
    قاليباف در ديدار با فرمانده كل سپاه:  داعش را جبهه 
غرب و استكبار پشتيبانى و تجهيز كرد و آن كسى كه با 
تروريسم جنگيد و به حضور داعش در منطقه پايان داد، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى است. اين حقيقتى است 
ــه جلوه دهد، چرا كه همه  كه اروپا نمى تواند آن را وارون
سازمان هاى بين المللى و افراد منصف به آن اذعان دارند

 بررسي «جوان» 
از روند رو به گسترش استقبال مخاطبان سينما

ــري  ــي: در طرح دارويار بايد يك س ــر علي فاطم     دكت
پيش بيني  هايي صورت مي گرفت كه اتفاق نيفتاده است. 
مهم ترين پيش بيني اين بود كه وقتي ارز 4هزارو200 توماني 
به ارز 28هزارو500 توماني تبديل مي شود، نياز داروخانه ها 
براي تأمين مواد اوليه شان شش، هفت برابر افزايش مي يابد. 

شركت بايد از كجا اين نقدينگي را تأمين كند؟

ــت كه   ــت بازيكن پرافتخارى اس     اين سرنوش
ــيون  ــب كرده و كلكس تا دلتان بخواهد  جام كس
افتخاراتش جايى براى جام هاى ديگر ندارد، اما وقتى 
پاى قانون و قانون مدارى به ميان مى آيد تمام اينها 
ــؤال دارد كه چرا  پشيزى نمى ارزد. راستى جاى س
كسى براى دنى آلوز هشتگ به راه نمى اندازد كه جاى 

بازيكنى با اين همه افتخار زندان نيست؟!

    طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه به منظور مقابله 
باسوداگري در حوزه هاي مهم اقتصادي همچون مسكن، 
ــال قبل در مجلس شوراي  طال، ارز و خودرو از چند س
ــده، تاكنون به بهانه هاي مختلف به  اسالمي مطرح ش
سرانجام نرسيده است، به زعم خبرگان يكي از ريشه هاي 
اصلي به سرانجام نرسيدن چنين طرح مهمي، «تعارض 

منافع» است

رابطه ملت و سپاه را 
نشناخته اند

 شليك اروپا  
به پاى خودش؟!

 اختالف در ميان دولت هاى اروپايى 
 درباره تروريستى ناميدن سپاه ترديد    ها را 

در داخل اتحاديه افزايش داده است

 گفت وگوى «جوان» 
با نايب رئيس انجمن داروسازان

 تأمين دارو 
در گرو تأمين بودجه

جاى پرافتخارترين 
فوتباليست صاحب جام 

زندان نيست!

 بازگشت مردم به سينماها 
يك هفته خوب را رقم زد

 «ماليات ضد سوداگرى» 
در آزمون سخت  بهارستان
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه 2 بهمن 1401 - 29 جمادى الثانى 1444
سال بيست و چهارم- شماره 6681 - 16 صفحه

قيمت: 3000  تومان

بازى تضعيف ايران قوى

سرمقاله

حرف خدا بر زمين نماند
يكى از اصلى  ترين چالش هاى 
ــردى فرهنگى،  مديريت راهب
ــال  ــگاه فع ــان ن ــاب مي انتخ
ــال و  نفع ــا ا ــكارى و ي بت و ا
ــا و  ــه روى در طراحى  ه دنبال
ــئله  ــت. مس برنامه ريزى هاس
ــت كه آيا سياست گذار  اين اس
ــرى  فرهنگى بايد به دنبال تس
يك يا مجموعه اى از «هنجار ها 
و ارزش ها» باشد يا آنكه خود را 
در اين حوزه فاقد مسئوليت بداند و خنثى و يا حتى دنباله رو 

ديگران باشد؟
هرچند چنين امرى در نگاه تربيتى اسالمى تقريباً واضح و 
مبرهن است، اما ليبرال  ها معموالً سعى مى كنند بر ضرورت 
بى طرفى در مديريت فرهنگى تأكيد نموده و در هنر بيشتر 
به جاى محتوا، قالب را برجسته كنند. اما در واقع خودشان 
ــتند. در جهان غرب و  ــا پايبند نيس هم در عمل به اين ادع
ــور ها كه لزوماً دينى يا ايدئولوژيك هم  بسيارى ديگر از كش
ــته يا نانوشته وجود  ــتند، هنجار ها و ارزش  هايى نوش نيس
ــرده و حتى با  ــا از ترويج آنها حمايت ك دارد كه حكومت  ه
تخطى كنندگان از آن برخورد مى كنند. اينكه حكومت مروج 
طيفى از ارزش  ها و هنجار ها باشد تقريباً جهان شمول است، 

اما اختالف بر سر مصاديق آن است. 
به عنوان نمونه در بيشتر كشور ها استعمال مواد مخدر تخلف 
يا جرم و نيز يك ضدارزش است و هيچ كس به نام «آزادى» 
ــت كه اين مواد را در جامعه  و «حريم خصوصى » آزاد نيس
ــتعمال مواد مخدر  توزيع و يا در مألعام مصرف كند. چرا اس
براى حكومت هاى ليبرال و غيرليبرال عادى انگارى و جزو 
ــده است؟ چرا حكومت هاى  حقوق طبيعى بشر قلمداد نش
غربى به خود اجازه مى دهند در مسير دسترسى معتادان به 
مواد مخدر اختالل ايجاد كنند و هيچ كس از روشنفكران در 

غرب به خاطر اين اجبار دولت  ها را تقبيح نمى كند؟
ــود چون اكثريت مردم مواد مخدر را قبيح  گاه گفته مى ش
مى دانند، بنا بر قاعده دموكراسى اين اجبار وضع شده است. 
اگر اين طور است چرا اغلب كشورهاى اروپايى از ايالت هاى 
امريكا در برگزارى «رفراندوم مارى جوانا» تبعيت نمى كنند 
ــه رأى عموم  ــان را ب ــواد مخدر در كشورش و كل آزادى م
نمى گذارند؟ مگر نه اين است كه در بيشتر كشورهاى غربى 
كه رفراندومى با اين موضوع برگزار شده، آزادى مواد مخدر 
ــت. اگر واقعاً مبنا  عمدتاً از صندوق هاى رأى بيرون آمده اس
همين باشد اصًال بعيد نيست كه چند سال ديگر مواد مخدر 
كًال در غرب آزاد شود. مثال هاى ديگرى هم هست. يك قرن 
ــرب خمر در امريكا ممنوع بود و  پيش، قريب به 13 سال ش
اكنون يك امر عادى و قانونى است. آن 13 سال با چه مبنايى 
ممنوع بود و اكنون بر چه اساس مجاز است؟ پاسخ اين است: 

سليقه انسان. 
نكته اصلى اين است كه آيا سرنوشت مادى و معنوى جامعه 
بشرى به عقل ناقص و در حال تطور افراد معدود سپرده شود 
يا مبنايى باالتر از تجربه ضدونقيض بشر در ميان باشد. اگر 
ــد، نتيجه آن است كه  امرونهى  ها بر اساس سليقه بشر باش
ــان هم در قالب  ــورهاى غربى حتى كشتن يك انس در كش

سقط جنين قانونى مى شود. 
ــود دارد و آن اوامر و  ــى عميق تر وج در جامعه دينى مبناي
ــت كه اينجا منظور محكمات  ــت. روشن اس نواهى الهى اس
ٍد َحَالٌل  ــت كه فرموده اند «َحَالُل ُمَحمَّ و ضروريات دين اس
ــْوِم اَلِْقياَمه».  ــه َو َحَراُمُه َحَراٌم أَبَداً إِلَى ي أَبَداً إِلَى يْوِم اَلِْقياَم
ــيب ببيند و ارزش  ها  ــليقه اجتماعى به هر دليلى آس اگر س
ــاى خود باقى  ــوند، هم حالل و هم حرام در ج دگرگون ش
مانده اند. وظيفه حكومت ترويج دستورات اسالمى و تثبيت 
آن در جايگاه «معروف» است و جامعه اى كه اسالمى است، 
ــند از منكر بودن  «حرام » حتى اگر عده اى بدان مبتال باش

خارج نمى شود. 
ــانه اى و تبليغاتى اين است  هنر دستگاه هاى فرهنگى، رس
كه بتوانند جهت گيرى صحيح و شريعت پايه را با قالب هاى 
متناسب با ذائقه عمومى عرضه كنند. با توجه به بنيان هاى 
ــان  ها نوعى  فطرى مفاهيم و گزاره هاى دينى، اكثريت انس
كشش درونى به سمت اين مفاهيم دارند، اما دورى از تربيت 
دينى يا فاصله گيرى از گفتمان توحيدى گاه سبب استبعاد 

اين موضوعات براى برخى شده است. 
ــاختارهاى مديريت فرهنگى و  ــت كه س نكته اصلى آن اس
فعاالن اين حوزه، مبانى ترسيم شده دينى را براى خود بايد 
ــوم خرده فرهنگ هاى رقيب  حجت تلقى كنند و نبايد هج
موجب عقب نشينى آنها شود. اگر ايستادگى بر شاخص هاى 
توحيدى و اسالمى با استهزاى معارضان دين مواجه مى شود 
ــوٍل إَِالّ َكانُوا بِِه  ــْن َرُس ــه « َما يَْأتِيِهْم ِم نبايد تعجب كرد ك
ــت كه هوچى گرى و اتهام افكنى  ــَتْهِزئُوَن». مهم آن اس يَْس
دشمنان خود نشانه اى از قدرت تأثيرگذارى پيام هاى دينى 

و الهى است. 

 چرا تضعيف رهبرى و نيروى نظامى كشور و تخريب جايگاه آنان
 راهبرد جديد دشمن شد

محمدجواد اخوان

مديرمسئول

    غالمرضا صادقيان | سردبير
ــورى، از رئوس  تضعيف رهبر و نيروى نظامى هر كش
دشمنى هاى بزرگ تاريخ با ملت ها بوده است. فرهنگ 
مردمان هر تمدنى در هرنقطه از جهان با هرايدئولوژى 
و نوع حكومت متفاوت، در زمان قانونگذارى به مسئله 
ــت.  ــان داده اس با اهميت «اقتدار رهبرى » توجه نش
گويى متفكران هر قوم با هر نوع حكومتى از سلطنتى تا 
كمونيستى تا ليبرال دموكراسى، سوسيال دموكراسى 
يا كشو    رهايى كه ملغمه اى از اين    ها هستند، هم فطرتاً 
و هم براساس استدالل عقلى، اهميت و ضرورت اقتدار 
رهبرى و آسيب هاى از دست رفتن اين اقتدار و تضعيف 
ــتى فهميده اند و در قانون هاى  ــور را به درس رأس كش
ــى به آن جايگاه ويژه اى داده اند. اكنون پاسخ به  اساس
اين پرسش كه «چرا براندازان به دنبال تضعيف رهبرى 
ــتند؟» آسان تر و  و تضعيف نيروى نظامى كشور هس

قابل تأمل تر خواهد بود. 
ــت، در مرتبه  ــب رهبر و رأس يك مل تضعيف و تخري
ــه آن فرهنگ  ــب همه آن ملت و هم اول يعنى تخري
ــت.  و ايدئولوژى حاكم. اين يك امر فطرى و ذاتى اس
ــاه يا رهبر خود را از دست  مردمانى كه رأس يا پادش
مى دهند، احساس بى هويتى مى كنند. بى هويت كردن 
ــدنى يا  ــكل تك تك، كارى نش ــك ملت به ش آحاد ي
مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار است. شايد بتوان 
ــيم كرد و براى هر  ملتى را به گروه هاى چندگانه تقس
ــيد تا هويت خود را تضعيف شده  ــه اى كش يك نقش
ــان تر و مستقيم تر،  ــت رفته ببينند اما كار آس و از دس
تخريب رهبر و رأس آن ملت است،  هم تخريب جايگاه 
ــخص به هم پيوند  و هم تخريب شخص. جايگاه و ش
ــت و تخريب هريك،  ويرانى آن ديگرى را  خورده اس
ــناريوى  نيز به دنبال دارد. براى «نابودى ايران » كه س
ــكار و گاهى پنهان اين روزهاى براندازان و  اعالمى آش
كشورهاى غربى است،  ضربه مستقيم را بايد به رأس 
آن ملت و نظام وارد كرد. اينكه دشمن در ماه هاى اخير 
و برخى رسانه هاى فارسى زبان آنها به شكلى كم سابقه 
ــابقه، تخريب رهبرى ايران را آغاز كردند، در  يا بى س
همين «تخريب ايران » ريشه داشت. آنها نابودى ايران 
را مى خواهند و اين نشدنى است جز با آغاز تخريب و 
تضعيف جايگاه رهبرى. فقط براى مثال بايد يادآورى 

ــال     ها جز برخى نقدهاى  كرد كه بى بى سى فارسى س
يك نويسنده، هيچ مطلبى كه توهين آشكار به شخص 
و جايگاه رهبرى در ايران باشد، نداشت اما در سناريوى 
البته با خيالى  ــه انگليس- جديد ابالغى وزارت خارج
ــره  خام و كوته بينانه- صفحات اين خبرگزارى يك س
با شرم  آور     ترين ناسزا    ها به رهبرى و جايگاه آن پرشد! 
شبكه هاى فارسى زبان البته نقشه تجزيه و نابودى ايران 
را به عنوان دستورالعمل دريافت كرده اند و اين چيزى 
بود كه در فايل صوتى رعنا  رحيم پور خبرنگار بى بى سى 
درباره شبكه لندنى-سعودى اينترنشنال بر آن تأكيد 
ــى فارسى نيز خود از اين  و تصريح شده بود و بى بى س

برنامه مستثنى نبود. 
ــرى از مناظر ديگرى  ــتن اقتدار و صالبت رهب شكس
نيز براى دشمن يك ملت مورد توجه است. در مرتبه 
ــه زمانى نياز  ــورى در دو بره ديگر، هر ملت و هر كش
ــى رهبرى براى عبور از  به قدرت كاريزماتيك و اقناع
بحران     ها دارد. يكى در زمان جنگ  و ديگرى در زمان 
بسيج نيروهاى داخلى براى مقابله با حوادث طبيعى و 
اجتماعى و سياسى. در بيشتر فرهنگ هاى ملل مختلف 
از شرق تا غرب جهان به اين مهم توجه شده است. اگر 
شخص و جايگاه رئيس جمهور در امريكا، مهم و توهين 
به او و تضعيف جايگاه او به شكل گسترده در رسانه     ها 
و افكار عمومى ناممكن است،  دليل اولش همين است 
كه يك رئيس جمهور بايد بتواند در زمان جنگ، يك 
ملت را براى مقابله با دشمنى كه به مرز    ها هجوم آورده 
است،  تشجيع كند و به آنان جرئت و شجاعت بدهد و 
ــازد و تحريض و شوق آورى كند و  مردم را تحريك س
ترغيب را در ميان مردم به اوج برساند. ملت هايى كه از 
چنين موهبتى بى نصيب بوده اند، زيرپاى دشمن له و 
خوار شده اند. براى همين در قانون كمونيستى چين 
ــتى امريكا -تفاوتى نمى كند- رهبر  يا قانون ليبراليس
بايد قدرت تشجيع و تحريض داشته باشد و اين قدرت 
بايد در ذهن و قلب مردم رفيع باشد. نمونه هاى نابودى 
ــكندر و نمونه  ــوم از اس ــت داريوش س ايران با شكس
ــينى در عصر صفوى، گوياى همين  شاه سلطان حس

اهميت است. 
ــمن خارجى، برخى گذرگاه هاى مهم يك  وراى دش
ــت. يك نمونه آن گرفتارشدن  ملت صرفاً داخلى اس

در مصيبت هايى از يك بيمارى گسترده تا يك بالى 
ــش اقناعى  ــت. در چنين گردنه     هايى نق طبيعى اس
ــر،  ــك رهب ــى ي ــى و تجميع كنندگ و برانگيزانندگ
ــه يك برنامه  ــت و تضعيف رهبرى ك بى جايگزين اس
ــد، همه اين گذرگاه     ها را  ــده مى تواند باش حساب ش

زيرنظر مى گيرد. 
ــئله، اهميت رهبرى در هدايت راهبردى  سومين مس
ــالمى، مسئله  ــت. در ايران اس و راه برى يك ملت اس
ــيارى از فرهنگ     ها چه  ــا در بس «واليت» را داريم ام
ليبرالى و چه سلطنتى يا سوسياليستى، همين مسئله 
واليت را به اشكال ديگر حتى بسيار جدى تر و محكم تر 
از مبانى واليت در ايران اسالمى، پذيرفته اند زيرا يك 
ملت بدون داشتن نقشه و راهبرد و برنامه طوالنى مدت، 
ــردرگم و غالفى  ــدت و كوتاه مدت، كالفى س ميان م
ــت كه تجسم ناپذير و  بى شمشير و ذراتى پراكنده اس
ــتن و به شكل و قاعده درآوردن  تصورناپذيرند و سرش
اين ذرات،  جز با آب و گل رهبرى ممكن نيست. فرهنگ 
تكاملى بشرى به انسان     ها آموخته است كه هر گاه فقط 
دونفر پا در راهى و عرصه اى گذاشتند، بايد يكى رئيس 
و رهبر و جلودار و ديگرى پيرو و تابع باشد وگرنه راه به 
مقصد نمى برند. اين دو اگر سه يا چهار يا صدميليون 
ــه يا چهار يا  ــدند، اهميت رهبرى، نه صرفاً س نفر ش
ــش تصاعدى و حتى فراتر  صدميليون برابر كه اهميت
ــود. تضعيف جايگاه رهبرى، يعنى  از تصاعدى مى ش

