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يادداشت  

 گفت وگو با دكتر شهال كاظمي پور
عضو هيئت علمي گروه جمعيت شناسي دانشگاه تهران

   اگر يك عملكرد مكتوب از من بگيريد و مقايسه كنيد با دو سال پيش نه 10 
سال پيش، مي بينيد كه خيلي رو به جلو بوده است. يك نمونه اين قضيه همين 
ديپلماسي محيط زيستي است كه به دستور رئيس جمهور عمالً دو وزارتخانه و 
يك معاون رئيس جمهور درگير آن هستند. در دوره هاي قبل چنين مسائلي 

در چنين سطوحي طرح و پيگيري نشده  اسـت. چه  بسا اگر اين اقدامات 10 
سال گذشته صورت مي گرفت، ما اكنون شرايط بهتري در مسئله ريزگردها 
و حق آبه ها مي داشتيم. ما درباره محيط زيست تعارف نداريم و با ترك ها آن 
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ديپلماسى محيط زيستى را 10سال دير شروع كرديم
ديپلماسي محيط زيست دولت سيزدهم در گفت  و گوي «جوان» با معاون بين الملل سازمان محيط زيست 

 «نمايندگان» برنامه غربى ها
در ايران!

اروپا در يك حركت صورى عليه سپاه مصوبه مى دهد اما به تعليق برجام 
رأى مثبت نمى دهد. همين رفتار نشانه است كه تحريم و مصوبه ضدسپاه 
ــته اى است.  ــتر در مذاكرات هس اروپا مقدمه اى براى امتيازگيرى بيش
 جسم برجام بايد بماند و روح برجام را بايد آن قدر تضعيف كرد كه ميان 
مرگ  و  زندگى آويزان باشد. پس مذاكرات از نظر امريكا بايد ادامه داشته 
باشد و كامالً تعليق نشود اما در حدى معلق و معوق بماند كه همان چيزى 
ــط يك «بله قربان!»  ــود كه آنها مى خواهند. اروپا نيز كه به امريكا فق ش
مى گويد. كل آشوب صهيونيسم و كاريكاتوريسم فرانسوى و ونداليسم 
اروپا در ايران را بايد در همين بسته تحليل كرد:«چه كنيم تا ايران امتياز 
بيشترى بدهد». وگرنه غرب و اروپا مرد براندازى در ايران نيستند. در اين 
سو، اين راهبرد غربى يك «نماينده» فعال در ايران دارد كه به اصطالح خود 
اروپايى  ها برنامه آنان را در ايران «رى پرزنت » مى كند! يعنى نمايندگى 
و بازآفرينى آن را برعهده مى گيرد. به همين خاطر همزمان با فشار غرب 
به ايران با ابزار تحريم  بيشتر و مصوباتى شبيه مصوبه اخير پارلمان اروپا، 
 FATF ــئله برجام و ــروع به بازآفرينى مس نمايندگان آنان در ايران ش
مى كنند و مسئوالن را از عواقب به سرانجام نرسيدن آنها مى ترسانند. يك 
چرخه يا حلقه شيك كه خوب مى چرخد! يك سر آن غرب و سر ديگر آن 
اصالح طلبان يا همان «نمايندگان برنامه هاى غربى در ايران » است. برنامه 
هم بسيار ساده است و چند مرحله كوتاه دارد:«1-غرب امتياز بيشترى 

ــد و امتيازى  ــاز را مى خواه ــت تر آنكه همه امتي مى خواهد-بلكه درس
ــاى توافق آماده  ــت وقتى دولت ايران براى امض نمى دهد- پس 2-درس
مى شود، دست نگه مى دارد؛ 3-حقوق بگيران انگليسى و امريكايى شروع 
به آشوب و فتنه مى كنند و آشوب در ايران به راه مى افتد؛ 4-اصالح طلبان، 
ــكوت يا حمايت ضمنى مى كنند يا برخورد با آشوب را نفى مى كنند؛   س
5- غرب شروع به تحريم بيشتر و فشار بيشتر مى كند؛ 6- اصالح طلبان 
ــور تلقى مى كنند و خواهان  ــتر غرب را به معنى نابودى كش ــار بيش فش
ــائل پادمانى و حقوقى و حتى نظامى  امتيازدهى به غرب در توافق و مس
ــت برجام را هم به رغم اطالع  مى شوند؛ 7- اصالح طلبان در ادامه شكس
از آمادگى ايران براى امضاى آن به گردن ايران مى اندازند و غرب را تبرئه 
مى كنند؛ 8-همزمان اصالح  طلبان «دم » از مردم مى زنند و به رئيس جمهور 
مردم مى گويند «به نفع كشور از كار كناره بگير» تا زمينه بازيابى جايگاه 
از دست رفته خود در اجتماع و بازگشت به قدرت را فراهم كنند؛ 9-غرب 
ــلبريتى  ها زمينه حمايت از اصالح طلبان را در  با پول پاشى و استخدام س
ــتر بدهيد تا توافق  داخل فراهم مى كند و باالخره 10- پيام «امتياز بيش
كنيم» صادر مى شود. اين كل چرخه تكرارى غرب و نمايندگان آنان در 
ايران است كه هيچ گاه قرار نيست به سرانجام برسد، حتى اگر ايران همه 
امتياز ها را بدهد. غرب سيرى ناپذير است چون ماترياليسم و امپرياليسم و 
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   سياسي

   ويژه هاى جوان

اندر ُبرده    ها 

 

و داشته هاى پهلوى ها
ــناد مى گويد رضاخان به  اس
گاه خلع و فرار از ايران، عالوه 
ــب بزرگ ترين  ــه لق ــر آنك ب
زمين خوار كشور را از آن خود 
ــك ملى نيز  كرده بود، در بان
سرمايه اى هنگفت داشت. با 
اين همه آنچه تكليفش هرگز 
ــد، دارايى هاى وى  روشن نش
در بانك هاى انگليس، امريكا 
ــه نهايتاً  ــود، ك ــوئيس ب و س
ــپرده  ــندى، س فرزندان نيز صداى آن را درنياوردند! در س
ــده  قزاق در يكى از بانك هاى امريكا، 250 هزار دالر قيد ش
ــى او در بانك هاى آن  ــا مطلعين، ميزان واقعى داراي كه بس
ــدود 500 هزار دالر  ــدار و در ح ــور را، بيش از اين مق  كش

دانستند.
 جالب اينجاست كه محمدعلى فروغى نيز، رقم دوم را تأييد 
ــپرده ها، در ايران  ماند كه بر تارنماى  كرد! اسنادى از اين س
ــگاه تاريخ معاصر قرار دارد. فرزندان قزاق، اما وسعت  پژوهش
ــتند و تنها در پى ملك نبودند و در بسيارى از  ــرب داش مش
ــودآور،  ابرواحدهاى اقتصادى، عمده بنگاه    ها و پروژه هاى س
كازينو    ها و كاباره    ها  در خارج و داخل كشور، از سرمايه گذاران 
اصلى بودند. شاه در آستانه سفر مرگ، كمتر به خارج كردن 
ــاى خارجى را از آن  پول نقد پرداخت، چون پيش تر بانك ه
ــش قيمت نفت در  ــاً پس از افزاي ــرده بود! مخصوص لبريز ك
ــلحه، مستقيماً  ــانت خريد اجبارى اس اوايل دهه 50، پورس
ــروزه بخش زيادى  ــاب هاى خارجى اش مى رفت. ام به حس
ــلطنت، از محل انباشت همان  ــانه اى س از پروپاگانداى رس
ــود. در روزهاى  ــبى با آن تأمين مى ش ــانت    ها و كاس پورس
ــلطنتى بود،  ــكل در خارج كردن جواهرات س آخر، تنها مش
ــهور و منهاى تاج    ها و معدود موارد  ــب روايت مش كه برحس
نشان دار، با عجله آنها را كه در بخشى از كاخ نگهدارى     مى شد، 
ــد. انتقال آن  ــدان مخصوص جاى دادند و بردن در 374 چم
ــش. بخش    هايى از آن  نيز ماجرا    هايى دارد، كه بماند به وقت
جواهرات قيمتى داشت، كه تاج    ها در برابر آن رنگ مى باخت!

برحسب شواهد، بخش مهمى از ارثيه شاه، همچنان در دست 
فرح ديباست. رضا پهلوى راست مى گويد كه در 63 سالگى، 
هنوز از مادرش پول توى جيب مى گيرد و شخصاً شغل ندارد! 
تازه اين قلم بعيد مى داند كه پس از مرگ والده نيز، ثروت او به 
شكل ُگتره اى دست پسرش را بگيرد. او با شرايطى كه احتماالً 
ــت، همچنان  ــى در زمره آن اس ــداوم معركه گيرى سياس ت
ــود! لوس بازى    هايى چون « من  مواجب بگير مامان خواهد ب
وكالت مى دهم » نيز، به اين دليل سر هم شده است، كه نهايتاً 

مالى بيشتر به او مبذول شود. محل نگذاريد. 
ــت، كه  ــمه اى از تبار و حاالت عنصرى فانتزى اس اينها ش
ــد روزگار، مجبورند به او  ــد آم ــرويس هاى خارجى از ب س

« خانباجى » بگويند! فاعتبروا يا اولى االبصار. 

آقاى عبدى! از اين دوستان حذر كن!

شرم باد بر اين  ويدئوى صدثانيه اى حزب سازندگى

  على علوى
ــته  ــاس عبدى به توييتى از او كه نوش يكى از رفقاى آقاى عب
ــان اروپا  ــدى كرده كه پارلم ــپاه اخيراً چه اقدام جدي بود:«س
ــته  ــان داده و نوش ــت اعالم كرد...»، واكنش نش آن را تروريس
است:«همكارى با روسيه عليه اوكراين اقدام جديد سپاه است كه 
اروپا از آن نخواهد گذشت»! عبدى هم توضيح داده كه همكارى 
با روسيه عليه اوكراين از نظر اروپا تروريستى نيست وگرنه خود 

روسيه را چرا تروريست نمى دانند؟

ــوده اما اين  ــت عبدى چيز ديگرى ب هرچند بحث اصلى تويي
واكنش رفيق آقاى عبدى نشان دهنده دايره فكرى بسيارى از 
اصالح طلبان است:«كارى نكنيد كه اروپا برنجد»! كل منظومه 
فكرى اينان همين است. كارى نكنيد كه اروپا از دست ما برنجد،  
چون اروپاييان نژاد برتر و تفكر برتر و قدرت برترند و «اروپا از ما 
نمى گذرد»، حتى اگر كارى شبيه خريد و فروش اسلحه كه رفتار 
عادى خود اروپاييان با رژيم هاى تروريستى و كودك كش سعودى 

و صهيونيست ها است، انجام دهيم. 
ماهيت بسيارى از ايده ها و تصميم هاى اصالح طلبى در دو سه 
دهه اخير بر مبناى برترانگارى غرب و ترس از غرب بوده است. 
اگر به آنها گفته شود غربزده، هزار استدالل مى آورند كه ما غربزده 
نيستيم، ما عقل برترى داريم و  ماجراهاى جهان را با عقل برتر خود 
مى بينيم. سپس مى گردند و بر سبيل مغالطه پهلوان پنبه، چند 
اظهارنظر سست و بى مايه را از تريبون  هاى مجلس و نمازجمعه 

و مانند آن، رومى كنند كه آن عقل ادعايى خود را به رخ بكشند. 
موضوع سپاه فعالً  فقط در مجلس اروپا مطرح شده است كه يك 
تشكيالت كامالً صورى و محل گذر اپوزيسيون رقباى اروپا مثل 
دااليى الما و منافقين و سلطنت طلب ها و تايوانى هاست. بورل هم 
گفته اين مصوبه ضمانت اجرايى ندارد و احساساتى بوده است. 
برفرض هم كه دشمنى اروپا از دايره عقل و منطق خارج شود و 
ــت بنامند، اين خودباختگى مقابل اروپا «كه از  سپاه را تروريس
ما نمى گذرد» نهايت بدبختى يك ايرانى است. اروپا با سپاهى 
ــيم خاردار را  ــت كه سى سال پيش واردات س سرشاخ شده اس
ــتيك و  ــك بالس ــوع مى كرد و حاال صادرات موش برايش ممن
پهپادهاى استراتژيك او را تحريم مى كند و باز هم سپاه و ايرانيان 

را نشناخته است. 
البته اروپا از ايرانى بزدل و بى عقل هم بى خبر نيست و مى داند كه 
اين قماش از امثال «همكاران عزيز آقاى عبدى» كم نيستند و 
خوب نشانه مى رود در همان جاهايى كه اين آدم هاى احساساتى  

و بى عقل النه كرده اند. 
ــان مطالب او را  ــى از جوان ــه قبًال گفته بود كس آقاى عبدى ك
ــد،  ــئوالن مملكت مى نويس نمى خواند و مطالبش را براى مس
ــل در پيش بينى نجات  ــب را از تعجي ــت كم قدرى مطال دس
ــت  ــان معتقد اس دهد و با پيرايه هاى منطقى بيارايد. اگر ايش
تروريست دانستن سپاه به خاطر نداشتن انتخابات 70 درصدى 
ــه پارلمان اروپا  ــت، حاال اگر آن مصوب در دو انتخابات اخير اس
ــتدالل ايشان عوض  را دولت هاى اروپايى تصويب نكردند، اس
مى شود؟! و آيا دشمنى امريكا و اروپا بالفاصله پس از انتخابات 
85درصدى سال 88 نقيض اين ادعاى ايشان نيست؟! و آيا ايشان 
براى دوستان اصالح طلب خود سهمى در ريزش رأى دهندگان 
قائل است يا همه چيز را به گردن «نواصولگرايان» مى اندازد؟! و 
البته ايشان بايد از دوستان ناباب و اروپاهراس هم دورى كند كه 
«انسان را با دوستانش مى شناسند» و ترس امرى مسرى است و 
البته سطحى نگرى دوستان هم مسرى است كه مورد تذكر خود 
آقاى عبدى هم قرار گرفته و به «همكار عزيز» خود تذكر داده 

«مشكل شما از عدم دقت» است. خود دانيد!

  غالمرضا صادقيان / سردبير
يك ويدئوى صدثانيه اى از دبيركل حزب سازندگى كافى است تا با همه ماهيت 
اين بخش از اصالح طلبى آشنا شويم. تركيبى مهوع از خلق و خوى انحصارطلبى و 

هرج و مرج و شخصيت پرستى و دشمنى با مردم! 
اصالح طلبى يكى از بهترين واژه هاى خلق شده در ادبيات انقالب بود و مى توانست 
ــى از اصالحات بدش مى آيد و چرا بايد  يكى از بهترين ايده  ها هم باشد. چه كس
فكر كنيم كه نيازى به اصالحات نداريم. همه بحث بر سر اين بود و هست كه اين 
لفافه اى بيش نيست. همين صد ثانيه مخاطب را متوجه عمق فاجعه مسلك و مرام 
اصالح طلبى در ايران مى كند. كتمان نمى كنم كه اين، همه اصالح طلبى در ايران 
نيست اما تقسيمات سال هاى اخير اين جبهه و كوچ برخى از روشنفكر ترين هاى 
اين گروه به حزب سازندگى، فرصتى است تا ببينيم در سخنان دبيركل سازندگى 

چه چيزى از اصالحات و فلسفه سياسى مى توان 
ديد. 

ــوى صدثانيه اى  ــى در اين ويدئ ــين مرعش حس
ــمى مال انتخابات  مى گويد:«تضعيف آقاى هاش
ــه احمد توكلى  دور دومش بود، يعنى آنجايى ك
ــده آمد و  ــاس يك برنامه از پيش طراحى ش براس
ــمى را گرفت. نقطه  ــون رأى آقاى هاش 4/5ميلي

تضعيف آقاى هاشمى از آنجا شروع شد.»
ــى را ببينيد! چنان در مرحوم   مغز منجمد سياس
ــزب و دار و  ــود ح ــتى و وج ــمى همه هس هاش

ــات را بدون هيچ  ــزد ديگر به انتخاب ــته را متبلور مى بيند كه حضور يك نام دس
ــد و مى گويد برنامه  ــمى مى دان ــير و توضيحى، توطئه تضعيف آقاى هاش تفس
ــخص و حزبش در تاريخ انقالب  ــت! ترجيح اين ش ــده بوده اس از پيش تعيين ش
ــمى قدعلم نكند و حتى يك چوب خشك هم به  ــى مقابل هاش اين بوده كه كس
انتخابات وارد نشود و شخص هاشمى با خودش يا نهايتاً  با كسى كه خودش تعيين 
مى كند(جاسبى يا امثال او) رقابت كند. ورود هركس به انتخابات مقابل هاشمى 
ــت باهدف تضعيف شخص شخيص  از نظر ايشان يك دسيسه و توطئه بوده اس
ــمى! آن 4/5 ميليون نفر هم از نظر ايشان مردم نبودند، كه مشتى توطئه گر  هاش
و تضعيف گر آقاى هاشمى بودند. اين سخنان نيازى به توضيح ندارد. يك فاجعه 

تمام عيار است. وهن سياست، وهن حكمرانى، و وهن انديشه است. 
ــمى حتى در 92 هم كه كانديدا شد، دنبال  ــى ادامه مى دهد:«آقاى هاش مرعش
فرصتى بود كه اگر يك بار ديگر رأى قابل توجهى از مردم بگيرد، در قامت خودش 
ظاهر شود و اين فرصت پيش نيامد. در 84 به خاطر شرايط سياسى پيش نيامد 
ــى و اجتماعى بعد از هشت سال رياست جمهورى  و در 92 هم كه شرايط سياس

ــاس توصيه وزارت اطالعات  ــوراى نگهبان براس ــده بود، ش احمدى نژاد مهيا ش
ورود كرد كه البته آنها(شوراى نگهبان و وزارت اطالعات) تصميم درستى براى 
خودشان گرفتند چون آقاى هاشمى 29ميليون رأى داشت و اگرمى آمد، كار آنها 

را [خراب مى كرد]». 
ــازندگى چيست؟ شرايطى كه در آن  «شرايط سياسى» از نظر دبيركل حزب س
هاشمى رأى نياورد! همين! براى انتخاباتى كه وزارت كشور دولت اصالحات برگزار 
ــر تقلب و حتى تخلف هم در آن نبود، به اين خاطر كه هاشمى  كرده و بحثى بر س
پيروز نشد، پرچم دشمنى با مردم رأى دهنده را در دست مى گيرند و براى حزب 
ــى در همين چند جمله مدعى است به خاطر  خودشان مرثيه مى خوانند. مرعش
اينكه احمدى نژاد هشت سال رياست جمهور بوده(و البد مردم بيزار شده بودند) 
شرايط رأى 29ميليونى آقاى هاشمى فراهم بود اما درباره رأى آوردن 17ميليونى 
ــه را نمى گيرد و  ــن نتيج ــژاد در84 همي احمدى ن
ــال رياست جمهورى  نمى گويد«به خاطر هشت س
ــد و مردم به  ــرايط سياسى فراهم ش اصالحات، ش

احمدى نژاد رأى دادند. »
ــتى در اين چند  فضاى انحصارطلبى و شخص پرس
ــمى از نظر اين حزب حتى  جمله موج مى زند. هاش
حيف است كه به خاطر منع قانون اساسى يك دوره 
ــد. بايد پى در پى  ــت جمهورى دور بوده باش از رياس
ــود و اگر در  ــت جمهور يا رئيس مجلس مى ب رياس
ــدرت در حكمرانى نظام  ــال حضور در ق اين 38 س
جمهورى اسالمى، چند سالى را به ضرورت قانونى 
ــت كند، بايد االن همه چيز را به گردن  يا بى ميلى رأى دهندگان، نتوانست رياس
ــتان بافت كه اگر او  توطئه انداخت. و حتى همين حاال براى دوران فقدان او داس

مى بود و مى ماند، چه  مى شد. 
مرعشى چند روز پيش نيز گفته بود «هرچه مى كشيم از دست اين انقالبى گرى 
است» و پاسخ داده بوديم كه «هرچه مى كشيد از ترك روحيه انقالبى است. روحيه 
انقالبى با انباشت ثروت و ترجيح جاه و مقام و آثام و روحيه ُدردآشام است كه از 
ــى مى گوييم اگر شراط  دست مى رود. » حاال نيز به اين مغزهاى منجمد سياس
ــوب داخلى شده ، از همين روحيه  امروز كشور گرفتار فشار تحريمى غرب و آش
تماميت خواهى و غيرانقالبى شماست كه گناهان تان روى هم تلنبار شده و روحيه 
ُدردآشام داريد كه در رفاه و خوشى و آسايش باشيد و مردم را اگر به شما رأى نداند، 
بخشى از يك سناريوى توطئه بخوانيد. همه گرفتارى هاى مملكت را در همين 
مغزهاى پوسيده سياسى بايد جست و جو كرد. مغز هايى كه شرم ندارد حزب و دار 

و دسته خود را بر همه مصالح كشور ترجيح دهد. 

  وزارت اطالعات در بيانيه اى به تبيين مجازات و ابعاد مختلف ضربه به سرويس 
اطالعاتى انگلستان پرداخت.  در اين بيانيه آمده است: درپى موفقيت سربازان 
ــتگيرى يكى از مهم  ترين جواسيس و  گمنام امام زمان (عج) در شناسايى و دس
عناصر نفوذى رژيم انگليس خبيث، و سپس محاكمه و اجراى حكم قانونى وى 

ــاهد واكنش عصبى و ديوانه وار دولت  ــتگاه محترم قضايى كشور، ش توسط دس
انگليس بوديم. اين واكنِش مهارگسيخته و خارج از عرف دولتمردان انگليسى، 
ــت كه بر صاحب نظران حوزه هاى سياسى و امنيتى  ــنى اس ناشى از داليل روش

پوشيده نيست | صفحه 2

  دستگاه سياست خارجي امريكا در آستانه اوج گيري انقالب اسالمي، از انسجام 
كافي برخوردار نبود، در حالي كه برژينسكي خواهان برخورد كوبنده با مخالفان و 
همراهي امريكا با شاه در اين مسير بود، وزارت امور خارجه و سفير وقت اين كشور 
در تهران با مشاهده  امواج توفنده انقالب، كار شاه را تمام  شده مي دانستند و در واقع 

خود امريكايي ها نيز نمي دانستند كه چه مواضعي را بايد اتخاذ كنند! | صفحه 9

  حسين مرتضي زاده:  جسد شهيد بعد از 34 سال سالم مانده بود. بعد از اينكه پدرم 
به رحمت خدا رفت در حال كندن قبر ايشان كنار مزار برادرم بوديم كه اين اتفاق 
افتاد. آن روز عموها هم بودند. يك طرف قبر برادرم شكافته شد. كفن برادر شهيدم 
مشخص شد. كفن و جسدش سالم بود. من يك لحظه ديدم ناراحت شدم و بيرون 

آمدم. شهيدمان اهل اذيت و آزار نبود و مردم  همه از او راضي بودند | صفحه 7

 15سال طاليي
 پنجره جمعيتي را  از دست داديم

 سياست هاي جمعيتي بايد
  به صورت بسته هاي چندجانبه و واقع بينانه ديده شود

پيش بينى جمعيت تخصصى است، مسئوالن مداخله نكنند!

 همزمان با تحريم ها و تهديدهاى جديد اروپا عليه ايران كه براى امتيازگيرى در مذاكرات آتى انجام مى شود
اصالح طلبان همين تفكر را در داخل كشور نمايندگى مى كنند

يادداشت هاي امروز

 معماري فروپاشي اقتصادي غرب  
از دل جنگ اوكراين 
سيدنعمت اهللا عبدالرحيم زاده

10

خدشه به مباني انساني با شدت گرفتن 
آسيب هاي اجتماعي 

حسين فصيحي

14

آنكارا در پازل  عبرى-  عربى- غربى 
على حسن حيدرى

15

فحاشى براى براندازى
حميدرضا شاه نظرى

2

 آقاى نماينده!
دست هاى توطئه را نمى بينى؟!

فريدون حسن

13

 اتحاد آنگالساكسوني 
براي ناآرام سازي اقيانوس آرام

دكتر سيدرضا ميرطاهر

10

گفت وگوي «جوان» با برادران شهيد «رضا مرتضي زاده آرايي»

 منافقين اطالعات آنها را 
به بعثى ها دادند

 فرار پهلوي دوم از ايران در آيينه اسناد النه جاسوسي امريكا

 شاه را همان ها كه آوردند 
ناگزير بردند!

حجت االسالم آل هاشم، امام جمعه تبريز از جمله كسانى بود 
كه روز گذشته به تالش اتحاديه اروپا براى گنجاندن نام سپاه 
در ليست گروه هاى تروريستى اين اتحاديه واكنش نشان داد. 
واكنش او اما فراتر از سخنرانى بود و او با لباس پاسدارى پشت 

تريبون نمازجمعه حاضر شد 

ــتى از انتشار  ــجوى سابق بازداش برخى حاميان يك دانش
تصوير او در هيبت زنان گروهك منافقين تعجب كرده اند، 
ــان داده بود كه يك دانشجوى فتنه  اما او پيش از اين ها نش
تروريستى رجويسم است! اواخر دهه   80  يكى از جنجال هاى 
رسانه اى اصالح طلبان و نيز ضدانقالب حول محور دستگيرى 

يك دانشجو به نام «شبنم مددزاده» بود | صفحه 2

جاى دانشجوى « عضو منافقين»
 در پارلمان اروپاست!

 من هم يك سپاهى هستم 
با افتخار

بيانيه وزارت اطالعات  

اعدام اكبرى خط بطالنى بر مصونيت كاذب جاسوسان انگليسى بود

 ترديد اتحاديه اروپا 
در تحريم سپاه 

طرح متوقف كردن مذاكرات احياى برجام 
در پارلمان اروپا رأى نياورد

صفحه 15

محمدرضا كائينى

دبير گروه تاريخ

صفحه 8



   گزارش

    خبر 

 فحاشى براى براندازى
ــترده اغتشاشگران از  يكى از ويژگى هاى اغتشاشات اخير، استفاده گس
فحاشى در فضاى ميدانى و مجازى عليه مسئوالن نظام و حاميان انقالب 
اسالمى بود كه هم به صورت كالمى و هم به صورت نمادين انجام  مى شد. 
ــى در ايران سابقه  اين وضعيت در هيچ دوره اى و در هيچ غائله يا شورش
نداشت و به قدرى باشدت صورت مى گرفت كه به هيچ وجه نمى توان آن را 

يك پديده طبيعى به حساب آورد. 
ــانه هاى عمومى و شبكه هاى  ــت كه با گسترش رس متأسفانه سال هاس
اجتماعى، فحاشى و بدزبانى به عنوان يك پديده مذموم در بخش  هايى از 
جامعه گسترش داشته است. اين روز ها دشنام گويى و بد زبانى تنها منحصر 
به افراد فحاش و اراذل و اوباش نيست، بلكه اين پديده زشت تا حدى هرچند 

كم در تعامالت اجتماعى ميان برخى اقشار جامعه رخنه كرده است. 
فحاشى و ناسزاگويى، استفاده از كلمات و الفاظ زشت به منظور تحقير كردن 
و پست شمردن طرف مقابل است كه راجع به داليل و علل روانشناختى و 
جامعه شناختى رواج آن بسيار مى توان سخن گفت ولى آنچه در جريان 
ــترده، غيرمعمول و بسيار شديد از  اغتشاشات اخير رخ داد استفاده گس
زشت  ترين نوع فحش  ها عمدتاً شامل فحش هاى جنسى بود كه به بد ترين 
و شنيع  ترين شكل آن توسط آشوبگران و حتى در ميان برخى دانشجويان 
ــگاه هاى تراز اولى چون دانشگاه صنعتى شريف مشاهده گرديد كه  دانش
بسيار حيرت آور بود. ولى آيا اين رويكرد، يك كنش طبيعى و يا يك رفتار 
ــاس وجود تبعيض و ظلم توسط كسانى بود كه در  هيجانى ناشى از احس

صحنه اغتشاش حضور داشتند؟
شواهد نشان مى دهد كه اين رفتار آشوبگران به مانند بسيارى از اقدامات 
ــًال هدفمند انجام  ــده و به صورت كام آنان، در قالب رفتارى طراحى ش
ــبكه هاى  ــس آن نهفته بود. رصد ش ــت و مقاصد متعددى در پ مى گرف
اجتماعى از سال  ها قبل نشان مى داد كه اكانت هاى ليدرى كه به عناوين 
مختلف و با تابلوهاى متنوع تحت ادعاى عنوان براندازى در حال فعاليت 
ــى هاى بسيار شنيع و دور از  هستند به مرور خط رواج و فراگيرى فحاش
اخالق انسانى را در پيش گرفته بودند و روز به روز به دامنه آن مى افزودند. 
ــديد  ــات اخير اين رويكرد به مثابه يك راهبرد براى تش با آغاز اغتشاش
ــاد جديدى به خود  ــد و ابع ــدت دنبال ش فضاى التهاب در جامعه به ش
ــدت بخشيدن به آن نيز  گرفت. براى ارائه توجيه اخالقى و به منظور ش
در سطح شبكه هاى اجتماعى و فضاى ميدانى، اين فحاشى  ها به صورت 
همنشين با اخبار دروغ كشته سازى، اتهام زنى به مسئوالن و مظلوم نمايى 

از اغتشاشگران انجام  مى شد. 
سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه در حالى كه فحاشى و بددهنى در 
ميان همه ملل جهان مذموم و ناپسند بوده و عالوه بر زشتى و قباحت آن 
در آيين مردم ايران، در تاريخ اين سرزمين و در ادبيات اين كشور بسيار 
زشت شمرده شده و ادبيات ملى ايرانى  ها مملو از اخالق مدارى، احترام به 
ديگران و توصيه به آن بوده و در نتيجه آن، ادبيات فارسى به عنوان ادبيات 
ملى ايران در قله ادبيات جهان ايستاده، چرا اين حجم از بددهنى، فحاشى 
و توهين بر زبان اغتشاشگران از ليدرهاى آنان تا فريب خوردگان ميدانى 
جارى شده و حتى دانشجويان هوادار اغتشاشات كه قاعدتاً بايد نماد ادب، 
متانت، رفتار سنجيده و اخالقى باشند نيز در بد ترين حالت اقدام به انجام 

آن به صورت زبانى و فيزيكى نمودند؟!
جواب اين سؤال در اهدافى است كه توسط طراحان و رواج دهندگان اين 
ــت. حجم عظيم سرمايه گذارى دشمن در  اقدام، در نظر گرفته شده اس
ــانه اى و سياسى و مالى آنان طبيعتاً  اين اغتشاشات و حمايت وسيع رس
براى نابودى انسجام اجتماعى ايران و فروپاشى اجتماعى-سياسى اين 
كشور صورت گرفت و فحاشى يكى از بهترين ابزار هايى است كه مى تواند 
سبب ايجاد كينه، وادارسازى طرف مقابل به مقابله و دامن زدن به تشتت 
و انشقاق در جامعه خواهد شد. در يك اختالف اجتماعى، وقتى دو برادر يا 
دو دوست در دو سوى ماجرا قرار بگيرند ولى بتوانند با يكديگر با زبان خوش 
و ادبيات محترمانه سخن بگويند بسيارى از مشكالت قابل حل خواهد بود 
ولى وقتى اين دو به هم بد ترين توهين  ها و فحاشى  ها را نثار كنند طبيعتاً 
شكاف  ها بيشتر شده و جامعه به سمت خشونت بيشتر كشيده خواهد شد. 
ــى افراطى و مداوم به ديگران توسط عده اى سبب ايجاد  از طرفى فحاش
نوعى نفرت كور و تشديد كينه نسبت به يكديگر خواهد شد و به خشونت 

دامن خواهد زد. 
ــديد به مثابه يك ابزار توسط  يكى ديگر از اهداف استفاده از فحاشى ش
اغتشاشگران، ايجاد مارپيچ سكوت و جلوگيرى از اقدام به روشنگرى توسط 
نخبگان و حتى عموم مردم بود كه تا حدى در جريان اين اغتشاشات مؤثر 
ــكوت ايجاد كرد. در موارد متعدد وقتى يك چهره  واقع افتاد و مارپيچ س
ــده سخنى يا محتوايى خالف  شناخته شده و يا حتى كمتر شناخته ش
ديدگاه اغتشاشگران منتشر نمود با هجوم سازماندهى شده اى مواجه شد 
ــى به او و خانواده اش و كشيدن خط و  كه نه براى نقد او بلكه براى فحاش

نشان تهديدآميز انجام مى گرفت! 
ــانه اى گسترده  ــئوالن و هجمه روانى و رس از طرفى فحاشى به مس
نسبت به آنان و خانواده هايشان، هدف ايجاد بى عملى و انفعال آنان در 
برابر اغتشاشگران را نيز دنبال مى كرد كه رهبر معظم انقالب اسالمى 
ــاره نمودند. در حالى كه فحاشى به  در سخنرانى اخيرشان به آن اش
صورت عمومى از منظر حقوقى، جرم محسوب شده و مجازات در پى 
دارد و فحاشى به مسئوالن از نظر قانون، جرم انگارى شده و مجازات 
روشن در پى دارد با اين حال در برابر فحاشى  ها و توهين هاى صورت 
ــئوالن، هيچ اقدام قضايى خاصى انجام نگرفت بلكه  گرفته عليه مس
ــات و اغتشاشگران براى  با نهايت مدارا در قبال آن، ماهيت اغتشاش

مردم روشن شد. 
ــا دورنماى  ــن ي ــد هرگونه نظريه و برنامه روش ــوب گران نه تنها فاق آش
ــده براى بهبود وضعيت جامعه بودند بلكه ادبيات آنان مملو از  ترسيم ش
ــنام  ها و تهديد ها عليه همه  فحاشى و عبارات سخيف و بد ترين نوع دش
ــى از مخاطراتى كه اين  ــر نمى كنند و يك ديگرانى بود كه مانند آنها فك
پديده، جامعه ايران را تهديد مى كند تبديل اين منش و اين روش به يك 
خرده فرهنگ ويرانگر است كه به دنبال توسعه كينه، خشونت و چندقطبى 

ويرانگر در جامعه ايران است. 

 همزمان با تحريم ها و تهديدهاى جديد اروپا عليه ايران كه براى امتيازگيرى در مذاكرات آتى انجام مى شود
اصالح طلبان همين تفكر را در داخل كشور نمايندگى مى كنند

«نمايندگان » برنامه غربى  ها در ايران!
   ادامه از صفحه يك 

   عليه ايران يا خودزنى اروپا
ــن و درمانده تر از  اروپاى درمانده از بحران اوكراي
تزريق ناآرامى و نا امنى به درون مرزهاى جمهورى 
ــرگرم بررسى طرحى  اسالمى ايران، اين روز ها س
ــپاه پاسداران  ــت كه در صورت تصويب آن، س اس
ــازمان هاى  ــت س ــالمى را در فهرس ــالب اس انق
ــتى قرار خواهد داد. اين طرح كه بسيارى  تروريس
ــى از آن به عنوان كمربندى  از صاحبنظران سياس
ــه در صورت  ــاد مى كنند، اگرچ ــارى اروپا ي انتح
تصويب به داليل حقوقى و فنى«الزام آور نيست» 
ــى » دارد، اما اگر مقامات اروپايى  و جنبه «نمايش
ــوند و آن را فعال  ــت در تصميم خارج ش از عقالني
كنند، بدون ترديد اروپا اولين قربانى تبعات ناشى 

از آن خواهد بود. 
ــرح با البى  ــت كه اين ط ــز ماجرا آنجاس نكته طن
ــده  ترين  ــناخته ش ــه عنوان يكى از ش منافقين ب
ــتان آنها به خون  ــت هاى دولتى كه دس تروريس
بيش از 17 هزار شهروند ايرانى آلوده است و اكنون 
ــى مى كنند، در  ــى از آنها ميزبان دولت هاى اروپاي
دستور كار پارلمان اروپا قرار گرفته است. منافقينى 
ــتى ديگر  ــال با همدس ــوادث پاييز امس كه در ح
گروهك هاى ضد انقالب و البته حمايت و پشتيبانى 
رسانه اى و اطالعاتى دولت هاى اروپايى كوشيدند، 
ــه درون مرزهاى  ــاش و ناآرامى ب ــق اغتش با تزري
ــدازى را رقم  ــالمى به زعم خود بران جمهورى اس
ــيارى ملت ايران، محاسبات آنها  بزنند، اما با هوش

بازهم به خطا رفت و شكست خوردند. 
طرح خودزنى پارلمان اروپا البته هنوز به تصويب 
نهايى نرسيده و بايد تا روز دو شنبه جارى منتظر 
ــى مانده،  ــى رود در دو روز باق ــا انتظار م ماند. ام
اتحاديه اروپا آن قدر دورانديش و هوشمند باشد 
كه وارد بازى خطرناكى كه گروهى جنگ طلب و 
ــود و خود را  معاند كه براى آنها آغاز كرده اند، نش
از زمين خطرناك مين گذارى شده، دور نگه دارد. 

  باج بدهيد تا رستگار شويد!
ــت. برخى گروه هاى  ــه پايان ماجرا نيس اين البت
داخلى  همسو با غرب هم هستند  كه در بزنگاه هاى 
ــاج دادن به غرب،  مختلف با توصيه به انفعال و ب
ــى زاده را دنبال  ــا و تق ــم خان ه ــرزا ملك راه مي
ــال را مى توان در  ــانه هاى اين انفع مى كنند. نش
ــالح طلبى در فرداى  مواضع مدعيان جريان اص

اغتشاشات مشاهده كرد. 
ــخنگوى وزارت امور  چندى پيش «ند پرايس» س
خارجه امريكا در گفت وگو با روزنامه «اسرائيل هيوم» 
اعالم كرد كه دولت جو بايدن چندين روش ارتباطى 
غيررسمى با ايران را براى طرح مسائل متعدد بين دو 
كشور حفظ كرده است. اين ديپلمات امريكايى مسئله 
بازگشت دولت بايدن به توافق هسته اى را رد و عنوان 
كرد كه كماكان احياى برجام با ايران در دستور كار 
واشنگتن نيست. همين اظهارات بهانه اى بود تا بار 
ديگر جريان غرب باور داخلى، برجام و FATF را با 
ــار قرار دادن دولت سيزدهم به  محوريت تحت فش
صدر رسانه ها بازگردانند. هفته نامه (صدا) متعلق به 
طيف راديكال جريان اصالحات در گزارشى با اشاره به 
توقف مذاكرات احياى برجام، چشم انداز آينده كشور 
را بسيار تيره و تار ترسيم كرده و با طرح اين ادعا كه 
سياست خارجى دولت سيزدهم موجب منزوى شدن 
جمهورى اسالمى ايران در منطقه و بين الملل شده 
ــانس طاليى ايران براى بازگشت به  آورده است، ش

برجام و احياى روابط با كشورهاى دنيا كه مى توانست 
به سياست هاى خصمانه امريكا عليه ايران پايان دهد، 

با روى كار آمدن دولت رئيسى از بين رفت. 
ــى نيز 25 دى  محمود واعظى رئيس دفتر روحان
 FATF ــزوم تصويب ــى با تأكيد بر ل در گفت وگوي
گفت: همواره سياست ما بر اين بوده كه بايد موانع 
ــر راه روابط خارجى و روابط اقتصاد خارجى  بر س
برطرف شوند يكى از اين موانع FATF است. مهدى 
مطهرى نيا هم در روزنامه مردم ساالرى 21 دى ماه 
وجود گفتمان انقالبى را مانع توافق در برجام خوانده 
و مى نويسد: اكنون در ايران دولتى انقالبى روى كار 

است كه نمى تواند با امريكا توافق كند. 
ــانه ها و فعاالن اصالح طلب در حالى رويكرد  رس
دولت سيزدهم و حاكميت را موجب توقف مذاكره 
احياى برجام عنوان مى كنند كه به اعتقاد بسيارى 
از كارشناسان، امريكايى ها چندان مايل نيستند 
به برجام بازگردند و براى بازنگشتن به برجام هر 
ــيه  بار بهانه اى مى آورند، يك بار مى گويند روس
ــت، بار ديگر ايران را مانع  مانع احياى برجام اس
معرفى مى كنند، اخيراً نيز ادعا كردند اعتراضات 
داخلى ايران و نقض حقوق بشر مانع توافق شده 
ــاس، امريكايى ها در پى استمرار  است! بر اين اس
سياست بالتكليفى در قبال برجام هستند. امريكا 
برجام هاى ديگرى هم مى خواهد از جمله برجام 

پالس و برجام 2 يا برجام 3 و 4. 
   واكنش هاى داخلى به طرح اروپا

سيدابراهيم رئيسى، رئيس جمهور روز پنج   شنبه 
ــه به منظور  ــه فوق العاده هيئت دولت ك در جلس
ــازمان بازرگانى تشكيل  بررسى اليحه تشكيل س
شد، در واكنش به اقدام اخير پارلمان اروپا در قرار 

دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمى در فهرست 
سازمان هاى تروريستى اتحاديه اروپا و گسترش 
تحريم  ها عليه كشورمان گفت: اين حركت از روى 
استيصال و پس از تالش هاى ناموفق خيابانى آنها 
براى ضربه به مردم ايران انجام شد تا بلكه به خيال 

خود بتوانند ملت ايران را متوقف كنند. 
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراى اسالمى 
ــهداى بندرانزلى  هم طى سخنانى در يادواره ش
ــباتى اروپايى  ها اين  با بيان اينكه دستگاه محاس
ــورت قرار  ــتباه كردند گفت: در ص نوبت هم اش
ــازمان هاى تروريستى  گرفتن سپاه در ليست س
قطعٌا مقابله به مثل كرده و به شيوه كامًال متفاوت 
ــا برخورد مى كنيم. رئيس  در منطقه با اروپايى  ه
ــم در صورت  ــدار مى ده مجلس افزود: من هش
ــدن اين تصميم در اروپا، مجلس ايران  نهايى ش
ــد و اين كامًال منطقى  قطعاً مقابله به مثل مى كن
است كه ما دولت هاى اروپايى را حامى تروريسم 
ــتى در نظر  و ارتش هاى آنها را در گروه تروريس
بگيريم و به شيوه كامًال متفاوت با آنها در منطقه 
ــه تأكيد كرد:  ــوه مقنن ــورد كنيم. رئيس ق برخ
ــد عاقالنه تصميم  ــا بتوانن ــم اروپايى  ه اميدواري
ــلطه پنهان استكبار جهانى  گرفته و خود را از س
يعنى امريكا و رژيم صهيونيستى خالص كنند، در 
غير اين صورت هزينه آن را تمام و كمال پرداخت 

خواهند كرد. 
   طرح مقابله اى مجلس

ــه  ــادرى عضو هيئت رئيس ــال احمد ن ــا اين ح ب
مجلس شوراى اسالمى از به جريان افتادن طرح 
ــپاه  ــدام متقابل در برابر اعالم س اصالح قانون اق
ــط امريكا در  ــازمان تروريستى توس به عنوان س

ــاس اين طرح؛ ماده زير به  مجلس خبر داد. بر اس
عنوان ماده الحاقى به «قانون اقدام متقابل در برابر 
ــالمى به عنوان  ــداران انقالب اس اعالم سپاه پاس
سازمان تروريستى توسط اياالت متحده امريكا» 
ــود.  ــت 1398 افزوده مى ش ــوب 3 ارديبهش مص
«كليه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا كه مبادرت به 
اعالم نام سپاه پاسداران انقالب اسالمى به عنوان 
سازمان تروريستى نمايند، كليه نيروهاى نظامى 
ــورهاى عضو اتحاديه و سازمان ها  وابسته به كش
ــمول اين  و نهادهاى تحت اختيار اين نيرو ها مش

قانون خواهند بود. »
    بيانيه ستاد كل نيروهاى مسلح

ــلح نيز روز پنج  شنبه در  ستاد كل نيروهاى مس
ــان اروپا در قرار  ــدام مذبوحانه پارلم بيانيه اى اق
ــالمى در  ــداران انقالب اس ــپاه پاس دادن نام س
ــازمان هاى تروريستى»  فهرست آنچه را كه «س
ــبت به عواقب آن  ناميده است قوياً محكوم و نس

هشدار داد. 
در بخشى از اين بيانيه، از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى به عنوان نهاد و مجموعه مقتدر و مردمى 
ــده كه اگر مجاهدت هاى او در محور  توصيف ش
ــان منطقه اى و  ــى قهرم ــه فرمانده مقاومت ب
بين المللى مبارزه با تروريسم يعنى شهيد حاج 
قاسم سليمانى نبود، چه بسا دولت هاى اروپايى، 
امروز تحت سيطره و پرچم داعش بودند و سران 
ــدند. اين بيانيه خاطر  آن به بردگى گرفته  مى ش
نشان كرده است: اين قبيل تصميمات بدعت  آميز 
ــتر با هدف تحت تأثير قرار  و غير موجه كه بيش
ــباتى جمهورى اسالمى  ــتگاه محاس دادن دس
ــت،  ــده اس ــته ش ايران طراحى و به اجرا گذاش
نخواهد توانست تمركز تصميم گيران جمهورى 
ــع ملى دچار  ــالمى ايران را در پيگيرى مناف اس

اختالل كند. 
   بيانيه ارتش و وزارت دفاع 

ارتش جمهورى اسالمى ايران هم با صدور بيانيه اى، 
اقدام پارلمان اروپا در پيشنهاد قرار دادن نام سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى در فهرست به اصطالح 

«سازمان هاى تروريستى» را محكوم كرد. 
در اين بيانيه آمده است: ارتش جمهورى اسالمى 
ــدام غيرقانونى  ــن محكوميت قاطع اق ايران ضم
ــپاه  ــنهاد قراردادن نام س ــا در پيش پارلمان اروپ
پاسداران انقالب اسالمى در فهرست خودساخته 
و بى اعتبار سازمان هاى تروريستى، اعالم مى دارد 
ــت در دست سپاه  ــجم تر از گذشته، دس كه منس
پاسداران انقالب اسالمى از امنيت و آرامش مردم 
ــات منطقه  ــالمى و ثب ايران، نظام جمهورى اس

حراست و صيانت مى نمايد. 
ــلح نيز با  ــتيبانى نيروهاى مس وزارت دفاع و پش
انتشار بيانيه اى، اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن 
ــت آنچه را كه «سازمان هاى  ــپاه در فهرس نام س
تروريستى» ناميده است محكوم كرد. در بخشى 
از اين بيانيه آمده است: آشكار ترين دليل مضحك 
بودن اين اقدام آن است كه با هدايت بزرگ ترين 
ــدگان جريان هاى  پديدآورندگان و حمايت كنن
ــكاى جنايتكار  ــتى در جهان يعنى امري تروريس
ــكل گرفته و ادامه اى  و صهيونيزم بين الملل ش
ــا در حمايت از  ــباتى اروپ ــاى محاس ــر خطاه ب
اغتشاشگران ،براندازان و حتى منافقان روسياهى 
است كه روزگارى در فهرست تروريست هاى اروپا 

قرار داشتند. 

جواد الريجانى:
جسد برجام اگر دفن  مى شد

 اينگونه بو نمى داد
يك تحليگر مسـائل سياسـى با بيان اينكه برجام سند فضاحت 
جبهه اصالحات اسـت، گفت: اسـتراتژى دولت فعلى براى اينكه 
كارمان را بـدون برجـام ادامـه دهيم اسـتراتژى خوبى اسـت. 
محمدجواد الريجانى در گفت وگو با فارس، درباره آينده برجام گفت: 
جسد برجام متأسفانه دفن نشده و بو مى دهد و اگر دفنش مى كردند 
بو نمى داد! برجام يك كج راه است و ما نبايد به اين كج راه دل ببنديم و 
نبايد به آن دلبستگى صورت گيرد. وى تأكيد كرد: ما امروز بهاى برجام 
را پرداختيم و بايد تالش كنيم كه كاالى آن را دريافت كنيم و كاالى 
برجام هم براى ما اين است كه تحريم ها بايد برداشته شود و طرف مقابل 
ــارت هم پرداخت  حتى بايد به خاطر تاخير در اجراى تعهداتش خس
كند، بنابراين استراتژى ما بايد اين موضوع باشد كه االن وجود ندارد. 
اين تحليلگر مسائل سياسى يادآور شد: در انتخابات آينده كسانى كه 
از جناح اصالح طلب مى خواهند وارد ميدان شوند احتماالً مى خواهند 
بگويند كه شما بهترين فرصت ها را از دست داديد و اگر ما بوديم برجام 
را فالن مى كرديم و بهمان مى كرديم! ولى برجام سند فضاحت جبهه 

اصالحات است. 

88498443سرويس  سياسي

ــماره 6680    شنبه اول بهمن 1401 | 28 جمادى الثانى 1444|| روزنامه جوان |  ش

وزارت اطالعات در بيانيه اى به تبيين مجازات و ابعاد مختلف ضربه به 
سرويس اطالعاتى انگلستان پرداخت. به گزارش تسنيم، در اين بيانيه 
آمده است: درپى موفقيت سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسايى 
و دستگيرى يكى از مهم  ترين جواسيس و عناصر نفوذى رژيم انگليس 
ــپس محاكمه و اجراى حكم قانونى وى توسط دستگاه  خبيث، و س
محترم قضايى كشور، شاهد واكنش عصبى و ديوانه وار دولت انگليس 
بوديم. اين واكنِش مهارگسيخته و خارج از عرف دولتمردان انگليسى، 
ناشى از داليل روشنى است كه بر صاحب نظران حوزه هاى سياسى و 

امنيتى پوشيده نيست. 
با اين ضربه حيثيت و اعتبار مدعى قديمى  ترين سرويس جاسوسى نزد 
افكار عمومى و سازمان هاى اطالعاتى جهان و براى ساير جواسيس آن 
دستگاه اطالعاتى فرو ريخته و سبب بروز چالش هاى اساسى در انگيزه 
ــت. از سوى ديگر، ابهت  افسران اطالعاتى و جواسيس آنان شده اس
دستگاه اطالعاتى انگليس و حاشيه  امِن جواسيس آن شكسته شد 
و افسران اطالعاتى آن سازمان با اين چالش مواجهند كه از اين پس، 

چگونه بايد آبرو و اعتبار خود را نزد عوامل خويش، ترميم نمايند؟
آيا انگليس چنان كه ادعا مى كند صاحب امن  ترين شبكه  جواسيس 
ــد؟ اطالعات  ــايى و مجازات نخواهند ش است كه هيچ وقت شناس
واصله از درون سرويس جاسوسى انگليس نشان مى دهد، اين بحران 
ماهيت وجودى و كاركردى دستگاه اطالعاتى انگليس را زير سؤال 
برده است. اين پيروزى به قدرى بى سابقه است كه مايه  حيرت آگاهان 
و صاحب نظران امور اطالعاتى شده و در همين مدت كوتاه از رسانه اى 
شدن موضوع، درخواست هاى متعددى براى تشريح تجارب اين پرونده 

از سوى برخى سرويس هاى اطالعاتى دريافت شده است. 
رژيم انگليس خبيث كه با فشار فزاينده افكار عمومى در مورد مشكالت 
داخلى خود مواجه است راهكار هايى را اتخاذ كرده است كه جملگى 
ريشه در استيصال دارند؛ از جمله همراه سازى امريكا، فرانسه و آلمان 
در جنگ رسانه اى عليه ايران. اشك تمساح غربى  ها براى اكبرى در 
شرايطى است كه نهادهاى نظامى ايران همواره هدف تهاجم رسانه اى 

و اطالعاتى كشورهاى غربى بوده است. پس چگونه و با چه توجيهى به 
يكى از مقامات ارشد آن به راحتى و سرعت اقامت و تابعيت دادند؟

انگليسى  ها زمانى كه اكبرى را طى دو مرحله به جاسوسى كشاندند، 
ــيدند، بيش از دو ميليون يورو به او  براى فرارش از ايران نقشه كش
دستمزد پرداخت كردند، خانه هاى اشرافى در وين و لندن و جنوب 
اسپانيا برايش تهيه كردند و خارج از روال عادى به وى كارت اقامت، 
سپس تابعيت و گذرنامه انگليسى دادند؛ خوب مى دانستند كه او 
را به سوى چه سرنوشتى سوق مى دهند. آيا حضور يكى از مديران 
SIS و يك نماينده  پارلمان انگليس در دادگاه لندن براى تسريع در 
اخذ تابعيت براى اكبرى، ناشى از نوعدوستى انگليسى  ها و كمك 
ــت؟ اجراى اين حكم نتيجه مستقيم جنايت  به مهاجران بوده اس

دستگاه اطالعاتى انگليس است. 
ــات مربوط به  ــا اكبرى اطالع ــس حريصانه از عليرض رژيم انگلي
ــاى دور زدن  ــكى ايران، روش ه ــرى نظامى و موش پروژه هاى س
ــاى امنيتى، دفاعى و  ــات مربوط به برخى نهاده تحريم ها، اطالع
ــهيد فخرى زاده  ــمندان بزرگى همچون ش سياسى كشور و دانش
را درخواست مى كردند و آن جاسوس وطن فروش، فارغ از ميزان 
موفقيت، نهايت تالش خود را براى ايفاى آن نقش خائنانه به عمل 

مى آورد. 
ــازى كثيف رژيم  ــورش محصول ب ــت عليرضا اكبرى به كش خيان
ــير  ــاندن او به مس ــرى از نقاط ضعفش، و كش ــس، بهره گي انگلي
وطن فروشى بود و عمًال همان رژيم خبيث بايد پاسخگوى انحراف، 
خيانت و مجازات جاسوس اكبرى باشد، نه آنكه مزورانه لباس عزا 

به تن كند و بانگ خونخواهى وى را سر دهد. 
ــالم مى نمايد كه از اين پس، بازى با  وزارت اطالعات با قاطعيت اع
ــازى و يا اعطاى  ابزارهاى كثيفى چون ويزا و اقامت براى آلوده س
ــيس از مجازات ثمرى نخواهد داشت  تابعيت براى رهاندن جواس
ــده از سوى  و اكنون خط بطالن دائمى بر مصونيت كاذِب ايجاد ش

سرويس اطالعاتى انگليس كشيده شده است. 

ــرن نوزدهمى «تفرقه  ــى هاى حيله گر كه هنوز در توهم ق انگليس
ــيطانى  ــر مى برند، القاى خطوط ش ــداز و حكومت كن» به س بين
ــور را در  ــاليق كش ــتگاه هاى مختلف و س اختالف افكنى بين دس
پيش گرفتند. در همين راستا مجازات قانونى اين عنصر خائن را به 
تعارض ساليق سياسى و مقامات كشور منتسب و هر يك از مقامات 
و رسانه هاى انگليسى، بخشى از اين سناريو را اجرا كردند. از يك سو 
اتهاماتى را متوجه برخى دستگاه هاى دفاعى و امنيتى و مسئوالن 
شناخته شده  كشور كردند و در عين حال مزورانه خط كشى هاى 

جعلى «ميانه رو- تندرو » را برجسته نمودند. 
ــور و  ــئوالن كش وزارت اطالعات قاطعانه اعالم مى كند كه اگر مس
ــالمى ايران، نسبت  ساليق مختلف سياسِى وفادار به جمهورى اس
به برخى موضوعات داخلى نظرات متفاوتى داشته باشند (كه كامًال 
ــبت به خباثت رژيم انگليس و دشمنى هايش  طبيعى است) اما نس
عليه اين ملك و ملت، اتفاق نظر كامل دارند. رويكرد مقامات كشور، 
رسانه  ها و جريانات سياسى نسبت به مجازات جاسوس اكبرى مؤيد 

اين مدعاست. 
روشن است كه اين ضربه سخت وزارت اطالعات جمهورى اسالمى 
ايران بر پيكره سرويس اطالعات مخفى انگليس (SIS) اولين اقدام 
ضداطالعاتى ايران عليه انگليس نيست و آخرين آن هم نخواهد بود، 
اما قطعاً نقطه  عطفى در شناسايى و برخورد جدى با جاسوسى از ايران 
اسالمى توسط عناصر خبيث انگليسى است كه با قوت و جديت بيش 
از پيش ادامه خواهد يافت. از همين رو به افرادى كه به هر نحو در دام 
سرويس هاى جاسوسى افتاده اند توصيه مى گردد با معرفى خود به 
وزارت اطالعات از تخفيف در مجازات و رأفت اسالمى بهره مند گردند؛ 

در غير اين صورت از تعقيب و مجازات در امان نخواهند بود. 
در پايان الزم است از همكارى مجدانه مسئوالن محترم قوه قضائيه، 
وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و به ويژه دبيرخانه شوراى عالى 
امنيت ملى كه با همكارى خود در جريان تحقيقات، تعقيب و مجازات 
اين جاسوس ارشد انگليس نقش مؤثرى ايفا كردند، قدردانى نماييم. 

بيانيه وزارت اطالعات  

اعدام اكبرى خط بطالنى بر مصونيت كاذب جاسوسان انگليسى بود

  من هم يك سپاهى هستم با افتخار 
ــم، امام جمعه تبريز از جمله  حجت االسالم آل هاش
كسانى بود كه روز گذشته به تالش اتحاديه اروپا براى 
ــت گروه هاى تروريستى  گنجاندن نام سپاه در ليس
اين اتحاديه واكنش نشان داد. واكنش او اما فراتر از 
ــدارى پشت تريبون  سخنرانى بود و او با لباس پاس

نمازجمعه حاضر شد. 
ــردار  ــخنانى گفت: امروز من هم با اجازه س او در س
ــورا لباس سپاهى بر تن كردم.  فرماندهى سپاه عاش
همان لباس افتخار و شجاعت و شرف. همگان بدانند 

دشمنان نمى توانند در مقابل سپاه بايستند. 
آل هاشم كه پيش تر مسئول عقيدتى سياسى ارتش 
ــان اروپا در بعد تبليغاتى  بود، ادامه داد: اقدام پارلم
شايد كاركرد داشته باشد وگرنه در ميدان عمل هيچ 
نتيجه اى ندارد. جناب اروپا يادت رفته كه در سال 2019 ترامپ سپاه را در 
ليست تروريستى قرار داده بود! مگر چه اتفاقى افتاد كه شما مى خواهيد 

همان مسير تنش را ادامه دهيد؟
ــمنان مى خواهند تالفى  ــه دش ــت ك ــخص اس او افزود: البته كامًال مش
شكست هاى منطقه اى و  آشوب اخير را انجام دهند. سپاه رشد و اثرگذارى 
و بالندگى خود را با قدرت ادامه خواهد داد و همان طور كه سابقه هم نشان 

داده اين تحركات اثرى نخواهد داشت. 

جاى دانشجوى « عضو منافقين »
 در پارلمان اروپاست! 

برخى حاميان يك دانشجوى سابق بازداشتى از انتشار تصوير او در هيبت 
زنان گروهك منافقين تعجب كرده اند، اما او پيش از اين ها نشان داده بود كه 

يك دانشجوى فتنه تروريستى رجويسم است!
اواخر دهه   80  يكى از جنجال هاى رسانه اى اصالح طلبان و نيز ضدانقالب 
ــجو به نام «شبنم مددزاده» بود. او عضو  حول محور دستگيرى يك دانش
دفتر تحكيم وحدت بود و در اعتراضات دانشگاه تربيت معلم كه ابتدا صنفى 
بود و بعد سياسى شد، نقشى محورى ايفا مى كرد. آن تجمعات با پوششى 
ــوى تلويزيون منافقين روبه رو شد. در حالى كه  جدى و البته فورى از س
تجمعات صنفى ديگر، چندان مورد توجه منافقين قرار نمى گرفت. توهين 
به مقدسات هم بخشى از محتواى اين تجمعات بود.  با دستگيرى شبنم 
مددزاده، همفكران او در دانشگاه شروع به اعتراض و نيز تطهير او كردند. 
رسانه هاى ضدانقالب به حمايت برخاستند و با مانور روى هويت دانشجويى 
او، دستگيرى او را بى دليل دانستند. چندى بعد سخنگوى وقت قوه قضائيه 
ــازمان  ــتگيرى او توضيحاتى داد و علت آن را «ارتباط با س در مورد دس
ــانه اى  ــت، اما پياده نظام مجازى براندازان و فعاالن رس منافقين» دانس

اصالح طلب، آن را باور نكردند.
ــات مددزاده در اين    همان زمان در خبر ها آمده بود كه «نكته اوج اقدام
ــال 87 رخ داد؛ مددزاده در خوابگاه دختران اقدام به  دوره در بهمن ماه س
جمع آورى امضا از بين دانشجويان براى تغيير در وعده هاى غذايى دانشگاه 
كرده بود ولى در ادامه مشخص شد كه با تغيير سربرگ نامه قصد داشته 
اين نامه را با عنوان «طومار امضاى درخواست دانشجويان تربيت معلم براى 
حذف نام منافقين از ليست گروه هاى تروريستى» براى بان كى مون دبيركل 

سازمان ملل متحد ارسال كند. »
 نهايتاً او حدود شش سال در اوين ماند و همه اين شش سال به عنوان يكى 
ــان اوين بود. خبرهاى پيرامون او  از بازيگران نقش اصلى خبرهاى بند زن
ــجوى معترض، جوان  ترين زندانى  كليدواژه هاى مختلفى داشت؛ دانش
ــت مددزاده را  ــى و دختر زندانى با اتهامات دروغين كه مى خواس سياس
دانشجويى بى گناه نشان دهد. همزمان با او برادرش هم دستگير شد. مادر 
او در راستاى عمليات رسانه اى براى تبرئه او، به دانشگاه تربيت معلم رفت و 
در حالى كه اصرار بر عدم ارتباط دخترش با سازمان مجاهدين خلق داشت، 

به سبك منافقين تهديد به خودسوزى كرد. 
ــى زبان غربى، درباره  ــتانش در گفت وگو با يك رسانه فارس يكى از دوس
دستگيرى او گفت: «تابستان گذشته هم كه تعدادى از بچه  ها را دستگير 
ــا گروه هاى مخالف  ــرى از آنان، اتهام همكارى ب كرده بودند، به چند نف
كرد (كومله، پژاك و…) زده بودند. اما چون خانم مددزاده كرد نيست و 
همين طور اخبار مربوط به سازمان مجاهدين خلق، االن در بورس است، 
بهترين وسيله اى است كه مى توانستند با آن خانم مددزاده را تهديد كنند، 
ــازمان ديگرى در اين مقطع مطرح بود، حتماً  چه بسا اگر اسم گروه يا س
ايشان را به همكارى با آنها متهم مى كردند. »  همان سال  ها يكى از اعضاى 
منافقين نوشت: «قبالً دستگيرى و اعدام  ها در شهرهاى مرزى ايران بود، اما 
االن توجه كنيد دستگيرى مددزاده در سيستان يا كردستان نبوده ، بلكه در 
تهران است و اين نشانگر اين است كه ما تا تهران نفوذ كرديم و در تهران نيز 
نيرو داريم!» برخى اصالح طلبان نيز تمام قد از او دفاع، او را بى گناه دانسته 

و اتهام همكارى با منافقين را دروغ توصيف كردند. 
او پس از آزادى، از كشور خارج شد و تا مدت  ها خبرى از او نبود تا آنكه سال 
ــته رجوى در پاريس دست در دست مريم رجوى  95 در نشست دارودس
روى سن ديده شد و به همين حضور هم اكتفا نكرد و به سخنرانى در اين 
نشست پرداخت. حضور شبنم مددزاده در نشست منافقين، اثبات كننده 
اتهاماتى بود كه دستگاه قضايى ايران به او وارد كرده بود. مددزاده همكارى 
عميق و گسترده اى با تروريست هاى مجاهد خلق داشت. چهار تن از اعضاى 
خانواده او هم عضو مجاهدين خلق هستند. با اين حال، او اجازه تحصيل در 
دانشگاه تربيت معلم را يافت و در بدو ورود به دفتر تحكيم وحدت رفت و 
فعاليت هاى سياسى اش را در پوشش فعاليت دانشجويى آغاز كرد. پوششى 
ــت! در روزهاى اخير شبنم  كه همواره براى مظلوم نمايى جواب داده اس
ــاچيان ساختمان پارلمان  ــلفى از خود در بخش تماش مددزاده با يك س
اروپا، در روز تصميم گيرى براى تروريستى دانستن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى خبرساز شده است. او اين عكس را در صفحه توئيترش منتشر كرده 
و پوشش و حجاب او به سبك همه زنان منافقين است. جالب آنكه برخى 
كاربران مجازى و رسانه اى اصالح طلب تازه متوجه شده اند براى حمايت 
از او چه كالهى سرشان رفته است.  آنهايى كه مى گفتند جاى دانشجو در 
زندان نيست، نشان دادند جاى دانشجو را در دانشگاه هم نمى دانند و از گروه 
منافقين تا هر جايى را كه بشود كارى عليه جمهورى اسالمى كرد، حتى 

عمليات هاى تروريستى، شايسته حضور دانشجو مى دانند!

