاني همه 
این حرف ها را گفته بود تا مادرش را براي اعزام 

مجددش به جبهه قانع کند | صفحه7

   به خط کردن سینماگران براي تبلیغ جنگ 
چیزي است که زلنسکي در جریان سخنراني اش 
در جش��نواره کن به طور صری��ح تکلیفي براي 
س��ینماگران خواند. در واقع شاید پس از جنگ 
دوم جهاني که بخشي از معروف ترین سینماگران 
 غربي براي تبلیغات جنگ به خط شدند و حتي 
بعضاً با لباس نظامي در جبهه ش��رکت کردند و 
برخي حتي کش��ته یا مجروح هم شدند جنگ 
اوکرای��ن آوردگاه دیگري ب��راي به صف کردن 
س��ینما تلقي مي ش��ود، هرچند با وجود فضاي 
ارعاب گونه اي که براي س��خن گفت��ن بر ضد 
روس��یه در اروپا حاکم اس��ت، هنوز بسیاري از 
سینماگران غربي حاضر نشده اند خود را به عنوان 
یک سرباز در اختیار منویات ناتوي فرهنگي قرار 
بدهند و حتي از گوش��ه و کنار برخي به شکلي 
علني مخالفت خود را با ای��ن فضاي رعب انگیز 
و سیاس��ت زده بروز مي دهند. ژان لوك گدار، 

فیلمساز پیشکسوت و مش��هور فرانسوي یکي 
از آنها اس��ت. هر چن��د برخي معتقدند س��ن و 
س��ال باالي او در این که این س��ینماگر جرئت 
کرده اس��ت علني به انتق��اد از جش��نواره کن 
بپردازد و این که طمعي به حذف شدن از جرگه 
هنر و رسانه نداش��ته باش��د، بي تأثیر نیست با 
این حال برخي عنوان کرده اند که انتقادات گدار 
مي تواند س��رمایه گذاري براي فیلم بعدي او را 
با چالش جدي روبه رو کن��د.  پیام انتقادي ژان 
لوك گدار درباره جش��نواره فیلم ک��ن به بهانه 
پخش تبلیغاتي سخنان رئیس جمهور اوکراین 
در این رویداد س��ینمایي بازتاب گس��ترده اي 
 در فضاي رس��انه اي پیدا کرده است. کارگردان 
نامدار فرانس��وي در گفت و گو با لیبراسیون به 
شروع جشنواره کن با سخنان زلنسکي اعتراض 
 ک��رد و آن را به طعن��ه زیبایي شناس��ي غربي 

خواند | صفحه16

مقتدر و سریع در میدان نفتکش ها
    سیاسی

سریترينپايگاهپهپادیارتش
درعمقچندصدمتری

رئيسستادمشتركنيروهایمسلح:ارتشباسرعتباالييدرحالتوسعهقدرتوتوان
پهپادياست.ايندركنارتوانوامكاناتسپاه،دوبازويقدرتمندپهپاديبرايكشورايجاد
كردهاستوماازجهتپهپاديجزوكشورهايبرترمنطقهوحتيجهانهستيم| صفحه2
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  سفسطه بازی غربی ها با بازی یونانیان در طرفه العینی با رفتار مقتدرانه و حکیمانه ایرانیان  خنثی شد. »دزدان دریایی« نماد فرهنگ دزدمآبانه و قلدرمآبانه و سرمایه جوی غربی
 و امریکایی است که این بار نمایش دزدی دریایی را با نقش آفرینی یونانیان که پدران فرهنگ غربی اند، اجرا کردند اما در این سفسطه بازی از »حکمت ایمانیان و ایرانیان« غافل بودند.

باید در گوش مجریان دزدی دریایی از اروپا تا امریکا این قطعه سروده شیخ بهایی را تکرار کنیم: چند و چند از حکمت یونانیان/ حکمت ایمانیان را هم بخوان!



  گزارش

شاخصههايانقالبيگري
والزاماتانقالبيماندن

يكي از موضوعاتي كه در اغلب بيانات مق��ام معظم رهبري مورد تأكيد قرار 
گرفته و مي گيرد، موضوع انقالبي گري است. اينكه چه كسي يا كدام مدير 
يا چه سازماني انقالبي است، چندان دشوار نيست و تقريباً هر كس مي تواند 
به اين سؤال يا سؤاالت مشابه بر اساس فطرت انساني و ملكات اخالقي پاسخ 
بدهد. از  طرف ديگر اح��دي را پيدا نمي كنيم كه خ��ود را انقالبي نداند و به 
اصطالح هيچ ماست بندي هم نمي گويد ماست من ترش است. آنچه مورد 
مناقشه و پرسشگري است، اين است كه اوالً چگونه انقالبي عمل كنيم و ثانياً 
چگونه انقالبي بمانيم. وقتي به عملكرد مسئوالني كه بعضاً مدعي انقالبي بودن 
هس��تند، مي نگريم و آنان را در بوته نقد انقالبي گري قرار مي دهيم به موارد 
متعدد از ناكارآمدي، ترك فعل، س��وءمديريت، بي برنامگ��ي، عدم نظارت 
صحيح بر حوزه كاري يا ممكن است به مواردي از رانت خواري، فاصله گرفتن 
از مردم، اشرافي گري، انتصابات غلط مبتني بر رابطه و حتي مفاسد مالي بر 
مي خوريم كه برخالف مشي انقالبي گري و بلكه برخالف بديهيات مديريت 

صحيح انساني است. 
رهبر معظم انقالب بيانات خود را در بيست و هفتمين سالگرد ارتحال حضرت 
امام خميني سالم اهلل عليه در ۱٤ خرداد ۱۳۹۶ به شاخص هاي مدير انقالبي 
اختصاص داده و »پايبندي به مباني و ارزش هاي اساسي انقالب اسالمي«، 
»هدف گيري مستمر آرمان ها و همت بلند براي رسيدن به آنها«، »پايبندي 
به استقالل همه جانبه  كشور«، »حساسيت در برابر دشمن و تبعيت نكردن 
از او« و »تقواي ديني و سياس��ي«را به  عنوان پنج شاخص مهم انقالبي گري 
برشمردند. معظم له در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ٤ خرداد 
سال جاري نيز گفتند: »ساده زيستي و اسير تجمالت و اعيان نشيني نشدن«، 
»امانتداري«، »مسئوليت پذيري«، »مردمي بودن«، »اصلي- فرعي كردن 
مسائل كشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلي«، »همكاري صميمانه با قوا و 
دستگاه هاي ديگر« و »پايبندي كامل به قانون اساسي و تكاليف آن« به عنوان 
شاخص نماينده انقالبي اعالم داشتند كه از اهميت موضوع و ضرورت پرداختن 

به آن حكايت مي كند. 
تعارض بين ادعاي انقالبي بودن با انقالبي عمل ك��ردن و انقالبي ماندن به 
بی توجهی به زيرساخت هاي آن باز مي گردد. حقيقت اين است كه انقالب 
اسالمي به لحاظ ماهيت اسالمي داراي هدف بلند تشكيل حكومت جهاني 
مهدوي و تمدن نوين و بزرگ اسالمي بوده است و براي تحقق اين هدف بلند 
بايد سه گام بلند  »الگوي نظري سبك زندگي اسالمي ايران«، »الگوي عملي 
مسير راه مبتني بر فرايند پنج مرحله اي مهندسي انقالب اسالمي« و »الگوي 
تربيت الگوهاي تراز انقالبي« برداشته ش��ود. جمهوري اسالمي چهار دهه 
گذشته را با افتخار طي كرده و به قله هاي مياني دست يافته  و اينك در گام 
دوم انقالب وقت آن رسيده است كه براي هر سه گام جدول برنامه اجرايي ارائه 
دهد و با شدت دنبال شود. چهار دهه است كه جامعه اسالمي در انتظار سومين 
مرحله مهندسي انقالب  »تشكيل دولت اسالمي اس��ت« است. هنوز براي 
عملياتي شدن سبك زندگي اسالمي ايران برنامه مدون اجرايي ديده نمي شود  

و در حوزه تربيت الگوي انقالبي تراز نيز چندان موفق نبوده ايم. 
از الزامات مهم عمل انقالبي تفكيك الگوي انقالبي تراز عمومي از الگوهاي 
انقالبي تراز مديريتي اس��ت. جامعه اس��المي ايران مدعي انتظار فعال در 
حركت به سمت ظهور است و برخالف انتظار منفعل در رفتار انتظار فعال بايد 
انسان هايي در تراز حكومت مهدوي و با اخالق و ادب مهدوي »انسان تراز«، 
»معلم تراز«، »قاضي تراز« و »هنرپيشه، وزير، وكيل، پليس و. . . تراز« تربيت 
شوند. در حوزه تخصصي مديريتي نيز جمهوري اسالمي موظف است الگوهاي 
مديريت تراز انقالبي را براي تك تك اقشار و صنوف و مشاغل طراحي و تدوين 
كند و براي تربيت هر يك از مديران قوياً وارد ميدان شود. همچنين در راستاي 
نگاه سيستمي بايد ضرورتاً براي طراحي »سياس��ت تراز«، »اقتصاد تراز«، 
»تربيت تراز«، »علم، هنر، صنعت، معماري و. . . تراز« نيز اقدام جدي بنمايد. 

امروز جهان تشنه معنويت است و از جمهوري اس��المي انتظار دارد كه در 
چارچوب تشكيل تمدن نوين اسالمي الگوي نظري براي اداره كشور ها در 
برابر مدل سوخته و شكست خورده ليبراليسم، سوسياليسم  و كاپيتاليسم ارائه 
كند. يكي ديگر از الزامات اين توقع بجا و بحق جهاني ارائه الگوي قابل اجراي 
انقالبي ماندن و انقالبي عمل كردن اس��ت. جمهوري اسالمي براي انقالبي 
ماندن و انقالبي عمل كردن در س��طح كالن و در سطوح مديريتي با موانع 
گوناگوني مانند: تالش گسترده خنثي ساز شبكه نفوذ، نگاه غير انقالبي اردوگاه 
اصالحات، تحجر، تبليغات معتقدان به س��كوالريزم،  سمپاشي رسانه هاي 
بيگانه مبني بر القای يأس و نااميدي، تعقيب بحث ضرورت ذوب ش��دن در 
نظام سلطه بين الملل از سوي جريان روشنفكري و دلداده غرب روبه رو است. 
عالوه بر موانع مذكور، كشش هاي نفساني و آفات اخالقي نظير طمع، تكاثر 
ثروت، ميل به اشرافي گري و رياست طلبي  مديريت انقالبي را به شدت تهديد 
مي كند. بررسي هاي ميداني نشان مي دهد كه بسياري از مفسدان اقتصادي 
در حوزه مديريت كشور، داراي سابقه انقالبي بوده اند، اما پس رسيدن به پست 
و مقام به تدريج از مديريت انقالبي فاصله گرفته و كم كم به مفاسد مختلف 
آلوده شده اند. از اين منظر بايد گفت يكي از مهم ترين الزامات انقالبي ماندن و 
انقالبي عمل كردن جدي گرفتن موضوع شفافيت از يك سو و نظارت قوي بر 
عملكرد مديران از سوي ديگر است. الزمه شفافيت و نظارت بر عملكرد مديران 
استفاده حداكثري از تمام ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري و استفاده از 

سامانه هاي دولت الكترونيك است. 

سيد عبداهلل متوليان

 رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح: ارتش با سرعت بااليي در حال توسعه قدرت و توان پهپادي است. اين در كنار توان و امكانات سپاه 
دو بازوي قدرتمند پهپادي براي كشور ايجاد كرده است و ما از جهت پهپادي جزو كشورهاي برتر منطقه و حتي جهان هستیم

سریترینپایگاهپهپادیارتشدرعمقچندصدمتری

ط�ي مراس�مي با حض�ور رئی�س س�تاد كل 
نیروهاي مس�لح و فرمانده كل ارت�ش، توان 
رزم »پاي�گاه پهپ�ادي 313« به عن�وان يكي 
از پايگاه ه�اي زيرزمیني پهپ�ادي راهبردي 
ارتش جمهوري اس�امي ايران ب�راي اجراي 
مأموري�ت، م�ورد ارزياب�ي ق�رار گرف�ت. 
به گزارش روابط عمومي ارت��ش، پايگاه پهپادي 
راهب��ردي ۳۱۳ ارتش جمهوري اس��المي ايران 
مجهز به انواع پهپادهاي رزمي، شناسايي و انهدامي 
ايراني، مسلح به سامانه هاي موشكي و بمب هاي 
بومي و س��امانه هاي جنگ الكترونيك است. اين 
پايگاه يكي از پايگاه هاي زيرزميني پهپادي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت كه متناس��ب با 
سطح امنيتي مورد نياز در مناطق مختلف مرزي 
توسط ارتش طراحي و گسترش يافته اند. در اين 
پايگاه، پرنده هاي بدون سرنشين راهبردي ارتش 
شامل بيش از يكصد فروند پهپادهاي كمان22، 
كمان۱2، ابابيل5، مهاجر۶، فطرس و كرار، مجهز 
به انواع مهمات، بمب ها، موشك هاي رهگير و هوا 

به سطح و راكت هاي بومي استقرار يافته اند. 
از جمله دستاوردهاي جديد ارتش در پايگاه ۳۱۳، 
موش��ك »حيدر۱« براي افزايش برد كمان 22 و 
اجراي عمليات دورايستا و پهپاد كروز »حيدر2« 
براي افزايش برد و توان عملياتي پهپادي است كه 
امكان حمل پهپاد كروز روي پهپادهاي راهبردي 
نيز فراهم شده اس��ت. در اين پاي��گاه همچنين 
پهپادهاي انهدامي آرش و ض��د رادار اميد و انواع 
پهپادهاي رزمي با بمب بالدار باالبان، موشك هاي 
شفق، قائم و الماس آماده اجراي هرگونه مأموريت 
در مرزها و فراتر از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران 
هستند. مداومت پروازي طوالني مدت، ارتفاع باال، 
عمق عملياتي قابل مالحظ��ه، قابليت حمل انواع 
تسليحات ضد هوايي و ضد س��طحي نقطه زن و 
دورايستا، توان باالي حمل سامانه هاي جمع آوري 
اطالع��ات و جن��گ الكترونيك، برخ��ورداري از 
سامانه هاي خودمراقبتي، ناوبري و ارتباط امن از 
ويژگي  پهپادهاي آماده عمليات پايگاه راهبردي 
۳۱۳ ارتش اس��ت. اين پهپاد هاي بومي و ايراني 
با انواع مهمات با كاربردهاي مختلف، تركيبي از 
پرنده هاي طراحي شده و ساخت ارتش و وزارت 
دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با همكاري 
ش��ركت هاي دانش بنيان اس��ت ك��ه در پايگاه 
راهبردي ۳۱۳ ب��ه عنوان يك��ي از پايگاه هاي به 

كلي سري ارتش جمهوري اسالمي ايران مستقر 
شده است. 

    ايران جزو برترين هاي جهان 
در حوزه پهپادي

سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري، رئيس ستاد 
كل نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي ايران در 
بازديد از پاي��گاه پهپادي راهب��ردي ۳۱۳ ارتش 
جمهوري اسالمي ايران گفت: تعداد زيادي پايگاه 
پهپادي مشابه اين پايگاه در كش��ور وجود دارد. 
وي با تقدير از اقدام ارزشمند ارتش در گسترش 
پايگاه هاي پهپادي و اش��اره به راهبرد جمهوري 
اسالمي ايران در ايجاد چنين پايگاه هاي زيرزميني 
افزود: بحمداهلل توانايي بس��يار خوب��ي در ايجاد 
پايگاه ها و مقرهاي امن در عمق چند صد متري 
كوه هاي كشورمان وجود دارد. اين كار در كشور 
بومي سازي شده و تونل ها و پايگاه هاي زيادي در 
ارتش، سپاه و صنعت دفاعي در زير كوه ها ساخته 
شده است. اينها هر كدام به اندازه يك شهر كوچك 
امكانات آماد و پش��تيباني، اس��تقرار تجهيزات، 

مهمات، سوخت و اسكان را دارند. 
سردار سرلشكر پاسدار باقري عنوان كرد: ارتش 
با س��رعت بااليي در حال توس��عه قدرت و توان 
پهپادي اس��ت. اين در كنار توان و امكانات سپاه، 
دو بازوي قدرتمن��د پهپادي براي كش��ور ايجاد 
كرده اس��ت و ما از جهت پهپادي جزو كشورهاي 
برتر منطقه و حتي جهان هس��تيم. رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح خاطر نشان كرد: آنچه امروز 
ديديم، بخشي از كوه يخي اس��ت كه خيلي هم 
قابل نمايش نيست و فقط نمونه هايي از آن امكان 
نمايش دارد كه نتيجه مجاهدت و اهتمام ارتش 

در حوزه جنگ هاي نوين است. 
     اهداف موشك هاي نقطه زن را 

شناسايي كرديم
رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح با بيان اينكه 
دستاوردهاي حوزه پهپادي كاماًل بومي بوده و در 
اوج تحريم ها با تالش دانش��مندان جوان حاصل 
شده است، اظهار داشت: موشك هاي نقطه زن تا 
برد 2 هزار كيلومتر كه متناس��ب با راهبردهاي 
دفاعي ما توليد ش��ده، در ش��هرهاي زيرزميني 
زير كوه ها مستقر هس��تند و همه اهداف آنها نيز 
شناسايي شده است و دشمنان ما اين را مي دانند. 
سردار سرلشكر پاس��دار باقري با اش��اره به توان 
دفاعي كش��ور در حوزه جنگ الكترونيك و ساير 

ابعاد  تصريح كرد: وجود اين امكانات در كنار بازوان 
نبرده��اي متعارف يعني ق��درت زميني، پدافند 
هوايي، هوايي و دريايي كش��ورمان، مجموعه اي 
از امكان را براي پيش��برد سياست هاي دفاعي و 
راهبرد نظامي كشور در اختيار فرمانده معظم كل 
قوا)مدظله العالي( و فرماندهان نيروهاي مس��لح 
قرار داده اس��ت تا به بهترين ش��كل و با اطمينان 
از مرزها و منافع كش��ور دفاع كنند و در هر بردي 
كه ضرورت داشته باشد، امنيت تأمين شود. وي 
ادامه داد: ان شاءاهلل در سايه اين امنيت كه مؤلفه 
اصلي اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران است، 
ساير مؤلفه هاي ديگر در ابعاد گوناگون اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و علمي نيز با تالش دولتمردان 
و همراهي مردم با آرامش خاطر پيش برود و كشور 

رشد خودش را ادامه دهد. 
    هیچ وقت تهديد را كوچك نمي گیريم

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران همچنين پس از بازدي��د از پايگاه پهپادي 
راهبردي ۳۱۳ در جمع فرماندهان ارتش و فعاالن 
عرصه طراحي و توليد پهپادهاي ارتش  گفت: امروز 
براي من يك روز فوق العاده ارزشمند و استثنايي 
اس��ت كه چنين ق��درت قابل توجه��ي در حوزه 
پهپادي را در ارتش جمهوري اسالمي ايران و در 
يكي از پايگاه هاي زيرزميني و امن عملياتي پهپاد، 
آن هم در سطح راهبردي مشاهده كردم. وي افزود: 
در نبردهاي امروز در عمليات هاي گوناگون دفاعي، 
تهاجمي، زميني، دريايي، هوايي و پدافند هوايي 
و در ابعاد دفاعي، تهاجمي، انهدامي، شناس��ايي، 
مراقبتي، جنگ الكترونيك، حمل محموله و دهها 
مأموريت ديگر، پهپادها روز به روز جايگاه باالتري 
در ميان تجهيزات و روش هاي نبرد پيدا مي كنند

    جايگاه استثنايي پهپادها
 در جنگ هاي نوين

س��ردار سرلش��كر باقري اضافه ك��رد: آنچه در 
نبردهاي س��ال هاي اخير در قفق��از، اوكراين و 
جاهاي ديگر مي بينيم و قبل ت��ر از آن در مقابله 
با تروريس��ت ها در س��وريه و عراق تجربه شد و 
س��اير نبردهاي دهه اخير، بيانگر اين اس��ت كه 
جايگاه پهپاد جايگاهي اس��تثنايي و به ش��دت 
در حال رش��د اس��ت. ارتش با درك دقيق نياز 
نبردهاي آينده با استفاده از روش ها و تجهيزات 
جدي��د وارد صحنه و عرص��ه متح��ول امروز و 
آينده شده است و خوش��بختانه امروز در عرصه 

پهپادي اين توانمندي را در ارتش ديديم.  رئيس 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح تصريح كرد: البته 
در هم��ه نيروهاي ارتش در ابع��اد گوناگون اين 
تحول خواهي به چش��م مي خ��ورد. حقيقتاً جا 
دارد كه از امير سرلشكر موس��وي، فرمانده كل 
ارتش، هيئت رئيسه ارتش و فرماندهان نيروها و 
همرزمانشان كه اين تحول را رقم زدند، قدرداني 
كنم. اين اتفاقات در اين دوره مديريتي، با توكل 
به خداوند و تأسي از اوامر و رهنمودهاي فرمانده 
معظم كل قوا)مدظله العالي( با زحمت و تالش 
شبانه روزي، فكري، عملي و اغنايي صورت گرفت 
و امروز شاهد بخش��ي از اين توانمندي هستيم. 
طراحي پهپادهايي در اين س��طح و ساخت آن 

توسط ارتش كار ساده اي نيست.
 وي ادامه داد: در كنار اينها، صنعت دفاعي هم پا 
به پا مشغول كار اس��ت و كمك  مي كند. نه فقط 
پهپاد بلكه همه تجهيزات مورد نياز براي ساخت 
يك پهپاد و تسليحات در كشور ما و در نيروها در 

حال ساخت است. 
    پهپاده�ا ابزار مه�م بازدارندگي مقابل 

دشمن
رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح تأكيد كرد: 
حقيقتاً ما در هر موردي بايد صحنه نبرد محتمل 
را با بازي جنگ هوش��مندانه، دقيق و بي طرفانه 
نه تبليغاتي و جانبدارانه بررس��ي كنيم و اگر به 
اين نتيجه رس��يديم كه نياز به تحوالتي داريم، 
شجاعانه وارد ش��ويم. تالش كنيم و اين تحول 
را ب��راي بازدارندگ��ي در مقابل دش��من ايجاد 
كنيم. اينها با روش، تجهيزات و امكانات گذشته 
امكان پذير نيس��ت و بايد با امكانات و روش هاي 
جديد اين اتفاق رخ ده��د. بنابراين پهپادهايي 
كه ام��روز ديدي��م مي تواند چنين نقش��ي را به 

خوبي ايفا كند. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه ما 
هيچ وقت تهديد را كوچك نمي گيريم، دشمن را 
خواب فرض نمي كنيم، چشمانمان باز است و دائماً 
هوشيار و مراقب هستيم، خاطر نشان كرد: خدا را 
بابت داشتن چنين فرماندهان اليق، توانمند، پا در 
ركاب ولي امر مسلمين و ان شاءاهلل سرباز حضرت 
ولي عصر )عج( شاكرم و اميدوارم روز به روز ابعاد 
ديگر قدرت ارتش را ببينيم. در خاتمه اين بازديد، 
تعدادي از فعاالن حوزه طراحي و توليد پهپاد در 

ارتش جمهوري اسالمي ايران تقدير شدند. 
    فرمانده كل ارتش: متوقف نمي شويم

امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي، فرمانده 
كل ارت��ش جمهوري اس��المي اي��ران نيز طي 
سخناني در پايگاه پهپادي راهبردي ۳۱۳ گفت: 
بزرگ ترين دستاورد ما اين است كه به هيچ كجا 
وابسته نيستيم و همه آن چيزي را كه براي دفاع 
از كش��ور و انجام مأموريت نياز داريم، خودمان 
فراهم مي كنيم و به هيچ وجه ارتقاي توان رزمي از 

جمله ارتقاي توان پهپادي توقف پذير نيست. 
فرمانده كل ارتش اضافه كرد: انواع پهپادها االن 
در نيروهاي مس��لح از جمله در ارتش مش��غول 
انجام مأموريت هس��تند؛ از پهپادهاي كوچك تا 
بزرگ ترين آنها كه »كمان 22« است كه اينها هر 
كدام مأموريت  متنوعي دارند. براي مأموريت هاي 
محلي، تاكتيكي و راهبردي، ما به انواع پهپادهاي 
شناسايي، رزمي، انهدامي  و اسكرامبل نياز داريم 
كه مأموريت ها را بتوانند انجام دهند. امير موسوي 
خاطر نشان كرد: نياز به تقويت پهپاد دورپرواز با 
مداومت پروازي باال و توان حمل باالي مهمات براي 
زدن اهداف راهبردي، باعث شد كه ارتقاي قابليت 
پهپادهاي موجود و تجهيز به انواع موش��ك ها و 
بمب ها با بردهاي مختلف را در دس��تور كار خود 
قرار دهيم و با كمك جوانان ب��ا انگيزه، متعهد و 
متخصص مسير خوداتكايي را با طراحي و توليد 

انبوه پهپادها ادامه خواهيم داد.  

بررسيسياستهايكليبرنامههفتم
درمجمعتشخيصكليدخورد

بررس�ي سیاس�ت هاي كلي برنامه هفتم توس�عه كش�ور امروز در 
صحن مجمع تش�خیص در جلس�ه اي فوق العاده با حضور رؤس�اي 
قوا، دبی�ر و اعض�اي مجمع تش�خیص مصلحت نظ�ام و همچنین 
جمع�ي از نمايندگان دولت و مجلس ش�وراي اس�امي آغاز ش�د. 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل آملي الريجاني در ابتداي جلس��ه ديروز مجمع، 
سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه را بستر ريل گذاري اجرايي كشور 
براي پنج سال آينده دانست و بر ضرورت حضور جدي همه اعضا در جلسات 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأمل و دقت در بررسي مفاد سياست هاي 

كلي تأكيد كرد. 
محمدباقر ذوالقدر، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طي سخناني در 
اين جلسه با اشاره به روند تهيه متن سياست هاي كلي برنامه هفتم از ابتداي 
سال ۹۹ تا ابالغ پيش نويس متن از سوي رهبر معظم انقالب در ۱۰ بهمن 
سال ۱٤۰۰ به برگزاري جلس��ات متعدد كميسيون مشترك براي بررسي 
ايده هاي ارائه شده و تدوين آنها در قالب بندهاي سياست هاي كلي اشاره و 
اظهار كرد: با انجام كاري دقيق و علمي در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام همراه با آسيب شناسي سياست هاي كلي پيشين و همچنين ارزيابي 
ميزان تحقق برنامه هاي سابق و نس��بت آن با نيازهاي واقعي كشور، روي 
ايده ها كار متراكمي صورت گرفت و براي نخستين بار در قالب جمع سپاري، 
حدود ۸هزار صفحه از نظرات همه صاحبنظران و كارشناسان تهيه شد و مورد 
بررسي قرار گرفت. وي افزود: سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه برخالف 
سياست هاي كلي س��ابق كه موضوع محور بودند، كاماًل مبتني بر مسئله 
محوري شكل گرفته تا با تدوين اين سياست ها بتوان به نقشه راهي مطلوب 

براي حل مهم ترين چالش ها و مسائل كشور دست يافت. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه پيش نويس سياست هاي 
كلي برنامه هفتم توسعه پس از تأييد مقام معظم رهبري براي بررسي به 
مجمع ابالغ شده است، اظهار كرد: در ابتداي امر، ۳2۰ بند پيشنهاد شد كه 
پس از بررسي در كميسيون مشترك مجمع به ٤5 بند رسيد و پس از آن به 
2۹ بند كاهش يافت و نهايتاً متن حاضر در قالب 2۱ بند پيش روي اعضاي 

مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. 

حدادعادل:مردمیسازییارانهها
كارشجاعانهایبود

دولت با صداقت وارد كار ش�جاعانه اي 
ش�ده كه دولت قبل جرئ�ت انجامش 
را نداش�ت. البت�ه تعبی�ر جرئ�ت 
نداش�تن، خوش�بینانه ترين تعبیري 
اس�ت كه من مي توان�م ب�ه كار ببرم. 
به گزارش فارس، غالمعل��ي حدادعادل 
رئيس شوراي ائتالف نيروهاي انقالب در 

نشست مجازي بانوان شوراي ائتالف سراسر كشور  اظهار داشت: هميشه 
در گفت وگوها و مذاكرات با آقايان رؤساي ائتالف استان ها بر اين تأكيد 
كرده ايم كه سياست شوراي ائتالف حضور نمايشي و تشريفاتي خانم ها 
نيست؛ حضور توده وار در مراسمات ملي براي ما كافي نيست و معتقديم 
خانم ها بايد در تصميم گيري ها حضور داشته باشند. وي تصريح كرد: 
خانم ها را ركن مهمي از كار سياسي خودمان مي دانيم و معتقديم بايد 
غفلت چهار دهه گذش��ته را جبران كنيم. به صراحت مي گويم كه ما 
از ظرفيت اين همه نيروي زن متدين انقالبي در اين ٤۳ س��ال غفلت 
كرده ايم و هيچ وقت آنطور كه بايد از اي��ن نيرو براي خدمت به انقالب 

استفاده شايسته نشده است. 
حداد عادل خاطر نشان كرد: البته اينكه خانم ها در تصميم گيري ها 
بايد بيشتر جدي گرفته شوند، راهي است كه بايد چند سال طي شود 
و با يك روز و دو روز يا دادن بخشنامه و سخنراني انجام نمي شود. بايد 
بارها و بارها به مسئوالن نهادهاي مختلف يادآوري كنيم كه در بين 
خانم ها افراد نخبه مدير دلسوز زياد هستند و خانم ها را بايد در اداره 
كش��ور جدي گرفت. وي افزود: امروز اگر تشكيالت سياسي ما پيش 
روي خود انتخابات ندارد، وظيفه ما تالش براي حفظ نتيجه انتخابات 
قبلي است؛ روش آن هم اين است كه در مقابل غوغاساالري عده اي 
كه مي گويند چاره حل مشكالت اقتصادي نيست و راه حل سياسي 
دارد و بايد تسليم امريكا شويم، بايستيم و به دولت كمك كنيم كه از 

اين مرحله بگذرد. 
حداد عادل تصريح كرد: به عنوان انسان مسلمان ايراني كه صدها هزار 
شهيد داده ايم تا استقالل كسب كنيم، حق نداريم اين استقالل كه با 
خون به دست آمده را تحويل امريكا بدهيم و بگوييم بيا براي ما تصميم 
بگيرد. رئيس شوراي ائتالف با اش��اره به گذشت حدود ۹ ماه از شروع 
به كار دولت آيت اهلل رئيسي گفت: تالش آقاي رئيسي اين است كه در 
موضوع مذاكرات منافع ملي كاماًل تأمين شود و مهم ترين كاري هم كه 
امروز به آن مشغول است، همين جراحي اقتصادي و تصميماتي است 

كه براي يارانه مي گيرد.
 وي يادآور شد: دولت با صداقت وارد كار شجاعانه اي شده كه دولت قبل 
جرئت انجامش را نداشت. البته تعبير جرئت نداشتن، خوشبينانه ترين 
تعبيري اس��ت كه من مي توانم به كار ببرم. حاال اين دولت آمده و تن 
به اين كار داده است و ما بايد از طريق تبيين و توضيح مسائل به دولت 

كمك كنيم. 
حداد عادل در ادامه و در پاسخ به سؤاالت مهمانان اين وبينار  توضيح 
داد: ما بايد براي ترميم شوراي ائتالف در سراسر كشور برنامه داشته 
باشيم و با تغييراتي كه داريم در شوراي ائتالف مركز ايجاد مي كنيم، 
تا چند ماه ديگر نيروهاي تازه نفس و جديدي وارد شوراي ائتالف در 
دبيرخانه خواهند شد؛ سپس براي ترميم ش��وراها در سراسر كشور 
نيز برنامه ريزي خواهيم كرد و تا پايان سال عقب ماندگي ها را جبران 

مي كنيم. 
رئيس شوراي ائتالف نيروهاي انقالب همچنين توضيح داد: براي اينكه 
مشخص شود كداميك از نمايندگان معرفي شده توسط شوراي ائتالف 
از نظر كمي و كيفي چگونه عمل كرده اند، چند ماه است  طرحي را آماده 
كرده ايم كه كليات آن در شوراي ائتالف مركز نيز تصويب شده است و 

در چند ماه آينده اجرايي مي شود. 

مسئول نمايندگي ولي فقیه در بسیج:
»جهادتبيين«بایدمستمروهميشگيباشد

مس�ئول نمايندگ�ي ولي فقی�ه در 
سازمان بسیج جهاد تبیین را مستمر و 
همیشگي دانست، گفت: رسالت جريان 
انقابي و نخبگان بسیار سنگین است. 
حجت االس��الم محمدرضا تويسركاني، 
مس��ئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان 
بس��يج مس��تضعفين در گفت وگ��و ب��ا 

خبرگزاري بس��يج  با اش��اره به بيان��ات اخير مقام معظ��م رهبري در 
خصوص ضرورت توجه به جه��اد تبيين  اظهار داش��ت: علت انتخاب 
چنين راهبرد هايي از س��وي امام خامن��ه اي )مد ظله العالي( به دليل 
اشراف ايشان از رفتار و اقدامات دشمنان و برنامه   آنها براي جامعه است. 
شايد هيچ كسي در ميان مردم ايران مانند مقام معظم رهبري اطالعات 
جامع و كاملي در مورد برنامه هاي دشمن و آثار مخرب اين برنامه ها در 

جامعه نداشته باشد. 
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بس��يج تصريح كرد: انتخاب 
راهبرد جهاد تبيين به دليل برنامه هاي گسترده دستگاه هاي رسانه اي 
صهيونيس��تي عليه جمهوري اسالمي اس��ت كه يك تهاجم تركيبي 
همه جانبه و برنامه ريزي ش��ده عليه جمهوري اس��المي ايران صورت 
گرفته است؛ به ش��كلي كه حتي برخي از خواص جرئت نمي كنند در 
چنين فضايي از انقالب و دستاوردهاي آن دفاع كنند. اين جو رسانه اي 
پليدي كه دش��من به وجود آورده ، موجب شده است كه حتي خواص 

نتوانند واقعيت ها را باز گو كنند.
 تويسركاني اظهار داشت: در چنين ش��رايط مسمومي بود كه دستور 
جهاد تبيين صادر مي ش��ود، ولي جهاد يعني تالش در برابر دش��من. 
در اين عرصه، جهاد ما روشنگري، تبليغ و تبيين است. به همين دليل 
رسالت جريان انقالبي و نخبگان و اساتيد نخبه و دانشگاه در اين جريان 

تبيين بسيار سنگين است. 
وي با بيان اينكه بايد با يك برنامه ريزي دقيق و هماهنگي كامل در اين 
جهاد تبيين ش��ركت كنيم و به جنگ روايت هاي غلط دشمن برويم، 
افزود: با هماهنگي در جهاد تبيين است كه مي توان برنامه ريزي هاي 

دشمن را خنثي كرد. 

عاملكالهبرداريباعناویننظاميوامنيتي
بازداشتشد

با دستور دادستان دماوند و به همت سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در »سازمان حفاظت اطاعات سپاه« عامل كاهبرداري گسترده 
كه تحت عناوين نظامي و امنیتي فعالیت مي كرد، دس�تگیر شد. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، بر اس��اس اعالم مركز رسانه قوه قضائيه، 
با دستور دادستان دماوند و به همت س��ربازان گمنام امام زمان)عج( 
در »سازمان حفاظت اطالعات سپاه« عامل كالهبرداري گسترده كه 
تحت عناوين نظامي و امنيتي فعاليت مي كرد، دستگير شد. در پي ثبت 
شكايت هاي متعدد عليه فردي كه با عناوين نظامي و امنيتي از مردم 
كالهبرداري مي كرد و با دستور »دادستان عمومي و انقالب شهرستان 
دماوند«، تالش هاي گس��ترده اطالعاتي با بهره گي��ري از روش هاي 
تخصصي آغاز شد و ضابطين س��ازمان حفاظت اطالعات سپاه متهم 
»ج – ر« را كه با جعل عناوين و اس��ناد نهادهاي اطالعاتي مبادرت به 
كالهبرداري گسترده تحت عنوان ثبت نام اعزام به حج  و عتبات عاليات 
از شكات كرده بود ، بازداشت كردند. تاكنون حدود ۳۰۰ نفر شاكي در 

اين زمينه شناسايي شده اند.
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 اعتماد:سرنخمتروپل 
بهتخلفاتدولتروحانيبرميگردد

 روزنامه اعتماد در يادداشتي كوتاه، دولت روحاني را به تخلف 
در ماجراي ريزش برج متروپل متهم كرده اس��ت. نويسنده 
يادداشت به تقدير از حس��ين عبدالباقي، مالك متروپل به 
عنوان چهره ماندگار صنعت در دولت حسن روحاني اشاره 
كرده اس��ت. اين يادداشت اذعان كرده اس��ت كه »در بحث 
تخلف، ديگ��ر نبايد مرزي بين اصولگ��را و اصالح طلب قائل 

شد. « يعني تاكنون مرز قائل بوده اند!
در اين يادداشت آمده است: »مادامي كه دستگاه هاي دولتي 
اجراي قانون را شل بگيرند، افراد حقيقي كه حرص مال اندوزي 
 دارند به هدف هاي غيرقانوني خود مي رسند.   تقاضاي فساد 
اقتصادي، هم از س��وي برخي مديران دولتي و هم از س��وي 
برخي صاحبان بنگاه هاي  تجاري و اقتصادي بخش خصوصي 
طرح مي ش��ود، اما برگ برنده در دس��تان دولتي هاس��ت. 
پرونده هاي  مفس��دان اقتصادي در چند س��ال اخير نش��ان 
مي دهد كه برخي مديران و كارمندان بخش دولتي يا  بانك ها 
با گرفتن رشوه هاي س��نگين راه عبور غيرقانوني از قانون را 
براي شخص مجرم هموار  كرده اند.   در بحث تخلف، ديگر نبايد 
مرزي بين اصولگرا و اصالح طلب قائل شد. مالك ساختمان 
متروپل در  دولت گذشته كه روي ريل اصالح طلبان حركت 
مي كرد چندين جايزه و لوح قدرداني گرفت و حتي  تنديس 

چهره ماندگار صنعت در سال ۹7 به او اهدا شد ...«

روزنامه اعتماد همواره از حاميان دولت روحاني بوده است. 


كمكاريشورايشهراصالحطلبان
درتجهيزمترويتهران

محسن هاشمي، عضو ش��وراي ش��هر دوره پنجم تهران، در 
مصاحبه با روزنامه شرق گفته است: »در دولت آقاي روحاني، 
شهردار وقت تهران، آقاي قاليباف براي افتتاح خطوط جديد 
مترو تقاضاي اعتبار براي واگن مورد نياز كرد و مصوب ش��د  
2 هزار واگن مترو نه فقط براي تهران بلكه براي همه كالنشهرها 
از ساخت داخل تأمين  شود. اين مصوبه مربوط به سال ۹۶ است. 
به وزارت كشور و. . . ابالغ و مناقصه آن برگزار شد، اما متأسفانه 
هنوز اين واگن ها به متروي تهران نرسيده اس��ت. قرار بود اين 
واگن ها در شركت واگن س��ازي تهران با كمك تجهيزاتي كه 
از خارج وارد مي شود، ساخته ش��ود و ضمناً بعداً پيگيري شد 
كه بخشي از تجهيزات خارجي نيز در داخل به كمك شركت 
دانش بنيان ساخته شود و گفتند ساخت داخل به ۸۰ درصد 
هم مي رسد، ولي متأسفانه اين اتفاق نيفتاد. اين مصوبه دولت 
است و تخصيص ارز فاينانس هم به آن داده شده است، اما موانع 

بوروكراتيك باعث شده هنوز اين مصوبه اجرايي نشود.«
وي افزود: »اگر بخواهيم براي حل مشكل متروي تهران ورود 
كنيم، اولين عنصر تأمين تجهيزات متحرك است و اين سؤال 
همچنان باقي است كه چرا در دوره چهارساله شوراي پنجم 
اين اتفاق رخ نداد و مصوبه دولت به نتيجه نرسيد و واگن ها به 

متروي تهران تحويل نشد؟«

او در مورد دوره اي از ش��وراي ش��هر پايتخ��ت مي گويد كه 
خود او بر مسند رياستش نشس��ته بود و تمامي اعضاي آن 
هم اصالح طلب بودند. بارها دلسوزان كشور از كم كاري ها و 
سياسي بازي هاي اصالح طلبان در مديريت شهري نوشتند و 

آنها نپذيرفتند. 
هاش��مي همچنين تير ۱٤۰۰ در مصاحبه با روزنامه ايران 
گفته بود: »سيستم حمل  و نقل عمومي يكي از نقاط ضعف 
اين دوره مديريت ش��هري بود كه نتوانستيم طبق برنامه به 
تجهيز اتوبوسراني و مترو بپردازيم. تعداد اتوبوس هاي تهران 
در حال حاضر حدود نصف ميزان پيش بيني شده در برنامه 
است و اين تعداد موجود هم اكثراً فرسوده شده اند، در مترو 
نيز با وجود بهره برداري از سه خط در سال هاي اخير واگن و 
تجهيزات الزم براي اين خطوط تأمين نشده و در واقع متروي 

تهران با نصف ظرفيت خود كار مي كند.«
وي در ادامه تأكي��د كرده بود: »اينكه ثب��ات در مديريت در 
كارآمدي و موفقيت تأثيري بسزا دارد، قابل انكار نيست و سه 

بار تغيير شهردار در اين دوره موجب بروز بي ثباتي شد.«
شهرداري تهران از س��ال ۹۶ تا سال ٤۰۰ كه شورا در دست 
اصالح طلبان بود، سه شهردار و يك سرپرست را تجربه كرد. 
محمدعلي نجفي را ه��م كه براي جايگزين��ي با محمدباقر 
قاليباف به ش��هرداري منصوب كردند، اكنون چندين سال 
اس��ت براي گذران مجازات عمومي جرم قتل همسرش در 
زندان اس��ت، اما همين اصالح طلبان كه خود اينگونه عمل 

كردند، تندترين انتقادات را به قاليباف داشته و دارند.



متروپ�ل ت�ا كن�ون 29 نف�ر را ب�ه كام م�رگ 
كشانده اس�ت. اين حادثه بار ديگر زنگ خطر 
فساد و سوء اس�تفاده در امور صنفي را به صدا 
درآورد. نظام ه�اى صنفي كه معروف ترين آنها 
س�ازمان نظام مهندس�ي اس�ت، از مردم پول 
مي گيرند، صالحيت انحصاري و بي قانوني هم 
دارند. وجود تعارض منافع در نظام هاى صنفي  
يكي از بزرگ ترين ايرادهاي آنهاست. مثالً همين 
تعارض منافع موجب ش�ده تا هر سال جوانان 
زيادي در حسرت پزشك شدن بمانند. در نظام 
مهندسي هم به  رغم آنكه تمام شيوه نامه هايي 
كه به  ظاهر اجازه دريافت پ�ول از مردم مي داد 
لغو ش�ده، اما شواهد نش�ان مي دهد همچنان 
اين مبالغ از مردم و مهندسان دريافت مي شود. 

نظام های صنفي   از نظام مهندسي گرفته تا نظام 
پزشكي و نظام پرستاري، همگي نهادهاي خصوصي 
هس��تند كه خدمات عمومي ارائ��ه مي دهند. اين 
نهادها بخش��ي از اعتب��ارات حاكمي��ت را اعمال 

مي كنند، اما به طور كامل پاسخگو نيستند. 
 مقصر نيستيم چون نظارت ما عاليه است!

سرپرست سازمان نظام مهندسي كل كشور اخيراً در 
خصوص حادثه ساختمان متروپل آبادان تقصيرها 
را متوجه ش��هرداري آبادان دانست، زيرا به زعم او 
شهرداري به گزارش هاي سازمان نظام مهندسي 
درباره وضعيت س��اخت و س��از اين پ��روژه توجه 

نكرده است. 
حمزه ش��كيب مدعي شده كه مهندس��ان ناظر، 
فرآيند ساخت را به  صورت مرتب كنترل كرده اند و 
گزارش وضعيت بحراني پروژه را داده  بودند، حتي 
در آخرين گزارش خود كه مربوط به سال ۱۴۰۱ 
است، يكبار ديگر گزارش وضعيت بحراني پروژه به 
شهرداري داده شد، اما توجهي به گزارش سازمان 

نظام  مهندسي نشد. 
روند غيرقانوني متروپل آب��ادان از ابتداي دريافت 
پروانه تا بهره برداري، منجر به فروريختن ساختمان 
و جان باختن تعدادي از هموطنان شد. بي توجهي 
به مقاوم سازي، بررسي نكردن دقيق وضعيت سازه 
ساختمان، افزايش سه طبقه مازاد، رعايت نكردن 
الزامات مورد نياز س��قف هاي وافل در س��اختمان 
تخلف��ات متروپل ب��ود كه ه��ر كدام ب��ه تنهايي 
مي توانست حادثه ساز باشد. در اين ساختمان شاهد 
مجموعه گس��ترده اي از تخلف��ات بوديم كه نظام 

مهندسي و شهرداري به يكديگر پاس مي دهند. 
يكي از مس��ئوالن س��ازمان نظام مهندس��ي هم 
در گفت وگ��و با ايرنا گفته »وقتي عيب و مش��كل 
ساختمان مشخص مي ش��ود، مي گويند مهندس 
متخلف ب��وده كه كيفي��ت س��اختمان را كنترل 
نكرده است. گاهي اوقات بياني كه درباره مهندس 
متخلف مي شود، درست اس��ت، اما در اكثر اوقات 

غلط است!« 
نايب رئيس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خوزستان افزود:  »به اين خاطر كه اگر ساختماني 
ايراد داشته باشد، فوراً گفته مي شود به دليل وجود 
مهندس متخلف بوده اس��ت، ول��ي از آنجايي كه 
نظارت مهندس سازمان نظام مهندسي ساختمان، 
نظارت عاليه است و نهادهاي ديگر هم موظف به 
نظارت هستند، ممكن است در ساعتي كه ناظر ما 
حضور ندارد، تخلفاتي در ساختمان انجام شود و اين 

تخلفات باعث عيب ساختمان مي شود!«
اين مقام سازمان نظام مهندسي متوجه تناقض در 
گفته هاي خود نيست. ناظر اين سازمان فقط نظارت 
در ساعات حضور خود را برعهده ندارد، بلكه نظارت 
بر كل روند ساخت يعني در ساعات غير حضور وي 

هم جزو وظايف اوست. 
 تمام مقررات به فروش مي رسد

جريانات غيرقانوني در سازمان نظام مهندسي به 
ش��كلي اس��ت كه عباس آخوندي، وزير سابق راه 
پس از پاي��ان وزارت خود در يادداش��تي تلگرامي 
افشاگري هايي در اين زمينه كرد و نوشت: در زماني 
كه در وزارت بودم، حضرات با نفوذي كه در رياست 
جمهوري، دولت و مجلس داشتند، كارهاي خود 
را پيش مي بردند. سه س��ال رياست سازمان نظام 
مهندسي در اختيار شخصي بود كه اساساً فاقد هر 
گونه دانشنامه معتبر مهندسي است. جرياني بايد 
به  قدري منسجم كاركرده باشد كه در حوزه اي كه 
افتخار دانش مهندسي ايران است و دهها مهندس 
با اعتبار جهاني دارد، فردي به رياست سازمان برسد 

كه فاقد گواهينامه مهندسي است. 
اين وزير سابق البته توضيح نداد وقتي در رأس كار 
بود، چرا درباره حقوق مردم در ساختمان س��ازي 
حرفي نزده است. وي در بخشي ديگر از يادداشت 
خود نوشت: شهروند حق دارد كه خدمت مهندسي 
را از مهندسي كه داراي صالحيت و ظرفيت است، 
ابتياع كند و كسي نمي تواند وي را مجبور به انتخاب 
فرد خاصي كند. در برابر اين خريد خدمت هم، وي 

موظف است مبلغي را بر اساس توافق بپردازد. 
در ادام��ه يادداش��ت وي آمده اس��ت: آنچه عمل 
مي شود اين اس��ت كه يك ش��هر و تمام مقررات 
به فروش مي رس��د. حضرات تحت عنوان كنترل 
مضاعف و نظارت 5 درصد دستمزد مهندسان را از 
آنان دريافت مي كنند و گاهي 5درصد هم از مالك 
مي گيرند. مالكان را نيز موظف مي كنند تا صرفاً با 
اشخاصي كه آنان معرفي مي كنند، قرارداد ببندند. 
برخي شهرداري ها نيز با اين  توجيه كه مسئوليت 
كنترل ساختمان به سازمان هاي نظام مهندسي 
موكول ش��ده، مأموريت خ��ود را در حد چانه زني 
براي فروش ضوابط شهرس��ازي در جهت صدور 

پروانه محدود مي دانند و اساس��اً منكر مسئوليت 
وظيفه كنترل ساختمان هستند.  به گفته آخوندي 
»اندازه اين بازي چندين هزار ميليارد تومان است. 
متأسفانه، گرد اين سفره آلوده، شبكه گسترده اي 
گرد آمده و توانس��ته اي��ادي خ��ود را در همه  جا 
بگستراند. بنابراين به رغم آنكه تمام شيوه نامه هايي 
كه به  ظاهر اجازه دريافت پول زور از مردم مي داد 
لغو شده، همچنان اين مبالغ از مردم و مهندسان 

دريافت مي شود.«
آخون��دي در پايان اين يادداش��ت هم پرس��يده 
 است»آيا در چنين فضاي مهندسي، فناوري هاي 
جديد، خالقيت، رقابت ملي و بين المللي، كارايي و 
بهره وري معني مي دهد؟ در چنين محيط ناسالمي 
حقوق شهروندي مالك و مهندس چه معنايي دارد؟ 

در اين فضا فقط ضد مهندسي رشد مي كند.«
  وضعيت مشابه در نظام پزشكي

چندي قبل هم سايت مشرق در خصوص سازمان 
نظام پزشكي عنوان كرد كه در ابتداي كرونا، سازمان 
نظام پزشكي در نامه اي خطاب به حسن روحاني 
خواستار خريد واكس��ن خارجي شد. جالب آنكه 
وقتي واكسن روس��ي نيز خريداري و آماده تزريق 
شد، باز همين اعضاي س��ازمان نظام پزشكي در 
اقدامي نمايشي هشتگ »واكسن روسي نمي زنيم« 

را ترند كردند. 
حجت االسالم محمد جواد نيك بين، نماينده كاشمر 
در مجلس هم درباره نظام پزشكي گفته است:» اين 
سازمان »بوي سياست« كه نه بلكه »عين سياست« 
را هم اكنون دنبال مي كند؛ متأسفانه دودي كه هم  
اكنون در اثر اقدامات سياسي صورت گرفته در آنجا 

بلند مي شود، به چشم مردم مي رود.«
آنطور كه مشرق گزارش داده است، نگارش و امضاي 
نامه به بشار اس��د با مضمون محكوم كردن دولت 
سوريه، نگارش و امضاي نامه به رئيس جمهور سابق 
با مضمون مخالفت با دستور مقام معظم رهبري در 
خصوص واكسن هاي امريكايي و انگليسي، حمله 
به شوراي نگهبان و اصل نظارت استصوابي، حمايت 
از اسناد مسئله دار همچون سند ۲۰۳۰ بخشي از 
اقداماتي است كه در چند س��ال اخير از سوي اين 

تشكل صنفي صورت گرفته است. 
از جمله اقدامات قابل تأمل اين تشكل صنفي اصرار 
به ارتباط با س��ازمان صهيونيستي پزشكان بدون 
مرز است. اين سازمان ضد ايراني پس از وقوع سيل 
سال ۹۸ در بخش هايي از كشورمان اصرار داشت تا 
نيروها و تجهيزات خود را براي كمك به كادر درمان 
به ايران ارسال كند. بعدها مشخص شد آن تيمي كه 
قرار بود به عنوان پزشك وارد كشور شود، از چند 
مهندس و يك پزشك عمومي تشكيل شده و تنها 

امكاناتي كه با خود آورده اند، چند تخته پتو است!
س��ال ۹۸ ه��م سيدحس��ين نق��وي حس��يني، 
سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با 
اش��اره به اظهارات وزير وقت بهداشت در نشست 
اين فراكس��يون  گفت: نمكي مبارزه با فس��اد را از 
دستورات اصلي وزارت بهداشت دانست و به وقوع 
فس��اد 5۰ هزار ميليارد توماني در نظام پزش��كي 
اشاره كرد و گفت نمي دانيم آنها يك ميليارد دالر 

تجهيزات پزشكي را كجا هزينه كردند!
 تعارض منافع را بايد برطرف كنيم

دكتر محمد سرگزي، حقوقدان و نماينده مردم زابل 
در اين خصوص به »جوان« گفت: يكي از خألهايي 
كه اكنون در حوزه نظ��ارت داريم همين نظام های 
صنفي هس��تند. مثاًل در بحث همين مهندس��ان 
س��اختماني، قضيه نظارت ه��ا و كنترل هايش بر 
مي گردد به سازمان نظام مهندسي و هيئت تخلفات 
آنها. گاهي هم تصميم هاي خوبي گرفته مي شود، اما 
نگاه صنفي وجود دارد.  دادستان سابق زابل افزود: 
از طرف ديگر در ساير گروه ها و مجموعه هايي كه 
نظام صنفي دارند، مثل پزشكان و پرستاران و وكال، 

گرايش هاي صنفي پر رنگي وج��ود دارد. بنابراين 
به نظر مي رس��د كه بايد ما افرادي را ك��ه وارد اين 
نظام هاي صنفي مي شوند و وظايف نظارتي را دارند، 
مس��تقل كنيم. در غير اين صورت با تعارض منافع 
مواجه مي شويم. مثاًل پزشكي كه در سازمان نظام 
پزشكي است نبايد طبابت كند. ما بايد تعارض منافع 
را در اين قضيه حل كنيم. كساني بايد در نظام صنفي 

باشند كه از هر نوع تعارض منافع به دور باشند. 
 ض�رر س�ختگيري و س�اده گيري ه�اي 

بي مورد
عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس هم به 
»جوان« گفت: ما در ب��اب نظامات صنفي يك امر 
سهل و ممتنعي را داريم. ما اين مجموعه ها را ايجاد 
كرديم تا بر كاركرد صنف خ��ود نظارت كنند، اما 
يك  جاهايي س��اده گيري و ي��ك  جاهاي ديگري 
سختگيري هايي دارند كه براي خودشان و جامعه 
دردسر ساز اس��ت؛ مثاًل در بحث مجوزهاي كسب 
و كار خانگي، آنقدر استانداردهاي سختگيرانه اي 

گذاشته اند كه اجراي آنها امكان پذير نيست. 
حجت االسالم محمدتقي نقدعلي  ادامه داد: از طرف 
ديگر در موارد مهمي مثل ساختمان س��ازي خبر 
مي رسد و مصاديقی هست كه بدون اينكه اساساً 
نظارتي باش��د، فقط به صرف مهري كه در تأييد 
عملكرد زده مي شود، كل پروژه تأييد مي شود. در 
ماجراي آبادان هم همين قضيه رخ داد و البته در 
جاهاي ديگر هم مواردي داريم كه خوش��بختانه 

هنوز تبديل به فاجعه نشده اند. 
عضو مجمع نمايندگان اس��تان اصفه��ان افزود: 
نظارت ها را بايد تشديد كرد، اما تا جايي كه ممكن 
است هم بايد دخالت هاي انساني را كاهش داد و كار 
را سيستمي كرد. تأييديه ها بايد تا حداكثر ممكن 
سيستمي شوند. تا زماني  كه دخالت انساني زياد 
باشد و كارها سيس��تمي پيش نرود، سوء استفاده 

ادامه خواهد داشت. 
اين حقوقدان اف��زود: جالب اينجاس��ت كه خود 
نظامات صنفي  ناظر هس��تند و ناظر ب��ر ناظر هم 
اگر بخواهيم، باز هم كار با تزلزل پيش مي رود. در 
نتيجه بايد در گزينش و انتخ��اب اوليه اعضا دقت 
و س��از و كارهاي نظارتي را مبتني بر فناوري كرد. 
نظارت هاي معم��ول هم كه هر دس��تگاهي يك 

نهاد ناظري الزم دارد كه باالتر از آن باشد يا احياناً 
تخلفاتي كه انجام مي شود، از طريق سامانه هايي به 
مردم منتقل ش��ود. نظامات صنفي بايد خودشان 
راهكارهايي را پيدا كنند تا از سوء استفاده هايي كه 
در كارشان مي شود و تأييدهايي كه با بي دقتي صادر 

مي شود، جلوگيري كنند. 
 سكوت نظام پرستاري در ظلم به پرستار

قائم مقام سازمان نظام پرستاري ايران سال گذشته 
در گفت وگو با ايلنا گفت: »تا قبل از تشكيل معاونت 
پرستاري در وزارت بهداش��ت و درمان نه پرستار 
بيكار داشتيم و نه شركتي. آن زمان بيمارستان ها 
خصوصي نشده بودند. شركتي شدن پرستاران از 

اواخر دولت دهم در سال ۹۲ آغاز شد.«
محمد ش��ريفي مقدم، از وجود 5۰ هزار پرس��تار 
بيكار خبر داد و افزود: ح��دود ۶5 درصد از درآمد 
بيمارستان به اعضاي هيئت علمي تعلق مي گيرد 
و 5 درصد به حساب دانش��گاه مي رود، ۱۰ درصد 
متعلق به خ��ود بيمارس��تان اس��ت و ۲۰ درصد 
باقيمانده ميان پرس��تاران، راديولوژيست، ماما و 

آزمايشگاه تقسيم مي شود.«
 وي با اشاره به مصاديق ايجاد تبعيض در پرداخت 
به پرستاران و پزشكان  گفت: »در ايام كرونا در طرح 
كارانه به پرستار ۲۰۰ هزار تومان مي دهند، اما در 
كنار آن به پزشك فرضاً 5۰ ميليون، اين ۱۰۰ برابر 

مي شود.«
گفتني است پرستار شش ماهه، طرح بهياري يك 
ساله، طرح آموزش پرستار در بيمارستان ها و انواع 
و اقسام ايده ها مدت هاس��ت كه براي ارزان كردن 

پرستاران به كار گرفته شدند. 
قراردادهاي كاري پرس��تاران شركتي، نمونه اي از 
استثمار پرستاران است و ۳۰ درصد از پرستاران كه 
۳۰ هزار نفر هستند، استخدام رسمي نيستند و با 
عنوان قرارداد هاي شركتي به صورت ۸۹ روزه، شش 

ماهه يا يك ساله مشغول به كار شده اند. 
در چنين وضعيتي، حيدرعل��ي عابدي، از اعضاي 
مجمع نماين��دگان اصفهان و عضو كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس س��ال گذشته از كمبود 

۱۰۰ هزار پرستار خبر داد. 
 زماني كه استخدام پرستار صفر بود

رهبر معظم انقالب در پيام خود به مناس��بت روز 
پرستار در سال گذشته ضمن قدرداني از پرستاران 
فرمودند: »از جمله كارهاي خيلي خوب، استخدام 
پرستار است. من البته اين را شايد در سه، چهار سال 
پيش يك وقتي به مسئوالن محترم گفتم كه بايد 
حدود ۳۰ هزار پرستار را استخدام كنيد؛ مشكالتي 

داشتند و متعذر شدند به آن مشكالت و نشد.«
شريفي مقدم در پاسخ به اين سخنان رهبر انقالب 
گفت: »اين ۳۰ هزار پرستاري كه رهبري فرمودند 
مدنظر قرار گرفت و بنا شد ساالنه ۱۰ هزار پرستار 
استخدام ش��ود تا وضعيت موجود حفظ شود، اما 
كوتاهي هاي انجام ش��ده در گذش��ته مشكالت را 
زياد كرده است. در سال ۹۶ و ۹۷ وضعيت استخدام 
پرستار صفر بود و در س��ال ۹۸ هم آزموني به نام 
پرستاران برگزار شد كه ۳هزارو۸۰۰ نفر از آنها نيز 

در سال ۹۹ وارد كار شدند.«
آرمين زارعيان، رئيس هيئت مديره نظام پرستاري 
تهران هم اخي��راً در گفت وگو با ايرن��ا اعالم كرد: 
»براي جلوگيري از مهاجرت پرستاران، ما پيشنهاد 
اس��تخدام ۳۰ هزار پرس��تار به وزارت بهداشت را 
داديم، اما مسئوالن به داليل مختلف با اين پيشنهاد 

موافقت نكردند.«
گفتني است تماس جوان با نظام مهندسي و نظام 
پزش��كي راه به جايي نبرد و رواب��ط عمومي نظام 
پرستاري هم قول ارتباط با يكي از مديران اين نهاد 
را داد كه عملي نشد. محمد ميرزا بيگي، معاون وزير 
بهداشت و رئيس كنوني س��ازمان نظام پرستاري 
سه س��ال قبل در گفت وگو با خبرگزاري دانشجو 
وعده داده بود كه ۱۰ سال آينده مشكل اشتغالي در 
بخش پرستاري نداريم و مكان هاي درماني دولتي 
و غيردولتي هر لحظه آمادگي جذب پرستاران در 

كمتر از سه ساعت را دارند. 
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نظامصنفيمنفعتجوىبىنظارت
»جوان« به بهانه حادثه متروپل درباره ساختارهاي مشكل آفرين نظام هاى صنفي  گزارشي تهيه كرده است

حسین سروقامت

استاد دانشگاه بود و در استان كرمان با هم آشنا شديم. جايي 
كه من براي تدري�س مبحث »اخالق علم�ي و حرفه اي« رفته 

بودم. 
آن روز مفصل در باره آموزش و نقش تعيين كننده آن با اساتيد 

گفت وگو كرديم. 
در فاصله بين دو كالس نزد من آمده، گفت در دوره جواني مدتي 
در امريكا درس مي خواندم و مجبور بودم مخارج دانشجويي ام 

را خودم تأمين كنم. 
دوستان پيك پيتزا فروشي را پيش�نهاد كردند. هم پاره وقت 
بود و هم درآمد خوبي داش�ت. وقتي به پيتزا  فروشي مراجعه 
كردم، جزوه آموزش�ي 150 صفحه اي را مقابل من گذاشتند تا 

مطالعه كنم، آزمون بدهم!
با تعجب گفتم من آمده ام پيك باشم؛ همين!