گرفتن راهبرد و برنامه از يك ملت. 
اما يك رهبر بدون نيروى نظامى قوى و فرمانبردار صرفاً 
ــت. نمونه تاريخى آن عباس ميرزا  يك شخص تنهاس
ــخ از او در  ــه تاري ــت ك ــردار محبوب قاجارى اس س
جنگ هاى ايران و روس به نيكى ياد مى كند، هرچند 
ــت و واگذارى بخشى از سرزمين  نتيجه كارش شكس
ايران بود. او يك رهبر مقبول و داراى كاريزما اما بدون 
ــى كه غافلگيرانه در يك پيچ  ــى قوى بود، ارتش ارتش
تاريخى با ارتش مدر ن شده بخشى از اروپاى صنعتى 
ــجاعت و درايت او  ــده بود. گرچه برخى ش روبه رو ش
ــرى از ايران  ــت دادن بخش هاى بزرگ ت را مانع از دس
مى دانند اما يك رهبر مقتدر و شجاع و با درايت بدون 
نيروى نظامى قوى، يك محبوب تنهاست. نمونه هاى 
ــت.  ــز در تاريخ ايران و جهان قابل مرور اس ديگرى ني

رهبران مشروطه مقبول مردم بودند اما نتوانستند مانع 
ــوند. مصدق نيز ميان مردم  اشغال سرزمين ايران ش
ــت و نيروى نظامى  محبوب بود اما چون قدرت نداش
كشور، فرمانبردار و مطيع و متعهد به او نبودند، با ضرب 
يك قلچماق خيابانى و البته با دسيسه انگليس از كار 

كنار گذاشته شد. 
در جهان نمونه رهبران بزرگ كه پشتوانه نظامى قوى 
نداشتند و به سادگى حذف شدند، بسيار زياد و مشهور 
ــت كه دشمنان يك  است. اين دقيقاً همان جايى اس
ملت مى دانند بايد پيوند ميان يك نيروى نظامى قوى 

با رهبر كاريزماتيك و محبوب را پاره كنند. 
ــن برنامه  ــه روى همي ــرب و ارتجاع منطق اكنون غ
ــزى برنامه تضعيف و  ــوب پايي متمركزند. از آغاز آش
ــخصاً  ــد. ش ــرى و نيروى نظامى آغاز ش تخريب رهب
ــت اين  ــه در اتاق هاى فكر غربى به شكس معتقدم ك
راهبرد    ها اذعان مى كنند اما نمى توانند منفعل و بدون 
ــه اى دندان گير  ــند! به ويژه اينكه بودج اقدام هم باش
ــران دريافت مى كنند و اگر  براى تضعيف و نابودى اي
برنامه اى ارائه ندهند،  بودجه را نيز از دست مى دهند. 
ساده     ترين كار براى طراحان و عامالن پروژه تخريب و 
نابودى ايران از طريق تخريب رهبرى و نيروى نظامى 
آن، همين است كه برنامه اى ولو غيرقابل اجرا و از پيش 

محكوم به شكست، تقديم رؤساى خود كنند. 
شايد براى يك بخش اقليت مردم كه تبيين درستى 
ــخن  دراين باره دريافت نكرده اند، يك بار ديگر آن س
رهبرى نياز به يادآورى داشته باشد كه در يك دوره از 
ــم قبول نداريد، به خاطر  انتخابات گفتند اگر من را ه
ــى بنده را قبول  ايران رأى بدهيد:«ممكن است كس
نداشته باشد، انتخابات مال رهبرى نيست مال ايران 
اسالمى و جمهورى اسالمى است، اين موجب تقويت 
ــور در  ــن ماندگارى آن و باقى ماندن كش نظام و تأمي
ــار و ابهت ملت  ــل و باال رفتن اعتب حصار امنيت كام

است.»
ــران، هم پاى  ــراى پايدارى اي ــد به خاطر ايران و ب باي
رهبرى و هم پاى سپاه و ارتش ايستاد. اين يك واجب 
ــت تا آنان كه از همه چيز روى برگردانده اند  عقلى اس
ــرار داده اند نيز در زير اين  و فقط عقل خود را مالك ق

پرچم قرار گيرند. 

 او از فاتحان بزرگ خرمشهر بود
ولى اجازه نداد كسى به زبان بياورد

زناني كه تغيير ايدئولوژي را نمي پذيرفتند 
وادار به خودكشي مي شدند

ــهيد علي  ــين(ع) ش ــكر امام حس   رزمندگان لش
موحددوست را به تالش، شجاعت، تواضع و جنگاوري 
ــال جهاد مقدس  مي شناسند؛ كسي كه طي هفت س
ــتان و كردستان  و با اخالص تمام از سيستان و بلوچس

گرفته تا جبهه هاي جنگ تحميلي در جنوب بي وقفه 
در راه اسالم و دفاع از جمهوري اسالمي ايران به مبارزه 
پرداخت و تا لحظه شهادت همواره در جبهه ها حضوري 

پررنگ داشت | صفحه 8

ــي در گفت و گو با «جوان»: استدالل    فريبا انيس
ــه اگر وارد  ــازمان براي وادار كردن آنها اين بود ك س
ــاواك دستگير شده و  جامعه شوند حتماً از سوى س
اعضاي ديگر را لو مي دهند. بنابراين بسياري از زنان 

ــتور رؤسا مجبور  ــازمان در آن مقطع، به دس فعال س
ــدند تا در چاه هاي اطراف بيابان هاي مسگرآباد يا  ش
ــا نارنجك  ــهر، ب در كوچه پس كوچه هاي جنوب ش

خودشان را منفجر كنند! | صفحه 9
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مصيبت وارده را به شـما و خانـواده محترم 
تسـليت عرض نموده، از خداوند منان براي  
جنابعالي و بازماندگان صبر جميل و براي آن 
مرحومه رحمت و مغفرت مسئلت مي نماييم.  

مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

 جناب آقاى
 على پوردهقان 
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   خبر اول

اتهام به سپاه
 امتداد محاسبات غلط غرب 

ــان اروپا  ــن عامل اقدام پارلم  اصلى  تري
ــپاه، فريب  ــت خواندن س براى تروريس
افكار عمومى از شكست غرب در جنگ 
تركيبى عليه ملت ايران است؛ شكستى 
كه به دليل هزينه هاى بسيار اقتصادى 
ــخت و گران آمده  ــيار س و سياسى بس
ــه اى كه به دليل  است. شكست در نقش
ــين رهبر  ــى خوب مورد تحس مهندس
ــد اما به  ــالمى واقع ش معظم انقالب اس
خاطر محاسبات غلط موفق نشد. برخى 

ــد از :  الف) همراهى  ــبه هاى غلط از نگاه معظم له عبارتن از اين محاس
ــكالت اقتصادى؛  ــدازى به علت مش ــا تجزيه طلبى و بران ملت ايران ب
ــئوالن نظام به خاطر برخى بددهنى ها  ب) عقب نشينى و انفعال مس
و اهانت ها؛ ج) رودر رو قرار دادن مسئوالن سطح باالى كشور با ايجاد 
اختالف ميان آنها؛ د) تحت تأثير قرار دادن اراده جمهورى اسالمى با 
دالرهاى نفتى فالن كشور مزدور امريكا و ه) نوميد كردن جوانان ما با 
پناهنده شدن چند عنصر خودفروخته و لجن پراكنى عليه كشورشان.

ــناختن درست و دقيق ملت با بصيرت  همه اين محاسبات غلط در نش
ــين(ع) به خاطر  ــه دارد. هنوز نمى دانند كه ملت امام حس ايران ريش
ــى نمى كند.  ــمنان دين و خاكش همراه ــكالت اقتصادى با دش مش
ــان را براى اسالم هزينه  مسئوالنش با خدا معامله مى كنند و آبرويش

مى كنند. جوانانش با وادادگى چند خودفروخته نوميد نمى شوند. 
ــبب شده باز هم به  ــباتى اروپا در شناخت ملت ايران س اشتباه محاس
رفتار غلط خود ادامه دهند و به جاى اصالح روش در قبال ملت ايران 
به خطاى رفتارى خود اصرار دارند. تروريست خواندن سپاه پاسداران 
ــلمان ايران  ــاى غربى ها به بيدارى مردم مس يكى از همين واكنش ه
ــتباهات محاسباتى اروپايى ها به ويژه  است. در بيان مهم  ترين علل اش
دولت انگليس در تروريست خواندن سپاه پاسداران مى توان به موارد 

زير اشاره كرد:
ــلح قانونى و رسمى  ــالمى نيروى مس ــداران انقالب اس ــپاه پاس 1. س
جمهورى اسالمى ايران است و معرفى كردن ارتش يك كشور خالف 
همه قوانين و منطق حاكم بر مناسبات بين الملل بوده و فاقد هرگونه 

ارزش حقوقى و اجرايى است. 
ــور به معناى بازگذاشتن دست آن  2. معرفى نيروى مسلح قانونى كش
ــت خواندن ارتش تمام كشورهاى متخاصم بوده  كشور براى تروريس
ــتيابى آنها به آب هاى خليج  و اين امكان را ايجاد مى كند كه مانع دس

فارس شود.  
3. سپاه تنها نيروى مسلح مردمى جهان است كه بخش اعظم توان خود 
را از نيروهاى مردمى بسيج گرفته و اين گونه اقدامات مذبوحانه نه تنها 
پايگاه مردمى آن را كاهش نداده بلكه بر محبوبيت مردمى و جايگاه آن 

در قلب ملت ها خواهد افزود. 
4. سپاه پاسداران بيشترين نقش را در مقابله با تروريست هاى داخلى، 
منطقه اى و جهانى داشته و دولت هاى اروپايى خود مديون رشادت هاى 

اين نيرو در عرصه مقابله با تروريست هاى داعشى اند. 
5. واقعيت آن است كه سپاه پاسداران نقش بزرگى در ناكامى دشمن در 
جنگ تركيبى داشته اما علت آن نه تنها سركوب اغتشاش نبوده بلكه دفاع 
از مردم و امنيت آنها بود و اين مردم بودند كه با حضور در تشييع جنازه 
شهداى امنيت و راهپيمايى هاى محكوميت   عليه اغتشاشگران به ويژه 

حضور ميليونى در 13 آبان به مدافعان امنيت دلگرمى دادند. 
ــت گروه هاى تروريست براى فرار از  از اين رو قرار دادن نام سپاه در ليس
ــت از ملت ايران بوده و به گمان خويش، حساب  واقعيت پذيرش شكس
سپاه را از مردم جدا مى دانند، چراكه نمى دانند سپاه پاسداران تنها نيروى 
ــارهاى بيرونى پشتوانه مردمى سپاه را  مسلح مردمى جهان است و فش
قوى تر و ملت را منسجم تر مى كند. اين در حالى است كه ملت ايران به 
خوبى مى داند «اگر سپاه نباشد كشور هم نيست.  » مردم ايران در توطئه 
منطقه اى داعش متوجه شدند «اگر سپاه نبود جهان اسالم هم نبود.» 

مردم اروپا هم امنيت امروز خود را مديون سپاه هستند. 
در جريان اغتشاشات پاييز گذشته هم مردم ايران ديدند پاسداران امنيت 
ــگران اموال و ناموس مردم را غارت  چگونه جان فدا مى كنند تا اغتشاش
نكنند. ديدند كه سپاه با چه سرعتى به اتاق فرماندهى اغتشاش در اقليم 
ــمن  ــتان پى برد و با چه دقتى آن را هدف گرفت. ديدند كه دش كردس
مى خواست نقاط قوت نظام را بزند اما سپاه در اوج اغتشاشات، موشك 
هايپرسونيك خود را به رخ جهان كشيد تا كسى فريب تبليغات دشمن 
ــمن تالش كرد با ترورهاى كور نيروهاى  را نخورد. ديدند كه وقتى دش
امنيتى را در موقعيت ضعف نشان دهد، سپاه با اقتدار و هوشمندى پايان 

اغتشاش را اعالم كرد. 

تسليت رهبر معظم انقالب
 به آيت اهللا سبحانى

رهبـر انقـالب اسـالمى در پيامـى درگذشـت همسـر آيـت اهللا 
گفتنـد.  را تسـليت  آقـاى حـاج شـيخ جعفـر سـبحانى 
ــانى دفتر مقام معظم رهبرى در پيام رهبر  به گزارش پايگاه اطالع رس
انقالب به آيت اهللا حاج شيخ جعفر سبحانى آمده است: درگذشت همسر 
ــّالى جنابعالى و ديگر  ــليت عرض مى كنم و تس گرامى آن جناب را تس
بازماندگان و رحمت الهى براى آن مرحومه را از خداوند متعال مسئلت 

مى نمايم. 
ــاى قواى مجريه، مقننه و قضائيه، در پيام هاى جداگانه درگذشت  رؤس
همسر آيت اهللا سبحانى از مراجع تقليد را به ايشان و فرزندان مكرمشان 

تسليت گفتند. 
 حاجيه خانم مخترع (از خاندان مجتهدى تبريزى) همسر آيت اهللا جعفر 

سبحانى 30 دى ماه دارفانى را وداع گفت. 

معاون اول رئيس جمهوردر نشست با دانشجويان:
دشمنان به دنبال فرار سرمايه از كشور هستند

جمعـى از نماينـدگان دانشـجويى دانشـگاه هاى مختلـف 
در جلسـه اى سـه سـاعته بـا معـاون اول رئيس جمهـور بـه 
تشـريح دغدغه هـا و ارائـه پيشـنهادات خـود در خصـوص 
مسـائل جارى كشـور خصوصـاً در حـوزه اقتصـادى پرداختند. 
به گزارش ايسنا، محمد مخبر در اين جلسه با اشاره به رويكرد جدى 
ــجويى در  ــيزدهم مبنى بر تعامل با طيف هاى مختلف دانش دولت س
ــور، گفت: دولت از ارتباط با دانشگاهيان استقبال  ــگاه هاى كش دانش

مى كند و آماده تعامل صحيح و منطقى با دانشجويان است.
ــاى خود با  ــى ديداره ــاره به برخ ــور با اش ــاون اول رئيس جمه  مع
ــجويان به دليل ارزيابى ميدانى كه دارند، از  دانشجويان، افزود: دانش
دانش و ديدگاه هايى دقيق نسبت به مسائل جامعه برخوردار هستند 
كه اين ديدگاه ها براى سياستگذارى و تصميم گيرى هاى دولت مفيد 
ــا خواهد بود. وى ثبات و آرامش را الزمه توسعه و پيشرفت  و راهگش
ــمنان خارجى با توليد روايت هاى  ــت و تأكيد كرد: دش ــور دانس كش
نادرست و هراس افكنى به دنبال فرار سرمايه و ايجاد ناامنى اقتصادى 
ــتند تا بتوانند مانع حركت جمهورى اسالمى به سمت  در كشور هس
اهداف متعالى خود شوند كه اين توطئه نيز با تالش هاى دولت و يارى 

مردم خنثى مى شود. 

ابوالفضل عموئى خبر داد
طرح مقابله با اقدام پارلمان اروپا روى ميز 

سـخنگوى كميسـيون امنيـت ملـى از تهيـه طـرح مشـترك 
نمايندگان بـراى مقابله با اقـدام پارلمـان اروپا خبـر داد و گفت: 
طرحـى آمـاده شـده تـا ضمـن بازدارندگـى در مقابـل خطـاى 
شـوراى اروپـا، بتوانـد از منافـع مـردم وكشـور حفاظـت كند. 
ابوالفضل عموئى در گفت وگو با خانه ملت در توضيح نشست فوق العاده 
ديروز عصر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
ــان اروپا مبنى بر  ــالمى، گفت: در پى اقدام مداخله جويانه پارلم اس
مصوبه تحريم مقامات كشور و پيشنهاد به شوراى اروپا براى قرار دادن 
«سپاه پاسداران انقالب اسالمى» و نهادهاى وابسته به آن در فهرست 
ــه فوق العاده اى در كميسيون امنيت  تروريستى اتحاديه اروپا، جلس

ملى تشكيل شد. 
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى  سخنگوى كميس
ــه فوق العاده با حضور مسئوالن وزارت امور  اسالمى، افزود: اين جلس
خارجه، ستاد كل نيروهاى مسلح، وزارت اطالعات و مركز پژوهش هاى 
مجلس و تعدادى از نمايندگان كه طرحى را در اين زمينه ثبت كرده 
بودند، تشكيل شد تا به تحليل و ارزيابى اقدام پارلمان اروپا و همچنين 
ــم. وى در ادامه اظهار كرد: مصوبه  طراحى اقدام متقابل قاطع بپردازي
پارلمان اروپا تا قبل از موافقت شوراى اروپا الزم االجرا نيست، بنابراين 
در اين جلسه تأكيد شد كه مجلس شوراى اسالمى با اقدام قاطع هزينه 
متقابلى را براى طرف هاى اروپايى پيش بينى كند. همچنين بحث شد 
ــوراى اروپا با مصوبه پارلمان اروپا عليه سپاه  كه در صورت موافقت ش
پاسداران و قرار گرفتن نهادهاى قانونى و مردمى كشور ما ذيل عناوين 
تروريستى و مجعول، واكنش قاطع جمهورى اسالمى چه باشد. عموئى با 
اشاره به پيشنهادهاى مختلف نمايندگان در اين خصوص، گفت: با توجه 
به اشتراكاتى كه در برخى از پيشنهادات بود، قرار شد از ميان اين موارد 
مشترك، به يك طرح واحد برسيم لذا اين موضوع همچنان در دستور 
كار كميسيون خواهد بود. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس يازدهم تصريح كرد: كميسيون در نهايت طرحى را در 
اين زمينه آماده مى كند تا ضمن بازدارندگى در مقابل خطاى شوراى 

اروپا، بتواند از منافع مردم وكشور حفاظت كند. 

كشف محموله يك تنى مواد مخدر 
به دست  نيروى دريايى سپاه

فرمانده پايـگاه چابهـار نيـروى دريايى سـپاه از كشـف و ضبط 
يك محموله مـواد مخدر توسـط نيروهاى ايـن پايگاه خبـر داد. 
به گزارش تسنيم،ناوساالريكم پاسدار نوذرى فرمانده پايگاه دريايى 
ــف محموله يك تنى ترياك توسط نيروهاى اين  امام على (ع) از كش
پايگاه خبر داد. وى افزود: اين محموله مواد مخدر از نوع ترياك و با وزن 
تقريبى نزديك به يك تن است كه در منطقه عمومى چابهار و درياى 
ــراف اطالعاتى و رصد محيط پيرامونى  عمان با هوشمندى كامل اش
ــد. فرمانده پايگاه دريايى امام على (ع) چابهار ادامه  كشف و ضبط ش
ــتاى انجام  ــوداگران مرگ و در راس داد: اين اقدام با هدف مبارزه با س
ــن پايگاه صورت  ــتمر نيروهاى اطالعاتى اي ــت هاى دريايى مس گش
مى گيرد.  از سال 1397 نيروى دريايى سپاه عالوه بر مأموريت هاى رزمى 
خود مأموريت مقابله با قاچاق سوخت، كاال، مواد مخدر و مقابله با صيد 

ترال را نيز در دستور كار خود دارد. 

