
    هیئت سیاسی طالبان به تهران آمد؛ سفری که با بحث   ها 
درباره بازنگری تیم بای��دن در مذاکرات صلح با افغانس��تان 
همزمان ش��ده اس��ت.  به گفته مالزهی، طالبان امروز به این 
نتیجه رسیده است که با توجه به تغییر دولت در امریکا، راهکار 
زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده برای برقراری صلح 
افغانستان مناسب نبوده و بر این اساس با سفر به ایران سعی 

دارد راهکار صلح تهران را عملیاتی کند | صفحه 15

    ۱۱۰فیلم فرم تقاضاي حضور در جشنواره را پر کردند که از این 
تعداد تنها ۶۲ فیلم شرایط الزم را براي ورود به جشنواره داشتند 
و توسط هیئت هفت نفره داوران در قالب بخش اصلي جشنواره 

یعني »سوداي سیمرغ« مورد ارزیابی قرار گرفتند | صفحه 16

    پیش بیني ها در مورد افزایش سرقت ها همزمان با خاموشي هاي 
شبانه به وقوع پیوسته و پلیس تأیید کرده است که خاموشي معابر 
و بزرگراه ها ۱8 درصد به میزان سرقت ها اضافه کرده است. رئیس 
پلیس آگاهي نیروي انتظامي گفت ک��ه 9۲/3  درصد از وقوع کل 

جرائم مربوط به سرقت است | صفحه 14

 روايتي از انتشار نشريه »انتقام« 
 توسط آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي

 به روايت استاد سيدهادي خسروشاهي| صفحه 9

 بدعهدی امریکا 
طالبان را به تهران آورد

 معرفي 16 فيلم راه يافته 
به سوداي سيمرغ فجر 39

 خاموشي ها، شهرها را  
براي سارقان امن كرده است

 مبارزه، رازداري 
و دوري از تظاهر

یادداشت  سیاسی

 سقوط 
در تله ادراكي دشمن

محمدجواد اخوان

هنوز انقالب اسالمي به اولین س��الگرد خود نرسیده بود که مردم 
اولین رئیس جمهور ایران را برگزیدند. ساختارهاي حکومتي نظام 
یك به یك در حال تکمیل شدن بود و در 5 بهمن ۱358 مردم ایران 
به پاي صندوق هاي رأي رفتند تا با انتخ��اب اولین رئیس جمهور 
ایران، اولین گام عملي براي اجراي قانون اساسي جدید ایران را رقم 
زنند. به دالیلي که در این نوشتار مجال بررسي آن نیست، ابوالحسن 
بني صدر دانش آموخته اقتصاد که س��نخیت چنداني نیز با خط و 
اندیشه امام نداشت، موفق به کس��ب اقبال عمومي شد و به عنوان 
اولین رئیس جمهور ایران، به نمادي از نخستین تجربه انتخاباتي 
ریاس��ت جمهوري در کشور تبدیل ش��د.  هرچند او در اولین روز 
تحویل گرفتن قدرت از زبان امام راحل شنید که »حب الدنیا رأس 
کل خطیئه« اما در عمل از این پند به��ره چنداني نبرد و به همان 
خطاي بزرگي که امام )ره( از ابتدا نگران آن بود دچار شد. اما در ذیل 
مطالعه روند صعود و سقوط بني صدر به سندي برمي خوریم که این 