ژه  
 وي

حميدرضا شاه نظرى



«ميراث مشترك بشـريت» نامي اسـت كه بر 
محيط زيست گذاشـته اند و همين نام مي تواند 
نشان دهنده اهميتي باشد كه اين مسئله براي 
جوامع انسـاني دارد. در دنيايي كـه يك اتفاق 
آن سوي كره خاكي مي تواند مردم سوي ديگر 
زمين را متأثـر كند، ارتباطات محيط زيسـتي 
بين كشـورها، فارغ از مسـائل سياسي، امري 
واجب است و همين مسئله اهميت ديپلماسي 
در بحث محيط زيست را دو صد چندان مي كند. 
در شرايطي كه به نظر مي رسد مدت ها به مسئله 
ديپلماسي محيط زيستي در كشور ما بي توجهي 
شـده و مثًال امروز در موضوع ريزگردها كشور 
متأثر از اين بي توجهي به آن شده، مدتي است 
كه اقداماتـي در اين خصوص آغاز شده اسـت. 
به منظور بررسـي بيشـتر اقدامات انجام شده 
در رابطه با ديپلماسـي محيط زيستي به سراغ 
دكتـر سيدحسـين موسـوي فر، معـاون امور 
بين الملـل سـازمان محيط زيسـت رفته ايـم. 
براي ورود به بحث بفرماييد در حوزه 
ديپلماسي محيط زيست چه كارهايي 

انجام داده ايد. 
در راستاي پيگيري بند 15 سياست هاي ابالغي رهبر 
ــي محيط زيستي  معظم انقالب در حوزه ديپلماس
ــن بود كه آمديم با  اولين كاري كه انجام داديم، اي
ــد يونپ، ارتباط  ــت محيطي دنيا مانن مراجع زيس
برقرار كرديم تا از ظرفيت آنها استفاده كنيم. يكي 
از اين موارد اين بود كه اجالسي را با حمايت آنها در 
ايران برگزار كرديم كه در تيرماه برگزار شد و يازده 
هيئت منطقه اي در عرض كمتر از چهل روز دعوت 
ــطح وزير و هيئت بلندپايه شركت  شدند كه در س
ــكار جمهوري  ــه اي هم به ابت ــد. يك اعالمي كردن
اسالمي ايران به نام اعالميه تهران تصويب شد كه 
ــت، از  در آن موضوعات مهمي پيش بيني شده اس
جمله صندوق منطقه اي براي مبارزه با گرد و غبار، 
سازمان منطقه اي براي كليت محيط زيست به همراه 
كارگروه هاي كارشناسي، تبادل هيئت ها و تشكيل 

دبيرخانه براي موضوع گرد و غبار. 
ــود كه به اينجا  اين مهم ترين اقدام در اين مدت ب
رسيده است. برخي از كشورها آورده اي براي صندوق 
ــتند و جزئيات آن در حال نهايي شدن است.  داش
اساسنامه سازمان منطقه اي رو به اتمام است و در 
ــال خواهد شد و  ــورها ارس آينده نزديك براي كش
ــي با سوريه و عراق در  تبادل هيئت هاي كارشناس

خصوص بحث گرد و غبار نيز در حال انجام است. 
با اين كاري كه شما انجام داديد بحث 
مقابله با ريزگردها چه مقدار پيشرفت 
كرده است؟ تا كي شـاهد اين پديده 

خواهيم بود؟
اين بحث خيلي فني و تخصصي است ولي در حوزه 
بين المللي كه من مسئول و پاسخگوي آن هستم 
ــت كه ظرفيت سازي كنيم،  مهم ترين كار اين اس

ــورها كمك كنند تا حداقل در حوزه قلمرويي  كش
ــود. گرد و غبار دو  ــان ريزگردها كنترل ش خودش
بعد دارد، يكي بعد مربوط به داخل كشور ماست و 
ديگري بعد بين المللي آن است. داخلي را من طبعاً 
اشرافي ندارم ولي كار در خصوص آن انجام مي شود. 
از بعد بين المللي هم بيشترين منشأها در اطراف ما 

از سوريه و عراق است. 
ــوزال و نظرات  ــر دو پر پ ــراق ه ــوريه و ع براي س
ــده و بنا بر اين شده كه تبادل  كارشناسي داده ش
ــود. ما مجدانه پيگير اين مسئله  هيئت ها انجام ش
هستيم. ولي يك واقعيت وجود دارد و آن اين است 
كه دغدغه عراق و سوريه االن مثل ما محيط زيستي 
ــادي و امنيتي  ــائل مختلف اقتص ــت. با مس نيس
ــده مثل ما خيلي به  ــتند كه موجب ش درگير هس
محيط زيست جدي نگاه نكنند، اما ما اين مسئله را 
رها نكرديم و پيگير هستيم و پيشنهادهايي هم براي 

مسئله ريزگردها به اين دو كشور داده ايم. هيئت هاي 
كارشناسي بين دو كشور چندين بار رد و بدل شده 
و اميدواريم ان شاءاهللا همين روزها به نتيجه برسد 

و نهايي شود. 
ــي محيط زيست در  حقيقاً در حوزه فني و مهندس
ــتيم و هر چند محيط زيست  ــرآمد هس منطقه س
ــورهاي منطقه نيست، با اين  اولويت بعضي از كش
ــورت داريم اين موضوع را پيگيري  حال و در هر ص
ــازمان منطقه اي هم كه  ــنامه س مي كنيم. اساس
ــدن متن  ــتم، در حال نهايي ش من متولي آن هس
ــت كه پس از آن متن را به كشورهاي  انگليسي اس
منطقه خواهيم فرستاد. به فضل خدا اين اقدامات را 
عملياتي خواهيم كرد تا شاهد بهبود وضعيت مسائل 

زيست محيطي متأثر از ساير كشورها باشيم. 
يكي از موضوعـات اصلي كه موجب 
افزايش ريزگردها در عراق و سوريه 
شـده ، سدسـازي تركيه است. شما 

با ترك ها چه مقـدار در خصوص اين 
موضـوع ارتبـاط داريد؟ بـه نظر در 
اجالس اخير هـم خيلـي قدرتمند 

حاضر نشده بود. 
تركيه در سطح مدير كل حاضر شده بود و مذاكرات 
الزم را هم انجام داديم. ما تعارف نداريم و با ترك ها 
ــت، انجام داديم، اما به  آن چيزهايي را كه الزم اس
لحاظ اداري و دستگاهي مسئول پيگيري مسائل 
ــت و ديپلماسي آن با  مربوط به آب وزارت نيرو اس
محوريت وزارت نيرو انجام مي شود. البته اين موضوع 
جزو وظايف ذاتي وزارت خارجه هم به شمار مي رود. 
نسبت به آثار زيست محيطي كه سدسازي تركيه 
ــتيم، اين مسئله را رها  ــت، پيگير هس خواهد داش
نكرده ايم. هم مكاتبه كرديم و هم درخواست مالقات 
داشتيم. قرار بود رئيس سازمان سفر يك روزه اي به 
تركيه و يكسري مباحثات جدي داشته باشد كه بنا 
به مصالحي فعالً عقب افتاده است. ما هم مطالبه گري 
كرده و مسئله را رها نكرده ايم. در اين موضوع كه با 
سالمت شهروندان ما ارتباط مستقيمي دارد، اصًال 
تعارف نداريم. به صورت دقيق آثار زيست محيطي را 
كه در حوزه صالحيت سازمان خودمان است، پيگير 
ــتيم، اما متوليان وزارت نيرو و وزارت خارجه  هس

هم هستند. 
از سـازوكارهاي بين المللـي بـراي 
فشار به تركيه يا ديگر كشورها براي 
سدسازي و بحث ريزگردها استفاده 

مي كنيد؟
اطالع جزئي اي ندارم كه وزارت نيرو سراغ آنهايي 
ــت يا نه، اما  ــند، رفته اس كه در اين رابطه مؤثر باش
مي تواند در بررسي هاي آينده يا ورودي كه سازمان 
ــم بياوريم و  ــت دارد، اين موضوع را ه محيط زيس
موضع مان را تقويت كنيم، اما واقعيت اين است كه 
ــازمان هاي بين المللي خيلي هم در اين مرحله  س
ــت كه  ورودي ندارند؛ يعني اين موضوع چيزي اس

بايد دوجانبه حل شود. 
يكي از مسـائلي كه در سيسـتان  و 
بلوچسـتان خيلي به محيط زيسـت 
آسيب زده بحث بستن آب هيرمند از 
سوي افغانستان است. آيا اين مسئله 
را هم وزارت نيرو پيگيري مي كند يا 

شما نيز اقدامي داشته ايد؟
براساس قانون متولي اصلي مسائل آب هاي مرزي 
ــت ولي من خودم چندين جلسه با  وزارت نيرو اس
ــتان  نمايندگي ويژه رئيس جمهور در امور افغانس
ــار با عوامل  ــتم و چندين ب آقاي كاظمي قمي داش
ــتم. آن طرف هم  ــر موضوع بوده و هس ديگر پيگي
يكسري مالحظاتي وجود دارد و يك عزم جدي تري 
ــم از وقتي كه آقاي  ــه من فكر مي كن مي خواهد ك
كاظمي قمي در افغانستان سفير شده اين موضوع 

خيلي جدي تر پيگيري شود. 
براساس اين شرايطي كه شما تصويرسازي كرديد، 

ــما با ديگر نهادها مانند  به نظر مي رسد كارهاي ش
وزارت نيرو همپوشاني دارد. يعني االن من اگر بگويم 
در مورد آلودگي نفتي خليج فارس چه كاري انجام 

داده ايد، مي گوييد بايد از وزارت نفت بپرسيد. 
ــي دارد، اما بنا  ــركاري متول ــت كه ه ــت اس درس
ــازمان محيط زيست  نيست كه سازماني مانند س
ــي كند. ما  ــانه خال ــاً از وظيفه اي كه دارد، ش قانون
ــات و مذاكرات  ــم مطالب ــوزه خليج فارس ه در ح
ــره آن چيزي را كه مربوط  خودمان را داريم. باالخ
ــود گفت به ما  ــود، نمي ش به محيط زيست مي ش
مربوط نيست. همانطور كه ما قانوناً نمي توانيم بار 
دستگاه هاي ديگر را برداريم. دستگاه هاي ديگر هم 

نمي توانند كار ما را انجام دهند. 
در حوزه خليج فارس مثًال با كويتي ها اين مسئله را 
مطرح كرده ايم و در اسفند ماه اجالس كنوانسيون 
ــي خليج فارس  ــت كه مربوط به آلودگ كويت اس
است و ما مطالبه جدي و طرح و برنامه آنجا داريم. 
ــيم و ان شاءاهللا  از وظايف ذاتي خود عقب نمي كش

پيگير آن هستيم. 
بحث ديپلماسي مخصوصًا منطقه اي 
آن يكي از نقاط ضعف در روابط كشور 
بوده است. حاال فكر مي كنيد اقداماتي 
كه داريـد انجام مي دهيـد چه مقدار 
مؤثر بـوده و كي مي توانيـم برخي از 

تأثيرات آن را ببينيم؟
حتماً مؤثر است، چون محيط زيست در شرايط  فعلي 
دنيا و منطقه يك اولويت است و چيزي نيست كه 
ما آن را در نظر نگيريم. قطعاً هنوز ضعف هايي وجود 
دارد، كمبودها و كاستي هايي هست، اما دستاورد 
ــت. ما در حوزه ديپلماسي نه تنها  هم كم نبوده اس
عقبگرد نداريم، بلكه خيلي هم رو به جلو هستيم. 
يعني اگر شما قياس كنيد و يك عملكرد مكتوب 
از من بگيريد و مقايسه كنيد با دو سال پيش نه 10 
سال پيش، مي بينيد كه خيلي رو به جلو بوده است. 
يك نمونه اين قضيه همين ديپلماسي محيط زيستي 
است كه به دستور رئيس جمهور و عمالً دو وزارتخانه 
ــتند. در  و يك معاون رئيس جمهور درگير آن هس
دوره هاي قبل چنين مسائلي در چنين سطوحي 
طرح و پيگيري نشده  است. چه  بسا اگر اين اقدامات 
10 سال گذشته صورت مي گرفت، ما اكنون شرايط 
بهتري در مسئله ريزگردها و حق آبه ها مي داشتيم. 
به غير از كشورهاي همسايه با ديگر 
كشورها هم رايزني داريد تا از تجارب 
آنها استفاده كنيد و همكاري مشترك 

با هم داشته باشيد؟
ــت  ــي كه به نحوي به حوزه محيط زيس ما هر جاي
كمك كند از ژاپن و چين گرفته تا حتي مصر و نروژ 
ــورهايي كه مي توانيم به  تعامل داريم. با تمام كش
نحوي از دانش يا تجربه خوب آنها استفاده كنيم و 
كمك به حوزه محيط زيست   شود، استفاده مي كنيم 
و حد يقفي در اين رابطه نداريم. با تمام اينها ارتباط 
ــات تكميل تر و  ــاءاهللا اين ارتباط گرفته ايم و ان ش

گسترده تر هم خواهد شد. 
در خصـوص بحـث گونه هـاي نـادر 
جانوري كاري انجام مي شـود كه اگر 
برخي از آنها در خطر باشند بتوانيم از 

كمك ديگر كشورها استفاده كنيم؟
ــيون خاص داريم  ما در اين خصوص يك كنوانس
كه يكي از معاونت هاي تخصصي ما يعني معاونت 
طبيعي به شكل جدي روي آن كار مي كند و اصًال 
حوزه و اداره كل ويژه اين مسئله وجود دارد. آنجايي 
كه مسئله ديپلماتيك مي شود و فني نيست، نياز به 
رايزني و حمايت دارد ما حمايت مي كنيم و پوشش 
مي دهيم. سعي مي كنيم ان شاءاهللا آن حمايت هاي 
الزمي را كه بايد از اين گونه ها بشود، به نحو احسن 

انجام دهيم. 
مثالي داريد كه در اين خصوص رايزني 

انجام داده باشيد؟
ــه از يك درناي بلژيكي  مثًال اخيراً حمايتي بوده ك
شده يا مثًال حمايتي در موضوع تلفات فك خزري 
انجام شده است. هر چند ممكن است اينها الزاماً رو 
به انقراض نباشند، ولي باالخره وارد راستايي مي شود 
كه بايد يك حمايت بين المللي از اين گونه ها انجام 
ــورها هماهنگي هايي در اين  ــود و با ديگر كش ش
خصوص انجام شود تا حيات آنها به خطر نيفتد. اينها 
ــت كه ما در حوزه ديپلماسي  برخي از مواردي اس

انجام مي دهيم. 

ديپلماسى محيط زيستى را 10سال دير شروع كرديم
ديپلماسي محيط زيست دولت سيزدهم در گفت  و گوي «جوان» با معاون بين الملل سازمان محيط زيست 

حسين سروقامت
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 به پايان آمد اين كنكور
نوبت دوم همچنان باقي است!
 امكان ادامه تحصيل در 90 درصد 

رشته هاي دانشگاهي بر اساس سوابق تحصيلي 
اولين كنكور متفـاوت در تاريخ برگـزاري كنكور در كشـورمان در 
حالي به پايان رسـيد كه به گفته وزير علوم، داوطلبان مي توانند بر 
اساس سوابق تحصيلي در بيش از 90 درصد از رشته هاي دانشگاهي، 
رشـته هاي مورد عالقه خـود را انتخاب كننـد. با تمام اينهـا اما در 
كنكور امسـال هم بازار حرف و حديث و شـايعات درباره تقلب هاي 
كنكـوري داغ بود و حتي براي پيشـگيري از ايـن تقلب ها و نظارت 
بهتر بر برگزاري كنكوري سـالمت، اينترنت تلفن همـراه در برخي 
مناطق قطع شـد، اما بـاز هـم اخبـاري از دسـتگيري متقلبان در 
كنكور رسـانه اي شـد ! با وجود اين، عبدالرسـول پورعباس، رئيس 
سـازمان سـنجش آموزش كشـور به مـردم و داوطلبـان اطمينان 
خاطر داد، بر اسـاس بررسـي ها و گزارش هاي دريافتـي با همراهي 
داوطلبـان و عموم مردم، اين آزمون در سـالمت كامل برگزار شـد. 
ــت داد و داوطلبان  ــته اش را از دس ــه كنكور جذابيت گذش حتي حاال ك
ــم برگزاري كنكور  ــگاهي روز به روز آب مي روند، باز ه تحصيالت دانش
ــي از جامعه داغ و قابل پيگيري است. به  ــي آن الاقل براي بخش و حواش
خصوص اينكه انگار دست هاي پشت پرده اي هست كه نمي گذارد كنكور 
ــود و حكايت كنكور هم مانند قانون بقاي ماده و انرژي است كه  حذف ش
حذف نمي شود و فقط از شكلي به شكل ديگر تغيير مي كند! كنكور امسال 
هم تغيير شكل داد و براي نخستين بار به شكل و شمايلي متفاوت از هميشه 
و به صورت دو مرحله اي برگزار شد تا داوطلبان پشت كنكوري دو  بار در 
سال كنكور بدهند و بر سر به دست آوردن صندلي هاي دانشگاه هاي برتر با 
هم به رقابت بپردازند. بگذريم از اينكه به گفته محمد علي زلفي گل، وزير 
علوم، تحقيقات و فناوري داوطلبان مي توانند براساس سوابق تحصيلي در 
بيش از 90 درصد از رشته هاي دانشگاهي، رشته هاي مورد عالقه خود را 
انتخاب كنند. تفسير ساده اين جمله اين است كه براي 90 درصد از رشته ها 
كنكور معنايي ندارد، اما انگار اين پديده با تنفس مصنوعي هم شده بايد 
ــيه اي آن براي ادامه حياتشان  زنده بماند تا گردش مالي و مشاغل حاش

همچنان بهانه اي در اختيار داشته باشند!
   تغييرات عمده كنكور 1402 با كنكورهاي قبلي

امسال شايد بيشتر از كنكور شاهد تقلب در امتحانات نهايي بوديم؛ ماجرايي 
ــوابق تحصيلي در  ــه هايش به كنكور و تأثير 40 درصدي س كه البته ريش

انتخاب رشته باز مي گردد. 
چهار تغيير مهم در كنكور 1402 «حذف دروس عمومي»، «تأثير قطعي 
ــال» از  ــوابق تحصيلي»، «حذف زيرگروه ها» و «برگزاري دو بار در س س

امسال اجرا شد. 
ــابقه تحصيلي براي سنجش و  ــاس اين ماده واحده، «سهم نمره س بر اس
پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي در رشته هاي پرمتقاضي در سال 
ــزان 40 درصد با تأثير  تحصيلي 1403- 1402 فقط پايه دوازدهم به مي
ــال تحصيلي 1404- 1403 فقط پايه دوازدهم به ميزان  قطعي، براي س
ــال تحصيلي 1405 - 1404 فقط پايه  50 درصد با تأثير قطعي، براي س
يازدهم و دوازدهم به ميزان 60 درصد با تأثير قطعي و براي سال تحصيلي 
1406 - 1405 و بعد از آن پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم به ميزان 60 

درصد با تأثير قطعي در نمره كل نهايي خواهد بود.»
ــماره يك  تحول ديگر حذف دروس عمومي و به تبع آن حذف دفترچه ش
دروس عمومي از جلسه كنكور است. به اين ترتيب دروس عمومي از كنكور 
به سوابق تحصيلي منتقل مي شود تا فرد بتواند دروس عمومي را به صورت 

تشريحي و عميق بخواند. 
   ارتباط تأثير سوابق تحصيلي در كنكور و تقلب

ــوابق تحصيلي حدود 30 درصد و تأثير   تا قبل از كنكور 1402 تأثير س
آن به صورت تأثير مثبت بود، اما از امسال، سوابق تحصيلي هر داوطلب 
در نمره كنكور وي به شدت تأثير گذار است و تا 40 درصد مي تواند نمره 
كنكور وي را باال يا پايين بياورد. پيش از اين دكتر عبدالرسول پورعباس، 
ــور پيش از اين در گفت وگو با مهر  رئيس سازمان سنجش آموزش كش
درباره اهميت اين موضوع گفته بود: در كنكور سال 1402 قيد كرده ايم 
كه نمره كنكور داوطلبان تحت تأثير سوابق تحصيلي باال يا پايين مي رود. 
يعني اگر سوابق تحصيلي خوب باشد با نمره كنكور تجميع مي شود و اثر 
قطعي دارد و باال مي رود، اما اگر سوابق تحصيلي خوب نباشد، نمره كل 

پايين مي آيد. 
ــال شاهد تقلب  ــد تا در امتحانات نهايي امس همين ماجرا هم موجب ش
ــؤاالت در فضاي مجازي باشيم؛ موضوعي كه  گسترده و خريد و فروش س
بخشي از آن تأييد و بخشي ديگر تكذيب شد. با تمام اينها اما ماجراي اين 
تقلبات دست كم موجب شد تا نظارت بر كنكور امسال جدي تر گرفته شود 

و حتي كار به قطع اينترنت در برخي از مناطق كشيد. 
   تدابيري كه افاقه نكرد!

به گفته محمدحسين حاجيلو، رئيس شوراي حفاظت آزمون سراسري 
ــد و برخورد با  ــور در «طرح رص ــايبري كش 80 تيم تخصصي پليس س
ــروش تجهيزات  ــور، تخلف در آزمون و ف ــؤاالت كنك تارنماها، فروش س
ــتند. در اين خصوص بيش از 385 تارنماي  تقلب در كشور» فعاليت داش
ــايي قرار گرفته و از اين تعداد 54 نفر از متهمان كه  مجرمانه مورد شناس
ــايي، دستگير و  ــتند شناس مديريت 116 صفحه و كانال را بر عهده داش
تحويل مراجع قضايي شدند و ساير گروه ها نيز تحت رصد پليس و عوامل 

امنيتي قرار دارند. 
با تمام اين تدابير باز هم حرف و حديث هايي درباره تقلب و لو رفتن سؤاالت 
كنكور به ويژه پس از برگزاري مهم ترين مرحله كنكور 1402 يعني آزمون 
گروه تجربي با بيشترين داوطلب و شايد بيشترين استرس براي رقابت بر سر 

صندلي هاي رشته هاي پزشكي در فضاي مجازي مطرح شد. 
   ادعاهاي تقلب قابل اعتنا نيست

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در مورد تخلفات صورت گرفته در اين 
آزمون اينگونه توضيح داد: « 9 نفر در استان گلستان قصد داشتند اقداماتي 
در جهت ارسال سؤاالت به خارج از حوزه امتحاني صورت دهند كه با توجه 
ــتان هاي استان  به رصد قبلي ناكام ماندند و يك نفر نيز در يكي از شهرس
آذربايجان شرقي اقدام به عكس برداري از سه صفحه دفترچه هاي خود و 
انتقال آن به خارج از محل برگزاري آزمون و ارسال براي پشتيبان خود كرد 
كه اين فرد نيز دستگير شد كه با توجه به زمان كوتاه اين اقدام و جمع آوري 
پاسخنامه ها و همچنين مراقبت هاي انجام شده با دستگاه هاي آشكار ساز 
هيچ خدشه و مشكلي در اين زمينه به وجود نيامد و ادعاهايي كه در برخي 
ــبكه هاي اجتماعي در اين باره مطرح مي شود به هيچ عنوان  كانال ها و ش

صحت ندارد و قابل اعتنا نيست.»
به گفته صداقت پليس فتا 54 نفر كه مديريت 837 شبكه و كانال مجازي را 
برعهده داشتند و از مردم پول مي گرفتند و به دروغ مي گفتند كه سؤال را در 

اختيار دارند، نيز دستگير كرده است. 
وي درباره ظرفيت پذيرش در كنكور 1402 گفت: ظرفيت پذيرش تا زمان 
ــته در مردادماه 1402 مشخص مي شود و آنچه اكنون قطعي  انتخاب رش

شده است، اين است كه 20 درصد به ظرفيت پزشكي اضافه مي شود. 
   حكايت همچنان باقي است!

نتايج اوليه كنكور 1402 نيمه اول اسفندماه اعالم مي شود، اما داوطلبان 
يك فرصت ديگر هم دارند. طبق توضيحات رئيس سازمان سنجش همه 
داوطلبان مي توانند از فرصت دو بار آزمون استفاده كنند و آنهايي كه آمادگي 
كامل براي اين آزمون را ندارند، مي توانند از تيرماه در نوبت دوم كنكور 1402 
شركت كنند. البته وقتي 90 درصد رشته هاي دانشگاهي با توجه به سوابق 
تحصيلي داوطلبان است، شايد آمار داوطلبان دور دوم چندان قابل مالحظه 
نباشد. شايد هم مافياي كنكور براي تنفس مصنوعي به اين رقابت پرحاشيه 

تدبير ديگرى از آستين بيرون بكشند!

 مصاديق يابي حقوق عامه
راه ها و فاصله ها

ــنديده و قابل تقدير، در  ــتاني كل كشور در اقدامي پس 1. اخيراً دادس
ــر  103 مصداق و 19 محور، مصاديقي از حقوق عامه را احصا و منتش
كرده است. اين امر فارغ از محتواي آن، كاري بس ارزشمند است. البته 
اين فقط اولين گام است در حالي كه حداقل هفت سال از تكليفي كه 
رهبري براي قوه قضائيه براي علمداري صيانت از حقوق عامه مشخص 
ــت، مي گذرد، ولي  كرده و در حكم هر دو رئيس قوه اخير نيز آمده اس
تحرك بسيار ضعيف و هم افزايي كل نهادهاي حاكميتي به ويژه سه قوه 

در اين زمينه با آنچه بايد فاصله گزافي دارد. 
2. در متني كه دادستاني كل كشور منتشر كرده  است مصاديق حقوق 
عامه در 103 محور از اين جهت كه مصاديق اوالً جامع نيست، ثانياً در 
قالب ادبيات حق ها نيست، ثالثاً برخي مصاديق آنقدر كلي است كه نه 
مي توان آن  را به عرصه اجرا رساند و نه بر حسن اجراي آن نظارت كرد، 
ــاد در دستگاه هاي اجرايي»، و  همانند «پيشگيري از شكل گيري فس
رابعاً پوزيتويستي است و اكتفا به حق هاي متدرج در قانون كرده است 
كه همان ايراد اول را نيز موجب مي شود،  با چالش هاي عميقي مواجه 
ــاخت هايي از حقوق عامه كه  ــت. مهم تر آنكه با عدم اعتنا به زيرس اس
ــيار بنيادين، همانند «حق  ــتند و در عين حال بس اتفاقاً اجرايي نيس
ــپاري قوانين و مقررات» و  بر قانونگذاري با كيفيت»، «حق بر جمع س
«حق بر نظارت پذيري مصوبات و تصميمات» تحقق ساير حق ها را نيز 

بسترسازي نكرده است. 
ــت كه براي حقوق عامه ارزشي همانند  3. گام مهم قوه قضائيه آن اس
ساير احكام قضايي قائل شود؛ بدين ترتيب اوالً براي تأمين آن، تحوالتي 
در عرصه تقنين و مقررات گذاري طراحي كند، همانند الزام به داشتن 
«پيوست هاي حقوق عامه اي» براي همه پيشنهادات، كما پيشنهاداتي 
كه راجع به برخي ساختارها وفق سياست هاي كلي اداري و نظام قضايي 
ــون احياي حقوق عامه و صيانت از  بايد در نظر بگيرد. ثانياً اليحه «قان
آزادي هاي مشروع» را با رويكردي پرشتاب و مشاركت جويانه از ساير 
نهادها و نخبگان پيگيري كند. اينها مسيرهايي است كه نه فقط الزام 
قانون اساسي سال 1358 در اصل 156 است، كه رهبري در جلسات 

مكرر و نامه ها و احكام و دستورات آن  را مطالبه كرده اند. 
4. يك گام فوري براي اقدام سنجش تحرك قوه قضائيه در حوزه حقوق 
ــنهادي با كيفيت، در قانون برنامه هفتم توسعه است. اين  عامه، پيش
پيشنهاد كه با همكاري ساير دستگاه ها از جمله معاونت حقوقي رياست 
ــازمان برنامه و بودجه و همچنين مجلس بايد پيگيري  جمهوري و س
ــدن به منظور ارائه متن  ــود مي تواند از يك پنجره در حال بسته ش ش

برنامه اي براي تحول قضايي استفاده كند. 
* رئيس انديشكده حقوق بشر و شهروندي 

معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت گفـت: 
بيـش از 56 درصـد جمعيـت بـاالي 18 
سـال كشـور داراي شـاخص تـوده بدنـي 
بـاالي 30 و اضافـه وزن و چاقـي هسـتند. 
حسين فرشيدي، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
ــل مؤثر بر  ــي از مهم ترين عوام گفت: چاقي يك
ــار مالي بر نظام  افزايش بيماري زايي، افزايش ب

سالمت و مرگ  و  مير است. 
وي با اشاره به افزايش متوسط سن جمعيت كشور 
افزود: با افزايش اميد به زندگي شاهد افزايش سن 
جمعيت هستيم، اما متأسفانه نسبت جوانان به 
ــور كاهش يافته است. اگر اين  كل جمعيت كش
جمعيت جوان همراه با اضافه وزن و چاقي باشد، 
آينده خوبي را نمي توان ترسيم كرد. اجراي طرح 
بسيج ملي تغذيه سالم را بايد به فال نيك گرفت، 
چراكه شعار امسال اين بسيج ملي، زندگي بهتر با 

وزن مناسب است. 
ــوزش و  ــر ضرورت آم ــت ب ــاون وزير بهداش مع
اطالع رساني در حوزه كنترل و پيشگيري از چاقي 
ــازي  ــه تأكيد كرد و گفت: با فرهنگ س در جامع
اجتماعي يا آموزش پيشگيري از چاقي در جامعه 
مي توانيم از حوزه درمان به سمت خودمراقبتي 

برويم. 
وي با اشاره به ضرورت تغيير باورهاي نادرست در 
جامعه و آموزش در زمينه چاقي، ديابت، پرفشاري 
ــالم، تحرك و  ــبزي و تغذيه س خون، مصرف س
فعاليت مناسب گفت: اين آموزش و فرهنگ سازي 
بايد از كودكان و مدارس شروع شود؛ افزايش وزن 

در كودكان را بايد جدي گرفت. 
ــا تكنولوژي هاي جديد و  به گفته وي قرن 21 ب
فضاي مجازي همراه بود كه باعث كاهش فعاليت 
و كم تحركي شد و پاندمي كرونا نيز به آن اضافه 

ــه وزن را به  ــيوع چاقي و اضاف ــد و افزايش ش ش
همراه داشت. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: 70 درصد 
ــه بيماري هاي غيرواگير  مرگ  و  ميرها مربوط ب
است كه مهم ترين آنها بيماري هاي قلبي و عروقي 
است و چاقي از ريسك فاكتورهاي اين بيماري ها 

محسوب مي شود. 
ــاس نظر انجمن ها و  فرشيدي يادآور شد: براس
ــش از 195 عارضه،  ــورت گرفته بي مطالعات ص
چاقي را همراهي مي كند و نمي توان بيماري اي را 
ذكر كرد كه با چاقي ارتباط نداشته باشد. از جمله 
مي توان به فشارخون باال و ديابت نوع دو اشاره كرد 
كه با چاقي ارتباطي مستقيم داشته و مرگ  و  مير 

بااليي نيز دارند. 
وي گفت: با تغيير سبك زندگي مي توان از بروز 
چاقي جلوگيري كرد. به طور مثال با 15 دقيقه 

ــرف انرژي و  ــه، كاهش مص فعاليت بدني روزان
ــوادث قلب و عروقي  كالري دريافتي مي توان ح

را كاهش داد. 
وي با اشاره به نسبت عكس شاخص توده بدني و 
اميد به زندگي گفت: همه مي دانيم كه كاهش وزن 
فرايندي دشوار است، اما از آن مهم تر حفظ وزن و 
جلوگيري از افزايش مجدد آن است. كاهش 5 تا 
10 درصدي وزن بدون آثار سوء، مي تواند سالمت 

را به همراه داشته باشد. 
براساس گزارش وبدا، فرشيدي بر ضرورت تغيير 
نگرش افراد جامعه در خصوص پيشگيري و كنترل 
چاقي تأكيد كرد و گفت: چاقي موضوعي جدي 
ــت و اهميت آن بايد به جامعه منتقل شود. تا  اس
ــبت به چاقي، پرفشاري  نگرش افراد جامعه نس
خون و ديابت تغيير نكند، بسياري از برنامه ها و 

اقداماتي كه انجام مي دهيم، ابتر خواهد ماند. 

اضافه وزن 56 درصد  افراد باالي 18 سال كشور

زهرا چيذري 

سيد محمد مهدي غمامي*

توليد محتواي متناسب با زيست بوم كشور 
در كتاب هاي  زبان

رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي 
مردمي بر توليد محتواي كتاب هاي زبان با زيست بوم و آداب و رسوم 
كشـورمان تأكيد كرد و از توقف فعاليت 200 آموزشگاه غيرمجاز 
زبان انگليسـي زير مجموعه وزارت آموزش و پـرورش خبر داد. 
احمد محمودزاده، رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه 
ــاره توقف فعاليت 200  ــاركت هاي مردمي آموزش  و  پرورش درب مش
مجموعه غيرمجاز زبان انگليسي اظهار كرد: آموزشگاه هاي پلمب شده 

از آموزش و پرورش مجوز نگرفته بودند. 
ــال  ــگاه هاي آموزش دهنده به افراد زير20 س وي با بيان اينكه آموزش
ــگاه  ــه گروه آموزش ــوزش  و  پرورش مجوز بگيرند، افزود: س بايد از آم
آموزش دهنده به افراد زير 20 سال در كشور فعاليت مي كنند؛ يك گروه 
آموزشگاه هايي هستند كه مجوز نگرفته اند كه يا بايد با پذيرش شرايط 

وزارت آموزش و پرورش مجوز بگيرند يا فعاليت آنها متوقف شود. 
ــگاه ها  معاون وزير آموزش و پرورش ادامه داد: گروهي ديگر از آموزش
ــاد دريافت كرده اند كه  ــاير نهادها مانند وزارت ارش مجوز خود را از س
ــت را از آموزش و پرورش  ــاس قانون بايد مجوز براي ادامه فعالي براس

دريافت كنند. 
محمودزاده يادآورشد: گروهي از آموزشگاه ها هم از آموزش و پرورش 
ــده به آنها از سوي آموزش و  ــرايط اعالم ش مجوز گرفته اند كه بايد ش
ــگاه هاي مجوز گرفته از  ــه طور مثال آموزش پرورش را برقرار كنند، ب
آموزش و پرورش به هيچ عنوان نبايد مختلط باشند. همچنين در كنار 
اين موضوعات، بحث توليد محتواي مناسب هم وجود دارد كه در حال 

پيگيري هستيم. 
ــان زيرمجموعه آموزش و  ــد محتوا براي كتاب هاي زب وي درباره تولي
پرورش اظهار كرد: مقام معظم رهبري در سال 1379، يك انتقادي از 
محتواي كتاب هاي درسي داشتند و فرمودند تصاوير و محتوا مناسب 
با آداب، فرهنگ، رسوم و زيست بوم ما نيست و داستان هايي كه در اين 

كتاب ها نوشته مي شود، با فرهنگ ما تداخل دارد. 
معاون وزير آموزش و پرورش افزود: از زمان برعهده گرفتن مسئوليت، 

مطالعات بسياري در اين خصوص انجام شد. 
محمودزاده ادامه داد: همچنين قرار است كه با انتشار يك فراخوان از 
صاحبنظران و انديشمندان در اين حوزه بخواهيم الگويي ارائه كنند تا 

تصاوير و داستان هاي متناسب با فرهنگ ما در كتاب ها منتشر شود. 
وي يادآور شد: در كنار اين موضوع بايد بررسي كنيم كه اگر محتوايي 
با آداب و رسوم ما مطابقت دارد، ارزيابي شود تا زمينه حضور به عنوان 

جايگزين كتاب هاي موجود در بحث آموزشگاه ها را داشته باشيم. 

دانش آموزي بـود به نام مصطفي؛ اصًال درسـش خـوب نبود. 
مادرش را پير كرده بود. 

موسي همكالس مصطفي بود؛ شاگرد اول و درسخوان!
مصطفي كه از مدرسه مي آمد، مادرش مي پرسيد ديكته چند 
شدي؟ بالفاصله مي گفت موسي شده 11؛ يعني من شدم 7. [اول 

نمره موسي را مي گفت تا افتضاح خودش را توجيه كند. ]
واي به روزي كه موسي در درسي 10 گرفته باشد؛ محال بود نمره 
مصطفي باالتر از 5 باشد. . . اما اگر روزي نمره موسي20 مي  شد، 

مصطفي ديگر اللموني مي گرفت. سكوت محض!
ما در رسـانه  از ايـن تئوري بـا عنـوان «تئوري موسـي» ياد 

مي كنيم. 
دوسـت من! به قـدر كافي تـالش نكـرده اي؟ افتضـاح به بار 

آورده اي؟ اصًال گند زده اي به همه چيز؟
خب؛ شجاعت داشـته باش و مسـئوليت رفتارت را به عهده 

بگير. 
خدايي؛ مردم از انسان هاي شريف، مسئوليت پذير و شفاف به 

مراتب خوشنودترند!

سجاد آذري
  گفت و گو

  سالمت

ماننـد  محيط زيسـتى  مسـائل 
ريزگردهـا بـا سـالمت شـهروندان 
ايرانـى در ارتبـاط اسـت؛ در ايـن 
موارد با هيچ كشـورى تعـارف نداريم
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در حالي كه تقريبًا براي افكار عمومي روشـن 
شده است ناترازي دخل و خرج در بخش هايي 
چون بودجه، بانك، صندوق هاي بازنشستگي 
و بنگاه هاي بزرگ گرفتار نرخ گذاري محصول 
توليدي پايين تر از قيمت تمام شده  است، در 
نهايت اين رخداد موجب رشد حجم نقدينگي 
دهها برابر بيشتر از رشد اقتصادي مي شود و هر 
ماه چند درصد به تورم كاال و خدمات مي افزايد. 
امـروز شـوك ها و ريسـك هاي بين المللي و 
منطقه اي بازار ارز، طال و سكه را در كانون توجه 
سرمايه گذاران قرار داده اسـت، به طوري كه 
نرخ دالر در بازار آزاد به محدوده 43 هزار تومان 
رسيد و نرخ سكه طال به 24 ميليون تومان و هر 
گرم طال نيز از مرز 2ميليون تومان گذشت. در 
اين ميان با توجه به اينكه در هفته گذشته بانك 
مركزي در بورس كاال اقدام به عرضه ربع سكه 
بدون وكيوم، با ماليات و تحويل فيزيكي آتي 
با نرخ پايه 7 ميليون و200هزارتومان كرد و نرخ 
كنوني ربع سـكه در بازار بيش از 9/5ميليون 
تومان اسـت، اين رخداد موجب نقـد و طرح 
اين پرسش از سوي برخي از اهالي رسانه شده 
اسـت كه چرا به رغـم وعده عرضـه 500 هزار 
ربع سـكه در بورس تنهـا 50 هزار ربع سـكه 
خريداري شده و سـپس اينگونه نتيجه گيري 
شده كه ربع سـكه در بورس متقاضي نداشته 
و نرخ كنوني بازار نرخ سازي است، در صورتي 
كه رشـد نرخ ارز و نـرخ جهاني اونـس طال و 
همچنين ريسـك هاي مربوط بـه تحريم هاي 
جديد ايران نرخ ها را تحت تأثير قرار مي دهند. 
ــد حجم  همانطور كه مي دانيم ميانگين نرخ رش
ــا 40 درصد و ميانگين نرخ  نقدينگي حدود 30 ت
ــد اقتصادي نيز حدود 3 درصد است و حجم  رش
پول در برابر حجم كاال برتري تقريبي 10برابري 
دارد، مشخص است كه ارزش ريال پيوسته در برابر 

ساير كاالها در حال نزول است، زيرا ناترازي هاي 
مالي در اقتصاد فشار شديدي به ماشين چاپ پول 
بانك مركزي مي آورد و بانك ها نيز با ضريب قريب 
8 درصد حجم نقدينگي را جهش بيشتر مي دهند، 
ــت و  نتيجه اين فرايند تورم قطعي در اقتصاد اس

گريزي هم از آن نيست. 
با توجه به توضيح فوق بايد گفت بگير و ببند در 
اقتصاد اگر قرار بود پاسخ دهد، تاكنون پاسخ داده 
بود، از اين رو به جاي اينكه به فكر سركوب نرخ ها 
و بگير و ببند در بازارها باشيم، بايد ناترازي پيدا و 
پنهان بودجه عمومي و بودجه شركت ها، بانك ها 
و مؤسسات وابسته را از بين ببريم، زيرا امروز به 
واسطه ناترازي در بودجه، بانك ها و شركت هاي 
ــده  ــذاري زير قيمت تمام ش ــير نرخ گ بزرگ اس
ــتگي  ــدي و صندوق هاي بازنشس محصول تولي
هزينه ها و تكاليفي براي سيستم بانكي تراشيده 
مي شوند كه چاره اي جز چاپ پول و تأمين مالي 
ــدام تورم را در  ندارند، ولو اينكه مي دانند اين اق
اقتصاد تشديد مي كند و نرخ تمامى كاال و خدمات 
ــد مواجه مي شود، پس اگر امروز  ماه به ماه با رش
منتقد تورم در بازار و اقتصاد هستيم، حتماً بايد 
ــاره كنيم، زيرا  به ناترازي در حوزه هاي مالي اش
سركوب قيمت يك كاال نمي تواند مشكل تورم را 

به شكل اساسي و درازمدت حل و فصل كند. 
ــزار ميليارد  ــال جاري قريب 305 ه دولت در س
تومان كسري بودجه در بودجه عمومي دارد كه 
ــديد  اين موضوع در كنار تحريم و همچنين تش
احتمالي تحريم ها و همچنين ناترازي نظام ارزي 
و ناآرامي هاي اخير و تحليل و بررسي هاي اليحه 
بودجه1402 شرايطي را ايجاد كرده است كه به 
نظر مي رسد نقدينگي توجهش به بازارهايي چون 
ارز جلب شده است، به طوري كه دالر در محدوده 
43 هزار تومان نرخ خورد و به جهت رشد نرخ دالر 
و همچنين رشد نرخ جهاني اونس طال شاهد رشد 

ــكه نيز بوديم، همچنين سكه  قيمت در بازار س
ــان نرخ خورد  تمام در محدوده 24 ميليون توم
ــدوده 2 ميليون  ــرم طال نيز از مح و قيمت هر گ

تومان فراتر رفت. 
   عرضه سكه بانك مركزي 

قيمت ها را كاهش نداد
ــس كل بانك  ــاز به كار رئي ــد پيش از آغ هر چن
ــازار 44 هزار تومان  مركزي كنوني نرخ دالر در ب
ــكه نيز از مرز 10 ميليون تومان  شد و نرخ ربع س
ــا ترس و  ــالت در اين نرخ ها ب ــت اما معام گذش
ــد، زيرا اين باور وجود داشت كه  لرز انجام مي ش
ــكه حباب دارد اما وضعيت فرق  اين نرخ ارز و س

مي كند. 
ــدن محمدرضا  ــان با روي كارآم هر چند همزم
ــازار به  ــرخ دالر در ب ــن در بانك مركزي ن فرزي
محدوده 39 هزار تومان نزول كرد و ربع سكه نيز 
در حدود 8 ميليون و 500 هزار تومان جا خوش 
كرد اما عده اي دليل اين اصالح را تعطيالت سال 
نوى ميالدي مي دانستند، با اين حال در تعطيالت 
ــت تثبيت نرخ ارز و  ــدن سياس مذكور مطرح ش
ــي وارداتي با نرخ  ــم كاالي اساس تأمين چند قل
28 هزارو500 تومان سامانه نيما و اختالف نظر ها 
پيرامون اين سياست و شكل گيري فضاي مبهم 
ــذاري و ارائه  ــتگذاري و نرخ گ ــوزه سياس در ح
بودجه1402 به مجلس شوراي اسالمي و ظهور 
ــديد  ــك هاي جديد در حوزه تحريم و تش ريس
ــه طور مجدد  ــد نرخ ارز را ب تحريم ها زمينه رش
فراهم آورد، به طوري كه هم اكنون نرخ دالر در 
بازار حوالي همان 44 هزار تومان است و اين مورد 
ــد نرخ اونس جهاني طال به محدوده  در كنار رش
هزارو930دالر شرايط رشد بازار طال و سكه را نيز 
فراهم آورد، البته بانك مركزي بيكار نماند و تالش 
كرد براي كنترل نرخ ربع سكه كه تا پيش از اين 
ركورد قيمتي بيش از 10 ميليون تومان را زده بود، 

از طريق طرح عرضه 500 هزار سكه ربع سكه در 
بورس كاال بدون وكيوم و با ماليات و تحويل آتي 
و حراج، پيوسته نرخ طال و سكه را در بازار كنترل 
كند و فشار تقاضا را هم از بازار ارز بردارد و در بازار 

طال و سكه مهار كند. 
ــكه  ــد نرخ ربع س اگر چه طرح مذكور موجب ش
ــا از آنجا كه  ــي كاهش يابد ام در بازار آزاد اندك
نرخ پايه عرضه ربع سكه در بورس كاال در حدود 
ــكه وكيوم  ــان بود و اين س 7 ميليون و200 توم
نبود و ماليات و تحويل آتي بود، متقاضي چندان 
ــان نداد و ترجيح  ــكه بورسي اقبال نش به ربع س
ــكه را از بازار  ــر ربع س ــان با نرخ باالت داد همچن

خريداري كند. 
ــد را وارد مي دانند كه چرا  امروز عده اي اين نق
ــكه در بورس تنها  براي عرضه 500 هزار ربع س
ــي حدود  ــود، آن هم با نرخ ــا ب 50 هزار تقاض
ــاال در بازار نرخ ربع  7 ميليون تومان و چطور ح
سكه 9 ميليون و500 تومان است، در پاسخ بايد 
ــي وكيوم نبود و سكه تا  ــكه بورس گفت، ربع س
ــت، با اين توضيح كه  تحويل حكم كاغذي داش
بازار ثانويه اي هم براي خريدو فروشش موجود 
نبود، در عين حال كشف نرخ ربع سكه بورس در 
ابتدا گنگ و گيج بود، به اين شكل كه به شكل 
ــخص پايه بين 7 تا  حراج ناپيوسته با نرخ نامش
ــر ماليات هم  ــوي ديگ 10 ميليون تومان، از س
متوجه ربع سكه بورسي بود، به همين جهت روز 
ــكه در بورس كاال حدود 750  اول عرضه ربع س
نفر بيش از 2هزارو 500 ربع سكه با نرخ 7 ميليون 

و 200 تومان خريداري كردند. 
با اين وضع عرضه، ربع سكه بورسي با 2 ميليون 
و 200 هزار تومان حباب پذيرفته شده از سوي 
بانك مركزي به نرخ پايه 7ميليون و 200 عرضه 
ــد، اين نرخ گذاري به حباب مذكور ربع سكه  ش
وجاهت قانوني داد. از طرف ديگر اگر نرخ ماليات 
ــه ماليات را اضافه  و تحويل آني فيزيكي و هزين
ــكه استخراج مي شود  كنيم، نرخ بازاري ربع س
ــا 2 ميليون باالتر از ربع  كه حدوداً يك ميليون ت
سكه بورس كااليي است. با توجه به توضيحات 
ــبت به  ــكه بازار نس فوق باالتر بودن نرخ ربع س
ربع سكه بورسي معقول به نظر مي آيد، در عين 
حال نرخ اونس جهاني طال و همچنين نرخ دالر 
در بازار داخلي نيز رشد كرده است، پس به نظر 
ــباتي منطقي  ــتوانه محاس ــد نرخ ها پش مي رس

خودش را دارد. 
همانطور كه مي دانيم طبق اعالم بانك مركزي 
در بازار متشكل ارزي، نوسان نرخ ارز توافقي 
حذف شد و متقاضي ارز بايد نظر عرضه كننده 
ارز را به جهت معامله جلب كند، اين موضوع 
با توجه به ريسك هاي بين المللي موجود مثل 
جوسازي هاي گسترده عليه ايران در خارج از 
كشور پيرامون مباحث تحريم احتمالي جديد 
ــليحاتي ايران به روسيه  ــائبه كمك تس و ش
ــن بودجه1402  در جنگ اوكراين و همچني
ــزار ميليارد  ــري ظاهري قريب 500 ه با كس
ــد نقدينگي  تومان، همه و همه به نظر مي رس
ــكه هدايت  ــازار ارز، طال و س ــمت ب ــه س را ب
ــت و حاال بايد ديد تحوالت آتي  مي كرده اس
چه رويداد هاي اثرگذاري را در حوزه بازارهاي 
ــاخص ها و متغيرهاي  كااليي، سرمايه اي، ش

آنها رقم مي زند.

 هادي غالمحسيني 
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نماينـده كارفرمايان در شـوراي عالـي كار از 
برگزاري اولين جلسـه تعيين دستمزد در اول 
بهمن خبـر داد و گفت: نرخ حقوق و دسـتمزد 
بر اسـاس تورم، معيشـت و وضعيت اشـتغال 
تعييـن مي شـود كـه بـه دليـل عدم آمادگي 
آنهـا، نمي توان پيش بينـي از ميـزان افزايش 
داشـت.  سـال1402  در  دسـتمزد  نـرخ 
همه ساله موضوع تعيين دستمزد ساالنه كارگران 
به عنوان يكي از دغدغه ها و مطالبات اصلي جامعه 
ــود، بر همين اساس از نيمه  كارگري مطرح مي ش
ــان نمايندگان  ــزدي مي ــال، مذاكرات م دوم س
كارگران و كارفرمايان براي تعيين حداقل دستمزد 
سال بعد آغاز مي شود و اين مذاكرات براي رسيدن 
ــفندماه ادامه  ــدي و نتيجه نهايي تا اس به جمع بن
ــون كار، نمايندگان  ــاده 41 قان ــر م مي يابد. براب
تشكل هاي كارگري، كارفرمايي و دولت در ماه هاي 
پاياني سال در شوراي عالي كار گرد هم مي آيند و 
در خصوص اصلي ترين دغدغه كارگران كه حقوق 
و دستمزد ساالنه است به بحث و بررسي و رايزني 
مي پردازند. پس از مذاكره و چانه زني هاي متداول، 
در نهايت رقم دستمزد كارگران براي سال بعد به 
ــران و كارفرمايان را در پي  گونه اي كه منافع كارگ
ــوراي عالي كار به  ــد، توسط اعضاي ش داشته باش

تصويب مي رسد. 
ــتمزد در طول سال ها  هر چند افزايش حداقل دس
آنطور كه بايد رضايت خاطر جامعه كارگري را در 
پي نداشته است اما دولت ها همواره تالش كرده اند 
ــتمزد باالتر از نرخ تورم تصويب شود.  حداقل دس
تعيين رقم دستمزد ماحصل ماه ها و هفته ها مذاكره 
و گفت وگو ميان نمايندگان كارگر و كارفرما و دولت 
است كه پس از تأييد نهايي روي ميز شوراي عالي 

كار قرار مي گيرد تا سرنوشت دستمزد كارگران را 
ــه همين منظور  ــال كاري رقم بزند، ب براي يك س
نيمه دوم هر سال بررسي ابعاد دستمزد و محاسبه 
ــت خانوارهاي كارگري در  هزينه هاي سبد معيش
ــوراي عالي كار قرار  دستور كار كميته دستمزد ش
مي گيرد و رقم اعالمي به مبنايي براي تصميم گيري 
در مذاكرات مزد تبديل مي شود. چند سالي است 
ــده اما تاكنون  كه تعيين مزد منطقه اي مطرح ش

اجراي آن به تعويق افتاده است. 
ــال  ــتمزد حقوق س ــه تعيين دس ــال جلس امس
ــر دي با حضور نمايندگان  1402 قرار بود در اواخ
كارفرمايان، كارگران و دولتي ها برگزار شود، اما بر 
اساس اعالم نمايندگان برگزاري اين جلسه به اول 

بهمن موكول شده است. 

علي اصغر آهني ها، نماينده كارفرمايان در شوراي 
ــه با اين  ــا ميزان در رابط ــي كار در گفت وگو ب عال
ــز پژوهش هاي  ــاتي به مرك موضوع گفت: گزارش
مجلس در رابطه با تعيين مزد منطقه اي و صنايع 
مختلف جهت تحقيقات كالن ارائه شده است كه 
در جلسه آتي شوراي عالي كار در اول بهمن نتايج 

آن مورد بررسي خواهد گرفت. 
ــت از  ــبد معيش ــه اينكه تعيين س ــاره ب وي با اش
سال1400 بر اساس آمارهاي مركز آماري كشور 
توسط وزارت كار تهيه مي شود، اعالم كرد: شوراي 
عالي كار به دنبال تعيين نرخ سبد معيشت نيست، 
زيرا داده هاي آن توسط دولت تهيه و اعالم مي شود. 
ــوراي عالي كار در  ــده كارفرمايان در ش اين نماين
رابطه با ميزان افزايش دستمزد در سال آينده نيز 

تصريح كرد: با توجه به اينكه نرخ حقوق و دستمزد 
بر اساس تورم، معيشت و وضعيت اشتغال در كشور 
تعيين مي شود، بايد گفت اين آمارها تاكنون آماده 
نشده و نمي توان پيش بيني از ميزان افزايش نرخ 

حقوق و دستمزد در سال1402 داشت. 
ــزد منطقه اي  ــن در رابطه با تعيين م وي همچني
ــتمزد مناطق و صنايع  گفت: تعيين حقوق و دس
مختلف جزء الينفك قانون است و به همين دليل 
كارگروه هايي جهت بررسي هاي مورد نياز تشكيل 
ــت. آهني ها بيان كرد: قانون تعيين مزد  شده اس
منطقه اي با توجه به اينكه از سال1369 به تصويب 
رسيده، اما تصميم گروه هاي كارگري، كارفرمايي 
ــت كه جزئيات آن بايد به صورت  و دولت اين اس
كارشناسي بررسي شود و تا زمان تهيه مدل اجرايي 

و حصول نتيجه بايد صبر كرد. 
   شـرايط اجراي مزد منطقه اي در كشـور 

وجود ندارد
حميد حاج اسماعيلي، كارشناس بازار كار در رابطه 
با اين موضوع اعتقاد ديگري دارد و در گفت وگو با 
ــرايط اجراي مزد منطقه اي به  ميزان مى گويد: ش

دليل نبود زيرساخت ها در كشور وجود ندارد. 
وي اعالم مى كند: پيش شرط هايي براي اجراي 
دستمزدهاي منطقه اي و صنفي بايد وجود داشته 
باشد كه يكي از آنها ثبات در عرصه فعاليت هاي 
اقتصادي و ديگري وجود بخش خصوصي بزرگ 
ــور اجرايي  ــت كه تاكنون اين موارد در كش اس
نشده است. اين كارشناس بازار كار بيان مى كند: 
ــود كه حداقل  مزد منطقه اي زماني اعالم مي ش
ــتمزد مورد تغيير قرار نگيرد، زيرا دستمزد  دس
ــت كه باالتر از حداقل  منطقه اي دستمزدي اس

دستمزد تعيين مي شود.

برگزاري اولين جلسه تعيين دستمزد در اول بهمن
كارشناس بازار كار: شرايط اجراي مزد منطقه اي به دليل نبود زيرساخت ها در كشور وجود ندارد
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80 درصد حجم 17 سد مهم خالي است
در حال حاضر 17سد مهم كشور  درصد پرشدگي زير 20درصد دارند، 
در واقع بيش از 80درصد ظرفيت مخازن اين سـدها خالي است. 
به گزارش تسنيم، بررسي آخرين آمار رسمي شركت مديريت منابع آب 
ايران نشان مي دهد در حال حاضر مجموع ذخاير آبي سدهاي كشور 
ــت كه اين ميزان ذخيره آب،  19 ميليارد و 200 ميليون مترمكعب اس
نشان دهنده ميزان پرشدگي 39درصدي است، در واقع حدود 61 درصد 
ظرفيت مخازن سدهاي كشور هم  اكنون خالي است. در ميان سدهاي 
ــد، ميزان پرشدگي زير 20 درصد  مهم تأمين آب شرب كشور، 17س

دارند و بيش از 80 درصد ظرفيت مخازن اين سدها خالي است. 
........................................................................................................................

 پاى قاچاق 
روى گلوى توليدكنندگان جوراب! 

رئيـس اتحاديه توليدكنندگان و فروشـندگان كاالي كشـباف و 
جوراب با بيان اينكه بزرگ ترين مشـكل توليدكنندگان جوراب، 
قاچاق و تأمين مواد اوليه اسـت، گفت كه در حال حاضر 40 درصد 
ظرفيت ماشين آالت توليدي اين صنف از صحنه توليد خارج است. 
سيد علي اصغر بهبهاني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ظرفيت خالي 
ــرد: نمي توان مانع ورود  ــت، اظهار ك براي توليد در اين صنف زياد اس
قاچاق جوراب به كشور شد. يك دهستان در همدان هست كه ساالنه 
ــكل توليد وجود  ــد يك ميليون جوراب را دارد، بنابراين مش توان تولي

ندارد، بلكه مشكل نبود بازار است. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر 40 درصد ظرفيت ماشين آالت توليدي 
ــت، تصريح كرد: علت اين وضعيت  اين صنف از صحنه توليد خارج اس
ــي توليدات آنها را نمي خرد. توليدكنندگان داخلي  اين است كه كس
نمي توانند با كاالهاي قاچاق رقابت كنند، البته مشكالت تأمين مواد 
اوليه نيز روي اين موضوع اثر داشته است. رئيس اتحاديه توليدكنندگان 
ــباف و جوراب افزود: اين مشكل با همكاري  و فروشندگان كاالي كش
ــاجي وزارت صمت رو به بهبودي است. بهبهاني با بيان اينكه  دفتر نس
واردات جوراب مانند ساير پوشاك ممنوع است، گفت: صادرات جوراب 
هم به داليل مشكالت مربوط به تحريم، خيلي جزئي و عموماً به مقصد 
ــت. در مجموع به گفته وي بزرگ ترين مشكل  كشورهاي همسايه اس

توليدكنندگان جوراب، قاچاق و تأمين مواد اوليه است. 
........................................................................................................................

 برنامه 4 ميليارد دالري دولت 
در نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي

بر اساس مصوبه شـوراي اقتصاد تعداد 16 هزار دستگاه اتوبوس، 
30 هـزار دسـتگاه ميني بـوس، 160 هزار تاكسـي ون و سـدان و 
120 هزار دسـتگاه موتورسيكلت فرسـوده از رده خارج مي شود. 
ــوراي اقتصاد به تازگي پيشنهادات وزارت كشور  به گزارش فارس، ش
ــل عمومي و خروج  ــازي ناوگان حمل و نق و وزارت نفت را براي نوس

خودروهاي فرسوده به تصويب رسانده است. 
ــه بالغ بر  ــق اهداف اين مصوب ــاس اين مصوبه دولت براي تحق بر اس

4 ميليارد و 66 ميليون دالر هزينه خواهد كرد. 
بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، 16 هزار دستگاه اتوبوس شهري ديزلي 
فرسوده از رده خارج و 2 هزار اتوبوس برقي، 4 هزار اتوبوس پايه گازسوز و 
10 هزار اتوبوس شهري ديزلي جديد جايگزين آن خواهد شد. همچنين 
160 هزار دستگاه تاكسي فرسوده از رده خارج و 10 هزار دستگاه تاكسي 
ــدان پايه گازسوز، 15 هزار  ــتگاه تاكسي س سدان برقي، 120 هزار دس
دستگاه ون پايه گازسوز، 5 هزار دستگاه ون بنزيني، 5 هزار دستگاه ون 
بنزيني (اسقاط يك دستگاه سدان و يك دستگاه ون ) جايگزين مي شود، 
ــيكلت فرسوده از رده خارج و به  ضمن اينكه 120 هزار دستگاه موتورس
جاي آن 120 هزار موتورسيكلت برقي به صاحبان موتورسيكلت عرضه 
خواهد شد، 30 هزار ميني بوس فرسوده هم در اين طرح از رده خارج و 

30 هزار ميني بوس ديزلي جايگزين مي شود. 
........................................................................................................................

 ضرورت اصالح نرخ سود سپرده ها 
براي مهار تورم

رئيـس كل بانـك مركـزي در نشسـت ماهانـه مديـران عامـل 
بانك هـا و مؤسسـات اعتبـاري غيربانكـي بـا تأكيد بـر اصالح 
نـرخ سـود سـپرده ها و تسـهيالت بانكـي گفـت: مهـار تورم 
و كنتـرل نقدينگـي مهم تريـن هـدف بانـك مركـزي اسـت. 
ــا فرزين در  ــي بانك مركزي، محمدرض به گزارش روابط عموم
نشست ماهانه مديران عامل بانك ها تصريح كرد: براي دستيابي 
به هدف كنترل تورم و افزايش قدرت خريد مردم، سياست فعال 
پولي و بانكي را اجرا و كنترل تقاضا از ناحيه نقدينگي و خلق پول 
در كنار عوامل تأثيرگذار سمت هزينه را با جديت دنبال مي كنيم. 
ــت انتظارات تورمي،  رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: مديري
كنترل مقداري ترازنامه و اضافه برداشت بانك ها به همراه نظارت 
قوي بر چگونگي مصرف اعتبارات در شبكه بانكي در دستور كار 

جدي بانك مركزي قرار دارد. 
ــق اصالح نرخ  ــه، اجراي موف ــوراي پول و اعتبار در ادام رئيس  ش
ــتلزم اجراي دقيق قوانين و  سود سپرده ها و تسهيالت بانكي را مس
بخشنامه هاي بانك مركزي در اين باره به منظور انسجام بخشي در 

شبكه بانكي و جلوگيري از تخلفات احتمالي برشمرد. 
وي در ادامه بر ضرورت افزايش سرمايه بانك ها و همچنين فروش 
ــت قطعي بانك مركزي  ــبكه بانكي به عنوان سياس اموال مازاد ش

تأكيد كرد. 
ــرل تورم از جمله  ــان اينكه حفظ ارزش پول ملي و كنت فرزين با بي
ــت، تصريح كرد: اين  رسالت هاي اصلي تمام بانك هاي مركزي اس

بانك در چارچوب سياست تثبيت، سياستگذاري و اقدام مي كند. 
ــت تثبيت با نرخ  ــزي همچنين اجراي سياس رئيس كل بانك مرك
ميانگين 28هزارو500 توماني در سامانه نيما براي واردات كاالهاي 
ــين آالت و تجهيزات توليد را به منظور  ــي، مواد اوليه و ماش اساس
ثبات بخشي به بازار ارز و كاهش انتظارات تورمي مورد تأكيد قرار داد 
و گفت: در اين زمينه حتماً شبكه بانكي مي تواند نقش آفريني كند 
و كمك رسان اين سياست جديد ارزي بانك مركزي باشد. فرزين با 
تأكيد بر اجراي دقيق اين سياست ارزي در بخش هاي مختلف گفت: 
در كنار اين سياست، نيمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طال را هم افتتاح 
خواهيم كرد تا بقيه نياز هاي خدماتي و نياز هاي مردم به ارز در اين 
بازار تأمين شود. همچنين تأمين و تخصيص ارز در بانك مركزي نيز 

هم اكنون به خوبي در حال انجام است. 
ــت و به دنبال  رئيس كل  بانك مركزي همچنين در ادامه اين نشس
ــي، درباره عواقب  ــبكه باكنترل تورم بانك مطالبه مديران عامل ش
ــهيالت تكليفي به بانك ها و آثار آن در تشديد ناترازي  افزايش تس
ــه بودجه1402 دولت  ــه پولي گفت: در اليح بانك ها و افزايش  پاي
ــوراي  اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته و از نمايندگان مجلس ش
ــي اليحه بودجه از تعريف تكاليف  اسالمي هم مي خواهيم در بررس

مالي مااليطاق براي بانك ها پرهيز كنند. 
ــكر از زحمات و  ــه مديران عامل بانك ها نيز ضمن تش در اين جلس
اقدامات علي صالح آبادي در مدت تصدي رياست كل بانك مركزي 
ــئوليت مهم در  و تبريك به محمدرضا فرزين براي تصدي اين مس
ــود بانكي،  ــرايط فعلي، ديدگاه هاي خود را درباره اصالح نرخ س ش
تسهيالت تكليفي، هدفمند شدن ارائه تسهيالت به بخش توليد و 

مسائل جاري در شبكه بانكي بيان كردند. 

