
    درحالی که پس از خروج نمایندگان جریان صدر از 
پارلمان عراق، بسیاری از بروز بحران های جدید نگران 
بودند، نمایندگان جدید در پارلمان این کشور جایگزین 
صدری     ها ش��دند و نگرانی     ها از این بابت رفع ش��د. در 
پارلمان عراق روز پنج  شنبه قانونگذاران جدید سوگند 
خوردند و جایگزین ۷۳ قانونگذاری شدند که به دستور 
مقتدی صدر اس��تعفا داده بودند. با این وجود، شیعیان 
با کس��ب اکثریت در پارلمان راه دشواری برای انتخاب 
نخس��ت وزیر جدید نخواهند داش��ت. با تغییر ترکیب 
نمایندگان پارلمان و دس��ت باالی ش��یعیان، مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر این کش��ور هم فرصت مناسبی 

پیدا کرده تا به ایران سفر کند

    سردار سالمی در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان 
اطالعات سپاه: حجت االسالم طائب در اوج بحران های 
سخت و فشارهای سنگین و نبردهای اطالعاتی دشمن ، 
نقش اطالعات سپاه در نظام اطالعاتی کشور را احیا  کرد 

و معماری جدیدی از اطالعات نوین را شکل داد

گفت وگوي »جوان« با فرمانده سپاه حضرت 
قمربني هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری

    ادعاي اینکه قانون نمي تواند از حقوق زناني که مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته اند، حمایت کن��د، نیازمند ارائه 
ش��واهد و مدارك اس��ت. اینکه اعضاي این گروه پیش 
از ش��کایت بردن به مراجع قانوني با ی��ك پیش فرض 
خنده  دار، از عدم بررس��ي دقیق مدعي خود مي گویند، 
ش��باهت زیادي به گفته هاي مع��اون رئیس جمهور از 
وجود اهداف سیاس��ي در پس پرده این گونه کمپین ها 
و تالش عده اي براي گرفت��ن ماهي از آب گل آلود دارد. 
در ضمن حتي اگر این افراد حاضر به شکایت به دادگاه 
نیستند، چرا دعوت معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوري را رد کرده اند؟! آیا آنجا هم دادگاه بوده است؟!

    از آنجا که بین نرخ سود سپرده بانکي 18 درصدي و 
نرخ تورم بیش از 40 درصدي، بیش از 20 درصد فاصله 
است، در واقع پرداخت س��ود حقیقي از سوي بانك به 
سپرده ها با تردید همراه است، در چنین شرایطي برخي 
کارشناس��ان اقتصادي مي گویند بانك ها پول ارزان از 
سپرده گذار مي گیرند و پول ارزان تر به او بازمي گردانند 
و در این بین مصرف کننده تسهیالت بانکي، اگر بین نرخ 
بهره تسهیالت و تورم فاصله زیادي باشد، انتفاع مي برد. 
فاصله بین نرخ سپرده بانکي و تورم، فضایي ایجاد کرده 
است که اخذ تس��هیالت بانکي خودبه خود یك امتیاز 
اقتصادي به ش��مار رود، اغلب اش��خاص ثروتمند نیز 
بخش��ي از ثروت خود را مدیون امتیاز نهفته ش��ده در 

تسهیالت بانکي ارزان قیمت هستند

سنگین شدن وزن 
 »چارچوب هماهنگی«

الکاظمی را به تهران آورد

 سازمان اطالعات سپاه
 خط مقدم میدان 

تأثیر بر دشمن است

 آیت اهلل جوادی آملی : 

 به حل مشکالت مردم
 به دست دولت امیدوارم

 کنگره ملی شهدای عشایر 
وحدت اقوام را تثبیت کرد

 ماهي گرفتن سیاسي 
 از تعرض و فساد 

در سینما

 سود 
 تسهیالت ارزان بانکی 

به جیب چه کسی می رود؟
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 شو آف 
تازه به دوران رسیده ها 
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ویراني مقابل چشم ناظران
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حسین فصیحی

حمید رسایی، از نمایندگان س��ابق مجلس، از جمله افرادی 
بود که در واکنش به این تغییر، از عبارت »عزل و برکناری« 
استفاده کرد. اما واکنش عطاءاهلل مهاجرانی، با سابقه سیاسی 
خاص خودش، از لندن جالب توجه است. او در اوج هجمه  ها 
علیه سازمان اطالعات سپاه و تغییر صورت گرفته، در توئیتی 
نوشت: »در 1۳ سال گذشته، رئیس س��ازمان سیا در امریکا 
شش بار تغییر کرده است. از ژنرال آیدن تا ویلیام برنز، رئیس 
فعلی سازمان س��یا، اما در ایران اگر رئیس سازمان اطالعات 
سپاه بعد از 1۳ س��ال تغییر کند، نشانه اختالف در مدیریت، 
بحران و دخالت موساد است! و الحمدهلل الذی جعل اعدائنا از 

همین دست!« | صفحه 2

باورش ساده نیس��ت؛ در نظر گرفتن 20 تا ۳0میلیارد تومان 
برای بازیکنی که تا همین دیروز کمتر کسی نامش را شنیده 
بود، با هیچ منطقی قابل توجیه نیس��ت. بازیکنانی که شاید 
بازی های خوبی را در فصل پیش از خود به نمایش گذاش��ته 
باشند، اما بدون هیچ شك و تردیدی آنقدر ها قابل اتکا نیستند 
که رقابت سه، چهار باش��گاه بزرگ فوتبال ایران رقم قرارداد 
آنها را چندده میلیارد باال ببرد! اتفاقی که ش��بیه به داستانی 
خیالی می ماند، اما واقعیت تلخ این روزهای فوتبال ایران است. 
واقعیتی که سهم برخی رسانه ها در دامن زدن به آن انکار ناپذیر 
است. رسانه هایی که وظیفه شفاف سازی دارند و مطالبه گری، 
اما گاهی با دست گذاش��تن در دست دالل ها، شرایط را برای 

چپاول بیت المال مهیا می کنند | صفحه 13

با جابه جایی مس��ئولیت در س��ازمان اطالعات سپاه که پس 
از 1۳س��ال جناب حجت االس��الم طائ��ب جای خ��ود را به 
س��ردار محمد کاظمی داده، دش��منان و معان��دان اقدام به 
فضاسازی سنگین رس��انه ای-تبلیغی کرده و این موضوع را 
بهانه عقده گش��ایی و خصومت ورزی قرار داده اند.  اما واقعیت 
این اس��ت که حجت االس��الم طائب، پس از دوره ای طوالنی، 
طبق رویه معمول در تمامی سازمان های اداری، در فرایندی 
سازمانی جای خود را به نفر بعدی داده است. یعنی همان گونه 
که سرانجام هر معارفه ای، تودیع است و چرخش مسئولیت   ها 
در ادارات به آمد و شد مس��ئوالن و مدیران منتهی می شود، 
ایشان نیز با کمی تأخیر، پست مدیریتی را به دیگری واگذار 
کرده است، چراکه دوران مسئولیت در این سطوح در یك دوره 
پنج ساله یا دو دوره پنج ساله یعنی 10سال تعریف شده و آقای 
طائب سه سال هم بیشتر از حد معمول در این پست  بوده اند 
که تنها برای برخی فرماندهان و مسئوالن سابقه داشته است. 
االن هم ایشان تا مس��ئولیت احتمالی بعدی در پست مشاور 
توسط فرمانده محترم کل سپاه به کارگیری شده و به خدمت 

در مجموعه سپاه ادامه می دهد | صفحه 2

وقتي س��ازنده اي ش��روع به گودبرداري براي احداث یك بنا 
مي کند، امنیت رواني همسایه ها، به خصوص اگر  ساکن بناهاي 
قدیمي باشند با خطر مواجه مي شود.   وقتي سازندگان به راحتي 
مي توانند چشم ناظران را با پرداخت رش��وه به روي تخلف ها 
ببندند، چه س��ازوکاري مي تواند امنیت رواني ش��هروندان را 
تضمین کند؟ اگر عبارت »حادثه به دلیل گودبرداري« را در یکي 
از موتورهاي جست وجو دنبال کنید، لیست بلندباالیي از حوادثي 
که به وقوع پیوسته اند  منتشر مي شود. حوادثي که پیامدهاي 
جاني و مالي زیادي به دنبال داشته، اما مانع از تکران آن نشده 
است. یکي از تلخ ترین اتفاق ها چند سال قبل در خیابان طاهري 
یافت آباد رقم خورد، جایي که چهار عضو یك خانواده میان آوار 
جانشان را از دست دادند. صاحب خانه مردي به نام قهرمان بود 
که بارها به دلیل گودبرداري کنار خانه اش  به سازنده و شهرداري 
تذکر داده بود، اما کسي به هشدار او توجه نکرد تا اینکه در نیمه 
 شبی، خانه بر س��ر خودش و خانواده اش آوار شد و چهار عضو 

خانواده اش را از دست داد  | صفحه 14

کاناداخوری 
پایان کار ایران در هفته دوم لیگ ملت ها با غلبه بر دومین تیم امریکای شمالی

فصل حمله  به جیب مردم!
از قراردادهاي چند ده میلیاردي تا آپشن هاي آنچناني در فصل نقل و انتقاالت

مدافعان سقط جنین  سقوط تمدن غرب را سرعت می بخشند

   تیم مل��ی والیبال ایران با برت��ری ۳ بر صفر مقابل 
کان��ادا به کار خ��ود در هفت��ه دوم رقابت ه��ای لیگ 
ملت ه��ای والیبال پای��ان داد. ش��اگردان عطایی بعد 
از نمایش فوق الع��اده مقابل امریکا و پی��روزی بر این 
تی��م و ارائه یك ب��ازی خ��وب مقابل برزی��ل، به رغم 
باخت مقابل این تی��م قدرتمند دی��روز در یك بازی 
کاماًل برتر، کان��ادا دومین تیم قاره امریکای ش��مالی 
را مانند امریکا در س��ه دس��ت متوالی شکست دادند 
 ت��ا کارش��ان را در هفت��ه دوم رقابت ه��ا ب��ا پیروزی 

به پایان برس��انند. بهروز عطایی پ��س از پیروزی تیم 
ایران برابر کانادا اظهار کرد: رقابت بس��یار خوبی بود و 
خداراشکر بازیکنان ایران توانس��تند تیم خوب کانادا 
را شکست دهند. آنها با سرعت باالیی بازی می کردند و 
عملکرد خوبی داشتند. ارتفاع توپ ها به شدت پایین و 
کنترل روی تور بسیار سخت بود. امیدوارم در هفته سوم 
و مسیر سختی که در چهار بازی باقیمانده پیش روست، 
بازیکنان ایران بتوانند روند رو به رشد خود را ادامه دهند و 

بازی های قابل قبولی را به نمایش بگذارند  | صفحه 13

   شروع فصل نقل و انتقاالت در فوتبال ایران شروع بازار 
مکاره اي است که س��ال ها منجر به چوب حراج زدن به 
بیت المال مي شود. اصالً تفاوتي نمي کند که دست روي 
کدام تیم بگذارید. حتي آنهایي هم که ادعاي خصوصي 
بودن دارند، دس��ت در جیب مردم دارند؛ نمونه هایش 
سپاهان و فوالد خوزستان است که سال هاست با ارتزاق 
از درآم��د دو کارخانه بزرگ حاصل دس��ترنج کارگران 
که شاید  به نان شبش��ان هم محتاج باشند، به صورت 
میلیاردي سرازیر جیب بازیکنان و مربیان تیم هایشان 

مي کنند.  فصل نقل و انتقاالت که ش��روع مي ش��ود، با 
انبوهي از باشگاه هاي بدهکار با پنجره هاي بسته روبه رو 
می ش��ویم، اما به صورت کاماًل جالبي هر س��ال همین 
باشگاه هاي بدهکار که ظاهراً به لحاظ قانوني نمي توانند 
در بازار نقل و انتقاالت فعال باشند، حتي با پنجره هاي 
بس��ته به س��بب محرومیت هاي بین المللي و داخلي 
از همه فعال ت��ر و ولخرج ترند تا ثاب��ت کنند وقتي پاي 
بیت المال خوري در میان است، حتي قانون و آدم هایش 

هم مسئله را چندان جدي نمي گیرند | صفحه 10

   با حک��م دیوان عال��ي امریکا بر لغو قان��ون »رو وي 
وی��د« )Roe v. Wade ( اعتراضات گس��ترده اي در 
مناطق مختلف امریکا از سوي موافقان سقط جنین آغاز 
شده است. »رو وي وید« مصوب سال 1۹۷۳ حق زنان 
را براي سقط جنین به رسمیت مي شناخت، اما حاال با 
حکم دیوان عالي امریکا لغو شده اس��ت. بر اساس حکم 
صادر ش��ده، از این پس قانون اساسي امریکا هیچ گونه 
حمایت قانوني از س��قط جنین زنان نخواهد داش��ت. 
تقریباً در اکثر ش��هرهاي بزرگ امریکا، طي 24 ساعت 
اخیر تجمعات اعتراضي گسترده اي در واکنش به تصمیم 
دیوان عالي برگزار شده است. جالب اینجاست که اغلب 
معترضان به قانون س��قط جنین زنان هستند. این در 
حالي است که زنان قربانیان اصلي سقط جنین ناشي از 
روابط آزاد هستند، اما سقوط ارزش ها در جامعه غربي 
موجب شده تا زناني  که ذهنشان با تفکرات فمینیستي 
قاب بندي شده، از یك سو به روابط آزاد و خارج از خانواده 
تن دهند و از سوي دیگر با طرح تفکر فمینیستي مالکیت 

بر بدن، جنین خود را سقط کنند. 
حاال حکم دیوان عالي امریکا براي لغ��و قانون »رو وي 
وید« به ایالت هاي این کشور امکان مي دهد با تصویب 
قانون، سقط جنین را غیر قانوني کنند. 2۶ ایالت امریکا 
به صورت قطعي یا احتمال قوي قصد دارند سقط جنین 
را ممنوع کنند. 1۳ ایالت هم پیش از این، سقط جنین 

را ممنوع کرده بودند.  طب��ق گزارش فاکس نیوز، نتایج 
تحقیقي نشان مي دهد از سال 1۹۷۳ زماني که دیوان 
عالي امریکا قانون »رو وي وید« )Roe v. Wade ( را 
به تصویب رس��اند که از حقوق زنان براي سقط جنین 
حمایت مي کرد، بیش از ۶۳ میلیون مورد سقط جنین 

در این کشور تاکنون اتفاق افتاده است؛ کمیته ملي حق 
زندگي که قدیمي ترین س��ازمان حامي تولد کودکان 
در امریکا اس��ت، تخمین مي زند از سال 1۹۷۳ حدود 
۶۳ میلیون و 4۵۹ هزار و ۷81 مورد سقط جنین اتفاق 
افتاده است. بر اساس تخمین هاي ارائه شده، امریکا بین 

سال هاي 1۹۷۵ تا 2012 س��االنه بیش از یك میلیون 
سقط جنین را ثبت کرده است. داده هاي جدید کمیته 
ملي حق زندگي نشان مي دهد که از هر یك هزار تولد 
در امریکا 1۹۵ مورد س��قط جنین در این کشور اتفاق 
مي افتد.  نظام سرمایه س��االر غرب که به دنبال نیروي 
کار ارزان قیمت بود، زنان بهتری��ن گزینه براي تأمین 
مطامع شان بودند، اما زني که فرزند نداشته باشد! زني را 
که مادر باشد، به راحتي نمي توان از خانه بیرون کشید 
و در خدمت گرفت. بزرگ ترین مرک��زي که در امریکا 
سقط جنین ارائه مي دهد، مرکز »پلند پرنتهود« است  
و ریش��ه  این مرکز برمي گردد به افراد و سازمان هایي 
که پایه گذارشان تحت حمایت بنیادهاي شرکت هاي 
بزرگ و باالخص بنیاد راکفلر بودن��د. در دهه ۶0 و ۷0 
میالدي با شکل گیري جنبش حمایت از سقط جنین 
هم این شرکت ها به شدت پشتیباني رسانه اي، فرهنگي 
و اجتماعي کردند تا جایي  که فیلم هایي که توجیه کننده 
سقط جنین هستند، از اسکار جایزه مي گرفتند . ساختار 
نظام ارزشي در تمدن غربي آنچنان از هم فروپاشیده که 
زنان بي توجه به ظلمي که در قالب چنین قوانیني به آنها 
مي رود، خود در قامت معترضي تمام قد در برابر لغو قانون 
حمایت از سقط جنین مي ایستند و تصور مي کنند سقط 
جنین به نف��ع آنها و نمادي از مالکیت آنها بر بدنش��ان 

است! | صفحه 3

عدالت آموزشی با شهریه 50 میلیونی!

 توافق مذاکره
 د ر اوج  بن بست!

    اجتماعی

 وام کمک هزینه شهریه مدارس غیرانتفاعی باید صرف ارتقای کیفیت مدارس دولتی شود 
تا احتمال قبولی دانش آموزان این مدارس در کنکور به غیرانتفاعی ها نزدیک شود

    با اعالم رسمي سازمان مدارس غیر دولتي آموزش و پرورش، شهریه هاي نجومي مدارس غیر دولتي رسمیت 
یافت. بر این اساس حداکثر شهریه ثابت در مقطع ابتدایي 2۵ میلیون تومان، در مقطع متوسطه اول ۳۳ میلیون 
تومان و در مقطع متوسطه دوم ۳۵ میلیون تومان اس��ت. مدارس مي توانند ۳8 درصد این شهریه را نیز به عنوان 

شهریه فوق برنامه دریافت کنند  که در مجموع به ۵0میلیون تومان افزایش می یابد

    ایران و طرف های غربی در اوج بن بست توافق کردند شانس خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات احیای برجام یك بار دیگر آزمایش کنند. توافق برای شروع مجدد مذاکرات، دیروز 
بعد از مذاکرات چهارساعته وزیر خارجه ایران با کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دست آمد. جوزف بورل و حسین امیرعبداللهیان در پایان مذاکرات دیروز در یك کنفرانس 

مطبوعاتی اعالم کردند که مذاکرات وین که از اواسط اسفندماه 1400 متوقف شده، به زودی از سر گرفته می شود | صفحه 15

     خصوصي سازي نهاد تعلیم و تربیت، درصد باالیي از طبقات پایین جامعه را از آموزش با کیفیت محروم مي کند و این 
مسئله عالوه بر نقض عدالت آموزشي به بازتولید فقر، بي عدالتي و نظام طبقاتي مي انجامد. ساختاري که در آن فرزندان 
طبقات فرودست به دلیل فقدان مهارت و تخصص همواره فرودست مي مانند و طبقات فرادست به واسطه دسترسي به 

امکانات گسترده آموزشي همچنان صدرنشین خواهند بود | صفحه 3
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تداوم روند ارتقا و کارآمدی 
در سازمان اطالعات سپاه

با جابه جایی مسئولیت در سازمان اطالعات سپاه که پس از 13سال جناب 
حجت االسالم طائب جای خود را به سردار محمد کاظمی داده، دشمنان و 
معاندان اقدام به فضاسازی سنگین رسانه ای-تبلیغی کرده و این موضوع را 

بهانه عقده گشایی و خصومت ورزی قرار داده اند. 
محورهای عمده این فضاسازی عبارتند از:

1- القای عزل و برکناری برای ضعف و شکست اطالعاتی در برابر اقدامات 
صهیونیست ها.

2- ترور و ناتوانی از انجام وظایف.
3- امکان نفوذ و جاسوسی درون سازمان اطالعات سپاه.

4- درگیری درون سازمانی در سپاه بین جناح های داخلی آن.
5- وجود اختالف و تسویه حساب برای جانشین رهبری.

اما واقعیت این است که حجت االسالم طائب، پس از دوره ای طوالنی، طبق 
رویه معمول در تمامی سازمان های اداری، در فرایندی سازمانی جای خود 
را به نفر بعدی داده است. یعنی همان گونه که سرانجام هر معارفه ای، تودیع 
است و چرخش مسئولیت   ها در ادارات به آمد و شد مسئوالن و مدیران منتهی 
می شود، ایشان نیز با کمی تأخیر، پست مدیریتی را به دیگری واگذار کرده 
است. چراکه دوران مسئولیت در این س��طوح در یک دوره پنج ساله یا دو 
دوره پنج ساله یعنی 10سال تعریف شده و آقای طائب سه سال هم بیشتر از 
حد معمول در این پست  بوده اند که تنها برای برخی فرماندهان و مسئوالن 

سابقه داشته است. 
االن هم ایشان تا مسئولیت احتمالی بعدی در پست مشاور توسط فرمانده 
محترم کل س��پاه به کارگیری ش��ده و به خدمت در مجموعه سپاه ادامه 

می دهد. 
از سوی دیگر سردار محمد کاظمی هم که سابقه طوالنی حضور در پست  
ریاست سازمان حفاظت اطالعات سپاه را دارد، به ریاست سازمان اطالعات 
سپاه منصوب شده که با ویژگی   هایی چون اخالص، ساده زیستی،  تالش و کار 
جهادی، تواضع، دوری از زد و بند و جدیت در کار تشکیالتی شناخته می شود؛ 
سرداری که از دانش، تجربه، مهارت و شم ّ اطالعاتی و امنیتی برخوردار بوده 
و توانمندی کار با نیروهای موجود را نیز دارد و از این رو این انتصاب، مقدمه 
تغییر و بازساماندهی سازمان اطالعات سپاه برای ارتقا و افزایش کارآمدی به 
حساب می آید و همین رمز وحشت و کابوسی است که معاندان و ضدانقالب 
را به سمت هیاهو و جوسازی رسانه ای سوق داده و به گمانه  زنی های اشتباه و 
جهت دار وا داشته است که متأثر از زمینه   ها و عوامل مورد اشاره در زیر است: 
1- ناآگاهی و عدم اشراف بر واقعیت  های سپاه و سازمان اطالعات سپاه و ادامه 
ادعا  هایی بر اساس حدس و گمان و به دور از واقعیت که گاه تا مرز سناریو های 

هالیوودی پیش می رود. 
2- کینه ورزی و خصومت گرایی که موجب اصل قرار دادن تخریب، به جای 
واقعیت شده و مخاطب را از واقعیت دور ساخته و به تشویش افکار می انجامد. 
از این رو یک جابه جایی معمول درون تشکیالتی و آن هم پس از 13سال 
توس��ط این مدعیان، یک اقدام غیرمترقبه و غافلگیرانه و ناشی از ضعف و 
شکست تلقی و معرفی می شود و حال آنکه این دوره مسئولیتی طوالنی 
مصادف با دوره مس��ئولیتی چهار رئیس  موساد و ش��ش رئیس سیا بوده 
است. یا این تغییر، ناشی از شکست اطالعاتی معرفی می شود، حال آنکه 
جمهوری اسالمی که در کانون اهداف خصمانه امریکا و رژیم صهیونیستی 
بوده، امروز در شرایط بسیار مناسبی از قدرت امنیتی و ثبات به سر می برد و 
امریکا با نمایش افول قدرت درحال ترک منطقه است و صهیونیست   ها نیز 
شرایط تشتت، بی ثباتی و شکست های پیاپی در عرصه امنیت و اطالعات 

را تجربه می کنند. 
از سوی دیگر این جنجال و هیاهوی پرش��دت معاندان و دشمنان انقالب، 
کشور و مردم شریف ایران اس��المی، گویای این واقعیت است که سازمان 
اطالعات سپاه که دستاوردهای پرافتخاری چون مبارزه با فساد اقتصادی، 
مقابله با خرابکاری سایبری، دستگیری جاسوسان و عناصر نفوذی دشمنان، 
دستگیری عناصر معاند خارج از کش��ور و انتقال به داخل و...  را در پرونده 
خود دارد به مثابه یک کابوس برای دش��منان و معان��دان و بازوی توانمند 
نظام برای امنیت و اقتدار بوده و همین ویژگی   ها از جایگاه خطیر، راهبردی 
و مهمی حکایت می کند که پاسداشت آن هم مستلزم وجود توانمند  ترین و 

شایسته ترین  ها بر رأس آن است. 
 

سرلشکر سالمی در آیین تکریم و معارفه رئیس 
سازمان اطالعات سپاه:

سازمان اطالعات سپاه 
خط مقدم میدان تأثیر بر دشمن است

مجاه�دت ب�ی انته�ا، نی�از ی�ک نظ�ام و س�اختار اطالعات�ی 
حرفه ای، مس�لط و مقتدر اس�ت، لذا ت�الش اطالع�ات هرگز در 
ذهن ه�ا پای�ان نمی یاب�د و نقط�ه تأثی�ر آن در عم�ل اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز گذشته در آیین تکریم و معارفه 
رئیس سازمان اطالعات س��پاه با تعظیم به مقام شامخ معمار تجدید 
بنای تمدن و شکوه اسالم در تاریخ معاصر حضرت امام )ره ( و شهیدان 
انقالب اسالمی ، دفاع مقدس ، مدافعین حرم و شهدای امنیت و سالمت 
کش��ور گفت :خدای بزرگ را ش��اکریم که نقش آفرینی های سازمان 
اطالعات سپاه در صیانت از امنیت و آرامش میهن اسالمی که در تعامل 
و هم افزایی با جامعه اطالعاتی کش��ور صورت گرفته اس��ت ، در عین 

گمنامی درخشش معناداری را رقم زده است. 
وی با تکریم اقدامات س��ربازان گمن��ام امام زمان )عج( در س��ازمان 
اطالعات سپاه تصریح کرد: شما در این مقطع حساس از تاریخ اسالم 
و ایران در زمره جنود منتخب الهی هس��تید که در مقابل یک آرایش 
فشرده جهانی به میدان آمده اید. اس��الم و ایران و امت اسالمی در این 
عصر ، مردانی شایسته تر از شما برای این جهاد حیاتی و حیات بخش 
ندارد. ش��ما مخاطب همه مخاطراتی هس��تید که به صورت جدی و 
نزدیک ، پاس��داری از اس��الم و این انقالب بزرگ و دستاوردهای آن و 

خون های پاک ریخته شده در این مسیر را برعهده دارید. 
   دشمن با همه ابزار ها در میدان جنگ اطالعاتی

سرلشکر س��المی با اش��اره به صف آرایی همه قدرت های باطل برابر 
انقالب و نظام اسالمی ، مصاف همه جانبه با توطئه های آنان علیه ملت 
ایران را ضروری توصیف و تأکید کرد:نقطه تمرکز دش��من ، قلب یک 
جغرافیای سیاسی جدید به نام انقالب اسالمی است. امروز جاری  ترین 
و واقعی  ترین جنگ، جنگ اطالعاتی است و جامعه اطالعاتی ما در مرکز 
این میدان قرار دارد؛ میدانی که دشمن همه ابزارهای خود را در آن به 

میدان آورده است. 
فرمانده کل س��پاه با تأکید بر اینکه دش��من نمی خواهد مدل انقالب 
اسالمی تولید و تکثیر ش��ود، تصریح کرد: هر تمدن ، مدل و یا الگویی 
که ش��کل می گیرد اگر مفاهیم آن به مصداق تبدیل نش��ود شکست 
می خورد. وی افزود : دشمن درصدد است اجازه ندهد حکومتی صالح، 
مقتدر و جامع به نام اسالم تشکیل و تکثیر گردد تا فضای تنفس او را 

تنگ کند. 
سرلش��کر س��المی  با بیان اینکه نظام اطالعاتی موفق از ژرفای ذهن 
دشمن راهبرد او را استخراج و برای رویارویی با آن برنامه ریزی و آرایش 
قدرتمندی را ایجاد می کند، تصریح کرد: مجاهدت بی انتها، نیاز یک 
نظام و س��اختار اطالعاتی حرفه ای، مس��لط و مقتدر است، لذا تالش 
اطالعات هرگز در ذهن ها پایان نمی یابد و نقطه تأثیر آن در عمل است 

و شما سربازان خط مقدم میدان تأثیر بر دشمن هستید. 
   طائب، معمار اطالعات نوین سپاه

فرمانده کل سپاه در ادامه حجت االسالم طائب را شخصیتی دانست که 
در دفاع از انقالب در صحنه اطالعاتی نظام، نقش برجسته و درخشانی از 
ابتدای مسئولیت در دو دوره منفصل نزدیک دو دهه تا به امروز ایفا کرده 
است. وی افزود: ایش��ان در اوج بحران های سخت و فشارهای سنگین 
و نبردهای اطالعاتی دش��من ، نقش اطالعات سپاه در نظام اطالعاتی 
کشور را احیا ، معماری جدیدی از اطالعات نوین را شکل داد و فراتر از 
جمع آوری و تبدیل به یک پایانه و توزیع اطالعات ، س��ازمان اطالعات 

سپاه را به مجموعه ای فعال ، مسلط و چند بعدی تبدیل کرد. 
فرمانده کل س��پاه با تأکید بر اینک��ه ایجاد آرامش و ثبات در کش��ور 
تصادفی نیست و در سایه مجاهدت ها حاصل می شود، به نقش طائب در 
این عرصه پرداخت و گفت: در بعد اطالعات اقتصادی و مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و هشدارهای به موقع به مسئولین کشور برای مسلط شدن بر 
وضعیت اقتصاد و معیشت مردم که محور اصلی هدف گذاری های امروز 

دشمن است، وی نقش موثر و انکار ناپذیری را ایفا کرد. 
   صیانت مجاهدانه سردار کاظمی از سپاه 

سرلشکر سالمی در ادامه سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی، رئیس 
جدید سازمان اطالعات سپاه را فردی سلیم النفس و برخوردار از اشراف، 
تسلط و آشنایی عمیق با حوزه حفاظتی اطالعاتی و امنیتی سپاه دانست 
که سال ها در صیانت از سپاه مجاهدانه، صادقانه و هوشمندانه فداکاری 
کرده اس��ت. وی در پایان با تأکید بر اینکه ما بر اس��اس شادی و غیظ 
دشمن مسائل خود را دنبال نمی کنیم و قدرت و اقتدار عمل ما مستقل 
از دشمن است، گفت:به فضل الهی س��ازمان اطالعات سپاه همچنان 
خار چشم دشمنان انقالب، نظام و ملت عظیم الشأن ایران خواهد بود و 
روند موفقیت های این سازمان در دوره جدید با الهام از تدابیر و فرامین 
فرماندهی معظم کل قوا پرشتاب تر، قدرتمند تر و افتخارآمیز تر تداوم 

خواهد داشت.

 سردار مشروعی فر 
فرمانده سپاه حفاظت ولی امر شد

 ب�ا حک�م فرمان�ده کل س�پاه س�ردار حس�ن مش�روعی فر ب�ه 
فرمانده�ی س�پاه حفاظ�ت ول�ی ام�ر )ع�ج( منص�وب ش�د.

 سردار س��رتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، س��خنگو و مسئول روابط 
عمومی کل سپاه اعالم کرد: سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن مشروعی فر 
با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به سمت   فرمانده سپاه حفاظت ولی امر ) عج(   منصوب 
شد. وی افزود : فرمانده کل سپاه همچنین با اهدای لوح سپاس از خدمات 
ارزنده و مجاهدانه س��ردار سرتیپ پاس��دار ابراهیم جباری طی دوران 

تصدی فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر ) عج( قدردانی کرد. 
  

فؤاد ایزدی: 
نباید همه کار ها را متوقف برجام کنیم

ی�ک کارش�ناس مس�ائل بین المل�ل خاط�ر نش�ان ک�رد: ت�ا 
جای�ی ک�ه می دان�م ای�ران هرجای�ی ک�ه دس�تش رس�یده 
اس�ت.  داش�ته  انعط�اف  مذاک�رات  و  برج�ام  بح�ث  در 
به گزارش ایس��نا، فؤاد ایزدی در خصوص ش��رایط برجام اظهار کرد: 
در مورد برجام باید گفت نباید همه کار ه��ا را متوقف کنیم تا ببینیم 
در وین چه اتفاقی می افتد این کار را هم قب��اًل تجربه کردیم و جواب 
خوبی نگرفتیم تا جایی که بنده می دانم ایران هرجایی دستش رسیده 
انعطاف داشته و دغدغه ای که افراد مذاکره کننده دارند این است که 
در صورت بازگش��ت توافق ظرفیت  هایی که در حوزه هسته ای وجود 
دارد دستاورد ها س��رجای خود بماند اما سؤالی مطرح می شود که در 
امریکا اختالفی نس��بت به برجام وجود دارد؟ این مس��ئله را آنجایی 
متوجه می شویم که اکثریت س��نا مخالفت دارند برعکس مجلس ما 
که ورود زیادی به حوزه سیاست خارجه ندارند. وزن کنگره امریکا در 

روابط بین الملل کم نیست. 
ایزدی همچنین مطرح کرد: در امریکا و اسرائیل سؤالی مطرح می شود 
که جواب آن موافق یا مخالف برجام را مشخص می کند که آیا جمهوری 
اسالمی ایران را می توان با تحریم سرنگون کرد؟ آنها تحریم های زیادی 
کردند و دانشمندان ما را ترور کردند اما موفق نشدند. تالش می کنند 
که اهرم های قدرت را از ایران بگیرند تا ایران ضعیف شود و از این طریق 

بتوانند ایران را سرنگون کنند حتی به دنبال تجزیه ایران هستند. 

رسولسنائیراد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با گرامیداشت هفته 
قوه قضائی�ه تأکید کرد: مقابله قاط�ع و همه جانبه قوه قضائیه 
با فس�اد به ویژه مفس�دان اقتصادی دانه درش�ت و محتکران 
کاالهای اساس�ی در ش�رایط خطی�ر تاریخی ام�روز، تولید و 
ارتق�ای روح امید و اعتماد در جامعه را س�بب ش�ده اس�ت. 
به گزارش ایرنا، در بخشی از پیام سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح به حجت االس��الم غالمحسین محسنی اژه ای 
رئیس قوه قضائیه، آمده است: فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، موسم 
تکریم مجاهدت های خالصانه مسئولین، مدیران، قضات و کارکنان 
خدوم و شریف دس��تگاه قضا که متبرک به تجلیل و پاسداشت یاد، 

نام، خاطره و آرمان های بلند مجاهد نس��توه، مجتهد متفکر شهید 
مظلوم حضرت آیت اهلل دکتر بهشتی )ره( و دیگر شهدای واالمقام این 
دستگاه مهم و راهبردی را که در راه اقامه قسط و عدل الهی هستی 
خود را در طبق اخالص و شهادت پای اعتالی انقالب و نظام اسالمی 

قرار دادند، الهام بخش و معنادار گردیده است گرامی می دارم. 
خدای بزرگ را شاکریم که دس��تگاه قضا در امتداد اندیشه، تفکر 
و آرمان سترگ آیت اهلل دکتر بهشتی )ره( برای تحقق همه جانبه 
عدالت اجتماعی در عینیت جامعه اسالمی با مدیریت هوشمندانه، 
دانش محور، منابع انس��انی متعهد و کارآمد و س��اختار تحول گرا 
توانسته است به پیشرفت های بزرگ و ممتازی در این مسیر مبارک 

نائل آید و با پش��توانه غنی علمی و عملی خود نویدبخش استقرار 
و پایداری همه جانبه عنصر عدالت در سطح میهن اسالمی گردد. 
با تبریک این ایام خجس��ته به جنابعالی و آحاد همکاران ارجمند، 
بر خود وظیفه می دانم از اهتمام دستگاه قضا در برافراشتن پرچم 
تحول قضایی به عنوان پشتوانه و پیش��ران اصلی استقرار عدالت و 
رضایتمندی مردم در جمهوری اسالمی ایران که بحمداهلل مقابله 
قاطع و همه جانبه با فساد به ویژه مفسدان اقتصادی دانه درشت و 
محتکران کاالهای اساسی در شرایط خطیر تاریخی امروز، تولید 
و ارتقای روح امید و اعتماد در جامعه را سبب شده است، قدردانی 

و سپاسگزاری نمایم. 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:
 مقابله قاطع با فساد، اعتماد در جامعه را ارتقا داده است

    کوتاه

    خبر

آیت اهلل جوادی آملی: 
به حل مشکالت مردم

 به دست دولت امیدوارم
حضرت آیت اهلل ج�وادی آملی با بی�ان اینکه   
به بهب�ود ش�رایط و حل مش�کالت م�ردم از 
س�وی دولت امیدوار اس�ت، گفت: دولت باید 
در حل مش�کالت مردم مصمم و قوی باش�د. 
به گزارش رسا، آیت اهلل جوادی آملی در دیدار سید 
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با بیان اینکه از تالش های دولت برای حل مشکالت 
مردم حمایت می کند، گفت: تورم و گرانی یکی از 
مشکالتی است که دولت باید برای آن برنامه علمی 
 و منطقی داشته باشد. وی با اشاره به ظرفیت های 
خدادادی کش��ور و وجود مردمی نجیب، افزود: با 
وجود ظرفیت ها و امکانات کش��ور سزاوار نیست 
مردم برای تأمین معیشت خود در مضیقه باشند. 

آیت اهلل جوادی آملی بر به کارگیری انس��ان های 
درس��تکار و متخصص در مناصب دولتی تأکید 
و تصریح کرد: وجود مفاس��د اقتصادی به اعتماد 
مردم و نظام آس��یب وارد می کند. استاد برجسته 
تفسیر قرآن در پایان با بیان اینکه به بهبود شرایط 
و حل مشکالت مردم به دست دولت امیدوار است، 
گفت: دولت باید در حل مش��کالت مردم مصمم 

و قوی باشد. 
سید مسعود میرکاظمی هم در این دیدار از برنامه 
دولت برای مهار تورم خبر داد و گفت: س��ه عامل 
بدهی های تلنبار شده گذشته، رشد قیمت های 
جهانی و برخی تصمیمات اقتصادی که بر اساس 
تکلیف قانونی انجام شده از علل رشد تورم است. 
وی افزود: دولت س��یزدهم زمانی روی کار آمده 
که نه خزانه خالی بلکه خزانه ای مقروض و منفی 

را تحویل گرفت. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد هشت 
برابری نقدینگی در هشت سال گذشته، گفت: یکی 
از ریش��ه های تورم چاپ پول و استقراض از بانک 
مرکزی اس��ت در حالی که این موضوع خط قرمز 

ما است و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون 
ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد. 

میرکاظمی با اش��اره به ادامه حمایت های ریالی 
یا کاالیی از مردم برای جب��ران هزینه ها، گفت: 
کشور هایی که سال ها با تورم حدود صفر مواجه 
بودند با رشد ش��دید قیمت های جهانی با تورم 
تا 20 درصد دس��ت و پنجه نرم می کنند، چون 
قیمت مواد غذایی و انرژی رش��د چن��د برابری 
داشته اس��ت. معاون رئیس جمهور ادامه داد: در 
زمان تحویل دولت ذخایر کاالهای اساسی از حد 
مجاز بسیار پایین تر آمده بود ولی در حال حاضر 
وضعیت ذخایر راهبردی کشور مناسب است. وی 
با بیان اینکه سال گذشته با تمام محدودیت های 
مالی و بدهی های گذشته بودجه عمرانی به 180 
هزار میلیارد تومان رس��ید، تأکید ک��رد: برنامه 
دولت تقویت تولید و افزایش صادرات است کما 
اینکه در سه ماه ابتدایی سال تراز تجاری کشور 
مثبت و صادرات افزایش خوبی داش��ته اس��ت. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت 
برای کنترل تورم برنامه ریزی کرده است، گفت: 
انضباط بودجه، کاه��ش هزینه های غیر ضرور و 
کنترل اضافه برداشت ها بانک ها با جدیت دنبال 

خواهد شد. 
 میرکاظمی ادامه داد: امروز دیگر شاهد مرگ روزانه 
تا 700 نفر از مردم در اثر کرونا نیستیم، حتی منابع 
برای تزریق دوز چهارم واکس��ن هم تأمین شده 
است. وی در پایان از بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل 
تورم خبر داد و افزود: با کنترل ت��ورم، راه افتادن 
طرح های عمرانی، فعال شدن بخش خصوصی در 
تولید با اهرم کردن منابع دولتی، شاهد رشد بهتر 
اقتصادی خواهیم بود کما اینکه سال گذشته هم 
رشد اقتصادی از میانگین در حد صفر هشت ساله 

به بیش از 4 درصد رسید. 

ژه
برخی واکنش  ها به تغییر ریاست سازمان اطالعات سپاه، با این وی

محور شبهه افکنانه انجام گرفت که چرا »ناگاه « این تغییر انجام 
شد. گویی قرار بوده تا ابد ریاست این سازمان تغییر نکند!

حمی��د رس��ایی، از نماین��دگان س��ابق مجل��س، از جمله 
افرادی بود ک��ه در واکنش به این تغیی��ر، از عبارت »عزل و 
برکناری« اس��تفاده کرد. او حتی در اغراق��ی عجیب، این به 
قول خودش ع��زل را با عزل آیت اهلل منتظ��ری قیاس کرد و 
آن را »تأثیرگذار ترین و خبرساز ترین عزل « پس از برکناری 
منتظری دانست. او با توصیف این واقعه به »جراحی« تالش 

کرد آن را باعث افزایش امنیت کشور بداند. 
جالب آنکه علی مطهری و حمید رسایی، از دو جبهه سیاسی 
مخالف در این زمینه – شاید برای اولین بار- هم نظر شدند و 
مطهری هم این تغییر را »عزل« نامی��د و البته عجیب آنکه 
نوشته حس��ین طائب 13س��ال به هیچ کس پاسخگو نبود! 
ادعای مطهری این س��ؤال را ایجاد کرد که او از کجا می داند 
طائب به »هیچ کس« پاسخگو نبوده اس��ت؟! و آیا قرار است 
ریاست س��ازمان اطالعاتی کش��ور به همه کس و در فضای 
علنی پاس��خگو باش��د؟! طبعاً مقامات مافوق طائب و افراد 
و نهادهای قانونی ناظ��ر بر این س��ازمان در جریان عملکرد 
ریاست آن هستند، اما فراموش کرده اند به مطهری گزارش 

عملکرد بدهند!
اما واکنش عطاءاهلل مهاجرانی، با سابقه سیاسی خاص خودش، 
از لندن جالب توجه اس��ت. او در اوج هجمه  ها علیه سازمان 
اطالعات سپاه و تغییر صورت گرفته، در توئیتی نوشت: »در 

13 سال گذشته، رئیس سازمان سیا در امریکا شش بار تغییر 
کرده است. از ژنرال آیدن تا ویلیام برنز، رئیس فعلی سازمان 
سیا، اما در ایران اگر رئیس سازمان اطالعات سپاه بعد از 13 
سال تغییر کند، نشانه اختالف در مدیریت، بحران و دخالت 

موساد است! و الحمدهلل الذی جعل اعدائنا از همین دست!«
یک شایعه ای را هم در فضای مجازی راه انداختند که احکام 
مربوط به حسین طائب از سایت رهبری حذف شده است! 
این شایعه پس از ش��ایعات مربوط به بازداش��ت، ترور و...  
طائب، بخش دیگری از تالش معاندان و برخی ساده لوحان 
برای شبهه افکنی در مورد این تغییر است. نکته قابل توجه 
آنکه رؤسای س��ازمان اطالعات حکم از رهبری نمی گیرند 
و از س��وی فرماندهی کل سپاه انتخاب می ش��وند و اساساً 
حکمی در مورد طائب در سایت رهبری موجود نبود که قرار 
باشد حذف شود! سایت رهبری هم که وبالگ نیست بشود 
راحت احکام را حذف کرد و به هر روی، آن خبر باید در باقی 

رسانه  ها موجود باشد. 
عباس س��لیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ 
ایران ب��ه توئیت حمید رس��ایی درخصوص مس��ئله تغییر 
ریاست سازمان اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 

واکنش نشان داد. 
سلیمی نمین می نویسد: »نظر ش��خصی ام این است که دوره 
مدیریتی بسیاری از افراد در سیستم کالن کشور می بایست 
حداکثر دو دوره � و بنا بر س��نت رهبری، دو دوره پنج ساله � 
باشد، چون همان طور که اشاره شد، غالب مدیران )به رغم وجود 

استثنائاتی( طی یک دهه آنچه را در توان داشته  اند در راستای 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ارائه می دهند...  با این 
نگاه، جابه جایی حجت االس��الم طائب بعد از 13 سال که این 

مسئولیت را برعهده داشت، کامالً منطقی و اصولی است. «
او موضع حمید رسایی را تلویحاً »جعل تاریخ « و »برخورد 
شخصی و نفسی« می نامد و می نویسد: »قبل از آنکه آقای 
منتظری توسط خبرگان به جانشینی رهبری انقالب انتخاب 
شوند، عده ای در بیت ایشان نفوذ کردند و زمینه سازی برای 
این امر توسط همان جریان پرمس��ئله ایجاد شد.  « و ادامه 
می دهد: »مورد مطرح شده از سوی آقای رسایی در واقع آقای 
منتظری را تطهیر می کند؛ بنابراین واقعیت امر اینجاست که 
بیش از آنکه به کس دیگری بر بخ��ورد، تطهیرکننده آقای 
منتظری است. بسیار عجیب است که افراد داعیه دار دفاع از 
امام)ره(، مسئله آقای منتظری را این  قدر تقلیل می دهند و 
این جای تأسف و تأثر است که به  خاطر مسائل شخصی حتی 
تاریخ را هم جعل کنی��م، درحالی که عزل منتظری یکی از 
فرازهای برجسته زندگی امام است، زیرا ایشان اجرای عدالت 
را به قیمت از دست دادن یکی از شاگردان برجسته خود پی 
گرفتند. موضع گیری های متعدد آقای رس��ایی در گذشته 
نشان می دهد که ایشان � جدای از مسائل شخصی که قصد 
ورود به آن را ندارم � فردی غیرمطلع در عرصه سیاسی است 
و عدم درک صحیح از مسائل، در موضع گیری های او کاماًل 

مشهود است. «

وزیر اطالعات در پیامی مطرح کرد
تروریست های روسیاه آلبانی 

در امان نخواهند بود
تروریس�ت های روس�یاه آلبانی نش�ین هی�چ گاه از آت�ش 
انتق�ام 12 ه�زار ش�هید جنای�ات آنه�ا در ام�ان نخواهن�د بود. 
به گزارش مهر، حجت االسالم سید اسماعیل خطیب با صدور پیامی 
به مناسبت بزرگداشت ش��هدای هفتم تیر و هفته  قوه قضائیه با بیان 
اینکه س��ربازان گمنام آقا امام زمان )عج( در س��نگر عظیم مبارزه و 
جهاد به عنوان ضابطین قضایی تمام کوش��ش و همراهی خود را در 
انجام رس��الت خطیر حفظ امنیت این مرز و بوم و احقاق حقوق اّمت 
ش��هید پرور به کار خواهند گرفت،تأکید کرد: تروریست های روسیاه 
آلبانی نش��ین هیچ گاه از آتش انتقام 12 هزار ش��هید جنایات آنها در 

امان نخواهند بود. 
در بخش��ی از پیام وزیر دفاع آمده اس��ت: نام و یاد ش��هدای واالمقام 
فاجعه جنایتکارانه هفتم تیر 13۶0 که به دستان خون چکان منافقین 
تروریست و با حمایت استعمارگران مدعی حقوق بشر به وقوع پیوست، 
تا همیش��ه تاریخ ماندگار خواهد بود. ضمن گرامی داش��ت س��الگرد 
شهادت مظلومانه شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از 
یاران صدیق حضرت امام خمینی )ره(، مطمئناً سربازان گمنام آقا امام 
زمان )عج( در س��نگر عظیم مبارزه و جهاد به عنوان ضابطین قضایی 
تمام کوش��ش و همراهی خود را در انجام رسالت خطیر حفظ امنیت 
این مرز و بوم و احقاق حقوق امت ش��هید پرور به کار خواهند گرفت. 
تروریست های روسیاه آلبانی نشین نیز هیچ گاه از آتش انتقام 12 هزار 
شهید جنایات آنها در امان نبوده و نخواهند بود؛ گرچه هر روز بیش از 
پیش خود را در اختیار سران تروریسم رسمی و دولتی از قبیل ترامپ 
و مایک پنس و پمپئو قرار دهند. در حالی که همین جانیان، خود هر 
روز بیش از گذشته در هراس بیشتر از خونخواهان سردار بزرگ اسالم، 

شهید سپهبد قاسم سلیمانی هستند. 

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان: 
امریکا برای بازگشت به منطقه تالش می کند

حس�ن کاظم�ی قم�ی، نماین�ده وی�ژه رئیس جمه�وری در 
ام�ور افغانس�تان روز گذش�ته در رش�ته توئیت�ی نوش�ت:

وعده های امریکا به برخی کشورهای منطقه با هدف تسهیل بازگشت 
به این منطقه است. 

به گزارش ایرنا، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانس��تان تصریح 
کرد:  مشکالت، بحران ها و اختالف نظرهای منطقه ای از طریق مشارکت 
خیرخواهانه و دسته جمعی بازیگران منطقه و بدون فرصت دادن به امریکا 
و ابزار های تروریستی قابل حل است. نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور 
افغانستان خاطر نشان کرد :  حضور و طرح های امریکا در خاورمیانه و جنوب 
آسیا پیامدی جز ویرانی و آوارگی برای مردمان این مناطق نداشته است.  به 

نظر می رسد که امریکا هنوز از افغانستان درس نگرفته است.
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غرض ورزی شبهه افکنان  در تغییر ریاست اطالعات سپاه

محسنی اژه ای مطرح کرد
آسیب های اجتماعی

 با قوی شدن اقتصاد  مرتفع می شود
رئیس قوه قضائیه با اش�اره به تأثیر امر تقویت 
اقتص�اد و تولی�د مل�ی ب�ر کاه�ش و زدودن 
آسیب های اجتماعی بیان داشت: با قوی شدن 
اقتصاد و تولید ملی و به تبع آن افزایش ثروت 
مل�ی و توزیع درس�ت و صحیح آن، بس�یاری 
از آس�یب های اجتماعی مرتفع خواهد ش�د. 
به گزارش ایسنا ، حجت االسالم محسنی اژه ای در 
چهارمین روز از هفته قوه قضائیه، در نشس��ت با 
تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن شرکت های 
دانش بنیان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، 
به تبیین و تشریح اقتضائات و ضروریات تقویت بنیه 
اقتصادی و تولید ملی پرداخ��ت و اظهار کرد: باور 
دارم که دولت نباید متولی باشد بلکه باید هدایتگر، 
ناظر و حامی باش��د؛ باور دارم که نه امروز بلکه در 
همه زمان ها، مس��ئله کار، کارآفرینی، خالقیت و 
افزایش بهره وری به اش��کال مختلف، یک ارزش 

فوق العاده دارد.  
رئیس دس��تگاه قضا با بیان اینک��ه برای حفظ و 
ارتقای عزت و استقالل کشور باید بر امر تقویت 
اقتصاد و تولید ملی اهتمام داشته باشیم، تصریح 
کرد: امروز یکی از مس��ائل مهم برای اس��تقالل 
کشور در همه س��احت ها، اهتمام ورزیدن به امر 
تقویت اقتصاد پویا، سالم و تولیدگر است و چنانچه 
اقتصاد و تولید قوی نداشته باشیم، برخی امور به 

ما تحمیل خواهد شد. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد 
و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب های اجتماعی 
بیان داشت: با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع 
آن افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح آن، 
بسیاری از آسیب های اجتماعی مرتفع خواهد شد. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع اهمیت حمایت 
فعاالن بخش خصوصی از افراد خالق و متخصص در 
امور دانش بنیان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان 

و صنعتگران و به طور کلی فعاالن بخش خصوصی 
می توانن��د در میدان عمل دادن ب��ه افراد خالق و 
مبتکر، پیش قدم و پیشتاز شوند و آنها را در زیر چتر 
حمایتی خود قرار دهند؛ قطعاً تحقق تمام و کمال 
این مهم، ثمرات بسیاری در وهله نخست برای خود 

فعاالن بخش خصوصی دارد. 
رئیس قوه قضائی��ه در ادامه با اش��اره به آمادگی 
دستگاه قضا برای ارائه هر نوع کمک و مساعدت به 
تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعاالن شرکت های 
دانش بنیان، بیان داشت: ش��ما رؤسا و اعضای هر 
صنف می توانید افراد امین و دارای حسن شهرت 
صنف خود را به ما در دستگاه قضایی معرفی کنید تا 
آنها با همکاری و مساعدت همکاران ما، به بررسی و 

رفع مسائل اولویت دار صنف مربوطه بپردازند. 
رئیس دستگاه قضا به تولیدکنندگان و فعاالن بخش 
خصوصی توصیه کرد که مس��ائل درونی خود را با 
تشکیل شورا هایی با عنوان شوراهای حل اختالف و 
یا تحت هر عنوان دیگری به صورت درون صنفی حل 
و فصل کنید و چنانچه مسائل و پرونده  هایی از صنف 
شما به دستگاه قضایی ارجاع شده است می توانید 
با معرفی افراد متدین و امین و دارای حسن شهرت 
به قوه قضائیه، در جهت پیگیری تخصصی و دقیق 

پرونده های مزبور به ما کمک کنید. 
»تحقق شعار س��ال و حمایت کامل و همه جانبه 
از تولیدکنن��دگان و کارآفرین��ان و ش��رکت های 
دانش بنیان « از اولویت های پانزده گانه قوه قضائیه 
در سال 1401 است؛ بر همین مبنا رئیس دستگاه 
قضا در نشست دیروز خطاب به تولیدکنندگان و 
کارآفرینان و فعاالن شرکت های دانش بنیان، گفت: 
مس��ائلی را که ما در دستگاه قضایی نسبت به آنها 
قول پیگیری و مساعدت داده ایم به صورت رسانه ای 
و غیررسانه ای از ما مطالبه کنید و بدانید که ما از این 

موضوع استقبال می کنیم. 



نظام سرمايه داري چنبره زده در حوزه آموزش هنوز 
هم رؤيا مي فروشد! بر اين اساس، خانواده ها براي 
آنكه آنچه خودشان نداشته اند، فرزندانشان داشته 
باشند در هر طبقه و س��طح اقتصادي در تالشند 
تا فرزندانشان را به مدارس غير دولتي بفرستند؛ 
مدارس��ي كه خروجي هاي كنكور اثبات مي كند 
كارآمدي ش��ان با م��دارس دولتي ع��ادي زمين 
تا آس��مان فرق دارد. به همين خاطر خانواده ها 
خودش��ان را به هر دري مي زنند تا فرزندشان در 

مدرسه بهتري درس بخواند. 
 اصول مغفول قانون اساسي

طبق ماده ۳ و ۳۰ قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران، دولت  موظف  است  وسايل  آموزش  و پرورش  
رايگان  را براي  همه  ملت  تا پايان  دوره  متوس��طه  
فراهم  كند و وسايل  تحصيالت  عالي  را تا سرحد 
خودكفايي  كشور به  طور رايگان  گسترش  دهد. اين 
در حالي است كه هم اكنون نزديك به 1۳درصد 
از مدارس كشور غير دولتي است. به اذعان يوسف 
ن��وري، وزير آم��وزش و پرورش، وضعيت رش��د 
مدارس غير دولتي در ايران نس��بت ب��ه دنيا زياد 
است و از جمله آسيب هاي برخي از اين مدارس، 

كنكوري كار كردن است كه پلي را ايجاد كردند تا 
نتوانيم از كنكور جدا شويم. در برابر اين رشد باال 
اما ما عماًل هيچ سياستي نداشته ايم و حتي براي 
خالي نماندن اين مدارس، وام كمك هزينه شهريه 
مدارس غيرانتفاعي تا س��قف ۳۰ ميليون تومان 
طراحي و پرداخت مي ش��ود؛ تنه��ا تدبير وزارت 
آموزش و پرورش براي كنترل ش��هريه مدارس 
غير انتفاعي كه خود چراغ سبزي براي ميزان رشد 
قيمت هاي اين مدارس بود. اين در حالي است كه 
اگر چنين اعتباري موجود است، اين اعتبار بايد 
براي ارتق��اي كيفيت مدارس دولتي كش��ور كه 
۹۰ درصد از دانش آموزان در آن درس مي خوانند، 
صرف شود و آموزش  و پرورش به گونه اي مديريت 
كند كه مدارس دولتي هم مانند دانش��گاه هاي 
دولتي پرمتقاضي شود، نه اينكه بسياري از والدين 
حاضر باش��ند از ضروريات زندگي خ��ود بزنند و 
براي تضمين آينده اي بهتر، فرزندان شان را راهي 

مدارس غيرانتفاعي كنند. 
 از 25 ت�ا 35 میلی�ون توم�ان ب�ه اضافه 

38درصد و منهاي هزينه هاي جانبي !
احمد محم��ودزاده، رئي��س س��ازمان مدارس 

غيردولت��ي آموزش و پ��رورش از اعالم ش��هريه 
مصوب مدارس غير دولتي براي س��ال تحصيلي 

آينده خبر داد. 
 شهريه اعالم شده در سامانه شهريه ثابت است و 
مدارس مي توانند ۳۸ درصد از اين ش��هريه را نيز 
به عنوان شهريه فوق برنامه دريافت كنند. هزينه 
سرويس و غذا و لباس دانش آموزان جزو شهريه 

محسوب نمي شود و به عهده اولياست. 
به گفت��ه وي حداكثر ش��هريه ثاب��ت در مقطع 
ابتدايي ۲۵ ميليون تومان، در مقطع متوس��طه 
اول ۳۳ ميليون تومان و در مقطع متوسطه دوم 
۳۵ ميليون تومان اس��ت، مدارس اجازه دريافت 
مبلغ بيش از نرخ مصوب ش��ده را براي ش��هريه 

ثابت ندارند. 
طبق اعالم محمود زاده، خانواده هايي كه بيش از 
نرخ مصوب پرداخت كرده اند، مي توانند شكايات 
خود را به سامانه مشاركت ها دات  آي آر اعالم كنند 
و ش��هريه اضافه دريافت ش��ده بايد به خانواده ها 
بازگشت داده شود. بيش از ۳۵ امتياز از 1۰۰ امتياز 
شهريه امسال مربوط به كيفيت آموزش و پرورش 

در هر مدرسه است. 

