
    راه حل بیرون آمدن برجام از محاق، راه های میانه و موقت است
     ایران و آمریکا باید به سمت راه حل های میانه حرکت کنند

      گذشت زمان وضعیت برجام را شکننده خواهد کرد
     جنگ اوکراین جهان را به سمت قطب بندی جدیدی سوق داده است

      باید منتظر ابتکار عمل عمان درباره برجام بود
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سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

شخص  داشت.  شعارهایی  شروع  از  قبل  دولت 
رئیس جمهور و سایر کاندیداهای ریاست جمهوری که پنج 
نفرند و االن در دولت هستند، همگی دست اندرکاران کشور 
بوده و ناآگاه نبودند. ضمن اینکه جملگی قول حل مشکل 
اقتصادی کشور را در همان ماه های اول می دادند و اخیرا 
کلیپ هایشان که در فضای مجازی پخش می شود نشان 

دهنده این است که می گفتند مشکالت...

شمشیردولبهنقدینگی

همین  صفحه

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

فریدون مجلسی
 تحلیلگر مسائل بین الملل

اتکابهتوانداخلی

صفحه 9

گزارش »آرمان ملی« از ناایمن بودن ساختمان های پایتخت 

ساختمان های ناايـمن بين تكذيـــب و آوار
     انتشار لیست سیاه 12٩ ساختمان و برج ناایمن در تهران واکنش های متعدد و تکاپوي تازه اي را در مدیریت شهري ایجاد کرده است

 که البته گاه تکذیب مي شود و گاه تلویحا تایید

اظهارات اخیر نفتالی بنت در خصوص فریب بازرسان 
آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران درواقع یک 
جریان سازی جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی و 
آمریکا در آستانه نشست شورای حکام تلقی می شود. از 
آنجا که جمهوری اسالمی ایران طی سال های گذشته 

همکاری صادقانه ای با آژآنس...

وضعیت برجام به نحوی است که هر یک از طرفین این 
توافق از ظن خود به آن می نگرند و شاید بتوان گفت که 
درک متقابل و مشترکی برای احیای برجام وجود ندارد. 
از طرفی روس ها که به اذعان برخی تحلیلگران به خاطر 
جنگ اوکراین رویکرد سازنده ای در قبال پرونده هسته ای 

ایران و رسیدن به توافق در وین نداشته اند ...

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس

آیت ا... سید حسن خمینی: 

اتهامزنیبرایخروجازبنبست

اظهارات اخیر نفتالی بنت در خصوص فریب بازرسان 
آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران درواقع یک جریان 
سازی جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در 
آستانه نشست شورای حکام تلقی می شود. از آنجا که 
جمهوری اسالمی ایران طی سال های گذشته همکاری 
صادقانه ای با آژآنس بین المللی انرژی هسته ای داشته 
و کلیه تاسیسات هسته ای ایران تحت نظارت بازرسان 
قرار داشته لذا امکان دستیابی به اسناد سّری توسط 
جمهوری اسالمی ایران وجود نداشته و ایران درحقیقت 
هیچگونه موضوعی برای پنهانکاری ندارد و به همین 
صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  بنت،  نفتالی  دلیل 
همزمان با فضاسازی های داخلی و منطقه ای و شورش ها و 
خیزش های مردمی که در اراضی اشغالی صورت می گیرد، 
برای خروج از بن بست سیاسی و فرافکنی و اتهام زنی 
خودش را علیه جمهوی اسالمی ایران آغاز کرد. با توجه 
به این شرایط به نظر می رسد که جامعه جهانی خیلی 
اظهارات نخست وزیر اسرائیل را جدی نگرفته و شرایط 
به گونه ای نیست که نفتالی بنت بتواند و بخواهد از رهگذر 
جریان سازی ها و اتهام زنی ها علیه جمهوری اسالمی ایران 
شورای حکام را وادار به صدور قطعنامه در محکومیت ایران 
کند. اما با توجه به اینکه اراضی اشغالی اکنون شاهد یک 
خیزش مردمی پس از حمالت مکرر صهیونیست ها به 
مسجداالقصی هست به نظر می رسد که وضعیت داخلی 
اراضی اشغالی مناسب نیست و رژیم صهیونیستی با یک 
بحران سیاسی و امنیتی در داخل مواجه است. به همین 
دلیل به نظر می رسد طی روزهای آینده انتفاصه جدیدی 
علیه رژیم صهیونیستی پس از راهپیمایی موسوم به 
پرچم از سوی صهیونیست ها و حمله به مسجداالقصی 
آغاز خواهد شد. انتفاضه در حقیقت می تواند شرایط 
امنیتی و سیاسی دشواری برای رژیم صهیونیستی ایجاد 
کند فلذا طی روزهای آینده اتفاقات مهمی در اراضی 
اشغالی رخ خواهد داد و ممکن است کابینه نفتالی بنت 
دچار شکاف شده و سقوط کند. به همین دلیل این 
اتهام زنی ها صرفا به خاطر انحراف افکار عمومی از اراضی 
اشغالی به سمت ایران است. اما توقف مذاکرات و اینکه 
آینده مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۴ در وین 
در هاله ای از ابهام قرار دارد به نظر می رسد که یکسری 
پیچیدگی ها و مشکالتی در روند مذاکرات پیش آمده زیرا 
ورود آمریکایی ها به مذاکرات و تحریک سه کشور اروپایی 
انگلیس، فرانسه و آلمان برای اینکه به پیشنهادات ایران 
پاسخ مثبت ندهند، شرایط دشواری برای برجام به وجود 
آورده فلذا این توقف ممکن است که کوتاه مدت باشد و در 
آینده یکسری خروجی های قابل قبولی پس از این توقف از 
مذاکرات وین به دست خواهد آمد و احتمال دارد سه کشور 
اروپایی به خواسته های ایران تن در دهند. درواقع با توجه به 
اینکه رژیم صهیونیستی با ترور یکی از فرماندهان سپاه در 
نزد افکار عمومی محکوم شده آمریکا ناچار است که به ایران 
امتیازاتی دهد و برجام به یک سرانجام مثبتی خواهد رسید. 

محاکمهاستاندارسابقخوزستاندردادگاهمتروپل

تعبیراماممبنیبر
»میزانرأیملت«
است،یکتعبیر
سادهانگارانه
نیست

صفحه  3

خطیب زاده اعالم کرد
مکثدرمذاکراتوین
بهخاطربیپاسخی

آمریکاست

  »آرمان ملی« از استقراض دولت به رغم 
انکار مکرر تیم اقتصادی گزارش می دهد؛  

 استقراض از بانک ها 
 به جاي  بانک مرکزي؛ 

بد  به جاي  بدتر!

 با تاکید بر مامن خواندن 
دستگاه قضا مطرح شد:
 نگاه مثبت 

 قاضي القضات 
به قانون مطبوعات

صفحه 3

صفحه 6

    صباح زنگنه در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد:   

    جمهوری  اسالمی 
   خالفت نیست

آرمان ملی: رئیس قــوه قضائیه ضمن تبیین و 
تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه ها بر حوزه های 
مختلف زیســت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
و عملکرد رســانه های نوینی که ســبب تحول 
در جنگ روایت ها شــده اند، اظهار کرد: امروز 
تأثیرگذاری رسانه ها در شئون مختلف زندگی 

و مسائل حکمرانی، برجسته است؛ از سویی ...
صفحه 4صفحه 2صفحه 9

آرمان ملــی: زمانی کــه در تقویم بــا روز 
۱۱ خــرداد، مواجــه می شــویم، گالیه ها و 
نارضایتی های زیادی از قشــر جامعه به میان 
می آید. روزی که به نام »روز دختر« نامگذاری 

شده و در این روز اقشار زیادی از جامعه از ...

 »آرمان ملی« همزمان با روز دختر 
و قهرمانی تیم استقالل گزارش می دهد 
از شادی دختران بیرون 

 ورزشگاه تا صندلی 
رزرو شده »دختر آبی« 

  دخترانی که در بیرون از ورزشگاه حضور 
 داشتند، معتقدند که اگر در استادیوم 

100 هزار نفری، چند صندلی به آنها اختصاص 
می یافت، جو استادیوم آرامتر بود 

 با تاکید بر مامن خواندن 
دستگاه قضا مطرح شد:

نگاهمثبت
قاضيالقضات

بهقانونمطبوعات
آرمان ملی: در روزنامه روز پنجشنبه پنجم 
خرداد ماه گزارشــی تحت عنوان»استقراض 
دولت از قلک دوم« منتشر شــده بود که در 
آن به موضوع جراحی اقتصادی دولت و نقش 

یارانه های 3۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که با ...

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به 
گزارش»استقراض دولت از قلک دوم«؛ 

مدافعان سالطین چاپ پول 
 چشم خود را  به حقایق 

اقتصادی   باز کنند
  بر فرض دولت گذشته بد و اطالعات 
 نگارنده خیالی لطفا شفاف سازی کنید 
 منابع یارانه 64 هزار میلیارد تومانی را 

از کجا تامین خواهیدکرد؟

شمشیردولبهنقدینگی

دولت، قبل از شروع شعارهایی داشت. 
شخص رئیس جمهور و سایر کاندیداهای 
ریاست جمهوری که پنج نفرند و االن در 
دولت هستند، همگی دست اندرکاران 
کشور بوده و ناآگاه نبودند. ضمن اینکه 
جملگی قول حل مشکل اقتصادی کشور 
را در همان ماه های اول می دادند و اخیرا 
مجازی  فضای  در  که  کلیپ هایشان 
پخش می شود نشان دهنده این است که 
می گفتند مشکالت کشور ارتباطی به 
تحریم ها ندارد و هرچه هست ناشی از 
بی کفایتی و ناالیقی دولت تدبیر و امید 
است که نمی تواند کشور را اداره کند و 
چنانچه روی کار بیاییم در همان ماه های 
اول مشکالت را حل خواهیم کرد. این 
درحالی است که در پاسخ به این سوال 
که چند درصد مشکالت به تحریم ارتباط 
دارد، می گفتند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و بقیه 
ناشی از مدیریت کشور است و با مدیران 
قوی و توانمند می شود در همان ماه های 
اول آثار وجود دولت مردمی را به نمایش 
گذاشت و به مردم نشان داد که می شود 
کشور را از این گرفتاری ها نجات داد. اما 
این سخنان و شعارها مصرف تبلیغاتی 
داشت چون افراد ناآگاهی نبودند. یکی 
از آقایان که در دولت هست، می خواست 
که مشکل بورس را سه روزه حل کند. 
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاران 
می گفت که آقایان حتی یک دور قانون 
اساسی را نخواندند. قانون اساسی اختیارات 
رئیس جمهور را در سطح باالیی قرار داده  
است. اآلن نزدیک ۹ ماه از عمر دولت 
می گذرد و برنامه منسجمی ارائه نشده 
است. برنامه ای که نجات اقتصاد کشور را 
ارائه کند و از اقتصاددان های سراسر کشور 
که کم هم نیستند و افراد متبحری هستند 

نظرخواهی شود. آنچه کشور را نجات 
می دهد برنامه و افراد توانمندی هستند که 
بتوانند برنامه را اجرا کنند. ما باید با دنیا بر 
اساس احترام متقابل تعامل داشته باشیم. 
اگر بحث برجام جمع نشود، تحریم ها بر 
اقتصاد کشورتاثیر می گذارد. تا جلوی 
رانت ها و اختالس ها گرفته نشود، نمی شود 
اقتصاد کشور را از مشکالت نجات داد. 
یکی از بحث های بسیار مهم در تورم رشد 
نقدینگی است. رشد نقدینگی به مقدار 
پول و طال و اوراق بهادار و حساب های افراد 
است که در اختیارشان است که نقدینگی 
افراد محسوب می شود. نقدینگی دست 
بخش خصوصی هفت هزار هزار میلیارد 
تومان شده که حتما تورم باالی ۴۰ درصد 
دارد. مشکالت اقتصادی ما الینحل نیست 
به شرطی که برنامه قوی ارائه شود. کشور 
را با دالر ۲3 هزار تومانی تحویل گرفتند و 
دیروز 3۱ هزار تومان را رد کرد. نقدینگی 
دست بخش خصوصی مثل یک شمشیر 
دولبه است. اگر دولت به آن جهت بخشد به 
نفع کشور و اگر رها کند به ضرر کشور است. 
مثل سیلی است که پشت سد نگه داشته 
می شود و یک راه آب وجود دارد که برای 
کشاورزی و تولید برق استفاده می شود. 
این سیل نعمت است ولی اگر سد نباشد 
یا ضعیف باشد سیل به داخل شهر رفته 
و در اینصورت ویران کننده خواهد بود. 
دالر و طال باال می رود و سیل نقدینگی به 
سوی مسکن، طال، ارز، بورس بازی، ماشین 
و موبایل می رود. عدم تحقق بودجه به 
کسری بودجه منجر می شود که یک عامل 
برای تورم است و عامل دوم رشد نقدینگی 
است. دولت باید بتواند این دو را کنترل 
کند، ضمن اینکه قوه قضائیه با متخلفان 
سخت برخورد کند. اگر کار را به کاردان 
و کاربلد و دلسوز واگذار کنند و نظارت را 
بدون مماشات و بدون اینکه فرزند کیست و 
با چه کسی مرتبط است، انجام دهند حتما 

مشکالت کشور حل خواهد شد. 

آرمان ملی: معاون اجرایی رئیس جمهور 
گفت: ساختمان متروپل پروژه ای بوده که با 
مجوز شهرداری وقت احداث شده و قطعاً با 
توجه به این که شهرداری مشارکت داشته 
و برای آن پروانه صادر کرده، شورای شهر 
این مشارکت را تصویب کرده است. صولت 
مرتضوی افزود: این ساختمان با وجود تخلف 
بسیار سنگینی که صورت گرفته، با حضور 
استاندار وقت و مسئوالن محلی افتتاح شده و 
به  همین خاطر شهردار، مسئوالن شورای شهر 

و استاندار وقت باید در محاکم قضائی و دادگاه 
افکارعمومی پاسخگو باشند.  وی تصریح کرد: 
نگاه دولت برخورد با متخلفان است و تأکید 
داریم با هر کسی که در این پروژه مرتکب 
تخلف شده، باید بدون مماشات و اغماض 
برخورد شود. معاون اجرایی رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: دولت برای جبران خسارت 
داغدیده ها، آسیب دیدگان و کسانی که 
به خاطر این حادثه کسب شان تعطیل شده 

برنامه دارد که با جدیت پیگیری می شوند. 

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

»آرمان ملي « روایت مي کند:

تالشاحمدينژاد
برايماندن
درمجمع

 امید احمدی نژاد به آخرین سنگر 
آرمان ملی : ظاهرا محمود احمدی نژاد 
حضور فعالــی در مجمع تشــخیص 
مصلحــت دارد چنانکه دیــروز برخی 
ســایت های خبری نوشتند: »محمود 
احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت با رئیس جمهور دیدار داشته و 
تاکید کرده است که از هیچ کمکی به 
دولت او دریغ نمی کنــد.« پیش از آن 
هم عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 

شوراها در مجلس گفته بود : ...

صفحه 4

 اير ان و آمريكا  از

  »درخواست های حداکثری برجام« 

کوتاه   بيايند
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یــادداشـــت

دیــدگـــاه

اتکا به توان داخلی 

فضای سیاسی جدید پیش روی ایران

 ابالغ پیام رهبر معظم انقالب 
به پاپ فرانسیس

حجت االسالم اعرافی مدیر حوزه های علمیه 
کشور در دیدار با رهبر مسیحیان کاتولیک در 
واتیکان، پیام شفاهی رهبر معظم انقالب را به 
پاپ منتقل کرد. اعرافی در دیدار با پاپ فرانسیس 
گفت: پس از اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی 
از سفر بنده مطلع شدند به شما سالم رساندند 
و پیشینه شما و ارتباطتان با آمریکای التین را 
ستوده و برخی از مواضعی که در تلطیف روابط 
بین اسالم و مسیحیت و دفاع از مظلومان اتخاذ 
نموده اید را تحسین و تأکید نمودند ما انتظار 
داریم که شما همچنان در دفاع از مظلومان عالم 
و به ویژه فلسطین و یمن تالش کنید و مواضع 
روشن و شفافی داشته باشید. وی افزود: رهبر 
معظم انقالب انتظار دارند که در دفاع از مردم 
فلسطین اقدام شود و حل آن بر اساس آرای مردم 
و انتخابات میان همه مردم اصیل و فلسطینیان 
اعم از پیروان همه ادیان نظام حاکم بر فلسطین 
شکل بگیرد. پاپ نیز اظهار داشت: سالم مرا به 
رهبر انقالب اسالمی ایران و مراجع و بزرگان 
دینی ایران برسانید؛ ما هم مطالبی را که رهبر 
انقالب اسالمی می گویند قبول داریم. الزم به 
ذکر است پاپ فرانسیس متولد آرژانتین است 
و مدتی سراسقف شهر بوینس آیرس )پایتخت 

آرژانتین( بوده است. 

 رئیس جمهور روز ملی کرواسی 
را تبریک گفت

.. رئیسی در پیامی به رئیس جمهور  . آیت ا
کرواسی فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک 
گفت. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در پیامی به 
»زوران میالنوویچ« رئیس جمهور کرواسی، با 
تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور تصریح 
کرد: سی امین سال تأسیس روابط دیپلماتیک 
دو کشور را در حالی جشن می گیریم که به رغم 
شرایط سخت ناشی از تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران و نیز محدودیت هایی ناشی از دو 
سال بیماری همه گیر کرونا، این روابط دوستانه 
همچنان مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه داده 
است. رئیس جمهور تاکید کرد: امیدوارم با تالش 
مسئوالن دو کشور، مسیر توسعه و تعمیق هر چه 
بیشتر روابط و همکاری ها به نفع دو ملت و در 
تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

ادامه یابد. 

الوروف: مواضع آمریکا مانع 
احیای برجام است

وزیر امورخارجه روسیه سیاست های آمریکا 
را مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات وین توصیف 
کرد. سرگئی الوروف وزیر امورخارجه روسیه 
که به بحرین سفر کرده است، دیروز )سه شنبه( 
در یک کنفرانس خبری درباره وقفه ایجاد شده 
در مذاکرات رفع  تحریم های ایران و بازگشت 
آمریکا به برجام که در وین جریان داشت خاطر 
نشان کرد: موضع آمریکا باعث ناکام ماندن یک 
راهکار کامل با مشارکت همه طرف ها درباره 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( شده است. 
وی در ادامه تاکید کرد که مسکو همچنان در 
تالش ها برای حل وفصل موضوع هسته ای ایران 

مشارکت می کند. 

آلمان خواستار آزادی دو نفتکش 
توقیف شده یونانی شد

وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه ای با 
محکوم کردن توقیف دو نفتکش یونانی توسط 
ایران، خواستار آزادی فوری آنها شد. وزارت 
امور خارجه آلمان در بیانیه ای درباره توقیف 
دو نفتکش یونانی توسط ایران در آب های 
خلیج فارس نوشت: دولت آلمان توقیف دو 
نفتکش با پرچم یونان را در خلیج فارس محکوم 
می کند. اقدامات ایران مداخله بدونه توجیه در 
کشتیرانی تجاری بوده و بنابراین آشکارا ناقض 
مقررات بین المللی است. در این بیانیه آمده 
است: ما از ایران می خواهیم این کشتی ها و گروه 
کارکنان آن را فورا آزاد کند و حق آن ها در امنیت 
دریانوردی را محترم شمارد. واکنش وزارت 
امور خارجه آلمان در پی این مطرح می شود 
که روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی روز جمعه گذشته در اطالعیه ای اعالم 
کرد، ۲ فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات 
انجام گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشه 

فارس توقیف کرده است. 

فرانسه: ایران به سواالت آژانس 
پاسخ دهد

در حالی که مقامات ایران تاکید دارند گزارش 
اخیر آژانس در مورد فعالیت های ایران منصفانه 
و متوازن نیست، وزارت خارجه فرانسه خواستار 
فعالیت های  درخصوص  ایران  پاسخگویی 
هسته ای پیشینش شد. وزارت خارجه فرانسه 
روز سه شنبه از ایران خواست تا فورا به سوال های 
اتمی درخصوص  انرژی  بین المللی  آژانس 
فعالیت های هسته ای پیشینش پاسخ دهد. در 
گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
روز دوشنبه )۹خرداد( به رصد رویترز رسیده 
است، آمده بود که ایران همچنان نتوانسته 
که توضیحاتی که اعتبار فنی داشته باشند در 
خصوص یافته ها در این سایت های هسته ای 
ارائه دهد. در این گزارش آمده است: مشکالت 
پادمانی درخصوص این سه مکان همچنان 

برجسته است. 

خبـــر

فریدون مجلسی
 تحلیلگر مسائل بین الملل

صالح الدین خدیو
 تحلیلگر مسائل بین الملل

  آیت ا... سید حسن خمینی: 
تعبیر امام مبنی بر »میزان رأی ملت« است، یک تعبیر ساده انگارانه نیست

جمهوری اسالمی خالفت نیست
آرمان ملی: یادگار امام با تأکید بر اینکه 
سیاست خارجی باید منافع کشور را در نظر بگیرد، 
گفت: سیاست خارجی جمهوری اسالمی، متوازن 
یعنی اینکه ما به عنوان یک ملت و حاکمان 
اینجا به عنوان حاکمان ملی که البته می دانند 
منافع ملی در گرو منافع اسالمی هم هست و 
می دانند عزت اسالمی الجرم به عزت ایرانی هم 
منجر می شود، عقالنیت به خرج بدهند. آیت ا... 
سیدحسن خمینی در همایش »سیاست خارجی 
متوازن در اندیشه امام خمینی)ره(«، با اشاره 
به شعار »نه شرقی- نه غربی«، اظهار داشت: 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی تمام هویت 
خودش را در همین کلمات دارد. اوال این یک 
سیاست است؛ به معنای اینکه علمی در راستای 
به دست آوردن بیش ترین منافع با کمترین هزینه 
است. لذا هم محتاج دانش و اطالعات است و هم در 
فضایی که تزاحمات بسیار زیاد قرار می گیرد باید 
راهی را انتخاب کند که کمترین هزینه و بیشترین 
منافع را در پی دارد. وی با اشاره به اینکه سیاست 
در زمره علوم عقل عملی است، افزود: پایه عقالنیت 
عملی این است که انسان همواره باید کاری کند 
که منافعش بر هزینه ها برتری داشته باشد. لذا 
باید همواره محاسبه این را داشت که کار ما برای 
کشور ما و حتی جهان اسالم چه قدر منافع دارد. 
البته محاسبه آن کار بسیار سختی است. یادگار 
امام اظهار داشت: دومین مسأله این است که این 
سیاست خارجی قرار است مشکالتی را در حوزه 
روابط خارجی حل کند. البته یک دیپلمات جزء با 
قدرتی که از مردمش می گیرد توان حل مشکالت 
را ندارد. کما اینکه هیچ نیروی نظامی اگر ریشه 
امکاناتش در خانه ها و دل های مردم نباشد، نه 
توپش توپ، نه فشنگش فشنگ و نه تفنگش تفنگ 
است. ریشه یک دیپلمات قوی به قدرتی است که 
از اعتماد مردم کشورش می گیرد. سید حسن 
خمینی با بیان اینکه سومین نکته مهم در سیاست 
خارجی مختص نظام جمهوری اسالمی است، 

ادامه داد: دقت کنید که جمهوری اسالمی خالفت 
نیست؛ ما یک دولت- ملت در دنیا هستیم. یعنی 
با کشورهایی که آنها را به رسمیت شناخته ایم، 
دارای روابطی هستیم. دنیای جدید با پیدایش 
یک شخصیت حقوقی به عنوان »کشور« شناخته 
می شود. در چارچوب این نظم، انقالب اسالمی در 
حوزه نظر چندین کار بسیار بزرگ کرده که آثار آن 
در حوزه اندیشه دینی ما بسیار عمیق است و در 
آینده حتما بروز و ظهور بیشتری پیدا خواهد کرد. 
وی در تشریح این آثار افزود: نخست اینکه انقالب 
اسالمی، رأی مردم را وارد حکومت کرد. این مسأله 
خیلی مهمی است که ما مقوله ای تحت عنوان شورا 
و رأی را در نظام برآمده از انقالب اسالمی تأسیس 
کردیم. تا قبل از آن عده ای می گفتند در یک نظام 
اسالمی چیزی به عنوان رأی وجود ندارد؛ و فقط 
مفهوم بیعت را به رسمیت می شناختند. اما اصل 
ریشه تفکر انقالب بر این است که مشروعیت 
حکومت ها به آرای مردم است. بر همین اساس، 
تعبیر امام مبنی بر »میزان رأی ملت است« یک 
تعبیر ساده انگارانه نیست. یادگار امام عنوان کرد: 
اثر دوم اینکه ما پذیرفته ایم وقتی جمهوری اسالمی 
شکل می گیرد، کشوری هستیم که از خلیفه گری 
خارج شده ایم. شاید جهان اهل سنت با فروپاشی 
حکومت عثمانی این موج را گذرانده بود، اما جهان 
تشیع امروز نیز پذیرفته که رئیس جمهوری دارد 
که با آرای مردم انتخاب می شود. لذا مرز میان این 
نظریه های حکومتی معنادار شده و در جمهوری 
اسالمی ایران، شخصیت حقوقی پیدا کرده است. 
تولیت مرقد مطهر امام خمینی)ره( بیان کرد: 
سومین نکته در آثار انقالب اسالمی این است که 
حکومت، قید اسالمی دارد. این قید به معنای این 
است که باید ارزش هایی که پیامبر اسالم)ص( 
و ائمه اطهار)ع( مطرح کرده اند بر تصمیمات ما 
حاکم شود. اولین آنها درحوزه سیاست خارجی، 
شعار شرقی، نه غربی، و یا به تعبیر مرحوم مدرس 
»موازنه منفی«، است. اما اینجا سؤال مطرح می شود 

که آیا هر رفت و آمدی و داد و ستدی و هر محاسبه 
گری، وادادگی است؟! کجا یک سیاستمدار استقالل 
و عزت اسالمی دارد و یکی ندارد؟ آیت ا... سیدحسن 
خمینی اظهار کرد: کشوری را در نظر بگیرید که 
روابطی با دنیا دارد و حتما با نوعی از محاسبه 
این کار را انجام می دهد. کشور دیگری در روابط 
خودش با دیگران یک چیزی می دهد و یک چیزی 
می گیرد. آیا اینها الزاما مخل به استقالل است؟ آیا 
وابستگی است؟ هم بله و هم نه. وقتی پاسخ مثبت 
است که هنگام اتخاذ تصمیم محاسبه می کنم که 
در سبد هزینه و منافع، منافع »من حاکم« قرار 
بگیرد. وثوق الدوله قرارداد امضا کند که بماند؛ احمد 
شاه امضا کند که قاجاریه بماند. رضاشاه قرارداد 
ننگین نفت را مجددا امضا کند که پهلوی بماند؛ این 
وابستگی است. اگر منافع من و گروه من در سبد 
منافع و هزینه قرار بگیرد، عینا وابستگی و خروج 
از عزت است؛ اما اگر حاکم، منافع کشور، مردم، 
جهان اسالم را ببیند کار عاقالنه است. البته پشت 
آن کار اول هم عقالنیت هست، اما عقالنیت شخص 
محوری که در آن منّیت خوابیده، اما عقالنیت نوع 
دوم عقالنیت خدایی است. یادگار اما تاکید کرد: 
سیاست خارجی متوازن یعنی اینکه ما به عنوان یک 
ملت و حاکمان اینجا به عنوان حاکمان ملی - که 
البته می دانند منافع ملی در گرو منافع اسالمی 
هم هست و می دانند عزت اسالمی الجرم به عزت 
ایرانی هم منجر می شود-  عقالنیت به خرج دهند. 
با توجه به اینکه اینجا سرزمینی با محدوده و تعریف 
حقوقی معین محتاج هرچه بیشتر دانش و شجاعت 
است، شجاعت یعنی انسان آمادگی داشته باشد که 
در مرحله جان، مال و آبروی خودش را طبق اخالص 
بگذارد و برای چیزی از اینها بگذرد. وی ادامه داد: 
سیاست نه شرقی، نه غربی ما بیانی از همان قاعده 
اصیل دینی است که مسلمان باید عزیز باشد. این 
تابعی از نوعی زندگی عاقالنه است، اما نقطه تمایز 
آن با یک سیاست غلط آنجایی پیدا می شود که شما 

منّیت را در محاسبه وارد کنید. 

وضعیت برجام به نحوی است که هر یک از طرفین این توافق 
از ظن خود به آن می نگرند. شاید بتوان گفت که درک متقابل و 
مشترکی برای احیای برجام وجود ندارد. از طرفی روس ها که به 
اذعان برخی تحلیلگران به خاطر جنگ اوکراین رویکرد سازنده ای 
در قبال پرونده هسته ای ایران و رسیدن به توافق در وین نداشته اند 
اکنون از احیای برجام و رسیدن به توافق سخن می گویند.  هر چند 
که اگر نیک بنگریم روسیه بزرگ ترین رقیب صادرات نفت ایران 
است و قاعده اصولی می گوید که نباید موافق توافق باشد که بتواند 
نفت و گاز بیشتری به فروش برساند. اکنون که روسیه از فروش نفت 
و گاز خود در اروپا نیز تا حدود زیادی منع شده و محروم می شود نیاز 
دارد که ایران وارد آن بازار نشود. از طرفی تروئیکای اروپایی نیز از 
دوستان صهیونیست ها و آمریکا هستند و ممکن است که با اعتماد 
به اینکه آمریکا مانع اصلی است و مذاکرات نیز با این کشور صورت 
می گیرد برای اینکه نزد جمهوری اسالمی نمایشی بدهند تعارفاتی 
مبنی بر اینکه به برجام پایبند هستند و در پی احیای این توافقند 
و حتی با آمریکا نیز برای بازگشت به توافق صحبت می کنند، کرده 
باشند. ولی آنها دوستی خود با آمریکا و برخی کشورهای منطقه را 
به ایران ترجیح نمی دهند. آنها به محض اشاره ای از جانب آمریکا در 
زمانی که ایران را ترک کردند و طرح ها و سرمایه گذاری ها را تعطیل 
کرده و رفتند هنوز هم در همان شرایط هستند. آمریکا نیز که موضع 
بسیار روشن و آشکاری دارد و به نظر می رسد که با برخی رویکردهای 
ایران سازگاری ندارد. لذا با توجه به اتخاذ مواضعی که از سوی مقامات 
آمریکایی طی چند وقت اخیر شاهد بوده ایم می توان اینگونه گفت که 
آنها در عمل تمایلی به احیای برجام و رسیدن به توافق جدید ندارند 
و قصد برداشتن تحریم های علیه ایران را نیز ندارند. دولت های ایران 
نیز چندین بار کوشیدند که تحریم ها برداشته شود اما این اتفاق 
به هر دلیلی رخ نداد. لذا به نظر می رسد که همان طور که برخی 
مقامات دوراندیش کشورمان ابراز کرده اند ایران باید در این فکر 
باشد که با آنچه دارد و با تکیه بر توان داخلی به تولید بپردازد و تا آنجا 
که می شود با دور زدن تحریم ها به صادرات محصوالتی که شامل 
تحریم هستند بپردازد. نکته مهم اینجاست که ایران همواره رویکرد 
سازنده ای نسبت به احیای برجام داشته و پیشنهادهای خوبی هم 
در این راستا مطرح کرده است اما طرف های غربی صرفا شعار احیای 

برجام را داده اند و در عرصه عمل صرفا اتالف وقت کرده اند. 

توقیف دو کشتی یونانی توسط ایران، یک ترور در تهران و توقیف 
نفتکش حامل نفت ایران توسط یونان، پیش درآمدهایی بودند که 
دوباره شرایطی مشابه سال ۱3۹۸ را بر منطقه حکمفرما کردند. 
در آن زمان هم پس از آنکه در اردیبهشت ۹7 ترامپ به صورت 
یکجانبه از برجام خارج شد، ایران مدت ها خویشتنداری پیشه 
کرد اما با ناامید شدن از ابتکار عمل ایجابی طرف اروپایی، تالش 
کرد بخشی از فشار و تالطمات سیاست فشار حداکثری ترامپ را 
به متحدان منطقه ای آمریکا که مشوق آن در مواجهه سخت با 
ایران بودند، منتقل کند. در اواخر سال به رویارویی خطرناک ایران 
و آمریکا در خاک عراق منجر شد. گرچه آن زمان تنش نظامی در 
این مرحله متوقف ماند اما این انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
و کنار رفتن ترامپ در چند ماه بعد بود که آب سردی روی آتش 
روشن شده ریخت. اکنون حدود یک سال و نیم پس از آمدن 
بایدن، چشم انداز احیای برجام دورتر از همیشه به نظر می رسد. 
اقدام ایران برای اجرای سیاست های موسوم به جراحی اقتصادی، 
اصلی ترین نشانه ای است که بیانگر آماده شدن کشور برای رویارویی 
با پیامدهای اقتصاد بدون برجام است. از طرف دیگر حمله روسیه 
به اوکراین و افزایش تنش در روابط غرب با چین باعث شده پرونده 
هسته ای ایران دیگر مساله اول جهان نباشد. این موضوع برای 
طرفین امر، مانند شمشیری دو لبه است و آنها را برای کسب 
حداکثر امتیاز از یکدیگر ترغیب و عمال راه را به روی انعطاف های 
راهبردی می بندد. در این برهه زمانی ایران امیدوار است با پیروزی 
روسیه یا دستکم طوالنی شدن جنگ، حاشیه ای امن برای گشایش 
در تحریم نفت و پیگیری سیاست های منطقه ای خود بیابد. طرف 
غربی هم نگران از بحران کمبود مواد غذایی و افزایش بیشتر بهای 
نفت، محتاطانه تر با مساله ایران مواجه و امیدوار است با شکست 
روسیه و مهار چالش برانگیزی چین، فرصت بهتری برای رسیدگی 
به مساله ایران پیدا کند. از این رو برخی بر این باورند که فرصت 
جنگ اوکراین، مناسب ترین فرصت برای ایران جهت توافق با غرب 
است. با این وصف باید منتظر دوره ای جدید از تنش زایی و افزایش 
وخامت در روابط طرفین بود. احتماال ایران امیدوار است شکاف 
بزرگ کنونی میان روسیه و چین با جهان غرب و هراس غربی ها از 
جنگی اضافی، مانع طرح پرونده آن در شورای امنیت شود و ایران 
از دام تحریم های بزرگ تر رها شود. همچنین با گسترش برنامه 
هسته ای ضمن ماندن در چارچوب ان.پی.تی، به شکلی کنترل 
شده شبح تهدید بر سر غرب و متحدان منطقه ایش را پررنگ و توان 

بازدارندگی اش را افزایش دهد. 

ویــــژه
زندانبانی از مشاغل سخت است

رئیس سازمان زندان ها خطاب به مدیران ادارات کل استانی 
گفت: مدیران باید بدانند زندانبانی و مسئولیت نگهداری از 
زندانیان، جزو مشاغل سخت کشور است. بنابراین باید به طور مداوم 
در زندان ها و رده های مختلف با پرسنل جلساتی تشکیل داده و 
نظراتشان را دریافت و از آنان حمایت کنند. غالمعلی محمدی در 
ادامه برپایی نشست های »هم اندیشی و گفتمان سازی« با پرسنل 
سازمان زندان ها و در جلسه ای ویدئوکنفرانسی با مراقبان امور 
تأمینی و تربیتی گفت: مراقبان زندان ها سنگ صبور مددجویان و 
موثر بر کاهش آالم مددجویان هستند و این قشر قطعا می توانند 

بار روانی ناشی از تحمل حبس زندانیان را کاهش دهند. 

 همه ما در معرض 
اتهام هستیم

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط 
با وحدت رویه های قضائی خطاب به 
قضات تصریح کرد: چنانچه اختالف نظر 
و یا رویه های مختلفی از قانون را مشاهده 
کردید، حتما موارد موجود را به معاونت 
هیات عمومی منعکس کنید، مطلوب 
است که دادگاه  ها بر اساس رویه خاص 
رأی دهند و سلیقه ها و نظرهای مختلف 
در پرونده لحاظ نشود. حجت االسالم 
والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: 
آرای وحدت رویه در حوزه هیات عمومی 
و پایگاه اطالع رسانی دیوان عالی کشور بر 
اساس موضوع و شماره رأی دسته بندی 
شده است و در این رابطه قضات به راحتی 
می توانند به آرا دسترسی داشته باشند. 
وی در این جلسه بخش دیگری از سخنان 
خود را به بیان برخی توصیه های حفاظتی 
اختصاص داد و گفت: همه ما با توجه به 
وظیفه خاص خود در معرض اتهام هستیم، 
در تماس های تلفنی و پیامک ها، مراجعه 
کننده ها، دالل ها، واسطه ها و نحوه رفتار 
طرفین هوشیار باشید؛ گاهی ممکن است 
برخی بخواهند قضات ما را بدنام کنند در 
این زمینه بسیار مراقبت کنید. مرتضوی 
مقدم گفت: قضات برای صدور آرای متقن 
و داوری بدون نقص باید اطالعات فقهی، 

حقوقی و قانونی خود را باال ببرند. 

 استاندار وقت باید 
درباره حادثه برج متروپل 

پاسخ دهد

نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه استاندار عالی ترین مقام اجرایی 
استان است، تاکید کرد: استاندار وقت باید 
درباره حادثه برج متروپل آبادان پاسخ دهد. 
عزت ا... یوسفیان مال درباره لزوم محاکمه 
مقصران حادثه متروپل افزود: اتفاقی که 
در ارتباط با ساختمان متروپل آبادان افتاده 
است به این زودی ها برای کشور قابل هضم 
نیست و اگر در مورد این حادثه محاسبه، 
اقدام قطعی و قانونی صورت نگیرد در آینده 
شاهد حوادثی از این قبیل خواهیم بود. 
نماینده مجلس دهم افزود: افرادی جان 
خود را بدون هیچ علت و گناهی و تنها به 
دلیل سودجویی عده ای از دست دادند 
اتفاقاتی بر خانواده ها گذشت و موجب 
از دست رفتن پدر، فرزند و مادر خانواده  
در این ماجرا شد. بنابراین اگر این مساله 
به خوبی رصد و رسیدگی و عامالن آن 
مجازات نشوند مطمئن باشید دیگر کسی 
در ساخت و سازها نسبت به استحکام 
ساختمان، بنا و سازه های کشور توجه و 
احساس مسئولیتی نخواهد کرد. عضو 
پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس 
خاطرنشان کرد: اکنون ملت ایران شاکی 
هستند و تنها آبادان نیست و مساله، مساله 

ساخت و ساز در کل کشور است. 