اسقاط موتورسيكلت و خودروهاي فرسوده 
با روند فعلي 450سال طول مي كشد

رئيس انجمن مراكز اسقاط و بازيافت خودرو با اشاره به اسقاط تنها 
30 هزار دستگاه وسيله نقليه فرسوده در سال گذشته گفت: تقريبًا 
450سال طول مي كشد كل وسـايل نقليه فرسوده اسقاط شوند. 
ــريف با اعالم اينكه تعداد وسايل  به گزارش تسنيم، محمد مشهدي ش
ــتگاه است، گفت: نزديك 9 تا  نقليه فرسوده در كشور 14 ميليون دس
10 ميليون موتورسيكلت فرسوده داريم، 3 ميليون و 500 هزار دستگاه 
ــايل حمل و نقل عمومي و  ــوده و 500 هزار دستگاه وس سواري فرس

كاميون فرسوده در كشور وجود دارد. 
ــال گذشته اظهار  ــقاط تنها 30 هزار دستگاه در س ــاره به اس وي با اش
كرد: اگر 14 ميليون را تقسيم بر 30 هزار كنيم، تقريباً 450سال طول 

مي كشد تا وسايل نقليه فرسوده اسقاط شوند. 
ــقاط و بازيافت خودرو با بيان اينكه ايراد  رئيس انجمن مراكز اس
ــوده بايد عالقه مند باشند  آنجاست كه صاحبان خودروهاي فرس
ــقاط بدهند، ابراز كرد: بر  خودروي خودشان را تحويل مراكز اس
ــود كه قابليت تردد داشته  ــاس قانون خودرويي اسقاط مي ش اس
باشد و اين به معناي لزوماً روشن شدن نيست. در حقيقت فقط اگر 
خودرو با يك تعمير كوچك مانند اضافه كردن باتري روشن شود، 

قابليت اسقاط دارد. 
وي با تأكيد بر اينكه خودرويي امكان اسقاط دارد كه ظاهر آن تكميل 
باشد، بيان كرد: اين به معناي سالم بودن همه قطعات و اجزا نيست و 

اگر قطعات وجود نداشت، بايد آنها را تهيه كند. 
........................................................................................................................

 محروميت پزشكان بدون كارتخوان 
از تسهيالت مالياتي

پزشـكاني كه به هـر بهانـه اي از دسـتگاه هاي كارتخـوان براي 
دريافت وجوه بيماران اسـتفاده نمي  كنند، از تسـهيالت موضوع 
تبصره ماده100 در زمان تسـليم اظهارنامه محروم خواهند شـد. 
به گزارش تسينم، وحيد عزيزي، مديركل دفتر بازرسي، مبارزه با فرار 
مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي كشور سازمان اظهار داشت: 
ــامانه سوت زني مبني بر عدم استفاده  به ازاي هر گزارش مردمي در س
ــب پزشكان كه باعث اجبار مردم به  از دستگاه كارتخوان در محل كس
ــود، در گام اول براي پزشك  عدم استفاده از دستگاه هاي كارتخوان ش

مربوط پيامك هشدار ارسال مي شود. 
ــير، اسامي اين پزشكان طي  وي با بيان اين مطلب افزود: در ادامه مس
ــور به عنوان متخلفان از اجراي  ــازمان نظام پزشكي كش نامه اي به س
ــامانه مؤديان ارسال و پس از آن، نام  قانون پايانه هاي فروشگاهي و س
اين پزشكان از ليست مؤديان داراي شرايط استفاده از تبصره ماده100 
ــليم اظهارنامه شغلي و  قانون ماليات  هاي مستقيم در مدت زمان تس

توافق با سازمان امور مالياتي خارج خواهد شد. 
ــتقيم را يكي از مزايا  ــاده100 قانون ماليات هاي مس عزيزي تبصره م
ــازمان امور مالياتي كشور  ــهيالت مالياتي عنوان كرد و گفت: س و تس
مي تواند برخي از مشاغل يا گروه هايي از آنان را كه ميزان فروش كاال 
و خدمات ساالنه آنها حداكثر 10برابر معافيت موضوع ماده(84) اين 
قانون باشد، از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك 
ــاف و ماليات مؤديان  ــه اظهارنامه مالياتي مع موضوع اين قانون و ارائ

مذكور را به  صورت مقطوع تعيين و وصول كند. 
ــويي سازمان  ــي، مبارزه با فرار مالياتي و پولش مديركل دفتر بازرس
ــده اين قبيل  ــيدگي دقيق  تر پرون ــه براي رس ضمن تأكيد بر اينك
ــتورات ويژه اي صادر شده  پزشكان متخلف به مميزان مالياتي دس
است، افزود: دريافت تراكنش  هاي بانكي اين قبيل پزشكان از بانك 
ــت تا استيفاي حقوق مردم به درستي  مركزي هم در دستور كار اس
ــاني كه فرار  ــده مالياتي كس ــيدگي به پرون صورت پذيرد و در رس
ــختگيري الزم به عمل آيد. در موارد تكرار اين  مالياتي داشته اند، س
كار به خصوص در كلينيك هاي پردرآمد از بازرسي ماده181 قانون 
ــخاص استفاده مي شود و  ماليات هاي مستقيم در خصوص اين اش
ــاب ديگران در مرجع قضايي طرح دعوى  در صورت استفاده از حس

خواهد شد. 
ــاس گزارش هاي مردمي در سامانه سوت زني از  عزيزي افزود: بر اس
ابتداي سال1401 تاكنون بيش از 15 هزار گزارش مردمي به سازمان 
امور مالياتي كشور واصل شده و سهم گزارشات موضوع پزشكان فاقد 
كارتخوان بيش از 50درصد گزارشات است كه اين گزارشات پس از 
بررسي هاي اوليه به ادارات امور مالياتي مربوط، دادستاني انتظامي 
ــوند. تاكنون اسامي  ــاير مراجع ذى صالح ارجاع مي  ش مالياتي و س
ــكي ارسال شده و  ــكان به سازمان نظام پزش هزارو786 نفر از پزش

اسامي 3هزارو900 نفر ديگر در حال ارسال است. 
........................................................................................................................

زنجيره كامل تخم مرغ به اتحاديه مركزي 
مرغداران ميهن واگذار شد

واگذاري زنجيره كامل تخم مرغ از برنامه ريزي در حوزه تخمگذار، 
توزيع، تنظيم بازار، مديريت صادرات و واردات و تمامى محصوالت 
طيور تخم گذار به اتحاديه مركزي مرغداران ميهن واگذار شده است، 
البته تنظيم بازار تخم مرغ در زمستان سال گذشته به اين اتحاديه 
واگذار اما با افزايش قيمت ها اين مسئوليت از اتحاديه سلب شد. 
زمستان سال گذشته تنظيم بازار تخم مرغ به اتحاديه مركزي مرغداران 
ميهن واگذار شد اما اين اتحاديه نتوانست قيمت ها را متعادل نگه دارد 

و قيمت ها گران شد. 
اكنون وزارت جهاد كشاورزي بار ديگر بازار تخم مرغ را به اين اتحاديه 
واگذار كرده، با اين تفاوت كل زنجيره از توليد تا توزيع به اين اتحاديه 

سپرده شده است. 
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، محمد مرادي، مديرعامل اتحاديه 
مركزي مرغداران ميهن افزود: از برنامه ريزي در حوزه مرغ تخم گذار، 
توزيع، تنظيم بازار، مديريت صادرات و واردات تمامى محصوالت طيور 

تخم گذار به اتحاديه مركزي مرغداران ميهن واگذار شده است. 
ــت واگذاري و تصدي گري امور  مرادي ادامه داد: سال هاي زيادي اس
ــي بوده و اين در حالي  اجرايي به بخش خصوصي مورد بحث و بررس
ــاس ماده6 قانون افزايش بهره وري و در راستاي اصل  ــت كه بر اس اس
44 قانون اساسي بايد اين مهم به اتحاديه ها واگذار شود و تصدي گري 

دولت كاهش يابد. 
ــته  مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن با بيان اينكه در گذش
واگذاري ها به صورت پراكنده و مقطعي انجام مي شد، اما دولت سيزدهم 
و وزارت جهاد كشاورزي بر واگذاري امور به تشكل ها تأكيد دارند، گفت: 
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران نيز به عنوان هرم تشكل ها اين 

مهم را در دستور كار قرار داده است. 
مرادي با تأكيد بر بلوغ نسبي تشكل ها براي واگذاري امور، تصريح كرد: 
اتحاديه مركزي مرغداران ميهن به عنوان اولين تشكل اين مهم را بر 

عهده گرفته است. 
مرادي تصريح كرد: واگذاري زنجيره كامل تخم مرغ از برنامه ريزي در 
حوزه تخم گذار، توزيع، تنظيم بازار، مديريت صادرات، واردات و تمامى 

محصوالت طيور تخمگذار به اين اتحاديه واگذار شده است. 
ــاره به اينكه بخش  ــه مركزي مرغداران ميهن با اش مديرعامل اتحادي
خصوصي مي تواند موفق تر نسبت به بخش دولتي در اين حوزه عمل 
كند، گفت: نتايج واگذاري در درازمدت با توجه به روند توليد 22ماهه 
در اين حوزه خود را نشان خواهد داد و اميد مي رود نوسان در حاشيه 

مصرف را شاهد نباشيم.

رضا  دهشيرى  |   جوان



    مصطفي وثوق كيا:
اينترنت را به بهانه لو نرفتن سؤاالت كنكور 
ــري! ولي هم  ــم سراس ــع كرديد آن ه قط
ــما رفت كه  ــو رفت هم آبروي ش سؤاالت ل
عرضه نداشتيد يه كنكور رو برگزار كنيد؛ رو 

مخ ملت نريد و عصباني شون نكنيد. 
    سيدعباس صالحي:

قطع اينترنت با انبوه نيازهاي روزمره، كم تر 
از قطع گاز و برق و آب نيست، اما متأسفانه 
ــه اينترنت را تزييني  هنوز هم دسترسي ب
ــا قطع هاي پيوسته يا  و تفنني مي دانيم و ب
محدوديت دسترسي اعصاب و روان مردم 
ــي حداكثري به  را بهم مي ريزيم. دسترس
اينترنت حق مردم است با آن بازي نكنيم. 

    محمدرضا باقري:
ــور دارن از 8 صبح،  خب، چون يه عده كنك
ــه! عرضه تأمين  اينترنت ما از 6 صبح قطع
ــار در سال  ــه رو نداريد، دو ب امنيت جلس
كنكور برگزار نكنيد! يكي االن تاكسي بخواد 

ــئول  ــما مياد دنبالش، آقاي مس راننده ش
تصميم گير بي عرضه؟

    محمدصالح مفتاح:
ــدم درك  ــت، ع ــي اينترن ــر از قطع مهم ت
ــردم به  ــتگي زندگي م ــئوالن از وابس مس
ــي نان خريدن مردم هم  اينترنت است. حت
وابسته به شبكه اينترنت است، حمل و نقل 
ــته به اينترنت است، كار خيلي  مردم وابس
ــت و... اين  ــته به اينترنت اس از مردم وابس

نفهميدن مسئوالن، خيلي بده!
    محمدصادق عبداللهي:

بابا طاهر سروده: «بسازم خنجري نيشش ز 
فوالد/ زنم بر ديده تا دل گردد آزاد» شهيد 
مطهري اين بيت و امثالهم را ضعيف پرور 
ــد و مي گفتند: راه  ــرور مي خواندن و دني پ
آزادي دل، كور كردن ديده نيست كه اگر 
ــد بايد ساير اعضا را هم نابود كرد.  اين باش
حاال حكايت مواجهه آقايان با تكنولوژي و 

اينترنت است!

    محمد رستم پور:
 وزارت ارتباطات در موضوع شبكه هاي اجتماعي 
«مجري»ه، وزارت ارتباطات در موضوع فيلترينگ 
«مجري»ه، وزارت ارتباطات در موضوع قطعي 
ــري»ه، وزارت  ــر كنكور «مج اينترنت به خاط
ــري»ه، خب به نظرم  ــات اين همه «مج ارتباط
وزارت ارتباطات رو در جهت چابك سازي دولت با 

يه جاي ديگه ادغام كنيد. 
    مجيد ميرزايي:

با وجود قطع اينترنت بازم سؤاالت كنكور 
ــراي كنكور بعدي از پنج  لو رفت.  به نظرم ب
ــور رو قطع كنيد كه  روز قبل، برق كل كش
هم شارژ گوشي ها تموم بشه هم شارژ پاور 

بانك ها. اينجوري قطعاً سؤاالت لو نميره. 
    علي رجبي:

بهت  زده ام! اينترنت به  خاطر تقلب نكردن 
ــر ارتباطات،  ــد! اگر وزي در كنكور قطع ش
موافق قطعي اينترنت در زمان كنكور بوده، 
يعني اصًال از دنياي فناوري اطالعات سر در 

نمي آورد و اگر مخالف بوده و كاري نتوانسته 
بكند، يعني بي كفايت و نخودي است و تنها 

كاري كه بايد بكند، استعفاست. 
    فاطمه خوش نما:

ــته، االن  ــالس داش ــه مدرسه ك بچه رفت
ــده،  زنگ زده چون اينترنت همراه قطع ش
ــم. من هم  ــراش از خونه اسنپ بگيري ما ب
ــرم. چرا؟ چون  نمي تونم براش اسنپ بگي
راننده هاي اسنپ اينترنت ندارن كه سفرها 
رو قبول كنن! كاش فقط اون آدمي كه اين 
ــا معرفي كنن  تصميمات رو مي گيره به م

خودمون مي دونيم باهاش چه كنيم!
    كيان مهزاد:

ــود قطع  ــور با وج ــؤاالت كنك لو رفتن س
ــدي سياست  ــادي از ناكارآم اينترنت نم
ــت. آقايان براي  محدودسازي اينترنت اس
هزارمين بار! با تكنولوژي نمي توان جنگيد. 
ــاي تكنولوژي قطع  ــه با آسيب ه راه مقابل

تكنولوژي نيست. 

انتخاب ساده ترين راه نشانه بى عرضگى است
اعتراض كاربران شبكه هاي اجتماعي به قطع اينترنت در روزهاي برگزاري كنكور

قطع اينترنت در نواحي برگزاري كنكور سراسـرى در صبح و عصر روزهاي پنج شنبه 
و جمعه با اعتراض كاربران شـبكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربـران قطعي اينترنت 
را موجب اختالل در زندگي روزمره مردم منطقه دانسـتند. انتشـار اخباري مبني بر 

لورفتن سـؤاالت با وجود قطعي اينترنت نيز بيش از پيش به اعتـراض كاربران افزود. 
كاربران ايـن تصميم را اشـتباه خواندنـد و آن را نمـادي از ناكارآمـدي در مديريت 
كنكور دانسـتند. در ادامـه بخش هايـي از واكنش هاي كاربـران را مـرور كرده ايم. 

اين صفحه پيام هـا،  متن ها، عكس نوشـت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر مى دهد. تالش بر اين 
اسـت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديشـمند شـبكه هاى 

اجتماعى در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصوير منتخب

       نماينده ولى فقيه و امام جمعه تبريز
 با لباس سپاه  در نماز جمعه

 اگر اين مسئله باورم بشود
گناهش گردن شماست!

ــنويس از عناوين و القاب فراري  مرحوم استاد جعفر الهادي خوش
ــش براي سخنراني به  بودند. ايشان تعريف مي  كردند 20 سال پي
ــته بودند: «مقدم  جايي رفتم. ديدم كه در راهرو، روي پارچه نوش
حضرت آيت اهللا خوشنويس را گرامي مي  داريم.» به آنان گفتم كه 
چرا اينطور نوشتيد؟ باورم مي  شود! و اگر باورم شد، گناهش به پاي 
شما نوشته مي  شود! ايشان در اين قيد و بند نبودند كه براي او القاب 
بنويسند يا ننويسند، برايشان مهم نبود اينكه برايش استاد بنويسند 
يا ننويسند، حجت االسالم والمسلمين بنويسند يا ننويسند، جمعيت 
هزاران نفري در برابرشان حاضر باشند يا چهار پنج نفر، داخل كشور 
باشند يا خارج كشور، فرقي نمي  كرد. نگاه مي  كردند كه چه وظيفه اي 

دارد؟ و چگونه مي  توانند شبهه ها را از ذهني پاك كنند. 
منبع: كانال تلگرامي «سيره فرزانگان» به نقل از هفته نامه افق 
ــماره 737، 20 نكته درباره مرحوم استاد جعفر الهادي  حوزه، ش

خوشنويس، محمد امين پوراميني 10/26 /1401

   آيينه نفس

تجربه زيسته مسعود دياني

مجيد شاكري در توئيتي نوشت: طراح دور جديد فشار عليه ايران به طور مشخص روى يك 
ويژگي خاص ايران حساب كرده است: «ناتواني در تدوين، امضا و اجراي معامالت خارجي 
رسمي، كالن و كوتاه مدت» اگر ايران چنين توانايي اي را داشت، دور جديد فشار، دريايي از 

فرصت ها براى ايران مي ساخت. 

احسان تقدسي در توئيتي نوشت: امريكا امروز ايران را بزرگ ترين حامي تروريسم معرفي 
كرد. پول آتش بازي در سوريه و عراق را بن سلمان مي دهد و هزينه اش را ما. اين اتهام مقدمه 
ــتي در هفته آينده و اتفاقات پيش بيني نشده است.  معرفي سپاه به عنوان گروهي تروريس

دستگاه ديپلماسي ما چه كرده كه اينطور نشود؟

ــال تلگرامي خود  ــي در كان ــه توفيق فاطم
ــال پيش  ــعود دياني چند س ــت: مس نوش
ــي اش از من  ــتين اجراي تلويزيون در نخس
خواست درباره پديدارشناسي سخن بگويم. 
ــناسي، يعني تجربه زيسته  گفتم پديدارش
ــخص، اينكه من اول شخص چگونه  اول ش
چيزي را مي فهمم. بيان چيزي كه در ادبيات 
علمي وصف و تبيين نمي شود. آن امر نهان 
ــدد زبان تا  ــردي كه فقط به م منحصر به ف
حدي منتقل مي شود و قدر مشتركش براي 
ــاي سوزاني  ــناسانه تجربه ه فهم پديدارش
مانند عشق،فقدان، دلتنگي، مادري، پدري 
ــود گفت كل  و بيماري به كار مي آيد. مي ش
ــناسي و  ــفه قاره اي (به ويژه پديدارش فلس
ــردد كه چطور  هرمنوتيك) گرد اين مي گ
ــر به فرد قابل  اين تجربيات خاص و منحص

فهم هستند. 
ــا  ــراي م ــي ب ــعود ديان ــود مس ــروز خ ام
ــته اول  ــي از تجربه هاي زيس مجموعه هاي
شخصي را از غار تاريك بيماري آورده است. 
بيماران سرطاني يا قبل از اينكه از غارشان 
ــر مي روند يا  ــد، به عالمي ديگ سرك بكشن
ــه» بيرون  ــان «پيروزمندان ــي از غارش وقت
مي آيند نمي خواهند به آن تجربه سهمگين 
تاريك دردناك برگردند و البته كمتر مي شود 

ــعود دياني را داشته  بيماري قلم و علم مس
ــتن را. (اين «حال» دياني،  باشد و حال نوش
يعني من بعد از سال ها رفاقت اوايل بيماري 
فكر مي كردم يادداشتش شوخي يا داستان 
ــن االن هم آخرين  ــت و همي سينمايي اس
پيامش اعصابم را خرد مي كند كه چرا انقدر 
همه چيز را مسخره مي گيرد و در عين حال 

تا تهش مي رود.)
تجربه زيسته او از بدن نشان مي دهد وقتي با 
حالت تهوع، افسردگي، درد، پيري، ناتواني 
مواجه مي شويم، چه اتفاقي مي افتد. چطور 

ــتن، پدري و  چيزهايي مثل كاركردن، نوش
ــي روزمره است،  حتي خوردن كه رفتارهاي
جايي از كار مي افتد و آن هنگام كه روزمره 
و ابزاري نيستند، تازه به آنها «التفات» پيدا 
ــام تمنايشان  ــايد در آن هنگ مي كنيم و ش
مي كنيم. اينكه نظريه يا باور ما درباره زندگي 
هر چه باشد، پيش فعاليت هاي روزمره بدنمان 
رنگ مي بازد. اينكه چطور همه چيز مغز و فكر 
ــت و مارهاي درد كه به همه جاي بدن  نيس
حمله مي كنند، چيزي سر جايش نمي ماند. 
در اين موقعيت، تجربه زيسته از مهر و عاطفه 

ديگران، شور زندگي، ايمان و اميد، مراقبت 
كردن و مراقبت ديدن، دست و دهان و بدن و 

اشك و لبخند و درد هم متفاوت مي شود. 
ــاد مي كنم با  ــعود دياني ي امروز من از مس
موكاپات محمد كه حالش از شنيدن اوضاع 
ــيريني  ــد، زندگي كردن پاييز، ش خراب ش
ــت هايش  مادر كه به ما معرفي كرد، يادداش
درباره فساد، اختالفاتمان درباره كنشگري، 
حضورش در حلقه مطالعاتي يا تشويق ما به 
جرئت براي پيمودن راه هاي نو يا حتي منظره 
ماشين داخلي و خارجي، اما بيش از هر چيز 
از او متشكرم كه وقتي در جهان سرطان سير 
مي كرد و تا تهش رفت، تكه هايي از تجربيات 

دروني اش را برايمان به ارمغان آورد. 
ــيار كوتاه است.  ــم يا زياد) بس عمر همه ما (ك
در چشم برهم زدني خودمان بزرگ مي شويم 
و در چشم برهم زدني ديگر بچه هايمان بزرگ 
ــوند. همه مرگ را به شكلي مي چشيم،  مي ش
ــي يا در حالي  با موهاي سياه يا سفيد، ناگهان
كه مدت ها به استقبالش رفته ايم. عمر ما كوتاه 
است و عميق. سرطان نوشت هاي مسعود دياني 
ما را به عمق تجربه منحصربه فردش از زيست 
ــوب و بد، در  ــي (در جايي بين حال خ سرطان
جايي بين زندگي و زندگي، در جايي بين زندگي 

و مرگ) مي برد. از او سپاسگزارم، همين. 

ضعف ايران در دور جديد فشارهاي كشورهاي غربي پول آتش بازي را بن سلمان مي دهد، هزينه اش را ما!

درباره نوچه پروري
كانال تلگرامي «كلبه انديشه و فرهنگ» نوشت: يكي از موارد تحريف، معناكردن كار تشكيالتي 
به نوچه پروري است. برخي سم نوچه پروري را به مديريت ها تزريق مي كنند، به  ويژه جوانان 
ــتن سرمايه انساني ياد  انقالبي را آلوده مي سازند و از اين كار به  عنوان تشكيالتي بودن و داش
مي كنند.  تشكيالتي بودن با همكاري، انسجام، با ارتباط، برنامه ريزي و هدفمندي، با شناخت 
نيروها و تقسيم كار و مشاركت، با تقدم ضوابط بر روابط با نظارت و ارزيابي متقابل نيروها معنا 
پيدا مي كند. اين مؤلفه ها اگر همه با هم باشد، استحاله فرد در تشكيالت را شاهد نيستيم. در 
غير اين صورت، تشكيالت و سازمان هم طاغوتي خواهد بود، حتي اگر نام اسالم و مردم را در 
پيشاني داشته باشد. تشكيالتي كار كردن خوب است، هر چند مي تواند دچار آفت باشد، اما 
نوچه پروري از آغاز، خودش يك آفت است. روابطي براساس منفعت متقابل شكل مي گيرد هر 
چند ممكن است توهم خدمت و مبارزه و... در بين باشد. روابط افراد در نسبت با يك فرد تنظيم 
مي شود. يكي، شمع جمع مي شود و بقيه جايگاه و هويت خود را در نسبت با او - و نه در نسبت 

با اهداف و ضوابط - تعريف مي كنند. 
ــد پيدا  ــود دارد. افراد توسط فردي كه محور است رش در نوچه پروري، يك فريب بزرگ وج
نمي كنند، بلكه به خدمت گرفته مي شوند، درازاي فرصت خدمت، متنعم مي شوند و همزمان 
مديون مي گردند. جزو تيم مي شوند - تيم مديريتي، تيم رسانه اي - در عوض، فرديت و قدرت 
تشخيص را واگذار مي كنند. تا آنجا كه چشم باز مي كنند و مي بينند صحبت از ضابطه حركت و 

تشخيص فردي، به ناسپاسي و قدرنشناسي و تك روي معنا مي شود. 
نوچه پروري، يك آفت است. به چاپلوسي و بي شخصيتي دامن مي زند. افرادي تحويل مي دهد 
بي هويت و بي ضابطه كه مي توانند تناقض ها را با وقاحت جمع كنند. نوچه پروري يك شيوه 
طاغوتي براي پيشرفت و گسترش نفوذ است.  خطر مهم نوچه پروري بين نيروهاي انقالبي اين 
است كه نيروهاي انقالبي را به نام ارزش ها، به نام انقالب از انقالب مي گيرد. نيروهاي انقالبي را 
به افرادي فرصت طلب، توجيه گر و محافظه كار تبديل مي كند كه خدمت را هم به چشم فرصتي 
ــراي دستيابي به جايگاه ديگر تبديل مي كند.  براي جلب منفعت و تثبيت جايگاه و نردباني ب

نوچه ها هم از رشد نوچه پرور، شاد مي شوند؛ او كه رشد كند، نوچه ها هم بزرگ مي شوند... . 

بمب متحرك گازى در پاكستان
ــتان اگرچه داستان تازه اي نيست، اما حاال به خاطر  ايرنا خبر داد: كمبود شديد گاز در پاكس
گران شدن گازبها در اين كشور، مردم برخي مناطق به روش هاي بسيار عجيب و خطرناك براي 
تأمين بخشي از گاز مورد نيازشان روي آورده اند. به گزارش روزنامه پاكستاني اكسپرس تريبون، 
مردم منطقه كَرك در ايالت خيبر پختونخوا پاكستان به منظور تأمين نياز روزانه گاز مصرفي، 
به شيوه اي عجيب روي آورده اند كه به نوعي به بمب متحرك در اين كشور تبديل شده است و 
مي تواند جان افراد را به خطر اندازد! ساكنان اين منطقه، در اقدام غيرقانوني و خطرناك، با ايجاد 
منفذي در خط لوله اصلي گاز، از طريق يك شلنگ پالستيكي معمولي، بخشي از گاز را از لوله 
اصلي به بيرون هدايت مي كنند و كيسه هاي بزرگ و بالن شكل خود را با گاز مجاني پر مي كنند 
و به خانه مي برند. هر كدام از اين كيسه ها مي تواند حدود دو تا سه ساعت گاز مصرفي مردم را 
تأمين كند. در حال حاضر مردم كرك از دولت پاكستان تقاضا كرده اند، زيرساخت هاي الزم 
براي تأمين گاز مصرفي مردم را فراهم آورد. سال ها پيش پاكستان قرارداد واردات گاز طبيعي از 
ايران با اين كشور امضا كرد و ايران هم با هزينه اي معادل 2 ميليارد دالر خط لوله گاز را تا نزديك 
ــتاني به بهانه تحريم هاي امريكا و برخي فشارهاي  مرز پاكستان احداث كرد، اما طرف پاكس

خارجي، از عمل به تعهد خود براي اجراي اين قرارداد گازي خودداري كرد. 

چطور گوگل بهترين مديران را خواهد ساخت؟
سعيد شهباز مرادي در صفحه «لينكدين» خود نوشت: گوگل ويژگي هاي مديران برتر خود را بدين 
ــاني گوگل در گفت وگو با نيويورك تايمز  شكل برشمرده است؛ الزلو باك، مدير سابق عمليات انس
ــا از لحاظ كيفيت بيش از 75 درصد پيشرفت  مي گويد: «بعد از اجراي اين پروژه، بدترين مديران م

كردند.» شش ويژگي كه گوگل اعتقاد دارد، بهترين مديران را خواهد ساخت به شرح زير است: 
1) مربي خوبي باشيد: يا به كارمندان تان اهميت مي دهيد يا نمي دهيد؛ حد متوسطي وجود ندارد. اگر 
اهميت مي دهيد، پس زمان و انرژي صرف كنيد تا به كارمندان تان كمك كنيد نسخه بهتري از خودشان 
شوند. اين اولين 50 درصد از يك مربي خوب بودن است. 50 درصد ديگر اين است كه بدانيد شما يك 

تسهيل كننده هستيد نه يك حل كننده مسئله. سؤاالت مناسب بپرسيد، فقط پاسخ ندهيد. 
2) گروه را تقويت كنيد و مديريت ذره بيني نداشته باشيد: قطعاً هيچ كس دوست ندارد به صورت 
ذره بيني مديريت شود. تحقيقي كه توسط گرچن اسپرايتزر متخصص توانمندسازي انجام شد، نشان 
مي دهد كارمنداني كه توانمند شده اند، رضايت شغلي و تعهد سازماني باالتري دارند كه در نتيجه 

خروج نيرو كاهش مي يابد و باعث افزايش عملكرد و انگيزه مي شود. 
3) يك محيط جامع ايجاد كنيد و نشان دهيد به موفقيت و كار خوب اهميت مي دهيد: كاميابي فردي 
معموالً نتيجه يك تالش جمعي است. افراد از اينكه عضوي از يك گروه برنده باشند، لذت مي برند. 
كارمندان نسبت به مديراني كه به موفقيت آنها اهميت مي دهند، واكنش هاي مثبت نشان مي دهند. 
4) سازنده و نتيجه  گرا باشيد: بازدهي كارمندان را بسيار جدي بگيريد و ابزار مناسب براي بازدهي 

كارآمد آنها را در اختيارشان قرار دهيد. 
5) ارتباط دهنده خوبي باشيد، گوش كنيد و اطالعات را به اشتراك بگذاريد: بزرگ ترين مشكل در 
ارتباطات اين است كه به راحتي شكل نمي گيرد، زيرا تالشي از سوي گيرنده و فرستنده وجود ندارد. 

در ارتباطات بين كارمندان سرمايه گذاري كنيد و براي گوش دادن وقت بگذاريد. 
6) استراتژي مشخصي براي گروه داشته باشيد: اگر ستاره شمالي نباشد، كارمندان كشتي را به صخره 
خواهند كوبيد. كارمندان را مجاب به ساخت چشم انداز و استراتژي كنيد نه اينكه آن را به خوردشان 

دهيد؛ اولي تعهد ايجاد مي كند و دومي تبعيت. 

 كي گفته ديگران بايد زحمت بكشند
من فقط بايد مطالعه كنم؟

كانال حوزه علميه قم در ايتا نوشت: گاهي در هواي سرد در حالي كه حياط 
منزل پر از برف و يخ بود، مرحوم آيت اهللا سيدمرتضي نجومي كرمانشاهي 
مي آمدند و در تشتي، لباس مي انداختند و مي شستند. عرض مي كردم 
«آقاجان! شما چرا اين زحمت را مي كشيد؟» مي فرمودند: «مگر فقط من 
در اين منزل آدمم كه بنشينم و كتاب بخوانم و بقيه زحمت بكشند؟!»  

(نقل خاطره از علي محمد حاجي علياني، 1401/10/26) 

لباس گرم چند اليه رهبر معظم انقالب
حسين ابراهيمي در توئيتي نوشت: لباس گرم چند اليه حضرت آقا [در 
ديدار با مديران سازمان تبليغات] در اتاق جلسات غيررسمي با حضور 
بعضي مسئوالن سازمان تبليغات، خيلي براي چشم هاي بينا پيام دارد. با 
يكي از حاضرين جلسه صحبت مي كردم، گفت كاغذي روي ديوار نصب 
بود به اين مضمون كه به جهت صرفه جويي در مصرف گاز رعايت هاي 

بيشتري در اين مكان صورت مي گيرد.

 وضعيت كارگرها 
هر روز وحشتناك تر مي شود

يكي از فعاالن شبكه هاي اجتماعي با نام كاربري «دژهود» نوشت: زن 
توي مترو مي گفت: دو ساله تو روِز تهران راه نرفتم. هر روز هفته حتي 
جمعه ها هم كار مي كنم. هفت صبح مي رم بيرون و هشت شب مي رسم 
خونه، ولي درد اصلي اينجا بود كه يكي از خانوما ازش پرسيد، چقدر بهت 
ــد و گفتن چه  ميدن؟ زن گفت: 7 تومن. يهو چشم هاي همه گشاد ش
خوب، كجاست ما هم بيايم؟  وضعيت كارگرها هر روز داره وحشتناك تر 
مي شه. نمي دونم عموم آدم ها دارن با چه رنج حقوقي و چند ساعت در 

روز كار مي كنن كه اين شرايط فاجعه بار هم براشون آرزو شده. 

بهترين آزمون قبل از ازدواج
كاربري با نام «سجاد» نوشت: بهترين آزمون قبل از ازدواج، سنجيدن 

ميزان احترام و ادب اون شخص نسبت به پدر و مادرشه!
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وزير كشور:

 شعار معيشتي در اغتشاشات اخير 
وجود نداشت

وزير كشـور با اشـاره به حـوادث اخير كشـور گفت: يك شـعار 
يا يـك درخواسـت معيشـتي در اغتشاشـات اخير نداشـتيم، 
البته برخـي كه دسـتگير شـدند، اين مسـئله را بهانـه كردند. 
به گزارش ايرنا، احمد وحيدي، پنج شنبه شب در نشست هم انديشي 
با نخبگان حوزوي با موضوع «چالش هاي امنيتي، اجتماعي و پيشرو» 
با اشاره به حوادث اخير افزود: خيري كه در اين مسائل بود، آشنايي با 

مشكالت موجود در جامعه بود. 
وي اغتشاشات اخير را ناشي از جامعه اي توصيف كرد كه نقش والدين 
ــتقل  ــت و ادامه داد: در اين جامعه افراد خود را بازيگر مس كمرنگ اس
ــوان ايده و روش  ــاب مي كنند كه مجموعه اي از لذت ها را به عن حس
ــه  ــاخت هندس طراحي كرده اند. وي در ادامه به پيچ تاريخي براي س
جهاني اشاره كرد و يادآور شد: نيازمند لوازمي هستيم كه اگر ماجرا را 

ندانيم، ممكن است ماجرا را واگذار كنيم. 
وزير كشور رسيدن به نقطه تعيين كنندگي در عرصه جهاني را دغدغه 
ــت: اينجا مجمعي از  مهم رهبر معظم انقالب توصيف كرد و ابراز داش
نخبگان و انديشمنداني است كه محق ترين كساني هستند كه بايد در 

اين زمينه فكر كنند و نظر دهند. 
ــبت دولت با تمدن نوين اسالمي را الزم  وزير كشور تعيين تكليف نس
ــخص كنيم،  توصيف كرد و گفت: بايد حكمراني ها را در اين حوزه مش
اگر ما به سه سطح حكمراني قائل باشيم، بايد تبيين كنيم كه آيا بايد 
بوروكراسي به جا مانده از دوره سابق را ادامه دهيم كه تاكنون همين 
بوده و فقط تغييرات مختصري داشته ا يم و اينكه با همين بوروكراسي 

گام تمدن اسالمي را برمي داريم. 
ــاخصه حركتي دولت را عدالت عنوان كرد  ــور مهم ترين ش وزير كش
ــت؟  ــه عدالت در عرصه هاي مختلف چگونه اس و گفت: بايد بدانيم ك
ــت؟ در تعيين حقوق  مي دانيم منظور برابري نيست اما عدالت چيس
ــم. در قوانين يا در  هم نمي دانيم كه چگونه بايد عدالت را رعايت كني

روش هاي پرداخت؟ 
وحيدي همچنين به فضاي مجازي اشاره كرد و ابراز داشت: نظر ما راجع 
به حوزه رسانه چيست؟ اين روزها كه جنگ شناختي و ادراكي است، 
چقدر جنگ ادراكي را مي شناسيم و چقدر به ابزار عمل توجه كرده ايم؟ 
وي گفت: در شفافيتي كه بتوانيم نظريات را به صحنه عمليات تبديل 
كنيم، دچار مشكل هستيم. در خصوص مسئله زن با اين اهميت، فقط 
يك پژوهشگاه داريم كه آيا واقعاً كفايت مي كند؟  وحيدي تصريح كرد: 
ما نمي توانيم ادعاي تمدن داشته و دنبال تمدن سازي باشيم ولي الگو و 

مبنايي براي برنامه نويسي نداشته باشيم. 
........................................................................................................................

معاون هماهنگ كننده ارتش:

 پاسخ ايران به خطاي دشمنان
 كوبنده است

معـاون هماهنگ كننـده ارتش جمهوري اسـالمي گفت: پاسـخ 
ايران اسالمي به خطاي دشـمن در مقابله با ما كوبنده و براي آنان 

پشيمان كننده است. 
ــامگاه پنج شنبه در  ــياري ش به گزارش ايرنا، اميردريادار حبيب اهللا س
مراسم يادواره شهداي شهرستان پيشوا اظهار داشت: ايران در گذشته 
با حضور مستشاراني از كشورهاي بيگانه اداره مي شد اما جوانان ديروز، 
ــژه جايگاه نظام  ــام راحل كل دنيا و به وي با انقالب خود به رهبري ام
سلطه و استكبار جهاني در غرب آسيا را متزلزل و به آنان ضربه مهلكي 
وارد كردند. وي افزود: استكبار جهاني با پيروزي انقالب اسالمي ملت 
ــد، از اين رو كينه ايران اسالمي را به  ايران با ضربه اي جدي مواجه ش
ــام مي دهد، به خاطر همين  دل گرفت و هر اقدامي كه عليه ايران انج

كينه ديرينه است. 
وي تصريح كرد: دشمنان قسم خورده نظام در مقابله با ايران اسالمي به 
حربه هاي مختلفي از جمله ايجاد اختالفات ديني و قومي و ترور بيش 
از 17هزار نفر از مردم ايران متوسل شدند ولي در هر يك از اين حربه ها 
ــتند و تاكنون نيز موفق نشده اند بر  چاره اي جز پذيرش شكست نداش

ايران اسالمي مسلط شوند. 
سياري افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس و دنياي دوقطبي 
شرق و غرب، تمامي كشورها عليه ما متحد شدند و تالش كردند 
ــت بگيرند و  ــار ايران را در دس ــل رژيم عراق، اختي با تجهيز كام
ــكنند ولي وقتي  ــالمي را در هم ش كمر نظام نوپاي جمهوري اس
ــدند، چاره اي جز  ــادت هاي جوانان ايران اسالمي مواجه ش با رش

پذيرش شكست نداشتند. 
معاون هماهنگ كننده ارتش افزود: دشمن با تحريم، شبيخون فرهنگي 
و جنگ نرم به مقابله با ملت ايران آمده است و تالش دارد با اين جنگ 
نرم، با ابزارهايي كه در اختيار دارد بر ذهن جوانان و مردم مسلط شود 
تا بتواند به هدف شوم خود در آسيب رساندن به نظام مقدس جمهوري 
ــت يابد. وي با بيان اينكه به فرموده رهبر معظم انقالب،  اسالمي دس
ايران امروز درگير جنگ تركيبي با دشمن است، اظهار داشت: دشمن 
زخم خورده از ملت ايران، تاب ديدن اقتدار ايران اسالمي در حوزه هاي 
مختلف را ندارد، از اين رو تالش دارد با هر شيوه، در سرعت پيشرفت 

ايران اسالمي وقفه ايجاد كند. 
سياري گفت: دشمنان قسم خورده ايران اسالمي بايد بدانند كه اگر در 
مواجهه با ايران اسالمي، دست از پا خطا كنند، با چنان واكنشي از سوي 
مردم ايران اسالمي مواجه مي شوند كه از كرده خود پشيمان خواهند 
شد، مردم ايران در مقابله با توطئه دشمنان آزمون خود را پس داده اند 
ــالمي  ــور، انقالب و نظام مقدس جمهوري اس و تا پاي جان پاي كش

ايستادگي مي كنند. 
........................................................................................................................

 الريجاني: در حوادث اخير
 به چهره حقيقت خاكپاشي صورت گرفت

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در حوادث اخير به چهره 
حقيقت خاكپاشـي صورت گرفت و رسـانه ها آن را بزرگ كردند. 
به گزارش فارس، علي الريجاني در ارتباط زنده و توئيتري با دانشجويان 
خارج از كشور دانشگاه صنعتي شريف گفت: در اين مدت خاكپاشي به 
صورت انقالب كم نبوده و فضاي مجازي و رسانه ها وضعيت را طوري 

منعكس مي كنند كه انگار فضا در ايران ايستاست. 
ــت كه در  ــي جدي اس وي افزود: نواقصي هم داريم ولي اين خاكپاش

حوادث اخير هم وجود داشت و آن را بزرگ كردند. 
ــخ به پرسشي  ــخيص مصلحت نظام در پاس اين عضو مجمع تش
ــث اقتصادي،  ــت: در بح ــود گف ــادي خ ــاره رويكرد اقتص درب
ديپلماسي ما بايد يك چرخش قوي داشته باشد و اراده ها را براي 
ــتر كند. از طرفي اولويت رشد اقتصادي بايد  سرمايه گذاري بيش
ــت اجتماعي بايد  ــد كه البته عدال همراه با عدالت اجتماعي باش

درست تعريف شود. 
ــجويي كه به نبود برنامه در كشور انتقاد  الريجاني در واكنش به دانش
داشت، گفت: شيوه من اين است كه با مسائل و مشكالت مثبت برخورد 
ــيم. به طور مثال شما گفتيد طرح  كنيم و بايد به دنبال عالج درد باش
آمايش وجود ندارد، در حالي كه طرح آمايش تصويب شده است، البته 
ــايد نواقصي هم داشته باشد كه بايد  به خوب و بد آن كاري ندارم و ش

برطرف شود ولي به هر حال اين طرح وجود دارد.

88498443سرويس  سياسي

اقدام غافلگيركننده سپاه در خليج فارس
روزنامه وطن امروز با توجه به رزمايش 
هفته گذشته نيروي دريايي سپاه در 
ــت: نيروي دريايي  خليج فارس نوش
سپاه پاسداران انقالب اسالمي روز سه شنبه 27 دي، بدون اطالع رساني 
ــهيد نصراهللا  قبلي رزمايش بزرگي در آب هاي خليج فارس- به نام ش
شفيعي- با هدف «دفاع از جزاير ايراني» برگزار كرد. در اين رزمايش، 
يگان هاي دريايي ندسا با استفاده از انواع تجهيزات رزمي- از موشك تا 
پهپاد و شهپاد و زيردريايي هاي بدون سرنشين- توانستند اهداف خود 

را در گستره خليج فارس مورد اصابت قرار دهند. 
ــت: رزمايش ها در نيروهاي مسلح دو كاركرد  نويسنده اضافه كرده اس
اصلي دارند؛ يكي ارزيابي ميزان آمادگي و كارايي تجهيزات و ديگرى 
تمرين مقابله با تهديدات احتمالي پيش رو كه طرح آن توسط قرارگاه 
مركزي خاتم االنبيا تأييد و تحت نظارت همين قرارگاه برگزار مي شود. 
اما هر رزمايشي در كنار كاركرد ذاتي خود، مي تواند داراي پيام هايي هم 
در حوزه بين الملل باشد و رزمايش ناگهاني سپاه در منطقه خليج فارس 
ــته باشد. طي  ــد در دل خود پيام هاي ديگري داش نيز به نظر مي رس
ــه گانه ايراني در  ــا درباره جزاير س هفته هاي اخير برخي اظهارنظره
ــادات را عليه اين  ــوي مقامات چيني موجي از انتق خليج فارس از س
مسئله برانگيخت و اخيراً نيز برگزاري مسابقات فوتبال در بصره عراق 
تحت عنوان جعلي جام خليج عربي، بار ديگر افكار عمومي در ايران را 
متوجه خود كرد تا يادآور شويم نام اين خليج از قديم فارس بوده و تا ابد 
نيز فارس خواهد ماند. سپاه پاسداران مسئول اصلي حراست از منافع 
كشور در خليج فارس است و اين نيرو بارها نشان داده كمترين تجاوزي 

به آب هاي ايران- چه رسد به جزاير- را تحمل نخواهد كرد. 
........................................................................................................................
روي ديوار اين كشورها يادگاري ننويسيد!

روزنامه كيهان در يادداشتي با اشاره به فرضيه 
ــت:  «ادامه دار بودن جنگ» در اوكراين نوش
مي توان پيش بيني كرد، بزرگ ترين بازنده اين 

جنگ، اروپا خواهد بود. 
ــبات عقلي و انساني(به معناي  ــت: برخي محاس كيهان اضافه كرده اس
ــان مي دهد، ادامه بيش از  اندازه اين جنگ، به نفع هيچ  ــانيت) نش انس
ــانه هايي مثل  ــوص اروپايي ها. گزارش رس ــه  خص طرفي نخواهد بود ب
ــته ارزش پول ملي  ــان مي دهد تا اين لحظه روسيه توانس بلومبرگ نش
خود را حفظ و با افزايش قيمت انرژي، كاهش فروش خود را جبران كند 
و تنها در بخش «نيروي انساني» و «خسارات ميداني» ضرباتي بخورد،. 
اما طرف مقابل عالوه  بر تلفات انساني، خسارت هاي اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي هم خورده و پاي سرنوشت نظم جهاني اش هم در ميان است. 
ــع، اول اروپايي ها خواهند بود،  بنابراين بزرگ ترين بازنده ادامه اين وض
همين طور «نواصالح طلباني» كه دستور دارند! تحت هر شرايطي روي 
ديوار اروپايي ها يادگاري بنويسند! شرايط اقتصادي و سياسي كشورهاي 
اروپايي نيز قطعاً تحت تأثير ادامه اين روند خواهد بود و كساني در غرب و 
در انتخابات پيروز خواهند شد كه شعار «بهبود شرايط اقتصادي با توقف 
حمايت ها از اوكراين» بدهند. نمونه اش پيروزي جمهوري خواهان امريكا 
در انتخابات ميان دوره اي كنگره كه شعار كاستن از حمايت ها از اوكراين، 
در اين پيروزي نقش داشت. بنابراين مي بينيم كه ادامه اين جنگ مي تواند 

تأثيرات سياسي و اقتصادي بسيار جدي تري در غرب داشته باشد. 
........................................................................................................................

راه بازگشت براي اروپا
روزنامه خراسان در يادداشت پنج شنبه 
ــت: رخدادهاي پنج ماه اخير و  خود نوش
پس از آن واكنش هاي سياسي در خارج 
از كشور به ويژه در اروپا باعث شد اميدها براي احياي برجام و ميانه روي 
اروپا از بين برود؛ واكنش هايي كه با فشار البي هاي عربي- عبري و فشار 
رسانه اي ضدانقالب و كمك برخي ايرانيان حاضر در اروپا، تقويت شد و 
ــفانه ضعف در اقدامات مؤثر در اين برهه  ــيد. متأس به نقطه جوش رس
زماني به ويژه در عرصه ديپلماسي عمومي باعث شد تا روند اين جريان 
ــنبه نيز شاهد اقدام  ــد و تقويت شود تا جايي كه روز چهارش رو به رش
خطرناك و بدعت آميز پارلمان اروپا عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ــورتي دارد و از اهرم ها و  ــه مش ــه اگر چه هنوز جنب بوديم؛ اقدامي ك
ــت، اما روند تحوالت نشان دهنده  ضمانت هاي اجرايي برخوردار نيس
هوشياري در خصوص اين اقدام است؛ توطئه اي كه بايد با مجموعه اي 

از اقدامات نرم افزاري و سخت افزاري خنثي شود. 
نويسنده اضافه كرده است: وضعيت كنوني در فضاي رسانه اي و اجتماعي 
اروپا اجازه نمي دهد مسئوالن اروپايي از مسير اشتباه قبلي خود بازگردند. 
در واقع پل هاي پشت سر اروپايي ها خراب شده و سياست خارجي آنها 
ــت، البته بايد دقت داشت كه اروپا  در مسير افراطي در حال حركت اس
ديگر نقش اساسي و جدي سابق خود در سياست خارجي بين الملل را 
ــي غيرقابل چشم پوشي دارد، لذا مهم  از دست داده، اما هنوز هم نقش
است كه راهي براي بازگشت اروپايي ها به مسير درست باز شود. اين راه 
برگشت بايد تركيبي از فعاليت ديپلماتيك در پشت پرده، ديپلماسي 
رسانه اي و توضيح واقعيت اجتماعي ايران و برخي تهديدات و تطميع ها 
باشد. عرصه رسانه بسيار مهم و اساسي است و ظرفيت هاي بسياري از 
دست رفته است كه بايد بازيابي شود. بايد از چارچوب داخلي و محدود 

بودن به احياي برجام خارج شد و فضاي جديد را توليد كرد. 
........................................................................................................................

 جايگاه ديپلماسي فرهنگي
 در سياست خارجي

روزنامه قدس در يادداشتي با اشاره به اينكه باالترين 
ــتاني و  ــتراكات فرهنگي، تمدني، باس ميزان اش
ــورهاي آسياي مركزي و  مذهبي بين ايران با كش
ــر ماندن  ــت: تعلل و ابت ــود دارد، نوش ــاز وج قفق
ديپلماسي فرهنگي در اين كشورها يكي از عواملي است كه سبب شده 
نتوانيم از اين ظرفيت هاي غني خود نهايت بهره برداري را داشته باشيم 
ــي اقتصادي و به  خصوص  ــتاوردهاي ديگري نظير ديپلماس و به دس

پيشبرد اهداف قدرت نرم در اين كشورها دست پيدا كنيم. 
در مورد ظرفيت هاي مغفول كشورمان در مقابل جمهوري آذربايجان، 
بايد اذعان داشت ما از ابتداي استقالل اين كشورها، با نگاه تك بعدي 
ــي مذهبي پيش رفتيم. اشتباه ما آن جا بود  و صرفاً از منظر ديپلماس
ــيعي را  ــان باالترين جمعيت ش ــر مي كرديم چون آذربايج كه ما فك
دارد، ورود از اين منظر مي تواند دستاوردهاي مناسبي براي ما داشته 
باشد، اما مي بينيم اين اتفاق نيفتاد. به اين دليل كه پسماندهاي تفكر 
ايدئولوژيكي باقي مانده از دوران شوروي كمونيستي در برخي از رهبران 
ــت كه بعدها به چرخش نگاه  ابتدايي جمهوري آذربايجان وجود داش

اينها به غرب منجر شد. 
ارتباط گيري ايران با سد مقاومي از جانب اين رهبران شروع شد و به  دليل 
غلبه نگاه امنيتي و حساسيت بسيار زياد اين مسير ديپلماسي، مسدود 
ماند. در صورتي كه كشورهاي رقيب ما با استفاده از ابعاد ديگر ديپلماسي 
ــاي مختلف از طريق  ــتند با اجراي برنامه ه فرهنگي مانند زبان، توانس
ارتباط گيري و استفاده از ديگر ظرفيت هاي مشترك فرهنگي غيرمذهبي 
بسترسازي مناسبى را انجام دهند و ما در اين حوزه عقب مانديم. سفير، 
نماينده تام االختيار يك دولت در كشور هدف است و يك سفير بايد نگاه 
ــئوليت دارد، داشته  ــواد تخصصي خود را در كشوري كه در آن مس و س
باشد. سؤال اين است كه چرا در دستگاه سياست خارجي ما در سال هاي 
مختلف، سفيراني انتخاب شده اند كه نسبت به تاريخ، فرهنگ و مباحث 

مختلف نسبت به اشتراكات فرهنگي و تمدني اشرافي نداشته اند.

براي هر ايراني اين سـؤال مطرح     نكته
اسـت كه طى حدود 44سالي كه 
 خانـدان پهلـوى در خـارج از كشـور زندگـي مي كننـد،

چطـور توانسـته اند هزينـه زندگـي خـود را تأميـن كنند. 
به گزارش جهان نيوز، فرض كنيد دزدي خانه شما را سرقت كرده باشد 
و فرصت پيدا نكند چند تكه اي را با خود ببرد، اما شما اشتباهاً اين چند 
وسيله اي را كه در زمان سرقت از قلم انداخته و در خانه مانده را هم جزو 
اموال سرقتي گزارش كنيد. در اين بين وقتي اشتباه شما درباره ميزان 
اموال سرقتي مشخص شد، تازه دزد هم مدعي شده و كًال اصل سرقت 

زير سؤال برده شود. 
حال پس از اين اشتباه تان درباره ميزان اموال سرقتي، آيا بايد آن سارق 

بي گناه شناخته شود؟
داستان اين روزهاي ما هم به اين صورت است. چند روز قبل و در سالروز 
فرار محمدرضا پهلوي از كشور، سخنگوي دولت توئيتي را درباره خروج 
جواهرات سلطنتي توسط شاه منتشر كرد: «35ميليارد دالر اموال ايرانيان، 
384چمدان جواهر و الماس دوتاج با 5هزار قطعه الماس، 50قطعه زمرد 
و 368حبه مرواريد كه از نظر قيمت غيرقابل تخمين است، اينها بخشي از 
اموالي است كه ديكتاتور هنگام فرار با خود به خارج برد. امروز سالگرد مرگ 
سلطنت، وابستگي و وطن فروشي در ايران است.» توئيت سخنگوي دولت 
با واكنش هايي در فضاي مجازي مواجه شد و عده اي آن را تكذيب كردند. 
يكي از اين واكنش ها توئيت حسين دهباشي، كارگردان فيلم تبليغاتي 

ــت: «با سالم و احترام. برخالف  حسن روحاني در انتخابات است كه نوش
ــلطنتي، از جمله دو تاج  ادعاي مهمل شما، تمامى جواهرات خاندان س
مذكور هم اينك در موزه جواهرات بانك مركزي موجود است و ساعت 14 
تا 17 روزهاي شنبه تا سه شنبه هر هفته جهت بازديد عموم در دسترس 

است. زشت است به خدا! شما به سالمتي سخنگوي دولتيد پسرم!».
ــته باشد يا نه، نكته  فارغ از اينكه ادعاي سخنگوي دولت صحت داش
جالب توجه سوءاستفاده برخي از اين فضا براي تطهير خاندان پهلوي 
است. قطعاً هيچ كس جز محمدرضا پهلوي و اطرافيانش نمي دانند كه 
هنگام خروج از ايران دقيقاً چه مقدار سرمايه اين خاندان با خود برده 
است. اما براي هر ايراني چه موافق و چه مخالف پهلوي اين سؤال مطرح 
است كه طى حدود 44سالي كه اين خاندان در خارج از كشور زندگي 

مي كنند، چطور توانسته اند هزينه زندگي خود را تأمين كنند؟ آن هم 
زندگي به شيوه همچنان اشرافي، در بهترين مناطق جهان و اقامت در 
الكچري ترين مكان ها. آيا هزينه اين زندگي اشرافي خاندان پهلوي در 
همه اين سال هاي پس از فرار از ايران، از طريق كار و زحمت به دست 

آمده يا با دستبرد به اموال غارت شده ايران است. 
ــس از اين  ــتاخي بازمانده هاي پهلوي پ ــا، گس جالب تر از همه اينه
ماجراست كه مي توان به مصاحبه فرح پهلوي همسر شاه مخلوع با يكي 

از رسانه هاي معلوم الحال اشاره كرد. 
ــه هنگام خروج از  ــي از اين مصاحبه طوري وانمود كرده ك وي در بخش
كشور، بخش بزرگي از جواهرات شخصي اش را در ايران جا گذاشته كه 
انگار اين جواهرات واقعاً جزو اموال شخصي اش بوده و از طريق مشروع و 
با زحمت كشيدن به دست آمده است، در حالي كه اينها متعلق به شخص 
يا خاندان سلطنتي نمي باشد و به عنوان سرمايه ملي است. البته در اين 
سال ها بخشي از اين پول هاي بادآورده را باد با خود برده كه شايد اغلب آن 
در همان سال هاي نخست پس از پيروزي انقالب و در زمان آوارگي شاه و 
همراهانش باشد كه هيچ كشوري آنان را نمي پذيرفت و اين ثروت هنگام 
آوارگي از اين كشور به آن كشور توسط ميزبانان غارت مي شد.  با همه اينها 
اما ميزان ثروت و دارايي هاي پهلوي در خارج از كشور به حدي است كه 
چند نسل آينده اين خاندان هم مي توانند از اين اموال مسروقه برخوردار 
باشند و به اين زندگي اشرافي ادامه دهند؛ مسئله اي كه تصاوير منتشرشده 

از فرزندان رضا پهلوي در فضاي مجازي آن را تأييد مي كند. 

درباره پاسخ بيوه شاه به توئيت سخنگوي دولت

پهلوى هاى دزد خيلي گستاخ شده اند
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رئيس جمهور در نشستى با مقامات عاليرتبه شركت كننده در كنگره بين المللي بانوان تأثيرگذار:

نگاه متحجرانه و ابزارى به زن محكوم به شكست است
با شعارهاي زيبا براي زنان بيشترين ظلم ها به اين قشر صورت مي گيرد

نـگاه متحجرانـه و نـگاه ابـزاري قدرت هـا 
دو  بـه زن هـر  و سياسـتمداران غربـي 
محكـوم بـه شكسـت و مـردود هسـتند. 
تعريـف صحيـح از زن ايـن اسـت كـه زن و 
مرد هر دو يك انسـان هسـتند و حتـي زناني 
هسـتند كـه روي مـردان نيـز تأثيرگذارند.
سيدابراهيم رئيسي شامگاه پنج شنبه در نشستى 
ــركت كننده در كنگره  ــه ش ــات عاليرتب ــا مقام ب
ــندي از  ــوان تأثيرگذار با ابراز خرس بين المللي بان
ــران از چهره هاي  ــالمي اي ميزباني جمهوري اس
ــا بيان اينكه  ــورهاي مختلف و ب اثرگذار زنان كش
اين نشست و گفت وگوها مي تواند راه هايي را براي 
همكاري بين كشورها و ملت ها بگشايد، افزود: ما 
ترديدي نداريم كه زن و مرد بر اساس خلقت تفاوت 
دارند، اما بر اساس انسانيت هيچ تفاوتي بين زن و 
ــيدن به قله هاي  مرد وجود ندارد. زن و مرد در رس
ــر ندارند و هر كس  ــاني هيچ تفاوتي با يكديگ انس
در اين مسير بيشتر تالش كند، به قله هاي اخالق، 

معنويت و انسانيت خواهد رسيد. 
   نقش اثرگذار زنان در تاريخ

ــي زنان  ــه نقش آفرين ــاره ب ــور با اش رئيس جمه
دوشادوش مردان در طول تاريخ اظهار داشت: وقتي 
ــاهد حضور مؤثر هاجر  تاريخ را مرور مي كنيم، ش
ــيه در كنار موساي  در كنار ابراهيم خليل(ع)، آس
كليم(ع)، مريم مقدس در كنار عيسي مسيح(ع)، 
خديجه(س) در كنار محمد مصطفي(ص)، فاطمه 
اطهر(س) به عنوان الگوي زنان عالم در كنار پدر، 
همسر و فرزندانش و بانوي بزرگي كه امروز شما مزار 
او را در قم زيارت كرديد، در كنار برادرش هستيم. 

ــي با بيان اينكه هيچ رويداد مهم تاريخي را  رئيس
ــي در آن ايفا نكرده  نمي بينيم كه زنان نقش مهم
باشند، تصريح كرد: زن نبايد در جوامع در حاشيه 
ــد يا در انزوا قرار گيرد. نگاه متحجرانه به زن و  باش
نگاه ابزاري قدرت ها و سياستمداران غربي به زن 
هر دو محكوم به شكست و مردود هستند. تعريف 
ــرد هر دو يك  ــت كه زن و م صحيح از زن اين اس
انسان هستند و حتي زناني هستند كه روي مردان 

نيز تأثيرگذار هستند. 
ــم و اثرگذار  ــه به نقش مه رئيس جمهور در ادام
هنرمندان، مورخان، دانشمندان و سياستمداران 
زن در تاريخ اروپا، آفريقا و آسيا اشاره كرد و گفت: 
در جمهوري اسالمي ايران نيز حضرت امام خميني 

(ره) به عنوان بنيانگذار نظام اسالمي از ابتدا نقش 
اثرگذار بانوان را يادآوري كرده و زنان ما همواره در 
رويدادهاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

نقش آفرين بوده اند. 
رئيس جمهور در ادامه مقاومت ملت فلسطين در 
ــتي را نيز مرهون  برابر اشغالگري رژيم صهيونيس
نقش اثرگذار زنان فلسطيني دانست و گفت: زناني 
كه در مسير مقاومت ملت خود يا شهيد و مجروح 
شدند يا با سخن و بيان شان به روشنگري عليه ظلم 
و جنايت پرداخته اند نيز نقشي محوري و اثرگذار 

در تاريخ اين ملت ايفا كرده اند. 
ــي در ادامه حضرت زينب كبري(س) را در  رئيس
رأس بانوان اثرگذار در طول تاريخ و تبيين كننده 
ظلم و پرچمداري از حق طلبي معرفي كرد و افزود: 
اميدواريم اين نشست نقش بانوان در حق طلبي و 

عدالت خواهي و دفاع از عدالت را پررنگ تر كند. 
   زنان در ايران

رئيسي گفت: خوشبختانه امروز در كشور ما بيش 
از 30درصد استادان دانشگاهي، بيش از 34درصد 
فعاالن در حوزه پزشكي و درماني و قريب 60درصد 
از ظرفيت مراكز علمي و دانشگاهي مربوط به زنان 
و دختران ايراني و همچنين 30درصد از مناصب 
ــان ارشد ما در  و پست هاي مديريتي و كارشناس
اختيار بانوان اثرگذار ايراني است. همچنين امروز 
ــور ما در ميادين مختلف  تعداد بانواني كه در كش
ورزشي داخلي و بين المللي روي سكوي قهرماني 
قرار مي گيرند، از هميشه بيشتر است. رئيس جمهور 
همچنين به نقش اثرگذار زنان ايراني در اقتصاد و 
كارآفريني اشاره كرد و گفت: ما معتقديم زنان در 
كنار مردان مي توانند در عرصه هاي مختلف علمي، 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 

اثرگذار باشند. 
   تعدي به حقوق زنان در غرب

ــي با بيان اينكه امروز در كشورهاي غربي به  رئيس
ــوارد متعددي مورد  رغم ادعاها، حقوق زنان در م
ــاس آمارهاي  ــرد، افزود: بر اس تعدي قرار مي گي
ــانه هاي امريكايي و انگليسي  منتشرشده در رس
ساالنه بسياري از زنان به دست پليس اين كشورها 

تنها به جرم مطالبه حقوق شان كشته مي شوند. 
ــف از رواج پديده زشت  ــي ضمن ابراز تأس رئيس
ــاخصه  تمدني  ــت عنوان ش همجنس گرايي تح
تصريح كرد: چنين نگاه هايي باعث نابودي و زوال 

بشريت است و جمهوري اسالمي ضمن تقبيح اين 
پديده هاي منحط، معتقد به نقش آفريني زنان در 
جوامع است و در اين زمينه حرف هاي زيادي براي 
گفتن دارد. رئيسي با بيان اينكه امروز با شعارهاي 
زيبا در آزادي و دفاع از حقوق زنان بيشترين ظلم ها 
ــزود: جمهوري  ــر صورت مي گيرد، اف به اين قش
ــه ملت ها، همه  ــالمي ايران آزادي را براي هم اس
مردان و همه زنان مي پسندد و به آن پايبند است. 