 قدرت گرفتن مدارس غیر دولتي با ضعف 
مدارس دولتي

سال ۵۸ شوراي انقالب مدارس ملي )غيردولتي( بر 
جاي مانده از دوران پهلوي را در راستاي دسترسي 
به عدالت توزيعي و توجه به اقشار محروم جامعه 
حذف كرد، اما تنها ۹سال بعد، يعني در ۵ خرداد 
س��ال ۶۷ مجلس قانون مدارس غيرانتفاعي را با 
وجود تضاد با روح قانون اساسي به تصويب رساند؛ 
قانوني كه بهانه تصويبش كمك ب��ه دولت براي 
پوشش كيفي تر آموزش براي دانش آموزاني بود 

كه در مدارس دولتي تحصيل مي كنند!
اما افزايش مدارس غيردولتي در چند سال گذشته 
نه تنها بهبودي در ش��رايط مدارس دولتي ايجاد 
نكرده است، بلكه شاخص هاي بين المللي، چون 
س��هم آموزش  و پرورش از بودجه دولت و س��هم 
آموزش  و پرورش از توليد ناخالص داخلي نشانگر 
كاهش بودجه و رون��د نزولي تخصيص بودجه به 
مدارس دولتي است. از سوي ديگر و بر مبناي اسناد 
بودجه اي كشور سهم مدارس غيردولتي از بودجه و 

تسهيالت دولتي هر سال رو به افزايش است. 
 ضعف تربیتي در كنار ضعف آموزش

كالس هاي ش��لوغ و وضعيت نابس��امان مدارس 
دولتي اين م��دارس را تنها از منظ��ر آموزش در 
موضع ضعف قرار نداده و اين مدارس در بحث هاي 
پرورش��ي و تربيتي هم با چالش مواجهند. خانم 
قاسمي كه دخترش در مقطع متوسطه اول و در 
يك مدرسه غير انتفاعي درس مي خواند، در واكنش 
به رشد شهريه ها به »جوان« مي گويد: »هدف من 
از اينكه دخترم را به مدرسه غير انتفاعي فرستادم، 
تنها براي نمره باالتر و رتبه بهتر در كنكور نيست. 
مدارس دولتي به لحاظ محيط فرهنگي، وضعيت 
مناس��بي ندارد و دخترم در سنين حساسي قرار 
دارد. ب��ه همين خاطر ه��م برايم مهم اس��ت به 
مدرسه اي برود كه همكالسي هايش از خانواده هاي 
اصيل و مذهبي باشند. به همين خاطر، دخترم را 
در مدرسه اي اسالمي ثبت نام كردم، اما اگر امسال 
شهريه ها اين همه رشد داشته باشد، نمي توانم او را 

به همان مدرسه بفرستم.«
 بازتولی�د فقر و نظ�ام طبقاتي در س�ايه 

بي عدالتي آموزشي
»بايد س��طح و كيفيت م��دارس دولتي از لحاظ 
آموزشي و تربيتي به گونه اي شود كه دانش آموزان 
احس��اس نكنند ب��ا تحصي��ل در اي��ن مدارس 
امكان قبولي آنها در كنكور كمتر است و خانواده ها 
نيز تصور كنند فرزندان شان را به يك جاي بي پناه 
مي فرستند. « اين جمله اي است كه رهبر معظم 
انقالب سال ۹۹ در ديدارش��ان با وزير، معاونان، 
مديران و رؤس��اي وزارت آم��وزش  و پرورش در 
س��ي وچهارمين اجالس آموزش  و پرورش بيان 
فرمودند، اما خصوصي سازي نهاد تعليم و تربيت، 
درصد بااليي از طبقات پايين جامعه را از آموزش با 
كيفيت محروم مي كند و اين مسئله عالوه بر نقض 
عدالت آموزشي به بازتوليد فقر، بي عدالتي و نظام 
طبقاتي مي انجامد. ساختاري كه در آن فرزندان 
طبقات فرودست به دليل فقدان مهارت و تخصص 
همواره فرودست مي مانند و طبقات فرادست به 
واسطه دسترس��ي به امكانات گسترده آموزشي 
همچنان صدرنش��ين خواهند بود و اين نابرابري 

اجتماعي محصول نابرابري آموزشي است!

| روزنامه جوان |  شماره 6515   

884984403سرويس اجتماعي |  1443 ذی القع��ده   26  |  1401 تی��ر   5  يک ش��نبه 

ايران جزو 3 كشور داراي بيشترين نرخ فرونشست زمين

عدالت آموزشی با شهریه 50میلیونی!
وام كمک هزينه شهريه مدارس غیرانتفاعی بايد صرف ارتقای كیفیت مدارس دولتی شود 

تا احتمال قبولی دانش آموزان اين مدارس در كنکور به غیرانتفاعی ها نزديک گردد

در ح�ال حاض�ر  پديده فرونشست    محیط زیست
در تمامي استان هاي كش�ور به غیر از گیالن 
وجود دارد. در گیالن نیز ب�ه دلیل كم آبي به 
وي�ژه در مناط�ق جلگ�ه اي كم ك�م ش�اهد 

فرونشست خواهیم بود. 

رئيس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره 
به وضعيت سفره هاي زيرزميني گفت: ايران به 
لحاظ نرخ فرونشست زمين، جزو سه كشور اول 

دنيا محسوب مي شود. 
علي بيت الله��ي با بي��ان اينكه فرونشس��ت به 
صورت مس��تقيم با كاهش سطح آب زيرزميني 
در دشت هاي كشور ارتباط دارد، گفت: وقتي آب 
در اليه هاي سطح زمين پايين مي رود، اين اليه ها 
روي هم انباشته شده و در نتيجه آن سطح زمين 
نيز پايين مي رود. اين مكانيس��م را فرونشست 
زمين مي دانيم. تمامي راهكارهاي اجرايي ما براي 
مقابله با فرونشست بايد متوجه اين موضوع باشد 
كه ميزان مصرف آب زيرزميني را كاهش دهيم 
در غير اين صورت پديده فرونشست رخ مي دهد.  
اين زمين ش��ناس با بيان اينكه خشكسالي هاي 
ممتد و كمبود بارندگي به شكل برف نيز از جمله 
ديگر داليل خالي ش��دن س��فره هاي زيرزميني 
است، گفت: اين موضوع به ويژه در كوهستان ها 
و مناطق آبريزي كه از آنها تغذيه مي كند، نمود 
بيشتري دارد. از سوي ديگر در اين مناطق وقتي 
دماي هوا باال مي رود، ن��زوالت جوي به صورت 
باران بوده و به صورت سيل آسا رد و امكان تغذيه 

سفره هاي آب زيرزميني كمتر مي شود. 
وي با اشاره به برآوردهاي زمين شناختي در ۳۰۰ 
سايت مختلف كشور گفت: در حال حاضر پديده 
فرونشست در تمامي استان هاي كشور به غير از 
گيالن وجود دارد. در گيالن نيز به دليل كم آبي به 
ويژه در مناطق جلگه اي كم كم شاهد فرونشست 

خواهيم بود. 
اين اس��تاد دانش��گاه تأكيد كرد: پيش بيني ما 
اين است كه گس��تره پديده فرونشست بيشتر 
خواهد شد و متوسطي كه براي برآورد اين ۳۰۰ 
سايت ياد شده استخراج كرده ام، ساالنه حدود 
1۰ سانتيمتر فرونشست را براي كل پهنه ايران 
مي توان متصور بود. در برخ��ي از مناطق مانند 

جنوب غرب تهران اين عدد بيش��تر ب��وده و تا 
مرز ۲۵ سانتيمتر در سال است. در برخي ديگر 
از مناطق مانن��د مازندران اين ع��دد كمتر از ۳ 
سانتيمتر است.  مدير بخش مركز زلزله شناسي 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي يادآور 
ش��د: ب��ه ازاي هر يك مت��ر كاهش س��طح آب 
زيرزميني، حداقل يك سانتيمتر فرونشست را 
خواهيم داش��ت. با توجه به كاهش آبخوان ها از 

سال 1۳۷۵ تا امروز اين نكته اثبات شده است. 
بيت اللهي يادآور ش��د: 1۴۰ كيلومتر مكعب از 
مخزن آب ه��اي زيرزميني كش��ور كاهش پيدا 
كرده اس��ت كه عدد بس��يار بزرگي است. براي 
اينكه اين عدد قابل فهم باش��د، مثالي مي زنم. 

فرض كنيم استخري وجود دارد كه طول آن از 
درياي مازندران تا جزيره كيش است و عمق آن 
1۰۰ متر است، ما حجم آب شيريني به اندازه آب 
موجود در اين استخر از آب هاي زيرميني كشور 
از دست داده ايم! اين كسري مخزن آب زيرزميني 
اثرات رو به رش��د خود را روي فرونشس��ت و در 
نتيجه روي ساختمان ها، پل ها، جاده ها، راه آهن 

و تمامی استحكامات نشان مي دهد. 
وي با بيان اينكه پديده فرونشست قابل مديريت 
و كنترل است، گفت: برعكس زلزله كه نمي توان 
وقوع آن را پيش بيني كرد در مورد فرونشس��ت 
ما به راحتي مي تواني��م آن را پيش بيني و آن را 

كاهش دهيم. 
مدير بخش مركز زلزله شناسي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي با بيان اينكه ۹۰ درصد 
مصرف اين آب هاي زيرزميني در حوزه كشاورزي 
است، يادآور ش��د: از ابتداي دهه ۵۰ شمسي ما 
ش��اهد كاهش مخزن آب زيرزمين��ي به دليل 
افزايش جمعيت و س��طح زير كش��ت بوده ايم. 
صنعت و آب شرب هم هر يك ۵ درصد مصرف 
دارند. از س��ال 1۳۵۵ تا امروز س��طح آب هاي 
زيرزميني روبه كاهش بوده اس��ت، اما از س��ال 
1۳۷۵ تا امروز به طور متوس��ط حدود 1/۵ متر 
نشست تجمعي را براي كل كشور شاهد بوديم. 

اين استاد دانش��گاه تصريح كرد: در حال حاضر 
پديده فرونشس��ت در بس��ياري از كش��ورهاي 
جهان كه در كمربند مياني كره زمين هس��تند، 
فرونشس��ت وجود دارد، اما متأس��فانه ايران به 
لحاظ نرخ فرونشست جزو سه كش��ور اول دنيا 

محسوب مي شود. 

حسین سروقامت

ما گاه شکوفايیم و گاه افسرده؛ شکوفايي قله خوشبختي است، 
وقتي براي ديگران مهم و ارزشمنديم. افسردگي دره شوربختي 

است، وقتي احساس ناامیدي و بي ارزشي مي كنیم. 
در اي�ن میانه عنصري ب�ه نام خمودگ�ي؛ خموده ها ن�ه بیمار 

رواني اند، نه مظهر سالمت روان!
بي انگیزگي، شادي ناكافي، كار اندك و بي كیفیت، عدم تمركز و 
احساس پوچي از عالمات خمودگي اند. . . خموده ها از شکوفاها و 

افسرده ها به مراتب بیشترند!
ما كه يا خود خموده ايم، يا كساني از اين دست مي شناسیم، با 

كدامین سالح به جنگ خمودگي برويم؟ سالح »غرقگي«!
غرقگي يافتن چالش هاي جديد، تجربیات لذيذ و كارهاي مهمي 
هستند كه حواسمان را به خود جلب مي كنند. بازي هاي فکري، 
ديدن فیلم، ورزش صبحگاهي، مهارت پروري و تمركز بر انجام 

كاري در زمان معین از جلوه هاي ديگر غرقگي اند!
با من موافقید؟ غرقه شويم تا خموده نشويم!
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  اس��تاد بيماري هاي زنان و زايم��ان مي گويد: هر آنچ��ه در درمان 
ناباروري در دنيا انجام مي ش��ود در اي��ران نيز انجام مي ش��ود و كم و 
كاستي نداريم؛ حتي در برخي روش هاي درماني مثل تخمك اهدايي 
و جنين اهدايي كه در بسياري از نقاط دنيا نيست، در ايران اين كارها 

انجام مي شود. 
  رئيس كل دادگس��تري اس��تان هرمزگان از رفع تص��رف بيش از 
1۲ميليون و ۶۰۰ هزار متر مربع از اراضي ملي در بازه زماني تير ماه سال 

گذشته تا اواخر خرداد امسال خبر داد. 
  دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ما الگوي جديدي را براي 
درمان معتادان در نظر گرفته ايم كه در گام نخست سم زدايي، در گام 
دوم درمان جسمي و رواني و سپس حرفه آموزي و در نهايت ارتباط با 

خانواده بيمار را برنامه ريزي كرده ايم. 
  همزمان با فرارسيدن فصل تابستان، برنامه هاي اوقات فراغت ويژه 
بانوان و دختران با عنوان »روي خط زندگي « با رويكرد آموزشي، ورزشي، 
فرهنگي، هنري و تفريحي در بوستان بانوان منطقه1۹ برگزار مي شود. 
  س��خنگوي وزارت آموزش و پرورش گفت: ۳۲ زورخانه و هش��ت 

دهكده ورزش دانش آموزي ايجاد مي شود. 
  مدير عامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از تسريع در 

روند ساخت 1۰۰ بازار جديد ميوه و تره بار در سال جاري خبر داد. 
  دادستان كل كشور بخشنامه حمايت از شركت هاي دانش بنيان و 

كاالي ايراني را ابالغ كرد. 
  رئيس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كش��ور گفت: تاكنون بيش 
از ۲ميلي��ون و ۵۰۰ هزار شناس��ه ملي از ابتداي موجوديت س��ازمان 
ثبت اسناد و امالك كش��ور براي كل مجموعه اشخاص حقوقي صادر 

شده است. 
  يك عضو شوراي عالي محيط زيست گفت:»تاالب انزلي« در حال 

مرگ نيست و ادعاي مرگ تاالب انزلي غيرعلمي است. 

۲۸ درصد كالس هاي درس پایتخت
نیازمند تخریب و بازسازي

۷۰ درصد مدارس استثنايي
 با مشاركت خیرين ساخته مي شود

س�ازمان آتش نش�اني 2هزارو۴2۰ مدرس�ه پايتخت را بررس�ي 
كرده اس�ت و طبق اع�الم اي�ن س�ازمان ۹2۴ مدرس�ه نیازمند 
تخريب و بازس�ازي هس�تند. س�اير م�دارس ه�م ب�دون ايراد 
نیس�تند، اما نیاز ب�ه تخريب ندارن�د. بی�ش از ۷۰ درصد مدارس 
اس�تثنايي هم ب�ا مش�اركت خیرين س�اخته مي ش�ود ك�ه اين 
ع�دد در آم�وزش و پ�رورش ع�ادي 3۰ ت�ا 5۰ درص�د اس�ت. 

متوسط سرانه فضاهاي آموزشي در پايتخت حدود ۴ مترمربع و ميانگين 
س��رانه فضاهاي آموزشي كشور۵/۲ مترمربع اس��ت. يعني دانش آموزان 
تهراني عالوه بر تحصيل در مدارس فرسوده با كمبود فضاهاي آموزشي هم 
دست به گريبانند. در واقع براي حدود ۲ ميليون دانش آموز استان تهراني 

بيش از ۲ ميليون مترمربع فضاي آموزشي جديد نياز است. 
بيشترين تعداد مدارس فرس��وده در هسته مركزي ش��هر تهران يعني 
مناطق ۹، 1۰، 11و 1۲ قرار گرفته اند. طبق اعالم سازمان آتش نشاني در 
اين مناطق مدارسي با عمر بيش از ۷۰ س��ال وجود دارد كه در اين مدت 

هيچ  گونه بازسازي يا بهسازي براي آنها انجام نشده است!
در واقع مناطقي از پايتخت كه سال هاس��ت با معضل بافت هاي فرسوده 
درگيرند، با مشكل مدارس فرسوده هم دست  و  پنجه نرم مي كنند؛ مدارسي 
كه بسياري از نمادهاي دوران جنگ مثل دريچه هايي در حياط مدرسه 
كه براي پناهگاه بودند و نمادهاي دهه ۶۰ مثل آبخوري هاي منس��وخ را 
در خود حفظ كرده اند.  س��اخت مدارس هم در هر برهه اي از سال انجام 
مي شود، زيرا اين مدارس دانش آموز ندارند و مثل مدارس عادي نياز نيست 
براي بازسازي معطل تعطيلي باشند. جالب اينكه كرونا به ساخت مدارس 
هم آس��يب زد، زيرا در فصولي كه همه مشاغل تعطيل شدند، اين شامل 
كارگران ساختماني هم شد و خيلي از مواقع نمي توانستند بر سر ساخت  و 
ساز مدارس بيايند. رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
در همين زمينه سال قبل گفت: »گروه هاي مختلفي در محل پروژه حضور 
داشتند كه به خاطر كرونا ناچار شديم تعداد آنها را در مدرسه كم كنيم  يا به 
عنوان مثال همزمان تعداد قابل توجهي از كارگران و نيروها با هم به كرونا 

مبتال شدند و اين مسئله در مدارس در حال احداث به ما آسيب زد.«
در همين رابطه روز گذش��ته معاون برنامه ريزي و توسعه مشاركت هاي 
مردمي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اشاره به اينكه 
حدود ۴۰ هزار خير در حوزه مدرسه سازي در كشور داريم، گفت: در قالب 
طرح آجر به آجر تا كنون چهار پويش برپا شده است و پويش پنجم »صحن 
حرم مدرسه ام« است كه از دهه كرامت آغاز شده و دو ركن اساسي دارد كه 
نخست ترويج فرهنگ رضوي و دوم مشاركت در امر مدرسه سازي است. 

حميدرضا تقي پور در نشستي مشترك با رئيس سازمان آموزش و پرورش 
اس��تثنايي با بيان اينكه آموزش و پرورش به معناي عام از پيش نيازهاي 
توسعه كش��ور اس��ت، گفت: وظيفه آموزش و پرورش در حوزه آموزش 
استثنايي سنگين تر است. ايجاد بسترهاي الزم را براي آموزش يا همان 

ساخت مدارس برعهده داريم. 
وي با اشاره به اينكه ۷۶ پروژه آموزشي تربيتي استثنايي در ۲۶ استان كشور 
در دست تكميل هستند، گفت: اولويت تكميل با مدارسي خواهد بود كه 

پيشرفت فيزيكي بيشتري داشته و در مناطق محروم قرار گرفته باشند. 
تقي پور با اشاره به اينكه ۲هزار و۴۲۰ مدرسه از سوي سازمان آتش نشاني 
در تهران بررسي شده بود كه از ۹۲۴ مدرسه ايراداتي گرفتند، گفت: از اين 
تعداد در سطح استان تهران، 1۰ درصد كالس هاي درس، نيازمند تخريب و 
بازسازي و 1۸ درصد نيازمند مقاوم سازي هستند. ما بقي ايرادها و اشكاالتي 

كه گرفته مي شود، خارج از اين دو گروه است. 
رئيس سازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي هم با اشاره به اينكه بيش از 
۷۰درصد مدارس استثنايي با مشاركت خيرين ساخته مي شود كه اين عدد 
در آموزش و پرورش عادي ۳۰ تا ۵۰ درصد است، اظهار كرد: هشت پروژه 
ناتمام كشوري داشتيم كه پيشرفت فيزيكي ۵۰ تا ۸۰ درصد داشتند و اميد 
است با آورده پويش »صحن حرم مدرس��ه ام« شاهد تسريع تكميل اين 
پروژه ها باشيم. 1۵۵ فضاي آموزشي، تربيتي هم در دست ساخت داريم و 
1۲1 فضاي آموزشي ديگر نيز مورد نياز است.  حميد طريفي حسيني با بيان 
اينكه ما در آموزش و پرورش استثنايي با توجه به گروه هدف، استانداردهاي 
مناسب را مدنظر داريم، گفت: اقتضائات مدرسه اوتيسم با مدرسه نابينايان 
يا مدرسه دانش آموزان داراي مشكالت جسمي- حركتي متفاوت است. 
در حال بررسي هستيم كه به روز ترين استانداردها را به سازمان نوسازي 
ارائه كنيم. هنوز برخي استان هاي ما مدرسه اوتيسم ندارند. هشت استان 
مدرسه ويژه اوتيسم ندارند كه اكنون در دستور كار سازمان نوسازي قرار 

دارد و ۹ استان هم هنوز مدرسه اوتيسم شان تكميل نشده است. 
گفتني است در دوران همه گيري كرونا و تعطيلي مدارس، فرصت مناسبي 
بود كه با خالي شدن مدارس تخريبي از دانش آموزان، اين مدارس بهسازي 
شوند، اما آموزش  و  پرورش اين فرصت را از دس��ت داد. در سراسر كشور 
1۹/۵ درصد مدارس نيازمند تخريب و بازس��ازي هس��تند و در پايتخت 

۲۸درصد مدارس كه شامل ۶ هزار كالس درس مي شود. 

مدافعان سقط جنین
 سقوط تمدن غرب را سرعت می بخشند

ديوان عالي امريکا پس از نیم قرن سقط جنین را
غیرقانوني اعالم كرد

 Roe v. Wade( »با حکم ديوان عالي امريکا بر لغو قانون »رو وي ويد
( اعتراضات گس�ترده اي در مناطق مختلف امريکا از سوي موافقان 
س�قط جنین آغاز شده اس�ت. »رو وي ويد« مصوب سال ۱۹۷3 حق 
زنان را براي سقط جنین به رسمیت مي شناخت، اما حاال با حکم ديوان 
عالي امريکا لغو شده اس�ت. بر اساس حکم صادر ش�ده، از اين پس 
قانون اساس�ي امريکا هیچ گونه حمايت قانوني از سقط جنین زنان 
نخواهد داشت. تقريباً در اكثر شهرهاي بزرگ امريکا، طي 2۴ ساعت 
اخیر تجمعات اعتراضي گسترده اي در واكنش به تصمیم ديوان عالي 
برگزار شده است. جالب اينجاست كه اغلب معترضان به قانون سقط 
جنین زنان هستند. اين در حالي است كه زنان قربانیان اصلي سقط 
جنین ناشي از روابط آزاد هستند، اما سقوط ارزش ها در جامعه غربي 
موجب شده تا زناني  كه ذهنشان با تفکرات فمینیستي قاب بندي شده، 
از يک سو به روابط آزاد و خارج از خانواده تن دهند و از سوي ديگر با 
طرح تفکر فمینیس�تي مالکیت بر بدن، جنین خود را س�قط كنند. 

ليبرال ها و فمينيست ها مدافعان حق سقط جنين هستند. اگر به سوابق 
شكل گيري جنبش هاي فمينيستي نگاهي بيندازيد، متوجه ريشه هاي 
ليبراليستي اين جنبش و ارتباط آن با مسئله به كارگيري كارگران زن در 

دوران رنسانس خواهيد شد. 
نظام سرمايه س��االر غرب كه به دنبال ني��روي كار ارزان قيمت بود، زنان 
بهترين گزينه براي تأمين مطامع ش��ان نظام بودند، ام��ا زني كه فرزند 
نداشته باشد! زني را كه مادر باشد، به راحتي نمي توان از خانه بيرون كشيد 
و در خدمت گرفت. بزرگ ترين مركزي كه در امريكا س��قط جنين ارائه 
مي دهد، مركز »پلند پرنتهود« است  و ريشه  اين مركز برمي گردد به افراد و 
سازمان هايي كه پايه گذارشان تحت حمايت بنيادهاي شركت هاي بزرگ و 
باالخص بنياد راكفلر بودند. در دهه ۶۰ و ۷۰ ميالدي با شكل گيري جنبش 
حمايت از سقط جنين هم اين ش��ركت ها به شدت پشتيباني رسانه اي، 
فرهنگي و اجتماعي كردند تا جايي  كه فيلم هايي كه توجيه كننده سقط 

جنين هستند، از اسكار جايزه مي گرفتند. 
از سوي ديگر انقالب جنسي در دهه ۶۰ موجب ش��د در روابط خارج از 
خانواده، فرزندان زيادي به  وجود بيايند. بچه هايي كه پدرانشان تعهدي 
نسبت به آنها نداشتند و مادرانشان هم بي هيچ پشتوانه اي توان نگهداري 
از آنها را نداشتند. بر اين اساس بود كه حقوق بشر غربي حق زن و مالكيت 
بدن به وجود آورد و در سال 1۹۷۳، دادگاه عالي امريكا، قانوني را تصويب 

كرد تا سقوط و انحطاط در جامعه غربي بي هيچ مانعي پيش رود. 
بر اين اساس، در شرايطي كه دين مسيحيت پيشگيري از بارداري را به 
كل حرام مي داند، نظام سرمايه س��االر غربي با پايه گذاري جنبش هاي 
فمينيستي و قاب بندي ذهن زنان با شعارهايي همچون »مالكيت بر بدن« 
و حق انتخاب به دنيا آوردن يا سقط كردن جنين، سقط جنين را به يك 
مطالبه تبديل كردند و حتي با تصويب قانون، حلقه استثمار زناني را كه 
به عنوان كارگر ارزان قيمت به كار گماشته مي شدند و در موارد متعددي  
به وس��يله اي براي التذاذ مردان تبديل مي شدند، به سمت سقط جنين 
كشاند تا مردان بتوانند بي هيچ قيد و شرط و هيچ تعهدي، زنان را در تمامي 
ابعاد مورد سوء استفاده قرار دهند. نكته طنز ماجرا اينكه، با القاي تفكرات 
فمينيستي به اين زنان وانمود كنند، با چنين حركات و چنين مصوباتي در 
پي حمايت از آنان هستند، اما ساختار نظام ارزشي در تمدن غربي آنچنان 
از هم فروپاشيده كه زنان بي توجه به ظلمي كه در قالب چنين قوانيني به 
آنها مي رود، خود در قامت معترضي تمام قد در برابر لغو قانون حمايت از 
سقط جنين مي ايستند و تصور مي كنند سقط جنين به نفع آنها و نمادي 

از مالكيت آنها بر بدنشان است!
حاال حكم ديوان عالي امريكا براي لغو قانون »رو وي ويد« به ايالت هاي 
اين كشور امكان مي دهد با تصويب قانون، سقط جنين را غير قانوني كنند. 
۲۶ ايالت امريكا به صورت قطعي يا احتمال قوي قصد دارند سقط جنين را 
ممنوع كنند. 1۳ ايالت هم پيش از اين، سقط جنين را ممنوع كرده بودند.  
طبق گزارش فاكس نيوز، نتايج تحقيقي نش��ان مي دهد از سال 1۹۷۳ 
زماني كه ديوان عالي امريكا قانون »رو وي ويد« )Roe v. Wade ( را به 
تصويب رساند كه از حقوق زنان براي سقط جنين حمايت مي كرد، بيش 
از ۶۳ ميليون مورد سقط جنين در اين كشور تاكنون اتفاق افتاده است؛ 
كميته ملي حق زندگي كه قديمي ترين سازمان حامي تولد كودكان در 
امريكا است، تخمين مي زند از سال 1۹۷۳ حدود ۶۳ ميليون ۴۵۹ هزار و 

۷۸1 مورد سقط جنين اتفاق افتاده است. 
بر اساس تخمين هاي ارائه شده، امريكا بين س��ال هاي 1۹۷۵ تا ۲۰1۲ 
ساالنه بيش از يك ميليون سقط جنين را ثبت كرده است. داده هاي جديد 
كميته ملي حق زندگي نشان مي دهند كه از هر يك هزار تولد در امريكا 

1۹۵ مورد سقط جنين در اين كشور اتفاق مي افتد. 
مؤسسه گات ماچر در پژوهشي در سال ۲۰1۶ اعالم كرد، اكثر زناني كه 
در امريكا از سقط جنين در سال ۲۰1۴ استفاده كرده اند، از خانواده هاي 
فقير و ۴۹ درصد آنها درآمدي پايين تر از خط فقر)11 هزار دالر در سال 
در آن زمان( در امريكا داشته اند. ۲۶ درصد از زنان با درآمد باالي خط فقر، 
سقط جنين داشتند. اكثر )۶۰ درصد( زناني كه در سال ۲۰1۴ اقدام به 
سقط جنين كردند، در دهه ۲۰ عمر خود بوده و حدود يك سوم آنها سن 

۳۰ سال به باال داشته اند. 
دموكرات ها از مدافعان س��قط جنين و جمهوري خواهان از مخالفان آن 
هس��تند. جو بايدن هم از مخالفان و منتقدان جدي تصميم اخير ديوان 
عالي امريكاست. فمينيست ها در حالي با بهانه اينكه اين بدن من است و 
نسبت به آن حق دارم، سقط جنين را براي خودشان يك حق مي دانند كه 
هر انساني نسبت به بدن خودش حق دارد، نه موجود زنده ديگري كه با 

انتخاب او در بدنش شكل گرفته و قلبش به صورت مجزا مي تپد! 

کبری فرشچی

علیرضا سزاوار

زهرا چیذري 
  گزارش  یک

با اعالم رسمي سازمان مدارس غیر دولتي آموزش و پرورش، شهريه هاي 
نجومي مدارس غیر دولتي رس�میت يافت. بر اين اساس حداكثر شهريه 
ثابت در مقطع ابتداي�ي 25 میلیون تومان، در مقطع متوس�طه اول 33 
میلیون تومان و در مقطع متوسطه دوم 35 میلیون تومان است، مدارس 
اجازه دريافت مبلغ بیش از نرخ مصوب شده را براي شهريه ثابت ندارند. 
در عین حال مدارس مي توانند 38 درصد از اين ش�هريه را نیز به عنوان 
ش�هريه فوق برنامه دريافت كنند  ك�ه در مجموع ب�ه 5۰میلیون تومان 
افزايش می يابد. از سوي ديگر هزينه سرويس و غذا و لباس دانش آموزان 
جزو شهريه محسوب نمي ش�ود و به عهده اولیاست. بر اين اساس با يک 
محاس�به سرانگش�تي مي توان دريافت ش�هريه هاي مدارس در مقطع 
حساس و پشت كنکوري متوسطه دوم بر مبناي اعالم رسمي آموزش و 

پرورش و به اضافه هزينه هاي غذا و س�رويس رف�ت و آمد دانش آموزان 
دست كم حدود 6۰،۷۰ میلیون براي والدين آب مي خورد. اين در حالي است 
كه اغلب اين مدارس به خصوص مدارس خاص تر، شهريه هايي به مراتب 
باالتر از شهريه هاي اعالمي دارند و براي اين هزينه تراشي ها هم مجوزهايي 
براي خودش�ان درس�ت  و به بهانه برگزاري اردوهاي آموزش�ي و غیره 
شهريه هايي نجومي از والدين دريافت مي كنند. پرداخت اين شهريه هاي 
نجومي از س�وي والدين اگر چه به امید موفقیت فرزندانشان در ماراتن 
رقابت بر سر رشته هاي خاص و دانشگاه هاي خاص پرداخت مي شود، اما 
واقعیت اين اس�ت كه درصد ناچیزي از دانش آموزان شانس موفقیت در 
اين رقابت را دارند و بقیه اين بچه ها پس از پايان دوران تحصیل بي آنکه 
هیچ مهارتي داشته باشند، براي سال هاي بعد پشت كنکور رها مي شوند!



 شناسه آگهی: ۱۳۳۷۸۸۲

نوبتاولفراخوانارزيابیکیفیجهتبرگزاریمناقصهعموميدومرحلهای
شـركت ملي مناطـق نفتخيز جنـوب در نظر دارد 
كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير به صورت 
فراخـوان ارزيابـی كيفی جهت برگـزاري مناقصه 
عمومـي از طريق سـامانه تـداركات الکترونيکی 
دولت )سـتاد( از بين توليدكنندگان داخلي داراي 

سـابقه تأمين نمايد. كليه مراحـل برگزاری مناقصه، از دريافت اسـناد مناقصه تا 
ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايی پاكات از طريق درگاه سـامانه تداركات 
الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره01۳1۳2981016۳011DT1تقاضايشماره11-6۳-98101-89-۳2-۳1/پکیجموادگلحفاري

 شركت ملي  نفت ايران 
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب

لذا كليه شـركت هايي كه فعاليت آنها مرتبط با شـرح كاالي مورد درخواسـت 
مي باشـد مي بايسـت ظرف مـدت ۱4 روز از تاريخ درج آگهـي فراخوان نوبت 
دوم با مراجعه به درگاه سـامانه تداركات الکترونيکی دولت )سـتاد(، نسبت به 
اسـتخراج و تکميل «فرم تعهدنامه ارائه كاال مطابق با اسـتانداردهاي شـركت 
ملي مناطق نفتخيز جنوب» و بارگزاری آن به همراه مدارك و مسـتندات الزم 
منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي كيفي )براي معامالت بيشتر از بيست 
برابر نصاب معامالت متوسـط( در سـامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( 

اقدام نمايند.  

كسـب حداقل نمره 6۰ در ارزيابي كيفي جهت دريافت اسـناد مناقصه توسـط 
فروشندگان/سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآيند ارزيابی كيفی و ارسال دعوتنامه 
از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.

ارائـه صورت هاي مالي سـال ۱۳99، فرم هاي تعهدنامه اسـتاندارد و ارائه  نظام 
تضمين كيفيت الزامي مي باشد.

ضمنًا مبلغ تضمين شركت در مناقصه  -/ ۰۰۰ر۷۷۰ر69۱ر66  ريال مي باشد.
    تلفنتماس:061-۳41-2467۳
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شـرکتتعاونیسرپناهسازرضواندرنظرداردادامهساختپروژه
مسـکونیباپیشـرفتفیزيکیحدود20درصدخـودرادرزمینی
بهمسـاحت204۳/5مترمربعبامشـخصاتپروانهسـاختمانیبا
۳6189/02مترمربعناخالـصو18852/60مترمربعمتراژمفید
مسـکونیواقعدرمنطقهيكبهنشانی:انتهایاتوبانصیادشیرازی
شـمال،باالترازپـلصنايعنرسـیدهبهبلوارارتـش،نبشخیابان
گلستانشرقیباشرايطويژهبهروشمشارکتدرساختوازطريق

برگزاریمناقصهعمومیواگذارنمايد.
 متقاضیـانمحتـرممیتواننـدازتاريخدرجايـنآگهیلغايت
1401/04/09درساعاتاداریجهتاخذاطالعاتبیشترودريافت
اسنادشـرکتدرمناقصهبهدفترفروششرکتواقعدرمحلپروژه

مراجعهنمايند.

 بازگشـايیپاکاتپیشنهاددرروزچهارشنبهمورخ1401/04/22
رأسساعت16انجامخواهدشد.

 اينشرکتدرردياقبوليكياکلیهپیشنهاداتمختاراست.
بازديدازپروژهوکسـباطالعاتازسـايرشـرايطمناقصهالزمو

ضروریاست.
 کلیـههزينههایمناقصهبهمیزانيكدههـزارمارزشپروژهبر

عهدهبرندهمناقصهمیباشد.
 مبلـغيكمیلیـونتومانجهتخريداسـنادمناقصهبهشـماره
۳811421279471نزدبانكسپه(انصارسابق)شعبهواليتواريز

وفیشآنرادرزمانتحويلاسنادارائهنمايید.
 متقاضیانجهتاخذاطالعاتبیشترمیتوانندازتاريخدرجآگهی

باتلفنهایزيرتماسحاصلنمايند.
شمارههایتماس:02126912950-02126912958-02126912962– 0912۳208779مهندسگلمحمدی
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سال گـذشته  بـــه طــور   خبر
متوسط ۲۵ درصد از مشتركان شبکه برق 
بيش از الگوي تعيين شده و ۷۵ درصد كمتر 
از الگـو مصـرف داشـته اند كه بر اسـاس 
اطالعـات خـرداد، ۵ درصـد بـه تعـداد 

كم مصرف ها اضافه شده است. 
به گ��زارش خبرگزاري صداوس��يما، مصطفي 
رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق ضمن 
اعالم افزايش مصرف برق كشور اظهار داشت: 
خوشبختانه بر اساس آمارها، در بخش خانگي 
اتفاقي افتاده كه كم سابقه است، در سال گذشته 
به طور متوسط 25 درصد از مشتركان بيش از 
الگوي تعيين شده مصرف داشته اند و 75 درصد 
كمتر از الگو كه بر اساس اطالعات دريافت شده 
از خردادماه، 75 درصد ب��ه 80 درصد افزايش 
يافته كه نشان از همكاري بسيار خوب مردم با 

صنعت برق است. 
وي اف��زود: بايد از مردم تش��كر كنم و بخواهم 
اين همكاري را در ماه هاي پيش رو كه ماه هاي 
گرمي است، ادامه دهند. همچنين از مشتركاني 
كه بيش از الگو مصرف مي كنند، تقاضا مي كنم 

به قبض هاي��ي ك��ه در ماه هاي آت��ي دريافت 
مي كنند، توجه داشته باشند، چون اگر رعايت 
نكنند، تعرفه آنها به صورت يارانه اي محاسبه 
نخواهد شد، لذا هم براي كاهش هزينه خود و 
هم به منظور كمك به ما در مس��ير تأمين برق 

ساير مشتركان، مصرف خود را كاهش دهند. 
س��خنگوي صنعت برق در خصوص رزمايش 
طرح نظارت ميداني در مديريت آب و برق ابراز 
داشت: روز گذشته وزارت نيرو رزمايش بسيار 
خوبي با همكاري وزارت كش��ور، بسيج و سپاه 
پاس��داران برگزار كرد. همكاران س��پاه الگوي 
بس��يار خوبي در بخش نظامي ب��راي كاهش 
مصرف تدارك ديده اند و از خودش��ان ش��روع 
كردند و مي خواهند 30درصد از مصارف خود 
را در بخش هاي مختلف سپاه كاهش دهند. اين 
الگو قابل تسري به ساير بخش هاي نظامي نيز 
است و اميدواريم همگي اين طرح را اجرا كنند. 
بر اساس اين گزارش، 30 ميليون و 886 هزار 
مش��ترك خانگي در كش��ور وجود دارد كه بر 
مبناي آمار ارائه ش��ده يك  ميلي��ون 544هزار 
مش��ترك پرمصرف ب��ه جرگ��ه كم مصرف ها 

اضافه شده اند.

الگوی سپاه برای کاهش مصرف برق

20درصدآبشربدرشبکهتوزيعهدرميرود
هم اكنون حدود ۲۰ درصد هدررفت آب داريم كه اين عدد بزرگي است 
و تالش مي كنيم به  زودي به۱۰ تا ۱۳درصد برسيم و مديريت شود. 
به گزارش گروه تس��نيم، اتابك جعفري، مديرعامل شركت مهندسي آب و 
فاضالب كشور در مورد وضعيت ذخيره سدهاي كشور گفت: ميزان بارندگي 
نسبت به ميانگين بلندمدت در كش��ور 22درصد كاهش يافته و ذخيره حال  
حاضر سدهاي كشور 26/5ميليارد مترمكعب است كه اين ميزان 53 درصد 
ظرفيت كل مخازن سدهاس��ت. جعفري ادامه داد: رعاي��ت الگوي مديريت 
مصرف با وجود افزايش جمعيت به ويژه در بخش خانگي ارتقا يافته است و در 

ساير مصارف )غيرخانگي( هم نيازمند بهبود رفتار مصرف هستيم. 
وي در پاسخ به نحوه برخورد با صاحبان استخرهاي خانگي در شهري مثل 
تهران كه به  دليل مصرف بيش از حد آب از سوي بخش كوچكي از جمعيت 
موجب تضييع حقوق ساير شهروندان مي شود، گفت: عموم مردم يعني 
65 درصد جمعيت كم مصرف و در حد الگو هستند، 25 درصد پرمصرف و 
بيش از الگو مصرف مي كنند و 5 درصد بدمصرف هستند كه در شهر تهران 
اين 5درصد جمعيت، حدود 15 درصد مصرف را به خود اختصاص داده اند 
كه در وهله اول درخواست توجه بيشتر و رعايت الگوي مصرف از سوي آنها 
را داريم. مش��اور وزير نيرو تصريح كرد: در بحث تعرفه ها با افزايش تعرفه 
مشتركان پرمصرف ، سعي در كنترل الگوي مصرف شده است و اگر رعايت 
نكنند، مطابق جداول طراحي شده از نيم ساعت تا پنج ساعت با قطع آب 
مواجه خواهند شد، اما اميدواريم به اين مرحله نرسيم و با همكاري مردم، 
مصرف مديريت ش��ود. جعفري از تالش  شركت  هاي آب و فاضالب براي 
كاهش هدررفت شبكه توزيع خبر داد و گفت: هم اكنون حدود 20 درصد 
هدررفت داريم كه اين عدد بزرگي است و تالش مي كنيم به زودي به10 تا 

13درصد برسيم و مديريت شود. 
................................................................................................................

پیامکيبهمعترضانحذفيارانه
۳00هزارتومانيارسالنشد!

بر اسـاس دسـتور رئيس جمهور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
موظف بـود حداكثـر تـا ۲۵خردادمـاه گذشـته درخواسـت هاي 
معترضـان بـه حـذف يارانـه ۳۰۰ و 4۰۰هـزار تومانـي در سـامانه 
كمك معيشـتي را بررسـي و نتيجه نهايي را به سرپرسـتان خانوار 
اعالم كند امـا با وجـود تغييـر و تحـوالت مديريتـي در رأس اين 
وزارتخانـه، وزارت تعاون تاكنـون به اين كار مبادرت نکرده اسـت. 
به گزارش پارسينه، »وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر 
ظرف يك ماه، درخواست هاي معترضان در سامانه كمك معيشتي را بررسي 
و نتيجه نهايي را به سرپرستان خانوار اعالم كند.« اين دستور را سيدابراهيم 
رئيسي، رئيس جمهور 25ارديبهشت ماه امسال در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت صادر ك��رده بود. در اين مي��ان، وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي بايد نهايتاً تا 25خردادماه گذشته پيامك نتيجه بررسي هاي سامانه 
كمك معيشتي را به سرپرست خانوار معترض به حذف يارانه 300 و 400هزار 
توماني ارسال مي كرد، اما امروز )ديروز(، چهارم تيرماه است و هنوز پيامكي 
به سرپرستان خانوار معترض و جاماندگان از يارانه 300 و 400هزار توماني 
دولت سيزدهم ارسال نشده است. اين دستور زماني صادر شد كه حجت اهلل 
عبدالملكي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود. او 24خرداد ماه گذش��ته 
استعفا كرد كه بالفاصله با موافقت رئيس جمهور مواجه شد. در واقع درست 
در زماني كه او بايد دستور پيامك تعيين تكليف معترضان را صادر مي كرد، 

پيامك موافقت رئيس جمهور با استعفايش را دريافت كرد. 
در ادامه با حكم رئيس جمهور، محمدهادي زاهدي وفا، سرپرس��ت وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد ولي تا به امروز هيچ خبري از پيامك وزارت 
تعاون به معترضان حذف يارانه نش��ده اس��ت. گزارش هاي رسمي نشان 
مي دهد در سامانه كمك معيشتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بيش 
از 4ميليون و500هزار نفر درخواست بازنگري اطالعات خود را براي دريافت 
يارانه ثبت كرده اند، ضمن اينكه چندين ميليون نفر براي دريافت يارانه در 
سايت اعالمي سازمان هدفمندي يارانه ها ) my. gov. ir ( ثبت نام كرده اند. 
بر اساس اعالم مسئوالن دولتي، اگر فردي در ماه هاي آينده مشخص شود كه 
مستحقق دريافت يارانه است، يارانه 300 و 400هزار توماني از ارديبهشت 
ماه به او پرداخت خواهد شد. كساني كه يارانه نقدي شان از ارديبهشت ماه 
امسال قطع شده است، از طريق س��امانه يارانه معيشتي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، اعتراض خود را ثبت كردند. همچنين تمامی سرپرستان 
خانوارهايي كه تاكنون از گرفتن يارانه جامانده اند يا متقاضي جديد دريافت 
يارانه هس��تند، از طريق آدرس اينترنتي my. gov. ir نسبت به ثبت نام 
خانوار خود اقدام كرده اند، البته بايد توجه داشت كه با دستور دولتمردان، 

اين سامانه ها همچنان فعال هستند.

بهنازقاسمی

وزيرصمت:نیازبهزمان
برایاصالحساختارداريم

 خودرو مدعي زياد دارد 
همه براي كسب شهرت مداخله مي كنند  

از آغاز دولت سيزدهم، سيدرضا فاطمي امين به وزارتخانه اي آمد كه 
در دولت قبل بي ثبات ترين بود. به عنوان مثال در يك سال )سال99( 
وزارت صنعت چهار وزير و سرپرسـت به خود ديد تا اينکه در نهايت 
رزم حسـيني به عنوان وزير پاياني دولت معرفي شـد. اكنون بعد از 
9ماه به گفته فاطمي امين با تغيير ريل در اين وزارتخانه، منافع عده اي 
به خطر افتاده اسـت و براي اصالح ساختار سـنگ اندازي مي كنند. 
اين روزها خبر هاي بسياري حول تغيير و تحول كابينه دولت سيزدهم 
منتشر مي شود. اس��تيضاح وزير صمت بعد از استعفاي وزير رفاه نيز بر 

سر زبان ها افتاد. 
 سيدرضا فاطمي امين روز گذشته در نشست خبري ای كه به بهانه دهه 
توليد و تجارت برگزار شد، از سنگ اندازي ها بر سر اصالح ساختار وزارت 
صمت سخن گفت و تأكيد كرد، صنعت خودرو مدعي زياد دارد. بسياري 
از افراد براي كسب شهرت در خصوص اين صنعت سخن مي گويند اما 

پاسخگوي مشكالت آن صنعت فقط شخص وزير است. 
    احتمال از سرگيري توليد تندر 9۰ با قطعات روسي

وزير صمت با بيان اينكه بحث پلت فرم مشترك خودرو بين ايران و روسيه 
مطرح نيست، اظهار كرد: »صنعت خودروي روسيه بعد از جنگ روسيه 
و اوكراين دچار مشكل شده است. در اين شرايط مذاكراتي براي خريد 
قطعات خودرو، به ويژه در خودروهايي كه در هر دو كشور توليد مي شده 
مثل تندر۹0 و همچنين فروش قطعات توليد ايران كه در روسيه مورد 
نياز است، در جريان اس��ت.« وي با بيان اينكه انتظار مي رود با واردات 
خودرو شكاف عرضه و تقاضا پر شود و سبد محصول كه حاال محصوالت 
اقتصادي و ارزان قيمت را كم دارد، كامل ش��ود، تصريح كرد: »در حال 
حاضر سه پلت فرم مناسب خودرو يعني تارا، شاهين و تندر۹0 در كشور 
وجود دارد، ولی پلت فرم سمند، پژو و پرايد قابل توسعه نيست، اما قيمت 
خودروهاي پلت فرم هاي مناسب باالس��ت، البته ايران خودرو در حال 
طراحي يك پلت فرم براي خودروي ارزان قيمت است كه تا ميانه سال بعد 
وارد بازار مي شود، اما در اين فاصله زماني بايد نياز بازار برطرف شود و بعداً 

هم داخلي سازي شوند.«
وزير صمت در خصوص  صنعت خودروس��ازي افزود: »وضعيت صنعت 
خودرو قابل قبول نيست اما روند قابل قبول است، سال گذشته 143 هزار 
خودروي ناقص كف پاركينگ بود اما در سه ماه امسال به 42 هزار دستگاه 
رسيده است كه نشان از كاهش 70 درصدي دارد. در اين مدت 246 هزار 
دستگاه تحويل شد و در مدت مشابه پارسال نزديك 180 هزار دستگاه 
تحويل شده بود. همچنين عبور مستقيم خودرو ۹5 تا 100 درصد و توليد 

روزانه خودروسازان نيز پايدار شده است.«
   رفع ممنوعيت واردات 4 قلم كاال در دست بررسي است

وزير صمت درباره احتمال رفع ممنوعيت واردات پنج قلم كاال در سال 
جاري گفت: »در حال حاضر واردات نزديك 2هزارو300 قلم كاال ممنوع 
است كه اين ممنوعيت هم ادامه دارد، اما وزارت صمت رفع ممنوعيت 
واردات پنج كاال را به ستاد اقتصادي دولت پيشنهاد كرده كه در دست 
بررسي است. يكي از اين پنج كاال خودرو بوده، اما چهار كاالي ديگر را تا 

زمان مصوب شدن اعالم نمي كنيم.«
فاطمي امين در ادامه با بيان اينكه امسال دو ارز 4هزارو200توماني حذف 
شد، اظهار كرد: »امسال هم ارز مربوط به واردات نهاده ها حذف شد و هم 
نرخ ارز پايه حقوق گمركي از 4هزارو200تومان به ارز نيمايي تغيير كرد 
كه باعث افزايش قيمت ها در بازار شد. در همين راستا از دو هفته پيش 
سقف قيمت بيش از 10 هزار كاال متناسب با برند و حجم در سامانه 124 
اعالم شده و اين كاالها در حال افزايش هستند. فروش باالتر اين نرخ ها 

تخلف است.«
    توليد مشترك لوازم خانگي در عمان

اين مقام مسئول همچنين گفت: »يك ش��ركت ايراني لوازم خانگي به 
دنبال طرف عماني است تا در عمان توليد مشترك داشته باشند. طبق 
قوانين عمان، اگر 4۹ درصد سهام براي شركت عماني باشد، وام 20ساله 
دريافت مي كند، بنابراين قطعات و تكنولوژي از ايران و زيرساخت از عمان 

تأمين خواهد شد.«
    صادرات روغن موتور به جاي عرضه در بازار

وزير صمت در مورد عرض��ه ناكافي برخي محص��والت از جمله روغن 
موتور اظهار كرد: »چهار توليدكننده روغن موتور در كش��ور وجود دارد 
كه عرضه خوبي نداشته اند. اين توليدكنندگان عمده محصوالت خود را 
صادر مي كنند. جلسات متعددي با اين شركت ها داشته ايم تا عرضه را 
به اندازه كافي برسانند و با توجه به اينكه اقدام مناسبي در اين خصوص 
صورت ندادند، پرونده تعزيراتي براي يكي از اين شركت ها تشكيل شده 
است.« وزير صمت گفت: »اصالح ساختار سخت است، زيرا در شرايط 
ناپايدار مي خواهيم اصالح ساختار را انجام دهيم. پنج سال متوالي تورم 
باالي 30درصد داشتيم، عالوه بر اين براي فهماندن سازوكار جديد نياز 
به زمان و انرژي دارد و همچنين تغيير سازوكارها منافع عده اي را به خطر 

مي اندازد و اين افراد سنگ اندازي مي كنند.«

توزيعگوشتگوسفندي108هزارتوماني
تنظیمبازاريآغازنشدهپايانيافت

توزيع گوشت گوسفندي ۱۰۸هزار توماني تنظيم بازاري توسط سامانه 
عامل توزيع هوشمند سازمان تعاون روستايي آغاز نشده پايان يافت. 
به گزارش تسنيم، توزيع گوشت گوس��فندي تنظيم بازاري در عامل 
توزيع هوشمند سازمان تعاون روستايي آغاز شد، بر اين اساس قيمت 
هر بسته گوشت سردس��ت پنج كيلوگرمي 540هزار تومان، گوشت 
راسته گوسفندي منجمد 3كيلوگرمي 330هزار تومان و گوشت گردن 
گوساله سه كيلوگرمي به قيمت 315تومان عرضه شد. اين گوشت كه 
احتماالً از صبح روز شنبه در سامانه فروش هوشمند قرار داده شد در 

مدت كوتاهي موجودي آنها پايان يافت.

همزمان با رشد تورم و ثبات نرخ سود سپرده هاي 
بانکي، امکان دارد نرخ بهره حقيقی گاه منفي هم 
شـود و اين رخداد به زيان سپرده گذار و به سود 
تسهيالت گيرندگان تمام شـود، از اين رو برخي 
كارشناسان اقتصادي مي گويند رانت توزيعي بر 
اثر توزيع پول ارزان قيمت از رهگذر تسـهيالت 
بانکي كم از رانت ارز ترجيحي ندارد و بايد براي 
اين وضعيت فکري كرد تا تسهيالت بانکي حداقل 
به مسـيرهاي غيرمولد تشـديدكننده تورم پا 
نگذارد، به هر ترتيب سـپرده بانکي با تورم باال 
گاهي براي برخي بانك ها آنقدر ارزان تمام مي شود 
كه در قالب حساب سپرده ويژه كاركنان حاضرند 
سـودهاي ۲4 تا ۳۲ درصدی به سـپرده بدهند. 
فعاليت در حوزه هاي پولي و بانكي گويا براي برخي  
آنقدر سودآور است كه در اقتصاد ايران بانك ها چند 
برابر استانداردهاي جهاني شعبه در شهرها و روستاها 
خري��داري يا اج��اره كرده اند تا بتوانند پ��ول ارزان 

بيشتري از ميان مردم جمع آوري كنند. 
پيش از اين زماني كه تعداد شعبه هاي بانكي در كشور 
23هزار شعبه بود، يك مقام دولتي عنوان داشت كه 
نيمي از شعبه هاي بانكي در كشور مازاد است و بايد 
جمع آوري ش��ود اما مقاومت در برابر كاهش تعداد 
شعب بانكي در شهرها و روستاها نشان مي دهد وجود 

شعب براي بانك ها فعاًل سودآور است. 
  تعداد شعب بانکي ايران 

۲/۵ برابر  ميانگين جهاني
يكي از نش��انه هاي بارز بانكداري پرهزينه در ايران، 
تعداد زياد شعب بانكي در مقايسه با ميانگين جهاني و 

ديگر كشورهاي جهان و منطقه است. در اين خصوص 
طبق گزارش بانك جهاني، متوس��ط تعداد ش��عب 
بانكي در جهان به ازاي هر 100هزار نفر بزرگس��ال 
)افراد باالي 18سال( حدود 12/5شعبه است، با اين  
حال در ايران بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي، 
تعداد شعب 32بانك و چهار مؤسسه مالي و اعتباري 
1۹هزارو466 شعبه بوده است. با درنظر گرفتن بيش 
از 61ميليون و605 نفر جمعيت باالي 18سال ايران، 
در كش��ورمان به ازاي هر 100هزار بزرگسال )افراد 
باالي 18سال( بيش از 31شعبه بانكي وجود دارد. 
به  عبارت ديگر، تعداد ش��عب بانكي در ايران حدود 

2/5برابر بيشتر از ميانگين جهاني است. 
  هزينه هر شعبه بانکی

بررسي ها نشان مي دهد هر شعبه بانكي در گذشته 
ماهانه 300 ت��ا 500ميليون تومان ب��راي بانك ها 
هزينه داشته كه احتماالً اين هزينه ها در سال جاري 
به يك ميليارد تومان رسيده است. از آنجا كه كفايت 
سرمايه بانك ها در اقتصاد ايران پايين است، بانك ها 
عموماً از محل س��پرده هاي مردم��ي منابع الزم را 
براي فعاليت تأمين مي كنند، اما رشد خزنده ميزان 
سرمايه بانك ها نشان مي دهد س��رمايه بانك ها از 
محل هايي چون تجديد ارزيابي دارايي هاي زمين 
و مستغالت، سرمايه گذاري و تسعير نرخ ارز با رشد 
مواجه گشته، هر چند ميزان تعهدات نيز با رشد قابل 
مالحظه اي همراه شده اس��ت. به هر ترتيب حيات 
بانك ها با حيات اقتصاد و بس��ياري از بنگاه ها گره 
خورده است و براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه ها، 
بانك ها بايد چيزي حدود 50 تا 60 درصد تسهيالت 

بانكي را به بنگاه هاي اقتصادي تزريق كنند. 
از آنجا كه بين نرخ سود سپرده بانكي 18 درصدي 
و نرخ تورم بي��ش از 40 درصدي، بيش از 20 درصد 
فاصله است، در واقع پرداخت سود حقيقي از سوي 
بانك به س��پرده ها با ترديد همراه است، در چنين 
شرايطي برخي كارشناس��ان اقتصادي مي گويند 
بانك ها پول ارزان از س��پرده گذار مي گيرند و پول 
ارزان تر به او بازمي گردانند و در اين بين مصرف كننده 
تسهيالت بانكي، اگر بين نرخ بهره تسهيالت و تورم 

فاصله زيادي باشد، انتفاع مي برد. 
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه فاصله بين نرخ 
سپرده بانكي و تورم، فضايي ايجاد كرده است كه اخذ 
تس��هيالت بانكي خودبه خود يك امتياز اقتصادي به 
شمار رود، اغلب اشخاص ثروتمند نيز بخشي از ثروت 
خود را مديون امتياز نهفته ش��ده در تسهيالت بانكي 
ارزان قيمت هستند، زيرا كافي است بخشي از تسهيالت 
بانكي را سپرده و بخش ديگر را به كاالهاي بادوام با رشد 

تورمي به مراتب باالتر از تورم عمومي تبديل كند. 
 به هر روي وقتي فاصله بين نرخ تورم و نرخ سپرده 
زياد مي ش��ود، بايد دانس��ت كه تسهيالت بانكي 
به يك امتياز اقتصادي تبديل مي شود كه امكان 
دارد عده اي ب��ه طرق مختلف از اين تس��هيالت 
سوءاس��تفاده كنند، كمااينك��ه خانه هاي خالي 
فراوان در كش��ور نش��انگر وجود وثايق زياد براي 
اخذ تس��هيالت بانكي از بانك هاي مختلف است 
اما حداقل موضوع آن اس��ت كه نظارت ش��ود تا 
س��پرده هاي بانكي پا به مس��يرهاي غيرمولدي 

نگذارد كه به تشديد تورم منتج مي شود. 

