
داستان قطار انقالب 
رئيس جمهور در مراسم پيروزي 
انقالب اعالم ك��رد: »برخي را از 
قطار انق��الب پي��اده كرديم كه 
مي توانستيم نكنيم.« در فضاي 
پس��ا انقالب ها معم��والً افراط و 
تفريط وج��ود دارد و علماي علم 
سياست نيز آن را اجتناب ناپذير 
مي دانند و ممكن است درصدي 
از حرف روحاني درس��ت باش��د 
ام��ا كاش در مرك��ز مطالع��ات 
اس��تراتژيك آقاي آش��نا پروژه اي تعريف مي شد كه چقدر را 
پياده كرديم، چقدر خودش��ان پياده ش��دند و چقدر مجدداً 
سوار شدند؟ در خصوص روحاني كه امروز خود را جدا از صف 
پياده كنند  گان القا مي كند بايد گفت ايش��ان فرات��ر از پياده 
كردن كه دنبال ح��ذف فيزيكي و اعدام ب��ود و در اوج بحران 
و تجزيه طلبي، درخواس��ت اعدام ارتش��يان را داش��ت كه با 
مخالفت جدي مردي مواجه شد )ش��هيد چمران( كه خود را 
»خداي عشق و پرستش مي دانست.« داستان عجيبي است! 
متقاضيان اعدام كه باتري خلخاني را شارژ مي كردند، امروز به 
پياده كنندگان خيالي از قطار انق��الب حمله مي كنند. گاليه 
روحاني از پياده كردن همانقدر چندش آور اس��ت كه هادي 
غفاري و خلخاني اصالح طلب باشند و سخنان گل و بلبلي آنان 

را در رسانه كار كنيم و اما بعد... 
»قطار انق��الب« مفه��وم خوبي ب��راي تقريب اذهان نس��بت 
به ريزش ه��ا و رويش  هاي  انقالب اس��المي و م��دل مفهومي 
ساختارمندي براي فهم مسئله است. البته قطار 39 ساله انقالب 
ما ريزش  هاي  كمتري از قطار چهار ساله اميرالمؤمنين)ع( دارد. 
او كه مظهر عدالت و عصمت بود چند جنگ خونين در درون 
قطار پيامبر كرد، اما هم��ه ما و از جمله روحان��ي حق را به او 

مي دهيم.
»مقصد نهايي« و »عدالت« دو عامل ريزش   مسافرهاي قطار 
اميرالمؤمنين بودند و تا آنجا پيش رفتند كه به تعبير امام راحل 
»اميرالمؤمنين را فشل« كردند. مقام معظم رهبري در اين باره 
مي فرمايند: »اميرالمؤمنين رفت سراغ رويش ها، وقتي زبان 
مي خواست ابن عباس، وقتي شمشير مي خواست مالك اشتر، 
محمد بن ابوبكر و ...« اينها كس��اني بودند كه پيامبر را درك 
نكرده بودند. در زمان خالفت امام حسن )ع( سعد بن ابي وقاص 
تنها بازمانده از صحابه بود كه امام حس��ن )ع( را بيچاره كرده 
بود. هر چه مي خواستند انجام دهند ايشان به ميدان مي آمد 
كه زمان پيامبر اينگونه نبود و چ��ون پيامبر را درك كرده بود 
مردم ه��م مي پذيرفتند و اينچنين حس��ن بن علي )ع( به آن 

سرنوشت كشيده شد. 
وجه مشترك اميرالمؤمنين و رهبران انقالب اسالمي اين است 
كه قدرت برايشان اصالت ندارد و تن به هر پلشتي براي استمرار 

آن نمي دهند و دين خود را سياسي نخواهند كرد. 
اما هنگام قض��اوت درباره قط��ار انقالب اس��المي بايد همه 
گزينه  هاي  ذيل را مد نظر داشت و برخورد  هاي  كادر قطار را هم 
به عنوان يك گزينه از نظر دور نداشت )منكر اشتباهات نشد(.

- برخي سوارش��دگان به قطار لكوموتيوران را قبول ندارند و 
لكوموتيوران خارجي مي خواهند.

- برخي ريل جدي��د مي خواهند ت��ا تغيير مس��ير دهند و با 
سوزن بان درگير هستند. 

