
    مسئوالن كشوري قول پيگيري و بررسي علت فوت دخترم را به ما داده اند. آيت اهلل رئيسي در تماس 
تلفني كه با خودم داشت، گفتند كه موضوع به  جد بررسي مي ش��ود و اين قوت قلب و اميدي برايمان 
شده است.  كساني كه از موضوع مرگ مهسا دنبال سوءاستفاده هستند، هيچ ارتباطي با ما ندارند و ما نيز 
كاري به آنان نداريم، آنها دلسوز ما نيستند، آن چيزي كه واقعيت داشته خودم در مصاحبه ها اعالم كرده ام، 
فقط درخواستمان بررسي علت مرگ دخترم و برخورد با بانيان اين حادثه بوده و اين تنها آرزويمان است 
    حجت االسالم پورذهبي: به عنوان نماينده ولي فقيه به خانواده مرحومه خانم مهسا اميني اطمينان 
دادم كه همه نهادها براي دفاع از حقوقي كه از خانم اميني تضييع شده، اقدام خواهند كرد و هيچ حقي 
از خانواده مرحومه اميني ناديده گرفته نخواهد شد.  همچنان كه به خانواده خانم اميني قول داده ام، بنده 

نيز به سهم خودم موضوع فوت ايشان را تا نتيجه نهايي پيگيري خواهم كرد | صفحه 3

    مدعی خون مهسا امينی همه ايران است؛ از مردمی كه فوت او غمگين شان كرده تا مقامات عالی رتبه 
دولت و مجلس و ساير مسئوالن، تا اصحاب رسانه و فعاالن مجازی و هر حزب و جناحی كه خواسته 
در اين موضوع دادخواهی كند. آنها كه خود را مدعی تر می دانند و به ديگران تهمت قتل و حمايت از 
قاتل می زنند، دادخواه نيستند، خونخواهان دروغين اند كه موج سواری روی نام مهسا امينی برايشان 
آورده های سياسی دارد. وگرنه چه كسی تعيين می كند اوليای دم امينی كدام جريان سياسی است، 

وقتی تمام كشور برای همدردی با خانواده او و پيگيری نحوه فوتش بسيج شده اند؟ | صفحه 2

    مسعود كبيري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش  و  پرورش در گفت و گو 
با »جوان«: آموزش و پرورش س��هم زيادي در كم فروش��ي ساعت آموزش��ي را با اشتباه 
استراتژيكي به گردن دارد، چراكه تنها دو سوم از زمان آموزش استاندارد را براي دانش آموز 
خرج كرده است  و اينكه در دوره ابتدايي عماًل پايان سال تحصيلي را آخر ارديبهشت ماه 

اعالم مي كند | صفحه 3

حض��ور در نيوي��ورک و دي��دار ش��ب گذش��ته  رئيس��ی 
ب��ا رئيس جمه��ور فرانس��ه و رئيس ش��ورای اروپ��ا، 
قابل پيش بينی  ترين بخش سفر رئيس جمهور ايران به مقر 
س��ازمان ملل در نيويورک بود كه ظاهراً ابتكاراتی از سوی 
دوطرف هم مطرح ش��ده اس��ت. از ميان اروپاييان، فرانسه 
همواره به گونه ای در سياست خارجی خاورميانه ای خود بازی 
كرده است كه بتواند پرستيژ ديپلماتيک كشورش را با ايران 
حفظ كند. برخالف انگليس كه در مقاطعی كه اصالح طلبان 
در ايران دولت را در دست داشته اند، تحركات و ديدارهايش 
را زياد كرده و در موارد خ��الف آن، كم! و اين همان نيرنگ 
انگليسی بوده است كه با آن چاره برخی سياست های شان 
را می كردند. فرانسه اما س��عی می كرد متفاوت باشد. جای 
پای استعماری  اش در ايران، كمرنگ يا بی رنگ بود و نه در 
آن اشغال ش��هريور 20 و نه در جاهای ديگر مانند امريكا و 
انگليس نقش بازی نكرد. ميزبان امام بود و بعد ها حتی پس از 
نيرنگ پليس بد بودن در مقاطع حساس معاصر ، باز به شرايط 

روابط ديپلماتيک همراه با لبخند باز می گشت. 
ديدار رئيس جمهور ايران س��يد ابراهيم رئيسی كه دولت 
خود را انقالب��ی می نامد، برای غرب و فرانس��ه نمی تواند با 
همان دستاوردهای گذشته همراه باشد و ماكرون با دانستن 
اين حقيقت، در اين ديدار ها به دنبال همان سياستی است 
كه در كل اروپا با اميد به اس��تقالل نسبی اتحاديه از امريكا 

دنبال می كند. 

هيچ يک از اعض��ای گ��روه ايرانی حاض��ر در نيويورک 
حرفی از ام��كان مذاك��ره و بح��ث و توافق در حاش��يه 
ديدارهای نيويورک نكرده است و در مقابل نيز هم بورل، 
كميس��يونر سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا و هم برخی 
ديگ��ر از ديپلمات های غربی تأكي��د كرده اند كه اميدی 
به نيوي��ورک و انجام مذاك��ره و توافق در آن نيس��ت، با 
آنكه علی الظاهر بايد از اين فرص��ت بهره  ها می بردند. اما 
گويا در پش��ت صحنه اروپايی  ها خالف آن »عدم تمايل 
نمايشی « رفتار می كنند و اين ديدار ها بيشتر رنگ و بوی 
برجام��ی و مذاك��رات هس��ته ای دارد. حض��ور بورل و 
انريكه مورا، معاون وی در ديدار »ش��ارل ميشل« رئيس 
بلژيكی ش��ورای اروپا با رئيس��ی در هتل محل اقامت او، 
حداقل يک نش��انه است. نش��انه های ديگری هم هست 
 كه بايد اطمين��ان يافت اروپا بيش��تر از آنكه ناز می كند، 

نياز دارد.
بر اساس گزارش  ها رئيس   جمهور ايران در ديدار با همتای 
فرانسوی خود گفت كه ايران آماده دستيابی به يک توافق 
عادالنه و پايدار است و سطح همكاری  ها و روابط ايران و 
فرانسه قابل ارتقا  اس��ت:»اروپا بايد در عمل نشان دهد 
كه سياست های مستقلی دارد و تابع خواست و سياست 
امريكا نيس��ت. با وجود خروج يكجانبه امريكا از توافق و 
خسارات ناشی از آن، خواس��ته جمهوری اسالمی برای 
دريافت تضمين های اطمينان بخش يک خواسته كاماًل 

معقول و منطقی است.«
رئيسی همچنين تأكيد كرد كه رويكرد آژانس به مسائل 
بايد فنی و به دور از فش��ار ها و القائات ديگران باشد:»ما 
معتقديم بدون مختومه شدن پرونده های ايران، دستيابی 

به توافق امكانپذير نيست. «
رئيس جمهور فرانس��ه نيز در اين ديدار گفت كه ايران و 
آژانس با همكاری يكديگر قادر به حل پرونده های موجود 
هس��تند:»ما در اين زمينه فشار سياس��ی به آژانس وارد 
نخواهيم كرد. می توانيم روی گسترش روابط دوجانبه و 
مس��ائل اقتصادی و منطقه همكاری های خود را افزايش 

دهيم. «
»محمد جمشيدی« معاون سياسی دفتر رئيس جمهور 
نيز كه در اين سفر همراه تيم ايران است، از مطرح شدن 
ابتكاراتی در ديدار رئيس��ی با ماكرون خب��ر داد و گفت 
رئيس جمه��ور ايران س��خنان خوب و ق��وی و مطابق با 
منافع ايران داش��ته و ابتكاراتی برای حل مسائل مطرح 
شده اس��ت. هرچند اروپا از بيان ابتكار-و به ويژه فرانسه 
كه معموالً با همي��ن رئيس جمهور فعلی ب��ا واژه ابتكار 
زياد بازی می كند- كم نمی آورد اما بايد ديد اراده عملی 
اروپاييان كه رئيس  زورگويی به ن��ام امريكا دارند و البی 
صهيونيستی نيز دم به دم اراده و توان آنان را برای پيشبرد 
منافع خودشان سس��ت می كند، اين بار می تواند در كنار 

ابتكارات شان بنشيند يا نه!

    مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام از مهم  ترين نهادهای 
قانونی در جمهوری اسالمی و متعهد به دو مسئوليت اساسی 
است: اول تش��خيص مصلحت در هنگام مواجهه مجلس با 
شورای نگهبان، كه مس��تلزم نگاه ژرف و مصلحت شناس و 
احاطه به حقايق كشور است، و دوم نقش ويژه و مؤثر در تعيين 
سياست های كلی نظام كه متضمن راهبردی  ترين تصميم  ها 

در اداره امور كشور است | صفحه 2

    رئيس س��ازمان امور مالياتی: چرا بايد صاحبان برخي مش��اغل از پرداختن ماليات 
خودداری كنند و كارمندان و حقوق بگيران با درآمد ثابت به صورت منظم ماليات بپردازند؟ 
بايد عدالت مالياتي برقرار ش��ود. در دوره جديد توجه خود را روي بخش هاي خاكستري 
اقتصاد كه شناسايي نشده اند، متمركز كرده ايم و به دنبال كاهش فشار از مؤديان شناسايي 

شده و افزايش و اعمال فشار بر مؤديان شناسايي نشده هستيم | صفحه 4

 پدر مهسا: 
 سوء استفاده کنندگان 

دلسوز ما نیستند

خونخواهان دروغین

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 30 شهريور 1401 - 24 صفر 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6582 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

 كم فروشي 
در كالس هاي درس!

با حکم رهبر معظم انقالب

اعضای دوره جدید 
مجمع تشخیص مصلحت 

منصوب شدند

كاهش ماليات 
حقوق بگيران در راه است

ثابت کنید تابع امریکا نیستید

ثابت کنید تابع امریکا نیستید

یادداشت  ورزشی

یادداشت  بین المللی

یادداشت  سیاسی

 حرفه ای شدن
باز هم حرف و وعده

 سیاست فشل امریکا 
در قفقاز جنوبی

 جایگاه فرهنگ دفاع مقدس 
در تقابل با نظم نوین جهانی

 روسری تکانی در خیابان حجاب 
چه معنایی داشت؟

دنیا حیدری

سید رحیم نعمتی

سیدعبداهلل متولیان

 نه فقط هيچ اقدام خاصی برای برطرف كردن موانع حرفه ای 
شدن فوتبال ايران انجام نش��ده كه آقايان با همان نگاه نخ نما 
ش��ده قبل همچنان به دنبال حل و فصل مش��كالت به روش 
كدخدامنشانه هستند، به طوری كه مدير صدور مجوز حرفه ای 
فدراسيون فوتبال به رغم اشاره به اين مهم كه فوتبال ايران بايد 
ثابت كند استانداردهای الزم را دارد از رايزنی در سمينار هفته 
آينده مالزی برای اين مهم خبر می دهد. حال آنكه در صورت 
برطرف كردن مشكالت نامبرده از سوی فيفا ديگر چه نيازی 
به رايزنی يا البی وجود دارد؟!  توضيحات ارائه شده در خصوص 
برگزاری جلسات چهار، پنج ساعته با باشگاه ها و تأكيد بر تغيير 
رويكرد آنها نسبت به سال گذشته يادآور اتفاقات  اول آبان تا 16 
دی  1400 است. زمانی كه با وعده صدور مجوز مشروط توسط 
فدراسيون فوتبال برای سرخابی های پايتخت هدر رفت و طولی 
نكشيد كه مشخص شد وعده های داده شده چيزی جز همان 

»كشک« معروف فوتبال نبوده است | صفحه 13

آنتونی بلينكن، وزير خارجه امري��كا، در هتلی در نيويورک در 
حاشيه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان با آرارات ميرزويان 
و جيحون بايراموف، همتايان ارمنستانی و آذربايجانی، ديدار 
كرده است. اقدام بلينكن باعث شد وزرای خارجه آن دو كشور 
همسايه برای نخستين بار بعد از درگيری اخير با يكديگر ديدار 
داشته باشند و هرچند كه نمی توان اين ديدار را به معنای آرامش 
بعد از طوفان جنگ اخير تفسير كرد اما دست كم روشن است كه 
امريكا با اين ديدار سعی می كند در معضل قديمی قفقاز جنوبی 
فعاالنه دخالت كند. اين اقدام بلينكن را بايد با توجه به همزمانی 
اين ديدار با سفر نانسی پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان امريكا، 
به ارمنستان و حمايت آشكار وی از اين كشور ارزيابی كرد كه 
واكنش تركيه را به دنبال داشت. به طور كلی می توان گفت كه 
اين دو اقدام همزمان از سوی امريكا در مورد تنش بين جمهوری 
آذربايجان و ارمنستان حاكی از اين است كه امريكا با توجه به 
شرايط جنگ در اوكراين به اين تصور افتاده كه می تواند ابتكار 

عمل را در قضيه اين تنش به دست بگيرد  | صفحه 15

در ميان همه آثار و بركات دفاع مقدس، احيای اسالم انقالبی و 
ايجاد فرهنگ ايستادگی، مقاومت و مقابله با نظم نوين جهانی 
و يكجانبه گرايی غرب، مهم  ترين بركت دفاع مقدس شناحته 
شده است. ما اگر دفاع مقدس را نداشتيم دفاع از حرم را هم 
نداشتيم. بی ترديد هم گرايی ملت ايران و عراق از بركات جنگ 
تحميلی است. آنچه كه امروز در مفاهيم سياسی از آن تحت 
عنوان محور مقاومت در برابر نظم نوين جهانی ياد می شود از 
آثار و بركات جنگ تحميلی و دفاع مقدس ملت ايران است. 
عجز و ناتوانی صهيونيست های ياغی و اشغالگر در برابر حماس 
و جنبش جهاد اسالمی ملت فلسطين از مواهب تفكر مقاومت 
در جنگ تحميلی است. به بن بست رسيدن ائتالف وهابيون در 
برابر جهادگران و انصاراهلل يمن حاصل تربيت انسان های مؤمن 

به هدف در مكتب جنگ تحميلی است | صفحه 2

 خیابان را 
برای قاتالن دختران ایران نگشاییم

غروب چهار شنبه بمب خبری در فضای مجازی با قدرت تخريبی باال منتشر شد و اثر خود را گذاشت. 
همه مؤلفه هايی كه برای انفجار خبری الزم بود در آن وجود داشت: »به كما رفتن يک دختر جوان در 
بازداشتگاه پليس«. در ساعات اوليه تنها روايت غالب، بازنمايی حادثه به نقل از خانواده آن دختر بود. 
بيانيه پليس كه فردای حادثه و با تأخيری بوروكراتيک منتشر شد، هرچند روايت طرف مقابل را نيز 
آشكار كرد، اما نه تنها از ابهامات نكاست، بلكه بر آن افزود. در چنين شرايطی طبيعی است كه عواطف 

كثيری از مردم جريحه دار شود. 
در اين ميان برخی كه كاًل منتقد اصل اعمال قانون پوشش يا روش های كنونی آن بودند، پا را فراتر 
نهاده و نوک پيكان اعتراض را به سمت و سوی چيزی بردند كه در ادبيات عامه »گشت ارشاد « خوانده 
می شود. تا اينجای ماجرا مسئله دو چيز بود: نخست، مطالبه رفع ابهام از سرنوشت »مهسا امينی« و 
عنداللزوم رسيدگی و پيگيری های حقوقی  و قضايی مرتبط با آن و دوم، انتقاد از اصل وجود و رفتار 
گشت های پليس امنيت اخالقی. مورد اول تقريباً ميان همه طيف های فكری جامعه مشترک بود و 

مورد دوم مورد نظر بخشی از جامعه. 
خبر فوت مهسا، بر پيچيدگی ماجرا افزود و جنس مطالبه از سطح حقوقی فراتر رفت و رنگ و بوی 
سياسی گرفت. هرچند پليس به انتشار مستندات و مدارک واقعه پرداخت تا نشان دهد ضربه ای به خانم 
امينی  وارد نشده است و دليل فوت را بايد در مسائل ديگری جست وجو كرد. بيشتر اصالح طلبان كه آب 
را گل آلود و عرصه را برای ماهيگيری مهيا ديده اند، شروع به حمالت تند عليه پليس و دميدن در آتش 
سوگ و غم ماجرا كردند. برخی از آنها البته تضعيف و تخريب پليس را به هر عنوان خطايی راهبردی 
توصيف كردند. ضدانقالب خارج نشين نيز پا را فراتر نهاد، فوت آن مرحومه را به كليت نظام مرتبط 
دانست و دعوت به شورش و براندازی كرد. در كف خيابان برخی شهر ها نيز همه شبكه های پياده نظام 
ضدانقالب اعم از منافقين، سلطنت طلبان و گروهک های تجزيه طلب قوميتی با سوءاستفاده از اعتراض 
دسته هايی از مردم،  اغتشاش را هرچند با تعداد اندک آغاز كردند تا اوالً چنين القا كنند كه مردم سوگوار 

به دنبال حضور خيابانی هستند و ثانياً زمينه برای گام های بعدی گروهک ها فراهم آيد. 
گام های بعدی چيست؟ فتنه ای كه به نام خونخواهی آغاز شده، برای ادامه حيات خود نيازمند خون 
است. بايد سوژه های ديگری هم پيدا شود كه سر دست قرار گيرد و نظام را متهم به جنايت كند. در 
فتنه های گذشته نيز همين را ديده ايم. آن جوانكی كه پيراهنی را در تير78 خونين كرد و سر دست 
گرفت اكنون پادو رسانه ای سيا است و قتل مشكوک نداآقاسلطان و داستان خيالی كشته شدن ترانه 
موسوی و سعيده پورآقايی را در سال 1388 از ياد نبرده ايم. به طور واضح و با توجه به سوابق می توان 
گفت دشمن به دنبال كشته سازی در اغتشاشات خيابانی است. حضور مردم عادی و گاه تماشاچيانی 
كه از روی كنجكاوی به صحنه اغتشاشات و آشوب ها می نگرند، بهترين سوژه را در اختيار تيم های 
ترور نفاق و گروهک های تجزيه طلب قرار می دهد تا با ريختن خون بيگناهان، مالط استمرار اغتشاش 

را فراهم آورند.  
اگر روزهای اول مردم در مورد واقعيت فوت مهسا سؤال داشتند و سؤال بجايی هم بود و عده ای نيز 
وجود گشت ارشاد را بر نمی تافتند، اآلن ديگر مسئله نه مهسا است و نه گشت ارشاد و حتی قانون، 
جريان ميداندار خيابان اصل نظام و حتی اسالم را نشانه رفته و برای رسيدن به مقاصد خود ابايی هم 
ندارد كه چه بسا مهساهای ديگری نيز سوژه باشند. اكنون حساب لشكر پياده نظام دشمن از عموم 
مردم سوگوار مهسا و جمعی كه منتقد گشت ارشاد بودند جدا است. مردم عادی دغدغه و مطالباتی 
مشخص و با پيگيری قانونمند داشتند و اغتشاشگران اتفاقاً اوضاع را برآشفته می پسندند. مردم ما چه 
موافق گشت ارشاد و چه منتقد و حتی مخالف آن باشند، امنيت و كشور خود را دوست دارند. هيچ ايرانی 
وطن دوستی، شعارهای تجزيه طلبانه ای را كه اين روز ها در برخی از مناطق كردنشين داده می شود 
نمی پسندد و روی خوش به تروريست های فرقه رجوی نشان نخواهد داد. مراقب باشيم كه خيابان را 

برای قاتالن مهساهای ديگر باز نكنيم. 

از برکناری محمد بنا تا انتقادهای پدر يزدانی
کشتی در خاک حاشیه

 قهرماناني که تنبیه دشمن را 
2 ساعت هم به تأخیر نینداختند

    نتايج به دست آمده در مسابقات كشتی 
قهرمان��ی جهان صربس��تان برای كش��تی 
حاشيه های زيادی را به همراه داشته است، 
از بركناری محمد بنا گرفته تا انتقادهای تند 
پدر حسن يزدانی نس��بت به عليرضا دبير، 
رئيس فدراسيون كشتی و دخالت های او در 
امور فنی تيم های كشتی آزاد و فرنگی. اولين 
واكنش به عدم كس��ب موفقي��ت تيم ملی 
كشتی فرنگی عزل محمد بنا بود. آقای خاص 
كش��تی فرنگی ايران با كوله باری از تجربه و 
افتخار تيمش را به صربستان برد تا در غياب 
روس ها عنوان نايب قهرمانی سال قبل را به 
قهرمانی تبديل كند، اما آمادگی كامل بقيه 

رقبا تيم خسته محمد بنا را تا جايگاه چهارم 
رده بندی پايين كشيد، نتيجه ای كه همه را 
مجاب كرد عمر همكاری بن��ا با تيم ملی به 
سر آمده اس��ت.ديروز خبر رسيد كه حسن 
رنگرز، قهرمان سابق كشتی فرنگی جهان و 
مديركل ورزش و جوانان استان مازندران به 
عنوان سرمربی جديد تيم ملی كشتی فرنگی 
انتخاب شده است. انتخابی عجيب كه عالمت  
س��ؤال های زيادی را در ذهن عالقه مندان 
به كشتی ايجاد كرده اس��ت. مهم ترين اين 
سؤاالت اين اس��ت كه اگر قرار به پيشرفت 
كشتی فرنگی است ، می ش��د انتخاب های 

ديگری را انجام داد | صفحه 13

    نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران از روزهاي پيش از شروع جنگ تحميلي 
تا روز تهاجم سراس��ري دش��من و آخرين 
روزهاي جنگ نقش مهم و تأثيرگذاري در 
دفاع مقدس ايفا  كرد. خلبانان شجاع نيروي 
هوايي ارت��ش در بزنگاه ه��ا و عمليات های  
مختلف حضور پيدا مي كردند و عملكردشان 
موجب ب��اال رفتن قدرت عملك��رد نظامي 
نيروهاي رزمي مي شد. با وجود حماسه هاي 
زيادي كه خلبانان در مقاطع مختلف دفاع 
مقدس ثبت كرده اند، هنوز برخي از آنها در 
ميان عموم مردم گمنام و ناشناخته مانده اند. 
با مروري ب��ر حماس��ه آفريني پنج خلبان 

شهيددفاع مقدس مي توان متوجه رشادت 
و كار ب��زرگ آنها در ط��ول جنگ تحميلي 
شد. شهيدخالد حيدري در نخستين روز از 
شروع رسمي جنگ تحميلي، هواپيمايش در 
جريان عمليات »انتقام« مورد اصابت موشک 
دشمن قرار گرفت و سقوط كرد. سال ها هيچ 
خبري از پيكر شهيد نبود و كسي اطالعي 
از سرنوشت او نداشت تا اينكه پيكر شهيد 
در سال 13۹1 در يک قبرس��تان در شهر 
كوت پيدا و طي مراسمي به ايران بازگردانده 
شد. پيكر ش��هيد حيدري پس از مراسمي 
 باشكوه به مهاباد منتقل شد و در زادگاهش 

آرام گرفت | صفحه 7

    اجرای پروژه روسری تكانی عالوه بر تيز كردن چاقوی قطبی سازی جامعه، يک هدف ديگر نيز داشت: 
ضربه به توانايی فراجا و در نهايت خلع سالح پليس از جمله اهداف دشمن در اين ماجرا بود| صفحه 2

ديدار رئيس جمهور فرانسه با رئيس جمهور ايران قابل پيش بينی ترين بخش 
سفر نيويورک بود. آن هم با ماکرون که هميش�ه انبان ابتکاراتش پر است و 
علی الظاهر به ابتکارات طرف مقابل هم اهميت می دهد. بايد ديد اروپا در کنار 
لفاظی ها، اراده عملی برای عبور از تالش البی صهيونيستی و زياده خواهی های 
امريکا دارد يا نه. رئيس جمهور ايران به ماکرون يادآور شد که اروپا بايد ثابت 

کند تابع امريکا نيست و مستقل عمل می کند | همين صفحه



روسری تکانی
 در خیابان حجاب چه معنایی داشت؟

زمستان سال 1398 و پس از اطفای آتش فتنه بنزینی در کشور یکی 
از مراکز مطالعاتی نزدیک به دولت وقت با طرح یک س��ؤال عجیب به 
آمایش مسئله حجاب در کشور پرداخت. در این پروژه مشکوک از طیفی 
از افراد پرسیده شده بود که ش��ما در روز با زنان چادری بیشتر روبه رو 
می شوید یا بی حجاب؟ این سؤال با هدف دو قطبی سازی در جامعه و 
کشاندن زنان چادری پاکدامن محجبه و نیز زنان بدحجاب در دو سریک 

طیف، جواب خاصی داشت!
هدف طراحان سؤال آن بود تا پاس��خ هرچه داده می شود به پای زنان 
چادری نوشته شود. در این پرسشنامه حتی اگر فردی یک تار مویش 
نیز بیرون بوده و به اصطالح ش��ل حجاب محس��وب  می ش��د در برابر 
چادری  ها قرار می گرفت. هدف تحلیلی پرسش��نامه ترسیم وضعیت 
جامعه به صورت دو قطبی بود. بعد ها مشخص شد که این پروژه سویه 
انتخاباتی داشته و هدفش عادی سازی داده های مربوط به بی حجابی 

و نرمال سازی آن بود. 
اما چرا برای دولت وقت پروژه عادی سازی بی حجاب  ها اهمیت داشت؟ 
برای پاسخ به این سؤال باید به سال 1392 رفت، درست یک ماه پس از 
تحوالت سیاسی و انتخاباتی در ایران هفته نامه فارن پالیسی که خروجی 
اندیشکده های نزدیک سازمان سیا را منتشر می کند، در گزارشی با طرح 
این سؤال که آیا انقالب جنس��ی می تواند به تضعیف رژیم منجر شود، 
نوشته بود: »ویژگی ایران به نسبت سایر کشورهای مسلمان در منطقه 
این است که جوانان این کش��ور تغییر در زندگی خصوصی و از جمله 
سالیق و عادات جنس��ی خود را یک نوع مقاومت پنهان در برابر رژیم 
تلقی کرده و با این نوع سرکشی سعی می کنند مشروعیت حکومت را 
زیر سؤال ببرند. شکی نیست که تداوم انقالب جنسی در ایران تسلط 

رژیم حاکم بر کشور را تضعیف خواهد کرد. «
 در انتهای این گزارش آمده بود که اولین قدم برای این انقالب مدرن، 
تغییر در ذائقه ایرانی  ها در بحث پوش��ش و حجاب است. در آن روز ها 
برخی در مرکز مطالعات استراتژیک ریاس��ت جمهوری و نیز معاونت 
حوزه زنان گمان می کردند که برای به دست آوردن رأی خاکستری  ها 
باید روی مس��ئله حجاب مانور اساس��ی داده و گشت ارش��اد را سوژه 
سیاس��ی کرد، زیرا اگر دامنه بحران جنس��ی باال برود، احتمال امتیاز 

گرفتن از حکومت نیز افزایش خواهد یافت!
دو سال پس از تالش نفوذی  ها برای دوقطبی سازی حجاب در جامعه، 
در خیابان حجاب تعدادی از زنان به بهانه سوگواری برای مهسا امینی 
روس��ری از س��ر برداش��ته و تعدادی دیگر از این صحنه فیلمبرداری 
می کنند، آن سوتر یکی دیگر از همین افراد روسری خود را آتش می زند 
و مردی با زاویه سینمایی از آن فیلمبرداری می کند، این عملیات خیلی 
سریع به دست رسانه های ضد انقالب می رس��د و اکانت های جعلی و 
ربات  ها آن را در شبکه های اجتماعی توزیع می کنند. کد این عملیات 
میدانی و ادراکی ژینا اس��ت! هدف این دوپینگ رس��انه ای با چاشنی 
تحرکات خیابانی آن اس��ت که معدود روس��ری تکانی در شهر باعث 
اختالل محاسباتی در جامعه ش��ود، اختالل ادراکی روی حجاب و دو 
قطبی سازی در خیابان امتداد همان خطی بود که دولتی  ها در سال 98 
سودای آن را داشتند. روسری تکانی در تهران اگرچه نتوانست با طیف 
خاکستری ارتباط کامل برقرار یا آنها را با خود همراه کند، اما در خود 
فرکانس های اجتماعی خاص دارد که اثر آن در آینده می تواند تکانه های 

وسیع و عمیق ایجاد کند. 
 اجرای پروژه روس��ری تکانی عالوه بر تیز کردن چاقوی قطبی سازی 
جامعه، یک هدف دیگر نیز داش��ت: ضربه به توانایی فراجا و در نهایت 
خلع سالح پلیس از جمله اهداف دشمن در این ماجرا بود. گشت ارشاد 
به صورت کنونی یک اقدام الزم، اما ناکافی، است و برای کاستن از بار 
خیابانی بی حجابی الزم است توانایی آن افزایش یابد، فراجا در ماجرای 
مهسا امینی مظلوم واقع شده است، در حالی که مخاطب گشت ارشاد، 
ولنگاران و عموماً ساختارشکنان خیابانی است، برخی سعی کردند با 
ایجاد روایت تحریفی نیروی انتظام��ی را در برابر عموم مردم تعریف و 
تضعیفش کنند. گرفتن سپر دفاعی از مردم هوش��مندانه  ترین اقدام 

برای ضربه به آنهاست!
 روایت تحریف پیش از این ت��الش می کرد مانند ماج��رای درگیری 
اتوبوس��ی به دس��ت یکی از سرش��بکه های بی حجاب��ی در ماه قبل 
)ماجرای سپیده رش��نو( زنان ش��ل حجاب را با افراد محجبه رودر رو 
کند، پروژه  هایی چون چهارشنبه های س��فید، دوربین ما اسلحه ما و 
دیگر مواردی از این دس��ت با این هدف طراحی و اجرا ش��د، اما پروژه 
روسری تکانی با اسم رمز ژینا، دشمن سعی در ایجاد اختالالتی دارد که 
با مصلحت اندیشی، گشت ارشاد )پلیس( را در برابر افکار عمومی دچار 

عقب نشینی و خلع سالح کند. 
در این وضعیت الزم اس��ت قانون گذار، گش��ت ارش��اد را داخل طرح 
جامع »امنیت اجتماع��ی« و همزمان با برخورد ب��ا اوباش، معتادان و 
سگ گردانان بگنجاند تا با سرمایه اجتماعی حداکثری به پیش حرکت 
کند. در حالی که اروپایی  ها در آستانه زمستان سخت باید بیشتر لباس 
پوشیده تا خودش��ان را بدون س��وخت گرم نگه دارند، در تهران یک 
سرویس اطالعاتی دشمن، پروژه روسری تکانی راه انداخته است، اگر 
هوشمندانه و با صبر و نیز زاویه درست به حوادث نگاه کنیم در ساعت 

صفر، مچ رقیب را در منطقه می خوابانیم. 

جایگاه فرهنگ دفاع مقدس 
در تقابل با نظم نوین جهانی

مهم  ترین ویژگی نظم موج��ود جهانی )با قدمت۴۰۰س��اله( بی 
عدالتی و تالش برای انهدام اخالق و معنویت است و از این رو مردم 
جهان امروز تشنه عدالت و معنویت هستند. نظام سلطه طی چهار 
قرن و به ویژه در سده اخیر بر بستر لیبرال سرمایه داری، با استفاده 
از جادوی هنر سینما و رسانه و همه ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و...  در مسیر نابودی بنیان های اخالقی و معنوی 
بشریت قدم برداشته و اساس حکومت را بر پایه نفی اراده خداوند در 
زندگی بشر استوار ساخته و فقر و بیماری و صد ها مشکل زیستی 
را به ملت های تحت س��تم جهان هدیه کرده و کاخ ظلم و ستم و 

چپاولگری را بر دوش ملل مستضعف جهان برپا نموده است. 
دنیای ام��روز دنیای چپاول ثروت ملت  ها توس��ط مس��تکبران و 
جهانخواران با تکیه بر ساختار سازمان ملل و قواعد و نظامنامه های 
تحمیلی این سازمان است. در دنیای امروز همه چیز بر پایه تضمین 
منافع اجانب سلطه گر قانونمند شده و کشور ها ملزم به تبعیت از 
قوانین نظام سلطه هس��تند. طبق تعاریف نظام سلطه، مسلمانان 
مظلوم فلسطین که سرزمین ش��ان توسط رژیم سفاک و خونخوار 
صهیونیستی اشغال شده مصداق تروریست بوده و هر کشوری که 
از مظلومیت فلسطینی  ها دفاع کند به عنوان حامی تروریزم مورد 
بازخواست قرار می گیرد. اژدهای هفت سر نظام سلطه همه شئون 
زندگی ملت  ها را در چنگال  خود گرفت��ه و در حقیقت نوعی نظام 

برده داری نوین بر جهان را حاکم نموده است. 
ظهور انقالب اسالمی در ایران و استقرار جمهوری اسالمی به عنوان 
مدافع و مروج عدالت، اخالق و معنویت خیلی زودتر از آنکه نظام 
سلطه تصور می کرد در قلوب مردم عدالت خواه و تشنه معنویت و 
اخالق در جهان جای خود را باز کرد و غرب که تمام رشته های خود 
را پنبه شده و نقشه  هایش را بر آب رفته می دید، با ترغیب و تشویق 
صدام، چراغ جنگی نابرابر و تمام عیار را ب��رای نابودی جمهوری 
اسالمی روش��ن کرد. اما با هنر، نبوغ و هوش��مندی امام خمینی 
س��الم اهلل علیه، جنگ تحمیلی با همه تهدید ها و آسیب هایش به 
دفاع مقدس ملت ایران تبدیل ش��ده و منش��أ خیر و برکت گشته 
و برای مس��یر پر فراز و نشیب ش��کل گیری تمدن بزرگ اسالمی 
ریل گذاری شد. دفاع مقدس ملت س��ربلند ایران اسالمی برکات 
زیادی در حوزه های سیاس��ی، اقتصادی، امنیتی، علمی، نظامی، 

نوآوری، داخلی و خارجی و...  با خود به ارمغان آورد. 
»خودباوری و اعتماد و تکیه به توان خودی«، »شناخت دشمن و 
روش های دشمنی دشمن«، »شکوفایی استعدادها«، »اعتماد به 
توان، خالقیت، استعداد، نبوغ، اخالص، پش��تکار، ایثار، شجاعت 
و...  جوانان«، »مدیریت تخصصی و اخالق محور اسالمی«، »رشد 
خالقیت  ها و پیشرفت های دفاعی مدرن«، »افشای چهره امریکای 
جنایتکار«، »افش��ای چهره تزویر جهانخواران«، »تثبیت و صدور 
انقالب اسالمی«، »رش��د اخالق و معنویت«، »باور به پیروزی در 
عین همه تحریم  ها و فش��ارها«، »بسط انس��جام و وحدت ملی و 
اسالمی«، »هم افزایی و هم گرایی اقوام و مذاهب کشور«، »هموار 
کردن مس��یر خودکفایی«، »ایس��تادن روی پای خود و تکیه به 
مردم ایران«، »اعتماد و اتکال به قدرت خداوند«، »تحول معنوی 
ملت ایران«، »بس��یج عمومی ملت به عنوان الگوی موفق در برابر 
جهانخواران سلطه گر«، »حفظ استقالل و تثبیت تمامیت ارضی«، 
»شناساندن مقاومت ملت ایران به جهان«، »الگوسازی دفاعی در 
برابر زیاده خواهان و مستکبران جهانی«، »بازدارندگی دشمنان از 
تعرض به ملت ایران«، »تثبیت اقتدار جمهوری اسالمی ایران « تنها 
بخش بسیار کوچک از آثار و برکات دفاع مقدس ملت ایران است. 

جنگ تحمیلی الگوی مقاومت و ایس��تادگی را به ملل مستضعف 
و تحت س��تم جهان ارائه نمود. س��خنان پیر فرزان��ه و امام راحل 
درباره برکات جنگ همواره طراوت و تازگی دارد: »ما انقالبمان را 
در جنگ به جهان صادر نموده ایم«، »م��ا در جنگ پرده از چهره 
تزویر جهانخواران کنار زده ایم«، »ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت 
را شکستیم«، »ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ 
ثابت نمودیم«، »جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت«، 
»جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت«، »جنگ باعث 
شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسالم احساس 

ذلت کنند«. 
در میان همه آث��ار و برکات دفاع مقدس، احیای اس��الم انقالبی و 
ایجاد فرهنگ ایس��تادگی، مقاومت و مقابله با نظم نوین جهانی و 
یکجانبه گرایی غرب، مهم  ترین برکت دفاع مقدس شناحته شده 
است. ما اگر دفاع مقدس را نداشتیم دفاع از حرم را هم نداشتیم. بی 
تردید هم گرایی ملت ایران و عراق از برکات جنگ تحمیلی است. 
آنچه که امروز در مفاهیم سیاسی از آن تحت عنوان محور مقاومت 
در برابر نظم نوین جهانی یاد می شود از آثار و برکات جنگ تحمیلی 

و دفاع مقدس ملت ایران است. 
عجز و ناتوانی صهیونیس��ت های یاغی و اشغالگر در برابر حماس و 
جنبش جهاد اسالمی ملت فلس��طین از مواهب تفکر مقاومت در 
جنگ تحمیلی است. به بن بست رسیدن ائتالف وهابیون در برابر 
جهادگران و انصاراهلل یمن حاصل تربیت انسان های مؤمن به هدف 

در مکتب جنگ تحمیلی است. 
جمهوری اس��المی به عن��وان پرچم��دار دیپلماس��ی عمومی و 
گفت وگوی با ملت  ها به جای ش��رکت در گفت وگوهای یکس��ویه 
و قلدرمآبانه نظام س��لطه، به مقابله با نظام اهریمنی و چپاولگران 
جهانخوار پرداخته و مراحل پنجگانه تمدن س��ازی و شکل گیری 
نظم جدید جهانی بر پایه تمدن نوین و بزرگ اس��المی را با اقتدار 

دنبال می کند. 
امروز ملت های جهان تش��نه عدالت، معنویت و اخالق هستند و 
انقالب اس��المی را به عنوان کانون مهر و محب��ت و مروج عدالت، 
اخالق و معنویت می شناس��ند. موج دعوت ب��ه عدالت و معنویت 
در سایه جنگ تحمیلی 8 ساله آنقدر س��نگین بوده که نظام های 
سلطه گر را به این میدان کش��انده و برای فریب ملت ها، منافقانه 
ندای عدالت خواهی را سر داده اند. »همبستگی تمدنی«، »حرکت 
به س��مت امنیت و اقتدار تمدنی«، »هم��کاری و تعاون ملت ها«، 
»برافراشته ش��دن پرچم عدالت خواهی« و »رشد بی نظیر اخالق 
و معنویت« از نقاط اشتراک تاریخ دفاع مقدس با مسائل تمدنی و 

نظم جدید جهانی است. 
آن چیزی که نظم نوین امریکایی و راهبرد لی لی پوتی غرب مبتنی 
بر تجزیه کشور ها به کشورک های کوچک و کوتوله های ضعیف در 
برابر گالیور غرب را به شکست کشانده، تفکر مقاومت و ایستادگی 
در برابر زیادخواهی آنها به عنوان میراث جنگ تحمیلی 8ساله به 
ملت مقاوم و قهرمان ایران اس��ت، اینک که جهان در پیچ تاریخی 
مهمی قرار گرفته و در عین حالی که کاخ تمدن سلطه گر غربی در 
حال فروپاشی اس��ت، نظم جدید جهانی بر پایه چند جانبه گرایی 
در حال تکوین و شکل گیری اس��ت و جمهوری اسالمی همانگونه 
که با الگوگیری از دانشگاه و گنجینه عظیم جنگ تحمیلی و دفاع 
مقدس ملت ایران برای توسعه عمق راهبردی خود بهره گرفته و با 
شکل گیری محور مقاومت خواب سلطه گران را آشفته و به کابوس 
تبدیل ساخت اینک نیز باید با اس��تفاده از تجارب ارزشمند دفاع 
مقدس به تثبیت زیرساخت  ها پرداخته و با برجسته سازی نقش و 
سهم جمهوری اسالمی در نظم جدید جهانی بر شتاب حرکت به 

سمت تمدن نوین و بزرگ اسالمی بیفزاید. 

سیدعبداهلل متولیانمرتضی سیمیاری

رئیس جمهور کش�ورمان ک�ه برای ش�رکت در هفت�اد و هفتمین 
نشس�ت مجمع عمومی س�ازمان ملل متحد، به نیوی�ورک رفته 
است، در نخس�تین برنامه خود در اجالس تحول آموزش در محل 
سازمان یونسکو ش�رکت کرد و طی سخنانی با بیان اینکه ایران به 
قرائت نهاده�ای بین المللی از تاریخ معاصر جه�ان و صورت بندی 
مس�ائل آن نقد بنیادی�ن دارد، تصریح ک�رد: فرهنگ س�لطه، با 
ایج�اد نظ�ام جهان�ی ناعادالن�ه و سوءاس�تفاده از س�ازمان های 
بین المللی مانع رش�د و پیشرفت کش�ورهای دیگر ش�ده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، رئیس جمهور با 
بیان اینکه معتقدیم تحول در آموزش بدون توجه به »خانواده، عدالت و 
معنویت« میسر نخواهد بود، گفت: جمهوری اسالمی ایران سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتناء به فلسفه تربیِت ایرانی- اسالمی 
و بدون اتکا به رویکردهای تک بعدِی س��کوالرِ موجود در سند 2۰3۰ 

تدوین کرده است. 
رئیس جمهور در ابتدای س��خنان خود با بیان اینکه دانش بش��ری به 
دانشمندان ملت ایران مباهات می کند، تصریح کرد: تاریخ تمدن ایران، با 
علم و دانش آغاز شده؛ فرهنگ اسالمی، آن را اعتال بخشیده و ستون های 
آن را بر اندیشه های آسمانی استوار کرده است. دین مقدس اسالم با هدف 
تحقق عدالت، گسترش معنویت و پیشرفت و آبادانی، بشریت را به پرورش 
و آموزش دعوت می کند. توسعه و پیشرفت، یکی از دغدغه های عمده 
کشورهاس��ت و اگر چه دولت  ها در موارد زیادی توصیه  ها و نسخه های 
نهادهای بین المللی در این زمینه را اجرا کرده اند، اما همزمان چالش های 

جدی برای فرهنگ ملی و بومی کشور ها نیز پدید آمده است. 
   به قرائت نهادهای بین المللی از تاریخ معاصر نقد جدی داریم

رئیسی اضافه کرد: ما معتقدیم که برای مواجهه با چالش های آموزش، 
نخست باید علل ریشه ای آن را به درستی دریابیم. ما نسبت به قرائت 

نهادهای بین المللی از تاریخ معاصر جهان و صورت بندی مسائل آن 
نقد بنیادین داریم. اگر آرمان ما ایجاد زندگی شایس��ته و جهان امن 
است باید از خوانش های یکسویه اجتناب شود و بر نقش آفرینی همه 
طرف  ها در قالب رویکردهای چندجانبه گرایانه تأکید ش��ود. به طور 

خالصه جمهوری اسالمی ایران معتقد است که:
- پیشرفت، تربیت، خانواده، عدالت و معنویت را نمی توان جدای از 

هم نگریست. 
- هر ایده ای درباره توسعه و رفع نیازهای بشر باید اقتضائات تربیتی 
و ارزش��ی را در خود لحاظ نماید و در عین حال خانواده محور باشد؛ 
البته خانواده به معنای اصیل آن و نه صورت های خودساخته که باعث 

انقطاع نسل بشر خواهد شد. 
- توس��عه  فارغ از معنویت و اخ��الق، موجب تباهی بیش��تر جامعه 

می شود و پایدار نخواهد ماند. 
- سلطه فرهنگی و حبس دانش بد ترین نوع ستم و بی عدالتی است. 

متأس��فانه فرهنگ س��لطه، منفعت خ��ود را در عقب نگه داش��تن 
کش��ورهای دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظام جهان��ی ناعادالنه و با 
سوءاستفاده از سازمان های بین المللی و تدوین منظومه های فکری- 

فرهنگی خویش مانع رشد و پیشرفت کشورهای دیگر شده اند. 
رئیس جمهور خطاب به حضار پرسید: سؤال ما این است: آیا آموزش 
و اساساً انسان باید در خدمت توسعه پایدار باشد یا توسعه پایدار در 
خدمت انسان؟ محور تحوالت آموزش��ی اگر به رشد و تعالی انسان 
منجر نشود، نتیجه ای جز استضعاف انسانیت در پی نخواهد داشت. 
آنچه انتظار می رود این اس��ت که نهادهای بین الملل��ی با احترام به 
حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی کش��ورها، از آنان در مقابل تهاجم 
فرهنگی محافظت کنند. ما معتقدیم که تحول در آموزش بدون توجه 
به »خانواده، عدالت و معنویت« میسر نخواهد بود. باید بر ارزش های 
اخالقی همچون بزرگداشت خانواده، احترام به محیط زیست، عدالت، 
رد خشونت و افراطی گری، فراهم سازی فضای مجازی ایمن و اخالقی 
و سالم و مفید به عنوان اولویت های دگرگونی و تحوِل تعلیم و تربیت 

تمرکز کنیم. 
رئیسی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران بر این اساس، سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتناء به فلس��فه تربیِت ایرانی- 
اس��المی و بدون اتکا به رویکردهای تک بعدِی س��کوالِر موجود در 
سند 2۰3۰ تدوین کرده است. از منظر کیفیت نیز در نظام آموزشی 
جدید ایران، چرخش از نظام حافظه محور به نظام متکی بر پژوهش، 
 خالقیت، مهارت آم��وزی و تعهد به تربی��ت و ارزش های فرهنگی و 
دینی را هدفگذاری نموده است. جمهوری اس��المی ایران آمادگی 
دارد تا در عین پایبندی به سیاست های اصولی خود، وارد گفت وگوی 
تعاملی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های واالی 

انسانی شود. 

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در حکمی اعض��ای دوره جدید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری، در حکم رهبر معظم انقالب آمده است: با 
هدایت و عنایت الهی دوره جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام آغاز می شود. این مجمع از مهم  ترین 
نهادهای قانونی در جمهوری اسالمی و متعهد به دو 
مسئولیت اساسی است: اول تشخیص مصلحت در 
هنگام مواجهه مجلس با شورای نگهبان، که مستلزم 
نگاه ژرف و مصلحت شناس و احاطه به حقایق کشور 
است، و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاست های 
کلی نظام که متضمن راهبردی  ترین تصمیم  ها در 
اداره امور کشور اس��ت. ارائه راه حل برای معضالت 
و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی که 
به آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهمیت این 

نهاد قانونی افزوده است. 
حضور جمعی از نخبگان مجرب و دارای س��وابق 
اجرایی در این مجمع و تجربیات متراکم از دوره های 
گذشته، جایگاه این نهاد را برتر و انتظارات از آن را 

افزون تر می سازد. 
در بیانیه آغاز دوره قبل خواسته  هایی مطرح شده 
که اکنون نیز به علت برآورده نش��دن کامل، باید 
تکرار شود. از جمله: س��امان بخشیدن به مسئله 
نظارت بر اجرای سیاست  ها و نیز پیشنهاد سازوکار 
برای ارزیابی کارآمدی و اثربخش��ی سیاست ها. 
افزون بر آن، اتقان در تشخیص مصلحت، تنقیح 
سیاست های ابالغ شده و بازنگری در آن در صورت 
لزوم، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگانی 
کشور و حضور منظم اعضای محترم در جلسات 
مجمع، مورد تأکید است. اکنون با تشکر از اعضای 
محترم در دوره  قبل و تقدیر از تالش های آنان، و با 

طلب رحمت و مغفرت برای درگذشتگان ایشان، 
اعضای دوره پنج ساله نهم را به این شرح منصوب 

می کنم:
   رئیس مجمع: آیت اهلل آقای حاج ش�یخ 

صادق آملی
اشخاص حقوقی: رؤس��ای محترم قوای سه گانه، 
فقهای محترم ش��ورای نگهب��ان)در موارد بحث 
تشخیص مصلحت(، رئیس س��تادکل نیروهای 
مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس 
دس��تگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه 
مربوط است، رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع 

بحث در مجلس شورای اسالمی. 
اعضای حقیقی:حجج اسالم: آقای حاج شیخ حسن 
صانعی، آقای قربانعلی دری نجف آبادی، آقای محمود 
محمدی عراقی، آقای مجید انصاری، آقای غالمرضا 

مصباحی مقدم و آقای محسن اراکی. 

حض��رات: آق��ای غالمرضا آق��ازاده، آق��ای علی 
آقامحمدی، آقای علی اکبر احمدیان، آقای محمود 
احمدی ن��ژاد، آقای محمدج��واد ایروان��ی، آقای 
محمدرضا باهنر، آقای احمد توکلی، آقای س��عید 
جلیلی، آقای غالمعلی حداد عادل، آقای سید کمال 
خرازی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، 
آقای محمدباقر ذوالقدر، آقای محسن رضایی، آقای 
سیدمحمد صدر، آقای محمدحسین صفار هرندی، 
آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای 
عباس��علی کدخدایی، آقای علی الریجانی، آقای 
حسین محمدی، آقای محمد مخبر، آقای حسین 
مظفر، آقای سید مصطفی میرس��لیم، آقای سید 
مرتضی نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای صادق 

واعظ زاده و آقای احمد وحیدی. 
 از خداوند متعال توفیق حضرات محترم را مسئلت 
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رئیسی در اجالس تحول آموزش در سازمان یونسکو:
نظام جهانی ناعادالنه مانع رشد دیگر کشور ها شده است

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی
 اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند

   گزارش 

    دیپلماسی

    خبر یک 

گزارش خبری »جوان« از صف آرایی رسانه ای تروریست ها برای درگذشت یک هم وطن!

خونخواهان دروغین
     زینب شریعتی 

مدعی خون مهس��ا امینی همه ایران اس��ت. از 
مردمی که فوت او غمگین شان کرده تا مقامات 
عالی رتبه دولت و مجلس و س��ایر مسئوالن، تا 
اصحاب رس��انه و فعاالن مج��ازی و هر حزب و 
جناحی که خواس��ته در این موضوع دادخواهی 
کند. آنها ک��ه خ��ود را مدعی ت��ر می دانند و به 
دیگران تهمت قتل و حمای��ت از قاتل می زنند، 
دادخواه نیستند، خونخواهان دروغین اند که موج 
سواری روی نام مهسا امینی برایشان آورده های 
سیاس��ی دارد. وگرنه چه کس��ی تعیین می کند 
اولیای دم امینی کدام جریان سیاسی است، وقتی 
تمام کشور برای همدردی با خانواده او و پیگیری 

نحوه فوتش بسیج شده اند؟
 1، بهانه براندازی

پرتاب سنگ، صدای شعار علیه رهبری، حمایت 
از کومله، رضاش��اه روحت ش��اد، تخریب اموال 
عمومی، صدای گلوله، حمله به ماش��ین نیروی 
انتظامی، اش��ک آور، ماش��ین آب پاش، صدای 
گلوله، باتوم، ناامنی، ناامنی، ناامنی. نام »مهس��ا 

امینی« در این میان گم شده است. 
کسی هم اگر از مهسا می گوید، یک جمله واحد 
اس��ت که همان روز اول تدفین هم روی مزارش 
نوش��ته بودند، »نام تو رمز می شود!« همین قدر 
هماهنگ و سازمان یافته. دروغ هم نمی گویند، 
مهسا برای آنها یک رمز اس��ت برای رسیدن به 
هدف سیاسی، نه یک انسانی که باید برای پرپر 
ش��دنش غمگین بود. غم آنها خیلی زود به شور 
و هیجان براندازی رس��یده اس��ت. مطالبه شان 
دادخواهی و رس��یدگی نیس��ت، مطالبه ش��ان 

براندازی است. به نام مهسا، به کام براندازان. 
     2 ، میدان جدایی طلبی

آن اوضاع تهران بود؛ در ش��هرهای کردس��تان 
ش��عارهای دیگری هم به گوش می رس��د؛ بژی 
کومله، ب��ژی دموک��رات و...  ص��دای گلوله هم 
می آید. خش��ونت بیش��تر است و ش��عار ها هم 

تندتر. 
از اقلیم کردس��تان عراق هم خبر می رس��د که 
مس��عود بارزانی جان تازه گرفت��ه، تلفن زده به 
خانواده مهس��ا و همدردی کرده اس��ت. وزارت 
خارج��ه ما ه��م در س��کوت مانده اس��ت. همه 
می دانند تعفن جدایی طلبی از اقلیم کردس��تان 
بلند است و بارزانی محض دلسوزی و همدردی 
تماس نگرفته است، کمین کرده و بوی دنبه که 

برمی خیزد، بلند می شود!
کومله دروغ نیس��ت، واقعیتی اس��ت که مردم 
کردس��تان و البته همه مردم ای��ران هزینه اش 
را داده اند. هر ب��ار مردم آن منطقه خواس��ته و 
مطالبه ای داشته اند، کومله و جماعت امثال آن 
از دموکرات  ها و پژاک به میدان آمده اند و فضای 
دادخواهی یا اعتراض صنفی و مردمی را به اهداف 
سیاس��ی خود و خش��ونت های تحمل ناشدنی 

آلوده اند و همه چیز بر هم خورده  است. 
    3، مداخله های ضداستقالل

جبهه ای علیه ایران شکل گرفته است و می تواند 
بهانه تحریم  هایی دیگر علیه این ملت شود. دولت 
امریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا، کمیساریای حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل، همه آمده اند که خونخواه 

یک ش��هروند ایرانی باشند. ش��هروندی که اگر 
یک بیماری خاص داشت، از سر تحریم دارویی 

همین  ها دارو به او نمی رسید!
کسانی وس��ط آمده اند که نگاه ش��ان و مشی و 
موضع شان دلس��وزی برای ایران و ایرانی نیست 
و از بیانیه هایش��ان بوی مداخله می آید، نه آنکه 

نفعی را برای مردمی رقم بزنند. 
   4، تروریست های دلسوز

رضا پهلوی، به قول مریدانش شاه در تبعید اعالم 
دو روز عزای ملی کرده است. فرح پهلوی هم به 
تبعیت از پس��رش چنین می کن��د. ادا هایی که 
البته به خاندان شاه مخلوع ایران نمی آید که اگر 
برای هر مرگ مشکوک که نه، برای هر قتلی که 
عوامل پهلوی در ایران رقم زدند، قرار بود دو روز 

عزای عمومی بگیریم، ایران سال های سال پس 
از پیروزی انقالب اسالمی باید در عزای عمومی 

باقی می ماند!
آنه��ا تنها قاتالنی نیس��تند که خونخواه مهس��ا 
امینی ش��ده اند، مریم رجوی و دارودس��ته اش 
هم وس��ط آمده اند، تش��ویق به حضور خیابانی 
می کنند، از مظلومیت مهس��ا می نویس��ند و از 
خشونت حکومت. چه کسانی؟ کسانی که تمام 
وجودش��ان آلوده به خون مردم ایران است. طی 
کمتر از یک دهه، 16 هزار ایرانی را کشتند و مورد 
حمایت غرب ه��م قرار گرفتند، م��ورد حمایت 
همان دولت  هایی ک��ه اکنون بیانی��ه می دهند 
و برای دخت��ر ایرانی دلس��وزی می کنند. چند 
نفر مثل مهس��ا را گروهک تروریستی منافقین 
س��الخی کرد و غربی  ها چشم بس��تند و بعد ها 

همین گروهک را زیر پر و بال خود گرفتند؟!
   5، یک ایران دادخواه

رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، 
همه مردم و رسانه ها، زیرمجموعه های سه قوه، 
احزاب و جریان های سیاس��ی، و همه و همه پی 
بررس��ی دقیق اتفاق روی داده، روش��ن ش��دن 
ابعاد آن و همدردی با خانواده مهس��ا هس��تند. 
کس��ی برای این خانواده کم نگذاشته است. یک 
ایران دادخواه اوس��ت. پس اکن��ون مطالبه کف 
خیابان برای چیست؟ صدای اعتراض است؟ آن 
هم شنیده ش��د، مگر اینکه مطالبه فراتر از این 
باشد، شعار ها نش��ان می دهد مطالبه فراتر است 
و می خواهند این دادخواهی ملی را به رس��میت 
نشناس��ند. صف خود را از ملت جدا کنند و خود 
را خونخواه و طرف مقابل را متهم و جالد بنامند. 
تالش وافری دارند که مسئله ای ملی را تبدیل به 
موضوعی ضد ملی و امنیتی کنند. شکسته شدن 
اقتدار کش��ور در فضای بین المللی تبعات خوبی 

ندارد و بیگانه را نسبت به ما وقیح می کند. 
   6، تکیه بر اقتدار پلیس

پلی��س معصوم نیس��ت، اش��تباه ه��م دارد، به 
اشتباهش هم باید رسیدگی شود. هیچ چیز در 
جامعه اسالمی محترم تر از جان انسان  ها نیست. 
اگر پلیس تخلف کرده، طبعاً نباید بی مجازات ر ها 
شود. اما تخریب کل نیروی حافظ امنیت مردم 
یعنی تخریب امنیت کشور. می شود حتی با کل 
گشت ارشاد مخالف بود، بیان هم کرد، اما اقتدار 
پلیس را شکسته نخواهیم که روز هایی این اقتدار 

حتماً به کارمان می آید. 

جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار
 ۱۲ مهر برگزار می شود

کار  تع�اون،  پیش�نهادی  وزی�ر  ب�ه  اعتم�اد  رأی  جلس�ه 
12 مه�ر برگ�زار می ش�ود.  و رف�اه اجتماع�ی سه  ش�نبه 
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با ایرنا در مورد جلسه مجلس شورای اسالمی برای رأی اعتماد به وزیر 
پیش��نهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلس��ه رأی اعتماد به 
محمد هادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

روز سه  شنبه 12 مهر برگزار می شود. 
محمد هادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵9 ساله، دارای دکترای اقتصاد از 
دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال های گذشته عضو هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، رئیس هیئت مدیره 
هلدینگ صنایع نوین، رئیس هیئت مدیره رایتل و عضو شورای عالی 

الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت نیز بوده است. 
در س��وابق مدیریتی زاهدی وفا، مع��اون امور اقتص��ادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در ش��ورا ها و 
کمیس��یون های تخصصی ش��ورای عالی تحقیقات و فناوری )عتف(، 
شورای اقتصاد، کمیس��یون اقتصادی دولت، ش��ورای پول و اعتبار و 

شورای عالی انرژی دیده می شود. 
زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی 
توسعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 
شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی 
تدوین برنامه پنجم، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش 
سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه 
تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیر نفت��ی را در کارنامه خود دارد و 
اینک با معرفی رئیس جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به 

مجلس معرفی شده است.