   ماجرای حسـاب ويژه كاركنـان بانك ها 
چيست؟ 

در اين بين نكته جالب آن اس��ت كه گاهي برخي 
بانك ها براي حمايت از كارمندان خود، حساب ويژه 
كاركنان باز مي كنند كه نرخ سود پرداختي به اين 
حس��اب ها گاهي بين 24 تا 32 درصد است كه جا 
دارد متوليان بخش پولي در رابط��ه با اين موضوع 

شفاف سازي كنند.
   همتی: پيشنهادی برای تغيير نرخ بهره 

ندارم
در اين ميان رئيس كل پيش��ين بان��ك مركزي در 
آخرين يادداش��ت خود در رابطه با محدوديت هاي 

تغيير نرخ سود سپرده بانكي سخن گفت. 
عبدالناصر همتي اظهار داشت: متأسفم كه به علت 
ناترازي مزمن بانك هاي كش��ور و وجود وام هاي 
معوق و مشكوك الوصول، نمي توانم مهم ترين ابزار 
سياست پولي براي كنترل تورم، يعني افزايش قابل 
توجه نرخ بهره را پيشنهاد بدهم چراكه صرفاً موجب 
افزايش ناترازي بانك ها و تشديد بازي پونزي )اخذ 
سپرده براي پرداخت سودسپرده هاي قبلي( خواهد 
شد و بانك ها و تسهيالت گيرندگاِن كژمنش برنده 
آن خواهند بود. همتي متذكر ش��د: براي تضمين 
امنيت ملي در ش��رايط پرتنش جهان��ي و به ويژه 
حفظ حمايت اجتماعي از عبور اقتصاد كش��ور از 
مرحله گذار و پرريسك كنوني، دولت بايد هر چه 
سريع تر مذاكرات را تعيين تكليف، انتظارات تورمي 
را كنترل و با تش��ديد اقدامات احتياطي، ريسك 
بانك ها را كنترل و با فراهم ساختن امكان افزايش 
صادرات نفت از مس��ير معمولي و كنترل كسري 
بودجه، فشار بر پايه پولي و نقدينگي را كاهش دهد. 
در غير اين صورت امكان تداوم سيكل باطل كسري 
بودجه، رشد نقدينگي و رشد قيمت ارز، باال بوده و 
تورم از هر دو ناحيه عرضه و تقاضا براي باال رفتن 

تحت فشار خواهد بود. 
   بسته شدن راه هاي اخذ سود مازاد 

از وام گيرندگان
به نظر مي رس��د برخي بانك ها به خوبي از ارزان 
بودن سپرده هاي نزد خود مطلع هستند، از اين رو 
گاه از تسهيالت گيرندگان سودهاي مازاد از حد و 
حدود تعييني توسط شوراي پول و اعتبار دريافت 
مي كنند. احسان خاندوزي در نشست هم انديشي 
»مديران ستاد و صف بانك صادرات«، »بازگشت 
مازاد سود اخذ شده به تس��هيالت گيرندگان« را 
از جمله اتفاقاتي عنوان ك��رد كه خالف مصوبات 
شوراي پول و اعتبار از مردم گرفته مي شد و حتي 
يك رأي هيئت عمومي ديوان عدالت را هم داشت 
كه چندان مورد توجه قرار نمي گرفت اما با تأكيد 
ويژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوش��انده شد. در 
خصوص مفرها و گريزگاه هايي هم كه شبكه بانكي 
كشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر 
مصوبه شوراي پول و اعتبار از مردم دريافت مي كند 
نيز در جلسات اخير شوراي پول و اعتبار چاره اي 
انديشيده شده است و طی يك ماه آينده به تصويب 

نهايي خواهد رسيد.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک



   حس�ين اميرعبداللهي�ان، وزي�ر 
امورخارجه:

 بريكس با ظرفيت هاي بزرگ و نگاه مبتكرانه، 
نويدبخش حركت مؤثر در مسير توسعه و صلح 
جهاني است. جناب دكتر رئيسي با اجابت دعوت 
رياس��ت چين براي حضور در اجالس  بريكس 
پالس، ديدگاه ها و ظرفيت هاي ايران را تبيين 
مي كنند. در قالب ديپلماسي پويا از هر فرصتي 

براي پيشبرد اهداف ملي استفاده مي كنيم. 
   كاربري با نام »حاج حسن«:

 كشورهاى عضو  بريكس شامل نيمى از جمعيت 
جهان هس��تند و دع��وت رئيس جمهور چين 
براى س��خنرانى آيت اهلل رئيس��ى در اجالس 
سران بريكس نشان مي دهد كه عالوه بر روابط 
خوب بين دو كش��ور، ايران نيز مي تواند به فكر 
جايگزينى براى  برجام و بدعهدى غربى ها باشد. 

   محسن  حسين دوست:
 بريكس از پنج كش��ور ك��ه داراي ۲۸ درصد 
اقتصاد و ۵۰ درصد جمعيت جهان هستند، 
تشكيل شده كه در نشست امروز توافق كردند 
ارز جديدي را جايگزين يورو و دالر در مبادالت 
تجاري كنند. دعوت رئيسي به اين اجالس و 
همچنين ظرفيت ايران در سازمان شانگهاي 
زمينه تحول اقتصادي در آينده ايران با نگاه به 

شرق خواهد بود. 
   رضا عابدي:

 كشورهاي بريكس در مجموع ۴۱ درصد جمعيت 
جهان، ۲۶ درصد مساحت زمين در گستره چهار 
قاره جهان، ۲۵ درصد تولي��د ناخالص جهاني، 
۲۰ درصد تجارت جهاني را ش��امل مي ش��وند. 
جمعيت بريكس: ۲/۸۸ميليارد نفر. مس��احت 
گستره جغرافيايي: 39/7 ميليون متر مربع. توليد 

ناخالص: ۱۵/۸هزار ميليارد دالر. 
   كاربري با نام »ايمان«:

 آيا براي شما قابل باور اس��ت كه امريكايي ها 
قراداد ساخت توربين را با روسيه كنسل كردند 
و روس ها شركت مپنا را جايگزين نمودند. . آيا 
براي شما قبال باور است كه پس از ديدار تيم 
روسيه از شركت مپنا از ميزان پيشرفت ايران 

در زمينه توليد توربين شگفت زده شده اند؟
   عبداهلل گنجي:

به رغم اينكه ايران هيچ نسبت و عضويتي در 
بريكس ندارد، به دعوت رسمي رئيس جمهور 
چين به عنوان رئيس دوره اي بريكس، رئيسي 
در اجالس سران بريكس سخنراني مي كند. 
بريكس ش��امل اقتصادهاي نوظهور جهاني 
چين، روسيه، هند، برزيل و آفريقاي جنوبي 
است. از كش��ورهاي منطقه غرب آسيا صرفاً 

ايران دعوت شده است. 
   نويد مستفيضي:

با وجود آنكه ايران هيچ گاه عضو پيمان بريكس 
نبوده غربگراها جنجال كردند. چين، ايران را 
از اين نشست حذف كرد. امروز از رئيسي براي 
سخنراني در بريكس دعوت شد. زبان نابلدهاي 

دنيا چقدر خوب ديپلماسي بلدند!
   سيده آزاده حكيم:

رئيس��ي در اجالس بريكس: »اي��ران آماده 
اس��ت ظرفيت هاي ترانزيتي، ذخاير انرژي و 
دستاوردهاي علمي خود را با اعضاي اين گروه 
به اشتراك بگذارد.« كشورهاي عضو بريكس، 
در صدد هستند تا دالر را كنار گذاشته و واحد 
پولي جديدي را جايگزين آن كنند. پيوستن 
اي��ران به اي��ن اتحاديه مي توان��د باعث رونق 

اقتصادي شود. 

 »زبان نابلدهاي دنيا« 
چقدر خوب ديپلماسي بلدند!

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سخنراني رئيس جمهور در نشست بريكس

دعوت رئيس جمهور چين از آيت  اهلل سيدابراهيم رئيس�ي، رئيس جمهور كشورمان 
براي سخنراني در نشس�ت بريكس با استقبال كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه 
بود. كارب�ران در توئيت هاي�ي از اهميت نشس�ت بريكس و نقش آن در فعال ش�دن 
ديپلماسي اقتصادي و خنثي سازي تحريم ها نوش�تند. كاربران همچنين با اشاره به 

كناي�ه اي از رئيس جمهور پيش�ين در انتخابات ۱۳۹۶ كه خطاب به آيت اهلل رئيس�ي 
گفته بود: »ش�ما زبان دنيا را بلديد؟« از تالش هاي ديپلماتي�ك دولت براي افزايش 
سطح تعامالت با كشورهاي مختلف جهان و عدم تمركز صرف بر تعامالت با غرب در 
قالب برجام تشكر كردند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

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

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 وظيفه ثروتمندان وقتي اكثر مردم
 در سختي زندگي مي كنند

استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:
يك اصل ثابت و تغييرناپذير اين است كه يك نفر مسلمان بايد 
زندگي خود را از زندگي عمومي جدا نداند، بايد زندگي خود را با 
زندگي عموم تطبيق دهد.  معني ندارد در حالي  كه عموم مردم 
در بدبختي زندگي مي كنند عده ديگر با مستمس��ك قراردادن 
يباِت ِمَن الرِّْزِق« در  َم زيَنَة اهللِ الَّتي اَْخَرَج لِِعباِدهِ َوالطَّ »ُقْل َمْن َحرَّ
درياي نعمت غوطه ور بشوند هرچند فرض كنيم كه از راه حالل 
به چنگ آورده باشند.  خود امام صادق )س( كه به اقتضاي زمان، 
زندگي را بر خاندان خود توسعه داده بود، يك وقت اتفاق افتاد 
كه نرخ خواربار ترقي كرد و قحط و غال پديد آمد. به خادم خود 
فرمود: چقدر آذوقه و گندم ذخيره موج��ود داريم؟ عرض كرد: 
زياد داريم، تا چند ماه ما را بس است.  فرمود: همه آنها را ببر و در 
بازار به مردم بفروش. گفت: اگر بفروشم ديگر نخواهم توانست 
گندمي تهيه كنم. فرمود الزم نيست، بعد مثل ساير مردم روز به 
روز از نانوايي تهيه خواهيم كرد و دستور داد از آن به بعد خادم 
ناني كه تهيه مي كند نصف جو و نصف گندم باشد، يعني از همان 
ناني باشد كه اكثر مردم استفاده مي كردند. فرمود: من تمكن دارم 
به فرزندان خودم در اين سختي و تنگدستي نان گندم بدهم، اما 

دوست دارم خداوند ببيند من با مردم مواسات مي كنم. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب ۲۰ گفتار، ص۱۲7

   آیينه نفس

با اين 7مهارت اجتماعي آشنا شويد

كاربري با نام »عماد« نوشت: با گوش دادن به چهار قسمت پادكست روانشناسي احتماالً 
محتواي پادكست ها هم بي مش��كل نيس��ت يا ش��ركت در يك دوره كارگاه ما درمانگر 
نمي شويم. براي مسائل و دغدغه هاي اطرافيان نسخه نپيچيم، برچسب نزنيم و نقش داناي 

كل نگيريم. حتي اگر درمانگر هم باشيم نبايد در تله  درمان اطرافيان بيفتيم. 

عطاءاهلل مهاجراني در توئيتي نوشت: در ۱3سال گذشته، رئيس سازمان سيا در امريكا شش 
بار تغيير كرده است. از ژنرال ايدن تا ويليام برنز، رئيس فعلى سازمان سيا، اما در ايران اگر 
رئيس سازمان اطالعات سپاه بعد از ۱3 سال تغيير كند، نشانه اختالف در مديريت، بحران 

و دخالت موساد است! و الحمدهلل الذى جعل اعداءنا از همين دست!

مجله الكترونيكي »ايلياد« نوشت: همانگونه كه مي دانيم انسان 
موجودي است اجتماعي و بدين واسطه برقراري روابط صحيح 
اجتماعي بركيفيت زندگي وي بسيار اثرگذار مي باشد. در واقع 
مي توان گف��ت روابط اجتماعي از جمله نيازهاي فردي اس��ت 
كه بشر براي بقا بدان نيازمند اس��ت، اين روابط در قالب روابط 
خانوادگي تا روابط شغلي و در محيط كار، حتي در بستر خيابان در 
هنگام خريد نيز تعريف مي شود و به افراد در جهت ايجاد روابطي 
عميق، صحيح و مثبت با اطرافيان كمك مي كند. از اين رو آموزش 
و فراگيري مهارت ها و آداب برقراري رابطه جهت تكامل افراد در 

يك محيط اجتماعي امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. 
پروفسور ديويد دمينگ دكتراي آموزش و اقتصاد از دانشگاه 
هاروارد در رابطه با فراگيري مهارت هاي ارتباطي معتقد است: 
»ما در جامعه به نقطه اي رسيده ايم كه براي داشتن شغل يا 
داشتن يك موقعيت اجتماعي به چيزهايي بيش از مهارت هاي 
فني نياز داريم. در حقيقت، مهارت هاي اجتماعي ركني اساسي 
در هر سناريويي است و چه در روابط دوستانه و خانوادگي و چه 

در دنياي كاري و سازمان ها ارزش زيادي دارند.«
مهارت هاي اجتماعي طيف وسيعي از مهارت هاي ارتباطي را 
شامل مي شود و نكته  مهم در اين ميان نحوه  استفاده از آنان 
مي باشد. لحن بيان، زبان بدن، اشارات و حركات و روش هاي 
ارتباطي غيركالمي همگي از مواردي است كه به نوعي به عنوان 
تجهيزات مورد نياز جهت استفاده از مهارت هاي ارتباطي به كار 
مي روند. از طرفي روابط اجتماعي هر يك در چارچوب خاصي 
تعريف مي شوند، بنابراين استفاده از مهارت هاي ارتباطي نيز 

بايد متناسب با همان چارچوب در نظر گرفته شود. 
در ادامه به بيان مهم ترين مهارت ه��اي اجتماعي خواهيم 
پرداخت، مهارت هايي كه به كمك آن��ان مي توان روابطي 

عميق تر و كاربردي تر را تجربه كرد. 

   گوش دادن
شنيدن با گوش دادن متفاوت اس��ت! تنها زماني به سخنان 
فردي گوش مي دهيد كه عمالً از نزديك و به صورتي همدالنه 
به فردي كه روبه روي شماست توجه مي كنيد. اين نخستين 
قدم در جهت موفقيت در مسير تعامالت اجتماعي است. كار 
آساني به نظر مي رسد، اما اغلب افراد در انجام آن با شكست 

مواجهند، گوش دادن سخت است و به تمرين نياز دارد. 
   پيش قدم شدن براي آغاز ارتباط

برقراري هر ارتباط عموماً از گفت و گويي ساده آغاز مي شود، 
بنابراين آگاهي از نحوه  شروع يك بحث از مهارت هاي درست 
برقراري ارتباط است كه در جلب اعتماد يا بي اعتمادي طرف 
مقابل نقش مهمي ايفا مي كند. همين كه از موضوعي ساده 
مانند وضعيت هوا يا مسائلي اينچنيني استفاده كنيد حسن 
نيت ش��ما را براي برقراري ارتباط نش��ان خواهد داد، شايد 
اين موضوع بسيار ساده و كليش��ه اي به نظر مي رسد، اما از 

مهم ترين مهارت هاي اجتماعي به شمار مي رود. 
   همدلي و هوش هيجاني

اين مهارت در هر فعاليت و شرايطي در حال حاضر ضروري به 
نظر مي رسد. همدلي و هوش هيجاني از جمله مهارت هايي 
هستند كه روابط شما را تغذيه مي كنند، بنابراين الزم است 
بدانيد كه چگونه آنان را به صورتي مؤثر به كار بگيريد و مورد 

استفاده قرار دهيد. 
   درخواست كمك

اينكه بپذيريد همه چيز را نمي دانيد و به مشاوره و حمايت 
ديگري نيازمنديد از جمله رفتارهاي بالغانه انس��اني كمال 
يافته است. در واقع دانس��تن اينكه چه وقت، چگونه، از چه 
كس��ي و چه كمكي بخواهي��د نمونه اي خوب از تس��لط بر 

مهارت هاي اجتماعي مي باشد. 

   برقراري ارتباط چشمي
اين مس��ئله يكي از مهم ترين مهارت هاي اجتماعي است، عدم 
برقراري ارتباط چشمي در يك رابطه اجتماعي در يك گفت وگو 
نمي تواند به اين ارتباط عمق خاصي ببخش��د، براي يك ارتباط 
درست برقراري ارتباط چش��مي عميق با فرد مقابل بسيار حائز 
اهميت است. كافي است در هنگام صحبت به چشمان فرد مقابل 
به صورت عادي نگاه كنيد و نگاه خود را ندزديد. اين كار بار منفي 
بسياري بر فرد مقابل تحميل مي كند، چراكه رابطه اجتماعي خوب 
مستلزم برخورداري از يك تماس چشمي مؤثر و استاندارد است. 
يادتان باشد وقتي مخاطب گروهي از افراد است در حين صحبت با 
همه ارتباط چشمي بگيريد و تنها يك نفر را مخاطب قرار ندهيد، 

اين كار بيانگر ضعف شما در روابط اجتماعي مي باشد. 
   عذرخواهي كردن را بلد باشيد!

مهم است فرد بتواند خطا و اشتباهات خود در رابطه را پذيرفته 
و بابت آن عذرخواهي كند. در بسياري مواقع همين امر سبب 
برقراري ارتباطي درست و عميق خواهد شد. اين كار نه تنها 
به عنوان مهارتي اجتماعي كه به عنوان يك مهارت در رشد و 
شناخت فردي بسيار مؤثر است. انسان مهارت هاي اجتماعي 
را جهت برقراري رواب��ط اجتماعي صحيح و روابط اجتماعي 
كارآمد را در جهت ش��ناخت فردي و رش��د دروني خود فرا 
مي گيرد بنابراين هر ارتباط اجتماعي مانند كالس درسي است 

كه در جهت بهبود حال فرد به كار گرفته مي شود. 
   متقاعدكردن

اين كار به معني تحميل و اعمال نفوذ نمي باشد. در واقع اين 
مهارتي است كه بدانيد چگونه بحث كنيد، ارتباط بگيريد و به 
تفاهمي برس��يد كه طرف مقابل بپذيرد رفتار يا عمل خاص 
ديگري مي تواند سودمند تر باشد. توانايي ايجاد تأثير و ترغيب 

ديگران هنري است كه ارزش فراگيري را خواهد داشت.

در تله  درمان اطرافيان نيفتيم رئيس سازمان سيا، چند بار تغيير كرده است؟

سود روزانه اين تحول را محاسبه كنيد
سيدياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: حركت نخس��تين قطار 
باري بين المللي از مبدأ چين به ايران 
كه زمان الزم براي انتقال كاال را ۲۰روز 
كاهش مي دهد، دس��تاوردي مهم و از 
نتاي��ج راهبرد نگاه به ش��رق اس��ت؛ 
راهب��ردي اقتصادي ك��ه ليبرال هاي 
ايران��ي - از فرط ن��گاه ايدئولوژيك به 
رابطه با غرب- تالش  كردند ايدئولوژيكش بنامند.  تعلق ايدئولوژيك جريان ليبرال به رابطه با 
غرب و متمركز ساختن همه ظرفيت سياست خارجي براي ايجاد رضايت در دولت هاي غربي 
در حوزه هاي مختلف - از هسته اي تا حقوق بشر و منطقه- نه منجر به رضايت غربي ها شده و 
نه حاصلي اقتصادي داش��ته اس��ت، بلكه بايد گفت هم زيان  و هم عدم النف��ع فراوان تجربه 
كرده ايم. زيان ميليون ها دالري و چند صدميليون دالري كه هر روز از زبان عناصر سياسي 
جريان ليبرال بابت تأخير در اجراي برجام بيان مي شد، واقعي نبود و اجراي برجام و بي حاصلي 
آن، توهم بودن اين سخنان را آشكار ساخت.  زيان واقعي، چشم بستن و بلكه دست رد زدن بر 
ظرفيت هاي شرق بود كه امروز مي بينيم مي توانست چه دستاوردهايي را براي كشور رقم زند. 
درباره آثار اين تبادل ريلي كاال و كاهش زماني قابل توجه انتقال بار، اهل تجارت بايد نظر دهند 
و فوايدش را بيان كنند؛ اينك بايد س��ود روزانه اين تحول را محاس��به كرد، اما آنچه از نظر 
راهبردي حائز اهميت است، آشكار ش��دن ثمرات راهبرد نگاه به شرق است كه رهبر حكيم 

انقالب اسالمي سال هاست بر آن تأكيد دارند و روي زمين مانده است. 

سقف كوتاه مدارا
علي دارابي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
اكثر ماها بي حوصله و كم طاقت شده ايم. 
تحمل گوش كردن و ش��نيدن صداى 
مخالف خودمان را نداريم چه برس��د به 
قبول و پذيرش س��خنان مخالف. گويي 
حرف و سخن درست و صواب فقط نزد 
ماس��ت. ديگ��ران را كمتر به  حس��اب 
مي آوريم. چهره شهر، جامعه و اطرافمان 
را نگاه كنيد: اخمو، عبوس، تندخو، عجول و لجوج. گويي همه از هم كينه و خداى ناكرده نفرت 
داريم، اما روى ديگر جامعه و شهر و اطرافيان را بنگريم؛ حسن خلق، مدارا، نوع دوستي، احسان و 
مهربانى و كمك به همديگر همه ما بايد اينگونه شويم.  بايد اصالح و دگرگونى را همه از خودمان 
آغاز كنيم. منتظر كسى ديگر براى پيشگامى نباشيم. ما ايرانيان همواره افتخارمان اين بوده كه 
همه اديان، مذاهب، نژادها به صورت مسالمت آميز و برادرانه در طول تاريخ با هم زندگى كرده ايم 
و اين آموزه اسالم عزيز و فرهنگ غنى نياكان ما در ايران بزرگ فرهنگى بوده است. رسول مكرم 
اسالم حضرت محمد )ص( »مدارا كردن با مردم را نيمى از ايمان« برشمرده اند. اميرالمؤمنين على 
)ع( فرمودند: »پس از ايمان به خداى بزرگ رأس خردمندى مدارا كردن با مردم است و كسى كه 
با مردم به نيكى معاشرت نكند خيرى در او نيست.« فرهنگ فارسى معين در بيان معانى مدارا 
»اعتدال، ميانه روي، سعه صدر، تسامح، ماليمت و...« را تعريف كرده است.  جامعه امروزى ما به 
هزار و يك دليل بيش از هر زمان نياز به تضارب آرا، چند صدايي، ش��نيدن سخنان منتقدان و 
مخالفان دارد. خدا نكند مصداق اين بيت شعر »بيدل دهلوى« باشيم: از ترحم تا مروت، وز مدارا 

تا وفا | هر چه را كردم طلب، ديدم ز عالم رفته است.

مردم خبر زده شده اند!
كانال تلگرامي »ژئوپلوتيك رسانه« نوشت: نتايج يك 
پژوهش جديد نش��ان مي دهد كه اي��ن روزها افراد 
بيش��تري از اخبار اجتن��اب و كمتر ب��ه آن اعتماد 
مي كنند. به گزارش ايسنا و به نقل از رويترز، تعداد 
فزاينده اي از مردم به شكل خودخواسته و انتخابي از 
اخبار مهم مانند همه گيري وي��روس كرونا، حمله 
روس��يه به اوكراين و بحران هاي اقتصادي اجتناب 
مي كنند.  مؤسسه مطالعه روزنامه نگاري رويترز در 
گزارش ساالنه اخبار ديجيتال خود گفت: در حالي كه اكثر افراد مورد بررسي به طور منظم اخبار 
را دنبال مي كنند، 3۸ درصد از آنها گفتند اغلب يا گاهي اوقات از خواندن اخبار اجتناب مي كنند.  
اين در حالي اس��ت كه اين آمار در س��ال ۲۰۱9 معادل ۲9 درصد بوده است. همچنين حدود 
3۶درصد از افراد به ويژه افراد زير 3۵ س��ال مي گويند كه اخبار، روحي��ه آنها را تحت تأثير قرار 
مي دهد.  اعتماد به اخبار نيز در حال كاهش است و در اياالت متحده به كمترين ميزان رسيده 
است. به طور متوسط، ۴۲درصد از مردم گفته اند كه بيشتر اوقات به اخبار اعتماد دارند! اين رقم 
تقريباً در نيمي از كشورهاي اين گزارش كاهش يافته و تنها در هفت كشور افزايش يافته است.  
»راسموس كليس نيلسن« مدير مؤسسه رويترز در اين گزارش كه براساس يك نظرسنجي آنالين 
از 93 هزار و ۴3۲ نفر انجام شده است، نوش��ت: تعداد زيادي از مردم رسانه ها را در معرض نفوذ 
سياسي ناروا مي دانند و تنها اقليت كوچكي معتقدند كه اكثر سازمان هاي خبري بهترين را براي 
جامعه مي خواهند و آن را بر منافع تجاري خود ترجيح مي دهند.  طبق اين گزارش، مخاطباِن 
جوان تر به طور فزاينده اي از طريق پلتفرم هايي مانند »تيك تاك« به اخبار دسترسي پيدا مي كنند 
و ارتباط ضعيف تري با خبرگزاري هاي معتبر و مطرح دارند.  هر هفته 7۸ درصد از جوانان ۱۸ تا 
۲۴ ساله از طريق خبرخوان ها و جمع آوري كننده هاي خبر، موتورهاي جست وجو و رسانه هاي 
اجتماعي به اخبار دسترسي دارند. ۴۰ درصد از اين گروه سني هر هفته از »تيك تاك« استفاده 
مي كنند و ۱۵درصد گفته اند كه از آن براي يافتن، بحث يا اشتراك گذاري اخبار استفاده مي كنند.  
رشد تعداد افرادي كه براي اخبار آنالين، پول پرداخت مي كنند، ممكن است در حال كاهش باشد، 
به طوري كه بخش بزرگي از اشتراك هاي ديجيتال به چند خبرگزاري ملي اختصاص دارد.  در 
۲۰كشوري كه پرداخت هزينه براي دريافت اخبار، رايج است، ۱7درصد از پاسخ دهندگان در 

نظرسنجي براي هر خبر آنالين پول پرداخت كرده اند كه رقمي مشابه با سال گذشته است.

 چند سطر تحليلي 
از تأثير جنگ روسيه و اوكراين بر آينده

احم��د جانج��ان در كانال 
تلگرامي خود نوشت: جنگ 
روسيه و اوكراين از چند ماه 
آين��ده )س��پتامبر و اكتبر 
۲۰۲۲( وارد مرحله جديدي 
خواهد شد. با آغاز فصل سرما 
در اروپا و كاهش ذخاير گازي 
كشورهاي اروپايي تا اكتبر، 
دست روسيه را براي فشار بيشتر بر اروپا باز خواهد كرد. كاهش جدي، قطع كامل گاز اروپا مي تواند 
قيمت انرژي)نفت و گاز( و غذا را در سطوح فعلي يا حتي باالتر حفظ و تمايل كشورهاي حوزه يورو 
براي بازگش��ت به س��وخت هاي فس��يلي مثل زغال س��نگ را افزايش دهد و البته آلودگي هاي 
زيست محيطي را نيز بايد رو به رشد تصور كرد. افزايش تقاضاي مصرف زغال سنگ نيز مي تواند روي 
قيمت متانول اثرگذار باشد.  از طرف ديگر افزايش قيمت غذا نيز همچنان مي تواند پيشران رشد نرخ 
كودها از جمله اوره شود. اين سناريو خصوصاً براي كشورهاي سردسير اروپا مثل فنالند، اسلند، 
استوني، بالروس و آلمان كه پيوستن برخي از اين كشورها به ناتو نيز مي تواند محل تسويه حساب 
روسيه قرار گيرد.  ثبات نرخ فعلي يا افزايش نرخ گازوئيل و بنزين در اروپا و امريكا نيز مي تواند بحران زا 
و تشديدكننده آتش تورم باشد و واگرايي بدي با افزايش نرخ بهره فدرال رزرو ايجاد كند! و اين يعني 
فدرال رزرو همچون گذشته، قدرت مداخله مؤثر خود بر سافت كاماديتي و هاردكاماديتي را نخواهد 
داشت.  در وانفس��اي اخالل عمده در زنجيره تأمين و توليد كاالها، متأثر از پاندمي كرونا و جنگ 
روسيه - اوكراين، باال گرفتن دعواي امريكا با چين نيز مي تواند برخالف روند سياست هاي كالن 
امريكا در منازعه با شرق آسيا باشد! يعني اگر در جنگ تعرفه اي كوتاه بيايد، هر چه تاكنون به دست 
آورده را از دست خواهد داد و اگر روند فعلي را ادامه دهد، با مشكل تأمين كاال مواجه خواهد بود.  
جمع بندي سطور باال به اين معناست كه بعيد نيست اگر فدرال رزرو در تنگناي بحران هاي فعلي و 
آتي دست به اقدامي بي نظير بزند و نرخ بهره را در يك جلسه تا يك درصد افزايش دهد. چنين اقدامي 
مي تواند باعث collapse )فروپاشي( در بازارهاي مالي شده و جهان را وارد ركودي عميق، اما تورمي 
كند.  جبهه هاي جديدي در منازعه فعلي قدرت هاي جهاني در حال شكل گيري است. شايد اين 
روزها اتحاد كشورهاي حوزه بريكس بيشتر به چشم بيايد. نياز يا احساس نياز براي تعميق روابط 
بين كشورهايي مثل هند و برزيل با چين و روسيه را مي توان در همين خط روايي تفسير كرد، يعني 

اجماع بين كشورهاي داراي جمعيت و منابع زياد عليه اروپا و امريكا... 

قديمي ترين آدامس
كانال تلگرام��ي »عجايب جهان« با انتش��ار تصوير فوق نوش��ت: اين 
قطعه از صمغ درخت توس كه در كش��ور فنالند كشف شده، به عنوان 
قديمي ترين آدامس جهان ش��ناخته مي شود. اين احتمال وجود دارد 
كه خوراكي ياد شده براي برطرف كردن عفونت هاي دهان يا به منظور 

تعمير ظروف شكسته مورد استفاده قرار مي گرفته است.  

  مسواك زدن 
با آب لوله كشی ممنوع!

كانال »دورنماي اقتصادي« نوشت: دهدار روستايي به نام »ويالر- سو 
وار« در جنوب فرانسه براي مهار كم آبي تدابير عجيبي به جريان انداخته 
و استفاده از آب لوله كشي براي بهداشت دندان، آشاميدن و پخت و پز را 
قدغن كرده است. علت امر چيزي نيست جز خشكيدن چشمه تأمين 
آب سكنه. اين دهكده تنها 7۶۰ نفر جمعيت دارد. در ابالغيه دهداري 
آمده هر يك از اهالي تا اطالع ثانوي براي مص��ارف معمول، روزي دو 
بطري آب دريافت خواهند كرد. در عين حال، اعالم ش��ده كه شركت 
مسئول تأمين آب يك منبع جديد پيدا كرده،اما تحقيقات براي تضمين 
سالمت و كيفيت سرچشمه در دست تكميل هستند. اين سختگيري 
و تدبير انقباضي در حالي به جريان افتاده كه از ماه مه، مقامات منطقه 
آلپ – ماريتيم مصرف آب را جيره بندي كرد ند. شس��تن ماش��ين ها، 
پركردن اس��تخرهاي خصوصي و آبياري چمن ها نيز در نيس و كوت 

دازور)سواحل الجوردي جنوب فرانسه( ممنوع اعالم شده است.

 روزنامه هايي كه واژه ها را 
از معنا تهي كرده اند

امير صالحي در توئيتي نوشت: اين روزها به تنها چيزي كه نمي توان اعتماد 
كرد نوشته هاي روزنامه اعتماد اس��ت.  روزنامه اي كه رسماً حافظ منافع 

غرب در ايران است نامش شرق است! واژه ها را هم از معنا تهي كرده اند.

|  1443 ذی القع��ده   26  |  1401 تی��ر   5 5| روزنامه جوان |  شماره  6515یک ش��نبه 



88498443سرويس  سياسي

نگراني اصالح طلبان تندرو از بي اعتبارشدن پروژه »شرطي سازي اقتصاد« 

اين بيانيه »اتحاد ملت« است يا توصيه افسر موساد؟

حزب اتحاد ملت)حزب منحله مشاركت( به 
تازگي در بيانيه اي درباره وضعيت برجام ابراز 
نگراني كرده است. اين حزب اصالح طلب در 
بيانيه خود خواستار تس�ريع در روند احياي 
برجام ش�ده و ادامه روند موج�ود را موجب 
تداوم و افزايش خس�ارات و فشار فزاينده بر 
اقتصاد كشور و معيشت و رنج روز افزون مردم 
اعالم كرده است. بيانيه حزب اتحاد ملت با اين 
هشدار به پايان مي رسد كه »اگر فرصت احيای 
برجام از دس�ت ب�رود، معلوم نيس�ت بتوان 
در آينده با ت�داوم اين رويكرد در سياس�ت 
خارجي، با مش�ابه اين توافق ي�ا چند برجام 
ديگر از اين تحريم ه�اي ظالمانه عبور كرد؟«

سايت خبري- تحليلي مشرق در مطلبي انتقادي 
بيانيه حزب به اصطالح اتحاد ملت را رونويس از 

دست افسر موساد تحليل كرده و نوشته است: 
۱: در هفته ه��اي گذش��ته مكاتب��ات يك��ي از 
افسران موساد )با اسم مس��تعار »لني«( با يكي 
از خبرن��گاران رويترز)به نام »ج��ان آيريش«( 
فاش شد. در بخش��ي از توصيه هاي افسر موساد 
خطاب به خبرنگار اين رسانه انگليسي آمده بود: 
»جمهوري اسالمي ايران به مرحله اي رسيده كه 
چه با برجام و چه بدون برجام، توانايي رسيدن به 
سوخت ۲۰درصد و باالتر از آن را هم دارد و اين 
نشان مي دهد تحريم ها و تأثير آن بر اقتصاد ايران، 
كارايي قبلي خود را از دست داده  اما بايد فضاي 
رسانه هاي بين المللي به  گونه اي باشد كه نخبگان 
در ايران را به اين تحليل برساند كه بدون برجام، 

اقتصاد ايران شكست خواهد خورد.«
واقعيت اين است كه محتواي بيانيه حزب اتحاد 
ملت كاماًل همراستا با توصيه افسر موساد درباره 
برجام اس��ت؛ اينكه اينگونه القا شود كه »بدون 

برجام، اقتصاد ايران شكست خواهد خورد.«
۲: به اين موارد توجه كنيد »در پايان خردادماه 
تراز تجاري كشور براي دومين ماه متوالي مثبت 

شد و صادرات غيرنفتي از واردات پيشي گرفت«، 
»رش��د اقتصادي ايران ك��ه در س��ال۱399 و 
نيمه نخس��ت۱۴۰۰ حدود 3/5درص��د بود، در 
پاييز سال گذش��ته به ۴/8 و در زمستان هم به 
5/7درصد افزايش يافت. رش��د ب��دون نفت هم 
در زمس��تان۱۴۰۰ به 6/3درصد رس��يد«، »با 
توجه به سياس��تگذاري دولت در مهار تورم، از 
شهريور۱۴۰۰ تاكنون شاهد كاهش ۱3درصدي 
تورم بوده اي��م«، »در۱۰ماه اخي��ر حجم روابط 
تجاري ايران ب��ا همس��ايگان در برخي حوزه ها 

حدوداً چهار برابر شده است.«
    بي اعتب�اري ادعاي ارتباط مش�كالت 

FATF اقتصادي با
3: در كن��ار موارد مذك��ور در دولت س��يزدهم 
شاهد اجراي قرارداد سوآپ گازي با آذربايجان 
و تركمنس��تان بوده ايم. اجراي اي��ن قرارداد در 
عدم قطعي گاز و برق در اس��تان هاي شمالي در 
فصل سرما نقش قابل توجهي داشت. اين قرارداد 
بدون برجام و FATF امضا و اجرا شد. همچنين 
واردات واكسن و توليد واكس��ن كرونا در داخل 
موجب شد ادعاي جريان اصالح طلب و مقامات 
دولت در ربط دادن واردات واكس��ن به مس��ئله 

برجام و FATF بيش از پيش بي اعتبار شود. 
همچني��ن در دول��ت س��يزدهم بي��ش از 55 
ق��رارداد و تفاهمنام��ه امض��ا كردي��م و در اين 
مدت ۱6/5ميليارد دالر قرارداد نفتي و گازي با 
شركت هاي داخلي و خارجي امضا شده است... در 
مجموع چند برابر وعده بي عمل توتال، حاضر به 
سرمايه گذاري شده و قرارداد هم امضا كرده اند.« 
اين در حالي اس��ت كه ارزش ق��رارداد توتال در 
دولت قبل حدود ۴/8ميليارد دالر بوده است. بر 
همين اس��اس مجموع ارزش قراردادهاي نفتي 
در هشت ماه نخست دولت سيزدهم بيش از سه 
برابر ارزش قرارداد دولت قبل با شركت بدسابقه 
توتال فرانسه است؛ شركتي كه يك طرفه قرارداد 

را فسخ و بدون پرداخت خسارت كنار رفت. 
در هفته هاي گذش��ته نيز دو كشتي غول پيكر 
اقيانوس پيم��اي ايران��ي- هرك��دام ب��ه ارزش 
۲۴۰ميليون دالر- فروخته شد. نكته قابل توجه 
اين اس��ت كه 8۰درصد از تجهيزات و سازه هاي 
مورد نياز اين نفتكش ها از توليدات داخل تأمين 
شده و چند س��فارش ديگر هم در ليست انتظار 
است. اين اقدام بسيار مهم نيز بدون برجام و بدون 

FATF انجام شد. 

۴: دول��ت س��يزدهم ك��ه مي��راث دار ت��ورم 
دالر  اقتص��ادي  تبع��ات  و  6۰درص��دي 
۴هزارو۲۰۰توماني و نقدينگي سرس��ام آور و 
همچنين ميراث دار كمترين رش��د اقتصادي 
بود، در ۱۰ماه اخير اقدامات قابل توجهي انجام 
داده است؛ اقداماتي كه بدون گره زدن معيشت 
مردم به برجام و FATF انجام شده و رويكرد 
خنثي سازي تحريم ها نيز به صورت جدي در آن 

لحاظ شده است. 
5: اين رويكرد اما گويا عالوه بر دش��منان ملت 
ايران، افراطيون اصالح طل��ب را نيز نگران كرده 
است چراكه اگر دولت با همين دست فرمان ادامه 
دهد، رسوايي ادعاهاي اين جماعت مبني بر گره 
زدن همه امور به برجام و FATF بيش از پيش 
آشكار مي شود؛ مسئله اي كه در واكسيناسيون 

كرونا گوشه اي از آن عيان شد. 
    سانسور كارنامه 

دولت برآمده از اصالحات
6: افراطيون اصالح طل��ب در مواجهه با كارنامه 
دولت رئيس��ي، تعمداً دو مسئله بس��يار مهم را 
سانس��ور مي كنند؛ يكي ميراث دولت روحاني و 
ديگري وضعيت فعلي جهان در حوزه اقتصادي و 
كاالهاي اساسي پس از جنگ اوكراين است. اين 
طيف به گونه اي فضاسازي مي كند كه گويا از يك 
طرف دولت روحاني، كشور را در بهترين شرايط 
ممكن به دولت سيزدهم تحويل داده و از طرف 

ديگر تمام كشورهاي جهان در بهترين وضعيت 
اقتصادي و معيش��تي هس��تند و فقط ايران در 

وضعيت سخت قرار گرفته است. 
يكي از فعاالن رس��انه اي در روزهاي گذشته در 
مطلبي نوش��ته بود: »به اين خبرها توجه كنيد: 
»روزنامه بيلد آلمان: به دليل افزايش تورم مردم 
مجبور به كاهش وعده هاي غذايي خود شده اند. 
از هر شش آلماني يك نفر براي صرفه جويي در 
هزينه ها يك وعده غذايي خود را حذف مي كند«، 
»روزنامه لوفيگارو: تورم فرانسه ركورد 37ساله را 
شكست. قيمت مسكن، پذيرايي، بيمه، خدمات 
حمايت اجتماع��ي، اج��اره، آب، جم��ع آوري 
زباله هاي خانگي يا حتي قيمت هاي نگهداري و 
تعمير خودروهاي شخصي و محصوالت توليدي 

همگي در حال افزايش هستند.«
وي در ادامه نوشته بود: »با افزايش بي وقفه تورم 
در كشورهاي غربي، از انگليس خبر مي رسد كه به 
 دليل وخامت اوضاع، پارلمان اين كشور از دولت 
بوريس جانسون خواسته است وزارت فقر غذايي 
تش��كيل بدهد«، »جو بايدن: تورم در امريكا به 
دليل حمايت از اوكراين است، مردم بايد تحمل 
كنند«، »قيم��ت بنزين در امري��كا در باالترين 
قيمت تاريخي خود ايس��تاد«، »امريكا با قريب 
۱۲۰فوتي در روز، تايوان با حدود ۱۰9فوتي در 
روز، فرانسه با بيش از 9۰فوتي در روز، روسيه با 
56 فوتي، برزيل با 53 فوتي، ايتاليا با ۴۱فوتي، 
آلمان با 3۰فوتي و... در جمع ۱۰كشور نخست 

جهان در فوتي هاي كوويد۱9 هستند.«
   نگران بي اعتبار شدن 

پروژه شرطي سازي اقتصاد هستند
7: بيانيه اخير حزب اتحاد ملت گوياي دو واقعيت 
اس��ت؛ اول اينكه ش��باهت اين بيانيه با توصيه 
افسر موساد جديدترين سندي است كه نشان 
مي دهد متأسفانه بخشي از جريان اصالح طلب 
و به عبارتي افراطيون اصالح طلب همراس��تا با 
دشمنان ملت ايران عمل مي كنند. اين سند را 
بگذاريد كنار اظهارنظر سران رژيم صهيونيستي 
در س��ال۱388 ك��ه افراطي��ون اصالح طلب را 
»سرمايه هاي اسرائيل در ايران« و »نمايندگان 
اسرائيل در ايران« ناميده بودند. دوم اينكه اين 
بيانيه حاكي از آن است كه افراطيون اصالح طلب 
از بي اعتبار شدن پروژه »شرطي سازي اقتصاد« 

نگران هستند. 
»س��عيد حجاريان« از افراطي��ون اصالح طلب 
و از بازداشت ش��دگان فتن��ه۱388 پيش از اين 
گفته بود: »در الگوي مذاكره با خارج، ابتدا بايد 
پذيرفت بر نفس مذاكره ايرادي مترتب نيست، 
چه ب��ا جمهوريخواه��ان و چه ب��ا دموكرات ها، 
چه بي واس��طه و چ��ه باواس��طه... از تقاطع دو 
متغير »خارج« و »مذاكره«... مقرر اس��ت ميان 
دولت هاي خارجي و نظام مذاكراتي صورت بگيرد 
كه اوالً در رفتار نظام تغييراتي ايجاد شود و ثانياً 
بر سر مس��ائلي از جمله فعاليت هاي منطقه اي، 

موشكي و اتمي توافقاتي حاصل شود.«
واقعيت اين است كه براي افراطيون اصالح طلب، 
لغو تحريم ها و گشايش اقتصادي اصاًل محلي از 
اعراب ندارد كه اگر داش��ت وقت��ي وزير خارجه 
دولت روحاني به رغ��م وعده و وعيدهاي فراوان 
دولت درباره فتح الفتوح و لغ��و يكباره تحريم ها 
گفت »هدف از برجام اص��اًل اقتصادي نبود«، از 

اين اظهارنظر دفاع نمي كردند.

چند خط براي گمنامان نامدار
روزنامه رس��الت در يادداشت ديروز 
خود، به بهان��ه تغيي��رات جديد در 
سازمان اطالعات سپاه نوشته است: 
جابه جايي رئيس سازمان اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمي، 
بهانه اي شد براي عقده گشايي يا پايكوبي برخي افراد كه البته ناشي از 

اشتباهات محاسباتي آنان است. 
۱. همه پاسداران ايران و انقالب اسالمي، از آن سرباز مرزباني تا آن سرباز 
گمنام سازمان اطالعات س��پاه، براي يك آرمان مي كوشند و آن حفظ و 
تقويت نظام اسالمي است. در اين مس��ير، به  رغم بقيه مناصب كه شايد 
نام ها و عنوان ها براي افراد، موضوعيت داشته و جذاب باشد اما براي سرباز، 
نام و عنوان، به  هيچ  عنوان موضوعيت ندارد و آنچه اصل اس��ت، دفاع از 
حريم اسالم و ايران است، به  تعبيري آن صفت گمنام كه در اوج نامداري و 

عزت است، بابت فداكاري آن سرباز و گذشتن از اسم و عنوان است. 
۲. تغييرات مديريتي، خصوصاً در نبردهاي پيچيده اطالعاتي و امنيتي، 
آن هم چند سال بيش از يك دهه فعاليت مستمر، امري متداول و الزم 
است. روح تازه و برنامه هاي نوآورانه در اين جنِگ تركيبي كه الينقطع 
بر كشور ما تحميل مي شود، ضروري است. عرف و ادب حكم مي كند از 
زحمات حجت االسالم والمسلمين حسين طائب كه انصافاً به سازمان 
اطالعات سپاه، موقعيتي ممتاز بخشيد و قواره اي متفاوت براي اين نهاد 
امنيتي س��اخت، تقدير كنيم و براي سردار محمد كاظمي كه صاحب 
خصال نيكو و سوابق درخشان در حوزه حفاظت اطالعات است، آرزوي 

توفيقات روزافزون داشته باشيم. 
3. اين انقالب، صاحب دارد، تا وقتي صاحبش را حضرت ولي عصر)عج( 
بدانيم و در آن مسير حركت كنيم كه به لطف نايب او اينگونه است، نه 
از سرزنش ها خوفي هست، نه از دشمني ها، نه از آمدوشد افراد مختلف. 
ايران اسالمي روزبه روز قوي تر و دشمنانش روز به روز ضعيف تر و زبون تر 
خواهند شد. اقدامات دشمن، به  مثابه ذبحي است كه با دست وپا زدن 

بيشتر، زودتر مرگ خود را مي بيند. 
........................................................................................................................

آينده روشن با مديريت انقالبي
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود با ذكر 
نمونه هايي از دستاوردهاي هشت ماهه دولت 
مردمي با بيان اينكه تاكنون در هيچ نقطه اي از 
كشور خاموشي برنامه ريزي شده اي نداش��ته ايم، نوشته است: اين خبر 
وقتي جذاب تر مي شود كه بدانيم سال گذشته در همين تيرماه با وجود 
مصرف كمتر و دماي هواي پايين تر، خاموشي هاي گسترده اي در بسياري 
از نقاط كشور از جمله تهران داش��تيم كه بعضاً اين خاموشي ها روزانه تا 
هشت ساعت هم به طول مي انجاميد و مردم را به شدت كالفه مي كرد. 
همزمان قلم به مزد هاي جريان شيفته غرب نيز ضمن نااميد سازي افكار 
عمومي از بهبود وضعيت برق فقط يك راه را به جامعه نش��ان مي دادند؛ 
»تسليم محض امريكا شويد تا مشكالت تان حل شود!« اما با تغيير ريل 
مديريت كشور كه كليد آغازش را ملت انقالبي در انتخابات حماسه ساز 
۲8خرداد ۱۴۰۰ فش��رد، روند مديريت صنعت برق دچار تحول ش��د. 
نويسنده كيهان در ادامه از مهار كرونا و صفر شدن قربانيان اين بيماري، 
مردمي  سازي يارانه ها يا همان حذف ارز ترجيحي و بازگشت آرامش به 
بازار ارز بدون ارزپاشي از ذخاير بانك مركزي از بركات مديريت انقالبي 
در دوره اخير ياد و اضافه كرده اس��ت: نمونه هاي فوق فقط چند مورد از 
نتايج مديريت صحيح دولت انقالبي است كه طي چندماه اخير بروز كرده 
است و مي توان به اين نمونه ها موارد زير را هم اضافه كرد: اداره كشور طي 
هشت ماه بدون يك ريال استقراض با وجود خزانه منفي ، افزايش فروش 
نفت و وصول بخش اعظمي از درآمدهايش بدون برجام و FATF، رشد 
اقتصادي ۴درصدي سال۱۴۰۰با وجود رشد نزديك به صفردرصدي در 
هشت سال دولت قبل، راه اندازي كريدور شمال- جنوب از روسيه تا هند 
و شرق به غرب از چين تا اروپا به مركزيت ايران ، انعقاد ده ها سند همكاري 
با همس��ايگان و... اين فهرس��ت قطعاً با عنايت الهي و همراهي مردم و 

مسئوالن روزبه روز افزايش خواهد يافت. 
........................................................................................................................

كار براي دشمن
مهدي فضائلي در سرمقاله ديروز صبح نو با طرح 
اي��ن نكت��ه ك��ه »خوش بين��ي« ويژگ��ي افراد 
مثبت انديش است اما با »اميدواري« فرق مي كند، 
نوشته است: انس��ان خوش بين، از بين گزينه هاي محتمل پيش رو، به 
گزينه مثبت اقبال نش��ان مي دهد و وقوع آن را قوي تر ارزيابي مي كند، 
ليكن انس��ان اميدوار همزمان داراي سه ويژگي مهم است؛ فرد صاحب 
اميد اوالً داراي هدف يا اهداف مشخص است، يعني بدون هدف داشتن 
اميدواري معني ندارد. ثانياً انسان اميدوار، داراي قدرت اراده است و انگيزه 
الزم را براي حركت به  سمت هدف دارد و سومين ويژگي افراد اميدوار، 
برخورداري از قدرت يافتن مس��ير براي نيل به هدف اس��ت. كسي كه 
اميدوار است، معتقد است كه اگر مانعي هم بر سر راه رسيدن به هدفش 

ايجاد شود، مي تواند مسير تازه اي براي رسيدن به آن هدف پيدا كند. 
آثار و پيامدهاي اميد براي جامعه نيز به هم��ان اندازه آثار مثبت اميد 
براي فرد و بلكه بيشتر است، لذا جامعه اميدوار نيز گرفتار افسردگي و 
ديگر بيماري هاي روحي و رواني نمي شود و در برابر مشكالت، هرچند 
هم كه سخت باشند، تسليم و زمينگير نمي شود. شايد االن از اين طريق 
بهتر بتوانيم دوستان و دشمنان خود را بشناسيم! دشمن ما قطعاً در پي 
نااميد كردن ماست تا ما را بيمار و زمينگير كند و دوست ما كسي است 
كه مانع افسردگي، اضطراب و تسليم شدن ما در برابر مشكالت باشد. 
با عنايت به آنچه گذشت، اهميت و درستي اين فراز سخن رهبر حكيم 
انقالب اسالمي در ديدار اخير با دست اندركاران كنگره شهداي جامعه 
عشاير كشور را بهتر درك مي كنيم كه »هر كسي كه مردم را از آينده 

نااميد كند، براي دشمن دارد كار مي كند، چه بداند، چه نداند.«
........................................................................................................................

ايران و »بريكس« در مسير جديد
روزنامه خراسان در شماره ديروز خود به 
اجالس اقتصادي بريكس و س��خنراني 
رئيس جمهور در اين اجالس پرداخته و 
نوشته اس��ت: »بريكس« نام گروهي متش��كل از چهار كشور نوظهور 
اقتصادي در جهان، يعني چين، روسيه، برزيل و هند است كه ۱6سال 
پيش استارت آن زده شد؛ گروهي كه با داشتن نزديك به نيمي از مردم 
جهان، حدود 3۰درصد مس��احت كره خاكي و برخ��ورداري از ۲5 تا 
۲8درصد از توان مالي جهاني نش��ان  داد از ظرفي��ت بااليي برخوردار 
است. مهم ترين فلسفه شكل گيري»بريكس« به چالش كشيدن نظام 
توسعه اقتصادي و جهاني كه غرب آن را پرچمداري مي كرد، بود و به 
نوعي در تك صدايي توس��عه غربي، بلندگوي چندجانبه گرايي، برهم 
زننده تعادل ايجادشده از سوي غرب در نظم جهاني و رهبر تغيير الگوي 

توسعه اقتصادي و جهاني سازي به حساب مي آمد. 
به نظر مي رس��د بريكس اكنون در يك موقعيت خاص و نقطه عطف قرار 
گرفته است. جنگ روسيه- اوكراين، اين رويداد مهم بين المللي مي تواند 
سرآغازي بر نظام بندي هاي جديد جهاني در پساكرونا باشد. نقطه عطفي كه 
باعث شده اين كشورها موضع خود را در برابر بلوك غرب و چند جانبه گرايي 
بار ديگر بازخواني كرده، تعريف جديدي براي سازمان هاي نظير »بريكس« 
و »س��ازمان ش��انگهاي «ارائه دهند. موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك 
كشورمان در كنار منابع عظيم نفت و گاز زمينه مناسبي است تا همكاري 
ايران با اين كشورها بيش از پيش گس��ترش يابد و از سوي ديگر ظرفيت 
مناسب اين كشورها نيز چه از نظر فناوري، چه از نظر سرمايه مي تواند بخش 

قابل توجهي از نيازهاي ايران را برآورده كند.

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:
 ديپلماسي همسايگي

 تحريم هاي امريكا را ابطال كرد
رئيس كميس�يون امنيت ملي مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه جمهوري 
اسالمي با ارتقاي روابط اقتصادي خود 
با شرق و همسايگان، تحريم هاي امريكا 
را خنث�ي ك�رد و در راس�تاي رون�ق 
اقتصادي قدم هاي مه�م و محكمی را 
برداش�ت، گف�ت: حض�ور رؤس�اي 
كش�ورهاي همس�ايه و آس�ياي ميانه در ايران به معن�اي ابطال 

تحريم هاي شكننده امريكاست. 
وحيد جالل زاده در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به س��فر رؤساي جمهور 
كشورهاي همسايه به ايران گفت: سياس��ت ممتاز دولت سيزدهم در 
سياست خارجي»سياست همسايگي متوازن« بود كه مورد استقبال 
مجلس شوراي اسالمي هم قرار گرفته است. وي افزود: از ابتداي دولت 
سيزدهم سفرهاي آيت اهلل رئيسي به كش��ورهاي همسايه و سفرهاي 
متقابل مقامات كشور هاي همسايه و آسياي ميانه به جمهوري اسالمي 
رونق گرفته اس��ت كه قطعاً برآيند و نتيجه اين سفرها و رفت و آمدها، 
ارتقاي همه جانبه روابط ايران با همس��ايگان در حوزه هاي اقتصادي، 

فرهنگي و امنيتي خواهد بود. 
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه از جمله انتقاداتي كه 
ما به سياست خارجي دولت قبل داش��تيم، فراموش كردن همسايگان، 
دوستان و كاهش و نفوذ راهبردي ايران در دنيا بود، اظهار داشت: اين نقص 
در دولت جديد رفع شد و امروز شاهد رفت وآمد هاي كشورهاي همسايه به 
ايران هستيم. اين رفت وآمدها نبايد فقط در سطح سران باقي بماند بلكه 

بايد همه سطوح اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور را دربربگيرد. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: از 
روزهاي اول كه امريكا تحريم هاي شكننده را عليه ايران برنامه ريزي 
كرد، جمهوري اس��المي اعالم كرد كش��وري كه ۱6همس��ايه دارد، 
تحريم پذير نيست، لذا جمهوري اس��المي با ارتقاي روابط اقتصادي 
خود با شرق و همسايگان تحريم هاي امريكا را خنثي كرد و در راستاي 
رونق اقتص��ادي قدم هاي مهم و محكم را برداش��ت. حضور رؤس��اي 
كشورهاي همسايه و آسياي ميانه در ايران به معناي ابطال تحريم هاي 

شكننده امريكاست. 
........................................................................................................................