قاليباف: مجلس آماده است با هر اقدام شوراى اروپا با قاطعيت برخورد كند

سردار سالمى: مجاهدت هاى سپاه نبود، آتشفشان تروريست امريكايى اروپا را گرفته بود

رابطه ملت و سپاه را نشناخته اند

رئيس خانه ملت در اولين سـاعات بامداد روز 
گذشـته با حضور در سـتاد فرماندهى سپاه، 
ضمن ديدار و گفت وگو با فرمانده كل سپاه، از 
اين نهاد مردمى و انقالبـى اعالم حمايت كرد. 
اين اعالم حمايـت پس از آن صـورت گرفت 
كه پارلمـان اروپـا در اقدامى غيـر حقوقى، 
غير قانونى و مغاير منشـور ملل متحد، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى را در فهرست آنچه 
«سازمان هاى تروريستى» ناميده شده، قرار 
داده اسـت. طرحى بدعت  آميز كه در صورت 
تصويب در شوراى اروپا، تبعات خطرناكى براى 
آنها درپى خواهد داشت. رئيس مجلس شوراى 
اسـالمى در ديدار با فرمانده كل سـپاه تأكيد 
كرد: اگر شوراى اروپا بخواهد دريچه عقالنيت 
را ببندد و در جهت دفاع از تروريسـم حركت 
كند، ما در مجلس شوراى اسـالمى آماده ايم 
با هـر اقدامى كـه بخواهـد ثلمه اى به سـپاه 
پاسداران وارد كند، با قاطعيت برخورد كنيم. 
ــوراى  ــوز، رئيس مجلس ش ــپاه ني  به گزارش س
ــالمى تصريح كرد: به عنوان خادم نمايندگان  اس
ــاب به  ــالمى خط ــوراى اس مردم در مجلس ش
دشمنان بايد عنوان كنم كه دشمنان ما شناخت 
دقيقى از ملت و سپاه ما ندارند و به ويژه اينكه هيچ 
شناخت و تحليلى در خصوص رابطه بين ملت و 
ــپاه ندارند. آنها تصور مى كنند سپاه هم مانند  س
ــروى صرفاً نظامى  نيروهاى نظامى آن ها، يك ني
است، غافل از اينكه سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
ــت، چندين  ــيج از متن مردم و ملت ما اس و بس
ــيجى و سپاهى هستند كه  ميليون از ملت ما بس
ــاع، امنيت و  ــردم در حوزه دف تبلور اراده ملى م

محروميت زدايى هستند. 
ــد: امروز شما در هر كوى  دكتر قاليباف يادآور ش
ــهيد  ــه حضور مى يابيد، تصوير يك ش و برزنى ك
بسيجى يا شهداى نيروهاى مسلح وجود دارد و اين 

نشان دهنده جايگاه مردمى اين نيرو است. 
ــرد: امروز  ــورمان اضافه ك رئيس قوه مقننه كش

ــهيد  ــخصيت در بين مردم ش ــن ش محبوب  تري
سليمانى است، شهيد سليمانى يك پاسدار است 
و اين خطاى تحليلى از سوى اروپايى ها نسبت به 

سپاه بايد اصالح شود. 
  اروپا اقدامى كند، مقابله به مثل مى كنيم

دكتر قاليباف يادآور شد: پارلمان اروپا بايد بداند 
ــرده نمى تواند مجموعه  ــنهادى كه ارائه ك پيش
ــد، داعش را جبهه غرب  واقعيت ها را جابه جا كن
و استكبار پشتيبانى و تجهيز كرد و آن كسى كه 
با تروريسم جنگيد و به حضور داعش در منطقه 
پايان داد، سپاه پاسداران انقالب اسالمى است. 
اين حقيقتى است كه اروپا نمى تواند آن را وارونه 
جلوه دهد، چرا كه همه سازمان هاى بين المللى و 
افراد منصف به آن اذعان دارند. وى اضافه كرد: از 
سوى ديگر خود اروپايى ها امروز حامى تروريسم 
هستند و پارلمان اروپا امروز از گروهك منافقين 
حمايت مى كند كه بيش از 17 هزار نفر از مردم 
ــودك تا پير و جوان،  عزيز ايران را اعم از زن و ك
شكنجه و ترور كردند. اگر اين اقدام اروپا صورت 
بگيرد، قطعاً آنها نيز در زمره همان تروريست ها 
محسوب شده و رفتار ما با آنها در منطقه به همان 
نحو خواهد بود. رئيس نهاد قانونگذارى كشورمان 
ــطحى از  ــا بايد بدانند ما در س تصريح كرد: آنه
ــدات بالقوه  ــرار داريم كه نه تهدي بازدارندگى ق
ــچ گونه تهديدى براى  و نه تهديدات بالفعل هي
ــود و همان طور كه خودشان  ما محسوب نمى ش
ــخگو هستيم و اگر  مى دانند ما در برابر آنها پاس
اقدامى انجام دهند مشت محكمى خواهند خورد. 
دكتر قاليباف يادآور شد: امروز شوراى اروپا بايد 
تصميم گير باشد كه مى خواهد دريچه عقالنيت 
را ببندد و در جهت دفاع از تروريسم حركت كند 
ــرد. ما در  ــد تصميم ديگرى بگي يا اينكه بخواه
ــالمى آماده ايم با هر اقدامى  مجلس شوراى اس
ــداران انقالب  ــپاه پاس كه بخواهد ثلمه اى به س
اسالمى وارد كند و حقيقت را جابه جا كند، محكم 

برخورد كنيم. 

  سالمى: اروپايى ها اشتباهات گذشته خود 
را تكرار نكنند

ــداران انقالب اسالمى نيز  فرمانده كل سپاه پاس
پس از ديدار با رئيس مجلس شوراى اسالمى در 
واكنش به اقدام اخير پارلمان اروپا گفت: اروپايى ها 
ــتباهات خود را تكرار نكنند، هرچند به همراه  اش
امريكا عادت دارند جاى ظالم و مظلوم و شهيد و 

جالد را عوض كنند. 
ــالمى عنوان  ــكر پاسدار حسين س سردار سرلش
ــاف رئيس مجلس  ــه از دكتر قاليب كرد: صميمان
شوراى اسالمى كه خود از فرماندهان و سرداران 
ــتند و همرزم  ــار دوران دفاع مقدس هس پرافتخ
ــليمانى بودند،  ــم س بزرگانى همچون حاج قاس
ــكر مى كنم كه امروز در اولين ساعات بامداد  تش
ــداران انقالب اسالمى  براى حمايت از سپاه پاس
در مقابل توطئه هاى جهانى كه به خصوص امروز 
ــى از پارلمان اروپا مطرح شده، در  از سوى بخش
كنار ما حضور يافتند. وى همچنين از نمايندگان 
مجلس به دليل اتخاذ مواضع قاطعانه و ارزشمند 

در دفاع از سپاه پاسداران انقالب اسالمى طى چند 
روز گذشته تشكر كرد و با اشاره به تصوير شهيد 
حاج قاسم سليمانى گفت: شما در اين تصوير چهره 
يك فرمانده پرآوازه و فراموش ناشدنى را مالحظه 
مى كنيد كه همه جهان معترف است اين فرمانده 
ــداران انقالب اسالمى،  رشيد به اتفاق ساير پاس
بزرگ ترين و قاطعانه  ترين نقش را در خاتمه دادن 

به يك تروريسم عالمگير انجام داد. 
  مجاهدت هـاى سـپاه نبود، آتشفشـان 

تروريست امريكايى اروپا را گرفته بود
ــالمى تصريح كرد: اگر مجاهدت هاى  ــردار س س
مجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمى به ويژه با 
محوريت نيروى قدس و فرماندهى شهيد سليمانى 
ــتى كه به دست  ــان تروريس نبود، قطعاً آتشفش
امريكايى ها ايجاد شد، دامنگير اروپايى ها  مى شد 
ــت، از بين  ــروز در اروپا حاكم اس و امنيتى كه ام

مى رفت. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى تصريح 
كرد: همان طور كه ترامپ گفت « اوباما خالق و به 
ــم بود و اين پديده را براى  وجود آورنده تروريس
اولين بار در سرزمين هاى اسالمى ايجاد كرد»، ولى 
اين آتش در لبه هاى اروپا بود و اگر مهار نمى شد 
ــطوح جغرافيايى اروپا را در بر مى گرفت؛  تمام س
ــت كه  ــادت اروپايى ها و امريكايى ها اين اس اما ع
ــهيد و ظالم و مظلوم را  ــه جاى جالد و ش هميش
عوض مى كنند. وى يادآور شد: همان طور كه دفاع 
مشروع فلسطينى ها را تروريسم مى دانند و تهاجم 
ــروع! دفاع مردم يمن  صهيونيست ها را دفاع مش
ــى خود را نيز تروريسم  از تماميت ارضى و سياس
مى دانند و تهاجم آل سعود و متحدان آن را دفاع 
مشروع تلقى مى كنند، به همين نحو دفاع مردم 
ايران و سپاه از ارزش هاى خود را تروريسم تلقى 
ــان را ضد تروريسم  مى كنند، در حالى كه خودش

نشان مى دهند، پناه دهنده به تروريسم هستند. 
   اروپايى هـا بايـد پيامد اشـتباه خود را 

بپذيرند
ــالمى تصريح كرد: اروپا دوبار خود را در  سردار س
ــروز بر ويرانه هاى  يك جنگ جهانى قرار داد و ام
ــكل  ــته، اروپاى جديد ش همان جنگ هاى گذش
گرفته است، اروپا از اشتباهات گذشته خود درس 
ــت و فكر مى كند با چنين بيانيه هايى  نگرفته اس
ــپاه عظيم را كه سرشار از قدرت  مى تواند اين س

ايمان ،توكل ، قدرت و اراده است، متزلزل كند. 
فرمانده كل سپاه پاسداران تأكيد كرد: ما هرگز از 
چنين تهديداتى و حتى عمل نسبت به آن نگران 
ــتيم، چرا كه هر چقدر دشمنان به ما فرصت  نيس
عمل دهند، ما قوى تر عمل مى كنيم. سپاه اساساً 
در عمل قوى است، كسانى كه اين امكان را فراهم 
ــد، به نفع  ــپاه به حركت درآي مى كنند قدرت س
ــه اروپايى ها توصيه  ــپاه كار كرده اند، ولى ما ب س
ــته خود را  ــتباهات گذش ــم كه تكرار اش مى كني

مرتكب نشوند. 
وى در پايان با تأكيد بر اينكه اگر اروپايى ها دچار 
ــتباه خود را بپذيرند  اشتباه شوند، بايد پيامد اش
ــازمان منافقين توسط  افزود: امروز ببينيد كه س
چه كسانى حمايت مى شود؟ بيش از 17 هزار نفر 
را اين تروريست هاى منافق به شهادت رساندند، 
ــت مى كنند يا از  ــا از تجزيه طلب ها حماي آنها ي
ــانى كه اموال عمومى را تخريب مى كنند، يا  كس
ــلحانه عليه مردم بيگناه  كسانى كه حمالت مس

صورت مى دهند. 

سفير اسبق ايران در ايتاليا:
اروپا بازنده قطعى بازى عليه ايران است

اقـدام و حركتـى كـه از سـوى اروپا 
صـورت مى گيرد، بـازى صفـر - يك 
اسـت و در چنيـن بـازى قطعـًا اروپا 
بازنـده اسـت و ايـن بسـتر و زمينه 
روابـط سياسـى را قفـل مى كنـد. 
ابوالفضل ظهره وند، سفير اسبق ايران در 
ايتاليا در گفت وگو با ايرنا درباره تصويب 

ــت: قطعنامه اى كه  ــداران گف ــپاه پاس قطعنامه پارلمان اروپا عليه س
ــپاه تصويب كرد، قطعنامه غيرالزام آور است زيرا  پارلمان اروپا عليه س
خود پارلمان اروپا هم جايگاه تأثيرگذار ندارد و بيشتر جنبه نمايشى و 

مانور سياسى دارد. 
ــت خارجى ادامه داد: اقدام پارلمان اروپا  اين كارشناس مسائل سياس
ــان مى دهد كه آنها فقط به  ــپاه از بنيان ايراد قانونى دارد و نش عليه س
ــى بودند لذا سعى كردند در  ــتفاده و بهره بردارى سياس دنبال سوءاس
پارلمان اروپا و در راستاى پروژه اغتشاش اين كار را انجام دهند اما اين 

اقدام از جنبه حقوقى با مشكل و معضل مواجه است. 
ظهره وند تصريح كرد: حركت در اين مسير روند چالش با ايران را تشديد 
مى كند و اروپا به دنبال ايجاد چالش به اين شكل نيست زيرا خروجى 
ــل مى كند و حداقل  ــت و روابط اروپا با ايران را كامًال قف نخواهد داش
تعدادى از دولتمردان اروپايى متوجه اين اقدام خطرناك هستند. وى 
قطعنامه پارلمان اروپا عليه سپاه را اقدامى سياسى و فضاسازى رسانه اى 
خواند و اظهار كرد: موضوع تروريست خواندن سپاه اقدام صرفاً سياسى 
در چارچوب پروژه اغتشاش بوده است وگرنه بايد منظورشان از اينكه 

تروريست چيست و چه كسى است را به طور كامل مشخص كنند. 
ظهره وند درباره اينكه اروپا به دنبال بسته شدن پنجره ارتباط با ايران 
ــان در منطقه به  ــراى حضور خودش ــت، گفت: اروپايى ها حتى ب نيس
ارتباطشان با ايران نياز دارند زيرا ايران يك كشور منزوى نيست و اروپا 

ايران را به عنوان قدرت منطقه اى و حتى بين المللى قبول دارد. 
سفير اسبق ايران در ايتاليا عنوان كرد: اقدام و حركتى كه از سوى اروپا 
صورت مى گيرد، بازى صفر - يك است و در چنين بازى قطعاً اروپا بازنده 
ــتر و زمينه روابط سياسى را قفل مى كند زيرا خودشان  است و اين بس
ــد جنگ ها براى خارج  هم اين موضوع را قبول دارند و عنوان مى كنن
ــت، در حالى كه خودشان با اين اقدام  كردن ديپلماسى از بن بست اس

ديپلماسى را به بن بست مى رسانند. 

88498443سرويس  سياسي
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   ويژه

غربگرايان ايرانى
 از امريكا بياموزند!

 يك قاضى دادگاه فدرال در فلوريدا، دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
ــند و  ــكايت بى س ــل او را به خاطر طرح ش ــابق امريكا و وكي س
ــتدل عليه هيالرى كلينتون رقيب انتخاباتى ترامپ در  غيرمس
سال 2016 رياست جمهورى امريكا، نزديك به يك ميليون دالر 
جريمه كرد. اين در حالى است كه غربگرايان ايرانى طرح ادعاى 
دروغين «تقلب » در انتخابات را كه هيچ، حتى اردوكشى خيابانى 
ــزار و يك ادعاى  ــت جامعه و طرح ه ــراى آن و برهم زدن امني ب
دروغين را مستلزم هيچ نوع مجازاتى نمى دانند و حتى از آن دفاع 

هم مى كنند. 
ــده بود كه كلينتون با طرح ادعاى  ترامپ پيش از اين مدعى ش
ــكو، قصد تضعيف شانس او در انتخابات  همكارى ترامپ با مس
ــته است. قاضى  ــال 2016 امريكا را داش رياست جمهورى س
ــاالت متحده در  ــز » در دادگاه منطقه اى اي ــان ميدلبروك «ج
ناحيه جنوبى فلوريدا، در حكمى ترامپ و آلينا حبا، وكيل وى 
را به پرداخت هزينه هاى قانونى بالغ بر 938 هزار دالر محكوم 
ــت: «ما با يك دعوى قضايى روبه رو  كرد. در اين حكم آمده اس
ــد، دعوى اى كه كامًال هم  هستيم كه هرگز نبايد مطرح  مى ش
ــر قانونى بيهوده بوده و براى يك هدف  از نظر واقعى و هم از نظ

نامناسب مطرح شد».
ــپ را مغز  ــن در حكم خود ترام ــى امريكايى همچني اين قاض
متفكر سوءاستفاده استراتژيك از روند قضايى و يكى از طرفين 
دعوى هاى پيچيده اى دانست كه مكرراً از دادگاه ها براى انتقام 

از مخالفان سياسى خود استفاده مى كند. 
سال گذشته ترامپ شكايتى را طرح كرد كه طى آن كلينتون، 
حزب دموكرات و تعدادى از افراد ديگر را متهم كرد كه كمپين 
انتخاباتى وى در سال 2016 را به تبانى با روسيه متهم كرده اند و 
اين كار در تالش براى آسيب رساندن به شانس انتخاباتى  ترامپ 

صورت گرفته است. 
ــم به دليل  ــكايت قانونى را ه ــه در امريكا، طرح ش جالب آنك
ــتوجب مجازات مى دانند و  «سوءاستفاده» از روند قضايى مس
اينجا بايد اين سؤال را طرح كرد كه اگر ترامپ مثل ميرحسين 
موسوى عمل مى كرد و به جاى طرح شكايت قانونى، قانون را زير 
پا گذاشته، آشوب خيابانى به راه مى انداخت و براى هفته هاى 
ــيد، با چه مجازاتى  ــهر را به چالش مى كش متمادى امنيت ش
روبه رو  مى شد. غربگرايان حامى موسوى و حتى خود غربى  ها 
ــختگيرى در قبال  ــران را متهم به س و از جمله امريكايى  ها اي
موسوى مى كنند، اما وقتى پاى منافع خود امريكا به ميان بيايد، 
مواضع تغيير مى كند! اينجاست كه بايد گفت كاش غربگرايان 
ايرانى قدر ادعاهايشان در حمايت از غرب، فرهنگ قانون مدارى 
را هم از آنها بياموزند. اينجا ماه  ها آشوب شد و هيچ گاه ليدرهاى 
ــغال آتش زده شده به دست  آشوب حتى هزينه يك سطل آش

حاميانشان را كه از پول ملت ايران مى رود، پرداخت نكردند. 