88498443سرويس  سیاسي
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در حالي كه ظاهراً دانش آموزان مقاطع مختلف 
تحصيلي، س�اعات زي�ادي را س�ر كالس هاي 
درسي حاضر مي شوند، اما مطابق گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در ميزان 
ساعت  آموزش كالس هاي درسي، كم فروشي 
شده است. براساس س�ند برنامه درسي ملي، 
زمان آموزش پايه تحصيل�ي در دوره ابتدايي 
۹۲۵ ساعت، در متوسطه اول هزار و ۱۱۰ ساعت 
و در متوسطه دوم در ش�اخه نظري هزار و ۲۹۵ 
س�اعت تعيين شده است، اما كس�ري ساعت 
آموزش در كالس هاي درسي به قدري بحراني 
اس�ت كه معلمان ب�راي جب�ران آن، دروس را 
»يك خط در ميان« تدري�س مي كنند و بخش 
زيادي از آم�وزش را به اس�تفاده از كالس هاي 
تقويتي يا تكلي�ف در خانه  حوال�ه مي دهند و 
اين يعني، كيفيت آم�وزش در مقاطع مختلف 
به خصوص مقط�ع ابتداي�ي افت كرده اس�ت. 
طب�ق گ�زارش مرك�ز پژوهش ه�اي مجلس 
دانش آموزان مقطع ابتدايي بايد ۹۲۵ س�اعت 
در طول س�ال تحصيلي در كالس ه�اي درس 
آموزش ببينند، ام�ا نتايج تيم�ز ۲۰۱۹ در پايه 
چهارم ابتدايي نشان مي دهد اين دانش آموزان 
تنها ۶۲۵ س�اعت آم�وزش مي بينن�د. با اين 
مي�زان از آموزش، پنجاه  و  هش�تمين كش�ور 
از بين پنجاه  و  هش�ت كش�ور جهان هستيم! 
اي�ن در حالي اس�ت كه س�اعت آموزش�ي در 
پاكس�تان، ش�يلي، اياالت متحده، عربستان 
سعودي، هلند، ايتاليا، قطر، مراكش، دانمارك، 
تركي�ه و امارات متح�ده عربي در طول س�ال 
تحصيل�ي بيش از هزار س�اعت اس�ت و حتي 
مونته نگ�رو ه�م ۶۵۳ س�اعت آم�وزش دارد. 
ماجرا از آنجاي�ي بحراني تر مي ش�ود كه طبق 
گزارش مركز پژوهش ه�اي مجلس كه گزارش 
پژوهش�گاه مطالعات آم�وزش  و  پ�رورش نيز 
آن را تأييد مي كند، ميزان آم�وزش واقعي در 
مدارس از ۶۲۵ ساعت هم كمتر و ۵۷۶ ساعت 
در يك دوره سال تحصيلي است. با اين حساب 
تنها ۶۲ درصد از ۹۲۵ ساعت مصوب شده، در 
مدرسه به آموزش پرداخته مي شود. گزارش ها 
نش�ان مي دهد اين اتالف به داليل�ي از جمله 
مقررات نانوشته مدرسه، غيبت دانش آموزان، 
تعطيالت پيش بيني نشده، روزهاي نيمه تعطيل 
و استراحت هاي درون مدرسه اي است. از سويي 
قان�ون بازگش�ايي م�دارس در اول مهرماه هر 
سال، مصوبه س�ال ۱۳۷۶، آنچنان آغاز و پايان 
سال تحصيلي را بسته است كه جاي هيچ گونه 
جبران اتالف س�اعت آموزش�ي وجود ندارد. 
در نظام فعل�ي آموزش و پرورش كش�ور، پس 
از پاي�ان امتحانات و آغاز تعطيالت تابس�تانه، 
حدود س�ه ماه، آم�وزش عماًل تعطيل اس�ت و 
اي�ن مي توان�د موج�ب اخ�الل در يادگي�ري 
دانش آموزان و حتي اتالف س�اعت آموزش�ي 
س�ال تحصيلي بعد به جهت لزوم وقت گذاري 
براي مرور آموخته هاي پيشين شود. در صورتي 
ك�ه كش�ورهاي پيش�رفته ت�الش كرده اند تا 
تعطيالت در طول سال تحصيلي توزيع شود و 
تعطيالت پايان سال تحصيلي به حداقل رسد تا 
جايي كه تعطيالت در برخي از كشورها همچون 
دانمارك ي�ا انگليس به ۱/۵ ماه رسيده اس�ت. 
»ج�وان« ب�ه منظ�ور تحلي�ل آس�يب هاي 
كمبود س�اعت آموزش�ي ب�راي دانش آموزان 
ابتداي�ي در طول س�ال تحصيل�ي و همچنين 
راهكاره�اي جب�ران آن ب�ا مس�عود كبيري، 
عض�و هيئ�ت علم�ي پژوهش�گاه مطالع�ات 
آم�وزش  و  پ�رورش گفت وگ�و كرده اس�ت. 

آقاي كبيري! براس�اس س�ند تحول 
برنامه درس�ي دانش آموزان بايد در 
يك دوره تحصيلي در مقطع ابتدايي 
۹۲۵ س�اعت آموزش داده شود، اما 
چطور اين ميزان ساعت به تنها ۶۲۵ 
ساعت تقليل يافته است؟ ۳۰۰ ساعت 

آموزش چطور از بين رفته است؟
طبق س��ند تحول برنام��ه درس��ي دانش آموزان، 
بايد در يك دوره تحصيلي ابتدايي ۹۲۵ س��اعت 
آموزش داده شود. اين ساعت براي 8/۵ ماه تحصيلي 
تعريف ش��ده كه از ابتداي مهرماه هر سال تا پايان 
خردادماه سال بعد به غير از دو هفته تعطيالت نوروز 
در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه با آغاز 
خردادماه عماًل مدارس به دليل برگزاري امتحانات 
تعطيل مي ش��ود و يك ماه از سال تحصيلي براي 
آموزش از دس��ت مي رود و اين كم فروشي آشكار 
براي دانش آموزان است كه به آينده تحصيلي آنها 

لطمه جدي وارد مي كند. 
بدتر اينكه نه دانش آموز و نه معلم در اين خصوص 
هيچ اعتراضي ن��دارد، حاال ي��ا نمي دانند كه چه 
اجحافي در حق دانش آموز ش��ده يا اگر هم بدانند 
خيلي برايشان اهميتي نداشته است. به همين دليل 
تكليف مطالبه گر در اين زمينه مشخص نيست و اگر 

هم مشخص باشد خيلي با آن مشكلي ندارد. 
از سوي ديگر، مدارس ساعات امتحانات را بخشي 
از آم��وزش در نظ��ر مي گيرند و اين يك اش��تباه 
بسيار بزرگ است؛ اشتباهي كه متأسفانه تا امروز 
مسكوت مانده است. بدتر اينكه امتحانات در دوره 

متوسطه اس��ت و در 
دوره ابتداي��ي حتي 
امتحاني وجود ندارد 
ك��ه تعريف موس��ع 
آموزش را در مورد آن 

به كار بگيريم. 
وقتي مي گوييم زمان 
تعيي��ن ش��ده براي 
»آموزش«، يعني دانش آموز بايد در آن ساعت معين 
شده آموزش ببيند. مگر اينكه مسئوالن، آموزش را 
آنقدر گسترده ديده باشند كه در آن هم دانش آموز 
درس ببيند، هم تمرين كن��د و هم امتحان بدهد! 
عماًل وقتي يك ماه از سال تحصيلي را چشم پوشي 
مي كنيم و به دانش آموز درس نمي دهيم و فقط از 
او امتحان مي گيريم اين يعني يك ماه از هشت و 
نيم ماه سال تحصيلي را از بين برده ايم. همچنين 
در طول سال تحصيلي، تعطيالتي مانند تعطيالت 
»آلودگي هوا« يا »ب��ارش برف ش��ديد« داريم و 
متأس��فانه هيچ مكانيزمي براي جب��ران آموزش 
طي چنين تعطيالتي در نظر گرفته نشده است. در 
برخي از استان ها مانند خوزستان به دليل مشكالت 
ريزگردها م��دارس را چن��د روز تعطيل مي كنند 
و براي اين روزهاي تعطيل نيز جبران آموزش��ي 

درنظر نمي گيرند. 
در كنار اين م��وارد مطرح ش��ده، بخش عمده اي 
از ناكارآم��دي ب��راي اجراي س��اعت اس��تاندارد 
آموزش مربوط به خود مدارس اس��ت، چراكه اگر 
دانش آموزان هر روز به مدرسه بروند و تعطيالتي هم 
نباشد زمان هاي زيادي از فعاليت مدارس به موارد 
غيرآموزشي اختصاص داده مي شود. مثاًل جلسه 
شوراي معلمان يا اردوي دانش آموزان را هم جزو 

ساعات آموزشي دانش آموز درنظر مي گيرند. 
عوامل ديگري نيز موجب كاهش ساعت آموزشي 
در كالس هاي درسي شده است، مثاًل قانوني وجود 
دارد كه معلمان ابتدايي كه ۲0 سال سابقه كار دارند، 
يك روز در هفته به مدرسه نمي روند، اما با نرفتن 
معلم به كالس درس چه اتفاقي براي دانش آموزان 
مي افتد؟ يك روز كامل براي دانش آموزان كالس 
»ورزش، ورزش، هن��ر« مي گذارن��د و با كيفيت 
بسيار ضعيف و به اسم ساعت آموزشي كالس روز 
را به پايان مي رسانند. در صورتي كه وقتي يك روز 
معلم سركالس حضور نداشته باشد، يعني آن روز 
آموزش انجام نشده اس��ت. برعك��س در چهار روز 
باقي هفته كه »معلم تقليلي« س��ركالس حاضر 

مي شود به صورت فشرده درس هاي رياضي و علوم 
را آموزش مي دهد. بدتر اينكه خانواده ها نيز با نبود 
آموزش در روزهاي عدم حضور معلم تقليلي آشنا 
هستند و بسياري از آنها در روز تقليل، فرزندشان را 
به مدرسه نمي فرستند.  متأسفانه آشفتگي شديدي 
در موضوع ساعت آموزش در مدارس وجود دارد كه 

خيلي از موارد آن پنهان است. 
مقصر اين آش�فتگي چه كسي يا چه 

كساني هستند؟
آموزش و پرورش سهم زيادي در كم فروشي ساعت 
آموزشي را با اشتباه اس��تراتژيكي به گردن دارد، 
چراكه تنها دو س��وم از زمان آموزش استاندارد را 
براي دانش آموز خرج كرده اس��ت  و اينكه در دوره 
ابتدايي عمالً پايان سال تحصيلي را آخر ارديبهشت 

ماه اعالم مي كند. 
آسيب هاي اين كم فروشي آموزشي 

چيست؟
وقتي زمان كاف��ي براي آم��وزش در اختيار معلم 
نباش��د، معلم نمي تواند دروس را ب��ه خوبي و به 
صورت مفهومي ب��ه دانش آموزان ي��اد بدهد و با 
حداقل كيفيت، تدريس مي كند. وقتي كه تدريس، 
ناكافي يا بي  كيفيت باشد به دانش آموزان تكاليف 
با حجم زياد براي منزل داده مي ش��ود و در نهايت 
مش��خص نيس��ت اين تكاليف با چه كيفيتي به 

سرانجام مي رسد؟ 
گاهي از سوي برخي از افراد گفته مي شود كه حجم 
مطالب دروس آموزشي زياد است. دليلش هم اين 
است كه »زمان اختصاص ش��ده براي آموزش« با 
»حجم محتواي كتب درسي« همخواني ندارد. در 
صورتي كه اگر معلم زمان كافي براي آموزش داشته 
باشد، شمرده شمرده و با يك جريان تدريس آرام و 
با اس��تفاده از روش هاي متنوع براي دانش آموزان 
محتواي درسي را ياد مي دهد و با صبر و حوصله، 
پاسخگوي سؤاالت دانش آموزان خواهد بود، اما اگر 
اين معلم، قرار باشد همان حجم مطالب درسي را در 
يك سوم زمان به دانش آموزان ياد بدهد، از همه اين 

موارد عنوان شده چشم پوشي خواهد كرد. 
»آموزش« زماني كيفيت دارد ك��ه دانش آموزان، 
مطالب درس��ي را به خوبي درك كنند و بفهمند. 
يك دانش آموز بايد از روش كاوش��گري مفاهيم را 
فرا بگيرد. در چنين شرايطي است كه انتقال دانش 
به خوبي انجام شده است.  تصور كنيد در محل كار، 
وظايفي را به افراد محول كنند اما زمان كافي براي 
انجام آن در نظر نگيرند. آن وقت پرس��نل به دليل 

نداشتن زمان كافي، مجبور هستند كه كارشان را 
طوري به سرانجام برسانند كه با زمان تعيين شده 
همخواني داشته باشد و در نتيجه عملكرد ضعيفي 
خواهند داشت. اين مسئله در تدريس معلمان نيز 
به همين صورت است، بنابراين كسري در ساعت 
آموزش يعني افت شديد كيفيت آموزش، بنابراين 
زمان آم��وزش مهم ترين عنصر يادگي��ري براي 
دروس است. هر چند استدالل هاي پوچ زيادي را 
درباره كمبود ساعت آموزش در كالس هاي درسي 
ش��نيده ام؛ مثاًل اينكه بخش��ي از زمان آموزش با 
تكاليف در منزل انجام مي شود، اما سؤال اينجاست 
كه اگر قرار است آموزش را در قالب تكاليف به خانه 
ببرند پس چرا زمان آن را در سند نوشته ايد؟! مگر ما 
جريان آموزش در خانه را جز جريان رسمي آموزش 

در نظر مي گيريم؟ 
با اين تفاسير وضعيت كيفيت آموزش 

در مدارس به شدت افت كرده است؟
بله. براس��اس آمار منتشر شده از س��ال ۲011 به 
بعد، افت ش��ديد در زمان آموزش تحصيلي كشور 
داشته ايم. متأسفانه ما آخرين رتبه از لحاظ »زمان 
آموزش تحصيل��ي« در دنيا را داري��م تا جايي كه 
كش��ورهاي ديگر حدود دو برابر زمان آموزش در 
مدارس م��ا را براي دانش آم��وزان خود اختصاص 
داده اند. رد ش��دن از چنين موض��وع مهمي، آثار 
زيان باري را براي كيفيت آموزش در مدارس كشور 
به دنبال خواهد داشت. به همين دليل براي بهبود 
عملكرد آموزشي در كشور بايد اولين قدم در جهت 

توجه به زمان آموزش باشد. 
با توجه ب�ه نزديك ب�ودن مهرماه و 
آغاز س�ال تحصيلي جدي�د راه حل 
پيشنهادي شما براي افزايش ساعت 
آموزش و به دنبال آن افزايش كيفيت 

آموزش در مدارس چيست؟
به نظر من وقتي تعيين شده كه بايد ۹۲۵ ساعت به 
دانش آموزان ابتدايي آموزش داده شود اصلي ترين 
راهكار اج��راي همين مصوبه اس��ت. در اين ميان 
بهانه هايي چون گرماي خردادماه در جنوب كشور 
مطرح مي ش��ود كه هر چند گرماي جنوب كشور 
در خردادماه طاقت فرساس��ت، اما تدابير جبراني 
ديگري مي  توان براي آن درنظر گرفت؛ مثاًل اينكه 
دانش آموزان در استان هاي گرمسير پنج شنبه ها را 
تعطيل نباشند و به مدرس��ه بروند. در اين صورت 
دانش آموزان در گرما به مدرسه نرفته اند و ساعت 

آموزشي آنها نيز جبران شده است. 
از طرفي تعطيلي چهارماهه مدارس از ابتداي خرداد 
ماه تا پايان شهريورماه  در عمده كشورهاي پيشرفته 
كنار گذاش��ته و تالش شده اس��ت تا تعطيالت در 
طول س��ال تحصيلي توزيع و پيوس��تگي آموزش 
رعايت شود؛ مثاًل اينكه سال تحصيلي مدارس از 1۵ 
شهريورماه آغاز شود.  در كشور تركيه قانوني وجود 
دارد كه در آن مدارس بايد ۲00 روز باز باش��د و در 
تعداد روز مشخص ش��ده، به دانش آموزان آموزش 
داده شود. در اين شرايط اگر مدرسه اي بنا به هر دليلي 
تعطيل شود تا زماني كه ۲00 روز آموزش نداده باشد، 
اجازه ندارد سال تحصيلي را به پايان برساند. اين در 
حالي است كه در كشور ما ۹۲۵ ساعت آموزش براي 
مدارس تعيين شده است، اما براي اجرايي شدن آن 

هيچ حساب و كتابي وجود ندارد! 
ما نيز مانند تركيه بايد به مدارس در مناطق مختلف 
اختيار بدهيم تا براساس شرايط خاص منطقه اي 
خود، ميزان ساعت آموزش مصوب شده را تكميل 
كنند. البته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بايد 
ميزان ساعت مصوب شده آموزشي را مورد پايش و 
نظارت قرار دهند تا حتماً ميزان ساعت تعيين شده 
براي هر كالس درس��ي اتفاق بيفت��د، چراكه اگر 
دانش آموزان، خواندن، نوشتن و دروس پايه شان 
را به خوبي ياد نگيرند تا پايان تحصيل با مش��كل 

مواجه خواهند شد. 

88498440۳سرويس اجتماعي
كم فروشي در كالس هاي درس!
تنها ۶۲ درصد از ۹۲۵ ساعت مصوب، در مدرسه به آموزش پرداخته مي شود

عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش  و  پرورش در گفت  و  گو با »جوان«: آموزش  و  پرورش سهم زيادي در كم فروشي
 ساعت آموزشي به گردن دارد، چراكه تنها دو سوم از زمان آموزش استاندارد را براي دانش آموز خرج كرده است

پدر مهسا اميني:
سوءاستفاده كنندگان دلسوز ما نيستند

رئيس�ي  آي�ت اهلل  تلفن�ي  تم�اس  امين�ي  مهس�ا  پ�در 
ك�رد  تأكي�د  و  دانس�ت  امي�د  و  قل�ب  ق�وت  ماي�ه  را 
سوءاس�تفاده كنندگان از فوت دخترش، دلس�وز آنها نيس�تند. 
امجد اميني، پدر مرحومه مهس��ا اميني ديروز در مصاحبه ای تأكيد كرد: 
بنده صراحتاً همه اظهارات س��ردار رحيمی، فرمانده ني��روی انتظامی را 
تكذيب می كنم؛ لباس مهسا هيچ مشكلی نداشت. امينی تصريح كرد: بنده 
درخواست دسترس��ی به دوربين های داخل ون و حياط ساختمان وزرا را 
كردم اما هيچ جوابی به من ندادند! هر فيلمی هم كه در فضای مجازی منتشر 
شده، سانسور شده است. پسرم زماني كه با من تماس گرفت، در هشتگرد 
بودم و بالفاصله خودم را به بيمارستان رساندم. پزشكش را پيدا كردم و به 
گفته پزشك و پرستاران، مهسا دچار مرگ مغزي و ايست قلبي شده بود. به 
ما گفتند يكسري از اعضاي بدنش هنوز زنده است. ما اميدوار بوديم، برگردد 
ولي هيچ نتيجه اي نگرفتيم؛ حتي به من گفتند بايد براي حفظ كليه ها، مهسا 
دياليز شود، گفتم هر عمل و كاري براي حفظ جان دخترم مي توانيد، انجام 
دهيد و امضا هم كردم. طرح برخي ادعاها مبني بر اينكه من اجازه عمل مهسا 
را نداده ام، دروغ بوده و صحت ندارد، چراكه همه برگه ها را امضا كردم، اما 

فايده نكرد و دخترم رفت. 
اميني در بيان مطالبه خود گفت: انتظار خود و خانواده ام فقط اين است كه 
عامالن و اشخاصي كه باعث فوت دخترم مهسا شدند، در مألعام بازجويي 
شوند كه چرا اين كار را كردند و به سزاي عمل خود برسند تا خون دخترم 

پايمال نشود. 
 اميني با اشاره به تماس مسئوالن كشوري با خود به تسنيم گفت: مسئوالن 
كشوري قول پيگيري و بررسي علت فوت دخترم را به ما داده اند. آيت اهلل 
رئيسي در تماس تلفني كه با خودم داشت، گفتند كه موضوع به  جد بررسي 

مي شود و اين قوت قلب و اميدي برايمان شده است. 
وي  تأكيد كرد: كساني كه از موضوع مرگ مهسا دنبال سوءاستفاده هستند، 
هيچ ارتباطي با ما ندارند و ما نيز كاري به آنان نداريم، آنها دلسوز ما نيستند، 
آن چيزي كه واقعيت داش��ته خودم در مصاحبه ها اع��الم كرده ام، فقط 
درخواستمان بررسي علت مرگ دخترم و برخورد با بانيان اين حادثه بوده 

و اين تنها آرزويمان است. 
 حضور نماينده ولي فقيه  در منزل مرحومه مهسا  اميني

واكنش ها به فوت مهسا اميني و دلجويي مسئوالن از خانواده وي همچنان 
ادامه دارد.  روز گذشته، حجت االسالم عبدالرضا پورذهبي، نماينده ولي فقيه 

در كردستان در منزل مرحومه اميني حضور يافت. 
حجت االسالم پورذهبي ضمن ابراز مراتب تأثر و تسليت به خانواده مرحومه 
اميني  گفت: به عنوان نماينده ولي فقيه به خانواده مرحومه خانم مهس��ا 
اميني اطمينان دادم كه همه نهادها براي دفاع از حقوقي كه از خانم اميني 
تضييع شده، اقدام خواهند كرد و هيچ حقي از خانواده مرحومه اميني ناديده 
گرفته نخواهد شد.  وي تأكيد كرد: همچنان كه به خانواده خانم اميني قول 
داده ام، بنده نيز به سهم خودم موضوع فوت ايشان را تا نتيجه نهايي پيگيري 
خواهم كرد.  در همين رابطه و پس از موضع گيري رؤساي سه قوه، شوراي 

عالي انقالب فرهنگي هم بيانيه اي صادر كرد. 
در بخشي از اين بيانيه آمده اس��ت: از آنجا كه فوت مرحومه اميني موجب 
جريحه دار شدن احساسات بسياري از مردم ش��ريف ايران شد، الزم است 
دستگاه هاي مسئول براساس دستور صريح رؤساي محترم قواي سه گانه 
كشور، ضمن بررسي دقيق و همه  جانبه موضوع، نتايج آن را به اطالع مردم و 
افكار عمومي برسانند و در صورت قصور يا تقصير احتمالي با متخلفان برخورد 
الزم صورت پذيرد.  اين بيانيه تصريح مي كند: جامعه ايران كه صادقانه داغدار 
دختر جواني است كه به منزله دختر خود مي پندارد و احساسات خود را در 
اين باره بيان مي كند، جامعه اي انقالبي و اسالمي است. درباره جامعه ايران 
نبايد قضاوت هاي س��طحي صورت داد؛ بنيه جامعه ايران، ارزشي، ديني، 
خانواده گرا و دانش محور است. مطابق بيانيه شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
از مجموعه مصوباتي كه در مورد حجاب و عفاف در ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي مصوب شده است كمتر از 10درصد جنبه كنترلي دارد، ۹0 درصد 
مصوبات جنبه تعليم و تربيت، فرهنگ سازي، تقويت دانش، آگاهي بخشي 
و ترويج الگوهاي سالم زندگي در ميان نسل جوان دارد.  در بخش ديگري 
از بيانيه شوراي عالي انقالب فرهنگي تأكيد شده است: از مجموعه مصوبات 
بيشترين وظايف بر عهده صدا و سيما، آموزش و پرورش و ساير دستگاه هاي 
فرهنگي است. ماجراي خانم مهس��ا اميني زنگ هش��داري براي تمامي 
دستگاه هاي مسئول براي انجام وظايف عمدتاً فرهنگي و معرفت افزايي است، 

تا در آينده شرمنده مردم و خانواده هاي ايراني نباشيم. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

يوناني ها افسانه اي دارند به نام »پيگماليون«؛ مجسمه سازي كه 
سرانجام عاشق مجسمه اي شد كه خودش ساخته بود!

او مجس�مه را در بر گرفته، رفته رفته احساس كرد از زبري آن 
كاسته شده. . . مجسمه نرم شد و چنان معشوقه اي در آغوش 

پيگماليون جا خوش كرد!
پيگماليون نم�اد تأثي�ر انتظار ب�ر واقعيت اس�ت. او با تلقين 

مجسمه اي ساخت كه خود تصور كرده بود. 
روانشناسي با استفاده از افسانه پيگماليون دو گروه دانش آموز 
باهوش و معمولي تدارك ديده، براي هر يك معلم جداگانه اي در 
نظر گرفت، اما به معلم ها دروغ گفت. بچه هاي باهوش را معمولي 

و دانش آموزان معمولي را باهوش معرفي كرد. 
مي دانيد چه اتفاقي افتاد؟ باور اش�تباه معلم، بچه ها را تغيير 
داد. معمولي ها نبوغ سرش�اري نش�ان دادن�د، زرنگ ها افت 

چشمگيري كردند!
دوس�تان! ش�ما با باورتان هس�تي را تغيير مي دهي�د؛ اين را 

مي دانستيد؟
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   شهروند - تهران: با توجه به افزايش ۵7 درصدي حقوق 
كارگران در ارديبهشت و سر  و  صدايي كه كارفرمايان به خاطر 
آن به راه انداختند، ميزان افزايش ت��ورم بعد از اصالح قيمتي 
بسيار بيشتر از چيزي بود كه انتظار داشتيم. از وزارت كار تقاضا 
مي كنم نسبت به حقوق و مزاياي كارگران بازنگري مجدد داشته 
باشد و مجدد براي شش ماهه دوم افزايش حقوقي براي كارگران 
اعمال كند تا كارگران بتوانند از اين سختي معيشتي رها شوند. 
واقعاً حقوق هاي دريافتي كفاف نمي كن��د و فقط براي گذران 
10 روز اول هر ماه كافي اس��ت. با توجه به بازگشايي مدارس و 
حضوري شدن كالس هاي دانش آموزان، هزينه هاي جديدي هم 
به خانوارها اضافه مي شود. از سرپرست وزارت كار تقاضا مي كنم 

نسبت به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشد. 

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 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸۵۳۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

استقراض 92 ميليون يورويي
 براي رشد خدمات القايي!

در بسياري از مسائل زيرساختي سالمت با چالش جدي 
مواجهيم، اما دولت براي واردات دستگاه هاي تصويربرداري 

پزشكي از بانك جهاني ۹۲ ميليون يورو وام گرفته است!
با موافقت بانك جهاني براي پرداخت ۹۲ ميليون يورو وام به ايران براي 
خريد دستگاه هاي تصويربرداري، مركز هماهنگي اقتصادي وزارت 
بهداشت اطالعيه مناقصه آن را منتشر كرد. وام ۹۲ ميليون يورويي 
بانك جهاني در حالي براي خريد دس�تگاه هايي همچون ام آرآي در 
اختيار كش�ورمان قرار گرفته است كه به واس�طه تحريم ها بسياري 
از داروها و تجهيزات پزشكي به بيماران خاص و صعب العالج ايراني 
نمي رسد و در مقطعي حتي ما براي واردات واكسن كرونا با چالش جدي 
مواجه بوديم. در چنين شرايطي گران ترين و پيچيده ترين دستگاه هاي 
تصويربرداري يا دس�تگاه هايي كه در حوزه زيبايي كاربرد دارند، به 
سادگي به دستمان مي رسد و حتي كشوري همچون امريكا كه به طور 
مستقيم در برابر ما قد علم كرده، مسير واردات اين قبيل تجهيزات 
پزشكي را براي كشورمان باز گذاشته است. از سوي ديگر استقراض از 
بانك جهاني براي خريد اين دستگاه ها در حالي است كه بر اساس آمار 
موجود به ازاي هر صد هزار ايراني ۱/۴ دستگاه سي تي اسكن در كشور 
وجود دارد. مركز آمار كميسيون اروپا اعالم كرده كه اين ميزان با سرانه 
اين دستگاه در هلند، لهستان و اسلواكي برابري مي كند. اين ميزان در 
فرانسه  ۱/ ۱ ، در روماني ۰/۹، در ايتاليا ۱/۸ و در سوئد ۱/۷ است. از سوي 
ديگر كشورمان در حوزه س�المت با مشكالت زيرساختي جدي تر و 
كم هزينه تري مواجه است كه بر خريد چنين دستگاه هايي اولويت دارد. 

وام ۹۲ ميليون يورويي با احتس��اب نرخ ارز، حدود ۲ه��زار760 ميليارد 
تومان مي شود كه قرار است از سرمايه كشور براي خريد تجهيزات جديد 

تصويربرداري هزينه شود. 
طبق گزارش س��اعت س��المت، بر اس��اس اطالعات موجود قرار است با 
اين اعتبار ارزي 11 دس��تگاه سي تي اس��كن 1۲8 اساليس، دو دستگاه 
سي تي  اسكن ۲۵6 اساليس و41 دستگاه MRI خريداري شود كه البته با 
رايزني هاي انجام شده، احتماالً خريد تعدادي تجهيزات آزمايشگاهي نيز 

در دستور كار قرار مي گيرد كه هنوز رسماً اعالم نشده است. 
  مشخصات دستگاه هاي وارداتي 

با هماهنگي مركز هماهنگي اقتصادي وزارت بهداشت، كميته تخصصي 
تعيين مشخصات فني اين دستگاه ها با حضور كارشناسان معاونت درمان 
وزارت بهداشت در هيئت امناي ارزي براي معالجه بيماران اين وزارتخانه 
تشكيل شده است و اين كميته مشخصات دستگاه هايي را كه بايد خريداري 

شوند، تعيين كرده، شرايطي كه مسير خريد را مشخص مي كند. 
طبق نظر كميته تخصصي، دستگاه خريداري شده ترجيحاً بايد ساخت 
كشورهاي امريكاي شمالي، اروپاي غربي يا ژاپن باشد. با وجود اين در سايت 
 has to ( »سازمان بهداشت جهاني به جاي عبارت »ترجيحاً« از كلمه »بايد
be( براي خريد از اين كشورها استفاده شد. كميته فني تعيين مشخصات 

دستگاه هاي تصويربرداري كه با وام بانك جهاني خريداري مي شود. شرايط 
ديگري نيز تعيين كرده از جمله اينكه اين دس��تگاه ها بايد حتماً ژنراتور، 
شيشه سربي و چاپگر داشته باشند. همچنين با توجه به محدوديت منابع 
هليوم در كشور، دستگاه هاي ام آر آي واجد تكنولوژي Helium free باشد.  
عالوه بر آن كميته تخصصي تعيين مشخصات خريد اين دستگاه ها به مركز 
هماهنگي اقتصادي وزارت بهداشت اعالم كرده كه با توجه به نياز برخي 
مراكز عمومي و غير تخصصي، مشخصات فني برخي دستگاه ها حداقلي 
باشد تا هزينه تخصيصي با توجه به نياز گيرندگان خدمت كاهش يابد. البته 
اين شرط با خريد دستگاه هاي بسيار پيشرفته و گرانقيمت سي تي اسكن 

1۲8 و ۲۵6 اساليس همخواني ندارد. 
آگهي مناقص��ه خريد اين تجهيزات 1۲ ش��هريور 1401 توس��ط مركز 
هماهنگي اقتصادي وزارت بهداشت منتشر شده و شركت هاي توليد كننده 
و تأمين كننده تا ۲6 سپتامبر )4 مهر 1401( براي ارسال پيشنهادهاي خود 

براي شركت در اين مناقصه فرصت دارند. 
 آمار عجيب دستگاه هاي پزشكي پيش�رفته در ايران همگام 

با اروپا
طبق آمارها تعداد دس��تگاه هاي ام آر  آي و س��ي تي اس��كن در ايران با 
پيشرفته ترين كشورهاي اروپايي برابري مي كند و حتي در مواردي بيشتر 
اس��ت. به گفته ابراهيم متوليان، رئيس اسبق مركز هماهنگي اقتصادي 
وزارت بهداشت، تعداد دستگاه هاي MRI در تهران بيش از پنج برابر لندن 

است كه عمده آن در بخش خصوصي است. 
آنطور كه سعيد كريمي، معاون درمان وزارت بهداشت هم مي گويد تقريباً 
همه بيمارستان هاي باالي 100 تختخوابي كشور، دستگاه سي تي اسكن 
دارند. وي مي افزايد: »البته طي يك تا دو س��ال اخير باالي 1۵0 دستگاه 
سي تي اسكن در كشور توزيع شده است و در همين مدت يكسال گذشته 
كه من در معاونت درمان وزارت بهداش��ت هس��تم بيش از ۳0 دستگاه 

سي تي اسكن به مراكز درماني تحويل داده شده است.« 
  رش�د تقاضاهاي القايي براي خدمات پاراكلينيك�ي با وجود 

محدوديت منابع
همين حاال هم يكي از چالش هاي مديريت منابع نظام سالمت رشد تقاضاي 
القايي است. با پيگيري بسياري از مراكز خدمات پاراكلينيكي كه اغلب هم 
در شهرهاي بزرگ و پايتخت متمركز شده اند در مي يابيم سهامداران اين 
مراكز پزشكاني هستند كه حتماً براي بيمارانشان اين خدمات را تجويز 
مي كنند و در نهايت درآمدهاي حاص��ل از اين تجويزهاي غيرضرور را به 

نسبت سهم بين خودشان تقسيم مي كنند!
به گفته دكتر علي اكبر بهرامي فر، عضو انجمن راديولوژي ايران، حدود 8۵ 
درصد تجويزهاي ام  آر آي و سي تي اسكن در كشور با استانداردهاي علمي 

مطابقت نداشته، نياز به تجويز نبوده و جواب آنها منفي است. 
مريم كه به عنوان اپراتور در يك مركز خصوصي سنجش تراكم استخوان 
كار مي كند در اين باره به خبرنگار »جوان« مي گويد:» در مركزي كه من 
كار مي كنم پنج پزشك ارتوپد و جراح عمومي اين دستگاه را خريداري و 
وارد كرده اند. البته بيمه تجويز صاحب امتياز مركز را نمي پذيرد، اما تا قبل 
از ايجاد نسخه الكترونيكي از ما مي خواستند برگه خالي از دفترچه بيمار 
بكنيم و بقيه پزش��كاني كه با هم كار مي كنند در برگه كنده شده نسخه 

تجويز سنجش تراكم را مي نوشتند!«
ماجراي تقاضاهاي القايي خدمات پاراكلينيك اما به همين منتهي نمي شود. 
كم نيستند پزشكاني كه براي انجام خدمات آزمايشگاهي و پاراكلينيكي 
بيماران را به مركز خاصي ترغيب مي كنند. ماجرايي كه پشت پرده اش به 
پورسانت ها و روابط مالي خاص پزشك منظور با مركز خدماتي باز مي گردد.  
مجتبي قمري، متخصص پوست هم در گفت وگو با »جوان«، با تأكيد بر 
بحث اهميت تأمين واكسن براي جان و سالمت مردم مي افزايد:»دولت 
براي تأمين بودجه واكس��ن 10 دالري با مش��كل مواجه است، اما شما 
بگوييد دس��تگاه چند ميلياردي در عرض مدت كوتاهي ۲۵ دستگاه در 
مقابل شما مي چيند؟ ببينيد مافياي اينها چقدر قوي هستند هر چيزي را 
كه بخواهند تأمين مي كند حتي از امريكا و ما نمي توانيم از چين به راحتي 

واكسن بخريم!«
  استقراض ۹۲ ميليون يورويي براي خريدي غير ضرور

منابع ما براي مديريت نظام سالمت محدود است و بايد به شكلي منطقي 
اين منابع محدود را مديريت كرد. معماي استقراض ۹۲ ميليون يورويي 
از بانك جهاني براي واردات دستگاه هاي تصويربرداري وقتي پيچيده تر 
مي شود كه بدانيم تهران و شهرهاي بزرگ از چنين مراكزي اشباع است. 
در ش��هرهاي كوچك و مناطق دورافتاده اي هم كه پزش��ك متخصص 
و حتي عمومي حضور ندارند، وجود چنين دس��تگاه هايي چه ضرورتي 

خواهد داشت؟

زهرا چیذري 

خبرگزاری ايرنا



كاهش ماليات حقوق بگيران در راه است
 رئيس سازمان امور مالياتي: چرا بايد صاحبان برخي مشاغل از پرداختن ماليات ممانعت كنند 

و كارمندان و حقوق بگيران با درآمد ثابت به صورت منظم ماليات بپردازند؟ بايد عدالت مالياتي برقرار شود
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اخ�ذ مالي�ات از حقوق بگي�ران را مي توان 
در دس�ترس ترين راه تأمين مال�ي دولت از 
طريق دريافت ماليات دانست. سازمان امور 
مالياتي ايران ب�ا وضع قوانين�ي در رابطه با 
درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي اين قانون 
را اجرا مي كند و تخطي از آن به عنوان يكي 
از انواع جرائم مالياتي محس�وب مي ش�ود. 
رئيس سازمان امور مالياتي معتقد است: »نبايد 
به پرداخت كنندگان منظ��م ماليات در اقتصاد 
از جمله بخش حقوق بگيران و مشاغل و اقشار 
ضعيف تر، فشار مالياتي وارد ش��ود. با استمرار 
برخورد قاطع با فرارهاي مالياتي و ريش��ه كني 
اين پديده، عماًل زمينه افزايش معافيت ماليات 

بر حقوق بگيران ميسر مي شود. 
ماليات ه��ا در نظام هاي اقتصادي كش��ورهاي 
توس��عه يافته، نه تنها ابزار تأمين كننده مصارف 
بودجه دولت محسوب مي شوند، بلكه در اجراي 
سياست ها و راهبردهاي اقتصادي تعيين  شده 
نيز نقش بارزي ايفا مي كنن��د. در اقتصاد ايران 
به دليل مش��كالت س��اختاري كه ريشه آن به 
مجموعه عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
بر مي گردد، اهميت و اثربخش��ي ماليات ها در 
نظام اقتص��ادي به ويژه در بودجه هاي س��االنه 
چندان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. در طول 
50سال گذشته ميزان ماليات در ايران و سهم 
آن از GDP كمتر از 10 درصد بوده است كه )در 
مقايسه با 28 درصد متوسط اين شاخص براي 

كشورهاي پيشرفته( بسيار پايين است. با توجه 
به اينكه بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي در 
ايران به  طورمس��تقيم و غيرمستقيم وابسته به 
درآمد نفت اس��ت، اين امر، به  رغم تالش هاي 
موجود درآمدهاي مالياتي را در مقابل نوسانات 
بازار جهاني نفت به  ش��دت آس��يب پذير كرده 

است. 
دولت س��يزدهم از ابتداي ش��روع به كارش 
بر تحقق درآمدهاي ماليات��ي تأكيد دارد، به 
طوري كه از ابتداي امسال تا 31 ارديبهشت 
ماه 80 درصد از درآمد ه��اي مالياتي محقق 
ش��ده اس��ت. اخذ ماليات از حقوق بگيران به 
صورت ماهانه س��اده ترين نوع كسب درآمد 
براي دولت اس��ت. در حالي كه بس��ياري از 
س��رمايه داران س��االنه ميليون ها تومان فرار 
مالياتي دارند، از اين رو سازمان امور مالياتي 
تصميم دارد با شناسايي فراريان مالياتي ميزان 
ماليات بر حقوق كارمندان و كارگران را كاهش 
دهد تا عدالت مالياتي در جامعه به اجرا درآيد. 
در اين خصوص داوود منظور، رئيس سازمان 
امور مالياتي با بيان اينكه افزايش درآمدهاي 
مالياتي عمدتاً با تكيه بر كوش��ش مالياتي و 
تداوم مبارزه با فرار مالياتي محقق خواهد شد، 
مي گويد: »نبايد به پرداخت كنندگان منظم 
ماليات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگيران 
و مشاغل و اقش��ار ضعيف تر، فش��ار مالياتي 

وارد شود.«

وي با تأكيد بر ضرورت اشراف كامل سازمان 
ماليات��ي بر تمام��ی فعاليت ه��اي اقتصادي 
مي افزايد: »بديهي اس��ت اش��راف اطالعاتي 
نظ��ام مالياتي ب��ر فعاليت ه��اي اقتصادي از 
مرحله توليد تا مرحل��ه مصرف كننده نهايي 
اس��ت كه مي تواند مانعي در برابر مؤدي براي 
كتمان درآمد و اقدام به فرار مالياتي به وجود 

بياورد.«
منظور تأكيد مي كند: »افرادي كه با روش ها 
و ترفندهاي��ي مانند كارت ب��ه كارت كردن، 
دريافت س��كه و دالر در تالش ب��راي كتمان 
درآمد و نپرداختن ماليات هستند، در حقيقت 
حق��وق عامه را نادي��ده مي گيرند. چ��را بايد 
صاحبان برخي مش��اغل از پرداختن ماليات 
ممانعت كنند و كارمن��دان و حقوق بگيران با 
درآمد ثابت به صورت منظم ماليات بپردازند؟ 

بايد عدالت مالياتي برقرار شود.«
رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور به 
تصوي��ب دس��تورالعمل اجراي��ي تفكي��ك 
حس��اب هاي ش��خصي از تجاري در شوراي 
پول و اعتبار و اعالم آن توس��ط بانك مركزي 
در آينده نزديك اشاره می كند و مي گويد: »بر 
اساس اين دستورالعمل حساب هايي كه توسط 
فعال اقتصادي به عنوان حساب تجاري اعالم 
مي شود، مبناي محاسبه ماليات قرار مي گيرد 
چراكه تراكنش ها و هرگون��ه واريزي به اين 
حساب ها به عنوان درآمد و فروش مؤدي تلقي 

مي شود، مگر اينكه خالف آن ثابت شود.«
منظور مي افزايد: »تمام فعاالن اقتصادي بايد 
حساب هاي تجاري و شخصي خود را تعيين 
تكليف كنند و اگر فردي از حس��اب شخصي 
براي كار تجاري اس��تفاده كند، شناس��ايي 
می شود و مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه اين 
امر نيز به نوبه خود در راس��تاي شفاف سازي 
فعاليت هاي اقتصادي و ع��دم كتمان درآمد 
و اقدام به فرار مالياتي، نقش بس��زايي خواهد 

داشت.«
 كاهش فشار از مؤديان شناسايي شده 
وي تكميل پايگاه اطالعات مؤديان بر اساس 
م��واد 1۶۹ و 1۶۹ مكرر قان��ون ماليات هاي 
مس��تقيم را يكي از محورهاي مهم عملياتي 
براي هوشمندس��ازي نظام مالياتي و كاهش 
فرار مالياتي برمی شمرد و مي گويد: »با تكيه بر 
اطالعات اين پايگاه و همچنين بررسي صورت 
معامالت فصلي اش��خاص قادر به س��نجش 

فعاليت اقتصادي مؤديان خواهيم بود.«
منظور با بيان اينك��ه در وصول ماليات بخش 
رسمي اقتصاد كه شناسايي شده است نبايد 
تحت فشار باش��د، تأكيد مي كند: »سازمان 
امور مالياتي در دوره جديد توجه خود را روي 
بخش هاي خاكس��تري اقتصاد كه شناسايي 
نش��ده اند، متمركز كرده و ب��ه دنبال كاهش 
فش��ار از مؤديان شناسايي ش��ده و افزايش و 
اعمال فشار بر مؤديان شناسايي نشده است.«

وي با بيان اينكه تكري��م و حمايت از مؤديان 
خوش حساب و مؤدياني كه به موقع به تكاليف 
قانوني خود عمل مي كنند، يك اصل و ضرورت 
است، مي گويد: »با برنامه ريزي هاي به عمل 
آمده، اجازه سوءاس��تفاده به كساني را كه به 
اشكال مختلف  درصدد فرار مالياتي يا اجتناب 

از پرداخت ماليات هستند، نمي دهيم.«
رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور با 
تأكيد بر ضرورت مبارزه جدي با فرار مالياتي 
و شناس��ايي مؤديان جديد ب��راي برقراري 
عدال��ت مالياتي تأكيد مي كن��د: »با اجراي 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 
كه كمك شايان توجهي به هوشمند شدن 
فرايندها و تشخيص عادالنه و واقعي درآمد 
اش��خاص مي كند، فرار مالياتي ب��ه ميزان 
قاب��ل توجهي كاه��ش خواهد ياف��ت. فرار 
مالياتي عموماً به سه ش��كل اساسي، يعني 
عدم ثبت نام به عنوان مؤدي مالياتي، كتمان 
درآمد و ثبت هزينه ه��اي غيرواقعي صورت 

مي پذيرد.« 
به نظر مي رسد با توجه به گسترده بودن فرار 
مالياتي در كش��ور، عزم ج��دي و اراده قاطع 
س��ازمان امور ماليات��ي و هم��كاري و تعامل 
دس��تگاه هاي نظارتي از جمله قوه قضائيه و 
پليس امنيت اقتصادي براي برخورد با جرائم 

اقتصادي و فساد اداري يك ضرورت است.

  گزارش یک

  اجراي طرح توليد علوفه 
در مراتع كشور

پيش بين�ي مي ش�ود با اج�راي ط�رح بهب�ود پوش�ش گياهي و 
تولي�د علوف�ه در مراتع، ع�اوه بر كاهش فش�ار ب�ر عرصه هاي 
مرتع�ي ب�ه منظ�ور تأمي�ن علوف�ه خ�وراك دام، ح�دود 
324 هزار ميلي�ارد توم�ان براي كش�ور درآمدزايي ايجاد ش�ود. 
مديركل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با اشاره به 
اينكه طرح بهبود پوشش گياهي و توليد علوفه در مراتع كشور اجرا مي شود، 
گفت: درآمدزايي 324 هزار ميلي��ارد توماني در واقع ارزش بازاري اجراي اين 
طرح پنج س��اله از طريق توليد علوفه، ذخيره آب، حفظ خاك و جلوگيري از 
فرسايش خاك اس��ت و ارزش غيربازاري آن از جمله توليد اكسيژن، ترسيب 

كربن و جذب گرد و غبار بسيار بيشتر است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد كش��اورزي، ترحم بهزاد اظهار 
داشت: طرح بهبود پوش��ش گياهي و توليد علوفه در مراتع از سوي سازمان 
منابع طبيع��ي و آبخيزداري كش��ور پيرو دس��تور رئيس جمه��وري و وزير 
جهادكش��اورزي تدوين و پس از اصالحات و نهايي ش��دن، به زودي تقديم 

هيئت دولت مي شود. 
وي كشت علوفه در 500 هزار هكتار از ديمزارهاي كم بازده بخش كشاورزي را 
از اهداف كمي اين طرح در راستاي كاهش فشار به مراتع و افزايش توليد علوفه 
عنوان و اظهار كرد: بر اساس طرح بهبود پوشش گياهي و توليد علوفه در مراتع، 
ساالنه 100 هزار هكتار از ديمزارهاي كم بازده و تخريب شده در بخش كشاورزي 
تبديل به كش��ت علوفه مي ش��ود. بهزاد پيش بيني كرد با اجراي طرح بهبود 
پوشش گياهي و توليد علوفه در مراتع كشور پس از پنج سال، حدود 7/5ميليون 
تن علوفه توليد، هزار و 437 ميليون مترمكعب آب ذخيره و از فرسايش حدود 
2۶3 ميليون تن خاك جلوگيري شود. وي در همين حال تصريح كرد: با توجه 
به كشت حدود 20كيلوگرم بذر يونجه در هر هكتار، براي كشت علوفه در سطح 

500 هزار هكتار به تقريباً 10 هزار تن بذر يونجه نياز است. 
........................................................................................................................
كاهش 5 درصدي قيمت سس مايونز از مهر 

در پ�ي كاه�ش قيم�ت روغ�ن نبات�ي قيم�ت س�س مايون�ز 
ني�ز از اول مه�ر م�اه س�ال ج�اري 5درص�د كاه�ش مي يابند. 
به گزارش تس��نيم، محمد ميررضوي، دبير سنديكاي كنسرو ايران با 
ارس��ال نامه اي به اعضاي خود در واكنش به درخواس��ت دولت براي 
كاهش قيمت سس در پي كاهش قيمت روغن اعالم كرده است قيمت 

سس سفيد از اول مهر ماه 5درصد كاهش خواهد داشت. 
بنابر اين گزارش در پي كاهش قيمت جهاني روغن قيمت اين محصول 

در كشورمان نيز10 تا 15درصد كاهش يافته است. 
........................................................................................................................

صادرات دام اجرايي نشد 
رئيس هيئت مدي�ره انجمن صنف�ي گاوداران با اش�اره به اينكه 
صادرات دام س�نگين مجوز گرفت اما به دلي�ل تعرفه باال اجرايي 
نشد، گفت: سران س�ه قوه بايد در اين زمينه تصميم گيري كنند. 
سيداحمد مقدسي در گفت وگو با مهر گفت: صادرات دام زنده سنگين 
به دليل اينكه عوارض صادراتي براي هر كيلوگرم از آن 1۶ هزارو700 

تومان تعيين شده بود، عملياتي و اجرايي نشد. 
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه اين مسئله در بودجه ذكر شده است، 
امكان حذف آن وجود ندارد و سران سه قوه بايد درباره آن تصميم گيري 

كنند كه زمانبر است، البته ما اين مسئله را دنبال مي كنيم. 
مقدسي درباره اينكه گفته شده قرار است 31شهريور ماه قيمت برخي 
كاالهاي اساسي تغيير كند و نرخ جديد اعالم شود و آيا درباره شيرخام 
و گوش��ت قرمز نيز چنين موضوعي مطرح است؟ گفت: ما درخواست 
افزايش قيمت شيرخام و گوشت قرمز را داده ايم. وي درباره اينكه چه 
رقمي مدنظر توليدكنندگان بوده است؟ افزود: فعاًل پيشنهادي راجع 
به قيمت داده نشده است، فقط درخواست را مطرح كرده ايم و اگر نظر 
مسئوالن مربوط مثبت باشد، آن زمان به آناليز قيمت ها مي پردازيم و 

نرخ پيشنهادي خود را اعالم خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

خروج ۴5 ميليارد دالر سرمايه از كشور
رئي�س ات�اق بازرگان�ي ته�ران ب�ا بي�ان اينك�ه اه�داف برنامه 
شش�م توس�عه محقق نش�د، گفت: طبق اع�ام بان�ك مركزي 
در پن�ج س�اله برنام�ه شش�م، در خوش�بينانه ترين حال�ت 
45 ميلي�ارد دالر س�رمايه از كش�ور خ�ارج ش�ده اس�ت. 
مسعود خوانساري در جلس��ه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
با اشاره به سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: از جمله 
بندهاي مهم در برنامه هفتم توسعه، پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت با 
نرخ رشد اقتصادي متوسط 8درصد در طول برنامه و با تأكيد بر افزايش 
بهره وري كل عوامل توليد و تك رقمي كردن تورم طي پنج سال آينده 
اس��ت. رئيس اتاق بازرگاني تهران به برنامه ششم توسعه اشاره كرد و 
افزود: هدف گذاري در برنامه ششم براي رشد اقتصادي، 4۶/۹درصد 
بود اما آنچه محقق شد 3/44 درصد بود. از س��ويي ديگر شاهد بوديم 
كه ميانگين رشد ساالنه تورم باال بود، به گونه اي كه قيمت ها در طول 
پنج سال معادل 4/7۶درصد برابر شده كه نشان دهنده وضعيت بسيار 

نابهنجار و عدم ثبات اقتصادي در كشور است. 
وي تأكيد كرد: اين امر موجب عدم صرفه اقتصادي در بخش هاي مولد 

شده و سرمايه ها را به سمت بخش هاي غيرمولد سوق داده است. 
........................................................................................................................

كاهش ۶۷۰۰ واحدي شاخص كل بورس
ش�اخص كل معام�ات ب�ازار س�رمايه در پاي�ان معام�ات 
دي�روز ب�ا كاه�ش ۶ه�زارو۷۶۱ واح�دي )0/49درص�د( 
رس�يد.  واح�دي  3۶۷ ه�زار  و  يك ميلي�ون  ع�دد  ب�ه 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، ش��اخص هم وزن ني��ز با كاهش 
2هزارو302 واحدي )0/58درصد( در ارتفاع 3۹7 هزار واحد ايستاد. 
همچنين بيش از 4 ميلياردو318 ميليون برگ سهم به ارزش بيش از 

2هزارو 41۹ ميليارد تومان داد وستد شد. 
........................................................................................................................

 ورود شوراي رقابت 
به انحصار تاكسي هاي اينترنتي

انحص�اري  قيمت گ�ذاري  از  م�ردم  ش�كايت  به دنب�ال 
ش�ركت هاي تاكس�ي اينترنت�ي به وي�ژه اس�نپ، ش�وراي 
رقاب�ت ب�ه موض�وع وج�ود انحص�ار در اي�ن ب�ازار ورود ك�رد. 
به گزارش ايرنا، شوراي رقابت بر اساس مفاده ماده۶2 فصل نهم قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل44 قانون اساس��ي، براي بررسي رويه 
ضدرقابتي و سوءاستفاده از انحصار، به حوزه بازار تاكسي هاي اينترنتي 
ورود كرد. در همين زمينه، »محمود دودانگه« نايب رئيس شوراي رقابت 
در گفت وگو با ايرنا افزود: با عنايت به اينكه در بازار تاكسي هاي اينترنتي، 
بازيگران كمي در بازار حضور دارند و س��هم بازاري عمده در اختيار دو 
بازيگر اصلي است، اين موضوع مي تواند مصداق بازار انحصاري باشد و 
شوراي رقابت به آن ورود كند. وي بيان  داشت: موضوع ديگر مطروحه، 
درخواست ش��ركت فرابورس از ش��وراي رقابت براي بررسي وضعيت 
انحصار يكي از تاكسي هاي اينترنتي داراي سهم عمده بازار است. پيرو 
ضوابط بورس ايران و تصميمات هيئت مديره آن، شركت هاي استارتاپي 
براي ورود به بورس/ فرابورس، بايد از منظر انحصاري بررس��ي شوند. 
دودانگه خاطرنشان كرد: بر همين اساس شركت فرابورس طي مكاتبه اي، 
از شوراي رقابت خواست وضعيت انحصار اين تاكسي اينترنتي را با توجه 
به قوانين مرتبط با فصل نهم اصل44 قانون اساسي تحت عنوان تسهيل 

رقابت و منع انحصار، بررسي و اعالم كند.
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مرغداراني كه مرغ خود را بعد از 43روز از 
جوجه ريزي به كشتارگاه نفرستند با آنها 
برخورد می ش�ود و متخلفان به س�ازمان 
تعزي�رات حكومت�ي معرفي مي ش�وند. 
به گزارش تسنيم، مسعود امراللهي، مديركل 
دفتر بازرس��ي و نظارت بر كاالهاي اساسي 
وزارت جهاد كش��اورزي با ارس��ال نامه اي 
به رؤس��اي جهاد كش��اورزي اس��تان هاي 

سيستان وبلوچستان، چهارمحال وبختياري، 
كرمان، خراسان رضوي، خوزستان، كرمانشاه 
و تهران با موضوع نظ��ارت بر مرغداري هاي 
باالي 43روز نوشت: حس��ب دستور صادره 
براي جلوگيري از افزاي��ش قيمت و تأمين 
گوش��ت مرغ مورد ني��از در بازار اس��تان ها 
مقتضي است دستور فرماييد مديران بازرسي 
طي يك اقدام ضرب االجل با همكاري معاونت 

امور دام، معاونت بازرگاني و حراست استان ها 
ليس��ت تمامی مرغداري هايي ك��ه بيش از 
43روز از زمان جوج��ه روزي آنها مي گذرد، 
اس��تخراج كنيد، چنانچه اي��ن مرغداري ها 
از كش��تار مرغ ممانعت به عمل مي آورند، با 
بهره گيري از ظرفيت بس��يج پليس مبارزه 
با مفاسد اقتصادي و با هماهنگي دادستاني 
اس��تان ها با مراجعه به اي��ن مرغداري ها در 

صورت عدم ارس��ال مرغ به كش��تارگاه ها و 
احراز تخلف، برخورد جدي اعمال و پرونده 
متخلف��ان به س��ازمان تعزي��رات حكومتي 

ارسال شود. 
بنابر اين گزارش قيمت مرغ در روزهاي اخير 
افزايش يافته است، نرخ اين محصول در برخي 
فروشگاه ها باالتر از نرخ مصوب هر كيلوگرم 

۶0  هزار توماني خود به فروش مي رسد.

مرغدارانيكهمرغ۴۳روزهرابهكشتارگاهنفرستند،تعزيراتيميشوند
   كوتاه 

مجلس خواس�تار بازنگري فرمول محاس�به 
دهك بندي هاست. رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس با تأكيد بر اينكه هنوز زيرساخت اجراي 
كاالبرگ الكترونيكي فراهم نشده است، گفت: 
»ش�اخص هاي ارزيابي براي بررسي دهك ها 
بايد بر اس�اس داده هاي واقعي باش�د و نبايد 
صرفاً مبناي درآمدي، ماك عمل قرار گيرد.«

به گزارش نبض صنعت، محمدرضا پورابراهيمي 
با بيان اينكه به نظر مي رس��د هنوز زيرس��اخت  
اجراي كاالبرگ الكترونيك فراهم نيست، اظهار 
داشت: » برخي دولتمردان گفتند كه در شهريور 
ماه براي اعطاي كاالبرگ آماده هستند. مطابق 
نشستي كه در كميس��يون اقتصادي مجلس با 
وزير قبلي تعاون، كار و رفاه اجتماعي داش��تيم، 
اطالعات پايگاه رفاه جامع ايرانيان ناقص اس��ت 

و برخط نيست.«
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: 
»در همان مقطع، گزارش هايي به ما ارائه شد كه 
نش��ان داد بيش از 40درصد از دستگاه هايي كه 
بايد به پايگاه رفاه جامع ايرانيان اطالعات دهند، 
اين كار را انجام نداده ان��د و هيچ خط ارتباطي با 
پايگاه رفاه ايرانيان ندارند. براي مثال، س��ازمان 
ثبت اس��ناد و امالك كشور، س��ازمان بورس و 
بسياري از مجموعه ها بايد اطالعات خود را به اين 

پايگاه ارائه دهند، اما اين كار را انجام نداده اند.«

پورابراهيمي گف��ت: »عالوه بر اي��ن، اطالعات 
بخش عم��ده اي از مجموعه ها و دس��تگاه ها به 
پايگاه رف��اه جامع ايرانيان به ص��ورت آفالين يا 
غيربرخط ارائه شده اس��ت، يعني ارتباط برخط 
وجود ن��دارد و داده هاي آنان مربوط به ش��ش 
ماه تا دو سال قبل اس��ت.« وي با اشاره به اينكه 
فرمول محاس��باتي دهك بندي خانوارها براي 
درياف��ت يارانه كاماًل اش��تباه اس��ت، ادامه داد: 
»فرمول محاس��به دهك بندي ها بايد بازنگري 

شود. شاخص هاي ارزيابي براي بررسي دهك ها 
بايد بر اساس داده هاي واقعي باشد و نبايد صرفاً 

مبناي درآمدي، مالك عمل قرار گيرد.« 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: »براي 
مثال، فردي به بنده مراجعه كرده است و مي گويد 
خودم معلم و همسرم نيز شاغل است و يارانه ما 
حذف ش��ده اس��ت. وي توضيح داد كه درست 
است من و همسرم هر دو شاغل هستيم، اما دو 
فرزند معلول داريم و درآمد ما با هزينه هاي مان 

همخواني ندارد.«
وي ادامه داد: »همچنين فردي مراجعه كرده و 
مي گويد كه من نماينده كشاورزان در پرداخت 
قبوض آب و برق چاه هس��تم و به همين دليل، 
كل مبالغ كش��اورزان ديگر هم در حس��اب من 
متمركز شده اس��ت تا قبوض را پرداخت كنم و 
يارانه مرا حذف كرده اند. بايد محاسبه شود كه آيا 
اين حجم از نقدينگي براي خود كشاورز است يا 
خير و سپس درباره اعطا يا عدم اعطاي يارانه وي 

تصميم گرفته شود.«
پورابراهيمي بيان كرد: »مجلس تصويب كرد كه 
اگر دولت بخواهد ارز ترجيحي را در سال1401 
حذف كند، موظف اس��ت مابه التف��اوت آن را از 
طريق كاالبرگ الكترونيك ب��ه مردم اختصاص 
دهد، به نحوي كه قيمت كاالهاي اساسي و دارو به 
نرخ شهريور1400 به دست مردم برسد. از اينكه 

اين قانون اجرا نمي شود، از دولت گاليه داريم.«
وي با اش��اره به اينكه دولت مكلف اس��ت قانون 
را اجرا كند، تأكيد كرد: »به نظر مي رس��د هنوز 
زيرس��اخت هاي اجراي كاالب��رگ الكترونيك 
فراهم نيست، البته سرپرست وزارت تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي اعالم كرده اس��ت به روزكردن 
اطالعات پايگاه رفاه جامع ايرانيان را آغاز كرده اند 
و صحبت آنان اين است كه در شهريور ماه براي 

اعطاي كاالبرگ آماده هستند.«

فرمولدهكبنديخانوارها
برايدريافتيارانهكاماًلاشتباهاست

   گزارش 2

 هدف تدوين برنامه هفتم 
مسائل ملي و هماهنگي درون سازماني باشد

اين روزها موضوع تدوين برنامه پنج س�اله هفتم داغ شده است. 
كارشناسان و فعاالن بخش خصوصي از داليل ناكامي برنامه هاي 
گذشته س�خن مي گويند و معتقدند در برنامه ششم توسعه ناكام 
بوده اي�م؛ در طول اي�ن برنامه با افت ش�ديد س�رمايه اجتماعي 
مواجه شده ايم و اين امر باعث ش�ده است سرمايه گذاري كاهش 
يابد يا س�رمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش هاي غيرمولد 
انجام ش�ود. از س�ويي ديگر ش�اهد خروج س�رمايه بوده ايم كه 
آفت بزرگ�ي بوده ك�ه همچن�ان ادامه داش�ته اس�ت. مديريت 
غلط در مباحث اقتص�ادي، تصدي گري دول�ت و اقتصاد دولتي، 
تحري�م و عدم انتق�ال تكنولوژي ه�اي جديد كه باع�ث كاهش 
راندمان و كاهش بهره وري شده اس�ت، از جمله عواملي هستند 
كه موجب ش�ده روزب�ه روز ب�ازار رقابت�ي را در جهان از دس�ت 
بدهيم. كارش�ناس مركز پژوهش هاي مجلس ش�وراي اس�امي 
مي گوي�د: در تدوي�ن برنامه ه�اي كان اقتصادي بايد مس�ائل، 
ملي نگري شده و بين دستگاه ها هماهنگي هاي الزم برقرار شود.«
 جعفر حسيني، كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
در نشس��تي كارشناسي كه در خبرگزاري صداوس��يما برگزار شد، به 
بررسي ابعاد تدوين برنامه هفتم و چالش هاي برنامه ريزي هاي گذشته، 

راهكار واقع نگري در برنامه هفتم و عبور از نبايد ها پرداخت. 
 برنامه هاي پنج ساله براي چه اهدافي نوشته مي شوند و 

دليل عقب ماندگي ها در آنها چيست؟
برنامه هاي پيش��رفت محور كه هر پنج س��ال يك بار در ايران نوشته 
مي شود، به دنبال اولويت گذاري هاست. در كشورهايي كه با برنامه پيش 
مي روند، زماني كه مس��ئله ها ماهيت بين بخشي پيدا مي كنند، دچار 
شكست مي شوند و اين يعني يك س��طحي از تكنولوژي براي اجراي 
برنامه ها نياز است كه دستگاه ها را با يكديگر هماهنگ كند. متأسفانه 
در ايران هرگاه موفق به حل چالش هاي بين دستگاهي نشده ايم، سراغ 

تشكيل نهادي جديد رفته ايم و اين مخالف قوانين باالدستي است. 
يكي ديگر از چالش هايي كه برنامه هاي پنج س��اله ب��ه دنبال حل آن 
هس��تند، عدم تمركز ميان مركز و بخش هاي فرعي دستگاه هاس��ت. 
نمي توانيم در توزيع امكانات كل پهنه سرزميني را در نظر بگيريم، در 
نتيجه برنامه هاي پنج ساله براي دولت ها يك ميدان براي تمرين است 
تا هدفمند و هماهنگ عمل كنند. دولت ها بايد در چارچوب برنامه هاي 

پنج ساله بتوانند ملي نگر باشند و مسائل ملي ذبح نشوند. 
 ايران در زمره كش�ورهاي توس�عه يافته قرار دارد يا در 

حال توسعه؟
معيارهاي س��نجش اينكه ما كشوري توس��عه يافته يا در حال توسعه 
هستيم، متفاوت اس��ت اما طبق آمارها و بررس��ي بانك جهاني ايران 
يك كش��ور در حال توس��عه اس��ت. ش��اخص هاي متفاوتي از جمله

GDP)درآمد س��رانه، رش��د اقتصادي و بيكاري( براي اين امر وجود 

دارد، البته در دهه۹0 با افولي هم مواجه بوده ايم. اين مس��ائل برنامه 
هفتم را براي كشور بسيار مهم كرده و ما به جايي رسيده ايم كه مسائل 
كالن اقتصادي اهمي��ت دوچنداني دارد. اگر در برنامه هاي گذش��ته 
رشد 8درصدي اقتصادي براي مسئوالن مهم نبود، از اينجا به بعد بايد 
جدي تر براي تحقق آن برنامه ريزي ش��ود چراكه شايد تبعات آن در 

اقتصاد جبران ناپذير باشد. 
 بس�ياري از كارشناس�ان معتقدند عدم موفقيت برنامه 
شش�م به دليل وجود تحريم ها و همه گي�ري كرونا بوده 

است. حوادث ها در تدوين در نظر گرفته نمي شوند؟
هيچ كش��وري نمي تواند حوادث را پيش بيني كند. شگفتي سازها از 
گذشته وجود داشته اند و تا آينده هم با ما هستند. جنگ، سيل و زلزله يا 
بي ثباتي هاي سياسي رخ مي دهند. در برنامه سوم توسعه بي ثباتي هاي 
سياسي در داخل رخ داد ولی بهره وري 1/7درصدي محقق شد اما در 
برنامه هاي پنجم و شش��م بهره وري منفي گزارش شد. در برنامه های 
چهارم و پنجم هم تحريم ها را داش��تيم، اين شگفتي س��ازها هميشه 
حضور دارند. يكي از موضوعات مهم همين است كه دولت هاي توانمند 
در برابر شگفتي س��ازها بهترين تصميم ه��ا را مي گيرند. موفقيت ها و 
عدم موفقيت ها پيام ضعف زيرس��اخت ها را به ما گ��زارش مي دهند. 
كشورها هميش��ه بايد آماده بحران باش��ند و اين موضوع درباره ايران 
هم بيشتر صدق مي كند، البته بايد در نظر داشت كه شگفتي سازها يا 
همان بحران ها متفاوت هستند، به طور مثال كرونا با تنش هاي سياسي 

تبعات مختلفي را به دنبال خواهد داشت. 
در قبال اجراي اين برنامه چينش دولت ها هم تأثيرگذار اس��ت. اينكه 
چه اشخاصي را در كدام مسئوليت ها قرار دهيم تا هماهنگي ها منجر به 
حل مسائل و انجام روند به صورت ملي شود. بايد اين موضوع بررسي 
شود كه تشكيل ستادهاي اجرايي مانند ستاد مقابله با كرونا تا چه حد 
در پيشبرد اهداف مؤثر بوده است چراكه تجربه اين موارد براي تحقق 

برنامه هفتم مؤثر خواهد بود. 