نماينده مردم تهران:
 جابه جايي حجت االسالم طائب 

يك روال عادي بود 
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره 
به اينكه حجت االسالم طائب در دوران 
خدمت خود فعاليت هاي شايس�ته اي 
انجام داد، گفت: دشمنان هميشه عليه 
نظام ما شايعاتي را مطرح مي كنند كه به 

جايي نمي رسد. 
اس��ماعيل كوثري در گفت وگ��و با مهر 
با اش��اره به تغييراتي كه در س��ازمان اطالعات س��پاه اتف��اق افتاد، 
اظهار داش��ت: اين جابه جايي در چارچوب اختيارات فرمانده س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المي اس��ت و گاهي اوقات فرمانده كل سپاه بنا 
به مصلحت هايي، ضرورت را بر اين مي بيند كه تغييراتي را در س��طح 

معاونان خود ايجاد كند. 
وي با اش��اره به خدم��ات و فعاليت هاي حجت االس��الم طائب افزود: 
حجت االس��الم طائب در دوران خدمت خود فعاليت هاي شايسته اي 
انج��ام داد. وي چه در زماني كه فرمانده بس��يج بود و چ��ه در جايگاه 
رياست س��ازمان اطالعات س��پاه، خدمات خوب و منحصربه فردي از 

خود به جا گذاشت. 
كوثري در واكنش به حاشيه سازي عده اي در داخل و خارج از كشور بعد 
از اين جابه جايي گفت: اين حاشيه س��ازي ها از طرف دشمنان به ويژه 
امريكايي ها و صهيونيست ها مطرح مي شود. دشمنان هميشه عليه نظام 
جمهوري اسالمي ايران شايعاتي را مطرح مي كنند چراكه مي خواهند 
بين ما اختالف بيندازند و از هر موضوعي به نفع خودشان سوءاستفاده 

كنند اما قطعاً اين اقدامات آنان به نتيجه نمي رسد. 
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي با تأكي��د بر اينكه 
حجت االسالم طائب در كارش خبره و مقتدر است و تاكنون اين موضوع 
را به خوبي نشان داده است، تأكيد كرد: اين جابه جايي كه در اطالعات 
سپاه اتفاق افتاد، از اختيارات فرمانده كل سپاه و كاماًل طبيعي است و 

اتفاق عجيب و غيرمنتظره اي نيفتاده است. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:
برگ هاي برنده  خوبي در مذاكرات داريم

در مذاكرات برگه هاي برنده بسيار خوبي 
داش�تيم و هنوز هم داري�م، همچنين 
روز به روز دست ما پرتر از قبل مي شود. 
محم��ود عباس زاده مش��كيني، عض��و 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
مهر، در رابطه با طوالني شدن مذاكرات 
وين گفت: ما بايد در مذاكره برنامه داش��ته باشيم، بي برنامه نمي شود 
مذاكره كرد. مذاكره در جهان فعلي و عرصه بين المللي به معني جنگ 
اراده هاست. بايد بتوانيم در مذاكره اراده خود را به طرف مقابل تحميل 
كنيم و اين موضوع به دو ويژگي يا پيش نياز احتياج دارد. ويژگي اول آن 

است كه بايد دست پري داشته باشيم. 
وي افزود: اگر مذاكره را عرصه اي براي جن��گ اراده ها و تحقق يافتن 
اهداف مي دانيم، بايد كسي را كه براي اين كار مي فرستيم، در كار خود 
جدي و مرد اين جنگ باشد. مرد جنگ ممكن است گاهي يك قدم عقب 
بيايد و بعد دو قدم به پيش برود. در مذاكرات گاهي الزم است انعطاف 
نشان دهيم و بعضي مواقع بايد سرسخت باشيم. گاهي بايد بخنديم و 
در شرايطي الزم است فرياد بزنيم. مذاكره فن و فنون و مهارت خاص 

خود را نياز دارد، آشنايي و اعتقاد به مباني مي طلبد. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس تأكيد كرد: 
دومين الزمه تحقق اراده در مذاك��رات بين المللي كه حتي از موضوع 
اول مهم تر است، اين است كه بدانيم چه برگه هايي براي بازي در دست 
داريم. در اين جنگ بايد بدانيم به آن برگه هايي كه در دس��ت داريم، 
چقدر اعتماد داريم. خوش��بختانه در مذاكرات برگه هاي برنده بسيار 
خوبي داش��تيم و هنوز هم داريم، همچنين روزبه روز دست ما پرتر از 
قبل مي شود. عباس زاده مشكيني عنوان كرد: پيش بيني مي كرديم كه 
غربي ها از مذاكرات استقبال كنند، آنچنان كه اولين بار آنها پيشنهاد 
مذاكره كردن را مطرح كردند. آنها خواستند و ما نيز جواب مثبت داديم. 
اواسط دي ماه سال گذشته تقريباً به نتايج خوبي در مذاكرات نزديك 
بوديم اما به علت عدم جديت و حس��ن نيت نداش��تن طرف مقابل كار 

مذاكرات كمي فرسايشي شد. 
وي افزود: به هر شكل، ما به دنبال نتيجه خوب هستيم، چه با توافق و 
چه بي توافق هم براي مان فرقي نمي كند، ولي اعتقاد داريم آنها به توافق 
بيش از ما نياز دارند و اگر برخي بازي ها را در اين زمينه ايجاد مي كنند، 

براي آن است كه امتياز بيشتري از ما بگيرند.
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امريكا و غ�رب وقتي صحب�ت از حقوق بش�ر مي كنند، اين 
حقوق بش�ر براي س�اير كشورهاس�ت نه براي خودش�ان! 
به گزارش ايس��نا، كاظم غريب آبادي، معاون امور بين الملل قوه 
قضائيه و دبير س��تاد حقوق بش��ر جمهوري اس��المي ايران، به 
مناسبت س��ومين روز از هفته قوه قضائيه كه به نام حقوق بشر و 
تروريسم نامگذاري شده، با اش��اره به دوگانگي حقوق بشر غربي 
گفت: امريكا و غرب وقتي صحبت از حقوق بش��ر مي كنند، اين 
حقوق بشر براي ساير كشورهاست نه براي خودشان! استانداردها 
و ارزش هاي حقوق بشري توسط اين كشورها درباره اقليت هاي 
نژادي، مسلمانان و بوميان به هيچ عنوان در اين كشورها رعايت 

نمي شود. 
 وي افزود: كشورهاي غربي از حقوق بشر به عنوان ابزار يا كاالي 
سياسي براي اعمال فش��ار بر كش��ورهاي در حال توسعه براي 
رسيدن به اهداف سياست خارجي خود استفاده مي كنند و اين 

بزرگ ترين آفت حقوق بشر است كه سياست زده شده است. 
 دبير ستاد حقوق بشر در ادامه درباره آخرين وضعيت حميد نوري 
در زندان هاي سوئد بيان كرد: آقاي نوري بي هيچ كيفرخواستي و 
طبق ادعاهاي واهي در فرودگاه سوئد بازداشت شد و حدود شش 
ماه گذشت تا دادستان سوئد براي ايشان كيفرخواستي ساختگي 
صادر كرد، او حدود ۱/5سال هيچ ارتباطي با خانواده اش نداشت 
و در بدترين شرايط، مدت ها در سلول انفرادي نگهداري شد و از 

دسترسي به پزشك محرومش كردند. 
وي تأكيد كرد: ما پرونده آقاي نوري را پرونده اي سياسي مي بينيم 
نه يك پرونده حقوقي و قضايي. اين پرونده سير دادرسي عادالنه را 
هم طي نكرده است، ايشان امروز)ديروز( تماسي با خانواده داشت 
و گفت هنوز در سلول انفرادي است. در اثر شكنجه در زندان هم 
به شنوايي و هم به بينايي وي آسيب وارد شده، اين در حالي است 
كه ما از سوئد س��ه زنداني در ايران داريم اما مثل آنها غيرانساني 

رفتار نمي كنيم، چون در نظام قضايي ما كه مبتني بر نظام اسالمي 
است، چنين رفتارهايي مورد قبول نيست. ما فشار به اتباع كشورها 
وارد نمي كنيم، بلكه دولت آن كشور بايد پاسخگوي ما باشد. افكار 

عمومي بايد بدانند كه غربي ها اعتقادي به حقوق بشر ندارند. 
غريب آبادي يك نمونه ديگر ظلم امريكا و غ��رب به اتباع ايراني 
را بازداش��ت اسداهلل اس��دي، ديپلمات ايراني برش��مرد و گفت: 
۱۱۰روزي كه ايشان در آلمان بازداشت بود، بخش قابل توجهي 
از آن را در بانكر  نگهداري مي شد و از تمامي امكانات محروم بود 
و مورد بازرس��ي هاي تحقيرآميز قرار مي گرف��ت و حتي قرآن و 
جانمازی كه س��فارت براي ايشان فرس��تاده بود، در اختيارش 
قرار نمي دادند. در حالي كه آلمان با وجود نقض حقوق بش��ر در 

موضوعات حقوق بشري عليه ايران هميشه مدعي است!
دبير س��تاد حقوق بش��ر در ادامه درباره موضع اي��ران در قبال 
پناه دادن تروريست ها در كشورهاي غربي گفت: سوئد االن ميزبان 
گروهك تروريستي منافقين و گروهك هايي مثل حركه النضال 
است، پرونده آقاي نوري به وس��يله گروهك منافقين وارد نظام 
قضايي سوئد شد كه به نظر من اين يك كار تيمي بين دو كشور 

اروپايي و منافقين بوده اس��ت. حبيب االسيود يا چعب به عنوان 
سركرده اين گروهك كه ششمين دادگاهش برگزار شد، اينها در 
سوئد مستقرند و تمام امكانات را سوئد در اختيار آنها قرار مي دهد. 
مس��تندات قوي داريم كه حمايت اينها سيستماتيك است، اين 
در حالي اس��ت كه دولت س��وئد ميزبان گروهك هايي است كه 
دست شان به خون ۱7هزار ايراني بي گناه آلوده است و حاال منادي 

حقوق بشر شده اند!
غريب آبادي يك اقدام ديگ��ر را طرح دعوی علي��ه منافقين در 
برخي دادگاه ه��ا و محاكم داخل��ي و خارجي برش��مرد و گفت: 
متأسفانه نظام قضايي كشورهاي غربي با پروندهاي اينچنيني نيز 
برخوردي سياسي دارند و به مستندات قربانيان تروريسم كه نزد 
محاكم اروپايي مطرح شد، به صورت عادالنه رسيدگي نكردند، 
ولي ما دست بردار نيستيم و از ظرفيت سازمان هاي بين المللي و 
روابط دوجانبه با كشورها براي افشاي ماهيت گروهك تروريستي 

منافقين و محاكمه آنها استفاده مي كنيم. 
وي اذعان كرد: در محاكم داخلي نيز اين پيگيري ها براي افشاي 
ماهيت تروريس��تي منافقي��ن و محاكمه آنه��ا همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
وي در خصوص چرايي برداشت هاي دوگانه از موضوعاتي همچون 
حقوق بشر و تروريسم گفت: عرصه حقوق بشر يك عرصه سياسي 
و پيچيده اي شده است، اندازه گيري موضوعات حقوق بشري نيز 
ملموس نيست. ساختار شوراي حقوق بشر نيز به گونه اي طراحي 
شده كه شاهديم غرب و امريكا به راحتي هر قطعنامه اي را عليه 
يك كش��ور ديگر مي توانند صادر مي كنند، مثاًل براي جمهوري 
اس��المي ايران كه انقالب آن يك انقالب حقوق بش��ري اس��ت، 
قطعنامه صادر مي شود، اما خود اين كش��ورها كه ناقضان عمده 
حقوق بشرند، مصون از هرگونه انتقادي هستند، البته نمي خواهيم 

توپ را در زمين ديگر كشورها بيندازيم.

دبير ستاد حقوق بشر:
حقوق بشر امريكا و غرب براي ديگران است نه خودشان!

گزارش2
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
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اي کاش مي شد در خلوت ش��ب، براي یک بار هم که 
شده به س��رود پر از درد من گوش فرا دهي، در اعماق 
قلبم در کوچه پس کوچه هاي وجودم قدم بگذاري و 
احساسم را درک کني. پدر جان! از من خواسته اند نامه 
بنویسم و حرف هاي خود را که در قلب کوچکم خاموش 
مانده به تو بگویم اما اگر چندین هزار ورق را سیاه کنم باز 
هم پاره کوچکي از قلبم را هنوز باز نکرده ام و حرف هایي 
در وجودم است که تمام شدني نیست. نمي دانم این 
حرف هایي را که در قلب کوچکم قرار گرفته است چگونه 
بازگو کنم، به چه کسي بگویم که چه ُگلي را از دست 
داده ام، به چه کسي بگویم پدرم در بلندترین قله زندگي 
دستانم را رها کرد و به تنهایي به آسمان پَر کشید. پدرم! 
وقتي تو رفتي دلم گرفت، آخر با تو مي شد به پیشواز 
صنوبرها رفت و پرستوها را تا دیاري دور بدرقه کرد. با 
تو مي شد تا آن س��وي پرچین دل ها کوچید و عشق 
خدایي را زیباتر دید. با تو دلم آرامش غریبي داشت، در 
انتظار تو روزهاي با تو بودن را احساس کنم و از نگاه گرم 
و پُر عطوفتت، نگاه سرد افسرده ام را لبریز سازم. در نیمه 
شب هاي باراني کوچه هایي را که روزي با تو در آن قدم 
مي زدم و کالم سرخ تو را که روي دیوارها نقش بسته 
بود مي نگریستم. اینک با نغمه هاي تنهایي پشت سر 
مي گذارم و خاطراتت را مرور مي کنم، تو که پیرو آب و 
آیینه بودي و به شوق پیوستن به دریا از کویرهاي تفته 

بیهودگي کوچیدي.
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    احمد محمدتبريزي
قاب هاي زي�ادي در تاريخ دفاع مق�دس ماندگار 
ش�ده اند. يكي از اين قاب ها به چه�ره معصومانه 
جواني که اس�لحه اي هم اندازه خودش را به دست 
گرفته و س�ينه خيز در ح�ال حرک�ت از گل و الي 
 است، مربوط مي شود. اين عكس در اسفند 1359 
در مسجد سليمان گرفته ش�ده و تا به امروز بارها 

چاپ شده است.
         

   نماد مقاومت و شجاعت
اما این نوجوان کیس��ت و چه سرنوش��تي داشته است؟  
نوجوان داخل عکس حسن جنگجو نام دارد که چهره اش 
به نمادي از مقاومت، شجاعت و ایستادگي جوانان ایراني 
در دفاع مقدس تبدیل شد. بعضي نام هاي خانوادگي چقدر 
برازنده صاحبانش هستند. حس��ن واقعاً یک جنگجوي 
شجاع و دلیر بود که بدون هیچ ترسي به دل دشمن مي زد 
و از چیزي ابایي نداشت. در عمق نگاه نافذ این جوان اثري 

از ترس دیده نمي شود. او با تمام حواسش به روبه رو نگاه 
و پشت سر سایر نیروها به آرامي حرکت مي کرد. شهید 

جنگجو به نمادي از دلیري یک نسل تبدیل شد. 
شهید حسن جنگجو سه سال بعد از به ثبت رسیدن این 
تصویر، در عملیات خیبر مفقوداالثر شد. هیچ کس خبري 
از او نداشت و خانواده اش در بي اطالعي محض از سرنوشت 
فرزندشان بودند. آنها به امید اینکه حسن به اسارت دشمن 
درآمده است، سال ها منتظر بازگشت عزیزشان بودند. این 
انتظار به قدري براي خانواده س��خت بود که پدر در سال 
1370 به رحمت خدا رفت و مادر نیز در روز تشییع پیکر 
فرزندش دار فاني را وداع گفت. پس از سال ها بي خبري در 
سال 1396، پیکر شهید جنگجو تفحص شد و خانواده اش 
پس از 408 ماه چشم انتظاري، پیکر حسن عزیز را دیدند. 

   يار چمران
در روزهایي که با نام و یاد ش��هید مصطفي چمران گره 
خورده است، بي مناسبت نیست تا از شهید حسن جنگجو 
یاد کنیم. رزمنده اي 20 س��اله که به خاطر چهره و جثه 

کوچکش با سماجت وارد گروه ش��هید چمران شد و در 
عملیات هاي فتح المبین، مسلم بن عقیل و والفجر4 بارها 

جنگید و مجروح شد. 
ش��هید جنگجو متول��د 1339 بود و چ��ون جثه خیلي 
کوچکي داش��ت، وقتي براي اعزام به پایگاه بسیج رفته 
بود، به او مشکوک ش��ده بودند که نکند شناسنامه مال 
خودش نباشد. حسن هم برگش��ته بود خانه و مادرش را 
با خودش ب��رده بود تا ضمانتش را کن��د. به دلیل همین 
ریزنقشي و کوچکي جثه به حسن لقب حسین فهمیده 

آذربایجان را داده اند. 
 مدتی در جهاد س��ازندگي خدمت مي کن��د اما هنوز دو 
ماه از شروع کارش در جهاد نگذش��ته بود که نمي تواند 
تحمل کند و همراه چند نفر از دوستانش به غرب مي رود 
و بعد از گذراندن ی��ک دوره 10 روزه آمادگي دفاعي در 
مسجد سلیمان به گروه ش��هید چمران منتقل مي شود. 
به خاطر جثه کوچکش اول به آشپزخانه مي رود اما بعد 
از اینکه شهید چمران او را مي بیند و با توانایي هاي رزمي 

و عالقه اش براي دفاع از کش��ور آشنا مي شود، با ضمانت 
خودش او را به خط مقدم مي برد و در جنگ هاي نامنظم 
ش��رکت مي دهد. بعدها به خانواده شهید گفتند شهید 
چمران، حسن را مثل پسر خودش دوست داشت و به همه 
مي گفت: »بو منیم باالمدي« یعني این بچه من اس��ت. 
بعد از شهادت دکتر چمران هم حسن به لشکر عاشورای 

گردان امام حسین)ع( ملحق شد. 
روز دقیق ش��هادت حسن مشخص نیس��ت. به خانواده 
گفته اند احتماالً در هفتم اس��فند شهید ش��ده است اما 
شهادتش در دهه اول اسفند 62 در عملیات خیبر قطعي 
است. شهید جنگجو و سایر همرزمانش در جزیره مجنون 
در محاصره دشمن قرار مي گیرند و به شهادت مي رسند. 

شهید جنگجو در وصیتنامه اش احتمال مفقوداالثري اش 
را داده و خطاب به خانواده اش نوش��ته ب��ود که احتمال 
دارد من شهید شوم و پیکرم برنگردد. من به شما وصیت 
مي کنم اگر دلتنگ ش��دید ب��ه جاي مزار من، س��ر مزار 

شهداي دیگر بروید. 

  عليرضا محمدي
شهيد غالمعلي بيدي هرچند جزو شهداي خطه 
کردستان به شمار مي رود، اما اصالتاً اهل سبزوار 
بود. او ک�ه در دوران دفاع مقدس به کردس�تان 
رفت تا با ضد انقالب و متج�اوزان بعثي بجنگد، 
با دختر يكي از پيشمرگان مسلمان ُکرد ازدواج 
کرد و همانجا ماندگار شد. شهيد بيدي در جبهه 
کردستان س�مت هاي مختلفي چون فرماندهي 
يك�ي از گردان هاي تي�پ ب�وکان را تجربه کرد 
و بارها ت�ا مرز ش�هادت پيش رف�ت. عاقبت در 
عمليات والفجر 9 در تاريخ 1364/12/13 در منطقه 
عملياتي پنجوين عراق به شهادت رسيد. از او يک 
دختر و يک پس�ر به ي�ادگار مانده اس�ت که در 
گفت وگو با سميه بيدي دختر شهيد، برگ هايي از 
خاطرات اين شهيد را تقديم حضورتان مي کنيم.

   
  مجروح انقالب

پدرم متولد سال 1337 بود و هنگام انقالب 20 سال 
داشت. مثل خیلي از جوان هاي آن دوران در تظاهرات 
و راهپیمایي علیه رژیم ش��اه شرکت مي کرد و در این 
مسیر بس��یار فعالیت داش��ت. تا جایي که در یکي از 
راهپیمایي ها از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 
او را مخفیانه به منزل یکي از علم��ا بردند و آنجا پاي 
پدرم را عمل  کردند. در این زمان چیزي به بازگش��ت 
امام خمیني از تبعید نمانده بود. وقتي پدرم خبر آمدن 
حضرت امام)ره( را شنید، خودش را به فرودگاه مهرآباد 
 رساند و آنجا ماند. آن قدر ماند تا اینکه از فرط خستگي 
و فشاري که به پایش  آمد، براي بار دوم در بیمارستان 
بس��تري  ش��د. پدرم در همان اولین ماه هاي حضور 
حضرت امام در ایران  به عنوان یکي از محافظان ایشان 
در بیت امام پاسداري  کرد. بعد از تشکیل سپاه هم به 
عضویت آن در  آمد و سال 1360 همراه سردار شهید 
ناصر کاظمي به کردستان  آمد. چند سال بعد جانباز 

انقالب شهید دفاع مقدس شد. 
  آشناي غريب

آشنایي پدر و مادرم به اوایل دفاع مقدس برمي گردد. وقتي 
پدرم براي حضور در جبهه هاي دفاع مقدس به سنندج 
مي آید، با پدربزرگم که از پیش��مرگان مسلمان کرد بود 
آشنا مي شود. چون بابا در شهر سنندج غریب بود، چند 
باري به خانه پدربزرگم مي رود و آنجا مهمان مي شود. در 
همین رفت و آمدها با مادرم آشنا مي شود و رفته رفته این 

آشنایي به جایي مي رسد که آنها با هم ازدواج مي کنند.
 پ��در و م��ادرم از هم��ان س��ال هاي 60، 61 زندگي 
مشترکشان را آغاز مي کنند و این زندگي تا اواخر سال 
64 که بابا به شهادت رسید ادامه پیدا مي کند. ماحصل 
ازدواج شان یک پسر و یک دختر مي شود. البته به دلیل 
کار پدرم که مرتب به مأموریت مي رفت، هر کدام از ما 
بچه هاي خانواده در یک شهر به دنیا آمده ایم. من  سال 
63 در شهرري به دنیا آمدم و بعد از چند جابه جایي، 
دوباره به سنندج برگشتیم و تا زمان شهادت بابا در این 

شهر ماندگار شدیم. 
  ماشين بيت المال

پدرم به عنوان یک رزمنده پاسدار در مدت حضورش در 
کردستان سمت هاي مختلفي را تجربه کرده بود. ایشان  
مدتی فرمانده یکي از گردان هاي تیپ بوکان بود و در 
مقطعي دیگر فرماندهي یکي از گردان هاي تیپ مریوان 
را برعهده داشت. مدتی هم در یگان حفاظت بود و نهایتاً 
فرماندهي یگان لجستیک سپاه کردستان را برعهده 
گرفته بود. مادرم مي گوید پدرم آن قدر در استفاده از 
امکانات بیت المال حساس بود که حتي اجازه نمي داد 
من که همسرش بودم س��وار ماشین سپاه شوم. چون 
پدرم مسئول لجستیک بود، یک ماشین به او تحویل 
داده بودند اما پدرم اجازه نمي داد مادرم سوار آن ماشین 
شود و از او مي خواست پیاده به خانه مان برود تا مبادا از 

اتومبیل سپاه استفاده شخصي صورت گیرد. 
  آخرين شب

زماني که پدرم به ش��هادت رسید، من خیلي کوچک 
بودم. یک سال و هشت ماه داشتم. بنابراین خاطرات 
زیادي از او به یاد ندارم. روزي از مادرم درباره آخرین 
لحظه هاي حیات پدرم سؤال کردم که گفت: »پدرت 

ش��ب آخر تا نزدیکي هاي صبح مشغول نماز و تالوت 
قرآن و راز و نیاز بود. لحظاتي قبل از نیمه شب، پیش 
من آمد و گفت امشب، آخرین شبي است که کنار شما 
هستم. وصیت هایي دارم. س��عي کن بعد از شهادتم، 
به آنچه گفته ام عمل کن��ي. آرام حرف هایش را زد و 
حتي ساعت شهادت خودش را هم گفت. بعدها که از 
همرزمانش در مورد ساعت شهادتش پرسیدم، دقیقاً با 

ساعتي که پدرت گفته بود، مطابقت داشت.«
شبي که پدرم براي آخرین لحظات کنار خانواده بود، 
تمام آن ش��ب را به راز و نیاز پرداخت��ه و تنها یکي دو 
ساعت خوابیده بود. گویا بابا همان شب خواب شیریني 
مي بیند و بعد از بیدار شدن به مادرم مي گوید بشارت 
شهادتش را گرفته است. بابا قبل از رفتن غسل شهادت 
مي کند و چون مي دانست آخرین لحظات عمرش را 

س��پري مي کند، پیش م��ادرش )مادربزرگم آن 
موقع پیش ما زندگي مي ک��رد( مي رود و او 

را در آغوش مي گی��رد و از او حاللیت 
مي طلبد. بعد از خانه خارج مي شود 

و دیگر برنمي گردد. 
  کيلومترها دورتر

بعد از ش��هادت بابا، پیکرش را 
به س��بزوار انتقال دادند. پدرم 
اهل خراس��ان بود و به همین 

دلیل پیکرش را ب��ه آنجا بردند و 
دفن کردند. بعد از ش��هادت بابا، م��ادرم در همین 

سنندج ماند و ما بچه هاي خانواده هم در همین شهر 
بزرگ ش��دیم. االن خانه ما در ش��هر س��نندج است. 
هر س��ال تابس��تان براي زیارت مزار پدرم به مشهد 
مي رویم. در یکي از این س��فرها، غروب وقتي از مزار 
پدرم برمي گشتیم، حال و هواي عجیبي داشتم. درد 

بي پدري را با همه وجودم احساس مي کردم. 
تصاویر پدرم را مدام در ذهنم م��رور مي کردم. خیلي 
دلتنگ بودم. آن شب زودتر از شب هاي دیگر خوابیدم. 
نیمه هاي شب در خواب دیدم پدرم پیشم آمده است. 
چون عکس ه��اي او را قباًل دیده بودم، او را ش��ناختم. 
کنارم نشس��ت و مرا بوس��ید و گفت دخت��رم، من را 
مي شناسي؟ گفتم بله، شما پدر من هستید. گفت از کجا 
فهمیدي؟ گفتم هم عکس هاي شما را قباًل دیده ام، هم 
بوي محبت پدري را از وجود شما استشمام کردم. اشک 
در چشمان هر دو نفر ما حلقه زده بود. گفتم پدر جان! به 
ما گفته اند شما شهید شده اي، اما شما که زنده اي. گفت 
دخترم مگر نشنیده اي که مي گویند شهدا زنده هستند. 
این یک شعار نیست بلکه حقیقت است. پدرم در خواب 
حتي سراغ یاسر برادرم را هم گرفت، در حالي که یاسر 

زمان شهادت پدرم هنوز به دنیا نیامده بود. 
  شيرزني به نام مادر

به نظر من اگر ما بخواهیم صرفاً به جهاد رزمنده ها در 
جبهه هاي دفاع مقدس بپردازیم، در حق همسران و 
مادران شان ظلم کرده ایم. مادرم زمان شهادت بابا، یک 
زن بسیار جوان بود که یک دختر یک سال و چند ماهه 
داشت و فرزند دیگرش را هم باردار بود. ایشان بعد از 
شهادت بابا دست مرا گرفت و به سنندج آمد و در خانه 
پدري اش ساکن شد و همانجا هم برادرم را به دنیا آورد. 
واقعا این شیر زن به سختي من و برادرم را بزرگ کرد و 

در این راه سختي هاي زیادي کشید. 

وقتي پدرم براي حضور در جبهه هاي دفاع 
مقدس به س�نندج مي آيد، ب�ا پدربزرگم 
که از پيش�مرگان مس�لمان کرد بود آشنا 
مي ش�ود. چ�ون باب�ا در ش�هر س�نندج 
غريب بود، چن�د باري به خان�ه پدربزرگم 
مي رود و آنج�ا مهمان مي ش�ود. در همين 
رف�ت و آمده�ا ب�ا مادرم آش�نا مي ش�ود

م�ادرم زمان ش�هادت بابا، ي�ک زن جوان 
بود ک�ه يک دخت�ر يک س�ال و چند ماهه 
داش�ت و فرزند ديگرش را هم ب�اردار بود. 
ايشان بعد از ش�هادت بابا دست مرا گرفت 
و به سنندج آمد و در خانه پدري اش ساکن 
ش�د. همانجا ه�م ب�رادرم را به دني�ا آورد

جانباز انقالب شهيد دفاع مقدس شد 
خاطراتي از شهيد غالمعلي بيدي در گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد
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دلنوشته دختر شهيد

براي شهيد حسن جنگجو که تصويرش تبديل به نماد مقاومت يک نسل شده است
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نگاه

اين مردم انسان هستند
 اسباب بازي شما نيستند!

بي مباالتي گردشگران غربي 
در سفر به كشورهاي اصطالحاً جهان سوم

 گردشگراني كه از اروپا و امريكا به كشورهاي اصطالحاً جهان سوم سفر مي كنند، در پست هاي 
اينستاگرام شان كه يحتمل عكسي با لباس محلي آنهاست، مي نويسند: »طفلك ها، عجب مردمان 
مهربان و جالبي بودند.« جداي از دلسوزي هاي مشمئزكننده، اين نوع جذابيت بيشتر به  معناي 
تبديل آدم هاي محلي به سرگرمي هاي والت ديزني است. افرادي كه به  جاي شهربازي يا سينما، 
به ديدن آدم هاي روستايي يا جهان سومي مي روند و با آنها سرگرم مي شوند، يك چيز را يادشان 
 )S. E. Smith( مي رود: آن انسان هاي جذاب وسيله سرگرمي ما نيستند... مقاله اس. اي. اسميت

گزارشگر گاردين در زمينه  عدالت اجتماعي را در اين زمينه مي خوانيد. 

هر وقت با افرادي معاشرت مي كنم كه مجال 
س��فر داش��ته اند، غالباً صحبت هايي درباره 
اطراف و اكناف دنيا پيش مي آيد كه اغلب مرا 
عميقاً مي آزارد. يك مثال از اين صحبت ها اين 
جمله است: »مردم خيلي جذابي هستند!« 
ك��ه در اين عب��ارت س��اكنان يك كش��ور 
خاص، آرام و مهرب��ان و بامحبت و خونگرم 
و خوش برخورد توصيف مي شوند. اين حرف 
براي من تصوير ذهني »وحشي نجيب«)!( را 
مي سازد؛ تصويري از جامعه اي ساده و »ناب« 
كه همان ط��ور كه مي دانيد ب��ا واقعيت هاي 
جهان ما مشوش نشده است، همان اصطالح 
عاميانه »دغدغه ه��اي جهان اولي« قديمي 

دوباره به ذهن خطور مي كند. 
مشكل اين حرف آن است كه يادآوري مي كند 
مس��افر، ناظر اس��ت و اغلِب مس��افراني كه 
مي شناسم اهل كشورهاي استعماري  هستند 
و در جوامع خودشان قدرت و امكانات دارند 
)در غير اين صورت س��فر براي ش��ان دشوار 
مي بود(. اگر سفيدپوس��ت باش��يد و از نظر 
اجتماعي قدرتمند و به خارج از كش��ور سفر 
 كنيد و افرادي را كه مي بينيد با اصطالح هاي 
س��اده انگارانه توصيف  كنيد، به  جاي اينكه 
آنها را انسان هايي بدانيد كه مشغول زندگي  
روزمره ش��ان هس��تند، در حقيقت، واقعيت 
زندگي ش��ان را حذف مي كني��د و آنها را به 
جاذبه هاي نمايش هاي جنبي ديزني تبديل 
مي كنيد؛ آدم هايي كه كارشان سرگرم كردن 

شماست. 
كساني كه انس��ان ها را به اين شكل توصيف 
مي كنند، اغلب تصاوير فراواني دارند، از جمله 
عكس هايي كه بدون اجازه سوژه گرفته و او 
را معذب كرده اند. به نظر مي رس��د تصوري 
كلي وجود دارد كه عكاس��ي تهاجمي براي 
گردشگر نه فقط ُمجاز است، بلكه افراد تشويق 
هم مي ش��وند كه اين »مردم ج��ذاب« را در 
»زيستگاه طبيعي شان« مستند كنند، يعني 
زماني  كه لباس هاي س��نتي تن شان است و 
آشپزي، كشاورزي و زندگي  مي كنند! وقتي 
افراد مخالفت مي كنند كه س��وژه عكاس��ي 

شوند، گردشگران دلخور مي شوند. 
برخي به من مي گويند بايد به ديدن فالن و 
بهمان جا بروم، چون »مردمش خيلي باصفا 
و مهربانن��د«، اما من از ش��نيدن اين حرف 
مي خواهم باال بياورم. مي خواهم جاهايي را 
ببينم كه مي توانم در مق��ام بازديدكننده اي 
باوج��دان در آن حاضر ش��وم ت��ا چيزهاي 

بيش��تري در م��ورد آن م��كان، تاريخش و 
مردمش بدانم، جايي كه مي توانم به مردمي 
كه در آن زندگي مي كنن��د احترام بگذارم و 
با آنها مثل بتواره برخورد نكنم. نمي خواهم 
براي ديدن »وحش��ي نجيب«)!( سفر كنم، 
بلكه هدفم از سفر افزايش دركم از جهان به 
 شيوه اي مسئوالنه است، نه با سوءاستفاده از 

مردم و جوامع شان. 
ش��نيدن اينك��ه بعضي اش��خاص م��ردم را 
دس��ته جمعي »جذاب« توصيف مي كنند، 
رعشه به جانم مي اندازد. مي دانم كه گوينده 
درب��اره جذابيت فردي يك ش��خص خاص 
صحب��ت نمي كند، بلكه صحب��ت از توده اي 
انباشته ش��ده  از لكه هاي به ظاه��ر غيرقابل 
تشخيص است. وقتي آنها حرف شان را ادامه 
مي دهن��د و اضافه مي كنند ك��ه دارند عماًل 
به جذابيت جسمي اش��اره مي كنند، اوضاع 

مشمئزكننده تر هم مي شود. 
سفر مسئوالنه نبايد ابژه سازي در پي داشته 
باش��د، البته نبايد انكار كرد ك��ه تجربه هاي 
مثبت هنگام س��فر رخ مي دهن��د و صحبت 
درب��اره آن تجربه ه��ا كار خوبي اس��ت، اما 
مي توان درباره آنها به شيوه اي صحبت كرد 
كه توهين آميز نباش��د، مثاًل به  جاي گفتن 
اينكه »اين مردم خيلي جذاب هس��تند!«، 
بايد گفت: »ميزبانان من خيلي مهربان بودند 
و تجربه چند روز زندگي در كنار آن خانواده 

عالي بود.«
اشغالگراني از غرب، قرن ها به سرزمين هاي 
»وحشي«)!( س��فر كرده اند و درباره جوامع 
ساده و »نابي« كه در آن سرزمين ها يافته اند، 
نامه نوشته اند و گاهي براي سرگرمي همگاني 
و جذابيت آشكار، نمونه هايي از آن جوامع را با 
خود به كشورشان برگردانده اند. اين واقعيت 
كه مس��افران دنياي مدرن نمي توانند تاريخ 
معني دار و ناراحت كننده پشت برخوردهاي 
اينچنيني با مردم را درك كنند، گواه تلخي 
است از اينكه چه كسي تاريخ را مي نويسد و 
چه كسي بر نگرش هاي اجتماعي تسلط دارد 
و چه كسي تعيين مي كند كه آدم ها چگونه با 

جهان تعامل كنند. 
»مردم« چه كس��اني  هس��تند؟ وقتي براي 
زنان هندي ساري پوش در بازار محلي غش و 
ضعف مي كنيد، آيا به تشكل هاي زنان عليه 
ش��ركت هاي اس��تخراج معادن و مداخالت 
غرب در هند هم توجه مي كنيد؟ آيا به زناني 
توجه مي كنيد كه مخالف توريس��م هستند 
و با ابژه س��ازي كارها در جوامع شان مبارزه 
مي كنند؟ آيا به جوامعي توجه مي كنيد كه به  
جاي اينكه بخواهند توريست هاي بي مباالت 
همه ج��ا باش��ند، خواهان خل��وت و احترام  
هس��تند؟ چراكه آنها هم »مردم« هستند و 
وقتي داريد تصميم مي گيريد كه چه كسي 
نماينده جامعه اس��ت، نباي��د جذاب ترين و 
تأييدكننده ترين اعض��اي جامعه را گلچين 
كنيد، بلكه به  جاي اين كار بايد افراد منتقد را 
در كنار خوش برخوردها بپذيريد، عصباني ها 
را در كنار مهربان ها، برآشفته هاي درستكار 
را در كنار آدم هاي تحقيرش��ده و شرمسار، 
يعني كساني كه دوست داريد با هرزه نگاري 
فقر و افس��انه هاي تراژدي »جهان سوم« باز 
هم بيشتر به ابژه تبديل شان كنيد. اين مردم 

انسان هستند، اسباب بازي شما نيستند. 
* نقل و تلخيص از وب سايت ترجمان/ 
نوشته: اس. اي. اسميت/ ترجمه: الهام 
آقاباباگلي / مرجع: گاردين 

   نيره ساري
از قديم گفته اند و شنيده ايم كه اگر مي خواهيد فردي را 
خوب بشناسيد با او به مسافرت برويد. همه ما كه تجربه 
سفر داشته ايم به خوبي مي دانيم كه برخي افراد بسيار 
خوش سفر هستند و سفر با آنها به تجربه اي لذتبخش 
تبديل مي شود، اما بعضي افراد هم بدترين همسفرها 
هستند و آنقدر در طول سفر باعث آزار و اذيت ما و بقيه 
مي شوند كه به هيچ قيمتي حاضر نيستيم دوباره با آنها 
سفر برويم. ممكن است با فردي سال ها دوست باشيد 
و رابطه خوبي هم داشته باشيد اما وقتي براي اولين بار 
با او همسفر مي شويد، مي فهميد كه چه اشتباه بزرگي 
كرده ايد! سفر به خصوص اگر جمعي باشد سختي ها و 
پيچيدگي هايي دارد كه با كنار آمدن و انعطاف پذيري 
مي توانيم ساعت هاي خوب و خوش�ي را براي خود و 
خانواده رقم بزنيم. روايتي را كه در ادامه مي خوانيد، 
تجربه سفر خانوادگي دو رفيق است كه آداب و اخالق 
سفر دس�ته جمعي را به خوبي مي توان از آن احصا و 

ترسيم كرد. 
     

با چه كسي سفر برويم؟
مدت ها بود دلم هوس سفر كرده بود، با حالي خوش و جيبي 
كه پر از پول باشد، شب و موس��يقي و جاده كه انتها نداشته 
باشد. به دلم كه نگاه مي كردم ناخوش بود و به جيبم كه سرك 
مي كشيدم خالي از پول، به خصوص مش��كل اصلي اقامت 
خانوادگي و هتل را داشتم. چند روزي بود كه ديگر فكر سفر 
را هدايت شده از ذهنم بيرون مي انداختم. اصاًل حس و حال 
تنهايي سفر رفتن را نداشتم، عصر روز كاري شلوغ در حال 
جمع كردن وسايل و راهي شدن به منزل بودم كه احمد زنگ 
زد. بي مقدمه گفت: »علي جان براي يك جلسه كوتاه كاري 
قصد سفر به شهر مادري را دارم« و بالفاصله پيشنهاد داد در 

صورتي كه مي توانم همراهش بروم. 
 سابقه س��فر مجردي يك روزه با احمد را داشتم، اما به رغم 
رفت و آمد خانوادگي و نزديكي سن بچه ها در شاكله خانوادگي 
به دل جاده نزده بوديم. هنوز نيم ساعت نگذشته بود كه احمد 
دوباره تماس گرفت و گفت: علي ما كه مي خواهيم برويم خب 
چرا خانوادگي راهي نشويم؟! پيش خودم فكر كردم چندان 
هم بيراه نمي گويد اما براي محل اقامت حتي براي دو ش��ب 
هم چندان وضعيت مالي مناسبي ندارم. در همين فكر بودم 
كه انگار احمد ذهن مرا خوانده باشد، بي مقدمه گفت، علي به 
نظرم چنين موقعيتي كم پيش مي آيد، به خصوص كه منزل 

مادرم هم براي اقامت دو شب ما آماده است. 
- معموالً افرادي كه زياد به سفر مي روند و در اين زمينه تجربه 
بيش��تري دارند، مناس��ب ترين افراد براي انتخاب به عنوان 
تدوين كننده برنامه سفر هستند. مسافرت با اين افراد مي تواند 

نكات زيادي را در مورد برنامه ريزي به شما بياموزد. 
 وقت شناسي و خوش قولي

به همسرم زنگ زدم و انگار كه از خدا خواسته بود سريع اعالم 
موافقت كرد. چهارشنبه ساعت8 شب قرار ديدار مقابل منزل 
ما بود. احمد مثل همه وعده هاي معمولي رأس ساعت رسيد. 

- خوش قول بودن و سر وعده عمل كردن در سفر به خصوص 
براي روز اول نشان دهنده اين اس��ت كه همسفر شما براي 
تك تك لحظات شما و عزيزان تان احترام قائل است و افزون بر 

اين، حكايت از ذوق و شوق آنها براي همراهي شما را دارد. 
  همراهي با همسفر

سر فلكه خروجي شهر به قصد خريد توقف كردم. همزمان 
با من پياده شد. به سمت مغازه اولي رفتم، اما پيشنهاد داد از 
مغازه بعدي خريد كنيم و گفت مشتري هاي اين يكي مغازه 

كمتر است. 
- همراهي با همسفران براي خريد، حتي اگر قصد خريد نداريم 

هم نشانه ادب و هم يك عملكرد مناسب است. 
در نظر گرفتن همسفر

پليس راه را رد كرديم، احمد جلوتر مي رفت و من پشت سر 
حركت مي ك��ردم، بعد از پليس راه كمي آهس��ته تر رفت تا 
مبلغي را داخل صندوق صدقات بيندازد و كنار ماش��ين كه 

رسيد گفت به نيت هر دو ماشين انداختم. 
- ادب حكم مي كند كه همس��فران خود را در همه شرايط 
در نظ��ر بگيريم، يعني به هم��ان اندازه كه نگران س��المت 

خود و عزيزان مان هس��تيم، نگران سالمتي همسفران خود 
هم باشيم. 

 مشورت كردن
قرار بود وعده شام را با غذاي خانگي كنار جاده و جاي خوب 
ميل كنيم. بعد از يك ساعت احمد كنار جاده ايستاد و تلفني 
مشورت گرفت تا با نظر همسر و بچه ها فضايي كه ايستاديم را 

انتخاب كنيم و در نهايت از ماشين پياده شويم. 
- مشورت گرفتن در تمامي انتخاب ها براي يك سفر خانوادگي 
در رتبه نخس��ت قرار دارد. مديريت تطبي��ق دادن نظرات و 
هدايت و اعمال نظرات اف��راد مختلف به خصوص كودكان و 

نوجوانان تبحر و صبوري خاصي را مي طلبد. 
 توجه به نظر ديگران

تمايل نداشتن پسر نوجوانم براي پياده شدن احمد را نه تنها 
عصباني نكرد بلكه گفت قطعاً انتخاب فضا براي شام بايد با نظر 
حسين باشد. بعد از توقف در سه جاي مختلف پسرم حسين 
باالخره به پياده ش��دن رضايت داد. اين شروع ماجرايي بود 
كه در تمام اين دو روز حسين با بدخلقي تمامي پيشنهادات 
را رد مي كرد اما احمد تمام تالش خود را مي كرد تا رضايت 

حسين را جلب كند. 
- نظر دادن و نظر گرفتن و توجه به خواس��ته هاي اطرافيان 
آرامش را در س��فر به ارمغان مي آورد و مانع از بروز دلخوري 

خواهد شد. 
 اجازه گرفتن

بالفاصله بعد از پياده شدن، احمد وسايل ضروري براي صرف 
شام را از ماشين خالي كرد و  سراغ من آمد و با اجازه گرفتن از 
خودم وسايل ضروري شام را پايين گذاشت و در يك چشم به 

هم زدن بساط شام مهيا شد. 
- معموالً افراد دوست ندارند بدون اجازه به وسايل شان دست 
بزنيم چراكه اگر گم شوند، تبديل به يك ناراحتي مي شود و 

اين نكته بايد در سفر رعايت شود. 

 پرهيز از تنبلي
نزديك نماز صبح بود كه رس��يديم. بعد از جانمايي اتاق ها و 
جابه جايي وسايل، همه از خستگي بيهوش و صبح با صداي آواز 

خواندن احمد و بوي املت و نان تازه بيدار شديم. 
- افراد تنبل از جمله بدترين همسفرها هستند و بهتر است 
براي انتخاب همسفر روي آنها حساب باز نكنيد! به هيچ وجه 
حوصله صبح زود بيدار شدن را ندارند و احتماالً بعدازظهرها هم 

به جاي گشت وگذار و ماجراجويي مي خواهند چرت بزنند. 
 رهاشدن از كار

رسيديم به بهانه اصلي اين س��فر كه جلسه كاري احمد بود. 
جلسه ساعت10صبح بود و از من خواست به همراه او بروم. با 
حضور در جمع و عذرخواهي از همه، قبل از رفتن، وعده ناهار 
را براي ساعت2 بعد از ظهر با مشورت جمع حل كرد و از در 
بيرون رفت. مطابق وعده داده شده، به رغم اينكه جلسه او به 
درازا كشيده شد و بايد همچنان ادامه مي داد اما خلف وعده 

نكرد و رأس ساعت به خانه برگشتيم.
 - تماس هاي كاري مداوم و رها نشدن از كار يكي از مواردي 
اس��ت كه حال خوش بقيه همس��فران را به ه��م مي ريزد و 

مي تواند مانع از لذت بردن از لحظات سفر شود. 
 برنامه سفر

احمد عادت داشت همه چيز را در قالب چند پيشنهاد مطرح 
كند. گشت وگذار در شهر، خريد كردن و رفتن به چند مكان 
ديدني از جمله موضوعات پيش��نهادي بود كه در نهايت با 
مش��ورت جمع هر كدام از اين موارد براي دو روز متوالي در 

برنامه قرار گرفت. 
-  برخي افراد از برنامه هيجان انگيز و ماجراجويي زيادي خسته 

هستند و باعث ضدحال بقيه همسفرها مي شوند. 
 انعطاف به خرج دادن

همسرم پيشنهاد كوهپيمايي س��نگين در مسير معروف 
كوهس��تان ش��هر را براي صبح جمعه داد. ب��ه رغم اينكه 
اكثريت جمع به جز من و همسرم موافق اين كوهپيمايي 
نبوديم اما احمد با پيش��نهاد كوهپيمايي سبك ماجرا را 
مديريت و بقيه را ترغيب به كوهپيمايي كرد كه اتفاقاً هم 

بسيار لذتبخش بود. 
- گاهي اوقات شايد برنامه جمعي و سفر باب ميل ما نيست. 
همسفر خوب فردي است كه در سفر انعطاف به خرج بدهد. 

تعيين »مادرخرج« و پرداخت دانگي
سفر دو روزه ما تمام شد و احمد و همسفر شدن با خانواده اش 
براي من پر از درس و خاطره هاي ماندگار بود. نكته س��نجي 
وي به حدي بود كه از ابتداي س��فر خواست به قول معروف 
من مادرخرج باش��م اما در نهايت با اعتماد كامل به تك تك 

هزينه هايي كه نوشته بودم، دانگ خانواده را پرداخت كرد. 
- يكي از چيزهايي كه در سفر شما بايد شفاف و بااحترام مورد 
بحث قرار بگيرد، مسائل مالي است. معموالً در سفرها كسي 
به عنوان مادرخرج شناخته مي شود و مسئوليت خرج كلي 
سفر را به عهده مي گيرد و در انتهاي سفر هزينه هر شخص 
را اعالم مي كند. در اين شرايط توصيه مي كنيم مانند مجرم 
برخورد نكنيم. به يكديگر اعتماد كنيم و بپذيريم سفر به پول 

احتياج دارد. 

مش�ورت گرفتن در تمام�ي انتخاب ها 
ب�راي ي�ك س�فر خانوادگ�ي در رتبه 
نخست قرار دارد. مديريت تطبيق دادن 
نظرات و هداي�ت و اعمال نظ�رات افراد 
مختلف به خصوص كودكان و نوجوانان 
تبح�ر و صب�وري خاص�ي را مي طلبد

افراد تنبل از جمله بدترين همس�فرها 
هس�تند و بهت�ر اس�ت ب�راي انتخاب 
همس�فر روي آنها حس�اب ب�از نكنيد! 
ب�ه هي�چ وج�ه حوصل�ه صب�ح زود 
بي�دار ش�دن را ندارن�د و احتم�االً 
بعدازظهرها ه�م به جاي گش�ت وگذار 
و ماجراجويي مي خواهن�د چرت بزنند

سفر مسئوالنه نبايد ابژه سازي در 
پي داشته باشد، البته نبايد انكار 
كرد كه تجربه ه�اي مثبت هنگام 
سفر رخ مي دهند و صحبت درباره 
آن تجربه ها كار خوبي اس�ت، اما 
مي ت�وان درباره آنها به ش�يوه اي 
صحبت كرد كه توهين آميز نباشد، 
مثاًل به  ج�اي گفتن اينك�ه »اين 
مردم خيلي جذاب هستند!«، بايد 
گفت: »ميزبانان من خيلي مهربان 
بودن�د و تجربه چن�د روز زندگي 
در كن�ار آن خان�واده عال�ي بود«

راهنما

سبك   سفر

   نيره محمودي
در كتاب مكارم االخالق آمده اس�ت كه امام صادق)ع( مي فرمايد: لقمان 
به پسرش گفت: هرگاه با گروهي مسافرت كردي، درباره كار خود و آنان 
بيشتر با آنان مشورت كن. بسيار به روي ش�ان لبخند بزن. از توشه ات به 
ايشان ببخش. دعوت شان را بپذير، به ياري آنان بشتاب، سكوت طوالني، 
نماز بسيار و سخاوتمندي را پيشه خودس�از، بحق گواه شان باش. هرگاه 
ديدي همسفران مي روند با ايش�ان برو. هرگاه ديدي كار مي كنند با آنان 
كار كن. هرگاه صدقه و قرضي دادند، تو هم شريك آنان شو. از كسي كه از 
تو بزرگ تر است حرف شنوي داشته باش. هرگاه به تو فرماني دادند و از تو 
چيزي خواستند، اجابت كن و مخالفت نكن، چراكه »نه« گفتن درماندگي 

و پستي اس�ت. اين روايت زيبا و جامع، آغازي است بر احاديث و روايات 
بي شماري كه درباره آداب سفر و ويژگي هاي همسفر آمده است. گزيده اي 

از آن را در ادامه مي آ وريم. 
      

* از آداب سفر اين است كه همسفران هزينه سفر را پيشاپيش جدا و مشخص كنند 
كه مايه آرامش خاطر و نيكخويي آنهاست- حضرت محمد)ص(

* هر گاه به مس��افرت مي رويد در منزلگاه ها توقفي كوتاه داش��ته باشيد- رسول 
اكرم)ص(

* با كسى كه در تو فضيلتى نسبت به خود نمى بيند و همچنين تو نيز در او فضيلتى 
نسبت به خود نمى بينى، هرگز در سفر همراهى نكن- حضرت علي)ع(

* مسافرت كنيد تا تندرست بمانيد و روزي كسب كنيد- پيامبر اكرم)ص(
* مسافرت خود را با صدقه دادن آغاز كن و هرگاه خواستي بيرون برو، زيرا)با صدقه 

دادن( سالمت سفرت را مي خري- امام صادق)ع(
* نخست همسفر انتخاب كن، بعد قدم در راه گذار- پيامبر اكرم)ص(

* هنگام بازگشت از سفر براي خانواده خود سوغات بياوريد، هر چند قطعه سنگي 
باشد- امام صادق)ع(

* مردانگي در سفر عبارت است از: بخشيدن از ره توشه خود به همراهان، سازگاري 
با همسفران و بسيار به ياد خداي عزوجل بودن در هر فراز و نشيب و هر فرود آمدن و 

برخاستن و نشستني- حضرت علي)ع(
* مردانگي در س��فر عبارت است از بخش��يدن از زاد و توش��ه خود به همراهان و 
خوش اخالقي و شوخي كردن، به شرط آنكه معصيت خدا نباشد- پيامبر اكرم)ص(

* انسان نبايد به س��فري رود كه مي ترس��د در آن به دين و نمازش لطمه اي وارد 
آيد- حضرت علي)ع(

* هرگاه سه نفر همسفر ش��دند، از ميان خود يك نفر را به ساالرى انتخاب كنند- 
رسول خدا)ص(.

مسافرت كنيد 
تا تندرست بمانيد

سفر و همسفر در كالم پيشوايان

رفيقخوشسفرخاطراتيماندگاربرايتميسازد
اخالق سفر به روايت يك مسافرت دسته جمعي



  احمدرضا صدري
در روزهايي ك�ه بر ما گذش�ت، روحان�ي مجاهد 
و انقالب�ي، زنده ي�اد حجت االسالم والمس�لمين 
حسين اش�رفي اصفهاني، فرزند ش�هيد آيت اهلل 
حاج شيخ عطاءاهلل اش�رفي اصفهاني )چهارمين 
ش�هيد محراب(، روي از جهان برگرفت و رهسپار 
ابديت گش�ت. ه�م از اي�ن روي و در نكوداش�ت 
آن فقيد س�عيد و پ�در نام�دارش، بخش هايي از 
خاطرات وي را به بازخواني تحليلي نشس�ته ايم. 
امي�د آنك�ه تاري�خ پژوه�ان انق�الب اس�المي 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقبول آي�د. 