آرمان ملی: وزیر امور خارجه کشورمان گفت: 
در اندیشه سیاسی امام از وقتی موضوع مخالفت 
امام با کاپیتوالسیون مطرح شد نفی سلطه گری 
مورد تاکید است و در سه دهه گذشته نیز این 
مساله به خوبی توسط رهبری مدیریت شده است. 
یکی از آثار این مساله توجه به موضوع »نه شرقی 
نه غربی« است. این نه انزوا طلبی است نه دوری از 
شرق و غرب. حسین امیرعبداللهیان در سخنانی 
در هم اندیشی ساالنه مرکز مطالعات سیاسی و 
بین المللی وزارت امور خارجه با عنوان »سیاست 
خارجی متوازن در مکتب امام خمینی )ره(« که 
روز سه شنبه در مرقد مطهر امام خمینی برگزار 
شد گفت: این سیاست نه شرقی نه غربی در کشور 
قدری اخیرا با نقد همراه شده است. در سیاست 
خارجی متوازن دولت سیزدهم تبیین کردیم 
هدف اساسی عدم وابستگی به شرق و غرب است. 
وقتی نگاه به آسیا با اولویت همسایگان را بیان 
کردیم برخی نقدهایی را بیان کردند که شما 
دارید کشور را به سمت چین و روسیه سوق می 
دهید و این در تعارض با سیاست مستقل ایران 
است. من بعد از جنگ اوکراین در سفری که به 
مسکو داشتم به دلیل ابهامی  که در روند مذاکرات 
وین ایجاد شده بود و از سوی طرف های اروپایی 
گفته شده بود روسیه حتی در صورت رسیدن به 
توافق به خاطر تحوالت اوکراین از توافق هسته 
ای حمایت نمی کند؛ من در آن سفر به صراحت 
مواضع کشور را گفتم که در سیاست خارجی مان 

بر اساس مصالح و منافع خود عمل می کنیم و 
توقع داریم در هرزمان که به توافق رسیدیم همان 
طور که روسیه تا االن نقش سازنده داشته است، 
از روند حمایت کند. وی ادامه داد: البته گفتیم در 
مسیر منافع کشور با هیچ طرفی تعارف نداریم. 
در مجموع این اطمینان را به دست آوردیم که 
حدس و گمان برخی کشورهای اروپایی درست 
نیست و آقای الوروف به صراحت گفتند در هر 
نقطه ای که ایران محتوای توافق را تایید کند 
روسیه در کنار دیگر کشورها حاضر می شود. 
وی افزود: از این رو هیچ خدشه ای به سیاست و 
نگاه ویژه ای که توسط امام پایه ریزی شده وارد 
نیامده است. ما تاکید داریم که زیر سلطه غرب و 
شرق نمی رویم اما مبتنی برمنافع ملی مان با هر 
دو طرف  تعامل خواهیم داشت. وزیر امور خارجه 
کشورمان به مساله استقالل جمهوری اسالمی از 
نگاه امام خمینی )ره( در سیاست خارجی اشاره 
کرد و ابراز داشت:  این مسیر هویت جدیدی را بنا 
گذاشت و با افتخار می توانیم از کلید واژه استقالل 
سیاسی ایران با عزت یاد کنیم. نگاه عمیق رهبری 
و تولید گفتمان مبتنی بر عزت، حکمت، مصلحت 
مسیر را برای ادامه کار با نگاه به چارچوب فکر امام 
بازتعریف کرد. وی عنوان کرد:چند ماه قبل وقتی 
در مونیخ بودم، مقامات ارشد آمریکا که در انجا 
حضور داشتند عالقه مند بودند گفت گویی را با 
وزیر خارجه ایران داشته باشند و هدفشان این 
بود که فضای مذاکرات را جلو ببرند. برای اینکه 

پاسخی به آنها دهیم اولین نکته این بود که آنها 
باید در عمل نشان دهند که می خواهند فضا را باز 
کنند و در عمل نشان دهند نمی خواهند بنایی 
که دولت ترامپ گذاشته است را ادامه دهند. ما 
باید چشم اندازی از تفاوت رویکرد و عملکرد بین 
بایدن و ترامپ ببینیم. وزیر خارجه کشورمان 
بیان کرد:  از وزیر خارجه ای که پیگیر مذاکره 
بود خواستم این مطلب را به مقامات ارشد آمریکا 
خانم هریس و آقای بیلینکن که هر دو در مونیخ 
هم بودند انتقال دهد که چرا در مذاکرات مکرر 
تکرار می کنید آنچه با شما توافق می کنیم را تعهد 
نمی دهیم که دولت بعدی آن را اجرا کند! من به 
آن وزیر خارجه گفتم به آنها بگویید اگر قرار است 
بعد از شما یک گروه شورشی در کاخ سفید حاکم 
شود به ما بگویید که حتی اگر اینچنین هم باشد 
آن گروه شورشی هم باید به تعهدات بین المللی 
پایبند باشد. این جمله قابل قبول نیست که دولت 
مستقری به توافقی برگردد ولی قبل از بازگشت 
بگوید تعهدی برای دولت بعد ندارم. وی  اذعان 
کرد: دولت قبلی ایران تعهد برجام را پذیرفت 
و در حالی که دولت جدید ایران با وجود اینکه 
منتقدین جدی نسبت به برخی از مفاد برجام 
دارد اما هیچ کجا نگفتیم برجام را قبول نداریم یا 
آن را بگذاریم کنار. از این رو همه گفت گوهای ما 
در بهترین حالت به برجام برمی گردد و این هم از 
نکاتی است که برخی منتقدان ما ایراد می گیرند 

که چرا دارید به برجام باز می گردید.  

وزیر امور خارجه:
سیاست »نه شرقی نه غربی« به معنی انزواطلبی نیست

 هیچ کجا نگفتیم برجام را قبول نداریم

آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین و 
تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه ها بر حوزه های 
مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و 
عملکرد رسانه های نوینی که سبب تحول در جنگ 
روایت ها شده اند، اظهار کرد: امروز تأثیرگذاری 
رسانه ها در شئون مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، 
برجسته است؛ از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول 
در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم؛ لذا 
ما نیز نیازمند تحول در این مقوله ایم. حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محسنی  اژه ای در نشست با 
اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی، با اشاره به 
اصل ۴۲ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات 
و مطبوعات مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق 
عمومی  باشد و همچنین اصل ۸6۱ قانون مزبور، ناظر 
بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به صورت 
علنی و با حضور هیات منصفه، گفت: از اول انقالب 
در قانون مطبوعات اصالحات و تغییراتی لحاظ شده 
است و انجام این اصالحات در زمان حاضر نیز مبتنی 
بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می رسد. 
وی ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضائی 
نمی تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، 
تصریح کرد: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم که 
با اعضای هیات منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی 
و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصالح قوانین 
مربوطه، تصحیح روش ها و ارائه آموزش های به روز، 
نشست های هم اندیشی و تخصصی برگزار کنیم 

تا درخصوص اختالف نظرها و نکات و نقاط دارای 
ابهام به جمع بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم. 
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بدون تردید در 
قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله های رسانه ای، 
فرهنگی، سینمایی و مقوله های مشابه، اختالف 
دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن  چیزی که مالک 
و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن است؛ لذا 
چنانچه هیات منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و 
یا هیات قضائی رسیدگی کننده به جرائم مزبور، وقوع 
جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت 
دیدگاه های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب 
و رسیدگی کند. »بر اساس فتوای شما نظر هیات 
منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه 
هیات منصفه یک نظر مشورتی است؟« این سؤالی 
بود که در این نشست یکی از اعضای هیات منصفه 
سیاسی و مطبوعاتی از رئیس قوه قضائیه مطرح کرد 
و قاضی القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته 
که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب 
فتوا نیستم و فتوا هم نمی دهم؛ مالک و معیار ما باید 
قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح 
شود که نیاز به اصالح قانون وجود دارد، این مبحث 
جداگانه ای است؛ چنانچه روزی اصالح قانون الزم بود 
و این مهم انجام شد، کما اینکه پیش تر نیز این اتفاق 
رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصالح شده، 
عمل می کنیم. محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به 
وظایف و مسئولیت های قانونی اعضای هیات منصفه 

مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی کننده به 
جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، 
تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین 
توجه به مستندات و مدارک اثبات  کننده جرم، از 
ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا 
و التفات تمام و کمال به این شاخصه ها در رسیدگی 
به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت باالیی 
برخوردار است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنگ 
نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقالب 
اسالمی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با 
مسائل و معضالت فرهنگی متفاوت از رسیدگی به 
سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و غیره است؛ ما 
در دستگاه قضائی به این مهم التفات و عنایت داریم 
و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده ایم.   
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه طبق قانون 
اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجأ و مرجع 
تظلم خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیات 
منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی 
خاطر نشان کرد: اگر فردی، همراه انقالب نبود و 
شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی 
نمی کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقالب بود و 
جرمی مرتکب شد، نباید چشم پوشی کرد، چرا که 
این خالف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه 
موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای 
ترتیبات و پیش بینی قانونی، این موارد تخفیف و 

تعلیق مجازات لحاظ شود. 

با تاکید بر مأمن خواندن دستگاه قضا مطرح شد:

نگاه مثبت قاضی القضات به قانون مطبوعات

مدیران اجرایی وقت 
هشدارها را نادیده گرفتند

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان 
اینکه در حادثه متروپل هشدارها از سوی 
مدیران اجرایی وقت نادیده گرفته شد، 
گفت: برخی درپی دستاویز قرار دادن این 
موضوع برای هجمه علیه نظام اسالمی و 
ایجاد دوگانگی در کشور هستند. آیت ا... 
عباس کعبی در نشست بازخوانی فرمان 
هشت ماده ای رهبری در مبارزه با فساد، 
درباره ساختمان فروریخته متروپل گفت: 
این ساختمان در دولت قبل با فساد و امتیاز 
مدیران وقت و برخالف معیارهای فنی 
ساخته و بدون پروانه پایان کار و با حضور 
استاندار وقت افتتاح شد.  وی ادامه داد: بسیار 
دردناک است که مقامات عالی نظارتی در این 
زمینه هشدار داده بودند اما قدرت مدیران 
اجرایی به قدری باال بود که نادیده گرفته شد. 
بنابراین این فروریختن ساختمان عبرت ها و 
مسئولیت هایی دارد که حامیان و مقصران در 
هر رده و مقامی باید مجازات شوند.  آیت ا... 
کعبی با تاکید بر اینکه استحکام فنی ساخت 
و سازها واجب شرعی و ساخت وسازهای 
غیرقانونی حرام شرعی و بازی با جان و مال 
مردم است؛ گفت: باید نسبت به حقوق 
قانونی، شرعی و انسانی آسیب دیدگان 
حادثه و پرداخت بیمه و اشتغال آنها اقدامات 

جدی انجام شود. 
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گفــت و گـــو
دیاکو حسینی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 نمی توان برجام 
را تمام شده دانست

 ارزش برجام نسبت به دو سال قبل 
کم تر شده است

آرمان ملی- علیرضا 
پورحسین: نماینده دولت 
آمریکا در امور ایران در 
ریاست جمهوری  دوران 
دونالد ترامپ با انتقاد از رویکرد باراک اوباما 
استراتژی فشار حداکثری علیه ایران را 
موفقیت  آمیز دانست! و گفت که تحریم  های 
ما برای این کشور ۲۰۰ میلیارد دالر هزینه 
داشته است و می  توانید تصور کنید که ممکن 
بود چطور این پول را صرف کنند. این مقام 
پیشین آمریکایی با اشاره به مذاکرات رفع 
تحریم های ایران و بازگشت آمریکا به برجام در 
وین اظهار کرد که آنچه دولت بایدن می  تواند 
در مقطع کنونی انجام دهد این است که مرگ 
مذاکرات هسته  ای را اعالم و سیاستی در عرصه 
خارجی اتخاذ کند که بازدارندگی و فشار 
اقتصادی را برای ایران بازمی گرداند. در راستای 
بررسی آخرین وضعیت برجام و صحبت های 
برایان هوک، »آرمان ملی« گفت وگویی با 
دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاست 

خارجی داشته است که در ادامه می خوانید: 
 آیا باید برجام را تمام شده دانست 
و هیچ مسیری برای احیای آن وجود 

ندارد؟
مشخصا تا زمانی که جایگزین هایی برای 
برجام ترسیم نشود، صحبت از مرگ برجام 
غیرمنطقی است و به همین علت سبب می شود 
تا بحران هایی عمیق تر میان ایران و غرب به 
 وجود  آید. اشخاصی همچون برایان هوک 
همواره چنین صحبت هایی می کنند و مشخصا 
امروز این صحبت ها بر تصمیمات دولت آمریکا 
تاثیر چندانی ندارد. مشخصا ارزش برجام 
نسبت به دو سال گذشته کاهش پیدا کرده 
اما همچنان بهترین گزینه برای حل اختالفات 
میان ایران و غرب است. به همین علت می توان 
گفت که برجام هنوز ارزش احیا را دارد و باید 
پذیرفت که برجام به مرحله ای رسیده است 
که می تواند مسیری باشد تا طرفین به سایر 
مطالبات محقق نشده خود برسند. طبیعتا باید 
مذاکرات برای حل سایر اختالفات نیز تداوم 
پیدا کند تا بار دیگر با چالش هایی عمیق مواجه 
نشویم. اگر طرفین نگاهی غیر از این به برجام 
داشته باشند، بار دیگر پس از احیای برجام، 
 عمر آن کوتاه خواهد بود و به بهانه هایی دیگر 

برهم زده خواهد شد. 
 عدم احیای برجام می تواند برای 

دولت بایدن سنگین تمام شود؟
در سیاست داخلی آمریکا با توجه به اینکه 
احیای برجام مصادف نخواهد شد با جبران 
نقاط ضعفی که به برجام نسبت داده می شد، 
در چنین شرایطی احیای برجام در آستانه 
انتخابات آمریکا می تواند به ضرر دموکرات ها 
تمام شود. باید توجه داشت که ترامپ نیز به 
علت همین نقاط ضعف ادعایی از برجام خارج 
شد. اگر در مذاکرات جدید این نقاط ضعف 
پوشش داده می شد، بایدن می توانست ادعا 
کند که در حوزه دیپلماسی موفق عمل کرده و 
دستاورد جدیدی داشته باشد و از این مسئله 
می توانست در انتخابات به نفع خود استفاده 
کند اما عمال این اتفاق نیفتاده است و احیای 
برجام می تواند به ضرر بایدن و هم حزبی های او 
در داخل آمریکا تمام شود. در چنین شرایطی 
باید توجه داشت که یک سوی دیگر مساله 
سیاست خارجی است که مشخصا در این حوزه 
هیچ راه حلی برای حل اختالفات وجود ندارد و 
تنها مسیر باقی مانده برجام است. آن ها بر این 
باور هستند که برجام مانع توسعه فعالیت های 
هسته ای ایران شده است و این را یک موفقیت 
برای خود می دانند زیرا راه حل جایگزین برای 
برجام، اقدامات نظامی و امنیتی است که این 
موارد می تواند کار را برای تمامی طرف ها 
سخت کند. بنابراین احیای برجام از بعد روابط 
خارجی آمریکا هنوز هم یک گزینه خوب است 
زیرا گزینه های جایگزین به کلی موارد سخت 
و ناخوشایندی برای آمریکا هستند. به همین 
علت نمی توان به صورت قطعی گفت که احیای 
برجام به ضرر دموکرات ها در انتخابات است 
یا به نفع آن ها تمام خواهد شد. امروز دولت 
آمریکا و دموکرات ها مجبور هستند که ابعاد 
مختلف برجام را در ترازو بگذارند و نکات مثبت 
و منفی آن را مورد سنجش قرار دهند. آن ها در 
یک سنجش اساسی باید به این نتیجه برسند 
که چگونه می توانند هم مانع فعالیت های 
هسته ای ایران شوند و هم در داخل آمریکا 
جایگاه خود را از دست ندهند و تالش برای 
احیای برجام را منطقی و اصولی جلوه دهند 
تا دست برتر را در داخل آمریکا داشته باشند. 

 مناقشاتی نظیر آنچه میان ایران و 
یونان به وجود آمده ممکن است به تقابلی 

میان ایران و غرب بدل شود؟
در وهله اول باید توجه داشت که بحران 
اوکراین تمام توان غرب را معطوف به خود 
کرده و مشخصا نمی خواهند جبهه ای جدید 
از تنش برای خود ایجاد کنند و به همین علت 
آن ها در این برهه زمانی به سراغ برخورد 
سخت نخواهند رفت. از نظر سیاسی این 
عالقه وجود ندارد تا مساله نفتکش ها را 
سخت تر کند. در مجموع بعید به نظر می رسد 
که تنش ها از این سطح فراتر رفته و جنبه 

جدی تری به خود گیرد. 

آرمان ملی - مطهره شفیعی: ظاهرا محمود احمدی نژاد 
حضور فعالی در مجمع تشخیص مصلحت دارد چنانکه دیروز 
برخی سایت های خبری نوشتند: »محمود احمدی نژاد در جلسه 
مجمع تشخیص مصلحت با رئیس جمهور دیدار داشته و تاکید 
کرده است که از هیچ کمکی به دولت او دریغ نمی کند.« پیش 
از آن هم عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
گفته بود : احمدی نژاد هیچگونه سهمی در دولت رئیسی ندارد 
بلکه حضور برخی وزرای دولت او به دلیل صالحدید شخص 
رئیس جمهور است. »احمدی نژاد در دیدار خود با رئیسی در 
جلسه مجمع تشخیص تاکید کرد که از هیچ کمکی به دولت وی 

دریغ نمی کند.« این خبر از جهاتی مورد توجه است . 
  چرا باید حذف شود؟

در اذهان همگان هست که احمدی نژاد پس از ردصالحیتش 
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چه واکنشی داشت و پس 
از آن بارها سیاست ها و تصمیمات دولت رئیسی را زیر سوال 
برد. به عنوان نمونه در سفر به بوشهر خطاب به دولت سیزدهم 
گفت: »شما نمی توانید بگویید چون ما رئیسیم هرکاری دلمان 
بخواهد می کنیم!«  او همچنین در زمان رئیس جمهور سابق 
ایران رفتارهایی از خود بروز داد که قابل درک نبود. مانند 
زمانی که او خواهان اتحاد با آنجلینا جولی، بازیگر هالیوودی و 
همسر سابق برد پیت شده بود. او در توئیتی این بازیگر هالیوود 
را خطاب قرار داد و نوشت: »با صحبت صریح شما درباره  تبعیض 
در جهان موافقم. تبعیض، جنگ، فقر و ناامنی محصول مدیریت 
فعلی است که بر قدرت طلبی و سلطه جویی استوار است.« 
در اکسپوی دوبی شرکت کرد و رفتاری از خود نشان داد که 
حتی همراهان قدیمی اش را به انتقاد واداشت. ایسنا درباره 
آن سفر نوشت: »به آن یک الخ موی بلوند هم که بر سر معجزه 
هزاره سوم لمیده و همسر رئیس جمهوری پیشین را مجبور به 
تذکر کرده کاری نداریم. ما به قدیم ترها کار داریم. به روزهای 

شعارهای مستضعف پسند، به روزهای دولت عدالت ورز، به 
روزهای کف خوابی رئیس جمهور نان و پنیرخور کاپشن پوش، 
به روزهای »از ساعت چند اینجایید؟«، به روزهای سکونت در 
محله گوجه های ارزان، به روزهای پاره شدن قطعنامه دان از 
فرط صدور قطعنامه، به روزهای ریختن آب در محل سوزش 
و به روزهای »بوی رجایی آمد« دیگر ظاهرا نان و پنیر جواب 
نمی دهد. انگار دوره کاپشن گذشته یا شاید هم هوا خیلی گرم 
است. االن بلیت هواپیمای دوبی خیلی گران است؛ خیلی خیلی 
گران تر از گوجه های محله احمدی نژاد اینها در دهه ۸۰. دیگر نه 
مردم از ساعت »هشت؟ هفت؟ شش؟ پنج؟« در استادیوم فالن 
شهر از فالن استان محروم منتظر ایستاده اند تا بوی رجایی با 
رایحه بهاری مشایی و بقایی و ثمره هاشمی و تمدن بیاید، نه 

خبری از نان و پنیر و کف خوابی است.« 
 باید از مجمع برود 

همه این موارد سبب شد تا احتمال حضور احمدی نژاد در 
دوره بعد مجمع تشخیص با ابهام و شانس کمی مواجه شود 
و گمانه زنی ها درباره خداحافظی او با مجمع بارها مطرح 
شد نارضایتی ها از حضور احمدی نژاد از سال ۹6 آغاز شد که 
ایسنا به نقل از عبدا... گنجی نوشت: »خبرهای متواتر حاکی 
از آن است که سران سه قوه در سه جلسه پی درپی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حضور نیافته اند. هم از تحلیل ها و 
هم از اخبار چنین برمی آید که عدم حضور آنان در جلسات 
مجمع در اعتراض به حضور احمدی نژاد است.« پس از آن هم 
بر شدت نارضایتی ها افزوده شد مانند ۱۵ آذر سال ۱۴۰۰ که 
دبیر شورای حزب ا...، اسفندماه را زمان آغاز تسویه حساب 
با محمود احمدی نژاد خواند. حسین ا...کرم گفت: دوره پنج 
ساله عضویت احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در اسفند ماه امسال به پایان می رسد و از اینجا به بعد تصفیه 
)تسویه( حساب ما با وی شروع می شود! ۹ بهمن هم عبدالرضا 

داوری که مشاور احمدی نژاد بود چنین گفت: مدت هاست 
دسترسی آقای احمدی نژاد به اطالعات و اخبار محدود شده 
و به دلیل فاصله ای که از کانون قدرت دارند، او از مرداد ۱۴۰۱ 
دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نخواهد داشت. 
خبرگزاری فارس در مطلبی نوشته بود چطور کسی که انتخابات 
را تحریم می کند و شرکت در آن را گناهی بزرگ می شمارد، 
صالحیت تصمیم گیری برای مصلحت این نظام و کشور را دارد. 
احمدی نژاد باید از عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار 

گذاشته شود. 
 احمدی نژاد می خواهد بماند

اما ظاهرا احمدی نژاد درصدد است تا آخرین پایگاه رسمی 
که درآن حضور داشت را حفظ کند و نمی خواهد بدون سنگر 
و سمت دولتی شود پس تالش می کند شرایط را تغییر دهد و 
آنچه کرده و گفته بود را از اذهان پاک کند تا به عنوان شخصیت 
مورد وثوقی اعتمادها را به سمت خود جلب کند که نمونه بارز 
آن همان خبر اعالم آمادگی اش برای همکاری با رئیسی بود. 
نشانه دیگر تمایل احمدی نژاد برای بقا در مجمع تشخیص به 
گفت وگوی او با »مجله گرچک حیات ترکیه« باز می گردد که 
در پاسخ به این سؤال که »آیا فکر می کنید دوره شما در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تمدید خواهد شد؟« گفته بود: »به 
نظرم خیلی اهمیتی ندارد، باید صبر کنیم.« همراهان او اندک 
هستند مانند احمد علیرضابیگی نماینده مجلس که در واکنش 
به اظهاراتی مبنی بر احتمال حذف محمود احمدی نژاد از مجمع 
تشخیص، گفت: »در این خصوص اظهارات متفاوتی شده است. 
آقای ا...کرم موعد را اسفند ماه تعیین کرده بود. این ها اظهارات 
دقیقی نیست ولی حاکی از آن است که جماعتی مشتاق هستند 
تا چنین اتفاقی بیفتد. باید دید چرا عالقه مند به حذف ایشان 
هستند؟ چه احساس خطری دارند که مشتاقند دوره عضویت 

آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص به پایان برسد.«

آرمان ملی:  نگاهی به انتخابات  های اخیر مجلس یازدهم در 
اسفند ۹۸ و ریاست جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که اصولگرایان برخالف دوره های گذشته که بعضا 
شاهد اختالف و تشتت در این اردوگاه بودیم در دوره جدید برای 
کسب موفقیت و پیروزی اگر بگوییم اتحاد درون جریانی برای 
فتح بهارستان و پاستور در میان اصولگرایان وجود داشت سخنی 
به گزافه نگفته ایم. حتی این مساله پس از انتخابات نیز زمانی 
که مجلس اصولگرای یازدهم و دولت مورد حمایت اصولگرایان 
سیزدهم روی کارآمد نیز ادامه یافت و تا کنون همگرایی 
حداکثری میان قوای مختلف یکی از نقاط قوتی بوده که حامیان 
دولت سیزدهم برای ادامه موفق مسیر چهار ساله دولت به آن 
چشم امید داشته و دارند. این در حالی است که بروز و ظهور 
برخی اختالفات زودتر از آنچه انتظار می رفت خود را نشان 
داد. البته اظهارنظرهای مقامات دولتی، مجلسی و چهره های 
حزبی نشان می دهد که زمینه های اختالف میان اصولگرایان 
فراتر از موضوعات سلیقه ای است. آنچنان که طی چند هفته 
اخیر عملکرد دولت رئیسی که با حمایت اکثر گروه های اصولگرا 
بر سر کار آمدند بعضا مورد انتقاد خودی ها قرار گرفته و برخی 
تشکل های اصولگرا نسبت به عملکرد دولت و مجلس انتقاداتی 
را مطرح می کنند. البته به عقیده برخی کارشناسان نیز عملکرد 
دولت و مجلس آنطور که باید و شاید نبوده و جامعه نیز نسبت 
به برخی عملکردها چندان نگاه خوشبینانه ای ندارد. به ویژه 
اکنون که مردم در تنگناهای اقتصادی ومعیشتی هم قرار دارند 
و منتظرند ببینند که دولت برای برون رفت از شرایط فعلی و 

رسیدن به ثبات و بهبود شرایط چه برنامه ای دارد. 

 ریشه های واگرایی
اولین نشانه های اختالفات سیاسی در میان اصولگرایان از 
سال ۸۴ آشکار شد. هرچند که تالش شد تا این اختالفات علنی 
نشود اما در گذر زمان با میدان یافتن طیف های تندرو و جدید 
که باعث حاشیه ای شدن نیروهای سنتی و میانه اصولگرایان شد، 
این اختالفات افزایش یافت. عده ای معتقدند برخی از نیروهای 
مدافع گفتمان اصولگرایی کالسیک همچنان در چارچوب 
عدالت خواهی قدم بر می دارند و تاکید دارند شرایط زندگی 
محرومان در زمان اصولگرایان با توجه به شرایط جامعه، تحریم ها 
و مشکالت اقتصادی نسبت به زمان گذشته  سخت  شده و مردم 
منتظرند تا چشم اندازی برای حل مشکالت دیده شود. این در 
حالی است که در جناح اصولگرا طیف سنتی و میانه سال هاست 
که به حاشیه رفته اند و جمعیت مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز 
تهران، جامعه اسالمی مهندسین و حتی جمعیت ایثارگران 
انقالب اسالمی نقش و اثری در اداره قدرت ندارند. از طرفی 
نیروهای میانه چون علی الریجانی و علی اکبر ناطق نوری عمال 
از محدوده رسمی کنار رفته اند و آنها هم اثرگذاری در بلوک 
قدرت ندارند. اما مجموعه هایی چون جبهه پایداری، حلقه 
دانشگاه امام صادقی ها، جمعیت رهپویان، نواصولگرایان و... هر 
کدام ضمن وجود اشتراکات مسیر متفاوتی را طی می کنند و 
چالش هایی بین آنها وجود دارد. در این میان اگر چه تالش های 
متعدد مسئوالن وابسته به جریان اصولگرایی از جمله محمد 
باقر قالیباف تا کنون باعث شده تا تعدادی از وزرای دولت در 
مجلس استیضاح نشوند. با این حال عده ای نیز بر حذف محسن 
رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان 

نشانه اختالف، تأکید دارند. اگرچه اختالفات موجود در جریان 
اصولگرایی هنوز در حدی گسترده نیست اما ظرفیت آن را دارد 

که دوگانه خاص خود را بسازد. 
 انتقاد یا تداوم حمایت

با توجه به برخی صحبت  ها و به قرائت برخی فعاالن سیاسی 
سهم خواهی ها در خصوص انتخابات هیات رئیسه مجلس که 
مشخصا وزن کشی کوچکی میان جبهه پایداری و یاران قالیباف 
تحت عنوان نیروهای انقالب بود به نظر می رسد که اصولگرایان 
برای آنکه به معضل اصالح طلبان در دوران ریاست جمهوری 
روحانی مبتال نشوند در تالش هستند تا از پذیرش مسئولیت 
در تشکیل دولت طفره رفته و حمایت خود را به شکل مشروط 
ادامه دهند و نسبت به جدایی خود به دولت هشدار دهند. برخی 
کارشناسان بر این باورند که تداوم این وضعیت به صورت مستمر 
امکان پذیر نیست و اصولگرایان مثل سابق از برخی چهره ها 
حمایت نمی کنند. اما عده دیگری نیز معتقدند که در شرایط 
فعلی نباید این مساله را مطرح کرد چرا که با توجه به انتخابات 
مجلس پیش رو باید حرف هایی بزنیم که رأی بیاوریم. پس با 
وجود تمام انتقادات، اصولگرایان از هیچ کسی غیر از رئیسی 
حمایت نمی کنند و او در ۱۴۰۴ مجددا به پاستور راه پیدا 

می کند.

دولت و مجلس تمام تالش خود را معطوف به آرامش بخشی 
به مردم آبادان و یافتن مقصران کرده اند. معاون امور مجلس 
رئیس جمهور با تسلیت حادثه آبادان اظهار داشت: بالفاصله 
پس از این حادثه استاندار، وزیر کشور، معاون اول، معاون 
اقتصادی  و معاون امور زنان رئیس جمهور، هالل احمر، آتش 
نشانی و ستاد بحران در محل حادثه حضور یافته و از نزدیک به 
مدیریت مشکل پرداختند. سیدمحمد حسینی خاطرنشان کرد: 
متأسفانه در این حادثه غمبار عده ای که عامالن و بانیان آن در 
دولت قبل بودند به جای اینکه پاسخگو باشند مدعی و طلبکار 
شدند و دولت را مورد هجمه قرار می دهند. حسینی گفت: دولت 
کوچک ترین قصور و کوتاهی را نمی پذیرد و همه امکانات را 
بسیج کرده است، اما کسی که باید پاسخگوی اهمال و قصور 
باشد بانیان این حادثه هستند. وی اظهار داشت: مدیریت کشور 
از دشواری ها و پیچیدگی های زیادی برخوردار است لذا همه 
باید در بیان مشکالت و ارائه راهکارها به گونه ای سخن بگویند 
که دشمنان نتوانند از آن سوءاستفاده کرده و سیاه نمایی کنند. 

 
 عامالن و بانیان 
 حادثه متروپل 

طلبکار شده اند

 مطالبات بحق مردم 
 باید شنیده 

شود

  
 کوپنی کردن 

 کاالها تماما باید 
الکترونیک باشد

توصیه های زیادی از سوی دلسوزان می شود مانند یک فعال 
سیاسی اصالح طلب که گفت: دولت باید از همان ابتدایی که این 
مشکالت در کشور ظهور و بروز پیدا کرد علی الخصوص هنگامی 
که مذاکرات به نتیجه نرسید و باعث مشکالت صادرات و واردات 
شد، به سرعت به صورت الکترونیکی همه چیز را سهمیه بندی 
می کرد. مهدی آیتی افزود: فقط ۴ کاال نیست که یارانه اش برداشته 
می شود،  هنگامی که شما قیمت یک کاال را در کشور واقعی 
می کنید و یک دفعه چندبرابر گران می شود آن روی  اقالم دیگر 
اثر می گذارد. مانند زمانی که بنزین گران می شود و همه چیز گران 
می شود و هنگامی که برق و کرایه تاکسی را گران کنید روی تمام 
مسائل اقتصادی تاثیرگذار است. آیتی با اشاره به این که کوپنی 
کردن کاالها تماما باید الکترونیک باشد زیرا اگر کاغذی باشد مردم 
به صف ها کشیده می شوند؛ عنوان کرد: اینکه مردم را در صف های 
طوالنی قرار دهیم نارضایتی ایجاد می کند.   ما باید همه کاالها را 
سهمیه بندی کنیم نه اینکه ۴ کاال را سهمیه بندی کنیم و بقیه را 

آزاد بگذاریم، مردم باید یک کارت الکترونیک داشته باشند. 

نمایندگان مجلس وسایر نهادهای انتخابی به واسطه رأی 
مردم بر کرسی قدرت و تصمیم گیری حضور دارند و باید 
مطالبات مردم از آنها در اولویت باشد. عضو هیات رئیسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید از 
دولت بخواهیم مطالبات مردمی را جدی بگیرد  در این میان 
دشمن نیز به دنبال فرصت است تا سوءاستفاده هایی از آن بکند 
به ویژه دشمنان خارج نشین ما چشم طمع به اعتراضات صنفی 
و مطالبات قانونی مردم دارند لذا تالش می کنند این تجمعات را 
از مسیر اصلی منحرف کنند. محمود عباس زاده مشکینی اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی هر قدر پیشرفت می کند تهدیدات 
دشمنان نیز جدی تر و بیشتر می شود و به اعتراف دوست و 
دشمن جمهوری اسالمی قوی ترین و مقتدر ترین کشور منطقه 
است و به همین نسبت نیز در معرض تهدیدات مختلف است. 
وی افزود: بسیاری از مسائل مبتالبه، در سطوح اجتماعی به 
حیطه اختیارات شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور باز 

می گردد، مطالبات بحق مردم باید شنیده شود .

»آرمان ملی«رویکردهای جریان اصولگرا به حمایت از دولت را بررسی می کند

 تداوم همگرایی یا انتقاد با رگه هایی از اختالف؟

خطیب زاده اعالم کرد
 مکث در مذاکرات وین 

 به خاطر بی پاسخی آمریکاست
 گزارش آژانس منصفانه نیست

آرمان ملی: سخنگوی وزارت خارجه صبح دیروز 
)سه شنبه( در نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود: ما 
داغدار این حادثه در تمام ایران هستیم سعید خطیب زاده  
در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفرهای اخیر دیپلماتیک 
رئیس جمهور  و  قطر  امیر  سفر  از جمله  تهران  به 
تاجیکستان به ایران و سفر چندی پیش رئیس جمهور 
به عمان افزود: سیاست خارجی دولت در حوزه همسایگی 
در چند ماه گذشته با تمرکز خاصی پیگیری شده است 
و ثمرات این تحرکات در سطوح مختلف در سفر سران و 
روسای کشورهای همسایه به ایران دیده و چیده می شود. 

اهم اظهارات سخنگوی دولت در ادامه آمده است. 
 وزیر خارجه طی روزهای آتی چندین دور سفر به 
کشورهای مختلف خواهند داشت که زمینه را برای سفر 
دیگر سران کشورها به خصوص در حوزه همسایگی به 

ایران آماده کند. 
 شناسایی عوامل ترور شهید صیاد خدایی: می دانیم 
چه طرفی این کار را انجام داده است. بعد از بررسی ها 
مشخص شد که چه طرف ثالثی این کار را انجام داده است 
و از مسیرهای الزم پیام هایش را گرفته و پاسخ قطعی خود 

را به صورت دردناک دریافت خواهد کرد. 
 گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ارتباط با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران 
بازتاب دهنده واقعیت گفت وگوهای ایران و آژانس نیست. 
بعد از توافقی که بین ایران و آژانس در تهران انجام شد به 
صورت مکتوب ایران پاسخ هایی را به آژانس ارائه کرد و 
چند دور نشست های مفصل به صورت حضوری برگزار 
شد که پاسخ های فنی و ارائه مستندات از سوی ایران 

صورت بگیرد. 
 این گزارش همانی است که آقای گروسی در پارلمان 
اروپا پیش از دور سوم گفت وگوهای ایران و آژانس به 
صورت شتابزده اعالم کرد. این گزارش از همان موقع و 
حتی قبل از نشست ایران و آژانس جمع بندی شده بود و به 
نظر می رسد که شتابزدگی در این جمع بندی وجود دارد. 
آنچه که در این گزارش دیده می شود چیز جدیدی نیست. 
گزارش ارائه شده منصفانه و متوازن نیست و بیم آن می رود 
که فشار صهیونیست ها و برخی کنشگرها باعث شده باشد 
مسیر گزارش معمول آژانس از فضای فنی به سیاسی 
منتقل شود و انتظار ما این است که این مسیر اصالح شود. 
 زمان برگزاری دور ششم گفت وگوها با عربستان 
هنوز معلوم نشده و باید ببینیم توافقات صورت گرفته به 
چه سمت و سویی حرکت می کند. در حوزه حج توافقات 
صورت گرفته عملی شده و امیدواریم حجاج ما حج آرامی 

را داشته باشند. 
 اظهاراتی که برخی مقامات آمریکایی با طراحی و 
یا پاسخ به تحوالت داخلی خود مطرح می کنند مالک 
ما برای اظهار نظر نیست. اصوال در حوزه مذاکراتی وین 
کنش ما کامال روشن است و واکنشی به اظهاراتی که برای 
مصرف داخلی بیان می شود، نداریم. آنچه که برای ما مهم 
است پیام هایی است که از مجاری مرسوم بین ما و آمریکا 
در حال رفت و برگشت است. ایران در آن مسیر ابتکارات 
خود را ارائه کرده است. رفت و برگشت هایی بوده البته 
متأسفانه تاکنون آمریکا پاسخ های الزم و مورد انتظار 
را نداده است. اگر آمریکا از تذبذب در رفتار فاصله بگیرد 
و تصمیم سیاسی خود را بگیرد و اعالم کند قطعا نه تنها 
بن بستی وجود ندارد بلکه می توان درصد باقی مانده از 

توافق را نهایی کرد. 
 در حال حاضر توقف گفت وگوها یا به عبارتی مکث 
صورت گرفته در گفت وگوها به دلیل بی پاسخ گذاشتن 
ابتکاراتی است که ایران و اروپا ارائه کرده اند و باید ببینیم 
چه زمانی آمریکا می خواهد تصمیم خود را اعالم کند. هم 
ما و هم اروپا و هم آمریکایی ها می دانیم که پنجره فرصت 

تا ابد باز نمی ماند. 
 کانادا نشان داد که نه تنها برای این بازی بلکه برای 
هیچ بازی میزبان خوبی نیست و قطعا نهادهای بین المللی 
باید برای انجام بازی های بین المللی در این کشور 
تجدیدنظر کنند و این موضوع مورد توجه آن ها قرار بگیرد. 
 هشدار اخیر یونان به کشتی های این کشور که 
از نزدیکی مرزهای ایران عبور نکنند را هنوز ندیده ام 
ولی مساله این است که چرا عاقل کند کاری که باز آرد 
پشیمانی. به دولت یونان نیز توصیه می کنیم به جای هیاهو 
از مسیر قانونی و حقوقی اقدام کنند، وکیل بگیرند و ما نیز 
به عنوان وزارت خارجه به آن ها کمک می کنیم که بتوانند 

مسیر حقوقی را طی کنند. 
 اساسا آنچه که میان ایران و آمریکا در حال مذاکره 
است موضوعاتی است که با چرخه انتفاع اقتصادی ایران 
و باز کردن تمام اجزای فشار حداکثری آمریکا مرتبط 
است. در خصوص موضوع FTO که از روز اول از سوی 
رژیم صهیونیستی و برخی رسانه های آمریکایی انجام 
گرفت همه چیز از همان روز اول روشن بوده است و موضع 
جمهوری اسالمی ایران فرو کاستن مسائل به این موضوع 

نیست. 
   آنچه که برای ما باید از این توافق حاصل شود انتفاع 
اقتصادی مردم ایران از احیای برجام است و اگر در این 
انتفاع اقتصادی مردم ایران، برخی موضوعات گنجانده 
شود یا نشود فقط و فقط در میز مذاکره و فقط و فقط 
در تصویر نهایی که از آن توافق در ذهن خودمان داریم و 
حداقل ها و حداکثرهایی که در آن توافق تعریف کرده ایم و 
خطوط قرمزی که برای طرف مقابل اعالم کرده ایم روشن 
می شود. طرف مقابل نیز این را می داند و به همین دلیل 

است که این رفت و برگشت ها انجام می شود. 
 همان طور که آقای امیرعبداللهیان در اجالس داووس 
مطرح کردند موضوعاتی که بین ما و آمریکا باقی مانده، در 
خصوص تضمین ها، در خصوص افراد و در خصوص چرخه 
انتفاع قطعی اقتصادی ایران باید تماما حل شود و اینکه 
کدام بند با چه حالتی ادامه پیدا کند باید در میز مذاکره 

به آن پرداخت. 