امريكا: به عبدالحميد گوش كنيد 
چون از اهل سنت عبور كرده است!

ــا كرده كه زلماى خليل زاد،  ــتانى افش ــانه افغانس يك رس
نماينده ويژه  پيشين امريكا در امور افغانستان به رهبران 
ــماعيل  ــخنان عبدالحميد اس طالبان پيام داده كه به س

ــدان در خطبه هاى  ــنت زاه زهى، امام جمعه اهل س
ــايت   ــوش بدهند.  وب س نمازجمعه گ

ــائل  اطالعات روز كه اخبار و مس
مربوط به افغانستان را منتشر 

ــته:  ــد، در ادامه نوش مى كن
«نماينده سابق امريكا 

كه اين روز ها به 
ــوان رابط  عن
سازمان سيا 

ــت كه  ــات طالبان گفته اس ــور دارد، به مقام ــه حض در منطق
عبدالحميد در خطبه هاى نماز جمعه زاهدان مواردى را مطرح 

مى كند كه فراتر از نظرات اهل سنت است».
ــخنان و مواضع عبدالحميد در چهار ماه گذشته بسيار مورد  س
ــى زبان غرب قرار گرفته و به سرعت آن  توجه رسانه هاى فارس
ــتقبال و پوشش خبرى ويژه  را پوشش مى دهند. طبعاً اين اس
ــى و اطالعاتى غرب  ــت نهادهاى امنيت ــد بدون رضاي نمى توان

انجام پذيرد. 
ــتر از  ــان مى دهد كه عبدالحميد خيلى بيش حال اين خبر نش
فضاسازى رسانه اى، به كار غربى  ها مى آيد.  تابستان سال 2021 
و پس از پيروزى طالبان و تسلط آنها بر افغانستان، عبدالحميد 
ــماعيل زهى پيروزى اين گروه را تبريك گفته بود. او البته با  اس
انتقاداتى در حمايت از طالبان مواجه شد، اما با دفاع از عملكرد 
طالبان و اينكه نظر آنان به حقوق بشر و حقوق زنان تغيير كرده، 
افزوده بود كه بنده به جهانيان اطمينان مى دهم كه 
طالبان امروز، طالبان 20 سال قبل نيستند؛ 
آنان تجربه كسب كرده اند و تغييراتى 
در ديدگاه هاى شان به وجود آمده 
است.  عبدالحميد در هفته هاى 
ــت با نظام،  اخير، فراتر از مخالف
ــالم  ــالف احكام اس مواضعى خ
گرفته است و از آن جمله حمايت 
او از فرقه بهاييت است. امرى كه از 
سوى علماى اهل سنت نيز رد 
مى شود. به نظر مى رسد 
همين مواضع او مورد 
توجه امريكايى  ها 
ــرار گرفته  ق

باشد. 

 قاليباف: پارلمان اروپـا بايد بداند 
پيشنهادى كه ارائه كرده نمى تواند 
مجموعه واقعيت ها را جابه جا كند، 
داعـش را جبهه غرب و اسـتكبار 
پشتيبانى و تجهيز كرد و آن كسى 
كه با تروريسـم جنگيد و به حضور 
داعش در منطقه پايان داد، سـپاه 
پاسداران انقالب اسالمى است. اين 
حقيقتى اسـت كه اروپا نمى تواند 
آن را وارونـه جلـوه دهـد، چرا كه 
همـه سـازمان هاى بين المللـى و 
افراد منصف بـه آن اذعـان دارند

حسين عبداللهى فر

كارشناس مسائل  سياسى



آقـاي دكتـر فاطمـي! پيـش از اين 
هشـدارهايى از سوي سـازمان غذا 
و دارو و برخـي كارشناسـان از جمله 
خود شما داده شده بود مبني بر اينكه 
ممكن اسـت در بهمن ماه با موج دوم 
كمبودهاي دارويي مواجه شويم. حاال 
دوباره رئيس سـازمان غـذا و دارو با 
توجه به كاهش بودجه در سـال 1402 
درباره كمبود هاي دارويي هشدار داده 
 است. از نظر شما به عنوان نايب رئيس 
انجمن داروسازان اين كمبودها چقدر 

جدي است؟
ــش رخ مي دهد  ــي در دو بخ ــاي داروي  كمبوده
كمبودهاي دارويي به دو حالت اتفاق مي افتد. نخست 
اينكه احتمال دارد در نيمه دوم بهمن ماه با موجي از 
كرونا مواجه شويم كه اين مسئله موجب خواهد شد 
برخي از داروها همچون سرم ها، آنتي بيوتيك ها يا 
داروهايي كه براي كرونا استفاده مي شوند، با افزايش 
ــود كه خودش باعث كمبودهاي  مصرف روبه رو ش
ــود.  يكي ديگر از داليل كمبودهاي  دارويي مي ش
دارويي كاهش توليد است. اگر بنا باشد بودجه كافي 
براي دارويار يا طرح تأمين منابع دارويي اختصاص 
داده نشود، طبيعتاً شركت ها داروي كمتري توليد 
مي كنند. علت اينكه در مهر و آبان با مشكل تأمين 
ــديم هم همين بود كه شركت هاي  دارو مواجه ش
دارويي كمتري توليد داشتند و با كمبود بي سابقه 

دارو در حوزه آنتي بيوتيك ها روبه رو بوديم. 
خب چرا شـركت ها دارويـي داروي 

كمتري توليد كردند؟
 معموالً شركت ها در تابستان ذخيره سازي دارو انجام 
مي دهند و اين اتفاق نيفتاد. به دليل اختالفي كه بين 
توليد كنندگان و سازمان غذا و دارو بر سر قيمت دارو 
وجود داشت و طبق خواسته توليد كنندگان، دارو 
افزايش قيمت داده نشد. آنها هم توليد شان را قطع 
كردند و ما با مشكل مواجه شديم. اين افزايش قيمت 
در مهر ماه اتفاق افتاد، اما تا زماني كه اين داروها به 
توليد برسد، موجب شد مردم دو ماه خيلي سخت را 
پشت سر بگذارند. در نهايت اين مسئله موجب شد 

ــه برابر و  تا بروند از خارج دارو را با قيمت بيش از س
با كيفيت پايين تر وارد كنند و شاهد بوديم كه اين 

مسئله هم مسائل و مشكالت خودش را داشت. 
در حـال حاضر بـا عنايت بـه كاهش 
بودجه سازمان غذا و دارو پيش بيني 
شـما از وضعيت دارويي سـال آينده 

چيست؟
ــال1402 برآورد داشته  سازمان غذا و دارو براي س
كه بايد  براي تأمين دارو 105 همت اختصاص يابد، 
ــت 69 همت  اما چيزي كه اختصاص پيدا كرده اس
ــازمان  يعني چيزي حدود 60 درصد پيش بيني س
ــازمان غذا و دارو بر  ــت. پيش بيني س غذا و داروس
مبناي كارشناسي است، اما مي بينيم كه اين اعتبار 
از سوي سازمان برنامه و بودجه داده نمي شود و اين 
ــازمان غذا و دارو كه مسئول  ــود هم س باعث مي ش
تنظيم بازار داروست و هم كارخانه هاي داروسازي 
و هم داروخانه هايي كه بايد به خاطر اشكاالت طرح 
دارويار بيشترين فشار را متحمل مي شوند، نگران 

باشند و هشدار بدهند. 
بيشترين فشار روي داروخانه هاست! 
به نظر مي رسد بيشتر فشار روي مردم 
است چطور شما چنين ادعايي داريد؟

بله؛ چون اول آنها بايد پول را پرداخت كنند و دارو 
ــول آنها را بدهد.  را بخرند و بعد از چند ماه دولت پ
اينها ايراداتي است كه در طرح دارو يار وجود دارد و 
موجب مشكالت زيادي براي داروخانه ها شده است 
و به خاطر همين هاست كه اگر با اين طرح همكاري 
ــود، مردم از پس قيمت داروهايي كه نسبت به  نش
پارسال دو تا سه برابر يا بعضاً بيشتر افزايش قيمت 
داشته بر نمي آيند و در اين صورت بيشترين فشار بر 
دوش مردم خواهد بود، چه از نظر قيمت دارو چه از 

نظر اينكه ممكن است با كمبود دارو مواجه شويم. 
آقـاي دكتر ظاهـراً در بودجـه 1402 
بند مرتبط با نگه داشـتن قيمت دارو 
به قيمـت شـهريور 1401 هـم حذف 
شده اسـت. آيـا اين بدين معناسـت 
كه ما بايد منتظـر افزايش قيمت دارو 

باشيم؟

اين قاعدتاً به معني گراني خيلي شديد نيست. داروها 
هم هر سال افزايش قيمتي متناسب با تورم دارد. همه 
نهاده هاي توليد دارو وابسته به ارز نيستند و اينها از 
عوامل ساده اي مثل حقوق پرنسل و مسائل ديگرى 
هستند كه در ايران ارزبري ندارند و با نرخ تورم هر 
سال افزايش قيمت پيدا مي كنند. اين اتفاقي كه ما 
پيش بيني مي كنيم افزايش قيمت داروها متناسب 

با نرخ تورم باشد. 
آيا طرح دارويار باعث اين مشـكالت 
 شـده يا همـكاري نكـردن بانك ها و 
سـازمان برنامه و بودجه براي تأمين 

اعتبارات الزم ؟
ــري پيش بيني  هايي  در طرح دارويار بايد يك س
صورت مي گرفت كه اتفاق نيفتاده است. مهم ترين 
پيش بيني اين بود كه وقتي ارز 4هزارو200 توماني 
ــود، نياز  به ارز 28هزارو500 توماني تبديل مي ش
ــش،  ــان ش ــا براي تأمين مواد اوليه ش داروخانه ه
ــركت بايد از كجا  ــش مي يابد. ش هفت برابر افزاي
ــد؟ بحث هايي كه در  ــي را تأمين كن اين نقدينگ
حال حاضر درباره بانك ها مطرح مي شود، بايد در 
تابستان يا حتي پاييز مطرح مي شد تا اين مسئله 
گريبانگير شركت هاي داروسازي نشود. يكي ديگر 
از مسائل هزينه زا هم ماليات بر ارزش افزوده است 
كه اخيراً از 9 درصد به يك درصد كاهش يافت، اما 
اين كار بايد قبل از اجراي طرح دارويار انجام مي شد 
نه در پاييز. يا اينكه قيمت آنتي بيوتيك ها كه نسبت 
ــتري دارد و بايد افزايش  به ساير اقالم ارزبري بيش
ــد، اما اين پيش بيني  قيمت بيشتري داشته باش
هم اتفاق نيفتاد و موجب شد شركت هاي دارويي، 
داروي كمتري را توليد كنند و ما با اين مشكالت 
ــه طرح بدي  ــويم. طرح دارويار في نفس مواجه ش
ــت، اما بايد پيش بيني هايي را كه به آن اشاره  نيس
داشتم، در نظر مي گرفت تا ما با اين مشكالت مواجه 
نشويم. يك اشتباه ديگر هم مكانيزم انتقال يارانه از 
حلقه اول زنجيره تأمين دارو به حلقه آخربود. قبًال 
اين يارانه به وارد كننده داده مي شد تا ماده اوليه را 
ــازد و زماني هم كه اين يارانه  وارد كند و دارو را بس
داده نمي شد، ماده اوليه وارد و دارو ساخته نمي شد. 

اشتباه ساختاري كه در طرح دارويار وجود دارد اين 
است كه داروخانه به عنوان حلقه اول زنجيره توزيع 
ــه را از جيب خودش بپردازد و بعد از  دارو بايد ياران
چند ماه از طريق بيمه دريافت كند و اين مسئله به 
داروخانه ها به عنوان بخش خصوصي فشار زيادي 
وارد مي كند. داروخانه ها، مردم و صنايع داروسازي 
ــد و تنگناهايي  تحت تأثير اين طرح قرار گرفته ان
برايشان ايجاد شده است. با وجود اين، باز هم تأكيد 
مي كنم اين طرح بد نيست، اما پيش  بيني هاي الزم 

براي اجراي آن صورت نگرفته است. 
  آقاي دكتر به بحـث كيفيت داروهاي 
وارداتي از هند اشاره داشتيد و اينكه 
اين داروها از كيفيت بااليي برخوردار 
نبوده است. من در گزارش هاي ميداني 
و صحبت با پزشـكان مختلـف با اين 
مسئله مواجه شدم كه برخي پزشكان 
بر كاهش كيفيـت و اثرگذاري داروها 
تأكيد داشـتند. آيا اين فقـط درباره 
داروهاي وارداتي از هند صادق است 
يا داروهـاي وطني هم بـا اين كاهش 

كيفيت مواجه هستند؟
ــكل خاصي ندارند. البته  داروهاي توليد داخل مش
ــتند، اما  داروهاي هندي هم ضرري به همراه نداش
ايرادي كه در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت، اين 
بود كه مواد مؤثره آنها به اندازه كافي نبود و اثربخشي 
ــوي ديگر هزينه هاي مردم را  ــت. از س الزم را نداش
ــتر مي كرد. به طور نمونه سوسپانسيون هاي  بيش
هندي 30 سي سي بودند، در حالي كه قيمت شربت 
30 سي سي هندي با شربت 100 سي سي ايراني برابر 
بود و پزشك براي درمان ناگزير بود سه شربت تجويز 
كند ! طبيعتاً اين سه، چهار برابر هزينه هاي بيمار و 
بيمه را افزايش مي دهد. بنابراين هم به لحاظ هزينه 
و هم ماده مؤثره داروهاي هندي مورد اعتماد نبود. 
البته خوشبختانه داروهاي هندي كه به ايران وارد 
شد، عوارض خاصي نداشت، در حالي كه شربت هاي 

هندي در افريقا باعث مرگ و مير هم شد!
  مگـر بـراي واردات دارو برنامه ريزي 
صورت نمي گيرد كه از چه كشوري و با 

چه شرايطي دارو وارد كنيم؟
ــركت هاي داخلي  اگر همين افزايش قيمتي كه ش
تقاضا كرده بودند، در همان تابستان انجام مي شد، 
ما اصًال نيازي به واردات دارو از هند پيدا نمي كرديم 
تا مجبور باشيم سه،چهار برابر براي واردات داروهاي 
هندي بي كيفيت هزينه كنيم، اما به محض اصالح 
ــه شيفت  قيمت ها كارخانه هاي دارويي در دو تا س
ــاً در حوزه  ــد و حاال تقريب ــد دارو پرداختن به تولي

آنتي بيوتيك ها مشكلي نداريم. 
  پس شما اين موضوع را كه شركت هاي 
دارويي براي سود بيشتر مواد اوليه را 
احتكار كردند يـا دارو توليد نكردند، 

قبول نداريد؟
ــور توسط بخش هاي  بيش از 60 درصد داروي كش
حاكميتي مثل ستاد اجرايي، تأمين اجتماعي، بانك 
ملي تأمين مى شود  كه هيچ كدام خصوصي نيستند. 
مگر مي شود نهادهاي حاكميتي به خاطر سودجويي 
از توليد استنكاف كنند؟ فقط بحثي كه مطرح است 
اين است كه كارخانه ها حافظ منافع سهامدارانشان 
ــتوري كارخانه را  هستند و نمي شود با قيمت دس

مجبور كرد با زيان توليد كند. 
  االن كمبودهـا در چـه حوزه هايـي 

است؟
هنوز خيلي از داروها به حالت عادي بازنگشته است. 
آنتي بيوتيك ها، سرم ها و اسپري هاي تنفسي كه به 
دليل آلودگي هوا مصرفشان باال رفته همه جزو اقالم 
ــايد بتوانيم بگوييم انسولين ها  كمبود هستند. ش
نسبت به سال قبل وضعيت بهتري پيدا كرده است 
و ما كمبود نداريم، اما بقيه كمبودها همچنان باقي 

است. 
  اگر بودجه پيش بيني شده سازمان غذا 

و دارو محقق نشود، چه خواهد شد؟ 
االن همه دارند هشدار مي دهند از سازمان غذا و دارو 
به عنوان بخش حاكميت تا داروسازان و داروخانه ها. 
اميدواريم كميسيون هاي مجلس به ويژه كميسيون 
تلفيق پيش بيني هاي الزم را داشته باشند تا بودجه 

مد نظر سازمان غذا و دارو تأمين شود. 

43 درصد پرونده هاي قابل سازش شوراهاي حل اختالف مختومه شد

تأمين دارو در گرو تأمين بودجه
سازمان برنامه و بودجه، 60 درصد بودجه پيشنهادي را به طرح دارويار اختصاص داده است

گفت وگو با نايب رئيس انجمن داروسازان درباره وضعيت تأمين دارو در 1402

رئيس مركز توسعه 
حل اختـالف قوه   قضايى

قضائيه گفت: با همت اعضاي شـوراهاي حل 
اختـالف در سراسـر كشـور 42/62 درصـد 
پرونده هاي بـا قابليت سـازش ورودي به اين 
شوراها در 9 ماه نخسـت سال جاري با سازش 

مختومه شده است. 
حجت االسالم هادي صادقي، رئيس مركز توسعه 
ــريح اقدامات  ــه در تش ــوه قضائي حل اختالف ق
شوراهاي حل اختالف كشور جهت توسعه ايجاد 
ــال جاري  اظهار كرد: بر  سازش در پرونده ها در س
اساس تدوين سند تحول قضايي دو مأموريت جديد 
اعم از مديريت امور ميانجيگري و داوري به مركز 
توسعه حل اختالف قوه قضائيه اضافه شده است، 
البته به اين موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه 
ــه بتواند جايگزين  داريم روش هاي مختلفي را ك
ــود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبي  دادگاه ش

ــعه و از آن براي ايجاد  به لحاظ اخالقي باشد، توس
سازش بين مردم استفاده كنيم. 

