
 گفت وگوي »جوان « با مسئول كارگروه جمعيت 
مركز ارزيابي اجراي سياست هاي كلي نظام | صفحه 10

    اگ��ر از همين امروز هيچ فيلمي در س��ينماي ايران س��اخته نش��ود و هر فيلم 
تنها دو ماه فرصت نمايش در س��ينماها داشته باش��د، با توجه به هفت سرگروه در 
س��ينماهاي ايران، دو س��ال طول خواهد كش��يد كه صرفاً ص��ف اكران هاي فعلي 

 

به پايان برسد!  | صفحه 16

    دختر يک چه��ره معروف روس و نزديک به رئيس جمهور اين كش��ور ديروز در 
جريان انفجار يک خودرو كشته شد. اوكراين می گويد كه در اين قتل نقشی ندارد. با 
اين حال سخنگوی وزارت خارجه روسيه تأكيد دارد كه چنانچه شواهدی مبنی بر 
دست داشتن كی يف در اين قتل تأييد شود، چنين چيزی به معنای تروريسم دولتی 
خواهد بود. وبگاه شبکه خبری امريکايی »سی ان ان«، دوگين را نويسنده، فيلسوف 
و چهره ای توصيف كرده كه اثرگذاری بااليی بر پوتين داشته و از وی به عنوان »مغز 

متفکر پوتين « ياد كرده است  | صفحه 15

 خودمان 
بالی جان خودمان شده ايم!

 آماده راه اندازي 
»راهيان نور پيشرفت« 

هستيم

 حلقه نزدیکان پوتین 
در کانون ترورهای مشکوک

سالمندي مهم ترين چالش  
سال هاي آينده است

 سينماي ايران تا 2سال آينده 
فيلم انبار كرده است!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 31 مرداد 1401 - 24 محرم 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6557 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

ویژه  جوان

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

    اصالح طلبان 
لیالز  را هم تحمل نکردند!

 جهاد و عزت آفرینی
 در صنعت دفاعی کشور

 آزمون سخت  ترکیه
 برای تجدید روابط با سوریه

رسولسنائیراد

سیدرحیمالری

سعيد ليالز، كنشگر سياسی اصالح طلب مورد حمله همفکران 
اصالح طلب خود قرار گرفته است. اين حمالت فقط به دليل 
آن است كه مواضع او در گفت وگوی اخيرش با روزنامه اعتماد، 
به قول محسن امين زاده  »با باور غالب اصالح طلبان در تعارض 
است. « ليالز در گفت وگوی هفته گذشته اش با روزنامه اعتماد 
گفته بود كه »»من مخالف خروج اورانيوم های غنی شده ايران 
هستم. من شعار نمی خواهم بدهم، حرف احساسی نمی خواهم 
بزنم...  جهان بايد بپذيرد كه براساس تجربه قبل...  هيچ چيزی 
جز لوله توپ نمی تواند ضامن ثبات ش��ما باش��د...  آرامش از 
لوله توپ در می آيد نه از تواف��ق. كاغذ چيزی به تو نمی دهد، 
حتی اگر كنگره امريکا تصويب كند، كار ۱۰ دقيقه است كه 

رئيس جمهور امريکا بخواهد به همش بزند | صفحه 2

اگ��ر در دوران حاكمي��ت رژي��م وابس��ته پهلوی، اي��ران در 
نمايشگاه های نظامی صرفاً  به عنوان خريدار و مصرف كننده 
توليدات و تجهيزات نظامی ساير كشور  ها شركت می كرد، امروز 
جمهوری اسالمی ايران به عنوان توليد كننده و عرضه كننده 
محصوالت و تجهيزات نظامی حاضر می ش��ود و با اطمينان 
به كيفيت محصوالت خود، ميدان برگزاری مسابقات نظامی 
است. صنعت دفاعی كشورمان با در اختيار داشتن ظرفيت ها، 
توانمندی و سرمايه های گرانقدر و در رأس آن نيروی انسانی 
جوان، پر انرژی و با انگيزه جهادی نه تنها قادر به پاسخگويی به 
نيازهای تسليحاتی و لجستيکی نيروهای مسلح كشور عزيزمان 
و درخواست های بيرونی در عرصه نظامی است، بلکه می تواند به 
صنايع غير نظامی كشورمان نيز كمک كرده و نيازهای آنان را 
در بخش های دانش بنيان و فناوری های سطح باال تأمين نمايد. 
نکته قابل توجه اينکه، تمامی اين دستاورد  ها و درخشش   ها در 
شرايط تحريم های ظالمانه از يک سو و عمليات های جاسوسی، 
خرابکاری و ترور از سوی ديگر به دست آمده است | صفحه 2

  حسن فرامرزی
حجت االسالم علي هاشمي چمگرداني از آن دست آدم هايي است كه مصداق طبيبان 
دوارند؛ طبيبان دوره گرد كه دوره مي افتند و دنبال زخم ها مي گردند و بيشتر از آنکه 
در سخن خود ظاهر شوند  در عمل خود ظاهر مي شوند.  امام جماعت مسجد اعظم 
خمينی ش��هر و لنجان اصفهان هيچ ابايي ندارد كه او را با قيچي برگردان هايي كه در 
يک مسابقه فوتبال براي ربودن قلب هاي نوجوان هاي هنرستاني در خمينی شهر زده 
بشناسند يا در تولکي كردن هاي - نشاكاري- حرفه اي اش در ميان برنج كارهاي لنجان. 
عجيب نيست چون پيش تر سعدي گفته اس��ت: ما گدايان كوي سلطانيم/ شهربند 
هواي جانانيم/ بنده را نام ز خويش��تن نبود/ هرچه ما را لقب دهند آنيم.  در هر حال 
هدف از اين گفت وگو نشستن كنار آدم هاي مصلح و عمل گرايي است كه شايد اسم و 
رسم چنداني در رسانه ها نداشته باشند اما قلب آدم هاي بسياري را به اميد، ايمان و 

افق گشايي گرم نگه مي دارند | صفحات 8و9

 خواندن اين گفت و گو را 
به همه روحانيون توصيه می كنيم

مولود چاووش اوغل��و، وزير خارجه تركي��ه، دو هفته قبل از 
ديدار با فيصل مقداد، وزير خارجه سوريه، در حاشيه اجالس 
غيرمتعهد      ها در صربستان گفت و با اين حرف نخستين نشانه 
جدی از تصميم آنکارا برای تجديد رابطه با دمش��ق را برمال 
كرد. هرچند كه او برای اين كار كمی احتياط به خرج داد و 
نمی خواست چنين تغيير اساسی را در رويکرد آنکارا در قبال 
دمشق مستقيماً به رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه 
نسبت بدهد اما سخنان جمعه گذش��ته اردوغان در مسير 
بازگشت از اوكراين نشان داد كه خود اردوغان نقش اساسی 

در اين تغيير رويکرد دارد  | صفحه 15

 حاكم قلب ها مي شويم 
اگر در اتاق شيشه اي بنشينيم

  سجاد آذری
»جوان« در گفت  و  گويي متفاوت 
با تقي آزاد ارمكي  وضعيت 
 جوانان و الگوهاي جامعه ايراني را 
بررسي آسيب  شناسانه 
كرده است | صفحه 3

نجات سرچشمه

    فرمانده كل س��پاه در اجالس رؤساي آموزش و پرورش:  
بايد براي آموزش و پرورش هزينه كنيم.  محيط هاي آموزشي 
ما بايد جذاب باشد كه دانش آموز با رغبت به آنها وارد شود و 
با اكراه به سوي خانه برود. در محيط فيزيکي در نوع ارتباط 
معلم با دانش آموز بايد تجلي زيبا ترين احساسات و عواطف و 
ميدان جاذبه قلب و روح و حقيقت بخشي به ذهن و دل يک 

جوان باشد | صفحه 6 

 گزارش توصيفی-تحليلی »جوان« از داستان آب در دو منطقه كشور و غلبه بر بحران پيش آمده
 و چشم انداز آينده كشور در مسئله آب

بهناز قاسمی
بارندگی شديد و وقوع سيالب در شهرس��تان كوهرنگ با گل آلود 
كردن چشمه كوهرنگ، منبع تأمين آب شرب شهركرد و شهرهای 
اطراف، آن را از مدار تأمين آب شرب اين شهر ها و حدود 65روستا، 
خارج كرد و تأمين آب شرب شهركرد به مشکل رسيد. انتقال های 
س��نتی آب موجب ش��د با وقوع يک س��يالب و كدر شدن چشمه 
كوهرنگ، آب به كلی قطع شود. مهم  ترين مسئله در بحث آب شرب 
شهركرد به عنوان مركز اس��تان، ضعيف بودن زيرساخت های الزم 
برای انتقال آب و فقدان يک تصفيه خانه پيشرفته است. هرساله در 
استان چهارمحال و بختياری شاهد تنش های آبی هستيم، با توجه 
به اجرا نشدن آبرس��انی پروژه بن-بروجن با كارشکنی ها، وضعيت 
آب شهرستان های شهركرد، بروجن و بن به شدت ناپايدار است و 
هرگز نبايد درباره آب ش��رب مردم خوش خيال بود، زيرا هر لحظه 
ممکن است اتفاقی بيفتد. اين پروژه در سال 96 با البی نمايندگان 
اصفهان و جلوگيری از برداشت آب از زاينده رود كه آن را غيرمجاز 
می دانستند، متوقف شد . برای مديريت اين اتفاق، چاه  هايی كه در 
اختيار كشاورزان و ش��هرداری بود، وارد مدار تأمين آب شد تا اين 
مشکل مرتفع ش��ود همچنين خط اضطراری س��امان فعال شد و 

ظرفيت آن افزايش يافت. 
   تامين آب شهركرد از منابع جايگزين 

 احمدرضا محمدی، مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب چهارمحال 
و بختياری، در گفت وگو با »جوان « داس��تان قطعی آب ش��هركرد 
را از آغاز تا آخرين اقدامات پايداركننده ش��بکه تش��ريح می كند. 
كاری كه به همت باالی گروه های متعدد انجام شد:»در نخستين 
ساعات بروز مشکالت ناشی از سيل در گام اول از ورود آب گل آلود 
به مخازن آب پاک جلوگيری كرديم و پس از تشکيل كميته بحران 
با حضور مديرعامل شركت مهندسی آبفای كشور، با اقداماتی مانند 
واردمداركردن دو چش��مه و ۱8چاه، س��اخت و تجهيز دو ايستگاه 
پمپاژ ، 26كيلومتر لوله گذاری و نصب منصوبات سرچاهی، آبرسانی 
سيار، فراخوان 8۰ تانکر آبرسان از سراسر كشور و تشکيل ۱۱اكيپ  
توانستيم بخشی از منابع آبی مورد نياز را تأمين كنيم. عالوه  بر اين 
6۰گروه سه تا پنج نفره شامل ۳6گروه از خود استان و 2۴گروه نيز از 
22استان  كشور مثل خوزستان، لرستان، قم و تهران با تخصص های 
مختلف جوشکاری، تعميرات، لوله گذاری و پکيج های تصفيه در حال 
تالش هستند تا مشکل آب مردم در چهارمحال و بختياری رفع شود. 
در كنار اينها سه دستگاه بسته بندی آب و ۳5هزار ليتر بسته های 
آب آشاميدنی و ۳۰۰هزار بطری آب معدنی در استان تأمين كرديم 
و يک ايستگاه پمپاژ افزايش ظرفيت تصفيه خانه سامان در كمتر از 
۴8ساعت ايجاد و راه اندازی شد كه 9۰ليتر بر ثانيه آب به شهركرد 

انتقال می دهد. «
 محمدی يادآور می شود كه طرح های پدافندی انتقال آب به صورت 
شبانه روزی در حال اجراست، به طوری  كه طرح عمان وارد مدار شده 
است و طرح فدک نيز در مراحل پايانی است و پيش بينی می شود در 
روزهای آينده وارد مدار شود:»با افزايش ظرفيت خطوط سامانه ۱22 
بيش از پيش پاسخگوی شهروندان هستيم اما با توجه به سيالب های 
اخير ميزان مصرف استان افزايش يافته، در نتيجه نيازمند مصرف 

بهينه و صرفه جويی مردم برای عبور از بحرانيم. «
   آب همدان و مسئله ترک فعل   ها 

قطعی و كمب��ود آب در همدان نيز به چالش م��ردم و در عين حال 
بحث های منتقدان انجاميد. منتقدان مدعی هستند احداث نيروگاه 
شهيد مفتح در دشت كبودرآهنگ در كيلومتر ۴5جاده همدان – 
تهران با جذب آب های زيرزمينی اين منطقه موجب خشک شدن 
چاه های كشاورزی شده است اما كارشناسان وزارت نيرو اين موضوع 
را رد می كنند و كشاورزی به روش سنتی و معطل ماندن لوله گذاری 
سد تالوار از شش سال قبل تاكنون را موجب بروز بحران آب همدان 

می دانند . 
عمليات اجرايی سد تالوار در سال86 آغاز و لوله گذاری  ها انجام شد. 
كار در دولت گذشته كند شد و در شش سال اخير عمليات اجرايی 

اين سد متوقف شده بود. در اين راس��تا يک سال پيش نمايندگان 
اس��تان همدان از دادستانی كل خواس��تار پيگيری موضوع شدند . 
س��ال 9۳تا9۴ حدود 8 كيلومتر از لوله گذاری پ��روژه را پيمانکار 
وقت ر ها كرد. اگرچه ش��ش كيلومتر آن انجام ش��د اما هم اكنون 
۱2كيلومتر مانده كه در صورت لوله گ��ذاری آب به همدان خواهد 
رسيد. در حال حاضر معارضی در انتقال آب از سد تالوار به همدان 
وجود ندارد. ورود آب تالوار، هم��دان را از بحران نجات خواهد داد، 
اگرچه بايد به فکر تأمين آب پايدار بود چون آب سد تالوار آب پايدار 
برای همدان به حساب نمی آيد و به تعبيری در راستای رفع بحران 

كمک كننده است. 
درحال حاضر راه��کار فوری رفع بح��ران آب در هم��دان تکميل 
۱2كيلومتر از لوله گ��ذاری باقی مانده از پروژه تالوار اس��ت. وزارت 
نيرو عمليات ساخت را آغاز كرده و قرار است از كارخانه ای كه لوله را 
تحويل می دهد تا پيمانکاران به صورت جهادی و شبانه روزی پای 
كار باشند تا آب وارد ايستگاه شود . در اين ميان شش حلقه چاه در 
روستای آق حصار احداث شده كه در روزهای آينده وارد مدار می شود 

و كمک شايانی به شمار می رود. 
عالوه بر موارد فوق، بيش از 9۰درصد آب مصرفی همدان در بخش 
كشاورزی صرف می شود، به ويژه اينکه ميزان قابل توجهی از آبياری  ها 
در اين بخش به شکل غرقابی است و حتی مناطقی كه مشکل آب 

شرب دارند، همچنان آبياری به همين روش انجام می شود!
در اين باره ش��ركت آب و فاضالب استان جلسات متعددی با مركز 
تحقيقات كشاورزی برگزار كرده تا ترويج و آموزش كشاورزان سرعت 
گيرد. ايستگاه تحقيقات هوايی كشاورزی استان حدود ۱5سال است 
كه در تعطيلی به سر می برد، در حالی كه اين مركز از نظر زمان كشت 
محصوالت و مصرف آب همچنين از حيث م��وارد ديگر راهبردی 
است، به تازگی وزارت جهاد استان اعتباراتی برای راه اندازی مجدد 
پيش بينی كرده است. در حال حاضر مصرف آب در استان به شدت 
باال رفته، زيرا شهروندان شيرهای آب را باز نگه می دارند تا گل و الی، 

خارج وآب صاف شود. 
فرهاد بختياری فر، مدير عامل آبفای استان همدان با اشاره به اينکه 
برخی عدم تطابق  ها ميان زمان قطع آب و برنامه تدوين شده به دليل 
رفتار شبکه است، معتقد است گاهی رفتار شبکه به گونه ای است كه 
تا آبگيری آخرين نقطه شبکه، شهروندان تفاوت ميان زمانبندی را 
احساس می كنند:»با وجود اينکه با كاهش ارتفاع مخازن نوبت بندی 
دقيق امکانپذير نيست، برنامه ای به همين منظور تدوين و از طريق 
رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده كه اين برنامه به اطالع عموم 
شهروندان رسيده است. درباره پيگيری های اس��تاندار همدان به 
منظور استفاده از ظرفيت چاه های كشاورزی و جايگزينی اين منابع 
نيز بايد گفت با همکاری شركت آب منطقه ای پيگيری  ها برای اجاره 
چاه های كشاورزی و تأمين آب شرب ش��هر همدان ادامه دارد، به 
نحوی كه در سه روز گذش��ته ۱2حلقه چاه كشاورزی طی توافق با 
كشاورزان وارد مدار شده و اين روند تا زمانی كه ظرفيت اجاره وجود 

داشته باشد ادامه خواهد داشت.«
بختياری فر به كاهش ۴۴درص��دی حجم بارندگ��ی و روان آب  ها 
در سال جاری اش��اره می كند كه چون 65درصد ذخاير آب شرب 
ش��هر همدان از همين آب های سطحی اس��ت، كاهش روان آب  ها 
به تبع كاهش حجم س��د موجب افت منابع تأمين آب شرب شهر 
شد:»برخی اقدامات ضربتی برای تأمين اضطراری آب شرب شهر 
همدان بر همين اساس در دستور كار قرار گرفت، از جمله اين پروژه  ها 
حفاری چاه های جديد در منطقه آق حصار بود كه اين پروژه از بهمن 
ماه سال گذشته آغاز شد. برای حل اين مشکل با استفاده از حفر سه 
حلقه چاه در سايت جنوبی آق حصار به دنبال تأمين آب از آب های 
زيرزمينی رفتيم، ضمن اينکه چاه چهارم سايت جنوبی نيز در حال 
حاضر با خروجی ۳۰ ليتر بر ثانيه آماده بهره برداری است. عالوه بر اين 
سه حلقه چاه ديگر نيز در سايت شمالی اين منطقه حفاری و تجهيز 
شده است. خط انتقال آب و برق سه حلقه چاه مذكور نيز هم اكنون 
به اتمام رسيده و خط وارد مدار شده كه پيش بينی می كنيم اين سه 

حلقه چاه نيز با آبدهی ۱۳۰ليتر در ثانيه كسری آب شرب همدان 
را تا حدودی تأمين كند. در كنار اين اقدامات، حفاری چهار حلقه 
چاه جديد را نيز در همين سايت در دستور كار داريم كه از اين تعداد 
حفاری دو حلقه چاه به اتمام رسيده و حفاری دو حلقه چاه ديگر نيز به 
زودی آغاز خواهد شد. عمليات حفاری چاه شماره8 آق حصار به اتمام 
رسيده و يک حلقه چاه نيز با ظرفيت۴۰ليتر در ثانيه به سايت جنوبی 
افزوده شده است. همچنين برای تجهيز پنج حلقه چاه كشاورزی در 

منطقه امزاجرد تفاهم انجام و خط انتقال پياده سازی شده است. «
   باالتر از پارسال كمتر از ميانگين

كمبود آب در برخی مناطق كشور در زمانی است كه گفته می شود 
مجموع بارندگی امس��ال ۳۰درصد از پارسال بيش��تر بوده است. 
فيروز قاس��م زاده، س��خنگوی صنعت آب كش��ور اين نکت��ه را در 
گفت وگو با »جوان « واكاوی می كند:»بر اس��اس شبکه ايستگاهی 
باران سنجی وزارت نيرو، ميزان بارش دريافتی كشور از ابتدای سال 
آبی تا 29مرداد۱۴۰۱ حدود 2۰2ميليمتر بود كه در مقايسه با سال 
گذشته، رشد 29درصدی و در مقايسه با متوسط بلندمدت كاهش 
۱8درصدی دارد. برخی از اس��تان  ها نظير هرمزگان، سيس��تان و 
بلوچستان و كرمان شرايط باالی نرمال داشته اند و برخی ديگر مانند 
ايالم، كرمانشاه و همدان، افت شديد بارشی را در سال جاری تجربه 
كرده اند. تغييرات اقليمی در سال های اخير به گونه ای بوده است كه 
فراوانی سال های خشک افزايش يافته است و تداوم سال های خشک 
در برخی دوره ها منجر به كاهش منابع آب در دسترس شده است. در 
دو سال آبی اخير نيز با وقوع خشکسالی، مديريت منابع و مصارف آب 
و بهينه سازی مصارف و اعمال كنترل در آنها به طور جدی دنبال شده 
و مثاًل در سال آبی جاری، به رغم كاهش ۱8درصدی بارش، حداقل 

تنش را در بخش های مختلف مصرف داشتيم. «
قاسم زاده درباره پاييز آينده نيز نکته مهمی را يادآور می شود:»با توجه 
به اينکه مدل های اقليمی ميزان بارش را تا اواخر پاييز آتی، كمتر از 
نرمال پيش بينی می كنند لذا برنامه منابع و مصارف حوضه های آبريز 
كشور، در حال حاضر با لحاظ كردن اين موضوع در حال تدوين است. 
با توجه به ماهيت پويای برنامه های منابع و مصارف، نتايج مدل  ها 
به طور مداوم رصد می شود و با هرگونه تغيير در ماهيت آب و هوايی، 

برنامه ها به روزرسانی خواهد شد. «
   آب را در كانال مديريت وارد كنيد

زهرا چيذری
 بارش های تابس��تانی و سيالب ش��دن اين بارش  ها موجب ش��د 
اميدواری  هايی در دل مردم ايجاد ش��ود و تصور كنند از بحران آب 
عبور كرده ايم. حاال اما در بس��ياری از شهرهای غربی كشور بحران 
آب آن قدر جدی شده كه با جيره بندی و قطعی آب مواجهيم و آب 
سرچشمه كوهرنگ به گونه ای گل آلود شده كه قابل شرب نيست. 
همه اين ها بدين معناس��ت كه بارش های تابستانی و سيالب  ها به 
دليل بهره برداری نکردن از روش های آبخيزداری و مديريت منابع 
تنها خس��ارت زد و حتی جان گرفت! و حاال هم در كنار خس��ارات 
سيالب همچنان كم آبی و رفته رفته بی آبی بحرانی است كه در كشور 
باقی مانده است. اين در حالی است كه منابع آبی ايران آن قدر ها هم 
كم نيست و از سوی ديگر تغييرات اقليمی هم اگر مديريت درستی 
بر منابع آبی موجود صورت بگيرد، نمی تواند اين همه بر مسئله آب 
در كشورمان اثر بگذارد. شاه كليد اين ماجرا در مسئله مديريت آب 
است؛ نکته مهمی كه بسيار فراتر از يک واژه و مفهوم است و تا زمانی 
كه عملياتی نش��ود نمی توان به بهبود ش��رايط آبی كشور اميدوار 
بود. مديريتی كه سال هاس��ت وجود نداش��ته و حاال خروجی اين 

بی مديريتی به دولت سيزدهم ارث رسيده است! 
تصورش هم سخت است كه وقتی شير آب را باز می كنيد يک قطره 
آب هم از آن خارج نشود و يا آبی خارج شود كه رنگش به خاک می ماند 
نه به آب! اما مردم مناطقی از كشور همچون چهارمحال و بختياری اين 
سختی را تجربه كرده اند و در برخی ديگر از شهر ها همچون همدان 
هم آب جيره بندی شده اس��ت. آن هم در شرايطی كه ما باران های 

تابستانی و سيالب  هايی ويرانگر داشتيم. | بقيه در صفحه 3

    بهناز قاسمی- زهرا چيذری
بحران آب ديگر در هيچ جای جهان حرف تازه نيست. در ايران سرچشمه ها می خشکد و 
در اروپا رودهای راين و دانوب به كف می رسند و كليساهای قديمی و كشتی های جنگی 
هيتلر سر از زير آب درمی آورند! گويی خشکس��الی می خواهد پيامی كه بوی عقيده و 
جنگ دارد، به جهان مخابره  كند! در ايران كار طاقت فرسای مديريت آب در شهركرد و 
همدان كه دو بام ايران هستند، سرانجام هر دو شهر را تا حد زيادی از بحران خارج كرد. 

اكنون بايد به آينده بينديشيم و مسئله آب را جدی بگيريم. آبخيزداری، كشاورزی نوين، 
مصرف بهين��ه در آب ش��رب و آب شيرين س��ازی از دريا،  چهار س��رفصل توصيه های 
كارشناسان به مديران كشور است. توصيه های ديگری هم هست. بايد سرچشمه را نجات 
داد. اينجا جای ترک فعل نيست. گزارش »جوان« ضمن توصيف كارهای انجام شده در 
دو هفته گذشته در دو منطقه شهركرد و همدان، در گفت و گو با كارشناسان تحليلی از 

چالش های پيش رو و راهکارهای عبور از بحران ارائه كرده است. | همين صفحه 
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جهادوعزتآفرینی
درصنعتدفاعیکشور

21مرداد ماه در تقویم به عنوان روز صنعت دفاعی کش��ور نامیده شده 
تا فرصتی برای یادآوری موفقیت   ها و افتخارآفرینی های دانش��مندان، 
متخصصان، کارشناس��ان و فعاالن این حوزه مهم و سرنوشت ساز باشد. 
افتخاراتی که به برکت مجاهدت های بزرگ و ایثارهای خالصانه کس��ب 
شده که از تحمل دشمنان عزت و س��ربلندی کشور عزیزمان فراتر رفته 
و نخبگانی چون ش��هید واالمقام فخری زاده در ای��ن عرصه راهبردی به 
فوز عظیم شهادت نایل آمده اند. درس های برآمده از تاریخ نظامی معاصر 
کشورمان، حرکت به سمت ایجاد توسعه صنعت دفاعی مستقل و توانمند 
را به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و راهبردی مطرح می سازد که در 

رأس آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- آنچه در دو مرحله جنگ س��خت با روس   ها و با وجود ایستادگی   ها و 
مقاومت   هایی قابل توجه، به پذیرش معاهدات ننگین و واگذاری چندین 
شهر و مناطق وسیع و دارای ارزش راهبردی به تزار  ها منتهی شد، نابرابری 
تسلیحاتی بود که با دستیابی روس   ها به توپ و تفنگ معادله ای نابرابر در 
میدان جنگ رقم زده و خواسته های سنگین و ظالمانه را به ایران تحمل 

کرد. 
2- وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان و داشتن برآورد از ضعف نظامی در 
برابر تهدیدهای بیگانگان و فقدان استقالل و توانمندی در صنعت دفاعی، 
موجب جدایی بخش   هایی از خاک کشور عزیزمان بدون جنگ و درگیری 
نظامی شد. واگذاری   ها و جدایی   هایی که از بلندی های آرارات در غرب تا 
حوضه آبریز هیرمند در شرق و از فیروزآباد در شمال تا مجمع الجزایر بحرین 

در جنوب را شامل می شود. 
3- گرچه در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله   دربرابر تجاوز ارتش بعثی 
عراق، با تکیه بر روحیه جهادی، شهادت طلبانه و حماسی رزمندگان اسالم، 
یک وجب خاک به دشمن واگذار نشد، اما مقابل نابرابری سخت افزاری بر 
اثر تحریم جمهوری اسالمی ایران و کمک های سخاوتمندانه تسلیحاتی 
به صدام و حمایت همه جانبه  از متجاوز، توانستیم اهدافی چون سقوط 
صدام و کمک به مردم مظل��وم عراق را محقق کنیم و به ش��عار جنگ، 
جنگ تا پیروزی جامه عمل بپوش��انیم ش��اید اگر صنعت دفاعی کشور 
می توانس��ت حداقل های الزم در عرصه تجهیزات و تسلیحات را فراهم 
می کرد، سرنوشت جنگ متفاوت   می شد. این تجارب تاریخی در زمینه 
حاکمیتی برآمده از انقالب اسالمی و در رأس آن اعتماد به نفس، مدیریت 
انقالبی و روحیه جهادی پس از دوران دفاع مقدس موجب شد، صنعت 
دفاعی کشور با تدابیر و رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا به سرعت مسیر 
تعالی، پیشرفت و بالندگی را طی کند و دستاوردهای آن در عرصه های 
زمینی، دریایی، فضایی، هوایی، موش��کی و پهپادی موجب ش��گفتی و 
حیرت همگانی و عصبانیت، خش��م و البته هراس دشمنان شود. اگر در 
دوران دفاع مقدس، دشمنان ما تالش می کردند مانع دستیابی رزمندگان 
اسالم به جنگ افزارهای معمولی و حتی سیم خاردار و ماسک های ضد گاز 
شیمیایی شوند، امروز نگران صادرات موشک و پهپاد ایرانی به سایر کشور  ها 
هستند و خبر همکاری های تسلیحاتی احتمالی ما در تغییر موازنه های 

نظامی اثرگذار است. 
اگر در دوران حاکمیت رژیم وابسته پهلوی، ایران در نمایشگاه های نظامی 
صرفاً  به عنوان خریدار و مصرف کننده تولیدات و تجهیزات نظامی سایر 
کشور  ها شرکت می کرد، امروز جمهوری اسالمی ایران به عنوان تولید کننده 
و عرضه کننده محصوالت و تجهیزات نظامی حاضر می شود و با اطمینان به 

کیفیت محصوالت خود، میدان برگزاری مسابقات نظامی است. 
صنعت دفاعی کش��ورمان با در اختیار داش��تن ظرفیت ها، توانمندی و 
سرمایه های گرانقدر و در رأس آن نیروی انسانی جوان، پر انرژی و با انگیزه 
جهادی نه تنها قادر به پاس��خگویی به نیازهای تسلیحاتی و لجستیکی 
نیروهای مسلح کشور عزیزمان و درخواست های بیرونی در عرصه نظامی 
است، بلکه می تواند به صنایع غیر نظامی کش��ورمان نیز کمک کرده و 
نیازهای آنان را در بخش های دانش بنیان و فناوری های سطح باال تأمین 
نماید. نکته قابل توجه اینکه، تمامی این دس��تاورد  ها و درخشش   ها در 
شرایط تحریم های ظالمانه از یک سو و عملیات های جاسوسی، خرابکاری و 
ترور از سوی دیگر به دست آمده که صنعت دفاعی کشور و دست اندرکاران 
آن را تجلی و نماد کارزار و جهادی مقدس برای حفظ و عزت س��ربندی 
کشور معرفی  می نماید. روز صنعت دفاعی کشور بر این مجاهدان سرافراز 
مبارک باد و دعای خیر تمامی مردم قدرش��ناس کش��ورمان بدرقه راه 

جهادی شان. ان شاءاهلل

رئیس مجلس شورای اسالمی:
دستاوردهایصنعتدفاعی
نمادیازشکستتحریماست

کش�ور  دفاع�ی  صنع�ت  غرورآفری�ن  دس�تاوردهای 
دش�منان  تحریم�ی  سیاس�ت های  شکس�ت  از  نم�ادی 
ای�ران اس�المی ب�وده و ت�وان دفاع�ی م�ا بوم�ی اس�ت. 
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
پیشاپیش فرا رس��یدن روز صنایع دفاعی کش��ور را به ملت ایران، تمام 
مجاهدان سرافراز نیروهای مسلح، به خصوص متخصصان وزارت دفاع و 
سایر تالشگران حوزه صنایع دفاعی تبریک می گویم و یاد و خاطره شهدای 

گرانقدر صنعت دفاعی کشور را گرامی می دارم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: قابلیت بازدارندگی و توان دفاعی 
کشورمان بومی و جوشیده از فکر و توان ایرانی است و هیچ قدرتی نمی تواند 
مانع از افزایش مستمر قدرت بازدارندگی ایران و تقویت توان دفاعی کشور 
شود. وی ادامه داد: دستاوردهای غرورآفرین صنعت دفاعی کشور عالوه 
بر آنکه نمادی از شکست سیاست های تحریمی دشمنان ایران اسالمی 
است، به روشنی نشان می دهد اگر به جوانان متخصص کشور اعتماد کنیم، 

می توانیم بر مشکالت فائق آییم و قله های پیشرفت را فتح کنیم. 
قالیباف گفت: صنعت دفاعی کش��ور در حال حاضر س��ه ویژگی مهم و 
راهبردی را با هم ترکیب کرده اس��ت؛ اول اینکه به یک صنعت پیشران 
تبدیل ش��ده که همزمان با خود سایر رش��ته های علمی به ویژه فنی و 
مهندسی را توسعه می دهد. دوم اینکه با تأمین نیازمندی های نیروهای 
مسلح و ایجاد برتری فناورانه نقش مهمی در قدرت دفاعی و بازدارندگی 
کشور ایفا می کند و سومین ویژگی آن است که با گشودن باب صادرات 
دفاعی در آینده نزدیک به مکمل مهمی برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد 

شد. 

اراده دولت برای احیای جهاد سازندگی جدی است
مخبر:انحاللجهاداشتباهبود

مع�اون اول رئیس جمه�ور در جلس�ه ای ب�ا اعض�ای حقیق�ی 
ش�ورایعالی جه�اد س�ازندگی ب�ر ع�زم و اراده ج�دی دول�ت 
ب�رای احی�ای ای�ن جری�ان مردم�ی در کش�ور تأکی�د ک�رد. 
به گزارش ایرنا، محمد مخبر در جلس��ه ای با اعضای حقیقی شورایعالی 
جهاد سازندگی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور 
برای پش��تیبانی از فعالیت های جه��ادی گفت: رویک��رد جدی دولت 
سیزدهم توس��عه و محرومیت زدایی با اتکا به توان و ظرفیت مردم است 
و جهاد سازندگی باید به جریانی امیدآفرین و نمادی برای کارآمدی نظام 

تبدیل شود. 
معاون اول رئیس جمهور اف��زود: در این زمینه برنام��ه دولت صرفاً رفع 
مشکالت مردم در کوتاه مدت نیست بلکه می خواهد همه خالقیت  ها و 

ظرفیت های مردمی را برای ساخت آینده کشور به کار بگیرد. 
مخبر با تأکید بر اینکه دولت امکانات، منابع و ابزار الزم را برای فعالیت جهاد 
سازندگی فراهم خواهد کرد، گفت: خوشبختانه عالوه بر دولت، سایر نهاد ها 
نیز در این مسیر پای کار هستند و جهاد سازندگی باید با اتکا به پشتوانه های 
دولتی و مردمی، خألهای کشور را شناس��ایی و مأموریت های بزرگی را به 
سرانجام برساند. وی از انحالل جهاد سازندگی به عنوان یک اشتباه نام برد و 
افزود: جهاد سازندگی اگرچه به صورت شکلی در گذشته از بین رفت اما محتوا 
و روح حاکم بر این جریان همچنان در کش��ور زنده است، چرا که خاصیت 
فرهنگ و روحیه جهادی این است که با وجود مخالفت  ها و سنگ اندازی ها، 
متوقف نمی شود. معاون اول رئیس جمهور از اعضای حقیقی شورای عالی 
جهاد سازندگی خواست چارچوب، اهداف و ساختار دقیقی برای احیای جهاد 

سازندگی تدوین و با جدیت آن را پایه گذاری و پیگیری کنند. 
در این جلسه سید امیر حسین مدنی، دبیر شورایعالی جهادسازندگی نیز با 
بیان اینکه تالش اصلی این مجموعه، حرکت در مسیر تولید، اشتغال، رفع 
آسیب های اجتماعی، محرومیت زدایی و گفتمان سازی است، گفت: جهاد 
سازندگی به پشتوانه توان و ظرفیت مردمی تالش خواهد کرد منویات مقام 

معظم رهبری را محقق سازد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی:
رزمایشدرحیاطخلوتامریکا

نشانهاضمحاللیکجانبهگراییامریکاست
عض�و کمیس�یون امنی�ت مل�ی مجل�س معتق�د اس�ت حضور 
ای�ران در رزمایش�ی در نزدیک  تری�ن منطق�ه ب�ه امری�کا یعنی 
ن�ه تنه�ا امریکایی  ه�ا ب�ه س�مت س�قوط حرک�ت کرده ان�د 
بلک�ه بای�د پ�ای خ�ود را از س�ایر کش�ور ها نی�ز جم�ع کنن�د. 
ابراهیم عزیزی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برگزاری 
رزمایش 37 کش��ور از جمله ایران، روس��یه و چین به مدت دو هفته در 
آب های ونزوئال، گفت: برگزاری این رزمایش ها در حیاط خلوت امریکا و در 
نزدیک  ترین نقطه جغرافیایی به این کشور، پیامی جز سقوط امریکایی ها 

بعد از یک دوره افول ندارد. 
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی بر همین اساس 
تصریح کرد: امریکایی ها همواره تالش داش��تند نسبت به دنیا سیطره 
داشته باش��ند اما پیمان های شانگهای، اوراس��یا و تحوالت منطقه ای و 
اوکراین ش��رایط دیگری را رقم زد و از سوی دیگر عقب نشینی امریکا از 
منطقه خلیج فارس و دریای عمان نشان دهنده قرار گرفتن امریکایی ها به 
سراشیبی سقوط و اضمحالل آنها بود. وی افزود: حضور ایران در رزمایشی 
در نزدیک  ترین منطقه به امریکا یعنی نه تنها امریکایی ها به سمت سقوط 

حرکت کرده اند بلکه باید پای خود را از سایر کشور ها نیز جمع کنند. 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی در پایان با اشاره به نکته حائز اهمیت دیگر این رزمایش، خاطرنشان 
کرد: این رزمایش باعث می شود کشور هایی که نقطه اشتراکاتی هم دارند 
که مهم  ترین آنها تحریم از س��وی امریکا اس��ت پیام واضح و روشنی به 
تحریم کنندگان ظالم بدهد و آن این است که دوران یکجانبه گرایی گذشته 
و باید با خواسته و اراده ملت ها و کشور هایی که در مسیر صلح جهانی گام 

بر می دارند، حرکت کند. 

رسولسنائیراد

امس�ال با همکاری وزارت آم�وزش و پرورش 
تصمیم گرفتیم م�دارس انرژی اتم�ی خود را 
ک�ه ه�ر س�اله س�همی در المپیادی  ه�ا نی�ز 
داشته اند، در ش�هر هایی که در آنها تأسیسات 
وجود دارد از مقطع دبس�تان گسترش دهیم. 
به گزارش ایسنا، محمد اس��المی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی، در س��ی و شش��مین اجالس ساالنه 
رؤس��ای آموزش و پ��رورش، گفت: ریش��ه اتم در 
آموزش و پرورش است و اگر سنگ بنای دانایی در 
مدرسه گذاشته نشود، توانایی ایجاد نمی شود. اتم و 
شکافتن هسته اوج دانایی است که خدای متعال باید 

توفیق آن را دهد. 
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در کشور 
ما همیشه جایگاه معلم و جایگاه فرهنگیان در قلب 

جامعه بوده است، افزود: جایگاه و ارزش فرهنگیان و 
معلمان نباید متاثر از شرایط مقطعی زیر سؤال رود و 
آسیب ببیند و یا با مسائل مادی معاوضه شود، چراکه 
سعادت و پیشرفت چیزی نیست که کسی با پول آن 
را محقق کند. وی با اشاره به اینکه، باید بتوانیم این 
انشاء تاریخی را از ذهن خود و بچه  ها دور کنیم که 
» علم بهتر است یا ثروت«، گفت: علم همان ثروت 
است و آن مهارتی که علم را به ثروت تبدیل می کند 

در خانه و مدرسه متولد می شود. 
اسالمی در ادامه گفت: نیرویی که مدرک دکترا و 
کارشناسی ارشد دارد، اما بیکار است، معنا ندارد؛ چرا 
که این تحصیالت برای کارآفرینی است. چه مسیری 
را رفته ایم که این حاصل شده است؟ در حال حاضر 
همه انتظار دارند اشتغال آنها دولتی باشد و استخدام 

شوند. در حال حاضر این ذهنیت نیروی انسانی ما 
شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی معتقد است 
که فرآیند تبدیل علم و دانش به فناوری، فناوری به 
صنعت و ثروت و نهایتاً تأثیرگذاری در جامعه یک 
مهارت چند الیه ترکیبی است که در تعامل مدرسه 

و خانواده باید رخ دهد. 
وی در بخش دیگر سخنان خود با یادآوری رونمایی 
سند توسعه راهبردی س��ازمان انرژی اتمی در2۰ 
فروردین سال جاری، گفت: مطابق با این سند در 
حوزه نیروگاه��ی در این بازه زمان��ی یعنی برنامه 
2۰ س��اله باید حداقل 2۰ هزار نیروی متخصص 
تربیت کنیم. ما در این س��ند، تأثیر گذاری انرژی 
اتمی در بخش های مختلف زندگی مردم را تعریف 

کرده ایم. 

اس��المی چرخه سوخت هس��ته ای را یک چرخه 
قدرت ساز دانست و با بیان این که انرژی اتمی ربطی 
به بمب ندارد، خاطر نشان کرد که بمب را می گویند 
تا اجازه دسترسی به این فناوری را پیدا نکنیم. ما در 
بخش مولکولی بر روی آب سنگین کار می کنیم و 
امسال توانستیم خط تولید قطره غربالگری نوزاد از 
آب س��نگین را راه اندازی کنیم. قبل انقالب نیز با 
ورود به حوزه فناوری های نوین و نوظهور به دلیل 
آنکه قدرت س��از اس��ت مخالف بودند. جمهوری 
اسالمی ایران کمتر از 2 درصد ظرفیت اتمی جهان 
را در اختیار دارد، اما 2۵ درصد بازرس��ی جهان در 
جمهوری اس��المی ایران انجام شده است و برجام 
را با تخریب و زیر سؤال بردن زیر ساخت هسته ای 

شروع کردند. 

رئیس سازمان انرژی اتمی:
 چرخه سوخت هسته ای یک چرخه قدرت ساز است
  باید در 20 سال آینده حداقل 20 هزار نیروی متخصص هسته ای تربیت کرده باشیم

   خبر اول

    هسته ای

زندگی مردم را  به عامل بیرونی گره نمی زنیم 
رئیسی:ازحقوقملتکوتاهنخواهیمآمد

در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه 
نخواهی�م آمد و دول�ت تالش برای پیش�رفت 
کشور و رفع مشکالت را با قوت ادامه خواهد داد. 
به گزارش ایرنا، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
در هجدهمین اجالس روز جهانی مسجد که صبح 
دیروز یک شنبه در س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی برگزار شد، گفت: امپراتوری رسانه ای امروز 
ابزار دشمن برای القای یأس در جامعه و در صدد دور 
کردن مردم از دین، ارزش  ها و آرمان های انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی اس��ت. در سوی مقابل اما 
رهبر معظم انقالب پرچم امیدآفرینی را برافراشته 
و مس��اجد نیز به عنوان کانون ه��ای امیدآفرینی 
نقش بسیار مهمی در بس��ط گفتمان رهبری در 

جامعه دارند. 
    سرمایه اجتماعی با شبهات بی پاسخ

 دچار فرسایش می شود
رئیسی با تأکید بر ضرورت پاسخ بهنگام و متقن به 
شبهات در جامعه، خاطرنشان کرد: شما ائمه محترم 
جماعات می توانید در مساجد عالوه بر اقامه نماز و 

نشر معارف دینی، شبهات ایجاد شده برای مردم را 
رفع و گره های ذهنی جامعه را باز کنید، چرا که اگر 
شبهات و القائات دش��من در ذهن مردم بی پاسخ 
بماند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مرور 

دچار فرسایش می شود. 
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به فعالیت  ها و 
اقدامات دولت در یک سال گذشته در زمینه مهار 
کرونا، توسعه سیاست همسایگی، ایجاد توازن در 
سیاست خارجی، افزایش تجارت خارجی، ارتقای 
ذخایر استراتژیک کاالی اساسی و همزمان تالش 
برای خودکفایی و تنوع مبادی ورود کاالهای اساسی 
اشاره کرد و گفت: دولت با همراهی مردم توانست 
گام بلندی را در صیانت از جان و سالمت مردم بردارد 
و همزمان بدون استقراض از بانک مرکزی یا خلق 
پول، توسعه اقتصاد ملی و افزایش سرمایه گذاری در 

پروژهای کالن ملی را دنبال کند. 
     زندگی مردم را

 به عامل بیرونی گره نمی زنیم
رئیس جمه��ور در بخ��ش دیگری از س��خنانش 

مهم  ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسالمی را حضور 
مردم در عرصه  ها و صحنه های مختلف دانس��ت 
و اذعان داش��ت: بحمداهلل کش��ور ما دارای قدرت 
متکی به آحاد مردم است و تالش دولت مردمی بر 
این اساس استوار بوده که از چنین قدرتی به خوبی 
برای تأمین منافع ملت بهره بگیرد. رئیسی با تأکید 
بر اینکه با وجود تحریم  ه��ا و تهدید ها دولت کار را 
با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: با اعتقاد و اطالع 
دقیق از ظرفیت  ه��ا و توانمندی  ه��ا می گویم که 
آینده برای کشور روشن است. امروز جنگ، جنگ 
اراده هاست و ملت ایران اراده کرده است بر دشمنان 
خود فائق آید و قطعاً خدای متعال هم کمک حال و 

یاریگر ملت ایران خواهد بود. 
رئیس جمهور با بیان اینکه ب��ا رویکرد عزتمندانه 
دولت مردمی، بخ��ش قابل توجه��ی از مطالبات 
خود از برخی کشور ها را دریافت کرده ایم، تصریح 
کرد: در هیچ نشس��ت و مذاکرات��ی از حقوق ملت 
کوتاه نخواهیم آمد، دولت تالش برای پیش��رفت 
کشور و رفع مشکالت را با قوت ادامه خواهد داد. ما 

زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم 
زد و مجدانه پیگیر رفع مش��کالت کش��ور و مردم 

خواهیم بود. 
   سفرهای استانی از سر گرفته می شود

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش ائمه جماعات را 
به تحکیم بیش از پیش ارتباط با اقشار مختلف مردم 
توصیه کرد و گفت: ارتباط وثیق با مردم جزو مبانی 
انقالب و نظام جمهوری اس��المی است. حضور در 
میان و شنیدن بی واسطه سخنان و دغدغه های آنان 
توفیقی برای همه ماست. بار ها گفته ام آنهایی که ما 
را به واسطه حضور در میان مردم در سفرهای استانی 
مالمت می کنند، لذت در کنار مردم بودن را درک 
نکرده اند. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت استمرار 
سفرهای استانی دولت، افزود: سفرهای استانی را 
حتماً ادامه خواهیم داد و دور دوم این س��فر ها به 
فاصله کوتاهی آغاز خواهد ش��د. از مردم و با مردم 
هستیم و خواهیم بود و به لطف خدا و با اتکا به شعار 

ما می توانیم، مشکالت کشور حل خواهد شد. 
    نقش ائمه جماعات در آرامش اجتماعی

رئیس��ی در ابتدای س��خنان خ��ود در جمع ائمه 
جماعات کشور در تشریح اهمیت جایگاه مساجد 
در جامعه، تصری��ح کرد: برای انس��ان هایی که به 
هر دلیلی دچار آس��یب و اضطراب های اجتماعی 
شده اند، مسجد به عنوان محلی برای آرامش آنها 
و ملجأ ناامیدان اس��ت. رئیس��ی با بیان اینکه امام 
جماعت مس��جد صرفاً پیش نماز مردم نیس��ت، 
بلکه امام مسجد و پیش��رو در حل مشکالت مردم 
است، افزود: بسیاری از گره  ها و کدورت های آحاد 
مردم به دست ائمه جماعات مساجد باز می شود. 
همچنین نقش مس��اجد و ائمه جماعات در ایجاد 
آرامش اجتماعی و رفع نی��از خانواده های نیازمند 
در دوران کرونا نقشی بی بدیل و بسیار اثرگذار بود. 
رئیس جمهور همچنین کارکرد مساجد در حوزه 
معرفت افزایی و بصیرت افزایی را مورد اش��اره قرار 
داد و گفت: مساجد در کنار جایگاه عبادی، همواره 
به عنوان سنگر و جایگاهی برای مقاومت فرهنگی و 
نیز دشمن شناسی و دشمن ستیزی نیز نقش آفرین 

و الهام بخش بوده اند. 
رئیسی گفت: خاستگاه شهدای ما و محل پرورش و 
تربیت رزمندگان و سرداران ما چه در دفاع مقدس 
و چه در دفاع از حرم اهل بیت)ع( مساجد بوده است 
که این جایگاه با اهمیت همواره باید از سوی ائمه 
جماعات، آحاد مردم و دولتمردان برجسته و بزرگ 

شمرده شود. 
ژه
س��عید لیالز، کنش��گر سیاس��ی اصالح طلب مورد حمله وی

همفکران اصالح طلب خود قرار گرفته اس��ت. این حمالت 
فقط به دلیل آن اس��ت که مواضع او در گفت وگوی اخیرش 
با روزنامه اعتماد، به قول محس��ن امی��ن زاده  »با باور غالب 

اصالح طلبان در تعارض است. «
لی��الز در گفت وگوی هفته گذش��ته اش ب��ا روزنامه اعتماد 
گفته بود که »»من مخالف خروج اورانیوم های غنی ش��ده 
ایران هستم. من ش��عار نمی خواهم بدهم، حرف احساسی 
نمی خواهم بزن��م...  جهان باید بپذیرد که براس��اس تجربه 
قبل...  هیچ چیزی جز لوله توپ نمی تواند ضامن ثبات شما 
باشد...  آرامش از لوله توپ در می آید نه از توافق. کاغذ چیزی 
به تو نمی دهد، حتی اگر کنگره امریکا تصویب کند، کار 1۰ 
دقیقه است که رئیس جمهور امریکا بخواهد به همش بزند. 
من کاماًل زمینی و عینی به موضوع نگاه می کنم. االن قیدی 
که امریکا برای عدم حمله به ایران دارد، هزار بار سنگین تر از 
قید اسرائیل است. امریکا به فکر متحدانش در امارات، کویت، 
عربستان سعودی و عراق و آتش نگرفتن منطقه خلیج فارس و 
نیروهایش در منطقه است، اما اسرائیل اصالً دغدغه ای ندارد...  
ایران یک س��پر ژئوپولیتیک ب��رای بازدارندگی می خواهد، 
کشوری است که تنهاست، نه مثل کره شمالی که به چین و 
روسیه متکی اس��ت.  « وی در واکنش به حضور سرمایه بعد 
از امضای برجام هم به گفتن » هیچ « اکتفا می کند: هیچی، 

هیچی آقا... ، دروغ گفته هرکی این را به شما گفته... ! «
اما مواضع لیالز به مذاق رفقای اصالح طلبش خوش نیامده 
است. آنها که یک عمر جماعتی را با شعار »زنده باد مخالف 
من« س��رکار گذاش��تند، حاال یک تفاوت موض��ع با رفیق 

هم فکرش��ان را برنمی تابند و هم��ه علیه او و ب��رای اثبات 
نادرستی موضعش بسیج شده اند. 

محس��ن امین زاده می گوید: »در ش��رایطی که تندرو ها در 
تل آویو، واش��نگتن و تهران،  آخرین تالش هایشان را برای 
پیش��گیری از توافق برجام دنبال می کنند،  سخنان دوست 
عزیزم سعید لیالز درباره قدرت هسته ای ایران عجیب بود. 
سخنانی که با باور غالب اصالح طلبان نیز در تعارض است...  
اگر سعید تصور می کند که بدون اقتدار اقتصادی مبتنی بر 
تعامل با جهان که پایه تجربه موفق همه پدیده های نو توسعه 
از جمله چین است و بدون قدرت نرم و دیپلماسی مقتدرانه 
و موثر و بدون خردمندی در حکمران��ی، ملتی می تواند در 
زیر لوله توپ و موش��ک و کالهک هسته ای به آرامش برسد 
باید راهی پیدا کنیم که سری به کره ش��مالی بزند.  « و بعد 
توصیفاتی عجیب و غریب از کره شمالی ارائه می کند که یعنی 

عاقبت ایران هم همان گونه خواهد شد. 
فیاض زاه��د، فعال سیاس��ی اصالح طلب نی��ز در نقدی به 
مصاحبه لیالز در روزنامه اعتماد نوشت: » سعید لوله توپ را 
عامل تضمین می داند و در جای دیگری تلویحاً معتقد است 
که دس��تیابی به بمب اتم تضمین امنیت ژئوپولیتیک ایران 
است؛ اما سعید نمی گوید که اگر ما شرکت های بزرگ امریکا و 
اروپایی را در پروژه های بزرگ نفت و گاز، پتروشیمی، مسکن 
و خودرو و هاب منطقه ای و دهه��ا پروژه دیگر درگیر کنیم، 
باز هم از برجام خارج می شوند؟ او جواب این نکته را می داند 
اما چرا چنین تحلیل می کند رمز و راز ماجراست! من با این 

نظریه منسوخ مخالفم. «
فیاض زاهد گویا آن بخش گفت وگوی لیالز را ندیده که گفته 
سرمایه گذاران غربی، پس از برجام به ایران نیامدند و در آینده 

هم نخواهند آمد. 
سعید ش��ریعتی از اعضای جبهه مشارکت هم صحبت های 
لیالز را » مغالطه « و » تجاهل « نامید و بر همان مبانی قدیمی 
اصالح طلبان مبنی ب��ر صلح با جهان تأکید کرد و نوش��ت: 

»شرط الزم امنیت پایدار توافق و صلح با جهان است. «
در این بین عباس عبدی ضمن آنکه نقد هایی را متوجه لیالز 
کرد، اما در مقابل به منتقدان مصاحبه او نیز خرده گرفت و 
به منتقدان اصالح طلب لیالز از اینک��ه حرف های او خالف 
گرایش سیاسی آنهاست انتقاد کرد و نوشت: »تحلیل ربطی 
به اصولگرا، اصالح طلب و برانداز ن��دارد، هر تحلیلی از یک 
چارچوب منطقی تبعیت می کند، این گونه نمی توان تحلیل 
را بی اعتبار کرد و اگر منسوب به جریان اصلی اصالحات هم 
باش��د معتبر نخواهد ش��د؛ این چه انتظاری است که گمان 
می کنیم تحلیلگران باید در چارچوب گرایش  ها حرف بزنند؟ 
نکته بعدی اینکه یک جریان اگر اعتماد به نفس داشته باشد 
از حرف های متفاوت نمی ترس��د؛ حتی اس��تقبال می کند، 
چون اگر تحلیل جریان را قبول داش��ته باش��د، از شنیدن 
حرف های متضاد با خودش اس��تقبال می کند نه آنکه آن را 

تخطئه کند. «
محمد عطریانفر، عضو دیگر شورای مرکزی حزب کارگزاران 
س��ازندگی ایران، نیز درباره اظهارات اخیر لی��الز مبنی بر 
حرکت به سمت دانش س��اخت بمب اتمی گفت: »شخصاً 
صحبت های آقای لیالز را دنبال نکرده ام، اما اگر این اظهارات 
جزو پرداخت های ذهنی او باش��د، باید بگویم االن نیروهای 
نظامی ایران هم به چنین نظریه ای قائل نیستند. این نظرات 

یعنی کاتولیک تر شدن از پاپ. «

رئیس سازمان بسیج:
رژیمسرطانیصهیونیستی
درحالفروپاشیاست

رئی�س س�ازمان بس�یج مس�تضعفین ب�ا بی�ان اینک�ه رژی�م 
ب�ر  اس�ت،  فروپاش�ی  ح�ال  در  صهیونیس�تی  س�رطانی 
م�ردم  مج�ازی  » فض�ای  س�پر  ایج�اد  در  بس�یج  نق�ش 
پای�ه« در مقاب�ل تهاجم ه�ای نظ�ام س�لطه تأکی�د ک�رد. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار س��لیمانی، رئیس سازمان بسیج 
مس��تضعفین در جمع منتخبان فرمانده��ان نواحی بس��یج، با بیان 
اینکه انقالب اس��المی ش��رایط بس��یار خوبی در دنیا و منطقه دارد و 
بزرگ ترین دشمنان انقالب اسالمی در حال افول قدرت از لحاظ مادی 
و تأثیر گذاری هستند، ادامه داد: اگرحتی قدرت آنها از لحاظ حجم مالی 
کم نشده باشد، در حوزه تأثیرگذاری قدرت توانشان کاهش چشمگیری 
پیدا کرده اس��ت. افراد معمولی در امریکا نیز این ش��رایط را احساس 

کرده اند و این امر برای ایادی آنها نیز ثابت شده است. 
سردار س��لیمانی اضافه کرد: از سوی دیگر نظام اس��المی برنامه های 
خودش را به بهترین شکل ممکن پیش می برد و مهم  ترین اثر آن هم 
شکست بزرگ ترین ائتالف سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی نظام 
سلطه علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است. رئیس سازمان 
بسیج مس��تضعفین تأکید کرد: نظام سلطه دربرابر جمهوری اسالمی 
ایران شکست خورده و هم پیمانان این نظام سلطه گر که در برابر ایران 
ایستاده بودند هم شکس��ت خوردند. سلیمانی با اش��اره به اینکه آنها 
این شکست را فضاحت بار خواندند، خاطرنش��ان کرد: رژیم سرطانی 
صهیونیستی به سرعت در حال فروپاش��ی است و دچار شکست های 
پشت س��ر هم اس��ت. وی به مواجهه مردم یمن، لبنان، عراق، سوریه 
با سران اس��تکبار و دست نشانده های آنها اش��اره کرد و گفت: انقالب 
اسالمی ایران الگویی برای این کشور  ها و س��ایر کشور های آزادیخواه 
شده و این نشان دهنده ظهور، بروز و استمرار یک قدرت جهانی است.

در داخل کشور هم با روی کار آمدن دولت مردمی و هماهنگی سران قوا 
شرایطی مناسب برای بسیج ظرفیت  ها به وجود آمده است. 
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بهمن ماه پارسال بود كه معاون وزير كشور و 
رئيس سازمان امور اجتماعي، مصرف الكل را 
يك آسيب اجتماعي  دانست و آماری از نرخ 
شيوع الكل را در كشور اعالم كرد. آمارهاي 
غيررسمي نيز در خصوص مصرف مواد مخدر 
مخصوصًا صنعت�ي در ميان جوان�ان مطرح 
مي  ش�ود و از طرف ديگر تعداد جواناني كه 
ن�ه كار مي  كنند و نه تحصي�ل، نگران كننده 
توصيف مي  ش�ود. هر چند آمارهاي رسمي 
در اين خصوص ش�ايد كامل نباشد، ولي كم 
 و بيش بخش�ي از اي�ن وضعي�ت در جامعه 
قابل مشاهده است. به منظور بررسي داليلي 
كه موجب ش�ده با اين آسيب  هاي اجتماعي 
روبه رو باشيم به سراغ يكي از جامعه  شناسان 
منتقد رفته  اي�م. تقي آزاد ارمك�ي در گفت 
 وگو ب�ا »ج�وان« ب�ه بررس�ي زواي�اي اين 
آس�يب  هاي اجتماع�ي پرداخته اس�ت. 

اي�ن آماره�اي ح�دودي در مورد 
مصرف ال�كل و آماره�اي مختلف 
در ح�وزه مواد مخ�در چ�ه مقدار 
نش�ان دهنده واقعي�ت جامع�ه 

مخصوصاً در ميان جوانان است؟
اين آمارها اشتباه اس��ت؛ آمار اشتباهي دشمن 
جمهوري اس��امي اس��ت؛ ما به آمار اشتباهي 
اعتقادي نداريم و هيچ  كسي هم اجازه استمرار 
آن را نمي  دهد، چون وقتي كه شما مي  خواهيد 
در مورد يك تغيير رفت��ار پي جويي كنيد، بايد 
يك آمار مستمر سي يا چهل ساله داشته باشيد 
و آخر آن هم بگويد كه اين روند و افت  و  خيزها را 
داشته و اين معاني آن است. ما االن آمار پراكنده 
داريم. مثًا من دو تا تحقيق ملي در مورد اعتياد 
در ايران انجام داده  ام كه قرار شده هيچ وقت در 
مورد آن حرف نزنم. در م��ورد تغيير ارزش  ها و 
نگرش  ها در ايران هم پن��ج جلد كار كرده  ام كه 
جايي قابل طرح نيس��ت. ديگر افرادي هم كه 
پژوهش��گر حوزه اجتماعي در ايران هستند در 
اين زمينه  ه��ا كار مي كنند، ولي اينكه بش��ود 
مس��تمر آمار را پيگيري كرد، وجود ندارد. بعد 
هم بيان عريان آم��ار كافي نيس��ت. بلكه بايد 
تحليل ش��ود، چون وقتي كه تحليل مي  كنيد 
ابعاد، سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي آن را هم 
بايد بازگو كنيد. در هر صورت اصل عمده اكنون 
اين است كه جامعه ايراني در حال تغيير است 
و تغييراتي كه در حال انجام است، از همه دنيا 

بيشتر است. 
اي�ن تغيير را مي  ش�ود ب�ا مقياس 

آماري نشان داد؟
بله! مثًا اكنون ما اشكال گوناگون دينداري در 
بين جوانان و غيرجوانان داري��م. جوامع ديگر 
يك دوره    اي را طي كرده  و االن به نوعي انسجام 
و بازگشت به دين معين رسيده  اند.  در همين 
تفكر ش��يعي كه االن وجود دارد م��ا بيان  هاي 
متفاوتي را مي  بينيم و همه مردم هم مي  گويند 
ما ديندار هستيم. يعني تعداد بي  دين  ها در ايران 
كم هستند، اما در برخي موارد افت داشته  ايم.  با 
اين حال در انجام مناسك همه مي  گويند ما دين 
داريم و اگر امكانات حضور در اربعين براي مردم 
باشد، همه 80 ميليون ايراني به كربا مي  روند، 
ولي دامنه كساني كه مثًا امربه  معروف و نهي 
 از  منكر انجام مي  دهند، براساس پژوهش  هايي 
كه انجام شده به بيست  و  چند درصد مي  رسد.  
در حوزه خانواده هم همينطور است. شما روابط 
خانوادگي را نگاه كني��د. ازدواج نكردن، طاق 
گرفتن، خش��ونت خانوادگ��ي، رعايت نكردن 
حقوق والدين يا فرزن��دان، در جامعه ايراني به 
شكل بدي در حال انجام است كه يك مورد آن 
را ما در حوزه طاق مطرح مي  كنيم. مي خواهم 
بگويم كه جامعه ايراني در حال انجام تغييرات 

مهم است كه در مقايسه با دنيا بيشتر است. 

