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یادداشت  سیاسی

نبرد با جالد ها در جهاد تبیین
مسعود ندافان

یادداشت  ورزشی

از کوزه فوتبال تاج برون تراود!
فریدون حسن

شب از نیمه گذشته بود که خبر رس��ید دبیرکل فدراسیون 
فوتبال اعالم کرده انتخابات سه شنبه هشتم شهریور ماه 1401 
برای تعیین رئیس فدراس��یون برگزار نمی شود.  کامرانی فر 
حتی پش��ت خط برنامه زنده تلویزیون هم آمد و با تش��ویق 
مجری از اقدام شجاعانه اش روبه رو شد! اما نه کامرانی فر و نه 
مجری پرسر وصدای برنامه فوتبالی تلویزیون نمی دانستند با 
این کار عماًل در زمین نامزد دیگر انتخابات فدراس��یون بازی 
و شرایط را برای او هموار کرده اند. با اعالم این خبر در همان 
ساعات ابتدایی سه ش��نبه و در نیمه های شب، شایعه تعلیق 
فوتبال ایران به سرعت پخش شد. شایعه ای که هیئت رئیسه 
فدراسیون را بر آن داشت که در همان ساعات تشکیل جلسه 
بدهد و اعالم کند دبیرکل س��ر خود اعالم کرده انتخابات لغو 
ش��ده و فدراس��یون اصاًل در جریان این موضوع نبوده است. 
همین اشتباه بچگانه باعث شد اختالفات موجود در فدراسیون 
فوتبال به سرپرستی میرشاد ماجدی علنی تر از همیشه شود. 
فدراسیونی که دبیرکلش برای خودش کار می کند و اعضای 
هیئت رئیسه اش هم س��از دیگری می زنند و اعضای کمیته 

بدوی آن نیز کاًل در جناح مخالف هستند | صفحه13

یادداشت  سیاسی

 مهم  ترین دستاورد سیاسی 
دولت سیزدهم

حسین عبداللهی فر

احیای شعارهای انقالبی و بس��ط ارزش های اسالمی: انقالب 
اسالمی به لحاظ فلسفی انقالب ارزش هاس��ت. اما متأسفانه 
برخی از مسئوالن و دولتمردان دانسته یا نادانسته به تضعیف 
ارزش ها یا جابه جاکردن ض��د ارزش ها با ارزش ها پرداخته اند 
که نتایج آن را می توان در وضعیت فرهنگی و عفاف و حجاب 
جامعه مشاهده کرد. یکی از دستاوردهای سیاسی مهم دولت 
سیزدهم توجه به مفاهیم ارزش��ی از جمله اخالق و معنویت، 
ایثار و گذشت، صداقت و شجاعت، برادری و دوستی و حمایت 
از جبهه مقاومت و تفکر بسیجی، اعتقادات مذهبی و آرمان های 

انقالبی است | صفحه2

واکاوی مناس��بات حاک��م در ده��ه 60 از منظ��ر فعالیت 
تروریستی و خشونت آمیز گروهک های ضدانقالب و تبعات 
آن بر پیک��ره جامعه ایرانی ام��ری مغفول مانده اس��ت. در 
طراحی جنگ شناختی دشمنان انقالب اسالمی تکاپو برای 
برساخت روایت خالف واقع از رویدادهای پیروزمندانه ملت 
اولویت دارد تا با ایجاد سوگیری ش��ناختی، روایت تحلیلی 
مطلوب خود را بازتولید کنند و بیشترین تمرکز آنان هجمه 
به دهه 60 به مثابه »دهه افتخارات بزرگ« ایرانیان اس��ت. 
در مقطع کنون��ی – هرچند دیرهن��گام- بای��د »مبارزه با 
تروریس��م « را فراتر از مناس��بت تقویمی بنگریم و در تکاپو 
برای مسئله مندس��ازی مبارزه با تروریس��م به خصوص از 
منظر جامعه شناختی در تصمیم سازی کارگزاران سیاسی- 

فرهنگی کشور پرداخت  | صفحه2

یادداشت  بین الملل

فتنه ای که صدر تحمیل کرد
سید رحیم نعمتی 

آشوب روز دو    شنبه با عقب نشینی علنی مقتدی صدر فروکش 
کرده، چنان که گفته می شود اعضای جناح صدر از پارلمان و 
دیگر بخش های منطقه سبز بغداد خارج شده اند و واحدهای 
سرایاالسالم نیز با تسلیحات خود از این منطقه عقب نشینی 
کرده اند. با این حال، باید توجه داشت که کنفرانس مطبوعاتی 
ص��در و عقب نش��ینی نیروهایش ب��ه معنای پای��ان گرفتن 
فتنه جویی این جریان در عراق نیست. در واقع، سخنان صدر 
در این کنفرانس مطبوعاتی نشان داد که هنوز هم عناصری 
تحریک کننده در کالم او هست، چنان که گفت »اگر گروه های 
سیاس��ی همانطور که قباًل چندین بار خواسته بودیم منحل     
می شدند، اکنون شاهد این وضعیت نبودیم.«  این حرف او به 
روشنی داللت بر باج خواهی از دیگر گروه های سیاسی و حتی 
تهدید آنها به تکرار چنین وقایعی دارد؛ اگر به درخواست هایش 
برای عدم انحالل پارلمان یا دس��ت کم عدم مش��ارکت این 
گروه     ها در فرایندهای سیاسی عراق عمل نکنند | صفحه15

پسازبرادرکشیدربغداد
صدر:شرمندهشدم!

باجبهتاج

      عذرخواهی و ش��رمندگی مقتدی صدر  پس از برادرکشی در بغداد شاید یک 
حسن باشد، اما سیاس��ت جای جوانانی که آزمون و خطا می کنند و جان برادران 
ایمانی خود را به فنا می دهند، نیست. مقتدی صدر دیروز از مردم عراق عذرخواهی 
کرد و به هوادارانش فرمان داد که دس��ت از اغتش��اش بردارند. فقط طی یک روز 
فتنه در عراق، تعداد قابل توجهی از مردم این کشور کشته و زخمی شدند و نه تنها 
طیف های سیاس��ی داخلی، بلکه در عرصه بین الملل هم به شدت درباره تحوالت 

عراق ابراز نگرانی شده بود | صفحه15

    نه پرونده ویلموتس و ضرر مهلک 200 میلیاردی به بیت المال توانست سد راهش 
شود و نه تخلف آشکاری که در بازگشت به کار مجدد او به واسطه افشای فساد فوالد 
مشخص شد. تاج، بی شک تنها گزینه ای بود که به دلیل پرونده سیاهی که از مدیریت 
در فوتبال داشت، تمامی رسانه ها در صف منتقدانش بودند، اما سنبه او چنان پرزور 
بود که نه تالش منتقدان ب��رای کنار زدنش جواب داد و ن��ه تقالی ماجدی که در 
بسیاری موارد قانون را هم به سود خود تغییر داد و دستکاری کرد و نه حتی کودتای 
شبانه ای که دبیرکل فدراسیون صفر تا صد آن را به گردن گرفت. مهدی تاج برگشت 

تا باز هم دست درازی به بیت المال و جیب کارگران را شاهد باشیم| صفحه13

مرگ16کارگرفصليدرتصادفبامدادي

سردارسليمانی:زمينههمکاریبسيجبادولت
بيشازگذشتهفراهماست

   ساعت 5 صبح روز گذشته، 24 زن و مرد کارگر فصلي اهل شهرك شرافت، خرسند از اینکه روز 
سه شنبه شان با کار کردن در مزارع شهرستان شوشتر به شب مي رسد، سوار خودروي میني بوس 
شدند. وقتي میني بوس به کمربندي شوشتر در جاده گاومیش آباد به پل کابلي رسید، پلک هاي راننده 
سنگین روي هم آرام گرفت و کنترل فرمان از دستش خارج شد. وقتي امدادگران با تماس راننده هاي 
عبوري خود را به محل رساندند، تریلي از س��قف میني بوس عبور کرده و حادثه اي هولناك برجاي 
مانده بود. آنها به دشواري هشت نفر را که به شدت دچار جراحت بودند، راهي بیمارستان خاتم االنبیا 

و الهادي کردند و جسد 16 نفر را)10 زن و 6 مرد( به پزشکي قانوني منتقل کردند | صفحه14

   رئیس سازمان بسیج: تالش ما بر این اساس است که در مرحله جدیدی در کنار مردم عزیز باشیم 
و با انجام پروژه های محرومیت زدایی، سازندگی و خدمات مومنانه نیاز های مردم را برآورده کنیم تا 
خدمتگزار آنها باشیم.  دولت آیت اهلل رئیسی » دولت مردمی «  است. در این دولت زمینه های همکاری 
و مشارکت بیش از گذشته فراهم شده اس��ت و این همکاری  ها در پروژه  هایی مثل طرح آبرسانی و 

پروژه های محرومیت زدایی گسترش پیدا کرده است | صفحه2
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پيامتسليترهبرانقالب
درپیدرگذشتحجتاالسالممصطفوی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب، در پیامی، درگذشت حجت االسالم والمسلمین سید 
حسین مصطفوی را تسلیت گفتند.

متن پیام معظم له به شرح ذیل است: درگذشت عالم فرزانه جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج 
سید حسن مصطفوی رحمه اهلل علیه را به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض 
می کنم. تحقیق و تدریس در علوم عقلی و فلسفه  اسالمی برجسته   ترین فعالیت علمی این روحانی انقالبی 
و پر تالش بود که در کنار اشتغاالت فرهنگی و مردمی، کارنامه ای وزین برای آن بزرگوار پدید آورده بود. 

از خداوند متعال پاداش بزرگ و رحمت و مغفرت برای ایشان مسئلت می کنم. 



   خبر اول

مهم  ترین دستاورد سیاسی دولت سیزدهم
یکی از عرصه های مهمی که دولت سیزدهم توانسته عملکرد بسیار قابل 
دفاعی داشته باشد عرصه سیاسی است. مهم  ترین موفقیت های دولت 

در این عرصه عبارتند از:
1-کاهش اختالفات میان قوا و مس��ئوالن کش��ور : تقابل سران قوا در 
فضای رسانه یا حمله به نهادهای حاکمیتی یکی از ریشه های گستاخی 
دش��من، ضد انقالب و نومیدی مردم از حل مش��کالت ش��ان توسط 
مسئوالن بود که به توفیق الهی و هوشیاری و عقالنیت حاکم بر سران 
قوا به حداقل کاهش یافته و تالش های دوستان کج فهم نیز ناکام مانده 
است. نفس برگزاری جلسات س��ران قوا در فضایی آرام و همدل، امید 
و آرامش را به جامعه برگردانده و می تواند به افزایش اعتماد عمومی و 

سرمایه اجتماعی کمک کند. 
2-عدم برخورد سیاسی و جناحی با مشکالت اساسی کشور: برخورد 
سیاسی و جناحی با مس��ائل اصلی و مش��کالت مردم و عدم پذیرش 
مسئولیت از سوی دولت سبب  می شد مردم اعتماد خود را از دست داده 
و زمینه سوء استفاده مخالفان ملت فراهم  می شد. عدم استفاده از همه 
ظرفیت ها، حذف بسیاری از نیروهای انقالبی و کنارگذاشتن بسیاری 
از مدیران به واسطه گرایشات سیاسی یکی از ریشه های ناکارآمدی و 

تقابل سیاسی می گردید. 
3-اس��تفاده از ظرفیت مدیران بدون توجه به گرایش سیاس��ی آنها: 
رویکرد جناحی و ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی سبب  می شد مردم 
و کشور خسارت های زیادی متحمل شوند که یکی از آنها محروم شدن 
از مدیران با تجربه به دلیل گرایش سیاسی بود. دولت سیزدهم توانست 
برخورد جناحی را به حداقل رسانده و مالک عمل در واگذاری مسئولیت 

را توانمندی و دلسوزی افراد قرار دهد. 
4-تحرک و حضور میدانی برای حل مش��کالت م��ردم: عدم تحرک و 
مدیریت کنترلی که اعتراض بسیاری از دلسوزان نظام را فراهم ساخته 
بود و از سوی بدنه جامعه نیز مطرح  می شد. حداقل انتظار جامعه این 
بود که اگر امکانات الزم جهت پاسخگویی به مشکالت وجود ندارد، قرار 
گرفتن مسئوالن در میان مردم و کنار مردم در حوادثی مانند سیل و 

زلزله می تواند بخشی از دغدغه مردم را کاهش دهد. 
5-همسویی با سیاست های کالن نظام: از دیگر انتقادات وارده به دولت 
گذشته مدیریت راهبردی کشور، عدم همراهی با سیاست های کالن 
نظام، عبور از خطوط قرمز، عدم اهتمام کافی به امنیت ملی کشور، عدم 
هماهنگی میان قوا، سوء استفاده از اختالفات جناحی، سیاسی، قومی 

و مذهبی بود. 
6-در اولویت قرار ندادن مذاکرات: یکی از موفقیت های دولت سیزدهم 
جلوگیری از ش��رطی کردن اقتصاد به توافق و گره نزدن آب خوردن 
مردم به برجام بود. سیاس��تی که هم در داخل جواب داد و اجازه نداد 
با هر دور مذاکره و برگشت به کش��ور ها قیمت دالر چند هزار تومان 
افزایش و حتی چند برابر شود و در خارج نیز سبب شد تا معادله ناز و 
نیاز عوض شده و طرف غربی هم بداند که در موقعیت نیاز قرار دارند 

نه ناز. 
7-تابع سازی سیاست خارجی از سیاست داخلی و کالن کشور: از جمله 
سیاست های غلطی که در دولت گذشته پیامدهای منفی زیادی برای 
کشور ایجاد کرد، تابع سازی سیاست داخلی از سیاست خارجی بود. 
این درحالی است که در اغلب کشور ها سیاست خارجی را تابع سیاست 

داخلی قرار می دهند تا از این طریق منافع ملی خود را تأمین کنند. 
8-مبارزه با فس��اد و کاهش روحی��ه تجمل گرایی:در طول س��الیان 
گذش��ته ترویج روحیه تجمل گرایی و اش��رافی گری موجب فاصله 
طبقاتی و نومیدی مردم از مسئوالن کشور گردید. این روند در دولت 
س��یزدهم به دلیل س��اده زیس��تی دولتمردان کاهش یافته و چنین 
دولتی می تواند شعار مبارزه با فس��اد را نیز برای مردم مستند سازی 
کند. اگرچه تا ریشه کن شدن این دو بلیه ش��وم فاصله زیادی وجود 
دارد اما قاطعانه می توان ادعا کرد که در یک سال گذشته شاهد رشد 
اشرافی گری و فس��اد در جامعه نبوده و بلکه برخورد با مفاسد بزرگ 

هم صورت گرفته است. 
9-احیای شعارهای انقالبی و بسط ارزش های اسالمی: انقالب اسالمی 
به لحاظ فلسفی انقالب ارزش هاست. اما متأسفانه برخی از مسئوالن 
و دولتمردان دانسته یا نادانسته به تضعیف ارزش ها و یا جابه جاکردن 
ضدارزش ها با ارزش ها پرداخته اند که نتایج آن را می توان در وضعیت 
فرهنگی و عفاف و حجاب جامعه مشاهده کرد. یکی از دستاوردهای 
سیاسی مهم دولت سیزدهم توجه به مفاهیم ارزشی از جمله اخالق 
و معنویت، ایثار و گذش��ت، صداقت و ش��جاعت، برادری و دوس��تی 
و حمایت از جبه��ه مقاومت و تفکر بس��یجی، اعتق��ادات مذهبی و 

آرمان های انقالبی است. 

نبرد با جالد ها در جهاد تبیین
تحوالت سیاس��ی- اجتماعی دهه 60 اثر ی جدی در سرنوشت جامعه 
ایرانی گذاشته است. از مهم  ترین سرفصل های رویدادی دهه 60 وقوع 
رخدادهای تروریستی متعدد از جانب گروهک  ها علیه انقالب اسالمی و 
شهروندان ایرانی است. گروهک تروریستی منافقین پس از اعالم رسمی 
براندازی مسلحانه علیه انقالب اس��المی، استراتژی ترور علیه ایرانیان 
را اتخاذ کرد. آنان پس از ناکامی در س��اعت صفر براندازی- 30 خرداد 
1360- با این تحلیل که ضربه به رأس حاکمیت موجب تسهیل براندازی 
خواهد شد، اقدام به ترور شهید بهشتی و اعضای حزب جمهوری اسالمی 
و سپس شهیدان باهنر و رجایی کردند و پس از ناکامی در مرحله دوم 
براندازی به انتقام گیری از ایرانی��ان پرداختند زیرا برخالف پیش بینی 
آنان جامعه ایرانی حمایت خود از انقالب اسالمی را با قدرت بیشتر ابراز 
کرد و آنان در مرحله »انتقام « با همکاری گروهک های ضدانقالب دیگر 
17 هزار ش��هروند ایرانی را به شهادت رس��اندند. در این میان واکاوی 
مناسبات حاکم در دهه 60 از منظر فعالیت تروریستی و خشونت آمیز 
گروهک های ضدانقالب و تبعات آن بر پیکره جامعه ایرانی امری مغفول 
مانده است. در طراحی جنگ شناختی دشمنان انقالب اسالمی تکاپو 
برای برساخت روایت خالف واقع از رویدادهای پیروزمندانه ملت اولویت 
دارد تا با ایجاد سوگیری شناختی، روایت تحلیلی مطلوب خود را بازتولید 
کنند و بیشترین تمرکز آنان هجمه به دهه 60 به مثابه »دهه افتخارات 
بزرگ« ایرانیان اس��ت. در مقط��ع کنونی – هرچن��د دیرهنگام- باید 
»مبارزه با تروریسم « را فراتر از مناسبت تقویمی بنگریم و در تکاپو برای 
مسئله مندسازی مبارزه با تروریسم به خصوص از منظر جامعه شناختی 
در تصمیم سازی کارگزاران سیاس��ی- فرهنگی کشور پرداخت. نقطه 
عزیمت سیاس��ت مبارزه با تروریس��م باید با تعیی��ن صورت بندی از 
مختصات مفهومی آن از منظر منافع ملی باشد. در برهه زمانی که ضد 
تروریسم ابزاری علیه اهداف اس��تکباری بدل گشته است و کشورهای 
غربی به بهانه آن مرتکب رفتارهای غیرانسانی و جنایت آمیز مانند کشتار 
شهروندان بی گناه عراقی و افغان و..  می شوند. باید در گام اول به واسازی 
فهم تروریسم و داللت های معنایی آن بپردازیم و در گام دوم تالش برای 
بازسازی مفهومی آن مبتنی بر آموزه های اسالمی صورت بگیرد. »جهاد 
تبیین « بستر مناسبی در این انگاره س��ازی تحلیلی خواهد بود زیرا به 
تعبیر رهبرمعظم انقالب اس��المی »در این جهادی که وجود دارد، در 
این جنگ بی امانی که وجود دارد بین اس��الم و کفر، بین حق و باطل، 
بین روایت دروغ و حقیقت -این جنگی است بین اینها- ما در کجای این 
جبهه قرار داریم و حضور داریم؟« در راستای این فرضیه قطعی و فوری 

پیشنهادات سیاستی ذیل طرح می گردد:
1. تاریخ شفاهی ترور؛ حافظه جمعی ایرانیان در دهه 60 دریچه مهم در 
ادراک مناسبات آن مقطع زمانی است. باید در این بستر به ثبت خاطرات 
قربانیان و شاهدان ترور پرداخت و آنان منابع بدیع برای حافظه ملی ایرانیان 
هستند و از سوی دیگر مکان-خاطره  های ترور بستر مناسبی برای شناخت 
تبیینی نسل جدید از تاریخ معاصر کشور خواهد بود. همچنین از منظر 
جامعه شناختی باید تبعات گسترش سایه شوم تروریسم بر زندگی روزمره 

شهروندان ایرانی در دهه 60 واکاوی شد. 
2. هنر علیه تروریسم؛ هرچندبخشی از نبرد با تروریسم مخصوصا در بعد 
تروریسم دولتی با ابزارهای نظامی محقق خواهد شد و جمهوری اسالمی 
ایران در این عرصه دارای توانمندی بارزی است اما بخش دیگر این مبارزه، 
روایت گری آن با اتخاذ سیاست های فرهنگی با تولیدات هدفمند هنری 

مانند فیلم و تئاتر است. 

رئیس سازمان بسیج:
زمینه همکاری بسیج با دولت
 بیش از گذشته فراهم است

رئی�س س�ازمان بس�یج مس�تضعفین دول�ت آی�ت اهلل رئیس�ی 
را » دول�ت مردم�ی « خوان�د و گف�ت: در ای�ن دول�ت زمینه ه�ای 
هم�کاری بس�یج ب�ا دول�ت بی�ش از گذش�ته فراهم ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین صبح دیروز در مراسم اجرای دومین مرحله رزمایش طرح شهید 
رجایی در استان قزوین طی سخنانی، اظهار داشت: در مرحله اول این رزمایش 
با کمک خیرین، پیگیری سپاه استان و مشارکت کمیته امداد امام خمینی   
بیش از 200 دستگاه یخچال تأمین شد. وی با بیان اینکه مرحله تکمیلی طرح 
شهید رجایی امروز در قزوین انجام می شود، ادامه داد: رزمایش مشترکی از 
سوی بسیج کارمندان و گروه های جهادی بسیج با تالش و مجاهدت فرمانده 
محترم سپاه استان و نقش آفرینی گروه های جهادی بسیج، بسیجیان عزیز در 
دستگاه ها، ادارات و بسیج ادارات و کارمندان در استان قزوین برگزار می شود. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: در واقع تالش ما بر این 
اساس است که در مرحله جدیدی در کنار مردم عزیز باشیم و با انجام پروژه های 
محرومیت زدایی، سازندگی و خدمات مومنانه نیاز های مردم را برآورده کنیم 
تا خدمتگزار آنها باشیم. سردار سلیمانی با بیان اینکه سپاه و بسیج از مردم، 
فرزندان مردم، برای مردم و در خدمت مردم هستند، یادآور شد: رهبر معظم 
انقالب سال گذشته در مورد بسیج فرمودند که بسیج پاره تن مردم است و 
هیچگاه مصلحت مردم فراموش نشود. وی یکی از فلسفه های وجودی بسیج و 
سپاه عالوه بر پاسداری از انقالب اسالمی و ملت ایران را خدمت به مردم و انجام 
خدمات گسترده و تأمین نیاز های مردم دانست و گفت: این مسیر در سال های 

پس از دفاع مقدس آغاز شد و در سال های اخیر توسعه پیدا کرد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین دولت آیت اهلل رئیسی را » دولت مردمی « 
خواند و تأکید کرد: در این دولت زمینه های همکاری و مش��ارکت بیش از 
گذشته فراهم شده است و این همکاری  ها در پروژه  هایی مثل طرح آبرسانی و 

پروژه های محرومیت زدایی گسترش پیدا کرده است. 
وی با تأکید بر اینکه در گام دوم انقالب با خدمت به مردم، توسعه خدمت به 
مردم، بردن میزهای خدمت به میان مردم، مسیر شهدا را زنده نگهداشته و در 
جهت تحقق اهداف آنها حرکت خواهیم کرد، تصریح کرد: مجالس شهدا را با 

میزهای خدمت و حضور گروه های جهادی تلفیق خواهیم کرد. 
سردار سلیمانی با اشاره به افتخارآفرینی ملت ایران در انتخابات سال گذشته 
بیان کرد: هر سه قوه و سایر ارکان نظام جمهوری اسالمی با رویکرد خدمت 
جهادی در خدمت ملت ایران هستند و سپاه و بسیج به فرموده رهبر انقالب 
در کنار کارگزاران نظام در میدان های خدمت تمام ظرفیت و داشته های خود 
را به میدان خواهد آورد. ملت ایران یک ملت با ظرفیت فراوان در دنیاس��ت. 
ملتی که برای دستیابی به قلل پیشرفت و آبادانی چیزی کم ندارد. این ملت 
با اتکا به ظرفیت های خود در گام دوم در یک مسیر صعودی و رو به جلو در 
راستای اهداف انقالب با هدایت های پیامبرگونه رهبر انقالب در حرکت است 
و با استفاده از ظرفیت های خود استعدادهای جوانان را شکوفا خواهد کرد و با 
تکیه بر تجربیات تاریخی در جهت تحقق چشم انداز باعظمت گام دوم انقالب 

حرکت خواهد کرد.

مسعودندافانحسینعبداللهیفر

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
خواسته های آژانس 

از ایران زیاده خواهی است
س�خنگوی س�ازمان ان�رژی اتم�ی 
گف�ت: اگ�ر غربی  ه�ا تحریم  ه�ا را 
لغ�و کنن�د و ب�ه تعه�دات خ�ود ب�از 
گردن�د، ای�ران نی�ز ب�ه تعهداتی که 
پذیرفت�ه ب�ود ب�از خواه�د گش�ت. 
بهروز کمالوندی، س��خنگوی س��ازمان 
انرژی اتمی ایران در گفت وگویی رادیویی 
با بیان اینکه رابطه کش��ورمان با آژانس رابطه تعریف ش��ده ای است، 
گفت: در حال حاضر این رابطه بر اساس پادمان است. وقتی از پادمان 
سخن می گوییم به این معنا است که حسابرسی مواد هسته ای صورت 
می گیرد، به این ترتیب که ایران اعالم می کند چه میزان مواد هسته ای 

در چه نقاطی دارد و با آنها چه کار  هایی انجام می دهد. 
وی با اشاره به این موضوع که کش��ور  ها رابطه دیگری نیز با آژانس بر 
اساس پروتکل الحاقی دارند، اظهار کرد: بر اساس این رابطه، کشور  ها 
بخش��ی از تجهیزاتی را که در ارتباط با غنی سازی اس��ت، در نظارت 
آژانس بین المللی اتمی ق��رار می دهند که ایران نی��ز چنین کاری را 

انجام می دهد. 
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی ایران افزود: عالوه بر موارد ذکر شده، 
در موضوع برجام یکسری نظارت های بیشتر نیز وجود داشته است، اما 
امروز به دالیل مختلف، ایران صرفاً تبادل پادمانی را اجرا می کند و در 

واقع فقط حسابرسی مواد هسته ای انجام می شود. 
کمالوندی از خواسته های بیش��تر آژانس از ایران گفت و در عین حال 
تصریح کرد: این خواسته  ها زیاده خواهی محس��وب می شود، زیرا به 
دلیل تحریم  ها این خواس��ته  ها قابل اجرا نیس��تند. طبق قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم  ها و صیان��ت از منافع ملت ایران که مصوب 
مجلس شورای اسالمی است، قرار است آژانس بین المللی اتمی حداقل 
نظارت  ها و در حد پادمانی باشد. البته اگر غربی  ها تحریم  ها را لغو کنند 
و به تعهدات خودش��ان باز گردند، ایران نیز به تعهداتی که ذیل برجام 

پذیرفته بود باز خواهد گشت. 
کمالوندی با تصریح بر این اینکه ایران هیچ تعهد فرا پادمانی ندارد، ابراز 
کرد: ایران 27 دوربین و یکسری تجهیزات از جمله وسایل اندازه گیری 
آنالین غنی سازی را جمع کرده است. اگر طرف های مقابل به تعهدات 
خود باز گردند، این امکان وجود دارد این وسایل و دوربین  ها مجدد کار 

خود را آغاز کنند. 
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12 تحسین و 6  توصیه
میان مردم بمانید

رهبر معظ�م انقاب اس�امی صبح دی�روز در 
دیدار رئیس جمه�ور و اعضای هیئ�ت دولت، 
بررس�ی و بیان عملکرد دولت و یاد و زنده نگه 
داشتن حوادث مهم انقاب و ۴۳ سال اخیر را دو 
رویکرد اساسی هفته دولت برشمردند و با تشریح 
توفیقات یک ساله دولت، در بیان توصیه های مهم 
از جمله درباره اولویت مسئله اقتصاد افزودند: 
مردم در همه حوادث و رویداد ها »قهرمان اصلِی 
سرگذشِت انقاب « بوده اند و این واقعیت مایه 
درس و عبرت اس�ت و به همه مسئوالن نشان 
می دهد که با این ملت باید چگون�ه رفتار کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری ، حضرت آیت اهلل خامنه ای، شهیدان رجایی و 
باهنر را دو مدیر تراز انقالب اسالمی خواندند و با اشاره 
به اینکه شهادت، پاداش شایسته پروردگار به این دو 
عزیز بود، گفتند: غفلت و فراموشی حوادث بزرگ، 

آفت مهمی است که باید همه از آن پرهیز کنیم. 
رهبر انقالب »برانگیختگی عمومی ملت در دوران 
انق��الب«، »حی��رت اس��تکبار در مقابل عظمت 
انقالب«، »دشمنی های بی وقفه زورگویان جهانی«، 
»بی دفاع بودن کشور و پایتخت در مقابل حمالت 
هوایی صدام«، »جوالن دادن تروریست ها در سراسر 
کشور و ناامنی س��ال های اول انقالب«، »عملکرد 
دولت ها و مجالس مختلف پس از انقالب«، »حضور 
تعیین کننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر 
جبهه های مقابله با دش��منان « و »حضور بی دریغ 
و تحس��ین برانگیز مردم در راهپیمایی  ها و مراسم 
مختلف « را از جمله مسائلی خواندند که یاد آنها باید 

دائم در ذهن جامعه زنده باشد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه با یادآوری 
حضور به یاد ماندنی ملت در تشییع سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی افزودند: مسائل مشابه از جمله حضور 
پر معنا و گسترده مردم در تش��ییع پیکر آیت اهلل 
ناصری در اصفهان و مش��ارکت عجی��ب مردم در 
میهمانی غدیر نشان دهنده جهت گیری های عمومی 

ملت و راه صحیحی است که باید ادامه یابد. 
     زنده کردن امید، مهم  ترین توفیق دولت

رهبر انقالب، بررس��ی و پرداختن به فعالیت های 
دولت را دومین کارکرد هفته دولت برشمردند و با 
اشاره به برخی توفیقات دولت،  توصیه  هایی خطاب 

به رئیس جمهور و اعضای دولت بیان کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، زنده کردن امید و اعتماد 
مردم را مهم  ترین توفیق دولت دانستند و افزودند: 
مردم می بینند که دولت در وسط میدان و مشغول 
کار و تالش برای حل مشکالت و خدمت رسانی به 
آنها است و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی را تا 
حد زیادی احیا کرده اس��ت البته این تالش  ها در 
برخی زمینه  ها به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه  ها 
نیز هنوز به نتایج الزم نرسیده است. ایشان سفرهای 
استانی دولت را موضوعی درخشان و مهم خواندند و 
افزودند: 31 سفر در سال اول دولت به سراسر کشور 
از جمله نقاط محروم و دور افتاده، نظارت میدانی 
بر کار ها و همدلی عمیق با مردم از دیگر توفیقات 

دولت بوده است. 
 »سرعت عمل و حضور در محل حوادث طبیعی و 
پیش بینی نشده به نشانه همدردی دولت با مردم«، 
»زدوده ش��دن رقابت های منفی و مناقشه برانگیز 
در روابط بی��ن قوا که موجب آش��فته کردن ذهن 
مردم  می شد«، »تأکید بر مراقبت جدی سه قوه در 
استمرار این تالش آرامش بخش « و »جوانگرایی« 
از دیگر توفیقات دولت بود که رهبر انقالب به آنها 
پرداختند. ایشان گفتند: البته مدیران و مسئوالن 
جوان هم در مواردی اشتباه و خطا می کنند، اما در 
مجموع دمیده شدن روح جوانی در دولت و مجلس 
و پرورش مدیران قوی، ارزش صبوری در مقابل این 

خطا ها و رفع تدریجی آنها را دارد. 
     دولت سیزدهم مسئولیت پذیر است

 و بهانه نمی تراشد
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »خارج کردن جامعه از 
چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران«، 
»پرهیز از شرطی کردن کش��ور« و »اهمیت دادن 
به ظرفیت های داخل��ی « را از دیگر موفقیت های 
قوه مجری��ه خواندند. ایش��ان دولت س��یزدهم را 
»مسئولیت پذیر« دانستند و گفتند: در یک سال 

اخیر شنیده نشد که دولت فرافکنی و بهانه تراشی 
کند و بگوید »اختیار نداریم « یا »نمی گذارند.«

»رویکردهای خوب در زمینه سیاس��ت خارجی و 
فرهنگ « و »برجسته کردن ش��عارهای انقالب از 
جمله عدالت طلبی، حمایت از مستضعفان، پرهیز 
از اشرافی گری و استکبار س��تیزی « از دیگر نقاط 
برجس��ته دولت بود که رهبر انقالب بیان کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: دولت این 
سررشته و سبِک کاری را برای دستیابی به توفیقات 

بیشتر ادامه دهد. 
     میان مردم بمانید

 و اسیر جوسازی ها نشوید
رهبر انقالب اسالمی در ادامه توصیه  هایی را خطاب 
به دولت بیان کردند. اولین توصیه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، »شکر نعمت توفیق خدمت به مردم« بود 
که در این خصوص گفتند: شکر این نعمت در درجه 
اول با تقویت ارتباط با خدا و دعا و توس��ل و تضرع 
و انس با قرآن اس��ت و در درجه بعد با ادامه تالش 
جهادی برای خدمت به مردم. »داشتن نیت الهی و 
مخلصانه و پرهیز از کارهای نمایشی « دومین توصیه 
رهبر انقالب بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین 
زمینه خاطرنشان کردند: اطالع رسانی اقداماتی که 
انجام می شود، منافاتی با اخالص ندارد زیرا موجب 
افزایش امید مردم می شود. ایشان در توصیه سوم 
گفتند: به میان مردم رفتن را ادامه دهید و اس��یر 
برخی جوسازی  ها نشوید و البته در مواجهه با مردم 

صبر و تحمل به خرج دهید. 
رهبر انقالب، حضور بی واسطه و مکرر رئیس جمهور و 
دیگر مسئوالن دولت در میان مردم را دارای برکات و 
تأثیرات فراوان دانستند و افزودند: البته دولت مردمی 
فقط به معنای به میان مردم رفتن نیس��ت، باید با 
برنامه ریزی دقیق و استفاده از دیدگاه ها و نظرات 
مختلف، زمینه جلب مشارکت مردم در عرصه های 

مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی فراهم شود. 
    مراقب باشید کارهای روزمره 

شما را غرق نکند
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه چهارم بر لزوم 
عمل به وعده  ها و پرهیز از بیان وعده های غیرقابل 
تحقق که زمینه ساز خدشه دار شدن اعتماد مردم 
می شود، تأکید کردند و به عنوان توصیه پنجم، با 
اشاره به موضوع طراحی نقشه جامع حرکت دولت، 
افزودند: مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق 
نکند و برای اینکه دچار این آفت نشوید با یک طرح 
کالن و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم، حرکت 

کنید. ایشان لزوم رعایت اولویت ها را به عنوان توصیه 
ششم مطرح کردند و گفتند: توان و امکانات دولت 
محدود است، بنابراین باید ابتدا سرفصل های اساسی 
مشخص شوند و سپس سرفصل ها و زیرمجموعه های 

آنها اولویت بندی شوند. 
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه در ش��رایط کنونی، 
 اولویت اصل��ی همچنان مس��ئله اقتصاد اس��ت، 
خاطرنشان کردند: البته این به معنای نادیده گرفتن 
سرفصل های دیگر همچون علم، امنیت، آسیب های 
اجتماعی و فرهنگ نیست ولی اولویت باید اقتصاد 

باشد همراه با پیوست فرهنگی. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در خص��وص موضوع 
اقتصاد چند نکت��ه را بیان کردند. »لزوم انس��جام 
مدیران اقتصادی و داش��تن نظر واحد در مس��ائل 
گوناگون اقتصادی«، »مشخص کردن اولویت ها و 
تمرکز بر شاخص های اصلی و پیگیری روزانه آنها از 
جانب رئیس جمهور و دیگر مسئوالن « نکاتی بود که 

رهبر انقالب به آنها اشاره کردند. 
     با  هر عامل تضعیف کننده تولید 

قاطعانه مقابله کنید
رهبر انقالب اس��المی در بیان شاخص های اصلی 
اقتصاد گفتند: اندازه تورم، رش��د اقتصادی، رشد 
سرمایه گذاری، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و 
کاهش فاصله طبقاتی ش��اخص  هایی هستند که 
باید به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند. 
رهبر انقالب در توصیه بعدی، عمده  ترین سرفصل 
در پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند 
و تأکید کردن��د: قاطعانه با هر عامل��ی که تولید را 
تضعیف می کند، مقابله کنید. ایشان در بخش تولید 
کشاوزی، با اشاره به بحران غذا به دنبال وقوع جنگ 
اوکراین، مسئله امنیت غذایی را بسیار مهم دانستند 
و با یادآوری توصیه های مستمر قبلی مبنی بر لزوم 
خودکفایی در اقالم اساس��ی مانند گندم، افزودند: 
مسئله امنیت غذایی یک مسئله درجه یک است که 

نباید از آن غفلت شود. 
    مسئله مسکن

 از اولویت های اقتصادی است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص تولید صنعتی، 
با اشاره به مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی، تأمین این سرمایه را وظیفه بانک ها خواندند 
و گفتند: بان��ک مرکزی س��خت گیری های بجا و 
به موقعی را در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها آغاز 
کرده است اما باید مراقبت شود که این کنترل  ها بر 
روی فعالیت های غیر مولّد بانک ها همچون خرید 

زمین و سکه یا فعالیت های بنگاهداری آنها اعمال 
ش��ود و تس��هیالت الزم برای واحدهای تولیدی 

آسیب نبیند. 
رهبر انقالب در برشمردن اولویت های اقتصادی، 
مسئله مسکن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: در 
قضیه مس��کن عقب ماندگی زیادی وجود دارد که 
موجب افزایش سرسام آور قیمت و اجاره بها و رنج و 

زحمت مردم شده است. 
    دستاور دها را هنرمندانه و باورپذیر

 اطاع رسانی کنید
»ساخت پتروپاالیشگاه ها«، »تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی«، 
»تکمیل مسیرهای حیاتی شمال- جنوب و شرق به 
غرب برای افزایش ظرفیت حمل و نقل بین المللی 
و همچنین مس��یرهای ارتباطی و حم��ل و نقل 
داخلی « و »توسعه استفاده از ظرفیت بی بدیل دریا« 
اولویت های دیگری بود که رهبر انقالب بر آنها تأکید 
و خاطرنشان کردند: نگذارید ظرفیت های طبیعی و 

انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنان شان با 
تأکید بر پرهیز از نیمه کاره ر ها کردن کار ها و ضرورت 
پیش گرفتن صبر و استقامت و افزایش کار جهادی 
برای حل مشکالت متراکم و به جا مانده، گفتند: اگر 
به این توصیه  ها عمل شود، ثابت خواهد شد که دولت 
سیزدهم دولتی کامالً کارآمد، فعال و برطرف کننده 
مش��کالت زندگی مردم است که نتیجه آن رضای 
پ��روردگار و مردم خواهد بود. ایش��ان همچنین با 
قدردانی از گ��زارش رئیس جمهور و چند تن دیگر 
از اعضای دولت گفتند: باید با فعالیت بیشتر بخش 
رسانه ای دولت و اطالع رسانی هنرمندانه و باورپذیر، 

این دستاورد ها را برای مردم بیان کرد. 
      رئیسی: ابرپروژه ما 

احیای اعتماد مردم است
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس جمهور 
و چهار تن از اعضای دولت به بی��ان گزارش  هایی 
از رویکرد ها و اقدامات اولین س��ال دولت سیزدهم 
پرداختند. حجت االسالم رئیسی با اشاره به شرایط 
دشوار کشور در مرداد 1400، »پیوند نزدن معیشت 
مردم به اراده بیگانگان « را از مهم  ترین اقدامات دولت 
دانست و گفت: در این یک سال بیش از قبل مطمئن 
شدیم که برای همه مسائل راهکار وجود دارد و هیچ 

بن بستی وجود ندارد. 
رئیس جمهور همراهی و اعتماد مردم را بزرگ ترین 
سرمایه دولت برشمرد و گفت: ابرپروژه دولت »احیای 
اعتماد عمومی به دولت« است و تمام اقدامات در 
این چارچوب دنبال می ش��ود. کنترل رشد تورم و 
نقدینگی، مهار کرونا و واکسیناس��یون سراسری، 
اس��تقراض نکردن از بانک مرکزی ب��رای جبران 
کسری بودجه، ایجاد درآمد های جدید و پرداخت 
بدهی های سنگین به جامانده از قبل، پایداری در 
ذخایر کاالهای اساسی، سفرهای استانی با راهبرد 
حل مسئله، فعال کردن سامانه های الکترونیک به 
منظور اصالح بسترهای فسادزا، اجرای عدالت به ویژه 
در الیحه بودجه، تغییر ریل سیاس��ت خارجی از 
برجام زدگی به نگاه متوازن، و همچنین ارتقاء تجارت 
و همکاری  ها با همسایگان از مهم  ترین محورهای 

گزارش رئیس جمهور در این دیدار بود. 
مخبر، مع��اون اول رئیس جمهور نی��ز »مدیریت 
نوسان های اقتصادی«، »فعال سازی سرمایه گذاری 
داخلی « و »مبارزه با فقر و گسترش عدالت« را سه 
محور اصلی کار اقتصادی دولت در یک سال اخیر 
خواند و گفت: استفاده از ظرفیت های متنوع کشور 
از جمله 2700 کیلومتر دسترسی به دریا، معادن 
و کش��اورزی جزو اولویت های دولت اس��ت. بیان 
گزارشی از سفرهای استانی در یک سال گذشته و 
روند تخصیص منابع برای اج��رای مصوبات آنها از 
زبان آقای مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور، 
بیان اقدامات برنام��ه ای و بودجه ای دولت از جمله 
در اصالح تراز درآمد ه��ا و مصارف در گزارش آقای 
میرکاظم��ی رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه، و 
همچنین گزارش وزیر نیرو از اقدام��ات دولت در 
دو حوزه آب و برق به منظور کاهش تنش های آبی 
و جلوگیری از خاموشی   ها در تابستان، بخش های 

دیگر این دیدار بود. 

 رئیس جمهور در راستای دیپلماس�ی همه جانبه دولت، دیداری 
حضوری با وزیر خارجه عراق و گفت وگویی تلفنی با نخست وزیر 
مالزی داش�ت. تأکید بر گس�ترش روابط تجاری با مال�زی و نیز 
تأکید بر بهبود روابط کش�ورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان 
از اهم مواضع رئیس جمهور کش�ورمان در ای�ن دو گفت وگو بود. 
سید ابراهیم رئیسی شامگاه دو شنبه در دیدار فؤاد حسین، وزیر امور 
خارجه عراق با بیان اینکه برقراری امنیت و ثبات در عراق فقط از طریق 
گفت وگو بین همه جریان های سیاسی این کش��ور، بر مبنای قانون 
اساسی و به منظور تفاهم بر سر تشکیل دولت جدید برای رفع مشکالت 
ملت عراق میسر اس��ت، تأکید کرد: پایگاه مرجعیت در این خصوص 
نقش بسیار مهمی دارد.  رئیس جمهور در ادامه سخنانش با قدردانی از 
رایزنی های دولت عراق درباره امور منطقه ای افزود: ابتکارات و اقدامات 
عراق برای بهبود فضای همکاری میان کشورهای منطقه بدون دخالت 

بیگانگان، در تقویت همگرایی منطقه ای مؤثر خواهد بود. 
رئیس��ی پنج دور گفت وگو بین ایران و عربس��تان با وساطت عراق را 
مفید توصیف و تأکید کرد که با تکمیل اجرای توافقات قبلی، مسیر 
برای ارتقای تعامالت هموار می شود. رئیس شورای عالی امنیت ملی 

همچنین گفت: بازسازی و تقویت روابط عربستان با ایران به نفع امنیت 
منطقه است. 

فؤاد حس��ین، وزیر امور خارجه عراق هم در این دیدار از حمایت های 
مستمر و قاطع جمهوری اس��المی ایران از برقراری ثبات و امنیت در 
عراق و نیز تکمیل روند سیاسی تش��کیل دولت جدید در این کشور 

قدردانی  کرد. 
     گفت وگوی تلفنی نخست وزیر مالزی با رئیسی

رئیس جمهور کشورمان همچنین در گفت وگوی تلفنی با اسماعیل 
صبری یعقوب ، نخست وزیر مالزی ضمن تبریک روز ملی مالزی به وی 
و مردم این کشور، گفت: مالزی دارای جایگاه قابل توجهی در سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران اس��ت و ظرفیت های متنوعی برای 
توسعه همکاری میان دو کشور دوست، وجود دارد.  رئیس جمهور ضمن 
ابراز امیدواری برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در 
جهت منافع دو ملت در سایه همکاری و همدلی دوطرف، تصریح کرد: 
موضوعات مختلفی در جهت توسعه همکاری در زمینه های اقتصادی، 
علمی، تحقیقاتی، فناوری های نوین و نهایی کردن معاهدات تجاری در 
دستور کار است که امیدوارم در سایه تعامل و تالش های مقامات دو 

کشور شاهد تحقق آنها باشیم. 
رئیسی با اشاره به روابط بسیار خوب ایجاد شده میان شرکت های تجاری 
دو کشور، تصریح کرد: حجم روابط تجاری میان ایران و مالزی متناسب 
با ظرفیت های موجود نیست و جای گسترش زیادی دارد.  اسماعیل 
صبری یعقوب، نخست وزیر مالزی نیز در این گفت وگوی تلفنی، ضمن 
قدردانی از حسن توجه  رئیسی برای گسترش روابط بین دو کشور و 
تبریک روز ملی کش��ورش، روابط فیمابین را مایه افتخار برای دولت 
و ملت مالزی دانس��ت و گفت: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی 
از کشورهای مهم و اثرگذار همواره حامی و پشتوانه مهمی برای امت 
اسالمی بوده است.  نخست وزیر مالزی ضمن ابراز خرسندی از توسعه 
روابط میان دو کشور افزود: جمهوری اسالمی ایران شریک تجاری بسیار 
مهمی برای مالزی در آسیاست و از اینکه روابط تجاری دو کشور در سال 

گذشته رشد چشمگیری داشته است، بسیار خوشحالیم. 
صبری یعقوب همچنین ضمن محکومیت سیاست تحریم های ظالمانه 
علیه جمهوری اسالمی ایران، تصریح کرد: اراده سیاسی موجود کنونی، 
مسیر توسعه هر چه بیشتر روابط ایران و مالزی را در حوزه های مختلف 

تضمین خواهد کرد. 

آیت اهلل رئیسی در دیدار وزیر خارجه عراق:
امنیتدرعراقفقطباگفتوگومیسرمیشود

     دیپلماسی



زن�گ خط�ر ورشكس�تگي صن�دوق تأمين 
اجتماع�ي خيل�ي وق�ت اس�ت به ص�دا در 
آمده اس�ت؛ صندوقي كه بيش از 44 ميليون 
نف�ر تح�ت پوش�ش آن هس�تند و اهميتي 
حياتي دارد. بر اين اس�اس بود كه بيس�ت و 
يكم فروردين ماه امسال، مقام معظم رهبري 
سياس�ت هاي كلي تأمين اجتماع�ي را براي 
اقدام به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در ۹ بند ابالغ كردند، 
سياست هايي كه ايجاد رفاه عمومي، بر طرف 
كردن فق�ر و محروميت، حمايت از اقش�ار و 
گروه هاي ه�دف خدمات اجتماع�ي از جمله 
بي سرپرس�تان، از كارافت�ادگان، معل�والن 
و س�المندان را ب�ا ايج�اد نظام�ي كارآم�د، 
توانمندس�از، عدالت بني�ان، كرامت بخش و 
جامع براي تأمين اجتماعي همگان و برگرفته 
از الگو هاي اسالمي- ايراني در دستور كار دارد. 
همچنين در اين سند مهلتي شش ماهه تعيين 
شده بود تا قوه مجريه با كمك مجلس شوراي 
اسالمي و قوه قضائيه و با بسيج دستگاه هاي 
مس�ئول، برنامه جامع تحقق اين سياست ها 
را ش�امل تقديم لواي�ح، تصويب مق�ررات و 
اقدامات اجرايي الزم، در مدت شش ماه ارائه 
كند. حتي رئيس جمهور پس از ابالغ اين سند 
تأكيد كرد به رغم مهلت شش ماهه براي ارائه 
برنامه جامع تحق�ق اين سياس�ت ها وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري تمامي 
دس�تگاه هاي اجرايي و اس�تفاده از ظرفيت 
بخ�ش خصوص�ي، س�ازمان هاي مردم نهاد؛ 
آيين نامه ها و دس�تورالعمل هاي اين ابالغ را 
حداكثر ظرف م�دت دو ماه آم�اده كند. حاال 
در حالي در آستانه شش ماهگي سند مذكور 
هستيم كه هيچ خبري از تدوين آيين نامه ها 
و دس�تورالعمل هاي اين س�ند نيست و حتي 
وزارتخانه اصلي اجراي اين سند يعني وزارت 
رفاه مدتي است با سرپرس�ت اداره مي شود!

زمان زيادي به پايان ضرب االجل شش ماهه براي 
تدوي��ن برنامه جامع تحقق سياس��ت هاي كلي 
تأمين اجتماعي باقي نمانده است. اين در حالي 
اس��ت كه طبق نص صريح همين سياست ها بر 
اساس دستور رهبر انقاب اس��امي بنا بود قوه 
مجريه با كمك مجلس ش��وراي اس��امي و قوه 
قضائيه و با بسيج دس��تگاه هاي مسئول، برنامه 
جامع تحقق اين سياست ها را شامل تقديم لوايح، 
تصويب مقررات و اقدامات اجرايي الزم، در مدت 
شش ماه ارائه كند، اما همچنان خبري از اباغ اين 

سياست ها نيست. 
 ورشكستگي صندوق هاي بيمه اي

يك نظام تأمي��ن اجتماعي گس��ترده و پايدار 
كه از پيش از تولد ت��ا بعد از مرگ اف��راد را زير 
چتر حمايت خود قرار دهد و دغدغه هايش��ان 
را برطرف كند، حتي مي تواند در تحكيم بنيان 
خان��واده و اقناع خانواده ها به داش��تن فرزندان 
بيش��تر هم اثر گذار باش��د. در ح��ال حاضر1۸ 
صندوق بيمه اي مختلف در كش��ور فعالند كه 
بس��ياري از آنها ضريب پشتيباني ش��ان به يك 
رسيده است؛ يعني ورشكس��ته مطلق هستند 
و از ي��ك نفر در م��اه ۶۰۰ تا ۷۰۰ ه��زار تومان 
حق بيمه مي گيرند و به يك نفر ۴ تا ۵ ميليون 
تومان حقوق پرداخت مي كنند. مفهوم ضريب 
پش��تيباني يعني چند نفر ح��ق بيمه پرداخت 
مي كنند و چند نفر حقوق دريافت مي كنند. قبًا 
اين عدد ۲۰ بود يعني ۲۰ نفر حق بيمه مي دادند 
و يك نفر حقوق مي گرفته اس��ت، اما هم اكنون 

اين عدد به ۲/۴ رسيده است. 
در حال حاضر ضريب پشتيباني سازمان تأمين 
اجتماعي به نزديك چهار رسيده است. در حالي 

كه در تمام دنيا ضريب پشتيباني عدد پنج ورود 
به بحران است؛ يعني هم اكنون تأمين اجتماعي 
وارد بحران شده و اين بحران به واسطه تصميماتي 
است كه بر اساس محاسبات بيمه اي نبوده است. 
بر اين اس��اس به وضوح مي بينيم كه با تش��تت 
در حوزه نظام تأمين اجتماع��ي مواجهيم و اين 
مسئله موجب شده افراد مختلف سطوح متفاوتي 
را از حماي��ت و خدم��ت تجربه كنند. از س��وي 
ديگر جمعيت قابل توجهي از مردم كش��ورمان 
فاقد هر گونه حمايت بيمه اي هس��تند و همين 
مس��ائل موجب بروز فق��ر و نابرابري در س��طح 
جامعه شده و از ضعف در نظام تأمين اجتماعي 
حكايت دارد. بر همين اساس رهبر معظم انقاب 
۲1 فروردين ماه سياس��ت هاي كل��ي و مصوب 
تأمين اجتماع��ي را براي اقدام به رؤس��اي قواي 
سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در ۹ بند اباغ كردند، سياست هايي كه ايجاد رفاه 
عمومي، بر طرف كردن فقر و محروميت، حمايت 
از اقش��ار و گروه هاي هدف خدمات اجتماعي از 
جمله بي سرپرستان، از كارافتادگان، معلوالن و 
سالمندان را با ايجاد نظامي كارآمد، توانمندساز، 
عدالت بنيان، كرامت بخ��ش و جامع براي تأمين 
اجتماعي همگان و برگرفته از الگو هاي اسامي- 

ايراني در دستور كار دارد. 
 عدم تحقق وعده رئيس جمهور 

با اباغ سند تأمين اجتماعي از سوي مقام معظم 
رهبري تصور مي شد اين سند از پشتوانه خوبي 
براي اجرايي شدن برخوردار است و به سرنوشت 
ديگر اسناد باالدستي دچار نخواهد شد، اما حاال 
مهلت تعيين ش��ده براي تدوي��ن آيين نامه هاي 
اجرايي اين س��ند در حال اتمام است، اما خبري 
از اجرايي ش��دن آن نيس��ت. بگذري��م از اينكه 
س��يد ابراهيم رئيس��ي همان روز اباغ سند در 
جلسه هيئت دولت ضمن تأكيد بر اجراي كامل 
اين سياس��ت ها وع��ده تحقق دو ماه��ه تدوين 
آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي اجرايي را داد 
و گفت: »اگر چه دولت بر اس��اس دس��تور رهبر 
معظم انقاب ش��ش ماه براي ارائه برنامه جامع 
تحقق اين سياس��ت ها مهل��ت دارد، اما وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي ب��ا همكاري تمامي 
دستگاه هاي اجرايي و استفاده از ظرفيت بخش 
خصوصي، سازمان هاي مردم نهاد؛ آيين نامه ها و 

دستورالعمل هاي اين اباغ را حداكثر ظرف مدت 
دو ماه آماده كند.«

رئيس��ي اباغ اين سياس��ت ها را از سوي رهبر 
انقاب يك اقدام با برك��ت و داراي اثرات عظيم 
اجتماعي براي كش��ور برش��مرد و تصريح كرد: 
» اين اباغ يك كار جامع ب��راي اجراي عدالت و 
توجه ويژه به اقش��ار كم درآمد ب��ا حفظ كرامت 

انساني است.«
پس از اين، با اس��تعفاي حجت عبدالملكي وزير 
رفاه كار و تأمين اجتماعي در ۲۴ خرداد ماه سال 
جاري، اين وزارتخانه كليدي به سرپرست سپرده 
ش��د و حاال ديگر فرصت سه ماهه رئيس جمهور 
براي معرفي وزير جايگزي��ن وزارت راه و تأمين 

اجتماعي هم رو به پايان است. 
در بند نهم سند سياس��ت هاي تأمين اجتماعي 
تأكيد شده »تمام برنامه هاي كشور بايد پيوست 
تأمين اجتماعي داش��ته باش��د« و اين موجب 
مي ش��ود تا از تصويب قوانين بدون محاس��بات 
بيمه اي جلوگيري شود و از اين به بعد تصميمات 
دولت و مجلس بر اساس محاس��بات بيمه اي و 
پيوست هاي تأمين اجتماعي باشد. بازنشستگي 
پيش از موعد، برداشتن سن از برخي قوانين براي 
بازنشستگي، پرداخت نكردن مطالبات سازمان 
از طرف دول��ت نمونه هاي��ي از تصميمات بدون 
پيوست بيمه اي اس��ت كه صندوق هاي بيمه اي 

كشور را در آستانه ورشكستگي قرار داده  است. 
  حياط خلوتي كه بايد جمع شود!