»آرمان ملي « روایت مي کند:

 تالش احمدی نژاد 

 برای ماندن 

در مجمع



اقتصـاد       سال پنجم4
a شماره 1289 r m a n m e l i . i r

چهار شنبه 
1401 .03 . 11

01  ذی القعده  01/1443  جوالی 2022

  آرمان ملی -  المیرا بابایی : با وجود اینکه در دولت سیزدهم 
تاکید اصلی بر عدم استقراض از بانک مرکزی بود و رئیس جمهور با 
این شعار که اســتقراض از بانک مرکزی ممنوع است زمام امور را به 
دست گرفت اما شواهد حاکی از رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم 
است.  اما دولت همچنان منکر اســتقراض از بانک مرکزی است اما 
واقعیت اقتصاد و معیشــت مردم چیز دیگری است، به نظر می رسد 
دولت میانبر جدیدی زده است و آن اســتقراض از بانک های دیگر 
است.  با این حال اثر این روش غیرمســتقیم اثر خود را بر تن بیمار 
اقتصاد باز هم برجای گذاشته و افزایش افسارگسیخته قیمت کاالهای 
اساسی تنها بخشی از تبعات رشد پایه پولی و سیاست های دولت در 
زمینه بانکی است که فشار آن بیشتر بر معیشت مردم وارد شده است. 
 در رابطه با چگونگی اســتقراض دولت کامران ندری 
کارشناس حوزه بانکی به »آرمان ملی« می گوید: خوشبختانه 
در سال ٩٩ وضعیت فروش نفت بهتر شد و این روند تا امسال 
ادامه داشــت به طوری که  طبق آخرین آمار، میزان درآمد 
حاصل از فروش نفت در سه ماه اول امسال نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته رشد داشته است، بنابراین انتظارمان 
این بود که به تبع این رشــد وضعیت بودجه بهتر شــده و 
مشکالت مالی دولت کمتر شــود اما چنین نشد حال سوال 
اینجاســت که چرا به رغم افزایش درآمد دولت مشکالت 
مالی دولت همچنان وجود دارد و چرا دولت به ناچار اقدام به 
فروش  اوراق و یا استقراض منابع پولی از بانک مرکزی و سایر 

بانک ها می کند؟  
کامران ندری افزود: استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و 
غیرمستقیم ازسایر بانک ها بدترین روش تامین کسری بودجه است، 
چراکه باعث آسیب های زیادی به تن اقتصاد بیمار خواهد زد و این 
مســأله امروز بر اکثر کارشناســان اقتصادی و دولتمردان ذی ربط 
پوشیده نیست که خط قرمز دولت ها باید استقراض از بانک مرکزی 
و سایر بانک ها باشــد، چرا که تورم را  افزایش می دهد و تبعات آن 

غیرقابل جبران خواهد بود. 
 چگونه تورم 15 درصدی به 40 درصد رسید؟

او بیان کرد: در بازه زمانی ده ساله یعنی از سال ۸6 تا ۹6 متوسط 
نرخ تورم ۱۵ درصد بوده این درحالی اســت که از سال ۹7 تورم به 
باالی 3۰ درصد رشــد داشته اســت و نهایتا دچار تورمی بی سابقه 
شده ایم به طوری که  نظیر این تورم را نداشته ایم که این مساله خود 
جای تامل دارد و ادامه این وضع یت فشار سنگینی را به گروه هایی که 

درآمد ثابت دارند وارد می کند و باعث گسترش فقر می شود. 
کامران ندری با اشاره به افزایش ناگهانی  قیمت کاالهای اساسی 

تاکید کرد: مساله جالب اینجاســت دچار تورم فزاینده هستیم که 
حتی تورم کاالهای مصرفی و اساسی درحال شتاب گرفتن هستند و 
چنین وضعی زندگی مردم را به  به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 
به طوری که  اگر بخواهیم نگاه مقایسه ای داشته باشیم از سال ۹7 به 
بعد رفاه مردم کاهش یافته که باید چاره اساســی برای این مساله 

اندیشید. 
 راه میانبر دولت در استقراض از بانک ها

این کارشناس معتقد است: آنچه این روزها بیان می شود که آیا 
واقعا دولت درحال استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک هاست یا 
خیر را نمی توان به طور دقیق مشخص کرد اما شواهد امر گویای این 
است که شاید اســتقراض دولت از بانک مرکزی به صورت مستقیم 
نباشد اما به طور قطع دولت شیوه جدیدی ابداع کرده است و آن هم 
استقراض از بانک های دیگر است. ندری راهکار حل تورم را این گونه 
بیان کرد و گفت: حل بحران تورم شدید به این راحتی ها قابل درمان 
نیست و نمی توان مشکل تورم باالی 3۰ درصدی را به این راحتی ها 
حل کرد درحالی که امیدوارم مسئوالنی که عهده دار اقتصاد کشور 
شده اند کارشان را بلد باشــند برای مثال همان طور که   جراحی یک 
غده سرطانی کاری دشوار و بســیار تخصصی است و یک فرد بدون 
دانش نمی تواند عهده دار این کار شود در اقتصاد هم نمی توان سکان 
نظام پولی و بانکی را به دست هرکسی سپرد. او راه حل خروج از این 
بحران را تغییر مدیریت دانست و عنوان کرد:     اولین و بهترین گزینه 
حل بحران تورم در اقتصاد ما تغییر مدیریت اســت و الزم است که 
مدیرانی در راس کار باشــند که     دانش و توانایی الزم برای حل این 

معضل و بیماری ریشه دار در اقتصاد را داشته باشند، چرا که امروزه 
در کمترین کشوری تورم دو رقمی را می بینید به طوری که  آمارهای 
جهانی نشان می دهد که ازبین  ۱۸7 کشور دنیا تقریبا ۹۰ درصد آنها 
تورم زیر ۱۰ درصد دارند اینکه ما هنوز نتوانستیم این مشکل را در 
اقتصاد حل کنیم اول از همه به عدم انتخاب مدیران مناسب برای نظام 
پولی و بانکی و در وهله دوم به سیاست های نامناسب دولت ها از جمله 

استقراض از بانک ها برمی گردد. 
 روسیه شرایط مشابه ما را دارد اما.. 

بنابراین حتی اگر بهترین راهکارها برای برون رفت از تورم شدید 
ارائه شــود تا زمانیکه مدیریت مناسب و تحلیل درستی از وضعیت 
اقتصادی نداشته باشــیم این راهکارهای موجود به اجرا درنخواهد 
آمد برای مثال روسیه که در همسایگی ماســت در شرایط مشابه 
ما قرار دارد، اما مدیران کاربلد و آشنا به حوزه سیاستگذاری پولی و 
بانکی خوبی در این عرصه دارد که توانسته در شرایط مشابه ما که 
درتحریم به سر می برند کنترل خوبی داشته باشند. این کارشناس 
حوزه پولی و بانکی در مورد اینکه چقدر از مشــکالت فعلی نتیجه 
استقراض دولت از بانک مرکزی است، گفت: در تورم های مزمن و 
بلندمدت حتی پیش از خروج آمریکا از برجام تورم ما باال بوده است 
درحال حاضر این ۵ سالی است که اقتصاد ما تورم بسیار باالیی دارد 
و به طور قطع می توان گفت که تورم مزمن و بلندمدت حتما ریشه 
پولی دارد البته ممکن است بخشی از این تورم به خاطر اصالح قیمت 
کاالها و ارز ۴۲۰۰ باشد اما به قطع عامل پولی در به وجود آوردن تورم 

نقش پررنگی داشته است.     

کاهش حجم نقدینگی و ۴ سناریوی احتمالی
آرمان ملی: بانک مرکــزی اخیرا در گزارشــی تحوالت 
اقتصادی در فروردیــن ماه را مورد بررســی قــرار داده و بر 
اســاس آن اعالم کرده نرخ پایه پولی در ایــن ماه با کاهش ۰. 
۲ درصدی به ۴ هزار و ۸۲3 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
اما نکته حائز اهمیت در ایــن آمار نبود تغییــرات پایه پولی 
اســت که کارشناســان ۴ دلیل عمده را برای آن عنوان کرده 
که احتمال صحت و ســقم آن را تحت الشــعاع قرار می دهد. 
بر اســاس این گزارش، بانک مرکزی در گزارش تحوالت کالن 
خود، آمار مربوط به تغییرات متغیرهــای کالن اقتصادی در 
فروردین ماه ۱۴۰۱ را منتشــر کرده اســت. بر این اساس، در 
فروردین ماه، حجم نقدینگی با کاهش ۰. ۲درصدی به ۴هزار و 
۸۲3هزارمیلیاردتومان رسیده است اما در این بین جای خالی 
تغییرات پایه پولی دیده می شود و بانک مرکزی در رابطه با آن 
سکوت کرده است. کارشناسان دالیل مختلفی را برای کاهش 
حجم نقدینگی در فروردین ماه سالجاری عنوان می کنند و این 
دالیل ممکن اســت همزمان با هم یا هرکدام به تنهایی منجر 
به این نتیجه شده باشند. یک دلیل برای این موضوع می تواند 
کاهش میزان تســهیالت دهی بانک ها در این ماه باشد که به 
دلیل تعطیل بودن نیمی از فروردین محتمل اســت. از طرف 
دیگر اگر میزان تسهیالت دهی بانک ها تغییری نکند اما میزان 
بازپرداخت تسهیالت توســط مردم افزایش یابد نیز می تواند 
منجر به کاهش حجم نقدینگی شود. اگر این اتفاق افتاده باشد 
باید ضریب فزاینده نیز در فروردین ماه کاهشی شود که با توجه 
به عدم انتشار آمار مربوط به این متغیر نمی توان درباره آن نظر 
قطعی داد. یک دلیل دیگر که البته برخی کارشناسان آن را بعید 
می دانند، افزایش فروش اموال و سهام توسط بانک ها ست. دلیل 
سوم نیز که محتمل است افزایش تقاضای مردم برای اسکناس 
و مســکوک بوده که می تواند این تاثیر را بر روی کاهش حجم 
نقدینگی در فروردین ماه بگذارد. در همین رابطه مجید شاکری، 
کارشناس درباره معنی تغییرات حجم نقدینگی در فروردین ماه 
به اقتصادآنالین گفت: اگر به آمارهای سال های قبل نگاه کنیم 
همیشه ما در فروردین و اردیبهشت ماه رشد شدید تسهیالت 
را نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشتیم. اگر اشتباه نکنم 
سال ۹7 یا ۹۸ این رشد نسبت به سال قبل حدود ۴۰درصد بود. 
وی ادامه داد: اما امسال می بینیم که نه تنها در تسهیالت دهی 
و در اجزای مختلف تشکیل دهنده نقدینگی رشدی نداشتیم، 
بلکه در حجم کل نقدینگی هم ۰. ۲ درصد کاهش داشتیم. به 
گفته شاکری این موضوع اثر مستقیم سیاست کنترل ترازنامه 
بوده که براساس آن رشد ترازنامه بانک ها در میانگین سه ماهه 
نباید بیشتر از ۲درصد باشد. این کارشــناس با اشاره به اینکه 
این تصمیم از زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی مطرح بود، 
افزود: مهم ترین زیرساخت این تصمیم هم آن زمان فراهم شد 
اما عمال تا دی ۱۴۰۰ واقعا اجرایی نشد و در دی ۱۴۰۰ از بین 
مجازات های مختلف، بانک مرکزی بر روی ذخیره قانونی دست 
گذاشت که البته می توانیم بحث کنیم که بهترین گزینه بود یا 
نه! اما مستقیما بانک ها را به این نتیجه رساند که کنترل حدود 
رشــد ترازنامه آنها اعم از همه مصارف اقتصادی نیســت. وی 
خاطرنشان کرد: از یک طرف این اتفاق مهم ترین عامل رشد را 
خنثی کرد و از طرف دیگر باعث شد رفتار بانک ها انقباضی شود 
و دولت هم رفتارهایی شبیه به بهار ۱۴۰۰ انجام نداد و از تنخواه 
بانک مرکزی اســتفاده نکرد. همچنین باعث شد میزان حذف 
نقدینگی از خلق نقدینگی جلو بزند و خودش را به صورت رشد 
منفی ۰. ۲درصدی نشان بدهد. شــاکری در رابطه با تغییرات 
ضریب فزاینده نیز گفت: هرچند این تغییرات هنوز اعالم نشده 
اما انتظار می رود با توجه به اینکه احتماال خروجی افزایش نرخ 
ذخیره قانونی احتماال باید اضافه برداشت بانک ها باشد، نتیجه 

آن کاهش ضریب فزاینده خواهد بود. 
این کارشــناس افزود: این تایید مهمی اســت بر اینکه در 
تورم های باال، رشد نقدینگی از ســمت مصارف بانک ها ایجاد 
می شود و نه از سمت قیمت بازار بین بانکی و با رشد پایه پولی 
به تنهایی نمی شــود نقدینگی را کنترل کرد و باید به ســراغ 
بانک و الیه مســتقیم نقدینگی بروند؛ یعنی همین کاری که 
بانک مرکزی از طریق کنترل ترازنامه کرده اســت. وی درباره 
تغییرات پایه پولی در فروردین ماه تاکید کرد: احتماال پایه پولی 
رشد کرده و انتظار من هم این است که چون نرخ ذخیره قانونی 
باال رفته، اضافه برداشت زیاد شــده و پایه پولی هم زیاد بشود؛ 
اما تصوری که در جامعه ایران وجود دارد این اســت که رشد 
پایه پولی جهت دهنده رشد نقدینگی است. اما همین موضوع 
که می شود پایه پولی رشد کند اما نقدینگی رشد منفی داشته 
باشد نشان می دهد از مسیر تقاضا به عرضه رفتن برای کنترل 

نقدینگی معقول تر است. 
هر چند تا زمانی که بانک مرکزی آمــار مربوط به تغییرات 
اجزای مختلف تشکیل دهنده نقدینگی را منتشر نکند نمی توان 
به طور قطع گفــت که چــه اتفاقــی رخ داده و کاهش حجم 
نقدینگی ریشه در چه داشته اســت و می توان آن را دستاورد 

مثبتی تلقی کرد یا خیر؟

بــازتـــاب

بنگـــاه هــا
در پی نبود نظارت و سکوت سازمان حمایت؛ 

 روغن موتورها سر 
از انبار درآوردند

آرمان ملی: موضوع افزایــش قیمت روغن 
موتور و موافقت ســازمان حمایت با رشــد ۲۵ 
درصدی نرخ این فــرآورده در حالی در چند روز 
اخیر از ســوی تولیدکنندگان ایــن حوزه مطرح 
می شود که عدم اعالم رسمی ســازمان حمایت 
و بالتکلیفی تولیدکنندگان باعث شــده تا بازهم 
شاهد مهندسی عرضه در بازار باشیم، به گونه ای که 
نه تنها تولیــد کنندگان روغن موتور نســبت به 
کاهش عرضه و در برخــی از برندها توقف عرضه 
هســتیم، بلکه واحدهای صنفی نیز از فروش ۴ 
برند اصلی بازار امتناع کرده یا محصوالت فوق را 
با قیمت هایی باالتر از نــرخ مصوب کنونی عرضه 
می کنند. بر اساس این گزارش، طی روزهای اخیر 
اخبــار مختلفی مبنی بر تغییــرات قیمت روغن 
موتور در بازار مطرح شــده اســت حتی تعدادی 
از تولیدکنندگان روغن موتــور اعالم کردند که 
ســازمان حمایت با افزایش قیمت آنها موافقت 
کرده و بــه زودی روغن ها بــا قیمت های جدید 
راهی بازار می شوند. البته نامه منتشر شده به نقل 
از انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران مبنی 
بر اعالم افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور 
با موافقت ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از سوی ۴ شــرکت نفت بحران، 
نفت پارس، نفت ایرانول و نفت سپاهان در حالی 
مطرح می شود که هنوز هیچ مجوز رسمی مبنی 
بر افزایش قیمت روغن موتور صادر نشــده است. 
اما نکته قابل تامل اینجاست که سازمان حمایت 
به عنوان متولی صدور افزایش قیمت هنوز هیچ 
پاسخی نســبت به این نامه که در فضای مجازی 
منتشر شده نداده است و بیشتر ترجیح می دهد 
در این رابطه سکوت کند. سکوت سازمان حمایت 
درحالی همچنان ادامه دارد که بازار فروش روغن 
متشنج شده و توزیع و عرضه روغن در بازار تاحد 
قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در این رابطه 
بررسی ها از بازار فروش روغن موتور حکایت از آن 
دارد که کارخانجات شایعه افزایش ۸۰ درصدی 
قیمت ها را در بازار مطرح و عرضه خود را متوقف 
کرده اند همین موضوع باعث شده تا خرید و فروش 
روغن در بازار دچار مشکل شود. حتی آن دسته از 
فروشندگانی که در مغازه های خود روغن موتور 
دارند آن را دپو کرده و حاضر به فروش آنها نیستند. 
به اعتقاد فروشــندگان روغن موتــور اگر قرار بر 
افزایش قیمت اســت مراجع مربوطه به صورت 
رســمی اعالم کنند چرا که اخبار ضدونقیض در 
مورد افزایــش قیمت ها بازار را متشــنج کرده و 
خریداران را در بالتکلیفی مطلق قرار داده است. از 
آن طرف تولیدکنندگان نیز از فضای متشنج بازار 
سوءاستفاده کرده و حاضر به عرضه روغن نیستند. 

بازار سرمایه 
رشد بی رمق بورس ادامه دار است؟

آرمان ملی: این روزها بازار بورس معامالت کم 
رمقی را تجربه می کند که ارزش معامالت هم گویای 
این موضوع است به طوری که  با نگاه به معامالت روز 
سه شنبه دهم خرداد، شاخص کل بورس پایتخت با 
افزایش ۵ هزار و 33۱ واحدی نسبت به روز دوشنبه 
به رقم یک میلیون و ۵۴۲ هزار و 7۱۲ واحد رسید. 
شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت امروز 
)سه شنبه، ۱۰ خرداد ماه( با پنج هزار و 33۱  واحد 
افزایش ادامه دهنده مسیر صعود بود و در ارتفاع یک 
 میلیون و ۵۴۲ هزار واحدی قرار گرفت.  معامله گران 
در دو بازار بورس و فرابورس بیــش از ۱۱ میلیارد 
و ۴۸۸ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به 
ارزش 6۹ هزار و 73 میلیارد ریــال معامله کردند.  
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت امروز با 
پنج هزار و 33۱  واحد افزایش، در ارتفاع یک  میلیون 
و ۵۴۲ هزار واحد ایستاد.  شاخص هم وزن با سه هزار 
و ۱۲۲ واحد افزایش به ۴۲۸ هــزار و 3۲۱ واحد و 
شاخص قیمت با یک هزار و ۹۲۱ واحد رشد به ۲63 
 هزار و 6۴۱ واحد رسید.  شــاخص بازار اول، چهار 
هزار و ۱۲ واحد و شاخص بازار دوم ۱۰  هزار و ۴۰7 
واحد افزایش را ثبت کردند.  امروز در معامالت بورس 
تهران، بیش از پنج میلیارد و ۹۱۵ میلیون ســهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش 36 هزار و ۸۴7 
میلیارد ریال معامله شد.  بر پایه این گزارش، امروز 
نماد انتقال داده های آســیاتک )آسیاتک(، شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا(، ایران خودرو )خودرو(، گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، بانک صادرات 
ایران )وبصادر( و بانک تجارت )وتجارت( در نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشــتند.  گروه شــیمیایی هم در 
معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شــد و در این گروه 36۹ میلیون و ۱۸۲ هزار برگه 
سهم به ارزش سه هزار و ۴۰7 میلیارد ریال دادوستد 

شد. 
 آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شــاخص فرابورس نیز دیروز بیش از 63 واحد 
افزایش داشــت و به ۲۱ هزار و ۴۱۲ واحد رســید.  
در این بازار ســه میلیارد و ۲۵6 میلیون برگه سهم 
و اوراق مالی به ارزش ۴3 هزار و ۹۵6 میلیارد ریال 
دادوستد شد، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس 
بیش از ۲6۱ هــزار و ۹۸۲ نوبت بود.  نمادهای آهن 
و فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، پلیمر آریا ساســول 
)آریا(، صنعتی مینو )غینو(، پتروشیمی تندگویان 
)شگویا( و تولیدات پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر( 
با تاثیر مثبت بر شــاخص فرابورس همــراه بودند.  
همچنین زغال ســنگ پرورده طبــس )کزغال(، 
به همن دیزل )خدیزل(، پخش البرز )پخش( ، بیمه 
اتکایی ایرانیان )اتکای(، بیمه دی )ودی( و شرکت 
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند. 

خودروارزسکه و طالبــازار

204.000.000سایپا 305.000.000111سمند LX----دالر آمریکا15.185.000سکه امامی
187.000.000تیبا402.000.000دنا----یورو14.602.000سکه بهار آزادی

213.000.000ساینا455.000.000تارادستی3٩.047پوند انگلیس8.450.000نیم سکه
20٩.000.000کوییک 325.000.000Rپژو پارس XU7----درهم امارات5.450.000ربع سکه

340.000.000وانت زامیاد )آپشنال(305.000.000پژو 206 تیپ 1٩102لیر ترکیه3.000.000سکه گرمی
386.000.000شاهین2٩٩.000.000رانا پالس24.4٩0دالر کانادا1.421.000هر گرم طالی 18 عیار

قیمت در بازار آزاد )به تومان( بازار

از سوي کارشناس اقتصادي مطرح شد:
پیش بیني قیمت ارز در هفته هاي آینده

سوال خیلی از مردم این است که اگر برجام اتفاق نیفتد چه اتفاقی 
برای نرخ ارز می افتد و به همین دلیل اخبار مربوط به برجام و توافقات 
هسته ای را دنبال می کنند، چراکه تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز خواهد 
گذاشت آنچه مسلم است این است که درصورت نهایی نشدن برجام 
میلیاردها دالر داخل اقتصاد ایران نخواهد آمد و ممکن اســت دالر 
مرزها را باز هم بشــکند و قیمت ها باز هم صعودی شود.  با این حال 
تا نهایی شدن مذاکرات ســعی دولت باید بر این باشد که در راستای 
کنترل جو روانی و بازار ارز قدم بردارد تا هم نرخ ارز کنترل شود هم 
گرانی ارز سرایت بیمارگونه به بازارهای موازی پیدا نکند دراین باره 
با مرتضی عزتی نکاتی را مطرح کرده اســت. مرتضی عزتی با اشاره 
به وضعیت اقتصادی کشور با شکســت برجام اظهار داشت: شکست 
برجام یا توافق برای احیای برجام به راحتی قابل پیش بینی نیســت 
با کوچک ترین چرخش دو طرف سرنوشــت برجام تغییر می کند اما 
اگر مذاکرات درباره احیای برجام به ســرانجام نرسد، معتقدم بخش 
قابل توجهی از آسیب های کوتاه مدت و شــوک وار را تحمل کردیم 
که مصداق بازر آن افزایش نرخ ارز اســت که ارز 3۰۰۰ تومانی وارد 
کانال ۲۰۰۰۰ تومانی شــد. وی ادامه داد: از سوی دیگر همین االن 
هم در شرایط تحریمی قرار داریم و سخت ترین تحریم ها علیه ایران 

وضع شده است. 

رویکـــرد

آرمان ملی: در روزنامه روز پنجشــنبه پنجم خرداد ماه گزارشی 
تحت عنوان»اســتقراض دولت از قلک دوم« منتشر شده بود که در 
آن به موضوع جراحی اقتصادی دولت و نقش یارانه های 3۰۰ و ۴۰۰ 
هزار تومانی که با هدف کاهش اثرات حــذف ارز ترجیحی در برنامه 
دولت قرار گرفته بر روند تورمی پرداخته بود. در واقع در این گزارش 
با توجه به منابع ۴6 هزار میلیارد تومانی که هر ماه دولت برای اجرای 
سیاست یارانه ای خود نیاز دارد و احتماال این روند تا زمان فراهم شدن 
زیرساخت های کاال برگ الکترونیک که به زودی محقق نمی شود ادامه 
خواهد داشت، همچنین ادعای برخی از بانک ها که دولت را متهم به 
برداشــت از منابع بانک ها برای تامین بودجه نخستین یارانه نقدی 
کرده اند البته این موضوع پس از اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی 
مبنی بر نامه نگاری های برخی از وزرا که خواستار دریافت تسهیالت 
برای جبران کسری بودجه شده اند آن هم تنها با گذشت 3 ماه از سال 
شائبه کسری بودجه دولت در نتیجه سیاســت یارانه پاشی را تقویت 
کرده اســت اگرچه که باید در کنار این شــاخصه ها رشد پایه پولی و 
همچنین تورم ۴۰ درصدی که با گرانی های اخیر تا بیش از ۵۰ درصد 
نیز خواهد رسید موید این نکته دانست که دولت چاره ای جز استقراض 
نخواهد داشــت و برای این منظور از صندوق توسعه ملی یا به اذعان 
رئیس این صندوق قلک دوم دولت ها نیز بهره گیری خواهد کرد. حال 
پس از انتشار این گزارش سازمان برنامه و بودجه جوابیه ای را ارسال 

کرده که در ادامه می خوانید: 
بر اساس این گزارش، روابط عمومی ســازمان برنامه و بودجه در 
جوابیه خود آورده اســت: باوجود اختصاص ارز ترجیحی در گذشته، 
گزارش های رسمی حاکی از تورم شدید این کاالها است؛ وقتی دولت 
یارانه کاالهای اساســی را پرداخت کرد، اما این یارانه به سفره مردم 
نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کاال وارد 
نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟  آیا عملکرد هشت ســال 
گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پرونده های متعدد فساد قابل 
دفاع است؟  چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص 
مستقیم این یارانه از جیب دالالن به سفره مردم ناخرسند شده اند؟ آیا 
عملکرد هشت ســال دولت قبل، به جز افزایش ضریب جینی و فاصله 

طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟ 
دولت ســیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به 
دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال ها 
بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر 
اساس اعالم سخنگوی قوه قضائیه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده 
قضائی مفتوح است. پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان 
هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کاالهایی که از آذر ۹6 تا آذر 
۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند 3۱6. 7 درصد افزایش داشته است 
حال آنکه کاالهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت 3۸۸ 
درصد رشد داشته اند؛ به عبارت  دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ 

تومانی به جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه ها و 
دالالن را افزایش داده است. در دولت قبل به رغم بی عملی در افزایش 
درآمدهای پایدار دولت هزینه های جاری به شدت افزایش یافت و به 
عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه های خود را از 
جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط 
و کم درآمد وارد شــد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش 
فاصله طبقاتی است. هزینه های جاری در دولت گذشته بیش از 6. ۴ 
برابر شــد؛ برای تأمین این هزینه ها عالوه بر انتشار قابل توجه اوراق 
مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی دولت به اذعان رئیس کل بانک 
مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور 
نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیــارد تومان و تورم ۵۰ درصدی؛ تنها 
در ۵ ماه آخر دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی 
استقراض شــد و این در حالی بود که حدود 6۰ هزار میلیارد تومان 
تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیرکرده بود؛ یعنی دولت خزانه 

خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت. 
اما این رویکرد در دولت سیزدهم اصالح شد درنتیجه این رویکرد 
نه تنها تنخواهی که در دولت قبل از بانک مرکزی خرج شده بود تسویه 
شد بلکه رکورد اختصاص منابع عمرانی و اشتغال هم شکست و از ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان عبور کرد. در سال جدید هم به رغم اینکه استفاده 
از تنخواه بانک مرکزی در دولت های پیشین در ماه های ابتدایی سال 
مرسوم شده بود؛ کل هزینه های جاری کشور در فروردین ماه، بدون 
اتکا و استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین شد؛ درحالی  که دولت قبل 
در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردین بیش از ۲3 هزار میلیارد تومان از 

تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود. 
با عنایت به مفاد جزء ۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
طرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها« با رویکرد تغییر نرخ ارز 
واردات کاالهای اساسی مشــمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت 
یارانه های مربوط به صورت مســتقیم بــه مصرف کنندگان نهایی در 
چهارچوب جامعه هدف تعیین شده )۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و 
3۰۰ هزار تومان 6 دهک بعدی(، اجرا گردید. بر این اساس ضمن حذف 
رانت ها و کاهش تخلفات موجود در چرخــه تأمین و توزیع کاالهای 
اساسی، امکان بازتوزیع عادالنه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران 
افزایش هزینه های مصرف کنندگان ناشــی از تغییر نرخ ارز کاالهای 
مصرفی نهایی فراهم گردیده است. در خصوص منابع مورد نیاز جهت 
اجرای طرح نیز اعتبارات مربوط در قالب ظرفیت های پیش بینی شده 
در قانون بودجه سال جاری پرداخت خواهد شــد. الزم به ذکر است 
پرداخت یارانه فوق الذکر در ماه های ابتدایی طرح به صورت نقدی بوده 
و مقرر شده است در صورت فراهم شدن شرایط و زیرساخت های مورد 
نیاز، اعتبارات مزبور در قالب کاالبرگ الکترونیکی به صورت هدفمند 
برای خرید کاالهای مشــمول اختصاص یابد. اینکه نویســنده بنا بر 
اطالعات خیالی و نه موثق اعالم کند دولت بــرای تأمین یارانه رو به 

استقراض از بانک ها آورده اگر نگوییم غرض ورزی از روی بی اطالعی 
است؛ ادامه رویکرد غلط دولت های گذشته در اتکا به منابعی که سبب 
افزایش پایه پولی و دست بردن در جیب فقرا می شود در این دولت خط 
قرمز قلمداد می شود؛ تغییر رویکردی که شاخص های کالن اقتصادی 

آن را تائید می کند. 
 پاسخ »آرمان ملی«

در اینکه ارز ترجیحی در این سال ها نتوانسته به طور کامل به جامعه 
هدف اصابت کند تردیدی وجود ندارد، اما در جوابیه ســازمان برنامه 
و بودجه که همچون روال همیشــگی در ابتدا اتهام »غرض ورزی« و 
»حمایت کورکورانه از دولت قبل« را به نگارنده این گزارش وارد کرده، 
باید به این نکته اشاره نمود که آنچه حائز اهمیت است بازهم گرفتن 
انگشت اتهام به سمت دولت قبل و انداختن تقصیرها به گردن مدیران 
گذشته است و بار دیگر اعالم کرده اند رشــد ۸ برابری نرخ پایه پولی 
و تورم ۵۰ درصدی و ضریب جینــی ۴۰ درصدی، نتیجه عملکرد بد 
دولت قبل است، کما اینکه با عوض شدن هر دولتی در طی دهه های 
قبل نیز این روال وجود داشــته و موضوع تازه ای نیست. البته در این 
جوابیه موضوعی که به آن اشاره نشده و نگارنده گزارش آن را مبنای 
اصلی خود برای احتمال مواجه شدن دولت با کسری بودجه می داند، 
در ابتدا چگونگی تامین منابع الزم برای پرداخت ماهانه بیش از ۴6 هزار 
میلیارد تومان یارانه نقدی است و پس از آن ادعای برخی بانک ها مبنی 
بر برداشت دولت از منابع آنها بوده که در این زمینه رشد نرخ تسهیالت 
بازار بین بانکی موید این نکته است. از سوی دیگر بازهم سازمان برنامه 
و بودجه که باور دارد: »مدافعان سالطین چاپ پول باید چشم خود را 
به روی حقایق اقتصادی باز کنند« هیچگونه توضیحی نداده اند، چرا 
وزرا، تنها با گذشت سه ماه از سال باید درخواست تسهیالت از صندوق 
توسعه ملی برای جبران کسری بودجه داشــته باشند . از سوی دیگر 
اگر بر فرض اینکه گفته سازمان برنامه و بودجه درست باشد و عملکرد 
دولت قبل در حوزه پولی و مالی بد بوده کــه این نیز جای بحث دارد 
و کسی منکر ضعف های دولت گذشته نیست و اساسا نویسنده نیز از 
اطالعات خیالی استفاده کرده، لطفا این سازمان محترم برای روشن 
شدن موضوع، شفافیت الزم را به کار ببرد که با وجودی که در آن زمان 
درآمد دولت در نتیجه تحریم ها به کمتر از ۸ میلیارد دالر رسیده بود، 
چرا در حال حاضر که به ادعای تیم اقتصادی دولت درآمدهای نفتی 
دولت رشد چندین برابری داشته اســت، در نخستین ماه سالجاری 
بازهم شاهد رشد نقدینگی هستیم و تورم در خوش بینانه ترین حالت 
به ۴۰ درصد رسیده است. دالر با عبور از 3۰ هزار تومان همگام با طال 
به روند صعودی خود ادامه می دهد؛ وگرنه همه می دانیم در سال های 
گذشته شرایط اقتصادی به بدترین وضعیت خود رسیده اما دولت به 
غیر از افزایش یارانه ها و در کنار آن گران کردن کاالهای اساســی که 
سیاســتی تکراری در تمامی دولت ها بوده، چه اقــدام دیگری انجام 

داده  است.

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به گزارش »استقراض دولت از قلک دوم«؛ 

مدافعان سالطین چاپ پول چشم خود را به حقایق اقتصادی باز کنند
  بر فرض دولت گذشته بد و اطالعات نگارنده خیالی لطفا شفاف سازی کنید منابع یارانه 46 هزار میلیارد تومانی را از کجا تامین خواهید کرد؟

جـوابیـه 

  »آرمان ملی« از استقراض دولت به رغم انکار مکرر تیم اقتصادی گزارش می دهد؛  

استقراض از بانک ها به جای بانک مرکزی؛ بد به جای بدتر!
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بازیگر فیلم »هناس« گفت: من 
اگر  نشده ام،  کم کار  یا  و  سختگیر 
نقشی را دوست داشته باشم آن را بازی 
می کنم، اگر نقش با مالک های شخصی 
من و همچنین نیاز جامعه همخوانی 
داشته باشد آن را قبول می کنم. البته 
کارگردان هم مالک بزرگی برای قبول 

یک نقش برایم خواهد بود. مریال زارعی 
سینمایی  فیلم  در  حضور  پیرامون 
»ِهناس« افزود: حضور در این فیلم 
به واسطه مضمون اثر و همچنین گروهی 
که با آن کار می کردم همه وهمه برایم 
افتخار و تجربه است، ایفای نقشی چنین 
مهم چالش بزرگی بود که خداراشکر 

آن را پشت سر گذاشتم. وی درباره روند 
رسیدن به نقش خود در فیلم »هناس« 
اظهارکرد: همه به من کمک کردند تا 
به این نقش برسم، در ابتدا خدا کمکم 
کرد تا از پس این آزمون برآیم، از سوی 
دیگر »شهره پیرانی« همسر شهید 
داریوش رضایی نژاد همیشه کنار من 

بود و لحظه لحظه برای نزدیک ترشدن به 
این نقش کمکم می کرد. این بازیگر ادامه 
داد: شهره پیرانی همیشه همراه من بود 
و به من این جسارت را می داد که بتوانم 
این نقش را بازی کنم و این فوق العاده 
بود. از سویی خود قصه، کارگردانی و 
تک تک عوامل به من کمک کردند تا 
بتوانم این کاراکتر را بازی کنم. در کل 
»هناس« چالش بزرگی برای کارنامه 
کاری من بود. وی در همین رابطه 
تاکیدکرد: نقشی که بازی کردم نیازمند 
خلق نوع خاصی از التهاب و استرس بود 
که با همفکری با شهره پیرانی میسر شد، 
این فیلم و این نقش امانتی  بود، نسبت به 
تمام همسران عزیزی که شرایط زندگی 
همچون شهره پیرانی را تجربه می کنند. 
زارعی درباره مالک اصلی خود برای 
انتخاب یک نقش خاطرنشان کرد: 
من سختگیر و یا کم کار نشده ام، اگر 
نقشی را دوست داشته باشم آن را بازی 
می کنم، اگر نقش با مالک های شخصی 
من و همچنین نیاز جامعه همخوانی 
داشته باشد آن را قبول می کنم. البته 
کارگردان هم مالک بزرگی برای قبول 

یک نقش برایم خواهد بود.

برنامه »خندوانه« شامگاه )۹ خردادماه( 
در حالی روی آنتن رفت که تماشاگران در 
برنامه بدون ماسک حضور داشتند. رامبد 
جوان بعداز ۲سال ونیم از شیوع کرونا به 
تماشاچیان اجازه داد تا ماسک هایشان را 
بردارند. روابط عمومی خندوانه هم توضیح 
داد: »این اتفاق خوب با توجه به شرایط 
ویژه استودیو خندوانه، شامل سقف بلند 
و سیستم تهویه مناسب و در ادامه کاهش 
چشم گیر مبتالیان به کرونا در کشور رخ  
داده و »خندوانه« همچنان تماشاگران 
خود را به رعایت پروتکل ها در محیط های 
سربسته و بدون تهویه مناسب و استفاده از 

ماسک، دعوت می کند.«

»خندوانه« با ماسک 
خداحافظی کرد

 دورهمی ۴ نسل 
از کارتونیست ها 

اختتامیه فصل نخست جشنواره بین المللی تهران 
کارتون با حضور چهارنسل از کارتونیست های کشور 
در عمارت عین الدوله برگزار شد. به گزارش اداره 
ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر 
تهران، در اختتامیه فصل نخست جشنواره تهران 
کارتون با حضور چهارنسل از اساتید، چهره های 
مطرح و پیشکسوت کارتونیست کشور از برندگان 
و افراد برگزیده این رویداد هنری توسط مدیرعامل و 
معاونان سازمان زیباسازی شهر تهران تقدیر و تشکر 
شد. رضا صیادی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر 
تهران در مراسم اختتامیه این جشنواره با تقدیر از 
هنرمندان مشارکت کننده گفت: »کارتون و کاریکاتور 
ابزاری اثرگذار برای بیان و روایت جذاب موضوعات و 
مسائل شهر است که می تواند بسیاری از گره های 
فرهنگسازی و آموزش های شهروندی را باز کند.« 
به گفته مدیرسازمان زیباسازی قرار است جشنواره 
بین المللی تهران کارتون در فصول و دوره های مختلف 
سال با موضوعات مختلف و تخصصی زیباسازی و 
مدیریت شهری برگزار شود. در این مراسم جمال 
رحمتی، دبیر جشنواره نیز با اشاره به استقبال خوب 
هنرمندان اظهارکرد: »اساتید و چهره های برتر 
کشورهای ایتالیا، کوبا، اکوادور، ترکیه و مکزیک آثار 
خود را به دوره نخست جشنواره ارسال کردند که در 
کنار ۵۰ اثر کارتونیست های حرفه ای کشور و نیز بیش 
از ۱۰۰ اثر برگزیده فراخوان عمومی، مجموعه ای فاخر 

و باکیفیت از محتوای هنری مدنظر را شکل دادند.«

 فیلم های انیمیشن 
اکران آنالین می شوند

فعاالن حوزه انیمیشن می توانند در طول ایام 
برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی 
تهران آثار خود را با دریافت حق مولف در سایت 
دیجی کانون بارگذاری و اکران کنند. هنرمندان، 
تهیه کنندگان  و  تولیدکنندگان  کارگردانان، 
انیمیشن می توانند در طول برگزاری دوازدهمین 
جشنواره بین المللی پویانمایی تهران آثار خود را 
به منظور بارگذاری روی سایت دیجی .کانون در 
اختیار محمدرضا صادقی نماینده سایت قرار دهند 
تا در معرض دید کودکان، نوجوانان، هنرمندان، 
کارگردانان، انیماتورها و استودیوهای ایران و جهان 
قرار گیرد. این آثار پس از بررسی و تایید در شورای 
کارشناسی کانون و پرداخت حق مولف به صورت 
آنالین و رایگان در سایت دیجی .کانون در معرض 
دید عالقه مندان قرار می گیرند. این بخش فرصتی در 
اختیار فعاالن حوزه انیمیشن و فیلمسازان مستقل 
قرار می دهد تا آثار تک قسمتی خود را که تاکنون 
در معرض نمایش قرار نگرفته و جایی برای اکران 

نداشتند، به صورت آنالین اکران کنند. 

 گام انجمن سینمای جوان 
برای افزایش کیفی آثار دفاتر

هدف اصلی از برگزاری هفته های فیلم و عکس انجمن سینمای 
جوان، فراهم آوردن فضای غیررقابتی جهت دیده شدن حداکثری 
فیلم های هنرجویان و اعضای دفتر است و مخاطب اصلی نیز 
خود اعضا و هنرجویان دفتر در نظر گرفته شده که با تحلیل و 
آسیب شناسی آثار همدیگر، گامی مهم جهت افزایش کیفی 
آثار دفتر بردارند. طیبه فلکیان، مدیر امور جشنواره ها و معاون 
امور استان های انجمن سینمای جوانان درباره شکل گیری ایده 
هفته های فیلم و عکس و کیفیت اجرای آن تا به امروز توضیح داد: 
هفته فیلم و عکس با هدف دیده شدن تمامی آثار تولید شده در 
دفاتر، طرح ریزی شده است. هر ساله در دفاتر شاهد تولید تعداد 
زیادی از آثار عکس و فیلم کوتاه هستیم که تعداد بسیاری از این 
آثار فرصت دیده شدن در جشنواره ها را از دست می دهند. به 
همین خاطر برنامه هفته فیلم و عکس در دفاتر طرح ریزی شد که 
در فضای غیررقابتی تمامی آثار تولید شده دفاتر به معرض نمایش 
مخاطبان قرار گیرند. طبیعتا در چنین محملی هنرجویان و اعضای 
انجمن بدون دغدغه رقابت از تجربیات همدیگر استفاده کرده و 
مربیان و اعضای باتجربه دفتر نسبت به تحلیل و آسیب شناسی 
آثار تولید شده می پردازند. این رویداد بسته به تعداد آثار دفتر 
بین 3 تا ۵ روز برگزار می شود. وی با اشاره به ویژگی مشترک آثار 
انتخابی برای شرکت در این رویدادها و استانداردهای الزم برای 
راهیابی آثار به ویترین این رویداد بیان کرد: در این رویداد تمامی 
فیلم های تولید شده دفتر بدون ورود به فرآیند انتخاب در برنامه 
نمایش قرار می گیرند. در مورد آثار عکس نیز با توجه به تعداد 
بسیار زیاد عکس های ارسالی به دفتر، صرفا گزیده ای از عکس ها 
توسط مربیان و اعضای باتجربه دفتر انتخاب شده که به معنی 
برتربودن عکس های منتخب نسبت به دیگر آثار نیست و همکاران 
ما در دفاتر این موضوع را به اطالع اعضا و هنرجویان دفتر منتقل 
کرده و نظارت کافی و شایسته نسبت به برگزاری هرچه بهتر این 
رویداد مهم در دفتر را انجام می دهند. فکلیان درباره هدف گذاری 
اصلی برگزاری هفته های فیلم و عکس و اینکه به صورت پیش فرض 
مخاطب هدف این رویدادهای دوره ای چه کسانی هستند، 
اظهارکرد: هدف اصلی این رویداد فراهم آوردن فضای غیررقابتی 
جهت دیده شدن حداکثری فیلم های هنرجویان و اعضای دفتر 
است و مخاطب اصلی نیز خود اعضا و هنرجویان دفتر در نظر 
گرفته شده که با تحلیل و آسیب شناسی آثار همدیگر، گامی مهم 
جهت افزایش کیفی آثار دفتر بردارند. فکلیان مطرح کرد: در فصل 
زمستان سال گذشته با برنامه ریزی انجام گرفته توسط معاونت 
امور استان ها و جشنواره ها مقرر شد دفاتری که توانایی برگزاری 
مراسم را دارند اعالم آمادگی کنند که در نهایت 3۰ دفتر موفق 
به برگزاری هفته فیلم و عکس در شهرستان های خود شدند. 
تعداد ۲6 دفتر نیز تا پایان خردادماه سالجاری نسبت به برگزاری 
این رویداد اقدام کرده و یا خواهند کرد. وی عنوان کرد: طبیعتا 
رویدادها برای ستاد مرکزی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 
و با آسیب شناسی این دوره نسبت به برگزاری هرچه بهتر هفته 

فیلم و عکس در دور بعدی اقدام خواهد شد. 