گفتند اين جزوه آموزشي نيز شرح وظايف پيك است. . . 
ياد شعر حكيم فردوس�ي افتادم كه هرگز از آموختن فروگذار 

مكن، كه اگر چنين كردي:
يكي نغز بازي كند روزگار/ و بنشانََدت نزد آموزگار
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ش�ركت گاز استان زنج�ان در نظ�ر دارد خريدشـيرهاىتوپىجوشـى
تقاضاىشماره3096101020 را با ش�رايط ذيل از طريق  سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت برگزار نماي�د: كليه مراحل برگزارى مناقصه) اعم از 
دريافت اسناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحيه ها و...( از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  به 
صورت الكترونيكی انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضاى الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند و ملزم به پيگيرى مراحل مناقصه از سامانه می باشند.
الف)شرحمختصركار:

شناسه آگهی: 1322651 آگــهىمناقصــهدومرحلهاى

شركتگازاستانزنجان

روابطعمومىشركتگازاستانزنجان

نوبتدوم

تعدادواحدشرح و مشخصات كاالرديف
18 In., BALL VALVE, B.W, HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 150.NO20
28 In., BALL VALVE, B.W, HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300.NO20
310 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED ,  CL 150.NO05
410 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300 .NO05
512 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 150.NO05
612 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300.NO05
- مدت انجام كار6ماهشمسي مي باشد.
ب( پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد.

ج( شرايط متقاضي:
- عضويتدرفهرستبلندتوليدكنندگانوتامينكنندگانشيرهاىتوپىفوالدىوزارتنفت. 

-در صورت حضور ش�ركت هايی با هيئت مديره يا سهامدار مش�ترك، پيش�نهاد هر دو شركت رد 
خواهد شد.

- ارائ�ه ضمانتنام�ه ش�ركت در مناقصه طب�ق آخري�ن تغيي�رات و نمونه ف�رم پيوست ب�ه مبلغ  
4,232,500,000ريال(بهحروفچهارميلياردودويستوسىودوميليونوپانصدهزارريال) شامل يكي 

ازانواع ذيل:
- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز 

فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
-  واريز وجه نقد )واريز به حساب ش�ماره IR260100004101103730230598 بانك مركزى به نام 

شركت گاز زنجان(. 
– ضمانتنامه صادره توسط مؤسس�ات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانتنامه از 

سوي بيمه مركزي ايران.
- اوراق مشاركت بي نام تضمين ش�ده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد )موضوع 

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت(.
-وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.

-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون 
تأسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.

-تبصره:طبقنامهشـماره51103/97مورخ97/2/10«قيمتهامتناسـبباكااليساختداخلبالحاظ
كيفيتارائهشود.»

ه�( محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك:
    از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي ش�ود با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكی دولت 
)ستاد( ب�ه آدرس  WWW.setadiran.ir )  بخش مناقصه(  نس�بت به درياف�ت و تكميل اسناد 

مناقصه طبق زمانبندي زير اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد ارزيابی فنی و اسناد مناقصه : 1401/03/08 لغايت 1401/03/12

- مهلت ع�ودت  اسناد ارزيابی فن�ی و اسناد مناقصه: ت�ا ساعت 8/30 صبح روز  سه ش�نبه مورخ 
1401/03/24

- زمان بازگشايي مرحله اول پاكات مناقصه: سه شنبه مورخ 1401/03/24
- هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000ريال )به حروف: پانصد هزار ريال(

و (مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظيم 
پيمان شركت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمايند.

** هزينه درج آگهی )هر دو نوبت( به عهده برنده مناقصه می باشد.
تذكر:مناقصه گران می بايس�ت جهت عودت اسناد مناقصه )ش�امل پاكات ال�ف، ب و ج( عالوه بر 
بارگذارى كليه اسناد و مدارك )پاكات ب و ج( به صورت مهر و امضاءش�ده الكترونيكی و ارسال از 
طريق سامانه ستاد،  صرفًا پاكت الف )تضمين ش�ركت در مناقصه( را عالوه بر بارگذارى در سامانه 
ستاد  به صورت فيزيكي نيز در مهلت مقرر  )حداكثر تا 8:30 مورخ 1401/03/24(  به واحد حراست 
تحويل دهند، در صورت عدم بارگذاري پكيج و ساير موارد خواسته شده در سامانه )حتي يك آيتم(، 

مناقصه گر از گردونه رقابت خارج مي شود.
-بارگذارىمداركدرسـامانهسـتادصرفًاازطريقمهروامضاىالكترونيكىودرفرمتPDFموردتأييد

مىباشد. 
- كارفرماجهت انتخاب تأمين كننده از دستورالعمل جديد )ابالغيه وزارت نفت( به ش�ماره 796-

20/2 مورخ 1399/12/11 دامنه متناسب قيمت ها استفاده خواهد نمود.
- بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.

** توضيح: اين آگهی در شبكه اطالع رسانی نفت و انرژى )شانا( به آدرس   www.shana.ir سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس  WWW.setadiran.ir  و پايگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات به آدرس http:iets.mporg.ir درج گرديده است.

آبلهميموننوككوهيخي
كههنوزنگرانكنندهنيست!

سازمان جهاني بهداشت: 200 مورد ابتال به آبله ميمون در هفته هاي 
اخير در خارج از مكان هايي كه به طور معمول ويروس اين بيماري 

در گردش است، مي تواند آغاز ماجرا و  نوك كوه يخ باشد
نگراني ها درباره آبله ميمون روز به روز بيش�تر مي شود و پيش بيني 
جايگزيني اين ويروس با ويروس كوويد 19 در س�ال 2022 مي رود تا 
به واقعيت بپيوندد. با آنكه آبله ميمون  به طور معمول در كشور هاي 
آفريقاي مركزي و غربي يافت مي شود، موارد ابتال به اين بيماري به ناگاه 
در بيش از 20 كشور در سراسر جهان از جمله امريكا، استراليا، امارات 
متحده عربي و نزديك به 12 كش�ور اتحاديه اروپا كشف شده است. 
سازمان جهاني بهداشت )WHO( هشدار داد 200 مورد ابتال به آبله 
ميمون در هفته هاي اخير در خ�ارج از مكان هايي كه به طور معمول 
ويروس اين بيماري در گردش است، مي تواند آغاز ماجرا و  نوك كوه يخ 
باشد. در ايران هم خبر شناسايي شش مورد مشكوك به آبله ميمون 
نشان داد احتمال همه گيري اين بيماري رو به افزايش است. هر چند 
به گفته رئيس اداره بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت مبني اين موارد به عنوان 
افراد مشكوك تلقي نمي شوند و وجود تب و بثورات پوستي به تنهايي 
نمي تواند مشكوك به آبله ميمون باشد. به گفته وي زماني از اصطالح 
مشكوك استفاده مي كنيم كه عالئم بيماري همراه با تماس با فرد مبتال 
را داشته باشد كه در مورد اين افراد، چنين موضوعي صدق نمي كرد. 

آبله ميمون نخستين بار سال ۲۰۱۷ در نيجريه پديدار شد. تصور مي شود 
اين شيوع بزرگ در اثر طغيان رودخانه پديد آمده باشد، چراكه باعث شده  بود 

تا حيوانات وحشي آلوده با انسان ارتباط نزديك تري داشته باشند. 
سال بعد آن در سپتامبر ۲۰۱۸، در انگليس گزارش داده شد كه اين ويروس 
سه نفر را كه به نيجريه س��فر كرده بودند، به بيماري آبله ميموني مبتال 
كرده است. از ۱۳ مي ۲۰۲۲ براساس گزارش ها و شواهد پزشكي تاكنون 
۲۰۰ مورد ابتال به آبله ميمون در بيش از ۲۰ كشور در قاره هاي اروپا، امريكا 
و استراليا شناسايي شده اند كه به گفته مقامات اسپانيا ۹۸ نفر از موارد ابتال 
شناسايي شده به آبله ميمون در اين كش��ور بوده است. به گفته پزشكان 
اكثر افرادي كه تاكنون در شماري از كشورهاي جهان به آبله ميمون مبتال 
شدند مرداني بودند كه با مردان ديگر رابطه جنسي داشتند. با اين حال به 
گفته پزشكان شيوع آبله ميمون ارتباطي با گرايش جنسي افراد ندارد و اين 
بيماري در صورت پيشگيري نكردن از آن مي تواند بين بقيه جمعيت نيز 
شيوع پيدا كند. سيلوي براياند، مدير تيم آمادگي و پيشگيري از همه گيري 
سازمان جهاني بهداشت در جلس��ه اي توجيهي در روز جمعه گفت: »ما 
نمي دانيم آيا ما شاهد نوك كوه يخ هستيم و آيا موارد ابتالي فراواني وجود 

دارند كه در كشور ها كشف نشده اند؟«
به گفته وي در مرحله نخست اين رويداد هستيم و در روز هاي آينده، موارد 
ابتالي بيشتري را شاهد خواهيم بود، اما نبايد از اين مسئله وحشت زده 
شد! از نگاه اين كارشناس WHO آبله ميمون براي عموم مردم نگران كننده 
نيست. اين ويروس مانند كرونا يا ديگر بيماري هايي كه به سرعت گسترش 

مي يابند، نيست. 
 هشدار درباره احتمال شيوع آبله ميمون

ايرج خسرو نيا، رئيس جامعه پزش��كان داخلي ايران با هشدار نسبت به 
احتمال شيوع آبله ميمون در كشورمان مي گويد: » اين بيماري عالوه بر 
امريكا، اروپا و آفريقا، در برخي از كش��ورهاي آسيايي نيز مشاهده شده، 
به همين خاطر به همكاران و مسئوالن هش��دارهاي الزم را مي دهيم تا 
نسبت به گس��ترش احتمالي اين بيماري غافلگير نشوند و امكانات الزم 

را مهيا كنند.«
وي معتقد است بايد نسبت به تأمين واكسن مناسب و دارو گوشزد كرد، 
چون با وجود ويروس كرونا و احتمال ش��يوع بيم��اري آبله ميمون، اين 
احتمال براي به وجود آمدن ويروس با س��وش جديدت��ر مطرح بوده، به 
همين خاطر توصيه مي ش��ود از هم اكنون واكسن و تجهيزات الزم تهيه 

و تأمين شود. 
خس��رونيا تأكيد مي كند: » هنوز داروي خاصي براي اين بيماري در نظر 
گرفته نشده است، ولي مهم ترين اقدام رعايت نكات پيشگيرانه، بهداشت 

فردي و زدن ماسك است.«
به گفته وي از آنجايي كه بيماري آبله ميمون در جوندگان به ويژه موش 
نيز قابليت گسترش دارد، بايد از تماس با اينگونه جانوران خودداري شود. 
شستن دست ها و ماسك زدن مهم اس��ت و بايد از خوردن غذا و آبي كه 

احتمال آلودگي دارد، اجتناب كرد. 
 تشديد آبله ميمون با جام جهاني 

دكتر محمد كريمي نيا، معاون سابق قرارگاه پدافند زيستي كشور هم در 
نامه اي به اسماعيل مطلق، رئيس دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت 
غذايي با اشاره به اينكه روزهاي اخير اجالس سازمان بهداشت جهاني در 
حال برگزاري است و رياست اين سازمان هش��دار داده است كه جهان با 
چالش هاي هولناكي از جمله كوويد، جنگ اوكراين و آبله ميموني مواجه 
است، با اشاره به رويداد جام جهاني در قطر مي گويد: » با توجه به نزديكي 
برگزاري جام جهاني فوتبال در كشور قطر و احتمال همكاري كشور ايران 
در برگزاري اس��تان هاي هرمزگان) بندرعباس، كيش و قشم( و بوشهر و 
برخي شهرهاي ديگر با حضور فراوان مسافران داخلي، ايرانيان مقيم خارج 
از كشور و تماشاگران كشورهايي نظير هند، پاكستان و بنگالدش مواجه 

خواهند شد، احتمال تشديد اين رويداد وجود دارد.«
از نگاه وي ظرف كمتر از سه ماه عالوه بر كوويد ۱۹ دو رويداد مشغول 
و ناش��ناخته از نظر علت رخ داده اند؛ هپاتيت و آبله ميموني كه هر دو 
به دليل الگوي انتقال، انتظار نمي رود همانند كوويد دردس��ر عظيمي 
ايجاد نمايند وليكن به دليل حجم گسترده گزارش ها و اخبار منتشره 
و مصاحبه هاي افراد مختلف ظرفيت ايجاد ترس و وحشت در جامعه 
جهاني را داشته و در نتيجه سبب برخي رخدادها نظير ايجاد نياز كاذب 

به دارو و واكسن را دارند. 
كريمي نيا در عين حال تأكيد مي كند: » همانند كوويد بايد همكاري هاي 
منسجم ممتد آنالين بين تمامي بخش هاي مرتبط با تهديدات زيستي در 
سطوح شهرستاني، استاني، منطقه اي، ملي و فراملي فراهم شود. به عبارت 
ديگر بازمهندسي ستاد ملي بر طبق ابالغيه نظام عملياتي دفاع زيستي 

كشور كه توسط رياست دفتر رياست جمهوري ابالغ شده باشد.«
 خألهايي كه مبارزه دو ساله با كوويد نشانمان داد 

از نگاه كريمي نيا سرعت عمل و به روز رساني شبكه مانيتورينگ تهديدات 
و تقويت شبكه آزمايش��گاهي در كنار برگزاري دوره هاي مهارت آموزي 
و آموزش��ي، تمرين و رزمايش تحت مديريت آزمايشگاه مرجع سالمت 

كشور ضروري است. 
به گفته وي نزديك به دو سال مقابله با كوويد ۱۹ نشان داد زيرساخت هاي 
رصد و پايش تهديدات خصوصاً در حوزه سالمت و همچنين زيرساخت هاي 
تشخيصي و آشكارسازي تهديدات زيستي خصوصاً بيماري هاي عفوني 
بازپديد و نو پديد بايد به روز رساني شود. ارتباط منسجم آنالين و مداوم 
بين شبكه هاي درماني كشور، تقويت پايگاه هاي مراقبت مرزي در تمامي 
مرزها با به روز رس��اني تجهيزات متناس��ب با تهديدات احتمالي تقويت 
نيروي انساني، پيش بيني مكان هايي جهت محدودسازي انسان و حيوان 
و قرنطينه احتمالي، پايش مستمر تمامي مسافران ايراني و غيرايراني كه از 
كشورهاي آلوده يا مشكوك به آلودگي وارد شده اند، از طريق اپليكيشن هاي 
تعريف شد از ديگر اقدامات است. همچنين توجه به اين نكته ضروري است، 
استان هايي مانند خراسان رضوي، خراس��ان جنوبي، هرمزگان، بوشهر، 
سيستان و بلوچستان، خوزستان، آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
گيالن، اصفهان، فارس و قم به دليل تردد فراوان مسافر و توريست به عنوان 

نوك پيكان مواجه احتمالي هستند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

زهرا چیذري 

دستفروشانمترو
صاحبآييننامهميشوند

مدير عامل ش�ركت مت�روي ته�ران از تدوي�ن دس�تورالعملي 
داد.  خب�ر  مت�رو  دستفروش�ان  س�اماندهي  ب�راي 
مهدي شايس��ته اصل، مدير عامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
گفت: در برخي ايس��تگاه هاي پرتردد مثل امام خميني، انقالب و تئاتر 
ش��هر تجمع دستفروش��ان افزايش يافته است. طي س��ال هاي اخير 
رهاشدگي شديد داشتيم و با توجه به اينكه مشكالت معيشتي شدت 
گرفته، شاهد هستيم كه پديده دستفروشي در ايستگاه هاي مترو بيشتر 
از گذشته شده است. مردم نيز براي كمك به اين دستفروشان معموالً از 
اين افراد خريد مي كنند كه اين عرضه و تقاضاي زياد در داخل واگن هاي 
مترو سبب افزايش اين پديده در مترو شده است.  شايسته اصل با اشاره 
به تمايل مس��افران به خريد از دستفروش��ان در مت��رو مي افزايد: ما با 
دوگانه اي در مترو روبه رو هستيم؛ از سويي برخي مسافران با خريدشان 
از دستفروشان از آنها حمايت می كنند و از سويي ديگر برخي از سر و صدا 
و تردد اين افراد گاليه مند هستند. نمي توانيم همزمان با رغبت مسافران 
از اينگونه خريدها، اقدامات بازدارنده هم انجام دهيم. نيازمند همراهي 

مردم هستيم تا بتوانيم آرامش را به سكوها و واگن ها برگردانيم. 
وي در مورد طرح ساماندهي دستفروش��ان مترو، به خبرگزاري ايسنا 
گفت: در مرحله اول دستورالعملي به پليس مترو ابالغ شده تا از حضور 
دستفروشان آقا در واگن ويژه بانوان، ممانعت به عمل آورند. با اينكه قباًل 
هم حضور آقايان دستفروش در واگن ويژه بانوان ممنوع بوده است، اما 
با توجه به بی توجهی به اين موضوع، مجدداً اي��ن موضوع مورد تأكيد 

قرار گرفت. 
شايس��ته اصل ضمن اش��اره به برگزاري جلس��ات و مذاكرات با وزير 
دادگستري و مراجع قانون گذار براي تصويب آيين نامه »ممنوعيت ورود 
دستفروشان به واگن هاي مترو« مي گويد: كليات اين طرح در گذشته 
تهيه شده اس��ت، چراكه قانون��ي در مجلس تصويب ش��ده كه در مواد 
۲۴و۲5 آن پيش بيني شده كه يك دستورالعمل در مورد قطار شهري 
از سوي هيئت وزيران تهيه، تصويب و ابالغ شود و ديگر نياز به مصوبه 
جديد قانوني توسط مجلس شوراي اسالمي ندارد. البته متروي پايتخت 
به تنهايي مس��ئول تصويب اين آيين نامه نبوده و اتحاديه قطار شهري 
نيز سال هاي گذشته اقداماتي را انجام داده و براي پر كردن خأل قانوني 
موجود و مرتفع كردن مشكالت موجود، ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران پيگير تصويب اين آيين نامه شده است تا با همكاري دستگاه هاي 
مربوطه اين مشكل حل شود. مقرر شد تا پيش نويسي از سمت شركت 

بهره برداري آماده و به كميسيون قضايي و حقوقي دولت تقديم شود. 
وي در ادامه گفت: قرار است براساس آيين نامه مصوب هيئت وزيران، 
در مرحله بعدي، حضور و فعاليت متكديان، دستفروش��ان و كودكان 
كار در داخل واگن ها ممنوع ش��ود، البته اين جرائم كيفري نيس��ت، 
بلكه حقوقي است، يعني جريمه فردي براي خاطيان تعيين مي شود. 
اگر فردي براي بار اول ناهنجاري هاي تعيين ش��ده توسط قانون را در 
مترو انجام دهد، تذكرات اوليه به او داده مي شود. اگر دوباره ناهنجاري 
صورت گيرد، جريمه فردي اعمال مي شود. همچنين اگر فرد براي بار 
چندم ناهنجاري را انجام دهد از حضور در مترو و استفاده از ناوگان مترو 
براي مدت معيني محروم خواهد شد. اين الگو در بسياري از كشورهاي 
پيش��رفته داراي مترو، در حال اجرا است.  وي با اش��اره به راه اندازي 
سامانه  دستفروشان مترو به نش��اني metro. tehran. ir تصريح كرد: 
دستفروش��ان مي توانند بدون محدوديت در س��امانه ثبت نام كنند تا 
براساس درخواس��ت هاي ثبت ش��ده در مورد در نظر گرفتن ويترين 
فروش براي دستفروشان در ايستگاه هاي مترو اقداماتي را پيش بيني 
كنيم. مي خواهيم شرايطي را فراهم كنيم تا دستفروشان براي تأمين 
معيشت به جاي عبور و مرور در داخل واگن ها و سكوها و ايجاد مزاحمت 
براي مسافران  در مكان هاي مشخص كاالهاي خود را عرضه كنند و گله 
مسافران بابت حضور دستفروشان كاسته شود و در عين حال معيشت 

اين عزيزان نيز دچار مشكل نشود. 

شايان حاجی نجفی |  ايسنا



 سرمايه گذارى 400 هزار ميلياردى شستا 
و ساير هلدينگ هاى بازنشستگى هدايت مى خواهد
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توقف 3 خودرو در ايستگاه استاندارد

سـمند و تيبا تـا رفع آنچـه از طرف سـازمان اسـتاندارد عيوب 
شـد. نخواهنـد  شـماره گذارى  شـده،  عنـوان  پرتكـرار 

با اعالم سازمان استاندارد، تأییدیه های ایمنی سه خودروی سمند، تیبا 
صندوقدار و تیبا۲ تمدید اعتبار نشد و به گفته پلیس، این خودرو ها تا 
برطرف شدن آنچه از طرف سازمان اس��تاندارد عیوب پرتکرار عنوان 
شده، شماره گذاری نخواهند ش��د. به گزارش نبض صنعت، سرهنگ 
محمدعلی زارع، معاون فنی مهندس��ی پلیس راه��ور در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: در رابطه با شماره گذاری این خودرو ها با توجه به اینکه 
در لیست تأییدیه استاندارد االن وجود ندارد، به هر ترتیب پلیس هم 
براساس آن تکلیف قانونی، قطعاً خودرو هایی را که بی کیفیت هستند و 

نقص و مشکالتی دارند، شماره گذاری نخواهد کرد.
وی افزود: در قانون برای هر دستگاه تکلیف مشخص شده که براساس 
آن نی��روی انتظامی جمهوری اس��المی ای��ران مکلف اس��ت پس از 
اخذ تأییدیه های سازمان ملی استاندارد و س��ازمان محیط زیست به 
ش��ماره گذاری خودرو اقدام کند. در همین جا اعالم می کنم چنانچه 
نقصی در رابطه با خودرو یا راه توس��ط کارشناس��ان تصادف بررسی 
ش��ود، قطعاً افرادی که قصور دارند قصورش��ان لحاظ خواهد شد و به 
مراجع صالح معرفی می شوند. همچنین مهدی انگورج، مدیرکل دفتر 
نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد اضافه 
کرد: تاکنون سی. او. پی )تأیید ایمنی( برای انواع خودرو های سواری، 
تجاری، فنی، تریلر ها و موتورسیکلت به صورت ساالنه صادر  می شد، اما 
به جهت تشدید نظارت بر حوزه کیفیت که خواست مردم و شأن مردم 
است، زمان صدور آن به یک ماه کاهش یافت. وی گفت: عموم ایرادات 
پرتکرار خودروی های سمند و تیبا در انتقال قدرت در سیستم موتور، 
بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ ها بود که بر اساس دیدگاه های 
مشتریان عالوه بر موضوعات استانداردی جمع آوری شد و با لحاظ آنها، 

این خودرو ها از فهرست صدور تأییدیه های ایمنی خارج شدند.
محسن رضایی منش، معاون تحقیقات و طراحی ایران خودرو هم گفت: 
با توجه به اینکه تعهداتی ایجاد شده، یعنی به هر حال مشتریانی ثبت نام 
کرده بودند، مخصوصاً در حوزه تاکسیرانی، بعد از اینکه این تعداد تعهد 
را تولید کردیم و به دست مشتریان دادیم، تولید سمند از دستور کار 
خارج خواهد ش��د، یعنی بعد از اینکه آن تیراژ مورد تعهد را به جامعه 

دادیم دیگر تولید این خودرو در دستور ما نیست.
........................................................................................................................

صادرات آزاد شد
صادرات  مرغ و تخم مرغ آزاد شد

در  و  شـده  حـذف  تخم مـرغ  و  مـرغ  صـادرات  تعرفـه 
اسـت. آزاد  صـادرات  مـازاد،  توليـد  وجـود  صـورت 
حس��ین دماوندی نژاد، معاون ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی در 
گفت وگو با مهر با بیان اینکه در فرآین��د برنامه ریزی تولید تخم مرغ، 
کمیته ای با مسئولیت بنده متشکل از اتحادیه سراسری مرغداران میهن 
و تعدادی از معاونت های وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد تا ما بتوانیم 
به صورت هفتگی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را تعیین و تولید مازاد 

تولیدکنندگان را خریداری و در سردخانه ها ذخیره سازی کنیم.
وی با بیان اینکه از چهارشنبه هفته گذش��ته این کمیته تشکیل شده 
است، افزود: در حوزه جوجه یک روزه گوشتی نیز هر هفته تعدادی تولید 
می شود که باید به مراکز پرورشی منتقل ش��ود و بر این اساس شرکت 

پشتیبانی امور دام تولید قراردادی را در دستور کار خود قرار داده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: در این طرح، مرغدار به اندازه 
تعداد جوجه های دریافت شده، نهاده مدت دار از شرکت پشتیبانی امور 
دام تحویل می گیرد و اقدام به تولید می کند، زمانی که تولید انجام شد، 
مرغدار می تواند آن را در بازار بفروشد یا اینکه شرکت پشتیبانی امور 

دام آن را به نرخ مصوب خریداری کند.
دماوندی نژاد با اشاره به اینکه صادرات برای مرغ گوشتی و تخم مرغ به طور 
جد پیگیری و تعرفه آن حذف شده است، گفت: در صورتی که با تولید مازاد 
مواجه شویم، این مازاد به بازارهای منطقه صادر خواهد شد. دماوندی نژاد 
افزود: پرورش دهندگان گله های مادر و مرغ اجداد می توانند از ش��رکت 
پشتیبانی امور دام،  دان اعتباری یا مدت دار برای تولید خود دریافت کنند 
تا ما بتوانیم بخشی از هزینه های تولید آنها را به ویژه در حوزه تغذیه پوشش 

دهیم تا نگرانی بابت تولید جوجه یک روزه وجود نداشته باشد.

كم فروشى پودرهاى شوينده 
بعد از گرانفروشـى در صنعت غذايى، اين بار نوبت به شـوينده ها 
رسـيد. موضوعى كـه سال هاسـت بر سـر زبان هـا افتـاده، اما 
هيـچ خبـرى از برخـورد بـا متخلفـان منتشـر نشـده اسـت. 
اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتش��ر ش��ده که از کم فروشی یکی از 
برندهای پودر های ش��وینده حکایت دارد. ماجرا از این قرار اس��ت که 
پودرهای بسته بندی شده در یک کارتن به جای 500 گرم )عددی که 
روی بسته بندی درج ش��ده( وزن های متفاوتی بین 390,380 ،4۲0 
و410 گرم وزن داش��تند. این در حالی است که سازمان استاندارد ادعا 
می کند به صورت تصادفی کاالهای مصرفی را از بازار خریداری و از نظر 

کیفیت و کمیت بررسی می کند.
موضوع کم فروش��ی با افزای��ش هزینه ه��ای تولید، پی��ش از این در 
فرآورده های لبنی رواج یافته بود و کم کم این وضعیت به انواع کیک ها 
و خوراکی هایی که وزن های کمتر از 500 گ��رم تا یک کیلو دارند نیز 
س��رایت کرد. اخیراً در فضای مجازی فیلمی منتشر ش��ده که در آن 
صاحب فروشگاه یک کارتن پودر شوینده را که متعلق به برند معتبر و 
نسبتاً گران قیمتی است روی ترازو قرار می دهد و وزن هر یک از پودر ها 
بسیار کمتر از 500 گرمی اس��ت که روی بسته بندی درج شده است. 
وزن پودرهای شوینده بین 370 تا 4۲0 گرم هستند و هیچ کدام وزن 

500 گرمی ندارند. 
این تخلف آش��کار در حالی رخ داده که فعاالن این صنعت بیش از 
یک ماه است که برای افزایش قیمت دست و پا می زنند، اما همچنان 
به دستور وزیر صمت با افزایش قیمت شان مخالفت شده است. به 
نظر می رسد که نهادهای نظارتی مانند اس��تاندارد و تعزیرات در 
بازرس��ی هایی که از بازار دارند، عالوه بر رص��د قیمت، کیفیت و 
کمیت کاالها را نیز باید ارزیابی کنند ت��ا حقوق مصرف کنندگان 

بیش از این تضییع نشود.
........................................................................................................................

 آغاز فروش كارتى نان 
در دومين استان كشور 

فروش نان بـا كارتخوان هـاى هوشـمند در نانوايى هـاى قزوين 
به عنوان دومين استان به  شكل آزمايشـى (پايلوت) كليد خورد.

به گزارش تس��نیم، مجید رحمانی، معاون توس��عه بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی قزوین اظهار داشت: پس از اجرای این طرح در زنجان، 
قزوین دومین استان کشور به شمار می رود که این طرح در آن عملیاتی 

شده است.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، نرخ نان هیچ تغییری پیدا نمی کند 
و با همان قیمت های قبلی عرضه می شود، اظهار داشت: در قالب این 
طرح، شهروندان باید برای خرید نان از کارت های بانکی خود استفاده 
کنند و امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد. در قالب این طرح که در 
راستای اصالحات مربوط به یارانه ها انجام ش��ده است، نانوایان آرد را 
با نرخ آزاد تهیه و خریداری می کنن��د و مابه التفاوت هزینه آن به ازای 
خریدی که مردم از آنها داش��ته اند، از سوی دولت به حساب نانوایی ها 

واریز می شود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: 
با اجرای این طرح از قاچاق و فروش خارج از ش��بکه آرد جلوگیری 
می ش��ود. رحمانی با اعالم اینکه زیرس��اخت های اج��رای فروش 
هوشمند نان در قزوین فراهم شده است، افزود: در هفته اول اجرای 
این طرح، نواقص و مش��کالت احتمالی ارزیابی خواهد شد تا برای 

رفع آنها اقدام شود.
همچنین محمد جالل، مش��اور وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با بیان 
اینکه در استان قزوین بیش از  هزار و 400 واحد نانوایی مشمول تجهیز 
کارتخوان هوشمند هستند، افزود: در چهار روز گذشته حدود 45 درصد 
این نانوایی ها به سامانه کارتخوان هوشمند تجهیز شده اند و تا چند روز 

آینده نیز عملیات تجهیز مابقی نانوایی ها به پایان می رسد.
........................................................................................................................

تغيير نرخ شكر 
براساس مشـاهدات ميدانى هر بسته شكر بسـته بندى  شده در 
اوزان 900گرمـى و يـك  كيلوگرمى 25 هـزار تومان تـا 35هزار 
تومان به فـروش مى رسـد. اين در حالى اسـت كه پيـش از اين، 
بسـته هاى  900 گرمـى 18 هـزار تومـان به فـروش مى رسـيد.

به گزارش تس��نیم، حداکثر قیمت هرکیلوگرم ش��کر فله برای 
مصرف کننده نهایی ۲0 هزار تومان تعیین شد. همچنین قیمت 
این محصول در کارخانه و به ص��ورت عمده 18 هزار تومان اعالم 
شده است .قیمت شکر پیش از این 13 هزار و ۲00 تومان بود که با 
افزایش قیمت به 18 هزار تومان، انگیزه واردات این محصول ایجاد 
شد. قیمت 13هزار و ۲00 تومانی ش��کر پیش از این باعث شده 
بود واردات برای بخش خصوصی به صرفه نباشد. بنا بر این گزارش 
اما براساس مشاهدات میدانی هر بسته شکر بسته بندی شده در 
اوزان 900گرم��ی و یک  کیلوگرمی، ۲5 ه��زار تومان تا 35 هزار 

تومان به فروش می رسد.

كمك دولت بـه صندوق هاى بازنشسـتگى 
در بودجـه سـال جـارى در حالـى بيـش از 
200 هزار ميليارد تومان برآورد شـده اسـت 
كـه صندوق هـاى بيمـه اى مذكـور داراى 
هلدينگ ها و شـركت هاى زيادى هستند كه 
تنها به گفته يك مقام مسئول، سرمايه گذارى 
جديـد شسـتا در سـال جارى 400 هـزار 
ميليارد تومـان اسـت. در چنين شـرايطى 
ايـن سـؤال مطرح مى شـود كه چه بخشـى 
هدايتگر و ناظـر اين سرمايه گذارى هاسـت 
و آيا نمى شـود از ايـن سـرمايه ها در جهت 
كنترل تـورم در بخش هـاى مـواد غذايى و 
مسـكن بـه عنـوان دو بخـش از حوزه هاى 
مهـم اثرگذار بـر بودجـه خانوار بهـره برد؟

در نیمه ابتدایی دهه 90 وقتی به واسطه مذاکرات 
هسته ای گشایش نسبی در حوزه رفع تحریم ها 
و آزاد سازی ارزهای بلوکه شده دولت رخ داد، در 
پاسخ به برآورده نشدن انتظارات اقتصادی ایجاد 
شده ناش��ی از برجام عنوان شد عمده مشکالت 
اقتصاد ایران حادث ش��ده از س��وء مدیریت ها و 

مسائل بنیادی اقتصادی است.
در حقیقت در آن مقطع، سرمایه قابل مالحظه ای 
به شکل ارز در اختیار دولت قرار گرفت، ولی باز هم 
اتفاق شگرفی در حوزه اقتصاد نیفتاد، هرچند به 

لحاظ تاریخی این تجربه را در اختیار داشتیم، ولی 
با این وجود دولت دوازدهم در جریان بازگش��ت 
تحریم ها در دوران ترامپ و کرونا تمام توجهات را 
معطوف به احیای برجام کرد و به طور مجدد این 
انتظار ایجاد شد که چاره کار حل مشکالت اقتصاد 

ایران، احیای برجام است.
در این میان وقتی این مهم را در نظر می گیریم 
که دولت دوازده��م، حتی با واگ��ذاری ارزهای 
بلوکه ش��ده به بانک مرکزی، ریال این منابع را 
مصرف کرد و عالوه بر این بدهی قابل مالحظه ای 
نیز برای دولت سیزدهم برجای گذاشت به این 
نتیجه می رسیم که شاید احیای برجام به بهبود 
وضعیت اقتصاد کمک کن��د، اما بهبود ملموس 
وضعیت اقتصاد به اجرای بسته اقتصادی جامع 

و کامل نیاز دارد.
   دقت كنيد سرمايه هست

به طور نمونه به ج��ای اینکه هم اکن��ون دولت 
امکان��ات موج��ود در اقتص��اد را ب��رای انج��ام 
س��رمایه گذاری های جدید یا توسعه بنگاه های 
موجود و همچنین احیای بنگاه های ورشکسته 
شناسایی کند، شاهد این پراکنده بودن سرمایه و 

سرمایه گذاری ها هستیم.
در حالی کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در 
بودجه سال جاری بیش از ۲00 هزار میلیارد تومان 

برآورد شده است که صندوق های بیمه ای مذکور 
دارای هلدینگ ها و ش��رکت های زیادی هس��تند 
که تنها به گفته یک مقام مسئول، سرمایه گذاری 
جدید شس��تا در س��ال جاری 400 هزار میلیارد 
تومان است، از س��وی دیگر باید عنوان داشت که 
صندوق بازنشستگی کشوری نیز دارای صندوق و 
هلدینگ های تخصصی در رشته های مختلفی است 
و صندوق بازنشستگی نفت و بانک ها نیز قابلیت هایی 
در بعد سرمایه گذاری دارند که می شود امکانات این 
هلدینگ ها را برای سرمایه گذاری در حوزه تقویت 
صادرات غیرنفتی، رفع فقر، کنترل تورم بخش مواد 

غذایی و به ویژه مسکن بسیج کرد.
هرچند هزینه های س��نگین جاری دست و بال 
دول��ت را ب��رای س��رمایه گذاری در حوزه های 
عمرانی تا حدودی بسته اس��ت، اما دولت از بعد 
سیاس��تگذاری و هدایتگری و نظارت می تواند 
بر سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی 

اعمال نظر کند.
   توجه به بيمه ها

 همچنین ب��ا توجه به اینک��ه بیمه های درمانی 
س��ودآوری خوبی دارند، دولت با درک شرایط 
ویژه کنونی می تواند ب��ه بیمه ها تکلیف کند که 
با بخشی از سود خالص ساالنه در حوزه رفع فقر 

مطلق سرمایه گذاری کنند.

   تجميع سرمايه ها
با وجود اینکه س��رمایه های پراکن��ده خوبی در 
همی��ن اقتصاد ای��ران وجود دارد، ام��ا کمتر به 
این منابع توجه ش��ده و اگر دولت بتواند جهت 
صحیحی به سرمایه گذاری های جدید بیمه های 
درمانی و بازنشس��تگی، زندگی و حوادث بدهد، 
بی شک می توان با همین منابع وضعیت خوبی را 

برای اقتصاد رقم زد.
   شناسايى 22 مورد گلوگاه فساد 

در وزارت تعاون
وقتی دولت به عنوان سیاستگذار برای سرمایه ها 
برنامه نداش��ته باش��د، ای��ن س��رمایه ها مورد 
سوءاستفاده اشخاص س��ودجو قرار می گیرد. به 
گفته رئیس سازمان حراست کل کشور، در یک 
مجموعه بزرگ مانند وزارت کار، ۲۲ مورد گلوگاه 

فساد شناسایی شده که با آن برخورد می کنیم.
به گزارش فارس، سیدحس��ین حجتی، رئیس 
سازمان حراس��ت کل کش��ور دیروز در مراسم 
معرفی سرپرس��ت جدید حراست وزارت تعاون 
و کار اظهار داشت: س��ه رویکرد کالن مبتنی بر 
فرمایش رهبری و سیاس��ت های کالن ش��امل 
صیانت از دارایی های ارزش��مند نظ��ام، مبارزه 
بی امان با فساد و سالمت نظام اداری  وجود دارد.

معاون وزیر اطالعات افزود: در زمینه صیانت از 
دارایی های ارزش��مند نظام، نگاه ما پیشگیرانه 
و نه  سخت گیرانه اس��ت. همه اجزای دولت جزو 
سرمایه های کالن کشور هستند، به ویژه نیروی 
انسانی متخصص از سرمایه های کشور به شمار 
می رود. شرکت ها و اموال آنها، حق الناس و حق 
نظام است که باید به درستی حفظ شود و هیچ 
حقی نباید ضایع ش��ود، از جمله اینکه با آبروی 
افراد هم نباید بازی شود. در عین حال با مفسدان 

شدیدترین برخورد را         خواهیم داشت.
رئیس سازمان حراست کل کشور گفت: قرار نیست 
رهاسازی کنیم تا فسادی شکل گیرد و بعداً برخورد 
کنیم، بلکه شناسایی گلوگاه های فساد را         باید ابتدا 
انجام دهیم. گلوگاه های عام فس��اد در وزاتخانه ها 
و وزارت کار و ب��ه ویژه در شس��تا و ش��رکت های 
زیرمجموعه شناسایی شده است. در یک مجموعه 
بزرگ مانن��د وزارت کار، ۲۲ مورد گلوگاه فس��اد 

شناسایی شده که با آن برخورد می کنیم.
وی همچنین عنوان کرد: امس��ال قرار است در 
شس��تا 400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
جدید ص��ورت گی��رد. در دولت ه��ای قبلی هر 
کدام با یک تیغ از شستا برداشت می کردند، اما 
در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شده از بدهی 
400 تا 500 هزار میلیارد تومانی دولت به شستا، 
90 هزار میلیارد تومان را         تسویه کند. امیدواریم 
در سال های آینده دولت بدهی خود را         به تأمین 

اجتماعی با وام ها تسویه کند.

عليرضا صفرخانلو - سرپرست شهردارى مشكين دشت

شـهردارى مشكين دشـت در نظر 
دارد نسـبت به برگزارى مناقصه از 
طريق سـامانه الكترونيكى دولت 
اقـدام نمايـد. كليـه مراحـل برگزارى 
مناقصه از دريافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پيشـنهاد قيمت 
مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات 

 www.setadiran.ir  الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سـايت مذكـور و دريافت 
گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق 
سازند. از تاريخ چاپ اول روزنامه اسـناد آماده ارائه از طريق 

سامانه الكترونيكى مى باشد.

 آگهى تجديد مناقصه عمومى شهردارى مشكين دشت
 از طريق سامانه الكترونيكى دولت

شناسه آگهى:1320795

نوبت دوم

 مبلغ سپرده درمبلغ پروژه به ريالنوع پروژهرديف
توضيحاتمناقصه به ريال

 انجام امور خدمات شهر و فضاى سبز تأمين1
260,000,000,00013,000,000,000نيروى انسانى) به مدت يك سال (تجديد مناقصه)

 داشتن صالحيت و مجوز مورد تأييد
وزارت كار و امور اجتماعى و ايمنى

  مهلت دريافت اسـناد مناقصه از سـايت: از سـاعت 8 صبح روز شـنبه 
1401/02/31 لغايت روز يكشنبه 1401/03/08 

  مهلت زمان ارائه پيشنهاد: از روز دوشـنبه 1401/03/09 لغايت ساعت 
14:00روز يكشنبه 1401/03/22

  زمان بازگشايى پيشنهادها: ساعت 14:30 روز دوشنبه 1401/03/23 
  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
  شهردارى در رد يا قبول پيشنهادها مختار مى باشد. 

  مبلغ سـپرده شـركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكى كه 
به مدت 90 روز حداقـل داراى اعتبار و قابل تمديد باشـد و يا واريز 
نقدى به شماره حسـاب 0107195292009 نزد بانك ملى ايران شعبه 

مشكين دشت. 
  برندگان نفر اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 

  به پيشنهادهاى مخدوش، ناخوانا، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده 
نخواهد شد. 

  ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج 
است.

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر 
در خصوص اسناد مناقصه شهردارى مشكين دشت 

  تلفن : 36215159-026    امور قراردادها  
 اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام اسـتانها، در سـايت سـامانه
 www.setadiran.ir بخـش "ثبت نام/ پرفايل تأمين كننده/ 

مناقصه گر" موجود است.
تاريخ چاپ نوبت اول : 1401/02/31 
 تاريخ چاپ نوبت دوم : 1401/03/08

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قم در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه يك مرحله اى عمومى همراه با 
ارزيابى كيفى (به روش فشرده) از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت جهت اجراى پروژه ذيل اقدام نمايد:

فراخوان مناقصه يك مرحله اى عمومى شناسه آگهى: 1323863
نوبت  اول همراه با ارزيابى كيفى(فشرده)(شماره 1401-7)

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد 
الكترونيكى  درگاه  طريق  از  پاكت ها  بازگشايى  و  مناقصه گران 
دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را 
جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در 

سامانه 1401/03/08 مى باشد.
*نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكى يا واريز وجه 

مورخ  يكشنبه  روز   08:30 ساعت  از  اسناد:  دريافت  زمانى  *مهلت 
1401/03/08 تا ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12

مورخ  شنبه  روز   14:30 ساعت  تا  پيشنهادها:  ارائه  زمانى  *مهلت 
1401/03/28 در سامانه ستاد بارگزارى گردد.

*تاريخ بازگشايي پاكت هاي ارزيابى كيفي: پاكت ارزيابي كيفي مناقصه گران 

فنى  كميته  توسط  و  باز   1401/03/29 مورخ   08:30 ساعت  رأس 
بازرگانى مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

مورخ  يكشنبه  12:30روز  ساعت  از  پيشنهادها:  افتتاح  زمان  و  *محل 
1401/03/29 در محل سالن جلسات اداره كل برگزار و در بستر 

سامانه ستادايران بازگشايى مى گردد.
جهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان مى توانند به پايگاه ملى 
اطالع رسانى مناقصات به نشانى http:\\iets.mporg.ir مراجعه 

و يا با شماره تلفن 7-37780426 025 تماس حاصل فرمايند.
*ارائه پاكت الف به آدرس: قم - انتهاى بلوار عمار ياسر – بلوار تعاون - 

مجتمع ادارات – اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
*شماره نمابر: 02537775583

*مركز تماس سامانه ستادايران جهت انجام مراحل عضويت در 
سامانه: (شماره پشتيبانى سامانه: 02141934)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد(ريال)موضوعرديف

بهسازى محورهاى روستايى و 1
530,000,000,00014,500,000,000فرعى غيرشريانى سطح استان

شـهرداري گرگان در نظر دارد خريد و حمل 10000 تن سنگ باالست تحويل در پارك موتوري شـهرداري 
گرگان را با مبلغ برآورد اوليه 12/000/000/000 ريال بدون تعديل شـركت هاي واجد شـرايط براي اشخاص 
حقيقي و حقوقي به مناقصه عمومى بگذارد. افراد واجد شـرايط مي توانند از تاريخ 1401/03/03 تا ساعت   
14:15 تاريخ 1401/03/24 به سامانه ستاد (آدرس اينترنتي www.setadiran.ir ) مراجعه و ضمن دريافت 
اسناد مناقصه نسبت به تكميل و ارائه اسناد در پاكت «الف» (تضمين شركت در مناقصه در سامانه بارگذاري 
و اصل به آدرس گرگان- ميدان شهردارى - شهرداري مركز واحد دبيرخانه تحويل گردد). در پاكت «ب» (اساسنامه، آگهي تأسيس 
و آخرين تغييرات شركت، رزومه، صالحيت پيمانكاري، اسناد و مدارك شركت در مناقصه) و براي اشخاص حقيقي فتوكپي كارت 
ملي و شناسنامه. (الزم به ذكر است تمامي مدارك به صورت شفاف و اسكن در يك فايل با حجم 10 مگابايت بارگذاري گردد. چنانچه 
مدارك باالتر از 10 مگابايت بود در فايل ديگر بارگذاري گردد.) و در پاكت «ج» پيشنهاد قيمت. الزم به ذكر است در قسمت پيشنهاد 

قيمت درصد پولوس و مينوس ذكر شود. به شرح آگهى مندرج در سامانه در مدت زمان تعيين شده اقدام نمايند.

آگهي مناقصه عمومي 

تلفن تماس: 01732240752  محمدرضا سبطى - شهردار گرگان م.الف:11120

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان 
تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک
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88498443سرویس  سياسي

5هدفايرانازعملياتعليهنفتكشهاييوناندرخليجفارس

دزدیمدرندریاییراهمتحملنمیکنیم

اگ�رروزگاريچندقاي�قكوچكش�بانهوبا
تع�داديمسلس�لازكارافتادهبهكش�تيها
حملهمیكردندوبهاموالوكاركنانآنصدمه
ميزدند،حاالدولتهايغربيبهصورتعلني
ودرروزروشنكشتيهايكشورهايمختلف
راتوقي�فمیكنندوب�ارآنه�اراميدزدند.
ب�هص�ورتطبيعيبرخ�وردب�ااي�ندزدي
سازمانيافتهودولتيبادادنبيانيهديپلماتيك
واحضارچندسفيروكاردارامكانپذيرنيست!

به گزارش مشرق، روز جمعه نيروي دريايي سپاه 
پاس��داران دو فروند نفتكش يونان��ي را به دليل 
تخلف��ات انجام گرفته در آب ه��اي خليج فارس 
توقي��ف كرد. توقيف اين دو كش��تي پ��س  از آن 
صورت گرفته است كه دولت يونان يك نفتكش 
روسي حامل نفت ايران را به  صورت علني دزديده 
و تحويل امريكايي ها داد. اواخر فروردين ماه امسال 
گارد س��احلي يونان نفتكش »النا« را در جزيره 
»ائوبويا« توقيف كرد. در حال��ي اتحاديه اروپا به 
بهانه تحريم، نفتكش روسي را متوقف كرده بود 
كه بر اس��اس پروتكل هاي دريايي كشتي روس، 
نفت ايران را جابه جا مي كرد و پرچم كش��ورمان 

روي عرشه آن در اهتزاز بود. 
دزديدرياييدولتي

پس از اقدام غيرقانوني يوناني ها وزارت امور خارجه 
ايران، سفير يونان و نيز كاردار سوئيس در تهران را 
احضار و سعي كرد با روش هاي ديپلماتيك به آتن 
اخطار الزم را بدهد، ام��ا يوناني ها به  جاي اجراي 
قوانين كشتيراني و دريانوردي در اقدامي عجيب 
تسليم فش��ار امريكايي ها ش��دند و نفت ايران را 
مصادره كردند. بر اساس گزارش شركت انگليسي 
اطالعات درياي��ي لويدز ليس��ت، اياالت متحده 
امريكا نفتك��ش »آيس انرژي« را ب��راي تحويل 
گرفتن محموله نفتي ايران، به يونان اعزام كرد و 
اين محموله طبق درخواست وزارت دادگستري 
امريكا، به اين كش��ور تحويل ش��د. در آن زمان 
س��ازمان بنادر و دريانوردي كش��ورمان با صدور 
بيانيه اي، اين اقدام دول��ت يونان را »مصداق بارز 

دزدي دريايي« دانست. 

جمهوري اسالمي ايران س��ال ها تجربه مقابله با 
دزدان دريايي را در كارنام��ه خود دارد. نيروهاي 
مس��لح كش��ورمان باره��ا با اش��رار مس��لح در 
خليج فارس، شمال باب المندب تا خطوط ساحلي 
س��ومالي و حتي اقيانوس هند مقابل��ه و امنيت 
منطقه را در برابر اقدامات مسلحانه تأمين كرده اند، 
اما با آغاز دوران »فشار حداكثري ترامپ« و اجراي 
قانون تحريم هاي ثانويه، مدل دزدي دريايي تغيير 
كرده است! اگر روزگاري چند قايق كوچك شبانه 
و با تعدادي مسلس��ل ازكارافتاده به كش��تي ها 
حمله می كردند و به ام��وال و كاركنان آن صدمه 
مي زدند، حاال دولت هاي غربي به  صورت علني و 
در روز روشن كشتي هاي كش��ورهاي مختلف را 
توقيف می كنند و بار آنها را مي دزدند. به  صورت 
طبيعي برخورد با اين دزدي سازمان يافته و دولتي 
با دادن بيانيه ديپلماتيك و احضار چند س��فير و 
كاردار امكانپذير نيست! از اين  رو رزمندگان سپاه 
پاسداران بارها با انجام عمليات هاي اطالعاتي و 
تاكتيكي در خليج فارس ضربه سنگين به حيثيت 

اين دزدان دريايي مدرن زده اند. 
جنگجديدنفتكشه�اازنگاهروزنامه

عبري
روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت درباره 
اهميت اقدامات عملياتي ايران مي نويسد: »توقيف 
نفتكش هاي ايران��ي در منطقه طرح��ي بود كه 
موساد آن را به  عنوان »جنگ جديد نفتكش ها« 
پيش مي برد. هدف آن بود ك��ه تهران به  گونه اي 
تحت فش��ار قرار بگيرد كه با اج��راي تحريم ها و 
كنترل ميداني ف��روش نفت، فلج ش��ود و حتي 
نتواند يك قطره نفت نيز صادر كند، اما سپاه ورق 

 بازي را برگرداند.«
اي��ن روزنامه عبري زب��ان در ادامه اي��ن گزارش 
مهم نوش��ته اس��ت: »وقتي نيروي دريايي سپاه 
كشتي انگليسي »استنا ايمپرو« را به  تالفي دزدي 
دريايي لندن در تنگ��ه جبل الطارق متوقف كرد، 
اتاق عمليات اطالعاتي مشترك متوجه شد اين 
بازي ديگر مثل قبل نيس��ت، زيرا افسران ايراني 
پرچم انگليس را پايين كشيدند و روي عرشه آن 

اذان پخش كردند. آن زم��ان حيثيت انگليس بر 
باد رفت، زيرا وقتي س��پاه مي خواس��ت نفتكش 
انگليسي را توقيف كند، يك واحد نيروي دريايي 
انگليس در ناو جنگي »اچ ام اس مونتروز« در يك 
پيام بي سيمي به فرمانده »استنا ايمپرو« تأكيد 
مي كند كه به مس��ير خود ادامه دهد، اما يكي از 
افسران س��پاه كه اين مكالمه را ش��نود مي كرد، 
روي خ��ط گفت وگو ميان انگليس��ي ها می آيد و 
از ناو جنگي ملكه انگلي��س مي خواهد در ماجرا 
دخالت نكند و مس��يرش را عوض كند. فرمانده 
ارتش سلطنتي بريتانيا وقتي متوجه شد سپاه در 
اجراي عمليات جدي است و تعارفي با هيچ كس 

ندارد، مجبور به ترك آن منطقه شد!«
پس از آن، ارتش رژيم صهيونيس��تي سعي كرد 
در خليج فارس با انجام چند عمليات خرابكارانه 
جور كم كاري ناوهاي جنگي غربي ها را در منطقه 
بكشد، اين جنگ دريايي در نهايت به  گونه اي رقم 
خورد كه ژنرال »اليعاز چني ماروم« فرمانده سابق 
نيروي دريايي اسرائيل در ش��رح آن در روزنامه 
»يسرائيل هيوم« نوشت: باختيم! جنگ دريايي از 
دو سال پيش و در سناريوهاي مختلفي اجرا شد، 
اسرائيل نيز با حمله به نفتكش هاي ايراني حامل 
سوخت براي سوريه به  صورت علني وارد آن شد، 
اما در نهايت ترابري تجاري اسرائيل دچار مشكل 
و كش��تي هاي در مالكيت اس��رائيل در سرتاسر 
جهان با چالش بزرگي مواجه ش��دند. اجراي اين 

عمليات مايه سرافكندگي موساد است. 
در ماج��راي س��رقت محموله نفت��ي ايران در 
س��احل يون��ان، امريكايي ها با نق��ض قوانين 
بين المللي و دريانوردي در مسير انتقال انرژي 
اخالل ايجاد كردند. توقيف دو نفتكش يوناني 
نش��ان داد، آمادگي رزمي جمهوري اس��المي 
ايران در برخ��ورد با عوام��ل اختاللگر قاطع و 
قطعي است. روزنامه واشنگتن پست در شرح اين 
عمليات غرورآفرين نوشته است: »دو نفتكش 
يوناني توقيف شده حامل ده ها هزار بشكه نفت 
صادراتي عراق، فروخته شده به اياالت متحده 
امريكا بودند كه پس از بارگيري در بندر بصره 

در روز پنج شنبه، به مقصد اياالت متحده امريكا 
به راه افتادند. نيروي دريايي س��پاه پاسداران 
پس از شناس��ايي نفتكش ها و مالك محموله 

نفتي آنها را توقف كرد. 
بنا بر اطالعات دريافتي، پهپادهاي شناس��ايي 
س��پاه پاس��داران در آب ه��اي خليج فارس دو 
كش��تي يوناني را رهگيري كردند و در نهايت، 
پس از نزديك ش��دن به موقعيت ب��ا عمليات 
نيروهاي ويژه نيروي دريايي سپاه اين دو كشتی 
توقيف  شدند. نيروي دريايي سپاه با استفاده از 
قايق هاي تندرو دو نفتكش به نام هاي »پرودنت 
واري��ور« )Prudent Warrior( و »دلت��ا 
پوزايدون« )Delta Poseidon( به ترتيب در 
ساعت ۱۵ و ۱۸ به  وقت  تهران توقيف  كرده است. 
در اين عمليات پرچم يونان پايين كشيده شد و 
در نهايت دو نفتكش به سمت بندرهاي جنوب 
ايران هدايت شدند. امريكايي ها پس از توقيف 
اين دو نفتكش ادعا كرده اند سيستم ناوبري آنها 
خاموش شده است، در حالي  كه  قبل از اجراي 
عمليات خدمه كشتي سيستم هاي رهيابي را از 
كار انداختند تا با چ��راغ خاموش از تنگه هرمز 
عبور كنند! توقيف دو نفتكش يوناني اش��راف 

اطالعاتي و رصد سپاه را به رخ حريف كشيد.«
5پيام

توقيف دو كشتي يوناني در خليج فارس در پاسخ 
به دزدي دريايي مش��ترك اروپايي ها و امريكا 

چند پيام راهبردي براي منطقه دارد:
۱- در خليج فارس يك قاعده ساده وجود دارد: 
اگر جمهوري اسالمي ايران نتواند نفت بفروشد، 

ديگران نيز نمي توانند!
۲- س��رقت نفتكش ايراني در اروپا، نشانه اي از 
قانون جنگل امريكايي ها بود. در اين بازي، حاال 
دزدان دريايي چش��م آبي با هم��ه تبصره هاي 
»قانون سپاه« در خليج فارس به  خوبي آشنايي 

پيدا كرده اند. 
۳- س��رعت واكنش جمهوري اسالمي ايران و 
اشراف دقيق سپاه روي تنگه هرمز از يك  سو و 
شناسايي سريع و عمليات همزمان براي انتقال 
نفتكش ها از سوي ديگر هش��داري مهم براي 
ساير كشورهاي همكار با دزدان دريايي دارد؛ هر 
دولتي كه براي كاخ سفيد خوش رقصي كند، بايد 
هزينه اقدامات ضدايراني را نيز بپردازد. پيش از 
اين كره جنوبي مش��مول اين قاعده مهم شده 
است. دولت هايي كه در حمايت از »تحريم هاي 
ثانويه« امريكايي ها با واشنگتن همكاري كنند، 
براي عبور كش��تي هاي خود از تنگه هرمز بايد 

هميشه نگراني هاي خاص داشته باشند. 
۴- بچرخ تا بچرخيم! گروه دزدان دريايي بايدن 
نشان داد بازگشت به شعار ديپلماسي تنها طبلي 
توخالي در س��تاد جنگ رواني است، در عمل 
رئيس جمه��ور امريكا همچن��ان تابع روحيات 
ترامپي اس��ت، بايدن اگرچه آلزايمر گرفته و بر 
امور شخصي خود نيز اشراف ندارد، اما مشاوران 
او به  خوبي به ياد دارند كه در دوره اوباما چگونه 
افسران ارشد امريكايي در جزيره فارسي خود را 

خيس كردند و به  زانو درآمدند. 
۵- باز و بس��ته ش��دن تنگه هرمز معطوف به 
اراده جمهوري اس��المي ايران اس��ت، آنچه از 
خليج ف��ارس به خ��ارج ص��ادر مي ش��ود، به 
بازيگرداني تهران بس��تگي دارد و ن��ه ناوگان 
پنجم دريايي متجاوزان در بحرين! كشورهاي 
مختلف در ش��رايطي حق  دارن��د از تنگه هرمز 
عبور كنند كه حركت آنها ض��رر و ناامني براي 

ايران نداشته باشد.