محمد حسن زدا، سرپرست سابق سازمان تأمين 
اجتماعي در مصاحبه اي كه پيش از اين با »جوان« 
داشت ضمن تأكيد بر اهميت ضريب پشتيباني 
و اينكه چن��د نفر حق بيم��ه پرداخت مي كنند 
و چند نفر حقوق درياف��ت مي كنند، مهم ترين 
س��از و كار درآم��دي بيمه ه��ا را صندوق ه��اي 
سرمايه گذاري ش��ان عنوان كرد كه اگر درست 
مديريت و در جاي مناسب سرمايه گذاري انجام 
شود، مي تواند كمك حال صندوق بيمه باشند. 
وي در عين حال تأكيد كرد: » در اين زمينه هم 
متأسفانه تاكنون به دليل فقدان سند باالدستي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ه حياط خلوتي 
براي دادن پست به افرادي شده اند كه متخصص 
نيستند، اما دوس��ت دارند در هيئت هاي  مديره  
اين شركت ها و سرمايه گذاري هاي زير مجموعه 

آن شاغل شوند و متأسفانه، چون تخصص الزم را 
ندارند باعث سقوط اين صندوق ها و اين شركت ها 

شده اند.«
به گفته زدا عاوه ب��ر اين دولت ها براي پرداخت 
بدهي هايش��ان ب��ه س��ازمان تأمين اجتماعي و 
صندوق هاي بيمه گر، ش��ركت هاي ورشكسته و 
ش��ركت هايي را كه تقريباً از رده خارج بوده اند، 
ما به ازاي اين بدهي به صندوق ها داده اند و با اين 
كار همه دولت ها ظلم بزرگي به تأمين اجتماعي 
كرده  و باعث ش��ده اند صندوق ها نتوانند درآمد 
كافي داشته باشند. از نگاه وي اين سند مي تواند 
مش��كات اينچنيني را برطرف و الاق��ل از بروز 

مشكات مشابه جلوگيري كند. 
يك نظام تأمين اجتماعي قدرتمند حتي در حوزه 
جمعي��ت و فرزندآوري هم مي توان��د تأثير گذار 
باش��د. از نگاه سرپرست سابق س��ازمان تأمين 
اجتماعي، اگر ما يك نظام تأمين اجتماعي داشته 
باشيم، در بحث فرزندآوري اصًا نيازي به تبليغ 
نيست و خود به خود خانواده ها به داشتن فرزند 
بيشتر تمايل نش��ان مي دهند. تقريباً ۹۰درصد 
علت مهاجرت از ايران به كش��ور هاي ديگر نظام 
تأمين اجتماعي اس��ت و از اي��ران مي روند تا از 
نظام تأمين اجتماعي برخوردار باشند و حداقل 
امروزشان تأمين باشد و از آينده خودشان مطمئن 
باش��ند. وقتي نظام تأمين اجتماع��ي در حوزه 
مهاجرت اينقدر مي تواند تأثير گذار باشد، بديهي 
است در حوزه تحكيم خانواده و فرزند آوري چقدر 

اثر گذار خواهد بود. 
 ضرورت يك نظام تأمين اجتماعي كارآمد 

براي ايران سالمند فردا 
با عنايت به اهميت يك نظ��ام تأمين اجتماعي 
پاي��دار و چالش هاي��ي همچون ورشكس��تگي 
صندوق هاي بيمه اي و تعويق حقوق بازنشستگان 
يا منتفي شدن افزايش حقوق شان كه امروز در 
حوزه تأمين اجتماعي شاهد آن هستيم، ضرورت 
و اهميت اجراي اين سند بيشتر برايمان روشن 
خواهد شد. به خصوص اينكه جمعيت كشورمان 
رو به پيري حركت مي كند و تا دو، سه دهه آينده 
چيزي نزديك به يك سوم از جمعيت كشورمان 
پيرمردان و پيرزناني هس��تند كه براي مديريت 
زندگي و معيشت ش��ان نيازمند يك ساز و كار و 

نظام تأمين اجتماعي كارآمد هستيم. 

884984403سرويس اجتماعي
حاشيه ناامن تأمين اجتماعي

چيزي به پايان فرصت هاي مقرر در سياست هاي كلي تأمين اجتماعي باقي نمانده است

كاهش 90 درصدي قيمت داروي بيماران 
خاص و صعب العالج با دارويار

دختران باالي ۷ سال  
فرزندخوانده  دختران مجرد می شوند

رئي�س س�ازمان غ�ذا و دارو گف�ت: ب�ا 
اج�راي ط�رح دارويار هي�چ دارويي نس�بت 
ب�ه قب�ل ب�راي م�ردم گ�ران نشده اس�ت. 
بهرام دارايي، رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به 
اجراي طرح دارويار گف��ت: اين طرح با اين هدف 
انجام مي شود كه يارانه دارو را در جاي درست به 
كار بگيريم. قبًا يارانه به تأمين كننده و واردكننده 
يا توليدكننده داده مي ش��د تا مواد اوليه را با نرخ 
ارز دولتي يا همان ترجيحي وارد كند و در سطح 
بيمارستان ها و داروخانه ها توزيع مي شد كه مردم 

داروي ارزان را تحويل بگيرند. 
وي سياس��ت پيش��ين يعن��ي اعط��اي يارانه به 
تأمين كننده و توليدكننده را غلط دانست و تصريح 
كرد: در آن سياست شاهد هدر رفت منابع بوديم 
كه ناشي از سوء استفاده يا قاچاق معكوس بود. در 
سياست سابق از هر 1۰ توماني كه به يك واحد كاال 
دارو اختصاص مي داديم، بخش زيادي از آن مورد 
سوء استفاده قرار مي گرفت يا دارو از كشور خارج 
مي شد.  معاون وزير بهداشت به ديگر چالش هاي 
سياست اعطاي ارز ترجيحي در حوزه دارو اشاره 
و بيان كرد: اعطاي ارز ترجيحي پروس��ه خاصي 
داش��ت و بايد در مجلس مصوب مي ش��د كه اين 

مسئله سبب مي شد گاهي ارز مورد نياز به موقع 
تأمين نشود. اين مسئله باعث وقفه در تأمين كننده 

و كمبود دارو مي شد. 
وي با اع��ام اينكه ب��راي اجراي ط��رح دارويار، 
زيرساخت هاي الزم را از جمله بيمه ها و سامانه هاي 
الكترونيكي آماده كرديم، اظهار كرد: با اجراي اين 
طرح، هيچ دارويي نسبت به قبل براي مردم گران 
نشده است. با اجراي اين طرح حتي ممكن است 
براي بعضي از بيماري ها هزينه كمتري توس��ط 
مردم پرداخت ش��ود كه در داروي بيماران خاص 
و صعب العاج تا ۸۰ الي ۹۰ درصد كاهش قيمت 

داريم. 
رئيس س��ازمان غ��ذا و دارو از سيس��تم نظارتي 
واحد و يكپارچ��ه بر قيمتگذاري دارو در كش��ور 
گفت و ابراز كرد: اين سيس��تم واحد و در وزارت 
بهداش��ت و س��ازمان غذا و دارو انجام مي شود. با 
توجه به اينكه تمام داروخانه هاي بيمارس��تان ها 
متصل به اين س��امانه ها هس��تند و فاكتور صادر 
مي كنند، اساساً قيمت دستي يا دل بخواهي وجود 
ندارد؛ در حقيقت چه در ته��ران و چه در جزيره 
ابوموسي قيمت دارو فرقي ندارد، زيرا كد رهگيري 

و اصالت سنجي داريم. 

مدي�ر كل ام�ور ك�ودكان و نوجوان�ان 
س�ازمان بهزيس�تي كش�ور از ام�كان 
اعطاي فرزندخواندگ�ي به دختران باالي 
هفت س�ال به دخت�ران مجرد خب�ر داد. 
س��عيد بابايي، مدي��ر كل امور ك��ودكان و 
نوجوانان سازمان بهزيستي كشور در خصوص 
زنان مجرد متقاضي فرزندخوانده بيان كرد: 
زن��ان مج��رد اولوي��ت دوم فرزندخواندگي 
هس��تند كه مي توانند نگه��داري فرزندان 
دختر فاقد سرپرس��ت مؤثر تحت پوش��ش 
سازمان بهزيس��تي را بر عهده بگيرند. البته 
با توجه به اينكه اولويت نخس��ت بهزيستي 
با خانواده ه��اي بدون فرزند اس��ت، معموالً 
كودكان دختر با سن باالي هفت سال، تحت 
سرپرستي بانوان مجرد قرار مي گيرند. مسير 
پذيرش كودكان نيازمند پيگيري درمان در 
تمامی سنين نيز براي اين بانوان گشوده است 
و در طول س��ال هاي اخير چندي��ن مورد از 
پذيرش اين كودكان در استان هاي مختلف 

ثبت شده است. 
بابايي با بيان اينكه بعد از ثبت درخواس��ت، 
س��ازمان بهزيس��تي وضعي��ت اجتماعي، 

فرهنگي، اقتص��ادي و آمادگي متقاضيان را 
براي سرپرستي از كودكان تحت پوشش را 
بررس��ي خواهد كرد، گفت: در اين بررسي، 
ش��رايط س��ني، تحصيلي، درآمد، سامت 
جسمي و رواني و تناسب كودك مورد تقاضا 
با خانواده ها ارزيابي خواهد شد و بهزيستي 
نظر خود را جه��ت صدور حكم ب��ه دادگاه 

اعام مي كند. 
وي با بيان اينكه تعداد متقاضيان فرزندپذيري 
بسيار باال است، گفت: براي سرعت در تحويل 
كودك، متقاضيان مي توانند كودك با س��ن 
باالي پنج سال يا كودكان داراي معلوليت يا 

نيازمند پيگيري درمان را نيز بپذيرند. 
مدير كل امور كودكان و نوجوانان س��ازمان 
بهزيس��تي كش��ور با بيان اينكه در تحويل 
كودك همواره اولويت با زوجين فاقد فرزند 
است، يادآور شد: كودك تحويلي بايد از نظر 
ش��رايط س��ني با متقاضيان تناسب داشته 
باش��د. به طور مثال متقاضيان ۳۰ الي ۴۴ 
ساله مي توانند متقاضي كودكان كمتر از پنج 
سال باشند مگر اينكه متقاضي كودك داراي 

معلوليت يا نيازمند پيگيري درمان باشند. 

 با رأي هيئت عموم��ي ديوان عدالت اداري، الزام پذيرفته ش��دگان 
نهايي آزمون استخدامي آموزش و پرورش به سپردن تعهد كتبي مبني 
بر 1۰ سال خدمت در محل جغرافيايي مورد تقاضا خاف قانون است. 
 مدير كل دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي س��امت محور 
سازمان غذا و دارو گفت: برخي بيماران به محض بهتر شدن داروها را 
قطع مي كنند، اما مجدداً به همان بيماري مبتا مي شوند؛ همين قطع 

كردن دارو باعث بروز مقاومت ميكروبي مي شود. 
 مدير عامل سازمان رفاه،  خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران از اعزام كاروان زيارتي كودكان كار به مش��هد مقدس توس��ط 

شهرداري تهران خبر داد. 
 رئيس كميته ايمني شوراي اسامي شهر تهران گفت: در حال حاضر 
بيش از ۴۰۰ دكل مخابراتي در تهران از كميسيون ماده 1۰۰ حكم قلع 

و تخريب دارند. 
 دبير ستاد حقوق بشر از وجود حدود ۴ هزار نفر زنداني خارج از كشور 

و حمايت از خانواده هاي بدون سرپرست اين زندانيان خبر داد. 
 معاون امور زنان رئيس جمهور گفت: ما طرفدار قطعي ازدواج بالغانه 

هستيم تا شاهد استواري نهاد واالي خانواده باشيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

از موالنا مدد می جويد، با فرزند خويش چنين مي گويد:
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آيد تو يكي نِه اي هزاري، 

تو چراغ خود برافروز
... و بيدرنگ از او مي پرسد:

-  فرزندم! در آغاز طرح »بازيافت اميد« تصور مي كردي از اين 
درهاي دورريختني بطري بشود هزاران ويلچر براي معلوالن 

خريده، روزنه اميدي در آنان ايجاد كرد؟
و من پرسشگر، پي سخن »محمد پيروزحميدي«، مديرعامل 
شركت صنايع غذايي كامبيز را مي گيرم تا از دشت هاي سرسبز 

عشق و اميد سردرآورم. 
براي او كه مدال افتخار دهها سنديكاي صنعتي و مركز خيريه 
را بر سينه دارد، »بازيافت اميد« چيز ديگري است؛ طرحي كه 
از طريق آن درهاي بطري از دست مردم جمع آوري و بازيافت 

شده، براي توان يابان نيازمند ويلچر خريداري مي شود. 
من با توأم. كارآفرين هش�تاد و چند س�اله! تو نيز يكي نِه اي، 

هزاري... 
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 رستمي – تهران: با وجود جدا س��ازي واگن مترو در ابتدا و 
انتهاي آن و اختصاص اين واگن ها به خانم ها و اعام ممنوع بودن 
ورود آقايان به اين قسمت، همچنان مش��اهده مي شود، آقاياني 
هس��تند كه با وجود فضاي مناس��ب در واگن آقايان وارد واگن 
خانم ها مي شوند. اين موضوع باعث ايجاد مزاحمت و ناراحتي براي 
خانم ها مي شود. لطفاً مسئوالن متروي تهران به صورت جدي به 

اين موضوع توجه و آن را رفع كنند. 
 محم�دي – ش�هر ري: ش��هر ري، تقاطع فدايي��ان، كوچه 
كوهي نژاد، تاريكي مطلق است و همين امر باعث ناامني از جمله 
سرقت و مسائل ديگر شده است. از تقاطع فداييان تا ابتداي ديلمان 
از ش��مال به جنوب تنها يك تير چراغ برق روشنايي فعال وجود 
دارد؛ در حالي كه اداره برق منطقه در مجاورت همين خيابان واقع 
شده است. از مسئوالن محترم وزارت نيرو خواهش مي كنم به اين 

مشكل رسيدگي كنند. 

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 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸4۹۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

درس هاي تقدير رهبر معظم انقالب 
از يك كتاب آموزشي

مراس��م رونمايي از كتاب و سامانه »بومي سازي ش��ده« آموزش زبان 
انگليسي به همت مؤسس��ه مطالعات فرهنگي، اجتماعي وزارت علوم 
برگزار ش��د و باز هم اين رهبر معظم انقاب بودند كه شخصاً با ارسال 
هديه اي از دست اندركاران اين اتفاق بي نظير فرهنگي قدرداني فرمودند. 
اين حركت غير منتظره درس هاي ويژه اي در خود داش��ت كه به زعم 

نگارنده، نپرداختن به آن در حكم تداوم خسران است. 
درس اول اين تقدير، تأكيد رهبر معظم انقاب بر ابتكار عمل به  جاي 
انسداد رفتاري است. به عنوان مثال اگر رهبر معظم انقاب از محتواي 
كتاب هاي آموزش زبان انگليس��ي انتقاد ك��رده و آن را تهديدي براي 
س��بك زندگي ايراني- اس��امي مي دانند، اين به معني نفي و انسداد 
آموزش زبان انگليس��ي نيس��ت، بلكه به مفهوم ضرورت بومي سازي 
آموزش زبان انگليسي با داستان ها و روايت هاي ايراني و اسامي است 
تا ابزاري غربي در خدمت احياي هويتي شرقي قرار بگيرد. جالب است 
بدانيد بومي سازي آموزش زبان انگليسي در كشورهايي مثل قطر هم 
مورد توجه قرار گرفته و حتي به آكسفورد هم سفارش آن داده شده بود، 
ولي نتيجه الزم به خاطر عدم شناخت و انطباق فرهنگي، به  دست نيامد 
و كاري كه در مؤسسه مطالعات فرهنگي، اجتماعي وزارت علوم انجام 

شد از اين منظر هم جاي تقدير ويژه اي دارد. 
درس دوم تقدي��ر رهبر معظم انق��اب از اين كتاب آموزش��ي، درس 
فراموش نكردن وظايف تاريخي و تمدني جمهوري اس��امي از سوي 
مسئوالن كشور، در هزارتوي روزمرگي ها و مشكات اقتصادي كشور 
است، چراكه هيچ كدام از شخصيت ها و مسئوالن كشور نمي توانند ادعا 
كنند مشغله هايي بيشتر از رهبري دارند، ولي مكرراً شاهد هستيم كه 
در فضاي جنگ اقتصادي از توجه به تبعات روزافزون »جنگ نرم«، جبراً 
غافل مي مانند. پيشنهاد نگارنده درباره ضرورت تشكيل وزارت جنگ 
نرم در دولت س��يزدهم هم دقيقاً بر همين مبنا مطرح شده تا حداقل 
يك وزير به طور تمام وقت برنامه ها و اهداف »فرهنگي ترين رهبر دنياي 

امروز« را پيگيري كند. 
درس س��وم و آخر هم درس قدرشناسي و اميد بخش��ي رهبر معظم 
انقاب است تا جوانان كش��ور كه دل در گروي اهداف تمدن ساز نظام 
اسامي دارند، بدانند كه فراتر از انديشه هاي مأيوسانه و نااميد كننده، 
نگاه پدرانه و مصلحانه اي همواره متوجه ابتكار عمل ها و اقدامات ايجابي 
آنهاس��ت و تفقد رهبر معظم انقاب همچون مؤلف كتاب و س��امانه 
»بومي سازي شده« آموزش زبان انگليس��ي، يقيناً شامل حال تمامي 

آنها هم مي شود. 

سخنگوي قوه قضائيه:
ديه اولياي دم 

از اموال عبدالباقي پرداخت مي شود
س�خنگوي قوه قضائيه از ص�دور رأي پرونده متروپ�ل خبر داد. 
مس��عود ستايش��ي، س��خنگوي قوه قضائيه گفت: از روز وقوع حادثه 
متروپل تا كنون كه حدود سه ماه و هشت روز مي گذرد؛ پيرو تأكيدات 
رئيس قوه قضائيه در مورد اينكه فرآيند رس��يدگي و اتخاذ تصميم در 
مورد اين پرونده با س��رعت، دقت و صحت صورت پذي��رد، به پرونده 

رسيدگي شد. 
سخنگوي قوه قضائيه بيان كرد: پرونده مورد بحث كه ناظر بر اتهامات 
۲1 نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلي آبادان، سرپرست شهرداري 
منطقه يك آبادان، نماينده سازمان نظام مهندسي و ساير افراد به اتهام 
تصويب در وقوع قتل شبه عمدي ۴۳ نفر كه ۳۶ نفر از آنها مرد و هفت 
زن بوده اند و همچنين ايراد صدمه بدني شبه عمد منجر به مصدوميت 
1۳ نفر كه تمامي اين موراد ناش��ي از عدم رعاي��ت نظامات دولتي و 
ايمني مقررات ماده ۶1۶ به نسبت ميزان تقصير است، مورد رسيدگي 
قرار گرفت. وي افزود: ميزان تقصير هر فرد بر اساس بررسي ها و ارجاع 

پرونده به كارشناسان دادگستري مشخص شده است. 
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: پرونده در دادسرا بررسي و منتهي به 
قرار جلب دادرسي شد. متعاقب آن كيفر خواس��ت صادر و پرونده به 
دادگاه كيفري دو مركز استان ارسال شد و رأي شرعي و قانوني نسبت 

به اين پرونده در مورد متهمان صادر شده است. 
 ديه، حبس و انفصال براي مجرمان متروپل

ستايشي گفت: بر اس��اس رأي صادر شده هر يك از متهمان متناسب 
با ميزان تقصير به پرداخت ديه كامل هفت زن مس��لمان، ديه كامل 
۳۶ مرد مس��لمان در حق اولياي دم و پرداخت ديه مصدومان حادثه 

محكوم شدند. 
وي افزود: هر كدام از متهمان پرونده به سه سال حبس تعزيري درجه 
پنج با احتساب ايام بازداش��ت، دو س��ال انفصال از خدمات دولتي و 
عمومي، لغو پروانه اش��تغال و محروميت از عضويت در سازمان نظام 
مهندس��ي براي متهمان مرتبط محكوم ش��دند. حكم صادره ظرف 
۲۰روز از تاريخ اباغ قابل تجديد نظر خواهي است و پس از قطعيت قابل 
اجرا است.  سخنگوي قوه قضائيه بيان كرد: متهم اصلي پرونده متوفي 
حسين عبدالباقي به ميزان ۷۵ درصد مقصر شناخته شده است كه ديه 

اولياي دم از اموال وي پرداخت خواهد شد. 
 برخورد قاطع با زورگيران خشن

ستايش��ي در ادامه درباره انتش��ار فيلم زورگيري در اتوبان نيايش و 
اعتراف اين فرد به 1۰۰ فقره سرقت و اينكه چرا رويه دستگاه قضا براي 
كاهش چنين جرم هايي اصاح نمي شود، گفت: جرائم خشن به ويژه 
سرقت با آزار و اذيت و با استفاده از ساح سرد و گرم، خط قرمز دستگاه 
قضايي است كه امنيت رواني مردم را مختل و در نظم اجتماعي كشور 

اخال ايجاد مي كنند. 
وي تأكيد كرد: نظر قوه قضائيه اين اس��ت كه در صورت كشف جرم با 

كساني كه مرتكب اين جرائم شده اند، با قاطعيت كامل برخورد كند. 
س��خنگوي قوه قضائيه ادامه داد: به عنوان مثال ف��ردي كه در حوزه 
تهرانپارس دستگير شد، به اعدام محكوم و حكم وي اجرا شد، بنابراين 
بس��ياري از مصاديق وجود دارد كه اطاع رس��اني نمي كنيم، چراكه 
شرايط و اطاع رساني اين اخبار هم زياد خوشايند نيست و اما در برخي 

موارد چاره اي نيست تا بر اين موضوع تأكيد مؤكد داشته باشيم. 
 كيفرخواست با عنوان اتهامي محارب براي متهم نيايش

س��خنگوي قوه قضائيه درباره  متهم اتوبان نيايش گفت كه بافاصله 
تحقيقات قضايي روي آن انجام پذيرفت و همچنين قرار جلب دادرسي 
اين فرد صادر و منتهي به صدور كيفرخواست و پرونده به دادگاه انقاب 

اسامي تهران ارسال شده است. 
وي تأكيد ك��رد: پرونده اين ف��رد با دقت و س��رعت در دادگاه انقاب 

اسامي تهران مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 
ستايشي با اش��اره به نكات مندرج در كيفرخواست متهم  بيان كرد: 
اولين محور اين كيفرخواست اشاره به محاربه از طريق كشيدن ساح 
س��رد براي بردن اموال مردم و دومين محور كيفرخواست به ايجاد 
ناامني در شهر و هنگام ترافيك و در مأل عام اشاره دارد. متهم ضربه اي 
را با قمه پرتاب كرده كه موجب حادث شدن جراحتي بر شهروندان 
ش��ده و اين مورد يكي از مواردي اس��ت كه به عنوان كيفرخواست 
مطرح شده است.  اين فرد س��رقت هاي متعددي داشته است و يكي 
از اين موارد مشاركت در دو فقره سرقت مربوط به بازار، يك مورد در 
شب و يك مورد در روز است كه آن هم به عنوان اتهامات اين فرد در 
كيفرخواست آمده است.  متهم اتهامات ديگري از جمله سرقت تلفن 
همراه نيز دارد كه براي وي اشد مجازات درخواست شده است و در 
روزهاي آينده نتيجه مجازات و كيفر كسي را كه با امنيت مردم بازي 

مي كند، مشاهده خواهيم كرد. 
 آخرين وضعيت بازداشت دو تبعه سوئدي

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص آخرين وضعيت دو تبعه سوئدي و 
اتهاماتش��ان  بيان كرد: اين دو نفر در ارتباط با حوزه قاچاق موادمخدر 
دستگير شده اند و روند رس��يدگي به پرونده اين افراد مطابق مواضع 

قانوني صورت گرفته است و در دادگاه انقاب اسامي محكوم شدند. 
ستايشي ادامه داد: از »سيمون كاسپر براون« تبعه سوئدي حين كنترل 
مسافران خارجي فرودگاه امام خميني )ره(، ۹ هزار و ۷۰۰ گرم، معادل 
۲1 هزار و ۳۰۰ قرص غيرمجاز حاوي موادمخدر »ترامادول« كش��ف 
شد و به پنج سال حبس و به پرداخت 1۰ برابر ارزش كاالي معدوم به 

ميزان 1۰ ميليارد و 11۷ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال محكوم شد. 
وي افزود: »استفان كوين گيلبرت« ساكن سوئد است كه در ۶ بهمن 
1۳۹۸ در زمان خروج از فرودگاه امام خميني )ره( حين بازرس��ي از 
چمدان وي، ۹ هزار و ۸۰۰ گرم موادمخدر از نوع ش��يره ترياك كشف 
شد و وي به هشت س��ال حبس و پرداخت 1۵۰ ميليون ريال جزاي 

نقدي محكوم شد. 
 براي اجراي قانون تسهيل منتظر نظر شوراي نگهبانيم

سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به استفساريه مجلس شوراي اسامي 
در خصوص قانون تس��هيل صدور مجوز هاي كسب و كار و همچنين 
احتمال تغيير يا عدم تغيير نتيجه آزمون مركز وكاي قوه قضائيه اظهار 
كرد: اين طرح در مجلس شوراي اسامي تصويب، به شوراي نگهبان 
تقديم شده اس��ت و در اين رابطه تصميمات الزمه اتخاذ خواهد شد، 
بنابراين هر تصميم قانوني كه در اين رابطه گرفته شود، از آن تبعيت 

خواهيم كرد. 
سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به دوران محكوميت مهدي جهانگيري 
و ش��ايعه حضور وي خارج از زندان بدون تحمل حبس  گفت: مهدي 
جهانگيري در ۳۰ دي سال 1۳۹۹ از ش��عبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر به 
اتهام و جرم قاچاق ارز به ميزان ۶۰۷ هزار و 1۰۰ يورو و 1۰۸ هزار دالر 
تحصيل مال از طريق نامشروع و خودداري از ارائه اطاعات به سازمان 

بورس به دو سال حبس محكوم شد. 
وي افزود: اين مجرم به دليل ضبط ارز قاچاق ۵۰ ميليون ريال جزاي 
نقدي و جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي ريالي ارز قاچاق و همچنين 
رد اصل مال به مبلغ ۴۵۶ ميلي��ارد و ۲1۶ ميليون و ۷۵۰ هزار ريال و 

جبران خسارات وارده محكوم شد. 
ستايش��ي با بيان اينكه متهم از تاريخ 1۸ ارديبهشت سال 1۴۰۰ به 
زندان معرفي و مدت حبس براي وي مشخص شده است، گفت: مجرم 

يك اتهام پولشويي نيز داشته كه نسبت به آن تبرئه شده است. 
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه انجام باقي مانده حبس متهم كمتر از 
۸۰ روز است، گفت: مطابق آيين نامه سازمان زندان  ها متهم از مرخصي 

نيز مي تواند استفاده كند و مرخصي هم به وي داده شده است. 

محمد محمودي

خبرگزاری ايرنا

  گزیده



فساد ۹۲ هزار ميليارد توماني مطلقًا وجود ندارد
 مديرعامل سازمان حسابرسي: بين تخلف و فساد تفاوت است. موضوع فوالد مباركه، تخلف است

 كه رسيدگي مي شود

88498433سرويساقتصادي4

| روزنامهجوان| شماره6565

فساد 92 هزار ميليارد توماني در فوالد مباركه 
اصاًل وجود ندارد، اين جمله اي بود كه رئيس 
سازمان حسابرس�ي به عنوان بلندپايه ترين 
مرجع تدوين اس�تانداردهاي حس�ابداري و 
حسابرس�ي و نظارت هاي مالي ب�ر عملكرد 
ش�ركت ها در كش�ور عن�وان و از حواش�ي 
ايجادشده پيرامون ش�ركت فوالد مباركه به 
عنوان يك تخلف ياد كرد، اي�ن اظهارات در 
شرايطي عنوان مي ش�ود كه پيش از اين نيز 
برخي كارشناس�ان حسابرسي شكل گيري 
فساد  اقتصادي با حجم يادش�ده را در حوزه 
شركتي كه در بازار سرمايه حضور دارد و تحت 
نظارت هاي حسابرسي مختلفي قرار دارد را 
بسيار بعيد و دور از واقعيت عنوان كرده بودند. 
طي روز هاي گذشته گزارشي تحت عنوان تحقيق 
و تفحص از ش��ركت فوالد مباركه منتش��ر شد 
كه حج��م انحرافات مالي در ش��ركت مذكور را 
كمتر از 100 هزار ميليارد تومان طي سال اواخر 
دولت گذشته تخمين زده بود، هر چند همزمان 

با نشر اين خبر بس��ياري از رس��انه ها و فعاالن 
رسانه اي پيرامون اين موضوع به شكل هيجاني 
واكنش نشان دادند اما با فروكش كردن هيجان ها 
برخي كارشناس��ان ح��وزه مالي و حسابرس��ي 
ش��كل گيري چنين تخلفي را در شركتي كه در 
بازار س��رمايه حضور دارد و دخ��ل و خرج آن از 
عالوه بر  كنترل گرهاي داخلي توسط حسابرساني 
چون اشخاص مجوز دار از سازمان حسابرسي و 
همچنين مورد وثوق سازمان بورس اوراق بهادار 
مورد بررسي قرار مي گيرد، بسيار بعيد دانستند. 

   امكان ندارد
بايد عنوان داشت كه شركت فوالد مباركه داراي 
س��هامداران حقيقي و حقوقي زيادي است كه 
تحوالت اين ش��ركت به ش��كل روزانه از سوي 
نمايندگان سهامداران عمده حقيقي در شركت و 
همچنين سهامداران خرد همچون خود كارگران 
فوالد مباركه دنبال مي شود، از اين رو شكل گيري 
مفاسد اقتصادي بزرگ قابل توجه در شركت هايي 

از اين دست بسيار بعيد به نظر مي رسد. 

از سوي ديگر بايد عنوان داشت كه شركت مذكور 
بر اساس استانداردهاي بازار سرمايه بايد به شكل 
تعريف ش��ده اي گزارش هاي مالي منتشر كند و 
بس��ياري از تحليلگران تحوالت شركت مذكور 
را مدام زير ذره بين بررسي دارند، به اين ترتيب 
شكل گيري تخلفات در شركت هاي بورسي به اين 

سادگي ها نيست. 
   اش�تباهات فاح�ش پيرام�ون ف�والد 

مباركه
در اين ميان با بررس��ي اخباري كه طي روزهاي 
گذش��ته پيرامون گزارش تحقي��ق و تفحص از 
فوالد مباركه در فضاي رس��انه اي شكل گرفته، 
به اين مهم مي رسيم كه در بسياري از گزارش ها 
به غل��ط از عبارت هايي چ��ون اختالس، دزدي 
و فس��اد عظيم استفاده شده اس��ت، در صورتي 
كه عبارت هاي مذكور از منظ��ر حقوقي و مالي 
تعاريف بس��يار متفاوتي از آن��ي دارند كه بتوان 
در مورد گزارش مذكور به كار برد، به اين ترتيب 
از آنجا كه بسياري از س��هامداران فوالد مباركه 

همان 50ميليون نفر مشموالن سهام عدالت و 
همچنين ميليون ها بازنشس��ته سازمان تأمين 
اجتماعي و همچنين س��هامداران خرد از مردم 
فعاالل در بازار سرمايه هستند، بايد گفت فضايي 
كه به اشتباه پيرامون شركت مذكور شكل گرفت، 
عماًل به منافع ميليون ها ايراني ضربه زد چراكه 
برند شركت مذكور براي خود يك دارايي است 
و جنجال ايجادشده عماًل نشان اين شركت را با 

آسيب مواجه كرد. 
در همين زمينه مديرعامل سازمان حسابرسي 
به عنوان باالترين مرجع نظارتي مالي كشور كه 
حتي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را 
تهيه و تدوين مي كند و حسابرس��ان بايد از اين 
نهاد مجوز فعاليت اخ��ذ كنند، توضيحاتي را در 
مورد پرون��ده فوالد ارائه و تأكيد كرد كه فس��اد 
۹۲ هزار ميلياردي مطلقاً وجود ندارد. اين موضوع 

تحت عنوان تخلف است و بايد رسيدگي شود. 
موسي بزرگ اصل روز گذشته در نشست خبري، 
با بيان اينكه ش��فافيت به معناي حساب و كتاب 
داشتن است، با اشاره به مذاكرات برجام گفت: با 
توجه به مذاكرات در صورت توافق، شركت ها براي 
ورود به فض��اي بين المللي ب��ه صورت هاي مالي 
IFRS نياز دارند كه بايد توسط سازمان تهيه شود. 

بر اين اساس استانداردهاي سازمان حسابرسي با 
استانداردهاي بين المللي قرابت دارد. 

مديرعامل سازمان حسابرس��ي با تأكيد بر اين 
موضوع كه فساد ۹۲ هزار ميلياردي مطلقاً وجود 
ندارد، اظهار داش��ت: يك روز نيس��ت كه بازار 
سرمايه بدون صورت هاي مالي حسابرسي شده 
طي شود. اين موضوع تحت عنوان تخلف است و 

بايد رسيدگي شود. 
بزرگ اصل در ادامه با انتقاد از استقالل سازمان 
حسابرسي گفت: بسياري از شركت ها از سازمان 
گ��زارش باكيفيت نمي خواهن��د و فقط امضاي 
حسابرس را مي خواهند. اين موضوع باعث شده 
اس��ت نتوانيم نيروهاي نخب��ه را حفظ كنيم و 
كيفيت نيروي حسابرسي طي ۲0سال گذشته 
به شدت آسيب ديده اس��ت. اين  موضوع بايد با 

اصالح قوانين اصالح شود. 
   معرفي ۱۳۰شركت به مراجع قضايي

بزرگ اصل با تأكيد بر اينك��ه ميزان عدم رعايت 
قوانين در شركت ها باالست، عنوان كرد: در سه 
سال گذشته سازمان حسابرسي از ۶۸0شركتي 
كه مورد بررس��ي قرار داده، 1۳0ش��ركت را به 

مراجع قضايي معرفي كرده است.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

 افت ۴۰ درصدي قيمت برنج ايراني 
در بازار

ب�ر اس�اس مش�اهدات ميداني قيم�ت برن�ج ايران�ي در ب�ازار 
ت�ا ۳2 ه�زار  توم�ان كاه�ش يافت�ه ك�ه اي�ن موض�وع توس�ط 
اتحادي�ه بنك�داران موادغذاي�ي ني�ز تأيي�د ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، مشاهدات ميداني نشان مي دهد قيمت برنج ايراني 
كاهش قابل مالحظه اي داشته است، به طوري كه برنج هاي پرمحصول 
مانند فجر و ندا كه در ماه هاي گذشته در محدوده ۶0 تا 75 هزار  تومان 

به فروش مي رسيد اكنون ۳۲ تا 4۲ هزار  تومان به فروش مي رسد. 
در ش��هرك امام خميني تهران در فروش��گاهي برنج ايراني) فجر( با 
تابلوي بزرگ بر سردر مغازه با قيمت ۳0 هزار  تومان به فروش مي رسد، 
همچنين دست فروشي در پل فرديس استان البرز برنج فجر را ۳۲ هزار  

تومان قيمت گذاري كرده است. 
براي صحت از كيفيت برنج و اينكه با برنج خارجي اختالط نداشته باشد، 
اين محصول خريداري و طبخ مي شود كه نتايج به دست آمده ايراني 

بودن برنج را تأييد مي كند اما عطر خاصي از برنج متصاعد نمي شود. 
قاسمعلي حسني، دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي ضمن تأييد 
اين گزارش در اين ارتباط اظهار داشت: قيمت برنج ايراني 40 درصد و 
برنج خارجي 15 درصد كاهش يافته است. افزايش ۳0 درصدي توليد 
برنج ايراني، ركود بازار، پُر بودن انبارها از برنج ايراني سال گذشته، رفع 
ممنوعيت واردات برنج و ذخاير كافي برن��ج دليل كاهش قيمت اين 
محصول در بازار است. دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي تصريح 
كرد: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم برنج ايراني طارم گيالن ۸۲ هزار  
تومان، هاشمي 7۲ هزار  تومان، فجر 4۲ هزار  تومان و ندا ۳۲ هزار  تومان 
شده است. با توجه به  وفور برنج در كشور انتظار مي رود در صورت تداوم 
كاهش قيمت برنج، راهكاري براي صادرات اين محصول توليد داخلي 

براي ۶ ميليون نفر ايراني خارج از كشور نيز انديشيده شود. 
دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي بيان ك��رد: اكنون قيمت برنج 
خارجي درج��ه يك نيز در ب��ازار از ۳7 هزار  تومان ب��ه ۳۲ هزار  تومان 

رسيده، يعني 15 درصد كاهش قيمت داشته است. 
.............................................................................................................................

كاهش 1۰۰ليتري سهميه بنزين 
3هزارتوماني در كارت هاي سوخت شخصي

معاون وزي�ر نف�ت از كاه�ش ۱۰۰ ليتري س�هميه بنزي�ن ۳هزار 
توماني در كارت هاي س�وخت ش�خصي خبر داد و گفت: سهميه 
بنزين ۳هزار توماني در كارت هاي س�وخت ش�خصي از 2۵۰ ليتر 
در م�اه ب�ه ۱۵۰ ليت�ر در م�اه در سراس�ر كش�ور كاه�ش يافت. 
به گزارش تسنيم، جليل س��االري، مديرعامل شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ماه 
جاري، سهميه بنزين ۳هزار توماني در كارت هاي سوخت خودروهاي 
ش��خصي با كاهش 100 ليتري، از ۲50 ليتر در ماه به 150 ليتر در ماه 

كاهش يافت. 
وي افزود: متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي 10 ليتر به ازاي 
پيمايش هر 100كيلومتر اس��ت كه سهميه ۲50 ليتري بنزين ۳هزار 
توماني در كارت هاي سوخت خودروهاي شخصي رقم بسيار بااليي بود 
كه با توجه به بازنگري ای كه صورت گرفت، در سراسر كشور اين رقم 

به 150 ليتر كاهش يافت. 
معاون وزير نفت با بيان اينكه سهميه ۶0 ليتري بنزين هزارو500 
توماني در كارت هاي سوخت خودروهاي ش��خصي پابرجاست، 
گفت: فقط س��هميه دوم يعني س��هميه بنزين ۳هزار توماني در 
كارت هاي س��وخت ش��خصي كاهش يافت��ه و م��ردم در تمامي 
جايگاه هاي سوخت به كارت سوخت آزاد جايگاه داران دسترسي 
دارند و طبق بررسي ای كه انجام شده بود، اغلب مردم از سهميه 
دوم يعني س��هميه بنزين ۳هزار توماني كارت هاي سوخت خود 
اصاًل استفاده اي نمي كردند و سوخت گيري آزاد را اغلب با كارت 

جايگاه داران انجام مي دادند. 
.............................................................................................................................

تورم نقطه اي 3  استان ۶۰ درصد شد
بر اساس اعالم مركز آمار ايران بيش�ترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان هاي آذربايجان غربي، اردبيل و كرمان )6۰/۳درصد( 
و كمترين آن مربوط به اس�تان خوزس�تان )4۵/8درصد( است. 
به گزارش مهر، بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در مرداد ماه1401 
شاخص كل قيمت مصرف كننده براي خانوارهاي كشور )100=1۳۹5( 
به عدد 514/۲ رسيد كه نس��بت به ماه قبل 0/۲درصد افزايش نشان 
مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط 
به اس��تان مركزي با ۳/5درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 

استان آذربايجان غربي با 0/۶درصد است. 
درص��د تغيي��ر ش��اخص كل نس��بت به م��اه مش��ابه س��ال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( ب��راي خانوارهاي كش��ور ۲/5۲درصد اس��ت. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هاي آذربايجان غربي، 
اردبي��ل و كرم��ان )۶0/۳درصد( و كمتري��ن آن مربوط به اس��تان 

خوزستان )45/۸درصد( است. 
نرخ تورم 1۲ماهه منتهي به مرداد ماه1401 براي خانوارهاي كشور به 
عدد 41/5درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 1۲ماهه مربوط به استان 
كهگيلويه وبويراحم��د )47/۸درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان 

سيستان و بلوچستان )۳۶/۶درصد( است. 
   خانوارهاي شهري

در م��رداد م��اه1401 عدد ش��اخص كل ب��راي خانوارهاي ش��هري 
)100=1۳۹5( به 504/۸ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزايش 
نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري 
مربوط به استان مركزي با ۳/7درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان هاي آذربايجان غربي، بوشهر و زنجان با يك  درصد است. 
درصد تغيير ش��اخص كل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قب��ل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي ش��هري كش��ور 51/1درصد اس��ت. 
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان 
اردبيل )5۹/7درص��د( و كمترين آن مربوط به اس��تان خوزس��تان 

)44/۹درصد( است. 
نرخ تورم 1۲ماهه منتهي به مرداد ماه1401 براي خانوارهاي شهري 
به عدد 40/۹درصد رس��يد. بيش��ترين ن��رخ تورم 1۲ماه��ه مربوط 
به اس��تان مازندران )4۶/۶درص��د( و كمترين آن مربوط به اس��تان 

سيستان و بلوچستان )۳5/7درصد( است.
.............................................................................................................................

 كاهش 3۸۷۵ واحدي 
شاخص بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�الت 
دي�روز ب�ا كاه�ش ۳ه�زارو8۷۵ واح�دي مواج�ه ش�د. 
به گزارش پارسينه، بورس اوراق بهادار تهران ديروز در يك روند نوساني 
قرار گرفت، به گون��ه اي كه در پايان معامالت ش��اخص كل با كاهش 
۳هزارو۸75 واحدی به رقم يك ميليون و441هزارو۲۶۳ واحد رسيد. 

همچنين ش��اخص كل با معيار هموزن با 14۳واح��د افزايش به رقم 
410هزارو777 واحد رس��يد. ارزش بازار در ب��ورس تهران به بيش از 

5 ميليون و4۲۳هزارميلياردتومان رسيد. 
در فرابورس ايران شاخص كل با 14واحد كاهش به رقم 1۹هزارو۲۹۸ 
واح��د رس��يد. ارزش ب��ازار اول و دوم فراب��ورس اي��ران بي��ش از 
يك ميليون و۶4هزارميلي��ارد تومان ش��د. ارزش ب��ازار پايه فرابورس 

۳45هزارميليارد تومان شد.

معاون وزير كار: تنها راه خوشبختي جوانان 
رفتن به دانشگاه نيست

مع�اون وزي�ر كار از دغدغ�ه اش براي گس�تراندن چت�ر مهارت 
در كش�ور مي گوي�د و اينك�ه در تالش اس�ت از طريق س�ازمان 
آموزش فن�ي و حرف�ه اي، فرهن�گ مهارت آموزي را در كش�ور 
نهادينه كن�د. او بر اين باور اس�ت تنه�ا راه خوش�بختي جوانان 
رفتن به دانش�گاه نيس�ت، چه بس�ا ب�راي برخي بيراهه باش�د، 
وی امي�دوار اس�ت روزي ب�ا گس�ترش فرهن�گ مهارت آموزي 
ديگر هيچ جواني در انتظار اس�تخدام در دس�تگاه دولتي نماند. 
به گزارش ايسنا، دكتر غالمحسين حسيني نيا، رئيس سازمان آموزش 
فني و حرفه اي مي گويد: اگر جمعيت بومي كشورهايي نظير قطر، كويت 
و ام��ارات را روي هم بگذاريم، به اندازه جمعيت جوان دانش��جويي ما 

نمي شود و اين يك ثروت بزرگ ملي براي ما به شمار مي رود. 
معاون وزير كار معتقد است در شرايط كنوني، دوره هاي مهارت تكميلي 
بايد جايگزين تحصيالت تكميلي شود و مي گويد: »جمعيت دانشجويي 
ما بنا بر اقوال مختلف بين ۳/5ميليون تا 4/۳ميليون نفر اس��ت. وقتي 
نگاه مي كنيم مي بينيم مجموع اين جمعيت از جمعيت بومي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس بيشتر است. اگر جمعيت بومي فرضاً بحرين، قطر 
و كويت و امارات را روي هم بگذاريم، اندازه جمعيت جوان دانشجويي 
ما نمي ش��ود و اين يك ثروت بزرگ ملي براي ما به ش��مار مي رود.« 
حسيني نيا مي افزايد: »دانشي كه اين عزيزان كسب مي كنند، نياز به فاز 
تكميلي دارد تا به هنر مهارت آراسته شوند، لذا در راستاي اين موضوع 
بحثي تحت عنوان تحصيالت تكميلي داريم كه بايد يك ترم را به عنوان 
مهارت هاي تكميلي اضافه كنيم كه اتفاقاً براي ۹0 درصد دانشجويان 

اين دوره مهارت هاي تكميلي ارائه شود.«
    هر چه تحصيالت باالتر، فرصت هاي شغلي كمتر 

رئيس س��ازمان آموزش فني و حرفه اي با بيان اينك��ه در دنيا هرچه 
تحصيالت باالتر مي رود، فرصت هاي ش��غلي كمتر مي ش��ود،  گفت: 
معتقدم دوره هاي مه��ارت تكميلي بايد جايگزين تحصيالت تكميلي 
شود تا افراد متناسب با نيازهاي زمان و تحوالت تكنولوژيكي بتوانند 

مطابق دانشي كه اندوخته اند، وارد بازار كار شوند. 
وي مي گويد: در حال حاضر طرحي تح��ت عنوان دوره مهارت آموزي 
هيبريدي يا كهاد برای مهارت آموزي دانشجويان طراحي كرده ايم. اين 
دوره براي كساني پيش بيني شده كه اگر به هر دليلي با رشته تحصيلي 
خودشان نتوانستند وارد بازار كار شوند، مهارتي را كسب كنند و روي 
اين مهارت متمركز شوند. اين طرح را به استعداد 500هزار نفر آماده و 
ابالغ كرديم و وزارت علوم هم همراهي خوبي داشته است كه اميدواريم 
در ادامه شرايطي فراهم شود كه با تأمين اعتبارات و امكانات بيشتر براي 
اجراي طرح، چتر كاملي از دوره هاي مهارت را براي همه دانشجويان در 
تمام دانشگاه ها بگسترانيم. حسيني نيا مي گويد: سازمان آموزش فني 
و حرفه اي عزم خود را جزم كرده تا 51 هفته بعد از هفته مهارت را به 

عملي كردن طرح ها و برنامه هاي خود اختصاص دهد. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقايس��ه اي بين جمعيت ژاپن 
و كارمندان در ايران دارد و مي گويد: كشور ما مثل ژاپن جمعيت دارد 
ولي دولت ما دو برابر ژاپن كارمند دارد، با اين نگاه مثل اين است كه هر 
كارمند ايراني با يك چهارم ظرفيت بهره وري يك كارمند ژاپني مشغول 
كار است و دولت، دولت فربه و زمينگيري شده است، از اين رو معتقدم 
بايد شرايطي فراهم كنيم كه جوانان و خانواده ها به اين باور برسند كه 
تنها راه دانشگاه رفتن نيست و استخدام دولتي محدوديت هاي خاص 
خودش را دارد و چه بسا نشدني باشد. حيف است كه در انتظار رفتن 
سركار دولتي بهترين روزها و ايام جوانان ما به هدر برود. ما بايد آنها را 
به مهارت هاي روز مجهز و توجه آنها را به درآمدي كه افراد ماهر در تمام 

دنيا دارند،  جلب كنيم. 
   شناسايي 4۷2شغل مهارت محور كم سرمايه بر

حس��يني نيا در ادام��ه از شناس��ايي 47۳ ن��وع ش��غل مهارت محور 
كم س��رمايه بر خبر می ده��د و مي گوي��د: »در حال حاض��ر 47۲نوع 
شغل را شناس��ايي كرده ايم كه بين يك تا 10ميليون تومان سرمايه 

مي خواهد.«
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با 
يك ميليون تومان حقيقتاً مي توان يك شغل ايجاد كرد؟ اينطور توضيح 
داد: »زماني مطرح ش��د كه با يك ميليون تومان مي توان شغل ايجاد 
كرد كه خيلي سروصدا به پا كرد و خيلي افراد به باورشان نمي آمد. من 
مي گويم اگر يك تكمله به آن بزنيم اين حرف درس��ت است، يعني با 

يك ميليون تومان به شرط داشتن مهارت مي توان شغل ايجاد كرد.«
وي مي افزايد: هم اكنون 11ميليون پاكستاني كه دوره هاي آموزش 
فني و حرفه اي ديده اند، در كشورهاي حاشيه خليج فارس مشغول 
كارند و ساالنه ۲۲ميليارد دالر امريكا پول وارد پاكستان مي كنند. 
اين رقم معادل كل صنعت پتروش��يمي ما يا به اندازه فروش نفت 
ما در برخي سال هاس��ت، بنابراين اگر جوانان مهارت و اس��تعداد 
داشته باشند به راحتي مي توانند جذب بازار كار شوند و براي خود 

درآمدزايي كنند. 
  تربيت و صدور نيروي ماهر از طريق كاريابي هاي مجاز

معاون وزير كار در پايان از كشورهاي آفريقايي به »بهشت افراد ماهر« 
تعبير می كند و مي گويد: افراد به شرط داشتن مهارت و يادگيري زبان 
انگليسي مي توانند در كش��ورهاي آفريقايي اش��تغال به كار و درآمد 
خوبي داشته باشند. ما از طريق كاريابي هاي مجاز، بحث تربيت نيروي 
ماهر و صدور نيروي كار ماهر را دنبال خواهيم كرد كه فرصت بس��يار 
خوبي است تا از اين طريق بخشي از نيازهاي جوانان به اشتغال را پاسخ 
بدهيم. ما معتقديم هيچ ايراني ای به شرط داشتن مهارت نبايد بيكار 

و فاقد شغل بماند.
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 خريد تضميني گندم در 1۲  استان
 دو برابر شد

مديرعامل ش�ركت بازرگان�ي دولتي اي�ران از افزاي�ش بيش از 
۱۰۰ درص�دي خري�د تضمين�ي گندم نس�بت به س�ال گذش�ته 
در ۱2 اس�تان كش�ور خب�ر داد و گف�ت: در اي�ن مي�ان، خري�د 
گن�دم در برخ�ي اس�تان ها س�ه ت�ا پن�ج براب�ر ش�ده اس�ت. 
به گزارش مركز اطالع رساني شركت بازرگاني دولتي ايران، سيدسعيد 
راد با اعالم اينكه ميزان خريد تضميني گندم در سال جاري نسبت به 
سال گذشته تا اين تاريخ 57 درصد رشد داشته است، افزود: روند خريد 
گندم در استان هاي مختلف از جمله آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 

اردبيل و كرمانشاه همچنان ادامه دارد. 
 وي ارزش گندم  هاي خريداري شده از كش��اورزان را ۸۲ هزار ميليارد 
تومان اعالم كرد و گفت: ۶7 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ كه معادل 
بيش از ۸۲ درصد مطالبات گندمكاران است، به حساب اين عزيزان واريز 

شده و مابقي پول آنها نيز به زودي پرداخت مي شود. 
 معاون وزير جهاد كش��اورزي، افزايش خريد تضميني گندم به ميزان 
۲/5ميليون تن در سال جاري نسبت به سال گذشته با وجود تغييرات 
اقليمي، تحوالت بين المللي و نوسانات اقتصادي را دستاوردي ارزشمند 
براي كشورمان دانست و خاطرنشان كرد: خودكفايي در توليد گندم، 

متضمن تأمين امنيت پايدار غذايي كشور است. 
 باالترين رش��د توليد گندم كش��ور، به ترتيب مربوط به اس��تان هاي 
خراسان شمالي، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و زنجان است كه توليد 
آنها در مقايسه با سال گذشته س��ه تا پنج برابر شده است و بعد از اين 
چهار استان، به ترتيب استان هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، مركزي، 
مازندران، كردستان، آذربايجان غربي، كرمان و گيالن قرار دارند كه از 

بيشترين رشد توليد نسبت به سال1400 برخوردار بوده اند.
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در تابستان سال جاري بيش از 2 ميليون و ۳۰۰ هزار 
مشترك پاداش صرفه جويي گرفتند و در اين بين، 
براي بيش از ۵۰۰ هزار مش�ترك با اعمال پاداش 
صرفه جوي�ي، صورت حس�اب صفر صادر ش�د. 
مشتركاني هر چند انگشت شمار داريم كه بيش 
از 4۰ برابر يك مشترك عادي مصرف برق دارند و 
در تابستان سال جاري نيز براي چنين مشتركاني، 
قبوض برق باالي ۱2 ميليون تومان صادر شده است. 
به گزارش تسنيم، كامبيز ناظريان، مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق ته��ران بزرگ اظهار داش��ت: »با 
محدوديت هاي سنواتي در مسئله برق مواجه بوديم 
و در س��ال گذش��ته محدوديت هايي براي مردم در 
بخش خانگي، تجاري و كسب وكارها اعمال شد، اما 
با آغاز به كار دولت سيزدهم، برنامه ريزي منسجمي 
براي پايداري ش��بكه برق در تابس��تان1401 با در 
دستور كار قرار گرفتن 100برنامه عملياتي صورت 
گرفت كه بخش اعظم اين برنامه در مديريت عرضه 

و تقاضا بود.«
وي افزود: »عالوه بر برنام��ه افزايش ۶ هزار مگاواتي 
ظرفيت توليد برق، اقدام��ات مؤثري در زمينه ثبت 
ركورد بي س��ابقه اتمام تعميرات نيروگاهي در پايان 
ارديبهشت ماه با تالش شبانه روزي صورت گرفت كه 
در پايداري شبكه برق تابستان و گذر از تابستان بدون 

خاموشي بسيار مهم بود.«
ناظريان با بي��ان اينكه پيك مصرف برق كش��ور در 
تابس��تان جاري به ۶۹ هزار و 500 مگاوات رس��يد 
كه رقمي بي سابقه بود، گفت: »در شرايطي كه نياز 
مصرف به اين ركورد تاريخي رسيد، توانستيم شبكه 
برق را پايدار نگه داريم و خاموشي برنامه ريزي شده 
در بخش خانگي نداشته باشيم. نياز مصرف برق در 
تهران در پيك تابستان به 5 هزار و ۳50 مگاوات رسيد 
كه نسبت به اوج نياز مصرف سال گذشته ۳/۳درصد 

رشد داشت.«

    مش�اركت 2 ميليون مش�ترك در كاهش 
مصرف برق

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 
تصريح كرد: »س��ال گذش��ته بالغ بر ۲50 مگاوات 
خاموشي در زمان پيك در شهر تهران رخ داد اما در 
سال جاري با وجود تأمين 400 مگاوات بيشتر، برق 
پايتخت به صورت پايدار و بدون اعمال خاموش��ي 

تأمين شد.«
وي افزود: »در تابستان س��ال جاري در شهر تهران 
بيش از ۲ ميليون مشترك در زمينه كاهش مصرف 
برق، مشاركت داشتند و معادل 150 مگاوات در پيك 
تابستان، توسط مشتركان خانگي مديريت مصرف و 

صرفه جويي صورت گرفت.«
ناظريان با بيان اينكه مش��تركاني ك��ه در مديريت 
مصرف و صرفه جويي مشاركت داشتند تشويق شدند، 
گفت: »در تابستان س��ال جاري بيش از 4 ميليون و 

40۳ هزار صورتحساب صادر شده و بيش از ۲ ميليون 
و ۳00 هزار مشترك پاداش صرفه جويي گرفتند و در 
اين بين، براي بيش از 500 هزار مش��ترك با اعمال 

پاداش صرفه جويي، صورتحساب صفر صادر شد.«
وي ادام��ه داد: »همچنين در بخش ادارات ش��اهد 
۲00 مگاوات صرفه جويي در مص��رف برق در زمان 
پيك بودي��م و ب��ا اس��تفاده از ظرفي��ت مولدهاي 
خودتأمين، 150 مگاوات ديگر نيز از نياز مصرف برق 
شبكه در زمان پيك در شهر تهران كاهش پيدا كرد 
و در مجموع توانستيم در زمان پيك در شهر تهران، 
۶00 مگاوات صرفه جويي كنيم و كاهش نياز مصرف 
برق را رقم بزنيم.« مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق تهران ب��زرگ از راه اندازي بزرگ ترين س��امانه 
پاسخگويي به مشتركان در اين ش��ركت خبر داد و 
گفت: »اين سامانه كه در شركت توزيع نيروي برق 
تهران بزرگ راه اندازي شده است قابليت پاسخگويي 

به يك ميليون تماس را در شبانه روز دارد.«
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در 
پاسخ به سؤالي در خصوص مشتركان پرمصرف برق در 
كالنشهر تهران گفت: »مشتركاني هر چند انگشت شمار 
داريم كه بيش از 40 برابر يك مشترك عادي مصرف 
برق دارند و در تابستان س��ال جاري نيز براي چنين 
مشتركاني، قبوض برق باالي 1۲ ميليون توماني صادر 
شده اس��ت، البته بيش از ۸0 درصد مش��تركان برق 
تهران الگوي مصرف برق را رعايت مي كنند و بسياري 

از مشتركان، خوش مصرف هستند.«
ناظريان ب��ا بي��ان اينكه به س��ازي و بهينه س��ازي 
هزاركيلومت��ر كاب��ل فش��ار متوس��ط در ته��ران 
هدف گذاري شده اس��ت، گفت: »براي اين كار نياز 
به بيش از هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري داريم 
و برنامه داريم تا سال1404 بالغ بر 10 هزار ميليارد 
تومان در شبكه برق تهران س��رمايه گذاري صورت 
گيرد.« وي ادام��ه داد: »ميزان تلفات ش��بكه برق 
كالنش��هر تهران در ح��د اس��تانداردهاي جهاني و 
بهترين رتبه در بين شهرهاي كشور است، به طوري 
كه ميزان تلفات شبكه برق كالنشهر تهران، كمتر از 

۶ درصد است.«
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 
از انجام بالغ بر 5هزار مورد س��رقت تجهيزات شبكه 
برق در س��ال جاري خبر داد و گفت: »اين سرقت ها 
در سال جاري حدود 4 ميليارد تومان خسارت براي 
شبكه برق در پي داش��ته اس��ت.« ناظريان با بيان 
اينكه حوادث ش��بكه برق از دو طريق »سامانه برق 
من« و ارس��ال پيامك به مش��تركان اطالع رساني 
مي شود، گفت: »شهر تهران داراي حدود ۳ ميليون 
و 400 هزار مشترك خانگي است كه بالغ بر ۶ درصد 
از اين مش��تركان يعني حدود ۲00 هزار مش��ترك، 
ماهانه بيش��تر از ۶00 كيلووات ساعت برق مصرف 

مي كنند.«

صدور قبض برق ۱2 ميليون توماني براي پرمصرف ترين تهراني
 برق ۵۰۰  هزار تهراني مجاني شد

  گزارش  2

بر اس�اس بررس�ي مركز آم�ار اي�ران در مرداد 
ماه۱4۰۱ ش�اخص قيمت آپارتمان  هاي مسكوني 
ش�هر تهران به عدد ۱۵4/۷رسيده كه نسبت به 
ماه قبل )۱۵۱/9(، 6/۵درصد كاهش داشته است. 
به گزارش تسنيم، براساس آمارهاي مركز آمار ايران 
در مرداد ماه1401 ش��اخص قيمت آپارتمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران به عدد154/7 رسيده كه 
نس��بت به ماه قب��ل )151/۹(، 1/۸درصد افزايش 

داشته است. 