   
  در قم با »ح�اج آق�ا روح اهلل«، زودتر از همه 

آشنا شدم 
زنده ياد حجت االسالم والمس��لمين حسين اشرفي 
اصفهاني به لحاظ معاشرت بيش��تر با پدر، نسبت به 
ساير فرزندان شهيد آيت اهلل حاج شيخ عطاء اهلل اشرفي 
اصفهاني، اطالعات و خاطرات بيشتري از سيره علمي و 
عملي آن بزرگ داشت و همين امر، موجب مي گشت تا 
بتواند فرازهايي پرقدمت از تاريخچه حيات چهارمين 
شهيد محراب را در اختيار محققان قرار دهد. از جمله 
اين موارد، نكاتي است كه در باب حيات علمي آيت اهلل 

اشرفي در حوزه علميه قم، بازگو ساخته است:
»ش��هيد محراب حضرت آيت اهلل اش��رفي اصفهاني 
)رضوان اهلل تعالي عليه(، درس كفايتين را در محضر 
علماي بزرگي چون: مرحوم آيت اهلل فشاركي خواندند. 
سپس در زماني كه مرحوم آيت اهلل العظمي حاج شيخ 
عبدالكريم حائري يزدي، چندي بود كه حوزه علميه 
قم را احيا كرده بودند، به اين ش��هر رفتند. من در آن 
دوره، حدود 15 سال داشتم و در مدرسه فيضيه درس 
مي خواندم. مرحوم ابوي، وضع مالي خوبي نداشتند 
و اين امكان برايشان فراهم نبود كه براي خودشان و 
ما كه در ق��م درس مي خوانديم، منزل يا اتاقي فراهم 
كنند؛ لذا به ص��ورت مجردي، در حج��ره اي زندگي 
مي كردند كه بعداً من هم به ايشان ملحق شدم و اخوي 
هم بعد از هفت، هشت س��ال، آمد و سه نفري در يك 
حجره زندگي مي كرديم! مي فرمودند: در اولين روزي 
كه در درس مرحوم آيت اهلل حائري ش��ركت كردم، با 
آقايي به اسم حاج آقا روح اهلل خميني آشنا شدم كه در 
آن زمان از مدرسين حوزه علميه قم بودند... از همان 
جا با ايشان مأنوس مي ش��وند و دوستي شان تا زمان 
شهادتشان و به مدت 60 سال، ادامه پيدا مي كند. اين 
داستان در سال 1330 اتفاق افتاده بود. حضرت امام 

در آن زمان، براي سه، چهار نفر و به طور خاص، فلسفه 
درس مي دادند. يكي از آنها شهيد آيت اهلل مطهري و 
ديگري هم، مرحوم والد ما بود. ايشان مي فرمودند: من 
هر چه را كه امام درس دادند، همه را نوشتم!... من بعد 
از شهادت ابوي، خدمت حضرت امام كه رسيدم، ايشان 
فرمودند: مرحوم والد شما، دو سال در درس فلسفه اي 
كه مي دادم، شركت داش��تند و آنچه را كه مي گفتم، 
مي نوشتند. از آن نوشته ها، چيزي باقي مانده است؟... 
من عرض كردم كه مرحوم ابوي عادت داشتند، دروس 
مهم را تقرير كنند، لذا دست نوشته هاي ايشان، بسيار 
زياد است، من مي گردم و پيدا مي كنم. همين كار را 
هم كردم و بخشي از تقريرات مرحوم ابوي از آن درس 
را پيدا كردم و به مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار حضرت 
امام تحويل دادم. مرحوم ابوي، ارادت بس��يار وي   ژه اي 
به حضرت امام داش��تند. گاهي كه ايش��ان به س��فر 
مي رفتند، وقتي كه به قم برمي گشتند، سه نفر از علما 
حتماً به ديدنشان مي آمدند كه يكي از آنها، حضرت 

امام بودند. در اين باره گفتني فراوان است...«. 
  با وج�ود برخ�ورداري از 10 اج�ازه اجتهاد، 

مي گفت بچه طلبه اي بيش نيستم
هجرت به منطقه كرمانش��اه و اقامت در آن تا هنگام 
ش��هادت، در زمره مهم ترين فرازهاي حيات ش��هيد 
آيت اهلل اش��رفي اصفهاني اس��ت. وي در آن منطقه، 
منشأ تحوالت گسترده ديني، فرهنگي و اجتماعي شد 
كه بخش هايي از آن، توسط فرزندش حجت االسالم 
والمسلمين حسين اش��رفي اصفهاني، به شرح ذيل 

آمده روايت شده است:
»مرحوم آيت اهلل العظمي بروج��ردي مرحوم ابوي، 
مرحوم امام س��دهي و مرحوم جب��ل عاملي را براي 
تأسيس حوزه علميه كرمانشاه، به آنجا اعزام كردند 
و ايشان، نهايتاً در اين منطقه ماندگار شدند. مرحوم 
ابوي در آنج��ا هم ارتباط تنگاتنگ��ي با حضرت امام 
داشتند و هنگامي كه آيت اهلل بروجردي از دنيا رفتند، 
اولين كسي كه مسئله مرجعيت امام را مطرح كردند، 
ايشان بودند. خاطرم است كه در شب هفت آيت اهلل 
بروجردي، اين مسئله را مطرح كردند و گفتند: من 
ايشان را از نظر علم و تقوا از ساير مراجع حاضر، برتر 
مي دانم... از آن به بعد بود كه گروه گروه بازاري ها و 
طيف هاي مختلف اجتماعي، خدمت ايشان مي آمدند 
و اع��الم مي كردند: م��ا مرجعيت آي��ت اهلل خميني 
را پذيرفته اي��م! اين اق��دام مرحوم اب��وي، مخالفت 
برخي از روحانيان كرمانش��اه را با ايشان برانگيخت! 
با اين همه ايش��ان، بر نظر خود پافشاري كردند. بعد 

از ش��ب هفت آي��ت اهلل بروجردي كه مطل��ب را در 
كرمانشاه اعالم كردند، به اصفهان آمدند و در مسجد 
ولي  عصر)عج( خميني ش��هر هم فرمودند: نظر من، 
به اعلميت آيت اهلل خميني اس��ت... و به اين ترتيب 
مردم دو استان مهم را متوجه مرجعيت حضرت امام 
كردند. ايشان انصافاً در تربيت و پرورش طالب علوم 
دينيه، تالش زيادي كردند. جمع زيادي از افاضل از 
محضر ايشان اس��تفاده كرده بودند. از جمله كساني 
كه هميش��ه از مرحوم ابوي، به عنوان استادشان نام 
مي بردند، شهيد آيت اهلل بهشتي بودند. ايشان حدود 
24 سال، در قم تدريس كردند! يكي از دروس، كتاب 
مطول بود كه حدود 15 دوره درس دادند! يكي هم 
جلدين كفايه بود كه بي��ش از 10 دوره درس دادند! 
درس خارج ايش��ان هم پس از اين مدت آغاز ش��د. 
ش��اگردان زيادي را هم تربيت كردند كه بس��ياري 
از آنها از شخصيت هاي ممتاز هس��تند. ايشان واقعاً 
شاگردپرور و اس��تادپرور بودند و در عين حال، هيچ 
ادعايي هم نداشتند و بسيار بي پيرايه بودند. هيچ وقت 
نمي گفتند: چون خارج درس مي ده��م، مثاًل ديگر 
س��يوطي درس نمي دهم!... به قدري متواضع بودند 
كه هر منب��ري اي كه به كرمانش��اه مي آم��د، ابتدا 
دستش را مي گرفتند و مي فرمودند: يك وقت روي 
منبر از م��ن تعريف نكنيد، اگ��ر مي خواهيد تعريف 
كنيد، از امام حس��ين)ع( تعريف كنيد، از ائمه)ع( و 
امام زمان)عج( تعريف كنيد، من راضي نيستم كه از 
من در جايي تعريف شود!... با اينكه در چهل سالگي، 
10 اجازه اجتهاد داش��تند، هميش��ه مي فرمودند: 
من بچه طلبه اي بيش نيس��تم!... حال كه س��خن به 
جنبه هاي اخالقي شهيد محراب كشيد، بايد عرض 
كنم كه در تمام طول عم��رم، حتي يك كلمه دروغ 
از ايشان نشنيدم! كس��ي جرئت نمي كرد در محضر 
ايشان، از كسي غيبت كند. هميشه مي گفتند: همه 
ما ناقص هس��تيم، همه عيب داريم، ح��ق نداريد از 
كسي بد بگوييد... از اينكه خودشان را فردي متفاوت 
جلوه دهند، به ش��دت مي گريختن��د و مي فرمودند: 
كفر اس��ت كه آدم آنچه را كه نيست، ديگران تصور 
كنند كه هست! آدم بايد در پيشگاه خدا عزت داشته 
باشد، عزت پيش خلق خدا كه وامي ندارد!... به خاطر 
همين بي پيرايگي ها و اخالص هاست كه خداوند نام 
يك روحاني را كه آيت اهلل بروجردي از مدرسه فيضيه 
به كرمانشاه فرستادند، اينگونه بلندآوازه كرد! ايشان 
همواره مي خواس��تند گمنام زندگ��ي كنند و هرگز 
نخواستند خودشان را مطرح كنند، ولي خدا خواست 

روايات زنده ياد حجت االسالم والمسلمين حسين اشرفي اصفهاني
 از سيره فردي و اجتماعي پدر

پدر به آقا گفت: 
بيعت با شما بيعت با رسول اهلل است

و تا هم اينك هم مثل خورشيد مي درخشند! اين 
حالت مردان خداس��ت كه هميشه مي خواهند 

گمنام زندگي كنند!... .« 
   در زندان كميته مشترك، نمي دانستم كي 

روز است و كي شب!
همانگونه كه اش��ارت رف��ت، فصل��ي از كارنامه 
چهارمين شهيد محراب در منطقه كرمانشاه، به 
فعاليت هاي سياسي ايشان باز مي گردد. بي ترديد 
تثبيت مرجعيت امام خمين��ي و رهبري جريان 
انقالب اسالمي در آن منطقه، مرهون تالش هاي 
گسترده آن بزرگ به ش��مار مي رود، امري كه در 
خاطرات فرزن��د فقيدش، اينگون��ه بازتاب يافته 

است:
»مرحوم اب��وي از همان ابت��داي نهضت امام، با 
ايش��ان همراه بودند. البته همان طور كه عرض 
كردم، رابطه ش��ان به قبل اين زمان برمي گردد 
و منظور م��ن، فعاليت هاي مبارزاتي اس��ت كه 
از سال 1342 آغاز شد. حضرت امام در مسائل 
مختلف، بسيار با ايشان مشورت مي كردند. البته 
فعاليت هاي شهيد محراب، به ايران هم محدود 
نبود و به جاهاي ديگر از قبيل نجف و ساير بالد 
اسالمي هم گس��ترش پيدا كرد. قبل از انقالب 
بارها به خاطر حماي��ت از نهضت امام، به زندان 
و تبعيد رفتند. حتي يك بار مأموران ساواك، در 
ساعت 12 شب به منزل ما ريختند و حتي اجازه 
ندادند كه مرحوم والد لباس بپوشند و ايشان را با 
همان پيراهن و شلوار منزل بردند! ايشان بيمار 
هم بودند و با زجر و مشقت فراوان از كرمانشاه به 
تهران برده شدند. جرم ايشان حمايت از امام بود. 
در كرمانشاه هم س��اواك مكرراً ايشان را احضار 
مي كرد و ساعت ها نگه  مي داشت! گاهي بعد از 
نماز مي ديديم كه حاج آقا به خانه برنگش��تند. 
مي رفتيم دم در مسجد و مي گفتند: مأموران با 
يك جيپ آمدند و ايشان را بردند ساواك! دليلش 
هم اين بود كس��اني كه از امام تقليد مي كردند، 
وجوهاتشان را به مرحوم والد مي دادند و ساواك 
مي خواس��ت آنها را شناس��ايي كند. ساواكي ها 
مي گفتند: با تالش ه��اي امثال آقاي اش��رفي 
است كه آقاي خميني مي تواند شهريه بدهد و 
طالب حوزه علميه قم و نج��ف را تأمين و دائماً 
براي ما مزاحمت ايجاد كند! در هر حال ايشان را 
دستگير مي كردند و به زندان شهرباني تهران و 
جايي مي بردند كه ايشان مي گفتند: نمي دانستم 
كي روز است و كي ش��ب! يك چيزي روي سرم 
مي كشيدند و مرا مي بردند كه وضو بگيرم! ايشان 
را با اين وضعيت وحشتناك، در زندان جهنمي 
شاه نگه مي داش��تند، به اين جرم اين كه چرا از 
آيت اهلل خميني حمايت مي كنيد. رهبري همه 
راهپيمايي ها و تظاهرات كرمانشاه، با ايشان بود 
و جز يكي از روحانيون - كه مخالف امام و انقالب 
بود- بقيه علما با ايشان همراهي و اعالميه ها را 
امضا و در راه پيمايي ها شركت مي كردند. ايشان 
اولين كسي بودند كه در كرمانشاه، براي شهادت 
حاج آقا مصطفي اعالمي��ه دادند و مجلس ختم 
گرفتند. در آن روز مأموران ساواك، مسجد محل 
برگزاري مراسم را محاصره كردند و نگذاشتند 
منبري ما منبر برود و مجلس را به هم ريختند! 
در يكي از راهپيمايي ها، اگر م��ردم آن بزرگوار 
را به خانه اي نمي بردند و پناه نمي دادند، ش��ايد 
ايشان از بين مي رفت! يادم اس��ت كه عمامه از 
سرايشان افتاد و كفش هايشان از پايشان درآمد 
و مردم ايشان را در منزلي مخفي كردند. در آن 
روز، عده اي ش��هيد، مجروح و دستگير شدند. 
شهيد اش��رفي تا آخرين لحظه عمر، از حضرت 
امام پي��روي كردند و هر كس��ي كه به ايش��ان 
مراجعه مي كرد، او را به امام ارجاع مي دادند. امام 
هم التفات خاصي به ايش��ان داشتند و دومين 
حكمي كه براي امامت جمعه دادند، پس از حكم 
به مرحوم آيت اهلل طالقاني، حكم به امامت جمعه 

ايشان براي باختران بود... «. 
  از ط�رف ام�ام آمده ام تا دس�ت ش�ما را 

ببوسم
پس از پيروزي انقالب اس��المي، آيت اهلل اشرفي 
اصفهان��ي از پيش��قراوالن تداوم نظام اس��المي 
قلمداد مي شد. از جمله اقدامات مداوم او در اين 
دوره، حضور پرتكرار در جبهه هاي جنگ و روحيه 
بخشي به رزمندگان به ش��مار مي رفت. مرحوم 
حجت االسالم حسين اشرفي كه در بخشي از اين 

سفرها همراه با پدر بوده، در اين باره مي گويد:
»ايش��ان در بس��ياري از عمليات ه��ا از جمل��ه 
فتح المبين، بيت المقدس و مسلم بن عقيل شركت 
داشتند. پس از شكسته شدن حصر آبادان، اولين 
كسي بودند كه در آبادان حضور پيدا كردند. ايشان 

تا حدود يك ماه مانده به شهادتش��ان، اين كار را 
ترك نكردند. هميشه هم به رزمنده ها مي فرمودند: 
من از طرف امام آمده ام تا دس��ت شما را ببوسم! 
من ب��ا ديدن ش��ما، احس��اس غ��رور مي كنم.... 
رزمنده ها هم وقتي آن بزرگوار را مي ديدند، س��ر 
از پا نمي ش��ناختند. هميش��ه مي گفتند: اگر در 
جبهه هاي جنگ شهيد بشوم، افتخار من است.... 
به نظر م��ن اين روحيه ايش��ان، حاصل اخالص ، 
نمازش��ب ها، توس��ل ها و زيارت عاشوراهايشان 
بود. ايشان سه بار هدف ترور قرار گرفتند و اتفاقي 
نيفتاد! هميشه مي فرمودند: باز سعادت شهادت، 
نصيبم نشد!... تقدير اين بود كه مانند مواليشان، 

در محراب به شهادت برسند... .« 
   به گفته پدر، منطقه كرمانش�اه به »آقا« 

رأي داد
شهيد آيت اهلل اش��رفي اصفهاني به دليل پيشينه 
ارتباط با رهبر معظم انقالب اس��المي، به ايشان 
عالقه اي فراوان داش��ت و هم از اين روي تا مقطع 
شهادت از هيچگونه تأييد و تكريم نسبت به ايشان 
فرو نمي گذاش��ت. مرحوم حجت االسالم حسين 

اشرفي، شاهد مواردي از اين دست بوده است:
»قبل از پيروزي انقالب، خاطرم است يك سال، 
ما در دهه محرم در مش��هد مش��رف بوديم و در 
منزل مرحوم آيت اهلل حاج آقا حس��ن قمي كه در 
آن برهه از مبارزي��ن و مجاهدين بنام بودند چند 
تن از جمله مقام معظم رهب��ري و مرحوم آقاي 
طبس��ي منبر مي رفتن��د. مرحوم والد هميش��ه 
يادآور مي ش��دند: آقاي خامن��ه اي از نظر علمي 
جايگاه شايس��ته اي دارند و منبرهايش��ان بسيار 
مفيد اس��ت. مقام معظم رهبري در آن موقع، از 
مدرسين حوزه مش��هد بودند و هر بار كه مرحوم 
والد به اين شهر مشرف مي شدند به مالقات ايشان 
مي آمدند. بعد از پيروزي انق��الب، در دوراني كه 
قضيه نامزدي ايشان براي رياست جمهوري مطرح 
شد، مرحوم والد در نماز جمعه اعالم كردند: به نظر 
من ايشان بر همه مقدم هستند... مردم كرمانشاه 
كه به سخن شهيد اعتماد داشتند، اكثراً به مقام 
معظم رهبري رأي دادند و بعد از تهران، مشهد و 
احتماالً اصفهان، باالترين رأي به ايشان در استان 
كرمانش��اه بود. روزي هم كه ايشان برای رياست 
جمهوري انتخاب ش��دند، مرحوم والد فرمودند 
برايشان ماش��ين تهيه كنيم كه به تهران بروند. 
آن روزها از كرمانش��اه هواپيما پ��رواز نمي كرد و 
مسافرت با ماش��ين براي مرحوم والد دشوار هم 
بود، اما اين كار را كردند. يادم است وقتي به دفتر 
رياست جمهوري رسيديم، حضرت آقا جلوي در 
منتظر ايستاده بودند. ايش��ان مرحوم والد را در 
آغوش گرفتند و فرمودند: شما كه تلگراف تان آمد، 
چرا زحمت كش��يديد و اين همه راه از كرمانشاه 
تش��ريف آورديد؟ مرحوم والد فرمودند: خواستم 
بيايم و شخصاً به شما تبريك بگويم، چراكه بيعت 
با ش��ما، بيعت با رسول اهلل)ص( اس��ت. آيت اهلل 
خامنه اي دو س��ال پس از رياس��ت جمهوري، به 
كرمانشاه تشريف آوردند و من همه جا در معيت 
ايشان بودم. ايشان فرمودند: آقاي اشرفي به من 

محبت و لطف خاصي داشتند... .« 
  فتن�ه 88 ج�ز ب�ا فراس�ت و سياس�ت 

حضرت آقا، جمع شدني نبود
زنده ياد حجت االسالم والمسلمين حسين اشرفي 
اصفهاني، چهار دهه پس از پدر زيس��ت و فراز و 
فرودهاي حيات نظام اسالمي را نيز تجربه كرد. او 
شاهد بود كه برخي انقالبيون ديروز، چگونه دچار 
ارتجاع شدند و به گذش��ته خويش پشت پا زدند! 
هم از اين روي طي زمان، به قدرت مديريت رهبر 
انقالب اس��المي در حفظ ميراث امام و شهيدان 
بيشتر پي برد و بي هيچ مالحظه اي و در هر فرصت، 

به تبيين آن مي پرداخت:
 »من در حال حاض��ر در منطق��ه تهران پارس، 
نماينده حض��رت آقا هس��تم و وجوهات زيادي 
را از تهران، اصفهان، خميني ش��هر و ش��هرهاي 
ديگر، برايم مي آورند. بيش از 80درصد كس��اني 
كه به مس��جدي ك��ه بن��ده در آنجا اقام��ه نماز 
مي كنم، مي آيند، مقلد حضرت آقا هستند. ظاهراً 
كس��اني هم كه براي پرداخت وجوهات به دفتر 
آقا مراجع��ه مي كنند، طبق فرمايش ايش��ان به 
مسجد سيدالش��هداي تهران پارس و بنده ارجاع 
داده مي ش��وند. بنده وقتي مي ديدم مرحوم والد 
كه مجته��د و هم رديف امام بودند، نظرش��ان به 
مقام معظم رهبري بود، بيش��تر متوجه جايگاه 
ايشان شدم و به داليل عديده معتقدم كه حضرت 
آقا مورد توجه و عنايت امام زمان)عج( هس��تند. 
در س��اليان اخير افتخار دارم كه از درس خارج 
فقه ايشان هم توشه برگيرم و شاهد درس پربار و 
قابل استفاده ايشان هم هستم. كساني كه متوجه 
مرتبت و جايگاه حضرت آقا نيستند، به نظر بنده 
يا ايشان را به درس��تي نش��ناخته اند، يا گرفتار 
بغض و حسادت هستند. اينها كافي است از خود 
بپرسند كه پس از امام چه كسي اين نظام را حفظ 
كرد؟ فتنه 88 جز با فراس��ت، زيركي و سياست 
همه جانبه حضرت آقا، جمع شدني نبود و كيان 
نظام كاماًل در مع��رض تهديد ق��رار گرفته بود. 
موقعي كه همه ما آرام مي خوابيم، ايشان دغدغه 
500 ميليون جمعيت دنيا را دارند و در فكر اينكه 
زمانه آبستن چه حوادث ديگري براي مسلمانان 
اس��ت؟ ما براي اين انقالب، بي��ش از 240 هزار 
شهيد داده ايم. فرداي قيامت اين شهدا از ما سؤال 
خواهند كرد كه با خون و ميراث آنان چه كرديم؟ 
بايد خيلي مراقب باشيم و حضرت  آقا را براي رفع 
مشكالت و مس��ائل گوناگون كه با آنها دست به 
گريبان هستيم، كمك كنيم. خداوند سايه ايشان 
را بر س��ر اين انقالب و اين مردم مس��تدام بدارد 
كه هرچه عزت و س��رافرازي كه داريم، از بركت 

رهبري داهيانه ايشان است... .« 

حجت االس�الم حس�ين اش�رفي 
اصفهاني: »ي�ادم اس�ت وقتي به 
دفتر رياس�ت جمهوري رسيديم، 
حض�رت آق�ا جل�وي در منتظ�ر 
ايستاده بودند. ايشان مرحوم والد 
را در آغوش گرفتن�د و فرمودند: 
ش�ما كه تلگراف ت�ان آم�د، چرا 
زحمت كش�يديد و اي�ن همه راه 
را از كرمانشاه تش�ريف آورديد؟ 
مرحوم وال�د فرمودند: خواس�تم 
بياي�م و ش�خصًا به ش�ما تبريك 
بگوي�م، چراك�ه بيع�ت با ش�ما، 
بيعت با رس�ول اهلل)ص( اس�ت...«

آنچه سيدعالء الدين ميرمحمد صادقي
 به تاريخ سپرده است

يادها و يادمان هايي از 
»مرد بازار و سياست«

حجت االسالم حسين اشرفي اصفهاني، 
چه�ار دهه پ�س از پ�در زيس�ت و فراز 
و فرودهاي حي�ات نظام اس�المي را نيز 
تجربه كرد. او شاهد بود كه برخي انقالبيون 
دي�روز، چگونه دچ�ار ارتجاع ش�دند و 
به گذش�ته خويش پش�ت پا زدند! هم از 
اين روي طي زمان، به قدرت مديريت رهبر 
انق�الب در حفظ ميراث امام و ش�هيدان 
بيش�تر پي برد و بي هيچ مالحظه اي و در 
ه�ر فرصت، ب�ه تبيي�ن آن مي پرداخت
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   محمدرضا كائيني
اثر تاريخي- روايي 
ب��ه  »پنج��ره اي 
ك��ه  گذش��ته« 
ش��امل خاطرات��ي 
از س��يد عالء الدين 
ميرمحمد صادقي 
اس��ت، فرازهايي از 
تاريخ مبارزات پيش 
از انقالب اسالمي و 
نيز حيات اقتصادي 
جمهوري اسالمي را بر مخاطب پژوهنده عيان خواهد 
ساخت. راوي خاطرات در ديباچه اين اثر كه توسط 
نشر كارآفرين انتشار يافته است درباره محتواي آن به 

نكات ذيل اشارت برده است:
»اينك كه شمه اي از خاطرات اين حقير، طي اوراق 
حاضر به نظر ارجمند خوانندگان گرامي مي رس��د، 
ضمن عذرخواه��ي پيش��اپيش از تصدي��ع اوقات 

گرانبهاي همه  عزيزان، نكاتي را متذكر مي شوم:
اوالً، با وجود بزرگاني ك��ه در بخش خصوصي و اتاق 
بازرگاني و نيز س��اير نهادها حضور داش��ته و دارند 
و چه بس��ا نس��بت به وقايع و رخدادهايي كه من به 
آنها پرداخته ام، وقوف و اطالع عميق تر و دقيق تري 
داشته باش��ند، بنده هيچ گاه مايل به بيان خاطرات 
خود نبوده ام. گام گذاشتن در اين وادي كه منجربه 
آماده شدن و انتش��ار اين مجموعه ش��ده، ناشي از 
توصيه و اصرار برخي از دوستان و سروران مي باشد 
كه بي توجهي به آن توصيه ها بر من مجاز نبوده است. 
البته پش��تكار، پيگيري و عالقه زائد الوصف روايان 
محترم هم مانع از نيمه كاره رها شدن اين اقدام، در 
نتيجه  گرفتاري ها و اشتغاالت اين جانب شده است 
كه در همين جا بايد مراتب سپاس و تشكر خود را از 

آنان اعالم دارم. 
ثانياً، اين مصاحبه ها، همان طور كه در پيش گفتار 
راويان نيز مورد اشاره قرار گرفته است، طي يك برهه  
زماني پنج ساله انجام شده، به طوري كه گاه بين دو 

مصاحبه، ماه ها فاصله مي افتاده است. بدين ترتيب، 
تكرار احتمالي برخي از مطالب يا احياناً عدم رعايت 
دقيق ترتيب وقايع تاريخي در همه  موارد، ناشي از اين 
امر بوده است. البته در بازنگري نهايي اين مجموعه، 
سعي در رفع اين مش��كل يا به حداقل رسانيدن آن 

شده است. 
ثالثاً، با توجه به اينكه قدمت برخي از مطالب مطروحه، 
به چند دهه  قب��ل و گاه حتي به بي��ش از نيم قرن 
مي رس��د، احتمال دقيق نبودن بعضي از تاريخ ها يا 
از قلم افتادن نام برخي از افراد مي رود كه پيشاپيش 
مراتب اعتذار و شرمساري خود را از اين بابت به همه  
آن عزيزان و نيز به خوانندگان ارجمند اين مجموعه 
ابراز مي دارم. تذكر اين نقصان ها و كاستي ها از سوي 
خوانندگان، موجب تصحيح آنها در چاپ هاي بعدي 

خواهد شد. 
رابعاً، مطالب مطروحه صرفاً برشي از تاريخ و پنجره اي 
به گذشته است. در طرح اين مطالب، بنابر اختصار و 
گزيده گويي بوده است و بنابراين، ناگفته هاي بسياري 
همچنان باقي مي ماند كه طرح آنها، مستلزم فرصت 

بيشتر اين جانب و همت عالي ديگران خواهد بود:
گمان مبر كه به پايان رسيده كار مغان

 هزار باده  ناخورده در رگ تاك است«. 
ناش��ر نيز در مقدمه اي ديگر در صدر اين مجموعه، 
سعي دارد كه سيد عالءالدين ميرمحمد صادقي را 

اينگونه معرفي كند:
»آنچه كه مي خوانيد، شرح بيش از چهل جلسه 
گفت و گو با عالء الدين ميرمحم��د صادقي، طي 
زماني در حدود پنج سال است. ديدارها با توالي 
زماني اندك��ي صورت گرفت، ول��ي زمان زيادي 
نياز بود تا متن كتاب به همراه يادداشت هاي آن، 
تهيه و تنظيم شوند. داس��تان زندگي عالءالدين 
ميرمحمد صادقي ش��رحي مفصل اس��ت، ولي 
تالش ش��ده تا از ميان س��ير حوادث قبل و بعد 
از انقالب، طيفي از مس��ائل انتخاب و به پرسش 
در مقابل عالء الدين ميرمحم��د صادقي گذارده 
ش��ود كه در ميان اتفاقات اقتصادي و سياس��ي 
ش��اخص تر بوده اند. معرفي شخصيت عالء الدين 
ميرمحمد صادقي كه سال هاس��ت دوستانش او 
را به نام حاج آقا عالء مي شناسند، با دشواري هاي 
بس��ياري همراه اس��ت. او از اقتصاد تا سياس��ت 
و از مدرسه س��ازي ت��ا راه ان��دازي صندوق هاي 
قرض الحسنه و مؤسسات خيريه را در پرونده دارد 
تا همزمان مرد بازار و سياس��ت و نيكوكار بزرگ 

لقب گرفته باشد... .« 

  سيد عالءالدين ميرمحمد صادقي
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88498432سرویس ورزشي

ش�روع فصل نقل و انتقاالت در فوتبال ايران ش�روع بازار مكاره اي است كه 
سال ها منجر به چوب حراج زدن به بيت المال مي شود. اصاًل تفاوتي نمي كند 
كه دست روي كدام تيم بگذاريد. حتي آنهايي هم كه ادعاي خصوصي بودن 
دارند، كاماًل دولتي اداره مي ش�وند و دست در جيب مردم دارند؛ نمونه هايش 
سپاهان و فوالد خوزستان است كه سال هاست با ارتزاق از درآمد دو كارخانه 
بزرگ حاصل دس�ترنج كارگران كه شايد  به نان شبش�ان هم محتاج باشند، 
به صورت ميلياردي س�رازير جيب بازيكنان و مربيان تيم هايشان مي كنند. 

تكليف بقيه هم كه روشن است. س��رخابي هاي پايتخت دو تيم بيت المال خور كه 
حاال قسمتي از سهام شان را فروخته اند و با اين سياه بازي ها حاال ديگر مستقيم از 
هوادارانشان پول مي گيرند و خرج مي كنند. يك نگاه به خرج هايي كه تا همين حاال 
دو تيم براي فصل جديد كرده اند، نشان از اين دارد كه چگونه پول مردم به هدر رفته 

و مي رود، بدون اينكه كسي پاسخگو باشد. 

فصل نقل و انتقاالت كه شروع مي شود، با انبوهي از باشگاه هاي بدهكار با پنجره هاي 
بسته روبه رو می شويم، اما به صورت كامالً جالبي هر سال همين باشگاه هاي بدهكار 
كه ظاهراً به لحاظ قانوني نمي توانند در بازار نقل و انتقاالت فعال باش��ند، حتي با 
پنجره هاي بس��ته به س��بب محروميت هاي بين المللي و داخلي از همه فعال تر و 
ولخرج ترند تا ثابت كنند وقتي پاي بيت المال خوري در ميان اس��ت، حتي قانون و 
آدم هايش هم مسئله را چندان جدي نمي گيرند. اينگونه مي شود كه رقم هاي چند 
صد ميليوني ناگهان ميلياردي مي شود و ارقام چند ميلياردي  چند ده ميليارد! تازه 
بماند كه چه آپشن هايي را به بازيكنان هديه مي دهند و به كسي هم بر نمي خورد. 

اين اتفاقات هر س��ال در فوتبال ايران تكرار مي شود، به اس��م اينكه فوتبال ايران 
حرفه اي است. در حالي كه در عالي ترين س��طح فوتبال جهان مسائل مالي چنان 
جدي گرفته مي شود كه اگر ذره اي شك و ترديد در آنها وجود داشته باشد و شفاف 
نباشند، بدون تعارف و رودربايستي با متخلفان برخورد مي شود. نمونه هاي زيادي 
را مي توان مثال زد. هفته پيش بود كه خبر رسيد ساموئل اتوئو مهاجم نام آشناي 

سابق بارسلون به دليل فرار مالياتي به 22 ماه زندان محكوم شده است. يا طرح هاي 
شفاف سازي مالي باشگاه هاي بزرگي چون رئال مادريد و بايرن مونيخ و بارسلون كه 
هر كدام حكايت خاص خودش را دارد.  به طور حتم تمام تيم هايي كه مثال زديم و 
بازيكناني كه مي توان نام برد با رقم هايي باال اداره مي شوند و بازي مي كنند، اما وقتي 
پاي قانون وسط بيايد كسي راه فرار ندارد. حاال در فوتبال ايران آيا سراغ داريد كه 
باشگاهي به سبب شفاف نبودن مسائل مالي جريمه شده باشد؟ يا اينكه بازيكنان 

ماليات قراردادهاي چند ده ميلياري خود را پرداخت كرده باشند؟ 
اينجا در فوتبال ايران فقط پول ريخت و پاش مي شود و مردم با حسرت رقم هايي را 
جلوي نام بازيكناني مي بينند كه حتي درصدي از آن هم ارزش ندارند. اين روزها بازار 
نقل و انتقاالت فوتبال كمتر از نرخ اجناس اساسي و روزمره مردم روي اعصاب و روان 
مردم نيست. اين روزها فوتبالي ها همسطح مفسدان اقتصادي دست در جيب مردم 
دارند. كافي است بازار نقل و انتقاالت فوتبال را رصد كنيد تا متوجه شويد چگونه 

فوتبال بيت المال خور پول مردم را باال مي كشد. 

ارقامي كه به عنوان دستمزد بازيكنان و مربيان اعالم و پرداخت مي شود، قابل قبول 
نيست. اول فصل همه مي گويند، پول نداريم ولي نمي دانيم از كجا پول مي آورند. 
افرادي چنين دستمزدهاي نجومي را مي گيرند كه از نظر كيفي سطح باال نيستند. 
شايد خيلي ها از مطرح شدن اين صحبت ها ناراحت شوند، اما ليگ تازه به پايان رسيده 
و همه كيفيت مسابقات را ديديم. نه تنها كيفيت افزايش پيدا نكرده، بلكه كاهش هم 
داشته است. يك مربي تيمش فصل پيش ناكام بوده يا يك بازيكن عملكرد ضعيفي 
داشته، ولي امسال پيشنهادهاي نجومي دريافت مي كنند. بازيكن فيكس 2 ميلياردي 
كه در يك فصل فقط سه گل زده براي فصل جديد با 8ميليارد به يك باشگاه ديگر 
رفته است! هرج و مرج و بي ساماني در فصل نقل و انتقاالت بيداد مي كند. نظارتي روي 
ارقام، پرداخت ها، كيفيت و توانايي بازيكنان و مربيان نظارتي نيست. خيلي ها نقش 
دارند؛ دالل ها، واسطه ها، برخي مربيان، عملكرد ضعيف مديران و همچنين عدم نظارت از جمله فاكتورهايي است 
كه در افزايش بي رويه رقم قراردادها تأثيرگذار هستند. آنقدر آدم هاي مختلف در فوتبال دست دارند و تصميم گيري 
مي كنند كه ديگر كسي به كيفيت مسابقات، بازيكنان و مربيان اهميتي نمي دهد. چطور با عملكرد ضعيف پيشنهاد سه 
برابري دريافت مي كنند؟ اين مسائل شك و شبهه هاي زيادي ايجاد كرده است. دستمزدهاي نجومي سودي به حال 
فوتبال ايران ندارد و فقط حجم بدهي ها بيشتر مي شود، كيفيت بازي ها پايين مي آيد و توقعات بازيكنان باال مي رود. 
درست است شرايط فرق كرده، ولي كيفيت كه نبايد پايين بيايد. خيلي ها مي گويند نسل هاي قبلي به بازيكنان نسل 
جديد حسادت مي كنند، اما حرف  ما چيز ديگري است؛ حرف ما بي كيفيت شدن مسابقات و پايين آمدن سطح ليگ 
برتر است. بازيكني كه ساده ترين حركات را هم بلد نيست، قرارداد چندين ميلياردي امضا مي كند. اين فقط حرف 
اهالي فوتبال نيست، بلكه مردم نيز نسبت به اين بي حساب و كتاب بودن پرداخت ها انتقاد دارند. متأسفانه خأل نظارت، 

قانون و مديريت باعث شده تا هركسی تا جايي كه مي تواند رقم قراردادها را افزايش دهد. 

قطعاً اين شرايط تا زماني كه فوتبال مان خصوصي نشود، ادامه خواهد داشت، چراكه 
مديران ما درآمدي براي فوتبال ندارند كه نگران خرج كردن آن باشند. آنها فقط مدير 
هزينه هستند و آنقدر خرج مي كنند تا در زمان حضورشان به يك موفقيتي برسند و 
بعد هم باكوهي از بدهي مي روند. اين دور تسلسل سال هاست كه ادامه دارد. به غير از 
يكي دو باشگاه بقيه همه بدهكار هستند. مخالف درآمد خوب فوتباليست ها نيستيم، 
اما بين فوتبال و هزينه هايش بايد همخواني وجود داشته باشد. متأسفانه هيچ ضابطه اي 
براي پرداخت دستمزدها نداريم و رقم قراردادهاي فوتباليست هاي داخلي به تبعيت 
از معدود لژيونرها افزايش نجومي پيدا كرده اس��ت. برخي از بازيكناني كه در خارج از 
كشور بازي مي كنند، بعد از ش��ش  ماه يا حداكثر يك سال قراردادشان لغو مي شوند و 
برمي گردند. حتي آنها كه در كشورهاي عربي بازي كرده اند ديگر كيفيت سابق را ندارند. 
رقابت ناسالمي بين باشگاه ها وجود دارد و به جاي آنكه در كنترل قيمت ها با هم همسو شوند، تالش مي كنند ركورد 
دستمزدها را بشكنند. هر مديري كه مي آيد بي حساب و كتاب خرج مي كند و انبوهي از بدهي را به جاي مي گذارد. 
كنفدراسيون آسيا با تيم هاي بدهكار برخوردهايي را انجام مي دهد، ولي در كشور خودمان به  رغم داشتن بدهي هاي 
سنگين هيچ برخوردي با پرسپوليس و استقالل نمي شود. به همين خاطر به ساير تيم هاي بدهكار نيز خيلي سخت 
نمي گيرند. اين مسئله باعث شده از ابتداي فصل تكليف چهار پنج تيم با سرمايه گذاري سنگين با ساير تيم هاي كم 
هزينه مشخص باشد. بحث اصلي پول هاي بادآورده دولتي براي باشگاه هاست، در حالي  كه فيفا بر دولتي نبودن فوتبال 
تأكيد دارد و متأسفانه در اين مسئله نيز قانون را دور زده ايم! آينده خوبي در انتظار فوتبال ايران نيست و هر سال ارقام 
اعالم شده سه تا چهار برابر مي ش��ود. بازيكنان حتي براي نمايش و بازارگرمي هم كه شده، دستمزدهاي خود را به 
يكديگر اطالع مي دهند و طبيعتاً حتي رقم بازيكنان بي كيفيت نيز افزايش چشمگيري دارد. ادامه اين روند خطرناك 

است، اگر فوتبال ما درآمدزا بود، اشكالي نداشت، ولي همه مي دانيم كه فوتبال ايران هيچ  درآمدي ندارد. 

خرج هاي بي رويه معلول يك علت اصلي است. باشگاه ها را به عنوان مراكز خدماتي 
مي شناسيم و فيفا باشگاه ها را »بنگاه اقتصادي« معرفي كرده است. هر بنگاه اقتصادي 
برمبناي درآمدزايي پايه گذاري مي شود. برخي ها فوتبال ايران را با كشورهاي ديگر 
مقايسه مي كنند، در اين صورت پولي كه براي اين رشته خرج مي شود ناچيز است، 
اما اگر با ديد حرفه اي به آن نگاه كنيم، مي بينيد فقط اسراف مي شود. علت آن هم 
اين است كه در اروپا از فوتبال درآمدزايي هنگفت مي كنند و ماليات مي دهند و به 
همين خاطر دستمزدهاي باال به بازيكنان و مربيان شان مي دهند و ارقام شان اصاًل 
با اينجا قابل مقايسه نيست، ولي فوتبال در ايران بنگاه اقتصادي نيست، درحقيقت 
قراردادها به صورت غيرمس��تقيم از جيب مردم پرداخت مي شود. در اين وضعيت 
اقتصادي كشور پرداخت دس��تمزدهاي نجومي ظلم به عامه مردم است. برخي از 
بنگاه هاي صعنتي با اينكه خودشان مشكالت زيادي دارند، اما از جيب مردم در ورزش هزينه مي كنند. معادن نيز 
براي همه مردم است، ولي آنها نيز پولشان را براي دستمزد فوتباليست ها صرف مي كنند. اگر فوتبال در بستر درست 
پيگيري شود هم كيفيتش باال مي رود و هم حساب و كتابش دقيق مي شود. منتها فوتبال ما در بستر صحيح خود 
نيست در نتيجه مردم هم نسبت به هر نوع پرداختي حساسيت پيدا مي كنند. مردم حق دارند، بگويند در اين وانفسا 
چرا ميلياردها تومان صرف فوتبال متوسط رو به پايين كشور مي شود؛ اين اعتراض به حق است. دولت ها به فكر اصالح 
ساختار فوتبال نيستند و با اين ساختار غلط پول هاي كالن پرداخت مي شود. شرايط االن فوتبال ما شده شتر، گاو، 
پلنگ! سرخابي ها دولتي هستند، ولي كدام شركت دولتي است كه سقف مشخص بودجه ندارد؟ هر شركتي، چه 
دولتي چه خصوصي يك سقفي براي بودجه تعيين مي كند، ولي ما براي كدام باشگاه سقف بودجه تعيين كرده ايم؟ 
در عوض يك رقابت ناسالم در فوتبال راه افتاده و چند دالل هستند كه يك بازيكن را با ارقام مختلف از اين باشگاه به 

آن باشگاه مي برند. درصدي از همان رقم هاي نجومي به جيب دالل ها و واسطه ها مي رود. 

حاكميت هرج ومرج بر فصل نقل و انتقاالت عدم همخواني بين فوتبال و هزينه هايشدستمزدهاي نجومي ظلم به عامه مردم

 دنيا حيدري 
هنوز هم پدران ما به ياد دارند، روزهايي را كه فوتب��ال تنها يك ورزش بود نه منبع 
درآمد. روزهايي كه حرف اول را تعصب به تيم و پيراهن مي زد و شادكردن هواداراني 
كه در گرما و سرما پاي ثابت ورزشگاه ها بودند، اما تغييرات زندگي فوتبال را هم تحت 
تأثير خود قرارداد، به طوري كه حاال سال هاست فوتبال ديگر تنها يك ورزش نيست و 
به يك صنعت تبديل شده است. آن هم صنعتي پولساز كه گردش مالي بااليي دارد كه 
ديگر تنها به آن 90 دقيقه بازي درون مستطيل سبز محدود نمي شود و صنعت هايي 
چون مد، سينما و تلويزيون، نس��اجي و... را نيز تحت تأثير قرار داده است. در واقع 
فوتبال عالوه بر يك ورزش هيجان انگيز با هواداراني بسيار، منبع درآمدي قابل توجه 

است كه به اشكال مختلف مي توان از آن بهره برداري كرد. هر چند كه در ايران اوضاع 
كاماًل متفاوت اس��ت. البته در ايران هم گردش مالي فوتبال بسيار باال و قابل توجه 
است، به طوري كه ديگر نه فقط هيچ بازيكني براي حضور در يك تيم دست به جيب 
نمي شود تا افتخار پوش��يدن پيراهن آن تيم را از آن خود كند كه براي هر دقيقه و 
ثانيه اي كه بازي مي كند يا حتي زمان هايي كه بازي نمي كند، براي گرفتن پول چرتكه 
مي اندازد. سال هاست كه فوتبال در ايران به شكلي وارونه جاي درآمدزايي، هزينه ساز 
است و درست برعكس تعريفي كه از فوتبال در دنيا وجود دارد. خصوصاً بعد از اضافه 
شدن پسوند حرفه اي به فوتبالي كه با گذشت 21 دوره، ليگ همچنان آماتور است، 
اما نه در پول دادن! خيلي دور نيست زماني كه فوتبال تنها يك عشق بود؛ عشقي كه 

اين روزها تنها در صفرهاي به صف شده در قراردادها منتهي مي شود و بس. 
البته فوتبال بايد براي بازيكنان و مربيان درآمدزا باش��د، وقتي ش��غل اصلي آنها به 
حساب مي آيد. اما رشد غيرمنطقي اعداد و ارقامي كه طي سال هاي اخير به درخواست 
بازيكنان و مربيان در قراردادهاي مختلف درج مي شود، هيچ گونه توجيهي ندارد. چند 
سالي اس��ت كه رقابت هاي غيراصولي و مديريت ناكارآمد باشگاه هاي فوتبال ايران 
با دل دادن به دل دالل ها و بازيكنان و مربيان زياده خواه كار را به جايي رس��انده اند 
كه امروز ش��اهد ثبت رقم هاي چند 10 ميلياردي در قرارداد بازيكنان درجه چندم 
هستيم! ارقامي كه حتي براي ستاره هاي فوتبال ايران هم منطقي نيست چه رسد به 
بازيكنان و مربياني كه هيچ بازده فني و كارنامه قابل قبولي نيز ندارند و حضورشان 
باري از دوش تيم برنمي دارد، اما به واسطه بي  در و پيكر بودن فوتبال بي قانون ايران، 
چند سالي است كه درآمدهاي نجومي به جيب زده و قراردادهايي را امضا كردند كه 
شايد تا همين چند سال قبل در خواب هم نمي ديدند. ارقامي كه تا همين چند سال 
قبل چند صد ميليون شدن آن همه را متعجب كرده بود و حاال به سرعت برق و باد 

چند ده ميليارد را هم پشت سر گذاشته است.

 شيوا نوروزي 
در ابتداي دهه 90 كميته آموزش فدراس��يون وقت به اين فك��ر افتاد كه با منع 
حضور مربيان باالي 65 س��ال مثاًل راه را براي حضور مربيان نسل هاي بعدي باز 
كند. از اين دس��ت قوانين در ليگ برتر به وفور يافت مي شود. پس از آن نوبت به 
بحث تعيين سقف قرارداد براي باشگاه ها شد. س��ازمان ليگ براي جلوگيري از 
افزايش بي رويه دستمزدها به باشگاه ها اعالم كرد، نمي توانند بازيكني با قرارداد 
بيش از 350 ميليون تومان بگيرند. به اين قانون نيز اعتراضات زيادي ش��د، ولي 
در هر صورت به مدت يك فصل به اجرا درآمد تا مش��خص ش��ود سقف قرارداد 
نيز راهكار مناسبي نيست. مديران باش��گاه ها در آن زمان با همكاري بسياري از 
بازيكنان و مربيان براي جبران اين مسئله آپشن هاي زيادي به قراردادها اضافه 
كردند؛ آپشن هايي كه بس��ياري از آنها در قراردادها ذكر نمي شد و بعضاً به جاي 
پول نقد پاي نقل و انتقال ماش��ين، زمين و خيلي چيزهاي ديگر وسط آمد. در 
ليگ هشتم همه نگاه ها به دروازه بان ها بود. آقايان يك شبه به اين نتيجه رسيدند 
در حق گلرهاي وطني جفا شده و مي ش��ود به همين خاطر قانون منع استفاده 
از دروازه بان خارج��ي را اعمال كنند. يادمان نرفته كه اجرايي ش��دن اين قانون 
من  درآوردي چطور باعث چند برابر ش��دن دروازه بان هاي مطرح آن زمان شد. 
گلرهاي اسمي تا دلشان خواست براي باش��گاه هاي پرطرفدار ناز كردند و رقم را 
باال بردند. منتها در فصل نهم قانون فوق به اجرا درنيامد. در تابستان 1393 نيز 
باشگاه ها موظف به رعايت سقف بودجه شدند. سازمان ليگ به خيال خود براي 
آنكه از افزايش بدهي ها جلوگيري و بخش��ي از قوانين مورد تأكيد كنفدراسيون 
آسيا را اجرا كرده باشد، براي باشگاه هاي ليگ برتري سقف هزينه تعيين كرد. بر 
اين اساس تيم ها اجازه داشتند تا سقف 15ميليارد تومان صرف عقد قراردادها، 
هزينه اسكان، س��فرهاي داخلي و اجاره هتل كنند. از طرفي تيم هاي حاضر در 

ليگ قهرمانان نيز با 20 درصد افزايش مي توانس��تند تا سقف 18 ميليارد تومان 
خرج كنند. در تابستان سال 99 و در اوج كرونا سازمان ليگ با همكاري فدراسيون 
فوتبال از ورود بازيكنان و مربيان خارجي جديد به فوتبال ايران جلوگيري كرد. 
طبق قانون مصوب تيم ها تنها اجازه داشتند با بازيكنان و مربيان غيرايراني خود تا 
پايان قرارداد همكاري كنند و هيچ خارجي جديدي حق اضافه شدن به تيم هاي 
ليگ برتري را نداش��ت. نكته اينجاس��ت عمر اين قانون نيز فقط يك فصل بود و 
اينكه چرا قوانين من درآوردي در فوتبال ما تنها يك سال و شايد هم كمتر دوام 
آورده و مي آورد، ابهامي است كه مسئوالن فدراس��يون و سازمان ليگ هرگز در 

جهت رفع آن تالشي نكرده اند. 

درآمدي كه خوابش را هم نمي ديدندمن  درآوردي ترين قوانين فوتبالي

كاظم اوليايي

مديرعامل سابق استقالل

رسول كربكندي

كارشناس فوتبال

ابراهيم قاسم پور

كارشناس فوتبال

   يكي از بزرگ ترين معضل هاي فوتبال ايران كه اتفاقات ناخرسند 
بس��ياري را رقم مي زند، نداش��تن نظارت بر عملكرد مديران است؛ 
مديراني كه به واس��طه روابط بر مس��ند قدرت مي نشينند و خوب 
مي دانند كه هر دس��ته گلي به آن بدهند آب از آب تكان نمي خورد. 
وقتي نظارت بر فوتبال بزرگ ترين حلقه گمش��ده اين رشته است و 
كمتر مسئولي به آن توجه دارد، اين در حالي است كه اهمال در همين 
يك مورد مي تواند فس��ادي گس��ترده را برنامه ريزي كرده و عواقبي 
جبران ناپذير به دنبال داشته باشد؛ عواقبي كه بي هيچ شك و ترديدي 

هزينه آن را مردم خواهند داد نه مسببان امر. 
اهمي��ت نظ��ارت در آش��فته ب��ازار نق��ل و انتق��االت كه ش��اهد 
افسارگسيختگي بي منطق رقم قراردادها و دست و دل بازي بي حد 
و حصر مديران عامل باشگاه ها هس��تيم، به مراتب بيشتر از هر زمان 
ديگري اس��ت، چراكه ريال به ريال آنچه در اين فصل خرج ش��ده يا 
وعده داده مي شود از جيب مردم و بيت  المال است. ضمن اينكه نبود 
نظارت، به آشفتگي فصل مكاره نقل و انتقاالت دامن زده و بر شدت 
هيجانات كاذب آن مي افزايد. خصوصاً كه هر ساله در اين مقطع رقابت 
شديدي بين سرخ آبي هاي تهراني و تيم هاي صنعتي ايجاد مي شود 
كه باعث باالرفتن رقم پيشنهادي از سوي بازيكنان و مربيان شده و 
با دامن زدن بر داللي ها، اوضاع را بغرنج مي كند. البته به زعم بسياري 
در اين ميان برنده اصلي تيم هاي صنعتي هستند كه آزادانه و بي هيچ 
نظارتي قراردادهاي سنگين منعقد كرده و سهم به سزايي در افزايش 
قيمت هر س��اله قراردادها دارند. مس��ئله اي كه تماماً به بي توجهي 
روي عملكرد مديران از سوي نهادهاي باالدستي است. در واقع اگر 
نهادهاي نظارتي قبل از ش��روع هر فصل نقل و انتقاالت در ديدار با 
مديران عامل باشگاه ها حجت را درخصوص قيمت ها با آنها تمام كنند 
و اجازه ثبت قراردادهاي نامتعارف را ندهند، ناهنجاري هاي به وجود 
آمده طي سال هاي اخير به زودي فروكش خواهد كرد، اما مسئله اين 
است كه به رغم تأكيد مديران ناكارآمد به اين رقابت ناسالم كه افزايش 
نجومي قيمت ها را در پي دارد، كوچك ترين اقدامي براي مقابله انجام 
نمي شود و همين بي توجهي و نداشتن نظارت باعث بدتر شدن اوضاع 
شده و اين جسارت را به خاطيان مي دهد تا با سرعت بيشتري به تاخت 
و تاز بپردازند. حال آنكه در فوتبال دنيا نيز شاهد جابه جايي ستاره هاي 
نامدار هس��تيم، قوانيني وجود دارد كه اجازه نمي دهد باشگاه ها هر 
اندازه كه مي خواهند براي جلب رضايت بازيكنان و مربيان مورد نظر 

خود دست به جيب شوند. 

نظارت 
حلقه گمشده نقل و انتقاالت فوتبال 

شميم رضوان 

فريدون حسن
     گزارش

پرونده
فصل

و انتقاالت
 نقل 

فصل حمله 
به جيب مردم!

 از قراردادهاي چند ده ميلياردي
 تا آپشن هاي آنچناني  در فصل نقل و انتقاالت



با هدف جلوگيري      خوزستان
از تل�ف ش�دن 
دام ها در حوضه آبي كرخه، جهاد كشاورزي 
خوزستان، ۲۱۱ دستگاه مه پاش و ۱۰۷ استخر 

آب تني نصب كرد. 
خدارح��م امي��ري زاده رئي��س س��ازمان جهاد 
كشاورزي خوزستان در خصوص آخرين اقدامات 
پيش��گيرانه براي جلوگيري از تلف شدن دام ها 
در حوضه آبي كرخه گفت: اين سازمان يكسري 
اقدامات را جهت پيشگيري از تلف شدن دام ها به 
دليل مش��كالت آب به ويژه در فصل تابستان در 
دستور كار قرار داده كه شامل نصب دستگاه هاي 
مه پ��اش در دامداري ه��ا و احداث اس��تخرهاي 
شنا جهت آب تني گاوميش ها مي شود.  وي در 
خصوص نصب دستگاه هاي مه پاش در واحدهاي 
گاوميش داري شهرس��تان ها تصري��ح كرد: در 
اين زمينه ۸۵ دس��تگاه مه پ��اش در حميديه، 

۷۸ دستگاه در دش��ت آزادگان و ۴۸ دستگاه در 
هويزه با همكاري گروه »كناز« پيمانكار س��تاد 
اجرايي فرمان امام )ره( نصب شد. اين كارشناس 
افزود: تاكنون در غرب خوزستان ۵۷ استخر در 

دشت آزادگان، ۲۲ استخر در هويزه، ۱۶ استخر 
در حميديه و ۱۲ استخر در اهواز احداث شده و 
قابل اس��تفاده گاوميش داران اين مناطق است.  
امي��ري زاده ادامه داد: تع��داد كل گاوميش هاي 

موجود در چهار شهرستان حوضه كرخه، ۳۳ هزار 
و ۳۲۹ رأس است كه از اين تعداد ۱۲هزار و ۵۳۱ 
رأس به شهرستان دشت آزادگان، ۱۱ هزار و ۲۴۷ 
رأس به هويزه، ۷ هزار و ۸۵۷ رأس به حميديه و 
هزار و ۶۹۴ رأس به شهرس��تان اهواز اختصاص 
دارد.  وي بيمه دام هاي سبك و سنگين از جمله 
گاوميش ها در حوضه آبي كرخه را از ديگر اقدامات 
حمايتي جهت دامداران اين منطقه اعالم كرد و 
افزود: در اين زمينه ۷۰درصد حق بيمه به صورت 
بالعوض خواهد بود و دامدار ۳۰ درصد حق بيمه 
را پرداخت مي كند كه البته اين طرح فقط شامل 
شهرس��تان هاي حوضه آبي كرخه است.  رئيس 
س��ازمان جهاد كشاورزي خوزس��تان ادامه داد: 
گاوميش ها نياز ب��ه آب فراوان دارن��د، از اين رو 
كم آبي و تخليه فاض��الب در رودخانه، اغلب اين 
حيوانات را دچار بيماري عفوني، افتادگي پوست، 

سوختگي و سقط جنين مي كند.

نصب و ساخت 318 مه پاش و استخر آب با هدف جلوگيري از تلف شدن گاوميش ها در كرخه
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سیداحمد هاشمي اشكا

ساخت ۹۰۰ واحد مسكن روستايي در علي آباد كتول
۹۰۰ واحد  مسكن      گلستان
روس����تايي 
در طرح نهضت ملي مس�كن در روستاهاي 

علي آباد كتول ساخته مي شود. 
س��يدمحمد حس��يني مديركل بنياد مسكن 
گلس��تان گفت: تع��داد ۹۰۰ واحد مس��كن 
روس��تايي براي طرح نهضت ملي مس��كن در 
روس��تاهاي علي آباد كتول هدفگذاري ش��ده 
اس��ت.  وي افزود: اين س��هميه به افرادي كه 
در دهك هاي پايين قرار داشته و تحت پوش��ش هيچ نهاد حمايتي نبوده و از حداقل حقوق بهره مند 
هستند تعلق مي گيرد.  اين مسئول ادامه داد: از طريق اين سهميه جامعه هدف مي توانند از كمك هاي 
بالعوض ۵۰ ميليون توماني و ۱۰ تن سيمان و ۲هزار و ۲۰۰ كيلوگرم ميلگرد رايگان در كنار تسهيالت 
قرض الحسنه با كارمزد ۵درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بهره مند شوند.  حسيني گفت: با توجه به اينكه 
در چند ماه بعد وارد فصل سرما خواهيم شد مهم ترين توصيه ما اين است كه افراد دريافت تسهيالت 
بانكي و گرفتن پروانه ساخت هرچه زودتر عمليات اجرايي واحدهاي خود را آغاز نمايند تا قبل از پايان 

سال شاهد بهره برداري از اين واحدهاي مسكوني باشند.

كم مصرف هاي بوشهري تشويق مي شوند
ب�ه ازاي ه�ر      بوشهر
ت  ا كيل�و و

كاه�ش مص�رف ب�رق 5۰۰ توم�ان پاداش 
صرفه جويي مصرف برق در قبوض مشتركين 
خانگي در اس�تان بوش�هر اعمال مي شود. 
غالمرضا حشمتي مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق بوش��هرگفت: به س��بب عدم تراز بين توليد و 
مصرف برق با محدوديت هايي مواجه هس��تيم كه 
نيازمند همكاري همه بخش ها در مديريت مصرف 
است.  وي با بيان اينكه بخش اعظم مصرف برق بوشهر در حوزه مشتركين خانگي است، افزود: ۸۰ درصد مشتركين 
برق استان در حوزه خانگي است كه ضرورت دارد براي عبور موفق از تابستان و تأمين برق مطمئن و پايدار مشتركان 
خانگي همكاري كنند.   مديرعامل شركت توزيع نيروي برق بوشهر الگوی مصرف برق بخش خانگي را ۳هزار كيلو 
وات ماهانه اعالم كرد و ادامه داد: هر مشترك برق كه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ كيلو 
وات صرفه جويي برق داشته باشد برق مصرفي آن رايگان و بستانكار شركت توزيع نيروي برق مي شود.  حشمتي 
گفت: براساس مصوبه هيئت وزيران كشاورزان مجاز به استفاده از برق در۱۹ساعت درطول شبانه روز هستند و پنج 

ساعت ديگر بين ساعت ۱۳تا ۱۸ نسبت به خاموش كردن پمپ هاي چاه كشاورزي اقدام مي كنند.

آزادي ۴۶۰ زنداني جرايم مالي با كمك خيرين در اردبيل
۴۶۰ زنداني جرايم      اردبيل
مالي در اس�تان 
اردبيل با كمك خيرين و س�تاد ديه آزاد شدند. 
حجت االس��الم حس��ين كثيرل��و رئيس كل 
دادگستري اردبيل با بيان اينكه كاهش جمعيت 
كيفري زندان ها يكي از مهم ترين اولويت هاي 
دستگاه قضايي استان است، گفت: سال گذشته 
۴۶۰ زنداني جرايم مالي با كمك خيرين و ستاد 
ديه آزاد شدند.  وي اهميت فرهنگ سازي، كمك 

به آزادي زندانيان و آگاهي از مهارت هاي فردي و اجتماعي را ضروري دانست و افزود: فرهنگ سازي در 
كارهاي خيرخواهانه، پيشگيرانه و آگاه سازي در جامعه مي تواند عميق و اثرگذار باشد.  اين مقام قضايي 
با بيان اينكه هم اكنون نيازمند مشاركت خيران هستيم تا به خانواده هايي كه گرفتار مشكالت اقتصادي 
هستند با آزادي زندانيان كمك كنيم، ادامه داد: سال گذشته بيش از ۴۳۰ هزار پرونده در دادگاه هاي 
حقوقي و تجديدنظر، دادسراها و شوراي حل اختالف استان رسيدگي شد و ضروري است تا متوليان و 

نهادهاي فرهنگي اقدامات شاخصي در راستاي ترويج فرهنگ صلح و سازش داشته باشند.

 بهره برداري از فاز نخست موزه 
دفاع مقدس گيالن در هفته دفاع مقدس

 ۱۲۰۰هكتار بافت فرسوده در زنجان 
بايد تخريب و نوسازي شود

   گيالن با آغاز هفته دفاع 
مقدس درس�ال 
جاري فاز نخست پروژه موزه دفاع مقدس استان 
گيالن افتت�اح و ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
سرهنگ حسن حبيبي مديركل حفظ آثار گيالن 
در اولين نشست شوراي پيشكسوتان دفاع مقدس 
استان گفت: در جريان سفر رئيس جمهور به گيالن 
۴۰ ميليارد تومان براي راه اندازي موزه دفاع مقدس 
اختصاص يافت.  وي با اش��اره به تخصيص زمين 
۱۰هكتاري سپاه قدس اس��تان براي اجراي اين 
مركز فرهنگي افزود: در هفته دفاع مقدس امسال 
فاز نخس��ت پروژه شامل س��اختمان كتابخانه و 
اسناد، واحد اداري و ۳هزار مترمربع محوطه سازي 
را افتتاح مي كنيم و جزو ۲۲ استان موفق در اجراي 
اين مركز فرهنگي خواهيم شد.  اين مسئول نظامي 
با تأكيد بر لزوم بهره برداري از ظرفيت پيشكسوتان 
عرصه جهاد و شهادت در محتواسازي اين مركز 
فرهنگي ادامه داد: در جريان سفر رئيس جمهور به 
گيالن شاهد تخصيص اعتبار ۴۰ ميليارد توماني 
راه اندازي موزه دفاع مقدس بوديم.  حبيبي با بيان 
اينكه دفاع مقدس مربوط به همه دستگاه هاست، 
نه فقط نيروهاي مسلح تصريح كرد: در كنار توجه 
به فضاي فيزيكي مركز فرهنگ��ي بايد به تبيين 

نقش بارز م��ردم گي��الن در دوران دفاع مقدس 
بپردازيم، زيرا رزمندگان گيالني از شمال كشور 
به جبهه هاي جنوب و غرب كشور اعزام شدند و 
۸هزار ش��هيد و ۲۲ هزار جانباز و ۲۶۰۰ آزاده را 
تقديم انقالب كرديم.  وي پيشكسوتان و يادگاران 
دفاع مقدس را نرم افزار مركز فرهنگي اعالم كرد و 
افزود: در فاز دوم ساختمان ۳هزار مترمربعي گالري 
و درياچه ۸هزار مترمربعي را در دستور كار داريم. 
همچنين بايد يادمان شهداي گمنام اين مركز را 
بسازيم.  مديركل حفظ آثار گيالن با تأكيد بر لزوم 
چاپ كتب تاريخ شفاهي يادگاران دفاع مقدس 
خاطرنشان كرد: بهترين و خبره ترين نويسندگان 
اس��تان را پاي كار آورديم تا خاط��رات و روايات 
رزمندگان دوران دفاع مق��دس را نگارش كنند.  
حبيبي، با بيان اينكه ۱۹/۵ درصد كتب چاپ شده 
در كشور موضوعات و معارف مرتبط با دفاع مقدس 
است، گفت: اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان گيالن ۱۸۰جلد كتاب به چاپ 
رسانده است.  وي جوانان و نوجوانان را مخاطبان 
اصلي كتب دفاع مقدس دانست و افزود: رزمندگان 
دوران دفاع مقدس جهاد سختي با دشمنان كردند 
و امروز جهاد ديگري در پيش است كه جهاد تبيين 

معارف و ارزش هاي دفاع مقدس است.