جشنواره  بیست وهفتمین  دبیر 
کودک ونوجوان  تئاتر  بین المللی 
از جشنواره  این دوره  اعالم کرد: 
با بودجه برآورد شده 3 سال پیش 
برگزار می شود. امیر مشهدی عباس 
جشنواره  بیست وهفتمین  دبیر 
بین المللی تئاتر کودک ونوجوان که 
قرار است هفته اول تیر سالجاری 
در شهر همدان برگزار شود، درباره 
وضعیت بودجه این دوره از جشنواره 
بودجه جشنواره های  عمدتا  گفت: 
مشارکتی، تقسیم بر ۲ می شود؛ یعنی 
تامین بخشی از بودجه بر عهده شهر 
میزبان و بخش دیگر بر عهده وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است. وزارت 
ارشاد قول پرداخت بودجه ای را که 
عهده دار است داده و در بخش بودجه 
استانی نیز در ابتدا مشکالتی داشتیم 
ولی استان همدان نیز قول پرداخت 

به موقع این بخش از بودجه را داده 
است. وی درباره میزان بودجه جشنواره 
بیست وهفتم تئاتر کودک ونوجوان، 
تاکیدکرد: بعداز برگزاری جشنواره 
بیست وششم، برآورد بودجه جشنواره 
بیست وهفتم حدود 3 سال پیش انجام 
شد ولی به دلیل کرونا برگزاری این دوره 
از جشنواره به تعویق افتاد. ما در حال 
حاضر جشنواره بیست وهفتم تئاتر 

کودک ونوجوان را با بودجه برآورد 
شده 3 سال پیش برگزار می کنیم که 
کار بسیار سختی است. مشهدی عباس 
درباره وضعیت پرداخت کمک هزینه 
گروه های نمایشی شرکت کننده در 
جشنواره بیست وهفتم، یادآورشد: با 
کمک انجمن هنرهای نمایشی ایران 
گروه های  هزینه  کمک  اول  قسط 
حاضر در جشنواره پرداخت شد تا 

ما شرمنده گروه ها نشویم. قرار است 
قسط دوم نیز در آغاز جشنواره پرداخت 
شود. دبیر بیست وهفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک ونوجوان در 
پایان درباره وضعیت بخش بین الملل 
این دوره از جشنواره، گفت: به خاطر 
شرایط کرونایی 3 بار زمان برگزاری 
جشنواره تغییر کرد و همین امر باعث 
شد گروه هایی که ما می خواستیم در 
پیدا  بیست وهفتم حضور  جشنواره 
کنند یا خودشان متقاضی حضور بودند، 
نتوانند در جشنواره شرکت کنند. در 
حال حاضر قرار است ۴ گروه خارجی 
در جشنواره حضور پیدا کنند. ضمن 
اینکه برگزاری ورک شاپی خارجی 
در برنامه ریزی ما وجود دارد و از چند 
مهمان از فستیوال های مختلف نیز 
برای حضور در این دوره از جشنواره 

دعوت به عمل آورده ایم. 

امیر مشهدی عباس، دبیر جشنواره: 
جشنواره »تئاترکودک« را با بودجه ۳ سال پیش برگزار می کنیم

خواننده موسیقی پاپ روز پنجم تیرماه 
تازه ترین کنسرت خود را برگزار خواهد 
کرد. احسان خواجه امیری روز پنجم تیرماه 
سالجاری تازه ترین کنسرت خود را به 
رهبری آرمین قیطاسی در تاالر اسپیناس 
تهران برگزار خواهد کرد. در این کنسرت 
احسان خواجه امیری با ارکستری متفاوت 
به رهبری آرمین قیطاسی تعدادی از آثار 
منتخب خود را برای طرفداران اجرا می کند. 
این در حالی است که بلیت های کنسرت 
پیش رو از ۱7۰ تا ۴۵۰ هزارتومان به فروش 
می رسد. این خواننده از برگزاری کنسرتی 
خبر داده که قرار است در حال وهوای 
متفاوت تری پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

»خواجه امیری« 
کنسرت می دهد

بیـــن المـــلل

وزیرخارجه ترکیه با اشاره با اینکه کشورش از تحریم های 
اعمال شده علیه روسیه آسیب دیده است، اعالم کرد 
که موضع آنکارا در قبال تحریم های مذکور روشن است 
و حمایتی از آنها در کار نیست. به گزارش مهر به نقل از 
ریانووستی، »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه 
اعالم کرد که آنکارا به روند اعمال تحریم ها برضد روسیه 
نمی پیوندد.چاووش اوغلو افزود: اعمال تحریم ها برضد 
روسیه، ترکیه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. جایگاه ما 
به دلیل نقش میانجی که داریم، قابل درک است و باید درک 
شود. موضع ما روشن است، ما درگیر این مساله تحریم ها 
نمی شویم و نمی گذاریم که این مساله از طریق ما انجام شود. 
اظهارات وزیرخارجه ترکیه اشاره ای به توافق اخیر کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا بر سر بسته ششم تحریم ها برضد مسکو 
از جمله ممنوعیت وارادات نفت روسیه توسط کشورهای 
مذکور است. وی همچنین اظهارکرد که »سرگئی الوروف« 
وزیر خارجه روسیه قرار است در ۸ ژوئن )۱7 تیر( به ترکیه 

سفر کند. قرار است هیاتی نظامی نیز جهت گفت وگو با 
همتایان ترکیه ای خود، الوروف را در دیدارش از این کشور 
همراهی نماید. چاووش اوغلو در بخش دیگری از سخنان 
خود به مساله عضویت فنالند و سوئد در ناتو اشاره کرد و 

گفت که ترکیه همچنان منتظر پاسخ این دو کشور درباره 
شرایط مطرح شده توسط آنکاراست. وزیرخارجه ترکیه 
ادامه داد: در جریان مذاکرات با هیات ها در ترکیه، شرایط 
خود به طور کتبی ارائه کردیو و منتظر پاسخ هستیم. شرایط 
ما غیرعملی نیست. ترکیه در جریان درخواست عضویت 
دو کشور مذکور در ائتالف نظامی ناتو، مخالفت خود را با 
این مساله به طور علنی بیان کرد با این استدالل که این 
دو کشور اروپای شمالی پناهگاهی برای گروه ها و افرادی 
هستند که از نظر آنکارا تروریست محسوب می شوند و تا 
زمانی که این مساله برطرف نشود، آنکارا عضویت هلسینکی 
و استکهلم در ناتو را وتو می کند. این در حالی است که 
»ینس استولتنبرگ« دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( از نشست سران کشورهای عضو این سازمان 
در ماه آینده در شهر مادرید با حضور فنالند و سوئد خبر داد. 
وی در تالش است که موانع عضویت دو کشور مذکور در این 

ائتالف را از سر راه بردارد.

چاووش اوغلو:

ترکیه با تحریم های ضدروسی همراهی نمی کند

خبــــر
 مخالفت سران اتریش و آلمان 

با تحریم گاز روسیه
صدراعظم اتریش روز سه شنبه با آسان تردانستن جبران 
نفت خام وارداتی از روسیه، نسبت به گاز طبیعی آن، تایید کرد 
که تحریم خرید گاز طبیعی از روسیه در دستور کار اتحادیه 
اروپا قرار ندارد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس؛ کارل نهامر 
افزود که تحریم واردات گاز از روسیه در بسته بعدی تحریمی 
اتحادیه اروپا بر مسکو گنجانده نخواهد شد. اوالف شولتز 
صدراعظم آلمان نیز با صراحت گفت که تحریم گاز روسیه 
در دستور کار قرار ندارد و این موضوع در بسته بعدی تحریمی 
علیه روسیه مطرح نخواهد شد. مقام های اتریش پیش از این، 
میزان وابستگی این کشور را به گاز روسیه ۸۰ درصد ارزیابی 
کرده بودند و به این علت از تحریم واردات گاز از این کشور 
حمایت نخواهند کرد. هر چند وین به علت وابستگی کمتر به 
نفت خام روسیه، از اعمال تحریم نفتی اتحادیه اروپا بر مسکو، 
حمایت می کند. لهستان پیش از این با خواسته روسیه مبنی بر 
پرداخت هزینه واردات گاز از روسیه با ارز روبل، مخالفت کرده 
بود. روسیه در سال ۲۰۲۱ حدود 6.7 میلیون متر مکعب گاز 
به لهستان صادر کرد. شرکت گازپروم روسیه در اواخر آوریل، 
صادرات گاز به لهستان را به خاطر نپذیرفتن پرداخت هزینه ها 

به روبل قطع کرد.

صدها دانشجو در شیلی به خیابان ها 
آمدند

صدها نفر از دانشجویان در شهر سانتیاگو پایتخت کشور 
شیلی در اعتراض به گابریل. بوریک رئیس جمهور کشورشان 
به خیابان ها آمدند. صدها نفر از دانشجویان در شهر سانتیاگو 
پایتخت کشور شیلی با درخواست گنجاندن یارانه موادغذایی 
و تامین اعتبار برای بهبود کیفیت آموزش دولتی به خیابان ها 
آمدند. به گزارش این رسانه، پلیس در یکی از مناطق مرکزی 
شهر و در جایی که معترضان یک اتوبوس را به آتش کشیده 
بودند، با ماشین های آبپاش و شلیک گاز اشک آور دانشجویان 
را متفرق کرد. محبوبیت گابریل. بوریک، رئیس جمهور 
چپ گرای رادیکال در شیلی از زمان پیروزی در انتخابات ماه 
مارس سال ۲۰۲۲ میالدی تا کنون به شدت افت کرده است. 
منتقدان بوریک می گویند که از کندی سرعت اصالحات وعده 
داده شده در کارزارهای انتخاباتی وی ناامید شده اند. انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی یکشنبه 3۰ آبانماه سال گذشته 
در شیلی برگزار شد. »سباستین پینرا« رئیس جمهور پیشین 
این کشور نمی توانست در انتخابات مذکور شرکت کند، چرا 
که قانون اساسی شیلی تصاحب منصب ریاست جمهوری 
توسط یک نفر برای دو دور متوالی را ممنوع کرده است. 7 
نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بودند که با توجه 
به نظرسنجی ها، نامزدهایی که اقبال بیشتری در بین مردم 
داشتند، »گابریل. بوریک« از حزب چپگرا و »خوزه آنتونیو 
کست« از حزب راستگرای مسیحی این کشور بودند. گابریل. 
بوریک رئیس جمهور کنونی این کشور تاکید  کرده بود که در 

صدد است تمرکز خود را بر موضوعات اقتصادی معطوف کند.

سازمان جهانی بهداشت: 
آبله میمون همه گیری بعدی نخواهد بود

سازمان جهانی بهداشت با تایید گسترش ویروس 
عامل بیماری آبله میمون در برخی کشورهای غربی 
اعالم کرد که این بیماری به یک همه گیری جهانی 
تبدیل نمی شود. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، سازمان جهانی بهداشت با اشاره به گسترش 
بیماری آبله میمون فراتر از مرزهای آفریقا اعالم کرد 
که در حال حاضر نگرانی در خصوص گسترش این 
بیماری و تبدیل آن به یک همه گیری دیگر وجود 
ندارد. از زمانی که انگلیس برای نخستین بار در تاریخ 
7 ماه مه )۱7 اردیبهشت( ابتالی یک فرد را به بیماری 
آبله میمون گزارش کرد، تاکنون نزدیک به ۴۰۰ مورد 
مشکوک و تایید شده در نزدیک به ۲۲ کشور دیگر به 
سازمان جهانی بهداشت گزارش شده است. این نهاد 
جهانی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت غیرمعمول، 
باردیگر تاکید کرد که دلیلی برای وحشت از این 
ویروس وجود ندارد، چراکه این ویروس آبله میمون 
از طریق تماس نزدیک منتشر شده و معموال باعث 
بیماری شدید نمی شود. »روزاموند لوئیس« کارشناس 
سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا 
ویروس آبله میمون که در مناطق وسیعی از آفریقای 
غربی و مرکزی بومی است، ممکن است باعث ایجاد 
یک همه گیری دیگر شود یا خیر، اذعان کرد که »ما 
نمی دانیم.« وی در عین حال اضافه کرد: ما اینطور 
فکر نمی کنیم. در حال حاضر، ما نگران یک همه گیری 
جهانی دیگر نیستیم. به گفته وی، برداشتن گام های 
سریع برای مهار گسترش ویروس بسیار مهم است. 
آبله میمون از خانواده آبله است که پیش از ریشه کن 
شدن در سال ۱۹۸۰ هر ساله جان میلیون ها نفر را در 
سراسر جهان می گرفت. اما بیماری آبله میمون شدت 
کمتری دارد و بیشتر افراد در عرض سه تا چهار هفته 
بهبود می یابند. عالئم اولیه این بیماری شامل تب باال، 
تورم غدد لنفاوی و بروز تاول های پوستی مانند آبله 
مرغان است. از سوی دیگر، کارشناسان تالش دارند که 
دلیل انتشار این ویروس را در کشورهایی که تاکنون 
این بیماری هرگز دیده نشده بود را درک کنند. یکی 
از نظریه های مطرح شده این است که آبله میمون 
در میان افراد زیر ۴۵ سال که واکسینه نشده بودند، 
راحت تر پخش می شود. واکسن های ساخته شده برای 
آبله نزدیک به ۸۵ درصد در پیشگیری از آبله میمون 
موثر هستند، اما کمبود واکسن یکی از نگرانی های 
عمده کارشناسان در این خصوص است. لذا مقامات 
بهداشتی نگران هستند که ویروس عامل این بیماری 
از شکاف های موجود در ایمنی جهانی نفوذ کند و 
جایگزین بیماری قدیمی آبله شود. کارشناسان تاکید 
دارند که تشخیص زودهنگام مبتالیان، قرنطینه افراد 
مبتال و ردیابی تماس های آنها می تواند نقش موثری در 

کنترل این بیماری داشته باشد. 

سرگئی الوروف: 

روسيه اقداماتی جهت حل بحران غذايی انجام داده است
کوتــــاه

وزیرخارجه روسیه با اشاره به اینکه 
اقدامات غربی ها خود عامل اصلی بروز 
بحران مواد غذایی در جهان است، از 
تالش همه جانبه روسیه در حل این 
بحران خبر داد. به گزارش مهر به نقل 
از اسپوتنیک، »سرگئی.الوروف« اعالم 
کرد که مسکو هر آنچه در توان داشته 
است برای حل بحران نوظهور موادغذایی 
در جهان انجام داده است. الوروف در 
این باره و پس از گفت وگو با همتای 
بحرینی خود گفت: ما در مورد وضعیت 
اوکراین به تفصیل صحبت کردیم. بنا 
به درخواست دوستانمان، درباره آخرین 
تحوالت از جمله وضعیت غذا به تفصیل 
اطالع رسانی کردیم. ما در مورد اقداماتی 
صحبت کردیم که طرف روسی بیش از 
یکماه است که انجام داده و صادرات آزاد 
غالت اوکراینی را توسط کشتی هایی که 
اکنون در بنادر اوکراین محبوس شده اند، 
تضمین می کند. اما برای این کار الزم 
است که اوکراینی ها آب های ساحلی 
سرزمینی شان را که مین گذاری شده اند، 
پاکسازی کنند. وی همچنین افزود: 
چنانچه این مشکل مین گذاری حل شود 
و ما هفته هاست که توجه همکاران غربی 

خود را که نگران این موضوع هستند به 
این مساله جلب کرده  و همان طور که 
گفتم در دریاهای آزاد، نیروی دریایی 
روسیه عبور بدون مانع این کشتی ها به 
دریای مدیترانه و مقاصد فراتر از آن را 
تضمین خواهد کرد. الوروف با اشاره به 
اینکه خود غرب باعث ایجاد موانعی بر 
سر راه حل این مساله است، تاکید کرد: 
کشورهای غربی که مشکالت مصنوعی 
زیادی ایجاد کرده اند از جمله با بسته شدن 

بنادر خود به روی کشتی های روسی 
و با سرکوب زنجیره های تدارکاتی و 
مالی، باید به طور جدی به این مساله 
فکر کنند که چه چیزی برای آنها مهمتر 
است یعنی انجام روابط عمومی در مورد 
مشکل امنیت غذایی یا حل این مساله با 
اقدامات و گام هایی مشخص. انتخاب با 
آنهاست. پیش تر »دیمیتری پسکوف« 
نیز  روسیه  رئیس جمهور  سخنگوی 
اعالم کرده بود که غرب باید از اقدامات 

غیرقانونی خود که موجب جلوگیری 
از صادرات گندم از اوکراین شده است، 
دست بکشد. وی با رد گزارش ها مبنی 
بر اینکه کشورهای غربی روسیه را به 
ممانعت از عرضه غالت از اوکراین به 
کشورهای آفریقایی متهم می کنند، گفته 
بود که آنها باید تصمیمات غیرقانونی را 
که مانع از اجاره کشتی ها و جلوگیری از 
صادرات غالت و غیره می شود، لغو کنند. 
»آندری.رودنکو« معاون وزیر امور خارجه 
روسیه نیز با اشاره به اینکه طرف روسی 
همیشه آماده گفت وگو با همه کسانی 
است که به دنبال راه حل مسالمت آمیز 
برای همه مشکالت هستند، اعالم کرده 
بود که حل مشکل موادغذایی نیازمند 
رویکردی جامع از جمله لغو تحریم ها 
بر صادرات و تراکنش های مالی روسیه 
است. غربی ها مسکو را به ایجاد اختالل 
در روند صادرات غالت از اوکراین متهم 
کرده اند، اما وزارت خارجه روسیه با رد 
همه اتهامات در این زمینه اعالم کرده 
است که روسیه در صادرات غالت اوکراین 
دخالت نمی کند و مشکالت تدارکاتی و 
لجستیکی به وجود آمده توسط کی یف 
عامل هرگونه مشکل در این رابطه است. 

مریال زارعی: 

 سختگير 
 يا کم کار 
نشده ام



سیــــاسی 6a r m a n m e l i . i r
سال پنجم

 شماره 1289
برایان هوک: 

بایدن باید در یک نشست در 
عربستان مرگ برجام را اعالم کند

نماینده پیشین آمریکا در امور ایران با انتقاد 
از مذاکرات دولت بایدن برای احیای توافق 
هسته ای ۲۰۱۵ و بازگشت آمریکا به آن، تاکید 
کرد که رئیس جمهور بایدن باید مرگ مذاکرات 
هسته ای با ایران را اعالم کند.برایان هوک 
نماینده دولت آمریکا در امور ایران در دوران 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ در گفت وگوی 
اختصاصی با روزنامه ایندیپندنت عربی به 
سواالتی پیرامون خروج یک جانبه واشنگتن از 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، مذاکرات 
وین برای احیای این توافق و سیاست های دولت 
قبلی آمریکا پاسخ داد.هوک در ابتدای این 
مصاحبه با انتقاد از رویکرد باراک اوباما رئیس 
جمهور اسبق آمریکا درقبال کشورهای حوزه 
خلیج فارس و برخی دولت های عربی گفت: 
آن چه ما با صدای بلند و واضح ازتمام خلیج فارس 
و اسرائیل می شنیدیم این بود که ایران در حال 
تقویت است، در دوران اوباما خشونتش بیشتر 
شد و اینکه توافق هسته ای به این کشور چراغ 
سبز برای گسترش آن را داده است.وی در ادامه 
به دفاع از سیاست های دونالد ترامپ درخصوص 
ایران پرداخت و با تکرار ادعاهای خصمانه مقامات 
آمریکایی علیه کشورمان افزود: استراتژی فشار 
حداکثری )علیه ایران( بسیار موفقیت آمیز بود، 
چراکه برای این کشور ۲۰۰ میلیارد دالر هزینه 
داشته است و می توانید  تصور کنید که ممکن بود 
چطور این پول را صرف کند. بنابراین، رسیدگی به 
تهدید ایران نیازمند ردیابی منابع مالی آن است و 
این به معنای تحمیل سیاست ممنوعیت صادرات 
نفت تا زمانی است که ایران دست از فعالیت های 
هسته ای خود بردارد.این مقام پیشین آمریکایی با 
اشاره به مذاکرات رفع تحریم های ایران و بازگشت 
آمریکا به برجام در وین گفت: آن چه دولت بایدن 
می تواند در مقطع کنونی انجام دهد این است که 
مرگ مذاکرات هسته ای را اعالم و سیاستی در 
عرصه خارجی اتخاذ کند که بازدارندگی، فشار 
اقتصادی را )برای ایران( بازمی گرداند و در کنار 
دوستان ما در منطقه، به ویژه عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی، اسرائیل، بحرین و هر کشور 

دیگری می ایستد.

دریچــــه

نگــــاه

گفت وگوی وزرای خارجه 
آمریکا و عربستان 

بیانیه ای  آمریکا در  امور خارجه  وزارت 
اعالم کرد که وزیر امور خارجه این کشور در 
گفت وگویی با همتای سعودی اش درباره مسائل 
مختلف دوجانبه و منطقه ای از جمله نقش ایران 
در منطقه گفت وگو کرده اند. به گزارش ایسنا به 
نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه ای اعالم 
کرد: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه با فیصل 
بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه از وزیر خارجه 
عربستان برای تالش ها جهت تقویت و گسترش 
آتش بس در یمن تشکر کرد و آنها درباره تالش ها 
برای دفع تهدیدهای اقتصادی، زیست محیطی 
و انسانی ناشی از نفتکش صافر در منطقه دریای 
سرخ گفت وگو کردند. در ادامه این بیانیه آمده 
است: وزیر امور خارجه بر اهمیت حمایت 
بین المللی از اوکراین در دفاع آن از استقالل و 
تمامیت ارضی اش و بر ضرورت پاسخی جهانی 
به بحران امنیت غذایی ناشی از جنگ اوکراین 
تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در این بیانیه افزود که وزیر امور خارجه و همتای 
او همچنین درباره آنچه چالش های ناشی از 
برنامه هسته ای ایران عنوان شده و فرصت ها 
برای همکاری بیشتر در زمینه مسائل منطقه ای 

گفت وگو کردند. 

سید جالل ساداتیان:
برجام در این مقطع احیا نگردد 

تمام می شود
یک تحلیلگر مسائل بین الملل در ارتباط با 
وضعیت برجام اظهار داشت: ایران در یک ماه اخیر 
فعالیت هایی داشت که چنین به نظر می رسد که 
قصد احیای برجام را دارد و آقای امیرعبداللهیان 
هم گفت که نزدیک به توافق هستیم. دو ماه ونیم 
پیش کشورهای طرف برجام برای اخذ تصمیم 
سیاسی به پایخت هایشان برگشتند اما عمال 
نتوانستند به نتیجه برسند. سیدجالل ساداتیان 
گفت: گفته شد که تا ۹۸درصد توافق حاصل شده 
و تنها دو درصد باقی مانده است و گویا آن دو 
درصد هم خارج کردن سپاه از لیست تروریستی 
آمریکا بود. این موضوع به نوعی حیثیتی شد 
و ایران از آن کوتاه نیامد و دولت آمریکا هم به 
سرعت مصوبه سنا را گرفت که خارج کردن سپاه 
از لیست تروریستی ممنوع است. در این جا دو راه 
وجود داشت؛ یا آنکه کال برجام رها شود یا آنکه 
شرایط موجود را بپذیرد. از آن سو اسرائیلی ها 
تالششان را افزایش دادند تا برجام احیا نشود. 
وی بیان کرد: واقعیت این است که امیدی به 
احیای برجام وجود نداشت؛ مگر آنکه تالش های 
پشت پرده مانند اقداماتی که عمان، قطر یا عراق 
انجام می دهند، باعث فتح بابی شود. ساداتیان 
تصریح کرد: به هر حال اگر در این مقطع توافق 
نشود و برجام احیا نشود، برجام برای همیشه 

تمام می شود.

فـــرارو چهار شنبه 
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وکیل مدافع محمدعلی نجفی:
نجفی سه بار درخواست آزادی داده است

وکیل مدافع محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران گفت: 
با درخواست آزادی مشروط موکلم از سوی دادستانی موافقت 
نشد. حمیدرضا گودرزی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار 
کرد: موکلم تاکنون سه بار درخواست آزادی مشروط داده است، 
ولی دادستانی با آن موافقت نکرده است. وی افزود: با توجه به 
اینکه موکلم بیش از  نصف مجازات را گذرانده باید آزاد شود 

ولی چنین اتفاقی رخ نداده است.
 بازخوانی پرونده قتل استاد

بر اساس این گزارش،  یکی از پرونده های سال ۹۸ پرونده  
قتل میترا استاد -همسر دوم محمدعلی نجفی- شهردار سابق 
تهران بود که با رای نهایی هیات عمومی دیوان عالی قتل میترا 
استاد، قتل عمد تشخیص داده شد. میترا استاد - همسر دوم 
محمدعلی نجفی -  7 خردادماه سال ۹۸  با شلیک گلوله به 
قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و 
انگیزه خود را اختالفات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، 
قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سالح غیرمجاز و ایراد 
صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح )غیر فوتی( است. در دور 
اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ 
دادگاه کیفری یک تهران در سال ۹۸ به ریاست قاضی محمدی 
کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد 
به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر میترا استاد با انتشار پستی 
در صفحه اینستاگرام خود از اعالم رضایت از قصاص نجفی خبر 
داد. شهریورماه سال ۹۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک 
تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که 
برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از 
سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  رفع نقص تحقیقات 
و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه 
۹ دادگاه کیفری یک تهران-  اعاده شد.در دور دوم رسیدگی 
به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  آذرماه سال ۹۸ در 
شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی 
کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما 
این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا 
به 7 سال و نیم حبس محکوم شد. با این حکم از سوی نجفی 
اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان 
عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده 
را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری یک تهران-  فرستاد. در دور سوم رسیدگی به پرونده، 
۱۴ اردیبهشت سال ۹۹  شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به 
ریاست قاضی متین راسخ  یک جلسه دیگر رسیدگی برگزار 
شد.۲6 اردیبهشت سال ۹۹ گودرزی از صدور رای این پرونده  
خبر داد و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص 
داده و آقای نجفی به 6 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده 
است.نهایتا پس از یک سال اختالف قضایی درباره پرونده قتل 
میترا استاد، سرانجام دیوان عالی کشور  ۲۵ شهریورماه ۹۹ با 
تایید رای دادگاه کیفری اقدام محمدعلی نجفی را »قتل عمد« 
دانست.بدین ترتیب  پرونده نجفی در سال ۹۹ بسته شد و از آن 

زمان تاکنون دوران محکومیتش را در زندان می گذراند.

اعزام هیأت ۶ نفره کنسولی ایران به عربستان
ایران، هیات 6 نفره ای را از بخش کنسولی وزارت خارجه در ایام 
برگزاری مراسم حج واجب به عربستان اعزام می کند. با توجه به 
ماموریت وزارت امور خارجه در راستای انجام امور کنسولی برای 
حمایت از اتباع ایران در نقاط مختلف جهان و حمایت  از حقوق  
آنها، دستگاه دیپلماسی  کشور  در ایام برگزاری مراسم حج واجب 
که به زودی در عربستان برگزار می شود هیات کنسولی 6 نفره به 
این کشور  اعزام می کند . عربستان سعودی بعد از دو سال که به 
خاطر  شیوع  اپیدمی کرونا مراسم حج را با حضور تعدادی از 
حجاج عربستانی برگزار می کرد این زمینه را فراهم کرده که امسال  
مراسم حج ، مانند سال های قبل با حضور  حجاج از کشورهای 
مختلف از جمله ایران برگزار شود و در همین چارچوب امسال 
تعدادی از شهروندان ایرانی در مراسم حج شرکت خواهند داشت .

نکتـــه

نگـــره

صدور قطعنامه علیه ایران

گزارش جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی به هر حال 
گزارشی منفی علیه ایران است. آژانس انتظار داشته که ایران 
به سواالتش پاسخ بدهد. طبق قرار قبلی ایران حداکثر قرار بود 
در سه ماه پاسخگو شود. یا این پاسخ ها برای آژانس قانع کننده 
نبوده یا به طور کلی جوابی به سواالت نداده است. اثر این گزارش 
را می توان در جلسه شورای حکام دید که ظرف چند روز آینده 
برگزار خواهد شد و فضاسازی که شده احتماال صدور قطعنامه 
علیه ما را باال می برد. قطعنامه شورای حکام طبق اساسنامه باید 
آرای آن به اتفاق آرا صادر شود. یعنی هر 3۵ کشور رأی مثبت 
بدهند. اما از سال های ۸۵، ۸6 که این شورا قطعنامه علیه ایران 
صادر کرد و پرونده را به شورای امنیت ارجاع داد، قطعنامه نه با 
اتفاق آرا که با اکثریت آن صادر شد. یعنی اکثر کشورها رأی به 
صدور قطعنامه علیه تهران داده بودند آنها از آن زمان یک رویه 
جدید درست کرده و آن را ادامه داده اند. در شرایط فعلی نیز 
به رغم موضع منفی برخی کشورها مانند چین و احیانا روسیه 
احتماال قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر خواهد شد. 
صدور این قطعنامه شروعی جدید برای پرونده سازی علیه ایران 
است. ایران پیش تر نیز تجربه چنین روندی را داشته است. برگ 
به برگ این پرونده ها و قطعنامه هایی که صادر می شوند، یک 
نوع مستندسازی علیه ایران است. هرقدر ما این قطعنامه ها را 
قبول نداشته یا آنها را ظالمانه بدانیم یا معتقد باشیم که سیاسی 
کاری آژانس بوده، تأثیری برای پیامدهای منفی آن طبق حقوق 
بین الملل نخواهد داشت و یک امتیاز منفی برای ما به شمار 
می رود. البته از نظر اقتصادی این قطعنامه ها تاثیری بر ایران 
ندارد، چراکه در حال حاضر ریسک اقتصادی در کشور ما به عدد 
هفت رسیده است. اما از لحاظ بین المللی و اینکه احتمال دارد 
باعث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شود، منفی است و ما 
باید تالشمان را بکنیم تا از تکرار این تجربه ها جلوگیری کنیم. 

یــادداشــــت

 حسن بهشتی پور 
تحلیلگر مسائل سیاسی

آرمان ملی- احسان انصاری: آیا برجام به محاق رفته است؟ چرا به رغم اینکه طرفین در مذاکرات به  مواضع نزدیکی رسیده بودند یکباره فضا تغییر کرد و برجام مسکوت ماند؟ در 
چنین شرایطی آینده برجام چه خواهد شد؟آیا اصالحات اقتصادی دولت با علم به نتیجه رسیدن برجام بوده و یا شکست آن؟ »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر 
صباح زنگنه تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو کرده است. زنگنه معتقد است:» تنها مسیری است که می تواند برجام را به نتیجه برساند این است که طرفین به راه حل های میانه فکر 
کنند و درنهایت به راه حل های موقت رضایت بدهند. تنها در چنین شرایطی است که هر دو طرف به خواسته های خود دست پیدا می کنند. از یک سو ایران با گشایش هایی در زمینه 
تحریم ها و اقتصاد خود مواجه می شود و می تواند برخی از مشکالت خود را حل کند و از سوی دیگر آمریکا می تواند اعتبار از دست رفته خود درباره برجام را که با خروج ترامپ از 
برجام صورت گرفت را دوباره به دست بیاورد. من معتقدم این راه حل همچنان بهترین راه و حل و شاید تنها راه حل باشد که برجام را از محاق بیرون بیاورد«. در ادامه ماحصل این 

گفت وگو را می خوانید.
 چرا درحالی  که برجــــام به لحظات حساس و 
تعیین کننده خود رسیده بود و اخبار منتشر شده در این 
زمینه نشان می داد که احتمال توافق وجود دارد  یکباره 
ورق برگشت و مذاکرات تعطیل شد و در شرایط کنونی 

آینده برجام در هاله ای از ابهام قرار گرفته است؟
مذاکرات هسته ای در ماه های گذشته با 
فراز و نشیب های زیادی همراه بود. طرفین 
نیز بر سر مسائلی مانند قرارگیری سپاه 
پاسداران در لیست گروه های تروریستی با 
هم مشکل داشتند. در ابتدا نیز انعطاف هایی 
از سوی طرفین وجود داشت اما پس از مدتی 
خواسته های حداکثری جای خواسته های 
حداقلی را گرفت. شاید یکی از موضوعاتی 
که می تواند محل مناقشه باشد ورژن های 
جدیدی بود که طرفین از برجام ارائه می کردند 
و تالش می کردند این ورژن ها را ارائه بدهند. 
در یمن آتش بسی برقرار شد که بخشی از 
فشاری که به عربستان سعودی وارد می شد 
را کاهش داد. به همین دلیل نیز در شرایط 
کنونی عربستان احساس آرامش بیشتری 
می کند. تا قبل از این اتفاق عربستان روی 
مواضع گذشته خود ایستادگی می کرد و به 
همین دلیل با چالش های مهمی درباره این 
اتفاق مواجه شده بود. از سوی دیگر اسرائیل نیز 
که با برخی کشورهای عربی ارتباط برقرار کرده 
و با آنها درباره ایران در یک مسیر قرار گرفته اند 
به سمت تمرکز روی آمریکا برای فشار به ایران 
سوق پیداکرده است. در درون آمریکا نیز شاهد 

آن بودیم که جریان رادیکال حزب جمهوری خواه و نئوکان ها با 
توافق برجام مخالف بودند و به دولت بایدن فشار می آوردند که 
به ایران امتیاز ندهد. تحلیل آنها این است که در انتخابات آینده 
کنگره آمریکا در عمل دموکرات ها نتوانند به موفقیت دست پیدا 
کنند و جمهوری خواهان بتوانند اکثریت کرسی های کنگره را 

به دست بیاورند.در چنین شرایطی زمینه 
برای تداوم ریاست جمهوری بایدن یا حمایت 
کنگره از دولت به حداقل ممکن خواهد رسید.

این شرایط باعث شد که آمریکا نسبت به برجام 
رویکردی دیگری در پیش بگیرد و درحالی که 
احتمال توافق  وجود داشت.از سوی دیگر 
تحوالتی که در عراق، لبنان و سوریه وجود 
دارد نیز زمینه ها را برای اعمال فشار اسرائیل 

به آمریکا علیه ایران بیشتر کرده است.
 یعنی مشکالت بیرونی باعث شد که 
برجام به نتیجه نرسد؟چالش های درونی 
در مذاکرات و درخواست هایی که ایران و 
آمریکا داشتند به چه میزان در بی نتیجه 

بودن برجام تاکنون نقش داشته است؟
تأخیر و تأمل هایی که روی این موضوع شد 
برجام را در وضعیت شکننده ای قرار داده است 
و مشخص نیست در آینده در چه مسیری 
حرکت خواهد کرد. نکته دیگر جنگ اوکراین و 
حمله نظامی روسیه به اوکراین است که فضای 
بین المللی را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. 
امروز به واسطه این اتفاق موضوع اول فضای 
بین المللی جنگ اوکراین به شمار می رود و 
نگاه افکار عمومی جهان به سمت این است 
که درنهایت چه اتفاقی در اوکراین رخ خواهد 
داد و سرنوشت این جنگ و تحریم هایی که 
علیه روسیه به واسطه این جنگ صورت گرفته 
درنهایت چه سرانجامی پیدا خواهد کرد. شاید 
تا قبل از جنگ اوکراین  موضوع تحریم های 

ایران و مذاکرات هسته ای پیرامون برجام یکی از مهم ترین 
موضوعات فضای بین المللی بود اما پس از حمله نظامی روسیه به 
اوکراین موضوع مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای غربی 

تحت تأثیر جنگ اوکراین قرار گرفته و به موضوعی با درجه اهمیت 
کمتری تبدیل  شده است. تحرکاتی که در عرصه جهانی مشاهده 
می شود نشان دهنده نوعی قطب بندی جدید از فضای بین المللی 
است. به صورت طبیعی در این قطب بندی هر طرف تالش می کند 
قدرت بیشتری را به دست بیاورد تا بتواند در معادالت بین المللی 

آینده نقش تعیین کننده تری داشته باشد.
 با توجـــه به شرایط موجود و 
قطب بندی هایی که در آینده در فضای 
بین المللی شکل خواهد گرفت آینده 
برجام چه خواهد شد؟آیا برجام همچنان 
در کما خواهد بود یا اینکه عوامل بیرونی 
یا درونی می توانند در این وضعیت تغییر 
تغییر  را  برجام  ایجاد کنند و مسیر 

بدهند؟
من در این زمینه سه احتمال را بیشتر 
می دانم و معتقدم مسیر برجام در آینده 
از یکی از این سه مسیر خواهد گذشت. 
نخست اینکه نوعی دخالت  و تعقل از سوی 
کشورهای اروپایی ممکن است صورت 
بگیرد که گشایش هایی را در  مسیر برجام 
ایجاد خواهد کرد. من این احتمال را ضعیف 

معتقـــدم  و  می دانم 
چنین اتفاقی حداقل در 
کوتاه مدت رخ نخواهد 
داد. احتمال دوم اینکه 
آمریکا همچنان بر مواضع 
خود تأکید داشته باشد و 
روی آنها پافشاری کند 
و باعث انشقاق در بین 
کشورهای۱+۵ شود و خود را مشغول مسائل 
فرا آتالنتیکی کند. در چنین شرایطی نیز 
برجام به محاق خواهد رفت و شرایط برای 
رسیدن به توافق سخت خواهد بود. به هرحال 
برای رسیدن به نتیجه 
از مواضع  باید طرفین 
کوتاه  خود  حداکثری 
بیایند و به یک جمع بندی 
مشترک دست پیدا کنند. 
همچنان  آمریکا  اینکه 
خود  مواضع  روی 
پافشاری می کند باعث 
می شود که ایران نیز به 
سمت مواضع حداکثری 
برود و درنتیجه شرایط 
برای به نتیجه رسیدن 
برجام سخت تر از گذشته 
می شود. انعطاف هرکدام 
از طرفین باعث انعطاف 
طرف مقابل می شود و 
در مقابل پافشاری روی 
مواضع حداکثری باعث 
می شود که طرف مقابل 
مسیر  همین  در  نیز 
احتمال  کند.  حرکت 
مسیری  تنها  که  سوم 
است که می تواند برجام 

را به نتیجه برساند این است که ایران و آمریکا 
به راه حل های میانه فکر کنند و درنهایت 
به راه حل های موقت رضایت بدهند.تنها 
در چنین شرایطی است که هر دو طرف به 
خواسته های خود دست پیدا می کنند. از 
یک سو ایران با گشایش هایی در زمینه تحریم ها و اقتصاد خود 
مواجه می شود و می تواند برخی از مشکالت خود را حل کند و از 
سوی دیگر آمریکا می تواند اعتبار ازدست رفته خود درباره برجام 

را که با خروج ترامپ از برجام صورت گرفت را دوباره به دست 
بیاورد. من معتقدم راه حل سوم همچنان بهترین راه و حل و شاید 

تنها راه حل باشد که برجام را از محاق بیرون بیاورد
 در هفته های اخیر اتفاقاتی رخ داد که گمانه زنی های 
بیشتری را درباره برجام به وجود آورد. سفر انریکه مورا و 
امیر قطر به ایران و همچنین سفر ابراهیم رئیسی به عمان 
ازجمله این اتفاقات بود که به زعم کارشناسان در سرنوشت 
برجام تأثیر خواهد داشت. در این زمینه سفر آقای رئیسی 
به عمان به دلیل میانجی گری گذشته این کشور بین ایران و 
آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار بود. تحلیل شما از این 
اتفاقات چیست؟آیا سفر  رئیس جمهوری به عمان می تواند 

زمینه های رسیدن به توافق را فراهم کند؟
سفر آقای رئیسی به  عمان یک سفر دوجانبه بود. روابط ایران 
و عمان در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است و این موضوع 
نیز به دلیل این است که هر دو کشور به تنگه هرمز اشراف دارند. 
روابط تاریخی،دوستانه و عمیقی که بین دو کشور وجود دارد از 
این ظرفیت برخوردار است که به موضوعات دیگر نیز منتقل شود 
و از این ظرفیت استفاده شود. عمان دارای قدرت مانور و تحرکات 
دیپلماتیک برای  باز کردن گره های منطقه ای است و در این 
زمینه دارای سابقه طوالنی است. عمان با عقالنیت و دقت این 
نوع فعالیت ها را دنبال می کند.این اتفاقات در حالی رخ می دهد 
که دولت عمان این اقدامات خود را به صورت 
علنی اعالم نمی کند،  بلکه کشورهایی که از 
این تحرکات نتیجه می گیرند معموالً این نتایج 
را اعالم می کنند.به همین دلیل باید منتظر 
ماند و مشاهده کرد که آیا عمان می تواند 
در این زمینه ابتکار عمل داشته باشد و یک 
برنامه و  ابتکار جدیدی را به ایران و آمریکا 
ارائه کند یا خیر.البته این وضعیت درباره قطر 
نیز وجود دارد و این کشور به رغم ارتباطات 
دوجانبه ای که با ایران دارد تالش های را 
برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا دنبال 
می کند.باید منتظر ماند که آیا دو کشور عمان 
و قطر در منطقه خاورمیانه که مستعد هرگونه 
تغییر و تحول است می توانند تنش های بین 
ایران و آمریکا را کاهش بدهند و یا اینکه در 
آینده برجام به مسیرهای دیگری وارد خواهد 
شد.این احتمال نیز وجود دارد که تالش هایی 
که صورت می گیرد به صورت مشترک و یا 
انفرادی باشد. به همین دلیل باید منتظر ماند 

و تحوالت آینده را در نظر گرفت.
 دولت سیزدهم دست به اصالحات 
اقتصادی زده است.آیا این اصالحات با 
علم به نتیجه رسیدن برجام آغاز شده 

است یا شکست برجام؟
اصالحات اقتصادی از سوی دولت باید در 
شرایطی انجام شود که معادالت منطقه ای و 
بین المللی به سود ایران باشد و اقتصاد ایران 
در حالت ثبات قرار داشته باشد. بخشی از 
مشکالت اقتصادی در ایران تاریخی است 
و به صورت طبیعی ایران تالش می کند از 
این مشکالت عبور کند. دولت نیز در همین 
راستا تالش می کند. از سوی دیگر  دولت 
می توانست در یک شرایط مساعدتری 
این اصالحات اقتصادی را انجام بدهد.به 
همین دلیل نیز تحوالت مثبت و یا منفی 
پیرامون برجام می تواند تأثیرات خود را در بر اقتصاد و اصالحات 
اقتصادی در ایران برجای بگذارد. نکته مهمی که در این زمینه 
وجود دارد این است که آثار مثبت و منفی برجام در شرایط 
کنونی می تواند شدید باشد. این سخن به معنای این است 
که اگر آثار برجام مثبت باشد این آثار مثبت شدت دارد و اگر 
منفی باشد نیز همین وضعیت وجود خواهد داشت. درنتیجه 
دولت باید به یک نقطه مناسب بین شرایط داخلی و خارجی 

دست پیدا کند.