    كاهش تورم ماهانه
منظور از ت��ورم ماهانه، درصد تغيير عدد ش��اخص 
قيمت ماه جاري، نسبت به ماه قبل است. در مرداد 
ماه1401 تورم ماهانه قيمت آپارتمان هاي مسكوني 
ش��هر تهران 1/۸درصد بوده اس��ت. ت��ورم ماهانه 
مرداد ماه در مقايس��ه با همين اط��الع در ماه قبل 
)۸/۳ درصد(، ۶/5 واحد درصد كاهش داشته است. 

    افزايش تورم ساالنه
منظور از نرخ ت��ورم س��االنه، درصد تغيير ميانگين 

اعداد ش��اخص قيمت در يك س��ال منتهي به ماه 
جاري، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. 
نرخ تورم س��االنه مرداد م��اه1401 آپارتمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران به عدد ۲۸/4درصد رسيده 
كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل)۲7/1 درصد(، 

1/۳واحد درصد افزايش داشته است. 
    متوس�ط قيمت آپارتمان هاي مس�كوني 

مناطق بيست ودوگانه شهر تهران
در مرداد ماه1401 متوس��ط وزني و حس��ابي 

قيمت آپارتمان هاي مس��كوني فروش رفته در 
مناطق بيس��ت ودوگانه ش��هر تهران به ترتيب 
ب��ه 451ه��زارو4۸0 و 4۲۸هزارو۳۹5ه��زار 
ريال رس��يده اس��ت. در اين ماه منطقه يك با 
متوسط وزني قيمت ۸54هزارو4۹1هزار ريال 
بيش��ترين و منطقه1۸ با متوسط وزني قيمت 
۲۲۲هزارو۶75هزار ريال كمترين قيمت را در 
بين مناطق بيست و دوگانه شهر تهران به خود 

اختصاص داده  اند.

كاهش 6/۵درصدي تورم ماهانه مسكن    خبر

امير عباس قاسمی  |   ميزان



   ياسر جرجاني:
بصيرت يعني آي��ت اهلل س��يدكاظم حائري 
كه با داش��تن حكم مرجعيت از سيدصادق 
صدر رحمت اهلل )پدر مقتدي صدر( با درايت 
مثال زدني درحساس ترين زمان رهبر زمانه 
را ش��ناخت و به مريدان خويش مرجعيت را 
امام خامنه اي معرفي كردند و حكم پاياني بر 

اختالفات دادند، توفيق عنداهلل. 
   رحيم انصاري:

اقدام معني دار آيت اهلل حسيني حائري مقتدي 
صدر را در يك س��ردرگمي عجيبي قرار داده 
است. حضرت آيت اهلل حائري كه پس از شهيد 
آيت اهلل صدر و به وصيت ايشان به عنوان مرجع 
ديني مقلدان ايش��ان معرفي شده بود، امروز 
اعالم كرد به دليل ناتواني جسمي از مرجعيت 
انصراف داده و از مقلدانش خواست تا از حضرت 
آيت اهلل خامنه اي كه شايسته ترين فرد براي 

رهبري امت اسالمي است، پيروي كنند. 
   احسان تقدسي:

براي كساني كه از زمان اش��غال عراق درگير 
اخبار و تحليل ش��خصيت هاي اين كش��ور 
هستند خداحافظي مقتدي صدر از سياست 
شوخي تكراري بيش نيست. حداقل چندبار 
به صورت رسمي و غيررسمي اين حرف تكرار 

شده است. 
   سيدپويان حسين پور:

درباره آنچه اين روزها)و روزهاي پيش رو( در 
عراق مي گذرد، نه مواض��ع هيجاني بگيريد 
نه تحليل هاي احساسي كنيد. نگران اربعين 
هم نباشيد. شيعيان عراق)در همه جريانات 
سياس��ي( مدافعان و محافظ��ان اصلي اين 

راهپيمايي عظيم بوده اند و خواهند بود. 

   عبداهلل گنجي:
عراق امروز مثل ايران پس از مشروطه است. نبود 
فرهنگ دموكراسي و تن ندادن به قواعد قانون 
محور، كاري كرد كه م��ردم ايران به مرحله اي 
رسيده بودند براي امنيت و آرامش حاضر شدند 
تن به ديكتاتوري بدهند. خدا نياورد روزي را كه 
بعد از اين همه زحمت و شهادت عده اي بگويند 

خدا پدر صدام را بيامرزد. 
   احمد مظاهري:

آنچه در عراق امروز مي گذرد و آنچه در افغانستان 

و سوريه و لبنان و ليبي روي داد، بيانگر اين است 
كه جمهوري وارادتي غرب��ي در منطقه ما كار 
نمي كند. ما بايد به دنبال ب��ه روز و دمكراتيزه 
كردن سيستم پادشاهي سنتي خودمان باشيم. 

   رحمان قهرمان پور:
صدر به مراتب پيچيده تر از آن چيزي كه در نگاه 
اول به نظر مي رسد عمل مي كند. او با شناختي 
كه از مردم عراق دارد از يك بازيگر حاشيه اي 
س��ال هاي بعد از 2003 به اصلي ترين بازيگر 
صحنه سياسي سال هاي اخير تبديل شد. اين 

تصوير سازي هاي احساسي و هيجاني از او به 
عنوان يك ماجراجوي سياسي درست نيست. 

   حامد كاشاني:
خ��دا ش��هيد عزي��ز بغ��داد و رفيق��ش را ب��ا 
اميرالمؤمنين)ع( محش��ور كند، چه قدر براي 
اتحاد و همدلي مسلمين به ويژه شيعيان عراق 
و ايران تالش كردند. دس��تاورد حاصل از خون 
شهيدان، امروز پامال اميال نفساني خائنان است، 
صداي تفرقه و دش��مني دو ملت ايران و عراق، 

قطعاً متعلق به حلقوم ناپاك دشمن است.

نتیجه جمهوری وارداتی غربی در عراق!
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اتفاقات اخير عراق 

و احتمال اثرگذاري آن بر پياده روي اربعين

در پ�ي بيانيه آي�ت اهلل العظمي س�يدكاظم حائ�ري در عراق و س�فارش ايش�ان به 
مقلدانش�ان براي تقليد از حضرت آي�ت اهلل العظمي خامنه اي)حفظه اهلل( و س�پس 
بيانيه مقتدي صدر براي كناره گيري از سياس�ت و آش�وب مجدد در عراق، كاربران 
ش�بكه هاي اجتماعي در توئيت هايي به تحليل وضعيت عراق و بيان نگراني هايشان 

نوش�تند و همچني�ن بياني�ه مقت�ي ص�در را فتنه آمي�ز و تفرقه آفري�ن خواندند و 
هدف واقعي مقتي ص�در را نه كناره گيري از سياس�ت بلكه قدرت نمايي دانس�تند. 
برخي از آنها ه�م اتفاقات اخي�ر را فتنه اي ب�راي تأثيرگذاري بر پي�اده روي اربعين 
تحلي�ل كردن�د. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

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.

ابتالئات به سبب گناهان
عامل سقوط انسان است

آيت اهلل حاج آقا مجتبي تهراني)ره(:
محمدبن مسلم روايتي را از امام صادق)ع(، از آباي گرامي شان و از 
نُوَب«؛ از گناهان بپرهيزيد!  امام علي)ع( نقل مي كند: »تََوَقُّوا الُذّ
»َفَما ِمْن بَلَِيّ��ٍة َو َل نَْقِص ِرْزٍق إَِلّ بَِذنٍْب َحَتّ��ى الَْخْدِش َو الَْكْبَوةِ َو 
الُْمِصيَبِة« )بحارالنوار، ج 78، ص178(؛ نگذاريد كه دس��تتان 
آلوده به گناه شود. ابتالئاتي كه شما پيدا مي كنيد، نيست مگر به 
سبب گناهي كه مي كنيد. در جلسه گذشته گفتم گناهان مثل 
قلوه سنگ هايي هستند كه تو برمي داري. تو در پرتگاه هستي و 
خودت را نمي تواني حفظ بكني، آنها چيست كه جمع مي كني 
و در كيسه ات مي ريزي؟! تو متوسط از مؤمنين هستي. شما كه 
به آن قله اطمينان بخش نرسيديد، وسط راه است. پايين پا دره 
است. حضرت فرمودند كه حتي يك خراش برداري يا پايت يك 
لغزش پيدا بكند و زمين بخوري، مصيبت است. همه بالهايي كه 

مي بيني، لطف الهي است. 
منبع: كانال تلگرامي »حاج آقا مجتبي تهراني )ره(

   آیينه نفس

تير مستقيم

صالح قربيان در توئيتي نوش��ت: اگر ملكي مشاع باشد، فروش بخش��ي از ملك از سوی 
يكي از شركا عنوان مجرمانه )بزه هاي انتقال مال غير و خيانت در امانت( نداشته و قابل 

تحقق نيست. 

كانال تلگرامي »خاطرات انقالب« خاطره اي 
از حجت الس��الم والمس��لمين مصطف��ي 
پورمحمدي را به اش��تراك گذاشت. جناب 
پورمحمدي نقل كرده اند: در همان روزهاي 
اول جنگ، مرحوم آيت اهلل مشكيني، مرحوم 
آي��ت اهلل مصباح ي��زدي و مرح��وم آيت اهلل 
طاهري خرم آبادي به پايگاه زرهي لشكر اهواز 
آمده بودند. من هم به آنجا رفتم، وضعيتي كه 
در ستاد لشكر ديدم بسيار نامطلوب بود. آن 
صحنه تلخ را هرگز از ي��اد نمي برم. روزهاي 
اول جنگ شرايط خيلي سخت بود؛ رژيم بعث 
عراق حمله كرده بود و دائماً در حال پيشروي 
بود و از طرفي هم توپخانه اش آتش سنگيني 
داشت. در اين س��و، آرايش نظامي نيروهاي 
ارتش ما بهم ريخته ب��ود. خيلي از نيروهاي 
نظامي به شهرهاي خود برگشته بودند. مدت 
سربازي سربازان هم كوتاه شده بود و شرايط 

خيلي سخت بود. 
در مدتي كه در مسجد سليمان بودم، عمدتاً 
درگي��ر پش��تيباني جبهه ها ب��ه خصوص 
پش��تيباني نيروهاي نامنظم بوديم. كار ما 
بيشتر در اين زمينه بود. خط هم مي رفتم. 
يادم هست شبي كه هويزه اشغال شد، من 
در نزديكي هويزه حضور داش��تم و در مقر 
لشكر 1۶ قزوين، با س��رهنگ لطفي ديدار 
كردم. آتش دشمن وحشتناك بود. متأسفانه 
همان شب هويزه سقوط كرد. چند روز قبل 
هم بس��تان س��قوط كرده بود و نيروهاي 
بعثي تا پل سوسنگرد پيشروي كرده بودند. 
برخي افراد از سوسنگرد با بعثي ها همكاري 
كرده بودند. بچه ها اين افراد را شناسايي و 
دستگير كرده بودند. در حكم من دادستاني 

سوسنگرد هم بود و قرار بود دادگاه اين افراد 
را برگزار كنم، ولي اين امر محقق نشد. 

اوضاع مناطق ديگر هم خوب نبود. خرمشهر 
س��قوط كرده و آبادان نيز در محاصره بود. 
نيروهاي دشمن تا نزديكي هاي اهواز جلو 
آمده بودند. ش��هرهاي ديگر مثل شوش و 
دزفول و انديمش��ك هم زير آتش توپخانه 
دش��من قرار داش��تند و اهواز هم در خطر 

سقوط بود. 
در آن شرايط سخت، تنها راهي كه به ذهن 
مقامات اجرايي استان رس��يد، اين بود كه 
تونل هاي انحرافي يا دريچه هاي سد شهيد 
عباسپور را منفجر كنند تا اهواز را آب بگيرد 
و دشمن قادر به پيش��روي نباشد. طبيعتاً 
اين كار خسارات بس��ياري به دنبال داشت. 
از طرفي چاره ديگري هم نبود. اگر اين كار 
انجام مي شد، در مسير ابتدا مناطق مسكوني 
گتوند زير آب مي رفت تا آب به اهواز برسد. 
اين اقدام به ماشين  آلت سنگين نياز داشت 

و من چون دادستان منطقه بودم، حكم دادم 
كه هرچه ماشين آلت سنگين از قبيل بيل 
مكانيكي، لودر و ... هست به منطقه اعزام شود 
تا آن عمليات مهندس��ي به سرانجام برسد، 
اما در نهايت مسئولن استان به اين نتيجه 
رسيدند كه اين اقدام مسئله ساده اي نيست 
و لذا آن اقدام عملي نشد. مي خواهم بگوييم 
ش��رايط به قدري س��خت بود كه حتي گاه 

چنين تصميماتي نيز اتخاذ مي شد. 
به ياد دارم يك بار بني صدر براي بازديد آنجا 
آمد كه من هم حضور داشتم. آمد و چند نفر 
از فرماندهان هوانيروز با او صحبت كردند. به 
هرحال او فرمانده كل قوا ب��ود و آمده بود به 
پايگاه سر بزند و بازديدي انجام دهد، با همان 

لباس خلباني و تبختر خاص خودش. 
در همين ايام يك ب��ار به آبادان رفتم. البته 
آبادان در محاصره ق��واي بعثي بود و امكان 
نداشت به آس��اني به آنجا برويم. به همين 
دليل ابتدا ب��ه بندر امام رفتي��م و از آنجا با 

هاوركرافت ب��ه نزديك آبادان رس��يديم؛ 
به همراه مرح��وم آقاي خلخال��ي بوديم، 
مرحوم آقاي جمي در آبادان حضور داشت 
و سرهنگ ش��كرريز فرمانده ارتش منطقه 
بود. با ماشين از آبادان به سمت خط مقدم 
رفتيم. در جاده در حال حركت بوديم كه به 
يك باره ماشين جلويي ما هدف قرار گرفت 
و منفجر شد. راننده ما و افسري كه راهنما 
بود فوراً فرياد زد كه تانك عراقي در جاده و 
درست روبه روي ما ايستاده و تير مستقيم 
مي زند. راننده فوري ترمز زد و ما به سرعت از 
ماشين بيرون آمديم. در اين لحظه يك باره 
ماشين ما منفجر شد و متوجه شديم گلوله 
دوم ماشين ما را نش��انه گرفته بود. از آنجا 
خود را به سنگرهاي خودي رسانديم. اواخر 
زمس��تان ۵۹ بود و باران ش��ديدي آمده و 
شرايط را سخت تر كرده بود. تمام سنگر گل 
شده بود. پر از گل و لي بود و رزمندگان در 

شرايط بسيار سختي در سنگرها بودند. 
بنده تا 1۵ خرداد 13۶0 در مسجد سليمان 
حضور داشتم تا اينكه شهيد قدوسي فرمودند، 
به خاطر ش��رايط ويژه بندرعب��اس، به آنجا 
منتقل شوم. با اينكه هنوز 30خرداد 13۶0 از 
راه نرسيده بود، عمليات مسلحانه در هرمزگان 
شروع شده و حدود ۵0 يا ۶0 عمليات مسلحانه 
در آنجا انجام شده بود. حدود 1۵ مورد سرقت 
مسلحانه از بانك صورت گرفته بود و چندين 
آتش س��وزي و ترور و.. اتفاق افت��اده بود. در 
اين شرايط ش��هيد قدوسي به من گفتند كه 
بايد س��ريع به بندر عباس بروم كه بنده ابتدا 
به ش��يراز و در 1۵خرداد 13۶0 از ش��يراز به 

بندرعباس رفتم. 

فروش ملك مشاع
كاربري با نام »سعيدخان« نوشت:  يكي از مس��ائلي كه در جلسات مشاوره پيش از ازدواج 
خيلي باهاش برخورد مي كنيم، »توهم عشاق« هستش! »توهم عشاق«، يعني اين باور كه 

»مشكالت دوران نامزدي و آشنايي با نثار عشق و محبت بعد از ازدواج حل ميشه!«

توهم عشاق!

 لوازم التحرير كالس اول  امسال 
چقدر خرج دارد؟

كانال تلگرامي »فرارو« در گزارش��ي از افزايش قيمت لوازم التحرير در 
آستانه بازگشايي مدارس نوش��ت. در بخشي از اين گزارش آمده است: 
ليس��ت لوازم التحرير كالس اول از حدود 17مورد شامل دفتر، مداد، 
جامدادي، كيف و كوله، خط كش و تعدادي وسايل كوچك تشكيل شده، 
اما حدود يك ميليون و 200 هزار تومان خرج روي دستتان مي گذارد. 
تازه به شرط اينكه خريدتان را از ميان محصولت معمولي انتخاب كنيد 

و قول بدهيد سمت كال هاي لوكس و گران قيمت نرويد. 

وقتي تبادالت جهاني را نمي فهمند!
كاربري با ن��ام »ابراهيم« نوش��ت: در حالي كه تركيه امس��ال حدود 
30ميليارد دلر صادرات فني و مهندسي داشته، بخش زيادش در آفريقا 
بوده است. تركيه در حال حاضر از اصلي ترين رقباي چين در بازار فني و 
مهندسي آفريقاست و ما اينجا جناحي داريم كه هرگونه ارتباط اقتصادي 

با آفريقا رو تحقير و تمسخر مي كنند! 

به اميد روزي كه نقش و نگار غالب
 نام مهدي فاطمه باشد

سهيل اسعد، مبلغ آرژانتيني در توئيتي با انتشار تصوير فوق نوشت: اين 
خانه يكي از شيعيان برزيلي  است. در امريكاي  لتين شما  عاشق هر چه  
باشيد از در و ديوار خانه و نقش و نگار كوچه و خيابان تان مي شود، فهميد. 
به اميد روزي كه نقش و نگار غالب، نام مهدي فاطمه باشد. در اين تصوير 
نام هاي مبارك امام مهدي، حضرت خديجه، كلمه 14معصوم، حضرت 

ابراهيم، حضرت موسي، حضرت عيسي )ع(و عدد 313 آمده است. . 

توئيتر رسماً بخش پادكست  را 
به پلتفرم خود اضافه كرد

كانال تلگرامي »آخرين توئيت« نوشت: نسخه جديدي از Spaces توئيتر 
در دسترس برخي كاربران انگليس��ي زبان قرار گرفته كه شامل بخش 
پادكست  مي شود. انتظار مي رود اين ويژگي در آينده نزديك در دسترس 
تمام كاربران قرار بگيرد. قرار است توئيتر براساس فعاليت كاربران، به طور 
خودكار پادكست هايي را به آنها پيشنهاد كند. به  عنوان مثال، اگر شخصي 
به  طور منظم با حس��اب Vox در توئيتر تعامل داش��ته باشد، احتمالً 

پادكست هاي آن را در بخش Spaces مشاهده خواهد كرد. 
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اگر خدا معين و ياور ما نباشد، هيچ  كاره ايم!

كانال تلگرامي »آيت اهلل بهجت)ره(« به استناد كتاب در محضر بهجت، ج2، ص22۶ به نقل از 
حضرت آيت اهلل بهجت)ره( نوشت: واقعاً آسيه زن فرعون چه ايماني داشته، درحالي كه به چهار 
ميخ بسته شده بود، مي گفت: »َرِبّ ابِْن لِي ِعنَدك بَيًتا فِي الَْجنِة؛ پروردگارا! خانه اي در بهشت 
در نزد خود براي من مقرر بفرما«]تحريم: 11[. خداوند سبحان درباره  اصحاب كهف مي فرمايد: 
»وَ  َربَْطَنا َعلَي ُقُلوبِِهْم؛ دل هايشان را استوار داشتيم«] كهف: 14[. خداوند ايمان كساني را كه 
در گرفتاري ها ثابت قدم بمانند، تقويت مي كند تا هيچ ابتاليي آنها را از پا در نياورد و با ايمان و 

ذكر و انس با خدا از دنيا بروند. اگر خدا معين و ياور ما نباشد، هيچ كاره ايم. 

چرا مقتدي صدر )به ظاهر( از سياست كناره گرفت؟
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود نوشت: امروز حضرت آيت اهلل سيدكاظم حائري مرجع 
ديني جريان صدر در بيانيه اي اعالم كرد كه به علت كهولت جسمي از مرجعيت ديني شيعيان 

كناره گيري مي كند. ايشان در اعالميه اي كه منتشر كرده است به دو نكته مهم پرداخته اند:
1( بعد از من آيت اهلل خامنه اي به عنوان مرجع كساني خواهد بود كه از من تقليد مي كردند و 

ايشان بهترين فرد براي مديريت امت اسالمي است. 
2( هر كس��ي بخواهد با بهره بردن از نام دو ش��هيد صدر ميان مردم عراق اختالف بيندازد و 
در حالي كه فاقد درجه اجتهاد و ديگر ش��رايط لزم است، بخواهد رهبري شرعي را بر عهده 

بگيرد، از صدري ها نيست. 
نكته دوم بيانيه  آيت اهلل حائري به وضوح اشاره و انتقاد به اقدامات مقتدي صدر دارد و همين 

امر به شدت مقتدي را ناراحت كرده است. 
نكته مهمي كه بايد در مورد آيت اهلل سيدكاظم حائري دانسته شود، اين است كه پدر مقتدي، 
يعني آيت اهلل س��يدمحمد صدر اعالم كرده بود پس از مرگم، پيروانم به آيت اهلل سيدكاظم 
حائري رجوع و از وي اطاعت و تقليد كنند و در نتيجه بايد گفت امروز مرجعيت ديني جريان 
صدر به وضوح اظهار و اعالن داشت كه آيت اهلل خامنه اي بهترين فرد و مرجع اعلم براي اداره 
امور امت اسالمي اس��ت. چنين رخدادي اصاًل مورد انتظار مقتدي نبود و وي به  شدت دچار 
به  هم  ريختگي شد و سعي كرد با اعالم اس��تعفا و انتقاد جدي از آيت اهلل سيد كاظم حائري، 
اعالميه و توصيه هاي ايشان را به حاشيه ببرد.  به نظر مي رسد بيانيه امروز آيت اهلل سيدكاظم 
حائري ضربه سنگيني به جايگاه مقتدي خواهد زد و در جريان صدر شكاف خواهد انداخت، 
اما جوانان و حاميان مقتدي را از اطاعت از وي باز نخواهد داش��ت، زي��را اكثر جواناني كه از 
مقتدي حمايت مي كنند، اصالً مقيد به اجراي فرايض ديني نيستند و حرف سيدكاظم حائري 
را حجت براي خويش نمي دانند. به باور نگارنده اس��تعفاي مقتدي صدر يك اقدام تاكتيكي 
است و همگان خواهند ديد كه ذات او نمي تواند آرام بگيرد و دست از اقداماتش بردارد و اين 

اولين بار نيست كه مقتدي اعالم استعفا و كناره گيري از سياست كرده است.

ماليات تورمي به زبان ساده
تيمور رحيمي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: پولى كه دولت منتشر مي كند، نوعى سند 
بدهى دولت به مردم و مانند سفته اي است كه دولت صادر كرده و ما به دليل اعتباری كه برای 
دولت قائل هستيم در خريدوفروش با همديگر آن را دست به دست مي كنيم. برای سادگى در 
نظر بگيريد پول فقط به شكل اسكناس و فقط يك كالی برنج وجود داشته باشد. اگر امسال 
هر كيلو برنج 100هزار تومان باش��د، آنگاه دولت در قبال 200هزار تومان كه منتشر كرده، 
گويى از ما دو كيلو برنج مي تواند تحويل بگيرد. حال در نظر بگيريد دولت به دليل انتشار بيش  
از حد پول سبب تورم ايجاد ش��ود و قيمت برنج پس از يك سال به كيلويى 200 هزار تومان 
برسد )اينكه چرا انتشار بيش  از حد پول سبب تورم مي شود در اينجا مورد بحث قرار نمي گيرد 
و امر اثبات شده اي است(. حال با گذشت يك سال 200 هزار تومان كه دولت منتشر كرده و 
گويى دو كيلو برنج از ما تحويل گرفته بود و به عنوان سند بدهى دولت در دست من و شماست 
و فقط مي توان با آن يك كيلو برنج خريد. نتيجه آن است گويى دولت در طول يك سال معادل 
يك كيلو برنج از من و شما ماليات گرفته است، چون سفته اي 200 هزارتوماني كه دست من 
و شما داده بود و ابتدا با آن مي توانستيم دو كيلو برنج بخريم با گذشت يك سال مي توانيم يك 
كيلو برنج بخريم. در واقع مانند آن است كه دولت ابتدا سفته اي به ما داده و دو كيلو برنج قرض 
كرده است و اكنون بخواهد سفته را به ما بازپرداخت كند با تحويل يك كيلو برنج اين كار را 

انجام مي دهد. نمي دانم توضيح سبب روشن شدن موضوع شد يا ابهام بيشتر.

    تصویر منتخب

        درون كاله فضانوردان، پارچه  زبري قرار دارد تا آنها بتوانند به وسيله آن
بيني خود را بخارانند | صفحه تلگرامي »عجايب جهان«
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»صدر« تا ذيل طرح تجزيه عراق
روزنامه رسالت در يادداشت ديروز خود 
به تحوالت اخي��ر در بغ��داد و نقش 
مقتدی صدر در آن پرداخت و نوشت: 
در سال۲۰۰۶ميالدي، زماني كه بايدن به  عنوان سناتور ايالت دالوير 
در كنگره امريكا مشغول كار بود، تز معروف خود مبني بر »تجزيه عراق« 
را به اتاق هاي فكر و نهادهاي دخيل در حوزه سياست خارجي اين كشور 
ارائه كرد. پردازش اوليه اين تز خطرناك، ب��ر مبناي فدراليزه كردن و 
متعاقباً تجزيه عراق به س��ه كش��ور »كردنش��ين«، »شيعه نش��ين و 
سني نشين« صورت گرفت. امروز در سال۲۰۲۲ميالدي قرار داريم و 
بايدن شخصاً در رأس معادالت سياسي و اجرايي امريكا قرار دارد! بسي 
ساده انگارانه است كه تصور كنيم »تز تجزيه عراق« كه حتي در دوران 
حضور جمهوري خواهان در مسند قدرت نيز به نقشه راه آنها در قبال 

اين كشور تبديل شده، از كاخ سفيد رخت بسته باشد. 
در اين ميان، جريان وابس��ته به مقتدي صدر به  صورت ناخواسته به 
يكي از اجزاي بازي »تثبيت بحران در عراق« مبدل شده و واشنگتن 
و رياض نيز از اين نقش آفريني استقبال مي كنند. بيانيه اخير آيت اهلل 
حائري از مراجع شيعيان عراق و توصيه هايي كه وي به مقتدي صدر و 
ديگر شيعيان كرده است، حكم يك نقطه عطف را در تحوالت داخلي 
بغداد دارد، زيرا منجر به تفكر و تدبر برخي افرادي مي شود كه تابه حال، 
اشغال پارلمان و حمله به نهادهاي حكومتي عراق را در فرامتني غير 
از» تثبيت بح��ران در عراق« تصور مي كردند. بدون ش��ك بايد ميان 
»متن« و» فرامتن« يك جريان اصالحي در هر كش��وري تناس��ب و 
تعادل وجود داش��ته باش��د، اما آيا در قبال عراق و طرفداران جريان 
صدر اين قاعده صدق مي كند؟ در فضايي كه دشمنان امنيت عراق در 
واشنگتن، تل آويو و ابوظبي و رياض قصد غبارآلوده كردن آن را دارند، 
»تمركز بر اصل عراق واحد و امن« و » همسان س��ازي متن و فرامتن 

مطالبات داخلي« يك الزام محسوب مي شود. 
........................................................................................................................

 لجاجت هاي صدر 
و روزهاي غم انگيز عراق

روزنامه جام جم هم يادداشت خود را 
به تحوالت ع��راق و لجاجت صدر در 
تعميق مشكالت اين كشور اختصاص 
داد و نوشت: يكي از موضوعات اساسي تحوالت اخير در عراق، موضوع 
تماميت خواهي بعضي از جريان هاي سياسي در اين كشور است و قطعاً 
يكي از داليل اصلي شرايط فعلي در جلوگيري از روند تشكيل حاكميت 

در عراق، متأسفانه جريان صدر بوده است. 
اين نكته بسيار تأمل برانگيز و تأس��ف بار است كه چرا بايد يك جريان 
ش��يعه كه خود را از بطن مردم عراق مي داند و به خاندان خود افتخار 
مي كند، ش��رايطي ايجاد كند كه يك مرجع تقليد در عراق مجبور به 
استعفا شود و اوضاع به  گونه اي شود كه بعضي موضوعات- كه بايد به 
صورت محرمانه و غيررسمي حل شود- به رسانه ها كشيده شود و سپس 
آقاي صدر نيز مجبور به استعفا از همه مؤسسات سياسي شود و اكنون 
اين سؤال مطرح باشد كه آيا اين بار استعفاي آقاي صدر واقعي است يا 
غيرواقعي؟! در واقع به دليل اعتماد نداشتن به اين گونه استعفاهاي آقاي 
صدر در اين مورد هم نمي توان به طور قاطع اظهار نظر كرد و ممكن است 
تا زمان انتشار اين يادداشت يا ساعات و روزهاي ديگر بار ديگر شاهد 
موضع گيري هاي شفاف و صريح آقاي صدر در مسائل سياسي باشيم. 
........................................................................................................................

 امريكا در پيچ تاريخي
بايدن در بن بست چندطرفه!

روزنامه كيهان در يادداش��ت ديروز خود به 
بن بس��تي كه امري��كا در ش��رايط داخلي و 
بين المللي گرفتار آن ش��ده است پرداخت و 
نوشت: شرايط و فضاي سياسي- اقتصادي و رسانه اي- امنيتي در جهان 
و منطقه و به  خصوص در ايران نشان مي دهد جمهوري اسالمي با تثبيت 
اقتدار خود در اي��ن حوزه ها ، مغل��وب جريان امپراطوري رس��انه اي 
صهيونيس��ت جهاني نش��ده و از پيچ تاريخي عبور كرده و اكنون اين 
امريكاس��ت كه با گرفت��ار ش��دن در س��لطه امپراطوري رس��انه اي 
صهيونيستي و ضعيف تر شدن هر روزه در يك پيچ تاريخي پيچيده تر 
قرار گرفته و بايدن با توجه به انتخابات رياست جمهوري دور بعد گرفتار 

يك بحران ناتواني و حيثيتي سياسي و بن بست عجيبي شده است. 
در اين خصوص اوالً بايدن براي پيروزي در انتخابات آتي از يك سو به 
رأي صهيونيست ها و البي داخلي امريكا كه مقابله با ايران پيش شرط 
آن است ، نياز دارد و از سوي ديگر بر اساس وعده هاي انتخاباتي خود به 
برجام نياز دارد كه با سياست هاي منطقي و اقتدار روزافزون جمهوري 
اسالمي ، پيش شرط آن پذيرش مطالبات ايران مي باشد، لذا نمي داند در 
اين بن بست چه بايد بكند؟! ثانياً بايدن و همفكرانش از رأي دهندگان به 
تحريم هاي ايران در كنگره و سنا بوده اند و خود در دولت اوباما دستورات 
تحريمي بيشتري عليه ايران تصويب و اعمال كردند و به دليل نياز به 
دوس��وم رأي نمايندگان، اكنون اگر هم بخواهند نه توان لغو تحريم ها 
را دارند و نه فضاي سياس��ي داخلي امريكا به آنها اجازه چنين اقدامي 
را مي دهد، چراكه تمام حيثيت سياس��ي و عملكرد گذشته ش��ان زير 
س��ؤال مي رود، لذا اين تناقض و چالش نيز بن بست بايدن را سخت تر 
كرده است. ثالثاً اكنون به  جاي اقتصاد ايران ، اقتصاد امريكا و همچنين 
كشورهاي اروپايي به  دليل بحران افزايش قيمت ها به سرنوشت برجام 
گره خورده است. نويس��نده اضافه كرده اس��ت: بايدن با توجه به اين 
بن بست ها و تناقض هاي حيثيتي نيازمند حفظ  پرستيژ سياسي ظاهري 
خود است و تنها راه باقي مانده براي او بازي با افكار عمومي مي باشد كه 
نه تنها برايش دستاوردي ندارد بلكه بر دامنه تناقضات او نيز مي افزايد و 

بن بست هاي بيشتري در پي دارد. 
........................................................................................................................

سرگرداني بي پايان
روزنام��ه اي��ران در يادداش��تي ضمن بررس��ي 
رويكردهاي متناقض  رژيم صهيونيستي در قبال 
توافق هس��ته اي نوشت: پرونده هس��ته اي ايران 
همواره به يكي از چالش هاي اساس��ي در تصميم گيري در بين سران 
رژيم صهيونيستي تبديل شده اس��ت؛ چالشي كه باعث شده است اين 
رژيم در نحوه مواجهه با توافق فعلي هسته اي در يك سرگرداني به  سر 
ببرد. در حالي كه مجادالت در اسرائيل بر سر به توافق رسيدن ايران و 
امريكا درباره پرونده هسته اي ايران باال گرفته، ناظران از وجود سه رويكرد 

متفاوت در تل آويو درباره نحوه تعامل با اين پرونده سخن مي گويند. 
»يوآف ليمور« تحليلگر امور نظامي و امنيتي اسرائيل در مقاله اي تأكيد 
كرد كه رويكرد اول موضعي اس��ت كه »ديويد بارنئاع« رئيس موساد 
نمايندگي مي كند و بر اس��اس آن توافق با اي��ران »فاجعه راهبردي« 
براي اسرائيل است. موضع دوم را ژنرال »اهرون حيلفا« رئيس دستگاه 
حفاظت اطالع��ات ارتش اس��رائيل و »عميت س��اعر« رئيس بخش 
پژوهش ها در حفاظت اطالعات ارتش نمايندگي مي كنند كه مي گويند 
هر توافقي حتي در »نس��خه كنوني اش كه توافق بدي است« بهتر از 
عدم توافق اس��ت. در اين ميان رويكرد س��وم متعلق به »يائير الپيد« 
نخست وزير اسرائيل است كه مي گويد تل آويو با اصل توافق مخالفتي 
ندارد اما خواس��تار تعديل و بهبود آن است. بر اساس اين گزارش، اين 
سه رويكرد بر محافل تصميم گيري در اس��رائيل حاكم است هرچند 
رفته رفته همه به اين نتيجه مي رس��ند كه فرصت تأثيرگذاري آنها بر 

تصميم امريكا رو به كاهش نهاده است.

 آيت اهلل نوري همداني 
در ديدار قائم مقام دبيركل حزب اهلل لبنان:

 همدلي و اتحاد مقاومت 
عامل زوال رژيم صهيونيستي است

افزايش قدرت و عزت امت اسالمي در سايه وحدت گروه هاي مقاومت 
به دست آمده است و همه بايد مواظب فتنه انگيزي دشمنان باشيم. 
به گزارش خبرگزاري رس��ا، حضرت آي��ت اهلل نوري همداني در ديدار 
قائم مقام دبيركل حزب اهلل لبنان، ش��يخ نعيم قاس��م ضمن تس��ليت 
ايام صفر با اش��اره به اهميت مقاومت در برابر اس��تكبار و رژيم غاصب 
صهيونيستي گفت: بايد فرهنگ جهاد و شهادت طلبي بين مسلمانان و 

مجاهدان اسالمي همواره زنده و جريان داشته باشد. 
اين مرجع تقليد اتحاد و همدلي بين گروه هاي مقاومت را يكي از عوامل 
تضعيف و زوال رژيم غاصب اسرائيل عنوان و تصريح كرد: افزايش قدرت 
و عزت امت اسالمي در س��ايه وحدت و يكپارچگي گروه هاي مقاومت 
اسالمي به دست آمده و همه ما بايد مواظب فتنه انگيزي و اختالف افكني 

دشمنان و بدخواهان امت اسالمي باشيم. 
حضرت آيت اهلل نوري همداني با انتقاد از سازشكاري برخي سران مرتجع 
و شخصيت هاي اسالمي اظهار داشت: خداوند در آيات متعددي از قرآن 
منافقان دو رو را مورد مذمت قرار داده است. امروز كساني كه حقيقت 
اسالم را درك نكرده اند، چشمان خود را به روي ظلم ها و كودك كشي 
رژيم غاصب صهيونيستي بسته و راه اختالف افكني در بين صفوف امت 
اسالمي را در پيش گرفته اند. وي اجتماع عظيم اربعين حسيني را عامل 
مهمي در وحدت ميان مسلمين جهان عنوان و خاطر نشان كرد: بايد 
محبت به خاندان رسول گرامي اسالم)ص( و ترويج فرهنگ حق جويي 
و شهادت طلبي در اين ايام نشر و تبليغ شود تا به سلطه جويي دشمنان 

جهان اسالم پايان داده شود. 
آيت اهلل نوري همدان��ي در پايان اي��ن ديدار ضمن تقدي��ر از زحمات 
مجاهدان اسالم به ويژه حزب اهلل لبنان افزود: امروز گروه هاي مقاومت با 
جانفشاني و ايثارگري در مقابل رژيم جعلي اسرائيل ايستاده و از كيان 
اس��المي دفاع مي كنند. بحمداهلل پيروزي هاي حزب اهلل لبنان تحت 
اشراف و هدايت سيدحسن نصراهلل مايه مباهات و سربلندي مسلمانان 

و آزادگان جهان اسالم است.
........................................................................................................................
روحاني و رئيسي تلفني گفت وگو كردند

حس�ن روحان�ي در تم�اس تلفن�ي ب�ا س�يدابراهيم رئيس�ي، 
رئيس جمهوري اس�المي ايران هفته دولت را به وي تبريك گفت. 
به گزارش ايس��نا، رئيس جمهور سابق كش��ورمان در اين گفت وگوي 
تلفني ب��ا آرزوي موفقي��ت دولت، بار ديگ��ر آمادگي خ��ود و اعضاي 
دولت هاي يازده��م و دوازدهم براي هرگونه مس��اعدت و همفكري و 
همكاري با دولت سيزدهم در جهت رفع مشكالت كشور و مردم را مورد 
تأكيد قرار داد. رؤساي دولت هاي دوازدهم و سيزدهم همچنين درباره 

مهم ترين موضوعات كشور گفت وگو و تبادل نظر كردند. 
........................................................................................................................
قاليباف رئيس فراكسيون انقالب اسالمي 

مجلس شد
جلسه شوراي مركزي فراكسيون انقالب 
اسالمي تشكيل شد و در آن اعضاي هيئت 
رئيس�ه اين فراكس�يون انتخاب شدند. 
به گزارش فارس، جلس��ه ش��وراي مركزي 
فراكس��يون انقالب اس��المي صب��ح ديروز 
تشكيل ش��د. در اين جلس��ه هيئت رئيسه 
اجالسيه جديد اين فراكسيون كه بزرگ ترين 
فراكسيون مجلس يازدهم است، براي دوره جديد انتخاب شدند. در اين 
انتخابات محمدباقر قاليباف با رأي اجماعي اعضاي شوراي مركزي به عنوان 
رئيس فراكسيون برگزيده شد. محسن پيرهادي به عنوان نايب رئيس اول 
و ابراهيم عزيزي، نماينده مردم شيراز به عنوان نايب رئيس دوم برگزيده 
شدند. ابوالفضل عموئي نيز به عنوان سخنگو انتخاب شد. احد آزاديخواه، 
نماينده مردم مالير، مالك شريعتي و فاطمه محمدبيگي، نماينده مردم 
قزوين به عنوان دبير فراكسيون انقالب اسالمي برگزيده شدند. همچنين 
صديف بدري، نماينده مردم اردبيل نيز به عنوان خزانه دار برگزيده ش��د. 

گفتني است فراكسيون اكثريت، ۶۵ عضو شوراي مركزي دارد. 
........................................................................................................................

 انتقاد سفير ايران به ميزباني سوئد
از اعضاي منافقين

س�فير اي�ران در س�وئد در م�ورد ميزبان�ي اي�ن كش�ور از 
اعض�اي س�ازمان منافقي�ن ك�ه ۴۱س�ال پي�ش رئيس جمه�ور 
ك�رد.  انتق�اد  كردن�د،  ت�رور  را  اي�ران  نخس�ت وزير  و 
به گزارش ايرنا، احمد معصومي فر در توئيتي با اش��اره به سالگرد شهادت 
محمدعلي رجايي، رئيس جمهور و محمدجواد باهنر، نخست وزير توسط 
منافقين نوشت: مردم سوئد بيش از ۳۰سال است منتظر شناسايي و مجازات 
قاتل نخست وزير اسبق خود اوالف پالمه هستند. وي ادامه داد: همين كشور 
ميزبان اعضاي سازماني است كه دقيقاً ۴۱سال پيش رئيس جمهور و نخست 

وزير ايران، شهيدان رجايي و باهنر را ترور كردند. 
........................................................................................................................

 محبوبيت روحاني 
به كمتر از 10درصد رسيده بود

م�ردم  از  اصالح طلب�ان  خ�ود  ك�ه  نظرس�نجي ای  طب�ق 
كار  پاي�ان  در  روحان�ي  آق�اي  محبوبي�ت  داش�تند، 
ب�ود.  ۱۰درص�د رس�يده  از  كمت�ر  ب�ه  دوازده�م  دول�ت 
علي اكبر عليزاده، نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس با اش��اره به عملكرد يكساله گذشته دولت سيزدهم 
گفت: براي ارزيابي عملكرد دولت س��يزدهم در يك سال گذشته بايد 
ابتدا ببينيم كه دولت آقاي رئيسي در چه ش��رايطي امور اجرايي را از 

دولت آقاي روحاني تحويل گرفته است. 
وي افزود: دولت سيزدهم در ش��رايطي كار خود را آغاز كرد كه وزراي 
دولت قبل به رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي گفتند 
شما چگونه مي خواهيد حقوق مرداد ماه را پرداخت كنيد كه اين خود از 

خالي بودن خزانه در ابتداي كار دولت سيزدهم حكايت داشت. 
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اس��المي اظهار داشت: در آغاز 
به كار دولت س��يزدهم نه تنها خزانه خالي بود بلكه دولت قبل با فروش 
حدود ۶۰۰هزارميلياردتومان اوراق بدهي سنگيني را روي دست دولت 
جديد گذاشته بود. عليزاده خاطرنشان كرد: عالوه بر اينها در پايان دولت 
قبل، محبوبي��ت رئيس جمهور وقت ب��ه حداقل خود رس��يده و ارتباط 
مردم و دولت بسيار ضعيف ش��ده بود، به گونه اي كه مردم منتظر رفتن 
رئيس جمهور بودند. طبق نظرس��نجي ای كه خود اصالح طلبان از مردم 
داش��تند، محبوبيت آقاي روحاني در پايان كار دولت دوازدهم به كمتر 
از ۱۰درصد رسيده بود. نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داشت: با وجود همه اين شرايط سخت با مجاهدت دولت سيزدهم، 
امروز تورم در كش��ور از بيش از ۵۰درصد به حدود ۴۰درصد رس��يده و 
كاهش بيش از ۱۰درصدي داشته اس��ت. عالوه بر اين، ما شاهد كاهش 
رشد نقدينگي در كشور در اين يك سال بوده ايم كه اينها خود نشانه بهبود 
وضعيت اقتصادي در كشور است. وي افزود: در شهريور۱۴۰۰ قيمت ارز 
در بازار آزاد ۲۷هزارو۶۰۰ تومان بود و در شهريور۱۴۰۱ قيمت هر دالر به 

۲۸هزارو۹۰۰ تومان رسيد كه رشد تنها ۵درصدي را نشان مي دهد.
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چرا فائزه هاشمي از فعاليت حزبي منع شد

با تصميم كميس�يون ماده ۱۰ اح�زاب، فائزه 
هاش�مي از فعاليت هاي حزبي و سياسي منع 
شده است، اما اين ممنوعيت نتيجه كدام رفتار 
و گفتار فرزند مرحوم هاشمي است كه از مواضع 
براندازي نظام تا ضداس�الم را در بر مي گيرد. 
به گ��زارش راه دانا، فعاليت اح��زاب و همچنين 
نقش آفريني هاي حزبي كشور، تنها در صورتي از 
چهره قانوني برخوردار خواهد بود كه كميسيون 
ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور بر روند فعاليت آنها 

نظارت داشته باشد. 
در حقيقت تشكل هاي سياسي، احزاب مختلف و 
صنفي شامل نهادهاي ورزشي، فرهنگي و صنعتي 
با تأييد اين نهاد برابر قانون از وزارت كشور و قوه 
قضائيه مجوز تأسيس و فعاليت مي گيرند، ضمن 
اينكه عملكرد چهره هاي فعال در گروه هاي حزبي 
و صنفي نيز بايد با تأييد اين كميس��يون همراه 
باشد، به طوري كه بررس��ي اعتراض به عملكرد 
چهره هاي حزبي و صنفي نيز از ديگر وظايف اين 

نهاد قانوني به شمار مي رود. 
  محروميت فائزه هاشمي

 با رأي كميسيون ماده ۱۰ احزاب
اين ميان اما در يكي از آخرين جلسات كميسيون 
ماده ۱۰ اح��زاب و در جريان بررس��ي عملكرد 
چهره هاي حزب��ي، »فائزه هاش��مي« از اعضاي 
حزب كارگزاران سازندگي از ادامه فعاليت حزبي 
محروم شده است. به گفته مالك شريعتي نياسر، 
عضو كميس��يون ماده ۱۰ احزاب، فائزه هاشمي 
از هر گونه فعالي��ت حزبي منع ش��د. اگرچه به 
گفته اين عضو كميسيون ماده ۱۰ احزاب، رأي 
اعضاي اين نهاد قانوني به هاش��مي ابالغ ش��ده 
اس��ت اما تاكنون ن��ه فائزه هاش��مي و نه حزب 
متبوعش يعني كارگزاران س��ازندگي نسبت به 

اين تصميم واكنشي نشان نداده اند، البته حسين 
مرعشي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي در 
اظهارنظ��ري كوتاه گفته اس��ت: »در اين رابطه 
چيزي به حزب كارگزاران سازندگي ابالغ نشده 
است و فائزه هاشمي در جلس��ات حزب حضور 

فعال دارد!«
مالك شريعتي نياسري، نماينده مردم تهران در 
مجلس در جريان يك نشست خبري درباره علت 
تصميم كميسيون ماده ۱۰ احزاب عنوان كرده 
بود كه او اقداماتي عليه مصالح كشور و تبليغات 
عليه نظام انجام داده و به  دليل محكوميت هايي 
كه داشته است و بنا بر اظهارنظر نهاد هاي امنيتي، 

اجازه فعاليت حزبي ندارد. 
اما بايد ديد در بررسي عملكرد فائزه هاشمي چه 
چيزي مشاهده شد كه وي از فعاليت حزبي منع 

شده است. 
  نقش آفريني در فتنه88

فائ��زه از پركارترين اعضاي خانواده هاش��مي 
در ح��وادث قبل و پ��س از انتخابات رياس��ت 
جمهوري س��ال۸۸ بود. وي يك��ي از حاميان 
مهم و اثرگذار موس��وي بود كه در اين حمايت 
سنگ تمام گذاشت او هم مانند موسوي، قواعد 
بازي سياسي را نقض كرد و چون تاب و تحمل 
شكس��ت در انتخابات را نداش��ت، بسترس��از 
حوادث پس از انتخابات ش��د. فائزه در جريان 
يك اجتماع انتخاباتي در ورزش��گاه آزادي كه 
خاتم��ي و زهرا رهن��ورد نيز حضور داش��تند، 
دوران اصالح��ات را تداوم دوران س��ازندگي 
دانس��ت و در توصيف دوران دولت نهم گفت: 
»در شرايطي به س��ر مي بريم كه نكبت، خفت 
و خواري نصيب ملت ايران شده است! مطمئن 
هستم اگر بر اثر خطاي ما اين دولت پيروز شود، 

امر بر آقاي احمدي نژاد مشتبه مي شود كه خود 
را امام زمان بنامد و خطاهاي گذشته را با قدرت 

بيشتر ادامه دهد!«
صحبت هاي بي پرده دختر هاشمي رفسنجاني 
كه هيچ گاه از سوي پدرش با انتقاد و واكنشي 
همراه نش��د، زمينه اي ش��د تا احمدي نژاد در 
مناظره با ميرحسين موس��وي با استناد به آن 
بگوي��د: »دوره  اصالحات ادامه  راه س��ازندگي 
اس��ت و آقاي موسوي هم اس��تمرار همان راه 
است، يعني اشرافيتي كه جناب آقاي هاشمي 
در كشور پايه گذاري كرد، قرار است ادامه پيدا 

كند.«
ب��ا تم��ام فرازونش��يب ها، انتخابات رياس��ت 
جمهوري برگزار ش��د، اما پاي��ان انتخابات در 
حقيقت پايان فعاليت هاي فائزه هاشمي نبود، به 
طوري كه وي در سازماندهي و ايجاد تجمعات 
اعتراضي كه بعدها به يك بحران براي كش��ور 
تبديل شد و كشور را تا مرز براندازي نظام پيش 

برد، نقش اثرگذاري داشت. 
شركت در تجمعات، سخنراني هاي تحريك آميز 
و هتك حرمت از سوي فائزه هاشمي در نهايت 
موجب شد وي روز ۳۰خرداد دستگير شود، اما 
دستگيري او به دليل فش��ارها براي آزادي اش 

تنها يك روز به طول انجاميد. 
فائزه هاشمي هر چند بعد از بازداشت يك روزه، 
مدتي حاشيه نش��يني كرد و غير از حرف هاي 
پراكنده اي كه در سطح رسانه ها از وي منتشر 
مي شد، خبري از او نبود اما حضور دوباره اش در 
حاشيه  مراس��م ۱۶آذر و روز دانشجو در واحد 
علوم و تحقيقات دانش��گاه آزاد و سخنراني در 
جمع تعدادي از حاميان موس��وي و همچنين 
حض��وري ديگربار در ميان اغتشاش��گران روز 

عاشوراي حسيني در تهران، از تداوم تحركات 
او در ايام انتخابات حكايت داشت. 

  اهانت فائزه هاشمي به رسول اهلل)ص(
فعاليت و تبليغ عليه نظام البته تنها گوشه اي 
از نقش آفريني ه��اي فائزه هاش��مي در طول 
سال هاي گذش��ته بوده است. وي در اظهاراتي 
عجيب به ساحت پيامبر اس��الم)ص( توهين 
كرد و گفت: حض��رت محم��د)ص( پول هاي 
حضرت خديجه)س( را حرام مي كردند. حضرت 
محم��د)ص( كار اقتصادي نكردن��د، پيامبري 

مي كردند!
  توهين به ساحت امام حسين)ع(
 به بهانه دفاع از يك زنداني سياسي

فائزه هاشمي در اظهاراتي دفاع از اميرانتظام، به 
عنوان يك زنداني سياسي را دستاويز قرار داد 
تا به اين بهانه به ساحت امام حسين)ع( توهين 
كند. وي در اظهاراتي بي اساس و سست گفته 
بود: اگر اميرانتظام را نم��اد مظلوميت بدانيم، 
اصاًل نمي توانيم امام حسين)ع( را در چارچوب 
مظلوميت مطرح كنيم. جريان عاشورا حداكثر 
۱۰روز بود، كشته ش��دن امام در ميدان جنگ 
بوده و فرصت دفاع هم وجود داشته و يك چيز 
متقابل بوده اس��ت، اما اميرانتظام ۴۰سال در 

زندان مورد ظلم قرار داشت. 
در حالي ك��ه مذاك��رات احي��ای برج��ام در 
كشور جاري بود، فائزه هاش��مي در اظهاراتي 
عجيب خواهان باقي ماندن س��پاه در ليس��ت 
تحريم هاي امريكا و متحدانش شد. وي گفته 
بود: فعاليت هاي سپاه به ضرر كشور است! تنها 
راه بازگشت سپاه به پادگان ها اين است كه در 
ليست تحريم ها باقي بماند! چيزي كه از سپاه 
نصيب جامعه ايران مي شود، منفي است و بايد 
جايي متوقف شود. فكر نمي كنم خروج سپاه از 
ليست گروه هاي تروريستي به نفع ايران باشد. 
فائزه هاشمي، با طرح اين مواضع عمالً به تريبون 

ضدانقالب در كشور تبديل شد. 
  دي�دار علن�ي با اعض�اي فرق�ه ضاله 

بهائيت
ديدار فائزه هاش��مي ب��ا »مه��وش ثابت« از 
محكومان امنيتي و اعضاي فرقه بهائيت، يكي 
از اقداماتي بود كه بدون هيچ ابايي رس��انه اي 
ش��د. اين حركت وي واكنش هاي بس��ياري 
را به دنبال داش��ت تا جايي كه پدرش هم در 
واكنش به اين اقدام او گفته بود: »فائزه اشتباه 
بدي كرده و بايد آن را تصحيح و جبران كند« 
اما فائزه با بي توجهي به واكنش ها نس��بت به 
اقدامش در گفت وگويي اظه��ار كرد اقدامش 
اشتباه نبوده و از آن پش��يمان نيست، نظام به 

بهائيان ظلم كرده است!
او چندي بعد با »فريبا كمال آبادي« يكي ديگر 
از محكومان فرق��ه بهائيت و يكي از هفت عضو 

شوراي رهبري بهائيان در ايران ديدار كرد. 
حال اما با مرور اين رفتارها مي توان دريافت كه 
چرا كميس��يون ماده ۱۰ احزاب به عنوان يك 
نهاد قانوني رأي به منع فعاليت هاي سياس��ي 
فائزه هاشمي داده اس��ت، با اين حال، اما دبير 
كل حزب متبوع وي از ادامه فعاليت هاي حزبي 

هاشمي خبر داده است!

  گزارش يك

ضع�ف دول�ت قبل�ي در ارتب�اط ب�ا م�ردم ب�ود. زحم�ت 
مي كش�يدند و كار مي كردند ام�ا هم رئيس جمه�ور و هم وزرا 
در ارتباط گي�ري با مردم ضعف داش�تند و بين م�ردم نبودند. 
محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسالمي مهندسي و عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در گفت وگو با تس��نيم در مورد احياي 
سرمايه اجتماعي در دولت رئيسي و نقاط قوت اين دولت گفت: در 
بحث مسائل اجتماعي و سرمايه اجتماعي دوسه موضوع وجود دارد 

كه به  نظرم آقاي رئيسي خيلي متفاوت عمل كرد. 
  برگ برنده رئيسي »بين مردم بودن« است

وي در همين زمينه در مورد دولت روحاني اظهار داشت: ضعف دولت 
قبلي در ارتباط با مردم بود، زحمت مي كشيدند و كار مي كردند اما 
هم رئيس جمهور و هم وزرا در ارتباط گيري با مردم ضعف داشتند و 

بين مردم نبودند، يك نوعي احساس بي ارتباطي وجود داشت. 
باهنر افزود: روحاني هم گاهي حواسش نبود، مثاًل در جريان بنزين، 
آقاي روحاني گفت »من ه��م صبح جمعه فهميدم«! ش��ايد خبر 
روحاني، خبر درستي بوده است اما نحوه طرح و قيافه گرفتن و خنده 
وي موجب شد به مردم بربخورد. آقاي رئيسي در اين بخش بسيار 
فعال عمل كرد؛ هم رئيس جمهور و هم وزرا بين مردم هستند، كار 

مي كنند و از اين جهت يك برگ برنده خوبي دست رئيسي است. 
  دولت رئيسي در مبارزه با كرونا افتخار كسب كرد

باهنر در ادامه بحث كرونا را برگ دوم برنده رئيسي دانست و افزود: 
در كرونا م��ا به جايي رس��يديم كه روزي ۴۰۰، ۵۰۰ نفر كش��ته 
داشتيم. آقاي رئيسي وقتي آمد هم در رابطه با توليد واكسن هاي 
داخلي و هم خريدهاي خارجي وارد عمل ش��د و با رئيس جمهور 
چين تماس گرفت، ارتباط برقرار كرد و ما در كنترل كرونا در دنيا 
رتبه تك رقمي داريم. اين بس��يار مهم است كه كشوري كه تحت 
تحريم غيرمنصفانه و شديد و غليظ است، در برخورد با يك پديده 

نو در دنيا رتبه هفتم، هشتم داشته باشد، افتخار بزرگي است. 
   ارتباطات منطقه اي دولت رئيسي 

جزو تحركات خوب او بود 
وي سپس به ارتباطات منطقه اي اين دولت اش��اره كرد و افزود: 
عضويت در ش��انگهاي يا هفت س��فر خارجي در طول يك سال 
رئيس جمهور داشت، حاال ممكن است عده اي دنبال طول و عرض 
ميز نشست ها باشند اما در كالن اينكه ظرف يك سال كشوري كه 

صددرصد تحريم است، هفت س��فر خارجي و در هر سفر امضاي 
چندين مقاوله نامه و قرارداد داشته باشد، جزو تحركات خوب بود 
كه بحمداهلل آقاي رئيسي جلو برد. در داستان مذاكرات خارجي هم 
مذاكرات را متوقف نكرد و مسئله عزت و منافع ملي را در نظر داشت 

و كار را جلو برد و اميدواريم اين مسئله به جمع  بندي برسد. 
  شمشيرهاي دو لبه دولت رئيسي

باهنر در ادامه از تصميمات خطير اين دولت گفت. وي به مسئله 
ح��ذف ارز ۴هزارو۲۰۰توماني به عنوان ي��ك تصميم خطير و 
حس��اس اش��اره كرد و گفت: اين تصميم بايد گرفته مي شد يا 
خير؟ من جزو طرفداران اين تصميم ب��ودم كه مي دانم ضررها 
و اشكاالتي دارد اما يك تصميم تلنبار ش��ده بود كه از ۳۰سال 
قبل بايد گرفته مي ش��د اما تصميم گيرندگان دولت ها به  خاطر 
خطرش جرئت نمي كردند و به گردن آينده مي انداختند، برخي 
مخالفان كه نگران عواقبش بودند، مي گفتند »اين را بايد در زمان 

مناسب تري انجام مي داديم.« 
دبير كل جامعه مهندس��ين افزود: من كه طرف��دار اين تصميم 
بودم، معتقدم معلوم نبود نقطه بهتري را در آينده داشته باشيم، 
اما اين تصميم كه اتخاذ شد، آيا جوانب امر را سنجيدند؟ بخشي را 
سنجيدند و بخشي هم گرفتاري ايجاد شد، لذا در تصميمات خطير 
بايد مراقب بود. در دولت های نهم و دهم بار اول كه مي خواستيم 
يارانه ها را هدفمن��د كنيم، ما ب��ا دولت در مجلس نشس��تيم و 
۱۰۰اقدام را ليست كرديم كه اين ۱۰۰اقدام بايد انجام شود تا اين 
كار موفق بشود، براي هر ۱۰۰اقدام هم زمان مشخص كرديم، هم 

انجام دهنده آن را مشخص كرديم. رئيس جمهور نيز سه الي چهار 
دفعه قبل از اجراي تصميم زنده صحبت كرد. 