یكحیرت،فاصلهماورهبري
روزنامه همشهري در يادداشتي به 
پديده »سالم فرمانده« اشاره كرده 
و نوشته است: حرف باقي مانده از سالم فرمانده يك اعتراف است؛ 
اعترافي از جنس حيرت. با موج س��الم فرمان��ده خيلي  حيرت زده 
شديم، گويي باور نداشتيم و ش��گفت زده شديم. همه  چيز مثل يك 
فيلم سريع از جلوي چشم مان گذشت. انگشت به لب سؤال كرديم 
واقعاً چنين فرزنداني داري��م؟ برخي نيز كه ماج��راي اين روزها با 
محاسبات ذهني شان فاصله داشت به معجزه پناه بردند و گفتند و 

نوشتند حتماً معجزه اي رخ داده است. 
قبول كنيم كه از جامعه نوجواني تصويري كج و معوج س��اختيم 
و تصويري كه در ي��ك جنگ ذهني- تروريس��تي، رس��انه هاي 
شيطاني برايمان ساختند را ناخواس��ته باور كرديم. اين شگفتي 
يك فرصت است؛ فرصتي براي تغيير و اصالح نگاه ها. همين زاويه 
نگاه بدبينانه اس��ت كه در س��طوح مختلف از نظام تصميم گيري 
سياسي تا برنامه ريزي تربيتي باعث ش��ده است روي اين جامعه 
پرشور نوجواني حس��اب نكنيم، گويي دوره اي است كه تنها بايد 

گذاشت و گذر كرد. 
در گوشمان گفتند و در چشم مان كردند كه نوجوان امروز با ساسي 
مانكن پيوند خورده اس��ت و هويتش را تتليس��ت ها ش��كل دادند. 
در ظاهر مانديم و چش��م مان س��وي عميق ديدن ندارد، البته اين 
نخستين باري نيست كه شگفت زده  ايم، با علي لندي هم حيرت زده 
ش��ديم؛ نوجواني كه قصه اس��اطير اين مرز و بوم را جابه جا كرد و 
صدالبته بي خبر از اطرافي��م، وگرنه هر روز بايد بهت زده باش��يم و 
سرگشته. اما اين حيرت فاصله ماست با رهبري. آنچه او مي بيند و 
ما تالش نكرديم ببينيم. وقتي سال ها پيش درس دادند و فرمودند: 
»جوان دهه هشتادي كه نه جنگ را، نه امام را، نه انقالب را ديده، اما 
همان مفاهيم را با همان روش��ن بيني، با همان اقتدار كه در ابتداي 
انقالب يك جوان فهميده اي دنب��ال مي كرد، امروز اين#نوجوان ما 

دارد دنبال مي كند.«
........................................................................................................................

برائتآفتابیزد
ازاصالحطلبانافراطی

مدير مس��ئول روزنامه آفت��اب يزد در 
يادداشتی كه به نوعی مرزبندی با اصالح 
طلبان تندرو و افراطی را نشان می دهد، 
در واكنش به مواضع تخريبی چند فعال سياس��ی اصالح طلب 
پيرامون »سالم فرمانده« نوشته است:متأسفانه بايد گفت عده ای 
كه رسانه در دست دارند، اظهارنظر شخصی چند نفر كه خود را 
منتسب به تفكر اصالح طلبی می دانند و گا  هاً عامل شكست اين 
جريان ش��ده اند را به پای كل اصالح طلبان می نويسند و سعی 
دارن��د چنين وانم��ود كنند ك��ه اصالح طلب��ان مخالف چنين 

مراسم   هايی هستند. 
اين در حالی اس��ت كه در عال��م واقع چنين نيس��ت. خانواده های 
بسياری كه در ورزشگاه آزادی حضور يافته بودند، تفكر اصالح طلبی 
داشتند، لذا مصلحت نيست در اين موقع حس��اس كه بيش از هر 
زمان ديگر به وحدت نياز داريم، خواس��ته باشيم جامعه را دو شقه 
كنيم و حركت يك ش��خص را هرچند اشتباه به پای مردم طرفدار 

اصالح طلبی بنويسيم و يا بالعكس. 
نويسنده آفتاب يزد اضافه كرده است: بايد ياد بگيريم اصالح طلبی يك 
تفكر مردمی در خط نظام و واليت است و مردم در انتخاب های مختلف 

مرز خود را با افراطيون مشخص كرده اند. 
اگر فردی يا افرادی خود را منتسب به يك جريان مانند اصالح طلبی 
می دانند، مقصر مردم نيستند، اين موضوع حاكی از يك سوءاستفاده 
است. خالصه اينكه حساب اش��خاص با جريان های مردمی حاكم در 
جامعه جداست. در پايان آنكه بهتر است توئيت زن های مدعی بروند 
برای برون رفت مردم از مشكالت اقتصادی برنامه ارائه دهند، اين طور 
بهتر می توانند در بين مردم جايگاه داش��ته باشند. مخالفت با مردم و 

برنامه های مردمی، آنان را از مردم دور می كند.
........................................................................................................................

حاالنوبتکرهجنوبياست!
روزنامه كيهان در يادداشتي با اشاره به توقيف 
دو نفتك��ش يوناني در خليج فارس توس��ط 
جمه��وري اس��المي ايران نوش��ته اس��ت: 
جمهوري اسالمي ايران در پاس��خ به دزدي دريايي يونان دو كشتي 
نفتكش اين كش��ور را در آب هاي خليج  فارس توقيف كرد. توقيف دو 
نفتكش يوناني پس از آن صورت گرفته كه يونان روز ۲۶فروردين ماه 
سال جاري يك نفتكش روسي حامل نفت ايران را كه مطابق قوانين 
تعريف شده دريانوردي با پرچم كشورمان حركت مي كرد، در آب هاي 
ساحلي خود توقيف كرده بود و آخرين گزارش هاي رسيده حاكي از آن 
بود كه يونان محموله نفتي اين كشتي را براي انتقال به امريكا به يك 
نفتكش امريكاي��ي تحويل داده اس��ت. اين اقدام دول��ت يونان هيچ 
خاس��تگاه و مبناي قانوني ندارد و صرف��اً با درخواس��ت امريكا و در 
چارچوب تحريم هاي يكجانبه امريكا و تحريم اتحاديه اروپا عليه روسيه 

صورت گرفته است!
خوشبختانه مس��ئوالن محترم كش��ورمان به اين نتيجه رسيده اند كه 
احضارها و اعتراض ه��اي صرفاً ديپلماتيك نمي توان��د نتيجه اي در پي 
داشته باشد و ادامه اين روال نيز نتيجه اي غير از »هيچ « به دنبال نخواهد 
داش��ت! از اين روي به توقيف دو نفتكش يوناني روي آورده اند؛ اقدامي 
كه اوالً با استناد به اصل پذيرفته شده »حق مقابله به مثل« حق قانوني و 
مسلم كشورمان است و ثانياً، بر اساس دو كنوانسيون بين المللي ۱۹۵۸ 
ژنو و ۱۹۸۲ جامائيكا كه موضوع آن »نظام حقوقي آبراه هاي بين المللي 
و حق عبور كشتي هاست«، ايران حق دارد و مي تواند در صورتي كه منافع 
ملي خود را در مخاطره ببيند، تنگه  هرمز را به روي تمامي كشتي هاي 
نفتكش و حتي كشتي هاي حامل كاالي تجاري و تسليحاتي كشورهايي 
كه حقوق مل��ي و قانوني كش��ورمان را نقض كرده و م��ورد تعرض قرار 

داده اند، ببندد. 
 اكنون انتظار آن است كه جمهوري اسالمي ايران تنگه هرمز را به 
روي نفتكش ها و ش��ناورهاي حامل كاالي تجاري كره جنوبي نيز 
مسدود كند و مادام كه اين كشور بدهي ۷ميليارد دالري خود به 
ايران را پرداخت نكرده است به شناورهاي آن اجازه عبور از تنگه 
را ندهد و در همان حال معادل ۷ميليارد دالري كه كره جنوبي به 
ايران بدهكار است، محموله هاي نفتي و تجاري آن كشور را توقيف 
و مصادره كند. اگر مقابله به مثل با كره جنوبي و توقيف شناورهاي 
آن در تنگه هرمز، حق قانوني كشورمان اس��ت -  كه هست- چرا 
نبايد از اين حق قانوني خود براي حفظ و حراس��ت از منافع ملي 

كشورمان استفاده كنيم؟!

افولامنیتوبحراناسلحهوکشتار
درامریكا

فرهنگ فارس��ي معين، گانگس��تر را اينگونه معنا كرده است: »هر يك از 
اعضاي يك دسته بزه كار، به ويژه دزد مسلحي كه داراي همدستاني است«. 
اصطالح گانگس��تر )Gangster(كه با نام موبستر هم شناخته می شود، 
بيشتر در كشور امريكا وجود دارد و به تبهكاران امريكا گفته مي شود. اين 
جماعت با برخورداري از سبك زندگي خاص، مورد توجه و ترغيب دستگاه 
فرهنگي دولت امريكا قرار داشته و ذيل روايت سازي شكوهمند از سالح و 
قهرمان نمايي از قاتل، گانگسترها خصوصاً ميان سال هاي۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ و 
حتي تا به امروز موضوع فيلم ها و موسيقي هاي بسياري شدند. جي ريموندو 
در اوج حمله امريكا به عراق در مقاله اي افشاگري عليه دولت بوش و استفاده 
از گروه هاي گانگس��تر در جنگ نوش��ت: »زماني كه دولتي سياست هاي 
خارجي خود را بر مبناي ايده  »حق با كسي است كه قدرت دارد« پايه ريزي 
مي كند، مجبور است براي اجراي چنين سياستي، عده اي گانگستر را به 
اس��تخدام درآورد و مهار چنين افرادي كار آساني نيست. برخي سربازان 
امريكايي در عراق خالكوبي هايي بر تن خ��ود دارند كه آنها را به گروه هاي 
گانگستر Lords Vice و Royals City Simon شبيه كرده است.« 

وجه مش��ترك گروه هاي گانگس��تر، مافيا، ترياد و حتي باندهاي ياغيان 
موتورسوار در امريكا »حمل و استفاده آزادانه سالح گرم« است؛ موضوعي 
كه اين بار در پي تيراندازي  جمعي و كشتار ۲۱كودك و آموزگار و زخمي 
شدن ۱۷تن ديگر در مدرسه ابتدايي »راب« ايالت تگزاس به تيتر رسانه ها 
و محافل اجتماعي بدل شده، البته اين گونه حوادث در امريكا پرتكرار بوده 
است و موارد مشابه بسياري مانند كشته شدن ۲۷نفر از جمله ۱۸كودك 
در حادثه تيراندازي مدرسه ابتدايي »سندي هوك« ايالت »كنتيكت« در 
آذرماه۱۳۹۱ يا كشتار ۵۸نفر و زخمي شدن بيش از ۵۰۰نفر ديگر در حادثه 
تيراندازي  »الس وگاس«- در س��ال۱۳۹۶ كه مطابق آمارها مرگبارترين 

تيراندازي جمعي در تاريخ معاصر امريكا به  شمار مي رود. 
توليد، تجارت و ترويج سالح و س��رگرمي هاي مرگبار، بخشي از منافع 
رژيم مافيايي امريكاست و آزادي حمل سالح به  رغم مخالفت سرسختانه 
حقوقي و مدني در طول سال هاي گذش��ته همچنان تداوم دارد. طبق 
آمارهاي روزنامه گاردين، ش��هروندان امريكا ۴/۴درصد از شهروندان 
كل دنيا را تش��كيل مي دهند، اما مالكيت ۴۲ درصد از كل س��الح هاي 
غيرنظامي را در اختيار دارند. اين وضعيت موجب ش��ده است عالوه بر 
رشد نگهداري و استفاده از سالح گرم به نسبت جمعيت در امريكا، چهار 
شهر اين كشور از جمله ۱. بندر سنت لوئيس، ۲. بالتيمور، ۳. نيواورلنز و 
۴. ديترويت جزو خطرناك ترين شهرهاي جهان قرار گيرند. طبق گزارش 
مركز CDC: »مرگ ناشي از اسلحه در سال اول همه گيري كرونا )حد 
فاصل ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰( ۳۵درص��د افزايش يافت و نزديك ۷۹درصد از 
كل قتل ها در سال۲۰۲۰ مربوط به سالح گرم بوده است. اين باالترين 
نرخ ثبت شده از سال۱۹۹۴ اس��ت. اين داده ها نشانه اي از شكاف هاي 
اجتماعي- اقتص��ادي نيز اس��ت، به طوري ك��ه برخ��ي از فقيرترين 
شهرستان هاي امريكا تا ۴/۵برابر بيشتر از مناطقي كه كمترين ميزان 
فقر را دارند، شاهد اينگونه قتل ها هستند. بر اين اساس سياهپوستان 
بيش��تر در معرض خطر قرار دارند.« بر اس��اس آماري كه نشريه هيل 
منتشر كرده، در س��ال ۲۰۲۱، ۶۱ مورد تيراندازي مرگبار ثبت شده و 
اين رقم ۵۳ درصد بيشتر از تيراندازي هاي۲۰۲۰ است. ميزان تلفات و 
كشته شدگان حوادث تيراندازي نيز نس��بت به سال۲۰۲۰، به همين 
ميزان افزايش يافته است. طبق اعالم وب س��ايت»بايگاني خشونت با 
اس��لحه« در حالي كه تنها ۱۰۸روز از سال۲۰۲۲ مي گذرد، ۱۵۰مورد 

تيراندازي مرگبار در امريكا رخ داده است. 
برابر گزارش اخير اداره تحقيقات فدرال امري��كا، حوادث تيراندازي 
در س��ال۲۰۲۱ بي��ش از ۵۰ درصد افزاي��ش يافته اس��ت و اين روند 
بي ارتباط با قطب بندي شديد سياس��ي اجتماعي و اغتشاشات حين 

انتخابات۲۰۲۰ نيست. 
نتايج تحقيق مشترك دانش��گاه هاي »نورث ايسترن« و »هاروارد« نشان 
مي دهد تقاضا براي خريد اس��لحه در كش��ور امريكا افزايش چشمگيري 
يافته اس��ت، به نحوي كه يك پنجم خريداران اس��لحه در س��ال گذشته 
ميالدي)۲۰۲۱(، براي اولين بار اقدام به چنين كاري كرده اند. اين تحقيق 
همچنين نشان داد شمار كل صاحبان سالح و تعداد شهروندان امريكايي 
كه اقدام به خريد سالح كرده اند، روند افزايشي داشته  است. بر اساس اين 
نتايج، ۱۷ميليون امريكايي سال گذشته اسلحه خريداري كرده اند كه بيش 
از ۵درصد بيشتر از سال۲۰۱۹ ميالدي است. متأثر از اين روند خريد سالح، 
به نوشته وب گاه شبكه خبري »سي .  ان. ان« در نيويورك، آمار خشونت هاي 
مسلحانه به سطح بي سابقه اي طي سال هاي اخير رسيده و نزديك ۴۰ درصد 
نسبت به بازه مشابه در سال ۲۰۲۰ افزايش داشته است، به نحوي كه ۲۶ نفر 
در ۲۱تيراندازي كه از جمعه تا يك شنبه به وقوع پيوست، كشته شده اند. 
اين روند در ش��يكاگو كه يكي از شهرهاي بسيار خش��ن امريكا محسوب 
مي شود نيز با س��رعت تداوم دارد، به نحوي كه يك دختر پنج ساله و يك 
دختر شش ساله جزو قربانيان تيراندازي بوده اند. يكي از بحران هاي امنيتي 

و ادامه دار پيش روي دولت و جامعه امريكا تيراندازي هاي كور است. 
فعاالن كنترل س��الح در امريكا معتقدند، عملكرد دولت امريكا براي مقابله با 
خشونت اسلحه و كنترل تسليحات نااميدكننده بوده است و بايدن نيز مانند 
رؤساي جمهور قبلي امريكا صرفاً دستورات اجرايي را براي جلوگيري از خشونت 
با اس��لحه صادر كرد، ولي قانون مربوط به بررسي س��وابق خريداران سالح يا 
محدودسازي خريد و حمل سالح در سناي امريكا رد شده است، كما اينكه بنا 
به گزارش شبكه خبري  اي بي س��ي، ترامپ در واكنش به حادثه تيراندازي در 
كنيسه اي در ايالت پنسيلوانيا كه به كشته شدن هشت نفر در سال۲۰۱۸ منجر 
شد، به جاي پرداختن به ضعف قوانين حمل سالح در امريكا، خواستار تشديد 
قوانين اعدام شد. ضعف هميشگي دولت امريكا در حفاظت از جان شهروندان 
در برابر خشونت هاي مسلحانه شايع در اين كشور به معناي ناديده گرفتن حقوق 

انساني مردم امريكا نظير »حق زندگي و حق امنيت« است. 
*كارشناسمسائلسياسي

دكتر مصطفي یقيني پور*

عضوهيئترئيس�همجلسبابي�اناينكه
گاهياوقاتاصالحطلب�انحتيبامنافقين
وضدانقالبنيزمرزبنديروش�نيندارند،
گف�ت:ي�كجري�انپررن�گدرجن�اح
اصالحطلبانصاحبچنينديدگاهياست
كهموجبافولاصالحطلباننيزشدهاست.
حجت االسالم عليرضا سليمي، نماينده مردم 
محالت در مجلس يازدهم در گفت وگو با فارس، 
درباره عملكرد اصالح طلبان در ۲۵سال گذشته 
اظهار داشت: واقعيت اين است كه اليه هايي از 
اصالح طلبان در مباني انديشه اي و نوع نگاه به 
مسائل دچار يك نوع التقاط شده اند. متأسفانه 
اين التقاط در البه الي گفتار و نوشته هاي آنان 

تراوش مي كند. 
وي افزود: اينان گاهي اوقات حتي با منافقين و 
ضدانقالب نيز مرزبندي روشني ندارند كه ناشي 
از نوع نگاه برخي از آنها به موضوعات است. يك 
جريان پررنگ در جن��اح اصالح طلبان صاحب 

چنين ديدگاهي است. 
نماينده م��ردم مح��الت در مجلس با اش��اره 
به دومين دليل شكس��ت گفتم��ان اصالحات 
خاطرنش��ان كرد: اصالح طلب��ان هنگامي كه 
توسط مردم از قدرت كنار مي روند، چون براي 
آنها صندلي و قدرت اصل است، با هر وسيله اي 

به دنبال تخريب حريف خود و به دست آوردن 
قدرت هس��تند و ديگر به مش��روع يا نامشروع 

بودن آن اهميتي نمي دهند. 
وي ادامه داد: متأس��فانه برخ��ي اصالح طلبان 
شعار »هدف وس��يله را توجيه مي كند« را كه 
همان شعار منافقين است، در عمل پذيرفته اند، 
به همين علت به راحتي تهمت مي زنند، دروغ 
مي گويند، شايعه سازي مي كنند و به راحتي از 
يك خبر مشروح جمله اي را انتخاب مي كنند 
تا ش��ائبه هايي ايجاد كنند. از اين رو است كه 
مي گوييم در دام هدف وسيله را توجيه مي كند، 
افتاده اند. اين باعث ش��ده اس��ت چاقوي كينه 
سياسي را پيوسته در هوا بچرخانند. اين مورد 
دومين علت در تبيين چرايي شكست گفتمان 

اصالحات است. 
حجت االسالم سليمي با اشاره به سومين علت 

در شكس��ت گفتمان اصالح��ات تصريح كرد: 
متأس��فانه برخ��ي اليه هاي��ي از اصالح طلبان 
سلسله شعار هايي دادند و فوري با اين شعار ها 
خداحافظي كردند. به طور مثال، اصالح طلبان 
براي مدتي شعار »دانس��تن حق مردم است« 
را فري��اد مي زدند، ام��ا در مدتي ك��ه در رأس 
حكومت بودند، حتي نمايندگان مجلس نيز از 

قرارداد هاي خارجي اطالع پيدا نمي كردند. 
وي افزود: هنگامي كه قدرت در اختيار آنها بود، 
به خاطر دارم به شدت مخفي كاري مي كردند، 
مثاًل آقاي نوبخت با تمس��خر مي گفت كه چرا 

مردم بايد بدانند چند تا كفش داريم. 
اين نماينده مردم در مجلس گفت: يكي ديگر از 
شعار هاي اصالح طلبان توزيع عادالنه مناصب 
بود و اينكه مناصب در دس��ت ع��ده اي خاص 
نباش��د، بايد گفت كه آنها نه به معناي واقعي 
به كلمه آزادي پايبندند و از طرفي هنگامي كه 
قدرت در دست آنها بود، به شكل اتوبوسي افراد 

منتسب به خود را سر كار مي آوردند. 
وي ادام��ه داد: بايد گفت ك��ه اصالح طلبان به 
ش��عار هاي خود نيز پايبند نيستند و در تالش 
هستند با جلب افكار عمومي به قدرت برسند. 

نماينده مردم محالت در مجلس يازدهم اظهار 
داشت: قرآن كريم مي فرمايد كه نبايد به ستون 

كج بيگانه تكيه داد، متأسفانه اين طيف بيش از 
اندازه به امريكا تكيه داشت و غرب را قبله خود 
مي ديد و در اين راس��تا، پيوس��ته به خورشيد 
غرب س��جده مي كرد. بايد با ابراز تأسف گفت 
كه اصالح طلبان دچار وادادگي در مقابل غرب 

هستند. 
وي افزود: اي��ن وادادگي سياس��ي و اعتقادي 
باعث شد در قضيه اي مانند مذاكرات وين نيز 
همه چي��ز را به غرب گره زدن��د. بنده با برخي 
اصالح طلبان بوده ام و به چش��م خود ديدم كه 
به محض اينكه كارمند وزارتخانه يك كش��ور 
را مي بينند، آب از دهان آنها راه مي افتد، يعني 
همين قدر عاش��ق غرب و عاشق افراطي غرب 

هستند. 
اين نماينده مردم در مجل��س در پايان تأكيد 
كرد: ما هيچ گاه نمي گوييم كه با هيچ كشوري 
نبايد ارتباط داشته باشيم، بلكه به دنبال تعامل 
و ارتباط سازنده با همه كش��ور ها هستيم، اما 
آنها مي گويند كه ارتباط داش��ته باش��يم، ولو 
اينكه كشور ها به ما زورگويي كنند. اين همان 
وادادگي اس��ت كه همه چيز ط��رف مقابل را 
به ص��ورت كامل قب��ول كنيم. عين��اً همانند 
س��ند۲۰۳۰ كه آقاي روحاني مي گفت، من از 

هر چه بگذرم، از اين سند نمي گذرم. 

عضوهيئترئيسهمجلسشوراياسالمي:
فقدان مرزبندي با ضدانقالب، موجب افول اصالح طلبان شد

احزاب

   گزارش

مرتضیآخوندی

کشف۷هزارمیلیاردتومانکاالي
استراتژیكبهدستوزارتاطالعات

س�ربازانگمن�امام�امزمان)ع�ج(دروزارتاطالع�اتموف�ق
ب�هكش�ف۸۰۰ه�زارت�نازكااله�اياس�تراتژيكازجمل�ه
نهادههايدام�يبهارزشبي�شاز۷هزارميلياردتومانش�دند.
به گزارش فارس، همزمان با اجراي طرح »مردمي سازي و توزيع عادالنه 
يارانه ها« و ضرورت مقابله با قاچاق و عرضه خارج از ش��بكه كاال هاي 
اساسي و استراتژيك كشور براي برقراري آرامش در فضاي اقتصادي، 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در وزارت اطالعات موفق به كش��ف 
۸۰۰هزار تن از اين دست كاال ها از جمله نهاده هاي دامي به ارزش بيش 

از ۷هزار ميليارد تومان در تعدادي از استان هاي كشور شدند. 
در راس��تاي برخورد با اين تخلفات، ۷۵نفر تاكنون دستگير و تحويل 
قوه قضائيه شده اند. تعدادي از افراد دستگيرشده با جعل اسناد دولتي 
و در پوشش وارد كردن كاال هاي اساس��ي، اقدام به وارد كردن بيش از 
۳۶۵تن غذاي سگ با ارز ترجيحي كرده بودند. همچنين در پي دريافت 
گزارش هايي مبني بر قاچاق روغن خوراكي تزريق ش��ده به بازار براي 
مصرف مردم در سه استان ش��رقي به كشور هاي همس��ايه، اقدامات 
كنترلي انجام و مشخص شد بيش از ۶۰درصد روغن اين استان ها توسط 
شبكه سازمان يافته قاچاق به خارج كش��ور انتقال مي يابد، لذا پس از 
انجام اقدامات اطالعاتي، اعضاي اين شبكه شناسايي و ۶۵ نفر از اعضاي 

آن با تشكيل پرونده به دستگاه قضايي معرفي شدند.



سپاه پاسداران انقالب اسالمي در پاسخ 
به توقي�ف غيرقانوني نفتك�ش ايراني، 
دو فرون�د نفتك�ش يونان�ي را در خليج 
فارس توقيف كرد و به س�اير كشتي هاي 
يوناني حاضر در خليج فارس هشدار داد. 
كاربران شبكه هاي اجتماعي با استقبال 
از اين قدرت نمايي سپاه پاسداران، تأكيد 
داشتند اين اقدام نشان دهنده اقتدار در 
خليج ف�ارس و  حاوي پيام روش�ن اتمام 
دوران بزن در رو ست. در ادامه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده است. 

   كاربري با نام »علي«:
ايران دو فروند نفتكش يوناني را توقيف کرد 
و پرچم هاي يونان را از آن پايين کش��يد... 
هيچ قانوني در اين دنيا )جنگل( به زيبايي 

قانون سوم نيوتن نيست. 
   سيدپويان حسين پور:

 تو خبر نوشته که ۱۷تا کشتي يوناني ديگه هم 
تو خليج فارس هست! احتماالً نيرو دريايي سپاه 

يه تور ايست بازرسي ميذاره تو تنگه هرمز.
   دانيال معمار:

 يوناني ها خيال ش��ان راحت بود ک��ه با کدخدا 
بسته اند، يادشان رفته بود که ما چند سال قبل 
بزرگ  ترين پايگاه نظامي کدخداي پوشالي شان 

را در منطقه شخم زده ايم. #کشتي_يوناني
   علي اكبر رائفي پور:

 توقيف کش��تي ايراني توس��ط يونان و در 
مقابل توقيف دو کشتي يوناني توسط ايران، 
سلس��له اقداماتي اس��ت که فهم علت آن 
مستلزم دانستن تمامي ماجراست؛ فقط در 
همين حد بدانيد ب��ا تغيير دولت، يك پيام 
جهاني مخابره شد! ايران و قدرت نظامي اش 
با تمام توان پش��تيبان بخ��ش خصوصي 

خواهد بود. #خليج_هميشه_فارس
   عبدالرحيم انصاري:

 يكي به يونان بگه:  اي مگس عرصه س��يمرغ نه 
جوالنگه توس��ت! وقتي ميبيني ما به امريكا و 
انگليس رحم نميكنيم، تو ديگه نبايد کشتي ما رو 

بگيري! حاال خوب شد دوتا کشتيتو گرفتيم؟
   علي رجبي:

 خالصه بيانيه نيروهاي نظامي ايران درباره 
کش��تي يوناني: يكي بزنيد! ده تا ميخوريد. 

البته منتظر هشت تاي ديگه باشيد!
   مجيد بامري:

 خبر توقيف دو کش��تي يوناني توسط سپاه 

پاسداران صحت داره؟! اگه صحت داره که 
بايد بگيم واقعاً دوران بزن دررو تموم شده... 

   ا. خبير:
 نكته جالب در ماجراي توقيف دوکش��تي 
يوناني اين بود که ايران اجازه داد کشتي ها 

بارگيري کنند سپس آنها را توقيف کرد!
   علي مختارزاده:

 ميگن تخلف کشتي هاي يوناني در خليج 
فارس چي بوده که گرفتنش��ون؟ داداش 
اصاًل فك کن آش��غال س��يگار ريختن تو 
آب، ميتوني��م ميگيري��م، يك��ي گرفتي 
دوتا گرفتيم فعاًل آب ي��خ بخوريد تا بعد. 

#کشتي_يوناني

   علي شهبازي:
 زدي ضربت��ي، دوتا ضربت ن��وش کن! دو 

کش��تي يوناني در خليج ف��ارس توقيف و 
پرچمشون پايين کشيده ش��ده. آفرين به 
ش��يربچه هاي س��پاه. در مواجهه با غرب 

 وحشي بايد گرگ بود نه بره...
   محسن پورپير:

 »ايران در جواب توقيف يك کش��تي نفتي 
ايراني توس��ط يونان، دو کش��تي يوناني را 
توقيف کرد.« نوچه هاي امريكا بايد بدونن که 
ما دست هر دزدي که بخواد منافع کشورمون 

رو به خطر بندازه از مچ قطع مي کنيم. 
   رسول صادقي:

 تهديد مي تواند يك فرصت باش��د! يكي از 
جاذبه هاي توريستي جزيره کيش، کشتي 
يوناني است! اين دوتا رو هم بذاريد کنار اين 
يكي تا جزيره مون زيباتر بشه... #کشتي_

يوناني #توقيف_نفتكش_يوناني
   محمد نصوحي:

 من يه پيشنهاد دارم آقا بي زحمت يكيش 
رو بذاريد توي قشم و يكيش هم بذاريد توي 
جزيره فارس��ي تا اين دوتا جزيره هم مثل 

جزيره کيش، کشتي يوناني داشته باشند.
   محمدرضا سالك رحيمي:

 حضرت آقا راهبرد اس��تراتژيك کش��ور را 
معين فرمودند: يكي بزنيد دو تا مي خوريد! 
بل��ه يون��ان چن��د روز پيش يك کش��تي 
جمهوري اس��المي اي��ران را توقيف کرد 
اما امروز سپاه دو کش��تي يوناني را بعد از 
بارگي��ري در آب هاي خليج فارس ش��كار 
کرد. چه دش��من و چه کاس��ه ليسانشان 

بدانند خليج فارس متعلق به ماست.
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اي مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست!

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به توقيف دو  نفتكش يوناني از سوی سپاه پاسداران

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.

 درسي كه بايد 
از مكتب امام صادق)ع( بگيريم

عالمه محمدتقي مصباح يزدي)ره(:
درس��ي که ما بايد از امام ص��ادق )ع( بگيريم اين اس��ت که آنچه 
مي تواند در دوران هاي تاريك در دوران هاي فتنه، در دوران هايي 
که مردم را فريب مي دهند و به نام اس��الم احكام اس��الم را از بين 
مي برند، حافظ اسالم براي اين عصر و زمان هاي آينده باشد؛ عالمان 
راستين است.  اگر چنين اش��خاصي وجود داشته باشند باالخره 
مردم مردمي حق جو و وظيفه شناس پيدا خواهند شد که روزي به 
وظيفه شان عمل کنند. مثل جواناني که اين روزها در سراسر کشور 
يادواره هايشان گرامي داشته مي شود؛ کساني که در راه شهادت سر 
از پا نمي شناختند اينها از کجا پيدا شدند؟ از عرش نازل شده بودند؟ 
در همان دوران ستمشاهي اينها تربيت شدند به برکت عالمي مثل 
حضرت امام و ياران و ش��اگردانش. باز هم اگر روزگار تيره اي مثل 

دوران شاه پيش بيايد خدا خميني هايي تربيت خواهد کرد. 
منبع: پايگاه رس��مي اطالع رساني و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل 

مصباح يزدي در تلگرام

   آیينه نفس

فيزيكدلچسبميشود

علي رجبي در توئيتي نوشت:  آيا مي دانيد سايپا و ايران خودرو از محل مابه التفاوت قيمت خودروي 
کارخانه و بازار ]که بسته به مدل بين ۱۰۰ تا ۲۵۰ ميليون[ است! با ثبت نام ۲۰هزار ماشين در 

طرح هاي فروش فوق العاده ها! ماهانه حدود ۳هزار ميليارد تومان رانت توزيع مي کنند؟!

داود مهدوي زادگان در توئيتي نوشت:  بايد براي واقعه غمبار متروپل آبادان، دوبار گريست و 
تسليت گفت. يكي به خاطر جان باختگان آن و ديگري به خاطر کين توزي دشمنان انقالب 

که چگونه زالو صفتانه از اين حادثه براي نفرت پراکني بهره برداري مي کنند.

دکتر علي غزالي فر در کانال تلگرامي »الف 
کتاب« به معرفي کت��اب »معماهايي براي 
رازگشايي از عالم« نوشته کامران وفا و ترجمه 
حسام الدين ارفعي که از سوي نشرنو به چاپ 
رسيده است پرداخت. او نوشته است: به سراغ 
هر کدام از ايرانيان فرهيخته و تحصيلكرده 
ديپلمه ک��ه بروي��م، يكي از ش��كايت هاي 
رايجش��ان نالي��دن از فيزي��ك و رياضيات 
دوران دبيرستان است. مي نالند که آن همه 
فيزيك جديد و حساب ديفرانسيل و انتگرال 
خوانده اند، اما به هيچ کارشان نمي آيد. طوري 
صحبت مي کنند که گويي حساب ديفرانسيل 
و انتگرال را مثل جدول ضرب مسلط بودند و تا 
خرتناق در فيزيك جديد غوطه ور شدند. انگار 
نه انگار که کاري جز تورق کتاب هاي درسي 
در شب امتحان کاري کرده اند. ولي صرف نظر 
از اي��ن س��ياه نمايي ها، واقع��اً آن فيزيك و 

رياضيات به چه دردي مي خورد؟
نكته اول اين اس��ت که دانس��تن اين مقدار 
از فيزيك و رياضيات براي فهم امور بس��يار 
مفيد است. به نظر مي رسد خيلي بد نباشد 
که انس��ان عالوه بر »خور و خواب و خشم و 
شهوت«، چيزهايي هم در باب جهان بداند. 
نكته دوم هم اين اس��ت که اگر کس��ي آن 
دانش زمينه اي را داشته باشد، مي تواند اين 
کتاب عالي را بخواند و کيف کند. اين فايده 
را دست کم نگيريد. باور کنيد خواندن بعضي 

کتاب ها ارزش چنان هزينه هايي را دارد. 
موضوع اي��ن کتاب فيزيك اس��ت؛ فيزيك 
مبتني بر رياضي. ولي شيوه ارائه مباحث کاماًل 

بديع است و شبيه هيچ کتاب فيزيكي ديگري 
نيست. تقريباً همه مباحث به صورت پرسش و 
پاسخ است. البته نه از نوع پرسش و پاسخ هاي 
کتاب هاي درسي که بايد مسائلي انتزاعي را 
به شكلي خشك و جزمي حل کرد، بلكه به 
اين صورت که ابتدا معمايي مطرح مي شود و 
در ادامه پاسخ توضيحي اش مي آيد. صدالبته 
اين معماها از نوع چيس��تان هاي معمولي و 
کليشه اي نيستند، بلكه مسائل علمي عميقي 
هستند که غالباً پاسخ س��اده اي هم ندارند. 
خوشبختانه جابه جا معماهاي ساده و در عين 
حال بنيادي هم کم نيست؛ اين هم يك نمونه: 
»براي پاسخ به يك سؤال دوجوابي درست يا 
غلط، جان شانس ۱ در ۱۰ و جيل شانس ۷ 
در ۱۰ براي يافتن جواب صحي��ح را دارند. 
کدام را براي کمك ب��ه خودتان براي يافتن 
جواب برمي گزينيد؟« )پيش��نهاد مي کنم 
چند ثانيه با دقت فكر کنيد!( اگر مثل من از 

هوشي غيرقابل  توجه برخوردار باشيد، حتماً 
جيل را انتخاب مي کنيد )هرچند من آجيل 
را بر هر کسي ترجيح مي دهم(. اگر پاسخ تان 
جيل است، به شما تبريك مي گويم؛ شما نيز 
مثل من مغزتان اوت است! هشدار دادم کمي 
دقت کنيد! حاال پاسخ را بخوانيد: »بهترين 
اس��تراتژي انتخاب جان اس��ت، منتها بايد 
پاسخش را با انجام برعكس هر آنچه مي گويد 
نفي کني��د. آن وقت ش��انس 9 در ۱۰ براي 
گرفتن پاسخ صحيح را داريد.« جالب بود، نه؟ 
خب اين معما ساده ترين و آسان ترين معمايي 
است که در اين کتاب خواهيد خواند. اين معما 
کمي سخت تر است: »۱۰ ورق قرمز برداريد 
و ۱۰ ورق سياه. سه ورق قرمز را از گروه اول 
جدا  و با ورق هاي سياه مخلوط کنيد. سپس 
ورق هاي سياه را بُر بزنيد )که حاال سه ورق 
قرمز اضافه دارند( و سه ورق از دسته مخلوط 
برداريد و به دسته قرمز بازگردانيد. ورق هاي 

سياه در دسته اي که ابتدا قرمز بود و ورق هاي 
قرمز در دسته سياه اوليه چند عدد است؟«

به عنوان معماي دش��وار مي توان از مس��ئله 
چهارپايان ارشميدس نام برد. اين مسئله کهن 
را ارشميدس براي مدعياني مطرح کرد که 
خيال مي کردند در رياضيات مخ خفني دارند. 
اين مسئله باعث مي شود دور برندارند، زيرا 
به قدري دشوار است که حتي خود ارشميدس 
هم نتوانست آن را حل کند. معماهاي امروزي 
بيشتر و بهتر کمر را مي ش��كنند و پدر جد 
ارش��ميدس هم نمي تواند آنها را حل کند؛ 
اين هم يك نمونه: »چقدر بايد خورش��يد را 
منقبض کنيم تا سياهچاله شود؟« يا اين يكي 
معما: »با استفاده از تحليل ابعادي، آنتروپي 

سياهچاله اي به جرم M را تخمين بزنيد.«
با اي��ن توصيف، مخاطب اي��ن کتاب عموم 
افراد نيست، بلكه کس��اني است که فيزيك 
و رياضيات دبيرس��تان را خوب بلد يا الاقل 
دس��تي بر آتش فيزيك داش��ته باشند؛ به 
طور مش��خص معلمان و متعلم��ان. پس، 
اگرچه مطالعه اين کتاب ب��راي عموم افراد 
توصيه نمي ش��ود، ولي مطالع��ه اين کتاب 
براي معلمان و استادان فيزيك واجب است. 
براي دانش��جويان هم ضرورت دارد. عموم 
عالقه مندان به علم و فيزيك هم بهتر است 
آن را از دس��ت ندهند. مطالب و شيوه طرح 
مباحث باعث مي شود فيزيك به طرز عالي 
در ذهن افراد جا بيفتد و خوب فهميده شود يا 
حتي بهتر است بگوييم با اين کتاب، خواننده 

فيزيك را تجربه مي کند. 

طرح هاي فروش فوق العاده خودرو منشأ توزيع رانت بايد براي متروپل آبادان دو بار گريست

چطور حرمت و عزت پدرها رو حفظ كنيم؟
کانال تلگرامي تبيان در پستي به ارائه نكاتي براي 
حفظ حرمت و عزت پدر در خانواده پرداخت. نكات 

بيان شده عبارتند از:
- احترام در عمل و حتي در تُن صدا: وقتي خانم 
خون��ه احت��رام رو در واقعيت زندگ��ي همراه با 
مهرباني نسبت به مرد پياده کنه، بچه ها به طور 
طبيعي و به دور از تصنع ياد ميگيرن احترام به 
پدر چطور بايد باشه. حتي ميزان بلندي صدا و 
لحن خانم موقع صحبت با مرد خونه ميتونه پيغام 

محبت و احترام رو به بچه ها مخابره کنه. 
- ديدن زحمات مرد خانه: بچه ها بايد بدونن که امكاناتي که در اختيارشون قرار ميگيره، حتي 
همين نون ساده سر سفره، نتيجه زحمت پدر هس��ت. سعي کنيد براي خريد هاي کوچيك و 
بزرگ تشكر کنيد.   - پدر، هميشه قهرمان خانه: قهرمان داستان ها هميشه قهرمان هستند. شما 
هم اين اصل رو در زندگي پياده کنيد. همه جا بُعد مثبت شخصيت همسر تون رو در نظر بگيريد.  
 - تعيين مرزها: مرزهاي احترام، شوخي و توضيح خواستن پدر خانواده بايد مشخص بشه. با اين 
روش بچه ها دچار سردرگمي نمی شن که چطور تا دقايقي پيش همراه با پدر بازي ميكردن اما 
حاال بايد درباره بعضي کارهاي شخصي خودشون به پدر، در کمال ادب و آرامش توضيح بدن. 

 ديپلماسي اقتصادي
طرحي نو در سياست خارجي

عزيز غضنفري در کان��ال تلگرامي خود 
نوشت: با وجود اينكه تغييرات دولت ها 
اصول سياس��ت خارجي يك کش��ور را 
تغيي��ر نمي دهد ول��ي ن��گاه و نگرش 
دولتم��ردان ب��ر رس��يدن ب��ه اهداف 
بين المللي و خارجي تأثيرگذار اس��ت؛ 
نمونه آن شكل گيري محاسبات ذهني 
در ترامپ در دول��ت قبل بود که متوجه 
ش��د دولت دوازدهم در قبال خروجش از برجام حرکت قابل اعتنايي نشان نخواهد داد. تغيير 
دولتمردان و روي کار آمدن دولت جديد باعث شده که نگرش ها و رويكردها نيز تغيير يابد.  يكي 
از تغيير ريل ها در ارتباط با همسايگان است. ايران با داشتن ۱۵ همسايه بعد از چين رکورددار 
همسايه است اما اين کشورها از حضور در بلوك شرق و پيمان شانگهاي تا حضور در پيمان ناتو يا 
اظهار بي طرفي داراي منافع و گرايش هاي مختلف هستند.  يكي از خألهاي جدي عرصه سياست 
خارجي با همه اهميت و تأکيدات مطرح شده، آن است که به موضوع ديپلماسي اقتصادي آنچنان 

که انتظار مي رود، توجه نشده است. ديپلماسي اقتصادي سه موضوع را بايد مدنظر داشته باشد:
۱( دسترسي به بازارهاي خارجي را براي کسب وکارهاي ملي تسهيل کند. 

۲( تالش براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
۳( بر اثرگذاري روي قوانين بين المللي در راستاي پيشبرد منافع ملي تالش کند. 

قطعاً اتخاذ سياس��ت خارجي اقتصادگرا از سوي دولت جديد در س��طوح منطقه اي و خاصه 
همسايگان مي تواند از طريق اعتمادسازي در روابط خارجي، منجر به ثبات در مناسبات تجاري 
و جذب سرمايه گذاري خارجي شود و با افزايش کارايي اقتصادي از طريق انتقال فناوري هاي 
نو و دانش بنيان، اثري مثبت بر روند رش��د و توسعه کشور داش��ته باشد. دولت سيزدهم بايد 

عقب   ماندگي هاي فراوان ايجاد شده در اين عرصه را در مسير بهبودي قرار دهد.

 جامعه بدون سواد رسانه اي 
محكوم به شكست است

س��يد رامين موسوي در رش��ته توئيتي 
نوشت:  فرق دارد؛ آنكه روز حادثه آبادان 
ابراز همدردي مي کند با آنكه پس از چهار 
روز سكوت با اجراي سالم فرمانده به ياد 
 آبادان مظلوم مي افتد! فرق دارد آنكه روز 
سقوط هواپيماي اوکرايني غمگين است 
با آنكه پس از اعالم ستاد نيروهاي مسلح، 
مجازي را هش��تگ باران مي کند! اولي 
هموطن دردمند و دومي  دو حالت دارد يا همان الشخورهاي مجازي و قلم دالر و قلم ريال امريكا 
و خاندان سعودي اند که تكليف شان مشخص است يا افرادي  هستند که سواد رسانه اي ندارند و با 
جو عمومي مجازي در حرکتند! به مراتب خطر گروه دوم از گروه اول بيشتر است. جامعه اي که 
سواد رسانه اي نداشته باشد، محكوم به شكست است.  چند حادثه و اتفاق بايد بگذرد تا آقايان به 
اين گزاره برسند که »سواد رسانه اي« بايد در کتب درسي مدارس و دانشگاه ها و مجامع عمومي 
براي همه س��نين تدريس ش��ود، مخاطب عصر جديد بيش از آنكه فرماندار و تأثيرگذار باشد، 

فرمانبردار و تأثيرپذير است. تئوري جهاد تبيين درك همين مسئله ساده است.

ظروف شكسته: امكان هاي يك مفهوم
سيدجوادميري در کانال تلگرامي خود 
نوشت: مفهوم »ظروف شكسته« شايد 
بتواند بخش��ي از ش��اکله ش��خصيت 
اجتماعي انسان ها را در جوامع پر تالطم 
تبيين کند. اين مفهوم بر اين مفروض 
اس��توار اس��ت که تحوالت پر ش��تاب 
اجتماعي در ساحات گوناگون سياسي، 
اقتصادي، دين��ي، فرهنگي، جامعوي، 
تكنولوژيك و علمي قدرت شكستن و تكه تكه کردن هويت و شخصيت جمعي آدميان را دارد.  
البته در پس اين مفروض يك پيشفرض ديگر نهفته اس��ت که در هر جامعه اي امكان ايجاد 
»يكپارچه سازي شخصيتي« در دوران ش��كل گيري کودك ذيل نظام هاي ارزشي و عادات و 

رسوم و آداب جمعي تاريخاً وجود دارد. 
اما تالطمات جامعوي و تحوالت پر شتاب ممكن است خللي در »شبكه هاي يكپارچه سازي 
شخصيت آدمي« ايجاد کند که ترميم آنها به سادگي ممكن نخواهد بود و اغلب منجر به تغيير 
در پارادايم کالن خواهد شد.   طي تاريخ پر فراز و نشيب بشر اين نوع از چرخش هاي پارادايمي 
کم نبوده است. هنگامي که اين نوع از رخدادها روي مي دهد امكان بروز »ظروف شكسته« در 

شخصيت اجتماعي و هويت فردي افراد جامعه رخ خواهد داد. 
البته اين رويداد صرفاً به معناي س��لبي نبايد تعبير گردد. چرا؟ زيرا در شكس��تن صرفاً نبايد 
شكستن ظرف را ديد بل امكان هاي نامتعين ناپيدا را هم مي توان ديد.  به سخن ديگر، مفهوم 
»ظروف شكسته« به مثابه يك کالن  مفهوم نظري امكان تحليل وقايع خرد و کالن اجتماعي را 

به ما مي دهد که تحوالت اجتماعي جوامع بشري را مورد بازخواني قرار دهيم.

تعطيل !
دکتر محمد رضا اخضري��ان در کانال 
تلگرامي خود نوشت: چندسالي است 
که به بهان��ه دود و غبار م��دارس و گاه 
دانشگاه ها و ادارات تعطيل مي شود. در 
دوره پيشا کرونا اعالم تعطيلي به مثابه 
توقف کام��ل فعاليت هاي آموزش��ي و 
اداري و... بود. به برکت ويروس منحوس 
کرونا و توس��عه فناوري هاي ارتباطي 
حدود دو سال تعطيلي فيزيكي مدارس و مراکز مختلف معناي متفاوتي يافته و کار و آموزش 
همچنان تداوم داش��ته.  اين روزها به دليل تعطيلي هاي مرتبط با گرد و غبار متأسفانه  شاهد 
بازگشت به عصر پيشاکرونا هستيم به گونه اي که اعالم تعطيلي مدارس و مراکز اداري به معناي 
تعطيلي و توقف کامل فعاليت ها تلقي مي ش��ود. اين در حالي است که نرم افزارهاي ارتباطي 
نسبت به دوسال گذشته بهتر و کاربردي تر شده اند.  به ويژه که در ماه پاياني آموزش مدارس و 
فصل امتحانات، هر روز تعطيلي و توقف، فشارهاي سنگين رواني، مالي و آموزشي به همراه دارد.  
فرصت کرونا بهترين زمان براي گذر از دوران سنتي ارتباطات و تقويت رويكردهاي ترکيبي و 
بهره گيري از ظرفيت هاي جايگزين آموزشي و اداري بود که به نظر مي رسد نه به عنوان يك 
فرصت مغتنم که به مثابه يك اضطرار نامطلوب مدنظر بوده و فرار از آن در دستور کار است، 

 روندي که به نظر مي رسد با مصالح امروز و فرداي جامعه همخوان نيست.

بر مؤمن الزم است  به كار خود بپردازد
صفحه توئيتري »عالمه سيد محمدحسين طباطبايي« بخشي از سخنان 
عالمه را به استناد تفس��ير الميزان ذيل آيه ۱۰۵ سوره مائده به اشتراك 
گذاشت. عالمه مي فرمايند:  بر مؤمن الزم است که به کار خود و هدايت خود 
بپردازد و ضاللت و شيوع گناهاني که از مردم مي بيند او را نلغزاند و مردم او را 
مشغول نكنند، او هم خود به کار مردم نپردازد، حق حق است، گر چه مردم 

ترکش کنند، باطل باطل است گر چه دو دستي آن را بگيرند.

جنگ روايت ها را در جهاد تبيين نبازيد
پريسيما نادي در توئيتي نوش��ت: با فرمايش ديروز رهبري در ديدار با 
مجلسيان، بايد هم مجلس و هم دولت را به رغم ريل گذاري صحيحي که 
داشته اند، بازنده جنگ روايت ها و جهاد تبيين دانست. اگر اين نقيصه 
در قوه عاقله دستگاه هاي تصميم ساز کشور حل نشود، دشمن روايت 

دلخواه خود را در ذهن مردم خواهد نشاند.

 مرسي كه دنيا را رها كرده
 و به ايران چسبيديد!

سيدمحمد اصغري در توئيتي نوشت: بي بي سي توي صفحه  اينستاگرامش، 
۴۳ تا پست درباره  حادثه  متروپل آبادان گذاشته و براي حادثه  تيراندازي 
تگزاس فقط دوتا پست گذاشته و آمار ۲۱ کشته رو هم کرده ۱۸تا. مرسي 

که توي اين روزاي سخت، بقيه  دنيا رو رها کرديد و کنار ما وايساديد.

 الجزيره: ۲۰ افسر صهيونيستي 
اخيراً مورد هدف قرار گرفتند

کاربري با نام »آقاي تحليلگر« در توئيتي نوشت: الجزيره در گزارشي ليستي 
۲۰ نفره از افسران صهيونيست منتشر کرده و گفته آنها در رخدادهاي اخير در 
فلسطين و ديگر نقاط مورد هدف قرار گرفته اند. آنگونه که الجزيره مي گويد 
يكي از چهره هاي حذف شده در سطح معاون وزير بوده. اين رسانه قطري 

گزارش فوق را در واکنش به ترور يك مدافع حرم در ايران منتشر کرده. 



  بچه راهنمايي و سياست!
سه  دختر و سه  پس��ر داش��تم و علي اكبر متولد 
12بهمن 1341 تهران بود. دوران راهنمايي اش 
با فعاليت هاي انقالب همزمان شد. پسرم علي اكبر 
با وجود س��ن كم، در مبارزات خيل��ي فعال بود. 
چند بار از طرف مدرس��ه مرا خواس��تند. هر بار 
هم براي خودشان استدالل هايي داشتند. آن بار 
هم گفتند پسر ش��ما بچه ها را تحريك مي كند 
كه پاكت هاي ش��ير را پرت كنند اين طرف و آن 
طرف و به حكومت بد و بي��راه بگويند. روي ديوار 
هم نوشتند ما نه شيرهاي تان را مي خواهيم و نه 
اعمال خالف تان را. اين حرف ها براي شما گران 
تمام مي شود. چندبار به ش��ما اخطار دادم. بچه  

راهنمايي را چه به سياست! 
اما علي اكبر گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود. 
بعد ها با بچه هاي مس��جد هم��كاري مي كرد و 
نوارهاي امام را تكثي��ر و پخش مي كردند. خوب 
به ياد دارم كه اعالميه ها را ش��ب م��ي آورد خانه 
با دست مي نوشت و تا صبح نش��ده به در و ديوار 

مي چسباند. 
  تجليل از امام خميني)ره(

شب هايي كه حكومت نظامي بود، مي رفت بيرون. 
يك شب نشسته خوابم برده بود كه ناگهان صداي 
تير چرتم را پاره كرد. نگاهي انداختم و ديدم كه 
علي اكبر سر جايش نيست. پريدم داخل حياط، 
اما پيدايش نكردم. شب ها حكومت نظامي بود و 
هر كه را مي ديدند، به رگبار مي بستند. خيلي از 
ش��ب ها تا صبح نمي خوابيدم و نگران منتظرش 

مي ماندم. 
صداي تير اين بار خيلي نزديك بود. با خودم گفتم 
نكند به طرف علي اكبر شليك كرده باشند! صداي 
تپش قلبم را مي ش��نيدم. حتماً خ��ودش بود. از 
پشت  بام مي پريد داخل مدرس��ه و روي ديوارها 
شعار مي نوش��ت. وقتي صداي جفت پاهايش را 
در حياط ش��نيدم، خيالم راحت ش��د. مي گفت 
مي خواستم با آجر بزنم به سر سرواني كه محافظ 
كوچه است. دست بر قضا سايه من را روي زمين 
ديد و به طرفم تيراندازي  كرد. از روي ديوار مدرسه 

فرار كردم و آمدم. 
12بهمن وقتي امام ب��ه ايران آم��د، علي اكبر و 
محمد صبح زود رفتند و سفارش كردند كه همه 
برويم. به فاميل ها هم سپرده بودند. ما هم رفتيم. 
مي دانستيم ديدار امام امكانپذير نيست، اما رفتيم. 
حتي صداي شان را هم نشنيديم. اكبر مي گفت 

حضورتان تجليل از آقاست، حتماً بياييد. 
  كمك به جبهه

با شروع جنگ تحميلي درس را رها كرد و راهي 
جبهه ش��د. هنوز به سن س��ربازي نرسيده بود 
كه در ارت��ش ثبت نام كرد و تكاور ش��د. ارتش را 
خيلي دوست داشت. مي گفت يك بار مردن كه 
حق اس��ت، اگر در راه خدا باشد، س��عادت دنيا و 
آخرت مان است. اصاًل دستور خدا و پيغمبر)ص( 

خير دنيا و آخرت همراهش است. 
از جبه��ه ك��ه مي آم��د س��رش را روي بال��ش 

نمي گذاشت. آب خنك نمي خورد. نمي فهميديم 
حقوقش را چه كار مي كند. بعدها رسيدهاي كمك 

به جبهه را در وسايلش پيدا كرديم. 
 از س��ال 59 تا 61 به جز دوران مجروحيتش به 
طور مستمر در جبهه بود. علي اكبر در كنار شهيد 
چمران دوره تكاوري ديده بود و به خاطر شجاعتي 
كه در عمليات ها از خود نش��ان داد، ترفيع درجه 
هم گرفته ب��ود. در عمليات ه��اي فتح المبين و 

بيت المقدس شركت داشت. 
خيلي وقت بود كه از علي اكب��رم بي خبر بوديم. 
وقتي زنگ زد و گفت در شيراز دوره مي بيند. دلم 
قرص شد و خدا را شكر كردم. يكي دو ماه گذشت 
تا اينكه باالخره به مرخصي آمد. رنگ به رو نداشت. 
استخوان هايش بيرون زده بود. با ديدنش خيلي 
دلم سوخت و گفتم خدا من را مرگ بده مادر، چه 
به روز خودت آوردي! گفت دوره  سختي بود، خدا 

را شكر كه تمام شد! 
بعد از آن بود كه فهميدم چهار ماه در بيمارستان 
شيراز بستري بود. پشتش از كمر به پايين بخيه 
ش��ده بود. به خاطر همين تم��ام لباس هايش را 

خودش مي شست تا من متوجه زخمش نشوم. 
  ازدواج بماند برای بعد از جنگ

پسرم هميش��ه از زن و بچه حرف مي زد. خيلي 
دوست داشت زن بگيرد. بيشتر وقت ها دست پر به 
خانه مي آمد. گاهي وقت ها هم نسيه خريد مي كرد. 
گفتم من راضي نيستم خودت را پيش اين و آن 

كوچك كني و جنس نسيه  بگيري.....
 گفت مي خواهم عادت كنم كه دست و دلباز باشم، 
وقتي زن و بچه دار شدم، سختم نباشد و به آنها هم 

سخت نگيرم. 
از موقعيت اس��تفاده كردم و  گفتم ان شاءاهلل! من 
هم خيلي آرزوي دام��ادي ات را دارم. مادرجان! 
مي خواهم برايت آس��تين باال بزنم. چند تا دختر 
خوب برايت نشان كردم. كسي چه مي داند، شايد 
هم كسي را زير سر داشته باشي؟ وقتي اشتياقم را 
 ديد، سرش را پايين انداخت و گفت باشد براي بعد 

از جنگ. هر چيزي به وقتش.
  جهاد – فروع دين

دلواپسي خواب و خوراك را از من گرفته بود. اين 
آخري ها به اكبر مي گفتم ديگر بس است، به اندازه  

س��همت رفتي. يك روز بعد از نماز دو زانو جلويم 
نشست و گفت فروع دين چند تاست؟ گفتم خب 
ده تا گفت بشمار! و خودش جلوتر از من شمرد تا 

رسيد به جهاد. 
بعد گفت همانطوركه نماز واجب است جهاد هم 
واجب اس��ت؛ هر دو فروع دين هستند. امروز روز 
دفاع اس��ت و جنگ مثل نماز واجب است. پس 
ديگر اما و اگر نياريد. شما هم اگه مرد بودي بايد 
مي آمدي. تكليف شما اين است كه پشت جبهه را 
حفظ كنيد و تكليف ما هم اين است كه جبهه ها 

را پر كنيم. 
  بيمارستان ارتش

همس��رم در را كه باز كرد، پسرم محمد پشت در 
بود. گفتم اين موقع روز اينجا چكار مي كني؟ گفت 

آمدم شما را به مشهد ببرم. پدرش پرسيد اآلن چه 
وقت مشهد رفتن است؟

گفت باشد راس��تش را بخواهي.... گفتيم حتماً 
برای  علي اكبر اتفاقي افتاده، هر چه است راستش 

را بگو. 
عصر همان روز به مشهد و يك راست به بيمارستان 
ارتش رفتيم. علي اكبر در س��الن ق��دم مي زد. ما 
را كه ديد خيلي ناراحت ش��د. روبه محمد كرد و 
گفت حتماً كار ت��و بوده راه به اي��ن دوری مادر و 
پدر را كش��اندي اينجا. من اصاًل راضي به زحمت 
شما نبودم، فردا مرخصم، مشكلي نيست. پدرش 
براي دلجويي از محمد گفت اينكه ناراحتي نداره 
بابا، ما هم آمديم زي��ارت امام رضا)ع( و هم اينكه 

شما را ببريم. 