يعن�ي بقي�ه دني�ا اف�ت خ�ود را 
كرده اس�ت،   ولي ما هن�وز در حال 

افت هستيم؟
نه! م��ي  خواهم بگوي��م جهان دارد به س��مت 
اخاق سكوالر مي  رود كه از آن به شكلي امكان 
چرخش از جامع��ه  اي كه بي  اعتن��اي به دين، 
اخاق و فرهنگ است به سوي دين وجود دارد. 
شما اگر دگرديسي جامعه امريكايي يا اروپايي 
مانند آلمان را نگاه كنيد، مي  بينيد اين جامعه 
يك دفعه سكوالر مي  شود و بعد دوباره جامعه 
برمي  گردد و به ارزش هاي اخاقي و ديني ميل 
پي��دا مي  كند، ام��ا از انحطاط اخاق��ي دوباره 
اخاق بيرون نمي  آيد؛ يعني جامعه  اي كه در آن 
رعايت قانون نمي  شود، برخي رشوه گير و رشوه 
 بده هستند، جامعه  اي كه همه به  جاي رعايت 
حقوق همديگر، ضد يكديگر مي  شوند، جامعه 
بي  اخاق شده است و بسيار كم احتمال دارد از 

اين بي  اخاقي بازگشت به اخاق پيش بيايد. 
اهميت مقايس�ه جامع�ه ايراني با 
غربي ه�ا ش�ايد در اين باش�د كه 
مخصوصًا جوانان م�ا از اين جامعه 

سكوالر غربي الگوگيري مي كند. 
نه! اصًا من اين حرف را قبول ندارم و معتقدم 
اين كليش��ه ما بچه مس��لمانان اس��ت كه فكر 
مي كنيم هر كس��ي مثل ما نيس��ت پس متأثر 
از غرب اس��ت! نه! دارد از بي  اخاقي ما تبعيت 
مي كند. ما دچار نوعي انحطاط شده  ايم و جوان 
دارد از كس��اني كه در خانواده اوس��ت، تبعيت 
مي  كند. البته آن هم وجود دارد، ولي بيشتر از 
اينكه متأثر از آنها باشد از كساني كه در اطراف او 

بي  اخاقي و فساد مي كنند، تأثير مي  پذيرد. 
خب به قول شما امكان دارد به  دليل 
يكس�ري از بي اخالقي  ها به سمت 
الگوي ديگ�ري برود، ول�ي همان 
هم از الگوي سكوالر غربي تبعيت 

مي  كند. 
 جوان مي  خواهد از ك��س ديگري تبعيت كند، 
ولي آن ديگري اتفاقاً غرب نيست، بلكه ديگري 
آنها اتفاقاً در همين جامعه اس��ت. شما همين 
س��لبريتي  ها را ببينيد، دعواي س��لبريتي  هاي 
ما چه ربطي با دعواهاي س��لبريتي هاي غربي 
دارد؟! دعواهاي م��ا يك نوع دعواه��اي كامًا 
بي  اخاق است و هيچ تناسبي با دعواهايي كه 
سلبريتي هاي دنيا با مس��ئوالن يا نمايندگان 
ديني خود مي كنند ندارد. بعد مثًا بگوييم علي 
دايي يا عل��ي كريمي غربي اس��ت و روحاني ما 
مفسد يا سنت  گراست. اصًا اين حرف  ها نيست. 
ما يك مدل رفتار فرهنگي درس��ت كرده  ايم و 
همه درگير آن هستيم؛ اين است كه جوان ما هم 
به س��مت انحطاط مي  رود، ولي به سمت غرب 
هم نمي رود، چون اصًا اگر جوان غربي به  دنبال 
جدا شدن از خانواده خود است، مسئوليت آن 
را هم مي پذيرد و حداقل پول آن را خودش در 

مي  آورد، در حالي كه جوان م��ا كجا اين كارها 
را انجام مي  دهد؟ پول كه به دس��ت نمي  آورد، 
كار هم كه نمي  كند، فس��اد و بي  فرهنگي هم 

مي كند. 
باالخره وقتي جوان ما الگوي صحيح 
بومي خودش را كنار گذاشته، دارد 
يك الگوي ديگر را مي  پذيرد. شما 
مي  گوييد كه اين الگوي جايگزين 
س�لبريتي  ها اس�ت، من مي  گويم 

الگوي آن سلبريتي كيست؟
من نگفتم الگوي او سلبريتي است! من مي  گويم 
منازعه سلبريتي با مسئوالن ديني و حكومتي 
ما هم متفاوت از منازعه سلبريتي  ها با ديگران 
رهب��ران دنياس��ت و در اي��ن منازعه  ه��اي ما 
بي  اخاقي، بي  حرمتي، قانون  ش��كني، اهانت و 
غيره است، ولي در كجاي غرب اينگونه است؟ در 
غرب يك نفر به ديگري بگويد »زر نزن«، فردا او 

را محاكمه مي كنند، پدر او را در مي  آورند. 
در غرب برخي از مباحثي كه ما به 
عنوان بي احترامي مي  شناس�يم، 

خيلي معمول است. 
نه اصًا اينگونه نيست.

ببخشيد، مثاًل نس�بت زنا دادن به 
افراد، آنجا معمول نيست؟!

اصًا معمول و مرسوم نيس��ت! فرد را محاكمه 
مي كنند و زندانش هم مي اندازند. شما جرئت 
نمي كنيد ب��ه يك نفر فحش بدهيد. اگر ش��ما 
يك چيزي شنيده  ايد، من 20 سال آنجا زندگي 
كرده  ام. ش��ما اگر به يك خانمي كه مويش زرد 
اس��ت در خيابان بگوييد موي تو س��ياه است، 
شكايت مي  كند و شما را هم محاكمه مي كنند. 
ولي در مراس�م اس�كار ب�ه رئيس 
 جمهورش�ان بدترين فحش را هم 

مي  دهند. 
خير! از زبان كنايه استفاده مي كنند. به او گفته  اند 

تو فاسدي ولي به او كه نگفتند فاحشه  اي!
عذرخواه�م ك�ه مجب�ور هس�تم 
عرض كنم؛ مثاًل وقتي آقاي رابرت 
دنيرو در مراسم اس�كار به ترامپ 
فح�ش ركيكي مي  ده�د، بقيه هم 
او را تشويق مي كنند. اتفاقًا جوان 
ما هم اين را مي  بين�د و انتظار دارد 
بتواند همين لف�ظ را همه جا به كار 
ببرد، ما اگ�ر داري�م بي  اخالقي را 

مي  گوييم. . . . 
نه اين بي  اخاقي نيست و آن لفظي هم كه شما 
به آن اشاره داشتيد به معنايي كه ما مي  فهميم 
نيست. همه اينها تحليل زباني دارد، ولي اينجا 
ببينيد چه مي   كنيم با همديگر. مثًا من به شما 
مي  گويم چه آدم محترمي هس��تيد ولي همه 
حيثيت خانواده  اي تو را زير س��ؤال مي برم. ما 
نبايد دنبال اين برويم كه دشمن خيالي بسازيم، 

ما خودمان دشمن خودمان هستيم. 

من از صبح تا االن دو س��اعت مطالعه كرده  ام، 
يك س��اعت و نيم فيلم ديده ام، يك ساعت هم 
خبر دي��دم، يك مقداري ه��م چرخيده  ام، من 
كدام رسانه را ديده  ام؟ من سي  ان  ان ديده  ام؟ من 
فان كانال امريكايي را ديده  ام؟ خير! من همين 
س��ينماي خانگي خودمان را ديده  ام يا همين 
شبكه  هايي كه وجود دارد، پس ما بي اخاقيم. 

وقتي كه يك سلبريتي انتقاد مي  كند اگر پاسخ 
خود را به خوبي و عالمانه بگيرد، آن س��لبريتي 
نمي تواند هجمه  اي عليه دين و ارزش  ها ايجاد 
كند، ولي وقت��ي توهين مي ش��ود اينگونه مي 

 شود. 
اينكه جامعه ما در مراس��م  ها مذهبي هستند، 
ولي اخاق را رعايت نمي  كند، مشكل اينجاست. 
همان  طور كه مش��كل علم هم اساتيد هستند. 
بي  انضباطي وقتي اتفاق مي  افتد، مس��ئول آن 
نيروي انتظامي اس��ت وگرنه در جامعه  اي كه 
روحاني، استاد و نيروي نظامي همه جا هست، 
چرا نبايد دين، علم و نظم باشد؟ جوان هم دارد 
در اين فضا نفس مي  كشد و مي  گويد چرا من بايد 
رعايت كنم، وقتي من در صف اتوبوس ايستاده  ام 
و يك نفر با صداي بلن��د مي  اندازد در خط ويژه 
و گاز مي  دهد و مي  رود، چ��ه فرقي بين من و او 
هست؟ اگر او خطا مي  كند و پولش را مي دهد، 

من هم مي  خواهم خطا كنم!
ولي با وجود همه اين بي  اخالقي  ها 
وقتي اين جوان ما مي  خواهد الگو 
بگيرد، الگوي او همان س�لبريتي 
اس�ت ك�ه تبلي�غ غ�رب را انجام 

مي  دهد. 
قبول دارم. ولي چرا بايد به چنين جايي برسد؟ 
ش��ما كه غرب را نمي  توانيد نابود كنيد. ش��ما 
دريچه كانال  هاي مس��تهجن را كه نمي  توانيد 
ببنديد. شما جلوي تبليغ عريان  گرايي در غرب 
را كه نمي  توانيد بگيرد. راه آن اين اس��ت كه ما 
خودمان را تقويت كنيم. باالخره او كار خودش 
را مي  كند، ما چرا كار خودمان را درس��ت انجام 
نمي  دهيم؟ ما چرا در مدارس مان خوب حرف 
نزنيم؛ مجلس را ش��ما نگاه ك��ن. آن نخبگان 

سياسي اثرگذار كشور كجا هستند؟ 
 االن خيلي  ها مي  گويند ما هستيم، 

اين حرف  ها را هم زده  ايم. 
اينها همه چهره هاي بدلي هستند. من كارشناس 
اين بحث هس��تم وگرنه معلوم اس��ت كه آقاي 

فاني مي  گويد من عامه اين مباحث هستم!
اگر يك آيت اهلل مانند امام خميني اثرگذار بود 
به  دليل اين ب��ود ك��ه درس خوانده بود، درس 
داده بود، تربيت كرده بود و مبارزه هم كرده بود. 
ولي چرا يك نفر به اين س��خنرانان كم  بهره ما 
گوش نمي دهد، در حالي كه صبح تا ش��ب هم 
س��خنراني دارند؟ به  دليل اين اس��ت كه بدلي 

هستند. 
بدلي يعني چه؟

يعني درس نخوانده هستند، كار نكردند، هيچ 
بحراني را حل نكرده و هيچ جا هم پاي اس��ام 
نايستاده  اند. مانند آن اساتيد دانشگاه مي  مانند 
كه هزار تا كتاب و مقاله دارند ولي يك مس��ئله 

ساده را به آنها بدهيد، نمي  توانند حل كنند. 
االن كدام يك از نماين��دگان مجلس در همين 
بحران اتمي كه داريم، فهم س��اماندهي حوزه 
اتم در ايران و جه��ان را دارند كه بتوانند كمك 
كنند؟ اگر رهبري نبود كه بتواند اينها را س��ر و 
سامان دهد، چه كس��ي مي  توانست اين بحران 

را حل كند؟
اگر درس هم خوانده باشد، مثالً يك 
نفر را بياوريم از هاروارد براي يكي 

از وزارتخانه  ها همين كافي است؟
بله! اگر ايراني نابغه ملي است، بياوريد. 

اگر همين نابغه ملي را بياوريم براي 
جوانان ما كافي است؟

بله آرام مي  شود. 
خب ما االن در شوراي عالي انقالب 

فرهنگي چنين فردي داريم. 
كجا داريم؟ دانه دانه آنها را مي  شناسم. 

دكتر ايم�ان افتخ�اري از اعضاي 
جوان شوراي عالي انقالب فرهنگي 
هس�تند كه پيش از اين از اساتيد 

دانشگاه هاروارد هم بوده  اند. 
اگر خودش را نشان بدهد كه نابغه است و شما 
به مردم نشان دهيد جامعه مي  گويد آخيش اين 
كشور آدم عاقل باالي سرش هست! اگر االن هم 
مشكل داريم، چون عاقل هست نمي گذارد به 
انحطاط برويم. ولي جامعه مشكلش اين است 

كه چهره  هاي آن قابي است. 
خب االن من يك مثال زدم كه يك 
نفر تحصيلكرده هم آورده ايم و در 
ش�وراي عالي انقالب فرهنگي هم 
مشغول اس�ت، ولي نمايي كه شما 
از اين شورا نش�ان مي دهيد سياه 
است و به قول معروف همه را با يك 

چوب مي  رانيد. 
من س��ياه  نمايي نمي  كنم، بلك��ه مي  گويم چرا 
جوان ايراني اين مقدار ناآرام است و درست رفتار 
نمي كند، بلكه حتي در ميان سرمايه  داران ايراني 
نيز اينگونه است و بسياري از آنها به همين داليل 

از كشور خارج شده  اند. 

884984403سرويس اجتماعي
خودمانبالیجانخودمانشدهایم!

»جوان« در گفت  و  گويي متفاوت با تقي آزاد ارمكي
وضعيت جوانان و الگوهاي جامعه ايراني را بررسي آسيب  شناسانه كرده است

سجاد آذري
  گفت وگو

حسین سروقامت

پسرك به فروش�گاهي رفت و تقاضاي كار كرد. مدير يك روز 
فرصت داد كه آزمايش�ي كار كند، آنگاه در باره اس�تخدامش 

تصميم بگيرد. 
او آخر وقت سراغ پسرك رفته، پرسيد چند مشتري داشتي؟ 

گفت يك مشتري!
مدير غمگينانه گفت فقط يك مشتري؟ تازه كارها نيز حداقل 

۱۰ فروش روزانه دارند؛ حاال چه مبلغي فروختي؟
پسرك گفت ۱35 هزار دالر!

مدير فريادي كشيده، پرسيد مگر چه فروختي؟
پسرك گفت دو قالب، يك چوب گرافيت و يك چرخ ماهيگيري. 
بعد پرسيدم عازم كجايي؟ گفت خليج پشتي؛ گفتم پس به قايق 
احتياج داري. . . يك قايق هم فروختم. بعد ديدم ماشينش قادر 

به حمل قايق نيست، پيشنهاد بليزري دادم كه خريد!
مدير مبهوت پرسيد تو به مش�تري قالب ماهيگيري، قايق و 
بليزر فروختي؟ پس�رك گفت او قرص س�ردرد خواست، من 

پيشنهاد ماهيگيري دادم!
اولي�ن روز كاري »كارل اس�توارت« مال�ك بزرگ تري�ن 

هايپرماركت هاي جهان. 
استعداد! از استعدادها غفلت نكنيد. . . 
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    حيدري – اصفهان: مهمانسراي عباسي در اصفهان متعلق 
به شركت بيمه ايران كه شركت دولتي است، نرخ اجاره يك شب 
اقامت در مهانس��را از 2ميليون و 500 هزار تومان تا 6 ميليون 
تومان است. براي مردم عادي امكان استفاده از اين مكان نيست. 
متأسفانه بيشتر پرسنل مهمانسرا هم با وجود اوج گيري دوباره 
كرونا در اصفهان پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند. نكته 
ديگر اينكه به شهروندان اجازه بازديد از موزه قرآن را نمي دهند. 
وقتي با اعتراض مواجه مي شوند، مي گويند امكان بازديد وجود 
ندارد. حتي روابط عمومي و رئيس بيمه اس��تان هم جوابگوي 
مسئله نبودند. اين مهمانسرا، يك مكان دولتي است كه بازديد 
براي عموم بايد آزاد باشد. ان ش��اءاهلل رئيس بيمه مركزي ايران 
پيگيري اين مسئله باشند، چون مسئوالن بيمه استان اصفهان 

همكاري نمي كنند. 
      اغياري– مرند: وضعيت س��ازه بازار سرپوشيده شهرستان 
مرند به شدت خطرناك شده است. با نشست زمين كف معبر بازار 
تاريخي مرند در قسمت لباس فروشان، كفاشان، ريسمان فروشان 
و بازار مسجد، هر آن احتمال ريزش آوار از سقف وجود دارد.  آيا 
اين وضع بازار در شأن و منزلت اين شهر 6هزار ساله است؟ تمام 
سقف هاي بازار نياز به مرمت و رسيدگي دارد. هر لحظه امكان 
دارد حادثه هولناكي اتفاق بيفتد. ساير بازارها هم چنين مشكلي 
دارند، ولي وضعيت اين بازار حادتر از بقيه بازار هاي سرپوشيده 
شهرستان است. لطفاً مسئوالن اس��تان و شهرستان رسيدگي 

كنند تا اين وضعيت به فاجعه ختم نشود. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸53۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

نجاتسرچشمه
ادامه از صفحه اول

 چشمه خشك شده
محمدرضا محبوب فر، كارشناس و پژوهشگر حوزه بحران های محيطی و عضو 
انجمن مخاطرات محيطی و توسعه پايدار ايران درباره وضعيت كنونی آب در 
كش��ور در گفت وگو با »جوان « می گويد قطعی آب چهارمحال و بختياری و 
مشكل چشمه كوهرنگ نمی تواند ناشی از سياب باشد:»كوهرنگ چشمه ای 
خشك است. يكی دو سالی می شود به دليل مديريت نامناسب در باالدست 
چشمه و همچنين وقوع زلزله  هايی در حوضه آبريز چشمه كوهرنگ، دبی 
آب چشمه كاهش پيدا كرده و با كاهش دبی گل آلودگی آن اجتناب ناپذير 
است. اين چشمه منبع اصلی تأمين آب شرب چهل گرد، كوهرنگ و شهر ها 
و روستاهای مس��ير و همين طور زاينده رود است. سال گذشته زلزله ای در 
منطقه رخ داد كه بافاصله بعد از زلزله تغيير ميزان آب دهی چشمه كوهرنگ 
اتفاق افتاد. قبل از زلزله هم ش��اهد انتقال آب از باالدست چشمه بوديم. با 
توجه به زلزله ای كه رخ داد و همين بحث خشك ش��دن چشمه كوهرنگ 
بايد به اين موضوع توجه  می ش��د و ب��ا تأمين زيرس��اخت ها ، پيش بينی و 
آمادگی الزم برای چنين روز هايی صورت می گرفت. درحال حاضر شهركرد، 
چهارمحال و بختياری، خوزستان، همدان، آذربايجان و امثالهم دچار قطعی 
آب ش��ده اند. دليل آن هم اين است كه سرچش��مه تأمين آب كشور دچار 
مشكل شده و ما اين قطعی و جيره بندی را ممكن است در مناطق ديگری 

هم مشاهده  كنيم.«
 نامديريتی داخلی و حق خوری خارجی 

از نگاه اين كارشناس محيط زيست، ما از يك سو نامديريتی منابع آبی كشور را 
داريم و از سوی ديگر بخشی از اين مسئله به حقابه ای بازمی گردد كه از طريق 
كشورهای عراق، تركيه و  افغانستان به تاراج رفته است:»وسعت تركيه يك 
سوم ايران است. ايران 100ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال دارد اما 
تركيه با قلدربازی و برداشتن حقابه كشورهای ديگر 240ميليارد متر مكعب 
آب قابل استحصال دارد. تركيه با اين منابع آب گسترده كه در اختيار دارد 
قدرت زيادی كسب كرده و حتی به كشور هايی همچون قبرس، اسرائيل و 
عربستان وعده تأمين آب شرب داده است. در بحث حقابه  ها ما چالش جدی 
داريم . درباره حقابه هيرمند ادعا می كنند حقابه هامون را داده اند اما در واقع 
با جاری شدن سياب در افغانستان آنها چاره ای جز ر ها كردن آب نداشتند و 
معلوم نيست اين رويكرد تداوم داشته باشد. در حال حاضر بحث تغيير اقليم، 
خشكسالی و كاهش بارش  ها شايد بهانه خوبی فراهم كرده كه برخی مديران 
خارج از توان اكولوژيكی نس��بت به سدسازی، توسعه صنايع آب بر، توسعه 
اراضی كشاورزی و همچنين نسبت به انتقال آب بين حوزه ای اقدام كنند! اما 
بايد بدانيم طرح های جدی انتقال آب و سدسازی ها رويكردی اشتباه است. 
برای كشوری مثل ايران درست نيست كه هر ساله شاهد بارش های سيل آسا 
باشيم. از يك سو سياب كشور را فرا بگيرد و از سوی ديگر كشور تشنه باشد. 
من معتقدم طی سال های مختلف نه فقط در ايران بلكه در ساير كشور ها هم 
برخی نوسانات اقليمی طبيعی است و رقمی بين 15 تا 30درصد دارد. بعضی 
سال  ها بارش از حد نرمال بيشتر و برخی سال  ها كمتر است. كاهش بارش، 
دوره ترسالی يا خشكسالی بهانه  هايی برای اجرای تفكرات سازه ای است! به هر 

حال بايد بحران در سرچشمه كشور را خيلی جدی گرفت.«
 آب يعنی قدرت

اما راه حل چيست و چگونه بايد با چالش های آبی كشور مواجه شد؟ از نگاه 
محبوب فر راه حل به مديريت منابع آبی در كش��ور ب��از می گردد. امری كه 
مسائل اقتصادی در آن دخالت دارد و پيامد آن ورشكستگی است، همچنان 
كه در مناطقی همچون اصفهان تخليه جمعيت شروع شده كه روندی بسيار 
خطرناك است:»محيط زيست و منابع آبی كش��ور را بايد از چنگ مافيای 
آب كه بخش��ی از مافيای اقتصادی اس��ت خارج كنيم. عرصه های طبيعی 
كش��ور از جمله منابع طبيعی كش��ور در اختيار مافيای آب است و آنها در 
حال سوداگری اقتصادی هستند. همين سيابی كه رخ داد برای طرح های 
آبخيزداری كشور يك رسوايی بزرگ بود، چراكه اگر طرح های آبخيزداری و 
آبخوان داری وجود داشت اين سياب می توانست برای تأمين آب يك سال 
كشور مورد بهره برداری قرار بگيرد. كشور هايی االن قدرت اول دنيا هستند 
كه به جای نفت و گاز، منابع آبی در اختيار داشته باشند. منابع آبی در ايران 
به وفور وجود دارد اما منابع آبی كشورمان بی قاعده مصرف می شود. االن ما 
كشاورزی افسارگسيخته ای داريم كه الگوی كشتش سنتی با بيشترين پرت 
و مصرف آب است. در بحث توس��عه صنايع هم ما با چالش مواجهيم و بايد 
به جای صنايع آب بری مثل كاشی، سراميك، پتروشيمی و فوالد، صنايعی 
همچون گردشگری، صنايع دستی، نيروگاه  ها و سلول های خورشيدی را در 
دستور كار قرار دهيم. ما بايد كاركرد اقتصادی كشور را به سمت و سويی ببريم 

كه منابع آب كمتر مصرف شوند.«
 سيالب  هايی كه كم آبی را برطرف نمی كند!

عليرضا توانا، كارشناس آب و عضو كميته ملی سدهای بزرگ ايران هم در 
گفت وگو با »جوان « درباره بحث تغييرات اقليمی و اثرگذاری آن بر تأمين آب 
كشور و همچنين تداوم خشكسالی با وجود سياب ها، معتقد است  تغييرات 
اقليمی ناشی از گرم شدن كره زمين، ايران را نيز تحت تأثير خود قرار داده و 
مشكل كم آبی كشورمان باتوجه به مطالعات و تحقيقات انتشار يافته حتی با 
فرض چند سال پرآبی نيز رفع نمی شود:»سياب، مخاطرات زيست محيطی 
نيز به همراه دارد،از جمله مواردی كه می توان به آنها اش��اره كرد، فرسايش 
شديد خاك، از بين رفتن پوشش گياهی، ناپايداری و رانش زمين است. سيل 
مشكل كم آبی را حل نمی كند به خاطر اينكه كشور ما دچار بدهكاری انباشته 
شده آب است كه بايد به شكل تقسيط در درازمدت حل شود، سيل فقط با 
آوردن رسوب به پشت سد ها باعث نابودی سد ها و كاهش طول عمر مفيد آنها 
می شود. برای بهبود مديريت منابع آب و كاهش خسارات ناشی از مخاطرات 
طبيعی از جمله سياب  ها و مديريت سريع تر بحران بايد بر اليروبی، بازسازی 
و احيای قنوات تمركز شود. همچنين برنامه ريزی برای احداث سدهای زير 
زمينی كه سال هاست در برخی از كشورهای پيشرفته آغاز شده و نقش مؤثری 
در جلوگيری از خالی شدن سفره آب های زيرزمينی دارد. سرمايه گذاری برای 
تقويت طرح های آبخيزداری با كمك مردم برای كنترل آب های سطحی و 
روان آب  ها و برنامه ريزی برای ايجاد مخازن جمع آوری و ذخيره س��ازی آب 
باران در فصول بارندگی )زمس��تان و بهار( در زمين های كشاورزی از ديگر 
كار هايی است كه در اين زمينه می توان انجام داد. از سوی ديگر گفته می شود 
بين 40 تا 60 درصد از آب پش��ت سد ها تبخير می شود، بنابراين الزم است 
برای اجرای روش های نوين متداول در دنيا يا بررسی روش های مبتكرانه برای 

ذخيره سازی و مديريت آب اقدام كرد.«
توانا درباره برنامه ريزی های بلندمدت مديريت آب و استفاده از طرح  هايی 
همچون آب شيرين كن  ها نيز به كشورهای حاشيه خليج فارس مانند دبی، 
كويت و قطر اشاره می كند كه از دستگاه های آب شيرين كن استفاده می كنند 
و توانسته اند استفاده بهينه ای از آب خليج فارس داشته باشند:»درباره وضعيت 
تاالب  ها و درياچه های داخلی هم بايد توجه داشت با صنعت توريسم و ريسك 
شهری اطراف اين تاالب ها، دسترسی اهالی شهرهای كناری به آب آشاميدنی 
باعث خشك شدن تاالب شده و بحث ريزگرد ها را ايجاد می كند. همچنين 
در صورت احيا نشدن درياچه عمومی در اين حوضه آبريز، ريزگرد هايی ايجاد 
می شود كه شرايط را مانند اهواز می كند و با اجرای پروژه داپ در تركيه، در 
پنج سال آينده احتمال خشك شدن و از بين رفتن محيط زيست اين منطقه 
بسيار زياد است. از سوی  ديگر استفاده بی رويه از آب های زيرزمينی كه در 
مناطقی از تهران برای پركردن استخر ها استفاده می شود يا استفاده از اين 
آب  ها برای آبياری مزارع و عدم مديريت كشت برخی محصوالت كشاورزی 
آب بر و فقدان كنتوره��ای حجمی در ويا هايی كه بيش��تر در غرب تهران 
هستند، آسيب جدی به آب های زيرزمينی وارد می كنند و فرونشست  ها را در 
كشور تشديد می كند. بايد در وزارت نيرو سازو كار ويژه ای با عنوان مديريت 
بهينه آب با توجه به تغييرات اقليمی راه اندازی شود. اين اتفاقی است كه حتی 
در برخی كشورهای اروپايی كه به ظاهر مشكل آب ندارند هم وجود دارد و 
مديريت آب برای شان مهم است. كشور سوئد كه در نزديكی قطب قرار دارد 
و با آب شدن يخ های قطبی س��طح دريا باال می آيد، درباره مسئله تغييرات 
اقليمی به تناسب شرايط كشور خودش برنامه دارد. ما بايد از همين حاال و 

پيش از جدی شدن بحران فكری برايش داشته باشيم.« 

وجود۹۰۰پروندهدرصندوقذخيره
فرهنگيانبهارزش۱۷هزارميلياردتومان

پرون�ده   ۹۰۰ فرهنگي�ان  ذخي�ره  صن�دوق  مديرعام�ل 
نظ�ام  ب�راي  ج�دي  چالش�ي  را  صن�دوق  اي�ن  حقوق�ي 
ش�وند.  تعيين تكلي�ف  باي�د  ك�ه  دانس�ت  آموزش�ي 
 مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان در دومين روز از اجاس مديران 
و رؤساي آموزش و پرورش سراسر كش��ور اظهار كرد: اميدوارم ميزان 
نارضايتي از صن��دوق ذخيره فرهنگيان كم باش��د. امروز اين صندوق 
با حدود 10 چالش اساس��ي مواجه اس��ت. اولين چال��ش اينكه وعده 
تخصيص ارزش مالكانه داده شده است، ولي صورت نگرفته است كه در 

حال پيگيري هستيم. 
حميدرضا نجف پور ادام��ه داد: دومين چالش، بي اعتمادي به عملكرد 
صندوق است و چالش بعدي زيان سنواتي بانك سرمايه است كه بيش 
از 40 هزار ميليارد تومان است. ديون بانكي به ميزان 10 هزار ميليارد 
تومان، 4 هزار و 200 ميليارد تومان مطالبات بانكي، مشكات پروژه هاي 
پتروشيمي، نداشتن نظام ش��فافيت و عدم اس��تقرار نظام حاكميت 
كش��وري از ديگر مشكات اس��ت. همچنين متأس��فانه ۹00 پرونده 

حقوقي به ارزش 1۷ هزار ميليارد تومان از مشكات صندوق است. 
وي افزود: بحث هاي رو به جلو داريم. در يك ماهه اول فعاليت، س��ند 
راهبردي برون رفت از چالش هاي اساسي كه الزم بود اقدام شود، ترسيم 
شد. همچنين حتماً دارايي ها بايد اصاح شود. چند اقدام بايد انجام شود 
كه از جمله آنها اصاح پرتفوي صندوق است تا ريسك سرمايه گذاري 

و سودآوري مديريت يابد. 
مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان اف��زود: از ظرفيت حاكميتي به 
منظور افزايش بازدهي ها استفاده كرده ايم. مكاتباتي با مجلس در حوزه 
پتروشيمي ها و توليد انجام شده و در آينده تغييراتي از جنس اصاح 
استراتژيك ش��كل خواهد گرفت. پيش از اين ورودي به حوزه اقتصاد 
ديجيتال نداش��تيم كه طراحي هايي انجام ش��ده، سياستگذاري ها و 
تعيين راهبردها تاكنون به سرانجام رسيده و عملياتي شدن آن كمي 

زمان مي برد. 
نجف پور افزود: جريان نقدينگي صندوق جريان مثبتي نيست. اقداماتي 
در زمينه تأمين مالي انجام شده اس��ت تا معلمان پس از بازنشستگي 
بتوانند منابع خود را درياف��ت كنند. پروژه هايي در دس��ت داريم كه 
براي تقويت صندوق در پتروش��يمي ها ضروري ب��ود. حتماً مجموعه 
كارگزاري ها و صندوق ها و بنيه و بانك ها را در گروه مالي مدنظر داريم. 
مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان با بيان اينكه فرايند بورسي شدن 
هلدينگ ها و شركت ها در حال انجام است، اظهار كرد: اكنون در فرايند 
بورسي شدن هس��تيم. با اين اقدام، ارزش دارايي هاي صندوق افزوده 
خواهد شد و تأمين نقدينگي براي ابقاي تعهدات معلمان و تأمين مالي 

صندوق محقق خواهد شد. 
وي ادامه داد: م��دل علمي تعيين، تس��هيم و تحوي��ل ارزش مالكانه 
دارايي هاي صندوق به معلمان تدوين شده و آماده ارائه به هيئت امناي 
صندوق است. بيش از هزار500 نفر ساعت روي اين موضوع كار شده و 
از دانش جمعي از نخبگان بهره گرفتيم. هشت مدل علمي براي اين كار 

احصا  شده و پس از تصويب در مسير اجرا قرار مي گيرد. 
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در حالي كه بانك ها در دولت گذشته از فروش 
اموال مازاد به ش�يوه هاي مختلف شانه خالي 
مي كردند، عملكرد دولت س�يزدهم نش�ان 
مي ده�د ف�روش دارايي ه�اي م�ازاد دولت 
سرعت گرفته اس�ت، در همين راستا معاون 
وزي�ر اقتص�اد گف�ت: 8هزارو200 ميلي�ارد 
توم�ان ام�وال م�ازاد بانك ه�ا واگذار ش�د. 
بانك ها به واس��طه س��رمايه گذاري مستقيم يا 
ضبط وثايق بدهكاران بانكي صاحب دارايي هايي 
شده اند كه اين دارايي ها در سبد دارايي های شان 
سنگيني مي كند و به رغم برخورداري از ارزش 
باال اما براي بانك ها نقدينگي نمي شوند و چون 
ارزش اين دارايي ها گاه از تورم رش��د بيشتري 
دارد، بانك ها نيز از فروش آنها امتناع مي كنند و 
همين رفتار نياز به نقدينگي خواهي را در بانك 

تشديد مي كند. 
وقتي بانك ها به رغم برخورداري از دارايي هاي 
غير نقد زي��اد نيازمند نقدينگي مي ش��وند يا از 
جامعه با سود باال طلب سپرده مي كنند يا اينكه 
از منابع بانك مركزي برداشت انجام مي دهند كه 
در چنين وضعيتي عماًل زمينه براي تشديد رشد 
حجم نقدينگي تش��ديد مي ش��ود و دپوي انواع 
دارايي سرمايه اي در سبد دارايي بانك ها نيز به 
جهت ديگر براي اقتصاد ايجاد مشكل مي كند كه 
يكي از آنها مقوله خانه ها و زمين هاي فاقد مصرف 
به شمار مي آيد. هر چند مقوله دارايي هاي مازاد 
بانك ها تالش شد با الزام به فروش اين دارايي ها 
حل شود اما بانك ها طي س��ال هاي گذشته در 
دولت ه��ای يازده��م و دوازدهم ب��ه بهانه هاي 
مختلف از زير بار اين تكليف ش��انه خالي كردند 
اما دولت س��يزدهم مردانه وارد اين عرصه ش��د 
و شواهد نشان مي دهد چرخ فروش دارايي هاي 

مازاد بانكي به حركت درآمده است. 

    8هزارو200   ميليارد
 واگذاري امالك مازاد و سهام بانك ها 

سيدعباس حس��يني، معاون امور بانكي، بيمه و 
شركت هاي دولتي با اش��اره به واگذاري امالك 
مازاد بانك ها گفت: اقدامات خوبي در اين حوزه 
صورت گرفته اس��ت. از شهريور س��ال1400 تا 
پايان س��ال قبل، ح��دوداً 3هزارو300ميليارد 
تومان سهام و 3هزارو400 ميليارد تومان امالك 
مازاد بانك ها واگذاري شده و كل واگذاري سال 
گذشته حدوداً 7هزارو300ميليارد تومان بوده 
كه 6هزارو700 ميلي��ارد توم��ان آن مربوط به 
دولت فعلي است. همچنين از زمان حضور دولت 
سيزدهم اين واگذاري ها به 8هزارو200 ميليارد 

تومان رسيده است. 
به گفته اين مقام مسئول، چند سياست راهبرد 
كالن مدنظر ما بود كه از جمله آنها بحث هدايت و 
انضباط تسهيالت و سياست هاي اعتباري بانكي، 
بحث بانكداري ديجيتال و اس��تفاده از ابزار هاي 
نوين و همچنين اقداماتي بود كه در اين مس��ير 
قدم گذاشتيم. همچنين از ديگر اقدامات مي توان 
به پياده سازي سفته و برات الكترونيكي اشاره كرد 
كه ديگر پول اضافي در اين حوزه از طرف مردم و 

متقاضيان پرداخت نمي شود. 
وي اضافه كرد: در اين دول��ت اين امكان فراهم 
ش��د صندوق حوادث طبيعي ساختمان رسماً و 
قانوناً احيا و تأمين مالي آن انجام شود و با ساختار 
و آيين نامه هاي اجرايي كه براي آن فراهم شده 
است، بتواند بسيار بهتر نسبت به گذشته به ارائه 

خدمات خود بپردازد. 
   65 هزار ميليارد تومان خسارت پرداختي 

توسط بيمه ها
حس��يني در خصوص عملكرد دول��ت در حوزه 
بيمه گفت: تا پايان سال1400 دقيقاً 34 شركت 

بيمه اي داريم كه هزارو395 ش��عبه در سراسر 
كش��ور دارند. حق بيمه اي ك��ه صنعت بيمه در 
سال1400 توليد كرده 115 هزار ميليارد تومان 
است و سرانه حق بيمه در سال 99 از 975 هزار 
تومان به هزارو350هزار تومان در س��ال1400 
افزايش يافت، همچنين رتبه ضريب نفوذ بيمه 
در منطقه خاور ميانه از پنج به سه ارتقا پيدا كرده 
كه از نكات مثبتي است كه مي توان در اينجا به 

آن اشاره كرد. 
گفتني است خس��ارت هايي كه توسط صنعت 
بيمه پرداخت شده حدود 65 هزار ميليارد تومان 
بوده است. همچنين ارزش بيمه زندگي حدود 
18 هزار ميليارد تومان بوده كه در سال گذشته 
حدود 12/5هزار ميليارد تومان بوده است، البته 
سهم بيمه زندگي در پرتفوي صنعت بيمه حدود 

16 درصد است كه بايد افزايش پيدا كند. 
حسيني در خصوص حق بيمه اربعين براي زائران 
گفت: بيمه اي كه تحت عنوان بيمه اربعين براي 
داوطلباني كه قصد سفر به كش��ور عراق در ايام 
اربعين حسيني را دارند قرار داديم، در اصل مبلغ 
50 هزار تومان بود كه ما براي كمك به زائران آن 

را به 18 هزار تومان تقليل داديم. 
    4 اصالح مهم ساختار و نظام بانكي

معاون ام��ور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي 
در پايان افزود: نس��بت حق بيمه هاي دريافتي 
به تولي��د ناخالص داخلي ح��دود 2 درصد بوده 
اس��ت كه بايد به 8 درص��د افزايش پي��دا كند. 
حسيني همچنين چهار اصالحي كه در ساختار 
بانك ها در دست اقدام اس��ت را به ترتيب بهبود 
كفايت س��رمايه بانك ها، رفع نات��رازي، هدايت 
سياس��ت هاي اعتباري بانك و اص��الح قوانين 

بانكي معرفی كرد. 
اولين اصالحي ك��ه مدنظر ما ب��ود بحث بهبود 
كفايت س��رمايه بانك هاس��ت. ما ب��ه دنبال دو 
افزايش سرمايه هستيم كه يكي افزايش سرمايه 
نقدي است و يكي از محل 35 هزار ميليارد توماني 
است كه در بودجه امسال پيش بيني شده است 

كه از محل واگذاري سهام باشد. 
در ساير بانك ها سياس��ت تقسيم سود را اعمال 

كرديم كه بتوانيم آورده نقدي داشته باشيم. 
به عنوان مث��ال بانك قرض الحس��نه مهر ايران 
100 درص��د افزاي��ش س��رمايه داش��ته كه از 
2هزارو500 همت به 5همت افزايش پيدا كرده 
است، همچنين پس��ت بانك ايران هم افزايش 

سرمايه 40-30درصدي دارد. 
اصالح بعدي بحث واگذاري اموال بانك هاست كه 
در حال پيگيري هستيم. انتظار تحول بزرگي را 
در اين حوزه داريم. از جمله اين اقدامات مي توان 
به واگذاري پتروش��يمي اراك توسط بانك ملت 

اشاره كرد كه شاهد آن بوديم. 
نكته دوم وصول مطالبات بانك ها از دولت است 
كه اين موض��وع را هم پيگي��ري مي كنيم، كل 
مطالبات دولت از بانك ها كه حسابرس��ي شده 
است تا پايان س��ال 98 حدود 150 هزار ميليارد 
تومان بوده است. وي در خصوص اصالح قوانين 
حاكم بر بانك ها گفت: بانك هاي توسعه اي براي 
توسعه مناطق محروم و كارهايي مثل پيشرفت 
تكنولوژي كه ريس��ك بااليي دارند، تأس��يس 
شده اند و بايد مجموعه قوانيني كه بر اين بانك ها 
حاكم اس��ت با بانك هاي تجاري تف��اوت كند و 

خواست ما هم، همين موضوع است. 
مجموع��ه قوانين طراحي ش��ده ب��ر بانك هاي 
قرض الحسنه هم در مراحل انتهايي است و قطعاً 
تفاوت هايي با  ادبياتي كه ب��ر بانكداري تجاري 
حاكم است، دارد كه سابقاً ما شاهد اين تفاوت ها 
در قانون ب��راي بانك هاي تجاري، توس��عه اي و 

قرض الحسنه اي نبوديم. 
    كنترل رشد پايه پولي 

از محل كنترل ترازنامه بانك ها
وي با اشاره به اينكه رشد پايه پولي در سه ماهه 
نخست س��ال قبل از 9 درصد به 6 درصد كاهش 
يافته است، گفت: بانك هاي دولتي به جز بانك 
سپه اخيراً به واسطه تلفيق چند بانك مجبور به 
اضافه برداشت ش��ده اند، بر اساس گزارش هاي 
مس��تند در س��اير بانك هاي دولتي ي��ا اضافه 
برداشت نداريم يا اينكه تا حدبااليي كنترل شده 
است. اين در حالي است كه تكاليف قانوني  بودجه 
به سيس��تم بانكي افزايش يافته اس��ت. بر اين 
اساس تكاليف قانوني امسال در بودجه مثل وام 

قرض الحسنه، از منابع جاري تأمين شده است.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  

مديريتخزانهپرازبدهيدردولتسيزدهم
دولت س�يزدهم در ش�رايطي آغاز ب�ه كار كرد كه با كس�ري بودجه 
480هزار ميلي�ارد تومان�ي و بده�ي 535هزار ميلي�ارد تومان�ي از 
مح�ل اوراق مواجه ب�ود، با وج�ود اي�ن، افزايش قابل توج�ه حقوق، 
يارانه ها و رش�د دوبرابري بودجه عمراني در دس�تور كار قرار گرفت. 
به گزارش تسنيم، از آنجا كه در بدو آغاز فعاليت دولت سيزدهم، كشور با 
كسري بودجه 480هزار ميليارد توماني مواجه بود و حتي 60هزار ميليارد 
تومان تخصيص صادرشده بدون اعتبار در خزانه مانده بود، تمركز سازمان 
برنامه و بودجه در يك س��ال گذش��ته معطوف به تأمين كسري بودجه از 
شيوه هاي غيرتورمي و بدون استقراض از بانك مركزي بوده است. از سوي 
ديگر بازپرداخت 535هزار ميليارد تومان اوراق به دوش دولت س��يزدهم 
افتاده بود كه بايد به  طور متوسط ماهانه 11هزار ميليارد تومان از اين اوراق 
را بازپرداخت مي كرد، عالوه بر آن مطالبات معوق اقشار مختلف از جمله 
بازنشستگان و فرهنگيان مشكالت مختلفي را به وجود آورده بود، البته در 

همين مدت كوتاه اقدامات اساسي در سرفصل هاي ذيل انجام شده است:
1� تأمين هزينه هاي كشور با اتكا بر شيوه هاي غيرتورمي

2 � اصالح ساختار بودجه در قالب اليحه بودجه 1401
3 � تمركز و رشد منابع طرح هاي عمراني
4 � برنامه ريزي براي تدوين برنامه هفتم

5 � جلو بردن سند ملي آمايش
6 � افزايش اختيارات استان ها و برنامه ريزي تا سطح شهرستان براي رشد 

اقتصادي متوازن
7 � اجراي طرح عادالنه كردن يارانه كاالهاي اساسي. 

    اقدامات در قالب بودجه 1400
در پايان سال1400 عالوه بر تأمين هزينه هاي جاري، بازپرداخت به موقع 
اصل و س��ود اوراق منتشرش��ده در دولت قبل و پرداخت مطالبات معوق 
اقشار مختلف شاهد رشد تاريخي بودجه عمراني بوده ايم، خالصه اقدامات 

به شرح زير است:
- افزايش بيش از 100درصدي اعتبارات عمراني دولت نسبت به سال قبل 

و عملكرد معادل 202همت
- انجام تمامي پرداخت هاي ضروري مانند پرداخت يارانه و حقوق و مزاياي 
كاركنان و بازنشس��تگان بدون تأخير، به  طوري  كه ع��الوه بر پرداخت هاي 
قانوني سه دوره پرداخت يارانه معيشتي مازاد به اقشار آسيب پذير )به  مناسبت 

پيروزي انقالب اسالمي، ماه مبارك رمضان و عيد نوروز( نيز انجام شد. 
- تأمين كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي و دارو و تجهيزات پزشكي

- تدوين اليحه بودجه 1401 و تقديم به موقع آن به مجلس شوراي اسالمي
- تدوين پيوست عدالت براي سياست هاي بودجه 1401

- وصول بيش از 100درص��دي درآمدهاي مالياتي و رش��د 59درصدي 
درآمدهاي مالياتي نسبت به سال قبل

- افزاي��ش 180هزار ميليارد توماني درآمدهاي نفت��ي در بودجه عمومي 
نسبت به سال قبل

- اختصاص 160همت به بخش بهداشت و درمان و 6همت به تأمين واكسن. 
    اقدامات و جهت گيري هاي بودجه1401

- تالش همه جانبه براي افزايش توليد و اشتغال و بهبود رشد اقتصادي با 
برنامه محور كردن و پاسخگو كردن دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني براي 

پيشبرد اهداف و برنامه هاي محوله
- تأمين مالي و حمايت از توليد و اش��تغال با تأكيد بر توليد دانش بنيان با 

سازوكار صندوق هاي پيشرفت و عدالت در استان ها
- حمايت از واحدهاي توليدي با كاهش پن��ج واحد درصدي از ماليات بر 

عملكرد آنها
- در اولويت قراردادن برنامه شبكه ملي اطالعات و تأمين زيرساخت ها براي 

دسترسي آسان به اطالعات
- حمايت جدي از برنامه خانواده و فرزندآوري

- تأكيد بر عدالت، به ويژه عدالت سرزميني با اتكا بر ظرفيت ها و استعدادهاي 
مناطق بر پايه آمايش سرزمين

- اس��تمرار تأمين مطمئن و مستمر كاالهاي اساس��ي، نهاده هاي دامي و 
تجهيزات پزشكي و ساماندهي نحوه تأمين ارز آنها. 
    فعاليت هاي سازمان در حيطه برنامه ريزي

رويكرد س��ازمان برنامه و بودجه در دولت سيزدهم، تغيير جهت از سمت 
بودجه محوري به سمت برنامه محوري است، يعني سازمان به  مرور، بيشتر 
توان خود را مصروف برنامه ريزي و نظارت در جهت محقق ش��دن بهبود 

شاخص هاي كالن اقتصادي خواهد كرد. 
........................................................................................................................
افزايشحقوقكاركنانوبازنشستگان

درگروتأمينمالى
افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان كه به گفته سرپرست وزارت كار 38 درصد 
به اضافه 515 هزار تومان خواهد بود و از شهريورماه اجرايي مي شود، در گرو تأمين 
منابع مالي است كه رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره آن صحبت كرده بود. 
به گزارش ايسنا، مي توان گفت مسئله افزايش حقوق شاغالن و بازنشستگان 
از ابتداي امس��ال، پس از اعمال افزاي��ش 57 درصدي حق��وق كارگران از 
سوي عبدالملكي مطرح شد كه البته همين تصميم وزير سابق نيز به گفته 
كارشناس��ان ناترازي در حقوق و دس��تمزدها ايجاد كرد و به همين سبب 
دولت مصمم شد با افزايش دوباره حقوق شاغالن و بازنشستگان لشكري و 
كشوري كه پيش از اين روي 10 درصد آن پافشاري كرده بود، رضايتمندي 
بيش��تري در اين ميان ايجاد كند. اعالم تصميم دولت براي افزايش حقوق 
كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري در راستاي ترميم حقوق شاغالن و 
بازنشستگان و با اين فرض كه خلق پول يا استقراضي انجام نشود، انجام شده 
است اما به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتيجه نهايي نرسيده  
و اين افزايش حقوق به تأمين منابع يا مديريت مصارف منوط شده است و به 
محض اينكه كار كارشناسي در اين زمينه انجام و از سوي دولت تصويب شود، 

مراحل قانوني آن طي خواهد شد. 

قيمتمصوبتخممرغ
درشهريورماهاصالحميشود

 رئيس هيئت مدي�ره اتحاديه مركزي مرغ�داران ميهن از اصالح 
قيمت مصوب تخم مرغ در ش�هريورماه خبر داد و گف�ت: با ادامه 
زي�ان مرغ�داران در توليد تخم م�رغ، مع�اون اول رئيس جمهور 
وع�ده اص�الح ن�رخ مص�وب آن را در ش�هريور ماه داده اس�ت. 
حميدرضا كاشاني، رئيس هيئت مديره اتحاديه مركزي مرغداران ميهن 
با اشاره به تداوم زيان مرغداران در توليد تخم مرغ اظهار كرد: در حال 
حاضر هر كيلوگرم تخم مرغ از مرغداران جلوی در مرغداري 30 هزار 
تومان خريداري مي شود كه حدود 50 درصد زير قيمت واقعي آن است. 
وي قيمت تمام ش��ده هر كيلوگرم تخم مرغ براي مرغداران جلوی در 

مرغداري را بيش از 50 هزار تومان اعالم كرد. 
كاش��اني ادامه داد: همچني��ن قيمت خريد هر كيلوگ��رم تخم مرغ از 
مرغداران 15 درصد زير نرخ مصوبي است كه دولت براي خريد تخم مرغ 
از مرغدار، پس از حذف ارز ترجيح��ي از نهاده هاي دامي تعيين كرده 
است. وي يادآور شد: دولت قيمت مصوب خريد هر كيلوگرم تخم مرغ 
جل��وی در مرغداري را 35 ه��زار و 500 تومان و ب��راي مصرف كننده 
39 هزار و 500 تومان اعالم كرده است. كاش��اني با تأكيد بر اينكه در 
سه ماهه گذشته زيان مرغداران به ش��دت باال رفته است، اظهار كرد: 
 برآورد ما نشان مي دهد در س��ه ماهه اخير مرغداران تخمگذار ماهانه  
هزارو500 ميليارد تومان زي��ان ديده اند كه رقمی قاب��ل توجه براي 
صنعتي است كه با افت تقاضا در بازار مصرف نيز روبه رو شده است. به 
گفته وي، پس از حذف ارز ترجيحي از تعدادي از كاال هاي اساسي بازار 
مصرف تخم مرغ با افت 10 تا 15 درصدي در تقاضا مواجه شده است. 

كاشاني معتقد است: افت مصرف تخم مرغ تحت تأثير افزايش قيمت اين 
كاال و ساير كاال هاي اساسي بوده است، در حالي كه وضعيت اقتصادي مردم 
همزمان با افزايش قيمت كاال هاي اساسي، بهبودي نداشته و حتي بدتر شده 
است. وي گفت: اتحاديه مركزي مرغداران ميهن به مسئوالن پيشنهاد داده 
است، به جبران افزايش قيمت و افت بازار مصرف، تخم مرغ مشمول كاالبرگ 
شود. كاشاني توليد روزانه تخم مرغ در كشور را بيش از 3 هزار و 300 تن اعالم 
كرد كه اكنون براي 10 تا 15 درصد آن بازار مصرف وجود ندارد. رئيس هيئت 
مديره اتحاديه مركزي مرغداران ميهن از اصالح قيمت مصوب تخم مرغ در 
شهريورماه خبر داد و گفت: با ادامه زيان مرغداران در توليد تخم مرغ، معاون 
اول رئيس جمهور با هدف تداوم توليد اين كاالي اساس��ي در كشور، وعده 

اصالح نرخ مصوب آن در شهريور ماه را داده است. 
كاش��اني همچنين با انتقاد در تأخير تحويل مطالبات نهاده هاي دامي 
باقي مانده مرغداران از پيش از حذف ارز ترجيحي اظهار كرد: مرغداران 
در ازاي اين نهاده ها تخم مرغ تحويل دولت داده اند اما با گذشت سه ماه از 
آن، دولت هنوز مطالبات مرغداران را كه قرار بود به شكل نهاده خوراك 
دام داده شود، تحويل نداده است. وي حجم نهاده هاي خوراك دام را كه 
مرغداران تخمگذار از دولت طلب دارند، بيش از 150 هزار تن عنوان كرد. 
گفتني است هم اكنون قيمت هر شانه تخم مرغ 30عددي در سطح بازار 
از 82 تا 85 هزار تومان متغير اس��ت، در حالي كه در پي اصالح سياست 
ارز ترجيحي و نظام توزيع عادالنه يارانه ها، دولت براي خريد هر  ش��انه 
تخم مرغ 30عددي از مرغدار نرخ مصوب 71 هزار تومان و نرخ مصوب براي 

مصرف كنندگان را هر  شانه  79 هزار و 600 تومان تعيين كرده است.
........................................................................................................................

صادركنندگانفرشدستباف
ميتوانندخودروواردكنند

رئي�س مرك�ز مل�ي ف�رش دس�تباف اي�ران گف�ت: بر اس�اس 
آيين نامه واردات خ�ودرو، هر صادركننده  فرش�ی كه 70 ميليون 
دالر ص�ادرات داش�ته باش�د، مي توان�د خ�ودرو وارد كن�د. 
به گزارش فارس، فرحناز رافع گفت: رفع تعهد ارزي مشكالتي را براي 
صادركنندگان فرش دس��تباف به وجود آورده است كه با تالش هاي 
صورت گرفته زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف يك 
سال شد و اكنون تالش مي كنيم رفع تعهد ارزي صادركنندگان فرش به 
36 ماه افزايش يابد. رئيس مركز ملي فرش دستباف ايران با بيان اينكه 
صادرات فرش دستباف كاهش نيافته است، گفت: به دليل مشكالت 
رفع تعهد ارزي متأسفانه برخي صادر كنندگان كم اظهاري مي كنند، 
زيرا در واقع صادرات فرش و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات آن به 

زمان طوالني تري نسبت به صادرات ساير كاالها نياز دارد. 
وي بيان داش��ت: صادرات فرش دس��تباف به لحاظ وزني تغيير نكرده 
است، اما به لحاظ ارزش��ي آمار صادرات كاهش نشان مي دهد و همان 
طور كه اشاره شد بخشي از اين مسئله ناشي از مشكالت رفع تعهد ارزي 
و كم اظهاري صادركنندگان در گمرك است. وي بيان داشت: در دولت 
سيزدهم تالش مي شود مشكل صادركنندگان فرش رفع شود و به اين 
منظور رئيس سازمان توسعه تجارت مأمور شده است پيگيري هاي الزم 
را براي 36ماهه شدن رفع تعهد ارزي صادركنندگان فرش دستباف انجام 
دهد. وي با بيان اينكه هر صادركننده فرش دستباف كه 70 ميليون دالر 
صادرات داشته باش��د، مي تواند به ازاي آن واردات خودرو داشته باشد، 

گفت: اين موضوع در آيين نامه واردات خودرو نيز قيد شده است.
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نوبتاولمناقصهعمومىيكمرحلهاى(همراهباارزيابىكيفى)

شركت ملي نفت ايران 
* بر اساس كسب حداقل امتياز مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزيابی كيفی كه توسط متقاضيان شركت در مناقصه تكميل می شود، انجام می گردد.(حداقل امتياز 50)روش ارزيابی 

 نحوهدريافت/تحويلاسنادمناقصه:

 مشخصاتمناقصه:

 تضمينشركتدرمناقصه(فرآيندارجاعكار):

http://sapp.ir/nidc pr         www.nidc.irكانالهاىاطالعرسانىشركتملىحفارىايران

مبلغ برآورد (ريال/ارز)شرح تقاضاشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار
21,692,200,000آهن آالت9934174شركت ملی حفاری ايران

موضوعمناقصه:خريدقطعاتولوازممربوطبهدستگاههاىحفارىبهشرحذيل

 شناسه آگهی: 1364261
تذكر:با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بكارگيری سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) ثبت نام كليه متقاضيان 

حضور در مناقصات، مزايدات شركت ملی حفاری ايران در پايگاه  www.setadiran.ir  الزامی می  باشد.

  روشارزيابىكيفىمناقصهگران:

دريافت اسناد
توسط شركت 

توزيع اسناد از يك روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاريخ شروع دريافت

از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir محل دريافت
–گروه مناقصات تلفن تماس:   061-34148795

تحويل اسناد
به شركت

14 روز پس از آخرين روز دريافت اسناد آخرين مهلت

سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir و اصل ضمانتنامه به آدرس اهواز- بلوار پاسداران باالتر از محل تحويل
ميدان فرودگاه – شركت ملی حفاری ايران – ساختمان پايگاه عملياتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبيرخانه كميسيون مناقصات- 

شماره تماس: 34148569 – 061-34148580

1/085/000/000  ريال تقاضای خريد شماره   9934174 مبلغ تضمين
ضمانتنامه بانكی و يا ضمانتنامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غيربانكی دارای مجوز فعاليت از بانك مركزی

اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمركز وجوه سپرده شركت ملی حفاری 
 (IR 350100004001114006376636 :شماره شبا) ايران

- و ساير تضمين های معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره  50659  ت / 123402 مورخ 94/09/22 مورد قبول و پذيرش می باشد.
انواع تضامين قابل قبول

روز ( برای يك بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد) مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

 1)مناقصهگزار: شركت گاز استان خراسان رضوي
2)موضـوعمناقصه: خدمات بهره ب�رداری، وصول 
مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعويض كنتور 

و رفع نشتی در سطح منطقه نه گازرسانی مشهد
3)شرايطاوليهمتقاضيان:

  الـف- دارا ب�ودن حداق�ل پاي�ه 4 در رش�ته 
تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه

  ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار از نظر ريالي و تعداد 
  ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي

  د- ثبت نام در سايت www.setadiran.ir و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
4)دريافتكاربرگهاىاسـتعالمارزيابىكيفى:  از سايت مذكور از ساعت 08:00 مورخ 

1401/05/30 تا مورخ 1401/06/05 اعالم شده در سامانه ستاد
5)بارگذارىاسناداستعالمارزيابيكيفيبههمراهمستنداتمربوطهمطابقمندرجاتآن:

تامورخ 1401/06/19 اعالم شده در سامانه ستاد

6)نوعومبلغتضمينشـركتدرفرآيندارجاعكار:مطابق مصوبة ش�ماره 123402/
ت50659ه�  هيأت محترم وزيران و اصالحيه هاي بعدي آن مي باشد.

   تبصره:مطابق آيين نامه اجرايی قانون حمايت از ش�ركت ها و مؤسس�ات 
دانش بنيان و اصالحات بعدی آن، ش�ركت ها و مؤسسات دانش بنيان دارای 
صالحيت مورد نياز، شامل تخفيف 50 درصدی در مبلغ سپرده تضمين شركت 

در فرآيند ارجاع كار می باشند.
7)يادآور مي گردد كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
8)رعايت قانون حداكثر اس�تفاده از توان توليدي و خدماتي كش�ور و حمايت از  
كاالي ايراني الزامي اس�ت و صرفًا مؤسسات و ش�ركت هاي ايراني ثبت شده در 

فهرست توانمندي هاي مندرج در سامانه توانيران مجاز مي باشند. 

روابطعموميشركتگازاستانخراسانرضوي

آگهيمناقصـــه(ارزيابيكيفي)

شناسه آگهی: 1366270

شركت ملى گاز ايران
شركتگازاستان خراسان رضوى

كدفراخواندرسامانهستاد:
2001092409000086

نوبتدوم

شايان ذكر است دسترسي به متن  اين آگهي در سايت WWW.nigc-khrz.ir  امكان پذيربوده 
و در صورت  نياز به كسب اطالعات بيشتر با تلفن: 37072212-051 تماس بگيريد.

تعاونىمسـكنكاركنانسـپاهامامعلىبنابيطالب(ع)قـم درنظرداردتهيه
واجراىمحوطهسـازىرستوراننخلسـتانقمشاملآسـفالت،آبنما،
سنگفرش،جدولگذارى،آالچيق،چراغروشنايىپاركوسردخانهواقع
دراستانقم/شهرسـتانقم/جنبعوارضىقم-تهرانراازطريقمناقصه
عمومىواگذارنمايد.لذاازكليهشركتهاوپيمانكارانواجدالشرايطدعوت

بهعملمىآيد.
مداركمـوردنيازراجهـتارزيابىتواناجـراىكارحداكثـرتاتاريخ
1401/06/10بهآدرسقم-ميدانبسيججنبدانشكدهپرستارىقسمت
امورقراردادهاتحويلنمايند.پسازارزيابىمداركازواجدينشـرايط

جهتتحويلاسنادمناقصهدعوتبهعملمىآيد.
مداركموردنياز:

1-آخرينرتبهياپايهشركتدرسازمانمديريتوبرنامهريزى
2-فهرستكارهاىانجامشدهودردستاجراتوسطشركتبههمراهيك
نسخهازقرارداد،آدرسمحلاجرا،مبلغقراردادوكليهمداركمربوطبه

شروعكاروتحويلموقتياقطعىپروژه
3-فهرستكاركنانكليدىبههمراهسابقهوتخصصهركدام

4-ليستماشينآالتوتجهيزاتآمادهبهكاريادردسترسپيمانكارونحوه
تأمينآن(مالكيت،استيجارى)

5-ارائهتقديرنامهورضايتنامهوتشويقنامهازكارفرماهاىقبلى
6-ارائهاسنادومداركشركت(اساسنامه،آگهىتأسيس،آخرينتغييرات
روزنامهرسـمى)ورزومـهفعاليتهاىشـركت(ترجيحًابهصـورتفيلم

ويديويى،لوحفشرده،عكس،اساليدو...)
7-هرگونهمدركواسناددرخصوصتواناجراىكارپيمانكار

8-كارفرمامبلغريالىپيمانرابهصـورت100درصدتهاترملكواقعدر
بلوار15خردادقمنبشكوچه41(رستورانالله)پرداختمىنمايد.