  در دولت روحاني عدم تعامل دولت با مردم
 در گراني بنزين مشكل ايجاد كرد

باهنر در همين زمينه به موضوع گراني بنزين در آبان ۱۳۹۸ اشاره 
كرد و افزود: در دولت روحاني به  دليل عدم تعامل دولت با مردم، در 
گران كردن بنزين، ديديم كه چقدر مش��كل ايجاد و سروصدا به پا 
شد، اين اقدامات خطير بايد يك چارت داشته باشد و مورد به مورد 
اقدام كننده مش��خص شود. در اين بخش ها نس��بتاً دولت بد عمل 
نكرد اما مي توانست قوي تر انجام شود، ولي باز هم مخالفان تصميم 
ضددولت نبودند بلكه كار، كار خطرناكي بود و مثل بمبي است كه 
كرنومتر دارد و مي خواهد منفجر شود، اين شجاعت را مي خواست 

ولي شجاعت بايد با خرد كامل همراه باشد. 
   مواظب مطالبات غيرممكن باشيم

وي سپس با اشاره به س��فرهاي استاني دولت گفت: در سفرهاي 
استاني يكي از بحث هايي كه من دارم و به دولت هم برنمي گردد، 
اين اس��ت كه ما مطالبات غيرممكن خيلي داري��م و همه ما هم 
مقصر هستيم. نمايندگان مجلس، صداوسيما و وزرا دائم در حال 
پوشش دادن مطالبات غيرممكن هس��تند، آقاي رئيس جمهور 
وقتي س��فر مي روند اين كار خيلي ارزش��مندي است كه يكي از 
عوامل بازگرداندن سرمايه اجتماعي است ولي بايد مواظبت كرد 

وعده هاي ناممكن داده نشود. 
   نيروهاي دولت رئيسي روحيه جهادي و ايثار دارند

باهنر درباره دولتمردان رئيس��ي هم گفت: درب��اره دولت آقاي 
رئيسي، نيروهايي كه استفاده شدند نيروهاي متدين، حزب اللهي 
و دلسوز هس��تند كه بين مردم بودن آنها واقعاً جاي تشكر دارد، 
براي مثال چشمه كوهرنگ گل آلود شد و دو استان كهگيلويه و 
چهارمحال آبشان به مشكل برخورد و گل آلود شد، من مهندسم 
و مي دانم رفع اين مشكل در بهترين حالت سه الي چهارماه طول 
مي كشد اما وزير نيرو رفت و با جمع كردن پيمانكاران و متخصصان 
در دو هفته اين معضل را حل كردند، اي��ن قدرت جهادي و ايثار 
مي خواهد. اگر اين اتفاق در دولت قبل مي افتاد، طبيعتاً س��ه ماه 
مردم بايد صبر مي كردند تا مشكل حل ش��ود اما اين همت هاي 

جهادگونه جزو كارهاي اساسي دولت است.

ضعف دولت روحاني ارتباط گيري با مردم بود
گزارش2



چه سالي به جبهه اعزام شديد؟
من متولد 1345، پدرم كشاورز بود. پسر بزرگ 
خانواده هستم و سال اول راهنمايي عضو بسيج 
ش��دم. وقتي خواس��تم به جبهه بروم، سنم كم 
بود. چند بار درخواست اعزام به جبهه دادم، اما 
موفق نشدم و سرانجام سال 61 در سن 15- 16 

سالگي به جبهه رفتم. 
چه عاملي باعث ش�د در آن سن كم به 

جبهه برويد؟
انگي��زه  ام معنوي بود. عاش��ق دفاع از كش��ور و 
حضور در جبهه بودم. من آن موقع وضعيت مالي 
نسبتاً خوبي داشتم. 3 هزار متر زمين و خانه اي 
دو طبقه شخصاً به من تعلق داشت. مي خواهم 
بگويم وضع مالي  ام خوب ب��ود و نيازي نبود به 
خاطر مس��ائل مادي به جبهه بروم. هرچند كه 
همه رزمنده ه��ا هم همين طور بودند و كس��ي 
براي ماديات به جبهه نمي رفت. ما عاشق امام، 
ايران و اسالم بوديم و به خاطر حفظ ارزش ها به 

جبهه مي رفتيم. 
كاًل چن�د ب�ار اع�زام ش�ديد و در چه 

عمليات هايی حضور داشتيد؟
پنج بار راهي جبهه ش��دم. اولين بار سال 61 از 
نوشهر به جبهه اعزام شدم. منطقه عملياتي ما 
شمال فكه)شرهاني( الزبيدات و العماره بود. از 
نظراس��تراتژيك و جغرافياي منطقه شرايط به 
نفع بعثي ها بود. عمليات هاي والفجر مقدماتي 
و والفجر يك در منطق��ه فكه انجام گرفتند. من 
در عمليات والفجر يك كه 21فروردين 1362 
انجام شد، حضور داشتم. در اين عمليات ابراهيم 
جباري منجيلي، فرمانده گ��ردان ما بودند. در 
عملي��ات كربالي پن��ج در دو مرحله آن حضور 
داش��تم؛ غير از اين عمليات بزرگ، در عمليات 

ايزايي هم حضور داشتم. 
در والفجر يك چه مسئوليتي داشتيد؟

كمك آرپي جي زن ب��ودم. آنجا آق��اي ابراهيم 
جباري فرمانده گردان ما بود. هر دو عمليات رخ 
داده در منطقه فكه واقعاً سنگين و سخت بود و 

شهداي زيادي داديم. 
چ�ه خاطرات�ي از حض�ور در منطق�ه 

عملياتي فكه داريد؟
در عملي��ات والفجر يك با ش��روع عمليات بايد 
از خاكريز مي گذش��تيم و به آنطرف مي رفتيم. 
بچه هاي تخريب، معابر ميان مي��دان مين را با 
نوارهايي مش��خص كرده بودند. عراقي ها»مين 
والمر« را 20سانتيمتر زير زمين چال مي كردند 
كه ديده نشود. يك رشته سيم هاي افشان كه به 
چشم ديده نمي شد، زيرخاك بودند. اين سيم ها 
وقتي پاره مي شدند، مين والمر يك متر مي آمد 
سطح زمين و بعد منفجر مي شد و تركش هايش 
تلفات مي گرفت. آن شب نمي دانم خمپاره زدند 
كه س��يم اين مين هاي والمري پاره شد و عمل 
كرد. يكي از بچه هاي آمل كه 14 س��اله بود بر 
اثر انفجار مين مجروح شد. از درد جراحت فرياد 
مي زد، گريه مي كرد و مي گفت تشنه است. بنده 

خدا كمي بعد بر اثر خونريزي شهيد شد. 
من و دوستانم كمك آرپي چي زن بوديم. بچه هاي 
نوش��هر و چالوس 20 نفر پش��ت هم جلوي خط 
ميدان مين بودند. همين حين يكي از بچه ها روي 
مين رفت. آنجا تلفات زيادي داديم. اما به پيشروي 

ادامه داديم و به سمت خطوط دشمن رفتيم. 

از س�ختي هاي عملي�ات رزمندگان در 
منطق�ه فك�ه روايت هاي زيادي ش�ده 
است، گويا در عمليات والفجر مقدماتي 
و يك دشمن نسبت به حركت ما هوشيار 

شده بود؟
بله در همان والفجريك آتش��ي كه دشمن سر 
نيروهاي م��ا مي ريخت به حدي ب��ود كه حتي 
يك نفر نمي توانس��ت س��الم از اين حجم آتش 
خارج ش��ود. بچه ها كه روي خاكريز مي رفتند، 
انگار بعثي ها منتظر بودند هم��ه را روي همان 
خاكري��ز بزنند. من كمك آرپي ج��ي زن بودم و 
وقتی دي��دم آر پي جي زن بي ح��ال روي زمين 
افتاده اس��ت، كنارش رفتم و پرسيدم چه شده 
اس��ت؟ ناله مي كرد و از ش��دت انفج��ار اجزاي 
بدنش از درون منهدم شده بود. لخته هاي خون 
از دهانش بيرون مي آمد و نمي توانس��ت نفس 
بكشد. كاري از من برايش س��اخته نبود، خرج 
آرپي جي را از كمرش باز كردم كه آتش نگيرد. 
وجدانم قبول نمي ك��رد او را با چنين حالي تنها 
بگذارم. س��ر مجروح ديگري آمدم كه حس��ن 
خزايي بود، صورت و شكمش مجروح شده بود. 
گفت نادر مرا ببخش و به مادرم بگو حاللم كند. 
تشنه بود و از من آب می خواس��ت و بعد به من 
گفت برو جلو منتظر من نمان! قمقمه اش را روي 
بالينش گذاشتم. دشمن آتش تهيه مي ريخت و 
ما زير آتش گير كرده بوديم. كسي كه اينطرف و 
آنطرف مي پريد من بودم. بايد زخم هاي بچه ها 
را مي بستم. آن زمان سه استان گلستان، گيالن 
و مازندران در يك لش��كر )25 كرب��ال( بوديم. 

اينجا صحنه عجيبي ديدم؛ يك پس��ر گرگاني 
در آن آتش شديد دشمن بلند شد، رجز خواند و 
گفت بچه ها مگر براي امام حسين)ع( نيامده  ايد 
بجنگيد؟... همان لحظه او را زدند و ايشان هم به 

شهادت رسيد. 
شما هم آنجا مجروح شديد؟

كمي بعد نوبت به من هم رسيد و من هم مجروح 
شدم. بعثي ها مرتب با خمپاره60 ما را مي زدند 
كه يكدفعه ديدم دس��تم بي حس ش��ده است. 
فكر كردم حتماً بر اثر برخورد به خرده سنگ ها 
اينطور شده، اما گلوله اي به دستم خورده بود و 
چون بدنم گرم بود، متوجه دردش نشده بودم. 
در همين حين يك س��رباز بعثي كه گويا قلبم 
را نش��انه گرفته بود، به سمتم ش��ليك كرد، اما 
گلوله از ساعد و بازوي چپم گذش��ته و از نوك 
بازوي من كه 5س��انتيمتر با قلبم فاصله داشت 
به ش��لوارم اصابت كرد. كشان كش��ان خودم را 
به اينطرف خاكريز رساندم. بچه ها دستم را كه 
خونريزي داشت، بس��تند. يك سرهنگ ارتشي 
مجروح كه هيكل تنومندي داش��ت، گفت تو را 
جان امام اگر مي روي مرا با خودت ببر. با اينكه 
هيكل ضعيفي داشتم، اما زورم زياد بود. سرهنگ 
ارتش را بلند كردم. گفت من اس��مم كش��اورز 
است. من او را روي كولم گذاش��تم و 200 متر 
راه رفتم تا به كانالي كه خط ما بود، رساندم. آنجا 
آقاي كشاورز در كانال پناه گرفت و كمي بعد با 
آمبوالنس او را به بيمارستان انتقال دادند و شكر 

خدا زنده ماند. 
ديدن مجروحيت بچه ه��ا واقع��اً دردناك بود. 

يكي از بچه ها پاهايش از زانو قطع و به پوستش 
آويزان ش��ده بود. در همين حين دو مجروح بر 
اثر خونريزي شديد به شهادت رسيدند. صحنه 
دلخراشي بود، شيار 143 كه فيلم سينمايي اش 
ساخته شد ما داخل چنين ش��يارهايي بوديم. 
جراحت شديد داش��تيم و نهايتاً آمبوالنس آمد 
و نجات پي��دا كرديم. م��ا را به انديمش��ك و از 
آنجا به ش��يراز و تهران انتقال دادند. يك هفته 
بيمارستان فيروزگر تهران تحت درمان بودم و 

بعد به شهرمان منتقل شدم. 
چند درصد مجروحيت داريد؟ در مدت 

حضورتان در جبهه بسيجي بوديد؟
خير. حدود 15 ماه از حضورم در جبهه بسيجي 
بودم و بد هم كه پاسدار شدم. 10 سال به صورت 
پاس��داري در مناطق عملياتي ب��ودم. در مورد 
درصد مجروحيت چون ب��ه دنبالش نرفتم فقط 
5 درصد جانبازي دارم كه مرب��وط به عمليات 

والفجر يك مي شود. 
حاال كه س�ال ها از اتم�ام دفاع مقدس 
مي گ�ذرد، دوس�ت داريد چه پي�ام يا 
مطلبي را به نس�ل هاي جوان تر منتقل 

كنيد؟
به نظر من نسل هاي جوان بايد با حقايق جنگ 
بيشتر آشنا شوند تا بدانند كه رزمندگان با چه 
س��ختي هايي از اين آب و خاك دفاع كرده اند. 
ما اگر صرف��اً از پيروزي ه��ا بگوييم ي��ا اينطور 
نشان بدهيم كه دش��من ما ضعيف و ترسو بود، 
حق مطلب را ادا نكرده ايم. ب��ه عنوان نمونه در 
منطقه هور من مسئول س��نگر آكاسيف بودم؛ 
سنگر آكاسيف يعني با چوب پنبه سنگر درست 
مي كردند. آنج��ا به حدي دوربين س��الح هاي 
بعثي ها دقيق بود كه از سوراخ 20 سانتيمتري 
س��نگر به پيش��اني يكي از بچه هاي ما شليك 
می كردند و او را به شهادت می رساندند. يا يك 
هفته قب��ل از اينكه ما در آن س��نگر آكاس��يف 
مستقر ش��ويم، دو پاس��دار را عراقي ها با گلوله 
زده بودند و پيكرش��ان به داخل آب افتاده بود. 
من به تنهايي يك هفته دنبال پيكرشان گشتم، 
اما پيداي ش��ان نكردم. گويا خوراك ماهي هاي 

گوشتخوار شده بودند. 
آنجا وقتي ما سرفه مي كرديم، داخل دهان مان 
چفيه مي گذاشتيم كه عراقي ها متوجه نشوند، اما 
چون ما امكانات الزم براي زدن آنها را نداشتيم، 
عراقي ها نيروهاي شان را بلند صدا مي زدند. در 
سرماي استخوان سوز هور از شدت سرما عسل، 
خرما و حلوا شكري مي خورديم كه بدن مان گرم 
شود و يخ نزنيم. در آن سرما دو هفته با حداقل 
لباس بوديم. اينها حقايق��ي از جنگ كه خوب 

است نسل جوان آنها را هم بداند. 
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تأثير واقعه هشتم شهريور سال60 در ميان رزمندگان

2 عمليات »رجايي و باهنر« 
در جبهه هاي غرب و جنوب

   شهريور 1360
شهريور سال 60 مدتي از فرار بني صدر 
از كشور گذشته بود و جبهه ها با وحدت 
ارتش و س��پاه منسجم تر ش��ده بود، اما 
منافق��ان ك��ه قيام مس��لحانه خ��ود را 
آغاز ك��رده بودند، قصد داش��تند با ترور 
شخصيت هاي تراز اول نظام، خيلي زود 
به نتيجه برس��ند و نهضت اسالمي را به 
شكست بكشانند. از ش��هداي هفتم تير 
گرفته تا ترور مقام معظم رهبري و چند 
ش��خصيت ديگر اقداماتي را انجام دادند 
و نهايتاً به هشتم ش��هريورماه و شهادت 
رجايي و باهنر به عنوان رئيس جمهور و 

نخست وزير رسيديم. 
آن زمان كه خب��ر آمد منافقي��ن، دفتر 
نخس��ت وزيري را بمب گذاري كرده اند، 
دو عمليات در جبهه هاي غرب و جنوب 
طرح ريزي شده بود كه با شهادت رجايي 
و باهنر هر دو تغيير ن��ام دادند و با عنوان 
عمليات »رجايي و باهنر« انجام ش��دند. 
جالب اس��ت منافقيني كه اين دو عزيز 
را شهيد كرده بودند، يكي از دو عمليات 
رزمنده ها را نيز لو دادند و باعث به شهادت 
رس��يدن تعدادي از پاس��دارهاي شهر 

همدان شدند. 
   شمال و جنوب

ده��م ش��هريور 1360، ابتدا ق��رار بود 
عملياتي مح��دود در جبهه هاي جنوب 
انجام گيرد كه با واقعه ش��هادت رجايي 

و باهنر به ن��ام اين دو ش��هيد تغيير نام 
داد. روز ده��م ش��هريورماه اين عمليات 
در جنوب سوس��نگرد اجرا شد. هرچند 
محدود بود، اما موقعيت استراتژيك خوبي 
براي نيروهاي ايران در جبهه كرخه كور 

فراهم كرد. 
كيلومتره��ا آنطرف  ت��ر، در جبهه هاي 
غرب نيز قرار بود روز يازدهم شهريورماه 
عمليات ديگري در جبهه ه��اي غرب و 
مشخصاً س��رپل ذهاب انجام گيرد. اين 
عمليات نيز همانن��د عمليات رزمنده ها 
در جبهه جنوب، به نام شهيدان رجايي و 
باهنر نامگذاري شد، اما عمليات رزمنده ها 
در سرپل ذهاب كه با هدف تكميل اهداف 
عمليات بازي دراز و همچنين آزادسازي 
ارتفاعات كوره موش و قراويز در ش��مال 
غرب منطقه )سرپل ذهاب(  بود، به خاطر 
لودادن آن از س��وی منافقيان و مقاومت 
بعثي ها و اج��راي پاتك هاي س��نگين 

موفقيت آميز نبود. 
   تأثير معنوي

ش��هيد رجايي يكي از ش��خصيت هاي 
سياسي مورد تأكيد جوانان انقالبي بود. 
بعد از عزل و فرار بني صدر، رزمنده ها كه از 
نزديك شاهد خيانت هاي بني صدر بودند، 
استقبال خوبي از آغاز دوره رياست شهيد 
رجايي بر قوه اجرايي كشورمان داشتند. 
هرچند كه رياست جمهوري رجايي كوتاه 
بود، اما وقتي او شهيد شد نام دو عمليات 
رزمندگان به نام شهيدان رجايي و باهنر 
گذاشتند و نشان داد كه چه پيوند عاطفي 
بين رزمنده ها و اين دو ش��هيد بزرگوار 
وجود دارد. رجايي همان رئيس جمهوري 
مردمي بود كه باره��ا در ميان رزمنده ها 
حض��ور يافته بود و در خص��وص دفاع از 
ارزش ها گفته بود: »ب��رادران، خواهران، 
هوشيار باشيد مبادا س��امري ما را از راه 
بدر كند كه ما اسالم را با تمام وجود، نه از 
كتاب، نه از مقاله، نه از روزنامه، ما اسالم 
را از شير مادر گرفته ايم و تا جان در بدن 

داريم از اسالم دفاع خواهيم كرد.«

   عليرضا محمدي
در دوران دفاع مقدس غالباً وقايع سياس�ي و اجتماعي كه در سطح كشور رخ 
مي داد، تأثير معنوي در جبهه ها و وقايع آن مي گذاشت. به عنوان نمونه وقتي كه 
حضرت امام حكم به خلع بني صدر از فرماندهي كل قوا دادند، عملياتي كه قرار 
بود در آن مقطع در س�رپل ذهاب صورت گيرد، نام شان تغيير يافت و با عنوان 
»فرمانده كل قوا خميني روح خدا« انجام گرفت. همين موضوع پس از شهادت 

رجايي و باهنر نيز خود را نشان داد. 

نگاه

آن زم�ان ك�ه خب�ر آم�د اينبار 
منافقي�ن، دفتر نخس�ت وزيري 
را بمب گ�ذاري كرده ان�د، دو 
عملي�ات در جبهه ه�اي غرب و 
جن�وب طرح ريزي ش�ده بود كه 
با ش�هادت رجايي و باهنر، هر دو 
تغيير نام دادند و با عنوان عمليات 
»رجاي�ي و باهنر« انجام ش�دند
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خاطراتي از عمليات والفجر يك در گفت و گوي »جوان« با نادر رستمي  از رزمندگان دفاع مقدس

يك هفت�ه قب�ل از اينكه ما در س�نگر 
آكاسيف مس�تقر ش�ويم، دو پاسدار را 
بعثي ها با گلوله زده بودند و پيكرش�ان 
به داخ�ل آب افتاده بود. م�ن به تنهايي 
يك هفت�ه دنبال پيكرش�ان گش�تم، 
اما پيداي ش�ان نك�ردم، گوي�ا خوراك 
ماهي ه�اي گوش�تخوار ش�ده بودن�د

جدول

پاسخ جدول شماره 6564

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6565
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  ت م هـ  ر س  ي ت  ن ا و ي 3
 ع  ي و س  و ن ن  ن ا گ  ر 4
 ر ت  ر ب و ن ص  ر و م  م هـ 5
 ب ا ب  ز و ي  ذ ا ش  ر ت ا 6
 س خ ر س  ن ا خ و ك ا ل هـ  ل 7
 ت ت  ا ب  ت ل ا  د ا   ش م 8
 ا  ت س و ن س ا ل گ  ف ا ف ع 9
 ن ا ك  ت ي ن  ج ي ز  ك ا ا 10
 س ب  ك ي س  ي ن ا م ا  ف ر 11
 ع  ك ا ك  ب د ا  ر ي پ  ف 12
 و ي ا ف  هـ ا  ح   ش  ر ل ب  13
 د و ر  ل ج ن ب  و ن  ن ا خ 14
 ي غ  ا هـ و د ن ك ت ش ذ گ ر س 15

 
 

از باال به پايين
     1- تصوير سه بعدي- فاتح مقدوني       2-  پليس س��ّری آلمان نازی - مته نجاري     3-  عالمت بيماري- گريه و 
زاری- پهپاد ايراني- دويدن     4- نگهباني- پوزه- آردفروش- گوارا     5- كاهگل- صداي مهيب- كيسه زر     6- ايستگاه 
قطار- كاروان- نوعي چرم     7-  مكر  و حيله- هر يك از اتاق هاي قطار- به دنيا آوردن- نيمسال تحصيلي     8-  آلياژ 
آهن و روي     9- صفحه نقاشی- ضد انس- صفحه شيشه ای نازك و كوچك آزمايشگاهي- نوعي آشپزخانه      10-  از 
سبك های شعری- ازدحام و شلوغي- شهري در  آذربايجان غربي     11- وزارت دادگستري قديم- ميوه جاذبه- محله 
سياهان نيويورك     12-  از بخشش كم نمی شود- اتاقك چرخدار راه آهن- آب تازي- صدا و آواز     13- يار شيرازی- 

اقيانوس آرام- استوار و محكم- حمله نظامي     14- سوره بني اسرائيل- سوغات     15- همانندي- فارماكولوژي

از راست به چپ
   1- جانوري از رده سرپايان- اثر هريت بيچراس��تو      2- پايتخت افريقای مركزی- تخريب كننده اموال عمومی     
3- درد و رنج - درستی و راس��تی- ثابت ش��ده- يك و يك    4- بلدرچين – كنار و پهلو- حرف دهن كجی- به دست 
آوردن     5- شهر آرامگاه قيصر امين پور- درخت كريسمس- پرنده اي گردن دراز با پاهاي تقريباً  بلند     6-  وزير خارجه 
اسبق امريكا- درد شكمي- از نمازهای واجب     7- اسلحه شمشيربازی- سگ در تداول كودكان- نحاس     8- درخت 
انگور- يك بار بر هم زدن پلك چشم- چوب خوش��بو     9-  چشم پزشك- جانشين- جايز و شايسته     10-  نمايش 
همراه ساز و آواز- شكست لشكر- تكرار ش��ده     11-  باج و خراج- مقابل ابد- همهمه مردم     12-  فني در كشتي- 
خودم- كتف- مردم     13-   بوي رطوبت- شوكت و جالل- قلعه- رمق آخر     14- قوي هيكل- شمعك       15-   قوس 

قزح- نوعي دامن زنانه

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11               

12                

13                

14                

15                

 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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نس�ل هاي جوان بايد ب�ا حقايق جنگ 
بيشتر آشنا شوند تا بدانند كه رزمندگان 
با چه سختي هايي از اين آب و خاك دفاع 
كرده اند. ما اگر صرفاً از پيروزي ها بگوييم 
يا اينطور نشان بدهيم كه دشمن ما ضعيف 
و ترس�و بود، حق مطلب را ادا نكرده ايم

   زينب محمودي عالمي
در طول دفاع مقدس، دو عمليات وسيع و دو عمليات محدود در منطقه فكه به اجرا در آمد. عمليات والفجر مقدماتي در بهمن 1361، عمليات 
والفجر يك در فروردين 1362 و به عنوان حركت هاي بزرگ نظامي جمهوري اسالمي در فكه ثبت ش�ده است. نادر رستمي زمان اعزام به 
جبهه 15 سال بيشتر نداشت. در عمليات والفجر يك به عنوان نيروي داوطلب بسيجي حضور داشت. او يكي از نوجوانان دهه شصتي بود كه 
به حكم شرايط زمان خيلي زود مرد شده بود. مي گويند تاريخ انسان ساز است، اما اين نوجوانان و جوانان ايراني در هشت سال دفاع مقدس 
تاريخ ساز شدند و حماسه اي به نام دفاع مقدس را خلق كردند. رستمي در گفت و گو با ما خاطراتش را در منطقه عملياتي فكه و در ديگر مقاطع 

دفاع مقدس در ميان گذاشته است. 

حقایق جنگ را باید آنطورکه هست 
به نسل جوان معرفی کنیم 
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 پرورش ذهني و ديني ك�ودكان و نوجوانان اين روزها 
با وجود گستردگي رس�انه ها كار بسيار سختي است 
و همين باعث دغدغه فعاالن مذهبي و فرهنگي شده 
است. جالب اس�ت بدانيد تنها يك انتشارات شيعي 
در اين زمين�ه وج�ود دارد. حجت االس�ام عليرضا 
سبحاني نسب، مدير و مؤس�س انتشارات »جمال« از 
معدود مجموعه هايي اس�ت كه به دليل دغدغه زياد 
نسبت به آينده اعتقادي كودكان و نوجوانان آستين 
همت باال زده و بخش وسيعي از فعاليت انتشارات خود 
را به اين حوزه اختصاص داده است. هر چند انتشارات 
جمال از س�ال1385 راه اندازي ش�ده اس�ت و سابقه 
س�نواتي زيادي ندارد ام�ا كتاب هايش ب�ه زبان هاي 
مختلف ترجم�ه و در كش�ورهاي ديگر با اس�تقبال 
خوبي مواجه شده است. »جوان« با اين فعال فرهنگي 

گفت و گو كرده است. 
    

به نظر مي رس�د حوزه ادبيات ك�ودك و نوجوان 
در ايران ج�زو بي دروپيكرترين بخش ها باش�د 
كه نظارت الزم در آن وجود ندارد. چه انگيزه اي 
باعث شد شما سراغ كار براي كودكان و نوجوانان 

برويد؟
 از آنجا كه كودكان و نوجوانان در س��نين بس��يار حساسي 
هستند، متأسفانه در كنار كارهاي زيادي كه براي بزرگساالن 
انجام مي ش��ود، مجموعه هاي ديني كودك كم��ي داريم، 
لذا نياز به كار بيشتري اس��ت، براي همين تصميم گرفتيم 
عمده فعاليت هاي انتشارات را در حوزه ديني براي كودكان 
و نوجوانان متمركز كنيم و الحمدهلل در حال حاضر جزو چند 

مجموعه اول در اين حوزه حساس هستيم. 
 ش�ما در حوزه بين الملل هم فعال هستيد، آنجا 

وضعيت چگونه است؟
ما در بخش بين الملل به 13زبان كتاب منتشر كرديم، به اين 
صورت كه از ما كتاب گرفتند و در كشورهاي مختلف ترجمه و 
چاپ كردند، خودم هم حدود يك سالي مي شود در زبان عربي 
ورود جدي داشته ام و االن 60كتاب به زبان عربي داريم، حدود 

20 تا30جلد ديگر هم در حال اضافه شدن است تا شش ماه 
ديگر ان شاءاهلل اين تعداد به 100كتاب خواهد رسيد. 

 در كدام كشورها كتاب ها منتشر شده است؟
كشورهاي مختلف به خصوص عربي زبان، البته بيشتر تمركز 
ما روي عراق است و همه كتاب هاي ما آنجا منتشر مي شود، 
در لبنان هم با اس��تقبال خوبي مواجه ش��ده است. چندي 
پيش در نمايشگاه كتاب مسقط 2022شركت داشتيم كه 
خيلي خوب بود. به بحرين و عربس��تان هم كتاب هاي ما به 
سختي مي رود. به غير از عربي در زبان انگليسي 60 مورد نشر 
داش��ته ايم. كتاب هايي هم به زبان های اسپانيايي، پرتغالي، 
فرانسه و آلماني ترجمه شده است. همچنين در زبان تركي 
آذربايجاني و تركي اس��تانبولي و زبان هاي ديگر هم كه كار 

چاپ و ترجمه داريم. 
 برخورد عماني ها چطور بود؟

خوشبختانه خيلي خوب بود، هم وضع مالي مناسبي براي 
خريد كتاب داشتند و هم پول شان در رديف پول هاي ارزشمند 
دنياست، البته انصافاً كتابخوان هم هستند. به نظرم اگر شرايط 
كرونايي نبود، در نمايشگاه مسقط موفق تر بوديم. ما با ارائه30 
عنوان كتاب عربي از جمله پنج كتاب به نام هاي »مذكرات يد، 
البيضه الذهبيه، حاضر من فضلك شكراً، كلمات يحبها اهلل، 
بمحض الصدفه« در نمايشگاه مسقط حضور داشتيم كه اين 
پنج كتاب براي اولين ب��ار رونمايي و به مخاطبان عرب زبان 
عرضه شدند كه به خاطر جذابيت آثار توليدشده و تازگي آنها 

با استقبال خيلي خوب مراجعه كنندگان روبه رو شد. 
 در اين مسير نهادها و سازمان ها شما را حمايت 

كرده اند؟
با حمايت خانه كتاب و ادبيات به نمايشگاه مسقط رفتيم و 
خوب هم بود اما اصوالً در بخش بين الملل بيشتر از حمايت، 
نياز به همراهي اس��ت كه باعث دلگرمي ش��ركت كنندگان 
مي شود، مثالً وقتي وارد كشور عراق مي شويم، هزينه استقرار 
زياد است و چون جايي را نمي شناسيم، سردرگم مي شويم، بنا 
بر اين رايزني ها اگر فقط مكان به ما بدهند يا راهنمايي كنند 
كه كجا برويم، اين همراهي خوبي است تا دچار سردرگمي در 
كشور غريب نشويم. شايد اينگونه همراهي ها كم از حمايت 

نداشته باش��د، چون مي تواند كمكی باشد هزينه ها كنترل 
شود. من ناشر وقتي براي نمايشگاهي به عراق مي روم، هزينه 
زيادي مي كنم به خصوص براي س��ال اول يك ناشر نگراني 
زيادي دارد، لذا اگر ناشري را در دفعات اول همراهي و حمايت 
كنند، راه مي افتد و كمتر سردرگمي دارد. شخصاً توقعي از 
اين نهادها ندارم ولي گاهي احس��اس مي كنم وظيفه دارند 

كمك دهنده باشند. 
 به عنوان ناشر كتاب كودك در حوزه ديني، آينده 

كتاب كودك را چطور ارزيابي مي كنيد؟
بستگي دارد كه ما افراد هوشياري در اين عرصه داشته باشيم، 
مسئوالن ما فعاًل در اين باره تدبيري ندارند. من هفت، هشت 
س��الي مي ش��ود فرياد مي زنم، نياز به تضمين آينده كتاب 
كودك داريم ولي هيچ كدام از مسئوالن ما وقعي ننهاده اند. به 
نظرم اگر تعدادي جوان خوش فكر، فعال و خوب در اين حوزه 
داشته باشيم، آينده كتاب كودك بهبود خواهد يافت، چون 
با توجه به خواب خرگوشي مسئوالن و توجه به مسائل ديگر، 

خيلي ها در كمين نشس��ته اند ذائقه ك��ودك و نوجوان ما را 
تغيير دهند؛ كتاب هايي فانتزي كه اخالق و احترام و ارزش ها 
را عوض كرده و به نوعي در جهت پايمال كردن اخالق است، 
در واقع كتاب هاي ترجمه اي مانند سونامي بر سر كودكان و 

نوجوانان سرازير شده است. 
 ممكن اس�ت پش�ت س�ر اين س�يل كتاب هاي 
ترجمه اي كه اخاقيات را نش�انه گرفته اس�ت، 

سفارت هاي اين كشورها باشند؟
نمي دانم ول��ي فقط مي خواهم بگويم اينق��در رايزن هاي ما 
درگير كارهاي روزمره و بخش��نامه هاي متعدد هستند كه 
فرصتي براي كارهاي جدي به خصوص در اين حوزه ها ندارند. 
من هم با همه ايده هايي كه دارم، چه بسا اگر بروم رايزن بشوم، 
با وجود اين همه دستورات و بخشنامه ها ممكن است به هدفم 
نرس��م، چنانچه مدارس با كلي بخشنامه فرصت نمي كنند 

هدايتگر دانش آموزان باشند. 
 موفق ترين انتشاراتي كودك جهان كدام است؟

رصد نكرده ام ولي انتش��ارات دي. كي از كش��ور انگليس از 
موفق هاي كودك و نوجوان اس��ت. چند ناشر امريكايي هم 
مي شناسم كه در زمينه ديني خيلي موفق هستند، آكسفورد 

هم خوب كار كرده است. 
 آيا تاكنون كتابي منتشر كرده ايد كه بعد پشيمان 

بشويد؟
بعضي از پشيماني هايم به خاطر ضعيف بودن آن كتاب است، 
يعني توقع و استانداردهاي مورد نظرم را برآورده نكرده يا از 
روي اشتباه كارشناس يا اشتباه تصميم گيري خودم بوده است 

ولي ديگر آن كتاب را چاپ نكرده ام. 
 كانون كودك و نوجوان رقيب شما بوده است؟

نه اصالً، خودشان در 30سالگي كانون، يك بررسي جامع انجام 
داده بودند و مسئول آنجا هم به من گفته بود كه كتاب هاي ما 
يك درصدش ايراني است تازه ايراني نه اسالمي. متأسفانه آنجا 
يك ش��اكله غلطي دارد و بايد بازسازي اساسي بشود. سال ها 
پيش 200ميليارد بودجه كانون بود كه180-170ميليارد براي 
نيروهاي انساني هزينه مي كردند تا براي 20ميليون نفر كار 
كنند كه اگر اين بودجه سنگين را بين فعاالن حوزه نشر تقسيم 
كنند، خروجي بهتري دارد. اساساً افكاري بر كانون مستولي 

است كه اعتقادي به كار اسالمي ندارد و اين خوب نيست. 
 در كشورهاي ديگر مانند كانون وجود دارد؟

بعضي جاها كه سيس��تم هاي دولتي دارند اينگونه هستند، 
ولي نوعاً فعال هستند و چارتي خيلي قوي در راستاي اهداف 
خود دارند. كانون در راستاي اهداف جمهوري اسالمي نيست 

و خروجي آن سكوالر است. 
 به نشر چطور؟

 كارهايي كرده و در چند سال اخير هم موفق تر بوده است و 
اين توفيق هم به خاطر يكي دو نفري است كه آنجا خودشان 
اين كاره هستند براي همين كارهاي به نشر به خوبي پيش 

رفته است. 
 تا االن شما چند عنوان كتاب منتشر كرده ايد؟

از س��ال 85 به اين طرف چاپ داشته ايم، حدود 400عنوان 
كتاب كودك داشته ايم و 400عنوان هم براي بزرگسال بوده 

كه از بين همه حدود 20مورد موفق تر بوده است. 

 نظ�ر علما و مراجع نس�بت به كارهاي ش�ما چه 
بوده است؟

متأسفانه اصاًل شايد در جريان هم نباشند كه درباره مسائل 
ديني در حوزه كودك و نوجوان كار مي شود. 

 ش�ما اولين ناش�ر مذهبي ك�ودك و نوجوان در 
كشورهاي عربي هستيد؟ 

براق انتشاراتي اس��ت كه اگر آن را ايراني بدانيم، او هم بوده 
است، چون ناشر عراقي است كه مقيم ايران است، ولي جنبه 
اسالمي براق كم است، آنها با احتياط وارد مي شوند، مگر اينكه 

كاری خاص براي عراق بزنند. 
 كتاب هاي شما در آمازون هم هست؟

يكسري موانع فني و تحريم بوده كه تأخير داشته ايم اما در 
حال ورود هستيم تا جبران تأخير كنيم. 

 در دوران كرونا فروش ش�ما در فض�اي مجازي 
چگونه بود؟

فروش مجازي در آينده خيلي خوب خواهد ش��د، ما چون 
سايت موفقي نداشتيم، خودمان نه، ولي كتاب هاي مان در 

فضاي مجازي فروش خوبي داشت و يك گام بلند بود. 
 كسي كه بخواهد وارد عرصه بين الملل شود، بايد 

چگونه عمل كند؟
در ح��وزه بين الملل بايد ف��رد بتواند هزينه ه��اي خود را 
پوشش دهد و مجموعه قابل قبولي داشته باشد تا بتواند 
در اين عرص��ه بماند. ك��ودكان ايران��ي در معرض خطر 
هستند. جهان بيني الحادي در حال ريشه دادن در مقاطع 
كودكستان هاي ماست. اگر به فكر جهان بيني توحيدي 
كودكان نباشيم، آنها را به سرعت سكوالر و حتي غيرموحد 
بار مي آورند، براي همين بايد به طور جدي كار كرد و آستين 
همت را باال زد، چون اگر اين زمان حساس را درنيابيم، در 
بزرگسالي با هزينه و مشكالت زيادي مواجه خواهيم بود. 
من به نوبه خودم در اين سال ها حدود 400كتاب توحيدي 
براي كودكان منتشر كردم كه بحمداهلل اغلب شان اولين 
بار منتشر ش��ده بوده كه در هيچ جاي دنيا نبوده كه نياز 
به همراهي و وسعت عمل بيشتري اس��ت تا نسل آينده 

را دريابيم. 

مرح�وم مهدي اخ�وان ثال�ث در س�ال13۴1 با 
حضرت آيت اهلل خامنه اي آشنا مي شود و قطعه  
»صبوحي« را به رس�م ي�ادگار در دفتر معظم له 
با خط خود مي نويس�د؛ ش�عر و يادداش�تي در 
توضيح همين قطعه كه نش�ان از توجه و احترام 
ويژه اي است كه اين شاعر صاحبنام براي آيت اهلل 

خامنه اي قائل بوده است.
  

 به گزارش »جوان« به مناس��بت س��الگرد درگذشت 
مهدي اخوان ثالث - شاعر معاصر- پايگاه اطالع رساني  
IR .KHAMENEI دستنوش��ته  مرحوم اخوان را 

كه در سال 1341 در دفتر يادداشت آيت اهلل خامنه اي 
نوشته ش��ده، منتش��ر كرده كه در آن قطعه شعري با 

عنوان صبوحي نوشته شده است. 
 عنوان اين شعر مرحوم اخوان ثالث صبوحي است كه 

در ادامه مي خوانيد: 
� »در اين شبگير

كدامين جام و پيغام صبوحي مس��تتان كرده ست  اي 
مرغان 

كه چونين بر برهنه  شاخه هاي اين درخت برده خوابش 
دور 

غريب افتاده از اقران بستانش درين بيغوله مهجور 
قرار از دست داده، شاد مي شنگيد و مي خوانيد؟

خوشا، ديگر خوشا حال شما، اما
سپهر پير بدعهد است و بي مهر است، مي دانيد؟«

  
 � »كدامين جام و پيغام؟ اوه

بهار، آنجا نگه كن، با همي��ن آفاق تنگ خانه تو باز هم 
آن كوه ها پيداست. 

شنل بر فينه شان دس��تار گردن گشته، جنبد جنبش 
بدرود. 

زمس��تان گو بپوش��د ش��هر را در س��ايه هاي تيره و 
سردش، 

بهار آنجاست،  ها آنك طاليه  روشنش، چون شعله اي 
در دود. 

بهار اينجاست، در دل هاي ما، آوازهاي ما
و پرواز پرستوها در آن دامان ابرآلود

هزاران كاروان از خوب تر پيغام و شيرين تر خبر پويان 
و گوش آشنا جويان 

تو چشنفتي به جز بانگ خروس و خر
 در اين دهكور دورافتاده از معبر؟«

 »چنين غمگين و هاياهاي
كدامي��ن س��وك مي گريان��دت  اي اب��ر ش��بگيران 

اسفندي؟
اگر دوريم اگر نزديك

بيا باهم بگرييم،  اي چو من تاريك.«)س��روده شده در 
اسفند ماه 133۹ در تهران(.

در ادامه اين دستنوش��ته به خط مرحوم اخوان آمده 
است: قطعه »صبوحي« به اسلوب جديد نيمايي سروده 
ش��ده اس��ت و در قالب آزاد عروضي كه مقيد به قيد 
»تساوي طولي مصرع ها« نيست. هر مصرعي مستقل 
از ديگري، چند تايي از افاعيل و اركان بحر اصلي شعر 

)هزج سالم( را شامل شده. مطابق اين اسلوب نيمايي 
در هر بحر از بحور متداول عروض كه ش��عر س��روده 
شود، مصرع ها بنا به خواست و بنا به حاجت سراينده 
شعر كوتاه و بلند اختيار شود، يعني قباًل قالبي معين 
و مشخص وجود ندارد كه شاعر در آن قالب كلمه بريزد 
بلكه اختيار قوالب در هر قسمت به ميل و بنا به اقتضاي 
طبع و سياق جمله بندي شاعر است. في المثل مصرعي 
شامل پنج ركن است و مصرعي ديگر شامل يك يا دو 
ركن يا مزاحف يك ركن و كمتر و بيشتر و قس عليهذا  
و هلم جراً. اما در عين حال كه ش��اعر در كار خواتيم و 
اختيار مقدار اركان هر مصرع آزاد اس��ت، مقيد به اين 
هس��ت كه وزن و بحر را رعايت كند و شروع مصرع ها 
خارج آهنگ و اشتباهاً به بحر ناهماهنگ ديگري نرود 
و در همان بحر اصلي مختار باشد و در خواتيم مصرع ها 
با اس��تفاده از قافيه و نيز زحاف اش��باعي استقالل هر 
مصرع حفظ شود كه شعر به شكل بحر طويل درنيايد. 
في المثل در اين قطعه »صبوحي« كه در بحر هزج سالم 

نيمايي است، وزن بند آخر شعر بر اينگونه است. 
»مفاعيلن مفاعيالت

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
مفاعيلن مفاعيالت

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيالت«.
مرحوم اخوان در ادامه اين دستنوش��ته آورده اس��ت: 
»وهكذا باقي مصراع ه��ا كه همه در بحر هزج س��الم 
آزاد نيمايي اس��ت با »مفاعيلن« ش��روع مي ش��ود و 

به »مفاعيالت« )زحاف اش��باعي( ي��ا »مفاعيالن« يا 
»مفاعيل��ن« خاتمه مي كند و حتي المق��دور خواتيم 
مصرع ها زح��اف اش��باعي دارد يا الاق��ل در هر چند 
مصرعي يك خاتمه اشباعي دارد كه شعر از حالت بحر 
طويلي خارج شود. استقالل مصرع ها در عين حال به 
وسيله قوافي شعر نيز ضمانت مي شود )مطابق اسلوب 
قديم(. توضيح آنكه در اين ش��يوه قواف��ي غالباً براي 

پايان بن��دي مصرع ها و نيز براي زينت ش��عر و تداعي 
و يادآوري به كار مي آيد و بيش��تر در مختتم جمالت 
شعري است، في المثل در بند اول »دور« و »مهجور« 
و نيز »مي خواني��د« و »مي دانيد« قافي��ه دارند و در 
بند دوم »ب��درود« و »دود« و »ابرآل��ود« )در پويان و 
جويان هم سجعي اس��ت( و »خر« و »معبر« و در بند 
س��وم »نزديك« و »تاريك« قافيه دارند. در سفينه ها 
و دفترهاي��ي از اين قبيل كه دوس��تان و آش��نايان يا 
دوستداران ش��عر من جمله نزد من هم مي فرستند تا 
يادگاري در آنها بنگارم، غالباً اگر اهل شعر نو و اساليب 
جديد باشند، غزل و رباعي مي نويسم و از اين قبيل، اما 
اگر اهل شعر كهن باش��ند از اينگونه شعرهاي جديد 
مي نويس��م تا تنوعي به دفتر داده شده باشد. در دفتر 
شما حبيب ش��فيق آقاي خامنه اي كه همين تازگي 
به افتخار ]آش��نايي[ با آن عزيز نائل آمده ام، از هر دو 
نوع نگاشتم و مختصر ش��رحي نيز در خصوص قالب 
اين قطع��ه صبوحي برافزودم تا يادگار كامل تر باش��د 
و بعضي ناآش��نايان اين ش��يوه كه احياناً اين دفتر به  
دست ش��ان مي افتد، به توضيحي نياز نداش��ته باشند 
و دانسته باش��ند كه ش��عر نو هم پربي قاعده نيست و 
دشنام اليق بعضي »آثار خزعبل موس��وم به نو« را بر 
آشنايان اهل نثار نكنند! اين مختصر اشاره راجع قالب 
و شكل ظاهري شعر بوده، در تعريف شعر حكما و ادباي 
قديم گفته اند: »كالمي است مخيل و موزون و مقفي و 
متساوي« و وزن را »كيفيت ايجاد فقرات و نظمي در 
زمان و تقسيم زمان به فقراتي منظم« تعريف كرده اند 
و قافيه را »تشابه اواخر ادوار« گفته اند يا: »تكرار جزئي 
از قسمت اخير مصرع ها به ش��رط اينكه به عين تكرار 
نشود كه اگر به عين تكرار شد، آن رديف است و قافيه 
پيش از آن است.« در اين اسلوب جديد نيمايي چون 
قيد »تساوي« مصرع ها زده شده است، بنابراين »دور« 
هم از آن ش��كل قديم بيرون آمده است و به آن شيوه 
قديم »تشابه اواخر ادوار« وجود ندارد و از اين رو قافيه 
هم شكل و شمايل تازه اي مي يابد و بيشتر براي زينت 
كالم و تداعي جمالت پيش و استقالل خواتيم مصرع ها 
مي باشد، چنانكه گذشت و اما از لحاظ معني و محتوي 
اي��ن قطعه عبارت اس��ت از گفت وگوي��ي خيالي بين 
سراينده آن با مرغاني كه بامداد پگاه، شبگير، بر درخت 
گرم و شاد و شيرين آوازخواني مي كنند كه: كدام جام 
صبوحي مستتان كرده است، در بند دوم مرغان جواب 
مي دهند كه ما را آمدن بهار مست كرده، افق خانه تو 
محدود است كه هيچ جا را نمي بيني و هيچ خبري را 
نمي شنوي، بهار آنجاست و اينجا در دل هاي ما و در بند 
سوم خطاب سراينده به ابر است كه غمگين و سوگوار 
مي گريد و مي بارد و سراينده كه از قياس شادي مرغان 
با غم هاي دائمي و بسيار خود دل شكسته مانده است، 

به او مي گويد كه بيا باهم گريه كنيم.«
و اينك يك رباعي:

گر زري و گر سيم زرانددودي، باش
گر بحري و گر نهري و گر رودي، باش
در اين قفس شوم چه طاووس چه بوم

چون ره ابدي است، هر كجا بودي، باش

 

به يادگار آشنايي در دفتر آقاي خامنه اي
نوشته آمد در اسفند ماه 1341
در تهران � مهدي اخوان ثالث �

م. اميد خراساني
 تمايل اخوان به شعر نيمايی

مهدي اخ��وان ثالث متخلص ب��ه »م. اميد« در س��ال 
1307 شمسي در توس نو مشهد به دنيا آمد. وي پس از 

گذراندن دوره  تحصيلي در هنرستاني در شهر مشهد و 
در حدود 20سالگي به تهران آمد و به معلمي در مدارس 
پرداخت. اخوان كه از نوجواني به سرودن شعر در قالب 
كالسيك روي آورده بود، پس از آشنايي با نيما يوشيج به 
سبك شعر نو فارسي متمايل شد. او در سال هاي جواني 

چندين بار توسط رژيم پهلوي بازداشت و زنداني شد. 
رهبر معظم انقالب كه از س��ال هاي جوان��ي با ادبيات 
منظوم و منثور فارسي مأنوس و به مطالعه و تحقيق و 
بررسي اشعار شاعران عالقه مند بوده اند، نظرات خود را 
درباره آثار اخوان ثالث در ضمن ديدار با اهالي فرهنگ 
و ادب بيان كرده اند. از جمله در جريان گفت و ش��نود 
در ديدار جمعی از جوانان به مناس��بت هفته       جوان در 
تاريخ  1377/2/7كه ايشان فرموده اند: »در شعر نو، دو، 
سه نفر بودند كه شعرهاي شان را خيلی می      پسنديدم. 
يكی از آنها »اخوان« بود. ما با »اخوان« آش��نا بوديم و 
شعرش، شعر بسيار برجسته      ای بود. ]...[ شما از انفصال 
شعر كنونی و نثر كنونی با شعر دوره       قبل از خود صحبت 
می      كنيد. ما در همان دوره      ای كه آن شاعر فرضاً برجسته 

اين شعر را گفته، ممكن است 10 نفر شاعر ديگر داشته 
باش��يم كه همان برجس��تگی را يا بهتر از آن را داشته 
باش��ند. حاال آن ش��اعری كه مورد نظر من بوده- كه 
نمی      خواستم اسمش را بياورم و نمی      آورم- شعرش در 
دانشگاه نيايد، اما شعر »اخوان« بيايد كه فكر نمی       كنم 
از لحاظ نشان دادن رتبه       شعر دوره       قبل، باالتر از همه 
باش��د. »اخوان« با من دوس��ت بود. همزمان رياست 
جمهوری با من يك نوع ارتباط رقيق داشت و هم بعد 
از رياست جمهوری- اين آخری كه از يك سفر ظاهراً 
يك ساله به اروپا، برگشته بود- نامه      ای به من نوشت و 
ش��عری گفت و بعد هم از دنيا رفت، بنابراين »اخوان« 
اش��كالی ندارد. واقعاً چه لزومی دارد كه ما سراغ اينكه 

كاماًل می      تواند مورد استفاده قرار گيرد، نرويم؟«
  بهترين شاعر نيمايي

 از نگاه رهبر معظم انقاب
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين در ديدار شاعران 
در تاريخ 1387/6/25، اخوان را بهترين شاعر نيمايي 
زمان خودش دانس��ته و اظهار داش��ته اند: »در عرصه  
ش��عر نو، مرحوم اخوان كه قطعاً بهترين شاعر نيمايي 
زمان خودش بود و به نظر من از همه  اقرانش قوي تر، 
مس��لط تر و لفظ و معناي شسته رفته و بهتري داشت، 
در يك گوش��ه اي زندگي مي كرد، كس��ي از او خبري 
نداشت، كسي او را نمي شناخت، جز يك عده خواص، 
در حال عزلت و انزوا، يعني وضع عرضه  ش��عر اين بود. 
طبيعي بود كه وقتي بزرگان شعر اين جور منزوي و در 
عزلت و در خمول زندگي كنند، جوان ها خيلي رش��د 

پيدا نمي كنند، اين چيز قهري است.«
  شعري كه رهبر معظم انقاب 

براي مناجات مي خوانند
رهبر معظم انقالب در ديدار با ش��اعران در سال۹5 نيز 
اشاره اي به يكي از اش��عار مرحوم اخوان ثالث مي كنند: 
»من پارسال اين ش��عر اخوان را اينجا خواندم كه البته 
او براي مقصود ديگري گفته اس��ت: »اي تكيه گاه و پناه 
زيباترين لحظه هاي پرعصمت و پرشكوه تنهايي و خلوت 
من،  اي شط شيرين پرشوكت من«،)مهدي اخوان ثالث. 

آخر شاهنامه، غزل3(.
 خب ببينيد چقدر اين شعر قش��نگ است. من گفتم 
وقتي اين ش��عر را مي خوانم مخاطب من در اين شعر 
دعاست. دعا همين است: »اي تكيه گاه و پناه زيباترين 
لحظه هاي پرعصمت و پرش��كوه تنهايي و خلوت من، 
 اي شط شيرين پرشوكت من«. البته او اين شعر را در 
يك مسير ديگري برده، خب حاال اگر شما بتوانيد شعر 
مربوط به دعا را با اين جور ادبياتي كه هم الفاظ قشنگ 
اس��ت، هم مضامين قشنگ اس��ت، مضمون ها چقدر 
زيباست، موسيقي ش��عر چقدر عالي است- موسيقي 
شعر خودش يك بابي است، آن رواني و زيبايي و صافي 
و موسيقي شعر از حالت لكنت زدن و مانند اينها شعر 
را خارج مي كند- با اين مايه ها و با اين شيوه ها بگوييد، 

به نظر من خيلي خوب است.«
مهدي اخوان ثالث در چهارم شهريور136۹ در تهران از 
دنيا رفت و با دستور آيت اهلل خامنه اي در مقبره الشعراي 

آرامگاه فردوسي در توس به خاك سپرده شد.

   گزارش

انتشار دستنوشته ديده نشده مرحوم اخوان ثالث در دفتر آيت اهلل خامنه اي 

بهار اينجاست در دل هاي ما آوازهاي ما

گفت وگوي »جوان« با مدير و مؤسس انتشارات »جمال«

كتاب هاي ترجمه اي بر ذهن كودكان و نوجوانان آوار شده است
 معصومه طاهری

   گفت وگو
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رهبر معظم انقاب: در عرصه ش�عر نو مرحوم 
اخوان قطعا بهترين شاعر نيمايی زمان خودش 
بود وبه نظر من از همه اقرانش قوی تر، مسلط تر 
و لفظ و معنای شس�ته رفته و بهتری داش�ت
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   انوشه ميرمرعشي 
يك�ي از روش ه�اي مه�م اس�تعمارگران در 
كشورهاي اسالمي، استحاله فرهنگي مسلمانان 
و زدودن انديش�ه مذهبي از جهان بيني ايشان 
بوده اس�ت. آنها براي دس�تيابي به اين هدف، 
عالوه ب�ر ترويج تفك�رات و فرهن�گ غربي در 
سرزمين هاي اس�المي، به حذف منابع و غارت 
گنجينه و ميراث مكتوب اسالمي در آن كشورها 
پرداخته اند. اقدامي كه در ط�ول زمان، موجب 
از خودبيگانگي مس�لمانان مي ش�د و در مقابل 
جايگزيني منابع فكري و انديشه اي غربي را در 
ذهن و ضمير آنها براي اس�تعمارگران آسان تر 
مي كرد. اما در تاريخ معاصر جهان اسالم بوده اند 
بزرگاني كه متوجه اين سياست استعماري شده 
و با آن مقابله كرده اند. در ايران ما نيز مردان پاك 
نهاد و مجاهدي بودند كه با تمام وجود و با تحمل 
ش�دايد، مقابل زياده خواهي استعمار انگليس 
در غارت مناب�ع مكتوب ايس�تادند و از ميراث 
اس�المي و ايراني دفاع و محافظت كردند. يكي 
از اين بزرگان زنده ي�اد حضرت آيت اهلل العظمي 
سيدشهاب الدين مرعش�ي نجفي است كه در 
مقال پي آمده، به تالش هاي ايشان در راه حفظ 
و حراس�ت از ميراث مكتوب اس�المي و ايراني 
سرزمين مان پرداخته ايم. اميد آنكه مفيد  آيد. 

      
   انگليس و غارت ميراث مكتوب اس�المي 

و فارسي
موزه بريتانيا كه كتابخانه بخشي از آن بود، در سال 
1759م )1138. ش و همزمان با پادشاهي كريم 
خان زند(، در شهر لندن براي اس��تفاده همگاني 
مردم تأس��يس ش��د. ابتدا عم��وم كتاب هاي اين 
كتابخانه ش��امل انواع اناجيل و عهد عتيق، كتب 
مذهبي مسيحيت، اس��ناد و كتاب هاي سلطنتي 
مي ش��د اما به تدري��ج كتاب هاي��ي از موضوعات 
و رش��ته هاي مختلف ب��ه آن افزوده ش��د و البته 
با گسترده ش��دن مستعمرات انگلس��تان، بخش 
كتب س��اير ملل هم به آن اضافه گشت. اما اولين 
كتاب فارسي كه به اين كتابخانه آورده شد، كتاب 
»زندگينامه نادرشاه« بود كه به وسيله ميرزامهدي 
خان استرآبادي )منش��ي مخصوص نادر(، نوشته 
شده بود. اين كتاب توسط »ويليام جونز« جاسوس 
و شرق شناس، در سال 1768. م )1147. ش(، به 
كتابخانه م��وزه بريتانيا اهدا ش��د.)1( اينچنين بود 
كه در پي آن و طي دوره قاجار، س��يل كتاب هاي 
ارزش��مند اس��امي و فارس��ي ايرانيان، توس��ط 
انگليسي ها از ايران خارج ش��د و به كتابخانه موزه 
بريتانيا انتقال يافت، به طوري كه بخش فارسي اين 
كتابخانه امروز نزديك 50 ه��زار جلد كتاب دارد. 
پرواضح است اين غارت فرهنگي، به دليل ناآگاهي 
و جهل مردمان آن دوره نس��بت به ارزش ميراث 
مكتوب ايران انجام شده است. اتفاقي تلخ كه ثمره 

فقر و صدالبته غارت منابع اقتصادي ايرانيان توسط 
خوِد انگليسي ها بوده است. 