 تهاتر خانه هاي وياليي
با مسكن بافت هاي فرسوده

با توجه به الحاقات مصوب شده و استفاده از ظرفيت سازمان ملي 
زمين در بافت هاي فرسوده مي توانيم مس�كن يك طبقه ويايي 
را به صورت كليد به كليد با مسكن در بافت فرسوده تهاتر كنيم. 
به گزارش تسنيم، هادي عباس��ي اصل، معاون مسكن و ساختمان 
با اش��اره به اختيارات تفويض ش��ده وزير راه و شهرس��ازي در طرح 
نهضت ملي مس��كن اظهار كرد: اولويت وزارت راه و شهرسازي يك 
طبقه سازي است. در بحث س��اخت خانه هاي يك طبقه در مجموع 
هزينه پاگرد و آسانسور و ساير مش��اعات كم شده و با وجود افزايش 
هزينه هاي زيربنايي طي محاسبه انجام شده، در مجموع هزينه هاي 

مردم كاهش مي يابد. 
وي افزود: مديران راه و شهرس��ازي اس��تان ها براي ساخت مسكن 
يك طبقه اختيار دارن��د و اين اختيارات در ش��هرهاي زير 50هزار 
نفر جمعيت ابالغ شده و در شهرك هاي اطراف شيراز نيز پيشنهاد 

مي كنيم مسكن به  صورت يك طبقه ساخته شوند. 
عباسي با اشاره به جلسه شوراي عالي مس��كن با حضور معاون اول 
رئيس جمهور در مورد تأمين زمين در روس��تاها يادآور شد: در هر 
روس��تا 50 تا 100 قطعه زمين 500متري به طرح هادي از اراضي 

غيركشاورزي الحاق خواهد شد. 
وي اضافه ك��رد: مكان يابي اراض��ي 500متري را بنياد مس��كن در 
روس��تاها انجام داده و برخي ش��رايط طرح نهضت ملي مسكن در 
روستاها براي متقاضيان برداشته شده است تا از اين طريق جذابيت 
ايجاد شود. همچنين مصوب شد در روستاها به افراد مجرد به شرط 
تأهل و تعهد بنياد مس��كن زمين به صورت اجاره اي با هزينه صفر 

اختصاص دهد. 
معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه ب��ا تأكيد بر اينك��ه خوابگاه 
نمي سازيم، ما براي خانواده مسكن مي س��ازيم، اظهار كرد:  با توجه 
به الحاقات مصوب شده و استفاده از ظرفيت سازمان ملي زمين در 
بافت هاي فرسوده مي توانيم مس��كن يك طبقه وياليي را به صورت 

كليد به كليد با مسكن در بافت فرسوده تهاتر كنيم. 
عباسي با اش��اره به رضايت كمتر از پروژه هاي مسكن مهر در بخش 
نازك كاري گفت: مردم در بحث نازك كاري خودشان باالی سر كار 

باشند و پروژه های مردمي احداث و تكميل شوند.



   محسن پورعرب:
محاله عده اي كه دنبال تجمع مسالمت آميز 
هس��تن روش��ش رو ياد نداش��ته باش��ن. 
درست كردن چند تا پالكارد، پياده روي يك 
مسير مشخص بدون ايجاد مزاحمت و آسيب 
به اموال عمومي، اما وقتي ميايي كف خيابون 
و تو صف افرادي قرار مي گيري كه موضوع تو 
رو بهانه ميكنن براي اهداف خودشون اونجا 

ديگه امنيت نداري. 
   امير صالحي:

به گشت ارش��اد معترضند كه چرا دختران 
را به خاطر پوشش دس��تگير مي كنند، اما 
جوان هموطن رشتي را به خاطر نپسنديدن 
ظاهرش تا سر حد مرگ كتك مي زنند، پرچم 
ايران را آتش مي زنند و خيابان ها را به آشوب 
مي كشند. دستگير هم شوند تحت حمايت 
كفتاره��اي ويراني طل��ب تبديل ب��ه فعال 
حقوق بشر و فعال حقوق زنان مي شوند. اين 
داعشي هاي آشوب طلب نگران ايران يا مردم 
ايران نيستند. اينها تنها به دنبال فرصتي براي 
نابودي ايران مي گردند. احتماالً اين كاميون 
سنگ هم براي اعتراض مسالمت آميز مهيا 

شده است. 

   حسين فراهاني:
اون تجزيه طلب حرومزاده اي كه داره پرچم 
ايران آتي��ش مي زنه اگه پ��اش بيفته براي 
رسيدن به هدفش هزار تا مثل مهسا اميني 

رو با افتخار آتيش ميزنه. #فكت
   عباس تقدسي نژاد:

كاش به ج��اي آن پرچ��م، بارها م��را آتش 
مي زدند؛ براي برافراشتن اين پرچم پاي هر 
قله اي چندين ش��هيد داده ايم.)برگرفته از 
سخنان حاج قاسم س��ليماني در خصوص 

جريانات فتنه ۸۸( #پرچم_عشق
   كبري آسوپار:

ماجراي مهس��ا اميني، داخلي ا س��ت و ورود 
مس��عود بارزاني كه مقاصد تجزيه طلبانه اش 
روشن است، واكنش تند ايران را مي خواهد. 
نماينده اقليم كردستان بايد احضار و به بارزاني 
يادآوري شود كه اگر ايران نبود، كل اقليم نبود 
و همين فردا هم اگر اراده كنيم، ديگر نيستي! 

بله، الشخورها منتظر نشسته اند. 
   كاربري با نام »ياس«:

اكانتم رو ريپورت كردن س��نگين و محدوده، 
اما اين دليل نميش��ه كه نگم بشكنه دستتون 
بي ش��رفا كه هموطنتون رو تنها گير آوردين و 

داعش وار كتك زدين. دين شما انسانيت نيست، 
شما يه مشت قاتل بالفطره هستيد خبر نداريد. 

   دانيال معمار:
با غم و ماتم م��ردم در ماجراي تلخ مهس��ا 
اميني، به آتش زدن موتور پليس و س��طل 
زباله و در نهايت پرچم كش��ورمان رسيدند. 
ببين كدام طرف ايس��تاده اي. هيچ ابهامي 
نيس��ت. جبهه حق و باطل، اين روزها مثل 

روز روشن است. 
   شراره داودي:

»اي در رگان��م خون وط��ن|  اي پرچمت ما 
را كفن« تو پرچم اي��ران آتيش مي زني، من 

مي خوام كفنم باشه، ما باهم فرق مي كنيم. 
   عباس كالهدوز:

آتش زدن اموال عموم��ي و ايجاد مزاحمت 
براي عبور و مرور مردم از سوی آشوبگران در 
خيابان ايتالياي تهران. اين كفتارها خونخواه 
مهسا اميني نيستند دنبال تخريب، ويراني و 

تجزيه ايران هستند. 
   امين موسوي:

وسط اين شلوغي فمنيس��ت ها هم شروع 
ك��ردن به پاره ك��ردن و آت��ش زدن قرآن! 
 دقيق ترين موضعي كه مي تونستن تا حاال 

بگيرن همين بود، ولي تا امروز جرئت بروزش 
رو نداشتند. 

   محمد اكبرزاده:
آنها كه از تش��ويش و تفرقه بي��ن ايراني ها 
ارتزاق مي كنند در حال دميدن در آتش��ند! 
دلسوز وطن، كنار اين كركس هاي بي وطن 

نمي ايستد! صحنه واضح و شفاف است!
   عبدالمجيد خرقاني:

تو تهران يه تجمع چند نفري به بهانه مرحومه 
اميني درست كردن بعد شعار ميدن رضاشاه 
روحت ش��اد! رضاخاني كه تو فاجعه مسجد 
گوهرش��اد هزار نفر و قتل عام ك��رد و براي 
كشف حجاب با باتوم تو سر ناموس مردم ميزد 
چه ربطي به مهسا اميني داره؟ پروژه اصلي 

براندازي هست و مهسا اميني هم بهانه. 
   محسن منصوري:

عناصر اصلي هسته هاي اوليه تجمعات امشب 
تهران كاماًل سازماندهي شده، آموزش ديده 
و با برنامه به دنبال ايجاد اغتشاش در تهران 
بودند. آتش زدن پرچ��م، ريختن گازوئيل 
در معابر، پرتاب س��نگ، حمل��ه به پليس، 
آتش زدن موتور و سطل زباله، تخريب اموال 

عمومي و ... كار مردم عادي نيست. 

آتش زدن پرچم و قرآن كار وطن  دوستان نيست
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به ناآرامي هاي شب هاي گذشته و آتش افكني منافقان و معارضان

در پي فوت مهسا اميني تجمعات اعتراضي در برخي از نقاط شكل گرفت، اما طولي نكشيد كه با 
ورود منافقان و تجزيه طلبان تخريب اموال عمومي آغاز شد. برخي از اين افراد قرآن كريم و پرچم 
ايران را آتش زدند. كاربران شبكه هاي اجتماعي در توئيت  هايي حساب اين افراد را از معترضان 

جدا دانستند و اين گونه حركات را تالش براي به انحراف بردن اعتراض مردم و براندازي نظام 
دانستند. كاربران تأكيد داشتند كه اگر فردي دغدغه ايران و اسالم را داشته باشد، هرگز به پرچم 
كشورش و قرآن كريم اهانت نمي كند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

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

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

      باالآمدن آب دريا در ونيز معمولي است، در بهار و پاييز سطح آب به اندازه اي 
باال مي آيد كه رفت وآمد را مختل مي كند و كوچه پس كوچه هاي شهر پر از آب 

مي شود درست مانند سيل| كانال تلگرامي »نشنال جئوگرافيك«

علی کریم پرور است نه گداپرور
آيت اهلل جوادي آملي)حفظه اهلل(:

گفت: شهريار در وصف علي بن ابيطالب)س( شعري گفت، افسوس 
كه يك بيتش بسيار ناقص و كم رنگ است! گفتم كدام بيتش نقص 
دارد؟ گفت اين بيت كه گفت: »برو  اي گداي مسكين در خانه علي 
زن / كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را«؛ اين بسيار بد است. 
گفتم: اين بيت بد است؟ اين از بيت هاي خوب آن غزل است! گفت: 
»علي گدا پرور نيست«، كريم پرور است؛  اي كاش شهريار به جاي 
اينكه گفت )برو  اي گداي مس��كين دِر خان��ه علي زن/كه نگين 
پادشاهي دهد از كرم گدا را(، مي گفت: »مرو  اي گداي مسكين تو 

در سراي موال / كه علي هميشه مي زد در خانه گدا را.«
در خانه علي هم نرو، بگذار او بيايد! مگر علي گدا پرور است؟! علي 
»كريم پرور« است؛ علي يعني بيت المال. مرو  اي گداي مسكين، 
در خانه علي هم نرو؛ علم مي خواهي، شفاعت مي خواهي، كرامت 
مي خواهي مغفرت ذنوب مي خواهي، ب��رو در خانه علي، اما دنيا 
مي خواهي، او بايد بيايد. »مر و اي گداي مسكين تو در سراي موال / 
كه علي هميشه مي زد در خانه گدا را.« او كريم پرور است، گداپرور 

نيست؛ اين روح است!
منب�ع: كان��ال تلگرام��ي »آي��ت اهلل العظم��ي ج��وادي آملي 

)مدظله العالي(« درس خارج تفسير قرآن كريم؛ قم خرداد ۱۳۸۵

   آیينه نفس

باز هم معيار به دردنخور رفاه آیفوني!
امين كاوئي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: 
به نظر مي رسد براي رس��انه اعتمادآنالين، 
گذاشتن پس��ت پر اشكال مقايس��ه قدرت 
خريد آيفون هر ساله مبدل به نوعي مناسبت 
ساالنه شده است، اما نكته با اهميت اين است 
كه اين پست پر از غلط هر سال هم بين افراد 
و كانال ها وايرال مي شود و اين موضوع خود 
نوعي هشدار براي رسانه هاي فارسي و ايرانيان 
است كه شايد توانايي اصالح اشتباهات يا ارتقا 
دانشي به كلي از بين رفته باشد! ظاهراً طراح 
اين اطالع نما ها حتي نگاهي به داده هاي قبلي 
آيفوني خ��ود در س��ال هاي ۱۳99 و ۱۴۰۰ 
نكرده كه ببيند اين چگونه شاخصي است كه 
رفاه مردم امريكا از ۶۲ برابر و ۴۳برابر ايراني ها 
در سال هاي 99 و ۱۴۰۰، به ۳۰ برابر در سال 
۱۴۰۱ رسيده باشد. پس با فرض ثبات اقتصاد 
امريكا، چه رشد قابل توجهي اقتصاد ايران كرده 
كه رفاه ايرانيان در اين فاصله نزديك به دو برابر 

شده است! اين نمودار پر از اشكال است:
۱( رفاه كشورها تابع قدرت تهيه سبد متنوعي 
از سوی درآمد اشخاص است كه »رايج« است 
توسط مردم آن كشور مصرف شود. اين »سبد« 
مورد اشاره مجموعه متنوعي از كاالها و خدمات 
اعم از خوراكي و آش��اميدني، اجاره مس��كن، 
حمل و نقل، پوش��اك و... اس��ت، خريد گوشي 
موبايل هم س��هم كمي در آن ايفا مي كند. بر 
فرض اگر هم گوش��ي آيفون هم خريده شد با 
باقي نيازهاي مصرفي چه بايد كرد؟ پس اين نوع 

مقايسه از نظر علمي ارزش خاصي ندارد. 
۲( آيف��ون كاالي قابل تجارت اس��ت. پس 
قيمت اس��مي آن در همه  ج��اي جهان كم 
 و  بيش يكس��ان اس��ت، اما درآمد اسمي دو 
كش��ور متفاوت با وجود قدرت خريد مشابه 
ممكن است يكي نباشد. براي همين با مقايسه 
»قدرت خريد آيفون« فكر مي كنيم كه يكي از 
ديگري مرفه تر و پردرآمدتر است، در حالي كه 
اينطور نيست. براي همين است كه با ديدن 

جدول فوق به اشتباه برداشت مي كنيم رفاه 
مردم »امريكا« حدود دو برابر مردم »امارات 
متحده عربي« است، در حالي كه اين دو كشور 
از نظر »درآمد ناخالص ملي سرانه« كه مالك 
رفاه است، يكسان هستند و حتي كمي وضع 
رفاه امارات متحده عربي بهتر هم هست. اين 
تفاوت براي كش��ور ما كه نسبت به بسياري 
كشورها در جهان ارتباط تجاري و  سرمايه اي 
به نس��بت ضعيف تري با ديگر كشورها دارد، 
بسيار شديدتر و مشهودتر است. پس باز هم 

اين مقايسه فوق داراي اشكال است. 
۳(حداقل دس��تمزد معادل ميانگين دستمزد 
نيس��ت پس لزوماً هم ربطي به رفاه ندارد. قباًل 
توضيح داده بودم كه با باالبردن حداقل دستمزد 
لزوماً نمي توان مردم را مرفه كرد. حداقل دستمزد 
نوعي قيمت گذاري دستوري در بازار كار است كه 
مي تواند ربطي هم به واقعيت هاي اقتصاد نداشته 
باشد و تنها موجب بيكار ماندن افراد جوياي شغل 

شود. همچنين فاصله نس��بي حداقل دستمزد 
با دس��تمزدهاي واقعي ب��ازار را نمي دانيم، هم 
نمي دانيم و چه تعداد از افراد جامعه به اصطالح 
»حداقل بگير« هس��تند. پ��س همين طور كه 
مالحظه مي شود، مقايسه قدرت خريد براساس 

حداقل دستمزد نيز اعتبار چنداني ندارد. 
۴(ن��رخ ارز و ت��ورم لزوم��اً همزم��ان تغيير 
نمي كنن��د. به خص��وص در كش��ورهاي با 
درآمدهاي نفت��ي دولت هايی مث��ل ايران، 
رشد نرخ ارز با تغييرات تورم داخلي همزمان 
و همراس��تا رخ نمي دهد و ممكن است مثل 
سال هاي 9۰- ۸۱ شاهد سقوط مداوم و مثل 
سال هاي 99- 9۶ شاهد صعود مداوم نرخ ارز 
حقيقي باشيم. در اين شرايط قيمت »آيفون« 
كه كاالي قابل تجارت است با رشد نرخ برابري 
ارز مستقيماً باال مي رود، اما ممكن است هنوز 
دستمزدها به خاطر عدم تخليه كامل تورم باال 
نرفته باشد. در همين ش��رايط موقتاً ممكن 

است مقايسه ارزش اسمي دستمزدها با قدرت 
خريد »آيفوني« ما را به خطا ببرد، چون قيمت 
آيفون فوراً زياد شده است، اما دستمزدها هنوز 

فرصت تعديل و افزايش را پيدا نكرده اند. 
۵( آيفون تنها يك مورد كاالست. ممكن است 
به دليل ش��رايط خاص تحريم تجاري و بانكي 
يا عوارض و ممنوعيت هاي گمركي بر تجارت 
كاالهاي خاص )كه ما اكنون درگير هر دو آنها 
هستيم( تجارت آن كاال با اختالل مواجه شود. 
طبيعتاً اگر كاال وارداتي باشد با افزايش قيمت 
نسبت به قيمت جهاني مواجه مي شود. خصوصاً 
كااليي مثل »آيفون« كه محدوديت هاي زيادي 
بر سر تجارت آن وجود دارد. در اين شرايط طبعاً 
مقايسه قدرت خريد »آيفوني« پرخطاتر است. 

۶( تفاوت هاي مالياتي؛ در كشور ما ماليات ها 
)به خصوص مالي��ات بر كل درآم��د خانوار( 
عماًل وجود ن��دارد، در عوض در بس��ياري از 
كشورهاي غربي و امريكاي شمالي ماليات  ها تا 
۴۰درصد درآمد هم مي رسد و براي درآمدهاي 
پايين تر به تناس��ب درصدي از درآمد صرف 
ماليات بر درآمد مي شود. همچنين »ماليات 
بر مصرف و ارزش افزوده« هم وجود دارد كه 
قيمت خرده فروشي داخلي را گران تر از قيمت 
عمده فروشي صادراتي مي كند. پس »تفاضل 
درآمد و درآم��د قابل تصرف مؤث��ر خانوار« 
تفاوت جدي بين ايران و ساير كشورها دارد و 
مقايسه دقيق بايد بعد از كسر ماليات بر درآمد 
و درنظرگرفتن ماليات بر مصرف صورت گيرد. 
7( اشتباهات محاسباتي؛ از همه موارد باال هم 
بگذريم، در امريكا با حداقل دس��تمزد فدرال 
7/۲۵ دالر ساعتي است كه با فرض ماهانه ۱7۶ 
ساعت كار و قيمت هزار دالري آيفون )بدون 
هيچ گون��ه مالي��ات( »۱۸ روز كاري« خريد 
آيفون طول مي كشد و حتي با مفروضات خود 
نويسنده هم جور درنمي آيد! )حتي با فرض 
حداقل دستمزد ۱۱/۲۵دالر ساعتي عدد ذكر 

شده براي امريكا با واقعيت فاصله دارد.(

خطابه  زینب کبري )س( در کاخ یزید
بخش هاي��ي از خطابه  حض��رت زينب 
كبري)س( در كاخ يزيد به ترجمه استاد 
حسن رحيم پور در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده اس��ت. حضرت زينت)س( 
خط��اب ب��ه يزي��د )لعنت اهلل علي��ه(  
مي فرمايند: روزي بيايد كه از اعماق دلت 
بگويي  اي كاش الل و دس��ت شكسته 
بودم و نمي گفتم آنچه گفتم و نمي كردم 
آنچه كردم. خداوند نخوابيده است. فكر نكن كه هيچ نظارت الهي و رباني بر اين عالم نيست؛ مثل اينكه 
خدا خوابيده و در جريان اين اتفاقات نيست. خدايا! ستمگران را بي انتقام نگذار. خشم خود را بر سر 
اينان بريز كه خون ها از ما ريختند و مردان و برادران ما را كشتند. يزيد! تو پوست ما را به دندان كشيدي 
و گوشت ما را پاره پاره جويدي، اما گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شدند، مردند و از تاريخ حذف 
شدند، بلكه آنها زندگانند. خدا داور است و داوري خواهد كرد و همه  آنها كه با عمل و سكوتشان با تو 
در اين جنايت همدستي كردند، در قيامت وضع تو را دارند. مصيبت هاي بزرگ كار مرا به آنجا رسانده 
است كه با تو رودررو سخن بگويم، اما بدان كه تو را كوچك مي بينم. كوچك تر از آن مي دانم كه اليق 
اين گفت وگو باشي. آري؛ س��ينه هاي ما مي سوزد كه حزب اهلل به دس��ت حزب شيطان، به دست 
شكست خوردگان و آزادشدگان روز فتح مكه كشته شدند، اما بدان كه اگر امروز تو ما را اسير گرفته اي، 
همين فردا، خودت به غنيمت خواهي رفت. تو نخواهي توانست نام ما را محو كني. تو نخواهي توانست 
نام ما را از تاريخ حذف كني. زيرا وحي الهي به تكليف مقدس ما محو ش��دني نيست. زود است كه 
شيرازه  حكومت تو از هم خواهيد پاشيد و دهان ها همه به لعن تو سخن خواهد گفت. سپاس خداي 
را كه آغاز كار ما از همان ابتدا درست نهاد. سنگ اول، سنگ سعادت بود و سنگ آخر، سنگ شهادت 

بود. خداي اجر شهيدان ما را افزون كند و سرنوشت ما در دست اوست!

دورشدن آدم ها
اميرعلي بني اسدي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: دورشدن آدم ها، آدم هايي 
كه يك وقتي نزديك بوده اند، با همه 
دورش��دن ها تفاوت دارد. دورش��دن 
آدم ها گاهي اينطور است كه هيچ كدام 
از جايشان تكان نمي خورند، هيچ كدام 
قدمي در جه��ت دوري بر نمي دارند، 
هيچ كدام ني��ت دوري ندارند، با اين 
وجود دور مي شوند. دورشدن آدم ها گاهي اين شكلي است كه سر جايشان ايستاده اند، ولي زمين 
بينشان كش مي آيد و دورشان مي كند. اين شكلي است كه زمين بين شان شكاف بر مي دارد و 
بين شان دره اي باقي مي گذارد. اين شكلي است كه گاهي زلزله آواري را بين شان فرو مي ريزد. دور 
شدن آدم ها گاهي اينجوري است كه دنياي اطراف شان تكان مي خورد، تغيير مي كند، شكاف 

بر مي دارد. آدم ها گاهي در دور شدن شان از هم هيچ تقصيري ندارند.

آیا شما لنگر زندگی کسی هستيد؟
عليرضا شيري در كانال تلگرامي خود 
نوشت: خودتان را دست كم نگيريد! 
يكي از چيزهايي كه باعث مي ش��ود 
يك نفر دچار فروپاشي رواني گردد، 
اين است كه قهرمان هاي زندگي اش 
را برايش بي معنا كنيم؛ يعني درباره  
كسي كه از او انرژي، جان، زندگي و 
انگيزه مي گيرند، به او دلبس��ته اند و 
الگو اس��ت، بگوييم فالني كه بي غيرت اس��ت، وطن ف��روش و بي ناموس اس��ت. خب وقتي 
قهرمان هاي يك آدم را از او گرفتيم، وقتي لنگري نداشت، خيلي راحت مي توانيم هر چيزي 
را روي او پياده كنيم. جامعه هم همينطور است؛ آدم هايي كه مسئوالنه زندگي مي كنند، كار 
مي كنند ستون هاي يك جامعه اند. اگر شما هم از اين آدم ها هستيد، بدانيد كه افراد زيادي با 
اعتماد به شماست كه مي توانند قشنگ زندگي كنند؛ شما مي شويد ستون زندگی آدم ها و 
اين نقش بزرگي است كه خداوند به شما داده است، اينكه اراده مي كنيد درست زندگي كنيد 
و تعدادی ديگر به درست زيستن شما، درست تر ادامه مي دهند. لنگربودن با تكيه گاه بودن 

فرق دارد، كافي است خودت، بهترين خودت باشی. مسئوليتي است غيرمستقيم تر. 

 یافتن شهروندان براساس عكس هاي اینستاگرام 
و دوربين هاي شهري

كان��ال تلگرام��ي »مجل��ه ه��وش 
مصنوعي« نوش��ت: ي��ك هنرمند 
بلژيكي توانسته با عكس اينستاگرام 
برخي افراد و استفاده از دوربين هاي 
ش��هري آنها را رديابي كرده و نشان 
دهد كه نظارت حتي در موقعيت هاي 
به ظاهر بي ضرر چقدر مي تواند مؤثر 
-The Fo  باش��د.  اين پروژه ك��ه

lower نام دارد، زاييده فكر درايز دپورتر )Dries Depoorter( هنرمند بلژيكي است كه 

يك سيس��تم هوش مصنوعي را برنامه ريزي كرده ك��ه فيلم هاي ويدئويي با دسترس��ي باز 
دوربين هاي سراسر جهان را بررسي مي كند و سپس تصاوير را با عكس هاي اينستاگرام مطابقت 
داده و به دنبال موارد مشابه مي گردد.  بر اين اساس اگر يك عكس اينستاگرامي نزديك به يك 
دوربين شهري گرفته ايد، احتمال زيادي وجود دارد كه او بتواند شما را پيدا كند.  دپورتر چند 
سالي است كه روي مسائل مربوط به حريم خصوصي، نظارت و هوش مصنوعي كار مي كند. 
اين ايده زماني به ذهنش خطور كرد كه وي داش��ت فيلم هاي دوربين هاي ش��هري را تماشا 
مي كرد و متوجه ش��د ش��خصي به مدت ۳۰ دقيقه زير يكي از آنها عكس هاي اينستاگرامي 

مي گيرد. او فكر كرد كه آيا مي تواند آن شخص را پيدا كند يا نه.

4دليل شاد نبودن
كانال تلگرامي »تبيان« نوش��ت: چهار دليل كه باعث مي ش��وند شاد 
نباشيم: ۱( شادي رو به شرايط بيروني وابسته مي كنيم؛ ۲( زندگيمون 
رو به تأييد ديگران وابس��ته مي كنيم؛ ۳( مش��غول كاري هستيم كه 

دوستش نداريم؛ ۴( بيش از حد غرق كار يا افكارمون هستيم.  

کشته سازي جدي است
حسين صارمي در توئيتي با اشاره به تجمعات دوشنبه شب در بلوار كشاورز 
تهران نوشت: نيم ساعت ليدر اغتشاشات را تعقيب مي كردم، گاهي سمت 
پليس و گاهي ميان جمعيت س��نگ پرتاب مي كرد. كشته سازي جدي 

است، مراقب دوستان و خانواده باشيد.

عجيب ترین صحنه انسان مدرن
كاربري با نام »مهدي« نوش��ت: س��اعت ۸،7 صبح هر روز عجيب ترين 
صحنه انسان مدرن رقم مي خوره؛ انبوهي از آدم گروه گروه، اكثراً هدفون 
تو گوش، صورتا پف كرده، هيچ كس با هيچ كس حرف نميزنه، همه منتظر 
مقصدن تا به محض رسيدن لبخند رو روي صورت بيارن و اونجا آدم دوست 

داشتني اي باشن و از همه عجيب تر اينكه اين صحنه براي همه عاديه.

نخستين موتورسيكلت پرنده جهان
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« خبر داد: اكس توريسمو نخستين 
موتورسيكلت پرنده جهان در نمايشگاه خودروي ديترويت در امريكا 
به معرض ديد عموم گذاشته شد و اين بدان معناست كه ممكن است 
به زودي روزي فرا برسد كه به جاي خودرو سوار وسيله  نقليه اي شبيه 
پهپاد شويم. اين هاوربايك كه اكس توريس��مو نام دارد و از سوی يك 
استارت آپ ژاپني طراحي شده قادر است به مدت ۴۰ دقيقه پرواز كند 

و سرعت خود را تا ۱۰۰ كيلومتر در ساعت افزايش دهد. 
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اين اسم رمز را با روشنگري افشا كنيم
روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود، لشكركشي رسانه اي دشمنان 
بيروني و برخي دنباله هاي داخلي آنها به بهانه درگذشت مهسا اميني را 
مورد واكاوي قرار داد و نوشت: ماجرا حجاب نيست. اساساً مسئله حجاب 
اولويت چندم كشور ما هم نيست. مسئله گشت ارشاد هم نيست. نحوه 
برخورد گشت ارشاد خوب يا بد، مسئله ثانوي است. ماجرا حتي مرگ 
تأثربرانگيز مهسا هم نيست كه بايد تا انتها با قاطعيت بررسي و گزارش 
شود. اين همه اسم رمز است؛ اسم رمز كس��اني كه شيادي براي شان 
راهبرد است نه نقطه ضعف. عجيب اس��ت كه برخي متوجه نيستند. 
مخاطب اين متن كس��اني هس��تند كه در ظاهر اي��ن روزها متوقف 

شده اند. 
امروز همه داغداريم و البته نيازمند يك جبهه واحد روشنگري مقابل 
جريان فاس��قي كه كمترين كارش قلب حقيقت اس��ت. جرياني كه 
امروز مويه كنان و نوحه خوان شده است همان هايي هستند كه سال ها 
دريوزگي واشنگتن را كردند تا سفره مردم ايران را بيشتر خالي كنند. 
جرياني كه براي تحريم بيش��تر نان و داروي مردم ايران به پابوس��ي 
خزانه داري امريكا رفتند. دقيق ببينيم صحنه را. حوادث هر چند تلخ 
مي گذرد، اما اجازه ندهيم كه هيجان و احساسات و عصبانيت ها مانع 
ديدن حقايق شود. از درشت گويي جالدان اهريمني تا نشخوار پادوهاي 
سلطنت طلب و منافق و تا عمليات رواني فراعنه رسانه اي، همه و همه 
يك خط ممتد در مقابل چشمان ماست تا هوشمندانه آرايش جنگي 
بگيريم. نقطه عمليات دشمن را ببينيم و متناسب با همان رفتار كنيم. 
زمان زمانه روشنگري است. قرار اصلي مان افشاگري اين اسم رمز است. 
افشاي معانداني كه صف كشيده اند براي كاسبي و سوداگري سر ذهن 
و هويت اين مردم. اين نگراني از جنس امنيت نيست كه جنجال ها كف 
روي آب است، اما براي ذهن و دل اين مردم، بايد دلسوز باشيم. هر چند 
روشن است به روش��نايي خورش��يد كه اين بار هم خناسان و راهزنان 

بي حيثيت شده و با بي آبرويي عزلت نشين مي شوند. 
........................................................................................................................

سوداي پُرِنفاقان
روزنامه جام جم نيز در يادداشت ديروز خود 
به ماجراي فوت مهس��ا اميني پرداخت و 
نوشت: فوت غم انگيز و تلخ مرحومه اميني، 
بي ترديد همدردي فراگير و دلسوزانه اي را با خانواده وي فراهم آورده و ضرورت 
بررسي دقيق، كارشناسي شده و مبتني بر مسئوليت و تعهد اخالقي و قانوني را 
گوشزد مي كند، اما در خالل اين اتفاق و حادثه، مطالب و نكاتي قابل طرح است 
كه لزوم يك هوشياري و مراقبت را بابت به حاش��يه نرفتن پرونده فوت مهسا 

اميني ضروري مي سازد. 
نويس��نده ضمن تقبيح رفتار سياس��ي اصالح طلبان با اين حادثه اضافه كرده 
اس��ت: تالش اصالح طلبان براي گس��ترده كردن س��احت اعتراضات، تكثر 
بخشيدن به معترضان با وجود برخي مشكالت كشور و گشودن مسائل جديد 
و تبديل آن به پروژه اي سياسي با رديف كردن نام ها و يادهاي اتفاقات گذشته، 
نش��ان مي دهد در پس ذهن اين جريان، تحليلي مبتني بر شرايط خاص و در 
حال گذار به دوران ويژه تصميم گيري و... ش��كل گرفته است، لذا بيراه نيست 
اگر گفته شود ادامه كنش هاي آنان نه اعتراض و نه مطالبه كه حركت در مسير 
بي ثباتي ارزيابي شود. پر بيراه نيست اگر بگوييم راديكال هاي اصالح طلب طي 
رونوشتي پنهان، در حال نفرت سازي هس��تند و آن را هم »سازنده« تعريف و 
تفسير مي كنند؛ نفرتي كه به گمان آنان توليد انرژي و سوخِت كنش مي كند 
بي آنكه بدانند، تخريب مي كند و چرخه اي معويب مي س��ازد رفتارشان و چه 
بسا براي آنان و هر آنچه از اين مسير صيد مي كنند، عاقبت »يوم الّتناد« بسازد 
براي شان. همه ماجرا اما اين نيس��ت. اوضاع كنوني، وضعيتي است كه عميق 
بودن و درك بازي ها از سوي برخي دلسوزان را نيز گوشزد مي كند. متمايز بودن 
و ژست عدالت طلبي نبايد منجر به مخرج مشترك هايي شود كه راديكال ها از 
آن با عنوان ائتالف مسئله محور ياد مي كنند. براي دلسوزان بايد دعايي همراه 
كرد براي درك منطق موقعيت و آرزويي داش��ت براي فهم اتفاقات عجيبه و 

مهالكه غريبه. 
........................................................................................................................
پيوستن به شانگهاي دشوار، اما اميدبخش

روزنام��ه صبح نو اما در يادداش��ت ديروز خود به 
فرصت هاي پيش روي ايران در پيوستن به پيمان 
ش��انگهاي پرداخت و نوشت: پيوس��تن ايران به 
پيمان شانگهاي و اجرايي شدن شرايط و مفاد اين معاهده در تنظيم و 
توسعه روابط اقتصادي ايران با س��اير كشورهاي عضو پيمان مي تواند 
زمينه ها و فرصت هاي بسيار ارزشمندي را پيش روي اقتصاد كشور قرار 
دهد. بر بس��تر اين فرصت، توس��عه فعاليت هاي ترانزيت��ي، امكانات 
ارزشمندي براي توسعه كسب وكارهاي پردازش كاال و صادرات مجدد 
نيز فراهم مي شود. اين گروه از كس��ب وكارها تناسب زيادي با شرايط 

فعلي اقتصاد ايران و نياز مبرم كشور به افزايش تعداد شغل دارد. 
در كنار تمام فرصت هاي ارزشمند البته چالش هاي بسيار بزرگي هم براي 
استفاده از اين موقعيت ها وجود دارد كه بخشي از آنها داخلي و بخشي 
ديگر بيروني است. در داخل كشور، ضعف رقابت پذيري بنگاه هاي ايراني 
تحت تأثير عواملي همچون عدم تمايل به سرمايه گذاري در اثر نااطميناني 
ناشي از سياست هاي مداخله جويانه دولتي، هزينه فرصت بسيار باالي 
نقدينگي و مشكالت مقياس پذيري موانعي هستند كه استفاده از فرصت 
پيوستن به پيمان شانگهاي را با چالش مواجه مي سازند. در بعد بيروني 
نيز نمي توان اين واقعيت را از نظر دور داش��ت كه حتي در شرايطي كه 
دولت ساير كشورها، رابطه تجاري با فعاالن اقتصادي ايران را براي افراد 
و بنگاه هاي تبعه خود تسهيل يا تشويق كنند، بنگاه ها و فعاالن اقتصادي 
در كشورهاي طرف معامله در ارزيابي ريس��ك و هزينه معامالت خود 
موضوع تحريم هاي اقتصادي اعمال ش��ده از سوي قدرت هاي غربي را 

در نظر مي گيرند.
 كوتاه سخن آنكه رسميت يافتن پيوس��تن ايران به معاهده شانگهاي 
و عملياتي ش��دن تنظيمات اين توافق در ارتباطات اقتصادي كش��ور 
فرصت هاي بس��يار ارزش��مندي را فراروي فعاالن اقتصادي قرار داده 
و دستاورد ارزشمندي در حوزه ديپلماس��ي اقتصادي ايران محسوب 
مي شود اما استفاده از اين فرصت ها نيازمند مجموعه ای از تصميمات 

دشوار و اقدامات عاجل در ساير حوزه هاست. 
........................................................................................................................

اقيانوس بي كران حماسه اربعين
روزنامه كيهان در يادداش��ت ديروز خود به 
حض��ور پرش��ور و ميليون��ي عاش��قان 
اباعبداهلل الحسين)ع( در اربعين حسيني اشاره 
كرد و نوش��ت: يك ويژگي بارز پياده روي اربعين امس��ال كه شايد در 
گذش��ته تا اين حد بروز و ظهور نداش��ت، افزايش تصاوير چهره هاي 
مقاومت و خصوصاً فرماندهان شهيد، حاج قاسم سليماني و ابومهدي 
المهندس در بسياري از نقاط عراق بود، حتي در برخي مواكب و در طول 
مس��ير پياده روي تعدادي از جوانان با در دست گرفتن تصاوير اين دو 
شهيد عزيز شعرهاي حماسي را باهم فرياد مي زدند و رنگ و بوي تازه اي 
به راهپيمايي اربعين مي دادند. شايد امريكايي ها با ترور اين سرداران 
مقاومت خيال مي كردند به هدف زده اند و ديگر نامي از اينان در عراق 
نخواهد بود اما اربعين امسال نش��ان داد واقعاً دشمنان مقاومت چقدر 
احمقند چراكه تا پيش از شهادت حاج قاسم و ابومهدي شايد بسياري 
از مردم عراق و كش��ورهاي ديگر حاضر در پياده روي، اساساً شناخت 
چنداني از اين سرداران نداشتند اما با شهادت اين عزيزان ، اغراق نيست 
اگر بگوييم هر موكب با نصب تصاوير اين شهدا به سنگري براي تبليغ 

مقاومت تبديل شد.

جماعت سياسي كه قتل را توجيه و يك اتفاق 
ناخواسته را خش�ونت توصيف مي كنند، نه در 
فضاي سياسي كشور قابل اعتماد هستند و نه 
حتي مي توان در خصوص حمايت از حقوق زنان 
به عنوان يك امر اجتماعي روي آنان حساب كرد. 
ب��ه گ��زارش جهان نيوز، جري��ان اصالح��ات در 
دوران هاي مختلف نش��ان داده است با بسياري از 
مقوالت ارزشي كه خود را به آن پايبند مي داند، به 
طور كاماًل ابزاري برخورد مي كند. در اين شرايط 
است كه كنش هاي سياسي اين جناح به طور كاماًل 
جالب توجهي معنادار مي شود. در واقع اين جريان 
سياس��ي آنجا كه منفعت جناحي اش حكم كند، 
ورود مي كن��د و بعضاً به طور سيل آس��ا با بمباران 
شديد خبري و پيام رساني شديد عمل مي كند اما 
در جايي كه به نفع اين جناح نباشد، طوري آلزايمر 
سياسي مي گيرد كه گويي در اين جهان نيستند. 

يكي از مواردي كه ب��راي اصالح طلبان به صورت 
كاماًل ابزاري مورد استفاده قرار مي گيرد، موضوع 
زنان و حقوق زنان اس��ت. اين جريان سياسي در 
زماني كه س��ر كار بوده اس��ت به ويژه هشت سال 
دوره دول��ت اعتدالگرايان با همه ش��عارهايش در 
حوزه زن��ان كاري انج��ام نداد اما هميش��ه وقتي 
اوضاع در اين حوزه به هم مي ريزد و اتفاقاتي ناگوار 
مي افتد، اعضاي آن س��ينه سپر مي كنند و خود را 
حامي زنان جلوه مي دهن��د. در واقع در اين حوزه 
اصالح طلبان با يك اس��تراتژي ماهيگيري سعي 
مي كنند ماهي خ��ود را از آب گل آل��ود بگيرند و 

زماني كه در اين راستا آسيبي احساس مي كنند، 
آنچنان در الك خ��ود فرو مي روند ت��ا غبار ماجرا 
فرونشيند و فرصتي ديگر براي عرض اندام سياسي 

پيدا كنند. 
اين دو رفتار سياس��ي و اس��تاندارد دوگانه براي 
اتفاقات مش��ابه تا حدي در ذوق مي زند كه رنگ 
حناي اصالح طلبان براي حمايت از حقوق زنان را 

به شدت از بين برده است. 
در همين رابطه دو حادثه رخ داده اس��ت كه يكي 
به قت��ل با گلوله منجر ش��ده و ديگري بر اس��اس 
يك اتفاق ناخواس��ته بر اس��اس وضعيت جسمي 
يك خانم جوان رخ داده اس��ت ام��ا اصالح طلبان 
از يك قتل با خشونت تمام گذشته اند اما در برابر 
يك اتف��اق ناخواس��ته آنچنان علم حق��وق زنان 
برافراشته اند كه گويي اعضاي اين جريان سياسي 
حتي شرايط رخدادها را نيز نمي توانند از هم تمييز 

داده و جدا كنند. 
ماجراي قتل »ميترا استاد« كه توسط محمدعلي 
نجفي شهردار اسبق تهران رخ داد و با شليك گلوله 
همراه بود، يكي از اين موارد اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه حاال با اتفاق ناگواري كه براي يك خانم 
در محل پليس امنيت اخالقي رخ داد و اين خانم به 
علت شرايط جسمي درگذشت، از جمله مواردي 

است كه اين دوگانگي به خوبي نمايان است. 
آذر منص��وري، فعال سياس��ي اصالح طلب كه در 
ماجراي ميترا استاد س��كوت اختيار كرده بود، در 
ماجراي دوم اينچنين داد سخن سر مي دهد: »در 

خصوص پوشش زنان ايران، موضوعي تك ساحتي 
نيس��ت كه تصور كنيد با رفتارهاي سلبي و حتي 
ايجابي صرف، مي تواني��د آن را به نماد يك جامعه 
اسالمي تبديل كنيد و اساس��اً با اصرار بر اين رويه 
ش��ما هم به گونه اي ديگر راه رضاشاه را در كشف 
اجباري حجاب مي روي��د. توصيه هاي مكرري كه 
آنقدر به آن توجه نكرديد ك��ه اين بار به فاجعه اي 

بي نهايت تلخ تبديل شد.«
معصومه ابتكار نيز از جمله ساكتان ماجراي قتل 
ميترا اس��تاد بود كه در اين خصوص دست به قلم 
شده و مي نويسد: »مسئله گشت ارشاد و نارضايتي 
گسترده اي كه اين گونه برخوردها به وجود آورده 
است، بحث تازه اي نيست، اما اينك يك بار ديگر با 
فاجعه اي كه روز ۲۲ شهريور رقم خورد، به سرخط 
خبرها آمده و غم ازدس��ت دادن دختري جوان از 
دختران آرزومند س��رزمين مان را بر ديگر غصه ها 
سر بار كرده است. دختري از دختران ما، همان ها 
كه سردار شهيد سليماني درباره شان گفت، اينها 
همه دختران ما هستند. يك پدر خوب با دخترش 

چگونه رفتار مي كند؟ اينچنين؟«
شهيندخت موالوردي نيز در يك رشته توئيت  تند 
در اين باره مي نويسد: »آخر كسي كه دو سه دهه 
توجيه نشده چگونه با يكي دو ساعت مي خواهيد 
توجيه و  هدايت كنيد؟! اين راهش نيست به موال! 
كاش همانند خانواده هاي تان كه هر كسي راه خود 
را مي رود، چندصدايي را در جامعه متكثر ايراني 
به رسميت مي شناختيد، در اين صورت دست از 

سياست هاي لجوجانه كه سِر س��تيز با فرزندان 
اين آب و خاك دارد، برمي داشتيد، كاش الاقل در 

آموزش هاي تان درس محبت مي داديد!«
پروان��ه سلحش��وري و طيبه سياوش��ي از جمله 
ديگر اصالح طلباني هس��تند كه بي درنگ در اين 
ماجرا اظهار نظر كردند و ادعاهاي تندي را عليه 
نهادهاي مختلف كشور ابراز داشتند. در اين حين 
آنچه بيشتر از گذش��ته نمايان مي شود، دستاويز 
ق��رار دادن يك موض��وع به دفعات مكرر اس��ت. 
اينكه اصالح طلبان خود را با همان مواضع قبلي 
و تكراري حام��ي حقوق زن��ان معرفي مي كنند 
آنقدر لوث ش��ده كه ديگر باورپذيري آن بس��يار 

سخت است. 
جماعت سياس��ي كه قتل را توجيه و يك اتفاق 
ناخواس��ته را خش��ونت توصيف مي كنند نه در 
فضاي سياس��ي كش��ور قابل اعتماد هستند و نه 
حتي مي ت��وان در خص��وص حماي��ت از حقوق 
زنان به عنوان يك امر اجتماعي واقعي روي آنان 

حساب كرد. 
متأسفانه به نظر مي رس��د اصالح طلبان مترصد 
چنين موقعيت هاي تلخ و در واقع شكارچي اين 
حوادث هس��تند و براي اين موارد س��ر و دست 
مي ش��كنند و همين موضوع و مواض��ع تكراري 
نشان مي دهد اشك تمس��اح هاي اصالح طلبان 
براي حقوق زنان نه واقعي است و نه از سر اصالح 
امور براي بهبود وضعيت براي زن��ان يا اصناف و 

قشرهاي مختلف است.

بازي سياسي زنان اصالح طلب
چرا مواضع اصالح طلبان در حمايت از حقوق زنان باورپذير نيست؟

   احزاب

رسيدگي دقيق و اطالع رساني تمامي ابعاد پرونده درگذشت 
مهس�ا اميني ض�روري اس�ت، الزم اس�ت كميس�يون امور 
داخلي مجل�س با حداكث�ر دقت و موش�كافي كام�ل تمامي 
زوايا، در س�ريع ترين زمان ممك�ن نتيجه كارشناس�ي خود 
را براي اطالع نمايندگان و مردم ش�ريف اي�ران گزارش كند. 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي در نشست علني 
روز سه شنبه مجلس ضمن نطق پيش از دستور، با اشاره به موضوع 
فوت مهسا اميني و تسليت به خانواده اميني گفت: درگذشت خانم 
مهس��ا اميني داغي بر دل هاي ما گذاشت و از س��اعات اول اطالع 
نمايندگان از وقوع حادثه، اركان نظارتي مجلس با حساسيت تمام، 
فرايند رسيدگي اين حادثه را در دستور كار خود قرار دادند. اينجانب 
مجدداً تأكيد مي كنم رسيدگي دقيق و اطالع رساني تمامي ابعاد 
پرونده درگذشت ايشان، ضروري است، الزم است كميسيون امور 
داخلي مجلس شوراي اسالمي با حداكثر دقت و موشكافي كامل 
تمامي زوايا، در سريع ترين زمان ممكن نتيجه كارشناسي خود را 

براي اطالع نمايندگان و مردم شريف ايران گزارش كند. 

وي اضافه كرد: همچنين كميسيون مذكور وظيفه دارد عالوه بر 
بررسي مصداقي درگذشت مرحومه مهسا اميني، براي جلوگيري 
از تكرار اي��ن قبيل موارد، فرايندها و ش��يوه اجرا در گش��ت هاي 
امنيت اخالقي فرماندهي كل انتظامي را مورد بررس��ي قرار دهد 
تا براي رفع شدن اش��كاالت موجود در چگونگي اجراي آن اقدام 
شود. متأسفانه دستگاه هاي متعدد فرهنگي و اجتماعي در مقوله 
حجاب وظايف ايجابي خود را به درس��تي انج��ام نمي دهند، در 
چنين ش��رايطي مواجهه با هنجارش��كني ها، نياز به برنامه ريزي 
دقيق تر با ضوابطي روش��ن و اس��تفاده از نيروهاي آموزش ديده، 
توس��ط فرماندهي كل انتظامي دارد تا با مسئوليت پذيري كامل، 
از اعمال س��ليقه هاي ش��خصي و خطاهاي فردي و سيس��تمي 
جلوگيري كند و اين اقدامات مورد پذيرش عم��وم مردم عزيز و 

نجيب ايران قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه يادآوري اين نكته مهم الزم اس��ت كه دش��من 
همانند رويه هميشگي خود به دنبال موج سواري از هر اتفاقي است 
و التهاب آفريني و ايجاد آشوب در كشور را در دستور كار خود قرار 

داده است، تصريح كرد: متأس��فانه عده اي در داخل نيز خواسته يا 
ناخواس��ته در جهت خواست دش��من حركت مي كنند، اما مردم 
عزيز ما هوش سياسي خود را نشان داده اند و فرق بين دلسوزي و 
منفعت طلبي را مي فهمند و با منافقاني كه زماني، خودشان چند 
هزار نفر از مردم عادي را ش��هيد كردند و حاال داعيه دار درگذشت 
يك نفر شده اند، همراهي نكرده و با اشك تمساح رسانه وابسته به 

حكومت كودك كش سعودي، گريه نمي كنند. 
قاليباف اف��زود: از روز اول، رئيس جمهور محترم، دولت، مجلس و 
قوه قضائيه مجدانه پيگير علل اين حادثه و مشخص شدن مقصران 
بوده اند. زمان نش��ان خواهد داد اعتماد مردم درست بوده و همه 
دستگاه هاي كشور در پيگيري اين مسئله كوچك ترين اغماضي 

نخواهند كرد. 
رئيس قوه مقننه كشورمان ادامه داد: ان ش��اءاهلل مجلس هم اين 
اتفاق را براي روشن شدن موضوع و اصالحات مورد نظر ساختارها 
و فرايندها، رسيدگي مي كند و مردم نيز اجازه هر نوع سوءاستفاده 

را به دشمنان و همراهان آنان نخواهند داد. 

مأموريت قاليباف به كميسيون امنيت داخلی:
پرونده درگذشت مهسا اميني را با دقت بررسی کنيد و گزارش دهيد

   مجلس

عضو كميسيون اجتماعي مجلس:
 اصالح قانون انتخابات

 تا پايان آبان به صحن مي آيد
بنا بر آن اس�ت كه تا پايان آب�ان، تكليف اصالح قان�ون انتخابات 
مشخص شود، رس�يدگي به اين طرح در دس�تور كار قرار گرفته 
اس�ت و به محض اتمام بررس�ي ها ب�ه صحن علن�ي خواهد آمد. 
حسين رجايي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با مهر، 
در رابطه با جزئيات بررس��ي اصالح قانون انتخابات در مجلس گفت: 
رس��يدگي به موضوع اصالح قانون انتخابات بار ديگر آغاز شده است. 
مجلس يازدهم با نگاه جديدي به اين موضوع مي نگرد و در سه محور 
به آن خواهد پرداخت. بناي مجلس بر اين است كه در سه محور اصلي 
اصالحات��ي در رابطه با برگزاري انتخابات را بررس��ي كن��د؛ اول آنكه 
انتخابات حزبي شود، دوم آنكه به صورت استاني برگزار شود و سوم آنكه 

حوزه هاي انتخابيه در برخي مناطق افزايش پيدا كند. 
رجايي عنوان كرد: كارگروه مربوط به افزايش حوزه هاي انتخابيه اخيراً 
در كميسيون ش��وراها و امور داخلي مجلس تشكيل شده است، البته 
هنوز به جمع بندي قطعي درباره جزئيات افزايش حوزه هاي انتخابيه 
نرس��يده ايم، اما با توجه به اينكه اين موضوع در دستور كار قرار گرفته 

است، بررسي هاي مربوط به آن به زودي نهايي خواهد شد. 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سؤال 
كه اصالح قانون انتخابات در مجلس رأي خواهد آورد، بيان كرد: تصويب 
قانون اصالح انتخابات در صحن علني بستگي به آن دارد كه كميسيون 
مربوط چطور آن را تدوي��ن و ارائه كند. وي ادام��ه داد: براي مثال اگر 
انتخابات استاني شود، ماهيت انتخابات مجلس كاماًل دگرگون خواهد 
شد، چراكه ليس��ت هايي كه براي حضور در انتخابات ارائه مي شوند، 
استاني خواهند بود و شهرستان ها نمي توانند به طور مستقل در رقابت 
حضور داش��ته باش��ند، بنابراين حتماً بايد از طريق استاني حضور در 

انتخابات را پيش ببرند. 
نماينده م��ردم اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه 
پيشنهادات ديگري در رابطه با اصالح قانون انتخابات مطرح شده است، 
گفت: برگزاري حزبي انتخابات موضوع ديگري است كه درباره برگزاري 
انتخابات در دست بررسي قرار گرفته است، در صورت چنين اصالحي 
ساز وكار انتخابات به كلي تغيير مي كند، بنابراين تا زماني كه كميسيون 
مربوط جزئي��ات اين ط��رح را به صحن نفرس��تاده اس��ت، نمي توان 

پيش بيني دقيقي نسبت به تصويب يا عدم تصويب آن داشت. 
رجايي اظهار كرد: به نظر مي رس��د نمايندگان شهرس��تان ها به ويژه 
شهرستان هاي كوچك مخالف استاني شدن انتخابات باشند، چراكه 
معتقدند در چنين ش��رايطي به اين حوزه هاي انتخابيه آس��يب وارد 
مي ش��ود، بنابراين پيش بيني من اين است كه استاني شدن انتخابات 
در مجلس رأي نخواهد آورد. وي در پايان در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
اصالح قانون انتخاب��ات پيش از انتخابات س��ال ۱۴۰۲ مجلس نهايي 
خواهد ش��د؟ خاطرنش��ان كرد: به رغم همه اينها بناي مجلس بر اين 
اس��ت كه تا آخر مهر يا نهايتاً آبان ماه، تكليف اين موضوع را مشخص 
كند، چراكه رسيدگي به آن در دستور كار كميسيون قرار گرفته است 
و به محض اينكه بررسي ها در كميسيون به اتمام برسد، اصالح قانون 

انتخابات به صحن علني مجلس خواهد آمد. 
........................................................................................................................

 پيكر شهيد سپاه 
در زيركوه تشييع شد

سه ش�نبه  روز  محم�دي«  »عل�ي  ش�هيد  پاس�دار  پيك�ر 
مس�ئوالن  و  م�ردم  مختل�ف  قش�رهاي  حض�ور  ب�ا 
ش�د.  تش�ييع  زيرك�وه  شهرس�تان  زه�ان  ش�هر  در 
به گزارش ايرنا، پيكر اين شهيد پس از تشييع در شهر زهان با حضور 
پرشور مردم، خانواده هاي شهدا و مسئوالن استاني و شهرستاني براي 

خاكسپاري در زادگاهش به روستاي پردان زيركوه منتقل شد. 
شهيد ستوان يكم پاسدار علي محمدي از رزمندگان يگان هوافضاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ۲۶شهريور ماه در سن ۲۵سالگي حين 

انجام مأموريت در استان سيستان و بلوچستان به شهادت رسيد. 
استاندار خراسان جنوبي هم در پيامي شهادت علي محمدي را تسليت 
گفت و اظهار داشت: ش��هدا در مس��ير معامله با خداوند، از جان خود 
گذشتند تا س��ربلندي و عزت را براي ملت ايران به ارمغان بياورند، از 
همين رو است كه شهادت را مدال افتخاري مي خوانند كه تنها به گردن 

بندگان خاص خدا زيبنده است. 
جواد قناع��ت اف��زود: اينجانب ع��روج ملكوتي ش��هيد گرانقدر علي 
محمدي را به محضر فرمانده معظ��م كل قوا، حضرت آيت اهلل العظمي 
ام��ام خامنه اي)مدظله العالي(، پرس��نل خدوم س��پاه انصارالرضای 
خراسان جنوبي، خانواده معظم اين ش��هيد عزيز و مردم شهيدپرور و 
واليتمدار شهرس��تان زيركوه به ويژه بخش زهان، تبريك و تس��ليت 

عرض مي كنم. 
وي بيان كرد: اميد كه روح پاك اين ش��هيد عزي��ز در درگاه ملكوتي 
حضرت حق ب��ا ارواح طيبه اولي��اي طاهرين محش��ور و از خوان كرم 

اباعبداهلل الحسين)ع( بهره مند شود. 
........................................................................................................................