موج انفجار پرده  گوشش را پاره كرده بود. هر چه 
اصرار كرديم همين ج��ا برو دنبال معالجه، گفت 
تهران مي روم؛ تهران هم فرصت پيش نيامد. از راه 

نرسيده دوباره راهي شد. 
  بدرقه براي شهادت

آخرين وداع قبل از عمليات الي بيت المقدس را از 
ياد نمي برم. يك دستم قرآن بود و دست ديگرم 
هم كاسه  آب، اما علي اكبر انگارخيال رفتن نداشت. 
همين طور ايس��تاده بود و من را ن��گاه مي كرد. 
مي خواست چيزي بگويد اما دست دست مي كرد. 
صدايم درآمد مادر! دستم خش��ك شد. گفت تا 
رضايت ندهي از زير قرآن رد نمي شوم. گفتم من 
كه خيلي وقت است راضي شدم. يك سال ونيم 

است كه اين راه را مي روي. 
گفت نه بايد راضي به شهادتم بشوي. پاهايم شل 
شد. انگار قلبم را كسي محكم فشار مي داد. نفسم 
به سختي باال مي آمد. در دلم الحول والقوة اال باهلل 
خواندم و گفتم ان شاءاهلل خدا از تو راضي باشد و 
مثل دفعه هاي قبل بروي و به س��المت برگردي! 
بي دست و پا نشوي كه اس��يرت كنند، معلول و 
مجروح هم نش��وي.  خنديد و گفت باش��د مادر! 
مي روم نه اسير مي شوم ونه مجروح، فقط شهيد. 
گفتم هر چه خدا بخواهد. حرف زدن راحت است، 
اما عمل كردن خيلي سخت اس��ت. سرانجام در 
12 ارديبهش��ت 61 در خرمش��هر و در عمليات 
الي بيت المقدس به ش��هادت رسيد و به حرفش 
عمل كرد.  همرزمش بعد ها برايمان تعريف كرد: 
»در مرحله اي از عمليات بوديم كه تركش خمپاره 
پايش را زخمي كرده و خونري��زي بند نمي آمد. 
امدادگر را صدا كرد. با بستن پانسمان و بند آمدن 
موقت خون راه افتاد. نمي خواست از عمليات عقب 
بماند، اما آخرين بارتركش سرش را نشانه رفت و 

پيكرش را در خاك غلتاند.« 
  آرزو به دل

برادرش ابوالفضل مي گفت: »وقتي كه اطالع دادند 
كه علي اكبر شهيد شده و فردا تشييع پيكرش است 
دلم را خوش كردم كه يك بار ديگر صورت ماهش 
را مي بينم، اما بعد كه فهميدم، تركش به سرش 
خورده اس��ت، گفتم آرزو ب��ه دل مي مانم. ديدار 
آخر را از من دريغ نكرد. از پيشاني به باال، سرش 
متالشي شده بود. آخرين بوسه را بر گونه هايش 

زدم و گفتم ديدارمان به قيامت.« 
  وصيت نامه شهيد

»... از پدر و مادرم انتظار دارم كه از اين امتحان با 
روي س��فيد بيرون آيند؛ زيرا مي دانم كه خداوند 
متعال از پدران و مادران در اين راه انتظار شكيبايي 
دارد و شايد اين از بزرگ ترين امتحانات الهي در 
مورد شما باشد. سرانجام و عاقبت همه ما خاك 
اس��ت. چرا جس��م ما به جاي اينكه رفته فته به 
نابودي برسد و بپوسد آن را قبل از پوسيدن با خدا 

معامله نكنيم.«
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادكرد 

روايتي از شهيد شهريار طاهري 
كه در عمليات الي بيت المقدس آسماني شد

كيلومترها ركاب زد
 تا به جبهه برود

  كتاب نماز!
پسرم شهريار 7 دي 1345 در خانواده متدين و 
مذهبي در تهران به دنيا آمد. كمي بعد به استان 
سمنان نقل مكان كرديم و به روستاي داورآباد 
آرادان رفتيم. ش��هريار از كودكی عادت داشت 
وقتي پدرش از س��ركار مي آمد، به استقبالش 
مي رفت. ي��ادم اس��ت كالس دوم ابتدايي بود. 
يك روز پدرش كه از سركار آمد، پرسيد شهريار 
كجاست؟  برادرم كه در منزل ما بود گفت فكر 
مي كنم داخل اتاق باشد.  دنبال همسرم به طرف 
اتاق رفتيم. شهريار يك كتاب مربوط به نماز را باز 

كرده بود و مشغول نماز خواندن بود.
  15 كيلومتر دوچرخه سواري

زمان جنگ وقتي پسرم خبر شهادت بستگان و 
هم محلي ها را شنيد، ديگر تاب ماندن نداشت. 
سوم راهنمايي بود. يك روز كه براي انجام كاري 
به گرمسار رفتم، نوجواني را سوار بر دوچرخه 
ديدم كه شباهت زيادي به شهريار داشت. باورم 
نمي شد كه 15 كيلومتر فاصله  داورآباد تا شهر 
را با دوچرخه آمده باش��د. نزديك تر كه شدم، 
ديدم خودش اس��ت. با دس��تپاچگي از راننده 
خواهش كردم نگه دارد. از ماشين پياده شدم. 
از ديدنم جا خورد. پرسيدم شهريار! اين همه راه 
را با دوچرخه آمدي شهر؟! چرا به من نگفتي؟ 
با آرامش گفت مادرجان! االن يك هفته است 
كه مي آيم شهر و برمي گردم. مي خواهم بروم 
جبهه، از عكس��م ايراد گرفتن��د، آمدم عكس 

جديد بگيرم.
من و پدرش هر دو سر كار مي رفتيم. خيالمان 
راحت بود كه شهريار هر روز به مدرسه مي رود. 

دوباره كه داخل ماشين نشستم و متوجه تصميم 
شهريار براي اعزام به جبهه شدم دلم هزار راه 
رفت. با خودم گفتم يعني اجازه مي دهند اين 
بچه به جبهه ب��رود؟ اگر برود ت��ا برگردد من 
زنده مي مانم؟ ش��ب در خانه جمع ش��ديم. او 
كه دستش رو شده بود، سعي كرد رضايت ما را 

جلب كند و موفق هم شد. 
  دوم خرداد1361

عالقه زياد ش��هريار به امام و انقالب باعث شد 
درس و مدرسه را رها كند و به خيل رزمندگان 
اس��الم ملحق ش��ود. بعد از آموزش سه روز به 
مرخصي آمد. وقتي خواست اعزام شود، قرآن و 
آب آورديم كه بدرقه اش كنيم. قرآن را بوسيد 
و از زير آن رد شد. خواس��تم پشت سرش آب 
بريزم كه گفت آب را پشت سر كسي مي ريزند 
ك��ه بخواهد برگ��ردد، ولي م��ن برنمي گردم. 
رفت و بعد از چند ماه حض��ور در جبهه، خبر 
شهادتش را براي ما آوردند. شهريار در عمليات 
الي بيت المقدس به تاريخ دوم خرداد 1361 با 

اصابت تركش به شهادت رسيد. 
  خواب شهادت

قبل از ش��هادت پسرم يك ش��ب خواب ديدم 
كه قربانی ای در دس��ت دارم و پشت گردنش 
زخم است. يكي از همسايگانم در خواب از من 
پرسيد قربانی را كجا مي بري؟ گفتم مي خواهم 
پانسمانش كنم. صبح كه از خواب بيدار شدم به 
پدرش گفتم شهريار ديگر برنمي گردد. بعد از 
چند روز از طرف س��پاه به من اطالع دادند كه 
شهريار شهيد شده است. خدا را شكر مي كنم كه 
مادر شهيد هستم. امام فرمودند: »خانواده هاي 
شهدا، چش��م و چراغ اين ملت هستند.« همه 
اطرافيان اينگونه تصور مي كردند كه وقتي خبر 
شهادت پسرم را بش��نوم از غصه دق مي كنم، 
اما من مثل كوه استوار ماندم و صبوري كردم. 
پيكر پسرم در گلزار شهداي هشت آباد آرادان به 

خاك سپرده شد. 
  وصيت نامه شهيد

»... بار خدايا! اين قطره خون ناچيز و جان ناقابل 
مرا در راه گسترش اس��الم از حقير بپذير! اگر 
جان ما آن ارزش را دارد كه براي اسالم فدا شود 
و اسالم پيش برود، كاش صدها بار به من جان 

مي دادي كه مبارزه كنم و شهيد شوم.«

علي اكبرم در مسير آزادي خرمشهر حسيني شد
گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد علي اكبر برهاني از شهداي عمليات الي بيت المقدس 

علي اكب�ر وق�ت وداع آخ�ر گف�ت تا 
رضايت ندهي از زير قرآن رد نمي شوم. 
گفتم من ك�ه خيلي وقت اس�ت راضي 
ش�دم. يك س�ال و نيم اس�ت ك�ه اين 
راه را م�ي روي. گفت نه باي�د راضي به 
شهادتم بش�وي. پاهايم شل شد. انگار 
قلبم را كس�ي محكم فش�ار م�ي داد. 
نفس�م ب�ه س�ختي ب�اال مي آم�د. در 
دل�م الحول والق�وة اال ب�اهلل  خواندم و 
گفتم ان ش�اءاهلل خدا از تو راضي باشد 

اين آخري ها به علي اكبر مي گفتم ديگر 
بس اس�ت، به اندازه  سهمت رفتي يك 
روز بعد از نماز دو زانو جلويم نشس�ت 
و گفت ف�روع دين چند تاس�ت؟ گفتم 
خ�ب ده ت�ا. گف�ت بش�مار! و خودش 
جلوتر از من شمرد تا رس�يد به جهاد. 
بعدش گفت همان طورك�ه نماز واجب 
اس�ت جهاد هم واج�ب اس�ت؛ هر دو 
ف�روع دين هس�تند. ام�روز روز دفاع 
اس�ت و جنگ مثل نماز واجب اس�ت. 

مادران شهدا اس�وه صبر و استقامت و ش�جاعت هس�تند، آنها به تأسي از زينب 
كبري)س( فرزندان شجاع خود را تقديم انقالب كردند تا حتي يك وجب از خاك 
كشور به دست دشمن بعثي و متجاوزان نيفتد. متن زير روايتي است از زينت علي 
بخشي، مادر شهيد ش�هريار طاهري كه با همراهي كنگره شهداي استان سمنان 
تهيه شده است. ش�هيد طاهری دوم خرداد 61 در جريان آزادسازي خرمشهر به 

شهادت رسيد. 

  صغري خيل فرهنگ
»دلواپس�ي خواب و خوراك را از م�ن گرفته بود. اي�ن آخري ها ب�ه اكبرمي گفتم ديگر 
بس اس�ت، به اندازه  س�همت رفتي. يك روز بع�د از نماز دو زانو جلويم نشس�ت و گفت 
فروع دين چند تاس�ت؟ گفتم خب ده تا. گفت بش�مار! وخودش جلوتر از من ش�مرد تا 
رس�يد به جهاد. بعد گف�ت:» همانطور كه نماز واجب اس�ت، جهاد هم واجب اس�ت؛ هر 
دو فروع دين هس�تند. امروز روز دفاع اس�ت و جنگ مثل نماز واجب اس�ت.« ش�هيد 
علي اكب�ر برهاني همه اي�ن حرف ها را گفت�ه بود تا م�ادرش را براي اع�زام مجددش به 
جبهه قانع كن�د. او رفت و م�ادر آخرين بدرق�ه اش را هرگ�ز از ياد نمي ب�رد. علي اكبر 
برهان�ي در نهاي�ت در عملي�ات الي بيت المق�دس ب�ه ش�هادت رس�يد. آنچ�ه درپي 
 مي آي�د ماحصل همكالم�ي ما با اخت�ر برهاني، م�ادر ش�هيد علي اكبر برهاني اس�ت.

وقتي متوجه تصميم ش�هريار براي 
اعزام به جبهه ش�دم، دلم ه�زار راه 
رفت با خ�ودم گفت�م يعن�ي اجازه 
مي دهند اي�ن بچه به جبه�ه برود؟ 
اگر برود تا برگردد، من زنده مي مانم؟ 
شب در خانه جمع ش�ديم. شهريار 
كه دس�تش  رو ش�ده بود، سعي كرد 
رضايت ما را جلب كند و موفق هم شد 
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سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
زمان انتخاب��ات پارلماني لبن��ان در دوره قبل 
دو دور طوالني  مدت تمديد ش��د اما انتخابات 
اين دوره با وجود مشكالت سنگين اقتصادي 
تنها يك تعوي��ق كوتاه م��دت از 27مارس به 
15می داش��ت، آن هم براي اينكه شهروندان 
لبناني خارج از كش��ور فرص��ت ثبت نام براي 
شركت در انتخابات داشته باشند. با وجود اينكه 
رسانه هاي مخالف جريان 8مارس و به خصوص 
حزب اهلل از ماه ها قبل مدعي بودند حزب اهلل به 
دنبال تعويق انتخابات اس��ت اما همچنان كه 
سيدحس��ن نصراهلل، دبير كل ح��زب اهلل بارها 
تأكيد كرده بود، جبهه مقاومت تمام تالش خود 
را كرد تا اين انتخابات سر موعد برگزار شود و در 
نهايت هم موفق به انجام اين كار شد. حاال كه 
نتيجه انتخابات مشخص شده، بايد ديد تركيب 
فراكسيون ها در پارلمان آينده چگونه خواهد 
بود، زيرا جداي از تعيين رياس��ت پارلمان كه 
تقريباً مشخص است، تركيب آينده مجلس دو 
وظيفه مهم در پيش دارد؛ انتخاب رئيس جمهور 

و رأي اعتماد به كابينه آينده لبنان. 
 3سالبحراني

شكي نيس��ت انتخابات 15می خروجي سه 
س��ال بحراني اس��ت كه لبنان را فراگرفته و 
حتي در بسياري از رسانه ها، اين انتخابات به 
عنوان اولين انتخاب��ات لبنان بعد از اين مدت 
معرفي مي ش��د و ارزياب��ي و تحليل ها از اين 
انتخابات بر مبناي اين موضوع انجام مي شد. 
اعتراضاتي كه از 17اكتبر2019 ش��روع شد 
به دليل واكنش عمومي ب��ه بيكاري، افزايش 
هزينه هاي عموم��ي و مخصوصاً وضع ماليات 
بر بنزين، گندم و تماس هاي تلفني آنالين بود 
كه به سرعت رو به خشونت گذاشت تا جايي 
كه اعتراضات 100نف��ري از فعاالن مدني در 
شامگاه پنج ش��نبه 17اكتبر به دليل برخورد 
نامناس��ب اكرم ش��هيب، وزير آموزش عالي 
از گروه وليد جنبالط و هيئ��ت همراهش به 
سرعت گس��ترش يافت و كار به جايي رسيد 
كه نيروه��اي امني��ت داخلي لبن��ان دو روز 
بعد مجبور ش��دند معترضان را با شليك گاز 
اش��ك آور از س��اختمان پارلم��ان دور كنند. 
دولت هاي سعد حريري و حسن دياب نه تنها 
نتوانستند اعتراضات را آرام كنند بلكه انفجار 
مهيب چه��ارم اوت 2020 در بن��در بيروت 
اوضاع را وخيم تر از قبل و دولت دياب به دنبال 
آن سقوط كرد. رسانه هايي نظير فاكس نيوز، 
بلومبرگ، دي ولت، گاردين، تايمز اسرائيل و 

ده ها رسانه ديگر سعي داشتند جبهه مقاومت 
و به خصوص ح��زب اهلل را مقص��ر آن انفجار 
معرفي كنند اما سخنان موشه فيگلين، عضو 
پيشين كنست رژيم اس��رائيل كه ضمن ابراز 
ش��ادماني از بروز اين انفج��ار، آن را از جانب 
خدا دانسته بود و تالش حزب نيروهاي لبنان 
به رهبري س��مير جعجع براي كشاندن پاي 
سازمان هاي بين المللي به اين ماجرا و تشكيل 
دادگاهي مث��ل دادگاه رفيق حريري، همگي 
نش��ان مي داد ايجاد بحران در لبنان بيش از 
هر چيز به قصد تخريب مقاومت طراحي شده 
اس��ت تا در نهايت، زمينه شكس��ت حزب اهلل 
و متحدانش در جريان 8م��ارس در انتخابات 

15می ايجاد شود. 
 موفقيتانتخاباتيمقاومت

ظهور برخ��ي اح��زاب و دس��ته هاي نوظهور 
سياس��ي با ش��عار تغيير، نتيجه اين سه سال 
بحران بود كه با دادن اميد به شهروندان و وعده 
ايجاد تغييرات اساس��ي در س��اختار سياسي 
سنتي كشور به دنبال كسب رأي بودند. يكي از 
اين احزاب حزبي به نام تقدم بود كه سر و صداي 
زيادي به پا كرده بود و حتي شعار برانداختن 
طبقه نخب��گان فرقه گراي قدي��م را مي داد. با 
وجود اين، خيلي زود معلوم شد برخي از اين 
احزاب نقابي از سوي احزاب و گروه هاي سنتي 
ضدمقاوم��ت بودند، چنان كه تق��دم با حزب 

كتائب مس��يحي ائتالفي به نام جبهه مخالف 
لبناني را تش��كيل داد و به اين وسيله، معلوم 
شد حزب تقدم بيشتر ابزاري در دست جريان 
14مارس اس��ت تا با بهره برداري از بحران سه 
ساله جريان 8مارس و جبهه مقاومت لبنان را 
در انتخابات شكست دهند. با اين حال، نتيجه 
انتخابات نشان داد با وجود كاهش تعدادي از 
كرس��ي هاي 8مارس در اين انتخابات باز هم 
ميزان كرس��ي های آن بيش��تر از كرسي هاي 
14م��ارس اس��ت. ح��زب اهلل و متحدانش در 
جريان 8مارس توانس��تند در اي��ن انتخابات 
62كرسي از مجموع 128كرس��ي پارلمان را 
به دس��ت بياورند، در حالي كه جريان مخالف 

14مارس تنها توانس��ته اس��ت به 42كرسي 
دس��ت بيابد. اين آمار نشان مي دهد حزب اهلل 
و جريان 8مارس تنها نياز به سه كرسي ديگر 
براي رس��يدن حد نصاب 65كرسي الزم براي 
تشكيل دولت دارد كه اين چيز بعيدي نيست 
چراكه روابط خوبي با برخي جريان هاي سني 
مذهبی مثل المشاريع االس��الميه و برخي از 
نماينده هاي مستقل دارد و مي تواند با رأي آنها، 

ميزان كرسي ها الزم را به دست بياورد. 
 چانهزنيهايسخت

با وجود اينكه جريان 8مارس توانس��ته است 
به دنبال انتخاب��ات 15می موقعيت برتر خود 
را نسبت به 14مارس حفظ كند اما بايد توجه 
داش��ت اين به معناي پايان كار نيست. اولين 
مسئله انتخاب رياست پارلمان لبنان است كه 
به نظر نمي رسد كار چندان مشكلي باشد، زيرا 
طبق ساختار عرفي در سياست لبنان، رياست 
پارلمان به عهده فردي از شيعيان است و انتظار 
مي رود نبيه بري، رهبر جنبش امل، مثل ادوار 
سابق رياست پارلمان را به عهده داشته باشد. 
مسئله دوم انتخاب رئيس جمهور لبنان است 
كه ب��ا رأي نمايندگان جدي��د پارلمان انجام 
مي شود و به نظر مي رسد سمير جعجع با توجه 
به ميزان آراي حزب��ش در اين انتخابات تمام 
تالش خود را براي رس��يدن به كاخ رياس��ت 
جمهوري بعب��دا خواهد كرد. ح��زب القوات 

اللبناني در اين انتخابات 20كرسي به دست 
آورده و اين ميزان با توجه به دو كرسي ريزش 
براي حزب رقيب التيار الوطني الحر به رهبري 
جبران باس��يل، اميد جعجع را تقويت كرده 
است اما بايد توجه داشت كه حمايت 8مارس 
از سليمان فرنجيه، رهبر جريان المرده براي 
پس��ت رياس��ت جمهوري حمايت مي كند و 
اين به آن معناست كه نه تنها راه جعجع براي 
رسيدن به بعبدا بسيار سخت و مشكل خواهد 
بود بلكه حتي احتم��ال دارد فرنجيه در اين 
رقابت پيروز ش��ود. مسئله س��وم و مشكل تر 
انتخاب نخس��ت وزي��ر آينده لبنان اس��ت تا 
با تش��كيل كابينه جديد به انبوه مش��كالتی 
رسيدگي كند كه از خارج بر اين كشور تحميل 
شده، جداي از ضعف ساختاري كه بر آن حاكم 
است. در واقع، موضوع اصلي در اين مورد كنار 
كشيدن سعد حريري از اين انتخابات بود كه 
بايد گفت ضربه تعيين كننده اي را بر 14مارس 
وارد كرد. او با اين كار وزنه قابل توجه خود را در 
اين جريان نشان داد چراكه حتي خيانت فواد 
سنيوره به او تشكيل فهرستي از ميان اعضاي 
جدا شده از المستقبل نيز نتوانست خأل سعد 
حريري را پ��ر كند. دلگرمي س��نيوره در اين 
خيانت حمايت هاي مستقيم سياسي مالي بود 
كه عربستان سعودي از طريق وليد البخاري، 
س��فير عربس��تان در لبنان، از او و فهرستش 
مي كردند و حتي گفته مي شود ميليون ها دالر 
براي خريد آرا به نفع او هزينه كردند. با وجود 
اين، كسب شش كرسي نشان داد سنيوره در 
حد و اندازه سعد نيست و بايد گفت پيروز اين 
رقابت سعد حريري بود كه نشان داد عربستان 
ب��دون او و حتي با وج��ود دس��ت و دلبازي 
ميليون ها دالری، شانسي براي موفقيت ندارد. 
به اين ترتيب، نمي توان انتظار داشت سنيوره 
با اين ناكامي شانس��ي براي نخس��ت وزيري 
داشته باش��د و چه بسا س��عد حريري با ورود 
مجدد به عرصه سياسي و كسب حمايت هاي 
الزم از جريان 8مارس، بدنه حزب المستقبل 
و نماينده هاي مستقل س��ني و غيرسني باز 
كانديدای اصلي پست نخس��ت وزيري لبنان 
باشد. در هر صورت، انتخابات 15می ثابت كرد 
برخالف دشمنان خارجي و داخلي مقاومت، 
حزب اهلل و متحدان��ش موقعيت خ��ود را در 
صحنه سياسي لبنان حفظ كردند و مي توانند 
با اين موقعيت نقش تعيين كننده اي در انتخاب 
رئيس جمهور، نخست وزير و كابينه آينده لبنان 

داشته باشند. 

  دكترسيدرضاميرطاهر
روابط روسيه و بلوك غرب به سركردگي امريكا 
پس از آغاز جنگ اوكراين با وخامت بي سابقه اي 
روبه رو شده است. امريكا رهبري كارزار گسترده 
ضدروسي با اعمال ش��ديد ترين تحريم ها عليه 
مسكو را بر عهده داش��ته و در كنار آن اتحاديه 
اروپا، كانادا، استراليا و ژاپن اقدامات مشابهي را 
با هدف تضعيف و به زانو درآوردن مسكو صورت 
مي دهند، ب��ا اين همه موض��ع برخي متحدان 
كليدي واش��نگتن به ويژه رژيم صهيونيس��تي 
در كارزار همه جانبه غرب عليه روسيه به بهانه 
جنگ اوكراين از ابتدا چندان شفاف نبوده است با 
گذشت زمان و افزايش فشارها براي تعيين تكليف 
و موضع گيري آشكار، تل آويو از موضع اوليه خود، 
يعني تالش براي بي طرفي و حتي ميانجيگري 
به سمت موضع گيري عليه روسيه و در مرحله 
بعد ارسال تجهيزات نظامي براي اوكراين تغيير 
سمت داده است. اين مسئله موجب واكنش منفي 
مسكو شده است، لذا چشم انداز وقوع تحوالت 
جدي در روابط بين روسيه و رژيم صهيونيستي 
امروزه بيش از هر زمان ديگر وجود دارد. در عين 
حال درخواست هاي مكرر والديمير زلنسكي، 
رئيس جمه��ور اوكراي��ن ب��راي حمايت علني 
تل آوي��و از كي يف در جنگ اوكراي��ن و به ويژه 
ارسال تسليحات حس��اس مانند سامانه گنبد 
آهنين يا پهپاد با توجه به يهودي بودن زلنسكي 
و نيز موقعيت قدرتمند اقليت يهودي اوكراين، 
رژيم صهيونيستي را بيش از پيش وادار به تغيير 

موضع در قبال جنگ اوكراين كرده است. 
  انتقادمسكو

تنش در روابط روسيه با اسرائيل به دليل مواضع 
آن درباره اوكراين روندي فزاينده داشته و اين بار 
در تازه ترين موضع گيري »ميخائيل بوگدانف« 
معاون وزير امور خارجه روس��يه روز پنج شنبه 
29 ارديبهشت به ش��دت از تل آويو انتقاد كرده 
اس��ت. وي ضمن اينكه خواهان نقش و موضع 
متوازن تر رژيم صهيونيستي شد، گفت: مواضع 
تل آويو موجب احساس س��رخوردگي روسيه 
شده است. وي با انتقاد از ارسال تجهيزات نظامي 
اسرائيل براي ارتش اوكراين آن را نشانه موضع 
خصمانه تل آويو نسبت به مس��كو دانست. اين 
مقام روسي تأكيد كرد كه مسكو رويكرد منفي 
به موضوع ارسال تجهيزات نظامي اسرائيل براي 
تجهيز ارتش اوكراين دارد. رژيم صهيونيس��تي 

روز چهارش��نبه 28ارديبهش��ت اعالم كرد كه 
2هزارعدد كالهخود و 500عدد جليقه ضدگلوله 
را براي ارتش اوكراين ارسال كرده است. معاون 
وزير امور خارجه روسيه تصريح كرد كه كشورش 
از سياست و اظهارات خصمانه اسرائيل در قبال 
روس��يه و حمايت از اوكراين شگفت زده شده و 
مسكو عالقه مند به گفت و گو با س��ران تل آويو 

است. 
رژيم صهيونيستي حمله روس��يه به اوكراين را 
محك��وم و در ابتداي اين درگي��ري به اصطالح 
موضع ميانجيگرانه در اين زمين��ه اتخاذ كرده 
بود اما ب��ه تدريج مواضع تندت��ر و انتقادي تري 
نس��بت به مس��كو گرفت��ه و اكنون با ارس��ال 
تجهيزات نظامي براي ارت��ش اوكراين عماًل در 
اردوگاه غرب عليه روسيه جا گرفته است. نكته 
جالب اينك��ه توافق نظري بين مقامات ارش��د 
رژيم صهيونيس��تي در زمينه جن��گ اوكراين 
وجود ندارد. برخالف»نفتالي بنت« نخست وزير 
كه حداقل در ظاه��ر رويكرد ميانجيگري ميان 
مسكو و كي يف را اتخاذ نموده، يائير الپيد، وزير 
خارجه اين رژيم بارها عمليات نظامي روسيه در 
اوكراين را محكوم كرده است. اين موضع گيري 
تل آويو خشم مسكو را برانگيخته است. پيشتر 
»ماريا زاخارووا«، سخنگوي وزارت امور خارجه 
روسيه نيز رژيم صهيونيستي را متهم به حمايت 
از نئونازي ها در اوكراين كرده ب��ود. زاخارووا با 
انتقاد از اظهارات »الپيد« گفت: اظهارات مغاير 
با تاريخ وي مورد توجه مسكو قرار گرفته است؛ 
اظهاراتي كه به طور گس��ترده اي رويكرد دولت 
كنوني تل آويو در حمايت از رژيم نئونازي هاي 

كي يف را بيان مي كند. 
  انتخابتلآويو

اكن��ون با آغاز ارس��ال كمك هاي ب��ه اصطالح 
بشردوستانه اسرائيل به اوكراين و سپس ارسال 
تجهيزات نظامي براي كي يف، مشخص شده كه 
تل آويو عماًل وارد زمين بازي جنگ اوكراين به 
ضرر روسيه شده است. اسرائيلي ها ادعا مي كنند 
حدود 100تن كمك بشردوس��تانه به اوكراين 
ارسال و يك بيمارس��تان صحرايي در غرب اين 
كشور براي مدت شش هفته راه اندازي كرده اند. 
چرخش تدريجي موضع اسرائيل در قبال جنگ 
اوكراين براي روسيه كه همواره بر اين گمان بود 
كه روابط ممتازي با تل آويو دارد و همواره از سران 
اسرائيلي به گرمي استقبال مي كرد، بسيار گران 

آمده است، به ويژه اينكه روسيه با دادن امتيازي 
آشكار عماًل چشم خود را به روي حمالت هوايي 
و موشكي مكرر رژيم صهيونيستي عليه سوريه 
بسته اس��ت و حتي با وجود نقش هواپيماهاي 
اسرائيلي در س��رنگوني اش��تباهي هواپيماي 
تجسسي ايل20 روس��يه در سال1397 توسط 
پدافند هوايي سوريه اما همچنان روابط گرم خود 
را با تل آويو حفظ كرده ب��ود، البته اين اقدامات 
خصمانه تل آويو از چشم مسكو دور نمانده، لذا 
واكنش هاي روسيه در قبال اين كنش هاي رژيم 
صهيونيس��تي به تدريج در حال آش��كار شدن 
است. از جمله اين موارد مي توان به استقبال گرم 
از هيئت حماس در مسكو اشاره كرد. همچنين 
براي نخستين بار گزارشي درباره شليك سامانه 
پدافند هوايي اس300 روس��يه ب��راي مقابله با 
حمالت اخير هواپيماهاي اسرائيلي عليه مواضعي 
در سوريه منتشر شده است. مسلماً اين اقدام به 

مثابه هش��داري به تل آويو اس��ت كه اقدامات 
حمايتگرانه آن از اوكراين بي پاسخ نخواهد ماند. 
رسانه هاي رژيم صهيونيستي در تحليلي اعالم 
كرده بودند، شليك روسيه به جنگنده هاي اين 
رژيم در سوريه »مي تواند نش��ان دهنده تغيير 
قابل توجهي در نگرش مسكو به اسرائيل باشد«، 
با اين حال بوگدانف گزارش هاي رسانه اي درباره 
استفاده ارتش روسيه مستقر در سوريه از سامانه 
اس300 عليه جنگنده هاي اس��رائيلي را فاقد 

صحت خوانده است. 
  اظهاراتالوروف

در 12ارديبهش��ت1401 اظه��ارات س��رگئي 
الوروف، وزي��ر خارجه روس��يه موجب جنجال 
بزرگي در روابط مسكو و تل آويو و موضع گيري 
تند مقام��ات صهيونيس��ت ش��د. الوروف در 
مصاحبه اي ضمن ادع��اي يهودي تب��ار بودن 
آدولف هيتلر، رهبر المان نازي تصريح كرد كه 
هيتلر هم خون يهودي در بدن داش��ته اس��ت. 
»نفتالي بنت« نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي 
اظهارات الوروف را در مورد اينكه هيتلر يهودي 
بود، »بسيار خطرناك« خالف واقعيت و غيرقابل 
قبول خواند. »يائير الپيد« وزير امور خارجه اين 
رژيم نيز به ش��دت از س��رگئي الوروف همتاي 
روس خود به دليل طرح اي��ن اظهارات و گفتن 
اينكه هيتلر خون يهودي در بدن داشته است، 

انتقاد كرد. 
به نظر مي رس��د ه��دف از اظه��ارات الوروف 
نوع��ي اعت��راض و در عين ح��ال هش��دار به 
رژيم صهيونيستي از جانب مسكو به دليل تبديل 
تدريج��ي موض��ع آن در قبال جن��گ اوكراين 

از بي طرف��ي و دعوت طرفين درگي��ر به حل و 
فصل سياسي اين درگيري، به هواداري از بلوك 
غرب و حت��ي آمادگي براي ارس��ال كمك هاي 
تسليحاتي به اوكراين اس��ت كه آشكارا موضع 
و اقدامي خصمانه عليه روس��يه تلقي مي شود. 
والديمير زلنسكي، رئيس جمهور اوكراين پايان 
ماه مارس طي سخناني در جمع اعضاي منتخب 
پارلمان رژيم صهيونيستي از تل آويو خواسته بود 
با حمايت از اوكراين در برابر روس��يه »دست به 
انتخاب« در موضع ميانه خود بزند و به اوكراين 
كمك هاي تس��ليحاتي ارس��ال كند. مقامات 
اسرائيلي مي گويند پيش تر تجهيزات حفاظتي 
در اختيار اوكراين قرار داده ان��د اما اخيراً به اين 

كشور كمك تسليحاتي نكرده اند. 
  جمعبندي

شواهد نشان مي دهد رژيم صهيونيستي با توجه 
به تحوالت چندماهه اخير و تش��ديد اقدامات 
بلوك غرب به س��ركردگي امريكا عليه روسيه 
دست به نوعي به اصطالح انتخاب تاريخي زده 
و همراهي با غرب عليه روسيه را برگزيده است. 
اين امر به ويژه در موضع گيري يائير الپيد، وزير 
خارجه رژيم صهيونيستي با متهم كردن روسيه 
به ارتكاب جنايت جنگي در اوكراين تبلور يافته 
اس��ت. اين اتهام زني عماًل موجب تنش آفريني 
و سردي بي س��ابقه در روابط مس��كو و تل آويو 
شده اس��ت و موضع گيري اخير الوروف نيز در 
واقع واكنشي از جانب مس��كو به موضع آشكارا 
خصمانه وزير خارجه اسرائيل محسوب مي شود. 
اين ادعا در حالي مطرح شد كه رژيم صهيونيستي 
خود به دليل كودك كشي و حمالت عليه مردم 
فلس��طيني  بارها ب��ا اتهامات ج��دي از جانب 
س��ازمان ها و نهادهاي حقوق بش��ري از جمله 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل مواجه شده است. 
همچنين اسرائيل در حالي مدعي ارتكاب جنايت 
جنگي از سوي نيروهاي روسي در اوكراين شد 
كه هنوز هيچ هيئت تحقي��ق بين المللي براي 
رسيدگي به اين ادعاها تش��كيل نشده است تا 
روسيه را متهم به اين گونه اقدامات در اوكراين 
كند. مي ت��وان پيش بيني كرد مس��كو تجديد 
نظري اساسي درباره ماهيت و كيفيت روابط با 
رژيم صهيونيستي صورت داده و موضع جديدي 
در قبال اقدامات رژيم صهيونيستي در مسائلي 
مانند نحوه برخورد تل آويو با فلسطيني ها و نيز 

حمالت مكرر عليه سوريه اتخاذ  كرده است. 

نتيجهانتخاباتتغييريدرموازنهقدرتايجادنميكند

چرخشتاريخيدرمناسباتمسكو-تلآويو

سيدعباسحسيني
تعدادي از چهره هاي مطرح سياسي افغانستان 
كه با روي كار آمدن مج��دد حاكميت طالبان 
از عرصه تحوالت سياس��ي و مع��ادالت قدرت 
در اين كشور دور مانده اند، هفته گذشته براي 
چندمين بار در طول ماه هاي گذش��ته و اين بار 
به ابتكار مارشال عبدالرشيد دوستم، رهبر حزب 
جنش ملي افغانس��تان، چهره مطرح در ميان 
ازبك تباران اين كشور و همچنين از چهره هاي 
نزديك به رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه در آنكارا گردهم آمدند و پيرامون تحوالت 
افغانستان و عملكرد حاكميت طالبان به بحث 
و گفت وگو پرداختند. اين شخصيت ها در پايان 
با صدور يك اعالميه ضدطالب��ان و حمايت از 
مقاومت عليه آنها، از تش��كيل ش��ورايي به نام 
»شوراي عالي مقاومت براي نجات افغانستان« 
خبر دادند كه قرار است با ايجاد برخي كميته ها، 
س��اختاري مش��خص و فعاليتي ب��ه اصطالح 
منسجم داشته باش��د. در اين نشس��ت كه به 
نظر جامع تر مي رس��د، عطامحمد نور، محمد 
محقق، احمدولي مس��عود، احمد ضيا مسعود، 
عبدالرب رس��ول س��ياف، محمدعلم ايزديار، 
رحمت اهلل نبيل، نماينده ص��الح الدين رباني، 
حضرت علي، ميررحمان رحماني، عبدالهادي 
ارغنديوال، نماينده محمدكريم خليلي و نماينده 
اسماعيل خان به صورت حضوري و محمد يونس 
قانون��ي و برخي از چهره هاي ديگ��ر به صورت 
آنالين شركت كرده بودند. منابع آگاه مي گويند 
اين چهره هاي سياسي در خانه مارشال دوستم 
تشكيالتي را به نام »شوراي عالي مقاومت براي 
نجات افغانستان« ساخته اند كه داراي 25عضو 
است و به صورت دوره  اي رهبري مي شود، اين 
در حالي اس��ت كه در ماه مهر سال گذشته نيز 
خبرهايي در مورد نشست برخي شخصيت هاي 
سياسي فراري از افغانستان در آنكارا و تشكيل 
ش��ورايي به نام ش��وراي عالي مقاومت ملي در 
تركيه منتشر ش��ده بود.  اما پيرامون برگزاري 
چنين نشست و تشكيل چنين شورايي دو نكته 
مهم و اساسي وجود دارد كه به نوعي، ناكامي آن 

را از همين ابتدا مشخص مي كند.

 اختالفاتداخلي
1� با توجه به تن��وع قومي و سياس��ي در بين 
چهره هاي سياس��ي حاضر در چنين شورايي، 
با وج��ود اينك��ه آنه��ا پيرامون ي��ك موضوع 
مش��ترك گردهم آم��ده بودند، ام��ا اختالف 
نظره��ا و ديدگاه هاي متضاد چنان بين ش��ان 
حاكم بوده كه بر اس��اس گزارش ها، عبدالرب 
رسول سياف، شخصيت مطرح سياسي و رهبر 
جهادي كه مديريت جلس��ه را به عهده داشته، 
به س��ختي توانسته است نشس��ت را مديريت 
كند. او از همه خواس��ته اس��ت اختالفات را در 
مقطع كنوني كنار بگذارند و انرژي ش��ان را بر 
اتحاد و همسبتگي عليه طالبان متمركز سازند. 
جداي از چگونگی برخورد با طالبان- نظامي يا 
سياسي- مسائل بحث برانگيز ديگري مانند نوع 
نظام و حكومتداري در افغانستان نيز در مباحث 
اين شورا قرار داشته كه با مخالفت ها و انتقاداتي 
همراه بوده، به همين خاطر، كاركرد و مؤثريت 
چنين ش��ورايي از همين ابتدا مشخص است و 
يك تجربه ناكام تش��كيل ائتالف ها و ش��وراها 
در طول دهه هاي گذش��ته در افغانس��تان، به 
خصوص 20سال گذش��ته رقم خواهد خورد. 
متأس��فانه ايجاد ائتالف ها و شوراهاي سياسي 
در افغانس��تان در طول تاريخ اين كش��ور، در 
صورت ايجاد هم بسيار شكننده، متزلزل و ناكام 

بوده است. 
از طرف ديگر، اين چهره هاي سياسي به دليل 
ترك افغانستان و وضعيت داخلي در اين كشور، 
به نظر مي رسد ديگر آن جايگاه و پايگاه مردمي 
گذشته را در اختيار ندارند و بيشتر به مهره هاي 
سوخته اي مي مانند كه دست شان از تعامالت 

قدرت در افغانستان كوتاه شده است. 
نكته قاب��ل توج��ه اينك��ه در طول چن��د ماه 
گذشته كه جبهه ضدطالبان موسوم به »جبهه 
مقاومت« به رهبري »احمد مس��عود« و برخي 
گروه هاي ديگر دست به حمالت چريكي عليه 
طالبان زده ان��د، با حمايت ه��اي الزم مردمي 
روبه رو نشدند، به همين خاطر حتي در واليت 
پنجشير و منطقه بزرگ اندراب در واليت بغالن، 
نيروهاي ضدطالبان نتوانستند كنترل مناطق 
وسيعي حتي از روستاها و شهرس��تان ها را به 
دست بگيرند و بيش��تر در مناطق صعب العبور 

كوهستاني مستقر هستند. 
مسئله مهم در اين زمينه، مخالفت چهره هاي 

سياس��ي ضدطالبان با احمد مس��عود كه در 
تركيه گرده��م آمده اند، مطرح ش��دن وی به 
عنوان »رهبر جبهه مقاوم��ت« و رويكردهاي 
او است. قطعاً براي اين شخصيت هاي كهنه كار 
و بيابان ديده قابل قبول نيست كه يك جوان، 
هرچند فرزند احمدشاه مسعود، قهرمان ملي 
افغانستان باش��د و با كنار زدن آنها، به عنوان 
رهبر جبهه ضدطالبان معرفي شود و عرض اندام 
كند، به همين خاطر، اختالفات جدي نيز در اين 

زمينه وجود دارد. 
 دستوركارغربی

ام��ا بعد ديگ��ر كه نشس��ت اخير تركي��ه را به 
يك نشس��ت ناكارآمد و ناكام تبديل مي كند، 
شكل گيري اين نشست بر اس��اس يك تالش 
و دس��تور غربي بود تا منافع ملي افغانستان و 
راه حل مناس��ب برای حل مشكالت اين كشور 

تأمين شود. 
بر اساس اطالعات به دست آمده و تحليل هاي 
منتشرش��ده در برخي رس��انه هاي افغانستان 
وابس��ته به غ��رب، در مرحل��ه اول غربي ها از 
»شوراي عالي مقاومت براي نجات افغانستان« 
خواس��تار تعامل و راه حل سياس��ي با طالبان 
هستند تا بس��تر گفت وگوها و ايجاد حكومت 
فراگير را فراهم س��ازند و هنوز روي گزينه هاي 
نظامي فكري نشده اس��ت، براي همين به اين 
جبهه مخالف طالبان اجازه فعاليت سياسي در 
غرب نيز داده شده است. گفته مي شود شوراي 
عالي مقاومت براي نجات افغانستان بعد از اين به 
تركيه و چهار كشور ديگر اروپايي اجازه فعاليت 
سياس��ي و برگ��زاري نشس��ت هايش در مورد 
افغانستان را داده است. در حال حاضر از اتريش و 
سوئيس بعد از تركيه به  عنوان كشورهاي بعدي 
براي گفت وگوها نام برده شده و گفته مي شود 
در آينده نزديك اين چهره هاي سياسي، نشستي 
را در وين با حضور نمايند گان غربي نيز برگزار 

خواهد كرد. 
در يك گزارش روزنامه 8صبح در كابل پيرامون 
نشست تركيه آمده است: »منابع تأييد مي كنند 
كه غربي ها پيش از اين فكر مي كردند كه طالبان 
شريك اس��تراتژيك خوب و قابل اعتمادشان 
خواهند بود. انتظار غرب از رژيم طالبان، اين بود 
كه مانند كشورهاي عربي حوزه خليج)فارس(، 
با رژيم اس��تبدادي تعامل با غ��رب را در پيش 
گيرد، اما رفتار 9ماهه طالبان و نزديكي اين گروه 
با چين و روس��يه، نوعي بدگماني را در غرب به 
وجود آورده است. براي همين، غرب و مشخصاً 
ناتو دست به حمايت از سياسيون و چهره هاي 

مخالف طالبان زده  است.« 
قابل ذكر است هر چند ايجاد چنين شورايي با 
حمايت غرب و توسل به مهره هاي سوخته اي 
كه ديگر جاي��گاه و پايگاهي در بي��ن مردم در 
افغانس��تان ندارند، ممكن است منافع مقطعي 
براي اي��ن چهره ها و همچنين فش��ار رواني بر 
حاكميت طالبان داشته باش��د، اما فراتر از آن، 

چيزي نخواهد بود. 
 اماواگرهايكميسيون

در چني��ن ش��رايطي، كميس��يون بازگش��ت 
شخصيت هاي سياس��ي در حاكميت طالبان 
با رونماي��ي از طرز عمل كاري خ��ود، جدي تر 
از قبل وارد ميدان ش��ده تا زمين��ه نزديكي با 
شخصيت هاي سياسي و اعتمادسازي بين طرف 
را فراهم كند، اما عملكرد اين كميسيون نيز از 
شعار تا عمل با مشكالت و تناقض هايي همراه 
است. از يك سو بايد گفت كه حاكميت طالبان 
هنوز اعتمادس��ازي الزم را با ش��خصيت هاي 
سياس��ي حاضر در داخل افغانس��تان به وجود 
نياورده اس��ت و از س��وی ديگر از خروج حامد 
كرزاي، رئيس جمهور سابق براي سفر به امارات 
جهت شركت در مراس��م فاتحه حاكم امارات 
جلوگيري شد و از سوي ديگر، عبداهلل عبداهلل، 
رئيس شوراي عالي مصالحه ملي در نظام گذشته 
كه براي چند روز جه��ت ديدار ب��ا خانواده به 
هند رفته بود، هنوز به افغانس��تان برنگشته و 
ديدگاه هاي تندتري را عليه طالبان مطرح كرده 
است. ساير ش��خصيت هاي سياسي حاضر در 
داخل افغانس��تان نيز وضعيت مناسبي ندارند، 
از جمله گلبدين حكمتيار، رهبر حزب اسالمي 
گاهي در حمايت و گاهي در نقد عملكرد طالبان 
سخن مي گويد، به همين خاطر، بسيار سخت 
اس��ت كه با تجربه ضعيف و ناكام طالبان براي 
اعتمادسازي سياسي و اجماع با شخصيت هاي 
حاضر در كش��ور، به ط��رف اعتمادس��ازي با 

شخصيت هاي بيروني گام بردارد. 
از س��وي ديگر، ه��ر چن��د كميس��يون ويژه 
طالبان از تأمي��ن امنيت جان، م��ال و ناموس 
شخصيت هاي سياسي افغانس��تان در خارج از 
اين كشور اطمينان داده، اما سؤال ها و ابهامات 
زيادي در مورد چگونگي فعاليت سياس��ي آنها 
در داخل افغانس��تان وجود دارد و طبق مواضع 
برخي س��خنگويان طالبان، به نظر نمي رس��د 
اجازه فعاليت سياسي به كسي داده شود، مگر 
در حماي��ت از حاكميت طالب��ان. در كنار آن، 
مسئله ادامه مذاكرات بين االفغاني و محورها و 
موضوعات مورد مذاكره بين حاكميت طالبان و 
ساير جريان ها و شخصيت هاي سياسي مشخص 
نيست و قطعاً آنها براي »حبس خانگي« بدون 
هيچ فعاليت سياس��ي ب��ه داخل افغانس��تان 

برنخواهند گشت. 
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   احمدرضا صدري
در تاري�خ نف�ت اي�ران، خردادماه هم موس�م 
اكتشاف طالي س�ياه و هم موعد انعقاد قرارداد 
دارسي اس�ت. دومي موجب ش�د تا سهم ملت 
از اول�ي و در دوران پهلوي ها ب�ه حداقل ممكن 
برسد! هم از اين روي بازخواني فراز و فرودهاي 
قرارداد دارس�ي، بهنگام و مفي�د مي نمايد. در 
مقال پي آمده، تالش ش�ده اس�ت ت�ا ابعادي از 
اين قرارداد مورد ارزيابي قرار گيرد. مستندات 
اين نوش�تار، ب�ر تارنم�اي پژوهش�كده تاريخ 
معاصر ايران موجود اس�ت. اميد آنكه محققان 
و عموم عالق�ه من�دان را، مفيد و مقب�ول  آيد. 

     
   اكتش�اف نفت، انعقاد دارس�ي، آغازي بر 

مداخالت همه جانبه انگلستان در ايران
اكتشاف نفت در ايران تا مدت ها به جاي آنكه اسباب 
آس��ايش مردمان اين ديار باشد، موجب وبال و آزار 
ايشان شد. نفت كشور ما، ابتدا توسط ويليام دارسي 
كشف و هم او وارد فرآيند خريد آن شد. با اين همه 
و پس از چندي، انگلس��تان تمامي س��هام شركت 
دارسي را خريد و به دولت ايران اين پيام را مخابره 
كرد كه مخاطب او نه يك فرد، بلكه يك امپراطوري 
اس��تعماري اس��ت. از آن دوره به بع��د، مداخالت 
انگليسي ها در ايران، وارد مرحله اي جديد شد. دكتر 
موسي فقيه حقاني پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران، 

اين فرآيند را اينگونه ارزيابي كرده است:
»قرارداد دارسي در س��ال 1901م، از سوی ويليام 
دارس��ي و دولت ايران بسته ش��د. دارسي در سال 
1908 م، در ايران به نفت دس��ت پيدا كرد و از آن 
زمان به بعد سياست انگلستان در برابر ايران تغيير 
كرد. پس از آنك��ه قرارداد دارس��ي در دولت امين 
السلطان، بين ويليام دارس��ي و رئيس دولت ايران 
بسته و توسط مظفرالدين شاه امضا شد، آنان متعهد 
شدند كه بعد از كش��ف نفت، 16درصد سود سهام 
آن را به اي��ران بدهند و عالوه ب��ر آن هم، مقداري 
پول نفت را به ايران تحويل دهند. برخي منابع اين 
پول نف��ت را 2 هزارتومان و برخ��ي ديگر 20  هزار 
ليره ذكر كردند. انگلس��تان در سال 1909، سهام 
دارسي از شركت نفت ايران و انگليس را خريد و در 
سال 1914، دولت انگليس 56درصد سهام شركت 
نفت ايران و انگليس را از آن خ��ود كرد و دو تن از 
نمايندگان دولت انگليس با استفاده از حق وتو، در 

هيئت مديره منصوب شدند. دولت انگليس بعدها 
كل سهام را از آن خودش كرد، البته اين اقدام دولت 
بريتانيا، برخالف روح قرارداد بود. ما قرار نبود هيچ 
زماني با دولت انگلستان طرف قرارداد بشويم، بلكه 
ايران قرارداد را با يك تبعه انگليس��ي امضا كرد. از 
س��ال 1914 تا 1918، انگلس��تان قرار بود درآمد 
حاصل از نفت را به ايران بدهد كه نزديك به 600 
هزار لير مي شد، اما در پايان جنگ جهاني اول، نه 
تنها انگلس��تان اين مبلغ را پرداخت نكرد، بلكه از 
ايران 614 هزار لير مطالبه كرد و مدعي شد كه در 
طول جنگ به شبكه انتقال نفت آسيب وارد شده 
و خس��ارت، دقيقاً برابر با درآمد ايران از نفت شد و 
14  هزار ليره باب رك��ود از ما گرفتن��د و بنابراين 
از عايدات نف��ت، چيزي نصيب ما نش��د. همانطور 
كه اشاره شد، پس از كش��ف نفت در ايران، سطح 
مداخالت انگليس در ايران گس��ترده تر شد و آنها 
در هم��ه امور كش��ور دخالت مي كردن��د. پيش از 
جنگ جهاني اول، نفت در ايران اس��تخراج شد و 
دولت انگليس با اس��تفاده از نفت ايران، توانس��ت 
در جنگ به پيروزي دس��ت پيدا كن��د، اما پس از 
سقوط روسيه تزاري، انگلستان س��عي كرد ايران 
را به تحت الحمايگي خود درآورد ك��ه اين يكي از 
كثيف ترين اقدامات انگليس در ايران بود، اما چون 
به موفقيت دس��ت پيدا نكردند، اق��دام به طراحي 
كودتاي 1299 كردند. براساس قرارداد1919، ايران 
مي بايست مستعمره انگليس شود كه اين قرارداد 
با عكس العمل آحاد مردم ايران، جامعه بين الملل، 
علما و روش��نفكران عقيم ش��د، اما چ��ون ايران و 
نفت ايران براي انگليس اهميت بس��ياري داشت، 
انگليس به س��مت طراحي كودتاي 1299 رفت تا 
قرارداد نفت دارسي تمديد ش��ود و به غارت ايران 
ادامه دهد، ضمن اينكه حضور جدي و گسترده تري 
هم در ايران داشته باش��د. در سال 1311ش بين 
رضاخان و ش��ركت نفت انگليس و ايران، اختالفي 
رخ داد. دولت انگلس��تان تعهدات خود را نسبت به 
ايران انجام نمي داد. قرارداد دارسي به طور خودكار 
تا سال 1340ش تمام مي شد، اما انگليسي ها قصد 
داشتند مدت زمان قرارداد تا سال 1370ش تمديد 
شود. رضاخان نخست در مقابل خواسته انگلستان 
مقاومت كرد، ولي با تهديدات جدي انگليس��ي ها 
مواجه شد. برخي مي گويند با س��وزاندن تعمدي 
پرونده نف��ت، زمينه براي تمديد قرارداد دارس��ي 

فراهم شد. مجلس ايران بعد از مشروطه، هيچ گاه 
قرارداد دارسي را تمديد نكرد، اما رضاخان در يك 
جلسه نيم س��اعته، قرارداد ديگري را تمديد كرد. 
برخي ذك��ر مي كنند كه انگليس��ي ها به رضاخان 
حكم كردند كه بايد قرارداد تمديد شود. رضاخان 
بعد از اندكي تأمل در اين باره به انگليسي ها گفت: 
همان كاري كه ما به خاط��ر آن ديگران )قاجاريه( 
را شماتت كرديم، توقع داريد آن را انجام دهم؟ كه 

انگليسي ها گفتند: بله بايد انجام دهي....« 
   رشوه هاي قرارداد دارسي، در گام نخست

از جالب ترين نكات درباره آغ��از بهره برداري نفتي 
در ايران، اين بود كه اساساً اين فرآيند با رشوه آغاز 
شد. دارس��ي كه عادات زمامداران ايراني را خوب 
مي شناخت، به س��ه تن از زمامداران از جمله علي 
اصغرخان اتابك صدراعظم وقت، رش��وه پرداخت 
كرد؛ اتابك در قبال درياف��ت اين مبلغ، متعهد بود 
كه اصل و مفاد قرارداد را از انظار انگليس��ي ها دور 
نگه دارد. محمد اسماعيل شيخاني پژوهشگر تاريخ 

معاصر ايران، در بسط اين نكته آورده است:
»ويليام ناكس دارس��ي ك��ه يك تاجر انگليس��ي 
بود، ق��رار بود حق اكتش��اف و اس��تخراج نفت در 
اي��ران را به ص��ورت انحص��اري در اختي��ار خود 
درآورد و به سياق ساير س��رمايه گذاران انگليسي، 
تمايلي نداش��ت تا ش��ريك ايراني داش��ته باشد. 
وي براس��اس ش��ناختي كه از تيپول��وژي رواني و 
البته ذائقه اقتصادي دولتمردان ايراني به  دس��ت 
آورده بود، دس��ت به جيب ش��د و اطراف و اكناف 
شاه را رش��وه داد تا اصطالحاً كارش پيش بيفتد و 
بتواند قرارداد را جلو ببرد. در اين قرارداد نيز مثلث 
امين الس��لطان مش��يرالدوله و مهندس الممالك 
پاي كار رش��وه گيري آمدند و تس��ريع ق��رارداد را 
پيش بردند. اس��ناد تاريخي در اينجا نيز مؤيد اين 
مهم است كه نماينده دارسي حدود 10  هزار ليره 
به اتاب��ك و مش��يرالدوله و مهندس الممالك نقداً 
پرداخت كرد و س��هامي معادل 10  ه��زار ليره به 
اتابك، 5  هزار ليره به مشيرالدوله و 5 هزار ليره به 
مهندس الممالك به عنوان تعارف تس��ليم كرد. در 
رأس رشوه بگيران امين السطان قرار داشت كه كار 
خطيرش اين بود هم رش��وه بگيرد و هم قرارداد را 
از انظار و رصد روس ها مخفي نگه دارد تا مبادا آنها 
نيز درخواست امتيازي مشابه كنند يا اينكه به كل 

جلوي عقد قرارداد را بگيرند... .«

راه پر پيچ و خم قرارداد دارسي، در آيينه روايت ها و تحليل ها

معاهده اي كه با رشوه آغاز شد
 و با تهديد تداوم يافت!