   تبار مردي كه براي حفظ كتاب قيام كرد 
از اواخر دوره قاجار، علم��ا و بزرگاني متوجه خطر 
خروج مناب��ع مكتوب اس��امي و ايراني توس��ط 
انگليسي ها از مرزهاي جهان اسام شدند و شروع 
به حفظ اين ميراث ارزش��مند كردند. يكي از اين 
بزرگان طلبه جواني بود به نام سيدش��هاب الدين 

مرعشي نجفي. 
سيدش��هاب الدين در س��ال 1276. ش، در ش��هر 
نجف به دنيا آمد. نس��ب ايش��ان با 32 واسطه، به 
حس��ين االصغر فرزند امام س��جاد)ع( مي رسيد. 
پدربزرگ ايش��ان س��يدعلي حس��يني مرعش��ي 

معروف به سيداالطباء، اولين كسي بود كه در ايران 
»دندان مصنوعي« را با استفاده از عاج فيل ساخت. 
پدرش سيدمحمود مرعشي و مادرش، نوه آيت اهلل 
س��يدمهدي حس��يني بودند.)2( سيدشهاب الدين 
تحصيل علوم ديني را از هم��ان كودكي نزد پدر و 
پدربزرگ مادري اش آغاز كرد و بع��د از آن هم در 
مدارس جديد درس خواند و ه��م در حوزه علميه 
نجف. در سال 1292. ش و در شرايطي كه شيعيان 
عراق عليه اشغالگران انگليسي قيام كرده بودند، در 
حالي كه تنها 16 سال داش��ت، به جمع مجاهدان 
پيوس��ت. در دوران طلبگي او ام��ا اتفاقي افتاد كه 
موجب شد سيدش��هاب الدين جوان، متوجه خطر 
غارت منابع مكتوب اس��امي توس��ط انگليسي ها 
شود. خود ايشان آن اتفاق را چنين روايت كرده اند: 
»روزي از بازار نجف عبور مي كردم، ديدم طلبه ها 
به يك مغازه  خيلي رفت و آمد مي كنند، پرس��يدم 
چه خبر اس��ت؟ گفتند علمايي كه فوت مي كنند، 
كتاب هايشان را اينجا حراج مي كنند. رفتم داخل و 
ديدم عده اي حلقه  زده اند و آقايي كتاب ها را آورده و 
چوب حراج مي زند و افراد پيشنهاد قيمت داده و هر 
كس كه باالترين قيمت را پيشنهاد مي داد، كتاب را 
مي خريد. يك عربي نشسته بود در كنارش، كيسه 
پولي بود و بيش��ترين قيمت را او داده و كتاب ها را 
مي خريد و به ديگران فرصت نمي داد! متوجه شدم 
او فردي به ن��ام كاظم دجيلي، دالل كنس��ولگري 
انگليس در بغداد است و در طول هفته، كتاب ها را 
خريده و جمعه ها به بغداد برده و تحويل انگليسي ها 
مي داد و پولشان را می گرفت و بعد دوباره مي آيد و 
كتاب مي خرد. از آن موق��ع تصميم گرفتم نگذارم 
انگليسي ها كتاب ها را به يغما ببرند و ما را از درون 
تهي كنند و بعد از آن ش��ب ها بعد از درس و بحث، 
در يك كارگاه برنج كوبي مشغول كار شدم و با كم 
كردن وعده هاي غذا و قبول نماز و روزه استيجاري، 
پول جمع كرده و به خريد و جمع آوري كتاب هاي 

خطي مبادرت كردم... .« 
   روزي ك�ه »س�يد« ب�ا ميج�ر انگليس�ي 

درافتاد 
همت آن عال��م فرزانه ب��راي حفظ و حراس��ت از 
ميراث مكتوب جهان اس��ام در طول زمان، عاوه 
بر زحمات زياد مالي و معيشتي، مشكات ديگري 
هم براي او ايجاد كرد. يكي از اين آزارها، درافتادن 
با انگليسي هاي استعمارگر و به زندان افتادن توسط 
آنها بود. چنانچه حضرت آيت اهلل مرعش��ي نجفي 
ماجراي به زن��دان افتادن خ��ود را اينگونه روايت 
كرده اند: »يك روز از مدرس��ه، به قص��د بازار - كه 
جنب صحن علوى بود - حركت كردم.  ابتداى بازار، 
ناگهان چشمم به زنی تخم مرغ فروش افتاد كه كنار 
ديوار نشسته بود و از زير چادر وى، گوشه كتاب پيدا 
بود. حس كنجكاوى من تحريك ش��د، به طورى 
كه مدتی خيره به كتاب نگاه كردم. طاقت نياوردم 
و پرس��يدم اين چيس��ت؟ گفت كتاب و فروش��ی 

آيت اهلل العظمي سيدشهاب الدين مرعشي نجفي
 و حفظ ميراث مكتوب اسالمي و ايراني 

20 ساعت گرسنگي و 2 سال نماز استيجاري 
براي يك كتاب!

اس��ت. كتاب را گرفتم و با حيرت متوجه شدم 
نس��خه اى ناياب از كتاب رياض العلماء عامه 
عبداهلل افندى است كه احدى آن را در اختيار 
ندارد! مثل يعقوبی كه يوسف خود را پيدا كرده 
باشد، با شور و شعفی وصف ناشدنی به زن گفتم 
اين را چند می فروشی؟ گفت 5 روپيه. من كه 
از شوق س��ر از پا نمی ش��ناختم، گفتم دارايی 
من100 روپيه است و حاضرم همه آن را بدهم 
و كتاب را از ش��ما بگيرم. آن زن با خوشحالی 
پذيرفت. در اين هنگام سر و كله كاظم دجيلی 
كه دالل خريد كتاب براى انگليسي ها بود، پيدا 
ش��د. او نس��خه هاى كمياب، نادر و كتاب هاى 
قديمی را ب��ه هر طريقی به چن��گ می آورد و 
توسط حاكم انگليس��ی نجف اشرف - كه گويا 
اس��مش يا عنوانش ميجر )س��رگرد( بود- به 
كتابخانه لندن می فرس��تاد. كاظم دالل كتاب 
را به زور از دس��ت من گرفت و به آن زن گفت 
من آن را بيشتر می خرم و مبلغی باالتر از آنچه 
من به آن زن گفته بودم، پيشنهاد كرد. در آن 
هنگام من اندوهگين رو به سمت حرم شريف 
اميرالمؤمني��ن )ع( كردم و آهس��ته گفتم آقا 
جان، من می خواهم با خريد اين كتاب به شما 
خدمت كنم، پ��س راضی نباش��يد اين كتاب 
از دس��ت من خارج ش��ود. هن��وز كامم تمام 
نش��ده بود كه زن تخم مرغ فروش رو به دالل 
كرد و گفت اين كتاب را به ايش��ان فروخته ام 
و به شما نمی فروش��م! كاظم دجيلی شكست 
خورده و عصبانی از آنجا دور ش��د... بيش��تر از 
20 روپيه نداش��تم. از اي��ن رو تمام لباس هاى 
كهنه و قديمی را با ساعتی كه داشتم به فروش 
رساندم تا پول كتاب فراهم شد. طولی نكشيد 
كه كاظم دالل همراه با چند شرطه )پليس(، به 
مدرسه حمله كردند و مرا دستگير نموده و پيش 
حاكم انگليسی )ميجر( بردند. او نخست مرا به 
سرقت كتاب متهم كرد و بسيار عربده كشيد. 
سپس دس��تور داد مرا زندانی كردند. آن شب 
در زندان، مدام با خدا راز و ني��از می كردم كه 
كتاب در مخفيگاه��ش محفوظ بماند. روز بعد 
آيت اهلل ميرزا فتح اهلل نمازى اصفهانی معروف 
به شيخ الش��ريعه مرجع بزرگ آن وقت، ميرزا 
مهدى فرزند مرحوم آخوند خراسانی را همراه با 
جماعتی براى آزادى من نزد حاكم شهر فرستاد. 
باالخره نتيجه اين شد كه من از زندان آزاد شوم، 
با اين ش��رط كه طي مدت يك ماه، كتاب را به 
حاكم انگليسی تس��ليم كنم. پس از آزادى به 
سرعت به مدرسه رفتم و همه دوستان طلبه ام را 
جمع كردم و گفتم بايد كار مهمی انجام بدهيم 
كه خدمت به اس��ام و ش��ريعت است! طاب 
گفتند چه كارى؟ من گفتم نس��خه بردارى و 
استنساخ از روى اين كتاب و فوراً دست به كار 
شديم و قبل از مهلت مقرر، چند نسخه از روى 

آن استنساخ گرديد... .« 
   مهاجرت به ايران و ادام�ه جهاد براي 

حفظ كتاب
آيت اهلل سيدش��هاب الدين مرعشي نجفي در 
سال 1301. ش و بعد از درگذشت پدر و مادر، 
به ايران برگشت و در سال 1302. ش به مشهد 
رفت. جالب است كه ايشان در مشهد و به رغم 
سختي شديد معيش��ت، همچنان براي خريد 
كتب خطي و س��نگي تاش داش��ت. چنانچه 
هنگامي كه در همان س��ال، در مدرس��ه قوام 
مشهد مشغول درس و بحث بودند، در صفحه 
نخست كتاب »كشف اللغات و االصطاحات« 
مرق��وم كرده ان��د: »كت��اب كش��ف اللغات و 
االصطاحات تألي��ف عام��ه عبدالرحيم بن 
احمد هندي بهاري حنفي مشهور به سور كه به 
درخواست فرزندش شيخ شهاب الدين بهاري 
در س��ال 1160ق به نگارش درآمده و اندكي 
پس از اتمام آن زندگي را بدرود گفته است. اين 
كتاب را با مزد دو س��ال نماز استيجاري كه به 
نيابت از مرحوم ميرزا محمد بزاز تهراني قبول 
كرده ام، به مبلغ 20 روپيه بريتانيايي خريداري 
كردم. خداوند توفيق بر انجام كار دهد. شروع 
نماز از ابتداي روز 21 ذي القعده سال 1322ق 
است. مِن دل شكسته، نويسنده اين كلمات، در 
حال گرسنگي به سرمي برم و مدت 20 ساعت 
است كه نتوانس��ته ام قوتي به دست آورم تا با 
آن س��د گرس��نگي خود كنم، خداوند در كار 
همه گرفتاران گش��ايش فرمايد، شهاب الدين 
الحسيني المرعش��ي النجفي سنه 1342ق، 
مدرس��ه قوام، يك��ي از مدارس مش��هد جدم 

اميرالمؤمنين روحم فداي او باد.« 
آيت اهلل مرعش��ي نجفي مدتي بعد از اقامت در 
تهران و استفاده از محضر اساتيد حوزه علميه 
آن قصد بازگشت به نجف را مي كند، اما هنگامي 
كه براي زيارت به قم رفته بودند، آيت اهلل حاج 
ش��يخ عبدالكريم حائري يزدي مؤسس حوزه 
علميه قم از ايشان )كه در آن وقت مجتهد شده 
بودند( مي خواهند براي تدريس در قم بماند و 
به ايشان در برس��اختن و به ثمر رساندن حوزه 
علميه كمك كند. به اين ترتيب آيت اهلل در سن 
26 سالگي، به حوزه علميه قم مهاجرت نمود. 

   پايه گ�ذاري كتابخان�ه اي عظيم و كم 
بديل

آيت اهلل مرعش��ي نجفي پس از مهاجرت به قم 
همه كتب خطي را كه در طول دوران طلبگي 
جمع آوري كرده بود، به ايران آورد. البته در قم 
هم به خريد نس��خ خطي و كت��ب ارزنده اقدام 
مي كرد اما پس از چند سال مجبور شد به دليل 
كمبود جا كتاب ها را از منزل به كتابخانه مدرسه 
مرعشيه انتقال دهد. به اين ترتيب طبقه سوم 
اين مدرسه، براي كتابخانه ساخته شد و بيش از 
10هزار جلد كتاب خطي و چاپي، در آن جاي 

گرفت. اين كتابخان��ه در 28 آبان 1345. ش و 
همزمان با عيد نيمه شعبان افتتاح شد. به مرور 
زمان عاوه بر اضافه ش��دن تع��داد كتاب هاي 
خريداري شده كتابخانه، رفت و آمد طاب به 
آن بيشتر و بيشتر مي شد تا جايي كه ديگر آن 
طبقه گنجايش افزودن كتب جديد و استقبال 
زايدالوص��ف طاب را نداش��ت. ب��ه اين دليل 
آيت اهلل مرعش��ي نجفي مجبور ش��د كتابخانه 
بزرگي را تأسيس كند كه 16 هزار كتاب خطي 
و چاپي به آن منتقل ش��ود. اي��ن كتابخانه در 
تاريخ 12 ش��هريور 1353. ش كه همزمان با 
مياد حض��رت حجت)عج( بود، افتتاح ش��د. 
به هر روي تاش هاي آيت اهلل مرعش��ي نجفي 
باعث ش��د يكي از بزرگ تري��ن كتابخانه هاي 
كشور، به لحاظ حجم عظيم نسخه هاي خطي 
كهن ديني و س��ومين كتابخانه جهان اس��ام 
در قم برپا ش��ود، به طوري ك��ه در زمان وفات 
آيت اهلل سيدشهاب الدين مرعشي نجفي، بيش 
از 250هزار كتاب چاپي، 25 هزار كتاب خطي 
به زبان هاي فارسي، عربي، تركي، اردو، التين و 
سانسكريت و برخي خطوط قديم ديگر در اين 

كتابخانه نگهداري مي شد. 
   مرجع تقليدي كه هيچ گاه مس�تطيع 

نشد
آيت اهلل العظمي مرعش��ي نجفي، هي��چ گاه از 
وضعيت مالي مطلوبي برخوردار نبود. ايش��ان 
بع��د از ازدواج در س��ال 1309. ش تا مدت ها 
اجاره نش��ين بود تا اينكه كم كم ب��ا تهيه يك 
زمين كوچك، در آن خانه اي س��اخت و تا آخر 
عمرش نيز در آن زندگي كرد. آن بزرگ در طول 
عمر خود هيچ گاه مستطيع نشد و به سفر حج 
نرفت! قطعاً بايد اين نكته را نيز در نظر داشت 
كه وي پس از خريد كتاب ه��اي خطي، آنها را 
وقف مي ك��رد و ديگر آن كتاب ه��ا در ملكيت 
ايش��ان نبود كه جزء ثروتش محسوب شود.)3( 
در واقع مي توان گفت خدمت آن انديش��مند 
نامور به حفظ ميراث مكتوب اسامي و ايراني، 
چنان برجسته است كه بر ساير برجستگي هاي 
ش��خصيتي و علمي آيت اهلل مرعش��ي نجفي، 
مانند اقدامات خيرخواهانه ايش��ان براي مردم 
نيازمند، ترميم برخي نمادهاي ديني همچون 
بازس��ازي مرقد عامه مجلس��ي پدر و پسر در 
اصفهان، اهداي كتب اصلي ش��يعه به بزرگان 
حوزه هاي علميه جهان اسام و شخصيت هاي 
انديشمند خارجي براي تبليغ و ترويج معارف 
تشيع، مبارزات و همراهي هايشان با نهضت امام 
خميني)ره( و سپس در دوران پس از پيروزي 
انقاب اسامي و به ويژه در دوران دفاع مقدس 
و ايضاً حمايت از رهبر معظم انقاب اس��امي، 

سايه افكنده است. 
اين خدمت آنچنان بزرگ بوده و هست كه امام 
خميني در سال 1367. ش، طي فرماني دولت 
را موظف به كمك براي س��اخت كتابخانه اي 
بزرگ، ب��راي نگهداري كتاب ه��اي كتابخانه 
آيت اهلل مرعش��ي كردند. ام��ام خمينی در آن 
فرمان خطاب به نخس��ت وزير وقت آورده اند: 
»كتابخانه حضرت آيت اهلل آقاي نجفي مرعشي 
� دامت بركات��ه � از كتابخانه ه��اي     كم نظير و 
ش��ايد بتوان گفت بي نظير ايران اس��ت. كتب 
نفيس اعاظم ش��يعه و كتاب ه��اي     منحصر به 
فرد و خطي آن از ذخاير فرهنگ غني اسام و 
ايران است.  از قرار اطاع مركز حفاظت آنها به 
گونه اي نيست كه كتاب ها مصون از خطر باشد 
و     محيط مطالعه براي مش��تاقان كتاب، بسيار 
كوچك اس��ت.  جنابعالي موظف هستيد آنچه 
را كه آن كتابخانه احتياج دارد، به بهترين وجه 
فراهم     آوريد. جناب حجت االسام آقاي حاج 
سيدمحمود مرعشي نجفي كه خود از خبرگان 
و     شايس��تگان در امر كتاب شناس��ي و كتاب و 
شناخت محيطي مناس��ب براي حفظ كتاب 
است،      بهترين فردي است كه مي تواند شما را 
در اين امر ياري دهد. ان ش��اءاهلل هر چه زودتر 
با     ساخته شدن بنايي در خور اسام و انقاب و 
حوزه علميه قم، قدمي مفيد در راه رشد     تعاليم 
اسام برداشته شود. روشن است آنچه در اين 
زمينه ساخته مي ش��ود، اختيارش با     حضرت 
آيت اهلل آقاي نجفي مرعشي يا فردي است كه 

ايشان تعيين نمايند... .«)4(
س��رانجام آيت اهلل سيدش��هاب الدين مرعشي 
نجفي، در روز چهارش��نبه هفتم شهريور سال 
1369. ش، در 96 س��الگي روي از جه��ان 
برگرفت و بر حس��ب وصيتي كه مرقوم داشته  
بودند: »مرا در راه��روى ورودى كتابخانه، زير 
پاى محققانی كه براى مطالعه و تحقيق به اين 
كتابخانه مراجعه می كنند ، دف��ن نماييد« در 
راهروى كتابخانه بزرگی كه خ��ود آن را بنياد 
نهاد، به خاك سپرده شد. روحش شاد و يادش 

گرامي باد. 
   منابع:

1- عائي، س��يروس، مقال��ه »نظري ب��ه گنجينه 
كتاب هاي فارس��ي در كتابخانه بريتانيا«، فصلنامه 
ايران نامك، سال س��وم، ش��ماره 2، مورخ تابستان 

1397. ش 
2- مرعشي، س��يدعلي اكبر)هوش��نگ(، »خاندان 
مرعش��ي در ايران«، نش��ر ترمه، چاپ دوم 1375. 

ش، ص 158 
3- رفيع��ي، علي، »ش��هاب ش��ريعت«- درنگي در 
زندگي حضرت آيت اهلل العظمي مرعشي نجفي- ، نشر 
كتابخانه عمومي آيت اهلل مرعش��ي نجفي، چاپ دوم 
1381. ش - و - س��ماك اماني، محمدرضا، »گلشن 
ابرار«، جلد 2، نشر معروف، چاپ سوم 1385. ش، از 

صفحه 688 تا 697 
4- صحيفه امام، جلد 21، ص 320 

سيره سياسي پدر
 در آيينه روايت فرزند

نماز نيمه شب
 بر پيكر نواب!

آن عال�م فرزانه مدتي پ�س از اقامت 
در تهران و اس�تفاده از محضر اساتيد 
ح�وزه علمي�ه آن قص�د بازگش�ت 
به نج�ف را مي كن�د، ام�ا هنگامي كه 
براي زي�ارت به قم رفته ب�ود، آيت اهلل 
حاج ش�يخ عبدالكريم حائري يزدي 
مؤس�س حوزه علمي�ه قم، از ايش�ان 
مي خواهد براي تدريس در اين ش�هر 
بماند و به ايشان در برساختن و به ثمر 
رس�اندن حوزه علميه كم�ك كند. به 
اين ترتيب آيت اهلل در سن 26 سالگي، 
به ح�وزه علميه ق�م مهاج�رت نمود
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حجت االسام والمسلمين سيدمحمود مرعشي 
نجفي، فرزند انديش��مند و نس��خه پژوه زنده ياد 
آيت اهلل العظمي سيدشهاب الدين مرعشي نجفي 
و رياست دفتر آن بزرگ اس��ت. او از اين بابت، از 
پدر ارجمند خويش خاطراتي ش��نيدني دارد كه 
بخشي از آن معطوف به كارنامه سياسي آن مرجع 
نامور است. وي در واگويه بخشي از اين يادمان ها، 
به مراودات شهيد نواب صفوي و اعضاي جمعيت 
فدائيان اسام با پدر اش��ارت مي برد و مي گويد: 
»فدائيان اس��ام در قم با مرحوم آيت اهلل آس��يد 
محمدتقي خوانس��اري - از آي��ات ثاث- خيلي 
ارتباط داشتند و در مرتبه بعدي، با مرحوم ابوي 
در ارتباط بودند. نامه هاي زيادي از سوي اعضاي 
فدائيان اس��ام از جمله مرحوم ن��واب صفوي و 
مرحوم واحدي داش��تيم كه بعضي از آنها موجود 
است و چاپ شده اس��ت. يادم است مدت دو ماه، 
مرحوم خليل طهماس��بي مخفيان��ه در منزل ما 
بود، چون خيلي دنبالش بودند. والده براي ايشان 
غذا درس��ت مي كردند و نمي گذاشتند هيچ كس 
بفهمد. نكته ديگر در ارتباط با فدائيان اين است 
كه مرحوم نواب صفوي را ابتدا در مسگرآباد دفن 
كردند، ولي عده اي آمدند و از ابوي براي نبش قبر 
و انتقال ايشان به قم كسب تكليف كردند. مرحوم 
والد هم مش��روط بر اين كه جسد به همراه خاك 
اطراف آن برداش��ته ش��ود و به هم نخورد، اجازه 
دادند. آنها نيز همين كار را كردند و ابوي ما ساعت 
يك بعد از نيمه ش��ب رفتند و مج��دداً بر او نماز 
ميت خواندند و در قبرستان وادي السام قم دفن 
كردند. هيچ كس اين را نمي دانست. غرض اينكه 

خيلي پدر ما به اينها عاقه داشت...«. 
آيت اهلل العظمي مرعش��ي نجف��ي در حمايت از 
نهضت امام خميني، حضور و مش��اركتي نمايان 
داشت و اسناد موجود نيز شاهدي بر اين مدعاست. 
استاد سيدمحمود مرعشي در اين باره نيز آورده 
اس��ت: »در جريان دس��تگيري حضرت امام در 
15 خرداد، مرحوم ابوي به نش��انه اعتراض بيانيه 

دادند. تا آن روز، هيچ كس غير از ايشان اطاعيه 
نداده بود. من با يكي از دوستان اين بيانيه را كپي 
كرديم. يادم اس��ت نوزادي داشتيم كه فرزند اول 
ما بود. تعداد زيادي از اين بيانيه را در قنداق بچه 
گذاشتيم و از طريق خانواده و همشيره، بيانيه ها 
را به مرحوم طيب در تهران رس��انديم. وقتي هم 
حضرت امام را آزاد كردند، مرحوم ابوي تا سه روز 
پس از آزادي، هر روز خدمت ايش��ان مي رفتند و 
اين رفتن ايش��ان معنايش اين بود كه ما با ايشان 
هس��تيم و راه و روش ايش��ان را قبول داريم. در 
جريان تحصن علماي طراز اول كش��ور در تهران 
هم ايشان حضور داش��تند. البته بعد از چهار ماه 
به زور، آقايان را به ش��هرهاي خ��ود بازگرداندند. 
مرحوم ابوي م��ا را نيز با بي احترام��ي تمام به قم 

برگرداندند...«. 
مرزبن��دي ب��ا رفتاره��اي ناس��ازگارانه و حتي 
ستيزه جويانه آيت اهلل س��يدكاظم شريعتمداري 
با نظام اس��امي، در زمره رويكرد ه��اي آيت اهلل 
مرعشي نجفي به شمار مي رود. فرزند آيت اهلل در 
اين باره نيز روايتي به ترتيب پي آمده دارد: »يادم 
است كه يك بار، جلس��ه مراجع در منزل مرحوم 
آيت اهلل گلپايگاني تشكيل ش��د. من صداي امام 
را مي شنيدم كه مي فرمود: آقاي شريعتمدار! من 
االن دارم كاري مي كنم كه آبروي شما نرود، واهلل 
ديگر از دست من هم خارج مي شود، مردم ديگر 
اجازه نمي دهند، اين نهضت مال همه ماس��ت... 
خاطره ديگري كه در ذهن دارم، مربوط به اعام 
راهپيمايي است كه آقاي شريعتمدارى مصاحبه 
كردند و گفتند كه اي��ن راهپيمايي بدون اطاع 
مراجع اس��ت. من اين موضوع را ب��ه ابوي گفتم. 
ايشان فرمودند: اين جور نيست و ما اطاع داريم، 
ش��ما برو تكذيب كن و من اين كار را انجام دادم. 
تكذيبيه ما در ب��االي صفحه روزنام��ه اطاعات 

چاپ شد...«. 

   1368. حجت االس�الم والمس�لمين س�يدمحمود 
مرعشي نجفي، در كنار پدر

آيت اهلل مرعش�ي نجفي، هي�چ گاه از 
وضعيت مالي مطلوبي برخوردار نبود. 
ايش�ان بع�د از ازدواج در س�ال 1309 
شمس�ی تا مدت ها اجاره نشين بود تا 
اينكه كم كم با تهيه يك زمين كوچك، 
در آن خانه اي ساخت و تا آخر عمرش 
ني�ز در آن زندگي ك�رد. آن بزرگ در 
طول عمر خود، هيچ گاه مستطيع نشد 
و به سفر حج نرفت! قطعاً بايد اين نكته 
را نيز در نظر داشت كه وي پس از خريد 
كتاب هاي خطي، آنه�ا را وقف مي كرد 
و ديگر آن كتاب ها در ملكيت ايش�ان 
نبود كه جزء ثروتش محس�وب ش�ود
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مقاالت علمي نشان مي دهند روابط 
مادر پس از سقط با همسر و ديگر 

اعضاي خانواده به طرز معناداري 
دچار تغيير مي شود و زنان پس از 

سقط، اغلب مشكالتي در ارتباط با 
فرزندان بعدي خود دارند؛ از سوي 

ديگر اختالالت خلقي از جمله 
افسردگي در اين افراد بيشتر ديده 

شده و اختالالت خواب از جمله 
مهم ترين مشكالت زنان پس از 

سقط گزارش شده است. در اين 
شرايط شناسايي و رديابي افرادي 

كه به شكل غيرقانوني در حوزه هاي 
مرتبط با سقط جنين فعاليت دارند، 

ضروري است

در شرايطي كه نزديك به يك س��ال از تصويب قانون حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت مي گذرد به نظر مي رسد هنوز عزم جدي برای اجراي 
اين قانون در دولت و س��اير نهادها اتفاق نيفتاده است؛ در ادامه برخي از 
تكاليفي را كه اين قانون به دستگاه هاي مختلفي اعم از دولتي و غيردولتي 

در اين راستا تكليف كرده است مورد اشاره قرار مي دهيم. 
ابتدا دس��تگاه هاي زيرمجموعه دولت مكلف به تهيه دستورالعمل هاي 
مرتبط با خانواده، فرزندآوري و افزايش جمعيت هستند كه از جمله آنها 
طي مواد مختلفي، دولت موظف شده اس��ت تسهيالت الزم براي خريد 
سهام را در بورس به منظور تشويق به فرزندآوري در خانواده ها اختصاص 
دهد و همچنين خانواده هايي كه پس از اب��الغ اين قانون صاحب فرزند 
سوم و بيشتر مي شوند مي توانند از تسهيالتي كه دولت برای اشتغالزايي 
از طريق واگذاري زمين در نظر گرفته اس��ت  بهره مند شوند. در زمينه 
اشتغال نيز تمامی دس��تگاه هاي دولتي مكلف شده اند تا تأهل و داشتن 
فرزند را به عنوان يكي از امتيازات اس��تخدامي در نظر بگيرند و تمامی 
دس��تگاه هاي دولتي در راس��تاي اجراي اين قانون بايد كاركناني را كه 

ازدواج كرده يا صاحب فرزند شده اند تشويق كنند. 
همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف است به خانواده هايي كه صاحب 
فرزند سوم مي شوند امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي درباره تأمين 
مس��كن را بدهد. عالوه بر اين بانك مركزي مكلف است شرايط دريافت 
تسهيالت مسكن را براي تشويق به فرزندآوري مهيا كند، از سوي ديگر 
دستگاه هاي اجرايي مكلفند هزينه هاي انشعابات را به طور قابل توجهي 

تخفيف دهند. 

 طبق مفاد اين قانون، سازمان هدفمندي يارانه ها نيز موظف است يارانه 
خانواده هايي را كه در دهك ه��اي اول تا چهارم قرار دارند در صورتي كه 

حداقل سه فرزند داشته باشند، افزايش دهد. 
عالوه بر اين نهادهايي همچون حوزه و دانشگاه نيز بايد تكاليفي را براي 
تشويق به فرزندآوري انجام دهند به طور مثال تمامی نهادهاي دانشگاهي 
موظف هس��تند  10درصد از درآمدهاي اختصاصي شان را براي احداث 
خوابگاه متأهالن هزينه كنند و مراك��ز مديريت حوزه هاي علميه نيز به 
طالب متأهلي كه فاقد مسكن هس��تند موظفند وديعه مسكن پرداخت 
كنند، عالوه بر اين موارد تمامی مؤسس��ات آموزش��ي موظف به اعطاي 
مرخصي به طالب يا دانشجويان مادِر باردار در ايام حاملگي و پس از آن 
هستند. حتي سازمان اوقاف و امور خيريه نيز الزم است ضمن همكاري 
با س��اير نهادهاي مذكور در اين قان��ون اقدام به اح��داث خوابگاه براي 

دانشجويان متأهل كند. 
اين قانون وظايف مهمي را براي وزارت بهداش��ت و درمان تعيين كرده 
اس��ت از جمله اينكه تمامی هزينه هاي ناباروري را تحت پوشش كامل 
بيمه هاي پايه قرار دهد و مادران فاقد پوشش بيمه اي طي دوران بارداري 
و شيردهي تحت پوشش بيمه قرار گيرند. عالوه بر اين وزارت بهداشت 
مكلف به انجام اقداماتي در جهت آموزش، تبليغ و فرهنگ سازي در مورد 

فوايد فرزندآوري است. 
همچنين برخي از وظايف براي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به طور 
مشترك تعيين شده كه از جمله آنها افزايش مدت مرخصي زايمان به ۹ 
ماه تمام با پرداخت تمام حقوق و مزايا، اختياري كردن نوبت كاري شب 
براي مادران ش��اغل باردار و مادراني كه داراي فرزند شيرخوار هستند، 
اعطاي دوركاري در ايام ب��ارداري به مادران ب��اردار و همچنين درنظر 

گرفتن امتيازاتي جهت كاهش سن بازنشستگي مادران شاغل است. 
از س��وي ديگر اختصاصاً اين قانون براي خانواده هايي كه صاحب فرزند 
سوم و بيشتر باشند برخي از معافيت هاي مالي پيش بيني كرده است و 
سازمان صدا و سيما نيز موظف است اقدام به توليد برنامه هاي آموزشي از 
قبيل فيلم، سريال و تبليغات در جهت آگاهي بخشي نسبت به موضوعات 

ازدواج و فرزندآوري كند. 
تكاليفي نيز براي نهاد هاي خصوصي تعيين شده است، به طور مثال دفاتر 
ثبت ازدواج بايد قبل از تحويل سند رسمي ازدواج، گواهي دوره هاي حين 
ازدواج را از زوجين دريافت كند، همچنين شركت هاي خودروسازي بايد 
به مادراني كه صاحب فرزند دوم مي ش��وند يك خ��ودروي ايراني بدون 
قرعه كش��ي تحويل دهد و داروخانه ها نيز از ارائه داروهاي جلوگيري از 

بارداري منع شده اند. 
هرچند با تصويب قان��ون حمايت از خانواده و جوان��ي جمعيت گامي 
جدي برای تحقق فرم��ان رهبر انقالب درباره ل��زوم افزايش جمعيت 
برداشته شد اما آنچه از تصويب قانون مهم تر است اجراي تمام و كمال 
قانون است؛ موضوعي كه با توجه به گزارشات مطرح شده توسط برخي 
مقامات حكايت از اجرا نش��دن كامل آن دارد. در همين زمينه رئيس 
كميسيون مش��ترك طرح جواني و جمعيت معتقد است قسمت هايي 
از قانون كه مربوط به بانك مركزي و تسهيالت ازدواج است، همراهي 
خوبي با مجلس ش��ده و وزارت صمت نيز به وظيفه خود در اختصاص 
دادن خودرو به مادراني كه صاحب فرزند دوم شده اند، عمل كرده است. 
همچنين اداره امور اس��تخدامي نيز به تكاليف خود در رابطه با داشتن 
امتياز تأهل و فرزند داش��تن عمل كرده، عالوه بر اين اداره استخدامي 
درباره مرخصي ۹ ماهه براي مادران هم همكاري خوبي داشته است،اما 
از سوي ديگر تعداد قابل توجهي از دستگاه هاي دولتي به تكاليف خود 
عمل نكرده اند، از جمله اينكه دولت در اليحه بودجه 1401 به مسئله 

فرزندآوري توجه الزم را نداشته است. 
ش��ايان ذكر اس��ت به دليل همين اجرا نكردن كامل قان��ون حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت، سازمان بازرسي كشور اعالم كرده است با توجه 
به اينكه برخي دس��تگاه ها هنوز از وظايف قانوني خود بي اطالع هستند 
با ورود به اين موضوع و احصای تكاليف دستگاه ها در تالش است تا اين 

وظايف و تكاليف پيگيري و اجرا شوند. 

یادداشت

پژوهش ها ب�ه صراحت تأكي�د دارد اگر رش�د جمعيتي 
كش�ور به ش�كل فعلي ادامه پيدا كند در 40 سال آينده 
رشد كشور منفي شده و شاهد كشوري پير و از كار افتاده 
خواهيم بود؛ كشوري كه جمعيت س�الخورده آن جامعه 
غالب را تشكيل مي دهند، توس�عه اي در هيچ زمينه اي 
نخواهيم داش�ت و كش�ور در مس�ائلي از قبيل دفاعي، 
پيشگيري از بحران، توليدات كشاورزي و صنعتي دچار 
مش�كل مي ش�ود؛ همه اين موارد ضرورت برنامه ريزي، 
قانونگذاري و رفع موانع و مشكالت پيش روي خانواده ها 

را نشان مي دهد. 
  

باالخره پس از گذش��ت هشت س��ال از ابالغ سياست هاي كلي 
جمعيت توسط رهبر معظم انقالب، در آذر 1400 قانون حمايت 
از خانواده و جواني جمعيت الزم االجرا شد؛ قانوني كه اميد است با 
اجراي آن شاهد افزايش و جوان شدن جمعيت در سال هاي آينده 
باشيم. حال در شرايطي كه رشد جمعيت نتيجه دو شاخص مرگ 
و مير و والدت هاس��ت، ميزان تولد نيز تحت تأثير ميزان ازدواج 

جوانان در سنين ازدواج و اقدام به فرزندآوري به موقع است. 
در اين قانون شاهد نكات مثبت بسياري از جمله راه اندازي مركز 
مشاوره تخصصي خانواده، آموزش حقوق خانواده، اخالق، احكام، 
روانشناسي، سالمت باروري زوجين، امكان فراهم كردن زايمان 
طبيعي رايگان در بيمارستان و زايشگاه هاي دولتي، افزايش مدت 
مرخصي زايمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده هاي مرتبط، 
تعويق شروع خدمت بانوان باردار يا داراي فرزند شيرخوار، كاهش 
سن بازنشس��تگي مادراني كه از زمان الزم االجرا شدن اين قانون 

فرزند يا فرزنداني به دنيا آورند و غيره هستيم. 
يكي از مواد مهم اين قانون اين است كه غربالگري كروموزومي 

جنين صرفاً با درخواست والدين و توسط متخصصان زنان قابل 
تجويز است، آن هم در شرايطی كه تا قبل از اين قانون، بسياري 
از پزش��كان زنان، مادراني كه اين غربالگري را انجام نمي دادند، 
نمي پذيرفتند و حتي در بس��ياري از مراكز، مادراني كه تمايل 
به انجام غربالگري نداش��تند، ابتدا ترسانده ش��ده و اگر مادري 
غربالگري انجام نمي داد به بي مسئوليتي متهم مي شد؛ از سوي 
ديگر طبق آمارهاي اعالمي، آزمايشات اوليه غربالگري براي 15 
تا 20 درصد از مادران مثبت اعالم مي ش��ود، در حالي كه طبق 
ارزيابي ها ۹۹ درصد از آنها به اشتباه گزارش مي شده اند. نتيجه 
همه اين موارد اين بود كه بس��ياري از خانواده ها از واهمه تولد 
فرزند بيمار، بدون آزمايشات تكميلي، به دليل هزينه هاي باالي، 
جنين س��الم خود را س��قط مي كردند كه منجر به سقط حدود 
30هزار جنين س��الم در سال مي ش��د، حال تصويب اين قانون 
مي تواند گامي مثبت در اين جهت تلقي شود البته كه در صورت 
لزوم، آزمايش��ات غربالگري نيز بايد ذيل بيمه قرار گيرد و بهتر 

بود به اين مورد نيز در اين قانون اشاره مي شد. 
همچنين در اين قانون ب��ه ممنوع بودن عقيم س��ازي مردان و 
زنان  جز در م��ورد خطر جاني ي��ا ضرر مهم آن  ه��م در صورت 
وجود شرايطي، براي مادر اشاره شده كه با توجه به بيان فقهايي 
كه قائل به حرمت عقيم سازي اس��ت و با توجه به بيانات فقهاي 
عظام و شرايط موجود در جامعه عقيم سازي جز موارد ضروري 
بيان شده حتي با رضايت همسر هم حرام فرض مي شود و بايد 
در خص��وص جلوگي��ري از آن و مجازات عام��الن آن قوانين و 
مجازات سختي گماشته ش��ود؛ در اين خصوص با توجه به نظر 
بيش��تر فقهاي عظام كه به ديه كامل در موضوع عقيم س��ازي 
معتقد هستند مجازاتي كه هم اكنون در قانون مجازات اسالمي 

پيش بيني شده، بسيار اندك است. 

در شرايطي كه سال ۹6 معاون وزير بهداش��ت از وجود ساالنه 
بين 300 تا 500 هزار س��قط غيرقانوني در كش��ور و همچنين 
س��قط روزانه هزار جنين زنده در كشور به وس��يله والدين خبر 
داده بود كه تنها 10 مورد آن قانوني است. مقاالت علمي نشان 
مي دهند روابط مادر پس از سقط با همسر و ديگر اعضاي خانواده 
به طرز معناداري دچار تغيير مي شود و زنان پس از سقط، اغلب 
مشكالتي در ارتباط با فرزندان بعدي خود دارند؛ از سوي ديگر 
اختالالت خلقي از جمله افسردگي در اين افراد بيشتر ديده شده 
و اختالالت خواب از جمله مهم ترين مشكالت زنان پس از سقط 
گزارش شده است، در اين شرايط شناسايي و رديابي افرادي كه 
به شكل غيرقانوني در حوزه هاي مرتبط با سقط جنين فعاليت 
دارد، ضروري است. درماده 56 اين قانون نيز به جرم سقط جنين 

و مجازات آن اشاره داشته است. 
بسياري از افراد طرفدار كاهش جمعيت ادعا مي كنند كه براي 
كاهش ميزان سقط جنين، اقالم پيش��گيري از بارداري بايد به 
ش��كل فراوان، رايگان و متنوع در جوامع توزيع شود اما از سوي 
ديگر آمارهاي بين الملل��ي، افزايش توزيع وس��ايل ممانعت از 
بارداري را همراه با افزايش سقط برآورد مي كند. حال بايد ديد 
آيا تأمين و توزيع اقالم ممانعت از بارداري و تش��ويق گسترده 
مردم به استفاده از »انواع اين وسايل« در راستاي حفظ سالمتي 
زنان است؟ همچنين در شرايطي كه فتواي صريح رهبر معظم 
انقالب مبني بر ممنوع بودن استفاده از بيت المال در عقيم سازي 
و كنترل جمعيت است بايد اين س��ؤال پاسخ داده شود كه چرا 
همچنان بر خالف اين فتوا در جامعه عمل مي ش��ود؟ البته اين 
قانون در اين راستا نيز مثبت عمل كرده و هرگونه توزيع رايگان 
اقالم مرتبط با پيشگيري از بارداري، كارگذاشتن اقالم پيشگيري 
و تشويق به استفاده از آنها در شبكه بهداشتي درماني وابسته به 

دانشگاه هاي علوم پزشكي را ممنوع كرده است. 
يكي ديگر از ن��كات مثبت قان��ون حمايت از خان��واده و جواني 
جمعيت وظايف جداگانه اي اس��ت كه براي هر دستگاه مشخص 
كرده ولی هنوز از افرادي كه براي گرفتن خدماتي كه در اين قانون 
اشاره شده به دستگاه هاي مختلف مراجعه مي كنند، مي شنويم 
كه تا به حال هيچ گونه خدماتي از جمله اعطاي وام، وديعه مسكن، 
خريد يا س��اخت مس��كن، فروش بدون نوبت و بدون قرعه كشي 

خودرو به قيمت كارخانه و غيره به آنان تعلق نگرفته است. 
در اين شرايط به نظر مي رسد پيگيري و نظارت بر اجراي قانون 
بسيار مهم تر است، براس��اس اين قانون دستگاه هاي مربوط در 
مدت شش ماه بايد دس��تورالعمل هاي الزم را تدوين مي كردند 
و حتي برخي دس��تگاه ها بايد آيين نامه اجراي اين قانون را در 
مدت سه ماه با همكاري وزارت جهادكشاورزي مي نوشتند، در 
حالي كه اين آيين نامه ها با وجود طي شدن مهلت قانوني، تدوين 
يا تصويب نش��ده و همچنين اس��تقرار نيافتن دبيرخانه ستاد و 
تشكيل نش��دن كارگروه هاي صنفي مشكالت بس��ياري را در 
مسير اجراي اين قانون ايجاد كرده است. سازمان برنامه و بودجه 
نيز بايد هزينه كرد بودجه را به ستاد ملي جمعيت تا پايان خرداد 
امسال ارائه مي داد كه هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نشده و 

جبران تمامي اين موارد مورد انتظار است. 
البت��ه در زمين��ه افزاي��ش جمعي��ت و فرزن��دآوري از مقوله 
»فرهنگ سازي« در كنار قانونگذاري و نظارت بر آن نبايد غافل 
شد، زيرا درصد بيشتر تأثيرگذاري را همين فرهنگ سازي روي 
آحاد مردم دارد و مي توان از اقدامات تبليغي، اطالع رس��اني در 
جهت آگاهي رساني عمومي، بهره گيري از فضاي مجازي و... به 

اين مهم كمك كرد. 
* پژوهشگر حوزه خانواده

قانونگذاری برای ايران جوان

   نکته

نهادهاي دولتي و خصوصي 
در راستاي اجراي قانون جواني

جمعيت چه اقداماتي انجام داده اند؟

  ليلي تقربي*
طي ساليان اخير، بسياري از كشور هاي دنيا 
بر ضرورت افزايش جمعيت توجه بيشتري 
داشته و بر همين اساس سياستگذاري هاي 
خود را به سمت وسوي سياست هاي تشويقي 
افزايش جمعيت پيش برده اند. در اين ميان 
اروپايي ها با نرخ رش�د جمعي�ت منفي در 
رأس كش�ور هايي هس�تند كه براي تغيير 
در س�يماي جمعيتي خود اق�دام كرده اند؛ 
سياست هاي تش�ويقي اين كش�ور بيشتر 
در قالب كمك هاي مالي، ايجاد تس�هيالت 
در امر آموزش، بهداش�ت، حتي به ش�كل 

بسته هاي مرخصي و غيره مطرح مي شود. 
  

با توجه به اينكه كارشناس��ان كشور هاي جهان 
هنوز بر س��ر اينكه چه نوع سياست هاي تشويقي 
مي تواند موج��ب افزايش نرخ توليد مثل ش��ود، 
اختالف نظر دارند، به نظر نمي رس��د اين تدابير 
تع��ادل جمعيتي را به طور كامل در كش��ورهاي 
س��الخورده برقرار كند و در اين شرايط كشورها 
در ش��اخص هايي چون درج��ه قوام خان��واده با 
يكديگر در حال رقابت هس��تند. ب��ا وجود همه 
اين موضوعات حال به چند نمونه از اقداماتي كه 
كش��ورها در زمينه افزايش جمعيت و تشويق به 

فرزندآوري انجام داده اند اشاره مي كنيم:
در انگلستان، اختصاص 52 هفته مرخصي زايمان 
براي زنان كه 3۹ هفته  آن همراه با حقوق اس��ت 
انجام مي شود. به اين شكل كه در شش هفته  اول 
دوره  مرخصي ۹0 درصد حق��وق كامل پرداخت 
مي ش��ود و در مابقي مرخصي حداقل دس��تمزد 

براي پرداخت در نظر گرفته مي شود. 

نروژي ها دادن مرخصي با حقوق به والدين جهت 
نگهداري فرزندان را از جمله سياس��ت هاي خود 
اعالم كرده ان��د كه نه فقط در خص��وص افزايش 
جمعيت بلكه در زمينه حماي��ت از كودكان تازه 
متولد شده هم قابل توجه است. تخفيف ساعات 
كاري به همراه دريافت مزاياي شغلي براي والدين 
و تصويب قوانيني در زمينه ايجاد مراكز رفاهي و 
حمايتي براي مراقبت روزانه از كودكان، بخشي از 

اين حمايت هاست. 
در كش��ور دانم��ارك تبليغاتي با عن��وان »براي 
دانمارك اي��ن كار را بكن!« توس��ط يك آژانس 
مسافرتي انجام مي ش��ود كه زوج هاي اين كشور 
را تشويق مي كند تا در سفر بچه دار شوند. به اين 
صورت كه زوج ها اگر بتوانند ثاب��ت كنند كه در 
سفر بارور شده اند مي توانند برنده امتياز سه ساله 
محصوالت و كاالهاي مربوط به كودك شوند. اين 
طرح با عنوان خالقانه »تعطيالت به نفع كودكان« 

انجام مي شود. 
اسپانيايي ها بخشی از سياست هاي تشويقي خود 
را نقدي كرده اند و 2500 يورو براي تولد هر بچه 

پرداخت مي كنند. 
جمهوري چك اختصاص مرخصي زايمان تا سه 
سال تحت شرايط خاص به همراه دريافت حداقل 
حقوق پس از مدت در نظر گرفته  شده را قانوني 

كرده است. 
در اسلواكي اختصاص دو سال مرخصي زايمان به 
همراه پرداخت ماهانه 256 يورو در دو سال اول 

تولد بچه در نظر گرفته شده است. 
دولت كره جنوبي كه س��ال ها با نرخ پايين زاد و 
ولد دس��ت و پنجه نرم كرده اس��ت براي تشويق 
خانواده ها 3هزار دالر براي تولد هر بچه به زوج ها 

مي دهد. 
از اقداماتی كه دولت آلمان در جهت تش��ويق به 
فرزندآوري انجام مي دهد، كمك مالي به پدران و 
مادران شاغلي است كه به دليل تولد فرزند خود يا 
مرخصي به واسطه نگهداري از فرزند، دستمزدي 
دريافت نكردند، بنابراين حمايت مالي، مردان يا 
زناني كه دس��تمزدي دريافت نكرده  اند، دو سوم 
دس��تمزد خود را با افزايش 375/2 دالري در هر 
ماه از دولت دريافت می كنند و كساني كه حقوق 
پايين تري می گيرن��د صددرصد حقوق خود را از 
دولت درياف��ت مي كنند؛ اگر يك��ي از والدين در 
مرخصي باشد تا 12 ماه مي تواند به صورت فوق 
در مرخصي باقي بماند با ضمانت اينكه بعد از 12 
ماه به همان شغل قبلي خود باز مي گردد و اگر هر 
دو والدين در مرخصي باشند تا 14 ماه مي توانند 

اينگونه كنار خانواده خود حضور داشته باشند. 
فرانسه نيز مانند ديگر كشورهاي اروپايي حمايت 
مالي خود از والديني را كه بچه دار مي ش��وند  به 
وزارتخانه هاي مربوطه ابالغ كرده تا خانواده ها در 
زمان بچه دار شدن هيچ ترس��ي درباره از دست 
دادن ش��غل خود به دليل مرخص��ي طوالني يا 
مخارج فرزندان نداشته باشند. قانوناً خانواده هاي 
فرانسوي تا سه سال مي توانند با ضمانت اينكه به 
ش��غل خود بر مي گردند، كنار فرزند خود حضور 
داشته باشند. همچنين دولت به صورت ساالنه از 
سه سالگي تا سنين تعيين شده نسبت به كمك 
هزينه هاي مالي فرزندان براي پيش دبس��تاني و 
همچنين دوران مدرس��ه و دانشگاه به خانواده ها 

تضمين قانوني مي دهد. 
سبد كاال و همچنين كاهش اخذ ماليات و استفاده 

از امكانات دولتي براي فرزن��دان و خانواده ها در 
نظر گرفته مي ش��ود و دولت در صورت استخدام 
خدمتكار براي خانواده هايي كه بچه دار شده اند، 
هزينه خدمتكار را تا حدي تقبل مي كند. دريافت 
س��االنه هزار يورو كمك مالي در صورت داشتن 

بچه  سوم هم بخشي از اين قوانين است. 
كمك دولت س��وئد براي فرزن��دآوري مرخصي 
15 ماهه براي والدين اس��ت و آنه��ا اجازه دارند 
بعد از اين مدت تا هشت س��الگي كودك به طور 
متناوب مرخصي بگيرند و در زمان مرخصي نيز 
80 درصد حقوق خود، مع��ادل 480 روز كاري 
بهره مند شوند. همچنين خانواده هايي كه بعد از 
30 ماه براي فرزند بعدي اقدام مي كنند از امكانات 

ويژه اي برخوردار مي شوند. 
در ژاپن بر اساس قانون كودومو تيت كه در سال 
2010 اجرايي شد خانواده هايي كه فرزند تا سن 
15 سال دارند ماهانه تا 13 هزار ين كمك مالي 
دريافت مي كنند از سوي ديگر پدر و مادر يك به 
يك مي توانند با نصف حقوق خود تا سقف تعيين 
شده در مرخصي باش��ند و بدون هيچ تغييري به 

كار قبلي خود بازگردند. 
كشور روسيه حمايت مالي از خانواده هايي را كه 
براي اولي��ن يا دومين و حتي س��ومين بار داراي 
فرزند مي شوند  به دولت و نهادهاي مسئول ابالغ 
كرده است؛ بنا بر اين ابالغ، خانواده هايي كه داراي 
فرزند مي شوند نسبت به پرداخت ماليات تا سقف 
تعيين شده معاف مي ش��وند و حمايت هاي مالي 
براي تربيت و رش��د فرزندان نيز تا حدي توسط 
س��بدهاي كاالي حمايتي و همچنين به صورت 

نقدي به خانواده ها پرداخت مي شود. 
*حقوقدان

راهكارهاي مبارزه با خطر سالخوردگي در كشورهاي جهان
كشورهاي ديگر براي تشويق به فرزندآوري و حمايت از خانواده چه مي كنند؟
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تكثير و رهاسازي ساالنه ۱۰۰ هزار قطعه ماهي در مازندران
ساالنه ۱۰۰هزار      مازندران
قطع�ه ماه�ي 
بازس�ازي و تكثي�ر و در آب هاي ش�يالتي 

استان رهاسازي مي شود. 
قاسم كريم زاده مديركل ش��يالت مازندران در 
حاش��يه اجراي طرح هاي هفته دولت در حوزه 
شيالت و كلنگ زني دو واحد استخر طرح كمك 
به تكثير طبيعي بچه ماهيان سفيد با بيان اينكه 
ساالنه ۱۵ تا ۲۰ هزار تن آبزي در استان به ارزش 

۵۰۰ ميليارد تومان صيد مي شود، گفت: ۳هزار و ۷۰۰ واحد توليدي در آب هاي داخلي وجود دارد كه ۷هزار 
و ۶۵۰ نفر در اين واحدها مشغول توليد بوده و ۸۵ هزار تن به ارزش ۵ هزار ميليارد تومان ارزش توليد در اين 
بخش داريم.  وي افزود: يكي از فعاليت هاي شاخص شيالت ذخاير دريايي است كه وضعيت ايده آلي در اين 
بخش نداريم و با توجه به وجود دو مركز تكثير شهيد رجايي و باهنر كالردشت در استان  مازندران ساالنه 
۱۰۰هزار قطعه ماهي بازسازي و تكثير و در آب هاي شيالتي مازندران رهاسازي مي شوند.  وي با بيان اينكه 
ميزان توليد آبزي پرورشي و آبزيان دريايي مازندران ۱۰۴ هزار تن است، افزود: مازندران رتبه اول آبزيان 

دريايي را در شمال كشور دارد و بيش از ۱۸ هزار تن ميزان توليدش در اين راستاست. 

مرزها بسته است، زائران به شهرهاي خود بازگشتند
با توجه  به اتفاقات 

حوريه ملكي
   گزارش

و ناامني هايي كه 
در كش�ور عراق 
به وجود آمده اس�ت از اواخر روز دوش�نبه تمام 
مرزهاي مشترك ايران با اين كشور بسته شد. به 
گفته اس�تاندار ايالم بخش زي�ادي از زائران به 
استان هاي خود بازگشته اند و اگر تا ظهر امروز مرز 
باز نشود باقي هموطنان نيز بايد عازم شهرهاي 
خودشان ش�وند. ضمن اينكه مرز خسروي هم 
بسته شده است و در خوزستان هم هيچ رفت و 
آمدي در مرز شلمچه و چذابه صورت نمي گيرد. 

    
مرز مهران كه اولين انتخاب بيشتر زائران اربعين 
است، همچنان بسته اس��ت و به گفته استاندار 
ايالم، گروهي از زواري كه در استان و مرز مهران 

حضور داشتند، به شهرهاي خود بازگشتند. 
حسن بهرام نيا ادامه داد: »بخش قابل توجهي از 
زوار روانه آن سوي مرز براي زيارت عتبات عاليات 
ش��دند و بخش اندكي هم كه در داخل كش��ور 
در ش��هر مهران اس��تقرار دارند تمهيداتي براي 

اسكانشان انديشيده شده است.« 
وي با بيان اينكه كشور عراق به علت ناآرامي هاي 
ش��كل گرفته مرز را بس��ت، افزود: »هيچ جاي 
نگراني نيس��ت و اميد اس��ت در چند روز آينده 
مرزها باز شود و عزيزان به زيارت عتبات عاليات 
مشرف ش��وند اما اگر تا ظهر امروز )چهارشنبه( 
مرز باز نشود، الزم است اين عزيزان به استان ها و 
شهرستان هاي خود برگردند و با همه ظرفيت ها 
در راستاي برگشت زوار در خدمت آنها هستيم.«

بهرام ني��ا گفت: »اف��رادي ك��ه داراي خودروي 
شخصي هس��تند الزم اس��ت در كمال آرامش 
استان را به مقاصد خود ترك كنند و براي زائراني 
كه وس��يله ش��خصي ندارند و از وسايل عمومي 
اس��تفاده مي كنند، پيش بيني هاي الزم ش��ده 
و وس��ايل نقليه عمومي در پايان��ه مرزي مهران 
مس��تقر بوده و مي توانند به ص��ورت گروهي و 

كارواني به شهرهاي خود اعزام شوند.«
   همه مرزهاي خوزستان مسدود است

در خوزستان هم مرزها بسته اس��ت و فرماندار 
خرمشهر با بيان اينكه مرز ش��لمچه براي عبور 
زائران اربعين حسيني به سمت عراق بسته است 

از مردم خواست به سمت مرزها حركت نكنند. 
ن��ادر عميدزاده با اش��اره به بس��ته ش��دن مرز 

بين المللي ش��لمچه گفت: »مرز شلمچه توسط 
دولت مركزي عراق بسته ش��ده است، زائران تا 
اطالع ثانوي به اين نقطه مراجعه نكنند. با توجه 
به اتفاقات و ناآرامي ها در كشور عراق، اين كشور 
اجازه عبور و م��رور از مرزهاي��ش را نمي دهد و 
خ��روج زوار ايراني در تمام مرزه��ا از جمله مرز 

شلمچه متوقف شده است.«
فرماندار خرمشهر با تأكيد بر اينكه انتظار مي رود 
زائران اخبار را از مراجع موثق و رس��مي دنبال و 
از گوش دادن به شايعات و ازدحام در مرزها جداً 
خودداري كنند، افزود: »بسته شدن و ممنوعيت 
رفت و آمد مرزها تصميم دولت مركزي عراق بوده 
و از مردم مي خواهيم تا اعالم رسمي بازگشايي 

مرزها صبر كنند.« 

وي از مردم درخواست كرد بدون توجه به هرگونه 
ش��ايعه در فضاي مجازي مبني بر بازگش��ايي 
مرزهاي زميني تا زمان صدور مجوز رسمي مبني 
بر بازشدن دوباره مرزهاي عراق از هرگونه سفر به 
اين مناطق خودداري و از ازدحام در نقاط حساس 

مرزي پرهيز كنند. 
   به كرمانشاه نرويد

كرمانش��اه كه هر س��ال در انتظار ميزباني زائران 
اباعبداهلل بود و به خاطر مس��ائل امنيتي آن طرف 
مرزها نمي توانس��ت ب��ه صورت تم��ام و كمال به 
خواسته اش برسد، امسال مسرور از مهيا شدن همه 
شرايط بود كه به يكباره اعالم شد مرز خسروي هم 
از طرف عراق بسته شده است.  بر همين اساس ستاد 
اربعين كرمانشاه در پي اتفاقات عراق اطالعيه اي 
صادر كرد و از زائران اربعين حس��يني خواست تا 

اطالع ثانوي به مرز خسروي مراجعه نكنند. 
در اين اطالعيه آمده است:

»با توجه به اتفاقات و ناآرامي هاي اخير در كشور 
عراق اين كشور مرزهاي مشترك با ايران را بسته 
و خروج زوار ايراني در تم��ام مرزها از جمله مرز 
خسروي متوقف شده است. مسدود شدن مرزها 
تصميم دولت مركزي عراق بوده و تا اطالع ثانوي 

امكان خروج از مرز وجود ندارد. 
بر اين اساس از تمامی زائران عزيز انتظار مي رود 
تا اطالع ثانوي به مرز خسروي مراجعه نفرمايند و 
اخبار مرتبط با مرز را از منابع رسمي از جمله صدا 
و سيماي مركز اس��تان كرمانشاه، منابع خبري 
استانداري كرمانشاه و اطالعيه هاي رسمي ستاد 

اربعين استان كرمانشاه دنبال كنند.« 

   لرستان: حس��ن بابايي معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان 
ثبت اس��ناد و امالك كشور از بررس��ي وضعيت طرح »حدنگاري« در 

اراضي ملي و كشاورزي لرستان خبر داد. 
   البرز: فرمانده انتظامي استان البرز از افزايش پنج برابري باجه هاي 
ارائه دهنده خدمات خبر داد. سردار عباس��علي محمديان با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته براي تسهيل و افزايش سرعت خدمات رساني به 
متقاضيان تمديد گذرنامه افزود: با توجه به حجم گسترده متقاضيان 
تمديد گذرنام��ه در روزهاي اخير، پليس نس��بت ب��ه روزهاي عادي 

باجه هاي خدمات رساني گذرنامه را به پنج برابر ارتقا داده است. 
   چهارمحال و بختياري: استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به 
ضرورت بازسازي ۸۰۰ مدرسه گفت: متأسفانه همچنان شاهد وجود 
مدارس كانكسي در استان هستيم. غالمعلي حيدري گفت: طرح هاي 
راكد زيادي در استان احيا شده است، سفر رياست جمهوري به استان 
بركات زيادي داش��ته و با تزريق اعتبارات س��فر، انگيزه ب��راي اتمام 

طرح هاي نيمه تمام باال رفته است.