ــوه قضائيه با  ــعه حل اختالف ق رئيس مركز توس
ــازش كار  ــازي صلح و س بيان اينكه در فرهنگ س
ــر ترويج  ــت، افزود: اگ ــورت نگرفته اس زيادي ص
فرهنگ گذشت، مهرورزي و مهرباني را در مدارس، 
دانشگاه ها، هيئت ها، مساجد و رسانه ها تقويت كنيم، 
حتماً شاهد حل و فصل حجم زيادي از اختالفات، 
بدون مراجعه به دادگستري ها خواهيم بود.  وي با 
ــوراهاي حل اختالف از ورود حجم  بيان اينكه ش
ــتري ها جلوگيري  ــه دادگس ــادي از پرونده ب زي
ــته 2ميليون و  مي كنند، بيان كرد: در 9 ماه گذش
526 هزار و 493 فقره پرونده قابل سازش ورودي 
ــيدگي و حل و فصل شده كه از اين  در شوراها رس
تعداد، يك ميليون و 76 هزار و 955 فقره به سازش 

رسيده است. 
حجت االسالم صادقي با اعالم اينكه 42/62درصد 

ــوراهاي حل  ــازش با همت ش پرونده هاي قابل س
ــت، تصريح كرد:  اختالف به سازش ختم شده اس
ــا كه حجم  ــد پروند ه ه ــي 42/62 درص اين يعن
عظيمي به شمار مي رود، به مراحل بعدي نمي روند 
و پرونده هايي كه قرار بود يك مرحله به دادسرا و در 
مراحل بعدي به دادگاه، تجديد نظر و برخي نيز به 
ديوان عالي كشور ارجاع شوند، در يك مرحله آن 
هم با سرعت و ايجاد سازش تعيين تكليف شده و 
سه مرحله دادرسي حذف شده است.  رئيس مركز 
توسعه حل اختالف قوه قضائيه درباره مدت زمان 
روند رسيدگي به پرونده هاي شوراي حل اختالف 
نيز اظهار كرد: سياست مركز توسعه اين است كه اگر 
زمينه ايجاد سازش بين مردم وجود داشته باشد، 

فرصت را از دست ندهند. 
ــيدگي به  ــه ميانگين زمان رس ــان اينك وي با بي
پرونده ها در شوراهاي حل اختالف حدود 30 روز 
است، افزود: به  دليل سعي در ايجاد سازش ممكن 

است فرآيند رسيدگي به پرونده اي سه ماه زمان بر 
باشد، اما در شوراها پرونده هايي نيز هست كه ظرف 

يك هفته حل و فصل مي شوند. 
ــا بيان  ــي ب ــلمين صادق ــالم و المس حجت االس
ــيدگي به پرونده ها و زمان اجراي  اينكه زمان رس
ــت، تصريح كرد: وقتي  حكم دو بحث متفاوت اس
ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها 30 روز اعالم 
ــود اين زمان فقط مربوط به زمان رسيدگي  مي ش
ــت، اما بحث اجراي حكم گاهي  تا صدور حكم اس
سازوكارهاي خاصي پيدا مي كند كه ممكن است 

زمان اجرا را طوالني كند. 
وي با بيان اينكه گاهي در اجرا پرونده هايي را داريم 
ــال به طول مي انجامد، اضافه كرد: اين  كه يك س
ــت و آنچه مهم است اين است  موضوع طبيعي اس
كه رسيدگي به پرونده ها به سرعت انجام و شروع 
به اجراي حكم شود، ولي طول زمان اجراي برخي 

پرونده ها ديگر در اختيار شوراها نيست. 

حسين سروقامت

درگفت وگوي «جوان» 
با استاد دانشگاه و جامعه شناس مطرح شد

اعتياد شيك در انحصار زنان شيك پوش!
مسـئله اعتياد ديگـر مردانه نيسـت. بر اسـاس شـواهد و آمارها، 
چند سـالي اسـت كه برخي زنـان نيز به سـوي مصـرف موادمخدر 
گرايش پيدا كرده اند و در اصطالح اعتياد به سـمت زنانه شدن پيش 
مي رود. بحث اعتيـاد زنانه موضوع بسـيار مهـم و چالش برانگيزي 
اسـت، چراكه مادر به  عنوان قلب بنيـاد خانـواده مي تواند تأثيرات 
جبران ناپذيـري را بر پيكـره خانـواده وارد كند. در همين راسـتا با 
دكتر اصغـر مهاجري، جامعه شـناس و اسـتاد دانشـگاه گفت  و  گو 
كرديم تا علـل و پيامدهاي اين پديده را مورد بررسـي قـرار دهيم. 

چرا اعتياد به سمت زنانه شدن در جريان است؟
ــيار زيادي مي تواند با اين موضوع ارتباط داشته باشد. در سال  عوامل بس
گذشته پژوهش بسيار خوبي درباره علل زنانه شدن اعتياد مورد بررسي قرار 
گرفت. تا ديروز بحث اعتياد مردانه مطرح بود، اما امروزه با پديده جديدي 
ــي كه در منطقه 10 تهران صورت گرفت،  روبه رو شده است. طبق پژوهش
ــيتي در اين منطقه زياد شده است؛ يعني زنان  مشخص شد ضريب جنس
سرپرست خانواده به داليل مختلف بيشتر شده است و همين موضوع باعث 
مي شود كه آسيب پذير تر شوند. ما در اين پژوهش متوجه موضوع جديدي 
شديم كه اسم آن را مادرانگي معتاد (مادران معتاد) گذاشتيم. البته در اعتياد 
زنان عوامل ديگري چون از بين رفتن كانون خانواده، مشكالت اقتصادي، 

معيشتي و اجتماعي مي تواند تأثيرات زيادي داشته باشد. 
مادرانگي معتاد چه خصايصي دارد؟

منظور از اين واژه اين است كه اعتياد از مرحله زنانگي به مرحله مادرانگي 
ــي كه انجام داديم، متوجه شديم برخي از  تغيير كرده است. ما در پژوهش
ــتند به محض آنكه فرزند خود را به  دنيا مي آورند با  مادران كه معتاد هس
فرستادن آنها به بهزيستي، درصدند كه خودشان هم تحت حمايت بهزيستي 
ــا آوردن فرزند، زمينه فراهم  قرار بگيرند. برخي از زنان معتاد هم با به  دني
آوردن بازار كار را براي خودشان فراهم مي كنند و مورد آخر هم برخي از اين 
به اصطالح مادران معتاد با فرزند آوري زمينه فروش آنها را فراهم مي كنند. 

اعتياد زنانه مخرب تر است يا مردانه؟
قطعاً زنانه. هر چند از نگاه آمار و اطالعات و تاريخچه، اعتياد بيشتر مردانه 
ــت، اما اعتياد زنان، به دليل رابطه  است و در قشر بانوان بسيار كمرنگ اس
 بيشتر و عاطفي تري كه با خانواده دارند، آسيب هاي بيشتري را در پي خواهد 
داشت و بنيان خانواده را متزلزل مي كند. ضمن اينكه اعتياد در زنان با توجه 

به تأمين هزينه هاي مواد مخدر زمينه ساز انحرافات ديگري مي شود. 
با توجه به جنسيت، درمان اعتياد زنان هم بايد متفاوت 

باشد؟ 
در جامعه نوين امروز، بحث اعتياد زنان بسيار فراگير شده است، حاال اعتياد به 
سيگار باشد يا قليان يا شيشه. واكاوي اين موضوع با توجه به جنسيت زن ها بايد 
در متن اجتماعي زنانه صورت بگيرد تا فهم و درك عميقي از اين آسيب نوين 
به دست آيد. همان طور كه اشاره كردم، پژوهشي كه در تهران صورت گرفت، 
مشخص شد امروزه اعتياد زنان به اعتياد شيك تبديل شده است و اصطالحاً 
در انحصار زنان شيك پوش قرار گرفته است. موضوع اعتياد سيگار و قليان كه 
بيشتر براي خوشگذراني استفاده مي شود، فرهنگ عمومي جامعه هم آنها را 
معتاد تلقي نمي كند، اما موضوع اعتياد شيك كه بيشتر اعتياد زنان به خصوص 
زنان جوان به شيشه تلقي مي شود براي افرادي است كه سطح مالي خوب و 
قشر متوسط روبه باالي جامعه و به لحاظ پوشش ظاهري متمايز هستند و به 

لحاظ فرهنگ عمومي جامعه جز معتادان شيك پوش قرار مي گيرند. 
چرا اعتيـاد زنان از حالـت پنهان به حالت نيمه آشـكار 

درآمده است؟
در سال هاي گذشته، اعتياد زنان شكل پنهان تري داشت، اما در حال حاضر 
اين پديده به خاطر عوامل مختلف در حال خروج از اين حالت است و به همين 
دليل است كه امروز در خيابان و مراكز عمومي و تفرجگاه ها مي بينيم زنان 
به راحتي در حال استعمال سيگار و قليان هستند. امروزه در اليه هاي عميق 
جامعه توجه مي شويم كه زن هاي معتاد با ارتباط گيري با جنس مخالف در 
محافل عمومي مبادرت به مصرف شيشه مي كنند. معموالً بيشتر اين زن ها 
با جدا شدن از خانواده خيلي راحت به مواد مخدر سوق پيدا مي كنند. البته 
بسياري از آرايشگاه ها و مراكز ورزشي پاتوقي براي هدايت زنان جامعه براي 
ــورت هاي غلط براي الغري و زيبايي اندام،  ــتعمال مواد شده است. مش اس
بسياري از زنان ما را ناخواسته به سمت اعتياد مي كشاند و زماني متوجه اصل 

موضوع مي شوند كه ديگر كار از كار گذشته است و راه خروجي نيست. 
اعتياد زنان چـه نگراني هايـي را درحوزه آسـيب هاي 

اجتماعي به وجود مي آورد؟
ــيب بر مي گردد به خانواده و بنياد خانواده. با توجه به اينكه  مهم ترين آس
زنان در خانواده از جايگاه خاصي برخوردار هستند اعتياد زنان، آسيب هاي 
ــي بنيان خانواده باعث  ــازد. بي شك فروپاش جبران ناپذيري را وارد مي س
نابودي خانواده مي شود و در دراز مدت بر پيكره جامعه تأثير مي گذارد. زن 
معتاد ديگر نمي تواند ستون محكمي براي خانواده باشد و ازهمين رو باعث 

فروپاشي خانواده و جامعه مي شود. 

اين رفتار در تايلند ارزش محسـوب  مى شـود. موفقيت  هاي 
چشـمگيري را نصيب تايلندي ها كرده اسـت. مردمان مالزي 
نيز در اين پويش خالقانه به تايلندي ها پيوسـته و تالش هاي 

مردمي، فوق العاده مؤثر بوده اند. 
سـاده و صريح، از كاشت هسـته ميوه هاي هسـته  دار سخن 

مي گويم؛ هلو، آلو، زردآلو، گيالس  و آلبالو 
لطفًا هسته اين ميوه ها را دور نريزيد؛ كاري كوچك با نتايجي 

شگرف!
هسـته ها نبايد با بزاق دهان آغشـته شـوند و كاشـت آنها با 

يكديگر متفاوت است. 
برويد در اينترنت كاوش كنيد. هسـته  ها را بـه روش صحيح 
خارج كنيد، گاهـي كه به گردش يا سـفر مي رويد، اگر زميني 
يافتيد كه نزديك آب واقع شده، بخشي از آن را بكنيد، دانه ها 

را چال كنيد. 
. . . و بدين ترتيب از فرسـايش خاك، جريان سـيل، آلودگي و 
خشكي هوا، تغيير اقليم و انتشـار ريزگردها جلوگيري كنيد. 

واقعاً لذت بخش نيست؟
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ــتيم كه مشكل صدور     شـهروند- تهران: در خبرها داش
ــت  ــده و براي خودروهايي كه در ليس ــوخت حل ش كارت س
دريافت كارت سوخت بودند، كارت سوخت جديد صادر خواهد 
شد. ديروز اعالم شد كه قيمت صدور كارت سوخت از 10 هزار 
ــت. اگر بحث  تومان به 100 هزار تومان افزايش پيدا كرده اس
ــوخت اين قدر براي مردم هزينه دارد،  داخلي سازي كارت س
بهتر است مثل قبل اقدام شود تا چنين مبالغي از مردم دريافت 
نشود. مردم سابقه ذهني خوبي از اين شعارهاي داخلي سازي 
ــازي صحبت كرده اند،  ندارند.  هر وقت مسئوالن از داخلي س
قيمت اجناسي كه داخلي سازي شده است، گران تر از واردات 
آن بوده است. مثل خودروسازان به اسم خودروي ملي كه خون 
مردم را مكيده اند و جوابگو نيستند. مثل لوازم خانگي كه به اسم 
توليد داخل جلوي واردات لوازم خارجي گرفته شد. شركت هاي 
ــان  توليدكننده لوازم خانگي داخلي با مردم هر طور كه دلش
خواست رفتار كردند كار به جايي رسيده  است كه قيمت بعضي 
ــه درجه چندم خارجي  از محصوالت داخلي كه كيفيت آن ب
نمي رسد با بعضي از مدل هاي خارجي معروف برابري مي كند. 
هيچ  كسي هم نظارت بر اين بازار را گردن نمى گيرد. اخيراً هم 
به دنبال افزايش مجدد قيمت ها هستند، از رو نمي روند! هر از 
گاهي براي خودشان يك افزايش قيمتي تعريف كرده اند و بدون 
هيچ دغدغه اي افزايش قيمت ها را اعمال مي كنند. وضع  مسكن 
هم به همين منوال است.  لطفاً يك نفر از اين مسئوالن حداقل 

براي دلخوشي مردم چيزي بگويد. 

سالم بر شـما مخاطبان هميشـگي «جوان». 
اين سـتون متعلق به شماسـت. دلگويه هاي 
شـما عزيـزان را از طريـق شـبكه هاي 
 09190968530 شـماره  بـا   اجتماعـي 
يا تلفن: 88498448 پذيرا و  شـنوا هستيم. 
در نظر داشته باشـيد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد
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7هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان 
حمل و نقل عمومي اضافه مي شود

شـهردارى تهـران در نظـر دارد 7هـزار دسـتگاه اتوبـوس تـا 
پايـان برنامـه چهـارم به نـاوگان حمـل و نقـل عمومـي اضافه 
كند؛ يعني سـه برابر وضعيـت موجود بايـد اتوبوس وارد شـود. 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران در حاشيه رونمايي از دو دستگاه اتوبوس 
برقي در شنبه اميد و افتخار به موضوع آلودگي هوا در تهران اشاره كرد 
ــتاي كاهش آلودگي هوا به سمت توسعه حمل و  و گفت: بايد در راس
ــهردار تهران، در حال حاضر تنها  نقل عمومي پيش برويم.  به گفته ش
34 درصد از سفرهاي درون  شهري تهران با حمل و نقل عمومي انجام 

مي شود و 66 درصد با خودروي شخصي است. 
وي با بيان اينكه در برنامه چهارم توسعه اين آمارها را برعكس خواهيم 
ــمتي خواهيم رفت كه شهروندان 66 درصد از  كرد، گفت: يعني به س
وسايل نقليه عمومي و 34 درصد از وسايل نقليه شخصي استفاده كنند.  
شهردار تهران با اشاره به اينكه در نظر داريم 7هزار دستگاه اتوبوس به 
ناوگان حمل و نقل عمومي در تهران اضافه كنيم، گفت: تا پايان برنامه 
چهارم اين 7هزار اتوبوس فعال مي شوند، يعني سه برابر وضعيت موجود 

بايد اتوبوس وارد كنيم. 
به گفته زاكاني، 6هزار ون در تهران داريم كه 2هزار دستگاه آن فعال 
بوده است، اما صد درصد فرسوده هستند و هدف گذاري شهرداري ورود 

25 هزار دستگاه ون و نوسازي 50 هزار تاكسي است. 
ــون و 600 هزار  ــيكلت ها گفت: 2 ميلي ــوص موتورس زاكاني در خص
ــتند كه 2 ميليون آن  ــده در تهران فعال هس ــيكلت پالك ش موتورس
فرسوده است و يك موتورسيكلت كاربراتوري 10 برابر موتور انژكتوري 
و به اندازه 13 خودروي يورو5 آاليندگي ايجاد مي كند. در نظر داريم 

300 هزار موتورسيكلت را در تهران برقي كنيم. 