((هزينهدرجآگهىبهعهدهبرندهمناقصهمىباشد))
تلفنتماسامورقراردادها:37847667-025و09127529891

تعاونىمسكنكاركنانسپاهامامعلىبنابيطالب(ع)قم

88498458

سازمانآگهيهايروزنامهجوان
تلفنيآگهيميپذيرد

بانك هاي توس�عه اي براي 
توس�عه مناطق مح�روم و 
كارهاي�ي مث�ل پيش�رفت 
تكنولوژي كه ريسك بااليي 
دارند، تأس�يس ش�ده اند و 
باي�د مجموع�ه قوانين�ي 
كه ب�ر اي�ن بانك ه�ا حاكم 
اس�ت با بانك ه�اي تجاري 
تفاوت كن�د و خواس�ت ما 
ه�م، همين موضوع اس�ت

 در حوزه واگذاری اموال بانك ها در آينده تحول بزرگی رقم خواهد خورد
 واگذاری پتروشيمی اراك توسط بانك ملت تنها بخشی از آن است



    هنگامه همافر:
آقاي خليل دردمن��د به خاطر اين توئيت از 
زمان حج تا االن در زندان آل شيطان زنداني 
هستند! صداي اين شيرمرد باشيم. لعنت 
به ش��ما كه حتي از عكس حاج قاس��م هم 

وحشت داريد. 
    جواد مهرجوفرد:

خليل دردمند به جرم انتشار عكس شهدا كنار 
كعبه گرفتار جنايتكاران سعودي است! خدايا 
كمكش كن و از دست ظالمان نجاتش عنايت 

فرما به حق محمد و آل محمد.
    رضا ابدي:

آل س��عود با رسانه مش��كل دارد. چه وقتي كه 
خاشقچي باشد چه در حد يك توئيت ساده  كنار 
خانه خدا. واقعاً اينها خادمين حرم هستند؟ دين 

و خانه خدا اسير دستتان است، نامسلمان ها!

    عبداهلل گنجي:
چن��د روزه متوجه ش��ديد يك��ي از فعاالن 
توئيتر در س��فر حج به جرم گرفتن عكس 
با تصوير حاج قاس��م و كعبه )تصوير زير كه 
قبل دستگيري بارگذاري كرده( هنوز زندان 

سعودي است؟ #خليل_دردمند
    يوسف ويسي:

حاج  خليل دردمن��د به خاطر اين عكس در 
عربستان زندانی ش��د اما عربستان به خاطر 
به خاك و خون كشيدن مردم بي گناه يمن 

هنوز آزاد است. 
    عليرضا شيرازي:

خليل دردمند از درچه اصفهان به دليل عكس 
انداختن از تصوير حاج قاسم در كعبه ۳۰ روز 
است در زندان هاي عربس��تان سعودي به سر 
مي برد و به دليل نداشتن سفير در اين كشور 

هيچ گونه پيگيري به صورت مس��تقيم نشده. 
حرف آخر! تا كي يك ايراني در عربستان سعودي 

ذلت بپذيرد؟ با اقتدار جوابشان را دهيد. 
    مژگان بلدي:

گاو شيرده امريكا هم از اربابش تبعيت مي كند! 
به اميد آزادي حاجي ايراني خليل دردمند.

    بانو بخشي:
قاضي: »شما مجرم هستيد مستقيم زندان! 
جرم؟ دركنار كعبه توئيت زديد!« ما صداي 

خليل دردمند هستيم!
    ح. ر. منتظر:

يك م��اه از زندان خليل عزيز گذش��ت. اهل 
درچه، عاشق ش��هدا، ش��غلش آزاده و فعال 
در بخش نس��اجي. عيد قربان بازداشت شد؛ 
جرم��ش محبت ش��هداي اين س��رزمينه و 
انتشار عكس حاج قاسم. اللهم فك كل اسير... 

دوستان به زبان عربي، فارسي و انگليسي براي 
خليل دردمند محتوا توليد كنيد... 

    علي نصيروند:
آل شيطان اگر جرئت داشتند كه در ميدان 
با سربازان حاج قاسم عزيز روبه رو مي شدند 
نه اينكه مثل بچه ها از يك توئيت بترسند و 
حاجي و زائر خانه خدا را دستگير كنند. اين 
فاجعه نشانه اوج خيانت خاندان سعودي به 

مسلمانان به خصوص شيعيان است. 
    احمد روستايي:

اما حاج قاسم مگر با دشمنان دين خدا چه 
كرد كه حتي يك توئيت با عكس��ش را هم 
نمي گذارند رس��انه اي شود؟ ش��ما از همان 
نسلي هستيد كه خواستند قبر حسين علي را 
نابود كنند اما مگر نور خاموش شدني است؟ 

# خليل_دردمند

ازعكسحاجقاسمهمميترسند!
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به دستگيری خليل دردمند از سوي سعودي ها 

به جرم توئيت با عكس حاج  قاسم

خليل دردمند، زائر ايراني بي�ت اهلل پس از آنكه در روز عيد قرب�ان توئيتي را از كنار خانه 
خدا با تصوير حاج قاس�م در صفحه ش�خصي خودش منتشر كرد از س�وي آل سعود به 
زندان افتاد. هر چند وزير امور خارجه كش�ورمان نيز خواستار آزادي او شده است اما وي 

همچنان بيش از ۳۰ روز است كه در زندان به سر مي برد. كاربران شبكه هاي اجتماعي در 
توئيت هايي خواستار آزادي خليل دردمند شدند و اين كار را نشانه ترس آل سعود حتي 
از تصوير حاج قاس�م دانس�تند. در ادامه مروري  بر برخي توئيت هاي كاربران داشته ايم. 

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.

    تصویر منتخب

      موزه زمان تهران | از صفحه توئيتري »زندگي در تهران«

دليلنورانيتچهرهشبزندهداران
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:

ديَن  از امام سجاد )سالم اهلل عليه( سؤال كردند: »ما باُل الُْمَتَهجِّ
بِاللَّيِل ِمْن اَْحَس��ِن الّناِس وجهاً؟« چه مي شود شب زنده داران را 
كه از همه مردم نيكوچهره تر هستند؟ روشن است كه مقصود از 
»نيكوچهره تر« نه خوشگلي است كه مثالً چشم و ابرويشان چگونه 

است، بلكه يعني يك چهره تودل برو نوراني جذابي دارند. 
َُّهْم َخلَْوا بِاهللِ َفكساُهُم اهلُل ِمْن نوِرِه؛ چون اينها با  امام فرمود: »الَِن
خداي خود توفيق خلوت پيدا كرده اند، خدا از نور خودش به آنها 

پوشانيده است.« 
كَعتاِن في َجْوِف اللَّيِل اََحبُّ اِلَي ِمَن  پيغمبر اكرم)ص( فرمود: »اَلرَّ
نْيا َو ما فيها؛ دو ركعِت در دل شب، نزد من از همه دنيا و مافيها  الدُّ

بيشتر ارزش دارد.« 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب آشنايي با قرآن، ج۱۰، ص۳۴

   آیينه نفس

محمد ايماني در كانال تلگرامي خود گزارش 
داد: رس��انه هاي صهيونيستي و غربي، خبر 
مهم بركناري »رئيس ميز ايران در موساد« را 
با پر رنگ كردن جنسيت رئيس جديد و مانور 

مثبت درباره زن بودن وي سانسور كردند. 
سازمان جاسوسي موساد اخيراً اعالم كرد 
دو زن را در دو پُست حساس در اين سازمان 
منصوب كرده است. در اطالعيه موساد ادعا 
شده: براي اولين بار در تاريخ اين نهاد يك 
زن با نام اختصاري »ك« در پستي حساس 
يعني »دفتر ايران« در موساد منصوب شده 
است. زن ديگري هم با نام اختصاري »الف«، 
در پستي مهم يعني رئيس مرجع اطالعات 
»جمع آوري و تحليل اطالعات« منصوب 
شده اس��ت.  اخبار بعدي كه در رسانه هاي 
غربي و صهيونيستي منتشر شد، به شكل 
پررنگ ب��ر زن بودن اف��راد جديد منصوب 
شده تأكيد داش��ت و خبر را به شكل يك 
دس��تاورد و موفقيت وانمود مي ك��رد، اما 
واقعيت ماجرا اين است كه رئيس ميز ايران 
به خاطر ناكامي ها و شكست هايي كه موساد 
در چند س��ال اخير دريافت كرده، بركنار 
شده است. به عبارت ديگر، اگر رئيس قبلي 
ميز ايران در موساد موفق بود و ناكامي هاي 
بزرگ را بر سر صهيونيست ها نكشانده بود، 

دليلي نداشت كه بركنار شود؟
گفتني اس��ت چند ماه قب��ل، هنگامي كه 
رئيس سازمان اطالعات سپاه پس از ۱۳ سال 
خدمت تغيير كرد، رسانه هاي صهيونيستي 
و غربي س��عي كردند اين تغيير را بعد از ۱۳ 
سال  مصادره به مطلوب خود كنند و به عنوان 
ضعف اطالعاتي ايران جا بزنند، اما حاال كه 

رئيس ميز ايران در موس��اد به خاطر حجم 
ناكامي هاي بي س��ابقه بركنار ش��ده است، 
همان رسانه ها، روي جنس��يت نفر جديد 
)زن بودن( به عنوان يك موفقيت و دستاورد 

تأكيد مي كنند!
يكي از ناكامي هاي بارز موساد و سران رژيم 
صهيونيستي، اين واقعيت است كه نفتالي 
بنت مدعي اجراي راهب��رد »مرگ ايران با 
هزار ضربه چاقو« بود اما شكست هاي پياپي 
رژيم صهيونيستي هم مقابل مقاومت لبنان 
و فلسطين، هم شكس��ت در جبهه داخلي 
رژيم و تش��ديد دوقطبي هاي فرساينده و 
هم پيشرفت هاي چشمگير ايران در حوزه 
منطقه اي و نظامي و برنامه هس��ته اي، به 
سقوط دولت مستعجل نفتالي بنت انجاميد 
تا صهيونيست ها ناچار به برگزاري پنجمين 
انتخابات پارلماني ظرف چهار س��ال اخير 
ش��وند.  يكي از شكس��ت ها و نگراني هاي 
بزرگ رژيم صهيونيس��تي، اع��الم نگراني 
دوقلوي داخلي موساد، ش��اباك )سرويس 
اطالعات و امنيت داخلي اسرائيل( است كه 
درباره تشديد خشونت و آشوب در انتخابات 
پيش روي اين رژيم در اثر نفوذ و دستكاري 
ايران هشدار داده است.  در اين باره، روزنامه 
»تايمز اسرائيل« به تازگي نوشت: گزارش ها 
از نگراني نهاد امنيتي شاباك درباره احتمال 
مداخله خارجي در انتخابات آتي اس��رائيل 
توس��ط مهاجمان س��ايبري ايراني و روسي 
حكايت مي كند. ش��اباك نگران اس��ت كه 
به دنبال ب��اال گرفتن مج��ادالت نمايندگان 
كنست، شهروندان نيز مرتكب خشونت شوند 

و آشوب سياسي برپا كنند. 

سانسورحرفهايخبربركناري
رئيسميزايراندرموساد صفحه توئيتري »تونل زمان« نوشت: شاهي 

كه با هر اتفاقي از كشور فرار مي كرد! پيش از 
كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انقالب ۱۳۵۷، شاه 
پهلوي به بهانه استراحت از كشور فرار كرد به 

اميد اينكه اوضاع به دست امريكا و انگليس 
سامان پيدا كند ولي در سال ۵۷ قدرت مردم 
مانع اين كار شد. عكس از روزنامه اطالعات، 

مرداد ۱۳۳۲ و دي ۱۳۵۷.

مهسا باقري در توئيتي نوشت:  به همت متخصصان ش��ركتي دانش بنيان در اصفهان در ساخت 
شعله ياب هاي صنايع نفت و گاز خودكفا شديم! در صورت نبود اين قطعات با توقف توربين ها مواجه 

خواهيم شد كه در پي آن نفت، گاز و برق هم توليد نمي شد! خدا قوت دالورمردان عرصه جهاد علمي.

Responsibility( حس��ين حس��يني پن��اه نوش��ت: دو مفه��وم مس��ئوليت پذيري
وپاسخگويي)Accountability( در تمامي كشورها و فرهنگ هاي دنيا وجود دارد، اما 
اغلب به صورت مترادف به كار مي روند و تعاريف شان اختالف كمي با هم دارد. اما تفاوت اين 
دو واژه يا مفهوم در چيست؟ مسئوليت پذيري به عنوان يك الزام و تعهد دروني از سوي فرد 
براي انجام مطلوب همه فعاليت هايي كه بر عهده او گذاشته شده است، تعريف مي شود كه از 
درون فرد سرچشمه مي گيرد. فردي كه مسئوليت كاري را بر عهده مي گيرد، توافق مي كند 
كه يكسري فعاليت ها و كارها را انجام دهد يا بر انجام اين كارها توسط ديگران نظارت داشته 
باشد. پاسخگويي مفهومي فراتر از مس��ئوليت پذيري بوده و به اين معني است كه شخص 
براي رفتار خويش در برابر كس��اني كه حق قضاوت در خصوص رفتار او را دارند، پاسخگو 
باشد. در شكل باال تفاوت اين دو اصطالح مختصر بيان شده است. اگر بپذيريم كه يكي از 
ويژگي هاي شايستگي آموزش پذير بودن است، مسئوليت پذيري شايستگي نبوده و تنها يك 
ويژگي شخصيتي است و پاسخگويي يك شايستگي است كه در مدل شايستگي بسياري از 

شركت هاي معروف دنيا نيز وجود دارد. 

شاهيكهباهراتفاقيفرارميكرد!

خداقوتدالورمردانعرصهجهادعلمي

تفاوتمسئوليتپذيريباپاسخگويي

6قاعدهكليدرنظريهسوادرسانهايشناختيپاتر
كانال تلگرامي »هد هد« نوشت:  شش 
قاعده كلي در نظريه س��واد رسانه اي 

شناختي پاتر:
۱( مسئوليت:  مسئوليت ارتقا و پيشبرد 
سواد رسانه اي در خود فرد نهفته است 
و تا زماني كه شخص مسئوليت ميزان 
سواد خودش را نپذيرد، انگيزه اي براي 

تغيير وجود نخواهد داشت. 
۲( تأثيرات: افراد بايد نسبت به حوزه تأثيرات رسانه ها اعم از مثبت و منفي حساس باشند. 

۳( تفسير: انسان موجودي تفسيرگر است و بايد بر فعاليت ساخت معنا مسلط و بر آن كنترل داشته باشد. 
۴( اهميت معنا: اين قاعده به اهميت معناي به اشتراك گذاشته شده اشاره كرده و مي گويد افراد 
بايد تعداد قابل توجهي تفسير خارج از ذهن خودشان را فرا بگيرند به طوري كه بتوانند ساير افراد را 

درك  و از نمادهاي رايج جهت برقراري ارتباط با آنها استفاده كنند. 
۵( قدرت: طبق پنجمين قاعده يا قاعده كلي قدرت، دانش قدرت است. چنانچه افراد بخواهند بر ساخت 
معني شان كنترل و تسلط داشته باشند نيازمند انواع خاصي از دانش هستند. بدون اين دانش آنها 
توانايي ايجاد تغييرات اساسي در جهت مثبت را نخواهند داشت. افراد الزم است بدانند چه ساختارهاي 

دانشي به آنها بسيار كمك مي كند و چگونه بايد از آن ساختارهاي دانش استفاده نمود. 
۶( هدف: هدف سواد رسانه اي تجهيز افراد جهت انتقال كنترل از سوي رسانه ها به سمت خودشان 
است. سواد رسانه اي قدرت و اختيار را به فرد مي دهد و بيان مي دارد اگر افراد نتوانند به ساخت معنا 

كنترل داشته باشند، رسانه ها اين كار را انجام خواهند داد. 

برايتربيتفرزند،خودتبايدمتحولشوي!
پانته آ وزيري نوشت: به نظر من مادر 
و پدر شدن باعث رشد آدم ميشه. اما 
گاهي اين رشد با درد بسيار زيادي 
همراهه. چ��ون يه موقع��ي متوجه 
ميش��ي كه وقت��ي به بچ��ه ات نگاه 
مي كن��ي داري انع��كاس خودت رو 
مي بيني و اگ��ر مي خواهي بچه ات 
مسير متفاوتي رو انتخاب كنه خودت 
بايد متحول بشي. بچه ها خيلي باهوشند. جلوشون نميشه فيلم بازي كرد. نميشه تظاهر كرد 
كه وارد ميدان شدي. بايد واقعاً قلبا تصميم بگيري كه مي خواي تمرين كني اون آدمي بشي 

كه دوست  داري بچه ات بشه . 
اگه مي خواي بچه ورزشكار* داشته باشي خودت قلباً بايد تصميم بگيري كه هر روز تمرين 
كني  از ورزش كردن لذت ببري. اگه مي خواهي بچه سختكوش داشته باشي بايد قلباً تصميم 
بگيري كه هر روز تمرين كني مثل يك آدم سختكوش زندگي كني. راستگويي، مقتصد بودن، 

بخشنده بودن و مودب بودن. 
اما خوبيش اينه كه بچه ها توقع ندارند به مقصد برسي تا همراه بشند. خوشبختانه وقتي تمرين 
صادقانه ببينند همراهي مي كنند و پاسخشون انگيزه ايجاد مي كنه. بچه ها فقط انتظار دارند 
باهاشون وارد گود بش��يم اما مهمه كه روي تالش خودت تمركز كني و دست از تالش براي 

تغيير دادن بچه برداري. 
به جاي تغيير بچه روي تحول خودمون تمركز مي كنيم اونوقت اين پدر و مادر متحول شده 
بستر جديدي براي پرورش بچه فراهم مي كنند كه قباًل فراهم نبوده. اونوقت آدم مي فهمه كه 

بچه ها مربي زندگي هامون هستند. آدم در كنارشون رشد مي كنه. 
پ. ن: كلمه ورزشكار اينجا كلمه خوبي نيست. منظورم اين نيست كه بچه ورزشكار حرفه اي 
بشه چون اون يك مقدار زيادي به ژن بستگي داره. منظورم اينه كه زندگيش تحرك داشته 

باشه و از نفس ورزش و بازي و تحرك لذت ببره. اون يك رفتار يادگرفتنيه به نظرم.

نقدشدنمساويبافروپاشينيست
محسن زندي نوش��ت: گرچه حالت 
تهاجمي يا دفاعي گرفتن يك فرد در 
برابر نقدهايي كه نسبت به خودش يا 
عملك��ردش مي ش��نود )خصوص��اً 
نقدهايي كه احساس مي كند ناروا يا 
آسيب زننده هستند(، يك امر طبيعي 
تكاملي و مربوط به بقاست، اما كسي 
كه هنگام نقد شدن، تنشي غيرطبيعي 
و شديد در خود احساس مي كند و اين تنش را يا به صورت پرخاشگري و تهاجم شديد كالمي و 
رفتاري يا به صورت انفعال، شكسته شدن، در خود فرورفتن و فرار كردن پاسخ مي دهد، از يك 
روان رنجوري ُمزمن به نام كمبود عزت نفس و اعتماد به نفس رنج مي برد كه باعث مي شود نقد 

شدن را مساوي با فروپاشي شخصيت خود بداند و درصدد جبران فوري برآيد. 
اين موضوع در كس��اني هم كه خود را فراتر از نقد ش��دن مي دانند يا خود را به هيچ وجه در 
معرض نقد ديگران قرار نمي دهند يا هيچ نقدي را برنمي تابند يا با ژس��ت هاي روشنفكرانه 
درصدد توجيه تراشي هاي صدمن يك غازي برمي آيند، صادق است. در مقابل، شخصيت سالم 
از نقد شدن استقبال مي كند و آن را باعث رشد خود و برطرف كردن عيوبش مي شمارد. در 
برابر شديدترين نقدها و حتي توهين ها خويشتن داري را از دست نمي دهد و با حفظ طمأنينه 
و آرامش خود، بخِش درست و رواي نقد را مي پذيرد و بخش ناروا را بدون پرخاشگري مورد 

تحليل قرار مي دهد و چون خود را به خوبي مي شناسد از نارواها عصباني نمي شود. 
به عبارت ديگر، در شخصيت روان رنجور، بخش غريزي مغز است كه هميشه در حالت آماده 
باش است و واكنش فوري را آماده مي سازد. اين بخش از همان مكانيسم جنگ يا گريز موجود 
در تمام ارگانيسم هاي جانوري استفاده مي كند، اما در شخصيت سالم، بخش  تحليلي و انساني تر 
مغز است كه پاسخ را آماده مي س��ازد و فراتر از واكنش جنگ يا گريز مشترك در ميان تمام 

جانداران، از پاسخ متأمالنه و مبتني بر تحليل و زمينه و عاقبت سنجي نيز بهره مي گيرد. 
مي گويند روزي دانشمند بزرگ، خواجه نصير طوسي كه از قضا صاحب قدرت هم بود، در جايي 
سخن مي گفت. شخصي از ميان جمعيت دستش را بلند كرد و گفت:  اي شيخ پرسشي دارم. 

خواجه گفت: پرسشت را بيان كن. 
آن شخص گفت: نزد خداي بزرگ آيا ارزش ريش تو بيشتر است يا ُدم سگ؟ خواجه به جاي 
عصباني شدن با طمأنينه و آرامش چنين پاسخ داد: در روز قيامت اگر من توانستم از پل صراط 

عبور كنم، ريِش من وگرنه ُدم سگ.

پيشبينيجرمباهوشمصنوعي
كانال تلگرامي »مجله هوش مصنوعي« نوشت: دانشمندان توانسته اند 
يكي ديگر از داستان هاي فيلم هاي علمي- تخيلي را به واقعيت تبديل 
كنند. بر اساس گزارشي كه ساينس فوكوس منتشر كرده است مدلي از 
هوش مصنوعي ساخته شده كه در آزمايش هاي صورت گرفته توانسته 
است وقوع جرم را چند روز زودتر از وقوع واقعي جرم با دقت ۹۰درصد 
پيش بيني كند.  پروفسور ايشانو چاتوپادياي كه در دانشگاه شيكاگو اين 
تحقيقات را رهبري مي كند مي گويد توانس��ته اند به مدلي دست پيدا 
كنند كه در آزمايش هايي كه در هش��ت ش��هر امريكا صورت گرفته با 
دقت خوبي يك هفته قبل از وقوع يكسري جرم را با موفقيت پيش بيني 
كند.  او در اين مورد مي گويد شهر شيكاگو و هفت شهر ديگر كه روي 
آنها تمركز كرده بوديم، ش��روع به انتش��ار گزارش رويداد هاي جرم و 
جنايت كرده بودند. در شيكاگو، اين  گزارش ها با يك هفته تأخير به روز 
مي شوند. اين گزارش ها حاوي اطالعاتي درباره آنچه اتفاق افتاده، نوع 

جنايت، محل وقوع، طول و عرض جغرافيايي و زمان رخداد است.

گزارشاكونوميست
ازسبكزندگيوليعهدسعودي

فواد ايزدي در توئيتي نوشت: گزارش جالب مجله اكونوميست درباره سبك 
زندگي وليعهد رژيم سعودي: بن سلمان هنگام دعوا با مادرش اتاق او را به 
گلوله مي بندد؛ بن سلمان در خانواده سلطنتي آل سعود مشهور به»صدام 
جوان« است؛ اگر وزيري با بن سلمان مخالفت كند در دستشويي محل كارش 

زنداني مي شود؛ بن سلمان معتاد به الكل، مواد مخدر و زنان بدكاره است.

چراهركتابارزشمندرا
بايددرآنواحد2بارخواند؟

كانال تلگرامي »فلسفه و معناي زندگي« جمله اي از آرتور شوپنهاور را 
به اشتراك گذاشت. در اين جمله مي خوانيم: هر كتابي كه به خواندنش 
مي ارزد بايد در آِن واحد دو بار خوانده شود. رعايت دستور فوق دو علت 
دارد: يكي اين كه در مطالعه  دوم، قسمت هاي مختلف كتاب بهتر درك 
مي شود و قسمت اول كتاب زماني نيك فهميده مي شود كه از پايان آن 
نيز آگاه باشيم و ديگر اين كه در اين دو مطالعه وضع روحي ما يكسان 
نيست، در مطالعه  دوم ما نظر تازه اي نسبت به هر قسمت پيدا كرده و 

جور ديگري تحت  تأثير آن كتاب قرار مي گيريم. 

خودتحقيرنباشيم
احسان حسيني در توئيتي نوشت: طبق آمار BP، امريكا )بزرگ ترين 
توليدكننده گاز دنيا( در ۲۰۲۱ از ترينيداد و توباگو ۶۰۰ ميليون متر 
مكعب گاز وارد كرده، ميدونيد چرا؟ چون ب��راش مزيت داره. حاال يه 
عده بابت فرصت سود ۶ ميليارد دالري ايران از واردات گاز روسيه وااسفا 

ميكنن كه واردكننده و مستعمره شديم. خودتحقير نباشيم. 

5| روزنامه جوان |  شماره  6557دوش��نبه 31 مرداد   1401 | 24 محرم 1444 |



88498443سرويس  سياسي

ضعف بزرگ جريان هاي سياسي
مهدي فضائلي طي سرمقاله اي در روزنامه صبح نو 
نوش��ت: يكي از بزرگ ترين نقطه مميزه نظام و 
جامعه ما در مقايس��ه با نظام ه��ا و جوامع ديگر، 
معتبر و محترم بودن ارزش مهمي به نام »تقوا«ست. اين تقوا گاهي بعد 
فردي دارد يعني فرد، خودش را مل��زم و مقيد به چارچوب ها و حدود 
الهي مي داند و در زندگي شخصي و اجتماعي خود تالش مي كند حدود 

تعريف شده از سوي شارع را رعايت كند. 
بعد ديگر تقوا، تقواي جمعي اس��ت، يعني افراد در جمع هاي مختلف 
كاري، اعم از سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي و هر جمع ديگري، نه تنها 
مراقب خود كه مراقب اطرافيان و همراهان خود نيز باشند و هر جايي 
همراهان خود را بي مباالت و كم تقيد مشاهده كردند، به نحو شايسته، 
نقش بازدارندگي خود را ايفا كنند؛ رفتاري كه متأسفانه در جمع هاي 
مختلف از جمله جريان هاي سياسي كمرنگ و مغفول است. اسفناك تر 
اينكه، نه تنها ش��اهد اين بازدارندگي جمعي در جريان هاي سياس��ي 
نيس��تيم، برعكس موارد متعددي را مي بينيم كه آح��اد يك جريان 
سياسي درس��ت مانند قبايل بدوي، به انحاي مختلف از صدور بيانيه 
گرفته تا مصاحبه و توئيت و امثال آن، از تخلفات هم حزبي و هم جرياني 
خود حمايت مي كنند يا اشتباهات او را توجيه يا كمرنگ مي كنند، اين 

افراد بدانند در تخلفات او شريك و سهيم خواهند بود!
در دهه هاي قبل، جرياني در كشور وجود داشت به نام جريان چپ. آنها 
شعارهاي خوبي هم مي دادند اما خودشان را مراقبت نكردند و تقواي 
جمعي به خرج ندادند. در ميان شان آدم هايي بودند كه تقواي فردي هم 
داشتند اما نداشتن تقواي جمعي، كار آنها را به جايي رساند كه فتنه گر 
ضدامام حسين)ع( و ضداس��الم و ضدامام و ضدانقالب توانست به آنها 
تكيه كند! آنها نيامدند شعار ضدامام و ضدانقالب بدهند اما شعاردهنده  
ضدامام و ضدانقالب توانست به آنها تكيه كند، اين خيلي خطر بزرگي 

است. آنها غلتيدند، بنابراين تقواي جمعي الزم است. 
........................................................................................................................

اهرم فشار ايران روي امريكا و اروپا
روزنام��ه جام ج��م در يادداش��تي به 
مذاكرات هسته اي پرداخت و نوشت: 
اي��ران در بخ��ش آخ��ر مذاك��رات، 
درخواست شفاف سازي در خصوص برخي نكات را داشته است كه در 
برجام هم وجود داش��ت، ما به آنها زمين  مين گذاري شده يا اصطالحاً 
دستگيره هاي لقي كه كوهنوردي خود را از آنها آويزان مي كند، قبل از 
اينكه آن را امتحان كند، مي گوييم. اين عبارات، مبهم و كلي اس��ت و 
قطعاً امريكا از اين موارد استفاده مي كند كه تعهدات خود را انجام ندهد 

و تفسير مدنظر خود را داشته باشد. 
 بنابراين براي پرهيز از تجربه برجام، ايران درخواس��ت شفاف س��ازي 
در اين م��وارد دارد و غرب دو قول ش��فاهي داده و اي��ران نيز درصدد 
مكتوب شدن اين موارد است، چراكه در برجام نيز تجربه تلخ قول هاي 
شفاهي جان كري را داشتيم و هيچ كدام عملي نشد، لذا امريكايي كه 
به قول هاي كتبي آن هم اعتباري نيست، مشخص است كه در آينده 
قول هاي شفاهي آنها نيز عملياتي نخواهد شد، بنابراين ايران براي انتفاع 

اقتصادي مؤثر مصر است كه حتماً موارد مكتوب شود. 
نكته بعدي باقي ماندن يكي از موارد مربوط به تضامين اس��ت كه اين 
هم باعث پايداري هرگونه توافقي خواهد ش��د. امريكا با بي مسئوليتي 
و بي قانوني و قانون شكني از برجام خارج شد و اكنون هيچ فرد عاقلي 
نمي پذيرد كه بدون گرفتن تضمين الزم با اين كشور دوباره وارد همان 
توافق ش��ود، لذا امريكا بايد به ايران تضامي��ن الزم را بدهد و در واقع 
جمهوري اس��المي مطمئن باش��د كه در ادامه از انتفاع مؤثر و پايدار 

اقتصادي بهره مند خواهد شد. 
........................................................................................................................

غذاي كپك زده انگليسي و ميز برجام
روزنامه كيهان هم به مذاكرات هسته اي و نقش 
پادوي برخي رس��انه هاي داخلي با طرف هاي 
غربي اش��اره كرد و نوش��ت: اين روزها برخي 
فعاالن و رسانه هاي مدعي اصالحات در داخل همصدا با رسانه هاي معاند 
از جمله بي بي سي فارسي، صداي امريكا و اينترنشنال سعودي با تخطئه 
خطوط قرمز ايران در مذاكرات هس��ته اي، اين گونه القا مي كنند كه تيم 
مذاكره كننده كشورمان در حال فرصت سوزي است. اين طيف همزمان 
مدعي است كه اين ايران اس��ت كه به احياي برجام نيازمند بوده و طرف 
امريكايي و اروپايي اصاًل نيازي به احياي برجام ندارند و صبر و تحمل طرف 
غربي هم حدي دارد و تا پشيمان نشده اند، احياي برجام را با عبور از خطوط 

قرمز كليد بزنيم و ماجرا را بيش از اين كش ندهيم. 
اما آيا واقعيت چنين است؟! آيا امريكا و اروپا هيچ نيازي به برجام ندارند 
و صرفاً از سِر دلس��وزي براي مردم ايران، پيگير وضعيت برجام هستند؟! 
راستي، اكنون وضعيت در كشورهاي غربي و از جمله اروپا چگونه است؟! 
رسانه هاي اروپايي ش��هروندان خود را به خوردن غذاي كپك زده و اكتفا 
كردن به شس��تن زيربغل در حمام توصيه مي كنند. اينها مصاديق جديد 
»سبك زندگي در اروپا« است. اروپا اكنون حداقل با سه بحران دست و پنجه 

نرم مي كند؛ بحران انرژي، بحران خشكسالي و بحران در مواد غذايي. 
در حال حاضر اروپا و امريكا براي سپري كردن زمستان سخت امسال 
شديداً به كاهش قيمت نفت نيازمند هس��تند. در اين شرايط، احياي 
برجام از يك سو به كاهش قيمت نفت منجر می شود و از سوي ديگر با 
كنار رفتن موقتي تحريم نفت ايران، ميزان عرضه نفت نيز در بازارهاي 
جهاني افزايش مي يابد. ش��ايد برخي بگويند ك��ه اين بهترين فرصت 
براي ايران جهت احياي برجام اس��ت چراكه همزمان با خالص شدن 
اروپا از »زمستان س��ياه«، ايران هم با درآمدهاي هنگفت بابت فروش 
نفت، مي تواند گشايش اقتصادي در داخل رقم بزند، اما اين تصور كاماًل 
سهل انديشانه و غيرواقعي است، چرا؟! به اين دليل كه امريكا و اعضاي 
اروپايي برجام )انگليس، فرانسه، آلمان( به خوي سلطه گري و غارتگري 
و عهدشكني اعتياد دارند، اما نكته اين است كه امريكا و اروپا از طريق 
رسانه هاي خود و رس��انه هاي جريان غرب گرا در داخل در پي جازدن 
نياز خود تحت عنوان »امتياز ويژه« به ايران هستند. خوشبختانه تيم 
مذاكره كننده دولت سيزدهم بدون تأثيرپذيري از هياهوي رسانه اي 
جريان مدعي اصالحات، بر شروط اساس��ي و به عبارتي خطوط قرمز 

ايران براي احياي برجام پافشاري كرده است. 
........................................................................................................................

نيازمند نهضت خدمت رساني
نويسنده روزنامه رسالت در يادداشت 
ديروز خود با اشاره به ظرفيت باالي 
كش��ور در ام��ر خدمت رس��اني و 
محروميت زدايي نوشت: چند روز پيش، تصاويري از خدمات رساني و 
محروميت زدايي در يكي از استان هاي كمتربرخوردار كشور ديدم. يك 
فرمانده نظامي محبوب، با مردم سخن مي گفت و از نزديك در جريان 
مشكالت شان قرار مي گرفت و حتي در چند مورد، از شدت محروميت 
در امكاناتي چون آب و ب��رق، تعجب مي كرد. من رفت��ار آن فرمانده 
نظامي را كه پاي درددل مردم محروم نشسته و به كمك آنها شتافته 
تحسين كرده و دست او را مي بوسم، اما ساير مسئوالن و بخش رسمي 
خدمات رساني در كشور چه جوابي دارند؟ اينكه يك چهره جهادي، 
براي اولين بار از مش��كالت مردم يك روس��تا گزارش تهيه كند، آن 
ش��خص و افراد مش��ابه او را محبوب مي كند، اما مسئوالن را محكوم 
مي كند. ما در حوزه حكمراني، نيازمند يك نهضت بزرگ خدمت رساني 
هس��تيم و با كار عادي و معمولي، عقب ماندگي و ضعف هاي موجود، 

جبران نخواهد شد.

سخنگوي نيروهاي مسلح: 
 موشك هاي مقاومت 

مي تواند معادالت را تغيير دهد
از  ك�ه  مجهزن�د  ايم�ان  س�اح  ب�ه  مقاوم�ت  نيروه�اي 
موش�ك  مهم ت�ر اس�ت و اي�ن موش�ك ها ني�ز در اختي�ار 
اس�ت.  مش�خص  نتيج�ه  و  دارد  ق�رار  مؤم�ن  اف�راد 
سردار ابوالفضل شكارچي، س��خنگوي نيروهاي مسلح كشورمان در 
گفت وگويي ضمن بيان ضعف ساختاري رژيم صهيونيستي در خصوص 
لفاظي هاي اخير مسئوالن صهيونيستي عليه نيروهاي نظامي كشورمان 
گفت: آمادگي ما همواره در سطح بااليي قرار دارد و اين صحبت ها تنها 
جنبه عمليات رواني دارد و اهميت خاصي ندارد. وي درباره پيام شكست 
اخير صهيونيس��ت ها در مقابله با محور مقاومت در باريكه غزه اظهار 
داشت: اين شكست از محور مقاومت، تسليم بودن و بي عرضگي و فشل 
بودن رژيم صهيونيستي را مي رساند كه البته هر جنگي هم عليه محور 
مقاومت آغاز كردند، نتيجه اي جز همين شكست عايدشان نشده است. 
سخنگوي نيروهاي مسلح با اشاره به اينكه موشك هاي محور مقاومت 
مي تواند معادالت آينده را تغيير دهد، افزود: نيروهاي مقاومت به سالح 
ايمان مجهز هستند كه از موشك ها مهم تر است و اين موشك ها نيز در 

اختيار افراد مؤمن قرار دارد و نتيجه مشخص است. 
........................................................................................................................

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسامي:
تاج زاده به دنبال ساختارشكنی است

از چهره سياس�ي مانند بهزاد نبوي تنزل كنش سياسي و رفتاري 
تاج زاده به يك موضع گيري ساده و اظهارنظر شخصي بعيد است. 
حميدرض��ا ترقي، عضو ش��وراي مرك��زي حزب مؤتلفه اس��المي در 
گفت وگو با راه دانا، با اشاره به نامه نگاري »بهزاد نبوي« به رياست قوه 
قضائيه درباره دستگيري »تاج زاده« گفت: از فرد باتجربه سياسي مثل 
»بهزاد نبوي« بسيار بعيد است كه كنش سياسي و رفتاري تاج زاده را 
به يك حرف و موضع گيري ساده و بدون پش��توانه تشكيالتي و فاقد 
هدف براي تحريم افكار عمومي تنزل دهد. وي با اشاره به اينكه بدون 
شك خود وي هم مي داند كه آثار و تبعات چنين حرف هايي در فضاي 
مجازي با توجه به سوءاستفاده دشمنان انقالب و برخي عناصر مريض 
سياسي در داخل كشور نمي تواند به يك اقدام ساده محدود شود و فاقد 
اثرگذاري در جامعه به حساب آيد، تصريح كرد: هدف و نيت »تاج زاده« 
در مصاحبه ها و مكالمه ها و جلسات متعدد بيان شده و روشن است، به 

طوري كه مستندات فراواني در اين باره وجود دارد. 
ترقي با بيان اينك��ه تاج زاده اين موضع گيري ها را بر اس��اس يك حركت 
برنامه ريزي شده و ميان مدت براي مقابله با قواره سياسي نظام جمهوري 
اس��المي ايران اتخاذ ك��رده اس��ت، تأكيد كرد: »ت��اج زاده« ب��ه دنبال 
ساختارشكني در جمهوري اسالمي ايران است و در موضع گيري هايش 
نش��ان داده نوك تيز پي��كان خود را به س��مت رهب��ري و واليت گرفته 
است. عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اس��المي با اشاره به اينكه اينها 
موضع گيري هايي نيست كه بشود آن را به سخن يك فرد عادي محدود 
كرد، ادامه داد:  قطعاً دس��تگاه قضايي با اين نوع نامه نگاري ها تحت تأثير 
القائات بيروني قرار نمي گيرد. ترقي با اشاره به اينكه »تاج زاده« عليه امنيت 
ملي كشور و تحريك جامعه به تقابل با نظام بايد مورد محاكمه قرار گيرد، 
گفت:  اقدامات وي تأثيرات ضدامنيتي دارد و منشأ تحركات اجتماعي و 
حتي اغتشاشات در كشور شده است، به طوري كه وي قباًل هم در جريان 
فتنه های 78 و 88 دستگير ش��ده و كيفر ديده اما همچنان دست از اين 
رفتارها برنداشته است. عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه با اشاره به اينكه 
وقتي مواضع فردي به طور مستمر ضدامنيت ملي كشور باشد، نمي توان 
فعل او را خارج از روال دانست، خاطرنش��ان كرد: قوه قضائيه بايد به طور 

جدي و بدون هرگونه چشم پوشي به پرونده تاج زاده رسيدگي كند. 
........................................................................................................................

 طرح دائمي كردن قانون »داماتو« 
گام امريكا براي امتيازگيري برجامي است
طرح قانونگذاران امريكايي براي دائمي 
ك�ردن قان�ون دامات�و گام�ي ب�راي 

امتيازگيري برجامي است. 
محم��ود عباس زاده مش��كيني، رئي��س 
كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، در واكنش به طرح قانونگذاران 
امريكاي��ي ب��راي دائمي كردن ي��ك قانون 
تحريمي عليه ايران موسوم به داماتو گفت: استراتژي امريكا عليه ايران، 
مبارزه و مقابله براي تضعيف نظام اسالمي است و تاكتيك شان بهره مندي 
از تحريم است. نماينده مردم مشگين شهر در مجلس شوراي اسالمي اظهار 
كرد: در واقع آنها تصور مي كنند تحريم ها مي تواند جمهوري اس��المي را 
ضعيف كند، لذا بخشي از هيئت حاكمه امريكا چنين تحركات ضدايراني 
انجام مي دهند تا از كشورمان امتيازات برجامي بيشتري در شرايط كنوني 
بگيرند. وي با اشاره به اينكه سايستمداران امريكايي حسن نيت ندارند، ادامه 
داد: بر اين اساس مشاهده مي شود وقتي عالئمي براي دستيابي به توافق 
حاصل مي شود، اقداماتي انجام مي دهند كه تنش آفرين است. هم اكنون 
نيز سناتورهاي امريكايي در حال آماده كردن بستر و جو ضدايراني هستند 
كه البته اين امر قابل پيش بيني بود. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم 
افزود: در صورت چنين اقدامي، مجلس شوراي اسالمي نيز مي تواند در حوزه 
سياست هاي هسته اي كشورمان به عنوان پيشران در مذاكرات اقدام الزم را 
انجام دهد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي خاطرنشان كرد: در واقع مذاكره كنندگان كشورمان مي توانند براي 
امتياز گيري از غربي ها از ظرفيت مجلس استفاده كنند، همانطور كه قانون 

اقدام راهبردي موجب شد غربي ها از مواضع خود كوتاه بيايند. 
........................................................................................................................

 وزير كشور: 
مشكل ضدامنيتي در شهركرد نداريم

در حال حاضر مشكل آب در شهركرد تا 
حد زي�ادي برطرف ش�ده و در وضعيت 
پايداري قرار گرفته است و بخش اندك 
باقي مانده هم به سرعت حل خواهد شد. 
احمد وحيدي، وزير كشور در گفت و گو با 
تسنيم، در خصوص مشكالت پيش آمده 
در زمين��ه تأمين آب ش��رب ش��هركرد و 
تالش هاي صورت گرفته براي حل و فصل اين مشكل گفت: به هر حال 
پس از حوادث طبيعي اخير كه در سراسر كشور به  وجود آمد، برخالف 
همه تالش هاي انجام شده، در مسير انتقال آب شرب مردم هم مشكالتي 
ايجاد شد. وي افزود: ناچار شديم آبرساني با تانكر براي اهالي محترم آن 
منطقه انجام شود و همزمان با به كارگيري ظرفيت هاي الزم، تالش هاي 

زيادي براي برطرف كردن سريع اين مشكل صورت گرفت. 
وزير كشور اضافه كرد: هم شخص استاندار و هم وزير نيرو و معاونان شان 
به محل رفتند تا كار را دنبال كنند. در حال حاضر مشكل تا حد زيادي 
برطرف ش��ده و در وضعيت پايداري قرار گرفته اس��ت و بخش اندك 
باقي مانده هم به سرعت حل خواهد شد. وحيدي با اشاره به سوءاستفاده 
ضدانقالب و بدخواهان نسبت به اين اتفاق اظهار داشت: آنها هميشه 
تالش دارند هر موضوعي را به سمت و سوي ضدامنيتي ببرند اما هيچ 
مش��كل امنيتي در ش��هركرد نداريم، ما قبول داريم اين مسئله جزو 
مطالبات مردم است و بخشي از موضوع خارج از كنترل بود، با اين حال 

تالش كرديم مشكل به وجود آمده را برطرف كنيم.
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فرمانده كل سپاه: 

آماده راه اندازي »راهيان نور پيشرفت« هستيم
خطرناك ترين راهبرد دشمن حمله به قلب ها و ذهن هاست

م�ا در س�پاه ع�اوه  ب�ر راهي�ان ن�ور دفاع 
مق�دس، آمادگ�ي داري�م راهي�ان ن�ور 
پيش�رفت را ب�راي بازديد از پيش�رفت هاي 
كشور در عرصه س�ازندگي راه اندازي كنيم. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��كر پاسدار حسين 
سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
صبح ديروز در دومين روز از سي وششمين اجالس 
رؤساي آموزش و پرورش سراسر كشور كه در سالن 
اجالس سران برگزار ش��د، اظهار داشت: نكته اي كه 
بسيار مهم است و ما از دوران كودكي در مسير رشد و 
تكامل تدريجي خود آن را در محور زمان ديده ايم، اين 
است كه معلمان ما شخصيت هايي وارسته، متخلق، 
اس��وه در فضائل اخالقي و انسان هايي شايسته براي 
ساخت زيربناي فكري، علمي، معرفتي و تربيتي براي 

نسل هاي نونهال و نوجوانان و جوان ما هستند. 
وي افزود: معل��م يك نقطه منفص��ل از محيط 
اجتماع��ي نيس��ت بلك��ه حقيقت��ي ج��اري و 
شخصيتي تكثيرشونده است، يك مدل و الگوي 
تعميم يابنده است. معلم، قله اي است از فضائل كه 
از آن ارزش هاي اخالقي، تربيتي، دانش و علوم 
معارف مي جوش��د و در دامنه محيط اجتماعي 
سرازير شده جامعه را براي آينده مي سازد، يعني 
افرادي كه بناي عظيم س��اخت انساني كشور را 
براي آينده اي كه مستمراً به حال تبديل مي شود 

مي سازند، معلمان ما هستند. 
سرلشكر س��المي با بيان اينكه وسعت هر كشور در 
ابعاد و طول و عرض جغرافيايي آن نيس��ت، تصريح 
كرد: وسعت هندسي يك عامل قدرت است اما عنصر 
اصلي كه عظمت و وسعت و شكوه يك جامعه را تعيين 
مي كند، وسعت ذهن ها و قلب هاست. هر كشوري به 

وسعت مساحت ذهني بزرگ يا كوچك است. 

    امروز زبان و قلم ساح ماست
فرمانده كل سپاه در بخش ديگري از سخنانش 
با اش��اره به نبرد دشمن عليه كش��ورمان تأكيد 
كرد: امروز زبان و قلم، سالح ماست كه مي تواند 
ما را از قلب يك نب��رد نيرومند با موفقيت خارج 
كند. دشمن همه ابزارهاي به تسليم كشيدن ما 
را اعمال كرده است، تمام زواياي متنوع نبرد را به 

روي ما گشوده و همه راه ها را طي كرده است. 
وي افزود: دش��من از ق��درت نظام��ي خود به 
ان��دازه ممكن اس��تفاده كرده اس��ت. از تهديد 
اقتصادي به عن��وان ويرانگرترين س��الح براي 
به تس��ليم كش��اندن اراده اين ملت بهره برده 
است. از نبردهاي نيابتي در مقياس عظيم براي 
محاصره امنيتي ما بهره برده است. از يك نبرد 
اطالعاتي عظيم، ترور، خرابكاري و دس��تكاري 
در نظام امنيت داخلي ما اس��تفاده كرده است. 
تمام اين ابزارهاي نبرد س��خت را به كار گرفته، 

اما راه بسته است. 
سرلشكر سالمي با اشاره به راهبردهاي خطرناك 
دشمن عليه ايران گفت: خطرناك ترين راهبرد 
دشمن و ويرانگرترين تهديدي كه انتخاب كرده 
است حمله به قلب ها و ذهن هاست. بايد در اين 
خصوص مطالعه كنيد، البت��ه حتماً بيش از من 
در اين حوزه مطالعه داريد، ولي بنده بر اس��اس 
مسئوليتي كه در حفاظت از انقالب اسالمي در 
مقابل طيف متنوع تهديدات دارم، گاهي مجبور 
مي شوم عالوه بر گذر به دنياي تهديدات سخت 

در حوزه تهديدات نرم مروري داشته باشم. 
وي ادامه داد: جايي نوشته است كه امريكا چگونه 
مي تواند قلب و ذهن جوانان جهان اسالم را تسخير 
كند؟ چگونه مي تواند خانه، مسجد و مدرسه را از 

خاصيت بيندازد؟ چگون��ه مي تواند بر اعتماد، بر 
دين باوري، بر حجاب خواه��ي، بر ميل جوانان به 
عبادت خداوند نفوذ كند و جوان مسلمان را از او 
گرفته، او را بي هويت كند و پيش فرض هاي ذهني 
او را تغيير دهد، به اين گونه كه نشان دهد تنها راه 
سعادت مسلمانان پذيرش نظمي است كه دنياي 

استكبار بر جهان حاكم مي كند. 
    تهاجم اصلي به قلب هاست

اين فرمانده ارش��د نيروهاي مس��لح كشورمان 
با بي��ان اينكه غرب درصدد تحمي��ل ارزش ها و 
معيارهاي خود به ملل اسالمي است، خاطرنشان 
كرد: عادت كردن جوامع اس��المي به معيارهاي 
بين المللي، س��اختار قدرت هاي ش��يطاني را به 
عنوان ابزاري براي مس��ير س��عادت اين ملت ها 
نشان دهنده اين است كه بگويند صلح آرامش، 
اقتصاد آرام، رفاه و موارد مشابه محصول تكيه بر 
انديشه، تفكر، اعتماد و باور قلبي به غربي سازي 
اس��ت كه معادل پديده جهاني سازي است. اين 
موضوع، محصول تهاجم فرهنگي غرب بر جوامع 
اسالمي است تا جوانان مسلمان آن گونه لباس 

بپوشند كه غربي ها مي خواهند. 
وي افزود: به قول خودشان از وين تا سيدني همه 
كفش هاي نايك به پا كنند و آن معصوميت هايي 
كه در چهره جوانان مسلمان وجود دارد، توسط 
مظاهر شيطاني ظواهر غرب به يغما برود. اغلب 
دانش آموزان جه��ان از اميد، اعتم��اد و تكيه بر 
ارزش هاي خالص الهي تهي شوند. آنها از تاريخ 
خود منفصل و با آن بيگانه شوند. مظاهر استعمار 
و اس��تبداد را به عن��وان فرش��تگان نجات ملت 
تلقي كنند و حافظ��ان اصلي تقوي��ت ايمان از 
متن و بزرگي اين جامع��ه را به گونه اي معكوس 

جلوه دهند، اين امروز تهاجم اصلي قلب است و 
شما در قلب اين ميدان ايس��تاده ايد. دقيقاً يك 
جنگ واقعي، حاال تعيين موقعيت كنيد چگونه 
مي خواهي��د در اين دس��تگاه مختصات جهاني 

موقعيت خود را تعيين كنيد. 
وي ادامه داد: شما در سنگر نشسته ايد، كالم تان 
همانن��د گلوله هايي اس��ت كه به قلب دش��من 
ش��ليك مي ش��وند. آنگاه كه ذهن جوانان ما را 
سرش��ار از اميد مي كنيد، به آنها معارف اس��الم 
را مي آموزيد و آنها را ب��ا معيارهاي فضيلت هاي 
اخالقي اسالمي آشنا مي كنيد، وقتي تاريخ را به 

زيبايي براي آنها مي نگاريد. 
فرمانده كل س��پاه تصريح كرد: فرهنگ امتداد 
تاريخ اس��ت. اگر ج��وان تاريخ واقع��ي را نداند، 
نمي تواند عامل مستحكم ارزش هاي فرهنگي به 
يادگار مانده از ميراث گذشتگان باشد. تاريخ را به 

او درست بياموزيد، اين طبيعي است. 
    بايد براي آموزش و پرورش هزينه كنيم

فرمانده كل س��پاه ب��ا بي��ان اينكه باي��د براي 
آموزش و پ��رورش هزينه كني��م، تصريح كرد: 
محيط هاي آموزش��ي ما بايد جذاب باش��د كه 
دانش آموز ب��ا رغبت به آنها وارد ش��ود و با اكراه 
به س��وي خانه برود. در محي��ط فيزيكي در نوع 
ارتباط معلم با دانش آموز باي��د تجلي زيبا ترين 
احساسات و عواطف و ميدان جاذبه قلب و روح و 

حقيقت بخشي به ذهن و دل يك جوان باشد. 
    ظرفيت سپاه در اختيار اردوهاي عملي 

براي دانش آموزان
فرمانده كل س��پاه گفت: اردو هاي عملي بسيار 
مهم است، ما به عنوان سپاه آمادگي داريم همه 
ظرفيت هاي ممكن خود را در اختيار عزيزان مان 
قرار بدهيم. اينها فرزندان ما هس��تند و آنچه ما 
داريم متعلق به اينها و متعلق به همه ملت است، 

ملك شخصي ما نيست. 
وي اف��زود: روش هاي آموزش��ي ه��م در جهان 
متنوع هستند؛ از روش هاي س��نتي گرفته كه 
تمام تالش و آموزش را خ��ود معلمان بر دوش 
مي گرفتند و پاي تخته س��ياه با گچ مي نوشتند 
و مفاهيم را در ذهن هاي ما جاري مي ساختند. 
اين يك روش است، اما ش��ايد بهترين روش آن 
باشد كه دانش آموز را در مسير چالش هاي ذهني 
قرار داده و او را در معرض پاسخ به سؤاالت قرار 
دهيم تا با هر مسئله اي كش��تي بگيرد؛ آموزش 
پژوهش محور، البته در دوران آموزش و پرورش 

تركيبي از اين روش ها پاسخگوست. 
فرمانده كل سپاه با اشاره به آمادگي بسيج براي 
حضور در ح��وزه آموزش و پ��رورش و كمك به 
اين حوزه تصريح كرد: بسيج و توسعه اين تفكر 
بسيار راهگشاس��ت، ما در اين عرصه در خدمت 
ش��ما هس��تيم، چه در اردوهاي عملي، چه در 
ميدان هاي جاذب جهاني و چ��ه در بازديد ها به 
عنوان راهيان نور پيش��رفت. عالوه  ب��ر راهيان 
نور دفاع مقدس ب��راي بازدي��د از مناظر زيباي 
پيشرفت هاي كش��ور در عرصه سازندگي آماده 
هستيم. آماده ايم در موضوع پرورش و غني سازي 
ش��خصيت براي فرزندان مان و آينده كشورمان 

نقش ايفا كنيم.

  گزارش

مش�اور فرمانده�ي كل نيروه�اي مس�لح در ام�ور ارتش 
در هماي�ش فرمانده�ان و مديران س�تاد ارت�ش جمهوري 
اس�امي ايران گف�ت: جمه�وري اس�امي به ي�ك قدرت 
مهم منطقه اي و نقش آفرين در جهان تبديل ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايرنا، امير س��رتيپ حاتمي در گردهمايي فرماندهان 
و مديران ارشد س��تاد ارتش، طي س��خناني اظهار داشت: ورود 
جمهوري اسالمي ايران به عرصه تحوالت منطقه و تأثيرگذاري 
در آن، نقطه مقابل اهداف شيطاني استكبار و نظام سلطه است 
به گونه اي كه برنامه ها و سناريوهاي امريكا را به هم ريخته است. 
مش��اور فرماندهي كل نيروهاي مس��لح در امور ارت��ش افزود: 
بي ترديد منطقه غرب آسيا، از مهم ترين مناطقي است كه تمركز 
و توجه بس��ياري از بازيگران بين المللي را به خود معطوف كرده 
و موقعيت ژئوپلتيك، ژئواس��تراتژيك و ذخاير عظيم انرژي، از 
مهم ترين عواملي اس��ت كه باعث اهمي��ت مضاعف اين منطقه 
شده و هركدام از بازيگران و سازمان هاي بين المللي، منطقه اي 
و فرامنطقه اي، براي توسعه نفوذ و حضور در خاورميانه به رقابت 

مي پردازند. 
امير حاتمي بيان كرد: اين بازيگران درصدد دس��تيابي به منافع 
و اهداف خاص خود در منطقه هس��تند و امريكايي ها به عنوان 
مهم ترين بازيگر فرامنطقه اي دخيل در معادالت سياسي، امنيتي 
و اقتصادي اين منطقه هميشه با دخالت در امور داخلي كشورها، 
سعي در پياده سازي س��ناريوهاي استعماري و منفعت خواهانه 

خود براي غارت ثروت ملي كشورها دارند. 
مشاور فرمانده معظم كل قوا، موقعيت ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك، 
ذخاير انرژي، دسترسي و تسلط بر خليج فارس، درياي عمان و 
موقعيت گذرگاهي ايران را از مهم ترين عوامل اهميت مضاعف 
جايگاه كشور در اين منطقه دانست و خاطرنشان كرد: امروز كشور 
عزيزمان ايران به عنوان يكي از مهم ترين كشورهاي تأثيرگذار، 
در ايجاد نظم منطقه اي و ش��كل دهي به ساختارهاي سياسي، 

اقتصادي و امنيتي اين منطقه نقش آفرين است. 
امير حاتم��ي افزود: در ط��ول تاري��خ، موقعي��ت جغرافيايي و 
ژئوپلتيكي ايران اقتضائات خاص خود را داش��ته، به گونه اي كه 
در منازع��ات بين المللي جنگ اول و دوم جهان��ي به رغم اعالم 
بي طرفي كش��ورمان به دليل ضعف و ناتواني دولت هاي حاكم 
دست نشانده، كشورمان اشغال ش��د و در اين بين به دليل عدم 
توان دفاع از خود، بيش از كشورهاي درگير، متحمل خسارت، 
ويراني و ضايعات مادي و معنوي ش��د. وي عنوان كرد: امروزبه 
بركت پايمردي و ايستادگي ملت و هدايت ها و نقش آفريني هاي 
امامين انقالب و آمادگي نيروهاي مسلح، جمهوري اسالمي ايران 
به يك قدرت مهم منطقه اي و نقش آفرين مؤثر در جهان تبديل 
شده و ورود جمهوري اس��المي ايران به عرصه تحوالت منطقه 
و تأثيرگذاري در آن، نقطه مقابل اهداف اس��تكبارو نظام سلطه 
بوده كه برنامه ها و س��ناريوهاي امريكا را به هم ريخته و شاهد 
ش��كل گيري محور مقاومت و به ويژه پيوستگي آن از كرانه هاي 
درياي عمان و خليج فارس تا س��واحل مديترانه و كنشگري آن 
در شبه جزيره عربستان و دهانه باب المندب و البته بسياري از 

مناطق خارج از حوزه غرب آسيا هستيم. 

امي��ر حاتمي با اش��اره ب��ه فرمايش��ات رهب��ر معظ��م انقالب 
اسالمي)مدظله العالي( مبني بر اينكه »امروز جهان در آستانه يك 
نظم جديد بين المللي است كه اين نظم، بعد از دوران نظم دوقطبي 
جهان و نظريه نظم جهان تك قطبي در حال شكل گيري است«، 
تصريح كرد: اين روزها مهم ترين مسائل بين المللي حول و حوش 
سه موضوع، منازعه روسيه و اوكراين با حمايت تمام عيار امريكا و 
غرب، بحث اختالفات چين و تايوان با دخالت مستقيم امريكا و از 
همه مهم تر اختالفات امريكا با جمهوري اسالمي ايران در مسائل 

منطقه اي، نشانه هايي از نظم جديد جهاني است. 
وزير دفاع س��ابق كش��ورمان با تبيين نمادهايي از اقتدار نظام 
مقدس جمهوري اس��المي طي س��اليان اخير خاطرنشان كرد: 
مرور تحوالت سياس��ي- امنيتي بعد از ۱۱س��پتامبر نشان داد 
امريكايي ها، مجموعه اي از سياست هاي جديدي را در قالب نظم 
تك قطبي جهاني براي منطقه ترسيم كرده اند كه در نهايت به رغم 
صدهاميليارد دالر هزينه، با شكست هاي پي درپي در افغانستان 
و عراق، جن��گ ۳۳روزه، جنگ ۲۲روزه و شكس��ت خفت بار در 
كشورهايي چون سوريه، عراق و يمن و از همه مهم تر در محروم 
ساختن ايران از حق قانوني خود در بهره برداري از انرژي هسته اي 

طي سال هاي اخير مواجه شدند. 
مش��اور فرمانده معظم كل قوا در امور ارت��ش تصريح كرد: روند 
تحوالت كنوني در حالي است كه رژيم جعلي صهيونيستي نقطه 
محوري و كانوني راهبردهاي غرب و نظام س��لطه براي منطقه 
غرب آسيا را تشكيل داده و بازيگر اصلي امريكا در منطقه است و 
سعي دارد سناريو هاي شوم امريكا نظير تالش جهت عادي سازي 
روابط با كشورهاي منطقه اي و حاشيه خليج فارس، برنامه ريزي 
براي فشار تركيبي به ايران در چند جبهه، عمليات  اطالعاتي با 
هدف خرابكاري و تالش در جهت اجرايي كردن طرح س��ازش 
ابراهيم براي ماندگاري رژيم صهيونيس��تي را در سطح منطقه 

اجرايي كند.

مشاور فرماندهي كل نيروهاي مسلح در امور ارتش:
ايران به قدرت نقش آفرين در جهان تبديل شده است

دفاعی

بهروز خليلی /  پانا



روايت

ميرزاعلي پدر شهيد مدافع حرم لشكر فاطميون محمدحسن 
ميرزايي بسيار مشتاق بود تا از فرزند شهيدش براي ما روايت 
كند. همان ابت�دا با اولين تم�اس از اين همكالمي اس�تقبال 
كرد اما نمي توانس�ت به راحتي با ما فارسي صحبت كند. با او 
خداحافظي كردي�م و در فكر اين بوديم ك�ه چطور مي توانيم 
مطلبي از شهيد تهيه كنيم. ساعاتي بعد پدر شهيد با ما تماس 
گرفت و گفت به خانه برادرش مي رود تا به كمك آنها به سؤاالتم 
پاسخ دهد. خوشحال ش�دم از اينكه با كمك خانواده شهيد 
مي توانم براي لحظاتي هم كه ش�ده پاي خاطراتي از ش�هيد 
مدافع حرم لشكر فاطميون محمدحس�ن ميرزايي بنشينم. 