   زنجان ق�رار گرفت�ن 
۴۴درص���د از 
مس�احت زنجان در پهنه با خطر باالي زلزله و 
۴۸درصد در پهنه با خطر متوسط زلزله مي طلبد 
براي جلوگيري از بروز حادثه، ۱۲۰۰ هكتار بافت 
فرس�وده اس�تان تخريب و نوس�ازي ش�ود. 
مسعود بيات منش مديركل راه و شهرسازي زنجان 
گفت: به دليل موقعيت جغرافيايي خاص استان 
كه متأثر از حوادث طبيع��ي چون زلزله، لغزش و 
رانش زمين است، ش��ناخت دقيق آن از اهميت 
زيادي برخوردار اس��ت.  وي افزود: لرزه خيزي و 
نحوه استقرار مراكز عمده جمعيتي زنجان شامل 
نقاط شهري و دهستان ها و بررسي لرزه خيزي و 
پهنه بندي از لحاظ خطر زلزله بايد در دستور كار 
دستگاه نظارتي و اجرايي قرار گيرد.  اين مسئول 
ادامه داد: ۴۴ درصد از مساحت زنجان در پهنه با 
خطر باالي زلزله، ۴۸ درصد در پهنه با خطر متوسط 
زلزله و تنها ۸ درصد از مساحت استان در پهنه با 
خطر پايين زلزله قرار دارد كه اين موضوع مي طلبد 
تا ۱۲۰۰ هكتار بافت فرسوده  استان هرچه زودتر 
تخريب و نوسازي شود.  بيات منش با اشاره به اينكه 
از اين ميزان ۵۱۱ هكتار در شهر زنجان قرار دارد، 
گفت:  سهم بافت فرسوده شهر زنجان نسبت به كل 

مساحت شهر ۸/۳ درصد، ابهر ۸/۵ درصد، خرم دره 
۱۶/۳ درصد و ش��هر قيدار ۸/ ۸ درصد است.  وي 
افزود: گرفتن سياست هايي همچون رعايت اصول 
مهندسي ساختمان در ساخت و سازهاي جديد، 
جلوگيري از گسترش شهرهاي مستقر در پهنه با 
خطر باالي زلزله، مكان يابي سكونتگاه هاي جديد 
در نواحي با خطر پايين زلزله و آموزش مردم هنگام 
بالياي طبيعي همچون زلزله مي تواند در كاهش 
اثرات مخرب زلزله مؤثر واقع ش��ود.  مديركل راه 
و شهرسازي زنجان ادامه داد: مرحله دوم توسعه 
شبكه شتاب نگاري در دستور كار اين اداره  كل بوده 
و با مطالعه لرزه زمين ساختي و زمين شناسي و با در 
نظر گرفتن ضوابط از پيش تعيين شده مانند لرزه 
زمين ساخت، زمين شناسي منطقه،  زمين شناسي 
ساخت گاهي، توپوگرافي، خطرپذيري، سازه هاي 
مهم، تراك��م كم دس��تگاه ها در بعضي مناطق و 
امكانات محلي، پنج محل انتخاب و دستگاه هاي 
شتاب نگار برخط تا ۱۵ تيرماه نصب و راه اندازي 
خواهد ش��د.  بيات منش ادامه داد: با آماده سازي 
زيرس��اخت ايستگاه هاي ش��تاب نگار شهرهاي 
قيدار، زرين آباد، چورزق، گيلوان و س��لطان آباد،  
اين مناطق به شبكه شتاب نگاري بر خط متصل 

خواهند شد.

  مركزي: ش��هردار اراك درخصوص راه اندازي ش��ب بازار و روز بازار 
كتاب در اراك گفت: پيرامون راه اندازي شب بازار و روز بازار اراك بررسي 
بيشتري صورت گيرد و مكان برگزاري آن مشخص گردد.  عليرضا كريمي 
در خصوص راه اندازي جمعه بازار خودرو در محل پرديس خودرويي اراك 
هم افزود: ساز و كار راه اندازي اين روز بازار نيز آماده و مصوبات آن از شوراي 
اسالمي شهر گرفته شده است، به اين صورت كه متقاضيان خريد و فروش 
خودرو، جمعه ها در شهرك خودرو گرد هم آمده و با حضور دستگاه هايي 
همچون پليس، اداره ثبت و اصناف اقدام به خريد و فروش خودرو نمايند. 
  خراسان جنوبي: عليرضا قناعت استاندار خراسان جنوبي گفت: به 
منظور تسريع در راه اندازي فاز اول پروژه و وارد مدار كردن ۱۰ مگاوات 
برق، ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي راه ان��دازي فاز اول پروژه نيروگاه 

بادي »درح سربيشه« مصوب شد. 
  اصفهان: محمد باقري رئيس سازمان بسيج اساتيد اصفهان گفت: 
اساتيد بسيجي سه طرح پيرامون موضوع آب در حوزه شرق آماده كردند 

كه از كانال سازمان بسيج اساتيد تحويل مسئوالن داديم. 
  گيالن: محمدرضا احمدي عضو مجمع نمايندگان گيالن در مجلس 
با اشاره به اينكه حجم زيادي از آلودگي ها، پساب صنعتي و شيرابه هاي 
سراوان وارد مزارع كشاورزي مي شود، گفت: بيش از ۴۰۰ هكتار از اراضي 

كشاورزي ما با شيرابه سراوان آبياري مي شود. 
  آذربايجان شرقي: حجت االسالم والمسلمين اسد باقرزاده، معاون 
قضايي دادگستري آذربايجان شرقي گفت: مسائل و مشكالت ۲۴۴ واحد 
توليدي استان به صورت تخصصي در دادگستري استان بررسي و از ركود 

و تعطيلي آنها جلوگيري شد. 
  ايالم: استاندار ايالم در بازديد از طرح گلخانه هيدروپونيك با بيان اينكه 
گلخانه هيدروپونيك هليالن براي بيش از ۱۲۰ نفر اشتغالزايي دارد، گفت: 
گلخانه هيدرپونيك هليالن وابسته به مؤسسه كوثر زير نظر بنياد شهيد با 
۱۳هكتار مساحت، مساحت مفيد سالن توليد ۲/۷هكتار در سال ۱۳۹۹ 
فاز نخست آن به بهره برداري رسيد.  حسن بهرام نيا افزود: فاز دوم اين پروژه 
در سال ۱۴۰۰ به بهره برداري رسيد و محصوالتي نظير صيفي جات شامل 

گوجه، فلفل رنگي و خيار در اين مجموعه توليد مي شود. 
  همدان: دادستان اسدآباد گفت: مصوبه افزايش اجاره بها براي ورود 
دادستاني ضمانت اجرايي مي طلبد و مجلس بايد در اين رابطه ضمانت 
اجراي كيفري بگذارد.  محمد ش��يرزادي افزود: مصوبه افزايش ۱۵ تا 
۲۵درصدي اجاره بها براي ورود دادس��تاني پشتوانه كيفري ندارد تا در 

صورت تخلف و عدم رعايت مجازات داشته باشد. 
  يزد: محمدحسن منصوري زاده رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي 
سبز شهرداري يزد از صرفه جويي ۲۵درصدي مصرف آب فضاي سبز با 
بهره گيري از روش آبياري نوين زيرسطحي خبر داد و گفت: با توجه به 
مشكل كم آبي از طرح تركيبي ايجاد فضاي سبز و فضاي خشك براي 

بهبود سيما و منظر شهر بهره مي گيريم.

 جوانه خوار بلوط
جنگل هاي زاگرس را می بلعند!

به هم خوردن اكوسيستم، دستكاري طبيعت، تغيير اقليم، كمبود 
بارش ها، سرماي زمستان، يخبندان و از بين رفتن دشمنان طبيعي 
آفت طي دهه هاي اخير موجب ش�ده تا آفت جوانه خوار بلوط در 
جنگل هاي زاگ�رس طغيان كن�د و همين امر درخت�ان بلوط اين 
منطقه را در معرض نابودي قرار دهد.  جنگل هاي بلوط زاگرس به 
لحاظ حفاظت از منابع آب و خاك، توليد محصوالت فرعي، ذخاير 
ژنتيكي، مصارف درماني و ظرفيت هاي اكوتوريستي داراي اهميت 
منحصر به فردي هستند و حفاظت از آنها در برابر بيماري ها و آفات 
به ويژه آفت جوانه خوار بلوط امري ضروري است. با اين حال چند 
سالي است كه درختان بلوط كردستان و كهگيلويه و بويراحمد و 
آذربايجان غربي به ش�دت تحت تأثير اين آفت قرار داش�ته و به 
گفته كارشناسان احتمال خشك شدن تمام درختان وجود دارد. 

    
يكي از آفاتي كه در س��ال هاي اخي��ر، گونه هاي بلوط را ب��ه ويژه در 
جنگل هاي غرب و شمال غرب كشور مورد حمله قرار داده، پروانه جوانه 
خوار بلوط است.  آفت بسيار مخربي كه اس��تان هايي مثل آذربايجان 
غربي، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، لرس��تان، چهارمحال و بختياري، 
فارس و حتي بخش هايي از جنگل هاي شمال كشور را به چالش كشيده 
و در آذربايجان غربي از سال ۱۳۷۷ بخش هايي از جنگل هاي پيرانشهر 

و سردشت را تحت تأثير قرار داده است. 
تا چند سال پيش بايد مي گفتيم با طغيان هر ساله اين آفت، خسارات 
زيادي به شادابي درختان بلوط وارد مي شود اما حاال بقاي اين درختان 
مورد بحث است و اگر همين روند پيش برود، شايد در آينده اي نه چندان 

دور ديگر بلوطي باقي نماند كه در مورد شادابي آن حرفي زده شود. 
   اسكان پروانه ها در 5۳ هزار هكتار از جنگل ها

كهگيلويه و بويراحمد اس��تاني زيبا در قلب سرزمين زاگرس است كه 
بلوط هايش اين روزها رنگي به رو ندارند و مرثيه اي تلخ بر كالبدش��ان 

روايتگري مي كند.  
از اوايل امس��ال درباره هجوم آفت »پروانه جوانه خوار بلوط« به قلب 
اكوسيستم كهگيلويه و بويراحمد خبرهايي منتش��ر مي شد و هر بار 

درخواست ها براي رسيدگي عاجل به اين موضوع بود. 
حاال خ��زان بهاري بلوط هاي اي��ن منطقه خبرهاي تلخ��ي را مخابره 
مي كند.  در اين حوالي رخسار درختان با آفت پروانه جوانه خوار بلوط 
رنگ زرد به خود گرفته و اين اهريمن كنترل نشده يكي پس از ديگري 

درختان را تسخير می كند و راه نفس آنها را مي بندد. 
درختاني كه نقش مهمي در اكوسيستم منطقه دارند ديگر توان مقاومت 

ندارند و به سرعت از پاي در مي آيند. 
بر اساس آخرين آمارها، درختان بلوط بخش هايي از مناطق كهگيلويه 
و بويراحمد دچار گونه مهاجم پروانه برگ خوار س��فيد شده و در حال 
زوال هستند.  طبق اعالم منابع طبيعي استان، بيش از ۵۳ هزار هكتار 
از جنگل هاي مناطق مختلف شامل باشت، بهمئي و كهگيلويه به دليل 

تغيير اقليم به آفت پروانه برگ خوار مبتال شده است. 
از ۵۳ هزار هكتار جنگل آفت زده، در ۲۰ ه��زار هكتار آن هجوم آفت 
بسيار سهمگين تر اس��ت.  كارشناس��ان معتقدند عدم مبارزه مستمر 
مي تواند زاگرس و درختانش را با پايان تلخ بلوط ها پيوند بزند و هر روز 

درختان بيشتري را به سمت خشك شدن و مرگ سوق دهد. 
در همين رابط��ه مديركل مناب��ع طبيعي و آبخي��زداري كهگيلويه و 
بويراحمد با تأييد اينكه كرم جوانه خوار بلوط تاكنون ۵۳ هزار هكتار از 
جنگل هاي كهگيلويه و بويراحمد را فراگرفته است، مي گويد: »شرايط 
۲۳ هزار هكتار از جنگل هاي بلوط وخيم است كه اگر چاره اي انديشيده 

نشود، اين حجم از جنگل هاي استان نابود مي شود.«
سعيد جاويد بخت بدون اشاره به ميزان خسارت وارد شده به اين حجم 
از جنگل هاي اس��تان ادامه مي دهد: »سرعت ش��يوع اين آفت سريع 
اس��ت به گونه اي كه در كمتر از ۱۲ روز بخش وس��يعي از جنگل هاي 
شهرستان هاي باشت و چرام را آلوده كرده و در حال پيشروي به سمت 

ديگر مناطق استان است.«
به گفته اين مسئول، سمپاشي بهترين روش مقابله با اين آفت است اما 
با توجه به بافت جغرافيايي جنگل هاي استان و كوهستاني بودن، براي 

اجراي اين مهم بايد پهپاد سمپاش به منطقه برود. 
   مهماني كه ۴۰ سال پيش آمد و نرفت

حدود چهار دهه پيش يعني س��ال ۱۳۶۲ بود كه گزارش شد آفتي در 
ايران مشاهده شده كه ميزبان آن فقط درخت بلوط است. 

پروانه جوانه خوار بلوط، يكي از مهم ترين آفات برگ خوار در جنگل هاي 
زاگرس محسوب مي شود. با تغذيه الروها از جوانه ها و برگ هاي بلوط، 
هر ساله درختان زيادي با از دس��ت دادن برگ هايشان به سمت زوال 

سوق داده مي شوند. 
الروها با تنيدن تارهايي از سطح ش��اخ و برگ ها آشيانه مي سازند و با 

بيرون آوردن سر از داخل تارها به خوردن برگ ها مشغول مي شوند. 
اين حشره يك نسلي است. زمستان به صورت تخم در سطح شاخه هاي 
چندين س��اله، زير ش��اخه هاي فرعي و در زخم هاي حاصل از افتادن 
برگ ها مي ماند و در بهار تخم ها تبديل به الرو شده و تغذيه از برگ هاي 
جوان آغاز مي شود. اواسط بهار الروها به رشد كامل مي رسند و سپس 
به صورت پروانه ظاهر مي شوند و در نهايت اوايل تابستان بعد از تخريب 

كامل درختان، دوباره تخم گذاري كرده و اين چرخه ادامه دارد. 
   كاهش توليد چوب و مرگ جنگل ها

اين روزها جنگل هاي زاگرس كردس��تان هم روزگار خوش��ي ندارند، 
با يك گش��ت و گذار در اين جنگل ها مي توان پژمردگ��ي درختان را 
مشاهده كرد كه عالوه بر خشكسالي، گرفتار بيماري و آفت جوانه خوار 

بلوط شده اند. 
به گفته يك��ي از كارشناس��ان اداره كل منابع طبيع��ي و آبخيزداري 
كردس��تان، آفت برگ خوار و جوانه خوار بلوط كه در چند سال اخير، 
گونه هاي مختلف بل��وط در جنگل ه��اي زاگرس به ويژه در اس��تان 
كردستان و شهرستان سروآباد را مورد حمله قرار داده، آفتي خطرناك 
است كه باعث كاهش رويش چوب، زوال جنگل، تغيير در زادآوري و 
توالي و حتي باعث مرگ و مير درختان مي شود.  پيمان فتاحي مي گويد: 
»از بين رفتن برگ هاي درخت در فصل رويش باعث مي شود تا درخت 
ابزار و وسيله توليد را از دس��ت داده، ميزان فتوسنتز تقليل يافته و در 
نتيجه از ميزان رويش قطري و ارتفاع آن كاس��ته ش��ود كه ادامه اين 
وضعيت در چند س��ال متوالي مي تواند به كاهش توليد چوب منتهي 

شود و جنگل را به سمت نابودي سوق دهد.«
وي با اش��اره به اثرات تخريبي آفت جوانه خوار بلوط تصريح مي كند: 
»الروه��اي ابتدايي آفت جوان��ه خوار بل��وط  اوايل فصل به��ار، وارد 
جوانه هاي بلوط شده و از آن تغذيه مي كند، در حالي كه الروهاي رشد 
كرده و سن آخر از برگ ها تغذيه مي كند تا جايي كه درختان اواخر بهار 

كاماًل عاري از برگ مي شود.«

 بهره برداري از خط دوم توسعه 
كشتارگاه  طيور تا پايان سال 

خط دوم توس�عه كش�تارگاه  طي�ور در اس�تان چهارمحال 
و بختي�اري ت�ا پاي�ان س�ال ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
محمد اسدي مديركل دامپزش��كي چهارمحال و بختياري گفت: تا 
پايان س��ال جاري در يكي از كش��تارگاه هاي طيور استان خط دوم 
راه اندازي خواهد شد كه با توسعه اين امر شرايط زيرساختي و فيزيكي 
براي ارتقاي بهبود كيفيت مرغ فراهم خواهد شد.  وي افزود: در حال 
حاضر كشتارگاه طيور در اس��تان به صورت خط يك فعاليت دارد، 
البته با همكاري جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري قرار است به 
تعداد كشتارگاه هاي طيور افزوده شود كه شرط گرفتن مجوز، احداث 
خط هاي توليد مدرن و جديد است.  اين مسئول ادامه داد: پيش، هنگام 
و پس از كشتار دام معاينات الزم انجام مي شود تا اگر دامي شرايط ذبح 
را نداشته باشد قرنطينه يا از چرخه كشتار حذف مي شود، يعني اگر 

مشخص شود دام داراي بيماري است اجازه كشتار داده نخواهد شد.

بهره برداري از بيمارستان وليعصر اراك 
در دهه فجر 

بيمارس�تان وليعصر اراك تا دهه فجر س�ال جاري تكميل و 
به بهره برداري مي رسد. 

عبدالصمد صم��دي معاون توس��عه مديري��ت مناب��ع و برنامه ريزي 
دانشگاه علوم پزش��كي اراك گفت: روند پيشرفت فيزيكي بيمارستان 
۵۰۰تختخوابي وليعصر سرعت گرفته است و پيش بيني مي شود تا دهه 
فجر به بهره برداري برس��د.  وي افزود: كارشناسان و مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه وضعيت پروژه را مناسب ارزيابي كرده اند كه تا پايان سال 
اكثر طرح هاي درماني استان به بهره برداري مي رسند.  اين مسئول ادامه 
داد: ۱۶ واحد اين مركز درماني با مديريت دولتي، سه بيمارستان با راهبري 
حوزه مديريت درمان تأمين اجتماعي و سه بيمارستان خصوصي در اراك 
و ساوه در حال حاضر به مردم استان مركزي خدمت رساني مي كنند.  اين 
پروژه درماني خرداد ماه سال ۸۵ در فضايي به وسعت ۴۵هزار متر مربع و 

در ۱۳ طبقه تصويب شد و درحال حاضر در دست احداث است.

 زندان ابهر 
پايلوت كارگاه توليدي كشور است 

زن�دان ابهر ب�ه عن�وان پايل�وت كارگاه توليدي در س�طح 
كش�ور انتخاب ش�ده اس�ت و در اين زمينه فعالي�ت دارد. 
ابوالفضل طاهرخاني دادستان عمومي و انقالب ابهر با اشاره به موضوع 
اشتغال زندانيان گفت: زندان ابهر با داش��تن سه سالن بزرگ كارگاه 
توليدي در زمينه هاي مختلف براي زندانيان اشتغالزايي ايجاد كرده و 
در اين زمينه به عنوان پايلوت در سطح كشور انتخاب شده است.  وي 
افزود: مقوله اشتغال و توليد در كشور بسيار مهم بوده و اگر اين توليد و 
اشتغال در زندان باشد، اقدام ارزشمندي به شمار مي رود.  اين مسئول 
ادامه داد: بعضي از صنايع در اين شهرستان براي اشتغال زندانيان اعالم 
آمادگي كرده اند، اين هم يك كار نيك از طرف صاحبان صنايع است 
كه از آن استقبال مي ش��ود.  طاهرخاني در ادامه گفت: مردم بزرگ و 
واليتمدار اين شهرستان امسال يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان به 
صورت نقدي و غيرنقدي براي آزادي زندانيان غيرعمد كمك كرده اند.

   زنجان   مركزي    چهارمحال و بختياري 

 تشرف هزار زائر 
با پای پياده به حرم امام رضا )ع(

همزم�ان ب�ا روز زيارت�ي ام�ام رض�ا)ع(، بي�ش از ه�زار زائ�ر 
پي�اده به ح�رم مطه�ر رض�وي مش�رف ش�دند و براي س�الروز 
ش�هادت ام�ام جواداالئم�ه)ع( ني�ز گروه�ي از زائ�ران پي�اده 
عراقي در راهن�د كه ط�ي روزهاي آينده به مش�هد مي رس�ند. 
س��خنگوي جمعيت خدمتگزاران زائ��ران پياده امام رض��ا)ع( گفت: 
همزمان با روز زيارتي ام��ام رضا )ع(، بيش از هزار زائ��ر پياده به حرم 
مطهر رضوي مشرف شدند. حسين رضايي اظهار كرد: همزمان با ۲۳ 
ذيقعده و همراه با هزاران زائر و مجاور، ۵هزار زائر اولي از استان گلستان 
و ۱۰۶۵ زائر پياده مضجع منور رضوي را زيارت كردند. وي با بيان اينكه 
زائران استان گلستان در حسينيه آيت اللهَّ شاهرودي و ساير زائران در 
مكان هاي پيش بيني شده مستقر شدند، ادامه داد: سه كاروان شهرهاي 
گرگان، مينودشت و كالله مدت ۱۸ سال است از استان گلستان عازم 
مشهد مي شوند و خود را براي روز زيارتي امام رضا)ع( به مشهد مقدس 
مي رس��انند. رضايي افزود: از ش��يراز ۷۵ نفر، ترب��ت حيدريه ۷۰ نفر، 
اصفهان ۲۵ نفر، روحانيون نيشابور ۱۵ نفر، كاشمر ۶۰ نفر و سه كاروان 
عراقي ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ نفره از نيشابور پياده عازم مشهد شدند. سخنگوي 
جمعيت خدمتگزاران زائران پياده امام رضا)ع( گفت: همچنين براي 
سالروز شهادت امام جواد االئمه)ع( نيز ۸۰ نفر زائر پياده عراقي در راه 
هستند كه ان شاءالل ۹ تيرماه به مشهد مي رسند. وي خاطرنشان كرد: 
دكتر قيومي بازرس ويژه ستاد خدمات سفر كشور و مشاور وزير ميراث 
فرهنگي و گردشگري  همراه مديركل ميراث فرهنگي خراسان رضوي، 

از نحوه خدمت رساني به زائران پياده بازديد داشتند. 

 ايجاد سايت ويژه 
دفع پسماندهاي پزشكي در اصفهان 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان قرار      اصفهان
اس�ت ع�الوه ب�ر كم�ك گرفت�ن از 
ش�ركت هاي دانش بنيان در جهت ايجاد سايت ويژه دفع پسماند 
پزشكي از ظرفيت اين ش�ركت ها براي مديريت پسماند و كاهش 

آلودگي زيست محيطي نيز استفاده كند. 
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار اصفهان از ايجاد سايت ويژه دفع 
پسماندهاي پزشكي در اس��تان با كمك شركت هاي دانش بنيان خبر داد.  
مهران زينليان گفت: يكي از مهم ترين مسائل مطرح شده در نخستين جلسه 
مديريت پسماند استان موضوع دفع پسماندهاي پزشكي استان بود كه طبق 
مصوبات پيشين در اين باره بايد دو راهكار كوتاه مدت و بلندمدت ارائه مي شد.  
وي ادامه داد: از اين رو قرار است به عنوان راهكار كوتاه مدت با انعقاد قرارداد از 
ظرفيت موجود شركت فعال در اين زمينه در اصفهان براي دفع پسماندهاي 
پزشكي استان استفاده شود.  معاون هماهنگي امور عمراني استاندار اصفهان 
افزود: همچنين به عنوان راهكار بلندمدت مقرر شد دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان با كمك شركت هاي دانش بنيان سايت ويژه دفع پسماند پزشكي 
در استان ايجاد كند.  زينليان خاطرنشان كرد: چندين شركت دانش بنيان 
نيز اقدامات ارزنده اي در زمينه دستگاه هاي زباله سوز و ... ارائه كردند و مقرر 
شد از ظرفيت اين شركت ها براي مديريت پسماند و كاهش آلودگي زيست 
محيطي استفاده شود.  وي به مسئله دفن غيراصولي پسماند شهرستان هاي 
غرب استان اشاره كرد و گفت: بررسي جانمايي سايت پسماند شهرستان هاي 
غرب اصفهان مورد بررسي قرار گرفت كه در مورد محل آن به جمع بندي 
رسيدند و تأييديه محيط زيست را نيز داشت، از اين رو قرار شد براي اجراي 
طرح در اسرع وقت برنامه زمانبندي ارائه شود.  معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تاندار اصفهان اضافه كرد: شهرستان هاي شرقي اس��تان نيز سايتي را 
مشخص كرده بودند اما با توجه به اينكه نزديك شهر اصفهان بود، مقرر شد با 

نظارت محيط زيست سايت جديد ديگري انتخاب كنند.

آغاز ساخت زائرسرا براي زائران و خادمان موكب ها 
نخس�تين    آذربايجان شرقي
زائرسراي 
اس�تان آذربايجان ش�رقي، براي استفاده 
زائران و خادم�ان مواك�ب در پايانه مرزي 
مه�ران در ح�ال س�اخته ش�دن اس�ت. 
علي حق بيگي رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات 
آذربايجان شرقي در همايش تجليل از خادمان و 
خيران موكب حضرت نرج��س خاتون )س( در 
سراب گفت: عمليات احداث اين زائرسراي مرزي 
با مشاركت استانداري در زميني به مساحت ۳ هزار مترمربع با زير بناي هزار و ۷۰۰ متر مربع ايجاد شده است 
و اميدواريم تا اربعين امسال به بهره برداري برسد.  وي از هماهنگي مديران و خادمان مواكب استان براي 
حضور در اجتماع بزرگ پياده روي اربعين حسيني خبر داد و افزود: امسال ۳۸ موكب داراي پروانه فعاليت 
با كارگروه هاي تخصصي و فني شامل كميته هاي اسكان، تغذيه و بهداشت و درمان به زائران در مرز عراق و 
شهرهاي نجف، كربال، كاظمين و سامرا خدمات پذيرايي ارائه خواهند كرد.  اين مسئول ادامه داد: پيش بيني 

مي شود امسال حدود ۱۵۰هزار زائر از آذربايجان شرقي در پياده روي اربعين حسيني شركت كنند.
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  صغري خيل فرهنگ 
بدون هيچ ترديدي عش�اير نقش�ي پررنگ در دفاع از آرمان هاي 
انقالب اسالمي و خاك ايران ايفا كرده اند. همان ها كه در هشت سال 
دفاع مقدس دالورانه جنگيدند و بدون كوچك ترين چشم داشتي 
هر چه داشتند در طبق اخالص نهادند تا ايران اسالمي ذره اي خم به 
ابرو نياورد. در دوران انقالب نيز عشاير همواره پشتيبان جمهوری 
اسالمی بودند. در مبارزه با گروه های تکفيری و دفاع از حرم نيز باز 
هم عشاير از جان مايه گذاشتند و جانانه در جبهه مقاومت جنگيدند. 
برای آگاهی از دالوري هاي آنها بايد پاي اهلش نشس��ت. مثل سردار 
علي محمد اكبري فرمانده سپاه قمربني هاشم)ع( استان چهارمحال 
و بختیاری كه جمعیت عش��ايری بااليی دارد و هفته گذشته میزبان 
كنگره ملی ش��هدای عشاير كش��ور بود. به همین مناس��بت با وی به 

 گفت و گو نشستیم.
  عشاير نيروهاي خودجوش 

سردار اكبري، نقش مردم چهارمحال و بختیاري را در هشت سال دفاع 
مقدس انكارناپذير مي خواند: »نقش م��ردم در دوران دفاع مقدس نقش 
بي بديلي است؛ اما مردم واليت مدار چهارمحال وبختیاري از همان ابتداي 
ش��روع غائله هايي كه در كش��ور رخ داد، به ويژه غائله كردستان در سال 
58، حضور داشتند. حدود120 نفر از بسیجیان و پاسداران چهارمحال 
وبختیاري براي مقابله با گروهك هاي ضد انقالب وارد استان كردستان 
شدند و با شروع جنگ تحمیلي در 31 شهريور 59 به صورت خود جوش 
و براي دفاع از حريم جمهوري اسالمي در جبهه حضور پیدا كردند. يكي از 
مناطقي كه بچه هاي چهارمحال وبختیاري در آن حضور پیدا كردند منطقه 
شوش بود، كه با حضورشان از رخنه و پیشروي دشمن جلوگیري كردند. 
امروزه ياد و نام رزمندگان چهارمحال وبختیاري از جمله شهید عزيزمان 
سردار شهید حسینعلي تركي در بین مردم بومي منطقه همچنان زبانزد 
است. استان چهارمحال و بختیاري بعد از تشكیل تیپ قمربني هاشم)ع( در 
عملیات هاي دوران دفاع مقدس حضور گسترده ای داشت. اين تیپ يكي از 

يگان هاي مقتدر سپاه در مقابله با دشمنان بود.«
  سند افتخار عشاير

اما همانطور كه سردار نیز اشاره مي كند، همه نقش عشاير در جنگ حضور 
فیزيكي عشاير استان نبود: »عشاير اس��تان عالوه بر حضور فیزيكي در 
جبهه، در بحث هاي پشتیباني از جنگ فعال بودند. از ابتدا تا انتهاي جنگ 
گروه هاي جهادي جهادسازندگي گردان قمربني هاشم)ع( در كردستان 
و مريوان حضور داشتند. نشان ايستادگي مردم چهارمحال وبختیاري به 
تعداد شهدايي است كه در دوران انقالب، دفاع مقدس و دفاع از حرم تقديم 

كردند. در اين مسیر بیش از 2441 شهید تقديم شد.«
  الگوي دروس دانشگاه

آنچه به نظر فرمانده سپاه چهارمحال وبختیاري رشادت مردم اين استان 
را بیش از پیش به رخ مي كشد، آمار شهداي آن در مقابل جمعیت اندكي 
است كه در آن زمان در اين استان س��اكن بودند. »70 هزار رزمنده از 
جمعیت كل استان كه در آن زمان جمعیت اندكي به حساب مي آمد، 
به جبهه اعزام ش��دند و رش��ادت هاي بي بديلي را خلق كردند. يكي از 
شاخصه هاي مهم اين حضور عملكرد تیپ قمربني هاشم)ع( در طول 
حضورشان در میادين رزم است كه امروز در دانشگاه هاي نظامي كشور 
بررسي و به رشادت هاي رزمندگان چهارمحال وبختیاري در روند اجراي 
عملیات ها اشاره و از آنها ياد مي شود. عملیات والفجر8 نمونه اي از اين 
عملیات هاست. استان چهارمحال وبختیاري يكي از استان هايي است 
كه جمعیت عشايري بااليي دارد و امروز از 2441 شهید استان، بیش از 

1300 نفر متعلق به جامعه عشايري استان هستند«.
  عشاير پادگان هاي كشور 

رشادت عش��اير موجب ش��د كه امام خمیني )ره( آنها را ذخاير انقالب 
خواندند: »حضرت آقا هم در بیانات شان به اين موضوع اشاره مي كنند و 
مي فرمايند عشاير از روي صداقت و از روي شجاعت از آرمان هاي انقالب 
اسالمي و از جمهوري اسالمي دفاع كردند. اولین كساني كه با غیرت و 
شجاعت در مناطق نبرد حضور پیدا كردند، همین عشاير بودند. آنها با 
امكانات اندك و با سالح هاي شخصي خود به دفاع از مرزها پرداختند و 
راه دشمن را سد كردند. همه 11هزار شهید عشاير مختص به مرزهاي 
كشور نبودند، بلكه كس��اني بودند كه از شهرهاي مختلف كشور راهي 
شدند، تا سازمان هاي بسیج، سپاه و ارتش سازماندهي و وارد عمل شوند. 
به فرموده حاج قاسم سلیماني: »عشاير و طوايف ما پادگان هاي بالقوه 
جمهوري اسالمي ايران در همه زمان ها هستند. اينها ايل نیستند بلكه 

پادگان و معسكرات كشورمان به حساب مي آيند.«
سردارحاج قاسم س��لیماني از عش��اير بود، از ايلي بزرگ كه درگستره 
وسیعي از استان كرمان از رابر تا جنوب استان اقامت و تردد داشتند. حاج 
قاسم سلیماني از اين عشق مي گويد؛ »بنده افتخار مي كنم كه خود از 

عشاير هستم و همه دارايي هاي خود را از آن مي دانم.«
به جرئت مي توان گفت كه نقش عش��اير در مناطق عملیاتي به تعداد 
شهدايي است كه تقديم كردند. »آمار 11 هزار شهیدي كه امروز براي 
جامعه عشايري گفته مي ش��ود، آمار دقیقي نیست. بانك اطالعاتي ما 
همچنان كامل نیست و در بین شهدا عشايرزادگاني هستند كه به مرور 
زمان احصاء خواهد ش��د. تعداد زيادي از ش��هداي استان چهارمحال 
وبختیاري از عش��اير ترك قشقايي و بختیاري هس��تند. شهید الیاس 
ارجمند، شهید علي شیر لهرابي، شهید محمديار خدادادي، شهیدرضا 

رحماني و شهید بیاتي از جمله اين شهدا هستند«.
  نقش بازدارندگي عشاير

فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم)ع( چهارمحال وبختیاري حضور 
عشاير را مختص عملیات خاصي نمي داند: »در طول هشت سال دفاع 
مقدس ما عملیات هاي خاصي براي حضورعش��اير نداش��تیم، عشاير 
به صورت تركیبي در كنار بسیج، س��پاه و ارتش حضور داشتند. بحث 

بازدارندگي يكي از نقش هاي مهم عشاير در جنگ بود«.
  شهيد مؤمني سند افتخار عشاير

س��ردار اكبري وصیت نامه يكي از شهداي عشاير، س��ردار شهید فتاح 
مؤمني را جرقه برگزاري كنگره شهداي ملي جامعه عشايري در استان 
مي داند: »مردم عشاير منطقه وقتي مي شنوند كه رژيم بعثي به مرزها 
حمله كرده است بدون تعلل و با هرسالحي كه در دست داشتند، وارد 
صحنه هاي مختلف دفاع از حريم جمهوري اس��المي مي شوند. شهید 
فتاح مؤمني يكي از اين شهداست. ايشان متولد منطقه لندي شهرستان 
اردل اس��ت. اين ش��هید، زماني كه وارد معركه مي شود در وصیت نامه 
خود مي نويسد: »اگر توفیق شهادت در راه خدا پیدا كردم و اگر جسدم 
به دست شما رسید، اگرچه زحمت است براي شما دوست دارم مرا در 
زادگاهم روستاي لندي به خاك بس��پاريد. زيرا من براي روستاي خود 
لندي مثمرثمر نبودم ولي ش��ايد به بركت خون ديگر شهدا و من، اوالً 
در خود روستا تحركي ايجاد ش��ود و به انقالب وفادارتر و ادامه دهنده 
راه شهیدان باشند، ثانیاً موجب شود مسئوالن توجه و عنايت بیشتري 

نسبت به اين روستاي محروم داشته باشند. همین وصیت نامه جرقه اي 
شد كه ما براي میزباني اين كنگره اعالم آمادگي كنیم. زماني اين شهید 
و ديگر عزيزان رزمنده از مناطق محروم روستايي راهي جبهه  ها شدند 
كه اين مناطق داراي زيرساخت و جاده نبود. بعد از شهادت فتاح مؤمني، 
وقتي پیكرشان آمد از انتهاي جاده تا محل خاكسپاري به مدت دو روز با 
شرايط ناهموار جاده و مسیر تا زادگاهش بر روي دستان مردم تشییع و 
در زادگاهش تدفین شد. ما شهداي زيادي نظیر شهید فتاح مؤمنی در 
جامعه عشايري داريم. نهايتاً همین وصیت نامه بهانه اي شد تا ما موضوع 
برگزاري كنگره شهداي جامعه عشايري را جدي دنبال كنیم و به بركت 

وجود چنین شهدايي اين موضوع پیگیري شد.«
  برگزاري كنگره افتخارماست

سردار به اعالم آمادگي استان در برگزاري كنگره و تعلل در برگزاري آن 
اشاره مي كند: »از دو سال ونیم قبل كه موضوع برگزاري كنگره شهداي 
ملي جامعه عشايري كشور مطرح شد، يك اعالم آمادگي از سوي استان 
چهارمحال وبختیاري به عنوان میزبان برگزاري كنگره شد، كه متأسفانه 
بحث ويروس كرونا باعث ش��د كه به تعويق بیفتد. نهايتاً در آخرين ماه 
سال گذشته ما اعالم كرديم كه مي خواهیم اين مراسم را برگزار كنیم. 
مردم استان هم آمادگي برگزاري مراسم را داشتند و پاي كار ماندند. در 
نهايت سازمان بسیج قبول كرد و اين افتخاري شد كه استان واليت مدار 
ما میزبان برگزاري كنگره باشد و امیدوارم توانسته باشیم میزبان خوبي 

براي مهمانان و خانواده معظم شهداي سراسر كشور باشیم«.
  وحدت حرف اول ماست

سردار اكبري اولین و مهم ترين هدف برگزاري اين كنگره را وحدت اقوام 
بیان مي كند؛ »با آغاز تجاوز بعث به خاك كشور هزاران رزمنده عشاير 
با قومیت ها و گويش هاي متعدد از سراسر كشور در لواي دين و دفاع از 
انقالب و در زير يك پرچم به فرمان امام راحل)ره( حاضر شدند و هزاران 
نفر از اين عزيزان به مقام ش��هادت رس��یدند. از اينرو يكي از مهم ترين 
اهداف برگزاري اين كنگره ايجاد وحدت بین اقوام بود. وحدتي كه خار 
چشم دشمنان شده و آنها در همین راستا در تالش هستند اختالفاتي 
بین قومیت ها راه بیندازند؛ اما كنگره شهدا و حضور خانواده شهدا در اين 
مراسم نقشه سست دشمنان را چون همیشه نقش بر آب كرد و حضور 
اقوام و قومیت هاي مختلف در اين مراسم در كنار هم نشان از وحدتي 

وصف ناشدني و پايدار بود.«
  خدمت رساني به عشاير فراموش نشود

سردار توجه مسئوالن به جامعه عشايري و رفع مشكالت و محرومیت هاي 
منطقه را از ديگر اهداف كنگره خواند: »از ديگر اهداف اصلي كنگره توجه 
بیش از پیش و حداكثري مس��ئوالن به جامعه عش��ايري است كه در 
اين راستا ما شاهد تحركات بسیاري در سراسر كشور نسبت به جامعه 
عش��ايري بوديم. كه از بركات برگزاري كنگره ملي جامعه عشايري در 

استان خدمت رساني دستگاه متولي و مسئول به مردم بود كه همچنان 
ادامه خواهد داشت. در اين استان بیش از 115میلیارد تومان كمك هاي 
متعدد نظیر كمك هاي مؤمنانه، بسته هاي معیشتي، كمك هاي پزشكي 
و دامپزشكي، بحث هاي س��المت و درمان، آبرساني، احداث جاده هاي 
روستايي و خدمات متعدد ديگر نسبت به جامعه عشايري انجام گرفت 
كه آمار بااليي را شامل مي شود. كه ان شاء اهلل در آينده هم اين خدمات 
تحت عنوان ش��عار محوري كنگره »11هزار شهید، 11هزار خدمت« 

تداوم خواهد داشت. 
  ضرورت زنده  نگه داشتن ياد شهدا

فرمانده سپاه حضرت قمربني هاش��م)ع( چهارمحال وبختیاري زنده 
نگه داشتن ياد شهدا را ضرورت انكارناپذير جامعه امروز عنوان مي كند؛ 
»كنگره شهداي جامعه عشايري كشور به خوبي توانست اين فرموده امام 
خامنه اي را به منصه ظهور برساند كه »زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا 
كمتر از شهادت نیست«، زنده نگه داشتن ياد شهدا ضرورت اجتماعي 
امروز اس��ت. برگزاري هر برنامه اجتماعي به دنبال اهدافي است كه ما 
امیدواريم برگزاري اين كنگره منشأ يك رويداد فرهنگي در بحث هاي 
مختلف اجتماعي بشود. ان شاءاهلل نسل جوان ما با سیره و سبك زندگي 
شهدا آشنا شوند. آنها بايد بدانند كه ش��هدا براي چه رفتند و براي چه 
هدفي جانشان را تقديم كردند. آنها بايد بدانند جوانان آن دوران با توجه 

به شرايط سخت و گاهي با دستان خالي در مقابل دشمن ايستادند.«
وي افزود: »يكي از جاهايي ك��ه مي توانیم جهاد تبیین��ي كه مد نظر 
حضرت آقاست را در زمینه عملكرد انقالب و دوران دفاع مقدس عملي 
نمايیم همین كنگره شهداس��ت. برگزاري اين كنگره و يادواره ش��هدا 
بي نتیجه نخواهد بود و افراد و جوانان بیشتري كه انقالب و دفاع مقدس 
را نديده اند و شايد امكان حضور در جبهه مقاومت اسالمي را هم نداشتند 
با آرمان هاي شهدا آشنا مي شوند. همچنین پیگیري وضعیت استان و 
امكانات و زيرساخت هاي محدودي كه آن زمان شهدا در اختیار داشتند، 
درس هاي مهمي براي نسل جوان و همه عالقمندان دارد كه بسیار حائز 
اهمیت است. ما بايد در شرايط كنوني و با توجه به هجمه ها و جنگ هاي 
سخت اقتصادي از رفتار و منش شهدا و رزمندگان مان در روز هاي جنگ 
سخت الگو بگیريم. بايد همچون شهداي آن دوران در مقابل اين حمالت 

و هجمه ها ايستادگي كنیم«.
  كار فرهنگي ماندگار

س��ردار اكبري برگزاري اين كنگره را يك كار فرهنگي ماندگار و بسیار 
ارزشمند برشمرد: »كنگره ملي شهداي جامعه عشايري يك كار فرهنگي 
ماندگار و بسیار ارزشمند است كه امیدواريم با مديريت مطلوب مديران 
استاني و عزيزانمان در ستاد برگزاري اثرات معنوي و فرهنگي اين كنگره 
كه براي اولین بار در سطح كشور اجرا مي ش��ود، ماندگار بماند. از ديگر 
دستاوردهاي كنگره اين است كه يك رويداد فرهنگي، حداقل براي مدتي 

از نظر معنويت مجموعه اي را كه به دنبال برگزاري آن بوده را بیمه مي كند. 
الحمداهلل ما به اهداف و منظورهايي كه در اين زمینه داشتیم رسیده ايم«. 
فرمانده سپاه قمربني هاشم عشاير را مولدين بی منت توصیف كرد: »ما 
مي خواهیم توجه مسئوالن را نس��بت به توانمندي جامعه عشايري و 
نیاز جامعه جلب كنیم. عشاير در سراس��ر كشور جزو مولدين بي منت 
هستند كه با مشكالت عديده اي روبه رو هستند كه نیاز به توجه دارند. 
كنگره شهداي عشاير در روز هاي 29، 30 و 31 خرداد ماه برگزار شد و 
فضاسازي سطح شهرستان ها و مركز استان انجام گرفت. روز 29 خراد 
شب شعر، روز 30 خرداد تجلیل از شهداي مدافع حرم جامعه عشايري 
و 31 خرداد نیز روز اجالس��یه نهايي كنگره ملي 11هزار شهید جامعه 
عشايري كش��ور بود كه با پخش بیانات مقام معظم رهبري در ديدار با 
اعضاي ستاد كنگره برگزار شد. در اين اجالس��یه از 21 عنوان كتاب با 
محوريت شهدا و تمبر ياد بود كنگره رونمايي شد. همچنین به نمايندگي 
از خانواده شهداي عشاير كشور از خانواده چهار شهیدي پوراحمدي از 
استان كرمان، خانواده سه شهیدي موسوي از آذربايجان غربي، خانواده 
سه شهیدي اعتدال پور از چهارمحال وبختیاري و خانواده شهید حسین 

فرصت از استان فارس تجلیل شد«. 
  بصيرت باالي عشاير

همانطور كه سردار نیز اش��اره مي كند، براي تبیین رشادت ها و حماسه 
آفريني شهداي جامعه عشايري بايد اقدامات و فعالیت هاي فرهنگي انجام 
بگیرد: »يكي از اقدامات فرهنگي در اين شرايط اجتماعي و هجمه هاي 
فرهنگي برگزاري يادواره و كنگره و اجالسیه شهداست ارائه كارهاي هنري 
و ساخت مستند و انتشار كتاب هم به بصیرت افزايي در مورد شهداي جامعه 
عشايري كمك مي كند. براي تبیین رشادت ها و حماسه آفريني شهداي 

جامعه عشايري بايد اقدامات و فعالیت هاي فرهنگي انجام بگیرد«.
فرمانده سپاه قمربني هاشم)ع( استان چهارمحال وبختیاري از بصیرت 
باالي مردم عشاير ياد مي كند: »وقتي صحبت بصیرت در جامعه است از 
جامعه اي صحبت مي كنیم كه جزو افرادي هستند كه از يكسري امكانات 
و زيرساخت ها و توانمند ي ها برخوردارند، اما عشاير با كمترين امكانات و 

برخورداري ها همواره آمادگي دفاع از نظام و كشور را دارند«. 
عشاير استبداد ستیز هستند و در مقابل قلدري هاي طاغوت ايستادگي 
كردند. »ش��هید علي مردان خان بختیاري«  يكي از اين شهداست كه 
حضرت آقا هم به اين شهید و مجاهدت هايش اشاره كردند. ايشان جزو 
شاخص هاي مهم شهداي عشاير بود. رژيم گذشته در خصوص از بین 
بردن سران و طوايف ايالت مختلف عش��ايري جنايت هاي متعددي را 

انجام دادند كه در جاي خود بايد در موردآن صحبت شود«. 
  كار فرهنگي ضرورت مقابله با دشمن

باالترين مسئول سپاه در استان چهارمحال وبختیاري كار فرهنگي را 
ضرورت مقابله با دش��من مي داند و بیان می كند: حضرت آقا در ديدار 

دست اندركاران كنگره ملي شهداي عشاير با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از 
عشاير به عنوان ذخاير كشور، برگزاري اين كنگره را فرصتي مناسب براي 
توجه و آشنايي مردم با عشاير دانستند و فرمودند: »امروز تكیه بدخواهان 
ايران و اسالم به جنگ نرم است بنابراين همه آحاد ملت از جمله عشاير 
به امور و تولیدات فرهنگي نیاز دارند البته در كار فرهنگي همچون تولید 
فیلم و كتاب بايد بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیري قرار 
بگیرد.« از اينرو كار فرهنگي ضرورت مقابله با دشمن است. واقعیت اين 
است كه شهداي عزيز ما نیازي به ياد، نام و نش��ان ندارند. آنچه در اين 
خصوص ضرورت دارد نیازي است كه خود ما به آنها داريم. وقتي بتوانیم 
در اين شرايط رفتار و منش شهدا را در پیش بگیريم مي توانیم بگويیم كه 

به يك توانمندي رسیديم«. 
  دشمن امروز به ما التماس مي كند

رزمنده ديروز جبهه هاي سخت جنگ تحمیلي شرايط امروز كشور را در 
مقابله با دشمنان نتیجه توانمندي نسل الگو گرفته از شهدا مي خواند: 
»در زمینه نظامي و تجهیزات و تسلیحات ما به يك توان بااليي رسیده ايم 
و ثابت كرديم كه مي توانیم. همان نسلي كه از شهدا الگو گرفته اند. دشمن 
در دوران هشت سال دفاع مقدس مانع از اين مي شد كه حتي يك سیم 
خاردار به دست ما برسد. اما امروز به يك توانمندي بازدارنده و دفاعي 
رسیديم كه مي توانیم بگويیم در منطقه در مقابل قدرتمندان و قلدران 
عالم ايستادگي كرده و به بركت خون شهدا مي توانیم مقابله كنیم. آن 
دوران دشمن در ما احساس ضعف ديد و بر همین اساس به ما حمله كرد. 
آن زمان ارتش ما ارتش منسجمي نبود. سپاه تشكیل و ساماندهي نشده 
بود. امكانات و تجهیزات دفاعي ما محدود بود و در اختیار مستش��اران 
نظامي قرار داشت. اما امروز دشمني كه يك روزي قلدري مي كرد و نقشه 

مي كشید تا به ما حمله و باج خواهي كند، به ما التماس مي كند«. 
سردار اكبري اقتدار كنونی نظام را به رخ دشمنان می كشد: »تا همین اواخر 
به بچه هاي جنگ مي گفتند كه شما لشكر مي رفتید، تیپ بر مي گشتید، 
تیپ مي رفتید و گردان بر مي گشتید. اما حاال با قدرت مي گويیم با قايق 
مي رويم و با كشتي بر مي گرديم. به فرموده رهبري اگر يك سیلي بزنند، 
دهها س��یلي مي خورند. مش��ابه اين قدرت در مورد كشتي نفتي يونان 
بود. شما شاهد بوديد در همین روزهاي گذش��ته يونان كه از وابستگان 
ابرقدرت هاست نفتكش جمهوري اسالمي كه حامل نفت بود را دزديد و 

بالفاصله با  جواب دندان شكن و مصادره كشتی آنها تسلیم شدند«.
  احساس غرور مردم

فرمانده س��پاه اس��تان چهارمحال وبختیاري پذيرش اي��ن میزباني را 
امتیازي مي داند كه نصیب استان شده است: »پذيرش اين میزباني از 
سوي مردم چهارمحال وبختیاري حقیقتاً يك امتیازي بود كه با همت و 
همراهي مردم استان نصیب ما شد. ما شاهد شور، شعف و رضايت مندي 
مردم اس��تان و خانواده معظم شهدا و مسئوالن اس��تاني بوديم. مردم 
استان چهارمحال وبختیاري جزو اولین ها در دفاع از حرم آل اهلل هستند 
كه اولین شهید بسیجي مدافع حرم كشور، اولین شهید بسیج جامعه 
پزشكي مدافع حرم و اولین شهید جامعه امدادگري و مهندسي مدافع 
حرم كش��ور متعلق به اس��تان چهارمحال وبختیاري است. با همه اين 
خصوصیات ها استان چهارمحال وبختیاري به استقبال میزباني كنگره 
11هزار شهید جامعه عشايري كشور رفت. بیش از دهها جلسه ستادي و 
جلسات كمیته هاي مختلف برگزار شد. اما نكته قابل تأمل براي من اين 
بود كه به رغم مشكالت زيادي كه جامعه عشايري در مورد دام و تأمین 
نهاده هاي دامي و آب و... دارند با ما در تماس بودند يا حضوري مي آمدند 
و مي گفتند هر خدمتي كه داريد، بگويید ما انجام بدهیم. مردم عشاير 
مي گفتند ما مي خواهیم خادمي خانواده شهدا را انجام دهیم. مردمي كه 
سال ها پیش از اين از همه دارايي هاي مادي و معنوي خود گذشتند هنوز 
هم با صالبت ايستاده و رسم مهمان نوازي را به خوبي به جاي آوردند. 
امیدوارم خاطرات خوبي برايش��ان رقم خورده باشد. مردم چهارمحال 
وبختیاري برخود مي بالند و احساس غرور مي كنند كه میزبان خانواده 

شهداي عشاير كشور بودند. 
  بيعت با واليت

وي افزود: »دشمنان امروز به دنبال اختالف افكني بین مردم و اقوام و 
حتي بین استان ها هستند. اما آنها نمي دانند كه ارادت عشاير به امامین 
انقالب و واليت مداري ش��ان همیشگي و ستودني اس��ت. مردم استان 
چهارمحال وبختیاري جزو اولین گروه هايي بودند كه در اوايل انقالب با 

امام راحل در 19 بهمن 1357 بیعت كردند و بر بیعت خود ماندند . 
22 خرداد 1401 نمايندگاني از جامعه عشاير از سراسر كشور با حضرت 
آقا ديدار كردند و با آرمان هاي انقالب و نظام تجديد بیعت كردند. آنها 
بعد از 43 سال ياد و نام خاطرات شهداي عشاير و غیور مرداني كه در 20 

بهمن ماه 57 با امام خمیني)ره( بیعت كردند را گرامي داشتند. 
  از همه تشکر مي كنم 

فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم)ع( چهارمحال وبختیاري از تمام 
افرادي ك��ه در برگزاري اين كنگ��ره از هیچ اقدامي ف��رو گذار نكردند 
قدرداني كرد: »مي خواهم از طريق همین رس��انه از كساني كه ما را در 
برگزاري اين كنگره ي��اري كردند قدرداني كن��م. از نماينده ولي فقیه 
استان كه انصافاً از روزي كه اين موضوع مطرح شد تا آخرين روز مراسم 
در كنار ما بودند و با آغوش باز پذيرفتند و همراهي مان كردند. از استاندار 
و معاونین و مديران استاني كه همكاري داشتند و از كمیته هاي 24گانه 
ستاد اجرايي كنگره ملي شهداي جامعه عشايري و تمام كساني كه در 
فرمانداري ها، بخشداري ها، ش��هرداري ها و دهیاري ها و ائمه جمعه و 
جماعات و اصحاب رسانه و صدا وس��یما، خانواده معظم شهدا و اقشار 
مختلف مردم واليت مدار استان چهارمحال وبختیاري نیروهاي نظامي 
و انتظامي و بسیجیان سرافراز كه كمك حال بچه هاي كنگره بودند و در 
نصب بنرها و عكس ها و تابلو هاي كنگره مساعدت كردند، سپاسگذارم. 
از هم افزايي مجموعه هاي مختلف در ارتباط با آمادگي برگزاري كنگره 

به میزباني چهارمحال وبختیاري تقدير مي كنم«. 
وي به حل مشكالت عشاير امیدوار است: »كار ارزشمند ديگري كه در 
اين راستا انجام شد نام گذاري معبر و میدان هايي با نام شهداي جامعه 
عشايري بود. صمیمانه از همكارانم در س��پاه قمر بني هاشم)ع( تشكر 
مي كنم. من شرمنده عزيزاني هستم كه در سپاه هاي استاني، پايگاه ها و 
حوزه ها و نواحي مقاومت بسیج عشايري مسئولیت برعهده داشتند و ما 
را در هرچه بهتر برگزار شدن اين كنگره ياري كردند. امیدوارم كه بتوانیم 
ادامه دهنده راه شهداي عزيز كشور به ويژه ش��هداي عشايري باشیم 
كه بي هیچ درنگي با تمام توان و با حداقل امكانات در مقابل دش��منان 
تابن دندان مسلح ايستادند. عشايري كه به حق ذخاير انقالب هستند و 
حضورشان در مقاطع مختلف و حساس انقالب و نظام دشمن را از پاي 
درآورد. ان شاءاهلل بتوانیم با توجه و همراهي مسئوالن به بررسي مشكالت 
جامعه عشايري بپردازيم و با برنامه ريزي اقدام به حل مشكالتشان كنیم، 
تا با اين كار به وصیت شهداي عش��اير به ويژه شهید فتاح مؤمني عمل 

كرده باشیم«.

 گفت وگوي »جوان« با فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم)ع( استان چهارمحال و بختياری

کنگره ملی شهدای عشایر وحدت اقوام را تثبیت کرد

ميزباني كنگره حقيقت�ًا يك امتيازي 
بود ك�ه ب�ا هم�ت و همراه�ي مردم 
اس�تان نصيب ما ش�د. ما شاهد شور، 
ش�عف و رضايت مندي مردم استان و 
خانواده  های معظم ش�هدا و مسئوالن 
استاني بوديم. مردم استان چهارمحال 
وبختياري جزو اولين ها در دفاع از حرم 
آل اهلل هستند كه اولين شهيد بسيجي 
مدافع حرم كشور، اولين شهيد بسيج 
جامعه پزش�کي مدافع ح�رم و اولين 
ش�هيد جامعه امدادگري و مهندسي 
مداف�ع حرم كش�ور متعلق به اس�ت



تیم مل�ی والیبال 
ایران با برتری 3 بر 
صفر مقابل کانادا 
ب�ه کار خ�ود در هفت�ه دوم رقابت های لیگ 
ملت های والیبال پایان داد. شاگردان عطایی 
بعد از نمایش فوق العاده مقابل امریکا و پیروزی 
بر این تیم و ارائه یک بازی خوب مقابل برزیل، 
به رغم باخت مقابل ای�ن تیم قدرتمند دیروز 
در یک بازی کاماًل برتر، کانادا دومین تیم قاره 
امریکای شمالی را مانند امریکا در سه دست 
متوالی شکس�ت دادند تا کارشان را در هفته 
دوم رقابت ها با پی�روزی به پایان برس�انند.

ش��اگردان عطایی عص��ر دیروز در دس��ت اول از 
همان ابتدا چنان قدرتنمای��ی کردند که کانادا تا 
امتیازهای میانی حرفی برای گفتن نداشت و در 
نهایت هم این دس��ت 25 بر 21 به سود ایران به 
پایان رسید. داستان دس��ت دوم اما متفاوت بود. 
هم کانادایی ها به هوش ش��ده بودن��د و هم اینکه 
مردان جوان ایران باز هم به تصور اینکه کار تمام 
شده حریف را دست کم گرفتند تا کانادا تا امتیاز 
20 از ایران جلو بیفتد. از همین امتیاز بود که ایران 
دوباره به خود آمد و با ارائه همان بازی دست اول 

موفق شد در نهایت این دست سنگین را با حساب 
27 بر 25 به سود خود خاتمه دهد. در دست سوم، 
شاگردان عطایی کاری کردند که کانادا حتی اجازه 
نفس کشیدن هم پیدا نکرد و از همان ابتدا با ایجاد 
فاصله شرایط را به گونه ای پیش بردند که در نهایت 

با نتیجه 25 بر 18 به پیروزی دست یافتند.
در این مسابقه امین اسماعیل نژاد، پشت خط زن 
تیم ملی والیبال کش��ورمان همچون دیدارهای 
گذشته عملکرد خوبی داش��ت و موفق به کسب 
15 امتیاز ش��د تا عن��وان امتیازآورترین بازیکن 
ایران را ب��ه خود اختص��اص دهد. پ��س از او هم 
امیرحسین اس��فندیار موفق به کسب 14 امتیاز 
شد. در دیدار دیروز عملکرد فوق العاده اسفندیار و 
میالد عبادی پور نقطه قوت ایران بود که در نهایت 
هم باعث برتری قاطع بلندقامتان جوان ایران شد. 
ضمن اینکه بلندقامتان کش��ورمان دیروز بسیار 
کم اشتباه بودند و توانس��تند اکثر توپ های خود 
را به هدف برسانند. تیم ملی والیبال ایران نیز در 
مجموع ست های این مسابقه 77 امتیاز کسب کرد 
که به ترتیب 40 پوئن در حمل��ه، چهار امتیاز در 
دفاع، چهار پوئن سرویس و 29 امتیاز از اشتباهات 

بازیکنان کانادا بود.