ابزارهاي باورپذيري جاسوسان
ــازي شرايط  ــي برخي از عبارات ضمن بيان و تصويرس در ادبيات فارس
موجود، اوضاع پيدا و پنهان را به شكلي نشان مي دهد كه كمترين تأثير 
را در مخاطب داشته و وي را به سوي اميال گوينده جلب كند. يكي از اين 

عبارات پيشوند « ابر» در ابتداي صفت است. 
برخي گمان مي كنند به كارگيري صفات پرقدرت فقط در مسير مثبت 
بوده و هر چه صفات غليظ تر شوند، توصيف اوضاع پر رنگ تر مي شود تا 
جايي كه برخي صفات فقط به طور خاص ابراز مي شوند. در همين زمينه 
كاربري لفظ «ابر» قبل از صفات به شكل مبالغه براي بيان يك صفت به  

كار مي رود. 
ــمند يا صفات منفي كاربري  در مورد صفات مثبت مثل قدرت يا دانش
اين پيشوند ظرفيت مفهومي به چندين و چند برابر افزايش مي يابد. ابر 
جنايتكار، ابر فاسد و عبارات ديگر در اين مقوله نمايانگر ظرفيت منفي 

صفات ياد شده است. 
حال يك ابر جاسوس شناسايي و در رسانه ها معرفي شده است و فضاي 
ــرح و بسط سوژه خيانت يك  مجازي و شبكه هاي اجتماعي مملو از ش
ــرايط  گاهي برخي از افراد حضورى، كتبى يا  ايراني نما است. در اين ش
شفاهى سؤال مي كنند از نگاه رفتارشناسي و روانشناختي چرا يك فرد 
در شرايط مالي و سياسي آقاي اكبري (جاسوس انگلستان) ضمن داشتن 
امكانات اقامت، اشتغال، وضع مالي مطلوب و حتي تابعيت مضاعف دست 

به چنين اقداماتي مي زند؟ 
افرادي مانند آقاي اكبري با گرفتن آموزش هاي الزم از سوي كارشناسان 
زبده از نظر چهره، پوشش و ظواهر با فريبندگي اقدام به نفوذ در طبقات 
فرهنگي، اجتماعي و اليه هاي علمي كرده و روند رشد را پيش مي گيرند. 
اينجانب با توجه به تحصيالت رفتارشناسي، تجارب روانشناسي سازماني 

و تجارب اداري و اجرايي مي توانم به كالبد شكافي اين امور بپردازم. 
ــكار و نهان  ــراد حمايت هاي آش ــاي باورپذيري اين اف يكي از ابزاره
ــتان از اينگونه افراد و در اختيار  كشورهاي قلدر مانند امريكا و انگلس
ــت. از سوي  ــتن تجهيزات و ابزار تخصصي براي تقويت آنهاس گذاش
ــرد كالس هاي مفيدي  ديگر حضور 70ماهه اكبري در جبهه هاي نب
ــوده و كارنامه  ــب اعتماد ب ــوارد مختلف از جمله جل در گذرانيدن م
درخشاني در سوابق وي و امثال وي محسوب مي شود كه به ابزاري براي 

مخفي شدن اين خائنين تبديل شده است. 
اينگونه جاسوسان نه تنها در شرايط شناسايي و دستگير شدن اميد فراواني 
به قرار گرفتن در ليست هاي مبادله دارند، بلكه امكانات بي نظيري مثل 
ــي منحصر به فرد،  ــد در مجاري اقامتي و حمايت هاي مال اقامت و رش

مهم ترين ابزار استتار و حمايت از آنها بوده و خواهد بود. 
ــد، مصداق  ــي لباس ريا بپوش ــر چند وقت ــت تزوير ه البته گفتني اس
حرف هاي مختار ثقفي در سريال مختارنامه مي شود، يعني سكه اي دورو 
است كه بر يك روي آن نام خدا و روي ديگر نام ابليس حك شده است، 
ولي خوشبختانه عشق مردم به حمايت از نظام حق و دلبستگي آنها به 
حق طلبي موجب تعالي فكري آنها و رشد اخالقي شان نيز شده است. با 
اين حال نبايد فريب ظواهر مكاران را خورد و به دنبال شيطان به راه افتاد 
كه همانا حيله هاي شيطان مانند تار عنكبوتي ناپايدار بوده و دير يا زود 

متالشي مي شود. 

وحيد صابري

مجيد ابهري، رفتارشناس

زهرا چيذري 
  گفت وگو

ناصر جعفرى | تسنيم

بحران كمبودهاي بي سـابقه دارويي در پاييز امسال نگراني هايي را در 
پي داشت. هر چند با واردات داروي هندي و در نهايت كوتاه آمدن دولت 
براي افزايش قيمت ها در برابر شركت هاي داروسازي كه البته آنها هم 
اغلب دولتي و عمومي بودند، تا حدودي اوضاع مديريت شده است، اما 
نگراني ها همچنان باقي است. بگذريم از اينكه اگر پاي درد  دل پزشكان 
بنشينيد متوجه خواهيد شد داروهاي هندي اثر بخشي الزم را نداشتند 
و ماده مؤثره آنها كمتر از مقدار ادعا شده و قيمت شان چيزي نزديك به 
سه برابر داروهاي وطني بود. ماجرا به جايي رسيد كه يكي از اين اقالم 
دارويي از بازار جمع آوري شـد. البته كه ما خوش شانس بوديم ! چراكه 
اخباري مبني بر مرگ و ميرهايي در كشورهاي افريقايي به واسطه مصرف 

داروي هندي شنيده شد. حاال اما نگراني ها براي موج تازه كمبودهاي 
دارويـي همچنان باقي اسـت. ايـن بار سـيد حيدر محمـدي، رئيس 
سـازمان غذا و دارو درباره احتمال كمبودهاي دارويي هشدار مي دهد 
و نگراني هايش را رسـانه اي كرده اسـت. اين نگراني ها با كاهش شديد 
سه رديف اعتباري سازمان غذا و دارو در 1402 شكل گرفته كه به جاي 
105 هزار ميليارد تومان بودجه پيشنهادي سازمان غذا و دارو، سازمان 
برنامه و بودجه تنها 60 درصد اين مبلغ يعنـي 69 هزار ميليارد تومان 
بودجه را در سـال 1402 به طرح دارويار اختصاص داده است. به سراغ 
دكتر علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان رفته ايم تا سؤاالتمان 
را دربـاره وضعيت دارويي كشـور در سـال آينده با وي مطـرح كنيم. 



آخرين وضعيت از جهاد آبرساني اشخاص و نهادهايي كه آن سوي دنيا تالش دارند آنها را تروريست جلوه دهند

آبرساني به 2757روستا در 10ماه
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 شـايد در فصل سرما قرار داشـته باشيم اما اين 
موضوع دليل نمي شود كه جهاد شبانه روزي براي 
تأمين آب در سراسر كشـور را ناديده بگيريم و 
جالب آنكه بخشـي از اين خدمات توسـط نهاد 
و اشخاصي ارائه مي شـود كه به رغم فعاليت در 
بخش خدمات رسـاني با حداقل قيمت و حقوق و 
بيشترين سـاعت كار حتي به شكل شبانه روزي 
و خارج از قاعده و قواعد اقتصـاد، بازار و قوانين 
بازار كار اما در جاي ديگـري از دنيا تالش دارند 
اين اشخاص را تروريسـت معرفي كنند. با توجه 
به اينكه يكي از اهداف نهفتـه و پنهان در حوزه 
تحريم هـا و سـلب حقـوق اقتصادي ايـران در 
صادرات نفـت و دسـتيابي به عايـدي ارزي آن 
و اسـتفاده از شـبكه بانكي جهاني ايـن بود كه 
ايـران با چالش مالـي در بعد تأميـن هزينه هاي 
جاري و عمراني و سرمايه گذاري در زيرساخت ها 
روبه رو شـود، با اين حال جهاد برخي از اشخاص 
و نهادها باعث شـد خأل كمبود منابع و آسيب به 
حوزه سرمايه گذاري و زيرسـاخت ها حداقل در 
بخش هاي حياتي و خدمات رسـاني پر شود. در 
همين راسـتا هر چنـد به موجب خشكسـالي و 
تغييرات اقليمي چالش هايي در حوزه آب شكل 
گرفت و اين باور اشاعه داده  شد كه جنگ آب در 
كشـور درخواهد گرفت، ولي نه تنهـا اين موارد 
اتفاق نيفتاد بلكه هم شاهد ارائه خدمات رساني 
در حوزه تأمين آب هستيم و هم اينكه با گذشت 
10ماه از آغاز عمليات اجرايي طرح جهاد آبرساني 
به عنوان بزرگ ترين پروژه عمراني فعال كشـور 
2هزارو757 روستا معادل 38 درصد كل پروژه به 
شبكه آبرساني شرب و بهداشتي كشور متصل شد 
و فرايند اجراي پروژه طي 20ماه آتي ادامه دارد. 
موضوع تغييرات اقليمي و كمبود آب و مباحث مربوط 
به كاهش بارندگي و نزوالت آبي و اضافه برداشت از 
سفره هاي زيرزميني و فرونشست زمين، هدرروي 

ــب در  ــبكه انتقال، الگوي مصرف نامناس آب در ش
ــاورزي و صنعتي و تجاري،  حوزه هاي خانگي و كش
ــب در حوزه آبخيزداري و  عدم سرمايه گذاري مناس
ــدها و افزايش خروجي از آنها  كاهش ورودي به س
ــور منتج مي شود، جزو  به ناترازي ترازنامه آب كش
ــانه به آن پرداخته  ــت كه در حوزه رس مواردي اس
مي شود، اما به اين نكته كمتر پرداخته مي شود كه در 
جريان تحريم ها منابع مالي ايران به شكل ظالمانه اي 
از محل صادرات نفت و دستيابي به عوايد ارزي آن و 
همچنين شبكه بانكي بين المللي ارزي مورد هدف 
ــد و اين اتفاق ايران را در حوزه منابع  قرار گرفته ش

مالي و سرمايه گذاري با چالش هايي مواجه كرد. 
  جهاد چه اشخاصى 

خأل هاى ناشى از تحريم را پر كرد
ــوري با تحريم مواجه مي شود،  بالطبع وقتي كش
تالش مي كند حل و فصل مشكالت ناشي از كاهش 
درآمدها و هزينه هاي ضروري را پوشش دهد و در 
آينده با رفع محدوديت ها يا جايگزيني درآمدهاي 
جديد به جاي درآمدهاي مورد هدف تحريم قرار 
گرفته، منابع به ساير بخش ها براي سرمايه گذاري 
تزريق كند. شايد اينگونه تصور شود كه در كشور 
ــاير حامل هاي انرژي مورد  ــانه يا س حوزه آب رس
كم مهري از منظر سرمايه گذاري و بودجه اي قرار 
ــوزه آب بايد عنوان  ــت اما حداقل در ح گرفته اس
ــعه ملي پيوسته  داشت كه از منابع صندوق توس
نگاه ويژه اي به حوزه آب شده است، در عين حال 
بايد توجه داشت كه ضعف ها در حوزه آبخيزداري 
و همچنين استفاده صحيح از آب به ويژه در بخش 
كشاورزي و همچنين ممانعت از هدرروي آب در 
حوزه انتقال يا ناديده گرفتن آمايش سرزمين در 
ــي و آب و هوايي  جانمايي صنايع، تغييرات اقليم
ــه به رغم  ــرايطي را رقم زده ك و گرماي زمين ش

توجهات مالي با چالش هايي مواجه است. 
وجود چالش در حوزه آبرساني اصًال معني اش اين 

ــت كه كار جهادي در حوزه آبرساني به شكل  نيس
ــبانه روزي در اين بخش را منكر شويم، به ويژه  ش
ــيزدهم. دولت و ساير اركان حاكميت  در دولت س
تمامى عزم خود را جزم كرده اند تا حتي يك نقطه 
كشور هم با چالش كمبود يا قطع آب روبه رو نشود و 
اگر هم شده تالش شده است در حداقل ترين زمان 
ــود، پس اگرچه در فصل  ممكن مشكل برطرف ش
ــود  ــرما قرار داريم اما اين موضوع دليل نمي ش س
ــبانه روزي براي تأمين آب در سراسر  كه جهاد ش
كشور را ناديده بگيريم و جالب آنكه بخشي از اين 
ــخاصي ارائه مي شود كه  خدمات توسط نهاد و اش
به رغم فعاليت در بخش خدمات رساني با حداقل 
قيمت و حقوق و بيشترين ساعت كار حتي به شكل 
شبانه روزي و خارج از قاعده و قواعد اقتصاد، بازار و 
قواعد و قوانين بازار كار اما در جاي ديگري از دنيا 
ــخاص را تروريست معرفي  تالش مي شود اين اش
ــخصي  كنند، حال آنكه اين از وجدان و انصاف ش
ــت و حداقل از هموطن انتظار  و جمعي به دور اس
نمي رود ايثار و فداكاري اشخاص و نهادهايي را كه 
فعاليت مضاعف كرده اند تا تحريم هاي اقتصادي بر 

مردم فشار حداكثري وارد نكنند، ناديده بگيرند. 
ــه اينكه يكي از  ــد گفت با توجه ب در اين ميان باي
ــلب  اهداف نهفته و پنهان در حوزه تحريم ها و س
حقوق اقتصادي ايران در صادرات نفت و دستيابي به 
عايدي ارزي آن و استفاده از شبكه بانكي جهاني اين 
بود كه ايران با چالش مالي در بعد تأمين هزينه هاي 
ــرمايه گذاري در زيرساخت ها  جاري، عمراني و س
روبه رو شود، با اين حال جهاد برخي از اشخاص و 
نهادها باعث شد خأل كمبود منابع و آسيب به حوزه 
سرمايه گذاري و زيرساخت ها حداقل در بخش هاي 
حياتي و خدمات رساني پر شود. در همين راستا با 
گذشت 10ماه از آغاز عمليات اجرايي طرح جهاد 
آبرساني به عنوان بزرگ ترين پروژه عمراني فعال 
ــتا معادل 38 درصد كل  ــور 2هزارو757روس كش

ــرب و بهداشتي كشور  پروژه به شبكه آبرساني ش
متصل شد. 

به گزارش فارس، يكي از مهم ترين زيرساخت هاي 
الزم براي زندگي باكيفيت دسترسي به منابع آب 
شرب پايدار در روستاهاي كشور است. بنا بر آمار 
ــهريورماه  ــت آب و برق، در انتهاي ش ماهانه صنع
ــروع دولت دوازدهم،  ــال1400، همزمان با ش س
17/05درصد از جمعيت روستايي كشور به منابع 

آب شرب بهداشتي و پايدار دسترسي نداشتند. 
ــيزدهم برنامه ريزي براي  ــت س بر اين مبنا دول
ــي جمعيت روستايي  ــاخص دسترس ارتقاي ش
كشور به منابع آب شرب را در دستور كار خود قرار 
داد و مقرر شد، در گام اول با توسعه شبكه آبرساني 
ــتا، زمينه ارتقاي  ــرب در بيش از 7هزار روس ش
10 درصدي شاخص دسترسي به منابع آب شرب 
پايدار در روستاهاي كشور طي يك برنامه 30ماهه 

با عنوان اَبَرپروژه جهاد آبرساني اجرايي شود. 
  يك سوم زمان اجرايي طرح جهاد آبرساني 

سپري شد
ــتا، مجيد آقازاده، معاون مهندسي و  در اين راس
ــور با اشاره به اهميت  توسعه آب و فاضالب كش
طرح جهاد آبرساني گفت: پروژه جهاد آبرساني 
ــاخص كشور است كه بعد از  جزو ابرپروژهاي ش
انقالب اسالمي تا به امروز در كشور تعريف شده 
است و در قالب اين پروژه تعداد 7هزارو136روستا 
در سطح كشور از آب آشاميدني سالم و بهداشتي 

برخوردار خواهد شد. 
معاون مهندسي و توسعه آب و فاضالب كشور در 
بيان جزئيات اجرايي پروژه تأكيد كرد: فعاليت اين 
ــمي از بهمن ماه سال1400  پروژه به صورت رس
آغاز شد و پس از اتمام فرايند اداري، كار اجرايي از 
ابتداي امسال كليد خورد و عمًال 10ماه از زمان آغاز 
عمليات اجرايي معادل يك سوم زمان اتمام پروژه به 

انتها رسيده است. 
 2757 روسـتا از نعمت آب شـرب پايدار 

بهره مند شدند
ــوم زمان عمليات اجرايي طرح  ــت يك س با گذش
ــاني، بايد گفت طي 10ماه گذشته از  جهاد آبرس
ــاني 2هزارو757  آغاز عمليات اجرايي جهاد آبرس
ــامل هزارو500  ــتاي مندرج در اين طرح ش روس
روستا در استان خوزستان و هزارو257 روستا در 
ساير نقاط كشور از نعمت آب شرب پايدار بهره مند 
شده اند. به عبارت ديگر با گذشت 33 درصد از زمان 
ــتاهاي هدف طرح  اجراي پروژه 38 درصد از روس
فرايند آبرساني خود را تمام شده مي بينند و به آب 

بهداشتي پايدار دسترسي دارند. 
  پيشرفت فيزيكي 30 درصدي طرح جهاد 

آبرساني
در اين رابطه، ميثم جعفرزاده، مشاور وزير و رئيس 
مركز جهاد آبرساني وزارت نيرو گفت: طرح جهاد 
ــاني به طور كل 30 درصد پيشرفت فيزيكي  آبرس
ــا در اين طرح 10هزار  دارد و تفاهم نامه ابتدايي م
روستا بود كه قرارداد ما 7هزارو138 روستاست و 

به 10هزار روستا افزايش پيدا مي كند. 
ــن كار چهار معين  ــئول ادامه داد: اي اين مقام مس
ــور دارد كه شامل مجموعه  ــر كش اصلي در سراس
ــروي دريايي،  ــپاه، مجموعه ني نيروي زميني س
قرارگاه خاتم االنبيا و بسيج سازندگي است. اينها 
تقسيم بندي شده اند و هر استان بر اساس جنس 

فعاليتي كه دارد كار را جلو مي برد.