- برخي داخل قطار هس��تند اما مرتب نق مي زنند كه چرا با 
ايرباس و بوئينگ سفر نكرده ايم. 

- برخي داخل قطار هستند اما دوست دارند كاًل آن را منفجر 
كنند و نمي دانند خودشان نيز نابود خواهند شد. 

- برخي بليت ه��م دارند و قانوناً حق س��وار ش��دن دارند، اما 
مرتب افس��وس مي خورند كاش با ماشين شخصي مي رفتيم 

)سكوالريسم(.
- برخي دوس��ت ندارند در كوپه خودش��ان باش��ند و ترجيح 

مي دهند بيشتر اوقات در واگن پذيرايي باشند.
- برخي مي خواهند با زيرپ��وش و لباس خواب در واگن  هاي  

قطار تاب بخورند. 
- برخي مخالفند كه قطار براي نماز توقف كند.

- برخي از اول همه كاره قطار بوده اند -  نه مسافر -  و مسئول 
چك بليت و پياده و س��وار شدن مس��افران بودند اما اكنون 
احس��اس مي  كنند مي توانند خودش��ان اتوب��وس بخرند و 

مسافران را ترغيب به سوار نشدن به قطار مي كنند.
- برخي داخل قطارند اما اصرار دارند درهاي قطار هميشه باز 
باشد تا هر موقع خواستند پياده شوند يا كسي را سوار كنند اما 

قطار در ايستگاه هاي تعريف شده مي ايستد.
- برخي دوس��ت دارند هر موقع اراده كردند ترمز اضطراري 

را بكشند.
- برخي بليت مش��هد گرفته اند اما وس��ط راه هوس آنتاليا 

كرده اند اما قطار بر ادامه مسير خود اصرار دارد.
- برخي مي گويند همان قطار قبلي راحت تر بود، خدمات ويژه 

هم ارائه مي كرد. اشتباه كرديم قطار عوض كرديم.
- برخي به خريد واگن هاي داخلي معترض  هستند.

بقيه در صفحه 2

پز روشنفكري با پك به سيگار !
در حالي كه در ساير نقاط دنيا استعمال سيگار در بين قشر تحصيلكرده  در حال كاهش است در ايران اين روند برعكس شده است

چند وقتي است آمارهايي كه 

نيره ساري
توسط نهادهاي مختلف ارائه   گزارش

مي شود، نشان مي دهد مصرف 
سيگار و ساير مواد دخاني در كش��ور رو به افزايش است. روز 
گذشته هم سخنگوي وزارت بهداشت خبر داد كه 10درصد از 
جمعيت باالي 18 سال كشور س��يگار مي كشند. حال آنكه 
كاهش سن شروع به مصرف سيگار، افزايش سيگار كشيدن 
بين دختران، افزايش مصرف قليان، مواد مخدر و روانگردان در 
بين جوانان و. . . آسيب هايي اس��ت كه چه بنابر آمار و چه بر 
اساس مشاهدات ميداني كامالً مشهود است. افزون بر اين، عمق 
فاجعه وقتي بيش��تر چهره عيان مي كند كه گفته مي ش��ود 
مصرف مواد دخاني در بين قشر تحصيلكرده نيز رو به افزايش 
است و اين رابطه سطح س��واد در قشر جوان و تحصيلكرده با 
ميزان پك زدن به مواد دخاني خود معضلي مهم است،  چراكه 
به گفته جامعه شناسان در ساير كش��ورهاي دنيا و پيشرفته 
استعمال س��يگار در بين نخبه ها در حال كاهش است، اما در 

ايران متأسفانه اين روند برعكس شده است. 
 به راستي چرا قشر تحصيلكرده بايد تصميم به مصرف سيگار 
بگيرد؟ چه احساسي پس از اس��تعمال سيگار مي تواند يك 
فرد محصل و دانش��جو را مغل��وب به مص��رف آن كند؟ چرا 
برخالف ساير كش��ورهاي دنيا كه همزمان با افزايش سطح 
سواد استعمال دخانيات به حداقل مي رسد، در كشور ما اين 
موضوع بر عكس ش��ده است؟ ارزان بودن س��يگار در كشور، 
دسترسي آسان، قانون هاي نانوشته يا به اجرا در نيامده يا پز 
روشنفكري دليل اين افزايش است؟ به راستي چرا در كشور ما 
با وجود افزايش و توسعه فضاهاي دانشگاهي و رواج تحصيالت 