روح االميني:
 به بهانه درگذشت مهسا اميني 

اصل نظام را نشانه گرفته اند
نماين�ده ته�ران در مجل�س ش�وراي اس�المي ب�ا بي�ان اينكه 
ب�ه عن�وان ي�ك پ�در داغ�دار توصي�ه مي كن�م ك�ه مس�ير 
را از ضدانق�الب جدا كني�د، گفت: درگذش�ت مهس�ا امينی در 
برخ�ي تح�ركات بهانه اس�ت و اص�ل نظ�ام را نش�انه گرفته اند. 
به گزارش ايس��نا، عبدالحس��ين روح االميني در جلس��ه علني صبح 
ديروز مجلس گفت: در آس��تانه عضويت ايران در اجالس شانگهاي و 
نشست مجمع عمومي سازمان ملل عده اي قصد دارند از فضاي پيش 
آمده درباره اتفاق رخ داده براي خانم مهس��ا اميني سوءاستفاده كنند. 
روح االميني ادامه داد: ما به خانواده مهس��ا اميني تسليت مي گوييم، 
من به عنوان پدري داغدار خانم اميني را مانند دختر خود مي دانم اما 
نصيحت مي كنم و تذكر مي دهم افرادي كه مسائل را پيگيري مي كنند، 
از جاده انصاف خارج نش��وند و جمهوري اس��المي هميشه مظلوم را 

مظلوم تر نكنند. 
نماينده تهران در مجلس ش��وراي اس��المي اضافه كرد: نبايد به تحركات 
ضدانقالب، سلطنت طلبان، كموله و منافقين فرصت داده شود. منافقين 
كه در خون ۱7هزار شهيد ترور شنا مي كنند، در برخي تحركات درگذشت 
مهسا امينی بهانه است و اصل نظام را نش��انه گرفته اند، به عنوان يك پدر 

داغدار توصيه مي كنم مسير را از مسير ضدانقالب جدا كنيد. 
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سازمان شانگهاي بار برجام را برمي دارد؟

عضويت ايران در س�ازمان همكاري شانگهاي 
به غ�رب نش�ان مي ده�د جمهوري اس�المي 
گزينه ه�اي ديگ�ري نيز پي�ش روي�ش دارد 
و ب�ه گفت�ه رئيس جمهور با توس�عه س�ازمان 
آس�يايي ش�انگهاي مي توان�د ب�ه مقابل�ه با 
يك جانبه گراي�ي واش�نگتن كم�ك كن�د. 
به گزارش راه دانا، جمهوري ايران پس از س��ال ها 
انتظار براي پيوستن به س��ازمان شانگهاي كه به 
داليل مختلف تاكن��ون پذيرفته نش��ده بود، روز 
جمعه ۲۵ شهريور، با امضاي تعهدات عضويت دائم 
در اجالس س��مرقند، به عنوان نهمين عضو دائم 

سازمان همكاري شانگهاي پذيرفته شد. 
شهباز حسن پور بيگلري، نايب رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس با اش��اره به پيوس��تن ايران به 
سازمان شانگهاي اظهار داش��ت:  كار بسيار خوب 
و ارزشمندي صورت گرفت، اين يعني ديپلماسي 
فعال جمهوري اس��المي و قطعاً با حض��ور ايران 
مي تواند منطقه با آرامش بيشتر و ارتباطات بهتر، 

همكاري هاي چندجانبه صورت پذيرد. 

نماينده م��ردم س��يرجان در مجلس ش��وراي 
اسالمي افزود: بايد از اين فرصت حداكثر استفاده 
را در بحث صادرات كشور داشته باشيم و نيازمند 
هماهنگي و انس��جام بيش��تر بين مجموعه تيم 
اقتصادي دولت و مع��اون اقتص��ادي وزير امور 
خارجه هستيم كه به صورت مشخص هدايت اين 
مجموعه را بر عهده بگيرد تا اتاق هاي بازرگاني، 
اصن��اف و تعاوني بتوانند س��ريع تر دفاتر خود را 
در كشور هاي عضو شانگهاي فعال كنند و از اين 
فرصت به دست آمده حداكثر استفاده را در جهت 
حمايت از تج��ار، بازرگانان و فع��االن اقتصادي 

داشته باشند. 
   ايران گزينه هاي ديگري نيز پيش رويش 

دارد 
شوراي روابط خارجي اروپا با اشاره به عضويت ايران 
در سازمان همكاري شانگهاي كه در نشست اعضاي 
اين سازمان در سمرقند نهايي شد، نوشت: »ايران 
در آستانه برگزاري نشست مجمع عمومي سازمان 
ملل با عضويت خود در سازمان شانگهاي مي خواهد 

به غرب نشان دهد در يك جهان چندقطبي، تنها 
نيست و گزينه هايي پيش رويش قرار دارد. مذاكرات 
بين ايران، امريكا و كشورهاي اروپايي بر سر توافق 
هسته اي يك  بار ديگر به بن بس��ت خورده است، 
بنابراين ايران مي تواند نش��ان دهد توافق با امريكا 
برايش حكم مرگ و زندگي ندارد بلكه مي تواند به 
 واسطه همكاري نزديك تر با روسيه و چين در برابر 

تحريم ها و فشارهاي غرب مصونيت يابد.«
در ادامه اين گزارش آمده است: »به  عالوه عضويت 
ايران در س��ازمان همكاري شانگهاي به  نوعي اين 
كش��ور را در برابر رويارويي ها در ش��وراي امنيت 
بر س��ر مذاكرات هس��ته اي بيمه مي كن��د. ايران 
مي تواند روي روس��يه و چين براي ناكام گذاشتن 
تالش ها جهت وضع تحريم هاي جديد س��ازمان 

ملل حساب كند.«
   مزاياي متقابل ايران و س�ازمان همكاري 

شانگهاي
به گفته يك روزنامه نگار بين المللي، عضويت تهران 
در سازمان همكاري شانگهاي فرصت هايي را براي 

همكاري نزديك تر در زمين��ه امنيت منطقه اي از 
جمله افغانس��تان باز مي كند، زيرا اين موضوع در 
دستور كار اكثر كشورهاي اين سازمان قرار دارد. 
عالوه بر اين، ايران نه تنها به عنوان يك ش��ريك 
سياس��ي، بلكه به عنوان يك شريك اقتصادي نيز 

ديده مي شود. 
رئيس جمهور ايران نيز روز جمعه ۲۵ ش��هريور با 
تأكيد بر اينكه توسعه س��ازمان آسيايي شانگهاي 
مي تواند ب��ه مقابله با يك جانبه گرايي واش��نگتن 
كمك كند، گف��ت: خنث��ي ك��ردن تحريم هاي 
ستمگرانه امريكا نيازمند راه حل هاي جديد است. 

همچنين ش��بكه خبري س��ي ان ان روز شنبه ۲۶ 
شهريور ۱۴۰۱ در گزارش خود با اشاره به عضويت 
ايران در سازمان ش��انگهاي همزمان با مذاكرات 
هسته اي اش با قدرت هاي جهاني براي احياي برجام 
آورده اس��ت: ايران قرار است روابط خود را با شرق 
رسمي كند كه اين اتفاق موجب نزديك تر شدن هر 

چه بيشتر ايران به چين و روسيه مي شود. 
س��ي ان ان در ادامه ب��ه امضاي يادداش��ت تفاهم 
تعهدات جمهوري اس��المي ايران به عنوان عضو 
اصلي سازمان همكاري شانگهاي پرداخته و آورده 
است: اين، يك نقطه عطف براي ايران است كه پس 
از ۱۵سال توانس��ت عضويت دائم در اين سازمان 
آسيايي را كه چين و  روسيه از اعضاي اصلي آن به 

شمار مي آيند، به دست آورد. 
صدير جباراُف، رئيس جمهوري قرقيزس��تان ماه 
جاري پيش نوي��س تفاهم نامه تعه��دات ايران به 
منظور دس��تيابي به وضعيت عضويت در سازمان 
همكاري شانگهاي را امضا كرد كه در پيش نويس 
اين سند آمده است: ايران متعهد مي شود به همه 
معاه��دات و اس��ناد بين المللي ك��ه در چارچوب 
سازمان همكاري ش��انگهاي مصوب شده، پايبند 

باشد. 
ايران همچنين متعهد مي ش��ود از تاريخ دريافت 
اطالعيه دبيرخانه س��ازمان همكاري ش��انگهاي، 
حداكث��ر ت��ا يك��م دس��امبر ۲۰۲۲ به منش��ور، 
كنوانس��يون مبارزه با تروريس��م، جدايي طلبي و 
افراط گرايي ش��انگهاي م��ورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ و 
پروتكل هاي آن ملحق شود. گفتني است سازمان 
همكاري شانگهاي كه در سال ۲۰۰۱ تأسيس شد، 
تقريباً يك س��وم اقتصاد جهان را در اختيار دارد. 
اين بلوك شامل كش��ورهاي شوروي سابق، يعني 
قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان و 
هند و پاكستان به عنوان اعضاي جديد است. ايران 

نيز از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر بوده است.

   گزارش  

رياست جمهوری
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و پس از دريافت ديپلم به اس��تخدام نيروي هوايي درآمد. 
شهيد طالب مهر پس از فراگيري زبان انگليسي و پرواز هاي 
مقدماتي براي تكميل دوره پرواز به خارج كشور اعزام شد. 

با گذراندن دوره پيشرفته پرواز با جت مافوق صوت، شهيد 
موفق به دريافت نشان خلباني شد و به ايران بازگشت و به 
جمع خلبانان اف4 در پايگاه ششم شكاري پيوست. با شروع 
جنگ تحميلي و حمله سراس��ري ارتش بعث، اين شهيد 

همانند ديگر خلبانان به دفاع از كشور پرداخت. 
حضور مؤثر او در جبهه هاي جنگ از خرداد س��ال ۱۳۶۰ و 
با انتقال به پايگاه ششم ش��كاري آغاز  شد. عطش، مهارت 
و ش��جاعت او در پرواز و هجوم عليه دش��من وصف ناپذير 
بود. ش��هيد طالب مهر در عمليات شكس��ت حصر آبادان، 
فتح المبي��ن و الي بيت المقدس به عنوان خلبان ش��كاري 
تاكتيكي فعاليت ش��ايان توجهي داشت و به نشان درجه2 
فتح نائل گرديد و نامش به عنوان خلبان ش��اخص نيروي 

هوايي ثبت شد. 
»شبح۳« يكي از عمليات  نيروي هوايي در راستاي تحقق 
پيروزي در عمليات الي بيت المقدس بود كه نهايتاً منجر به 
آزادسازي خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ شد. قرار بر اين شد 
اين عمليات به صورت هشت فروندي انجام شود. مأموريت 
مذكور در بامداد ۱۶ ارديبهش��ت ۱۳۶۱ از س��تاد عمليات 

جنوب به پايگاه ششم شكاري جهت اجرا واگذار شد. 
هش��ت فروند جنگنده به خلباني ۱۶ نفر از برجسته ترين 
خلبانان با هدف س��رنگوني مراكز تجمع نيرو هاي دشمن، 
ساعت شش بامداد پايگاه هوايي بوشهر را به ليدري سرهنگ 
دوم خلبان فرج اهلل برات پور ترك كردند. فانتوم ها با قدرت، 
آسمان را شكافته و مسير پروازي طرح شده را برابر توجيه 
نقش��ه پروازي طي كردند و ب��راي هماهنگي هاي اوليه در 
نزديكي فرودگاه اهواز هواپيماي اف ۱4 جهت اسكورت به 

دسته پروازي ملحق شد. 
پس از رسيدن به حوالي پايگاه چهارم به سمت منطقه »فكه« 
تغيير سمت داده و پس از گرفتن آرايش رزمي پروازي الزم 
در يك رويارويي هوايي در آس��مان »چنانه« ناگهان مركب 
آهنين »شماره ۳« دسته دوم مورد اصابت موشك هوا به هواي 
جنگنده ميراژ دشمن قرار گرفت. به طوري كه زبانه هاي آتش 
از ناحيه ُدم پرنده شعله ور شد. علي امجديان و حسن طالب مهر 
براي اينكه حتي الشه هواپيمايشان به دست دشمن نيفتد 

سمت داخل كشور را پيش گرفتند. 
هر دو خلبان با توجه به از بين رفتن مقدار زيادي از سطوح 
كنترل ُدم و همچنين نداشتن فش��ار هيدروليك، با تمام 
قدرت سعي داشتند جنگنده را در حالت پروازي نگه دارند. 
با تالش و همت س��تودني هر دو خلبان، جنگنده فانتوم به 
نخستين نقطه نشانه زميني س��رزمين هاي تحت كنترل 
نيرو هاي خودي كه همان »چنانه« بود، مي رس��د. گرماي 
سوزان شعله ها اينك كابين عقب را كاماًل آماج ضربات خود 
قرار داده ب��ود و ماندن در هواپيما ديگر ب��ه صالح نبود. در 
لحظه اي هر دو خلبان تصميم به خروج اضطراري از جنگنده 
گرفتند. س��رانجام س��روان خلبان شهيدحسن طالب مهر 
و ستوان يكم خلبان ش��هيدعلي امجديان هواپيماي خود 
را ترك كردند و هر دو با گلوله ه��اي پدافند زمين به هواي 

دشمن به شهادت رسيدند. 

شهيدمحمدزارعنعمتي
خلبان شهيد محمد زارع نعمتي دهم تير ۱۳۳۰ در شهر ساوه 
متولد شد. از همان دوران كودكي بسيار به پرواز و آسمان 
عالقه داش��ت و به همين دليل هم پس از اتمام تحصيالت 

متوسطه در سال ۱۳4۹ وارد نيروي هوايي ارتش شد. 
محمد به علت عالقه و تيزهوش��ي خود پ��س از طي دوره 
مقدماتي خلبان��ي در ايران، براي گذران��دن دوره تكميلي 
خلباني در س��ال ۱۳۵۰ به كش��ور امريكا اعزام ش��د. ابتدا 
آموزش پيشرفته زبان انگليسي را در پايگاه هوايي »لك لند« 
واقع در شهر »سان آن تينيو ايالت تگزاس« گذارند و سپس 

براي فراگيري علوم هوانوردي به دانشگاه پرواز »كلمبوس« 
واقع در ايالت آريزونا رفت. 

او با موفقيت تمام اين دوره ها را طي كرد و اولين پرواز سولو 
را با هواپيماي جت آموزشي »تي ۳۸« انجام داد. محمد پس 
از طي دوره پيشرفته پرواز در سال ۵2 به ايران باز مي گردد 
و به عنوان خلبان اف ۵ انتخاب مي شود. با توجه به توانايي 
باالي پروازي در كمتر از دو س��ال به عن��وان معلم خلبان 
اف ۵ انتخاب مي ش��ود و در پايگاه شكاري دزفول مشغول 

خدمت شد. 
صبح روز 27 شهريور ۱۳۵۹ خبر مي رسد نيروهاي متجاوز 
بعثي به مهران حمله كرده اند. بالفاصله دو فروند جنگنده 
اف۵ به ليدري سروان محمد زارع نعمتي و شماره دو ستوان 
يكم بيژن هاروني جهت بمباران دشمن به پرواز درآمده و 
با رسيدن روي ش��هر مهران بمباران نيروهاي بعثي انجام 
مي ش��ود، ولي هواپيماي زارع نعمتي هدف قرار مي گيرد و 
شماره دو تأييد مي كند كه هواپيما با سر به زمين برخورد 
كرده و خلبان موفق به خروج نشده است. ولی محمد مجروح 
شده و به صورت impact eject به بيرون پرتاب شده بود. 
در اين حالت اگرچه پيكر خلبان در ظاهر س��الم بود، اما از 

درون كاماًل متالشي شده بود. 
تا پس از آزادي شهيد لشكري از اسارت رژيم بعث، محمد 
جزو خلبان��ان مفقوداالثر جن��گ بود كه پ��س از گواهي 
شهيدلشكري مبني بر شهادت سرلشكر خلبان محمد زارع 
نعمتي و تقاضاي رسيدگي ايران از دولت عراق، آنها اعالم 
مي كنند پيكر پاك و مطهر اين شهيد گرامي در قبرستان 
العماره دفن شده اس��ت. مدتي بعد با حضور نماينده ايران 

پيكر پاك وي تحويل خانواده اش شد. 

شهيدعباساكبري
خلبان شهيدعباس اكبري در نخستين روز از مهر ۱۳۳2 در 
روستاي ايرجس در كهك قم چشم به جهان گشود. دوران 
ابتدايي و دبيرستان خود را تا اخذ ديپلم در زادگاهش گذراند و 
پس از اخذ ديپلم به خاطر عالقه بسياري كه به پرواز داشت در 
سال ۱۳۵۱ وارد نيروي هوايي ارتش شد. او با ورود به نيروي 
هوايي ارتش دوره هاي آموزش هاي پادگاني، دروس عمومي، 
آكادمي پرواز و پرواز با هواپيماي بونانزا را با موفقيت گذراند و 

براي طي دوره هاي تكميلي پرواز به امريكا اعزام شد. 
ش��هيد اكبري دوره هاي پيش��رفته در امري��كا را همانند 
دوره ه��اي مقدماتي با موفقي��ت گذران��د. او در امريكا در 
دوره هاي آكادمي تكميلي پ��رواز و پرواز ب��ا هواپيماهاي 
تی 4۱، تی ۳7 و تی ۳۸ با ۳2۰ س��اعت پرواز با نمرات باال 
فارغ التحصيل شد و با دريافت نشان يا وينگ خلباني در سال 

۱۳۵4 با درجه ستوان دومي به كشور بازگشت. 
حسين شريفي يكي از بستگان شهيد اكبري در خاطره اي 
از شهيد اكبري مي گويد: »عزم و اراده عباس، عجيب محكم 
بود. به خاطر لياقت و اس��تعداد فراوانش، ب��راي يادگيري 
دوره هاي خلباني به كشور امريكا اعزام شد و بعد به انگلستان 
رفت. مي گفتند از دانشجوهاي ممتاز آنجا بوده و امريكايي ها 
بيشترين ارتفاع پروازشان با اف 4، ۳۵ هزار پا بود، اما وقتي از 
عباس امتحان گرفته بودند، عباس تا ارتفاع ۵۰ هزار پا پرواز 
كرده بود. همان موقع ژنرال حيرت زده امريكايي گفته بود، 

به ايراني علم بده، ببين چطور عمل مي كنه!«
او پس از بازگشت به كشورمان به پايگاه ششم شكاري بوشهر 
اعزام شد تا آموزش هاي مربوط به جنگنده فانتوم را سپري 
كند. آموزش هاي تكميلي را كه با موفقيت طي كرد به گردان 
۳2 شكاري پايگاه سوم همدان رفت تا به عنوان افسر كنترل 
اس��لحه رادار هواپيما مشغول خدمت ش��ود. عباس با آغاز 
جنگ تحميلي همچون س��اير همرزمانش با جنگنده خود 
پروازهاي بسياري را عليه مواضع دشمن بعثي انجام مي داد 
و توانست با بمباران نيروهاي زميني دشمن، پوشش هوايي 
مناطق غرب و جنوب غرب و همچنين انجام خطرناك ترين 
پروازها توان دشمن بعثي را نابود كند تا نامش به عنوان يكي از 

خطرپذيرترين خلبانان نيروي هوايي ارتش به ثبت برسد. 
امير سرلشكر خلبان شهيدعباس اكبري سرانجام و با انجام 
تعداد بسياري سورتي پرواز در آخرين مأموريت خود در 2۸ 
تير ۱۳۶7 در عمليات مرصاد و در هنگام بازگشت از بمباران 
تأسيسات مهم شهر كركوك از سوی گلوله هاي ضدهوايي 
ارتش بعث مورد هدف قرار گرفت و به فيض ش��هادت نائل 
آمد. بس��ياري تصور مي كردند كه او در دوران دفاع مقدس 
به اسارت درآمده اس��ت، اما پيكرش پس از ۱4سال يعني 
۳۰ تي��ر ۱۳۸۱ به ميهن بازگش��ت و در دامن كش��ورمان 
آرام گرفت. بدي��ن ترتيب او آخرين خلبان ش��هيد نيروي 
هوايي ارتش در دفاع مقدس نام گرفت و در تاريخ كشورمان 

جاوداني شد. 

حسينشريفييكيازبستگانشهيداكبري
دربي�انخاطرهايازش�هيدميگويد:عزم
وارادهعب�اسعجيبمحكمب�ود.بهخاطر
لياقتواس�تعدادفراوانش،براييادگيري
دورههايخلبانيبهكش�ورامري�كااعزام
ش�دوبعدبهانگلس�تانرف�ت.ميگفتند
ازدانش�جوهايممت�ازآنج�ابودهاس�ت
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نيرويهواييارتشجمهورياسالميايرانازروزهايپيشازشروعجنگتحميليتاروزتهاجمسراسريدشمنوآخرينروزهايجنگنقشمهموتأثيرگذاري
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شهيدخالدحيدري
شهيدخالد حيدري در نخس��تين روز از شروع رسمي 
جنگ تحميلي، هواپيمايش در جريان عمليات »انتقام« 
مورد اصابت موشك دشمن قرار گرفت و سقوط كرد. 
سال ها هيچ خبري از پيكر شهيد نبود و كسي اطالعي از 
سرنوشت او نداشت تا اينكه پيكر شهيد در سال ۱۳۹۱ 
در يك قبرس��تان در ش��هر كوت پيدا و طي مراسمي 
به ايران بازگردانده ش��د. پيكر ش��هيد حيدري پس از 
مراسمي باش��كوه به مهاباد منتقل شد و در زادگاهش 

آرام گرفت. 
شهيد حيدري زماني پا به جبهه گذاشت كه دختري 
دو ماهه در خانه داشت. قطعاً رفتن و دل كندن از فرزند 
س��خت ترين كار دنيا براي يك پدر اس��ت، اما شهيد 
در ۳۱ شهريور نتوانست نس��بت به آنچه در كشورش 
اتف��اق مي افتد، بي تفاوت باش��د. او در نخس��تين روز 
جنگ تحميلي لباس رزم بر تن كرد و به نبرد با دشمن 

متجاوز رفت. 
همس��ر ش��هيد خاطره رفتن پ��در به جبه��ه را براي 
دخترش��ان چنين بيان مي كند: »من و پدرت در خانه 
سر س��فره غذا نشس��ته بوديم كه ناگهان خبر حمله 
عراقي ها به گوشش رسيد. از پنجره اتاق بيرون را نگاه 
كرد و با عجله، مضطرب وس��ايلش را برداشت. آن روز 
مرخصي بود، اما مرخصي اش را لغو كرد و راهي شد. آن 
زمان ما در پايگاه سوم شكاري نوژه همدان بوديم. من 
مخالفت كردم و از پدرت خواس��تم در كنارمان بماند، 
اما او با حرف هايش من را قانع كرد و گفت، من مي روم 
شايد برگشتني نباشد، نزد مادرم برو، اينجا برايت امن 

نيست.«
عمليات چريك��ي هوايي »انتق��ام« س��اعت ۱4 روز 
۳۱شهريور ۵۹ به فاصله دو ساعت پس از حمله هوايي 
عراق به فرودگاه هاي كشور صورت گرفت. اين عمليات با 
حمله به دو پايگاه هوايي عراق به منظور اثبات فعال بودن 
نيروي هوايي ايران انجام گرفت. خلبانان براي انجام اين 
مأموريت حتي حكم هم نداشتند كه مسئوليت اين امر 

خطير را داوطلبانه برعهده گرفتند. 
با اينكه ش��هيد خالد حي��دري از خلبانان برجس��ته 

اهل تس��نن بود، اما ارادت زيادي ب��ه اهل بيت به ويژه 
امام حسين )ع( و امام رضا )ع( داشت. دوستانش او را به 
صداقت و وطن پرستي مي شناسند. همرزمانش تعريف 
مي كنند كه خالد در روز شهادت به همراه كابين جلوي 
خود شهيد صالحي بر فراز آس��مان به پرواز درآمدند و 
مأموريت ش��ان بمباران پايگاه هوايي كوت در العماره 
مركز اس��تان ميس��ان عراق بود. هواپيماي شهيدان 
خالد حيدري و صالحي براي اينكه رادار دشمن آنها را 
نشان ندهد، پايين مي آيد و با كابل هاي برق برخورد و با 
سرعت باال در رودخانه دجله سقوط مي كند و به همراه 

همرزمش محمد صالحي به شهادت مي رسد. 

شهيدحسينمقيمي
امير سرلشكر خلبان شهيدحسين مقيمي، يكي از همان 
خلبانان شجاعي است كه با تمام وجود در جبهه حضور 
يافت و در عمليات  مهمي شركت كرد. شهيد مقيمي 
يك سال قبل از پيروزي انقالب گواهينامه پرواز و نشان 
خلباني را دريافت كرده و به مهارت هاي الزم در زمينه 

خلباني رسيده بود. 
حسين براي دس��ت يافتن به مهارت هاي الزم با توجه 
به نمرات و نظر فرماندهان، ب��راي تكميل فن پروازي 
در پايگاه چهارم شكاري وحدتي )دزفول(، به يادگيري 
تخصصي فنون پرواز با جنگنده شكاري اف۵ مشغول 
شد. در حين يادگيري و آموزش ها بود كه دشمن بعثي 
كشور را مورد تجاوز قرارداد. اين لحظه اي بود كه ميهن 
به وجود حسين نياز داش��ت و او بايد هر چه در چنته 
داش��ت را نش��ان مي داد. بنابراين خيلي زود بر جرگه 
مدافعان از كشور پيوست و با پروازهايش اجازه پيشروي 

از دشمن را گرفت. 
او به همراه ديگر خلبانان در اول مهر ۱۳۵۹ در عمليات 
كمان ۹۹ ش��ركت كرد و يك مدال افتخار در كارنامه 
خدمتي خ��ود ثبت ك��رد. در همان هفت��ه اول جنگ 
دشمن بعثي تا نزديكي هاي دزفول و انديمشك رسيده 
بودند و بايد جلوي پيشروي شان گرفته مي شد. شهيد 
مقيمي به همراه چند خلبان ديگر برای مقابله با ارتش 
دشمن، پرواز كرد و مأموريتش منهدم كردن نيرو هاي 

پياده و زرهي دش��من در محدوده غرب دزفول )دشت 
عباس( بود. 

اميرس��رتيپ خلبان عباس نژادي يك��ي از همرزمان 
شهيد مقيمي درباره اين عمليات مي گويد: »با رسيدن 
به هدف، نيرو هاي پراكنده دشمن و كمي جلوتر، مقر 
تجم��ع آنها را ديدم؛ به س��رعت، مهم��ات جنگنده را 
مسلح كرده و به سمت هدف ش��يرجه رفتم. در حين 
شيرجه، متوجه گلوله هاي ضدهوايي شدم كه به طرف 
ما مي آمد؛ بنابراين ش��هيد مقيمي را مطلع كردم و در 
يك لحظه، دكمه ش��ليك مهمات را فشردم و تمامي 
راكت ها را پرتاب كردم. در جريان خروج از شيرجه، در 
حالي كه به هدف نگاه مي كردم، شهيد مقيمي به سمت 
هدف شيرجه رفت و در همين حين، هواپيمايش مورد 
اصابت قرار گرفت و در كنار هدف به زمين اصابت كرد! 
دود قارچ سفيد رنگ ناشي از سقوط جنگنده در كنار 
دود سياه راكت ها به چشم مي خورد، اما متأسفانه هيچ 
نشاني از خروج اضطراري وي دريافت نكردم. چندين بار 

هم در راديو صدايش زدم، اما جوابي نداد.«
شش��م مهر كه اين اتفاق افتاد و ديگ��ر هيچ خبري از 
حسين نشد تا چندين روز خبر هايي مبني بر زنده بودن 
اين خلبان شجاع به گوش مي رسيد، ولي خبر ها قابل 
اعتنا و اتكا نبود. خانواده شهيد تا مدت ها فكر مي كردند 
كه حسين به اسارت نيرو هاي دشمن درآمده، اما پس از 
بازگشت آزادگان به ميهن، آنها گفتند نشاني از حسين 

در ميان اسرا نديده اند. 
سرانجام پس از سال ها وقتي اثري از پيكر پاك شهيد 
مقيمي به دست نيامد، قسمت هايي از هواپيمايش در 
محل شهادتش پيدا شد و همين مهر تأييد را بر شهادت 
حس��ين زد. ش��هيد به رغم جواني در همان نخستين 
روز هاي جنگ آسماني شد تا نام و يادش براي هميشه 

در تاريخ ايران ماندگار شود. 

شهيدحسنطالبمهر
شهيد حسن طالب مهر از نخستين شهداي نيروي هوايي 
در جريان عمليات الي بيت المقدس براي آزادس��ازي 
خرمشهر است. او در سال ۱۳۳2 در تهران به دنيا آمد 
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 گفت وگوي »جوان«
 با جهادگر توليدكننده ميوه خشك

رونق صنايع با اقتصاد مقاومتي امكانپذير است

 در مورد كار و اينكه چطور شد به 
سمت توليد ميوه خشك آمديد، 

توضيح بفرماييد. 
از آنجا ك��ه هدفم در گام اول ايجاد اش��تغال 
مخصوصاً براي فارغ التحصيالن دانش��گاهي 
بوده و قبل از اينكه يك توليدكننده باش��م، 
خودم را كشاورز و باغدار مي دانم و به اين كار 
مشغول هستم، س��عي كردم كاري مرتبط با 

شغل اصلي داشته باشم. 
اقتصاد و معيش��ت اس��تان آذربايجان غربي 
اكثراً بر كار كش��اورزي اس��توار اس��ت و از 
اينكه مي دي��دم محصوالت باغي 
و مخصوصاً س��يب هاي درختي 
در كنار خياب��ان از بين مي روند، 
هميش��ه عذاب وجدان داش��تم. 
چون درد اينها را ب��ا تمام وجودم 

احساس و لمس مي كردم. 
اكثر همش��هريانم در آذربايجان 
غربي به شغل كشاورزي و باغداري 
مشغول هس��تند و اقتصاد مردم 
استان به آن وابس��ته است. آنها با 
زحمات زياد در طول يك س��ال، 
به امي��د اينكه با درآم��د توليد و 
فروش محصوالت خود هزينه هاي 

زندگي شان را تأمين كنند، پيش مي روند. 
سود تالش يك كش��اورز بايد به قدري باشد 
كه با آن امرار معاش كند و هزينه تحصيلي و 
ازدواج فرزندانش را بدهد. با اين حال متأسفانه 
ش��اهد بوده ام باغداراني كه براي چندين نفر 
اشتغال زايي داش��تند اما خودش��ان دنبال 
كارگري بودند. پس با توكل به خداوند با عشق 
و عالقه به ايجاد صناي��ع تبديلي مخصوصاً 
فرآوري س��يب هاي درخت��ي روي آوردم و 
توانستم 25نوع محصول فقط از سيب درختي 

فرآوري كنم. 
اگر واقعاً به اين كار نگاه كنيم و راه هاي ديگر را 
در فرآوري و صنايع تبديلي در پيش بگيريم، 
حتماً به ايجاد اش��تغال و دلگرمي ميليون ها 

كشاورز ختم مي شود. 
 فكر مي كنيد با اقتصاد مقاومتي 
چطور مي شود وضعيت اشتغال و 

توليد را در كشور ارتقا داد؟
 اوالً اكنون تمام دنيا به كش��اورزي و صنايع 
تبديلي هم نياز دارد و هم وابسته است. پس 
چه بهتر مسئوالن، دست در دست كشاورزان 
بگذارند و با حمايت از آنها در پيشرفت كشور و 

ايجاد اشتغال سهيم باشند. 
وقتي از اقتصاد مقاومتي صحبت مي ش��ود، 
يعني همه بايد در كنار هم باش��ند. نه اينكه 
توليدكننده تالش كند و در آخر متضرر شود و 

يك مدير دولتي فقط نظاره گر باشد. 
 ش�ما االن چقدر توليد داريد و 
براي چند نفر توانسته ايد شغل 

ايجاد كنيد؟ 
به طور مستقيم براي حدود 15نفر اشتغال زايي 
داشته ام اما مشاغل غيرمستقيم بسيار زياد 
هس��تند و اگر عميق تر به مسئله نگاه كنيم، 
هزاران كشاورز چشم اميد دارند تا با توسعه 
و گسترش اين صنايع آنها هم ديگر اين همه 

ضرر و زيان ندهند. 
 وضعيت بازار االن چطور است؟ 

فعال نوآوري هس��ت و مي ت��وان از يك ميوه 

چندين محصول جديد به دس��ت آورد. قباًل 
ميوه خشك در ليست محصوالت الكچري 
و گران قيمت قرار داشت اما االن شكر خدا در 
سبد بسياري از خانواده ها رفته و نسبتاً مصرف 

عمومي دارد.  
چه موانعي در سر راه داريد؟ 

خواهي نخواهي موانع وجود دارند و از بين هم 
نمي روند. بعضي وقت ها متأس��فانه به خاطر 
بوروكراسي، طوالني شدن مسيرهاي قانوني 
و بي مهري بعضي ادارات و مسئوالن، به جاي 
حمايت از توليدكننده ها سنگ در مسيرشان 

مي اندازند. 
برخي مديران هنوز با واژه توليد و توليدكننده 
بيگانه هستند و فكر مي كنند با اذيت كردن 
ي��ك كارآفرين قدرت خودش��ان را نش��ان 

مي دهند. 
 براي پيشرفت و ارتقای كارتان به 
چه حمايت ها يا امتيازاتي احتياج 

داريد؟ 
عوامل زيادي دخيل هس��تند ولي به نظرم 
تخصص و دانش فني اولين نياز است، چون 
هر چقدر كه سرمايه باشد باز هم به دانش فني 

توأم با حمايت واقعي مسئوالن نيازمنديم. 
 وضعيت حمايت ها تا حاال چطور 

بوده است؟
صادقانه بگويم ح��رف زياد زده ان��د و ما نيز 
ش��نيده ايم، اما در عمل هي��چ كاري صورت 
نگرفته اس��ت. به غير از س��پاه و بس��يج كه 
هميشه ياري رسان بوده اند و توليدكننده را 
تنها نمي گذارند، بقيه سازمان ها هيچ كاري 
نكرده اند. ادارات دولتي و سازمان هاي مربوط 
بايد پاي كار باش��ند و جن��س كارآفريني را 

بشناسند. 
خالصه بگويم اگر اينگونه پي��ش برود، باور 
كنيد در آينده متأسفانه كسي رغبت به توليد 
نخواهد داش��ت. االن جوانان ب��ه تبليغات و 
درآمد اينترنتي روي آورده اند، با اين وضع و 
با خارج كردن توليدكنن��ده از گردونه، ديگر 
چيزي نمي ماند آنها تبلي��غ كنند. اصاًل فكر 
مي كنيد چند سال ديگر چه كسي به صنعت و 

توليد داخلي روي خواهد آورد!
 آيا به صادرات هم فكر مي كنيد؟ 
بدون ش��ك اولين هدفم در توليد، صادرات 
و ارزآوري بود و براي رس��يدن به آن از هيچ 

تالشي فروگذار نيستم و خسته نمي شوم. 
 به نظر شما با صادرات مي توانيد 
هم شغل بيشتري ايجاد كنيد و 
هم به اقتصاد كشور كمك شود؟

قطعاً ص��ادرات در ايجاد اش��تغال مخصوصاً 
در عرصه صناي��ع تبديل��ي و صنعتي نقش 
مهمي را ايفا مي كنند، اما باز هم حرفم را تكرار 
مي كنم كه براي اين كار هم بايد حمايت هايي 
وجود داشته باشد تا توليدكننده هزينه هايش 

پايين بيايد. 
 براي شكوفايي اقتصاد مقاومتي 

چه كار بايد كرد؟
همت مس��ئوالن و امتي��از ده��ي واقعي به 
توليدكنن��دگان از قبيل مش��وق هاي حق 
بيمه به كار گي��ري اف��راد و فارغ التحصيالن 
دانشگاهي و معافيت مالياتي و مواردي از اين 
دست مي تواند اقتصاد مقاومتي را در تمام اين 

سرزمين رونق دهد. 

وگو
فت 

گ

ايجاد اشتغال براي 3هزار نفر

تسهيالتي كه در سال 1۴۰۰ توسط بسيج سازندگي پرداخت 
شده است، منجر به ايجاد اش��تغال براي بيش از 3هزارنفر در 
سطح استان شده و با توجه به مبلغ تسهيالت در نظر گرفته شده 
براي سال 1۴۰1 هدف گذاري براي ايجاد 5هزار شغل توسط 
بس��يج س��ازندگي در اس��تان مركزي انجام گرفته است.  در 
راستاي تحقق منويات امام خامنه اي و با بهره گيري حداكثري 
از ظرفيت ها و منابع جهت ايجاد اشتغال براي اقشار محروم و 
آسيب پذير در سطح استان، به ويژه روستاها، ضمن تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتي، رفع فقر، پيشرفت در حوزه عدالت اقتصادي 

و ارتقاي معيشت خانواده هاي روس��تايي بسيج سازندگي به 
متقاضيان واجد شرايط ايجاد اش��تغال، در سال 1۴۰۰ بيش 
از ۹۰۰ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است.  براي سال 
1۴۰1 با تفاهم صورت گرفته و مساعدت استانداري مركزي 
مبلغ ۴هزارميليارد ريال تس��هيالت قرض الحس��نه از محل 
تسهيالت تكليفي تبصره 1۶۰ به بسيج سازندگي اختصاص 
يافته است.  اين تسهيالت در راستاي ايجاد كارگاه هاي اشتغال 
و كارآفريني و با اهدافي از قبيل حمايت از مشاغل خرد خانگي، 
كمك به كارآفريني و تقويت قطب هاي توليدي استان به جامعه 
هدف بسيج سازندگي پرداخت شده اس��ت.  محوريت ايجاد 
اشتغال پايدار براي قشر كم برخوردار در تسهيالت اين سازمان 
است كه داشتن مدرك آموزشي مرتبط با موضوع طرح كسب 
و كار، تهيه تضامين بانكي و داشتن طرح كسب و كار از شرايط 
اوليه پرداخت اين تسهيالت است.  از اقدامات شاخص بسيج 
سازندگي در راستاي مأموريت هاي اقتصاد مقاومتي احياي 2۰ 
كارگاه فرآوري گياهان دارويي و گالب گيري در روستاي خاوه 
دليجان بوده كه منجر به حفظ و ايجاد 1۰۰ فرصت شغلي در 

اين روستا شده است. 

سرهنگ سعيد فرامرزي
مسئول بسيج سازندگي استان مركزي 

ساخت 900 واحد مسكن براي مددجويان 
اجراي طرح هاي محروميت زدايي در اردبيل با هدف كاهش 
و رفع محروميت در نقاط مختلف اس��تان ب��ا جديت ادامه 
دارد.  عمليات احداث ۹۰۰ واحد مس��كوني مددجويي در 
استان در دستور كار بس��يج قرار دارد كه در حال حاضر 5۰ 
واحد مسكوني با پيشرفت فيزيكي ۶۸ درصدي در حال اجرا 
هس��تند و در صورت افزايش تعداد معرفي شدگان از سوي 
كميته امداد ام��ام خميني)ره( اين تع��داد افزايش خواهد 
يافت.  تالش مي كنيم مشكالت مسكن مددجويان در اسرع 
وقت برطرف شود و بتوانيم با احداث مسكن براي افراد واجد 
شرايط، شرايط مطلوبي را از لحاظ سرپناهي خانواده ها فراهم 
كنيم، ضمن اينكه اجراي 33۶ پروژه مش��اركتي در سطح 
مناطق روستايي و محروم اردبيل در دستور كار سوي بسيج 
سازندگي استان در سال جاري قرار دارد و از اين تعداد هم 
اكنون 22۸ پروژه در حال ساخت است. ۸هزار نفر جهادگر 
در قالب ۴5۰ گروه جهادي در اردبيل در حال فعاليت  هستند 
و ساماندهي گروه هاي جهادي در قالب گروه هاي عمومي و 
تخصصي در دستور كار قرار گرفته و بسيج سازندگي اردبيل 

در هر شرايطي در نقاط مختلف حضور فعال داشته است. 

اجراي فعاليت هاي محروميت زدايي در شهرها و روستاها، 
خدمات رساني در قالب بهداش��ت و درمان، اعزام پزشك 
به مناطق محروم، راهسازي و جاده س��ازي و آبرساني به 
روستاهاي فاقد امكانات از جمله اقدامات بسيج سازندگي 
در اردبيل است.  بس��يج س��ازندگي با ورود به پروژه هاي 
عمراني و توسعه اي همواره در كنار مردم بوده و در راستاي 
تكميل س��دهايي كه در زندگي و معيش��ت م��ردم تأثير 
مس��تقيم دارند، با قوت و قدرت وارد شده است و آمادگي 

تكميل آنها را دارد. 

سرهنگ عباس نوظهور
مسئول بسيج سازندگي اردبيل

گزارش تصویری

  مرز شلمچه و پذیرایي از زائران  موكب هاي جهادگران در مرز مهران زیارت كربال با بوي شهداي حرم

فرش هريس يكي از نمادهاي هنر ايران و ايرانيان در جهان است 
كه نقش و نگارهاي چشم نواز آن حكايت جذابي است از وراي 

درخشش صدها طرح و رنگ كه در هم گره مي خورند. 
زنان و مردان هنرمند اين ديار سرسبز و زيبا با الهام از طبيعت 
با چرخش نخ ها و جلوه گري رنگ ها و رقص انگشتان خود بر 
كمند تار و پود دار سمفوني عشق به هنر را مي نوازند و به اين 
ترتيب شورانگيزترين و زيباترين هنر ايراني را تحت عنوان فرش 
به همگان هديه مي كنند.  از مشخصات طرح و نقشه هاي فرش 
هريس مي توان به عدم استفاده از خطوط منحني در بافت آن 
اشاره كرد و بالطبع چيزي كه به وفور مشاهده مي شود، استفاده 

از اشكال اسليمي هندسي و خطوط شكسته است. 
  »فرش هريس« الهامي از طبيعت

وقتي در طرح و نقشه فرش هريس دقيق نگاه كني، تضاد رنگ ها 
را به خوبي مي توان مشاهده كرد. رنگ هاي تيره و روشن در كنار 
هم استفاده مي شود اما در كل نماي كلي بيشتر اين فرش ها 
داراي رنگ بندي تيره هس��تند و دليل اين موضوع نيز عالقه 
باال به استفاده از رنگ هايي مانند قرمز تيره و الكي، سرمه اي، 
قهوه اي و بژ است. با اين حال، رنگ هاي تيره استفاده شده در 
آن داراي وضوح و ماندگاري بااليي است.  استفاده از رنگ هاي 
جذاب و زيبا برگرفته از دل طبيعت با ذهن خالق بافنده، طرح ها 

رنگ بندي ويژه و خاصي را به فرش هريس مي بخشد. 
در رنگرزي فرش هري��س از گياهان طبيع��ي موجود در اين 
منطقه استفاده مي شود كه مهم ترين اين گياهان روناس، ذلير، 

تولوخ كولي، پوست پياز، قره چوب، نيل كلكته، دوه قوالغي و 
ريشه اشگون است كه هر كدام براي توليد رنگ خاصي استفاده 

مي شود. 
   8400 كارگاه فعال قاليبافي خانگي

مسئول بسيج سازندگي شهرستان هريس در مورد اقتصاد و 
گردش مالي اين شهرستان با بيان اينكه هريس شهرستاني 
اس��ت با 1۸هزار و 25۰ خانوار كه داراي ۷۰ هزار نفر جمعيت 
است، مي گويد: »فرش هريس ش��هرت و آوازه جهاني دارد و 
قاليبافي باعث گردش اقتصاد اين شهرس��تان شده است، به 
طوري كه ۸۰درصد مردم شهرستان هريس در كار قاليبافي 
فعال هس��تند، هر چند دامداري نيز بخش ديگري از فعاليت 
آنان را تش��كيل مي دهد، ولي كار قاليبافي زنان و مردان اين 

شهرستان زبانزد عام و خاص است.«
محمدحسن يوسفي ادامه مي دهد: »مردم در منطقه كوهستاني 
عمدتاً از طريق طبيعت امرار معاش مي كنند، حتي طرح و نقشه 
فرش هريس الهام گرفته از طبيعت است. ساكنان اين منطقه 
از زمان هاي بس��يار قديم ب��راي بافت فرش از پش��م طبيعي 
استفاده مي كنند و االن نيز پشم طبيعي اولين انتخاب آنها براي 
قاليبافي است، چون داراي رنگ طبيعي است. كيفيت مصالح 
قاليبافي، طرح و نقشه مرغوب و الهام گرفته از طبيعت بر زيبايي 

آن مي افزايد.«
هم اكنون ۸ ه��زار و ۴۰۰كارگاه خانگ��ي قاليبافي در هريس 
فعال هس��تند كه در اين كارگاه ه��ا همه اعض��اي خانواده با 

همديگر مشغول قاليبافي هستند و از اين طريق گذران زندگي 
مي كنند. 

حجم توليد س��االنه فرش هري��س 15هزار تخته اس��ت كه 
1۰درص��د آن از طريق تجار تبريزي به كش��ورهاي اروپايي، 
تركيه، آلمان و اتحاديه اروپا صادر مي شود. گاهي اوقات تجار 
به صورت حضوري آمده و خريد مي كنن��د و گاهي از طريق 
تجار تبريزي فرش ها خريداري و به مناطق مورد نظر ارس��ال 

مي شود. 
   جهادگران در انتظار نمايشگاه

 مسئول بسيج س��ازندگي شهرس��تان هريس يكي از موانع 
بازاريابي و فروش فرش هريس را نبود نمايش��گاه دائمي ذكر 
می كند و مي گويد: »اگر نمايشگاه دائمي فرش دستباف در اين 
شهرستان داير شود، مردم مي توانند توليدات خود را به صورت 
مستقيم عرضه كنند و به فروش برسانند. در اين صورت خريدار 
واقعي نيز به صورت مستقيم از بافنده خريد مي كند. در شرايط 
فعلي سود اصلي نصيب واسطه ها و دالل ها مي شود و مردمان 

زحمتكش اين منطقه سودي نمي برند.«
يوسفي خاطرنشان مي كند: »براي داير كردن نمايشگاه دائمي 
چندسال از طريق كارگروه اقتصادي و بسيج سازندگي پيگير 
موضوع بوديم، حتي اين موضوع در مجمع عالي شهرس��تان 
تصويب شد. مسئوالن مربوط آمدند و قول هايي دادند و يك 
نمايشگاه موقت برگزار شد ولي متأسفانه افرادي كه با برگزاري 
نمايشگاه موقت منافع آنها به خطر مي افتاد، باعث شدند اين 

نمايشگاه نيز ادامه نداشته باش��د.« به گفته اين مسئول، بايد 
مديريت عالي استان با همكاري سازمان صمت در جهت برپا 
نگه داش��تن قالي هريس حمايت هاي زيادي داشته باشند و 
حمايت اصلي در اين زمينه هم برگزاري نمايشگاه به صورت 
دائمي است. اگر توليدكننده فرش خود را در نمايشگاه بفروشد 
و خريدار هم در آنجا بخرد، هر دو از اين معامله راضي خواهند 

بود و به سود خود مي رسند. 
   توليد با اقتصاد مقاومتي

در اقتص��اد مقاومت��ي، ش��هروندان مي توانن��د با اس��تفاده 
از ظرفيت ه��اي موج��ود در منطقه خود به اش��تغال و توليد 

بپردازند. 
يكي از بافندگان فرش هريس كه 5۸سال در كار بافت فرش 
فعاليت مي كند، مي گويد: »از سن هفت سالگي قاليبافي را در 
تبريز ياد گرفتم و اكنون 5۸ سال است در كار قاليبافي فعاليت 
مي كنم. ۴3س��ال در كار بافت فرش تبريز بودم و از 15سال 
پيش كار بافندگي فرش هريس را شروع كردم.« محمدتقي 
نوراللهي ادامه مي دهد: »فرش تبريز 5۰رج و ريز بافت است، به 
علت اينكه سوي چشم هايم كم و ضعيف شده بود، چشم پزشك 
گفت، بهتر است شغل خودت را عوض كني و من به اين علت 
بافت فرش هريس را كه2۰رج بود انتخاب كردم.« اين بافنده 
فرش در مورد تفاوت بين فرش تبريز و هريس معتقد است كه 
فرش هريس گره هاي مخصوص خود را دارد كه در فرش تبريز 
آن گره ها وجود ندارد. گره هاي فرش هريس برجسته هستند. 

   زيبايي فرش هريس با نخ پشم
نوراللهي در مورد نخ استفاده ش��ده در فرش هريس مي گويد: 
»يكي از مهم ترين تفاوت هاي فرش هريس با س��اير فرش ها 
استفاده از پشم گوسفندي اس��ت. قباًل رنگرزي نخ پشمي به 
صورت كامالً سنتي بود ولي اكنون رنگرزي به صورت شيميايي 
اس��ت.« اين جهادگر عرص��ه اقتصاد مقاومتي يك��ي ديگر از 
تفاوت هاي فرش هريس را عدم پرداخت آن ذكر می كند و ادامه 
مي دهد: »معموالً فرش بعد از تمام ش��دن به مرحله پرداخت 
مي رود ولي فرش هري��س مرحله پرداخت ن��دارد. در فرش 
هريس از هر دو الي بايد گره ها به طور مناس��ب در جاي خود 
قرار گيرند، بنابراين بافنده فرش هريس با نوك چاقوها گره ها 
را در جاي خود قرار مي دهد و گره فرش هريس برجسته شده و 
ديگر نيازي به پرداخت ندارد.« وي با اشاره به ابعاد فرش هريس 
تصريح مي كند: »ابعاد فرش هريس معموالً در ابعاد يك متر 
عرض و يك و نيم مترطول، يك و نيم متر عرض و دو متر طول، 
دو متر عرض و سه مترطول و غالباً به رنگ پس زمينه الكي يا 

همان قرمز رنگ و سرمه اي بافته مي شود.«
در مورد نقشه فرش هريس بايد گفت كه طرح هاي رايج اين 
منطقه عبارتند از: طرح تاجري صب��وري، رزگل، حياط گل، 
توكلي، صمدخان، عظيم بيگ، چلنگري، افشان و چندين طرح 
ديگر.  اين اس��امي براي طراحان و بافندگان اين فرش ها بوده 
كه در بيش از 1۰۰سال قبل اين طرح و نقشه ها را براي اولين 
بار بافته و نام خود را روي فرش گذاشته اند و از بين اين طرح ها 
نقشه تاجري هميشه مورد توجه بوده و مشتريان و طرفداران 

خاص خود را دارد. 

طرح در ط�رح و رج به رج هن�ر قاليباف�ی با عش�ق و عالقه اي ك�ه بافندگان 
آن دارن�د و با خ�ون اين هنرمندان آميخته ش�ده اس�ت،  ط�رح و رنگ فرش 
هريس كه با دس�ت زنان و م�ردان زحمتكش بافته مي ش�ود، باع�ث آفرينش 
هنر زريني مي ش�ود ك�ه چش�م و دل هر بينن�ده اي را محو تماش�ا و عاش�ق 

خ�ود مي كند. ح�اال هريس�ي ها اقتص�اد مقاومت�ي را با هن�ري كه ب�ا خون و 
جان ش�ان عجي�ن ش�ده اس�ت، تعري�ف مي كنن�د و ب�ا حمايت هاي بس�يج 
درص�دد هس�تند صناي�ع و محص�والت منحصربه فردش�ان را ب�ه جهانيان 
بشناس�ند و ع�الوه بر تأمي�ن نيازهاي ش�ان براي كش�ور درآمدزاي�ي كنند. 

هم اكن�ون 8ه�زار و 400 كارگاه 
خانگ�ي قاليباف�ي در هري�س 
فعال اس�ت كه در اين كارگاه ها 
همه اعضاي خان�واده با همديگر 
مشغول قاليبافي هستند و از اين 
طريق گذران زندگ�ي مي كنند

محمد رضا هاديلو

پرونده
جهانی شدن محصوالت ايرانی 

با اقتصاد مقاومتی

وقت�ي از اقتص�اد مقاومتي س�خن ب�ه ميان 
مي آيد، نمونه های عينی آن افرادي هستند كه 
توانسته اند با استفاده از ظرفيت هاي پيرامون 
خود و اجراي برنامه هايي كه در كمترين زمان 
به نتيجه مي رس�ند، ب�ه كار و اش�تغال زايي 
بپردازند. اس�ماعيل اطمينان يك�ي از همين 
افراد است. جهادگر 56س�اله اي كه توانسته 
اقتصاد مقاومتي را در ش�هر س�لماس چنان 
تعريف كند كه ح�اال در ص�ورت حمايت اين 
قدرت را دارد تا محصوالتش را به كشورهاي 
ديگر هم صادر كند. او به پويش�ي فكر مي كند به نام »نذر اش�تغال« تا در 
تمام ش�هرهاي ايران راه اندازي كند و به كمك جوانان بيكار و جوياي كار، 
چرخ هاي اقتصاد ايران اس�المي را ب�ه حركت درآورد. آق�اي اطمينان كه 
خودش كش�اورز بوده حاال از ديدن هدررفت دس�ترنج هم استاني هايش 
عذاب مي كش�د و مي خواهد كاري كند حتي يك مي�وه توليدي به عنوان 
ضايعات دور ريخته نشود. بر همين اساس سال هاست در زمينه توليد ميوه 
خشك كار مي كند و در شهرك صنعتي سلماس توانسته است براي تعدادي 
از همشهريانش اشتغال زايي كند، به همين بهانه با او به گفت وگو مي نشينيم. 



   نيما احمدپور
در سي ويكمين روز از شهريور 1348، تيمسار 
تيم�ور بختيار پس از س�ال ها خدم�ت امنيتي 
به رژي�م پهل�وي، در دادگاه عالي ش�ماره يك 
دادرسي ارتش، غيابًا محاكمه و به مرگ محكوم 
شد. اين رويداد اما بازخواني سرنوشت بختيار و 
نيز درس ها و عبرت هاي آن را بهنگام مي سازد. 
مقال پ�ي آمده با اين هدف به ن�گارش درآمده 
و مس�تندات آن بر تارنماي پژوهشكده تاريخ 
معاصر ايران موجود اس�ت. اميد آنكه محققان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

      
  آيا »تيمور« وامدار »ثريا« بود؟

برخي تاريخ نگاران معاصر بر آنند كه رش��د سريع 
جايگاه نظامي و سياسي تيمور بختيار، به خويشي 
او با ثريا اسفندياري بختياري مرتبط است. از سوي 
ديگر عده اي اي��ن تأثير را اندك و هم��ه چيز را به 
كارنام��ه نظامي بختيار مرتبط س��اخته اند. مظفر 
ش��اهدي، پژوهش��گر تاريخ معاصر اي��ران ضمن 
خوانشي اجمالي از زندگينامه او، خويشي وي را با 

ملكه وقت كم اهميت مي انگارد:
»تيمور بختيار فرزند فتحعلي خان س��ردار معظم 
از خوانين ايل بختياري، در س��ال 1292 شمسي 
متول��د و در 16 مرداد س��ال 1349 هم توس��ط 
مأموران س��اواك در خاك عراق ترور شد و به  قتل 
رس��يد. بختيار  هنگام مرگ، حدود 58 سال سن 
داشت. زماني كه محمدرضاشاه پهلوي در زمستان 
سال 1329 با ثريا اسفندياري - كه از عموزادگان 
تيمور بختيار بود ازدواج ك��رد- بختيار حدود 38 
سال سن داشت و از سال ها قبل، مراتب پيشرفت 
در رس��ته هاي مختلف نظامي را طي ك��رده بود. 
تيمور بختيار در اواس��ط ده��ه 1310 كه حدود 
يك دهه از آغاز س��لطنت رضاشاه سپري مي شد، 
تحصيالتش در رشته نظام را به پايان برده و با درجه 
ستوان دومي به  خدمات نظامي در ارتش پيوسته 
بود. بختيار عالوه بر اي��ران، تحصيالت نظامي اش 
را در لبنان و فرانس��ه تكميل كرده ب��ود. بنابراين 
وقتي محمدرضاشاه س��لطنتش را در سال 1320 
آغاز كرد، تيمور بختيار حدود پنج- ش��ش س��ال 
در رس��ته هاي مختلف نظامي خدم��ت  كرده بود. 
بختيار البته از همان اوان خدمت در ارتش، مراتبي 
از لياق��ت و شايس��تگي هاي نظامي اش را نش��ان 
داده بود. بختيار كه در س��ال هاي 1324- 1325 
درجه س��رگردي داش��ت، نقش مهمي در مقابله 
با تجزيه طلبان فرقه دموك��رات در آذربايجان و تا 
حدي كردس��تان ايفا كرد و به  دنب��ال آن، به مقام 
سرهنگي ارتقای درجه پيدا كرد. بختيار در طول 
چهار - پنج س��ال آت��ي حضورش در رس��ته هاي 
مختلف نظامي نيز كه مقارن با برهه اي بس حساس 
در حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران بود، مورد 
توجه فرماندهان مافوق نظامي قرار  گرفت و طي اين 
مدت، مسئوليت هايي در سطوح مختلف فرماندهي 
واحدهاي مختلف برعهده او گذاش��ته  شد كه در 
مجموع بيانگر لياقت و شايستگي هايش در گستره 
وظايف محوله است. بنابراين وقتي محمدرضاشاه 
در سال 1329 با ثريا اسفندرياري ازدواج مي كند، 
تيمور بختيار حدود 15 سال در واحدهاي مختلف 
نظامي و امنيتي داراي سابقه خدمات مؤثر و موفق 
اس��ت و هيچ قرينه اي وجود ندارد كه نشان دهد 
هرگاه موضوع ازدواج شاه با ثريا اسفندياري پيش 

نمي آمد، تيمور بختيار احياناً نمي توانست مراتب 
پيش��رفتش را در نظ��ام طي كند. ضم��ن اين كه 
تيمور بختيار در دوران نخست وزيري دكتر محمد 
مصدق هم فرماندهي بخشي از واحدهاي نظامي 
كشور در غرب كش��ور را عهده دار بود. با تمام اين 
احوال اگرچه در منابع قابل دسترس هيچ قرينه اي 
وجود ندارد كه نشان دهد حضور ثريا در دربار ايران 
ارتباط مس��تقيمي در موفقيت ه��اي روزافزون تر 
تيم��ور بختيار در س��طوح مختل��ف فرماندهي و 
ارتقای درجات نظامي او داشته است، اما احتماالً 
نتوان داليل��ي ارائه داد كه بش��ود نقش رواني اين 
پيوند را در موقعيت بختيار در نظام ناديده گرفت. 
اگرچه به نظر من روند پيش��رفت تيم��ور بختيار 
در رس��ته هاي مختلف نظامي و امنيتي كش��ور، 
به مراتب بيش از آن كه مرهون مسائلي مانند حضور 
ثريا در دربار باشد در درجه اول از اعتمادپذيري و 
وفاداري، لياقت و شايستگي هاي فردي خود او در 
مقاطع مختلف ناشي مي شد. به ويژه اين كه به رغم 
تمام انتقاداتي كه در منابع مختلف به بس��ياري از 
خصايل شخصيتي و اجتماعي بختيار شده است، 
اما هيچ يك از منابع ان��كار نكرده اند كه بختيار در 
امور مربوط به  حوزه خدماتش در نظام، از توانايي، 
شجاعت و استعداد كافي و چه بسا بااليي برخوردار 
بود. ضمن اين كه هرگاه ارتقای موقعيت بختيار در 

نيروهاي نظامي و امنيت��ي، صرفاً منوط به  حضور 
ثريا در درب��ار مي بود، نبايد بعد از جدايي ش��اه از 
ثريا در اسفند سال 1336، همچنان در تشكيالت 
نظامي و امنيتي كش��ور وضعيت او تثبيت و حتي 
ارتقا پيدا مي كرد، در حالي كه مي دانيم چنين نبود 
و تا حدود سه سال بعد از جدايي ثريا از شاه، تيمور 
بختيار، به عنوان فرماندار نظامي تهران و س��پس 
اولين رئيس ساواك نقش قابل توجهي در استقرار، 
تقويت و تثبيت موقعيت اين س��ازمان اطالعاتي- 
امنيتي جديدال��والده ايفا ك��رده و در همان حال 
در سركوب و از ميان برداش��تن مخالفان سياسي 

حكومت، سخت مؤثر افتاد... .« 
  »تيمور« در قامت رجل مورد عالقه امريكا

ش��رايط امنيتي و نظامي ايران در ساليان پس از 
28 مرداد، به س��رعت به كش��ور امريكا مرتبط يا 
وابسته شد. دولتمردان اين كشور نيز قصد داشتند 
با شناس��ايي مهره هايي كه در داخل آنها را مفيد 
تشخيص مي دادند، به رش��د و ارتقاي آنان كمك 
كنند. تيمور بختيار به دليل قدر فرماندهي سركوب 
و نيز جلوگيري از آنچه توسعه كمونيسم در ايران 
خوانده مي شد، مورد توجه امريكا قرار داشت و از 
اين روي، به نخستين رئيس ساواك در ايران تبديل 
شد. زهرا سعيدي، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در 

اين باره آورده است:
»به زعم فردوس��ت آنچه باعث انتخاب بختيار به 
رياست ساواك ش��د، جدا از محبوبيت او در ميان 
برخي از عناصر داخلي، حس��ن  نظر امريكا نسبت 
به اقدامات و پيشينه سياسي بختيار بود. به گفته 
فردوست از آنجا كه ساواك س��ازماني امريكايي 
بود، امريكا ترجيح مي داد يك مهره نزديك به خود 
در رأس آن قرار گيرد، چراك��ه بختيار در جريان 
كودتاي 28 مرداد توانس��ته بود اعتماد امريكا را 
به خود جلب نمايد. با اين ح��ال برخي معتقدند 
انتخاب تيمور بختيار، توس��ط خ��ود محمدرضا 
پهلوي صورت گرفت تا از اي��ن طريق قدرت او را 
كنترل نمايد! چراكه ش��اه ظن آن را داش��ت كه 
بختيار درصدد قدرت گرفتن و كودتا عليه اوست و 
رياست او بر ساواك مي تواند ضمن راضي كردنش 
مانع از هرگونه تهديدي گردد. البته از نظر قانوني 
انتخاب رئيس س��اواك از اختيارات ش��اه بود، اما 
در پش��ت پرده اين انتخ��اب، رأي و نظ��ر افراد و 
گروه هاي ديگري نيز تأثيرگذار ب��ود. بختيار، در 
مدت چهار سال رياست خود بر ساواك، دست به 
اقدامات متع��ددي زد. او هيچ امكانات قبلي براي 
اطالعات امنيتي نداش��ت، با اين وصف در عرض 
چهار س��ال، س��ازمان اطالعاتي كه تمام ايران را 
زير پوشش داشت، ايجاد نمود. او پيش از رياست 
بر ساواك، توانسته بود بس��ياري از اعضاي حزب 
توده را دس��تگير كند يا به رژيم برگرداند. از اين 
رو با مجذوب شدن افس��ران توده اي به سيستم و 
شيوه تصنعي شان در برخورد با مشكالت اجتماعي 
تصميم گرفت اين مهارت و خبرگي را در خدمت 
ساواك به كار گيرد. البته كسي نمي داند او از چه 
راه هايي موفق ش��د تا برخي افس��ران توده اي را 
متقاعد كند كه به دنبال او برون��د. تيمور بختيار 
با توجه ب��ه اقداماتي ك��ه انج��ام داد، خيلي زود 
توانست به ثروت و شهرت برسد و همين موضوع بر 
جاه طلبي هاي او افزود و حتي فكر نخست وزيري و 
پادشاهي را از سر گذراند! وي از همين رو، چندين 
بار به امريكا س��فر كرد و با برخي ش��خصيت ها و 

اوج و افول تيمور بختيار، در آيينه روايت و تحليل

قتل »قصاب تهران«
به دست سازمانی که برساخته بود!