متولد افغانستان
ميرزاعلي متولد سال 1339 و اهل افغانس��تان است و سه فرزند 
دارد كه يكي از پسرها در راه دفاع از حرم عقيله بني هاشم حضرت 
زينب)س( به ش��هادت رس��يد. اين روزها 61 بهار از زندگي اش 
مي گذرد و با شهادت محمدحسن مدتي است ميهمان كشورمان 
شده اس��ت. ميرزاعلي ميرزايي  توانايي كار ندارد. او كارها و امور 

زندگي اش را به كمك خانواده و دو فرزند ديگرش مي چرخاند. 

پاي شكسته
پدر شهيد ميرزايي مي گويد: »محمدحسن به ايران آمده بود تا كار 
كند و با رزقي كه به دس��ت مي آورد، مخارج زندگي خانواده اش را 
تأمين كند. او قرار بود نان آور خانه باشد. زمان ورودش به ايران پايش 
شكست، مدتي ميهمان خانه پسرعمويش بود. بعد از بهبودي مشغول 
كار شد اما كمي بعد متوجه اوضاع سوريه و تعدي تكفيري ها شد. 
اصرارهاي خانواده برادرم براي دست كشيدن از جهاد هم فايده اي 

نداشت. هر چه بهانه آوردند تا محمد را منصرف كنند نشد.«

غيور مثل فاطميون
محمدحسن بعد از بهبودي كامل جسمي به تهران رفت و ثبت نام كرد. طولي 
نكشيد كه لباس جهاد به تن كرد و خودش را به بچه هاي لشكر فاطميون 
رس��اند؛ آنها كه در خط اول مبارزه و رزم بي امان با داع��ش بودند و در طول 
حضورشان در جبهه مقاومت اسالمي افتخارآفرين شدند.  پدر شهيد ادامه 
مي دهد: »محمدحسن دو مرحله به جبهه اعزام شد. ابتدا رفت و بعد از اتمام 
دوره اول به ايران برگش��ت. حال و هواي جبهه و جهاد و منطقه و همرزمان 
شهيدش او را هم تغيير داده بود. پسرم براي مرحله دوم مصمم تر از گذشته 
راهي شد. ديگر تبليغات دشمن و مخالفان مردم سوريه تأثيري در اراده و عزم او 
در جهاد نداشت. محمدحسن رفت و دو هفته بعد از حضورش در حال دفاع از 
اعتقاداتش به شهادت رسيد. 31 مرداد 1393 پسرم در سوريه آسماني شد.«

 عاقبت بخير مثل محمدحسن
ابتدا به پسرعموي ش��هيد خبر مجروحيت محمدحسن را دادند 
و از او خواس��تند تا خبر را به پدر و خانواده اش برساند و آنها را به 
ايران دعوت كند. بعد از حضور پدر شهيد، خبر شهادت فرزندش 
محمدحسن از طريق سپاه به خانواده اش داده شد. پدر شهيد در 
پايان به شاخصه هاي اخالقي محمدحسن اشاره مي كند و مي گويد: 
»محمدحسن بسيار خوش اخالق و مهربان بود. اهل نماز، روزه و 
قرآن خواندن بود. زماني كه در افغانستان كار مي كرد، فقط دنبال 
كسب رزق حالل بود. برايش عاقبت بخيري مهم بود و از همين رو 
مراقب اعمال و رفتارش بود و نهايتاً شهيد شد. محمدحسن آرزوي 

شهادت داشت، آرزويي كه خيلي زود محقق شد.«
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گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيد يوسف زنجاني پور كه پيكرش بعد از 33 سال چشم انتظاري بازگشت

مادرم در انتظار بازگشت يوسف گمگشته اش پير شد

  مبينا شانلو
عبداهلل آبياري 18س�اله بود كه ازدواج كرد و راهي جبهه شد. 
كس�ي نمي دانس�ت او در آخرين روزهاي خدمتش به اسارت 
بعثي ها در خواهد آمد و در اردوگاه هاي دشمن به شهادت خواهد 
رسيد. كسي نمي دانست پيكر او سال ها ميهمان خاك هاي سامرا 
خواهد بود و بعد از 12 سال، تفحص و به آغوش خانواده بازخواهد 
گشت. كسي نمي دانست خدا آرزوي محمد تنها يادگار شهيد را 
برآورده خواهد كرد و او بعد از 12 سال دوري و دلتنگي به ديدار 
چهره پدر نائل خواهد شد. آري ش�هيد عبداهلل آبياري سال ها 
بعد از شهادتش از س�امرا به ايران آمد و بازگشت پيكرش همه 
را حيران كرد. پيكري كه سالم به خانه آمد تا پاسخ صبري باشد 
كه خانواده در ف�راق او تحمل كرد. احمد آبياري پدر ش�هيد از 
روزهاي سختي برايمان گفت كه به چشم انتظاري ختم مي شد. 

  متولد سقز
عبداهلل پنجم مرداد 1344 در شهر سقز به دنيا آمد. خانواده به لحاظ 

مالي شرايط سختي را در آن دوران سپري مي كرد. دست 
تنگي خانواده باعث ش��د تا عبداهلل از دوران نوجواني 
براي كمك به مخارج زندگي و تأمي��ن نياز خواهر و 

برادرهايش دست به كار شود. 
پدرش احمد آبيار مي گويد: »زندگي و سختي هايش 

خيلي زود از عبداهلل يك مرد ساخت. عبداهلل بسيار مهربان 
و دلسوز بود. احترام زيادي براي من و مادرش قائل بود و همين 
محبت هايش او را در ميان خانواده و بس��تگان عزيز كرده بود. 
عبداهلل جوان پاكي بود. وقتي تمام قد به نماز مي ايس��تاد، دلم 
مي خواست ساعت ها بنشينم و نگاهش كنم. پيش نمي آمد كه 

نمازش عقب جلو شود. زمان نماز همه توجهش به نماز بود. همه  
كارهايش را خودش مي كرد. از هيچ كس انتظاري نداشت. مظلوميت 

او حاال هم دلم را مي سوزاند.«
  دامادي عبداهلل

كمي بعد شهيد عبداهلل آبياری كه خيالش از وضعيت زندگي خانواده، 
خواهر و برادرهايش راحت شد تصميم گرفت ازدواج كند. پدرش در 

اين باره مي گويد: »ما سقزي ها رسم داريم هم دخترها را زود شوهر 
مي دهيم و هم براي پس��رها زود زن مي گيريم. ب��ا يكي از كارگرها 
صحبت كردم دختر خوب س��راغ دارد يا نه كه گفت »دارم اما خرج 
دارد. شيريني من بايد محفوظ باشد.« گفتم حتماً. رفتيم خواستگاري 
و بعد هم تحقيق. جز خوبي و پاكدامني درباره شان نشنيديم. عروسم 
كه بله گفت من به آرزويم رسيدم و دامادي اش را ديدم. با هم كار و 

زندگي مي كردند. عبداهلل 18 سال داشت و عروسم 15ساله بود.«
  اسارت در روزهاي پاياني خدمت

عبداهلل بعد از ازدواج  خدمت س��ربازي رفت. جن��گ بود و منطقه 
ناامن. او هر بار كه مرخصي مي آمد از حال و هواي جبهه و بچه ها و 
ايثارگري هايشان براي خانواده اش صحبت مي كرد. راوي روزهاي پر 

خاطره جبهه بود و خيلي شوق حضور در جبهه را داشت. 
عبداهلل 23 ماه خدمت كرد. آخرين باري كه راهي ش��د، همسرش 
باردار بود. عبداهلل رفت تا وقتي بازمي گردد چشمش به ديدار فرزندش 
روشن شود. ديداري كه هيچ گاه محقق نشد. نام »محمد« را پدرش 
براي تنها يادگار عبداهلل انتخاب كرد. محمد متولد شد اما هرگز 
پدري نبود كه دستان پر مهرش او را نوازش كند. پدر شهيد با 
اشاره به آخرين روزهاي خدمت عبداهلل مي گويد: »آخرين 
ماه خدمت پسرم بود. همه ما خوشحال بوديم كه خيلي 
زود به خانه مي آيد و مي تواند سر زندگي اش باشد، اما در روزهاي 
آخر خدمت به اسارت نيروهاي بعثي درآمد. شنيدن اين خبر براي ما 
خيلي سخت بود. كلي برنامه ريزي كرده و منتظر بازگشتش بوديم. 
پسرش محمد متولد شده بود. نمي دانستيم بايد چه كنيم اما باز هم 
به خدا توكل كرديم و چشم انتظار مانديم تا شايد روزي آزاد شود 

و به خانه بازگردد.«
  چراغاني براي شهادت

با آزادي اسرا خانواده هر روز چشم انتظار اعالم اسم فرزندشان و ورود 
او به كشور بودند اما خبري نشد. گويي چشم انتظاري براي خانواده 
عبداهلل تمامي نداشت. كمي بعد خبر شهادت عبداهلل بود كه به گوش 
خانواده رسيد. همه شوكه شده بودند. هفدهم فروردين69 در حالي 
كه عبداهلل در اسارت دشمن بود به شهادت رسيد. پيكر مطهرش را 

به سامرا بردند و آنجا به خاك سپردند.
 وقتي خبر رسيد كه او شهيد شده است، گويي دنيا براي همسرش 
تمام شده بود. هيچ اميدي نداشت. مگر چقدر از آشنايي و ازدواجشان 
مي گذش��ت. او عزادار ش��ده ب��ود اما حت��ي مزاري براي تس��الي 
دلتنگي هايش وجود نداشت. تصورش هم سخت بود. روزها و شب ها 
از پس هم مي گذشت و دل خانواده مانده بود پيش شهيد غريبي كه 

در غربت آرميده و كسي نبود تا غروب پنج شنبه  كنار مزارش برود. 
  ديدار پدر و پسر

كمي بعد با وساطت خانواده ها همسر شهيد با برادر عبداهلل ازدواج كرد 
تا محمد تحت حمايت عمويش كه وابستگي شديدي به هم داشتند، 
قد بكشد. ايران و عراق كه توافق به مبادله  كردند، بنياد شهيد ترتيب 
انتقال پيكر عبداهلل را از سامرا به ايران داد. عبداهلل مي آمد تا به فراق 
پايان دهد. حاال محمد 12ساله شده بود. سال ها بعد از شهادت عبداهلل 
و ش��نيدن خبر تفحص پيكرش، محمد به م��ادرش گفت: »حس 
عجيبي دارم. نمي توانم تصورش را بكنم. امروز براي اولين بار پدرم را 
مي بينم. هر چه فكر مي كنم نمي دانم چه به او بگويم؟« مادر نگاه پر از 
غصه اش را به محمد انداخت. چه بايد مي گفت؟ چطور بايد او را از اين 
همه هيجان رها مي كرد. نگاهش كرد و گفت: »بعد از 12 سال...؟ فكر 

مي كني چيزي از پيكر بابا باقي مانده باشد؟« 
محمد آرام شد. ش��ايد هم حق با مادرش بود اما در دلش گفت من 
مي دانم خدا من را نااميد نمي كند. ديدار با پدر بعد از 12 سال آن  هم 
براي اولين بار... سراسر شوق بود و احس��اس. با آمدن پيكر شهيد، 
محمد باالي سر پيكر شهيدي نشست كه نامش عبداهلل آبياري بود. 
سال ها سهم او از پدر همين اسم بود. حاال خواست خدا بر اين شد كه 
چشم انتظاري خاتمه پيدا كند. محمد كنار پيكر نشست. در كمال 
ناباوري جنازه عبداهلل س��الم بود. انگار خوابيده بود. محمد محاسن 
پدر را دست كشيد و بوسيد. چشم هايش پر از اشك شد. مادر حيران 
نگاهش مي كرد. صورتش خيس از اشك شده بود. بهانه جويي هاي 
محمد ديگر تمام شد. عبداهلل از سفر بازگشت و محمدش با ديدار روي 
پدرش به آرزويش رسيد. حاال مشتاقان زيارت مزار عبداهلل مي توانند 

او را در گلزار شهداي سقز زيارت كنند. 

 صغري خيل فرهنگ
خانواده زنجاني پور اهل روس�تاي »ويش�كا  سوقه« 
گيالن هستند. از همان خانواده هاي انقالبي و واليتمدار 
كه در روزهاي انق�الب و دفاع مق�دس راهي ميدان 
نبرد ش�دند. تقديم دو جانباز و يك شهيد در دوران 
دفاع مقدس نش�ان دهنده رس�م واليتمداري اهل 
اين خانه است.  شهيد يوس�ف زنجاني پور21تير 67 
در »زبي�دات« ع�راق به ش�هادت رس�يد و پيكرش 
33سال مفقود بود. تفحص و شناس�ايي اين شهيد 
بهانه اي ش�د تا ب�ا ثري�ا زنجاني پور خواهر ش�هيد 
همكالم ش�ويم. روايت خواهر ش�هيد را مي خوانيد. 

 ويشكا سوقه
داستان زندگي شهيد يوسف زنجاني پور از خانه قديمي 
روستاي ويشكا سوقه شروع مي شود. خانه اي كه پر بود از 
خاطرات هفت خواهر و برادري كه كنار هم قد كشيدند و 
عاقبت بخيري شان را مرهون دستان چروكيده و قد خميده 
پدري كشاورز بودند كه با دسترنجش، رزق حالل سرسفره 
خانواده مي گذاشت. ثريا زنجاني پور خواهر شهيد با دلتنگي 
از پدرش ياد مي كند و مي گويد: »بابا بسيار مؤمن، با نماز و 
اهل واجبات بود. يكي از بهترين شاخصه هاي اخالقي پدر 
ساده دلي، دس��ت و دلبازي و ميهمان نوازي بود. بهترين 
توصيه هاي پدر به ما كسب رزق حالل بود. ايشان الگوي 

عملي خوبي براي ما و مردم روستا بود.«
 ته  تغاري

يوسف ته تغاري خانه شان بود. قبل از او دو برادر ديگرش 
راهي جبهه شده بودند، اما يوسف تصميم خودش را گرفته 
بود و مانع تراشي هاي اهل خانه هم كاري از پيش نمي برد. 
خواهرش مي گويد: »از يوسف خواستيم به جبهه نرود. 
گفتيم دو برادر ديگرت راهي شده اند، تو بمان و دستگير 
پدر و مادر باش، اما يوسف با صالبت مردانه اي گفت من 
بايد بروم. اين طور بالتكليف هستم...  نهايتاً هم سومين 

رزمنده خانه پدري، راهي جبهه شد.«
 استقبال از يوسف

روحيه انقالبي شهيد يوسف زنجاني پور او را تا ميدان رزم 

و جهاد كشاند. نامه هاي گاه و بيگاهش از جبهه پر بود از 
توصيه به رس��يدگي به والدين و توجه به ايشان. خواهر 
ش��هيد مي گويد: »برادرهايم كه قبل از يوسف به جبهه 
رفته بودند هر دو جانباز شدند. يوسف تا ماه هاي آخر در 
جبهه بود. تير 67 بود كه خانواده از او بي خبر بود. همين 
بي خبري خانواده را نگران كرد. آخرين اطالعي كه از او 
داشتند اين بود كه يوسف از دهلران به زبيدات عراق اعزام 

شده است.«
ثريا زنجاني پور در ادامه از روزهاي بي خبري اينگونه روايت 
مي كند: »ما پيش خودمان گفتيم به احتمال زياد يوسف 
شيميايي شده و اثري از او نمانده است. مگر مي شود هيچ 
نش��اني از او نباش��د؟! نااميد بوديم. مادر و پدرم بي تابي 
مي كردند. انگار يوسف گم شده بود. زماني كه اسرا آزاد 

شدند چشم به در بوديم و گوش به زنگ تا شايد با آزاده ها 
برگردد. پدر و مادرم حتي يك گوسفند خريدند و قرباني 
كردند و همه وسايل ضيافت و استقبال از يوسف را آماده 

كردند، اما يوسف نيامد كه نيامد.«
 زيارت امام غريب

انتظار مادر شهيد تمامي نداشت. ديدن اين چشم انتظاري 
بي پايان او خان��واده را هم نگران كرده بود. مادر ش��هيد 
هرچند وقت يك بار لباس ها و كفش محمد را مي شست و 
در نور آفتاب قرار مي داد تا نكند وسايل يوسف خراب شود. 
مادر مي گفت مي شويم و آماده مي كنم هر زمان كه يوسف 
آمد اينه��ا را به تن كند. به قول خواهر ش��هيد: »مادر در 
انتظار يوسف گمگشته اش پير شد.« دلداري هاي خانواده 
هم اثري بر احواالت مادر نداشت. تا اينكه مادر شهيد در 

سن 73سالگي بر اثر بيماري سرطان به رحمت خدا رفت.  
كمي بعد از فوت مادر يكي از بستگان شهيد خواب ديد 
يوسف دست مادر را گرفته و مي گويد: »من و مادر  پيش 
امام رضا)ع( مي رويم. آنجا مراسم جشن است. مي خواهم 

مادرم را زيارت  ببرم.«
 خبر شيرين!

سه چهار س��الي مي ش��د كه خانواده ش��هيد يوسف 
زنجاني پور آزمايش دي ان  اي داده بودند به اميد اينكه 
شايد روزي پيكر شهيدشان با اين آزمايش شناسايي 
شود و آنها از چشم انتظاري دربيايند و شيرين ترين خبر 
عمرشان را بشنوند.  همان هم مي شود و بنياد شهيد از 
يكي از برادرها مي خواهد كه خواهر و برادرهايش را دور 
هم جمع كند. تصور خانواده ش��هيد اين بود كه بنياد 
شهيد مي خواهد براي تكريم از خانواده شهيد ديداري 
با آنها داشته باشد.  وقتي از بنياد به خانه شهيد آمدند، از 
آنها پرسيدند اگر يك روز برادرتان برگردد چه مي كنيد؟ 
خواهر ش��هيد در پاسخش��ان مي گويد: »خوش��حال 
مي شويم. ما سال ها منتظر اين هس��تيم كه نشاني از 
برادرم پيدا كنيم.« حس خواهرانه كار دست ثريا مي دهد 
و پيش از آنكه خبر تفحص برادر را بشنود متوجه مي شود 
پيكر برادرشان با بررسي هاي انجام شده شناسايي شده 

است. »يوسف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور«
همه با شنيدن اين خبر شوكه ش��دند. گريه امانشان را 
بريده بود. در اين لحظات آنچه آنها را بيش از پيش آزار 

مي داد فقدان مادر و پدرشان بود. 
شهيد يوسف زنجاني پور دو هفته بعد از اعزام به منطقه 
زبيدات عراق بر اثر اصابت خمپاره به شهادت مي رسد و به 

دليل شرايط منطقه پيكرش مفقوداالثر مي شود. 
 مزار خالي

مهرباني، صبر و معصوميت از بارز ترين شاخصه هاي شهيد 
يوسف زنجاني پور بود. خانواده شهيد براي مسافر از سفر 
برگشته شان مراسم گرفتند و او را به بهترين شكل در مزار 
باالي سر مادر كه 33 سال خالي مانده بود، دفن كردند. 
نمي خواستند يوسف گمگشته شان حاال كه مادر و پدر 

نيستند جاي خالي شان را حس كند. 

ما پيش خودمان گفتيم به احتمال زياد يوسف 
شيميايي شده و اثري از او نمانده است. مگر 
مي شود هيچ نشاني از او نباشد؟! نااميد بوديم. 
مادر و پدرم بي تابي مي كردند. انگار يوسف گم 
شده بود. زماني كه اسرا آزاد شدند چشم به در 
بوديم و گوش به زنگ تا شايد با آزاده ها برگردد. 
پدر و م�ادرم حتي يك گوس�فند خريدند و 
قرباني كردند و همه وسايل ضيافت و استقبال از 
يوسف را آماده كردند، اما يوسف نيامد كه نيامد
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گفت وگوي »جوان« با پدر آزاده شهيد عبداهلل 
آبياري كه در دوران اسارت به شهادت ر سيد

 پسرم طعم اسارت
 شهادت و مفقوداالثري را

با هم چشيد

روايتي از شهيد محمدحسن ميرزايي 
از زبان پدرش

پاي شكسته هم 
مانع رفتن محمد به جبهه نشد
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شما در لنجان اصفهان به دنيا آمده ايد. ما لنجان را با برنج 
خوش عطرش مي شناسيم و البته شايد براي بعضي جالب 
باشد اين برنج در اصفهان كشت مي شود. اگر بخواهيد 
توصيفي از خمينی ش�هر و لنجان داش�ته باش�يد، چه 

تصويري از اين منطقه مي دهيد؟
من در محله اي كه تقريباً صنعتي- كشاورزي اس��ت به دنيا آمده ام. 
منطقه ما از يك ط��رف ذوب آهن و ف��والد مبارك��ه دارد و از طرفي 
برنج كاري و من از كودكي با كشاورزي مأنوس بوده ام. دوره راهنمايي 
و دبيرستان را كه مي گذراندم، اصاًل در فضاي ديگري بودم. طوري كه 
وقتي طلبه شدم هم دوره اي ها و استادان ما تعجب مي كردند كه چطور 

من طلبه شده ام. 
چرا؟

چون ديوانه وار ورزش��ي و فوتبالي بودم و رگ شيطنتم خيلي محكم 
مي زد. 

خب چنين نوجوان شر و شوري چطور ناگهان سر از حوزه 
علميه درمي آورد. چرا؟

آن س��ال ها يكي از اقوام ما به رحمت خدا رفت. جوان خوبي بود كه 
همه فاميل وابسته ش��ان بودند. اين مرگ ناگهان��ي براي من عجيب 
بود، احساس كردم طومار زندگي هر آن ممكن است پيچيده شود و 

فرصت زياد نيست. 
پس تغيير از اين نقطه آغاز شد؟

بله و اصاًل مسير زندگي من عوض شد. حاال در فضاي ديگري بودم. 
مرگ آن فرد ش�ما را وادار مي كند به معناي زندگي فكر 

كنيد. درست است؟
من به يك باره متوجه شدم مرگ وجود دارد، قبل از آن هم مي ديدم 
آدم ها مي ميرند اما انگار نمي ديدم، ناگهان توجهم به مرگ و معناي اين 
زندگي جلب شد. از يك طرف يكي از پسرعموهايم، هم درس خوان بود 

و هم در عالم معنا بود و از مباحث طلبگي بيگانه نبود. 
اين اتفاقات چه سالي مي افتد؟

82 و 83. 
شما تقريباً 17 ساله  بوديد؟

بله، سال 84 طلبه شديم و اين كار را شروع كرديم. 
قبل از آن علي هاشمي، نوجوان اهل فوتبال است كه حتي 

غروب آفتاب هم او را از كوچه به خانه نمي آورد. 
همين طور است. رشته من رياضي بود اما دل به كار نمي دادم، با اين 
حال اراده ام خيلي خوب بود. مادر من خيلي اهل معنويت است. نماز 
مي خواند، زيارت عاشورا مي خواند، روح بسيار لطيفي دارد، كتاب ها را 
كه مي خواند با گريه مي خواند. حس معنوي و عاطفي عجيبي دارد. با 
كتاب هاي شهيد مطهري، شريعتي و سخنران هاي به روز زمان خودش 

آشناست. آن وقت اين مادر خيلي حرص مي خورد از دست ما. 
به خاطر فوتبال؟

به خاطر فوتبال. مي آمدند دنب��ال من و آثار نارضايتي ش��ديد را در 
چهره ش��ان مي ديدم. خب اين وضعيت دلخواه من نبود و اصاًل ريشه 
تغيير ما دلس��وزي هاي مادر بود. فضاي معنوي ش��ديدي كه ايشان 
داشت، خود به خود به آدم منتقل مي ش��د. مادر من البته فوق العاده 
ارتباط عمومي قوي اي دارد. براي اطرافيان مش��هود است كه خيلي 

خوب ارتباط برقرار مي كند و بسيار مهربان است. 
پس اينكه شما خوب با آدم ها ارتباط برقرار مي كنيد، اين 

ژن را از مادر گرفته ايد. 
بله و البته اين ميراث و تربيت را به شكلي ديگر از پدر هم وام گرفته ام. 
پدر من 8صبح س��ر كار مي رود و 11ش��ب برمي گردد. با اينكه سن 
بااليي دارد، مرتب كار كشاورزي و صنعتي انجام مي دهد. خيلي اراده 
قوي ای دارد. نوجوان كه بودم پيش پدرم كشاورزي مي كردم و رسماً 
پيش شان كم مي آوردم، خب اينها به تدريج در من به يك سرمايه و 

روحيه بدل شده است. 
س�ال 85 به حوزه علميه مي رويد و تحصيالت را شروع 

مي كنيد. آيا آنجا به آنچه مي خواستيد رسيديد؟
بايد بگويم هم دلپذير و هم سخت بود، چون عهد بسته بودم در امور 

معنوي خيلي به خودم سخت مي گرفتم. 
مثاًل چه مي كرديد؟

عادت هايم و آنچه به آنها بيش از حد وابسته شده بودم كنار گذاشتم، 
فوتبال را كه به جانم بسته بود كنار نهادم و ديگر بازي نكردم. از ارتباط 
با رفقاي قديمي پرهيز كردم. آن سال ها مسيري را در حوزه براي مان 
ترسيم مي كردند و من خيلي روي خودم كار مي كردم. حاال نه اينكه 
خيلي موفق شده باشم اما مي خواستم از فضاي حوزه تا آنجا كه مي شود 

استفاده كنم. 
براي چيزي بي تاب و بي قرار بوديد؟

دوست داش��تم فضاي تبليغي و ارتباطي داشته باش��م اما نمي شد. 
حوزه فضايي دارد كه به سمت تخصصي بودن نرفته است، طوري كه 
هر كس��ي مي رود در حوزه ثبت نام كند، انگار فقط بايد مجتهد شود. 
خب همه كه نمي توانند مجتهد شوند، نهايتاً پنج شش نفر مجتهد و 
مرجع مي شوند. خداوند آدم ها را گوناگون و با استعدادهاي مختلف 

خلق كرده است. 
منظورتان اهميت قائل شدن به تنوع استعدادهاست. 

بله، خود آقا با اين سيستم موافق نيستند اما متأسفانه اين رويه ادامه 
دارد. 

در اين باره چه بايد كرد؟
ما بين طالب استعدادهاي مختلف داريم، يكي سخنران خوبي است، 
يكي روابط عمومي خوبي دارد، يكي قدرت توصيف و قلم روان دارد، 
يكي در تحليل و تبيين هاي فلسفي ذهن بازي دارد يا در ادبيات عرب 
كاركشته اس��ت. خب حوزه مي تواند با جهت دادن به اين استعدادها 

آنها را پرورش بدهد. 
مثاًل آن سال ها اگر حوزه مي خواس�ت به استعداد شما 

اهميت بيشتري بدهد، دقيقاً چه بايد مي كرد؟
خدا را ش��كر، من روابط عمومي خوب��ي دارم و مي توانم با طيف هاي 
مختلف��ي از مخاطبان ارتباط گي��ري كنم، قلم ه��م دارم و مي توانم 
بنويس��م، اما در عوض عالقه چنداني به جزئيات ادبيات عرب ندارم، 
حوزه كه بودم، بع��د از مدتي حس كردم هر چق��در درس هاي ما در 
ادبيات عرب تخصصي تر مي شود، من بيشتر مي خواهم كنار بكشم. 
خب مي دانيد از سال دوم و س��وم طلبگي،  عربي تخصصي مي شود. 
خيلي از مباحث جزئي و تخصصي در فقه و اصول مرا جذب نمي كرد، 
البته در كالس ها شركت مي كردم اما اهميت كارهاي تبليغي در ذهن 

من وزن بيشتري داشت. 
چرا اين عرصه در ذهن شما وزن بيشتري داشت؟

ديده ايد مي گويند نفس طرف از جاي گرمي بلند مي شود؟ حاال اين 
را به طعنه و كنايه مي گويند اما من خدا را شكر مي كنم كه واقعاً نفس 
من از جاي گرمي بلند مي شود. شكر مي كنم خدا اراده اي به ما داده كه 

نمي توانم همين طور راكد بنشينم. 
در واقع به لحاظ تيپ شخصيتي يك كنشگر هستيد. 

بله، در حوزه هم كه بودم، مدام دنبال اين بودم كه فضاي متعلق به آن 
اميد، نفس گرم و ميل به تغيير را در بيرون از خودم ايجاد كنم. 
اين عمل گرايي از فضاي مطالعه دورتان نمي كرد؟

همان موقع مطالعات خودم را داش��تم و به ويژه ب��ا كتاب هاي علي 
صفايي حائري، شهيد مطهري و آقاي جعفريان انس بيشتري داشتم. 
وقت زيادي مي گذاش��تم روي اين كتاب ها و تاريخ اسالم و انقالب و 

سرگذشت شخصيت هاي تأثيرگذار برايم محل تأمل بود. 
با اين حال مي خواستيد فضاي دلخواه تان را پيدا كنيد؟ 

بله، البته اين را بگويم كه در حوزه، بچه هاي بسيار خوب، پاك و سالم 
و انگيزه هاي خالصانه و اراده هاي قوي، خالص و نيت هاي خوب بسيار 

به من كمك مي كردند و من از آنها تأثير گرفتم. 
از اس�تادها چطور؟ اس�تاداني بودند كه ش�ما را جذب 

كنند؟
يادم مي آيد آقاي نورمحمدي بودند كه كتاب هاي زيادي هم نوشته 
بودند يا آقاي باقريان و استادان ديگر كه منش شان الهام بخش بود و 
صاحب اراده هاي قوي بودند. در كل حوزه فضاي خوب و قشنگي داشت 

و من را تحت تأثير قرار مي داد. 
چه سالي معمم شديد؟

سال 88 و البته بعد از معمم ش��دن، باز هم فضاي طلبگي بود اما در 
كنارش مباحث اجتماعي را دنبال كردم. 

چطور؟
ام��ام جماعت مس��جد يك��ي از محله هاي خمينی ش��هر ش��دم اما 
نمي خواس��تم نمازي بخوانم و گوشه اي بنش��ينم. دوست داشتم با 

آدم ها گرم بگيرم و ارتباط داشته باشم، مايل بودم در مباحث فرهنگي 
و سياسي شركت كنم. 

از چه سالي اين فعاليت ها از حاشيه به متن زندگي شما 
بدل شد؟

سال های 95 و 96 رسماً مبلغ شدم. آنقدر شور كار اجتماعي و ارتباط با 
آدم هاي اطراف در من زياد بود كه به صورت كف ميداني كار كردم، حاال 
ديگر چيزي مزاحم نبود و در اين فضا با مردم ارتباط گيري مي كردم. 

اين ارتباط گيري به چه شكلي بود؟
از صبح كه بلند مي شدم اول سروقت كشاورزها مي رفتم. 

چرا؟
منطقه ما در مدت كوتاهي چهار امام جماعت عوض كرده بود و خيلي 

فضاي پرحاشيه اي داشت. 
جايي بود كه آدم ها سخت ارتباط مي گرفتند؟

توصيه مي شد آنجا نرويم، چون خيلي فضاي سختي داشت، البته مردم 
آنجا خوب بودند اما تصوير مناسبي از امثال ما نداشتند. از طرفي افرادي 
كه قباًل آنجا كار كرده بودند قوي بودند و انتظارات بااليي از آدم هاي 
آنجا داشتند كه از يك زاويه بحق بود اما از طرفي همين انتظارات اجازه 

نمي داد آن ارتباط دوستانه شكل بگيرد. 
چطور اين فضا را شكستيد؟

با كشاورزي شروع كردم كه در آن تبحر داشتم. آنجا برنج كاري زياد 
است. به ذهنم رسيد مي توانم از برنج كاري به عنوان حلقه ارتباطي با 
آدم ها استفاده كنم. قبالً برنج كاري داشتيم و مي دانستم كه از عهده اش 
برمي آيم، بنابراين ش��روع كردم يك به يك س��ر زدن به كشاورزها، 
مي ديدي هر زميني نيم ساعت، گاهي تا يك ساعت كار مي كردم، چون 

تولكي كردن من خوب بود. 
تولكي كردن يعني چه؟

همان نشاكاري است، نش��ای برنج را از خزانه مي آورند و به اصطالح 
تولكي مي كنند. خب م��ا در اين زمين ها گله به گل��ه و تكه به تكه كه 
مي رفتيم، جوان ها را مي ديديم و سالم عليك مي كرديم، آنها هم اول 
يك نگاه عاقل اندر سفيه به ما مي انداختند كه معني اش اين بود: اين 

ديگر از كجا پيدايش شد؟ اينجا چه مي خواهد؟ من خودم را نمي باختم، 
مي گفتم مي توانم كمك تان كنم؟ با همان لباس روحاني مشغول كه 
مي شدم، مي گفتند عجب تولكي مي كند، عجب وارد است. تكه به تكه، 

جريب به جريب، به كمك شان رفتم. 
و بعد چه اتفاقي افتاد؟

در برنج كاري ها كه كار مي ك��ردم، همزمان شماره هاي ش��ان را هم 
مي گرفتم. يكي از بچه ها راهنمايي ام كرد كه در اينستاگرام صفحه اي 
تشكيل بده، عكسي از همراهي ات با كشاورزها در برنج كاري ها بگير 
و در صفحه مجازي بگذار. ما اين كار را كرديم و عكس دس��ته جمعي 
گذاشتيم و در پيج ها و كانال هاي بزرگ شهرستان منتشر كرديم. يك 

دفعه ديديم جو خيلي خوبي براي ما ايجاد شد. 
مثاًل يك روزتان چطور مي گذشت؟

از صبح تا ظهر س��ر زمين بودم، ظهر نم��از را مي خواندم و بعدازظهر 
دوباره مي آمدم مشغول مي شدم تا 6 بعدازظهر كه كار تمام مي شد. از 
آن طرف به كسبه هم سر مي زدم. با كسبه هم يك به يك سالم عليك 

مي كردم، گرم مي گرفتم و كار مي كشيد به گرفتن عكس يادگاري. 
با آنها چه مي گفتيد و مي شنيديد؟

اوايل خ��ب رابطه زياد گ��رم نبود و طبيع��ي هم بود ، ام��ا با گاليه ها 
و درددل هاي ش��ان همراه مي ش��دم و تأييدش��ان مي كردم. از اين 
خوش برخوردي خوش ش��ان مي آمد. ش��وخي مي كردم و بغل شان 

مي كردم و مهم تر از همه نقاط مشترك باهاشان پيدا مي كردم. 
خيلي ها فكر مي كنند مبلغي به سخنوري است در صورتي 
كه به نظر مي آيد مبلغي به گوش است. آيه اي در قرآن اين 
َِّذيَن يُْؤُذوَن  را به زيباترين وجه تصديق مي كند: َو ِمْنُهُم ال
النَِّبيَّ َويَُقولُوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخْيٍر لَُكْم. پيامبر قلب ها 
را فتح مي كند، چون بس�يار خوب و باكيفيت باال گوش 

مي دهد. ديدگاه تان در اين باره چيست؟ 
اگر از تجربه خودم در اين م��دت بگويم خيلي ها در جامعه ما احتياج 
به ديده شدن و شنيده ش��دن دارند اما اين اتفاق نمي افتد. يك وقت 
يك چيزي مي خواندم درباره كس��ي كه مي خواست خودكشي كند. 

نوش��ته بود من دارم مي روم خودكش��ي اما اگر يك نفر سر راه با من 
گرم گرفت، احوال من را پرس��يد و خوش برخ��وردي كرد، من ديگر 

خودكشي نمي كنم. 
عجب از اين سرماي درون. 

به عينه ديده ام آدم ها گاهي با گرمايي كه از شما مي گيرند، وقتي حس 
مي كنند واقعاً اهميت دارند، دنيا و ديدگاه شان عوض مي شود، من اين 
را از نزديك تجربه كرده ام. سر مزرعه يا مغازه ها كه مي روم با تك تك 
آدم ها گرم مي گيرم، سالم مي كنم، اسم و فاميلي شان را مي پرسم، البته 
حاال اسم همه شان را بلدم، خب آدم ها خيلي خوب متوجه اين گرمي 

مي شوند و به آن پاسخ مي دهند. 
يعني از جايگاه�ي برابر، اي�ن حس را ب�ه مخاطب تان 

مي دهيد كه مهم و باارزش هستند. 
بله، عكس سلفي باهاشان مي گيرم و در فضاي مجازي مي گذارم. اين 
كار شايد براي برخي ها خنده دار باش��د. مثاًل فكر كنند كار بي خود و 

بي ثمري است. 
يا حتي نمايشي. 

بله، ولي مهم اتفاقاتي اس��ت كه بعد از آن عكس ه��ا با ذخيره كردن 
شماره ها مي افتد. وقتي آدم ها حس مي كنند واقعاً مهم هستند، اعتماد 
مي كنند. شما فكر مي كنيد چند مخاطب روي گوشي ام ذخيره دارم. 

واقعاً نمي دانم. 
حدس بزنيد. 

2هزار مخاطب. 
حدود 15هزار مخاطب با اسم و فاميل در گوشي ام دارم. 

چطور اين همه آدم را پيدا كرده ايد؟
به هر كس��ي كه نگاه مي كن��م او را يك س��رمايه مي بينم، پس هيچ 
ارتباطي را دس��ت كم نمي گي��رم. همين طوري رد نمي ش��وم. گرم 
مي گيرم و مي پرسم كجا مش��غوليد؟ كارتان چيست؟ همه آدم ها به 
آدم ياد مي دهند، مثاًل مي پرسم تفريح و برنامه ات چيست؟ مي گويد 
فردا فوتبال م��ي روم. مي گويم فردا من هم با ش��ما مي آيم فوتبال يا 
شنا و از همان جا پايه يك ارتباط شكل مي گيرد. يك وقتي مي بينيد 
قرص و داروهاي پيرمردها را مي گيرم. خب من سه چهار سال بكوب 
كار كرده ام. س��انس هاي فوتبال محله مان مي رفتم، باهاشان فوتبال 
بازی مي كردم، با كشاورزها همين طور،  شماره هاي شان را مي گرفتم، 

 آرام آرام با خودشان و بچه هاي شان انس مي گرفتم. 
و مراسم هاي شادي و غم. 

بله، من قبرستان كه مي روم، مي دانم اقوام چه كسي كجا خاك است. 
براي اينكه پنج شنبه ها مي رفتم جدا جدا براي شان فاتحه مي خواندم، 
باهاشان همدردي مي كردم. وقتي بچه شان متولد مي شد، در گوش 
بچه شان اذان مي خواندم. وقتي بچه شان به موفقيتي مي رسيد، تماس 
مي گرفتم و تبريك مي گفتم. به شوخي مي گفتم خودم مي آيم عروسي 

بچه تان مي رقصم. 
يعني با زندگي اين آدم ها كاماًل عجين شده ايد. 

گاهي بعضي ها مي گويند نمي ش��ود ديگر با آدم هاي اين زمانه انس 
گرفت، زم��ان تغيير كرده، ش��كل زندگي و نگاه آدم ها عوض ش��ده 
است، پس نمي شود كار كرد، ولی من فكر مي كنم در بدترين شرايط 
هم آدم ها مي خواهند با قلب ش��ان زندگي كنند اما آن روزنه را پيدا 

نمي كنند. 
يعني وقت�ي آن پيش فرض ها و قض�اوت درباره لباس يا 

تيپ كنار مي رود... 
 يك وقت مي ديدي كسي نزديك مي شود و مي گويد من از اين تيپ و 

لباس خوشم نمي آيد اما تو به دلم مي نشيني. 
مي پرسيديد چرا؟

مي گفتند تو با ما راحتي، تو كنار مايي، ما را مي شناسي، با ما هستي، 
در دسترس مايي، من همه شان را با اس��م كوچك صدا مي زنم. اسم 

كوچك شما چه بود؟
حسن. 

بسته به سن و سال شان مي گفتم حسن آقا، اگر جوان تر بود، مي گفتم 
داش حسن، پيرمردها، حاج حس��ن. با هر كدام طبق روند خودشان 
جلو مي رفتم و خودم را در دل شان جا مي كردم. بعد يك مدتي حس 
مي كردم آدم ها دوست دارند در غم ها و شادي ها كنارشان باشم، حس 
مي كردم ذوق مي كنند. اين را هم بگويم كه واقعاً من در اين مدت كاماًل 
لمس كردم كه يكي ديگر حاكم بر قلب هاست، اوست كه قلب ها را به 

سمت شما متمايل مي كند يا از شما مي رماند. 
داستان آن قيچي برگردان ها و حاج آقا كريستين گفتن ها 

از كجا شروع شد؟
وقتي مهرماه مدارس ش��روع ش��د، من بعد از ارتب��اط موفقي كه با 
كشاورزها و كس��به گرفته بودم و آن فضاي تبليغي شكل گرفته بود، 
دنبال اين بودم كه همان ارتباط را اي��ن بار با بچه ها برقرار كنم، البته 
تجربه كالس داري را نداش��تم اما ديده بودم بعضي طلبه ها چطور در 
كالس ها صحبت مي كنند. چند بار جلسات شان را رفتم و كارهاي شان 
را ديدم. از هنرستان ش��روع كردم. مي دانيد كه هنرستان ها حالت و 

فضاي خاصي  دارند.
تجربه روز اول چطور بود؟

روز اولي كه رفتم كالس، بچه ها شروع كردند به مسخره كردن. 
مثالً چه مي گفتند؟

خب خيلي چيزها!
از آنها كه مي شود گفت بگوييد. 

حاج آقا! عمامه ات را برعكس گذاش��ته اي. بعضي هاي شان البته ما را 
مي شناختند و مي گفتند حاج آقاي خوبي اس��ت، اما به هر حال آن 

ارتباطي كه مي خواستيم برقرار نشد. 
دلسرد نشديد؟ 

نه خب، خودم آن دوران را رد كرده بودم و به قول معروف آن آتش ها 
را سوزانده بودم، بنابراين درك مي كردم. وقتي شيطنت هاي شان را 
مي ديدم ياد خودم مي افتادم، البته من هم سمج بودم. كاري نمي رفتم 
مگر اينكه از آن كار موفق بيرون بيايم. دوران نوجواني وقتي فوتبال 
بازي مي كردم وقت هايي بود كه عقب بوديم اما اراده  ام جوري بود كه 
مي توانستم بازي را برگردانم. حاال هم اين روحيه را در مسائل فرهنگي، 

اجتماعي و سياسي دارم كه مي توانم ورق را برگردانم. 
اجازه بدهيد اينجا قدري بايس�تيم. با اينكه ش�ما س�ر 
بزنگاه ها از ضمير جمِع ما اس�تفاده مي كنيد تا احتماالً 
آن گوش�ه هاي تيز من را بگيريد- و من با اجازه تان بعد 
از پياده كردن اين گفت وگو خيلي از اي�ن ماها را به من 
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گفت وگو با امام جماعت مسجد اعظم خمينی شهر اصفهان كه يك فعال متفاوت اجتماعي است

حاكم قلب ها مي شويم اگر در اتاق شيشه اي بنشينيم

به هر كس�ي كه نگاه مي كنم او را يك س�رمايه 
مي بينم، پس هيچ ارتباطي را دست كم نمي گيرم. 
همي�ن ط�وري رد نمي ش�وم. گ�رم مي گيرم و 
مي پرسم كجا مش�غوليد؟ كارتان چيست؟ همه 
آدم ها به آدم ياد مي دهند، مثاًل مي پرسم تفريح و 
برنامه ات چيست؟ مي گويد فردا فوتبال مي روم. 
مي گويم فردا من هم با ش�ما مي آي�م فوتبال يا 
شنا و از همان جا پايه يك ارتباط شكل مي گيرد. 
يك وقتي مي بينيد ق�رص و داروهاي پيرمردها 
را مي گيرم. خب من س�ه چهار س�ال بكوب كار 
كرده ام. س�انس هاي فوتبال محله مان مي رفتم، 
باهاش�ان فوتبال بازی مي كردم، با كش�اورزها 
همين طور،  شماره هاي شان را مي گرفتم،  آرام آرام 
ب�ا خودش�ان و بچه هاي ش�ان ان�س مي گرفتم

  حسن فرامرزی
حجت االسالم علي هاشمي چمگرداني از آن دست آدم هايي است كه مصداق طبيبان دوارند؛ طبيبان 
دوره گرد كه دوره مي افتند و دنبال زخم ها مي گردند و بيشتر از آنكه در سخن خود ظاهر شوند  در 
عمل خود ظاهر مي شوند.  امام جماعت مسجد اعظم خمينی شهر و لنجان اصفهان هيچ ابايي ندارد 
كه او را با قيچي برگردان هايي كه در يك مسابقه فوتبال براي ربودن قلب هاي نوجوان هاي هنرستاني 

در خمينی شهر زده بشناسند يا در تولكي كردن هاي - نشاكاري- حرفه اي اش در ميان برنج كارهاي 
لنجان. عجيب نيست چون پيش تر سعدي گفته اس�ت: ما گدايان كوي سلطانيم/ شهربند هواي 
جانانيم/ بنده را نام ز خويشتن نبود/ هرچه ما را لقب دهند آنيم.  در هر حال هدف از اين گفت وگو 
نشستن كنار آدم هاي مصلح و عمل گرايي است كه شايد اسم و رسم چنداني در رسانه ها نداشته 

باشند اما قلب آدم هاي بسياري را به اميد، ايمان و افق گشايي گرم نگه مي دارند.

دوشنبه 31 مرداد   1401 | 24 محرم 1444 |

   حجت االسالم علی هاشمی چمگردانی، کار حرفه ای و بی مزد در برنج کاری های منطقه خدمتی خود را راهی برای جا باز کردن در قلب آدم ها می داند.

  از نگاه حجت االسالم هاشمی چمگردانی، نشست و برخاست برابر و صمیمانه با مردم، فضای سرد و پر از قضاوت امروز جامعه را گرم می کند.
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وقتي به اين راه آمده نگاه مي كنم، مي بينم به لطف خدا 
و همراهي آدم هايي كه در اين شهرس�تان به ما ملحق 
ش�ده اند، ما در زمينه اش�تغال، درمان، كمك رساني 
و اعتي�اد كار بزرگي انجام داده اي�م، هيچ وقت منتظر 
ننشسته ام از جايي بخشنامه اي صادر شود و من اقدام 
كنم. صبح كه بيدار شدم، دنبال فتوحات تازه مي گردم. 
صبح كه بيدار شدم با اين اميد است كه چند ميدان تازه 
در زندگي ام پيدا كنم و كار تازه انجام بدهم. در همين 
كار خودمان اتاق فكر و بحث هاي پژوهشي و كاربردي 
داريم. اگر ثانيه اي بنش�ينم آن ثانيه مرگ من اس�ت، 
اما وقتي تغيير و تحول در منطقه مان ايجاد مي كنيم، 
به اين فكر مي كنم كه اگر بتوانيم اثرگذار باش�يم، چرا 
نبايد در مسائل فرهنگي هم وارد ش�ويم. خب اگر در 
خانه خودم بنشينم، چطور مي توانم فردي را ديندار كنم

برمي گردانم تا خواننده س�ردرگم نشود- اما با اين حال 
ممكن است برخي مخاطبان از اين تكيه بر اراده، آن هم 
از زبان يك روحاني بوي خودستايي را استشمام كنند. 
اينكه مي گوييد من مي توان�م ورق را برگردانم، اين من 

ناظر به چه كسي است؟ اين من از كجا مي آيد؟
البته همه ما در معرض بازي هاي نفس مان هستيم و بايد مراقب باشيم. 
از آن طرف هم وقتي كاري از دست شما برمي آيد، مي گوييد من اين 
كار را انجام مي دهم. يك جايي مشكلي ايجاد مي شود، مي گوييد: اين با 
من! و آن كار را انجام مي دهيد، اين اتفاق به خودي خود مذموم نيست و 
نمي توانيم بگوييم در تقابل با توكل است، مخصوصاً اگر آگاه باشيم آن 
اراده در راستاي اراده الهي است و او اين ظرفيت ها را به ما عطا مي كند. 
حضرت يوسف)ع( وقتي تعبير آن خواب را گفت و از زندان آزاد شد، 
در برابر عزيز مصر قرار گرفت، گفت: اني حفيظ عليم. خودش را آگاه 

و نگهبان معرفي كرد. 
برگرديم به اولين تجربه كالس داري تان در آن هنرستان 
ش�وخ و ش�نگ و طعنه هاي نوجوان ه�ا. باالخره چطور 

توانستيد با آنها ارتباط بگيريد؟
آن روز كه مدرسه بودم، با خودم گفتم من مي توانم اين وضعيت سرد 
ارتباطي با بچه ه��ا را تغيير بدهم. مي توانم روي اينه��ا تأثير بگذارم. 
يك دفعه حياط مدرس��ه را ديدم كه بچه ها فوتب��ال بازي مي كنند. 
يكي از تيم ها از آن ديگري دو گل عقب بود. تيمي كه عقب بود، ستاره 
پرشر و شوري داشت كه به او رضا مسي مي گفتند. ما رفتيم به مربي 
گفتيم مي خواهيم بازي كنيم. با يك حالتي گفت تو؟ تو كه آخوندي، 
آخوند را چه به اين كارها. از موضعي كه داشتم عقب ننشستم، مربي 
گفت به ش��ما فحش مي دهند. گفتم ايرادي ندارد. بعد رفتيم بازي، 
يكي دو تا پاس گل داديم رضا مسي و رضا هم دو تا گل زد. بعد هم رضا 
مسي يك پاس گل به ما داد و ما يك قيچي برگردان زديم كنج دروازه، 

يك دفعه ديديم مدرسه رفت روي هوا. 
با لباس روحاني بوديد؟

نه لباس هايم را ع��وض كردم اما ديدند با لب��اس روحاني آمدم. از آن 
روز قلق كار دستم آمد. از آن طرف فيلم آن گل قيچي برگردان را در 
شبكه هاي اجتماعي پخش كردند و آن صحنه ها دهان به دهان بين 
بچه ها چرخيد. از  آن روز ما هر مدرس��ه اي مي رفتي��م اول در حياط 
مدرس��ه فوتبال بازي مي كرديم و در كالس ه��ا از تكه هاي فوتبالي 
اس��تفاده مي كردم. آموزش قيچي برگردان مي گذاشتيم. آرام آرام به 
ما گفتند: حاجي برگردان! حاج آقا كريستين! يك دفعه وارد مدرسه 
مي شديم بچه ها مي گفتند كريستين حج آقا! كريستين حج آقا! آرام آرام 

شروع كردم تمام مدارس شهرستا ن مان را رفتم. 
از آموزش و پرورش حقوق مي گرفتيد؟ 

نه، فقط با آموزش و پرورش هماهنگ مي كردم. از ساعت 8صبح شروع 
مي كرديم و تا ساعت 5 بعدازظهر مي رفتيم. 

بعضي ها مخالف اين كارها هستند و مي گويند روحاني 
بايد  ش�أن خودش را حفظ كن�د. آيا اعتراضي به ش�ما 
شد؟ مثاًل از طرف باالدستي ها بگويند كار يك روحاني، 

قيچي برگردان زدن نيست. 
قش��ري داريم كه مخالفت كنند، با اين حال تفكرات امروزي ها فرق 
مي كند. از  آن طرف همان قشري كه شايد زاويه داشته باشند، وقتي 
بازتاب كالس هايي را كه مي رفتم، مي ديدند، آنها هم موافق مي شدند. 
صفحه مرا نگاه كنيد، تمام مدارسي را كه كالس به كالس مي رفتم، 
عكس ش��ان را مي گرفتم و در صفحه ام مي گذاش��تم. والدين، عكس 
بچه هاي ش��ان را مي ديدند، ذوق مي كردند. از طرفي هر مدرس��ه اي 
مي رفتم شماره مديرها و معلم ها را مي گرفتم. با آنها گرم مي گرفتم و 
خود اين فضاي همدلي، انرژي خوبي در من ايجاد مي كرد. كالس به 

كالس كه مي رفتم به انرژي ام اضافه مي شد. 
در اين مدت با چند دانش آموز ارتباط گرفتيد؟

اگر بگويم نزديك 10هزار، دروغ نگفته ام. 
يعني آنجا 10هزار دانش آموز هست؟

شهرستان ما با توابع و بخش هايش 280هزار نفر جمعيت دارد. 
به سه سال قبل برگرديم. با شور خاصي در خمينی شهر 
اصفهان فعاليت تبليغي مي كنيد و با انواع قشرها ارتباط 
داريد اما ناگهان كرونا يكه تازي مي كن�د و همه جا را به 

تعطيلي مي كشاند. وقتي كرونا آمد چه كرديد؟
ما در فضاي ارتباط گي��ري بوديم كه يك دفعه خ��ورد به كرونا. خب 
قبل از اينكه اين ويروس دامنگير زندگي ما آدم ها بشود، هر روز اين 
طرف و آن طرف مي رفتم، با كش��اورزها و كس��به در ارتباط بودم. با 
دانش آموزان نشست و برخاست داش��تم و با  آنها فوتبال مي رفتم. با 
كسبه ارتباط داشتم. ناگهان انگار تمام رشته ها پنبه شده باشد. در نگاه 
اول تمام اينها از بين رفت، اما خيلي طول نكشيد كه حس كردم كرونا 
فرصت هاي خوبي مي تواند ايجاد كند و به اصطالح مي شود اين تهديد 

را به فرصت بدل كرد. 
چه شد به اين نتيجه رسيديد؟

نمي دانم خاطرتان مي آي��د يا نه، آن موقع ب��ود كه بحث كمك هاي 
مؤمنانه بود. ابتداي كرونا جلس��ه اي تش��كيل داديم و ما را به عنوان 
مسئول تعيين كردند. شماره حساب ما را هم دادند كه اگر كسي مايل 
بود در حد وسع كمك كند. يك دفعه ديديم مبلغ قابل توجهي جمع 

شد كه براي خودمان هم مايه تعجب بود. 
چقدر پول جمع شد؟ 

هر بار كه در قالب همين كمك هاي مؤمنانه و بسته هاي معيشتي اعالم 
مي كرديم 100ميليون، 50ميليون به حساب من واريز مي شد، البته در 

آغاز راه و روش هايش را بلد نبوديم اما به تدريج ياد گرفتيم. 
راه و روش كمك خواستن؟

بله قلق كار دست مان آمد. مثاًل موردي براي پيوند كليه داشتيم كه 
شروع كرديم به فراخوان دادن، يك دفعه ديديم 100ميليون جمع شد. 
چشم باز كرديم ديديم ملجأ شده ايم، آدم ها از حسن نيتي كه داشتند، 
فكر مي كردند مي توانيم كاري براي شان انجام بدهيم. هر مشكلي پيش 

مي آمد، با ما در ميان مي گذاشتند. 
و تنوع مسائل و اتفاقات. 

بله، مثالً يك نفر خانه اش سوخته بود، مي خواستند اين منزل خراب را 
درست كنيم. گرفتاري ها مختلف بود، مثل نجات اعدامي يا آزاد كردن 

زنداني يا هزينه هاي سرسام آور عمل جراحي. 
خودتان تحقيق مي كرديد؟

خودم همه اينها را س��ر مي زدم. تك به تك مي رفت��م و بازديدهايش 
را انجام مي دادم، گزارش بازديد را تهيه و در فضاي مجازي منتش��ر 

مي كردم، البته بعد كم كم تيم تشكيل داديم. 
تيم هاي تخصصي؟

بله، ساخت وس��از، مش��اوره، ترك اعتياد و اش��تغال، مثاًل س��االنه 
200قرباني گوسفند داريم. 

اين مدت چقدر ساختمان ساخته ايد؟
به اتفاق يكسري از دوس��تان، نزديك 20ساختمان س��اخته ايم، البته 
خيلي ها به ما پيوستند كه بدون حضور آنها اين همه بركت اتفاق نمي افتد، 
مثاًل در ترك اعتياد، دوس��تي به ما اضافه شد به نام آقاي ربيعي كه قباًل 
كارتن خواب بودند و اعتياد سختي داشتند، بعد پاك شده بودند و وقتي 
باهم آشنا شديم، ديدم چقدر قدرت و انرژي فوق العاده و ميل مشهود به 
تغيير دارند. تا حاال نزديك 140نفر را براي ترك اعتياد همراهي كرده ايم. 

ايشان مشاوره مي داد، ما كنارش مي رفتيم، گزارش تهيه مي كرديم كه اين 
خانواده اين مشكل و گرفتاري را دارد، بنابراين مردم با ما همراه مي شدند، 

به تدريج ما شديم صداي محرومان در شهرستان. 
يك وقتي اي�ن حركت ها حس�ادت آدم ه�ا را تحريك 
مي كند، مث�ل اينكه بگوين�د فالني ام�ام جماعت يك 
مس�جد اس�ت، چرا بايد پاي خودش را از گليم خودش 
بيرون بگذارد يا مثاًل دنبال قدرت و شهرت است كه اين 

كارها را مي كند. 
بله، در مسيري كه آمده ايم، گاهي ما را اين طرف و آن طرف خواسته اند 
و همين ها را گفته اند يا سنگ اندازي كرده اند. به نظرم هر كسي در هر 
جايگاهي كه قرار دارد مي تواند به اين بينش برسد كه من مي توانم در 
زمان خودم تأثيرگذار و تحول ساز باش��م، بدون اينكه دنبال قدرت، 

منصب و پستي بگردم. 
يعني همت بلند. 

يكي از طلبه هاي مش��هد مي گويد م��ن به حضرت آقا گفتم ش��ما 
فكر مي كرديد رهبر ش��ويد؟ آقا گفتند من از خدا مي خواستم مرا از 
احياكنندگان امر خ��ودش قرار دهد. اين تفكري اس��ت كه مي تواند 
جامعه ما را پيش ببرد. اينجا ديگر بحث قدرت گرفتن نيست. قرآن به 
ما ياد مي دهد دعا كنيم: وجعلنا للمتقين اماما / مرا براي متقين امام 
قرار بده. اگر كسي تفكرش اين باش��د، بدون اينكه پي قدرت بگردد، 

تحول ساز مي شود. 
چقدر راه نرفته داريد؟ 

هميشه به بچه ها گفته ام با اينكه گردش مالي ما خوب است، با اينكه 
مردم به ما اعتماد كرده اند ام��ا ما حتي چهارپنج درص��د مردم را در 
همين كمك هاي مؤمنانه ب��ا خودمان همراه نكرده اي��م. اگر بتوانيم 
20درصد، 30درصد، 50درصد، 60درصد مردم را همراه كنيم توفان 
به پا مي كنيم.  تصور كنيد اگر جامعه 280هزار نفري شهرس��تان ما 
دل هاي شان با ما يك جايي همراه شود، زبان شان يك جايي با ما همراه 
شود، چه هم افزايي ای ايجاد مي شود. ما توانسته ايم 10درصد، 20درصد 
اين جامعه را با خود همراه كنيم. از نظر مال��ي چند درصد را متقاعد 

كرده ايم، با وجود اينكه اين قدر گردش مالي مان خوب شده است. 
گردش مالي تان چقدر است؟ 

با ي��ك درخواس��ت، هزين��ه 100ميليون��ي،  200ميليون��ي، حتي 
يك ميلياردي را مي توانيم جور كنيم. 

به شخص يا اشخاص خاصي تكيه مالي داريد؟
خداوند اين عنايت را به ما داش��ته اس��ت كه به هيچ خيری وابسته 
نش��ويم. همين 20هزار تومان ها و 50هزار تومان ه��ا كنار هم جمع 

مي شود يك دفعه مي رسيم به 100ميليون تومان. 
پس خدا به آن 12هزار نفر مخاطب كه شماره شان را داريد 

بركت بدهد. 

بله، خ��دا را ش��كر، تولك��ي رفتن ها و همين س��ر زدن به كس��به و 
مردمداري ها و يكي يكي اس��م و ش��هرت ها را جمع كردن ها اعتماد 

ايجاد كرده است. 
ظرفيت هاي نهفته كار خير در ايران را چطور مي بينيد؟ 
خيلي ها مي خواهند كمك كنند اما فرد يا سازمان مورد 
اعتماد را پيدا نمي كنند، به خاطر اينكه تصوير ذهني ما از 
افراد يا مؤسسات واسطه اي قدري مخدوش شده است. 

در اين باره چه كرده ايد؟ 
كاري كه ما در اين باره انجام داده ايم تمركز بر شفاف سازي بود. هميشه 
به بچه ها مي گويم من اتاق شيشه اي دارم. از 7و 8 صبح كه شروع به 
كار مي كنم تا 10 و 11شب همه فعاليت هاي من به ساعت و استوري، 

قشنگ معلوم مي شود كجا مي روم. 
خودتان اين استوري ها را مي گذاريد؟

بله، وقت مي برد اما مي گذارم. استوري ها يك جور گزارش لحظه به 
لحظه است. وقتي بازخورد مي گيرم، مي گويند قشنگ معلوم است 
حاج آقا هاشمي چه مي پوش��د، چقدر هزينه مي كند، چه ماشيني 
دارد و كجا مي رود. باالتر از اينها بحث مردمي بودن اس��ت و اينكه 
چقدر مي توان فعال و در ميدان بود. گاهي بعضي ها به من مي گويند 
ما فقط عكس ها را مي بينيم، خسته مي شويم، چه برسد به اينكه در 

يك روز اين همه جا بروي، تصوير بگيري و استوري كني. 
يعني همان اتاق شيشه اي. 