   نمايش رضاخان ب�راي تمديد قرارداد 
دارسي

بي ترديد در استخراج نفت ايران، طرف انگليسي 
بس كامي��اب و منتفع ب��ود، از اي��ن روي و به 
مدد فش��ار و قهر هم از پرداخت حقوق قانوني 
كش��ورمان س��ر باز مي زد و هم درصدد بود كه 
مدت اين معاهده را براي ساليان طوالني تمديد 
نمايد. با تجربه اي كه از مذاك��رات نمايندگان 
ايران ب��ا برگزي��دگان كمپاني به دس��ت آمد، 
مشخص گشت كه طرف انگليسي مايل است تا 
همچنان در به پاشنه سابق بچرخد و نفت ايران 
را به ثمن بخس ببرد. س��ارا اكبري پژوهش��گر 

تاريخ معاصر ايران، در اين فقره مي نويسد:
»در زمان مظفرالدين ش��اه و در س��ال 1901م، 
امتياز نفت ايران به مدت 60 س��ال ب��ه ويليام 
ناكس دارس��ي واگذار ش��د. با اجراي عمليات 
اكتش��اف نفت در منطقه چاه سرخ قصرشيرين 
و سپس در منطقه مسجد س��ليمان، مذاكراتي 
با شركت نفت دارسي انجام ش��د و به دنبال آن 
در سال 1909م، شركت نفت ايران و انگليس به 
ثبت رس��يد. اندك زماني بعد، از طرف شركت 
سابق دارس��ي كه اينك با نام شركت نفت ايران 
و انگلي��س فعاليت مي ك��رد، كارش��كني هاي 
متعددي انجام ش��د. با وقوع جنگ جهاني اول، 
ش��ركت دارس��ي س��هم منافع ايران را به بهانه 
بحران اقتصاد جهان��ي، كاهش داد و از پرداخت 
درآمد صدي شانزده به ايران كه انگليسي ها در 
توافق قبلي آن را امضا ك��رده بودند، خودداري 
و ب��ا اين كار زمين��ه اختالف مي��ان دو دولت را 
فراهم كرد. )طي ماده 10 امتيازنامه، حق السهم 
ايران 16درصد از س��ود خالص ش��ركت تعيين 
شده بود(. افزون بر اين، انگليسي ها با اين بهانه 
كه بختياري ها مان��ع كار آنها ش��ده اند يا اينكه 
مزدوران ايراني لوله هاي نفت را شكسته اند، در 
حالي  كه بايد به آنها حقوق مي پرداختند، ادعاي 
غرامت كردن��د و مبالغي از آنچ��ه طبق قرارداد 
بايد به ايران مي پرداختند، كس��ر  كردند. پس از 
جنگ جهاني اول، شركت نفت ايران و انگليس 
با توجه به اهميت نفت جنوب ايران براي دولت 
بريتانيا، درص��دد برآمد عالوه ب��ر تمديد امتياز 
دارسي، تجديدنظري هم در آن به عمل آورد تا 
اختالف موجود بين شركت نفت و دولت ايران از 
ميان برداشته شود. بدين  ترتيب از سال 1927 
به بعد مذاكرات مفصلي براي حل اختالف، بين 
تيمورتاش وزير دربار و نمايندگاني از كمپاني در 
جريان بود. شركت نفت و دولت ايران، پيشنهاد 
تيمورتاش براي تجديدنظر در مواد امتياز دارسي 
را پذيرفت و در س��ال 1929م، سرجان كدمن 
براي ش��روع مذاكرات الزم و ارائه پيش��نهادات 
ش��ركت نفت، به ايران آمد و پيشنهادهايي را به 
دولت ايران تس��ليم كرد. خيلي زود آشكار شد 
كه روح حاكم بر پيش��نهادهاي كدم��ن، صرفاً 
تضمين منافع بريتانياس��ت و مناف��ع حاصل از 
نفت كه به تعبير ونس��ا مارتين، نگين امتيازات 
بريتانيا در ايران به شمار مي آمد، مسئله اي نبود 
كه انگليسي ها به  راحتي از آن چشم پوشند. در 
اين ميان تيمورتاش نيز به  خوبي به اهميت اين 
مس��ئله پي برد و از همان آغ��از مذاكرات قصد 
داشت تا محدوده امتيازنامه را به منطقه جنوب 
غربي ايران محدود و بدين  ترتيب استخراج نفت 
در بي��رون از اين مناطق را به ش��ركت هاي غير 
بريتانيايي واگذار كند. در مقابل براي انگليسي ها 
نيز اس��تفاده از نفت و تضمين بهره برداري آتي 
از آن بس��يار اهميت داش��ت و به همين سبب 
ادامه مذاكرات با تيمورت��اش را بي فايده ديدند 
و در نتيج��ه با تهديد رضاش��اه، ش��رايط حذف 
تيمورتاش از جريان مذاك��رات را فراهم كردند. 
در سال 1933م/ 1312ش، شركت نفت ايران و 
انگليس به دولت ايران اطالع داد كه حق السهم 
دولت ايران باب��ت عايدات نفت در س��ال قبل، 
فقط 302هزار ليره اس��ت، در حالي  كه در سال 
1930م/ 1309ش، عايدات اي��ران از اين بابت 
چهار برابر اين مبلغ بود. اي��ن اختالف عايدات، 
دولت ايران را به اعتراض و تقاضاي رس��يدگي 
واداشت، ولي چون شركت زير بار نرفت، رضاشاه 
در نوامبر 1933م/ 1312ش و در حضور هيئت 
وزيران، امتيازنامه دارس��ي و پرونده نفت را در 
آتش بخاري انداخ��ت و دس��تور داد بي درنگ 
امتيازنامه دارس��ي را ملغا اعالم كنند كه فرداي 
آن روز عملي ش��د. البته برخي همچون محمد 
مصدق معتقد بودند كه اين اقدام رضاشاه و الغاي 
قرارداد دارس��ي، يك صحنه س��ازي سياسي از 

طرف خود رضاشاه و دولت انگليس براي تمديد 
قرارداد بود... .«

   كدم�ن و دادن تكانه روحي ش�ديد به 
رضاخان

از س��وزندان قرارداد توس��ط رضاخان تا اعتبار 
بخش��يدن مجدد به اين معاهده از س��وی وي، 
راهي طي ش��د كه بازخواني آن، مي تواند بس 
عبرت آم��وز باش��د. »كدمن« عضو برجس��ته 
مذاكره كنندگان انگليسي براي اينكه توافقنامه 
را با شرايط بهتر احيا كند، هماره شاه را از ارجاع 
پرونده به سازمان ملل مي ترساند، چه اينكه با 
توجه به نفوذ انگلس��تان در اين نهاد، شكست 
ايران قطعي مي نمود! زهرا س��عيدي پژوهشگر 
تاريخ ايران، فرجام ماجرا را به ترتيب پي آمده 

باز مي گويد:
»اينكه  رضاشاه چگونه به شرايط طرف انگليسي تن 
در داد، به نحوه برخورد مذاكره كنندگان انگليسي 
به ويژه كدمن با شاه برمي گردد. او در مذاكرات پي 
 برده بود ك��ه وزراي كابينه ق��درت تصميم گيري 
ندارن��د. وي دراين  باره با اش��اره به رفت��ار و روش 
حس��ن تقي زاده نوشته اس��ت: تقي زاده هيچ مايل 
نيست تا اقدام مستقلي بدون كسب اجازه قبلي از 
رضاشاه انجام دهد!... آگاهي از اين امر باعث شد تا 
انگليسي ها به اين نتيجه برسند موفقيت مذاكرات 
در گرو آن است كه زير نظر مستقيم رضاشاه انجام 
شود. همچنين كدمن به اين نتيجه رسيده بود كه 
تنها راه شكس��تن بن بس��ت مذاكرات، دادن تكانه 
روحي شديد به رضاش��اه و متوجه س��اختن او به 
اهميت موضوع است، بنابراين در مالقات با رضاشاه 
به او گفت: چ��ون در مذاكرات ج��اري، هيچ گونه 
شانس موفقيتي وجود ندارد، هيئت مذاكره كننده 
انگليس��ي، تهران را بدون نتيجه ت��رك و گزارش 
شكست مذاكرات خود را به وزارت خارجه انگليس 
و از مجراي آنها به جامعه ملل تسليم مي كند!... پس 
از اين صحبت ها، كدمن پيشنهاد كرد كه بهتر است 
خود اعليحضرت، رياست جلس��ه اي را كه آخرين 
اقدام طرفين براي جلوگيري از رسيدن به شكست 
و بن بست اس��ت، قبول كند تا شايد نتيجه مطلوب 
حاصل شود. رضاشاه پيشنهاد كدمن را پذيرفت، اما 
او طي مذاكراتی شرط تمديد امتياز را قبول نكرد. 
بنابراين كدمن از زبان تهديد استفاده و رضاشاه را 
به ارجاع دوباره موضوع به جامعه ملل تهديد كرد. 
خود كدمن نيز در نامه اي به جان سيمون، در اين باره 
نوشته اس��ت: دعاي قلبي من اين اس��ت كه موقع 
برگشت به لندن، قرارداد جديد نفت را با خود همراه 
بياورم، زيرا احس��اس مي كنم كه رضاشاه از احاله 
مجدد موضوع به سازمان ملل، هراسان است و اين 
ترس ملوكانه را بايد ناشي از ضرب شستي  دانست 
كه حكومت بريتانيا و وزي��ر خارجه ارجمندش، در 
ماه گذشته در ژنو به هيئت نمايندگي ايران نشان 
داده اند و آنها را متوجه س��اخته اند ك��ه دريچه هر 
اميدي از اين رهگ��ذر )جامعه ملل(، به رويش��ان 
بسته است... وي افزوده اس��ت: به محض اينكه نام 
جامعه ملل و حكومت انگلس��تان بر زبانم گذشت، 
ش��اه به  س��رعت ميان كالمم دويد و اظهار داشت 
كه هيئت نمايندگي اي��ران، ابداً خيال بازگش��ت 
مجدد به ژنو را ن��دارد و قضيه باي��د در خود تهران 
حل گردد. جواب دادم: در اين  صورت بهتر اس��ت 
اعليحضرت به وزراي خود تأكيد فرمايند كه دست 
از اين  همه اشكال تراشي بردارند و در خاتمه دادن 
به مذاكرات جاري، اندكي تس��ريع كنند. تقي زاده 
نيز در خاطراتش آورده است كه هر وقت مذاكرات 
طرفي��ن به بن بس��ت مي كش��يد، مؤثرترين حربه 
انگليس��ي ها همين بود كه به شاه مي گفتند: بسيار 
خب ما حرف��ي نداريم، پس مرخ��ص بفرماييد كه 
دوباره برگرديم به جامع��ه ملل.... و با همين تهديد 
مقاومت ش��اه را درهم مي شكس��تند! بنابراين سر 
جان كدمن حريف زبردست رضاش��اه، با اطالع از 
نيرومندي موضع خود و ضعف موقعيت رضاش��اه، 
مسئله تمديد امتياز را در آخرين روزهاي اقامتش در 
تهران پيش كشيد و رضاشاه را در مقابل خواسته اي 
قرارداد كه رد كردنش بي آنك��ه حاكميت ايران بر 
خوزستان به خطر بيفتد، واقعاً امكان نداشت. كدمن 
پي برده بود كه رضاشاه از ارجاع مجدد پرونده نفت 
به جامعه ملل هراسان است، چون محكوميتش در 
آنجا با توجه به نفوذ بي چون وچراي انگلستان ميان 
دولت هاي عضو، تقريباً حتمي بود و ارتش و نيروي 
درياي��ي انگليس هم پ��س از صدور حك��م جامعه 
ملل عليه ايران، به راحتي مي توانس��تند خوزستان 
را اش��غال كنند و رضاش��اه را در مقابل مسئله اي 
بسيار مشكل تر از مس��ئله نفت قرار دهند. عالوه  بر 
اين، همزمان با ش��روع بحران نفت، جعفر سلطان 
ياغي معروف كرد نيز در كردستان قيام و حكومت 
مركزي را با غائله اي س��همگين روب��ه رو كرده بود. 
بنابراين كدمن ب��ا آگاهي از همه اي��ن واقعيت ها، 
هر موقع كه مذاكرات تهران ب��ه مانع برمي خورد، 
فوراً به شيوه هاي مختلف رضاشاه را تهديد به قطع 
مذاكرات و تسليم مجدد پرونده نفت به جامعه ملل 
مي كرد! چون مطمئن بود كه شاه ايران، هر راه حلي 
را به بازگشت علي اكبر داور به ژنو و مواجهه مجدد با 

سر جان سيمون ترجيح مي دهد... .«
   و كالم آخر

داس��تان غم انگيز نفت ايران، در اينجا به انتها 
نمي رس��د. پس از اخراج رضاخ��ان از ايران در 
ش��هريور 20، موج��ي ب��زرگ از خودآگاهي و 
حق طلبي، سراس��ر كش��ور را فراگرفت و نفت 
ايران ملي ش��د. انگليس و هم پيم��ان نوين او 
امريكا، اين دادخواهي را بر نتافتند و با كودتاي 
28 م��رداد 1332و به مدت 26س��ال ديگر، به 
غارت اين منبع خدادادي مشغول شدند. با اين 
همه در بهمن 1357، نفت ايران نه روي كاغذ 
كه در عمل ملي گشت و دست انگلستان براي 

هميشه، از اين ثروت ملي كوتاه شد. 

اكتشاف نفت در ايران تا مدت ها به 
جاي آنكه اسباب آسايش مردمان 
اين ديار باشد، موجب وبال و آزار 
ايشان ش�د. نفت كش�ور ما، ابتدا 
توسط ويليام دارسي كشف و هم 
او وارد فرآيند خريد آن شد. با اين 
همه و پ�س از چندي، انگلس�تان 
تمامي س�هام ش�ركت دارسي را 
خريد و ب�ه دولت اي�ران اين پيام 
را مخابره ك�رد كه مخاط�ب او نه 
يك ف�رد، بلكه ي�ك امپراطوري 
اس�تعماري اس�ت. از آن دوره به 
بع�د، مداخ�الت انگليس�ي ها در 
ايران، وارد مرحله اي جديد ش�د
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سلوك فردي، خانوادگي و اجتماعي 
شهيد مهدي عراقي در آيينه يك اثر نوانتشار

پيشگام مبارزه
 از نمايي نزديك

بي ترديد در اس�تخراج نفت ايران، طرف 
انگليسي بس كامياب و منتفع بود، از اين 
روي و به مدد فشار و قهر هم از پرداخت 
حقوق قانوني كش�ورمان س�ر باز مي زد 
و هم درص�دد بود كه م�دت اين معاهده 
را ب�راي س�اليان طوالني تمدي�د نمايد. 
با تجربه اي ك�ه از مذاك�رات نمايندگان 
ايران ب�ا برگزي�دگان كمپاني به دس�ت 
آمد، مشخص گش�ت كه طرف انگليسي 
مايل است تا همچنان در به پاشنه سابق 
بچرخد و نفت ايران را به ثمن بخس ببرد
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   محمدرضا كائيني
اث��ر نوانتش��اري كه 
هم اينك در معرفي 
آن س��خن مي رود، 
در عداد يادمان هاي 
ش��هيد حاج مهدي 
عراق��ي اس��ت ك��ه 
ب��راي تهي��ه آن از 
روش تاريخ شفاهي 
م��دد گرفته ش��ده 
اس��ت. »رادمرد« به 
همت وحيد خضاب و رضا اكبري آهنگر تهيه ش��ده و 
پژوهشكده مطالعات تاريخ معاصر ايران، به انتشار آن 
همت گماشته است. مؤلفان در ديباچه خويش بر اين 
مجموعه در باب موضوع و محتواي آن چنين آورده اند:

»نه تاريخ، منحصر به تاريخ سياس��ي اس��ت و نه در 
بهره گيري از آن بايد به عبرت هاي سياستمدارانه اكتفا 
كرد. يكي از مهم ترين فصل هاي كتاب تاريخ را مي توان 
به خاطرات اخالقي اختصاص داد؛ خاطراتي كه چه بسا 
برخي از آنها به تنهايي، بيش از يك سخنراني اخالقي 
اثرگذار باش��ند و پاس��خگوي اين پرس��ش كه: مگر 
مي توان در عصر حاضر، اينگونه زيس��ت؟ جنبه هاي 
اخالق مدارانه تاريخ، مس��ئله مهمي است كه به آن 
كمتر عنايت ش��ده و اگر هم ب��ه اقتضائاتي ذكري از 
آن به ميان آمده، به صورت م��دون درباره روش هاي 
تربيتي و رفتار با خانواده نبوده است. در تاريخ نگاري 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس، آن ميزان كه به سيره 
و سلوك فردي، خانوادگي و اجتماعي شهداي دفاع 
مقدس پرداخته ش��ده، به اينگونه ابعاد ش��خصيتي 
بزرگاني كه در عرصه مديريت نهضت و انقالب اسالمي 
حماسه آفريدند، صفحات قابل توجهي اختصاص داده 
نشده است. اقدامات صورت گرفته نيز بيشتر درباره 
شخصيت هايي همچون شهيد آيت اهلل دكتر بهشتي 
و امام موس��ي صدر بوده و بررسي و تدوين چگونگي 
رفتار با خانواده و روش هاي تربيتي ديگر بزرگان، مورد 
غفلت قرار گرفته است. بنابراين بر آن شديم تا به مدد 
الهي، اين رسالت را بر دوش كشيده و مجموعه كتبي 

را پيرامون سيره و سلوك فردي، خانوادگي و اجتماعي 
برخي از حماس��ه آفرينان انقالب اس��المي، توليد و 
تقديم كنيم. كتبي كه اوالً: ما را در ش��ناخت هرچه 
بيشتر ديگر ابعاد شخصيتي اين افراد ياري مي كنند؛ 
ابعادي كه چه بسا در عرصه امور سياسي، به گونه اي 
ديگر بروز و ظهور كرده و تاكنون تعريفي متفاوت از آن 
فرد به تاريخ ارائه شده باشد. ثانياً: عالوه بر آنكه تصوير 
كامل تري از ش��خصيت هاي ميدان مبارزه به تصوير 
كشيده مي ش��ود، در البه الي اين خاطرات اخالقي، 
قطعات جديدي از پازل تاريخ سياسي معاصر نيز يافت 
و تكميل مي ش��ود. نهايتاً مي توان از مجموع اينگونه 
خاطرات، براي ترسيم الگوي قابل توجهي در زمينه 
رفتارهاي اس��المي- ايراني بهره برد. بي شك ممكن 
است برخي از اين رفتارها، قابليت نقد نيز داشته باشد، 
اما همين امر نيز به كمك تاريخ ما مي آيد تا تصويري 
نزديك تر به واقعيت را از چهره هاي بنام، برايمان ثبت 
نمايد و ما را از ترسيم ش��خصيت هاي معصوم گونه، 

تخيلي و دست نايافتني بر حذر دارد. 
جل��د اول اين مجموعه، ب��ه ويژگي ه��اي رفتاري و 
شخصيتي ش��هيد حاج مهدي عراقي)ره( اختصاص 
يافته است. بزرگمردي كه نه تنها نگاه به او از چنين 
زاويه اي به اين شكل س��ابقه نداشته، بلكه متأسفانه 
از اس��اس، آثار زيادي در مورد وي تهيه نشده است. 
از همي��ن رو برخي از خاط��رات مذك��ور در اين اثر، 
براي اولين بار اس��ت كه ذكر و منتش��ر مي شود. در 
گفت و گوهايي آموزنده و شيرين، بيش از هشت ساعت 
از محضر همسر مكرمه ايشان و يكي از دو فرزندشان، 
يعني جناب آقاي حاج امير عراقي بهره برديم، اما از 
آنجا كه توفيق مصاحبه با ديگر فرزندشان جناب آقاي 
حاج نادر عراقي ميسر نشد، مصاحبه تفصيلي ايشان با 
مجله شاهد ياران را به كتاب ضميمه كرديم. در پايان 
بر خود الزم مي دانيم تا از عنايت و پشتيباني مسئوالن 
مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، به ويژه جناب 
آقاي دكتر موسي حقاني، در به ثمر رسيدن هرچه بهتر 

اين اثر كمال امتنان و سپاس را داشته باشيم... .«

   1358. شهيد مهدي عراقي 
در گفت و گو با امام خميني
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اتفاقات تاريخي يكي از بهترين و جذاب ترين 
دس�تمايه هاي دراماتيك در عالم هنر هفتم 
براي ساخت فيلم و سريال است. از بازه هاي 
زماني تاريخ معاصر كش�ورمان كه در رابطه 
با آن آثار س�ينمايي، تلويزيوني، مس�تند و 
نمايش�نامه هاي متع�ددي توليد و س�اخته 
ش�ده، دوران دفاع مقدس اس�ت. س�الروز 
آزاد سازي خرمش�هر بهانه اي شد به بررسي 
فيلم هاي س�ينمايي و سريال هايي بپردازيم 
كه با نگاه ب�ه اين حادثه س�اخته ش�ده اند. 

  »بلمي به سوي ساحل«
مرحوم رس��ول مالقلي پور از نام ه��اي بزرگ و 
ماندگار سينماي ايران است كه آغازگر ساخت 
فيلم درباره خرمش��هر نيز بوده اس��ت. زنده ياد 
مالقلي پور با توج��ه به اينكه خ��ود در روزهاي 
محاصره خرمشهر به عنوان عكاس حضور داشته، 
در دومين فيلم بلند س��ينمايي اش ب��ه آن ايام 
پرداخته اس��ت. در واقع فيلم »بلمي به س��وي 
س��احل« اولين فيلم تاريخ س��ينماي ايران با 
موضوع خرمشهر اس��ت كه مالقلي پور آن را در 
س��ال1364 و در شرايطي س��اخت كه جنگ 
تحميلي هنوز ادامه داش��ت، به همين دليل با 
اينكه دومين تجربه كارگرداني سازنده اش بود، 
اما فضا و موقعيت هاي فيلم بسيار طبيعي از آب 
درآمده اند. »بلمي به سوي ساحل« به بازنمايي 
يكي از زواياي مهم اشغال خرمشهر مي پردازد. 
داس��تان يكي از گردان هاي س��پاه است كه از 
تهران راهي خرمشهر مي شوند تا به مقاومت اين 
شهر كمك كنند. از آنجا كه جاده هاي منتهي به 
خرمشهر به تصرف بعثي ها درآمده، اين گردان 
مجبور مي شود از بندر ماهش��هر به وسيله يك 
بالگرد خود را به آن ش��هر برس��اند، اما دولت از 
اين كمك جلوگيري مي كند و در نتيجه آنها به 
وسيله يك بلم تالش مي كنند تا خود را به صف 

مدافعان برسانند. 
  »كيميا«

فيلم »كيمي��ا« اولين اثر از س��ه گانه احمدرضا 
درويش درباره خرمش��هر است كه اتفاقاً يكي از 
آثار تحسين برانگيز سينماي ايران نيز محسوب 
مي شود. اين فيلم در قالب يك ملودرام اجتماعي، 
به زندگي آدم هاي خرمشهر مي پردازد. »كيميا« 
كه در سال1373 ساخته شد، روايتگر داستاني 
از روزهاي اشغال خرمشهر اس��ت. درويش در 
اولين فيلم از سه گانه خود با محوريت خرمشهر، 
قهرماني به نام رضا را از ميان مردم شهر انتخاب 
كرده و او را در بحبوحه حمله نظامي عراق قرار 
داده است، آن هم در حالي كه همسر پا به ماهش 
را بايد براي زايمان به بيمارس��تان برساند. فيلم 
»كيميا« داراي دو بخش جنگي و شهري است. 
صحنه هاي حمله متجاوزان به خرمشهر و تالش 
مردم آن شهر براي نجات خود، نزديك به واقع 
و مس��تندگونه ترس��يم ش��ده اند. والدت نوزاد 
در اين بخ��ش از فيلم نم��ادي از ادامه زندگي و 
رويش نس��لي جديد است؛ نس��لي كه در فصل 
دوم فيلم تبديل به »كيميا« مي ش��ود. در اين 
بخش از فيلم هم ازخودگذش��تگي نسل جنگ 

روايت شده است. 
  »سرزمين خورشيد« 

س��رزمين خورش��يد دومي��ن اثر از س��ه گانه 
احمدرضا درويش با محوريت خرمشهر و يكي 
از پرشخصيت  ترين فيلم هاي دفاع مقدس است؛ 
فيلمي كه ش��باهت زيادي هم با فيلم كيميا به 
لحاظ زمان و مكان وقوع داستان دارد و بسياري از 
مفاهيم، مضامين و عناصر »سرزمين خورشيد« 
تكرار »كيميا« هستند. در اينجا هم خرمشهر در 
حال اشغال شخصيت محوري فيلم است كه به 
سفر طوالني و سرش��ار از تنش گروهي از مردم 
شهر پيوند مي خورد. در اينجا قهرمان فيلم زني 
به نام هانيه است كه پرستاري از مجروحان جنگ 
را در تنها بيمارستان سرپايي شهر به عهده دارد. 
او نمادي از مقاومت و صبر و بردباري زنان ايران 
است كه در هولناك ترين شرايط هم به فكر بقيه 
بوده است و به همين خاطر برخي نوزادان تازه به 
دنيا آمده را با خود به همراه مي برد تا جان شان 

را نجات دهد. 
  »دوئل« بر سر يك گاوصندوق 

دوئل به عنوان سومين فيلم احمدرضا درويش با 
موضوع خرمشهر در حال و هوايي كاماًل متفاوت 
و تاحدودي متضاد با دو فيلم قبلي اين فيلمساز 
در اين زمينه به منصه ظهور رسيد. اين فيلم در 
سال1381 با بهره بردن از صداي دالبي سارند و 
پرده اسكوپ و در شرايطي ساخته شد كه در آن 
زمان به پرخرج ترين و عظيم ترين پروژه سينمايي 
تاريخ ايران لقب يافت. برخالف دو فيلم قبلي كه 
انسان محور هس��تند، در »دوئل« روح تكنيك 
و ابزارآالت جنگي غلب��ه دارد، به همين دليل با 
اينكه دوئل از لحاظ س��خت افزاري و جلوه هاي 
ويژه يك فيلم جنگي تمام عيار محسوب مي شود، 
اما در زمين��ه بازنمايي مقاوم��ت و هويت دفاع 
مقدس، دچار نقصان اس��ت چراكه در اين فيلم 
بيش��تر نقد خوي و خصلت هايي ك��ه منجر به 
جنگ افروزي مي ش��وند، ترسيم ش��ده است تا 
آنچه منجر به ايس��تادگي ملت اي��ران در برابر 
هجوم ناجوانمردانه دشمن خارجي مي شود. در 
واقع مخاطب در فيلم دوئل با رزمندگاني مواجه 

است كه انگار مقابله با دشمن و تجاوزگري اش را 
كنار گذاشته اند و همه تمركز و توان شان را روي 
جابه جا كردن يك گاوصندوق بزرگ گذاشته اند 
تا جايي كه چندين نفر از آنها در اين راه كش��ته 

مي شوند. 
حتي س��ال ها پ��س از اتمام جنگ ه��م تبعات 
محتويات اين گاوصندوق دست از سر عشيره هاي 
خوزستاني برنمي دارد و سايه شوم آن همچنان 
پابرجاست و كشته مي گيرد. اين اثر سينمايي از 
آثار تكنيك زده و به اصطالح ضدجنگ است كه 
بسياري از واقعيات دفاع مقدس را به مسلخ نگاه 

غلط فيلمسازش مي برد. 
  »روز سوم«

 از محبوب تري��ن آثار درب��اره مقاومت مردم 
خرمش��هر فيلم »روز سوم« اس��ت. اين فيلم 
ششمين فيلم سينمايي محمدحسين لطيفي 
در مقام كارگردان و در سال 138۵ ساخته شد. 
فيلمنامه روز سوم بر اساس فيلم مستندي از 
حميد زرگرنژاد به همين نام شكل گرفت. اين 
فيلم كه بر اساس يك داستان واقعي است پر از 
شخصيت هاي مختلف با كيفيت هاي گوناگون 
اس��ت كه قصه جذاب و پرتن��ش آن را پيش 
مي برند. آنچه باعث ش��اخص شدن اين فيلم 
ش��ده، درآميختن واقعيت با درام و همچنين 
نماي��ش ملموس حماس��ه، بح��ران، غيرت، 
شرافت و وطن پرستي است. درگير ودار اشغال 
خرمشهر »سميره« و »رضا«، خواهر و برادري 
هستند كه هنوز هم در شهر و منزل شان حضور 
دارند و زندگي مي كنند. آنها در آخرين لحظات 
قصد گريز از مهلك��ه را دارند، ام��ا چون پاي 
»سميره« شكسته است، نمي توانند به سرعت 
راه بروند و در نتيجه اسارت شان حتمي است، 
به همين دليل برادر تدبير مي كند تا خواهرش 
را درون حياط خانه شان دفن كند و در موقع 
مناسبي به همراه نيروي كافي، براي رهايي او 
اقدام شود؛ اقدامي نمادين كه نمونه هاي مشابه 

آن را در جاهاي ديگر فيلم مي بينيم. 
نگارش مدقانه، پرجزئيات، جذاب و نشانه گذاري 
شده فيلمنامه اين اثر در كنار اتفاقات دراماتيك 
كه كاركردي نمادگرايانه در راس��تاي شناخت 
هويت و چرايي دفاع مق��دس يافته اند، موفق 
مي ش��ود تا مخاطب را با خ��ودش همراه كند. 
در واقع مخاطب جوان يا ن��اآگاه درباره جنگ 
هشت ساله، با ديدن »روز سوم« ضمن مواجهه 
با برخي واقعيات آن اي��ام با راهنمايي اقدامات 
نمادگرايان��ه كارگ��ردان و فيلمنامه نويس اين 
اثر، به تحس��ين ح��س وطن پرس��تي، غيرت 
و ش��رافتمندي كاراكترهاي فيلم ك��ه نماد و 
رش��حه اي از رزمندگان و مجاه��دان آن ايام 

هستند، مي پردازد. 
  »كودك و فرشته«

مس��عود نق��اش زاده س��ال 87 فيلم »كودك و 
فرش��ته« را كارگرداني كرد؛ فيلم��ي كه تمام 
روايت آن در متن اش��غال خرمشهر مي گذرد؛ 
فيلمي كه توانس��ته اس��ت تصويري متفاوت و 
تازه درباره سقوط اين بخش از خاك كشورمان 
و همچنين وضعيت مردم آن ارائه دهد. ويژگي 
متمايز اين فيلم و محور اصلي آن حضور كودكان 
و نوجوان��ان و به خصوص دخت��ران نوجوان در 

مقاومت خرمشهر است. 
داستان »كودك و فرشته« در آخرين روز تابستان 
س��ال13۵9 مي گذرد و از آنجا كه تمام اتفاقات 
قصه در همان مقطع اش��غال و فتح خرمش��هر 
مي گذرد، حضور نوجوانان در روزهاي اش��غال 
و فتح خرمش��هر را به خوبي به تصوير مي كشد. 
»كودك و فرش��ته« تصويري واقعي و باورپذير 
از خرمش��هر جنگ زده و در حال اش��غال ارائه 
كرده و در زمينه جلوه هاي ويژه نيز كم نياورده 
است. شاخصه تأمل برانگيز »كودك و فرشته« 
مقاومت همه جانبه مردم اين ش��هر با دستاني 

تقريباً خالي است. 

  »عصر روز دهم«
سال87 دو فيلم با موضوع خرمشهر ساخته شد، 
فيلم مجتبي راعي با نام »عصر روز دهم« تنها در 
سكانس ابتدايي به موضوع خرمشهر مي پردازد اما 
در ادامه داستان وارد مقطع زماني حال مي شود 
و ماجراي خانم دكتري اس��ت كه به عراق سفر 
مي كند تا خواهرش را- كه در زمان جنگ ايران 
و عراق به دست يك عراقي به نام محسن محمود 
افتاده- پيدا كند، به تصوير مي كشد. در اين فيلم، 
برپايي عزاداري ب��راي امام حس��ين)ع(، تجاوز 
بعثي ها به خاك كشورمان، اشغال عراق از سوي 
نظاميان تروريست امريكايي و همچنين اقدامات 
تروريستي كه در آن كشور انجام مي شوند، همگي 
در يك راستا ديده شده و دال مركزي دراماتيك 

فيلمنامه اين اثر مسئله جدايي بين آدم هاست. 
  »بزرگمرد كوچك«

ص��ادق صادق دقيق��ي در اولي��ن تجرب��ه 
كارگرداني اش سال90 س��راغ ساخت فيلمي با 
موضوع خرمشهر رفت و رشادت هاي نوجوانان 
را در اين برهه در خرمش��هر به تصوير كش��يد. 
داس��تان فيلم به اوايل جنگ و حمل��ه عراق به 
خرمش��هر مربوط مي ش��ود و نوجواني را نشان 
مي دهد كه به انگيزه دفاع از آب و خاك و ناموس، 
رشادت هاي بس��ياري را بروز داده است. او ابتدا 
به دست نيروهاي عراقي مي افتد و مورد ضرب 
و شتم قرار مي گيرد اما اعتماد عراقي ها را جلب 
می كند و مواد غذايي، مهمات و گراي دشمن را 

به نيروهاي ايراني مي رساند. 
  »دسته دختران«

 از آثار متأخر درباره اتفاقات مربوط به خرمشهر 
در ايام دفاع مقدس فيلم س��ينمايي »دس��ته 
دختران« است. فيلم سينمايي »دسته دختران« 
دومين فيلم بلند كارگردان فيلم »وياليي ها«ست 
كه با همكاري »مي��الد اكبرن��ژاد« و »ابراهيم 
اميني« به نگارش درآمده اس��ت. داستان فيلم 
س��ينمايي »دس��ته دختران« به دوران جنگ 
تحميلي بازمي گ��ردد. 10روز از حمله عراق به 
ايران گذشته است. نيروهاي عراقي تا نيمه شهر 
را تصاحب كرده و ش��هر را به آشوب كشيده اند. 
گروه كثيري از مردم شهر فرار كرده اند. آنها كه 
مانده اند يا شهيد و زخمي  شده اند يا در حال نبرد 
هستند. مردان در خط مقدم و زنان در پشتيباني 
پش��ت جبهه! داس��تان از آنجا آغاز مي شود كه 
دس��ته اي س��ه نفره از زنان و دختران شهر كه 
تحت آموزش نظامي قرار گرفته اند، قصد ورود به 
مناطق درگيري دارند. همانطور كه منير قيدي، 
كارگردان دسته دختران خودش مي گويد، سن 
و سالش به درك روزهاي دفاع مقدس نمي رسد 
و گفته اس��ت: »هم��ه كتاب هاي اي��ن حوزه را 
خوانديم و گرته ب��رداري كرديم« ام��ا آنچه در 
اين فيلم كم وبيش نش��ان داده مي شود با هيچ 
كدام از واقعيات و حقايق ايام محاصره، اشغال و 
آزادسازي خرمشهر مطابقت و همخواني كه هيچ 
حتي نزديكي و قرابتي هم ن��دارد. قيدي براي 
نشان دادن نقش بي بديل و غيرقابل انكار زنان در 
آن دوران نيت خوبي داشته اما خروجي كارش با 
واقعيت غريب است، چه اينكه اغلب زناني كه آن 
روزها در خرمشهر دوشادوش مردان با بعثي ها 
مي جنگيدند، گزاره هاي آن را تأييد نمي كنند. 

  آثار تلويزيوني
پرداختن به موضوع خرمشهر و حوادثي كه اين 
شهر مقاوم طي ايام هشت س��اله دفاع مقدس 
از سر گذرانده نه فقط در س��ينما بلكه در قالب 
سريال ها و مجموعه هاي متنوع تلويزيوني هم 
روايت شده است؛ سريال هايي كه قصه و برخي 
شخصيت ها و حتي موسيقي آنها براي مخاطبان 
قديمي ت��ر تلويزيون به خاطره ه��اي ديداري و 

شنيداري تبديل شده اند. 
  »گل پامچال«

 از خاطره انگيز تري��ن آث��ار تلويزيون��ي كه در 
رابطه با خرمش��هر و مردمانش س��اخته شده 

سريال »گل پامچال« به كارگرداني محمدعلي 
طالبي با آن موسيقي خاص و ماندگارش است. 
در واقع اولين س��ريالي كه به ش��كل مستقل 
درب��اره تبعات جن��گ روي آنتن ش��بكه يك 
س��يما رفت، همين س��ريال بود. اين سريال با 
نام ابتدايي »گل مينا« از روزهاي پاياني جنگ 
در كالردشت به كارگرداني محمدعلي طالبي 
كليد خورد؛ سريالي كه توليدش سه سال طول 
كشيد و در نيمه دوم س��ال70روي آنتن رفت. 
سواي طرح اوليه س��ريال كه برگرفته از كتاب 
»مادر« اثر ليوبا ورونكوا بود، »گل پامچال« با 
داس��تان پرافت و خيز و موسيقي به يادماندني 
محمدرضا عليقلي قصه دخت��ري به نام ليال را 
روايت مي كند كه در روز 31شهريور ۵9 زندگي 
و خانواده اش را از دس��ت مي دهد. او به دنبال 
پيدا كردن برادرش به اهواز و بعد به تهران سفر 
مي كند. در ادامه اين س��فر ليال به همراه يكي 
از اقوامش عموابراهيم )با بازي داود رش��يدي( 
به ش��مال م��ي رود. زنده ياد كامبوزي��ا پرتوي 
نويسندگي اين سريال را در كنار محمد حاتمي 

)مدير وقت گروه شاهد( انجام داد. 
  »خاك سرخ«

»خاك سرخ« جزو معدود سريال هاي تلويزيوني 
است كه ابراهيم حاتمي كيا، كارگردان سرشناس 
و خوش فكر سينماي كشورمان بعد از چندين 
تجربه موفق و پرس��روصداي س��ينمايي مانند 
»آژانس شيشه اي« آن را با س��ر و شكلي كاماًل 
سينمايي ساخته اس��ت. اين سريال كه در ابتدا 
»ليال و جنگ« نام داشت، داستانش درباره يك 
زنداني سياس��ي به نام ايرج بود ك��ه با پيروزي 
انقالب آزاد مي ش��ود. او هنگام دستگيرش��دن 
دخترش ليال را گم مي كند و همواره در ذهنش 
به دنبال او بوده اس��ت. از سوي ديگر همزمان با 
شروع جنگ و عروسي ليال در تهران، او متوجه 
مي ش��ود پدر و م��ادر واقعي اش در خرمش��هر 
زندگ��ي مي كنند و ب��ه دنبال آنها م��ي رود، اما 
اين جس��ت و جو همزمان با ويراني خرمشهر و 
مهاجرت خانواده ليال از خرمش��هر اس��ت. اين 
سريال به قلم مسعود بهبهاني نيا و تهيه كنندگي 
ايرج محمدي در س��ال79 س��اخته ش��د و در 
دهه80 روي آنتن ش��بكه يك رفت. داس��تاني 
جذاب به همراه بازيگراني چون پرويز پرستويي و 
كارگرداني حاتمي كيا و نگاه خاص او به جنگ نام 
اين سريال را در زمره سريال هاي مهم و با اعتبار 

جنگي قرار داده است. 
  »در چشم باد«

اين مجموعه۵0قسمتي كه ساخت آن در گروه 
حماسه و دفاع شبكه يك پنج سال طول كشيد، 
يكي از افتخارات اين شبكه در حوزه دفاع مقدس 
بود؛ مجموع��ه اي به كارگرداني و نويس��ندگي 
مس��عود جعفري جوزاني كه وقايع سياس��ي- 
اجتماعي سه دوره از تاريخ معاصر كشورمان را 
در س��ال هاي1300،1320 و 1360 به تصوير 
مي كشد. بخش سوم اين سريال كه مربوط به فتح 
خرمشهر بود و صحنه هاي جنگي بي نظيري را در 
سريال ثبت كرده حائز اهميت است، ضمن اينكه 
آوردن تصاوير مستند از عمليات بيت المقدس و 
آزادسازي خرمش��هر هم ويژگي ديگري به اين 
مجموعه عظيم تاريخي و سياسي بخشيد. »در 
چش��م باد« قصه خانواده ايراني را از دوره قيام 
ميرزاكوچك جنگلي تا فتح خرمشهر با حضور 
جمع زيادي از بازيگران از جمله سعيد نيكپور، 
پارسا پيروزفر، اكبر عبدي، كامبيز ديرباز و الله 

اسكندري به تصوير كشيد. 
  سريال »كيميا«

س��ريال »كيميا« جديدترين اثري است كه در 
بيش از 100قسمت با موضوع بررسي اتفاقاتي 
كه در شهر خرمشهر رخ مي دهند در سه مقطع 
زماني»قبل از انقالب، دوره  جنگ و زمان بعد از 

آن« و از طريق شبكه2سيما روي آنتن رفت. 
اين سريال به قلم مسعود بهبهاني نيا و كارگرداني 
جواد افشار تهيه و توليد شد. در سريال »كيميا« 
كه به تهيه كنندگي محمدرضا ش��فيعي نوشته 
شده، تحوالت جامعه، پدر و دختري را مقابل هم 
قرار داده است. دختر خانواده كه كيميا نام دارد، 
پرسشگر اس��ت و معترض و در مقابل او پدري 
قرار دارد كه نظام��ي، منضبط و پايبند به قانون 
است. سير حوادثي كه در زندگي اين خانواده رخ 
مي دهد، آنها را درگير توطئه و دسيسه اي بزرگ و 
شيطاني مي كند و كيميا با تالشي خستگي ناپذير 
درصدد نجات خانواده برمي آيد و به اين ترتيب او 
تبديل به زني مقاوم و استوار مي شود؛ زني مشابه 
هزاران زن ايراني مسلمان كه براي حفظ خانواده 

از هيچ تالشي فروگذار نمي كنند. 
عالوه بر اين آثار سينمايي و داستاني، مستندهاي 
مختلفي نيز درباره آزادسازي خرمشهر ساخته 
شده است . »نبرد خرمشهر«، »فرزند خرمشهر« و 
»خرمشهر امروز« از جمله آثار شاخص سينماي 
مستند درباره اين ش��هر و اتفاقاتش هستند. به 
طور كلي تاكنون آثار بسياري با موضوع خرمشهر 
ساخته شده است، اما هيچ كدام از اين آثار آنطور 
كه بايد و شايد به عمليات آزادسازي خرمشهر 
و قهرمان��ان اين ش��هر نپرداخته ان��د. عمليات 
بيت المقدس يك��ي از بزرگ ترين عمليات هاي 
نظامي در دنيا بود و مهم ترين اتفاق تاريخي ايران 

پس از انقالب را رقم زد. 

از بلمي كه هنوز به ساحل مي رود تا دسته خيالي دختران!
نگاهي به آثار سينمايي و تلويزيوني به بهانه سالروز آزادسازي خرمشهر

مصطفيشاهكرمي
گزارش

 معصومه طاهري
هاشم سلطاني نژاد، معلم جوان اهل كرمان 
اس�ت كه در مراس�م تجلي�ل از خادمان 
برگزيده قرآن از سوي رئيس جمهور تقدير 
ش�د؛ معلمي كه به گفته برخ�ي خادمان 
پيشكسوت بين المللي قرآن در اين مراسم 
او را بايد افتخاري بين المللي براي جامعه 
قرآني دانس�ت كه كمتر از نبوغش گفته 
شده است. وي از جمله قاريان و حافظاني 
اس�ت كه محضر مقام معظ�م رهبري هم 
مشرف شده است و خودش آن را بهترين 
لحظ�ات زندگي اش مي دان�د. »جوان« با 
اين خ�ادم قرآني گفت وگو كرده اس�ت. 

چرا با وجود اهميت موضوع، تعداد 
حافظان كل قرآن در كش�ور قابل 

توجه نيست وكم است؟
ما حافظان كل قرآن داريم اما يكي از داليل 
زياد نبودن آنها، اوالً س��خت ب��ودن حفظ 
تمام قرآن اس��ت كه نياز به پشتكار، نظم و 
برنامه ريزي مداوم دارد و ثانياً اقبال به حفظ 
كل قرآن خيلي زياد نيس��ت، چ��ون هنوز 
فرهنگ و جامع��ه آن جاي��گاه الزم را پيدا 
نكرده است تا متوجه اين اهميت شود، يعني 
اگر احساس تشنگي به حفظ قرآن در كشور 

زياد شود، كار بيشتري هم مي شود. 
 روش هاي حفظ كل چگونه است؟

براي حفظ كل قرآن شيوه خاصي وجود ندارد 
تا براي همه آن را توصيه كنم، هركس بايد 
ببيند با چه شيوه هايی موفق تر است. عمدتاً 
روش هاي آموزش��ي براي طيف متوسطي 
اس��ت كه تا حدودي با قرآن آشنايي دارند، 
ولي بايد هدفمند باشند و به صورت منظم 
ش��يوه ها را دنبال كنند، چون براي حفظ، 
تمرين و تكرار مداوم الزم اس��ت و مهم آن 
اس��ت كه با عالقه و اش��تياق قرآن را خواند 
و حفظ ك��رد. حفظ كل قرآن كار س��خت و 
سنگيني اس��ت كه در كنار برنامه و تمرين، 

نياز به اقبال و لطف خدا دارد. 
خود شما چقدر طول كشيد تا حافظ 

كل قرآن شويد؟ 
من در خان��واده ای مذهبی بزرگ ش��ده ام، 
پدروم��ادرم ما را ب��ه حفظ قرآن تش��ويق 
مي كردن��د، ب��راي همين از س��نين قبل از 
دبستان اقدام به حفظ س��وره هاي كوچك 
قرآن كردم، ولي زياد وقت نمي گذاش��تم و 
كارم پيوسته نبود، براي همين آن زمان پنج 
جزء بيشتر حفظ نكردم. در سن16سالگي 
وقتي فهميدم حفظ قرآن چ��ه كار بزرگي 
است، خدا به من توفيق داد با جديت بيشتری 
كار كنم. ه��ر روز صبح س��اعت4:30 بيدار 
مي شدم و به انگيزه حفظ قرآن مي خواندم و 
در طول روز مدام تمرين مي كردم تا موفق به 

حفظ كل قرآن در پنج ماه شدم. 
 حف�ظ ق�رآن در زندگي ش�ما هم 

تأثيري داشته است؟
بس��يار زياد، چون همه قرآن بركت است و 
من در همه جوانب زندگ��ي خودم بركات و 
تأثيرات قرآن را به وضوح ديده ام. قرآن باعث 
شده است س��ختي ها و موانع زندگي برايم 
آسان و قابل تحمل شود، چون در قرآن همه 
نكات و آموزه هاي زندگي آورده شده و انس 
با قرآن در مراحل زندگي ب��راي من خيلي 
راهگشا بوده اس��ت و خدا را شاكرم قرآن به 

من آرامش روحي و رواني مي دهد. 
 جايگاه قرآن و حافظان قرآني در 

خارج از كشور چگونه است؟

هر چند هنوز در كشورمان اين مسئله جايگاه 
خود را پيدا نكرده اس��ت، اما در كشورهاي 
اس��المي حفظ قرآن يك امتياز محس��وب 
مي شود. حافظان قرآني جايگاه ويژه اي دارند 
و تا وقتي كه فردي حافظ نباشد، شايد به قدر 
كافي شناخته شده نباشد، حتي اگر در ساير 

بخش هاي قرآني فعاليت كرده باشد. 
 توصيه اي به جوانان ب�راي انس با 

قرآن داريد؟
از ق��رآن در زندگي غافل نش��وند و با قرآن 
مأنوس ش��وند، اگر ه��م مي خواهند حافظ 
قرآن شوند به غير از كلمات، به معنا و مفاهيم 
قرآن هم توجه كنند و هميشه با برنامه ريزي 

و مداوم قرآن بخوانند. 
 ظاهراً شما بر لحن ها و قرائت هاي 

مختلفي مسلط هستيد؟
از جمل��ه ويژگي هاي ش��مس الدين محمد 
شيرازي ملقب به حافظ اين است كه قرآن را 
به 14روايت از بر داشت. او در مصرعي به اين 
موضوع اشاره مي كند و مي گويد: »قرآن ز بر 
بخوانم در چهارده روايت.« قرآن هفت قرائت 
دارد، هر قرائت به دو شيوه تالوت مي شود و 
حافظ شاعري بود كه تمام روايت هاي قرآن 
را در حافظه داش��ت و خداوند متعال به من 

لطف كرد تا به 20روايت قرآن را بخوانم. 
 اين قضيه چگونه است در حالي كه 

قرآن هفت قرائت دارد؟
قرآن يكي اس��ت و همه مس��لمانان دنيا به 
همين ي��ك كتاب آس��ماني ق��رآن اعتقاد 
دارن��د، منته��ا وقت��ي اس��الم به س��رعت 
گس��ترش پيدا ك��رد و به نق��اط مختلف با 
فرهنگ ها و لهجه هاي مختل��ف نفوذ كرد، 
افراد با لهجه هاي مختلف خودش��ان قرآن 
را خواندند، البته غلط هم نيست، همه قرآن 
را مي خوانن��د، براي جلوگيري از تش��تت و 
تفرق روايت ها مشخص شده، چون ممكن 
است هر كس روايت متفاوتي داشته باشد، 
براي همين س��عي كردم با اين روايت هاي 
متفاوت آشنا شوم تا شناختم نسبت به آنها 

بيشتر شود.
 سخت نيست؟

خيلي كار س��ختي است ولي س��عي كردم 
ش��ناخت پيدا كنم و بهتر بتوانم لهجه هاي 
قرآن خواني را بدانم، البته اين را بگويم درباره 
خواندن نماز اين قضيه ف��رق دارد، بايد هر 
كس بر اساس دستور مرجع تقليد خودش 

عمل كند. 
 از بي�ن آي�ات ق�رآن ك�دام يك  
بيشترين تأثيرگذاري را روي شما 

داشته است؟
 آيه اي كه خدا مي فرمايد: »و آيا كس��ي كه 
مرده بود )به مرگ كفر و بي ايماني( پس ما 
او را )به وسيله هدايت به دين( زنده كرديم و 
براي او نوري )از ايمانش( قرار داديم كه با آن 
در ميان مردم راه مي رود )زندگي مي كند( 
همانند كسي است كه در تاريكي ها )انحراف 
اعتقادي و عملي( است و از آن بيرون شدني 
نيس��ت؟! اين گونه براي كافران آنچه به جا 
مي آورند، آراس��ته جلوه داده شده است.« 
خيلي برايم جالب و تأثيرگذار بود كه خداوند 
افراد هدايت شده به اسالم را زنده شده تعريف 
كرده كه با فرد گرفتار ش��ده در تاريكي او را 

يكي نمي داند. 
 با ش�هيد س�ليماني در كرمان هم 

مرتبط بوديد؟
يكي از توفيقات من همشهري بودن با سردار 
س��ليماني و اس��تفاده از برخي برنامه هاي 
ايشان است. هر س��ال در خانه پدري خود 
كه آن را حسينيه بيت الزهرا كرده بود ايام 
فاطميه برنامه داش��ت و قاري��ان و حافظان 
دعوت مي ش��دند كه خود سردار هم حضور 
داشت. يك بار سردار حرفي زد كه از تواضع و 
بزرگواري ايشان بود، گفت: اگر از من درباره 
امور نظامي و سياسي بخواهيد حرف مي زنم 
اما درباره قرآن چي��زي نمي گويم، اين كار 
شماس��ت، بدانيد كاري كه ش��ما قرآني ها 
در خارج از كش��ور انجام مي دهيد، از كاري 
كه ما در پنج يا 10س��ال انج��ام مي دهيم 
ارزشش بيش��تر اس��ت. اين صحبت سردار 
براي خود من انگيزه بخش بود و وظيفه ام را 

سنگين تر كرد. 

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با خادم برتر قرآني
حافظ قرآن در دیگر کشورهای مسلمان

جایگاه ممتازی دارد

شهيد س�ليماني هر س�ال ايام 
فاطميه در خانه پ�دري كه آن را 
حس�ينيه بيت الزهرا كرده بود، 
برنامه داشت و قاريان و حافظان 
دعوت مي شدند، يك بار سردار 
رو به فعاالن قرآني حرفي زد كه 
از تواضع و بزرگواري ايشان بود

پرداخت�ن به موضوع خرمش�هر و 
حوادثي كه اين ش�هر مق�اوم طي 
ايام هش�ت س�اله دفاع مقدس از 
سر گذرانده نه فقط در سينما بلكه 
در قالب س�ريال ها و مجموعه هاي 
متنوع تلويزيوني هم روايت شده 
است؛ سريال هايي كه قصه و برخي 
ش�خصيت ها و حت�ي موس�يقي 
آنه�ا ب�راي مخاطب�ان قديمي تر 
تلويزيون به خاطره ه�اي ديداري 
و ش�نيداري تبدي�ل ش�ده اند



كاروان 65 نف�ره      مازندران
پياده از »حرم تا 
ح�رم« متش�كل از اقش�ار مختل�ف م�ردم 
شهرستان آمل براي شركت در سي وسومين 
س�الگرد عروج ملكوت�ي بنيانگ�ذار انقالب 
اسالمي به مرقد امام خميني)ره( به راه افتادند. 
حجت االس��ام س��يدجليل مرتضوي امام جمعه 
شهرس��تان آمل گفت: كاروان ۶۵ نف��ره »حرم تا 
حرم« صبح دي��روز و پس از زيارت ح��رم امامزاده 
ابراهيم)ع( با بدرقه رسمي مسئوالن اين شهرستان 
پياده عازم تهران ش��دند و قرار است مسير بيش از 
۲۰۰ كيلومتري آمل تا مرقد امام را در مدت هفت 
روز پياده طي كنند، تا در روز ۱۴ خرداد در مراسم 
سالگرد امام راحل شركت كنند.  وي حضور جوانان 
در كنار نسل هاي قديمي در اين كاروان را چشمگير 
خواند و افزود: به همراه كاروان پياده روي آمل راويان 
انقاب هم حض��ور دارد كه در طول مس��ير، براي 

اعضاي كاروان برنامه هاي تبليغي و ديني اجرا خواهد 
كرد.  امام جمعه شهرستان آمل تصريح كرد: هدف 
از اين اقدام دوستداران امام امت، تجديد ميثاق با 
آرمان هاي بنيانگذار انقاب و تجديد پيمان مجدد با 

مقام معظم رهبري است.  حجت االسام مرتضوي با 
اشاره به اينكه حضور خودجوش مردم در كاروان هاي 
سواره و پياده براي شركت در مراسم سالگرد معمار 
انقاب اسامي بعد از گذشت بيش از سه  دهه پرشور 

و با اس��تقبال مواجه اس��ت، ادامه داد: هر چه اين 
كاروان ها در انجام اين رس��الت بزرگ يعني انتقال 
باورها و ارزش هاي واالي امام و انقاب موفق عمل 
كنند، خواهند توانست خانواده ها و جوانان بيشتري 
را به حركت در اين مسير جذب كنند.  در ادامه اين 
مراسم معاون اس��تاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
آمل با بيان اينكه هم پشتيباني هاي الزم براي اين 
حركت و حمايت از كاروان پياده اين شهرس��تان 
مقابل ستاد گراميداش��ت امام راحل در هفته هاي 
گذشته پيش بيني شده است، گفت: در طول مسير 
نيز حفاظت و حراست از همه اعضاي كاروان انجام 
مي شود.  سيدعباس حسيني همچنين با بيان اينكه 
بيش از۴۰۰ زائر از آمل در قالب كاروان سواره و به 
وسيله دستگاه اتوبوس و ميني بوس به مرقد مطهر 
امام خميني)ره( اعزام مي شوند، افزود: اين كاروان در 
شنبه شب ۱۳خرداد به حرم مطهر امام خميني)ره( 

فرستاده مي شوند.

كاروان پياده »حرم تا حرم« مازندران براي حضور در سالگرد امام)ره( به راه افتاد
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سجاد مرسلي حوریه ملكي

كمبود8هزارنيرويانسانيدرآموزشوپرورشآذربايجانغربي
آم����وزش      آذربايجان غربي
وپ���رورش 
آذربايجان غربي براي سال تحصيلي جديد 
دارد.  ك�م  انس�اني  ني�روي  ه�زار   ۸
ج��واد جنگ��ي مديركل آم��وزش وپ��رورش 
آذربايجان غربي گفت: در حال حاضر ۴۰ هزار 
و ۱۰۳ نفر نيروي انساني در اين سازمان اشتغال 
دارند با اين وجود، اين بخش با كمبود ۸ هزار و 
۶۲۳ نفر نيروي انساني روبه رو است.  وي افزود: 
در صورت به كار گيري كل نيروي هاي ورودي در مهرماه اعم از فارغ التحصيان دانشگاه فرهنگيان و جذب 
شدگان از محل ماده ۲۸، ۵ هزار نفر كمبود نيروي انساني همچنان در رديف مهم ترين مشكات اين استان 
محسوب مي شود.  اين مسئول با تأكيد به اينكه آذربايجان غربي از نظر سرانه آموزشي وپرورشي رتبه ۱۳ 
كشوري را دارد، تصريح كرد: ۴۳ ميليارد تومان سرانه مدارس در سال تحصيلي جاري به مدارس استان 
تزريق شد.  جنگي با اشاره به حضوري شدن آموزش در مدارس كشور گفت: از زمان بازگشايي و حضوري 
شدن آموزش ۹۹ درصد دانش آموزان استان در مدارس حضور داشته و از آموزش حضوري بهره مند شدند.  

وي افزود: در آذربايجان غربي ۶۸۶ هزار و ۸۲۵ دانش آموز تحصيل مي كنند.

8۰عنوانكتابدفاعمقدسدرآذربايجانشرقيبهچاپرسيد
۸۰ عنوان كتاب      آذربايجان شرقي
پي���رام�ون 
مباحث مربوط به هشت سال دفاع مقدس 
توسط بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس آذربايجان ش�رقي منتش�ر ش�د. 
امير دريادار رضا عباسي مديركل بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس آذربايجان شرقي گفت: 
سال گذش��ته ۸۰ عنوان كتاب پيرامون اتفاقات 
هشت سال دفاع مقدس در استان به چاپ رسيد.  
وي با اشاره به اينكه در كنار چاپ كتاب، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان در زمينه نشر 
كتب صوتي و آثار ديجيتال نيز وارد عرصه شده است، افزود: پارسال تعداد ۳۲ عنوان مجموعه در اين رابطه نيز 
چاپ و منتشر شده است.  اين مسئول فرهنگي ادامه داد: تكليف اداره كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس آذربايجان شرقي در حوزه آثار صوتي ۱۵ مورد است كه پارسال در اين زمينه رشد بيش از صد درصدي 
را تجربه كرد.  عباسي از تداركات الزم براي تهيه و تدوين دانش نامه دفاع مقدس آذربايجان شرقي خبرداد و 
افزود: مقدمات اين امر در استان فراهم و در اين زمينه پيشرفت ۲۸ درصد تاكنون حاصل شده است و همكاران 

اداره كل در حال جمع آوري و دسته بندي اطاعات، آمار، اسناد و مدارك الزم در اين زمينه هستند.