به این ترتیب ایران مانند هفته اول مسابقات در هفته 
دوم هم دو پیروزی و دو شکست به دست آورد تا در 
پایان بازی های دیروز و پیش از پایان رقابت های این 
هفته در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گیرد. 
ملی پوشان کشورمان در این هفته ابتدا به بلغارستان 
میزبان باختند، سپس امریکا را بردند و در دیدار سوم 
بازی را به برزیل واگذار کردند ت��ا در نهایت مقابل 
کانادا به برتری دست پیدا کنند. تیم ملی کشورمان 
حاال باید خود را آماده هفته س��وم ای��ن رقابت ها و 
حضور در لهس��تان کند. ایران در این هفته باید به 
مصاف لهستان، صربستان، اسلوونی و ایتالیا برود. 
ایران در اولین بازی هفته آینده خود روز سه شنبه 

14 تیرماه به مصاف لهستان می رود.
امیررضا س��رلک، مدافع میانی تیم ملی والیبال که 
عملکرد خوبی در این مس��ابقه از خ��ود به نمایش 
گذاش��ت در پایان بازی ضمن ابراز خوش��حالی از 
برتری قاطع مقابل کانادا گفت: »مسابقه خوبی بود و 
در پایان هفته دوم بازی خوبی انجام  دادیم. بازیکنان 

همه سرحال بودند و نتیجه خوبی گرفتیم.«
وی با اشاره به شکس��ت ایران برابر بلغارستان در 
ابتدای هفته دوم لیگ ملت ها توضیح داد: »در آن 
مسابقه هم می توانستیم پیروز میدان باشیم و با 

نتیجه بهتر هفته را تمام کنیم، اما خداراش��کر با 
همه این اتفاقات این هفته به پایان رس��ید. مردم 
تا هفته دوم تیم ایران را حمایت کردند. امیدوارم 
همین طور به حمایت خودش��ان ادامه دهند و با 
پیام های ش��ان به ما دلگرمی بدهن��د تا با قدرت 

هفته بعد را شروع کنیم.«
بهروز عطایی پس از پیروزی تیم ایران برابر کانادا 
اظهار کرد: »رقابت بسیار خوبی بود و خداراشکر 
بازیکنان ایران توانستند تیم خوب کانادا را شکست 
دهن��د. آنها با س��رعت باالیی ب��ازی می کردند و 
عملکرد خوبی داش��تند. ارتفاع توپ ها به شدت 

پایین و کنترل روی تور بسیار سخت بود.«
وی ادامه داد: »بازیکنان ایران خواسته های کادر 
فنی را به خوبی اجرا کردند، کار پاس��ور حریف را 
سخت کردند و پاس��ور اول در ست سوم بیرون از 
زمین قرار گرفت و مربی از پاسور دومش استفاده 
کرد. در مجموع بازیکنان بازی قابل قبولی داشتند 
و هفته دوم را با پیروزی به پایان رساندیم. امیدوارم 
در هفته سوم و مسیر س��ختی که در چهار بازی 
باقیمانده پیش روس��ت، بازیکنان ای��ران بتوانند 
روند رو به رشد خود را ادامه دهند و بازی های قابل 

قبولی را به نمایش بگذارند.«
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دنیا حیدریشیوا   نوروزی

جنگ لفظی رئیس فدراسیون کشتی با معاون وزیر ورزش وارد فاز 
جدیدی شد. برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون بهانه خوبی بود تا 
علیرضا دبیر یک بار دیگر در حضور اعضای مجمع محمد پوالدگر را به 
باد انتقاد بگیرد، انتقادهایی که واکنش معاون وزیر را نیز در پی  داشت. 
اختالف کشتی با مدیران ورزش کشور تمامی ندارد و علیرضا دبیر برای گرفتن 
بودجه فدراسیونش یک بار دیگر به ادبیات تند متوسل شد. این اولین باری 
نیست که نفر اول مدیریت کشتی از شرایط حاکم بر مدیریت ورزش گالیه 
می کند. دبیر که پیش از این با کمیته ملی المپیک وارد جنگ شده بود، به 
تازگی جنگ جدیدی را با وزارت آغاز کرده اس��ت. کار زمانی باال گرفت که 
هفته گذشته دبیر و پوالدگر، جلسه ای مشترک در ساختمان خیابان سئول 
برگزار کردند، جلسه ای که محورش افزایش بودجه کشتی بود، اما نتیجه ای 
جز درگیری بین طرفین نداشت. اگرچه جزئیات این جلسه و شدت درگیری 
منتشر نشد، ولی اتفاقات دیروز نشان داد میزان اختالفات بسیار جدی است. 

   آتش به اختیارم
مجمع عمومی در آکادمی ملی المپیک در حالی آغاز ش��د که از بی تفاوتی 
علیرضا دبیر به پوالدگر در همان بدو ورود آقای معاون، پرحاشیه بودن جلسه 
قابل حدس بود. فدراسیون کش��تی از اینکه تنها یک سوم بودجه مصوب را 
دریافت کرده به شدت گالیه دارد و رئیس پرحاش��یه مثل همیشه برای به 
کرسی نشاندن حرفش از به زبان آوردن تندترین انتقادها ابایی نداشت. دبیر در 
واکنش به کاهش بودجه این رشته گفت: »۶ میلیارد کشتی را کمیته 2 میلیارد 
روی آن گذاشت و 8 میلیارد کرد. یک 8 میلیارد هم کمکی بود که از یارانه ها 
گرفتیم، اما چون مستقیم نمی توانستند به ما بدهند به حساب کمیته المپیک 
ریختند و به ما دادند. همچنین 27میلیارد مازاد از بودجه وزارت ورزش گرفتیم 
که 20 میلیارد آن را آقای نوبخت داد و چون مستقیم نمی توانستند بدهند به 
حساب وزارت ورزش ریختند و ما مردیم تا آن را بگیریم. هر کجا الزم باشد آتش 
به اختیارم و هر کجا مقاومت غیرقانونی شود برای کشتی کار خودم را می کنم و 
نمی گذارم حق کشتی ضایع شود. فدراسیون کشتی زیرمجموعه وزارت ورزش 
است، اما کشتی خیلی بزرگ تر از ورزش ایران است. باید شفاف سازی شود، من 
عددی نیستم، اما حتماً هر وقت حس کنم حرف غیرکارشناسی و زور است 
جلوی آن می ایستم و به هر کجا که بشود کار را می کشم. در این اوضاع کرونا 
دیدید کشتی چطور با مدال هایش در جهانی نروژ مردم را خوشحال کرد. آقای 
پوالدگر می گویی نگو، اما وظیفه من است. نامه استخدام آموزش و پرورش 
ورزشکار من به دفتر شما آمده، اما سه ماه کاری انجام نشد. من نمی خواهم 
بگویم چه کارهایی انجام شد. اگر از اول سال پول ما را می دادند، خیلی کارها 
می کردیم. من از جاهای دیگر پول آوردم تا کار را جلو ببرم. هفته بعد نونهاالن 
ما باید به بحرین بروند که این سفر ۶0 هزار یورو هزینه دارد، بعد جوانان باید 

بروند که 47 هزار یورو نیز هزینه آنها می شود.«
   نیاز به بودجه 150 میلیاردی

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه نیاز مالی این رشته را اعالم کرد: »کشتی با 
زیر 150 میلیارد نمی چرخد. آقای پوالدگر سال قبل ۳9 میلیارد که یک سوم 
هزینه های ما بود را دادید باز همان را هم می خواهید قطع کنید! ما یک س��وم 
بودجه م��ان را از وزارت می گیریم. اگر به امی��د وزارت بودیم که یک اعزام هم 
نمی توانس��تم انجام دهم. از اول س��ال ۳1 میلیارد هزینه کردم، اما شما فقط 
4/5 میلیارد دادید. اگر قرار بود هزینه مسابقات استان ها را هم بدهیم که دیگر 
نمی توانستیم کار کنیم. چانه وزارت ورزش کوچک است و حتماً باید بودجه آن 
پنج برابر شود. ما رقیب هیچ فدراسیونی نیستیم، اما هر کسی باید براساس آورده 
خود برداشت کند. آورده ما باالی ۳00 مدال جهانی و المپیک است. هر شاخصی 
وزارت ورزش بگذارد، 80 درصد از آن کشتی است. تکواندو، کاراته و وزنه برداری 
تاج سر ما هستند، اما جمعاً شش سهمیه المپیک گرفتند، ولی فقط یک رشته 
من به اندازه همه آنها سهمیه گرفته است. بمیرم اگر شخصی چیزی بخواهم.«

   واکنش پوالدگر
در ادامه پوالدگر به دبیر نسبت به توهین هایش هش��دار داد: »دوستان 
زود و یک طرفه قضاوت کردند و این نشان دهنده کم لطفی آنهاست، حتی 
شنیده ام برای این جلسه فقط خبرنگاران کشتی نویس دعوت شده اند و 
خبرنگاران غیرکشتی دعوت نشده اند. این کار درست نیست و این یعنی 

خودگویی و خودخندی.« پوالدگر بعد از این جلسه را ترک کرد.

شیوا  نوروزی

 تاوان انتخاب غلط حریف تدارکاتی
در فوتبال و فوتسال

تمامی تیم های زیرمجموعه فدراس��یون فوتبال از ضعف مدیریتی برای 
تدارک بازی های دوستانه رنج می برند. فوتبال و فوتسال فرقی ندارند، فقط 
اهمیت جام جهانی قطر بیشتر است و سردرگمی تیم اسکوچیچ بیشتر به 
چشم می آید، واال تیم ملی فوتسال نیز حال و روزش بدتر از فوتبال نباشد 
قطعاً بهتر نیست. شاگردان وحید شمسایی جام ملت های آسیا را در پیش 
دارند و برگزاری بازی تدارکاتی در عملکردشان تأثیرگذار خواهد بود، اما 
فوتسال نیز اسیر سوءمدیریتی شده که پیشتر فوتبال آن را تجربه کرده است. 
مانور رسانه ای روی بازی دوستانه با تیم ملی آرژانتین در حالی انجام شد که 
برگزاری آن اصالً قطعی نشده بود! بنا بر اعالم کمیته فوتسال انجام این دیدار 
در دستور کار بوده، اما هیچ دعوتنامه ای از سوی میزبان برای فدراسیون ما 
ارسال نشده است. با گذشت زمان و عدم پاسخگویی آرژانتینی ها مشخص 
شد طرف مقابل عالقه ای به انجام این دیدار نداشته و ندارد. به نظر می رسد 
تالش فدراسیون برای بازی آلبی سلسته تنها به رسانه های داخلی خالصه 
شده، وگرنه احتمال برگزاری این بازی از همان ابتدا نیز بسیار کم بود. منتها 

مسئوالن فدراسیون باز هم پای مسائل سیاسی را وسط کشیده اند.
 این ش��رایط برای دیدار تیم ملی فوتبال با کانادا نیز مطرح شد و بدون 
شک آرژانتینی ها نیز برای رویارویی با تیم فوتسال کشورمان جنبه های 
غیرورزش��ی را نیز در نظر می گیرند، ولی فدراسیون ما باز هم به نکات 
مهم و جانبی انتخ��اب حریف تدارکاتی چندان اهمیت نداده اس��ت تا 
این بار تیم ملی فوتسال در برزخ پیدا کردن حریف تدارکاتی باقی بماند. 
با یک جست وجوی ساده و گرفتن مشاوره از افراد مطلع  می شد حدس 
زد روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با کانادا و آرژانتین در چه شرایطی 
قرار دارد و با اوضاع و احوال کنونی مقامات این کشورها چه موضعی در 
قبال رویارویی  تیم های شان با تیم های ایرانی خواهند گرفت. شاید اگر 
کمیته فوتس��ال وقتش را برای آرژانتین تلف نمی ک��رد و مدت زیادی 
منتظر دریافت یک جواب ساده از طرف مقابل نمی ماند یک تیم دیگر 
به عنوان حریف تدارکاتی برای ش��اگردان شمسایی پیدا شده بود.  ای 
کاش آقایان در فدراسیون فوتبال به جای تفکرات انتخاباتی و تقسیم 

پست های مختلف، بیشتر به فکر آبروی ورزش کشور باشند.

شو آف تازه به دوران رسیده ها 
 هرج و مرج فصل نقل و انتقاالت فوتبال دیگر به موضوعی جدی مبدل 
شده، اما گویا هنوز کارد به استخوان آقایان نرسیده که پا پیش بگذارند 
و قدمی بردارن��د برای پایان دادن به این فاجع��ه! حال آنکه آنچه این 
روزها در فصل مکاره نقل و انتقاالت دیده و شنیده می شود خون هر 
کسی را به جوش می آورد، جز آنها که می توانند مانعی باشند مقابل این 

زیاده  خواهی هایی که دست آخر از جیب مردم می رود. 
تا دیروز حرف از زیاده خواه��ی بازیکنانی بود که اندک نامی درکرده و 
شهرتی به هم زده بودند، اما امروز صحبت از بازیکنان بی نام و نشانی 
است که به واس��طه چند بازی زیبا در فصل گذشته به غول های باور 
نکردنی فصل نق��ل و انتقاالت تبدیل ش��ده اند و چن��ان تاخت و تاز 

می کنند که هوش از سر هر شنونده ای می پرد. 
باورش س��اده نیس��ت؛ در نظر گرفتن 20 تا ۳0میلیارد تومان برای 
بازیکنی که تا همین دیروز کمتر کس��ی نامش را شنیده بود، با هیچ 
منطقی قابل توجیه نیست. بازیکنانی که شاید بازی های خوبی را در 
فصل پیش از خود به نمایش گذاش��ته باش��ند، اما بدون هیچ شک و 
تردیدی آنقدر ها قابل اتکا نیستند که رقابت سه، چهار باشگاه بزرگ 
فوتبال ایران رقم ق��رارداد آنها را چن��دده میلیارد باال بب��رد! اتفاقی 
که ش��بیه به داس��تانی خیالی می ماند، اما واقعیت تلخ این روزهای 
فوتبال ایران اس��ت. واقعیتی که سهم برخی رس��انه ها در دامن زدن 
به آن انکار ناپذیر اس��ت. رس��انه هایی که وظیفه شفاف سازی دارند و 
مطالبه گری، اما گاهی با دس��ت گذاشتن در دست دالل ها، شرایط را 

برای چپاول بیت المال مهیا می کنند. 
مدیریت این آش��فته بازار بی شک کار سختی نیس��ت. پرواضح است 
که کدام تمجید ها در راستای افزایش میزان قرارداد بازیکنان گمنام 
اس��ت و کدام برش��مردن توانمندی های یک بازیکن. هرچند اشاره 
به این مقوله در فصل نقل و انتقاالت هیچ لزومی ن��دارد و نمونه بارز 
حمایت از داللیسم است و تالش مربیان و بازیکنان برای مجاب کردن 
مدیران باشگاه ها جهت افزایش صفرهای رقم قرارداد، قراردادهایی که 
هیچ توجیه منطقی در عقد آنها به چشم نمی خورد، اما با وجود آنکه 
سال هاست تعجب مردم را به دنبال داش��ته هنوز نتوانسته نهادهای 
نظارتی را بر آن دارد که با تیز کردن نگاه خود در فاصله اندک بین دو 
لیگ، مانعی باشند بر سر راه تاراج بیت المال که هر سال ترفندی جدید 
برای آن رو می شود و عجیب نیست ابوعطا خواندن قورباغه وقتی آب 

سرباال می رود. 
عدم نظارت بر آش��فته بازار نقل و انتقاالت کار را به جایی رسانده که 
افرادی که تا همین دیروز کمتر کسی نام آنها را شنیده بود به واسطه 
جسارت دالل ها و حمایت برخی رسانه ها نه فقط به دنبال طی کردن 
ره صد ساله در یک شب هستند و به هم زدن مال و منالی که تا چندی 
پیش حتی خوابش را هم نمی دیدند، بلکه رفتاری از خود به نمایش 
می گذارند که نشان از سقوط تمام معنویات و اخالقیات فوتبال دارد. 
رفتاری چون حضور با بادیگارد در باشگاه برای امضای قرارداد، آن هم 
در شرایطی که حتی اصحاب رسانه هم به درستی آنها را نمی شناسد. 

البته تا قبل از این شو آف ها!

 نمی دانم چرا اقدامی 
برای اعزام بانوان نکرده بودند

رئیس سابق فدراسیون وزنه برداری که مدعی راه اندازی و حمایت از 
شمیم رضوان

    چهره
وزنه برداری بانوان بود، نه فقط از اعزام بانوان وزنه بردار به مس��ابقات 

جهانی مکزیک به بهانه عدم بودجه 
سر باز زد که به دالیلی نامعلوم از ثبت نام تیم نوجوانان و جوانان 
بانوان در مس��ابقات قهرمانی آس��یا هم خودداری کرده اس��ت. 
مسئله ای که تعجب سجاد انوش��یروانی، سرپرست فدراسیون 

وزنه برداری را که به جای مرادی زمام امور را به دست گرفته به دنبال 
داشت: »متأسفانه تنها برای حضور تیم پسران در رده سنی 

نوجوانان در رقابت های قهرمانی آس��یا ثبت نام شده و 
نمی دانم به چه دلیل از ثبت نام بانوان خودداری شده 
است، درحالی که مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان 
آس��یا در بخش بانوان اهمیت بس��یار زیادی دارد، 
چراکه ما ظرفیت خوبی در این رده سنی داشتیم، 
برای مسابقات کشورهای اسالمی، اردوی بانوان ما 
از چند روز آینده ش��روع خواهد شد و با قدرت 
برنامه ریزی می کنیم. بع��د از آن نیز به دنبال 
حضور در مسابقات قهرمانی جهان خواهیم بود. 
باید اردوی زنان را س��ازماندهی کنیم، رشته 
نوپای وزنه برداری بانوان قطعاً نیاز بیشتری به 
اعزام های بین المللی خصوصاً در سطح آسیا و 
در رده های پایه دارد. قطعاً از وزنه برداری بانوان 

مثل گذشته حمایت خواهد شد.«

 س�الن اس�تاد فارس�ی آکادمی ملی المپی�ک صبح روز 
گذش�ته میزبان مراس�م رونمایی از تندیس »ماس�یس 
هامبارسومیان« بود. کاپیتان سابق تیم ملی بوکس ایران 
که طالی بازی های آس�یایی 1۹۷۴ تهران، برنز قهرمانی 
آس�یا 1۹۷3 بانکوک، نقره قهرمانی آسیا 1۹۷۷ جاکارتا، 
برنز قهرمانی آسیا 1۹۸0 بمبئی و طالی مسابقات عمران 
ترکیه 1۹۷۴ و 1۹۷۷ را در کارنامه دارد. در این مراسم که 
با حضور رئی�س کمیته ملی المپیک، رئیس فدراس�یون 
بوکس و تعدادی از پیشکس�وتان این رش�ته برگزار شد، 
صالحی امی�ری تأکید کرد این اقدام یک پی�ام برای تمام 
اهالی ورزش و انسان های حاضر در این جغرافیا منعکس 
می کند و آن اینکه اگر اکنون استکی و شه بخش هستند، 
به دلیل حضور ریش�ه هایی به نام پیشکس�وتان اس�ت. 
هامبارسومیان ۷2 ساله نیز که از 1۴ تا 3۴ سالگی بوکس 
بازی ک�رده بود و ۴0س�الی اس�ت که دیگ�ر روی رینگ 
نمی رود با تشکر ابراز شادمانی بسیار از مراسمی که برای 
تقدیر و رونمایی از سردیس او برگزار شده بود، تأکید کرد 
این مرام، معرفت و دوس�تی خالصانه که در ایران هست، 
هیچ کجای دنیا نیست: »این اتفاق خیلی بزرگی بود و مرا 

به قدری شرمنده کرد که نمی توانم چیزی بگویم.«

به یاد مشت های کوبنده ماسیس
قاب

وعده قهرمان المپیک ناشنوایان پوچ بود
قرار بر این بود که فدراس��یون بعد از بازگش��ت از المپیک طی 
مراسمی از کادر فنی کش��تی با پرداخت پاداش تجلیل به عمل 
آورد، اما از صحبت های علی اش��کانی، سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی ناشنوایان پیداس��ت که وعده پاداش داده شده به دست 
فراموشی سپرده شده است: »همیشه سعی کرده ام بدون توقع 
بهترین عملکرد را داشته باشم، در المپیک برزیل نیز با قهرمانی 
فرنگی کاران ناشنوا زحماتم جبران شد و بهترین پاداش را گرفتم، 
اما تصور می کنم پاداشی که فدراسیون وعده داده بود با پاداش 

کمیته ملی المپیک یکی شد.«

قهرمانی بانوان عراق با »یاری« ایرانی
تیم ملی فوتس��ال بانوان عراق با هدایت ش��هناز یاری، سرمربی 
پیشین تیم ملی ایران و کادر فنی ایرانی قهرمان فوتسال زنان غرب 
آسیا شد. در این رقابت ها که به میزبان عربستان سعودی برگزار 
شد، تیم فوتسال زنان عراق با برتری 4 بر 2 در گام آخر برابر تیم 
میزبان به عنوان قهرمانی دست یافت. شهنازی که بعد از کسب 
عنوان قهرمانی با منتشر کردن عکس کبوتری که یک بالش پرچم 
ایران بود و بال دیگر پرچم عراق نوشت: »ایران و العراق الیمکن 
الفراق، یعنی ایران و عراق ممکن نیست از هم جدا شوند«، مورد 

توجه رسانه های عراقی قرار گرفت.

توان رفتن روی سکوی جهانی را دارم
     خبر نیما زاهدی، ملی پوش سابر ایران که با ارائه نمایشی خیره کننده در 
نخستین حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا ضمن کسب برنز تیمی 
و راهیابی به یک چهارم نهای��ی صعود قابل توجه 2۳۶پله ای در رنکینگ جهانی داش��ت و صاحب 
جایگاه ۶4 شد، بر این باور اس��ت که توانایی رفتن روی سکوی مس��ابقات قهرمانی جهان را دارد: 
»مصاف با کیم کره ای در قهرمانی آسیا باعث باال رفتن انگیزه ام جهت کسب مدال در قهرمانی جهان 
شد. فکر نمی کردم بتوانم از او امتیاز بگیرم و تصورم باختی سنگین مثل 15 بر ۳ بود، اما من به دلیل 
عدم تجربه الزم مقابل حریف کره ای دو مرتبه شکست خوردم و نه به دلیل ضعف تاکتیکی. حاال با 
تجربه ای که از مسابقات قهرمانی آسیا به دست آورده ام تنها با هدف رفتن روی سکو در مسابقات 
قهرمانی جهان )تیرماه- قاهره مصر( و بعد از آن بازی های کش��ورهای اسالمی )مردادماه- قونیه 

ترکیه( تمرین می کنم.«

کاروان تکواندو ایران چهار مدال آس��یایی 
دیگر به دس��ت آورد. در ادام��ه رقابت های 
تکوان��دو قهرمان��ی ق��اره  کهن در ش��هر 
چانچئون کره جنوبی، ملی پوشان کشورمان 

در دو بخش مردان و زنان موفق به کس��ب 
چهار م��دال نقره ش��دند و روی س��کوی 

نایب قهرمانی رفتند. 
نماین��ده وزن 58- کیلوگ��رم مه��دی 

حاج موس��ایی بود که بعد از گذشتن از سد 
رقبا در فینال مقابل حریفی از کشور میزبان 
شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. با 
این  حال عملکرد حاج موسایی در نخستین 

حضور آسیایی اش قابل تقدیر بود. 
میرهاشم حسینی، ملی پوش 74- کیلوی 
ای��ران در دی��دار پایان��ی ب��ا جایس��انوف 
ازبکستانی جنگید، اما در دو راند 2 بر صفر 
شکست خورد و نایب قهرمان آسیا شد. در 
تیم زنان نیز ش��اگردان مینو مداح موفق به 

کسب دو مدال دیگر شدند.
نسترن ولی زاده در فینال وزن ۶2- کیلوگرم 
نتوانس��ت برابر می��ن س��ئو از کره جنوبی 
مقاومت کند و با قبول شکس��ت در دو راند 
یک نقره ارزش��مند را به جم��ع مدال های 
تکوان��دو م��ا اف��زود. در س��بک وزن مبینا 
نعم��ت زاده )49-( برای صعود ب��ه فینال 
حریفانی از تیمور شرقی، تایلند و کره جنوبی 
را از پیش رو برداش��ت، ولی در گام آخر گو 
گینوگ چینی نماینده کشورمان را مغلوب 

کرد و مدال طال را از چنگش درآورد. 

روز دوم 
رقابت های آسیایی در حالی به پایان رسید 
ک��ه کاروان تکواندو ایران ی��ک طال، چهار 
نقره و دو برنز تا اینجای کار به دست آورده 
و به عبارتی هر هف��ت هوگوپوش ما موفق 
به کس��ب مدال از ای��ن آوردگاه ش��ده اند. 
این رقابت ها امروز هم پیگیری می ش��ود و 
س��ه نماینده دیگر ایران روی شیاپ چانگ 

می روند. 
در بخش مردان مبارزات سنگین وزن برگزار 
می شود. علیرضا نادعلیان در 87+ کیلوگرم 
در گام نخس��ت حریفی از قط��ر را پیش رو 
دارد و در ص��ورت برت��ری با برن��ده جدال 
افغانس��تان و ازبکس��تان مصاف می دهد. 
دو بانوی ملی پوش��مان نیز امروز به جنگ 
حریفان خ��ود می رون��د. در 7۳- کیلوگرم 
زهرا اس��ماعیل پور با نماینده اردن مبارزه 
می کند و اکرم خدابنده ملی پوش باس��ابقه 
ای��ران نی��ز در 7۳+ کیلوگرم برای کس��ب 
خوش��رنگ ترین مدال روی ش��یاپ چانگ 

می رود.

کسب 4 نقره از شیاپ چانگ چانچئون

کاناداخوری
فریدون حسن

   گزارش

ادامه جنگ بودجه
 در فدراسیون کشتی !

 پایان کار ایران در هفته دوم لیگ ملت ها
با غلبه بر دومین تیم امریکای شمالی

اشرف رامین 
      بازتاب

 فینالیست های 

 تکواندو ایران 

نایب قهرمان آسیا شدند
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ويراني مقابل چشم ناظران
وارد شدن خسارت به س��اختمان هايي که در همسايگي بناهاي در 
حال ساخت قرار دارند، بخشي از آسيب هايي است که همواره در حال 
وقوع است. آوار شدن س��اختمان متروپل در آبادان و برجاي ماندن 
خسارت هاي جاني، مالي و حيثيتي فراوان عيان کرد که همواره امکان 
بروز تخلف از مسير قانون ميسر بوده است. بنابراين رفتار سازندگاني را 
که مسير قانوني براي ساخت و ساز طي مي کنند،  را نمي شود به منزله 
رعايت شئون انساني شان هم تلقي کرد. رعايت شئون انساني زماني 
علني مي شود که سازندگان بناها به حقوق همسايگان احترام بگذارند 
و امنيت رواني و جاني آنه��ا را به گونه اي تأمين کنند که گويا اعضاي 

خانواده شان در چنين مکان هايي ساکن هستند. 
وقتي سازنده اي ش��روع به گودبرداري براي احداث يک بنا مي کند، 
امنيت رواني همسايه ها، به خصوص اگر  ساکن بناهاي قديمي باشند 
با خطر مواجه مي شود.   وقتي س��ازندگان به راحتي مي توانند چشم 
ناظران را با پرداخت رش��وه به روي تخلف ها ببندند، چه سازوکاري 

مي تواند امنيت رواني شهروندان را تضمين کند؟
اگر عبارت »حادثه به دلي��ل گودبرداري« را در يک��ي از موتورهاي 
جس��ت وجو دنبال کنيد، ليس��ت بلندبااليي از حوادثي که به وقوع 
پيوسته اند  منتشر مي شود. حوادثي که پيامدهاي جاني و مالي زيادي 
به دنبال داش��ته، اما مانع از تکران آن نشده اس��ت. يکي از تلخ ترين 
اتفاق ها چند سال قبل در خيابان طاهري يافت آباد رقم خورد، جايي 
که چهار عضو يک خانواده ميان آوار جانشان را از دست دادند. صاحب 
خانه مردي به نام قهرمان بود که بارها به دليل گودبرداري کنار خانه اش  
به سازنده و شهرداري تذکر داده بود، اما کسي به هشدار او توجه نکرد 
تا اينکه در نيمه  شبی، خانه بر سر خودش و خانواده اش آوار شد و چهار 
عضو خانواده اش را از دست داد. پرسش هاي اساسي اين بود که چرا 
شهرداري با وجود ناامني هاي عيان به سازنده اجازه فعاليت داد؟ چرا 
مهندسان نظام مهندسي به زعم عيان بودن تخلف، مانع فعاليت فرد 

متخلف نشدند؟ 
با وجود اينکه به چنين پرسش هايي پاسخ داده نشد، اما اين سؤاالت 
همچنان وجود دارد که چرا در کوچه  پس کوچه هاي شهر، آن هم مقابل 

چشم مردم و در مأل عام چنين تخلف هايي در حال بروز است؟
سازندگاني که به اين شيوه جان و مال ش��هروندان را با خطر مواجه 
مي کنند، حتماً پشت شان به جايي گرم اس��ت. آنها اطمينان دارند 
در صورت از دست رفتن جان همس��ايه ها در بدترين حالت به اتهام 
قتل غيرعمد تحت پيگرد قرار مي گيرند و بيمه ها هم خسارت هاي 
وارد ش��ده را جبران خواهند کرد و آنها همچنان به حيات خود ادامه 
خواهند داد. اينکه ساختار قانوني بايد به وظيفه اش مقابل تخلف هاي 
عيان عمل کند، بديهي ترين انتظاري است که وجود دارد، اما وقتي 
حادثه اي  به وقوع مي پيوندد مشخص مي شود به توقعات اجتماعي 

وقعي  گذاشته  نمی شود!

نجات پيرزن و کودک
 از زير آوار گودبرداری همسايه

گودب�رداري کنار س�اختمان قديمي منجر به ويران ش�دن 
س�اختمان همس�ايه و گرفت�ار ش�دن زن�ي س�الخورده و 
کودکي خردسال ش�د که با تالش امدادگران نجات يافتند. 
به گزارش »جوان«، جالل ملکي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
گفت که ساعت ۶:۱۱ صبح روز گذشته، آتش نشانان دو ايستگاه از 
آوار شدن ساختمان دو طبقه قديمی در خيابان ابوفاضل حوالي 
خيابان ۱7 ش��هريور باخبر و در محل حاضر ش��دند. بررسي ها 
نشان داد، خانه قديمي ۶0 متري که در زمين کنار آن عمليات 
گودبرداري انجام شده بود، ويران شده است. شاهدان گفتند که 
۱3 تبعه افغان در ساختمان قديمي ساکن بودند که ۱۱ نفر موفق 
به نجات خود شده اند، اما زني س��الخورده و يک کودک هشت 
ساله همچنان زير آوار گرفتار هس��تند. امدادگران بعد از ايمن 
کردن محل، موفق شدند دو مصدوم را از ميان آوار خارج و راهي 
بيمارستان کنند. سخنگوي آتش نشاني تهران درباره علت حادثه 
گفت: قديمی بودن ساختمان و گودبرداری انجام شده، منجر به 

بروز حادثه شده است.

قتل مرد ناشناس
   نزديكي پاتوق معتادان 

تحقيقات پليس پايتخت براي بازداش�ت قاتل مردي ناشناس   حوالي پاتوق 
معتادان  جريان دارد. 

به گزارش »جوان«، س��اعت 5 صبح روز جمعه س��وم تير، قاضي ساسان غالمي، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران کالنتري 
بازار از قتل مرد جواني با خبر و همراه تيمي از کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل شد.  تيم جنايي در نزديکي پاتوق معتادان با جسد مرد ناشناسي حدوداً 
30 ساله روبه رو شدند که با دو ضربه چاقو به قتل رسيده بود. بررسي ها حکايت از 
آن داشت به احتمال زياد مقتول در درگيري با مرد قاچاق فروشي به خاطر خريد 
و فروش مواد به قتل رسيده اس��ت.  مرد کارتن خوابي گفت: » ساعتي قبل صداي 
درگيري به گوشم رسيد و همراه تعدادي از کارتن خواب ها نزديک صدا رفتيم و با 

ديدن جسد خونين اين مرد، موضوع را به پليس خبر داديم.«
همزمان با انتقال جسد به پزشکي قانوني براي شناسايي هويت مقتول، مأموران در 

تالشند با شناسايي و دستگيري عامل قتل، راز اين حادثه را بر مال کنند. 

يک کشته در زمين لرزه کيش
وق�وع زمين ل�رزه 5/6 ريش�تري در بن�در چ�ارک، م�رگ جوان�ي 
21 س�اله را در جزي�ره کي�ش رق�م زد و 31 زخم�ي ه�م برج�ا گذاش�ت. 
زلزله  5/۶ ريشتري صبح روز گذشته در بندر چارک از توابع بندرلنگه در استان هرمزگان 
اتفاق افتاد. همزمان با وقوع اين حادثه، تيم هاي امداد در محل حاضر شدند. مديرکل 
مديريت بحران هرمزگان اعالم کرد کانون اصلی زلزل��ه داخل دريا و حدفاصل بندر 
چارک و جزيره کيش بوده است. از جزيره کيش خبر رسيد، جواني 2۱ ساله به دليل 
ترس ناشی از زلزله از طبقه سوم ساختمان مسکوني به پايين سقوط کرد و جانش را از 

دست داد. همچنين 3۱ نفر در جريان حادثه مصدوم و راهي بيمارستان شدند.

  آرمين بينا 
پس�ري ک�ه مته�م اس�ت ب�ا همدس�تي م�ادرش، پ�در 
صحنه س�ازي  ب�ا  رسانده اس�ت،  قت�ل  ب�ه  را  خ�ود 
ش�د.  بازداش�ت  ک�ه  داش�ت  را  پلي�س  فري�ب  قص�د 
به گزارش »جوان«، اوايل خرداد امس��ال زن ميانسالي همراه پسر 
22 س��اله اش در يکي از ش��هرهاي اطراف تهران سراسيمه به اداره 
پليس رفت و از گم ش��دن ناگهاني شوهر 52 س��اله اش به نام بهرام 

شکايت کرد. 
شاکي در توضيح ماجرا گفت: » شوهرم امروز صبح براي  خريد راهي 
تهران شد و قرار بود عصر به خانه برگردد، اما وقتي دير کرد با تلفن 
همراهش تماس گرفتم که جواب نداد. ساعتي بعد هم تلفن همراهش 
خاموش شد و از آن س��اعت به بعد از او خبري نداريم و االن نگرانيم 

براي او اتفاق بدي رخ داده باشد.«
   کشف جسد 

با شکايت زن ميانس��ال، تيمي از مأموران پليس به دستور بازپرس 
پرونده تحقيقات خود را براي پيدا کردن مرد گمشده آغاز کردند. 

بررس��ي هاي مأموران نش��ان داد بهرام روز حادثه اص��اًل به تهران 
نرفته اس��ت و به طرز مرموزي در همان شهر محل سکونتش ناپديد 
شده اس��ت. در حالي که مأموران پليس هيچ ردي از مرد ميانس��ال 
پيدا نکرده بودند، به مأموران پليس تهران خبر رسيد، خانواده مرد 
گمشده در بيابان هاي اطراف تهران جسد مردي را پيدا کرده اند که 
قسمتي از بدنش توسط جانوران خورده شده است، اما شباهت زيادي 

به بهرام دارد. 
بدين ترتيب جسد به دستور بازپرس دادس��راي امور جنايي تهران 
براي شناسايي به پزشکي قانوني تهران منتقل شد و آزمايشات نشان 

داد جسد متعلق به مرد گمشده است. 
از سوي ديگر، تيم پزشکي متوجه آثار ش��يار و کبودي روي گردن 
مقتول شد که حکايت از آن داشت وي در مکان ديگري بر اثر فشار بر 
عناصر حياتي گردن به قتل رسيده است و عامل يا عامالن قتل جسد 

را در بيابان هاي اطراف تهران رها کرده اند. 
   ردپاي پسر ناخلف 

بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد پس از حادثه پسر مقتول 
به خان��واده اش و پدر بزرگش ک��ه بي تابي مي کرده پيش��نهاد داده 
در بيابان هاي اطراف تهران جس��د پدرش را جس��ت وجو کنند و او 
احتمال داده پ��درش تصادف کرده و عامل تصادف هم جس��د را به 
بيابان هاي اطراف تهران برده و رها کرده باشد.در نهايت هم ساعتي 
پس از جست وجو، جسد پدرش را همراه خانواده اش کشف مي کند. 
در تحقيقات بعدي هم مش��خص ش��د مقتول مدتي پيش با پسر و 
همس��رش اختالف داشته اس��ت و حدود يک ماه قبل هم به خاطر 
اينکه پسرش مبلغ ۱0 ميليون تومان بدون اجازه از کارتش برداشت 

کرده بود،  درگيري داشته است. 
بدين ترتيب مأموران به پسر مقتول مشکوک شدند و وي را به عنوان 

مظنون بازداشت کردند. 
   قتل با همدستي مادر 

مته��م ابتدا ب��ا تناقض گويي قص��د فريب مأم��وران را داش��ت، اما 
وقتي با مدارک و ش��واهد روبه رو ش��د، به قتل پدرش با همدستي 

مادر48ساله اش اعتراف کرد. 
متهم گف��ت: » پدر و مادرم مدت��ي بود با هم اختالف داش��تند و 
هميشه در خانه با هم مشاجره لفظي و گاهي هم درگيري داشتند. 
مادرم هميش��ه از پدرم بد مي گفت و مرا نس��بت به پدرم بدبين 

مي کرد و از طرفي هم پدرم به من پول نمي داد. 
دوستانم و بستگانم همه موتورسيکلت هاي گران قيمت داشتند، 
اما پدرم براي من نمي خريد. يک م��اه قبل بدون اجازه از کارتش 
پول برداش��ت  کردم که با هم درگير شديم و مرا تحقير کرد. پس 
از اين، حرف هاي مادرم روي من خيلي تأثير گذاشت تا اينکه دو 
نفري نقشه قتلش را طراحي و اجرا کرديم. شب حادثه وقتي پدرم 
خوابيد، من پاهاي او را نگه داشتم و مادرم او را خفه کرد و بعد هم 
جس��دش را به بيابان هاي اطراف تهران برديم و رها کرديم. « وي 
ادامه داد: » پس از اين، پدر بزرگم خيلي بي تابي مي کرد و من براي 

او نقش بازي مي کردم تا اينکه تصميم گرفتم اين بار نقش ديگري 
بازي کنم و به پدر بزرگم گفتم احتماالً پدرم در راه تهران تصادف 
کرده و جس��دش در همان حوالي رها شده اس��ت. مي خواستم با 
کش��ف جس��د پدرم، پدر بزرگم را از انتظار رهايي دهم که دست 
خودم رو شد.« با اعتراف پسرناخلف، مأموران  مادر وي را دستگير 
کردند و وي نيز در بازجويي ها اظهارات پس��رش را تأييد و به قتل 

شوهرش اعتراف کرد. 
دو متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پليس شهر 

محل حادثه قرار گرفتند. 

مفقودى
بـرگ سـبز و كارت خودرو پـژو پارس  مـدل 1400 
بـه شـماره شاسـى mh613168  و شـماره موتور 
124k1580950 و پالك ايـران 34-511ن69 به نام 
باقر ديلمى  با كدملى 5270099391 مفقود شده و از 
شيراز درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سـبز خودرو سوارى سيستم سـيتروئن تيپ زانتيا 
SX به رنگ نقره اى متاليك مدل 1384  به شـماره موتور 

00426736  و شماره شاسى s1512284124856  و شماره 
شـهربانى ايران73- 234ب91 به نام مجتبى پرندآور به 
شـماره ملى 2471652026 مفقود شده و از درجه اعتبار 
شيراز ساقط است.  

برابر آراى صـادره هيات هـاى موضوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود، در اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
 رديف 1 - رأى شماره 2062 – 1400/8/13 آقاى مهدى حسينى فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 510 صادره سربند به شـماره ملى 062942738 شش دانگ يك باب عمارت 
به استثناء بهاى ثمنيه اعيانى به مسـاحت 86/15 متر مربع پالك 2234 اصلى واقع در 
بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت سهم االرث محمد و احمد 
و بتول همگى شهرت عراقى و سكينه خانم دره باغى از على اكبر عراقى و مالكيت شهناز 

و مولود و عذرى همگى عراقى.
 رديف 2- رأى شماره 147 1401/1/20 آقاى حسين صيدى فرزند اميرحسين به شماره 
شناسنامه 4 صادره به شماره ملى 0622055399 در شش دانگ يك باب مغازه به استثناء 
بهاى ثمنيه اعيانى به مساحت 41/25 مترمربع پالك 1388 اصلى واقع در حومه بخش 2 

اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت ابراهيم خوبياريان.
 رديف 3 - رأى شـماره 335 – 1401/2/6 آقاى محمدصادق شهرجردى فرزند ابراهيم 
به شماره شناسـنامه 1 صادره اراك به شـماره ملى 0533865931 شش دانگ يك باب 
عمـارت به مسـاحت 278/6 مترمربع پـالك 31 اصلى واقـع در حومه بخـش دو اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدرضا چراغى .
 رديف 4 - رأى شـماره 389 – 1401/2/17 آقـاى محمدرضا نجفـى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسـنامه 725 صادره اراك به شـماره ملى 0535046863 - در شش دانگ 
يك باب عمارت مساحت 195/71 مترمربع پالك 3868 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه 

بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمود آگلى.
 رديف 5 - رأى شماره 390 – 1401/2/17 آقاى اسـداله رضايى فرزند ذبيح اله به شماره 
شناسنامه 8 صادره به شماره ملى 0533864577 در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك 
باب عمارت به مساحت 138/51 مترمربع پالك 4530 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك 

خريدارى از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
 رديف 6 - رأى شـماره 391 –1401/2/17 آقاى محسـن ايوبى فرزند حسين به شماره 
شناسـنامه 2 صادره اراك به شـماره ملى 0534177697 در يك دانگ و نيم مشـاع از 

شـش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 138/51 مترمربع پالك 4530 اصلى واقع در 
بخش حومه دو اراك خريدارى از محل مالكيت مشاعى متقاضى.

 رديف 7- رأى شـماره 392 –1401/2/17 آقاى حسـن ايوبى فرزند حسـين به شماره 
شناسـنامه 561 صادره اراك به شـماره ملى 0530957876 يك دانگ و نيم مشـاع از 
شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 138/51 مترمربع پالك 4530 اصلى واقع در بخش 

دو اراك خريدارى از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
 رديـف 8- راى شـماره 393 –1401/2/17 آقـاى على رضا مؤمـن زاده فرزند عزت  اله 
به شماره شناسـنامه 486 صادره به شـماره ملى 3932168518 در شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 150/04 مترمربع پالك 316 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش حومه دو 

اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت نيره حاج محمدولى .
 رديف 9 - رأى شماره 394 – 1401/2/17 خانم محترم متقى كزازى فرزند عبدالحسين 
به شماره شناسـنامه 225 صادره اراك به شـماره ملى 05327447178 در شش دانگ 
يك باب عمارت به مساحت 395/85 مترمربع كه مقدار 293/30 متر مربع آن در حريم 
رودخانه است پالك 570 فرعى از يك اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت مرادعلى اميرى كرهرودى .
 رديف 10 - رأى شـماره 395– 1401/2/17 آقاى مجيد آخوندى سنجانى فرزند هادى 
به شماره شناسنامه 50 صادره به شماره ملى 0534019242 در شش دانگ يك باب عمارت 
به مساحت 408/50 مترمربع پالك 3254 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت صالحه على محمدى.
 رديف 11- رأى شماره 423 – 1401/2/19 آقاى محمدحسين تاج آبادى فراهانى فرزند 
اكبر به شماره شناسـنامه 2 صادره به شـماره ملى 0534077749 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 72/62 متر مربع پالك 8 فرعى از 4448 اصلى واقع در بخش دو اراك 

از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
 رديف 12- رأى شماره 448 – 1401/2/25 آقاى محمود كمانى فرزند ميرزآقا به شماره 
شناسـنامه 225 صادره از قورچى باشى به شـماره ملى 0558086462 شش دانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 15799/60 مترمربع 23 اصلى واقع در حومه بخش دو 

اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت رمضانعلى مظاهرى.
تاريخ انتشار نوبت اول: يكشنبه 1401/4/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/4/20
رئيس ثبت منطقه دو اراك – على اكبر اسماعيل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى (نوبت 13)

م. الف:273

 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض خانم فاطمه مهاجر به شـماره شناسـنامه 2110277564 به شماره 
ملـى 2110277564 صادره از گـرگان فرزند قاسـم متقاضى كالسـه پرونده 
1400114412001000869 در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در  آن احداث بنا 
شده اسـت به مسـاحت 488,23 مترمربع قسـمتى از پالك 3 اصلى واقع در 
اراضى اوزينه بخـش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبـق راى صادره حكايت از 
تصرفات متقاضى دارد. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر 
اعتراض داشـته باشـند مى توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/4/5              تاريخ انتشار نوبت دوم: 21/ 1401/4
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعـارض آقـاى /خانـم اميرحسـين مهاجـر به شناسـنامه 2110862513 
كدملى 2110862513 صادره از گرگان فرزند قاسـم متقاضى كالسـه پرونده 
1400114412480000940 در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده است به مسـاحت 190,94 مترمربع قسـمتى از پالك از 3 اصلى واقع در 
اراضى اوزينه بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبـق رأى صادره حكايت از 
تصرفات متقاضى دارد. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر 
اعتراض داشته باشـند مى توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/4/5              تاريخ انتشار نوبت دوم: 21/ 1401/4
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر رأى صادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض آقاى /خانم صديقه خراسـانى به شـماره شناسـنامه 26 و كدملى 
2122198508 صـادره از گـرگان فرزنـد عبـاس متقاضـى كالسـه پرونده 
1400114412001000970 در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده است به مسـاحت 230 مترمربع قسمتى از پالك 3 اصلى واقع در اراضى 
اوزينه بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت از تصرفات 
متقاضى دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسـليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/4/5              تاريخ انتشار نوبت دوم: 21/ 1401/4
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض خانم زهراسـادات حاجى ميرقاسـمى به شماره شناسـنامه 402 به 
شـماره ملى 2121941381 صادره از گرگان فرزند سـيدجواد متقاضى كالسه 
پرونده 1400114412001000662 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در  آن احداث 
بنا شده است به مسـاحت 102 مترمربع از پالك 108 اصلى واقع در اراضى باكر 
محله بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبـق رأى صادره حكايت از تصرفات 
متقاضى دارد. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسـبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواسـت خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/4/5              تاريخ انتشار نوبت دوم: 21/ 1401/4
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

  صحنه سازي حسین فصیحی
براي فرار  از اتهام قتل پدر 

  جالل مهرگان 
حکم قصاص مردي که از دو سال قبل به اتهام قتل همسرش 
در بازداش�ت به س�ر مي برد،  در ديوان عالي کشور تأييد شد.

به گزارش »جوان«، صبح روز ده��م آذرماه 99، مردي به مأموران 
پليس شهرستان پاکدشت خبر داد همسرش مهسا گم شده است. 
مرد جوان که نيما نام داشت، گفت صبح امروز وقتي از خواب بيدار 
شدم، همس��رم در خانه نبود. تصور کردم براي خريد خانه را ترک 
کرده، اما دست نوشته اي پيدا کردم که من را نگران کرد. او نوشته 
بود براي خودکشي از خانه بيرون مي رود. بعد از خواندن نامه تصميم 

گرفتم از پليس درخواست کمک کنم.
مرد جوان وقتي مورد تحقيق بيش��تري قرار گرفت، حرف هايش 
را تغيير داد. نيما مدعي شد همسرش سابقه بيماري رواني دارد و 
احتماالً براي پايان دادن به زندگي اش از خانه بيرون رفته است. وقتي 
مأموران پليس آثار جراحت را روي دست هاي شاکي ديدند، احتمال 
دادند او رازي را از پليس پنهان کرده باشد. بعد از آن بود که نيما به 
قتل همسرش اعتراف کرد. او گفت: من و مهسا چند سال قبل ازدواج 
کرديم و از آن زمان با هم اختالف داشتيم. اختالف هاي ما هر روز 
بيشتر مي شد تا اينکه شب حادثه با هم مشاجره کرديم. من عصباني 
شدم و او را با شال خفه کردم. بعد جسد را در کيسه زباله گذاشتم و 
به حاشيه شهر بردم و دفن کردم. سپس قصد داشتم با صحنه سازي، 
پليس را فريب بدهم که گرفتار شدم. با اطالعاتي که متهم در اختيار 
پليس قرار داد، مأموران موفق شدند جسد را در حالي که شالي به دور 

گردنش پيچيده بود، کشف و به پزشکي قانوني منتقل کنند. گزارش 
پزشکي قانوني هم تأييد کرد علت مرگ، خفگي است. با کامل شدن 
تحقيقات، بازپرس نيما را به اتهام قتل مجرم شناخت و پرونده براي 
بررسي به شعبه دوم دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده شد. 
بعد از اينکه نماينده دادستان از کيفرخواست دفاع کرد، اولياي دم 

براي دامادشان درخواست قصاص کردند.
در ادامه متهم به درخواست قاضي در جايگاه قرار گرفت و اتهامش 
را قبول کرد، اما مدعي شد حادثه به صورت اتفاقي رقم خورده است. 
متهم توضيح داد: قبل از حادثه داشتم با همسرم شوخي مي کردم. 
شالي را که به دور گردن داشت، گرفته بودم و مي کشيدم. خودش 
هم مي دانست که دارم شوخي مي کنم و مي خنديد، اما نمي دانم 
چطور شد که خنده اش بند آمد. بعد ديدم که حالش بد شد و از نفس 
افتاد. من قصد کشتن او را نداشتم و حادثه کامالً اتفاقي رقم خورد، 
چراکه راضي به مرگ او نبودم. بعد از مطرح شدن اين ادعا، پرونده 
بار ديگر در دادسرا مورد بررسي قرار گرفت، اما ادعاي متهم اثبات 
نشد و او بار ديگر مقابل هيئت قضايي حاضر شد. هرچند متهم بار 
ديگر مدعي شد که حادثه ناخواسته رقم خورده است، اما دفاعيات 
او از سوي هيئت رسيدگي کننده پذيرفته نشد. هيئت قضايي بعد از 
شنيدن آخرين دفاع متهم و وکيل او وارد شور شدند و رأي به قصاص 
او دادند. رأي صادر شده با اعتراض متهم در ديوان عالي کشور بررسي 
شد. قضات ديوان عالي کشور بعد از بررسي اوراق پرونده، رأي دادگاه 

را تأييد کردند و نيما در يک قدمي طناب دار قرار گرفت.

داماد خشمگين به يک قدمي طناب دار رسيد
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  گزارش  2

صنعا هشدار داد
 سفر بایدن پیام جنگ به منطقه است

عضو شورای عالی سیاسی یمن با انتقاد شدید از عهدشکنی های 
س�عودی    ها در پایبندی ب�ه آتش بس، س�فر آت�ی رئیس جمهور 
امری�کا ب�ه غ�رب آس�یا را پی�ام جن�گ ب�ه منطق�ه خوان�د. 
محمد النعیمی روز     شنبه در گفت وگو با شبکه خبری المسیره با اعالم 
اینکه ائتالف سعودی قصد ندارد قدم در راهی بگذارد که صلح را در یمن 
و منطقه تحقق بخشد، تصریح کرد: »ائتالف سعودی به تعهدات خود بر 
اساس آتش بس عمل نکرده و همین امر، مقدمه انفجار وضعیت است. 
ائتالف سعودی برای مرحله جدیدی از تجاوز و محاصره آماده می شود.« 
 النعیمی افزود: »از ابتدای آتش بس مشخص بود که تالش های امریکا 
روی وضعیت »نه جنگ « و »نه صلح « متمرکز اس��ت. سفر جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا به منطقه پیام جنگ به منطقه و تقویت ائتالف     ها 
علیه محور مقاومت است. « وی در ادامه گفت که ملت یمن، خود را برای 

جنگ آماده کرده همان طور که برای صلح آماده کرده است. 
طارق الشامی، رئیس بخش رسانه ای کنگره ملی یمن هم به المسیره 
گفت که انتظار می رفت که آتش ب��س، مقدمه ای برای راه حل در یمن 
باشد اما جدیتی نزد ائتالف س��عودی دیده نمی شود. وی خاطرنشان 
کرد که ائتالف سعودی معتقد است که دوره آتش بس به سست شدن 
انسجام مردمی خواهد انجامید اما این فقط توهم است. مردم یمن در 

قبال توطئه های ائتالف سعودی و اهداف آن بیدار هستند. 
علی عماد، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل هم گفت، ائتالف متجاوز روی 
تشدید درگیری داخلی در یمن متمرکز شده؛ آنها تدارکاتی بسیار در 
چهار جبهه دیده اند و قصد جدی ب��رای توقف حمالت و رفع محاصره 
یمن ندارند. وی تأکید کرد که ائتالف سعودی برای نبرد غافلگیرانه در 

آینده آماده می شود و صنعا نیز باید آماده باشد. 

15

 آغاز گفت وگوهای تشکیل دولت لبنان از دو   شنبه 
دبیرخانه پارلمان لبن��ان در بیانیه ای اعالم کرد ک��ه رایزنی    ها برای 
تشکیل دولت توس��ط نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف این کشور، 
دو   شنبه و سه    ش��نبه هفته جاری انجام می ش��ود. به نوشته روزنامه 
العربی الجدید، در این بیانیه آمده است که این گفت وگو   ها طبق برنامه 
زمانی مشخص و در س��طح فراکس��یون های پارلمانی و نمایندگان 
مستقل انجام می شود. طبق برنامه منتشر ش��ده دبیرخانه پارلمان 
لبنان، روز دو   شنبه شامل برگزاری جلسات با بیشترین تعداد احزاب 
سیاسی از جمله فراکسیون » توسعه و آزادی « )به رهبری نبیه بری و 
متشکل از ۱۵ نماینده(، فراکسیون » جمهوری قوی«، )متشکل از ۱۹ 
نماینده(، فراکسیون » وفاداری به مقاومت « )به نمایندگی از حزب اهلل 
و متشکل از ۱۵ نماینده(، فراکسیون » ملی مستقل « )متشکل از چهار 
نماینده و تحت حمایت سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده( و چند 

فراکسیون دیگر است. 
-----------------------------------------------------
  ترکیه ۲۶ عربس�تانی مقص�ر قتل خاش�قجی را رفع اتهام 

می کند
دس��تگاه قضایی ترکیه ۲۶ عربستانی را که به دس��ت داشتن در قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی متهم هستند، رفع اتهام 
می کند. به گزارش روزنامه عربی۲۱، رسانه های ترکیه اعالم کردند: رفع 
اتهام از ۲۶ عربس��تانی بعد از تصمیم مقامات ترکیه برای قبول انتقال 
پرونده محاکمه به عربس��تان صورت می گیرد. دادستان ترکیه آوریل 
خواهان انتق��ال محاکمه عامالن قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی به ریاض شد. جمال خاشقجی سال ۲۰۱۸ به دست تیم 
سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. گفته می شود 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دستور قتل وی را داده بود. این اقدام 
چند روز بعد از سفر محمد بن سلمان به ترکیه و دیدارش با رجب طیب 

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت. 
-----------------------------------------------------

  تجاوز و قتل عاقبت زنان منتقد سعودی
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی ویژه نوشت، زندانیانی که در عربستان 
به دلیل مخالفت با دولت ریاض بازداشت شدند، در زندان با قتل، تجاوز 
جنسی و آزار و اذیت وحشیانه ای مواجه هستند. در تحقیقی که مؤسسه 
خیریه حقوق بشری » گرانت لیبرتی « انجام داد، ۳۱۱ زندانی سیاسی در 
دوره محمد بن سلمان، ولیعهد و معاون نخست وزیر و وزیر دفاع فعلی 
عربستان رصد شدند. محققانی که در تدوین این گزارش با ایندیپندنت 
همکاری داش��تند، احتمال دادند که ۵۳ زندانی مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتند که از این تعداد شش تن مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و ۱۴تن 
دیگر نیز مجبور به اعتصاب غذا شدند. در این گزارش به مشکالت ۵۴ 
خبرنگار بازداشت شده و ۲۳ فعال زن حوزه حقوق زنان پرداخته شده 
که ۱۱ تن از آنها هنوز در زندان به س��ر می برند. طبق این گزارش، ۲۲ 
تن به دلیل جرائمی که در کودکی مرتکب شده بودند، بازداشت شدند 
که پنج تن از آنها اعدام شدند، ۱۳تن دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام 

هستند و چهار تن دیگر آنها نیز در زندان فوت کردند. 