مقامات سياسي امريكا مالقات نمود تا موضوع 
كودتا عليه ش��اه را با آنان در ميان گذارد، اما 
مقامات امريكا با اين پيشنهاد مخالفت كردند 
و آن را به ش��اه گزارش دادن��د. علت مخالفت 
امريكا با تيم��ور بختيار به اي��ن دليل بود كه 
محمدرضا پهل��وي در آن دوره توانس��ته بود 
اعتماد امريكاييان را به خود جلب نمايد. با اين 
حال موضوع كودتاي بختي��ار، ترس و هراس 
ش��اه را به همراه داشت و باعث ش��د تا شاه به 
بهانه رس��مي ناتواني بختي��ار در پيش بيني 
بي نظمي هاي سياس��ي ابت��داي دهه 1340، 

عذرش را بخواهد... .« 
  »تيمور« در انديشه كودتا عليه شاه

سياسيون جاه طلب، اگر راه را به روي خويش 
باز ببينن��د، به احراز مقامات هر چه بيش��تر و 
باالتر مي��ل مي كنند. تيمور بختي��ار نيز پس 
از تجربه س��ركوب مرداد 32 و البته مشاهده 
ضعف هاي پهلوي دوم در بسياري از عرصه هاي 
سياسي، اندك اندك به طمع افتاد كه جايگاه 
او را به كف آورد. با اين هم��ه جايگاه او فروتر 
از آن بود كه امريكايي ه��ا را به همراهي با وي 
ترغيب كند. به همين دليل دولت امريكا، شاه 
را در جريان انديشه بختيار قرار داد. محمدرضا 
چيت سازيان، پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران 

موضوع را اينگونه تحليل كرده است:
»آنچه فعاليت تيمور بختيار را وارد فاز جديدي 
ساخت، انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي 
ملي بود كه با انتخابات رياست جمهوري امريكا 
همزمان شده بود. در انتخابات امريكا، حكومت 
ايران به طرف��داري از نماين��ده جمهوريخواه 
يعني ريچارد نيكسون، وارد عمل شد و حتي 
مبالغي را نيز هزينه ك��رد، اما نتيجه انتخابات 
به ميل محمدرضاش��اه پيش نرفت و جان اف 
كن��دي پي��روز انتخابات ش��د. رئيس جمهور 
دموك��رات امريكا نظر مثبتي نس��بت به روند 
تحوالت در ايران نداش��ت. كندي نس��بت به 
بحران هاي سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي و 
نارضايتي موجود در كشور، واكنش نشان داد 
و آن را موجب نفوذ و س��لطه شوروي بر ايران 
مي دانست. بر اين اساس بود كه تيمور بختيار 
ب��ه نمايندگ��ي از حكومت پهلوي و ش��خص 
محمدرضاشاه براي انجام رايزني هاي سياسي و 
تقاضاي كمك نظامي و اقتصادي، به واشنگتن 
فرستاده ش��د. پرويز ثابتي هدف از اين اقدام 
ش��اه را جلوگي��ري از انتقادات تن��د حكومت 
امريكا عليه ش��يوه حكمراني شاه مي دانست. 
وي در مصاحبه اي مي گويد: از آنجا كه بختيار 
سابقه روشني در مبارزه با كمونيست ها و حزب 
توده داش��ت و مورد توجه مقام��ات امريكايي 
بود، ش��اه وي را راهي واش��نگتن كرد. بختيار 
پس از انتظ��ار چند هفته اي ب��راي مالقات با 
رئيس جمهور امريكا، باالخره به حضور كندي 
رسيد و نامه شاه را به وي تحويل داد. طي اين 
مالقات كه با استقبال كندي روبه رو شده بود 
قرار ش��د امريكا نماينده اي را براي بررس��ي و 
مذاكرات بيش��تر راهي تهران نمايد. در عين 
حال مح��ور گفت وگوهاي دو طرف، مس��ائل 
ايران بود كه طي آن كندي مشكالت ايران را 
نتيجه تبعيض، اختناق و فس��اد دانسته بود. با 
اين حال به نظر مي رسد كه مسائل خصوصي 
نيز بين كندي و بختيار مطرح ش��ده بود. اين 
مس��ائل خصوصي حول محور ضعف ش��اه در 
اداره امور كش��ور و اينكه بختيار خود را فردي 
مناسب براي اداره كشور مي ديد، عنوان شده 
است. سناريوي بختيار براي به قدرت رسيدن، 
انجام كودتا و ساقط كردن نظام پهلوي بود كه 
با واكن��ش امريكايي ها مواجه ش��د. بختيار با 
آلن داالس و روزولت در اي��ن ارتباط صحبت 
كرده بود و از آنج��ا كه آنها ش��اه را در جريان 
اين اقدامات گذاش��ته بودن��د، محمدرضا در 
اولين فرصت مناسب، وي را از رياست ساواك 

بركنار كرد... .« 
  »تيمور« گاهي اوقات كارهاي بچگانه اي 

مي كرد
اردش��ير زاهدي را مي توان در زمره دوس��تان 
تيمور بختيار دانست. او در رفتار شناسي اين 
رفيق خويش نكاتي متع��دد را در خاطرات و 
گفت وشنودهايش بازتاب داده است. زاهدي در 
واپسين مصاحبه اي كه در پي مرگش روزنامه 
همشهري آن را منتشر كرد، درباره سفر بختيار 

به امريكا آورده است:

»در آن دوره اي كه تيمور به امريكا آمد، پدرم 
سكته مغزي كرده و بيمار بود و من مجبور شدم 
امريكا را ت��رك كنم و به س��وئيس و نزد پدرم 
بروم. اعليحضرت هم از اينكه پس��تم را ترك 
كردم، اوقاتش تلخ ش��د، ولي پ��درم همه چيز 
من بود و نمي توانستم او را در اين شرايط رها 
كنم، اما معاونم آنجا ب��ود. اطالعات دقيقي از 
مذاكرات تيمور و كندي ن��دارم، چون قاعدتاً 
اين مذاك��رات دو نفره و محرمانه بوده اس��ت. 
بعدها هم سند معتبري منتش��ر نشد كه اين 
دو نفر به هم چه گفته اند، اما با ش��ناختي كه 
از تيم��ور دارم، به نظرم بعيد اس��ت كه چنين 
موضوعي را مطرح كرده باشد. البته او به تدريج 
مخالف شد و به طرف صدام رفت و از او كمك 
خواست، اما اينكه آمده و با صراحت گفته باشد 
كه مي خواهم شاه را سرنگون كنم و شما به من 
كمك كنيد، يك مقدار بعيد به نظر مي رس��د. 
البته اين را هم بگويم كه تيمور به رغم آنكه آدم 
عاقلي بود، اما گاهي اوقات كارهاي بچگانه اي 
هم مي كرد. آن محاس��باتي كه با خودش كرد 
و به بيروت و عراق رفت، قدري س��اده لوحانه 
به نظر مي رسيد. به هر حال من در جريان  ريز 
آن مذاكرات نيس��تم كه بتوانم به ش��ما پاسخ 

دقيقي بدهم... .« 
  »تيمور« در واپسين منزلگاه حيات

بر مبناي زندگي سياسي و نظامي تيمور بختيار 
مي توان يك س��ريال پُردرام س��اخت. در اين 
ميان اما بخش رؤيايي او با شاه يا قسمت پاياني 
حيات او مي تواند يكي از جالب ترين قسمت ها 
باشد. در باب نحوه از ميان برداشتن بختيار اما 
به رغم آنكه بسياري آن را كار ساواك مي دانند، 
روايت ها گوناگون است. جواد عرباني، پژوهشگر 
تاريخ معاصر ايران در نوشتار پي آمده اما سعي 
دارد تا از ميان اين منقوالت متفاوت، سره را از 

ناسره باز شناساند:
»مروري بر اسناد ساواك نشان مي دهد سازمان 
اطالعات و امنيت رژي��م پهلوي، حتي المقدور 
بر تمام��ی اعم��ال و اقدامات بختي��ار در اين 
دوران نظارت داش��ت. اين كنترل و نظارت به 
طرق مختلف و طي مراح��ل گوناگون صورت 
مي گرفت، اما اساس��ي ترين فعاليت س��اواك 
را مي توان در اين مرحله به دو بخش تقس��يم 
كرد: مرحله اول نظ��ارت بر مكاتبات، مراودات 
و تردد افراد ايالت ناراضي با بختيار كه ساواك 
با ايجاد ارتباط، تهديد ي��ا خريد برخي از افراد 
ايل بختياري، توانس��ته بود اطالعات محكمي 
از عملكرد او به دس��ت آورد. اين افراد با بختيار 
ارتباط برقرار ك��رده و فعاليت ها و كمك هاي 
مادي يا تسليحات نظامي ارسالي او را مستقيماً 
در اختيار ساواك قرار مي دادند. در مرحله دوم، 
س��اواك بس��ياري از افراد مورد اعتماد خود را 
آموزش داده و به عنوان نيروي نفوذي به عراق 
مي فرس��تاد. اين افراد جزو معتم��دان بختيار 
ش��دند، به طوري كه ترور او ني��ز در 16 مرداد 
1349، هنگامي ك��ه به اتفاق چن��د نفر براي 
شكار به منطقه دياله در حوالي بغداد رفته بود، 
از س��وي يكي از همراهان وي صورت گرفت. 
شايان ذكر است در مسئله ترور بختيار، اقوال 
مختلفي وجود دارد، برخ��ي معتقدند عامالن 
قتل بختيار، س��ه دانش��جوي ايراني بودند كه 
يك هواپيماي ايران��ي را به مقصد بغداد ربوده 
بودند. گفته مي شود كه اين س��ه نفر در واقع 
مأموران س��اواك بودند كه با هدايت ساواك، 
مدتي در بغداد بودند و موفق ش��دند خود را از 
نزديكان بختيار نشان دهند و سرانجام در يك 
فرصت مناسب، اقدام به ترور وي نمايند. با اين 
همه اميراس��داهلل علم در خاط��رات خود، اين 
فرضيه را اينگونه رد مي كن��د: در مالقاتي كه 
با شاه داشتم، گفتم مردم در عين خوشحالي 
از مرگ تيم��ور بختيار، از ق��درت رعب انگيز 
نيروهاي امنيتي ش��اه مبهوتند و شايع است 
دو جواني كه چن��د هفته پيش يك هواپيماي 
ايران اير را ربودند و به عراق بردند، از مأموران 
مخفي ساواك بوده اند كه براي كشتن بختيار 
رفته اند. شاه از اين ماجرا خوشش آمد و گفت: 
هرچند اين حرف مطلقاً مزخرف است، ولي بد 
نيست اين ش��ايعه را زنده نگه داريم! سرهنگ 
پژمان در خصوص قت��ل تيمور بختيار، معتقد 
است عامل قتل، س��ازمان كا. گ. ب شوروي 
بود كه اش��تباهي به جاي كش��تن شهرياري 
رئيس شبكه مخفي حزب توده، تيمور را هدف 
قرار دادند و شهرياري جان سالم به در برد، اما 
حس��ين فردوس��ت دراين باره مي گويد: طرح 
ترور بختيار، جزو اس��رار ساواك بود و نصيري 
كه تمامی مسائل عملياتي زير نظر او بود، اخبار 
مربوط به عمليات ترور توسط ثابتي )مديركل 
سوم ساواك( را به من اطالع داد. طبق گفته او، 
ساواك موفق شد از طريق شهرياري كه مأمور 
ساواك بود، با يك افس��ر فراري توده اي رابطه 
برقرار كند. افسر فوق كه سرگرد سابق نيروي 
هواي��ي بود، مورد عالقه ش��ديد بختي��ار قرار 
داشت. ساواك با سرگرد توده اي قرار گذاشت 
كه اگر موفق به قتل بختيار ش��ود، او را با پول 
گزاف به امريكاي جنوبي اعزام كند. فرد فوق 
پذيرفت. روزي آنها به شكار مي روند و بختيار 
اسكورت قوي عراقي خود را متوقف مي كند و 
به تنهايي با افس��ر فوق به شكارگاه مي رود. به 
محض اينكه از اس��كورت دور مي شوند، افسر 
فوق بختيار را به رگب��ار مي بندد و از مرز عراق 
گريخته و به ايران مي آيد. ساواك به وعده خود 
وفا  و او را با پول قاب��ل مالحظه اي به امريكاي 
جنوبي اع��زام می كند. بدي��ن ترتيب زندگي 

بختيار به پايان می رسد... .« 

شرايط امنيتي و نظامي ايران پس 
از كودتاي 28 مرداد، به سرعت به 
كشور امريكا مرتبط يا وابسته شد. 
دولتم�ردان اين كش�ور نيز قصد 
داشتند تا با شناسايي مهره هايي 
كه در داخل آنها را مفيد تشخيص 
مي دادند، به رش�د و ارتقاي آنان 
كمك كنند. تيمور بختيار به دليل 
قدرت سركوب مخالفان سلطنت 
و نيز جلوگي�ري از آنچه توس�عه 
كمونيسم در ايران خوانده مي شد، 
م�ورد توجه امريكا قرار داش�ت و 
از اي�ن روي، به نخس�تين رئيس 
س�اواك در اي�ران تبدي�ل ش�د

مرجعي كه تا پايان حيات
 انديشه و عمل مبارزاتي را ترك  نگفت

4 سال اسارت
 در اردوگاه انگلستان

   محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
آن  معرف��ي  در 
س��خن م��ي رود، 
زندگي سياس��ي و 
مبارزات��ي زنده ياد 
لعظم��ي  آيت اهلل ا
س��يدمحمد تق��ي 
را  خوانس��اري 
بازخوان��ده اس��ت. 
اين پژوهش توسط 
شكراهلل اس��دي مبرهن تدوين يافته و پژوهشگاه 
تاريخ معاصر ايران، به انتشار آن همت گمارده است. 
ناش��ر در ديباچه اي بر اين كتاب، در باب جامعيت 
ش��خصيت آيت اهلل و نيز زندگي و زمان��ه او چنين 

آورده است:
»شناخت نهاد مرجعيت، مي تواند ما را در استفاده 
بهين��ه از ظرفيت ب��زرگ و مؤثر آن در پاس��داري 
از مرزهاي سياس��ي و اعتق��ادي ياري كن��د. اين 
شناخت همچنين مي تواند موجب مستحكم تر شدن 
مؤلفه هاي هويت س��از، در ش��كل دادن به شخصيت 
نس��ل جوان جامعه ما ش��ود. اثري كه اكنون تقديم 
عالقه مندان به ويژه نسل جوان ايران اسالمي مي شود، 
گام كوچكي در راستاي معرفي چهره اي درخشان از 
سلسله جليله مرجعيت شيعه است. شخصيتي كه پس 
از باليدن در مكتب تشيع، در هنگامه اي كه استعمار 
قصد نابودي بين النهرين و الحاق آن به هند بريتانيا را 
داشت، به دليل دست اندازي به يك كشور اسالمي و 
طمع به سرزميني كه ناموس شيعه )عتبات عاليات( 
در آن قرار داشت، به جهاد با دشمن سفاك برخاست و 
ضمن جهاد، چهار سال اسارت در اردوگاه هاي دشمن 
را نيز به جان خريد و تا مرز شهادت پيش رفت. سپس 
با آزادي از زندان انگليسي ها و در دوره سياه ديكتاتوري 
رضاخاني، در كنار آيت اهلل العظم��ي حائري يزدي به 
تقويت حوزه پرداخت تا ظرفيت مبارزه با اس��تبداد و 
اس��تعمار را باال ببرد. در عين حال به مقابله با كشف 

حجاب و سياس��ت ضد فرهنگي پهلوي پرداخت. در 
سال هاي اشغال ايران توسط متفقين و خشكسالي آن 
سال ها، نماز باران خالصانه آيت اهلل خوانساري كه منجر 
به نزول باران رحمت الهي بر اين سرزمين شد، قدرت 
نهايي معنوي اي بود كه جايگاه مرجعيت شيعه را به رخ 
اش��غالگران و عوامل داخلي آنها كشيد. حضور مؤثر 
اين عالم بزرگ ش��يعه در مبارزات ملي شدن نفت 
در ايران نشان داد كه ذره اي از استعمارستيزي اين 
عالم ديني، به  رغم گذر زمان و چشيدن طعم اسارت 
در اردوگاه  انگليس��ي ها كاسته نشده است. آيت اهلل 
خوانساري ش��خصيت جامعي داش��ت. شجاعت، 
ديانت، علم، صداقت، وفاداري، استقامت و پايداري، 
عبادت و تقوا از وجوه شخصيتي ايشان بود. همانگونه 
كه اش��ارت رفت، يكي از بزرگ ترين مشخصه هاي 
زندگ��ي آيت اهلل خوانس��اري در تاري��خ، اقامه نماز 
استس��قا )نماز باران( توس��ط ايشان اس��ت. اقامه 
فريضه نماز باران توس��ط آن بزرگ، براي مسلمين 
موجب افتخار و مباهات شد و همه در برابر عظمت 
اسالم، س��ر تعظيم و تكريم فرود آوردند. نماز باران 
در اوضاع ويژه حضور نيروهاي متفقين، مجتمع از 
نيروهاي انگليسي، روسي و امريكايي در قم نگاه ها 
را به يكب��اره متوجه عالمي روحاني و ش��خصيتي 
رباني از پيشوايان مذهبي شيعه در حوزه علميه قم 
كرد. واقعه اي عظي��م و حادثه اي مهم در مقطعي از 
تاريخ ايران. اكنون در گرماگرم بيداري اسالمي در 
كشورهاي اسالمي، بررس��ي حيات پربار عالماني 
نظير آيت اهلل العظمي خوانساري كه عمر خود را در 
جهاد علمي،سياسي و فرهنگي در راه اعتالي اسالم، 
تشيع و صيانت از سرزمين هاي اسالمي به ويژه ايران 
اسالمي صرف كرد، ضمن آشنا ساختن نسل جوان 
ايراني و مس��لمانان با چنين ذخايري ارزش��مند و 
روشنگر، راه ما در مسير مبارزه با استكبار و ريشه كن 
كردن آن از سرزمين هاي اسالمي را نشان مي دهد. 
به اميد چنان روزي و فرا رسيدن فرج نهايي در سايه 

ظهور منجي موعود.«

  زنده ياد آيت اهلل العظمي س�يدمحمدتقي موس�وي 
خوانساري
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سياسيون جاه طلب، اگر راه را به روي 
خويش ب�از ببينند، به اح�راز مقامات 
هر چه بيش�تر و باالتر مي�ل مي كنند. 
تيمور بختيار نيز پس از تجربه سركوب 
مرداد 32 و البته مش�اهده ضعف هاي 
پهلوي دوم در بس�ياري از عرصه هاي 
سياس�ي، اندك اندك به طم�ع افتاد 
كه جايگاه ش�اه را به كف آورد. با اين 
هم�ه جاي�گاه او فروت�ر از آن بود كه 
امريكايي ها را به همراهي با وي ترغيب 
كند. به همين دليل دولت امريكا، شاه 
را در جريان انديش�ه بختيار قرار داد
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يك قانون خوب مغفول مانده مورد استفاده قرار گرفت
درس عبرت براي دشمنان طبيعت 

 گندم زمانی 
همه ما كم و بيش شاهد پرت شدن زباله از خودرو به بيرون هستيم، به خصوص ته سيگارهايي 
كه دشمن طبيعت هستند. آيا مي دانيد كه مطابق قانون، اگر مأموران پليس راهنمايي و رانندگي 
خودرويي را مشاهده كنند كه از داخل آن زباله  اي به بيرون ريخته مي شود، حق جريمه و اعمال 

قانون اين خودرو را دارند؟!
در واقع قانونگذار بهتري��ن ابزار براي جلوگيري از اين عمل را اعمال قانون دانس��ته  اس��ت تا از 
محيط زيست حمايت كند اما كمتر مواقعي شاهد آن بوده ايم يا حداقل از ديگران اعمال چنين 
جريمه هايي را شنيده ايم.  در خبرها آمد كه با راننده اي كه زباله را به بيرون پرت كرده برخورد شده 
است. احسان باقري پور، سرپرست پارك ملي خشكي- دريايي بوجاق كياشهر از معرفي فردي كه از 
داخل خودرو زباله به خيابان پرتاب كرده بود، خبر داد و گفت: پس از انتشار فيلمي در فضاي مجازي 
مبني بر اينكه فردي زباله ها را از خودروی خود در خيابان اصلي پرتاب مي كرد، با پيگيري هاي اداره 
حفاظت محيط زيست و دستور رئيس حوزه قضايي بندر كياشهر وی به مراجع قضايي احضار و 

محكوم به جزاي نقدي شد. 
وي افزود: جرايمي از اين دست تهديد عليه بهداشت عمومي است و برابر با ماده ۶۸۸ قانون مجازات 

اسالمي و با عنايت به ماده ۲۰ قانون مديريت پسماند جرم محسوب مي شود. 
افزون بر اين طبق م��اده ۲۰۶ آيين نام��ه راهنمايي و رانندگي مصوب 13۸4 ريختن شيش��ه ، 
بطري ، ميخ ، سيم ، حلبي ، مايعات لزج و چرب ، نخاله هاي ساختماني و زباله ، مصالح ساختماني ، 
شست وشوي وس��ايل نقليه ، ايجاد موانع و به طوركلي هر عملي كه باعث سد راه و ايجاد خطر و 
انحراف وسايل نقليه از مسير حركت باشد، روي راه ها، شانه جاده ها و حريم قانوني آنها ممنوع  است . 
اين ماده قانوني در ادامه مي افزايد: همچنين ريختن هرگونه زباله ، ضايعات و اشيا، آب دهان و مانند 
آن از درون خودرو به وسيله راننده يا سرنشينان ممنوع است .  سال13۸۶ نيز »طرح ساماندهي 
راهكارهاي حقوقي و اجرايي برخورد با متخلفان پخش، دفع، حمل و امحاي غيرمجاز و نامناسب 
پسماندها در فضاها و معابر عمومي شهر« به تصويب رسيد. بر اساس اين طرح رانندگاني كه از 
خودروها زباله در شهر پرتاب كنند تا سقف 35 هزار تومان جريمه مي شوند. همچنين جرايمي براي 

تخليه زباله در محل هاي غيرمجاز و نيز راننده هاي زباله ريز تعيين شده است. 
طبق آنچه در جدول جرايم رانندگي سال14۰1 آمده است پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، 
اشيا، آب دهان و بيني و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر مشمول جريمه 3۰هزار توماني است.  
شهرونداني كه در يك جامعه زندگي مي كنند بايد بدانند در قبال حقوق شهروندي كه به آنها تعلق 
مي گيرد، چه تكاليفي دارند. يكي از مهم ترين تكاليف شهروندان رعايت نظافت و پاكيزگي شهر و 
به عبارت بهتر جامعه اي است كه در آن زندگي مي كنند. اين خود شهروندان هستند كه بايد مكلف 
به رعايت پاكيزگي محيط زيست باش��ند اما در نهايت شكسته شدن قفل اعمال قانون و در نظر 
گرفتن جريمه در اين زمينه براي افرادي كه به درستي به تكاليف و وظايف شان عمل نمي كنند، 

ضروري به  نظر مي رسد. 

طبق تصميم ديوان عدالت اداري، ممنوعيت 
اشتغال دانشجويان دكترا در خارج از اوقاتي 
كه موظف به حضور در دانش�گاه هستند، 

مغاير با قانون شناخته و باطل شد. 
ش��وراي عال��ي برنامه ري��زي عل��وم پزش��كي 
 )ph. D( تيرماه13۹۷ تحصيل در مقطع دكترا
را تمام وقت دانس��ت و هر گونه اش��تغال غير از 
تحصيل براي دانشجو را ممنوع كرد. اين مصوبه 
تا جايي س��ختگيري كرده بود كه عدم اشتغال 
دانش��جو بايد در زم��ان ثبت نام احراز مي ش��د. 
همچنين افراد ش��اغل ملزم به ارائ��ه مأموريت 
آموزش��ي يا مرخصي بدون حقوق بودند، حتي 
اگر در هر مرحله اي از تحصيل مشخص مي شد 
اطالعات ارائه ش��ده از سوي دانش��جو در مورد 
وضعيت اشتغال نادرست است، قبولي فرد لغو و 
از ادامه تحصيل وي جلوگيري مي شد. كم نبودند 
دانشجوياني كه در اين مدت اخراج شده بودند! 
اين مصوبه مورد شكايت برخي دانشجويان قرار 
گرفت و به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شد. در 
شكايت مطرح شد كه هزينه 4 ميليوني در نظر 
گرفته شده براي دانش��جويان دكترا بدون حق 
اشتغال با توجه به خط فقر 14 ميليون توماني، 
اين افراد را ب��راي تأمين هزينه ه��اي زندگي با 
مشكل مواجه كرده است، به خصوص كه بيشتر 
دانشجويان مقطع دكترا، متأهل بوده و ناچار به 
اشتغال هس��تند.  تلخي ماجرا تا جايي بود كه 
دانشگاه علوم پزشكي كرمان اسامي دانشجويان 
دكترای شاغل را به وزارت بهداشت ارسال كرد 
و خواس��تار اخراج آنها شد. اين درخواست مورد 
اعتراض دانشجويان و وساطت وزارت بهداشت 
قرار گرفت، اما در نهايت دانشگاه تصميم گرفت 
دانشجويان دكترای شاغل ورودي13۹۸ و بعد 
از آن را اخراج كند.  مدي��ر كل حقوقي و تنظيم 
مقررات وزارت بهداشت در پاسخ به اين شكايت 
گفت: دوره دكترای تخصصي )ph. D( يكي از 
باالترين مقاطع تحصيلي آموزش��ي دانشگاهي 
است كه به اعطاي مدرك مي انجامد و اين مقطع 
مجموعه اي از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و 
فناوري است. به دليل اهميت اين مقطع تحصيلي 
و مس��ئوليت هاي دانش��جويان دكترا در زمينه 
آموزش دانش��جويان مقاطع تحصيلي پايين تر 
و فعاليت هاي پژوهشي، هر گونه اشتغال غير از 
تحصيل براي اين دانشجويان ممنوع اعالم شده 
است.  هيئت عمومي پس از بررسي اين شكايت 
و پاسخ وزارت بهداشت تصريح كرد كه تحصيل 
حقي بنيادين براي عموم شهروندان بوده و منع 
آن فقط با مجوز قانوني امكانپذير است. همچنين 
بر اس��اس اصل۲۸ قانون اساسي، هر كس حق 
دارد ش��غلي را كه مايل اس��ت و مخالف اسالم، 

مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، انتخاب 
كند.  در ادامه حكم ديوان آمده است كه آيين نامه 
آموزشي دوره دكترای تخصصي )ph. D( مصوب 
تيرماه13۹۷ از جهت ايجاد ممنوعيت اشتغال 
براي دانشجويان مقطع دكترا در زمان هايي كه 
موظف به حضور در دانش��گاه نيستند، خارج از 
حدود اختي��ار مرجع تصويب كننده آن اس��ت، 
چراكه مانع اش��تغال دانش��جويان به مشاغلي 
مي شود كه تعارضي با تحصيل تمام وقت آنها در 
مقطع دكترا ندارد، به همين دليل خالف قانون 
شناخته ش��ده و ابطال مي ش��ود.  دكتر محمد 
مهاجري، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستری 
در گفت وگو با خبرنگار »جوان« به جزئيات اين 
حكم و تطابق آن با قانون اساسي اشاره كرده است 

كه در ادامه مي خوانيد.

در خصوص ابطال مصوب��ه مربوط به ممنوعيت 
اشتغال دانشجويان دكترا اتفاق خوبي به لحاظ 
حقوقي افتاده است. دادنامه 1۰3۶مورخ هشتم 
ش��هريور14۰1 از طرف هيئ��ت عمومي ديوان 
عدالت اداري بن��د يك ذيل م��اده5۰ آيين نامه 
آموزش��ي دوره دكترای تخصصي PHD مصوبه 
شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي 
علوم پزشكي مورخ ۹۷/4/۲4 را ابطال كرد. بند 
يك ش��امل قواعد و مقررات دس��ت و پا گير بود 
و مشكالت بس��ياري را براي دانش��جويان دوره 
دكترا ايجاد مي كرد. دانشجويان محصل در دوره 

تحصيالت تكميلي عمدتاً ازدواج مي كنند و داراي 
فرزند مي شوند و بايد وارد عرصه كار شوند، حتي 
اگر دانشجو وارد عرصه كار اقتصادي نشود يا به 
استخدام دولت درنيايد، به هر حال ممكن است 
كه دانش��جو براي فعاليت هاي خود در نهاد هاي 
پژوهشي يا پژوهشكده ها و انديشكده ها مشغول 
كار ش��ود و حقوق دريافت كند، بر همين اساس 
اين مصوبه و بند ابطال شده ممنوعيتي نامعقولي 

را ايجاد كرده بود. 
طبق بند يك ذيل ماده5۰ اش��اره ش��ده بود كه 
تحصيل در مقطع دكترا تمام وقت است و دانشجو 
حق اشتغال به كار ندارد، در حالي كه در عمل دوره 
دكترا به لحاظ مدت زماني كه از دانشجو مي گيرد 
شايد در طول هفته دو روز باشد، به اين صورت كه 
حتي تمام وقت هم نيست و در واقع ۲/5 روز است 
كه همين زمان كوتاه به دانش��جو امكان فعاليت 
پژوهشي هم مي دهد و مي تواند از اين وقت براي 
برگزاري كالس هاي آموزشي يا سمينار استفاده 
كند، به خصوص بعد از اتمام دوره آموزشي و شروع 
دوره پژوهشي كه همزمان با دوره تصويب رساله 
مي ش��ود، در عمل حضور دانشجو در دانشگاه به 
صفر مي رسد و بايد مشغول پژوهش باشد و رساله 
دكترای خود را به ن��گارش درآورد. تحصيل در 
دوره دكترا گاهي پنج سال به طول مي انجامد و 
با توجه به ممنوعيت اشتغال مشخص نيست كه 
هزينه هاي معيشت اين فرد چگونه تأمين شود! 
يك دانشجوی حدوداً ۲5 تا 3۰ساله خود بايد كار 

كند و هزينه ها را تأمين كند. 
مهاجري در ادام��ه تحليل خود از اي��رادات اين 
مصوبه توضي��ح مي دهد: اين مصوب��ه به لحاظ 
منطق حقوقي م��ورد حمايت دانش��جوها نبود 
و حتي به لحاظ عملي بس��ياري از دانش��جويان 
مش��غول كار بودند اما اعمال فشار به افرادي بود 
كه در ارگان ه��اي دولتي مش��غول كار بودند و 
مرخصي ب��دون حقوق نمي رفتن��د و مأموريت 
آموزشي دريافت نمي كردند و همچنان در حال 
تحصيل بودند و در بسياري از موارد دانشگاه اين 
افراد را اخراج و حتي در محل كار با آنها برخورد 

انضباطي مي كرد. 
طبق گفته هاي وي اين قانون تأثيري بر كيفيت 
تحصيلي دانش��جويان نخواهد داشت و فراغت 
بيش��تر و كيفيت بهتر درس خوان��دن يك نگاه 

ظاهري است. 
مهاجري ب��ه مغايرت هاي قانوني مصوبه اش��اره 
داش��ت و تصريح كرد: ممنوعيت اشتغال با حق 
تحصيل و حق اشتغال كه به صورت مشخص در 
قانون اساسي آمده در تعارض و تقابل بود. جاي 
خوشحالي اس��ت هيئت عمومي ديوان عدالت 
اداري در رأي خود اعالم كرده اس��ت به موجب 
بندهاي مرتبط در قانون اساس��ي و به رسميت 
شناختن و اساسي س��ازي حق بر تحصيل، فرد 
مي تواند تحصيل كند. افزون بر اين دستگاه هاي 
دولتي بايد خرسند باشند كه نيروي كار آنها قصد 
ادامه تحصيل دارد و درصدد افزايش دانش خود 

در عرصه اشتغال مورد نظر است. 
از سوي ديگر طبق اصل ۲۸قانون اساسي هر كس 
مي تواند شغلي داشته باشد كه خالف مباني اسالم 
يا حقوق عمومي نباشد، در نتيجه جواز اشتغال 
جزو اصول معتبر و مباني قانون اساس��ي است و 
اعمال هر نوع ممنوعيت براي دانشجويان دكترا 
نيازمند قانون و قانونگذاري است. اين ممنوعيت، 
سلب كردن حقوق اساسي اشخاص است، البته 
بايد تأكيد كرد چالش هاي قانوني دانشجويان زياد 
بوده و با همين قانون بسياري از دانشجويان اخراج 
شدند، در نتيجه حذف اين قواعد كمك مي كند 
دانشجو در عين تحصيل و اشتغال به ارتقاي علمي 

كشور كمك كند. 
اين حقوقدان قوانين و قواعد دوره دكترا را نيازمند 
پااليش دانست و در همين رابطه خاطر نشان كرد: 
اگر مي خواهيم به لحاظ معيشتي كمكي پرداخت 
شود، بايد متناسب با ش��رايط اقتصادي باشد و 
كمك هزين��ه 4 ميليون تومانی به لحاظ حقوقي 

هم مبنايي ندارد. 
به اعتقاد محمد مهاجري ديوان عدالت اداري در 
موارد متعدد اثبات كرده است به حقوق مردم و 

شهروندان اهميت مي دهد. 

مسعود ستايشي، سخنگوي قوه قضائيه از صدور 
سند رسمي براي جزاير سه گانه خبر داد و گفت: 
دستگاه قضايي اقدامات مؤثر و قاطعي در جهت 
تثبيت مالكيت رس�مي جزاير تن�ب كوچك و 
بزرگ و ابوموسي انجام داده است. سازمان ثبت 
اس�ناد و امالك كشور براي اين س�ه جزيره به 
نام دولت جمهوري اسالمي ايران سند رسمي 
مالكيت صادر كرده است. فاطمه عسگري نژاد، 
داور دعاوي و پژوهشگر ارشد حقوق بين الملل 
توضيحات جامعي را درباره حق حاكميت ايران 
در اس�ناد بين المللي و نيز حدنگاري جزاير به 
»جوان« ارائه كرده است كه در ادامه مي خوانيد. 

حدنگاري)كاداستر( فهرست مرتب شده اطالعات 
مربوط به قطعات زمين اس��ت كه مش��خصه هاي 
زمين مانن��د اندازه، كاربري، مش��خصات رقومي، 
ثبتي ي��ا حقوقي به نقش��ه بزرگ مقي��اس اضافه 
 شده اس��ت. مطابق تعريف فدراسيون بين المللي 
نقش��ه  برداری)اف اي جي(:حدنگاري)كاداس��تر( 
فهرست مرتب شده اي از اطالعات مربوط به قطعات 
زمين اس��ت كه در داخل مرزهاي جغرافيايي يك 

كشور است و به طور رسمي به ثبت مي رسند. 
بر اس��اس طرح كاداس��تر ايران )اولين بخشنامه 
سازمان ثبت متعلق به س��ال های 1334، 13۶۸ 
و13۷4 و قان��ون جامع حدنگار مص��وب 13۹3( 
دستگاه هاي مرتبط ملزم به تهيه و ثبت اطالعات 
مربوط به مشخصه هاي زمين از جمله مشخصات 
جغرافيايي و حقوقي جهت صدور س��ند مالكيت 
شدند.  توجه به سيستم هاي مديريتي زمين و تهيه 
كاداستر يكي از شاخصه هاي توسعه كشور و اثبات 
مالكيت به عنوان عامل پيش��گيرانه و جلوگيري 
از فساد و دس��ت اندازي ديگران نس��بت به اموال 
غيرمنقول اس��ت و مجامع بين الملل��ي از جمله 
سازمان ملل و بانك جهاني در فهرست راهكارهاي 
توسعه و اولويت برنامه ريزي كشورها قرار داده اند. 

خليج فارس حدود 13۰جزيره دارد كه تنب بزرگ، 

تنب كوچك و ابوموس��ي از جمله آنها هستند. از 
زمان هاي پيش، تابعيت اكثريت جمعيت جزاير، 
ايراني و به ن��ام قوم هاي معروف ايراني منتس��ب 
بوده اند و مطابق قانون 13۰4 احوال شخصيه ايران، 
تمامي ايرانيان ساكن در سرزمين هاي ايران از جمله 
جزاير مزبور، داراي تابعيت ايراني بوده و شناسنامه 
ايراني اخذ كرده اند. دولت استعماري بريتانيا طي 
س��ال هاي 1۹۰3 تا 1۹۷1 با اس��تناد به سه اصل 

حقوقي »سرزمين بالصاحب«، »مالكيت مشاع« و 
»قاعده مرور زمان« و با انگيزه غارت اندوخته هاي 
ملي و زيرزميني ايران، منطقه خليج فارس و جزاير 
س��ه گانه، تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي را 
اشغال كرد. در حقوق بين الملل عنوان شده است 
اگر كشوري بر سرزميني س��لطه پيدا كند، با اين 
شرط كه آن س��لطه بدون چالش و اعتراض باشد، 
آن دولت مي تواند مدعي حاكميت بر آن سرزمين 
باشد، زيرا اعتراض يك كشور و وجود مدعي ديگر 
مانع از حاكميت بر آن مي شود. بر اين مبنا، درباره 
جزاير سه گانه بايد گفت كه دولت ايران از همان آغاز 
اشغال، اعتراض كرده است؛ امري كه چندين بار با 
يادداشت هاي ديپلماتيك و اقدامات عملي از دوران 
مظفرالدين شاه قاجار تكرار ش��ده و ايران بر حق 

حاكميت تاريخي خود تأكيد كرده است. 
در نقشه ترسيم شده وزارت جنگ انگليس و وزارت 
خارجه انگليس در نامه مورخه1۸۸۸.م كه به وزارت 
خارجه ايران ارسال داشته، جزاير تنب، ابوموسي و 
سيري جزو خاك ايران تعيين و اين جزاير به رنگ 

خاك داخل ايران ترسيم شده اند. 

اولين قانون كه درباره حق حاكميت بر درياها وضع 
شد، قانون »تيررس توپ« بود كه در سال1۷۰۲.م 
وان بينكر شوك، قانونگذار هلندي آن را پيشنهاد 
ك��رد. به نظ��ر وي، اگر چ��ه دريا متعل��ق به همه 
ملت هاس��ت، ولي هر كش��وري به اندازه تيررس 
توپ، بايد بر آب هاي ساحلي خود حاكميت داشته 
باشد. اين قانون بيش��تر هدف پدافندي داشت و 
به ويژه از نظر دولت انگلس��تان جهت جلوگيري 
از تهديد دزدان درياي��ي، داراي اهميت بود. پس 
از انتقاد برخ��ي دولت ها، برخي كش��ورها عرض 
آب هاي س��رزميني خود را از س��ه تا ش��ش مايل 
و حتي 1۲مايل افزاي��ش دادند. جامع��ه ملل در 
سال1۹3۰.م جهت جلوگيري از اين هرج ومرج ها 
و قلمروطلبي بيش از حد كشورها بر سر آب هاي 
سرزميني، كنفرانس حقوق درياها را برگزار كرد، 
سپس بر اساس س��ه كنوانسيون، س��ازمان ملل 
متحد در سال هاي 1۹5۸.م و 1۹۶۰.م در ژنو و در 
سال 1۹۸۲.م در شهر مونتيگوبي)جامائيكا(، عرض 
دريايي سرزميني بين حداقل سه و حداكثر 1۲مايل 

دريايي تعيين شد. 
با توجه به اين قانون، تمام��ي آب هاي بين جزاير 
قش��م، الرك، هرمز، هنگام و الوان، با بدنه كشور 
يكي شده و جزو آب هاي داخل محسوب مي شوند. 
اين موضوع در اسناد سازمان ملل ثبت و نگهداري 
شده است، بنابراين اگر از آخرين حد جزر از جزيره 
قشم، عرض درياي س��رزميني را تا 1۲مايل ادامه 
داده و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم 1۲مايل 
ادامه دهيم، در واقع فاصله اي��ن دو جزيره، كمتر 
از ۲4مايل است. همين امر در مورد تنب كوچك 
و ابوموس��ي نيز صادق اس��ت و درياي سرزميني 
ايران، به صورت يكپارچه تا 1۲مايلي جنوب جزيره 

ابوموسي ادامه دارد. 
اس��ناد تاريخي نش��ان مي دهد جزاير ابوموسي و 
تنب از زمان هاي قديم جزو قلم��رو ايران بوده اند. 
اين جزاير در سده هاي 1۸ و 1۹ميالدي به صورت 
مس��تقيم، تحت صالحيت و واليت لنگه كه خود 

بخش��ي اداري از اس��تان فارس بود، اداره مي شد. 
شواهد حاكميت ايران بر اين جزاير، در اسناد رسمي، 
اسناد تاريخي، كتابچه هاي راهنماي دريانوردي، 
سالنامه ها، نقشه هاي سياس��ي و كارتوگرافيك، 
گزارش هاي رسمي و اداري وزارت خارجه انگليس 
و اداره امور هندوستان بريتانيا، در طول سده هاي 
هفدهم و هجدهم و قرن نوزدهم به چشم مي خورد. 
جزاير ابوموسي و تنب، در نقشه لرد كرزن، در تاريخ 
1۸۹۲.م و نقشه اداره مساحي هندوستان، به تاريخ 
1۹۸۷.م و كتابچه هاي راهنم��اي دريانوردي در 
خليج فارس چ��اپ 1۸۶4.م و گزارش هاي دولت 
انگليس، در سال هاي ۷۶_1۸۷5.م، به عنوان قلمرو 

ايران درج شده اند. 
همچني��ن در دس��امبر 1۹4۸.م س��ر. اي. بكت 
مشاورحقوقي وزارت خارجه انگليس طي بررسي 
و اعالم نظر نسبت به وضعيت حقوقي جزاير تنب 
و ابوموسي اظهار كرد: ايران طي سال هاي -1۸۸۷

1۸۸۰.م بر جزاير تنب و ابوموسي حاكميت داشته 
و از آنجا كه اين جزاير، به طور تاريخي مانند كيش 
و قشم، آباد و مسكوني بوده است، احراز حاكميت 
بكت، سندي است كه خود انگليسي ها ارائه كرده اند. 
با توجه به اينكه قديمي ترين سند مكتوب و تأييد 
شده درباره حاكميت ايران و براساس اصل استاپل 
كه خاس��تگاهش حقوق انگلوساكسون و كامن ال 
و از اصول كلي پذيرفته ش��ده و عامل ثبات روابط 
بين المللي و جلوگي��ري از بي نظم��ي در حقوق 
بين الملل مي باش��د؛ قاعده اي كه ناشي از استاپل 
حقوقي يا ناش��ي از رفتار و مبتني بر انصاف باشد، 
از ط��رح دوب��اره دعوی منع ش��ده اس��ت)قاعده 
عدم اس��تماع انكار بعد از اقرار در حقوق ايران( و با 
توجه به پذيرش حاكميت ايران بر جزاير سه گانه، 
دولت انگلي��س نمي تواند پذيرش قبل��ي خود را 
نقض يا منع كند، بنابراين مثبت حاكميت ايران بر 
جزاير سه گانه بوده و بنا بر اسناد تاريخي، حقوقي و 
بين المللي مالكيت ايران بر سرزمين هاي داخلي 

محتوم و قطعي است. 

ممنوعيت اشتغال دانشجویان دکترا صراحتًا 

 

مغایر با قانون اساسی بود

محمد مهاجري، حقوقدان در گفت وگو با »جوان« مغايرت هاي قانوني ممنوعيت اشتغال دانشجويان دكترا را تشريح كرد

چرا حدنگاري جزاير سه گانه انجام شد؟

طبق بن�د يك ذيل ماده50 اش�اره 
شده بود كه تحصيل در مقطع دكترا 
تم�ام وقت اس�ت و دانش�جو حق 
اشتغال به كار ندارد، در حالي كه در 
عمل دوره دكترا به لحاظ مدت زماني 
كه از دانش�جو مي گيرد ش�ايد در 
طول هفته  2/5 روز است كه همين 
زمان كوتاه به دانشجو امكان فعاليت 
پژوهشي هم مي دهد و مي تواند از 
اين وقت براي برگزاري كالس هاي 
آموزشي يا س�مينار استفاده كند

اسناد تاريخي نشان مي دهد جزاير 
ابوموس�ي و تنب از زمان هاي قديم 
جزو قلمرو ايران بوده اند. اين جزاير 
در س�ده هاي 1۸ و 1۹مي�الدي ب�ه 
صورت مستقيم، تحت صالحيت و 
واليت لنگه كه خود بخش�ي اداري 
از اس�تان فارس بود، اداره مي ش�د

محیط زیست

گشت مجازی

حامد نيكونهاد، استاديار دانشگاه قم در توئيتي درباره روز اربعين نوشت: در زيارت 
اللَِة)و جانش را  اربعين مي خوانيم: َو بََذَل ُمْهَجَتُه فيَك لَِيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن الَْجهالَِة َو َحْيَرةِ الضَّ
در راه تو بذل كرد تا بندگانت را از جهالت و سرگرداني گمراهي برهاند.( جامعه اربعين ساخته 
اهل تعقل و خردورزي است.قضاوت هاي عجوالنه احساسي )حتي نسبت به سوءتدبيرها(، تير 
در تاريكي است كه فقط گمراهي را عايد ذهن هاي پريشان مي كند.دستگاه حكمراني براي 
راهبري مردم، هم بايد عاقالنه رفتار كند و هم خردورزي را تعميق بخشد. حكمراني عقل مدار، 
با راه زنان آزادانديشي )هرچند در لباس روش��نفكرمآبي( مبارزه مي كند، اسير جوزدگي و 
هوچي گري رسانه اي نمي شود و با شيوه هاي مردم مدار و مردم بنياد تصميم گيري و شفافيت 

حداكثري و آگاهي افزايي مستمر، ساختن سرنوشت را به دستان صاحبان حق مي سپارد.

محمد فراهاني س�ردبير خبرگزاري ميزان در رش�ته توئيت�ي تأمل برانگيز  
نوشت: جزئيات جديد از پرونده باند قاچاق انسان كه دختران ايراني را به مراكز فحشا 
در اربيل عراق مي فروختند. زهرا صديقي )ساره( و الهام چوبدار دختران را در اروميه و 
نقاط ديگر ابتدا براي سفر به اربيل ترغيب و سپس از طريق روسپيگري آنها را به منبع 
درآمد خود تبديل مي كردند. سهيال مرتضايي در آرايشگاه زنانه اي به نام »خاتون ايراني« 
اقدام به تشكيل شبكه قوادي كرده بود و در ازاي نگهداري از دختران و قوادي، 5۰درصد 
از مبلغ دريافتي از فس��اد را دريافت مي كرد. نفر چهارم اين بان��د فردي به نام عليرضا 
فرجاد كياس��ت. وي در ابتدا با زني به نام دالرام يكي ديگر از سرشبكه هاي قوادي در 
اربيل ارتباط برقرار مي كند و به دليل تسلط به زبان هاي عربي، كردي و تركي استانبولي 

دختران ايراني را در اختيار مراكز فحشا و افراد خارجي قرار مي داده. 
مهدي كشت دار در همين باره نوش�ت: زهرا صديقي و الهام چوبدار با همدستي 
فردي به نام سهيال مرتضايي كه از او به عنوان يكي از اولين و قديمي ترين سرشبكه هاي 
سازمان يافته فساد ياد مي شود، قربانيان را از سراسر كشور به دام انداخته و به مراكز فساد 

و فحشا در يكي از كشورهاي منطقه مي بردند.  مرتضايي شبكه قوادي داشته است.

سيدامير سياح با انتشار عكسي از دادگاه زورگير خيابان نيايش نوشت: سزاي 
زورگير قمه كش، اعدام است. سزاي انحصارگر يقه سفيدي كه راه شغل و درآمد جوا ن ها 

را بسته چيست؟ تقريباً هيچ.

حس�ين صارمي كارب�ر توئيتري با 
انتش�ار عكس�ي از حمي�د ن�وري 
نوش�ت: ش��ده يك روز خودتان را در 
اتاقي حبس كنيد، ببينيد چه مشقتي 
دارد؟ حميد ن��وري هزار وصدمين روز 
را در زندان انفرادي س��وئد مهد حقوق 

بشر گذراند.

محم��ده�ادي ذاكر حس���ين، 
دانش آموخت�ه حق�وق كيف�ري 
بين الملل�ي از دانش�گاه تيلب�رگ 
هلند و مدير مركز حق�وق كيفري 
بين المللي اي�ران در توئيتر خود با 
انتشار عكسي نوشت: صهيونيست ها 
فقط به سرزمين تجاوز نمي كنند و تنها 
خاك را به اشغال درنمي آورند، بلكه به 
حريم فرهنگ و باورها نيز يورش مي برند، 

اين آزادي مذهب سوزان و مداراستيز. 

بررسي حق حاكميت ايران در اسناد بين المللي

نيره ساري 
  گزارش



 ۳۰۰ ابلاغ  بلا      مركزي
ميليلارد ريلال 
اعتبار سفر رئيس جمهوري به استان مركزي 
اجراي پروژه انتقلال آب از چشلمه هفتيان 

تفرش به زودي آغاز مي شود. 
فرزاد مخلص االئمه اس��تاندار اس��تان مركزي 
گفت: در س��فر رئيس جمهور به استان مركزي، 
كل اعتب��ار اجراي ط��رح اصلي به مبل��غ هزار و 
۵۰۰ميليارد ريال تا پايان سال ۱۴۰۲ تأمين شد 
كه ۳۰۰ ميليارد ريال تخصيص آن تاكنون ابالغ 
شده است.  وي افزود: با توجه به ضرورت تأمين 
آب شرب سالم و بهداشتي و با كيفيت و به دنبال 
اُفت حجم و كميت آب شهروندان تفرشي، طرح 
اضطراري انتقال آب به مي��زان ۳۰ ليتر بر ثانيه 
به اين شهر در دس��تور كار مسئوالن استان قرار 
گرفت.  نماينده دولت در استان مركزي با اشاره 
به اُفت شديد س��طح منابع آب زيرزميني در پي 

سال هاي كم بارش اخير در شهرستان تفرش بيان 
كرد: با توجه به نيمه تمام بودن اجراي طرح اصلي 
آبرساني به شهر تفرش به علت نياز به منابع مالي 
چشمگير طي سه سال كه رقمي بالغ بر ۳هزار و 

۵۰۰ ميليارد ريال بود، اج��راي طرح اضطراري 
انتقال آب به دليل قطع آب در تابستان گذشته 
مدنظر قرار گرفت كه ه��م اكنون كل خط اصلي 
آن به طول۶۰ كيلومت��ر و ۷۰ كيلومتر خطوط 

فرعي اجرا شده است.  مخلص االئمه با بيان اينكه 
طرح اضطراري انتقال آب كه اجراي آن با همت 
همكاران فني شركت آب منطقه اي مركزي محقق 
شد، تصريح كرد: در سال جاري نيز با هدف تأمين 
آب برخي روستاها در نزديكي خط انتقال و در حد 
فاصل ايستگاه پمپاژ جفتان و قزلجه و همچنين 
افزايش دب��ي آب وصولي انتهاي خط در ش��هر 
تفرش با ايجاد اصالحات فني و همچنين ارتقاي 
توان مكانيكي پمپ هاي موقت و تأمين، اصالح و 
نصب شيرآالت و اتصاالت در ايستگاه هاي پمپاژ 
هفتيان و جفتان اين طرح اضطراري تقويت شد 
و ظرفيت از ۳۰به ۵۰ ليتر بر ثانيه افزايش يافت.  
وي افزود: پس از اين اصالحات، آب وصولي پس 
از برداشت بين راهي روستاهاي مسير در مخزن 
نقره كمر شهر تفرش به ۳۰ ليتر بر ثانيه ارتقا يافت 
و همچنين روستاهاي حد فاصل دو ايستگاه فوق 

نيز از اين طرح بهره مند شدند.

پروژهانتقالآبازچشمههفتيانتفرشآغازميشود

فريبا كياني

تدوين برنامه مديريت جامع تاالب كجي نهبندان
منظللور  بله      خراسان جنوبي
جلوگيلري از 
تخريب و آلودگي، برنامله مديريت جامع 
تلاالب كجلي نهبنلدان تدويلن شلد. 
برنامه مديري��ت جامع تاالب كج��ي نمكزار 
نهبندان به منظ��ور جلوگي��ري از تخريب و 
آلودگي غير قابل جب��ران تاالب ها با رويكرد 
زيست بومي و با مش��اركت تمامي ذي نفعان 
دولت��ي و محل��ي و لح��اظ ك��ردن نظ��رات 

دستگاه هاي اجرايي مرتبط، توس��ط دكتر »الهام يوسفي« اس��تاديار گروه محيط زيست دانشگاه 
بيرجند تهيه و تدوين شد.  خروجي اين طرح به صورت دو كتاب و خالصه طرح با عنوان »مطالعات 
پايه و برنامه مديريت جامع« در روز ملي تاالب ها رونمايي ش�د.  پناهگاه حيات وحش تاالب كجي 
نمكزار با ۲۲ هزار هكتار شامل تاالب و محدوده جنگلي است كه در ۷۵ كيلومتري شهر نهبندان و 
در حاشيه جاده ارتباطي بيرجند - زاهدان قرار دارد.  اين منطقه در ادوار گذشته يكي از تاالب هاي 
دائمي ايران بوده  و پرندگان مهاجر در فصول مختلف س��ال در اين منطقه حضور داشتند اما با گذر 

زمان و خشكسالي هاي به وجود آمده اين تاالب به صورت فصلي آبگيري مي شود.

اجراي طرح ساماندهي تپه تاريخي قلعه خندان گرگان
طرح ساماندهي      گلستان
تپه تاريخي قلعه 
خندان گرگان با رعايلت كامل ضوابط ميراث 
فرهنگي تلا يك ماه آينلده آماده می شلود. 
محمدجواد ساروي مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي گلستان گفت: تا 
يك م��اه آينده طرح س��اماندهي تپه تاريخي 
قلعه خندان گرگان آماده مي شود.  وي افزود: 
در دوره جدي��د ت��الش مي كني��م از ظرفيت 
رسانه هاي استاني و ملي براي معرفي اين بخش از كهن ديار ايران زمين استفاده كنيم.  اين مسئول 
ادامه داد: طي سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶ بخش ضلع شمالي و غربي محوطه براي جلوگيري از توسعه 
ساخت و ساز، ديواركشي شد.  ساروي گفت: بر اساس منابع تاريخي و يافته هاي فرهنگي- تاريخي 
قلعه خندان، يكي از قلعه هاي نظامي به جا مانده از دوران ساساني تا سده هاي مياني اسالمي است كه 
روي يكي از برجستگي هاي مرتفع دامنه سلسله جبال البرز شرقي و در حاشيه غربي رودخانه معروف 
به تول چشمه در ايالت گرگان قرار گرفته و در حال حاضر با گسترش و توسعه شهر فعلي گرگان اين 

قلعه در محدوده شهري و در گوشه شمال غربي واقع است.

صحن حرم حضرت معصومه)س( تا پايان سال توسعه می يابد
صحن   و شبستان      قم
حلرم حضلرت 
معصومه )س( تا پايان سال جاري در شهر قم 
توسلعه يافته و بله بهره بلرداري مي رسلد. 
علي نبي��ان مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي 
و مديرعامل س��ازمان مجري س��اختمان ها و 
تأسيسات عمومي و دولتي در سفر به استان قم 
در خصوص توسعه ضلع جنوبي و شرقي حرم 
حضرت معصومه)س( گفت: پروژه توسعه ضلع 

شرقي حرم حضرت معصومه)س( در سه فاز برنامه ريزي شد. فاز نخست اين پروژه شامل تكميل كتابخانه 
بود كه اين بخش از پروژه انجام و تحويل شد.  معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: فاز دوم در ضلع شرقي 
برنامه ريزي شده كه شامل صحن ها و شبستان است كه اين فاز از پروژه بيش از ۸۰درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد و جزو مصوبات سفر رياست جمهوري نيز بوده اس��ت.  وي افزود: در سال جاري صحن و شبستان 
تكميل و تحويل داده خواهد شد.  مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات عمومي و دولتي ادامه 

داد: فاز ۳ توسعه ضلع شرقي حرم حضرت معصومه)س( يك بخش توسعه اي است.