   صباح زنگنه در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد:  

 ايران و امريكا از  ايران و امريكا از 

»درخواست های حداکثری »درخواست های حداکثری 
برجام « کوتاه بيايندبرجام « کوتاه بيايند

       راه حل بیرون آمدن برجام از محاق راه های میانه و موقت است
     ایران و آمریکا باید به سمت راه حل های میانه حرکت کنند

     مواضع حداکثری هر کدام از طرفین گره های برجام را بیشتر می کند
     گذشت زمان وضعیت برجام را شکننده خواهد کرد

     جنگ اوکراین جهان را به سمت قطب بندی جدیدی سوق داده است
    درخواست های حداکثری برجام را مسکوت گذاشته است

 باید منتظر ابتکار عمل عمان درباره برجام بود
 اصالحات اقتصادی دولت می توانست در شرایط مساعدتر بین المللی انجام شود
 عمان می تواند از ظرفیت های خود برای میانجی گری درباره برجام استفاده کند

 شاید تا قبل از 
جنگ اوکراین  
موضوع تحریم های 
ایران و مذاکرات 
هسته ای پیرامون 
برجام یکی از 
مهم ترین موضوعات 
فضای بین المللی بود 
اما پس از حمله نظامی 
روسیه به اوکراین 
موضوع مذاکرات 
هسته ای بین ایران 
و کشورهای غربی 
تحت تأثیر جنگ 
اوکراین قرار گرفته 
و به موضوعی با 
درجه اهمیت کمتری 
تبدیل شده است

اصالحات اقتصادی 
از سوی دولت باید در 
شرایطی انجام شود 
که معادالت منطقه ای 
و بین المللی به سود 
ایران باشد و اقتصاد 
ایران در حالت ثبات 
قرار داشته باشد. 
بخشی از مشکالت 
اقتصادی در ایران 
تاریخی است و 
به صورت طبیعی 
ایران تالش می کند 
از این مشکالت عبور 
کند. دولت نیز در 
همین راستا تالش 
می کند. با این وجود 
من معتقدم عبور 
از روی موانع 
می توانست با سرعت  
و هزینه کمتری 
همراه باشد

عمان دارای قدرت 
مانور و تحرکات 
دیپلماتیک برای  
باز کردن گره های 
منطقه ای است و در 
این زمینه دارای سابقه 
طوالنی است. عمان 
با عقالنیت و دقت 
این نوع فعالیت ها 
را دنبال می کند. این 
اتفاقات در حالی رخ 
می دهد که دولت 
عمان این اقدامات خود 
را به صورت علنی 
اعالم نمی کند  بلکه 
کشورهایی که از 
این تحرکات نتیجه 
می گیرند معموالً 
این نتایج را اعالم 
می کنند. به همین 
دلیل باید منتظر ماند 
و مشاهده کرد که 
آیا عمان می تواند 
در این زمینه ابتکار 
عمل داشته باشد و 
یک برنامه و ابتکار 
جدیدی را به ایران و 
آمریکا ارائه کند یا خیر

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی



 شما تاکنون ترجمه های متعددی از آثار نویسندگان و شاعران مطرح معاصر 
ُکرد را به چاپ رسانده اید. ابتدا ارزیابی تان را از جریان های ادبیات داستانی کرد 

طی دهه های اخیر، توضیح دهید. 
ادبیات داستانی کرد، در چند دهه اخیر، پیشرفت چشمگیری داشته و گام مهمی به سوی 
جهانی شدن برداشته است؛ به ویژه پس از آزادی مردم کردستان عراق در سال ۱۹۹۱ میالدی 
از چنگ رژیم بعث و از میان برداشته شدن سانسور و خفقان حاکم که به چندین دهه و شاید 
درست تر این است که بگویم؛ چندین قرن سرکوب پایان داد. در همین راستا، ادبیات کرد هم 
جان تازه ای گرفت و در سه دهه اخیر تا به امروز، کمیت و کیفیت آثار ادبی و به ویژه ادبیات 
داستانی رشد چشمگیری داشته، به زبان های اروپایی ترجمه شده و جوایز مهمی را به خود 
اختصاص داده است. در این میان نباید فراموش کرد که نویسنده بزرگ کرد، شیرزاد حسن 
با آثار داستانی خود و به ویژه در داستان کوتاه، حرکت تازه ای ایجاد کرد و ادبیات داستانی 
کردی را به شکوفایی رساند، به گونه ای که بسیاری از نویسندگان هم نسل خود و نسل های 
بعدی را تحت تاثیر خود قرار داد. نویسنده رمان »حصار و سگ های پدرم« و مجموعه داستان 
»خداحافظ دلدادگی«، فراتر از مرزهای کردستان شناخته شده و جزء اولین نویسندگان کرد 
بود که به مغرب زمین دعوت شده و در کنگره های جهانی درباره ادبیات کرد و ادبیات خاورمیانه 
به سخنرانی پرداخته است. آثار این نویسنده  شاخص کرد، در دهه 7۰شمسی، برای نخستین 
بار توسط من به فارسی ترجمه و با تأخیر بسیار چاپ شد اما خوشبختانه مورد استقبال 
خوانندگان و منتقدین ایرانی قرار گرفت. به عنوان نمونه، رمان »حصار و سگ های پدرم« که 

بیش از دو دهه پیش برای اولین بار به زبان فارسی چاپ شد، عالقه مندان بسیاری پیدا کرد. 
 ِآیا این مسیر از سوی سایر نویسندگان کردزبان، به درستی تداوم یافته است؟
بله. جریان دوم که راه شیرزاد حسن را به گونه ای عمیق تر، انتقادی تر و مدرن تر ادامه داد، 
جریان نویسندگان موسسه فرهنگی و روشنفکری رهند )به معنای بعد( است که شاخص ترین 
شاعر، رمان نویس و نظریه پرداز این جریان، بختیار علی است. به قول شیرزاد حسن، بختیار 
علی »ابراهیمی« بود که آمد و بت ها را شکست. بختیار علی زبان نوشتار را در ادبیات کرد 
تغییر داد، همچنان که از نظر فرم، سبک و محتوا هم تغییرات بنیادینی در آن به وجود آورد. 
رئالیسم جادویی در ادبیات کرد با بختیار علی به وجود آمد و با او به اوج خود رسید و بین جهان 
داستانی ادبیات کرد و ادبیات جهان پیوند عمیقی برقرار کرد که این پیوند، همچنان به رشد و 
شکوفایی خود ادامه می دهد. از نویسندگانی که در این جریان فعال بودند و از اوایل دهه هفتاد 
خورشیدی در ژانرهای مختلف ادبی می نوشتند، باید از »هیوا قادر« شاعر، رمان نویس، منتقد 
و مترجم نام برد که آثار درخشانی در گونه های مختلف نوشته است. نویسنده رمان »خانه 
گربه ها« از فعال ترین و موفق ترین نویسندگان سه دهه اخیر کرد است که رمان »خانه گربه ها« 
ایشان، سال گذشته توسط نشر ثالث در ایران چاپ شد و تاکنون سه بار تجدید چاپ شده و 

مورد استقبال خوانندگان و منتقدین قرار گرفته است. 
 با توجه به اینکه زبان عربی که یکی از کهن ترین و پرگویش ترین زبان های جهان 
به شمار می رود، زبان دوم ُکردهای عراق است و از سوی دیگر گستره و سطح آثار 
ادبی خلق شده به زبان عربی، این مساله چه تاثیری بر آثار نویسندگان و شاعران 

معاصر ُکرد عراق داشته است؟
بی گمان چندین نسل از شاعران و نویسندگان کرد، تحت تاثیر نویسندگان و شاعران عرب 
بوده اند، زیرا هم ادبیات کالسیک عرب و هم ادبیات معاصر آن در سطح خاورمیانه و حتی 
فراتر از آن، ادبیات درخشانی است. می توان این تاثیر را، به ویژه در دهه 6۰ میالدی و از طریق 

مجالتی که در لبنان و بغداد چاپ می شد، بر آثار شاعران کرد مشاهده کرد. 
 ادبیات کردی، قدمت و پیشینه زیادی دارد. گستره استفاده از این ادبیات در 
میان ُکردهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه با فرهنگ ها و رسوم مختلف، استفاده از 
زبان های عربی، ترکی و فارسی به عنوان زبان دوم در میان ُکردها، زنده و فعال بودن 
زبان ُکردی و مهاجرت  ُکردزبان ها به کشورهای اروپایی چه نقش و تاثیری در میل 

به جهانی شدن آثار نویسندگان ُکردزبان به همراه داشته است؟ 
شکی نیست که مهاجرت نویسندگان کرد زبان به مغرب زمین، تاثیر بسیار زیادی در 
جهانی شدن ادبیات کرد داشته است؛ به ویژه در چند دهه اخیر که نویسندگان کرد، حضور 
فعال تری در مراکز رخدادهای بین المللی، نمایشگاه های جهانی کتاب و کنگره های ادبی 
جهانی داشته اند. در این میان، نویسندگان کرد جوایز متعددی دریافت کرده اند که از آن جمله 
می توان به جایزه های دریافت شده توسط بختیار علی و شیرکو فتاح اشاره کرد. همچنین 
تبادل فرهنگی و زبانی بین کردها و ملت های همجوار و همچنین، تعامالت اجتماعی بین آنها، 

تأثیرات چشمگیری بر نویسندگان کرد داشته است. 
 ترجمه آثار در حوزه شعر حساسیت ها و چالش های مختص به خود را دارد. شما 
برای روان بودن و قابل فهم بودن مفاهیم در ترجمه شعرهای ُکردی به فارسی چه 

می کنید؟
آشنایی من از کودکی با شعر کردی و فارسی و عشق بسیار به ادبیات این دو زبان کمک 
شایانی به من کرده است تا در ترجمه شعر بتوانم آثاری را ترجمه کنم که روان و قابل قبول باشد 
و روح شعر شاعر را از زبان مبدا به زبان مقصد به درستی منتقل کند. من از نوجوانی ترجمه را از 
زبان کردی به فارسی و برعکس آغاز کردم و بیش از دو دهه است کار ترجمه را انجام می دهم. 

 ترجمه شعر چقدر از ترجمه داستان متفاوت است؟
من فکر می کنم ترجمه شعر، سخت ترین نوع ترجمه است؛ هرچند که تجربه و زیست در 
جهاِن هر دو زبان و ارتباط عمیق و نزدیک با شاعران هر دو زبان و گفت وگوی مداوم با آنها، به 
من کمک شایانی در این راه کرده است. ناگفته نگذارم؛ من با بیشتر شاعرانی که شعرهایشان را 
از زبان کردی به فارسی یا از زبان فارسی به کردی ترجمه کرده ام، ارتباط نزدیک دارم و بارها با 
آنها درباره اشعارشان به گفت وگو پرداخته ام تا درک بهتری از شعرهایشان داشته باشم و بتوانم 

به خوبی و با دقت و صحت هرچه بیشتر، شعرها را به زبان مقصد انتقال دهم. 
 به نظر شما مهم ترین ویژگی و خصیصه آثار ادبیات ُکرد چه هستند؟

ادبیات کردی مثل ادبیات به هر زبان دیگری ویژگی های خاص خود را دارد. انسان کرد 
عراقی جغرافیای طبیعی و محیط فرهنگی خاص خود را دارد که حتی شبیه کشورهای همجوار 
خود نیست. زیستن مدام درون تراژدی و تجربه چندین قرن مبارزه و مقاومت برای رسیدن 
به یک زندگی شرافتمندانه و آبرومند، از انسان کرد موجودی سختکوش و پرتالش ساخته 

است تا با تمام تلخی ها و سختی های زندگی، همچنان امیدوارانه چشم به آینده داشته باشد، 
چنان که در دیدگاه  شخصیت های رمان های بختیار علی، مانند موسا بابک، دالیا سراج الدین، 

اسحاق زرین لب، سریاس صبحدم، پروانه می بینیم. 
 همان طور که خودتان هم اشاره کردید، بخشی از فعالیت شما به ترجمه  از فارسی 
به کردی اختصاص دارد. کمی در این باره توضیح دهید و اینکه این کار، چه ویژگی ها 

و ملزوماتی را می طلبد؟
همواره کار مترجمی که فقط از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می کند، ساده تر است از 
مترجمی که این مسیر را به صورت رفت و برگشتی می پیماید. من در نوجوانی، نخست کار 
سخت تر را انتخاب کردم، یعنی ترجمه از زبان مادری به زبان فارسی و سپس از فارسی به زبان 
کردی. به معنای دیگر؛ من از آغاز راه دشوارتر را برگزیدم و همین امر سبب شده است که هر 
دو زبان در من درونی شود. همچنین، من این شانس را داشته ام و دارم که در هر دو سرزمین 
درس بخوانم زندگی کنم و ارتباط تنگاتنگی با شاعران و نویسندگان و اهل قلم هر دو سرزمین 
داشته باشم. مترجم باید هر دو زبان و هر دو فرهنگ را عمیقاً بشناسد و فراز و فرودهای آن را 
زیسته باشد. در واقع، تنها دانستن دو زبان به تنهایی کافی نیست و مترجم بایستی دغدغه 
اصلی اش شناخت بیشتر تاریخ اجتماعی و فرهنگی دو کشور و جریان ها و اتفاقات مهم فرهنگی 

و اجتماعی آنها باشد. 
 با توجه به ارتباط و دوستی شما با برخی از نویسندگان و شاعران مطرح 
ُکردزبان، جایگاه ادبیات ایران را در میان فعاالن ادبی ُکردزبان چگونه ارزیابی 

می کنید؟
باید بگویم ادبیات کالسیک فارسی جایگاه شایسته ای در کردستان عراق و میان شاعران و 
نویسندگان کردزبان دارد. این ارتباط و عالقه به چند قرن پیش برمی گردد که البته در دوران 
معاصر بسیار جدی تر و تنگاتنگ تر شده است. اما هنوز جای کار بسیار بیشتری دارد که خیلی 

فراتر از تالش ها و کوشش های فردی است. 
 در این زمینه چه پیشنهادی دارید؟ 

به نظر من باید کانون های ادبی و انجمن های فرهنگی، در این مسیر تالش های بیشتری 
انجام دهند. به عنوان نمونه، موسسه فرهنگی ادبی فرهنگی گالویژ ۲۵ سال است که در این 
زمینه کوشش های فراوانی داشته است تا ادبیات و ملت های خاورمیانه را به یکدیگر نزدیک تر 
کند و در این راه، با برگزاری ۲۵ دوره فستیوال بین المللی و اهدای جایزه به شعرا، نویسندگان 
و منتقدان جهانی - از جمله ایرانی؛ مانند سیدعلی صالحی، علی اشرف درویشیان، محمدرضا 

اصالنی و... -  نقش بسزایی در واالیش فرهنگ منطقه ایفا کرده است. 
 آیا در حال حاضر مشغول ترجمه اثر خاصی هستید؟ کتابی در دست انتشار دارید؟

رمان »رویای مردان ایرانی« از ماردین ابراهیم، رمان »تصاحب تاریکی« از بختیار علی، رمان 
»سقوط آسمان ها« از جبار جمال غریب و منتخبی از اشعار »رفیق صابر« و دفتری از بهترین 
عاشقانه های شیرکو بی کس در نوبت چاپ هستند. همچنین در حال حاضر مشغول ترجمه 
رمان جدیدی از بختیار علی هستم که هنوز به زبان کردی چاپ نشده است. این رمان را مشابه 
آثار قبلی بختیار علی، فصل به فصل از نویسنده دریافت کرده و ترجمه می کنم. به این امید که 

متن فارسی و کردی آن به طور همزمان چاپ شود. 
 در این گفت وگو، چند بار به آثار و جایگاه ادبی بختیار علی اشاره کردید که 
مخاطبان ایرانی او را به رمان هایی چون »آخرین انار دنیا« شناخته اند. کمی بیشتر 

درباره او ویژگی های ادبی آثارش توضیح دهید. 
بختیار علی در ابتدا در دنیا با رمان »غروب پروانه« شناخته شد. بعد رمان »آخرین انار دنیا« 
و پس از آن »شهر موسیقیدان های سپید« و »دریاس و جسدها.« یکی از مهم ترین ویژگی های 
رمان های بختیار علی، رئالیسم جادویی خاص خود اوست. نه کامال شبیه رئالیسم جادویی 
آمریکای التین است و نه شبیه نمونه  اروپایی آن. بیشتر برگرفته از افسانه ها و اسطوره های 
مشرق زمین است. وقتی آثار این نویسنده را می خوانیم پی می بریم که تا چه اندازه مسلط بر 
فرهنگ کهن منطقه و داستان ها و اسطوره های این قاره کهن است. شعر بختیار علی هم مانند 
رمان هایش منحصر به فرد است. اشعار وی متاثر از اندیشه های فلسفه انتقادی ست که به شکل 
شعر منثور بیش از سه دهه از سوی مخاطبان و عالقه مندان به شعر خوانده می شود و مورد 
ستایش منتقدین قرار گرفته است. همچنانکه آثار نظری ایشان نیز در دنیا؛ از جمله کشور 
آلمان مورد استقبال زیادی قرارگرفته است. بختیار علی، نویسنده ای است که در چندین حوزه  

مهم مانند رمان، نقد، شعر، تئوری و نقد سیاسی اجتماعی فعالیت دارد. 
 کمی هم درباره آخرین ترجمه ای که از بختیار علی داشتید بگویید؛ از »شهر 
موسیقی دان های سپید.« آیا رمان تازه ای که از این نویسنده در حال ترجمه هستید، 

یعنی »سقوط آسمان ها« هم چنان فضایی دارد؟
»شهر موسیقیدان های سپید« تا پیش از رمان »تصاحب تاریکی«، شاخص ترین و مهم ترین 
رمان بختیار علی بود. این رمان برنده  جایزه نیلیزاکس است که مهم ترین جایزه  آلمان و یکی 
از مهم ترین جوایز دنیاست و پیش تر رمان نویسندگان بزرگی مانند الیاس کآنتی و میالن 
کوندرا آن را دریافت کرده اند. »شهر موسیقیدان های سپید« مثل دیگر آثار بختیار علی، در 
ژانر رئالیسم جادویی نوشته شده که در کشور آلمان بسیار مورد ستایش قرارگرفت. منتقدان 
آلمانی، آن را با شاهکارهایی از توماس مان و گونترگراس مقایسه کرده اند و حتی به این نکته 
اشاره کرده اند که این اثر، چیزی فراتر از آن هاست و دلیل این خاص بودن، شرقی بودن خود 
بختیار علی است. این رمان به نقش هنر و زیبایی در دوران جنگ و زندگی هنرمندان در روزگار 
تلخ جنگ اشاره دارد؛ اینکه انسان چگونه می تواند در روزگار دوزخی جنگ، با وجود بی عدالتی 
و سرگردانی و آوارگی، انسان بماند. در این رمان، به طور مفصل به اهمیت هنر و جایگاه آن در 
بین ملیت های ایرانی پرداخته شده است. همچنین این رمان، درباره نسل کشی کردهای عراق 
- موسوم به انفال-  نیز است که در سال ۱۹۸۸ میالدی در چند عملیات جداگانه به فرماندهی 
»علی شیمیایی«، پسرعموی صدام حسین انجام شد و بیش از ۴۰۰۰ روستای کردستان 
عراق را با خاک یکسان کرد. در ادامه این جنایت، ۱۸۲ هزار زن و کودک و مرد و سالخورده به 
جنوب عراق انتقال یافتند و در آنجا زنده به گور و کشته شدند.  اما رمان »تصاحب تاریکی« که 
شاخص ترین رمان بختیار علی است، فصل به فصل از سوی خود نویسنده برایم ارسال و پایان 
رمان آن توسط نویسنده با ترجمه  فارسی آن همزمان شد. خوشحالم که این شاهکار بزرگ 
توسط نشر ثالث چاپ می شود. این اثر نیز در ژانر رئالیسم جادویی است و اولین رمان نویسنده 
به حساب می آید که به طور کامل در یک سرزمین معین و مشخص؛ یعنی کشور ترکیه اتفاق 
می افتد. این رمان درباره فاشیسم و تبعات آن است. همچنانکه »شهر موسیقیدان های سپید« 
درباره فاشیسم در عراق بود، »تصاحب تاریکی« هم در مورد فاشیسم در ترکیه و انکار هویت 

کرد، ارامنه و یونانی ها در آن سرزمین است. 
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نمایشگاه کتاب و تفسیر امر واسپاری

تقریبا یک هفته پس از برگزاری سی وسومین 
نمایشگاه کتاب تهران، آخرین نشست خبری این 
رویداد، یکشنبه هشتم خردادماه برگزار شد و یاسر 
احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در این نشست، به بیان توضیحاتی 
درباره نمایشگاه و برخی از سیاست های دولت در 
بخش کتاب پرداخت. او در بخشی از سخنانش، به 
مسأله واسپاری برگزاری نمایشگاه به اصناف - که 
در دو دولت قبل، در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته 
بود-  اشاراتی داشت. به نقل از ایبنا )رسانه رسمی 
معاونت و خانه کتاب( احمدوند در این باره گفت: 
»در برگزاری نمایشگاه کتاب سی وسوم در دو 
بخش سیاست گذاری و اجرا از همکاری حداکثری، 
ناشران و صنف بهره  مند بودیم. اگر منظور از 
واسپاری، برگزاری همه امور نمایشگاه از سوی 
صنف است، باید بگویم )در( صنف توان اجرایی و 
مالی برای برگزاری این رویداد وجود ندارد.« البته 
جریان واسپاری در دوره های قبلی نمایشگاه، با 
سپردن مدیریت بخش های مختلف به اتحادیه  و 
تشکل های نشر، پیش  می رفت؛ درحالی که وزارت 
ارشاد همچنان خود را موظف به تأمین هزینه های 
برگزاری از محل بودجه  وزارتخانه از ردیف »حمایت 
از فعالیت های فرهنگی ، کتاب ، کتابخوانی و ارتقای 
فرهنگی عمومی« می دانست؛ اما این جریان در 
دولت جدید، با انتصاب مدیران ارشاد به عنوان 
مدیران کمیته های اجرایی، متوقف ماند و با این 
حساب، اشاره معاون امورفرهنگی به بهره مندی 
از همکاری حداکثری ناشران و صنف، احتماال در 
حد پیشنهاد و مشاوره بوده است. هرچند که او در 
ادامه بیان کرده:»تاکید ناشران نیز نشان می دهد، 
رفتار فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با صنف، 
شیوه مطلوبی است.«؛ ولی تجربه ثابت کرده اتکا به 
نظرسنجی هایی از این دست که مجری و متصدی، 
خود آن را تهیه می کند، جای تامل و بررسی دارد. 

در ادامه اما؛ اشاره رئیس نمایشگاه به فقدان 
توان اجرایی و مالی در اصناف نشر، این سوال را به 
ذهن متبادر می کند که اگر فرضا این توان وجود 
داشت، آیا برگزاری نمایشگاه را به صاحبان و 
نمایندگان اصناف نشر می سپردید؟ ظاهرا پاسخ 
منفی است؛ چراکه احمدوند در ادامه تصریح 
کرده: »سیاست گذاری حوزه حاکمیتی است.« 
و البته افزودن این توضیح که »اما در اجرا از 
ظرفیت های بخش خصوصی باید استفاده کرد.« 
را نیز احتماال نباید چیزی فراتر از حد همان 
پیشنهاد و مشاوره دانست، اما به نظر می رسد در این 
اظهارات، تکیه  اصلی بر مفهوم »سیاست گذاری« 
باشد. این عبارت، مشخصا معطوف می شود به 
سیاست های الزام آوری که مرجع و محتوای آن 
قانون اساسی باشند؛ بنابراین باید از افزودن بار 
معنایی غیرشفاف به آن پرهیز شود. اوال؛ در حوزه 
برگزاری نمایشگاه کتاب )یا هر نمایشگاه دیگری(، 
هیچ قانونی دال بر این نیست که اجرای آن - 
چه جزئی و چه کلی-  بر ذمه  دولت است. حال 
آنکه اصل ۴۴ قانون اساسی که بارها در سطوح 
مختلف حاکمیت و حکومت بر اجرایی شدن آن 
تاکید شده، به مسأله »خصوصی سازی« نظر دارد. 
ثانیا؛ چه ارتباطی می تواند بین سیاست گذاری 
و برگزاری نمایشگاه کتاب از سوی دولت وجود 
داشته باشد؟ آیا »برگزاری« نمایشگاه کتاب 
تهران، یکی از مصادیق سیاست گذاری است؟ و 
این بدان معنی ُ است که بخش خصوصی نمی تواند 
برگزارکننده یا اداره کننده آن باشد؟ مسأله دیگری 
که باید به آن توجه داشت، گرایش مفاهیمی چون 
»سیاست گذاری« به مفهوم »تصدی گری« است 
که همواره از آن به عنوان یک آسیب جدی یاد 
می شود. سوال اینجاست که برگزاری مستقیم، تام 
و تمام نمایشگاه از سوی مجری دولتی، در قالب 
»تصدی گری« معنا می یابد یا »سیاست گذاری«؟ 
آیا این رویه، به تحقق مفاهیمی چون »نهادگرایی« 
دامن نمی زند؟ برای روشن تر شدن این مفاهیم 
و مرزبندی های موجود، اشاره به بخشی از مقاله  
حسن شیرازی، دکتری سیاستگذاری عمومی 
دانشگاه تهران که با نام »تنظیم گری به جای 
تصدی گری در سیاست گذاری« که در سال ۱3۹۸ 
در فصلنامه دولت پژوهی )مجله دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی، سال پنجم، شماره ۲۰( منتشر 
شده و اتفاقا مطالعه ای موردی در موضوعی مشابه 
و از جنس فرهنگ، یعنی »تعامل نهاد کتابخانه ای 
عمومی و بخش کتابخانه های شهرداری تهران« 
است، خالی از لطف نیست: »رویکرد نهادگرایی 
تصریح می نماید که نهادها همواره در پی بزرگ 
کردن خود هستند. آنها به دنبال یافتن بهانه هایی 
برای بقا و توسعه خود بوده و این امر ممکن است 
نهادها را از اهداف اولیه ای که برای آن به وجود 
آمدند، دور کند. چنین امری را به وضوح می توان 
در فرهنگ اداری ایران مشاهده نمود؛ جایی که 
تصور ناشفافی در پس ذهن مدیران به این اشاره 
دارد که یک نهاد هرچه فربه تر و تخصیص بودجه 
بیشتری داشته باشد، مهم تر و کلیدی تر است. 
این امر با تجمیع کارکردهای متفاوتی همچون 
سیاست گذاری، اجرا و نظارت در یک نهاد، ارتباط 
دوسویه دارد که نکته اخیر به تصدی گری ختم 
می شود. به عبارت واضح تر، سیاست گذاری و 
نظارت، شأن و جایگاه قانونی برتری را به نهاد 
می بخشد و اجرا، موجبات جذب بودجه و بزرگ 
کردن بدنه سازمان را فراهم می آورد. تجمیع این 
دو اگرچه نهاد را به یک بازیگر مهم تبدیل می نماید؛ 
اما آنچه در نهایت به عنوان خروجی برجا می ماند، 
ناکارآمدی، کندی، عدم شفافیت و در یک کالم، 

تحقق نیافتن اهداف است.«

یــادداشــت

آرمان ملی-  بیتا ناصر: مریوان حلبچه ای، یکی از مترجمان شناخته شده ادبیات کردی در کشورمان است. او ترجمه را از سنین نوجوانی آغاز کرده و داستان ها 
و شعرهای زیادی را از فارسی و کردی به یکدیگر ترجمه کرده است. از نظر حلبچه ای، ادبیات داستانی نویسندگان کرد در دهه های اخیر، رشد قابل توجهی 
داشته و به همت برخی از نویسندگان سرشناس کرد، مسیر جهانی شدن را می پیماید. او، ویژگی های ادبیات کردی را به ویژگی های شخصیتی مردم کردستان 
عراق پیوند می زند و می گوید: »زیستن مدام درون تراژدی و تجربه چندین قرن مبارزه و مقاومت برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه و آبرومند، از انسان 

کرد موجودی سختکوش و پرتالش ساخته است تا با تمام تلخی ها و سختی های زندگی، همچنان امیدوارانه چشم به آینده داشته باشد.«

هادی حسینی نژاد 
 روزنامه نگار

کتاب »مرگ یک شاعر: واپسین روزهای زندگی مارینا 
The Date Of a Poat( نوشته ایرما  تسوه تایوا«)
کودرووا که به تازگی با ترجمه سحر حدیقه و از سوی نشر 
آفتابکاران به چاپ رسیده، شامل بخش هایی همچون 
رونوشت بازجویی م. تسوه تایوا در اداره پلیس فرانسه )۱۹37(، 
یادداشتی از مارینا تسوه تایوا)۱۹۴۰(، نامه تسوه تایوا به 
استالین و چهار فصل به نام های »بولشو«، »لوبیانکا«، »دوزخ 
ناانسان ها« و »یالبوگا« است. در مقدمه ناشر بر کتاب آمده که 
در عرصه شعر معاصر جهان، خانم مارینا تسوه تایوا شاعر بزرگ 
روس)-۱۸۹۲ ۱۹۴۱( در شمار آن دسته شاعرانی است که، 
به جز ایامی چند از دوران زندگی اش، در باقی عمر هرگز سقف 

محکمی باالی سرش نداشته است. سروده های 
تمام عمر تسوه تایوا، به تعبیر هایکونویسان 
سرشار از عنصر »وابی/ سابی« است. وابی 
سابی در اصطالح هایکو داللت دارد بر عنصر 
اصلی هایکو، یعنی روح و جان مایه اصلی و 
تفکربرانگیز و شاعرانگی آن که هایکوی قوی 
را از هایکوی ضعیف متمایز می کند و روح 

جاودانگی را در آن می دمد.  
در بخشی از کتاب می خوانیم: »تسوه تایوا در 
یالبوگا به چیز زیادی نیاز نداشت. حداقل کاری 

برای خورد و خوراک پسرش و گاه به گاه فرستادن بسته ای به 
دختر و همسرش در اردوگاه و چند ساعت در روز فرصت 
نوشتن. )آخرین خط های شعرش را کی نوشت؟ یا دست کم 
آخرین جمله در دفتر خاطرات روزانه اش؟ »از نوشتن دست 
می کشم و از بودن.« قاعده ای را که به نظر جمله مرگ می آید، 
سال ۱۹۴۰ در دفتر کارش یادداشت کرد.( همیشه خودش 
را بازمانده می نامید. او آن قدر قدرت داشت که در مقابل تمام 
ماموران امنیتی جهان و تمام مشکالت مقاومت کند، اگر و 
فقط اگر دو تکیه گاه اصلی هستی اش را از او نگرفته بودند. روز 
3۱ آگوست او به قلمروی آزادی قدم گذاشت. آیا آن روز صبح 
تسوه تایوا به خاطر داشت یک سال پیش در همین روز 3۱ 

آگوست در کمیته مرکزی حزب بود؟«
مارینا ایوانوونا تسوه تایوا، شاعر و نویسنده 
روس، 3۱ اوت ۱۹۴۱ مدتی پس از آن که 
همسرش به جرم خیانت تیرباران شد، با حلق 
آویز کردن خود از سقف خانه اش در یالبوگا 
به زندگی اش پایان داد. وی یکسال پیش از 
آن نوشته بود: »آنچه من می خواهم نبودن 
است، نه مردن.«. کتاب »مرگ یک شاعر« با 
شمارگان 3۰۰ نسخه، به قیمت ۹۵ هزار تومان 

و در 3۴۰ صفحه منتشر شد.

در این کتاب، اپرا یکی از با نفوذترین زنان جهان با دکتر 
پری روانکاو، روان پزشک و عصب شناس درباره  این که چرا 
پرسیدن این سوال پایه »چه اتفافی برایت افتاد؟« در درک 
این که چرا کارهایی را انجام می دهیم که انجام می دهیم، 
یک انقالب به شمار می آید، گفت وگو کرده اند. زیرا آن ها 
طبق گفته خودشان، قانع شده اند که پاسِخ سواِل »چه 
اتفاقی برایت افتاد؟« به ما کمک می کند تا بیشتر این 
موضوع را درک کنیم که تجربه های ما -چه خوب، چه 
بد- چگونه رفتار و آینده ما را شکل می دهند. این کتاب حاوِی 
داستان های شخصی از جمله داستان ها و تجارب اپرا در رابطه 
با آسیب روحی نیز است که با عصب شناسی ترکیب شده و به 

مخاطبان کمک می کند.
علت اینکه دکتر بروس دی پری و اپرا به 
آسیب های روحی پرداخته اند این است که 
آسیب های روحی نقش بسزایی در تشکیل 
جهان بینی ما دارند و عماًل سکان هدایت 
زندگی مان را به صورت ناخودآگاه به دستشان 
داده ایم. بروس دی پری با رویکرد علمی 
اما قابل فهم برای عموم افراد با مدل مغزی 
مثل برعکس مغز، به این مقوله می پردازد 
که تجارب کودکی چگونه به عنوان ناخدای 

کشتی زندگی مان عمل می کنند و مسیر و آینده ما را تعیین 
می کند.

در پشت جلد کتاب آمده است: کتابی که پیش رو دارید 
مناسب هر مادر، پدر، شریک زندگی یا فرزندی است که 
آسیب روحی را تجربه کرده است. اگر تا به حال برچسب هایی 
به شما زده اند و دیگران شما یا افراد مورد عالقه تان را 
»مهر طلب«، »خودویرانگر«، »مخل«، »بحث کننده«، 
»حواس پرت«، »بی حوصله«، »دلسرد«، »ناتوان در نگهداری 
شغل« یا »افتضاح در روابط« توصیف می کرده اند یا اگر فقط 
می خواهید خودتان و دیگران را بیشتر درک کنید، پس این 

کتاب مناسب شماست.
»چه اتفاقی برایت افتاد؟« در سراسر 
جهان مورد استقبال حجم قابل توجهی 
از خوانندگان قرار گرفته است و پیشنهاد 
شده در کتابخانه هر فردی جایی برای خود 
داشته باشد. این کتاب نوشته اپرا وینفری 
و دکتر بروس دی پِری با ترجمه مریم 
نفیسی راد به همت انتشارات نسل نواندیش 
در 36۰ صفحه مصور با تیراژ ۵۰۰ جلد و 
قسمت۱۲۹۹۰۰ تومان، در سی وسومین 

نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۱ رونمایی شد.

چه اتفاقی برایت افتاد؟ مرگ یک شاعر

مریوان حلبچه ای در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 نويسندگان ُکرد  نويسندگان ُکرد 

در مسير جهانی شدندر مسير جهانی شدن
   ترجمه های تازه ای از »بختیار علی« در صف انتشار
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تفاوت اضطراب و استرس 

اضطراب به این مفهوم است که فرد 
حس می کند اتفاق بدی می افتد و خبر بدی 
به او می دهند؛ ضمن آنکه همراه با این حالت 
نشانه های جسمی مانند سردرد، سرگیجه، عدم 
تعادل، تغییرات فشارخون، احساس ناراحتی، 
گوارشی و تکررادرار و همچنین مسائل عمده 
دیگر ممکن است فرد داشته باشد که اینها 
نشانه های جسمی اضطراب است. اضطراب 
می تواند یکی از نشانه های استرس باشد. وقتی 
که فرد با یک مساله جدید و عامل فشار روانی 
روبه رو می شود، مثال تغییرات شغلی، ازدواج و 
طالق و... که سازگاری دوباره را ایجاب می کند، 
فرد حالتی پیدا می کند که به آن استرس گفته 
می شود. عامل ایجادکننده استرس به استرسور 
معروف است. استرس ممکن است به شکل 
اضطراب و افسردگی یا به شکل حالت های 
تحریک پذیری و عصبانیت خود را نشان دهد. 
درواقع استرس یک وضعیت عمده ترس و 
گسترده تر از اضطراب است. به هرحال زمانی که 
فرد دچار اضطراب است باید ببینیم عامل 
اضطراب وی چه چیزی است. گاهی اضطراب 
می تواند نشانه یک بیماری جسمی باشد؛ 
برای نمونه افزایش فعالیت تیروئید می تواند 
با اضطراب توأم باشد که در این صورت باید 
بیماری تیروئید را درمان کرد. به همین دلیل 
این  خیلی مهم است که پزشک تشخیص 
وضعیت ها را بدهد؛ چراکه گاهی اوقات اضطراب 
می تواند نشانه ای از یک بیماری روانپزشکی دیگر 
باشد. برای نمونه ممکن است یک فرد ضمن 
اینکه افسرده است دچار اضطراب نیز باشد. 
گاهی اضطراب یک واکنش طبیعی نسبت به 
حالت های عادی است که به طور ناشناخته برای 

فرد ایجاد نگرانی می کند.