 گردوغبار گاوخوني 
تهديدي براي ۵ استان

طي پن�ج ماه اول س�ال ج�اري اصفه�ان ۷۴ روز آلودگي ناش�ي 
از فعالي�ت كانون ه�اي گرد و غبار داش�ته ك�ه همين ام�ر اقدام 
ض�روري وزارت ني�رو نس�بت به تأمي�ن حقابه زيس�ت محيطي 
ت�االب گاوخون�ي را مي طلب�د، چراكه اي�ن پديده پنج اس�تان 
ديگ�ر را ه�م درگي�ر ك�رده و آنه�ا را ب�ه چال�ش مي كش�د. 
مديركل مديريت بحران اس��تانداري اصفهان با بي��ان اينكه ضروري 
است وزارت نيرو هرچه زودتر نسبت به تأمين حقابه زيست محيطي 
تاالب گاوخوني اقدام كند، چراكه گرد و خاك ناشي از آن پنج استان را 
درگير مي كند، گفت: در سال جاري در اين استان ۷۴ روز آلوده ناشي 
از فعاليت كانون هاي گرد و غبار داشته ايم كه اين آمار معادل دو برابر 

مدت مشابه در سال هاي گذشته است. 
منصور شيشه فروش افزود: جاري نش��دن آب در رودخانه زاينده رود 
و خش��كي اين رودخانه باعث فعاليت كانون هاي گرد و غبار نقطه اي 
در اصفهان شده و اين در حالي است كه در گذشته با چنين پديده اي 

رو به رو نبوده ايم. 
اين مسئول با بيان اينكه حتماً بايد نگاه ويژه اي به تاالب گاوخوني شود 
و اين موضوع مستلزم زنده شدن زاينده رود است، افزود: الزمه اين امر 
همكاري سازمان محيط زيست و وزارت نيرو است، چراكه ۹۸ درصد 

تاالب خشك است و آبي ندارد. 
وي گفت: محيط زيس��ت بايد مطابق با طرح اكوسيس��تم هاي تاالبي 
و قانون حفاظت از تاالب ه��ا و رودخانه هاي در معرض خطر نس��بت 
به احياي تاالب ۴۷هزار هكت��اري گاوخوني اقدام كند، چراكه بيم آن 

مي رود كه گرد و غبار خشكي اين تاالب پنج استان را درگير كند. 
شيشه فروش تصريح كرد: در گذش��ته طرح مديريت جامع تاالب در 
استان اصفهان با هدف دستيابي به مديريت پايدار منابع آب و خاك و 
ارتقاي آگاهي و مشاركت ذي نفعان از زيست بوم گاوخوني تدوين شده 

و سه برنامه را دنبال كرده است. 
   پيگيري مشكل تاالب در كارگروه ملي سازگاري با كم آبي 

مديركل مديريت بحران اس��تانداري اصفهان گفت: درخواست داريم 
در كارگروه ملي سازگاري با كم آبي كش��ور موضوع تاالب بين المللي 

گاوخوني كشور مطرح شود. 
وي با بيان اينكه تاالب ها زيستگاه تنوع زيستي پرندگان هستند، افزود: 
اين فضاها فرصت هاي ارزشمند گردشگري و معيشتي دارند و تعديل 
آب و هوا و كنترل آلودگي هوا، تثبيت ماس��ه هاي روان، پيشگيري از 
بيابان زدايي، حفاظت از منابع آب و خاك، كنترل س��يل، حمايت از 

ارزش هاي تاريخي و... از فوايد زنده ماندن تاالب هاست. 
شيشه فروش افزود: شور شدن آب ها و كاهش كيفيت منابع آب، عدم 
تغذيه آب هاي زير زميني، فرونشست، تحميل خسارات جبران ناپذير 
در تنوع زيستي، ايجاد كانون هاي گرد و غبار و از بين رفتن فضاي سبز 

از آسيب هاي از بين رفتن تاالب هاست.

 زوج هاي دانشجوي  داراي فرزند
 تسهيالت مي گيرند

توافقنامه جواني جمعي�ت ويژه زوج هاي دانش�گاهي، بين بنياد 
۱۵خرداد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و معاونت فرهنگي 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش�گاه ها به امضا رسيد. 
حميدرضا عليان زادگان مديرعامل بنياد ۱۵خرداد ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( با اعالم خبر امضاي توافقنامه جواني جمعيت ويژه زوج هاي 
دانشگاهي، بين اين بنياد و معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه ها گفت: در فاز اول اين طرح ملي، ۵هزار زوج دانشگاهي 
در استان هاي مختلف مشمول حمايت هستند و برنامه ريزي ما به گونه اي 
است كه با همكاري شركاي اجتماعي و خيران عزيز، اين آمار در آينده تا ۴۰ 
هزار زوج افزايش يابد.  وي با اشاره به اعتبار هزار ميليارد ريالي اين مرحله از 
طرح، به بيان جزئيات حمايت از زوج هاي دانشجو پرداخت و افزود: اعطاي 
تسهيالت قرض الحسنه به مبلغ ۱۵۰ميليون ريال به زوج هاي دانشگاهي 
با اولويت داراي فرزند سوم به بعد، اهداي كارت هديه به مادر، افتتاح دفترچه 
حساب پس انداز بلندمدت به نام فرزند به مبلغ ۲۰ ميليون ريال و اهداي 
بسته »لبخند مادري« به زوج هاي دانشجو با شرايط مندرج در توافقنامه 
براي متولدين ۱۴۰۱ به بعد، از جمله مفاد طرح ملي »ايراِن جوان« است. 

مديرعامل بنياد ۱۵خرداد با بيان تهديدهاي پيري جمعيت اظهار داشت: 
همه مردم ايران به ايراِن جوان و جواني ايران مي انديشند و ما براي داشتن 
كشوري آباد و سرآمد در دنيا، به يك نسل مسئوليت پذير و با استعداد و 
مجهز به علم روز نيازمنديم و در اين زمينه، زوج هاي جوان دانشگاهي براي 

تربيت چنين نسلي به يقين شايستگي دارند. 
عليان زادگان در ادامه به كارويژه هاي بنياد ۱۵خرداد ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در حوزه جمعيت اشاره كرد و گفت: طرح ملي ايراِن جوان، 
طرح ملي لبخند مادري، طرح ملي حمايت از چند قلوها )سه قلو و بيشتر(، 
رويداد ملي طراحي براي كودك، راه اندازي باشگاه هاي مثبت پنج، طراحي 
پلتفرم مادر و كودك، برگزاري رويدادهاي رواي��ت محور جمعيت )تد( و 
رويدادهاي حل مسئله جمعيت، جش��نواره سينماجمعيت، مشاركت در 
توليد يك سريال پرمخاطب براي پخش از تلويزيون و نمايشگاه ملي جمعيت 
از جمله اين اقدامات است.  مديرعامل بنياد ۱۵ خرداد ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( افزود: راه اندازي مجمع خيرين جمعيت، راه اندازي شبكه 
ملي تسهيلگران جمعيت، حمايت از توليد پوشك پارچه اي، تهيه و توزيع 
بسته هاي حمايتي و با تخفيف مادر و كودك، راه اندازي مركز نوآوري جمعيت 
و خانواده، پروژه هاي مطالعاتي جمعيت و تدوين اطلس ملي جمعيت از ديگر 

كارويژه هاي بيست گانه بنياد در حوزه جمعيت به شمار مي رود. 
معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها نيز با 
بيان اينكه همه ما در حوزه مس��ائل مهم جامعه كه با آينده و سرنوشت 
كش��ور گره خورده، تكاليف جدي داريم، گفت: يك��ي از وظايف مهم ما 
برنامه ريزي براي حفظ جواني جمعيت اس��ت، چراكه اگر مثل بعضي از 
كشورهاي اروپايي در چاله جمعيتي بيفتيم و تعداد سالمندان باال برود و 
نسل جديد نتواند جايگزين نسل تالشگر امروز شود، كشور با چالش هاي 
بزرگي روبه رو خواهد شد.  حجت االسالم مهدي فاطمي پور با تمجيد از 
فعاليت هاي گسترده بنياد ۱۵خرداد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
در حوزه جمعيت گفت: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
نيز به سهم خود در اين زمينه قدم هايي برداشته و در ۱۰ سال اخير بيش از 
۴۰۰ هزار زوج دانشجو از برنامه هاي آموزشي و فرهنگي ما كه اكثراً در قالب 
سفرهاي زيارتي و تفريحي انجام شده استفاده كرده اند.  وي افزود: براي 
استفاده از طرح ملي ايران جوان، سامانه اي راه اندازي شده كه زوج هاي 
دانشجو مي توانند با ثبت نام در اين سامانه از خدمات و حمايت هاي بنياد 

اسكان كاروان زائران پاكستاني اربعين ۱۵خرداد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( استفاده كنند. 
در مدارس چابهار 

با توجه به اينكه مرز ريمدان در منطقه دشتياري براي اولين بار به 
روي زوار پاكستاني اربعين حسيني بازگشايي شده است فرهنگيان 
چابهار ميزباني اولين كاروان زائران حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( 
را بر عهده گرفته و آنها را در مدارس اين ش�هر اس�كان دادند. 
حس��ينعلي ميرعبدي مديركل آموزش و پرورش سيس��تان و 
بلوچستان گفت: نخستين كاروان زوار پاكستاني اربعين حسيني 
توسط خادمان امام حسين)ع( در آموزش و پرورش بندر ساحلي 
چابهار در مدارس اين شهرس��تان اس��كان يافتن��د.   وي افزود: 
از آنجايي كه براي اولين بار اس��ت كه مرز ريم��دان در منطقه 
دشتياري براي ورود زوار پاكس��تاني اربعين حسيني بازگشايي 
شده است فرهنگيان شهر ساحلي چابهار ميزباني افتخارآفرين 
اولين كاروان زائران حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( در مدارس اين 
شهر را از آن خود كردند.   وي ضمن اعالم آمادگي كامل آموزش و 
پرورش سيستان و بلوچستان براي پذيرايي از زائران اربعين گفت: 
نهادينه شدن فرهنگ »خدمت به زائر« در مدرسه اثربخش ترين و 
ماندگارترين فعاليت تربيتي خواهد بود كه با مشاركت داوطلبانه 

معلمان، خانواده ها و دانش آموزان انجام مي شود.

 صادرات چمداني 
از مرز اينچه تعطيل است

م�رز زمين�ي اينچه ب�رون در ح�ال حاض�ر نيم�ه تعطي�ل 
اس�ت و تردد در آن روان نيس�ت و ب�ه دليل صادر نش�دن 
وي�زا، ص�ادرات چمدان�ي ه�م متوق�ف ش�ده اس�ت. 
سيدابراهيم حسيني مديركل گمركات گلستان گفت: هم اكنون مرز 
زميني اينچه برون بسته و نيمه تعطيل است و تردد در آن روان نيست 
و صادرات چمداني هم متوقف بوده چون ويزا صادر نمي شود.  وي ادامه 
داد: گمرك گلستان در مرز مس��تقر بوده و تمام تجارت بين المللي و 
خارجي از مرز را رصد مي كند و به عن��وان مرزبانان اقتصادي معروف 
هس��تند.  مديركل گمركات گلس��تان با بيان اينكه فعاليت گمرك 
گلستان حول صادرات بوده و تمام تشريفات گمركي در گرگان، گنبد 
و در بندرتركمن انجام مي ش��ود، بيان كرد: در پنج ماهه ابتداي سال 
۳۴۴هزار هزار تن محصول از گمركات اس��تان صادرات شده و شاهد 
رشد ۵۰درصدي هستيم.  حسيني عنوان كرد: هم اكنون مرز زميني 
اينچه برون بسته و نيمه تعطيل است و تردد در آن روان نيست و صادرات 
چمداني هم متوقف بوده چون ويزايي صادر نمي شود.  مديركل گمركات 
گلستان توضيح داد: هم اكنون عبور به صورت كاميون به كاميون بوده و 

روزانه ۳۵الي۴۰ دستگاه از مرز اينچه برون خارج مي شوند.

 رشد ۱۰۰ درصدي جابه جايي مسافر 
در راه آهن شرق

با جابه جايي ۳۲۱ هزار و ۱۹۰ نفر توسط ناوگان حمل و نقل ريلي 
اداره كل راه آهن شرق در پنج ماهه سال جاري، اين امر نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدي را نشان مي دهد. 
سرپرست اداره كل راه آهن شرق با اشاره به اينكه آمار جابه جايي 
مسافر در يك سال گذشته نسبت به مدت مشابه ۱۰۰ درصد رشد 
دارد، گفت: از شهريور ماه سال ۱۴۰۰ تا پايان مرداد ماه سال جاري 
۳۲۱ هزار و ۱۹۰ نفر توسط ناوگان حمل و نقل ريلي اين اداره كل 
جابه جا شده اند.  علي حكامي قاسمي افزود: اين آمار نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته دقيقاً دو برابر شده است.  وي با اشاره به اينكه 
۱۶۰ هزار و ۹۷۱ نفر در مدت مشابه سال گذشته جابه جا شده اند، 
ادامه  داد: ۹ رام قطار مسافري كرمان - مشهد )۲ رام(، بندرعباس - 
مشهد )۲ رام(، يزد - مشهد )۲ رام(، شيراز - مشهد، طبس - تهران و 
خواف - تهران در اين محور به مردم مشغول خدمت رساني هستند.  
اين مسئول گفت: در حال حاضر ميزان سهميه اختصاص يافته به 
اين اداره كل از قطارهاي كمربندي و عبوري ۲۰۴ صندلي به صورت 
رفت و برگشت است و امكان جابه جايي مسافران از تمامي شهرهاي 

استان خراسان جنوبي نيز وجود دارد.

   خراسان جنوبي   گلستان    سيستان و بلوچستان

 اهداي ۱۲ دستگاه »نبواليزر« 
به بيماران ريوي كردستان

وزارت بهداشت، ۱۲ دستگاه »نبواليزر«     كردستان
ب�ه بيم�اران »فيبروزكيس�تيك« 

كردستاني اهدا كرد. 
فريدون عبدالملكي سرپرس��ت دانشگاه علوم پزش��كي كردستان با 
اعالم اين خبر كه همزمان با هفته دولت و از س��وي وزارت بهداشت، 
۱۲ دستگاه »نبواليزر« به بيماران »فيبروزكيستيك« كردستاني اهدا 
شد، گفت: بيماري فيبروز كيستيك يك بيماري وراثتي است كه بيشتر 
روي ريه ها تأثير گذاشته و با تجمع مخاط چسبناك منجر به مشكالت 
تنفسی و عفونت هاي ريوي مكرر مي گردد.  وي با بيان اينكه در استان 
كردس��تان ۲۹ بيمار فيبروز كيس��تيك تحت پيگي��ري و درمان اين 
دانشگاه هستند، ادامه داد: محدوده سني اين بيماران يك تا ۲۸ساله 

بوده و ۲۰ نفر آنان مذكر و ۹ نفر مؤنث هستند.  
اين مسئول افزود: استفاده از نبواليزر در اين بيماران، ضمن كاهش قابل 
توجه زمان استنشاق دارو، كيفيت زندگي آنان را به صورت چشمگيري 
افزايش مي دهد.  وي ادامه داد: در سال هاي قبل تعداد هفت دستگاه در 
اختيار بيماران فيبروز كيستيك استان قرار گرفته بود كه با اختصاص 
اين ۱۲دس��تگاه، در مجموع ۱۹نفر از بيماران اس��تان، مجهز به اين 
دس��تگاه ش��دند.  عبدالملكي از نقش با اهميت درمانگاه ويژه درمان 
بيماران فيبروزكيستيك در دانشگاه خبر داد و گفت: اين درمانگاه در 
كلينيك ويژه قرار داشته و كادر درماني و مراقبتي شامل تخصص هايي 
از قبيل فوق تخصص ريه اطفال، فوق تخصص گ��وارش اطفال، فوق 
تخصص قلب اطفال، تغذيه، اسپيرومتري و فيزيوتراپي در آن مستقر 

بوده و به بيماران خدمات تخصصي ارائه مي دهند. 

شمال بوشهر نيازمند توسعه صنايع نفتي
با توجه به اينكه     بوشهر
۹۰درصد نفت 
خام از بوش�هر صادر و بي�ش از8۰ درصد گاز 
كشور در اين منطقه توليد مي شود، استاندار 
بوشهر درخواست كرد تا كمك شود واحدهايي 
از پااليشگاه و پتروش�يمي در مناطق شمال 
استان براي توسعه و پيشرفت شكل بگيرد. 
احمد محمدي زاده اس��تاندار بوشهر با اشاره 
به جايگاه اين استان در عرصه توليد ناخالص 
ملي درخواست كرد با كمك ديگر مسئوالن واحدهايي از پااليشگاه و پتروشيمي در مناطق شمال 
استان براي توسعه و پيشرفت شكل بگيرد.  وي گفت: ۹۰درصد نفت خام كشور از اين استان صادر و 
بيش از۸۰ درصد گاز كشور در بوشهر توليد مي شود.  اين مسئول با بيان اينكه بيش از۵۰درصد مواد 
اوليه محصوالت توليدي صنايع پتروشيمي در بوشهر قرار دارد گفت: در آينده نزديك با بهره برداري 
از طرح هاي جديد توليدات صنايع پتروش��يمي به۶۰درصد افزايش مي يابد.  محمدي زاده با تأكيد 
براينكه صنايع نفت گاز پتروشيمي درضلع جنوبي استان بوش��هر متمركز شده است، عنوان كرد: 

بخش هاي مركزي و شمالي اين استان با ۲۰درصد بيكاري روبه رو هستند.
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مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاوني مسكن ايثارگران 
پگاه رزم آوران ساعت 15 روز جمعه مورخ 1401/06/25در محل تعاونى 
واقع در تهران، چيتگر، بلوار شهيدان عليمرادى(كوهك)، كوچه نسيم 
نهم، نبش ترگل دوم برگزار مي شود. از اعضاي محترم تعاوني دعوت 
مي شود رأس ساعت مقرر در محل مذكور جهت اتخاذ تصميم نسبت 

به موضوعات ذيل حضور به هم رسانيد.
  الف) طبق آيين نامه تبصره3 ماده 33 قانون بخش تعاونى در مجامع 
عمومى يك مرحله اى هـر يك از اعضـاى تعاونى مى توانـد نماينده 
تام االختيارى (از ميان اعضاى تعاونى يا خارج از آنان) براى حضور در 
مجمع و اعمال رأى تعيين نمايد. تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 
سه رأى و هر شـخص غيرعضو تنها يك رأى خواهد بود. (جهت اخذ 
وكالتنامه عضو متقاضـى اعطاى نمايندگى به همـراه نماينده خود تا 

24ساعت قبل از مجمع به محل تعاونى مراجعه نمايد). 
  ب) اين جلسـه با حضور عده حاضر اعضاى تعاونى يـا نمايندگان 
تام االختيار آنها رسميت مى يابد و تصميماتى كه اتخاذ مى گردد براى 

كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر مى باشد.
  دستور جلسه:  

1- تمديد مدت فعاليت تعاونى (موضوع ماده 6 اساسنامه)
2- اصالح تبصره ماده 20 اساسنامه (نحوه دعوت و تصميمات مجامع 
هيأت مديره عمومى)  

آگهي مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم) 
شركت تعاوني مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران

مجمع عمومي عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) شـركت تعاوني مسكن 
ايثارگران پگاه رزم آوران سـاعت 16:30 روز جمعه مـورخ 1401/06/25 در 
محل تعاونى واقع در تهـران، چيتگر، بلوار شـهيدان عليمرادى(كوهك)، 
كوچه نسـيم نهم، نبش ترگل دوم برگزار مي شود. از اعضاي محترم تعاوني 
دعوت مي شود رأس ساعت مقرر در محل مذكور جهت اتخاذ تصميم نسبت 

به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانيد.
  الف) طبق آيين نامه تبصره3 ماده 33 قانون بخش تعاونى در مجامع عمومى 
يك مرحله اى هر يك از اعضاى تعاونى مى تواند نماينده تام االختيارى (از ميان 
اعضاى تعاونى يا خارج از آنـان) براى حضور در مجمـع و اعمال رأى تعيين 
نمايد. تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه رأى و هر شخص غيرعضو تنها 
يك رأى خواهد بود. عضو متقاضى اعطـاى نمايندگى به همراه نماينده خود 

مى توانند تايك روز قبل از برگزارى مجمع به تعاونى مراجعه نمايد.
  ب) جلسـه با حضور عده حاضر اعضاى تعاونى يا نمايندگان تام االختيار 
آنها رسميت مى يابد و تصميماتى كه اتخاذ مى گردد براى كليه اعضا اعم از 

حاضر و غايب نافذ و معتبر مى باشد.
  دستور جلسه:   

1-استماع گزارش هيأت مديره و بازرس در سال 1399 و1400
2-قرائت و تصويب صورت هاى مالى سال 1399 و1400 

3-طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1400 
4-انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره

5-انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى  
هيأت مديره  

آگهي مجمع عمومي عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) 
شركت تعاوني مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران



به رغم بي توجهي دولت تدبير به اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي، دولت سيزدهم تالش مي كند 
با ابزارهاي�ي كه در اختي�ار دارد از دارندگان 
خانه ه�اي لوك�س و خالي مالي�ات اخذ كند. 
وزير اقتصاد با هش�دار مجدد ب�ه متخلفان، 
ضعف اجراي طرح مالي�ات بر خانه هاي خالي 
را به دلي�ل نقص اطالع�ات دانس�ته و گفت: 
»مؤدياني كه ماليات مس�كن خالي و لوكس 
را پرداخت نكنند، جريمه مي شوند و در زمان 
فروش ملك با مش�كل رو به رو خواهند شد.«

سامانه جامع امالك و اسكان و قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي براي اين بود كه جلوي كساني 
كه از خريللد و فروش امللالك درآمدهايي را به 
دست مي آورند و گراني خانه را به مردم تحميل 
مي كننللد گرفته شللود، همان اتفاقللي كه بهار 
و تابسللتان امسللال افتاد. موضوعی كلله بارها 
مسئوالن دولتی به آن اذعان داشته و به دنبال 
راهكارهابی برای مهار افزايش قيمت آن هستند. 
اخذ ماليات از خانه هللای خالی و لوكس يكی از 
آن راه حل هايی اسللت كه از سال گذشته دولت 

بر آن تأكيد دارد.
در شرايطي كه قانون ماليات  خانه هاي خالي پس 
از معطلي ها و اختالف هاي بسيار وارد فاز اجرا شد 
اما همچنان انتقاداتي به كندي روند شناسللايي 

اين واحدهاي مسللكوني و اخذ ماليللات از آنها 
پابرجاست. بررسي عملكرد درآمدي سازمان امور 
مالياتي در دو ماهه سال جاري نيز نشان مي دهد 
كه از سللال گذشللته تا پايان ارديبهشت امسال 
فقط ۲ ميليون و ۳۰۰ هللزار تومان از خانه هاي 

خالي ماليات اخذ شده است. 
»احسان خاندوزي« وزير امور اقتصادي و دارايي 
در برنامه »بدون توقف« در پاسللخ به سؤال كه 
چرا دولت و حاكميت از سللال هاي قبل به سراغ 
اين موضوع نرفت، اظهار كرد: »رصد اين موضوع 
براي اين است كه ما بدانيم چه تعدادي در ايران 
خانه دارند و چه  تعداد مسللتأجر هستند، چون 
اگر اين اطالعات نباشللد دولت نمي تواند اعمال 
نظر درسللت و جامعي داشته باشللد، به همين 
جهت گفتيم سللامانه امالك و اسكان قلب اين 
قصه اسللت و حتي اگر ماليات هم كمتر بگيريم 

به صرفه است.«
سللخنگوي اقتصادي دولت با ابراز اينكه ضعف 
اجراي طرح ماليات بللر خانه هاي خالي به دليل 
نقص اطالعات است، يادآور شد: »حتي در سال 
گذشته حمله شديدي به سامانه صورت گرفت 
كه دوستان در وزارت راه و شهرسازي اطالعات را 
تكميل كردند، متأسفانه يك فرهنگي در كشور ما 
وجود دارد كه خيلي از خريدوفروش ها در فضاي 

رسمي صورت نمي گيرد و نيازمند الزام و فشار و 
سخت گيري است و تا اين سامانه خوب كار نكند 
اجراي اين طرح ناقص خواهد بود، وقتي اطالعات 
كامل نيست نه خوب مي توانيم حمايت كنيم و نه 

نظارت داشته باشيم.«
خاندوزي در ادامه تصريح كللرد: »طبق آماري 
كه تا تيرماه داشللتيم ما بللراي 5۳۰ هزار واحد 
مسكوني برگه مالياتي صادر كرديم، از اين تعداد 
6۰ تا 7۰ هزار نفر اعتللراض كردند و عده اي هم 
پرداخت كردند و اكثريتي هم نه اعتراض كردند 
و نه پرداخت كردند كه بايللد بدانند اين ماليات 

ضريب مي خورد و در موقع فروش مشللكل پيدا 
مي كنند، فعاًل ابزار ويژه تري براي تمكين وجود 
ندارد. همچنين يكي از اهداف دولت اين است كه 
بتوانيم طرح ماليات بر مجموع درآمد را عملياتي 
كنيم، اليحه اصالح قانون مالياتي را آماده كرديم، 
اما براي پياده سازي اين نوع ماليات راهبردهاي 
پيچيده اي وجود دارد لذا فعاًل براي ما در اولويت 

نيست.«
  اگر مردم خوش حساب باشند، نيازي به 

ضامن ندارند
وي در ادامه نيز به موضوع اعطاي وام هاي بدون 
ضامن اشللاره و عنوان كرد: »قصه اين وام بدون 
ضامن ذيل طرح بزرگتري اسللت كه اگر مردم 
خوش حساب باشند اصالً لزومي ندارد كه به دنبال 
ضامن بروند، حداقل بازنشسللته ها و كارمنداني 
كه از بانكي حقوق مي گيرند بايد بتوانند راحت 
تسللهيالت دريافت كنند، گام دوم اين است كه 
تمام افرادي كه حقوق بگير هسللتند هم بتوانند 
اين وام را دريافت كنند. در زمان حاضر نزديك به 
6۰۰ هزار نفر وام بدون ضامن زير 1۰۰ ميليون 

تومان دريافت كردند.«
وزير اقتصاد همچنين تصريح كرد: »در مواردي 
هم كه در اين زمينه تخلف شد آنجا كه به اطالع 
بازرسي ما در وزات اقتصاد رسيد بدون هيچ گونه 
اغماضي برخورد و رئيس شعبه بركنار شد، يك 
بخش ديگر موارد هم تخلللف نبود اما نارضايتي 
مردم را در پي داشت كه در خصوص آن با بانك ها 

در حال مذاكره هستيم.«
خاندوزي در خصوص رويكللرد دولت جديد در 
خصوص شفافيت در حوزه اقتصادي اظهار كرد: 
»البته كه مقاومت هاي زيادي در مسير شفافيت 
بوده و هسللت، در موضوع ابربدهللكاران بانكي 
هم اين موضوع وجود داشللت، براي اولين بار در 
تاريخ بانكداري كشور مردم مي توانند به راحتي 
به نام ابربدهكاران بانكي دسترسللي پيدا كنند، 
اين شفافيت اول كمك مي كند كه آن شركت ها 
به دليل ترس از آبللرو، اعتبللار و موقعيت زودتر 
بدهكاري خود را پرداخت كنند، ثانياً نظام بانكي 

انضباط پيدا مي كند.«
وي يادآور شللد: »اين شللفافيت هللم در مورد 
بدهكاران بزرگ بانكي رخ داده اسللت و هم در 
مورد شللركت هاي دولتي كه تا پارسال در يك 
حاشيه امني بودند و كسي خبر نداشت، در اصل 
ما اموال مردم و دولت را دسللت كسي داديم كه 
به بدترين نحو آن را مديريت كرده و آخرش هم 
هزار ضرر و زيان به آن وارد كرده اسللت، لذا قرار 
است در اين دولت براي اولين بار اطالعات تمام 
شركت هاي دولتي، اطالعات مالياتي و اطالعات 
شللركت هاي بيرون از دولت و نهادهاي عمومي 

شفاف شود.«
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 مالیات مسكن خالي و لوكس را ندهید
با ضریب جریمه مي شوید

 وزير اقتصاد: 60 تا 70 هزار نفر نسبت به برگه مالياتي صادر شده اعتراض كردند. اكثريتي هم نه اعتراض و نه پرداخت كردند 
كه بايد بدانند اين ماليات ضريب مي خورد و در موقع فروش مشكل پيدا مي كنند

 تولید خودروي مشابه ال ۹۰ 
بین ایران و روسیه

ش�ركت هاي روس�ي اس�تقبال خوب�ي از كار مش�ترك ب�ا 
قطع�ات خودروه�اي  تأمي�ن  ب�راي  ايران�ي  ش�ركت هاي 
روس�ي داش�تند. همچني�ن در رابط�ه ب�ا خ�ودروي ال ۹0 
ه�م صحبت هاي�ي مط�رح ش�ده و در دس�ت بررس�ي اس�ت. 
به گزارش نبض صنعت، سلليدرضا فاطمي امين وزير صمت در رابطه 
با توليد مشترك ايران و روسلليه در حوزه خودرو گفت: شركت هاي 
ايراني از چند ماه گذشللته با شركت روسللي وارد مذاكره شدند و كار 
مشترك را شروع كردند. در نمايشگاهي كه در هفته گذشته در مسكو 
 برگزار شده، 5۰ شركت ايراني اعم از خودروسللاز و قطعه ساز حضور 

پيدا كردند. 
وي گفت: خوشبختانه شركت هاي روسي استقبال خوبي از كار مشترك 
با شللركت هاي ايراني براي تأميللن قطعات براي خودروهاي روسللي 
داشتند. همچنين در رابطه با خودروي ال۹۰ هم صحبت هايي مطرح 

شده و در دست بررسي است. 
فاطمي امين با بيللان اين جمله كه بعضي از قطعللات ال ۹۰ را روس ها 
تأمين مي كنند خاطرنشللان كرد: قطعات ال ۹۰ توسط ايران و روس 
تهيه و تأمين مي شود و اينها مكمل هم هستند و به عنوان يك پروژه 
روي آن فكر مي شود تا بتوانيم در هر دو كشور نه خود ال۹۰ را اما با يك 
تغييراتي از اين ظرفيت ساخت قطعه استفاده كنيم و كاري مشترك 

انجام دهيم. اين براي ساير خودرو ها هم اتفاق خواهد افتاد. 
وزير صمت در پاسخ به اين سؤال كه يك سال از حضور شما در وزارتخانه 
مي گذرد چه اقدامات مفيدي را در اين وزارت خانه به انجام رسانده ايد؟ 
گفت: در وزارت صمت در يك سال گذشته چيزي كه من را خوشحال 
مي كند و انگيزه اصلي من، اين است كه ما توانستيم بخشي از سازوكارها 
را اصالح كنيم و تغيير ريل بدهيم و يك تحول ايجاد كنيم بخشللي از 
نتايج اين تحول قابل مشاهده است و برخي هم وقتي كه كار كامل شود 

نمايان خواهد شد. 
وزير صمت افزود: نكته اصلي اين اسللت كه ما درگير كارهاي روزمره 
نبوديم و به سمت ايجاد يك تحول در وزارت صمت رفتيم تا حاشيه ها 

كمتر شود و انرژي ها در توليد متمركز شود. 

رئیس كل بانك مركزي مكلف به ارائه گزارش 
هر ۶ ماه یك بار به مجلس شد

نماين�دگان مجلس ش�وراي اس�المي رئي�س كل بان�ك مركزي 
را مكل�ف كردن�د ت�ا در ارديبهش�ت  و آبان  ه�ر س�ال، گزارش 
عملك�رد و برنامه ه�اي بان�ك مرك�زي را به ص�ورت مكت�وب 
ب�ه رئي�س و نماين�دگان مجلس ش�وراي اس�المي ارائ�ه كند و 
بخش ه�اي غيرمحرمانه آن را ب�راي اطالع عموم منتش�ر نمايد. 
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شللوراي اسالمي در جلسه علني 
نوبت اول ديروز )سه شللنبه(، بررسللي گزارش شللور دوم كميسيون 
اقتصادي در خصوص طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران را ادامه 

داده و مواد 51، 5۲ و 5۳ اين طرح را به تصويب رساندند. 
بر اسللاس ماده 51 اين طللرح؛ رئيللس كل بانك مركللزي، نماينده 
جمهوري اسللالمي ايران در صندوق بين المللي پول و ساير نهادهاي 
پولي بين المللي است. بر اساس ماده 5۲ اين طرح؛ دولت بايد در تهيه  
پيش نويس لوايح، تصويب نامه ها و برنامه هاي اقتصادي و مالي از جمله 
عمليات ارزي، بودجه ريزي و تأمين مالي بخش عمومي از داخل و خارج 
و تضامين آن، با بانك مركزي مشورت كند. رئيس كل مي تواند بدون 
حق رأي در جلسات هيئت وزيران شركت كند. همچنين بانك مركزي 
مؤظف است نظرات كارشناسي خود را در خصوص لوايح و طرح هايي كه 
سطح عمومي قيمت ها، ارزش پول ملي و وضعيت نظام بانكي را تحت 

تأثير قرار مي دهد، به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. 
براسللاس مصوبه دولت؛ رئيس كل مؤظف اسللت نظر هيئت عالي در 
خصوص آثار لوايح تقديمي دولت به مجلس شوراي اسالمي، از جمله 
لوايح برنامه توسعه پنج ساله و لوايح بودجه ساالنه بر هريك از اهداف 
مذكور در بنللد)ب( ماده)۳( اين قانون را كتباً بلله رئيس جمهور اعالم 
كند. نظرات بانك مركزي در اين خصوص، به پيوست اليحه موردنظر 
به مجلس شوراي اسالمي ارسال مي شود. همچنين رئيس كل مؤظف 
است نظر هيئت عالي در خصوص آثار طرح ها و پيشنهادهاي نمايندگان 
بر اهداف مذكور در بند)ب( ماده )۳( اين قانون را كتباً به رئيس مجلس 

شوراي اسالمي اعالم كند. 
براساس ماده 5۳ اين طرح نيز رئيس كل مؤظف است در ارديبهشت  
و آبان  هر سللال، گزارش عملكرد و برنامه هاي بانك مركزي، مشتمل 
بر سياسللت هاي پولللي، ارزي و اعتبللاري، نظارت بانكللي، تحوالت 
اقتصادي، داليل انحراف احتمالي نرخ تورم و سللاير متغيرهاي هدف 
از پيش بيني هاي ارائه  شللده در گزارش قبلي، عملكرد بانك مركزي 
و شبكه بانكي كشللور در حمايت از توليد، اشللتغال و رشد اقتصادي 
و وضعيت سللالمت و ثبات نظام بانكي را كه بلله  تصويب هيئت عالي 
رسيده  است، به صورت مكتوب به رئيس و نمايندگان مجلس شوراي 
اسللالمي ارائه كند و بخش هاي غيرمحرمانه آن را براي اطالع عموم 

منتشر نمايد. 

هشدار افت شدید تیراژ در نیمه دوم سال
به دنبال نزول 1۸ درصدي توليد خودرو هاي سواري در تيرماه تيراژ توليد 
در مردادماه هم با ۹/5درصد افت مواجه شد. به نظر مي رسد شركت هاي 
خودروساز با مديريت دولتي تواني بيش از اين ندارند و فرمان ۸ ماده اي 
رئيس جمهور براي واگذاري سهام شللركت هاي خودروسازي  به بخش 
خصوصي بايد هرچه سريع تر اجرا شود. دبير انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو مي گويد: »خودروهاي كف پاركينگ خودروسازان 
تكميل و جمع شللده ولي پولي به جيب قطعه سازان برنگشته است، در 
حال حاضر همه قطعه سازان اعم از شركت هاي بزرگ و كوچك با مشكل 
دريافت مطالبات خود از خودروسازان روبه رو هستند كه اين موضوع بر 

توليد آنها اثرگذار است.«
آنطور كه مقامات وزارت صنعت قباًل اظهار نظر كرده بودند حجم تقاضا 
براي خريد خودرو در طول يك سال رقمي معادل 1/5 ميليون دستگاه 
است و چنانچه اين ميزان خودرو در كشور توليد شود، كفه عرضه و تقاضا 
با هم متعادل و قيمت ها با ثبات مي شود. پارسال تيراژ توليد خودروهاي 
سواري در كشللور فقط ۸5۰ هزار دستگاه بود؛ يعني براي متعادل شدن 
روند عرضه و تقاضا، تعداد خودروهاي توليدي توسط خودروسازان بايد 
65۰هزار دسللتگاه در سللال جاري افزايش يابد. بر همين اساس وزارت 
صنعت با تدوين طرح تحول صنعت خودرو از ابتداي سللال جاري تالش 
كرده كه ميزان توليد را در شركت هاي خودروسازي  متناسب با تقاضاي 
مردم افزايش دهد. محاسللبات نشللان مي دهد براي اينكه شركت هاي 
خودروسللازي  بتوانند به هدف گذاري انجام  شللده برسللند بايد ماهانه 
1۲5هزار دسللتگاه خودرو توليد كنند تا هدف گذاري انجام  شده وزارت 
صنعت محقق شللود. در چنين شللرايطي آمارها اما بيانگر آن است كه 

احتماالً هدف گذاري انجام شده محقق نخواهد شد. 
  نزول دوباره توليد 

با وجود آنكه شللركت هاي خودروسللازي  در خردادماه امسللال با توليد 
1۰۴هزار دستگاه خودروي سللواري به ارقام هدف گذاري شده نزديك 
شده بودند، اما از تيرماه امسال دوباره روند توليد نزولي شده. آمارها نشان 
مي دهد اين روند نزولي در مردادماه هم ادامه يافته است. اطالعات منتشر 
شده از شركت هاي خودروسازي در سامانه كدال نشان مي دهد جمع كل 
توليد خودروهاي سواري در سه شركت ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو 
در مردادماه به 77هزار دستگاه رسيده كه اين ميزان ۹/5 درصد نسبت به 

تيرماه و ۲6درصد نسبت به خردادماه كاهش را نشان مي دهد. 
اوج توليد خودرو در خرداد سال جاري رخ داده است. اين براي دومين  ماه 
متوالي است كه تيراژ توليد خودرو با كاهش مواجه مي شود. در تيرماه هم 
تيراژ توليد خودرو 1۹هزار دستگاه معادل 1۸درصد افت كرده بود. آمارها 
نشان مي دهد بيشترين ميزان افت توليد مربوط به ايران خودرو بوده است. 
اين شركت در مردادماه امسال جمعاً ۴1 هزار و۳۴۲ دستگاه خودرو توليد 
كرده است كه در مقايسه با تيرماه 1۰/۳درصد و در مقايسه با خردادماه 

۲۹درصد افت نشان مي دهد. 
  هشدار قطعه سازان نسبت به افت تيراژ توليد 

در اين خصوص مازيار بيگلو در گفت وگو با نبللض صنعت با بيان اينكه 
خودروهاي كف پاركينگ خودروسازان تكميل و جمع شده ولي پولي به 
جيب قطعه سازان برنگشته است، اظهار داشت: »در حال حاضر همه قطعه 
سازان اعم از شركت هاي بزرگ و كوچك با مشكل دريافت مطالبات خود از 

خودروسازان روبه رو هستند كه اين موضوع بر توليد آنها اثرگذار است.«
وي در مورد دليل كاهشي شللدن توليد خودرو با اشاره به كاهش سطح 
همكاري بانك ها با خودروسللازان در پي  مصوبات شوراي پول و اعتبار و 
الزامات بانك مركزي گفت: »در حال حاضر سطح نقدينگي شركت هاي 
قطعه ساز بحراني شده و قابليت تأمين قطعات خودروهاي توليدي از آنها 
سلب شده است. مديران خودروساز وعدد داده بودند كه مشكل نقدينگي 
واحدهاي قطعه سازي در سال 1۴۰1 برطرف شود اما نه تنها اين اتفاق 

نيفتاد بلكه اوضاع بدتر نيز شد.«
 وي با بيان اينكلله قراردادهاي خودروسللازان با قطعه سللازان هنوز به 
روزرساني نشده اسللت، توضيح داد: »فقط شركت ساپكو طي نامه اي به 
قطعه سازان براي به روزرساني قيمت قطعات تا پايان شهريورماه مهلت 
داده، هر چند در اين نامه اعالم شده كه فقط ۸ درصد امكان افزايش قيمت 
قطعات وجود دارد. اين در حالي اسللت كه با توجه به تورم ۴1 درصدي، 
افزايش 57 درصدي حقوق و دسللتمزد كارگران و همچنين حذف ارز 

۴۲۰۰ توماني، تعديل ۸درصدي قيمت قطعات منطقي نيست.«
بيگلو ميزان مطالبات قطعه سللازان از ايران خودرو و سايپا را بيش از ۴۰ 
هزار ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: »طبق وعده وزير صمت، آمادگي 
توليد روزانه 6 هزار دستگاه خودرو در كشور وجود دارد اما در حال حاضر 
روزانه حدود ۴ هزار دستگاه خودرو توليد مي شود و اين اتفاق به معني آن 

است كه فقط حدود 65 درصد ظرفيت قطعه سازان فعال است.«
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو با بيان اينكه پرداخت 
مطالبات قطعه سازان از تيرماه امسال با مشكالت عديده اي روبه رو شده 
اسللت، تأكيد كرد: »اگر قيمت توليدات در قراردادهاي قطعه سللازان به 
روز رساني نشود، طي نيمه دوم سال با كاهش شديد تيراژ توليد خودرو 

روبه رو خواهيم شد.«

اهرم مالیات و تسهیالت بانكي براي صرف نظر 
افراد از اعتراض به حذف یارانه؟

در حال حاض�ر به برخ�ي از افراد كه ب�ه اعتراض آنها رس�يدگي 
شده و مش�مول دريافت يارانه نش�دند اعالم ش�ده كه اگر قصد 
اعتراض مجدد داش�ته باش�ند بايد رضايت بدهند ك�ه اطالعات 
آنها در اختيار س�ازمان ام�ور ماليات�ي و نظام بانكي ق�رار گيرد. 
به گزارش تسللنيم، از ابتداي خرداد ماه طرح جديللد دولت در خصوص 
ساماندهي يارانه ها و حذف ارز ترجيحي آغاز شد. در ابتداي اين طرح اعالم 
شد كه افرادي كه براساس در طبقه دهم درآمدي قرار گرفته يا اينكه پيش 
از اين از دريافت يارانه انصراف داده بودند، مي توانند براي اعتراض نسبت به 
دهك بندي به سامانه وزارت رفاه مراجعه كرده و اعتراض خود را ثبت كنند. 
به نظر مي رسد كه طي روزهاي اخير نتيجه بررسي دهك بندي برخي افراد 
اعالم شده است. با توجه به اين موضوع براي افرادي كه اعتراض آنها مورد 
قبول واقع نشده، پيامي ظاهر شده كه براساس آن اگر افراد قصد اعتراض 
مجدد را داشته باشند، بايد تأييد كنند كه اطالعات خانوار آنها در اختيار 
سازمان امور مالياتي و نظام بانكي قرار بگيرد. متن تعهدنامه به شرح زير است: 
با توجه به اطالعات شناسنامه اقتصادي- اجتماعي خانوار، كمك حمايت 
معيشتي به خانوار دو نفري شما تعلق نمي گيرد. در صورت تمايل به بررسي 
مجدد وضعيت خانوار، الزم است رضايت نامه زير را تأييد نماييد. اطالعات 
خانوار اينجانب در اختيار سازمان امور مالياتي و نظام بانكي قرار گيرد و مبناي 

تصميم گيري در خصوص اخذ ماليات و ارائه تسهيالت درخواستي باشد. 
با وجود اين موضوع سازمان بازرسي كل كشور به بحث اعتراضات يارانه ها 
ورود كرده است، براين اساس اشكان ميرمحمدي بازرس كل امور تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه برخي دستگاه هايي كه بايد داده هاي 
ذيربط در ارتباط با شاخص هاي احصا شللده را در اختيار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي بگذارند، همكاري الزم و مؤثر انجام نداده اند، گفت: 
برخي ديگر از اين دسللتگاه ها نيز اطالعات خود را به صورت برخط در 
اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار نمي دهند تا امكان بررسي 
دقيق وضعيت خانوار به صورت به هنگام وفق شللاخص هاي الزم براي 
تعيين دهك بندي صورت بگيرد. با توجه به تأكيد مقنن در قانون بودجه 
سال جاري، اين موضوع توسط سازمان بازرسي كل كشور از دستگاه هايي 
كه به انحاي مختلف همكاري الزم را با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به عمل نياورده اند و اطالعات خود را در »پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان« به 
اشتراك نگذاشته اند، مورد مطالبه و پيگيري قرار خواهد گرفت تا ضمن 
اجراي صحيح قانون بر مبناي يك الگوي صحيح، امكان اظهار نظر در 

خصوص وضعيت دهك هاي مختلف خانوار فراهم شود.
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  گزارش2

ب�ه دنب�ال خودكفاي�ي در توليد چه�ار ميوه 
گرمس�يري هس�تيم ك�ه ب�ا اي�ن كار جلوي 
خروج ارز از كش�ور به ويژه ب�راي واردات موز 
گرفته مي ش�ود. اين توليد در سواحل مكران 
و در فض�اي ب�از و گلخان�ه اي انجام مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم، محمدمهدي برومندي معاون 
وزير جهاد كشللاورزي در امور باغباني در نشست 
خبري اظهار داشللت: ۳ ميليون هكتار باغ و ۲۳۰ 
هزار هكتللار گلخانه فعال در كشللور وجللود دارد 
همچنين ۲6۰ هزار هكتار از اراضي كشللور به زير 

كشت گياهان دارويي رفته است. 
وي افللزود: ۲5 ميليللون و 7۰۰ هللزار تللن انواع 
محصوالت باغي در كشللور توليد مي شود كه ۲۰ 
درصد سطح زيركشت اراضي كشاورزي است و ۳7 

درصد اشتغال را بخش باغباني ايجاد كرده است. 
معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: رتبه يك تا 
هشللت توليد ۳1 محصول باغباني در دنيا مربوط 
به ايران است و كليه نياز مصرف كنندگان در اين 
بخش در داخل توليد مي شود و تنها در چهار ميوه 

گرمسيري واردات داريم. 
وي اظهار داشللت: انبه، مللوز، انانللاس و نارگيل 
ميوه هايي هستند كه به كشللور وارد مي شوند كه 
در ميان آنها موز با واردات ۴5۰ ميليون دالر داراي 
بيشترين حجم واردات اسللت و ارز از كشور خارج 
مي كند اما توجه داشته باشيد كه اگر اين ميوه ها 
در كشللور توليد نمي شد بايد سللاالنه چه ميزان 

واردات داشتيم. 
معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني اضافه 
كرد: سرانه مصرف ميوه در كشللور 15۰ كيلو در 
سال است كه با در نظر گرفتن جمعيت ۸5 ميليوني 
كشور و متوسللط قيمت هر كيلو 15 هزار تومان 
باغداران سللاالنه بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
ثروت در كشور ايجاد مي كنند. واردات اين حجم از 

ميوه قابل تصور نيست. 
برومندي با بيان اينكه در دولت سيزدهم 5۰ هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
انجام شللده اسللت، گفت: 1۰ هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري در هفته دولت افتتاح مي شود و براي 

1۰ هزار نفر جديد اشتغالزايي انجام مي شود. 

وي گفت: در دولت سلليزدهم و در بخش باغباني 
براي 1۰۰ هزار نفر اشتغالزايي ايجاد شده است. 

  پااليشگاه گياهان دارويي در كشور ايجاد شد
معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني گفت: 
پااليشللگاه گياهان دارويي با سللرمايه گذاري ۲6 
ميليون يورو در كاشمر براي فرآوري گياهان دارويي 
احداث شده كه با اين امر از خام فروشي محصوالت 
كشاورزي جلوگيري به عمل مي آيد و ارزش افزوده 

بيشتري از صادرات خود خواهيم داشت. 
برومندي بللا اشللاره به خسللارات سلليل اخير و 
سرمازدگي گذشللته به باغات كشور، گفت: سيل 
اخير باعث شللد كه ورودي آب قنللوات به باغات 
مسدود شود و شللاهد خسللارات زيادي به باغ ها 
هسللتيم كه اقدامات اليروبي براي رفع مشللكل 

باغداران و اصالح باغات در دستور كار است. 
وي افزود: با وجود اين خسللارات توليللد ميوه در 
يك سللال گذشته دولت سلليزدهم افزايش يافته 
است و از ۲۴ ميليون تن به ۲5 ميليون و 7۰۰ هزار 
تن رسيده اسللت و پيش بيني مي شود در بخش 
مركبات بيش از ۳۰۰ هزار تن افزايش داشته باشيم 
همچنين توليدات گياهان دارويي نيز 6۰ هزار تن 

افزايش مي يابد. 

معاون وزير جهاد كشللاورزي در امللور باغباني در 
ارتباط بللا واردات نارنگي گفت: ايللن محصول به 
صورت محدود از طريق مرز نشينان و در راستاي 
حسن همسايگي انجام مي شود و در ازاي واردات 

اين محصول سيب صادر مي كنيم. 
  خودكفايی در توليد ميوه هاي گرمسيري

برومندي تصريح كرد: به دنبال خودكفايي در توليد 
چهار ميوه گرمسيري هستيم كه با اين كار جلوي 
خروج ارز از كشور به ويژه براي واردات موز گرفته 
مي شود. اين توليد در سواحل مكران و در فضاي باز 

و گلخانه اي انجام مي شود. 
معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني ياداور 
شد: كشور تركيه نيز در گذشته از واردكننده موز به 
صادركننده اين محصول تبديل شده كه اين اقدام 

در ايران نيز دور از دسترس نيست. 
برومندي تأكيد كرد: با اسللپانيا براي واردات نهال 
پاي كوتاه انبه وارد مذاكره شده ايم و بخشي از آن 
نيز به كشور وارد شده و توليدات گرمسيري حتماً با 

بازارپسندي و كيفيت قابل رقابت انجام مي شود. 
وي در خصللوص آمار واردات گفت: در يك سللال 
گذشته حدود 6۰۰ هزار تن موز، 75 هزار تن انبه، 
۲۰ هزار تن اناناس و 16/5 هزار تن نارگيل به كشور 

وارد شده است. 
معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني تأكيد 
كرد: در پنج سال آينده مي توانيم با توليد ميوه هاي 
گرمسيري در كشور ميزان واردات آن را 5۰ درصد 

كاهش دهيم. 
برومنللدي اظهللار داشللت: 1۲ پايانلله صادراتي 
محصوالت كشاورزي نيز در كشور ايجاد خواهد شد 
و براي اين امر از بخش خصوصي براي احداث آنها 

استفاده مي شود. 
  تا پايان سال آينده تمام ميوه هاي موجود 

در بازار شناسنامه دار مي شوند
وي همچنين با اشللاره به برنامه وزارت كشاورزي 
براي شناسللنامه دار كردن ميوه هللاي توليدي در 
كشور، گفت: تا پايان سللال آينده همه ميوه هاي 
همه باغات كشور شناسللنامه دار و قابل رهگيري 

مي شوند. 
اين مقام مسللئول افللزود: بر اين اسللاس تمامي 
ميوه هاي توليدي اعم از ميوه هاي صادراتي مصرف 

داخل قابل رهگيري خواهند بود. 
برومندي در پاسخ به سللؤال خبرنگار خبرگزاري 
تسللنيم درباره اينكه چرا بعد از سللال ها كماكان 
بازار ميوه با مشللكل اختالف قيمت شديد و چند 
برابري از مزرعه تا بازار مصرف مواجه است، گفت: 
اين موضوع براي ما نيز جاي سؤال است اما با توجه 
به اينكه براساس قانون انتزاع اين مسئوليت تنظيم 
بازار به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده است، 
اميدواريم سللاماندهي مناسللبي در اين خصوص 

صورت گيرد. 
وي افزود: جهاد كشللاورزي از لحاظ لجستيكي و 
نيروي انساني مشللكالتي براي بازرسي داشت اما 
برنامه هايي براي تنظيم بازار در بخش ميوه دارد كما 
اينكه در بخش هاي ديگر نيز براي متعادل سازي 

بازار اقدامات مؤثري انجام شده است. 
معاون وزيللر جهاد كشللاورزي در امللور باغباني 
خاطرنشان كرد: منطقي نيست كه به توليدكننده 
باغات كه سختي زيادي متحمل مي شوند و ريسك 
توليد دارند 15تا۲۰ درصد سود داده شود اما تنها 
فروشنده اين محصول ۳5 درصد از فروش محصول 

خود سود دريافت كنند. 

برنامه خودكفايي در توليد 4 ميوه گرمسيري

واردات نفت تركیه از روسیه 2 برابر شد
مؤسسه ريفيتيو اكون گزارش داد: همزمان با تالش غرب براي تحريم 
روسيه، تركيه واردات نفت از اين كشور را بيش از دو برابر كرده است. 
به گزارش فارس به نقل از ترومپت، مؤسسلله ريفيتيللو اكون گزارش 
داده همزمان با اقدام غرب در تحريم روسيه به خاطر درگيري نظامي 
با اوكراين، اما تركيه واردات نفت از اين كشور را                            نسبت به سال گذشته 
بيش از دو برابر كرده است. تركيه به عنوان يكي از اعضاي ناتو در حال 
نشان دادن خود به عنوان يك شللريك كمتر متعهد به سياست هاي 

امريكاست. 
به طور كلي طي سال جاري تركيه روزانه ۲۰۰ هزار بشكه نفت از روسيه 
خريده كه اين رقم نسبت به ۹۸ هزار بشكه روزانه سال گذشته بيش از 
دو برابر است. در عوض تركيه واردات نفت از عراق و غرب آفريقا را                            پايين 
آورده است. اين در حالي است كه غرب دقيقاً خالف اين الگو را                            در پيش 
گرفته اسللت. اگرچه اين اقدام تركيه ناشي از سود خوب خريد نفت از 
روسيه بوده اما در پِس خود انگيزه هاي بيشتري داشته است. تركيه نه 
تنها نشان داده كه به تحريم هاي غرب بي توجه است، بلكه همواره به 

دنبال راه هايي براي تضعيف دالر بوده است. 
پس از ديدار والديمير پوتيللن، رئيس جمهور روسلليه و رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه در روز پنج آگوسللت، تركيه اعالم كرد 
كه بخشي از پول واردات گاز روسلليه را                            به روبل و با استفاده از سامانه 

پرداخت مير به روسيه مي پردازد. 