 برگزاری 180يادواره شهدا 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در قزوين

ساالنه هزار خانوار كميته امداد كرمان 
خودكفا مي شوند

به مناسبت هفته     قزوين
دفاع مقدس 18۰ 
يادواره شهدا در استان قزوين برگزار مي شود. 
س��رهنگ حمزه برين مع��اون اجرايي س��پاه 
صاحب االمر)ع��ج( قزوين در نشس��ت خبري 
برنامه هاي دفاع مقدس اين استان با بيان اينكه 
رمز ماندگاري دفاع مقدس اتصال آن به اهداف 
عاليه قيام عاشورا و حركت امام حسين)ع( است، 
گفت: اين موضوع باعث ش��كل گيري فرهنگ 
مقاومت و ايستادگي در برابر ظلم و استكبار شده 
و به دورترين كش��ورهاي دنيا نيز رسيده است.  
وي افزود: فرهنگ عاشورا و ايثارگري و مقاومت 
تنها در دفاع مقدس خالصه نشده است و امروز 
شاهد هستيم در برهه هاي مختلف و در شرايط 
خاصي همچ��ون كرونا اين روحيه راهگش��اي 
مشكالت كشور است.  اين مس��ئول با اشاره به 
فرارس��يدن هفته دفاع مقدس تصريح كرد: اين 
هفته فرصتي براي يادآوري دستاوردهاي دفاع 
مقدس و همچنين تجليل از چهره ها و ايثارگراني 
اس��ت كه از جان و توان خود براي دف��اع از اين 
كشور اس��تفاده كرده اند.  برين با اشاره به اينكه 
همه دس��تگاه ها و نهادهاي متول��ي بايد براي 
گراميداشت چهل ودومين سالروز دفاع مقدس 

تالش كنند، افزود: سپاه صاحب االمر )عج( استان 
قزوين در كنار ساير نيروهاي نظامي و انتظامي 
در قالب ۹۰۰ پايگاه مقاومت مسجد براي تبيين 
دستاوردهاي دفاع مقدس تالش خواهد كرد.  وي 
از اجراي بيش از ۲۷۰ فعاليت در قالب ۶۷برنامه 
خبر داد و تصريح ك��رد: تجلي��ل از ايثارگران و 
رزمندگان دفاع مقدس در اولويت برنامه هاي اين 
هفته است.  معاون اجرايي سپاه صاحب االمر)عج( 
استان قزوين گفت: اجراي بيش از ۱۸۰ يادواره 
شهدا، ۶۰ برنامه آبروي محله، ۶۰ نشست سياسي 
و بصيرتي و بيش از ۷۰ همايش فرهنگي از جمله 
برنامه هاي هفته دفاع مقدس اس��ت.  وي افزود: 
فعاليت ۳۰ گروه جهادي تخصصي، ۲۰ كارگاه 
آموزش��ي مهارتي اش��تغال، افتتاح هفت پروژه 
عمراني اقتصادي سپاه اس��تان قزوين، برپايي 
۱۰مراسم تجليل از ايثارگران و همچنين كادر 
درمان و ۴۰ مس��ابقه ورزش��ي كوهپيمايي در 
س��طح پايگاه هاي مقاومت از جمله برنامه هاي 
اي��ن هفته در س��طح س��پاه صاحب االمر )عج( 
استان قزوين است.  اين مس��ئول يادآور شد: از 
ابتداي شيوع كرونا تاكنون بيش از ۵۴۰ ميليارد 
تومان بسته هاي معيشتي و لوازم التحرير در بين 

نيازمندان استان قزوين توزيع شده است.

   كرمان ساالنه هزار خانوار 
تحلت حمايلت 
كميته امداد اسلتان كرمان خودكفا مي شلوند. 
ناصر عسكري نژاد مديركل كميته امداد كرمان 
در ديدار با مدير كل ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
با اشاره به اينكه سال گذش��ته ۱۵هزار و ۹۰۰ 
فرصت ش��غلي با اعتبار ۵۰۰ ميلي��ارد تومان 
توسط كميته امداد در استان ايجاد شده است، 
گفت: امسال به واس��طه اعتمادي كه دولت به 
كميته امداد داشته است تقريباً نيمي از اشتغالي 
كه در تعهد دولت بوده به اين نهاد محول شده 
كه اين نشان از اعتماد و سالمت كار توسط اين 
نهاد است.  وي با اش��اره به اينكه ساالنه   هزار 
خانوار تحت حماي��ت كميته ام��داد خودكفا 
مي شوند، افزود: در سال جاري ايجاد ۲۵ هزار 
و ۵۰ فرصت شغلي با اعتبار هزار و۲۵۰ ميليارد 
تومان از محل تس��هيالت تبصره ۱۶ به كميته 
امداد كرمان واگذار شده اس��ت.   عسكري نژاد 
همچني��ن از اختصاص ۵ هزار س��هميه ايجاد 
طرح نيروگاه هاي خورشيدي به استان كرمان 
در قالب ط��رح بركت آفتاب خب��ر داد و افزود: 
با اجراي اين تعداد طرح نيروگاه خورش��يدي 
شاهد تحول عظيمي در بين خانواده هاي تحت 

حمايت خواهيم بود.  وي ادامه داد: با راه اندازي 
اين نيروگاه ها هر خانواده ميانگين ماهانه بين  
۲ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۷ميليون تومان 
درآمد كسب خواهد كرد.  مديركل كميته امداد 
كرمان با بيان اينكه اين نهاد در عرصه هاي ديگر 
توانمندسازي مددجويان از جمله تأمين مسكن 
خانواده هاي تحت حمايت نيز قدم هاي مؤثري 
برداشته است، گفت: طي دو سه سال اخير حدود 
۶ هزار مسكن مددجويي در استان احداث شده 
يا در دست احداث است كه تاكنون ۴هزار واحد 
از اين واحدهاي مسكوني افتتاح شده و مابقي نيز 
در حال ساخت است.  عسكري نژاد همچنين از 
اختصاص ۳هزار و۲۰۰واحد مسكوني به كميته 
امداد كرمان در س��ال جاري خب��ر داد و گفت: 
تالش مي كني��م تمامي مددجويان��ي كه توان 
دريافت تسهيالت را دارند مشكل مسكن آنها را 
برطرف كنيم. وي درباره آخرين آمار مشتريان 
صندوق قرض الحسنه واليت امداد نيز افزود: در 
حال حاضر ۳۰۲ هزار و ۹۹۱ مشتري از خدمات 
اين صندوق استفاده مي كنند و اين صندوق به 
شبكه شتاب كش��وري متصل است و خدمات 
بانكي را به صورت ۲۴ ساعته به مشتريان خود 

ارائه مي دهد.

  سلمنان: علي بحيرايي، مديركل كميته امداد س��منان گفت: از 
ابتداي اجراي پويش ملي شور عاطفه ها تاكنون مردم خير استان ۷۸۵ 
ميليون تومان در اين پويش كمك كرده اند.  وي تصريح كرد: بيش از 
۵هزار دانش آموز نيازمند در آستانه سال تحصيلي همچنان نيازمند 

كمك خيران نيك انديش هستند. 
  خوزستان: علي قرباني مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
خوزستان گفت: براي سال تحصيلي جديد ۱۲۵ آموزشگاه در استان 
در قالب ۶۰۰ كالس درس با اعتبار ۵۸ ميليارد تومان تعمير شده اند. 
  همدان: مهدي عابديني نيا رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان 
مالير مطرح كرد: ۹۵ درصد كالس هاي مدارس س��طح شهرستان به 
سيستم تهويه هوا مجهز هستند و ۵درصد مابقي نيز تا ابتداي مهرماه 

مجهز مي شوند. 
  آذربايجان شلرقي: حس��ن محمدي رئي��س اداره حمل و نقل 
مس��افري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان شرقي 
گفت: تعداد ۲۲هزار و ۳۹۲ زائر از طريق ناوگان اتوبوس��ي استان به 
زيارت اربعين اعزام شده بودند كه باالي ۹۵درصد از آنها شامل ۲۱هزار 

و ۳۶۹ نفر به آذربايجان شرقي بازگشته اند. 
   قزوين: فرزاد فرهادي معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته 
امداد قزوين گفت: ۸هزار ۵۰۰ يتيم و محسنين زير نظر كميته امداد 

قزوين قرار دارند كه ۳۰ هزار خير حامي اين نيازمندان هستند.  
وي درباره ميزان كمك هاي جمع آوري شده در شور عاطفه ها افزود: در 
مرحله اول شور عاطفه ها در قزوين كمك هاي مردمي حدود ۵ ميليارد 
و ۴۰۰ ميليون تومان بود كه ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان در كميته 

امداد و ۳ ميليارد تومان در مراكز نيكوكاري جمع آوري شده است. 
  همدان: فرهاد بختياري فر مديرعامل شركت آب  و فاضالب استان 
همدان با بيان اينكه ۷۰ حلقه چاه كش��اورزي با اجراي ۴۵ كيلومتر 
خطوط انتقال براي تأمين آب شهر وارد مدار شده است، گفت: مشكل 
مناطق شرقي شهر همدان با تكميل خط اضطراري و آبرساني از تالوار 

حل مي شود. 
  سيستان و بلوچستان: دكتر همايون دادگر مدير شبكه بهداشت 
و درمان چابهار در جنوب سيستان و بلوچستان گفت: مرگ مادر باردار 
در بيمارستان امام علي)ع( چابهار از دي ماه سال گذشته تاكنون يعني 
با گذشت ۹ ماه از ۱۵ مورد در سال قبل هم اينك به صفر رسيده كه اين 

شاخص بسيار ارزشمندي در حوزه سالمت است. 
  لرسلتان: علي ساالروند مديركل حفاظت محيط زيست لرستان 
از پايان كار س��اخت ۳۱۰ متر ديوار حفاظتي در مهم ترين پاس��گاه 

سرمحيط باني پناهگاه حيات وحش سفيدكوه ازنا خبر داد.  
وي گفت: اين پاسگاه به عنوان سرمحيط باني و مديريتي در پناهگاه 
۲۵هزار هكتاري سفيدكوه ازنا بين دو سفيد كوه كوچك و بزرگ واقع 

شده  است. 
  خراسان شلمالي: امين فالح كوشكي مديركل نوسازي مدارس 
خراس��ان ش��مالي گفت: براي مهرماه امس��ال ۶۷ پروژه آموزشي با 
۲۵۰كالس درس آماده بهره برداري است.  وي افزود: مجموع اعتبارات 
نوسازي طي سال جاري ۲۶۰ ميليارد تومان بوده و اين در حالي است 

كه اين رقم در سال گذشته ۱۳۰ ميليارد تومان بوده است. 
  گيلان: غالمعلي نيك فهم سرپرس��ت راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي گيالن، از بازگشت بيش از ۷هزار زائر گيالني خبر داد و گفت: 
بيش از ۳۰درصد زوار گيالني از ناوگان حمل و نقل عمومي استان براي 

بازگشت استفاده مي كنند.

 آغاز رزمايش »سپاس«
 با رمز سالم فرمانده در مازندران

رزمايش سپاس و ميثاق با ياوران واليت      مازندران
با رمز سام فرمانده يا صاحب الزمان)عج( 
در آسلتانه هفتله دفلاع مقلدس در مازنلدران آغلاز شلد. 
رزمايش سراسري س��پاس و ميثاق با واليت با رمز س��الم فرمانده يا 
صاحب الزمان )عج( همزمان با هفته دفاع مق��دس و با هدف ديدار و 

تجليل از خانواده معظم ۱۰هزار و ۴۰۰ شهيد آغاز شد. 
سردار سياوش مسلمي فرمانده س��پاه كربال در اين رزمايش با تقدير 
از حضور ميليوني ملت ايران و مردم اس��تان در همايش بزرگ اربعين 
حسيني گفت: تمدن بزرگ اسالمي با اين همايش نهادينه شده است. 
وي با تأكيد بر نشر ارزش ها و فرهنگ ناب اسالمي و دفاع مقدس ادامه 
داد: براي رزمايش بزرگ س��پاس و ميثاق با واليت ه��زار و ۳۰۰ تيم 
ساماندهي ش��دند كه از خانواده هاي شهدا و ايثارگران تجليل و تقدير 
مي كنند.  محمود پاكدل معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد ش��هيد 
و امور ايثارگران نيز ب��ا تأكيد بر تداوم تجليل و دي��دار با خانواده هاي 
شهيدان اظهار داشت: در اين رزمايش مسئوالن به نمايندگي از نظام با 
خانواده هاي شهيدان و ايثارگران ديدار مي كنند.  وي رزمايش سپاس 
و ميثاق با ياوران واليت را سبب ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دانست 
و گفت: حركت ايثار و ش��هادت از خانه شهدا ش��روع شد و ترويج اين 
فرهنگ باعث نهادينه شدن سبك زندگي اسالمي مي شود.  مازندران 
۱۰ هزار و ۴۰۰ ش��هيد در دوران دفاع مقدس و ۴۲شهيد مدافع حرم 

تقديم نظام مقدس اسالمي كرده است. 

 اجراي ۵٠٠ برنامه طي هفته دفاع مقدس 
در كهگيلويه و بويراحمد 

معلاون هماهنگ كننده سلپاه فتح      كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويله و بويراحملد از برگزاري 
۵۰۰برنامه در چهار محور اصلي طي هفته دفاع مقدس در استان خبر داد. 
سرهنگ سعيد برومندزاده معاون هماهنگ كننده سپاه فتح كهگيلويه 
و بويراحمد با اعالم اينكه ۵۰۰ برنامه در چهار محور اصلي در هفته دفاع 
مقدس اجرا خواهد ش��د، گفت: به رغم همه هجمه ه��ا و ايجاد جنگ 
سخت و فرهنگي از سوي دش��منان انقالب، بركات انقالب را مرهون 

ايستادگي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس مي دانيم. 
وي ش��عار محوري هفته دفاع مقدس را »ما مقاوم هس��تيم« دانست 
و اظهار داش��ت: در هفت��ه دفاع مق��دس دو هدف »تبيي��ن رويكرد 
ايثارگري ها و استقامت رزمندگان« و »ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 
براي نسل جديد« هدفگذاري خواهد شد.  برومندزاده افزود: در همين 
راستا قريب به ۵۰۰ برنامه را در چهار محور اصلي با رعايت موارد ايمني، 
امنيتي و بهداشتي پيش بيني كرديم.  وي در ادامه ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت، نمايش اقتدار و توان رزم نيروهاي مسلح، خدمات رساني و 
محروميت زدايي و اقدامات جهادي، برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي و 
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را از ديگر برنامه هاي طرح ريزي شده 

براي اجرا در هفته دفاع مقدس دانست. 

 مشهد آماده پذيرايي 
از زائران آخر صفر

امسال با توجه به ازدحام جمعيت و انسداد مقطعي مرز زميني به 
سمت عراق كه باعث شد جمعي از عاشقان حسيني توفيق حضور 
در راهپيمايي اربعين و زيارت كربا را به دست نياورند، حاال در دهه 
آخر صفر و سالروز شهادت حضرت امام رضا)ع( در كنار كاروان هاي 
زيارتي، با پاي پياده راه جاده هاي منتهي به حرم مطهر رضوي را در 
پيش خواهند گرفت. بر همين اساس پيش بيني شده است حدود 
8ميليون زائر از طريق حمل و نقل عمومي، زميني، ريلي و هوايي 
خود را به »حرم عشق« برسانند و حاال تمام خراسان رضوي در آماده 
باش است تا ميزبان شايسته اي براي ميهمانان امام غريبان باشد. 

    
هر روز و ساعتي كه مي گذرد بر تعداد زائران امام رضا)ع( افزوده مي شود. 
عاشقاني كه از طرق مختلف و به خصوص با پاي پياده راه مشهد مقدس 

را در پيش گرفته اند تا خود را به قرارگاه دل ها برسانند. 
يعقوبعلي نظري، استاندار خراس��ان رضوي با بيان اينكه طي روزهاي 
اخير در قالب س��تاد و قرارگاه، جلس��ات زيادي را با مديران شهري و 
استاني جهت خدمات دهي مطلوب و اسكان و رفاه زائران برگزار كرده 
اس��ت، گفت: »نبايد غافلگيري فروردين ماه امس��ال در مواجهه موج 
حضور زائران تكرار شود. اين مسئله مهم باعث شد پيشتر پيش بيني 
الزم جهت ارائه خدمات شايس��ته ب��راي زائران در پاي��ان ماه صفر با 
همكاري مسئوالن شهري و استاني اعم از توليت آستان قدس رضوي، 
فرماندار مشهد، شهردار مشهد و همچنين كسبه و اصناف و مجاوران 

مشهد مقدس به صورت ويژه برنامه ريزي شود.«
   حضور 6 تا 8 ميليون زائر 

امسال حضور زائران در دهه آخر صفر با توجه به مقارن شدن با پايان 
شهريور نسبت به دو سال گذشته افزايش چشمگيري خواهد داشت و 

پيش بيني مي شود بين ۶ تا ۸ ميليون ميهمان مشهد شوند. 
معاون هماهنگي و مديريت امور زائران نقش مردم در ميزباني از زائران 
را اصيل و با سابقه تاريخي خوانده و با اعالم اينكه ۶۰۰هزار اسكان در 
هر شب براي زائران در نظر گرفته شده است، گفت: »اسكان اين زائران 
در هتل ها، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها، زائرسراها، كمپ ها و حتي 
ادارات دولتي ص��ورت مي گيرد.« وی اس��تفاده از ظرفيت مردمي در 
پويش��ي به نام »هم محله اي امام رضا )ع(« را براي اسكان، راهنماي 
زائر، اعالم تخلفات، اطالع رس��اني از محل هاي اسكان، خدمت به زائر 

و... مهم دانست.
 حجت االس��الم گنابادي نژاد ادامه داد: » ۵۰۰مغازه در بافت مركزي 
شهر شناسايي شده تا ارزاق مورد نياز زائران در قالب ۱۳ كاال با قيمت 

مصوب به آنان ارائه شود.«
در همين راستا محمد توكلي معاون اماكن متبركه حرم رضوي نيز با 
پيش بيني حضور ۲هزار و۵۰۰ هيئت مذهبي در حرم مطهر رضوي، از 
برپايي ۱۴موكب در جاده هاي منتهي به مشهد و ۱۶ موكب در مدارس، 
حسينيه ها و سالن هاي ورزش��ي خبر داد كه بر همين اساس آمادگي 

الزم براي ميزباني از زائران ايجاد شده است. 
مدير خدمات رفاه زائ��ران حرم مطهر رضوي نيز ب��ا تأكيد بر افزايش 
خدمت رساني در ميهمانسراي حضرت از ۲۳هزار وعده ناهار و شام در 
هر روز به ۴۰ هزار وعده گفت: »توزيع روزانه ۲هزار صبحانه گرم ويژه 

هيئات مذهبي و ۱۰۰هزار بسته صبحانه بين زائران انجام مي شود.« 
 اين مسئول، افزايش قفسه امانات از ۷ هزار به ۱۱هزار، افزايش صندلي 
چرخدار به ۲هزار و۵۰۰ صندلي، آمادگي براي اسكان ۷۰هزار زائر در 
حسينيه ها، مدارس و سالن هاي ورزشي س��طح شهر مشهد، فعاليت 
شبانه روزي چايخانه هاي حرم با ظرفيت توزيع ۱۱ميليون ليوان چاي، 
توزيع ۳هزار ليوان متبركات و شربت، توزيع بيش از ۵ميليون بطري 
آب آشاميدني، برپايي ۴۲ پايگاه امدادي، استقرار ۷۲دستگاه آمبوالنس 
در حرم مطهر و محدوده آن را از ديگر اقدامات و برنامه هاي پيش بيني 

شده براي اين ايام اعالم كرد. 
    اجراي برنامه با محوريت سبك زندگي امام

معاون تبليغات اسالمي آستان قدس رضوي از اجراي ۲۵ برنامه محوري 
فرهنگي و تبليغي با محوريت خردورزي در سبك زندگي امام رضا )ع( و 

مقاومت و جهاد در حرم رضوي خبر داد. 
برگزاري جلسات س��خنراني با حضور اساتيد برجس��ته در قالب ويژه 
برنامه »سلسله الذهب«، برگزاري دو اجتماع عزاداري ويژه رحلت نبي 
مكرم اسالم)ص(، شهادت امام حسن مجتبي)ع( و سالروز شهادت امام 
رضا)ع( در صحن پيامبر اعظم )ص(، برنام��ه اي به نام »پابوس« ويژه 
زائران پياده علي بن موسي الرضا)ع( در رواق دارالهدايه، برگزاري محفل 
س��وگواري »ابناء الرضا« ويژه زائران نوجوان، نمايش آييني »آسمان 
هش��تم« و همچنين برنامه »مس��ير االنتصار« و »ضيافت الحسين« 
ويژه زائران غير ايراني و عرب زبان از برنامه هاي فرهنگي اين ايام است. 

   خدمات شهري قوي تر از هميشه
شهردار مشهد با اش��اره به اينكه تمام ظرفيت شهرداري اعم از اماكن 
اداري، ورزشي، سالن هاي بحران و پارك هايي كه قابليت تبديل كمپ 
اسكان را دارد در خدمت زائران سواره و پياده در دهه پاياني صفر قرار 
مي گيرد، گفت: »هيچ گونه خط قرمزي براي كمك به دولت در خصوص 
ساماندهي زائران نداريم. سهم شهرداري از ۶۰۰ هزار نفر ظرفيت اسكان 
۱۰ درصد و حدود ۶۰ هزار است و تالش مي كنيم ظرفيت كمپ غدير را 
از ۸هزار نفر به ۱۴ هزار نفر برسانيم. هر چند اگر ۶۰۰ هزار نفر ظرفيت 
فراهم كنيم باز هم اين ميزان براي حجم زائري كه به مشهد خواهد آمد 
كم است و پويش مردمي »هر خانه يك زائرسرا« بخشي از اين كمبود 

و خأل را فراهم مي كند.«
س��يدعبداهلل ارجاعي در رابطه با تأمين حمل و نق��ل عمومي زائران 
نيز تصريح ك��رد: »در حوزه جابه جايي مس��افر برون ش��هري نيز اگر 
شركت هاي حمل و نقلي بخواهند كاري كه در اربعين با زائران در پايانه 
مس��افربري كردند انجام دهند، اتوبوس ها را وارد سيستم حمل و نقل 

شهري مي كنيم.«
   مدارس و دانشگاه ها تعطيل شد

»همه مدارس و دانشگاه هاي مشهد هفته اول مهر تعطيل است و اين 
اماكن به اسكان زائران اختصاص مي يابد.«

اين بخش��ي از حرف هاي فرماندار مشهد اس��ت كه در حاشيه افتتاح 
ق��رارگاه عملياتي خدم��ات زائر عن��وان كرده و ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
ميهمان نوازي شايسته را به همگان نش��ان خواهيم داد و با بيان اينكه 
كميته اسكان و رفاه زائر با همكاري معاونت سياسي و كميته تأمين و 
تنظيم و نظارت بر بازار زير نظر معاونت توسعه و برنامه ريزي فرمانداري 
فعاليت دارد، گف��ت: »در دهه پايان��ي صفر ارزاق عموم��ي مورد نياز 
جمعيت زائر و مجاور در مشهد تأمين شده است و براي توزيع اين اقالم 
۵۰۰مركز و واحد صنفي، اقالم ش��انزده گانه را با قيمت مصوب توزيع 
مي كنند، چهار پايگاه نيز اطراف حرم رضوي وظيفه نظارت براي عرضه 

صحيح اين اقالم را به عهده دارند.«

 توزيع 4هزار بسته لوازم التحرير
 بين دانش آموزان نيازمند 

در آستانه بازگشايي مدارس 4هزار بسته لوازم التحرير تهيه و بين 
دانش آموزان نيازمند در استان خراسان رضوي توزيع مي شود. 
حجت االسالم محمد احمدزاده مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان 
رضوي گفت: در قال��ب طرح مهر تحصيلي و از مح��ل نيات واقفين 
خيرانديش ۴ هزار بس��ته تهيه و بين دانش آم��وزان نيازمند توزيع 
مي شود.  وي افزود: طرح »دس��ت هاي مهرباني« با هدف كمك به 
نيازمندان، طرح »پيوند آسماني« در موضوع خانواده و تهيه جهيزيه 
براي زوج هاي جوان، طرح مهر تندرستي در موضوع دارو و درمان، طرح 
زائران حسيني و رضوي و طرح مهر تحصيلي از جمله طرح هايي است 
كه از محل اجراي نيات واقفين و كمك هاي خيرين انجام مي شود.  اين 
مسئول ادامه داد: عالوه بر طرح مهر تحصيلي، موقوفه مشاركتي براي 
دانش آموزان در حوزه قرآن و عترت و نماز براي اولين بار در كشور در 

اوقاف خراسان رضوي شكل گرفت كه نيازمند توسعه است.

الكترونيكي شدن ترانزيت جاده اي كاال 
گمرك شهيد رجايي 

براي نخسلتين بار در كشلور فرآينلد بين الملللي گمركي 
ترانزيت جاده اي كاال به صورت الكترونيك از مسلير شهيد 

رجايي بندرعباس اجرايي شد. 
حسين سعيدي ناظر گمركات هرمزگان با بيان الكترونيكي شدن 
فرآيند بين المللي گمركي ترانزيت جاده اي براي نخستين بار در 
كشور در گمرك اين اس��تان گفت: پيش از اين اسناد ترانزيت و 
كارنه به صورت فيزيكي و دستي به شركت حمل و نقل و گمرك 
فرستاده مي شد كه حدود دو تا سه هفته طول مي كشيد، اما اكنون 
همه اسناد به صورت برخط به گمرك فرستاده مي شود و ترخيص 
كاال در يك روز و در سريع ترين زمان ممكن صورت مي گيرد.  وي 
افزود:  اين محموله حاوي الكل چ��رب صنعتي به وزن ۲۱هزار و 
۹۷۰ كيلوگرم به ارزش ۸۲ هزار دالر اس��ت كه با يك كانتينر به 

كشور روسيه فرستاده شد.

 شيرين سازي آب 
چاه هاي ژرف سيستان 2 برابر شد

با هدف تأمين آب مورد نياز مردم سيسلتان شيرين سلازي 
آب چاه هلاي ژرف در ايلن شهرسلتان دوبرابلر شلد. 
حسين مدرس خياباني استاندار سيستان و بلوچستان در حاشيه 
بازديد از چاه هاي ژرف منطقه سيس��تان گفت: طي سه ماه آينده 
ظرفيت شيرين سازي آب چاه هاي ژرف به بيش از دو برابر افزايش 
مي يابد.  وي افزود: در هفته دولت حدود هزار و۶۰۰ متر مكعب آب 
شيرين كن در منطقه سيستان نصب شد كه تا سه ماه آينده هزار 
و۷۰۰ متر مكعب نيز به اين ظرفيت افزوده مي شود.  نماينده دولت 
در سيستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر آب ۱۰ روستا در 
منطقه اديمي شهرستان نيمروز توسط آب چاه ژرف شماره ۳ تأمين 
مي ش��ود.  مدرس خياباني گفت: چهار موضوع تأمين آب، ايجاد 
اشتغال، استفاده از ظرفيت هاي مرزي و اجراي پروژه هاي عمراني را 

مي توان از جمله مهم ترين اولويت هاي منطقه سيستان برشمرد.

   سيستان و بلوچستان     هرمزگان    خراسان رضوي

ايجاد 4 شعبه تخصصي حل اختالف در البرز 
در راسللتاي      البرز
اجلللللراي 
سياسلت هاي قلوه قضائيله چهار شلعبه 
تخصصي حل اختاف در البرز ايجاد شلد. 
حس��ين فاضل��ي هريكن��دي رئي��س كل 
دادگستري البرز با اشاره به ايجاد چهار شعبه 
تخصصي حل اختالف در اس��تان گفت: اين 
اقدامات در راس��تاي اجراي سياست هاي قوه 
قضائيه در دوره تح��ول و تعال��ي و عملياتي 
كردن راهبردهاي پانزده گانه ابالغي سال جاري رئيس قوه قضائيه به ويژه راهبرد »تحكيم مشاركت 
گروه هاي مختلف مردمي در اصالح ذات البين و ايجاد صلح و سازش در پرونده هاي قضايي« انجام 
شده است.  وي افزود: نخستين شعبه ايجادي ش��وراي حل اختالف در سال جاري»شعبه ۴۳ ويژه 
امور مديريت شهري كرج« تشكيل شد.  اين مسئول ادامه داد: ايجاد واحد ميانجيگري در امور كيفري 
مرتبط با امور شهري، تشكيل واحد داوري ويژه اختالفات حقوقي حوزه مديريت شهري و برنامه ريزي 

براي پيشگيري از وقوع اختالفات شهري از ديگر اقدامات در اين راستا بوده است.
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10 سال پيش، صندوق توسـعه ملي براي ذخيره پول 
حاصل از فروش نفت راه اندازي شد، اما در دولت هاي 
قبل به بانك تبديل شـد. اين صندوق در سـال هاي 
گذشـته حدود 145 ميليارد دالر ورودي داشته است 
و حدود نيمي از آن در 10 سـال گذشـته با مجوزهاي 
خاص دولت ها برداشته شده و حدود 40 ميليارد دالر 
به بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي وام داده شده 
است همچنين به دستور بانك مركزي 9 ميليارد دالر به 
ريال تبديل شد و بابت اين دستور، صندوق توسعه ملي 
حدود 7 ميليارد دالر ضرر كرد، به عبارت ديگر با اين 
ضرر نرخ بازده صندوق در 10 سال گذشته صفردرصد 
است. رئيس صندوق توسعه ملي معتقد است: »صندوق 
اتاق تسويه يا كيلنيك پاكسـازي اقتصادي نيست، 
عده اي از دولت طلبكارند و به همين دليل بدهي خود 
را به صندوق پرداخت نمي كنند و اين درست نيست.«
برخي كارشناسان معتقدند كه طي س��ال هاي گذشته 
ايراد ساختاري در بودجه و وابستگي به منابع نفتي مانع 
از عملكرد صن��دوق در چارچوب قانوني ش��ده و با تكرار 

سرنوشت حساب ذخيره ارزي، خراب شده است. 
وحيد شقاقي كارش��ناس اقتصادي معتقد است: »زماني 
حساب ذخيره ارزي دچار اين مشكل شد كه محلي براي 
تأمين كسري بودجه دولت ها بود و نتيجه خوبي به همراه 
نداشت؛ از اين رو صندوق توسعه ملي را راه اندازي كرديم، 
اما متأس��فانه به دليل عدم پوش��ش هزينه ها از بودجه، 
صندوق آن را خالي و سرنوشتي مانند حساب ذخيره ارزي 

براي آن رقم خورد.«
وي مي گويد: »قرار بود صندوق توس��عه اي بس��ازيم كه 
هيئت امنا بر عملك��رد آن نظارت داش��ته و به راحتي به 
سمت تأمين منابع از اين صندوق و درخواست مجوز براي 
برداشت از آن نرويم، به عبارتي سختگيرانه پيش برويم اما 
در نهايت با وجود تأكيدي كه در برنامه پنجم توس��عه در 
اين رابطه وجود داش��ته و اساسنامه صندوق توسعه ملي 
چارچوبي براي حفظ منابع آن تعيين كرده بود كه اينگونه 

پيش نرفت.«
اين اقتصاددان با بيان اين كه صندوق توسعه ملي ما بايد 
مانند صندوق هاي توسعه دنيا از جمله نروژ يا صندوق ثروت 
مي شد كه انباشتي از منابع را به همراه داشت، مي افزايد: 
»ولي اكنون در حدي كه بايد باشد، منابع ندارد و در حالي 
كه باي��د از منابع آن براي توس��عه س��رمايه گذاري براي 
گسترش بخش خصوصي استفاده مي شد اكنون عمدتاً در 
هزينه هاي جاري استفاده شده و دولت ها نتوانستند نسبت 

به منابع آن خوددار باشند.«
مهدي غضنفري رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي 
در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بار ديگر از 
تغيير ماهيت صندوق توسعه ملي در سال هاي گذشته گله 
مي كند و وعده مي دهد كه به زودي دور جديدی از فعاليت 

صندوق آغاز مي شود. 
وي مي گوي��د: »ما در م��ورد صندوق ذخي��ره ارزي فكر 
مي كرديم كه چقدر پول دارد و اين توهم در مورد بانك ها 
نيز هست و يكي از داليلي كه در مجلس تسهيالت تكليفي 

را براي بانك ها گاهي اوقات وضع مي كنند ش��ايد توهم 
بي كرانگي نامحدود بودن منابع اس��ت زيرا از يك عددي 
بيش��تر ش��ود حس نامحدود بودن داريم و واقعاً اينطور 

نيست.«
  حساب ذخيره قرباني تقدس فريبكارانه شد 

غضنفري اظهار مي دارد: »يك بحث نيز در 40 س��ال به 
عنوان تقدس توليد داريم، البته توليد محترم و ارزشمند 
است و براي توليد كننده نيز بايد فرش قرمز پهن كرد. اما هر 
توليدي را نمي توان به هر قيمت سرپا نگهداشت و ممكن 
است نتوانيم خيلي از توليد ها را حفظ كنيم يا اصاًل شايد 
نتوان در همه حوزه ها توليد كرد و لذا اينكه توليد بسيار 
مهم است موجب شده در خيلي وقت ها بي محابا، بخشي از 

منابع را به پاي آن بريزم و اين منابع نيز بازنگردد.«
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي مي گويد: »حساب 
ذخيره قرباني تقدس فريبكارانه شد. وقتي پولي مال دولت 
و ديگران مي شود، دقت را كه در مورد پول خودمان داريم 
در مورد آن پول نداري��م و وقتي از طريق بانك هاي عامل 
وام داده مي ش��ود آن مراقبتي كه بانك هاي عامل از پول 
خودشان مي كنند از حس��اب ذخيره ارزي نمي كردند و 
همين االن ني��ز صندوق ذخيره ارزي ني��ز اين گرفتاري 

را دارد.«
وي مي افزايد: »مس��ئله ديگ��ر كه امي��دوارم به مقامات 
برنخورد، تجربه اندك حكمراني است، ما حساب را شكل 

داديم اما هنوز نمي دانس��تيم به عنوان يك حكمران كه 
تفاوت صندوق ريالي و ارزي چيس��ت، ارزي وام داديم و 
ريالي گرفتيم و بعد حساب و كتاب كرديم و ديدم كه چقدر 
صندوق كوچك شده است، خوب اگر صندوق ارزي بوده و 
وام ارزي داده شده بايد ارزي گرفته شود لذا اين مسائلي كه 

مطرح كردم اشكاالت نگرشي و بينشي بود.«
رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي تأكيد مي كند: 
»اما بقيه اش��كاالت كه به كنش و منش م��ا برمي گردد 
يك تله تقسيم بندي و يك دام دس��ته بندي وجود دارد، 
مثاًل مي گويند كه كس��اني كه نمي توانند ارز بدهند آنها 
را دس��ته بندي كنيم، ضمن اينكه يك عده هس��تند كه 
خيلي بيچاره هس��تند و لذا از آنها ري��ال دريافت كنيم 
يك راه كوچك را باز مي كنند و مثاًل مي گويند از 10 نفر 
ريال بگيريم و فقط كافي است كه با يك نفر از اين 10 نفر 
موافقت ش��ود و لذا به دنبال آن انبوهي از آدم ها مي آيند 
پش��ت اين 10 نفر مي ايس��تند و اين 10 نف��ر تبديل به 

آمبوالنس در بزرگراه مي شوند.«
رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي مي گويد: »دو 
تصميم اس��ت كه نام آن را اهمال و امه��ال مي گذاريم، 
باالخره يك دفعه امهال مي گيريد اشكال ندارد، ما 200 
پروژه ارزي داش��تيم كه 400 بار امه��ال گرفتند، خوب 
مي گوييم كه ش��رايط اقتصادي كش��ور اين گونه اقتضا 
مي كرد. خوب وقتي امهال از يك ب��ار به هفت بار تبديل 

مي شود ديگر نام اين امهال نيست و نام آن اهمال است. 
امهال حد دارد و بايد وام را برگرداند زيرا باالخره يك نفر 
ديگر در انتظار دريافت وام اس��ت. يكي ديگر جهش هاي 
ارزي و بهانه جويي هاي فرضي اس��ت و اين مسئله كاماًل 

واضح است.«
  صندوق بانك نيست

رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي اظهار مي دارد: 
»ذخاير صندوق هيچ گاه نبايد به صفر برس��د. صندوق 
توس��عه مثل هيچ كدام از نهادهاي پولي و مالي نيست و 
فقط مانند خودش است و بايد اين مسئله را جا انداخت. 
چرا اسم صندوق را بانك نگذاشتند؟ صندوق محلي است 
كه در آن پول تجميع مي شود تا افزايش يابد نه كاهش پيدا 
كند. صندوق يك بنگاه و يك هلدينگ است كه بايد منابع 

آن افزايش يابد.«
غضنفري تأكيد مي كند: »به نظرم تنها نهادي كه مي تواند 
شعار جدايي اقتصاد از نفت را عملياتي كند صندوق است 
و بارها نيز مصاحبه كرده ام و ات��اق بازرگاني بايد تصميم 
بگيرد كه مي خواهد در خط ما باشد در خط جديدي كه 
داريم يا خطي كه در گذشته بوده است. اين مهم است و 
اين فرصت هاي ملي كم پيش مي آيد، ما معتقديم تمام 
درآمدهاي نفت بايد وارد صندوق ش��ود و حتي انفال نيز 
بايد وارد صندوق شود، صندوق بايد سرمايه گذاري كند 
زيرا درآمدهاي نفت ثروت نيس��ت بلكه درآمدهاي نفت 

سرمايه اس��ت و هيچ كس نبايد از س��رمايه خود مصرف 
كند در حالي ما از سرمايه مي خوريم و هر سال سرمايه را 
در بودجه مي گذاريم و آن را به صفر مي رسانيم. اين غلط 
است و يكبار بگوييم غلط است و خودمان را نجات دهيم، 
درآمدهاي نفت بايد وارد صندوق شود، صندوق به عنوان 
سرمايه و نه ثروت به آن نگاه كند و سرمايه گذاري كند و با 

كمك بخش خصوصي اين كار را انجام دهد.«
وي مي گويد: »كار صندوق بنگاه داري نيست و مثاًل نبايد 
شود شستا، البته ممكن است شستا هم از خودش دفاع كند 
و بگويد ما موفق هستيم. لذا وقتي ثروت جمع شد ثروت را 
به بودجه بدهيم يعني سود عمليات را بودجه دهيم نه خود 
منابع. اين آرمان نهايي ماست و اين نقطه تصميم گيري 

تاريخي است كه مي توانيم پشت آن بايستيم.«
رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي اظهار مي دارد: 
»صندوق، اتاق تس��ويه يا كيلنيك پاك سازي اقتصادي 
نيست، يعني يك عده اي از دولت طلبكارند و پول صندوق 
را نمي دهن��د. اين موض��وع به صندوق چ��ه ربطي دارد. 
صندوق محلي براي سرريز نتايج سياست هاي نادرست يا 

تحريم ها نيست، ما وام داده ايم بايد وام را پس گرفت.«
غضنفري تأكي��د مي كند: »ح��دود 7/1 ميلي��ارد دالر 
مطالبات معوق صندوق بوده از وقتي كه ما مس��ئوليت 
صندوق را ب��ر عهده گرفتيم كه 5/3 ميلي��ارد دالر از آن 
تعيين تكليف شده اس��ت و 1/8 ميليارد آن باقي مانده 
است كه شايد قوي ترين و بدهكارترين شركت ملي نفت 
و وزارت نفت بود كه به ما گفتند، بدهي را براي ما به مدت 
4 سال استمهال كنيد كه در جواب به آنها اعالم شد كه 
پروژه هاي شما به بهره برداري رسيده است و لذا بايد وام به 
صندوق بازگردد و پيرو آن مسائل و مشاجره هايي ايجاد 
شد كه اين مسائل به گوش مقامات رسيد و آنها نيز گفتند 
كه صندوق درست مي گويد و بايد منابع صندوق پس داده 
شود، بنابراين جلساتي در رابطه با اين مسئله برگزار شد 
كه مشخص شد، نزديك 3 ميليارد دالر طلب از شركت 
ملي نفت بود كه به توافق رسيديم كه بخشي به صورت 
سهام و بخش��ي نيز به صورت وجه نقد بازپرداخت شود. 
»غضنفري مي گويد: صندوق توسعه حدود 145 ميليارد 
دالر ورودي داشته است و حدود نيمي از آن در طي 10 
سال گذش��ته با مجوزهاي خاص دولت ها برداشته اند و 
ح��دود 40 ميليارد دالر به بخش خصوص��ي و نهادهاي 
غيردولتي وام داده شده است و يك مقداري همچنان در 
نزد بانك مركزي ذخيره داريم و به دستور بانك مركزي 
9 ميليارد دالر به ريال تبديل ش��د و بابت اين دستور 7 
ميليارد دالر ضرر كرديم، با اين ضرر نرخ بازده صندوق در 

10 سال گذشته صفر درصد است. 
وي اظها رداشت: به زودي دوره جديدي در صندوق آغاز 
مي شود و من نيز مانند شما به دنبال بهبود فضاي كسب و 
كار هستم، من يك نفر شكارچي پروژه هاي سودآور هستم 
و ما مانند خود شما هستيم و ما مي خواهيم سودآور باشيم 
و لذا بايد كمك كرد كه نگاه به صندوق عوض شود و ما يك 
هلدينگي هستيم كه مي خواهيم در راه توسعه كشور به 

شما كمك كنيم. 

همه دهان هاى باز براى صندوق توسعه ملى!
رئيس صندوق توسعه ملي: عده اي دنبال تسويه بدهي خود به صندوق از محل طلب خود از دولتند

قيمت نان در اروپا افزايش يافت
قيمـت نـان در اتحاديـه اروپـا در مـاه اگوسـت تقريبـًا يـك 
پنجـم افزايـش يافـت، زيـرا جنـگ روسـيه و اوكرايـن، 
صادركننـدگان عمـده غـالت و كودهـاي شـيميايي، همچنان 
بازارهـاي جهانـي را مختـل مي كنـد و تـورم شـتاب مي گيرد. 
به گزارش ايس��نا، قيمت ه��اي جهاني گن��دم از ماه فوري��ه و پس از 
جنگ كه صادرات غالت از درياي س��ياه را براي ماه ها متوقف كرد و 
محموله هاي كود را محدود كرد، افزايش يافته اس��ت. داده هاي دفتر 
آمار اتحاديه اروپا نش��ان داد كه ميانگين قيمت نان در اتحاديه اروپا 
18درصد در آگوست 2022 بيشتر از سال قبل بود كه باالترين افزايش 

از دسامبر 2017 است. 
يورواستات اعالم كرد در آگوست 2021، ميانگين قيمت نان نسبت به 

مدت مشابه سال قبل سه درصد افزايش يافت. 
مجارستان و ليتواني بيشترين تغييرات ساالنه را در ميانگين قيمت نان 
در ماه آگوست با افزايش ۶۶ و 33 درصد مشاهده كردند. كشورهايي 
كه كمترين ميانگين افزايش را داشتند فرانسه با هشت  درصد و هلند 

و لوكزامبورگ بودند كه هر كدام 10 درصد افزايش را ثبت كردند. 
قيمت نان به طور مداوم در اتحاديه اروپا در سال جاري از ميانگين 8/3 
درصد در فوريه و زماني كه روسيه عمليات نظامي ويژه خود در اوكراين 

را آغاز كرد، افزايش يافته است. 
براس��اس گزارش رويترز، يورواس��تات روز جمعه تأييد كرد كه تورم 
منطقه يورو در ماه آگوس��ت به باالترين حد خ��ود يعني 9/1 درصد 
رسيد كه ناش��ي از افزايش ش��ديد قيمت انرژي و موادغذايي بود. به 
گفته اين سازمان، 2/25 درصد از تغييرات سال به سال مربوط به غذا، 

الكل و تنباكو بوده است. 
--------------------------------------------------
عربستان روسيه را در بازار نفت چين كنار زد

واردات نفـت چيـن از روسـيه در اوت، 28 درصـد نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال ميـالدي گذشـته افزايـش يافـت اما 
بـراي نخسـتين  نفـت  بزرگ تريـن صادركننـده  عنـوان 
بـار در چهـار مـاه گذشـته، بـه عربسـتان سـعودي رسـيد. 
به گزارش ايس��نا، آمار گمركي چين نش��ان داد واردات نفت روسيه 
ش��امل نفتي كه از طريق خط لوله سيبري ش��رقي اقيانوس آرام و به 
صورت دريابرد از بنادر اروپايي و خاور دور روس��يه ارسال شد، در ماه 
ميالدي گذش��ته به 8/342 ميليون تن معادل 1/9۶ ميليون بش��كه 
در روز رسيد كه در مقايس��ه با ركورد 2 ميليون بشكه در روز در مه، 
اندكي كاهش داش��ت. چين، بزرگ ترين خريدار نفت روس��يه است. 
واردات نفت روس��يه به چين با ادامه خريد نفت ارزان روسيه از سوي 
پااليشگاه هاي خصوصي، افزايش يافت و سهم صادرات از غرب آفريقا 

و برزيل را كاهش داد. 
چين خريد نفت را براي سود بردن از تخفيف هاي چشمگير نفت روسيه 
كه در پي كاهش خريد اروپايي ها در جست و جوي بازارهاي جديد است، 
افزايش داده است. با اين حال واردات نفت چين از عربستان سعودي 
ماه ميالدي گذشته به 8/475 ميليون تن معادل 1/99 ميليون بشكه 

در روز رسيد كه پنج درصد باالتر از اوت سال2021 بود. 
عربستان سعودي با صادرات 58/31 ميليون تن نفت از ژانويه تا اوت، 
بزرگ ترين صادركننده نفت به چين مانده است؛ در حالي كه صادرات 

روسيه در همين مدت، 55/79 ميليون تن بوده است. 
واردات نف��ت به چي��ن، در اوت بر مبناي س��االنه 9/4 درصد كاهش 
پيدا ك��رد كه ناش��ي از اخت��الالت پااليش��گاه هاي دولت��ي و توليد 
كمتر پااليش��گاه هاي خصوصي به دليل حاش��يه س��ود ضعيف بود. 
خريد چشمگير نفت روس��يه توس��ط واردكنندگان چيني، به ضرر 
صادركنندگان رقيب ش��امل آنگوال و برزيل ش��ده و صادرات اين دو 
كش��ور به چين در اوت بر مبناي س��االنه به ترتي��ب 34 درصد و 47 

درصد كاهش يافت. 

 آخرين وضعيت 
شهرك هاي صنعتي خصوصي

معاون وزير صمت ضمن تشريح وضعيت شهرك ها و نواحي صنعتي 
غيردولتي، گفت: در 7 هزارو ۶01 واحدي كه در اين شهرك ها به 
بهره بـرداري رسـيده، 1۶8 هـزار نفر مشـغول به كار هسـتند. 
علي رسوليان در گفت و گو با مهر در مورد وضعيت شهرك هاي صنعتي 
بخش خصوصي، اظهار كرد: در حال حاضر 45 شهرك و ناحيه صنعتي 
غيردولتي داراي پروانه تأس��يس در كش��ور داري��م؛ همچنين تعداد 
ش��هرك ها و نواحي صنعتي غيردولتي داراي پروانه بهره برداري نيز 

به ۶4 عدد مي رسد. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران افزود: 
7 ه��زارو ۶01 واحد نيز در ش��هرك ها و نواحي صنعت��ي غيردولتي 
به بهره برداري رسيده اس��ت. وي در مورد وضعيت اش��تغال در اين 
واحدها، گفت: در اين واحدها نزديك به 1۶8 هزار نفر مشغول به كار 
هس��تند. معاون وزير صمت اضافه كرد: همچنين براي 4 هزارو 371 
هكتار در ش��هرك ها و نواحي صنعتي غيردولتي در سراسر كشور نيز 
در حال انعقاد 10 هزارو 41۶ فقره قرارداد حق بهره برداري هستيم. 
رسوليان تأكيد كرد: تقويت و حمايت از شهرك هاي صنعتي غيردولتي 
در دستور كار است اما از آن طرف نيز بر اين بخش نظارت مي شود كه 

البته نظارت ها را حداكثري خواهيم كرد. 

 توصيه معاون وزير كار به جوانان: 
مهارت افزايي كنيد

شأن و منزلت اجتماعي مهارت و شغل در جامعه رو به افزايش است 
و به جوانان و فارغ التحصيالن پيشنهاد مي كنم تا با مهارت افزايي 
و توسـعه مهارت هاي مرتبط با رشـته خود به دنبال اشـتغال در 
شركت هاي دانش بنيان و راه اندازي كسب و كار خصوصي باشند.
غالمحسين حسيني نيا، رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
در گفت وگو با تس��نيم با اعالم اين مطلب،  با اشاره به گزارش مجمع 
جهاني اقتصاد اظهار داشت: آينده كار نشان دهنده وجود تقاضا براي 
طيف گسترده اي از مهارت هاي منطبق با فرصت هاي حرفه اي است 
كه نه تنها شامل مهارت هاي فني آينده ساز بلكه مهارت هاي تخصصي 

صنعتي و مهارت هاي اصلي تجارت نيز است. 
وي افزود: هفت خوشه حرفه اي در حال ظهور و 9۶ شغل آينده در آنها 
هست كه در كل از لحاظ ميزان رشد فردي و مقياس فرصت هاي شغلي 
ارائه شده متفاوت هستند. تقاضا براي دو عامل »ديجيتال« و »انساني« 
محرك رشد در حرفه هاي آينده است و هفت خوشه حرفه اي اصلي به 

طور پياپي و پشت سر هم ظاهر مي شوند. 
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي با بيان اينكه »سه عامل نيروي 
انساني، فناوري و بنگاه هاي دانش بنيان محرك موتور اقتصادي كشور 
هستند«، افزود: بدون اين سه عامل، رشد چشمگيري در جامعه پديدار 
نخواهد شد و در اين راستا سازمان آموزش فني و حرفه اي شناسايي، 
تدوين اس��تانداردهاي بين المللي و ارائه آموزش هاي مشاغل دانش 
بنيان را با همكاري پيشكسوتان و صاحبان ايده به عنوان رويكردهاي 

نوين در دستور كار خود قرار داده است. 
وي افزود: شأن و منزلت اجتماعي مهارت و شغل در جامعه رو به افزايش 
است و به جوانان و فارغ التحصيالن پيشنهاد مي كنم تا با مهارت افزايي و 
توسعه مهارت هاي مرتبط با رشته خود به دنبال اشتغال در شركت هاي 

دانش بنيان و راه اندازي كسب و كار خصوصي باشند. 

  گزارش يک

  كشاورزی

  بانک
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با حضور سـفير ايـران و مسـئوالن اقتصادي 
برزيـل بـراي كشـت فراسـرزميني در ايالت 
ميناس گرايس برزيـل با ارائه تسـهيالت براي 
تأمين 80 درصد سـرمايه در گردش توافق شد. 
س��يدفخرالدين عامري��ان رئيس انجمن كش��ت 
فراس��رزميني ايران در گفت وگو با تس��نيم اظهار 
داشت: در جلسه با حضور مسئوالن محلي در ايالت 
ميناس گرايس برزيل و با حضور سفير ايران در اين 
كشور براي خريد زمين هاي كشاورزي در اين كشور 

توسط ايرانيان توافق شد. 
وي افزود: براساس توافق صورت گرفته مقرر شده 
كه 80 درصد س��رمايه در گردش م��ورد نياز براي 
عمليات زراعي توس��ط بانك برزيلي در مدت چند 
سال تأمين شود. رئيس انجمن كشت فراسرزميني 
ايران ادامه داد: اين شرايط فرصت خوبي براي افراد 
متقاضي كشت فراس��رزميني براي خريد و اجاره 

زمين كشاورزي در برزيل ايجاد شده است. 
حسين قريبي سفير جمهوري اسالمي ايران در برزيل 

نيز در گفت وگ��و با خبرنگار اقتص��ادي خبرگزاري 
تسنيم اظهار داشت: با حضور رئيس انجمن كشت 
فراس��رزميني ايران با مس��ئوالن اقتص��ادي ايالت 
ميناس گرايس برزيل و بانك توسعه اين كشور درباره 
توسعه كش��ت فراس��رزميني ايران در برزيل و ارائه 

تسهيالت به متقاضيان ايراني مذاكره شد. 
وي تصريح كرد: ميناس گراي��س ايالت بزرگي در 
برزيل اس��ت كه 50 درص��د قهوه اين كش��ور اين 
ايالت توليد مي ش��ود و معادن فراواني دارد. كشت 
فراسرزميني س��ابقه ديرينه دارد اما در سال هاي 
اخير با محدوديت هايي مواجه شده است اما هنوز 
مي توان با ايجاد شركت هاي ثبت شده در برزيل در 

اين زمينه فعاليت كرد. 
سفير جمهوري اس��المي ايران در برزيل ادامه داد: 
هر ايالت برزيل قوانين مشخص براي جذب فعاالن 
بخش كشاورزي براي كش��ت فراسرزميني و اراده 
تسهيالت الزم دارد كه سرمايه گذاران بايد به اين 

موضوع توجه كنند. 

 ارائه تسهيالت توسط بانك برزيلي 
به ايرانيان براي كشت فراسرزميني

 آمار تسهيالت پرداختي بانك ها 
براساس سامانه وزارت راه و شهرسازي

همان طور كـه از ابتدا هم پيش بيني مي شـد، 
نمي توان انتظار داشـت با توصيـه نظام بانكي 
تسهيالت پرداختي خود را به سمت توليد هدايت 
كند. عملكرد گذشـته  بانك ها هم در پرداخت 
تسهيالت به شـركت هاي زيرمجموعه  خود و 
دادن تسهيالت بلندمدت با نرخ سود پايين به 
كاركنان خود بر اين مسـئله صحـه مي گذارد. 
در همين راستا در تبصره ي 5 ماده 4 قانون فوق الذكر 
جريمه اي به شرح زير براي بانك ها در نظر گرفته 
شده  است، »س��ازمان امور مالياتي كشور مؤظف 
اس��ت، در صورت عدم رعايت موض��وع اين ماده، 
در قالب بودجه س��نواتي، مالياتي برابر 20 درصد 
تعهد انجام نشده را از بانك ها و مؤسسات اعتباري 
مس��تنكف، أخذ و به خزانه داري كل كشور واريز 
نمايد. اين مبلغ صددرصد تخصيص يافته تلقي و به 

حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود.«
با توجه به اين تبصره، تمامي بانك هاي متخلف از 
قانون جهش توليد و تأمين مسكن با گذشت يك 

سال از ابالغ اين قانون مهم بايد به پرداخت ماليات به 
عنوان جريمه بي توجهي به قانون اقدام كنند. 

در همين راستا بر اساس ماده 4 قانون جهش توليد 
و تأمين مسكن، بانك هاي متخلف بايد نسبت به 
پرداخت 59/5 هزار ميليارد توم��ان جريمه عدم 
پرداخت تسهيالت مسكن بپردازند.  در همين راستا، 
علي نادري شاهي، كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با فارس گفت: »طبق قانون مبلغي در حدود ۶0 هزار 
ميليارد تومان به عنوان ماليات بايد از بانك ها اخذ و 
به صندوق ملي مسكن واريز شود.« اين كارشناس 
اقتصادي تأكيد كرد: »جديت وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و سازمان امور مالياتي در اخذ اين ماليات، 
نشانگر عزم جدي دولت در بازگرداندن نظام بانكي 
به ريل اصلي خود و تحقق ساخت يك ميليون واحد 
مسكوني در سال خواهد بود.« با توجه به ابالغ قانون 
بايد به اين مسئله توجه شود كه بانك مركزي در قالب 
چه سازوكاري شرايط را براي اخذ جريمه بانك هاي 

 شناسه آگهی: 1382182متخلف اقدام خواهد كرد. 

 نوبت اول آگهي مناقصه عمومى دو مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي

شـركت نفـت و گاز پـارس در نظر دارد 
خريد 2 قلم GRATING (16800 عدد) مورد نياز 
خود را بـا برگزاري مناقصـه عمومی دو 
مرحله ای طبق شرايط زير از طريق يك 

شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.
 شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم 

ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسـنامه، اظهارنامه ثبت شـركت و آخرين آگهي  تغييرات 
(مندرج در روزنامه رسمي)

ج)  ارائه كد اقتصادی، شناسه ملي
د) صورت هاي مالي حسابرسـي شـده مربوط به حداكثر سه سال 

گذشته
 از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس 
از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم 
 WWW.SETADIRAN.IR تا پايان سـاعت اداري، به نشاني اينترنتي
قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز 

عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
 كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت 
نام در سـايت مذكور و دريافت گواهي امضـاي الكترونيكي را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
 اطالعات و اسـناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي 
كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.
 نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش 
و فنـاوري وزارت نفت، به شـماره 97/213943 مـورخ 1397/5/10، 
انعقـاد قرارداد و انجام خريد صرفاً بـا تأمين كنندگاني كه نام آنها در 
فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار 
دارد، امكان پذير است، بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات 
الزم جهت قرار گرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ انعقاد قرارداد 
بـوده و هرگونه تبعات ناشـي از عـدم رعايت مقررات فـوق، متوجه 

مناقصه گر خواهد بود.
 آخريـن مهلت ارسـال پاسـخ اسـتعالم ارزيابـي كيفـي: دو هفته پس از 
آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور 

بارگذاري نمايند. 
 تاريخ و محل تحويل اسـناد مناقصـه: متعاقباً به اطالع واجدين شرايط 

خواهد رسيد.
 آخريـن مهلـت تحويـل پيشـنهاد و تاريـخ گشـايش پيشـنهادها: طبـق 

تاريخ های مندرج در اسناد مناقصه.
 الزم بـه ذكـر اسـت پيشـنهادهاي ارائه شـده توسـط مناقصه گران 

می بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
 در صورت نياز به اطالعات بيشـتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 

5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

 مركز تماس: 021-41934  
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  

شركت نفت و گاز پارس-روابط عمومي 

 شركت ملي نفت ايران 
شركت نفت وگازپارس

مناقصه شماره WSD-0110009 با شماره فراخوان سامانه ستاد 158 2001001034000

فـراخـوان نخسـت
سپاه امام على ابن ابيطالب عليه السالم در نظر دارد  اجراى 
بازسازى و تعميرات تأسيسات الكتريكى، مكانيكى، ابنيه و 
نصب آسانسور در آپارتمان هاى واقع در مجتمع تفريحى 
بابلسـر را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد. لذا از 
كليه شركت هاى ساختمانى داراى حداقل رتبه5 سازمان 
مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمـل مى آيد مدارك 
مورد نياز را جهت ارزيابى توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1401/07/07 
به آدرس قم، ميدان 72 تن،  بزرگراه امام على عليه السالم، سپاه امام على 
ابن ابيطالب عليه السـالم، معاونت مهندسـى، مديريـت اجرايى پروژه ها 

تحويل نمايند.
پس از ارزيابى مدارك جهت تحويل اسناد مناقصه دعوت به عمل مى آيد.

مدارك مورد نياز:
1. آخرين رتبه يا پايه شركت در سـازمان مديريت و برنامه ريزى (گرايش 

ساختمان) و گواهى صالحيت پيمانكارى داراى اعتبار. 

2.فهرست كارهاى انجام شده و در دسـت اجرا توسط شركت به همراه يك 
نسخه از قرارداد، آدرس محل اجرا، مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به 

شروع كار و تحويل موقت و قطعى پروژه.
3. فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هركدام.

4. ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه 
تأمين آن (مالكيت، استيجارى).

5. ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماهاى قبلى.
6. ارائه اسناد و مدارك شركت (اساسنامه،آگهى تأسيس، آخرين تغييرات 
روزنامه رسـمى) و رزومه فعاليت هاى شـركت (ترجيحا بـه صورت فيلم 

ويديويى، لوح فشرده، عكس، اساليد و...)
7. هرگونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار.

((هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد))
تلفن تماس: 025-31122207

 معاونت مهندسى سپاه امام على ابن ابيطالب (ع)-استان قم    

   مهدی غضنفری، رئيس صندوق توسعه ملی در جمع اعضای بخش خصوصی در اتاق تهران



8849843213سرويس ورزشي

دنیا حیدری 

حرفه ای شدن، باز هم حرف و وعده
حرفه ای شدن زیرساخت می خواهد، نه رایزنی! این مهم ترین موردی 
است که باید به مسئوالن فوتبال ایران تفهیم شود. مسئله ای که حتی 
محرومیت سرخابی های پایتخت و گل گهر از لیگ قهرمانان آسیا در 
پی لغو مجوز حرفه ای آنها نیز نتوانست به آنها بقبوالند که اگر غیر از 
این بود، آقایان به جای برطرف کردن مش��کالت در پی رایزنی برای 

گرفتن مجوز نبودند!
پرواضح اس��ت که فوتبال ایران به رغم پس��وندی که 22 سال است 
یدک می کش��د، بویی از حرفه ای بودن نبرده اس��ت. مسئله ای که 
البته در داخل امری کاماًل پذیرفته شده است، درست برخالف نظر 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا و فیفا که س��رانجام بعد از بازی موش و 
گربه ای که طی این س��ال ها آقایان مس��ئول در رأس فوتبال ایران 
درآورده بودند، س��رخابی های پایتخت و گل گهر را با کنار گذاشتن 
از لیگ قهرمانان آس��یا نقره داغ کرد. برخوردی قاطع که باید درس 
عبرت  می شد برای برطرف کردن موانعی که سد راه حرفه ای شدن 
فوتبال ایران است، اما صحبت های مصطفی زارعی، مدیر صدور مجوز 
حرفه ای فدراسیون فوتبال نشان می دهد این مهم حتی گوشه ذهن 
آقایان هم نیست که تمام حرف شان رایزنی است برای گرفتن مجوز، 

نه حل و فصل موانع و مشکالت!
س��ال ها فوتبال ایران به واس��طه حض��ور پرتعداد تماش��اگران در 
ورزش��گاه ها چنان جذابیتی را به تصویر می کش��ید که ای اف س��ی 
اگر می خواست هم نمی توانست کاری از پیش ببرد، چراکه هیجان 
و جذابی��ت ج��زو اولویت های کنفدراس��یون فوتبال آس��یا بود که 
دوس��تداران فوتبال در ای��ران به بهترین ش��کل آن را ب��ه نمایش 
می گذاشتند، اما با پیشرفت هرچه بیشتر فوتبال، اوضاع تغییر کرد 
و الزمه حرفه ای بودن، نه حضور پرتعداد هواداران و هیجان رقم زده 
شده توسط آنها که داشتن زیرساخت های الزم و ضروری بود. درست 

همان مسئله ای که در فوتبال ایران کمتر به آن توجه شده است. 
داشتن ورزشگاه های استاندارد و اختصاصی، زمین تمرین اختصاصی 
و رعایت قوانین حرفه ای موارد بسیار مهمی بود که در فوتبال ایران 
کمترین توجهی به آن نمی ش��ود، به طوری که سرخابی های تهران 
به عنوان دو غول ش��ناخته ش��ده فوتبال کش��ور نه تنها ورزشگاه 
اختصاصی ب��رای برگزاری بازی ه��ای خود نداش��تند که حتی در 
مهیا کردن زمین تمرین نیز مش��کل داش��تند و این جدای داشتن 
پرونده های پرتعداد شکایت و بدهی های هنگفتی بود که هیچ گونه 
همخوانی با اصول حرفه ای بودن نداشت. مش��کالتی که سرانجام 
سال گذشته مجوز حرفه ای سه تیم ایران را باطل و آنها را از حضور 
در لیگ قهرمانان آس��یا محروم کرد. اتفاقی که می توانس��ت بهانه 
خوبی باش��د برای هدایت فوتبال ایران به سمت حرفه ای شدن، اما 
با گذش��ت ماه ها از این رخداد تلخ، نه فقط هیچ اقدام خاصی برای 
برطرف کردن موانع حرفه ای ش��دن فوتبال ایران انجام نش��ده که 
آقایان با همان نگاه نخ نما ش��ده قبل همچنان به دنبال حل و فصل 
مشکالت به روش کدخدامنش��انه هستند، به طوری که مدیر صدور 
مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال به رغم اشاره به این مهم که فوتبال 
ایران باید ثابت کند استانداردهای الزم را دارد از رایزنی در سمینار 
هفته آینده مالزی برای این مهم خبر می دهد. حال آنکه در صورت 
برطرف کردن مش��کالت نامبرده از س��وی فیفا دیگر چه نیازی به 

رایزنی یا البی وجود دارد؟!
توضیحات ارائه شده در خصوص برگزاری جلسات چهار، پنج ساعته 
با باشگاه ها و تأکید بر تغییر رویکرد آنها نسبت به سال گذشته یادآور 
اتفاقات  اول آبان تا 16 دی  1400 اس��ت. زمانی که با وعده صدور 
مجوز مشروط توسط فدراسیون فوتبال برای سرخابی های پایتخت 
هدر رفت و طولی نکشید که مشخص شد وعده های داده شده برای 
صدور مجوز حرفه ای این دو باش��گاه چیزی جز همان »کش��ک« 
معروف فوتبال نبوده اس��ت. درس��ت مانند امروز که توضیحات و 
وعده های آقایان نه تنه��ا نمی تواند دلگرم کننده باش��د که یادآور 
اتفاقات تلخ گذشته اس��ت که نمی توان هیچ گونه امیدی به تغییر 
نتیجه اش داش��ت، وقتی هیچ اقدام قابل توج��ه و قابل رؤیتی تا به 

امروز انجام نشده است!

یخچالی در شهرداری گرگان
بهنام یخچالی، ستاره تیم ملی بسکتبال ایران که فصل گذشته را 
در بوندس لیگای آلمان توپ می زد برای فصل پیش رو با امضای 
قراردادی یک ساله رس��ماً به تیم شهرداری گرگان پیوست. پری  
پتی امریکایی و بازیکنان ملی پوش��ی چون محمد جمش��یدی، 
س��جاد پذیرفته و رس��ول مظفری نیز قراردادهای خود را با این 
باشگاه تمدید کرده اند. در صورتی که انتقال یخچالی هم قطعی 
شود، می توان گرگانی ها را جدی ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی 
برای فصل بعد دانست. در دو فصل گذشته سوپرلیگ گرگانی ها 
عنوان قهرمانی را به دست آوردند و آنها هم اکنون نماینده ایران در 

جام باشگاه های آسیا نیز به شمار می روند.

کريس برتون / گل

نتای�ج به دس�ت آم�ده در مس�ابقات کش�تی 
قهرمان�ی جه�ان صربس�تان ب�رای کش�تی 
حاش�یه های زیادی را به همراه داش�ته اس�ت، 
از برکناری محم�د بنا گرفته ت�ا انتقادهای تند 
پدر حس�ن یزدانی نس�بت ب�ه علیرض�ا دبیر، 
رئی�س فدراس�یون کش�تی و دخالت ه�ای او 
در امور فن�ی تیم ه�ای کش�تی آزاد و فرنگی.

اولین واکنش به عدم کس��ب موفقی��ت تیم ملی 
کش��تی فرنگی عزل محم��د بنا ب��ود. آقای خاص 
کش��تی فرنگی ایران با کوله باری از تجربه و افتخار 
تیمش را به صربستان برد تا در غیاب روس ها عنوان 
نایب قهرمانی سال قبل را به قهرمانی تبدیل کند، 
اما آمادگی کامل بقیه رقبا تیم خسته محمد بنا را تا 
جایگاه چهارم رده بندی پایین کشید، نتیجه ای که 
همه را مجاب کرد عمر هم��کاری بنا با تیم ملی به 

سر آمده است.
   رنگرز جای بنا را گرفت

دیروز خبر رسید که حس��ن رنگرز، قهرمان سابق 
کش��تی فرنگی جهان و مدیرکل ورزش و جوانان 
استان مازندران به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
کشتی فرنگی انتخاب شده است. انتخابی عجیب که 
عالمت  سؤال های زیادی را در ذهن عالقه مندان به 
کشتی ایجاد کرده است. مهم ترین این سؤاالت این 
اس��ت که اگر قرار به پیشرفت کشتی فرنگی است ، 
می شد انتخاب های دیگری را انجام داد، اما سپردن 
هدایت تیم ملی به فردی که حداقل طی سال های 

گذشته بیشتر در امور مدیریتی ورزش بوده، چندان 
منطقی به نظر نمی رسد. محمد بنا در واکنش به این 
انتخاب گفت: »تبریک به حسن آقای عزیز و کشتی 
فرنگی. امی��دوارم همه در کنار هم پی��روز و موفق 
باشید و کشتی گیران بدانند که مرد بزرگی امروز در 

کنارشان قرار گرفته است، یار باشید!«
حاال باید دید سرنوشت کشتی فرنگی ایران بعد از 
دوران طالیی و اوج با محمد بنا به کجا خواهد کشید. 
به طور حتم حسن رنگرز کار دشواری پیش رو دارد. 
او جانشین کسی شده که با کشتی فرنگی ایران در 
مسابقات جهانی و المپیک خوش درخشیده و باید 
حداقل در همین مسیر حرکت کند، کاری که به نظر 
می رسد حسن رنگرز توانایی آن را نداشته باشد. این 
را حداقل مشغله های مدیریتی او به ما می گوید، مگر 
آنکه قید مدیریت را بزند. هرچند بعید است در این 

صورت هم توانایی این کار را داشته باشد.
   حمله به تصمیمات دبیر

تیم ملی کش��تی آزاد دوشنبه ش��ب در استقبال 
گسترده و پرشور عالقه مندان به کشتی وارد ایران 
ش��د. ش��اگردان پژمان درس��تکار با کسب هفت 
مدال رنگارنگ و عن��وان نایب قهرمان��ی جهان به 
کشور برگشتند و ش��اید خود نیز باور نمی کردند با 
چنین استقبالی روبه رو شوند، اما همین استقبال 
حاشیه جدیدی را برای کشتی آزاد ایران به همراه 
داشته است. حاش��یه ای که باید دید عکس العمل 
فدراسیون نشینان و شخص علیرضا دبیر به عنوان 

رئیس فدراسیون در مواجهه با آن چیست.
شکست حس��ن یزدانی مقابل تیلور به رغم کسب 
نتیجه تیمی خوب چیزی نبوده و نیست که از خاطر 
عالقه مندان به کشتی برود. یزدانی در حالی به تیلور 
باخت که همه توقع پیروزی او را داشتند. هرچند این 
توقع باال و فشار روحی زیاد روی یزدانی یکی از علل 
اصلی شکس��ت او مقابل تیلور بود، اما این شکست 
از دیدگاه پدر حس��ن یزدانی علل دیگری داشت. 
عللی که بیان آنها از زبان پدر حسن یزدانی حاشیه 

جدیدی را برای کشتی به وجود آورده است.
پدر یزدانی در فرودگاه به خبرنگاران گفت: »پسرم 
به دنبال رئیس فدراسیون و سرمربیگری تیم ملی و 
شورای شهر نیست و به دنبال رکورد زدن هم نبود. او 
می خواهد کشتی بگیرد و بعد از آن هم در مجموعه 

خود به نوجوانان و جوانان کشتی بیاموزد.«
وی با بیان اینکه تصمیمات علیرضا دبیر عامل اصلی 
شکست حسن یزدانی مقابل تیلور بوده، ادامه داد: 
»دبیر پسرم را مجبور کرد تا نیم ساعت قبل از دیدار 
پایانی ب��ا مربی 110 کیلویی تمری��ن کند، همین 
تمرین باعث ش��د ضربان قلب او باال ب��رود و نتواند 
مقابل تیلور تمرکز و آمادگی کامل داش��ته باشد. 
دبیر می گوید که کشتی گیران باید زیر گیری کنند 
در حالی که حسن یزدانی استاد اجرای زیرکتف در 
کشتی دنیاست و این فن را به شیوه خودش استادانه 

اجرا می کند.«
بیان چنی��ن انتقادهایی از زبان پ��در یک قهرمان 

هرچند در نگاه اول احساس��ی به نظر می رسد، اما 
چنانچه درس��ت باش��د باید به صورت دقیق مورد 
ارزیابی قرار گیرد و چند و چون آن مشخص شود. در 
این میان حسن یزدانی در واکنش به صحبت های 
پدرش می گوید: » او عزیز من است. شکست معموالً 
ناراحتی دارد و این ناراحتی برای خانواده ها بیشتر 
است. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم این باخت را 
جبران کنم. همه زحمت کش��یدند و از همه تشکر 
می کنم. اشتباه از خودم بود و حریفم از آن استفاده 
کرد. او باهوش تر بود و بهتر عمل کرد. تیلور از نقاط 
ضعف من استفاده کرد و پیروز شد. من آن عملکردی 
را که می خواستم نتوانستم روی تشک پیاده کنم و 

در نهایت شکست خوردم.«
یزدانی همچنین در مورد کس��ب هشتمین مدال 
جهانی خود و شکستن رکورد جهان پهلوان تختی 
هم عنوان می کند: »جهان پهلوان تختی چه از نظر 
مدالی و چه از نظر اخالقی سرآمد همه ورزشکاران 
ایران اس��ت. من دنبال رکورد نیستم و تا زمانی که 
کشتی می گیرم هدفم فقط این است که بتوانم دل 

مردم عزیز کشورم را شاد کنم.«
وی درباره صحبت های دیوید تیلور مبنی بر اینکه 
یزدانی از معدود کس��انی اس��ت که توانس��ته او را 
شکست دهد، می گوید: »او همیشه به من محبت 
دارد. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانیم رقابت سالم 
و خوبی داش��ته باش��یم و هر کس حقش است به 

پیروزی برسد.«

| روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6582

شیوا   نوروزی

از بلوکه شدن حساب ها تا حذف تیم ملی 

 ویلموتس 
همچنان تهدیدمان می کند

پرداخت غرامت ویلموت��س همچنان یکی از چالش ه��ای فوتبال ایران 
محسوب می شود. حضور کوتاه مدت مربی بلژیکی در تیم  ملی جز حاشیه، 
ضرر و بدهی عایدی دیگری برای کشورمان نداشت. رأی صادر شده از سوی 
دادگاه عالی ورزش قطعی است و اخیراً هم نامه ای تهدیدآمیزی از سوی 
فیفا به فدراسیون ارسال شده است. براساس رأی صادره در اوایل مردادماه، 
فدراسیون فوتبال به پرداخت 3 میلیون و 325 هزار یورو به عالوه 5 درصد 
سود ساالنه به مارک ویلموتس محکوم شد. این همان رأیی است که آقایان 
منتظر صدورش بودند و هنوز هم کاهش غرامت از 6میلیون به 3 میلیون 
یورو را یک افتخار بزرگ می نامند. درحالی که هنوز معلوم نیست این مبلغ 
هنگفت قرار است چطور و چگونه تأمین شود، نامه جدید فدراسیون جهانی 
خطرناک به نظر می رس��د. ضمن اینکه عالوه بر غرامت ویلموتس، 325 

هزاریورو نیز باید تقدیم دستیارانش کنیم. 
رئیس فدراس��یون بعد از صدور حکم قطعی صراحتاً اعالم کرد شرایط 
پرداخت غرام��ت وجود ندارد و بالفاصله تأکید ک��رد تحریم ها به قوت 
خود باقی هس��تند. البته هیچ خطری فدراس��یون را تهدید نمی کند. 
تاج ادعا کرد تا تحریم هستیم، می توانیم غرامت را ندهیم و جریمه هم 
نشویم! منتها فیفا آب پاکی را روی دستمان ریخته و اعالم کرده طلب 
ویلموتس را نمی توان از محل مطالبات فدراسیون پرداخت کرد. کش 
و قوس ها ادامه دارد و هنوز معلوم نیست فدراسیون چه برنامه ای برای 
مدیریت بحران ویلموتس دارد. با اینکه به همه ما ثابت شده فیفا بی خود 
و بی جهت به فدراسیون ها نامه نمی زند و وقتی هم نامه ارسال می کند 
تا اجرایی شدن دستور یا قانون مدنظر دست از پیگیری برنمی دارد، اما 
آقایان در فدراسیون همچنان بی خیالی طی می کنند و تمام هم وغم شان 
معطوف به اردوی اتریش و کارلوس کی روش است. در نامه ارسالی، فیفا 
خواهان ارائه توضیحات فدراس��یون فوتبال در خصوص عدم پرداخت 
غرامت ویلموتس ش��ده و فدراس��یون نیز تا اول مهرم��اه فرصت دارد 

توضیحی قانع کننده به فدراسیون جهانی بدهد. 
وکیل ایران در پرونده مارک ویلموتس این روزها تالش می کند با بی اهمیت 
نشان دادن نامه ارسال شده اوضاع را آرام جلوه دهد. روزبه وثوق احمدی 
در گفت وگو با ایس��نا مدعی ش��ده نامه فیفا جدید نیست: »تیم حقوقی 
فدراسیون فوتبال مسئول رسیدگی به این نامه است. این نامه چیز جدیدی 
نیست. فیفا درباره علت عدم پرداخت س��ؤال کرده و باید دید فدراسیون 
فوتبال چه پاسخی می دهد.« وثوق احمدی با تأکید بر رویه فیفا تأکید 
کرد: »هنوز مشخص نیست فیفا این مسئله را با چه رویه ای جلو می برد. 
به علت تغییراتی که در قوانین شکل گرفته است با دو رویه مواجه هستیم 
و مشخص نیست فیفا به چه شکلی این پرونده را جلو می برد. این احتمال 
وجود دارد که حساب های مالی ایران در فیفا مسدود شود یا پرونده به 
 CAS کمیته انضباطی ارجاع شود. پرونده تا زمان رسیدگی در دادگاه
در اختیار ما بود که از 6 میلیون به 3 میلیون یورو کاهش یافت و از اینجا 

به بعد تیم حقوقی فدراسیون فوتبال رأی را جلو می برد.«
به گفته وکیل فدراس��یون، فیفا هیچ مهلتی برای پرداخت غرامت مربی 
بلژیکی تعیین نکرده اس��ت: »در حکم CAS مدت زمان اعالم نش��ده، 
چراکه این دادگاه به تمام پرونده ها رسیدگی می کند و از این به بعد طبق 
قوانین مربوط به فیفا جلو خواهد رفت. االن اتفاق جدیدی رخ نداده و باید 
دید فیفا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. باید صبر کنیم.« احتمال ارجاع 
پرونده فدراس��یون به کمیته انضباطی فیفا وجود دارد. وثوق احمدی در 
این باره اظهار داشت: »این احتمال هست که پرونده به کمیته انضباطی 
برود. یکی از ضمانت های اجرایی این حکم، بلوکه کردن حساب ایران است. 
درباره باشگاه ها هم اینطور است که پرونده نقل و انتقاالت را می بندند و اگر 
ادامه داشته باشد، حکم های سنگین تری مانند کاهش امتیاز یا سقوط به 
دسته پایین تر را وضع می کنند. درباره تیم های ملی یک پرونده مربوط به 
زیمباوه بود که چندین سال قبل دستمزد مربی خود را پرداخت نکرد و بعد 

از گذشت چند سال، این تیم از مسابقات کنار گذاشته شد.«
درحالی که عدم پرداخت طلب ویلموتس جرایم سخت و تنبیهات شدیدی 
برای فوتبال ایران به همراه دارد، اما عجیب اس��ت که وکیل فدراس��یون 
بعد از نامه فدراسیون جهانی معتقد اس��ت برای اتفاقات بعدی باید صبر 
کرد. متأسفانه قرارداد ننگین ویلموتس کار را  به جایی رساند که کاهش 
3میلیون یورویی غرامت یک موفقیت تلقی شود. ما چاره ای جز پرداخت 
این مبلغ سنگین نداریم، اما این کار را باید قبل از به گل نشستن فدراسیون 

و فوتبال کشور انجام دهیم.

  هاشمیه متقیان که بعد از کسب تنها طالی بانوان کاروان دوومیدانی 
شمیم رضوان

پارالمپیک توکیو بانوی طالیی خوزستان لقب گرفت، گرندپری مراکش       چهره
را نیز با کس��ب دو گردن آویز طال ب��ه پایان برد تا ب��ار دیگر ثابت کند 
معلولیت محدودیت نیست: »گرندپری مراکش با حضور 42 کشور در سطح باالیی برگزار شد که به لطف 
خدا توانستم در هر دو ماده پرتاب نیزه و دیسک بر سکوی نخست بایستم و خوشرنگ ترین مدال مسابقات 

را برای کشور عزیزم ایران به ارمغان بیاورم و بار دیگر ثابت کنم 
معلولی��ت محدودیت نیس��ت. خدا در قب��ال محدودیت و 
معلولیت من، پشتکار فراوان را در وجودم گذاشته است که 

هیچ وقت تا رسیدن به موفقیت خسته نشوم.«
موفقیت قاب��ل توجهی ک��ه بانوی طالی��ی ایران در 

گرندپری مراکش داش��ت، بی ارتباط با عملی 
شدن وعده استخدام او نبود: »استخدامم در 

شرکت ملی حفاری باعث شد در این مدت 
بدون دغدغه برای حضور در مسابقات 
مراکش تمرین کنم و حتی پرتوان تر از 
پارالمپیک توکیو تالش کردم و خدا 
را شکر با کس��ب دو مدال و ارتقای 
رکوردم در پارالمپیک توکیو پیش 
مردم ایران و همکارانم در ش��رکت 

حفاری روس��فید ش��دم. از امروز تنها 
به کسب س��همیه پارالمپیک 2024 و 
ارتقای رکوردم در مس��ابقات جهانی 

پاریس فکر می کنم.«

ابقای مقانلو و مداح

طالهای مراکش حاصل استخدامم بود

کمیته فنی فدراسیون تکواندو رأی به ادامه همکاری با مقانلو به عنوان  سرمربی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان داد. عصر دوشنبه کمیته       خبر
فنی فدراسیون تکواندو به ریاست هادی س��اعی و حضور نفراتی چون حسین زاده سرپرست دبیری 
فدراسیون، حس��ن ذوالقدر، اصغر رحیمی، فیض اهلل نفجم، هادی افشار، بیژن مقانلو و مهروز ساعی 
تشکیل جلسه داد. جلسه ای که در آن ضمن تعیین شیوه نامه دعوت از تکواندوکاران به اردوی تیم های 
ملی، تکلیف سرمربی تیم های آقایان و بانوان در رقابت های قهرمانی جهان نیز مشخص شد. حاضران 
در این جلسه ضمن بررسی شرایط تیم های ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به 
این جمع بندی رسیدند که بیژن مقانلو در رأس کادر فنی تیم آقایان و مینو مداح نیز در رأس تیم ملی 
تکواندوی بانوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان حضور داش��ته باشند. البته حضور در رقابت های 

گرندپری منچستر و مسابقات بین المللی لبنان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

آشتیکناندرکمیتهانضباطی

کیانوش رس��تمی و علی هاش��می با هم آشتی  
کردند. تمرینات تیم ملی وزنه برداری کشورمان 
در بابلس��ر پیگیری می شود و ش��اگردان سعید 
علی حسینی خود را برای دو رویداد مهم قهرمانی 

آس��یا )بحرین( و قهرمانی جهان )کلمبیا( آماده 
می کنند. درگیری لفظ��ی دو ملی پوش اردوی 
پوالدمردان را تحت  تأثیر قرار داد. هفته گذشته 
خبری منتش��ر ش��د مبنی  بر اینکه رس��تمی و 

هاشمی با هم درگیری لفظی داشته اند و سپس 
اردوی تیم ملی را ترک کرده اند. فدراسیون خیلی 
زود نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و وعده 
برگزاری جلسه کمیته انضباطی را داد. درگیری 
این دو نفر در ش��رایطی اتفاق افتاد که سرمربی 
شخصاً ناظر بر این مسئله بود. از آنجا که رستمی 
پیش از این هم سابقه حاشیه س��ازی در اردوها 
را داشت، انتظار می رفت س��جاد انوشیروانی به 
عنوان رئیس فدراسیون با همفکری مشاورانش 
با هرگونه جنجال س��ازی و زیر سؤال بردن شأن 
تیم ملی برخورد قاطع کند. خوشبختانه مدیریت 
فعلی فدراس��یون برخالف مدیریت گذشته این 
مسئله را جدی گرفت و هر دو وزنه بردار در کمیته  
انضباطی حاضر شدند. موالزاده، سرپرست کمیته 
انضباطی فدراس��یون در خصوص آشتی این دو 
نفر گفت: »جلس��ه خیلی خوبی برگزار شد و در 
دوره های جدید کمیت��ه انضباطی هدف اصلی 

ما حفاظت از سرمایه های ملی است. کمیته های 
انضباطی دنبال حاشیه نیستند. وزنه برداری رشته 
سختی است و در اردوهای تیم ملی فشار روانی 
قطعاً بیشتر خواهد شد. همانطور که عرض کردم 
هدف ما حفاظت از این عزیزان اس��ت. تک تک 
این افراد که در سراس��ر ای��ران تمرین می کنند 
مورد حمایت ما هستند. توصیه های الزم به این 
ورزشکاران عزیز شده است. برخورد این دوستان 
با هم خوب بود و حرف های شان را زدند. مطالب را 
ما شنیدیم و نتیجه نهایی به زودی صادر خواهد 
شد. درباره مس��ائلی که در اردو پیش می آید ما 
خستگی و بار روانی را در نظر می گیریم. دو طرف 
در جلسه از یکدیگر رس��ماً عذرخواهی کردند و 
این اتفاق در حضور سرپرست فدراسیون و سایر 
دوستان افتاد. خدا را شکر برنامه به شکل خوبی 
پیش رفت و دو طرف از اتفاقاتی که افتاده بود ابراز 

ندامت کردند.«

رستمی و هاشمی 

متنبه شدند و 

عذرخواهی کردند

اشرف  رامین
      بازتاب

درخشش رئال فارغ از نژادپرستی های اللیگا
ش��عارها و رفتارهای نژادپرستانه دربی مادرید س��ازمان اللیگا را به واکنش 
واداشت. رفتار زشت هواداران اتلتیکومادرید موجب شد سران این سازمان 
با انتشار بیانیه ای حرکت نژادپرستانه در قبال وینیسیوس جونیور را محکوم 
کنند. دیدار حساس اتلتیکو و رئال در حالی در واندامتروپولیتانو برگزار  شد 
که کهکشانی ها شانس بیشتری برای شکست میزبان داشتند. همین اتفاق نیز 
رخ داد و باخت اتلتیکو، تیم سیمئونه را با چالشی جدید مواجه ساخت. قبل از 
این مسابقه برخی ها نسبت به نحوه شادی گل این بازیکن واکنش نشان داده 
و به وینیسیوس نسبت به رقص مقابل هواداران اتلتیکو هشدار داده بودند. این 
بازیکن در شادی گل هم تیمی اش رقص معروفش را انجام داد تا تماشاگران 
نژادپرست، او را میمون خطاب کنند. در بیانیه اللیگا آمده است: »رفتارهای 
داخل و خارج استادیوم را محکوم می کنیم. با باشگاه ها برای حفظ دوستی و 
لذت فوتبال در تعامل هستیم. توهین و نژادپرستی هیچ جایگاهی در اللیگا 
ندارد و برای اجرای عدالت با باشگاه ها و مقامات همکاری می کنیم.« ستاره 
رئال مدعی است هواداران بیش از حد روی شادی  های او حساس شده اند: »از 
چند هفته پیش برخی ها از مدل شادی کردن من در زمین انتقاد می کنند، 
ولی این مدل شادی تنها مختص من نیس��ت. رونالدینیو، نیمار، گریزمان و 
فیلیکس هم اینگونه شادی کرده اند. این مسئله در بین بازیکنان اهل امریکای 
جنوبی کاماًل مرس��وم اس��ت. تنوع فرهنگی در جهان زیاد است و بازیکنان 
سیاهپوست به طرق مختلف شادی شان را نشان می دهند.« این اتفاقات در 
حالی رخ داده که رئالی ها بدون توجه به حواش��ی غیرفوتبالی به مسیرشان 
ادامه می دهند. آنها در این فصل با هدایت آنچلوتی ش��رایط ایده آلی دارند و 
بیشتر از یک روز به بارسا فرصت صدرنشینی ندادند. برد دربی مادرید برای 
رئال اهمیت زیادی داشت. آنها تا اینجا حتی یک امتیاز هم از دست نداده اند 
و با شکس��ت همه حریفان مدعی اصلی قهرمانی اللیگا هس��تند. آنچلوتی، 
س��تاره های آماده ای در اختیار دارد که با تکیه بر توانایی های آنها می تواند 

امیدوارانه منتظر کسب جام در پایان فصل باشد.
   مترجم: شیوا   نوروزی
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پدر یزدانی

کشتی در خاک حاشیه

دوشنبه ش�ب علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی 
و کری�م انصاری فرد ک�ه هفته گذش�ته را با گلزنی 
و گل س�ازی س�پری کردند، در حالی به اردو اضافه 
ش�دند که بی تردید آنها چهره ه�ای ویژه تیم ملی 
هس�تند. جهانبخش، کریم و طارمی به عنوان سه 
بازیکن باتجربه در تمام این مدت جزو منتقدان پیدا 
و پنهان دراگان اسکوچیچ بودند و به نظر می رسد 
شاید بیش از دیگران از انتخاب کارلوس کی روش به 
عنوان سرمربی تیم ملی خوشحال شده باشند. این 
در حالی است که انصاری فرد و جهانبخش در صورت 
دعوت به تیم ملی برای جام جهانی، سومین حضور 
در این تورنمنت را تجربه خواهند کرد و به رکوردی 
تاریخی دست خواهند یافت. مهدی طارمی هم پس 
از درخشش در پرتغال آماده ثبت اولین گل خود در 
مهم ترین تورنمنت دنیای فوتبال اس�ت و باید دید 

موفق به این کار می شود یا نه.

فریدون حسن
   گزارش  یک
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2 حادثه مرگبار برای 2 عابر 
دو م�رد عابر پی�اده در دو حادث�ه جداگان�ه  در پایتخ�ت، بعد از 
برخورد ب�ا دو دس�تگاه خ�ودروی س�واری در دم ف�وت کردند. 
به گزارش جوان، اولین حادثه بامداد روز گذش��ته در بزرگراه سعیدی 
اتفاق افتاد. با حضور مأموران در محل بررسی ها نشان داد، در آن حادثه 
یک دستگاه خودروی سواری پراید به علت عدم توجه به جلو با مرد عابر 

پیاده برخورد و در اثر آن مرد عابر در دم فوت کرده است.
حادثه دیگر نیز س��اعت 5:40 روز گذشته در مسیر بزرگراه تندگویان 
به سمت شمال اتفاق افتاد. وقتی مأموران به محل رفتند با جسد مرد 
عابری روبه رو شدند که ش��واهد اولیه نش��ان می داد آن مرد به دلیل 

برخورد با یک دستگاه پژو تاکسی در دم فوت کرده است.
سرهنگ احسان مؤمنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: »اجساد برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شدند.« 

   قتل مرموز پزشك طب سنتي
 پس از رفتن همسرش به میهماني 

آرمین بینا
مأم�وران پلی�س ته�ران جس�د م�رد میانس�الي را در خانه اش 
کش�ف کردن�د ک�ه ب�ه ط�رز مرم�وزي ب�ه قت�ل رس�یده بود. 
  س��اعت 24 شامگاه دوش��نبه 28 ش��هریور قاضي میثم حسین پور، 
بازپرس ویژه قتل دادسراي امور جنایي تهران با تماس تلفني مأموران 
کالنتري 147 گلبرگ از قتل مردي در خانه اش با خبر و همراه تیمي از 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي راهي محل شد. 
تیم جنایي در محل حادثه ک��ه اتاق خواب آپارتمان��ي در طبقه اول 
ساختمان مس��کوني بود با جسد مرد میانس��الي روبه رو شدند که به 
طرز مرموزي به قتل رسیده بود. تحقیقات نش��ان داد مقتول پزشک 
طب سنتي است که شب حادثه تنها بوده و همسر و دخترش وقتي از 
مهماني به خانه شان بر مي گردند با جسد او روبه رو مي شوند و موضوع 

را به پلیس خبر مي دهند. 
بررسي جسد و آثار خراش هاي روي گردن مقتول حکایت از آن داشت 
وي بر اثر فشار بر عناصر حیاتي گردن به وسیله سیم یا طنابي به قتل 

رسیده است. 
همچنین مشخص شد قاتل یا قاتالن توپي قفل در را تخریب کرده و 

وارد خانه شده و مرد میانسال را به قتل رسانده اند. 
از سوي دیگر به هم ریختگي وسایل خانه هم حکایت از آن داشت عامل 

یا عامالن قتل با انگیزه سرقت دست به جنایت زده اند. 
   اظهارات همسر مقتول 

بدین ترتیب مأموران در ادامه به سراغ همس��ر مقتول رفتند و از وي 
تحقیق کردند. وي در ادعایي گفت: » شوهرم پزشک طب سنتي بود 
و هر روز هم ب��ه مطبش مي رفت و طبابت مي ک��رد. دخترم به تازگي 
دیپلم گرفته و در کنکور هم ش��رکت کرده بود که ش��ب حادثه نتایج 
کنکور اعالم و مشخص شد دخترم در دانشگاه قبول شده است. خیلي 
خوشحال بودیم و تصمیم گرفتیم به خانه مادرم برویم و این خبر خوش 
را به او بدهیم. من و دخترم راهي خانه مادربزرگش شدیم، اما شوهرم 
گفت که کار دارد و در خانه مي ماند. هر چقدر اصرار کردم او قبول نکرد 
و ناچار من و دخترم به خانه م��ادرم رفتیم. در این مدت یکي دوباره با 
همسرم تلفني صحبت کردم و به او گفتم که شب به خانه بر مي گردیم. 
پس از اینکه شام خوردیم راهي خانه مان شدیم و ساعت حدود 11:30 
بود که وارد ساختمان شدیم. در خانه مان باز بود و قفلش تخریب شده 
و همه وسایل خانه هم به هم ریخته بود. ابتدا فکر کردیم شوهرم بیرون 
رفته و در نبود ما سارقي به خانه مان دستبرد زده است که با داد و فریاد 
از همسایه ها درخواست کمک کردم. وقتي همسایه ها بیرون آمدند و 
من به داخل اتاق خواب رفتم با جسد شوهرم روبه رو شدم که به قتل 
رسیده بود. دوباره فریادم به آسمان بلند شد و همسایه هم از ماجرا با 
خبر شدند و موضوع را به پلیس خبر دادند. سپس خانه را بررسي کردم 
و متوجه شدم در این حادثه 10 سکه بهار آزادي و 10 هزار دالري که 

داخل کمد نگهداري مي کردیم، سرقت شده است.«
   مرد ناشناس 

همس��ر مقتول در ادامه گفت: » حدود یک ماه قبل همراه همسرم با 
خودرومان در یکي از خیابان ها بودیم که مرد ناشناس��ي راه ما را سد 
کرد. او شوهرم را از داخل خودرو به بیرون کشید و کتک زد و بعد هم 
فرار کرد. از شوهرم خواستم به اداره پلیس برویم و از او شکایت کنیم، 
اما او گفت نیازي نیس��ت و گفت احتماالً  از بیمارانش بوده اس��ت که 
درست مداوا نشده و عصباني شده و او را کتک زده است. من االن به آن 
مرد ناشناس مشکوك هس��تم و احتمال مي دهم او شوهرم را به قتل 

رسانده است.«
همزمان با انتقال جس��د به پزش��کي قانوني براي انجام آزمایش هاي 
الزم و مش��خص ش��دن علت اصلي مرگ مأموران پلی��س تحقیقات 
گسترده اي را براي شناسایي عامل یا عامالن قتل پزشک میانسال آغاز 
کردند. همچنین بازپرس جنایي به مأموران دستور داد ضمن تحقیق 
از همسایه ها، بستگان و منش��ي مقتول دوربین هاي مداربسته محل 

حادثه را بررسي کنند. 

   غالمرضا مسکنی 
هفت مردی ک�ه در جری�ان درگیری های 
جداگان�ه در ته�ران مرتک�ب قتل ش�ده 
بودن�د ب�ا کم�ک خیری�ن، هنرمن�دان و 
ت�الش تی�م صل�ح و س�ازش دادس�رای 
ش�دند.  آزاد  ته�ران  جنای�ی  ام�ور 
صبح دیروز سه شنبه 29 شهریور اتفاق زیبایی 
در دادس��رای امور جنایی ته��ران رقم خورد. 
هف��ت زندانی که بعض��ی از آنها از 17 س��ال 
قبل ب��ه خاطر ارت��کاب به قت��ل در زندان به 
س��ر می بردند با کم��ک خیرین، تع��دادی از 
هنرمندان سرشناس س��ینما و صداوسیما و 
تالش تیم صلح و س��ازش و واحد مددکاری 
زندان رجایی شهر برای همیشه آزاد شدند و به 

آغوش خانواده هایشان بازگشتند. 
ساعت 9 صبح بود که هفت زندانی با دستبند 
و پابند وارد سالن کنفرانس دادسرای جنایی 
ش��دند. قرار بود آنها ت��ا س��اعاتی دیگر آزاد 
ش��وند و آزادانه پس از س��ال ها تحمل حبس 
در کوچه و خیابان ها قدم بزنند و نفس��ی تازه 
کنند. چهره ش��ان خندان و امیدوار بود که تا 
لحظاتی دیگر اعضای خانواده هایش��ان را که 
پشت در منتظرشان بودند به آغوش بگیرند. 
تندیس چه��ره مردمی که چند س��ال قبل از 
سوی صداوس��یما به قاضی میثم حسین پور، 
بازپرس دادس��رای امور جنای��ی تعلق گرفته 
بود و پیراهن تیم ملی کشتی مزین به امضای 
پهلوانان کشتی هم روی میز سالن خودنمایی 
می کرد که یکی از خیرین برای آزادی زندانی 
خریده بود. در سالن علی ضیا مجری معروف، 
رضا درمیش��یان کارگردان معروف س��ینما 
که برای آزادی زندانیان ت��الش زیادی کرده 
بودند و تعدادی از خبرنگاران و فعاالن حوزه 
کمک به زندانیان محکوم به قصاص هم حضور 

داشتند. 
   درخواست کمک از خیرین 

قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای 
امور جنایی تهران در این جلسه با بیان اینکه 
امروز با کمک خیرین و جمعی از هنرمندان و 
تالش تیم صلح و سازش، هفت نفر از محکومان 
به قصاص از زندان آزاد ش��دند، گفت: سال ها 
قبل وقت��ی پرونده محکوم ب��ه قصاصی برای 
س��یر مراحل اجرا به دادسرای جنایی می آمد 
با کمک دادیاران شعبات اجرای احکام تالش 
می کردیم با جلب رضایت اولیای دم، محکوم 
به قصاص را از مرگ نجات دهیم. این تالش ها 
نمود بیرونی نداش��ت که ما بتوانیم خیری را 
قانع کنیم که به مته��م قصاصی کمک کند، 
چون دیدگاه نسبت به موضوع کمک به قاتالن 
منفی بود و خیران هم بیش��تر مای��ل بودند 
به متهمان جرائ��م غیرعمد مث��ل تصادف و 

مهریه که نیاز به کمک داشتند، کمک کنند. 
به همین خاطر از حدود س��ه سال قبل واحد 
صلح و س��ازش دادس��رای جنایی را تشکیل 
دادیم و موفق ش��دیم با جذب گروه هایی که 
بیرون خدم��ت می کردند مانند گ��روه چتر 
نجات، تالش ها و خدمات این واحد را گسترش 
دهیم و از طرفی با اخذ ابالغ ویژه تحت عنوان 
صلح یار از س��وی معاون محترم ق��وه قضائیه 

فعالیت های خود را گسترش دادیم. 
قاضی ش��هریاری در پایان گفت: واحد صلح 
و سازش، س��ازمان نیس��ت که دولتی باشد، 
به همی��ن دلیل در آن ب��ه روی همه خیرین، 
هنرمندان و ورزشکاران برای کمک باز است. 
خوش��بختانه یکی از متهمان که آزاد شده با 
فروش تندیس قاضی حسین پور به مبلغ 257 
میلیون تومان به مرد خیری ای��ن اتفاق رقم 
خورده است. این تندیس در  یکی از برنامه های 
صداوس��یما به عنوان چهره مردمی س��ال به 

قاضی حسین پور تعلق گرفته بود.  
   اشک و لبخند 

پس از پایان صحبت های سرپرس��ت دادسرا، 
مأموران بدرقه زندان به دس��تور مقام قضایی 
دس��تبند و پابند یک به ی��ک زندانیان حاضر 
در جلس��ه را باز کردند. لحظه بس��یار زیبایی 
بود که لبخند بر ل��ب زندانی��ان و همه افراد 
حاضر در جلسه نشست. لحظاتی بعد اعضای 
خانواده زندانیان وارد سالن شدند و هر کدام 
پدر، برادر یا شوهر خود را در آغوش کشیدند. 
اشک و لبخند در س��الن موج می زد و گاهی 
صدای هق هق گریه ش��نیده می ش��د. البته 
گریه خوشحالی بود. لحظه دیدار تازه عروسی 
با ش��وهرش که پس از گذش��ت س��ه ماه از 
ازدواجش ش��وهرش به خاطر ارتکاب به قتل 

به زندان افتاده بود، دیدنی بود. 
   آزادی پس از 17 

نخستین متهمی که آزاد شد، مرد 41 ساله ای 
به نام احمد بود. وی 17 سال قبل در سرآسیاب 

کرج همس��رش را در درگیری به قتل رسانده 
بود. احم��د درباره حادثه گفت: »با همس��رم 
اختالف داشتم، اما هرگز فکر  نمی کردم او را به 
قتل برسانم. زمان حادثه باردار بود و تصمیم 
گرفته بود به خانه پدرش برود و اصرار داشت 
من هم همراه او بروم، اما دوس��ت نداشتم به 
خانه پدرزنم بروم که به خاطر این مسئله با هم 
درگیر شدیم. در جریان درگیری آتش سوزی 
ش��د و او در آتش فوت کرد و من هم به جرم 
قتل به زندان افتادم. 17 سال در زندان بودم و 
در این مدت دو بار پای چوبه دار رفتم، اما هر 
بار با تالش تیم صلح و سازش مهلت گرفتم و 
در نهایت هم اولیای دم درخواست دیه کردند 
و خیرین نیز دیه مرا پرداخت کردند و االن آزاد 

شدم و خیلی خوشحالم.« 
   تحصیل در دانشگاه پس از آزادی  

زندانی دیگری که آزاد شد، مرد جوانی به نام 
بهرام ب��ود. وی 31 ش��هریور 99 در حالی که 
سه ماه از ازدواجش گذش��ته بود در درگیری 
مرد رستوران داری را در شمال تهران به قتل 
رساند. بهرام درباره حادثه گفت: »مقتول برای 
همس��رم مزاحمت ایجاد می ک��رد و من چند 
باری به او تذکر داده بودم، اما فایده ای نداشت 
تا اینک��ه قرار مالق��ات گذاش��تیم. قصد قتل 
نداشتم، اما در درگیری او به قتل رسید. وقتی 
به زندان افتادم، توبه ک��ردم و تصمیم گرفتم 
ادامه تحصیل بدهم و خوش��بختانه در زندان  
فوق لیسانس قبول ش��دم و االن که به کمک 
خیرین آزاد شدم، می خواهم به دانشگاه بروم و 

ادامه تحصیل بدهم.« 
   801 بار ختم قرآن در زندان 

س��ومین زندانی هم مرد میانس��الی است که 
هفت سال قبل در درگیری در تهران مردی را 
به قتل رسانده بود. وی گفت: »خیلی پشیمان 
هس��تم، چون هفت س��ال از بهترین لحظات 
عمرم را در زندان سپری کردم. من توبه کردم 
و از همان روز اول شروع به حفظ و ختم قرآن 

کردم. در این مدت چند جزء از قرآن را حفظ 
و 801 بار هم  قرآن را ختم کردم. من در کار 
تولید کودهای شیمیایی بودم و االن هم قصد 
دارم کارآفرینی کنم و با تأسیس یک شرکت 
به افرادی که مثل خودم از زندان آزاد می شوند  

کمک کنم.« 
   قتل به هواخواهی پسرعمو 

چهارمی��ن قاتل م��رد 42 س��اله ای ب��ه نام 
بهمن اس��ت. وی در س��ال 84 به هواخواهی 
پس��رعمویش در درگیری حوالی ج��اده تلو 
مردی را به قتل رساند و س��پس راهی زندان 
ش��د. بهمن گفت: »من اهل دعوا و درگیری 
نبودم و آن درگی��ری را پس��رعمویم رقم زد 
که ناخواس��ته وارد درگیری شدم و دستم به 
خون آلوده شد. پس از آن سختی های زیادی 
کشیدم و حتی همسرم از من جدا شد، اما االن 
خیلی خوشحالم که آزاد شده ام و مانند افراد 

عادی می توانم به زندگی ام ادامه دهم.«
   قتل ناخواسته همسر 

پنجمین محکوم به قصاص هم مرد دو زنه ای 
است که در درگیری در سال 89 همسر دومش 
را در شهرری به قتل رسانده است. او دو دختر 
و یک پس��ر دارد که یک دختر و یک پسرش 
متعلق به زن دومش هس��تند. پ��س از قتل، 
دخترش رضایت می دهد، اما پس��رش اصرار 
دارد که قاتل م��ادرش را قصاص کند تا اینکه 
با میانجیگری تی��م صلح و س��ازش و کمک 
خیرین، پسر مقتول پدرش را می بخشد. متهم 
آزاد شده می گوید قصد دارد پس از این برای 

فرزندانش پدری کند. 
   قتل به خاطر سرقت 

ششمین متهم، مرد 45 س��اله ای به نام بابک 
است. او در سال 94 با همدستی مرد دیگری، 
زن میانسالی را به خاطر سرقت اموالش به قتل 
رسانده اس��ت. وی گفت: »وضع مالی خوبی 
نداشتم و دو دختر دوقلویم هر دو بیمار بودند و 
به پول نیاز داشتم که یکی از دوستانم پیشنهاد 
داد از زن میانسالی سرقت کنیم و در جریان آن 
نیز مرتکب قتل شدیم. فکر می کردم با سرقت 
زندگی ام را سروسامان می دهم، اما زندگی ام 
به کل نابود ش��د، ولی االن خوشحالم که آزاد 

شده ام و نزد خانواده ام می روم.« 
   قتل شوهرخواهر 

آخرین متهم، مرد آرایش��گری است که  14 
سال قبل ش��وهرخواهرش را به قتل رسانده 
بود. وی گفت: »خواهرم از شوهرش جدا شده 
بود، اما او همیش��ه مزاحم خواهرم می شد که 
در درگیری او را کشتم. پس از این حادثه در 
زندان خیلی سختی کشیدم و زمانی که طناب 
دار به گردنم آویخته ش��د تازه قدر زندگی را 
فهمیدم و االن هم خیلی خوشحالم که دوباره 

به زندگی بازگشتم.« 

مفقودى
برگ سبز و كارت ماشين خودروى سوارى پرايد به 
شماره انتظامى ايران91/ 536 س12 و شماره موتور 
  s1412284508251 01157423 و شماره شاسـى
تبريز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانـى و وكالتنامه خـودروى پرايد 
مدل 1381 رنگ سـفيد شـيرى روغنى به  شماره پالك 
ايران21-228ص31 و شماره موتور 00316722 و شماره 
شاسـى S1412281780514 متعلـق به محـرم صمدى 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى پـژو 206 مـدل 1400 رنـگ سـفيد 
و   98 511ل - ايـران39  پـالك  شـماره  بـه  روغنـى 
و شـماره شاسـى    182A0158578 موتـور  شـماره 
NAAP03EE2MJ475193 متعلـق به سـيداصغر باقرى 
گورانسراب مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   البرز

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر آراى صادره هيئـت موضوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه بالمعارض خانم/ آقاى فاطمه سـرابندى به شناسـنامه 1498 كد 
ملى 5339500799 صادره از زهك فرزند محمدحسـن متقاضى كالسه 
پرونده 1400114412480000669 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 16 مترمربع قسمتى از پالك 89- اصلى 
واقع در اراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى 
صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد لذا  به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شـود. از اين رو اشـخاصى كه  
نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند  مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم 

و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه  نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/7/16 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/6/30   
حجت اله تجرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 گرگان  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شماره 140160312001002340 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  
تصرفات مالكانه و بالمعارض كالسـه 1400114412001000196  تقاضاى آقاى  
سيدقاسم بنى كريمى به شماره شناسنامه 67 و كدملى 2121205748 صادره 
از گرگان فرزند سـيدعلى محمد در شـش دانگ اعيانى يك باب سـاختمان 
به انضمام 131 سهم مشاع از 144 سهم شـش دانگ عرصه كه باقيمانده سهام 
آن وقف است به مساحت 592/92 مترمربع از پالك شماره 12 اصلى واقع در 
اراضى قلعه حسـن  بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت از 
انتقال از مالك رسمى سيدكمال احدى به   متقاضى دارد. به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شـود. از اين رو اشخاصى كه  
نسبت به صدور سـند مالكيت متقاضى  اعتراض داشته باشـند  مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/6/14                  تاريخ انتشار نوبت دوم:30 /1401/6  
على برقى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

به جوان 
دوباره نگاه كن

آزادی 7 زندانی محکوم به قصاص
 با کمك  خیرین   و  هنرمندان

  متهم: مقتول   قصد 
  اخاذی   داشت

 او   را   کشتم
    فاطمه صبور

م�رد جوان�ی ک�ه مته�م اس�ت ب�ا همدس�تی خواهر و 
ش�وهرخواهرش، مرد معت�اد را به خاطر اخ�اذی به قتل 
رس�انده اس�ت در جلس�ه محاکمه ماجرا را ش�رح داد. 
تیر ماه 1400، مأموران پلیس تهران جس��د مرد جوانی را در 
خیابان افسریه کشف کردند که گلویش بریده شده بود. جسد 
به دس��تور قضایی به پزش��کی قانونی فرستاده ش��د و بعد از 
تشخیص هویت مشخص شد متعلق به مرد 32 ساله ای به نام 
سعید است که بعد از چند بار تزریق مواد مخدر با اصابت چاقو 

به گلویش کشته شده است. 
با به دست آمدن این اطالعات، تحقیقات برای شناسایی عامل 
یا عامالن قتل به جریان افتاد که در روند تحقیقات مشخص 
شد آن مرد روز حادثه با زن جوانی قرار مالقات داشته است. 
به این ترتیب زن جوان شناس��ایی و بازداشت شد. او در روند 
بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و در شرح ماجرا گفت: »شوهرم 
نظامی اس��ت. ما صاحب یک دختر چهار س��اله هستیم که 
مدتی قبل برای انجام کاری همراه دخترم س��وار یک خودرو 
شدم. طی مسیر راننده به نام سعید مرا فریب داد، سپس یک 
آبمیوه مسموم تعارف کرد. با خوردن آن بیهوش شدم و وقتی 
به هوش آمدم متوجه شدم او مرا آزار داده و از من عکس و فیلم 
تهیه کرده است. با تهدیدهای سعید از ترس آبرویم به شوهرم 
حرفی نزدم تا چند روز بعد برادرم به نام ش��اهین به خانه مان 
آمد. او وقتی پریشانی  ام را دید سؤال کرد و دلیلش را پرسید. 
برایش ماجرا را تعریف کردم و گفتم آن مرد با تهدید عکس و 

فیلم هر بار از من اخاذی می کند.«
زن جوان در حالی که اشک می ریخت، گفت: »شاهین وقتی 
حرف هایم را شنید از من خواست به ش��وهرم حرفی نزنم تا 
خودش او را تنبیه کند، اما چند روزی گذشت که شوهرم نیز 
ماجرا را متوجه شد. آنها تصمیم به قتل سعید گرفتند و وقتی 
فهمیدند او معتاد است نقشه ای طراحی کردند تا با تزریق مواد 
او را به قتل برسانند. برای انجام نقشه آخرین باری که سعید 
تماس گرفت و درخواست 10میلیون تومان پول کرد با او قرار 
گذاشتم. وقتی سر قرار رفتم، برادرم و شوهرم، سعید را سوار 
ماشین کردند، سپس چند بار به او مواد مخدر تزریق کردند. 
حوالی افسریه برادرم، سعید را از ماشین پیاده کرد و برگشت. 
او وقتی سوار ماشین شد، گفت گلوی سعید را بریده است.« 

با ثبت این اظهارات، دو متهم دیگر نیز بازداش��ت ش��دند. با 
اعترافات دو متهم، شاهین به اتهام قتل و آدم ربایی، شوهر زن 
جوان به نام رامین به اتهام آدم ربای��ی و معاونت در قتل و زن 
جوان نیز به اتهام معاونت در قتل راهی زندان شدند. پرونده 
با صدور کیفرخواس��ت به دادگاه کیفری یک اس��تان تهران 
فرستاده شد، سپس با تعیین ش��عبه روی میز هیئت قضایی 

شعبه دهم دادگاه قرار گرفت.
ابتدای جلسه اولیای دم درخواس��ت قصاص کردند. در ادامه 
شاهین در جایگاه قرار گرفت و با اقرار به جرمش گفت: »وقتی 
خواهرم با س��عید قرار مالقات گذاش��ت، چاقویی از خانه اش 
برداش��تم و همراه خواهرم و ش��وهرش به محل قرار رفتیم. 
درباره قتل با آنها حرفی نزدم. بعد از اینکه من و شوهر خواهرم 
به س��عید مواد مخدر تزریق کردیم و او را از ماش��ین بیرون 
انداختیم، سراغش رفتم و گلویش را بریدم. خواهرم و شوهرش 

از این ماجرا اطالعی نداشتند و بی گناه هستند.«
سپس رامین به جایگاه رفت و گفت: »ما قرار گذاشته بودیم 
به مقتول مواد مخدر تزریق کنیم، اما برادزنم بدون اطالع ما 
دست به چاقو شد و گلوی مقتول را برید. باور کنید از نقشه او 

اطالعی نداشتیم.« 
زن جوان نی��ز در دفاع از خ��ود گفت: »برادرم از نقش��ه قتل 
حرفی نزده بود. او حتی به تن مقتول لباس های کهنه پوشانده 
بود تا پلیس فکر کند او کارتن خواب اس��ت و بر اثر دوز باالی 
مواد مخدر کشته شده است. نمی دانم چرا خودسرانه چنین 

تصمیمی را گرفته بود.« 
در پایان هیئت قضایی برای صدور رأی وارد شور شد. 

دستگیري زورگیران هنگام سرقت 
 دو زورگی�ر س�ابقه دار  ک�ه با س�الح س�رد قص�د زورگیري 
از ش�هروندان جن�وب ش�هر را داش�تند، دس�تگیر ش�دند. 
به گزارش »جوان«، روز گذش��ته مأموران کالنتري 130 نازي آباد 
حین گشت زني در محدوده استحفاظي به دو مرد جوان که در حال 
پرسه زني و زاغ زني در خیابان هاي اطراف بودند، مشکوك شدند و 

آنها را تحت نظر گرفتند. 
دو زورگیر  قصد س��رقت از ش��هروندي را داش��تند ک��ه با دیدن 
مأموران پلیس اقدام به فرار کردند. بدی��ن ترتیب تعقیب و گریز 
مأموران و سارقان آغاز ش��د، اما مأموران خیلي زود متهمان را به 

دام انداختند. 

سرهنگ محمد قاس��م طرهاني، جانشین پلیس پیشگیري تهران 
بزرگ گفت: »در بازرسي بدني از متهمان، یک قبضه سالح سرد به 
طول 50 سانتي متر کشف شد.  بررسي ها نشان داد متهمان سابقه 
زورگیري داشته و از سوي مأموران تحت تعقیب بوده اند. دو متهم 

براي ادامه تحقیقات در اختیار مقام قضایي قرار گرفتند.«
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سیاست فشل امریکا در قفقاز جنوبی
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در هتلی در نیویورک در حاش��یه 
نشست ساالنه مجمع عمومی س��ازمان با آرارات میرزویان و جیحون 
بایراموف، همتایان ارمنس��تانی و آذربایجانی، دیدار کرده است. اقدام 
بلینکن باعث شد وزرای خارجه آن دو کشور همسایه برای نخستین بار 
بعد از درگیری اخیر با یکدیگر دیدار داشته باشند. هرچند  نمی توان 
این دیدار را به معنای آرامش بعد از طوفان جنگ اخیر تفسیر کرد اما 
دست کم روشن اس��ت که امریکا با این دیدار سعی می کند در معضل 
قدیمی قفقاز جنوبی فعاالن��ه دخالت کند. این اق��دام بلینکن را باید 
با توجه به همزمانی این دیدار با س��فر نانس��ی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا، به ارمنستان و حمایت آشکار وی از این کشور ارزیابی 

کرد که واکنش ترکیه را به دنبال داشت. 
به طور کلی می توان گفت که این دو اقدام همزمان از س��وی امریکا در 
مورد تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان حاکی از این است که 
امریکا با توجه به شرایط جنگ در اوکراین به این تصور افتاده که می تواند 
ابتکار عمل را در قضیه این تنش به دست بگیرد. در واقع، امریکا در دهه 
1990 به همراه روسیه، ترکیه و چندین کشور دیگر، یکی از اعضای گروه 
مینسک بود که وظیفه اش میانجیگری و یافتن راه حلی برای بحران در 
منطقه ناگورنو قره باغ بود. این گروه عماًل موفقیتی نداشت تا اینکه طی 
جنگ دو سال قبل به طور کلی از پرونده قفقاز جنوبی کنار گذاشته شد 
و تنها روسیه و ترکیه از این گروه هنوز نقش اصلی را برای میانجیگری به 
عهده داشتند. حاال به نظر می رسد که امریکا جنگ در اوکراین و درگیری 
روسیه در آن را فرصتی می بیند تا از خأل روسیه در قفقاز جنوبی به نفع 
خود استفاده کند و نه تنها حضور سابق خود را در این پرونده احیا کرده 
باشد بلکه شاید بتواند عامل تعیین کننده و اصلی در آن باشد. با این حال، 
باید گفت که عوامل متعددی هس��تند که مانع چنین فرصت طلبی از 

سوی واشنگتن هستند. 
مانع نخست روسیه است که نمی توان گفت جنگ در اوکراین آن قدر بر 
مسکو تأثیر گذاشته که پرونده قفقاز جنوبی را به یک باره کنار بگذارد 
تا بنابر تصور امریکا، خألیی از ی��ک قدرت تعیین کننده در این پرونده 
به وجود بیاید. مانع دوم ترکیه و جانب��داری تمام عیار آن از جمهوری 
آذربایجان است که حتی انتقاد لفظی پلوسی از جمهوری آذربایجان را 
برنتافت و فؤاد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه، سخنان پلوسی را در 
حمایت از ارمنستان »تالش های دیپلماسی مخرب و غیر قابل قبول« 
خواند. ش��اید بتوان گفت که مهم  ترین مانع در خود واش��نگتن است 
زیرا سفر پلوسی و اقدام بلینکن درست برخالف جناح محافظه کار در 
واشنگتن است که به نظر می رسد نگاه مساعدی به جمهوری آذربایجان 
دارند ولو اینکه اقدامات آن منجر به اش��غال خاک ارمنستان بشود. به 
گفته الدر ممدوف در تارنمای ریسپانسیبل استیت کرفت، شبکه ای از 
اندیشکده های عمدتاً تندرو نظیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، مؤسسه 
هادسون، بنیاد هریتیج به همراه جناح تندرو نومحافظه کار در واشنگتن 
ش��کل گرفته که از اقدامات آذربایجان حمایت می کند. از آنجایی که 
اعضای این شبکه عمدتاً به جناح جمهوریخواه وابسته هستند، اقدامات 
دولت دموکرات چه از س��وی بلینکن، پلوسی یا هر مقام ارشد دیگری 
از این دولت برای به دست گرفتن ابتکار با مخالفت این شبکه روبه رو 
می شود و این شبکه با البی گری خود به نفع جمهوری آذربایجان اجازه 
نمی دهد اقدامات دولت بایدن از حد حرف و وعده فراتر رود. به عبارت 
دیگر، این شبکه می تواند به باکو اطمینان خاطر بدهد که تهدید پلوسی 
نسبت به تغییر مرز    ها برخوردار از حمایت دوحزبی در امریکا نیست و 
بنابرای��ن، نمی تواند منجر به یک اقدام قاطع و تعیین کننده از س��وی 
امریکا شود. پس، شاید واش��نگتن تصور کرده که جنگ اوکراین خأل 
قدرتی را در قفقاز جنوبی ایجاد کرده و می تواند از این خأل به نفع خود 
بهره برداری کند اما حتی عوامل و البی گران داخل واشنگتن نیز اجازه 
مانور کافی به کاخ سفید در این زمینه نمی دهند تا چه رسد به روسیه و 

ترکیه که هنوز هم از بازیگران فعال در قفقاز جنوبی هستند. 
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سفارتایران:نفتکشهابهزودیعازملبنانمیشود
س��فارت ایران در بیروت اعالم کرد که ایران آماده ارس��ال نفتکش های 
حامل سوخت به لبنان طی یک یا دو هفته آینده به منظور کمک به این 
کشور برای راه اندازی نیروگاه      ها و تولید برق است.  به گزارش فارس، یک 
هیئت لبنانی در تهران در حال رایزنی با مقامات مسئول در وزارتخانه های 
انرژی و نفت ایران است و از جمله موضوعات مورد بررسی دو طرف، اصالح 
شبکه های برق و ساخت نیروگاه      ها است. به نوشته المنار، بر اساس آنچه 
که با »نجیب میقاتی« نخست وزیر پیشبرد امور و ولید فیاض، وزیر انرژی 
و آب لبنان توافق شده، در این دیدار هیئت لبنانی با مقامات ایرانی، درباره 
کمک به لبنان در زمینه سوخت رایزنی می شود. نزدیک به دو هفته پیش 
بود که در سایه استمرار نیاز لبنان به سوخت، یک روزنامه لبنانی از سفر 

قریب الوقوع یک هیئت فنی از سوی دولت لبنان به ایران خبر داد. 
-----------------------------------------------------

  کشفگورجمعیشهدایانتفاضهشعبانیهدرنجف
گور جمعی ۲0 شهید که براساس شواهد زنده دفن شده بودند، در حوالی 
نجف اشرف کشف ش��ده است. بررسی های اولیه نش��ان می  دهد که این 
اجساد مربوط به س��ال 1991 میالدی یعنی انتفاضه شعبانیه علیه رژیم 
صدام اس��ت. به گزارش ش��فقنا به نقل از الفرات، »حیدر خضیر خطار«، 
مس��ئول بخش گورهای دسته جمعی در مؤسسه ش��هدای نجف اشرف 
اظهار داشت: بررسی های اولیه نشان می دهد که این اجساد مربوط به سال 
1991 میالدی یعنی انتفاضه شعبانیه علیه رژیم گذشته است. همچنین 
اغلب اجساد متعلق به جوانان و افراد کم سن و سال است و هیچ مدارکی که 
همراه شان باشد، کشف نشده است. خطار گفت: به احتمال زیاد این افراد 
زنده زنده به دست دژخیمان صدام دفن شده اند زیرا هیچ آثاری از شلیک 
گلوله وجود ندارد. خیزش شعبانیه یا انتفاضه شعبانیه قیام مردم عراق علیه 
رژیم بعث بود که سرتاسر کشور از شمال تا جنوب را دربرگرفت. این قیام در 
پایان جنگ خلیج فارس و قطعنامه ۶۷0 شورای امنیت که کلیه تحرکات 
هوایی ارتش عراق حتی بالگرد     ها را ممنوع کرد به وقوع پیوست و در نتیجه 
آن کنترل بخش اعظم کشور به دست نیروهای مردمی افتاد. از 18 استان 
عراق، 14 استان سقوط کرد و در این میان تنها استان های مرکزی شامل 
استان های غربی و صالح الدین و بغداد در دست رژیم بعث باقی  ماند. با همه 
اینها قیام توسط نیروی سنگین نظامی صدام حسین و وفادارانش در گارد 
ریاست جمهوری عراق به شدت سرکوب شد، به ویژه نقاط مرکزی شهر 

کربال که یکی از هسته های مقاومت مردمی بود به ویرانه تبدیل شد.
-----------------------------------------------------

  شیجینپینگبهپاپوقتمالقاتنداد
پاپ فرانس��یس قصد داش��ت همزمان ب��ا حضور ش��ی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین در قزاقستان از این فرصت برای برگزاری نشستی 
با او استفاده کند و واتیکان تالش کرد نشستی بین این دو نفر ترتیب 
دهد، اما چین در پاسخ گفت که رئیس جمهورش برای این نشست در 
دسترس نیست. به گزارش ایسنا،  به نوشته خبرگزاری رویترز، واتیکان 
با دولت چین تماس گرفت و قصد پاپ برای نشست با شی جین پینگ 
را مطرح کرد اما دولت چین در پاس��خ گفت، هرچند » از این حرکت 
قدردانی می کند « اما رئیس جمهور چین وقت برای این نشست ندارد. 
مالقات این دو نفر با در نظر گرفتن سابقه بین چین و کلیسای کاتولیک 
می تواند اهمیت زیادی داشته باش��د. در دوران دولت مائو تسه تونگ 
در اوایل دهه 19۵0 در چین، این کش��ور روابط دیپلماتیک خود را با 
واتیکان قطع و مبلغان مذهبی را پیش از اقدام خودش در تأسیس      یک 

انجمن کاتولیک، مسترد کرد. 