  گزارش   يك 
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كاشـاني  آيـت اهللا  ديباجـي،  نيـاوران، 
و شـهرك غـرب از لحاظ اسـكان و اسـتقرار 
رده هـاي  در  آب،  بدمصـرف  مشـتركان 
اول تـا چهـارم نواحـي تهـران قـرار دارند. 
ــري، معاون  ــول باق ــنيم، سيدرس به گزارش تس
ــركت آب و فاضالب  ــتركين ش درآمد و امور مش
استان تهران اظهار داشت: 133 هزارو682 خانوار 
در شهر تهران بيش از دو برابر الگو و حد مجاز آب 
مصرف مي كنند كه ناحيه نياوران با 18 هزارو200 
ــترين تعداد بدمصرف را  مشترك بدمصرف بيش
ــزود: 3درصد از  ــت. وي اف در خود جاي داده اس
مشتركان پايتخت بدمصرف هستند كه 8درصد 
آب شرب خانگي اين كال نشهر را مصرف مي كنند. 
باقري با بيان اينكه نواحي ديباجي، آيت اهللا كاشاني 
و شهرك غرب از لحاظ اسكان و استقرار مشترك 
ــرار دارند، گفت:  ــاي بعدي ق بدمصرف در رده ه
الگوي مصرف آب در تهران 14مترمكعب براي هر 

خانوار در ماه است. مشتركاني كه ماهانه بيش از دو 
برابر الگوي مصرف يعني بيش از 28 مترمكعب آب 
مصرف مي كنند، «بدمصرف» محسوب مي شوند. 
ــركت آب و  ــتركين ش ــاون امور مش به گفته مع
فاضالب استان تهران گروه «بدمصرف ها» معادل 
42ميليون و492 هزارو806 مترمكعب آب را در 9 

ماه نخست امسال مصرف كرده اند. 
وي ادامه داد: از ابتداي طرح برخورد با مشتركان 
بدمصرف (18مهرماه) تاكنون، آب حدود 27 هزار 
ــامل 20هزار خانوار  خانوار بدمصرف تهراني (ش
خانگي و 7هزار خانوار غيرخانگي) به صورت موقت 

از ساعت 9 تا 16 قطع شده است. 
  40درصد تهراني هاخوش مصرف هستند

معاون امور مشتركين شركت آب و فاضالب استان 
تهران تصريح كرد: 40درصد از مشتركان تهراني 
ــرآورد 9ماهه  ــتند و مطابق ب خوش مصرف هس
ــتان تهران 27درصد  ــركت آب و فاضالب اس ش

ــرب خانگي پايتخت به اين دسته از  حجم آب ش
ــت. باقري با بيان  ــتركان اختصاص يافته اس مش
ــه 14 مترمكعب و  ــه ماهان ــتركاني ك اينكه مش
كمتر آب مصرف كنند «خوش مصرف» هستند، 
ــرب  گفت: پرمصرف ها 65درصد از حجم آب ش
ــد. معاون درآمد و امور  پايتخت را مصرف مي كنن
ــان اينكه  ــتان تهران با بي ــتركين آبفاي اس مش
2ميليون و3هزارو755 مشترك پرمصرف آب در 
ــت: پرمصرف هاي تهراني  ــود دارد، گف تهران وج
57درصد هستند كه 65درصد از حجم آب شرب 
خانگي را مصرف مي كنند. او افزود: مطابق قانون 
مشتركاني كه ماهانه تا دو برابر الگوي مصرف يعني 
14 تا 28مترمكعب آب مصرف مي كنند، مشترك 

«پرمصرف» هستند. 
  قطـع آب 7هـزار خانـوار غيرخانگـي 

بدمصرف
ــتركان  ــداي طرح برخورد با مش وي افزود: از ابت

ــتراك غيرخانگي  ــزار اش ــرف تهراني، 7ه بدمص
ــالع قبلي با  ــار و اط ــال اخط ــا ارس ــرف ب بدمص

محدوديت موقت قطع آب مواجه شده اند. 
ــتركان غيرخانگي چنانچه  باقري تأكيد كرد: مش
بيش از ظرفيت قراردادي خود آب مصرف كنند، 
ــان اينكه  ــتند. وي با بي ــترك بدمصرف هس مش
ــا 11صبح اعمال  ــن محدوديت از 9 ت تاكنون اي
مي شد، افزود: به دليل بازدارنده و اثربخش نبودن 
ساعات قطع، از اين پس اين محدوديت از ساعت 
9 تا 15 و به صورت موقت اعمال شده است. معاون 
ــتان  ــركت آب و فاضالب اس ــتركين ش امور مش
تهران خاطرنشان كرد: مشتركان غيرخانگي آب 
شامل واحدهاي تجاري، صنعتي، اداري، عمومي، 
ــلح، اماكن مذهبي و بيمارستان ها  نيروهاي مس
هستند كه بر اساس نوع كاربري، فعاليت و تعداد 
افراد به ميزان مشخصي مجاز به مصرف آب هستند 

كه به آن ظرفيت قراردادي مي گويند.

شركت آب و فاضالب: آب 27 هزار خانوار بدمصرف تهراني قطع شد
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طي روزهاي اخير هفت شركت لوازم خانگي بدون طي ضوابط 
قانوني و كسـب مجوز از سـازمان حمايت اقدام بـه باالبردن 
قيمت لـوازم خانگي كرده انـد، اين در حالي اسـت كـه بازار 
همچنان در ركود به سـر مي برد، اما دليل اين اتفاق چيست؟

به گزارش نبض صنعت، اخيراً هفت شركت اقدام به باالبردن قيمت 
ــت كرده اند.  ــازمان حماي ــي بدون دريافت مجوز از س لوازم خانگ
توليدكنندگان معتقدند با توجه به تداوم تورم بيش از 40 درصدي، 
ديگر توليد به صرفه نيست و آنها يا بايد با زيان به توليد ادامه دهند 

يا كركره كارخانه خود را پايين بكشند. 
اين موضوع نيز از سوي انجمن صنايع لوازم خانگي مورد تأييد قرار 
گرفت و اعالم كرد: هفت شركت قيمت لوازم خانگي خود را بين 10 
تا 15 درصد افزايش داده اند، اما ساير شركت ها هنوز تغييري در نرخ 
محصوالت خود ايجاد نكرده اند و منتظر صدور مجوز افزايش قيمت 

از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان هستند. 
اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه اميد قاليباف، سخنگوي وزارت 
صمت، در تير ماه سال جاري اعالم كرد: قيمت مواد اوليه افزايش 
ــتر صنايع توليدكننده لوازم خانگي، مواد  نيافته و از آنجا  كه بيش
اوليه خود را براي پنج ماه آينده با نرخ ارز قبلي خريداري كرده اند، 

بنابراين نيازي به افزايش قيمت وجود ندارد. 
اما توليدكنندگان اين موضوع را تكذيب و عنوان مي كنند كه قيمت 
مواد اوليه بيش از 100 درصد افزايش داشته است و از سوي ديگر 
با تورم بيش از 40 درصدي و افزايش 30 درصدي نرخ ارز نيمايي، 

امكان ادامه توليد بدون افزايش قيمت وجود ندارد. 
عليرضا محمدي دانيالي، رئيس هيئت مديره انجمن صنايع لوازم 
خانگي درباره افزايش قيمت لوازم خانگي بيان كرد: هزينه توليد 
لوازم خانگي با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه، حقوق و دستمزد 

و از سوي ديگر افزايش نرخ ارز باال رفته است. 
وي ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون، تنها مجوز افزايش 10 درصدي 
ــش 15 درصدي تلويزيون به اين صنف  قيمت لوازم خانگي و افزاي
داده شد. اين فعال صنفي تأكيد كرد: اين ميزان افزايش قيمت با 
ــدي، افزايش 100 درصدي قيمت  توجه به تورم بيش از 40 درص
مواد اوليه و افزايش 30 درصدي ارز نيمايي به هيچ عنوان همخواني 
ــد، در غير اين  ــركت ها چاره اي جز افزايش قيمت ندارن ندارد. ش

صورت بايد كارخانه هاي خود را تعطيل كنند. 
ــتوري كار نمي كند،  ــه اقتصاد دس ــا بيان اينك محمدي دانيالي ب
ــت تنها اجازه  ــان كرد: با تورم بيش از 40 درصدي، دول خاطرنش
افزايش 10 درصدي قيمت لوازم خانگي از ابتداي سال را داد، با ادامه 
اين شرايط و نوسان شديد نرخ ارز ادامه حيات براي توليدكنندگان 

بسيار سخت شده است.

چرا قيمت لوازم خانگي باال رفت؟
   خبر

 مابه التفاوت سود فروش خودرو 
به خزانه واريز مي شود؟

بـا توجـه بـه آيين نامـه واردات خودروهـاي خارجـي كـه 
بـر اسـاس آن مابه التفـاوت قيمـت پايـه و قيمـت فـروش 
خودروهـا در بـورس كاال آن هـم به دليـل جلوگيـري از رانت و 
سـود باال به خزانه دولـت مـي رود، گمانه زني هايي وجـود دارد 
تـا هميـن رويـه در مـورد خودروهـاي داخلـي نيـز رخ دهـد. 
ــروش خودروهاي  ــراً و در مورد ف به گزارش نبض صنعت، اخي
ــت.  ــده اس ــورس كاال بحث هاي زيادي مطرح ش ــي در ب داخل
ــا و معايب آن  ــي در خصوص مزاي ــان نظرات مختلف كارشناس
مطرح مي كنند. با وجود اين به نظر نمي رسد دولت قصد داشته 
باشد از اين سياست كه به عقيده برخي سبب افزايش قيمت ها 
شده است، عقب نشيني كند. در اين بين يكي از نكاتي كه وجود 
ــت پايه و قيمت فروش به  دارد، بحث پرداخت مابه التفاوت قيم
خودروسازي ها به جاي خزانه دولت است و اين در حالي است كه 
در حال حاضر و براساس آيين نامه واردات خودروهاي خارجي، 
اين مابه التفاوت به خزانه دولت خواهد رفت. مسئله اين است كه 
چرا چنين تفاوتي در حوزه فروش خودروهاي خارجي و داخلي 

در بورس كاال وجود دارد؟
فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين در خصوص 
ــدگان خودروهاي  ــود واردكنن اعمال تعرفه 15 درصدي براي س
خارجي گفته بود: اگر تعرفه شناور نمي گذاشتيم به دليل عرضه 
ــد. تعرفه  ــود زيادي نصيب واردكننده مي ش كم و تقاضاي باال س
ــناور رانت را از بين مي برد. ما سود مجاز را مشخص مي كنيم و  ش
مابه التفاوت را به عنوان سود بازرگاني اخذ مي كنيم. وي با تأكيد 
ــده به صورت شناور و قيمت  بر اينكه مابه التفاوت سود تعيين ش
كشف شده در بورس كاال به خزانه دولت خواهد رفت گفته بود:اگر 
ــوند، پول اضافي به  در بورس خودروها باالتر از قيمت فروخته ش
خزانه وارد مي شود، بنابراين سود بازرگاني به صورت پويا تعيين 
مي شود تا در اين سياست به درستي عمل كنيم. آ يين نامه واردات 
ــول و رانت را از بين برده و به  خودرو منافع غيرمتعارف و غيرمعق
ــت اظهاراتي كه در خصوص  نفع كل كشور است. بايد توجه داش
واردات خودروهاى خارجي مطرح مي شد نيز تاكنون محقق نشده 
ــاس آخرين اعالم وزارت صمت قرار بود خودروهاي  است و بر اس
خارجي تا پايان دي در بورس كاال عرضه شوند اما تاكنون چنين 

اتفاقي رخ نداده است. 
گفتني است، استدالل هايي كه وزير صمت در خصوص شرايط 
ــه و فروش در  ــده براي مابه التفاوت قيمت پاي در نظر گرفته ش
بورس كاال و واريز آن به خزانه دولت بيان كرده است، در خصوص 
خودروهاي داخلي نيز صدق مي كند. در حال حاضر و با توجه به 
قيمت هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت به عنوان قيمت هاي 
كارخانه، شاهد سود بسيار باالتري از طريق فروش خودروهاي 
داخلي در بورس هستيم كه تاكنون به خودروسازان رسيده است. 
برخي گمانه زني ها حاكي است شايد در آينده نزديك شاهد واريز 
ــي به خزانه دولت  ــت فروش خودروهاي داخل مابه التفاوت قيم
ــيم. مي توان گفت كه اگر اين موضوع عملياتي شود برخي  باش
ــود،  ــه عرضه خودرو در بورس كاال گرفته مي ش از ايراداتي كه ب

مرتفع خواهد شد. 
........................................................................................................................

 سازمان ها و نهادهاي متخلف 
هيچ بودجه اي نمي گيرند

با دستور وزير اقتصاد، به سازمان ها و نهادهايي كه حساب هاي 
خـود را در بانـك مركزي به حسـاب واحـد خزانـه متمركز 
نكرده اند، از ابتداي بهمن خدمات عمومي بودجه ارائه نمي شود. 
ــن برزوزاده، مديركل وزارت امور اقتصادي  به گزارش شادا، محس
ــاب ها در حساب  ــريح آخرين وضعيت تمركز حس و دارايي در تش
واحد خزانه اظهار كرد: تمام دانشگاه هاي زيرمجموعه وزارت علوم 
ــاب هاي خود را  ــوم انجام دادند، به مرور حس با ابالغي كه وزير عل
آورده اند، برخي مكاتباتي داشته و مشكالتي را مانند اخذ وام هيئت 
علمي مطرح كرده اند، اما اقدام مؤثر خود را انجام داده اند. وي ادامه 
داد: با توجه به اطالعاتي كه از بانك ها گرفتيم، هنوز 2 هزار حساب 
ــتگاه ها باقي مانده كه عمليات اجرايي وصول  فرعي مربوط به دس
ــده است و عمده ترين  منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نش
ــتند كه به دليل  ــتگاه هاي علوم پزشكي هس ــتگاه هاي ما دس دس
خدماتي كه به بيماران مي دهند، نگران اين موضوع هستند كه اگر 
حساب شان را به حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي وصل كنند، 
ممكن است در شناسايي وصول درآمد دچار مشكل شوند و درباره 
اين نگراني با بانك مركزي صحبت و استاندارد ها را فراهم كرده ايم 

و اين نگراني درست نيست. 
ــامي 54 شركت  ــاره به انتشار اس مديركل خزانه همچنين با اش
دولت متخلف از حساب واحد خزانه از سوي وزارت اقتصاد يادآور 
ــركت هنوز نيامده اند و اسامي آنها اعالم  ــد: از اين تعداد 47ش ش
شده است. برخي شركت ها هستند كه اصًال نمي آيند، با توجه به 
آنكه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پيوست شماره 3 بودجه 
اسامي اين شركت ها را درج مي كند، همين سازمان بايد بررسي 
ــان را نمي آورند و هيچ  كند كه چرا اين شركت ها حساب هاي ش
ــود. برزوزاده درباره  اقدام قانوني مؤثري درباره آنها انجام نمي ش
ــركت ها و دستگاه ها در اجراي حكم  علت عدم همكاري برخي ش
ــركت ملي نفت و  ــاب واحد خزانه اظهار كرد: ما با ش قانوني حس
پااليش و پخش جلسات زيادي داشته ايم، نگراني هايي دارند كه 
مهم ترين آن وصول درآمد سوخت كه مهم ترين منبع هدفمندي 
است با خلل جدي مواجه شود، اما نمونه هاي زيادي داريم، مثًال 
دكتر خاندوزي در كيش و قشم برنامه ويژه اي براي وصول درآمد 
ــد و هيچ  ــتند كه به راحتي انجام ش ــوختي داش فرآورده هاي س
ــت كه انتقال وجوه در  مشكلي نداشت، ضمن اينكه 7/5سال اس
ــال آخرين مهلت براي بانك مركزي هم  ــت و امس حال انجام اس

بانك هاي عامل و هم دستگاه هاي اجرايي است. 
وي با اشاره به دستور وزير اقتصاد براي عدم ارائه خدمات عمومي 
ــاب واحد خزانه از اول  به شركت ها و دستگاه هاي متخلف از حس
ــتگاه هاي اجرايي مانند  بهمن ماه گفت: از دوم بهمن به تمام دس
دانشگاه ها هيچ گونه خدماتي داده نمي شود، تمام مطالبات از مسير 
خود از طريق ذي نفع و اگر اسناد واجبي داشته باشند كه ضرورت 
ــازو كار پرداخت به طور مستقيم انجام  پرداخت داشته باشد با س
مي شود و هيچ گونه پولي به آنها داده نمي شود كه آنها تصميم براي 
پرداخت بگيرند و هيچ گونه پرداخت اختصاصي نخواهند داشت. 
ــركت هاي دولتي  ــئله ما ش برزوزاده تصريح كرد: مهم ترين مس
نيستند بلكه بايد جريان منابع عمومي را كه از ابتداي ارائه خدمات 
ــد، چه  ــي يعني خزانه، بايد رصدپذير باش به مردم تا مقصد نهاي
درباره شركت هاي دولتي و چه شركت ها و مجموعه هاي دارايي 
منابع عمومي. براي مثال وزير اقتصاد براي مناطق آزاد كه داراي 
مالكيت عمومي است، دستور دادند حساب اصلي نزد بانك مركزي 
باز كنيم و همه وجوه شان به اين حساب مي آيد و خارج مي شود، 
لذا همه شركت هاي داراي مالكيت عمومي بايد گردش منابع شان 

در راستاي اصل53 انجام شود. 
وي تأكيد كرد: اين اقدامات باعث شد ما امسال از تنخواه بانك مركزي 
ــه ديگر تخصيص  ــده ك ــتفاده نكنيم، آنقدر منابع خزانه خوب ش اس

پرداخت نشده است و كسري حقوقي وجود ندارد.