بهناز قاسمی
  گزارش یک 

متأس�فانه يك فرهنگي در كش�ور ما 
وجود دارد كه خيلي از خريدوفروش ها 
در فضاي رس�مي ص�ورت نمي گيرد و 
نيازمند الزام و فش�ار و س�خت گيري 
اس�ت و تا اين س�امانه خوب كار نكند 
اجراي اين طرح ناقص خواهد بود، وقتي 
اطالعات كامل نيست نه خوب مي توانيم 
حمايت كنيم و نه نظارت داشته باشيم



باج به تاج

8849843213سرويس ورزشي

فريدون حسن

از کوزه فوتبال تاج برون تراود!
شب از نیمه گذشته بود که خبر رسید دبیرکل فدراسیون فوتبال اعالم 
کرده انتخابات سه شنبه هشتم شهریور ماه 1401 برای تعیین رئیس 

فدراسیون برگزار نمی شود.
 کامرانی فر حتی پشت خط برنامه زنده تلویزیونی هم آمد و با تشویق 
مجری از اقدام شجاعانه اش روبه رو ش��د! اما نه کامرانی فر و نه مجری 
پرسر وصدای برنامه فوتبالی تلویزیون نمی دانستند با این کار عماًل در 
زمین نامزد دیگر انتخابات فدراس��یون بازی و شرایط را برای او هموار 

کرده اند.
با اعالم این خبر در همان ساعات ابتدایی سه شنبه و در نیمه های شب 
شایعه تعلیق فوتبال ایران به س��رعت پخش شد. شایعه ای که هیئت 
رئیسه فدراسیون را بر آن داش��ت که در همان ساعات تشکیل جلسه 
بدهد و اعالم کند دبیرکل س��ر خود اعالم کرده انتخابات لغو ش��ده و 
فدراسیون اصاًل در جریان این موضوع نبوده است. همین اشتباه بچگانه 
باعث شد اختالفات موجود در فدراسیون فوتبال به سرپرستی میرشاد 
ماجدی علنی تر از همیشه شود. فدراسیونی که دبیرکلش برای خودش 
کار می کند و اعضای هیئت رئیسه اش هم ساز دیگری می زنند و اعضای 
کمیته بدوی آن نیز کاًل در جناح مخالف هستند. در این میان یک نفر 
خیالش راحت بود، یکی که در تمام طول یک ماه گذشته زمین و زمان 
دست به دست هم دادند تا به انتخابات نرسد، اما با اهمال کاری نهادهای 
نظارتی و امنیتی و حتی همین فدراسیون نشینان تأیید صالحیت شد 

و به انتخابات هم رسید.
فوتبال فاس��د و پرتخلف هم ک��ه آدم خودش را می شناس��د. به قول 
قدیمی ها »از کوزه همان برون تراود که در اوست«. 51 نفر به مهدی 
تاج رأی دادند تا او بار دیگر سکان هدایت فدراسیون فوتبال را به دست 
گیرد. این انتخاب حرف های زیادی داش��ت؛ اینک��ه فوتبالی جماعت 
کوچک ترین توجهی به مسائل ملی ندارد. اینکه به راحتی چشم روی 
تخلفات می بندد و فقط نگاه می کند که البی کدام طرف قوی تر است و 
به آن رأی می دهد. از کوزه چنین فوتبالی باید هم مدیری چون مهدی 

تاج بیرون بتراود که اگر غیر از این بود اوضاع فوتبال اینگونه نبود.
امروز همه می گویند که مجمع به تاج رأی داده، درست هم می گویند، 
مجمعی تشکیل شد که بسیاری از اعضای آن شب قبلش با خیال راحت 
بابت تشکیل نشدنش خوابیدند، اما فقط آنهایی که ساعت چهار صبح 
بیدار بودند، متوجه شدند مجمع برگزار می شود و بقیه دوان دوان آمدند 
تا نکند آنها که نصفه شب فوتبال را به تعلیق تهدید کردند، تهدیدشان  
را عملی کنند. برخی را هم به جلسه راه ندادند مثل همان مدیری که 
در خوزستان جانشین رفیق تاج ش��د! مجمع تشکیل شد و به مهدی 
تاج هم رأی داد. مبارک باشد این 51 رأی، رأی هایی که چشم شان را 
روی 200 میلیارد خسارت به بیت المال بستند. رأی هایی که برداشت 
از جیب کارگ��ران را دیدند و خود را به ندیدن زدن��د و رأی هایی برای 
ادامه این روند زش��ت و تلخ و ادامه عقد قراردادهای خوب دیگر مانند 
قرارداد ویلموتس که مهدی تاج هنوز هم می گوید قرارداد خوبی است 

و نمی شود ایرادی به آن گرفت.
حاال صدای پای کی روش می آید و یک قرارداد دیگر که معلوم نیست 
این بار پولش از جیب کدام قشر آس��یب پذیر و کدام بخش بیت المال 
پرداخت خواهد ش��د. در و تخته دوباره با هم جور شده اند. هم ساکت 
آمده، هم نبی و هم تاج از کوزه فوتبال هم��ان برون تراویید که در آن 

وجود داشت؛ مهدی تاج و رفقا ! 

اشرف رامین 

 حل مشکل استخدامی 200 قهرمان
 از سوی وزارت ورزش!

وزیر ورزش و جوانان به مناسبت هفته دولت صبح دیروز با حضور 
در رادیو ورزش یک بار دیگر بر حل مشکالت معیشتی مدال آوران 
تأکید ک��رد. درحالی که بس��یاری از ورزش��کاران و قهرمانان 
سال هاست حس��رت داشتن ش��غل و اجرایی ش��دن مصوبه 
اس��تخدام را می خورند، حمید س��جادی مدعی شد وزارتخانه 
ورزش مشکالت بس��یاری از آنها را تاکنون مرتفع کرده است. 
به رغم ابالغ قانون استخدام مدال آوران به دستگاه های اجرایی، 

اما بسیاری از سازمان ها و نهادها از اجرای آن سرباز می زنند. 
سجادی که روز گذشته به رادیو ورزش رفته  بود به این مسئله 
و تالش او برای استخدام قهرمانان اشاره کرد: »این موضوع هم 
دستور مقام معظم رهبری و هم مصوبه هیئت دولت و شخص 
رئیس جمهور است و به فوریت آن را در دستور کار قرار دادیم. 
مشکل استخدامی بیش از 200 نفر از قهرمانان را حل کردیم.« 
عالوه  بر این چالش نداشتن بیمه و پرداخت نشدن پاداش ها نیز 

به قوت خود باقی است. 
وزیر ورزش در این خصوص گف��ت: »پاداش برای همه کادرها 
و ورزشکارانمان بسیار مهم بوده و هست. بخش مهم این است 
که همه در زندگی عادی مان بعد چند ساعت کار در منزل کنار 
خانواده ایم، ولی جامعه ورزش اینگونه نیس��ت. مثل خیلی از 
مشاغل حس��اس، مسئولیت های ورزش��ی را خاص و حساس 
می نامم، چون شبانه روز درگیر هستند. از نظر حقوق و دستمزد 
قابل مقایس��ه نیس��ت. طبیعتاً جزو کارها و وظایف ماس��ت، 
صن��دوق حمایت از قهرمان��ان را داریم. در ن��وع پرداخت ها و 
آیین نامه جذب و نوع پرداخت حقوق در حال بازنگری هستیم، 
اما از نظر صندوق، فدراسیون ها و کمیته المپیک، برنامه ریزی 
طوری بوده که قدردان زحمات شان باش��یم. تالش می کنیم 
که بازنگری شود و قبل از پایان 1401با حضور رئیس جمهور 
جلسه توزیع جوایز و قدردانی را داشته باش��یم. این اولین بار 

است که این خبر را عرض می کنم.«

شیوا نوروزی

تقابلمورایس– نکونامدرنصفجهان
 تالش پرسپولیس

 برای حفظ رکورد شکست ناپذیری
سرخپوشان برای تداوم بخشیدن به روند بردهای خود باید صنعت نفت 
آبادان را مغلوب کنند. در آخرین روز از هفته چهارم لیگ برتر امروز چهار 
دیدار دیگر برگزار می شود و در مهم ترین بازی پرسپولیس در آزادی و در 
مقابل هوادارانش تالش می کند به تیم جنوبی امتیاز ندهد. دو تساوی 
اول فصل، چهار امتیاز مهم را از تی��م گل محمدی گرفت و انتقادهای 
زیادی را برای کادر فنی به همراه داشت، اما پیروزی برابر آلومینیوم جان 
دوباره ای به قرمزها داده ت��ا جایی  که بازیکنان تالش  می کنند دومین 
پیروزی این فصل را در مصاف با نفت به دست بیاورند. نکته مهم اینکه 
میزبان تاکنون تنها یک بار دروازه حریفان را باز کرده و سرلک تنها گلزن 
پرسپولیس، هافبک است. در حقیقت موتور گلزنی مهاجمان این تیم 
هنوز روشن نش��ده و انتظار می رود در این بازی خانگی طلسم ناکامی 
آنها شکسته شود. فرجی، مدافع قرمزها به دلیل مصدومیت حضور در 
این مسابقه را از دست داده و آمار نشان می دهد که پرسپولیس تاکنون 
در لیگ برتر در آزادی مغلوب نفت آبادان نشده است. حفظ این رکورد 
تنها در صورتی محقق می شود که س��رمربی برنامه ویژه ای برای مهار 
شاگردان رضا پرکاس داشته باشد. آسیب دیدگی ریکانی، کاپیتان نفت 
برطرف شده و می تواند برای آبادانی ها به میدان برود. همچنین بابایوف، 
مهاجم تازه وارد تاجیکستانی در بازی قبلی اولین گل فصلش را زده و 

برای باز کردن دروازه بیرانوند آماده است. 
جدال با نفت البته برای س��رخ ها از یک جهت دیگر هم اهمیت دارد و 
آن انتقام شکس��ت تلخ فصل پیش از این تیم است. شکستی که عماًل 
پرسپولیس را از کورس قهرمانی با استقالل دور کرد و تیم گل محمدی 
را به چنان حاشیه  برد که تا پایان فصل نتوانست از آن خارج شود. حاال 
پرسپولیس این فرصت را دارد تا در حضور هوادارانش انتقامی سخت 
از نفتی ها آبادان بگیرد، انتقامی که می تواند سکوی پرتاب سرخ ها به 
سمت باالی جدول باشد. در سوی مقابل نفتی ها هم انگیزه های خاص 
خودشان را دارند. آنها می دانند که سرخ ها هنوز درست جا نیفتاده اند 
و با تغییرات زیادی که داشته اند، ضربه پذیر هس��تند. بنابراین از این 
فرصت می توانند بهترین  بهره را ببرند و پرس��پولیس را حتی در خانه 
متوقف کنند. باید منتظر ماند و دی��د که جدال دو تیم با چه نتیجه ای 
تمام می شود. آیا پرسپولیس انتقام می گیرد یا اینکه نفت آبادان باز هم 
یقه آنها را می گیرد و با چالش��ی تازه روبه روی شان می کند. همه چیز 

امشب مشخص خواهد شد.
دیگر بازی حساس امروز، نبرد سپاهان – فوالد در ورزشگاه فوالدشهر 
است. طالیی پوشان که تا پیش از شروع دیدارهای این هفته صدرنشین 
لیگ بودند با دو برد و یک تساوی به استقبال دیگر نماینده خوزستان 
می روند. در حقیقت این دیدار تقابل تفک��رات مورایس و جواد نکونام 
است. سرمربی پرتغالی امیدوار اس��ت بتواند با خواباندن مچ نکو یک 
برد دیگر را در لیگ ایران ثبت کند. از س��وی دیگ��ر فوالدی ها بعد از 
دو تساوی ناامید کننده با شکست تراکتور اولین سه امتیاز فصل را به 
دست آوردند. این تیم سال گذشته در اصفهان مغلوب شده و هواداران 
فوالد منتظر گرفتن انتقام آن دیدار هستند. قضاوت این بازی را علیرضا 
فغانی برعهده دارد. تراکتورس��ازی با تنها یک امتی��از در خانه از تیم 
هوادار پذیرایی می کند و مس نیز در رفس��نجان به مصاف آلومینیوم 

اراک می رود.
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کانالبرداشتپولازبیتالمال
وجیبمحروم�انوکارگران
بهجیبمفتخ�ورانفوتبال
دوب�ارهب�ازش�د.ن�هپرونده
ویلموت�سوض�ررمهل�ک200میلی�اردیبه
بیتالمالتوانستس�دراهششودونهتخلف
آشکاریکهدربازگشتبهکارمجدداوبهواسطه
افشایفسادفوالدمش�خصشد.تاج،بیشک
تنهاگزینهایبودکهبهدلیلپروندهسیاهیکه
ازمدیریتدرفوتبالداشت،تمامیرسانههادر
صفمنتقدانشبودند،اماسمبهاوچنانپرزور
بودکهنهتالشمنتقدانبرایکنارزدنشجواب
دادون�هتقالیماج�دیکهدربس�یاریموارد
قانونراهمبهسودخودتغییردادودستکاری
کردون�هحتیکودتایش�بانهایک�هدبیرکل
فدراس�یونصفرتاصدآنرابهگ�ردنگرفت.
مهدیتاجبرگشت،باباجیکهفوتبالبهاوداد.

  
دیروز اصح��اب رس��انه در حالی مس��یر س��الن 
همایش های صداوس��یما را در پیش گرفته بودند 
که تقریب��اً هیچ کس به بازگش��ت مج��دد تاج به 
فوتبال ش��ک نداش��ت و خوب می دانس��ت که نه 
آقای سکوت)عزیز محمدی( می تواند نگرانی برای 
رئیس س��ابق فدراس��یون فوتبال ایجاد کند و نه 
میرشاد ماجدی که تصور می کرد می تواند به واسطه 
سرپرستی فدراسیون و وعده هایی که به بسیاری 
داده، گوی س��بقت را از تاج برباید و حضورش در 

فدراسیون فوتبال را دائمی کند! 
حال آنکه تاج گزین��ه ای که دیرت��ر از همه تأیید 

صالحیتش رسید، با خیالی آسوده راهی مجمعی 
ش��د که قبل از ورود برایش فرش قرمز پهن کرده 
بودند، از سالن همایش های صداوسیما تا فدراسیون 

فوتبال در خیابان سئول! 
  

در طول ی��ک ماه گذش��ته همه ت��الش کردند تا 
تخلفات ت��اج را گوش��زد کنند و مان��ع حضورش 
در انتخابات ش��وند اما تالش ه��ا نتیجه عکس داد 
تا دست آخر ریاس��ت فدراس��یون فوتبال طی دو 
س��ال آینده با 51 رأی و قاطعانه دودستی تقدیم 
تاج شود. گزینه ای که جدا از تخلفاتش در پرونده 
فوالد، ترکش های ناش��ی از قرارداد ترکمنچای او 
با ویلموتس هنوز گریبان فوتبال ایران را رها نکرده 
اس��ت! با این وجود از 81 عضو مجمع فدراسیون 
فوتبال، نظر 51 نفر روی تاج ب��ود و تنها 25 نفر با 
انتخاب میرشاد ماجدی و چهار نفر نیز با رأی دادن 
به عزیزمحمدی مخالفت خود را با بازگشت مجدد 
تاج به فوتبال نش��ان دادند. مخالفتی که درس��ت 
همانند انتقادهای هفته های اخیر راه به جایی نبرد و 
نتوانست سدی بر سر راه تاج جهت حضور دوباره در 
فدراسیون فوتبال ایجاد کند و او توانست بار دیگر بر 

صندلی ریاست فدراسیون تکیه زند. 
  

انتخاب تاج به زعم بسیاری بازگشت به عقب است 
و دادن سکان هدایت فوتبال به دست آنهایی که 
با افتخار پای قرارداد ویلموتس را امضا کردند و 
هنوز هم جانانه و بی تفاوت به ضرر مالی که این 
توافق به جیب ملت زده، از آن دفاع می کنند. تاج 
اما بعد از پیروزی در این انتخابات گفت که باید 

با اتحاد کارها را پیش برد: »با این آرا مسئولیت 
بنده بیش��تر ش��د. االن جای گله و گله گزاری 
نیست. امروز باید دس��ت در دست هم بدهیم تا 
مشکالت فوتبال حل ش��ود و امیدوارم همه با 
هم یکدست و متحد پیش برویم. خواهش من 
این است برای اینکه تیم یکدستی داشته باشیم، 
گذش��ته را کنار بگذاریم. االن وق��ت کار کردن 
است. من هرچه از گذشته بود را دور ریختم و از 
فردا برای فوتبال کار خواهم کرد.« او همچنین 
تشکری ویژه از نهادهای نظارتی و کمیته بدوی 
داشت، آن هم در شرایطی که طی هفته های اخیر 
نهادهای نظارتی تنها ریسمانی بود که اصحاب 
رس��انه به نمایندگی از مردم ب��ه آن چنگ زده 
بودند برای کنار گذاشتن مسبب ویلموتس گیت 
از انتخابات! اما تاج ضمن گرفتن رأی اعتماد از 
مجمع توانس��ت مجوز حضور نبی و قنبرزاده را 
نیز به عنوان نواب رئیس خود  بگیرد. در این بین 
ساکت هم توانست جای عضو برکنار شده هیئت 

رئیسه را با رأی مجمع از آن خود کند.
  

اولین زمزمه ای که بعد از پیروزی تاج در انتخابات 
ش��نیده می ش��د، بازگش��ت مجدد کی روش بود. 
سرمربی که موفقیت های بسیاری را با فوتبال ایران 
تجربه کرد، اما بازگشتش در این مقطع و در اندک 
زمان باقیمانده تا جام جهانی به زعم بسیاری نه تنها 
نمی تواند کمکی به فوتبال ایران کند که می تواند 
اوضاع را از ای��ن هم بغرنج تر کن��د، تنها دلیلی که 
بسیاری را با ادامه حضور اسکوچیچ روی نیمکت تیم 
ملی فوتبال ایران همراه کرد. با این وجود براساس 

صحبت های قبلی تاج در خصوص نیمکت تیم ملی 
فوتبال ایران بازگش��ت مجدد کی روش به فوتبال، 

یک بار دیگر سرمربی تیم ملی را بالتکلیف کرد.
  

نکته مهم انتخابات فدراس��یون فوتبال اما جدا 
از حاش��یه هایی که تا روز مجمع ادامه داش��ت، 
بی نظمی و عدم هماهنگی های��ی بود که صدای 
خیلی ها را درآورد. عالوه بر اتفاقاتی که در بامداد 
سه شنبه خبر از لغو انتخابات می داد و چند ساعت 
بعد ملغی ش��د، ممانعت از حضور نماینده های 
استان خوزستان در مجمع نیز جای بسی تعجب 
داشت. با وجود تأیید استقالل مالثانی و حضور 
او در رقابت ه��ای لیگ یک این فص��ل در کمال 
تعجب نماینده پرسپولیس )خوزستان( در مجمع 
رأی داد و با وجود نامه نگاری های انجام ش��ده به 
مدیرعامل اس��تقالل مالثانی اج��ازه ندادند او با 
حضور در مجمع رأی بدهد. عالوه بر آن، کمیته 
بدوی طی اقدام��ی عجی��ب کارت عبدالعظیم 
آل کثیر، سرپرست هیئت فوتبال استان خوزستان 
را برداشته بود تا نماینده فوتبال استان خوزستان 
نیز اجازه ورود به مجمع جهت رأی دادن را نداشته 
باش��د! این در حالی بود که ت��ا 10 دقیقه قبل از 
مجمع با او برای حضور در انتخابات تماس برقرار 
ش��ده بود و رس��ماً از او نیز مانند دیگران جهت 
حضور در این مراس��م دعوت به عمل آمده بود. 
ضمن اینکه مدیرعامل نفت مسجدسلیمان نیز به 
دلیل لغو انتخابات بلیت خود را کنسل می کند و 
بعد از ملغی شدن این تصمیم دیگر فرصتی برای 

حضور در انتخابات برای او مهیا نمی شود.
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وعزیزمحمدیبهسینهماجدیفوتبالمجمعفدراسیوندسترد

دنیا حیدری
   گزارش  یک

ماجدی: امیدوارم رهاورد تاج خوب باشد!عزیزمحمدی: مجمع باید در آینده پاسخگو باشد

کودتایی که یقه کامرانی فر را گرفت

مغموم تری��ن چهره روز گذش��ته  
بی هیچ ش��کی کامرانی فر بود. 
دبیرکل فدراسیون فوتبال که 
بامداد سه ش��نبه ط��ی اقدامی 

غیرمنتظره همه را شوکه کرد و قبل از پایان مجمع، 
سالن همایش های صداوس��یما را ترک کرد. بدون 
رویارویی با اصحاب رسانه و پاسخ دادن به سؤاالت 

متعددی که اذهان عمومی را درگیر کرده بود. 

ساعت از 12 نیمه شب گذش��ته بود و بسیاری 
برخالف میرش��اد ماجدی که در رس��انه ملی 
مشغول صحبت بود به خواب عمیق رفته بودند 
که خبری ش��وکه کننده خواب از چشم اهالی 
رسانه ربود. خبری که به کودتای شبانه می ماند 
و بسیاری برای دریافت صحت و سقم آن آدرس 
سایت فدراسیون فوتبال را روی موبایل های خود 
تایپ می کردند، اما نه فقط سایت فدراسیون که 
ش��خص کامرانی فر هم در گفت وگوی شبانه با 
میثاقی تأیید کرد، طی اقدامی خودس��رانه که 
هیچ ارتباطی به فدراسیون ندارد، به دلیل آنچه 
نقض قوانی��ن می خواند، انتخابات فدراس��یون 
را لغو کرده اس��ت. اقدامی که به ش��کلی جالب 
توجه مورد تمجید مجری لیگ برتر قرار گرفت 
که با ش��ور و حرارت خاصی اقدام او را شجاعانه 
می خواند. اقدامی که اما کمتر کسی بود که نداند 

فوتبال ایران را به سمت تعلیق سوق می دهد، اما 
کودتای شبانه دبیرکل فدراسیون فوتبال که راه 
را برای موفقیت تاج در انتخابات باز کرد، نتیجه 
نداد و مجمع طبق قرار قبلی هشتم شهریور ماه 
برگزار شد تا این ابهام ایجاد شود که آیا به راستی 
کامرانی فر لحظات آخر تغییر موضع داده و به نفع 

تاج بازی کرده است؟ 
کامرانی فر که آغاز کنن��ده مجمع انتخاباتی 
فدراس��یون فوتبال بود تا آخری��ن لحظه از 
اقدام شبانه خود دفاع کرد و تأکید داشت که 
تخلفات زیادی رخ داده که باید انتخابات را 
لغو می کرد، اما همه آنچه برای او در پی این 
اتفاقات چند س��اعته باقی ماند، غمی عظیم 
بر چهره بود و تنهای��ی غیرقابل تصوری که 
بی شک هرگز تصورش را هم نمی کرد. البته 

استعفایي که قابل پیش بیني بود.

پایانتلخ

دبیرکلفدراسیون
فوتبال

ایرانمصررابردوصعودکرد
جنگ صدرنشینی با هلند

پیروزی بر مصر صعود تیم ملی والیبال به مرحله حذفی رقابت های 
قهرمانی جهان 2022 را قطع��ی کرد. بلندقامتان کش��ورمان در 
دومین دیدار خود به مصاف قهرمان آفریق��ا رفتند و با برتری 3 بر 
یک دومین برد در این تورنمنت را به دست آوردند. شاگردان بهروز 
عطایی در مصاف با مصر دس��ت های اول و دوم را با اختالف پشت 
سر گذاشتند، اما در دست سوم با دس��ت کم  گرفتن حریف 25 بر 

22 مغلوب شدند. 
در دس��ت چهارم نیز ملی پوش��ان با تذکرات به موقع سرمربی به 
سختی و با امتیاز 26 بر 24 از سد مصر گذشتند و کار را تمام کردند. 
عطایی بعد از این برد س��خت گفت: »بازی س��ختی از آب درآمد. 
معموالً بازی مقابل تیم هایی که چیزی برای از دست دادن ندارند، 
سخت است. شروع خیلی خوبی در دست های اول و دوم داشتیم. 
با وجود اینکه بر بازی مسلط بودیم در دست سوم، مصری ها با یک 
بازی انتحاری و سرویس های ریس��کی بازی را آغاز و دریافت های 
ایران را دچار چال��ش کردند. به همین دلی��ل در حمالت کارمان 
سخت شد. در دست سوم کمی بی دقت تر از دست های اول و دوم 
بازی کردیم. در مجموع از این بازی می توان درس گرفت که اگر به 
هر تیمی دقت و توجه نکنیم، کارمان سخت می شود. تیم ایران آن 
تیمی نبود که مقابل آرژانتین بازی کرد. در مس��ابقه قبلی با تفکر 
و تعقل بازی کردیم، اما در دو دس��ت پایانی بازی ش��رایط به گونه 
دیگری بود. امیدوارم از این موضوع درس گرفته باشیم و بازیکنان 
متوجه شده باشند که در تمام لحظات باید با برنامه و با تفکر بازی 

کنند و از مدار و سیستم بازی خارج نشوند.«  
تیم ملی کشورمان امشب ساعت 20 با هلند روبه رو می شود. بهروز 
عطایی در خصوص رویارویی با صدرنش��ین گروه F و قطعی بودن 
صعود ایران و هلند اظهار داشت: »تمام هدف ایران این است که به 
عنوان تیم اول گروه وارد مرحله بعد شود تا جایگاه بهتری در بین 
16 تیم داشته باشیم. س��عی می کنیم با تمام قوا بازی کنیم، چون 
بدون شک بازی سختی در پیش داریم. امیدوارم بازی خوبی شود و 

بهترین نتیجه برای ما رقم بخورد.«
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در کشاکش رقابت تاج و میرشاد ماجدی کمتر کسی برای عزیزمحمدی شانسی قائل   
می شد، اما بسیاری بر این باور بودند که موفقیت تاج، شادمانی عزیزمحمدی را در 
پی دارد، چراکه آنها دوستانی نزدیک و 40 ساله هستند و همین مسئله حتی شائبه 
تبانی بین تاج و عزیزمحمدی را نیز سر زبان ها انداخته بود و گفته  می شد در صورت 
ردصالحیت تاج و موفقیت عزیزمحمدی، رئیس س��ابق نقش تعیین کننده ای در امور 

فدراسیون فوتبال خواهد داشت. اما نه فقط هیچ خوشحالی در پایان 
رأی گیری در چهره عزیزمحمدی دیده نمی ش��د که واکنش 
او به موفقیت تاج کمی دور از انتظار ه��م بود. عزیزمحمدی 
داس��تان های بام��داد چهارش��نبه و چند س��اعت مانده به 
انتخابات را بازی تاج خواند و مدعی شد او و دار و دسته اش با 

مظلوم نمایی توانستند آرای مجمع را به دست آورند 
و از هرگونه اظهارنظ��ری در خصوص آینده 

فوتبال ایران سر باز زد: »هدفم کار کردن 
برای فوتبال و اصالح وضعیت کنونی بود 
که دوس��تان نپذیرفتند و حاال فردا هم 
خودش��ان باید جوابگو باشند. تصمیم 
مجمع خیلی مهم بود، چراکه آنها نه 
برای انتخاب رئیس که برای فدراسیون 
فوتبال تصمیم گرفتند، اینکه تحول و 
اصالح را می خواهن��د یا نمی خواهند. 

اما جالب بود دوستانی که با آقای تاج در 
پرونده ویلموتس حضور داشتند، تالش کردند 

ایشان دوباره رئیس فدراسیون شود.«

2
بهت را  می ش��د به وضوح در چهره میرش��اد ماجدی و خنده تلخ او بع��د از پایان 
شمارش آرا دید. سرپرس��ت فدراسیون تالش زیادی کرد نش��ان دهد عدالت را 
رعایت و از جایگاهی که در اختیار داش��ته برای رسیدن به موفقیت در انتخابات 
سوء استفاده نکرده است، اما بی شک زمانی که به دلیل احترام به دیگر گزینه ها 

حاضر به س��خنرانی در آغاز انتخابات نش��د، چ��ون تاج و 
عزیزمحمدی ای��ن فرصت را نداش��تند تصورش را هم 
نمی کرد با این فاصله فاحش تن به شکس��ت دهد و از 
سد راه تاج برای بازگشت دوباره او به فدراسیون فوتبال 
کنار برود. اما خداحافظی او نه دوستانه که با کنایه های 
فراوان به کاندیدای برنده شده در انتخابات همراه بود: 

»امیدوارم تاج این بار آورده خوبی داشته باشد. فکر 
می کردم تعداد آرای من بیش��تر از 25 رأی 
باش��د، اما اعضای مجمع اعتقادش��ان چیز 
دیگری بود، ولی نمی توان از این مهم گذشت 
که او خوش شانس است که با صندوق پرپول 
وارد فدراسیون می شود،  چراکه عدد قابل 
توجهی در حس��اب فدراس��یون فوتبال 
اس��ت که امیدوارم بعداً نگویند حس��اب 
فدراس��یون خالی بود. اما می ماند داستان 
اس��کوچیچ ک��ه تا زم��ان حض��ور من در 

فدراسیون، نظرم روی این مربی است و حتی 
اگر مربی دیگری را هم بیاورید، امضای من پای 

آن مربی نخواهد بود.«

3

4

تیمملیوالیب�الجوانانایرانباکس�بپنجپیروزی
متوالیوبدونشکستبربامقهرمانیآسیاتکیهزد.
جوانانوالیبالایراندوشنبهش�ببابرتری3بریک
مقابلهندبرایهفتمینبارقهرمانآسیاشدند.جوانان
ایرانتاکنوندر17دورهاینمسابقاتحضورداشتهاند
کهحاصلآنهف�تقهرمان�ی،س�هنایبقهرمانیو
دوعنوانس�ومیبودهاس�ت.درپایاناینمسابقات
امیرمحمدگلزاده،عرش�یابهنژادوعرفاننوروزیبه
ترتیبعناوینارزشمندترینبازیکن،بهترینپاسور

وبرتریندفاعراازآنخودکردند.

جوانان والیبال بر بام آسیا
قاب
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نگراني پليس از افزايش
 سرقت هاي مسلحانه

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با ابراز نگراني از افزايش سرقت هاي 
مس�لحانه از بازداش�ت ۸۲۲ س�ارق، مالخ�ر، زورگي�ر در جريان 
پنج�اه و نهمين مرحل�ه از طرح رع�د پليس پيش�گيري خبر داد. 
به گزارش »جوان«، سردار حس��ين رحيمي در حاشيه اجراي طرح رعد 
به خبرنگاران گفت: با تالش همكارانم در مجموعه پليس پيش��گيري و 
سركالنتري ها ۸۲۲ سارق، مالخر، زورگير، سارق مسلح و همچنين اراذل و 

اوباشي كه سرقت هم مي كردند، شناسايي و دستگير شدند. 
وي با بيان اينكه اكثر سارقان سابقه دار هس��تند و در اين ميان ۲5 باند 
س��رقت، زورگيري و قاپ زني شناسايي و منهدم ش��دند، عنوان داشت: 
در اين مرحله از طرح رعد ۱۶۱ دستگاه خودرو و موتورسيكلت سرقتي  

كشف شده است. 
همچنين هزارو۸۴۹ فقره اموال مسروقه كشف ش��ده كه بخشي از اين 
اموال به مال باختگان تحويل ش��د. س��ردار رحيمي با بيان اينكه ارزش 
اموال مكشوفه مسروقه ۴۳ ميليارد تومان برآورد شده است، اعالم كرد: در 
اين طرح ۱۴ محكوم فراري نيز دستگير شدند. رئيس پليس تهران بزرگ 
با بيان اينكه ۸۴ قبضه سالح سرد از دستگيرشدگان كشف شد، تصريح 
كرد: در اين طرح ۱۰ قبضه سالح جنگي و شكاري هم كشف شد. فرمانده 
انتظامي پايتخت ميزان اس��تفاده سارقان را   از س��الح جنگي افزايشي 
دانست و گفت: متأسفانه ميزان استفاده سارقان از سالح جنگي به شدت 

افزايش پيدا كرده كه نگران كننده است. 

دستگيری 80 هزار اتباع بيگانه
 در مرز 

فرمان�ده مرزبان�ی فراج�ا از دس�تگيری ۸0 ه�زار نف�ر اتب�اع 
بيگان�ه غيرمج�از  که قص�د ورود به کش�ور را داش�تند خب�ر داد. 
به گزارش جوان، س��ردار احمدعلی گودرزی صبح ديروز در نشس��ت با 
خبرنگاران در مورد زائرين اربعين حسينی گفت: »خوشبختانه برای سفر 
زائرين اربعين حسينی به كشور عراق تمامی زيرساخت ها فراهم شده تا 
اربعين با عظمت برگزار شود و نيروهای مرزبانی هم آماده خدمت به زوار 
هستند، اما از شامگاه دوشنبه در پی ناآرامی و درگيری در بعضی شهرهای 
عراق مرزها از سوی كشور عراق بسته شد و تردد صورت نمی گيرد. البته در 
اين چند روز ورود اتباع غيرايرانی از مرزهای شرقی و شمالی برای شركت 

در پياده روی اربعين به كشور زياد شده است.« 
وی با بيان اينكه امسال ما دو مرز باشماق و تمرچين را به مرزهای چهارگانه 
اضافه كرده ايم، افزود: »پيش بينی های زيادی انجام شده و اگر به فضل الهی 
در كشور عراق آرامش برقرار شود كه قطعاً طی يكی، دو روز آينده اتفاق 

می افتد، ان شاءاهلل می توانيم در شش مرز كشور پذيرای زائران باشيم.« 
سردار گودرزی در ادامه به كشفيات مواد مخدر از سوی مرزبانان اشاره كرد 
و گفت: »در پنج ماهه سال جاری بيش از ۲7 تن و ۱5 كيلوگرم انواع مواد 
مخدر توسط مرزبانان كشف شده است. از طرفی ۲۶۰ سوداگر مرگ در 
چندين باند قاچاق دستگير شده اند و هفت نفر از اشرار مسلح در درگيری با 

مرزبانان به ويژه در سيستان و بلوچستان به هالكت رسيده اند.« 
وی در پاسخ به س��ؤال خبرنگاری درباره اينكه آيا واردات سالح به ايران 
افزايش پيدا كرده يا خير هم عنوان كرد: »اقدام��ات مرزبانان در رابطه با 
كشف سالح جدی بوده و صحبت هايی را در قالب تيم های ديپلماسی با 
كشورهای همسايه انجام داده ايم. اخيراً در كشور تركيه چند باند سالح و 
مهمات را خود مسئوالن تركيه ای كشف كرده اند كه مقصد اين سالح ها 

ايران بوده است.« 
وی از كشف يكهزار و ۳۰۰ قبضه سالح جنگی و مهمات توسط مرزبانان از 
قاچاقچيان سالح و مهمات طی بازه زمانی پنج ماهه خبر داد و گفت: »در 
جديدترين دستاورد مرزبانی در مبارزه با قاچاق سالح و مهمات توانستيم 
با رصد و اش��راف اطالعاتی به تحرک و حضور يک گروه تروريستی برای 
ورود سالح و مهمات به كشور از سوی يكی از كشورهای همسايه شرقی 
پی ببريم كه در جريان يک عمليات، كاميون حامل سالح جنگی توقيف 
و سالح ها كشف شد.«  وی درباره متجاوزين مرزی هم اظهار داشت: »در 
بحث متجاوزين مرزی از ابتدای سال تاكنون ۸۰هزار نفر از اتباع بيگانه در 
نقاط صفر مرزی دستگير شدند. برخی از اين افراد با زن و بچه خود بودند 
كه به همراه خانواده هايشان در شهرهای مرزی و موكب ها، پذيرايی و به 

كشورهايشان بازگردانده شدند.« 

سارق گوشواره دختربچه ها
   گرفتار پليس شد  

سارق حرفه اي که در شهرستان ري گوشواره هاي دختر بچه را سرقت 
مي کرد، دستگيرشد . 

به گزارش »جوان«، روز جمعه ۱7 تير امسال به مأموران پليس شهرستان 
ري خبر رسيد سارقي گوشواره دختر بچه اي را جلوی ساختمانی مسكوني 

سرقت كرده و از محل گريخته است. 
با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس راهي محل ش��دند كه دريافتند 
دختر بچه اي در محل امين آباد جلوی خانه ش��ان ايس��تاده بوده كه مرد 
جواني به او نزديک شده و گوشواره او را از گوشش سرقت و فرار كرده است.  
همزمان با ادامه تحقيقات براي شناسايي و دس��تگيري سارق مأموران 
پليس با دو شكايت ديگر روبه رو شدند كه همگي حكايت از آن داشت سارق 
گوشواره هاي دو دختر بچه ديگر را هم در همان حوالي سرقت كرده است. 

بدين ترتيب مأموران در بازبيني دوربين هاي مداربسته و تحقيقات ميداني 
موفق به شناسايي سارق شدند. مأموران در نهايت متهم را در مخفيگاهش 

دستگير و به اداره پليس منتقل كردند. 
سرهنگ  دوس��تعلي جليليان ، فرمانده انتظامي شهرستان ري با اعالم 
اين خبر گفت: » متهم ۲۸ س��اله پس از انتقال به كالنتري امين آباد در 
بازجويي هاي انتظامي به جرائم ارتكابي اعتراف و اظهار داشت گوشواره هاي 

سرقتي را به مالخران فروخته است.«
 فرمانده انتظامي ش��هر ري با تأكيد بر اينكه والدين ك��ودكان خود را به 
زيورآالت آراسته نكنند، افزود: » با تكميل تحقيقات پليسي متهم به مرجع 

قضايي معرفي شد.«

    آرمين بينا 
مرد ميانسالی که همس�رش را در تهران به قتل رسانده بود، داخل 
کارواشی در يکی از شهرهای استان البرز شناسايی و دستگير شد. 
ساعت ۱۸:۳۰ عصر روز سه شنبه ششم ارديبهشت امسال به مأموران 
پليس تهران خبر رسيد زن جوانی در خانه اش به طرز مرموزی به قتل 
رسيده اس��ت. با اعالم اين خبر، تيمی از مأموران كالنتری ۱۶۰ خزانه 
به محل حادثه كه ساختمان دو طبقه مس��كونی در جنوب تهران بود، 
اعزام شدند. مأموران پليس در پله های منتهی به پشت بام كنار تعدادی 
پتو و لحاف با جس��د زن ۳۲  س��اله ای به نام ثريا روبه رو شدند كه بر اثر 
فشار بر عناصر حياتی گردن خفه شده بود. همزمان با ادامه تحقيقات، 
قاضی ساسان غالمی، بازپرس ويژه قتل دادس��رای امور جنايی تهران 
همراه تيمی از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهی در محل تحقيقات 

خود را آغاز كردند. 
نخستين بررسی ها نشان داد جس��د مقتول را يكی از سه فرزند او پيدا 
كرده است و شوهر مقتول هم كه از مدتی قبل با او اختالف داشته پس 

از حادثه ناپديد شده است. 
 يكی از پس��ران مقتول به مأموران گفت: »خواهرم مدرسه بود و من 

و برادرم بيرون كار می كرديم تا اينكه س��اعتی قبل من و خواهرم هر 
دو با هم به خانه برگشتيم. داخل خانه خبری از مادر و پدرم نبود، به 
همين خاطر مادرم را صدا زديم، اما جوابی نشنيديم. احتمال داديم 
طبقه پايين پيش همسايه رفته باشد، اما وقتی از زن همسايه سؤال 
كرديم او هم اظهار بی اطالعی كرد. خيلی نگران مادرمان شديم، چون 
او هيچ وقت بدون هماهنگی از خانه بي��رون نمی رفت. از طرفی هم 
تلفن پدرم خاموش بود، اما تلفن مادرم روشن بود و جواب ما را نمی داد 
و همين موضوع نگرانی مان را بيش��تر كرده بود تا اينكه صدای زنگ 
تلفن مادرم را از باالی پله ها شنيديم. صدا از زير پتويی در پاگرد پله 
آخر بيرون می آمد كه پتو را كنار كشيديم و با جسد بی جان مادرمان 

روبه رو شديم.« 
وی در پايان گفت: »پدر و مادرم مدتی بود با هم اختالف داش��تند و ما 
شاهد درگيری آنها بوديم، اما هرگز فكر نمی كرديم اين درگيری باعث 
مرگ مادرمان شود.«  همزمان با انتقال جسد به پزشكی قانونی، مأموران 
پليس دريافتند همسايه ها ساعتی قبل از حادثه صدای درگيری مقتول 
و شوهرش را ش��نيده اند، اما فكر نمی كردند اين درگيری به قتل ختم 
شود. بدين ترتيب مأموران پليس، مرد 5۰ ساله را به عنوان مظنون به 

قتل همس��رش تحت تعقيب قرار دادند. كارآگاهان در نخس��تين گام 
برای دستگيری متهم به كارواش رفتند، اما متوجه شدند وی با صاحب 

كارواش تسويه حساب كرده و به مكان نامعلومی گريخته است. 
   بازداشت قاتل 

تحقيقات برای دستگيری قاتل فراری ادامه داشت تا اينكه چند روز قبل 
به كارآگاهان ويژه مبارزه با قتل پليس آگاهی خبر رسيد قاتل در يكی از 

شهرهای اطراف استان البرز در كارواشی مشغول به كار است. 
مأموران پليس با گرفتن نيابت قضايی راهی شهرستان مورد نظر شدند 
و متهم را در حالی كه داخل كارواش مشغول شستن خودرويی بود، 
بازداشت و به تهران منتقل كردند.   متهم صبح ديروز برای بازجويی 
به دادسرای امور جنايی تهران منتقل شد و با اظهار پشيمانی به قتل 
همسرش اعتراف كرد. وی در ادعايی گفت: »۲۰ سال قبل با همسرم 
ازدواج كردم و زندگی خوبی داشتيم. دو پس��ر ۱۸ و ۱7 ساله و يک 
دختر ۱۴ س��اله دارم و در اين مدت هم برای آس��ايش خانواده ام در 
يک كارواش كارگری می كردم. از دو س��ال قبل با همسرم اختالف 
پيدا كردم، چون او هميشه س��رش در گوشی بود. البته خودم مقصر 
بودم، چون گوش��ی را خودم برای او خريده بودم. هر وقت از سر كار 

به خانه می آمدم به م��ن توجهی نمی كرد و با دوس��تانش به صورت 
پيامكی و تلفنی در ارتباط بود. كم كم به رفتار و كارهايش مشكوک 
شدم و اختالفات ما هم زياد شد، به طوری كه هر روز با هم مشاجره و 

درگيری داشتيم.« 
   عصبانی شدم 

 وی درباره روز حادثه گف��ت: »روز حادثه وقتی به خانه آمدم، دخترم 
مدرسه بود و دو پسرم نيز بيرون بودند. همسرم مثل هميشه سرش با 
گوشی اش گرم بود، برای همين به او اعتراض كردم. به هرحال دقايقی 
بعد با هم درگير شديم و من هم او را كتک زدم. او  با چاقو به من حمله 
كرد و وقتی خواس��تم چاقو را از او بگيرم، دس��تم زخمی شد. خيلی 

عصبانی شده بودم كه گردنش را گرفتم و فشار دادم. 
وقتی رهايش كردم ديدم نفس نمی كشد. قصد كشتن او را نداشتم و 
خيلی پشيمان شدم، اما از ترس فرار كردم. در اين مدت در كارواشی 
مش��غول به كار بودم كه مأموران مخفيگاهم را شناسايی و دستگيرم 
كردند.« متهم پس از اعتراف به قتل به دستور قاضی ساسان غالمی 
برای تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی 

قرار گرفت.

مرد همسرکش در کارواش به دام افتاد 

مرگ 16 کارگر فصلي در تصادفي که بامداد 
روز گذش�ته اتفاق افت�اد، حادثه غم انگيز 
ديگري بود که در تقويم س�وانح رانندگي 
ثبت ش�د. عل�ت حادث�ه انح�راف به چپ 
ميني بوس حامل کارگران ناشي از خستگي 
و خ�واب آلودگي راننده اعالم شده اس�ت. 
ساعت پنج صبح روز گذش��ته، ۲۴ زن و مرد 
كارگر فصلي اهل شهرک ش��رافت، خرسند 
از اينكه روز سه شنبه ش��ان ب��ا كار كردن در 
مزارع شهرس��تان شوش��تر به شب مي رسد، 
س��وار خودروي ميني بوس شدند و خودرو به 
حركت درآمد. مشخص نيست وقتي عقربه ها 
به س��اعت ش��ش نزديک مي ش��د، كارگران 
روي صندلي هاي خود خ��واب يا بيدار بودند، 
اما وقت��ي ميني بوس به كمربندي شوش��تر 
در ج��اده گاوميش آباد به پل كابلي رس��يد، 
پلک هاي راننده سنگين روي هم آرام گرفت 
و كنترل فرمان از دستش خارج شد. احتماالً 
همان لحظ��ه بود كه خواب از س��رش پريد و 
فرمان از دستش خارج شد. پدال گاز فشرده 
و ميني بوس س��ركش به الين مخالف غريد و 
هنگام حركت واژگون شد و در همان حالت در 

مسير مخالف آرام گرفت. جايي كه يک دستگاه 
تريلي به سرعت در مسير خودش در حركت 
بود و همه چيز در چند لحظه اتفاق افتاد. وقتي 
امدادگران با تماس راننده هاي عبوري خود را به 
محل رساندند، تريلي از سقف ميني بوس عبور 
كرده و حادثه اي هولناک برجاي مانده بود. آنها 
وحشت زده از حادثه اي كه پيش رو داشتند به 
دنبال مسافراني مي گشتند كه احتماالً زنده از 
ميان پاره هاي آهن خالصي پيدا كرده باشند. 

آنها به دشواري هشت نفر را كه به شدت دچار 
جراحت بودند، راهي بيمارستان خاتم االنبيا و 
الهادي كردند و جسد ۱۶ نفر را)۱۰ زن و ۶ مرد( 

به پزشكي قانوني منتقل كردند. 

     حسين فصيحي
وضعيت وخيم ترافيك تهران با نزديك ش�دن 
ب�ه فص�ل بازگش�ايي م�دارس و دانش�گاه ها 
ب�ا وخام�ت بيش�تري هم�راه خواه�د ش�د. 
نداش�تن برنامه م�دون ب�راي گره گش�ايي از 
وضعيت موجود سبب ش�ده همه دستگاه ها و 
سازمان هاي مسئول، نظاره گر ترافيك باشند. 
تردد ۴ ميليون و ۲۳۰ هزار و ۱۱۶ خودرو و ۴ ميليون 
و ۲۱۸ هزار و ۳۸۸ موتورس��يكلت در ش��هري با 
جمعيت ش��ناور ۱۳ ميليون و انج��ام ۲۰ ميليون 
سفر ش��هري فرجامي جز ش��كلي گيري ترافيک 
سهمگين نخواهد داشت. سال هاي زيادي است كه 
معضل ترافيک آوردگاهي براي رسيدن مديران به 
كرسي هاي مديريت شهري پايتخت بوده است، با اين 
حال آمد و شد مديران فقط آنها را از منافع مديريتي 
بهره مند كرده و در حوزه عمل به وعده، نتوانس��ته 

گرهي از كالف سردرگم ترافيک باز كند. 
    چرا خودروي شخصي؟

بسامان بودن حمل و نقل عمومي و افزايش خدمات 
غيرحضوري از مهم ترين راهكار هاي مديريت شهري 
جوامع پيشرفته براي فرار از شكل گيري ترافيک 
است. از آنجا كه مديران شهري ما از خودروهاي »در 
خدمت« استفاده مي كنند نسبت به معضالتي كه 
در حمل و نقل عمومي جريان دارد، اطالع ندارند، 
از همين رو بي خبري نسبت به فالكتي كه در اين 
حوزه حاكم است سبب شده بخش زيادي از جمعيت 
شهري ترجيح دهند به جاي استفاده از حمل و نقل 
عمومي از خودروهاي ش��خصي يا موتورسيكلت 
استفاده و به ش��كل گيري هر چه بيشتر ترافيک 

كمک كنند. 
    خدمات غيرحضوري

همه گيري ويروس كرونا س��بب ش��د بسياري از 
دستگاه هاي خدمت رسان امكان استفاده از خدمات 
غيرحضوري را مورد توجه ق��رار دهند، با اين حال 
استحكام قوانين دست و پاگير در اين باره سبب  شده 
روند تثبيت اين گونه خدمات به سختي ادامه پيدا 

كند. تثبي��ت خدمات غيرحضوری اي��ن امكان را 
فراهم مي كند كه با كاهش بس��ياري از سفرهاي 
درون شهري سهولت در آمد و شد به راحتي صورت 
گيرد. نبود پيوست هاي ترافيكي در اين باره سبب 
مي شود سهولت در آمد و شدهاي درون شهري با 
برگزاري يک رويداد مثل برگزاري نمايشگاه كتاب به 
شكل گيري ترافيک هاي سنگين منجر شود. در حال 
حاضر هر روز كه مي گذرد وسايل نقليه بيشتري به 
ترافيک تهران اضافه مي شود، بدون اينكه اين امر با 

خروج خودروهاي فرسوده همراه باشد. 
    ترافيك مهر

سال هاي زيادي است كه گره هاي ترافيک تهران 
همزمان با بازگش��ايي مدارس و دانشگاه ها كورتر 
مي شود. امسال و در حالي كه فروكش كردن شيوع 
كرونا امكان حضوري بودن مدارس و دانش��گاه ها 
فراهم ش��ده و افزايش ۳۰ درص��دي ترافيک هم 
ممكن شده است. سردار محمد حسين حميدي، 
رئيس پليس راهور تهران بزرگ در اين باره گفت: 
» كاماًل مشخص است ترافيک تهران رو به افزايش 
است و با شيب ماليم در حال حركت است تا در مهر 
به اوج خود برسد. افزايش ۳۰ درصدي ترافيک را 
در پايان شهريور و اوايل مهر پيش بيني مي كنيم، 
در اين خصوص جلس��اتي با دستگاه هاي مربوطه 
برگزار كرديم تا شرايط را بهتر كنيم. تعداد جمعيت 

و خودرو در حال افزايش اس��ت، بنابراين افزايش 
ترافيک دور از انتظار نيس��ت. ترافيک س��نگين و 
آلودگي هوا در نيمه دوم سال از موضوعاتي است كه 

دامنگير مردم تهران شده است. «
   برنامه هاي روي ميز

وي با اش��اره به اقدام هاي انجام شده براي كاهش 
و مديري��ت ترافي��ک ه��م گفت: »اميدواري��م با 
برنامه ريزي هاي��ي كه صورت مي گي��رد، حداكثر 
توان مجموعه حمل و نقل عمومي در اختيار مردم 
قرار گيرد، همچنين پيگير هستيم ساعات شروع 
كار ادارات شناور شود، س��اعت تردد كاميونت ها 
تغيير كند و فعاليت هاي عمراني از ۲۰ شهريور تا 
هفته سوم مهرماه متوقف شود كه اين پيشنهادات 

ارائه شده و در حال بررسي است. «
   دست هاي خالي

اظهارات رئيس پليس راهور تهران نشان مي دهد 
هيچ برنام��ه اي مدون ب��راي مديري��ت ترافيک 
روي ميز قرار ندارد. برنامه هاي اعالم ش��ده همان 
آرام بخش هايي هس��تند كه همه ساله به ترافيک 
بيمار تزريق مي ش��وند. ترافيک موضوعي نيست 
كه بشود آن را از ديد مردم پنهان كرد و حل آن را به 
عنوان دستاورد به همگان نشان داد، چراكه افرادي 
كه در حوزه تصميم گيري دخالت دارند هرگز ناگزير 
نمي شوند در فشار جمعيت اتوبوس يا مترو مچاله 

شوند. آنها در اتاق هاي 
جلس��ات ب��ه خوبي 
پذيرايي مي شوند و به 
طرح هاي اعالم شده 
جواب مثبت يا منفي 
مي دهند، بدون اينكه 
رأي آنها در گره گشايي 
از معضل خيابان ها تأثير گذار باش��د. سال هاست 
كه پليس اعالم مي كند ظرفي��ت خيابان ها ديگر 
گنجايش خودرو ندارد و شهر به پاركينگي بزرگ 
تبديل شده اس��ت. در مقابل هر خودرويي كه وارد 
ترافيک مي شود خودروي فرسوده بايد خارج شود. 

   عبور از کنار تخلف
موضوعات ديگري در اين باره بر افزايش ترافيک 
تأثي��ر دارند كه ش��هروندان به عن��وان كاربران 
ترافيک و پليس به عنوان عامل بازدارنده در انجام 
وظايف خود كوتاهي مي كنن��د. از جمله عوامل 
تأثير گذار بر شكل گيري ترافيک فقدان پاركينگ 
اس��ت كه منجر به توقف هاي غيرمجاز مي شود. 
اين روزها و همزمان با ش��دت گرفتن معضالت 
اقتصادي خيابان هاي شهر در اختيار وانت هاي 
دوره گرد يا دستفروش��ان قرار گرفته اس��ت كه 
توقف آنها در خيابان ها و بزرگراه ها عالوه بر كمک 
به سخت تر شدن ترافيک در بروز سوانح رانندگي 
هم دخالت دارد. پليس و شهرداري به عنوان دو 
عامل بازدارنده از شكل گيري ترافيک بايد پاسخ 
دهند چرا مانع توقف اين خودروها نمي شوند و 
گشت هاي آنها با بي تفاوتي از كنار اين تخلف ها 

عبور مي كنند. 
در همه دولت ها طرح ها و برنامه هاي بسياري براي 
عبور از ترافيک تهران روي ميز مديراني كه در حوزه 
تصميم گيري دخالت دارند، گذاشته شده است، اما 
روشن است عبور از اين معضل جز با هزينه كردن و 
ارائه خدمات ممكن نيست و از آنجا كه همه تالش 
مي كنند از زير بار هزينه ها فرار كنند اين معضل هم 

با معجزه حل نخواهد شد. 

دست هاي خالي مقابل ترافیك  سهمگین پايتخت

س��رهنگ رض��ا دولتش��اهي، رئيس پلي��س راه 
خوزس��تان علت حادثه را انحراف به چپ راننده 
ميني بوس ناش��ي از خس��تگي و خواب آلودگي 
راننده اعالم كرد. حجت اهلل دهدش��تي فرماندار 

شوشتر به ياد ۱۶ قرباني حادثه امروز و فردا را در 
اين شهر عزاي عمومي اعالم كرده است؛ عزايي كه 
هر روز در خانه اي به دليل بروز همين سوانح برقرار 

است و گاه و بيگاه عمومي مي شود. 

مرگ 16 كارگر فصلي
 در تصادف بامدادي

مفقودى
برگ سـبز خـودروى پژو پـارس  مـدل 1385 رنگ 
مشكى به شـماره پالك ايران30-425د29 و شماره 
موتور 12484241610 و شـماره شاسى 19341409 
متعلق به ايمان باغچرى مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى خودروى پژو پارسTU5 مدل 
1400 رنگ خاكسترى متاليك به شـماره پالك ايران30-

565م24 و شماره موتور 139B0206208 و شماره شاسى 
NAAN11FE9MH655561متعلق به رحيمه فرزانه تقى 
البرز ديزج مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 TONDAR 90 K4M برگ سبز (سند) خودرو سواري رنو تيپ
مدل 1395 به رنگ سـفيد شـيرى- روغنى به شماره پالك 
 100019606RR162293 ايران30- 439ب58 و شماره موتور
و شـماره شاسـىNAALSRALDGA259075   متعلـق 
حسين آجده ليچاهى با كد ملى 2591865205 مفقود شده و 
الف ل از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
سند مالكيت خودرو پژو پارس معمولى مدل 1379 رنگ 
بژ متاليك به شـماره پالك 252ن98 ايران11 و شماره 
موتور  228279000935 و شماره شاسى  79804601  به 
نام جعفر آقازاده ده ده مفقـود گرديده و از درجه اعتبار 
تهران ساقط مى باشد.   

عامل قتل در خانه وياليی
  به مرگ    محکوم شد

   فاطمه صبور
م�رد جوان�ی ک�ه ب�ا نص�ب ردي�اب در خ�ودروی دخت�ر 
قت�ل  ب�ه  دربن�د  وياله�ای  از  يک�ی  در  را  وی  ج�وان 
رس�انده ب�ود ب�ه قص�اص و پرداخ�ت دي�ه محک�وم ش�د.