مسکو: توقف وین
 نتیجه اختالفات داخلی امریکا  است 

سيدرحيمنعمتی

مقامهایایرانی   گزارش  یک
نزدی�کب�هتیم
مذاکرهکنندهخوشبینانهگفتهاندکهممکن
استسفرس�یدابراهیمرئیس�یبهنیویورک
منجربهازس�رگیریمذاک�راتاحیایبرجام
شود،ولیدرمس�کووپایتختهایاروپایی،
دستکمتااالنخوشبینیچندانیبهپاگرفتن
مذاکراتوجودندارد.جوزفبورل،کمیسیونر
سیاستخارجیاتحادیهاروپاگفتهکهبرجام
برایاحیاشدن،شانسیدرنیویورکنداردو
البتهتلویحاًتقصی�ررابهگردنایرانانداخته
است.امانمایندهروسیهدرمذاکراتوینگفته
کهمنصفانهنیستدرجریاناحیایبرجامتمام
تقصیرهابهگردنایرانبیفتدوتأکیدکردهکه
»وضعیتسیاس�یداخلییکطرفمذاکره
)امری�کا(«دلی�لتوق�فمذاک�راتاس�ت.

به گزارش »جوان«، به رغم خوش بینی مقام های 
ایرانی به س��یگنال های مثبت آژانس، ظاهراً قرار 
نیس��ت در نیویورک اتفاق خاصی بیفتد. محمد 
اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک       شنبه 
شب از »پیغام و پسغام« های آژانس به ایران خبر 
داده بود و پیش از او هم محمد مرندی، مشاور تیم 
هسته ای از طرف های غربی خواسته بود فرصت 
سفر رئیسی به نیویورک را غنیمت بشمرند و برای 
برون رفت از وضعیت کنونی مذاکرات احیای برجام 
تالش کنند. در حالی که مقام های امریکایی طی 
چند روز گذشته، روزه سکوت گرفته اند، جوزف 
بورل، کمیسیونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 

دیروز آب پاکی روی خوش بینی       ها ریخت و صریحاً 
گفت که »هیچ چیز جدیدی در پرونده هسته ای 
ایران وجود ندارد« و انتظ��ار ندارد که »این هفته 
اتفاق جدی��دی رخ دهد.«  ب��ورل در گفت وگوی 
جداگانه با »پالیتیکو « هم گفته که حتی دیدارهای 
حاشیه نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل در 
نیوی��ورک نمی توان��د پیش��رفتی در مذاکرات و 
احتمال حصول توافق در موضوع هسته ای ایران 
ایجاد کند. بورل می گوید: »در س��ه ماه گذشته، 
تعامل        ها و فرایند چند مرحله ای، در حال همگرایی 
بود. فعالیت        ها بین طرف        ها باعث بهبودی نتیجه 
شده بود. ولی در چند هفته گذشته، مسئله دیگر 
این نبود. ما اکنون در بن بست قرار داریم. ما متوقف 
شده ایم«. »بن بس��ت « لفظی است که هفته قبل 
ابتدا وندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا از آن 
برای توصیف وضعیت مذاکرات در وین استفاده 
کرد و حاال جوزف بورل آن را برای تشریح آخرین 
وضعیت مذاک��رات به کار می گی��رد. بحث       هایی 
که درباره اثر اختالفات داخلی امریکا در آس��تانه 
انتخابات ماه نوامبر بر مذاکرات مطرح است، باعث 
شده که طرف های اروپایی نتوانند با صراحت لهجه 
دفعات قبل، تقصیر       ها را به گردن ایران بیندازند، 
ولی دست کم از این ابایی ندارند که پیکان اتهامات 
به طور تلویحی به سمت ایران هدایت شود. بورل 
گفته که »پیشنهاد و درخواست قبلی که از سوی 
طرف ایرانی مطرح شد، فایده ای برای رسیدن به 
یک توافق نداشت« و تأکید کرده که »آنها )ایران( 
قول        هایی به من داده بودند « تا تلویحاً نشان دهد 
که عمل نکردن ایران به قول هایش باعث وضعیت 

کنونی است. بورل در پاسخ به این سؤال پالیتیکو 
که آیا شخصاً آماده دیدار با آیت اهلل »سید ابراهیم 
رئیسی « ریاست جمهوری اسالمی ایران در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل است، گفت:» گمان 
نمی کنم که دیدار با رئیس جمهور ]رئیسی[ هم 

بتواند چیزی را حل کند.«
 پاریس:3سایتهمچنانمایهنگرانیاند

همزمان با موضع گیری بورل، کا       ترین کولونا، وزیر 
خارجه فرانسه هم دو       ش��نبه شب، به طور ضمنی 
انگش��ت اتهام به س��مت ایران گرفت و گفت که 
پیش��نهاد بهتری برای ایران ب��رای احیای توافق 
هس��ته ای با قدرت ه��ای جهانی وج��ود نخواهد 
داشت و این به تهران بس��تگی دارد که هم اکنون 
با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای گفت وگو       ها 
تصمیم بگیرد. در حالی که محمد اسالمی یک       شنبه 
شب از برخی پیغام و پس��غام های آژانس به ایران 
صحبت کرده بود، کولونا گفت که ایاالت متحده و 
شرکای اروپایی آن در مورد حل و فصل تحقیقات 
-آژانس از س��ه س��ایت هس��ته ای ایران- موضع 
یکسانی دارند. انگشت اتهام طرف های اروپایی به 
سمت ایران، میخاییل اولیانوف، مذاکره کننده روس 
را متقاعد کرد که اشاره ای ضمنی به نقش امریکا 
در وضعیت کنونی مذاکرات کرده و بگوید :»تالش 
برای اینکه تمام تقصیر       ها را به گردن ایران بیندازیم، 
منصفانه نیست. « اولیانوف بدون تأیید بن بست در 
وین گفته که به نظر می آی��د» مقصر جلوه دادن، 
نشانه ای اس��ت که مذاکرات وین در یک بن بست 
قرار دارد. اگر این طور باش��د، این وضعیت نتیجه 
عوامل متعددی است. « به گفته او»مذاکرات، بیش 

از حد بر وضعیت سیاسی داخل یکی از طرف های 
ش��رکت کننده در مذاکرات )امریکا( وابسته شده 
است. « اشاره اولیانوف به بحث های جدی است که 
درباره اثر فشارهای داخلی بر موضع دولت بایدن 
در مذاکرات احیای برجام مطرح است. دانیل الزار، 
تحلیلگر امریکایی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران 
تأکید کرد که امریکا قطعاً نمی خواهد ش��ریک و 
همراه خود در منطقه یعنی »اسرائیل « را از دست 
بدهد و به شدت نگران موقعیت »اسرائیل « پس از 
امضای برجام است. مقامات »اسرائیل « نیز در این 
مدت و مدام در طول مذاکرات از امریکا خواستند 
که مانع از احیای دوباره برجام شوند، چون ممکن 
است پس از برجام موجودیت »اسرائیل « به خطر 

جدی بیفتد. 
  افزایشالبیبرایناممکنکردنتوافق

در حالی که ط��ی هفته های اخیر گزارش های 
مختلفی درباره افزایش فشار البی اسرائیلی بر 
مذاکرات ایران منتشر شده، جمهوریخواهان 
کنگ��ره روند فش��ار       ها را تش��دید کرده اند. به 
نوش��ته امریکن فری بیک��ن، جمهوریخواهان 
در حال فشار هس��تند تا دولت بایدن را وادار 
به انتش��ار جزئیات مذاکرات توافق هس��ته ای 
با ایران کنند؛ از جمل��ه هرگونه معامله جانبی 
که می تواند ایران را به میلیارد       ها دالر پول نقد 

دسترسی دهد. 
ویرجینیا فاکس، نماینده جمهوریخواه، در حال 
تهیه الیحه ای اس��ت که دولت بای��دن را مجبور 
می کند تمام اس��ناد » مرتبط با هرگون��ه ابتکار 
یا مذاک��ره در مورد برنامه هس��ته ای ایران « را به 
کنگره ارائه دهد. به گفته منابع آشنا، این الیحه، 
دولت امریکا را موظف می کن��د عالوه بر اجبار به 
انتشار خود توافق، هرگونه معامله جانبی را که به 
عنوان بخشی از توافق مورد مذاکره قرار می گیرد، 
افشا  کند. اقدام فاکس احتماالً حمایت گسترده 
جمهوریخواهان را به خود جلب می کند و برخی 
از دموکرات  های��ی که از نتیجه مذاک��رات ناامید 
شده اند نیز از آن حمایت خواهند کرد. این الیحه 
در صورت تصویب، کنگره را مجاز خواهد کرد به 
»کپی از هر سند، یادداشت، یا سایر ارتباطاتی که 
در اختیار رئیس جمهور اس��ت، یا هر بخش از آن 
که به هر ابتکار یا مذاکره در مورد برنامه هسته ای 
ایران اشاره یا مربوط می شود « دسترسی داشته 
باش��د. پیش از این هم، گروهی از قانونگذاران دو 
حزبی در این ماه نامه ای به کاخ س��فید نوشتند و 
خواستار عدم بازگشت به هیچ توافقی با ایران قبل 
از انتشار متن کامل توافق و هرگونه توافق جانبی 
در کنگره شدند. اخیراً هم جاش گاتهایمر و هفت 
دموکرات دیگر در کمیته روابط خارجی مجلس 
نمایندگان در نامه ای ب��ه رئیس جمهور امریکا از 
وی خواس��تند که » متن کامل هر پیشنهادی را 
برای پیوس��تن مجدد به توافق هسته ای ایران در 
اختیار کنگره قرار دهد.«  این اقدامات که می تواند 
راه هرگونه توافق احتمالی حتی بعد از انتخابات ماه 
نوامبر را سد کند، در هفته های منتهی به انتخابات 

تشدید شده است. 

مسکو: اجازه نمی دهیم  اوکراین سالح اتمی داشته باشد

قرقیزستان و تاجیکستان پروتکل صلح امضا کردند

باب�االگرفتننگرانیهاازام�کانهدفق�رارگرفتننیروگاه
هس�تهایدرگی�رودارجن�گدراوکرای�ن،وزی�رخارج�ه
روس�یهب�اتأکیدب�راینک�هکش�ورشاج�ازهنخواه�دداد
اوکراینس�الحاتمیداش�تهباش�د،هدفازعملیاتنظامی
درخ�اکاوکرای�نراخل�عس�الحاینکش�وراع�المکرد.
سرگئی الوروف در گفت وگو با شبکه خبری الجزیره به موضوع تالش 
اوکراین برای دس��تیابی به تسلیحات هسته ای اش��اره کرد و گفت: 
»روسیه هرگز اجازه نخواهد داد اوکراین به سالح هسته ای دست پیدا 
کند.«  وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: »هدف از عملیات نظامی روسیه 
در اوکراین از جمله کی یف خلع سالح اوکراین است. نمی توانیم اجازه 
دهیم سالح های هجومی که امنیت ما را تهدید می کند، در اوکراین 
وجود داش��ته باش��د.«  پس از تماس تلفنی اخیر الوروف با کا    ترین 
کولونا، همتای فرانس��وی وی، موضوع امنیت هس��ته ای مطرح شد. 
وزارت خارجه مسکو در بیانیه ای اعالم کرد: » در ادامه تماس تلفنی 
رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه در 11سپتامبر )۲0 شهریور( وزرای 
امور خارجه دو کشور به تفصیل در مورد وضعیت اوکراین با تمرکز بر 
راه های تضمین ایمنی نیروگاه هسته ای زاپرویژیا گفت وگو کردند.«  در 
بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: »الوروف گفت که رژیم کی یف 
به اس��تفاده از تس��لیحات غربی برای بمباران تأسیسات زیرساختی 
غیرنظامی از جمله در نیروگاه زاپروژیا ادامه می دهد و در نتیجه اروپا را 
در معرض خطر یک فاجعه هسته ای قرار می دهد.«  این بیانیه می افزاید: 

»طرف روسی بار دیگر بر لزوم توقف فوری و کامل بمباران     ها و بررسی 
عینی حمالت عمدی به این تأسیسات تأکید کرد.«

 عملیاتحوالینیروگاههستهای
این در حالی است که روز دوشنبه، شرکت اپراتور برق اتمی اوکراین 
موسوم به انرژواتم با انتش��ار تصاویر و بیانیه ای روسیه را به انجام 
عملیات در نزدیکی نیروگاه هسته ای متهم کرد. در این بیانیه آمده 
است: »یک انفجار حدود ۳00 متری رآکتور    ها رخ داد و اندکی پس 
از نیمه شب دو    شنبه ساختمان های نیروگاه هسته ای آسیب دیدند. 
رآکتور    ها هیچ صدمه ای ندیدند و کارکنان س��الم هستند. حفره و 
گودال بزرگی بر اثر انفجار ایجاد شد.«  مجتمع صنعتی که نیروگاه 
اتمی اوکراین جنوبی در آن واقع اس��ت، در امتداد رودخانه باگ و 

حدود ۳00 کیلومتری جنوب کی یف، پایتخت اوکراین واقع است. 
این حمالت باعث خاموشی موقت یک نیروگاه برق آبی در مجاورت 
این مجتمع صنعتی شد و بیش از 100 پنجره را شکست. نیروگاه 
اتمی اوکراین جنوبی پس از نیروگاه اتمی زاپروژیا که بزرگ ترین 
نیروگاه اتمی اروپاست، دومین نیروگاه بزرگ اوکراین است. نیروگاه 
زاپروژی��ا هم بار    ها مورد حمله قرار گرفته اس��ت. ای��ن دو نیروگاه 
رآکتور    هایی با طراحی مشابه دارند. در همین راستا، زلنسکی نیز 
در شبکه های اجتماعی خود نوشت: »روسیه کل جهان را به خطر 

می اندازد. ما قبل از آنکه دیر شود باید آن را متوقف کنیم.«
 سخنرانیزلنسکیدرسازمانمللبرایدرخواستسالح

اوکراین به دنبال تس��لیحات بیش��تر غربی اس��ت و از پیش��روی 
نیروهایش در نقاط ش��رقی تحت کنترل روسیه سخن می گوید. 
همچنی��ن گزارش     های��ی از اصابت موش��ک به نزدیک��ی دومین 
نیروگاه اتمی بزرگ اوکراین منتشر شده است. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمه��ور اوکراین اواخر روز دو    ش��نبه طی یک س��خنرانی 
تلویزیونی گفت: » ما هر کاری می کنیم تا مطمئن شویم که نیازهای 
اوکراین در هر زمینه ای - دفاعی، مال��ی، اقتصادی، دیپلماتیک - 
برآورده می ش��وند. « رئیس جمهور اوکراین همچنین خاطرنشان 
کرد که روز چهار    شنبه از طریق ویدئوکنفرانس در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد سخنرانی و درخواست خود را از کشور    ها مبنی 

بر ارسال سریع تسلیحات و کمک     ها مطرح خواهد کرد. 

رؤس�ایکمیتههایامنیتملیقرقیزستان
م�ورد در را پروتکل�ی تاجیکس�تان و
باثب�اتک�ردناوض�اعدرم�رزوبرق�راری
صل�حمی�انای�ندوکش�ورامض�اکردند.
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری تاس، 
خبرگزاری »تورموش « ب��ه نقل از کامچیبیک 
تاشی یف، رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان 
اعالم کرد: ما با تاجیکس��تان یک پروتکل امضا 
کردیم. هدف اصلی این پروتکل، باثبات کردن 

اوضاع و برقراری صلح میان این دو کشور و انجام 
اقداماتی در راستای حل و فصل اوضاع موجود 
است. من این پروتکل را از طرف قرقیزستان و 
سایمومیم یتیموف، رئیس کمیته امنیت ملی 
تاجیکستان این پروتکل را از طرف تاجیکستان 
امضا کردیم. وی افزود: اوضاع در منطقه باتکن در 
حال باثبات شدن است. »سیدمومین یتیم اف « 
و »قمچی بیک تاشی یف« رؤسای کمیته های 
دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان نیز 

دیروز در گذرگاه مرزی »گلس��تان « با یکدیگر 
دیدار کردند. در این دیدار دو طرف تأمین ثابت 
در مناطق مرزی تاجیکس��تان و قرقیزس��تان 
را بررس��ی و بر رعایت کام��ل قوانین آتش بس 
تأکید کردند. در این دیدار همچنین بر محوریت 
موضوع تضمین امنیت ساکنان مرزنشین و حل 
و فصل مشکالت موجود از طریق مذاکرات تأکید 
ش��د. اوضاع در مرز قرقیزستان-تاجیکس��تان 
از 14 سپتامبر متشنج ش��د. طرف قرقیز اعالم 

کرد ک��ه نیروهای گارد مرزی تاجیکس��تان به 
یک بخش مرزی در نزدیکی »بوالک-باش��ی« 
در منطقه »باتکن « قرقیزس��تان نفوذ کرده و 
حالت جنگی به خود گرفتن��د. نیروهای گارد 
مرزی تاجیکس��تان در واکنش به درخواس��ت 
خروج از این منطقه شروع به تیراندازی کردند. 
چند س��اعت بعد درگیری های مس��لحانه در 
مناطق »کاک-س��ای « و »پاکس��ی-آریک « 

گزارش شدند. 
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چارچوب هماهنگی :»السودانی «

 تنها گزینه ما برای نخست وزیری عراق است
ک�رد اع�الم ع�راق ش�یعیان هماهنگ�ی چارچ�وب
و نهای�ی گزین�ه الس�ودانی« ش�یاع »محم�د ک�ه
اس�ت. مذک�ور پس�ت تص�دی ب�رای آن تغیی�ر ب�دون
به گزارش شفق نیوز، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق )به جز جریان 
صدر( دیروز اعالم کرد که نشستی را با حضور تمامی رهبران این چارچوب 
و محمد شیاع السودانی، نامزد معرفی ش��ده چارچوب هماهنگی برای 
تصدی پست نخست وزیری عراق برگزار کرده است. چارچوب هماهنگی 
در بیانیه ای در پایان این نشست اعالم کرد که رهبران چارچوب تحوالت 
سیاسی و امنیتی عراق را مورد بررسی قرار دادند و همچنین تالش های 
انجام شده برای برگزاری مراسم اربعین را ستودند. در این بیانیه در واکنش 
به اخبار منتشر شده مبنی بر مطرح شدن گزینه تغییر السودانی به عنوان 
نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق تأکید شد: السودانی تنها گزینه 
چارچوب هماهنگی اس��ت و هر اخباری غیر از این شایعه بوده و صحت 
ندارد. محمد شیاع الس��ودانی همچنین در دیدار با نمایندگان پارلمان 
عراق، برنامه خود را برای دولت آتی عراق تشریح کرد. با وجود صدور بیانیه 
چارچوب هماهنگی منابع می گویند که این ائتالف بر سر مسئله تغییر 
»محمد شیاع السودانی«، نامزد نخس��ت وزیری و مذاکره با جریان صدر 
درباره تشکیل دولت موقت به مدت یک سال و سپس برگزاری انتخابات 
جدید پیش از پایان سال ۲0۲۳ میالدی دچار اختالف هستند. به نوشته 
العربی الجدید، چارچوب هماهنگی به دو گروه تقسیم شده است، گروه 
نخست شامل »نوری المالکی « رئیس ائتالف فتح و نخست وزیر اسبق، 
»قیس الخزعلی« دبیرکل عصائب اهل حق، »عمار الحکیم « رئیس جریان 
ملی حکمت است که خواهان تشکیل دولتی با اختیارات کامل به ریاست 
السودانی است اما گروه دوم متش��کل از »حیدر العبادی« رئیس ائتالف 
النصر و نخست وزیر اسبق عراق، »هادی العامری«، رئیس ائتالف الفتح 
و »فالح الفیاض « رئیس سازمان حشدالشعبی است که خواهان تفاهم با 
جریان صدر به دور از زبان غالب و مغلوب و تحمیل عمل انجام شده است 
تا بار دیگر تنش      ها تشدید نشده و فضا به سمت درگیری خیابانی کشیده 
نشود. منابع آگاه گفته اند »سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران ایران و محمد الکوثرانی از رهبران حزب اهلل لبنان در تالش 
برای پر کردن شکاف و ممانعت از گس��ترش اختالفات در میان اعضای 

چارچوب هماهنگی هستند..«

وحشت صهیونیست     ها
 از تکرار غزه در کرانه باختری

درروزهایگذش�تهاخباریدربارهمتشنجش�دنکرانهباختری
منتشرشدهاست.نظامیانرژیمصهیونیس�تیبااشارهبهاینکه
تنشهادرکرانهباختریدرنقطهاوجخودقراردارد،تهدیدکردهاند
کهاگرجلویمقاومتگرفتهنش�ود،آنهاواردعملخواهندشد.
نگرانی صهیونیست    ها از تبدیل شدن کرانه باختری به غزه ای دیگر، بیش 
از پیش جدی می شود، به طوری که کار نظامیان صهیونیست به هشدار 
به تشکیالت خودگردان و تهدید به رویارویی مستقیم با مقاومت کشیده 
است. شبکه 1۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی اعالم 
کرد: »اگر تشکیالت خودگردان فلسطین با گروه های مقاومت برخورد 
جدی نداشته باش��د ارتش به زودی حمله گس��ترده ای را به شهرهای 
شمال کرانه باختری انجام خواهد داد.«  این منابع اعالم کردند: »اسرائیل 
اقدامات فشرده ای را انجام خواهد داد. تنش های امنیتی در کرانه باختری 
در حال حاضر در اوج خود است. هر روز تالش     هایی برای انجام عملیات 
علیه اس��رائیلی     ها صورت می گیرد.« این ش��بکه اعالم کرد: »شاباک و 
ارتش برای ممانعت از گسترش دامنه درگیری     ها و کشیده شدن آن به 

شهرهای دیگر تالش می کنند.«
به تازگی شبکه 1۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به نگرانی 
فزاینده صهیونیست    ها از پیامدهای به کارگیری پهپاد منتشر و اعالم 
کرده بود: »اس��تفاده از پهپادهای هجومی اخیراً به عنوان یک راهکار 
برای مقابله با تنش     ها در کرانه باختری ارائه شده است. اما وضعیت کرانه 
باختری بسیار پیچیده است و اجازه استفاده گسترده از این پهپاد    ها را 
نمی دهد.«  این گزارش در شرایطی منتشر شد که برخی منابع محلی 
اعالم کردند، گروهی از نیروهای مقاومت فلس��طین یک فروند پهپاد 
جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی را که در حال پرواز بر فراز اردوگاه 
بالطه واقع در بخش قدیمی شهر نابلس بود، هدف قرار دادند. این خبر 
را برخی منابع اس��رائیلی نیز اینطور تأیید کردند که یک گروه مسلح 
توانستند پهپاد ارتش اس��رائیل را که در حال پرواز بر فراز شهر نابلس 

بود، هدف قرار داده و سرنگون کنند. 

هشدار چین به امریکا 
درباره تحریک تجزیه طلبان در تایوان

رئیسجمه�ورامری�کاگفت�هک�هاگرچی�نب�هتای�وانحمله
کن�د،نیروه�ایامریکای�یازتای�واندف�اعخواهن�دک�رد.
وزارتام�ورخارجهچی�ندرواکنشبهای�ناظه�اراتبااعالم
اینک�هپکنح�قاق�دامالزمرابرایخ�ودمحف�وظمیداند،به
امری�کادرب�ارهدامنزدنب�هتن�شجداییطلبیهش�دارداد.
جو بایدن چندی پیش در مصاحبه ای با سی بی اس نیوز گفت که ارتش 
امریکا در صورتی که به تایوان حمله ش��ود، از این جزیره دفاع خواهد 
کرد. مائو نینگ، س��خنگوی وزارت امور خارجه چی��ن در کنفرانس 
خبری خود گف��ت: »چین حق دارد تمامی اقدامات الزم را در پاس��خ 
به فعالیت      هایی که س��عی در تقسیم و تجزیه این کش��ور دارند، اتخاذ 
کند. « وی افزود: »ما مشتاقیم بهترین عملکرد را در حوزه اتحاد مجدد 
مسالمت آمیز )با تایوان( انجام دهیم و در عین حال ما هیچ گونه فعالیتی 
را که قصد جدایی و تجزیه طلبی دارن��د، تحمل نخواهیم کرد. « وی از 
امریکا خواست مسائل مربوط به تایوان را با دقت و به درستی مدیریت 
کند و سیگنال های اشتباه به تجزیه طلبانی که به دنبال استقالل تایوان 
هستند، ارسال نکند. مائو در پایان گفت: »فقط یک چین در جهان است 
و تایوان بخشی از این کشور اس��ت و دولت جمهوری خلق چین تنها 

دولت مشروع چین است.«
 تقویتحضورنظامیپکندردریایچینجنوبی

دریادار کارل توماس، فرمانده ناوگان هفت��م نیروی دریایی امریکا در 
مصاحبه ای با وال اس��تریت ژورنال به قدرت دریایی چین اشاره کرد 
و گفت: »پکن ی��ک ناوگان بزرگ و مدرن س��اخته و در صورت تمایل 
می تواند این جزیره را محاصره کن��د.«  این دریادار گفت: »آنها نیروی 
دریایی بسیار بزرگی دارند و اگر بخواهند قلدری کنند و کشتی های شان 
را در اطراف تایوان قرار دهند، تا حد خیلی زیادی می توانند این کار را 
انجام دهند.«  توماس گفت که چین قب��اًل یک نیروی دریایی بزرگ و 
مدرن ایجاد کرده و تعداد کشتی های نظامی در اختیار پکن به سرعت 
در حال افزایش است. با این حال این نظامی امریکایی خاطرنشان کرد 
که نمی داند آیا چین قصد انجام هرگونه اقدام واقعی علیه تایوان که از 
نظرش بخشی جدایی ناپذیر از خاکش است، چه از طریق حمله تمام عیار 
یا محاصره دریایی را دارد یا خیر. این دریادار همچنین خاطرنشان کرد، 
پکن همچنین حضور نظامی خود را در دریای چین جنوبی در جنوب 
غربی تایوان، تقویت کرده و جزایر مصنوعی و طبیعی تحت کنترلش را 

در این آبراه به طور کامل نظامی کرده است. 

بورل:امیدیبهنیویورکنیست



پوستر انيميشن سينمايي »لوپتو« رونمايي شد
جشن اسباب بازي هاي ايراني در سينما

همزمان با مش�خص  
ش�دن موع�د اكران 
انيميشن س�ينمايي 
»لوپت�و« از پوس�تر 
رسمي آن رونمايي شد. 
دومي��ن انيميش��ن 
اكران ۱۴۰۱، همزمان 
با آغاز سال تحصيلي 
جديد با شعار »جشن 
اس��باب بازي هاي 
ايران��ي در س��ينما« 
روي پرده م��ي رود.  
»لوپتو« يك انيميش��ن س��ينمايي موزيكال با فضايي شاد و 
مهيج است كه با تكنيك سه بعدي در استوديو فراسوي ابعاد 
توسط هنرمندان كرماني توليد شده است.  هادي محمديان، 
كارگردان انيميشن هاي سينمايي »شاهزاده روم«، »فيلشاه« 
و »بچه  زرنگ«، طراحي پوستر »لوپتو« را برعهده داشته است.  
در خالصه داستان اين انيميشن آمده است:»پدر علي در كارگاه 
لوپتو با ياد دادن ساخت اسباب بازي به بيمارانش، آنها را درمان 
مي كند. كارگاه اسباب بازي هاي خالقانه لوپتو كه بين كودكان 
ايراني محبوبيت زيادي دارد با خرابكاري يك ناشناس تعطيل 
مي شود. علي تالش مي كند پدرش را كه نااميد شده است، از 

اين مخمصه نجات دهد. . .«

     رویداد
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رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله: 
فرد س�ير سپاس�گزار اجرش 
همانند روزه دارى است كه براى 
خدا روزه می گيرد، تندرست 
سپاسگزار همانند آن اجرى را 
دارد كه بيمار شكيبا و بخشنده 
سپاسگزار همان اجر را دارد كه 

تنگدست قانع. 
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تاريک، »نمور« و شلخته
فيلم در شمال كشور ساخته شده، اما يک فريِم زيبا و چشم نواز هم در فيلم 

 

ديده نمی شود و به لحاظ اجرا ميزانسن ها بيشتر به تله فيلم شباهت دارند

   افشين عليار
با هر زاويه ای كه به فيلم »نمور« نگاه می كنيم، نمی توانيم 
حتی آن را يك اثر زير متوس��ط بداني��م. فيلمی كه زور 
می زند قصه بگويد و رازی را برمال كند، اما آنقدر در متن 
ضعف دارد كه به اجرا هم كش��يده شده است، دليل اين 
ضعف هم نبود روايِت منسجم و تعريف درسِت قصه است. 
انگار نمور براساس يك طرح چندخطی ساخته شده و به 
هيچ وجه نمی توانيم با آن همراه باشيم. با اينكه داود بيدل 
به عنوان كارگردان قصد داشته اثری در فضای قصه گويی 
بسازد، اما اين قصه گويی از همان اوايل فيلم آنقدر الكن 
است كه اساساً متوجه خاستگاه كارگردان اثر نمی شويم. 
چند آدم به عنوان خانواده دور هم جمع ش��ده اند و اين 
خانواده قرار اس��ت فيلم را جلو ببرند، اما بس��تر مناسب 
و رويكرد منطقی در آن احس��اس نمی ش��ود. كارگردان 
نگاهش ب��ه غافلگيری پايان��ی بوده، اما زمان��ی كه ابعاد 
پردازشی درام در چارچوب و نظامی متحد نباشد تعليق يا 
غافلگيری مخاطب را تكان نمی دهد. داود به عنوان برادر 
بزرگ تر دالرام يك شخصيت منفی را بازی می كند، اما 
به يك باره در انتهای فيلم همه چيز تغيير می كند و داود 
می ش��ود ش��خصيت مثبت فيلم! قطعاً اين نوع پايان ها، 
پی ريزی مناس��ب در طول فيلم را می خواهد، يعنی بايد 
بستری دراماتيك ساخته شود و شخصيت ها به درستی 
معرفی ش��وند، اما در نمور ما با شخصيت طرف نيستيم، 
بلكه با يك س��ری آدم س��روكار داريم كه ديالوگ هايی 
می گويند و بيش��تر آنها ربطی به مسير فيلمنامه ندارند، 
آنها خرده پيرنگ های وصله خورده ای هس��تند كه بود و 
نبودش��ان توفيری برای فيلم ندارد. نمور موضوع خوبی 
دارد، اما پرداخت آن نه س��ينمايی است و نه تلويزيونی، 
به طوری كه ان��گار با فيل��م كوتاه��ی مواجهيم كه كش 
آمده است. درام، كنش مندی الزم را ندارد، رابطه آدم ها 
مشخص نيست و فضای فيلم به ش��دت استرس زاست. 
دادوفريادها منطقی ندارند و فيلم در يك بالتكليفی قرار 
دارد. نمور در يك چرخه كليش��ه ای دست و پا می زند و 
رويكرد آن چندين دهه عقب تر است. روايت هيچ تالشی 
برای بهتر ش��دن نمی كند و كاماًل قابل درك اس��ت كه 
كارگردان در نيمه دوم فيلم كم م��ی آورد و قادر به ادامه 

دادن نيست، به همين دليل در بيشتر سكانس ها مخاطب 
به فيلم می خندد، چراكه چفت و بست مناسب يا حداقلی 
در روايت ديده نمی شود. رابطه ها سرد و خشك و موضوع 

فيلم توان كافی برای گسترش ندارد.
 تالش فيلمساز در ايجاد خانواده و كاشت بحران قديمی 
كه حاال قرار است رمزگش��ايی شود در خرده پيرنگ ها از 
دست رفته و بحرانی منطقی شكل نگرفته است كه قرار 
باشد فيلم بر اس��اس آن جلو برود. در آثاری كه مضمون 
آن با خانواده پيوند خورده بايد زمينه و بس��تر مناس��ب 
برای بح��ران در نظر گرفته ش��ود، ولی در نم��ور آنقدر 
خرده پيرنگ ه��ا اهميت پيدا می كند كه كاش��ت بحران 
و علل پيش آم��دن آن  تبديل به گره افكنی نمی ش��ود. 
در خوش��بينانه ترين حالت س��وژه نمور در پس اتفاقات 
بی اثر تلف ش��ده و اين به دليل نبود انسجام حداقلی در 
روند فيلمنامه اس��ت كه فيلمس��از فكر كرده می تواند با 
كاش��ت غافلگيری در پايان، كل اثر را تحت الشعاع قرار 
بدهد. در اجرا هم ضعف های زيادی ديده می ش��ود، اين 
ضعف ها باعث ش��ده نمور از حال و هوای فيلم سينمايی 
دور شود. فيلم در شمال كشور ساخته شده، اما يك فريِم 
زيبا و چش��م نواز هم در فيلم ديده نمی شود. ميزانسن ها 
بيشتر به تله فيلم ش��باهت دارد، به طوری كه شاهد عدم 
تمهيدات حداقلی در اجرا هس��تيم. اضافه كنيد انتخاب 
بازيگران و الكن بودن نحوه ب��ازی آنها را كه دليل آن نيز 
ضعف فيلمنامه و كارگردانی است. هيچ كدام از بازيگران 
فيلم قادر به هدايت نقش شان نيستند. نمور اثری است 
پيش پاافتاده كه از همان جشنواره سال گذشته فيلم فجر 
مشخص بود نمی تواند مخاطب را با خودش همراه كند. 

    نشر

در محوطه باز موزه سينماي ايران در هفته دفاع مقدس انجام مي شود
نمايش 11 فيلم شاخص سينماي دفاع مقدس

انتشارات كتابستان منتشر كرد
گزيده شنيدني طنز »عبيد زاكاني« به كوشش مرحوم نصرآباد

   سيدمرتضي ذاكر
كتاب صوتي »گزيده طنز عبيد زاكاني« به كوشش مرحوم 

زرويي نصرآباد منتشر شد. 
كتاب صوتي »گزيده طن��ز عبيد زاكاني« به كوش��ش مرحوم 
زرويي نصرآباد از تازه هاي انتشارات كتابستان است كه با صداي 
احسان چريكي به مدت 3 ساعت و ۲8 دقيقه از سوي انتشارات 
نيستان منتشر شده است.  عبيد اولين شاعر و اديب ايراني است 
كه ادبيات شوخ طبعانه را به صورت جدي و حرفه اي پي گرفته و 
منظومه ها و رسائل مجزايي را در اين گونه ادبي خلق كرده است. 
در كنار اين موضوع و با وجود زيست شاعران و طنز پردازان متعدد 
پيش از زيست عبيد، به دليل حجم آثار شوخ طبعانه بازمانده از 
عبيد و تنوع گونه هاي هزل و هجو و فكاهه و طنز در آثارش بايد 
او را نخستين طنزپرداز جدي تاريخ ادب فارسي بدانيم.  مجموعه 
گزيده طنز در زمره آخرين بازمانده هاي قلم و طبع نكته س��نج 
مرحوم ابوالفضل زرويي نصرآباد است؛ مجموعه اي كه كوشيده با 
دقيق شدن بر ظرايف و نكات نغز و طنزآميز شاعران و نويسندگان 
كهن ايران زمين، ضمن انجام پژوهشي تازه در آثار آنها، نگاهي 
تخصصي و خاص بر يكي از گونه هاي روايت زباني آنان داشته باشد. 
از سوي ديگر اين مجموعه در تالش است تا قدمت و سيره و شيوه 
طنزپردازي در ادبيات ايران را از دريچه نگاه خود بازخواني و ثبت 
كند.  اين مجموعه در سال ۱395 به كوشش مرحوم زرويي و با 
پژوهش و همراهي نسيم عرب اميري در دست تأليف و تهيه قرار 
گرفت و سعي كرد از چند زاويه مقوله طنزنويسي را مورد توجه 
قرار دهد. نخست سير روايت طنز و شوخ طبعانه در تاريخ ادبيات 

ايران و در كنار آن بازخواني سنن و فرهنگ عامه و انديشه ايرانيان 
در هر عصر. در كنار اين موضوع ايجاد متوني خالصه و كالس��ه 
ش��ده كه محتواي آن به طور معمول براي مخاطبان كم حوصله 
اين روزگار مناس��ب به ش��مار مي رود نيز بايد به اين موضوعات 
اضافه كرد.  »مجموعه گزيده طنز« در اين مجلد به سراغ عبيد 
زاكاني، طنز پرداز شهير قرن هشتم هجري رفته است. اين كتاب 
در سه بخش به »رساله  دلگشا«، »صد پند« و »تعريفات« نگاهي 
انداخته و در ادامه نگاهي به ترجمه حكايت هاي عربي نقل شده از 
عبيد داشته است. عالوه بر اين، در چهار بخش مختلف به كتاب 
»اخالق االش��راف« نيز نگاه شده  اس��ت. بخش پاياني كتاب نيز 
مرور گزيده اش��عار وي و نيز كتاب »فال نامه طي��ور و وحوش« 
است.  انتشارات نيستان از اين مجموعه تاكنون هشت عنوان را 
منتشر كرده اس��ت، »گزيده طنز عبيد زاكاني« از اين مجموعه 
صوتي شده است. كتاب صوتي »گزيده طنز عبيد زاكاني« به مدت 

3ساعت و ۲8 دقيقه و با قيمت ۲3 هزار تومان منتشر شده است.

به مناس�بت هفته دفاع مقدس 11 فيلم با موضوع دفاع مقدس در 
فضاي باز موزه سينما نمايش داده مي شود. 

به گزارش »جوان«، به مناسبت هفته دفاع مقدس از سي و يكم شهريور 
تا نهم مهرماه، ۱۱ فيلم با موضوع دفاع مقدس در فضاي باز موزه سينما 

نمايش داده مي شود. 
در مي��ان فيلم هايي كه قرار اس��ت موزه س��ينما به مناس��بت هفته 
دفاع مقدس اكران كند، نام كارگردان هاي شاخصي از سينماي جنگ 
به چشم مي خورد. ساموئل خاچيكيان يكي از اين فيلمسازان است كه 
با فيلم »عقاب ها« توانست در دهه 6۰ عنوان پرفروش ترين فيلم تاريخ 
سينماي ايران را به خود اختصاص بدهد، عنواني كه تا همين حاال هيچ 
فيلمي نتوانسته جايگاه آن را تصاحب كند و مي توان احتمال داد تا ابد 

اين جايگاه براي فيلم عقاب ها حفظ شود. 
در ميان ليست فيلم هاي دفاع مقدسي »مهاجر« از ابراهيم حاتمي كيا 
نيز به چشم مي خورد. از رسول مالقلي پور فيلم »سفر به چزابه« در اين 
ليست قرار دارد. »هور در آتش« فيلم مطرح و ماندگار عزيزاله حميدنژاد 

هم در اين ليست قابل مش��اهده اس��ت. »دوئل« فيلمي از احمد رضا 
درويش است كه در ميان ليست فيلم هاي دفاع مقدسي موزه سينما 
قرار دارد. »كاني مانگا« فيلم شاخص ديگري از سينماي دفاع مقدس به 

كارگرداني فيلمساز فقيد، سيف اهلل داد در اين ليست است. 
برنامه نمايش فيلم هاي دفاع مقدسي در موزه سينما به شرح زير اعالم 

شده است:
پنج شنبه3۱ شهريور: »عقاب ها« به كارگرداني ساموئل خاچيكيان

جمعه اول مهر: »سفر به چزابه« به كارگرداني رسول مالقلي پور
شنبه دوم مهر: »مهاجر« به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا

يك شنبه سوم مهر: »فرزند خاك« به كارگرداني محمدعلي باشه آهنگر
دوشنبه چهارم مهر: »هور در آتش« به كارگرداني عزيزاهلل حميدنژاد

سه شنبه 5 مهر: »تنگه ابوغريب« به كارگرداني بهرام توكلي
چهارشنبه 6 مهر: »دوئل« به كارگرداني احمدرضا درويش

پنج شنبه 7 مهر: »موقعيت مهدي« به كارگرداني كيومرث پوراحمد
جمعه 8 مهر: »كاني مانگا« به كارگرداني سيف اهلل داد

شنبه 9 مهر: » اخراجي ها ۱« به كارگرداني مسعود ده نمكي
يك شنبه: ۱۰ مهر: »ليلي با من است« به كارگرداني كمال تبريزي

گفتني است، اين فيلم ها از 3۱ شهريورماه هر شب ساعت ۱8:3۰ در 
موزه سينما نمايش داده خواهد شد. 

فيلم های مورد اشاره توسط فيلمخانه ملي ايران، بنياد سينمايي فارابي، 
مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، سازمان اوج، سيما فيلم، حوزه 
هنري و آقايان علي و منصور مزيناني، مرتضي شايسته)هدايت فيلم(، 
س��عيد حاج ميري و تقي عليقلي زاده در اختيار موزه سينما قرار داده 

شده است. نمايش آثار براي عموم آزاد و رايگان است.

زبان فارسی مستشرقين را مسحور کرد
ترجمه شاهنامه به زبان انگليسی موجب شد كتاب زندگی فردوسی هم به انگليسی تأليف شود

    دیده بان

     کتاب

     نقد فیلم

حسن يزداني سوژه انيميشن شد
دومين قس�مت از تي�زر انيميش�ن »ماجراه�اي نويد« با 
محوريت الگوگيري ش�خصيت اصلي داس�تان از قهرمان 
كشتي ايران »حسن يزداني«، توسط شبكه نهال منتشر شد. 
به گزارش ايرنا، انيميشن »ماجراهاي نويد« درباره يك نوجوان 
۱۲ ساله است كه در هر قسمت با الگوگيري از يكي از قهرمانان 
ملي، وي كنشي قهرمانانه متناسب با پيرامون خود انجام مي دهد. 
در دومين قس��مت از اين انيميش��ن، پس از آنكه الگوگيري از 
ابرقهرمان هاي خيالي هاليوودي كمكي ب��ه نويد نمي كند، او با 
الگوگيري از حسن يزداني به مصاف شخصيتي مزاحم مي رود و 
او را شكست مي دهد.  اين شبكه بنا دارد تا هر فصل يك قسمت 
جديد از اين تيزر انيميشن را رونمايي كند كه هر قسمت از آن به 
الگوگيري از يكي از قهرمان هاي ملي بپردازد. تيزر انيميشن يكي از 
قالب هاي مؤثر در توليدات تلويزيوني است كه در گذشته تجربيات 
موفقي همچون سياساكتي و بابابرقي، تأثيرگذاري اين قالب را 
تصديق مي كند و قرار است ماجراهاي نويد نيز در همين مسير گام 
بردارد.  در نخستين قسمت از اين انيميشن كه سال گذشته توسط 
مؤسسه رساناي مركز بسيج صداوسيما ساخته شد، به قهرمان 

فقيد وزنه برداري پار المپيك، سيامند رحمان پرداخته بود. 
----------------------------------------------------

بستري شدن امين تارخ در بيمارستان
مسعود كرامتي از بستري شدن امين تارخ به دليل سكته 

قلبي در بيمارستان خبر داد. 
مسعود كرامتي، بازيگر سينما و از بستگان امين تارخ بازيگر سينما به 
مهر گفت: امين تارخ چندي پيش به دليل سكته قلبي به بيمارستان 
منتقل شد و هم اكنون در بخش آي سي يو بستري است.  وي در پايان 
گفت: اين اتفاق به يكباره براي او رخ داد، اما ايشان حدود 3۰سال 
پيش قلب خود را جراحي كرده بودند. امين تارخ در حال حاضر در 

بيمارستان تحت مراقبت پزشكان قرار دارد.
----------------------------------------------------

 انتشار مجموعه داستان »کوه سرخ«
 براي نوجوانان

مجموعه داستان هاي »كوه سرخ« ويژه نوجوانان به همت 
انتشارات گويا منتشر شد. 

به گزارش »جوان«، مجموعه داستان هاي كوه سرخ ويژه نوجوانان 
به همت انتشارات گويا از س��ري كتب داستان هاي ايران منتشر 
شد. نويسندگان مجموعه كتاب هاي داستان هاي ايران، حق تأليف 
خود را به تجهيز كتابخانه هاي روس��تايي اختصاص مي دهند و 
اين جلد به كتابخانه هاي منطقه كوه س��رخ در استان خراسان 
رضوي تقديم شده است.  اين كتاب شامل مقدمه اي به قلم مسلم 
ناصري و ۱6 داستان از نويس��ندگاني چون رفيع افتخار، احمد 
اكبرپور، عبدالرحمن اونق، محمدرضا شمس، سيدعلي كاشفي 
خوانساري، محمدرضا مرزوقي و محمدعلي دهقاني است.  كتاب 
»داستان كوه س��رخ«  در ۱55 صفحه و با قيمت 6۰ هزار تومان 
شامل داستان هايي چون غول دريا، شورش جورابي، نيال دختر باد 

و بچه هاي ظهر پاييز از سوي نشر گويا منتشر شده است.

تجديد چاپ مهم ترين اثر عالمه حسن زاده 
كتاب »عيون مسائل نفس و ش�رح آن« در دوجلد به زبان فارسي 

تجديد چاپ شد. 
كتاب »عيون مسائل نفس و شرح آن« به مناسبت اولين سالگرد ارتحال 
عالمه حس��ن زاده آملي )قدس سره الش��ريف( در دوجلد به زبان فارسي 
توسط انتشارات »منظومه شمسي« تجديد چاپ شد.  اين كتاب ترجمه 
اثر »شرح العيون في ش��رح العيون« به زبان عربي است. عالمه  در مقدمه 
كتاب  بيان مي كند كه اثر حاضر، حاصل تحقيقاتی عميق  اس��ت كه در 
طول ساليان متمادي، در باره معرفت نفس، به عمل آورده است.  معرفت 
نفس، پس از معرفت خداي تعالي، از لذيذترين و عزيزترين معارف الهي به 
شمار مي رود و آن، مفتاح خزائن ملكوت و مرقات معرفت رب است. به نظر 
سيدعلي طوبجي سيوطي، حديث »من عرف نفسه فقد عرف ربه«  از ابوبكر 
رازي است. ابن تيميه، معتقد است كه اين حديث، مجعول است و استاد 
حسن زاده آملي، با عنوان »وهم و رجم« همه اين سخنان را رد مي كند و 
پاسخ منكران را مي دهد.  گفته مي شود كه معرفت نفس، مبتني بر اصولي 
است و عيون مسائل نفس، اصول آن است و در هر عيني، از اصول ايقانيه و 
امهات برهانيه كه مستفاد از فهم خطاب محمدي)ص( و مستفاض از اصول 

و جوامع روايي اهل بيت عليه السالم است، استفاده شده است.

   محمدصادق عابدينی
غرب در سه دوره تاريخی با فرهنگ ايرانی 
مواجهه داش�ته اس�ت؛ اولين برخ�ورد در 
قرن اول پي�ش از ميالد آغاز می ش�ود و در 
سومين برخورد كه در قرن هفدهم ميالدى 
روى می دهد، مستشرقين كه راه هند را در 
پيش گرفته بودند پ�س از مواجهه با عظمت 
ادبيات فارسی مسحور آن شدند، به طورى كه 
انگليس�ی ها در همي�ن دوران ش�روع ب�ه 
ترجمه آث�ار برتر ادبي�ات فارس�ی كردند.

ف��را رس��يدن روز ش��عر و ادب فارس��ی و روز 
بزرگداش��ت ش��هريار، فرصت مغتنمی برای 
پرداختن ب��ه جايگاه زبان فارس��ی در جهان و 
نقش آفرين��ی فرهنگی ايران در ش��كل گيری 
تمدن بشری است. زبان فارس��ی كه به عنوان 
نم��ادی از تم��دن ايرانی باعث پيون��د تمدنی 
ايرانيان در طول تاريخ ش��ده، نقشی محوری 
در چند كش��ور منطقه داشته اس��ت، از جمله 
تأثير زبان فارسی در شبه قاره هند كه تا پيش 
از نفوذ استعمار انگليس به عنوان زبان رسمی 
مورد استفاده قرار می گرفت و شاعران و ادبای 
پارس��ی گوی زي��ادی در آن منطق��ه زندگی 
می كردند. هندوس��تان كه تاريخ��ش با ورود 
استعمار انگليس دستخوش تغيير شد، زمانی 
انگليسی ها را برای ورود به سرزمين خود مجبور 

به يادگيری زبان فارسی كرده بود. 
موضوع آش��نايی انگليس��ی ها با زبان فارس��ی 
و ارتباط آن با هند در نشس��ت »ش��عر و ادب 
فارسی در جهان ايران شناسی« كه به ميزبانی 
خانه كتاب و ادبي��ات ايران برگزار ش��د، مورد 
بررس��ی قرار گرف��ت. در اين نشس��ت محمود 
جعفری دهقی، رئيس انجمن علمی ايران شناسی 
با اش��اره به س��ه مرحله برخورد تمدنی ايران و 
غرب كه از هزار اول پيش از ميالد آغاز می شود 
و تا قرن هفدهم مي��الدی ادامه می يابد، گفت: 
»از حدود قرن هفدهم نگرش تازه  ای از س��وی 
ايران شناسان نس��بت به ايران و ادبيات و تاريخ 
آن ايجاد شد. اين نگاه با توجه به نگرش فالسفه 
عصر روشنگری در سده های هجدهم ميالدی 
روشن تر و مثبت تر بود. توجه به زبان فارسی و 
يادگيری فرهنگ و ادب فارسی حاصل همين 
دوران اس��ت. توجه به خانواده زبان های هند و 

اروپايی و متعاقب آن زبان های ايرانی و همچنين 
اديان، س��نت ها و فرهن��گ ايران دوب��اره احيا 
شد و كس��انی نظير تاورنيه و ش��اردن آن را به 
تحسين نگريستند. از سوی ديگر ترجمه هزار 
و يك ش��ب در آغاز قرن هجدهم توسط گاالن 
و تأليف نامه های ايرانی منتس��كيو بر جذابيت 
ايران و ايرانيان در نگاه ايران شناسان افزود.  از 
همين زمان شعر و ادبيات فارسی  به جهان غرب 
به گونه ای تازه معرفی و موجب تحسين و حيرت 

جهانيان شد.«
   سعدى اولين گام آشنايی با زبان فارسی

جعفری دهقی با اشاره به آشنايی ميسينورهای 
مس��يحی با زبان فارس��ی ادام��ه داد: »ورود 
ميس��يونرهای مسيحی به مش��رق زمين و از 
جمله در عصر صفوی به ايران آغاز شد. بديهی 
اس��ت كه نخس��تين گام در جهت آشنايی با 
فرهنگ و انديشه ايرانيان آموزش زبان فارسی 
ب��ود. در همي��ن دوران نمايندگان سياس��ی 
سرزمين های اروپايی و سياحان و تاجران نيز 
روانه ايران شدند. طی سده ها روابط فرهنگی 
با اروپا، متفكرين آن س��امان با ادبا و ش��عرای 
بزرگ ايرانی آشنا ش��دند، اما روانی و شيوايی 
آثار سعدی موجب ش��د به عنوان نخستين و 
برجسته ترين ش��اعران جهان در سراسر اين 
كره خاكی مورد توجه و عالقه خاص و عام قرار 
گيرد و او را به عنوان شاعر همه انسان ها با هر 
زبان و فرهنگی معرفی كند. با اين حال آشنايی 
ايرانشناسان انگليس��ی با ادبيات فارسی از راه 

هند گسترش يافت. دورانی كه زبان فارسی به 
 عنوان زبان رسمی دربار هند به كار می رفت و 
گردانندگان كمپانی هند شرقی برای شناخت 
بيشتر هند ناچار به آموزش زبان فارسی بودند. 
در اين زمان آثار شاعران فارسی در هند منتشر  
می ش��د. پس از آش��نايی با اين آث��ار، ترجمه 
و تحقيق در ادبيات فارس��ی از س��وی كسانی 
چون ماهان و لمس��دن آغاز و چندی بعد راه 
آن به انگلستان گشوده شد و اهميت شاعران و 
بزرگانی چون فردوسی و ديگر شاعران ايرانی 
برای آنها آشكار شد. س��رويليام جونز در سال 
۱77۱ دستور زبان فارسی را تأليف و در آن به 

نمونه ای از اشعار سعدی اشاره كرد.«
   شرق شناسان مجذوب فردوسی و شاهنامه 
عالقه مستشرقين به شناخت زبان فارسی باعث 
می شود ظرف حدود يك قرن بسياری از آثار برتر 
ادبيات فارسی از سوی انگليسی ها ترجمه شود. 
رئيس انجمن علمی ايران شناسی از سرويليام 
جونز، به عنوان اولين مترجم شاهنامه به زبان 
انگليس��ی ياد كرد و افزود: »ج��وزف چمپيون 
شاعر انگليسی در س��ال ۱875 بخش هايی از 
آغاز ش��اهنامه را به ش��عر ترجمه و در كلكته 
منتشر كرد. لومس��دن نيز نخستين شخصيت 
تاريخ اس��ت كه با اس��تفاده از ماش��ين چاپ 
به كمك حروف س��ربی، اقدام ب��ه چاپ متن 
ش��اهنامه در ۱8۱۱ ميالدی كرد. ترنر ماكان 
اهل ايرلند نيز مترجم و زبان شناس زبان فارسی 
بود كه تصحيح او از شاهنامه فردوسی نخستين 
تصحيح در اروپا بود كه بر پايه ۱7نسخه خطی 
كامل و چهار نس��خه ناقص خطی از شاهنامه 
تهيه ش��ده اس��ت. جيمز اتكينس��ون، محقق 
زبان و ادبيات فارسی و مترجم رستم و سهراب 
فردوس��ی و ليلی و مجنون نظام��ی بود كه در 
س��ال ۱8۱۰ ترجمه منظوم خود را از داستان 
رستم و سهراب آغاز كرد. او و گروه هم عصرش 
غالباً ش��اهنامه را با آثار حماسی يونان باستان 
چون ايلياد هومر و شاعرانی همچون شكسپير 

مقايسه می كردند.«
انگليس��ی ها در اي��ن دوره عالق��ه خاصی به 
اش��عار فردوس��ی پيدا می كنند، به طوری كه 
عالوه بر ترجمه ش��اهنامه، كتاب��ی از زندگی 
فردوسی بزرگ نيز در انگليس به چاپ می رسد. 
جعفری دهقی درباره اين كت��اب توضيح داد: 
»س��اموئل رابينس��ون افزون بر انتشار كتاب 
زندگی و آثار فردوسی در سال ۱867 در لندن، 
در سال ۱873 كتاب زندگی و آثار شاعر ايرانی 
نظامی و تحليل قسمت دوم اسكندرنامه ترجمه 
ويليام باخر را از آلمانی به انگليسی ترجمه كرد. 
ادموند و آرتور وارنر دو برادری بودند كه در سال 
۱9۲3 ترجمه كاملی از شاهنامه را به نظم آزاد 

انگليسی درآوردند.«
اگرچه نف��وذ انگليس در ش��رق و به خصوص 
هندوستان باعث لطمات زيادی بر پيكر زبان و 
ادب فارسی شد، اما برای مردم مغرب زمين اين 
فرصت را به وجود آورد تا بتوانند با مجموعه ای 
عظيم از فرهنگ و معرفت شرقی كه در قالب 

ادبيات فارسی شكل گرفته بود، آشنا شوند. 

اگرچه نفوذ انگلیس در شرق 
باعث لطمات زیادی بر پیکر 
زبان و ادب فارس��ی شد، اما 
برای م��ردم مغرب زمین این 
فرصت را به وج��ود آورد تا 
بتوانند با مجموعه ای عظیم 
از فرهنگ و معرفت ش��رقی 
که در قالب ادبیات فارس��ی 
شکل گرفته بود، آشنا شوند

     سینما

نگاهی به نقش آفرينی زبان فارسی در جهان به بهانه هفته شعر و زبان فارسی