تغییر مغز در طول دوران »افسردگی«
محققان می گویند: مغز در طول درمان 
افسردگی با تغییر مواجه می شود. تقریبا 
۴۰ درصد از بیماران مبتال به افسردگی به 
دارو های ضدافسردگی پاسخ نمی دهند و از 
افسردگی مقاوم به درمان رنج می برند. تحریک 
مغناطیسی مغز یا به طور دقیق تر تحریک 
مغناطیسی مغز از راه جمجمه به یک روش 
تحریک مغناطیسی عصبی گفته می شود 
که بر روی نواحی کوچک و محدودی از مغز 
اعمال می شود. اکنون محققان در یک مطالعه 
جدید نحوه تغییر مغز در طول تحریک مکرر 
مغناطیسی مغز را نقشه برداری کرده اند. برای 
تعیین اینکه هنگام ارائه درمان تحریک مکرر 
مغناطیسی مغز چه اتفاقی برای مغز می افتد، 
دانشمندان یک دور تحریک مغناطیسی مکرر 
مغز را در حالی که بیماران در داخل یک اسکنر 

)MRI(  بودند اعمال کردند. 
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 ۱-  پایانه مسافربری-  معادل فارسی امیرالبحر ۲-  
کسان وافراد- نسیم شب- خانه زنبور 3-  همکارصندلی-  
کندذهن- شــماومن- عریــان ۴- اسب ســفید- قلعه 
حکومتی- همچون تندر ۵- پیشوندمنفی- بزرگ ترین 
مفصل که ران را به ســاق پا پیوند می دهــد- پایان 6- 
معجزه الهی- نام یک مجموعــه تلویزیونی با کارگردانی 
مهران مدیری- حــرف ندا 7-  کلریدســدیم طبیعی- 
بی حرکــت- انبارماشــین آالت ســنگین ۸- ازاعضای 
دوگانه بدن که در »صورت« قــرار دارد-  نظرکردن به 
چیزی- خیســی ۹- پارچه مشبک- ســوم- معماری 
درون گرایی ۱۰- رودی درفرانسه- مارکی برخودروهای 
ژاپنی- نیروها ۱۱- غارت- کفایت دهنده- کاکل اســب 
۱۲-  شــهری درمازندران- ازجشــن های باســتانی- 
روایت کننده ۱3-  باالبرماشــین- الفبای  موســیقی- 
مزدورودورو- رنج وسختی ۱۴- واحد اندازه گیری طول در 
انگلستان- زره ساز- درحال سوختن ۱۵- ارث- پایتخت 

کامرون

۱- بازیگر آمریکایی فیلم دورافتاده- از شــهرهای خراســان رضوی ۲- ازشاگردان میرعماد- 
واژگون- ازفرشتگان شــب اول قبر 3- جای نگه داری چیزی- خشت پخته- سیلی- چوب  خوشبو 
۴- حرف گزینش-  انتخاب کردن- نوعی ســالح کمری ۵- گماشــتن-  جزوکوچک ماده- اجرام 
فضایي غیرگردنده 6- هذیان بیمار-  شــخصیتی درشــاهنامه- زندگی کن 7- شهری دراردبیل-  
دلتنگ- پایان زندگی ۸- سیخ نانوایی- علم ژنتیک- گیاهی گرمسیری با برگ های باریک ۹- کوره 
آجرپزی- بریدگی سطحی پوست- ازانواع مسابقه دو ۱۰- گلسرخ-  تاکتیک- غار ۱۱- مورداعتماد- 
درنگ کردن- سخت  وشدید ۱۲- باغ افالطون- ســوره ۸۱ قرآن مجید- ضمیرفرانسوی ۱3- آقای 
اسپانیایی- نفس بلند- حاجت- معادل فارسی جکوزی ۱۴- برروی پاکت نامه می نویسند- حماسی- 

آلیاژی سخت ۱۵-  نوعي دستگاه چاپ سریع-  ددمنشانه

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

»تخم مرغ« موجب تقویت قلب می شودکنترل »دیابت 2« با مکمل پروتئینپیشگیری از بیماری ها با  »سبزی«
به گفته متخصصان برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر مصرف 
برخی سبزی ها حائز اهمیت است. مدیر برنامه تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشت گفت: مصرف روزانه سبزی برای پیشگیری از بروز بیماری های 
غیرواگیر موثر و مفید است و مانند سدی در برابر ابتالی افراد به بیماری هایی 
مانند دیابت و سرطان ها عمل می کند. به گفته »ترابی« تا حد امکان باید 
سبزی ها را به صورت خام مصرف کرد؛ زیرا پخت طوالنی مدت سبزی سبب 
کاهش ارزش غذایی و ویتامین های موجود در آن خواهد شد. او افزود: افراد از 
نان های حاوی سبوس و برنج قهوه ای به علت دارابودن فیبر، بیشتر مصرف کنند.

 

نتایج مطالعه ای نشان داد که نوشیدن مقدار کمی پروتئین قبل از غذا 
به دیابتی های نوع۲ کمک می کند تا قندخون خود را کنترل کنند. در این 
مطالعه، ۱۸ فرد مبتال به دیابت نوع۲ یک نوشیدنی کوچک حاوی ۱۵ گرم 
پروتئین ۱۰ دقیقه قبل از هر وعده غذایی در طول 7روز مصرف کردند. دکتر 
»دانیل.وست« گفت: »پروتئین به ۲ صورت عمل می کند، اول، با کاهش 
سرعت عبور غذا از سیستم گوارشی و دوم، با تحریک تعدادی از هورمون های 
مهم که مانع از باالرفتن قندخون می شوند.« به گفته وست، »بررسی پتانسیل 

جایگزین های دارویی مانند مکمل های غذایی اهمیت بیشتری دارد.« 

محققان نشان دادند که چگونه مصرف متعادل تخم مرغ می تواند میزان 
متابولیت های سالم برای قلب را در خون افزایش دهد. نتایج مطالعه روی ۵۰۰ هزارنفر 
نشان داد افرادی که روزانه تخم مرغ می خورند، به طور قابل توجهی کمتر در معرض خطر 
ابتال به بیماری قلبی و سکته هستند. »النگ.پان«، می گوید: »افرادی که مقدار متوسط 
تخم مرغ می خوردند دارای سطوح باالتر پروتئینی به نام آپولیپوپروتئین A۱ در خون 
خود بودند که یک واحد سازنده از کلسترول خوب HDL است. این افراد به خصوص 
مولکول های HDL بزرگ تری در خون خود داشتند که به پاکسازی کلسترول کمک 

می کند و انسدادهایی که می تواند منجر به حمالت قلبی شود، محافظت می نماید.«  نکــته
 نقش باکتری های روده 

بر تاثیر داروهای فشارخون
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که باکتری های 
روده می توانند اثربخشی برخی از داروهای فشارخون را کاهش 
دهند. به گزارش ساینس.دیلی، فشارخون باال عامل خطر اصلی 
برای بیماری های قلبی و سکته مغزی است. در میان افراد مبتال به 
فشارخون باال، تخمین زده می شود که ۲۰ درصد دارای شرایطی 
هستند که به عنوان فشارخون مقاوم شناخته می شود، به این 
معنی که فشارخون آنها به رغم درمان تهاجمی، باال باقی می ماند. 
تحقیقات جدید نشان داده است که باکتری های روده می توانند 
اثربخشی برخی داروهای فشارخون را کاهش دهند و به طور 
بالقوه راهی برای ایجاد طرق جدید برای غلبه بر فشارخون مقاوم 
به درمان فراهم کنند. دکتر »تائویانگ«، سرپرست تیم تحقیق 
از دانشگاه تولدو آمریکا، می گوید: »فشارخون باال اغلب یک قاتل 
خاموش نامیده می شود، زیرا معموال عالئمی ایجاد نمی کند. با این 
حال، جمعیت زیادی از افراد وجود دارند که می دانند فشارخون 
باال دارند اما هنوز نمی توانند آن را کنترل کنند، با وجودی که 
داروهای فشارخون مصرف می کنند.« یانگ افزود: »تنها کاری که 
پزشکان واقعا می توانند در این بیماران انجام دهند، اضافه کردن 
یا تعویض داروها و افزایش دوز با این امید است که بتوانند چیزی 
موثر پیدا کنند. تا به حال، ما هیچ نشانه روشنی نداشتیم که 
مکانیسم فشارخون مقاوم چیست. تحقیقات ما می تواند اولین 
گام به سمت شناسایی راه های جدید برای غلبه بر فشارخون 
مقاوم به درمان باشد.« در سال های اخیر، محققان با جدیت 
بیشتری ارتباط بین فشارخون افراد و مجموعه منحصربه فردی 
از باکتری هایی که در روده آنها زندگی می کنند، بررسی کرده اند. 
تحقیقات یانگ اولین تحقیقی است که تاثیر باکتری های روده 
را بر خود داروهای فشارخون بررسی می کند. در این مطالعه، 
دانشمندان اثربخشی داروی کاهنده فشارخون کویناپریل را در 
موش های صحرایی دارای باکتری های معمولی روده با آنهایی که 
میکروبیوم های روده شان با دوزهای باالی آنتی بیوتیک ها تحلیل 
رفته بود، مقایسه کردند. محققان تفاوت آشکاری بین این دو 
گروه پیدا کردند، زیرا حیواناتی که ابتدا آنتی بیوتیک دریافت 

کردند، واکنش بسیار بهتری به کویناپریل نشان دادند. 

آیا آفت دهان کودکان خطرناک است؟
فوق تخصص روماتولوژی کودکان گفت: آفت  ممکن است 
به دلیل کمبود ویتامین، روی، آهن، رژیم غذایی نامناسب، 
گازگرفتگی و ضربات ایجاد شود. رضا شیاری، فوق تخصص 
روماتولوژی کودکان در برنامه »طبیب« در خصوص طیف های 
تب در افراد توضیح داد: تب می تواند به صورت حاد و مثل یک 
سرماخوردگی ساده باشد، می تواند مرتب قطع و وصل شود و یا 
مزمن و طول کشیده باشد و فرد یک هفته تب بکند و همچنین 
می تواند دوره ای باشد که به عنوان یک نشانه از بیماری های 
روماتیسمی برای ما ارزشمند است. تبی که در عرض شش ماه 
حداقل سه بار تکرار شود تب دوره ای است و اگر همراه با این 
تب ویروس، باکتری یا بدخیمی برای تشخیص وجود نداشته 
باشد ما به روماتیسم شک می کنیم. وی ادامه داد: در افرادی 
که زمینه دارند درجه حرارت های باال ریسک ایجاد تشنج 
را هم باال می برد، درواقع ضمن اینکه یک نشانه است که 
ما را متوجه بیماری می کند ما باید آن را به درجه معقولی 
برسانیم که برای بدن خطرناک نباشد؛ به همین دلیل با هر 
تبی باید به دنبال علت آن هم باشیم. این پزشک متخصص 
با اشاره به اینکه تب  دوره ای که علت ویروسی یا باکتریایی 
ندارند، در ردیف بیماری های خودالتهابی قرار می گیرند، 
اظهارکرد: در این میان بیماری های موروثی داریم مثل تب 
مدیترانه ای که شایع ترین تب ارثی دوره ای در کودکان است 
و تب های غیرارثی دوره ای داریم مثل تب مارشال که از جمله 
نشانه های آن آفت های دهانی است که همراه با تب ایجاد 
می شود، دل درد، بزرگی غدد لنفاوی و لوزه ها نیز می تواند از 
جمله نشانه های آن باشد و درمان آن با تک دز کورتون است. 
شیاری در خصوص تب مدیترانه ای نیز عنوان کرد: در ایران 
شایع ترین تب دوره ای ارثی تب مدیرانه ای است که در نژادها و 
یا قسمت هایی که نژاد آذری و ارامنه هستند و در جنوب کشور 
که از نژاد عرب هستند بیشتر دیده شده و بیشتر بسته به 
ژنتیک است، اهمیت شناخت آن یکی به دلیل شیوع باالی آن 
است و دیگر اینکه اگر این بیماری تشخیص داده نشود موجب 
نارسایی کلیه می شود و اما اگر درمان شود نگرانی ندارد، نشانه 

تب مدیترانه ای فقط می تواند تب باشد. 
  کمبود ویتامین، روی و...

این فوق تخصص روماتولوژی کودکان یادآورشد: این 
بیماری به دلیل یک جهش ژنتیکی است اما ما ژن درمانی 
نکرده و به صورت عالمتی بیمار را درمان می کنیم، امروزه 
معتقدند برخی از جهش های این بیماری بد نیستند و اگر 
بیماری از جهش های خوب باشد، بعد از پنج سال پیگیری 
و استفاده از دارو درمان شده و اگر جواب آزمایشات مثبت 
باشد می توان دارو را قطع کرد. وی اضافه کرد: تشخیص این 
بیماری نیز بالینی است، نه آزمایشگاهی؛ یعنی این بیماری 
عالوه بر تب هر بیماری طول کشنده ای را شامل می شود، مثل 
سردردها، پادردها، آفت ها یا دل دردهای طوالنی که همراه با 
تب باشند. شیاری همچنین آفت های دهانی اطفال را نیز به 
چند دسته تقسیم کرد و گفت: در آفت یک حاشیه خیلی قرمز 
و داخل آن یک زخم سفید می بینیم، در بچه ها آفت ها را به 
سه دسته تقسیم می کنیم، آفت های خفیف، شدید و هرپتی 
فرم. این فوق تخصص روماتولوژی بیان داشت: البته ۸۰ تا ۸۵ 
درصد آنها خفیف است، آفت های شدید بیشتر از یک سانت 
هستند و تا بیشتر از یکماه درمان آنها طول می کشد، آفت ها 
هپتی فورم هم شبیه تبخال هستند سایز آنها کوچک بوده و 
چند دانه کنار هم می زند و دوره درمان آنها هم کم است. وی 
گفت: آفت ها ممکن است به دلیل کمبود ویتامین، روی، آهن، 
رژیم غذایی نامناسب و گازگرفتگی و ضربات ایجاد شود، اما 
علل جدی هم دارند مثل بیماری های خودالتهابی مثل مشکل 
کرون روده. البته تب مارشال هم می تواند با آفت همراه باشد؛ 
پس اگر کودکی به کرات دچار آفت می شود حتما باید به یک 
روماتولوژیست اطفال مراجعه کرد؛ ضمن اینکه در بزرگساالن 
نیز باید علت آفت های مکرر مورد بررسی قرار بگیرد. این 
پزشک متخصص ابراز کرد: برای پاشویه اطفال به هیچ وجه 
از الکل یا آب نمک و آب یخ استفاده نکرده و از آب خالصی 

استفاده کنند که تنها ۴ درجه کمتر از دمای بدن باشد. 

عمــود ی افقــی  

  فربد فدایی
استاد روان پزشکی 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
»توت سفید« دارای خواص بی نظیری برای بدن است. تحقیقات نشان می دهد که مصرف توت سفید می تواند به کاهش کلسترول کمک کند، بنابراین خطر 

حمله قلبی، سکته مغزی را کاهش می دهد.

خواص بی نظير »توت سفيد«

اگر از خستگی مزمن رنج می برید، مصرف یک 
فنجان توت سفید می تواند سطح انرژی جسمی و 

روانی شما را بهبود بخشد.

 توت به دلیل داشتن ترکیبات فعال و اسیدهای 
فرار، خاصیت ضدالتهابی دارد که باعث می شود 
این میوه برای بیماران مبتال به آرتروز و همچنین 
کسانی  که از التهاب مزمن، نقرس، میگرن یا سندرم 

روده تحریک پذیر )IBS( رنج می برند، ایده آل باشد.

رفع خستگی ضدالتهاب

عصاره برگ توت به طور گسترده بر حافظه و 
عملکرد مغز تاثیر می گذارد. تحقیقات نشان می دهد 
که استفاده از این عصاره می تواند فعالیت عصبی را 

تحریک و به درمان آلزایمر کمک کند.

تحقیقات نشان می دهد که مصرف توت سفید می تواند 
به افزایش سطح HDL که چربی های مفید هستند و به کاهش 
کلسترول بد کمک کند، بنابراین خطر آترواسکلروز، حمله 

قلبی، سکته مغزی و بیماری قلبی را کاهش می دهد. 

کمک به يادگيری بهبود سالمت قلب 

توت بیشتر به دلیل تاثیرات آن بر دیابت مشهور 
است. ماده موثر در توت سفید، پردازش قند را در 
بدن قطع می کند تا با کنترل میزان قندخون، دیابت 

را تا حد زیادی بهبود بخشد.

یعنی  آن  در  موجود  آنتی اکسیدان 
اکسیدنیتریک  تولید  کاهش  با  »رزوراترول« 
رگ های خونی را شل کرده و به کاهش فشارخون 

باال کمک می کند. 

ديابت  فشارخون 

مصرف توت سفید سبب پاکسازی کبد و دفع 
سموم کبد می شود؛ پس از توت سفید تازه برای 

پاکسازی کبد خود استفاده کنید .

توت حاوی مقدار زیادی آهن است که برای 
درمان کم خونی مفید است. توت سفید برای 
درمان بی خوابی ناشی از کم خونی، نیز موثر است.

پاکسازی کبد  درمان کم خونی 
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کــوتـاه

بیکار کسی است که کار بلد نیست یا کار بلد است، اما کاری 
در اختیار او قرار نمی گیرد. ما هر کدام از این اشکال را در رابطه 
با بیکاری شاهد هستیم. در حال حاضر بخشی از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی ما بیکارند. یکی از دالیل نرخ باالی بیکاری این افراد 
این است که آنها کار بلد نیستند. در دانشگاه های ما هنوز رشته ها 
کاربردی نشده، دانشجویان ما هنوز رشته ها و کار متناسب با آینده 
خود را در دانشگاه به صورت عملی یاد نمی گیرند. در دانشگاه ها 
افراد صرفا تئوری ها را یاد می گیرند و بر محفوظات خود اضافه 
می کنند و صرفا چیزهایی را حفظ می کنند و امتحان داده و بعد 
فارغ التحصیل می شوند، در حالی که اگر بعد از فارغ التحصیلی از 
آنها بپرسی چه کاری بلدی؟ اکثریت این افراد کاری بلد نیستند. 
در حالی که بستر کار کردن این افراد محدود است خود آنها هم 
مهارتی شغلی ندارند.  بنابراین باید بگوییم در کنار اینکه بخشی از 
بیکاران ما افرادی هستند که دولت نتوانسته برای آنها کار ایجاد کند 
بخشی از این افراد هم کسانی هستند که خودشان با وجود داشتن 
تحصیالت دانشگاهی کاری بلد نیستند. این افراد نتوانسته اند در 
زمینه متناسب با شاخه تحصیلی خود کاری پیدا کنند، در حالی که 
در زمینه هایی حتی تحصیالت دانشگاهی دارند. از آنجا که رشته 
تحصیلی این افراد کاربردی نشده، نتوانسته اند کاری متناسب با 
خود بیابند و به کارهای تولیدی و خدماتی روی می آورند؛ کارهایی 
مانند پادویی، کارت پخش کنی و مشاغلی از این دست که صرفه 
اقتصادی برای کشور ندارد. این افراد چاره ای جز این ندارند. مانند 
فردی که در حالت غرق شدن است و به هر شاخه ای که به سمت او 
می آید خودش را متصل نگه می دارد تا سقوط نکند، فردی مدرک 
گرفته ای که بیکار است هم به هر شغل کاذبی تن می دهد تا بیکار 
نماند.  این افراد اگر در رشته ای که در آن تحصیل کرده اند توانمند 
می شدند الزم نبود به رشته های غیر مرتبط روی بیاورند و در هر 
کاری شرکت کنند، اما باالخره این از بیکاری بهتر است و برای 
افراد از نظر مالی هم خوب است. وقتی شاهد هستیم افرادی با 
تحصیالت دانشگاهی در مشاغلی مانند پارکبانی فعالیت دارند این 
مشکل مهمی است. من قصد ندارم ارزش برخی مشاغل مانند کار 
پارکبانی را تقلیل بدهم، زیرا هر کاری در نوع خودش مثبت و موثر 
است، اما برای انجام کار پارکبانی نیازی به تحصیالت دانشگاهی 
نبوده در حالی که فرد زمان زیادی را صرف این کار کرده است.  بر 
اساس آمارها در جامعه ما حدود ۲۰ درصد جوانان بیکار هستند. 
این نرخ با توجه به اینکه جمعیت کشور ما جمعیتی جوان است 
نرخ زیادی محسوب می شود که مسائل عدیده ای را برای کشور 
ایجاد می کند. دولت باید در کنار نهادهای دیگر همدلی و تفاهم 
و امکان اشتغال را به نوعی مناسب فراهم کنند، زیرا این ضرورت 
جامعه امروز ماست. اغلب جوانان ما جوانان با غیرتی هستند که 
می خواهند متکی به خود باشند و اصال دوست ندارند دست جلو 
پدر و مادر خود دراز کنند. اکثر جوانان با وضعیت دانشگاه های ما 
وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند کاری بلد نیستند و چون 
نمی توانند در رشته تحصیلی خود در حالی که در آن تخصصی 
ندارند کار کنند، جذب مشاغل کاذب می شوند. این افراد باید در 
شغل های مناسب تری قرار بگیرند، اما شغلی که مناسب این افراد 
باشد یا در حد اطالعات و دانش عمومی آنها باشد در کشور وجود 
ندارد و در نتیجه این افراد جذب مشاغل کاذب می شوند. در کنار 
این برداشتی که از شغل کاذب می شود با دسته ای دیگر از مشاغل 
هم روبه رو هستیم که جنبه تولید و نوآوری ندارد و در مشاغل ما 
هم تعریف نشده است. این روزها در پاسخ پرسش شغلت چیست؟ 
عبارت»شغل آزاد« را زیاد می شنویم در حالی که شغل آزاد تعریف 
روشنی ندارد و از بنگاه داری تا کارگری ساده را شامل می شود، در 

حالی که خیلی از این کارها شغل نیستند. 

 فارغ التحصیالن بیکاری 
که کاری بلد نیستند!

روی خط آرمان ملی
          88760176                                              

 جای پدرم 
در جشن قهرمانی خالی بود 

می خواستم از طریق این رسانه، قهرمانی تیم استقالل را تبریک 
بگویم و با اینکه طرفدار تیم پرسپولیس هستم، مرحوم پدرم 
)مصطفی اکرمی ابرقویی( چند ماه پیش از این جشن قهرمانی، 
فوت کردند و شاهد قهرمانی تیم محبوب شان نبودند. امیدوارم روح 
ایشان و تمامی طرفداران باشگاه استقالل، که در قید حیات نیستند، 

از این قهرمانی شاد باشد. 
عباس اکرمی ابرقویی- شهرستان ابرکوه

افزایش حقوق
مستمری بگیر کمیته امداد و بهزیستی هستم، ولی با اینکه 
مستمری اردیبهشت و خرداد واریز شده است ولی هنوز خبری 
از افزایش حقوق برای ما نیست و همان حقوق پارسال را دریافت 

کرده ایم. کمی هم به فکر ما باشید. 
شاکری از تهران

گرانی سیب زمینی
با گران شدن سیب زمینی اقشار ضعیف تحت فشار قرار 
می گیرند. آیا این درست است که چیزهایی که اقشار ضعیف جامعه 
در زندگی خود برای سیر کردن شکم خود و خانواده شان استفاده 

می کنند هر روز گران و گرانتر شود؟!
یک شهروند از مرتضی گرد

اجاره خانه
افزایش دور از انتظار اجاره خانه ها صدای مردم را درآورده است. 
آخه چند درصد؟ برای دولتی که با همه سختی های موجود به فکر 
آرامش جامعه و آسایش زندگی مردم است، این یک نمره منفی 
است. با اینکه دولت اعالم کرده است که اجاره خانه باید ۲۵ درصد در 
تهران افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر مسئوالن دولتی سری به 

بنگاه ها بزنند می بینند که این افزایش صددرصد است. 
یک شهروند از تهران 

محمد زاهدی اصل
مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه

یـــادداشـــت

در شرایطی این روزها انتشار آمار ۱۲۹، 
ساختمان ناایمن در تهران، موجب اظهارنظرهای 
بسیاری شده که پیش از این تخریب و انفجار در 
دو ساختمان ناایمن و فرسوده تهران ۴۱ نفر را 
به کام مرگ کشاند و هنوز ظاهرا مدیران شهری 
تهران، این امر را باور ندارند که هر لحظه ممکن 
است که این  اتفاقی مشابه با متروپل روی دهد 
و آن زمان دیگر، کشته های احتمالی این حادثه 
با هیچ بودجه ای قابل قیاس نیست.  با این حال، 
انتشار اسامی ۱۲۹ ساختمان ناایمن تهران توسط 
مدیران شهری شورا و شهرداری دوره قبل و در 
وب سایت انصاف نیوز، واکنش  های بسیاری در 
پی داشت و ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، این 
فهرست را تکذیب نکرد اما اعالم کرد که »باید 
لیست ساختمان بحرانی در تهران به روزرسانی 
شود.«  شهردار تهران نیز گفته است: »لیست 
۱۲۹ ساختمان نا ایمن منتشر شده مرجعیت 
ندارد و مجموعه شهرداری تهران ستاد ویژه ای 
در رابطه با این ساختمان ها تشکیل داده است.« 
علیرضا زاکانی با اشاره به اینکه، این لیست و نه 
برای سایر لیست ها مرجعیتی وجود ندارد، افزود: 
»در شهرداری تهران ستادی تشکیل شده که 
خروجی آن ستاد، بازبینی گودها و ساختمان های 
شهر است و امکانی را فراهم می کند تا ما بتوانیم 
در جهت استحکام بناهای موجودی که خدمات 
ارائه می دهند و گودهای خطرناک گام برداریم. 
لیست هایی که منتشر می شوند جز التهاب در 
جامعه نتیجه دیگری ندارند، خواسته شهرداری 
از شهروندان این است که توجهی به این لیست ها 

نداشته باشند.« 
  جان مردم، مهم تر از امنیت روانی 

اما اینکه مدیران شهری در هر دوره ای، 
اقدامات و اتفاقات دوره پیش که بیشتر رنگ و 
بوی سیاسی و جناحی دارد را قبول ندارند، بر 
کسی پوشیده نیست، اما این بار جان هزاران نفر از 

مردم کالنشهر ۱3 میلیون نفری تهران در میان 
است. از سوی دیگر، بسیاری از ساختمان های 
ناایمن تهران متعلق به وزارتخانه ها و سازمان های 
دولتی است که در دوره پنجم شورای شهر و 
با تخریب ساختمان سینا اطهر، این بحث به 
میان آمد، امری که هر روز انتشار اسامی به 
تعویق می افتاد و به عمر شورای شهر پنجم 
نرسید.  ۱۰ تیر ۱3۹۹ و با انفجار کلینیک سینا 
دوباره وجود ساختمان های ناایمن در تهران 
برسر زبان ها افتاد. اینبار اما مدیران شهری از 
شناسایی بیش از 33 هزار ساختمان ناایمن و 
تهیه لیست ۱۲۹ ساختمان بحرانی در پایتخت 
خبر دادند. متروپل باردیگر ساختمان های 
ناایمن در شهر تهران را به صدر خبرها بازگرداند 
و مطالبه انتشار این لیست بیش از پیش مطرح 
شد. محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر 
درباره این لیست که مربوط به سال ۹۹ است به 
انصاف نیوز گفته است: »برخی با انتشار لیست 
ساختمان های پرخطر تهران موافق نبودند.« 
اینکه صحبت های رئیس سابق شورای شهر 
تهران تا چه اندازه می تواند به واقعیت نزدیک 
باشد، مشخص نیست، ولی اینکه سازمان آتش 
نشانی این لیست را نه تایید و نه رد می کند، جای 
سوال دارد.  طبق ادعای کارشناسان، بررسی 
دوباره ساختمان های ناایمن تهران، چندین ماه یا 
چندین سال می تواند به طول بینجامد، اما اینکه 
خطر فروریختن یا آتش سوزی در آنها فقط در 
مدت چند ساعت جان ده ها نفر را تهدید می کند، 
امری واقعیت و فوری است. کامران عبدولی، 
معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری تهران، سال گذشته 
در گفت وگو با »شهر« اعالم کرده بود: »با توجه 
به مصوبه شورای شهر و فرمول سازمان آتش 
نشانی ساختمان های پایتخت براساس ریسک 
حریق به بسیار پرخطر، پرخطر، میان خطر و کم 
خطر تقسیم بندی شدند. از تعداد ساختمان های 

شناسایی شده ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر 
شناسایی شده است. ایــن ساختمان ها یا 
باید به سرعت پلمب شوند یا اقدام فوری در 
رفع خطر انجام شود. سازمان آتش نشانی ۵3۹ 
مرکز درمانی پرخطر را در شهر تهران شناسایی 
و دستورالعمل های الزم را به آنها ابالغ کرده 
است. وزارت بهداشت نیز به ایمن سازی این 
ساختمان ها ورود پیدا کرد، اما با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و ازدحام در مراکز درمانی، سرعت 
پیشرفت ایمن سازی بسیار پایین است و چه بسا 
برخی از مراکز ورود پیدا نکرده اند. الزم است که 
وزارت بهداشت و مسئوالن به صورت جدی به آن 
ورود پیدا کند چون مراکز درمانی بسیار حساس 
است و ۵3۹ مرکز درمانی پرخطر در شهر تهران 
داریم. برخی از این مراکز بسیار پرخطر هستند 
که اگر حادثه ای در این مراکز درمانی رخ دهد 

نمی توان هیچ اقدامی برای آن انجام داد.« 
  همه در انتظار لیست جدید 

حاال همـــه در انتظار انتشـــــار لیست 
ساختمان های ناایمن هستند و در شرایطی که هر 
روز اخبار کشته شدگان متروپل آبادان افزایش 
پیدا می کند، این نگرانی در میان مردم  وجود 
دارد که روزی عزیزانشان زیر آوار متروپل هایی 
که تعدادشان در کشور نیز کم نیست، افزوده 
شود. با این حال، ناصر امانی، عضور شورای شهر 
تهران وعده داده که »پیگیری جدی می کند تا 
این لیست منتشر شود. چیزی در این زمینه که 
مسئوالن خواستار عدم انتشار این لیست هستند 
به ما اعالم نشده است. فعال پیگیر هستیم تا 
شهرداری لیست ۱۲۹ ساختمان پرخطر را به 
شورای شهر تهران بدهد چون در حال حاضر 
این لیست در اختیار شهرداری است. دادستان 
کل کشور اعالم کرد که با وجود آزادی انتشار 
اطالعات در ایران، منعی برای انتشار لیست 
ساختمان های پرخطر تهران نیست و عزم تمام 

مسئوالن شهری بر انتشار این لیست است.« 

آرمان ملی: فروریختن متروپل و ساخت بدون پروانه مجوز، تاکنون ده ها مفقودی و تا لحظه تنظیم این گزارش 34 نفر را به کام مرگ 
کشانده و  جست وجو برای خارج سازی دیگر پیکرها از زیر آوار ادامه دارد. در این میان، آنچه  امروز مورد توجه مدیران شهری و 
مسئوالن قضائی کشور مد نظر است، ساختمان های فرسوده و ناایمن است. در این میان بر کسی پوشیده نیست که تهران بیشترین 
ساختمان های ناایمن و فرسوده را در حدود 5 هزار هکتار را شامل می شود که بخشی از آن در بازار بزرگ تهران قرار دارد. از سوی دیگر 

تراکم جمعیتی باال این مناطق می تواند جان صدها نفر را در معرض خطر جدی قرار دهد.

موفقیت دانشمندان 
ایرانی در دوران کرونا 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: در همه گیری کرونا 
موفقیت های فراوانی داشتیم و بخش 
مهمی از آنها حاصل دانش دانشمندان 
ایرانی در تولید واکسن در 6 مجموعه 
داخلی بود که باعث تعجب و شگفتی 
دنیا از رشد علمی و توانمندی ایران 
شد. بهرام عین اللهی افزود: در دوران 
پیش از انقالب و سال های ابتدایی 
انقالب اسالمی با وجود اینکه جمعیت 
کشور، کمتر از یک سوم امروز بود، 
خدمات بهداشتی و درمانی، توسط 
پزشکان خارجی ارائه می شد و بسیاری 
از بیماران ایرانی به خارج از کشور 
اعزام می شدند در حالی که امروز 
تعداد دانشگاه های علوم پزشکی رشد 
چشمگیری داشته و به 6۵ دانشگاه، 
تعداد اعضای هیات علمی به ۲۰ هزار 
نفر و تعداد دانشجویان نیز به حدود 

۲7۰ هزار نفر رسیده است. 

اجازه برگزاری کنکور 
در مدارس را نمی دهیم

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
کنکور را کال قبول ندارم و این حوزه 
مربوط به آموزش و پرورش نیست، 
گفت: دیگر اجازه برگزاری کنکور 
در مدارس را نمی دهیم، برگزاری 
کنکور به ما ربطی ندارد و ما نظام 
تربیت عمومی هستیم.  یوسف نوری 
اظهار کرد: ما دانش آموزان را موثر 
می دانیم لذا در هر استانی که حضور 
پیدا می کنیم نشستی با دانش آموران 
خواهیم داشت؛ این رویه پیش از این 
مرسوم نبود. من با برگزاری کنکور به 
این شکل مخالف هستم و به نظر من 
کار پذیرش دانشجو باید از طریق خود 
دانشگاه ها انجام شود. من با برگزاری 
کنکور به این شکل مخالف هستم و به 
نظر من کار پذیرش دانشجو باید از 
طریق خود دانشگاه ها انجام شود. ما 
می خواهیم کنکور از حالت تست زنی 
خارج شود و پیش بینی شده به سمت 

تشریحی و الکترونیکی شدن برود. 

آرمان ملی-  منیره چگینی: زمانی که 
در تقویم با روز ۱۱ خرداد، مواجه می شویم، 
گالیه ها و نارضایتی هایی از قشری از جامعه 
به میان می آید. روزی که به نام »روز دختر« 
نامگذاری شده و در این روز اقشار زیادی از 
جامعه از امنیت شغلی و بی توجهی به آنها 
در موضوع تشکیل زندگی و...  گالیه دارند. 
از روزگاری که دختران، وظیفه خانه داری 
را برعهده داشتند و تا زمانی که ازدواج کنند 
و قرار بر این بود »با لباس سفید می آید و 
با کفن سفید می رود« شرایط بسیار تغییر 
کرده و امروزه دختران زیادی در جامعه، پا 
به پای پسران برای تعالی و رشد کشور تالش 
می کنند و نمی توان نقش آنها را در بهبود 
شرایط اقتصادی جامعه نادیده گرفت.  مثال 
در موضوع ازدواج، مطابق با آخرین سرشماری 
کشور، حدود 36 درصد از جمعیت دختران 
۱۵ تا 3۴ سال، هنوز امکان ازدواج ندارند و این 
آمار مربوط به دو سال پیش است، در شرایطی 
که این آمار در سال های اخیر افزایش داشته 
و بنا به گفته های مسئوالن وزارت ورزش و 
جوانان سن تجردگرایی در میان دختران و 
پسران افزایش داشته است. این آمار زمانی 
نشان از مشکالت قشر دختران می دهد که 
در مقابل هر ۱۰۰ دختر در سن ازدواج، ۱۹۱ 
پسر سن ازدواج داریم، یعنی دو برابر. اما این 
یکی از مشکالت این روزهای قشر دختران 
فرصت های شغلی نابرابر و دستمزد پایین تر 

نسبت به پسران، است. 
  فقط جا برای ما نیست؟  

اما در این میان همه این مشکالت، طی  
سال های اخیر یکی از خواسته های اجتماعی 
دختران و مطالبه آنها ورود به ورزشگاه ها ست، 
امری که به اعتقاد مسئوالن به دلیل نبود 
زیرساخت و به اعتقاد برخی از مراجع، مشکل 

شرعی دارد. در این میان بر کسی پوشیده 
نیست که فضای فرهنگی و مردانه استادیوم ها 
نیز آمادگی پذیرش زنان را ندارد، اما هر زمان 
که در بازی های ملی و باشگاهی دختران و 
زنان در استادیوم آزادی، حضور داشتند و به 
تشویق تیمشان پرداختند، کمترین فحاشی 
و ناهنجاری اجتماعی در استادیوم  انجام شد. 
این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که روز 
دوشنبه و همزمان با جشن قهرمانی استقالل 
که پس از سال ها برآورده شد، ده ها دختر در 
کنار استادیوم آزادی، حضور داشتند و از طریق 
تلفن های همراه خود بازی تیم محبوب شان را 
می دیدند. تعدادشان به ۱۰ نفر نمی رسید، 
7۵ هزار دختر و پسر در چند متری آنها و در 
استادیوم، مشغول تشویق تیم محبوب شان 
بودند. صدای شادی آنها با بردن جام قهرمانی 
تیم محبوب شان، آنقدر باال بود که از در غربی 
استادیوم آزادی شنیده می شد. وقتی به آنها 
می گوییم، که چقدر از این موضوع خوشحالید 
و متوجه می شود که ما خبرنگاریم، می گوید: 
»این همه سال رسانه ها و روزنامه ها در مورد 
حضور دختران در استادیوم نوشتند، روزنامه 
خود شما )آرمان ملی( بارها عکس دختران را 
در صفحه یک منتشر کرد و بر لزوم تحقق این 
مطالبه اجتماعی آنها تاکید داشت، مسئوالن 
فقط وعده دادند، فیفا تاکید و تهدید کرد، اما 
فقط در استادیومی که ۱۰۰ هزار مرد را در 

خود جای می دهد، جایی برای ما ۱۵ - ۲۰ نفر 
نیست!« یکی از آنها که می گوید: »برادر من 
داخل استادیوم است و ما را راه نمی دهند که 
کنار آنها بنشینیم. مگر حضور ما چه مشکلی 
دارد ؟ یکی چرا به ما توضیح نمی دهد که چرا 

دختران را به استادیوم راه نمی دهند؟ 
  وقتی ما باشیم، جو استادیوم آرام 

می شود 
یکی دیگر از آن دختران که از کرج به امید 
این آمده که سهمی به اندازه یک صندلی 
در میان، هزاران صندلی مردانه استادیوم 
منکر  »هیچ کسی  می گوید:  باشد،  داشته 
فحاشی، سیگار کشیدن و تغذیه نامناسب 
در استادیوم های ما نیست، اما ما با همین 
آقایان در جامعه نیز زندگی و کار می کنیم. 
در دعواهایی که در خیابان رخ می دهد، مگر 
فحاشی نمی شود، چرا آنها محروم نمی شوند 
و این محرومیت برای بانوان است. جامعه ما 
همواره ثابت کرده که اگر در دعوای آقایان، 
یک خانم حضور داشته باشد، اصال همه چیز 
سریع تر تمام و ختم به خیر می شود. این یک 
حقیقت است که هیچوقت در استادیوم های 
مردانه جو آرام حاکم نبوده و نیست، اما اگر 
خانم ها وارد استادیوم ها شوند خیلی از دعواها و 
خشونت ها به پایان می رسد.« او با اشاره به اینکه 
در بازی ایران و بولیوی در استادیوم حضور 
داشته، خاطرنشان می کند: »در استادیوم وقتی 
ما بودیم، رفتار متفاوتی از آقایان دیدم و یک 
حرف زشت از آنها نشنیدیم.« در این شرایط 
عکسی هم در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که تعدادی از حاضران در ورزشگاه برروی 
کاغذی نوشته بوند: »این صندلی در جشن 
قهرمانی برای دختر آبی رزرو شده« اشاره او به 
ماجرای زنده یاد سحر خدایاری است که سه 

سال پیش اقدام به خودسوزی کرد.  

»آرمان ملی« همزمان با روز دختر و قهرمانی تیم استقالل گزارش می دهد 
از شادی دختران بیرون ورزشگاه تا صندلی رزرو شده دختر آبی 

   دخترانی که در بیرون از ورزشگاه حضور داشتند، معتقدند که اگر در استادیوم 100 هزار نفری، چند صندلی به آنها اختصاص می یافت، جو استادیوم آرام تر بود 

تدوین تفاهمنامه 
جدید منطقه ای برای 
مدیریت گرد و غبار

معاون آبخیزداری، مراتع و امور 
بیابان سازمان منابع طبیعی با بیان 
اینکه معاهدات دوجانبه از سال ۲۰۰6 
وجود داشته است ولی نمی توان به آن 
امیدوار بود، گفت: در معاهدات چند 
جانبه کشورها تعهد بیشتری نسبت 
به وظایف خود دارند. پرویز گرشاسبی 
با بیان اینکه به علت گرد و غبارهای 
زیادی که در فصل بهار با منشأ خارجی 
رخ داد به دستور رئیس جمهوری و 
سرپرستی علی سالجقه -  رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست-  و 
همراهی مسعود منصور -  رئیس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
-  و نمایندگانی از سازمان هواشناسی، 
وزارت نیرو و وزارت امور خارجه هیاتی 
به عراق و سوریه عزیمت کرده اند، 
اظهار کرد: این سفر با هدف ارائه راهکار 
و ایجاد تفاهم در غرب آسیا جهت 
برنامه ریزی برای کاهش ریزگردها 
منظور  بدین  است.  شده  انجام 
جمهوری اسالمی تفاهمنامه جدیدی 
را برای همکاری های منطقه ای تهیه 
و به کشورهای منطقه ای ارائه کرده 
است که ۲۴ تیرماه وزرای محیط 
زیست و خارجه در تهران اجالس 

خواهند داشت. 

 فوت پنج دانش آموز 
در حادثه متروپل آبادان 

آرمان ملی: سرپرست اداره کل آموزش 
و پرورش خوزستان گفت: در حادثه ریزش 
ساختمان متروپل آبادان پنج دانش آموز جان 
خود را از دست دادند که پیکرهای آنها از زیر 
آوار خارج شده است. مسعود حمیدی نژاد 
افزود: سه دانش آموز از خرمشهر و ۲ دانش 
آموز از آبادان در این حادثه جان باختند. وی 
با اظهار تاسف از این حادثه که به جان باختن 
تعدادی از هموطنان و مصدوم شدن 37 نفر 
منجر شد گفت: ملیکا و میترا صالحیان پور و 
مسیح صادقی از خرمشهر همچنین آرین و 
حمیدرضا جلیلیان از آبادان در حادثه ریزش 

برج متروپل جان خود را از دست دادند. 