افزایش 62 درصدی شهرک سازی
 در دوران نفتالی بنت

بررسی های یک مؤسسه حقوقی حاکی از این است که نخست وزیر 
رژی�م صهیونیس�تی در دوران کوت�اه تص�دی ق�درت، افزایش 
۶۲ درص�دی شهرک س�ازی را در کارنامه خود ثبت کرده اس�ت. 
چهار    شنبه گذشته، ۱۱۰ نماینده از ۱۲۰ نماینده کنست به طرح اولیه 
انحالل پارلمان این رژیم رأی مثبت دادند تا نخستین گام برای برگزاری 
پنجمین انتخابات در اراضی اشغالی در س��ه سال و نیم گذشته اتخاذ 
شود. مؤسسه السالم االن رژیم صهیونیستی اعالم کرد که ساخت و ساز 
واحد های شهرک نشینی جدید در داخل اراضی اشغالی فلسطین )کرانه 
باختری و قدس(، طی دوره کوتاه نخست وزیری بنت، در مقایسه با دوره 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر قبلی، به میزان ۶۲ درصد افزایش یافته 
است. بر اساس این گزارش، میزان تخریب منازل و اموال فلسطینیان 
در دوره کابینه بنت - الپید در مقایس��ه با دولت قبل از آن، ۳۵درصد 
بیشتر شده است. همچنین این دولت، تعدادی طرح راهبردی مرگبار 
را توسعه داده که به صورت ویژه، به ضرر فرصت توسعه فلسطین، راه حل 

دو دولتی و دستیابی به توافق سیاسی تمام می شود. 
این تحوالت در ش��رایطی صورت گرفته اس��ت که بناب��ر اعالم مرکز 
اطالع رسانی فلس��طین، مرکز چشم انداز توس��عه سیاسی درباره آثار 
شهرک س��ازی صهیونیس��ت     ها بر اقتصاد فلسطین نوش��ته است که 
شهرک سازی صهیونیست     ها یکی از برجسته     ترین مشکالتی است که 
اقتصاد فلسطین با آن روبه رو است و توانمندی های اقتصاد فلسطین 
را از بین می ب��رد و جل��وی توانایی آن را ب��رای ایجاد توس��عه پایدار 
اقتصادی می گیرد. در این گزارش آمده است: »اشغالگران با سیاست 
شهرک سازی در تالشند زمین های فلسطینیان، آب     ها و منابع مختلف 
طبیعی آنان را بگیرند و مشکالت ویرانگر اقتصادی برای فلسطینیان 
به وجود آورند و بخش های تولیدی و تجاری و خدماتی را از بین ببرند 
که این اقدامات به افزایش بیکاری و کاهش تولید بخش های مختلف 
اقتصادی و وخیم شدن س��طح زندگی و افزایش میزان فقر در جامعه 

فلسطین منجر شده است.«

زلنسکی سفرای اوکراین را 
در 5 کشور اخراج کرد

با تداوم جنگ، اوکراین همچنان چشم انتظار کمک های نظامی 
غرب است. در سایه تداوم بی ثباتی در اوکراین، رئیس جمهور این 
کشور هم در اقدامی فاقد توجیه دیپلماتیک، سفرای کشورش را 
در پنج کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران اخراج کرد. 
ولودیمیر زلنسکی دیروز طی احکامی، س��فرای اوکراین را در پنج کشور 
که جمهوری اس��المی ایران هم یکی از آنهاست، اخراج کرد. گرجستان، 
جمهوری اسلواکی، جمهوری پرتغال و جمهوری لبنان دیگر کشور    هایی 
هستند که در این فهرست قرار دارند. طبق احکام صادر شده، ایگور دولگوف 
از سمت سفیری اوکراین در گرجس��تان، یوری موشکا از سمت سفیری 
در اسلواکی و اینا اوگنیوتس از سمت س��فیری در پرتغال برکنار شدند. 
گزارش های منتش��ر شده نش��ان می دهد که زلنسکی همچنین سرهی 
بوردیلیاکا را از سمت سفیری اوکراین در ایران و ایگور اوستاش را از سمت 
سفیری اوکراین در لبنان برکنار کرده است. رئیس جمهور اوکراین در حالی 
سفرای کشور خود در پنج کشور مذکور را اخراج کرده که هیچ دلیلی برای 
این اخراج بیان نکرده است و تنها بیان ش��ده که این سفرا در دوران پترو 

پوروشنکو، رئیس جمهور پیشین اوکراین منصوب شده بودند. 
 تعهد ناتو به ادامه حمایت از اوکراین

ادامه جنگ، نی��از اوکراین به تجهی��زات نظامی را افزایش داده اس��ت. 
اولکس��ی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین به صراحت به این موضوع اشاره 
کرد و گفت: »هنوز تصمیم سیاسی در مورد تحویل تانک     ها و هواپیماهای 
مدرن به ما گرفته نشده است. تصمیمات اولیه ای وجود دارد که هنوز به 
شکل نهایی اتخاذ نشده و به تانک     ها و هواپیماهای مدرن مربوط می شود. 
این موضوعی است که ما همچنان با شرکای خود بر سر آن بحث می کنیم 
تا آنها را متقاعد س��ازیم که این امر ضروری است.« ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( در گفت وگو با روزنامه 
اس��پانیایی زبان الپائی عالوه بر اینک��ه ابراز امیدواری کرد که مس��ئله 
جنگ اوکراین از طریق گفت وگو حل ش��ود، گفت: »ما مسئول تأمین 
و ارائه قوی     ترین موضع ممکن برای اوکراین و کمک به حفظ یک کشور 
مستقل و با اقتدار اروپایی هس��تیم. بهترین راه ممکن ارائه کمک قوی 
نظامی و اقتصادی و پیگیری تحریم های شدیدتر علیه روسیه است. ما به 
اوکراینی     ها به این خاطر کمک می کنیم چون آنها از ما این را می خواهند.«  
استولتنبرگ گفت: »این یک جنگ کامل بین ناتو و روسیه نیست. بدیهی 
گرفتن صلح همیشه خطرناک است.« استولتنبرگ همچنین با اعالم 
اینکه اجالس ناتو قرار است ۲۸ تا ۳۰ ژوئن )۶ تا ۸ مرداد( در مادرید برگزار 
شود، در توصیف این اجالس از لفظ تاریخی استفاده کرد و گفت: »اجالس 
مادرید برای ناتو بسیار مهم است. این نشست به دالیل زیادی تاریخی 
خواهد بود. اوالً این نشست گردهمایی ۳۰متحد در بحبوحه بزرگ ترین 
بحران امنیتی در اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم است و در ثانی ما 
تصمیمات مهم زیادی خواهیم گرفت و بر سر بزرگ ترین تغییر در حیطه 

دفاع جمعی از پایان جنگ سرد توافق خواهیم کرد.«

 توافق مذاکره در اوج بن بست
امیرعبداللهیان و جوزف بورل : مذاکرات وین از چند روز دیگر مجدداً شروع می شود

ایران و طرف های غربی    گزارش  یک
در اوج بن بست توافق 
کردند شانس خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات 
احیای برجام یک بار دیگر آزمایش کنند. توافق برای 
ش�روع مج�دد مذاک�رات، دی�روز بعد از جلس�ه 
چهارساعته وزیر خارجه ایران با کمیسیونر سیاست 
آم�د.  دس�ت  ب�ه  اروپ�ا  اتحادی�ه  خارج�ی 

۲۲ خردادم��اه ۱۴۰۱، »ج��وان« در گزارش��ی ب��ا 
عنوان »زمزمه بازگش��ت ب��ه مذاک��ره از اوج تنش«، 
نوش��ت: » تنش در رون��د مذاکرات و رس��یدن آن به 
نقطه اوج، گاهی منج��ر به تصاعد بح��ران و افزایش 
رودرروی��ی دولت      ها با همدیگر می ش��ود، ولی بعضی 
وقت      ها هم زمینه ای اس��ت برای بازگشت جدی تر به 
میز مذاکره«. س��ناریوی پیش بینی شده، حاال با سفر 
کمیس��یونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به تهران 
و توافق برای ش��روع مجدد مذاکرات تاحدی محقق 
شده است. جوزف بورل پنج  ش��نبه شب چند ساعت 
بعد از ش��ام کاری با رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا 
در امور ایران در وین، راهی تهران شد تا یک بار دیگر 
بخت شاتل دیپلماس��ی )دیپلماسی رفت و برگشتی( 
اروپاییان بین ایران و امریکا را امتحان کند. منابع آگاه 
دیپلماتیک پیش از سفر بورل به تهران در گفت وگو با 
الشرق االوسط گفته بودند که او در سفر به ایران هیچ 
ابتکار عمل جدیدی به همراه ندارد و  این س��فر صرفاً 
با هدف تالش برای ازسرگیری مذاکرات متوقف شده 
انجام شده است. ظاهراً واقعیت داستان هم همین بود 
و بورل ط��رح جدیدی به همراه نداش��ت. با این حال، 
هم جوزف ب��ورل و ه��م حس��ین امیرعبداللهیان در 
پایان مذاک��رات دیروز در یک کنفران��س مطبوعاتی 
اعالم کردند که مذاکرات وین که از اواس��ط اسفندماه 
۱۴۰۱ متوقف ش��ده، به زودی س��ر گرفته می شود. 
امیرعبداللهیان گفت که میزبان ب��ورل و انریکه مورا 
معاون او بوده است: »امروز در این ارتباط گفت وگوهای 
مفصل، عمیق و دقیقی داشتیم. در خصوص مطالبات 
ایران صحبت و تأکی��د کردیم که آمادگ��ی داریم در 
روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. «  وزیر خارجه 
ایران با تأکید بر اینکه مسیر گفت وگو     ها به زودی از سر 
گرفته می شود، گفت: »امیدواریم طرف امریکایی این 
بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و رسیدن 
به نقطه پایانی توافق اقدامات مس��ئوالنه انجام دهد و 
به تعهداتش عمل کند.«  به گفته وزی��ر امور خارجه، 
»مهم برای ایران  این اس��ت که نفع کامل اقتصادی از 
توافقی که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده به دست بیاورد و 
چرخه انتفاع اقتصادی ایران از این توافق کامل شود.« 
 امیرعبداللهیان افزود:» هر موضوعی که بتواند نفع کامل 
اقتصادی ایران از احیای برجام را تحت تأثیر قرار دهد 
از نظر ایران قابل قبول نخواهد بود. «  جوزف بورل نیز 
با تأیید توافق برای شروع مجدد مذاکرات در روزهای 
آینده، گفت:»تصمیم گرفتیم مذاکرات هسته ای را در 
روز های آینده از سر بگیریم. خوشحال می شوم و عالقه 
دارم که دوباره به ایران بیای��م. تحریم های امریکا باید 

برداشته ش��ود و ایران به منافع خود دست پیدا کند. 
باید برجام را دوباره روی ریل قرار دهیم. «  بورل گفت 
که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران بر سر از سرگیری 
مذاکرات ایران و امریکا در روزهای آینده با تسهیل تیم 
او »برای حل آخرین مس��ائل باقیمانده « توافق شده 
اس��ت. بورل هرچند گفت که روابط دوجانبه ایران و 
اتحادیه اروپا »پتانسیل بسیار زیادی دارد« ولی اذعان 
کرد »بدون برجام کارآمد، نمی توانیم روابط خود را به 
طور کامل توسعه دهیم.« بورل در توئیتر نوشته است: » 
از زمانی که گفت وگوهای وین را متوقف کردم، سه ماه 
گذشته است. باید سازوکار کنونی تشدید ]تنش ها[ را 
متوقف کنیم و به کارمان س��رعت ببخشیم. باید حاال 

توافق را نهایی کنیم. «
 کم شدن سرعت اتومبیل های شاخ به شاخ

توافق درباره احیای مجدد مذاکرات در شرایطی انجام 
شد که در هفته های قبل و بعد از صدور قطعنامه آژانس 
علیه ایران، مناس��بات دو طرف به سطحی تنش  آمیز 
رس��یده بود. اواخر ماه مه، رابرت مالی به کنگره گفته 
بود که بازگشت به برجام » در بهترین حالت ضعیف « 
است و اوایل ژوئن، شورای حکام قطعنامه ای علیه ایران 
تصویب کرد ک��ه ایران را به دلیل هم��کاری نکردن با 
آژانس س��رزنش می کرد؛ قطعنامه ای که باعث ش��د 
ایران ۲7 دوربین غیرپادمانی آژانس را قطع کند و به 
روند نصب سانتریفیوژ های جدید IR-6 سرعت بدهد. 
دولت بایدن نیز در واکنش به اقدامات تهران در روزهای 
پایانی خردادماه، چند ش��رکت پتروش��یمی ایرانی، 

اماراتی و چینی را تحریم کرد و کار به جایی رسید که 
در جلسه پشت درهای بسته س��نا که رابرت مالی هم 
حضور داشت، سناتور     ها گفتند که امید     ها برای مسیر 
دیپلماتیک برنامه هسته ای تهران کمرنگ شده است. 
حاال در ش��رایطی که تا چند روز قب��ل، اتومبیل های 
تهران و غرب شاخ به شاخ به س��مت یکدیگر در حال 
حرکت بودند، دو طرف برای ازس��رگیری مذاکرات به 
توافق رسیده اند. اینکه جزئیات توافقات انجام شده در 
نشست چهارس��اعته دیروز امیر عبداللهیان با جوزف 
بورل چیست، مشخص نیست. ممکن است توافقاتی 
برای آهسته تر شدن اقدامات متقابل، از جمله کاهش 
موقت فعالیت های هسته ای ایران در مقابل کمتر شدن 
اقدامات تحریمی طرف غربی به دس��ت آمده باش��د، 
به خصوص که بورل س��اعتی بعد از مالقات پنج  شنبه 

ش��ب با رابرت مالی در وین، قب��ل از اینکه وارد تهران 
شود توئیت کرد که »رابرت مالی تعهد قاطعانه ایاالت 
متحده برای بازگش��ت به توافق را تکرار کرد.«  به این 
ترتیب، در اوج تنش های بین دو طرف، روزنه ای برای 
احیای دیپلماس��ی پدید آمده اس��ت. وزارت خارجه 
فرانسه پیش از ورود بورل به تهران، در بیانیه ای گفت 
»ما آماده ایم در م��ورد این توافق به نتیجه برس��یم و 
از ایران می خواهیم در حالی که هن��وز امکان احیای 
برجام وجود دارد از این فرصت دیپلماتیک برای نهایی 
کردن آن استفاده کند«. متقاباًل  بیش از ۱۰ سازمان 
ملی در امریکا نیز روز جمع��ه در نامه ای به جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا از او خواستند »مدیریت و شجاعت 
سیاسی« نشان دهد و توافق هس��ته ای ایران را نجات 
دهد. این گروه      ها - که شامل]جی استریت )البی چپ 
 Quincy Institute و Indivisible ، )یهودیان امریکا
for Responsible Statecraft هس��تند، افزودن��د 

که خود بایدن و بسیاری از مقامات ارشد دولتش قباًل 
اعالم کرده اند که خروج ترامپ از توافق یک فاجعه بوده 
اس��ت. آنها گفته اند بیش از پیش حیرت آور است که 
دولت شما)بایدن( اجازه داده این حرکت سیاسی مانع 
از تجدید به لحاظ استراتژیک حیاتی برجام شود«. آنها 
مدعی شده اند:»همانطور که شما و همکاران سابق تان 
در دولت اوباما به درستی تصریح کردید، ایران بازیگر 
خطرناکی اس��ت - اما اگر س��الح اتمی داش��ته باشد 
خطرناک تر خواهد بود.«  آنها تأکید کردند »بایدن در 

نهایت مسئول شکست برجام خواهد بود. «

 شکاف     هایی که همچنان وجود دارند
با توافق طرفین برای از س��رگیری مذاکرات بعد از 
بن بس��ت سه ماهه،کارشناس��ان همچنان معتقدند 
که احتم��ال توافق ۵۰-۵۰ اس��ت. صن��م وکیل از 
اندیشکده چتم هاوس هفته قبل به فایننشال تایمز 
گفته بود هیچ ک��دام از طرف      ها حاض��ر نخواهد بود 
که توافق موجود از بین برود، به خصوص که به نظر 
او جنگ اوکراین باعث شده طرف غربی فاقد قدرت 
مانور الزم برای نقش آفرینی در بحران با ایران باشد. 
وکیل در عین حال، قطع کردن دوربین های آژانس 
را از طرف تهران نوعی بازی لبه پرتگاه توصیف کرده 
که ایرانی ها ب��ا برانگیختن یک چال��ش، از آن برای 
بازگشت به مذاکرات س��ود می برند. همین بازی در 
مورد طرف های غربی هم در آستانه صدور قطعنامه 
آژانس مصداق پیدا کرد؛ زمانی ک��ه اروپاییان پس 
از ارائه پیش نوی��س قطعنامه، از طریق واس��طه     ها 
به تهران اط��الع دادند ک��ه قطعنامه ارائه ش��ده نه 
لحن تند دارد و نه پرونده ایران را به شورای امنیت 
ارجاع خواهد داد. با این حال، کارشناس��ان هشدار 
می دهند که اعالم توافق برای شروع مجدد مذاکرات 
تضمینی برای تواف��ق نخواهد بود. ال��ی گرانمایه، 
معاون برنامه خاورمیانه و ش��مال آفریقا در شورای 
روابط خارجی اروپا، هرچند معتقد است »نشانه      هایی 
وجود دارد که دولت های بایدن و رئیسی می توانند 
راه حل های نوآورانه ای برای بن بست به وجود آمده 
ارائه کنند« ولی تأکی��د می کند که با وجود س��فر 
دیروز بورل ب��ه ته��ران، موانع مهمی ب��رای توافق 
وج��ود دارد. او می گوی��د: »رهبران ای��ران اعتماد 
چندانی به دوام توافق هس��ته ای احیا ش��ده ندارند، 
زیرا آنها - پ��س از تجربه برخورد ب��ا رئیس جمهور 
دونالد ترامپ – می فهمند که هیچ یک از دولت های 
امریکا نمی تواند جانشین خود را وادار به پایبندی به 
توافق کند. « به عالوه، از نظر گرانمایه، »این حس رو 
به رش��د در تهران وجود دارد که دموکرات  ها آنقدر 
ضعیف هستند که نمی توانند پیروزی برای دور دوم 
ریاس��ت جمهوری کاخ س��فید را تضمین کنند - و 
این چشم انداز تشدید می ش��ود که هرگونه منافعی 
که ایران تحت یک توافق جدید به دست  آورد، طی 
دو سال آینده از بین خواهد رفت.«  نکته دیگری که 
برخی کارشناسان اش��اره کرده اند، اینکه اختالفات 
دو طرف به مس��ئله خارج کردن س��پاه از فهرست 
تروریسم امریکا محدود نمی شود. بر اساس گزارش 
ال مانیتور، یک منبع رسمی در تهران، به علی هاشم، 
خبرنگار ال مانیتور گفته که در جریان سفر )انریکه( 
مورا به تهران در ماه مه، موضوع سپاه » در پیشنهاد 
جدید)ایران( محوریت نداشته اس��ت.« به گفته او 
بحث س��پاه مطرح اس��ت ولی موضوعات دیگری با 
اولویت بیش��تری وجود دارد.  محمد مرندی، مشاور 
تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران هم  به المانیتور 
گفته که حذف سپاه از فهرست تروریسم شرط توافق 
نیس��ت. به گفته مرندی، هنوز در مذاکرات درباره 

تضمین      ها و تحریم      ها شکاف      هایی وجود دارد. 

سنگین شدن وزن »چارچوب هماهنگی« 
الکاظمی را به تهران آورد

در پی جایگزینی نمایندگان منتخب دوم به 
جای جریان صدر در پارلمان ع�راق، ائتالف 
ش�یعیان اکثریت را به دس�ت آورد تا مسیر 
انتخ�اب نخس�ت وزیر و خ�روج از بح�ران 
سیاس�ی هموارتر ش�ود. در پی ای�ن اقدام، 
مصطفی الکاظمی، نخس�ت وزیر ع�راق هم 
فرصت را مغتنم ش�مرده و قرار اس�ت امروز 
برای رایزنی با مقامات ایرانی به تهران س�فر 
کند. همزمان دولت عراق هم تمام بدهی های 
گازی خ�ود را به ایران پرداخت کرده اس�ت. 

به گزارش »جوان« درحالی ک��ه پس از خروج 
نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق، بسیاری 
از بروز بحران های جدید نگران بودند، نمایندگان 
جدید در پارلمان این کشور جایگزین صدری     ها 
شدند و نگرانی     ها از این بابت رفع شد. در پارلمان 
عراق روز پنج  ش��نبه قانونگذاران جدید سوگند 
خوردند و جایگزین 7۳ قانونگذاری ش��دند که 
به دستور مقتدی صدر استعفا داده بودند. به این 
ترتیب تعداد نمایندگان ائتالف شیعیان اکثریت 
پارلمانی را کس��ب کرد و به گفته برخی منابع 
تعداد کرسی های ائتالف شیعیان به۱۱۳کرسی 
رسیده است، حتی برخی این عدد را بین ۱۲۲ تا 
۱۳۰ کرسی اعالم کرده اند. با این وجود، شیعیان 
با کس��ب اکثریت در پارلمان راه دشواری برای 

انتخاب نخست وزیر جدید نخواهند داشت. 
با تغییر ترکی��ب نمایندگان پارلمان و دس��ت 
باالی شیعیان، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
این کشور هم فرصت مناس��بی پیدا کرده تا به 
ایران س��فر کند. یک منبع آگاه در گفت وگوی 
اختصاصی با »میدل ایس��ت نیوز« خبر داد که 
مصطف��ی الکاظمی روز یک     ش��نبه وارد تهران 
خواهد ش��د. جزئیاتی از مدت سفر الکاظمی و 
دستور کار این سفر اعالم نشده است. این سفر 
درحالی انجام می شود که به زودی نمایندگان 
عراقی جلسات انتخاب نخس��ت وزیر جدید را 
شروع خواهند کرد و الکاظمی نیز برای ماندن 
در مس��ند قدرت تالش می کند نظر مس��اعد 

جریان های سیاسی عراق را به خود جلب کند. 
هرچند طی دو س��ال گذش��ته اختالفاتی بین 
جریان های شیعی و الکاظمی وجود داشت اما از 
آنجا که اکنون ائتالف شیعیان اکثریت پارلمان 
را از آن خود کرده اس��ت، دنبال رفع کدورت     ها 
است. هفته گذشته نیز الکاظمی برای اولین بار 
در نشست ائتالف شیعیان حضور پیدا کرد که 
نش��ان می دهد افزایش وزن سیاسی شیعیان 
در تح��رکات اخی��ر او بی تأثیر نبوده اس��ت. از 
آنجا ک��ه جریان های ش��یعه در پارلمان روابط 
خوبی با ایران دارن��د و همه وابس��ته به محور 
مقاومت هس��تند، س��فر الکاظمی به تهران و 
دیدار با مقامات ارشد ایرانی هم برای جلب نظر 
مساعد شیعیان است. عالوه بر مسائل سیاسی، 
موارد دیگری هم در س��فر الکاظمی به تهران 
تأثیرگذار بوده اس��ت. س��خنگوی وزارت برق 
عراق اعالم کرد که این کشور تمام بدهی های 
گازی خود را به ایران پرداخت کرده اس��ت. به 
گزارش خبرگزاری رس��می عراق)واع(، احمد 
موسی، س��خنگوی وزارت برق عراق روز       شنبه 
در اظهاراتی گفت: »عراق تمام مبلغ بدهی های 

معوقه را به ایران پرداخت کرد و به طرف ایرانی 
اعالم کردیم که ما روزانه به ۵۰ الی ۵۵میلیون 
متر مکعب گاز نی��از داریم اما میزان رس��یده 
به ما اکن��ون ۴۰میلیون مترمکعب اس��ت و به 
محض اینکه واردات گاز افزایش یابد وارد مدار 
نیروگاه های تولید برق خواهد شد و تولید ما باال 
خواهد رفت.« سخنگوی برق عراق خاطرنشان 
کرد: »اگر ایران روزانه باالتر از ۵۰ میلیون متر 
مکعب گاز به ما بدهد تولید ما روزانه به ۲۴ هزار 
مگاوات خواهد رسید و ما منتظر این امر هستیم، 
ما تماس های مداومی با وزارت انرژی ایران در 
این زمینه داریم. « این درحالی اس��ت که عدم 
پرداخ��ت بدهی های ایران در س��ال های اخیر 
به چالش��ی بین ایران و عراق تبدیل شده بود و 
با پرداخت کامل این بدهی ها، الکاظمی با خیال 

راحت به تهران سفر می کند. 
 ابتکار  خروج از بحران سیاسی

در حالی که نمایندگان ص��در از پارلمان خارج 
شده اند، رهبران سایر احزاب سیاسی ابتکار     هایی 
را برای خروج از انسداد سیاسی پیشنهاد داده اند. 
به گزارش ش��فق نیوز، »ائتالف نیروهای دولت 

ملی « به ریاس��ت عمار حکیم، رئیس جنبش 
حکمت و حیدر العبادی، نخس��ت وزیر س��ابق 
عراق و رئیس ائتالف » نصر«، از ابتکار سیاسی 
جدید برای خروج عراق از بحران سیاسی فعلی 
خبر دادند. این ابتکار مبتنی بر شکل گیری یک 
مرحله انتقالی جدید اس��ت که ب��ا انتخابات به 
پایان می رس��د. در بیانیه  صادره از این ائتالف 
تأکید شد که بحران سیاس��ی عراق همچنان 
ادامه دارد و همه  نیروهای سیاسی باید در این 
زمینه فعال باش��ند تا بتوان از این بحران خارج 
شد. ائتالف نیروهای دولتی ملی در این بیانیه 
درباره این ابتکار آورده اس��ت که واقعیت امروز 
عراق بسیار پیچیده و خطرناک است و بازیگران 
زیادی در آن دخیل هستند. هر شکست جدیدی 
منجر به سناریوهای غیرمتعارف خواهد شد که 
امنیت عراق را به خطر می اندازد، به همین خاطر 
باید در این زمینه کاماًل جدی و فعاالنه حضور 
داش��ت. این ائتالف افزود: هرگونه شکل گیری 
دولت تنها ب��ر پایه منافع ش��خصی و جناحی 
اشتباه است و می بایس��ت در روند شکل گیری 
دولت عالوه بر مصالح سیاسی، تمامی واکنش      ها 
و نیروهای تأثیرگ��ذار مالک گرفته ش��وند تا 
با تکیه بر حمای��ت جمعی و ب��ا کمترین ضرر 
بتوان به نتیج��ه ای مورد قبول همه رس��ید. از 
س��وی دیگر، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش 
»عصائب اهل الحق « هم جمعه ش��ب در دیدار 
با جمعی از نخبگان و تحلیلگران عراق خواستار 
توافق بر س��ر برگزاری مجدد انتخابات در این 
کشور شد. بنابر گزارش پایگاه خبری المعلومه، 
دبیرکل جنبش عصائ��ب اهل الحق در واکنش 
به استعفای اعضای جریان صدر اظهار داشت: 
»مشکل اکنون عمیق تر و پیچیده تر شده است 
و نمی توان دولتی در وضعیت آرام تشکیل داد 
که بتواند موفق باش��د.«  قیس الخزعلی اضافه 
کرد: »روند عادی، توافق سیاسی بر سر برگزاری 
مجدد انتخابات پس از اصالح قانون انتخابات، 
لغو رأی گیری الکترونیک��ی و اعمال تغییرات 

مهمی در کمیسیون انتخابات است.« 

چشم انداز احیای توافق با 
مذاکرات دی�روز در تهران 
روشن تر شد ولی همچنان 
احتم�ال تواف�ق به دلی�ل 
بی اعتمادی ایران به طرف 
غرب�ی و ضع�ف فزاین�ده 
دولت بایدن 50 - 50 است

محمدمهدی صافی |  جوان



كتاب»صبحروزنهم«نقدوبررسيميشود
بررس�يكت�اب»صب�حروزنهم«نوش�ته
گلعل�يباباي�ي،چهارش�نبهاي�نهفتهاز
سويانتش�ارات۲۷بعثتبرگزارميشود.
جلسه نقد و بررسي كتاب »صبح روز نهم« شامل 
زندگينامه سردار ش��هيد عليرضا نوري، نوشته 
گلعلي بابايي، چهارشنبه اين  هفته ۸ تير توسط 
انتش��ارات ۲۷ بعثت برگزار مي شود.  اين  كتاب 
پانزدهمين  عنوان از مجموعه »بيست و هفت در 
بيست  و هفت« است كه سرگذشت نامه فرماندهان 

لشگر ۲۷ محمدرسول اهلل )ص( را شامل مي شود.  شهيد نوري يك مهندس و يكي 
از مسئوالن كارآمد نظامي جنگ بود كه در زمينه جنگ هاي نامتقارن و نبردهاي 
منظم سال هاي دفاع مقدس كارنامه درخش��اني دارد. او از شهداي شهر ساري از 
استان مازندران است و وقتي زمستان سال ۹۷ مسئوالن استان مذكور با لطف شان 
برايم مراسم تقديري برپا كردند، پيشنهاد نوش��تن كتاب درباره زندگي دو تن از 
شهداي اين استان را هم مطرح كردند كه يكي از آنها شهيد نوري بود. اين  دو فرمانده 
كه نوشتن زندگي شان پيشنهاد شد، عليرضا نوري ساروي و سيد ابراهيم كسائيان 
بودند كه هر دو با وجود اصالت مازندراني خود، فرماندهي دو يگان قدرتمند تهراني 
يعني لشگرهاي ۲۷ محمدرسول اهلل )ص( و ۱۰ سيدالشهدا )ع( را به عهده داشتند.  
شهيد عليرضا نوري از مديران رده باالي راهن آهن دولتي و فرماندهان ارشد سپاه 
منطقه ۱۰ تهران بوده است. در برهه اي هم مسئوليت اعزام نيروهاي تهران را به 
جبهه به عهده داشت. او متولد سال ۳۱ بود و سال ۶۵ به شهادت رسيد.  نشست نقد 
و بررسي اين كتاب چهارشنبه ۸ تير از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در انتشارات ۲۷ بعثت برگزار 

مي شود و مرتضي قاضي به عنوان كارشناس و منتقد در آن سخنراني مي كند.
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درروزهایاخي�ر»آرزوهایدستس�از«،»درمکتب
مصطف�ی«و»بهاضافهم�ردم«بااس�تقبالمخاطبان،
بارديگ�رتجدي�دچ�اپوروان�هبازارنش�رش�دند.

به گزارش »جوان«، در روزهای اخير »آرزوهای دست ساز«، »در 
مكتب مصطفی« و »به اضافه مردم«، سه عنوان انتشارات »راه 
يار« با استقبال مخاطبان، بار ديگر تجديد چاپ و روانه بازار نشر 
شدند. »در مكتب مصطفی، جستاری علمی در سيره تربيتی 
شهيد مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به  عنوان الگوی تربيت 
نيروی انسانی در تشكل های مردمی« تأليف جمال يزدانی، اولين 
عنوان اين ناشر است كه به تازگی، چاپ چهاردهم آن منتشر 
شده است. نويسنده اين كتاب با نگاه به تربيت غيررسمی از جمله 
طرح تربيتی صالحين كه توسط سازمان بسيج مستضعفين اجرا 
شده، به اين موضوع می پردازد كه حضور مستشاران، فرماندهان 
و رزمندگان جوان در ميدان نبرد با تكفيری ها در سوريه نشان 
می دهد كه جريان تربيت غيررسمی، كه عمدتاً در پايگاه های 
بسيج و هيئت ها حضور دارد، توانسته است نيرو های تراز انقالب 
اسالمی را توانمند تربيت كند. رفتار و عملكرد اين نوع نيرو ها در 
سوريه، سؤالی را در ذهن نگارنده ايجاد می كند كه »چرا الگوی 
تربيتی در تشكل های مردمی، باعث تربيت نيروی انسانی در 

نبرد ميدانی سوريه شده است؟«
وی برای پاس��خ به اين پرسش از ميان ش��هدای مدافع حرم، 
مصطفی صدرزاده معروف به »س��يدابراهيم« را برای مطالعه 
برمی گزيند. صدرزاده متولد ۱۳۶۵ است. او از سن ۱۳ سالگی 
در پايگاه بسيج مسئوليت و فعاليت های مختلفی در كار تربيتی 
داشته است. صدرزاده كه از سال۱۳۹۲ برای مقابله با گروه های 
تروريستی تكفيری به سوريه می رود و فرماندهی گردان عمار از 
لشكر فاطميون در سوريه را بر دوش می گيرد، آبان سال ۱۳۹4 
در شهر حلب به شهادت می رسد. چاپ چهاردهم كتاب »در 
مكتب مصطفی« با ش��مارگان ۲ هزار نسخه و قيمت ۲۰هزار 
تومان از سوی انتش��ارات »راه يار« راهی بازار نشر شده است. 
»به اضافه مردم؛ ۱۰ اصل اساسی برای كار فرهنگی«، نوشته 
روح اهلل رشيدی، دومين عنوان نش��ر »راه يار« است كه برای 
يازدهمين نوبت، تجديد چاپ شده است. رشيدی در كتاب »به 
اضافه مردم« به استناد تجربيات ارزنده تاريخ انقالب اسالمی 
در ۱۰فصل به بررس��ی ۱۰ قاعده اساس��ی در كار فرهنگی و 
تشكيالتی پرداخته و در هر فصل، مثال هايی را هم كه از خاطرات 
و تجربه های عينی افراد گرفته شده جهت كاربردی شدن اين 
قواعد آورده اس��ت. »به اضافه مردم«، به رغم رويكرد انتقادی 
خود، نگاهی رو به جلو و عدالت خواهانه دارد و با نگاه به راهكارها 
و پيشنهادهای ارائه شده در آن می توان اين كتاب را جزو يكی از 

كتاب های كاربردی مهم برای عموم فعاالن فرهنگی و مردمی 
دانست. چاپ يازدهم كتاب »به اضافه مردم« نيز با شمارگان 
هزار و ۵۰۰ نسخه به بهای ۳۵هزار تومان روانه بازار نشر شده 
است. سومين عنوان تجديد چاپ شده انتشارات »راه يار« در 
روزهای اخير، كتاب »آرزوهای دست ساز؛ ماجرای شكل گيری 
يك شركت دانش بنيان« به قلم ميالد حبيبی است كه به چاپ 
يازدهم رسيده است. اين كتاب به عنوان اولين اثر از مجموعه 
تاريخ شفاهی انتشارات »راه يار« با موضوع پيشرفت، روايتی 
داستانی از شكل گيری شركتی دانش بنيان در حوزه فناوری های 
الكترونيكی و رايانه ای به دس��ت چند جوان است كه ساخت 
دوربين ثبت تخلفات راهنمايی و رانندگی يكی از معروف ترين 
اختراعات آنهاست. »آرزوهای دست ساز« اگرچه با هدف روايِت 
پيشرفت نگارش شده است، اما می توان آن را تجربه زيسته ای 
از جنبش دانش��جويی نيز قلمداد كرد ك��ه مجالی برای خلق 
فرصت های جديد پيدا كرده است و به همين دليل نيز، كتاب 
با استقبال و واكنش های خوب اس��اتيد و دانشجويان، به ويژه 
رشته های فنی ومهندسی مواجه شده و برخی نيز معتقدند كه 
اين كتاب، شروع فصل جديدی از تاريخ نگاری انقالب اسالمی 
در قالب تاريخ شفاهی پيشرفت اس��ت و در تبيين عملياتی و 
واقعی »بيانيه گام دوم رهبر معظم انقالب« بسيار راهگشاست و 
مصداق اميد و انگيزه، تالش و استقامت، عزت و ميهن دوستی، 
خودكفايی و اعتماد به جوانان اس��ت. كتاب »آرزوهای دست 
س��از«، روايتی همدالنه و درونی از ش��كل گيری يك شركت 
دانش بنيان سازنده دوربين های سرعت سنج و تخلّف سنج است 
كه به عوامل زمينه ساز، نقاط شكست و ضعف و برخاستن دوباره 
و چالش های اين مجموعه پرداخته است؛ بنابرين نويسنده در 
كتاب، بيش از آنكه راوی تاريخ ش��فاهی باشد و مطالب صرفاً 
روايت ماَوَقع باشد يا تالش كند روايتی داستان گونه ارائه دهد، 
تالش كرده است اين عوامل، نقاط حساس، مشكالت و تدبيرها 
را به نمايش بگذارد؛ به همين دليل، كتاب بين »تاريخ شفاهی«، 
»داستان«، »مجموعه روان شناسی و موفقيت« و »راهنمای 
مديريت كسب وكار« در نوسان است و شما به هر نّيتی كه كتاب 

را بخوانيد، از آن بهره می بريد.

از»آرزوهایدستساز«تا»درمکتبمصطفی«
تجديدچاپ3عنوانپرفروشكتابباموضوعمقاومت

همزمانباچهلويکمينسال
شهادتشهيدبهشتي

ويژه برنامه »ماجراي بهشتي«  پخش مي شود 
بهمناسبتچهلويکمينسالگرددرگذشتآيتاهللدكتر
بهشتيو۷۲تنازيارانشاندرعملياتترورهفتمتيرماه
سال۱3۶۰ويژهبرنامه»ماجرايبهشتي«پخشميشود.
به گزارش »جوان«، »ماجراي بهشتي« ويژه برنامه اي است كه 
پخش آن به مناسبت چهل و يكمين سالگرد درگذشت آيت اهلل 
دكتر بهشتي و ۷۲ تن از يارانشان در عمليات ترور هفتم تيرماه 
س��ال ۱۳۶۰ از ديروز ش��نبه چهارم تير ماه از شبكه ۳ سيما 
آغاز شده است.  اين ويژه برنامه پنج قسمتي شامل بخش هاي 
مختلف��ي از جمله س��رمقاله، گفت وگو با مهمان و س��خنان 
منتخب شهيد بهشتي است. اين سخنان متناسب با موضوع 
هر برنامه گزينش شده است.  محمدمهدي اسالمي، پژوهشگر 
تاريخ و روزنامه نگار، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي 
و مؤلف كتاب انديشه ماندگار و نيز تأليف مشترك كتاب پرونده 
مسكوت، جواد منصوري؛ نخستين فرمانده سپاه پاسداران با 
حكم شهيد بهشتي و از اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري 
اس��المي از جمله ميهمانان اين برنامه هس��تند.  »ماجراي 
بهشتي« به تهيه كنندگي مرتضي روحاني و سردبيري محبوبه 
رحمتي محصول مشترك مؤسسه فرهنگي هنري سرچشمه 
نور انقالب اسالمي و شبكه سوم سيما است كه از شنبه چهارم 
تيرماه تا چهارشنبه هشتم تيرماه هر روز ساعت ۱۶و ۳۰دقيقه 

به مدت ۵۰ دقيقه از شبكه سه سيما پخش مي شود. 
---------------------------------------------------

 همخواني نسخه عربي 
»سالم فرمانده« در بصره

كودكانونوجوانان»الهارثه«درش�مالش�رقبصره،در
حاليكهتصاويريازش�هيدقاسمس�ليمانيوابومهدي
المهندسدردستداشتند،باهمخوانينسخهعربيسرود
»س�امفرمانده«باامامزمان)عج(تجديدپيمانكردند.
به گزارش »جوان«، پس از استقبال عراقي ها از سرود »سالم 
فرمانده«، كودكان و نوجوانان ش��هرهاي مختلف اين كشور، 
نسخه عربي اين سرود را در تجمع هاي مختلف اجرا مي كنند؛ 
به طوري كه اين سرود در ش��هرهايي همچون عراق، كربال، 
بصره، بغداد و بابل نيز اجرا شده است و حتي در برخي تجمع ها 
در كنار نسخه عربي اين سرود، نس��خه فارسي آن نيز پخش 
مي شود.  سرود سالم فرمانده در ماه هاي اخير البته نه تنها در 
ايران و عراق، بلكه در ساير كشورها از پاكستان و هند گرفته 
تا نيجريه و بحرين با ش��ور و حالي خاص و حتي به زبان هاي 
مختلف اجرا شده است و توانس��ته كودكان و نوجوانان را گرد 
هم آورد.  بر همين اس��اس، مردم بصره نيز كه آزادي خود از 
دست تكفيري ها و داعش را مديون نيروهاي مقاومت و به ويژه 
شهيد قاسم سليماني مي دانند، شب گذشته در الهارثه، شمال 
شرقي استان بصره در حالي كه تصاويري از مقام معظم رهبري 
و آيت اهلل سيس��تاني را در دكور خود قرار داده بودند، نس��خه 
عربي سرود س��الم فرمانده را اجرا كردند.  همچنين كودكان 
و نوجوانان اين ش��هر، تصاويري از شهيد قاس��م سليماني و 
ابومهدي المهندس در دست داش��تند و در اين گردهمايي با 

حضرت مهدي )عج( تجديد پيمان كردند. 
---------------------------------------------------

انتشار كتاب »زندگي سيد مصطفي خميني«
كت�اب»زندگ�يس�يدمصطف�يخمين�ي«آخري�ن
نوش�ته علم�ا جل�دي هف�ت مجموع�ه از جل�د
آزادهجه�اناحم�ديبهتازگ�يتوس�طانتش�ارات
رواي�تفت�حمنتش�روروان�هب�ازارنش�رشدهاس�ت.
به گ��زارش »جوان«، مجموع��ه كتاب هفت جل��دي علما، با 
پرداختن به زواياي پنهان و كمتر ديده ش��ده زندگي علمايي 
چون شهيد بهش��تي، عالمه طباطبايي، س��يد شهاب الدين 
مرعشي نجفي، امام خميني، سيد علي قاضي طباطبايي، آيت اهلل 
بروجردي و سيد مصطفي خميني مجموعه اي مختصر و مفيد را 
به همت حبيبه جعفريان، افسانه وفا، آزاده جهان احمدي و حورا 
نژاد صداقت براي خوانندگانش فراهم كرده است. قرعه آخرين 
كتاب به نام فرزند ارشد امام خميني خورده است. شخصيتي 
دانشمند و متفكر و در عين حال مقيد به اخالق اسالمي و كاماًل 

در خدمت پدر و نهضت انقالب اسالمي. 
»زندگينامه سيد مصطفي خميني« آخرين كتاب از مجموعه 
هفت جلدي زندگي علماس��ت كه منتشر شده اس��ت؛ آزاده 
جهان احمدي، نويسنده اين كتاب در ۸۸ صفحه از منظر داناي 
كل به سير زندگي از تولد تا شهادت او پرداخته است. نويسنده در 
اين كتاب سعي كرده با اشاراتي دقيق و مستند وجوه گوناگون 
زندگي ايشان را براي مخاطب روايت كند.  از بخش هاي مهم 
زندگي خانوادگي تا نحوه مصاحبت با اهالي منزل و دوستان، 
سال هاي تبعيد در تركيه در همراهي با پدر و سال هاي گرم و پر 
زحمت زندگي در نجف، هر كدام بخشي از زندگي سيد مصطفي 

است كه در كتاب شاهد حضورشان هستيم.

    سینما

كارگردانسينماعنوانكرد
ديگرفيلمنميبينيمبلکهبيانيهومانيفستميبينيم

ديگرچيزيب�هنامس�ينمابهمعن�ايدقي�قآننداريم.
س�رزمينيداريمكهدوگروهجنگه�اينيابتيخودرادر

آنانجامميدهند.
به گزارش »جوان« محمدهادي كريمي، كارگردان سينما و يكي 
از فيلمنامه نويسان دهه ۷۰ و ۸۰ با بيان اين مطلب در گفت وگو با 
سينمامعيار در اعتراض به شرايط موجود در سينماي اين روزها 
گفت: شوربختانه همه چيز در اين سينما بيانيه و مانيفست شده 
و جز استثنائاتي چند، ديگر چيزي به نام سينما به معناي دقيق 
آن نداريم. چيزي كه اين روزها مي بينيم، سرزميني است كه دو 
گروه جنگ هاي نيابتي خود را در آن انجام مي دهند و جاي اين 
مناقشات در روزنامه و دانش��گاه و كالب هاوس و ميتينگ هاي 
انتخاباتي ميان احزاب سياسي است و نه در سينما ! يا در بهترين 

شكل، ساخت مستند هاي اينفو گرافيك. 
كريمي در ادامه در ريشه يابي شرايط فعلي گفت: سينما از زماني 
گرفتار اين بحران شد كه به آن صفت هايي اضافه كرديم كه آن را 

از يك نام تبديل به يك موصوف كرد ! 
سينماي ارزشي، سينماي روشنفكري ! سينماي جشنواره اي ! 
سينماي اس��تراتژيك و بدتر از همه اينكه، اين اسامي را رو به 
روي هم تعريف كرديم و گروهي آمدند گفتند ما له يك موضوع 
هستيم، به ما بودجه و امكانات بدهيد و عده اي ديگر گفتند ما 
عليه همان موضوع هستيم تا براي خودشان در جشنواره ها ي 
خارجي جايگاه پيدا كنند و حمايت مالي و جايزه بگيرند! اين 
رويه حتي در جش��نواره فيلم فجر خودمان هم هر سال تكرار 
مي شود و چينش هيئت داوران بر اساس همين له و عليه بودن 

شكل مي گيرد و هر گروه هم سهم خودش را دارد و در اين بين 
كسي كه بخواهد فيلم به ما هو فيلم بسازد و به صورت شعاري 
مانيفست ندهد، اصاًل ديده نمي شود! همين مي شود كه امروز 
آنچه در فيلم ها مي بينيم سينما نيست و تنها يك موضوع است 
كه از ابتدا تكليف را مش��خص مي كند كه قرار است له يا عليه 
كدام گروه ي��ا موضوع فيلم ببينيم! در حالي كه در س��ال هاي 
پيش چنين نبود، بهترين هاي جش��نواره فجر كه گاه به حق 
هم ركورددار نامزدي مي شدند هم منظور نظر مخاطب خاص 
بودند و هم مورد اقبال مخاطب عام، هم ايدئولوژيك به حساب 
امروزي ها مي شد عنوان كرد و هم استراتژيك  و گاه از منظر و 
مرئاي ديگري روشنفكرانه و معترض، ولي در كل همه به عنوان 
فيلمي كه آمده استاندارد ساخته هاي سازنده اش را چند قدم 
جلو ببرد يا يك اتفاق در س��ينما باشد، مي ش��ناختند مگر از 
كرخه تا راين و آژانس شيش��ه اي يا هيوا و قارچ سمي در زمان 

خود چنين نبودند؟

مديركلنظارتسازمانسينمايی:
فيلمشيشليکذاتاًحساسيتزاومسئلهداراست

يکجمعهفتهشتنفرهازسویرئيسسازمانسينمايی
معرفیمیش�وندتادرب�ارهفيلمیكهذاتًاحساس�يتزاو
مسئلهداراستولحنخاصیداردبادرنظرداشتنفضای
روح�یجامع�هوظرفيتاجتماع�یتصميمگي�ریكنند.
روح اهلل سهرابی، مديركل اداره نظارت بر عرضه و نمايش فيلم 
س��ازمان س��ينمايی، درباره آخرين وضعيت فيلم س��ينمايی 
»شيش��ليك « به كارگردانی محمدحسين مهدويان كه به رغم 
صدور پروانه نمايش هنوز موفق به اكران عمومی نش��ده است، 
به مهر گفت: اين فيلم همان طور كه عوامل فيلم هم در فضای 
مجازی اعالم كرده اند پروانه نمايش دارد و در تالش هس��تيم 
با تعامل دوسويه مش��كالت پيش آمده را مرتفع و موانع اكران 
عمومی اين فيلم را برطرف كنيم اما به هر حال طبيعی اس��ت 
كه هر فيلم بنابر شرايط اجتماعی، سياسی و فرهنگی كه در هر 
مقطعی بر جامعه حاكم است، با مالحظاتی هم مواجه باشد. در 
اين شرايط يك جمع هفت هشت نفره از سوی رياست سازمان 
معرفی می شوند تا درباره فيلمی كه ذاتاً حساسيت زا و مسئله دار 
است و لحن خاصی دارد با در نظر داشتن فضای روحی جامعه 
و ظرفيت اجتماعی، تصميم گيری كنند تا ببينند آيا اين فيلم 

مناسب اكران در يك مقطع خاص است يا نه؟
وی ادامه داد: در كنار اين مالحظه كلی، بحث وفادار بودن فيلم     ها 
به يك سری اصول و مسائل عرفی، شرعی، اجتماعی و سياسی 
هم وجود دارد و اينكه اين آثار حداقل بايد اصول را مراعات كنند 
تا بتوانند به نمايش عمومی گذاشته شوند. در پستی كه پيش 
از اين در صفحه شخصی خود در اينستاگرام منتشر كردم هم 

به اين موضوع اشاره داشتم كه در همان كتاب قانون و مقرراتی 
كه تحت عنوان آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم، مسير دريافت 
پروانه س��اخت و نمايش را به ما نش��ان می دهد، بندی وجود 
دارد كه صراحت��اً می گويد »معاونت س��ينمايی می تواند بنا به 
ضرورت های سياس��ی و فرهنگی از نماي��ش فيلمی كه دارای 
پروانه نمايش اس��ت جلوگيری كرده و پس از رف��ع موانع )در 
صورت امكان( مجدداً اجازه نمايش صادر كند.«  بر اين اساس، 
سازمان سينمايی می تواند به طور موقت از اكران يك فيلم دارای 
پروانه نمايش هم جلوگيری كند تا زمانی كه ش��رايط برای آن 

فراهم و موانع رفع شود. 
وی افزود: توقع من اين است كه عوامل فيلم     ها هم ناظر به همين 
مقررات موجود، مسير مرسوم و اداری كار    ها را پيگيری كنند. 
با وجود همين مقررات تالش ما هم اين است كه بتوانيم تا حد 
ممكن موان��ع را برطرف كنيم تا مش��كل فيلم     هايی كه در اين 

وضعيت گرفتار شده اند هم حل شود.

      نشر

    کتاب
    سینما

مصطفي محمدي     دیده بان

ام�امزمان)ع�ج(درنامهای
بهشيخمفيدفرمودند:

م��ا ب��ر تمام��ی اح��وال و اخبار 
شما)ش��يعيان( آگاه و آشناييم و 

چيزی از شما نزد ما پنهان نيست.

الخرائجوالجرائح)ج۲،ص۲۰9(

معاونامورزنانرئيسجمهورازپشتپردهسياسيكمپينزنانسينماگرمعترضبهخشونتگفت

 ماهي گرفتن سياسي 
از تعرض و فساد در سينما 

زنانسينماگرراتهديدكردهبودندكهدرجلسهبامعاونرئيسجمهورحاضرنشوند

محمدصادقي
تهدي�دبرخ�ياززن�انس�ينماگرب�راي
هم�کارينکردنب�ادولتبرايرس�يدگي
بهموض�وعتعرضوخش�ونتعلي�هزنان،
نش�اندهندهاه�دافسياس�يدرپش�ت
پ�ردهكمپي�ن»me too«ايران�ياس�ت.
در ادام��ه هم��كاري نك��ردن گردانن��دگان 
كمپين ه��اي مدع��ي پيگي��ري حق��وق زنان 
س��ينماگر آس��يب ديده از خش��ونت و تعرض 
جنس��ي، اين بار معاون رئيس جمهور مي گويد 
از اين زنان دعوت كرده است، اما آنها يا نيامده  يا 

تهديد شده اند كه شركت نكنند. 
پشتپردهسياسيكمپينميتو

انسيه خزعلي، معاون رئيس جمهور در امور زنان 
و خانواده  مي گويد، عده اي نمي خواهند مشكل 
زناني كه در سينما مورد تعرض و خشونت قرار 

گرفته اند، حل شود. 
خزعلي با اشاره به اينكه دولت براي حل مشكل 
پيش آمده، از برخي از زنان سينماگر مدعي تعرض 
و خشونت در سينما  دعوت كرده بود، مي گويد: »به 
طور عام از زنان سينماگر معترض به خشونت در 
اين عرصه و به طور خاص از دست اندركاران اين 
جريان دعوت كرديم به نشست معاونت بيايند و 
مسائل خود را مطرح كنند. برخي از زنان سينماگر 
معترض  حاضر ش��دند و برخي ديگر در نشست 
حاضر نش��دند، چراكه ظاهراً اين اف��راد را براي 

شركت در نشست تهديد كرده بودند.«
وي ادامه مي دهد: »وظيفه ما بود پاس��خگوي هر 
صدايي كه در اين زمينه بلند شود، باشيم و در برابر 
ناامني ها از زنان حمايت كنيم. در اين راستا اعالم 
عمومي و خاص كرديم و از كساني كه دست اندر كار 
اين جريان بودند، دعوت كرديم تا در يك نشست 

حاضر شوند و صحبت هاي آنها را بشنويم.«
معاون رئيس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
مي افزايد: »ظاه��راً برخي  تع��دادي از اين زنان 
س��ينماگر را براي حضور در آن نشست تهديد 
كرده بودند و آنها نيز در جلس��ه حاضر نش��دند. 
ش��ايد آنها كه اين زن��ان را تهدي��د كرده بودند، 
اهداف ديگري به غير از امنيت مد نظر داشتند. 
كساني كه اهداف سياسي دنبال مي كنند، برخي 
از اين زنان سينماگر را تهديد كرده بودند، شايد 
نمي خواستند مشكل حل شود، بلكه مي خواستند 

به اهداف ديگري منجر شود. كساني از اين مسئله 
و آب گل آلود، ماهي مي گيرند.«

هيچشکايتيبهدستمانرسيد
خزعل��ي همچني��ن درب��اره مطالب��ات زنان 
سينماگر حاضر در نشست اين معاونت  توضيح 
مي دهد: »تع��دادي از زنان حاضر در نشس��ت 
مط��رح كردند كه بعض��اً نح��وه ورود به عرصه 
سينما صحيح نيست و افراد با روابط ناسالم، رانت 
و بدون شايستگي الزم وارد اين حيطه مي شوند. 
گله هايي از اين قبيل شد. البته شكايتي از آزار 
جنسي به دس��ت ما نرس��يد، ما خواستيم اگر 
شكايتي هست به طور مصداقي به ما برسانند تا 

به طور قانوني آن را پيگيري كنيم.«
ايج��اد دو كمپي��ن ب��ا نام ه��اي »۸۰۰ زن« و 
»جنبش مي تو ايران« كه اولي با حضور چندين 
زن س��ينماگر داخل ايران  ش��كل گرفته است 
و دوم��ي از س��وي ي��ك بازيگ��ر زن مهاجر و 
خارج نشين اداره مي ش��ود، روايت هاي متعدد 
و البته متناقضي از تعرض و تجاوز در س��ينما و 
محيط هاي فرهنگي را مطرح كرده است. تا امروز 
بارها مقامات قضايي، سازمان سينمايي، خانه 
سينما و البته اكنون معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهور  براي پيگيري شكايت هاي فردي 
زنان مدعي در اين زمينه اعالم آمادگي كرده اند، 
اما همان طور كه معاون رئيس جمهور نيز به آن 
اشاره كرده است، افرادي مانع از رسيدگي قانوني 
به ماجراي مذكور مي شود. برعكس اما چند تن 
از چهره هايي كه در اي��ن كمپين ها به تجاوز و 
تعرض متهم شده اند با شكايت به مراجع قانوني، 

به دنبال احقاق حقوق و حيثيت خود هستند. 
در اين زمينه و پ��س از مصاحبه خزعلي درباره 
همراه��ي نك��ردن اي��ن كمپين ها ب��ا مراجع 
ذي صالح، كمپين »۸۰۰ زن« كه از سوي ترانه 
عليدوستي هدايت مي ش��ود، با انتشار پستي، 
مدعي ممنوع الخروج ش��دن يك��ي از اعضای 
هيئت پنج نفره كه رياس��ت كمپين را بر عهده 
دارد، شده اس��ت. در اين اطالعيه »۸۰۰ زن« 
بدون اشاره به نام فرد ممنوع الخروج، خواستار 
پاسخگويي نهادهاي مربوطه شده و ادعا مي كند 

كه فعاليت هيچ سويه مغاير با قانون ندارد. 
ادعاهايمضحکكمپين8۰۰زن

شايد اين سؤال پيش بيايد كه اگر اين كمپين 
»۸۰۰ زن« در گفت��ار خود صادق اس��ت، چرا 
پاسخ و همكاري به درخواست نهادها ذي ربط 

قانوني نداشته است؟
اين كمپين در صفحه اينستاگرامي خود، ادعاي 
خن��ده داري را مطرح كرده اس��ت ك��ه مي توان 
بخش��ي از بهانه موجود در هم��كاري نكردن با 
مراجع قضايي را در آن پيدا كرد. در متن منتشر 
شده آمده است: »ما واقفيم كه دادگاه ها هنوز در 
شرايطي نيستند كه خشونت جنسي را كه از آن 
مدرك فيزيكي مورد نظرشان وجود نداشته باشد، 
مورد بررسي دقيق و درست قرار دهند و در پي آن 
حمايت اجتماعي هم به شكل درستي براي اين 
دسته از خشونت ديدگان وجود ندارد، آنچنان كه 
مي شنويم افرادي به خش��ونت ديدگان جنسي 
مي گويند: »اگر خشونتي ديدي چرا رفتي از اون 
ش��كايت كني و در  دادگاه اثبات كني«.پس در 
چنين مواقعي خشونت ديده در يك چرخه معيوب 

و ناكارآمد گرفتار مي شود. «
ادعاي اينكه قانون نمي توان��د از حقوق زناني كه 
م��ورد آزار و اذيت قرار گرفته ان��د، حمايت كند، 
نيازمند ارائه شواهد و مدارك است. اينكه اعضاي 
اين گروه پيش از شكايت بردن به مراجع قانوني 
با يك پيش فرض خنده  دار، از عدم بررسي دقيق 
مدعي خود مي گويند، شباهت زيادي به گفته هاي 
معاون رئيس جمهور از وجود اهداف سياسي در 
پس پرده اين گونه كمپين ها و تالش عده اي براي 
گرفتن ماهي از آب گل آلود دارد. در ضمن حتي 
اگر اين افراد حاضر به شكايت به دادگاه نيستند، 
چرا دعوت معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت 
جمهوري را رد كرده ان��د؟! آيا آنجا ه��م دادگاه 
بوده اس��ت؟! در عين حال تهديد زنان سينماگر 
براي همكاري نكردن با مرجع قانوني كه مي خواهد 
ماجراي تعرض را از مجراي درست خود پيگيري 
كند، چرا با اعتراض اين كمپين مواجه نشده است؟! 
سوگيري اين كمپين تا به حال تنها منجر به نام 
بردن از چند سينماگر مرد شده است كه برخي 
از آنها ضمن ش��كايت از ادعاهاي مطرح ش��ده، 
خواهان اعاده حيثيت هستند. تا به اين جاي كار، 
كمپيني كه چند زن س��ينماگر آن را در فضاي 
مجازي پررنگ كرده اند، صرف��اً با ادعاهاي بدون 
اثبات، يك موج و هياهوي بي ثمر را به راه انداخته 
و خود مانع بزرگي بر سر رسيدگي به فساد اخالقي 

در سينما شده است. 

كمپيني كه چند زن سينماگر 
آن را در فض��اي مج��ازي 
پررن��گ كرده اند، صرف��ًا با 
ادعاه��اي بدون اثب��ات، يك 
موج و هياهوي بي ثمر را به 
راه انداخته و خود مانع بزرگي 
بر س��ر رس��يدگي به فساد 
اخالقي در سينما شده است