عالي در بين جوانان، شاهد افزايش مصرف دخانيات در بين 
اين قشر هستيم؟

پس از اظه��ارات چند روز پيش مع��اون فرهنگي اجتماعي 
دانش��گاه علوم پزش��كي تهران مبن��ي بر افزاي��ش مصرف 
س��يگار و قليان در بين دانش��جويان، روز گذش��ته نيز ايرج 
حريرچي، سخنگوي وزارت بهداش��ت گفت: »10 درصد از 
جمعيت باالي 18 سال كشور سيگار مي كشند و 14 درصد از 

جمعيت به صورت روزانه سيگار و قليان مصرف مي كنند.«
 افزايش ميزان مصرف سيگار و قليان بين دانشجويان 
اين اظهارات در حالي اس��ت كه عبدالرحمان رس��تميان، 
معاون فرهنگي اجتماعي دانش��گاه علوم پزشكي تهران نيز 
بعد از اعالم خبر افزايش ميزان مصرف س��يگار و قليان بين 
دانشجويان گفته بود: »رسيدن به دانشگاه عاري از دخانيات 
از برنامه هاي جدي در دست اجرا اس��ت و در اين راستا بين 
دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران نيز توافقنامه 
اوليه اي منعقد شده كه بايد اجرايي شود. حال آنكه به گفته 
جامعه شناس��ان در ديگر نقاط دنيا استعمال سيگار در بين 
نخبه ها در حال كاهش است، اما در ايران متأسفانه اين روند 

برعكس شده است.«
وي در ادامه مي گويد: كشورهاي مختلف در حال حاضر خود را 
»كشور عاري از دخانيات« مطرح مي كنند و براي اين موضوع 
چشم انداز پنج ساله را تعيين كرده اند و ما نيز بايد اين موضوع 
را جدي بگيريم.  رستميان در ادامه اظهارات خود با ابراز تأسف 
از ميزان پايين ماليات سيگار در كشور، ايران را جزو بدترين 
كشورها از اين منظر در منطقه معرفي كرده و در نهايت از دولت 

و مجلس گاليه جدي به عمل آورده است.

اين در حالي اس��ت كه چند وقت پيش نيز وزير بهداش��ت با 
تأكيد بر لزوم افزايش ماليات ب��ر دخانيات به منظور كاهش 
مصرف آن گفته بود: به هر نس��بت كه قيمت سيگار افزايش 
يابد، دسترسي كاهش خواهد يافت و در اين زمينه الزم است از 
تجربيات بين المللي استفاده شود.  به گفته وزير بهداشت تقريباً 
اكثر كساني كه اعتيادهاي ديگري پيدا كرده اند، مقدمه اش از 
سيگار بوده است و در همه جاي دنيا حتي كشورهاي همسايه 
ما س��ختگيري جدي در اين زمينه وج��ود دارد.  وي يكي از 
ابزارهاي كشورها در اين زمينه را وضع ماليات بر خرده فروشي 
سيگار معرفي و در نهايت خاطر نشان كرد: اگر ماليات مناسب 
وضع شود، مصرف حتماً كاهش خواهد يافت و اين تبليغ در 
جامعه كه با افزايش ماليات، قاچ��اق افزايش مي يابد، غلط و 
اشتباه است و با توجه به مطالعه انجام شده از سوي سازمان 
بهداش��ت جهاني، حتماً مصرف كاهش پي��دا خواهد كرد.  
هرچند كه مي توان گفت اين درمان ريشه اي معضل افزايش 
مواد دخاني به ويژه سيگار در كشور به ويژه قشر تحصيلكرده 
است، اما شايد بد نباشد با آموزش هاي الزم بر ميزان گرايشات 
افراد نس��بت به اس��تعمال مواد دخاني تأثير گذاشت. نبايد 
فراموش ك��رد در هر جامع��ه  اي به ميزاني كه مش��كالت و 
معضالت آن افزايش پيدا مي  كند، به همان اندازه و به تبع آن 
آسيب هاي اجتماعي باال مي  رود. غير از سيگار مصرف قليان 
كه معادل 80 تا 110 نخ سيگار است هم در جامعه طي اين 
10، 1۵ سال به ش��دت افزايش پيدا كرده است. همين طور 
مصرف مواد مخدر و روانگردان؛ بر همين اساس نگاه عميق 
و مشكل گشا به اين معضل مهم تر  از اعمال محدوديت هايي 

است كه تاكنون كارساز و مشكل گشا نبوده است. 