پيش از سخنان رئيس جمهور، همسر نخست وزير 
ــر رئيس جمهور صربستان،  ــو، همس بوركينافاس
ــر نخست وزير  نايب رئيس مجلس اكوادور، همس
ــخنان  ــتان و نماينده پارلمان عراق در س ارمنس
ــائل  كوتاهي به بيان نظرات خود در خصوص مس

مختلف بانوان پرداختند. 
   روايتـي از تجمع زنـان تأثيرگذار جهان 

در ايران
ــتين كنگره بين المللي «بانوان تأثيرگذار»  نخس
ــيان آزادي تهران  پنج شنبه 29دي در هتل پارس
ــور و  ــش از 90 كش ــدگان زن بي ــور نماين با حض
ــيه خزعلي، معاونت زنان  همچنين سخنراني انس
ــادات علم الهدي،  ــت جمهوري و جميله س رياس
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و همسر 

رئيس جمهور برگزار شد. 
   نماينده فيليپين: بايد تـاب آوري زنان را 

افزايش دهيم
در اين مراسم ملينا دوبينا، نماينده فيليپين گفت: 
بايد به همه جاهاي دنيا و مناطق مختلف مسلمان 
برويم و دختران جوان را توانمند كنيم، چراكه بانوان 
برجسته آنقدر قدرتمند هستند كه به جايگاه بااليي 
ــنت ما نمي تواند برخي از اين تجددها  برسند و س
ــا از همه زنان توانمند  را تحمل كند.  وي افزود: م
ــلمان  ــان مختلف از جمله مس مي خواهيم به زن
ــوادي را ريشه كن كنيم اما  آموزش بدهند تا بي س
اگر چشم خود را به روي اين واقعيت ببنديم، يعني 

تأثيرگذار نيستيم. 
   نماينده افغانستان: توسعه بدون مشاركت 

زنان ممكن نيست
ــت مديره زنان  همچنين مريم رضايي، عضو هيئ
ــان مقررات  ــت: طالب تجارت در كابل اظهار داش
ــختگيرانه اي براي زنان وضع كرده كه موجب  س
كاهش حضور زنان در بخش هاي مختلف خواهد 
ــعه در تحول همه جوامع عامل بنيادين  شد. توس

است و اين امر بدون مشاركت زنان ممكن نيست. 
   نماينده زنان كنگو: همفكري زنان 

در ايران مايه خوشحالي است
همچنين زاهده رامشي، نماينده زنان كنگو هم اين 
كشور را دومين كشور پرجمعيت آفريقا برشمرد و 
گفت: ما مي خواهيم به زنان آموزش دهيم كه كسب 
ــكالت  درآمد و با آرامش زندگي كنند چراكه مش
ناشي از جنگ از جمله تجاوز به زنان در اين كشور 
باوركردني نيست و خوشحالم كه زنان تأثيرگذار در 
ايران حضور دارند و با يكديگر همفكري مي كنند. 

   نماينده چين: زنان ايراني الگوي تحصيل 
ما مسلمانان هستند

پن جي آوي، نماينده زنان در چين نيز گفت: من در 
چين زبان عربي تدريس مي كنم. ايران يك كشور 
اسالمي است و ما در چين نياز به تجربه ايراني ها در 

حوزه تحصيل زنان اين كشور داريم. 
   انتقاد فعال آرژانتيني از سياه نمايي غرب 

عليه ايران
ــخنراني خود با بيان  خانم مريم از آرژانتين در س
اين  جمله كه در آرژانتين مشكل براي پيدا كردن 
ــرد: در آرژانتين  ــت حالل داريم، تصريح ك گوش
مرجعي نداريم كه زن بتواند به يك پزشك رواني 
ــك نامسلمان  مراجعه كند، زيرا اگر نزد يك پزش

برود، مي گويد بايد حجابت را برداري. 
ــكالت را  ــرد: در عين  حال كه اين  مش وي بيان ك
ــگاهي براي زنان نداريم. اخيراً  داريم، هيچ ورزش
اظهارات ضدايراني و به نوعي توطئه ها عليه ايران 
شكل مي گيرد و هر روز يك خبر تازه كه دروغ است، 

منتشر مي شود. 
   ونزوئال در جنگ رسانه اي

ــخنراني خود گفت: ما  ــو از ونزوئال در س ماريا بارت
ــما با  ــوري زندگي مي كنيم كه همانند ش در كش
امپرياليسم مبارزه مي كند، ما تحت تحريم  هستيم، 
ما عليه يك جنگ رسانه اي همانند شما مي جنگيم. 
وقتي از ايران مي رويم مي توانيم يك شبكه واقعي از 
زنان داشته باشيم كه عليه تحريم ها مبارزه كرده اند. 
بايد با جنگ تركيبي مبارزه كنيم  كه شامل جنگ 

رسانه اي هم مي شود. 
   توانمندسازي دختران جوان در دانمارك

نماينده زنان دانمارك در اين نشست گفت: ما بايد 
دختران و جوانان مان را توانمند كنيم. ما 45هزار 
ــر در دانمارك داريم كه آموزش  زن و دختر و پس
نديده اند يا سر كار نيستند. ما جوانان زيادي داريم 
كه رؤياهاي خود را كنار گذاشته اند چراكه اهداف 
سطحي دارند، خيلي خوب است كه تجربه ايران را 

در زمينه جوانان بدانيم. 
   مشاركت بين المللي زنان در فناوري

ــگاه  ــتاد دانش ــودابه داوران، كارآفرين و اس س
تركيه نيز گفت: حضور زنان در شرايط برابر در 
ــه و فناورانه اهميت زيادي  فعاليت هاي نوآوران
ــاركت بين المللي زنان در فناوري و  دارد. با مش
توليد و سازماني كه فناوري هاي بانوان مسلمان 
ــاي  ــوالت و پژوهش ه ــرد آورد و از محص را گ
ــتفاده كند.  ــلمان اس ــجويان و بانوان مس دانش
استاد دانشگاه تركيه خاطرنشان كرد: پيشنهاد 
ــت كه يك دفتري براي فناوري هاي  ما اين اس
ــلمان در كشورهاي  علمي و فناوري بانوان  مس

مختلف داشته باشيم.
   منتظر حضور ايراني ها در پكن هستيم

همچنين خانم شياوي، نماينده كارآفرينان چين 
كه هدايت 16شركت بين المللي را برعهده دارد، 
ــم بود. شياوي در اين  آخرين سخنران اين مراس
كنگره اظهار داشت: ما در زمينه علمي، آموزشي، 
فرهنگي، لوازم بهداشتي و آرايشي فعال هستيم 
و در چين زنان در هر رده سني به مشكالت فائق 
آمده و به سركار رفته اند و مي توانند خانواده هاي 
خود را حمايت كنند. ما براي تعميق روابط منتظر 

حضور شما در پكن هستيم.

  گزارش

رياست جمهورى



حسين مرتضي زاده برادر شهيد
شغل پدرتان چه بود، شهيد در چه خانواده اي رشد  

پيدا كرده بود؟
ما پنج برادر بوديم و يك خواهر داشتيم. شهيد چهارمين فرزند 
خانواده بود. پدرم شغلش خريد و فروش دام بود و كشاورزي 
ــل قبل از روستاي آري  هم مي كرد. خاندان پدرم از چند نس
بندپي بابل به روستاي اميركال بابلكنار مهاجرت كردند. پدرم 
ــال 1398 به رحمت خدا رفتند. رضا  سال 1399 و مادرم س
متولد 1345 بود. وقتي 18 ساله شد به سربازي رفت. يك سال 
و چندماه خدمت كرده بود كه تركش به دستش اصابت كرد 
و به مرخصي آمد. پدرم او را به بيمارستان برد و درمان كرد. 
ــاه 1365 در باختران  دوباره به جبهه رفت و هجدهم دي م

سومار به شهادت رسيد. 
ايشان كه مجروح شده بود، چطور شد دوباره عزم 

رفتن به جبهه كرد؟
ــام داده بود كه  ــربازي اش را انج ــاه خدمت س برادرم 17 م
تركش به دستش اصابت كرد و به مرخصي آمد. پدرم او را به 
بيمارستان بابل و بعد به تهران براي درمان برد. بعد از اينكه 
ــد، به هم محلي ها گفت من وقتي اين بار به  حالش بهتر ش
ــت. ديگر برنمي گردم. پدرم وقتي  جبهه بروم، آخرين بار اس
شنيد برادرم با مجروحيتش باز هم اصرار به جبهه رفتن دارد، 
مي خواست مخالفت كند، اما نهايتاً گفت برو به اميد خدا و تو 
ــپردم. برادرم خودش اصرار  را به خدا و پيامبر و مولي علي س
داشت دوباره به جبهه برود. نمي خواست مجروحيت بهانه اي 
براي ماندن باشد. دلش در جبهه ها و پيش دوستانش بود. ما 
امامزاده اي در محله مان داريم كه هنگام رفتن دوباره برادرم به 
جبهه، پدرم به او گفت امامزاده سيد علي كياسلطان امامكال 
ياورت باشد. اين همه بچه هاي مردم راهي جبهه شدند، تو هم 
ــورت دفاع كن. برادرم نيروي ارتش بود و از بابل  برو و از كش
به جبهه اعزام شد. رفت و يك ماه بعد خبر رسيد به شهادت 

ــت. قرار بود من هم به جبهه بروم، وقتي رضا به  ــيده اس رس
شهادت رسيد من را از سربازي معاف كردند. 

يادتان است چطور با خبر شهادتش رو به رو شديد؟
ــي از هم محلي ها خبر آورد در  آن روز پدرم در خانه نبود. يك
بابل 28 شهيد آورده اند. يكي از شهدا اسمش رضا مرتضي زاده 
است. وقتي اين خبر را شنيديم، مادرم به سر و صورتش زد. 
بعد مردم محل جمع شدند. پدر كه آمد پيكر شهيد را آوردند 

و روز بعد تشييع پيكر شهيدمان بود. 
از كودكي اخالق و رفتار شهيد چطور بود؟

ــر به زير و آرام بود. درسش را تا كالس  كًال بچه خوبي بود. س
ــداري از  ــراه پدرم در نگه ــي خواند و بعد هم چهارم ابتداي
گوسفندان كمك مي كرد. برادرم آدم مردمداري بود، طوري 

كه اهالي محله همه از او راضي بودند. 
برادرتان ماه هـا در جبهه هاى دفاع مقدس حضور 

داشت، از شهادتش حرفي زده بود؟ 
يك بار برادرم رفته بود روستاي كبرياكال پيش دكتر زماني 
ــمان كند. به دكتر گفته بود  ــتش را پانس كه جراحت دس
ــت برگردم. اوضاع سومار به هم  من اين بار بروم، سخت اس
ــت! به يكي از بچه هاي محله هم گفته بود  اين  ريخته اس
ــه رفت و 18 روز ماند و بعد  دفعه ديگر برنمي گردم. خالص

به شهادت رسيد. 
يكـي از اقوام تان مي گفـت در حفاري كنـار مزار 
برادرتان بخشي از پيكر ايشان نمايان شده كه گويا 

سالم مانده بود؟
بله همين طور است. جسد شهيد بعد از 34 سال سالم مانده 
ــت خدا رفت در حال كندن  بود. بعد از اينكه پدرم به رحم
قبر ايشان كنار مزار برادرم بوديم كه اين اتفاق افتاد. آن روز 
ــكافته شد. كفن  عموها هم بودند. يك طرف قبر برادرم ش
ــد. كفن و جسدش سالم بود. من  برادر شهيدم مشخص ش
ــهيدمان  ــدم و بيرون آمدم. ش يك لحظه ديدم ناراحت ش

اهل اذيت و آزار نبود و مردم  همه از او راضي بودند. اينكه 
ــالم ماند تقربي است كه  ــال س پيكرش بعد از اين همه س
بعضي از انسان ها و شهدا نزد خدا دارند. رضا خيلي به امام 
خميني عالقه داشت. يادم است دعا مي كرد برود و از اسالم 
دفاع كند. محيط جبهه او را شيفته خودش كرده بود. رفت 

و نهايتاً با شهادت عاقبت بخير شد. 
      

شيرمحمد مرتضي زاده برادر شهيد
شما برادر بزرگ تر شهيد بوديد؟

بله، من فرزند اول خانواده ام و شهيد چهارمين فرزند بود. 
چه خاطـره اي از رضا بيشـتر در ذهن تـان مرور 

مي شود؟
ــت، مي گفت يك دستم  وقتي مجروح شد و از جبهه برگش
كامًال بي حس است. نمي توانم كاري انجام بدهم. گفتم فعًال 
جبهه نرو تا طول درمان بگيريم و وقتي كامًال خوب شدي به 
جبهه برگرد. اما رضا دوست داشت هر چه زودتر به جبهه برود. 
وقتي رفت حمله عراقي ها شروع شده بود و گويا منافقي آنها را 
لو  و اطالعات ايران را به بعثي ها داده بود. خالصه در درگيري 
پيش آمده دشمن كه مختصات نيروهاي خودي را داشت، مقر 
رزمنده ها را زده بود. در اين حادثه دست برادرم قطع شده و به 

شهادت رسيده بود. 
پس علت شـهادت ايشـان قطـع شـدن يكي از 

دست هاي شان در درگيري با دشمن بود؟
ــديم، تركش به آرنج دستش اصابت  آن طور كه ما متوجه ش
كرده و به پوست بند بود. چون وسط حمله بودند، دوستانش 
نتوانستند او را نجات دهند. 21 دي  1365 اخوي به شهادت 
ــييع پيكرش بود. آن روز (28 دي) تنها  رسيد و 28 دي  تش
روزي بود كه بابل 28 شهيد داشت. وقتي به سردخانه رفتم پر 

از پيكر شهيد بود. برادرم در روز پر شهيد بابل تشييع شد. 
شهيد شما چند ماه در جبهه حضور داشت؟

سه ماه براي آموزشي به شاهرود اعزام شد و حدود 18 يا 19 
ماه هم در منطقه عملياتي بود. 

به نظر مي رسد جوان هاي دهه شصت به يك بلوغ 
فكري براي دفاع از كشور رسيده بودند، نظر شما 

چيست؟
رضا و هم نسل هاي او عشق به دفاع از انقالب و كشور داشتند. 
برادرم دوست داشت به جبهه برود. آن روزها پدرم وقتي نماز 
ــرم از من گرفته شود  مي خواند، مي گفت اگر قرار است پس
ــد. يعني شهادت را به  ــير و گرفتار نشود، به شهادت برس اس
ــارت او ترجيح مي داد. هم رضا و هم خانواده مي دانستند  اس
راهي كه او انتخاب كرده است شهادت و مجروحيت دارد، اما 
اين را پذيرفته بودند چون موضوع دفاع از ميهن و اعتقادات 

مطرح بود. 
از شهادتش چگونه با خبر شديد؟

ــاختمان بودم. دو نفر از هم محلي ها آمدند به  من كارگر س
ــت و او را به بيمارستان  من گفتند برادرت تركش خورده اس
يحيي نژاد آورده اند، زودتر بيا. حدس زدم برادرم شهيد شده 
است. مستقيم به بيمارستان يحيي نژاد رفتم. وسط راه پدرم را 
ديدم كه روي تراكتور بود. گفتم بابا بيا پايين كه پسرت شهيد 
شد. فرداي آن روز پيكر رضا تشييع شد. روستاي  ما اميركال 

بابلكنار هشت شهيد دفاع مقدس دارد. 
پدر و مادر بعد از شهادت پسرشان چه حال و هوايي 

داشتند؟
خداوند كمك كرد و به آنها صبر داد. ما به گويش مازني يك 
شبيه خواني به نام اميري و كتولي داريم. بعد از شهادت برادرم، 
پدر و مادرم اميري و كتولي مي خواندند. امير مي گفت «اوالد از 
قند شيرين تر است و دل آدميزاد از سنگ سخت تر و از شيشه 
نازك تر است...» ما كه يك شهيد داديم اما بعضي از خانواده ها 
چند شهيد دادند. خدا در چنين مواقعي صبر مي دهد و دل ها 

را آرام مي كند. 
آخرين وداع تان با شهيد چطور گذشت؟

آخرين بار من او را به تهران منزل برادرم بردم. برايش دفتر و 
خودكار گرفتم و او را به ترمينال بردم و سوار ماشين كردم تا 

به جبهه برود. رفت و ديگر روي پاهاي خودش برنگشت. 
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آن طور كه ما متوجه شـديم، تركـش به آرنج 
دستش اصابت كرده و به پوست بند بود. چون 
وسـط حمله بودنـد، دوسـتانش نتوانسـتند 
او را نجـات دهنـد. 21 دي  1365 اخـوي بـه 
شهادت رسيد و 28 دي  تشـييع پيكرش بود

وقتي مجروح شد و از جبهه برگشت، مي گفت 
يك دستم كامًال بي حس است. نمي توانم كاري 
انجام بدهم. گفتم فعًال جبهه نرو تا طول درمان 
بگيريم و وقتي كامالً خوب شدي به جبهه برگرد. 
اما رضا دوست داشت هر چه زودتر به جبهه برود

گفت وگوي «جوان» با برادران شهيد «رضا مرتضي زاده آرايي»  از شهداي دفاع مقدس

منافقين اطالعات آنها را به بعثى ها دادند
   زينب محمودي عالمي

در سفري كه به شـمال داشـتم به طور اتفاقي با يكي از اعضاي خانواده شهيد 
رضا مرتضي زاده آرايي كه از بستگان نسبي مادرم نيز هستند همكالم شدم. در 
بين صحبت هاي شان اشاره كردند پدر شهيد سال 1399 به رحمت خدا رفتند 
و وقتي بعد از 34 سـال كنار قبر پسـر شهيدشان در حال خاكسـپاري بودند، 

ديوار قبر شهيد شكافته شـد و كفن و جسد شهيد بعد از سـه دهه هنوز سالم 
و تازه مانده بود. گفته هاي ايشان باعث شد تا سـعي كنم به شمه اي از زندگي و 
خاطرات شهيد مرتضي زاده دسـت پيدا كنم. بنابراين با شـيرمحمد و حسين 
مرتضي زاده آرايي برادران شهيد تماس گرفتم و متني كه پيش رو داريد، حاصل 

اين همكالمي است.

ــاع  ــي در دوران دف ــي فلك ــردار محمدعل س
ــوا از  ــپ ادوات نين ــئوليت تي ــدس مس مق
ــت و  ــهدا(ع) را برعهده داش لشكر10سيدالش
ــر دارد. فلكي  ــهيد كله خاطرات زيادي از ش
درباره حضور شهيد كلهر در لشكر 10 مي گويد: 
ــكر  ــل از اينكه وارد لش ــداهللا كلهر قب «حاج ي
ــهرت زيادي داشت و  سيدالشهدا (ع) شود، ش
ــان را  ــياري از فرماندهان و رزمندگان ايش بس
مي شناختند. منتها اين شهرت فقط اين نبود كه 
اسمي از ايشان شنيده باشند، بلكه اين شهرت از 
منش و دليري شهيد كلهر مي آمد. پشت شهرت 
شهيد كلهر ويژگي هاي زيادي بود كه نيرو ها از او 
مي دانستند. شجاعت، درايت و قدرت فرماندهي 
ــرم و منطقه  ــان در تيپ المهدي و نبي اك ايش
ذوالفقاريه را نيرو ها ديده بودند و قبل از اينكه او 
وارد لشكر سيدالشهدا (ع) شود، همه حاج يداهللا 
را به خاطر ويژگي هاي اخالقي اش مي شناختند. 
ــكر سيدالشهدا(ع)  زماني كه حاج يداهللا به لش
ــودش آورد كه  ــان خاطري را با خ آمد، اطمين

باعث باال رفتن روحيه نيرو ها شد. 
ــهرت  ــان اوايل جنگ ش ــهيد كلهر از هم ش
ــد كنار  ــت و بع ــن رزمندگان داش ــادي بي زي
ــان  ــهرت، ابهت و بزرگي خاصي از ايش آن ش
ــت  ــم هيبت و جثه بزرگي داش مي ديديم. ه
ــركت كرده  ــاي بزرگي ش ــم در عمليات ه ه
ــجاعت و مجاهدت هايش را نيرو ها با  بود و ش
چشمان شان ديده بودند. رزمندگان به دوستي 
با ايشان افتخار مي كردند و كساني كه به لشكر 
مي آمدند، دوست داشتند بروند حاج يداهللا را 

ــوند. حاج يداهللا  ببينند و با ايشان همكالم ش
نام پرطمطراقي در جبهه ها داشت و حضورش 
ــد.  در هر جايي باعث روحيه رزمندگان مي ش
معموالً درباره ويژگي هاي پهلوانان يك هيكل 
ــار و فداكاري  ــتبر، لب خندان و روحيه ايث س
ــنيده ايم و تمام اين ويژگي ها را در وجود  را ش
شهيد كلهر مي ديديم. حاج يداهللا ويژگي هاي 
كامل يك پهلوان را داشت و يك سرباز فداكار 

براي امامش بود.»
ــگ، افتخار  ــز زمان جن ــاج  محمود تنها ني ح
آشنايي و دوستي با شهيد كلهر را پيدا كرد. او 
دوستي و رفاقت با شهيد كلهر را اينگونه روايت 
ــت و  مي كند: «حاج يداهللا آدم خاكي، يكدس
بامعرفتي بود. من مي گويم با او رفيق بودم ولي 
كلهر كجا و ما كجا! حاج يداهللا در فعاليت هاي 
ــور در جنگ  ــتان و حض انقالبي، بحث كردس
جزو السابقون بود. توانايي بااليي هم داشت و 
خيلي زود از توانايي هايش در بحث فرماندهي 
ــون آدم يكرنگي بود،  ــتفاده كردند، اما چ اس
هواي بچه هاي انقالبي و رفقايش را داشت. من 
زماني مي خواستم سپاهي شوم و سه ماه هم 
آموزش ديدم ولي بنا به داليلي رد صالحيتم 
كردند. به حاج يداهللا گاليه كردم كه مي خواهم 
به جبهه بروم و مي گويند صالحيت نداري. با 
توصيه ايشان به عنوان بسيجي ويژه در سپاه 
شهريار مشغول شدم. اواخر سال 59 از طريق 
همين سپاه شهريار با كمپرسي به جبهه اعزام 
ــدم و در تيپ المهدي به فرماندهي سردار  ش
ــهيد كلهر مستقر شدم.  فضلي و جانشيني ش
ــا را جذب مي كرد.  كلهر آدمي بود كه نيرو ه
پروبال مي داد و باعث ارتقاي شان مي شد، نه 
اينكه اسباب دفع شان شود. شهيد كلهر حسن 
ــه خنده به لب داشت و  اخالق داشت. هميش
خوشرو بود. حتي در عصبانيت هم مي خنديد. 
ــناختند.  ــان را به چهره نمي ش خيلي ها ايش
گمنام و ناشناخته مي آمد و به مقر ها سركشي 
مي كرد و مي رفت. شهيد كلهر خيلي وقت ها 
ــد و به  ــاده مي آم ــيجي س به عنوان يك بس
ــر مي زد، با آنها مچ مي انداخت،  نيروهايش س
كشتي مي گرفت و شوخي مي كرد بدون اينكه 

خيلي ها او را بشناسند.»

گفت وگو

هرجا حضور داشت
 فضا مملو از اميد و سرزندگى مى شد

يادكردي از شهيد يداهللا كلهر 
در گفت وگوي «جوان»  با همرزمان شهيد

  آرمان شريف
رزمندگان تعريف مي كنند در جبهه ها هر جايي كه شـهيد يداهللا كلهر حضور داشـت  
آنجا صالبت، قدرت، اميد و سرزندگي ديده مي شد. شهيد كلهر در هر موقعيتي كه قرار 
مي گرفت، فضايي پرقدرت و شهامت را با خود مي آورد. رزمندگان لشكر 10 سيدالشهدا 
خاطرات زيادي از قائم مقام لشكرشـان دارند. شـهيد يداهللا كلهر در جريان عمليات 

كربالي 5 در اولين روز بهمن  1365 در منطقه شلمچه به همرزمان شهيدش پيوست. 

حاج يداهللا نام پرطمطراقي در جبهه ها 
داشـت و حضورش در هر جايي باعث 
روحيه رزمندگان مي شد. معموالً درباره 
ويژگي هاي پهلوانان يك هيكل ستبر، 
لب خنـدان و روحيه ايثـار و فداكاري 
را شـنيده ايم و تمـام ايـن ويژگي هـا 
را در وجـود شـهيد كلهـر مي ديديم
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   حسن فرامرزي
تصويرهايي كه درباره آينده جمعيتي ايران به ويژه در روند رو به 
شتاب سالمندي ارائه مي شـود، چقدر دقيق و واقع بينانه است؟ 
پيش بيني هايي كه در اين باره صورت مي گيرد تا چه اندازه مبتني 
بر الگوهاي علمي است و در نهايت اگر مي خواهيم ترميم و اصالحي 
درباره رشد نرخ باروري در ايران انجام دهيم، تدوين سياست ها 
و قوانيـن در اين بـاره چگونه بايد صـورت گيـرد؟ گفت وگوي 
ما بـا دكتر شـهال كاظمي پـور، جمعيت شـناس و عضـو هيئت 
علمي گروه جمعيت شناسـي دانشـگاه تهران در اين باره است. 

     
تصور عموم و رسانه ها از جمعيت شناسي و جمعيت شناس ها 

با واقعيت علمي اين رشته چقدر انطباق دارد؟
خيلي كم. 

 چرا اين طور است؟
ــاخه هاي علوم اجتماعي است و  رشته ما جمعيت شناسي يكي از زيرش
ــي نزديك است. از طرفي حتي  مي توان گفت يك مقدار به جامعه شناس
گاهي در محافل علمي هم شناخت درستي در اين باره وجود ندارد، چون 
جمعيت شناسي بسيار تخصصي است، بنابراين وقتي گاهي دست جامعه 
علمي هم در اين باره خالي است، شما چه توقعي از مردم يا رسانه ها داريد. 
 وقتي مي گوييد يك مقدار به جامعه شناسـي نزديك است 

يعني چه؟
جمعيت شناسي رشته ناشناخته اي است، از يك زاويه شبيه جامعه شناسي 
است اما چون متكي به محاسبات است و به علوم رياضي و آمار نزديك تر 
است، از اينجا به نوعي راه خود را از جامعه شناسي جدا مي كند، حتي در 
حوزه بين المللي هم كه نگاه مي كنيد، مي بينيد عده كمي تصوير درستي 
ــته هاي  ــي حتي در بين متقاضيان رش در اين باره دارند. جمعيت شناس

دانشگاهي هم به نوعى دچار بدفهمي شده است. 
 چطور؟

ــي از جمله  ــاني وارد علوم اجتماع ــوم انس ــته هاي عل متقاضيان از رش
ــي پايه رياضي  ــوند، در حالي كه جمعيت شناس جمعيت شناسي مي ش
ــكافي وجود دارد. عده اي هم كه از علوم  مي خواهد، بنابراين در اينجا ش
انساني وارد جمعيت شناسي مي شوند، عمًال غيرآماري مي شوند و فقط 
ــاس آمار و ارقام  ــناس بايد بر اس حرف مي زنند، در حالي كه جمعيت ش
دقيق صحبت كند. اين طور بگويم كه مردم با جامعه شناسي هم كه نسبتاً 
آشنا هستند، به نوعي آن را جزو رشته هاي لوكس مي دانند،  در حالي كه 

جامعه شناسي بسيار كاربردي است. 
 و مسئوالن؟

به نظرم مسئوالن در اين باره زياد مداخله مي كنند و گاه موضع گيري هاي 
عجيب جمعيتي را از زبان آنها مي شنويم، در حالي كه جمعيت شناسي 

كامالً تخصصي است. 
 به عنوان يك جمعيت شـناس تعريف دقيق و عامه فهم اين 

رشته چيست؟
ــاختمان، تحول و حركات  جمعيت شناسي علمي است كه به مطالعه س

جمعيت ها در زمان و مكان مي پردازد. 
 منظورتان از ساختمان جمعيت چيست؟

جنس، سن، سواد، تأهل، وضع فعاليت، وضع اشتغال، وضع خانوار. 
و تحول جمعيت؟

ــر و مهاجرت  ــد، باروري، مرگ و مي ــاخص هاي تحول جمعيت، موالي ش
هستند. 

 منظور از مكان و زمان چيست؟
منظور اين است كه اين ارزيابي ها و سنجش ها در چه مكاني(شهر يا استان يا 
كشور) و در چه بازه زماني(دوساله يا پنج ساله يا 20ساله) صورت مي گيرد.

نسبت جمعيت شناسي با گذشته و آينده به چه 
شكلي است؟

ما داده ها را از گذشته مي گيريم، تحليل مي كنيم و براي 
آينده هم دست به پيش بيني مي زنيم. 

 مثل هواشناس ها. 
ــت به پيش بيني  ــناس ها هم درباره آينده دس بله، هواش

مي زنند، البته اين پيش بيني مستلزم دانشي از گذشته است، يعني شما به 
عنوان يك هواشناس بايد اِشرافي بر تغييرات جوي و الگوهاي تغييرات آب 
و هوايي داشته باشيد. ما هم دقيقاً با چنين رويكردي جلو مي رويم. به عنوان 
يك جمعيت شناس ما هم بايد آگاهي اي از تحوالت جمعيتي در گذشته 

داشته باشيم تا بتوانيم درباره آينده دست به پيش بيني بزنيم. 
 تصويري كه ما در رسانه ها از جمعيت شناس ها داريم جاهايي 
گاهي به پيشگوها پهلو مي زند. شايد جمعيت شناس ها هم 
بدشـان نمي آيد با همين تصوير شناخته شوند. گاهي حتي 
ما درباره آينده جمعيتـي ايران تصويرهـاي آخرالزماني از 
زبان جمعيت شناس ها مي شـنويم. آيا جمعيت شناس يك 

پيشگوست؟
ــد كه  ــه كني ــا توج ــت، ام ــه forecast اس ــه كلم ــي ترجم پيش بين
ــاس داده ها دست به  جمعيت شناس ها پيشگو و رمال نيستند، ما بر اس
ــال زدم. وقتي يك  ــي مث ــي مي زنيم. همچنان كه از هواشناس پيش بين
هواشناس مثالً مي گويد فردا هوا ابري است، اوالً اين گفته خود را با احتمال 

بيان مي كند نه با قطعيت. 
 برخالف رمال ها و پيشگوها. 

ــت. مثًال تصاوير  بله و در ثاني همين احتمال هم متكي به دانش و ديتاس
ماهواره اي و الگوهاي حركت ابرها و سرعت وزش باد و داده هاي ديگر كنار 
هم جمع مي شود تا هواشناس را به آن پيش بيني سوق دهد. ما هم بر اساس 
وضعيت موجود جمعيت و ترندها يا روندهاي گذشته دست به پيش بيني 
مي زنيم، يعني شما اگر بهترين جمعيت شناس هم باشيد بدون داده هاي 
دقيق درباره نرخ مواليد و مرگ و مير و مهاجرت يك كشور نمي توانيد درباره 

تحوالت جمعيتي آن دست به تحليل و پيش بيني بزنيد. 
 كار شما دقيق تر است يا هواشناس ها؟

كار ما دقيق تر است، چون رفتارهاي جمعيتي يك روزه و يك شبه عوض 
نمي شود. 

 منظور والدت ها و مرگ و ميرهاست؟
بله، آهنگ تغييرات در نرخ مواليد و مرگ و مير. 

 آيا واقعاً مي توان درباره آينده جمعيتي يك كشـور در 50 يا 
100سال آينده اظهارنظري كرد؟

ــاني كه درباره اين بازه هاي زماني اظهارنظر مي كنند به نظرم خيلي  كس
ــتند، چون احتمال خطا درباره پيش بيني 50 يا  متكي به كار علمي نيس

100ساله بسيار باالست. 
 بازه زماني استاندارد براي پيش بيني چقدر است؟

نهايتاً 20سال. 
چرا؟

ــياري از احتماالت در آينده اِشراف الزم را نداريم.  به خاطر اينكه ما به بس
مثًال ممكن است جنگي روي دهد و همين جنگ، نرخ باروري را كم كند 
يا سياست هايي باعث افزايش مهاجرت ها شود يا اِعمال سياست هايي در 

كشورهاي همسايه روند مهاجرت به كشور ديگر را تسريع كند. 
 اصالً ما ذائقه نسل هاي بعدي را در باروري نمي دانيم. 

بله. 
 رشد يا افول جمعيت از زاويه ديد يك جمعيت شناس تابع چه 

مؤلفه هايي است؟
برخالف معمول كه رشد را به معناي بزرگ تر شدن و ازدياد به كار 

ــد سه  ــناس ها رش مي برند، از نگاه جمعيت ش
ــد مثبت، رشد منفي و  وضعيت دارد؛ رش

رشد صفر كه البته تفاوت اين رشدها 
در تفاوت حاصل جبري مواليد، 
ــري و  ــر، مهاجرپذي مرگ و مي
ــت. ما در هر  مهاجرفرستي اس
ــن چهار مؤلفه  جامعه اي بايد اي

را كنار هم ببينيم و آنها را باهم 
جمع بزنيم، اگر عدد مثبت 
باشد، يعني آن جامعه رشد 

جمعيت مثبت دارد، اگر 
ــري اين چهار  جمع جب
ــد، رشد  مؤلفه صفر باش

جمعيت صفر خواهد 
بود و اگر منفي، يعني 
ــزان جمعيت  از مي

ــته  ــه كاس آن جامع
مي شود. 

 پس رشـد جمعيت 
صرفًا متكي به نرخ 

مواليد نيست؟
ــي از  بله، مي تواند ناش

ــد يا ناشي از  مواليد باش
ــًال  ــرت. مث مهاج
ــه  ك ــوري  كش
مهاجرپذير است 
ممكن است نرخ 

ــي  ــد باالي موالي
ــته باشد  نداش
ــه خاطر  اما ب

سياست هاي 

مهاجرپذيري، 
رشد جمعيت را 

تجربه كند. نكته 
ــاره نرخ  ــر درب ديگ

مرگ و مير است. ممكن 
ــر مهار  ــوري به خاط ــت كش اس

ــد جمعيت برسد،  نرخ مرگ و مير به رش
همچنان كه در خيلي از كشورها اين اتفاق افتاده 

است. 
است؟ در ايران هـم چنين الگويـي حاكم بوده 

بله، در بازه زماني 1310 تا 1360 يعني در فاصله 50سال، بيشترين رشد 
جمعيت ما ناشي از كاهش نرخ مرگ و مير بوده است. ما تقريباً از سال1300 
شاهد ورود دانش پزشكي و امكانات بهداشت به كشور هستيم، ضمن اينكه 
به هر حال ثبات سياسي و وجود امنيت در راه ها و تغيير سبك زندگي مردم 

باعث مي شود نرخ مرگ و مير در ايران كاهش پيدا كند. 
 از آن سو ما به دهه60 مي رسيم و سياست مهار جمعيت اجرا 

مي شود. 
اگر به اين تحوالت به صورت مقايسه اي نگاه كنيم مي بينيم همه كشورهاي 
توسعه يافته اين مسير را پيموده اند، چون با ورود امكانات پزشكي و درماني 
و باال رفتن سن مرگ و مير، كشورهاي جهان از جمله در آسيا، اروپا و  امريكا 
با رشد فراينده جمعيت روبه رو شدند كه نمونه واضح و مشخص آن در چين 
اتفاق افتاد و اين كشور مجبور به اتخاذ سياست هاي سختگيرانه براي مهار 

ميزان مواليد در اين كشور شد. 
 آيا اين ديدگاه منفي نسبت به رشد جمعيت مشخصاً از قرن 

بيستم آغاز مي شود؟ 
شايد در اين قرن برجستگي خاصي پيدا مي كند اما وقتي دقيق نگاه كنيم، 
ردپاي اين تفكر را در قرن هجدهم ميالدي هم مي بينيم. وقتي مالتوس، 
اقتصاددان معروف مي گفت مواد غذايي كفاف اين جمعيت را نمي دهد و در 
نهايت به بروز جنگ و بيماري منجر مي شود، پس بايد جلوي رشد جمعيت 
ــوي  ــاروري كم كنيم، البته اين نگرش بعدها از س را بگيريم و از ميزان ب

اقتصاددان هاي معروف بعدي هم دنبال مي شود كه باروري را كم كنيد. 
 اين هواداري به كاهـش نرخ جمعيت در غرب تـا چه اندازه 
معلول شكل گيري سبك جديد زندگي است كه به ويژه در 

200سال گذشته و در جريان انقالب صنعتي اتفاق مي افتد؟
با ظهور تحوالت صنعتي بسياري از شهروندان در اروپا و امريكا به شهرها 
سرازير شدند و رشد و شكوفايي اقتصادي آن جوامع را رقم زدند، اما اين 
پديده از سويي باعث شكل گيري اين تفكر هم شد كه اگر مي خواهيم اين 
ــانيم، بايد همزمان با رشد اقتصادي نرخ باروري را  جمعيت را به رفاه برس

كم كنيم. 
 آنها رشـد جمعيـت را تهديدي عليـه ارائه خدمـات بهتر 

مي دانستند؟
دقيقاً و بسيار هم خوشحال بودند كه توانسته اند با اتخاذ سياست هايي، رشد 

جمعيت 
را كم كنند اما 
در 25تا 50 سال 
گذشته كشورهاي 

اروپايي به تدريج 
معضل رشد منفي با 

ــه رو  ــت روب جمعي
ــدند. خب علت اين  ش

رويداد معلوم بود. وقتي 
ــدت كم  ــاروري به ش ب
مي شود، رشد جمعيت منفي 
ــود و از آن طرف با افزايش جمعيت  مي ش
سالمندي هم روبه رو مي شوند، چون سالمندان 
ميزان مرگ و مير را باال مي برند و به تبع آن ميزان رشد 

جمعيت كاهش پيدا مي كند. 
 واكنش كشـورهاي غربي به ويژه اروپايي ها به تبعات مهار 

جمعيت چه بود؟
ــت افزايش جمعيت را اتخاذ كردند اما برخالف سياست هاي مهار  سياس
جمعيت، جواب نداد، بنابراين به مهاجرت پذيري روي آوردند تا اين نقصان 

را جبران كنند. 
 اگر مشخصاً به ايران بپردازيم، چرا سياست مهار جمعيت به 
سرعت در ايران جواب مي دهد اما سياست افزايش جمعيت 
كه به ويژه در اين يك دهه برجسـته شده نتوانسته است با 

اقبال عمومي روبه رو شود؟
ــش آدم ها در  ــت به تفاوت زندگي و بين براي درك اين موضوع بهتر اس
ــان دهيم. در گذشته به دليل باال  نسل هاي گذشته تا به امروز توجه نش
ــما وقتي به  بودن ميزان مرگ و مير، يك زن در ايران  10بچه مي زاييد. ش
مادربزرگ هاي ما نگاه مي كنيد مي بينيد 10 تا 12  بچه زاييده اند، نسل هاي 
بعد از آنها شش، هفت بچه به دنيا مي آورند. چرا اين گونه بود؟ چون بسياري 
ــى دهه پنجاهي و  ــوت مي كردند. وقت ــا در همان كودكي ف از اين بچه ه
شصتي ها از مادربزرگ هاي خود در مورد تعداد فرزندان شان مي پرسيدند، 
ــت داده اند يا سقط شده  ــياري از نوزادان خود را از دس مي ديدند آنها بس
است، بنابراين اتفاقي كه اينجا مي افتاد، اين بود كه نسل قديم ما نسبت به 
باروري حساس نبودند. به عبارت ديگر آنها به دست تقدير مي سپردند كه 
اگر قسمت شان باشد اين كودكان زنده خواهند ماند، بنابراين باروري باال 
در كنار مرگ و مير باال قرار مي گرفت و به نوعي اين دو همديگر را تعديل 
مي كردند اما وقتي امكانات بهداشتي و درماني در ايران توسعه پيدا مي كند، 

خانواده ها آرام آرام نسبت به نرخ باروري حساس مي شوند. 
 انگار كه حـس مي كردند ديگر تعـداد فرزنـدان، تقديري 

نيست. 
ــان چهار بچه  ــت براي هم ــواده اي كه مثًال چهار بچه مي خواس بله، خان
برنامه ريزي مي كرد، چون همان چهار بچه زنده مي ماند. در واقع كاهش نرخ 
باروري در ايران به دليل كاهش ميزان مرگ و مير بود. بعد وقتي جامعه رشد 
كرد و افراد باسواد شدند و امكانات پيشرفته تر شد، خانواده محاسبه تعداد 

فرزندان خود را به دست گرفت و براي آن برنامه ريزي كرد. 
 چرا افزايش باروري در ايران جواب نداده است؟

چون تفكر آدم ها تغيير يافته و از كميت به كيفيت سوق پيدا كرده است. 
شما امروز نمي توانيد والدين اين نسل را با دو سه نسل پيش مقايسه كنيد. 
اين والدين به دنبال كيفيت فرزندآوري هستند، رؤياهاي زيادي براي فرزند 
خود در سر دارند و مي خواهند بهترين امكانات را براي فرزند خود فراهم 
كنند. در واقع نمي خواهند آن محروميتي كه خود چشيده اند، فرزندشان 
نيز تحمل كند، بنابراين به اين فكر مي كنند كه با چه تعداد فرزند مي توانند 
فضاي تحصيلي، آموزشي، تفريحي، تغذيه و موسيقي او را فراهم كنند و 
ــت، بنابراين زير بار فرزند  چون فراهم آوردن اين امكانات هزينه بردار اس

بيشتر نمي روند. 
 من پدرم تعريف مي كند بسـياري از كودكان هم نسل او در 
روستا از پنج، شش سالگي پشت دار قالي مي نشستند، يعني 

فرزند آن زمان درآمد بود اما حاال فرزندان هزينه اند. 

يك جمعيت شناس استراليايي مي گويد جريان ثروت در گذشته از سمت 
فرزندان به والدين بود اما در حال حاضر جريان ثروت از والدين به فرزندان 
ــياري از افرادي كه ازدواج مي كنند، ترجيح مي دهند  است، بنابراين بس

بچه دار نشوند. 
من حدود 10سال پيش براي كوهنوردي رفته بودم دركه. آنجا 
دو زن باهم سخن مي گفتند، يكي شان برگشت به آن ديگري 
گفت، وقتي فكر مي كنم كه اگر باردار شوم دست كم دو سال 
از كوهنوردي جدا خواهم شد و نمي توانم به باشگاه هم بروم، 
ترجيح مي دهم اين كار را نكنم. انگار ما آدم ها در اين عصر به 
عادت هايي رسيده ايم كه سخت به آنها وابسته ايم. آن كوه 
رفتن ها براي آن زن وسيله اي براي تخليه رواني و ذهني در 
اين شهر شلوغ و آشفته است، بنابراين تصور از دست دادن 

اين پناهگاه براي او دردناك به نظر مي رسد. 
من اسم اين رويداد را گذاشته ام هزينه فرصت. زن ها مقايسه مي كنند كه 
اگر بچه دار شدند براي نگهداري بچه ها چقدر قرار است هزينه كنند، يعني 
سر كاري كه منبع درآمد و ماحصل تخصص آنهاست نروند، پا روي اوقات 
فراغت شان بگذارند، رفاه و خلوت خود را از دست بدهند، حتي تغييراتي كه 

در بدن شان روي مي دهد، بپذيرند. 
 بعضًا در رسانه ها تصويرهايي كه از آينده جمعيتي ايران به 
ويژه رشد جمعيت سـالمندي ارائه مي شود، بسيار هولناك 
است و به قول معروف هيچ روزنه اميدي براي نفس كشيدن 
باقي نمي گـذارد. من البته درك مي كنم برخـي از مديران و 
حتي كارشناسان دوست دارند با ارائه تصويرهاي ترسناك 
به نوعي خودشـان را در رسـانه ها مطرح كنند، گرچه از آن 
طرف هر كسي كه تصوير هولناك ارائه مي دهد، لزوماً تشنه 

توجه نيست. 
ــن موضع گيري ها  ــياري از اي ــد بس ــاره كردي ــه اش ــور ك همان ط
ــه اي بودم و آنجا يك  ــت. چندي پيش در جلس ــي اس غيركارشناس
ــالخورده  نماينده مجلس مي گفت در آينده 60 درصد جمعيت ما س
خواهد بود. من آنجا به آن نماينده گفتم چنين چيزي امكان ندارد. ما 
بعد از 50 يا 60 سال ديگر در بدبينانه ترين شرايط چيزي شبيه ژاپن 

مي شويم كه هم اكنون سالخورده ترين جمعيت جهان را دارد. 
 چند  درصد از جمعيت ژاپن  سالخورده اند؟

24 درصد. ما در افق آينده در بدبينانه ترين حالت ژاپن مي شويم كه نيروي 
جوان كمتري دارد اما نه اينكه به 60 درصد جمعيت سالمندي برسيم. من 
همه اينها را محاسبه كرده ام، اگر 20 تا 30 سال آينده جمعيت ما سالخورده 
ــوند، باز 50 درصد جامعه ما فعال خواهند بود و در نهايت به 25 درصد  ش

جمعيت سالمندي مي رسيم. 
 االن نرخ رشد جمعيت ما چقدر است؟

0/8 درصد. سازمان ثبت احوال متأسفانه به شكل رسمي آمار والدت و فوت 
ــت، البته اگر  را اعالم نمي كند اما برآورد ما روي همان عدد 0/8 درصد اس
مهاجرت فرستي را كه حدوداً به 200 تا300هزار نفر در سال رسيده است، 
در نظر بگيريم رشد جمعيت ما از 0/8 درصد هم پايين تر خواهد بود. اين نكته 
را هم بگويم. پيش بيني جمعيت به خاطر اين است كه در برنامه ريزي ها 
دخالت داده شود. من سال 86 گفتم سال89 تعداد داوطلبان با ظرفيت 
دانشگاه ها برابر مي شود و اين اتفاق افتاد و سال هاي بعد هم ديديم 
كه تعداد داوطلبان كمتر از كرسي هاي دانشگاه هاست و امروز هم 
مي بينيد كه دانشگاه آزاد به خاطر استقبال نشدن كلي از واحدهاي 
ــت وقتي مي توان  ــت. مسئله اين اس خود را جمع آوري كرده اس

پيش بيني كرد چرا ما بموقع از اين پيش بيني ها استقبال نمي كنيم. 
 مثال مي زنيد؟

ــالخورده خواهد شد، خب آيا نيازهاي اين  ما مي دانيم جمعيت ما س
ــاله براي دوره سالمندي ديده  جوان ها و ميانسال هاي 30 تا 40 س
ــال1425 حتماً 20ميليون نفر سالمند خواهيم  شده است؟ ما تا س
داشت. اين 20ميليون كه در دهه هاى 50 و 60 به دنيا آمده اند، نياز 
ــتي و تأمين اجتماعي دارند. همين  به مراقبت هاي درماني، بهداش
االن بيمارستان هاي ما جوابگوي 5ميليون سالمند نيست. خب اگر 
مراكز بهداشتي و درماني ما در اين دو دهه نتوانند متناسب با جمعيت 
ــد كنند فاجعه بار خواهد بود، البته سالمندي وقتي  ــالمندي رش س
ــود كه ما پيش بيني هاي الزم را در اين باره نكرده  فاجعه بارتر مي ش
باشيم. از آن سو ما هم  اكنون در پنجره جمعيتي قرار داريم و باالترين 
جمعيت فعال دنيا در ايران زندگي مي كند، يعني 70 درصد جمعيت. 
ــتفاده مي كنيم؟ پاسخ منفي است.  آيا ما از اين پنجره جمعيتي اس

15سال از اين پنجره را از دست داده ايم. 
 اداره هواشناسي معموالً هشدارهايي مي دهد كه مختص اقشار 
مختلف جامعه است، از شهروندان معمولي تا تخصصي تر مثًال 
براي كشاورزان، آيا جمعيت شناس ها چنين هشدارهايي را 

به ارگان ها مي دهند؟
صددرصد، سال ها پيش پديده مضيقه ازدواج را مطرح كردم، چون مي ديدم 
عده اي از دختران 40سال به باال ديگر فرصت ازدواج ندارند، چون هم كفو و 
مرد مجردي كه با اين دختران ازدواج كند، وجود ندارد. اين پديده در واقع 
خسارت باروري است يا مثالً در دهه60 ساالنه 2ميليون تولد داشتيم، اينها 
وقتي مدرسه مي رفتند در همين تهران بزرگ، كالس هاي چهارشيفته 
ــد پيش بيني چنين  ــتيم، در صورتي كه آموزش و پرورش قبًال باي داش

رويدادي را مي كرد. 
 در واقع نهادها و ارگان هاي ما شاخك هاي تيزي براي ارزيابي 

اين تغييرات ندارند. 
ــبات به بيراهه مي روند. اكثر  ــند اما در محاس ــته باش ممكن است داش
گزارش هايي كه مديران اين نهادها تهيه مى كنند ايراد دارد و پيش بيني هاي 

جمعيتي شان اشتباه است، چون محاسبات بسيار دقيقي مي خواهد. 
 به عنوان يك جمعيت شـناس چقدر محل مراجعه نهادها و 

ارگان ها هستيد؟
خيلي زياد دعوت مي كنند، ولي متأسفانه كارهاي اجرايي در سازمان هاي 
ما هيجاني و لحظه اي است، ضمن اينكه مديران ما عادت دارند تا جايي به 
سخن كارشناس گوش دهند كه خوشايندشان است، همين سالخوردگي 

جمعيت را بر وفق مراد خودشان تعبير مي كنند. 
 سياست درسـت جمعيتي بدون گرفتار شـدن در افراط و 

تفريط چيست؟
سياست هاي جمعيتي پيچيدگي هاي خاص خودش را دارد و اگر تك بعدي 
ــود، جواب نمي دهد، بنابراين بايد به صورت بسته هاي سياستي  ديده ش
ــود. بارها گفته ام قانون «خانواده و جواني جمعيت»  همه جانبه ديده ش
بندهاي خوبي دارد اما اگر به فرض كارايي و باال رفتن نرخ باروري نتوانيم 
زيرساخت هاي اقتصادي، تحصيلي و رفاهي متناسب با اين افزايش نرخ 
ــه از اين افزايش نرخ  باروري را فراهم كنيم، در نهايت به آن مقصودي ك
باروري مى خواهيم، نخواهيم رسيد. اگر ما نتوانيم مثالً زيرساخت هاي حمل 
و نقل خود را درست كنيم، جوان هاي ما قرباني وضعيت جاده هاي كشور 
خواهند شد، بنابراين اگر سياستي در افزايش جمعيت ديده مي شود، بايد 

در فضاي يك بينش وسيع و همه جانبه باشد.
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گفت وگو با دكتر شهال كاظمي پور، عضو هيئت علمي گروه جمعيت شناسي دانشگاه تهران

سياست هاي جمعيتي بايد به صورت بسته هاي چندجانبه و واقع بينانه ديده شود/ پيش بينى جمعيت تخصصى است، مسئوالن مداخله نكنند!

15سال طاليي پنجره جمعيتي را از دست داديم

پازاج سرمربي تي

ــر از او بابك مدير  ــم و جلوت ــرمربي تي پازاج س
تيم هاي ملي فرنگي پس از اطالع از شركت نكردن 
المپيكبارها و بارها با گفت و گو پازاج سرگي پس 

از اطالع از شركت نكردن الم

پازاج سرمربي تي

پازاج سرمربي تي

ــازه 1360ـ  1310  در ب
ــد جمعيت  بيشترين رش
ــرخ ــش ن ــران از كاه  اي

مرگ و مير بوده است.

ــروت از فرزندان  جريان ث
به والدين، اكنون به جريان 
ثروت از والدين به فرزندان 

رسيده است.

جمعيت شناسى چيست؟

جمعيت شناسى  به  مطالعه 
ساختمان، تحول و حركات 
جمعيت ها در زمان و مكان 

مى پردازد. 

ــبت به  ــل قديم ما نس نس
بارورى حساس نبودند، 
ــرگ و مير  ــرخ م ــون ن چ

نوزادان باال بود.

ــال  ما بعد از 50  تا 60 س
ــن  ــر در بدبينانه تري ديگ
شرايط چيزى شبيه ژاپن 

مى شويم.

ژاپن، سرنوشت ايران؟جريان ثروت خانوادهبى حسى به بارورى باالرشد جمعيت از كاهش مرگ

نرخ رشد جمعيت ايران هم اكنون 
0/8 درصد است.

 ايران تا سال  1425 حتمًا
 20 ميليون نفر سالمند 

خواهد داشت

سياست هاى جمعيتى پيچيدگى هاى 
خاصى دارد و اگر تك بعدى ديده شود 

جواب نمى دهد.
افزايش نرخ بارورى به موازات تأمين 
زيرساخت ها به مقصود خود مى رسد
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  الهام دانايي سرشت
در پي تشـديد اعتراضـات انقالبيون در سـال 
1357، تالش هـا و اقدامـات امريـكا و برخي از 
سـران غربي براي حفظ شـاه در صحنه قدرت 
سياسـي افزايش يافت، امـا ديـري نپاييد كه 
امريكا به اين نتيجه رسـيد، سياست حفظ شاه 
ديگر امكان پذير نيست و وقوع انقالب مردمي 
به رهبـري امام خمينـي(ره) حتمي اسـت و به 
واقع شـاه بايد برود! هدف امريكا و كشورهاي 
غربي از اتخاذ اين تصميم، برگرفته از شـرايط 
ايران و نيـز اهداف ايـن كشـورها، به خصوص 
امريـكا از روابط سياسـي بـا ايـران در فرداي 
انقالب اسـالمي بود. بـا توجه به ايـن مهم، در 
اين نوشـتار به مناسـبت سـالروز فرار شـاه از 
ايـران به واكنـش و مواضـع ايـاالت متحده به 
اين رويـداد و نحـوه عملياتي سـاختن آن، بر 
پايه اسـناد النه جاسوسـي و ديگر مستندات 
پرداخته شـده اسـت. اميـد آنكه مفيـد آيد. 

     
 پيچيده شـدن نسـخه پهلـوي دوم در 

گوادلوپ
ــال 57، به ايران به عنوان جزيره  امريكا تا اوايل س
ثبات مي نگريست و همچنان پهلوي دوم را بهترين 
گزينه براي حكمراني ايران مي دانست، اما به تدريج 
ــش در برابر  ــاه و رژيم ــدن ناتواني ش و با آشكار ش
جنبش انقالبيون، مواضع كارتر و امريكا نيز تغيير 
يافت و اين تغيير در نهايت در كنفرانس گوادلوپ 
ــدگان چهار دولت  - كه در دي 1357 ميان نماين
امريكا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربي در جزيره 
ــه تأييد  ــكيل گرديد- ب ــه تش گوادلوپ در فرانس
ــيد. در اين كنفرانس كه  مقامات اين كشورها رس
كارتر، ژيسكار دستن، كاالهان و اشميت به عنوان 
ــور حضور داشتند، ديدگاه هاي  نماينده چهار كش
ــورهاي غربي مطرح شد. در  ــران كش متفاوت س
ميان نظريات مطرح شده، اشميت و ژيسكار دستن 

ــركت كنندگان بر بي لياقتي شاه  ــاير ش بيش از س
ــكار  ــتند. ژيس ــي تأكيد داش در حل بحران سياس
دستن تأكيد داشت كه هيچ اميدي به باقي ماندن 
ــت. او بايد تسليم رهبر انقالب  محمدرضا شاه نيس
شود و ايران را ترك كند. در غير اين صورت ايران با 
 يك جنگ داخلي كه پايانش نامعلوم است، روبه رو 
خواهد شد. (1) البته برخي نيز رواياتي ديگر از اين 
جلسه دارند كه چندان موثق نمي نمايد. اينكه كارتر 
ــاه نااميد و  و كاالهان بيش از دو نماينده ديگر از ش
ــود را به حكومت  ــه او بايد جاي خ معتقد بودند ك
ــز كاالهان  ــت. جيم ــلمات اس ديگر بدهد؛ از مس
ــت وزير وقت انگليس در يكي از نشست هاي  نخس
ــي توصيف  ــران را بحران ــن كنفرانس، اوضاع اي اي
ــلط خود را  ــت: «محمدرضا پهلوي تس كرد و گف
ــت و هيچ راه حلي براي  بر اوضاع از دست داده اس
ــي  ــيني وي وجود ندارد، زيرا مردان سياس جانش
ــدان توانا به نظر  ــي مانده اند، چن كه در صحنه باق
ــتر آنها به واسطه ارتباط  نمي رسند. به عالوه بيش
ــي،  خود با محمدرضا پهلوي و فقدان تجربه سياس
ــاس در اين دوره بحراني انتقال  از ايفاي نقش حس

ناتوان هستند... .» (2)
ــاس منابع موجود از جمله خاطرات شخص  براس
ــن كنفرانس،  ــكيل اي كارتر، امريكا تا پيش از تش
ــت. چنانچه  همچنان با ترديدهايي مواجه بوده اس
ــي از كتاب خاطراتش نوشته است:  كارتر در بخش
ــان من، در  ــدام از مخاطب ــوپ هيچ ك «در گوادل
ــه آنها  ــاه حرارت به خرج ندادند و هر س دفاع از ش
عقيده داشتند كه شاه بايد جايش را به يك دولت 
غيرنظامي بدهد و ايران را ترك كند، اما با من هم 
عقيده بودند كه ارتش ايران بايد متحد و يك پارچه 
باقي بماند. من به توانايي ارتش جهت كنترل اوضاع 
ــش تحصيلكرده  ــران ارت اميدوارم و از آنجا كه س
امريكا هستند، روابط نزديكي با فرماندهان ارتش 

امريكا دارند... .» (3)
براساس بخشي ديگر از مستندات موجود، هلموت 

اشميت صدراعظم آلمان در قانع كردن امريكايي ها 
و انگليسي ها به اينكه محمدرضا شاه فاقد مشروعيت 
ــت، نقش تعيين كننده اي داشته  بوده و رفتني اس

 است.(4) هايزر نيز با اشاره به اين موضوع، در كتاب 
ــت  ــت: «در مورد برداش ــود آورده اس خاطرات خ
خودمان از ديدار مشترك با شاه هم صحبت كرديم. 
احساس مي كرديم از شاه چيزي باقي نمانده است. 
ــم فزاينده  ماندن او در ايران، به عنوان هدف خش
عمومي اثر معكوس  داشت. تنها اختالف نظر ما در 
اين زمينه زمان رفتن او بود... .» (5) در هر صورت بعد 
از كنفرانس گوادلوپ، امريكا به اين قطعيت رسيد 
كه ماندن شاه به مرحله سختي رسيده است و ديگر 

امكان پذير نيست. 
  داليل امريكا براي خارج كردن شاه

 از صحنه معادالت سياسي
در مورد خروج شاه از ايران و مواضع امريكا در قبال 
اين مسئله، بايد گفت كه دستگاه سياست خارجي 
امريكا نيز در آستانه انقالب اسالمي از انسجام كافي 
ــكي خواهان  برخوردار نبود و در حالي كه برژينس
برخورد كوبنده با مخالفان و همراهي امريكا با شاه 
در اين راه بود، وزارت امور خارجه و سفير وقت اين 
ــاهده  امواج توفنده انقالب،  كشور در تهران با مش
ــتند و در واقع خود  ــاه را تمام  شده مي دانس كار ش
ــتند چه مواضعي را بايد  امريكايي ها نيز نمي دانس
اتخاذ كنند! اگرچه فرار شاه از كشور، امري محتمل 
ــي بر خروج يا  ــود و تصميم امريكا مبن و ضروري ب
ــي بر اين  ــور، تأثير چندان ــاه از كش عدم خروج ش
موضوع نداشت، اما اين كشور با موافقت درباره اين 
موضوع، اميدوار بود تا بتواند زمينه هاي الزم را براي 
حفظ جايگاه سياسي خود ايجاد كند. امريكايي ها 
ــور  بر اين باور بودند كه با خروج پهلوي دوم از كش
ــاه و  ــكا از اين موضوع، منتقدان ش و حمايت امري
ــنتي و مذهبي  ــه عمدتاً از گروه هاي س امريكا - ك
بودند- با تغيير مواضع و ديدگاه هاي خود، نسبت به 
امريكا خوشبين شده و از روابط دو جانبه در آينده 

 فرار پهلوي دوم از ايران، در آيينه اسناد النه جاسوسي امريكا

شاه را همان ها كه آوردند
 ناگزير بردند!