روزها معنا و مفهومي خاص پیدا مي کند | صفحه 2

یادداشت  اقتصادی

 كليد واژه اي 
به نام »نگذاشتند«

وحید  حاجی پور

وزیر نفت تا مي تواند بهانه مي آورد؛ براي آنکه خود را از سوءمدیریت ها و 
خساراتی که به کشور وارد شده تبرئه کند، مانند همیشه پاي منتقدان 
خود را به میان مي آورد و مي گوید »نگذاشتند!« اعجاز این واژه براي 
فرار از پاسخگویي و تراشیدن یك تمثال ملي گرا که حافظ منافع کشور 
است، از همان روحیه اي نشئت مي گیرد که نفت را به ویرانه اي بزرگ 
تبدیل کرده است.  تفکر حاکم بر وزارت نفت، در چند عبارت خالصه 
مي شود: » کسي جز ما نمي فهمد، هر انتقادي سیاسي کاري است و با 
تریبون هایي که در اختیار دارند، خیلي ها را از هستي ساقط کردند«. 
اظهارات روز گذشته او در کنگره نفت و نیرو، به خوبي نشان داد مقام 
عالي وزارت نفت، همچنان منتقدان خود را افرادي سیاسي با سطح 
فکري نازل مي داند؛ همان منتقداني که طي هفت سال اخیر، روي 
نکاتي دست گذاشتند که وزیر نفت با تأخیر فراوان، مجبور به پذیرش 
آنها شد؛ از احیاي نظام سهمیه بندي بنزین گرفته تا استفاده از منابع 
داخلي براي توسعه صنعت نفت و استفاده از شرکت هاي ایراني، هرچند 

که این توسعه تنها روي کاغذ باقي مانده است| صفحه 4

یادداشت  ورزشی

بی اثر كردن سختگيري هاي 
اي اف سي در فوتبال غيرحرفه اي ما

فريدون حسن

در خبره��ا آمده بود که کنفدراس��یون فوتبال آس��یا الزامات جدید 
حرفه ای سازی باشگاه ها را  سختگیرانه تر و با جزئیات بیشتر اعالم کرده 
است. سهیل مهدی، مدیر صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال 
ایران هم با تأکید بر اینکه الزامات جدید اجباري است و تمام باشگاه ها 
باید آن را اجرا کنند از ابالغ این الزامات جدید به باشگاه ها، به خصوص 
نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آس��یا خبر داده اس��ت. تا 
اینجاي کار مشکلي نیست؛ ابالغیه اي آمده و تمام باشگاه هاي آسیا ملزم 
به اجراي آن هستند، اما سؤالي که همیشه در این موارد به خصوص در 
فوتبال ایران مطرح بوده، این است که چگونه ممکن است این الزامات 
بعضاً براي باشگاه هاي سایر کشورهاي آسیایي دردسرساز و حتي منجر 
به حذف آنها شود، اما همین الزامات سختگیرانه کوچك ترین تأثیري 
در باشگاه هاي بدهکار و فاقد مدیریت حرفه اي ایران نداشته باشد. براي 
مثال کافي اس��ت نگاهي گذرا به اخباري که در خصوص بدهي ها و 
خطرهاي تعلیقي که پرسپولیس و استقالل را تهدید مي کند، بیندازید 

تا متوجه ماجرا شوید | صفحه 13

ویژه   جوان

 باز هم به ما اصالح طلبان 
فرصت بدهيد!

هر چه به انتخابات نزدیك تر مي ش��ویم، تکاپوي اصالح طلبان براي 
فاصله گذاري با دولت روحاني بیشتر مي ش��ود. در روزهاي اخیر و با 
مجادله واعظي و خرازي، این فضا تندتر هم شده است. اصالح طلبان 
مي گویند روحاني اصالح طلب نبوده و کاندیداي اجاره اي اصالح طلبان 
بوده، واعظي رئیس دفتر روحاني هم مي گوید ش��ما اگر شانس برد 

داشتید، عارف را مجبور به انصراف نمي کردید. 
حاال محمد س��المتي از فعاالن اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه 
آرمان گفته: »دولت آقاي روحاني به ندرت به پیشنهادات اصالحي 
اصالح طلبان توجه کرده است و تقریباً مي توان گفت که پس از اینکه 
رأي اصالح طلبان را گرفت، با آنها خداحافظي کرد. نتیجه همه این 
ضعف ها و ندانم کاري ها، فشار اقتصادي بیشتر به مردم، کاهش اعتبار 
دولت و از دست رفتن بخشي از پشتوانه مردمي حامي دولت یعني 
اصالح طلبان شد... «  س��المتي در ادامه گفته: »چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، جبهه اصالح طلبان تنها سخنگوي طبقات محروم و متوسط 
و در خدمت آنهاست و هنوز جایگزیني براي آن تعریف نشده است. 
بنابراین، اگر به فرض جبهه اصالحات در حمایت از آقاي روحاني خطا 