دقيقاً و اين باعث ش��د به ما اعتماد ش��ود. بعد ما اتاق شيشه اي را در 
كار خير س��رايت داديم. اگر موردي براي گرفتاري باش��د، در فضاي 
مجازي عنوان مي كنيم، اول مسئله و موضوع را طرح مي كنيم و بعد 
وقتي آن كمك به آن موضوع اختصاص يافت، حل شدن آن كار را هم 
مي گذاريم. هر محله اي كه كار كرده ايم همسايه هاي آن محله براي ما 
مبلغ شده اند. خود آن همسايه ها و معتمدان محل خيرين ما شده اند، 
يك قاشق هم به كسي مي دهيم، گزارش آن را مي گذاريم، به خاطر 
اينكه آن اعتماد مخدوش نشود. همين كار باعث مي شود مدام سراغ 

ما بيايند. 
يعني اين نبود كه شما بگوييد چون من روحاني هستم، 

بايد به من اعتماد شود. 
خيلي از خيريه ها مغازه و در و دكان دارند و صبح تا شب آنجا مي نشينند 
اما ما اين طور نبوده ايم. ما از وقتي شروع كرده ايم رفته ايم وسط ميدان. 
ما مي گفتيم اين دختر، سمعك مي خواهد يا هزينه جراحي تومور و 

پيوند كليه و قلب مي خواهد. صورتش را پنهان مي كرديم. 
هزينه زندگي خودتان چطور تأمين مي شود؟ وقتي صبح 

تا شب به كارهاي عام المنفعه مي گذرد. 
خدا را ش��كر همس��رم بس��از اس��ت و از وقتي ازدواج كرده ايم مثل 
پايين ترين آدم ه��اي جامعه به ضروري��ات اكتفا كرده اي��م. خانه ما 

بياييد تلويزيون ما قديمي است. وس��ايل مان را هر دفعه به بهانه اي 
نو نمي كنيم. 

قليل المؤونه و كثيرالمعونه... 
به اندازه خودمان خرج كرده ايم، البته اين س��ال ها پدرم و پدرخانمم 
كنارمان بوده اند و حمايت مان كرده اند، البته نمي دانم تا كي حفظ كنم، 

شايد هم يك روزي از دست شان بدهم. 
پس مي ترسيد اين حالت را از دست بدهيد؟

بله، مي ترسم. 
به نظرم ترس شريفي است. 

مي دانيد چرا مي ترسم؟ 
 چرا؟

شهرت كم كم براي آدم دردسر درست مي كند. 
خب اينها را براي خداوند عرضه مي كنيد؟

بله، به خاطر همين ديگر جلسات تشريفات نمي روم. آرزويم اين است 
كه به همين امام جماعت بودنم ادامه بدهم. 

چرا گاه�ي اين ح�س در جامعه وج�ود دارد ك�ه انگار 
روحانيون از مردم فاصله گرفته اند. 

اكثر روحانيون به سختي زندگي مي كنند، اما آن حس كه مي گوييد 
به خاطر اين است كه روحانيون بايد وسط ميدان بيايند. بارها به خودم 
گفته ام هنوز خيلي جاها را فتح نكرده ام. يك جايي آدم بايد خودش را 
رها كند، مثل وقتي كه شما شنا مي كنيد. اينجا درياچه اي هست كه 
گاهي با پسرم مي روم آنجا ش��نا مي كنم. شنا وقتي اتفاق مي افتد كه 
شما بتواني خودت را در آب رها كني. يكسري ابزار است كه ياد بگيري 

و با همان ابزار، مشكالت خودت را حل كني. 
پس كنش اجتماعي الزم است؛ پريدن وسط معركه. 

خيلي از طلبه ها ساده زندگي مي كنند اما بعضي هاي شان وسط ميدان 
نمي آيند. درست است گرفتاري و مشكالت زياد است، درست است كه 
زمانه عوض شده اما همچنان امكان ارتباط با مردم وجود دارد. من طلبه 
ساده اي هستم و آرزويم ديدار با مقام معظم رهبري است. هميشه هم 
چفيه مي اندازم، اما با اين همه مردم اعتم��اد مي كنند، چون خودم را 
وسط ميدان مي اندازم و آدم هاي دور و برم را تقسيم بندي و جبهه بندي 
نمي كنم كه اين آدم، بدحجاب است، اين راستی است،  اين چپی است. 

چرا تقسيم بندي نمي كنيد؟
چون همه اين آدم ها در جامعه اس��المي زندگي مي كنند و من بايد 
فراتر از اين مرزبندي ها به آن فطرت آدم ها كه در فراسوي اين مرزها 

هستند، توجه نشان بدهم. 
جايگاه اشتباه در زندگي تان كجاست؟

اش��تباه هم مي كنم، اما اگر 10س��ال ديگر به اين مسير ادامه بدهم، 
مسلماً ديگر اين فرد نيستم. 

چرا؟
به خاطر اينكه چيزهاي تازه اي ياد گرفته و كارهاي تازه اي انجام داده ام، 
به خاطر اينكه ننشسته ام و رسوب نكرده ام، اينكه ما ننشينيم، مي تواند 

خيلي تأثير بزرگي داشته باشد. 
به راه باديه رفتن، به از نشستن باطل... 

وقتي به اين راه آمده نگاه مي كنم، مي بين��م به لطف خدا و همراهي 
آدم هايي كه در اين شهرستان به ما ملحق شده اند، ما در زمينه اشتغال، 
درمان، كمك رس��اني و اعتياد كار بزرگي انجام داده ايم، ان شاء اهلل در 
موقوفات هم وارد مي شويم. نمي نش��ينيم كه نه! نمي شود. نه! به دل 
ميدان مي رويم. با آدم ها صحبت مي كنيم. مي روم در دل ميدان كه 
درمانگاه بس��ازند. مي روم دل ميدان كه كارگاه هاي اش��تغال بزنند. 

مي روم دل ميدان كه در زمينه هاي تازه وارد شوند. 
پس آدم بخشنامه اي نيستيد. 

هيچ وقت منتظر ننشس��ته ام از جايي بخشنامه اي صادر شود و من 
اقدام كنم. صبح كه بيدار شدم، دنبال فتوحات تازه مي گردم. صبح 
كه بيدار ش��دم با اين اميد اس��ت كه چند ميدان تازه در زندگي ام 
پيدا كنم و كار تازه انجام بدهم. در همي��ن كار خودمان اتاق فكر و 
بحث هاي پژوهشي و كاربردي داريم. اگر ثانيه اي بنشينم آن ثانيه 
مرگ من است، اما وقتي تغيير و تحول در منطقه مان ايجاد مي كنيم، 
به اين فكر مي كنم كه اگر بتوانيم اثرگذار باشيم، چرا نبايد در مسائل 

فرهنگي هم وارد ش��ويم. خب اگر در خانه خودم بنش��ينم، چطور 
مي توانم فردي را ديندار كنم. 

ممكن است برخي تصور كنند اينها سلوك بيروني است. 
ش�ما مي گوييد من مي خواهم اين تغييرات را در محيط 
ايجاد كنم، در حالي كه اين تغيير، اول از همه در خود فرد 
ايجاد مي شود، وگرنه آن تغيير بيروني به وقوع نخواهد 
پيوست. در واقع ش�ما خودتان را كش�ف مي كنيد. هر 
قدمي كه برمي داريد توانايي ها، ظرفيت ها و استعدادهاي 
دروني خودتان را كش�ف مي كنيد. راجع به اين كش�ف 
بگوييد. يك وقتي شما وسط همان كشاورزي يا ارتباط با 
كسبه يا نوجوان ها متوجه نكته اي مي شويد كه به مثابه 

يك كشف است. 
شايد نبايد بگويم اما من هفته اي دو بار سر مزار شهيد حججي مي روم. 
40-30كيلومتر فاصله دارد با شهرستان مان- مزارشان در نجف آباد 
است- يا مثالً هر روز صبح به گلستان شهدا مي روم يا كليپ شهدا را هر 
روز گوش مي دهم. آدم وقتي يك چيزي را مي خواهد پرت كند، بايد 
دورخيز كند و كنار بكشد تا آن پرتاب انجام شود. معموالً در شبانه روز 
اين عقب كشيدن ها را انجام مي دهم كه بتوانم جلو بروم. آدم تا عقب 

ننشيند نمي تواند جلو برود. 
منظور از اين عقب نشستن چيست؟

يعني قدري در اين هياهوي دنيا آرام بگيري، تأمل كني و تا آنجا كه 
مي تواني خودت را نبيني. ما 3هزار نيازمند را تحت پوشش داريم و من 
با اينها زندگي مي كنم، مس��افرت هم بروم، همان مسافرت را به سفر 
كاري تبديل مي كنم. مشكالت اينها را روزمره با خودم به اينجا و آنجا 

مي كشانم و تا آنجا كه بتوانم حل شان مي كنم. 
حكايتي كه الهام بخش زندگي تان بوده است؟

يك وقت به حضرت موسي)ع( گفتند، مي داني چطور پيامبر شدي؟ 
حضرت موس��ي)ع( گفت نه. خداوند وحي كرد به ياد داري تو روزي 
در دل كوه بودي و يكي از گوسفندان تو از گله بيرون آمد و تو چقدر 
دنبالش دويدي و باالخره به گوسفند رسيدي، بغلش كردي و گفتي 
چقدر مرا اذيت كردي اما همزمان نازش كردي و بوسيدي اش؟ آنجا 
بود كه به پيامبري انتخاب ش��دي، چون وقتي تو با حيوانات اين قدر 

مهرباني، با خلق خدا مهربان تري. 
من هميشه فكر مي كنم اگر آدم مأموريت خودش را در 
اين جهان پيدا كند، سختي ها ديگر به چشمش نمي آيند، 
فكر مي كنم علت اينكه سختي ها به چشم ما مي آيد، اين 

است كه ما مأموريت زندگي مان را پيدا نكرده ايم. 
همين طور است. خداوند در قرآن، خطاب به پيامبر مي گويد: طه َما 
أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الُْقْرآَن لَِتْشَقی/ اي پيامبر! ما قرآن را براي اين نازل نكرديم 
كه تو خودت را به مشقت بيندازي، اين يعني پيامبر)ص( چنان مهربان 
بود كه آن همه مشقت و صعوبت را به جان مي خريد، چون مي دانست 

و آگاه بود كه چه مي كند. 
منش�أ قدرت را به ويژه در كنش ه�اي اجتماعي در چه 

مي دانيد؟
 در منابع روايي ما مي گويد: رئوسكم خدومكم. اگر من مي خواهم امروز 
قدرتمندتر شوم، بايد بيشتر هواي مردم را داشته باشم. بيشتر خودم 
را بشكنم و بيشتر نفس��انيت خودم را كنار بگذارم. اين به نظرم منشأ 
قدرت است. هرچه بيشتر بتوانم كار مردم را راه بيندازم، نفوذ بيشتري 
به دست مي آورم. وقتي هم قدرت من بيشتر شد، بيشتر مي توانم روي 

فعاليت هاي فكري و فرهنگي متمركز شوم. 
نگاه كنيد ما در اصفهان ش��هيد خرازي را داريم. ش��هيد خرازي در 
تعريف و اصطالح رايج نه علم نظامي داشت و نه درجه ها و تحصيالت 
آنچناني اما حاكم دل ها شد. دور و برمان را ببينيم. آنها كه دنبال قدرت 
مي گردند چند صباحي مي آيند، جوالني مي دهند و بعد از مدتي هم 
فراموش مي شوند اما يك وقت كسي در گوشه اي، مدرسه اي مي سازد، 
مي بينيد سال ها گاهي دهه ها گذش��ته اما همچنان مي گويند خدا 

رحمتش كند. 
فكر كنم از امام حسين)ع( اس�ت كه گره گشايي از كار 

خلق، از نعمت هاي خداست. 
بله، روايت اس��ت كه حوائج الناس اليكم من نعم اهلل/ درخواست هاي 

مردم به سوي شما از نعمت ها هستند. 
ولي خب آدميزاد است، ممكن است يك دفعه خسته شود. 
مي دانيد خستگي كار با چه حل مي شود؟ با حل شدنش حل مي شود. 
من به بچه ها گفتم من مي توانم كوه را جابجا كنم، خنده شان گرفت. 
گفتم نخنديد، چون دعاي 3هزار نفر پشت سر من است، غير آن 3هزار 
نفر افراد ديگري هم هستند كه اگر صدق ما را ببينند، زبان و چشم و 

گوش و دست و پاي ما مي شوند. 
مهم ترين سرمايه خودتان را چه مي دانيد؟

اگر هر روز و هر ثانيه وظيفه ام را انجام بدهم، ديگر چيزي براي تأسف 
و رنج نمي ماند. ديروز به بچه هاي مسجد مي گفتم بگرديم ببينم كار 
افتاده روي زمين چيست، آن كار را انجام دهيم، كاري كه كسي انجام 
نداده است. همه مي روند زير علم را مي گيرند، همه مي روند غذا پخش 
مي كنند اما يك وقتي مي بيني كسي دارد ديگ ها را مي شويد يا كار 

پشت صحنه اي تر كه كسي نمي بيند و به حساب نمي آورد. 
كدام آيه، قلب تان را گرم مي كند؟ 

هر هفته آيه اي را مبنا قرار مي دهم و خيلي تكرار مي كنم. 
آيه اين هفته چه بود؟

ا يََرُه.«  ه َش��ًرّ ه َخْيًرا يََرُه َو َمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّ »َفَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّ
ذره اي كار انجام شود، ديده خواهد شد. 

آيه ديگر؟
»و من يتوكل علي اهلل فهو حسبه«، يعني بس است. نه اينكه مثالً بعد از 
توكل، چيز ديگري هم نياز داريد، نه! مي گويد اگر كسي به توكل برسد، 
براي او كافي است. گاهي ما مي خواهيم كاري شروع كنيم اما مخالفان 
ما يا حتي آنهايي كه با ما همراهند مانع مي شوند، با اين حال اگر شما 
خدا را در نظر داشته باشي مي روي وسط كار و خدا از جايي كه حساب 

نمي كني به تو مي رساند. 
من حيث ال يحتسب... 

ما يك كم ديوانه هم هستيم حاج حسن آقا. هر وقت وارد كاري مي شوم، 
خيلي ها تعجب مي كنند چرا اين فرد وارد اين كار شده است. 

اصاًل آدم ديوانه نباشد به درد نمي خورد. موالنا مي گويد: 
عاشقم من بر فن ديوانگي/سيرم از فرهنگي و فرزانگي. به 
نظرم مي خواهد بگويد هر منيتي ولو با روكش فرهنگي و 
فرزانگي پاي رفتن آدمي را مي بندد و ديوانه كسي است كه 
بتواند از اين بندها و چارچوب ها، از اين تشخص ها خودش 
را رها كند و به قول ش�ما خودش را خرد و خاكش�ير كند، 
چون آيين رويش، خاك شدن است. هر چيزي هم كه آدم 

فكر مي كند من اين هستم، همان سنگ راهش مي شود. 
قبول دارم. من هميشه مي گويم هر چيزي دست و پاي من را ببندد، اجازه 
سلوك را از من خواهد گرفت، بنابراين بايد با آن فاصله بگيرم. يك وقت 
قدرت است، يك وقت شهرت اس��ت، يك وقت حتي كار فرهنگي است. 
استاد ما يك روز مي گفت به شيطان گفتند فالني درباره تو كتاب مي نويسد 
كه تو را بدنام كند. شيطان گفت من خودم به او گفته ام درباره من كتاب 
بنويسد، مي خواهم اين گونه شهرت طلبي در او زبانه بكشد. اين يعني آدم 

وقتي بخواهد به يك صفت خاص شناخته شود، در چاه مي افتد.

آن روز كه مدرسه بودم، با خودم گفتم من مي توانم 
اين وضعيت س�رد ارتباطي با بچه ها را تغيير بدهم. 
مي توانم روي اينها تأثير بگ�ذارم. يك دفعه حياط 
مدرسه را ديدم كه بچه ها فوتبال بازي مي كنند. يكي 
از تيم ها از آن ديگري دو گل عقب بود. تيمي كه عقب 
بود، ستاره پرشر و شوري داشت كه به او رضا مسي 
مي گفتند. ما رفتيم به مربي گفتيم مي خواهيم بازي 
كنيم. با يك حالتي گفت تو؟ تو كه آخوندي، آخوند را 
چه به اين كارها. از موضعي كه داشتم عقب ننشستم، 
مربي گفت به ش�ما فحش مي دهن�د. گفتم ايرادي 
ندارد. بعد رفتي�م بازي، يكي دو تا پ�اس گل داديم 
رضا مسي و رضا هم دو تا گل زد. بعد هم رضا مسي 
يك پاس گل به ما داد و ما يك قيچي برگردان زديم 
كنج دروازه، يك دفعه ديديم مدرسه رفت روي هوا
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  حجت االسالم هاشمی چمگردانی می گويد در هر درخواست کمکی، شخصًا به بازديد می رود و از نزديک  تحقیق می کند.
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راهكار منطقي 
جوان نگه داشتن  ترکيب جمعيتی

 مهدي نيك ضمير 
شايد شما هم گردش��گران خارجي را ديده باشيد، 
زنان و مردان سالمندي كه در دوران بازنشستگي 
آنق��در از نظر مالي تأمين هس��تند ك��ه مي توانند 
باقيمانده عمرشان را به گشت وگذار و جهانگردي 

بپردازند. 
 از تفاوت ارزش پول كشوري چون ايران با ارزش دالر 
كه موجب مي شود اين جهانگردي خيلي هم براي 
اين افراد گران تمام نشود كه بگذريم، واقعيت اين 
است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته برنامه ريزي 
مناسبي براي تأمين اجتماعي و بهزيستي سالمندان 

خود ارائه كرده اند. 
ش��ايد يكي از داليل اين برنامه ريزي مناسب، روند 
منطقي و طبيعي پيري و س��المندي جمعيت اين 
كشورها باشد. به گونه اي كه براساس مطالعات در 
اغلب كشورهاي جهان پيري جمعيت طي يك بازه 

زماني حدود 150 ساله اتفاق افتاده است. 
 يعني چيزي نزديك به يك ق��رن و نيم! بنابر اين، 
اين بازه زماني فرصتي مناسب را براي برنامه ريزي 
و سياستگذاري در عرصه زندگي سالمندان فراهم 
آورده اس��ت. در كش��ور ما اما تغييرات جمعيتي با 

شيب بسيار تند بوده است. 
 همچنان ك��ه جمعيت كش��ورمان از ح��دود ۳5 
ميليون در س��ال 5۷ در بازي بازه اي ۳0 س��اله به 
ح��دود 80 ميليون نفر در س��ال 90رس��يد. روند 
كاهش��ي جمعيت كشور هم از س��ال ۷0 آغاز شد. 
به گونه اي كه اگر پيري و س��المندي جمعيت كه 
در اغلب كش��ورهاي دنيا 100 تا 150 سال طول 
كشيده است، در كشور ما اين روند طي مدت زمان 
حدود ۲5 سال طي شده اس��ت. بديهي است اين 
زمان كوتاه فرصت مناس��بي را براي برنامه ريزي و 
سياستگذاري در عرصه مواجهه با پديده سالمندي 
جمعيت فراهم نمي كند. همين امروز هم بخش��ي 
از جمعيت سالمند كشورمان كه چيزي حدود 10 
درصد از جمعيت را شامل مي ش��ود و نزديك به 8 
ميليون نفر هستند، از نظر اقتصادي و اجتماعي در 

شرايط مناسبي به سر نمي برند. 
 همه م��ا در س��طح ش��هر و در اماك��ن عمومي با 
س��المنداني كه به مش��اغل كاذب روي آورده اند، 
دستفروشي يا حتي دريوزگي مي كنند مواجهيم! 
بسياري از شركت هاي خصوصي مشاغل خدماتي 
همچون آبدارچي را ب��ه زنان و مردان س��المند و 
بازنشس��ته اي واگذار مي كنند كه با حقوق كمتر و 

بدون بيمه حاضر به كار هستند. 
 اين ب��رش اجتماع��ي از زندگ��ي س��المندان در 
كشورمان نشان مي دهد متأسفانه برنامه ريزي هاي 
مناس��بي براي برخورداري از يك زندگي سالمت 
و بي دغدغه براي اين پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ ها 
فراهم نشده اس��ت و اين افراد پس از يك عمر كار 
و تالش، در س��ال هاي پاياني عمر ش��ان هم براي 
برخ��ورداري از حداقل ها ناگزير از كار هس��تند. با 
ديدن وضعيت س��المندان ام��روز نگراني ها بابت 
دو- س��ه دهه آينده و افزايش جمعيت سالمندي 
كشور به چيزي نزديك به يك سوم تركيب جمعيتي 
بيشتر و بيشتر مي شود. اينجاست كه شايد يكي از 
اجرايي ترين نسخه ها افزايش جمعيت جوان و زادو 
ولد باشد تا به اين ترتيب بتوانيم هرم سني جامعه را 

تا حدودي جوان تر نگه داريم. 
 اهمي��ت اي��ن جوان ت��ر نگه داش��تن هرم س��ني 
جامعه، براي طي كردن دوران س��المندي آرام تر و 
بي دغدغه تر براي س��المندان در اين است. چراكه 
قش��ر جوان و ميانس��ال جامع��ه وظاي��ف توليد و 
خدمات را به عه��ده مي گيرند و ب��ه بيان صريح تر 
الاقل اشخاصي هستند تا از سالمندان مراقبت كنند 
اما اگر به شرايطي برسيم كه تركيب سني جامعه به 
سمت يك سوم از جمعيت سالمندان برود، در عمل 
حتي كسي نيست تا از سالمندان نيازمند به خدمات 

اجتماعي و... مراقبت و نگهداري كند. 
 اگر شما هم در مرز بين ۳0 تا ۴0 سالگي قرار داريد 
و جزو جمعيت دهه شصتي ها هستيد، بايد بدانيد 
شما هم يكي از همان سالمنداني هستيد كه طي ۲ 
تا ۳ دهه آينده جمعيتشان بسيار افزايش مي يابد. 

 امروز اين فرصت براي جوانان و افراد در س��نين 
باروري فراهم اس��ت تا نق��ش خ��ود را در تغيير 
تركيب جمعيت جامعه ايفا كنن��د. خانواده هايي 
ك��ه مي توانند با داش��تن تعداد فرزندان بيش��تر، 
احتمال تنهايي و سختي هاي دوران پيري خود را 
كاهش دهند. همچنان كه فرزندان آنها مي توانند 
به چرخاندن چرخ هاي جامعه و خدمت رساني به 
ساير اعضاي جامعه هم تأثيرگذار باشند. در واقع 
هر ك��دام از خانواده ها با افزاي��ش فرزندآوري در 
درجه نخست به آينده خود و سپس به آينده كشور 

كمك مي كنند. 

جمعیت پایدار

آق�اي قاس�مي، همانط�ور ك�ه مي داني�د 
هرم س�ني جمعيت در جامعه ما به س�مت 
س�المندي حركت مي كن�د و هم اكنون با 
پدي�ده زنانه ش�دن س�المندي مواجهيم. 
چرا س�المندي در كش�ور ما زنانه ش�ده و 
اين مسئله چه چالش هايي را در پيش روي 
زنان سالمند و نظام برنامه ريزي كشور قرار 

مي دهد؟
پديده زنانه شدن سالمندي در ايران امروز محقق است 
و وجود دارد. اگر بخواهيم درباره علل و عوامل اين اتفاق 
بگوييم بايد باالتر بودن سن اميد به زندگي و ميانگين 
طول عمر در خانم ها را يكي از داليل آن دانست. معموالً 
ميانگين اميد به زندگي در خانم ها بين ۲ تا ۴ سال باالتر 
از آقايان است. از سوي ديگر چون آقايان فعاليت هاي 
اجتماعي بيش��تري دارند بيش��تر در معرض سوانح و 
حوادث هستند به همين خاطر هم ميزان مرگ ومير در 
سوانح هم در خانم ها كمتر است و به همين خاطر هم 
نسبت جنسي سالمندي كشور كاماًل زنانه است. علتش 
هم اين است كه تفاوت تعداد خانم و آقايي كه در دهه 
60 داشتيم و تفاوت نس��بت جنسي كه تا حدود 100 

اتفاق مي افتاده امروز به 10۳ رسيده است. 
اين نسبت جنسي كه مي گوييد يعني چه ؟

تعريف نسبت س��ني به ازاي تولد هر 100 دختر چند 
پس��ر به دنيا مي آيد. امروز 10۳ اس��ت ام��ا قباًل 100 
بوده اس��ت با در نظر گرفتن نسبت سني 100 در دهه 
50 و تا حدودي دهه 60 و ب��ا در نظر گرفتن حوادث و 
سوانح بيشتر براي آقايان و سن اميد به زندگي بيشتر 
براي بانوان، سالمندي جمعيت را امروز به شكل زنانه 
مي بينيم ام��ا اين تف��اوت آماري آنقدر محس��وس و 
تأثيرگذار در سياست گذاري براي پديده هاي اجتماعي 

نيست اما وجود دارد. 
آيا اين مس�ئله زنانه شدن س�المندي در 

آينده نيز تداوم خواهد داشت؟
خير، اين مس��ئله تداوم نخواهد داشت. ما هر قدر جلو 
برويم نسبت جنسي س��المندي به تعادل زنانه مردانه 
مي رسد و اين فراواني بانوان در سنين سالمندي كمتر 

و اين دو آمار به هم نزديك مي شوند. 
بحث ديگري كه با افزايش سن هرم جمعيت 
و مواجه ش�دن ب�ا پديده س�المندي با آن 
روبه رو هستيم، پديده سالمندان تنهاست. 
با كاهش آمار ازدواج تجرد قطعي و افزايش 
آمار طالق بديهي اس�ت كه بسياري از اين 
سالمندان تنها خواهند بود و كسي نيست 
از آنه�ا مراقبت كند. دول�ت و برنامه ريزان 
كشور بايد چه تدابير پيشگيرانه اي را براي 

كمتر شدن اين چالش اتخاذ كنند؟
ببينيد موضوع سالمندان تنها يا تنهايي در سالمندي و 
مشكالت ناشي از آن مانند مشكالت روحي افسردگي، 
 تنهايي افراطي و بعضي مش��كالت ديگ��ر براي همه 
وجود دارد و ما از آن به عنوان س��ندروم آشيانه خالي 
ياد مي كنيم. داليل آن هم بسيار زياد است و واقعاً چند 
وجهي است. يكی تفاوت الگوهاي فرزندآوري و سبك 
زندگي است. وقتي خانواده ها به سمت بي فرزندي تك 
فرزندي و كم فرزن��دي روي مي آورند به طور طبيعي 
احتمال اينكه در دوران س��الخورگي تنهايي را تجربه 

كنند، خيلي بيشتر مي شود. از سوي ديگر همان طور 
كه اشاره داشتيد ميزان طالق و تجرد اختياري باعث 
مي شود درصد محسوسي از س��المندان ما تنهايي را 
تجربه كنيم و اي��ن تأثيرات ف��ردي خانوداگي و بعضاً 
اجتماعي زيادي را مي تواند ايجاد كن��د. از اين منظر 
يكي ديگ��ر از داليل موضوع تجرد اس��ت كه مي تواند 
ناش��ي از تجرد اختياري،  طالق يا تجرد ناشي از فوت 

همسر باشد. 
آقاي قاسمي، س�المندان امروز كشورمان 
اغلب تعداد فرزندان بيشتري دارند و كمتر 
تك فرزندند اما باز هم برخي از آنها تنهايي 
را تجربه مي كنند. آيا آماري از س�المندان 
تنها در ش�رايط فعلي كشور داريم و داليل 

تنهايي اين سالمندان چيست؟
نمي توان آم��ار دقيق داد اما امروز ح��دود 60 درصد 
سالمندان از تنهايي رنج مي برند. اين 60 درصد همه 
بي فرزند يا كم فرزند نيستند. چه بسا بسياري از اين 
س��المندان فرزنداني دارند اما به جهت اش��تغاالت و 
درگيري هاي بس��يار زياد فرزندانشان در مشغله هاي 
زندگي امكان رسيدگي به والدين در آنها كمتر شده 
است. البته اين ريسك در والدين تك فرزند يا بي فرزند 
خيلي بيشتر است. بخشي از رنج بردن از تنهايي هاي 
افراطي سالمندان امروز ناش��ي از اين است كه دوره 
سالمندي نيازها و اقتضائات خود را دارد كه با نيازها و 
اقتضائات دوره جواني فرق مي كند و چه بسا بخشي از 
اين افراد در دروه جواني خود با هزار توجيه و دليل به 
بي فرزندي و تك فرزندي روي آورده باشند در حالي 
كه نيازها و اقتضائات دوره س��المندي متفاوت است 
و حاال در س��نين س��المندي اين نيازهايشان تأمين 

نمي شود. 
خب طبيعتًا جامع�ه در برابر س�المندان و 
چالش هايي همچون تنهايي آنها هم مسئول 
اس�ت. چه تدابيري براي رف�ع اين معضل 

مي توان در نظر گرفت؟
 موض��وع تنهايي در س��المندي امري جدي اس��ت و 
بايد راهكاره��اي قانوني و فرهنگي ب��راي فعال كردن 
سالمندان و همچنين فرهنگ س��ازي براي ازدواج در 
ميان سالمندان و داشتن زندگي سالم براي آنها داشته 
باشيم. از سوي ديگر راهبرد بس��يار مهم و توصيه من 
اين است كه ما بايد به جوانان امروزمان كمك كنيم تا 
بتوانيم ۳0 سال آينده خود را ترسيم كنند. اگر جوانان 
ما بتوانند در يك جهش زماني ۳0 سال آينده خودشان 
را ترس��يم كنند، آنگاه خواهند ديد كه ام��روز بايد در 
الگوي فرزن��دآوري خود تجديدنظر كنن��د تا در دروه 
سالمندي با چالش هاي احتمالي كمتري مواجه شوند. 
طبق پژوهش ها اي�ران از نظر به زيس�تي 
سالمندان در شرايط خوبي قرار ندارد و ما 
رتبه 64 را در بين 97 كشور جهان به خود 
اختصاص داده ايم. ب�ا عنايت به روند پيري 
جمعيت و اينكه طي دو- سه دهه آينده آمار 
سالمندان كش�ورمان به چيزي حدود يك 
سوم آمار جمعيت مي رسد بايد چه برنامه اي 
براي مواجهه با اين حجم از جمعيت سالمند 

داشته باشيم؟
سالخوردگي جمعيت يك ترند عمومي در دنياست و 

همه كشورهاي جهان به سمت سالخوردگي جمعيت 
حركت مي كنن��د و اتفاقي همگاني اس��ت كه در همه 
كش��ورهاي دنيا دارد رخ مي دهد. دلي��ل آن هم يكي 
افزايش س��ن اميد به زندگي در بين س��المندان است 
و از س��وي ديگر با كاهش نرخ باروري ش��اهد افزايش 
نسبت جمعيت سالمندان در جمعيت كل هستيم. اما 
سالخوردگي جمعيت ايران دو ويژگي منحصربه فرد دارد 
كه ابعاد چالش سالمندي در ايران را بسيار گسترده تر و 

عميق تر و آسيب هاي آنرا بيشتر مي كند. 

و اين ويژگي ها چيست؟
يكي اينكه ايران سرعت س��المند شدن را در جهان به 
نام خودش ثبت مي كند و دوم ايران پيش از دستيابي 
به توسعه يافتگي، رش��د اقتصادي و پيشرفت وارد فاز 
سالخوردگي مي شود. كشورهايي در دنيا كه به سمت 
سالخوردگي جمعيت رفته اند اين روند سالخوردگي را 
در يك بازه زماني حدود 1۳0 تا 150 سال طي كرده اند 
و به جهت اين روند بس��يار آرام، زيرس��اخت ها و نظام 
مديريت برنامه ريزي براي مواجهه با جمعيت سالمند 
را آماده كرده اند. همچنين به لحاظ فرهنگي خانوادگي 
مردم توانس��ته اند اين را حس و درك كنند و مواجهه 
فرهنگي اجتماعی درس��تي با پديده سالمندي اتفاق 
افتاده اس��ت. اما در ايران همين روندي كه كشورهاي 
ديگر در 1۳0 تا 150 س��ال طي كردند در حدود ۲5 
تا ۳0 س��ال در حال طي شدن اس��ت. در واقع سرعت 
س��الخوردگي جمعيت ايران يك ركورد جهاني است. 
اين سرعت باالي سالخوردگي جمعيت باعث مي شود 
تا زيرس��اخت هاي الزم براي س��المندان آماده نشود. 
همچنين فهم موض��وع به لحاظ همگان��ي، نخبگاني 
و مديريتي درس��ت اتفاق نمي افتد و نظام مديريت و 
برنامه ريزي آمادگي مواجهه با س��الخوردگي جمعيت 

را نخواهد داشت. 
عدم رش�د و توس�عه پيش از سالخوردگي 
جمعيت هم يكي از عواملي اس�ت كه شما 
به عن�وان مس�ئله اي ب�راي تعمي�ق ابعاد 
چالش هاي س�المندي در اي�ران از آن ياد 
كرديد. اين توس�عه بايد چگون�ه و در چه 
ابعادي رخ م�ي داد كه حاال اتف�اق نيفتاده 

است؟
درباره عدم رشد و توسعه پيش از سالخوردگي جمعيت 
هم بايد گفت بس��ياري از كش��ورهاي جه��ان پس از 
آنكه روند مدرنيزاس��يون و روند توس��عه و پيشرفت و 
رش��د اقتصادي را طي  كنن��د وارد فاز س��الخوردگي 
جمعيت مي ش��وند اما ايران پيش از توسعه يافتگي و 
رشد اقتصادي وارد سالخوردگي جمعيت مي شود و اين 
باعث مي شود پيامدهاي س��الخوردگي جمعيت براي 
ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي، سياسي، 
مديريتي و ساير ساختارهاي كشور بسيار زياد باشد و 

اين دو ويژگي ايران را متمايز مي كند. 
بس�ياري از افراد در ب�ازه س�ني 30 تا 40 
سال يعني دهه ش�صتي ها، همان سونامي 
س�المندان دهه ه�اي آين�ده را تش�كيل 
مي دهن�د كه درص�د قابل توجه�ي از آنها 
فاقد حمايت هاي بيمه اي و شغلي مناسب و 
طبعًا فاقد حقوق بازنشستگي خواهند بود. 
تكليف اين گروه چه مي شود و چه تدبيري 

بايد براي آنها داشت؟
 بدين منظور چند كار باي��د اتفاق بيفتد. اوالً بايد براي 
س��المندان و افرادي كه وارد س��الخوردگي مي شوند 
زيرساخت هايي براي سالمندي سالم و سالمندي فعال 
آماده شود. سالمندان نبايد زمين گير و خانه نشين شوند 
و بايد فعال اجتماعي باشند و حتي بعضاً در شغل هاي 
مختلف شاغل باشند كه هم به نفع خودشان است و هم 

به نفع جامعه. 
بسياري از كشورها س��ندهايي را تحت عنوان سند 

سالمندي فعال طراحي كرده اند. همانطور كه اشاره 
داشتيد ما دهه شصتي هايي را داريم كه خيلي هايشان 
احتماالً تحت پوشش نهادهاي حمايت گر اجتماعي، 
بيمه ها و صندوق ه��اي اجتماعي نخواهن��د بود. ما 
اقشاري را داريم كه زيرساخت هاي الزم براي حمايت 
از آنها وجود نخواهد داش��ت. پس ما ب��راي افزايش 
كيفي��ت زندگي س��المندان ك��ه جميعت ش��ان به 
شدت در حال افزايش اس��ت، نياز به يك سالمندي 
فعال داريم.  اما يك راه مواجه��ه جدي ديگر با پديده 
سالخوردگي جمعيت اين است كه ما جمعيت در سنين 
پايين را افزايش دهيم. بدين منظور دو راه داريم يكي 
افزايش زادو ولد و دوم افزايش مهاجرپذيري. افزايش 
زاد وولد در اولويت است و اگر ساختار جمعيتي كشور 
به گونه اي باش��د كه ما بتوانيم افزايش زادو ولد را رقم 
بزنيم اين قطعاً به نفع كش��ور و بهتر است. اما اگر اين 
چنين نباش��د بايد در كنار راهب��رد افزايش زادو ولد و 
حمايت از فرزند آوري، راهبرد مهاجرپذيري را هم روي 

ميز داشته باشيم. 
ام�ا مهاجرپذي�ري پدي�ده اي اس�ت ك�ه 
چالش ه�اي بس�ياري را در حوزه ه�اي 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حتي امنيتي 
به دنبال مي آورد. تحت چنين شرايطي شما 
براي ترميم جمعيت كش�ور، باز هم قائل به 

مهاجرپذيري هستيد؟
در حوزه مهاجرپذيري بايد پيوست هاي جدي فرهنگي، 
اجتماعي و سياسي ناشي از آن را هم در نظر بگيريم و 
از كشورهايي كه نزديك ترين فرهنگ ها را به كشور ما 
دارند به صورت كاماًل هوشمند و هدفمند مهاجرپذيري 
داشته باشيم. اگر ما سياست و راهبرد مشخص و نقشه 
كاماًل علمي و هوشمندي در اين رابطه نداشته باشيم 
هم اين اتفاق مي افتد اما خارج از اراده ما و ما در مقابل 

عمل انجام شده قرار مي گيريم. 
در نهايت اگر بخواهيد از صحبت هاي خود 
يك جمع بندي داشته باشيد به چه نكاتي 

اشاره مي كنيد؟
 بنده قائلم از همين االن براي مواجهه با س��الخورگي 
جمعيت باي��د چند كار فوراً انجام ش��ود و يك س��ند 
س��المندي فعال براي افزايش كيفيت زندگي و فعال 
شدن س��المندان بايد طراحي ش��ده و در دستور كار 
نهادهاي كش��ور قرار بگيرد. دوم افزاي��ش زادو ولد در 
اولويت و هم زمان با آن سياست مهاجرپذيري نخبگاني 
و هوشمند بايد در دستور كار نظام برنامه ريز باشد و بايد 

براي آن برنامه ريزي و طراحي هايي داشته باشيم. 
 اصلي ترين چالش آينده نظام مديريتي كشور در آينده 
سالخوردگي كشور است و متأسفانه عموم مردم و فراتر 
از آن نخبگان و برخي مديران كشور نسبت به آن دچار 
غفلتي هستند كه من آنرا گاهي شبيه تغافل مي بينم 
و اين نگران كننده مي ش��ود. وقتي نظام برنامه ريزي 
كشور تعمد دارد كه به اين موضوع توجه نكند و بعضاً 
مي بينيم برخي كارشناس��ان صحبت هاي غير علمي 
دارند و بعضاً سالخوردگي جمعيت را حسن مي دانند به 
جاي آنكه عيب بدانند متحير مي شوم كه اين براساس 
كدام داده و محتواي علمي است. من معتقدم ما بايد به 
يك پويش عمومي براي تبيين سالخوردگي جمعيت 

ايران برسيم. 

سالمندي مهم ترين چالش  سال هاي آينده است

 زهرا چيذري 
س�المندي مهم ترين چالش نظام مديريتي كش�ور در س�ال هاي آينده است. امروز 
جامعه ما در عمل وارد ميانس�الي ش�ده اس�ت و تا دو- س�ه دهه آينده س�المندان 
چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور را تش�كيل خواهند داد. اين اتفاق در حالي رخ 
مي دهد كه اگر ما بخواهيم اين حجم از جمعيت س�المند را ب�ه خوبي مديريت كنيم 
و از چالش هاي آن�ان براي دوران س�المندي بكاهيم، ناگزير هس�تيم از همين امروز 

برنامه ريزي هاي مان را آغاز كنيم و براي مواجهه با خيل عظيم سالمندان كه در واقع 
آيينه و آينده اغلب ماس�ت تدبير داشته باشيم. اين در حالي اس�ت كه همين امروز 
هم س�المندان در جامعه ما با چالش هاي متعددي مواجهند و كش�ور م�ا در بين 97 
كش�ور دنيا به لحاظ شاخص هاي به زيس�تي س�المندان در رتبه 64 قرار دارد. امروز 
هم بس�ياري از س�المندان ما در حالي كه تنها حدود 10 درصد از جمعيت را تشكيل 
مي دهند تحت حمايت هيچ يك از نهادهاي حمايت گر اجتماعي نيس�تند و ناگزيرند 

براي جور كردن معادله دخل و خرج خ�ود همچنان در ايام س�المندي هم كار كنند. 
از س�وي ديگر يكي از پديده هاي مهم در حوزه س�المندي در جامعه م�ا پديده زنان 
شدن س�المندي و تغيير تركيب جمعيتي س�المندان به نفع زنان است. براي واكاوي 
چالش هاي س�المندي و چگونگي مواجهه با اين پدي�ده و برنامه ريزي براي مديريت 
آن از همين امروز به س�راغ صالح قاس�مي پژوهش�گر و مس�ئول كارگروه جمعيت 
مركز ارزيابي اجراي سياس�ت هاي كلي نظ�ام رفته و با وي به گفت وگو نشس�ته ايم. 

ما دهه شصتي هايي را داريم 
كه خيلي هايشان احتماالً تحت 
پوشش نهادهاي حمايت گر 
اجتماعي، بيمه ها و صندوق هاي 
اجتماعي نخواهند بود. ما اقشاري 
را داريم كه زيرساخت هاي 
الزم براي حمايت از آنها وجود 
نخواهد داشت. پس ما براي 
افزايش كيفيت زندگي سالمندان 
كه جميعت شان به شدت در 
حال افزايش است، نياز به يك 
سالمندي فعال داريم 

از همي�ن االن براي مواجهه با س�الخورگي 
جمعي�ت بايد چن�د كار فوراً انجام ش�ود و 
يك س�ند س�المندي فعال ب�راي افزايش 
كيفي�ت زندگي و فعال ش�دن س�المندان 
بايد طراحي شده و در دستور كار نهادهاي 
كش�ور ق�رار بگي�رد. دوم افزاي�ش زادو 
ول�د در اولوي�ت و هم زمان با آن سياس�ت 
مهاجرپذيري نخبگان و هوش�مند بايد در 
دستور كار نظام برنامه ريز باشد و بايد براي 
آن برنامه ريزي و طراحي هايي داشته باشيم

ما بايد به جوان�ان امروزم�ان كمك كنيم 
تا بتوانيم 30 س�ال آينده خود را ترس�يم 
كنن�د. اگ�ر جوان�ان م�ا بتوانن�د در يك 
جهش زمان�ي 30 س�ال آينده خودش�ان 
را ترس�يم كنند، آن�گاه خواهن�د ديد كه 
امروز باي�د در الگ�وي فرزن�دآوري خود 
تجديدنظر كنن�د تا در دروه س�المندي با 
چالش هاي احتمالي كمتري مواجه ش�وند 

گفت وگوي »جوان « با مسئول كارگروه جمعيت مركز ارزيابي اجراي سياست هاي كلي نظام
وان
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پروژه هــــاي      خراسان جنوبي
اقتصاد مقاومتي 
دستگاه هاي اجرايي خراسان جنوبي به طور 
ميانگين ۶۷ درصد پيشـرفت فيزيكي دارد. 
حميد جهانش��اهي رئي��س س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي خراس��ان جنوبي با اشاره به پيشرفت 
67درصدي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در استان، 
گفت: اين موضوع از س��ال ۹۲ توسط رهبر معظم 
انقالب به منظور حركت اقتصاد كشور ابالغ شد كه 
همه ساله پروژه هايي براي دستگاه هاي اجرايي در 
اين حوزه تعريف و تأمين اعتبار مي شود.  وي افزود: 
سال ۹6، ۳۳ پروژه، سال ۹7، 67 پروژه، سال ۹۸، 
۲۸ پروژه، سال ۹۹، ۳۱ پروژه و سال قبل ۲6 پروژه 
مصوب ابالغ شده داشتيم  كه مبناي حركت ما در 
دستگاه هاي اجرايي بود.  اين مس��ئول ادامه داد: 
همه ساله از دستگاه هاي اجرايي استان استعالم و 
پروژه هاي مهم و اساسي احصا مي شود و به سازمان 
برنامه و بودجه ارسال و بعد از پايش به استان ابالغ 

مي ش��ود، نظارت بر اجراي پروژه ه��ا، رفع موانع و 
مشكالت، ارائه راهكارها و ساير اقدامات در دستور 
كار قرار مي گيرد.  جهانشاهي تصريح كرد: پارسال 
۲6 پروژه اقتصاد مقاومتي در ۱۱دستگاه اجرايي 
استان  در دستور كار قرار گرفت، شهرك صنعتي 

هفت پروژه اكنون با 6۰ درصد پيشرفت فيزيكي، 
آب و فاضالب س��ه پروژه با 56/7 درصد، ورزش و 
جوان سه پروژه با ۴۸/۳ درصد و محيط زيست دو 
پروژه ب��ا ۱۲/5 درصد پيش��رفت فيزيكي در حال 
اجراست.  وي ادامه داد: همچنين بسيج سازندگي 

س��ه پروژه جامع با ۴5 درصد پيشرفت فيزيكي، 
راهداري و حمل و نقل جاده اي يك پروژه كالن و 
سه ريز پروژه با ۹۴ درصد، آب منطقه اي دو پروژه 
با ۸۳ درصد، آموزش فني و حرفه اي دو پروژه با 6۰ 
درصد، استاندارد يك پروژه با ۸5 درصد، دامپزشكي 
يك پروژه با ۹۰ درصد و منابع طبيعي صددرصد 
تعهدات را انجام داده است.  رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزي خراسان جنوبي با بيان اينكه اعتبارات 
اين پروژه ها در سه دس��ته ملي، استاني و خيرين 
تقسيم بندي شده اس��ت، تصريح كرد: در بخش 
ملي اعتبار مصوب ۱۸۹ ميليارد تومان اس��ت كه 
76 ميليارد تومان محقق شده است.  جهانشاهي 
ادامه داد: در بخش استاني اعتبار مصوب 76 ميليارد 
تومان اس��ت كه ۲۹ ميلياردو 7۰۰ ميليون تومان 
هزينه ش��ده اس��ت.  وي افزود: در بخش خيرين 
از ۱۰/5 ميلي��ارد تومان اعتبار مص��وب، بيش از 
صددرصد هزينه شده است اما براي تكميل پروژه ها 

۲ ميلياردو ۸۰ ميليون تومان ديگر نياز است.
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سجاد مرسلي

برگزاري هشتمين جشنواره رسانه اي ابوذر در كردستان
هشتمين جشنواره     كردستان
رسانه اي ابوذر در 
۱۱ محور و ۱۱ قالب در كردستان برگزار مي شود. 
حجت رش��يدي مسئول س��ازمان بس��يج رسانه 
كردستان با اشاره به برگزاري هشتمين جشنواره 
رسانه اي ابوذر در۱۱ محور و ۱۱قالب، گفت: محورها 
و قالب هاي اين جش��نواره شامل شعار سال، جهاد 
تبيين، پيوند رسانه و صنعت، مقابله با آسيب هاي 
اجتماعي، دس��تاوردهاي انقالب اسالمي، بسيج و 
حوزه هاي اقدام، بيانيه گام دوم انقالب، مكتب شهيد سليماني، اميد و نشاط آفريني، خانواده، جامعه و فرزندآوري و 
سبك زندگي ايراني اسالمي است.  وي افزود: قالب اين جشنواره شامل گزارش خبري، گزارش تحليلي و تحقيقي، 
مصاحبه، يادداشت و سرمقاله، تيتر، اينفوگرافي، موشن گرافي، عكس، كليپ و گزارش ويديويي، مستند و پادكست 
است.  اين مسئول ادامه داد: آثار ارسالي بايد از تاريخ اول اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در رسانه هاي 
داراي مجوز منتشر شده باشد.  رشيدي گفت: عالقمندان به شركت در اين جشنواره مي توانند آثار خود را به پايگاه 

اينترنتي www. kurdistan. basijrasaneh. ir يا شماره فضاي مجازي ۰۹۳۰۸5۹7۱۱۳ ارسال نمايند.

نخستين زنجيره عرضه آبزيان كشور در زنجان راه اندازي مي شود  
نخستين زنجيره     زنجان
عرضـه آبزيان 
كشـور به منظور حمايت از توليد كنندگان 
مي شـود.  اجـرا  زنجـان  در اسـتان 
مجيد صياد بوراني مدير ش��ركت شهرك هاي 
كشاورزي استان زنجان گفت: نخستين زنجيره 
عرضه آبزيان كشور به منظور حمايت جديدتر از 
توليد انواع ماهيان سردآبي و گرم آبي و توسعه 
ص��ادرات در اين اس��تان ب��ه زودي راه اندازي 
مي شود.  وي افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در فاز نخست ۳ هزار تن از انواع ماهيان سردآبي 
استان در قالب زنجيره ارزش، به صورت زنده، تازه يا عمل آوري شده به بازارهاي هدف زنجان، خارج از 
استان و خارج از كشور عرضه خواهد شد.  اين مسئول ادامه داد: براي تحقق اين مهم، توسعه ناوگان حمل 
ونقل آبزيان، توسعه كارخانه هاي مدرن عمل آوري آبزيان و تأمين برخي از نهاده ها براي توليد كنندگان و 
سرو غذاهاي متنوع از آبزيان به متقاضيان در دستور كار قرار دارد. صيادبوراني گفت: ۱6 هزار تن ماهيان 

سردآبي و گرمابي در استان زنجان توليد مي شود كه نقش مهمي در عرضه آبزيان ايفا خواهد كرد.

آموزش 1۵۴ رشته مهارتي به زندانيان آذربايجان شرقي
نيـــان  زندا     آذربايجان شرقي
ن  يجـا با ر ذ آ
شـرقي با هدف حرفه آموزي در ۱54رشته 

مهارتي آموزش مي بينند. 
علي مشايخي سرپرست اداره كل آموزش فني و 
حرفه اي آذربايجان شرقي گفت: اين اداره كل در 
۱5۴ رشته به زندانيان از جمله در رشته هايي چون 
نقشه كشي، نقشه  خواني صنعتي، نورد كردن فلزات 
براي تبديل ورق و حضور فعالي دارد.  وي افزود: در 

راستاي فرهنگ سازي و ايجاد انگيزه و روحيه بخشي به زندانيان و با هدف استعداديابي براي اولين بار در كشور 
المپياد شهرستاني مهارت ويژه زندانيان در رشته هاي مختلفي چون جوشكاري، اتومكانيك، تعمير پكيج، 
فرش و براي بانوان نيز قالب بافي و عروسك سازي و با حضور تعداد ۳۴5 شركت كننده در محل ندامتگاه هاي 
سراسر استان برگزار شد.  اين مسئول ادامه داد: براساس توافقي كه با زندان انجام شده است، يكسري مشوق ها 
براي اين دوره از مسابقات مهارت ارائه خواهد شد.  مشايخي گفت: هرگونه آموزش به خاطر وجود مخاطب 

آماده در سطوح مختلف سطح بندي شده است و بايد متناظر با مشاغل آينده آموزش هاي الزم را كنيم.

 افتتاح هزار طرح   درسيستان وبلوچستان 
به مناسبت هفته دولت

 خدمات درمانی ساالنه سپاه 
به يك ميليون نفر در استان مركزي

يک هزار طرح با     سيستان وبلوچستان 
سرمايه گذاري 
۸ هزار ميليـارد تومـان در هفتـه دولت در 
سيسـتان وبلوچسـتان افتتـاح مي شـود. 
حس��ين مدرس خياباني اس��تاندار سيس��تان 
وبلوچستان با اش��اره به افتتاح يك هزار طرح با 
سرمايه گذاري ۸هزار ميليارد توماني در استان 
گفت: عالوه بر آن عمليات س��اخت ۲۰۰ طرح 
با س��رمايه گذاري ۸ هزار ميليارد تومان نيز طي 
هفته دولت در استان آغاز مي شود كه اين ارقام 
چهار برابر طرح هاي هفته دولت س��ال گذشته 
است.  وي افزود: دفترچه نقشه راه توسعه استان 
تعيين و سه اولويت اصلي ش��امل آب، راه و مرز 
مشخص شده و چند حوزه ديگر نيز مانند فضاهاي 
آموزشي، درماني، اشتغال و غيره نيز تعريف شده 
كه همه طرح هاي پيش بيني شده بر پايه اشتغال 
به عنوان مسئله اول كشور و استان است.  نماينده 
دولت در استان ادامه داد: در پروژه هاي عمراني 
نيز پيشرفت هاي خوبي حاصل شده كه راه آهن 
زاهدان - چابهار از جمله آنهاس��ت و در صورت 
راه اندازي، كريدور شمال به جنوب متصل خواهد 
ش��د و اثر خوبي دارد. در ح��وزه راه بالغ بر ۱5۰ 
كيلومتر بزرگراه و راه اصلي افتتاح و ۲۸۰ كيلومتر 

راه روستايي آسفالت مي شود.  مدرس خياباني 
گفت: ۱۲7مصوب��ه در س��فر رئيس جمهور به 
تصويب رس��يد كه ۲۹مصوبه ب��ه صورت كامل 
اجرا شده و ۱۱ مصوبه در دست پي گيري است 
و تقريباً 7۰درصد مصوبات سفر رئيس جمهور در 
حال اقدام يا انجام است.  وي افزود: شيرين سازي 
۱5 هزار مترمكعب آب ش��يرين كن در زاهدان، 
۸۱ روس��تا در اجراي طرح جهاد آبرساني و سد 
شهري كور با مخزن ۱۰۰ ميليون مترمكعب در 
هفته دولت افتتاح مي شود.  استاندار سيستان 
وبلوچس��تان ادام��ه داد: انتق��ال ۱5۰ ميليون 
مترمكعب آب از چاه نيمه شماره چهار به سه و 
دو به يك و حفر چهار حلقه چاه ژرف با خط انتقال 
6/6 كيلومتري يك حلقه از اي��ن چاه ها از ديگر 
طرح هاي اجرا شده دولت است.  مدرس خياباني 
گفت: آغ��از عمليات اجرايي خ��ط انتقال آب از 
درياي عمان به استان و نصب آب شيرين كن ۲5 
هزار مترمكعبي در سواحل از جمله برنامه هاي 
هفته دولت است.  وي تصريح كرد: ۲۸۴ كيلومتر 
خط شبكه برق روستايي، برق دار شدن ۱۱ روستا، 
افزوده شدن بيش از ۲۰۰ مگاوات برق، نصب چهار 
پست فوق توزيع در استان از جمله اقدامات دولت 

در بخش برق است. 

يک ميليون نفر     مركزي
ساالنه از خدمات 
بهداشـتي و درماني مراكز درمانـي اين نهاد 
انقالبي در استان مركزي بهره مند مي شوند. 
سردار س��رتيپ دوم پاس��دار محسن كريمي 
فرمانده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي در ديدار 
با تعدادي از بيماران س��خت درم��ان خانواده 
سپاه روح اهلل استان مركزي، گفت: يكي از ابعاد 
خدمت رساني سپاه به مردم ارائه خدمات توسط 
مراكز بهداشت و درمان در استان بوده و ساالنه 
بيش از يك ميليون نفر از م��ردم در اين مراكز 
خدمات بهداشتي و درماني دريافت كرده و سپاه 
تمام قد در كنار مردم و خادم ملت ايران است. 

وي افزود: خدمت رساني به اين بيماران تا حد 
توان در دستور كار سپاه روح اهلل استان مركزي 
است و اقدامات مناسبي توسط مركز خدمات 
كاركنان س��پاه به اي��ن افراد ارائه ش��ده و اين 

خدمات ادامه دارد. 
اين مقام نظامي با يادآوري رسالت هاي سپاه در 
امر خدمت رساني به مردم ادامه داد: تالش براي 
پيشرفت و آباداني كشور و در رأس آنها خدمت 
به مردم نياز مهم امروز اس��ت و سپاه اين مهم 
را در دس��تور كار خود قرار داده و در راس��تاي 

خدمت رساني به مردم از هيچ تالشي كوتاهي 
نمي كند.  س��ردار كريمي گف��ت: ظرفيت ها و 
انگيزه هاي انقالبي در كش��ور به بركت جوانان 
غيرتمند و نعمت بزرگ بس��يج در كشور موج 
مي زند و باي��د از آنها براي خدم��ت به مردم و 
پيشرفت و آباداني كشور بهره گيري كرد.  وي 
افزود: ايران اس��المي براي رسيدن به قله هاي 
س��ربلندي و پيش��رفت نيازمن��د طنين انداز 
ش��دن فرهنگ بس��يج و ما مي توانيم در همه 
عرصه هاست و قوي شدن در همه ابعاد منطق 

انقالب اسالمي و مسير سپاه است. 
فرمان��ده س��پاه روح اهلل اس��تان مرك��زي، 
س��پاه پاس��داران را پناهگاه امن مل��ت ايران 
و مس��تضعفان عنوان كرد و ادامه داد: س��پاه 
پاس��داران خدمت رس��اني بي منت به مردم را 
تكليف ش��رعي مي داند و در اين مسير از هيچ 

فرصتي غفلت نخواهد كرد.  
سردار كريمي گفت: يكي از ابعاد خدمت رساني 
به مردم مسئله بهداشت و درمان است و سپاه 
همه توان و ظرفيت خود را در اين راس��تا پاي 
كار آورده و در مدت دو س��ال گذشته با شيوع 
ويروس كرونا با روحيه جهادي حماس��ه هاي 

بزرگي خلق كرده  است.

  مازندران: سيدهادي سجادي در جلسه نشست فعاالن حوزه فناوري 
نوين مازندران گفت: براي حمايت از شركت هاي فعال رئيس جمهور دستور 

داده است كه بيمه سايبري در كشور راه اندازي  شود. 
  البرز: عليرضا عباس��ي نماينده كرج، فرديس و اشتهارد در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: ساالنه ۱۴۰ هزار نفر مهاجرت به استان البرز صورت 
مي گيرد در حالي كه متناس��ب با بحث افزايش جمعيت، زير ساخت ها 
افزايش پيدا نكرده است.  وي افزود: بايد با پي گيري همه مسئوالن ذيربط 

به دنبال متناسب سازي زيرساخت ها با جمعيت بود. 
  آذربايجان شـرقي: مدي��ركل ميراث فرهنگ��ي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي آذربايجان شرقي گفت: پيرو س��فر اخير و تأكيدات وزير 
ميراث فرهنگي بر تسريع عمليات ساماندهي رصدخانه مراغه، عمليات 
مرمت و ساماندهي اين رصدخانه تاريخي به صورت همزمان با مشاركت 
شهرداري مراغه در حال اجراس��ت.  احمد حمزه زاده افزود: در اين راستا 
اقدامات مرمتي و ساماندهي اعم از اصالح و تعويض پانل هاي سقف گنبدي 
رصدخانه، رنگ آميزي سقف گنبدي رصدخانه و كابل كشي و نورپردازي 

توسط تيم تخصصي ميراث فرهنگي استان در حال اجراست. 
  بوشـهر: مديركل بنادر و دريانوردي استان بوش��هر از خارج كردن 
شناورهاي مغروق در لنگرگاه بندر گناوه خبرداد و گفت: كانال دسترسي 
و لنگرگاه بندر گناوه با خارج سازي ۴۲ شناور مغروق براي تردد شناورها 
ايمن سازي شد.  محمد شكيبي نسب با اشاره به اعتبار ۱/۲ ميليارد توماني 
خارج سازي ش��ناورهاي مغروق از كانال دسترس��ي بندر گناوه افزود: با 
اين عمليات تمامي شناورهاي مغروق و مانع براي تردد ايمن شناورها، 
خارج سازي شد و تعدادي شناورهاي باقيمانده نيز پس از تعيين وضعيت 

مالكيت آنها از لنگرگاه گناوه بيرون كشيده مي شود. 
  كرمانشاه: غالمرضا ش��هبازي مديركل مديريت بحران كرمانشاه از 
شناسايي بيش از ۳۰۰ ساختمان ناايمن و پرخطر در اين استان خبرداد و 

گفت: شناسايي چنين ساختمان هايي ادامه دار خواهد بود. 
   گيالن: سرهنگ احمد ابراهيمي رئيس بسيج سازندگي گيالن، با بيان 
اينكه قرار است 5۰ هكتار از تاالب انزلي را با كمك گروه هاي جهادي و مردمي 

پاكسازي كنيم، گفت: عمليات سطح برداري از هفته آينده آغاز مي شود. 
  زنجان: ناصر فغفوري رئيس سازمان صمت استان زنجان گفت: از ۲۳۲5 
فقره جواز تأسيس و طرح توسعه با پيش بيني سرمايه گذاري حدود 7۲۸ 

هزار ميليارد ريال و اشتغال براي ۸۹ هزار نفر در نظر گرفته شده است. 
  كرمان: پيمان توكلي معاون مسكن و بازآفريني شهري راه وشهرسازي 
جنوب كرمان گفت: متقاضيان خودمالك و بافت هاي فرس��وده شهري 
براي استفاده از تسهيالت ساخت در طرح نهضت ملي مسكن مي توانند 
با مراجعه به سامانه ir .mrud .saman از تسهيالت طرح خود مالكي و 
تسهيالت بافت هاي فرسوده شهري در طرح اقدام ملي مسكن در چارچوب 
مصوبات شوراي پول و اعتبار بهره مند شوند و سقف دريافت اين تسهيالت 

۳5۰ ميليون تومان است. 
  خراسـان رضوي: محمدامين باباي��ي مديركل تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي خراسان رضوي گفت: ميزان صادرات تعاوني هاي استان از ابتداي 

سال جاري تاكنون ۳۲ ميليون دالر بوده است.

 آماده سازي مدارس المرد 
براي آغاز سال تحصيلي

نوسـازي و مرمـت مدارس شهرسـتان المـرد در اسـتان فارس 
روبـه اتمـام اسـت و ايـن مراكـز در اول مهـر مـاه بسـتري 
امـن بـراي آمـوزش و پـرورش دانش آمـوزان خواهنـد شـد. 