استقبال خواهند كرد. البته امريكا كامًال بر اين 
موضوع واقف بود كه خروج شاه، دوستان امريكا 
در منطقه را شوكه كرده و انتقادكنندگان از اين 
كشور را خرسند خواهد ساخت. مطابق با اين 
نظر، شايد درباره اين فرضيه براي ايالت متحده 
ــته  ــئله گريزناپذير وجود داش امريكا، يك مس
ــه دهه از يك مرد پشتيباني  باشد كه مدت س
كرده و روزانه اين پشتيباني را به نحو موكدي 
در جريان سه ماه گذشته مورد تأكيد قرار داده 
و نهايتاً فوق العاده دشوار بنمايد وقتي كه او به 

لجن مي افتد، ادعاي پيروزي كند! (6)
ــاه از كشور  ــويي به زعم امريكا، خروج ش از س
ــي امام خميني را  ــته اصل ــت خواس مي توانس
برآورده سازد. به گمان آنها اين موضوع ضمن 
آنكه مي توانست باعث متقاعد و محدودشدن 
ــود،  ــاي موردنظر امريكا ش ــه راه حل ه امام ب
ــي براي امريكا را نيز  زمينه امتيازگيري سياس
ــكا اميدوار بود با  فراهم آورد. از اين منظر امري
برطرف كردن مشكالت اساسي، برخي از گروه ها 
از جمله بازاريان، زمينه وساطت آنان با امام و 
ــالمت آميز را فراهم آورد:  پذيرش راه هاي مس
«آنها (بازاريان) مي دانند كه آيت اهللا خميني در 
پاريس، در انتظار خروج شاه و حتي سقوط نظام 
ــاهي و برقراركردن جمهوري اسالمي  شاهنش
ــد، چنانچه  ــد. آنها گفتن ــاي آن مي باش به ج
ــي آنها جامه عمل بپوشد،  خواسته هاي اساس
ــت اهللا خميني را  به پاريس خواهند رفت و آي
ــيدن به يك راه حل متقاعد خواهند  براي رس

 كرد....» (7) ويليام سوليوان آخرين سفير امريكا 
ــوع، معتقد  ــاره به اين موض در ايران نيز با اش
ــاه از ايران،  بود كه امريكا در موضوع خروج ش
ــداف او تمركز خاصي  ــاي امام و اه بر برنامه ه
داشت. او بعدها در خاطرات خود در اين رابطه 
گفت: «تا اين زمان اقدامات ما براي خروج شاه 
ــت برنامه هاي آيت اهللا خميني  از ايران، در جه
ــراي خروج  ــت. آيت اهللا خميني ب پيش مي رف
ــاري مي كرد و از طرف وي و  شاه از ايران پافش
اطرافيانش، هيچ تهديدي هم عليه كشوري كه 
او را پناه بدهد، عنوان نمي شد. به اين ترتيب ما 
فكر مي كرديم كه نه تنها با پناه دادن شاه مورد 
خشم و غضب واقع نخواهيم شد، بلكه برعكس 
تصور مي كرديم چون موجبات خروج شاه را از 
ايران فراهم آورده ايم، امتيازي به دست خواهيم 

آورد... .» (8)
  ديدگاه هاي سـفارت امريكا، در مورد 

خروج و جايگزين شاه
ــدن وضعيت بي ثبات ايران و  ــخص ش با مش
ــفارت امريكا، به  ــي از مأموران س تحليل برخ
 تدريج گزينه انتقال قدرت به گروه هاي ديگر از 
جمله نظاميان مطرح شد، اما اين گزينه با شك 
و ترديد و سؤاالت فراواني روبه رو بود و سفارت 
ــه در صورت  ــاند ك امريكا را به اين نتيجه رس
ــاه محتمل  ــي در اين موضوع، خروج ش ناكام
است. مطابق با فرضيات تحليلگران امريكايي 
و اسناد به جا مانده از آن «اگر حكومت نظامي 
ــي  ــود را به يك راه حل سياس نتواند جاي خ
ــم باال خواهد گرفت  بدهد، قطعاً موج تروريس
ــان را آماج خود  ــته امريكايي ــش از گذش و بي
ــر در صورتي  ــد داد. به عبارت ديگ قرار خواه
كه حكومت نظامي نتواند موقعيت را به دست 
بگيرد و امنيت داخلي را ايجاد كند، خروج شاه 
ــد بود و به  ــواده اش امري محتمل خواه و خان
دنبال آن، يك دوره نا آرامي داخلي چشمگير 

فراخواهد رسيد....» (9)
ــاير گزينه هاي مطرح همچون   عالوه بر اين، س
حفظ محمدرضا به عنوان شاه مشروطه همچون 
ــانس چنداني روبه رو نبود.  ــوئد نيز با ش شاه س
براساس اين طرح قرار بر اين بود كه قدرت شاه 
محدود شود، اما همچنان به عنوان شاه حكمراني 
ــز در نهايت به دليل مخالفت  نمايد. اين طرح ني
ــاه از قدرت  ــر كناره گيري كامل ش امام مبني ب
منتفي شد و با شكست مواجه گرديد و موضوع 
خروج شاه از كشور را بار ديگر مورد توجه و تأكيد 
قرار داد. بر اين اساس امريكا معتقد بود: «ما بايد 
با شاه و با مخالفان، با انرژي هرچه بيشتر در راه 
تحقق نقشه اي از قبيل شوراي معتمدان يا چيزي 
شبيه به آن كه يك نقش حداقلي را براي شاه به 
عنوان يك سلطان مشروطه حفظ خواهد كرد، 
حركت كنيم. ما بايد آماده باشيم اگر نتوانيم براي 
شاه نقش شاه سوئد به دست آوريم، به سرعت از 
اين موضع عقب نشيني و بدين ترتيب راه را براي 

خروج شاه آماده كنيم... .» (10)
ــران غرب در  در نهايت بعد از آنكه امريكا و س
ــيدند،  ــاه از ايران به توافق رس مورد خروج ش
ــت وزيري بختيار و فرار شاه از ايران  طرح نخس
ــود با حمايت  ــكا در تالش ب كليد خورد. امري
ــط آنان،  ــكيل حكومت توس از ميانه روها و تش
همچنان نفوذ و روابط خود در ايران را مستحكم 
ــران امريكا  ــا اين نظر، تحليلگ نمايد. مطابق ب
ــين  ــر يك حكومت جانش ــد بودند: «اگ معتق
ــئول باشد،  ايجاد كنند كه ميانه رو، ثابت و مس
ــان تر خواهد بود... .» (11)  زندگي براي آنها آس
چنانچه براساس اسناد النه جاسوسي « مكالمه 
با مخالفان برجسته، در ميان تحليل كنندگان 
اين اعتقاد فزاينده به وجود آمده كه گروه هاي 
ــبت به  ــئولي وجود دارند كه نس ميانه رو و مس
ــتانه خواهند  ــده امريكا نظر دوس اياالت متح
داشت و همچنين مي توانند در حكومت باشند. 
همچنين احتمال كافي وجود دارد كه اگر يك 
رژيم غيرنظامي جانشين با دعاي خير مخالفان 
ــت اهللا] خميني روي كار  ــدي از جمله [آي كلي
ــوي مردم ايران كه  آيد، چنين حكومتي از س
از آشوب هاي يك سال گذشته شديداً فرسوده 
شده است، به عنوان يك راهگشا و رفع پريشاني 

استقبال خواهد شد... .» (12)
  اميد امريكا به بختيار، در پي نااميدي از 

حفظ شاه در رأس قدرت
ــي توسط  امريكا بعد از آنكه از حفظ قدرت سياس
ــد، با انتخاب شاپور بختيار به عنوان  شاه نااميد ش
ــق او مانع از  ــت وزير موافقت كرد تا از طري نخس
ــود. گرچه امريكا  انتقال قدرت و تحقق انقالب ش
ــتباه، نتوانست تحوالت  با محاسبات سياسي اش
ايران را پيش بيني كند، اما تمام اتفاقات كشور را 
به خوبي دنبال مي كرد و با توجه به شناختي كه از 
بختيار داشت، او را گزينه مناسب و مطمئني براي 
نخست وزيري (حتي در صورت فرار شاه) و حفظ 
قدرت سلطنتي محدود مي دانست كه مي توانست 
زمينه بازگشت مجدد شاه به قدرت را فراهم كند. 
ــران غرب، نسبت به او  بر اين اساس بسياري از س
ــفير آلمان بر اين باور  خوشبين بودند. چنانچه س
بود كه «دولت بختيار در غياب شاه مي تواند موفق 
ــاه شوراي سلطنت را  شود، ولي در صورتي كه ش
فوراً تشكيل بدهد، مي تواند ايران را براي تغييراتي 
آماده كند. او فكر مي كند، حتي ممكن است شاه 
بتواند پس از مدتي، تحت عنوان حكومت پادشاهي 
ــي به ايران برگردد... .» (13)  مطابق با قانون اساس
عالوه بر اين امريكا بختيار را كه «از مصدقي هاي 
اصلي و خالص بود و با عنوان كفالت وزارتخانه در 
ــركت كرده بود، بعد از 28مرداد  كابينه مصدق ش
ــت شده بود.  در خط  به نام مصدق چندي بازداش
اجراي سياست بيگانه جدي بود و در زمان فعاليت 
شركت نفت انگليس خادم آنها بود، در سال 37 تز 
آيزنهاور را تأييد كرده بود... .» (14) چهره اي مناسب 
براي نخست وزيري مي دانست، زيرا اوالً بسياري 
ــروط  ــن بود با طرح ش ــاي ديگر ممك از چهره ه
ــت وزيري موافقت نكنند،  خاص، با پذيرش نخس
ــداف و منافع ملي امريكا  در ثاني امكان تحقق اه
توسط اين افراد، چندان مشخص و مطمئن نبود. 
ــاه و امريكا گزينه هاي  چنانچه پيش از بختيار، ش
ديگري را نيز در نظر داشتند. به گفته بختيار، شاه 
مدت ها قبل با كساني چون: كريم سنجابي، مهدي 
بازرگان، غالمحسين صديقي، عبداهللا انتظام، علي 
اميني و شايد با اشخاص ديگري تماس گرفته بود، 
(15) اما بسياري از آنان از قبول نخست وزيري امتناع 

كرده بودند و صديقي نيز شرط قبول اين پست را 
 داير بر واگذاري تمام اختيارات اجرايي به كابينه
ــاه روبه رو شده بود. از   كرده (16) كه با مخالفت ش
سوي ديگر به باور امريكا، بختيار از سوي بسياري از 
افراد و نهادهاي نظامي و امنيتي نيز مورد تأييد بود 
و امكان كودتا عليه او از سوي ارتش وجود نداشت. 
طبق اطالعات امريكايي ها «رئيس ستاد مشترك 
ارتش عباس قره باغي، در مصاحبه مطبوعاتي اعالم 
كرده بود كه ارتش حامي بختيار است و آنها هيچ 

وقت دست به كودتا نخواهند زد....» (17)
ــرايط، امريكا به سراغ بختيار  از اينرو در اين ش
رفت و به حمايت از او پرداخت. بختيار نيز چهره 
ــود و بدون  ــه ملي نب ــده اي در جبه شناخته ش
ــاير اعضاي جبهه ملي با پيشنهاد  مشورت با س
ــت وزيري موافقت كرد و از اينرو، از جبهه  نخس
ــد! با اين حال رهبران ميانه روي  ملي اخراج ش
اين جبهه نيز با نخست وزيري او چندان مخالف 
نبودند. بر اين اساس «رهبران ميانه روي سياسي 
و هم نهضت آزادي آماده  بودند كه دولت بختيار 
را براي وقت محدودي تحمل كنند تا تأثير رفتن 
ــور تعديل بيابد و هر دو منبع معتقد  شاه از كش
هستند كه شاه مي خواهد فرار كند. آنها از توصيه 
مسئول سياسي مبني بر اينكه سازمان هايشان، 
ــاه را با نظم هر چه تمام تر  برنامه بعد از رفتن ش
ــتقبال كردند... .» (18) در نهايت در  بكشند، اس
نهم دي 1357، محمدرضا پهلوي هيئت رئيسه 
ــد و انتخاب بختيار  ــه دربار فراخوان مجلس را ب
ــت وزيري اعالم كرد و از نمايندگان  را به نخس
ــت تا در يك جلسه مشترك  ــين خواس مجلس
ــن ترتيب، فرمان  به او رأي اعتماد بدهند. بدي

نخست وزيري شاپور بختيار صادر شد. (19)
ــاه را  جمعه 15 دي1357 نيز مردم صداي ش
ــه كابينه جديد  ــنيدند كه خطاب ب از راديو ش
مي گفت: سخت خسته است و نياز به استراحت 
دارد! (20) شاه تاريخ سفرش را به بعد از گرفتن 
رأي اعتماد بختيار از مجلس موكول كرده بود. 
(21) سرانجام بختيار در 26 دي از مجلس شورا و 

سنا رأي اعتماد گرفت و ساعتي بعد محمدرضا 
پهلوي، ايران را به مقصد مصر ترك كرد. 

  كالم آخر
ــا به او  ــاه رفت ت ــوليوان به كاخ ش زماني كه س
بگويد بايد ايران را ترك كند، تدابير امريكا براي 
ــيده بود و از نظر امريكا  ــاه به پايان رس حفظ ش
ــرايط گزينه بهتري وجود نداشت، زيرا  در آن ش
به زعم امريكا، اصرار بيشتر بر حفظ قدرت شاه، 
ــم و  ــب پروبال گرفتن تروريس ممكن بود موج
ــود. از اينرو  ــي كمونيسم بر ايران ش نفوذ سياس
گرچه در آن شرايط، شاه چاره اي جز ترك كشور 
ــت، اما با قطع اميد نهايي امريكا، تصميم  نداش
ــروج قطعي  ــفارت نيز بر همين موضوع و خ س
ــت وزيري بختيار تعلق گرفت. البته  شاه و نخس
خروج او از ايران، يكي از شرط هاي بختيار براي 
نخست وزيري نيز بود (22) تا از طريق آن و شروطي 
ــه دولت، انحالل  ــذاري بنياد پهلوي ب چون واگ
ــي و... تاكتيك  ــاواك، آزادي زندانيان سياس س
آشتي ملي را مجدداً به نمايش بگذارد، اما بختيار 
ــت مورد تأييد مردم و امام قرار  هيچ گاه نتوانس
گيرد، زيرا اوالً وابستگي او به غرب مشخص بود و 
ثانياً حكم نخست وزيري او زماني تعيين شد كه 
بنيان سلطنت پهلوي كامًال بي اعتبار شده بود و 
ــت او، فروپاشي كامل رژيم  بدين ترتيب شكس

پهلوي را رقم زد. 
  پى نوشت ها در سـرويس تاريخ موجود 

است.

«چراغ فروزان حكمت» 
در آيينه يك اثر نوانتشار

جامعيت علمي و عملي 
«حكيم مجاهد»

  محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
ــي  ــي رود، تالش م
ــي  ــت در معرف اس
ــون  ــاد گوناگ بع ا
ــي و  ــالش علم ت
ــاد  ــي زنده ي حكم
آيت اهللا محمدتقي 
ــزدي كه  مصباح ي
توسط دكتر محمد 
فنايي اشكوري يكي از شاگردان آن بزرگ به نگارش 
درآمده و به مناسبت دومين سالروز رحلت آن فقيد 
سعيد از سوي معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و 
ــي امام خميني«ره»، به زيور طبع آراسته  پژوهش
شده است. ناشر در ديباچه خويش بر اين مجموعه، 

در باب موضوع آن چنين آورده است:
ــن، زيباترين  ــن، جاودانه تري «حقيقت اصيل تري
ــت كه سلسله مؤمنان  ــتي و نياز آدمي اس راز هس
ــه راه آن نباخته و  ــه جان ها ك و عالمان صادق چ
جاعالن و باطل پرستان چه توطئه ها و ترفندها كه 
براي محو و مسخ آن نساخته اند. چه تلخ واقعيتي 
است مظلوميت حقيقت و چه شيرين حقيقتي است 
ــگي حق و باطل،  اين واقعيت كه در مصاف هميش
حق سربلند و سرافراز است و باطل از بين رفتني و 
ــيني حقيقت، گذشته  نگون سار، اين واال و باالنش
ــش هاي خالصانه و  ــت حق، وام دار كوش از سرش
ــت كه در عرصه  ــر حقيقت جوياني اس پايان ناپذي
ــته و از دام و دانه  نظر و عمل كمر همت محكم بس
ــته اند و در اين ميان، نقش و تأثير اديان و  دنيا رس
پيامبران الهي و به ويژه اسالم و پيامبراكرم (ص) 
ــينان برحق و گرامي او(ع) برجسته ترين  و جانش
ــالت خطير  ــمندان نام آور شيعه، رس است. دانش
ــري از عقل و غوص  ــش را بهره گي و بي نظير خوي
ــن گوهر ناب  ــرآن و برگرفت ــارف ق در درياي مع
ــوايان و عرضه آن به عالم  حقيقت از سيره آن پيش

بشري و دفاع جانانه در برابر هجوم ظلمت پرستان 
ــته و در اين راه ديده ها سوده و  حقيقت گريز دانس
جان ها فرسوده اند. اكنون در عصر بحران معنويت 
كه دشمنان حقيقت و آدميت، هرلحظه با توليد و 
ــمار آثار نوشتاري و ديداري و به  انتشار فزون از ش
ــرفت سخت افزاري   كارگيري انواع ابزارهاي پيش
ــيطره  و نرم افزاري در عرصه هاي گوناگون براي س
ــالت حقيقت خواهان و  ــند، رس بر جهان مي كوش
انديشمندان حوزوي و دانشگاهي، به  ويژه عالمان 
دين، بس عظيم تر و سخت دشوار است. در جهان 
ــگران حوزوي در علوم فلسفي و  ــيع، پژوهش تش
كالمي، تفسيري و حديثي، فقهي و اصولي و نظاير 
ــاني دارند و تعليمات ايشان بر  آن، كارنامه درخش

تارك پژوهش هاي اسالمي مي درخشد. 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در پرتو 
ــالمي و حمايت هاي  تأييدات رهبر كبير انقالب اس
بي دريغ خلف صالح وي حضرت آيت اهللا خامنه اي 
ــت ها  ــاس سياس ــيس براس (دام ظله)، از آغاز تأس
ــوي حضرت آيت اهللا  ــده از س ــيم ش و اهداف ترس
محمدتقي مصباح يزدي، به امر پژوهش هاي علمي 
و ديني اهتمام داشته و در مسير برآوردن نيازهاي 
ــاي بنيادي،  ــه پژوهش ه ــري و ديني جامعه ب فك
راهبردي و كاربردي پرداخته است. معاونت پژوهش 
مؤسسه براي تحقق اين مهم، افزون بر برنامه ريزي 
ــان و پژوهش گران، در زمينه  و هدايت دانش پژوه
ــيده و بحمدهللا تاكنون  نشر آثار محققان نيز كوش
آثار ارزنده اي را در حد توان خود، به جامعه اسالمي 
ــي  ــاب پيش روي، پژوهش ــت. كت تقديم كرده اس
ــه هاي آيت اهللا مصباح يزدي  است در قلمرو انديش
ــگر ارجمند دكتر محمد فنايي  كه با تالش پژوهش
اشكوري نگارش يافته است. هدف اصلي نويسنده 
ــي و حكمي  ــخصيت علم ارائه تصويري كلي از ش
آيت اهللا مصباح يزدي و نقش وي در انديشه اسالمي 
معاصر براي عالقه مندان به حكمت و معارف اسالمي 

است... .»

  دهه 70. زنده ياد آيت اهللا محمدتقي مصباح يزدي
 در حال اقامه نماز

دسـتگاه سياسـت خارجي امريكا در 
آسـتانه اوج گيـري انقالب اسـالمي، 
از انسـجام كافي برخـوردار نبود، در 
حالي كه برژينسكي خواهان برخورد 
كوبنده با مخالفـان و همراهي امريكا 
با شاه در اين مسـير بود، وزارت امور 
خارجـه و سـفير وقت اين كشـور در 
تهران با مشاهده  امواج توفنده انقالب، 
كار شاه را تمام  شده مي دانستند و در 
واقع خود امريكايي ها نيز نمي دانستند 
كه چه مواضعـي را بايد اتخـاذ كنند!
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امريـكا شـاپور بختيـار را چهـره اي 
نخسـت وزيري  بـراي  مناسـب 
مي دانسـت، زيـرا اوالً بسـياري از 
چهره هاي ديگـر ممكن بـود با طرح 
شروط خاص، با پذيرش نخست وزيري 
موافقت نكننـد، ثانيًا امـكان تحقق 
اهداف و منافع ملي امريكا توسط اين 
افراد، چندان مشخص و مطمئن نبود. 
چنانكه پيش از بختيار، شـاه و امريكا 
گزينه هاي ديگري را نيز در نظر داشتند
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 سيدنعمت اهللا عبدالرحيم زاده
ــر پوتين،  ــه والديمي ــود ك ــش ب ــال پي س
ــه فرمان  ــيه در 24فوري رئيس جمهور روس
حمله نظامي به اوكراين تحت عنوان «عمليات 
ويژه نظامي» را صادر كرد و جنگ اوكراين با 
ــد. تحليل هاي متعدد و  اين فرمان شروع ش
ــر شده  بعضاً جالب توجه در اين مدت منتش
كه يكي از آنها مصاحبه اخير امانوئل تاد، مورخ 
ــوي با فيگارو است. تاد  و انسان شناس فرانس
ــت  برخالف تحليل هاي رايج بر محور شكس
ــوع را از جنبه  يا پيروزي در اين جنگ، موض
ــي و وضعيت فعلي را مشابه دو  ديگري بررس
ــه كرده است. امريكا در  جنگ جهاني مقايس
ــر و به عنوان  ــال تأخي آن جنگ، بعد از دو س
ــد تا اينكه  تعيين كننده نهايي وارد جنگ ش
بتواند هژموني اقتصادي خود را به كشورهاي 
ــرايط  ــته از جنگ تحميل كند اما آيا ش خس
فعلي همانند بيش از دو دهه قبل است و امريكا 
مي تواند براي تداوم هژموني اقتصادي اش بر 

جهان از همان روش بهره ببرد؟
  نياز امريكا به جنگ

ــه  يك افول  ــكا در مرحل ــده تاد، امري به عقي
ــه بتواند با  ــرار دارد و براي اينك بلندمدت ق
كاهش نفوذ جهاني اش مقابله كند و به «دوران 
ــد از جنگ جهاني  به زعم خودش طاليي بع
دوم» بازگردد، چاره اي جز تكرار همان تجربه 
ندارد. اين حرف تاد با توجه به اصرار امريكا به 
ادامه جنگ اوكراين قابل تأييد است. در واقع، 
امريكا در اين جنگ و همانند دو جنگ جهاني 
ــر از محل جنگ  اول و دوم، كيلومترها دورت
ــود در  ــي كه باعث مي ش قرار دارد؛ موضوع
صورت گسترش جنگ در اروپا همانند آن دو 
جنگ مصون از آثار مخرب آن بماند. اين يك 
رابطه معكوس بين وضعيت اقتصادي امريكا و 
كشورهاي اروپايي است و شايد بهترين توضيح 
اين وضعيت، از سوي نويسنده فرانسوي، پي ير 
ريمبر در شماره ماه نوامبر لوموند باشد كه با 
مطلبي كوتاه تحت عنوان «ابلهان فريب خورده 
ــد. اين مطلب كوتاه در  ــر ش اروپايي» منتش
ــاردي تا ماه  ــت 200ميلي ــود هنگف مورد س
ــپتامبر بود كه امريكا بعد از تحريم نفت و  س
ــوي غرب و سود فروش نفت  گاز روسيه از س
ــورهاي اروپايي به جيب زد  و گاز خود به كش
و نوشت: «سپر تعرفه اي فرانسه (110ميليارد 
ــا 2023) و  ــال هاي 2021 ت ــن س ــورو بي ي
ــي آلمان براي  ــازوكاي 200ميليارد يوروي ب
جبران افزايش قيمت سوخت، تبديل به سود 
سهام براي توليدكنندگان گاز شيل در امريكا 
مي شود، اما گويا اين سودها كه چيزي نيست 
ــاي اروپايي به  ــي دولت ه جز يارانه پرداخت
شركت هاي خصوصي امريكا، كافي نيست.» 

اين وضعيت همان چيزي است كه امريكا براي 
حفظ هژموني اقتصادي  بر ديگر كشورها، به 
خصوص كشورهاي اروپايي به آن نياز دارد تا 
بتواند از وابستگي اين كشورها به منابع انرژي 
ــيه در قبل از جنگ اوكراين به سمت  به روس
ــع، امريكا از  ــرژي خود بكاهد. در واق منابع ان
ــو همواره مدعي  دولت باراك اوباما به اين س
وابستگي اروپا به انرژي روسيه بود. كشورهاي 
اروپايي نه تنها به درخواست واشنگتن براي 
قطع وابستگي به انرژي روسيه توجه چنداني 
ــتند بلكه آلمان با اصرار به ادامه پروژه  نداش
نورداستريم2 عمًال با اين درخواست مخالفت 
ــنگتن تنها با اين جنگ بود كه  مي كرد و واش
توانست تمام معادالت آلمان و ديگر كشورهاي 

اروپايي را به هم بزند.
 نتيجه معكوس

ــت كه آيا  ــئله باقي مانده اين اس اكنون مس
ــن همان  ــا جنگ اوكراي ــكا مي تواند ب امري
وضعيتي را تكرار كند كه بعد از جنگ جهانى 
دوم انجام داد و با طرح مارشال عمًال اقتصاد 
كشورهاي اروپايي را تحت نفوذ خود درآورد؟ 
ــد كه  ــت چنين به نظر مي رس در وهله نخس
واشنگتن با وابستگي انرژي اروپا به منابع خود 
و تضعيف و حتي ورشكستگي صنايع اروپايي 
تا اندازه قابل توجهي به اين هدف دست يافته 
ــر در مطلب خود از  ــت. براي مثال، ريمب اس
حدود 30كشتي مملو از گاز ال ان جي امريكا 
ــارد دالر در اوايل ماه نوامبر،  به ارزش 2ميلي
قبل از حمله روسيه به اوكراين مي گويد كه 

در آب هاي سواحل اسپانيا و پايانه هاي شمال 
اروپا پرسه مي زدند و در انتظار تخليه محموله 
ــد از جنگ، به ويژه با  خود بودند. وضعيت بع
تحريم هاي گازي اتحاديه اروپا به كلي تغيير 
كرد و كشتي هاي حامل گاز امريكا ديگر نيازي 
به انتظار نداشتند. با اين حال، تاد در مصاحبه 
ــور امريكا  ــدن، رئيس جمه ــو باي خود به ج
ــد «چراكه  ــه بايد عجله بكن توصيه كرده ك
امريكا امروز شكننده است و مقاومت اقتصاد 
روسيه سيستم امپراتوري اياالت متحده را به 
سمت پرتگاه سوق مي دهد. هيچ كس انتظار 
ــيه بتواند در برابر قدرت  نداشت اقتصاد روس
اقتصادي ناتو مقاومت كند.» منظور از پرتگاه 
در توصيه تاد اين است كه در صورت مقاومت 
ــيه و حمايت چين از آن،  طوالني مدت روس

ــان از بين خواهد  ــرل اقتصادي بر جه «كنت
ــي اياالت متحده  رفت و به همراه آن، تواناي
ــي تجارت عظيم خودش هم  براي تأمين مال
از بين خواهد رفت و با كسري تجاري بزرگي 
مواجه خواهد شد كه تقريباً هيچ راه گريزي 
ــن جنگ براي  ــد يافت. آري، اي از آن نخواه
ــده  اياالت متحده به امري حياتي تبديل ش
است و نمي تواند قبل از روسيه از اين درگيري 
خارج شود.» در واقع، مسئله از نظر اين مورخ 
ــت كه به وجود آمده كه در آن،  وضعيتي اس
ــكا بر جهان،  ــرل اقتصادي امري نه تنها كنت
ــن مالي تجارت  ــي آن براي تأمي بلكه تواناي
عظيمش هم از بين خواهد رفت و با كسري 
ــد كه تقريباً  تجاري بزرگي مواجه خواهد ش
هيچ راه گريزي از آن نيست. بايد توجه داشت 
كه اين وضعيتي كوتاه مدت نيست بلكه يك 
جنگ بي سرانجام است كه راه برون رفت آن 
با فروپاشي يكي از طرفين خواهد بود. از حاال 
ــت كه كدام طرف در نهايت  ــخص نيس مش
پيروز و كدام طرف مبتال به فروپاشي خواهد 
ــد. هر چند لحن مقامات امريكا از ابتداي  ش
ــيه بوده اما نمي توان  ــي روس جنگ، فروپاش
ــت، به ويژه اينكه اقتصاد  آن را حتمي دانس
ــت طوالني مدت در  ــيه بتواند با مقاوم روس
ــاد «بي رمق و نحيف»  برابر تحريم ها، اقتص
ــدازد و خودش با كمك چين  اروپا را از پا بين

دوام بياورد. 
  از رقابت تا جنگ

موضوع «رقابت قدرت هاي بزرگ» از ابتداي 

ــرفصل سياست  دولت جو بايدن به عنوان س
خارجي اين دولت معرفي شد و منظور رقابتي 
ــيه دارد و در  ــت كه امريكا با چين و روس اس
دوره چهار ساله از رياست جمهوري ترامپ به 
محاق رفته بود و به جاي آن، توجه او بيشتر 
معطوف به رقابت هاي منطقه اي در خاورميانه 
و امريكاي جنوبي شد. اوج اين سياستگذاري 
كودتاي2019 در ونزوئال بود كه جان بولتون، 
مشاور امنيت ملي وقت ترامپ، اميد زيادي 
ــت نيكوالس  ــرنگوني دول ــه آن كودتا و س ب
مادورو بسته بود. سياستگذاران كاخ سفيد در 
دولت بايدن معتقد به چرخش از رقابت هاي 
منطقه اي به سمت رقابت  با قدرت هاي بزرگ 
بود و منظور آنها از قدرت هاي بزرگ مشخصاً 
چين و در وهله ثاني روسيه بود و محور هاي 
مقاومت بيشتر حوزه هاي نفوذ اين دو قدرت 
جهاني بود تا رويارويي مستقيم با آنها. با اين 
حال، عدم توجه اروپا به امريكا در هر دو حوزه، 
ــتور كار امريكا شد تا با فشار  باعث تغيير دس
بر روسيه بر سر اوكراين، در نهايت جنگ به 
كرملين تحميل شود و كشورهاي اروپايي نيز 
ــته باشند.  چاره اي جز تبعيت از امريكا نداش
بايد توجه داشت كه آنگال مركل، صدراعظم 
ــابق آلمان تا پايان دوره كاري خود دست  س
ــتريم2  ــيه به نام نورداس از پروژه گازي روس
ــاورزي با  ــط صنعتي- كش ــت و رواب برنداش
ــبه جزيره كريمه  روسيه را با وجود الحاق ش
ــيه همچنان حفظ كرده بود. امانوئل  به روس
ــه نيز با گفتن  مكرون، رئيس جمهور فرانس
ــده است  اينكه ناتو دچار «مرگ مغزي» ش
براي خروج از اين پيمان نظامي تحت رهبري 
ــود. با اين حال،  امريكا مقدمه چيني كرده ب
ــورهاي  ــن در عمل همه كش ــگ اوكراي جن
ــر امريكا جمع كرد كه به  اروپايي را پشت س
نظر برخي از تحليلگران اين به معناي شكست 
ــت. تاد معتقد است  ــتراتژيك روسيه اس اس
وضعيت فعلي عمًال جنگ جهاني سوم را رقم 
زده كه با توجه به عوامل اقتصادي و جمعيتي، 
ــت كم تا پنج سال ديگر  خصومت فعلي دس
ــتگذاران  ادامه خواهد يافت، بنابراين سياس
ــزرگ را به  ــه تنها عرصه رقابت ب امريكايي ن
عرصه جنگ بزرگ تغيير داده اند بلكه به قول 
پى ير ريمبر، «ابلهان اروپايي» را نيز به دنبال 
خود كشانده اند. اين تغيير وضعيت دست كم 
ــورهاي اروپايي  تأثير اساسي خود را بر كش
خواهد گذاشت كه به گفته تاد، «ما در غرب 
در حال شمارش كيلومترهاي مربعي هستيم 
ــده اند، در  ــط اوكرايني ها تصرف ش كه توس
حالي كه روس ها منتظر سقوط اقتصادهاي 
اروپايي هستند! خط مقدم اصلي جبهه نبرد 

آنها، ما هستيم!»

ــاي تجاري  ــا و تحريم ه ــال محدوديت ه اعم
امريكا عليه شماري از كشورها از جمله روسيه، 
ايران، كوبا، كره شمالي، عراق و سوريه، به لحاظ 
ــي بي اثر بوده و براي اقتصادهاي غربي  سياس
نتايجي معكوس به بار آورده است. نتيجه اين 
ــده كه دالر امريكا نقش خود را به عنوان ارز  ش
ــاب هاي تجاري بين المللي  اصلي تسويه حس
ــت. بيش از 24كشور به دليل  از دست داده اس
ــت هاي امريكا و ديگر  عدم پايبندي به سياس
ــدف تحريم هاي تجاري  قدرت هاي غربي، ه
يكجانبه يا جزئي قرار گرفته اند. اين محدوديت ها 
براي اقتصاد كشورهاي گروه هفت (G7) مضر 
ــكا در تجارت جهاني  بوده و هژموني دالر امري
را تحت تأثير قرار داده است. در چنين فضايي، 
يك «بلوك تجاري جهاني جديد» ظهور كرده و 
همزمان جايگزين هايي براي سيستم پيام رساني 
ــوئيفت غربي براي پرداخت هاي  بين بانكي س
فرامرزي نيز ايجاد شده است. اندرو كوريبكو، 
تحليلگر ژئوپلتيك مي گويد كه مجازات هاي 
فوق العاده غرب و مصادره دارايي هاي روسيه در 
خارج، ايمان به الگوي غرب محور جهاني شدن 
را از بين برده است؛ الگويي كه البته كه سال ها 
با وجود رو به افول بودن، توانسته بود استاندارد 
ــورهاي  جهاني را حفظ كند. او مي گويد: «كش
(حامي) چندقطبي در حال ظهور در پاسخ به 
اين آشفتگي هاي اقتصادي و مالي، برنامه هاي 
خود را براي دالرزدايي و تنوع بخشي به دور از 
مدل غرب  محور جهاني سازي، به نفع يك مدل 
دموكراتيك تر، برابري خواهانه تر و مبتني بر يك 

دولت تسريع كرده اند. 
ــه ماهه  صندوق بين المللي پول (IMF) در س
چهارم سال2020 كاهش ذخاير دالري امريكا 
در بانك هاي مركزي را از 71 درصد به 59 درصد 
ــه بازتاب كاهش نفوذ دالر  ثبت كرد؛ چيزي ك
ــن روند در  ــت. اي امريكا بر اقتصاد جهاني اس
ــت، شاهد آن هم اينكه  حال بدتر شدن هم اس
ــال2021  دارايي بانكي از 7 تريليون دالر در س
ــارس2022  ــون دالر در پايان م به 6/4تريلي
كاهش يافته است. همچنين بر اساس گزارش 
تركيب ارزي ذخاير رسمي ارز خارجي مربوط 
به صندوق بين المللي پول،  درصد دالر امريكا در 

ذخاير بانك هاي مركزي از سال1999 تاكنون 
12 درصد كاهش يافته است، در حالي كه  درصد 
ساير ارزها، به ويژه يوان چين، طي همين مدت، 
ــت. يوان چين در اين  روند افزايشي داشته اس
ــده است. اين گزارش  مدت، 9 درصد بيشتر ش
ادعا كرده است نقش دالر به دليل رقابت ساير 
ــداران آنها را ذخيره  ارزهاي موجودي كه بانك
مي كنند، از جمله معرفي يورو در حال كاهش 
ــان مي دهد اگر ذخاير دالر  است. اين روند نش
همچنان رو به كاهش باشد، اين امر بر بازار ارز و 

اوراق قرضه اثر خواهد گذاشت. 
   از هند تا چين و روسيه

بانك مركزي هند جوالي سال گذشته در پي 
ــيه به اوكراين و تحريم هاي اياالت  حمله روس
ــه آن، براي تقويت  متحده و اتحاديه اروپا علي
تجارت جهاني و صادرات هند، مكانيسم تسويه 
ــار بر پول هند  ــه را براي جلوگيري از فش روپي
طراحي كرد. هند اخيراً هم قراردادهايي را براي 
ــارد دالري با امارات  مبادالت ارزي 75/4ميلي
متحده عربي، ژاپن و كشورهاي مختلف جنوب 
آسيا منعقد كرده است. دهلي نو همچنين اخيراً 
ــت از مبادله  ــي و تركيه گفته اس به كره جنوب
غيرواسطه اي دالري براي مبادالت ارزي با آنها 
استفاده خواهد كرد، ضمن اينكه در حال حاضر، 
ــتفاده از ارزهاي ملي چين (يوآن)  تركيه با اس
ــه عالوه،  ــيه (روبل) تجارت مي كند. ب و روس
ايران همچنين به سازمان همكاري شانگهاي 
پيشنهاد كرده يك ارز مشابه يورو براي تجارت 
بين بلوك اوراسيا ايجاد و از سلطه دالر امريكا بر 

سيستم مالي جهاني كم شود. 
كريدور حمل ونقل بين المللي شمال- جنوب، به 
عنوان يك پروژه تحريم  شكن مجدداً مورد توجه 
روسيه و ايران قرار گرفته و مسكو در حال نهايي 
كردن مقرراتي است كه به كشتي هاي ايراني 
امكان كشتيراني رايگان در امتداد رودخانه هاي 
ــامبر2022،  ــوم دس ولگا و دون را مي دهد.  س
ــيه و شي  والديمير پوتين، رئيس جمهور روس
جين پينگ، همتاي چيني وي در يك كنفرانس 
ــه در آن كنفرانس  ويدئويي مالقات كردند ك
پوتين اعالم كرد تجارت دوجانبه بين دو كشور 
ــد 25 درصدي به باالترين حد خود  با نرخ رش

ــيده و حجم تجارت در حال افزايش است.  رس
ــود تحريم هاي غرب و محيط  اين حجم، با وج
خارجي خصمانه تا سال آينده به 200ميليارد 
دالر خواهد رسيد. اين احتمال وجود دارد كه 
هدف اين تجارت دوجانبه 200ميليارد دالري 
در صورت تحقق تا سال آينده، انجام آن با روبل 
روسيه و يوان چين باشد، به خصوص كه مسكو و 
پكن قبالً يك شبكه پرداخت بين بانكي فرامرزي 
مشابه سوئيفت ايجاد كرده  و خريد طالي خود را 
افزايش داده اند تا به ارزهاي خود ثبات بيشتري 
ــراي مبادله ارزهاي ملي  دهند و توافق هايي ب
ــه اي و دوجانبه امضا  در چندين معامله منطق
ــد روسيه  كرده اند. عالوه بر اين، به نظر مي رس
و چين هر دو پيش بيني كرده اند كه امريكا به 
طور بالقوه دارايي هاي مالي شان را توقيف كند؛ 
چيزي كه در سال 2014 منجر به اين شد كه 
آنها براي تقويت پيوندهاي تجاري استراتژيك 
خود روي معاهدات انرژي محور همكاري كنند. 
ــال2017، سيستم «پرداخت  همچنين در س
ــتاي  در مقابل پرداخت» روبل- يوآن در راس
ــد و در  ــد و جاده چين اجرايي ش طرح كمربن
ــور توافق نامه اي براي  سال 2019 نيز دو كش
ــي در معامالت  ــي دالر با ارزهاي مل جايگزين
برون مرزي امضا و 25ميليارد دالر تجارت خود 
را به يوان و روبل تبديل كردند. اين تغيير اتكاي 
متقابل آنها به دالر را كاهش داد و در حال حاضر، 
ــيه به  فقط كمي بيش از نيمي از صادرات روس

ــود كه در مقايسه با  ــويه مي ش دالر امريكا تس
80 درصد سال 2013 كاهش يافته است. سين 
كيانگ در غرب چين خود را به عنوان يك مركز 
مهم اسكان فرامرزي بين چين و آسياي مركزي 
تثبيت و آن را به يك مركز مالي بزرگ در منطقه 
تبديل كرده است. تسويه حساب هاي فرامرزي 
ــين كيانگ در اوايل سال2013 از  يوان در س
100ميليارد يوان (14ميليارد دالر) فراتر رفت 
ــال 2018 به 260ميليارد يوان رسيد.  و در س

ــت:  تحليلگر كوريبكو (Korybko) معتقد اس
ــرفت قابل توجهي در كاهش اتكا به دالر  پيش
امريكا در تجارت بين المللي به دست آمده است، 
ــت كه بايد انجام  اما هنوز كارهاي زيادي هس
شود. او خاطرنشان مي كند كه اياالت متحده به 
احتمال زياد چالش هاي هژموني مالي خود را به 
سادگي نمي پذيرد و به احتمال زياد براي دفاع 

از آن اقدام مي كند. 
   اتحاديه اقتصادي اوراسيا و بريكس

ــيه براي ايجاد قراردادهاي سوآپ ارزي با  روس
تعدادي از شركاي تجاري متشكل از پنج عضو 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا (EEU) شامل روسيه، 
ارمنستان، بالروس، قزاقستان و قرقيزستان كار 
كرده است. اين قراردادها به فدراسيون روسيه 
امكان داده است بيش از 70 درصد تجارت خود 
را به روبل و ساير ارزهاي منطقه اي انجام دهد. 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا با جمعيت 183ميليون 
نفري و توليد ناخالص داخلي بيش از 2/2تريليون 
ــراي هژموني غرب بر  دالرى چالش بزرگي را ب
مبادالت مالي جهاني ايجاد مي كند. همچنين 
روند دالرزدايي در تجارت بين الملل، به  ويژه در 
ميان كشورهاي بريكس در سال هاي اخير شتاب 
ــت؛ كشورهايي كه  قابل توجهي پيدا كرده اس
روي هم 41 درصد از جمعيت جهان، 24 درصد 
توليد ناخالص داخلي و 16 درصد از تجارت آن را 
تشكيل مي دهند. بانك توسعه نوي بريكس، در 
سال2015 استفاده از ارزهاي ملي در تجارت را 
توصيه و چهار سال بعد، اين بانك 25 درصد از 
ــي خود را به ارزهاي  15ميليارد دالر كمك مال
ــزان را در  ــرد و قصد دارد اين مي محلي ارائه ك
سال هاي آينده به 50 درصد افزايش دهد. اين 
ــي گام هايي مهم  ــمت دالرزداي تغييرات به س
براي اقتصادهاي نوظهور است، زيرا آنها به دنبال 
ايفاي نقش خود در سيستم اقتصادي جهاني 
و كاهش اتكاي خود به دالر امريكا هستند. در 
حالي كه پذيرش دالرزدايي ممكن است برخي 
از چالش ها و عدم قطعيت هايي به همراه داشته 
ــوي اقتصاد جهاني  ــد، اما گام مهمي به س باش
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جهان در مسير دالرزدايي 

   دورنما

  دكتر سيدرضا ميرطاهر
ــكا در دوره  ــركردگي امري ــه س ــوك غرب ب بل
رياست جمهوري جو بايدن به نحو محسوسي 
ــه پكن را  ــا و اقدامات خود علي موضع گيري ه
ــه آن به راه  ــديد كرده و كارزار بزرگي علي تش
انداخته اند. اين اقدامات دامنه وسيعي از اقدامات، 
ــكيل ائتالف ها و پيمان هاي جديد  از جمله تش
نظامي مانند كواد و آكوس، تشديد جنگ فناورانه 
ــواع تحريم ها عليه چين و  و تجاري با اعمال ان
شركت هاي چيني، تشديد فشارهاي سياسي و 
حقوق بشري و نيز ممانعت واشنگتن از گسترش 
روابط چين با متحدان امريكا در قاره اروپا و ابراز 
نارضايتي از توسعه همكاري ها و روابط با متحدان 
اياالت متحده در غرب آسياست. شواهد حاكي 
ــنگتن و لندن گام هاي جديدي نيز  ــت واش اس
براي تشديد فشارها عليه چين و دربرگيري هر 
چه بيشتر آن مدنظر دارند. «آنتوني بلينكن» و 
«لويد آستين» وزيران خارجه و دفاع امريكا 21 
دي با «يوشيماسا هاياشي» و «ياسوكازو هامادا» 
ــنگتن ديدار و طي  همتايان ژاپني خود در واش
نشست خبري با آنها، ضمن اعالم خبر امضاي 
ــاي دفاعي دوجانبه،  توافقنامه هاي همكاري ه
چين را بزرگ ترين چالش راهبردي مشترك دو 
كشور معرفي كردند. بلينكن گفت: «چالش هاي 
زيادي پيش روي دو كشور وجود دارد و راهبرد 
ــان دهنده  جديد امنيت ملي و دفاعي ژاپن، نش
ــازگاري با چالش هاست. واشنگتن  تحول و س

ــن چالش راهبردي  و توكيو، چين را بزرگ تري
مشترك خود مي دانند كه هم  اكنون امريكا، ژاپن 
و متحدان شان با آن روبه رو هستند.» «يوشيماسا 
هاياشي» وزير خارجه ژاپن نيز گفت: «چين يك 
چالش راهبردي بي سابقه است و فقط در راستاي 
ــد. ما مخالفت خود را با  منافع خود عمل مي كن
ــت از حفظ صلح در تنگه  اقدامات چين و حماي
ــتين» وزير  تايوان تكرار مي كنيم.» «لويد آس
دفاع امريكا نيز اظهار داشت: «تصميم ژاپن براي 
افزايش بودجه نظامي، امنيت اين كشور را حفظ 
كرده و اتحاد ما را تقويت مي كند.» پنتاگون قصد 
دارد بدون تغيير تعداد نظاميان امريكايي در ژاپن، 
براي مقابله با چين توانمندي موشكي ضدكشتي 

در اين كشور را افزايش دهد. 
ــديد كارزار  ــتاي تش ــي ديگر در راس در اقدام
ــوناك»  ــي س ضدچيني از جانب غرب، «ريش
نخست وزير انگليس به همراه «فوميو كيشيدا» 
همتاي ژاپني او در نشست 21دي در لندن، يك 
ــا كردند كه به موجب  معاهده نظامي مهم امض
آن، اجازه مستقر كردن نيروي نظامي در خاك 
ــدن اين معاهده را  يكديگر را پيدا مي كنند. لن
مهم ترين پيمان نظامي امضاشده بين دو كشور 
در يك قرن اخير توصيف كرده است. با امضاي 
ــي متقابل نظامي ميان توكيو  معاهده دسترس
ــور  ــدن، اكنون انگليس تبديل به تنها كش و لن
ــده كه چنين توافقي را با ژاپن امضا  اروپايي ش
ــترين  ــت. كابينه ژاپن نيز اخيراً بيش كرده اس
ميزان افزايش بودجه دفاعي از زمان پايان جنگ 
جهاني دوم در سال1945 را تصويب و همچنين 
سياست امنيت ملي ژاپن را به روز رساني كرد كه 
در آن چين به عنوان «تهديد راهبردي بي سابقه» 
ــت. انگليس اين معاهده را در  توصيف شده اس
راستاي راهبرد جديد سياست خارجي خود امضا 
كرده كه به منطقه ايندوپاسيفيك محوريت داده 
و تقويت روابط تجاري و امنيتي در اين منطقه را 
دنبال مي كند. عزم ژاپن براي تقويت توانمندي 
ــور و تدارك براي امضاي توافق  نظامي اين كش
نظامي با انگليس در شرايطي انجام شده است كه 
مقام هاي چين و كره شمالي درباره تالش امريكا 
ــيايي هشدار  و متحدانش براي ايجاد ناتوي آس
ــخنگوي وزارت امور  داده اند. «وانگ ونبين» س
خارجه چين به امضاي معاهده نظامي بين ژاپن 
و انگليس واكنش نشان داده و گفته است منطقه 
ــت» و چين  ــاي بازي هاي ژئوپلتيكي نيس «ج
«يك چالش نيست» بلكه شريكي براي همكاري 
ــت. وي تأكيد كرد: «تفكر قديمي بر مبناي  اس
ــيا- اقيانوس  تقابل بلوكي نبايد در منطقه آس

آرام وارد شود.»
    تأكيد بر تهديد چين

اقدامات و موضع گيري هاي جديد امريكا و بريتانيا 
ــتاي تداوم كارزار ضدچيني  عليه پكن در راس
از سوي غرب صورت گرفته است. دولت بايدن 
در سند جديد امنيت ملي امريكا كه در اواسط 
اكتبر2022 منتشر شد، بار ديگر به چين تاخته و 

آن را مهم ترين تهديد قلمداد كرده است. امريكا 
در اين سند كه عمده تمركز آن بر مقابله امريكا با 
روسيه و چين است، اعتراف مي كند، تغيير بزرگي 
در عرصه سياست جهاني به وقوع پيوسته و نظمي 
كه براي مدت سه دهه بعد از پايان جنگ سرد در 
ــت «قطعاً پايان يافته» و يك  جهان وجود داش
دوره جديد «رقابت ميان قدرت هاي بزرگ براي 
شكل دادن به اتفاقات آينده در حال اجراست.» 
رئيس جمهور امريكا در اين سند كه اولين راهبرد 
رسمي امنيت ملي دولتش محسوب مي شود، 
چين را به عنوان تنها رقيب تقريباً همتا با امريكا 
ــر لزوم حفظ توجه  در عرصه جهاني قلمداد و ب
ــيه تأكيد كرده است. در مقدمه  امريكا به روس
اين سند آمده است: «چين اين نيت را به همراه 
ــه نظم بين المللي را به  ظرفيتي فزاينده دارد ك
نحوي شكل دهد تا زمين بازي جهاني را همچنان 
كه امريكا متعهد به مديريت مسئوالنه رقابت بين 
ماست، متمايل به منافع خودش كند.» پنتاگون 
ــتراتژي دفاع ملي كه در اواخر  ــند اس نيز در س
اكتبر2022 آن را منتشر كرد، چين را مهم ترين و 
سيستماتيك ترين چالش براي امريكا اعالم كرد. 
در اين سند تصريح شده كه چين در تالش است 
منطقه ايندوپاسيفيك و نظام بين المللي را مطابق 
منافع و ترجيحات اقتدارگرايانه خود تغيير دهد. 
در متن اين استراتژي آنچه فعاليت هاي خصمانه 
چين نسبت به تايوان خوانده شده، بي ثبات كننده 
و چالشي براي صلح در منطقه توصيف گرديده 

است. 
ــتمداران امريكايي بارها  مقامات ارشد و سياس
ــش ژئوپلتيكي امريكا  ــن را مهم ترين چال چي
ــد آن براي تغيير نظام  اعالم كرده و مدعي قص
ــده اند. اين  بين المللي مبتني بر نظم ليبرال ش
تصوير سازي مبتني بر چين هراسي با توجه به 
ــد اياالت متحده و چين در  رويارويي رو به رش
ــت.  عرصه منطقه اي و جهاني قابل تبيين اس
درواقع امريكا مدت هاست در اسناد باالدستي 
ــن تهديد عليه  خود چين را به عنوان مهم تري
ــايي كرده است و  خود و نيز جهان غرب شناس
ــاي پكن تأكيد  بر لزوم مقابله با بلندپروازي ه
ــدن جمهوري خواهان  مي ورزد. با روي كار آم
در كنگره امريكا به نظر مي رسد، روابط امريكا و 
چين وارد فاز جديدي شده است چراكه كوين 
ــد مجلس نمايندگان  مك كارتي، رئيس جدي
ــت خود براي  ــكا در آغازين روزهاي رياس امري
چين خط و نشان كشيده و بر ايستادگي حزب 
جمهوري خواه در قبال حزب كمونيست چين 

تأكيد كرده است. 
   صعود شرق، افول امريكا

به رغم ادعاهاي مقامات دولت بايدن درباره رقابت 
برابر با چين و تنش زدايي در روابط دوجانبه، آنچه 
از خالل مواضع و اقدامات امريكا در قبال چين 
از زمان روي كار آمدن بايدن مي توان دريافت، 
ــه در عرصه هاي  ــل همه جانب تالش براي تقاب
اقتصادي، تجاري، نظامي و امنيتي، سياسي و 
ــايبري با پكن و مقابله با ادعاهاي دريايي آن  س
است. واشنگتن از اين مسئله در هراس است كه 
چين به همراه روسيه، نظام بين المللي ليبرال را 
كه جهان غرب مبدع و حامي بقاي آن است، به 
چالش بكشند و اقتدار چند قرني غرب بر نظام 
ــازند. امريكا همواره  بين المللي را خدشه دار س
ــي را در عرصه جهاني  ــرد يك جانبه گراي رويك
ــع و اهداف خود به  دنبال كرده و به دنبال مناف
قيمت زير پا نهادن منافع ديگر كشورهاست، لذا 
تالش مي كند بازيگران جديد جهاني يعني چين 
و روسيه را تا آنجا كه توان دارد، محدود و تضعيف 
كند. اين كار درباره چين با جنگ تجاري و نيز 
ايجاد ائتالف هاي مختلف در عرصه آسيا اقيانوس 
آرام براي دربرگيري اين كشور و در مورد روسيه با 
تالش براي تضعيف هر چه بيشتر توانمندي آن با 
تداوم جنگ اوكراين و تضعيف توانمندي نظامي 
و اقتصادي در حال انجام است. با اين حال بررسي 
روندهاي جهاني نشانگر افزايش ملموس توان 
ــيايي و افول فزاينده  قدرت هاي شرقي و اوراس

امريكاست. 
ــنگتن  ــديد كارزار ضدچيني از جانب واش تش
ــتراتژيك اياالت متحده  ــد اس و لندن كه متح
محسوب مي شود، در حالي است كه سران امريكا 
ــود در بالي  ــت نوامبر2022 خ و چين در نشس
اندونزي ابراز اميدواري كرده بودند اين دو قدرت 
جهاني راه هايي براي جلوگيري از نزول پرشتاب 

روابط  دوجانبه و جلوگيري از درگيري بيابند. 

اتحاد آنگالساكسوني 
براي ناآرام سازي اقيانوس آرام

رويكرد

امريـكا از دولت اوباما به اين سـو 
نگران وابسـتگي اروپا بـه انرژي 
روسـيه بـوده؛ چيـزي كـه دول 
اروپايي نه تنها توجـه چنداني به 
آن نداشتند در حالي كه واشنگتن 
با جنـگ اوكراين توانسـت تمام 
معادالت وابسـتگي آلمان و ديگر 
كشـورهاي اروپايي را به هم بزند

   چشم انداز

 (IMF) صندوق بين المللي پـول
در سـه ماهه چهـارم سـال2020 
كاهـش ذخايـر دالري امريكا در 
بانك هاي مركـزي را از 71 درصد 
به 59 درصد ثبـت كرد؛ چيزي كه 
بازتـاب كاهش نفـوذ دالر امريكا 
بر اقتصاد جهاني اسـت. اين روند 
در حـال بدتر شـدن هم اسـت، 
شاهد آن هم اينكه دارايي بانكي 
از 7 تريليـون دالر در سـال2021 
بـه 6/4تريليـون دالر در پايـان 
مـارس2022 كاهش يافته اسـت



با هـدف احياى      بوشهر
نخلسـتان هاى 
استان بوشهر به زودى سه سد تأثيرگذار در 

اين استان ساخته مى شود.
ــهر در همايش  احمد محمدى زاده استاندار بوش
ــته، كشاورزان،  ــا و صنايع وابس بين المللى خرم
ــادى را سربازان،  ــان، و فعاالن اقتص توليدكنندگ
بسيجيان و فرماندهان در جنگ جديد اقتصادى 
معرفى كرد و افزود : همانگونه كه مردم در جنگ 
ــدند و آن را  ــق پيروزى هاى بزرگ ش نظامى خال
مديريت كردند در جنگ اقتصادى هم پيروز ميدان 
خواهند بود. وى با بيان اينكه براى حل آب مورد 
نياز كشاورزان طرح هاى مهمى در دست اجراست، 
ادامه داد: سه سد تأثيرگذار در احيا و نجات نخيالت 
ــت و دولت در اليحه  ــان در دست احداث اس است
بودجه منابعى براى سرعت بخشى در روند اجراى 
آنها پيش بينى كرده كه مجلس شوراى اسالمى با 
تصويب و افزايش اين منابع اجراى اين پروژه ها را 

ــريع بخشيده است. نماينده دولت در استان   تس
ــا اعالم كرد و  ــه اين پروژه ه سد خاييز را از جمل
افزود: اين سد در تنگستان با ظرفيت 16 ميليون 
ــر نزديك به 10  ــاران اخي مترمكعب در بارش ب
ميليون مترمكعب آبگيرى شد. محمدى زاده ادامه 

ــر پروژه هاى مهم است كه  داد: سد باهوش از ديگ
ــاز و در دست اجراست كه  عمليات اجرايى آن آغ
براى تسريع اجراى آن نياز به حمايت ويژه داريم. 
ــتان با حجم مخزن 270  وى  سد دالكى دشتس
ميليون مترمكعب را از ديگر پروژه هاى مهم عنوان 

كرد و گفت: با تكميل اين طرح آبيارى چند ميليون 
اصله نخل در منطقه دشتستان را فراهم مى كند. 
استاندار بوشهر تسريع در روند اجراى اين سه سد 
را نقش مهم در احياى نخلستان هاى استان اعالم 
ــذف و جايگزين و اصالح  كرد و افزود: در حوزه ح
آبيارى نخيالت بوشهر وزارت جهاد كشاورزى طرح 
مهم جهادى را آغاز كرده كه امكان گسترده كردن 
ــردن نخيالت بيشترى  ــش ب اين طرح و زير پوش
ــدى زاده با  ــود. محم در اين استان بايد فراهم ش
ــول  تصريح  ــراى طرح تح ــاره به ضرورت اج اش
ــارات مناسبى كه در سفر  كرد: در اين راستا اعتب
رئيس جمهور به استان بوشهر در نظر گرفته شده 
كه با برنامه ريزى صورت گرفته نخيالت با ارزش 
و بازدهى باالى توليد در باغ هاى خرما جايگزين 
ــوند. وى گفت: به منظور  نخيالت كم بازده مى ش
بهبود وضعيت سيستم آبيارى نخيالت و اجراى 
طرح تحول در اين زمينه  اعتبارات مصوب شده، 

پرداخت خواهد شد.

ساخت 3 سد با هدف احياى نخلستان هاى بوشهر

محمدرضا هاديلوسجاد مرسلي

حضور 39 هزار دانش آموز كردستانى در طرح ملى حفظ قرآن
39 هزار دانش آموز      كردستان
كردستانى در طرح 
ملى حفظ يك جزءقرآن كريم ثبـت نام كردند.

نعمت اهللا مرادى، رئيس اداره قرآن آموزش وپرورش 
ــام 39 هزار  ــاره به ثبت ن استان كردستان با اش
دانش آموز استان در طرح ملى حفظ يك جزءقرآن 
كريم ،گفت: دانش آموزان تا پايان بهمن ماه فرصت 
ثبت نام در اين طرح را دارند. وى اجراى طرح ملى 
حفظ يك جزء قرآن كريم را در راستاى ترويج قرآن 
و نماز در مدارس اعالم كرد و افزود: ثبت نام در اين طرح قرآنى امسال از طريق سامانه نورينو انجام مى شود و با 
توجه به ايجاد اين سامانه كار برگزارى مسابقات قرآنى سهولت يافته است و دانش آموزان به راحتى مى توانند 
ثبت نام كرده و محتواى مسابقات را دريافت كنند. اين مسئول ادامه داد: طرح ملى حفظ جزء سى ام قرآن 
كريم با توجه به امتيازاتى كه براى دانش آموزان دارد بايد همانند سال گذشته و با كيفيت بيشترى ادامه پيدا 
كند. مرادى با اشاره به اينكه اين طرح در سال هاى گذشته فقط در راستاى حفظ جزء 30 قرآن اجرا مى شد، 

افزود: در سال جارى دانش آموزان حافظ جزء يك تا 30 مى توانند در اين طرح ثبت نام كنند.

تكميل 16 كتابخانه در آذربايجان غربى
در راســتاى      آذربايجان غربى
ترويج فرهنگ 
مطالعـه و اجـراى مصوبـات سـفرهاى 
شهرسـتانى اسـتاندار آذربايجـان غربى 
16كتابخانه ساخته، تجهيز و تكميل مى شود.
ــهرسازى  ــن حمزه لو مديركل راه و ش سيدمحس
ــه ساخت وتكميل   ــى با بيان اينك آذربايجان غرب
ــرار دارد، افزود: از اين  16كتابخانه در دستوركار ق
تعداد شش كتابخانه در شهرهاى سردشت، نقده، 
سرو، مياندوآب و اروميه نيازمند تعمير، تجهيز، تكميل، تخريب و بازسازى است. وى ادامه داد: همچنين ساخت 
10 كتابخانه در شهرهاى مختلف استان در جريان سفر استاندار مصوب شده كه اجراى اين طرح ها نيازمند 
همكارى دستگاه هاى مربوطه است. اين مسئول گفت : با تكميل كتاب خانه ها عالقه به مطالعه در جامعه و در 
بين جوانان و نوجوانان افزايش مى يابد و اين امر خود ترويج و تبليغ كتابخوانى است. حمزه لو با بيان اينكه در حال 
حاضر يك ميليون و 500 هزار جلد كتاب دركتابخانه هاى عمومى استان موجود است، ادامه داد: طبق آخرين 
آمار استان داراى 74 كتابخانه نهادى، 23 كتابخانه مشاركتى، دو كتابخانه مستقل و هفت سالن مطالعه است.

مازندران پايلوت اجراي فاز نخست الگوى كشت
دولت سيزدهم      مازندران
بنـا دارد فـاز 
نخست الگوى كشت را در مازندران اجرا كند.

ــاون وزير و رئيس  سيدمجتبى خيام نكويى مع
ــوزش و ترويج كشاورزى  سازمان تحقيقات، آم
وزارت جهاد كشاورزى در سفر به مازندران و ديدار 
با آيت اهللا محمدى الئينى نماينده ولى فقيه در 
استان، با بيان اينكه امنيت غذايى، افزايش درآمد 
كشاورزان و ارزان سازى توليد از جمله مهم ترين 

ــت اين طرح  را در مازندران  اهداف الگوى كشت در كشور است ، افزود: تا پايان دولت سيزدهم فاز نخس
اجرايى مى كنيم. وى با بيان اينكه مازندران يكى از استان هايى است كه در بخش كشاورزى جايگاه ويژه اى 
دارد، ادامه داد: در تدوين الگوى كشت كه براى تمام كشور طراحى شده است ظرفيت هاى بسيار زيادترى از 
ظرفيت حاضر و نقش مازندران در امنيت غذايى لحاظ شده است. اين مسئول گفت : به دنبال اين هستيم از 
ظرفيت روحانيون هم براى تبيين الگوى كشت استفاده كنيم چراكه اجراى الگوى كشت بر عهده كشاورزان 

است تا به سمت استفاده از محصوالت كم آب بر بروند و بهره ورى را در كشاورزى افزايش دهيم.

 برگزارى بزرگداشت سرداران 
و 10 هزار شهيد آذربايجان شرقى

آغاز فعاليت قرارگاه تخصصى جهاد تبيين 
با رويكرد جامعه نخبگان

كنگره بزرگداشت      آذربايجان شرقى
سـرداران و 10 
هزار شهيد آذربايجان شرقى آبان ماه سال آينده به 
صـورت ويـژه در ايـن اسـتان برگزار مى شـود.
ــورا  سردار اصغر عباسقلى زاده فرمانده سپاه عاش
در جلسه هماهنگى دومين كنگره سرداران و 10 
ــهيد آذربايجان غربى  زمان برگزارى اين  هزار ش
ــرد و افزود:  كنگره را آبان ماه سال آينده اعالم ك
ــام رده هاى كشورى و  اين كنگره با مشاركت تم
لشكرى و مردم برگزار خواهد شد. وى از تشكيل 
ــوراى سياستگذارى كنگره به رياست نماينده  ش
ــل كنگره به رياست  ولى فقيه در استان و ستادك
ــور اجرايى كنگره در  استاندار خبرداد و افزود: ام
ــت مديران  ــه تخصصى به رياس قالب 18 كميت
ــود. در ادامه اين  دستگاه هاى اجرايى انجام مى ش
جلسه عابدين خرم استاندار آذربايجان شرقى هم 
برگزارى دومين كنگره سرداران و 10 هزار شهيد 
ــات فرهنگى در حوزه  استان را بزرگ ترين عملي
دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت عنوان كرد و 
از همه نهادهاى دولتى و بخش خصوصى خواست 
با احساس مسئوليت دينى و انقالبى در اين حركت 
عظيم فرهنگى دخيل باشند. وى با گراميداشت 
ياد و خاطره شهدا، افزود : هيچ برنامه فرهنگى به 

اندازه كنگره هاى بزرگداشت شهدا، نزد رهبر معظم 
انقالب عزيز و با ارزش نيست، چرا كه اين كنگره ها 
احياگر نام و ياد شهدا و بزرگ ترين حركت فرهنگى 
در حوزه دفاع مقدس است. نماينده دولت در استان  
با بيان اينكه كنگره بزرگداشت شهدا از نظر تأثير 
ــى در جامعه يك حركت بى نظير  فكرى و فرهنگ
ــا و نهادهاى دولتى  است، ادامه داد: همه بخش ه
ــت و همكارى در  و بخش خصوصى بايد مشارك
برگزارى اين كنگره را به عنوان يك وظيفه ارزشى و 
انقالبى و دينى در اولويت قرار دهند و در اين حركت 
عظيم فرهنگى دخيل باشند. عابدين خرم گفت : 
نقش كنگره بزرگداشت شهدا در حفظ ارزش ها و 
تبيين مبانى دفاع مقدس و احياى ميراث گرانبهاى 
شهداى واالمقام، بى بديل است. وى، برانگيختگى 
آحاد جامعه را از اهداف و دستاوردهاى مورد انتظار 
اين كنگره اعالم كرد و افزود: رهبر انقالب همواره 
ــت شهدا  تاكيد كرده اند كه كنگره هاى بزرگداش
ــد. استاندار  ــود را در جامعه نشان ده بايد آثار خ
ــاره به اثرگذارى نخستين  آذربايجان شرقى با اش
ــهداى استان در سطح كشور، ادامه داد:  كنگره ش
آرشيو غنى و جامعى از اين كنگره در دسترس است 
و قطعاً به روز كردن و معرفى و عرضه آن در جامعه 

مى تواند به بزرگى و غناى كنگره دوم بى افزايد.