هم کرده باشد، باید به او فرصت داده شود تا جبران کند« | صفحه 2

   سه هفته پس از آنکه در چارچوب قانون اقدام راهبردي 
براي رفع تحریم ها، با دستور رئیس جمهور فرآیند تولید 
اورانیوم با غناي ۲۰ درصد در مجتمع غني س��ازي شهید 
علیمحمدي)فردو( آغاز شد، سخنگوي دولت روز گذشته 

در جمع خبرنگاران اعالم کرد: براساس زمان ابالغ قانون 
مجلس، اولین قدم هاي محدودس��ازي بازرس��ان مربوط 
به پروتکل الحاقي در هفته اول اس��فند م��اه آغاز خواهد 
شد. وزیر امور خارجه هم اعالم کرد در صورت لغو نشدن 

تحریم ها تا هفته اول اسفند ایران اجرای پروتکل الحاقی را 
متوقف می کند.  سخنگوي دولت نیز گفت براساس زمان 
ابالغ قانون مجلس، اولین قدم هاي محدودسازي بازرسان 
مربوط به پروت��کل الحاقي در هفته اول اس��فند ماه آغاز 

خواهد شد. البته باید توجه داشت که بازرسي هاي مربوط 
به توافق نامه پادماني همچنان پابرجا خواهند ماند و عمده 
بازرس��ي ها و دوربین ها مربوط به این توافق نامه پادماني 

است که طبق روال ادامه خواهد یافت | صفحه 2

تحريم ها  تا 21 فوريه لغو نشود ايران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می كند

ایست به بازرسان آژانس از اسفند
   سیاسی

رئي�س كميس�يون تلفي�ق مجل�س گفت: 
مي�زان وابس�تگی واقع�ی دول�ت ب�ه نفت 
ح�دود 400 ه�زار ميلي�ارد توم�ان اس�ت. 
الیاس ن��ادران رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه 
مجلس در رس��انه ملی در پاس��خ به پرسشی در 
خصوص علت تأیید الیحه بودجه ۱۴۰۰ به رغم 
مخالفت و انتقاد بس��یاری از نمایندگان مجلس 
نس��بت به این الیحه بودجه، اظهار داشت: ما دو 
راه داشتیم که یك بودجه س��ه دوازدهم یا چند 
دوازدهم به دولت بدهیم تا فعاًل این کش��ور اداره 
ش��ود و دولت بودجه دیگری را بیاورد، با توجه به 
رفتار سیاس��ی دولت در س��ال های گذشته و به 
خصوص سال پایانی که سال انتخابات است، این 
نگرانی وجود داشت که دولت از وظایفش در اصالح 
ساختار بودجه سر باز بزند و به مقام معظم رهبری 

متوسل شود و ایشان هم اجازه بدهد که در جلسه 
سران قوا بررسی شود و این همان اتفاقی است که 
در سال 98 برای بودجه سال 99 افتاد و بودجه 99 

فاجعه بار    ترین بودجه به جهت اجرا بود. 
رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه گفت: برای ما 
ش��اید راحت     ترین کار این بود که رد کنیم، ولی 
به دلیل مصلحت کلی کشور و اینکه مجلس نقش 
اصلی خود را در راهب��ری و ریل گذاری ایفا کند 
راه س��خت تر را انتخاب کردیم تا عالیم حیاتی 
یك مریض اورژانس��ی رو به موت را به وضعیتی 

برگردانیم که بتوان نجاتش داد. 
وی در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده مبنی 
بر اینکه مجلس چهار عمل اصلی را برای محاسبه 
میزان فروش نفت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ بلد 
نیست، تصریح کرد: دولتی    ها در حوزه درآمدهای 