    
با نزديك شدن به سومين ماه تابستان، شور و ش��وق آغاز ماه مهرباني و 
شنيدن آواي زنگ مدرسه نشاني از سرزندگي را حكايت مي كند، مدارس 
مأمني مي شوند براي آموختن مؤدت، عشق، همدلي و هر آنچه كه كودكان 
امروز و آينده سازان فردا در دل و انديشه دارند.  در داغ ترين روزهاي سال در 
ايام تابستان، مدارس المرد نيز كم كم رنگ مهر را بر رخساره خود به تماشا 
نشسته اند و گويي در هزارتوي مش��كالت جامعه امروز، پناهي از جنس 
آرامش و سازندگي خواهند شد.  هر چه به شروع بازگشايي مدارس نزديك 
مي شويم؛ شوق خدمت و جهاد در مسير زيباي تعليم و تربيت كودكان 
سرزمين ايران دو چندان مي شود و اميد در نسل آينده دستاويزي براي 
آباداني مي شود.  در اين رابطه يكي از اقدامات مديريت آموزش و پرورش 
المرد در استان فارس اجراي طرح ايمن س��ازي مدارس با هدف ارتقاي 
امنيت سازه اي و مقاوم سازي مدارس در ايام تابستان بوده، به طوري كه 
امروز شاهد مقاوم سازي اكثر مدارس حوزه اين مديريت جهت تحصيل 
امن دانش آموزان هستم.  در همين رابطه مدير آموزش و پرورش المرد از 
پايان طرح عايق بندي پشت بام ۱7 مدرسه شهري و روستايي اين مديريت 
در متراژي با بيش از ۱۱ هزار متر مربع و اعتباري بالغ بر 7 ميليارد تومان 
در راستاي توسعه ايمني مدارس خبر مي دهد.  ابراهيم حياتي مي گويد: 
با حمايت اداره كل نوس��ازي مدارس اس��تان فارس يكي از دغدغه هاي 
اساسي مدارس در جهت ايمن سازي مرتفع گرديده است و در ادامه پروژه 
زيباسازي مدارس تا ابتداي مهرماه در تمامي مدارس دنبال خواهد شد.  
اين مسئول اظهار اميدواري كرد تا شروع مهرماه زيرساخت مقاوم سازي 
مدارس به پايان خواهد رسيد و مهرماه شروعي بدون دغدغه براي آموزش 

و پرورش فرزندان اين خطه از مرز و بوم خواهد بود.

 حمايت از صنايع كوچك 
براي شكوفايي روستاها

روستاها با صنايع كوچک و حتي مشـاغل خرد مي توانند اقتصاد 
خود را بچرخانند. صنايعي كه با يک حركت و ايده آغاز و با حمايت ها 
به اشتغالزايي و تأمين نيازهاي يک منطقه منتهي مي شوند. هر چند 
سال هاست صنايع كوچک و متوسط به حال خود رها شده اند و بدون 
هيچ حمايت مطلوب و تأثيرگذاري از سوي دولت ها، سخت ترين 
روزهاي خود را سـپري مي كنند و به دغدغه اي براي صنعت گران 
و همچنين سياسـتگذاران صنعتي تبديل شده اند اما حاال معاون 
صندوق ضمانت سـرمايه گذاري صنايع كوچـک از تفاهمنامه اي 
خبر مي دهـد كه بر طبـق آن هزار ميليـارد تومان تسـهيالت از 
طريق صـدور ضمانت نامه به صنايـع كوچک پرداخت مي شـود 
تا بتواند به عاملي براي شـكوفايي و توانمنديشـان تبديل شود. 

    
صنايع كوچك در دنيا از اهميت بسيار بااليي برخوردارند كه عمده ترين 
علت آن انعطاف پذيري آنهاست و مي توانند در بخش هاي مختلف به 
صنعت يك كش��ور كمك كنند. طبق آمار موج��ود بيش از 5۰درصد 
اختراعات و نوآوري ها در دنيا توس��ط صنايع كوچ��ك رخ مي دهد و 
دومين مسئله اي كه موجب ش��ده اين صنايع از اهميت بسيار بااليي 

برخوردار باشند قدرت جذب بسيار زياد نيروي كار توسط آنهاست. 
اين صنايع در شهرس��تان ها مي توانند اقتصاد ي��ك منطقه را متحول 
كنند و با ادامه كارشان، صنايع بزرگ از وجود آنها بهره ببرند اما اولين 
مس��ئله اي كه در مورد مش��كالت عمده بنگاه ه��اي كوچك مي توان 
به آن اش��اره كرد مش��كالت مالي اس��ت. پس از آن هم محدود بودن 
بازار محصوالت صنايع كوچك و متوسط اس��ت كه به عنوان دومين 
مسئله تلقي مي شود. چراكه با توجه به كوچك بودن اين صنعت، بازار 
محصوالت محل��ي و داخلي به عنوان بازار هدف مح��دودي براي اين 

بنگاه ها وجود دارد. 
 اما حاال و براي ش��كوفايي دوباره اين صنايع، معاون صندوق ضمانت 
سرمايه گذاري صنايع كوچك مي گويد: »طبق تفاهمنامه اي كه با يكي 
از بانك ها منعقد كرديم مي توانيم تا هزار ميليارد تومان تسهيالت از 

طريق صدور ضمانت نامه به صنايع كوچك بپردازيم.«
محبوب پناهي با بيان اينكه صندوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع 
كوچك به موجب قان��ون، صرفاً جه��ت پر كردن خ��أ وثيقه مابين 
توليدكننده و ذي نفعان بانكي تش��كيل شده اس��ت، ادامه مي دهد: 
»زماني كه س��رمايه گذار يا كارآفرين به دنب��ال راه اندازي يك واحد 
توليدي اس��ت، ش��اهد هس��تيم تمام دارايي خود را ص��رف خريد و 
راه اندازي تأسيس��ات فيزيكي ماش��ين آالت و م��واردي از اين قبيل 
خواهد كرد و تقريباً دارايي قابل توجهي كه به عنوان وثيقه نزد بانك ها 
به ضمانت بگذارد، نخواهد داش��ت. وقتي براي دريافت تسهيالت به 
بانك ها مراجعه مي كند، بانك ها بنا به ن��گاه اقتصادي كه دارند محل 
اجراي طرح را به عن��وان وثيقه نمي پذيرند و معم��والً توليدكننده با 

مشكل مواجه مي شود.«
معاون فن��ي و برنامه ريزي صن��دوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع 
كوچك تأكيد مي كن��د: »صندوق ضمانت صرفاً ب��راي پر كردن اين 
خأ تأسيس شده است تا اين ضمانت نامه را براي واحدهايي كه دچار 
مشكل وثيقه هستند، صادر كند و آنها بتوانند به راحتي از تسهيالت 
بانكي كه بيشتر، تسهيالت سرمايه در گردش است، استفاده كنند. در 
اين راستا صندوق ضمانت با تمامي بانك هاي كشور اعم از خصوصي 
و دولت��ي تفاهمنامه هايي دارد و ضمانت نام��ه صندوق مورد پذيرش 

تمامي بانك ها در سطح كشور است.«
به گفته اين مسئول و در همين راستا با امضاي تفاهمنامه اي با يكي 
از بانك ها، امسال تا مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال )هزار ميليارد تومان( 
تسهيالت را با معرفي و تضمين صندوق و از طريق صدور ضمانت نامه 
در اختيار صاحبان صنايع كوچك  و واحدهاي متقاضي قرار مي گيرد. 

   صنايع كوچک اما قدرتمند
چند س��الي اس��ت كه با پديده  اي به نام كارآفريني مواجه هس��تيم. 
پديده اي كه در شهرستان ها و روستاها بيش از مناطق ديگر به چشم 
مي خورد. به اين مفهوم كه فردي با س��رمايه اندك، جذب ۱۰ تا ۱5 
نيروي كار و ماش��ين آالت مورد نياز، اقدام به توليد محدود مي كند. 
اين اتفاق در صنعت مواد غذايي و بخش هايي از اين دس��ت بس��يار 

افتاده است. 
اين اتفاق در نگاه اول بس��يار تأثيرگذار است. دولت ها بسيار خرسند 
مي شوند كه كارآفرينان با س��رمايه هاي اندك بتوانند آمار اشتغال را 
افزايش دهند. اين خوشحالي زماني بيشتر مي شود كه سياستگذاران 
در زمينه ايجاد اشتغال به بن بس��ت خورده باشند. تا اينجاي داستان 
همه چيز طبق روال عادي است. اما مشكل زماني خود را نشان مي دهد 
كه تعداد كارآفرينان در حوزه توليد و صنعت باال رفته و با وجود آن كه 
درصد بسيار ناچيزي از خلق محصول را به خود اختصاص مي دهند، اما 
توقع دريافت تسهيالت باال از سوي دولت را دارند. در واقع اين مشكل 
كارآفرين نيست. اس��تراتژي  نويس��ان صنعتي بايد بتوانند به تعريف 

درستي در اين باره برسند. 
در همي��ن رابط��ه مع��اون فن��ي و برنامه ري��زي صن��دوق ضمانت 
س��رمايه گذاري صنايع كوچك با بيان اينكه تاكنون صندوق بيش از 
۱۲ هزار ميليارد ريال ضمانت نامه صادر كرده و توانسته است اثربخشي 
مطلوبي در حوزه هاي اقتصادي از جمله اشتغالزايي و احياي واحدهاي 
تعطيل و نيمه تعطيل، به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين 
مناطق آس��يب ديده از ح��وادث طبيع��ي از جمله مناط��ق زلزله زده 
كرمانشاه داشته باشد، مي گويد: »امسال نيز به منظور اثربخشي بيشتر 
س��قف ضمانت نامه ها از ۳۰ ب��ه 5۰ ميليارد ري��ال و ضمانت نامه هاي 
پيمانكاري از ۳۰ به 7۰ ميليارد ريال افزايش يافته اس��ت. با توجه به 
صدور ضمانت نامه هاي اعتباري از جمله سرمايه در گردش، توسعه و 
خريد اعتباري همچنين ضمانت نامه هاي پيمانكاري از جمله شركت 
در مزايده و مناقصه، پيش پرداخت و حسن انجام كار توسط صندوق 
ضمانت س��رمايه گذاري صنايع كوچك، مي توانيم ادعا كنيم كه سبد 
محصوالت صندوق داراي تنوع زيادي است كه مي تواند اكثر فعاليت هاي 

صنعتي كشور در صنايع كوچك را تحت پوشش قرار دهد.«
هر چند كه در دنيا تعاريف متفاوتي براي صنايع كوچك و متوسط وجود 
دارد و ش��اخصه هاي متفاوتي مطرح است، صنايعي كه صرفاً اشتغالي 
كمتر از 5۰ نفر داشته تحت عنوان صنايع كوچك محسوب مي شوند. 
ميزان دارايي، گردش مالي، ميزان سرمايه و اشتغال طبق يك تركيب 
خاص كنار يكديگر مي شوند و مجموعه اي را تعريف مي كند كه شامل 
خرد، كوچك و متوسط است و اگر از يك عدد مورد نظر فراتر رود شامل 
بنگاه هاي بزرگ خواهد ش��د. صرفاً در ايران براس��اس قانون مصوب 
مجلس شوراي اسالمي واحدهاي كمتر از 5۰ نفر تحت عنوان صنايع 
كوچك در نظر گرفته مي شوند و اميد مي رود حداقل با حمايت از اين 

صنايع بتوان در مناطق روستايي به اشتغالزايي پرداخت.

  اجراي طرح احيا و تكثير جبير ايراني 
در پارك ملي نايبند

با هدف حفظ و تكثير جبير ايراني اجراي طرح احيا و تكثير 
اين حيوان كميـاب در پـارك ملـي نايبند اجرا مي شـود. 
فرهاد قلي نژاد مديركل حفاظت محيط زيست بوشهر با بيان اينكه 
پارك ملي دريايي نايبند با مس��احت ۴6 هزار هكتار در شهرستان 
عسلويه از ويژگي خاصي برخوردار است، گفت: اين پارك دريايي داراي 
درختان حرا و انواع جانواران حيات وحش شامل جبير، انواع پرندگان، 
دلفين، نهنگ، مرجان ها، الك پش��ت و درختان مانگرو از گونه هاي 
ارزشمند اين پارك دريايي است.  وي با بيان اينكه طرح احيا و تكثير 
جبير ايراني در پارك ملي نايبند يك فعاليت علمي و اجرايي مطلوب 
بوده است، افزود: در اوايل پاييز نخستين مرحله رهاسازي جبيرهاي 
تكثير شده به پارك ملي نايبند براي احيا در محيط طبيعي اجرايي 
مي شود.  اين مسئول خاطر نشان كرد: طرح پرورش اين گونه در پارك 

ملي نايبند در محدوده خشكي با موفقيت اجرايي شده است. 

 اجراي پويش مشق احسان 
در البرز 

پويش مشـق احسـان با هدف تهيـه و توزيع ۷۳۰۰ بسـته 
كيـف و لوازم التحريـر در اسـتان البـرز اجـرا مي شـود. 
محمدمهدي پورسليماني مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
البرز گفت: پويش مشق احسان به همت بنياد احسان استان با توزيع 
7۳۰۰ كيف ولوازم التحرير در مناطق كم برخوردار اجرا مي شود.  وي با 
اشاره به مسئله محور بودن اقدامات بنياد احسان و متناسب بودن پويش ها 
با نيازهاي روز جامعه افزود: اين پويش در نيمه اول شهريور ماه اجرايي 
مي شود.  اين مسئول تصريح كرد: اين بسته ها شامل كيف، دفترهاي 
مختلف، مداد، خودكار، پاك كن، تراش، مدادرنگي، ليوان، جامدادي 
به ارزش ريالي هر بسته حدود ۳ ميليون ريال است.  پورسليماني گفت: 
دانش آموزان هدف در مناطق كم برخوردار اس��تان از طريق گروه هاي 
جهادي، مساجد و مراكز نيكوكاري و گروه هاي فعال در عرصه عدالت 

آموزش و ارتباط وي با مدارس شناسايي و معرفي مي شوند.

 گلستان ميزبان سومين كنگره 
فرهنگ عاشورايي درآيين تركمن 

سـومين كنگـره فرهنـگ عاشـورايي در آييـن، زبـان 
مي شـود.  برگـزار  گلسـتان  در  تركمـن  ادبيـات  و 
سومين كنگره فرهنگ عاشورايي در آيين، زبان و ادبيات تركمن به همت 
مؤسسه فرهنگي دولت محمد آزادي برگزار مي شود.  بررسي اشعار مختوم 
قلي فراغي در وصف امام حسين)ع( و واقعه كربال و بررسي ظلم ستيزي و 
مبارزه با ظلم در اشعار مختوم قلي از محورهاي اين جشنواره است.  شعر، 
مقاله، داستان و خاطره نويسي و نقاشي در سه رده سني كودك، نوجوان 
و جوانان، قالب هاي تعيين شده براي ارسال آثار به دبيرخانه كنگره است.  
مهلت ارسال آثار به جشنواره تا ۲۰ شهريور است.  سومين كنگره فرهنگ 
عاش��ورايي در آيين، زبان و ادبيات تركمن ۲۴ش��هريور ۱۴۰۱ ساعت 
۱6الي ۱۸ در تاالر فخرالدين اسعد گرگاني برگزار مي شود.  عالقمندان 
مي توانند برای ارسال آثار خود با شماره تلفن هاي ۰۹۲۰۸۱۲۱۲67 - 

۰۹۱۱۳7۳۱۲67 و ۰۹۳۹75۴7۸۱۹ تماس بگيرند. 

   گلستان   البرز     بوشهر

 ۸۶ پروژه در آوج 
آماده  بهره برداري در هفته دولت

   قزوين ۸۶ پروژه در زمينه هاي كشـاورزي، 
ورزشي، عمراني، خدماتي با اعتباري 
بالغ بر ۹۲۰ ميليارد ريال به مناسبت هفته دولت در شهرستان آوج 

به بهره برداري مي رسد. 
سرپرست فرمانداري آوج در اس��تان قزوين از به بهره برداري رسيدن 
۸6پروژه با اعتباري بالغ بر ۹۲۰ ميليارد ريال به مناسبت هفته دولت در 
اين شهرستان خبرداد.  حسين حسين خاني با بيان اينكه اعتبارات خوبي 
براي پيشرفت شهرستان پيش بيني شده و همه تالشمان اين است كه 
چهره محروميت اين شهرستان را از بين ببريم، افزود: افتتاح اين پروژه ها 
در بخش هاي مختلفي از جمله كشاورزي، ورزشي، عمراني، خدماتي و 
غيره خواهد بود و اميدواريم منجربه پيشرفت شهرستان و برطرف شدن 
مش��كالت مردم ش��ود.  وي اضافه كرد: رويكرد دولت اتمام پروژه هاي 
نيمه تمام است و ما نيز همين سياست را در شهرستان دنبال خواهيم 
كرد.  اين مس��ئول ادامه داد: ۸6 پروژه با اعتباري بالغ بر ۹۲۰ميليارد 
ريال به مناسبت هفته دولت در شهرستان آوج به بهره برداري مي رسد.  
سرپرست فرمانداري آوج اظهار داشت: دولت مردمي بنا دارد پيشرفت 
همه جانبه مناطق محروم را عملي س��ازد و رئيس جمهور و مجموعه 

مديريتي استان همواره بر اين موضوع تأكيد داشته اند.

تخريب سازه  غير مجاز 100 ميليارد توماني در رشت
يـک ســازه     گيالن
غيرمجـاز در 
شهرستان رشت به ارزش ۱۰۰ميليارد تومان 
شـد.  تخريـب  دادسـتاني  سـوي  از 
سيدمهدي فالح ميري دادستان رشت در حاشيه 
بازديد رئيس كل دادگس��تري اس��تان گيالن از 
برخي تصرفات غير مجاز در اين شهر و روند اجراي 
حكم تخريب بخشي از اراضي تصرف شده، گفت: 
۹۲7 مترمربع از سازه هاي غير مجاز به ارزش بيش 
از ۱۰۰ ميليارد تومان در شهر رشت تخريب شد.  وي افزود: طي ساليان گذشته افرادي سودجو اراضي ملي را 
تصرف كرده و با اسناد مجعول و ادعاي مالكيت براي شهروندان ايجاد مزاحمت نمودند.  اين مسئول قضايي 
ادامه داد: يك سال ونيم پيش پرونده اي در اين خصوص در محاكم رشت تشكيل شده و اخيراً با كيفرخواست به 
دادگاه ارسال گرديد.  فالح ميري با بيان اينكه سازمان ها و نهادهاي متولي اراضي ملي بايد از ابتداي اين تصرفات، 
پيگيري نموده و اجازه ساخت و ساز و ادامه فعاليت را از متخلفين سلب مي نمودند، گفت: تعلل و مسامحه و 

مماشات با چنين افرادي موجبات ناراضايتي مردم را فراهم كرده و اعتماد آنان را خدشه دار مي كند.
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   سمانه صادقي
خوانش كاركرد »كميته مجازات« و تأثير آن بر وقايع 
بع�دي، از س�رفصل هاي ش�اخص و در خ�ور مطالعه 
رويداد مشروطيت به ش�مار مي رود. در گفت و شنود 
پي آمده، قاس�م تبريزي پژوهش�گر تاري�خ معاصر 
ايران، به ارزياب�ي كارنامه اين گروه پرداخته اس�ت. 
اميد آنكه تاريخ پژوهان معاصر را مفيد و مقبول  آيد. 

  
بسا تاريخ پژوهان معاصر در تحليل نهايي خود، 
تش�كيل كميته مجازات را ساخته و پرداخته 
استعمار انگلس�تان قلمداد كرده اند. ديدگاه 

شما در اين باره چيست؟
كلمه استعمار در غايت معناي خويش، به معناي آباداني 
و بناكردن اس��ت، اما اس��تعمار در تاريخ سياسي، چه در 
ايران و چه در جهان حركتي ضدبش��ري، ضدانساني و با 
هدف تسلط بر آن مناطق و غارت شان تعريف شده است. 
اس��تعمار انگليس تقريباً از اواخ��ر دوره صفويه فعاليت 
تحقيقاتي خود را در ديگر كش��ورها آغاز  كرد. آنها براي 
انجام عمليات تحقيقاتي خود افرادي را به عنوان جهانگرد 
و محقق به مناطق مختلف گس��يل  مي داشتند. از ديگر 
اقدامات انگليسي ها براي نفوذ در ديگر كشورها، فرستادن 
ميسيونرهاي مذهبي و افرادي در قالب تاجر به اين ممالك 
بود. انگليسي ها توانس��تند با فرس��تادن ميسيونرهاي 
مذهبي شان به ايران، روند تحقيقات شان را در زمينه هاي 
زبان، فرهنگ، آداب و رسوم جامعه كامل كنند. بنابراين 
مي بينيم كه در دوره قاجار، فقط 2 هزار و 217 سفرنامه 
درباره ايران از سوی انگليسي ها نوشته شده است. از طرفي 
ميسيونرهاي انگليسي  از همان ابتداي ورودشان، شروع 
به ساخت كليسا و گسترش تبليغات ديني  كردند، البته 
تبليغات شان براي مس��يحي كردن مردم مسلمان نبود، 
بلكه براي بي دين كردن مردم بود. اولين حركت جريان ساز 
استعمار در ايران، تأسيس فرقي چون بابي گري، ازلي گري 
و بهايی  گري بود. ايجاد تشكيالت فراماسونري در ايران هم 
از ديگر جريانات استعمار انگليس است. البته تشكيالت، 
احزاب و انجمن هايي را همچ��ون: انجمن اخوت، جامعه 
آدميت، لژ بيداري، لژ روشنايی، كميته مهاجرت و كميته 
مجازات و... تشكيل دادند. هدف از تأسيس كميته مجازات 

هم ايجاد ناامني در جامعه بود. 
انگليسي ها چه زمانی به اين نتيجه رسيدند كه 
براي تثبيت قدرت خود در ايران، بايد سياست 

بحران را در پيش گيرند؟
استعمار انگليس پس از انقالب مشروطه براي دستيابي 
به اهدافش، طرح تغيير نوع حكومت در ايران را به تدريج 
در دستور كار خود قرار داد. براي اجراي اين طرح، نياز به 
بحران س��ازي بود تا از اين طريق، فضاي سياسي كشور 
ناامن شود. سياست بحران سازي از يك سو به بحران هاي 
اقتصادي از جمله نان دامن مي زد و از سوي ديگر از طريق 
انجمن هايي كه ايجاد كرده بود، عرصه سياست را ملتهب 
می ك��رد. در آن دوره دهخدا در نامه اي ب��ه طالبوف از او 
مي خواهد كه به ايران بياييد، چراك��ه ايران ترقي كرده و 
تحوالتي به وجود آمده كه 500 انجمن، حزب و سازمان 
در ايران تأس��يس شده اس��ت، اما طالبوف در پاسخ به او 
مي نويس��د: »كدام حيواني آن هم يك شبه 500 حزب 
در ايران درست كرده است؟ پيدايي يك حزب مقدماتي 
مي خواهد.« بعد دهخدا را نصيح��ت مي كند كه اينطور 
آس��ان به مس��ائل نگاه نكند. قتل  و ترورهايي كه بعد از 
جنگ جهاني اول، از س��وي بابي ها و ازلي ه��ا رخ داد نيز 
به منظور بحران س��ازي در جامعه ب��ود. عالمه اميني در 
كتاب »شهداء الفضيله«، به بعضي از ترورهاي ائمه جمعه 
و روحانيون سطح كش��ور اشاره كرده اس��ت. در واقع آن 
ناامني ها را ب��ه وجود آوردند كه بتوانن��د فردي همچون 

رضاخان را به عنوان نماد امنيت در كشور جا بيندازند. اتفاقاً 
مرحوم اميرتوكل كامبوزيا يكي از سياستمداران دوران 
پهلوي در حاشيه يكي از كتاب هايش به اين مسئله اشاره 
كرده و مي نويسد: »رضاشاه آمد و امنيت را در كشور برقرار 
كرد! حال چه كس��ي ناامني را به وجود آورد كه رضاخان 
امنيت به وجود آورد؟ انگليس��ي ها آن ناامني را به وجود 
آوردند، كه بتوانند رضاخان را به عنوان عامل امنيت نشان 
دهند.« البته اگر قرارداد1919 به نتيجه مي رسيد، هيچ گاه 
كودتاي رضاخان انجام نمي گرفت، چراكه انگليسي ها طبق 
قرارداد 1919، براي مستعمره كردن ايران برنامه داشتند، 
اما چون قرارداد به شكست انجاميد، انگليسي ها راه حل را در 
ايجاد كودتا ديدند. انگليسي ها براي انجام كودتا دو گزينه در 
نظر داشتند، هرچند كه برخي تا 9 گزينه را هم مي شمارند، 
ولي عمده نظر آنها به سيدضياء الدين طباطبايي و رضاخان 
بود. يكي روش��نفكر، روزنامه نگار، زبان دان و خانواده دار 
يكي هم يك قزاق بي سواد، بي خانواده و گمنام كه فقط در 
قزاقخانه مشهور بود. اگر جامعه تن به حاكميت سيدضياء 
مي داد، انگليس��ي ها رضاخان را به صحنه نمي آوردند. به 
خصوص اينكه سيدضياء يك مقدار شعار ضدانگليسي هم 
داده و در عين حال از مروجين قرارداد 1919 بوده است. به 
هر روي سيدضياء موفق نشد و به تدريج رضاخان به ميدان 
آمد. به همين خاطر زمان كودتا تا تغيير س��لطنت، وزير 
جنگ فقط رضاخان است. البته يك مدت كوتاهي مسعود 
كيهان، وزيرجنگ بود، اما خيلي زود تغيير كرد. انگليسي ها 
براي دس��تيابي به هدف خود، مس��ئله جمهوريت را نيز 

مطرح كردند. آنها قصد داشتند همان سيستم تركيه را در 
ايران اجرا كنند، اما با شكست مواجه شدند. بنابراين پروژه 
پادشاهي و تغيير سلطنت را پيش بردند. البته داخل پرانتز 
عرض كنم كه مسئله ايجاد بحران و اغتشاش، در ابتداي 
انقالب اسالمي هم وجود داشت. از سال 1358 تا 1360، 
اغتشاش��ات در ايران خيلي زياد است. وجود 150گروه و 

حزب و همچنين 500 عنوان روزنامه بسيار زياد است!
گفته مي ش�ود كه مرحوم محدث قمي نيز به 
دليل موضع گيري هايش عليه امريكايي ها از 
سوی كميته مجازات مشهد به قتل تهديد شده 

بود. اينطور نيست؟
بله. البته ريشه هاي تهديدات تروريستي عليه علما به دوران 
مش��روطه باز مي گردد. در اين مورد خاص، امريكايي ها 
قصد داشتند كه يك مشروب فروشي يك مدرسه و يك 
كليسا در مشهد بسازند. مجموعه علما از جمله حاج شيخ 
عباس قمي معروف به محدث قمي، با اين مسئله مخالفت 
مي كنند. مخالفت علما، مانع از اين شد كه اين كار را انجام 
ش��ود، ولي منجر به تهديد ايشان توسط كميته مجازات 
مشهد شد. »كميته  مجازات دموكرات مشهد« در نامه اي به 
ايشان مي نويسد: »آقاي آقا شيخ عباس قمي پدر سوخته! 
ش��نيدم كه در منبر از امريكايی ها حرف بد مي زنيد، اگر 
ش��نيده ش��د كه دو مرتبه از اينگونه مزخرفات بگوييد و 
تكذيب نكنيد، همين دوشنبه به ضرب گلوله شكمت را 
مثل سگ پاره پوره خواهيم كرد؛ كميته مجازات دموكرات 
مشهد.« البته محدث قمي، همان روز عازم حج مي شود و 
كميته مجازات دموكرات مشهد هم از بين مي رود و قضيه 
منتفي مي گردد. در واقع امريكايی ها از پايان مشروطه تا 
پايان دوره رضاخان، فعاليت هاي بسياري در ايران دارند. 
مثالً در محالتي كه اصالً مسيحي نداشت، آنها دو تا خانواده 
مسيحي را به آنجا مي برند و در آنجا كليسا مي سازند! در 
صورتي كه از نظر اسالم، كليساسازي جزء براي اقليتي كه 
در آن مكان هستند، ممنوع است. انگليسي ها و امريكايی ها 
عالوه بر كليسا، مدارسي را هم تأسيس كردند؛ تأسيس 
مدارس به بهانه تحصيل خارجي ه��ا بود، ولي محصالن 
آنها عموماً ايراني ها بودند. حتي در دوره ناصرالدين ش��اه 
هم كه مدرسه امريكايي ها تأسيس شد، دختران ايراني در 
آنجا تحصيل مي كردند. هرچند مدت كوتاهي با اعتراض 
علما اين مدارس تعطيل شد، اما دوباره فعاليت خود را از 

سر گرفت. 
برخي معتقدند كه اعض�اي كميته مجازات، با 
علما و روحانيون مشكل داشتند. ديدگاه شما 

در اين باره چيست؟
بله. چون مسئله استعمار انگليس، دين اسالم بود. همانطور 
كه عرض كردم ريشه هاي تهديدات تروريستي عليه علما 
به دوران مش��روطه باز مي گردد. بد نيست بدانيد يكي از 
حلقه هاي ارتب��اط كميته مجازات و سياس��تمداران آن 
زمان، انجمني س��ري به نام بين الطلوعين ب��ود. در اين 
تشكيالت چند چهره برجسته وجود داشتند: سيدمحمد 
كمره اي، سيدعبدالرحيم خلخالي، سيدحسن تقي زاده و 
حيدرخان عمواوغلي. اين افراد همگي از اعضاي انجمن هاي 
تندروي دوره نخست مشروطه بودند و بعدها افراطي ترين 
جريانات سياسي را از درون آن انجمن ها - كه مسلح هم 
بودند- تشكيل دادند. س��ه رهبر اصلي كميته مجازات، 
يعني منش��ي زاده، ابوالفتح زاده و مشكوه الممالك هم از 
اعضاي اين انجمن بودن��د. اكثر اعضاي انجمن مزبور هم 
در لژ بيداري ايران عضويت داشتند. مستشارالدوله صادق 
مي نويسد: »آقايان علما براي جان خود خوفناك و از طرف 
ديگر بدون حق و حس��اب متوقع بودند كه هيئت دولت 
تازه روي كار آمده، معجاًل قاتالن و محركان را دس��تگير 
كند...« ميرزا محسن مجتهد را هم به همين خاطر ترور 
كردند؛ ميرزا محسن مجتهد يكي از روحانيان مهم تهران 

»آغاز و انجام كميته مجازات در آيينه روايت و تحليل« 
در گفت و شنود با قاسم تبريزي

بهائياني كه با ارعاب
 زمينه ساز ظهور رضاخان شدند

و از منصوبان آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني بود. او تمام 
اوقات خود را صرف رفع مش��كالت م��ردم و معرفي 
آنها به اشخاص متنفذ خير يا وزارتخانه ها مي كرد. او 
برخالف آنچه كميته مجازات شايع كرد، هيچ ارتباطي 
با انگليسي ها نداشت و در ميان جامعه از محبوبيت 

بسياري برخوردار بود. 
افراد ديگري همچون رئيس انبار غله نيز 

توسط كميته مجازات ترور شدند؟
بله. همانطور كه اشاره كردم، اغلب اين ترورها براي 
ايجاد اغتش��اش و ناامن��ي در جامعه ب��ود. از بعد از 
مشروطه تا سقوط قاجار، اغتشاش در ايران زياد بود، 
اما اين اغتشاش��ات و درگيري ها به دو بخش تقسيم 
مي ش��دند:1- نهضت هاي اس��المي ضداستعماري 
مثل: شيخ محمد خياباني، ميرزاكوچك خان جنگلي، 
آي��ت اهلل سيدعبدالحس��ين الري، س��يدكمال در 
خوزستان، رئيسعلي دلواري، محمدتقي خان پسيان. 
2- جريانات استعماري مثل حزب دموكرات، كميته 
مهاجرت و كميته مجازات ي��ا حركت تركمن ها كه 
به منظور ايجاد اغتشاش و ناامني در جامعه صورت 

گرفت؛ اين دو را نبايد با يكديگر خلط كرد. 
گويا اعضاي اين كميته، عالوه بر ايجاد ترس 
و وحشت در جامعه، از رجال باج گيري هم 

مي كردند؟ 
بله. بحث رشوه و باج گيري هم مطرح بود. اين كميته 
با تهديد از ثروتمندان و رجال پول دريافت مي كرد. 
مس��ئله پول گرفتن از رجال و ش��خصيت ها، براي 
پيشبرد اهداف سياسي و اقدامات اين كميته، مورد 
تأييد منشي زاده هم بود. او مي گويد: كميته مجازات با 
وظايف سري و عمليات خطرناك، البته به منابع مالي 
نياز داشت، اما از روش هاي متعارف براي جلب كمك 
بهره نبرد! اين تشكيالت براي تأمين هزينه هاي خود، 
از ترور و ايجاد وحشت در ميان مردم استفاده مي كرد. 
آنها از برخي رج��ال آن دوره، پول هاي هنگفتي را به 
عنوان باج گرفتند كه آنها را ترور نكنند! از جمله موارد 
رشوه خواري اعضاي اين كميته، دريافت 200 تومان 
از سپهساالر اعظم، 40 تومان از مرآت الممالك، 100 
تومان از ميرزاعلي تاجر شالفروش، ابتدا 300 تومان و 
نوبت بعد 200 تومان از تيمورت��اش و مواردي از اين 
قبيل. نصرت الدوله فيروز هم يكي از مهم ترين كساني 
بود كه مورد تهديد كميته مجازات قرار داشت، اما آنچه 
از نظر سياسي مهم بود، اين است كه كميته مجازات 
با ايجاد وحشت و ناامني موجب مي شدند كه خيلي از 
رجال، شخصيت ها و حتي افراد تاجر، جرئت حضور در 
جامعه را پيدا نكنند. اين جريان هيچ مرزي براي خود 
قائل نبود! حتي كريم دواتگر يكي از اعضاي اين گروه، 

بابت باج خواهي از سران كميته به قتل رسيد. 
اينكه گفته مي شود سران كميته مجازات از 

بهائيان بودند، چقدر صحت دارد؟
امريكايي ها بعد از جنگ  جهاني  اول، متوجه جرياني 
به نام بهائيت شدند. نبيل الدوله نفر دوم سفارت ايران 
در امريكا بود و همس��ر امريكايي داشت؛ نبيل الدوله 
از سران بهائيت و از دوس��تان عباس افندي بود. او از 
خانواده  لس��ان الملك سپهر اس��ت و به گفته رائين، 
در فراماس��ونري امريكا مقام شامخي داشت. او كه با 
مقامات امريكايي در ارتباط بود، يك تشكيالت بهايي 
امريكايي را راه اندازي كرد. از آن پس منزل نبيل الدوله 
به مركز فعاليت بهائيان تبديل شد و امريكايي ها هم 
از اين مسئله استقبال كردند. بعد از مدتي سفير ايران 
از امريكا به تهران مي آيد و او جانشين سفير مي شود، 
هر چند به او عنوان سفير ندادند! حتي وقتي قرار شد 
مورگان شوس��تر به ايران برود، نبيل الدوله اس��امي 
بهايي ها را به او مي دهد. او همچنين به محفل بهائيان 
ايران نامه اي  نوشته و از آنها تقاضا مي كند كه در روز 
ورود شوستر از وي استقبال شايان به عمل آورند. لذا در 
اين دوران مي بينيم كه يك بهايی، مسئول غالت تهران 
مي شود. سران كميته مجازات به ويژه اسداهلل خان 
ابوالفتح زاده، ابراهيم خان منشي زاده و محمد نظرخان 
مشكات الممالك، بهايي بودند و به تبليغات بهايي گري 
شهرت داشتند.حتي ابوالحس��ن علوي از همكاران 
تقي زاده در كميته برلي��ن، درخصوص ابوالفتح زاده 
نوشته است: »در همين موقع بود كه معلوم شد او جزو 
بهايي ها شده و شب و روز براي پيشرفت كار آن دسته، 
تالش مي كرد...«  در زمان دستگيري اعضاي كميته 
مجازات هم، بهايي ها در دستگاه نظميه از چنان نفوذي 
برخوردار بودند كه توانستند پرونده را به شيوه دلخواه 
خود فيصله دهند! البته اعضاي كميته دستگير شدند 
و در مورد برخي هاي شان هم حكم اعدام اجرا شد، اما 
در نهايت موضوع روشن نشد. حال اين قدرت بهايي ها 
بود كه چنين سياستي به كار بردند يا سياست امريكا 
مشخص نيست، اما هر دو مي توانند تكميل كننده اين 
سياست باشند. آنچه ما بيشتر برداشت مي كنيم، اين 
است كه سياست خود امريكايي ها بود. چون استعمار 
عموماً از قدرت هايي استفاده مي كند كه هم بتواند در 

جامعه شقاق ايجاد كند و هم خودش انگيزه دروني 
براي مبارزه با آن جامعه داشته باشد. البته انگليسي ها 
و امريكايي ها، هر دو از جريان بهائيان استفاده كردند. 
لذا دو طيف بهايی به  وجود آمد: 1- بهائيان وابس��ته 
به سياس��ت امريكا 2- بهائيان وابس��ته به سياست 
انگليس؛ انگليس��ي ها خيلي حساب ش��ده افراد را 
انتخاب مي كردن��د، اما امريكايي ها ب��ر خالف آنها، 
دنبال گس��تردگي و علني كردن برنامه شان بودند. 
مثاًل پيش از آن عين الملك پ��در اميرعباس  هويدا، 
وابس��ته به سياس��ت انگليس بود و در كنار اردشير 
ريپورتر فعاليت مي كرد و با همه رجال هم در ارتباط 
بود، اما اين گرايش خيلي بسته و مخفي بودو بهائيان 
امريكايي از ابتدا، بس��يار علني فعاليت شان را شروع 
كردند. شايد يكي از عوامل شكست شان هم همين 
علني حركت كردن شان باش��د. البته نفوذ و حضور 
بهائيان در مناصب دولتي، طي س��ال هاي 1332 تا 
1357 بيشتر مشاهده مي شود، چراكه از سال 1332، 
مناصب ارتش و برخي از نهادهاي دولتي و وزارتخانه ها، 
از سوی امريكايي ها به بهائيان سپرده شد. تا آنجا كه 
در دولت اميرعباس هويدا، 9 وزير بهايي داشتيم. از 
س��ال 1332 تا 1357 و تا به امروز تنها بيش از 300 
رجل نظامي بهايي شناسايي شده اند. در صورتي كه 
شاخه انگليسي بهايي ها، در كل چهار نيرو داشت كه 
شامل شعاع اهلل عاليي و برادرش، دكتر ايادي و برادرش 
مي شدند. البته امروزه هم جريانات مخالف جمهوري 
اسالمي در خارج از كش��ور، به دنبال تقويت بهائيان 
هستند. رسانه هايي ضدانقالب از قبيل بي بي سي هم 
از جريان بهائيت به عنوان ابزاري عليه اسالم و انقالب 
استفاده مي كند. تا به حال هم چند ميزگرد در شبكه 
بي بي سي، در مورد اين مسئله برگزار شده است. حتي 
در يكي از اين ميزگردها، حسين يوسفي اشكوري در 

دفاع از بهائيت صحبت مي كرد.
چه اس�نادي از بهايي بودن منش�ي زاده، 
ابوالفتح زاده و مش�كوه الممالك، س�ران 

كميته مجازات در دست داريم؟
در اغلب كتاب هاي تاريخي، عموم��اً به بهايي بودن 
سران و برخي اعضاي كميته مجازات تكيه شده است. 
از جمله اعضاي بهايي اين كميته، احس��ان اهلل خان 
دوس��تدار اس��ت كه بعدها وقتي تحت تعقيب قرار 
مي گيرد، به نهضت جنگل مي پيوندد. هر چند بعدها 
به شوروي پناهنده شد، ولي او را به عنوان جاسوس 
انگليس اعدام كردند. بهائيان ديگري هم در نهضت 
جنگل نفوذ كرده بودند. از جمله آنها غالمحس��ين 
ابتهاج اس��ت كه به جرم جاسوسي براي انگليسي ها 
محاكمه و محكوم شد، ولي با حمايت احسان اهلل خان 
و رضا افش��ار از معركه نجات يافت. رضا افشار رئيس 
ماليه گيالن و يكي از اعضاي مؤثر كميته برلين هم 

از بهائيان بودند. 
نقش مطبوعات وقت در بر هم زدن اوضاع 
و ايجاد اختالف و اغتشاش در جامعه تا چه 

ميزان بود؟
بله. مطبوعات نقش خيلي مهمي در پيشبرد اهداف 
جريان هاي اس��تعماري داش��تند. به عن��وان مثال 
بزرگ ترين نقش مطبوعات در دوران مشروطه، اين 
بود كه يك شخصيت بزرگي مثل آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
نوري مجتهد اول تهران و نماينده مرجعيت در ايران را 
طرفدار استبداد معرفي كرده و باالي دار مي فرستند! 
روزنامه صبح، تنها نش��ريه اي بود كه مقاله اي به نفع 
شيخ نوشت، اما همان شب دفتر آن روزنامه را آتش 
زدند و به مدير آن دس��تور دادند كه ف��ردا روزنامه را 
بدون مطلب شيخ منتشر كنند. جوسازي مطبوعات 
در آن مقطع ب��ه اندازه اي بود كه حت��ي بعضي افراد 
موجه جامعه هم باور كردند كه شيخ طرفدار استبداد 
است! روزنامه ها تهمت هايي نظير اينكه شيخ نسبت 
به آسيدمحمد طباطبايي و آس��يدعبداهلل بهبهاني 
حس��ادت داش��ت كه چرا آنها او را به جمع خود راه 
نمي دهند، منتشر مي كردند. يا مثالً مي گفتند: شيخ 
به دنبال ماديات اس��ت، شيخ مس��تبد، خودخواه و 
مرتجع است. شايد بيش از 13- 14 عنوان، براي ترور 
شخصيت شيخ مطرح كردند و در اين كار موفق هم 
بودند، چراكه موجب شد عده اي براي به دار آويختن 
شيخ، جمع شوند و كف بزنند! البته بعد از شهادت شيخ 
متوجه شدند چه خطايي كردند، اما ديگر بي فايده بود. 
يكي از شاگردان شيخ در توصيف روز اجراي حكم، در 
خاطراتش مي نويسد: »از ناصري )خيابان ناصرخسرو( 
به س��مت باال مي آمدم كه هياهويي شنيدم. در اين 
حين ش��يخي به من رس��يد و با هيجان گفت: حل 
شد، موفق شدند. پرسيدم: چه شده؟ گفت: شيخ را 
اعدام كردند و اس��تبداد ديگر از بين رفت. به محض 
شنيدن اين خبر، دو دست را بر سر گرفتم و روي زمين 
نشستم...« عالوه بر اين تلگراف دروغ از ايران به علماي 
نجف مي فرس��تادند كه ش��يخ مخل امورات جامعه 
شده است. بعد هم به دروغ جوابيه اي از نجف به ايران 

تلگراف مي فرستادند.
 روزنامه ها در دوران تشكيل كميته مجازات هم، عنصر 
تبليغاتي اين جريان بودند. از جمل��ه اين روزنامه ها 
»صداي ايران« و »س��تاره ايران« بود ك��ه با ادعاي 
مش��روطه خواهي و قانون خواهي از اعضاي دستگير 
شده كميته مجازات حمايت مي كرد. ستاره ايران به 
طور واضح از دستگيرشدگان و عمليات تروريستي 
آنان حمايت كرد. مقاالت فراواني از سوی گردانندگان 
اين روزنامه، در حمايت از محبوس��ين نوشته شده 
است. اين روزنامه به طور واضح، حقايق را وارونه جلوه 
مي داد و تالش مي كرد دستگيرشدگان را از اتهام قتل 
مبرا س��ازد. البته تا حد زيادي هم در كار خود موفق 
بود، چراكه مردم به جاي پرداختن به اصل موضوع، 
به اين مسئله حساس شدند كه زندانيان مظلوم واقع 
شده اند و اتهام آنان بي اساس بوده است. شايد »كوكب 
ايران« تنها روزنامه اي بود كه به نقد مواضع س��تاره 
ايران و حاميان اين كميته م��زدور در مركز مملكت 
مي پرداخت. اتفاقاً در مورد حركت روزنامه ها، آقاي 
دكتر حس��ين آباديان در كتاب »ايران، از س��قوط 
مشروطه تا كودتاي سوم اسفند«، بسيار خوب تحليل 

كرده است. 

يكي از حلقه هاي ارتباط كميته مجازات و 
سياستمداران آن دوره، انجمني سري به 
نام بين الطلوعين بود. در اين تشكيالت 
چند چهره برجس�ته وجود داش�تند: 
سيدمحمد كمره اي، سيدعبدالرحيم 
خلخال�ي، سيدحس�ن تق�ي زاده و 
حيدرخان عمواوغلي. اين افراد همگي 
از اعض�اي انجمن هاي تن�دروي آغاز 
مش�روطه بودند و بعدها افراطي ترين 
جريانات سياس�ي را - كه مس�لح هم 
بودند- تشكيل دادند. سه رهبر اصلي 
كميت�ه مج�ازات، يعني منش�ي زاده، 
مش�كوه الممالك  و  ابوالفت�ح زاده 
ه�م از اعض�اي اي�ن انجم�ن بودن�د

حكايت همچنان باقي امريكا
در آيينه روايت جالل آل احمد

سفرنامه اي كه بيش از 3 دهه 
مجال انتشار نيافت!

   محمدرضا كائيني
د  ه ي��ا ند ز

حم��د  ل ا ل آ جال
در ط��ول م��دت 
خوي��ش،  عم��ر 
ي  مه ها نا س��فر

فراوان��ی نگاش��ت 
كه برخ��ي از آنها به 
دليل نقدهاي وي به 
رژيم پهلوي مجال 
انتشار نيافت. »سفر 
امريكا« يكي از ش��اخص ترين آنهاس��ت كه تقريباً 
س��ه دهه پس از مرگ او روي انتشار ديد. مصطفي 
زماني نيا در ديباچه خويش بر اين اثر – كه انتشارات 
فردوس آن را نش��ر داده- در ب��اب مختصات و نيز 
حاالت نويسنده به گاه فراهم آوردن آن چنين آورده 
است: »جالل آل احمد از آن مردان يگانه اي بود كه 
با ركود و س��كون ميانه اي ندارند. مردان پوينده اي 
كه روح بي تاب ش��ان مجال نمي دهد كه در يك جا 
دوام بياورند و طبع بي قرارش��ان اجازه نمي دهد به 
جغرافياي محي��ط كار و زندگي ش��ان چنان انس 
بگيرند، مگر به اجبار زمانه چند صباحي ترك كاشانه 
كنند. آل احمد، در ماندن احساس پوسيدگي مي كرد 
و ذات جس��ت و جوگر، خوي سركش و ذهن عطش 
ناكش، او را مدام به اين س��و و آن سو روانه مي كرد 
تا در آن رف��ت و آمدها از م��الل و حرمانش بكاهد، 
حال و هوايش را عوض كند و به آرامش��ي نسبي و 
موقتي دست يابد و س��رانجام پاسخ هايي در خور و 
شايسته اي براي پرسش هاي اساسي بيابد. سال ها 
مبارزه پرمخاطره سياسي، سال ها جد و جهد جانكاه 
فرهنگي و ادبي، تحمل فشارهاي سياسي و بي انقطاع 
حكومت، ضربات پياپي سانسور، حلقه محاصره هر 
دم تنگ تر شونده ساواك، شكست هاي ناخواسته و 
بن بست هاي تحميلي به مرور ايام، آل احمد را مردي 
تندخو، تلخ زبان و بي پرواي مالحظه اغيار بارآورده و 
كار را به آنجا رسانده كه در اوايل سفر، در شرايطي كه 

قريب به دو هفته از شروع مسافرتش مي گذرد، وقتي 
با خودش خلوت مي كند و عملكردش را در بوته نقد 
مي گذارد از اينكه در 15روز اخي��ر جوش نياورده 
و با مخاطبانش مش��اجره نكرده متعجب مي شود! 
آل احمد در اين كتاب، نظرات تند و صريحي درباره 
حكومت شاهنشاهي ابراز مي دارد و اين نيش گزنده 
قلم او در انتقاد از اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي 
ايران در دهه 40، باعث اين مي شود كه نتواند در آن 
ايام اين كتاب را چاپ كند. در مراحل مختلف سفر، 
آل احمد همواره در حال ش��مارش پول هاي اندكي 
است كه همراه آورده و پيوسته نگران بي پولي و مدام 
مراقب مهار هزينه ها و پرداخت هاي نقدي اس��ت. 
درست است كه جالل دلشوره بي پولي و تهي شدن 
جيبش را دارد، اما عزت نفسش را از دست نمي دهد 
و به هيچ وجه دلش نمي خواهد كه سربار دوستان 
و آشنايانش بشود. حتي در مواقعي كه مهمان رفقا 
و ياران اس��ت و آنها نمي گذارند آل احمد دست در 
جيبش بكند، احس��اس خوشايندي ندارد و معذب 

است... .« 
نسخه دس��ت نويس س��فر امريكا نيز ويژگي هايي 
دارد كه در ادامه اين مقدمه بدان اشارت رفته است: 
»متن كتاب به صورت دست نويس است و كلمات و 
جمالت، روي اوراق دفترهاي تحرير چهار سوراخه 
مخصوص كالسور نوشته ش��ده اند. قطع برگه هاي 
 س��فرنامه، ب��ه اصطالح اهل فن خش��تي اس��ت و 
جالل آل احمد در نگارش كتابش، نهايت صرفه جويي 
را كرده و از تك تك سطرهاي نازك ورقه ها سود برده 
و تقريباً فضاي س��فيد باقي نگذاشته است. نسخه 
دس��ت نويس، 171 صفحه اس��ت و آل احمد باالي 
تك تك صفحات را با خط خودش ش��ماره گذاري 
كرده است و همه برگه ها در نهايت سليقه و پاكيزگي 
نوشته شده اند و به ندرت خط خوردگي دارند و مسلم 
است كه نويسنده جرح، تعديل،حك و اصالحش را 
روي ورق هاي ديگري انج��ام داده و متن موجود از 
نظر او، نسخه پاك نويس شده، نسخه نهايي و نسخه 

آماده تحويل به حروفچيني بوده است... .« 

  دهه 40، جالل آل احمد 

س�ران كميته مجازات  هم بهايي بودند 
و هم ب�ه تبليغات بهايي گري ش�هرت 
داش�تند. حتي ابوالحس�ن عل�وي از 
همكاران تق�ي زاده در كميت�ه برلين، 
درخصوص ابوالفتح زاده نوش�ته است: 
»در همين موقع بود كه معلوم شد او جزو 
بهايي ها شده و شب و روز براي پيشرفت 
كار آن دسته تالش مي كرد...« در زمان 
دستگيري اعضاي كميته مجازات هم 
بهايي ها در دستگاه نظميه از چنان نفوذي 
برخوردار بودند كه توانس�تند پرونده 
را به ش�يوه دلخواه خود فيصله دهند!
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دنیا  حیدری

مرگ خاموش داوری ایران 
تنها دو هفته از رقابت های لیگ برتر س��پری ش��ده، اما در همین مدت 
زمان کوتاه اش��تباهات داوری به اندازه ای پرتعداد و تأثیرگذار بوده که 
عالوه بر تیم ها، صدای بسیاری از پیشکسوتان این رشته را هم درآورده 
است، اما نه فقط این دو هفته که سال هاست قضاوت داوران ایران چنگی 
به دل نمی زند، آن هم در ش��رایطی که جامعه داوری ایران نماینده های 
سرشناسی در رقابت های مهم بین المللی داشته که مهم ترین آنها علیرضا 
فغانی است که قضاوت در سه فینال مهم فوتبال دنیا؛ جام ملت های آسیا، 
جام باش��گاه های جهان، المپیک و همچنین قضاوت در جام جهانی به 
عنوان داور چهارم و وسط )یک هش��تم نهایی( را در کارنامه دارد. با این 
حال به رغم اینکه طی سال های گذشته داوران اسم و رسم داری از ایران 
در لیست الیت آسیا قرار داشتند، چند سالی است که به دلیل گسترده 
شدن ریشه فساد در فوتبال، داوری هم ضربه های قابل توجهی را متحمل 
شده که از جمله آن پایین آمدن فاحش کیفیت قضاوت هاست. مسئله ای 
که به وضوح می ت��وان آن را در بازی های لیگ مش��اهده کرد و کمیته 
داوران را زیر س��ؤال برد. کمیته داوران باید تالش کند سطح داوری را 
ارتقا بخشد، اما تنها کار اجرایی اش، چینش داوران و گزینش برای بازی 
است و کار دیگری در این خصوص انجام نمی شود. ضمن اینکه به نظر 
می رسد برگزاری کالس های قبل از شروع لیگ به نظر آقایان کاری بزرگ 
و ارزشمند است و نهایت گامی است که می توانند در راستای ارتقای سطح 
کیفی داوری فوتبال بردارند. حال آنکه برگزاری این کالس ها به تنهایی 
معضلی بزرگ است وقتی برای برپایی آن از چیزی حدود 145 داور دعوت 
به عمل می آید. درحالی که باید ش��اهد حضور تنها ۲۰ تا ۲۲ داور وسط 
و ۳۰ تا ۳5 کمک داور بود، یعنی انتخ��اب نخبه ها و بهترین ها، اما تعدد 
داوران نشان از بی توجهی محض متخصصان این حوزه دارد، به همین 
دلیل به سادگی هرچه تمام تر می توان برای بسته شدن دلیل قضاوت های 

بی کیفیت لیگ انگشت اتهام را به سمت کمیته داوران گرفت.
البته مشکل ریشه ای تر از این حرف هاس��ت. مسئله اصلی فساد است و 
عدم نظارت. مس��ئله ای که جدا از اس��تثناها، جامعه فوتبال و داوری را 
چنان به احاطه خود درآورده که گویا گریزی از آن نیس��ت! سال هاست 
که لیست های ارس��الی استان ها نه براس��اس شایسته ساالری و کسب 
نمره قبولی در روند آماده سازی پیش فصل که به واسطه روابط، ضوابط 
و البی های انجام شده نوشته می شود تا به جای استعدادهای داوری هر 
استان تنها کسانی موفق به ورود در این عرصه شوند که سمبه پرزوری 
دارند. نفراتی که قاعدتاً باید توس��ط کمیته داوران فدراس��یون فوتبال 
غربال و بهترین های شان برگزیده شوند، ولی نه وقتی لیست های ارسال 
شده بخشی از بده و  بستان های فدراسیون با هیئت های فوتبال استان ها 
جهت نیل به اهداف ش��خصی از جمله موفقیت در انتخابات و مسائلی 
از این قبیل است. در کنار این داس��تان های تأسف بار که تیشه به ریشه 
داوری فوتبال ایران زده و سدی محکم برابر استعدادهای این حوزه ایجاد 
کرده، بی توجهی به تغییرات هر روزه در قوانین داوری نیز مزید بر علت 
ضعف داوران شده است. قوانین داوری روز به روز در حال تغییر است و هر 
چند وقت یک بار تفسیر کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( 
از عبارات متفاوت از قبل می ش��ود، اما آیا دانش داوران فوتبال ایران در 
پی تغییرات اعمال شده به روز می شود وقتی تمامی گامی که در راستای 
ارتقای سطح کیفی داوران و به روز کردن دانش آنها برداشته می شود به 

برگزاری چند روزه کالس های پیش از فصل خالصه می شود! 
نگاه غیراصولی که می تواند باعث از بین رفتن انگیزه داوران شود و اهمیت 
قضاوت صحیح را برای آنها تا حد زیادی پایین آورد و نتیجه این روند نه 
فقط جامعه داوری که فوتبال ایران را متحمل ضربه ای مهلک می کند. 
اما آیا این مهم آنقدر خاطر آقای��ان را مکدر می کند که گامی اصولی در 
راستای باال بردن اصولی سطح کیفی داوران فوتبال ایران بردارند تا باز 
هم شاهد ظهور نفراتی چون فغانی و امثال او باشیم؟ پاسخ این سؤال را در 
اعتراض های پرتعداد تیم های فوتبال، آن هم در حالی که تنها دو هفته از 

رقابت های لیگ می گذرد و بی تفاوتی کمیته داوران می توان یافت.

کابوس اسپورتینگ لیسبون، توصیف گوینده ورزشگاه 
خانگی پورتو از مهدی طارمی پیش از آغاز حساس ترین 
دیدارهای هفته س�وم لیگ فوتبال پرتغال بود. تعریفی 
جانانه از ملی پوش ایرانی پورت�و که موفقیت او در فصل 
گذش�ته واکنش عجیب رقیب دیرینه این تیم را در پی 
داش�ت. »جاعل« و »افس�ونگر مار« عنوان هایی  بود که 
اسپورتینگ لیسبون سعی داشت با نس�بت دادن آنها 
به طارمی مه�ارت او در گلزن�ی که هم�واره مدافعان را 
ناچار به خطا در محوطه جریمه می کند زیر سؤال ببرد. 
رفتار زننده ای که واکنش مهاجم ملی پوش پورتو به آن 
»هیس« بود، وقتی می توانست با باال بردن جام قهرمانی 
بهترین پاسخ را بدهد. حاال در صدمین بازی طارمی برای 
پورتو، پس�ر پورتو که با مصدومیت زمی�ن بازی را ترک 
کرد، توانست با پاس�ی زیبا روی یکی از گل های تیمش 
تأثیر گذاشته و سهمی بس�زا در برتری 3 بر صفر مقابل 
حریف دیرینه داشته باشد و باز هم در زمین و با تکنیک 

نابش جواب اسپورتینگ لیسبون را بدهد.

طارمی کابوس لیسبون
قاب

مدیریت جدید مرا به وزنه  برداری برگرداند
پوپک بس��طامی، دختر برنزی وزنه برداری ایران ک��ه در بازی های 
همبستگی کش��ورهای اسالمی موفق به ایس��تادن بر سکوی سوم 
ش��د، موفقیت رقم خورده در قونیه ترکیه را نتیجه مدیریت جدید 
فدراسیون خواند: »مشکالت چند سال پیش به مانعی برای موفقیت 
من در رشته وزنه برداری تبدیل شده بود، اما هنر مدیریتی تیم جدید 
فدراسیون در بین ورزشکاران انگیزه ایجاد کرد، به طوری که کسب 
مدال برنز در ترکیه موجب شد بار دیگر برای موفقیت در پوالد سرد 
نهایت تالش خود را به کار گیرم. سال گذشته در مسابقات قهرمانی 
آسیا در ازبکستان عملکرد خوبی نداشتم و حتی نتوانستم رکوردی 
را به نام خودم ثبت کنم و بعد از آن نیز به واسه از دست دادن شغلم 
انگیزه ای برای تمرین نداشتم، اما یک ماه بعد از تمرین با کادر جدید 
موفق به کسب برنز شدم و اگر تمرین بیشتری داشتم، می توانستم 
مدالی به مراتب بهتر کس��ب کنم، چراکه کادر جدید فدراس��یون 

انگیزه ای مثال زدنی برای دختران وزنه بردار ایجاد کرد.«

منچستر – لیورپول امشب در اولدترافورد
تشنگان پیروزی 

آخرین دیدار هفته س��وم لیگ جزی��ره در حقیقت حس��اس ترین بازی 
این هفته محس��وب می ش��ود. تاتر رؤیاها امشب ش��اهد برگزاری بازی 
منچستریونایتد و لیورپول است. دو تیمی که هنوز طعم برد در این فصل را 

نچشیده اند و به نوعی تشنه کسب پیروزی در این بازی هستند. 
شیاطین سرخ در خانه یک بازی نفس گیر دیگر پیش رو دارند. یونایتد بعد 
از دو باخت متوالی به برایتون و برنتفورد حاال به قعر جدول سقوط کرده و از 
این حیث یک رکورد تاریخی منفی را به ثبت رسانده است. همه این اتفاقات 
در حالی رخ داده که هدایت تیم به تن هاگ سپرده شده و کریس رونالدو 
نیز در زمین حضور داشته اس��ت، اما نه تاکتیک های مرد هلندی کارساز 
بوده و نه استعداد پرتغالی. منچستر با ثبت بدترین نتایج، هواداران را ناامید 
کرده و دوآتشه های متعصب با هم قرار گذاشته اند در جریان این بازی علیه 
گلیزر، مالک باشگاه شعار بدهند، اما با این  کارها قرمزها باز هم نمی توانند از 
بحران خالص شوند، مگر اینکه کادرفنی با برطرف کردن ضعف های عمیق 

و جدی تیم، روحیه و انگیزه بازیکنان را باال ببرد. 
در این فصل بازی رفت در شرایطی به میزبانی یونایتد برگزار می شود که این 
تیم فصل پیش در مجموع دو بازی  خود مقابل لیورپول 9 گل دریافت کرد 
و دو باخت تحقیرآمیز به ثبت رساند. برخالف آنچه انتظار می رفت شرایط 
تیم نسبت به فصل پیش نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده و کار سختی در 
انتظار تن هاگ است. جدا از بحث های فنی، مشکالت حاشیه ای نیز تیم را 
تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوع جدایی کریس رونالدو از منچستر هنوز 
تمام نشده، این بازیکن در دو بازی گذشته اند نتوانست کمکی به تیمش 

کند و همچنان خواهان ترک اولدترافورد و بازی در لیگ قهرمانان است.
البته سرمربی تیم ادعا کرده این بحث تمام شده و رونالدو همچنان برای 
منچس��تر به میدان خواهد رفت. تن هاگ در این خص��وص تأکید کرد: 
»نمی دانم چرا تمرکز همه فقط روی این بازیکن است. رونالدو نیز بخشی از 
برنامه های ماست.« سرمربی هلندی در خصوص انگیزه های تیمش قبل از 
رویارویی با منچستر هم گفت: »تا زمان بازی برابر اتلتیکومادرید )دوستانه( 
پیشرفت های بسیار خوبی را از بازیکنانم دیده بودم، اما پس از آن به شکل 
فاحشی افت کردیم. ما باید خیلی زود این افت را جبران کنیم. فلسفه من 
تغییری نخواهد کرد. حاال ما مشخصاً با شکستی روبه رو شده ایم، اما دالیل 
این اتفاقات را به خوبی می دانم و باید روی آن کار کنیم تا بتوانیم حلش 
کنیم. ما این مشکالت را حل خواهیم کرد، اما باید بر اساس همین فلسفه 
و برنامه پیش برویم. انگیزه دادن به این تیم کار سختی نیست و بازیکنان 
از ابتدای فصل در تمرینات واقعاً خوب کار کرده اند. اشتباهات زیادی در 
دیدار مقابل برنتفورد رخ داد، اما وقتی نگرش تیمی درست نباشد دیگر الزم 
نیست در مورد چیزی صحبت کنید. به بازیکنان گفتم همه چیز از خودتان 
شروع می شود، قوانین و اصول را دنبال و سخت کار کنید، اعتماد به نفس 
پیدا خواهید کرد. شما می توانید در مورد فلسفه صحبت کنید، اما اصول 
اولیه نیز باید مناسب باشد. این روند با نگرش خوب و روحیه جنگندگی در 
زمین شروع می شود. شما با توجه به برنامه ای که برای تیم طراحی کرده اید، 
دوباره بازی را می بینید و سپس بررسی می کنید که شرایط مسابقه چگونه 
پیش رفته است. اینگونه می فهمید که چه چیزی اشتباه بوده و چه چیزی 
درست. بدیهی است که بسیاری از موارد در بازی با برنتفورد اشتباه پیش 
رفت. از رقابت منچستریونایتد و لیورپول باخبرم و ما رقیب هستیم، باید 
در هر دیداری و به خصوص در این مسابقه به برتری دست یابیم. ما بازی به 
بازی پیش می رویم، البته می دانیم که وقتی مقابل لیورپول بازی می کنیم 

چه اتفاقی رخ می دهد، پس باید آماده باشیم.« 
لیورپول هم اوضاع خوبی ندارد؛ تیم کلوپ با دو تساوی ناامید کننده امشب 
برای کسب هر سه امتیاز در خانه منچستر به میدان می رود. نایب قهرمان 
فصل گذشته باز هم خودش را یکی از مدعیان جام می داند و امیدوار است 
با غلبه بر یونایتد اولین برد خود را ثبت کند. یورگن کلوپ تالش می کند 
در جدال امشب همه نبوغش را به کار بگیرد و با تکیه بر شم گلزنی محمد 
صالح پیروز میدان ش��ود: »فکر می کنم صالح در تعطی��الت روی پای 
راستش کار کرده است. او همیشه در حال پیشرفت است. چند سال پیش 
که صالح تازه به لیورپول آمده بود با بقیه فرق داشت. معموالً وقتی بازیکنی 
از کناره ها به سمت مرکز حرکت می کند برای کات دادن به توپ از داخل 

پایش استفاده می کند، ولی او برعکس بود.«

شیوا نوروزی 

ملی پوش زمین خورده دستش را بسته بود!