قرارگاه تخصصى     مركزى
جهـاد تبييـن 
كنگره شـهداى اسـتان مركزى با رويكرد 
جامعه نخبگانى فعاليت خـود را آغاز كرد.

سردار محسن كريمى فرمانده سپاه روح اهللا استان 
مركزى در قرارگاه تخصصى جهاد تبيين ستاد 
كنگره شهداى استان گفت: محور فعاليت هاى 
اين قرارگاه تخصصى اميدآفرينى و ترسيم آينده 
درخشان براى نوجوانان و جوانان است. وى با بيان 
اينكه  جمعى از نخبگان استان مركزى در هسته 
مركزى قرارگاه تخصصى جهاد تبيين سازماندهى 
ــى از دستگاه هاى مهم  ــدند كه در كنار برخ ش
ــزود: اين قرارگاه  و اثرگذار فعاليت مى كنند، اف
ــهداى استان و در  زير مجموعه ستاد كنگره ش
ــام معظم رهبرى گام  راستاى تحقق بيانات مق
ــئول با بيان اينكه مهم ترين  برمى دارد. اين مس
ــاد تبيين دفاع  محور كار قرارگاه تخصصى جه
ــارف ناب آن  ــدى از گنج و مع مقدس و بهره من
است، ادامه داد: اعتقاد داريم تمامى موضوعات 
ــت و همه توان  ديگر در امتداد دفاع مقدس اس
خود را بايد براى بهره بردارى از گنج عظيم دفاع 
مقدس پاى كار آورد. سردار كريمى تصريح  كرد: 
ــى قرارگاه جهاد  در راستاى فعاليت هاى تبيين

تبيين برنامه هاى مختلفى از جمله اردوهاى يك 
روزه دانش آموزان و دانشجويان در دستور كار قرار 
گرفته و در اين راستا راويان برجسته اى تربيت و 
كادر سازى شده اند. وى ادامه داد: رويكرد اردوهاى 
يك روزه دانشجويان و دانش آموزان تبيين سيره و 
شخصيت امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى، 
سبك زندگى اسالمى، تبيين نقش استان مركزى 
و عمليات ها در دفاع مقدس، معرفى مفاخر استان 
از جمله كرباليى كاظم ساروقى، معرفى و تبيين 
سيره شهداى شاخص استان و تبيين حماسه هاى 
هويت  ساز استان است. فرمانده سپاه روح اهللا سپاه 
استان مركزى گفت: راه اندازى نمايشگاه تخصصى 
امام خمينى(ره) با محوريت حوزه علميه اراك از 
ديگر برنامه هاى در ذيل اردوهاى يك روزه است. 
سردار كريمى با اشاره به جزئيات اردوهاى يك 
ــوزان افزود: محور  ــان و دانش آم روزه دانشجوي
ــدس استان،  ــك روزه موزه دفاع مق اردوهاى ي
حوزه علميه اراك و مكان هاى مهم استان از جمله 
ــزام و بمباران در  خمين، ساروق و محل هاى اع
دفاع مقدس است. وى ادامه داد:  اردوهاى هفت 
اقليم از ديگر برنامه هاى قرارگاه تخصصى جهاد 
تبيين است و سعى داريم اين اردوها را براى اقشار 

مختلف استان برگزار كنيم.

   خوزستان: عبدالرحمان نساج، مدير منابع انساني شركت ملي حفاري 
ايران از ساماندهي قراردادهاي مستمر غير پروژه اي اين شركت خبر داد.  
ــته در حوزه هاي  ــن كارگروه در 10 ماه گذش وي افزود: در اين راستا اي
مهندسي ساختار و بهره وري، امور قرارداد ها و منابع انساني در ارتباط با 81 
پيمان نيروي انساني با حدود 9 هزار و 200 نفر نيروي اركان ثالث شاغل در 

ساير مديريت هاي عملياتي و ستادي كار كارشناسي انجام داده است.  
   بوشهر: علي مهرپويا، مدير مخابرات منطقه بوشهر گفت: 169ميليارد 
تومان پروژه از محل منابع داخلي استان و شركت مخابرات ايران شامل 
ــهري، اينترنت و تلفن همراه با محوريت توزيع عادالنه  توسعه تلفن ش
ــد در ورودي همه  ــهرستان ها و روستاهاي استان اجرا و پهناي بان در ش
شهرستان هاي استان انجام شده است.  وي با بيان اينكه اكنون هزار و700 
كيلومتر شبكه فيبر نوري در ايجاد شبكه خانگي و دستگاه هاي اجرايي 
ايجاد شده است، افزود: تمام روستاهاي باالي 20خانوار استان بوشهر تحت 

پوشش شبكه ارتباط مخابراتي هستند. 
ــل ميراث  فرهنگي،     آذربايجان شـرقي: احمد حمزه زاده، مديرك
گردشگري و صنايع  دستي آذربايجان شرقي گفت: در راستاي حمايت 
از فعاالن صنايع دستي دارندگان پروانه هاي توليد كارگاهي و انفرادي با 
اولويت اشتغالزايي و فاقد تسهيالت جاري مي توانند براى ثبت نام به سامانه 
جامع تسهيالت اشتغال كشور به نشاني tek. mcls. gov. ir مراجعه و براي 

دريافت تسهيالت بانكي ثبت نام نمايند. 
   فارس: عليرضا راستار، مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي فارس 
گفت: محور جم - فيروزآباد از ابتداي بهمن به مدت 45 روز تا 15 اسفند 
امسال به منظور عمليات اجرايي تثبيت، روكش آسفالت و لكه گيري مسدود 
مي شود.  وي افزود: محور عسلويه - اخند - فارياب - المرد - عالمرودشت 
- خنج - قير - فيروزآباد - شيراز، محور عسلويه - جم - دارالميزان - اسير - 
عالمرودشت - خنج - قير - فيروزآباد - شيراز، محور عسلويه - كنگان - اهرم 
– فراشبند - فيروزآباد – شيراز و محور عسلويه -كنگان - بوشهر - برازجان 

- كازرون - شيراز به عنوان چهار محور جايگزين معرفي مي شود. 
   چهارمحال و بختياري: يحيي حسين پور، مديركل امور چهارمحال و 
بختياري با اشاره به هويت گذاري 93 درصد دام عشاير استان گفت: بهبود 
نظام پرورش و اصالح  نژاد دام، كنترل بهداشت دام و اختصاص فرآورده هاي 

دامي و جلوگيري از قاچاق دام از مزاياي طرح هويت گذاري است. 
   سمنان: سيدمحمدرضا هاشمي، استاندار سمنان در نشست انعقاد 
ــت: استان با بحران كم آبي و كمبود  تفاهمنامه آغاز طرح «بازار آب» گف
ــراي طرح هاي مقابله با  ــديد آب مواجه است.  وي با تأكيد بر لزوم اج ش
كم آبي در همه مناطق خشك كشور افزود: اجراي طرح هايي نظير «بازار 
ــه مي تواند به تعادل بخشي سفره هاي آب  آب» يكي از اقداماتي است ك

زيرزميني كمك كند. 
ــداد امام  ــي راد، مديركل كميته ام    خراسـان شـمالي: مجيد اله
خميني(ره) خراسان  شمالي گفت: اين نهاد از ابتداي امسال در مجموع 
ــر 3 ميليارد و 600 ميليون  هزار و 800 دستگاه بخاري با ارزش افزون ب

تومان، بين مددجويان زير پوشش اين نهاد توزيع كرد.
   كرمانشاه: بختيار رحماني پور، مديركل گمرك كرمانشاه گفت: طي 9 
ماه سپري شده از سال جاري، 2 ميليارد و 23 ميليون دالر كاال از گمركات 
ــبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشي  استان صادر شده كه نس
4درصد رشد داشته است.  وي افزود: ارزش وزني كاالهاي صادر شده 5 
ميليون و 128 هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7درصد 

افزايش نشان مي دهد.

 زلزله 5/4 ريشتري 
و آسيب به 500 واحد مسكوني خوي
5 سال زمان براي ساخت و سازها زياد است

زلزله 5/4 ريشتري چهارشنبه گذشته در شهرستان خوي هر چند 
صدمات جاني نداشت، اما خسـارات مالي زيادي به 15 روستاي اين 
منطقه وارد كرد كه بر اثر آن 500 واحد مسكوني بين 20 تا 80 درصد 
خسارت ديده و بيش از 200 نفر هم دچار مصدوميت شدند. با توجه 
به سـرماي شـديد و برودت هوا و شرايط منطقه، سـرعت عمل در 
خدمات رساني بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. در حال حاضر 
اسكان هاي اضطراري انجام و وسايل گرمايشي ميان زلزله زدگان توزيع 
شده است. ضمن اينكه با حضور موكبان اربعين روزانه حدود 7هزار 
پرس غذاي گرم آماده مى شود و به دست ساكنان اين منطقه مي رسد. 

    
ــي 5/4 ريشتر  ــته بود كه زمين لرزه اي به بزرگ ــنبه گذش ظهر چهارش
شهرستان خوي را لرزاند و خسارات مالي زيادي به 15 روستا وارد كرد.  
اتفاق خوب اينكه زلزله صدمه جاني نداشت، اما 500 واحد مسكوني از 20 تا 
80 درصد خسارت ديد و بيش از 200 نفر هم دچار مصدوميت شدند.  پس 
از وقوع اين زمين لرزه 30 تيم ارزيابي، به همراه مسئوالن آذربايجان غربي 
براي بررسي دقيق ميزان خسارات، روند امدادرساني و نحوه خدمات رساني 

به مناطق زلزله زده اعزام شدند. 
   سايه ترس از زلزله روي سر خوي

زلزله هاي خوي آرامش شهروندان را به چالش كشيده و حاال آنها با ترس زير 
سقف ها قرار مي گيرند.  حدود سه ماه پيش يعني 13مهرماه سال جاري هم 
زمين لرزه اي با قدرت 5/4 ريشتر در خوي اتفاق افتاد كه موجب خسارت 
كلي به هزار و 100 واحد و خسارت جزئي به بيش از 4هزار واحد مسكوني 
شهري و روستايي شد.  حاال و در اثر زلزله اخير رئيس سازمان مديريت بحران 
كشور عنوان كرده كه بيش از 500 واحد مسكوني در شهرستان هاي خوي 
آسيب ديده است و تمامي اين واحدها در اسرع وقت بازسازي يا نوسازي 
ــئول مدت زمان انجام كامل  ــد. اما نكته اينجاست كه اين مس خواهد ش
مقاوم سازي ها را سه تا پنج سال آينده اعالم كرده است.  محمدحسن نامي 
كه براي بازديد به مناطق زلزله زده رفته بود در ورزشگاه شهيد سليماني شهر 
فيرورق كه حاال به اسكان اضطراري زلزله زدگان تبديل شده است، گفت: 
«مديريت استان آذربايجان  غربي در ارائه تسهيالت براي نوسازي و بازسازي 
مناطق زلزله زده بي نظير عمل  كرده و الگويي در سطح كشور است.» وي با 
بيان اينكه ميزان ارائه تسهيالت به بازسازي مناطق زلزله زده خوي  افزايش 
مي يابد، افزود: «تسهيالت 250 تا 300 ميليون توماني براي بازسازي مناطق 
حادثه ديده در نظر گرفته شده است. همچنين كمك هاي بالعوض دولت 
براي بازسازي ها نيز افزايش مي يابد.» اما بعد از مديريت بحران و به منظور 
اتمام سريع عمليات ارزيابي وضعيت واحدهاي مسكوني و تعيين ميزان 
دقيق خسارت وارده به آنها، 30 اكيپ بنياد مسكن انقالب اسالمي استان در 

مناطق زلزله زده شهرستان خوي مستقر شد. 
در همين رابطه مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي آذربايجان غربي با 
بيان اينكه 15 اكيپ ارزيابي متشكل از كارشناسان اين بنياد كار ارزيابي 
واحدهاي مسكوني در شهر فيرورق را از نخستين ساعات صبح پنج شنبه 
آغاز كرده اند، گفت: «هيچ يك از واحدهاي مسكوني مقاوم سازي شده از 
سوى اين بنياد در روستاهاي شهرستان خوي در زلزله 13 مهر ماه و 28دي 

ماه دچار خسارت سازه اي نشده است. »
جعفر برزگر يادآور شد: «با توجه به قرار گرفتن استان در پهنه خطرپذيري باال از 
نظر وقوع حوادث و بالياي طبيعي از مردم درخواست داريم با مراجعه به شعب 
بنياد مسكن انقالب اسالمي در شهرستان هاي آذربايجان غربي نسبت به اخذ 
ــكوني روستايي پيش از وقوع  وام مقاوم سازي و مقاوم نمودن واحدهاي مس
حوادث اقدام كنند.» در كنار اين ارزيابي ها، حضور موكبان اربعين حسيني 
در منطقه زلزله زده خوي باعث شده تا بخشي از نيازهاي روزمره زلزله زدگان 
مرتفع شود. به خصوص اينكه اين موكب ها روزانه تا 7 هزار پرس غذاي گرم  بين 
مردم روستاهاي خوي توزيع مي كنند.  همچنين بيش از 2هزار و 500 چادر 

برپا و وسايل گرمايشي الزم نيز بين زلزله زدگان توزيع شده است. 
   كمك نهادها براي بازسازي ها

ــر زلزله وجود ندارد  ــهرستان خوي بر اث هيچ قطعي در برق، گاز و آب ش
ــركت هاي خدمات رسان ارائه مي شود.  اين  و خدمات پايدار از سوي ش
بخشي از صحبت هاي استاندار آذربايجان  غربي است كه بعد از بازديد از 
مناطق زلزله زده عنوان كرد و ادامه داد: «نهادهاي حاكميتي همچون بنياد 
مستضعفان، بنياد بركت و شستا براي ارائه خدمات و كمك به بازسازي 
مناطق زلزله زده خوي  اعالم آمادگي كردند.» محمدصادق معتمديان 
تصريح كرد: «اين نهادها در بازسازي مناطق زلزله زده مهرماه خوي  نيز پاي 
كار بودند و سيمان، ميلگرد و بلوك قابل توجهي براي بازسازي واحدهاي 
آسيب ديده اهدا كردند.» به گفته اين مسئول تا پايان امروز(شنبه) بايد 
ارزيابي هاي انجام شده، نهايي شود.  رئيس سازمان مديريت بحران هم 
عنوان كرده كه درصدد افزايش وام 200 ميليوني به 300 ميليون و كمك 
ــه در اين زلزله  ــه 80 ميليون تومان به افرادي ك بالعوض 50 ميليوني ب
منازلشان تخريب شده است، هستيم.  نامي با اشاره به وقوع زلزله متعدد در 
برخي مناطق كشور گفت: «دولت براي نوسازي و مقاوم سازي اين مناطق 
ــوع تأكيد دارد كه بايد در  طرح دارد و رئيس جمهور همواره به اين موض

ساخت و ساز توجه جدي به بحث مقاوم سازي شود.»
   خسارت زلزله به ميراث تاريخي

احمد مجرد، مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اروميه با 
اعالم اينكه ساكنين مناطق زلزله زده شهرستان خوي به خصوص در بخش 
فيرورق نگران تأمين سوخت حرارتي مورد نياز خود نباشند، گفته است: 
«وضعيت ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي در انبار نفت خوي مطلوب بوده 
و به محض درخواست كميته بحران فرمانداري خوي يا مديريت بحران 
استان، سوخت رساني به مناطق زلزله زده آغاز خواهد شد.» ضمن اينكه 
رئيس اداره ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خوي نيز ميزان 
خسارت زلزله به تعدادي از بناهاي تاريخي اين شهرستان را 60 ميليارد 

ريال برآورد كرده است. 
عزيز ميرزايي گفت: «در اين بررسي ها مشخص شد بخش هايي از بازار تاريخي 
خوي و خانه تاريخي آيت اللهي دچار آسيب شده است. آسيب به بخش هايي از 
خانه تاريخي كبيري، ساختمان شهرداري، كليساي تاريخي قريس، مسجد 
تاريخي سيدالشهدا (ع)، مناره شمس تبريزي و سالن نمايشگاه ميراث مكتوب 
موزه خوي از جمله عوارض زلزله است.» با توجه به اينكه بخش هاي زيادي 
از آذربايجان غربي روي  گسل فعال قرار دارد بايد يك برنامه ريزي درست، بر 
مبناي كار اصولي و علمي در منطقه انجام گيرد و مقاوم سازي ها بسيار جدي تر 
گرفته شود. هر چند در ايران، قبل از هر اقدامي بايد فرهنگ سازي صورت 
گرفته و مردم و مسئوالن در يك راستا حركت كنند.  بنا بر گفته مسئوالن، 
از تعداد 27هزار و 991 واحد مسكوني روستايي در سطح روستاهاي خوي، 
ــده اند.  در شهرهاي  52 درصد واحدها يعني 15 هزار واحد مقاوم سازي ش
زير 25هزار نفر اين شهرستان هم از مجموع 6 هزار و 397 واحد، 47 درصد 

واحدها يعني 2هزار و 987 واحد مقاوم سازي شده اند.

 خانه هاي روستايي 
با حرف مقاوم نمي شود

ــالت ايران از  ــته نشان مي دهد ف ــه  در سال هاى گذش آمار وقوع زلزل
يك سو تحت فشار صفحه شبه جزيره حجاز و از سوى ديگر تحت فشار 
صفحه اوراسيا قرار دارد كه اين منطقه را به كانون وقوع اتفاقات ناگوار 
ــوع زلزله در استان هاي  ــاهد وق تبديل كرده است. بنابراين همواره ش

ايران هستيم.
ــد طي نيم قرن اخير بارها  گذري به مناطق مختلف ايران ثابت مي كن
وبارها وقوع زلزله خسارات زيادي برجاي گذاشته و بعضاً روستاهايي را 

براي هميشه از روي زمين محو كرده است.
ــاه و ورزقان و سرپل ذهاب و  ــار و منجيل گرفته تا كرمانش از بم و رودب

همين شهرستان خوي كه طي سه ماه اخير دو بار لرزيده است.
ــال يك زلزله با  ــاي موجود، به طور متوسط هر 2/5 س براساس آماره
بزرگي 6/5 ريشتر در منطقه اي از ايران رخ داده كه متاسفانه همه آنها 

آسيب و خسارت و صدمات مالي و جاني زيادي به همراه داشته است.
اما نقطه اشتراك تمام خسارات سنگين در كلمه «روستا» است. يعني 
اگر زلزله اي در روستايي به وقوع پيوسته حتماً ويراني هاي آن بيش از 
مناطق شهري بوده و اين ثابت مي كند بناهاي روستايي مقاوم نيستند 

و با كوچكترين حركتي سقف هايشان فرو مي ريزد.
ــاي  ــوى 15 روست ــته خ ــنبه گذش ــري چهارش ــه 5/4 ريشت زلزل
آذربايجان غربي را لرزاند كه بر اثر آن 500 واحد مسكونى بين 20 تا 80 

درصد خسارت ديده و بيش از 200 نفر دچار مصدوميت شدند.
در مهرماه هم زلزله اي با همين قدرت خوي را لرزانده بود كه در آن زمان 

هم 5100  واحد مسكونى شهرى و روستايى دچار خسارت شده بود.
هر چند مسئوالن پيوسته از بهسازي و مقاوم سازي ها صحبت مي كنند 
و آمارهايشان مبتني بر بهتر شدن اوضاع است اما بايد توجه داشت كه 
اگر اين اقدامات اصولي نباشند، در همان حد حرف باقي مي ماند. درست 
مثل خانه هايي كه عنوان «نوساز» را يدك مي كشند اما به خاطر نوع 

مصالح و نحوه ساختشان در كمتر از يك دهه زوارشان در مي رود.
ــتند  ــه بالقوه آماده تخريب و فروريختن هس اگر از بناهاي فرسوده ك
فاكتور بگيريم، اتفاقات نشان مي دهد بازسازي و مقاوم سازي هايي كه 

طي 50 سال اخير انجام گرفته، اصًال قابل اعتماد نيستند.
ــم مي خورد و علت هم  ــهرها به چش اين اتفاق در روستاها بيش از ش
ــاده از مصالح كم دوام و سازه هاى نامقاوم در ساخت و سازهاي  استف

اين مناطق است.
ــم اغلب بدون رعايت اصول ساخت  ــازسازى ها ه در همين راستا، ب
ــه و در تضاد با نظام  ــورت گرفت و سازهاى سنتي و معمارى بومي ص

معيشتي روستاهاى آسيب ديده است.
ــكن روستايي باليي است كه بر سر  طوالني شدن طرح نوسازي مس
ــن طرح فرصت  ــق آورده و پيشرفت الك پشتي اي بناهاي اين مناط
ــه و هر لرزش  ــر ساختمان ها بر اثر زلزل ــراي تخريب بيشت مناسبي ب

كوچك ديگري است.
براي مرور زمان و نحوه شروع بازسازي ها بايد به 30 سال قبل برگرديم. 
اوايل دهه 70 بود كه طرح بهسازى به اجرا در آمد اما در آن زمان بيشتر 

به نوسازى واحدهاى آسيب ديده در سوانح پرداخته مى شد. 
از اواسط سال 1384 اين طرح به شكل جدى مورد توجه قرار گرفت و 
اعالم شد مقاوم سازى ساليانه حدود 200 هزار واحد كليد خورده است.

ــت 16 سال از آن روزها گفتند مجموعاً يك  اما سال 1400 و با گذش
ميليون و 853 هزار واحد نوسازى شده است.

به هرحال، زلزله هاي كوچك و بزرگ و وقت و بي وقت و خسارات ناشي 
از آنها نشان مي دهد با حرف و ارائه آمار و راقام كاري پيش نمي رود و اگر 
قرار است جلوي اين ويرانگري ها گرفته شود بايد با يك برنامه منسجم و 
علمي و ضربتي، كار مقاوم سازي ها را آغاز و در كمترين زمان ممكن به 
نتيجه رساند. نه اينكه پايان مقاوم سازي ها در كل كشور 10 سال بعد و 

پايان ساخت وساز خرابه هاي خوي پنج سال بعد اعالم شود.

 همكارى علمي برق خوزستان 
با  دانشگاه شهيد چمران 

تفاهمنامه همكارى همه جانبه علمى پژوهشى ميان شركت برق 
منطقه اى خوزستان با دانشگاه شهيد چمران اهواز به امضا رسيد.

در بيست وسومين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن 
ــترش سطح همكارى هاى همه  بازار خوزستان، تفاهمنامه گس
ــركت  برق منطقه اى خوزستان  جانبه، به امضاى مديرعامل ش
ــهيد چمران اهواز رسيد. از جمله محورهاى  و رئيس دانشگاه ش
ــى، مطالعاتى و  ــوان به همكارى هاى پژوهش اين همكارى مى ت
مشاوره اى، برگزارى همايش هاى علمى – تحقيقاتى مشترك، 
اجراى دوره ها و كارگاه هاى آموزشى مورد نياز شركت، استفاده از 
توانمندى هاى اعضاء هيات علمى دانشگاه در خدمات كارشناسى 
مورد نياز شركت، اجراى پايان  نامه هاى تحصيالت تكميلى در 
ــات تحقيقاتى  ــركت، استفاده از امكان ــاى مورد نياز ش زمينه ه

آزمايشگاهى و كارگاهى متقابل اشاره كرد.

 جلوگيرى از تعطيلى
 243 واحد توليدى در فارس 

با پيگيرى و رفع مشكالت حقوقى و قضايى از ابتداي سال تاكنون 
243 واحد توليدى و صنعتى استان فارس به چرخه توليد بازگشتند. 
ــوى رئيس كل  ــم موس ــلمين سيدكاظ ــالم والمس حجت االس
ــاره به اقدامات دستگاه قضايى استان  ــترى فارس با اش دادگس
براى رفع مشكالت واحدهاى توليدى و صنعتى، گفت: از ابتداى 
امسال تاكنون بيش از 820 درخواست پيگيرى از سوى واحد هاى 
توليدى، صنعتى، خدماتى و اقتصادى به دبيرخانه ستاد اجراى 
اقتصاد مقاومتى و حمايت از توليد به دادگسترى رسيد. وى افزود: 
با برگزارى بيش از 550 جلسه و 360 بازديد هدفمند از واحدهاى 
ــزار مكاتبه با  ــى و بيش از 3 ه ــئوالن قضاي توليدى از سوى مس
دستگاه هاى اجرايى و بانك ها توانستيم مشكالت حقوقى و قضايى 
243 واحد صنعتى و توليدى را در سال جارى برطرف و از تعطيلى و 

اختالل در روند فعاليت آن جلوگيرى كنيم.

 آغاز جشن انقالب در نهاوند 
با برگزارى برنامه هاى فرهنگى 

دهه فجر امسـال بيش از 100 برنامه فرهنگى در شهرستان 
نهاوند اجرا مى شود.

امير بحيرايى رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نهاوند گفت: امسال به 
مناسبت چهل و چهارمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى بيش 
از 100 برنامه فرهنگى، هنرى براى اجرا در شهرستان تدارك ديده شده 
است كه اين برنامه ها شور و نشاط اجتماعى را بيشتر كرده و اميدآفرينى 
مى كنند.  وى با بيان اينكه رسانه ها عمده رسالت اطالع رسانى را در اين 
دهه به عهده دارند، افزود: رسانه ها جهاد تبيين را با توجه به فرمايشات 
ــئول ادامه داد:  رهبر انقالب در اولويت اطالع رسانى قرار دهند. اين مس
رسانه ها بايد در موقع بحران بتوانند نقش آفرينى كنند. به گفته بحيرايى 
ــهرستان، برپايى نمايشگاه هاى  رونمايى از كتب تأليفى نويسندگان ش
ــابقات  ــعر و خاطره، تجليل از هنرمندان و برگزارى مس عكس، عصر ش

فرهنگى  از جمله برنامه هاى پيش بينى شده براى دهه فجر است.

    همدان    فارس    خوزستان

نقالى دفاع مقدس در گلزارهاى شهداى كشور اجرا مى شود
با هدف معرفى     يزد
سـيره شهدا، 
نقالى دفاع مقدس در گلزارهاى شـهداى 

كشور اجرا مى شود.
ــهيد و  فرهاد مختارى مديركل هنرى بنياد ش
ــه استان يزد به  ــران كشور در سفر ب امور ايثارگ
مناسبت برگزارى هفتمين جشنواره ملى تئاتر 
ايثار در اردكان از برگزارى زودهنگام برنامه نقالى 
دفاع مقدس در گلزار شهداى تمام مناطق كشور 
ــاره به برگزارى هفتمين جشنواره ملى تئاتر  با هدف معرفى سيره شهداى اين مناطق خبرداد. وى با اش
ايثار افزود: هدف از برگزارى اين جشنواره توسعه، تعميق، تكثير و تداوم فرهنگ ايثار و مهربانى، ايثار و از 
خودگذشتگى و ايثار و شهادت در ميان آحاد جامعه، تحكيم ارتباطات اجتماعى به واسطه مبادالت فرهنگى با 
موضوع «ايثار و شهادت» و «ايثار اجتماعى» در سطح مساجد، محالت، روستاها، تجليل از شهدا و ايثارگران 
و خانواده هاى آنهاست. اين مسئول برخى از موضوعات اين دوره از جشنواره را شامل ايثار و ايثارگرى در طول 

تاريخ ايران، شهدا و جانبازان و آزادگان دفاع مقدس، شهداى مدافع حرم و مدافع امنيت  اعالم كرد.
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هر سـاله در ماه هـاي پاياني سـال موجي از 
افزايش قيمـت كاالها و مـواد مصرفي مردم 
اتفـاق مي افتد. امسـال نيـز به رغـم نظارت 
شـديد وزارت جهاد كشـاورزي بر بازار مواد 
غذايي، قيمت ها رو به افزايش است، به طوري 
كه گوشـت گوسفندي و گوسـاله ركورد 300 
هزار تومـان را شكسـته و به مـرز 350 هزار 
تومان رسـيده اسـت. عـالوه برايـن قيمت 
مرغ برخالف تبليغاتي كه صـورت مي گيرد، 
در خـرده فروشـي ها و حتي فروشـگاه هاي 
زنجيره اي 60 تا 65 هزار تومان عرضه مي شود. 
به نظر مي رسـد همزماني نوروز با ماه مبارك 
رمضان شرايط بيشتري را براي سوء استفاده 
سـودجويان فراهم كرده است و وزارت جهاد 
كشـاورزي بايد بـا رصـد بيشـتر بازار ها بر 
روند صعودي قيمت ها نظارت داشـته باشـد. 
ــي از افزايش  ــيده از بازار مواد غذاي خبر هاي رس
قيمت كاالها حكايت دارد. اين درحالي است كه در 
هفته هاي اخير قيمت مرغ در سطح عمده فروشي 
و بازار ميوه و تره بار بهمن تهران به 50 هزار تومان 
ــيده و دولت از واردات گوشت قرمز منجمد و  رس
ــي 149 هزار تومان خبر  عرضه آن با قيمت كيلوي
مي دهد. اما آنچه در سطح خرده فروشي ها اتفاق 
افتاده حاكي از مرغ 60 تا 65 هزار توماني و گوشت 
ــت. فعاالن بازار  قرمز 320 تا 350 هزار توماني اس
معتقدند وقتي خبر هاي مربوط به واردات گوشت 
گرم و منجمد بر بازار گوشت داخلي تأثيري نداشته، 
ــت تا با رصد  ــراي متوليان بازار اس زنگ خطري ب
دقيق بازار و بستن روزنه هاي سودجويي با افزايش 
قيمت ها مقابله كنند. اين زنگ خطر براي بازار مرغ 
نيز به صدا در آمده است، چراكه از ابتداي دي ماه با 
افزايش توليد و كاهش 30 درصدي عرضه برخي از 
مرغداران جوجه ريزي شان را كاهش دادند و سرماي 
شديد يك هفته اخير و قطع گاز واحد هاي توليدي 
موجب هالك شدن بخش عمده اي از جوجه ها و 

مرغ ها شده است. 
  قيمت مرغ در خرده فروشـي ها 60 تا 65 

هزار تومان 
بازار مرغ در هفته هاي اخير با كاهش 30 درصدي 
ــي به 40  ــد و قيمت خرده فروش تقاضا روبه رو ش
ــيد، به طوري كه مرغداران  تا 45 هزار تومان رس
ــويق كردند، اما اتفاقي كه از  مردم را به خريد تش
ــته با افزايش سرماي هوا روي  اواسط هفته گذش
ــد، به  ــش قيمت مرغ در بازار ش داد موجب افزاي
طوري كه در خرده فروشي ها قيمت به 60 تا 65 

ــيده و فعاالن بازار نسبت به موج  هزار تومان رس
ــدار مي دهند.  افزايش قيمت ها از اول بهمن هش
بيم آن مي رود كه قيمت ها در دو ماه پاياني سال به 
80 تا 90 هزار تومان برسد. بازار گوشت قرمز نيز 
با شكستن ركورد قيمت 320 هزار تومان به مرز 
ــت. فعاالن بازار واردات گوشت  هشدار رسيده اس
ــد و مي گويند از دو ماه  گرم و منجمد را باور ندارن
قبل كه صادرات دام به كشور هاي همسايه افزايش 
ــدت با كمبود دام سبك  يافت تاكنون بازار به ش
مواجه شده  و با توجه به ميزان تقاضا در بازار، دام 
زنده كم است، به طوري كه قيمت دام زنده از 80 
هزار تومان در ابتداي دي ماه به 144 هزار تومان 
رسيده و طبيعي است كه قيمت خرده فروشي به 

350 هزار تومان برسد. 

  افزايش 15 درصدي قيمـت برنج ايراني، 
خارجي و حبوبات

ــت كه بگذريم بازار برنج، حبوبات و  از مرغ و گوش
ــت.  روغن نيز روند صعودي خود را آغاز كرده اس
ــت.  ــبزي و صيفي نيز رو به افزايش اس قيمت س
مشاهدات حاكي از آن است كه هنوز كاهش قيمت 
2 تا 5هزار توماني پياز كه چندي پيش مسئوالن 
ــي ها  ــد اثري در خرده فروش مربوطه اعالم كردن
نداشته و پياز همچنان با قيمت  هفته هاي قبل در 
بازار عرضه مي شود. به گزارش نبض صنعت، رضا 
كنگري، رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران 
از افزايش 10 تا 15 درصدي برنج ايراني و خارجي 
نسبت به ماه گذشته خبر داده و مي گويد: «قيمت 
ــدي كه معموالً  عمده بنكداري يك نوع برنج هن

بيشتر در بازار خريد و فروش مي شود كيلويي 41 
ــده، در حالي كه ماه قبل حدود 32  هزار تومان ش

هزار تومان بوده است.» 
ــتاني كه  وي مي افزايد: «قيمت عمده برنج پاكس
بيشتر خريد و فروش مي شود ماه گذشته 43 هزار 
تومان در هر كيلو بود اما االن 49 هزار تومان بين 
ــن برنج ها با  ــود. اي بنكداران خريد و فروش مي ش
افزايش 3 تا 4 هزار توماني به ازاي هر كيلوگرم، به 

دست مصرف كننده مي رسد.» 
ــداران مواد غذايي در خصوص  رئيس اتحاديه بنك
ــد: «برنج  ــمي هم تأكيد مي كن قيمت برنج هاش
هاشمي دو نوع است؛ قيمت بنكداري برنج هاشمي 
مازندران 105 هزار تومان در هر كيلوگرم است كه 
110 هزار تومان به مصرف كننده فروخته مي شود. 
ــمي گيالن 115 تا 120 هزار تومان به  برنج هاش
ــان باالتر از اين  ــت كه 5 هزار توم ازاي هر كيلوس

قيمت به دست مصرف كننده مي رسد.» 
وي در ادامه از افزايش 15 درصدي قيمت حبوبات 
نيز خبر مى دهد و اين افزايش قيمت ها را ناشي از 
نوسانات ارزي مى داند و عنوان مي كند: «علت اينكه 
گراني ها در بازار بنكداري بيش از 15 درصد اتفاق 
نيفتاده اين است كه عرضه به اندازه كافي در بازار 
صورت گرفته و اكنون بازار عرضه و تقاضا در تعادل 
است. البته ركود حاكم بر بازار هم موجب شده تا 

افزايش قيمت سرسام آوري نداشته باشيم.» 
كنگري در خصوص افزايش قيمت روغن به نسبت 
ماه گذشته مي گويد: «خوشبختانه افزايش قيمت 
ــت 7 تا 8  ــاي افزايش قيم ــتيم اما زمزمه ه نداش

درصدي در آينده نزديك به گوش مي رسد.» 
ــداران مواد غذايي در خصوص  رئيس اتحاديه بنك
افزايش قيمت قند و شكر نيز مي گويد: «در خصوص 
اين اقالم نيز نسبت به ماه گذشته افزايش قيمتي 
ــي مانند برنج، روغن،  ــتيم. كاالهاي اساس نداش
حبوبات، قند و شكر به وفور در بازار موجود است و 
از طرفي عدم توان خريد مردم و ركود حاكم بر بازار 
موجب شده تا ما مشكل كمبود كاال در بازار نداشته 

باشيم كه دولت بخواهد ورود پيدا كند.» 
ــوع تأكيد مي كند: «وفور  كنگري با بيان اين موض
كاالها در بازار موجب شده است دولت برنامه خاصي 
براي تنظيم بازار در اسفند و بازار شب عيد نداشته 
ــد، اما آغاز گراني قيمت ها در بهمن ماه زنگ  باش
خطري براي بازار پايان سال است كه نياز به نظارت 
دقيق وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي نظارتي 
ــتانه عيد نوروز و ماه مبارك رمضان  دارد تا در آس

مصرف كنندگان متضرر نشوند.» 

دو تسـويه بـزرگ در طـول تاريـخ نظـام 
صندوقداري در كشور صورت گرفت و وزارت 
تعاون،  كار و رفاه اجتماعي از شمار بدهكاران 
بزرگ خارج شـد. 88 هزار ميليارد تومان از 
بدهي صندوق هاي بازنشسـتگي به بانك ها 
تسـويه و بانك ها از حالت ناترازي به وضعيت 
تراز تغييـر يافتند. عـالوه بر ايـن پرداخت 
بدهي هاي دولت به صندوق تأمين اجتماعي 
كه 180 هـزار ميليارد تومـان از بدهي دولت 
به صنـدوق اجتماعي تأمين و پرداخت شـد. 
ــت مرتضوي وزير  ــيد صول به گزارش فارس، س

ــاط زنده با  ــاه اجتماعي در ارتب تعاون، كار و رف
شبكه خبر در مورد جلسه رئيس جمهور در وزارت 
ــويه بزرگ در طول تاريخ نظام  كار گفت: دو تس
ــت و وزارت  ــور صورت گرف صندوقداري در كش
ــمار بدهكاران  ــاون،  كار و رفاه اجتماعي از ش تع

بزرگ خارج شد. 
ــان از بدهي  ــزار ميليارد توم ــزود: 88 ه وي  اف
صندوق هاي بازنشستگي به بانك ها تسويه شد 
و بانك ها از حالت ناترازي به وضعيت تراز تغيير 

يافتند. 
وزير تعاون،  كار و رفاه اجتماعي همچنين گفت: 

بزرگ ترين تسويه بانكي بدهي دولت به صندوق 
تأمين اجتماعي و به بانك هاي زيرمجموعه وزارت 
ــد. بانك هاي زيرمجموعه وزارت  تعاون انجام ش
كار شامل توسعه تعاون و رفاه كارگران از حالت 
ناترازي بيرون آمدند و به تراز مثبت رسيدند و تراز 

اين بانك ها با افزايش سرمايه مثبت شد. 
ــي ديگر از  ــت: يك ــاون همچنين گف ــر تع وزي
تصميمات ما پرداخت بدهي هاي دولت به صندوق 
تأمين اجتماعي است كه 180 هزار ميليارد تومان 
ــي تأمين و  ــه صندوق اجتماع از بدهي دولت ب
پرداخت شد. دولت هاي قبلي در گذشته 600هزار 

ميليارد تومان بدهي براي دولت سيزدهم به جا 
ــت تاكنون 200  ــته بودند كه در اين دول گذاش
ــويه شده و  هزار ميليارد تومان از اين بدهي تس
ــال آينده هم ارقام مهمي در  در اليحه بودجه س
ــاي 14، 16، 17 و 18 پيش بيني  قالب تبصره ه
ــنجه اي و  ــت با اصالحات س ــت و بناس شده اس
پايداري منابع و مصارف در صندوق ها برسيم و در 
آينده شاهد همترازي صندوق تأمين اجتماعي 
باشيم و ناترازي ها رفع شود. وي همچنين گفت: 
ــاره بر رفع فقر  ــه دوب رئيس جمهور در اين جلس

مطلق و بر معيشت جامعه تأكيد كرد. 
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گرانى دوباره  روى گوشت قرمز چربيد!
وقتي خبر هاي مربوط به واردات گوشت گرم و منجمد بر بازار گوشت داخلي تأثيري نداشته، اين زنگ خطري براي متوليان بازار است 

 راه آهن رشت- آستارا تا با رصد دقيق بازار و بستن روزنه هاي سودجويي با افزايش قيمت ها مقابله كنند
3 ساله ساخته مي شود

 مذاكـرات ايـران و روسـيه بـراي شـروع سـاخت راه آهـن 
مبانـي  دربـاره  گفت وگـو  مرحلـه  بـه  آسـتارا  رشـت- 
سـرمايه گذاري رسـيده اسـت و در صـورت توافـق نهايـي بـا 
اعتبار 800 ميليون يورو تا سـه سال آينده سـاخته خواهد شد. 
ــمال- جنوب  ــروژه با هدف تكميل كريدور ش به گزارش ايرنا، اين پ
ــاري بين  ــترش مبادالت تج ــيا، امكان گس ــاط اروپا- آس براي ارتب
ــورهاي اروپايي از طريق مسير  كشورهاي قفقاز، آسياي ميانه و كش
ــياه را   ريلي جمهوري آذربايجان تا بنادر باطومي و پوتي در درياي س

فراهم مي كند. 
ــمال به  ــول 162 كيلومتر كامل كننده كريدور ش اين خط ريلي با ط
جنوب از بندرعباس تا رشت و بعد از رشت تا آستاراست و با تكميل آن، 

ايران از طريق آذربايجان به روسيه و شمال اروپا وصل مي شود. 
ــامل 152 كيلومتر زيرسازي، 162  ــتارا ش ــت - آس پروژه ريلي رش
ــتگاهي، 63 دستگاه پل  كيلومتر روسازي، 19 كيلومتر خطوط ايس
ــك دهنه تونل با ظرفيت جابه جايي  بزرگ به طول 40/7 كيلومتر و ي
ــافر است كه براي اجراي آن به  96 ميليون تن بار و 990 هزار نفر مس

800 ميليون يورو نياز است. 
ــتيار ويژه  ــت دس ــي به رياس ــفر هيئت ــته س ــنبه گذش روز چهارش
ــركت هاي خصوصي و  ــيه، اعضاي كنسرسيوم ش رئيس جمهور روس
ــور از خط آهن رشت- آستارا،  نمايندگان وزارت حمل و نقل اين كش
ــاخت اين مسير ريلي از  ــبز مذاكرات را روشن كرد و حاال س چراغ س

طريق روش «فاينانس خارجي» محتمل ترين راه است. 
ــتارا از پروژه هاي اولويت دار ريلي كشور است كه  راه آهن رشت- آس
ــيه، فاينانس داخلي و تهاتر نفت  سه روش تأمين منابع از طريق روس
براي آن در نظر گرفته شده است و با توجه به اظهار تمايل روسيه براي 
مشاركت و بازديد روز گذشته هيئت روسي از مسير، گزينه مشاركت 

مالي روسيه بيش از هر وقت ديگري جدي شده است. 
  يك گام تا امضاي پيش نويس تفاهم نهايي تهران و مسكو

ــر  ــس تفاهمنامه همكاري در صورت توافق بر س هم اكنون پيش نوي
مباني سرمايه گذاري، تهيه شده و اگر مذاكرات نمايندگان دو كشور 
ــد، اين توافقنامه به زودي به  طي امروز و روزهاي آينده به نتيجه برس

امضاي دو كشور خواهد رسيد. 
ــرمايه گذاري روسيه  ــاس اعالم وزارت راه و شهرسازي، نوع س بر اس
ــاركت دو كشور  در اين پروژه، نحوه طراحي، بهره برداري و نحوه مش
ــفاهي اوليه كه هنوز به  هم اكنون در حال مذاكره است؛ در تفاهم ش
امضاي دو كشور نرسيده است تملك اراضي قرار است بر عهده ايران 
ــاخت و بهره برداري نيز در تفاهمنامه ها مورد مذاكره  ــد و نوع س  باش

قرار دارد. 
با ارائه برنامه عملياتي روسيه در خصوص نحوه تأمين مالي پروژه ريلي 
رشت - آستارا گام جديدي در تكميل حلقه مفقوده كريدور شمال - 
جنوب در صورت تأييد طرح مالي روسيه از سوي ايران برداشته خواهد 
شد. مسيري كه تكميل آن مي تواند رؤياي جذب بار منطقه و تحقق 

ترانزيت 20 ميليون تني را محقق سازد. 
ــتان امسال هم از پروژه راه آهن  هيئت كارشناسي - فني روسي تابس
ــتارا بازديد كرده بود و بعد از آن مذاكرات براي مشاركت  رشت - آس

روسيه در طراحي، احداث و تأمين مالي اين مسير ريلي آغاز شد. 
در حال حاضر عمليات زيرسازي 10 كيلومتر مسير از سمت رشت در 
شرف پايان و آماده ريل گذاري است و عمليات زيرسازي 11/5 كيلومتر 
ــت. يك دوره سه تا چهار ساله  مسير از سمت آستارا نيز آغاز شده اس
براي اتمام اين پروژه برنامه ريزي شده است كه براي رسيدن به آن بايد 
منابع مالي اين طرح در تمام طول 160 كيلومتر اين مسير به صورت 
پايدار تأمين شود. با توجه به رويكرد دولت سيزدهم در افزايش جذب 
بار ترانزيتي، دولت ايران بارها اعالم كرده است براي تكميل اين خط 
ريلي تنها گزينه فاينانس خارجي را در نظر ندارد و از روش هاي ديگر 

هم استفاده خواهد كرد. 
در حال حاضر بيش از 14هزار كيلومتر راه آهن در كشور وجود دارد، 
ــياري از كريدورهاي اصلي كه اهميت بااليي در جذب درآمد  اما بس
ــدور جنوب به  ــه مهم ترين آن كري ــدند كه از جمل دارند تكميل نش

شمال است. 

تب خريد بخاري برقي فروكش مي كند
استان هاي بحران زده  از تهران بخاري برقي خريدند

فرمانداري هـا و اسـتانداري هايي كه بـا چالش كمبـود گاز مواجه 
شـده اند با اتحاديه لوازم خانگي تهران تمـاس گرفتند و خواهان 
ارسـال بخاري برقي از تهران به اين استا ن ها شـده اند؛ واحدهاي 
صنفي كه 40 تا 50 عدد بخاري برقي داشتند به ارگان هاي مربوطه 
فروختند تا به شهرها و استان هاي بحران زده بخاري ها را برسانند. 
اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با بيان اينكه متقاضي براي خريد بخاري برقي در تهران 
قابل توجه نيست، گفت: ميزان توليد بخاري برقي در پنج سال گذشته بعد از 
افزايش قيمت برق در كشور كاهش پيدا كرد؛ حال امروز برخي استان ها در 
كشور مانند سال 86 شده است كه فشار گاز كم و متقاضي براي خريد بخاري 
برقي افزايش پيدا كرده است. به نظر مي رسد اين بحران مقطعي باشد و بعد از 

فروكش شدن سرما خريدار براي بخاري برقي كاهش پيدا كند. 
اين فعال صنفي ادامه داد: بخاري برقي به ميزان كافي در كشور موجود است 
و نيازي به واردات نداريم و بعد از اينكه فرآيند گازرساني به استان خراسان و 

كردستان برسد تب خريد بخاري برقي در اين استان ها فروكش مي كند. 
وي ادامه داد: فرمانداري ها و استانداري هايي كه با چالش كمبود گاز مواجه 
شده اند با اتحاديه لوازم خانگي تهران تماس گرفتند و خواهان ارسال بخاري 
برقي از تهران به اين استا ن ها شده اند؛ واحدهاي صنفي كه 40 تا 50 عدد 
بخاري برقي داشتند به ارگان هاي مربوطه فروختند تا به شهرها و استان هاي 

بحران زده بخاري ها را برسانند. 
به گفته اين فعال صنفي؛ كارخانه هاي توليدي اعالم مي كنند كه توليد را در 
سال جاري به دليل اينكه در سال هاي گذشته توليداتشان خريدار نداشت 

افزايش ندادند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اينكه قيمت بخاري برقي در 
استان تهران افزايش پيدا نكرد، گفت: 500 تا يك ميليون و 200 هزار تومان 
قيمت بخاري برقي در تهران است و قيمت هاي بخاري با توجه به آپشن هاي 
ــخ به اين پرسش كه در ليست فروش برخي  آن تغيير مي كند.  وي در پاس
فروشگاه هاي اينترنتي بخاري هاي برقي حذف شده است آيا اين موضوع به 
افزايش تقاضا برمي گردد؟ گفت: فروشگاه هاي اينترنتي كاالهايي را كه بايد 
در بازار عرضه كنند و متقاضي زياد است  ندارند اين در حالي است كه همواره 

كاالي قاچاق دارند. 
پازوكي با اشاره به كاهش روند توليد بخاري نفتي خاطرنشان كرد: متقاضي 
براي مصرف بخاري نفتي در همه نقاط ايران وجود ندارد، از اين رو توليد آن 
به چند برند خاص محدود شده است؛ قيمت بخاري نفتي در حالت عادي 
2 ميليون و 500 هزار تومان است و نمي دانم در شرايط بحراني امروز با چه 
نرخي در بازار عرضه مي شود. بخاري نفتي امروزي مانند بخاري هاي گذشته 
نيست و توليدكنندگان در توليد آنها از مدل هاي ژاپني الگوبرداري مي كنند 

و گرمايش آنها با بخاري هاي گذشته قابل قياس نيست. 
بنا بر اظهارات اين فعال صنفي؛ بخاري هاي نفتي 800 تا يك ميليون توماني 
در بازار موجود است اما متقاضي براي خريد آنها در بازار بسيار كم است. وي با 
بيان اينكه توليدكنندگان بخاري گازي تالش دارند  خط توليدشان را به گريد 
 اي برسانند، گفت: قيمت بخاري گازي متناسب با مدل آن متفاوت است و از 

يك ميليون و 500 هزار تومان تا 7 ميليون تومان در بازار موجود است. 

 آفريقاي جنوبي: 
به دنبال خالصي از سلطه دالر هستيم

آفريقـاي جنوبـي مي گويـد تالش هاي جـدي به منظـور يافتن 
راه هـاي جديـد خالصـي از سـلطه دالر را در دسـتور كار دارد. 
ــور خارجه آفريقاي جنوبي  به گزارش فارس، «نالدي پاندور» وزير ام
تأكيد كرد خالص شدن از سلطه دالر امريكا يكي از داليل ايجاد بانك 

توسعه جديد تحت مديريت گروه كشورهاي بريكس بوده است. 
ــپوتنيك گفت: ما هميشه نگران  پاندور در گفت وگو با خبرگزاري اس
ــت وجوي جايگزين بوده ايم و اين يكي از داليل  تسلط دالر و در جس

ايجاد بانك توسعه جديد براي كشورهاي بريكس است. 
ــورهاي ثروتمند امتياز  ــاي رايج مالي كنوني به كش وي افزود: نظام ه
زيادي مي دهد و براي كشورهايي مانند آفريقاي جنوبي كه مجبور به 
پرداخت دالر هستند، چالش بزرگي ايجاد مي كند كه باري را بر دوش 

پول محلي ما وارد مي كند. 
ــرد: بنابراين ما نياز به يك نظام  وزير خارجه آفريقاي جنوبي تأكيد ك
مالي عادالنه تر را ضروري مي بينيم و اين همان چيزي است كه اكنون با 

وزراي كشورهاي بريكس در مورد آن صحبت مي كنيم. 
ــوي  ــاره به اينكه گروه بريكس همچنان تقاضاهايي از س پاندور با اش
ــتن به اين گروه را دريافت مي كند، گفت: سال  ــورها براي پيوس كش
ــعه جديد  ــتيم با عضويت اعضاي جديد در بانك توس ــته توانس گذش
ــيس شد، تنها شامل پنج  موافقت كنيم، زيرا زماني كه اين بانك تأس

كشور  مي شد و از منابع خود ما تأسيس شد. 
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نوبت  اول
شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه هاى مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت برگزار نمايد، 
كليه مراحل برگزارى تشريفات مناقصه از دريافت اسناد ارزيابى كيفى و ساير مراحل بعدى مناقصه از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شـد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت، نسبت به ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى جهت شركت در مناقصات اقدام نمايند. 
ضمنًا آگهى مناقصات اين شركت به صورت همزمان در روزنامه هاى كثيراالنتشار و وب سايت شركت پااليش نفت آبادان به 

آدرس WWW.ABADAN-REF.IR درج و قابل مشاهده مى باشد.
  از مناقصه گران واجد شرايط كه آمادگى و توانايى انجام هر يك از مناقصه هاى ذيل را دارند دعوت به عمل مى آيد جهت شركت در مناقصه به سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دريافت اسناد مربوط به ارزيابى كيفى (دفترچه شماره يك و معيارهاى ارزيابى كيفى به صورت 

رايگان) و مطالعه و تكميل آن به همراه كليه مدارك مورد نياز مطابق با برنامه زمان بندى مربوطه، نسبت به بارگذارى اسناد مذكور در سامانه اقدام نمايند.
  تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرم هاى ارزيابى كيفى مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و بارگذارى تمامى مدارك و مستندات، سوابق كارى و مالى 
و همچنين ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده توسط سازمان حسابرسى و يا اعضاى جامعه حسابداران رسمى در قراردادهاى با مبلغ بيش از ده برابر نصاب 
معامالت بزرگ الزامى است، (عدم ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مى شود). در صورت عدم تكميل و بارگذارى 
كامل اسناد استعالم ارزيابى كيفى و ساير مدارك فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسى نخواهد بود و بارگذارى مدارك و سوابق مزبور هيچ گونه 
حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. ضمنًا مناقصه گران مى بايست عالوه بر بارگذارى اسـناد (حاوى رزومه، سوابق شركت به همراه تصوير مصدق شده 
آخرين تغييرات و دفترچه تكميل شده شماره يك به همراه اسناد مورد نياز مندرج در دفترچه مذكور) و همچنين در صورت نداشتن رزومه و يا جهت به روزرسانى 
رزومه در كميته فنى بازرگانى اين شركت، نسبت به ارسال مدارك به آدرس كميسيون مناقصات شركت پااليش نفت آبادان- صندوق پستى 111 اقدام نمايند. 

الزم به ذكر است از مناقصه گرانى كه در ارزيابى كيفى تأييد شوند از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 
  مناقصه گرانى كه در ارزيابى كيفى تأييد شـده اند در مرحله ارائه پيشـنهاد مى بايسـت تصوير تضمين شـركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) بارگذارى كرده و اصل آن را در يك پاكت سربسته تا قبل از زمان گشايش پيشنهادها به دبيرخانه كميسيون مناقصات واقع در دفتر 

مركزى شركت پااليش نفت آبادان تسليم نمايند.
  اطالعات تماس و نشانى دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد: آبادان- حاشيه اروندرود- جنب دروازه 

اصلى پااليشگاه- امور پيمان هاى شركت پااليش نفت آبادان            تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53080007   

فراخـوان ارزيـابى كيفـى

روابط عمومي  شركت پااليش نفت آبادان شناسه آگهى:1442215

شماره مناقصه در رديف
دستگاه مناقصه گزار

 شماره مناقصه 
در سامانه ستاد

محل موضوع
اجرا

 مبلغ برآورد پايهمدت
 به ريال

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه  به ريال

برنامه زمان بندى مراحل مناقصه

 تجديد 1
 مناقصه عمومى
  شماره 00/68

2001092179000511
تعميرات اساسى 

 واحد تقطير
 در خالء 55

000ر000ر034ر5413ر217ر660ر3560 روزآبادان

الف- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه 
ستاد تاريخ  1401/10/24  لغايت 1401/11/4     

ب- آخرين مهلت ارائه و بارگذارى اسناد 
ارزيابى كيفى مناقصه توسط مناقصه گران: 

مورخ : 1401/11/19

 تجديد 2
مناقصه عمومى 

شماره  01/37
2001092179000522

اجراى عمليات 
بازسازى 

رستوران هاى 
مركزى و كارگاه 

مركزى

آبادان
6 ماه 

000ر000ر299ر8301ر419ر972ر25شمسى

الف- مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى از 
 سامانه ستاد از تاريخ 1401/10/24 

لغايت 1401/11/4 
ب-آخرين  مهلت ارائه و بارگذارى اسناد 

ارزيابى كيفى توسط مناقصه گران: 
مورخ 1401/11/19

شركت ملى پااليش وپخش فرآورده هاى نفتى 
 شركت پااليش نفت آبادان

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1401 حوزه ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بروجن
نظر به دسـتور ماده 11 قانون ثبت اسـناد و امالك و ماده 59 آيين نامه 
مربوطه ابنيه و امالك حوزه ثبتى شهرسـتان بروجن كه در سـه ماهه 
سوم سال 1401 تقاضاى ثبت آن پذيرفته شده است به شرح زير آگهى 

مى گردد:
الف – امالكى كه تقاضاى ثبت آنها در سه ماهه سوم سال 1401 پذيرفته 
شده و مهلت اعتراض به آنها از تاريخ انتشار نوبت اول آگهى به مدت 90 

روز مى باشد به شرح زير مى باشد.
1 – ابنيه و امالك واقع در اراضى دهكـده بروجن پالك 533 – اصلى و 

فرعى هاى زير 
  1925 فرعى آقاى بهروز شـايق بروجنى فرزنـد ابراهيم تمامت دو 
دانگ مشـاع از شـش دانگ دو باب خانه متصله به مسـاحت 1158,6 

مترمربع واقع در بروجن خيابان طالقانى كوچه مريم 
  2626 فرعـى خانـم فروغ منصـورى فرزنـد رحمت اله نسـبت به 
سه دانگ مشاع از شـش دانگ دو باب مغازه و زمين محصور متصله به 
مساحت 297,85 مترمربع واقع در بروجن بلوار بوعلى روبروى ورودى 

پارك ملت 
  6332 فرعى مجزى از 618 فرعى آقـاى عليرضا صابريان بروجنى 
فرزند على اكبر نسبت به شش دانگ يك باب خانه به مساحت 459,14 

مترمربع واقع در بروجن خيابان دفترى كوچه مهتاب 1 پالك 21 
  6344 فرعى مجزى از 2726 فرعى آقاى عباس رحيمى فرزند على 
تمامت شش دانگ يك باب خانه به مساحت 129,64 مترمربع واقع در 

بروجن خيابان نواب كوچه افشين 17 
  6351 فرعى مجزى از 2726 فرعى آقـاى محمدرضا مرادى فرزند 
قربانعلى تمامت شش دانگ يك باب خانه به مساحت 185,96 مترمربع 

واقع در بروجن خيابان نواب كوچه نواب 6 
  6358 فرعى آقاى سيدمجيد شـريعت فرزند سيدمجتبى نسبت 
به تمامت شش دانگ يك باب خانه به مسـاحت 115,12 مترمربع واقع 

در بروجن باغ ملى 
      

لذا به موجب مـاده 16 قانون ثبت و مـاده 86 آيين نامه اصالحى قانون 
ثبت چنانچه كسى نسـبت به امالك تقاضاى ثبت شده مندرج در اين 
آگهى اعتراض داشته باشد ظرف مدت 90 روز اعتراض (واخواهى) خود 
را كتبًا به اين اداره تسليم و ظرف مدت 1 ماه از تاريخ تسليم اعتراض با 
تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى صالحه اقامه دعوا نمايد و 
در صورتى كه قبل از انتشار آگهى دعوايى اقامه شده باشد طرف دعوا 
بايستى گواهى دادگاه را مشعر بر جريان دعوا ظرف مدت فوق تسليم 
نمايد در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به 
اداره ثبت اسناد و امالك بروجن تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. اعتراض 
يا گواهى طرح دعوا كه پس از انقضاى مهلت واصل گردد بالاثر است و 
مطابق مقررات ماده 16 و تبصره هـاى ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شـد در ضمن طبق ماده 56 آيين نامـه قانون ثبت حقـوق ارتفاقى در 
موقع تحديد حدود تعييـن و در صورت مجلس قيد واخواهى صاحبان 
امالك و مجاورين نسـبت به حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت 

پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/1  تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/1  
رسول تعميدى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بروجن  

مفقودى
 131sl شناسنامه مالكيت وسيله نقليه (برگ سـبز  خودرو) سايپا
مدل 1390 به شماره پالك ايران 59 -936س71 و رنگ سفيد روغنى 
 S3412290921959 به شماره موتور 4128231 و شماره شاسـى
متعلق به خانم مليحه عباسـى با كد ملـى 2121932879 مفقود 
گلستان گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

 سازمان آگهي هاي  
روزنامه جوان

تلفنى آگهى مى پذيرد

88498458

بهناز قاسمي 
  گزارش يك

پرداخت 180هزار ميليارد تومان بدهي دولت به تأمين اجتماعي
  خبر



8849843213سرويس ورزشي

تثبيت صدرنشينى با انتقام گيرى از حريف لبنانى

ش
 درخش

گرگانى ها در آزادى

ــب پيروزى و گرفتن انتقام از حريف لبنانى  قهرمان ايران با كس       خبر
جايگاه خود را در صدر جدول حفظ كرد. شاگردان مهران حاتمى 
ــت در آزادى با  ــذار كرده بودند در دور برگش ــازى دور رفت را به الرياضى لبنان واگ كه نتيجه ب
حساب75 بر 62 به برترى دست يافتند. برترى مقابل الرياضى لبنان كه سرمربى شهردارى گرگان 
ــخت ترين بازى گروه ياد مى كند، چهارمين برد قهرمان ايران در مسابقات  از آن به عنوان س

 B  بسكتبال باشگاه هاى غرب آسيا بود كه باعث شد شاگردان حاتمى در صدر جدول گروه
باقى بمانند. بردى كه البته حمايت تماشاگران پرشور گرگانى نقش قابل توجهى در كسب 
ــهردارى گرگان نيز بدان اشاره كرد: «همه تيم ها،  آن داشت. مسئله اى كه سرمربى ش
تماشاگر دارند، اما هواداران گرگانى چيز ديگرى هستند. به قول پرى پتى، ما نمى توانيم 

مقابل اين تماشاگران شكست بخوريم و هميشه براى برد بازى مى كنيم.»

 نعمتى مشكلى براى بازى هاى آسيايى
و پاراآسيايى ندارد

كمانداران تيم پاراتيروكمان ايران دو ماهى است كه به دليل سردى 
شميم رضوان 

      چهره
ــتند، اما زهرا نعمتى برخالف  ــازى دور هس هوا از اردوهاى آماده س
ــى تيروكمان ايران  ــراه با تيم مل ــاى خود اين روزها هم هم تيمى ه
ــيون  ــعبانى بهار، رئيس فدراس تمرينات خود را پيگيرى مى كند. با اين وجود به گفته غالمرضا ش
ــيايى و  ــران در هر دو رويداد بازى هاى آس ــت بانوى پارالمپيكى اي ــخص نيس تيروكمان هنوز مش
ــت كه زهرا نعمتى در اولويت اعزام قرار بگيرد. اينكه  ــركت كند يا نه: «تالش اين اس پاراآسيايى ش
ــيايى و  ــداد آس ــر دو روي ــد در ه بخواه
ــركت كند يا فقط در  ــيايى ش پاراآس
بازى هاى آسيايى حضور داشته باشد، 
بستگى به ميزان آمادگى، ركوردش و 
تصميم خودش دارد و هيچ مشكلى 
ــى در هر دو  ــور زهرا نعمت براى حض
ــى براى  ــال رايزن ــدارد. در ح وجود ن
برگزارى اردو در تهران يا يكى از شهرهاى 
ــتيم تا از روند آماده سازى دور  جنوبى هس
نماند. در عين حال سعى داريم كسانى را 
ــته پاراتيروكمان  كه عالقه مند به رش
هستند، شناسايى كنيم و با حمايت و 
سرمايه گذارى روى آنها، روند كار را 
ــه در آينده با  طورى پيش ببريم ك
كمبود ورزشكار در هيچ رشته اى 

مواجه نشويم.»