رایزنی نتانياهو با ترامپ درباره الحاق 
شهرک های کرانه باختری به فلسطين اشغالی

نخست وزير رژيم  صهيونيستی روز   جهان
دو  ش�نبه گفت در حال رايزنی با رئيس جمهور 
امريكا درباره الحاق شهرک های كرانه باختری 

به فلسطين اشغالی است. 
ب��ه نوش��ته جروزالم پس��ت، بنيامي��ن نتانياهو، 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تی روز دو  ش��نبه 
در جلس��ه ای گفت كه اس��رائيل در ح��ال انجام 
هماهنگی های الزم با دولت امري��كا برای الحاق 
شهرك های صهيونيست نشين كرانه باختری به 

فلسطين اشغالی است. 
اظه��ارات نتانياهو يك روز بعد از آن مطرح ش��د 
كه كابينه رژيم صهيونيستی بررسی طرح الحاق 
شهرك های صهيونيست نشين در كرانه باختری به 

فلسطين اشغالی و گسترش حاكميت خود بر اين 
منطقه را به تعويق انداخته بود. 

رؤسای احزاب ائتالفی در كابينه رژيم صهيونيستی 
روز يك  ش��نبه تصميم گرفتن��د تصويب طرحی 
را كه ق��رار اس��ت به موج��ب آن ش��هرك های 
صهيونيست نش��ين كرانه باختری ب��ه اين رژيم 
ضميمه ش��ود، به تعويق بيندازند. نتانياهو گفت: 
»درباره موضوع اعمال حاكميت ]بر شهرك های 
كرانه باختری[ می توانم بگويم مدتی اس��ت دارم 
با امريكايی   ه��ا در اين باره گفت وگ��و می كنم.« 
 قوانين بين المللی، كرانه باختری ش��امل ش��رق 
بيت المق��دس را اراض��ی اشغال ش��ده می داند و 
همه شهرك های صهيونيس��تی در اين مناطق را 

غيرقانونی در نظر گرفته است. 

بروجردي: فيلم خودکشي سيد امامی را 
با مطهري دیدیم و تأیيد کردیم 

رئيس كميسيون  امني�ت مل�ی و   سياسي
سياس�ت خارجی مجلس ش�ورای اسالمی از 
برگزاری جلسه ای با حضور علی مطهری، نايب 
رئيس مجلس درباره مرگ كاووس سيدامامی 

در زندان اوين خبر داد. 
به گ��زارش خانه ملت، عالءالدي��ن بروجردی در 
تشريح اين جلس��ه گفت: در اين جلسه عالوه بر 
نايب رئيس مجلس، تعدادی از نمايندگان مجلس 
نيز حضور داش��تند كه فيل��م وی در زندان اوين 
مشاهده شد. وی تصريح كرد: كاووس سيد امامی 
متأسفانه به هر دليل ش��رايط زندان را نتوانسته 
تحمل كند. هرچند، وی در سلول عادی نگهداری 
نش��ده اس��ت. نماينده مردم بروجرد در مجلس 
شورای اسالمی افزود: سيدامامی با توجه به اينكه 

استاد دانش��گاه بوده، در سلول مناسب نگهداری   
می شد. بروجردی ادامه داد: فيلم مذكور هم نشان 
می دهد كه كاووس سيدامامی پيراهن خود را در 
آورده و برای خودكشی آماده می شود. وی تصريح 
كرد: خانواده وی نيز اين اتف��اق را پذيرفتند، لذا 
درخواس��ت كالبدش��كافی هم نكرده اند. رئيس 
كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
شورای اس��المی، تأكيد كرد: خودكشی كاووس 
س��يدامامی در زندان اوين در اين جلس��ه كه با 
حضور تعدادی از نمايندگان و نايب رئيس مجلس 

شورای اسالمی، برگزار شد نيز تأييد گرديد. 
پيش��تر جعفری دولت آب��ادی دادس��تان تهران 
در حاش��يه راهپيمايی 22 بهم��ن در مصاحبه با 
رسانه   ها خبر خودكش��ی كاووس سيدامامی در 

زندان اوين را تأييد كرده بود. 