خرداد س��ال گذش��ته، مأموران پليس تهران از قتل زن جوانی به 
نام شيدا در يک خانه وياليی در دربند باخبر و راهی محل شدند. 
با حضور مأموران در محل، بررس��ی ها نشان داد ش��يدا ۲5 ساله 
با ضربات چاقو از س��وی مرد جوانی به نام احس��ان به قتل رسيده 
است. جسد به پزشكی قانونی فرستاده شد و مرد صاحبخانه مورد 
تحقيق قرار گرفت. او در توضيح ب��ه مأموران گفت: »مدتی قبل با 
شيدا آشنا و بعد از چند بار صحبت به او عالقه مند شدم. وضع مالی 
خوبی داش��تم، به همين خاطر برای او يک ماشين خريدم و قصد 
داشتم با او ازدواج كنم. روزی شيدا به ديدنم آمده بود كه در بين 
صحبت هايش به اشتباه به جای اسم من، اسم ديگری را صدا زد، 
به اين موضوع مشكوک شدم. از او سؤال كردم كه گفت احسان نام 

خواستگار سابقش است.«
آن مرد در ادامه گفت: »گذشته ش��يدا برای من اهميتی نداشت، 
به همين خاطر پيگير ماجرا نش��دم و ديگر چيزی در اين باره از او 
نپرس��يدم تا اينكه روز حادثه ش��يدا را به خانه ام در دربند دعوت 
كردم. من و او مشغول صحبت بوديم كه صدای زنگ آمد. وقتی در 
را باز كردم با مرد جوانی روبه  رو شدم كه احسان نام داشت. آنجا بود 
كه فهميدم شيدا هنوز با آن مرد رابطه دارد. احسان وقتی مرا ديد به 
طرفم حمله كرد و مرا به شدت كتک زد. سپس به سمت آشپزخانه 
رفت و دو كارد آشپزخانه برداشت و به جان شيدا افتاد. شيدا خونين 
روی زمين افتاده بود كه احسان گريخت. همان موقع دختر جوان را 

به بيمارستان بردم، اما بی فايده بود و او فوت كرد.«
با ثبت اين اظهارات، احسان شناس��ايی و بازداشت شد. او در روند 
بازجويی ها به قتل اعتراف كرد و در توضيح گفت: »بعد از آشنايی 
با ش��يدا به خواس��تگاری اش رفتم و قرار بود با هم ازدواج كنيم، 
اما مدتی بود به رفتارهايش مشكوک ش��ده بودم. او خيلی به من 
اهميتی نمی داد و انگار از من دلسرد ش��ده بود. روزها گذشت كه 
فهميدم با مرد غريبه ای رابطه دارد، ب��ه همين خاطر يک ردياب 
ماهواره ای روی ماش��ينی كه به تازگی خريده ب��ود نصب كردم تا 
متوجه شوم كجا می رود. آخرين بار فهميدم او به خانه ای در دربند 
رفته است. اين ش��د كه تعقيبش كردم و مقابل در آن خانه رفتم. 
اول با تلفن همراهش تماس گرفتم، اما پاسخی نشنيدم، به همين 
خاطر در زدم و وارد شدم. وقتی چشمم به آنها افتاد از خود بی خود 

شدم و با چاقوی آشپزخانه ۲۴ ضربه به شيدا زدم و فرار كردم.«
متهم با اقرار به جرمش راهی زن��دان و پرونده به دادگاه كيفری يک 
استان تهران فرستاده شد. متهم در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت 
قضايی شعبه يازدهم قرار گرفت. ابتدای جلس��ه نماينده دادستان 
كيفرخواست را قرائت كرد. س��پس اوليای دم در جايگاه ايستادند و 

برای متهم درخواست قصاص كردند.
وقتی نوبت به متهم رسيد، او اتهامش را قبول كرد و گفت: »سال هاست 
از بيماری اعصاب و روان رنج می برم و تحت نظر دكتر قرار داشتم. روز 
حادثه حالم خوب نبود، به همين خاطر چيز زيادی از ماجرا به خاطر 
ندارم، ولی قبول دارم شيدا را كشته ام. من پرونده ای در بيمارستان 
روانی دارم كه نشان می دهد مدت ها آنجا بستری بوده ام. حاال از دادگاه 
تقاضا دارم به من كمک كند و از اوليای دم درخواست گذشت دارم.«

در پايان هيئت قضايی جهت صدور رأی وارد ش��ور شد و با توجه به 
مدارک موجود در پرونده و اعالم نظر كارشناسان درباره سالمت روانی 

متهم، مرد جوان را به قصاص و پرداخت ديه محكوم كرد.
به اين ترتيب متهم در صورتی كه نتواند رضايت اوليای دم را جلب كند 

در آستانه مرگ قرار می گيرد.
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  گزارش  2

فتنه ای که صدر تحمیل کرد
فتنه جویی مقتدی صدر و طرفدارانش مشهور به جریان صدر چیز تازه ای 
نیست. او و جریانش تاکنون بار    ها باعث بروز تنش، آشوب و فتنه جویی بوده 
که نمونه بارز آن در اکتبر سه س��ال قبل بود که اصطالحاً از آن به عنوان 
انقالب تشرین نیز یاد می شود و از 1 اکتبر 2019 شروع شد. اعتراضات 
در آن واقعه به صورت تظاهرات، پیاده روی، تحصن و اعتصاب بود که در 
بس��یاری از مواقع منجر به زد و خورد با نیروهای امنیتی     می شد و گفته 
می شود در جریان آن زد و خورد    ها 700 نفر کشته و بیش از 27هزار نفر 
زخمی شدند. بنابراین، تنش آفرینی و حتی خشونت مرگبار توسط صدر 
و جریان او چیز تازه ای نیست اما اتفاق بسیار مهم و تازه در جریان وقایع 
روزهای اخیر عراق این است که جریان صدر این بار دست به اسلحه برد و 

واحدهای خود به نام سرایاالسالم را به خیابان     ها فرستاد. 
ورود واحدهای سرایاالسالم به خیابان های بغداد و به خصوص منطقه سبز 
این شهر چهره اعتراضی جریان صدر را به طور کلی تغییر داد و باعث شد 
این جریان عماًل جنگ خیابانی را در بغداد در دستور کار خود قرار دهد. 
خشونت     هایی که عراق از دوشنبه شب تا اواسط روز سه     شنبه تجربه کرد 
محصول این حرکت جدید جریان صدر بود و نگرانی از وقوع جنگ داخلی 
آن قدر جدی شده بود که حتی ش��خصیت های برجسته مذهبی نظیر 
آیت اهلل مدرسی از مرجعیت دینی عراق نسبت به وقوع جنگ داخلی در 
عراق هشدار داد و آیت اهلل حسین اسماعیل الصدر نیز با صدور بیانیه ای 
خواستار خاموش کردن فتنه شد و تمامی طرف های عراقی را به مذاکره 
و آرامش دعوت کرد. وخامت اوضاع آن قدر حاد شده بود که خود مقتدی 
صدر کنفرانس مطبوعاتی در خانه اش واقع در منطقه الحنانه شهر نجف 
تشکیل داد تا از عناصر جنبش خود به شدت انتقاد کند و »از مردم عراق 

بابت اتفاقاتی که افتاده، عذرخواهی« کند. 
به این ترتیب، به نظر می رسد که آشوب روز دو    شنبه با عقب نشینی علنی 
مقتدی صدر فروکش کرده، چنان که گفته می شود اعضای جناح صدر 
از پارلمان و دیگر بخش های منطقه سبز بغداد خارج شده اند و واحدهای 
سرایاالسالم نیز با تسلیحات خود از این منطقه عقب نشینی کرده اند. با 
این حال، باید توجه داشت که کنفرانس مطبوعاتی صدر و عقب نشینی 
نیروهایش به معنای پایان گرفتن فتنه جویی این جریان در عراق نیست. 
در واقع، سخنان صدر در این کنفرانس مطبوعاتی نشان داد که هنوز هم 
عناصری تحریک کننده در کالم او هست، چنان که گفت »اگر گروه های 
سیاسی همانطور که قبالً چندین بار خواسته بودیم منحل     می شدند، اکنون 
شاهد این وضعیت نبودیم.«  این حرف او به روشنی داللت بر باج خواهی از 
دیگر گروه های سیاسی و حتی تهدید آنها به تکرار چنین وقایعی دارد، اگر 
به درخواست هایش برای عدم انحالل پارلمان یا دست کم عدم مشارکت 
این گروه     ها در فرایندهای سیاسی عراق عمل نکنند. بنابراین، فتنه روز 
دو    شنبه گذشته را باید زنگ خطر جدی از سوی جریان صدر و زیاده خواهی 
آن دانست که نشان داد می تواند خش��ونت را در عراق به آنجا برساند که 
این کشور تنها یک گام دیگر با سقوط در جنگ داخلی فاصله داشته باشد. 
در نتیجه هرچند که شخصیت     هایی نظیر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق، یا حیدر العبادی، رئیس ائتالف النصر و مثنی الس��امرائی، رئیس 
ائتالف العزم، از س��خنان وی قدردانی کرده و آن را عامل خاموش کردن 
آتش فتنه دانسته اند اما نباید فراموش کرد که مطالبات نامعقول مقتدی 
صدر طی هفته های اخیر بود که نه تنها کار پارلمان و قوه قضائیه عراق را 
با اردوکشی های خیابانی به تعطیلی کشاند، بلکه عامل اصلی فتنه اخیر و 
خونریزی     ها بود. از این رو است که سخنان صدر را می توان فقط به عنوان 
مانور سیاسی او ارزیابی کرد تا اینکه دس��ت خود را از خون هایی بشوید 
که عواملش در خیابان های عراق به زمین ریختند و حاال وظیفه سنگین 
مسئوالن عراقی و به خصوص الکاظمی است که با پیگیری صادقانه و جدی 

ماجرا اجازه تکرار چنین فتنه ای را در عراق ندهند. 
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 امیرعبداللهیان: هیچ محدودیتی در توسعه روابط با برزیل 
قائل نیستیم

کنت نوبرگا، معاون وزیر امور خارجه برزیل که برای شرکت در یازدهمین 
نشست مشورتی سیاسی ایران و برزیل به تهران سفر کرده است، روز دو    شنبه 
با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد. وزیر امور 
خارجه کشورمان ضمن اشاره به تاریخچه 120 ساله روابط ایران و برزیل، 
قدمت مناسبات دو کشور را یک سرمایه ارزشمند خواند. امیرعبداللهیان 
به توجه ویژه دولت برای توسعه روابط با امریکای التین اشاره کرد و افزود: 
جمهوری اسالمی ایران هیچ محدودیتی در توسعه همه جانبه روابط با برزیل 
قائل نیست. به گزارش فارس، امیرعبداللهیان ضرورت حمایت بخش دولتی 
دو کشور را در کمک به رفع مشکالت بخش خصوصی در توسعه مناسبات 
تجاری و اقتصادی مورد تأکید قرار داد. معاون وزیر امور خارجه برزیل نیز در 
این دیدار به عمل گرایی حاکم در روابط دوجانبه اشاره و بر اهمیت توسعه 

روابط با ایران نزد دولت برزیل تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------

  عون: موانعی بر سر راه تشکیل دولت لبنان وجود دارد
رئیس جمهور لبنان در سخنانی به موانع موجود در مسیر تشکیل دولت 
جدید و همچنین به سرانجام رسیدن پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان 
لبنان و اراضی اشغالی اش��اره کرد. به گزارش سایت النشره، میشل عون 
در س��خنانی اظهار کرد: همچنان موانعی وجود دارد که مانع از تشکیل 
دولت می ش��ود، اما به رغم وجود این موانع روند سیاسی متوقف نشده و 
گفت وگو    ها برای تشکیل دولت همچنان ادامه دارد. وی گفت: درحالی که 
من برای تشکیل دولت پیش از پایان ریاست جمهوری ام تالش می کنم، 
برخی طرف     ها مدعی هستند که من تمایلی به تشکیل دولت ندارم. میشل 
عون افزود: یک رفتار دوگانه در رابطه با پرونده تشکیل دولت وجود دارد. 
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان 
کشورش و اراضی اشغالی پرداخت و تصریح کرد: برخی در داخل تمایلی 
به تکمیل پرونده ترسیم مرز    ها در دوره ریاست جمهوری من ندارند، در 
این زمینه به نبیه بری، رئیس پارلمان و نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف 
مراجعه کنید، چراکه آنها از تمامی تحوالت در این پرونده مطلع هستند. 
-----------------------------------------------------

  رزمایش مشترک روسیه- چین و هند 
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که رزمایش های نظامی را با چین و تعدادی 
از کش��ورهای دیگر در ش��رق دور روس��یه برگزار خواهد کرد. به گزارش 
دویچه وله، وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد که »رزمایش  وستوک 2022« 
از یکم الی هفتم سپتامبر برگزار خواهد ش��د. این رزمایش  با حضور چین، 
هند، الئوس، مغولستان، نیکاراگوئه، الجزایر، سوریه و تعدادی از کشورهای 
شوروی سابق برگزار می شود. به گفته وزارت دفاع روسیه، طی این رزمایش 
که در هفت منطقه در خاور دور روسیه برگزار خواهد شد، یگان های نیروی 
هوابرد روسیه، بمب افکن های دور پرواز و هواپیماهای ترابری نظامی شرکت 
خواهند کرد. وزارت دفاع روسیه گفت نیروی دریایی چین و روسیه » اقدامات 
مشترکی را جهت حفاظت از روابط دریایی، مناطق فعالیت اقتصاد دریایی و 

پشتیبانی از نیروهای زمینی در مناطق ساحلی تمرین خواهند کرد.«
-----------------------------------------------------

  درخواست ترامپ برای اعالم پیروزی او در انتخابات 2020
دونالد ترامپ خواس��ت یا او پیروز انتخابات 2020 امریکا اعالم ش��ود یا 
انتخابات دوباره برگزار شود. این ابراز خشم ترامپ پس از آن مطرح شد 
که مارک زاکربرگ، مدیرعامل ش��رکت »متا« مدعی شد که به توصیه 
اف بی آی، مطالبی علیه کارزار انتخاباتی جو بایدن را محدود کرده است. 
به گزارش شبکه راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا در 
شبکه اجتماعی »تروث سوشال « نوش��ت: اکنون مشخص می شود که 
اف بی آی ماجرای لپ تاپ هانتر بایدن فرزند ج��و بایدن، رئیس جمهور 
امریکا را پیش از انتخابات مسکوت کردند، زیرا می دانستند که اگر این کار 
را نکنند من به آسانی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا پیروز     
می شدم. ترامپ ادامه داد: »این مداخله و تقلب انتخاباتی گسترده و در 
سطحی است که تاکنون در امریکا ندیده ایم«. او راه چاره را انتخاب خود به 

عنوان »برنده بر حق« انتخابات یا برگزاری مجدد انتخابات دانست. 
-----------------------------------------------------

  استقرار »میگ-29 « بر عرشه ناو هواپیمابر بومی هند
در حالی که طی روزهای اخیر منابع رسانه ای از تصمیم هند درخرید 
جنگنده »اف-1۸« س��اخت امریکا یا »رافائل« از فرانس��ه ب��رای ناو  
هواپیمابر بومی این کشور خبر دادند اینک گزارش     ها حاکی است که هند 
کماکان قصد استفاده از جنگنده »میگ -29 « ناو نشین خود دارد. وبگاه 
»نیوی ریکاگنیشن « روز دو    شنبه در این زمینه نوشت، تا زمانی که هند 
جنگنده دو موتوره بومی خود را طراحی نکند، از جنگنده های میگ-29 
کا استفاده خواهد کرد. بر اساس اطالعات درز شده، اولین ناو هواپیمابر 
بومی هند که »ویکرانت« نام دارد بین پنج تا هفت سال از جنگنده های 
میگ-29 کا ناونشین اس��تفاده خواهد کرد. سپس آنها با هواپیماهای 
طراحی شده هند جایگزین خواهند ش��د. ناو ویکرانت دست کم با 10 
فروند جنگنده میگ-29 کا عملیاتی می شود. این ناو هواپیمابر که 2۶2 

متر طول دارد ۳0 جنگنده را در خود جا می دهد. 

سيدرحيمنعمتی

عذرخواهی و ش�رمندگی مقتدی ص�در  پس از 
برادرکشی در بغداد ش�اید یک حسن باشد، اما 
سیاست جای جوانانی که آزمون و خطا می کنند 
و جان ب�رادران ایمانی خود را ب�ه فنا می دهند، 
نیس�ت. مقتدی ص�در دی�روز از م�ردم عراق 
عذرخواهی کرد و ب�ه هوادارانش فرمان داد که 
دست از اغتشاش بردارند. فقط طی یک روز فتنه 
در عراق، تعداد قابل توجهی از مردم این کشور 
کشته و زخمی شدند و نه تنها طیف های سیاسی 
داخلی، بلکه در عرصه بین الملل هم به ش�دت 

درباره تحوالت عراق ابراز نگرانی شده بود. 
دامنه آتش��ی که از ماه های گذشته و در پی بحران 
شکل گیری دولت جدید در عراق شعله ور شده بود، 
روز دو      ش��نبه به یک انفجار منجر شد. پس از اعالم 
کناره گیری مقتدی صدر از سیاست، حامیان این 
جریان در منطقه سبز در دسته های پراکنده به راه 
افتادند و وارد س��اختمان های دولتی و حاکمیتی 
عراق شدند. تداوم ناآرامی های امنیتی طبق آنچه 
سه       ش��نبه منابعی در کادر درمان این کش��ور خبر 
داده ان��د، فقط در منطقه س��بز بغداد ۳0 کش��ته 
و ح��دود 700 زخمی برجای گذاش��ته اس��ت که 
110نفر از آنان نیروهای امنیتی هس��تند. این در 
حالی است که برخی منابع شمار کشته      ها را ۳۳ نفر 
اعالم کرده اند. همچنین، رسانه های عراقی بامداد 
دیروز، از اصابت چند راکت به منطقه سبز بغداد خبر 
دادند. مرکز اطالع رسانی امنیتی عراق ساعاتی بعد 
رسماً در بیانیه ای این حمله را تأیید کرد و از اصابت 
چهار راکت به مجتمع مسکونی در منطقه سبز خبر 
داد. خبرنگار العربیه نیز از کش��ته شدن دو سرباز 
عراقی در درگیری       ها خبر داد. همزمان شبکه عراقی 
س��ومریه نیوز گزارش داد که احمد حاتم االسدی، 
رئیس پلیس فدرال عراق در جریان درگیری های 

دو      شنبه مجروح شده است. 
 مداخله سرایاالس�الم و حمله به  مقرهای 

مقاومت
پس از تداوم اغتشاشگری آشوبگران حامی جریان 
صدر در بغداد و ورود گروه نظامی »سرایاالس��الم « 
وابسته به این جریان به درگیری ها، حمالت راکتی 
و تیراندازی       ها در نزدیکی منطقه س��بز آغاز ش��د. 
رسانه های عراقی بامداد سه       شنبه گزارش دادند که 
اعضای گروه »سرایاالسالم « شاخه نظامی جریان 

صدر، به مرکز فرماندهی پلیس بصره حمله کردند. 
به نوش��ته کانال تلگرامی »صابرین نیوز«، اعضای 
این گ��روه همچنین راکت های ضد زره به س��مت 
خودروهای ارتش عراق شلیک کردند. صابرین نیوز 
نیز خبر داد که حامیان جریان صدر با توپخانه های 
14/5 میلیمتری، منطقه سبز را گلوله باران کردند. 
رسانه های عراقی نیز با انتشار تصاویری نوشتند که 
مقرهای متعلق به برخی گروه های مقاومت هدف 
حمالت اغتشاشگران و آشوب طلبان حامی جریان 
صدر قرار گرفتند. صابرین نیوز بامداد سه       ش��نبه با 
انتشار فیلم       هایی نوشت که دفتر گروه »کتائب امام 
علی « در دیالی و مقره��ای گروه عصائب اهل الحق 
در بصره و دیوانی��ه هدف حمالت اغتشاش��گران 
و آش��وب طلبان حامی جریان صدر ق��رار گرفتند. 
برخی رسانه های عراقی با انتشار تصاویری گفتند 
مقر حزب »الدعوه « به رهبری »نوری المالکی « در 
بابل واقع در جنوب این کشور نیز به آتش کشیده 

شده است. 
با اجرای منع آمدوشد سراس��ری از ساعت 19 روز 
دو      شنبه در عراق، روز سه       ش��نبه بر سراسر عراق به 
جز منطقه سبز آرامش حکمفرما بود و گزارش      ها از 
درگیری در اطراف مقر پارلمان عراق حکایت داشت. 
فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز روز سه       شنبه 
اخبار منتشر شده را درباره استقرار تک تیراندازان 
بر بام خانه های منطقه سبز بغداد تکذیب کرد. در 
این بیانیه آمده اس��ت که ویدئوی منتش��ر شده از 
عملیات هلی برن و مستقر کردن تک تیراندازان بر 
بام خانه های منطقه س��بز جعلی بوده و مربوط به 
مانوری است که پیش تر نیروهای مقابله با شورش 
انجام داده بودند. در پی این تحوالت، جو روانی به 
حدی در عراق متشنج ش��د که نهاد اطالع رسانی 
»االعالم االمنی « در بیانیه ای در صفحه توئیتر خود 
از مردم عراق خواس��ت توجهی به شایعات فضای 
مجازی نکرده و از اشتراک گذاشتن فیلم       هایی که 

برای زمان های گذشته است، خودداری کنند. 
 تکرار داستان کناره گیری

حسن العذاری، رئیس فراکسیون مستعفی جریان 
صدر در پارلمان عراق گفت، مقت��دی صدر اعالم 
کرده تا زمانی که خشونت و استفاده از سالح متوقف 
نشود، اعتصاب غذا می کند. این اطالعیه صدر پس 
از پایان مهلت 72 ساعته ای که روز جمعه گذشته 

ب��ه دادگاه عالی برای انح��الل پارلم��ان داده بود، 
اعالم ش��د. همزمان با ادامه ناآرامی ها، منابع آگاه 
به الجزیره گفتند که در حال حاضر مذاکراتی بین 
مقامات دولتی و رهب��ران در چارچوب هماهنگی 
ش��یعیان عراق و جریان صدر در حال انجام است. 
صدر دو      شنبه در توئیتی اعالم کرد، برای همیشه از 
سیاست خداحافظی می کند. خبر اعتصاب غذای او 
هم در شرایطی منتشر شد که این هفتمین بار است 
که صدر در فضای متشنج سیاسی اعالم می کند که 
از سیاس��ت کناره گیری می کند و دوباره به عرصه 
سیاسی بازمی گردد. او سال 2014 در شرایطی خبر 
از خروج از سیاست داد که دو ماه بعد در انتخابات 

پارلمانی شرکت کرد. 
 عراق به دوران دیکتاتوری باز نمی گردد

دفتر مصطفی الکاظم��ی، نخس��ت وزیر عراق در 
بیانیه ای با صدور فرمان عدم تیراندازی، اعالم کرد 
وی دس��تور داده تحقیقات فوری درب��اره اتفاقات 
دو      شنبه در منطقه س��بز بغداد، شناسایی عامالن 
تیراندازی و مجازات آنها طبق قانون انجام ش��ود. 
الکاظمی همچنین تأکید ک��رد: نیروهای امنیتی 
مس��ئولیت حفاظت از معترضان را بر عهده دارند 
و هرگونه تخل��ف از دس��تورالعمل های امنیتی در 
این زمینه مشمول پاسخگویی قانونی خواهد شد. 
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در 
گفت وگوی تلفنی با الکاظمی گفت: » ما آماده کمک 
به تحقق صلح و ثبات در سرتاس��ر عراق هس��تیم. 
اکنون زمان آغ��از مذاکره فراگی��ر و صریح درباره 
مس��ائل عمیق و خطرناک کشور رس��یده است.« 
فالح الفیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی دو      شنبه 
شب تأکید کرد که حشدالشعبی با ملت عراق عهد 
می بندد که فرآیند سیاس��ی را از طریق نهادهای 
قانونی، حف��ظ کند و نباید فرآین��د دموکراتیک را 
نادیده گرفت. وی خاطرنش��ان کرد: »همه اطراف 
را به آرامش دعوت می کنیم. در حمایت از فرآیند 
سیاسی و انتقال قدرت از طریق صندوق های رأی، بر 
اصول خود تأکید داریم. « وی با تأکید مجدد بر اینکه 
حشدالشعبی خارج از صف بندی های سیاسی است، 
تصریح کرد: عراق به دوران دیکتاتوری بازنخواهد 
گشت. دیگر طیف سیاسی که دو      شنبه شب، بیانیه 
منتش��ر کرد، چارچوب هماهنگی شیعیان بود. در 
این بیانیه آمده اس��ت: » ما بار دیگر، حمایت خود 

را از حکومت و نهادهای آن اعالم می کنیم. از همه 
نهادهای دینی، سیاسی و اجتماعی می خواهیم که 
مداخله کنند و برای دفع فتن��ه، غالب کردن زبان 
عقل و گفت وگو و جلوگیری از هرج ومرج و خونریزی 
بیشتر، دست به کار شوند.«  چارچوب هماهنگی از 
جریان صدر خواست که به میز گفت وگو بازگردد. 
فراکس��یون پارلمانی »دوله القانون « )به ریاس��ت 
نوری المالکی( هم درباره آش��وب اخیر به ش��دت 
از مس��ببان بحران در ع��راق انتقاد و اع��الم کرد : 
»فتنه ای که انسان های احمق بین مردم یک کشور 
به وجود می آورند، جنایتی غیر قابل بخشش است 
و باید ش��دید      ترین مجازات      ها علیه ایجاد کنندگان 
هرج ومرج و ترس بین ش��هروندان اعمال ش��ود.« 
 این فراکس��یون اعالم کرد: »خواستار صدور حکم 
بازداشت عامالن فتنه هس��تیم، به ویژه مشاوران 
مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر عراق. مش��اوران 
الکاظمی، نقش مشکوکی در تحریک فتنه، ایجاد 
هرج ومرج و سوق دادن جوانان به سمت درگیری 
مسلح با نیروهای امنیتی، نابودی کشور و حمله به 

مقرهای دولتی دارند.«
 دعوت به خویشتنداری

آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل خواستار 
»آرامش و خویشتنداری« در عراق شد. جان کربی، 
هماهنگ کنن��ده ارتباطات ش��ورای امنیت ملی 
امریکا از معترضان خواست آرام باشند و از خشونت  
خودداری کنند. وی گری��زی هم به وضعیت اتباع 
کشورش زد و افزود: »در حالی که امنیت کارمندان 
دولت امریکا، ش��هروندان امریکایی و تأسیس��ات 
امریکایی همچن��ان باال      ترین اولویت کاخ س��فید 
اس��ت، اما نیازی به تخلیه سفارت نیست.«  وزارت 
خارجه فرانسه نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به 
رویدادهای جاری در پایتخت ع��راق و تعدادی از 
استان های این کشور ابراز کرد. وزارت امور خارجه 
ترکیه نیز با ابراز نگرانی آنکارا از گسترش خشونت 
در سراس��ر عراق، بر فراخوان هم��ه طرف      ها برای 
خویشتنداری و حل اختالفات از طریق گفت وگو 
تأکید ک��رد. اتحادیه اروپا ه��م از همه طرف های 
عراقی خواست که حداکثر خویشتنداری را به خرج 
دهند. س��فارت چین در بغداد نی��ز در بیانیه ای از 
شهروندان این کشور در عراق خواست که از مناطق 
حضور و تجمع معترضان دور شده و برای هر حالت 
فوق العاده ای آماده باشند. وزیر خارجه سوئد در این 
باره گفت: »از تشدید درگیری       ها در بغداد نگران و 
خواستار حفاظت از ش��هروندان و احترام به قانون 
اساسی عراق هستیم. « مش��اور رئیس امارات در 
امور دیپلماتیک، دولت انگلیس، وزارت امور خارجه 
روسیه و الجزایر، اتحادیه عرب، شماری از مقامات 
مصری، پارلمان عربی، سازمان همکاری  اسالمی، 
دیگر طرف      هایی بودند که به تحوالت عراق واکنش 

نشان دادند. 
 استقبال از اقدام صدر

به دنبال انبوه واکنش ها، سرانجام دیروز رهبر جریان 
صدر با حضور در نشس��تی خبری در نجف اشرف 
از مردم این کش��ور عذرخواهی کرد و برای خروج 
طرفداران خود از تحصن، ضرب االجل ۶0 دقیقه ای 
تعیین کرد و هشدار داد که در غیر این صورت وی از 
جریان صدر خارج خواهد شد. پس از سخنرانی وی 
و تعیین ضرب االجلی یک ساعته برای خروج حامیان 
این جریان از منطقه سبز بغداد، رسانه های عراقی 
اعالم کردند که حامیان ای��ن جریان در حال ترک 
منطقه سبز هستند. این اقدام، استقبال طیف های 
سیاسی عراق را به دنبال داش��ت. قاسم االعرجی، 
مشاور امنیت ملی عراق از موضع صدر تشکر کرد. 
حیدر العبادی، رئیس ائتالف النصر هم بر ضرورت 
عقب نشینی فوری همه افراد مسلح از منطقه سبز و 
خیابان های عراق تأکید کرد. همام حمودی ، رئیس 
مجلس اعالی اسالمی عراق و هادی العامری، رئیس 
ائتالف »الفتح« نیز جداگانه از اق��دام صدر تقدیر 
کردند. نچیروان بارزانی، رئیس منطقه کردس��تان 
عراق هم در این مورد بیانی��ه ای صادر و اعالم کرد: 
»ما از موضع سیدمقتدی صدر و درخواست او برای 
پایان دادن به تنش      ها و خروج حامیانش از منطقه 
س��بز اس��تقبال کرده و از موضع ملی مسئوالنه او 

حمایت می کنیم.«

سامانه های ضد هوایی امریکا در راه اوکراین 
با وجود اینکه رسانه های غربی از کاهش ذخایر 
تسلیحاتی امریکا و اروپایی     ها به خاطر کمک های 
نظامی به اوکراین خبر می دهند و روس     ها نیز به 
آن هشدار می دهند، واشنگتن دست بردار نبوده 
و هر روز نوع جدیدی از تس�لیحات را به کی یف 
ارس�ال می کند و این بار قرار است سامانه های 
ض�د هوای�ی تحوی�ل اوکراینی     ها داده ش�ود. 
با ورود به هفتمین ماه جنگ اوکراین، غربی     ها به جای 
پیدا کردن راه حلی برای پایان درگیری ها، با سیل 
کمک های نظامی به تشدید تنش     ها دامن می زنند. 
بر اساس گزارش پایگاه دیفنس پست امریکا، ارتش 
این کش��ور قراردادی به ارزش 1۸2میلیون دالر به 
بخش »موشک و پدافند « شرکت تسلیحات سازی 
»ریتیون « اعطا کرده تا به تأمین شش سامانه دفاع 
هوایی تحت عنوان »سامانه های موشکی زمین به 
هوای پیشرفته ملی «)NASAMS( برای اوکراین 
بپردازد. پایگاه دیفنس پست در این گزارش با تأیید 
تداوم و تش��دید تالش های امریکا برای شعله ورتر 
کردن جن��گ در اوکراین با تزریق هر چه بیش��تر 
تسلیحات به این جنگ نوش��ت: »هدف از اعطای 
این س��امانه     ها تقویت قابلیت پدافن��دی نیروهای 
اوکراینی علیه تهدیدات هوایی پیش��رفته است«. 
این پایگاه نوش��ت که سامانه موش��کی ضد هوایی 
 AMRAAM متشکل از موشک های NASAMS
)موشک میانبرد پیشرفته هوا-به-هوا(، رادار مدل 

»سنتینل « و یک ماژول مرکز توزیع آتش طراحی 
شده در شرکت نظامی نروِژی »کانسبرگ « است. 
اعطای این س��امانه های ضدهوایی ب��ه اوکراین در 
چارچوب بسته کمک های امنیتی جدید اعالم شده 
در تاریخ 24 اوت از س��وی وزارت دفاع امریکا برای 

اوکراین صورت می گیرد.
 این بسته که ارزشش2/9۸میلیارد دالر اعالم شد، 
بزرگ ترین بس��ته کمک های نظامی و تسلیحاتی 

در نظر گرفته شده از س��وی امریکا برای اوکراین از 
زمان ش��روع عملیات ویژه روس��یه در اوکراین در 
24فوریه تاکنون اس��ت. امریکا همچنین گفته که 
بعد از این ارسال تسلیحات به اوکراین را از مسیرهای 
دریایی افزایش خواهد داد. با وجود ارسال کمک های 
گسترده امریکا و متحدانش به اوکراین، این تسلیحات 
نتوانسته در عرصه میدانی موفقیتی برای اوکراین به 
همراه بیاورد و نیروهای روسی توانسته اند بسیاری از 

مناطق شرقی اوکراین را به کنترل خود درآورند. 
 کاهش زرادخانه امریکا

به رغم ادعاهای مقامات امریکایی درباره لزوم تداوم 
کمک نظامی ب��ه اوکراین برای جنگ با روس��یه، 
روزنامه »وال استریت ژورنال « روز سه      شنبه به نقل 
از مقام های وزارت دفاع امریکا نوشت که جنگ در 
اوکراین و کمک های واشنگتن به این کشور، ذخایر 
برخی از مهمات اساس��ی ارتش ای��االت متحده را 
تخلیه کرده است. طبق این گزارش، پنتاگون هم 
در تأمین و جایگزین کردن این مهمات ُکند بوده 
و همین مس��ئله باعث بروز نگرانی      هایی در میان 
مقامات امریکایی درب��اره تضعیف آمادگی نظامی 
این کشور در پی کمبود مهمات ارتش شده است. 
مقام های نظامی واش��نگتن به وال استریت ژورنال 
گفتند: »در شش ماه گذشته، امریکا 1۶ راکت انداز 
هیمارس، هزاران اس��لحه کمری، پهپاد، موشک 
و دیگر تجهی��زات نظام��ی را به اوکراین ارس��ال 
کرده است. بیشتر این تجهیزات از جمله مهمات، 
مستقیماً از زرادخانه ارتش امریکا تأمین شده که 
همین امر منجر به تخلیه ذخایری ش��ده که برای 
تهدیدهای غیرمنتظره کنار گذاشته شده بودند«. 
این نشریه بدون اش��اره به نام یا سمت این منابع، 
نوشت: »در هفته های اخیر، میزان گلوله های جنگی 
155 میلیمتری در انبارهای ارتش امریکا به سطح 

ناراضی کننده ای کاهش پیدا کرده است. 
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تدارک  فروش 1/1 میلیارد دالر
سالح  امریکا  به تایوان

درحالی که مقامات چین نسبت به هرگونه ماجراجویی در نزدیکی 
تایوان هشدار می دهند، مقامات واشنگتن به این هشدار اعتنایی 
نکرده و به تنش زایی با پکن ادامه می دهند و در تازه       ترین تحوالت، 
منابع مطل�ع گفته اند که دولت امریکا از کنگره خواس�ته قرارداد 
فروش تس�لیحات به تایوان را با ارزش 1/1 میلی�ارد دالر تصویب 
کند؛ طرحی که می تواند تنش      ها را با چین بیش از پیش تشدید کند. 
به رغم هش��دارهای چین به امریکا درباره فروش تس��لیحات به تایوان و 
تقویت احساس��ات جدایی طلبانه در این جزیره، واشنگتن باز هم در فکر 
ارس��ال تجهیزات نظامی به این منطقه خودمختار اس��ت. پایگاه خبری 
»پالیتیکو « روز سه       شنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دولت امریکا 
به ریاست جو بایدن از کنگره خواسته قرارداد فروش تسلیحات به تایوان را 
با ارزش 1/1 میلیارد دالر تصویب کند. این منابع که نام شان فاش نشد، به 
پالیتیکو گفتند این بسته حمایت نظامی از تایوان، شامل ۶0 فروند موشک 
ضدکشتی و 100فروند موش��ک هوا به هوا اس��ت. به نوشته خبرگزاری 
رویترز، کاخ س��فید هنوز به س��ؤاالت درباره این گزارش و کمک نظامی 
به تایوان پاسخ نداده است. پیش از این، »تسای اینگ ون« رئیس جمهور 
تایوان در دیدار با قانونگذار امریکایی که به این جزیره سفر کرده، حضور 
مقامات غربی در تایوان را مایه تقویت عزم تایوان برای دفاع از خود توصیف 
کرد. طرح جدید امریکا در قبال تایوان واکنش تند پکن را به همراه داشته 
است. براساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، لیو پنگیو، سخنگوی سفارت 
چین در واش��نگتن واکنش به این خبر گفت: »طرف امریکایی باید فوراً 
فروش سالح را به تایوان متوقف و ارتباط نظامی اش را با این جزیره قطع 
کند. امریکا باید عامل       هایی را که می توانند منجر به تنش در تنگه تایوان 
ش��وند، متوقف و بیانیه دولت را دال بر اینکه از اس��تقالل تایوان حمایت 
نخواهد کرد دنبال کند. « وی همچنین افزود: »اق��دام امریکا در فروش 
تسلیحات به تایوان نقض جدی و آشکار اصل چین واحد است و پکن به 
اتخاذ اقدامات قاطعانه برای دفاع جدی از منافع امنیتی و حاکمیت چین 
ادامه خواهد داد. « تایوان بخش��ی از چین محسوب می شود که ادعاهای 
جدایی طلبانه دارد؛ ادعا      هایی که کشورهای جهان و سازمان ملل متحد 
به رسمیت نمی شناس��ند. پکن همواره با هرگونه تماس بین نمایندگان 
تایوانی و مقامات غربی به ویژه مس��ئوالن عالی رتبه سیاسی یا نظامی از 
کشور      هایی که پکن با آنها روابط دیپلماتیک دارد، مخالف بوده و می گوید 
این سفرها، اصل چین واحد را نقض و سیگنال های نادرستی به نیروهای 
جدایی طلب تایوان ارس��ال می کند. چین در هفته های اخیر برای اینکه 
جدیت خود را برای مقابله با جاه طلبی های امریکا در اطراف مرزهای خود 
نشان دهد، رزمایش های متعددی را در نزدیکی تایوان انجام داده است. 
چین همچنین ناو هواپیمابر و دهها کشتی جنگی را در تنگه تایوان مستقر 
کرده و هر روز نیز مواضع نیروهای خود را در این منطقه تقویت می کند. با 
این حال امریکا برخالف ادعا      هایی ظاهری، به تمامیت ارضی چین احترام 

نمی گذارد و در عمل به تنش      ها با این رقیب دامن می زند. 

هشدار سازمان ملل 
به گسترش قحطی در افغانستان

رئیس کمک های بشردوستانه سازمان ملل با بیان اینکه 6میلیون 
نف�ر در افغانس�تان در معرض قحط�ی ق�رار دارند، گف�ت که به 
770میلیون دالر کمک فوری برای تهیه اقالم ضروری نیاز است. 
با گذشت یک سال از قدرت گیری طالبان در افغانستان، سازمان ملل 
نسبت به بروز مشکالت اقتصادی و فاجعه انسانی در این کشور هشدار 
می دهد. مارتین گریفیتس، رئیس کمک های بشردوستانه سازمان 
ملل روز سه     شنبه گفت: افغانستان با فقر مواجه است و ۶ میلیون از 
مردم این کش��ور در معرض قحطی قرار دارند. وی طی سخنانی در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: »کشور    ها هر چه سریع تر 
باید به توسعه اقتصادی در افغانستان کمک کرده و به صورت فوری 
برای تهیه لباس، س��رپناه و اقالم غذایی در زمستان 770 میلیون 
دالر به سازمان ملل کمک کنند. « به نوش��ته آسوشیتدپرس، وی 
تأکید کرد که پیش از آنکه آب و هوای زمستانی دسترسی به برخی 
از مناطق کشور را قطع کند، به 154 میلیون دالر برای آماده سازی 
منابع از جمل��ه کمک های غذایی نیاز اس��ت. مارتین گریفیتس به 
شورای امنیت این سازمان گفته است: »فقر در حال عمیق تر شدن 
و جمعیت در حال افزایش است، اما طالبان برای سرمایه گذاری در 
آینده بودجه ندارد. برای ما روشن اس��ت که برخی از حمایت های 
عمرانی باید از سر گرفته ش��ود.« گریفیتس فقر، تغییرات اقلیمی، 
جنگ و ناامنی غذایی را مهم  ترین مش��کل افغانستان عنوان کرد و 
افزود: طی یک سال گذش��ته  به دنبال قدرت گرفتن طالبان، قطع 
کمک های خارجی وضعیت در افغانستان را وخیم کرده است. رئیس 
کمک های سازمان ملل گفته است که بیش از نیمی از جمعیت ۳9 
میلیونی افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و ۶ میلیون 
نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند. درخواست سازمان ملل برای 
ارسال کمک های فوری چند صد میلیونی برای افغانستان درحالی 
اس��ت که بیش از 7 میلیارد دالر از دارایی های ارزی این کشور در 
امریکا و اروپا مسدود ش��ده است و واش��نگتن اجازه نمی دهد این 
منابع به دولت طالبان تحویل داده ش��ود. این ذخایر ارزی می تواند 
افغانستان را از بحران اقتصادی که به آن مبتال شده است، نجات دهد 
اما غربی    ها با گروگان گرفتن دارایی    های افغان ها، به تشدید بحران 

اقتصادی کمک می کنند. 

  گزارش  یک

صدر: شرمنده شدم!
پس از برادرکشی در بغداد



 در نشست خبری هجدهمین جشنواره
تئاتر مقاومت مطرح شد

 اربعين، تله تئاتر و تمركززدايي
 تازه هاي تئاتر مقاومت

   سیدمرتضي ذاكر
دبیر جشنواره تئاتر مقاومت از افزایش 50 درصدی بودجه، 
اضافه شدن بخش بین الملل و همچنین تمركززدایی از جشنواره 
خبر داد كه از شهریورماه شروع و تا آذرماه ادامه خواهد داشت.

س��یدوحید فخر موس��وی، دبیر هجدهمین جش��نواره تئاتر 
مقاومت در نشست خبری اين رويداد كه در محل تاالر مشاهیر 
مجموعه تئاترشهر برگزار شد در رابطه با تغییرات اين دوره از 
جشنواره گفت: تفاوت اين دوره از تئاتر نسبت به دوره گذشته 
اضافه شدن بخش بین الملل بوده كه در دو بخش از پیاده روی 
اربعین و دوم در گستره كشورهای اسالمی خواهد بود. همچنین 
جشنواره تئاتر مقاومت امسال با تمركززدايی در تمامی ايران 
و در استان ها شروع به كار خواهد كرد و زمان آن  هم برخالف 
زمان چند روزه تمامی جشنواره ها به صورت طوالنی مدت بوده 
و از شهريورماه و پیاده روی اربعین ش��روع می شود و تا آذرماه 
ادامه خواهد داشت. جش��نواره شش بخش دارد كه بخش اول 
در اربعین و بخش های بعدی شامل تئاتر خیابانی، راديو تئاتر، 

بخش صحنه ای و بخش بین الملل خواهد بود. 
امین اشرفی، دبیر بخش اربعین جش��نواره تئاتر مقاومت نیز 
گفت: اين رويداد در جشنواره مقاومت سابقه ندارد، اما در ديگر 
نهادها به اشکال مختلف برگزار ش��ده است، به همین دلیل با 
كمک و هم افزايی اين نهادها برای ش��کل اجرايی اين رويداد 
تصمیم گرفته ش��د در اجراها تأكید بر آيین های س��وگواری 
در نقاط مختلف ايران و اقوام مختلف باشد و اين موضوع را در 
اولويت قرار دهیم تا به زنده ماندن اين آيین ها كمک كنیم. از 
نزديک به ۱۰۰ كار ش��ركت كننده در اين بخش ۱۴ اثر نهايی 
انتخاب شد كه در اين آثار دو اثر از عراق و ديگر آثار از استان های 

جنوبی كشورمان هستند. 
سپس محراب محمدزاده، دبیر اجرايی جشنواره تئاتر مقاومت 
نیز در مورد روند اجرای اين جش��نواره تأكید كرد: ۷۰ درصد 
بودجه جشنواره برای تولید آثار نمايش��ی در نظر گرفته شده 
است. اضافه كردن بخش تله تئاتر به شکل تولیدی را در قالب 
جشنواره خواهیم داشت كه برای اولین بار در اين قالب رخ  داده 
و اين تولیدات با كمک صداوسیما و جهت پخش در شبکه های 
مختلف استانی و سراسری تولید شده اند. همچنین در بخش 
راديو تئاتر تالش داريم آثار عالوه بر جشنواره در صدای ملی هم 

حضور داشته باشند.
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 امام صادق علیه السالم فرمودند:
كسي كه كارهاي خود را به خدا 
بس�پارد، به آرامشي همیشگي 
مي رسد و همواره از خیر و بركت 
در زندگ�ي برخ�وردار اس�ت. 
واگذارنده حقیقي كارها به خدا 
كسي است كه تمام همتش تنها 

به سوي خدا باشد. 
مصباح الشریعه ص۱5

سروده نغمه مستشار نظامي درباره بانو كونیكو یامامورا
سبا بانوي صبر و صلح و آرامش، سبا، مادر

نغمه مستشار نظامي در آستانه رونمایي از تقریظ رهبر معظم انقالب 
بر كتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« تركیب بند جدیدي را سروده است. 
تقريظ رهبر معظم انقالب بر كتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« 
طي مراسمي امروز چهارشنبه 9 شهريورماه رونمايي مي شود. 
اين كت��اب روايتي متفاوت از زندگي كونیک��و يامامورا مادر 
شهید بابايي است و خاطرات يگانه مادر شهید ژاپني در ايران 
را بیان كرده است.  نغمه مستش��ار نظامي شاعره نام آشناي 
كشورمان به همین مناسبت، تركیب بند جديدي را سروده كه 

در ادامه بند اول آن را مي خوانید:
شنیدم داستان دختر خورشید تابان را ]۱[

كه صدها بار بر چشم دلم آورد باران را
سبا ]2[، بانوي صبر و صلح و آرامش، سبا، مادر

كه چون جان دوست دارد خاك و نام پاك ايران را
سبا با چادري از نور آمد با دلي روشن

كه روشن كرد جان عاشق صدها مسلمان را
مسلمانان مسلمانان، مسلماني چنین شايد

فداي دين و ايمان خواست مادر، پاره ي جان را
نه تنها پاره ي جانش شهید راه ايمان شد

كه پرورده ست در راه خدا بلقیس و سلمان ]3[ را
بخوان قرآن كه دلتنگم براي لحن شیرينت

بنوشان بر لبان خشک دنیا طعم ايمان را
شکوه مادري از مشرق چشم تو مي تابد

فلک آرام را در وسعت قلب تو مي يابد
۱- اشاره به كش��ور ژاپن- زادگاه راوي كتاب مهاجر سرزمین 

آفتاب- كه به سرزمین خورشید تابان شهرت دارد. 
2- اشاره به نام ايراني خانم كونیکو يامامورا )سبا بابايي(

3- اشاره به نام فرزندان خانم بابايي: بلقیس، سلمان و محمد 
)شهید محمد بابايي(

محمد تقي فهیم:
سریال »راز ناتمام«  مستمسك خنده شده است!

 »فرزند ملت« خاطرات شهید رجایی 
به زبان اسپانیولی منتشر شد

سریال تلویزیوني »راز ناتمام« كه این شب ها از 
شبكه یك سیما در حال پخش است، از ضعف هاي 
بدیهي در س�اخت و پرداخت برخوردار است. 
محمد تقي فهیم منتقد و كارش��ناس آثار نمايشي 
درباره سريال تلويزيوني راز ناتمام در فضاي مجازي 
نوشت: بي ترديد بايد از سیاست حمايت از تولیدات 
استان هاي تلويزيون اس��تقبال كرد. اينکه مديريت 
كنوني با پخش تولیدات اس��تان ها از ش��بکه هاي 
ملي، چراغ س��بز اين رويکرد را )به نسبت گذشته( 
روشن كرده است، قابل تأمل و دس��ت مريزاد است.  
اين كارش��ناس ادام��ه داد: نبايد فرام��وش كرد كه 
گرايش به پخش تولیدات اس��تان ها از ش��بکه ملي 
چاقوي دو لبه اس��ت. كیفیت و جذابی��ت دو اصل 
مورد انتظار مخاطبان ش��بکه هاي ملي اس��ت كه 
چنانچه برآورده نشود، ريزش بیشتر بیننده ها را در 
پي دارد. راز ناتمام از ضعف هاي بديهي در ساخت و 
پرداخت برخوردار است. محتواگرايي آنجايي جواب 
مي دهد كه ساختار گرايي )هم در آثار و هم در چارت 
مديريتي( را به همراه داشته باشد. مديريت تلويزيون 
بايد مراقب لغزندگي محتوازدگي صرف باشد، در عین 
اينکه مديران نبايد آثار را با نگاه و ذائقه فردي تطبیق 
دهند و اگر خود و اطرافیانشان از كاري خوششان آمد، 
كفايت ماجرا تلقي كنند.  به اعتقاد فهیم راز ناتمام با 
حضور شخصیت هاي مهم و كلیدي دهه هاي گذشته 
مديريت كشور اين شب ها از شبکه يک پخش مي شود 

و از آنجا كه تعداد قابل توجهي از روحانیون در قصه 
بازسازي و گريم شده اند، به جاي اينکه نظر بیننده ها 
معطوف به موضوع و محتوا باشد، عامل و مستمسک 
خنده آنان شده است.  فهیم در ادامه مي نويسد: گريم 
بد و بازي هاي اغراق ش��ده يا برعکس سست و فاقد 
كنش مندي و انرژي از جمله ضعف هاي بديهي اين 
بازسازي از چهره هاي مهم است به  طوري كه مخاطب 
دائم درگیر اين است كه آيت اهلل اردبیلي چه ريختي 

شده يا مثالً شهید مطهري اصالً خودش نیست و... 
فهیم در پايان اضافه كرده است: »به هر حال راز ناتمام 
تجربه اي از تولیدات استان ها در شبکه ملي است كه 
ضمن سطح مناسب آن در مقايسه با آثار قبلي ولي 
به دلیل سوژه حساس و سطح پايینش براي شبکه 
يک، لطمه اش غیرقابل كتمان است و حاال حاالها 
ش��بکه يک بايد تالش كند تا حداق��ل به پذيرش 
قبلي برگردد.« كاري كه به اعتقاد اين كارش��ناس، 
صعب و غیر ممکن مي نمايد.  س��ريال راز ناتمام به 
تهیه كنندگي و كارگرداني امین اماني و نويسندگي 
سیدجالل الدين دري در 25 قسمت از شبکه يک 
سیما در حال پخش است.  اين سريال در كش و قوس 
يک ماجراي امنیتي به زندگي »محمدجواد باهنر« 
)دومین نخست وزير ايران( مي پردازد. در اين سريال، 
شخصیت افراد سرشناس انقالب از جمله سید محمد 
بهشتي، اكبر هاشمي رفسنجاني و محمدعلي رجايي 

به شکلي نه چندان حرفه اي بازسازي شده است. 

در س�الروز شهادت ش�هید رجایی، نخستین 
كتاب خاط�رات و زندگی ش�هید محمدعلی 
رجایی ب�ه زب�ان اس�پانیولی منتش�ر ش�د.

در سالروز شهادت شهید رجايی، نخستین كتاب 
خاطرات و زندگی ش��هید محمدعلی رجايی ويژه 
مخاطبان امري��کای التین ب��ه زبان اس��پانیولی 
منتش��ر ش��د. كتاب »فرزند ملت« به كوش��ش و 
همکاری مش��ترك انتش��ارات راه يار و انتشارات 
بین المللی)اس��پانیولی( فان��وس دريايی با هدف 

آشناكردن مخاطبان اسپانیايی زبان با سبک زندگی 
اين رئیس جمهور ش��هید تهیه ش��ده و در اختیار 
مخاطبان اسپانیايی زبان امريکای التین قرار گرفته 
است.  اين اثر به كوشش سیدعباس موسوی از منابع 
فارس��ی جمع آوری و پس از به روزرس��انی به زبان 
اسپانیولی ترجمه شده اس��ت و پس از ويراستاری 
توسط خانم انخلیا ماريا روخاس از كشور كلمبیا و 
سیدسعید شاهمرادی در اختیار عالقه مندان قرار 
گرفته است.  نسخه اس��پانیايی فرزند ملت كه در 
۱۷2صفحه تنظیم شده است به خاطراتی از شهید 
رجايی در محیط خانه و خان��واده، كار، تالش ها و 
مجاهدت های وی در دوران زندان، خاطرات دوران 
معلمی، خصوصیات شخصیتی، سبک زندگی ساده 
و بی آاليش، نامه ها و سخنرانی های ايشان از جمله 
سخنرانی در س��ازمان ملل می پردازد.  اين كتاب 
هم اكنون از سوی انتشارات فانوس دريايی در اختیار 

مخاطبان امريکای التین قرار گرفته است.

»زخم عتيق« احيای ميراث معنوي هنر اسالمي– ايراني
 در رویداد »زخم عتیق« بر آنیم با فضاسازي برگرفته از نمادهاي شیعي منتسب به باورها و عقاید ایرانیان

هنر دیرپا و تأثیرگذار سوگواره را كه تلفیقي از رنگ، نور، موسیقي، ادبیات و تعظیم احساس و تكریم عواطف عزاداران است برپا داریم

     سینما

   شعر

 مجوز شناور شدن قيمت بليت سينماها 
برای 3 ماه صادر شد

با پیشنهاد شورای صنفی نمایش و تأیید شورای راهبردی اكران، 
مجوز شناور كردن قیمت بلیت سینماها به مدت سه ماه صادر شد.

در سیزدهمین جلسه ش��ورای راهبردی اكران كه با محوريت بازنگری 
قیمت بلیت سینماها و صیانت از فیلم ها برگزار شد، بنا بر پیشنهاد شورای 
صنفی نمايش و تأيید شورای راهبردی اكران، مجوز شناور كردن قیمت 
بلیت سینماها با هدف كمک به رونق بیشتر و تقويت اقتصاد سینماها به 
مدت سه ماه صادر شد. بديهی است، سینماها و دفاتر پخش فیلم برحسب 
هماهنگی می توانند نسبت به شناور كردن قیمت بلیت سینما با توجه به 

موقعیت جغرافیايی و رعايت سقف قیمت بلیت اعالم شده، اقدام كنند.

    تئاتر

    سید محمد نادري*
 از بارزترين صفات و ويژگي هاي فرهنگ ايراني اسالمي و مذهب جريان ساز شیعه 
در ادوار تاريخي ايران زمین، پیوند ناگسستني مفاهیم و شعائر ديني و مذهبي با 

هنر و ادبیات، در همه اشکال و شئون مختلف هنري و ادبي بوده است. 
بهره گیري از اش��عار و مراثي »محتشم كاش��اني« و »عمان ساماني« در 
كتیبه هاي ويژه تکايا و هیئات مذهبي، بهره گیري از فرم دستگاه آوازي 
ايراني در اذان زنده نام »اس��تاد موذن زاده اردبیلي«، كاش��ي كاري هاي 
مسحور كننده مساجد بزرگ ايران در اقصي نقاط كشور، مقام هاي موسیقي 
ايراني در نعت و مدح اهل بیت رسول اهلل)صلوات اهلل علیه( و آيین ها و رسوم 
ماندگاري كه سینه به سینه و نسل به نسل تا به امروز به دست ايران امروز 

رسیده است، تنها نمونه كوچکي از اين میراث پر بها و گرانسنگ است. 
در میان همه اين موارد شايد به جرئت بتوان گفت كه هنر شبیه خواني يا تعزيه 
پیوندي عمیق تر و مستحکم تر با فرهنگ ناب شیعي و خاصه موضوع عاشورا دارد. 
هنري كه بیرق آن از نسلي به نسلي ديگر از »ناظم البکاءها«، »معین البکاءها«، 

»مقاتل نويسان« و »مخالف خوان ها و موافق خوان ها«ی ادوار پیشین به دست ما 
رسیده است.  هنري كه حتي تعجب و حیرت مستشرقین و پژوهشگران غربي را 
نیز برانگیخته است و از نکات و جزئیات ظريف آن و تطبیق آن با هنر مدرن تئاتر 

امروزي بهره ها برده اند كه باعث حیرت مضاعف شده است. 
حال ما وظیفه داريم ت��ا در اين برهه تاريخي در هر زم��ان و مکان بنا به 
فراخور مس��ئولیت و توان خود، اين میراث ارزشمند را پاس بداريم و در 

زنده نگهداشتن و ترويج آن كوشا باشیم. 
حسب وظیفه و بنا به اهمیت اين موضوع چند سالي است كه در انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگي روايت فتح همکارانم سوگواره اي 
آيیني را با بهره گیري از هنرهاي نمايش��ي و با نام زيبا و با مسماي »زخم 
عتیق« تدارك ديده اند كه بحمد اهلل با اس��تقبال و توج��ه خیره كننده و 
مضاعفي روبه رو شده است.   امسال نیز در اين رويداد بر آنیم با فضاسازي 
برگرفته از نمادهاي شیعي و مذهبي منتسب به باورها و عقايد ايرانیان اين 
هنر ديرپا و تأثیرگذار را كه تلفیقي از رنگ، نور، موسیقي، ادبیات مستحکم و 

تعظیم احساس و تکريم عواطف عزاداران است برپا داريم تا با اقتدا به اسالف 
گذشته و پیشینیان در احیا و پاسداشت اين هنر ارزشمند قدم برداريم. 

امیدواريم كه با اين گونه مجالس حسیني كه نقش سترگ و عظیمي در 
احیای شعائر ديني دارند بتوانیم وظیفه خود را به قدر سهم و بضاعتمان 
انجام دهیم و توجه متولیان و مسئوالن امر را به اين نکته خطیر و حیاتي 
جلب مي كنیم كه تقويت اين جريان و مستند نگاري تجارب پیشکسوتان 
و نگهداري نسخ قدما و ثبت و ضبط جزئي ترين موارد و نکات هنر تعزيه 
امري حیاتي و الزم است كه شايد تعلل و اهمال در اين گونه موارد منجر 

به تبعات و خسارات جبران ناپذيري شود. 
اينجانب امیدوارم ك��ه اين گونه مراس��م مذهبي كه ريش��ه در باورها و 
آيین هاي ملي و بومي ما دارد و بر اساس سبک و سیاقي به واقع هنرمندانه 
شکل گرفته است بتواند نسل جديد و جوانان و نوجوانان ما را بیش از پیش 

با میراث و ماترك پدران و اجداد و نیاكان خود آشنا كند. 
تا پايان هفته جاري میزبان شمايیم تا شما نیز كه دل در گرو مهر ايران، 
اين مرز پرگهر كه از ج��اي جايش مهر و توال به آس��تان علي)ع( و اوالد 
علي)ع( ت��راوش مي كند و وجودي ماالمال از محبت و عش��ق نس��بت 
به آس��تان آل اهلل و اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم الس��الم( داريد با 

حضورگرم خود همراه با خانواده بر گرمي اين محفل بیفزايید. 
در پايان اين روايت امام صادق)ع( را پیشکش شما فرهیختگان و فرهنگ 

دوستان ارجمند مي كنم كه به فضیل فرمود: 
 آيا با هم می نشینید و گفت وگو می كنید؟ عرض كرد: آری، فدايت شوم. 
فرمود: من اين مجالس را دوست دارم. ای فضیل ! راه ما را زنده نگه داريد. 
رحمت خدا بر آنکه امر ما را زنده بدارد. ای فضیل! هر كس ذكر ما بگويد يا در 
حضور او ذكر ما شود و از چشمش به اندازه پر مگسی اشک درآيد، خداوند 

گناهان او را می بخشد، اگر چه فزون تر از كف دريا باشد. 
    *رئیس بنیاد فرهنگي روایت فتح

بارزترين ويژگي  فرهنگ ايراني اسللامي و 
مذهب شلليعه در ادوار تاريخي ايران زمين، 
پيوند ناگسستني مفاهيم ديني با هنر و ادبيات، 
در همه اشكال و شئون هنري و ادبي بوده است

    تلویزیون

    نشر