هفته شـانزدهم 

شيوا  نوروزى
      گزارش  يك

رقابت هاى ليگ 
برتـر در حالـى 
برگزار شد كه شكست دوباره استقالل مقابل 
سپاهان، آبى ها را بار ديگر اسير حاشيه كرد، 
اما پرسپوليس با برترى مقابل ذوب آهن ديگر 
تيم اصفهانى ضمن كسب دهمين برد، حاشيه 
امنيت خـود را در صدر جدول بيشـتر كرد.

ديروز سرخ ها در ورزشگاه آزادى ميزبان ذوب آهن 
مهدى تارتار بودند. ميهمان اصفهانى كار خود را 
ــروع كرد و مى توانست در همان  خيلى خوب ش
دقايق ابتدايى به گل برسد كه تير دروازه مانع از 
آن شد. ذوب آهن در نيمه اول پا به پاى پرسپوليس 
بازى كرد، اما در نيمه دوم عقب كشيد و ميدان 
را به سرخپوشان داد تا آنها در دقيقه 69 توسط 
ــت پيدا كنند و مزد  كاپيتان عاليشاه به گل دس

برترى خود را بگيرند.
پرسپوليس با كسب اين پيروزى 35 امتيازى شد 
و اختالف خود با تيم هاى باالى جدول را بيشتر 
ــروز اين فرصت را دارد  كرد. البته گل گهر هم ام
ــور در تبريز هم به صدر  تا با برترى مقابل تراكت
ــود و هم جايگاه دوم خود را از  جدول نزديك ش

سپاهان پس بگيرد. 
    

آبى ها از كورس قهرمانى فاصله گرفته اند. شروع 
ــتقالل  ــانزدهم ليگ  برتر اصًال براى اس هفته ش
ــم نتيجه را به  ــود و اين تيم باز ه خوش يمن نب
ــپاهان مدعى واگذار كرد. هواداران استقالل  س

ــرمربى پرتغالى براى گرفتن  خيال مى كردند س
ــه  ويژه اى دارد، اما  انتقام باخت بازى رفت برنام
در واقعيت ساپينتو باز هم مغلوب مواريس شد تا 

همه بدانند زور او به هموطنش نمى رسد.  
جدال سپاهان – استقالل در نقش جهان برگزار 
شد و اين بار هم پيروزى از آن طاليى پوشان بود. 
ــك اصفهانى ها با جنجال  ــرى 2 بر ي اگرچه برت
ــد، ولى مهم سه  و حرف و حديث هايى همراه ش
امتيازى است كه به حساب سپاهان واريز شده 
ــوان نزديك ترين تعقيب كننده  و اين تيم به عن
پرسپوليس، يكى از مدعيان قهرمانى محسوب 
ــى از خط  ــت هيچ توپ ــود. در نيمه نخس مى ش
ــه نورافكن براى  ــا اينك ــا عبور نكرد ت دروازه ه
سپاهان و مطهرى براى استقالل گلزنى كردند. 
ــاز به تهران  آبى ها خيال مى كردند با يك امتي
ــياوش يزدانى روى  بازمى گردند، اما خطاى س
شهريار مغانلو و تصميم بحث برانگيز اكرمى، داور 
ــابقه مبنى بر اعالم پنالتى به سود ميزبان،  مس
ورق را به نفع سپاهان برگرداند. رامين رضاييان 
در دقيقه 95 گل پيروزى بخش را زد و اينگونه 
سه امتياز حياتى از آن طاليى پوشان نصف جهان 

شد. 
ــكوك و تصميم داور بود كه  همين صحنه مش
ــت.  ــاپينتو را به همراه داش ــم ريكاردو س خش
ــراى دومين بار  ــتقالل ب ــرمربى پرتغالى اس س
ــد، آن هم  ــوب مواريس ش ــول فصل مغل در ط
ــاگردانش مستحق  ــت ش درحالى كه مدعى اس
ــاپينتو در نشست خبرى بعد  پيروزى بودند! س

از بازى تمام تقصيرات را به گردن داور مسابقه 
انداخت: «داور در موقعيت پنالتى نمى توانست 
ــتحق مساوى  تماس بازيكنان را ببيند. ما مس
هم نبوديم و بايد بازى را مى برديم، اما باختيم. 
ــتند كه  ــن داوران هس ــت و اي ــن فوتبال اس اي
ــتند. داور تأثيرگذار  تصميم گيرنده بازى ها هس
ــازى شوند. اين  بود و بايد اين  مسائل شفاف س
مسائل طبيعى نيست. رفتار با محبى هم طبيعى 
نبود. يك پنالتى شفاف داشتيم، اما به جاى آن 
ــاز به يك ديد  ــديم. ني در دقيقه 90 جريمه ش
ــار در تلويزيون  ــوپرمنى» بود. ما اگر 10 ب «س
نگاه كنيم، مى بينيم تماس وجود دارد، اما به آن 
شدت نيست. داور در آن صحنه نمى توانست به 
خوبى موقعيت را ببيند. تشخيص دقيق صحنه 
برخورد پنالتى به ديد خيلى خوب نياز داشت. او 
يك كيلومتر از صحنه فاصله داشت! اگر پنالتى 

ما گرفته  مى شد.» 
ــت، 27 امتيازى شد و در  استقالل با اين شكس
رده چهارم جدول باقى ماند. عملكرد آبى ها در 
ــوده و اين تيم  ــيار ضعيف ب بازى هاى اخير بس
ــت. با  ــده اس عمًال از كورس قهرمانى خارج ش
اينكه سرمربى مدعى است تيمش هنوز شانس 
قهرمانى دارد، اما بايد به ساپينتو ياد آورى كرد 
استقالل از سه بازى آخر خود و 9 امتياز ممكن 

فقط يك امتياز گرفته است! 
    

ــيار خوبى دارد و منتظر  ــپاهان موقعيت بس س
ــان با  ــت. طاليى پوش ــپوليس اس لغزش پرس

ــه هفته هاى آتى دارند.  امتياز اميد زيادى ب  30
اين تيم، استقالل را در دو بازى متوالى شكست 
ــك گل نوار  ــا با زدن ي ــت. البته آبى ه داده اس
ــاره كردند؛  ــيت هاى پيام نيازمند را پ كلين ش
ــش بازى متوالى گلى  دروازه بان سپاهان در ش

دريافت نكرده بود. 
ــه ژوزه مورايس برخالف هموطنش  جالب اينك
ــتى اعالم  ــپاهان به درس معتقد بود پنالتى س
ــاره به روند خوب  ــپاهان با اش شد. سرمربى س
ــبت به بازى رفت،  تيمش گفت: «اين بازى نس
سطح باالترى داشت. توانستيم بازى را مديريت 
كنيم. از اين بابت خوشحال هستم كه مى توانم 
ــان مى توانند از  ــنجم و بازيكن ــان را بس بازيكن
ــتفاده كنند. داور نيستم،  ــانس هاى خود اس ش
اما اين صحنه خطا بود. اگر جاى داور بودم بايد 
اين صحنه را پنالتى اعالم مى كردم. شايد برخى 
ــد و به خاطر اين  نتايج براى ما قابل قبول نباش
ــايد مربى حريف نظر ديگرى داشته  مسئله، ش
باشد. بايد به تصميم داور احترام گذاشت. من و 
داور انسان هستيم و ممكن است اشتباه كنيم. 
ــتباه بود،  ــم كه تصميم داور اش نمى توانم بگوي

چون خطا خيلى شفاف بود.»
    

ــده اين هفته؛ مس  ــاير بازى هاى انجام ش در س
كرمان 2 بر صفر نفت مسجدسليمان را شكست 
داد، ملوان با يك گل از سد پيكان گذشت و مس 
رفسنجان و نساجى مازندران هم با تساوى يك 

- يك به كار خود پايان دادند.
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نبرد بحران زده هاى باانگيزه
ــا ديدار  ــت و يكم ليگ  جزيره ب هفته بيس
زودهنگام ليورپول – چلسى آغاز مى شود. 
ديدار در آنفيلد حساسيت ويژه اى دارد. در 
ــى تصور مى كرد در  شروع فصل كمتر كس
اواسط ژانويه اين دو تيم مدعى يكى در رده 
نهم جدول باشد و ديگرى دهم! درحالى كه 
ليورپول و چلسى هر دو شرايط فاجعه بارى را 
پشت سر مى گذارند، ثبات از هر دو تيم رخت 
بسته و يورگن كلوپ و گراهام پاتر با لشكرى 
از مصدومان مواجه هستند. قرمزها تغييرات 
ــروع كردند،  منتها  را در ديدار تكرارى خود با ولورهمپتون در جام حذفى ش
سرمربى براى موفقيت تيمش بايد بتواند از بازيكنى مثل محمد صالح از ابتداى 
ــود باز جاى خالى بازيكنى مثل  ــتفاده كند. هر تغييرى هم ايجاد ش بازى اس
ويرجيل  فان دايك در قلب دفاع خالى است. لوئيز دياز، روبرتو فيرمينيو، ديه گو 
يوتا و آرتور هنوز مصدوم هستند. چلسى هم در همين مسير قدم برداشته و 
قرارداد 100 ميليون يورويى با ميخايلو مودريك امضا كرده است. گفته مى شود 
اين بازيكن تازه وارد مى تواند در اين بازى به ميدان برود، اما شايد سرمربى او را 
براى رسيدن به هماهنگى با ساير بازيكنان در مصاف با ليورپول روى نيمكت 
ــاند. جيمز و چيل ول به تمرينات آبى ها برگشته اند، ولى به نظر مى رسد  بنش
ــرايط الزم را ندارند. منتها رحيم استرلينگ،  هنوز براى بازگشت به ميدان ش
پوليسيچ، فوفانا، ادواردو مندى، كانته، بروخا و دنيس زكريا از بند مصدوميت 

رها نشده اند. فليكس تازه وارد هم به خاطر كارت قرمز محروم است. 
از اينها گذشته ليورپول با بردى كه در جام حذفى به دست آورده، اندكى از 
بحران فاصله گرفته و براى جبران نتايج ضعيف روحيه بازيكنان تا حدودى 
باال رفته است. اين برد باعث شده شاگردان كلوپ شكست تلخ برابر برايتون 
ــى مصدومان زياد يكى از  را به فراموشى بسپارند. قبل از رويارويى با چلس
دغدغه هاى سرمربى آلمانى است. آبى هاى استمفوردبريج امروز به وقت ناهار 
(12:30 به وقت انگليس) با تيمى شبيه به خودشان روبه رو مى شوند. تيم 
پاتر با يك برد اقتصادى كريستال پاالس را از پيش رو برداشت، ولى اين بازى 
تمام شده و چلسى براى بازگشت به جمع شش تيم برتر ليگ تالش مى كند. 
تيم لندنى از جام حذفى كنار رفته و در ليگ هم قطعاً جام نخواهد گرفت، 

حتى مى توان گفت چلسى توانايى گرفتن سهميه اروپا را هم ندارد.
مترجم: شيوا نوروزى

قرعه يك چهارم نهايى كوپا دل رى

 رئال به اتلتيكو
 و بارسا به سوسيداد خورد

ــتم نهايى كوپا دل رى با برترى بارسا و رئال و مشخص  پرونده يك هش
شدن چهره هشت تيم راه يافته به يك چهارم نهايى بسته شد. 

ــپانيا و كسب  ــوپرجام اس آبى وانارى ها پس از پيروزى مقابل رئال در س
عنوان قهرمانى بايد برابر سئوتا در يك هشتم نهايى كوپا دل رى به ميدان 
مى رفتند. شاگردان ژاوى كار سختى براى عبور از اين تيم دسته سومى 
جهت حضور در يك چهارم نهايى نداشتند، اما كاتاالن ها سفر عجيبى را 
براى حضور در شهر سئوتا تجربه كردند. ژاوى و يارانش ابتدا با هواپيما 
راهى ماالگا شدند و پس از آن با هليكوپتر به سئوتا رفتند، سفرى متفاوت 
كه با خوشى به همراه بود، چراكه در پايان آن بارسا با برترى 5 بر صفر به 
جمع هشت تيم برتر جام راه يافت. موفقيتى كه روحيه و انگيزه كاتاالن ها 
را به خصوص بعد از برترى مقابل رئال و قهرمانى در سوپرجام تا حد زيادى 

افزايش داد و اين مى تواند كار كهكشانى ها را سخت تر كند. 
ــيارى، تجربه باالى شاگردانش را نتيجه اين  ژاوى اما برخالف نظر بس
برد خواند، نه ضعف حريف دسته سومى: «ما تجربه بسيارى داشتيم و 
همين باعث شد تحت فشار قرار نگيريم. حمله كردن در نيمه اول براى 
ما دشوار بود، اما در نيمه دوم بسيار خوب بازى كرديم. اين تيم نشان داد 
كه عطش بسيارى دارد. آنها انگيزه بسيار زيادى داشتند، اما ما بازى را 
جدى گرفتيم. دوست داريم در خانه بازى كنيم، اما قرعه ما را به سئوتا 
كشاند. شايد در يك هشتم قرعه سختى نداشتيم، اما در ادامه با حريفان 

سرسختى رو به رو خواهيم شد.» 
  

ــا در رده دوم جدول الليگا قرار  ــه امتيازى از بارس رئال كه با فاصله س
دارد، برخالف حريف خود در سوپرجام، كار سختى براى حضور در بين 
ــاگردان آنجلوتى در اين مرحله  هشت تيم برتر كوپا دل رى داشت. ش
ــه انگيزه زيادى  ــتند. تيم چهارم جدول ك با اتلتيكومادريد ديدار داش
براى رسيدن به يك چهارم نهايى داشت، اما رئال هم به همان اندازه به 
برترى در اين ديدار نياز داشت، خصوصاً كه چند روز قبل نيز در رياض 
ــا واگذار كرده و قهرمانى در سوپرجام را از دست  ال كالسيكو را به بارس
داده بود. با اين وجود رئال به تيمى كه نيازمند برد است شباهتى نداشت، 
به طورى كه در همان دقايق ابتدايى بازى(چهار) دروازه اش باز شد. گل 
زودهنگامى كه كار را از همان ابتدا براى آنجلوتى و شاگردانش سخت 
كرد و كهكشانى ها را تحت فشار قرار داد، به طورى كه قبل از پايان نيمه 
نخست، سفيدپوشان گل دوم را هم دريافت كردند. با اين وجود در نيمه 
دوم به رغم تالش هاى ميزبان، شاگردان آنجلوتى با تعويض هاى به موقع 
سرمربى ايتاليايى خود موفق شدند كابوس را به شيرينى صعود تبديل 
كنند و جواز حضور در يك چهارم نهايى را هرچند به سختى اما در نهايت 
به دست آورند. در پى اين برد سخت، اما شيرين آنجلوتى با شادمانى از 
ــليم نمى شود: «من  موفقيت رقم خورده تأكيد كرد كه رئال هرگز تس
بسيار عصبانى بودم، چون ما نتوانستيم در دوئل ها خودمان را تحميل 
كنيم. من به تيم گفته بودم كه بايد به موقع قدرت شان را نشان دهند. ما 
برگشتيم. نيمه اول خوب نبود و اتفاقاتى غيرمنتظره رخ داد. تغيير جريان 
بازى دشوار بود، اما اين تيم شخصيت بسيار خوبى دارد. نيمه دوم اعتماد 
به نفس زيادى به ما داد. ما تسليم نشديم و براى هر توپ جنگيديم و اين 

چهره واقعى رئال است. تيمى كه هرگز تسليم نمى شود.»
  

با پايان رقابت هاى يك هشتم نهايى و روشن شدن تكليف هشت تيم 
راه يافته به يك چهارم نهايى، قرعه كشى مرحله بعدى كوپادل رى نيز 
ــاس آن رئال در برنابئو بايد به مصاف اتلتيكو برود و  انجام شد كه براس
ــيداد خواهد بود. بيلبائو، بارسلونا،  بارسلونا در نيوكمپ ميزبان سوس
ــيا و اتلتيكومادريد  ــيداد، والنس ــونا، سويا، سوس رئال مادريد، اوساس
تيم هاى حاضر در يك چهارم نهايى هستند كه جز اوساسونا ديگر تيم ها 
ــابقه قهرمانى در اين رقابت ها را دارند. بازى هاى يك چهارم نهايى  س
سه شنبه تا پنج شنبه هفته پيش رو و به شكل تك بازى برگزار مى شود 
ــونا با سويا، والنسيا با  كه طى آن رئال مادريد با اتلتيكومادريد، اوساس

بيلبائو و بارسلونا با سوسيداد ديدار خواهند كرد.

وقتى پاداش 700 ميليونى كم است!

وقاحت مقايسه دستمزدهاى فوتبالى
مجتبى خورشيدى، سرپرست سابق تيم ملى فوتبال معتقد است 
مبالغى را كه خودش و بقيه اعضاى كادر تيم ملى به عنوان دستمزد 
ــتحق  ــد، مبالغ ناچيزى بوده و آنها مس و پاداش در يافت كرده ان

دريافت بيشتر از اينها بوده اند.
چند ماه قبل بود كه انتشار مبالغ دريافتى اعضاى كادر فنى تيم ملى 
در زمان رياست عزيزى خادم بر فدراسيون فوتبال تحت عنوان حقوق 
ماهانه و پاداش هاى آنچنانى سروصداى زيادى به راه انداخت. مبالغى 
كه تعجب همگان را برانگيخت، اما حاال و با گذشت چند ماه، سرپرست 
ــابق تيم ملى در اظهارنظرى تأمل برانگيز مدعى است نه تنها زياد  س
نگرفته   كه كم هم گرفته است. به زعم جناب خورشيدى، 700 ميليون 
ــه دريافت كرده اند  ــى كه گرفته در مقابل پاداش هايى كه بقي پاداش
ــيدى براى اينكه تنها نباشد به  اصًال مبلغ زيادى نيست. البته خورش
100 ميليون دريافتى حميد استيلى هم اشاره مى كند كه بنا به نظر 
خورشيدى چون يك گل به امريكا زده ما تا قيامت بايد سپاسگزار او و 
مادرش باشيم! خورشيدى مى گويد: «حقوق من 30 ميليون بود كه 
فكر مى كنم مبلغ قابل توجهى نيست. ببينيد من چه كمك هايى كردم 

ــاژور يك تيم ليگ برترى سال  و تيم ملى را به جام جهانى بردم. ماس
ــته 800 ميليون گرفت و قرارداد مربيان در ليگ دو، 2ميليارد  گذش
ــت؟ برويد  ــاداش گرفتم، زياد اس ــت، آيا 700 ميليونى كه من پ اس
ببينيد سرپرست هاى قبلى تيم ملى چقدر گرفته اند. حميد استيلى 
100ميليون گرفته، درحالى كه اين حقوق برايش كم است، چون گلى 

به امريكا زده كه ما تا قيامت به آن افتخار مى كنيم.»
حاال چند سؤال بايد از سرپرست سابق تيم ملى پرسيد؛ اول اينكه 
اگر حميد استيلى و شما بابت حضور در تيم ملى و گلزنى به امريكا 
و صعود به جام جهانى اينقدر پول گرفته ايد و مى گوييد كم است، 
پس قيمت جان كسانى كه در راه استقالل و حفظ تماميت ارضى 
ــانى كه عضوى از بدنشان را  ــده اند، چقدر است؟ كس ايران فدا ش
تقديم اين آب و خاك كرده اند را چگونه بايد ارج نهاد؟ كسانى كه 
ــان را هم نمى دانيد. حتماً فردا  حتماً شما و امثال شما حتى نامش
ــكى هم مى تواند ادعا كند كه جان يك نفر را  فالن متخصص پزش
نجات داده و بايد پاداش آنچنانى بگيرد يا مثًال يك دانشمند، يك 
طراح و يك برنامه ريز هم مى تواند مدعى شود كه براى كارش بايد 

پاداش آنچنانى بگيرد! قيمت مديريت خود را چرا با مديريت يك 
رئيس قوه يا يك وزير يا يك استاندار مقايسه نمى كنيد؟

اينها همه نشان دهنده زياده خواهى  هاى تمام نشدنى كسانى است كه با 
فوتبال ايران سروكار دارند. اينقدر پول بيت المال و مردم را خورده اند و باال 
ــيده اند كه حاال حتى دريافت هاى ميلياردى و چندصدميليونى هم  كش
راضى شان نمى كند. در روزهايى كه مردم به سختى روزگار مى گذرانند، 
ــت. در بخش هايى از فوتبال، گويا ديگر عقل،  اين اوج وقاحت فوتبال اس

منطق و شعور حاكم نيست. وقاحت، بى شرمى و كج فهمى حاكم است.
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دبل شكست استقالل در جنگ پرتغالى ها

مهدى طارمى، مهاجم ايرانى تيـم فوتبال پورتو كه اين 
فصل هم در ليگ برتـر پرتغال مانند دو فصل گذشـته 
عملكرد خوبى از خود ارائه داده و در 16 بازى ليگ، آمار 
10 گل  زده و شـش پاس  گل را تا به اينجاى فصل از خود 
به جاى گذاشته، جايزه بهترين بازيكن ليگ برتر پرتغال 
در ماه هاى نوامبر و دسـامبر 2022 را به انتخاب اتحاديه 
فوتباليست هاى حرفه اى پرتغال از آن خود كرد. خواكيم 
اوانگليسـتا، رئيس اتحاديه فوتباليسـت هاى حرفه اى 
پرتغال با حضور در محل تمرين تيم فوتبال پورتو، شخصًا 
اين جايزه را به مهدى طارمى 30 ساله اهدا كرد. مهاجم 
تيم ملى فوتبال ايران با كسب 16/78درصد آرا اين عنوان 
را به خود اختصاص داد و در راه كسب اين عنوان باالتر از 
ريكاردو هورتا از براگا با 12/98درصد آرا و پدرو پوررو از 

اسپورتينگ ليسبون با 12/55درصد آرا ايستاد.

جايزه ويژه پرتغالى ها براى طارمى
قاب

فريدون حسن

آقاى نماينده! دست هاى توطئه را نمى بينى؟!
در ايام و ماه هايى كه فوتبالى جماعت همراه با جماعت فتنه گر و آشوب طلب 
هر كارى دلش مى خواهد مى كند و هر طور كه مى پسندد ارادت خود را به 
آنها نشان مى دهد، شنيدن حرف هاى عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس در حمايت از بازگشت على كريمى به «آغوش مردم» بسيار 
تعجب برانگيز بود. محمود عباس زاده در حالى در مورد يكى از عوامل اصلى 
اغتشاشات و فتنه انگيزى هاى اخير كه وقتى به امريكا رسيد، به همين مردم 
ــى از او حرف مى زند كه  ــرد از آغوش باز مردم براى پذيراي ايران توهين ك
برخى همفكران كريمى در داخل همين حاال از هر فرصتى براى نشان دادن 
همراهى خود با معاندان استفاده مى كنند. نمونه اش هم همين مسابقات اين 
هفته ليگ برتر و همين ادا و اصول هايى  است كه از امثال رامين رضاييان و 

ارسالن مطهرى ديده شد و همچنان هم از برخى ديگر ديده مى شود.
ــت كه نماينده محترم مجلس چگونه از زبان مردم در  جاى سؤال اس
ــيدن كريمى حرف مى زند، در حالى كه همين  خصوص به آغوش كش
كريمى با «ربع پهلوى»  پيمان بسته و به او وكالت داده تا بيايد و كشور 

را در اختيار امريكايى ها قرار بدهد تا آنها اداره اش كنند.
بايد تأسف خورد بابت اين نگاه سطحى ، بايد غصه خورد بابت اينكه كسى 
در چنين جايگاهى توطئه آشكار بر عليه كشور و مردم ايران را نمى بيند 
يا اينقدر ساده از كنار آن مى گذرد، در حالى كه امروز ديگر پرده هاى نفاق 
ــده است. معاندان  ــمن از صف دوست جدا ش افتاده و صف معاند و دش
اين مردم و كشور با تبليغات گسترده و به كار گيرى يك جنگ تركيبى 
رسانه اى براى امثال على كريمى ها از مدت ها قبل برنامه داشتند و او هم 
با تمام توان در پازلشان قرار گرفت، اما گويا اينجا حتى بايد براى برخى 

نمايندگان مجلس هم اين توطئه آشكار را توضيح داد!
جناب عباس زاده توجه داشته باشيد آن على كريمى كه با حمايت ، دعا و 
اشك هاى شوق مردم شد بازيكن تيم ملى در همان تاريخ دفن شد. امروز 
ــتيد، يكى كه براى نابودى اين مردم  با يك على كريمى ديگر روبه رو هس
ــم خورده اين آب و خاك داده است،  و كشور دست اتحاد به دشمنان قس
ــتن  ــردم را به تاراج بردند و حاال هم براى بازگش همان ها كه اموال اين م
ــان در حال ولخرجى آن هستند. اگر خيلى دوست داريد  به تاج و تخت ش
ــتان را براى امثال على كريمى باز كنيد تا مثًال بهتر ديده شويد  و  تا آغوش
محبوب همه باشيد، خب راهش اين نيست كه كريمى را در آغوش بگيريد 
و نبايد از آغوش مردم خرج كنيد. چنين اظهارنظرى از يك نماينده مجلس 
ــام تصميمات و  ــت، به خصوص كه اگر تم با اين جايگاه باعث نگرانى اس
برخوردها ى آقايان بهارستان نشين اينگونه باشد و به همين نحو با امنيت 
ملى و سياست خارجى كشور برخورد شود و براى آنها برنامه ريزى كنند. طى 
چند ماه گذشته امثال على كريمى و برخى فوتبالى هاى ديگر در همنوايى 
ــاش طلب چيزى كم نگذاشتند. اين  و همصدايى با جريان فتنه گر و اغتش
يك حقيقت آشكار است كه ديده نشدن آن از سوى نماينده مجلس بسيار 
تأسف بار است، يعنى بهارستان نشينان اين حجم توطئه و اين دست هاى 
ــه در آرزوى به آغوش  ــور را  نمى بينند ك پيداى خيانت عليه مردم و كش

كشيدنشان هستند؟!

ــران كه در  ــس روى ميز اي ــين هدايى، ملى پوش تني اميرحس
نخستين دوره رقابت هاى تنيس روى ميز انتخابى قهرمانى جهانى 
در قطر موفق به كسب يكى از 25 سهميه توزيعى شد با يادآورى 
تأكيدى كه فدراسيون جهانى بر حضور حداقلى در هشت رويداد 
ــال دارد، ابراز اميدوارى كرد  ــيون طى هر س مصوب اين فدراس
فدراسيون شرايط حضورش در رقابت هاى پيش رو را فراهم كند: 
«كسب سهميه جهانى كار ساده اى نبود، آن هم بدون سرمربى. از 
سوى ديگر تا يك روز قبل از برگزارى مسابقات انتخابى قهرمانى 
جهان هيچ گونه اطالعى از شرايط برگزارى اين رقابت ها نداشتيم 
و بعد از قرعه كشى بود كه مشخص شد 25 سهميه توزيع مى شود. 
سطح مسابقات بسيار باال بود، به طورى كه بازيكنى با دو قهرمانى 
در المپيك از دور نخست مسابقات حذف شد و در جدول شانس 
مجدد بود كه سهميه گرفت. با اين شرايط تنيس روى ميز ايران 
صاحب سه سهميه انفرادى شد و دو سهميه دوبل را هم به دست 
آورد، اما با توجه به قوانين فدراسيون جهانى اميدوارم تا پايان سال 
در چند رويداد ديگر هم شركت داشته باشيم. امتياز شركت در 
اين مسابقات بسيار تأثيرگذار است براى ارتقاى رنكينگ جهانى 
و كسب سهميه از اين طريق يا كمكى كه به سيدبندى مسابقات 
مى كند. البته بعيد نيست كه باز هم به دليل شرايط مالى امكان 
اعزام سرمربى فراهم نشود. مسئله اى كه كار را سخت مى كند. با 
اين وجود حضور در مسابقات پيش رو تا پايان سال بسيار ضرورى 
است. به همين خاطر انتظار داريم فدراسيون و وزير ورزش با نگاه 
حمايتى خود شرايطى را فراهم كنند كه تيم ملى پينگ پنگ ايران 
با تركيب كامل و همراهى سرمربى راهى مسابقات شود. ما بدون 
سرمربى در رقابت هايى كسب سهميه كرديم كه بى برنامه بود و 
ضعف هاى زيادى داشت. حاال فكرش را بكنيد با مهيا بودن شرايط 

و همراهى سرمربى چقدر مى توانيم موفق تر عمل كنيم.»

 بدون سرمربى مسابقه دادن
خيلى سخت است

حامد قهرمانى 
      بازتاب
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خدشه به مباني انساني
 با شدت گرفتن آسيب هاي اجتماعي

ــت كه از مجراي شدت  ــه به اعتماد عمومي، يكي از آسيب هايي اس خدش
گرفتن آسيب هاي اجتماعي، جامعه را در معرض تهديد قرار داده و هر چه 
ــت اجتماعي را منجر مي شود.  ــدت آن اضافه و گسس زمان مي گذرد بر ش
ــيب هايي كه جامعه را تهديد مي كند در دو دهه گذشته  هشدار درباره آس
شدت بيشتري گرفته است از همين رو ما مدام در معرض هشدارهايي قرار 
داريم كه بيش از هر چيز بازدارندگي از اقدام به عملي را كه در شرف انجام 
ــيب هايي كه متوجه كودكان  است، مورد تأكيد قرار مي دهد. افزايش آس
ــني مدام از سوي خانواده و مدرسه  شده است، سبب شده اين گروه هاي س
هدف هشدارهاي پيشگيرانه قرار گيرند؛ شايد از همين رو باشد كه بازي ها 
و اجتماع هاي كودكانه اي كه در دهه هاي قبل كوچه هاي شهرها و روستاها 
را با نشاط همراه مي كرد، از بين رفته و به انزواي نسلي آنها منجر شده است. 
ــبك زندگي و حاكميت فضاي مجازي بر زندگي اجتماعي ما در  تغيير س
اين مقطع زماني تأثيري شگرف در بروز اين پديده داشته است. وقتي خبر 
تعرض به يك كودك يا نوجوان در محلي آموزشي يا ورزشي منتشر مي شود، 
ــا مدت هاي زيادي  ــتادن فرزندان خود به اين محل ها ت خانواده ها از فرس
ــختگيري هاي بيشتري  امتناع مي كنند يا در صورت اقبال به اين كار،  س
انجام مي دهند. اين موضوع در مورد همه گروه هاي نسلي جامعه مصداق 
ــدن بي اعتمادي عمومي حتي به رفتاري انساني  دارد و منجر به نهادينه ش
ــهروندان به دليل پايبندي به اصول  ــياري از ش و اخالقي هم مي شود. بس
ــاني و اخالقي تالش مي كنند به درماندگان يا در راه ماندگان  اسالمي، انس
ــيب به تهديدي  ــاعدت آنها با بروز يك آس كمك كنند، اما گاهي اين مس
عليه خودشان تبديل مي شود. چند روز قبل در سرماي شديد مشهد  زني 
ميانسال با خودروي پرايدش در حال عبور از بولوار رسالت بود كه با ديدن 
پنج عضو يك خانواده كه در حاشيه خيابان منتظر تاكسي بودند، توقف كرد 
و بعد از سوار شدن آنها به سمت بلوار 22بهمن حركت كرد. هنوز مسافت 
زيادي طي نشده بود كه پدر خانواده  با قرار دادن قيچي زير گردن راننده از او 
خواست توقف كند. اعضاي خانواده راننده را به شدت مضروب كردند و او را از 
خودرواش بيرون انداختند و با سرقت پرايد متواري شدند. با شكايت مطرح 
شده مأموران پليس مشهد خيلي زود توانستند عامالن حادثه را در منطقه 
طرحچي شناسايي و بازداشت كنند. همه كساني كه در حال رانندگي در 
شهرها و جاده ها هستند در چنين موقعيت هايي قرار مي گيرند، اما قبل از 
ــان را روي پدال ترمز فشار دهند، با  اينكه بخواهند از سر خيرخواهي پايش
چنان انگاره هاي ذهني درگير مي شوند و با فشار روي پدال گاز از كنار آنها 
عبور مي كنند. شدت گرفتن آسيب هاي اجتماعي، وضعيت عمومي جامعه 
را با تعارض و تناقض هاي بسياري مواجه مي كند و با اينكه ممكن است گذر 
از عملي انساني منجر به احساس گناه يا عذاب وجدان هم شود، اما ترس از 
قرار گرفتن در موقعيتي تهديد آميز، تصميم گيري درباره بي تفاوتي نسبت به 
همياري را منجر مي شود و به اين سان مرزهاي انساني و اخالقي در تعارض با 
معضالت اجتماعي دستخوش تحولي مي شود كه در وضعيت موجود راهي 

براي برون رفت از آن وجود ندارد. 

روايت آخرين بازداشت شدگان صندوق امانات بانك ملي از سرقت بزرگ 

    غالمرضا مسكني 
دو پسـرخاله كه از  متهمان اصلي سرقت 
صندوق امانات بانك ملي شـعبه دانشگاه 
تهـران بودنـد و بـه تركيـه گريختنـد، 
پس از گذشـت هفت ماه و نيـم از حادثه 
بـه پليـس ايـران تحويـل داده شـدند. 
سرقت از صندوق هاي امانات بانك ملي شعبه 
دانشگاه تهران در خيابان انقالب بامداد روز 13 
خرداد رخ داد، اما خبر آن صبح روز دوشنبه 
16 خرداد وقتي كاركنان بانك پس از سه روز 

تعطيلي به بانك رفتند به پليس اعالم شد. 
بررسي ها نشان داد هر چند اعضاي اين باند 
حرفه اي 13 نفر هستند، اما چهار عضو اصلي 
ــر خاله شان و سارق  باند دو برادر همراه پس
ــداد تا دو  ــاعت 1/5 بام حرفه اي ديگري س
بامداد از در پاركينگ بانك در كوچه پشتي 
ــده  ــه اي حساب ش ــا تجهيزات فني و نقش ب
ــدند و در  ــدوق امانات  ش ــمت صن وارد قس
ــاعت و تخريب  ــس از حدود 14 س نهايت پ
250 صندوق اموال، 168 صندوق را سرقت 
ــد اگر چه  ــخص ش كرده اند. همچنين مش
سرقت بزرگ قرن از سوي سارقان حرفه اي 
صورت گرفته است، اما نبود تجهيزات ايمني 
ــارقان كمك  ــتن نگهبان به س و حتي نداش

زيادي كرده است. 
   24 ساعت بعد 

ــبانه روزي و  ــاز تحقيقات تالش ش پس از آغ
ــده پليس  ــي مأموران زب تحقيقات تخصص
ــاعت نتيجه داد و  ــر از 24 س آگاهي در كمت
مأموران موفق شدند اعضاي باند را شناسايي 
ــتگير و  و در گام اول 10 نفر از متهمان را دس
مقدار زيادي از ااموال سرقتي را كشف كنند. 
ــدي دريافتند  ــي هاي بع ــوران در بررس مأم
ــر خاله  ــاي اصلي باند كه پس ــر از اعض دو نف
ــان به كشور  ــتند همراه همسر يكي ش هس
تركيه گريخته اند. بدين ترتيب نام دو متهم 
ــت اعالن قرمز اينترپل قرار گرفت و  در ليس
ــاعت از سوي مأموران  متهمان پس از 48 س
ــتگير و روانه زندان شدند.  پليس تركيه دس

سرانجام با پيگيري هاي مداوم پليس اينترپل 
متهمان پس از هفت ماه و نيم تحويل مقامات 

قضايي ايران شدند. 
   صندوق هاي چسبي 

ــل مأموران  ــر خاله دو روز قبل تحوي دو پس
پليس تهران شدند. يكي از متهمان كه همراه 
ــرن بود، در  ــرقت ق برادرش طراح اصلي س
توضيح سرقت بزرگ گفت: « سال قبل همراه 
برادرم به يك شعبه بانك سپه  در شهرستان 
قائمشهر دستبرد زديم و 600 ميليون تومان 
ــرقت كرديم. البته اين سرقت ناچيز بود و  س
بعد هم با گذاشتن وثيقه از زندان آزاد شديم. 
پس از آزادي تصميم گرفتيم اين بار دست به 
ــرقت بزرگي بزنيم تا پول كالني به دست  س
آوريم و به همين سبب اعضاي باند را تشكيل 
داديم و نقشه سرقت از صندوق امانات بانك 
ملي را طراحي و اجرا كرديم. البته قبل از اين 
نقشه، سرقت از صندوق امانات بانك ديگري 
را در خيابان فلسطين طراحي كرده بوديم، اما 

موفق به اجرا نشديم.»

وي افزود: « با تحقيقاتي كه انجام داديم، متوجه 
ــديم اموال زيادي در صندوق امانات بانك  ش
ملي شعبه دانشگاه در خيابان انقالب نگهداري 
ــازنده  ــود. ما ابتدا اطالعاتي درباره س مي ش
صندوق ها، نوع جنس صندوق هاي امانات به 
ــت آورديم و پس از جمع بندي در گوگل  دس
جست وجو كرديم و متوجه شديم تمامي قفل 
در صندوق ها چسبي هستند، يعني با چسب 
به صندوق ها چسبيده اند و با يك ضربه چكش 
هم باز مي شوند. همين موضوع سرعت عمل 

ما در سرقت ها را باال برد.»
متهم در پاسخ به سؤالي كه آيا فكر مي كرديد 
48 ساعت پس از سرقت شناسايي و دستگير 
شويد، گفت: « نه چون نقشه ما حساب شده بود 
و ما حتي يك بار هم به آن بانك نرفته بوديم 
ــويم. پس از  ــايي ش و فكر نمي كرديم  شناس
ــرقت هم تصميم گرفتيم براي 10 روز  به  س
كشور تركيه برويم تا آب ها از آسياب بيفتد. به 
همين خاطر ما 2 تا 3 هزار دالر همراه خودمان 
ــرقتي را به  به تركيه برديم و تمامي اموال س

صورت امانت به يكي از همدستانمان داديم 
و مقداري هم داخل صندوق عقب خودرومان 
ــتيم و خودرو را در پاركينگ فرودگاه  گذاش
ــه زودي به  ــتيم ب پارك كرديم. ما مي خواس
ايران برگرديم و اموال سرقتي را آب كنيم، اما 
با اعالن قرمز پليس اينترپل ايران، ما خيلي 

زود در كشور تركيه بازداشت شديم.»
   سير مراحل 

سردار هادي شيرزاد، رئيس پليس بين الملل 
ــدن استرداد متهمان  فراجا درباره طوالني ش
اصلي اين پرونده به كشور  گفت: براي استرداد 
يك متهم به كشور بايد تمام مدارك به كشور 
تركيه داده مي شد و دستگاه قضايي تركيه بعد 
از بررسي، حكم به استرداد مي داد كه تالش 
ــرعت اين اقدام انجام شود. البته  كرديم به س
ــتگيري متهمان تا  از مرحله شناسايي و دس
استرداد آنها، دوره زماني است كه بايد مرجع 
قضا يي كشوري كه آن متهم را دستگير كرده 
ــترداد كند  ــه آن فرد را اس تصميم بگيرد ك

يا خير. 

 ســـــــــرصـــــــفـــــحــــهخـــــــط 

بنا به دستور ماده 12 قانون ثبت و به استناد ماده 59 آئين نامه اشخاص كه در سه 
ماهه سوم سال 1401 واقع در قطعه يك ايالم و 9 چوار درخواست ثبت نمودند به 

شرح ذيل آگهى مى شود:
1. آقاى مصطفى هواسيان فرزند محمد شش  دانگ يك باب خانه پالك 451/4 اصلى 

واقع در ايالم: خيابان حافظ.
2. آقاى شهريار بسطامى  فرزند اسكندر شش  دانگ يك باب خانه پالك 1127/421 

اصلى واقع در ايالم: بلوار مدرس خ آوينى كوچه ارديبهشت.
3. خانم بتول رجبى فرزند البرز شـش  دانگ يك باب خانه پالك 1144/379 اصلى 

واقع در ايالم: ميدان ميالد خيابان ميالد.3
4. خانم قدم خير باقرى بركه فرزند قنبربيك شش  دانگ يك قطعه زمين مسكونى 

پالك 1145/15 اصلى واقع در ايالم: بلوار مدرس جنب مجتمع نيروى انتطامى.
5. آقاى سـجاد صيدخانى فرزند سـهراب نسـبت به مقدار 5 سـهم از 21 سـهم 
(شش  دانگ) يك باب ساختمان پالك 1215/798 اصلى در واقع در ايالم: چاليمار 

ميدان ميالد خ ميالد.
6. آقاى وحيد كمرى فرزند اكرام نسبت به مقدار  5 پنج سهم از 21 سهم (شش  دانگ) 
دو دانگ از شش  دانگ يك باب ساختمان پالك 1215/801 اصلى واقع در ايالم ميدان 

ميالد خ ميالد.
7. آقاى جواد نوراللهى فرزند صيدنور نسـبت به مقدار 5 پنج سـهم از 21 سـهم 
(شش  دانگ) دو دانگ از شش  دانگ يك باب ساختمان پالك 1215/801 اصلى واقع 

در ايالم ميدان ميالد خ ميالد.
8. آقاى اميد كمرى فرزند اكرام نسبت به مقدار 5 پنج سهم از 21 (شش  دانگ) دو 
دانگ مشاع از شش  دانگ يك باب ساختمان پالك 801 فرعى از 1215 اصلى واقع در 

ايالم ميدان ميالد خ ميالد.
9. آقاى محمدحسـين لطفى كار فرزند گنجعلى شش  دانگ يك قطعه زمين پالك 

1250/306 اصلى واقع در ايالم شماره 1 روبروى نقليه راه و ترابرى.
10. خانم مكيه مومنى فرزند عزيز نسـبت به مقدار 307 سهم مشاع از 1176 سهم 
(شـش  دانگ) يك باب خانه پالك 1254/970 اصلى واقع در ايالم خ نسـيم كوچه 

طراوت.
11. آقاى عبدالعلى عاليى نژاد فرزند صيدعلى شـش  دانگ يك قطعه زمين پالك 

1308/72 اصلى واقع در ايالم: خ شهيد نادرى روبروى كوچه خاطره.
12. خانم سعديه بادزهره فرزند صيدموسى شش  دانگ يك باب خانه پالك 1410/303 

اصلى واقع در ايالم بلوار آزادى، آزادى 17.
13. آقاى مهدى رشيدى تنگ آبى فرزند حسين شش  دانگ يك قطعه زمين محصور 

پالك 1417/17 اصلى واقع در ايالم بلوار شهداى چالسرا كوچه قاليشويى نور.
14. خانم عشرت شعائى و زهرا شـعائى فرزندان صالح شش  دانگ يك قطعه زمين 
مسكونى هر كدام به نسبت 3 سه دانگ مشاع از شش  دانگ پالك 1421/29 اصلى 

واقع در ايالم ميدان چالسرا روبروى استخر آساره.
15. آقاى محمد كريم كوالبندى فرزند ابراهيم شش  دانگ يك باب ساختمان پالك 

1433/132 اصلى واقع در ايالم: نوروزآباد خ رضوان.
16. خانم فاطمه رحيمى  فرزند جاسم شش  دانگ يك قطعه زمين پالك 1446/97 

اصلى واقع در ايالم: روبروى مصلى خيابان پونه.

17. خانم معصومه حسـنى خواه فرزند جهانگير شـش  دانگ يك بـاب خانه پالك 
1468/74 اصلى واقع در ايالم: بلوار خرم رودى جنب كارخانه آرد.

18. آقايان محمدباقر. محمدجعفر. محمدكريـم. محمدرحيم. و خانم ها نورخاص. 
مرضيه. كلثوم. زهرا شهرت همگى پناهى فرزندان مرحوم خداداد شش  دانگ يك 
قطعه زمين با كاربرى پارك صنعتى و كارگاهى پالك 1483/17 اصلى واقع در ايالم: 

جاده بهشت رضا.
19. آقاى عيسى احمدى فرزند اسحق شش  دانگ قسـمتى از يك باب خانه پالك 

1510/62 اصلى واقع در ايالم بلوار سيدالشهدا.
20. آقاى عيسى احمدى فرزند اسحق شش  دانگ قسـمتى از يك باب خانه پالك 

1510/63 اصلى واقع در ايالم: بلوار سيدالشهدا.
21. آقاى جعفر مهدوى فرزند ولى نسـبت به مقدار 14 سـهم مشـاع از 77 سهم 
شش  دانگ يك باب خانه پالك 1681/414 اصلى واقع در ايالم:  هانيوان خ جانبازان.

22. آقاى نصراله كريمى  فرزند حيدر شش  دانگ يك باب خانه پالك 1683/77 اصلى 
واقع در ايالم، خيابان جانبازان كوچه فتح 3.

23. آقاى ايرج اميديان فرزند سـعيد شـش  دانگ يك قطعه زمين محصور پالك 
1751/51 اصلى واقع در ايالم خيابان آيت اله حيدرى ضلع شـرقى باغ كشاورزى 

كوچه 6 مترى.
                                                                                                                   قطعه 9 چوار                                                                    

24. خانم حليمه روشنى فرزند جمعه نسـبت به مقدار 48 سهم مشاع از 96 سهم 
(شش  دانگ) يك باب ساختمان پالك 1/129/1896 اصلى واقع در ايالم: پشت پمپ 

بنزين كوثر جنب تره بار.
25. خانم الهام پورنصرت فرزند سـاعدبگ نسـبت به مقدار 2 سـهم از 6 سـهم 
(شش  دانگ) يك باب سـاختمان پالك 1/120/1897 اصلى واقع در ايالم: روستاى 

چالسرا.
26. آقاى الونـد تقى زاده فرزند ولى شـش  دانگ يك قطعه زميـن مزروعى پالك 

3/1661 اصلى واقع در ايالم: طارم روبروى دانشگام ايالم.
27. آقاى الونـد تقى زاده فرزند ولى شـش  دانگ يك قطعه زميـن مزروعى پالك 

3/1662 اصلى واقع در ايالم: طارم روبروى دانشگام ايالم.
28. آقاى احسان رستمى  فرزند ياسم خان شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى 
ديم پالك 3/93/1669 اصلى واقع در ايالم: هفت چشـمه بعد از پمپ بنزين جاده 

نيروگاه.
29. آقاى حميد شرفى فرزند جمعه شـش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/53/862 

اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
30. خانـم شمسـيه قنبـرى فرزنـد قاسـم شـش  دانگ يـك قطعه بـاغ پالك 

4/53/863اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
31. آقاى بهـزاد سـليمانيان فرزند ابراهيم شـش  دانگ يك قطعه بـاغ با كاربرى 

كشاورزى پالك 4/56/864 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
32. آقاى عزالدين آزادى فرزند ابراهيم شـش  دانگ يك قطعـه زمين مزروعى با 

كاربرى باغ پالك 4/56/865 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام 
33. آقاى امين كاظمى  فرزند جعفر شش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/53/866 اصلى 

واقع در ايالم: چوار ششدار تنگ حمام.
34. آقاى نوراله شرفى فرزند جمعه شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى با كاربرى 

باغ پالك 4/56/867 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
35. آقاى رشيد شرفى فرزند جمعه شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى با كاربرى 

باغ پالك 4/56/868 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
36. آقاى وحيد شرفى فرزند جمعه شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى با كاربرى 

باغ پالك 4/56/869 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
37. آقاى على عباس شرفى فرزند عباس شش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/56/870 

اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
38. خانم مرضيه شرفى فرزند جمعه شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى پالك 

4/56/871 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
39. آقاى اميدعلى قدوسيان فرزند على شش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/53/873 

اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
40. آقاى على شير قدوسيان فرزند على شش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/53/976 

اصلى واقع در ايالم: چوار بهمن آباد ششدار تنگ حمام.
41. آقاعلى بابـا پيرمحمدى فرزند حاجعلى شـش  دانگ يك قطعه بـاغ با كاربرى 

كشاورزى پالك 4/56/979 اصلى واقع در ايالم: تنگ حمام.

42. آقاى سجاد شرفى فرزند جمعه شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى با كاربرى 
باغ پالك 4/56/980 اصلى واقع در ايالم ششدار تنگ حمام.

43. خانم شيما شرفى فرزند جمعه شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى با كاربرى 
باغ پالك 4/56/981 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.

44. آقاى عيسى دانشگر فرزند درويش شش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/53/982 
اصلى واقع در ايالم: چوار ششدار تنگ حمام.

45. آقاى رستم شرفى فرزند عباس شـش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/56/983 
اصلى واقع در ايالم: چوار بهمن آباد تنگ حمام.

46. آقاى على عباس شرفى فرزند عباس شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى با 
كاربرى باغ پالك 4/56/984 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.

47. خانم معصومه شـرفى فرزند جمعه شـش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى با 
كاربرى باغ پالك 4/56/985 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.

48. آقاى مجتبى رضايى فرزند غالم شـش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/56/986 
اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.

49. آقاى ميرعباس شيرمحمدى فرزند حاجى عباس شش  دانگ يك قطعه زمين 
مزروعى با كاربرى باغ پالك 4/56/987 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.

50. آقاى عباس شرفى فرزند عباس شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى با كاربرى 
باغ پالك 4/56/988 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.

51. آقاى حسـن قنبرى فرزند همت بيگ شـش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى با 
كاربرى باغ پالك 4/53/989 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.

52. آقاى حسن قنبرى فرزند همت بيگ شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 
4/53/990 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.

53. خانم ربابه شرفى فرزند عباس شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى با كاربرى 
باغ پالك 4/56/991 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.

54. آقاى ماشاءاله ولدى فرزند امين شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى با كاربرى 
كشاورزى پالك 4/56/992 اصلى واقع در ايالم: ششدار منطقه تنگ حمام.

55. آقاى ماشاءاله ولدى فرزند امين شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى با كاربرى 
كشاورزى پالك 4/56/993 اصلى واقع در ايالم: ششدار منطقه تنگ حمام.

56. آقاى ماشاءاله ولدى فرزند امين شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى با كاربرى 
كشاورزى پالك 4/56/994 اصلى واقع در ايالم: ششدار منطقه تنگ حمام.

57. آقـاى آراد و خانم ها آرتميس و آتوسـا شـهرت شـهبازى فرزنـدان روح اله 
شش  دانگ يك قطعه زمين با كاربرى كشـاورزى پالك 4/56/995 اصلى واقع در 

ايالم: منطقه تنگ حمام.
58. آقاى كريم  هاشمى  فرزند رحيم شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى با كاربرى 

باغ پالك 4/56/996 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
59. آقاى يوسف شرفى فرزند عباس شش  دانگ يك قطعه باغ با كاربرى كشاورزى 

پالك 4/56/997 اصلى واقع در ايالم: ششدار تنگ حمام.
60. آقاى على نظر باباخانى فرزند صيدمراد شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى با 

كاربرى كشاورزى پالك 4/53/998 اصلى واقع در ايالم.
61. خانـم زهرا محمودى فرزند نظر شـش  دانگ يك قطعه زمين مسـكونى پالك 

4/33/1001 اصلى واقع در ايالم: چوار پشت تريبت بدنى. 
62. خانم مرضيه قنبـرى فرزند همت بيگ شـش  دانگ يك قطعه بـاغ با كاربرى 

كشاورزى پالك 4/53/1002 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.
63. آقاى اميد شرفى فرزند على جان شش  دانگ يك قطعه باغ با كاربرى كشاورزى 

پالك 4/56/1003 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.
64. آقاى محمدحسـين شـرفى فرزند امان اهللا نسـبت به چهار دانگ مشـاع از 
شش  دانگ و خانم باران شرفى فرزند امان اهللا نسبت به دو دانگ مشاع از شش  دانگ 
با قيوميت خانم فريبا احمدى شش  دانگ يك قطعه باغ با كاربرى كشاورزى پالك 

4/56/1004 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.
65. آقاى صيدميران احمدى فرزند محمدبگ شش  دانگ يك قطعه زمين با كاربرى 

كشاورزى پالك 4/50/1005 اصلى واقع در ايالم: چوار منطقه تنگ حمام.
66. آقاى محمدمبين شـرفى فرزند على عباس شـش  دانگ يك قطعه باغ پالك 

4/56/1006 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.
67. خانم مهناز كمالى فرزند مهدى شـش  دانگ يك قطعه باغ پالك 4/53/1007 

اصلى واقع در ايالم: چوار ششدار.
68. آقاى على رضـا جهانگيرى فرزند رسـول شـش  دانگ يك قطعـه باغ پالك 

4/56/1008 اصلى واقع در ايالم: چوار تنگ حمام.

                                                                                                                  قطعه 3 بدره                                                                    
69. آقاى رضا درويشى فرزند مراد على شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 

66/10/130 اصلى واقع در ايالم: ورريز.
70. آقاى رضا درويشى فرزند مرادعلى شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 

66/131 اصلى واقع در ايالم: جاده سد منطقه ورريز.
71. آقاى رضا درويشى فرزند مرادعلى شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم 

پالك 66/132 اصلى در ايالم: جاده سد منطقه ورريز.
72. آقاى رضا درويشى فرزند مرادعلى شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم 

پالك 66/133 اصلى واقع در ايالم: جاده سد منطقه ورريز.
73. آقاى رضا درويشى فرزند مرادعلى شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 

66/134 اصلى واقع در ايالم: جاده سد منطقه ورريز.
74. آقاى رضا درويشى فرزند مرادعلى شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 

66/136 اصلى واقع در ايالم: ورريز بليين.
75. آقاى رستم درويشى فرزند حيات شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 

66/137 اصلى واقع در ايالم: جاده سد منطقه ورزير.
76. آقاى نوراله فهميى فرزند بسام بگ شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 

66/140 اصلى واقع در ايالم: منطقه ورريز.
77. خانم زهرا هواسى فرزند على نظر شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 

66/141 اصلى واقع در ايالم: چشمه كبود جاده سد ايالم.
78. آقاى محمدحسين شـادمان فرزند على حيدر شش دانگ يك قطعه زمين 

مزروعى پالك 66/142 اصلى واقع در ايالم: چشمه كبود مسير جاده سد ايالم.
79. آقاى محمد هواسـى فرزند على حيدر شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى 

پالك 66/143 اصلى واقع در ايالم: چشمه كبود مسير جاده سد ايالم.
80. خانم شـاه صنم هواسـى فرزند على حيدر و خانم سـكينه هواسـى فرزند 
على حيدر و گوهرخانم هواسى فرزند على حيدر و خانم نرگس هواسى فر فرزند 
حيدر و خانم طاوس هواسى فرزند على حيدر شش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى 

پالك 66/144 اصلى واقع در ايالم: مسير جاده سد ايالم.
81. آقاى كرم اله درويشى فرزند عين على شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى 

پالك 66/146 اصلى واقع در ايالم: منطقه ورريز.
82. آقاى كرم اله درويشى فرزند عين على شش  دانگ يك قطعه زمين كشاورزى 

پالك 66/147 اصلى واقع در ايالم: منطقه ورريز. 
83. آقايان محمدحسـين شـادمان فرزند على حيدر و محمد هواسـى فرزند 
على حيدر شـش  دانگ يك قطعه زمين مزروعى پـالك 66/148 اصلى واقع در 

ايالم: روبروى روستاى بليين ور كبود كوچك. 
84. آقاى على دوست درويشـى فرزند غالمحسين شش  دانگ يك قطعه زمين 

كشاورزى پالك 66/149 اصلى واقع در ايالم: جاده سد چم گردالن.
85. آقاى نصرت اله فهميى فرزند بسام بگ شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى 

پالك 66/150 اصلى واقع در ايالم: چشمه كبود منطقه ورريز.
86. آقاى نصرت اله فهيمى فرزند بسام بگ شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى 

پالك 66/151 اصلى واقع در ايالم: چشمه كبود منطقه ورريز.
87. آقاى نصرت اله فهيمى فرزند بسام بگ شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى 

66/152 اصلى واقع در ايالم: چشمه كبود منطقه ورريز.
88. آقاى حيدر افضلى فرزند صيدنظر شـش دانگ يك قطعه زمين كشاورزى 

پالك 66/153 اصلى واقع در ايالم: ورريز بلين.
89. آقاى قباد درويشى فرزند حيات شـش  دانگ يك قطعه باغ پالك 66/154 

اصلى واقع در ايالم: جاده سد منطقه ورريز.
90. آقاى محمداميـن عبدولى پور فرزند خيراله شـش دانگ يـك قطعه زمين 

مزروعى پالك 66/155 اصلى واقع در ايالم: جاده سد.
لذا مطابق مـاده 16 و 17 قانون ثبت و ماده 86 آئين نامه اجرايى هركس نسـبت 
به امالك مورد آگهى اعتراض دارد اعتراض خود را از تاريخ نشـر اولين آگهى به 
مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم تسليم و رسيد دريافت 
دارد. چنانچه اشخاص ديگرى نسبت به امالك فوق در محاكم صالحه اقامه دعوى 
نموده اند گواهى الزم را اخذ و به اين اداره ارائه نمايند در غير اين صورت حق آنان 

ساقط خواهد شد.
  تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/1    تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/1

عنايت رستمى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

ت اول آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1401
 نوب

شناسه آگهى: 1438711

حسين فصيحي
3 سال زندان 

مجازات قتل خواهر
    محبوبه قربانى 

اسـتاد دانشـگاه كه بعد از قتل خواهرش با پوشـيدن لبـاس زنانه، 
جسـد وى را در حاشـيه خيابانـى در پايتخـت رهـا كـرده بـود 
با اعالم گذشـت از سـوى مادرش به سـه سـال حبس محكوم شد. 
به گزارش جوان، 23 مرداد ماه امسال مأموران كالنترى 103 گاندى، جسد 
زن جوانى را در حاشيه خيابان ميرداماد كشف كردند كه جراحت  هايى روى 
سر و صورت آن نمايان بود. جسد به دستور قضايى به پزشكى قانونى فرستاده 
شد و مأموران در آغاز تحقيقات با بررسى دوربين  هاى مداربسته دريافتند 
چند روز قبل زن جوانى جسد را از صندوق عقب يك خودروى پژو 206 در 

حاشيه خيابان رها كرده و گريخته است.
با استعالم پالك خودرو، مالك كه زنى 45 ساله  به نام افسانه بود شناسايى 
شد، اما مشخص شد او چند روزى است كه ناپديد شده است. با به دست آمدن 
اين اطالعات و گزارش پزشكى قانونى كه اعالم كرده بود افسانه بر اثر فشار بر 
عناصر حياتى گردنش كشته شده است، خانواده او مورد تحقيق قرار گرفت. 
برادر آن زن گفت: «خواهرم مجرد بود و يك سگ خانگى داشت. روزى از 
پارك برگشت كه ديديم سروصورتش زخمى است. دليلش را پرسيديم، 
ــگ او را بدزدد، اما او مقاومت كرده و آن مرد به  گفت مردى قصد داشته س
شدت كتكش زده است.» او درباره ناپديد شدن خواهرش گفت: «افسانه بعد 
از بهبود نسبى از خانه بيرون رفت، اما ديگر بازنگشت. فكر كرديم مسافرت 

رفته باشد تا اينكه پليس خبر فوت او را داد.»
با ثبت اين اظهارات، مأموران در روند بررسى ها دريافتند فردى كه جسد را 
حمل مى كرده، زن نبوده، بلكه برادر افسانه بوده كه با پوشيدن لباس  زنانه 
ــت. به اين ترتيب رامتين كه استاد  قصد گمراه كردن پليس را داشته اس
دانشگاه بود بار ديگر تحت بازجويى قرار گرفت و سرانجام به قتل خواهرش 

اعتراف كرد. 
با اقرارهاى متهم، وى راهى زندان شد و پرونده با اعالم گذشت از سوى مادر 
مقتول از جنبه عمومى جرم به شعبه پنجم دادگاه كيفرى يك استان تهران 
فرستاده شد. ابتداى جلسه مادر مقتول گفت از پسرش شكايتى ندارد و اعالم 
گذشت كرد. سپس متهم در دفاع از خود گفت: «خواهرم مجرد بود و مدام با 
دوستانش ارتباط داشت، ولى دوستانش افراد خوبى نبودند، به همين خاطر 
ما مخالف اين رفت و آمدها بوديم، اما خواهرم حرف شنوى نداشت. او وقتى در 
خانه بود صداى موسيقى را بلند مى كرد، به همين دليل همسايه ها هميشه 
شكايت داشتند. صحبت با افسانه بى فايده بود تا فهميدم مرد غريبه اى از او 

عكس و فيلم تهيه كرده و قصد اخاذى دارد.» 
متهم در خصوص قتل گفت: «آخرين بار فهميدم خواهرم مى خواهد به يك 
ميهمانى برود. مانع رفتنش شدم كه كار به درگيرى كشيد. من خيلى عصبانى 
بودم، به همين دليل به اتاقش رفتم و در حالى كه خواب بود حوله اى روى 
صورتش انداختم و او را خفه كردم. سپس لباس هايش را پوشيدم و جسد را به 
صندوق ماشين منتقل و آن را در حاشيه خيابان رها كردم.»  در پايان هيئت 
قضايى با توجه به مدارك موجود در پرونده و رضايت اولياى دم وارد شور شد 

و متهم را با احتساب روزهاى بازداشت به سه سال حبس محكوم كرد. 