 خیزش خاک 
در مرکز و جنوب غرب

آرمان ملی:  رئیس مرکز ملی پیش بینی 
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با بیان 
اینکه کشور در خرداد ماه دمایی بیش از 
حد نرمال را تجربه خواهد کرد، گفت: در 
هفته جاری افزایش دما بین 3 تا ۵ درجه 
سانتیگراد بیش از حد نرمال مورد انتظار 
است. صادق ضیاییان اظهار کرد: طی این 
مدت فعالیت سامانه گرد و غبار شدیدی 
نمی شود. بخش های مختلف  پیش بینی 
کشور همچون خوزستان و استان های 
مرکزی و جنوب غرب کشور به طور پراکنده 
پدیده گرد و غبار را با شدت بیشتری تجربه 
خواهند کرد ولی این گرد و غبار به شدت 

هفته گذشته نخواهد بود. 

شناسایی 2۳2 بیمار کرونا 
آرمان ملی: بر اساس اعـــالم وزارت 
بهداشت، از دوشنبه تا سه شنبه، پنج بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۱ 
هزار و 3۱۵ نفر رسید. ۲3۲ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و 3۵ 
نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به هفت میلیون و ۲3۲ 
هزار و 3۴ نفر رسید. ۵۲۴ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ نیز در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. 
۲۵3 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارد 
و ۱۹۵ شهرستان نیز در وضعیت آبی است. 

 ورود دادستانی 
به تأخیر پروازها

آرمان ملی: دادستان تهران از برگزاری 
نشست مشترک با دادسرای ناحیه 3۰، 
مدیران فرودگاه مهرآباد و سازمان هواپیمایی 
کشوری در محل دادسرای مهرآباد خبر داد. 
علی صالحی گفت: در اجرای سیاست های 
دستگاه قضائی مبنی بر پیگیری حقوق 
عامه، از مدیران ارشد شرکت های هواپیمایی 
ایران ایر و تابآنکه در چند ماه اخیر بیش ترین 
تأخیرات پروازی را داشتند جهت بررسی 
موضوع و اخذ توضیح، دعوت و در جلسه 
مشترک در رابطه با تأخیر پروازها تذکرات 
الزم را دریافت کردند. مقرر شد در صورت 
تأخیر نامتعارف پروازها، یک فروند هواپیما 
برای انتقال مسافران جایگزین شود و در 
صورت تأخیر پرواز، حقوق مسافران از جمله 
گرفتن هتل و پاسخگویی مناسب از ناحیه 

مدیران شرکت ها انجام شود.

 افزایش مصرف قلیان 
توسط دختران 

آرمان ملی: دبیرکل جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات گفت: آمار نشان 
می دهد ۱۲ درصد مردم در کشور سیگار و 
قلیان می کشند. محمدرضا مسجدی افزود: 
آمار نشان می دهد ۱۲ درصد مردم در 
کشور سیگار و قلیان می کشند، ۸۸ درصد 
مردم در مقابل این ها یا آسیب می بینند یا 
از جیب شان خرج سالمتی آنها می شود. 
مصرف قلیان در دختران ۵7 درصد و در 
پسران ۱7 درصد افزایش پیدا کرده است.  
نوجوانان می گویند برای گذراندن اوقات 
فراقت امکانات تفریحی و ورزشی رایگان 

نداریم. 

 امکان بارداری مجدد 
»ایران« 

فارس: معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: شرایط جسمانی »ایران« 
با  افزود:  اکبری  حسن  است.  خوب 
بررسی های دکتر پیتر کالدِول، امکان 
بارداری مجدد تا 6 ماه دیگر برای این ماده 
یوز وجود دارد. این دامپزشک به دلیل 
تجربه باال در زمینه های بوم شناسی، رفتار 
شناسی، جزئیات مربوط به تکثیر و پرورش 
یوزپلنگ ها، مسائل درمانی و تیمارگری 
به ایران دعوت شده است. پیتر کالدِول 
با بازدید از سایت تکثیر توران و معاینه  
ایران، وضعیت را مطلوب و تکثیر طبیعی 
یوزپلنگ در اسارت را یک دستاورد بزرگ 

برای کشور ایران خوانده است. 

*کارمند هلدینگ....

گزارش »آرمان ملی« از ناایمن بودن ساختمان های پایتخت 

  انتشار لیست سیاه 12٩ ساختمان و برج ناایمن در تهران واکنش ها متعدد و تکاپوي تازه اي را در مدیریت شهري ایجاد کرده است 
که البته گاه تکذیب مي شود و گاه تلویحا تایید

ساختمان هاي ناایمن بین تکذیب و آوار



رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری عامل 
از  یکی  علیه  توهین آمیز  مطالب  انتشار 
شهروندان و تهدید وی در شبکه های اجتماعی 
معظمی گودرزی  داود  داد. سرهنگ  خبر 
اظهارکرد: چندی پیش یکی از شهروندان با 

مراجعه به پلیس فتای تهران بزرگ اعالم کرد 
که فردی ناشناس در شبکه های اجتماعی علیه 
او مطالب توهین آمیزی را منتشر و مدتی بعد 
نیز اقدام به اخاذی از وی کرده است. شاکی 
گفت که به تازگی نیز این فرد ناشناس شروع به 
تهدید وی به قتل کرده است. وی با بیان اینکه 

رسیدگی به موضوع در دستورکار کارشناسان 
پلیس فتای تهران بزرگ قرار گرفت؛ افزود:  
اظهارات شاکی بررسی و صحت آن از سوی 
ماموران تایید شد. در ادامه ماموران پلیس فتا 
با مطالعه اظهارات شاکی و مستندات موجود 
در پرونده متوجه شدند مدتی است فردی در 

فضای مجازی به رغم توهین به شاکی و اخاذی؛ 
وی را تهدید به قتل نیز کرده است. متهم 
همچنین یک صفحه تلگرامی ایجاد کرده بود 
و در آن مطالب توهین آمیز و تصاویری را علیه 
شاکی نشر داده و از این طریق آرامش خانوادگی 
او را به هم ریخته بود. رئیس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات پایتخت با اشاره به انجام 
اقدامات تخصصی از سوی ماموران پلیس فتا 
گفت: پس از انجام تحقیقات، ردپای مجرم در 
فضای مجازی شناسایی و طی تحقیقات تکمیلی 
هویت او به دست آمد. در آخرین مراحل پرونده 
نیز ماموران پس از انجام تشریفات قضائی متهم 
را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر 
و به پلیس فتا انتقال دادند. معظمی گودرزی با 
اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، 
بیان داشت: متهم که در ابتدا تالش داشت 
خود را بی گناه و بی اطالع معرفی کند، پس از 
مواجهه با ادله و دالیل دیجیتال به جرم خود 
اعتراف کرد. او همچنین انگیزه اش از این اقدام را 
انتقام جویی از شاکی عنوان کرد. به گفته رئیس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت 
متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1289 r m a n m e l i . i r

چهار شنبه 
1401 .03 . 11
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خبـــــــر

دستگيری عامل اخاذی و تهديد به قتل در فضای مجازیکوتـــــاه

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
از پلمب یک کارگاه غیرمجاز تولید لنت های تقلبی در 
محدوده مشیریه خبر داد. سرهنگ نادر مرادی گفت: مدتی 
قبل ماموران پلیس اماکن تهران بزرگ از تهیه و توزیع 
لنت های تقلبی که برای خودروهای سواری مورد استفاده 
قرار می گیرد، باخبر شده و رسیدگی به موضوع و تایید صحت 
آن را در دستورکار خود قرار دادند که در جریان آن مشخص 
شد گزارش واصله صحیح است. وی با بیان اینکه هماهنگی 
الزم برای اخذ مجوز قضائی عملیات نیز انجام شد، افزود: 
پس از اعزام ماموران پلیس به این کارگاه تولیدی، بازرسی از 

محل صورت گرفت و تعداد دو هزار و ۲۸۴ عدد لنت خودرو 
با برچسب و پلمب های تقلبی کشف و ضبط شد. ۲ نفر نیز در 
این خصوص دستگیرشدند. معاون نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس امنیت پایتخت با بیان اینکه متصدی این واحد صنفی 
در بازجویی های اولیه به بزه ارتکابی اعتراف و هدفش از این 
اقدام را سودآوری و کسب درآمد اعالم کرد، ادامه داد: متهم در 
اعترافات خود گفت که پس از تهیه و خرید چندین دستگاه 
لیبل زن و مواداولیه تقلبی، لنت های تقلبی را تولید کرده و 
در قالب برندهای معروف به بازار عرضه کرده است. وی با 
بیان اینکه ۲ متهم دستگیر شده،  پس از تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به دادسرا منتقل شدند، گفت: همچنین 
کارشناسان ارزش ریالی کاالهای تقلبی کشف شده را بیش از 
۲ میلیارد و 3۰۰ میلیون ریال برآورد کردند. این اقالم غیرمجاز 
و تقلبی بوده و استفاده از آن می تواند منجر به افزایش احتمال 

تصادفات رانندگی شود.

فروشنده لنت های تقلبی  به دام افتاد

دادستان عمومی و انقالب اسفراین از دستگیری متهم به قتل 
۴ عضو یک خانواده اسفراینی خبر داد. نادرنژاد در گفت وگو با 
»میزان« گفت: براساس گزارش مرجع انتظامی در بهمن سال ۹۸ 
متعاقب وقوع یک فقره آتش سوزی منزل در اسفراین متاسفانه 
۴ عضو یک خانواده در این حادثه جان باختند که در ادامه پس از 

بررسی های میدانی، فنی و تخصصی و تالش های انجام شده در 
ریشه یابی این ماجرا، شائبه وقوع قتل عمدی بیش از هر فرضیه 
دیگری محتمل تر به نظر می رسید. وی با اشاره به آزادی اولیه 
متهم دستگیرشده در سال ۱3۹۸ به علت عدم ادله قوی دال بر 
احراز وقوع جرم از سوی او اظهارکرد: با این وجود اقدامات فنی و 

پلیسی الزم در طول دو سال گذشته ادامه یافت و در نتیجه پس از 
تکمیل مدارک و ادله کافی و احراز وقوع بزه از سوی متهم مذکور 
درنهایت مشارالیه دوباره دستگیر و این بار به دلیل کافی بودن 
مدارک الزم به قتل این افراد اعتراف کرد و سپس متعاقب 
بازسازی صحنه قتل در حال حاضر به نظر می رسد وی مرتکب این 
جنایت شده باشد. دادستان عمومی و انقالب اسفراین، با استناد 
به اظهارات فرد دستگیر شده انگیزه وی را از ارتکاب این جنایت 

هولناک، کینه شخصی و انتقام جویی اعالم کرد.

بازداشت  متهم به قتل 4 عضو یک خانواده 

سارق گاردریل ها دستگیر شد
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از دستگیری سارق 
گاردریل های شهرداری در بزرگراه شهید بابایی با 
هوشیاری تیم منطقه ۲۵ پلیس راهور تهران بزرگ و 
تحویل متهم به عوامل کالنتری خبر داد. بنا به اعالم پلیس، 
سردار محمدحسین حمیدی گفت: در مسیر بزرگراه شهید 
بابایی تیم منطقه ۲۵ پلیس راهور تهران بزرگ متوجه 
سرقت گاردریل های این بزرگراه توسط سارقی شده که با 
سرعت عمل این تیم، سارق دستگیر و به عوامل کالنتری 
تحویل داده شد. وی به کشف موادمخدر، موتورسیکلت ها 
و خودروهای سرقتی در سطح معابر نیز اشاره کرد و افزود: 
با نگاه ویژه و حمایت و پشتیانی صورت گرفته از تیم های 
پلیس راهور تهران بزرگ در ماموریت ها و در رصدهای 
شبانه روزی تیم های پلیس راهور تهران بزرگ در سطح 
معابر پایتخت خودروها و موتورسیکلت های سرقتی نیز 
کشف و به دست صاحبانشان می رسد که آمار روزانه این 
کشفیات حکایت از تسلط و دقت عمل تیم های راهور در 
این دست جرائم و دستگیری سارقان دارد. قابل ذکر است 
در مواردی نیز پلیس راهور با استفاده از قانون به کارگیری 
سالح این سارقان را زمینگیر و تحویل کالنتری و مراجع 

ذیربط داده است. 

سرقت محتویات داخلی 20 خودرو 
و  از شناسایی  اراک  انتظامی شهرستان  فرمانده 
دستگیری ۲ نفر سارق قطعات و محتویات داخل خودرو 
با ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
علیرضا معیریان بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
قطعات و محتویات داخل خودرو در شهرستان اراک 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این 
شهرستان قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات ماموران 
بخش معصومیه شهرستان اراک ۲ نفر سارق سابقه دار 
شناسایی و در عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند. 
این مقام انتظامی با اشاره به اعتراف سارقان به ۱۸ فقره 
سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو و ۲ فقره سرقت 
موتورسیکلت در اراک اظهارداشت: مقادیري از اموال 
مسروقه از مخفیگاه متهمان کشف و به مالباختگان 
بازگردانده شد. فرمانده انتظامي شهرستان اراک در پایان 
با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع 
قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست خودروهاي خود 
را به سیستم ایمني مجهزکرده و هرگونه موارد مشکوک 
را بالفاصله به مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اطالع دهند. 

بازداشت عامالن تیراندازی های شبانه 
ماموران پلیس امنیت تهران بزرگ ۲ شرور سابقه دار را 
که با تیراندازی های شبانه باعث رعب و وحشت شماری از 
ساکنان غرب تهران شده بودند، بازداشت کردند. خبری 
در خصوص تیراندازی و عربده کشی ۲ نفر از اراذل و اوباش 
سابقه دار محله جنت آباد به پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ اطالع که درپی آن ماموران این پلیس رسیدگی 
به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند. در جریان 
تحقیقات انجام شده، مشخص شد که ۲ نفر از اراذل و 
اوباش در محله جنت آباد اقدام به عربده کشی، ایجاد 
رعب و وحشت و اخالل در نظم و امنیت عمومی کرده اند. 
همچنین مشخص شد که این ۲ نفر چندین بار با استفاده 
از سالح گرم اقدام به تیراندازی شبانه  کرده و از محل 
متواری شده اند. بر همین اساس شناسایی و دستگیری 
متهمان به صورت ویژه در دستورکار ماموران پایگاه دوم 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت و ماموران 
پس از انجام تحقیقات تکمیلی مخفیگاه متهمان در حوالی 
جنت آباد را مورد شناسایی قرار دادند. همزمان هماهنگی 
با مقام قضائی برای دستگیری این افراد نیز در دستور کار 
قرار گرفت. در ادامه ماموران طی عملیاتی به مخفیگاه 
این ۲ شرور سابقه دار رفته و هر ۲ نفر را در مخفیگاهشان 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین مخفیگاه 
این افراد نیز مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان آن یک 
قبضه شبه سالح کلت کمری، تعداد 3۰۰ عدد فشنگ 
جنگی کلت ۹ میلی متری، تعداد 7 قبضه سالح سرد 
و ۲ قبضه شمشیر مخصوص درگیری از محل کشف و 
ضبط شد. مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت با تایید این 
خبر اعالم کرد که ۲ متهم دستگیرشده هدف خود از این 
اقدامات را قدرت نمایی در محله اعالم کردند. در همین 
راستا نیز برای هر ۲ متهم پرونده ای تشکیل و آنان برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

قاتل محیط بانان دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: قاتل و 
همدستش که هفته گذشته ۲ محیط  بان را در 
کوه های اطراف شهرستان بوانات به قتل رسانده 
بودند، دستگیر شدند. سردار رهام  بخش حبیبی 
بیان کرد: یک فقره درگیری بین شکارچیان و 
محیط بانان در ارتفاعات کوه های حفاظت شده 
دره باغ شهرستان بوانات صورت گرفت که منجر 
به آسمانی شدن دو محیط بان و زخمی شدن 
دیگر همکارشان شده بود که بالفاصله ماموران 
انتظامی اقدامات فنی خود را جهت شناسایی 
و دستگیری ضاربان شروع کردند. وی افزود: 
ماموران پلیس آگاهی از همان لحظات اولیه 
وقوع با تحقیقات تخصصی و پلیسی موفق شدند 
در کمتر از ۴ روز قاتل و همدستش که برای شکار 
غیرمجاز به کوه رفته بودند و با محیط   بانان درگیر 
و اقدام به تیراندازی کرده بودند را شناسایی و 
آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند. فرمانده 
انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه قاتل 3۲ 
ساله و سابقه دار به همراه همدست 3۱ ساله 
خود علت و انگیزه قتل را شکار غیرمجاز اعالم 
کردند، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی 
روانه دادسرا شدند. سردار حبیبی با بیان اینکه 
در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سالح 
شکاری غیرمجاز و مقداری مهمات مربوطه کشف 
شد، از شهروندان و دوستداران محیط زیست 
خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
زمینه های مختلف زیست محیطی مراتب را به 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع رسانی کنند 

تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

دستگیری سارق حرفه ای 
فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی 
و دستگیری سارق حرفه ای در شهر سمنان 
خبر داد و گفت: این فرد در اظهارات خود به 
3۴ فقره سرقت اعتراف کرده است. سردار 
عبدا... حسنی افزود: بررسی های اولیه نشان 
می داد که این سرقت ها بدون تخریب صورت 
گرفته و با یک سارق حرفه ای مواجه هستیم. 
وی ضمن بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی 
و انتظامی شهرستان سمنان به صورت ویژه 
موضوع را در دستور کار قرار دادند، گفت: در 
این راستا پلیس با اقدامات فنی و تخصصی 
کار خود را در راستای شناسایی سارقان 
آغاز کرد. فرمانده انتظامی استان سمنان با 
بیان اینکه دیر مطلع شدن مالکان وسایل 
نقلیه از سرقت وسایل صندوق عقب خودرو 
و مشخص نشدن محل دقیق سرقت کمی 
کار را سخت کرده بود، ابراز داشت: سرانجام 
با هماهنگی مراجع قضائی متهم در یکی از 

محله های شهر سمنان دستگیر شد. 

غرق شدگی مرد جوان در انشعاب رودخانه

مردی جوان به علت غرق شدگی در 
دست  از  را  خود  جان  کن  رودخانه 
داد. گزارشی در خصوص وقوع حادثه 
غرق شدگی در بزرگراه همت، محدوده 
میدان المپیک، یکی از انشعابات رودخانه 
کن که قبل از بوستان جوانمردان واقع 
سازمان   ۱۲۵ سامانه  به  است  شده 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
اطالع داده شد که با توجه به نزدیک بودن 
محل حادثه به ایستگاه ۱۰۰ آتش نشانی، 
این ایستگاه و گروه امداد و نجات شماره 
۸ به محل اعزام شدند. براساس اطالعاتی 
که شهروندان در اختیار آتش نشانان قرار 
دادند، یک مرد که تبعه افغانستان بوده، 
به علت نامشخصی در یکی از قسمت های 
رودخانه کن که به سمت یک استخر 

آبگیری به عمق سه متر سرریز می شود، 
سقوط کرده بود، اما این فرد به دلیل اینکه 
مهارتی در شنا نداشت در قسمت عمیق 
آب فرو رفته و دچار غرق شدگی شد. 
آتش نشانان با حضور در محل عملیات 
خود را آغاز و درچندین نقطه از رودخانه 
جست وجو را ادامه دادند. آتش نشانان با 
جست وجو در محدوده این استخر آبگیری 
سرانجام جسم بی جان این مرد جوان را 
از زیر آب خارج کردند که با تحویل وی 
به عوامل امدادی و بررسی عالئم حیاتی 
مشخص شد که جان خود را از دست داده 
است. براساس اعالم آتش نشانی تهران، 
پیکر این فرد برای انجام اقدامات قانونی، 
بررسی علت مرگ و چگونگی وقوع این 
حادثه به عوامل انتظامی تحویل داده شد.



لیونل مسی در یک مصاحبه درباره مسائل مختلفی از جمله 
جدایی ناگهانی اش از بارسلونا در تابستان سال گذشته و پیوستن 
به پاری سن ژرمن و همین طور قهرمانی رئال مادرید در فصل 

جاری لیگ قهرمانان اروپا صحبت کرد.
 وداع با بارسا 

مسی ابتدا به وداع احساسی اش با بارسلونا پس از ۱7 سال 
حضور در این تیم اشاره داشت و گفت: من در بارسلونا همه چیز 
داشتم. زمانی از وطنم دور شدم که یک بچه بودم و به همین 
دلیل بیشتر از اینکه در آرژانتین زندگی کرده باشم در بارسلونا 
بوده ام. واقعیت این است که هیچ برنامه ای برای جدایی از 
بارسلونا نداشتم، با این حال شرایط طوری پیش رفت که مجبور 
به جابه جایی شدیم، اما تطبیق پذیری فرزندانم با محیط جدید 
زندگی شان عالی بود. برای من و همسرم اما دل کندن از بارسلونا 
سخت تر بود. بعداز سپری کردن تقریبا تمام عمر در بارسلونا برای 
کسی مانند من در این سن و سال دیگر تغییر محیط زندگی 

سخت است و به همین دلیل خیلی اذیت شدم.
 حذف پاری سن ژرمن 

موضوع بعدی که مسی درباره اش صحبت کرد، حذف 
تیمش پاری سن ژرمن از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

اروپای فصل اخیر توسط رئال مادرید قهرمان 
نهایی رقابت ها بود. مسی اظهارداشت: باخت 
به رئال مادرید ما را ُکشت، البته در فوتبال 
همیشه تیمی که بهتر بازی می کند برنده 
نمی شود. قصد ندارم ارزش کار رئال مادرید 
را در این رقابت ها پایین بیاورم، چون این تیم 
همیشه در این رقابت ها خوب کار کرده است، 
اما به نظر من رئال مادرید امسال بهترین تیم 
لیگ قهرمانان نبود. من می دانم رئال مادرید 
چه تیمی است. سال ها در اسپانیا زندگی 

کرده ام و آن تیم را می شناسم. درواقع تمام طول 
زندگی ام از نزدیک شاهد بازی های این تیم بوده ام. 
امسال هم می دانستم که چنین اتفاقی ممکن است 
رخ دهد، چون آنها از هیچ به گل می رسند و بعداز 
آن هم به صورت خودکار سیستم بازی شان را 
تغییر می دهند. به نظر من برابر رئال مادرید باید 

در همان ۱۵، ۲۰ دقیقه ابتدایی کار حریف را 
یکسره کنید، وگرنه هرچه بگذرد، روند بازی 
عوض می شود و بعد با یک موقعیت عجیب و 

غریب و اتفاقی ممکن است آنها به گل برسند و روند بازی 
عوض شود. من کامال حدس می زدم که چنین اتفاقی 
ممکن است رخ دهد، چون برای خودمان و تمام تیم هایی 
که به آنها اشاره کردید )چلسی، من سیتی و لیورپول( 
رخ داده و اولین باری نیست که چنین چیزی را 
شاهد هستیم. کاپیتان تیم ملی آرژانتین که در 
یک بازی دوستانه مقابل ایتالیا به میدان خواهد 
رفت، تاکیدکرد که قصد ندارد تا قبل از فتح یک 
لیگ قهرمانان دیگر فوتبال اروپا را ترک کند. وی 
تصریح کرد: من می خواهم باردیگر قهرمان اروپا 
شوم و ناراحتم که امسال نتوانستیم این کار را 
انجام دهیم. امسال باردیگر دیدم که بهترین 
تیم ها همیشه قهرمان لیگ قهرمانان نمی شوند 
و به من ثابت شد که لیگ قهرمانان و قهرمانی 
در آن وابسته به شرایط و توجه به جزئیات 

خاص است.  
 جام جهانی 

مسی ادامه داد: من قبال هم گفته بودم که بعداز 
جام جهانی باید درباره خیلی چیزها تجدیدنظر کنم، 
اما االن هنوز نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. واقعیت 
این است که من به این موضوع فکر خواهم کرد. ببینیم 
چه پیش می آید. تصمیم گیری برایم خیلی سخت است اما 

هنوز هیچ ایده روشنی ندارم.
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دیدگــــــاه
برنامه پرسپولیس برای فصل آینده  

در خصوص عملکرد پرسپولیس برای فصل آینده به نظرم 
جذب بازیکنان خوبی مانند مرتضی پورعلی گنجی و علیرضا 
بیرانوند و تمدید قرارداد مهره های تاثیرگذاری مانند مهدی 
ترابی اقدامات بسیار خوبی است. ضمن اینکه بحث جذب 
بازیکنانی چون سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و سعید 
صادقی در میان است و این موضوع کمک زیادی به تیم 
خواهد کرد تا فصل آینده باقدرت باالیی به مصاف رقبا برود. 
مهم ترین مساله ترمیم ساختار دفاعی تیم است. پرسپولیس 
در این نقطه از زمین دارای نقطه ضعف های بزرگ است و باید 
بازیکنانی جذب شوند که در قواره این تیم باشند. در این فصل 
که با نایب قهرمانی به پایان رسید توریست هایی جذب شده 
بودند که برای سیاحت و مشایعت بازیکنان تیم های رقیب 
در ترکیب قرار می گرفتند.  اگر بهترین بازیکنان ایران هم 
در تمامی پست ها جذب شوند تا زمانی که کادرفنی تکمیل 
نباشد امکان مقابله با تمامی حریفان فراهم نمی شود. تیم هایی 
که در برابر پرسپولیس قرار می گیرند به دقت برنامه های 
مدنظر یحیی گل محمدی و دستیارانش را آنالیز می کنند تا 
راه های به نتیجه رسیدن تیم را ببندند. سرمربی پرسپولیس و 
دستیارانش تا دو فصل دیگر قرارداد دارند و حاال که تصمیمی 
برای جدایی ندارند باید با اضافه کردن مربی خارجی با کیفیت 
این کادر را تقویت کرد تا بتوان در طول فصل حداکثر امتیاز 
را به دست آورد. استقالل اگر توانست به قهرمانی دست یابد 
جدا از اینکه پرسپولیس با تیم فصول گذشته فاصله داشت 
به خاطر گابریل.پین در کادرفنی فرهاد مجیدی بود. این 
مربی ایتالیایی به خوبی حریفان را آنالیز می کرد و برنامه های 
خوبی به مجیدی داد تا وی بتواند از غفلت پرسپولیس و 
دیگر مدعیان استفاده کند و قهرمان شود.  اگر مربی خارجی 
کاربلد به جمع دستیاران گل محمدی اضافه شود گام مهمی 
برای رسیدن به عنوان قهرمانی برداشته خواهد شد. از طرفی 
باید سرمربی تیم مراقب رفتارهایش باشد که در این فصل 
انجام داد و تیم را از قهرمانی دور کرد باشد. اصرار بر دریافت 
مطالبات مالی که همراه با قهر و اعتصاب بود آرامش را از 
پرسپولیس در مقاطع مختلف گرفت و شاهد بودیم که 
سرخپوشان ابتدا سوپرجام را به فوالد خوزستان دادند، 
سپس در جام حذفی مغلوب آلومینیوم اراک شدند و پس از 
پنج فصل قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران را از دست دادند تا 
استقالل جام را باالی سر برد. متاسفانه پرسپولیس خودزنی 
کرد و اجازه داد سه جام نصیب تیم های دیگر شود. در دربی 
برگشت وقتی استقالل به گل تساوی رسید به جای اعتراض 
شدید به داور باید تیم مدیریت می شد تا در زمان باقیمانده 
با آرامش به دنبال گل برتری باشد نه اینکه به بازیکنان این 
باور داده شود که همه چیز تمام شده است.  پرسپولیس اگر 
می خواهد در فصل آینده قهرمانی را تقدیم استقالل یا دیگر 
مدعیان نکند باید ایرادهای خود را برطرف کند. از اشتباهاتی 
که در این فصل مرتکب شد درس عبرت بگیرد و اجازه ندهد 
حوادثی که دست این تیم را از جام کوتاه کرد، تکرار شود. از 
طرفی دیگر همان طور که در پنج قهرمانی متوالی پرسپولیس 
وزیر ورزش قبلی نقشی نداشت وزیر ورزش جدید هم ربطی 
به قهرمانی استقالل ندارد. باید از این مدل صحبت های خام 
و ناپخته دست بکشیم و کامال فنی و حرفه ای به مسائل نگاه 
کنیم تا بتوانیم برای رسیدن به قهرمانی گام برداریم. با توجه 
به اینکه رضا درویش مدیر عامل فهیمی است با استفاده از 
حمایت های او به سوی تکامل گام برداشته شود تا آماده 
رقابت با تمامی حریفان شد. فصل آینده حمایت تماشاگران 
نیز به تیم کمک خواهد کرد تا بتواند شروع قاطعی داشته 
باشد و از همان ابتدای فصل امتیازات الزم را برای صدرنشینی 
کسب کند تا برای رسیدن به قهرمانی با سرعت بیشتری گام 

بردارد. 

ضیا عربشاهی
 کارشناس فوتبال 

 

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که 
بیرانوند قراردادش را با پرسپولیس امضا کرده است؟ گفت: 
نه، باید در این خصوص روز پنجشنبه تصمیم گیری کنیم. 
االن فصل نقل وانتقاالت نیست و نمی توانیم قراردادی ثبت 
کنیم. درویش در پاسخ به این سوال که رضاییان به کمیته 
انضباطی باشگاه دعوت شده است؟ خاطرنشان کرد: شنیدم 
وی صحبت هایی کرده مبنی بر اینکه رایگان بازی کرده است. و 
بخش مالی باشگاه گفته  که پس پولی که برای آمدنش گرفته، 
کجا رفته است؟ وی در پاسخ به این سوال که درست است که 

رضاییان برای نیم فصل 6 میلیارد گرفته است؟ تصریح کرد: فکر 
می کنم بیشتر از 6 میلیارد باشد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
در پاسخ به این سوال که گل محمدی برای تغییر دستیارانش 
صحبتی کرده است؟ گفت: هیچ صحبتی انجام نشده است. تا 
امروز درباره اینکه تغییری صورت بگیرد بحثی نشده است. 
بعداز پایان مسابقات در این خصوص تصمیم گیری می شود 
که گل محمدی با همین دستیاران کارش را ادامه می دهد 
یا خیر. درویش در پاسخ به این سوال که تیمی که برای فصل 
آینده بسته می شود در راستای قهرمانی است؟ خاطرنشان 

کرد: کادرفنی باید تصمیم بگیرد که چه تیمی در حد نام 
پرسپولیس ببندند. جایگاه پرسپولیس اینقدر باالست که بعد از 
7، ۸ سال یکبار قهرمان نمی شود، بحث روز می شود. این نشان 
می دهد که جایگاهی غیر از قهرمانی برای پرسپولیس متصور 
نمی شود. کمتر تیمی است که ۵ سال قهرمان شود و ۲ سال 
هم نایب قهرمان شده باشد و مردم دغدغه شان این باشد که چرا 
قهرمان نشده است. به نظر من یک مقدار عالوه بر مشکالت تیم، 
انگیزه اعضای تیم هم کمتر شده بود. ان شاءا... برای سال جدید 
بازیکنانی که بتوانند به تیم کمک کنند حتما گل محمدی 
جذب می کند. درویش درباره شرایط سیدجالل حسینی افزود: 
هر تیمی بزرگ و کاپیتان دارد و یک روزی می آیند و یک روزی 
هم می روند. سیدجالل متعلق به باشگاه پرسپولیس است و 

باشگاه هم حتما باید جایگاه او را حفظ کند.

رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس: 
»رضاییان« بیش از 6 میلیارد گرفته است

آرمان ملی: مجمع فدراسیون فوتبال روزگذشته برگزار 
شد. در این جلسه با توجه به محرومیت عزیزی خادم طبق رأی 
کمیته اخالق و کمیته استیناف، عزل وی قطعی شد، همچنین 

»سراجی« از هیات رئیسه فدراسیون کنار گذاشته شد! 
 استعالم از فیفا 

با وجود تهدیدهای اخیر شهاب الدین عزیزی خادم از ابتدای 
جلسه خبری از حضور رئیس معزول فدراسیون که با حکم 
کمیته اخالق و استیناف ۲ سال از حضور در هرگونه فعالیت 
مربوط به فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم شده؛ نبود اما 
حسن کامرانی فر در اعالم دستور جلسه بند عزل مربوط به وی 
را هم قرائت کرد. کامرانی فر اظهار داشت: با توجه به اینکه باید 
۲۱ روز قبل دستور جلسه را به اعضا اعالم می کردیم و پس از این 
تاریخ حکم کمیته اخالق و استیناف درمورد عزیزی خادم اعالم 
شد درمورد بند ۱۴ دستور جلسه )مربوط به عزل عزیزی خادم( 
را اعالم می کنم. با توجه به رأی موافق اکثریت اعضای مجمع 
بند ۱۴ مربوط به عزل عزیزی خادم از دستور جلسه خارج شد. 
با اعالم دبیرکل فدراسیون و استعالم از فیفا عزل عزیزی خادم 
قطعی شد، بنابراین عزیزی خادم به عنوان فرد محروم نمی تواند 
در مجمع فدراسیون حاضر شود و عمال عزل او از ریاست 
فدراسیون فوتبال قطعی شد. طبق اعالم حسن کامرانی فر، فیفا 
به صراحت اعالم کرده اگر شخصی طبق حکم ارکان قضائی 
فدراسیون فوتبال محروم شده باشد حق حضور در جلسه را 
ندارد و پس از طی دوران محرومیت خود نیز به این دلیل که 
شرایط احراز صالحیت را ندارد نمی تواند در فوتبال فعالیت کند. 
کامرانی فر پیشنهاد داد با توجه به اینکه ۱۰ شهریور پنجشنبه 
است برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در 
همین جلسه رأی گیری شود که در نهایت اعضا با تاریخ ۸ 

شهریور برای برگزاری جلسه در روز سه شنبه موافقت کردند. 
 سراجی 

طبق اعالم محمدحسین حمیسی، رئیس حراست فدراسیون 
فوتبال طبق بررسی های به عمل آمده با حضور نمایندگان فیفا 
احسان اصولی عزل نمی شود و مهرداد سراجی عزل می شود . 
مهرداد سراجی با ۵۴ رأی موافق، ۲7 رأی مخالف و یک رأی 
مخدوش از جمع ۸۱ رأی معتبر از سمت خود عزل شد. مهرداد 
سراجی در مورد اینکه آیا شما و براتی به دنبال این بودید که 
مجمع به عقب بیفتد، گفت: این موضوع از طرف من یا براتی 
مطرح نشد، من چنین درخواستی نداشتم و براتی هم حداقل 
چیزی در این مورد نگفته است. وی در مورد اینکه گفته یکی از 
اعضای هیات رئیسه صورت جلسات را پاره کرده اند، افزود: بله، 
اما نمی دانم چطور شد که انعکاس این خبر به این شکل شد. 
البته ربطی به این مجمع ندارد. البته وقتی صورت جلسه تهیه 
می شود، اصالحات روی آن صورت می گیرد. حاال اینکه بگویند 
مخدوش شده است درست نیست. مخدوش شدن یعنی اینکه 
یک سند مصوب هیات رئیسه که همه آن را امضا کرده اند و به 
تصویب رسیده، از بین برود. سراجی ادامه داد: این مصوبات نیاز 
به اصالحات داشت، حتی قبل از من هم اصالح شده بود. این کار 
قانونی بوده است، مصوبه هیات رئیسه یعنی اینکه همه اعضا آن 
را امضا کردند و یک سند قانونی محسوب می شود. اینکه حاال 
بگویند بخوانید اگر اشتباه بود به ما بگویید که مشکلی ندارد، 
مثال نام یکی از اعضا اشتباه چاپ شده بود. مثال سیدمحمد بوده 
اما نامش سعیداحمد نوشته شده است. ما نباید این را اصالح 
کنیم. اینکه گفته می شود صورتجلسه پاره شده است شما را 
به مسیری منحرف می کند که این مسیر چیزی نیست که به 
فوتبال ایران کمک کند. عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در 

مورد اینکه بعداز پرونده ویلموتس و در سه سال گذشته اعضای 
هیات رئیسه صورت های مالی را امضا نکرده اند، بیان داشت: 
سوال خوبی بود. این سواالتی است که باید پرسیده شود. دو نفر 
از اعضای هیات رئیسه سابق در حال حاضر در دسترس هستند، 
یکی از آنها در مجمع حضور دارد. باید ببینند صورت های مالی 
را امضا کنند چون عملکرد خود آنهاست و بعد همان افراد منتقد 
هیات رئیسه فعلی هستند. آقای بهاروند! آقای طالقانی! آیا پاسخ 
داده اید که چرا صورت های مالی را امضا نمی کنید. حاال سازمان 
لیگ بماند که آنجا چه خبر است. مساله اصلی ما اینهاست، حاال 

اینکه یک صورتجلسه اصالح شده، نباید ما را به انحراف ببرد. 
 نظر گرشاسبی 

حمیدرضا گرشاسبی در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال اظهارکرد: یکسری موارد، بندها و ابهاماتی بود که باید 
در مجمع مطرح می شد. یکی از معضالتی که سه چهارسال 
بالتکلیف مانده، مباحث مالی است. حسابرسی نشده و بازرس 
قانونی تایید نکرده است. حتی هیات رئیسه و فدراسیون های 
سال های قبل هم اینها را تایید نکرده اند. این مساله خیلی 
برای فدراسیون ما بد است که متاسفانه چنین اوضاعی دارد. اما 
ماجدی و کامرانی فر قول دادند پیگیر شوند که در یک مجمع 
فوق العاده جبران شود و قبلی ها امضا کنند تا کار قانونی شود. وی 
افزود: از طرفی عزل رئیس قبلی فدراسیون بود که مورد بررسی 
قرار گرفت. با توجه به موارد و مطالبی که مطرح کردند و کمیته 
استیناف هم رأی داده بود. متاسفانه نتوانست بیاید. ولی بهتر 
بود به این مجمع می آمد و از خودش دفاع می کرد. اگر مسائل 
حضورا مطرح می شد به نظرم قشنگ تر بود اما نشد. موارد مهم 
دیگری مانند عزل ۴ عضو هیات رئیسه بود که به انتخابات رسید 
و همه اعضا رأی خودشان را دادند. باید برای سرنوشت فوتبال 
کشور فکری اساسی شود. این زیبنده فوتبال ما نیست که در 
مدت کوتاهی ۴ رئیس فدراسیون عوض شوند. این اتفاق همه 

برنامه ها را به هم می ریزد و هیچ برنامه ای وجود ندارد. 
 حد نصاب

کامرانی فر درباره از حدنصاب خارج شدن هیات رئیسه با عزل 
سراجی اظهارداشت: اتفاقات خوبی که رخ داد این بود که ۸ 
شهریور مجمع انتخاباتی انجام می شود و به همین دلیل نیاز به 
مصوبه هیات رئیسه نداریم. باتوجه به فردی که از هیات رئیسه 
جدا شد، هیات رئیسه می تواند تا انتخابات نفر اضافه کند. این 
نفر در اولین جلسه مشخص می شود. بحث نایب رئیس بانوان 
خارج از فوتبال است و ما نمی توانیم درباره آن تصمیم گیری 
کنیم. دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره وضعیت شهره موسوی، 
نایب رئیس بانوان این فدراسیون که در حال حاضر در زندان 
به سر می برد، توضیح داد: این سوال شما جنبه حقوقی دارد و 
اجازه دهید من جواب ندهم. ولی بندی در کمیته اخالق است 
که این کمیته می تواند به ماجرای نایب رئیس بانوان ورود کند. 

او در جلسه غایب بود. 