تکذیب درگیری 

جودوکاران در قونیه

حاشیه دست از سر جودو برنمی دارد. درحالی که تعلیق این رشته 
اشرف رامین 

از س��وی فدراس��یون جهانی کماکان به قوت خود باقی اس��ت و       بازتاب
وعده های رئیس فدراسیون مبنی بر حل مشکل هنوز عملی نشده، 
انتشار یک خبر از اتفاقات رخ داده در بازی های کشورهای اسالمی باز هم جودوی ایران را تحت تأثیر 
قرار داده است. دو روز پیش یکی از خبرگزاری ها مدعی شد برخی از جودو کاران اعزامی به قونیه در 
رستوران دهکده با یکدیگر درگیری لفظی و فیزیکی داش��ته اند، تا جایی که حاضران در سالن از 
دیدن این صحنه خشک شان زده و شدت جراحت یک ملی پوش به  حدی بوده که کار به بخیه  زدن 
هم کشیده است. این خبر بازتاب زیادی در سایر رسانه ها و همچنین فضای مجازی داشت. از آنجا 
که کاروان 14 نفره جودو تنها موفق به کس��ب یک مدال، آن هم در بخش تیمی شده بود، مطرح 
شدن این حاشیه غیرورزشی واکنش های بس��یاری را به همراه داشت. البته جودو در گذشته نیز 
سابقه حواشی و درگیری در رده های مختلف را داشته و خبر اتفاقات قونیه کاماًل قابل باور بود. با این  

حال سرپرست کاروان اعزامی ایران به ترکیه از اصل این ماجرا را تکذیب کرد! 
اصغر رحیمی در گفت وگو با فارس هرگونه درگیری در رستوران را رد کرده و مدعی شده آن 
ملی پوش به دلیل زمین خوردن دستش را بسته بود: »واقعاً من چنین چیزی ندیدم. رستوران 
و هتل دوربین دارند و قطعاً اگر درگیری رخ داده باشد، تصویر آن ضبط شده است. دوستانی 
که چنین خبر کذبی را منتشر کرده اند اگر سندی دارند می توانند منتشر کنند، ضمن اینکه 
دوستان حاضر در قونیه می توانند با حضور در رستوران فیلم ضبط شده را چک کنند. هنوز هم 
دلیل منتشر ش��دن چنین خبری را نمی دانم. به هر حال اگر درگیری بوده باشد نفرات حاضر 
در رستوران می توانند ش��هادت بدهند، حداقل این درگیری در رستوران باید خسارت  مالی 

برای رستوران داشته باشد و باید عوامل رس��توران این خبر را تأیید کنند. دست یکی از 
ملی پوشان را دیدم که بسته است. از او سؤال کردم چه اتفاقی رخ داده که مدعی شد 
زمین خورده و چیز خاصی نیست. ضمن اینکه با کادر فنی و سرپرست تیم ملی هم 
صحبت کردم و آنها نیز خبر درگیری در رستوران را تکذیب کردند. به هر حال آدمی 
که چنین خبری را منتشر می کند باید سند داشته باشد در غیر این صورت اصاًل برای 
ما این صحبت ها قابل قبول نیست. باز هم می گویم واقعاً از نظم و کار گروهی تیم ملی 

مردان و بانوان جودو لذت بردم، چراکه در این چند روز با نظم خاصی همیشه در حال 
رفت و آمد بودند.« میراسماعیلی، رئیس فدراسیون که مدعی است مخالفانش از نتایج ضعیف 

جودوکاران در قونیه خوشحال هس��تند، بالفاصله در صفحه شخصی اش مصاحبه رحیمی را 
بازنشر داد و او نیز به نوعی این اتفاق را تکذیب کرد.

حاشیه سازی حدادی و تلطیف اوضاع از سوی ارمغانی
درگیری نه، اختالف نظر بود!

تیم ملی بسکتبال دیدار حساسی با ژاپن پیش رو دارد و در روزهایی 
شیوا   نوروزی

که بازیکنان باید با آرامش خود را آماده رویارویی با این تیم کنند، خبر       چهره
درگیری حامد حدادی با سعید ارمغانی جنجال تازه ای در این رشته 
دانشگاهی ایجاد کرده است. گفته می شود کاپیتان باسابقه ایران در جریان تمرین با سرمربی درگیری 
داشته و حاضران در تمرین از دیدن چنین اتفاقی شوکه شده بودند. این اتفاق باعث خط خوردن نام 

او از لیست بازیکنان حاضر در بازی دوستانه با تیم ایران نوین شده است. 
تیم کشورمان روز پنج ش��نبه در جریان پنجره چهارم انتخابی جام جهانی در تهران به مصاف ژاپن 
می رود. در فاصله کوتاه باقیمانده تا این دیدار حساس، سرمربی تیم ملی که شاگردانش در کاپ آسیا 
عملکرد ضعیفی داشتند در گفت وگو با مهر درگیری با حدادی را اختالف نظر خواند: »بعد از اینکه 
به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شدم در اولین جلسه ای که با بازیکنان داشتم به آنها گفتم ما یک 
خانواده هستیم. در هر خانواده ای هم ممکن است میان اعضای آن، پدر با پسر، مادر با دختر و خواهر 
با برادر اختالف نظر و مشکل ایجاد شود. اینها مسائل طبیعی است، اما مهم این است که برطرف شود، 
نه اینکه از همان مسئله برای تخریب اس��تفاده کنیم. در رابطه با حامد حدادی هم مشکل کوچکی 
ایجاد  و برطرف شد. حامد مانند همیشه به عنوان کاپیتان و اسطوره در ترکیب تیم است و تمریناتش 
را دنبال می کند تا بهترین عملکرد ممکن را در تیم ملی داش��ته باشد. در این رابطه فقط در این حد 

می خواهم صحبت کنم، چون واقعاً مشکل خاصی نبود.«  
ادامه حضور حامد حدادی در اردو از دیگر نکات عجیبی اس��ت که ارمغانی به آن اشاره کرده است: 
»برای دیدار با ایران نوین، حامد کنار گذاشته نشد فقط به خاطر دالیلی شرکت نکرد. اصاًل صحبت 
کنار گذاشتن این بازیکن نیست. برای دیدار با ژاپن هم ترکیب 
کامل بازیکنان را خواهیم داشت. البته سایر بازیکنان کماکان 
در اردو خواهند ب��ود، چون بعد از دیدار ب��ا ژاپن باید برای 
رقابت با استرالیا آماده شویم و احتماالً ترکیب تیم را برای 
آن بازی تغییر دهیم.« نکته عجیب این اس��ت که حدادی 
س��ابقه درگیری یا همان اختالف نظر با مربیان دیگر را هم 
داشته، اما همچنان خبری از برخورد جدی با رفتارهای 

حاشیه ساز نیست! 
البته جدال با ژاپن یکی از بازی های 
سخت تیم ملی است، اما زیر سؤال 
بردن ش��أن تیم کشورمان و به هم 
ریخت��ن آرامش تیم مس��ئله ای 
نیس��ت که س��اده از کنار آن رد 
ش��ویم. برخ��ورد انضباط��ی با 
چنین رفتارهای��ی و قاطعیت 
نش��ان دادن در مواجهه با هر 
نوع حاشیه سازی قطعاً درس 
عبرت سایرین هم خواهد شد، 
در حال��ی که با نرمش نش��ان 
دادن و چشم پوشی از اتفاقات 
رخ  داده، آن هم به بهانه شرایط 
حس��اس تیم مل��ی بای��د منتظر 

اتفاقات بدتر باشیم.

تیم ملی والیبال ایران با برتری مقابل آرژانتین 
به عنوان س�ومی جام واگنر لهس�تان دس�ت 
یافت. ش�اگردان بهروز عطایی که خود را برای 
رقابت های قهرمانی جهان در اس�لوونی آماده 
می کنند در آخرین بازی خود در این مسابقات 
موفق ش�دند تیم ملی آرژانتین را در یک بازی 
نزدیک با حس�اب 3 بر 2 شکس�ت دهند و به 
عنوان سومی این رقابت ها دس�ت پیدا کنند.

ایران ک��ه در دو بازی اول مقابل لهس��تان میزبان 
و صربستان شکس��ت خورده بود در دیدار مقابل 
آرژانتین به دلیل همگروهی با این تیم در مسابقات 
قهرمانی جهان با ترکیب اصلی ب��ه میدان نرفت. 
البته آرژانتین هم ش��رایط مش��ابهی داشت و به 
بازیکنان اصلی خود استراحت داده بود. دو تیم با 
ترکیب جوان تر مقابل هم قرار گرفتند و در نهایت 
ایران به برتری دس��ت یافت. در پایان مس��ابقات 
چهارجانبه جام واگنر، لهستان با سه پیروزی اول 
شد. آرژانتین روی سکوی دوم ایس��تاد و ایران و 

صربستان به ترتیب سوم و چهارم شدند.
   بازی به بازی بهتر شدیم

بهروز عطایی، س��رمربی تیم مل��ی والیبال ایران 
در پایان رقابت های جام واگنر ب��ا ابراز رضایت از 
عملکرد بازیکنان و اشاره به فوایدی که حضور در 
این تورنمنت برای بازیکنان جوان ایران داش��ت، 
گفت: »فارغ از نتایجی که کسب کردیم، اطالعات 
خوبی از تیم به دس��ت ما رسید. ضمن اینکه روند 
بس��یار خوبی را در این مدت پشت سر گذاشتیم. 
بازی با اوکراین و سه مسابقه در جام واگنر شرایط 
بس��یار خوبی را برای ما فراهم ساخت، چون رشد 

قابل توجهی داشتیم. تمام بازیکنان توانستند در 
این مدت در ترکیب تیم قرار بگیرند و خدا را شکر 
همه بازیکنان اعتماد ما را بیش از گذش��ته جلب 
کردند. با این شرایط چالشی اساسی برای انتخاب 
ترکیب اصلی خواهم داش��ت، چون رقابت خوبی 
بین بازیکنان شکل گرفته اس��ت. در مجموع این 
تورنمنت را برای تیم ایران بس��یار مفید می بینم 
و تالش می کنیم در آخرین بازی تدارکاتی مقابل 
اس��لوونی هم نمایش خوبی داش��ته باش��یم و در 
نهایت با بهترین شرایط راهی مسابقات قهرمانی 

جهان شویم.«
سرمربی تیم ملی با اش��اره به باال رفتن توان خط 
حمله تیم ادامه داد: »کیفیت حمله، بازی به بازی 
بهتر شد. در دفاع هم همین شرایط وجود داشت. 
در بازی نخست ش��رایط دفاعی خوبی نداشتیم، 
اما در بازی دوم موفق به انجام 1۶ دفاع ش��دیم و 
در بازی با آرژانتین هم 11 دفاع کردیم که در هر 
دو بازی آمار ما بهتر از حریفانمان بود. البته هنوز 
نقص هایی وجود دارد، اما در مجموع روند تیم رو 
به رشد است. محک اصلی ما در مسابقات قهرمانی 
جهان اتفاق خواهد افت��اد. در مجموع بازی خوبی 
بود. آرژانتین بسیار جنگنده ظاهر شد و با تغییراتی 
که در تیم ایجاد   می ش��د بازیکنان خیلی خوب به 

بازی برمی گشتند.«
   جام واگنر کمک بزرگی بود

اما در پایان رقابت ه��ای جام واگن��ر، صابر کاظمی 
ملی پوش کش��ورمان به عنوان بهترین سرویس زن 
مسابقات در جمع بهترین ها قرار گرفت. کاظمی در 
خصوص بازی برابر آرژانتین و برتری مقابل این تیم 

گفت: »مسابقه سنگینی داشتیم. کادر آنالیز خوبی 
از تیم آرژانتین ارائه داده بود و توانس��تیم براس��اس 
 این آنالیز به نحو احس��ن حریف را شکست دهیم و

۳ بر ۲ پیروز میدان باشیم. این مسابقات کمک بزرگی 
به عملکرد ما در رقابت ه��ای قهرمانی مردان جهان 
خواهد کرد تا باتجربه تر ش��ویم و در ش��رایط سخت 

بتوانیم تیم را باال ببریم و پیروز میدان باشیم.«
امیرحس��ین توخته در مورد پیروزی ایران مقابل 
آرژانتین در جام واگنر لهستان اظهار کرد: »بازی 
خوبی مقابل آرژانتین داشتیم و این تیم نخستین 
حریف ما در مس��ابقات قهرمانی جه��ان خواهد 
بود.  حضور در جام واگنر باعث ش��د بازیکنان به 
هماهنگی بیش��تری برسند و ش��ناخت بهتری از 

یکدیگر در زمین پیدا کنند.«
توخته با تأکید بر اینکه در جام واگنر برد و باخت 
برای ایران اهمیتی نداش��ت، تصریح کرد: »صرفاً 
برای آماده س��ازی تیم در این تورنمنت ش��رکت 

کرده بودیم.«
ش��هروز همایونفرمنش، دریافت کننده تیم ملی 
ای��ران  نیز در پای��ان دیدار تیم های مل��ی ایران و 
آرژانتین اظهار کرد: »خوش��بختانه توانستیم به 
پیروزی دس��ت پیدا کنیم. این تورنمنت برای ما 
جنبه تدارکاتی داشت تا برای مسابقات قهرمانی 
جهان به اوج آمادگی برسیم. من کمی دیرتر از سایر 
بازیکنان به این تیم اضافه شدم. سعی می کنم طی 
روزهای آینده زودتر به هماهنگی با سایر بازیکنان 
برس��م. در بازی با آرژانتین کم��ی ناهماهنگی به 
چش��م آمد که طبیعی اس��ت، چون مدتی بود در 
کنار سایر بازیکنان بازی نکرده بودم. زمان زیادی 

برای ریکاوری پس از بازی های کشورهای اسالمی 
نداشتم. در دو بازی گذش��ته برای تیم ملی بازی 
نکردم و سعی کردم از این شرایط استفاده کنم تا 
زودتر در خدمت تیم باشم. خدا را شکر می کنم که 
توانستیم برنده شویم و با یک برد خوب و دلچسب 
این تورنمنت را به پایان برسانیم تا با روحیه خوبی 

راهی مسابقات قهرمانی جهان شویم.«
  میزبانی لهستان 

میزبانی لهس��تان در ج��ام واگنر ظاه��راً چندان 
جالب توجه نبود و تیم ه��ای حاضر اعتراض هایی 
به نوع میزبانی لهستانی ها داش��تند. در این میان 
اما سرمربی و ملی پوشان ایران که با هدف آمادگی 
بیشتر به لهس��تان رفته بودند چندان به میزبانی 
لهس��تان ایراد نگرفتند. بهروز عطایی، س��رمربی 
تیم ملی در این خص��وص عنوان ک��رد: »فضای 
برگزاری مسابقات بسیار خوب بود. ما برای هدف 
مهم تری آمده  بودیم و اگر نقصی وجود داشت به 

چشم ما نیامد.«
همایونفرمنش هم خاطرنشان کرد: »در مجموع 
همه چیز عالی بود و مشکل خاصی نبود. خوشحالم 
که در بازی آخر پیروز شدیم تا با روحیه باال راهی 

مسابقات اصلی شویم.«
با این حال امیرحس��ین توخته ب��ا انتقاد از برخی 
مش��کالت به وجود آمده، گفت: »از کشوری مثل 
لهستان که س��ابقه طوالنی در والیبال و میزبانی 
مس��ابقات دارد، انتظار داش��تیم امکانات بهتری 
در اختیار میهمان��ان قرار دهد. با ای��ن حال وارد 
این گونه جزئیات نمی شویم و تمرکز ما تنها روی 

والیبال است.«
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فریدون  حسن
   گزارش

دوومیدانی  را درست هزینه نمی  کنند
فکر نمی کردم عملک��رد دوومیدانی تا این 
حد ضعیف باش��د. با تم��ام کم کارهایی که 
شده بود، روی ش��ش مدال حساب باز کرده 
بودیم. روز قبل از مس��ابقات هم که لیست 
ورزش��کاران آمد، توانایی کسب پنج، شش 
مدال را داشتیم، اما مدال های 1۰۰درصدمان 
تبدیل به چهارمی ش��د. علی فتحی گنجی 
هم باید دوم  می ش��د. از دید من تنها خانم 
فصیحی کار بزرگی کرد، چ��ون روی کاغذ 

شرایط خوبی نداشت.
به نظرم تمام ورزشکاران مخصوصاً در چند سال اخیر با توجه به اینکه شخصی 
هزینه می کنند، تمام توان خود را در میادین بین المللی می گذارند. این نتایج 
تنها ماحصل زحمات خودشان و خانواده های شان است. همه باید به مدت  
زمانی که این ورزشکاران در اردو بودند، دقت کنند. ورزشکاران دوومیدانی 
باید برای شرکت در بازی های آسیایی و کشورهای اسالمی 1۲ ماه برنامه و 

اردو را پشت سر می گذاشتند تا االن می توانستند نتیجه بگیرند.
اصاًل هزینه ای نمی ش��ود. وقتی می خواهید برای کسی هزینه کنید 
با یک ماه و دو ماه به نتیجه نمی رس��ید. یک زمانی به من گفتند برو، 
چون می خواهیم روی جوانان س��رمایه گذاری کنیم. ما رفتیم و روی 
هیچ جوانی سرمایه گذاری نشد. اگر احس��ان حدادی هم برود برای 
کس دیگری هزینه نمی شود. آقای صالحی امیری هزینه های  احسان 
حدادی را می دهد، اما اگر یک نوج��وان آنجا برود، هیچ کاری برایش 
انجام نمی ش��ود. االن مثاًل دس��ت یک جوان را بگیریم و به آنجا ببرم 
۲۰۰ میلیون به او می دهند؟ اینکه بگوییم چون برای احسان هزینه 
می کنیم توان هزینه برای بقیه را نداریم، شانه خالی کردن از مسئولیت 
است. ما ۲5 ماده داریم. فدراسیون والیبال تیم مردان، زنان، نوجوانان 
و جوانانش را در اردو داشت و به مسابقات فرستاد. آیا باید بگوید فقط 
برای یک تیم هزینه می کنم؟ نمی خواهم از کسی دفاع کنم، اما از هر 
کسی باید به اندازه توانش توقع داشت. وظیفه کمیته ملی المپیک چه 
بود؟ ما این همه انتقاد کردیم، چرا کس��ی توجهی نکرد؟ آیا به اینکه 
اردوی تیم ملی برگزار نشده نظارت داشته اند؟ اگر داشته اند چرا کسی 
به دوومیدانی ورود نکرده و حاال که کس��ی از فدراس��یون به کمیته 

المپیک انتقاد کرده، 9 ایراد از این فدراسیون گرفته اند!

هادی سپهرزاد

کارشناس دوومیدانی
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مرد خشمگین
 به پرداخت دیه محکوم شد

   فاطمه صبور
مرد خش�گمین ک�ه در هواخواه�ی از ب�رادرش، ش�ریک کاری او 
را ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود، موفق ش�د ب�ا پرداخ�ت دی�ه رضایت 
اولی�ای دم را جل�ب کن�د و از مج�ازات قص�اص فاصل�ه بگی�رد.

به گزارش جوان، ۱۷ تیر ۹۵، 
مأموران پلیس تهران از مرگ 
مشکوک مرد جوانی در یکی 
از بیمارستان های شهر باخبر 
و راهی محل ش��دند. جسد 
متعلق به مردی ب��ه نام اکبر 
بود که در جری��ان درگیری 
با مردی به نام سجاد مجروح 
و به بیمارستان منتقل شده، 
ام��ا به علت ش��دت جراحت 
ف��وت ک��رده بود. جس��د به 
پزش��کی قانونی منتقل شد 
و بع��د از اعالم کارشناس��ان 
پزشکی قانونی که علت فوت 
را ضربات به س��ر اعالم کرده 
بودند، پرونده با موضوع قتل 
عمد تشکیل و تحقیقات در 
ای��ن زمینه آغاز ش��د. عامل 
قتل تحت تعقیب قرار گرفت 
و بازداش��ت ش��د. او در روند 
بازجویی ها قتل را انکار کرد 
و مدعی ش��د ضربه هایی که 
به اکب��ر زده کش��نده نبوده 
است. تحقیقات ادامه داشت 
ت��ا اینکه پن��ج س��ال بعد از 
حادثه بنا به گواهی شاهدان 
حادثه، کیفرخواس��ت علیه 
متهم صادر و پرونده به دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد.  متهم در اولین جلسه محاکمه 
مقابل هیئت قضایی ش��عبه ده��م دادگاه قرار گرفت. ابتدای جلس��ه 
اولیای دم که مادر مقتول بود درخواست قصاص کرد. در ادامه متهم به 
جایگاه رفت و با انکار قتل گفت: »سال ها قبل برادر بزرگم شرکتی راه 
انداخت که در آن قطعات آسانسور را تعویض می کردند. او با اکبر شریک 
شد و کار را شراکتی ادامه داد، اما بعد از مدتی شراکت آنها به هم خورد 

و از هم جدا شدند.«
متهم ادامه داد: »آخرین بار روز حادثه بود که اکبر مقابل خانه مان آمد. 
او خیلی عصبانی بود و می گفت برادرم بعد از به هم خوردن شراکتشان، 
مش��تری ها را به طرف خودش می برد. اکبر بعد از این گالیه ش��روع به 
فحاشی کرد، به خاطر رفتار و حرف هایش کار به درگیری کشید و در آن 
درگیری برای هواخواهی از برادرم با چاقویی که دستم بود دو ضربه به 
دست و پهلوی او زدم. اکبر زخمی روی زمین نشست که همان موقع با 
اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارستان بردم. اکبر تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و چند روز بعد مرخص شد. ۱۴ روز گذشت که خبر رسید او 
فوت کرده است. باور کنید من ضربه ای به سر او نزدم و نمی دانم به چه 
علت فوت کرده است. اکبر وقتی از بیمارستان مرخص شد، حالش خوب 
بود.«  متهم درباره اعالم نظر کارشناسان پزشکی قانونی گفت: »پزشکی 
قانونی یک بار علت مرگ را عفونت تشخیص داد و خود اکبر را مقصر اعالم 
کرد، چون با وجود عفونت بعد از جراحی، پیگیر درمانش نشده بود. من 
خواستار تعیین میزان قصور پزشکی نیز هستم، چون فردی که جراحی 
می کند، گاهی دچار عفونت می شود. پزشکان باید دستور بستری او را 
صادر کنند، نه اینکه او را از بیمارس��تان مرخص کنند. پس الزم است 

میزان قصور پزشکی در مرگ اکبر مشخص شود.«
با این ادعا، ریاست دادگاه با توجه به اظهارنظر کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی 
قانونی گفت: کارشناسان علت فوت را سه ضربه به مقتول اعالم کرده  اند، 

چه دفاعی داری؟
متهم عنوان کرد: »من فقط دو ضربه زدم.«

او در آخر گفت: »با اینکه قتل را قبول ندارم و در مرگ اکبر مقصر نبودم، 
اما در این مدت برای جبران این اشتباه خانه ای برای پسرش خریدیم، اما 
مادرش برای رضایت 3 میلیارد تومان پول می خواهد که توان پرداخت 

آن را ندارم.«
در ادامه برادر متهم به عنوان شاهد در جایگاه ایستاد و گفت: »من در آن 
درگیری بودم و برادرم برای هواخواهی از من وارد درگیری شد، ولی ضربه 
کشنده ای به مقتول نزد.« دیگر شاهد نیز به جایگاه رفت و با رد حرف های 
برادر متهم گفت: »من ش��اهد درگیری بودم. متهم دروغ می گوید. او با 

کارد به مقتول حمله کرد و چند ضربه زد.«
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد و با توجه به مدارک 
موجود در پرونده و نظر کارشناسان پزشکی قانونی، متهم را به قصاص 
محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد و در حالی که متهم 
در آستانه مرگ قرار داشت، توانس��ت با پرداخت دیه رضایت اولیای دم 

را جلب کند.
به این ترتیب او این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه ش��د و در آخرین 
دفاعش گفت: »باور کنید قصد کشتن اکبر را نداشتم. من ضربه زدم، اما 
کشنده نبود. او خودش مقصر است، چون بعد از ترخیص پیگیر درمانش 
نشده بود. حاال به س��ختی توانس��تم رضایت اولیای دم را جلب کنم. از 

دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شود.«
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.

   غالمرضا مسکنی 
معاون اسبق وزیر علوم مقابل خانه ویالیی اش در سعادت آباد 
تهران با ش�لیک دو گلوله به قتل رس�ید. تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری قاتل از سوی تیم جنایی ادامه دارد. 
 ساعت ۷:30 صبح دیروز 30 مرداد، قاضی محمدتقی شعبانی، 
بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی 
مأموران کالنتری ۱3۴ شهرک غرب از قتل مرد سالخورده ای 
مقابل در خانه اش در منطقه سعادت آباد باخبر و همراه تیمی 
از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل ش��د.  تیم 
جنایی در محل حادثه در خیابان ایران زمین، نبش کوچه یکم، 
داخل پیاده رو زیر درختی با جسد مرد 86 ساله ای به نام علی 
محفوظی روبه رو شد که با شلیک دو گلوله به قتل رسیده بود. 
بررسی ها حکایت از آن داشت مقتول جلوی خانه اش، منتظر 
راننده اش بود تا به محل کارش برود که مرد ناشناس نقابداری 
به وی نزدیک می ش��ود و از پش��ت و فاصله حدود پنج، شش 
متری دو تیر به سویش شلیک می کند که یکی از تیرها از کمر 
وی عبور می کند و از شکمش بیرون می آید و تیر دیگر پس از 

عبور از پشتش به قلبش می رسد. 
  رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی  

تحقیقات نشان داد علی محفوظی، پزشک متخصص بیهوشی 
و رئیس اسبق سازمان پزش��کی قانونی کشور بود که در سال 
۷۹ ریاست سازمان پزشکی قانونی را به عهده داشته و پس از 
بازنشستگی با تأسیس شرکتی در کار ساخت و ساز فعالیت 

می کرده است. 
مأموران پلیس در بررس��ی های تخصصی دریافتند مقتول، 
معاون وزیر عل��وم و امور رفاهی دانش��گاه ته��ران هم بوده و 
پروژه ای ساختمانی متعلق به دانشگاه تهران زیر نظر وی در 

حال ساخت است. 
    قاتل با کاله 

بررسی های دوربین های مداربسته نش��ان داد قاتل که کاله 
ورزشی و ماسک به صورت داشته از ساعتی قبل در محل منتظر 
علی محفوظی بوده و زمانی که او از خانه اش خارج می شود و به 
داخل پیاده رو می آید، کلت کمری اش را از داخل کیفی که به 
دوشش آویزان بوده بیرون می آورد و به سوی او شلیک می کند. 
مقتول وقتی خونین نقش بر زمین می شود، قاتل به سرعت در 
امتداد خیابان به سوی شرق فرار می کند و به داخل کوچه ای 

می رود و ناپدید می شود. مأموران 
در بررس��ی محل حادثه، پوکه دو 
گلوله شلیک شده را کشف کردند 
و برای بررسی تحویل کارشناسان 
سالح و کارآگاهان تشخیص هویت 

پلیس آگاهی دادند. 
در حال��ی که ب��ه گفت��ه خانواده 
و بس��تگان، مقتول با هیچ فردی 
دشمنی و درگیری نداشته مأموران 
پلیس دریافتند وی از مدتی قبل با 
مدیر یکی از پروژه های ساختمانی 
که در آنجا فعالیت داشته، اختالف 

مالی داشته است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشکی 
قانونی، کارآگاهان پلیس آگاهی 
تحقیق��ات گس��ترده ای را برای 
شناسایی عامل یا عامالن قتل آغاز 

کردند. 
   ساعتی بعد از قتل 

پس از اع��الم خبر قتل پزش��ک 
س��الخورده برای تهی��ه گزارش 
میدانی به سرعت به محل حادثه 
رفت��م. از فاصل��ه چندصد متری 
ش��لوغی و ازدحام جمعیت کنار 
خیاب��ان در نزدیک��ی کوچه اول 

خیابان ایران زمین نظر هر رهگذری را به خود جلب می کرد. 
خودروه��ای کالنتری ش��هرک قدس، خودروه��ای پلیس 
آگاهی، خودروی ویژه دادس��رای جنای��ی و آمبوالنس که 
کنار خیابان پارک بودند همه حکایت از آن داشت حادثه ای 
مرگبار رخ داده اس��ت. به صحن��ه قتل نزدیک ش��دم، نوار 
زردرنگ هشدار پلیس آگاهی مثل تمامی صحنه ها در چند 
متری محل حادثه کشیده شده بود. از میان انبوه تماشاگران 
و مأموران پلیس که مانع نزدیک شدن مردم به صحنه قتل 
بودند، چشمم به جسد مقتول که زیر یک  درختچه با گل های 
شیپوری قرمزرنگی که شاخه هایش از حیاط خانه ویالیی به 
داخل پیاده رو آویزان شده بود، افتاد که با  پارچه سفید گل 

قرمزی پوشانده شده بود. 
ص��دای ضج��ه  و گریه های 
بستگان مقتول که در محل 
حض��ور داش��تند ب��ه گوش 
می رسید و همزمان تعدادی 
از مأم��وران نظم آنج��ا را به 
عهده داشتند و تعداد دیگری 

هم مشغول تحقیق بودند. 
    اظهارات شاهد عینی 
پ��س از انج��ام مراح��ل 
قانون��ی و انتقال جس��د به 
پزش��کی قانونی، رهگذران 
و تماشاگران هم یکی یکی 
از محل رفتند، اما بستگان 
و نزدیکان مقتول همچنان 
جل��وی در خانه اش حضور 
داشتند و با هم صحبت می کردند.  رهگذران و تماشاگران هر کدام از 
ظن خود درباره حادثه اظهارنظ��ر می کردند، اما طبق گفته مأموران 
پلیس اولین فردی که با جس��د روبه رو می شود و موضوع را به پلیس 
و خان��واده مقتول خبر می دهد نگهبان کوچه اس��ت.  به س��راغ مرد 
میانس��ال رفتم و از او خواس��تم درباره حادثه توضیح بدهد. نگهبان 
محله ابتدا تمایلی به صحبت نداش��ت و می گفت مأموران پلیس به 
او دستور داده اند با کس��ی درباره حادثه حرفی نزند و می ترسید که 
جانش به خطر بیفتد، اما وقتی اصرار کردم با اکراه لحظاتی از حادثه 

را شرح داد. 
وی گفت: »مقتول انسان خوبی بود و در این مدتی که می شناختمش 
رفتارش با م��ن خیلی خوب ب��ود و هم��ه از او راضی بودن��د. معموالً 

هرازگاهی باغچ��ه خانه اش را آبیاری می کردم. دقایقی بعد از س��اعت 
هفت صبح وارد خانه اش ش��دم تا گل های باغچ��ه را آب بدهم. قبل از 
ورودم به داخل خیابان متوجه مردی هیکلی شدم که ماسک به صورت 
و کاله ورزشی هم به سر داشت و داخل خیابان پرسه می زد. چهره اش 
مشخص نبود و من به او توجهی نکردم تا اینکه وارد خانه مقتول شدم. 
همان لحظه آقای دکتر از خانه اش بیرون آمد و بعد از س��الم و علیک 
در را باز کرد و به داخل خیابان رفت. ش��اید ثانیه هایی نگذشته بود که 
صدای شلیک دو تیر به گوشم رسید. به سرعت خودم را به داخل خیابان 
رساندم و دیدم آقای دکتر خونین روی زمین افتاده است و همان مرد 
کاله به سر به سرعت به داخل خیابان فرار کرد. با دادو فریاد درخواست 
کمک کردم و به س��رعت زنگ خانه دکت��ر را زدم و بعد هم به پلیس و 

اورژانس خبر دادم، اما وقتی اورژانس رسید او فوت کرده بود.« 
    مقتول با کسی دشمنی نداشت 

یکی از بستگان نزدیک مقتول هم گفت: »دکتر انسان خیر و خوبی بود 
و به همه کمک می کرد. او چند سالی ریاست سازمان پزشکی قانونی 
را به عهده داشت و در این مدت به افراد زیادی هم کمک کرد. پس از 
اینکه بازنشسته شد در کارهای عمرانی و ساختمانی فعالیت می کرد 
و این اواخر هم پروژه ساختمانی از دانشگاه تهران را در دست داشت 
و معموالً هر روز صبح به دفتر کارش می رف��ت. دقایقی بعد از حادثه 
راننده اش با من تماس گرفت و گفت دکتر را کشتند و بدبخت شدیم. 
او گفت دکتر را با تیر جلوی خانه اش زدند که به س��رعت خودم را به 
محل حادثه رس��اندم و با جس��د بی جان و خونین دکتر روبه رو شدم. 
او دو فرزند دختر و پس��ر دارد که دخترش در ایران است، اما پسرش 
ساکن امریکاست و االن به او خبر دادیم که به ایران برگردد. وی فردی 
سالم و سرحال بود و همیشه ورزش می کرد. در این مدت که پیش او 
کار می کردم با کسی مشکل یا دشمنی نداشت و االن نمی دانم به چه 

گناهی کشته شده است.« 

مفقودى
اصل سـند كمپانـى و شناسـنامه مالكيـت خـودرو و برگ 
سـبز و بنچـاق قبلـى سـند سـوارى پـارس سـفيد مدل 
1390 به شـماره موتـور 12490060755 و شـماره شاسـى 
21 و شـماره پـالك  828ج78  3 456753
گلستان ايران59 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سـبز و كارت ماشين  خودروى سـوارى هاچ بك 
7428 و  جك به شماره شاسى 116105
4 و شماره  33 شـماره موتور 0002832
انتظامى ايـران20/ 343ل39  مفقود شـده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.   

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى پـژو پـارس 5 مـدل 1401 
رنگ سـفيد  به شـماره پـالك ايـران68-357ط45 
139 و شـماره شاسـى و شـماره موتـور 0285915
11 متعلق به اصغر اميديان  7 879204
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
1500  به رنگ  برگ سبز خودرو  سوارى ساينا دنده معمولى 
سفيد روغنى  مدل 1401 به شماره موتور 815/9446408 و 
831100 و شماره پالك  شماره شاسى  5781958
574ط68 ايران 68 به نام گيتى مشيريان قدوسى  مفقود 
الف ل گرديده و فاقد اعتبار است.   

برابر آراى صادره هيأت هاى موضوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شـرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
 رديف 1 - رأى شماره 3207 - 1400/12/7 آقاى حميد جميلى دينه كبودى فرزند 
محمدعلى به شماره شناسنامه 10989 صادره اراك به شماره ملى 0534847854 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 146/68 مترمربع پالك 
3028 فرعى از 2 اصلى واقـع در بخش حومه دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت محسن بيك ليك.
 رديف 2 - رأى شماره 3208 - 1400/12/7 آقاى محمدعلى جميلى دينه كبودى 
فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 614 صادره اراك به شماره ملى 0531050361 
در سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 146/68 مترمربع 
پالك 3028 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت محسن بيك ليك.
 رديف 3 - رأى شماره 528 - 1401/2/31 آقاى ناصر مرادى فرزند جالل به شماره 
شناسنامه 47224 صادره اراك به شماره ملى 0530471647 شش سهم مشاع از 
21 سهم شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 93 /2104 مترمربع پالك 
1000 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت محمد صادق مرادى.
 رديف 4 - رأى شماره 568 - 1401/3/8 آقاى فضل اله موسوى فرزند نصرت اله 
به شماره شناسـنامه 990 صادره به شـماره ملى 4172120806 در شش دانگ يك 
قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 173/80 مترمربع پالك 1605 
اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت خانم 

قدسيه علما.
 رديف 5 - رأى شماره 569 - 1401/3/8 خانم كبرى مومنى نژاد فرزند بهارعلى 
به شماره شناسنامه 7 صادره به شـماره ملى 0534081290 شـش دانگ يك باب 
عمارت به مسـاحت 73/25 مترمربـع پالك 1411 فرعـى از يك اصلـى واقع در 
حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت اعظم نيرى 

كرهرودى.  
 رديف 6 - رأى شماره 570 -3/8 /1401 خانم نيره شـريعتى فرزند على محمد 
به شماره شناسنامه 458 صادره اراك به شماره ملى 0532779665 در شش دانگ 
يك باب گاراژ و مغازه متصل به آن به مساحت 404/70 مترمربع پالك 1383 اصلى 
واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت عطاءاله 

محمدى.
 رديف 7- رأى شماره 571-1401/3/8 آقاى على رضا عاليى كرهرودى فرزند 
احمد به شـماره شناسـنامه 36 صادره كرهرود به شـماره ملى 0533950554 به 
صورت شـش دانگ يك قطعه محوطه جهت الحاق به پالك 1/4341 به مسـاحت 
20/60 مترمربع پالك 1050 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت شهردارى اراك.
 رديـف 8 - رأى شـماره 572 -1401/3/8 آقـاى محمدرضـا عابـدى فرزنـد 
ميرزاحسن به شماره شناسـنامه 458 صادره به شماره ملى 0620127937 در سه 
دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 103/75 مترمربع پالك 4581 
و 4585 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت مسعود امين. 
 رديف 9 - رأى شـماره 573 - 1401/3/8 خانم منصـوره كامياب فرزند منصور 
به شماره شناسنامه 4321 صادره تهران به شماره ملى 0073861685 در سه دانگ 
مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 103/75 مترمربع پالك 4585 و 
4581 واقع در بخش دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت 

مسعود امين.
 رديـف 10 - رأى شـماره 615 - 1401/3/8خانـم عاطفه حمزه لـو فرزند هبت 
به شماره شناسنامه 0520386345 صادره اراك به شماره ملى 0520386345 در 
سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 104/04 مترمربع پالك 
118 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت حسن خطيرى كرهرودى.
 رديف 11- رأى شماره 616 - 1401/3/8 آقاى ذبيح اله اسكندرى فرزند نبى اله 
به شماره شناسـنامه 1051 صادره سربند به شـماره ملى 0620591196 سه دانگ 

مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 101/04 مترمربع پالك 118 فرعى 
از1 اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

حسن خطيرى كرهرودى.
 رديـف 12- رأى شـماره 674 - 1401/3/21 خانم كبرى محمـدى فرزند مظفر 
به شماره شناسنامه 10صادره به شـماره ملى 5939808662 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 197/46 مترمربع پالك 134 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش 

دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى محل مالكيت عطاء هاشمى.
 رديف 13- رأى شماره 675 - 1401/3/21 خانم زهرا احمدى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 41519 صادره از اراك به شماره ملى053413991 شش دانگ 
يك باب عمارت به استثناء بهاى ثمنيه اعيانى مساحت 91/60 مترمربع پالك 3346 
اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت كبرى 

تيمورى - عليرضا جنيدى - معصومه محمدطاهرى.
 رديف 14- رأى شماره 676 - 1401/3/21 آقاى سينا نادرى فرزند ابوالفضل به 
شماره شناسنامه9492 صادره از اراك به شماره ملى0534832881 شش دانگ يك 
باب سوله و محوطه اطراف آن به مساحت 2481/15 مترمربع پالك87 فرعى از 25 
اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

احمد نادرى از باقيمانده قطعه اول صورتجلسه تفكيكى 12248 - 53/6/1 .
 رديف 15- رأى شماره 677 - 1401/3/21 آقاى رجب آقاخانى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 2264 صادره به شماره ملى0530678667 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 359/43 مترمربع پالك 1144 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 
حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين خامه ائى و 

على اصغر جعفرى سنجانى.
 رديف 16- رأى شماره 678 - 1401/3/21 آقاى غالمعلى عباسى گوارى فرزند 
اسـماعيل به شـماره شناسـنامه 1862 صادره از به شـماره ملى 0531408825 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى زار به مساحت 45707/30 مترمربع پالك 
8 اصلى واقـع در بخش حومه دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامـه عادى از محل 
مالكيت مالكين مشاعى به اسـامى جمشيد عباسى، حاج اسـد منصورى، حبيب 
عقيلى، اسماعيل عباسى، اسـداله كرمى، احمد صيدى، قاسـم صيدى، حاج باقر 
صيدى، اصغر صيدى، غالمحسـين صيدى، صادق صيدى، حيدر آقاببايى، حبيب 

صادقى، غالمحسين ميرزايى، عين اله چراغى، ابراهيم عباسى.
 رديـف 17- رأى شـماره 679 - 1401/3/21 آقـاى غالمرضـا قواميـان فرزند 
رمضانعلـى به شـماره شناسـنامه 3393 صادره به شـماره ملـى 0039634906 
شـش دانگ يك قطعه باغ به مسـاحت 496/33 مترمربع پالك 1757 فرعى از 2 
اصلى واقع در بخش حومـه دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل كل 

مالكيت لطف اله عدل سنجانى.
 رديـف 18- رأى شـماره 715 - 1401/3/28 آقاى حميـد نظرمحمدى فرزند 
غالمرضا به شـماره شناسـنامه 4 صـادره از اراك به شـماره ملـى053411823 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 5795/40 مترمربع پالك 2 فرعى 
از 31 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت حسن شنتيائى. 
 رديف 19- رأى شماره 725 - 1401/3/29 آقاى حميد احمدى فرزند على پناه به 
شماره شناسنامه 174 صادره از هندودر به شماره ملى 5939280188 شش دانگ 
يك باب عمارت به اسـتثناء بهاى ثمنيه اعيانى آن به مسـاحت 196/30 مترمربع 
پالك 158 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل سهم االرث شعبانعلى حميدى از مالكيت صفرعلى حميدى.
 رديف 20- رأى شـماره 726 - 1401/3/29 آقاى حبيب اله زارعى فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 1 صادره از شازند به شماره ملى 0622163248 شش دانگ يك 
باب عمارت به مساحت 130/55 مترمربع پالك 4621 اصلى واقع در بخش دو اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدرسول دوخايى.
  رأى اصالحى  

 رديف 21- رأى شماره 673 - 1401/3/21 و اصالحى شماره 721- 1401/3/29 
آقاى شهاب شيخى فرزند محمدجواد به شـماره شناسنامه 0015932990 صادره 
از تهران به شماره ملى0015932990 شش دانگ يك باب عمارت به استثناى بهاى 
ثمنيه اعيانـى آن مسـاحت 71/33 مترمربع 150 فرعى از 1 اصلـى واقع در حومه 
بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از سهم االرث محمدتقى حميدى از 

مالكيت محمدعلى حميدى فيجانى
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/5/31
رئيس ثبت منطقه دو اراك – على اكبر اسماعيلى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 14)

م. الف:247

مفقودى
اصل سـند كمپانـى و شناسـنامه مالكيـت خـودرو و برگ 
سـبز و بنچـاق قبلـى سـند سـوارى پـارس سـفيد مدل 
1390 به شـماره موتـور 12490060755 و شـماره شاسـى 
NAAN21cA3Bk456753 و شـماره پـالك  828ج78 
گلستان ايران59 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سـبز و كارت ماشين  خودروى سـوارى هاچ بك 
جك به شماره شاسى NAKSG7428KB116105 و 
شـماره موتور HFC4GB33DK0002832 و شماره 
انتظامى ايـران20/ 343ل39  مفقود شـده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.   

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى پـژو پـارس XU5 مـدل 1401 
رنگ سـفيد  به شـماره پـالك ايـران68-357ط45 
و شـماره موتـور 139B0285915 و شـماره شاسـى

NAAN11FE7NH879204 متعلق به اصغر اميديان 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سبز خودرو  سوارى ساينا دنده معمولى 1500cc  به رنگ 
سفيد روغنى  مدل 1401 به شماره موتور 815/9446408 و 
شماره شاسى  NAS831100N5781958 و شماره پالك 
574ط68 ايران 68 به نام گيتى مشيريان قدوسى  مفقود 
الف ل گرديده و فاقد اعتبار است.   

برابر آراى صادره هيأت هاى موضوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شـرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
 رديف 1 - رأى شماره 3207 - 1400/12/7 آقاى حميد جميلى دينه كبودى فرزند 
محمدعلى به شماره شناسنامه 10989 صادره اراك به شماره ملى 0534847854 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 146/68 مترمربع پالك 
3028 فرعى از 2 اصلى واقـع در بخش حومه دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت محسن بيك ليك.
 رديف 2 - رأى شماره 3208 - 1400/12/7 آقاى محمدعلى جميلى دينه كبودى 
فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 614 صادره اراك به شماره ملى 0531050361 
در سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 146/68 مترمربع 
پالك 3028 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت محسن بيك ليك.
 رديف 3 - رأى شماره 528 - 1401/2/31 آقاى ناصر مرادى فرزند جالل به شماره 
شناسنامه 47224 صادره اراك به شماره ملى 0530471647 شش سهم مشاع از 
21 سهم شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 93 /2104 مترمربع پالك 
1000 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت محمد صادق مرادى.
 رديف 4 - رأى شماره 568 - 1401/3/8 آقاى فضل اله موسوى فرزند نصرت اله 
به شماره شناسـنامه 990 صادره به شـماره ملى 4172120806 در شش دانگ يك 
قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 173/80 مترمربع پالك 1605 
اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت خانم 

قدسيه علما.
 رديف 5 - رأى شماره 569 - 1401/3/8 خانم كبرى مومنى نژاد فرزند بهارعلى 
به شماره شناسنامه 7 صادره به شـماره ملى 0534081290 شـش دانگ يك باب 
عمارت به مسـاحت 73/25 مترمربـع پالك 1411 فرعـى از يك اصلـى واقع در 
حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت اعظم نيرى 

كرهرودى.  
 رديف 6 - رأى شماره 570 -3/8 /1401 خانم نيره شـريعتى فرزند على محمد 
به شماره شناسنامه 458 صادره اراك به شماره ملى 0532779665 در شش دانگ 
يك باب گاراژ و مغازه متصل به آن به مساحت 404/70 مترمربع پالك 1383 اصلى 
واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت عطاءاله 

محمدى.
 رديف 7- رأى شماره 571-1401/3/8 آقاى على رضا عاليى كرهرودى فرزند 
احمد به شـماره شناسـنامه 36 صادره كرهرود به شـماره ملى 0533950554 به 
صورت شـش دانگ يك قطعه محوطه جهت الحاق به پالك 1/4341 به مسـاحت 
20/60 مترمربع پالك 1050 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت شهردارى اراك.
 رديـف 8 - رأى شـماره 572 -1401/3/8 آقـاى محمدرضـا عابـدى فرزنـد 
ميرزاحسن به شماره شناسـنامه 458 صادره به شماره ملى 0620127937 در سه 
دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 103/75 مترمربع پالك 4581 
و 4585 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت مسعود امين. 
 رديف 9 - رأى شـماره 573 - 1401/3/8 خانم منصـوره كامياب فرزند منصور 
به شماره شناسنامه 4321 صادره تهران به شماره ملى 0073861685 در سه دانگ 
مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 103/75 مترمربع پالك 4585 و 
4581 واقع در بخش دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت 

مسعود امين.
 رديـف 10 - رأى شـماره 615 - 1401/3/8خانـم عاطفه حمزه لـو فرزند هبت 
به شماره شناسنامه 0520386345 صادره اراك به شماره ملى 0520386345 در 
سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 104/04 مترمربع پالك 
118 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت حسن خطيرى كرهرودى.
 رديف 11- رأى شماره 616 - 1401/3/8 آقاى ذبيح اله اسكندرى فرزند نبى اله 
به شماره شناسـنامه 1051 صادره سربند به شـماره ملى 0620591196 سه دانگ 

مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 101/04 مترمربع پالك 118 فرعى 
از1 اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

حسن خطيرى كرهرودى.
 رديـف 12- رأى شـماره 674 - 1401/3/21 خانم كبرى محمـدى فرزند مظفر 
به شماره شناسنامه 10صادره به شـماره ملى 5939808662 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 197/46 مترمربع پالك 134 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش 

دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى محل مالكيت عطاء هاشمى.
 رديف 13- رأى شماره 675 - 1401/3/21 خانم زهرا احمدى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 41519 صادره از اراك به شماره ملى053413991 شش دانگ 
يك باب عمارت به استثناء بهاى ثمنيه اعيانى مساحت 91/60 مترمربع پالك 3346 
اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت كبرى 

تيمورى - عليرضا جنيدى - معصومه محمدطاهرى.
 رديف 14- رأى شماره 676 - 1401/3/21 آقاى سينا نادرى فرزند ابوالفضل به 
شماره شناسنامه9492 صادره از اراك به شماره ملى0534832881 شش دانگ يك 
باب سوله و محوطه اطراف آن به مساحت 2481/15 مترمربع پالك87 فرعى از 25 
اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

احمد نادرى از باقيمانده قطعه اول صورتجلسه تفكيكى 12248 - 53/6/1 .
 رديف 15- رأى شماره 677 - 1401/3/21 آقاى رجب آقاخانى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 2264 صادره به شماره ملى0530678667 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 359/43 مترمربع پالك 1144 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 
حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين خامه ائى و 

على اصغر جعفرى سنجانى.
 رديف 16- رأى شماره 678 - 1401/3/21 آقاى غالمعلى عباسى گوارى فرزند 
اسـماعيل به شـماره شناسـنامه 1862 صادره از به شـماره ملى 0531408825 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى زار به مساحت 45707/30 مترمربع پالك 
8 اصلى واقـع در بخش حومه دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامـه عادى از محل 
مالكيت مالكين مشاعى به اسـامى جمشيد عباسى، حاج اسـد منصورى، حبيب 
عقيلى، اسماعيل عباسى، اسـداله كرمى، احمد صيدى، قاسـم صيدى، حاج باقر 
صيدى، اصغر صيدى، غالمحسـين صيدى، صادق صيدى، حيدر آقاببايى، حبيب 

صادقى، غالمحسين ميرزايى، عين اله چراغى، ابراهيم عباسى.
 رديـف 17- رأى شـماره 679 - 1401/3/21 آقـاى غالمرضـا قواميـان فرزند 
رمضانعلـى به شـماره شناسـنامه 3393 صادره به شـماره ملـى 0039634906 
شـش دانگ يك قطعه باغ به مسـاحت 496/33 مترمربع پالك 1757 فرعى از 2 
اصلى واقع در بخش حومـه دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل كل 

مالكيت لطف اله عدل سنجانى.
 رديـف 18- رأى شـماره 715 - 1401/3/28 آقاى حميـد نظرمحمدى فرزند 
غالمرضا به شـماره شناسـنامه 4 صـادره از اراك به شـماره ملـى053411823 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 5795/40 مترمربع پالك 2 فرعى 
از 31 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت حسن شنتيائى. 
 رديف 19- رأى شماره 725 - 1401/3/29 آقاى حميد احمدى فرزند على پناه به 
شماره شناسنامه 174 صادره از هندودر به شماره ملى 5939280188 شش دانگ 
يك باب عمارت به اسـتثناء بهاى ثمنيه اعيانى آن به مسـاحت 196/30 مترمربع 
پالك 158 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل سهم االرث شعبانعلى حميدى از مالكيت صفرعلى حميدى.
 رديف 20- رأى شـماره 726 - 1401/3/29 آقاى حبيب اله زارعى فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 1 صادره از شازند به شماره ملى 0622163248 شش دانگ يك 
باب عمارت به مساحت 130/55 مترمربع پالك 4621 اصلى واقع در بخش دو اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدرسول دوخايى.
  رأى اصالحى  

 رديف 21- رأى شماره 673 - 1401/3/21 و اصالحى شماره 721- 1401/3/29 
آقاى شهاب شيخى فرزند محمدجواد به شـماره شناسنامه 0015932990 صادره 
از تهران به شماره ملى0015932990 شش دانگ يك باب عمارت به استثناى بهاى 
ثمنيه اعيانـى آن مسـاحت 71/33 مترمربع 150 فرعى از 1 اصلـى واقع در حومه 
بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از سهم االرث محمدتقى حميدى از 

مالكيت محمدعلى حميدى فيجانى
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/5/31
على اكبر اسماعيلى رئيس ثبت منطقه دو اراك 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 14)

م. الف:247

 معاون اسبق وزیر علوم
فرار تیرانداز  پس از قتل 

 كشف 2 هزار میلیارد تومان كاالي قاچاق
 در 72 ساعت

فرمانده انتظامي تهران ب�زرگ گفت مأموران پلی�س در بازدید 72 س�اعته از 352 انبار کاال 
2میلیون و 621 هزار قل�م کاالي قاچاق به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان کش�ف کردند. 
به گزارش »جوان«، س��ردار حس��ین رحیمي روز گذش��ته با حضور در جمع خبرنگاران در پلیس 
امنیت اقتصادي گفت: در اطراف تهران هزاران انبار بزرگ وجود دارد که توسط پلیس رصد و کنترل 
مي شوند. وي افزود: در ۷۲ ساعت گذشته با تشکیل ۱۴0 تیم پلیسي از 3۵۲ اموال و اماکن بازدید به 
عمل آمد که مقدار قابل توجهي کاال به تعداد ۲ میلیون و 6۲۱ هزار قلم کاالي قاچاق کشف و ۴6 نفر 
هم دستگیر شدند. وي با اشاره به اینکه ارزش کاالي کشف شده بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده اس��ت،  گفت: از این عملیات یک انبار لوازم یدکي خودرو که بیش از ۲00 هزار قلم لوازم یدکي 

خودرو احتکار شده بود، شناسایي شد.
 سردار رحیمي با اشاره به دستگیري فردي که با سوءاستفاده از افراد کم بضاعت به صورت سازمان 
یافته اقدام به ثبت بیش از ۵0 شرکت کرده بود، بیان داشت: در بررسي چهار شرکت از شرکت هاي 
این فرد مشخص شد که این فرد بیش از 600 میلیارد تومان فرار مالیاتي داشته است. فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ با اش��اره به اینکه از ابتداي س��ال تاکنون ۱3 مرحله طرح مقابله با دالالن ارزي توسط 
پلیس امنیت اقتصادي اجرا شده است، بیان داشت: تاکنون در این زمینه ۵۵ نفر دستگیر شده اند و 

بیش از ۲8 هزار میلیارد تومان ارز از آنان کشف شده است. 

مقتول
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آزمون سخت  ترکیه
 برای تجدید روابط با سوریه

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دو هفته قب��ل از دیدار با فیصل 
مقداد، وزیر خارجه سوریه، در حاشیه اجالس غیرمتعهد      ها در صربستان 
گفت  و با این حرف نخستین نش��انه جدی از تصمیم آنکارا برای تجدید 
رابطه با دمش��ق را برمال کرد. هرچند که او برای این کار کمی احتیاط به 
خرج داد و نمی خواست چنین تغییر اساس��ی را در رویکرد آنکارا در قبال 
دمشق مستقیماً به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نسبت بدهد 
اما سخنان جمعه گذشته اردوغان در مسیر بازگشت از اوکراین نشان داد 
که خود اردوغان نقش اساسی در این تغییر رویکرد دارد. با این حال، مسئله 
پیش روی این تغییر رویکرد، ش��رایطی است که دمش��ق در برابر تجدید 
روابط با آنکارا مدنظر دارد و اینکه آیا آنکارا می تواند این شرایط را برآورده 

کند یا نه. 
نضالن قبالن، سفیر س��ابق س��وریه در ترکیه، مصاحبه ای با خبرگزاری 
اسپوتنیک بعد از سخنان اردوغان انجام داده که می توان سخنان قبالن در 
این مصاحبه را دست کم اولین پاسخ دمشق به سخنان روز جمعه اردوغان 
دانست. به طور کلی، مصاحبه قبالن نشان می دهد که سوریه نمی خواهد 
دس��ت رد به حرف های اردوغان بزند و این حرف اردوغ��ان که »هدف ما 
شکست نظام بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نیست« را از زاویه ای مثبت 
می نگرد. به این ترتیب، قبالن به نمایندگی از دولت سوریه به نحوی مصاحبه 
را پیش برد که نشان بدهد دمشق آماده پذیرش پیشنهاد اردوغان است تا 
اینکه به گفته وی، هر دو گام های بیشتری بردارند تا از این طریق بتوانند 
»بسیاری از طرح       ها را در منطقه ناکام « بگذارند. با این حال، مسئله اساسی 
اینجا است که چگونه می توان نخستین گام       ها را برای این همراهی متقابل 
برداشت و بیش از هر چیز، آنکارا باید چه اقدامی انجام بدهد که دمشق آن را 

به نشانه حسن نیت آنکارا و شروع فرایند تجدید روابط ارزیابی کند. 
اینجا اس��ت که موضوع پیش ش��رط دمشق مطرح می ش��ود و این همان 
چیزی است که قبالن در مصاحبه خود بر آن انگشت گذاشته است. قبالن 
پیش شرط دولتش را کاماًل واضح و روشن بیان کرد و آن چیزی نیست جز 
اینکه »ترکیه باید دست از حمایت سازمان های تروریستی بردارد« و زمینه 
را برای تسلط نظام سوریه بر استان ادلب فراهم کند و عالوه بر این، »دمشق 
از آنکارا می خواهد که نیروهای خود را از خاک س��وریه خارج کند، دست 
از حمایت از شبه نظامیان تروریس��تی بردارد و از روابط خود با کشورهای 
غربی و عضویتش در ناتو، به رفع تحریم       ها علیه بسیاری از نهادهای دولتی 
و ش��خصیت های س��وریه کمک کند.«  هرچند که به نظر می رسد بخش 
آخر از پیش شرط دمشق در مورد رفع تحریم       ها در حال حاضر چندان در 
اولویت سوریه نباشد اما شکی نیست که تسلط دولت بر استان ادلب و دیگر 
مناطق در دست گروه های تروریس��تی و خروج نیروهای ترکیه از خاک 
سوریه و پایان دادن به اش��غالگری جزو اولویت های اساسی دولت سوریه 
است. در واقع، قبالن به نمایندگی از دولتش به اردوغان می گوید مادام که 
به اشغالگری خاک سوریه ادامه می دهد و از گرو ه های تروریستی حمایت 
می کند، نه تنها نمی تواند انتظار تجدید روابط داشته باشد بلکه هماهنگی 
و همگامی منطقه ای بین دو طرف هم ممک��ن نخواهد بود. با این حال، به 
نظر می رسد که برآورده کردن این پیش شرط برای آنکارا کار آسانی نباشد. 
دلیل اول آن استفاده ای است که آنکارا از معارضان مسلح سوری به عنوان 
نیروهای نیابتی می کند. بعید اس��ت که آنکارا حاضر باشد به این زودی       ها 
چنین ابزار قابل توجهی را از دس��ت بدهد. دلیل دوم به واکنش معارضان 
مسلح و گروه های تروریستی تحت حمایت ترکیه مربوط می شود. واکنش 
تند این گروه       ها به س��خنان دو هفته قبل چاووش اوغلو و به آتش کشیدن 
پرچم ترکیه نشان داد که حتی حرف زدن از تجدید روابط با سوریه برای 
آنکارا هزینه ساز است تا چه رسد به اینکه بخواهد در این جهت اقدام جدی 
انجام بدهد. به این ترتیب، به نظر می رسد که موضوع گروه های تروریستی 
در شمال سوریه و اشغالگری ترکیه دو مشکل اساسی در راه تجدید روابط 
ترکیه و دمشق هستند و تا موقعی که این دو موضوع حل نشوند، نمی توان 

انتظار اتفاق قابل توجهی در این زمینه داشت. 
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 احتمال برکناری نخست وزیر طالبان
رئیس پیش��ین امنی��ت مل��ی افغانس��تان می گوید که ممکن اس��ت 
مالمحمدحسن آخوند، نخس��ت وزیر حکومت طالبان به دلیل بیماری 
و کهولت س��ن اس��تعفا دهد یا کنار گذاشته ش��ود. به گزارش افق نیوز، 
رحمت اهلل نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در رشته توئیتی به 
نقل از منابع خود نوشته  است که رقابت شدیدی برای جانشینی مالحسن 
آخوند میان س��ران طالبان ش��کل گرفته اس��ت. او گفت که پاکستان، 
عربستان سعودی و انگلیس س��راج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان و 
رئیس شبکه حقانی را برای جانشینی مالحسن آخوند ترجیح می دهند 
اما امریکا، قطر و خلیل زاد، نماینده پیشین امریکا در افغانستان از مالبرادر 
یا مالیعقوب حمای��ت می کنند. به گفته او، بین مالب��رادر، مالیعقوب و 
سراج الدین حقانی رقابت شدیدی جریان دارد اما رهبر طالبان طرفدار 
عبدالحکیم حقانی است. مالمحمد یعقوب، فرزند مال محمدعمر، رهبر 
پیشین طالبان در حال حاضر سرپرستی وزارت دفاع این گروه را در دست 

دارد و مال عبدالغنی برادر، معاون مالحسن آخوند است. 
-----------------------------------------------------

  حمله تروریستی در پایتخت سومالی پایان یافت
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک فرمانده امنیتی سومالی در توئیتر نوشت: 
نیروهای این کشور سرانجام توانستند با از پای درآوردن تروریست         ها که 
به هتلی در پایتخت این کشور حمله کرده بودند، کنترل اوضاع را در دست 
بگیرند. به گزارش رویترز، غروب روز جمعه نیروهای گروه الشباب وابسته 
به القاعده به هتل »حیاه « در موگادیشو، پایتخت سومالی حمله کرده و 
پس از انفجار دو بمب در ورودی این هتل، وارد محوطه ش��ده و شروع به 
تیراندازی کردند که دست کم به مرگ ۱۲ تن، از جمله صاحب هتل منجر 
شد. فرمانده نیروهای امنیتی سومالی با اعالم خبر پایان عملیات ۳۰ساعته، 
درباره مهاجمان گفت: آنها کشته شده اند. اسپوتنیک مجموع کشته         ها را تا 
۴۰ تن اعالم کرده است. نیروهای گروه شبه نظامی الشباب در طبقه باالی 
هتل حیاه پناه گرفته بودند، هتلی که اغلب میزبان مالقات های مقامات 
فدرال این کشور است. الشباب که از وابستگان القاعده است، با دولت فدرال 
سومالی مناقشه ای طوالنی مدت دارد. این گروه که کنترل بخش اعظمی 
از جنوب و مرکز سومالی را در اختیار دارد، توانسته حوزه نفوذ خود را به 

مناطق تحت کنترل دولت فدرال در پایتخت سومالی گسترش دهد. 
-----------------------------------------------------

  قبرس به گنبد آهنین مجهز می شود
وزارت دفاع قبرس با اسرائیل به توافق رس��یده تا این کشور را به سامانه 
پدافند هوایی گنبد آهنین مجهز کند، اما مقامات دو طرف هنوز رس��ماً 
این خبر را تأیید نکرده اند. به گزارش راشاتودی، فرمانده گارد ملی قبرس 
یونانی نشین در سفر ماه مارس خود به اسرائیل، توانایی های این سامانه را 
مورد بررسی قرار داد. تل آویو در آن زمان در بیانیه ای اعالم کرد که مقام 
قبرسی در این سفر »از یک آتشبار سامانه گنبد آهنین بازدید خواهد کرد«. 
پیش تر رسانه های اسرائیل و یونان اعالم کردند که این دو طرف از اوایل 
سال گذشته میالدی گفت وگو        هایی درباره این قرارداد داشته اند. قبرس 
در حال حاضر از سامانه پدافند هوایی کوتاه برد امریکایی »شوراد « استفاده 
می کند و گزارش های رسانه ای حاکی از آن  است که نیکوزیا پایتخت قبرس 
هنوز هم آن را بهترین گزینه برای مقابله با دش��وار        ترین تهدیدات علیه 
خود می داند. با این حال، اخیراً نگرانی نیروهای امنیتی قبرس نسبت به 
پهپادهای ساخت ترکیه از جمله پهپادهای بیرقدار افزایش یافته است. به 
گزارش روزنامه محلی کاتی مارینی، گارد ملی قبرس با استناد به »نیازهای 

عملیاتی« خود، بر خرید سامانه گنبد آهنین اصرار می ورزد. 