اطالعات سرقت را  از فضاى مجازى   گرفتم  
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آنكارا در پازل عبرى-عربى-غربى
تركيه در رفتار منطقه اى و جهانى به عنوان كشورى اهل معامله معروف 
است كه عمل گرايى و منفعت طلبى از ويژگى هاى ثابت سياست خارجى 
ــياليت و ژالتينى ديپلماسى آنكارا در  آن محسوب مى شود. خصلت س
تعامل و تقابل با كشورهاى منطقه باعث شده است از اين كشور به عنوان 
«بازيگرى كاسب» ياد شود كه در طراحى راهبرد خارجى از اصول ثابتى 
برخوردار نيست و تابع شرايط روز چرخش هاى ناگهانى را در تصميمات و 

رفتارهاى آن همواره مى توان مشاهده كرد. 
رفتار سياسى تركيه از تحوالت سال 2011 به بعد و رفتار هاى پرنوسان و 
تصميمات متناقض اين كشور در برابر تحوالت عراق، سوريه، ليبى و رژيم 
صهيونيستى بهترين شاهد براى اين ادعا است. در اين دوره زمانى كه از آن 
به عنوان دوره «واگرايى» آنكارا با جهان عربى ياد مى شود، تركيه با كنار 
گذاشتن راهبرد بهبود رابطه با همسايگان، رويكرد تنش آفرينى و تقابل با 
كشورهاى همسايه عربى و ديگركشورهاى عربى را در پيش گرفت. آنكارا 
در دوره واگرايى پرتنش با حمايت از جريان هاى افراطى در سوريه و عراق، 
هزينه هاى سنگينى را بر اين دو كشور تحميل كرد و روابط اين كشور با 
جهان عرب را دستخوش بحران عميق كرد. در اين دوره عالوه بر كشورهاى 
عراق و سوريه، كشورهاى ليبى، عربستان و امارات و مصر هر يك به داليلى 

در تعامل با تركيه دچار تنش و تيرگى روابط شدند. 
ــه ناكامى هاى زنجيره اى در   دولت تركيه بعد از فروكش بحران و تجرب
عراق، سوريه و ليبى و حتى در مصر، رويكرد بازسازى روابط با جهان عرب 
و ترميم ناهنجارى هاى رفتارى ديپلماتيك را در دستوركار قرار داد. از اين 
رو سياست جديدى را در قبال كشورهاى عربى در پيش گرفت. در راهبرد 
جديد، مقام هاى آنكارا دنبال آن هستند ضمن تجديدنظر درسياست هاى 
ــوركليدى عربستان  ــين خود، روابط و مناسبات شان را با سه كش پيش

سعودى، امارات و مصر بهبود ببخشند. 
ــت بلكه تابعى از  ــبات مستقلى نبوده و نيس  روابط تركيه و اعراب مناس
ــتى و تحوالت سيال منطقه اى بوده  راهبردهاى امريكا و رژيم صهيونيس
ــت. اين تبعيت پذيرى نه تنها در رابطه با جهان عرب بلكه در رويكرد  اس
ــت. از ويژگى هاى اصل  ــياى مركزى و قفقاز نيز مشهود اس آنكارا در آس
تبعيت پذيرى سياست خارجى تركيه اين است كه در آن متحدان كوچك 
ــوند. اين رفتار  ــر، درتعامل با بازيگران اصلى مى ش قربانى منافع بزرگ ت
آزاردهنده از ناحيه بازيگر قدرتمندى مانند تركيه را مى توان در مناسبات 
اين كشور با كشورهاى عربستان سعودى، مصر و ليبى به وضوح مشاهده 
كرد. در بازسازى مناسبات تركيه و مصر كه پس از هشت سال قطع روابط، 
در ماه هاى اخير رو به همگرايى نهاده است، جريان اخوان المسلمين متحد 
ايدئولوژيك آنكارا، بايد پاى معامله با دولت آقاى «عبدالفتاح سيسى»  كه 
با كودتا عليه دولت اخوانى«محمد مرسى » به قدرت رسيد، قربانى شود. 
در استمرار اين سياست بهبود روابط با عربستان سعودى، امارات متحده، 
ليبى، سوريه و قطر عالوه برقربانى شدن جريان اخوان، برخى از جريان هايى 
متحد آنكارا كه در سوريه و عراق تابع مديريت آن عمل مى كردند، از قربانيان 
رويكرد جديد تركيه به حساب مى آيند. شايد بزرگ ترين قربانى، جريان هاى 
مقاومت فلسطين باشند كه در چارچوب تصميمات اتاق فكرهاى مشترك 
تركيه، امريكا و رژيم صهيونيستى بعد از پروژه نامبارك عادى سازى روابط 

اعراب با رژيم صهيونيستى روى آن معامله صورت گرفته است. 
ــتان و امارات و مصر به عنوان  بازسازى روابط تركيه با كشورهاى عربس
ــناريو عادى سازى روابط با رژيم  سه بازيگر مجرى نقشه راه امريكا در س
صهيونيستى، حكايت از آغاز يك بازى خطرناك از سوى تركيه براى قربانى 
كردن موضوع فلسطين دارد. تصميمى كه در چارچوب طرح «خاورميانه 
جديد» كه از آن به عنوان خاورميانه بدون جريان مقاومت(جهاد، حماس 

و حزب اهللا) ياد مى شود، در حال پياده سازى است. 
 در اين ميان، تركيه به عنوان دولت مدعى رهبرى جريان اخوان المسلمين، 
تالش دارد نقش كليدى را در اين پروژه بسيار خطرناك ايفا كند. اگرچه 
اين تصميم يك تصميم با اختيار و مستقالنه نيست اما اين از بار مسئوليت 
تاريخى نخبگان و انديشمندان االزهر مصر و علماى تركيه براى عمل به 
تكليف تاريخى خود در اين شرايط پيچ تاريخ كه جهان درحال گذار به دوره 
جديد از معادالت سياسى و امنيتى است و نظم نوين درحال شكل گيرى 

است، كم نمى كند. 
 نكته پايانى اينكه، اگرچه بهبود روابط تركيه با جهان عرب مايه خرسندى 
است و در صورت انتخاب مسير درست مى تواند تأثيرات تعيين كننده اى بر 
معادالت درحال شكل گيرى به نفع جهان اسالم و فلسطين داشته باشد و 
بايد از آن حمايت كرد، درعين حال محذورات سياسى و امنيتى( در دريايى 
مديترانه، يونان و...  )و منافع راهبردى تركيه را نيز بايد در انتخاب بازيگران 
متحد درتحليل لحاظ كرد. در رويكرد درست اين حق دولت تركيه است كه 
براى در امان ماندن از پيامد     هاى اشتباهات راهبردى گذشته مسير جديد را 
انتخاب كند و براساس نقشه جديد رفتار خود را تنظيم كند اما آنكارا بايد دقت 
داشته باشد اشتباه را نبايد با اشتباه بزرگ تر جبران كرد. نقش آفرينى در پازل 
طراحى شده جديد كه در بخش «عبرى، عربى و غربى» آن از اليه هاى پنهانى 
برخوردار است، به تمامه به نفع رژيم صهيونيستى خواهد بود كه هم اكنون غرق 
در بحران سياسى و امنيتى است، و دنبال بهره گيرى از ظرفيت قدرت هايى 
مانند تركيه براى نجات بحران موجوديت است. در چنين وضعيتى تبديل 
شدن تركيه به بازيگر تابع، بازيگران بدطينتى مانند امريكا، رژيم صهيونيستى 
و متحدان منطقه اى آنها و فدا كردن متحدان عقيدتى به پاى منافع سياسى 
زودگذر سياسى و اقتصادى، مى تواند پيامدهاى پيچيده و متنوعى را براى 
تركيه در درجه نخست و براى منطقه و جريان اخوان المسلمين و مقاومت 
ــته باشد؛ مسئله اى كه در آينده حتى  فلسطين در مرتبه دوم به دنبال داش
تركيه را در مقابل انتخاب گزينه تسليم يا جنگ ناخواسته داخلى و منطقه اى 
ــكارا بايد به اين  ــاز و تصميم گيرنده در آن قرارخواهد داد. مراجع تصميم س
نكته مهم توجه داشته باشند كه در طراحى جديد براى خاورميانه، تركيه 
با حكمرانى اخوان استحاله شده فعلى نيز جايگاهى ندارد. طبق نقشه امريكا 
و رژيم صهيونيستى بعد از تحقق و تكميل پروژه عادى سازى روابط اعراب 
با صهيونيست ها، تركيه نيز بايد به دوران قبل از حاكميت «حزب عدالت و 
توسعه»  برگردد. بنابراين مقامات تركيه بايد هوشيار باشند كه ورود به فضاى 

سبز، مين گذارى شده «محورغربى، عبرى و عربى» نتيجه روشنى دارد.
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 مسكو: ارسال تانك به اوكراين
چيزى را تغيير نمى دهد 

در شـرايطى كـه روس      هـا تهديـد مى كننـد شكسـت آنها در 
جنـگ مى تواند بـه جنگ اتمـى منجر شـود، غربى      هـا در حال 
ارسـال بسـته هاى جديد كمـك نظامى بـه اوكراين هسـتند تا 
رقيب سـنتى خود را زمينگير كنند. رئيس سيا هم هفته گذشته 
به طـور مخفيانه به كى يف سـفر و بـا مقامات اوكراينـى ديدار و 
گفت وگو كرده تا تداوم حمايت امريكا از اين كشـور را اعالم كند. 
با گذشت 11 ماه از جنگ اوكراين، دورنماى روشنى براى پايان دادن 
به درگيرى      ها ديده نمى شود. هرچند مقامات روسيه بار      ها آمادگى خود 
را براى آتش بس و از سرگيرى مذاكرات صلح اعالم كرده اند اما غربى      ها 
ــترده خود آتش  اراده اى براى توقف جنگ ندارند و با حمايت هاى گس

جنگ را شعله ور مى كنند. 
ويليام برنز، رئيس سازمان اطالعات مركزى امريكا (سيا) هفته گذشته 
براى رايزنى هاى مخفيانه با ولوديمير زلنسكى، رئيس جمهور اوكراين به 
كى يف سفر كرده است. روزنامه نيويورك تايمز با گزارش اين خبر به نقل 
از دو مقام امريكايى افزود ويليام برنز از زمان قبل از آغاز حمله روسيه به 
اوكراين سفرهاى متناوبى به اوكراين داشته و با مقام هاى دستگاه هاى 
اطالعاتى اين كشور ديدار كرده است. دو      شنبه گذشته نيز وندى شرمن، 
ــاور امنيت ملى كاخ  معاون وزير خارجه امريكا، جان فاينر، معاون مش
ــفيد و كالين كال، معاون وزير دفاع امريكا با زلنسكى ديدار كردند.  س
نيويورك تايمز نوشته سيا در تالش است سفر برنز را مخفى نگاه دارد و 
هرگز در خصوص اين موضوع اظهارنظر نمى كند. اما يك مقام امريكايى 
ــا از اوكراين و دفاع  ــفر تأكيد بر تداوم حمايت م گفت هدف از اين س

كى يف از خودش در برابر ستيزه جويى روسيه است. 
   كمك هاى تسليحاتى بيشتر در راه است 

گروهى متشكل از 9 كشور از جمله انگليس، لهستان و هلند متعهد به 
ــابقه از كمك هاى اهدايى » تسليحاتى به  پيگيرى « مجموعه اى بى س
اوكراين شامل تانك هاى جنگى پيشرفته شده اند. به گزارش خبرگزارى 
ــور      ها منتشر شد،  ــتركاً از سوى اين كش رويترز، در اين بيانيه كه مش
ــويم به اينكه به صورت گروهى تحويل  ــت: « ما متعهد مى ش آمده اس
مجموعه اى بى سابقه از كمك هاى اهدايى براى ارتش اوكراين شامل 
تانك هاى جنگى اصلى، ادوات توپخانه سنگين، مهمات ضد هوايى و 
خودروهاى رزمى مخصوص پياده نظام را پيگيرى كنيم. » خبرگزارى 
فرانسه نيز گزارش كرد، سوئد روز پنج  شنبه به ارسال يك سالح توپخانه 
هوويتزر تحت عنوان توپخانه « آرچر » كه ماه       ها مورد درخواست اوكراين 
ــك هاى ضدتانك و خودروهاى زرهى ديگر براى  بوده، به همراه موش

كى ِيف متعهد شده است. 
از سوى ديگر، نشريه «پالتيكو » به نقل از منابع مطلع گزارش داد كه اين 
گروه از كشورهاى اروپايى به دنبال تشكيل ائتالفى براى فشار آوردن 
به آلمان براى ارسال تانك به اوكراين هستند. پيش از اين يك منبع در 
دولت آلمان گفته بود كه اوالف شولتز، صدراعظم اين كشور در گفت وگو 
با جو بايدن، رئيس جمهور امريكا تأكيد كرده كه برلين فقط به شرطى با 
ارسال تانك به اوكراين موافقت مى كند كه واشنگتن نيز ابتدا تانك هاى 
ــنگتن قرار است ارسال خودروهاى  خودش را به كى يف بفرستد. واش
زرهى «استرايكر » را به اوكراين تأييد كند اما فعًال براى ارسال تانك از 

جمله «آبرامز ام-1 » به اين كشور تصميمى نگرفته است. 
غربى      ها سعى دارند با ارسال تانك هاى جديد به اوكراين روند معادالت 
ــكو گفته اين اقدام هم  نظامى را به نفع اين كشور تغيير دهند اما مس
كارى از پيش نخواهد برد. به گزارش خبرگزارى اسپوتنيك، ديميترى 
پسكوف، سخنگوى رياست جمهورى روسيه روز جمعه هشدار داد كه 
جنگ اوكراين و دخالت سازمان پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو) در آن، 

در حال تشديد است. 
ــيه در عمليات  ــرفت روس ــز در مورد پيش ــكوف گفت: «هيچ چي پس
ــتيابى به اهداف آن تغيير نخواهد كرد. غرب درباره  نظامى ويژه و دس
اينكه كى يف مى تواند پيروز شود، دچار توهم شده است». سخنگوى 
ــليحات بيشتر توسط كشورهاى ناتو  كرملين درباره امكان ارسال تس
ــال تانك هم چيزى را به طور اساسى در  به كى يف تصريح كرد: «ارس
عرصه ميدانى تغيير نخواهند داد، بلكه فقط مشكالتى را براى اوكراين 

ايجاد خواهند كرد».

 نصراهللا: معيشت لبنان
 مهم  ترين دغدغه حزب اهللا است

گفـت  خـود  سـخنرانى  در  لبنـان  حـزب اهللا  دبيـركل 
كـه ايـن حـزب در كنـار اهميـت بـه مسـئله مقاومـت، بـه 
اقتصـاد و مشـكالت معيشـتى لبنـان اهميـت مى دهـد. 
سيدحسن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا لبنان روز پنج  شنبه به مناسبت 
سى امين سالگرد تأسيس     مركز مطالعات و مستندسازى لبنان سخنرانى 
ــور پرداخت. به گزارش خبرگزارى  كرد و به مهم  ترين مسائل اين كش
ــات لبنان، عنوان  ــاره به نقش اين مركز در انتخاب فارس، نصراهللا با اش
ــوع اقتصادى، پولى، مالى  كرد: امروز دغدغه اصلى ما در لبنان، موض
ــت. بى ترديد اين مركز نقش مهمى در اين زمينه دارد،  و معيشتى اس
چرا كه طى سال هاى گذشته نشست    ها و مطالعات بسيارى در زمينه 
اقتصادى انجام داده است. وضعيت اقتصادى در لبنان بسيار دشوار شده 
است. البته لبنان در جهان در اين زمينه استثنا نيست زيرا بسيارى از 
كشور    ها امروز در جهان با مشكالت اقتصادى روبه رو هستند و حتى در 
معرض فروپاشى قرار دارند. نصراهللا با بيان اينكه نبايد نااميد و تسليم 
شد، افزود: «مهم  ترين چيز اين است كه اميدوار باشيم و به قدرت ملى 
باور داشته باشيم تا بتوانيم به راهكار دست پيدا كنيم. البته همه بايد 
مسئوليت خود را بر عهده بگيرند و هيچ كس نمى تواند مسئوليت خود 
را بر گردن ديگران بيندازد. راهكارهاى زيادى وجود دارد، ولى همه بايد 

احساس مسئوليت كنند.» 
دبيركل حزب اهللا ادامه داد: براى رسيدن به ديدگاه درباره حل بحران 
لبنان بايد، علت    ها را بررسى كرد؛ البته علل اصلى كه ما را به اين مرحله 
رسانده است. فساد ادارى و مسئوالن فاسد، يكى از مهم  ترين علل بوده 
است. وى به وضعيت اقتصادى اسفبار لبنان در دهه 90 گذشته اشاره 
كرد و گفت: خطرناك    ترين چيز در آن دوران، هدف قرار دادن توليد و 
تالش براى رسيدن به سودهاى سريع و بدون درد سر بود. فرقه گرايى 
نيز مزيد بر علت بود. جنگ هاى داخلى هم بارى بر دوش اقتصاد لبنان 
ــار آورده بود.  ــازى پس از آن به ب ــاً هزينه     هايى كه بازس بود و خصوص

جنگ هاى اسرائيل عليه لبنان هم يكى ديگر از اين عوامل بود. 
ــاره به اينكه در دهه هاى اخير محاصره اقتصادى به ويژه  نصراهللا با اش
ــت، بيان كرد: منع  ــارهاى امريكا، عرصه را بر لبنان تنگ كرده اس فش
ــل وضعيت بد  ــكا يكى از عل ــوى امري كمك هاى مالى به لبنان از س
اقتصادى لبنان است. امريكا حتى اجازه نمى دهد هيچ كشورى به لبنان 
كمك كند و حتى پرونده آوارگان را حل كند. حل اين مسئله، ممنوع 

است. اين، نامش فشار نيست؟ 
ــبات  دبيركل حزب اهللا با بيان اينكه بايد اقتصاد لبنان بر مبناى محاس
ــد، افزود: بايد اقتصاد را بر اين مبنا اصالح كرد كه  درست سياسى باش
ــى در منطقه در كار نخواهد بود، نه اينكه سازش با  هيچ صلح و سازش
اسرائيل، راه حل معضالت اقتصادى است. آنچه در سوريه رخ داد يكى 
از طرح    هايى بود كه بر اساس آن، جوالن اشغالى به اسرائيل داده شود. 
بنابراين، هيچ حل وفصلى در منطقه نخواهد بود. وضعيت بين المللى 
هم شاهد ثبات نيست؛ جنگ روسيه و اوكراين، درگيرى هاى چين و 

امريكا شاهدى بر اين درگيرى    ها و عدم حل و فصل است.

على حسن حيدرى

رئيــس جمهـور    گزارش  يك
فرانسه در شرايطى 
همچنان بر اجراى اصالحات اقتصادى مدنظر خود 
تأكيـد دارد كـه كشـورش را موجـى از اعتراض 
فراگرفته و اعتصاب سراسرى و تظاهرات ميليونى 
روز پنج  شنبه فقط يكى از عالئمى است كه نشان 
مى دهد امانوئل ماكرون همچنان صداى خشـم و 
نارضايتـى مردم كشـورش را نشـنيده اسـت. 
ــت  ــرون از روزى كه قدرت را به دس امانوئل ماك
ــت      هايى كه  ــارى بر سياس گرفت، همواره با پافش
نارضايتى جمعى را به دنبال داشت، آتش اعتراضات 
را در فرانسه شعله ور كرد. نام او در تاريخ كشورش 
ــمارى  ــات جليقه زردها كه ش ــله اعتراض با سلس
كشته و معلول بر جاى گذاشت، گره خورده است. 
ــى  ــرايطى كه پيامدهاى سياس اين روز      ها و در ش
ــايه  ــگ اوكراين بر تمامى اروپا س و اقتصادى جن
افكنده و نابسامانى اوضاع اقتصادى ، اروپايى      ها را بر 
آن داشته تا با اعتصاب و تظاهرات، صداى خود را به 
گوش دولتمردان خود برسانند، ماكرون همچنان 
ــاً اقتصادى خود تأكيد  بر انجام برنامه هاى عمدت
ــنهاد افزايش سن بازنشستگى از 62 به  دارد. پيش
64 سال، يكى از بحث برانگيز      ترين پيشنهاد      ها در 
بسته اصالحات ماكرون است. اين در حالى است 
كه برخى كارشناسان دولتى گفته اند كه ساختار 
ــبتاً خوبى دارد. در واقع  بازنشستگى وضعيت نس
آنچه اين روز      ها در فرانسه اتفاق مى افتد، عالوه بر 
اينكه ناشى از بحران فراگير در اروپا است، نتيجه 

ــت هاى  ــتقيم اصرار رئيس جمهور بر سياس مس
اصالحى است كه عمدتاً خشم اجتماعى در قالب 
تظاهرات و اعتصاب را به دنبال داشته است. ماكرون 
روز پنج شنبه، بار ديگر در يك كنفرانس مطبوعاتى 
ــات را ادامه  ــت اصالح گفت كه دولت مصمم اس
ــد كه بنا بر  ــان روز، تظاهراتى برگزار ش دهد. هم
گزارش وزارت كشور فرانسه بيش از يك ميليون 
نفر عليه سياست هاى اقتصادى و تأمين اجتماعى 
ــور اعالم كرد كه  ــا آمدند. وزارت كش به خيابان      ه
80هزار نفر در پاريس تظاهرات كردند. با اين حال، 
سازمان دهندگان اتحاديه تعداد را 2 ميليون نفر 
تخمين زدند كه 400 هزار نفر در پاريس تظاهرات 
ــترده در شهر      هايى از جمله  كردند. تظاهرات گس
ليون، مارسى، مونپليه، نانت و جزيره كورس فرانسه 
نيز برگزار شد. همچنين، اعتصاب در حمل ونقل، 
ــد.  ــگاهى انجام ش مدارس و محموله هاى پااليش
ــه در بخش  ــنبه ك ــترده روز پنج  ش اعتصاب گس
حمل ونقل ريلى بيش از 64 درصد اعالم شده تردد 
وسايل حمل ونقل عمومى و قطارهاى بين شهرى 

را با محدوديت هاى زيادى همراه كرد. 
ــم، در مقطع راهنمايى از هر  در بخش آموزش ه
ــيدند و نرخ  ــه معلم يك نفر دست از كار كش س
اعتصاب در اين بخش به رقم 34/66 درصد رسيد. 
در بخش آموزش ابتدايى نيز طبق آخرين آمار      ها 
نرخ اعتصاب در ميان آموزگاران و ديگر كاركنان 
ــى 42/35 درصد  ــات تحصيل اين رده از مؤسس

اعالم شده است. 

   دولت، بازنده مبارزه با معترضان
ژان لوك مالنشون، رئيس حزب چپگراى «فرانسه 
تسليم ناپذير» كه تشكل سياسى تحت رهبرى وى 
ــدت مخالف  ــر جريان هاى چپ به ش همانند ديگ
ــتگى  ــت در قانون بازنشس ــات مدنظر دول اصالح
ــور در جمع  ــا حض ــنبه ب ــح روز پنج  ش ــت صب اس
ــهر مارسى تأكيد كرد كه  تظاهرات كنندگان در ش
دولت در نخستين نبرد با معترضان بازنده شده است. 
وى تصريح كرد كه تظاهرات گسترده روز پنج  شنبه 
ــت دولت در تالش براى  نشانه خوبى دال بر شكس
متقاعد كردن مردم به لزوم اجراى اصالحات در قانون 
بازنشستگى است و اين بار ديگر به استدالل هاى ارائه 
ــوى دولت وقعى نمى نهد. » لوران برژه،  ــده از س ش
رئيس كنفدراسيون دموكراتيك كار فرانسه ديگر 
ــت كه در آغاز حركت  چهره معترض فرانسوى اس
ــركت كنندگان در  ــمار ش معترضان در پاريس ش
تظاهرات را فراتر از پيش بينى       ها توصيف كرد و گفت: 
«ما يك بسيج همگانى قوى را براى منصرف كردن 
ــر خود در زمينه اصالح  دولت از اجراى طرح مدنظ
ــتگى آغاز كرديم.»   فيليپ مارتينز،  قانون بازنشس
رئيس كنفدراسيون عمومى كار نيز پيش بينى كرد 
كه شمار شركت كنندگان در تظاهرات سراسرى روز 
پنج  شنبه از يك ميليون نفر فراتر برود. وى نخستين 
روز بسيج عمومى همراه با فراخوان برپايى تظاهرات 
و اعتصاب هاى سراسرى را  «موفقيت آميز » خواند و 
همبستگى ميان سنديكا      ها و اتحاديه هاى صنفى را 

مايه دلگرمى كارگران وكاركنان معترض دانست. 

   اخالل در تأمين انرژى
آنچه به شكل چشمگيرى، بيش از ديگر بخش      ها 
ــته مى كند،  ــه را برجس اثرات اعتصاب در فرانس
ــه عمده فروشى  ــت كه اعتصاب در فرانس اين اس
ــه پااليشگاه تحت مديريت  بنزين و گازوئيل از س
ــنبه مختل  ــركت توتال انرژى را در روز پنج  ش ش
كرد. طبق آنچه اتحاديه تجارى سى جى تى اعالم 
كرد پااليشگاه هاى دانگس، نورماندى و فيزين كه 
شركت توتال انرژى اپراتور آنهاست، عمده فروشى 
بنزين و گازوئيل را روز پنج  شنبه متوقف كردند و 
پااليشگاه فيزين هم مجبور است ميزان فراورى نفت 
خود را تا حداقل پايين بياورد. توتال انرژى و واحد 
اكسون موبيل در فرانسه اكثر ظرفيت پااليشگاهى 
ــوخت  ــور را در اختيار دارند. عرضه س در اين كش
ــركت توتال در روز پنج  شنبه  از پااليشگاه هاى ش
ــانه هاى كمترى از اختالل در  ــد، اما نش مختل ش
پااليشگاه هاى اكسون ديده       مى شد. انتظار مى رود 
اعتصاب عليه اصالحات ماكرون درمورد بازنشسته       ها 
با اقدامات صنعتى جديدى در ماه جارى و همچنين 
ــته باشد و عرضه سوخت در  اوايل فوريه ادامه داش
اين كشور را بيش ازپيش مختل كند. طبق اطالعيه 
ــاهد يك اعتصاب  اتحاديه سى جى تى، فرانسه ش
ــاعته در 26 ژانويه (6 بهمن) و يك اعتصاب  48س
ــن اعتصابات در  ــه روزه در فوريه خواهد بود. اي س
آستانه اجرايى شدن تحريم هاى نفتى اتحاديه اروپا 
عليه واردات محصوالت نفتى روسيه از پنجم فوريه 

(16 بهمن) صورت مى گيرد.

ترديد اتحاديه اروپا در تحريم سپاه 
طرح متوقف كردن مذاكرات احياى برجام در پارلمان اروپا رأى نياورد

اتحاديه اروپا روز دو    شـنبه نام 37 فـرد را به 
فهرسـت تحريم هاى خود عليه ايـران اضافه 
خواهد كـرد؛ اقدامى كـه مقام هـاى اروپايى 
روى آن ، نام بسته چهارم تحريمى عليه ايران 
گذاشـته اند. با اين حال، اتحاديـه اروپا قصد 
ندارد در مرحله كنونى سـپاه را در فهرسـت 
تحريم خود قرار دهد. پارلمان اروپا همچنين 
به يك طـرح بـراى متوقف شـدن مذاكرات 
برجامـى اروپاييان با ايـران رأى منفـى داد. 
سه روز بعد از مصوبه جنجالى پارلمان اروپا كه از 
اتحاديه و دول اروپايى مى خواهد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى را در فهرست گروه هاى تروريستى 
ــدن  ــع اروپايى از آماده ش ــرار دهند، مناب خود ق
ــه اروپا عليه  ــته تحريم هاى اتحادي چهارمين بس
ــل از دو منبع  ــد. رويترز به نق ايران خبر مى دهن
اروپايى گفته اتحاديه اروپا روز دو    شنبه نام 37 فرد 
ــت تحريم هاى خود عليه ايران اضافه  را به فهرس
ــع گفته اند كه اين 37 نفر  خواهد كرد. هر دو منب
بعد از جلسه روز دو    شنبه وزيران خارجه اتحاديه 
ــت  ــر » در فهرس اروپا، به بهانه «نقض حقوق بش
ــا اين حال، منابع  تحريم     ها قرار خواهند گرفت. ب
اروپايى مى گويند كه اتحاديه قصد ندارد در مرحله 
ــتى  ــان اروپا درباره تروريس فعلى، مصوبه پارلم
ــپاه را عملياتى كند، هرچند امريكا از  خواندن س
ــل» معاون  ــت. «ودانت پات آن حمايت كرده اس
ــخنگوى وزارت خارجه امريكا روز پنج  شنبه از  س
موضع پارلمان اروپا در مورد سپاه حمايت كرد و 
گفت كه موضع اياالت متحده در قبال سپاه كامًال 
روشن بوده است: « اين سازمانى است كه احتماالً 
ــمول  ــياره، مش در بين هر نهاد ديگرى در اين س
ــت.»   ــاالت متحده اس ــترين تحريم هاى اي بيش

بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى 
نيز در گفت وگو با ريشى سوناك از اقدام پارلمان 
ــات اروپايى به  اروپا حمايت كرد ولى يك ديپلم
ــاى جديدى كه روز  رويترز گفته كه در تحريم    ه
ــنبه اتحاديه اروپا آن را تصويب خواهد كرد،  دو    ش
فعًال سازمان سپاه پاسداران تحريم نخواهد شد. او 
گفته است: «اگر قرار است اين كار انجام شود بايد 
مبناى حقوقى صحيحى داشته باشد و اين چيزى 
ــت. اما براى دو    شنبه  ــت كه در حال بحث اس اس
ــد در نهايت احتماالً  ــد.»  هرچن آماده نخواهد ش
ــا را اجرا كرده  اتحاديه اروپا ، مصوبه پارلمان اروپ
ــت تروريستى قرار خواهد داد،  و سپاه را در فهرس
ولى مصوبات پارلمان اروپا در اين سطح، نه براى 
اتحاديه اروپا و نه براى دول اروپايى الزام آور نيستند 

ــنهاد به شمار مى روند. ظاهراً  و تنها در حكم پيش
خود اتحاديه اروپا نيز در مرحله كنونى ، همچنان 
ــورد با ايران در پيش  رويكردى محتاطانه در برخ
ــت. پارلمان اتحاديه اروپا روز پنج  شنبه  گرفته اس
ــش اتحاديه اروپا به  به قطعنامه اى كه نام «واكن
اعتراضات و اعدام     ها در ايران » بر آن گذاشته شده، 
رأى داد. اين قطعنامه پارلمان اتحاديه اروپا شامل 
ــنبه در اين پارلمان  متممى است كه روز چهار    ش
رأى آورده بود و  خواستار افزودن سپاه پاسداران و 
زيرمجموعه هاى آن از جمله بسيج و نيروى قدس 
به فهرست تروريستى اتحاديه اروپا مى شود. با اين 
حال، طرحى كه برخى از نمايندگان پارلمان اروپا 
ــه اين متمم اضافه  براى تعليق مذاكرات برجام ب
ــى ويمرز، نماينده  كرده بودند، رأى نياورد. چارل

سوئدى پارلمان اروپا كه يكى از طراحان متممى 
براى تعليق مذاكرات برجام در اين پارلمان بود از 
ــت اين طرح به دليل رأى منفى به آن ابراز  شكس
ناخرسندى كرد و در توئيتر نوشت: «پارلمان اروپا 
به تعليق مذاكرات برجام رأى منفى داد. تا وقتى 
كه نمايندگان خواستار اتمام مذاكرت بى ثمر برجام 
شوند راه باقى است...  متمم ما رد شد.» بر اساس 
گزارش صداى امريكا، طبق اصالحيه پيشنهادى 
ويمرز، هرگونه مذاكرات با جمهورى اسالمى نبايد 
ــت هاى مضر، پروژه ها و برنامه هاى نظامى  سياس
اين حكومت را ناديده بگيرد. اين اصالحيه تأكيد 
مى كرد كه جامعه بين المللى بايد به تالش هايش 
ــتيابى جمهورى اسالمى به  براى ممانعت از دس
تسليحات هسته اى ادامه دهد و مذاكرات برجام 
بايد با توجه به سياست خصمانه جمهورى اسالمى 
در منطقه و جهان و همچنين سركوب مردم ايران 

از سوى اين حكومت، متوقف شود. 
   انتقاد از حاضر نشدن بورل در پارلمان

در داخل اتحاديه اروپا، جوزف بورل از مخالفان جدى 
بسته شدن باب مذاكرات احياى برجام با ايران است 
ــد كه او در جلسه پارلمان  و ظاهراً همين باعث ش
اروپا حاضر نشود. هانا نيومن، نماينده پارلمان اروپا 
از آلمان، در سخنانى در جلسه پارلمان اروپا با اشاره 
به نقش كليدى اتحاديه اروپا در ارتباط با ايران گفت 
ــت كه جوزف بورل از حضور در  اين سومين بار اس
جلسه پارلمان براى بحث درباره جمهورى اسالمى 
ــه خوددارى  ــد. نيومن گفته ك خوددارى مى كن
بورل از حضور در جلسه پارلمان به رغم حضورش 
ــان دهنده «بى احترامى» او  در استراسبورگ، نش
ــت كه روز  به پارلمان اروپا و 12 هزار معترضى اس

دو    شنبه در مقابل پارلمان حضور داشتند.
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  دومين گفت وگوى پوتين و رئيسى 
كاخ رياست جمهورى روسيه اعالم كرد والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
و سيد ابراهيم رئيسى، رئيس جمهور ايران پنج  شنبه (91ژانويه، 92 دى) با 
يكديگر تلفنى گفت وگو كردند. اين دومين تماس تلفنى آنها در 9 روز گذشته 
بود.  به نوشته رويترز، كرملين اعالم كرد دو رئيس جمهور درباره وضعيت 
ــوريه و همكارى در حوزه حمل ونقل و انرژى گفت وگو كردند. طبق اين  س
گزارش، در بيانيه رياست جمهورى روسيه، اشاره اى به جنگ در اوكراين نشده 
است. رئيسى چهار     شنبه 12 دى نيز در گفت وگوى تلفنى با پوتين با تأكيد 
بر اهميت گسترش مستمر همكارى هاى اقتصادى دو كشور به خصوص در 
حوزه ترانزيت و انرژى، اين همكارى      ها را موجب نهادينه كردن روابط سودمند 

براى ملت هاى دو طرف و همچنين كشورهاى منطقه دانست. 
-----------------------------------------------------

  ابراز نااميدى قطر از اقدامات اخير طالبان
وزير خارجه قطر تأكيد كرد، اقدامات اخير طالبان عليه زنان در افغانستان بسيار 
نااميدكننده است.  به گزارش اسپوتنيك، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى در 
حاشيه نشست اقتصادى داووس گفت، اقدامات اخير دولت طالبان در افغانستان 
عليه زنان بسيار نااميدكننده است. وى تأكيد كرد، قطر اين اقدامات را نه از بعد 
دينى و نه حتى از بعد فرهنگى منطقى نمى داند. وزير خارجه قطر گفت: ما در 
حال رايزنى با ساير كشورهاى مسلمان براى برقرارى گفت وگو با مقامات طالبان 

در قندهار هستيم. اين كار آسانى نخواهد بود، ولى ادامه تالش مهم است.



   نويد پارسا
اين روزها و در آسـتانه دهه فجر انقالب اسـالمى 
به طور عـادى دربـاره غارتگرى هـاى پهلوى ها و 
آن 44هزار سـند ملكى كه بيرون آمـده و ركورد 
غارتگرى را طى 16 سال پهلوى اول به نام خودش 
زده اسـت، صحبـت مى شـود و جوانـان بايد اين 
وقايع تلـخ را دربـاره تاريخ معاصر ايـران بدانند.

ــوت كشورمان با بيان  مهران رجبى، هنرمند پيشكس
اين مطلب در سى و ششمين يادواره شهداى عمليات 
كربالى 5 كه همراه با تشييع يك شهيد گمنام انجام 
ــاره به كليپ هاى متعدد و تصاوير زيادى كه  شد با اش
ــود و فعاليت هاى  از وى در فضاى مجازى پخش مى ش
او را مورد تمسخر قرار مى دهد، گفت: ما مى دانيم اين 
حركتى كه سازمان دهندگانش سرويس هاى جاسوسى 
و امنيتى كشورهاى مقابل هستند، آنها هيچ ابايى ندارند 
كه دختران و پسران ما از دنيا بروند. آنها حتى خوشحال 
هم مى شوند. در اين بمباران فضاى  مجازى، خبر دارم و 
شنيده ام كه خيلى از همكارانم مورد هجمه قرار گرفته اند 
كه چرا حرفى نمى زنند. توهين مى شنوند كه چرا سخنى 
نمى گويند و واكنشى ندارند و اصالً همين كه اين اعتراض 

به آنها با توهين صورت مى گيرد، يعنى باطل است.
وى افزود: من بارها گفته ام بسيار زياد تهديد و توهين 

ــنوم. اصًال تهديد و توهين نمك زندگى هر آدم  مى ش
معروفى است كه بناست روشنگرى كند. همين روزها 
هم تهديد مى شوم و توهين مى شنوم، اما كار درست را 
ــجاعت انجام داد. اگر اين  بايد با شهامت، رشادت و ش
وابستگى و دلبستگى اتفاق بيفتد در واقع فرد در فضاى 

 مجازى غرق شده است.
بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون به دامنه تهديدها و 

توهين ها اشاره كرد و گفت: اين تهديدها اگر از داخل هم 
باشند، ريشه در خارج دارد. االن همه توهين ها و تهديدها 
ريشه خارجى دارند. ايرانيان پاك نهاد كمتر اهل كلمات 
بد هستند و به هر حال كسانى كه از ايران دورند، كمى 
وارد فضاى توهين و تهديد شده اند. تهديدها معموالً عام 
هستند؛ بخشى مى گويند تلويزيون كار نكن، بخشى 
ــان كار را بكن، اما ما  مى گويند هرچه ما مى گوييم هم

براى خودمان تفكر، استراتژى و جهان بينى داريم.
ــجويان در اصفهان و  رجبى در خصوص ديدار با دانش
ماجراى «هو هو كردن هاى» آنها تأكيد كرد: من وقتى 
به دانشگاه اصفهان رفتم در ميان آن هزاران دانشجويى 
كه حضور داشتند، عده اى مرا در ميان تشويق ها، «هو» 
مى كردند. آنجا گفتم مى دانيد چرا در ميدان ماندم و 
اين توهين و تهديدها اتفاق مى افتد، باكى ندارم چون 
پيرو ولى فقيه  هستم و شنيده ام كه فرمودند پشتيبان 
ولى فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبى نرسد. آنجا 
ــل دارد؛ اولين آن  ــه دلي گفتم اين پيروى و اعتقاد س
عشق عاطفى، دومين دليل تاريخى و سومين شرعى، 
اما در اين ميان اين روزها خيلى درباره غارتگرى هاى 
پهلوى ها صحبت مى شود و آن 44 هزار سند ملكى كه 
بيرون آمده و ركورد غارتگرى را طى 16 سال پهلوى اول 
به نام خودش زده است. اين نكته و اينكه يك وجب از 
خاك كشور ايران را در طول دوران انقالب اسالمى به 
بيگانه اى نداديم، خودش سند واقعى اعتقاد به واليت 

فقيه و انقالب اسالمى است.
در پايان اين برنامه، شهيد گمنام روى دست حاضرين 
و خانواده هاى معظم شهدا در مسجد پنبه چى تشييع 
ــين حداديان مداح،  اهل بيت به  ــد و محمدحس ش

مرثيه سرايى پرداخت.
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معلق در ايده و اجرا مثل «چپ راست»!
 در «چپ راست» همه چيز سطحي و فارغ از پيشرفت درام شكل گرفته و چارچوب 

يا مبناي الزم براي نوع روايت كميك سياسي در نظر گرفته نشده است

   افشين عليار
 براي نوشتن درباره فيلم «چپ راست» بايد از تيتراژ پاياني 
ــاگران محدود داخل سالن با  ــروع كرد، جايي كه تماش ش
چهره هاي در هم از بي كيفيت بودن فيلم و تلف شدن وقت 
ــت است. «چپ  ــينما معترضند، بله درس و بهاي بليت س
راست» به شدت بي كيفيت و غيرقابل باور است. مخاطب به 
انگيزه كمدي بودن فيلم بليت تهيه مى كند، اما دريغ از يك 

موقعيت كه حتي صداي خنده يك نفر به گوش برسد! 
ــي را فرياد مي زند،  حامد محمدي كه نابلدي در كارگردان
ــريال ناتمام قبله عالم) در «چپ راست» فكر  (نمونه اش س
كرده براي مخاطب چندين دهه گذشته فيلم ساخته است! 
شوخي هاي لوس و بي مزه كه اساساً به طنز هم نمي رسند. 
ــي فقط اشاره اي الكن به دو  فيلم نه كمدي است، نه سياس
ــي دارد، يكى اصالح طلب و ديگري  تحليلگر مسائل سياس

اصولگراي تندرو. 
به نظر مي رسد محمدي به همراه پدر تهيه كننده اش قصد 
ــته اند، شوخي  ــخيف با دو طيف سياسي را داش شوخي س
ــت. يك  ــدت لمپن شده اس ــر دارد و نه ته و به ش كه نه س
ــي ايجاد موقعيتي هم ندارد،  موضوع الكن بي قاعده كه حت
ــت،  ــردان نمي داند ژانر فيلمش چه چيزي اس يعني كارگ
ــت» با فيلمنامه جلو نرفته است. از  چراكه قطعاً «چپ راس
ــم ناقص و  ــكل گيري قصه اش كه آن ه ــودن ش بي قاعده ب
پرتكرار است، مي شود اين را فهميد كه فيلمنامه اى در كار 
نيست. فيلم با يك طرح چند خطي جلو رفته و كارگردان 
ــتن رامبد جوان و پيمان  پرمدعايش فكر كرده است با داش

قاسمخاني مي تواند از مخاطب خنده بگيرد.
 سؤال مهم اين است كه قاسمخاني خودش فيلمنامه نويس 
ــته در چنين فيلمي بازي كند!  كمدي است و چطور توانس
چپ راست در مضمون خود معلق مانده است، چيزي براي 
ارائه ندارد و پيشرفتي براي قصه شكل نمي گيرد. دعواها و 
ــدت باسمه اي و تاريخ  كل كل سياسي بشير و اصالن به ش
ــعي داشته با بي اطالعي  انقضا گذشته است. كارگردان س
از جامعه سياسي بگويد كه ديگر تفرقه اي ميان اصولگرا و 
اصالح طلب ها وجود ندارد، اما شيوه روايتش آنقدر ابتدايي و 
فارغ از هنر است كه پيام سياسي در فيلم احساس نمي شود، 
ــش در اين مقوله  ــردان وقت كافي براي پژوه چراكه كارگ
صرف نكرده است و اساساً اطالعات سياسي ندارد و جرئت 

ــط از ديالوگ هاي  پرداخت هم ندارد، چراكه محمدي فق
ــده كه تبديل به كل كل ميان اصالن و بشير شده  نخ نما ش
ــتفاده اي كه براي فيلم فايده و  ــتفاده كرده و آن هم اس اس
ــت و ايضاً ارتباطي با  ــدارد و قابليت درون ژانري اس اثري ن
مضمونش ندارد. در «چپ راست» همه چيز سطحي و فارغ 
از پيشرفت درام شكل گرفته و چارچوب يا مبناي الزم براي 
نوع روايت كميك سياسي در نظر گرفته نشده است كه اين 
از نابلدي كارگردان است كه عدم تجربه واضح آن در سريال 

قبله عالم مشهود بود. 
ــرگرم كننده باشد و نه حتي  ــت» نه مي تواند س «چپ راس
ــد از آن لذت حداقلي  ــينمايي كه مخاطب بتوان يك اثر س
ــر اصلي اش كه البته  ــتفاده از دو بازيگ ببرد. محمدي با اس
ــدت بازيگران ضعيفي محسوب مي شوند،  اين اواخر به ش
ــتفاده كرده  به نفع جيب پدرش(تهيه كننده فيلم) سوءاس
ــت اين دو بازيگر حتي نمي توانند  و مخاطب را گول زده اس
كمدي موقعيت ارائه دهند. زماني كه فيلمنامه اي نباشد تا 
شخصيت شكل بگيرد، بازيگر چگونه مي تواند نقشش را پيدا 

كند تا بتواند آن را بازي كند! 
«چپ راست» يك اثر سخيف و سطحي است كه راهش را 
نمي داند. اساساً موضوع تعويض بچه ها هم آنقدري اهميت 
ــت  ــعي كرده اس يا بهتر بگويم جذابيتي ندارد، محمدي س
ــؤال ببرد كه البته در اين راه  نگرش هاي سياسي را زير س
هم نابلدي اش مشهود است. آن چيزي كه روي پرده شكل 
گرفته است، بيشتر مديوم تلويزيوني است تا سينما. بازي ها 
به شدت ضعيف و تصنعي است تا جايي كه رامبد جوان در 
بعضي از سكانس ها نوع گفتارش را فراموش مي كند. «چپ 
راست» اثري است كه مخاطب قبل از خروج از سالن سينما 

آن را از ياد مي برد. 

نگاهي به رزومه هيئت انتخاب جشنواره چهل ويكم فيلم فجر
اميد ادبيات به جشنواره فيلم فجر

روايت مهران رجبى از ركورد غارتگرى رژيم پهلوى 
 اغلب توهين ها و تهديدها ريشه خارجى دارند. ايرانيان پاك نهاد كمتر اهل كلمات بد هستند و به هر حال كسانى كه از ايران دورند، كمى وارد فضاى توهين و تهديد شده اند

پنج داور از هفت داور هيئت انتخاب جشنواره چهل ويكم فجر بخشى مى گويند تلويزيون كار نكن، بخشى مى گويند هرچه ما مى گوييم همان كار را بكن، اما ما براى خودمان تفكر، استراتژى و جهان بينى داريم
فعال حوزه  ادبيات هستند؛ همين نكته اميدواري ها را نسبت به 
انتخاب آثار اقتباسي و داراي شاخص ادبي بيشتر كرده است. 
به گزارش «جوان» به نقل از ايبنا با نگاهي گذرا به كارنامه هنري افراد 
هيئت انتخاب جشنواره فجر چهل و يكم فجر مي توان گفت احتماالً 

اين جشنواره به لحاظ ارتقاى ادبي پربار باشد. 
ــامي افرادي مانند رضا پورحسين، عضو هيئت علمي  در ميان اس
ــگاه تهران كه بيش از 16عنوان كتاب در زمينه روانشناسي  دانش
ــم مي خورد. او مدير  ــت به چش ــال 1380 تاكنون نوشته اس از س
ــاالت متعددي در  ــيما بوده و مق ــمت هاي مختلف صدا و س قس

زمينه هاي مختلف روانشناسي، اجتماعي و خانوادگي دارد. 
ــامي بنام اين هيئت مي توان به حبيب احمد زاده اشاره  از ديگر اس
كرد كه برنده جايزه سوم مسابقه ادبي «Writingforge»، براي 

داستان كوتاه نامه اي به خانواده سعد، در نوامبر 2010 است. 
حبيب احمد زاده فارغ التحصيل كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي از 
دانشگاه هنر تهران است و دكتراي پژوهش هنر دارد. او از جمله فعاالن 
ــون دو كتاب و چندين  ــات و هنر پايداري بوده و تاكن در عرصه ادبي
فيلمنامه در اين زمينه نگاشته است.  او برنده تنديس جشن خانه سينما 

براي فيلمنامه سينمايي اتوبوس شب در سال 1384 است. 
فيلمنامه فيلم هاي سينمايي اتوبوس شب و چتري براي كارگردان 
(فيلم تلويزيوني) از كتاب داستان هاي شهر جنگي او اقتباس شده اند. 
احمدزاده برنده جايزه برترين كتاب 20 سال داستان نويسي دفاع 

مقدس براي كتاب داستان هاي شهر جنگي است. 
ــنواره فيلم  ــهرابي، جوان ترين عضو هيئت انتخاب جش روح اهللا س

فجر چهل و  يكم زاده 1357 در شهر همدان است. روح اهللا سهرابي 
نويسنده، تهيه كننده و كارگردان است. او آثار سينمايي به نام هاي 
خاكستر و برف و محدوده ابري و پرمخاطب ترين سريال سال 1396 
ــم» را در كارنامه حرفه اي خود  تلويزيون ايران با نام «آرام مي گيري
دارد. رمان سياسي اجتماعي تراژدي «اسبي كه ايستاد» از آخرين 
آثار تأليفي اين هنرمند به  شمار مي آيد. او تاكنون پنج رمان نوشته و 
در سال 1393 مفتخر به دريافت نشان درجه هنري از وزارت فرهنگ 
و ارشاد شده است. او قائم مقام انجمن سينماي انقالب و دفاع مقدس 

در خالل سال هاي 1396–1390 بود. 
روح اهللا سهرابي، برنده ديپلم افتخار بهترين كارگرداني از بخش تجلي 
ــنواره فجر براي فيلم «خاكستر و برف»  اراده ملي سي و يكمين جش
شده است.  از ديگر نويسندگان اين ليست پرويز شيخ طادي است. او 
هشت فيلمنامه براي فيلم هاي سينمايي خود نوشته است كه از آن 
ــمان»، «پشت پرده مه»،  جمله مي توان به فيلم هاي «دفتري از آس
«شكارچي شنبه»، «روزهاي زندگي» و «امپراطور جهنم» اشاره كرد.

خرس برلين تخم گذاشت
بيانيه مبهم و ناكارآمد بازار فيلم اروپا و جشنواره برلين عليه ايران

    رسانه  محمد صادقي

    ادبيات

     سينما

 ارتقاي سواد رسانه اي 
ابزاري براي جهاد تبيين است

 همايش ملي سواد رسانه اي 
با رويكرد مقابله با اخبار جعلي برگزار شد

پايين بودن سواد رسـانه اي كشور، باعث نشـر باورپذيري 
بـاالي اخبـار جعلـي و يكـي از عوامل بحـران زا اسـت و 
مي توانـد باعـث چالش هـاي اجتماعي و سياسـي شـود. 
ــت  ــانه اي اس ــا «فيك نيوز» يكي از روش هاي رس خبر جعلي ي
ــود. در جريان  ــات اجتماعي ش ــد باعث ايجاد التهاب كه مي توان
ــته، بارها شاهد انتشار اخبار جعلي با  نا آرامي هاي ماه هاي گذش
هدف دامن زدن به اعتراضات و اغتشاشات بوده ايم. اخبار دروغين 
ــازي ها، خبر بازداشت افراد مختلف، انتشار  كه در قالب كشته س
اخبار تحريف شده از موضع نهادهاي قانوني در مقابله با ناآرامي ها 
و امثال آن منتشر مي شد. اكنون با فاصله گرفتن از فضاي نا آرام 
كشور، زمان مناسبي براي تجزيه و تحليل راه هاي انتشار خبر هاي 
جعلي، چگونگي مواجهه جامعه با آن و روش هاي آگاه سازي مردم 
ــت. در همين راستا،  ــناخت اخبار جعلي فراهم شده اس براي ش
چهارمين همايش ملي سواد رسانه اي كشور، به طور تخصصي 
به موضوع اخبار جعلي پرداخت. اخبار جعلي محور همايش سواد 
رسانه اي بود و كارگاه ها و پنل هاي تخصصي اين همايش كشوري، 
به بررسي اخبار جعلي و ارتقاي سواد رسانه اي براي كاهش آثار 

مخرب اين گونه اخبار دروغين اختصاص يافت. 
ــر كميته علمي چهارمين  ــتاد ارتباطات و دبي اكبر نصرالهي، اس
همايش ملي سواد رسانه اي كشور  گفت: «نبايد فكر كنيم سواد 
ــور با چالش و بحران در  ــت و اگر كش رسانه اي مختص مردم اس
اين زمينه مواجه است به اين دليل است كه مردم سواد رسانه اي 
پاييني دارند. اين در حالي است كه اگر سواد رسانه اي آموزش داده 
ــود، در وهله نخست رسانه ها و بعد  و به شاخص هاي آن توجه ش

مسئوالن بايد سواد رسانه اي خود را ارتقا دهند.»
ــفانه تاب آوري كشور در خصوص اخبار جعلي  وي افزود: «متأس
پايين است، در حالي كه اگر سواد رسانه اي مديران باال باشد، قدرت 

مانور توليد كنندگان اخبار جعلي كاهش مي يابد.»
نصرالهي با اشاره به اينكه اگر رسانه ها اخبار درست را روايت كنند 
عرصه بر توليد و انتشار اخبار جعلي تنگ شده و قدرت مانور پيدا 
نمي كنند، خاطر نشان كرد: «راه مقابله با اخبار جعلي اين است كه 

از برخورد شعاري با سواد رسانه اي بپرهيزيم.»
وي ادامه داد: «يكي از مهم ترين مسائل و بحران كشور اخبار جعلي و 
كثرت اين نوع خبرهاست و در وقايع اخير مي بينيم كه اخبار جعلي 
بر خالف گذشته كه بيشتر منابع ناشناخته و غير مسئول اين اخبار 
را توليد مي كردند، حتي برخي ويژندهاي صاحب نام رسانه اي هم 
توليد كننده اخبار جعلي شدند، بي آنكه نگران بدنامي خود باشند و 
چون سواد رسانه اي مردم، رسانه ها و مسئوالن پايين است اين اخبار 
هم به راحتي پذيرفته مي شد.» نصرالهي گفت: «يكي از علت هاي 
داغ بودن اخبار جعلي اين است كه مردم به منابع اصلي اعتمادي 
ــگران سياسي و  ندارند و به همين دليل قدرت مانور افراد و كنش

اقتصادي و رسانه اي در اين زمينه بيشتر مي شود.»
وي تأكيد كرد: «اينكه چرا اخبار جعلي توليد و منتشر مي شود به 

دليل پايين بودن سواد رسانه اي است.» 
نصرالهي افزود: «نبايد مقوله مربوط به سواد رسانه اي و مقابله با اخبار 
ــاد  جعلي را محدود به وزارت خاصي بدانيم. وزارت فرهنگ و ارش
اسالمي بايد به اين مسئله توجه بيشتري كند، اما اگر مقوله مقابله 
با اخبار جعلي را محدود به دستگاهي بدانيم اشكال بزرگي است و 

همه حوزه ها بايد به اين مسئله توجه داشته باشند.»
ــي از جهاد تبيين باال  ــگاه در ادامه گفت: « بخش اين استاد دانش
بردن آگاهي مردم در مواجهه با سونامي اخبار جعلي است و بنا به 
منويات مقام معظم رهبري آموزش سواد رسانه اي بخشي از جهاد 
تبيين است و اين اتفاق نمي افتد مگر اينكه به سواد رسانه اي توجه 

كنيم و نگاه غيرشعاري داشته باشيم.»
ــايد يكي از علت هاي اين تحركات و  نصرالهي خاطرنشان كرد: «ش
ــگران رسانه اي با  ناآرامي هاي اخير كثرت اخبار جعلي بود كه كنش
توجه به شناختي كه از جغرافياي ايران داشتند اقدام به انتشار آنها 
مي كردند و اگر ما مي گفتيم دروغ هستند، مردم اعتمادي نداشتند.»
ــانه اي با تأكيد بر  ــواد رس دبير علمي چهارمين همايش ملي س
ــانه اي و مجازي  ــت كه به مقوله سواد رس اينكه راه عالج اين اس
به طور خاص توجه كنيم، گفت: «بايد سواد رسانه اي از كودكان 
ــرار گيرد كه  ــتر مورد توجه ق و مهدهاي كودك و مدارس بيش
متأسفانه در اين زمينه هم كار نمايشي و شعاري انجام مي شود. اگر 
برخورد هوشمندانه و سريع با اين مقوله داشته باشيم بايد به سواد 

رسانه اي توجه جدي كنيم.»

   هادى عسگرى
بازار فيلم اروپا كه شامل فستيوال فيلم برلين 
مى شـود در بيانيه اى مبهم اعـالم كرده كه 
هيئت هاى فيلمسازى، فيلمسازان و خبرنگاران 
ايرانى را كه مستقيماً با دولت ايران همكارى 
كنند تحريم مى كند. در همين بيانيه تلويحًا 
اعالم شده اسـت كه «مى دانيم نمى توانيم!»

رسانه هاى فارسى زبان ضدايرانى به صورت گسترده 
موضوع تحريم سينماى ايران از سوى فستيوال 
ــد و آن را به نوعى  ــش داده ان فيلم برلين را پوش
شكست و انزواى ايران در عرصه بين الملل تعبير 
كرده اند، اما آنچه خود فستيوال برلين هم به آن 

اذعان داشته، ناتوانى در اجراى اين تحريم است! 
   برلين فستيوال گزينشى

ــه خود اعالم  ــى كه در بياني برلين در عين حال
ــازان ايرانى را راه نخواهد داد،  كرده است فيلمس
تبصره اى زده و گفته كه فيلمسازان مستقل ايرانى 
را مى پذيرد و همچنين تأكيد كرده كه نمى تواند 
ــاز با دولت  راستى آزمايى كند كه كدام فيلمس
ايران همكارى دارد! اما روش انتخاب فيلم هاى 
ــت  ــور در برلين، نه با درخواس ايرانى براى حض
مستقيم فيلمسازان ايرانى، بلكه با تأييد نماينده 
ــود. اهالى سينما نام  ــتيوال انجام مى ش اين فس
«آنكه لويكه» را بسيار شنيده اند، زنى كه به عنوان 
نماينده فستيوال برلين به ايران مى آمد و پس از 
تماشاى آثار ايرانى چندتايى را انتخاب مى كرد تا 
در جشنواره برلين به نمايش درآيند. پس در عمل 
هيچ فيلمساز ايرانى شانس مستقيمى براى حضور 
در برلين نداشت، مگر اينكه پيش از اين از سوى 

نماينده اين فستيوال انتخاب شده باشد. 
   تحريم ايران مثل تحريم روسيه

نشريه ورايتى در گزارشى مى نويسد: هيئت هاى 
سينمايى، كمپانى ها و روزنامه نگارانى كه به صورت 
مستقيم با دولت هاى روسيه و ايران كار مى كنند در 
برليناله( فستيوال برلين) آتى پذيرفته نخواهند شد. 
بيانيه «EFM» (بازار مشترك فيلم اروپا) كه شامل 
جشنواره فيلم برلين و بازار فيلم اروپاست، همان 
سياستى را كه سال گذشته درباره جشنواره هاى 
كن و ونيز پس از حمله روسيه به اوكراين در نظر 
گرفته بودند، اين بار درباره ايران اتخاذ كرده است. 
ــى از  ورايتى در گزارش خود تحريم ايران را ناش
اعتراضاتى دانسته كه بعد از شهريور ماه در ايران رخ 
داده است. اين موضوع در بيانيه «EFM» تأكيد 
شده و اين نهاد اروپايى اعالم كرده است كه در كنار 

معترضان ايرانى مى ايستد. 

اما آنچه اين بيانيه و ادبيات تند آن را بى اهميت و 
كم تأثير مى كند، موضوعى است كه در ادامه آن 
آمده، به طورى كه كوه موش مى زايد و خرس برلين 
ــذارد.  EFM مى گويد كه نمى تواند  تخم مى گ
ــنجى براى رسيدن به  بررسى دقيق و اعتبارس
نتايج واضح داشته باشد. فستيوال برلين نيز قرار 
است ميزبان تعداد زيادى از فيلم هايى باشد كه 

فيلمسازان ايرانى توليد كرده اند. 
   فيلم هاى فيلمسازان ايرانى در برلين 2023!

«فارس» در گزارشى درباره آثار فيلمسازان ايرانى 
ــان معادى،  ــد: «پيم در برلين 2023 مى نويس
بازيگر شناخته شده ايرانى در جديدترين پروژه 
ــش اصلى فيلمى با عنوان  بين المللى خود در نق
ــالد عالمى مقابل  ــمن» به كارگردانى مي «دش
ــنواره  دوربين رفته كه در بخش پانوراماى جش
ــتين نمايش جهانى خود را  برلين 2023، نخس
تجربه خواهد كرد. داستان اين فيلم كه محصول 
كشور سوئد است درباره ايمان، يك ايرانى است 
كه با خانواده اش در سوئد در اقامتگاه هاى همواره 
در حال تغيير پناهندگان زندگى مى كند و براى 
افزايش شانس خود براى دريافت مجوز اقامت براى 
خانواده اش، كار خود را به عنوان يك كشتى گير 
از سر مى گيرد. بخش پانوراماى جشنواره برلين 
امسال با نمايش انيميشن «آژير» ساخته سپيده 
فارسى افتتاح خواهد شد. داستان اين انيميشن 
ــران و عراق در  ــاى ابتدايى جنگ اي درباره روزه
سال 1359 است و وقايع آن در آبادان مى گذرد. 
ــت كه  ــاره نوجوانى به نام اميد اس اين فيلم درب
ــگاه  آبادان به  دنبال برادر  پس از بمباران پااليش
ــده اش راهى براى خروج از شهر محاصره  گمش
 شده آبادان مى يابد. انيميشن «آژير»، محصول 
ــه، آلمان، لوكزامبورگ و بلژيك  مشترك فرانس
است. فيلم «و به سوى كوچه هاى شاد» ساخته 
سريمويى سينگ محصول سينماى هند است 

كه درباره سينما و ادبيات ايران ساخته شده و در 
بخش پانوراما رونمايى خواهد شد.» عالوه بر اين 
آثار، بر اساس فهرست فيلم هاى جشنواره برلين 
2023 كه تا به امروز اعالم شده «دروازه رؤياها» 
ساخته نگين احمدى محصول ايران، نروژ و فرانسه 
در بخش نسل؛ «هفت زمستان در تهران» ساخته 
استفى نيئدرزول در بخش چشم انداز سينماى 
ــه برنج» ساخته محمدعلى  آلمان و فيلم «كيس
طالبى (محصول قديمى ايران و ژاپن) در بخش 
مرور جشنواره برلين به نمايش گذاشته مى شوند. 
فيلم «همه چيز رو به راه است» ساخته سهراب 
شهيدثالث هم كه محصول 43 سال پيش آلمان 
غربى بوده، به عنوان فيلمى از فيلمساز تأثيرگذار 
ــنواره برلين به  ــش ويژه فروم جش ايرانى در بخ

نمايش گذاشته مى شود.
   برلين سياسى ترين فستيوال فيلم 

جشنواره فيلم برلين را مى توان يكى از نمونه هاى 
تأثير مستقيم سياست بر عرصه هنر دانست. زمانى 
كه آلمان به دو بخش شرقى و غربى تقسيم شده 
بود و آلمان غربى عمالً دولت دست نشانده متفقين 
به شمار مى رفت، يك افسر امريكايى به نام اسكار 
مارتاى توانست ارتش امريكا را متقاعد كند كه اجازه 
ــتيوال فيلم در برلين داده شود.  برگزارى يك فس
پيشنهاد وى در كميته اى با حضور اعضاى سناى 
امريكا بررسى و مقرر شد كه ارتش امريكا برگزارى 
اين جشنواره را برعهده بگيرد. فستيوال برلين عمًال 
با پول و مديريت ارتش امريكا و نظارت دولت آن در 
ــد. برلين در سال هاى  آلمان اشغالى راه اندازى ش
فعاليتش هميشه سياست را به عنوان بخشى از ذات 
وجودى خود به همراه داشته است. سال 1393 بود 
كه حجت اهللا ايوبى، رئيس وقت سازمان سينمايى 
در نامه اى به دبير جشنواره برلين نوشت: «گويى 
شما سياست را بر هنر ترجيح داديد. صداى پاى 
سياست مى آيد و آجرهايى كه در جشنواره شما 
روى هم قرار مى گيرد به سرعت ديوار برلين تازه اى 
بر گرد جشنواره شما خواهد كشيد.» اين نامه پس 
از آن صادر شد كه برلين عمالً به پناهگاه فيلم هاى 
ضدايرانى تبديل شد. در سال هاى اخير فيلم هاى 
ــازانى ممنوع الكار كه مواضع تندى عليه  فيلمس
جمهورى اسالمى گرفته اند با استقبال برلين مواجه 
شده است. اهداى جايزه خرس طاليى و نقره اى به 
جعفر پناهى و گرفتن مراسم بزرگداشت براى وى، 
ــيطان وجود ندارد» به  اهداى جايزه به فيلم «ش
محمدرسول اف، فيلمساز مجرم ايرانى و نمايش آثار 
متعدد ضدايرانى از جمله فيلم «مأمور» اسرائيل، 
ــى از فعاليت هاى سياسى و  آلمان و امريكا، بخش

ضدايرانى اين فستيوال آلمانى است. 
   باب تضييع بيت المال بسته شد!

ــى كارى فستيوال برلين چه  اما در نهايت سياس
تأثيرى دارد؟ در سال هاى گذشته بنياد سينمايى 
ــنواره فيلم برلين در بازار  فارابى با حضور در جش
فيلم اين فستيوال سينمايى غرفه برپا مى كرد، 
ــينماى ايران در اين  حضور مديران دولتى از س
فستيوال كه رويكرد ضدايرانى آن مشخص است 
تنها دستاوردى كه داشت، سفرهاى متعدد برخى 
چهره ها با پول مردم ايران بود. اكنون با تحريمى 
ــران فارابى و  ــالم كرده، حضور مدي كه برلين اع
سفرهاى اروپايى خواص سينمايى كنسل مى شود 
و از اين بابت بايد خوشحال بود كه يكى از ابزارهاى 

حيف وميل بيت المال در سينما بسته شده است.

نشريه ورايتى: هيئت هاى 
ــا و  ــينمايى، كمپانى ه س
ــه  ــه ب ــى ك روزنامه نگاران
صورت مستقيم با دولت هاى 
ــيه و ايران كار مى كنند  روس
در برليناله( فستيوال برلين) 
آتى پذيرفته نخواهند شد

    رويداد

امام على عليه  السالم:

به كارهاى تجـارى بپردازيد 
كه  آن شـما را از مال ديگران 
بى نياز مى  كنـد. خداوند عز 
و جل پيشـه ور درسـتكار را 

دوست دارد. 

وسائل الشيعه: 6/4/12