انجامموفقيتآميز۳۳عملجراحيقلببازدرشاهرود
از نيمه اسفند ماه      سمنان
گذش�ته  س�ال 
تاكنون ۳۳ عمل جراحي قلب باز موفقيت آميز در 
بيمارستان امام حسين)ع( شاهرود انجام شده است. 
حسين ش��يباني رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ش��اهرود با بيان اينكه از ۱۴ اس��فند ماه سال 
گذش��ته تاكنون ۳۳ عمل جراحي قلب باز در 
مركز درماني امام حسين اين شهرستان به انجام 
رسيده است، گفت: از اين تعداد عمل هاي صورت 

گرفته ۲۱ بيمار مرد و ۱۲ بيمار خانم بودند.  وي افزود: شايع ترين سن اعمال جراحي قلب باز بين ۴۰ تا ۹۰ 
سال بوده است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با بيان اينكه عمل هاي اورژانسي، جراحي دريچه 
قلب، چاقوخوردگي آئورت و جراحي هاي عروق در شاهرود انجام شدند، تصريح كرد: از اين تعداد ۳۵ درصد 
عمل اورژانسي، پنج درصد جراحي دريچه اي و يك درصد اعمال جراحي عروقي را در بر دارد.  شيباني 
افزود: در اين مركز درماني، آخرين ورژن پمپ قلب و ريه، پيشرفته ترين تجهيزات كمكي، بالون پمپ مورد 

نياز بيماران شوك قلبي، امكانات آي. سي. يو، اتاق عمل و دستگاه هاي بي هوشي وجود دارد.

ساخت 2100 پروژه ورزشي دانش آموزي 
مزين به نام شهيد سليماني در كشور

 يادواره 2۹ شهيد روحاني كازرون 
برگزار مي شود

در راستاي اجراي      بوشهر
ش�هيد  ط�رح 
سليماني، ۲1۰۰ پروژه ورزشي دانش آموزي در 

سراسر كشور ساخته مي شود. 
محمدجعف��ري مدي��ركل تربي��ت بدن��ي و 
فعاليت هاي ورزش��ي وزارت آموزش و پرورش 
پس از حضور در كارگاه توجيهي طرح ش��هيد 
سليماني در استان بوشهر گفت: در طرح شهيد 
س��ليماني ۲۱۰۰ پروژه ورزشي ش��امل سالن 
ورزشي، چمن مصنوعي، زمين ساحلي و كاس 
درس تربيت بدني با اعتبار ۶۰۰ ميليارد تومان 
در كش��ور اجرا مي ش��ود.  وي افزود: به استناد 
اسناد باال دستي شامل س��ند تحول بنيادين، 
بيانيه گام دوم انقاب، سند تحول دولت مردمي 
ايران قوي آيت اهلل رئيس��ي و برنامه درس ملي، 
تاش كرده ايم ت��ا برنامه ري��زي و فعاليت هاي 
حوزه معاونت تربيت بدني و سامت وزارت، در 
راستاي تربيت تمام ساحتي و شركت جويي در 
فعاليت هاي ورزشي و حركتي، سامت محور و 
شادي آفرين طراحي، تدوين و اجرا شوند.  اين 
مسئول فرهنگي ادامه داد: در حوزه تربيت بدني و 
فعاليت هاي ورزشي چهار استراتژي توسعه كيفي 
برنامه درس تربيت بدني، توسعه مشاركت والدين 

و دانش آموزان در فعاليت مكمل، توانمندسازي 
منابع انس��اني و استانداردسازي اماكن ورزشي 
طراحي شده است.  جعفري گفت: در حالي كه 
بايد سرانه فضاي ورزشي دانش آموزي يك متر 
مربع باشد، اما اكنون اين سرانه ۳۴ صدم مترمربع 
است.  وي افزود: استان بوشهر با سرانه ۷۸ صدم 
مترمربع، بيشترين سرانه ورزشي دانش آموزي در 
كشور را دارد.  مديركل تربيت بدني و فعاليت هاي 
ورزش��ي وزارت آم��وزش و پ��رورش ادامه داد: 
۱۸۱ پروژه ورزش��ي دانش آموزي نيمه تمام از 
محل اعتبارات ملي شامل ۹۹ استخر، ۷۳سالن 
ورزشي سرپوشيده و ۹ خوابگاه ورزشي و پيست 
دو وميداني در سراسر كشور وجود دارد كه پنج 
پروژه نيمه تمام آن در بوشهر قرار دارد.  جعفري 
گفت: از محل اعتبارات استاني ۲۷۰پروژه نيمه 
تمام شامل ۷۷ اس��تخر، ۱۷۰س��الن ورزشي 
سرپوش��يده، ۲۳خوابگاه ورزش��ي و پيس��ت 
دووميداني در كشور وجود دارد كه دو پروژه نيمه 
تمام در بوشهر قرار دارد.  وي افزود: در اين استان 
هشت سالن ورزشي، ۳۶ زمين چمن مصنوعي 
و ۱۰كاس درس تربيت بدني ساخته مي شود 
كه با ساخت اين پروژه ها، ۳۶ درصد به فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي بوشهر افزوده مي شود.

همزمان با سالروز      فارس
شهادت شهيد 
حجت االسالم  والمسلمين خرسند امام جمعه 
شهرستان كازرون يادواره ۲۹ شهيد روحاني 
در شهرس�تان كازرون برگ�زار مي ش�ود. 
سرهنگ پاس��دار غامرضا توكل فرمانده سپاه 
شهرستان كازرون، گفت: در راستاي كنگره ۴ 
هزار شهيد روحاني و همزمان با سالروز شهادت 
شهيد حجت االسام والمسلمين خرسند امام 
جمعه شهرس��تان كازرون يادواره ۲۹ ش��هيد 
روحاني در شهرس��تان كازرون برگزار مي شود.  
وي افزود: يادواره ۲۹ ش��هيد واالمقام روحاني 
شهرستان كازرون امروز يك شنبه ۸ خرداد ماه، 
همزمان با نماز مغرب و عشاء در محل حوزه علميه 
صالحيه مكتب الصادق كازرون واقع در خيابان 
قدمگاه با سخنراني حجت االسام والمسلمين 
استوار ميمندي مدير حوزه علميه استان فارس 
و مداحي حاج س��جاد ش��ريفي به همراه سرود 
س��ام فرمانده دهه نودي ها برگزار خواهد شد.  
وي برگزاري يادواره هاي شهدا را جزو برنامه هاي 
اصلي، مهم، ضروري و محوري در طول سال در 
شهرستان كازرون ياد كرد و ادامه داد: با توجه به 
اينكه ش��هداي روحاني در بين شهداي قشري 

نس��بت به درصد جمعيت بيش��ترين شهدا را 
تقديم نموده اند، در اين ي��ادواره كه با محوريت 
امام جمع��ه مردمي شهرس��تان و حوزه علميه 
مي باش��د، بنا داريم با عنايت به رسالت ديني و 
ملي خود، نقش روحاني��ون را در دفاع مقدس 
به مردم كازرون ترس��يم و تبيي��ن نماييم.  در 
ادامه حجت اسام والمسلمين رسول محمدي 
مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه ناحيه 
كازرون با گرامي داشت ياد و خاطره شهدا گفت: 
در راستاي كنگره ۴ هزار ش��هيد روحانيت در 
اس��تان قم در شهرس��تان كازرون با محوريت 
امام جمعه حاج آقا صباح��ي و حضور برخي از 
مس��ئوالن شهرس��تان ضمن ديدار از خانواده 
شهداي روحانيت شهرستان با اهدای لوح تقدير، 
هديه متبرك مقام معظم رهبري چفيه و تابلو 
فرش مزين به تصاوير ش��هدا روحاني در منازل 
شهيد از اين خانواده ها تجليل به عمل آمده است.  
در انتها فرماندهي و مسئول دفتر نمايندگي ولي 
فقيه در سپاه ناحيه كازرون در پيامي مشترك 
از عموم م��ردم خداجوي شهرس��تان كازرون، 
خصوصاً مسئوالن، خانواده هاي شهدا، ايثارگران 
و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس براي حضور 

در مراسم دعوت به عمل آوردند. 

  گلس�تان: مديركل غله و خدمات بازرگاني استان گلستان گفت: 
اجراي طرح خريد نان با كارتخوان هاي هوشمند در سه نانوايي گرگان 
مركز استان گلستان آغاز شد. محمدرضا افشار افزود: در صورت موفق 
بودن طرح نان هوشمند در اين سه واحد اين طرح به سرعت در سراسر 

استان اجرا مي شود. 
  اصفهان: دبير ستاد اقامه نماز اس��تان اصفهان ضمن تأكيد بر لزوم 
ظرفيت شناسي دستگاه ها در حوزه نماز گفت: سند پنج ساله اقامه نماز 
استان اصفهان تدوين مي شود.  حجت االسام ابراهيم رنجبر افزود: اين 
سند در ستاد اقامه نماز در حال تكميل است و در اين زمينه جلسات متعدد 
با مديران و كارشناسان متخصص در حوزه هاي علميه، دانشگاه ها و ادارات 

برگزار و نظرات و پيشنهاد هاي مختلف جمع آوري شده است. 
   همدان: معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي اداره كل حفاظت 
محيط زيس��ت همدان از ۲۶ گونه جانوري در معرض خطر انقراض اين 
استان خبرداد.  مهدي صفي خاني افزود: از اين تعداد پنج  گونه به خزندگان، 

۱۷گونه به پرندگان و چهارگونه به پستانداران اختصاص دارد. 
  سيستان وبلوچس�تان: رئيس اداره بنيادمسكن انقاب اسامي 
نيكش��هر گفت: ۳ هزار واحد نيمه تمام از محل بازس��ازي سيل ۱۳۹۸ 
در شهرس��تان با اباغ اعتبارات متمم در حال تكميل و به  زودي افتتاح 
مي شوند.  رحيم بخش هوتي افزود: اين واحدهاي مسكوني هر كدام ۴۷ و 
۶۰ متري هستند كه با تسهيات اوليه ۴۰ ميليون تومان و كمك باعوض 

۲۲ ميليون توماني در حال ساخت هستند. 
  يزد: مدير ديتا مخابرات منطقه يزد از افزايش افزون بر يك هزار پورت 
اينترنت پرسرعت به شبكه ديتاي اينترنت استان در يك ماهه اخير خبرداد.  
محمدرضا عياره فروش افزود: از ابتداي سال جاري، بيش از يك هزارو ۷۰۰ 
پورت در ۳۰ نقطه استان نصب و راه اندازي شده كه با اين ارتقای مشتركان 

از خدمات اينترنت خانگي مطلوب و با سرعت هاي باال بهره مند شدند. 
  كردستان: مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي كردستان از آغاز 
احداث و آسفالت راه هاي روستايي از ارديبهشت ماه سال جاري در سراسر 
استان خبرداد.  راشد مدرس گرجي افزود: ميانگين شاخص برخورداري از 
آسفالت راه روستايي روستاهاي باالي ۲۰ خانوار در كشور بالغ بر ۸۰ درصد 
است كه اين شاخص در استان با توجه به آسفالت راه هاي روستايي كه طي 
دو سال اخير توس��ط اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي كردستان 

صورت پذيرفته است به حدود ۶۵ درصد رسيده است. 
  آذربايجان شرقي: شهردار تبريز از اجراي عمليات عمراني در پروژه 
تقاطع غير همسطح شهيد فاحي به صورت شبانه روزي خبرداد.  يعقوب 
هوشيار افزود: اعتبار مناسب براي اين پروژه تزريق يافته و با تسريع عمليات، 

در موعد مقرر شاهد تكميل و اتمام آن خواهيم بود. 

تمامخانههايروستايييزد
زيرپوششبيمهحوادثبركت

همه  منازل روس�تايي اس�تان يزد به طور كامل زير چتر حمايتي 
بيم�ه اي بنياد بركت س�تاد اجراي�ي فرم�ان امام ق�رار گرفتند. 
در جريان س��فر محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت به اس��تان يزد، 
تفاهمنامه بيمه حوادث منازل روستايي ميان اين بنياد و استانداري يزد 
به امضا رسيد. با امضاي اين تفاهمنامه، همه  منازل روستايي استان يزد 

زير پوشش حمايتي بيمه اي بنياد بركت قرار گفتند. 
مديرعامل بنياد بركت در اين مراسم گفت: بيمه بركت وابسته به بنياد 
بركت س��تاد اجرايي فرمان امام با هدف ايجاد و گسترش چتر حمايتي 
براي ساكنان روستاهاي كشور و توس��عه فرهنگ بيمه در اين مناطق، 
همه خانه هاي روس��تايي اس��تان يزد را تحت پوش��ش بيمه حوادث 
شامل آتش سوزي، زلزله، انفجار، صاعقه، سيل، طغيان آب رودخانه ها، 
آتشفشان، توفان، تندباد، گردباد و ضايعات ناشي از آب برف و باران قرار 
داده است.  تركمانه افزود: با اجراي اين طرح، بيمه  بركت در صورت وقوع 
زلزله، سيل، آتش سوزي و ساير حوادث طبيعي به روستاييان خسارت 
پرداخت مي كند.  وي خاطرنش��ان  كرد: عاوه بر استان يزد، خانه هاي 
روستايي استان هاي مختلف كشور از جمله لرستان، خوزستان، خراسان 
شمالي، كهگيلويه وبويراحمد، كردستان كرمان، گيان، يزد و هرمزگان 

از حمايت هاي بيمه اي بنياد بركت برخوردار شده اند. 
مديرعامل بنياد بركت با اش��اره به عملكرد اين بني��اد در بيمه حوادث 
خانه هاي روستايي در سال جاري گفت: از آغاز س��ال مالي ۱۴۰۱ تا به 
امروز نزديك به ۴۶۳ هزار واحد مس��كوني روس��تايي در شش استان 
خوزستان، هرمزگان، كردستان، كرمان، گيان و يزد تحت پوشش بيمه 
حوادث بركت قرار گرفته اند.  تركمانه تأكيد ك��رد: بنياد بركت با توجه 
به رسالت و مأموريت هاي خود و جهت تس��هيل در اجرايي شدن بيمه 
حوادث خانه هاي روستايي، در پرداخت حق بيمه بيمه نامه هاي صادره با 
استانداري ها مشاركت مي نمايد.  الزم به ذكر است، مديرعامل بنياد بركت 
در جريان سفر به استان يزد با آيت اهلل ناصري يزدي نماينده ولي فقيه 
در استان و امام جمعه شهر يزد نيز ديدار كرد و گزارشي از عملكرد بنياد 
در حوزه هاي اشتغالزايي، توانمندسازي اقتصادي، عمراني و زيربنايي در 

مناطق محروم و روستايي استان ارائه نمود. 

گيالنتشنهآبنيستتشنهمديريتاست
گيالن از جمله استان هايي است كه با وجود توليد انواع محصوالت 
كشاورزي، آن را با برنجش مي شناسند.  با اينكه گيالن با دارا بودن 
۳5درصد از كل سطح برنج كاري كشور يك سوم نياز داخلي را تأمين 
مي كند، اما فعاالن اين عرصه با مش�كالت زيادي مواجه هس�تند.  
عدم ورود تجهيزات و سيستم هاي نوين در كنار سوءمديريت ها در 
حوزه آب، سختي كاشت، داشت و برداشت برنج را چند برابر كرده 
است. افزايش دستمزد كارگران، نبود كودهاي شيميايي مورد نياز، 
كيفيت پايين بذرهاي گواهي شده، خشكسالي ها به همراه باران هاي 
سيل آساي بي موقع، عدم پرداخت خسارت از سوي بيمه ها و واردات 
برنج در هنگام برداشت از مهم ترين مشكالت و دغدغه هاي شاليكاران 
گيالني است كه كار را هر روز براي آنها سخت تر از گذشته مي كند. 

    
امروزه ديگر نمي توان كش��اورزي را يك ش��غل س��اده در كنار ديگر 
مشاغل قلمداد كرد. بلكه حاال كشاورزي به صنعتي عظيم تبديل شده 
لحظه به لحظه نيز تغيير مي كند. به گزاف نيست اگر بگوييم در چند سال 
آينده شاهد يك انقاب بزرگ در صنعت كشاورزي خواهيم بود. جايي 
كه سيستم هاي نوين و پيشرفته آبياري و كودرساني آن هم به وسيله 
ربات ها، سنسورها و دستگاه هاي هوشمند جايگزين مدل هاي سنتي 
كنوني مي شوند و ميزان بهره وري و برداشت محصول نيز باال مي رود. 

   توليد يك سوم برنج ايران در گيالن
با اينكه سال هاست اكثر استان هاي ايران با چالش كم آبي مواجه هستند 
و مسئوالن در حرف و بخش��نامه دس��توراتي در مورد توجه به تغيير 
سيستم كشت و اس��تفاده از تجهيزات نوين مي دهند اما عمًا كاري 

صورت نگرفته است. 
با نگاهي به استان هاي مركزي و جنوبي پر واضح است كه كاهش منابع 
آبي به ويژه در آنهايي كه جمعيت زيادي در بخش كشاورزي مشغول به 

فعاليت دارند، نگراني هاي زيادي به وجود آورده و تنش زا شده است. 
حاال و در شرايطي كه با تغيير اقليم و ادامه دار شدن خشكسالي نمي توان 
براي بارش ها و تأمين آب تصميم گرفت، حداقل مي شود با بهره گيري 
از كشاورزي دانش بنيان و ايجاد شبكه ساماندهي شده، مسيري را در 

پيش گرفت كه بسياري از كشورها براي آن برنامه ريزي كرده اند. 
براي دانس��تن عمق فاجعه در كم آبي كش��ور همين بس كه بدانيم، 
استان هاي شمالي كه هميش��ه به عنوان پربارش ترين، پرآب ترين و 
سرسبزترين مناطق ايران به شمار مي آمدند هم در حال حاضر با مشكل 
كم آبي درگيرند و حتي در مواردي براي تأمين آب شرب شهروندانشان 

به مشكل مي خورند.  
در استاني مثل گيان كه اكثر ساكنانش به شغل كشاورزي مشغولند 
و اقتصاد آنان بر اين محور مي چرخد، بي توجهي به تغيير سيس��تم و 
نوع فعاليت ها در اين بخش، جز خواندن فاتحه صنعت كشاورزي، چيز 
ديگري نيس��ت.  در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار خانوار گياني از راه 
كشاورزي امرار معاش مي كنند. اين يعني نزديك به ۳۰درصد اشتغال 

و نيمي از اقتصاد استان بر پايه كشاورزي است. 
اگر بدانيم گيان  ۰/۹درصد خاك كشور را دارد اما بيش از ۳/۵درصدي 
توليدات و ۸ درص��د بهره برداري بخش كش��اورزي اي��ران را به خود 
اختصاص داده اس��ت، آنوقت بي��ش از پيش به اهمي��ت موضوع پي 
مي بريم.  از انواع توليدات كشاورزي گيان، همين قدر بدانيم كه بيش 
از ۷۰ نوع محصول دارد و از اين ميان در توليد ۲۰ نوع محصول رتبه اول 

را به خود اختصاص داده است. 
اين استان با دارا بودن ۳۵ درصد از كل سطح برنج كاري كشور يك سوم 

نياز برنج ايران را تأمين مي كند. 
اهميت و جايگاه كش��اورزي گيان در كل كشور را بايد در آمار و ارقام 
جس��ت وجو كرد. ۸۰ درصد امنيت غذايي كش��ور تحت تأثير بخش 
كشاورزي است و ميزان گردش مالي در زراعت و كشت برنج اين استان 

در سال هاي گذشته بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است. 
   جدايي نسل جديد از صنعت كشاورزي

سال هاس��ت تكنولوژي هاي نوين كم كم خود را به كشاورزي تحميل 
كرده و نش��ان مي دهند نقش به س��زايي در باال رفتن سطح بهره وري 
دارند.  تراكتورهاي چندكاره و بزرگ، ماش��ين هاي كاشت، شخم زني 
و برداشت و سيستم هاي سمپاش��ي خودكار به توليد بهتر محصوالت 

كشاورزي كمك مي كنند. 
هم اكنون سيس��تم هاي نوين و نرم افزارهاي مديري��ت مزرعه به بازار 
آمده اند و مي توانند اطاعات مالي و جزئيات هر هكتار زمين را ذخيره 
كنند.  با اختراع تراكتورهاي بدون سرنشين، زمان آن رسيده كه براي 
كنترل علف هاي هرز از ربات ها استفاده شود. اين ربات ها مي توانند اين 
گوه علف ها را تشخيص دهند و بدون آنكه به گياه آسيبي برسانند ميزان 

علف هاي مزاحم را تا ۹۰ درصد كاهش دهند. 
كشاورزان با استفاده از يك تبلت تلفن هوشمند يا كامپيوتر مي توانند 

مرحله رشد گياه و آب و هوا و سطح نيتروژن را تشخيص دهند. 
وقتي با سيستم هاي نوين و تجهيزات پيشرفته مي توان ميزان مصرف 
آب را مديريت و راه هاي درس��ت و حرفه اي را براي كاش��ت، داشت و 
برداشت در پيش گرفت، پس چرا اين همه دست دست مي شود و گره 

به وجود آمده در كشاورزي را هر روز كورتر و كورتر مي كنيم. 
كش��اورزي گيان به قدري اس��ير معضات گوناگون ش��ده كه ديگر 

نمي توان با يك نسخه آن را درمان كرد. 
وضعيت در اين منطقه آنقدر بحراني است كه پاي ستاد مديريت بحران 

كشور را به اين استان باز كند. 
كاهش شديد آب سد س��فيدرود يا همان سد منجيل، كشاورزان را به 
شدت نگران كرده اما هشدار و بازديد و نشست خبري مسئوالن دردي 
دوا نمي كند و قطره اي بر آب پش��ت س��دها نمي افزايد، بلكه آنها بايد 

راهكاري درست و عملي و ضربتي ارائه كنند. 
هزينه هاي سرسام آور در بخش هاي مختلف، امان كشاورزان را بريده 
و ديگر رغبتي براي كش��ت محص��والت گوناگ��ون و به خصوص برنج 

وجود ندارد. 
نس��ل جديد چندان تمايلي به كشاورزي نش��ان نمي دهند زيرا فكر 
مي كند باال رفتن قيمت ها در كنار سخت بودن كشت برنج موجب شده 

تا اين كار ديگر مقرون به صرفه نباشد. 
از آن مهم تر نبود مديريت منابع آبي در گيان پرآب و وجود آزاردهنده 
واسطه ها و دالل ها در بازار خريد و فروش محصوالت، فعاالن اين عرصه 
را خسته كرده است. همچنين ورود برنج هاي خارجي از جمله هندي 
و پاكستاني در هنگام برداشت، سم مهلك اقتصاد و معيشت شاليكاران 

است و تمام زحماتشان را به باد مي دهد. 
در يك كام بايد گفت با توجه به شرايط اقتصادي و همچنين دير بازده 
بودن روش سنتي، كشاورزي بايد به سمت صنعتي و مدرن حركت كند.  
اغلب ش��اليكاران گياني به روش غرق آبي، كشت مي كنند و همين 
موضوع در اين شرايط بحراني آب، به كشت برنج لطمه وارد مي كند و 

لذا بايد سبك كشاورزي سنتي تغيير كند.

اختصاص۳۵۰هكتارزمين
برايساختمسكنمليدربندرعباس

امسال ۳5۰ هكتار زمين در راستاي وعده رئيس جمهور به مردم 
براي اجراي نهضت ملي مسكن در بندرعباس اختصاص يافت. 
عباس كمالي مديركل راه و شهرسازي هرمزگان گفت: با توجه به نياز 
روز افزون به مسكن از سوي اقشار مختلف مردم پيگير تحويل زمين در 
بندرعباس براي نهضت ملي مسكن شديم تا ثبت نام از متقاضيان اين طرح 
به سرعت انجام شود.  وي افزود: در راستاي تحقق وعده رئيس جمهور به 
مردم براي ساخت مسكن امسال ۳۵۰ هكتار زمين در اين خصوص در 
بندرعباس واگذار شد.  اين مسئول با اشاره به ضرورت ساماندهي بافت 
فرسوده تصريح كرد: يكي از مهم ترين دغدغه ها، ساماندهي بافت فرسوده 
است و در اين راستا برنامه هاي خوبي را در دستور كار قرار داده ايم، چرا 
كه معتقدم اگر با برنامه نباشيم امكان حذف بافت فرسوده وجود نخواهد 
داشت.  كمالي افزود: با اتمام كار دريافت زمين بافاصله ساخت مسكن 

ملي در اين شهر با تمام توان انجام خواهد پذيرفت.

۳مركزتوانبخشيدراصفهان
راهاندازيميشود

امسال در اس�تان اصفهان س�ه مركز توانبخش�ي جديد با 
هدف افزايش خدمات به افراد نيازمند راه اندازي مي ش�ود. 
امير جاليان معاون بهداش��ت، درمان و توانبخش��ي جمعيت 
هال احمر استان اصفهان، با بيان اينكه اكنون ۱۱ مركز يا شعبه 
توانبخشي در اس��تان فعاليت دارند، گفت: اين خطه داراي سه 
مركز جامع توانبخشي در شهرستان هاي اصفهان، خميني شهر 
و گلپايگان است كه از اين حيث بيشترين آمار را در كشور دارد.  
وي افزود: شهرس��تان هاي خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر 
براي راه اندازي س��ه مراكز توانبخشي در نظر گرفته شده است.  
اين مسئول با اشاره به خدمات ارائه شده، ادامه داد: اكنون ساخت 
انواع پروتز و اُُرتز مجموع وس��ايل جهت اصاح وضعيت اندام يا 
عضو و استفاده آن براي بيماران و معلوالن از جمله فعاليت هاي 

اثربخشي است كه در استان انجام مي شود.

طرحجامعساماندهيمرزميرجاوه
تدوينشد

ط�رح جام�ع س�اماندهي م�رز ميرج�اوه ب�ا ه�دف 
رون�ق تج�ارت ب�راي م�ردم اي�ن منطق�ه تدوي�ن ش�د. 
سيدمجيد ميراحمدي معاون امنيتي وزير كش��ور در بازديد از 
مرز ميرجاوه در استان سيس��تان وبلوچستان گفت: طرح جامع 
ساماندهي مرز از محل اعتبارات عمران مرز و ساير منابع، تهيه 
ش��ده كه به زودي اجرايي مي شود.  وي با اش��اره به اينكه رونق 
بازارچ��ه و مرز ميرجاوه با ه��دف رونق تج��ارت و ايجاد درآمد، 
مهم ترين هدف تدوين اين طرح اس��ت.  اين مسئول ادامه داد: 
اگر چه اين بازارچه فعال اس��ت، ولي بايد براي توس��عه اين مرز 
زيرس��اخت هاي بيش��تري آماده ش��ود.  ميراحمدي از فراهم 
كردن زيرساخت ها در پايانه مرزي ميرجاوه براي حضور زائرين 
پاكستاني در ايام اربعين خبرداد و گفت: با اقداماتي كه در حال 

انجام است در اين ايام مشكل خاصي نخواهيم داشت.

   سيستان وبلوچستان    اصفهان    هرمزگان

رفعتصرف۲۲هزارو۲۱۰مترمربع
ازاراضيدولتياستانمركزي

۲۲ هزارو۲1۰ متر مربع از اراضي دولتي     مركزي
استان مركزي توس�ط يگان حفاظت 

مديركل راه وشهرسازي رفع تصرف شد. 
حميد اِنعامي مديركل راه وشهرسازي استان مركزي گفت: ارديبهشت 
ماه سال جاري پرسنل فرماندهي يگان حفاظت اين اداره كل، در قالب پنج 
فقره رفع تصرف فوري و شش مورد اجراي احكام قطعي از جمله خلع يد، 
قلع وقمع، تخليه صادر شده توسط مراجع قضايي صادر شده بود موفق به 
رفع تصرف شده اند.  وي افزود: طي۳۶۰ مورد گشت يگان حفاظت اين 
اداره كل در روز نهم ارديبهشت ماه در عمليات هاي جداگانه، رفع تصرف 
۲۲ هزارو۲۱۰ متر مربع از اراضي دولتي به ارزش ۳۰۲ هزارو ۵۰۰ ميليون 
ريال صورت پذيرفته است.  اين مسئول ادامه داد: در اين مدت بيشترين 
رفع تصرفات از حيث مساحت متعلق به شهرستان كميجان به ميزان ۳۰ 
هزار متر مربع بوده است و شهرستان ش��ازند با حدود ۱۰هزار متر مربع 
در رتبه بعدي قرار دارد.  اِنعامي گفت: ارزش ريالي بيش��ترين آمار رفع 
تصرفات اس��تان مركزي مربوط به شهرستان كميجان به ارزشي بالغ بر 
۳۰۰ ميليارد ريال بوده است و شهرستان شازند با۱۶۰ميليارد ريال در 
رتبه دوم قرار دارد.  وي افزود: سامانه ارتباط مردم با يگان حفاظت اداره 
كل راه و شهرسازي استان مركزي در زمينه زمين خواري با شماره ۱۶۵۶ 
آماده دريافت هرگونه اخبار و گزارشات مردمي در راستاي مقابله با هرگونه 

تصرف اراضي تحت پوشش اين اداره كل در سراسر استان است.

ايجاديكهزارو۵۰۰فرصتشغليدراردبيل
امس�ال ي�ك     اردبيل
 5۰۰ ه�زارو 
فرصت شغلي توس�ط واحد هاي صنعتي و 
تولي�دي اس�تان اردبي�ل ايج�اد  ش�د. 
رامين صادقي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اردبيل گفت: امسال ميزان اشتغال 
واحد هاي صنعتي و توليدي در استان به يك هزارو 
۵۰۰ نفر رس��يد كه درصدد هستيم با همكاري 
سرمايه گذاران و توليدكنندگان تعهد اشتغال را به 
شكل كامل رقم بزنيم.  وي افزود: پرداخت تسهيات سرمايه در گردش و ايجاد منابع براي ايجاد واحد هاي 
توليدي در دستوركار قرار دارد تا با همكاري بانك هاي عامل بتوانيم توسعه سرمايه گذاري در استان باشيم.  
اين مسئول ادامه داد: حمايت از واحد هاي راكد و نيمه راكد از رويكرد هاي مهم وزارت صمت است كه درصدد 
هستيم يا شناسايي ۷۰ واحد توليدي راكد و نيمه راكد آنها را به چرخه توليد بازگردانيم و شاهد فعاليت مجدد 
واحد هاي اشتغالزا باشيم.  صادقي گفت: توجه به صادرات  محوري و تقويت زيرساخت هاي شهرك هاي 

صنعتي در دستور كار قرار گرفته است كه در اين زمينه تمهيدات الزم به عمل آمده است.
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تنها س�ه روز ديگر تا آغاز رقابت هاي جام 
ملت هاي فوتبال زير 23س�ال آس�يا زمان 
باقي اس�ت. رقابت هايي كه اميدهاي ايران 
با هدايت مهدي مهدوي كي�ا در آن حاضر 
مي ش�وند. تيمي سراس�ر اميد و انگيزه كه 
براي نخس�تين بار درگير كش�مكش هاي 
مل�ي  كميت�ه  و  فوتب�ال  فدراس�يون 
المپي�ك نيس�ت و به زعم غ�ام پيرواني، 
س�رمربي س�ابق اميدهاي ايران به همين 
دليل مه�م و البت�ه هم�كاري باش�گاه ها 
مي توان�د نتيج�ه اي در خور توجه كس�ب 
ك�رده و در مس�ير موفقي�ت گام ب�ردارد. 

  
مس�ابقات جام ملت هاي فوتب�ال زير 
23سال آسيا در حالي يازدهم خردادماه 
در ازبكستان آغاز مي شود كه اميدهاي 
ايران اي�ن بار با ش�رايطي متف�اوت از 

هميشه راهي اين رقابت ها مي شوند.
همين طور است. يكي از بزرگ ترين معضل هاي 
اين تيم كشمكش هاي هميشگي بر سر مالكيت 
آن بود. درگيري هاي فدراسيون فوتبال و كميته 
ملي المپيك اجازه پيشبرد كار را نمي داد، حال 
آنكه اي��ن بار تعامالت انجام ش��ده مش��كالت 
بسياري را از سد راه برداشته است و ديگر شاهد 
اختالف نظرها ي��ا حتي لجاجت ه��اي بي مورد 
نيستيم. كميته با سپردن كار به دست فدراسيون 
در نقش ناظر ظاهر شده و تمامي تصميمات با 
موافقت طرفين بوده و همين باعث ش��ده تا كيا 
به دور از حاشيه هاي مديريتي تيمش را مهياي 

حضور در اين رقابت ها كند. 
عدم همكاري باشگاه ها هم البته يكي 
از موارد مهم ب�ود. هرچند ك�ه اين بار 
جز يكي دو مورد، شاهد عدم همكاري 

باشگاه ها نبوديم. 
بله. اينكه شما يكي از گزينه هاي مدنظر خود را 
در اردو نداشته باشيد، مي تواند ناراحت كننده 
باشد، اما مشكل س��از نه. در مس��ير بازي هاي 
آسيايي گوانگژو وقتي گزارش��گر شبكه از من 
به عنوان س��رمربي تيم اميد ايران درخصوص 
مس��ابقات پرس��يد، صراحتا گفتم اگر كار را با 
حضور در بين هش��ت تيم به پايان برس��انيم، 
ش��اهكار كرديم. جواب من تعجب خيلي ها را 
به دنبال داش��ت، اما گفتم ما بذري نكاش��تيم 
كه انتظار ي��ك دروي خوب داش��ته باش��يم. 
اميرحسين پيرواني، بيژن طاهري و طباطبايي 
به عنوان كادر فني در كنار من شاهد بودند كه 
ما 25 بازيكن به اردو دعوت مي كرديم، اما فقط 
12بازيكن به اردو مي آمدند، آن هم 12بازيكني 

كه در ليگ بازي نكردند. 15روز تمرين داشتيم 
در اين 15روز بازيكنان را چنان خسته تحويل 
مي گرفتيم كه فقط مي توانستيم ريكاوري كنيم 

نه تمرين با برنامه !
البت�ه اميده�اي اي�ران در گوانگ�ژو 

بدشانسي هم آوردند.
بله. ما در بازي با كره براي كس��ب عنوان سوم، 
چهارم��ي در 20 دقيقه س��ه تعوي��ض اجباري 
انجام داديم. آن هم س��ه مهره كلي��دي. كريم 
انصاريفرد، آرش افشين و كمال كاميابي نيا. خب 
با اين شرايط چه كاري از دست شما برمي آيد؟ 
تعجبي نداشت كه بازي را سه بر يك جلو بوديم، 
س��ه بر چهار واگذار كرديم. به ايران كه آمديم، 
كميته فني و كفاشيان توضيح خواستند. گفتم 
كره و ژاپن خوب زمين را شخم زدند، خوب بذر 
كاش��تند، خوب آبياري كردند و دور از كرم خدا 
بود، خوب درو نكنند. خدا عادل است. آنها خوب 
كار كرده بودن��د، خوب اردو رفت��ه بودند، بازي 
تداركاتي برگزار كرده بودند، نتيجه اي را هم كه 
مي خواستند گرفتند. ما چه كرده بوديم كه انتظار 

كسب نتيجه داشتيم؟
اما تيم مهدوي كيا تداركات خوبي داشت 
و با اين حساب مي توان گفت براي كسب 

نتيجه جاي اميدواري دارد؟

هر چند نبايد فراموش كنيم فوتبال كمي شانس 
هم الزم دارد، اما تي��م مهدوي كيا خوب تمرين 
كرد و ان شاءاهلل خوب هم نتيجه مي گيرد. براي 
موفقيت يك تي��م بايد مس��ئوالن، كادر فني، 
مربي��ان و بازيكنان همه با هم مچ باش��ند؛ تيم 
كيا اين هماهنگي را دارد. مهدوي كيا مربي كار 
بلدي است كه اميداريم نتيجه كارش را ببيند. 
موفقيت مهدوي كيا موفقيت فوتب��ال ايران به 
خصوص مربيان ايراني است. موفقيت او ملت را 

شادمان مي كند. 

درس�ت بع�د از ب�ازي دوس�تانه ب�ا 
پرس�پوليس كه برتري اميدهاي ايران 
را به دنبال داش�ت، كيا به ش�اگردانش 
گفت، مي توانيد به المپيك صعود كنيد. 
فكر مي كنيد اين ترفندي براي باالبردن 
روحيه تيم فوتبال زير 23سال ايران بود 

يا اين تيم توان چنين كاري را دارد؟
چراكه نه. مهدوي كيا تيم خوبي دارد. اميدهاي 
ايران جنگن��ده، باانگيزه، پراميد و ش��جاع بازي 
مي كنند. اينكه از دقيقه يك تا 90 حمله كرده و در 
عين حال منطقي حواست به خط دفاع باشد، يعني 
با هدف و برنامه مي جنگيد نه از سر احساسات. اين 
رمز موفقيت يك تيم است. شما همدلي را در تيم 
مي بينيد. حتي در بازي هاي تداركاتي. اين تيم 

مي تواند آينده خوبي را رقم بزند. 
دور مقدماتي با كس�ب نتاي�ج درخور 
توجهي به پايان رسيد و اميدهاي ايران 
به عنوان صدرنشين از گروه خود صعود 
كردند. بازي با تاجيكستان سه بر دو به 
پايان رس�يد، اما نپال و لبن�ان با نتايج 
پر گل چهار بر صف�ر و دو بر صفر تن به 
شكست دادند. با توجه به اين نتايج چه 
انتظاري بايد از اميدها در جام ملت هاي 

زير 23 سال آسيا داشت؟

ش��ما نمي توانيد بازي ب��ا نپال، لبن��ان و حتي 
تاجيكستان را با ديدارهايي كه تيم كيا در جام 
ملت هاي آسيا در پيش دارد، مقايسه كنيد. بايد 
منطقي بود. شما خيالتان بابت تيم مهدوي كيا 
راحت اس��ت. ايران هميشه س��الم بازي كرده، 
يعني بازيكنان ما رنج سني را رعايت كردند، اما 
آيا حريف با اين شرايط به ميدان مي آيد؟ ضمن 
اينكه شما نمي توانيد تيم هاي مرحله مقدماتي را 
با حريفاني چون قطر، امارات، استراليا، عربستان، 
ازبكستان و تركمنستان مقايسه كنيد. بازي ها 
در اين مرحله س��خت اس��ت و هر بازي شرايط 
خاص خود را دارد. همه تيم ها خوب هس��تند و 
براي كسب نتيجه مي آيند. اما به هيچ عنوان شما 
نمي توانيد بازي لبنان يا نپال را با قطر مقايس��ه 

كنيد. اين اشتباه محض است. 
با توجه به اينك�ه فوتبال اي�ران كامًا 
نتيجه گراست، فكر مي كنيد در مواجهه 
با ناكامي احتمالي اين تيم چه راهي بايد 

در پيش گرفت؟
اول اينكه من به تيم مهدوي كي��ا ايمان دارم. او 
مي تواند يك نسل تازه براي فوتبال ايران بسازد، 
چراكه اصولي كار ك��رده و مي كند، اما حتي در 
صورت عدم كسب نتيجه باز هم نبايد نااميد شد، 
چون اين تيم در مسير موفقيت گام برمي دارد. 
تيم ملي به زودي از س��تاره ها خالي مي شود و 
شما بايد به فكر جايگزين باشيد. متأسفانه ما اول 
خوش��ي داريم و آخر ناخوش، اما اگر اين تيم را 
حتي در صورت ناكامي احتمالي رها نكرده و روي 
آن كار كنيم، مي توانيم به نتايج خوبي دس��ت 
يابيم. تيم كيا حتي اگر 5 درصد هم نتيجه بگيرد 
بايد آن را حفظ كرد و به آن بها داد. بخواهيم يا 
نخواهيم همين اميدها هستند كه فردا روز قرار 
است در تركيب تيم بزرگساالن به ميدان بروند. 
پس بايد از آنها حمايت ك��رد، حتي در صورت 

ناكامي احتمالي.
به عن�وان كس�ي ك�ه س�ابقه هدايت 
اميدهاي ايران را دارد و امروز نيز اميد 
زيادي به تيم تحت هدايت كيا دارد، فكر 
مي كنيد مهم ترين دليل عدم موفقيت 
تيم زير23 ساله هاي ايران در همه اين 

سال ها چه بوده است.
اختالف س��ليقه بي��ن كميته مل��ي المپيك و 
فدراسيون و همچنين عدم همكاري باشگاه ها. 
اين تنها و مهم ترين دليل عدم ناكامي اميدهاي 
ايران است، چراكه ما پتانس��يل و استعدادهاي 
خوبي داري��م، اما همگام و همدل نيس��تيم و تا 
حمايت نباشد و اختالف نظرها را كنار نگذاريم، 

نمي توانيم به موفقيت دست يابيم. 

اميده�اي فوتب�ال اي�ران س�ه روز ديگ�ر 
باي�د آمادگ�ي خ�ود را در رقابت ه�اي 
قهرماني آس�يا مح�ك بزنن�د. رقابت هاي 
قهرمان�ي زير 23 س�ال آس�يا 11خردادماه 
در ازبكس�تان آغ�از مي ش�ود و قدرت هاي 
قاره براي كس�ب جام به مصاف هم مي روند. 
پنجمين  دوره بازي ها قرار بود در ابتداي سال 
2022 در چين برگزار شود، اما مشكات ناشي 
از كرونا و عدم آمادگي اين كشور ميزباني را 
نصيب ازبك ها ك�رد تا بازي ه�ا در ماه ژوئن 
انجام شود. 16تيم در اين دوره حضور دارند و 
كره جنوبي براي دفاع از عنوان قهرماني دوره 
گذشته به ميدان مي رود. ژاپن، استراليا،  قطر 
و ايران ديگر مدعيان اين بازي ها هس�تند. 
16تيم در چه�ار گروه چهار تيمي مس�ابقه 
مي دهند تا دو تي�م اول هر گروه جواز صعود 
ب�ه دور حذف�ي را بگيرن�د. در ادامه نگاهي 
مي اندازيم به عملكرد تيم زير 23سال فوتبال 
كشورمان در چهار دوره اخير اين رقابت ها. 

  
كنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم گرفت اولين 
دوره رقابت هاي قهرماني زير 23ساله قاره را در 
سال 2013 برگزار كند و اين مسئله با استقبال 
كشورها مواجه شد. البته تيم هاي حاضر ابتدا بايد 
در مرحله مقدماتي شركت كنند و بعد از موفقيت 
در اين مرحله به دور نهايي قهرماني آسيا راه پيدا 
مي كنند. در اولين دوره بازي ها، اميدهاي ايران 
مثل هميشه شرايط خاصي داشتند و با مشكالت 
هميش��گي خود دس��ت و پنجه نرم مي كردند.  
ميزباني به عمان رسيده بود، با استراليا، ژاپن و 
كويت بازي كرديم تا لقب »گروه مرگ«  شايسته 
گروه C باشد. كسب يك برد، يك تساوي و يك 
شكست در نهايت چهار امتياز را به حساب ايران 
واگذار كرد تا اميدها ب��ا هدايت هومن افاضلي 
يك ناكامي جديد را تجربه كنند. تس��اوي 3 بر 
3 مقابل ژاپن به اين تيم اميد داد، اما باخت يك 
بر صفر به استراليا كار را سخت كرد. پيروزي 3 
بر يك برابر كويت نيز سودي به حالمان نداشت 

و بعد از قرارگرفتن در رتبه سوم گروه از راهيابي 
به دور بعد بازماندي��م. عليرضا بيرانوند، مهدي 
طارمي و كاوه رضايي بازيكنان شاخص اميدها 

در آن دوره بودند. 
  

دومين دوره در س��ال 2016 ب��ه ميزباني قطر 
برگزار ش��د. هدايت اي��ن تي��م را در آن دوره 
محمد خاكپ��ور برعهده داش��ت و در تركيب 
نهايي تيم اميد، نفراتي از جمله محمد دانشگر، 
ارسالن مطهري، مهدي ترابي و امير عابدزاده 
حضور داش��تند. بعد از انجام قرعه كشي ايران 
در گروه اول مسابقات با تيم هاي قطر، چين و 
سوريه همگروه ش��د و بهترين عملكرد اميدها 
در قهرماني آس��يا در همي��ن دوره رقم خورد؛ 

شاگردان خاكپور با كسب شش امتياز به عنوان 
تيم دوم بعد از قطر به يك چهارم نهايي صعود 
كردند. اين تيم ابتدا سوريه را با دو گل شكست 
داد و به ميزبان 2 بر يك باخت و چين را نيز 3بر 
2 مغلوب كرد. با اي��ن نتيجه صعودمان قطعي 
بود تا اينكه در يك چهارم نهايي در ورزش��گاه 
عبداله بن الخليفه تيم اميد با سه گل نتيجه را به 
تيم  ملي ژاپن واگذار كرد و از گردونه رقابت ها 

كنار رفت. 
  

با اينكه انتظار داشتيم اميدها سومين حضورشان 
در قهرماني آس��يا را در بازي هاي چين تجربه 
كنند، اما تيم اميرحس��ين پيرواني از رسيدن 
به اين هدف بازماند. اميدها براي آنكه به جمع 

تيم ه��اي صعود كنن��ده بپيوندند دو ب��ازي با 
قرقيزس��تان و عمان داش��تند، اولين بازي را با 
برد پشت سر گذاشتند، ولي در مصاف با عمان 
با دريافت دوگل شكس��ت خوردند. آنها منتظر 
نتايج تيم هاي ديگر بودند تا ش��ايد معجزه اي 
رخ دهد، اما پيروزي قطر برابر س��وريه اميدها 
را نااميد ك��رد. در آن دوره چي��ن، عمان، قطر، 
ازبكستان، فلس��طين، اس��تراليا، كره شمالي، 
كره جنوبي، مالزي، سوريه، تايلند، ويتنام، اردن، 
ژاپن، عربستان و عراق به قهرماني آسيا رسيدند 

و ازبكستان جام را باالي سر برد. 
  

بعد از يك دوره غيبت انتظار مي رفت تيم اميد 
متحول شده باشد و با س��رمايه گذاري هرچه 

بيشتر مسئوالن باالخره اميدها در آسيا خودي 
نشان دهند. حسرت صعود به المپيك همچنان 
به قوت خود باقي بود، در نتيجه قهرماني آسيا 
فعاًل تنها گزينه اين تيم محسوب شد. در دوره 
گذشته حميد استيلي هدايت اين تيم را برعهده 
داش��ت و با در اختيارداش��تن بازيكناني چون 
الهيار صيادمنش، رضا شكاري و مهدي قائدي به 
سالمت از مرحله مقدماتي عبور كردند. در دور 
مقدماتي عراق، تركمنستان و يمن حريفان مان 
بودند و برخ��الف انتظارات در اين مس��ابقات 
نيز نتوانستيم با صدرنش��يني صعود كنيم. دو 
پيروزي برابر تركمنستان و يمن و يك تساوي 
مقابل عراق باعث شد به خاطر تفاضل گل كمتر 
بعد از عراق دوم گروه شويم. در هر صورت صعود 
به قهرماني آسيا در سال 2020 اهميت زيادي 
داشت، چراكه س��ه تيم اول قاره كهن سهميه 
صعود به بازي ه��اي المپيك توكيو را كس��ب 
مي كردند. همگروهي با كره جنوبي، ازبكستان 
و چين كار را براي تيم اس��تيلي س��خت كرد. 
مسابقات براي ما با تس��اوي نااميدكننده برابر 
ازبك ها شروع ش��د. پس از آن بايد مقابل كره 
قدرتمند به ميدان مي رفتيم. شكس��ت دو بر 
يك كارمان را سخت كرد و پيروزي خفيف يك 
برصفر برابر چين نيز كمكي به تيم اميد ايران 
نكرد. كره ه��ا با 9 امتياز به عنوان صدرنش��ين 
صعود كردند و ازبك ه��اي چهار امتيازي نيز با 
قرارگرفتن در رتبه دوم به دور حذفي رسيدند. 
تيم كشورمان نيز اگرچه چهار امتيازي بود، ولي 
در نهايت با تفاضل گل صف��ر از صعود به يك 

چهارم نهايي بازماند. 
در بازي ه��اي 2022 اميدها ب��ا هدايت مهدي 
مهدوي كيا انگيزه زيادي براي خودنمايي دارند. 
امس��ال نيز ت��داركات براي اين تي��م همچون 
گذش��ته مطلوب نبوده و برخي تيم ها از دادن 
بازيكنان كليدي به اميدها خ��ودداري كردند. 
بايد ديد تيم زير 23س��ال فوتبال ايران اين بار 
در رقابت با حريفان آسيايي چه نتايجي را كسب 

خواهد كرد. 

 حامد قهرماني
فوتبال ايران در دهه هاي گذشته برتري قابل توجهي در رده جوانان و اميدها بر رقباي آسيايي 
خود داشته است. در سال هاي دورتر فوتبال ايران در جايگاهي قرار داشت كه تيم جوانانش 
آقاي مطلق فوتبال اين رده سني قاره كهن بودند. كسب چندين قهرماني متوالي در مسابقات 
قهرماني آسيا مؤيد برتري جوانان فوتبال ايران در آن سال ها بر تمام تيم هاي آسيايي است. 
در تأييد اين سخن فقط كافي است به اين نكته اشاره كنيم كه فوتبال ايران در اين سال ها 

چندين بار فاتح رقابت هاي قهرماني جوانان آسيا شد.
دو بار حضور در المپيك را تجربه كرد و در چند بازي هم تركيب جوانان ايران به جاي تيم ملي 
اصلي مقابل حريفان آسيايي گام به ميدان گذاشت و  اين مهم اتفاق نيفتاد جز آنكه به فوتبال 

پايه و جوانان اهميت داده شد. 
فوتبال ايران روزهايي را به ياد دارد كه جوانانش در قالب تيم ملي به مصاف حريفان آسيايي 
مي رفتند. اين موض��وع را حتماً كويتي ها به عن��وان يكي از اصلي ترين حريف��ان ايران در 
سال هاي دهه 50 به ياد دارند. همان هايی كه حتي در مقابل تيم دوم ايران هم حرفي براي 

گفتن نداشتند و مجبور شدند دست ها را به عالمت تسليم باال ببرند. 
ايران در طي سال هاي 1352 تا 1355 براي چهار س��ال متوالي قهرمان جوانان آسيا شد؛ 
ضمن اينكه قبل از آن دو بار كسب مقام سومي و بعد از آن هم يكبار نايب قهرماني را تجربه 
كرد تا سابقه اي درخش��ان را از خود برجا بگذارد. فوتبال ايران در طي دهه هاي بعد در رده 
جوانان نه تنها از ستاره خالي نشد بلكه بازيكناني را به خود ديد و تا باالترين مدارج فوتبال 
باشگاهي جهان هم باال رفتند، اما به سبب نوع نگاهي كه بر فوتبال مديريت كرد و اهميت 
ندادن به رده هاي سني به خصوص جوانان و اميد ها اين ستاره ها هيچ گاه فرصت درخشش 
در رده جوانان و تكرار موفقيت هاي سال هاي دور را پيدا نكردند تا فوتبال ايران حتي در برخي 

دوره ها تبديل به زنگ تفريح رقباي آسيايي در رده هاي سني شود. 
آنچه طي آن سال ها رخ داد و آنچه طي دهه هاي بعد ديديم يك حقيقت را روشن مي كند و 
آن اينكه هرگاه به جوانان و نوجوانان فوتبال اهميت داديم، ثمره شيرين آن را هم ديديم و 
هرگاه مثل ساليان قبل فقط دلخوش به نتايج تيم ملي بزرگساالن بوديم قافيه را به رقباي 
خود باختيم، چراكه آنها برخالف ما كارزيربنايي را در پيش گرفتند و ما غافل و از قافله جا 

مانديم. 

  فريدون حسن
مي گويند پشتوانه فوتبال هستند. اهميت دادن به آنها باعث مي شود تا آينده فوتبال تضمين 
شود. حرف بر سر تيم زير 23ساله ها يا همان تيم اميد است كه سال ها حمايت از آنها فقط 

در حد حرف باقيمانده است. 
آنها كه س��ال هاي ابتدايي دهه 70 را به ياد دارند، حتماً به خاطر می آورند كه مس��ابقات 
جام جهاني جوانان جهان پخش مستقيم مي شد؛ مسابقاتي كه با حضور ستاره هايي چون 
لوئيز فيگو، ژائو پينتو از پرتغال، ليونل مسي از آرژانتين و بسياري از چهره هايي كه سال هاي 

بعد ستاره هاي فوتبال جهان شدند، در حد جام جهاني باال بود. 
آن سال ها ما هم تيم جوانان و اميد داشتيم، اتفاقاً ستاره هم كم نداشت، اما هر بار كه تا مرز 
موفقيت پيش رفتيم، شكست خورديم و سرخورده برگشتيم. واقعيت اين است كه فوتبال 
پايه را هيچ وقت جدي نگرفتيم، چه آن روزها كه به واسطه ديدن مسابقات جوانان جهان 
اسير احساسات شده بوديم و چه بعدها كه كاًل همه چيز را در حد شعار و حرف پايين آورديم 
و ديگر چيز زيادي از موفقيت نصيب تيم هاي رده هاي سني فوتبال مان نشد و فقط دلخوش 

كرديم به موفقيت هاي مقطعي و زودگذر. 
بايد بپذيريم كه آينده فوتبال را جوانان آن مي سازند و اگر به اين تيم ها بها دهيم آن وقت 
اس��ت كه مي توانيم نتيجه الزم را هم بگيريم. يادمان نرود كه نفرات همين تيم اميد حتي 
مي توانند به صورت مستقيم راهي تيم ملي شوند و جاي س��تاره هاي ملي پوش را بگيرند. 
يادمان نرود آنها مي توانند تيم ملي دوم ما باشند، البته به شرط ديده شدن بهتر و برنامه ريزي 
كامل تر. ستاره هاي آن س��ال هاي جوانان جهان بعد ها س��تاره هاي فوتبال جهان شدند. 
اينگونه نبود كه ستاره هاي جوان ايران ناپديد شوند، آنها هم به تيم ملي راه يافتند و ستاره 
شدند، اما ميان اين دو تفاوت از زمين تا آسمان است. س��تاره هاي جوان فوتبال جهان از 
همان مقطع جواني ديده و بها داده مي شوند، اما آنچه در فوتبال ايران رخ مي دهد، داستاني 

كاماًل معكوس است. 
اينجا چهره شدن در رده هاي پايه از نوجوانان گرفته تا جوانان و اميد چندان ارزشي ندارد 
و يك بازيكن زماني ديده مي شود كه راه به تيم هاي بزرگسال پيدا كند. آن وقت است كه 
اهميت پيدا مي كند و مي شود بزرگ و اال درخشش در فوتبال پايه چندان تأثيري در روند 

رشد او ندارد. 
اميد هاي فوتبال ايران حاال با مهدي مهدوي كيا قدم در راهي تازه گذاشته اند. مهدوي كيا 
خوب مي داند بي تفاوتي نس��بت به اين تيم يعني چه. او خود نيز ج��زو همان تيم طاليي 
س��ال هاي ابتداي دهه 70 بود كه در اوج ناكام ماند، چراكه موفقيت ش��ان چندان اهميت 
نداش��ت، اما مهدوي كيا دقيقاً از همان تيم مهدوي كيا و موش��ك فوتبال ايران ش��د. او و 
شاگردانش راه سختي را پيش رو دارند، راهي كه اگر با حمايت و پشتيباني درست مسئوالن 
فوتبال كشور همراه باشد، مي توان اميد داش��ت كه شاگردان مهدوي كيا را در جام جهاني 

بعدي در قالب تيم ملي فوتبال ايران ديد. 
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داس�تان لغ�و 
شيوا نوروزي
   گزارش

یک طرفه دیدار 
تدارکاتی ایران 
– کان�ادا را هم�ه ش�نیده اند. کاری ب�ه ابعاد 
سیاس�ی و بازتاب های گس�ترده ای�ن اقدام 
غیرورزش�ی مقامات کانادای�ی نداریم، فعاًل 
بحث گرفتن یا نگرفتن »غرامت« آنها مطرح 
است. نگرانیم این بار هم با اهمال فدراسیون، 
جای متهم و ش�اکی عوض شود و این مسئله 
صرفًا یک بلوف از س�وی مس�ئوالن باش�د!
برنامه های تیم ملی فوتبال در مس��یر آماده سازی 
جام جهان��ی به هم ریخته اس��ت. هم ی��ک بازی 
تدارکاتی ثبت شده در تقویم فیفا را از دست داده ایم 
و هم همچنان برای پیدا کردن تیم جایگزین دچار 
سرگیجه شده ایم. لغو یک طرفه بازی با کانادا از سوی 
میزبان جدیدترین پرونده حقوقی فوتبال کشورمان 
است و هرچه می گذرد آقایان مسئول در عقد قرارداد 
با کانادا از مواضع قبلی شان در خصوص درخواست 

غرامت از این کشور عقب نشینی می کنند. 
    