نفتی می گویند ما ۱99 هزار میلی��ارد تومان و 
ش��ما ۲۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از 
صادرات نفت در بودجه پیش بینی کرده اید پس 
مجلس وابستگی به نفت را زیاد کرده است. اصل 
محاسبه غلط است چون دولت پنهان کاری    هایی 
در برداشت از نفت و منابع نفتی و ارز    هایی مثل 
صندوق توسعه ملی که محصول نفت است کرده 
تا نشان دهد وابستگی به نفت کم شده ولی عماًل 
اینگونه نبود. میزان وابستگی واقعی دولت به نفت 

حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: اگر آقای 
روحانی می خواست دقیق محاسبه کند باید این 
۲۶۱ هزار میلیارد تومان را با 39۴ هزار میلیارد 
تومانی که دولت در برداش��ت از منابع نفتی به 
اشکال مختلف چه اوراق سلف نفتی و چه برداشت 

از صندوق به حوزه های مختلف که از نفت استفاده 
کرده، سرجمع محاسبه می کرد و بعد این محاسبه 
را انجام می داد تا ببینیم وابستگی به نفت زیاد یا 

کم شده است. 
نادران با اشاره به جزوه س��ازمان برنامه و بودجه 
در توجی��ه بودجه ای که دولت ب��ه مجلس داده 
اس��ت، اظهار داش��ت: چیزی که محل اختالف 
ما با دولت بود، این بود و ما می گفتیم که ش��ما 
جوانمردی کنید و بگویید ما ارز را ۱۷5۰۰ تومان 
حس��اب کرده ایم و 8 میلیارد دالر از آن را بنا به 
هر دلیلی می خواهیم به کاالهای اساسی و دارو 
بدهیم و بقیه را هم می خواهیم ۱۷5۰۰ تومان 
حساب کنیم. چرا می گوید ما می خواهیم ۱۱5۰۰ 
تومان حساب کنیم ولی مجلس می خواهد این را 

۱۷5۰۰ تومان بکند؟

نادران: وابستگی واقعی دولت به نفت حدود 400 هزار ميليارد تومان است

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 8 بهمن 1399 - 13 جمادی الثانی 1443

سال بيست و د  وم- شماره 6133  - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

هو الباقى

جناب آقاى غالمرضا اميدى
 درگذشت والده گراميتان حاجيه خانم معصومه رضايى
را به شما تسليت عرض نموده و از خداوند منان براى 
جنابعالى و بازماندگان صبر جميل و براى آن مرحومه 

رحمت و مغفرت مسئلت مى نماييم.

از طرف فرماندهى و كاركنان
 ناحيه حضرت اميرالمومنين (ع)

پرونده
صفحه 8

 بسيج و جهاد مؤمنانه 

در مناطق محروم

  بسيج اصناف با انحصارگري و مافياي 
اقتصادي به شدت برخورد مي كند

  ارائه خدمات پزشکي رايگان 
در مناطق محروم 

كمك مؤمنانه ۹۱ميليارد توماني 
خيران و بسيجيان زنجاني

جهاد خدمت رسانی

 س�خنگوی قوه قضائي�ه از محکوميت مه�دي جهانگيري 
 و پوری حس�ينی، رئيس س�ابق س�ازمان خصوصی سازی 
و احضار ولی اهلل سيف، رئيس س�ابق بانک مركزی خبر داد. 
مهدی جهانگيری به جرم قاچاق حرفه اي ارز به مبلغ بيش 
از 60۷ هزار يورو و 108 هزار دالر به تحمل دو س�ال حبس و 
ضبط ارز قاچاق ش�ده و جزاي نقدي چهار برابر بهاي ريالي 
 ارز قاچاق يعن�ي چهار برابر 2۷ ميليارد ريال محکوم ش�د. 
عالوه بر آن به جرم تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 
حدود 46 ميليارد تومان به تحمل دو سال حبس ديگر و رد 

مال محکوم شده است | صفحه 3

جرم: قاچاق حرفه ای ارز

 سالروز وفات حضرت  ام البنين)س( را تسليت می گوييم 
و روز تکريم مادران و همسران شهدا را گرامی  می داريم