تیم استقالل موفق شد بدون شکست به مقام 
قهرمانی لیگ برتر برسد. احمد جمشیدیان، 
بازیکن پیشین استقالل در این خصوص 

صحبت کرد. 
 درباره بازی استقالل مقابل نفت 

مسجدسلیمان چه اظهارنظری دارید؟
 حساسیت هایی که در این بازی وجود داشت 
باعث شد تا استقالل محتاط عمل کند. آنها 
به دنبال رکورد بودند که در پایان هم آن را 
به دست آوردند. در نیمه اول که استقالل 
اصال خوب نبود اما مجیدی با تغییرات، روند 
را در نیمه دوم به سود استقالل تغییر داد. 
تمرکز مجیدی و استقالل روی بردن نبود. 
روی گل نخوردن و نباختن بود. این مساله هم 
طبیعی است و فکر می کنم استقاللی ها دوست 
داشتند با رکوردشکنی جلوی چشم این همه 
هوادار، قهرمانی را جشن بگیرند. هر دو تیم از 

تساوی راضی به نظر می رسیدند. 
 دالیل قهرمانی استقالل چیست؟

 برای اینکه یک تیم موفق داشته باشید، 
به کادرفنی، بازیکنان، باشگاه و هواداران نیاز 
دارید. با توجه به شرایط کرونا هواداری در کار 
نبود پس آن را کنار می گذاریم. می رسیم به 
بخش مدیریت که نقشش در استقالل واقعا 
پررنگ بود. شکل و شمایل اداره استقالل 
امسال توسط آجورلو واقعا عالی بود. مشکالتی 
که هر سال در استقالل می دیدیم امسال بسیار 
کمتر مشاهده شد و خود مجیدی هم بسیار 
باتجربه تر از گذشته عمل کرد. تیم مجیدی 
سال های گذشته تیم های هجومی می ساخت 
اما امسال توانست ضعف های دفاعی را حل کند 
و با یک خط دفاعی قدرتمند قهرمانی را برای 
هواداران به ارمغان بیاورد. به نظرم استقالل با 
یک تیم متوسط از نظر نیروی انسانی توانست 
این شاهکار را رقم بزند و ترکیب اضالع نام برده 

باعث یک قهرمانی با شکوه شد. 
 استقالل چه برنامه ای باید برای فصل 

بعد داشته باشد؟!
 تمام باشگاه های دنیا در انتهای مسابقات 
به دو فاکتور اهمیت می دهند. اول ثبات. 
قطعا مجیدی دوست دارد 6۰ یا 7۰درصد از 
بازیکنانش حفظ شوند. نکته دوم اگر استقالل 
هم یک فصل نقل وانتقاالت خوب داشته باشد، 
مثل تمام تیم های موفق یک گام جلوتر است. 

گفـــت و گـــو 

 واکنش فدراسیون جهانی  
به حضور »حدادی« در تیم ملی

ایسنا: فدراسیون جهانی بسکتبال نسبت 
به حضور حامد حدادی در لیست تیم ملی 
ایران واکنش نشان داد. کادرفنی تیم ملی 
بسکتبال ایران روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
لیست بازیکنان مدنظر خود برای حضور در 
دورجدید اردوها را منتشر کرد که فدراسیون 
جهانی بسکتبال نسبت به نام حامد حدادی 
در جمع بازیکنان ایران واکنش نشان داد. 
فدراسیون جهانی نوشت: اسامی منتشرشده 
از سایت فدراسیون های عضو دریافت شده 
است، حدادی و ژوچی در سرلیست. نکته قابل 
توجه پرداختن فیبا به نام حامد حدادی و ژو 
چی سنتر جوان چینی در تیتر گزارش خود 
است. طبق لیست فیبا تا به این لحظه اسامی 
اردونشینان تیم های ایران، چین و نیوزیلند 
مشخص شده است که به نظر تنها تیم هایی 
هستند که از االن اردوهای خود را برای پنجره 
سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲3 آغاز کرده اند. 

خارج ازمستطیل سبز

احمد جمشیدیان: 
 شکل و شمایل 
 اداره استقالل 

خوب بود! 

خــــبر
کاپلو: 

 شانس قهرمانی انگلیس 
در جام جهانی زیاد است

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس 
معتقد است که شانس سه شیرها برای قهرمانی 
در جام جهانی ۲۰۲۲ بسیار زیاد است. تیم گرت 
ساوت گیت در حال حاضر یکی از مدعیان 
قهرمانی جام جهانی است که قرار است در کشور 
قطر برگزار شود. برای کاهش اثرات گرمای سوزان 
تابستان، این رقابت ها برای اولین بار در تابستان 
برگزار نمی شود. در حالی که این حرکت خشم 
بسیاری از هواداران را در سراسر جهان برانگیخت، 
کاپلو فکر می کند که این تغییر زمانی جام جهانی 
به نفع انگلیس خواهد بود، زیرا بازیکنان آنها 
از خستگی پایان فصل در امان خواهند بود.  
فابیو کاپلو گفت: مشکل تیم ملی انگلیس در 
جام های جهانی گاهی اوقات به این دلیل بوده 
است که بازیکنان انگلیسی در پایان فصل خسته 
می شدند. لیورپول را در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
دیدید؟ آنها سرزنده نبودند و نسبت به اول فصل 
کندتر بازی کردند. به عنوان سرمربی پیشین 
تیم ملی انگلیس، همیشه می گفتم که می توانید 
در سپتامبر، اکتبر و نوامبر بازی های واقعی 
تیم ملی انگلیس را ببینید. جام جهانی بعدی 
برای انگلیس بسیار مناسب است. در حالی که 
حرف کاپلو درست است، هم چنان این نگرانی 
وجود دارد که بازیکنان انگلیس برای حضور 
در جام جهانی خسته باشند، زیرا روز افتتاحیه 
این مسابقات، زمانی که انگلیس به مصاف ایران 
خواهد رفت، تنها هشت روز پس از آغاز تعطیالت 

نیم فصل دوم لیگ برتر خواهد بود. 

در مجمع فدراسیون فوتبال چه گذشت؟

عزل قطعی »عزيزی خادم«، برکناری »سراجی«! 

تسنیم: مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: امیدوارم مسیری 
که برای استقالل آغاز شده است، منجر به کسب ستاره سوم 
قهرمانی در آسیا شود. مصطفوی آجورلو اظهارداشت: قهرمانی 
استقالل را به مردم خوب و فوتبالی ایران و همچنین هواداران 
استقالل تبریک می گویم و امیدوارم این قهرمانی برای آنها 
شیرین و مبارک باشد. حتما قهرمانی حاصل تالش کادر فنی، 
بازیکنان و به خصوص فرهاد مجیدی بوده است. سرمربی 
بااخالق و حرفه ای استقالل که همگی با تالش شان توانستند 
همه رکوردها را بزنند و من به عنوان کوچک ترین عضو خانواده 
استقالل که در خدمت شان هستم، کمترین نقش و اثر را داشتم. 
امیدوارم این مسیر منجر به کسب ستاره سوم قهرمانی آسیا شود. 
وی در مورد تشویق او توسط هواداران استقالل بیان داشت: هر 
چه خدا روزی دهد. مدیرعامل استقالل مبنی بر ماندن فرهاد 

مجیدی در استقالل پاسخی نداد. 

فوتبــــال داخلی 

 سرمربی تیم فوتبال اورتون به خاطر شیوه اعتراضش 
به قضاوت بازی این تیم مقابل لیورپول مجبور به پرداخت 
یک جریمه نقدی سنگین شد. فرانک.لمپارد سرمربی تیم 
فوتبال اورتون به دلیل انتقادش از داور بازی اخیر آبی پوشان 
مرسی ساید برابر لیورپول از سوی کمیته انضباطی اتحادیه 
فوتبال انگلیس محکوم به پرداخت 3۰ هزار پوند جریمه نقدی 
شد. پس از آن بازی که ۲۴ آوریل در لیگ برتر انگلیس برگزار 

شد و لیورپول ۲ بر صفر به پیروزی رسید، لمپارد 
۴۲ ساله به شدت از عملکرد داور مسابقه ایراد 

گرفت و گفت که او حق تیمش را با نگرفتن 
یک پنالتی به سود آبی پوشان خورده است. 
او با اشاره به صحنه برخورد جوئل ماتیپ با 
آنتونی گوردون در محوطه جریمه لیورپول، 

افزود: این یک پنالتی بود، اما در آنفیلد 
چنین برخوردهایی را پنالتی 
با  اگر  البته  نمی گیرند. 
محمد صالح و در محوطه 
برخوردی  چنین  ما 
صورت می گرفت، داور 

پنالتی اعالم می کرد. 

 بیــن المــلل

      شابعه؟!
سرژ گنابری بین سال های 2013 تا 2015 عضو 
آرسنال بود. در حالی که شایعات جدایی او و حتی عالقه 
رئال به گوش می رسد، انتشار عکسی توسط مسئول 

سوشال مدیای باشگاه آرسنال خبرساز شد.

  جشن
آمانوف در جشن قهرمانی استقاللی ها با پرچم 
کشورش ازبکستان حاضر شد تا بعداز جپارف، دومین 
بازیکن ازبکستانی ای باشد که با استقالل به قهرمانی 

دست پیدا می کند.

                      دائمی
قرارداد نونو مندز با PSG دائمی شد و تا 2026 
اعتبار خواهد داشت. PSG  با پرداخت 40 میلیون 
یورو به اسپورتینگ لیسبون، قرارداد مندز را تا 2026 

دائمی کرد.  

ـت
وشـ

س ن
عک

لیونل مسی: 
هیچ برنامه ای برای جدایی از بارسلونا نداشتم



    راه حل بیرون آمدن برجام از محاق، راه های میانه و موقت است

     ایران و آمریکا باید به سمت راه حل های میانه حرکت کنند

      گذشت زمان وضعیت برجام را شکننده خواهد کرد

     جنگ اوکراین جهان را به سمت قطب بندی جدیدی سوق داده است
      باید منتظر ابتکار عمل عمان درباره برجام بود

والدت حضرت معصومه)س( وآغاز هفته کرامت مبارک باد

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

armanmeli. ir

روزنامه صبح ایران

چهارشنبه
1401  .03    .11

01ذی القعده 1443

 01  جوالی  2022

قیمت:  5000 تومان

 شماره 
1289

صفحه 2

 یادداشت 2

اتهامزنیبرایخروجازبنبست

صفحه 2

همین  صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

شخص  داشت.  شعارهایی  شروع  از  قبل  دولت 

رئیس جمهور و سایر کاندیداهای ریاست جمهوری که پنج 

نفرند و االن در دولت هستند، همگی دست اندرکاران کشور 

بوده و ناآگاه نبودند. ضمن اینکه جملگی قول حل مشکل 

اقتصادی کشور را در همان ماه های اول می دادند و اخیرا 

کلیپ هایشان که در فضای مجازی پخش می شود نشان 
دهنده این است که می گفتند مشکالت...

شمشیردولبهنقدینگی

همین  صفحه

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

فریدون مجلسی
 تحلیلگر مسائل بین الملل

اتکابهتوانداخلی

صفحه 9

گزارش »آرمان ملی« از ناایمن بودن ساختمان های پایتخت 

ساختمان های ناايـمن بين تكذيـــب و آوار
     انتشار لیست سیاه 12٩ ساختمان و برج ناایمن در تهران واکنش های متعدد و تکاپوي تازه اي را در مدیریت شهري ایجاد کرده است

 که البته گاه تکذیب مي شود و گاه تلویحا تایید

اظهارات اخیر نفتالی بنت در خصوص فریب بازرسان 

آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران درواقع یک 

جریان سازی جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی و 

آمریکا در آستانه نشست شورای حکام تلقی می شود. از 

آنجا که جمهوری اسالمی ایران طی سال های گذشته 
همکاری صادقانه ای با آژآنس...

وضعیت برجام به نحوی است که هر یک از طرفین این 

توافق از ظن خود به آن می نگرند و شاید بتوان گفت که 

درک متقابل و مشترکی برای احیای برجام وجود ندارد. 

از طرفی روس ها که به اذعان برخی تحلیلگران به خاطر 

جنگ اوکراین رویکرد سازنده ای در قبال پرونده هسته ای 
ایران و رسیدن به توافق در وین نداشته اند ...

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس

آیت ا... سید حسن خمینی: 

اتهامزنیبرایخروجازبنبست

اظهارات اخیر نفتالی بنت در خصوص فریب بازرسان 

آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران درواقع یک جریان 

سازی جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در 

آستانه نشست شورای حکام تلقی می شود. از آنجا که 

جمهوری اسالمی ایران طی سال های گذشته همکاری 

صادقانه ای با آژآنس بین المللی انرژی هسته ای داشته 

و کلیه تاسیسات هسته ای ایران تحت نظارت بازرسان 

قرار داشته لذا امکان دستیابی به اسناد سّری توسط 

جمهوری اسالمی ایران وجود نداشته و ایران درحقیقت 

هیچگونه موضوعی برای پنهانکاری ندارد و به همین 

صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  بنت،  نفتالی  دلیل 

همزمان با فضاسازی های داخلی و منطقه ای و شورش ها و 

خیزش های مردمی که در اراضی اشغالی صورت می گیرد، 

برای خروج از بن بست سیاسی و فرافکنی و اتهام زنی 

خودش را علیه جمهوی اسالمی ایران آغاز کرد. با توجه 

به این شرایط به نظر می رسد که جامعه جهانی خیلی 

اظهارات نخست وزیر اسرائیل را جدی نگرفته و شرایط 

به گونه ای نیست که نفتالی بنت بتواند و بخواهد از رهگذر 

جریان سازی ها و اتهام زنی ها علیه جمهوری اسالمی ایران 

شورای حکام را وادار به صدور قطعنامه در محکومیت ایران 

کند. اما با توجه به اینکه اراضی اشغالی اکنون شاهد یک 

خیزش مردمی پس از حمالت مکرر صهیونیست ها به 

مسجداالقصی هست به نظر می رسد که وضعیت داخلی 

اراضی اشغالی مناسب نیست و رژیم صهیونیستی با یک 

بحران سیاسی و امنیتی در داخل مواجه است. به همین 

دلیل به نظر می رسد طی روزهای آینده انتفاصه جدیدی 

علیه رژیم صهیونیستی پس از راهپیمایی موسوم به 

پرچم از سوی صهیونیست ها و حمله به مسجداالقصی 

آغاز خواهد شد. انتفاضه در حقیقت می تواند شرایط 

امنیتی و سیاسی دشواری برای رژیم صهیونیستی ایجاد 

کند فلذا طی روزهای آینده اتفاقات مهمی در اراضی 

اشغالی رخ خواهد داد و ممکن است کابینه نفتالی بنت 

دچار شکاف شده و سقوط کند. به همین دلیل این 

اتهام زنی ها صرفا به خاطر انحراف افکار عمومی از اراضی 

اشغالی به سمت ایران است. اما توقف مذاکرات و اینکه 

آینده مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۴ در وین 

در هاله ای از ابهام قرار دارد به نظر می رسد که یکسری 

پیچیدگی ها و مشکالتی در روند مذاکرات پیش آمده زیرا 

ورود آمریکایی ها به مذاکرات و تحریک سه کشور اروپایی 

انگلیس، فرانسه و آلمان برای اینکه به پیشنهادات ایران 

پاسخ مثبت ندهند، شرایط دشواری برای برجام به وجود 

آورده فلذا این توقف ممکن است که کوتاه مدت باشد و در 

آینده یکسری خروجی های قابل قبولی پس از این توقف از 

مذاکرات وین به دست خواهد آمد و احتمال دارد سه کشور 

اروپایی به خواسته های ایران تن در دهند. درواقع با توجه به 

اینکه رژیم صهیونیستی با ترور یکی از فرماندهان سپاه در 

نزد افکار عمومی محکوم شده آمریکا ناچار است که به ایران 

امتیازاتی دهد و برجام به یک سرانجام مثبتی خواهد رسید. 

محاکمهاستاندارسابقخوزستاندردادگاهمتروپل

تعبیراماممبنیبر
»میزانرأیملت«
است،یکتعبیر
سادهانگارانه
نیست

صفحه  3

خطیب زاده اعالم کرد

مکثدرمذاکراتوین
بهخاطربیپاسخی

آمریکاست

»آرمان ملي « روایت مي کند:

مواضع متناقض احمدي نژاد؛ 
 تالشي تازه براي ماندن 

در مجمع

صفحه 2

صفحه 6

    صباح زنگنه در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد:   

    جمهوری 
   خالفت نیست

  آرمان ملی :  با وجود اینکه در دولت ســیزدهم 
تاکید اصلی بر عدم استقراض از بانک مرکزی بود 
و رئیس جمهور با این شعار که استقراض از بانک 
مرکزی ممنوع است زمام امور را به دست گرفت 
اما شواهد حاکی از رشد پایه پولی و افزایش نرخ 
تورم است.  اما دولت همچنان منکر استقراض از 
بانک مرکزی است اما واقعیت اقتصاد و معیشت 
مردم چیز دیگری است، به نظر می رسد دولت ...

صفحه 9
صفحه 4

صفحه 4

آرمان ملــی: زمانی کــه در تقویم بــا روز 
۱۱ خــرداد، مواجــه می شــویم، گالیه ها و 
نارضایتی های زیادی از قشــر جامعه به میان 
می آید. روزی که به نام »روز دختر« نامگذاری 

شده و در این روز اقشار زیادی از جامعه از ...

 »آرمان ملی« همزمان با روز دختر 
و قهرمانی تیم استقالل گزارش می دهد 

از شادی دختران بیرون 
 ورزشگاه تا صندلی 

رزرو شده »دختر آبی« 
  دخترانی که در بیرون از ورزشگاه حضور 

 داشتند، معتقدند که اگر در استادیوم 
100 هزار نفری، چند صندلی به آنها اختصاص 

می یافت، جو استادیوم آرامتر بود 

  »آرمان ملی« از استقراض دولت به رغم 
انکار مکرر تیم اقتصادی گزارش می دهد؛  

 استقراض از بانک ها 
 به جاي بانک مرکزي؛ 

بد  به جاي بدتر!

آرمان ملی: در روزنامه روز پنجشنبه پنجم 
خرداد ماه گزارشــی تحت عنوان»استقراض 
دولت از قلک دوم« منتشر شــده بود که در 
آن به موضوع جراحی اقتصادی دولت و نقش 

یارانه های 3۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که با ...

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به 
گزارش»استقراض دولت از قلک دوم«؛ 

مدافعان سالطین چاپ پول 
 چشم خود را  به حقایق 

اقتصادی   باز کنند
  بر فرض دولت گذشته بد و اطالعات 
 نگارنده خیالی لطفا شفاف سازی کنید 
 منابع یارانه 64 هزار میلیارد تومانی را 

از کجا تامین خواهیدکرد؟

شمشیردولبهنقدینگی

دولت، قبل از شروع شعارهایی داشت. 
شخص رئیس جمهور و سایر کاندیداهای 
ریاست جمهوری که پنج نفرند و االن در 
دولت هستند، همگی دست اندرکاران کشور 
بوده و ناآگاه نبودند. ضمن اینکه جملگی 
قول حل مشکل اقتصادی کشور را در همان 
ماه های اول می دادند و اخیرا کلیپ هایشان 
که در فضای مجازی پخش می شود نشان 
دهنده این است که می گفتند مشکالت 
کشور ارتباطی به تحریم ها ندارد و هرچه 
هست ناشی از بی کفایتی و ناالیقی دولت 
تدبیر و امید است که نمی تواند کشور را 
اداره کند و چنانچه روی کار بیاییم در همان 
ماه های اول مشکالت را حل خواهیم کرد. 
این درحالی است که در پاسخ به این سوال 
که چند درصد مشکالت به تحریم ارتباط 
دارد، می گفتند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و بقیه 
ناشی از مدیریت کشور است و با مدیران قوی 
و توانمند می شود در همان ماه های اول آثار 
وجود دولت مردمی را به نمایش گذاشت 
و به مردم نشان داد که می شود کشور را از 
این گرفتاری ها نجات داد. اما این سخنان 
و شعارها مصرف تبلیغاتی داشت چون افراد 
ناآگاهی نبودند. یکی از آقایان که در دولت 
هست، می خواست که مشکل بورس را سه 
روزه حل کند. رئیس جمهور در پاسخ به 
سوال خبرنگاران می گفت که آقایان حتی 
یک دور قانون اساسی را نخواندند. قانون 
اساسی اختیارات رئیس جمهور را در سطح 
باالیی قرار داده و رئیس جمهور می تواند، لذا 
آقایانی که االن دست اندرکار هستند توان 
اداره کشور را ندارند. این درحالی است که 
کشور نیاز به برنامه دارد. اآلن که نزدیک ۹ 
ماه از عمر دولت می گذرد و برنامه منسجمی 
ارائه نشده است. برنامه ای که نجات اقتصاد 
کشور را ارائه کند و از اقتصاددان های سراسر 

کشور که کم هم نیستند و افراد متبحری 
کشور  آنچه  شود.  نظرخواهی  هستند 
را نجات می دهد برنامه و افراد توانمندی 
هستند که بتوانند برنامه را اجرا کنند. ما 
باید با دنیا بر اساس احترام متقابل تعامل 
داشته باشیم. اگر بحث برجام جمع نشود، 
تحریم ها بر اقتصاد کشورتاثیر می گذارد. 
تا جلوی رانت ها و اختالس ها گرفته نشود، 
نمی شود اقتصاد کشور را از مشکالت نجات 
داد. یکی از بحث های بسیار مهم در تورم رشد 
نقدینگی است. رشد نقدینگی به مقدار پول 
و طال و اوراق بهادار و حساب های افراد است 
که در اختیارشان است که نقدینگی افراد 
محسوب می شود. نقدینگی دست بخش 
خصوصی هفت هزار هزار میلیارد تومان شده 
که حتما تورم باالی ۴۰ درصد دارد. مشکالت 
اقتصادی ما الینحل نیست به شرطی که 
برنامه قوی ارائه شود. کشور را با دالر ۲3 
هزار تومانی تحویل گرفتند و دیروز 3۱ 
هزار تومان را رد کرد. نقدینگی دست بخش 
خصوصی مثل یک شمشیر دولبه است. اگر 
دولت به آن جهت بخشد به نفع کشور و اگر 
رها کند به ضرر کشور است. مثل سیلی است 
که پشت سد نگه داشته می شود و یک راه آب 
وجود دارد که برای کشاورزی و تولید برق 
استفاده می شود. این سیل نعمت است ولی 
اگر سد نباشد یا ضعیف باشد سیل به داخل 
شهر رفته و در اینصورت ویران کننده خواهد 
بود. دالر و طال باال می رود و سیل نقدینگی به 
سوی مسکن، طال، ارز، بورس بازی، ماشین و 
موبایل می رود. عدم تحقق بودجه به کسری 
بودجه منجر می شود که یک عامل برای تورم 
است و عامل دوم رشد نقدینگی است. دولت 
باید بتواند این دو را کنترل کند، ضمن اینکه 
قوه قضائیه با متخلفان سخت برخورد کند. 
اگر کار را به کاردان و کاربلد و دلسوز واگذار 
کنند و نظارت را بدون مماشات و بدون 
اینکه فرزند کیست و با چه کسی مرتبط 
است، انجام دهند حتما مشکالت کشور حل 

خواهد شد. 

آرمان ملی: معاون اجرایی رئیس جمهور 
گفت: ساختمان متروپل پروژه ای بوده که با 
مجوز شهرداری وقت احداث شده و قطعاً با 
توجه به این که شهرداری مشارکت داشته 
و برای آن پروانه صادر کرده، شورای شهر 
این مشارکت را تصویب کرده است. صولت 
مرتضوی افزود: این ساختمان با وجود تخلف 
بسیار سنگینی که صورت گرفته، با حضور 
استاندار وقت و مسئوالن محلی افتتاح شده و 
به  همین خاطر شهردار، مسئوالن شورای شهر 

و استاندار وقت باید در محاکم قضائی و دادگاه 
افکارعمومی پاسخگو باشند.  وی تصریح کرد: 
نگاه دولت برخورد با متخلفان است و تأکید 
داریم با هر کسی که در این پروژه مرتکب 
تخلف شده، باید بدون مماشات و اغماض 
برخورد شود. معاون اجرایی رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: دولت برای جبران خسارت 
داغدیده ها، آسیب دیدگان و کسانی که 
به خاطر این حادثه کسب شان تعطیل شده 

برنامه دارد که با جدیت پیگیری می شوند. 

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

 با تاکید بر مامن خواندن 
دستگاه قضا مطرح شد:

نگاهمثبت
قاضيالقضاتبه
قانونمطبوعات

آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه ضمن 
تبیین و تشــریح نقش و تأثیرگذاری 
رســانه ها بر حوزه های مختلف زیست 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد 
رســانه های نوینی که سبب تحول در 
جنگ روایت ها شــده اند، اظهار کرد: 
امروز تأثیرگذاری رســانه ها در شئون 
مختلف زندگی و مســائل حکمرانی، 
برجسته است؛ از سویی دیگر، پیوسته 
شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای 
مرتبط با آن هستیم؛ لذا ما نیز نیازمند ...
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بوئینگ در محاصره شن

هرساله وزش تندبادها موجب برخاستن شن های روان در مناطق جنوبی و جنوب شرقی 
استان کرمان می شود، پدیده ای که به زیرساخت های شــهری و جاده ای خسارت های 
 فراوانی وارد می کند. اهالی روســتای محروم بوئینگ در جنوب اســتان کرمان به این 
طوفان های شدید باد شمال می گویند.به گفته مسئوالن محلی خاک ماسه بادی و  رس منطقه 

جازموریان با اندک نسیمی جابه جا می شود و پدیده خیزش گردو غبار را شکل می دهد.

  عکس: حسن شیروانی
غیـــر محرمانـــه

۳۹ تن تخم مرغ وارداتی معدوم شد
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان تهران 
از کشف و معدوم ســازی ۴۹ تن تخم مرغ وارداتی 
تاریخ منقضــی و دارای آلودگی قارچی و کپک زده 
در شــهر تهران خبــر داد مهدی ســلوکانه، معاون 
ســالمت اداره کل دامپزشکی استان تهران با اعالم 
این خبر گفت : ۴۹ تن تخم مرغ وارداتی کشف شده 
به علت نداشتن شــرایط مصرف انسانی بعد از طی 
مراحل قانونی و اخذ حکم قضایی در محل پسماند 
شــهرداری تهران امحا و از چرخه مصرف انســانی 
خارج شــد. این مقام مســئول در پایان خاطرنشان 
کرد: شهروندان عزیز تهرانی حتما فرآورده های خام 
دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت 
دامپزشکی تهیه و درصورت مشاهده هرگونه تخلف 
بهداشــتی مراتب را با ســامانه چهار رقمی ۱۵۱۲ 

جهت رسیدگی اعالم کنند. 

جریمه سنگین یک شرکت دولتی 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان کرمانشاه از 
انفصال دائم مسئول یک شرکت از خدمات دولتی و 
ضبط کاال به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال در حق صندوق 
دولت خبر داد. شاهی گفت: بر اساس گزارش اداره 
اطالعات استان یک شــرکت دولتی به اتهام تقلب 
در واردات و صــادرات به مقــدار ۱۰ هزار و ۵۰ تن 
کاالی برنج توســط شعبه اول تعزیرات حکومتی به 
دلیل عجز از ارائه اسناد و مدارکی که موجبات ظن 
اتهام را برطرف کند و سایر قرائن منعکس در پرونده 
که اتهام انتســابی را محرز و مسجل دانسته، عالوه 
بر انفصال دائم مسئول شرکت از خدمات دولتی به 
ضبط کاال به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال در حق صندوق 
دولت محکوم شــد. وی افزود: در بخشــی از حکم، 
عــدم توجیه قانونی دفاعیات متهــم در جهت رفع 
مســئولیت، ایجاد خســارت و عدم مطابقت نتیجه 
آزمایش توسط اداره اســتاندارد، ورود کاالی خارج 
از ضوابط استاندارد و نامرغوب و همچنین تقلب در 
کاالی وارداتی و عرضه شــده در بازار، عنوان شــده 

است. 

دستگیری دو کارشناس رسمی 
از دستگیری  دادگستری مسجدسلیمان  رئیس 
دو نفر از کارشناسان رســمی دادگستری به اتهام 
اخذ رشــوه خبر داد. علی اســکندری اظهار کرد: 
به دنبال گزارش یکــی از اصحاب دعوا در یکی از 
پرونده های مطروحه در این دادگســتری مبنی بر 
مطالبه مبلغی خارج از تعرفه توســط کارشناسان 
معرفی شــده، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت. 
به گزارش ایســنا به نقل از دادگستری خوزستان، 
وی افــزود: با هماهنگی حفاظــت و اطالعات این 
دادگســتری، این دو فرد هنــگام رد و بدل کردن 
تعدادی سکه، بازداشت شدند و پرونده قضائی برای 

آنان تشکیل شد. 

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی 
سه شــنبه )۱۰خرداد( برای دومین بار در طول 
هفته جاری بازنشســتگان تأمین اجتماعی اســتان 
زنجان،  مقابل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان 
و سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی کردند. در 
این تجمع بازنشستگان با ســر دادن شعارهایی در 
مخالفت با اجرای سیاســت های عدم افزایش حقوق 
و مزایا و همچنین معوقات ســه ماهه بازنشستگان 
تأمین اجتماعی از رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
خواستار توضیح در این باره شدند. رامین میرزایی، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان زنجان نیز با 
حضور در جمــع معترضان با بیان اینکه ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور با این مــورد مخالفت کرده 
است، اظهارداشت:  ما تابع دستورات  سازمان برنامه 

و بودجه کشور هستیم. 

شهربانو منصوریان با لباس آتش نشانی 
قهرمان ووشــوی ایــران برای کمــک به حادثه 
متروپل به عنوان نیروی افتخاری آتش نشــانی در 
آبادان حضور پیدا کرده اســت. شهربانو منصوریان 
اظهارکرد: من به عنوان نیروی آتش نشانی به آبادان 
آمده ام امــا واقعا حضورم دلی بوده اســت و خودم 
می خواستم به این شهر بیایم و در کنار مردم آبادان 
باشــم تا شاید با حضورم باعث دلگرمی خانواده های 
آبادانی شوم. وی بیان کرد: ما به مردم آبادان بسیار 
مدیونیم. در هشت ســال جنگ ایستادند و از شهر 
و کشــور دفاع کردند و من امروز باید اینجا باشم تا 
بتوانم کاری کنم. این ووشــوکار بیان کرد: شرایط 
نسبت به روزهای اول رخ داد حادثه بهتر شده و آوار 
برداری صورت گرفته است. البته در مجموع شرایط 
سخت است و هنوز خانواده هایی هستند که نگرانند. 

سمت جدید شاعر »سالم فرمانده« 
علیرضا قزوه رئیس شعر، سرود و موسیقی سازمان 
صدا و سیما گفت: سرود »سالم فرمانده« آنچه را که 
باید، انجام داده و در سطحی گسترده دیده و شنیده 
شده است. به یاری خداوند سیدمهدی بنی هاشمی 
لنگرودی را قرار است به عضویت شورای شعر مرکز 
شعر، ســرود و موسیقی رســانه ملی دعوت کنیم. 
سرود مذهبی »سالم فرمانده« کاری از گروه »ماح« 
مخفف »ملت امام حســین )ع(« در لنگرود اســت. 
حجت االسالم سعید نعیمی، تهیه کننده، ابوذر روحی 
مداح اهل بیت )ع(، خواننده، سیدمهدی بنی هاشمی 
لنگرودی، شــاعر، عوامل خلق ایــن اثر تاثیرگذار را 

تشکیل می دهند. 

خــــبر
واکنش به آزمایش ژنتیکی  مالک متروپل

آرمان ملی: در پی خبر پیدا شــدن جســد حســین 
عبدالباقی از زیر آوار متروپل آبادان و تایید هویت او از سوی 
پزشــکی قانونی شــایعاتی مبنی بر زنده بودن شدت گرفت. 
این شایعات با توجه به زمان پیدا شدن جسد تا اعالم نتیجه 
تســت ژنتیک که کمتر از ۴۸ ســاعت بود بیشتر گسترش 
یافت. همین امر موجب شــد تا حداقل زمان اعالم تشخیص 
هویت افراد از روی DNA از پزشــکی قانونی و مراجع علمی 
پیگیری شود. در نهایت پزشکی قانونی حاضر به پاسخگویی 
نشــد و مراجع علمی حداقل زمان تشــخیص هویت از روی 
DNA را ۴۸ ساعت اعالم کردند. رئیس بانک اطالعات هویت 
ژنتیک ایران با اشاره به فرایند تشخیص هویت جانباختگان 
حادثه ریزش ســاختمان متروپل آبــادان گفت: پیرو حادثه 
تاسف بار ریزش ســاختمان متروپل آبادان، اظهار نظرهایی 
از ســوی برخی افــراد در فضای مجــازی در خصوص روند 
تشخیص هویت و آزمایش های ژنتیک انجام شده مطرح شد 
که بــا توجه به غیرعلمی و غیر دقیــق بودن مطالب مطرح 
شــده که می تواند بیانگر بیگانگی و عدم آشنایی گویندگان 
و منتشــر کنندگان مطالب فوق به فرآیند تشخیص هویت 
و حوزه ژنتیک قانونی باشــد، ارائه مطالبی جهت تنویر افکار 
عمومی هموطنان ضروری به نظر می رسد. وی افزود: سازمان 
پزشکی قانونی کشور به عنوان دستگاهی علمی و تخصصی، 
در کنار وظایف متعــارف خود، در تمامی حوادث و بحران ها 
همــواره در کنار هموطنــان بوده و با بــه کارگیری تمامی 
توان و ارائه خدمات با نهایت ســرعت و دقت ممکن، تالش 
کرده تا به ســهم خود نقشی هرچند کوچک در کاهش آالم 
بازمانــدگان عزیز این حوادث ایفا کنــد. یکی از فعالیت های 
سازمان پزشکی قانونی کشور حضور در صحنه های حوادث و 
انجام اقدامات فنی و تخصصی جهت تشخیص هویت و تعیین 
علت فوت است: در تمامی حوادث مختلفی که طی سال های 
گذشــته به وقوع پیوســته، این کار با سرعت و دقت صورت 
گرفته است. کار تشخیص هویت و همچنین تعیین علت فوت 
در حوادث بر اساس موازین علمی و دستورالعمل های تدوین 
شده به انجام می رسد؛ در این حادثه نیز مانند سایر موارد این 
اقدامات صورت گرفته و یا در حال انجام است. رئوفیان ادامه 

داد: در شناســایی هویت جان باختــگان از معاینات ظاهری، 
جنسیت متوفی، عالئم و نشانه های خاص روی بدن، مدارک 
همراه، انگشت نگاری، فرمول دندانی و سایر موارد قابل احصاء 
استفاده و تشخیص هویت صورت می گیرد. در مواردی که به 
دلیل شدت جراحات و آسیب وارده به جسد و یا فساد پیکر 
امکان تشــخیص هویت با کمک روش های فوق امکان پذیر 
نباشد و یا در موارد خاص برای قطعیت و اطمینان بیشتر، از 
جسد نمونه ای جهت استخراج پروفایل ژنتیکی اخذ می شود 
تا با پروفایل های ژنتیکی استخراج شده از بستگان او مقایسه 
شــود. علم ژنتیک قانونی جزو تخصص های بین رشته  ای با 
تلفیق علوم مختلف از جمله ژنتیک مولکولی، نانوتکنولوژی، 
شیمی و.. اســت که با توجه به اهمیت نمونه های استحصال 
شــده از صحنه های جــرم یا قربانیان حــوادث غیر مترقبه، 
روش های آزمایشگاهی استخراج و تکثیر DNA را به گونه ای 
بهینه ســازی کرده تــا از حداقل مقــدار DNA، نتایج قابل 
اطمینان و قابل تفسیر حاصل شود. در حوادث دسته جمعی 
در صورتی که نیاز بــه پروفایل ژنتیکی جهت تعیین هویت 
قربانیان یا بقایای انسانی باشــد، قدم اول، برداشت نمونه از 
جســد یا بقایای بجا مانده در محل حادثه اســت. نمونه های 
بیولوژیکی که می توان در راستای استحصال پروفایل ژنتیکی 
جهت تعیین هویت افراد از آن ها اســتفاده کرد، شامل نمونه 
خــون، بافت نرم مانند عضله و یا نمونه بافت ســخت مانند 
دندان و استخوان است. این برداشت نمونه توسط کارشناسان 
پزشکی قانونی و مطابق با دستورالعمل های سازمانی موجود 
انجام می شود. رئیس بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران ادامه 
داد: فرآیند اســتحصال پروفایل ژنتیکی از نمونه های بافتی 
)نرم یا ســخت( در شــرایط استاندارد شــامل مراحل آماده 
 DNA کمیت سنجی، تکثیر ،DNA ســازی نمونه، استخراج
به وســیله روش PCR، تفکیک محصوالت PCR به وســیله 
الکتروفورز و تهیه پروفایل ژنتیکی و در نهایت تفسیر و ارائه 
گزارش تعیین هویت اســت. وی افزود: بر اساس نوع نمونه، 
زمان الزم جهت انجام اســتحصال پروفایل ژنتیکی و تطبیق 
به بازه زمانی حداقل ۸ ساعت در نمونه خون و تا ۴۸ ساعت 

در نمونه های سخت )استخوان( نیاز دارد. 
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یادداشـــت

با توجه بــه اینکه مدارس پــس از مدتی حضوری 
شــده اند، خانواده ها نگران افت تحصیلی فرزندان خود 
شــده و به بازارهای غیررســمی روی آورده اند. تمایل 
خانواده ها برای استفاده از کالس های خصوصی معموال 
از این نگرانی ناشــی می شود که فرزندشان دیگر نتواند 
در ســال های بعد به مدرســه و مرتبه ای که در ذهن 
دارند، برسد یا در کنکور قبول شود. همین نگرانی باعث 
می شــود، خانواده مجبور به کاهش هزینه های خوراک 
خود شــده و آن را در بخش آمــوزش هزینه کند. به 
همین دلیل ریشه افزایش میل به کالس های خصوصی 
را نباید چندان در کرونا جســت وجو کرد، بلکه تمایل 
به اســتفاده از این کالس ها ریشــه هایی چند ده ساله 
در کشــور داشته و به باور کمینه نگر در آموزش مربوط 
می شود. در مقابل خانواده هایی که به سختی هزینه های 
اضافــی آموزش را تحمل می کننــد، خانواده هایی قرار 
دارنــد که هزینه زیــادی را به امر آمــوزش اختصاص 
می دهند و جزو طبقه مرفه قرار گرفته اند. اما باید این را 
نیز درنظر گرفت که در آموزش غیررسمی )کالس های 
خصوصی(، کمتر از ۱۰درصد معلم های رسمی آموزش 
و پرورش فعالیت می کنند و اغلب دانشجویان موفق در 
آن رشته خاص هســتند که در این راه در این  سال ها 
به منابع مالی مناســبی نیز دســت پیدا کرده اند. اما با 
قاطعیت می توان گفــت این بازار در میان معلم ها افت 
کرده اســت. معلم های بنام کنکــور نیز بیش از وجهه 
معلمی، وجهه بیزینس و تجارت را در این میان تقویت 
می کنند. زیرا معلمی عملی فرهنگی، آموزشی و اخالقی 
است، درحالی که این گروه تاجرند. بنابراین قادرند ذهن 
خانواده هــا را به مطلوب خود هدایت کنند. از این رو به 
واقع نیز نرخ مصوبی در جایی برای چنین آموزش هایی 
تعریف نشــده اســت. بنابراین معلم اســت که تعریف 

می کند خدماتی که ارائه خواهد کرد چه میزان هزینه 
خواهد داشت. درباره کالس های خصوصی قانونی وجود 
ندارد چون باید مدارس چنین امکانی برای دانش آموز 
ایجاد کنند. از ســویی معلم ها موظفند در بســیاری از 
مدارس این تعهد را امضا کنند که کالس های خصوصی 
بــا دانش آموزان خود برگزار نکنند، زیرا معلم باید آنچه 
در تــوان دارد در کالس به دانش آموز آموزش دهد. اما 
اگر خانــواده ای نیازمند آن بود تا معلم خصوصی برای 
فرزند خود اســتخدام کند یا بــا معلمی قرارداد ببندد، 
دولت نمی تواند چندان در این باره مداخله کند. وظیفه 
آموزش و پرورش اســت به اندازه ای این خدمات خود 
را گســترده کند که خانواده نیازمند آن نباشند چنین 
هزینه ای را در ســبد خانوار درنظر بگیــرد. زیرا باعث 
آسیب به عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی خواهد شد. 
اما متأسفانه نه قانونی در این باره ایجاد شده است و نه 
مدارس در این باره حمایتی از خانواده خواهد کرد. وقتی 
در همه اقــالم 6۰تا 3۰۰درصد افزایش رخ می دهد، از 
آن ســو این اعداد جا به جــا می شــوند و خانواده های 

متقاضی به این افزایش تن می دهند. 
نکته آسیب زا در این میان، باعث اتفاق هایی خواهد 
شــد. نتیجه چنیــن رفتاری صدرنشــینی گروهی در 
آزمون ها و مراحل آموزشــی اســت که در طبقه مرفه 
قرار گرفتــه و توان هزینه کردن بــرای امر آموزش را 
دارند. بنابرایــن مدارس خوب، دانشــگاه های خوب و 
مشــاغل عالی به گروهی اختصاص پیــدا می کند که 
از توان مالــی خوبی بهره مند بوده اند. از ســوی دیگر 
دانش آموزانی که از توان مالی چندانی بهره مند نیستند 
تا در این امور هزینــه کنند و در مدارس دولتی درس 
می خوانند در شــکافی طبقاتی به مرتبه ای که چندان 
شاید مطلوب شان نباشد، هل داده می شوند. اینجاست 
که برای فرد در جامعه امکان پیشرفت مهیا نخواهد بود. 
این باعث می شود چون اقتصادی به این شکل به وجود 
آمده اســت، مانند هر اقتصاد دیگری این عرصه نیز بر 

نظام عرضه و تقاضا پیش خواهد رفت. 
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