قرارداد دیدار دوس��تانه با کان��ادا را فقط مدیران 
فدراس��یون دیده اند و از مف��ادش آگاهند. دقیقاً 
دقیق نمی دانیم فدراس��یون حق انتش��ار آن را 
دارد یا شامل شرط محرمانگی می شود، اما این را 
می دانیم که در یکی، دو روز اول برخی از مدیران با 
ژست های عجیب و بدون هیچ تردیدی از گرفتن 
غرامت سنگین از کانادایی صحبت می کردند. سینا 
کلهر، معاون امور فرهنگی وزیر ورزش در توئیتی 

مدعی ش��ده بود فدراس��یون فوتبال ایران طبق 
قرارداد درخواست غرامت 10 میلیون دالری لغو 
یک طرفه بازی را از طریق مجاری قانونی پیگیری 
خواهد کرد. بعد از آن فغانپور، مس��ئول حقوقی 
فدراس��یون رقم غرامت را 600 ه��زار دالر اعالم 
کرد و در مرحله بعد حرف از خس��ارت 400 هزار 
دالری زد. در تازه ترین اخبار منتشر شده نیز بحث 
بر سر این است که بند گرفتن غرامت در قرارداد 
مذکور گنجانده شده یا خیر. محمدجواد پاینده، 
سرپرست روابط عمومی فدراسیون در مصاحبه ای 
مدعی شده در خصوص این مسئله استعالم کرده 

است و این بند در قرارداد وجود دارد. 
تغیی��رات اجب��اری در برنامه تیم مل��ی و نقش 
تصمیمات سیاسی در فوتبال اگرچه از موضوعات 
مهم بازی لغو ش��ده هس��تند، ولی ابهامات زیاد 
و تناقض  در اظهانظرها، بح��ث دریافت غرامت را 
حساس تر از گذشته کرده است. متأسفانه هر بار در 
پرونده های بین المللی فوتبالمان ادعاهای بزرگ 
مطرح شده و به س��رعت خود را برنده یک چالش 
حقوقی دانسته ایم، اما نه تنها پیروز نشده ایم، بلکه 
طرف مقابل با ارائه اسناد و تکیه بر مفاد قراردادی 
که خودمان امضا کرده ایم دس��تمان را در پوست 
گردو گذاشته است. فغانپور، سرپرست دپارتمان 
حقوقی فدراسیون در اولین واکنش به لغو بازی با 
کانادا گفت: »دوستان ما در مصاحبه های مختلف 
گفتند اگر ما به کانادا نروی��م باید غرامت بدهیم. 
طبیعی است اکنون که فدراسیون کانادا بازی را لغو 
کرده باید غرامت بدهد. در قرارداد خسارت  دیده 

شده، اما مبلغی دیده نشده اس��ت. قرار بود کانادا 
برای این بازی 400 ه��زار دالر به ما پرداخت کند 
و کمترین حدش این است که همین مبلغ را به ما 
به عنوان خسارت بدهد. شاید هم با هزینه رفت و 
آمد، این مبلغ به 600 هزار دالر برسد.« الزم به ذکر 
است، پرداخت 400 هزار دالر منوط به انجام بازی 
با کانادا و در واقع سود ایران از این بازی بود که گویا 
مسئول حقوقی فدراس��یون به این موضوع توجه 
نکرده چرا که بحث پرداخت غرامت با درآمد حاصل 

از بازی کامالً متفاوت است. 
بعد از آن سرپرست دپارتمان حقوقی یک ادعای 
جدید مطرح کرد؛ در قرارداد دیدار ایران و کانادا 
نظر بخش حقوقی این فدراس��یون اعمال نشده 
اس��ت! همین مس��ئله واکنش تند سرپرس��ت 
فدراسیون را به همراه داش��ت. میرشاد ماجدی 
این روزها سخت مشغول حواشی برگزاری مجمع 
فدراسیون و آینده پس��ت ریاست این فدراسیون 
اس��ت و بنا بر ادع��ای خودش، آقای سرپرس��ت 
از صبح اول وقت تا پاس��ی از ش��ب در ساختمان 
خیابان سئول مشغول رتق و فتق امور است. با لغو 
بازی ایران – کانادا و حواشی ناشی از آن، ماجدی 
تازه فهمیده دور و برش چه خبر است. او دیروز در 
گفت و گویی تلویزیونی به ادعای فغانپور و گرفتن 
غرامت از کانادا با لحنی تند واکنش نش��ان داد: 
»غرامت در صورت فس��خ در متن ق��رارداد دیده 
شده است. عدد غرامت در قرارداد ذکر نمی شود 
و بندها را در اختیار معاون حقوقی گذاشته ایم. از 
فغانپور بسیار بسیار ناراحتم. او باید به ما کمک کند، 

اما تعجب می کنم که حرف های غیرواقعی زده و 
یک عضو فدراسیون علیه فدراسیون صحبت کرده 
است. همه مدارک الزم را به سرپرست دپارتمان 
حقوقی فدراسیون ارسال کرده ایم. او به ما گفت، 
قرارداد را ترجمه کنید که این کار را کردیم. فوتبال 
به شرایطی افتاده که همه کارها باید در رسانه ها 
مطرح شود و اگر این اتفاق نیفتد، همه به دنبال 
س��هم خواهی هس��تند. قبل از امضای قرارداد، 
آن را برای فغانپور فرس��تادم و فقط روی برخی 
جزئیات مانند درآمد خالص یا اتاق های هتل نکاتی 
مطرح کرد. برای خودم متأس��فم، کسانی را کنار 
خودم گذاش��تم که به جای کمک به فدراسیون، 
راه دیگ��ری را می رون��د. می گویند فدراس��یون 
می توانست 5 یا 8 میلیون دالر درآمد داشته باشد، 
مگر برای درآمدزایی بازی می کنیم. برخی دوستان 
می خواهند سهم خواهی کنند. وقتی برخی افراد 
به عنوان هیئت رئیسه برای آرمان های فوتبال کنار 
هم جمع می شوند باید کنار هم باشند، اما جز یکی، 

دو عضو، سایر نفرات به ما کمک نمی کنند.«
در گیرودار و کشمکش های مدیران فعلی فدراسیون 
و اوضاع بلبش��وی حاکم بر این نهاد فوتبالی باید 
خیلی زود مشخص ش��ود چه اندازه می توان روی 
ادعای مطرح شده در مورد گرفتن خسارت مالی از 
کانادا حساب کرد. انتظار می رود همانطور که آقایان 
از هفته ها قبل با قیافه حق به جانب و ژس��ت های 
طلبکارانه حرف از درآمد دالری این بازی می زدند 
با همان شفافیت و قاطعیت، ابهامات بحث غرامت 

را نیز برطرف کنند.
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شمیم رضوان

فريدون حسن

ثبات، رمز موفقیت ملوان و مس
بازگشت به لیگ برتر 

تکلیف صعود مدعیان لیگ یک برای حضور در سطح اول فوتبال کشور 
مشخص شد. دو هفته دیگر تا بسته شدن پرونده این فصل از رقابت های 
لیگ یک باقیمانده که مس و ملوان جش��ن صعود گرفتند، آن هم در 
شبی که تساوی سایپا و ویستاتوربین و همچنین شکست رایکا مانع از 

خوابیدن التهاب سقوط در بین فانوس به دستان لیگ شد. 
  پرواز قوی سپید بر فراز لیگ برتر

پرافتخارترین تیم فوتبال ای��ران در رقابت های جام حذفی با کس��ب 
سه عنوان قهرمانی بعد از سال ها به لیگ برتر بازگشت. آخرین حضور 
سفیدپوشان بندرانزلی در سطح نخست فوتبال کشور به سال 94-95 
برمی گردد، آن هم در شرایطی که سال گذشته شرایط نابسامانی را در 
لیگ یک تجربه کردند و با حضور در رده یازدهم به کار خود پایان دادند. 
با این وجود حمایت پژمان نوری به عنوان مدیرعامل باش��گاه از مازیار 
زارع نتیجه داد و ملوان با پیروزی 2 بر صفر مقابل ماشین سازی تبریز 
در هفته سی و دوم رقابت های لیگ یک، صعودش را بعد از هفت سال به 
لیگ برتر قطعی کرد. مازیار زارع، بازیکن سابق ملوان و پرسپولیس که به 
شوت های سهمگین شهره بود، بعد از دو سال تالش سرانجام به نتیجه ای 
که می خواست رسید تا شب به یادماندنی را برای انزلی چی ها رقم بزند. 
تیمی که جشن صعود را در تبریز گرفت تا با دست پر راهی بندرانزلی 
شود، اما کار برای قوی سپید انزلی هنوز تمام نشده و تساوی صدرنشین 
و کاهش فاصله ملوان با مس کرمان امید این تیم شمالی را برای باال بردن 
جام قهرمانی افزایش داده است. قهرمانی با چاشنی صعود که می تواند 
خستگی یک فصل تالش را از تن زارع و شاگردانش بزداید. تیمی که با 
18 برد، 11 مساوی و س��ه باخت سایه به سایه مسی های کرمان پیش 
رفته و تنها با یک باخت در ازای تس��اوی مس از این تیم کرمانی عقب 
افتاده است. فاصله ای که با کاهش آن به یک امتیاز، امید زارع و یارانش را 
برای به زیر کشیدن مس و تکیه زدن بر صدر جدول برای باال بردن جام 
امیدوار کرده است. اواخر فروردین ماه بود که زارع با وجود صدرنشینی 
و فاصله 13 امتیازی با تیم سوم جدول به شاگردانش اولتیماتوم داد که 
کسی حق پاپس کشیدن ندارد، چراکه کار هنوز تمام نشده است. او امروز 
شادمان از برپایی جشن صعود در خیابان های انزلی می گوید که بدهی 
خود را به این تیم و مردم داده است: »حقمان بود صعود کنیم و کردیم. 
بچه ها خیلی تالش کردند. رقابت همچنان با مس کرمان وجود دارد و 
به هیچ عنوان پاپس نمی کشیم و می جنگیم تا اتفاق بعدی هم رخ دهد. 
حاال هدف قهرمانی است و تا رسیدن به آن از تالش دست نمی کشیم. کار 
امسال به مراتب سخت تر  بود. سال قبل تیمی با 60 امتیاز لیگ برتری 
شد و االن ما با 65 امتیاز و حضور در رده دوم جدول به این مهم دست 

یافته ایم که خود نشان از سطح کیفی لیگ یک دارد.«
  جمع کرمانی ها با صعود مس کامل شد 

شب صعود مس اما با پیروزی همراه نبود. نماینده کرمانی لیگ با یک امتیاز 
هم کارش راه می افتاد و صعودش تضمین  می شد، اما توقف برابر شهرداری 
آستارا به زیر کشیدن کرمانی ها و گرفتن شانس قهرمانی از این تیم را محتمل 
کرد. کسب نوزدهمین پیروزی می توانست قهرمانی مس را تا حد زیادی 
تضمین کند، اما در مهم ترین بازی هفته، مس کرمان به تساوی بدون گل در 
خانه حریف )شهرداری آستارا( رضایت داد تا داستان قهرمان به هفته های 
آخر بکشد. در حالی که داستان صعود می توانست با شیرینی قهرمانی همراه 
باشد. اتفاقی که با وجود صدرنشینی، اما مس هنوز نمی تواند در خصوص 
آن اطمینان داشته باشد. سقوط مس به رقابت های لیگ یک در سال 93 
اتفاق تلخی بود که شش سال زمان برد برای جبران آن و حاال کرمانی ها در 
شرایطی که دو نماینده دیگر در لیگ برتر دارند، صعود خود به رقابت های 
لیگ برتر را در آستارا جشن گرفتند، اما جشنی با کسب حداقل امتیاز ممکن 
برابر تیمی از میانه های جدول و این کار فرزاد حسین خانی را برای رقم زدن 
پایانی شیرین سخت می کند. هرچند بعید است سرمربی کرمانی ها ترسی 
از سختی های راه داشته باشد. مس کرمان سال ها تالش هایش برای بازگشت 
به لیگ برتر ناکام مانده بود، اما این فصل با حضور چهره هایی از نسل قدیم 
خود افتخار بزرگی را ثبت کرد. فرزاد حسین خانی که با ماندگاری نزدیک به 
20 ساله در تیم مس کرمان به نوعی نماد این تیم در فوتبال ایران محسوب  
می شود در دومین سال رسمی مربیگری خود توانست طلسم صعود به لیگ 
برتر را بعد از سال ها برای کرمانی ها بشکند. موفقیتی که از هفته ها قبل تأکید 

داشت به سود کل کرمان است، نه فقط مس آن!

همه ابهامات گرفتن خسارت مالی از کانادا

بلوف غرامت!

آسمانخراش ها به خط شدند
تمرینات تیم ملی بسکتبال زیر نظر کادر فنی جدی از روز گذشته در سالن 
بسکتبال آزادی آغاز شد. سعید ارمغانی، سرمربی جدید تیم ملی دیروز 
شاگردانش را به خط کرد تا آنها را آماده حضور در پنجره سوم انتخابی جام 
جهانی و دیدار مقابل قزاقستان و سوریه کند. ایران در اولین بازی خود از این 
مرحله مغلوب قزاقستان شد و باید برای جبران این شکست وارد میدان شود، 
دیدارهایی که در تیر ماه برگزار می شود. آسمانخراش های ایران بعد از این 
مسابقات باید آماده حضور در مسابقات کاپ آسیا شوند. تیم ایران در ماه های 
گذشته و با هدایت مصطفی هاشمی عملکرد چندان مناسبی نداشت و حاال 

باید دید تحت هدایت ارمغانی چه نتایجی کسب خواهد کرد.

 7 مدال رنگارنگ 
حاصل تالش دختران دوومیدانی

تیم ملی دوومیدانی اعزامی ایران به مس��ابقات آذربایجان هفت مدال در 
ماده های مختلف کسب کرد. فدراسیون دوومیدانی، چهار ورزشکار زن را 
به مسابقات بین المللی آذربایجان اعزام کرد که در پایان موفق به کسب سه 
طال، سه نقره و یک برنز شدند. در روز اول مسابقات پریچهر شاهی در 2هزار 
و 500 متر با ثبت زمان 4:34:94 دقیقه به مدال طال رسید. کژان رستمی در 
400متر با زمان 57/97 متر اول شد. سارینا ساعدی در پرش سه گام با حد 
نصاب 12/38 متر دوم شد و ساناز امیری پور در 100 متر با زمان 12/31 ثانیه 
در جایگاه دوم قرار گرفت. در روز دوم پریچهر شاهی در ماده 3 هزار متر با حد 
نصاب 9:54:11 دقیقه ضمن کسب عنوان نخست، رکورد ملی بزرگساالن 
ایران را بعد از 12 سال ارتقا داد. رکورد س��ابق این ماده با زمان 10:06:01 
دقیقه در اختیار لیال ابراهیمی بود که در این مسابقات به عنوان مربی تیم 
ملی را همراهی کرد. کژان رستمی و ساناز امیری پور در 200 متر به ترتیب با 
زمان های 25/06 ثانیه و 25/53 ثانیه دوم و سوم شدند. سارینا ساعدی هم 

در پرش طول بارکورد 5/69 متر در جایگاه چهارم قرار گرفت.

اخراج از مدرسه به خاطر تیم ملی
محمدمهدی شاکر، شمشیرباز نوجوان ایران که سال گذشته در اردوی تیم 
ملی حضور داشته است اکنون با مش��کل تحصیلی مواجه شده و به گفته 
پدرش، مدیر مدرسه مانع حضور این ورزشکار در امتحان نهایی پایه نهم 
شده است. محمدمهدی برادر امیرحسین شاکر، ملی پوش سابر بزرگساالن 
است. پدر این ورزشکار می گوید: »پسرم از شهریور تا اسفند در اردوی تیم 
ملی بود و هر زمان مربی اجازه می داد در کالس های آنالین مدرسه شرکت 
می کرد. نامه ای هم از سوی فدراسیون به آموزش و پرورش منطقه و مدرسه 
ارائه کردیم که او در اردوی تیم ملی است. از سال جدید هم مدارس حضوری 
و محمدمهدی در کالس ها حاضر شد، اما اکنون که امتحانات شروع شده، 

مدیر مدرسه مانع حضور او در امتحان نهایی پایه نهم شده است.«

نایب قهرمانی بسکتبال باویلچر
تیم ملی بسکتبال باویلچر کشورمان با شکست مقابل استرالیا، نایب قهرمان 
مسابقات آسیا و اقیانوسیه شد. ملی پوشان ویلچرنشین ایران در  مرحله 
فینال رقابت های آسیا و اقیانوسیه 2022 تایلند به مصاف تیم استرالیا 
رفتند و در یک بازی نزدیک و س��خت با نتیجه 56 بر 50 مغلوب حریف 

قدرتمند خود شدند و به نایب قهرمانی این مسابقات اکتفا کردند.

مدال آسیا و المپیک را می خواهم

دریغ از یک پیام تبریک!
قهرمان کشتی آلیش بانوان آسیا از بی توجهی مسئوالن گالیه کرد.       خبر
سحر غنی زاده در رقابت های آسیایی قرقیزستان یک مدال طال و یک 
نقره به گردن آویخته است. او در گفت وگو با ایسنا گفت: »مردم قهرمانی ما را می بینند، اما مسئوالن 
توجه خاصی به رشته ما ندارند و شاید گاهی یک پیام تبریک را هم از ما دریغ  کنند، ولی این هدف و 
انگیزه است که باعث می شود حرکت کنیم و سختی ها را به جان بخریم. تیم ما در مسابقات جهانی و 
آسیایی روی سکوی قهرمانی رفت، اما آنگونه که باید حمایت نشد. این یکی از نگرانی های ماست که 

گاهی دلسرد می شویم، در حالی که اگر حمایتمان کنند، انگیزه مان بیشتر می شود.«

بانوان هندبال ایران امید زیادی      بازتاب
داشتند تا یکی از تیم های اعزامی 
به بازی های همبستگی کشورهای اسالمی باشند. رقابت هایی که از 
18 تا 27 مرداد ماه به میزبانی ترکیه و در قونیه برگزار می شود. کسب 
عنوان چهارمی آسیا برای نخستین بار و دستیابی به سهمیه قهرمانی 
جهان دلیل خوبی ب��ود برای این امی��دواری، ام��ا قوانین میزبان 
برگزار کننده این دوره از بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
مانع بزرگی بر سر راه هندبال بانوان ایران گذاشته است، هرچند کشور 
میزبان نیز به عنوان تأیید کننده نهایی تأثیر بسزایی در کنار گذاشتن 
بانوان هندبال ایران از این رقابت ها داشت. طبق قانون در رشته های 
تیمی تنها هشت رنک نخست می توانند در این رقابت ها حاضر شوند. 
مسئله ای که با وجود ادعاهای اولیه در خصوص فراهم شدن شرایط 
حضور بانوان هندبال در ترکیه، آب پاکی را روی دست آنها ریخت، 
خصوصاً که اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران در این رقابت ها نیز 
صراحتاً گفت حت��ی در صورت انصراف احتمال��ی یک تیم باز هم 

هندبال ایران نمی تواند مانند والیبال بانوان حضور در این رقابت ها را 
تجربه کند و تنها در صورت کنار کشیدن پنج، شش کشور که اتفاقی 
نادر است، می تواند در این رقابت ها حاضر شود. مسئله ای که دلخوری 
پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال را به دنبال داشته است: »نمی دانم 
متر و معیارشان چیس��ت که ابتدا از حضور هندبال بانوان ایران در 
بازی های کشورهای اسالمی گفتند و س��پس منکر شدند و آن را 
تکذیب کردند. تأیید حضور هندبال بانوان در این رقابت ها شادمانی 
ملی پوشان را به همراه داشت و باعث افزایش انگیزه و روحیه آنها شده 
بود. به یک مرتبه اما س��تاد بازی ها اعالم کرد تنها هشت تیم اول 
رنکینگ جهان در بخش کشورهای مسلمان اجازه حضور در این 
رویداد را دارند و تیم هندبال بانوان ایران این شرایط را ندارد، حتی اگر 
به آخرین رنکینگ ما در مسابقات جهانی هم نگاه کنند ما جزو هشت 
تیم هستیم. این مس��ئله هنوز برای ما روشن نیس��ت و موضوع را 
پیگیری کردیم که براساس کدام استدال هندبال بانوان ایران جزو 

هشت تیم نیست، در حالی که آقایان هستند!«

 واکنش پاکدل 
به تصمیم ستاد بازی های کشورهای اسالمی

هندبال بانوان باید راهی ترکیه شود

قهرمان بوکس کشور سودای قهرمانی آسیا      چهره
و کسب مدال المپیک را در سر دارد. مهدی 
خسروی همان کولبر زحمتکشی است که پس از انتشار تصاویرش و با 
حمایت فدراس��یون بوکس فعالیتش در این رش��ته را به صورت جدی 
پیگیری کرد تا پس از پوش��یدن پیراهن ملی، مقام قهرمانی مسابقات 
کشوری را به دست بیاورد. این ملی پوش بوکس در گفت وگو با تسنیم 
ابراز امیدواری کرد در ترکیب نهایی تیم اعزامی به قهرمانی آسیا 
حضور داشته باشد و روی سکو برود: »سطح مسابقات قهرمانی 
کش��ور بس��یار باال بود و بهترین های بوکس ایران از تمامی 
استان ها در مسابقات حاضر شده بودند و شاهد رقابت های 
بسیار جذاب و دیدنی تا فینال بودیم. من نیز برای قهرمانی 
در این مسابقات چهار مبارزه سنگین برگزار کردم و خدا را 
شکر توانستم به مدال طال دس��ت پیدا کنم. از همه مردم 
ایران تش��کر می کنم که از من حمایت کردند. در زندگی 
خیلی سختی کشیدم، اما هیچ وقت تسلیم نشدم و توانستم 
به مدال طالی کشور برسم. تمام تالشم را می کنم بعد از این 
مدال موفق به کسب مدال آسیایی و المپیک شوم. امیدوارم 
در بین مسافران قهرمانی آسیا باشم. کادر فنی خیلی خوبی 
داریم و علیرضا اس��تکی و مربیان عزیز زحمات زیادی برای 
ملی پوشان می کش��ند و امیدوارم در قهرمانی آسیا موفق به 

کسب نتایج خوب شویم.«

دنیا حیدری

پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن 
مدیریت سالم و اصولی، ارکان مشخصی دارد که ورزش ایران آشنایی 
چندانی با آن ندارد! انتقادپذیری و مطالبه گری، دو اصل مهمی است که 
می تواند مانعی باشد بر سر راه مدیران ناکارآمد، اما نه وقتی با نخستین 
گوشزد اش��تباهات به جای حل مشکل، صورت مس��ئله پاک می شود 
و شخص منتقد را به س��ادگی برکنار می کنند! سرنوش��تی که بعد از 
صحبت های فغانپور، یقه سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال 
را گرفت تا کمتر از 24 ساعت چرخش 90 درجه ای او را شاهد باشیم. 
اتفاقی که به وضوح ثابت می کند چرا افراد تا زمانی که دس��تی بر آتش 
دارند، لب از لب باز نمی کنند و کالمی به انتقاد نمی گویند، از آن جهت 
که به خوبی می دانند کوچک ترین حرفی که برخالف میل باالدستی ها 
باشد، می تواند به معنای پایان کار آنها باشد و در مقابل سکوت و چشم 

بستن بر اشتباهات بقای آنها را به دنبال خواهد داشت!
اگرچه در مورد مطرح شده، نمی توان صراحتاً گفت تمام آنچه سرپرست 
دپارتمان حقوقی فدراس��یون در خصوص بی اطالع��ی به زبان آورده، 
درس��ت باش��د. همانطور که نمی توان به صراحت گفته های ماجدی، 
سرپرست فدراسیون از مطلع بودن فغانپور اطمینان داشت. با این وجود 
مسئله عدم انتقادپذیری آقایانی اس��ت که با اولین جمله اعتراضی به 
جای حل مشکل، ریشه منتقد را از بیخ و بن می زنند. روند تأسف باری 
که در ورزش ایران ریشه دوانده و باعث شده بسیاری تنها برای حفظ 
سمتی که دارند چشم بر اش��تباهات ببندند و فکر اعتراض و مقابله با 
ایرادات را به ذهن ش��ان هم راه ندهند، چراکه باالدستی ها این قدرت 
را دارند که هر زمان ش��رایط بر وفق مرادش��ان نبود با ایجاد تغییرات، 
منتقدان خود را کنار بزنند و آنها را درس عبرتی کنند برای سایرینی که 

شاید گوشه ذهن شان به انتقاد کردن از شرایط می اندیشیدند.
مطالبه گری و انتقاد همواره نباید از س��وی رسانه ها یا مردم باشد. این 
اتفاق می تواند به شکلی کاربردی تر با ایستادگی ارکان خود فدراسیون 
صورت گیرد. البته به شرط آنکه شخص منتقد حاشیه امنیت داشته 
باشد و نانش بابت اعتراض به اش��تباهات بریده نشود تا دیگر کسی به 

اینگونه اعتراض ها فکر هم نکند.

دلمان برای ماجدی هم تنگ می شود؟
تنها دو روز دیگر تا برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال زمان باقی 
مانده، مجمعی که ظاهراً قرار است عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون 

فوتبال را نهایی و بستر را برای مجمع انتخاباتی آینده آماده کند.
خب تا اینجای کار مشکلی نیست، از اول هم چنین قراری بود و همه هم 
سفت و سخت ایستاده بودند که کار رئیس قبلی را تمام کنند، اما...، اما حاال 
اوضاع متفاوت است و تمام آنهایی که متحد شدند و نسخه کار عزیزی خادم 

را به درستی پیچیدند، امروز مثل کارد و پنیر به جان هم افتاده اند.
 اوضاع فدراسیون فوتبال در زمان عزیزی خادم خراب بود، اما حداقل خیالمان 
راحت بود که یک رئیس باالی سر کار هست که امور را جمع وجور کند، ولی 
این روزها فدراسیون فوتبال بدون رئیس و با سرپرستی  که حتی خودش هم 
در خوشبینانه ترین حالت تصور به دست گرفتن عنان ریاست فدراسیون را 
نمی کرد  اداره می شود. امروز فدراسیون فوتبال بی برنامه تر از هر زمانی به 
یکی از حساس ترین مجامع خود نزدیک می شود. راستی یک سؤال و آن 
اینکه چطور می توان از این جمع آشفته و پراختالف، توقع برکناری قطعی 
عزیزی خادم را داشت، در حالی که رئیس معلق شده در این مدت به شدت 

تالش کرده تا رأی اعضای مجمع را برای خود جمع کند.
در کار فدراسیون فوتبال مانده ایم؛ اینکه این چه فدراسیونی است که بعد 
از هر تغییر دلمان خیلی زود برای مدیران ناالیق قبلی تنگ می شود. زمان 
کفاشیان را به یاد بیاورید، قرار بود بهتر از دادکان باشد و حاشیه نداشته باشد، 
اما زود هوای دادکان را کردیم، وقتی کفاشیان رفت و تاج آمد ظرف چند 
ماه به این نتیجه رسیدیم که کفاشیان بهتر بود. تاج هم رفت و عزیزی خادم 
آمد، اما با وجود افتضاحی که فدراسیون تاج به بار آورد، عزیزی خادم کاری 
کرد که همه گفتند خدا پدر مهدی تاج را بیامرزد. حاال هم اوضاع بر همان 
مدار می چرخد. این روزها همه می گویند صدرحمت به عزیزی خادم با تمام 
فساد های مالی اش حداقل فدراسیون س��روصاحب داشت. راستی از این 

فدراسیون و این فوتبال می توان توقع درست شدن داشت؟
تنها دو روز دیگر تا زمان برپایی مجمع باقی مانده و اوضاع فدراسیون فوتبال 
خراب تر از هر زمان دیگری است. فوتبال تا چند ماه دیگر بزرگ ترین رویداد 
خود را در پیش دارد، اما فدراسیون روی هواست و تیم ملی هم بی برنامه. 
وقتی فدراسیون روی هوا باشد، تیم ملی چرا باید روی زمین گام بردارد. 
امید های فوتبال تا چند روز دیگر باید به مصاف حریفان آسیایی بروند، اما 
با کدام حمایت و با کدام پشتیبانی کسی به درستی نمی داند. اینجا اوضاع 

خراب است، خراب تر از آنچه تصورش را دارید.
قرار است مجمع برگزار شود. می گویند اولویت با برگزاری مجمع است تا 
تکلیف همه چیز مشخص شود، اما آیا به راستی این فدراسیون با مدیران 
پرحاشیه و هدف گم کرده اش می تواند تکلیف فوتبال کشور را روشن کند؟ 
روزهای سخت تر در راه اس��ت و فعاًل دوران خوش خوشان فوتبال ایران 
است، دورانی که همه بعدها حسرت آن را خواهیم خورد، حسرت روزها و 
فرصت هایی که برای درست کردن بنیادی فوتبالمان از دست دادیم. راستی 
بعید نیست با برگزاری مجمع روز دهم خرداد و متعاقب آن برگزاری مجمع 
انتخاباتی و انتخاب رئیس جدید خیلی زود مجبور شویم، بنویسم که دلمان 

برای دوران مدیریت میرشاد ماجدی تنگ شده است!



هفتمين روز از حادثه آواربرداري متروپل در حالي 
سپري مي ش�ود كه پايان مش�خصي براي عمليات 
معين نشده است. 29 خانواده اي كه عزيزان خود را 
در جريان حادثه از دست داده اند در حالي مشغول 
س�وگواري هس�تند كه خانواده هاي زي�ادي براي 
شنيدن خبري معجزه آسا از زنده بودن عزيزانشان 
مقابل س�اختمان ويران ش�ده به صف ايستاده اند. 
به گزارش ج��وان در هفتمی��ن روز از وق��وع حادثه 
س��ختي هاي عملیات امداد همچنان ب��ه قوت خود 
باقي اس��ت. با وجود اينكه آوار زيادي از محل حادثه 
خارج شده است، اما دشواري زيادي براي آواربرداري از 
بقاياي ساختمان ويران شده پیش روي امدادگران قرار 
دارد. در حال حاضر امكانات كافي در میدان آواربرداري 
وجود دارد و دولت تمام توان خود را براي عملیات به كار 
گرفته است و امدادگران با لحاظ كردن شرايط ايمني 
در حال آوار برداري هستند. با وجود اينكه رؤساي سه 
قوه صراحتاً در برخورد با عامالن حادثه اتفاق نظر دارند 
رسانه هاي معاند صحنه آواربرداري و مرگ شهروندان 
در جريان حادثه را همچنان ب��ه كارزاري براي دامن 
زدن به نارضايتي هاي عمومي تبدي��ل كرده اند. آنها 
با پش��ت كردن به حادثه اتفاق افت��اده در امريكا كه 
نوجواني 18 ساله 19 طفل و دو معلم را در يك مدرسه 

به خاك و خون كشید، همچنان خبرهاي حادثه آبادان 
را در سر خط خبرهاي خود دنبال مي كنند. خط سیر 
رسانه هاي معاند درباره حادثه در حالي دنبال مي شود 
كه همدلي مردم با بازماندگان حادثه در فضاي حقیقي 
و مجازي همچنان جريان دارد. فرمانده يگان هاي ويژه 
فراجا درباره اقدام هاي شبكه هاي معاند و تالش آنها 
براي تشويش اذهان عمومي گفت كه حضور يگان ويژه 
صرفاً براي ايجاد امنیت مردم و كمك به آسیب ديدگان 
است.   سردار حس��ن كرمي تأكید كرد كه يگان هاي 
ويژه بر اس��اس رويكرد اجتماعي ب��ا حضور در محل 
حادثه، در كنار ساير ارگان هاي امدادي به كمك مردم 
آس��یب ديده می روند و تا پايان عملیات خاك برداري 

كنار مردم خواهند بود.
   آواربرداري بدون انفجار

 روز گذش��ته گزين��ه روي می��ز تیم هداي��ت كننده 
عملیات، انفج��ار بقاي��اي س��اختمان متروپل براي 
س��هولت آواربرداري بود كه از روي میز برداشته شد. 
عباس معظم��ي، مع��اون ايمني قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبیا گفت كه جلس��ات زيادي با مهندسان و 
متخصصان انفجار برگزار شد، اما پس از بررسي شرايط 
سازه و موقعیت حساس منطقه، انفجار منتفي و ادامه 

آوار برداري به همان رويه سابق دنبال مي شود. 

   درباره نقش دادستان آبادان در وقوع حادثه
محمد مخبر، مع��اون اول رئیس جمهور روز گذش��ته 
حاشیه بازديد از متروپل بار ديگر به فساد روي داده در 
جريان ساخت ساختمان اش��اره كرد و گفت كه فساد 
گس��ترده بین پیمانكار، س��ازنده، ناظر، دستگاه هاي 
صادر كننده مجوز و برخي جاه��اي ديگر وجود دارد. 
حجت االس��الم محمدجعفر منتظري، دادس��تان كل 
كشور هم به خبرهاي منتشر شده درباره دست داشتن 
دادستان آبادان در جريان فساد روي داده واكنش نشان 
داد و گفت كه در صورت قصور دادستان آبادان اغماض 
نمي كنیم و هر مقامي با هر سمتي كه در حادثه نقش 
داشته اند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. وي گفت كه 
هنوز از میزان تقصیر دادستان آبادان با خبر نیستم، اما 
پیگیر نقش وي هستیم و قطعاً در برخورد با دادستان، 
بازپرس و دادي��ار در صورت مقصر بودنش��ان كوتاهي 
نخواهیم كرد. مسئله را با جديت پیگیري خواهیم كرد 
و اگر از مواردي است كه دادستان آبادان بايد بازداشت 

شود، قطعاً هیچ اغماضي نمي كنیم. 
   دقت فداي سرعت نمي شود

هر چه از زمان وقوع حادثه فاصله بیش��تري مي گیريم 
نگراني خانواده هاي چش��م انتظار هم بیشتر مي شود. 
طرح اين پرس��ش كه زمان آواربرداري چ��ه زماني به 

پايان خواهد رسید، همواره در حال مطرح شدن است. 
محمدحسن نامي، رئیس س��ازمان مديريت بحران در 
اين باره گفت كه تالش بر اين است كه دقت كار را فداي 
سرعت نكنیم تا كسي آسیب نبیند. تجهیزات و امكاناتي 
كه در محل حادثه متروپل وجود دارن��د، در نوع خود 
بي نظیر هستند و از روز حادثه تجهیزات به میزان كافي 
وجود داشته است. اگر مي خواستیم به كمك تجهیزات 
در آواربرداري  خشن عمل كنیم، احتمال داشت افرادي 
كه در محل بودند آسیب ببینند. از دست دادن بسیاري 
از ش��هروندان در حادثه متروپل بسیار غم انگیز است و 

همه ما در اين غم شريك هستیم. 
   آوار برداري در 3 جبهه

امدادگران براي دسترسي بهتر به كانون حادثه ناگزير 
به تخريب خانه دو شهروند شده اند. احسان عباسپور، 
فرماندار ويژه آب��ادان گفت كه در س��ه جبهه در حال 
آواربرداري هس��تیم و تاكنون دو خانه براي دسترسي 
بهتر تخريب شده و تخريب دو خانه ديگر نیز در دستور 
كار قرار دارد. با توجه به اقدام هاي صورت گرفته ظرف 
سه روز آينده عملیات جست وجوي مفقودين و اجساد 

به پايان خواهد رسید. 
   بازداشت 13 مقصر

صادق جعفري چگني، دادستان مركز استان خوزستان 

هم گفت كه تاكن��ون 29 نفر  در جري��ان حادثه جان 
باخته و 1۳ نفر از مسببان و مرتبطین حادثه بازداشت 
شده اند، وي همچنین گفت كه براي جبران ضرر و زيان 
وارده ب��ه حقوق عمومي و اش��خاص زيان ديده، برخي 

اموال شناسايي و توقیف شده است. 
   شهرداري آبادان شريك جرم است

هر روز كه مي گذرد ابعادي تازه تر از فس��اد روي داده 
برمال مي شود. رضايي كوچي، رئیس كمیسیون عمران 
مجلس شوراي اسالمي درباره نقش شهرداري آبادان در 
پرونده گفت كه شهرداري آبادان در ساختمان متروپل 
ش��ريك بوده و مجوز چهارطبقه را به 1۰ طبقه تغییر 
داده است. او در ارتباط تصويري با برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري جمعه ش��ب گفت كه اين س��اختمان به 
صورت مش��اركت بین بخش خصوصي و ش��هرداري 
در حال انجام بود و از نظر م��ن تعارض منافع صورت 
گرفته ، چراكه شهرداري شريك اين ساختمان است. 
او گفت كه نظام مهندسي آبادان با فرماندار و دادستان 
وقت مكاتبه  كرده كه اين پروژه در حال تخلف است، 
ولي اتفاقي نیفتاده است يعني شوراي شهر، دادستان 
و فرماندار در جري��ان كار بودند، اين قدر تخلف محرز 
بوده كه يك فرد معمولي هم متوجه تخلف مي شد، ولي 

كسي اقدامي نكرده است.
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دعواي خونين 
بر سر گربه

دع�واي زن و م�رد همس�ايه ب�ر س�ر نگه�داري گرب�ه در مركز 
ش�هر ته�ران ي�ك كش�ته و دو زخم�ي برج�اي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، عصر روز جمعه به مأموران كالنتري فلس��طین خبر 
رسید، دو نفر از همسايه ها در يكي از ساختمان هاي مسكوني در حال 
مشاجره هستند. وقتي مأموران در محل حاضر شدند مرد 51 ساله گفت: 
من صاحب يك گربه خانگي هستم. از مدتي قبل دختر همسايه گربه هاي 
خیاباني را به ساختمان مي آورد و به آنها غذا مي دهد. اين كار او سبب شده 
كه گربه من چند بار بیمار شود به طوري كه مجبور شدم چندبار گربه ام را 
به دامپزشك ببرم. او قول داده بود كه در خیابان به گربه ها رسیدگي كند، 
اما امروز دوباره ديدم كه گربه ها را به ساختمان آورده است كه با او مشاجره 
كردم. مأموران پلیس در اولین گام دو طرف را به سازش دعوت كرده و 
راهي كالنتري شدند. هنوز زمان زيادي نگذشته بود كه بار ديگر به پلیس 
خبر رسید در همان ساختمان حادثه اي خونین رقم خورده است. با حضور 
مأموران مشخص شد كه مرد 51 س��اله در حیاط ساختمان با ضربات 
چاقو به زندگي اش پايان داده است. مادر و دختر همسايه هم كه از سوي 
مرد خشمگین با ضربات چاقو مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل 
شدند. با تأيید حادثه از سوي پلیس، قاضي شعباني بازپرس شعبه دهم 
دادسراي امور جنايي در محل حاضر شد. تحقیقات نشان داد لحظاتي 
بعد از رفتن مأموران كالنتري، مرد همسايه كه ساكن طبقه چهارم بوده 
وارد خانه اش شده و لحظاتي بعد در حالي كه چاقو به دست داشت به 
طبقه سوم برمي گردد و دختر همسايه را مقابل آپارتمانشان با ضربات 
چاقو هدف قرار مي دهد. وقتي با فريادهاي دختر ۳4 ساله، مادرش براي 
دفاع از او وارد مي شود،  مرد خشمگین او را هم با ضربات چاقو هدف قرار 
مي دهد. بعد هم راهي حیاط ساختمان شده و با دو ضربه چاقو به گردن 

و پنج ضربه به شكم به زندگي خودش پايان مي دهد. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني از بیمارستان خبر رسید دختر 
جوان به علت شدت جراحت در كما به سر مي برد. مادر او هم كه دچار 
جراحت كمتري شده است، تحت درمان قرار دارد. تحقیقات بیشتر در 

اين باره جريان دارد. 

   غالمرضا مسکنی
اخت�الف ملک�ي مرد ج�وان ب�ا يک�ي از س�ازمان هاي دولت�ي در 
شهرس�تان ش�هريار پنج كش�ته وپنج زخم�ي برجاي گذاش�ت. 
چه�ار نگهب�ان در جري�ان حادث�ه ج�ان باخت�ه، ي�ك نگهب�ان 
در ش�هريار و چهار مأم�ور پليس ه�م در تهران مجروح ش�ده اند. 
به گزارش جوان، صبح روز جمعه حادثه تیراندازي در روس��تاي باالبان 
شهرستان شهريار اتفاق افتاد. بررسي هاي پلیس بعد از حضور در محل 
نشان داد مرد جوان با شلیك گلوله شش نگهبان يك زمین را هدف قرار 
داده و از محل گريخته است. در اولین بررسي ها مشخص شد چهار نفر از 
مجروحان به علت شدت جراحت در محل جان باخته و دو نفر ديگر كه 
دچار جراحت شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. در حالي كه تحقیقات 
در جريان بود، از بیمارستان خبر رسید يكي از مجروحان به علت شدت 
جراحت فوت شده است. بررسي ها در اين باره جريان داشت كه روز گذشته 
خبر رسید حادثه تیراندازي در خیابان طالقاني تهران مقابل ساختمان 
بنیاد شهید اتفاق افتاده است. بررسي هاي اولیه مشخص كرد مرد مسلح 
شروع به تیراندازي به سوي مأموران پلیس كرده است كه در جريان آن چهار 
مأمور پلیس مجروح شدند و متهم سرانجام به دست پلیس بازداشت شد. 
تحقیقات اولیه نشان داد كه متهم بازداشت شده همان قاتل تحت تعقیب 

است كه روز جمعه حادثه خونین را در شهرستان شهريار رقم زده است. 
    اظهارات رئيس پليس پايتخت

سردار حسین رحیمي، فرمانده انتظامي پايتخت در نشست خبري روز 
گذشته به خبرنگاران گفت كه روز جمعه حادثه اي خونین در روستاي 
باالبان شهرستان شهريار اتفاق افتاد كه در جريان آن متهم بعد از قتل چهار 
نفر و زخمي شدن دو نفر متواري شده بود. تحقیقات براي بازداشت متهم 
24  ساله در جريان بود كه خبر رسید متهم روز گذشته در خیابان طالقاني 
با مأموران پلیس درگیر شده است. بررسي ها نشان داد در جريان درگیري 
دو مأمور پلیس به شدت مجروح  و دو مأمور ديگر به صورت سطحي زخمي 
شده  اند. سرانجام متهم با رشادت دو مأمور پلیس دستگیر و اسلحه وي هم 
كشف شد. سردار رحیمي همچنین گفت كه متهم برنامه داشته و دنبال 
اقدامات ديگري بوده است. سردار رحیمي ادامه داد: بررسي ها نشان داد 
كه گلوله هاي به كار گرفته شده در حادثه با گلوله هاي حادثه اسالمشهر 
مطابقت داشت. رئیس پلیس تهران همچنین گفت كه متهم از ارتكاب 
جنايت ها ابراز ندامت نكرده و انگیزه اش اختالف مالي بوده است و موضوع 
امنیتي مطرح نیست. وي درباره موضوعات مطرح شده درباره تجمع مقابل 
ساختمان بنیاد شهید در خیابان طالقاني هم گفت كه هیچ تجمعي در 

جريان نبوده است. 
    بررسي سالمت رواني متهم

دكتر محمد شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي هم گفت كه متهم 
اعتراف كرده با نگهبان ها اختالف مالي داش��ته و اسلحه  را از شهرستان 

تهیه كرده و دست به جنايت زده است. وي گفت كه اصالً موضوع امنیتي 
و سیاسي در پرونده مطرح نیست و پزشكي قانوني براي تأيید صالحیت 

رواني متهم اقدامات الزم را انجام مي دهد. 

  گفت وگو با قاتل
خودت را معرفي كن ؟ 

علیرضا هستم 24 سال سن دارم و مجرد هستم. 
اعتياد داري ؟ 

نه.
شغلت چيست؟ 

من به خاطر مشكالت خانوادگي تا ديپلم درس خواندم و االن هم باغدار 
هستم و در روس��تاي باالبان شهرستان ش��هريار همراه پدرم باغداري و 

كشاورزي مي كنیم.
چه شد كه روز جمعه ش�ش نفر را با گلوله زخمي كرده  و به 

قتل رساندي ؟ 
من و پدرم با مديران شركتي كه زير نظر يك سازمان دولتی  است، اختالف 
داريم و من هم ساعت 7 صبح روز جمعه تصمیم گرفتم مديران شركت را 

به قتل برسانم و انتقام بگیرم. 
چه اختالفي  داريد ؟ 

يك قطعه زمین باغي در حوالي روستايمان داريم كه پدرم حدود 2۰سال 
قبل اعیان آن را خريداري كرد و مدارك آن هم اس��ت، اما عرصه زمین 
متعلق به سازمان دولتی اس��ت و همین موضوع باعث اختالف ما شده 

بود و آن شركت تصمیم داش��ت زمین ما را تصاحب كند و در واقع به ما 
زور مي گفتند. 

چطوري مي خواستند زمين هاي شما را تصاحب كنند ؟ 
آنها همیشه مي گفتند بايد ما اعیان زمین ها را به شركت واگذار كنیم و 
به همین خاطر هم از چند سال قبل ش��ركت در چهار طرف زمین چند 
كانكس گذاشت و چند نگهبان هم استخدام كرد و آنها از زمین نگهباني 
مي دادند و اجازه نمي دادند ما به داخل زمین ه��اي خودمان برويم. آنها 
حتي هر چند وقت يك بار درخت هاي میوه داخل زمین را قطع مي كردند 
و مي خواستند با اين روش اعیان را از بین ببرند و زمین را تصاحب كنند. 
از طرفي چند باري پدرم را كارگران و نگهبان هاي آنجا كتك زده بودند و 
من از دو سال قبل تصمیم گرفتم،  انتقام بگیرم و روز حادثه هم با همین 

انگیزه به آنجا رفتم. 
يعني مي خواستيد از نگهبان ها انتقام بگيريد ؟ 

نه، من مي خواس��تم از مديران آنجا انتقام بگیرم و قصد داشتم آنها را به 
قتل برسانم و فكر كردم روز حادثه آنجا هستند، اما وقتي به داخل يكي از 
كیوسك ها رفتم و نگهبان به من اجازه ورود نداد او را با كلت هدف قرار دادم 
و در را بستم و بیرون آمدم و به همین ترتیب به كیوسك هاي ديگر مراجعه 

كردم و به طرف نگهبان ها شلیك كردم. 
فکر نکردي بعد از دستگيري قصاص مي شوي  ؟ 

من براي انتقام رفتم و فكر كردم پس از اينكه مديران ش��ركت را به قتل 
رساندم يا در آن حادثه خودم به قتل مي رسم يا اينكه خودم به زندگي ام 

پايان مي دهم، اما متأسفانه به هدفم نرسیدم. 

االن از اينکه پنج نگهبان بي گناه را به قتل رساندي و  پنج نفر   
هم زخمي كردي، راضي هستي ؟ 

من از دوران كودكي از مديران آن شركت كینه داشتم شايد از 18 سال قبل، 
اما االن پشیمان هستم كه نگهبان ها را به قتل رساندم. 

اسلحه را از كجا تهيه كردي ؟ 
اسلحه را مدتي قبل به قیمت 1۰ میلیون تومان از يكي از شهرهاي مركزي 

خريدم. 
براي اجراي نقشه قتل خريدي ؟ 

نه، من از دوران كودكي عاش��ق اسلحه بودم و دوس��ت داشتم همیشه 
اس��لحه واقعي داشته باش��م و به همین خاطر خريدم، اما وقتي تصمیم 
گرفتم از مديرهاي آن شركت انتقام بگیرم اسلحه را برداشتم و به محل 

حادثه رفتم. 
بعد از حادثه چه كار كردي ؟ 

بعد از حادثه ف��رار كردم و به تهران آمدم و يك ش��ب ه��م داخل پارك 
خوابیدم. 

گفته بودي قصد داشتي در تهران هم از افراد ديگري انتقام 
بگيري ؟ 

نه، من فرار كردم و در واقع جا و مكاني نداش��تم و از اي��ن خیابان به آن 
خیابان مي رفتم كه شناس��ايي نش��وم. چون فكر مي كردم مأموران در 

تعقیبم هستند. 
چه شد كه به مأموران شليك كردي ؟ 

وقتي وارد خیابان طالقاني شدم و مأموران را ديدم فكر كردم مأموران مرا 
شناسايي كرده اند و در محاصره آنها گرفتار شده ام كه به طرف آنها شلیك 
كردم و چهار نفر را با گلوله زخمي كردم و بعد هم كه يكي از مأموران خودش 

را روي من پرت كرد و مرا دستگیر كرد. 
زماني كه مأمور روي شما پريد، شما دوباره دست به اسلحه 

بردي تا به او هم شليك كني ؟ 
بله، او خودش را روي من انداخت و من هم مي خواستم با اسلحه او را بزنم 
كه اسلحه را از من گرفت و من هم با چاقو او را زدم، اما باز هم موفق به فرار 

نشدم و او با اينكه زخمي شده بود مرا رها نكرد. 

مفقودى
قرارداد واگذارى قطعـه زمين معوض  به مسـاحت 352 متر مربع به 
شـماره 20/491 مـورخ 99/2/4 فيمابين شـهردارى منطقه 9 تبريز 
و آقايان بهلول خليل زاده شيشـوان فرزند محمدحسـين به شماره 
شناسنامه 57 (به نسـبت سهمى چهار دانگ از ششدانگ) و عيسى 
زارع اصل  فرزند قربان به شماره شناسنامه 1559 (به نسبت سهمى دو 
تبريز دانگ از ششدانگ) مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.  

مفقودى
برگ سبـز و برگ كمپانـى و بنچاق موتورسيكلت سيسـتم 
بهرو تيـپ 125cc مدل 1393 رنگ مشـكى شـماره پالك 
 0124NBJ151382 (ايران579-73152) به شـماره موتور
شـماره تنه NBJ125A9318705 متعلق به محسن ايمانى 
البرز لنگه بيز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 DENA+EF7-MT اينجانب ماشااله كمانكش مالك خودروى دنا تيپ
 NAAW21HU2LE262945 رنگ سفيد و مدل 1399 به شماره شاسى
و شـماره موتور 147H0504553 بـه علت فقدان اسناد فـروش تقاضاى 
رونوشت المثنى نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف مـدت 10 روز به دفتـر حقوقى سازمان فروش شـركت 
ايران خودرو واقع در پيكان شـهر ساختمان سمنـد مراجعه نمايد، بديهى 
البرز است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

انتقام خونين   با  5 كشته و 5  زخمي 

10 سال زندان 
مجازات هواپيما ربايي

حک�م 10س�ال حب�س ب�راي م�رد جوان�ي ك�ه ب�ه اته�ام 
اق�دام ب�راي رب�ودن هواپيم�اي پ�رواز اه�واز – مش�هد 
محاكم�ه ش�ده ب�ود، در دي�وان عال�ي كش�ور تأيي�د ش�د. 
به گزارش جوان،  اس��فند س��ال 99 مأموران از ف��رود اضطراري يك 
هواپیماي مسافربري اهواز – مشهد با 6۳ مسافر و 12 كادر پرواز باخبر 
شدند. شواهد نش��ان داد مردي قصد ربودن هواپیما را به طرف كشور 
عربستان داشت كه بعد از فرود آمدن در فرودگاه اصفهان دستگیر شد. او 
انگیزه خودش را اعتراضات اجتماعي اعالم كرد و در روند بازجويي ها به 
مأموران گفت: »برقكار بودم كه از يكسال و نیم قبل به فكر هواپیماربايي 
افتادم و نقشه آن را طراحي كردم. براي سوار شدن در هواپیما تنها نبودم 
و به همراه پسر پنج ساله و همسرم نیز سوار هواپیما شدند. همسرم اصاًل 
در جريان اين ماجرا نبود و نمي دانست من چه نقشه اي دارم. « او در ادامه 
گفت: »وقتي هواپیما بلند شد مهماندار را صدا كردم و به او كاغذي دادم 
كه رويش نوش��ته بودم به من جلیقه انفجاري وصل است و كنترل آن 
دست شخص ديگري است. مهماندار با خونسردي رفت و چند صندلي 
آن طرف تر كاغذ را به مردي داد. آن مرد هم با سرعت زياد به گونه اي كه 

اصالً متوجه نشدم من را بازداشت كرد.«
متهم بعد از اقرار به جرمش راهي زندان شد و پرونده در شعبه هشتم 
دادگاه كیفري يك استان تهران رسیدگي شد. در پايان هیئت قضايي 
وارد شور ش��د و متهم را به 1۰س��ال حبس محكوم كرد. اين حكم به 

ديوانعالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات ديوان نیز تأيید شد. 
 

آخرين آمار قربانيان متروپل:29 كشته و 37 زخمي

رئيس ستاد بحران كشور:  دقت فداي سرعت نمي شود

شهادت يك مأمور پليس 
و 2 محيط بان

در جريان دو حادثه جداگانه در 
استان هاي سيستان و بلوچستان 
و ف�ارس يك مأمور پلي�س و دو 
محيط بان به ش�هادت رسيدند. 
به گزارش جوان،  س��اعت 21:48 
شامگاه جمعه حادثه تیراندازي در 
شهرستان دلگان استان سیستان و 
بلوچستان اتفاق افتاد. بررسي هاي 
پلیس نش��ان داد اش��رار به سمت 
خودروي شخصي سرگرد »عباس راه انجام« كه همراه خانواده در مسیر 
ايرانشهر به دلگان در حال حركت بود،  تیراندازي كرده اند. در اين حادثه 
»سرگرد راه انجام« به شهادت رسید و همسرش مجروح و به بیمارستان 

منتقل شد. تحقیقات براي بازداشت عامالن حادثه در جريان است. 
   شهادت 2 محيط بان 

در جري��ان حادثه اي ديگ��ر كه ش��امگاه جمعه در منطق��ه پناهگاه 
حیات وحش دره باغ شهرستان بوانات استان فارس اتفاق افتاد محیط بان 
محمد فرهمند به همراه همیارش رضا بهرامپور با شلیك شكارچیان 
غیرمجاز به شهادت رسیدند. همیار محیط بان ديگر به نام علي اسدي 
هم در جريان حادثه زخمي و به بیمارستان منتقل شد. تحقیقات پلیس 

براي بازداشت عامالن حادثه جريان دارد. 
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  گزارش  2

   دورنما

توهم سوری اردوغان 
در کشاکش جنگ اوکراین

رامی الشاعر از تحلیلگران بنام سوری است که هفته قبل طی مصاحبه ای 
با رسانه های شمال سوریه گفت که »بعید است ترکیه به شمال سوریه 
حمله کند.«  او با این ح��رف تهدیدهای اخیر رج��ب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه، برای حمله به ش��مال سوریه را دست کم گرفت 
و تنها در حد طرحی برای بازگرداندن پناهجویان به مناطق اش��غالی 
ارزیابی کرد و گفت: »این اقدامات به معنای عملیات نظامی نیس��ت، 
بلکه یک طرح امنیتی نظامی است که ثبات در مرز    ها و مناطق بازگشت 
آوارگان و حضور مخالفان سوری را افزایش می دهد.«  حاال با ورود نیروی 
زمینی ارتش ترکیه به شمال سوریه و عبور یک ستون نظامی بزرگ آن 
از گذرگاه باب السالمه به سمت شمال سوریه معلوم شده که آن تحلیل 
منطبق بر واقعیت های موجود نیست و اردوغان قصد جدی برای اشغال 

شمال سوریه به عمق 30 کیلومتر دارد. 
قبل از هر چیز، باید توجه کنیم که آنچه اردوغان هفته قبل بیان کرد 
چیز تازه ای نبود و در واقع، تکرار سیاست قدیمی ترکیه برای مداخله 
نظامی در سوریه بود. ترکیه از زمان شروع جنگ داخلی سوریه و دولت 
باراک اوباما در امریکا خواستار ایجاد منطقه امنی در شمال سوریه برای 
اسکان پناهجویان شده بود و از عمق 30 کیلومتری آن در خاک سوریه 
می گفت و نه تنها دولت اوباما بلکه دولت دونالد ترامپ و حاال جو بایدن 
از او حمایت نکردند و در آن سو، روسیه به عنوان حامی دولت سوریه 
نیز نظر خوشی به این طرح نداشت. به نظر می رسد که اردوغان شرایط 
فعلی ناشی از جنگ اوکراین را مناسب دیده تا هم این طرح را اجرا کند 
و هم اینکه بر کل خط مرزی شمال سوریه تمرکز کند. در واقع، او قبل 
از این و به خصوص در زمان دولت اوباما بیشتر بر ایجاد منطقه امن در 
شمال استان ادلب تأکید داشت اما حاال که ترکیه این استان سوریه را 
در اشغال خود دارد، به خط منطقه تحت کنترل نیروهای کرد سوریه 
نظر دارد تا این که با اشغال شمال این منطقه، طول مرز شمالی سوریه 

را به اشغال خود درآورده باشد. 
شکی نیست که اردوغان با اشغال شمال منطقه کردنشین سوریه قصد 
بازگرداندن پناهجویان سوری به این منطقه را دارد. این چیزی است که 
او بار    ها عنوان کرده و جنگ اوکراین و تمرکز غرب و به خصوص امریکا 
به این جنگ فرص��ت طالیی او برای تحقق این هدف اس��ت. در واقع، 
مخالفت اردوغان با عضویت سوئد و فنالند در ناتو را باید در همین راستا 
ارزیابی کرد به این معنا که او سعی می کند با گروگان گرفتن عضویت 
در ناتو، امتیازی از امریکا بگیرد تا دس��تش برای اشغال کامل شمال 
سوریه باز باشد. از سوی دیگر، بازگرداندن پناهجویان بی شک یک تغییر 
اساسی در ترکیب جمعیتی این منطقه به همراه دارد و باعث می شود 
کردهای ساکن این منطقه مجبور به اخراج از خانه آبا و اجدادی خود 
شوند تا ترکیه پناهجویان عرب سوریه را جایگزین آنها کند. ترکیه تنها 
از طریق جنگ و اشغالگری قادر به انجام این کار است و ارزیابی الشامر 
صرف یک خوش بینی بی جهت نبود، چرا که اجرای طرح اردوغان برای 
انتقال صد    ها هزار پناهجوی عرب سوری به شمال منطقه کرد نشین و 
اسکان آنها به جز از طریق جنگ، اشغال و بیرون راندن اهالی بومی از 
این منطقه ممکن نیست. طنز ماجرا اینجا است که غرب به بهانه اشغال 
مناطق ش��رقی اوکراین به دست ارتش روس��یه، نظم جهانی را به هم 
ریخته، در حالی که روشن است روسیه قصد ایجاد تغییری در ترکیب 
جمعیتی این منطقه و بیرون راندن اهالی آنها از خانه و کاشانه ش��ان 
را ندارد، اما امریکا و متح��دان اروپایی اش در برابر اش��غالگری ترکیه 
دست کم تا اینجا سکوت کرده و حرکت ستون بزرگ نظامی ترکیه به 
این منطقه حاکی از این است که امریکا و متحدان غربی اش چراغ سبز 

الزم را به اردوغان نشان داده اند. 
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 ترام�پ: تیران�دازی تگ�زاس دلیل مس�لح ش�دن اس�ت 
نه خلع سالح

پس از آنکه فردی مس��لح به تازگی ۱۹ دانش آموز و دو معلم را در یکی 
از مدارس تگزاس به قتل رساند، رئیس جمهور سابق امریکا تأکید کرد، 
واشنگتن باید قرنطینه کردن افراد » دیوانه « در تیمارستان     ها را آسان تر و 
مدارس مناطق بدون اسلحه را حذف کند و آنها را مسلح سازد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ در جریان س��خنرانی در کنوانسیون 
انجمن ملی سالح درباره ارتقای امنیت مدارس گفت: هر مدرسه ای باید 
تنها یک در ورودی، حفاظ های مستحکم و دستگاه فلزیاب داشته باشد تا 
اطمینان حاصل شود که هیچ فرد غیرمجاز نمی تواند با سالح وارد مدرسه 
شود. همچنین باید در هر مدرسه ای یک افسر پلیس یا یک نگهبان مسلح 
به طور تمام وقت حضور داش��ته باش��د. ترامپ گفت که ایاالت متحده 
تریلیون    ها دالر در عراق و افغانستان در ازای هیچ هزینه کرد. وی افزود 
که ایاالت متحده باید قبل از اینکه به فکر ساختن کشور در سراسر جهان 
باشد، در تقویت امنیت در مدارس ایاالت متحده سرمایه گذاری کند. این 
درحالی است که هزاران امریکایی در اعتراض به آزاد بودن حمل سالح 
در کشورشان مقابل محل برگزاری کنوانسیون انجمن ملی سالح امریکا 

تظاهرات برپا کردند و خواستار کنترل حمل سالح شدند. 
-----------------------------------------------------

  رهبر النهضه تونس ممنوع الخروج شد
منابع قضایی تونسی به شبکه الجزیره گفتند که یک قاضی در این کشور 
حکم ممنوع الخروجی »راشد الغنوشی« رهبر جنبش النهضه تونس را 
در آنچه به عنوان پرونده »سرویس مخفی« شناخته می شود صادر کرد. 
حکم ممنوع الخروج شدن الغنوشی و برخی دیگر از شخصیت های تونس 
را قاضی تحقیق دادگاه بدوی ش��هر آریانا صادر کرده است. وب سایت 
»الشروق آنالین« گزارش داد که این حکم علیه الغنوشی و سایرین در 
رابطه با پرونده »سرویس مخفی« است. جاسوسی، نفوذ در نهادهای 
دولتی و محاکمه مخالفان جنبش النهضه از دیگر اتهاماتی اس��ت که 
هنوز قوه قضائیه آنها را اثبات نکرده است. در ژانویه 2022، قوه قضائیه 
تونس تصمیم گرفت تحقیقاتی را در مورد آنچه که »دس��تگاه مخفی 
جنبش النهضه « نامیده می شود و به دس��ت داشتن در ترور مخالفان 
سیاسی مانند شکری بلعید و محمد براهمی در سال 20۱3 متهم است، 
آغاز کند. پرونده به اصطالح س��رویس مخفی النهضه از اکتبر 20۱8 
آغاز شد، زمانی که دولت تونس مدعی است یک سری اسناد و مدارکی 
کشف کرده است که نشان می دهد النهضه دارای یک دستگاه امنیتی 

موازی با دولت دخیل در ترور مخالفان بوده است. 
-----------------------------------------------------
  ماهاتیر محمد: هدف گروه اقتصادی امریکا، انزوای چین است

نخست وزیر سابق مالزی ضمن انتقاد از گروه اقتصادی جدید به رهبری 
امریکا تأکید کرد، این گروه قصد دارد چین را منزوی کند و بدون پکن 
هیچ منفعتی برای رش��د اقتصادی منطقه ای وجود نخواهد داشت. به 
گزارش، آسوش��یتدپرس ماهاتیر محمد در ی��ک کنفرانس بین المللی 
در توکیو گفت: امریکا همیش��ه می خواهد از گروه     هایی از جمله همین 
گروه برای منزوی کردن چین استفاده کند. بسیاری از کشور    ها تأکید 
دارند که این یک گروه اقتصادی نیست بلکه حقیقتاً یک گروه سیاسی 
است. ماهاتیر محمد درباره کش��ورهای این گروه گفت: این گروه حتی 
برای توس��عه اقتصادی اعضای این گروه نیز خوب نیست. چین یکی از 
شرکای تجاری بزرگ مالزی اس��ت. ما نمی خواهیم شاهد هیچ تنش و 
هیچ درگیری با چین باش��یم و امیدواریم امریکا درک کند که چین در 
این منطقه حضور دارد، قرار نیست ناپدید شود و ما مجبوریم با چین که 

اکنون از بسیاری از کشور    ها در جهان ثروتمندتر است، زندگی کنیم. 