انتقاد حميد فرخ نژاد از حذف »التاری«
حميد فرخ نژاد،  بازيگ�ر فيل�م   فرهنگي
»التاری« پ�س از صحبت ه�ای داوران در 
برنامه هفت در صفحه اينس�تاگرام خود به 
تصميم داوران درباره فيلم »التاری« واكنش 

نشان داد. 
فرخ نژاد نوشت: برخورد داوران جشنواره با فيلم 
»التاری« خ��ارج از اصول تعريف ش��ده داوری و 
ارزيابی آثار راه يافته به بخش مس��ابقه و بدعتی 
خطرناك برای ارزيابی س��اير عوام��ل توليد يك 

فيلم است. 
متن پيج اينس��تاگرام حميد فرخ نژاد  به ش��رح 

ذيل است:
از صحبت های چند تن از داوران محترم جشنواره 

فيلم فجر چنين ب��ر می آيد كه ع��دم رضايت از 
مضمون فيلم  ترويج خش��ونت ب��ه اجماع كلی 
داوران به صرف نظر از داوری ساير رشته های فنی 
و بازی بازيگران اين فيلم انجاميده، وظيفه حذف 
يا حضور كلی يك فيلم در پروسه رقابت به عهده 
هيئت انتخاب می باشد نه هيئت داوری، يا مثاًل در 
صورت عدم رضايت هيئت داوری از مضمون يك 
فيلم می توان در بخش فيلمنامه يا بهترين فيلم، 
اثر مذكور را از گردونه رقابت حذف كرد، برخورد 
داوران جش��نواره با فيلم التاری خ��ارج از اصول 
تعريف شده داوری و ارزيابی آثار راه يافته به بخش 
مس��ابقه و بدعتی خطرناك برای ارزيابی س��اير 
عوامل توليد يك فيلم است كه بايد جدا از مضمون 

اثر و با نگاه فنی مورد ارزيابی قرار بگيرند. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 24 بهمن1396   -    26 جمادي االول 1439

سال نوزدهم- شماره 5310 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

رجوع شود به صفحه 12

آگهی ارزیابی کیفی فراخوان/مناقصه 
شماره 96/111  

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مديرمسئول

نعيم قاسم: دوران»بزن در رو« به سر آمده است
معاون دبير كل حزب اهلل لبنان با اشاره به سرنگونی يک  جنگنده رژيم صهيونيس�تی از س�وی ارتش سوريه   جهان
اعالم كرد: س�رنگونی جنگنده اسرائيلی به مفهوم آن اس�ت كه دوره تجاوز بدون 

پاسخ به سر آمده است. 
به گزارش راديو النور، ش��يخ نعيم قاس��م، معاون دبير كل حزب اهلل لبنان روز دو  شنبه 
گفت:»سرنگونی جنگنده اسرائيلی به مفهوم آن است كه قواعد درگيری كه اساس آن 
تجاوز بدون پاسخ بود فرق كرده است و از اين پس ديگر اس��رائيل نمی تواند اين قاعده 
درگيری را به كار گيرد و برای تحقق اهدافش پرسه بزند زيرا با واكنش روبه رو خواهد شد.« 
وی افزود: »اسرائيل هم اكنون سردرگم و حيران است؛ نه می تواند وارد جنگ شود زيرا 
تبعات وخيمی برايش دارد و بهای سنگينی می پردازد و نه می تواند شاهد رشد و تقويت 