شروط دمشق 
برای عادی سازی روابط با ترکیه 

سفیر سابق س�وریه در ترکیه در مصاحبه ای اعالم کرد که یکی از 
اصلی     ترین خواس�ته هایی که س�وریه از ترکیه برای بهبود روابط 
ش�رط می کند، احتم�االً خروج نیروه�ای ترکیه و ش�به نظامیان 
تحت حمایت آن از اراضی سوریه باش�د. همچنین توقف حمایت 
از گروه های تروریس�تی و کمک به دولت س�وریه جهت تس�لط 
مجدد بر ادلب از دیگر خواسته های دمش�ق از آنکارا خواهد بود. 
در پی تمایل ترکیه به عادی سازی روابط با دولت سوریه، نضالن قبالن، 
سفیر سابق دمشق در آنکارا در جریان مصاحبه ای با شبکه اسپوتنیک 
اعالم کرد که تحول در روابط دمش��ق- آنکارا به دنبال اجالس تهران و 
سوچی صورت گرفته است. وی تأکید کرد که علت چرخش ترکیه، به 
تغییر دیدگاه مقامات ترک و نظام آن کشور مبنی بر عدم محتمل بودن 
تغییر نظام سوریه با نیروی نظامی برمی گردد. این سفیر سوری در ادامه 
افزود: آنها درک کرده اند که راهی جز راه حل سیاسی وجود ندارد. قبالن 
درباره برجسته     ترین خواسته     هایی که ممکن است دمشق برای احیای 
روابط مطرح کند، گفت: ترکیه باید دس��ت از حمایت از سازمان های 
تروریس��تی بردارد، ترکیه باید به دولت مرکزی س��وریه برای تس��لط 
کامل بر ادلب از جمله گذرگاه » باب الهوا « و باقی مناطق این اس��تان و 
همچنین جاده M4 که الذقیه را به حلب و شمال و شمال شرق متصل 
می کند، کمک کند. سفیر سابق سوریه افزود: دمشق همچنین از آنکارا 
می خواهد که نیروهای خود را از خاک سوریه خارج کند، دست از حمایت 
از شبه نظامیان تروریس��تی بردارد و از طریق روابط خود با کشورهای 
غربی و عضویت در ناتو، به رفع تحریم     ها علیه بسیاری از نهادهای دولتی 
و شخصیت های س��وریه کمک کند. وی ادامه داد: تنها در این صورت 
است که می توان گفت صفحه جدیدی وجود دارد که می توان باز کرد. 
معلوم است که دشمنی دائمی یا دوستی دائمی در سیاست وجود ندارد 
و بنابراین همه احتماالت وجود دارد و در منافع ترکیه و س��وریه برای 

بازگرداندن این صفحه امتیازات بسیاری وجود دارد. 

حلقه نزدیکان پوتین در کانون ترورهای مشکوک
احتمال ردپای کی یف در ترور دختر مغز متفکر جنگ اوکراین

سيدرحيمالری

دختر ی�ک چهره    گزارش  یک
مع�روف روس و 
نزدیک ب�ه رئیس جمهور این کش�ور دیروز در 
جریان انفجار یک خودرو کش�ته شد. اوکراین 
می گوید که در این قتل نقشی ندارد. با این حال 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید دارد که 
چنانچه شواهدی مبنی بر دست داشتن کی یف 
در این قتل تأیید شود، چنین چیزی به معنای 
ب�ود.  خواه�د  دولت�ی  تروریس�م 
دختر الکساندر دوگین که گفته می شود در جنگ 
اوکراین نقش پر رنگی داشته است، روز یک        شنبه بر 
اثر انفجار خودرو در شهر مسکو جان باخت. اندری 

کراسنوف از افراد نزدیک به »داریا دوگین « دختر 
الکس��اندر دوگین، وقوع این حادثه را تأیید کرد. 
کراس��نوف در این مورد گفت: »خودرو متعلق به 
پدرش بود. داریا خودرو دیگری داش��ت اما این بار 
خودرو او را برای رانندگی انتخاب کرد و الکساندر نیز 
از راه دیگری رفت.«  اداره پلیس نیز به خبرگزاری 
تاس گفت، یک خودرو تویوتا شاسی بلند در یکی از 
روستاهای مجاور مسکو منفجر شده که راننده آن 
یک خانم بوده است. وبگاه شبکه خبری امریکایی 
»سی ان ان«، دوگین را نویسنده، فیلسوف و چهره ای 
توصیف کرده که اثرگذاری باالیی بر پوتین داشته و 
از وی به عنوان »مغز متفکر پوتین « یاد کرده است. 

این ترور در حالی رخ داده که فشارهای همه جانبه 
کشورهای غربی به رهبری امریکا علیه روسیه در 
رابطه با جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد. گفته 
می شود که هدف این ترور احتماالً الکساندر دوگین 
بوده اس��ت و به نظر می رس��د که اوکراینی        ها که 
نتوانس��ته اند در عرصه میدانی موفقیتی در مقابل 
روسیه کس��ب کنند مس��یرهای دیگری را برای 

رسیدن به اهداف شان برگزیده اند. 
 مقامات ذی صالح قتل را بررسی کنند

میخائی��ل پودولی��اک، مش��اور رئی��س دفت��ر 
ریاست جمهوری اوکراین در مورد قتل اخیر گفت: 
»من تأکید می کنم که اوکراین هیچ ربطی با این 

حادثه ندارد. به نظرم قتل داریا دوگین، نشان دهنده 
درگیری و جنگ بین جریان         ها و گروه های مختلف 
در دولت روسیه است. « با این حال ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت اگر دست 
داشتن اوکراین در مرگ »داریا دوگین « تأیید شود، 
این اقدام تروریسم دولتی خواهد بود. این دیپلمات 
روس در کانال تلگرامی خود نوش��ت: »اگر ردپای 
اوکراین تأیید شود، نسخه ای که دنیس پوشیلین 
رئیس جمهور خلق دونتس��ک بیان ک��رده، )این 
موضوع( را باید مقامات ذی صالح بررسی کنند، بعد 
باید در مورد سیاس��ت تروریسم دولتی که توسط 

رژیم کی یف اجرا می شود صحبت کنیم.«
  تالش برای قرار دادن مس�کو در فهرست 

حامیان تروریسم
قتل یکی از اتباع روس در بحبوحه جنگ اوکراین 
در شرایطی صورت گرفت که کمتر از یک ماه پیش، 
مجلس سنای امریکا قطعنامه الزام آوری را تصویب 
کرد ک��ه از آنتون��ی بلینکن، وزیر خارج��ه امریکا 
می خواست روس��یه را در کنار ایران، کره شمالی، 
س��وریه و کوبا در فهرست کش��ورهای موسوم به 
»حامی تروریس��م دولت��ی « قرار دهد. لیندس��ی 
گراهام، س��ناتور جمهوریخواه امریکایی و یکی از 
حامیان این قطعنامه گف��ت: »از دید من، پوتین 
هم اکنون ریاست یک دستگاه حکومتی تروریستی 
را بر عهده دارد. « گراهام که ب��ه اتخاذ مواضع تند 
ش��هرت دارد، گفت که تحریم         هایی ک��ه تاکنون 
امریکا و کشورهای غربی علیه روسیه وضع کرده اند 
اثربخش بوده اند اما »الزم است اقدامات بیشتری 
انجام دهیم. « روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در 
گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که مجلس 
سنا از چنین اقدامی علیه روسیه حمایت می کند 
و حتی نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان 
امریکا هم حمایت خ��ودش را از این موضوع اعالم 
کرده است. با این حال، یک روز بعد از این اقدامات 
و انتش��ار گزارش مزبور، بلینکن با اشاره به حجم 
باالی تحریم        هایی که از آغ��از جنگ اوکراین علیه 
روسیه اعمال شده است، چنین اقدامی را ضروری 

ندانسته بود. 

در واکنش به مخالفت با برگزاری مذاکرات علنی
صدر خطاب به گروه های سیاسی: منتظر اقدامات بعدی باشید

درحالی که عراقی    ها خواستار پیوستن جریان 
صدر به مس�یر گفت وگوهای ملی هس�تند تا 
به 10 ماه انسداد سیاس�ی پایان داده و دولت را 
تش�کیل دهند، مقتدی صدر همچنان مسیر 
معترضان�ه خ�ود را پی�ش م�ی رود و حاض�ر 
نیس�ت گامی برای عب�ور از بحران ه�ای این 
کش�ور بردارد و اخیراً هم تهدید کرده به دلیل 
مخالفت رهبران سیاس�ی با مذاک�رات علنی 
ب�ا او، اقدامات جدیدی را ش�روع خواهد کرد؛ 
اقدامی که می تواند هم�ان برگزاری تظاهرات 
میلیونی در کف خیابان باش�د ک�ه صدر روی 
آن اصرار دارد تا به اهدافش دس�ت پیدا کند. 
با گذش��ت بیش از ۱۰ ماه از برگ��زاری انتخابات 
پارلمان��ی ع��راق، گروه ه��ای سیاس��ی تاکنون 
نتوانسته اند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند 
و به دلیل سنگ اندازی برخی جریان های سیاسی 
تنش های سیاسی روز به روز در این کشور تشدید 
می ش��ود. درحالی ک��ه همه گروه های سیاس��ی 
عراق هفته گذش��ته در چارچوب گفت وگوهای 
ملی، تالش کردند با همیاری یکدیگر به انس��داد 
سیاس��ی پایان دهند، مقتدی صدر رهبر جریان 
صدر حاضر نیست با عراقی    ها همراهی کند و ساز 

خود را می زند. 
رهبر جریان صدر عراق      ش��نبه ش��ب با این ادعا 
که گروه ه��ای سیاس��ی مناظ��ره علن��ی با وی 
را نپذیرفته اند، مدعی ش��د که هم��ه باید منتظر 
اقدام بعدی این جریان باش��ند. به گزارش پایگاه 
خبری المعلومه، صدر مدعی ش��د که به سازمان 
ملل پیش��نهاد برگزاری یک جلس��ه گفت وگو یا 
مناظره علنی ب��ه صورت زنده با هم��ه گروه های 
سیاسی را مطرح کرده اس��ت. صدر با بیان اینکه 
پاسخ ملموسی از سوی گروه های سیاسی در این 
زمینه دریافت نکرده است، در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »پاسخی که از طریق واسطه دریافت شد، 
فایده ای ندارد و پاس��خ آنان، شامل چیزی درباره 
مطالبات انقالبی��ون و آنچه مد نظر ملت اس��ت، 
نبود.« رهبر جریان ص��در تصریح کرد، گروه های 
سیاس��ی هیچ اهمیتی ب��ه این مس��ائل ندادند و 
بنابراین همه باید منتظر اقدام بعدی ما باشند. وی 
ادامه داد:» از این به بع��د، از ما انتظار گفت وگوی 
محرمانه جدید نداشته باشید. من از مردم چیزی 

پنهان نمی کنم و با افراد فاسد و کسانی که خواستار 
ضربه زدن یا کشتن من هستند، همنشین نخواهم 
شد. « صدر در پایان مدعی ش��د:»به خاطر ملت 
و صلح در ع��راق، امتیاز زی��ادی داده ایم و منتظر 
هس��تیم تا ببینیم برای نجات ع��راق، چه چیزی 
برای اصالح، در اختیار دارند؟« ادعای صدر برای 
مناظره با گروه های عراقی درحالی مطرح ش��ده 
اس��ت که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر دولت 
پیشبرد امور عراق، برای حل بن بست سیاسی در 
این کشور، گفت وگوی ملی برگزار کرد که نه صدر 
و نه هیچ نماینده ای از این جریان در آن ش��رکت 
نکرد. پس از پایان این نشست، افراد حاضر در بیانیه 
مشترکی از جریان صدر خواستند به گفت وگوهای 
ملی بپیوندد ولی این جریان سیاسی نتایج آن را 
ناامید کننده خواند که دردی از ملت دوا نمی کند. 
درخواست مذاکرات علنی از سوی صدر با مخالفت 
سایر گروه های سیاسی مواجه شده است. به همین 
منظور، وائل الرکابی، از رهبران ائتالف دولت قانون 
اعالم کرد:»جلسات مذاکره ای که مقتدی صدر، 
رهب��ر جریان صدر ع��راق خواهان برگ��زاری آن 
است واضح نیست که چه هدفی دارد و فایده این 
جلسه چیست. در حالی که صدر از ۲۰۰۵ شریک 
گروه های سیاسی است«. به گزارش بغداد الیوم، 
الرکابی گفت: »چرا صدر می خواهد مردم را وارد 

نزاع های سیاس��ی کند؟ صدر باید یا نماینده ای 
را برای ش��رکت در مذاکرات تش��کیل دولت آتی 
بفرستد یا اینکه شخصاً حضور یابد چراکه منافع 
مردم تنها با تش��کیل دولت محقق می ش��ود نه 
چی��ز دیگری.« باتوج��ه به مخالف��ت عراقی    ها با 
درخواس��ت های صدر، تهدیدهای او می تواند به 
منزله تش��دید اوضاع امنیتی و سیاسی در عراق 
باشد. اینکه مقتدی صدر تهدید می کند عراقی    ها 
باید منتظر اقدامات بعدی باشند، درحالی است که 
در هفته های اخیر هوادارانش با اشغال ساختمان 
پارلمان اجازه برگزاری جلسات نمایندگان را ندادند 
و به همین منظور رأی گیری درباره محمدش��یاع 
السودانی که از س��وی کمیته هماهنگی شیعیان 
برای نامزدی نخست وزیری معرفی شده بود، عماًل 
ناکام ماند. صدر و هوادارانش با هرگونه نامزدی که 
از سوی دیگر جریان های سیاس��ی معرفی شده 
باشد به شدت مخالف هستند و آن را به زیان مصالح 
خود می دانند. باتوجه به اینکه مقتدی صدر هفته 
گذشته خواستار تظاهرات میلیونی در بغداد شده 
بود، لذا احتماالً گام بع��دی که صدر به آن تهدید 
می کند می تواند همین اعتراضات خیابانی باشد. 
مقتدی صدر خواستار انحالل و برگزاری انتخابات 
زودهنگام در عراق اس��ت اما گروه های سیاسی با 
این درخواست مخالفت کرده اند و همین مسئله 

تنش    ها را بین عراقی    ها افزایش داده است. صدر به 
خوبی می داند که تنها از طریق برگزاری انتخابات 
است که می تواند مجدداً به قدرت بازگردد. صدر 
احتمال می دهد که در انتخاب��ات آتی می تواند با 
جلب نظر افکار عمومی عراق کرسی های بیشتری 
را برای جریان صدر کسب کند و با در اختیار داشتن 
اکثریت کرسی ها، دولت باب میل خود را تشکیل 
دهد. ام��ا تجریه ادوار قبلی انتخابات نش��ان داده 
که هیچ گروهی تاکنون موفق به کس��ب اکثریت 
پارلمان نشده و برای تشکیل دولت هم مجبور است 

با دیگر احزاب سیاسی ائتالف کند. 
 اصرار گروه های سیاسی به تشکیل دولت

با وج��ود اصرار صدر ب��ه انحالل پارلم��ان، دیگر 
گروه های سیاسی همچنان به روند تشکیل دولت 
ادام��ه می دهن��د. در همین راس��تا، عضو ائتالف 
دولت قان��ون گفت که ای��ن ائتالف بر خواس��ته 
خود در خصوص معرفی الس��ودانی برای س��مت 
نخس��ت وزیری و اعطای فرصت ب��ه دولت آینده 
برای اصالح وضعیت فعلی اصرار دارد. به گزارش 
خبرگزاری صداوس��یما، ائتالف دول��ت قانون از 
تماس های بین الملل��ی و منطقه ای برای برطرف 
ش��دن نگرانی طرف های مانع از برگزاری جلسه 
پارلمان عراق خبر داد. عمران الکرکوش��ی، عضو 
ائتالف دولت قانون با بیان این مطلب افزود: مبنای 
اصلی مورد تواف��ق همه طرف     ها ب��رای برگزاری 
جلسه پارلمان و تش��کیل دولت مذاکرات است. 
الکرکوش��ی تأکید کرد: تماس ه��ای بین المللی، 
منطق��ه ای و داخلی ب��رای کاه��ش اختالف     ها و 
حل وفصل مس��ائل مورد اختالف بی��ن گروه     ها و 
ارائه تضمین به همه جناح     ها جهت برطرف کردن 
نگرانی کس��انی صورت گرفته اس��ت که مانع از 
تشکیل جلسه پارلمان می شوند. وی خاطرنشان 
کرد: ائتالف دولت قانون بر پیشبرد امور بر اساس 
قانون اساسی پافشاری می کند و با هرگونه تالش 
برای تضعیف قدرت پارلمان مخالف است و بر لزوم 
بررس��ی همه پیش��نهاد     ها و درخواست     ها پس از 
برگزاری جلس��ات پارلمان تأکید دارد. گروه های 
عراقی تش��کیل فوری دولت را اقدام مثبتی برای 
غلبه بر مش��کالت و عبور از بحران    ها می دانند اما 
اختالفات چنان گس��ترده است که راه رسیدن به 

هرگونه توافق را در این زمینه می بندد. 

با گذشت چندین ماه از جنگ اوکراین و نزدیک 
شدن به فصل سرما، نگرانی       ها از امکان افزایش 
بهای انرژی خود را در رک��ورد قیمت گاز در دو 
هفته گذشته نش��ان داده اس��ت.  از آغاز جنگ 
اوکراین دو موضوع، یکی بح��ران مواد غذایی و 
دیگری مس��ئله کمبود انرژی به ویژه برای اروپا 
خود را نمایان کرده اس��ت. به گزارش تس��نیم 
کمبود گاز یک��ی از کلیدی        تری��ن نگرانی های 
اروپایی       ها در زمس��تان پیش رو است، به طوری 
که اتحادیه اروپا به دنبال پر کردن ذخایر گازی 

خود قبل از آغاز فصل زمستان است و صنایع این 
قاره تولید خود را متوقف کرده اند. خانواده        ها نیز 
مجبورند قیمت های باالیی برای برق و گرمایش 
پرداخت کنند. ش��اخص قیمت گاز در این قاره 
طی س��ه روز ۱۴ درصد افزای��ش یافته و به یک 
رکورد جدی��د ۲۴۰ دالر در هر مگاوات س��اعت 
رس��ید. قیمت گاز در این قاره در مقایسه با ماه 
ژوئن دو برابر شده است، یعنی از زمانی که روسیه 
انتقال گاز از خط لوله نورد اس��تریم، اصلی        ترین 
خط لوله انتقال گاز به آلم��ان را کاهش داد. باال 

رفتن تقاضا ب��رای برق در بحبوح��ه اوج گرما و 
کاهش عرضه گاز روس��یه به این موضوع دامن 
زده اس��ت. گاز در اروپا در زم��ان حاضر معادل 
یک بش��که نفت ۴۱۰دالری معامله می شود که 
نش��ان دهنده تأثیرات مهلک اقتص��ادی آن بر 
منطقه است.  قیمت باالی گاز در اروپا به صنایع 
آلمان و سایر مناطق این قاره آسیب رسانده است 
و ش��رکت های مختلف، تولید خود را محدود یا 
متوقف کرده اند. صنایع مختلف هشدار داده اند 
کاهش تولید، زنجیره های عرضه و تولید را نابود 

می کند. دولت        ها در تالش برای ذخیره س��ازی 
گاز کافی برای فصل زمس��تان هستند و در این  
بین س��عی دارند هم از فش��ار افزایش قیمت        ها 
بر خانواده        ها بکاهند و هم مان��ع نابودی صنایع 
و موج ورشکس��تگی ش��رکت های انرژی شوند.  
قیمت برق در آلمان ب��ه بیش از ۵۰8 دالر در هر 
مگاوات ساعت افزایش یافته اس��ت. اگر روسیه 
عرضه گاز خود به اروپا را کامالً متوقف کند، آلمان 
تنها برای دوماه ونیم مصرف در فصل زمس��تان 

ذخایر گاز طبیعی دارد. 
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تداوم مانورهای نظامی چین
 اطراف تایوان 

وزارت دف�اع ملی تایوان از شناس�ایی و رهگی�ری 1۷جنگنده و 
پنج کش�تی چینی خبر داد و گفت که چین به برگزاری مانورهای 
نظام�ی در نزدیک�ی ای�ن جزی�ره خودگ�ردان ادام�ه می دهد. 
با وجود فروکش کردن تنش      ه��ا بین امریکا و چی��ن در تنگه تایوان، 
چینی      ها همچنان ب��ه برگزاری رزمایش نظام��ی در این منطقه ادامه 
می دهند. به گزارش ش��بکه فاکس نیوز، وزارت دف��اع ملی تایوان روز 
یک      ش��نبه در اطالعیه ای اعالم کرد: نیروهای مس��لح تایوان اوضاع را 
زیر نظر گرفته اند و ب��ا جنگنده       ها در قالب گش��ت زنی هوایی، ناو      ها و 
سیستم های موشکی مستقر در زمین به این اوضاع پاسخ داده اند. در 
ادامه این بیانیه آمده اس��ت که هفت جنگنده چینی به سمت بخش 
ش��رقی خط میانی تنگه تایوان پرواز کردند؛ خطی که مرز غیررسمی 
است که پارامترهای هوایی و دریایی میان تایوان و چین را از یکدیگر 
جدا می کند. این اطالعیه نشان می دهد که پکن حالت تدافعی خود را 
به دنبال سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان 
در اوایل ماه جاری میالدی متوقف نکرده اس��ت. تنش       ها میان پکن و 
تایوان به دنبال سفر پلوسی که چین آن را یک » خط قرمز « تلقی کرده، 
باال گرفت، چرا که پکن استقالل تایوان را تهدیدی برای حاکمیت خود 
می داند. پلوسی و کاخ سفید بار      ها مدعی شدند که این سفر به تایوان 
تغییری در اذعان به سیاس��ت » چین واحد « ایجاد نمی کند. از سوی 
دیگر با وجود هشدارهای چین، تایوان در هفته جاری میزبان چند تن از 
قانونگذاران خارجی خواهد بود؛ اقدامی که تالش های فزاینده چین را 
برای محدود کردن روابط رسمی این جزیره خودگردان با دیگر کشور      ها 
نقض می کند. به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، هیئتی از نمایندگان 
دو حزب برجسته ژاپن روز دو      ش��نبه به تایوان سفر می کنند. به گفته 
مقامات، ژاپن نسبت به س��فر آتی نمایندگانش به تایوان ابراز نگرانی 
نکرده، زیرا آن را بخشی از روال معمول و همیشگی روابط خود می داند، 
توکیو نگران است که تنش       ها بر سر تایوان، تعادل رابطه اش را با پکن 
به هم بریزد. همچنین چند ت��ن از نمایندگان مجلس امریکا نیز هفته 
آینده به تایوان می روند. این سومین سفر نمایندگان امریکا به این جزیره 
خودگردان در هفته های اخیر خواهد بود. تایوان جزیره ای خودگردان 
اس��ت که چین آن را بخش��ی از خاک خود می داند و به هرنوع ارتباط 

دیپلماتیک کشورهای ثالث با تایوان شدیداً واکنش نشان می دهد. 

 حزب اهلل  برای هر سناریویی 
مقابل تل آویوآماده است

منابعی در لبنان و رژیم صهیونیس�تی از نزدیک بودن دس�تیابی 
ب�ه تواف�ق در زمین�ه حل مس�ائل م�رزی می�ان دو ط�رف خبر 
می دهن�د. حزب اهلل ه�م با اش�اره به تح�رکات صهیونیس�ت     ها 
در مرز لبنان تأکی�د دارد که ب�رای هر س�ناریویی آمادگی دارد. 
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره موضوع اختالفات مرزی 
میان این رژیم با لبنان، ضمن اشاره به برگزاری یک دور مذاکرات میان 
طرفین اعالم کرد که به نظر می رسد این موضوع به صورت دائمی حل و 
فصل می شود و توافق به زودی امضا خواهد شد. در این مورد یک منبع 
رس��می لبنانی اعالم کرد: »ما به توافق درباره ترسیم مرزهای دریایی 
با اسرائیل بس��یار نزدیک هس��تیم و به ما گفتند که پاسخی که آموس 
هوکشتاین نماینده امریکا در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی از طرف 
اسرائیل در واکنش به پیشنهاد لبنان به ما ارائه خواهد کرد مثبت خواهد 
بود. هوکشتاین به زودی به بیروت بازمی گردد. « این منبع اعالم کرد: »ماه 

سپتامبر شاهد مسائل سرنوشت سازی در این پرونده خواهیم بود.«
همزمان با این تحوالت، روزنامه االخبار لبنان نوش��ت که ارتش رژیم 
اش��غالگر طی چند روز گذش��ته روند فعالیت های نظامی و امنیتی را 
در منطقه ش��مالی و با تمرکز بر س��احل لبنان از مرز     ها تا مناطق دور 
در شمال فلسطین اش��غالی افزایش داده است. این روزنامه نزدیک به 
حزب اهلل نوشت با اینکه به نظر می رس��د این فعالیت      ها تنها اقداماتی 
پیشگیرانه است اما مقاومت نیز اقداماتی را برای مقابله با هرگونه اقدام 
ناگهانی در صورتی که دشمن تصمیم به اقدامی غافلگیرانه گرفت، آغاز 
کرده است. همچنین این روزنامه فاش کرد، هشدار سیدحسن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان نس��بت به تأخیر آموس هوکشتاین، میانجی 
امریکایی پس از آن بود که هوکش��تاین تصمیم گرفت س��فرش را به 
تعویق بیندازد. نصراهلل بار دیگر بر معادله آرامش یا تنش تأکید کرد و 
گفت: »استخراج نفت، پرونده میدان کاریش و تعیین مرزهای دریایی 
به هیچ وجه هیچ ارتباطی با توافق هسته ای ندارند و اگر به لبنان آنچه 
می خواهد، داده شود، ما راه آرامش را در پیش می گیریم اما اگر حقوقی 
را که می خواهد، به دس��ت نیاورد، ما راه تنش را در پیش می گیریم.« 
 دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه تأکید کرد: »چشم      ها باید سوی کاریش، 
مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی و میانجی امریکایی باشد که تا االن در 

حال اتالف وقت بوده و وقت برایش بسیار تنگ است.«
پیش تر رسانه های اسرائیلی به نقل از یک مسئول صهیونیست اعالم 
کرده بودن��د: »توافق ترس��یم مرزهای دریایی با لبنان تس��لیم کامل 

اسرائیل و پیروزی بزرگی برای حزب اهلل است.«

سایه سنگین جنگ اوکراین بر بازار انرژی اروپا
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سيدالشلهدا عليه السلام 
مي فرمايند:

هيچ گرفتلاري ملرا زيارت 
نمي كند، مگلر آنكه خداوند 
گرفتاري اش را برطرف كرده 

و شادمانش مي كند. 

ثواب االعمال، ص۹۱۳

توهم ابلق در دفاع از جنس زن
   افشين عليار

نرگس آبیار كوش��یده در پنجمین فیلم سینمایی اش وارد 
ژانر دیگری شود، ژانری دستمالی شده و منسوخ. ابلق قصد 
دارد نقد اجتماعی كند، اما اجتم��اع فیلم و آنچه در اثر رخ 
می دهد حاصل نگاه یک طرفه و ناقص فیلمساز است. نگاه 
تنفرآمیز به مرد هسته مركزی اثر است و ابلق از همین جا 
دچار آسیب شده است. مانند فیلم قبلی فیلمساز خبری از 
داعش و كشتار نیست، اما آبیار این بار از خشونتی دیگر حرف 
می زند. خشونتی كه در س��بک زندگی، جغرافیا و ادبیات 
آدم ها خود را نشان می دهد. او نمی تواند دوربین ملتهبش 
را آرام كند و ریشه یابی مضمون را به اثرش بیفزاید و همواره 
به دنبال اتفاق های ناخوشایند برای زنان فیلم هایش است. 
در فیلم قبلی، شوهر داعش��ی زنش را می كشد و اینجا یک 
مرد ایرانی به یک زن شوهردار قصد تعرض دارد. این حجم 
از برداش��ت های انتقامجویانه و نشان دادن مظلومیت یک 
زن در برابر حادثه ای كه برای او رخ می دهد عجیب به نظر 
می رس��د. اینجا می توان فهمید انتخاب س��وژه فیلم شبی 
كه ماه كامل ش��د نیز صرفاً به دلیل نشان دادن یک زن در 
جامعه ای مردساالر صورت گرفته است. اگرچه فساد اخالقی 
در جامعه وجود دارد، اما چرا آبیار لوكیشن فیلمش را به یک 
زورآباد برده است. عالقه آبیار به فقر و تنگدستی در این فیلم 
جواب نمی ده��د، چراكه انتخاب موضوع در بس��تر مکانی 
خود به شدت لوس و بی ثمر است. در یک سکانس فیروزه با 
دوست پسر خود جلوی یک پاساژ هستند، جالل آن دختر 
و پسر را می بیند و چشم پوش��ی می كند، این همان معنی 
غیرت و چشم پوشی در مناطق دیگر تهران است! خط روایِی 
ابلق به شدت ناكارآمد است و گره افکنی اش توجیه منطقی 
ندارد، چراكه پایه و اس��اس آن ایجاد یک حادثه اس��ت كه 
فیلمساز جرئت نزدیک شدن به آن را ندارد، اما آنچه در ابلق 
می بینیم نگاه شتاب زده ای است كه می خواهد جالل را بیمار 
جنسی نش��ان دهد، ولی آبیار آنقدر تشنه موقعیت سازی 
بوده كه فراموش كرده باید ملتهب بودِن موضوع را بیش��تر 
نش��ان بدهد. گیر افتادن موش در چنگال یک مار اساس��اً 
آنقدر مصداق پیش پاافتاده و گلدرشتی است كه باور منطق 
چنین سکانسی در فیلم دشوار است. بستر سازی برای یک 
تابوش��کنی باید در چارچوب  خاص خودش شکل بگیرد. 
مثالی از فیلم ش��نای پروانه بزنیم كه آنج��ا هم تعرض به 
نوعی دیگری شکل می گیرد، اما نوع مواجهه با آن به شدت 
منطقی است، ولی ابلق اساساً ضدجسارت است و نمی تواند 
به موضوعی كه طرح می كند پایبند باشد. همه چیز آنقدر 

مصداقی و دیالوگ محور و نمایش��ی اس��ت ك��ه مخاطب 
نمی تواند متقاعد ش��ود. فیل��م درگی��ر خرده روایت هایی 
است كه ربطی به موضوع ندارد. نماهای رئالیستی اثر و آن 
حجم از فقر فرهنگی چه توجیهی دارد یا ماحصل آن همه 
تالش برای جالل چه حاصلی دارد! اینها نه تنها وقت فیلم 
را گرفته، بلکه نمی تواند تصویر شناسنامه داری از آن همه 
ش��لوغی و نکبت به مخاطب ارائه كند. علی به عنوان یک 
شوهر بداخالق كه دست بزن هم دارد، همان مرد داعشی در 
شبی كه ماه كامل شد، است. علی تیپ عقب افتاده غیرتی و 
البته كاریکاتوری است. غیرت بازی او ربطی به شخصیتش 
ندارد. محیط زندگی اش باعث ش��ده به جالل حمله كند و 
راحله همان زن آسیب دیده تکراری است. بارها چنین زنی 
را با چنین مختصاتی دیده ایم. راحله هم در وقت تلف كردن 
فیلم نقش بسزایی دارد. او می توانست همان ابتدا موضوع 
قصد تعرض جالل را به علی بگوید، اما در 15 دقیقه پایانی 
می گوید و چه اتفاقی می افتد؛ هیچ. حركت قیصروار علی به 
سوی جالل و استفاده از قسم و قرآن كه به شدت میزانسن 
شلخته ای دارد و فریادهای عزیز و علی و آدم های دیگر تنها 
جنبه نمایش یک بی آبرویی دارد كه آخر هم به نفع جالل 
تمام می شود. جالب اینکه در ادامه همان سکانس در جمع 
زنان می شنویم كه جالل گوشه چش��می به زنان همسایه 
داشته است، اما آنها از ترس بیکار شدن یا بی آبرویی چیزی 
به زبان نیاورده اند. اینجا هم خانم فیلمساز نگاه ترحم انگیزی 
به زنان دارد. در سکانس آخر هم رحیم باعث می شود راحله 
از گفته هایش كوتاه بیاید و عجیب اینکه علی در س��کانس 
قبل قصد كشتن جالل را داشت، اما در سکانس پایانی فقط 
گریه می كند. به نظر می رسد فیلم از نظر اجرا می تواند در 
بخش هایی متقاعد كننده باشد، اما لرزیدن های بیش از حد 
دوربین كه در بیشتر س��کانس ها كاربردی ندارد به شدت 
آزاردهنده اس��ت. بهرام رادان نیز برای ای��ن فیلم انتخاب 

درستی نبود.

   نشر

تهيه كننده فيلم سينمايي »عقاب ها« پس از بستري شدن در بيمارستان مطرح كرد
6  دهه كار در سينما بدون بيمه و بازنشستگي!

دبير جشنواره سي و نهم فيلم كوتاه تهران:
دگرباش ها در جشنواره فيلم كوتاه امسال جايي ندارند

مضامين ممنوعه در جشلنواره امسلال دربلاره دگرباش ها و 
اقليت هاي جنسي اسلت كه نه مي توانيم با اين موضوع، فيلم 
بپذيريم و نه مي خواهيم چنين كاري را انجام دهيم، عجيب است 
كه در موضوع دگرباش ها به اندازه انگشتان دو دست، فيلم داريم! 
مهدي آذرپندار، دبیر جشنواره بین المللي فیلم كوتاه تهران با بیان 
این مطلب در نشست خبري این رویداد كه قرار است از ۲7 مهر ماه 
برگزار شود، گفت: من در حوزه اخالقي به خط قرمزهایي مقید هستم 
كه ابایي هم ندارم بگویم مخالف آن جریان هستم، چون قرار نیست 
من  بخشي از یک موج باشم، به خصوص آنکه این جشنواره ها تمام 
مي شوند و من قرار است جاي دیگري پاسخگو باشم.  وي ادامه داد: 
مضامین ممنوعه در جشنواره امسال درباره دگرباش ها و اقلیت هاي 
جنس��ي اس��ت كه نه  مي توانیم با این موضوع، فیلم بپذیریم و نه 
مي خواهیم چنین كاري را انجام دهیم. همچنین مقوله كودك كشي 
و خشونت درباره كودكان جزو مسائلي است كه روي آن سختگیري و 
حساسیت داریم، به ویژه آنکه مي بینیم یک آموزشگاه سینمایي اصاًل 
این مقوله را سفارش داده در حالي  كه در همه جاي دنیا با این موضوع 
با حساسیت برخورد مي ش��ود.  باید تالش كنیم دست كم مسئله 
حقوق بشري را در این مورد رعایت كنیم.  این موضوع در فیلم كوتاه 
ترند شده و به هیئت انتخاب پیشنهاد دادیم كه اگر چنین روایتي در 
فیلمي تکان دهنده بود، بررسي كنند كه آیا از شدت موضوع است یا 

قدرت فیلم سازي كارگردان.  
او در پاسخ به سؤالي مبني بر اینکه با توجه به صحبت هاي قبلي اش، 
چقدر فضا را براي فیلم هاي سیاسي باز كرده است، عنوان كرد: از اعالم 
تا اعمال فاصله زیاد است و ما اصالً با تعداد زیادي فیلم در بخش سیاسي 

مواجه نیستیم، ولي عجیب است كه در موضوع دگرباش ها به اندازه 
انگشتان دو دست، فیلم داریم. من در حوزه اخالقي به خط قرمزهایي 
مقید هستم كه ابایي هم ندارم آن را بگویم. مخالف این جریان هستم، 
چون قرار نیست من  بخش��ي از این موج باشم. این جشنواره ها تمام 
مي شوند و من قرار است جاي دیگري پاسخگو باشم. با این حال درباره 
بررسي تولیدات سیاسي باید در جشنواره قضاوت كرد، چون اعالم آن 
به اعمالش لطمه مي زند. ما در حوزه عدالت آموزشي و كارگري اصاًل 
فیلم نداریم، اما از آن سو در بخش اخالقي و زناشویي و موضوع هاي 
شاد،  زیاد فیلم هست.  وي در ادامه درباره اینکه چقدر ممیزي و سانسور 
امسال در جشنواره اعمال مي شود، گفت: در این باره به سازوكاري در 
بخش انتخاب رسیدیم و امیدوارم سالیق مختلف در جشنواره حضور 
داشته باشند، اما اعتراض فیلمسازها را حتماً خواهیم داشت، چون 
آنها سخت مي پذیرند كه فیلمشان ضعیف باشد. من بعضي موارد را 
نمي توانم اعالم كنم، ولي مثاًل با توجه به تجمع فیلم هایي با موضوع 

شکار، قطعاً تعدادي از آنها حذف مي شوند.

   سيدمرتضي ذاكر
»گاهي با خودم فكر مي كنم اگر در اين همه سال به جاي سينما 
در كار ديگري بودم، االن دست كم به جايي رسيده بودم. آدم 
۵۹ سال در سينما كار كند، آن وقت هيچي؟! نه بيمه داشته 
باشي، نه بازنشسلتگي، همين طور عاطل و باطل بماني؟!«
علي اكب��ر مزیناني، س��ینماگر پیشکس��وت و خوش س��ابقه 
كشورمان كه سابقه ساخت فیلم هاي ش��اخص و ماندگاري از 
جمله تهیه كنندگي و فیلمبرداري فیلم سینمایي »عقاب ها«، 
پرمخاطب ترین فیلم س��ینما ب��ا 8 میلیون نفر تماش��اگر را در 
كارنامه هنري خود دارد، چند وقتي اس��ت به دلیل مش��کالت 
تنفسي در بیمارستان بستري است.  این تهیه كننده و فیلمبردار 
پیشکسوت س��ینما پس از نزدیک به 6۰ سال كار در سینما در 
مورد نامهرباني ها و تلخي هایي كه در یک دهه اخیر دیده به ایسنا 
مي گوید: »توقعي از كسي براي احوالپرسي و دلجویي ندارم، من 
59 سال در سینما سعي كردم درست كار كنم. زماني كه فیلم 

»عقاب ها« را ساختم مي توانستم با پولي كه از فروش آن به دست 
آمد، یک برج بخرم، اما ایستادم و گفتم مي خواهم »عقاب ها«ي 
۲و 3 را بسازم. من كه پول فروش آنها را جمع نکردم از این مملکت 
ببرم، همه را روي هم گذاشتم تا فیلم دیگري بسازم، اما نتیجه اش 
چه شد؟ االن وقتي مي گویند چرا فیلم نمي سازي، مي گویم از 
كجا پول بیاورم؟ از دیوار مردم ب��اال بروم؟ بخش خصوصي باید 
پول داشته باش��د. من كه رانتخوار نیس��تم تا از بانک پول هاي 
آنچناني بگیرم.  او ضمن تأكید بر اینکه حاضر نیست گردن جلو 
كس��ي كج كند، ادامه مي دهد: در این مدت هیچ كس سراغم را 
نگرفت. البته من هم از كسي چیزي نمي خواستم و نمي خواهم، 
آن زمان هم س��ر فیلم »قفس طالیي« فقط مي خواستم چوب 
الي چرخم نگذارند و اگر اجازه مي دادند، فیلم من درست اكران 
مي شد، وضع بهتري داشتم و ش��اید هزینه اي كه براي ساخت 
صرف كرده بودم برمي گش��ت. من فیلمم را با كلي هنرپیشه و 
عوامل امریکایي ساختم، ولي سال 1391 كه اكرانش كردم، دیگر 
چیزي برایم باقي نماند.  مزیناني در ادامه اظهار مي دارد: زماني 
كه آقاي سیف اهلل داد، رئیس خانه سینما بود، قرار شد ماجراي 
بیمه شدنم را پیگیري كند. بعد از سه س��ال او فوت كرد و آقاي 
یداهلل صمدي روي كار آمد. باز هم ماجرا را دنبال كردم، ولي هیچ 
اتفاقي نمي افتاد. همه فقط یک استاد به من مي گفتند و تمام. 
1۰ سال این ماجرا طول كشید و گفتند آقاي مزیناني شما 6۰ 
ساله شده اي و دیگر نمي تواني بیمه شوي؛ یعني من االن نه بیمه 
هستم، نه بازنشسته و نه حقوق بگیر. هیچي نیستم. یک عاطل و 

باطل! اي كاش االن به یاد هم باشیم. چرا مرده پرستیم؟ 

 سينماي ايران تا 2سال آينده 
است! فيلم انبار كرده 

تأسيس و فربه كردن سينماي موسوم به هنر و تجربه در دولت قبل منجر به ترافيك فيلم پشت اكران شده  است

مصطفي محمدي     دیده بان

    رویداد

     نقد فیلم

جام جهانی فرصتی برای معرفی 
صنايع دستی كشورمان

وزيلر ميلراث فرهنگلی و گردشلگری جام جهانلی قطر 
را فرصلت مناسلبی بلرای معرفلی و توسلعه صلادرات 
صنايع دسلتی ايلران بله سراسلر جهلان دانسلت.

 س��یدعزت اهلل ضرغامی گفت: »ای��ن طرح مدت هاس��ت كه در 
وزارتخانه تشکیل شده است. بخش های مرتبط با موقعیتی كه در 
مورد مسابقات جام جهانی قطر برای كشور فراهم می شود، بررسی 
و احصا شده و اقدامات الزم صورت گرفته و تداوم دارد.«  او ادامه داد: 
»االن كه من صحبت می كنم، معاون محترم صنایع دستی ما در قطر 
به سر می برند و برای آن مواردی كه ما در حوزه صنایع دستی تعهد 
داریم، متناسب با امکاناتی كه در قطر به ما می دهند، اقدامات الزم را 
انجام خواهیم داد.« جام جهانی قطر قرار است یک روز زودتر برگزار 
شود تا دیدار تیم ملی قطر برابر اكوادور بازی افتتاحیه جام باشد. این 
رویداد عالوه بر جنبه ورزشی اش، این روزها به لحاظ فرصت هایی 
كه در حوزه های مختلف مانند صنایع دستی، پیش رو قرار داده مورد 
توجه است. در همین راستا پیش تر نیز صحبت از گلیمی شده بود 
كه قرار است در جام جهانی قطر از آن رونمایی شود. این گلیم كه 
مربوط به استان فارس است، به مساحت 1۰5 مترمربع و با عنوان 

بزرگ ترین گلیم جهان به سفارش قطر ساخته شده است.
----------------------------------------------------

 بازگشت كيانوش عياری
 با »ركر« به سينما

شورای صدور پروانه ساخت آثار سينمايی در جلسه اخير با دو 
فيلمنامه موافقت كرد كه پروانه ساخت فيلم »ركر« به كارگردانی 
كيانوش عياری به نوعي بازگشت اين فيلمساز به سينما محسوب 
مي شود كه از سال ۹۵ تاكنون فيلمي در سينما نداشته است.

به گزارش جوان به نقل از اداره كل روابط عمومی س��ازمان امور 
سینمایی و س��معی بصری، ش��ورای صدور پروانه ساخت آثار 
سینمایی در جلسه اخیر با دو فیلمنامه موافقت كرد. فیلمنامه های 
»كت چرمی« به تهیه كنندگی سیدمحسن )كامران( حجازی، 
كارگردانی حسین میرزامحمدی و نویسندگی مسعود هاشمی نژاد 
و فیلم سینمایي »ركر« به تهیه كنندگی محمدرضا رخشان راد و 
كارگردانی و نویسندگی كیانوش عیاری موافقت شورای پروانه 

ساخت سازمان سینمایی را اخذ كردند.
----------------------------------------------------

 پخش سريال »پرده نشين« 
به زبان عربی

سلريال »پرده نشلين« به كارگردانلی بهروز شلعيبی از 
شلبكه الكوثلر و بلا دوبلله عربلي روی آنتلن ملی رود.
به گزارش جوان ب��ه نقل از رواب��ط عمومی معاون��ت برون مرزی 
صداوسیما، سریال »پرده نشین« به كارگرداني بهروز شعیبي كه 
چند وقتي است بازپخش آن از طریق شبکه آي فیلم در حال نمایش 
است، از شب گذشته پخش آن با زبان عربي از شبکه الکوثر روي آنتن 
می رود. پخش اصلي این سریال ساعت ۲3 به وقت تهران و بازپخش 
این مجموعه روز بعد ساعت هفت صبح و 14 خواهد بود. داستان این 
سریال مربوط به زنی به نام »هدی« است كه پس از سال ها و برای 
دریافت ارثیه پدری برگشته است، اما اتفاقات غیرقابل پیش بینی رخ 
می دهد. این سریال با نویسندگی مشترك حسین تراب نژاد، مهدی 
شیرزاد و مهدی حمزه نگارش شده است. زبانگردانی و دوبله به زبان 
عربی این سریال 3۲ قسمتی را شبکه  آی فیلم برعهده داشته است.
----------------------------------------------------

تشييع پيكر كيومرث عباسی قصری
مراسلم تشلييع پيكر مرحلوم كيومرث عباسلی قصری، 
غزلسلرای معاصلر در محلل حلوزه هنلری برگزار شلد.
مراسم تش��ییع و وداع با پیکر مرحوم كیومرث عباسی قصری، 
غزلسرای معاصر دیروز با حضور جمعی از هنرمندان و شاعران  و 
مدیران فرهنگی در حوزه هنری برگزار شد. فرزند این شاعر فقید 
در خصوص اینکه چرا مرحوم قصری در زادگاه خود قصرشیرین 
دفن نمي شود، گفت: پدر در اواخر عمر خود این نکته را مکتوب 
كردند كه در تهران باشند. كیومرث عباسی قصری، شاعر و غزلسرا 
به علت كهولت سن غروب جمعه ۲8 مرداد 14۰1 درگذشت. وی 
با زبان كردی نیز شعر می نوشت و اشعارش تاكنون در روزنامه ها 
و مجالت مختلفی چاپ شده است. مجموعه شعرهای »آیه های 
زمینی آواز«، »قناری در قفس« و »گزیده ادبیات معاصر شماره 

4۰« دربردارنده اشعار فارسی او بود.

»مهدويلت در اديلان توحيدی«،  
نوشلته فاطمه عين آبادی از سوی 
انتشلارات منيلر منتشلر شلد.

مرك��ز فرهنگی انتش��اراتی منیر به 
تازگی كت��اب »مهدوی��ت در ادیان 
توحیدی«، نوشته فاطمه عین آبادی 
را با ش��مارگان هزار نس��خه، 184 
صفحه و بهای 75هزار تومان منتشر 
كرده اس��ت. یکی از وجوه مشترك 
همه ادیان توحیدی، بش��ارت بر نجات انس��ان از چنگال ظلم و ستم و شرارت و 
دستیابی به س��عادت و عدالت و حاكمیت قانون الهی توسط یک مصلح و موعود 
است. تشکیل جامعه ای كه معیارهای معنوی و انسانی بر آن حاكم باشد، رسیدن 
به جهانی كه ستم در آن مفهومی نداشته باشد و ستمگر بر مردمان و سرنوشت آنان 
مسلط نباشد. دل بستن به جهانی روشن و نورانی كه همه كره زمین را دربر بگیرد، 
افقی گسترده و بی انتها كه تنها یک انسان واال و الهی و كامل، اداره كننده آن باشد. 
آینده در دین كامالً روشن است و جهان به سود ستمدیدگان و رنج كشیدگان است 

و در تمام ادیان الهی این امر، یک اصل مسلم و باور محکم است.
نویسنده در این كتاب مطالب خود پیرامون مهدویت را در چهار بخش گرد آورده 
كه به ترتیب تاریخی، ن��گاه ادیان مختلف به مقوله مهدوی��ت را دربر می گیرد: 
»آیین زرتشت«، »آیین یهودی«، »آیین مس��یحیت« و »آیین اسالم«. فصل 
مشترك این فصول نش��ان دادن ویژگی های موعود، برنامه های مصلح در ایجاد 
جامعه آرمانی، وضع جهان پیش و پس از قیام موعود و شواهد برگزیده ای از متون 

مقبول ادیان است.

 »مهدويت در اديان توحيدی«
 منتشر شد

   محمدصادق عابدينی
اگر از همين امروز هيچ فيلمي در سلينماي 
ايران سلاخته نشلود و هر فيلم تنها دو ماه 
فرصت نمايش در سلينماها داشته باشلد، 
با توجه بله هفت سلرگروه در سلينماهاي 
ايلران، دو سلال طلول خواهد كشليد كه 
صرفًا صف اكران هاي فعلي به پايان برسلد! 
روح اهلل س��هرابي، مدیر كل عرض��ه و نمایش 
فیلم هاي س��ینمایي س��ازمان س��ینمایي، در 
مصاحبه اي با اش��اره به اینکه بیش از 7۰ فیلم 
متقاضي اكران وجود دارد، از ظرفیت هایي مانند 
گروه هنر و تجربه و اك��ران آنالین براي كاهش 
فش��ار اكران نام برده اس��ت. می��زان فیلم هاي 
متقاضي اكران در چند م��اه آینده و با رونمایي 
از فیلم هاي جشنواره فجر، افزایش پیدا خواهد 
كرد و شانس دیده شدن فیلم هاي قدیمي تر به 

شدت پایین مي رود. 
باید گفت تأسیس و فربه كردن سینماي موسوم 
به هنر و تجربه در دولت قبل منجر به ترافیک 
فیلم پشت اكران شده است و این باعث شده تا 
فیلم هایي كه در می��ان مخاطب عام جایگاهي 

ندارند پشت در اكران متوقف بمانند. 
هنر و تجربه و اكران آنالین پیش از این نیز براي 
كمک ب��ه نمایش فیلم هاي س��ینمایي مطرح 
شده بودند، اما هر كدام از آنها داراي مالحظاتي 
هستند. تجربه هاي قبلي نشان داده است نه تنها 
هنر و تجربه، بلکه اكران آنالین در پلتفرم ها هم 
نمي توانند در مقابل س��یل فیلم هاي در صف 
اكران كاري به پیش ببرن��د. هنر و تجربه عماًل 
نمي تواند وارد بحث اك��ران اقتصادي فیلم ها 
شود و س��ینما آنالین و اكران فیلم ها از طریق 

پلتفرم ها هم ریسک باالیي را در پي دارد. 
   اكران آناين و كمين قاچاقچي ها 

اولین بار زماني اكران آنالین در سینماي ایران 
به صورت جدي مطرح شد كه به واسطه پاندمي 
كرونا و تصمیم دولت، هم��ه مراكز فرهنگي و 
هنري از جمله سالن هاي سینما تعطیل شدند. 
این اقدام در شرایطي انجام ش��ده بود كه عماًل 
زیر ساخت هاي ویژه اكران آنالین در ایران تعریف 
نش��ده بود و پلتفرم هاي شبکه نمایش خانگي، 
صرفاً با پرداخت حق اشتراك همه محصوالت 
خود را در اختیار مشتركان قرار مي دادند. اكران 

آنالین اما تعاری��ف را عوض كرد. ب��راي اكران 
آنالین بلیت فروش��ي در پلتفرم ها ایجاد شد و 
مخاطبان سینما از طریق پلتفرم و با خرید بلیت، 
به فیلمي دسترسي پیدا مي كردند كه پیش از آن 
دیده نشده بود. اكران آنالین در سینماي ایران 
یک تجربه نو بود و اولین فیلمي كه حاضر شد 
ریسک آن را قبول كند، فیلم سینمایي »خروج« 
ساخته ابراهیم حاتمي كیا بود. »خروج« به طور 
همزمان از روز ۲8 فروردین سال 1399، روي 
چند پلتفرم نمایش خانگي قرار گرفت. خروج 
تجربه ه��اي دیگري نیز در اكران به س��ینماي 
ایران اضافه كرد، از جمله اكران سینما ماشین 
كه خیلي جدي دنبال نش��د. پس از »خروج« 
فیلم هاي دیگري از جمله »ط��ال«، »خوب بد 
جلف ۲«، »هفت و نیم«، »لتیان«، »پسركشي« 
اعالم آمادگ��ي كردند و به ص��ورت مجازي در 

پلتفرم هاي موجود به نمایش درآمدند. 
بزرگ ترین نقطه ضعف كنوني براي اكران هاي 
آنالین مس��ئله قاچاق فیلم است. از فیلم خروج 
ساخته حاتمي كیا گرفته تا فیلم هایي كه اكنون در 
اكران آنالین حضور دارند، همگي مزه تلخ قاچاق 
را تنها چند س��اعت پس از آغاز نمایش آنالین 
چشیده اند. س��از و كارهاي اكران در پلتفرم ها، 
اگر چه ام��کان دانلود مس��تقیم را نمي دهد، اما 
نرم افزاره��اي مختلفي وج��ود دارد كه قابلیت 

استخراج فیلم ها را در نمایش آنالین دارند. 
ضعف نظارت بر شبکه هاي اجتماعي نیز باعث 
شده اس��ت بخش عم��ده اي از فیلم هاي قاچاق 
شده، سر از كانال هاي دانلود فیلم در آورد. بر همین 
اس��اس اكنون با وجود استمرار اكران فیلم ها در 
پلتفرم ها، صاحبان فیلم ترجیح مي دهند كه ابتدا 
نمایش فیلم بر پرده سینما را دنبال كنند و پس از 

پایان دوره اكران، براي مدتي هم كه شده فیلم را 
در اكران آنالین قرار دهد. به این ترتیب خسارت 

ناشي از قاچاق فیلم به حداقل مي رسد. 
صحبت هاي جدید س��هرابي، مدیر س��ازمان 
س��ینمایي ولي بر این مبنا اس��ت كه فیلم ها با 
حذف اكران در سینماها صرفاً از طریق نمایش 
در پلتفرم ها اكران شوند. این كار براي مالک فیلم 
و پخش كننده آن یک ریسک بزرگ را به همراه 
دارد. همان طور كه فیلم هایي مانند »خروج«، 
»طال« یا »خوب بد جلف ۲« هیچ گاه در نمایش 
آنالین به میزان فروش دلخواه نرسیدند، سایر 
فیلم ها هم قطعاً باید بپذیرند كه در اكران آنالین 
یک خانواده چند نفره صرف��اً با یک بلیت فیلم 
را خواهند دی��د و قاچاقچیان فیل��م در همان 
ساعات اولیه اكران، نسخه قاچاق شده را منتشر 
خواهند كرد. سازمان سینمایي توضیحي درباره 
اقدامات در دس��ت اجرا براي كاهش ریس��ک 
موجود نداده اس��ت و مشخص نیست اصاًل قرار 
هست كه براي فیلم هاي اكران آنالین امتیازي 

در نظر گرفته باشد یا خیر !
   هنر و تجربه براي فيلم هاي غير تجاري

مدیر كل عرضه و نمایش فیلم هاي س��ینمایي 
س��ازمان س��ینمایي، از ظرفیت گ��روه هنر و 
تجربه براي اك��ران فیلم ه��اي در انتظار اكران 
نام برده اس��ت. گروه هنر و تجربه نیز قرار است 
به سهم خود، نقش��ي در كاهش فهرست بلند 
فیلم هاي در انتظار اكران داشته باشد. این گروه 
بنا به ماهیتي كه براي آن تعریف شده دخالتي در 
اكران فیلم هاي صرفاً تجاري ندارد. سینماي بدنه 
یا همان سینماي تجاري تنها بخشي از مجموعه 
تولیدات س��ینما را به خود اختصاص مي دهد، 
ولي از آنجایي كه این گونه آثار با نگاه سودآوري 
تولید مي شوند و فضاي تبلیغاتي را با خود همراه 

مي كنند، بیشتر به چشم مي آیند. 
هنر و تجربه گروهي بود كه در سازمان سینمایي 
دولت قبل به آن تش��کیالت و بودجه مس��تقل 
اختصاص داده ش��ده بود اما س��ازمان سینمایي 
دولت سیزدهم به درستي تصمیم گرفت تا دست 
به كوچک س��ازي این گروه بزند تا نوع خاصي از 
سینماي روش��نفکري رونق پیدا نکند و سیلي از 

فیلم هاي بیهوده پشت اكران متوقف نمانند. 
البته عده اي هنر و تجربه را ظرفیتي براي سینماي 
غیر تجاري قلم��داد مي كردند، ب��ه عبارت بهتر 
فیلم هایي كه قابلی��ت اكران تج��اري ندارند و 
پخش كننده هاي سینماي بدنه تمایلي به پذیرش 
آنها ندارند، براي دیده ش��دن راه سینماي هنر و 
تجربه را در پیش مي گیرند. این اكران رقابتي با 
اكران تجاري ندارد و نمایش این فیلم ها هم مبناي 
اقتصادي نخواهد داشت. این فیلم ها به واسطه نگاه 
فیلمساز به مقوله سینماي هنري، مخاطبان خاص 
خود را دارند، ولي در عین حال مخاطب عام سینما 
را جذب نخواهند كرد. مخاطب سینماي هنري 
مي توانند با مراجعه به گروه سینمایي هنر و تجربه 
از فیلم هایي این گروه حمایت كنند، اما با توجه 
به وضعیت بغرنج سینما و تجربه شکست خورده 
این گروه به نظر مي رسد این جنس از سینما راه 

سختي براي توفیق در پیش داشته باشد.

فيلم هاي��ي ك��ه قابلي��ت اكران 
تجاري ندارند و پخش كننده هاي 
س��ينماي بدن��ه تمايل��ي ب��ه 
پذي��رش آنه��ا ندارن��د، ب��راي 
دي��ده ش��دن راه س��ينماي هنر 
و تجرب��ه را در پي��ش مي گيرند

    سینما