هشدار مقاومت مسیر پرچم های
صهیونیستی را تغییر داد 

هش�دارهای مک�رر مقاوم�ت فلس�طینی ب�رای دادن پاس�خ 
کوبنده به برگ�زاری راهپیمایی پرچم از س�وی شهرک نش�ینان 
صهیونیس�تی در مس�جداالقصی، تل آوی�و را ب�ه عقب نش�ینی 
واداش�ت و آنگون�ه ک�ه نخس�ت وزیر ای�ن رژی�م اع�الم کرده، 
شهرک نش�ینان از داخ�ل مس�جداالقصی عب�ور نخواهند کرد. 
در شرایطی که مقامات صهیونیستی اصرار داشتند شهرک نشینان در مراسم 
راهپیمایی پرچم به هر نحوی شده از صحن های مسجداالقصی عبور کنند، 
به نظر می رسد هشدارهای فلسطینی    ها نتیجه بخش بوده است. نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی جمعه ش��ب در نشستی امنیتی با مقامات 
تل آویو در پاس��خ به نگرانی     ها درخصوص راهپیمای��ی پرچم اعالم کرد که 
این راهپیمایی روز یک    ش��نبه برگزار می ش��ود اما شهرک نشینان از داخل 
مس��جداالقصی عبور نخواهند کرد. طبق گزارش پایگاه خبری i24، بنت 
نشستی با حضور »عمر بارلو « وزیر امنیت داخلی، »کوبی شبتای « فرمانده 
پلیس در مناطق اشغالی و س��ایر مقامات رژیم صهیونیستی داشته است و 
آنها در این نشس��ت آخرین وضعیت آمادگی پلیس و مرزبانی، تالش های 
اطالعاتی، و تقویت حضور نظامیان اشغالگر در مسیر راهپیمایی را بررسی 
کرده اند. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این نشست، حمایت 
خود را از راهپیمایی پرچم اعالم و اذعان کرد: »ما اجازه داریم و می توانیم هر 
راهپیمایی ای که بخواهیم در پایتخت خود برگ��زار کنیم«. وی در این باره 
افزود: »ما هیچ قصدی برای نقض وضعیت موجود در مسجداالقصی نداریم و 
پلیس برای جلوگیری از درگیری بین مردم و ایجاد اصطکاک عمدی در آنجا 
حاضر خواهد بود«. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن درخواست پرهیز 
از هرگونه تنش در طول مسیر راهپیمایی، به عملیات »سیف القدس« سال 
گذشته نیز اشاره کرد و مدعی شد: »حماس دیگر حاکمیت ما را تهدید نخواهد 
کرد. سال گذشته، حماس تصمیم گرفت طی آن عملیات به سوی ما راکت 
شلیک کند اما من هم اکنون به این باور دارم که عقالنیت آنها باعث خواهد شد 
از این امر اجتناب کنند«. این در حالی است که در روزهای گذشته گروه های 
فلسطینی پس از یک نشست اضطراری در غزه و در واکنش به تحوالت جاری 
قدس، نیروهای خ��ود را به حالت آماده باش عموم��ی درآورده و به مقامات 
تل آویو هشدار دادند که برگزاری راهپیمایی پرچم مثل یک بشکه باروت، 
کل منطقه را به آتش خواهد کشید. این گروه    ها هشدار دادند که در صورت 
برگزاری چنین مراسمی در مسجداالقصی، تبعات آن تنها متوجه مقامات 
اسرائیلی است. سال گذشته نیز گروه های مقاومت غزه برای جلوگیری از این 
مراسم عملیات سیف القدس را علیه صهیونیستی    ها شروع کردند و در مدت 
۱2 روز بیش از 4هزار موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند . در نهایت 
صهیونیست    ها مراسم پرچم را لغو کردند. حماس و دیگر گروه های فلسطینی 
هشدار داده اند که اگر تل آویو در قدس و کرانه باختری دست از پا خطا کند، 
چنان پاسخی به آن خواهند داد که نبرد س��یف القدس در مقابل آن ناچیز 
است و در سایه همین هش��دار    ها بود که مقامات اسرائیل تصمیم گرفته اند 
مسیر راهپیمایی شهرک نش��ینان را تغییر دهند، چرا که از پاسخ مقاومت 
واهمه دارند. فلسطینی    ها مراس��م پرچم را تحریک  آمیز می دانند و همواره 
نسبت به برگزاری این مراسم هشدار داده اند و سبب شده صهیونیست    ها در 
محاسبات خود همه جوانب را درنظر بگیرند. در همین راستا، محمد السنوار 
از فرماندهان ارتش ستاد مشترک گردان های القسام روز جمعه در مصاحبه 
با شبکه الجزیره گفت:» هر سخنی که ما نسبت به اشغالگری صادر می کنیم 
و هشدار می دهیم برای ما اعتبار دارد. میزان آمادگی را افزایش داده و به واحد 
توپخانه دستور داده ایم که آماده بوده و تحوالت قدس را لحظه به لحظه زیر 
نظر داشته باشند«. مقاومت فلسطین اکنون به قدرت موشکی پیشرفته ای 
دست پیدا کرده که وحشت صهیونیست    ها را در پی داشته است و مقامات 
امنیتی اسرائیل از ترس درگیری مجدد، به نیروهای ارتش دستور داده اند از 

هرگونه اقدام نظامی علیه غزه خودداری کنند. 
 فراخوان نامگذاری روز پرچم فلسطین

جنبش مردمی جوانان فلسطینی در واکنش به قصد رژیم صهیونیستی 
برای برگزاری راهپیمایی پرچم، خواستار نامگذاری روز یک    شنبه به »روز 
پرچم فلسطین« شد. بر اساس گزارش »العربی الجدید«، این جنبش به 
منظور مقابله با راهپیمایی پرچم، به برافراشتن پرچم فلسطین در هر خانه، 
میدان و خیابانی در قدس تا »باب العامود « شد. جنبش مذکور اعالم کرد، 
رژیم اشغالگر باید بداند که عقربه های ساعت پس از نبرد »سیف القدس« 
و ایستادگی اس��طوره ای اهالی قدس و نگهبانان مسجداالقصی به عقب 
بازنخواهد گش��ت. جنبش مردمی جوانان از فلس��طینی     ها در فلسطین 
اشغالی به ویژه فلسطینی های اراضی اشغالی ۱۹48 خواست روز یک    شنبه 
خود را به مسجداالقصی برسانند و صفی واحد در مقابل یورش های اشغالگر 
تشکیل دهند. این جنبش تأکید کرد، اراده مردمی دست در دست مقاومت 

مسلحانه، پیروزی و آزادسازی را رقم خواهد زد. 

عصبانیت امریکا 
از جرم انگاری روابط بغداد  با تل آویو

امری�کا تصویب قانونی در ع�راق که رابطه با رژیم صهیونیس�تی 
را جرم ان�گاری ک�رده، باع�ث » ب�ه خط�ر افت�ادن آزادی بیان« 
 دانس�ت و روی آن برچس�ب  »تروی�ج یهودی س�تیزی « زد.

پارلمان عراق روز پنج  شنبه ۵ خرداد با تصویب قانونی عادی سازی روابط 
با اسرائیل را ممنوع کرد و هر تالش��ی را در این راستا جرم دانست. این 
قانون برای خاطیان، مجازات حبس ابد و حتی اعدام پیش بینی کرده 
اس��ت. قانون»جرم انگاری عادی س��ازی و برقراری روابط « با اسرائیل 
با 2۷۵ رأی موافق به تصویب رس��ید و مجلس عراق ه��م در بیانیه ای 
اعالم کرد که این قانون » انعکاس واقعی اراده مردم « عراق اس��ت ولی 
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به این مصوبه در 
بیانیه ای گفت: امریکا به شدت از تصویب یک قانون در پارلمان عراق که 
عادی سازی روابط با اسرائیل را غیرقانونی می کند، ناراضی است. در بیانیه 
وزارت خارجه امریکا ادعا شده است: این قانون عالوه بر به خطر انداختن 
آزادی بیان و ترویج فضای یهودی ستیزی، کاماًل در تضاد با پیشرفتی 
است که همسایگان عراق از طریق ایجاد ارتباط و عادی سازی روابط با 
اسرائیل به  دست آورده اند و در نتیجه فرصت های جدید برای مردم در 
سراسر منطقه ایجاد کرده اند. وزارت خارجه امریکا در بیانیه خود آورده 
است: امریکا همچنان یک ش��ریک قوی و قاطع در حمایت از اسرائیل 
خواهد بود و از گسترش روابط آن با همسایگان خود در راستای دستیابی 
به صلح و رفاه بیشتر برای همه حمایت خواهد کرد. همچنین وزارت امور 
خارجه رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای، تصویب قانون ممنوعیت 
عادی سازی روابط عراق را با این رژیم در مجلس عراق به شدت محکوم 
کرد. این در حالی اس��ت که جنب��ش حماس در بیانی��ه ای اعالم کرد 
این قانون نش��انه اصالت مردم عراق و مواض��ع تاریخی آنها در حمایت 
از مردم فلس��طین و عدالت آرمان فلسطین اس��ت. همچنین اتحادیه 
سراسری کارگری تونس کمک به مردم فلسطین و تصویب قوانین برای 

جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل را خواستار شد. 

» طرح -  B«  امریکا با فشار روی عصب های انرژی ایران
نشانه های بن بست مذاکرات بیشتر نمایان می شود

سيدرحيمنعمتی

گارد ساحلی ایران    گزارش  یک
در  جمع�ه،  روز 
واکنش به توقیف محموله نفتی ایران با همدستی 
آتن و واش�نگتن، دو نفتکش یونان را در خلیج 
فارس توقیف کرد. این پاسخ، مقابله به مثلی در 
برابر تشدید فشارهای امریکا بر ایران در فضای 
تقریباً به بن بست رسیده مذاکرات احیای برجام 
است که ظاهراً با نقش آفرینی بازیگران جدیدی 
مثل دولت یونان در حال اجرا اس�ت؛ طرحی که 
 » Bامریکایی      ها از چند ماه قب�ل با عنوان »طرح
بودن�د.  ک�رده  صحب�ت  درب�اره اش 

امریکایی      ها که با نهایی شدن توافق برجام نخست 
با خودداری از انجام تعهدات خود و بعد با خروج از 
توافق، ناسازگاری شان را اثبات کردند، طی دوران 
احیای برجام نیز از سنگ اندازی در مسیر مذاکرات 
فروگذار نکردند. این روند مدتی است که به موازات 
اعمال تحریم های جدید، با تحت فش��ار گذاشتن 
ایران پیگیری می شود. مداخله یونان در توقیف نفت 
یک نفتکش ایرانی ظاهراً بخشی از یک سناریوی 
جدید است که نشان دهنده ورود بازی مذاکرات به 
مرحله های جدید است. روز جمعه سپاه پاسداران 
در اطالعیه ای از توقی��ف دو فروند نفتکش یونانی 

به دلیل تخلفات صورت گرفت��ه در آب های خلیج 
فارس خبر داد. شبکه المیادین نیز به نقل از منابع 
خود اعالم کرد که این نفتکش        ها »دلتاپوزیدون « و 
»پرودنت واریر « نام دارند و گارد ساحلی در سواحل 
بندرلنگه و عسلویه آنها را توقیف کرده است. وزارت 
خارجه یونان که هف��ت هفته قب��ل، بار های یک 
فروند کش��تی ایرانی را با هماهنگی دولت امریکا، 
توقیف کرده بود، در قالب بیانیه ای اعتراضی از ایران 
خواست فوراً هر دو نفتکش را آزاد کند. پس از آن هم 
امریکا واکنش نشان داد و گفت که در حال بررسی 
گزارش       هایی در خصوص توقیف دو نفتکش یونانی 
در خلیج فارس است. واشنگتن در شرایطی یونان را 
برای باج خواهی خود از ایران به میان انداخته است 
که وزارت خزانه داری این کش��ور روز چهارشنبه، 
یعنی هم��ان روزی که ای��ران در واکنش به دزدی 
دریایی یونان، کاردار این کشور را احضار کرده بود، 
فهرس��ت تحریم      ها علیه ای��ران را طوالنی تر کرد و 
اسامی چند فرد و شرکت را با این ادعا که بخشی از 
یک شبکه بین المللی درآمدزایی برای نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب اهلل هستند، 
در فهرس��ت تحریم ق��رار داد. وزارت خزانه داری 
امریکا همچنین مدعی شد که این شبکه از حمایت 

نهاد های اقتصادی روسیه برخوردار است. 

 واشنگتن دست در دست تل آویو در اجرای 
»Bطرح«

دولت بایدن طی هفته ه��ای اخی��ر مذاکراتی را با 
رژیم صهیونیستی آغاز کرده است که به سناریوی 
پلن B در ارتباط با مذاکرات هس��ته ای سال 20۱۵ 
اشاره دارد. بنابر گزارش آکس��یوس، تل آویو دولت 
جو بایدن را تحت فشار گذاش��ته است تا در صورت 
شکست مذاکرات با ایران که به درازا انجامیده است، 
پلن B را اجرایی کن��د. از این رو مقامات امریکایی و 
اسرائیلی یک ماه قبل در مذاکرات ایال هوالتا، مشاور 
امنیت ملی اس��رائیل با مالقات با جیک س��الیوان، 
همتای امریکایی خود این طرح را بررس��ی کردند 
و حاال به نظر می رس��د این طرح در حال اجراشدن 
است.  به رغم همه کارشکنی     های امریکایی ها، حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در نشست داووس 
به اقدام تهران در ارائه ابتکارات متعددی از ابتدای دور 
جدید گفت وگو های احیای برجام اشاره کرد و گفت: 
»اخیراً هم ابتکار جدیدی را روی میز گذاشتیم، ولی 
احساس می کنیم بایدن دچار بی تصمیمی شده است. 
امیدوارم طرف امریکای��ی واقع بینانه برخورد کند. 
ما باید در بازگشت همه طرف       ها به برجام، از منافع 
اقتصادی برجام برخوردار ش��ویم. باید عوامل فشار 
حداکثری ترامپ از میان برداشته شود. « وزیر خارجه 

در بخشی از سخنانش گره خوردن سیاست خارجی 
امریکا با صهیونیس��ت      ها را به میان کشید : »پنجره 
دیپلماسی را باز نگه داشته ایم و امیدواریم در صورت 
نگاه واقع بینانه امریکا به توافق برس��یم. منافع ملی 
امریکا از سوی صهیونیست       ها به گروگان گرفته شده 
است و ادله زیادی در این زمینه وجود دارد.« اما طرف 
امریکایی در روز های گذشته، اسامی ۱0فرد که اتباع 
کشور های مختلف از جمله ایران، ترکیه و افغانستان 
هستند و ۹ شرکت مس��تقر در هنگ کنگ، لبنان، 
چین، ایران، روسیه، کره جنوبی و امارات را در فهرست 
تحریم جدید خزانه داری امریکا قرار داد و یک نفتکش 
را هم در یون��ان توقیف کرد.« میخائی��ل اولیانوف، 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در 
وین روز جمعه در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: 
»مذاکرات وین درباره برجام دو ماه و نیم اس��ت که 
متوقف باقی مانده است. به نظر می رسد امریکا سعی 
دارد برخی تحریم های ترامپ بر ایران را حفظ کند. « 
وی همچنین افزود: »اگر واشنگتن واقعاً به عدم اشاعه 
اتمی پایبند است، باید رویکرد سازنده تر و حرفه ای 

]در قبال مذاکرات وین[ داشته باشد. «
 پیامی روشن به دنیای غرب 

دکتر کلیانتی��س کریاکیدی��س، تحلیلگر یونانی 
درباره اقدام اخیر کشورش گفت: »بله یونان اشتباه 
کرد و نباید نفت ایران را به امریکا تحویل می داد.  « 
س��ینا آزودی، تحلیلگر ایران در شورای آتالنتیک 
در واش��نگتن، اقدام ایران را این طور تحلیل کرده 
است:»هدف اصلی، ارس��ال پیامی روشن به غرب 
اس��ت که توقیف نفتکش  ها در آینده با واکنش��ی 
مش��ابه مواجه خواهد ش��د. « روزنامه انگلیس��ی 
گاردین هم نوش��ت: » با متوقف ش��دن مذاکرات 
بین قدرت های بزرگ و ای��ران درباره احیای توافق 
هس��ته ای 20۱۵، نش��انه های فزاین��ده ای وجود 
دارد که تهران و دش��منانش آماده توس��ل به زور 
برای پیشبرد منافع خود هستند.  « کلر جونگمن، 
رئیس س��تاد گروه حمای��ت از امری��کا علیه ایران 
هس��ته ای از منظری دیگر در این م��ورد به رویترز 
گفت:»این باید پیامدهای مستقیمی بر مذاکرات 
برجام داشته باشد و احتمال احیای توافق را بیشتر 
دچار توقف می کند.«  ش��یرین هانتر، عضو شورای 
روابط خارجی امریکا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
با بیان اینکه اس��رائیل به همراه عربستان سعودی 
و دیگر کش��ورهای عربی مخالف بازگشت ایران به 
عرصه بین المللی هس��تند، گفت: به نظر می رسد 
امریکا و ایران در حال آماده ش��دن برای شرایطی 
هستند که برجام احیا نشود. وی اعتقاد دارد که هم 
واشنگتن و هم تهران خواهان احیای برجام به شرط 
برآورده شدن خواسته های شان هستند: »بازگشت 
امریکا به توافق به نفع واشنگتن است در صورتی که 

ایران شروط امریکا را بپذیرد.«

مسکو: »بحران غذایی جهان « به خاطر تحریم های امریکا و اقمار است

روسیه تجهیزات نظامی سنگین به شمال فرستاد

اثرات س�ه ماه جنگ در اوکرای�ن بیش از هر 
موقع دیگری در حال نمایان شدن است. نفت 
در آستانه 120 دالر و قیمت مواد غذایی نیز در 
جهان رو به افزایش است. در حالی که روس ها، 
تحریم های امری�کا و اقمارش علیه روس�یه 
را عامل اصلی تش�دید بحران غذایی جهان 
خوانده اند، رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا 
و رئیس پیشین کمیس�یون اروپا هم در یک 
گفت وگو درباره تبعات سنگین تحریم روسیه 
بر اقتصاد ایتالیا و آلمان هش�دار داده است. 
حاال که بحران غذایی جهان تشدید شده، روسیه و 
غرب بازی مقصر سازی در پیش گرفته اند. »آناتولی 
آنتونوف« سفیر مس��کو در واش��نگتن گفته که 
بحران غذایی که طی س��ال های گذش��ته آشکار 
ش��ده به خاطر تحریم های امریکا و اقمارش علیه 
روسیه تش��دید شده اس��ت. آنتونوف تالش های 
ایاالت متحده برای مقصر دانس��تن روسیه برای 
بحران غذایی را کاماًل بی اساس خوانده و این کار 
را » نهایت ریاکاری« توصیف کرده است. به گفته 
سفیر روسیه،  این بحران به دلیل اعمال تحریم های 
غیرقانونی واشنگتن و دولت های اقماری آن علیه 
روسیه تشدید ش��ده اس��ت. این دیپلمات روس 
همچنین گفت، مشکالت در بازار مواد غذایی برای 
مدت طوالنی، یا حداقل در دو سال گذشته، افزایش 
یافته اس��ت. وی گفت: آنها با محاسبات اشتباه و 
خطاهای فاحش و سیستمی در سیاست های کالن 
اقتصادی، در درجه اول سیاست های مالی و تجارت 
خارجی، و سیاست های انرژی و غذایی کشورهای 
غربی همراه هس��تند. در عین ح��ال، همه گیری 
کووید ۱۹ منجر ب��ه اخت��الالت قابل توجهی در 

زنجیره تأمین کاال ش��ده اس��ت. دیپلمات روس 
می گوید:»هزینه حمل و نقل تقریباً دو برابر شده 
است. به طور طبیعی، همه اینها به تنهایی منجر به 
شکست نمی شود اما منجر به افزایش شدید قیمت 
مواد غذایی شده است. قیمت گندم نسبت به سال 

202۱ یک چهارم افزایش یافت.«
این صحبت های سفیر روس��یه در حالی است که 
براساس گزارش رویترز، روسیه و اوکراین مجموعاً 
نزدیک به یک سوم عرضه جهانی گندم را تشکیل 
می دهد و عالوه بر این، اوکراین صادرکننده عمده 
ذرت، جو، روغن آفتابگردان و روغن کلزا اس��ت. 
همچنین به گفته س��ازمان ملل 3۶ کشور جهان 
بیش از نیمی از نیاز گندم خود را از طریق اوکراین 

و روس��یه تأمین می کنند. تحت چنین شرایطی، 
دولت های غرب��ی بیش از هرموق��ع دیگری طی 
سه ماه گذشته تحت فشار قرار گرفته اند و انتظار 
می رود که این فشارها، به شدت گرفتن اختالفات 
بین دولت های غربی منجر شود. رومانو پرودی  در 
گفت وگو با »مکس چیویلی« خبرنگار پرس تی وی 
در رم ایتالیا درباره تبعات سنگین تحریم روسیه بر 
اقتصاد ایتالیا و آلمان هشدار داده و گفته که بحران 
اوکراین، ضربه ای جدی را به اقتصاد اتحادیه اروپا 
وارد خواهد کرد. به گفته پرودی، تحریم ها، برای 
ایتالیا و آلمان تبعات سنگین تری را نسبت به دیگر 
کشورهای اتحادیه به دنبال خواهد داشت و بدیهی 
اس��ت که عواقب آن بر وضعیت کشور    هایی چون 

فرانسه و اسپانیا خفیف تر خواهد بود. 
 تراس: روسیه پیروز شود، امنیت نداریم

با تغییر نس��بی ت��وازن جنگی به نف��ع روس ها، 
سیاس��تمداران غربی بیش از قبل درباره احتمال 
موفقیت روس    ه��ا در جنگ صحب��ت می کنند. 
»بوریس جانسون« نخس��ت وزیر انگلیس ضمن 
تردید درب��اره احتمال مذاکرات صلح با روس��یه 
درباره جن��گ اوکراین گفت: »نمی ش��ود به طور 
کامل به پوتین اعتماد کرد.«  به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، »جانسون« 
تالش برای آغاز مذاکرات با روس��یه را رد کرده و 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره دورنمای گفت وگو با 
والدیمیر پوتین،  رئیس جمهور روسیه گفته است: 
»چطور می توانید با یک » کروکودیل « معامله کنید 
وقتی که درست به پای چپ تان رسیده و دارد آن را 
می خورد؟ « »لیز تراس « وزیر امور خارجه انگلیس 
هم گفت کش��ورهای غربی در ص��ورت موفقیت 
روسیه در اوکراین احساس امنیت نخواهند کرد و 
بار دیگر گفت که نباید در مقابل روسیه مماشات 
کرد. تراس که در جریان یک سخنرانی در پراگ 
صحبت می کرد، گفت:»م��ا باید اطمینان حاصل 
کنیم که اوکراین در این مبارزه بزرگ برای آزادی 
پیروز می شود«. او پیش از این در نشست جهانی 
اقتصاد در »داووس « هم گفته بود:» نباید خشونت 
روسیه را با مماشات پاسخ داد. نباید اجازه دهیم 
درگیری در اوکراین طوالنی و به طور فزاینده ای 
دردآور شود. باید برای تضمین برتری اوکراین از 
طریق کمک نظامی و تحریم ]روس��یه[ بی امان 
تالش کنیم. اکنون زمان آن نیست که پا را از روی 

پدال گاز برداریم.«

با تشدید ماجراجویی ترکیه در سوریه، روسیه 
تجهیزات نظامی س�نگین به پایگاه خود در 
قامش�لی فرس�تاده و روس    ها ه�م نیروهای 
بیشتری در شمال سوریه مس�تقر کرده اند. 
به گزارش فارس، منابع المیادین اعالم کردند که 
روسیه به عنوان بخشی از طرح خود برای تقویت 
حضور نظامی در شمال شرق سوریه کمک های 
نظامی از جمله هواپیماهای جنگی و بالگرد    هایی 
را به آنجا ارسال کرد. به گفته این منابع، نیروهای 

روسی حاضر در فرودگاه قامشلی در شمال سوریه 
در حال آوردن تجهیزات نظامی جدیدی به پایگاه 
خود در فرودگاه هستند. این منابع افزودند: از بین 
تجهیزات کمکی هواپیماهای جنگی و بالگردهای 
روسی در فرودگاه قامشلی مستقر شده اند و این 
کار در چارچوب طرح روسیه برای تقویت حضور 
نظامی در شمال شرق س��وریه است. »سرگئی 
الوروف« وزیر خارجه روسیه هم روز پنج  شنبه 
تأکید کرد که مسکو به حمایت از رهبری سوریه 

در موضوع احیای کامل تمامیت ارضی این کشور 
ادامه خواهد داد. همچنین منابع سوری از گشت 
مش��ترک میان نظامیان ارتش سوریه، روسیه و 
شبه نظامیان کرد در استان الحسکه خبر دادند. 
تقویت حضور نیروهای روس در شمال سوریه، 
واکنشی به تحرکات ترکیه در این مناطق است. 
رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه چند 
روز پیش اع��الم کرد که ارت��ش ترکیه درصدد 
اجرای عملیات نظامی برای مبارزه با تروریس��م 

در مرزهای ترکیه اس��ت و تصمی��م درباره این 
عملیات به زودی گرفته خواهد شد. او از سازمان 
پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( خواست که به 
منظور اس��کان آوارگان، به این کشور در ایجاد 
آنچه »منطقه ام��ن« خواند، در خطوط مرزی با 
س��وریه کمک کند. اردوغان می گوید که آنکارا 
به تالش خود برای ایجاد منطق��ه امن در عمق 
30کیلومتری در طول مرزهای جنوبی با سوریه 

ادامه خواهد داد. 

کيرياکوسميتسوتاکيس،نخستوزيريوناندرمالقاتاواسطماهمهباجوبايدندرکاخسفيد
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پیامبر اعظم صل��ى اهلل علیه و آله 
و سلم 

از دانشمندان بپرسید و با حكیمان 
گفت وگ��و كنید و ب��ا نیازمندان، 

همنشین شويد. 
»گزيده تحف العقول«

اصالت سينمايي »گدار« عليه سياست زدگي كن 
ژان لوك گدار به دليل در اختيار قرار دادن تريبون مراسم افتتاحيه جشنواره كن به رئيس جمهور 

اوكراين اين رويداد سينمايي را به باد انتقاد گرفت

 جواد محرمي
 سياست زدگي هيچ گاه تا اين اندازه نتوانسته 
بود اين گونه عيان و شفاف نه تنها سايه خود 
را بر فرهنگ و هنر اروپا سنگين كند، بلكه 
همه چيز را تحت الش�عاع خود قرار دهد تا 
آنجا كه مهم ترين جشنواره سينمايي اروپا 
خود را ملزم بداند تريبون مراسم افتتاحيه 
را به يك سياس�تمدار بدهد ت�ا او براي اين 
روي�داد به وضوح خط مش�ي تعيي�ن كند. 
اروپا خود را در حال يك نبرد نیابتي با روسیه 
مي بیند و اين موضوع به اندازه اي برايش حیاتي 
است كه نمي تواند در هیچ رويداد رسمي متأثر 
از اين مسئله نباشد. به خط كردن سینماگران 
براي تبلیغ جنگ چیزي اس��ت كه زلنس��كي 
در جريان سخنراني اش در جش��نواره كن به 
طور صريح تكلیفي براي س��ینماگران خواند. 
در واقع ش��ايد پس از جن��گ دوم جهاني كه 
بخشي از معروف ترين سینماگران غربي براي 
تبلیغات جنگ به خط ش��دند و حتي بعضاً با 
لباس نظامي در جبهه شركت كردند و برخي 
حتي كشته يا مجروح هم شدند جنگ اوكراين 
آوردگاه ديگ��ري براي به صف كردن س��ینما 
تلقي مي ش��ود، هرچند با وجود فضاي ارعاب 
گونه اي كه براي سخن گفتن بر ضد روسیه در 
اروپا حاكم است، هنوز بسیاري از سینماگران 
غربي حاضر نش��ده اند تا خود را به عنوان يك 
س��رباز در اختیار منويات ناتوي فرهنگي قرار 
بدهند و حتي از گوشه و كنار برخي به شكلي 
علني مخالفت خود را با اين فضاي رعب انگیز 
و سیاس��ت زده بروز مي دهند. ژان لوك گدار، 
فیلمساز پیشكسوت و مشهور فرانسوي يكي 
از آنها اس��ت. هر چند برخي معتقدند س��ن و 
س��ال باالي او در اين كه اين سینماگر جرئت 
كرده اس��ت علني ب��ه انتقاد از جش��نواره كن 
بپردازد و اين كه طمعي به حذف شدن از جرگه 
هنر و رسانه نداشته باش��د، بي تأثیر نیست با 
اين حال برخي عنوان كرده اند كه انتقادات گدار 
مي تواند سرمايه گذاري براي فیلم بعدي او را با 

چالش جدي روبه رو كند. 
    پيام انتقادي گدار 

پیام انتقادي ژان لوك گدار درباره جش��نواره 
فیلم كن به بهان��ه پخش تبلیغاتي س��خنان 
رئیس جمهور اوكراين در اين رويداد سینمايي 
بازتاب گس��ترده اي در فضاي رس��انه اي پیدا 
كرده اس��ت. كارگ��ردان نامدار فرانس��وي در 
گفت و گو با لیبراسیون به شروع جشنواره كن با 

سخنان زلنسكي اعتراض كرد و آن را به طعنه 
زيبايي شناسي غربي خواند. 

گ��دار ك��ه ب��ه عن��وان يك��ي از بزرگ ترين 
كارگردان هاي جهان ش��ناخته مي ش��ود، در 
پیامي موبايلي گفت: اگر به حضور زلنسكي از 
زاويه میزانسن نگاه كنید بديهي است كه وي را 
بايد يك بازيگر بد و البته يك كمدين حرفه اي 
در مقابل ديگر متخصصان موفق در حرفه خود 

قلمداد كرد. 
وي گفت: انگار بايد يك جنگ جهاني ديگر راه 
بیندازيم و شاهد فاجعه اي ديگر شويم تا متوجه 
شويم كه كن هم يك سالح تبلیغاتي است. او 
با به كار بردن عبارتي كنايه آمیز عنوان كرد كه 
آنها هر چه باشد كارشان تبلیغ زيبايي شناسي 

غربي است. 
اشاره گدار به اين است كه نمي خواهد جنگ را 
از زاويه رسانه هاي غربي ببیند، چراكه به گفته 
او هیچ تعارض ب��زرگ يا كوچكي وجود ندارد، 
مگر اينكه پاي منافعي در میان باشد. بروتوس، 
نرون، باي��دن يا پوتین، قس��طنطنیه، عراق يا 
اوكراين، به غیر از قتل عام چیزي زيادي تغییر 

نكرده است. 
اين كارگردان 9۱ س��اله افزود: تصور كنید كه 
جنگ خود نوعي از زيبايي شناسي است كه در 
طول جشنواره جهاني شكل مي گیرد و بازيگران 
آن كشورهاي متخاصم هستند. دقیق تر گفته 
ش��ود دولت هايي كه با هم تضاد منابع دارند، 
نمايش هايي خلق مي كنن��د كه همه ما در آن 

هستیم. از نظر شما چطور است؟
رسانه هاي ديگر از جمله آپار تي وي كه اين خبر 
را گسترش داد، مي پرسد: گدار مزيتي دارد كه 
آن پیري اس��ت، بنابراين او ديگر نمي ترس��د. 
او يكي از آخري��ن افرادي اس��ت كه برخالف 
همكارانش جرئت ك��رد تا آنچ��ه را واقعاً فكر 
مي كند به زبان بی��اورد. با اظهار نظري كه وي 
درباره زلنسكي كرد تأمین مالي فیلم بعدي وي 
دشوار مي ش��ود، اما او با اين پیامش دارد به ما 
مي گويد: آزادي و آزادي بیان بهتر از آن است 

كه در برابر كسي كه پول مي دهد زانو بزني. 

نش��ريه فرانس��وي ديگر هم نوش��ته است: 
جشنواره كن كه براي پاسخ به ممنوعیت ها 
و فاشیسم حاكم بر جشنواره فیلم ونیز ايجاد 
ش��د، از همان ابتدا استعاره س��اده لوحانه و 
فريبكاران��ه خود مبن��ي بر مقاوم��ت جبهه 
مردمي را براي مدتي طوالني اعالم كرد، اما 
از همان زمان همگام با سرمايه داري بانك ها 
جلو آمد. ام��روز در پي آنچه گ��دار به طعنه 
زيبايي شناسي غربي مي خواند، اين جشنواره 
تولس��توي، آيزنش��تاين و بس��یاري ديگر را 
سانس��ور مي كند و بهتر است اعالم كند تابع 
همان زيبايي شناس��ي جنگ است كه والتر 
بنیامین و برشت و بسیاري ديگر در زمان خود 

از آن صحبت مي كردند. 
  انتق�اد از حضور تام ك�روز هاليوودي 

در كن 
در ادامه اين مطلب آمده است: با جشنواره كن 
از تارانتینو به بازي هاي ويديويي رسیديم و بعد 
فرانسه براي استقبال از تام كروز و زلنسكي از 
همان محصوالت جانبي كارخانه هاي تجلیل و 

دستكاري منابع جنگ بهره گرفت. 
ژان لوك گ��دار پخش فیلم حضور زلنس��كي 
را يك »صحنه پ��ردازي« خواند كه در جريان 
آن يك بازيگر بد زير ن��گاه ديگر متخصصان 

مي رود. 
در ك��ن هم��ه چیز ممك��ن اس��ت! جت هاي 
فرانس��وي روي فرش قرمز پرواز مي كنند تا به 
استقبال تام كروز بروند. فرانسه با »مى 68« و 
ژان لوك گدار آرزوي سینماي ديگري را داشت، 
اما ب��راي اكثر آنهايي كه از نظر اين جش��نواره 
قهرمان هس��تند، اين رؤيا با آتالنسیسم افسار 

گسیخته به پايان مي رسد. 
دو س��ال پی��ش ام��ا انتق��اد آلن دل��ون از 
همجنس��گرايي و تبلی��غ آن و در زماني كه 
جشنواره كن قصد داش��ت به اين سینماگر 
نخل طالي افتخاري بده��د، جنجال زيادي 
برپ��ا كرد. جش��نواره ك��ن طي ي��ك دهه با 
موجي از فیلم هايي میزبان��ي كرد كه در آنها 
به همجنسگرايي ضريب مي دادند و به نوعي 
اين رويداد مي رفت تا به پاتوق همجنسگراها 
تبديل شود، اما انتقاد صريح آلن دلون كه از 
قضا او نیز مانند ژان لوك گدار 9۱ س��اله در 
سال هاي پاياني عمر خود به سر مي برد، سبب 
شد تا اين موج در سال هاي اخیر تا حدودي 
فروكش كند. به نظر مي رسد جشنواره كن كه 
زماني از آن به عن��وان يك رويداد اروپايي در 
مقابل هالیوود ياد مي شد كه مي كوشد نوعي 
ديگر از س��ینما را رواج بدهد طي سال هاي 
اخیر نتوانسته اس��ت در مقابل قدرت مطلق 
هالیوود مقاومت كند و با دعوت از بازيگراني 
چون تام ك��روز كه نم��اد فیلم هاي اكش��ن 
هس��تند به نوعي به گفتمان س��ال هاي دور 
خود پشت كرده اس��ت. اين موضوع در كنار 
رويكرد سیاس��ت زده و منفعالنه كن صداي 
غول هايي چون گدار را بلند كرده، اما به نظر 
مي رسد كن بیش از آنكه گوش شنوايي براي 
اين انتقادات داشته باشد، ترجیح مي دهد در 
تناقض آشكاري كه اسیر آن شده است بماند 
و چاره اي براي استقالل خود از مراكز قدرت و 

البي هاي سیاست نینديشد.

پی��ام انتق��ادی گ��دار ب��ه 
دلیل س��خنرانی زلنس��کی 
در ک��ن بازت��اب زی��ادی در 
رس��انه ها داش��ته اس��ت

محمد خزاعي رئيس س�ازمان س�ينمايي در جلسه اي 
كه با عنوان و موضوع »راهكارهاي پيشنهادي افزايش 
اش�تغال و توليد در س�ينما« ب�ا مديران اين س�ازمان 
تش�كيل داده راهكاره�اي اش�تغال زايي در س�ينما 
را مورد بررس�ي ق�رار داده اس�ت، اما به نظر مي رس�د 
س�ازمان س�ينمايي در اين ماه ه�ا از وظيف�ه و تكليف 
اصلي خود دور مانده و درگير مسائل فرعي شده است. 
سازمان س��ینمايي در اين نزديك به ۱0ماهه اي كه با روي 
كار آمدن دولت جديد دست به كار مديريت سینما شده تا 
حدودي همچنان از بحث راهبردي جدي محتوا و كیفیت 

آثار عقب مانده است. 
محمد خزاعي در جلس��ه با مديرانش با اش��اره به اهمیت 
اشتغال از ديدگاه رهبري و نامگذاري س��ال ۱40۱ به نام 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرين« بر ضرورت شناسايي 
راهكارهاي مؤثر براي ايج��اد ظرفیت هاي تولید و افزايش 
زمینه اشتغال سینماگران و اعضاي صنوف سینمايي تأكید 
كرده و گفته است: از سرگیري فعالیت ها در دوران پساكرونا 
و ركود نسبي تولید در همه عرصه ها از جمله سینما بیش 
از همیشه، هم افزايي همه دس��تگاه ها و مراكز فعال حوزه 
فرهنگ و س��ینما را مي طلبد و براي رونق و تحرك در اين 
بخش الزم است همه معاونت ها و مؤسسات سازمان به طور 

جدي وارد شوند. 
رئیس سازمان سینمايي معتقد است همه موظفیم با درك 
ضرورت و نیاز خانواده سینما نسبت به برنامه ريزي و طراحي 
در اين زمینه ورود كنیم و با جلب مشاركت هاي خصوصي و 

منابع داخلي و بیروني فرصت هاي جديد ايجاد كنیم. 
به گفته وي الزم است در همه حوزه ها اعم از بنیاد سینمايي 
فارابي، مركز گسترش، سینماي جوان، سینما شهر، معاونت 
فناوري و مطالعات، معاونت ارزش��یابي و نظارت، جشنواره  
و توس��عه منابع با اهتمام به اين مهم، فك��ر و ايده پردازي و 
برنامه ريزي كنیم و با جديت نس��بت به ارائه طرح و ايده و 
شناسايي منابع و اعتبارات در دس��تگاه هاي مختلف بستر 
اشتغال را براي شمول گس��ترده تر خانواده سینما و اعضاي 

صنوف مهیا سازيم. 
خزاعي با اش��اره به كش��ف افق هاي جدي��د در اين زمینه 
عنوان كرد: بدون ترديد، در ح��وزه بین الملل چه در زمینه 

عرض��ه و ماركتین��گ و چ��ه در عرصه تولیدات مش��ترك 
ظرفیت هاي خوبي وجود دارد كه الزم است دفتر جشنواره ها 
و همكاري هاي بین الملل با كمك كارشناسان بنیاد سینمايي 

فارابي و مراكز ديگر هم فكري و ادغام كنند. 
وي با اشاره به اينكه اغلب سازمان ها و مراكز از جمله: سازمان 
صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسالمي و حوزه هنري، شوراي 
عالي انقالب فرهنگي و ديگر نهادهاي فع��ال در اين حوزه 
به صورت جدي حضور دارن��د، اضافه كرد: در كنار تولیدات 
سینمايي قطعاً، عرصه نمايش خانگي يكي از ظرفیت هاي 
تأثیرگذار در اين حوزه اس��ت كه ج��ا دارد مطالبه خانواده 

سینما در خصوص نمايش خانگي پیگیري شود. 
رئیس سازمان س��ینمايي در پايان تصريح كرد: مطمئنم از 
طريق رايزني با مديران صدا و سیما و آغاز همكاري مشترك 
دو سازمان س��ینمايي و صدا و س��یما در كارگروه سینما و 
تلويزيون و با هم فكري آنها مي توان موانع تولید و ركود نسبي 

به وجود آمده در اين بخش را برطرف كرد. 
سخنان رئیس سازمان سینمايي درباره ايجاد اشتغال مبتني 
بر شعار سال به نظر مي رسد، مسئله كلیدي و راهبردي سینما 
نباشد. س��ینماي ايران اگر الزامات صنعتي شدن را طي كند 
مسئله اشتغال هم به خودي خود در آن شكل مي گیرد، اما وقتي 
قرار باشد به شكل جزيره اي به اين مسئله نگاه شود، قطعاً براي 
سینما راه گشا نخواهد بود. درحالي كه امروز اقتصاد سینماي 
ايران در داخل با چالش هاي جدي مواجه اس��ت و همچنان 
مردم رغبتي براي سینما رفتن از خود نشان نمي دهند و اين 
به كیفیت فیلم ها ربط مستقیم دارد و در چنین سینمايي كه 
با فرهنگ فاصله گرفته سخن گفتن از اشتغال زايي نوعي عدم 

درك اولويت ها درباره سینما است.

سينما تا وقتي صنعتي نشود اشتغالزا نمي شود 
 سازمان سينمايي كه با روي كار آمدن دولت جديد

  دست به كار مديريت سينما شده تا حدودي همچنان از بحث راهبردي جدي 
محتوا و كيفيت آثار عقب است

 آلبوم موسيقي»تك تيرانداز« 
به بازار رسيد

موس�يقي فيلم س�ينمايي »ت�ك تيران�داز« در قالب يك 
آلب�وم موس�يقايي پي�ش روي مخاطب�ان ق�رار گرف�ت. 
به گزارش جوان، آلبوم موس��یقي مت��ن فیلم »ت��ك تیرانداز« به 
كارگرداني علي غفاري و آهنگسازي احس��ان بیرقدار در قالب ۱6 
قطعه موسیقايي در دسترس شنوندگان قرار گرفت. اين اثر در سال 

۱399 ساخته شده است. 
در توضیح آلبوم موسیقي فیلم »تك تیرانداز« آمده است: »آلبوم 
»موسیقي فیلم تك تیرانداز« ش��امل ۱6 قطعه موسیقي متن 
است. اين فیلم كه در ژانر دفاع مقدس است، بايد كاراكتر اصلي و 
قهرمان را نشان مي داد و اتفاق هايي مانند شكست ها، پیروزي ها 
را به تصوير مي كشید و به همین دلیل هم موسیقي فیلم سعي 
در قهرمان پروري داش��ته كه به صورت حرفه اي انجام ش��ده و 
همراهي اركس��تر زهي اين جو حماسي و با ش��كوه را به وجود 
آورده است.« »تك تیرانداز« از جمله آثار حوزه سینماي دفاع 
مقدس طي سال هاي اخیر است. اين فیلم اثري قهرمان محور 
است كه برشي كوتاه از حضور حماسي شهید عبدالرسول زرين، 
بهترين تك تیرانداز دوران دفاع مقدس را در قالب يك داستان 

اكشن روايت مي كند. 
.........................................................................................................

نشان خورشيد يونسكو بر سينه 
عبدالمجيد ارفعي 

نشان »خورش�يد« كميسيون 
ملي يونس�كو به همراه نش�ان 
ايكوم ب�ه عبدالمجي�د ارفعي، 
متخصص زبان هاي باس�تاني و 
خط ميخ�ي عيالمي اهدا ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، در پنجمین 
مراس��م »تماش��اي خورش��ید« 
بزرگداشت عبدالمجید ارفعي، پژوهشگر و متخصص زبان هاي 
باستاني و مترجم خط میخي عیالمي به همت كمیسیون ملي 
يونسكو ايران و با مشاركت موزه ملي ايران و ايكوم )كمیته ملي 
موزه ها در ايران( برگزار شد. حجت اهلل ايوبي، دبیركل كمیسیون 
ملي يونسكو در اين مراسم گفت: ما بخشي از تاريخ پرافتخار اين 
روزگار را مديون شما هستیم. شما سخن هاي نغزي در گفت وگو 
با میخ هاي سخنگو را براي ما روايت كرديد. يكي از سخن هاي 
نغز كه ش��ما روايت كرديد، آئین فتح و پیروزي كوروش بزرگ 
است. جهان امروز نیازمند است كه از كوروش اين اخالق فتح و 

پیروزي را ياد بگیرد. 
دبیركل كمیس��یون ملي يونسكو با اش��اره به فتح مكه توسط 
پیامبر اسالم )ص( نیز بیان كرد: حضرت محمد )ص( در روز فتح 
مكه فرمودند »امروز روز رحمت و بخش��ش است. « مردم ايران 
به همین دلیل اس��الم را خوب پذيرفتند. ايراني ها موحد بودند 
و با اين انديشه ها آش��نا بودند. او همچنین گفت: شما )ارفعي( 
»ذوالقرنین« را براي ما رمزگش��ايي كرديد و ما فهم اين هويت 
را مرهون تالش شما هستیم. ما امروز به ايراني بودنمان بیش از 

همیشه افتخار مي كنیم. 
.........................................................................................................
رمان »اشك دشمن« چاپ دومي شد

چاپ دوم كتاب »اش�ك دش�من« رماني بر اس�اس واقعيت با 
محوريت رخنه اطالعاتي در رژيم صهيونيس�تي به قلم صالح 
مرسي توسط انتشارات شهيد كاظمي روانه بازار نشر شده است. 
به گزارش ج��وان، اين كت��اب جلد س��وم مجموع��ه پنج جلدي 
»خانه عنكبوت« و ش��امل داس��تان هاي واقعي از رخنه اطالعاتي 
در رژيم صهیونیس��تي اس��ت كه س��ال هاي سال اس��ت با اشغال 
س��رزمین هاي فلسطین و س��اخت اس��لحه در قدرت مانده است. 
همچنین عدم توانايي اين رژيم از نفوذ اطالعات خود، داستان هاي 
جالب و حقیق��ي از ضعف حكومت اس��رائیل مقاب��ل قدرت هاي 
مبارزانش را نشان مي دهد. »اشك دشمن« داستان جواني مصري 
است كه به دلیل دشواري هاي زندگي مجبور به مهاجرت مي شود. 
در طي فراز و فرودهايي به س��مت همكاري با دس��تگاه اطالعاتي 

كشیده مي شود و سرانجام به جاسوسي دوجانبه بدل مي شود. 
.........................................................................................................

برگزاري ديرهنگام نشست خبري 
نمايشگاه كتاب تهران

نشست خبري سي وس�ومين نمايش�گاه بين المللي كتاب 
تهران با حضور رئيس و قائم مقام نمايشگاه بعد از گذشت چند 
روز از اتمام آن در خانه كتاب و ادبيات ايران برگزار مي شود. 
به گزارش جوان به نقل از روابط عموم��ي خانه كتاب و ادبیات 
ايران، نشست خبري سي و سومین نمايشگاه بین المللي كتاب 
تهران چند روز پس از پايان اين رويداد، قرار اس��ت صبح امروز 
)يك شنبه8 خرداد ماه( با حضور ياس��ر احمدوند، معاون امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئیس سي و سومین 
نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران و علي رمضاني، مديرعامل 
خانه كتاب و ادبیات ايران و قائم مقام سي و س��ومین نمايشگاه 

بین المللي كتاب تهران برگزار مي شود.

    شعر

مديرعامل مؤسسه شهرستان ادب در اردوي آفتابگردان ها:
شاعري ديوانگي نيست، بلكه جنون در محبت است

مديرعامل مؤسسه شهرس�تان ادب معتقد است خالف 
تصور رايج، ش�اعري جنون و ديوانگي نيس�ت. شاعري 

جنون در محبت است. 
علي محمد مؤدب، مديرعامل مؤسسه شهرستان ادب، دربخش 
»بینش تمدني به زبان فارسي« اردوي آفتابگردان ها، در رابطه با 
»جدي ترين سیماي انسان در تمدن ايراني« گفت: »ما شاعران 
جدي ترين سیماي انسان در تمدن ايراني هستیم، در حالي كه 
خودمان بي خبريم و شاعري را به شیطنت و تفنن مي شناسیم. 
نگاه ما به شعر بايد برگرفته از نگاه قله هاي تاريخ مانند فردوسي، 

حافظ، سعدي، مولوي و ديگر شاعران برجسته باشد.«
وي در حالي كه سحر موس��یقي و توان آفرينش گري را در 
ابتدا دلیل سرودن دانس��ت، اما تأكید كرد: »شاعر بايد در 
طول مسیر شاعري، غرضش از س��رودن رشد كند و دريغ 
است كه شاعري در 40 يا 50 سالگي اغراضش رشد نكرده 
باشد. ش��اعري كه در طول دوران شاعري در مضمون هايي 
مانند سرودن براي معشوق جنس مخالف گیر كرده باشد، 
جهان بیني اش دچار اشكال جدي اس��ت. اگر شاعري يك 
واقعیت مانند غم را كش��ف ك��رد و از آن لذت ب��رد و روي 
آن باقي ماند، به فلج روحي مبتال ش��ده است. آيا ما به دنیا 
آمده ايم كه غمگین بمانیم و غمگین از دنیا برويم؟« مؤدب 
در ادامه افزود: » شاعران متولیان نگه داشتن ادبیات هستند. 
شاعر كسي است كه بیش از همه به او غبطه مي خورند، زيرا 
مي تواند محبت را در شعرش متجلي كند و به میراث بگذارد 
و در نتیجه در طول زمان ها حیات داشته باشد. خالف تصور 

رايج، شاعري جنون و ديوانگي نیس��ت. شاعري جنون در 
محبت اس��ت. هر كس كه ش��عر مي گويد، غرضش از شعر 
مشخص است و برتري طلبي، اثبات خود، عشق و ديگر موارد 

از نمونه غرض هاي شاعران است.«
محمدعلي بهمني ديگر چهره سرشناس حوزه ادبیات و 
شعر كش��ورمان نیز در بخش »رسم شاعري« در رابطه با 
شرايط و امكان شعر سرايي گفت: »ما نبايد شعر بگويیم. 
بايد اجازه دهیم ش��عر ما را بگويد. به اي��ن صورت كه ما 
بیش��تر از آنكه ش��عر بگويیم، بايد كتاب ها و اشعار مورد 
عالقه مان را مطالع��ه كنیم و در حقیقت با ش��عر زندگي 
كنیم. من به ش��ما قول مي دهم كه اگر اين چنین با شعر 
زندگي كنید، ش��عر به ذهنتان هجوم مي آورد و ش��ما را 

طوالني مدت منتظر نمي گذارد.«
»من تا سن ۲۱ س��الگي كه به دعوت فريدون مشیري پا به اين 

عرصه گذاشتم تجربه سرودن ترانه نداشتم.«

با هدف آشنايي و شناخت كودكان و نوجوانان از اهل بيت)عليهم السالم( صورت گرفت 
»پيامبر و شترهايش« در نشر جمكران

   سيد مرتضي ذاكر
كتاب »پيامبر)ص( و شترهايش« نوشته هدي حشمتيان با موضوع 
مهرباني پيامبر)ص( از سوي انتشارات كتاب جمكران منتشر شد. 
به گزارش جوان، آشنايي و شناخت پیامبر و اهل بیت )ع( آثار فراوان 
روحي و معنوي براي كودك دارد كه از نظر تربیتي قابل توجه است. 
معرفت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( موجب پ��رورش روحیه ايثار، 
فداكاري، عزت نفس، كمك به محرومان و نظاير آن مي ش��ود كه 
در هر شرايطي براي يك مسلمان الزم است. شناخت اهل بیت)ع( 
عامل تشويق انسان به خداشناسي، عبادت، دعا و مناجات و در يك 

كلمه منشأ همه خوبي ها و زيبايي هاست. 
يكي از راه هاي ش��ناخت پیامبر)ص( و اهل بی��ت)ع( به كودكان، 
داستان است. داستان عالوه بر تقويت قوه تصور كودك او را با زندگي 
پیامبران و ائمه آش��نا مي كند و اين مس��ئله موجب افزايش رشد 
معنوي كودك مي شود. نشر جمكران به عنوان يكي از انتشاراتي هاي 
فعال در حوزه معرفتي و شناخت اهل بیت علیهم السالم و پاسخ به 

پرسش هاي اعتقادي كودكان و نوجوانان آثار متعدد زيادي را روانه 
بازار كتاب كرده است. آثار مانند كتاب »شصت پرسش اعتقادي« 
اثر سیدرضا طباطبايي كه با بیاني ساده مهم ترين سؤاالت كودكان 

و نوجوانان درباره خدا را پاسخ مي دهد. 
كتاب »پیامبر)ص( و شترهايش« داستان هايي از رفتار مهربان پیامبر 
گرامي اسالم)ص( با حیوانات مخصوصاً شترها است. اين كتاب داستان 
چند شتر است كه هركدام به نوعي با پیامبر)ص( روبه رو مي شوند. به 
عنوان مثال يكي از داستان ها درباره شتري است كه صاحبش او را اذيت 
و آزار مي كرده  است. وقتي پیامبر به مدينه وارد مي شود، صاحب شتر به 
خاطر مهرباني كه از پیامبر)ص( مي بیند شتر را آزاد مي كند و صاحب 

شتر، شتر را به پیرزني مهربان مي بخشد. 
در بخش��ي از اين كتاب مي خوانیم: »پیامبر تا به امروز، مشكالت 
خیلي بزرگي را حل كرده و از سر راه برداشته بود. او راه دور و درازي 
را شبانه از مكه آمده بود تا رسیده بود به نزديكي هاي شهر يثرب. او 
سختي هاي زيادي را در اين راه، متحمل شده بود. اما انگار حال يك 
كار خیلي سخت تر پیش روي پیامبر بود. حال كه مي خواست وارد 
شهر شود، تمام مردم شهر، با اشتیاق منتظر ورودش بودند و هر كدام 
از آنها از ته قلبش دعا مي كرد، افتخار میزباني پیامبر، نصیب او شود. 
گوش مخملي، مغزش از اين فكرها سوت كشید و با خودش گفت: 
»من كه يك شتر معمولي هستم، من را چه به اين فكرها؟« اما اين 

فكرها دست از سرش برنمي داشت... .«
كتاب »پیامبر)ص( و ش��ترهايش« نوش��ته هدي حش��متیان با 
تصويرگري اعظم واضحي مقدم به قیمت 55 هزار تومان توس��ط 

انتشارات كتاب جمكران منتشر شده است.

    پويانمايي

    نشر

نويد پارسا       گزارش

آغاز جشنواره بين المللي پويانمايي تهران
دوازدهمين جش�نواره بين المللي 
ام�روز  از  ته�ران  پويانماي�ي 
)يك ش�نبه( در مركز آفرينش هاي 
فرهنگي هنري كانون آغاز مي شود. 
به گزارش جوان، دوازدهمین جشنواره 
بین المللي پويانمايي تهران به عنوان 
بزرگترين جش��نواره اي��ران در حوزه 
انیمیشن، از امروز )يك شنبه8 خرداد( 

در مرك��ز آفرينش هاي فرهنگي هن��ري كانون پرورش فك��ري كودكان و 
نوجوانان آغاز به كار مي كند و به مدت پنج روز ادامه دارد. 

اكران آثار اين دوره از جش��نواره در چهار س��الن »ش��هید بهنام محمدي«، 
»غدير«، »سینما كانون« و »سینما آسمان« در هشت سانس در ساعت هاي 
8:30، ۱0:30، ۱3، ۱5، ۱7، ۱9، ۲۱ و ۲3 برنامه ريزي شده است. همزمان با 
برگزاري اين رويداد، هفتمین بازار فیلم جشنواره با حضور 30 شركت، سازمان 
و دانشگاه فعال در رشته پويانمايي از 8 تا ۱۲ خردادماه برپاست و اين نهادها 
محصوالت خود و چگونگ��ي خلق اين آثار را ب��راي مراجعه كنندگان تبیین 
مي كنند و با عالقه مندان اين حوزه وارد گفت وگو و تبادل اطالعات مي شوند. 
همچنین كارگاه آموزشي »درك و شناخت بهتر از موسیقي در هنر پويانمايي« 
ويژه مربیان كانون از 8 تا ۱۲ خرداد برگزار مي ش��ود. اين كارگاه ها هر روز از 
س��اعت 8:30 تا ۱۲:30 در سالن كنفرانس ش��ماره يك مركز آفرينش هاي 

فرهنگي هنري كانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار مي شود.

مصطفي محمدي     يادداشت