قدرت مقابل باشد و نمی داند با اين قدرت رو به رشد چگونه مقابله كند.«
معاون دبيركل حزب اهلل لبنان بيان كرد: اگر مقاومت نبود تمام منطقه برای صهيونيست  ها 
مباح بود، اسرائيل در فلس��طين متمركز   می شد و شروع به توس��عه جغرافيايی خود با 
هزينه كشورهای همجوار فلسطين می كرد. اگر مقاومت نبود اس��رائيل از لبنان خارج 
نمی شد اما اكنون )اس��رائيل( دنبال تثبيت موجوديت و ثبات خود است.  وی افزود: به 
بركت مقاومت، لبنان قوی تر شده اس��ت و قدرت لبنان از معادله ارتش، مقاومت و ملت 
است. رؤسای سه گانه لبنان نشست برگزار و اعالم كردند كه ما نمی پذيريم كه مرزهای ما 
خدشه دار و آب های لبنان در معرض تعدی واقع شود و ترسيم مرز  ها به گونه ای رخ دهد 
كه با حق لبنان انسجام و همخوانی نداشته باشد.  نعيم قاسم به رؤسای سه گانه به خاطر 
موضع شان تبريك گفت و بيان كرد: اين موضع به مثابه اجماع ملی لبنان و اينكه گزينه 
مقاومت گزينه لبنان مستقل عزيز و قوی است.  وی در ادامه اعالم كرد: انقالب اسالمی 
ايران انقالبی عادی نبود بلكه انقالب مردم ايران و ملت های منطقه و انقالب تغيير و روحيه 
مقاومت و انتفاضه بر تمام تسليم و تبعيت و بندگی بود. اين به بركت جهاد رهبر و ملت 
ايران اسالمی و جانفشانی های آنها بود. هجمه های استكبار عليه ايران نيز به خاطر حمايت 

ايران از مقاومت و ملت های منطقه است.

توان سايبري مقاومت
اف 35 صهيونيست ها را هم

شکار مي کند
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  در پی سرنگونی يك فروند جنگنده اسرائيلی از سوی 
سامانه دفاع هوايی سوريه، برخی رسانه های عبری زبان 
به انعكاس نگرانی های موجود در مورد برتری نيروی 
هوايی رژيم صهيونيس��تی در منطقه پرداختند. اين 
رسانه   ها اعالم كردند كه دشمنان اسرائيل به طور بالقوه 
می توانند جنگنده های اسرائيلی از جمله جنگنده های 

جديد و خيلی پيشرفته اف- 3۵ را هك كنند

بروجردي:

 فيلم خودكشي
 سيد امامی را  با  مطهري

ديديم و تأييد كرديم

1

اكبر عبدي:

»آقا« در دوران بيماري ام
دو بار جوياي حال شدند

16

 بنگاه هاي کنکور
 از پيام بازرگاني

 به آنتن زنده رسيدند!

3

  در حال��ي كه تا پيش از اين مؤسس��ات و ناش��ران 
 كنكوري تنها در پيام هاي بازرگاني فعاليت داش��تند

 اكنون صدا و سيما آنتن زنده خود را به اين بنگاه هاي 
مالي و ضد آموزشي اختصاص داده است

 مخالفان مقاومت
عليه ابراهيم

   اقتصادي

  ابراهيم حاتمي كيا در يك لحظه همه جالل و جبروت اختتاميه جشنواره فيلم فجر را تحت الشعاع حرف هاي خودش قرار داد و حرف هايي زد كه به مذاق بعضي ها 
خوش نيامد؛ كساني كه سينما را براي پز روشنفكري و اداهاي اپوزيسيوني دوست دارند و نمي خواهند ببينند يك نفر در اوج سينما خود را آدم نظام بداند. آنهايي 
كه به گرفتن جايزه از جشنواره هاي خارجي دل خوش كرده اند از اينكه حاتمي كيا براي مدافعان حرم فيلم مي سازد  ناراحتند. ابراهيم سينما هم درست دست 

گذاشت روي نقطه ضعف آنها؛ كساني كه وابسته اند اما نه به نظام و كشور بلكه به آن سوي مرز هاي فكري و عقيدتي و حتي جغرافيايي.

 اسامي خريداران عمده ارز 
روي ميز ماليات

در پي افزايش نرخ ارز، رئيس كل بانک مركزي در نامه اي به سازمان امور مالياتي ضمن ارسال اسامي 
صفحه 4خريداران عمده ارز، رسيدگي به مبادالت آنان را درخواست كرد 

صفحه 16
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