بهناز قاسمي 

 وقتي جوايز قرعه كشي بانك
90 روز بلوكه مي شود 

ــت خود از بخشنامه هاي بانك مركزي،  برخي بانك ها بر اساس برداش
حقوق مشتريان بانك را تضييع مي كنند. داستان از اين قرار است كه 
يكي از بانك ها در قرعه كشي هاي خرد مبلغ جايزه را به عالوه 100 هزار 
ــنه) كه در حساب   ــاب هاي قرض الحس تومان (حداقل موجودي حس
ــتري بانك موجود است  سپرده جارى يا سرمايه گذارى مدت دار مش
ــد اين اقدام  و اين  ــدود مي كند كه به نظر مى رس به مدت 90روز مس
ــد.  عمليات پولى و بانكى برخالف قوانين و قواعد جارى بانكدارى باش
بانك مركزي در رابطه با اين عمليات و عقود هماهنگ نشده با مشترى 
ــپرده گذار بانك ها مي گويد: چنانچه افتتاح حساب قرض الحسنه  و س
ــركت داده شود اما بايد  مشتري كمتر از 50روز بود، در قرعه كشي ش
90روز مبلغ جايزه و حداقل موجودي مسدود شود. با توجه به تناقضي 
كه در اجراي بخشنامه از سوي برخي بانك ها وجود دارد، به نظر مي رسد 
بانك مركزي نظارت بيشتري بر نحوه اجراي بخشنامه ها داشته باشد 
تا از اجراي سليقه اي جلوگيري شود چراكه مبلغ 600 هزار تومان بعد 
از سه ماه ارزش فعلي را ندارد، ضمن اينكه ممكن است تعداد كساني 
ــند، در اين صورت، بانك  كه شامل اين بند مي شوند،  هزاران نفر باش

سودميلياردي از اين مبالغ خواهد داشت. 
ــنامه بانك مركزي كه در دي ماه  ــاس بخش به گزارش «جوان» بر اس
1395 با عنوان «دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه 
پس انداز(ريالي- ارزي)» صادر شده است، مواردي به بانك ها و مؤسسات 
اعتباري ابالغ شده است تا براي اعطاي جوايز حساب هاي قرض الحسنه 
رعايت شود. در ماده 8 اين بخشنامه آمده است: «شركت در قرعه كشي 
جوايز حساب هاي قرض الحسنه منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن 
حداقل موجودي است. چنانچه قرعه به حسابي اصابت نمود كه از نظر 
مبلغ، كافي ولي از لحاظ مدت طي دوره قرعه كشي به حد تعيين شده 
نرسيده باشد، اعطاي جايزه منوط به حصول شرايط از نظر مدت خواهد 
بود. در هر صورت شرايط اعطاي جايزه حفظ حداقل موجودي طي سه 
ماه يا 90روز متوالي طي دوره يا از زمان آخرين مهلت افتتاح حساب يا 

تكميل موجودي خواهد بود.»
ــنامه فوق، برخي بانك ها با توجه به برداشتي كه از اين  با توجه به بخش
ــليقه خود عمل مي كنند. به عنوان مثال مشتري  بخشنامه دارند، به س
ــاب جاري و هم كوتاه مدت دارد، در قرعه كشي شركت داده  كه هم حس
مي شود و با برنده شدن مبلغ 500 هزار تومان، 100 هزار تومان از موجودي 
مشتري برداشت و 600 هزار تومان به مدت 90 روز مسدود مي شود. اين 
اتفاق زماني منجر به تضييع حقوق مشتري مي شود كه فرد هيچ پيامكي 
از سوي بانك مبني بر برنده شدن در قرعه كشي دريافت نمي كند و بدون 
اجازه مشتري مبلغ 100 هزار تومان از حسابش برداشته و مسدود مي شود. 
ــتري ديگر اين اتفاق افتاده و بانك مذكور از محل  قطعاً براي هزاران مش

مسدودي اين حجم پول سود بااليي نصيبش مي شود. 
ــاب هاي  ــان افتتاح حس ــاي تبليغاتي ش ــا در تيزر ه ــواره بانك ه هم
قرض الحسنه را كاري خداپسندانه معرفي مي كنند و مشتريان متمول 
را به افتتاح اين حساب ها تشويق مي كنند، اما با اين رفتارهاي سليقه اي 
ــود ميلياردي براي بانك ها به  برخي بانك ها، كارهاي خداپسندانه، س
همراه دارد. با توجه به تبليغات سوئى كه در اين ماه هاي اخير صورت 
ــوند كه دارايي شان را از  ــويق مي ش ــت و سپرده گذاران تش گرفته اس
سيستم بانكي خارج كنند، چنين رفتارهاي سليقه اي از سوي برخي 
بانك ها تأثير بدي بر افكار عمومي خواهد داشت، ضمن اينكه مسدودي 
600 هزار تومان به مدت سه ماه، هم لذت برنده شدن در قرعه كشي را 
ــلب مي كند و هم اينكه با توجه به رشد نرخ تورم، معلوم  از مشتري س
ــالش خبرنگار «جوان»  ــت اين مبلغ ارزش فعلي را حفظ كند. ت نيس
ــتر از اداره مطالعات و مقررات بانك مركزي  براي كسب اطالعات بيش
ــنامه فوق و چگونگي برخورد با  ــت بانك ها از بخش در خصوص برداش
اين تخلف آشكار برخي بانك ها تا لحظه تنظيم خبر ناكام ماند. به نظر 
مي رسد بانك مركزي بايد نظارت بيشتري بر نحوه اجراي بخشنامه ها از 
سوي سيستم بانكي داشته باشد تا حقوق مشتريان تضييع نشود. انتظار 
مي رود مسئوالن مربوط در بانك مركزي ضمن پيگيري اين تخلف از 

تضييع حقوق مشتريان بانك ها جلوگيري كنند. 

افزايش چراغ خاموش قيمت بليت هواپيما
رئيـس سـازمان هواپيمايـي كشـوري در حالي مي گويـد هنوز 
هيچ مجوزي بـراي افزايـش قيمت بليـت هواپيما صادر نشـده 
است كه بررسي ها نشـان مي دهد شـركت هاي هواپيمايي اقدام 
به افزايـش خودسـرانه نرخ بليـت در همـه مسـير ها كرده اند. 
ــيما، هم اكنون در اپليكيشن هاي فروش بليت  به گزارش خبرگزاري صداوس
ــون و 406 هزار  ــاه، 2ميلي ــران- كيش در بهمن م ــير ته هواپيما، بليت مس
ــد در حالي كه بر اساس نرخ نامه مصوب، قيمت مسير  تومان به فروش مي رس
تهران- كيش يك ميليون و359 هزار تومان بوده است. در مسير تهران - مشهد 
نيز قيمت مصوب يك ميليون و 191 هزار تومان بوده است كه در حال حاضر، 
يك ميليون و 340 هزارو200 تومان به فروش مي رسد و در مسير تهران- قشم 
نيز بليت يك ميليون و 338 هزار توماني مصوب، در حال حاضر يك ميليون و 
715 هزارو400 تومان است. در مسير چابهار نيز قيمت بليت هواپيما كه طبق 
نرخ نامه مصوب 13 دي 1400، يك ميليون و341 هزارو500 تومان بوده است، 

در حال حاضر يك ميليون و773 هزارو500 تومان فروخته مي شود. 
نرخ نامه جديدي كه در سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي بارگذاري شده 
نيز در ساير مسير هاي پرتردد افزايش قيمت اعمال كرده است. رئيس سازمان 
هواپيمايي كشوري در اين خصوص گفت: قيمت بليت هواپيما تغييري نكرده 
و هيچ مجوزي در اين خصوص صادر نشده است، اما بر اساس بررسي هايي كه 
داشتيم سه شركت هواپيمايي به دليل گران فروشي و تخطي از نرخ نامه مصوب 

ابالغي، به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شده اند. 
محمد محمدي بخش با بيان اينكه چنانچه با گران فروشي مواجه شويم شركت 
هواپيمايي را به سازمان تعزيرات معرفي مي كنيم، افزود: شركت هاي هواپيمايي 

درخواست افزايش قيمت بليت هواپيما را دارند كه در حال بررسي است. 
........................................................................................................................
شرط جديد براي شركت در قرعه كشي خودرو

مديـر عمليـات فـروش ايران خودرو بـا اشـاره به تعـداد باالي 
شـركت كنندگان در طرح فـروش محصوالت اين شـركت گفت: 
تـالش مي كنيـم بـا دريافـت مجوز هـاي الزم در ثبت نام هـاي 
بعدي تنهـا كسـاني بتوانند شـركت كنند كـه وجه خـودرو در 
حساب هاي شان موجود اسـت و از طريق بانك مسدود مي شود. 
ــه در طرح فروش  ــا بيان اينك ــت، كيوان پناهي ب به گزارش نبض صنع
ــودرو، 9 ميليون و600 هزار نفر ثبت نام  فوق العاده چهار محصول ايران خ
كردند، گفت: در اين مرحله 21 هزار دستگاه خودرو عرضه شد كه 50 درصد 
به طرح جواني جمعيت و 50 درصد هم به مشتريان عادي اختصاص يافت. 
مدير عمليات فروش ايران خودرو افزود: در اين دوره 9 ميليون و600 هزار 
نفر ثبت نام كردند كه با توجه به تعداد خودرو هاي عرضه شده  درصد برنده 
شدن را براي متقاضيان پايين مي آورد. تالش مي كنيم با دريافت مجوز هاي 
الزم در ثبت نام هاي بعدي تنها كساني بتوانند شركت كنند كه وجه خودرو 
در حساب هاي شان موجود است و از طريق بانك مسدود مي شود. پناهي 
ــده نظير پژو پارس، سورن و رانا،  ادامه داد: در ميان خودرو هاي عرضه ش
خودروي پژو پارس با بيشترين استقبال از سوي متقاضيان مواجه شد. به 
دليل مشكالت اينترنت در هفته گذشته و مشكالتي كه براي متقاضيان 

پيش آمد ما همزمان ثبت نام را تمديد كرديم.



   محمدامين ايمانجاني:
دست گذاشتن دشمن روي سپاه يك معناي 
ــد ايران امنيت  ــن دارد: آنها نمي خواهن روش

داشته باشد. 
   علي مختارزاده:

تروريستي ترين دولت هاي دنيا، ضدتروريست ترين 
نيروي دنيا رو در ليست تروريست ها قرار دادند. 
دنياي ما همين قدر مسخره  است. فقط حواستون 
باشه، پرتون تو خليج فارس يا هرجاي ديگه دنيا به 

پر ما گير نكنه. #سپاه_مقتدر
   اميد نريماني:

همونايي كه شمارو ترور كردن! شمايي كه عمرت 
ــت ها كردي!  رو وقف مبارزه با داعش و تروريس
ــن!  ــمت هم مي ترس همونايي كه از آوردن اس
مي خوان دشمن درجه يك داعش رو تروريستي 

اعالم كنن!همه چيز دنيا وارونه شده. 
   فاطمه شريفي:

امريكا و رفيقاش تو حوزه علمي دانشمنداي 
ــته اي ما رو ترور كردن؛ تو حوزه امنيتي  هس
جاسوس و نفوذي فرستادن؛ تو حوزه دفاعي 
فرمانده هاي ما رو ترور كردن؛ تو حوزه اقتصادي 
تحريم كردن؛ حتي دارو به بيماراي پروانه اي ما 
رو ندادن، ولي اينا مهم نيست چون سپاه جلوي 

اينا وايستاد تروريسته. 
   سيد هاني هاشمي:

ــت كه يك سرش  ــان با مجموعه اي اس مشكلش
ــئوالن بي كفايت  ــان و مس در داخل با جاسوس
مي جنگد، يك سرش در عراق و سوريه داعش را 
نابود مي كند، يك سرش در سيل و زلزله و معيشت 
به كمك مردم مي آيد، يك سرش بر لبه پيشرفت 
ــازد! وگرنه رقيبان را از  و دانش، ماهواره بر مي س

پرايدساز و برجام پرست و وطن فروش چه باك؟

   فائزه طاليي:
ــود و  ــيس ب ــازه تأس ــع كه ت ــپاه اون موق س
فرمانده هاش ترور مي شدن جنگ هشت ساله 
ــرد و ذره اي پا پس  مقابل ابرقدرت هارو پيش ب
نكشيد! االن كه درخت تنومندي شده و قدرتش 
بر احدي پوشيده نيست! اين سيرك مسخره 
اروپا هم بعيده قابليت اجرايي پيدا كنه اونا توان و 

قدرت مارو بهتر از خودمون ميشناسن!
   فاطمه حسيني:

ــتي، ولي شما بگو  ــپاه يه گروه ترويس اصًال س
كدوم تروريستي؛ تو سيل و زلزله به مردم كمك 
مي كنه؛ با داعش مي جنگه تا از امينت كشور دفاع 
كنه؛ در زمينه هاي علمي و دارويي، صنعت و. . . 
به كشورش كمك مي كنه؛ اگر همه تروريست ها 

مثل سپاه باشن كه دنيا مشكلي نداره.

   كاربري با نام «ايرج»:
ــور هم  ــپاه نبود كش ــي(ره): «اگر س امام خمين
نبود.» دشمن به خوبي مي داند سپاه يك ارگان 
ــتمي مردم نهاد  نظامي نيست، بلكه سپاه سيس
است: فعاليت هاي جهادي، فرهنگي، اجتماعي، 
ــپاه را يك نيروي عظيمي  اقتصادي، سياسي س
مبدل كرده كه براساس نيازهاي كشور برنامه ريزي 

و در دل ملت هاي آزاده جايگاه خاصي دارد. 
   حميدرضا قائم پناه:

ــوراَهللاّ بِأفواهِهم واَهللاّ ُمِتُمّ  يريدون ليطفُئوا ن
ــرون. كافران مي خواهند  نوره ولو َكرَه الكاف
تا نور خدا را به گفتار باطل خاموش كنند و 
البته خدا نور خود را هرچند كافران خوش 
ندارند، كامل و محفوظ خواهد داشت. سپاه 
ــداران انقالب اسالمي، بزرگ ترين نهاد  پاس

ضد تروريسم جهان است. #يك_سپاهيم
   عادل خيري:

ــت كه بخواهد  ــازمان نيس سپاه تنها يك س
ــود، بلكه  ــت اتحاديه اروپا محدود ش در ليس
يك فرهنگ و عشق است كه درون سينه هر 
ــپاهي ام.  آزاده اي مي تپد. پس من هم يك س

�anksIRGC#
   سيدمحمد حسيني:

ــض قواعد  ــت! نق ــودن خطاس ــوده را آزم آزم
ــا از امريكا در  بين المللي و تبعيت پارلمان اروپ
ــپاه، نوعي عقده گشايي  تروريستي خواندن س
ــت كه تير حمايت  ــات اس از شكست اغتشاش
آشكارشان به سنگ خورد و اين اقدام نمايشي نه 
تنها دوپينگ معاندان نخواهد بود، بلكه عواقب آن 

TanksIRGC# .گريبانگير اروپا خواهد شد

 اقدام تروريستي ترين دولت ها 
عليه ضد تروريست ترين نيروي دنيا

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اقدام اخير اتحاديه اروپا در تروريستي خواندن سپاه پاسداران

مصوبه اتحاديه اروپا براي تروريستي خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمي با واكنش هاي 
بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران اين تصميم را عجيب و البته طبيعي 
خواندند؛ عجيب از آن جهت كه سـپاه پاسـداران همـواره در منطقه مقابـل گروه هاي 

تروريستي همچون داعش قدم علم كرده است و طبيعي از آن جهت كه اروپايي ها هيچ گاه 
خواهان امنيت و آرامش ملت ايران نبوده اند. كاربران همچنين خواهان اقدام ديپلماتيك 
مناسب در برابر اروپا بودند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور 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

     از كنكور تا برف در همدان | عكس از خبرگزاري مهر

چرا به گناه «اثم» گفته مي شود؟
استاد شهيد آيت اهللا مرتضي مطهري(ره):

درباره گناه، در بعضي موارد تعبير «اثم» گفته شده است. «اثم» يعني 
كاري كه قلب انسان بالطبع آن را قبول نمي كند. خدا انسان را با فطرت 
پاك آفريده، لذا برخي چيزها را قلب انسان بالطبع قبول نمي كند و از 
آنها نفرت دارد، گرچه گاهي انسان آنها را به خودش تحميل مي كند.

ــر زيبا و عجيبي دارد.  ببينيد قرآن مجيد در مورد «غيبت» چه تعبي
مي فرمايد: «َواليْغَتْب بَْعُضكْم بَْعضآ اَيِحبُّ اََحُدكْم اَْن يأْكَل لَْحَم اَخيِه 
ــما دوست دارد گوشت  َميتآ َفكِرْهُتموه» (حجرات/49). آيا يكي از ش
برادر مرده اش را بخورد؟! فرض كنيد انساني قحطي زده باشد. در آن حال 
قحطي هر چه گيرش مي آيد مي خورد، شخصي كه غيبت مي كند مثل 
گرسنه قحطي زده اي است كه از شدت گرسنگي به صورت درنده اي 

درآمده و گوشت برادر مرده اش را مي خورد و لذت ظاهري مي برد. 
ولي در عين حال آن نفرت معنوي هم سر جاي خودش هست؛ هم 
ــذت مي برد از جنبه خوي حيواني و  لذت مي برد و هم نفرت دارد؛ ل
ملكات بدي كه پيدا كرده و نفرت دارد چون هر چه هست انسان است 
و فطرت انساني اش از اين كار تنفر دارد. پس از اين جهت كه گناهان، 
مورد تنفر فطرت انسان است قرآن از آنها تعبير به «اثم» كرده است. 

منبع: كانال رسمي «بنياد شهيد مطهري» تلگرام به استناد كتاب 
آشنايي با قرآن، ج12، ص128- 127

   آيينه نفس

2 زلزله با 2 رفتار مشابه در طبيعت و 2 رفتار متفاوت در انسان

ــه قوانيني تعيين  ــاكردن تلويزيون تو خون ــت: براي تماش كانال تلگرامي «تبيان» نوش
ــار خانواده يا انجام كارها  كنيد. مثًال اينكه بچه ها وقت انجام تكاليف، خوردن غذا در كن
ــا كردن ندارند. زمان و ساعت هاي  ــون حق تلويزيون تماش ــئوليت هاي روزمره ش و مس
تماشاكردن تلويزيون رو در طول شبانه روز تعيين كنيد و حتماً وقت اتمام زمان تلويزيون 

تماشا كردن كودكان، اون رو خاموش كنيد.

محمدجعفر محمدزاده در كانال تلگرامي خود در پي به كار بردن عبارت جعلي «خليج عربي» 
از سوي برخي از رؤساي كشورهاي منطقه نوشت:  اگر واقعيت را نمي دانيد شاهنامه  بخوانيد؛ 
فردوسي هزار سال پيش از اين از شهري بر كرانه خليج فارس در دوره اشكانيان (247 پيش از 
ميالد) سخن گفته است: ببين اين شگفتي كه دهقان چه گفت/ بدانگه كه بگشاد راز از نهفت/ 

به شهر كجاران به درياي پارس/ چه گويد ز باال و پهناي پارس.  #الخليج_الفارسي

ــالمي در كانال تلگرامي خود  محمدرضا اس
نوشت: 27دي  سالگرد زلزله كوبه ژاپن بود. 
عالوه بر اين، سالگرد زلزله نورتريج (كاليفرنيا) 
نيز بود! يك روز و سابقه دو رويداد بزرگ در 
ــه (27 دي ماه)  ــع 17 ژانوي طبيعت. در واق
ــيار خاصي براي مهندسين زلزله و  روز بس
ژئوتكنيك لرزه اي محسوب مي شود. دقيقاً 
در يك روز (17 ژانويه) در دو كرانه شرقي و 
غربي يك اقيانوس «در ساعات سحرگاهي» 
زلزله رخ داده است. زلزله نورتريج در 1994 
ساعت 4:30سحرگاه رخ داد و دقيقاً يك سال 
ــن روز زلزله ديگري  ــد (1995) در همي بع
ــاعت 5:46 صبح در كوبه ژاپن رخ داد.  در س
ــود و بزرگاي زلزله  بزرگاي زلزله اول 6/7 ب

دوم 7/3 بود. 
   تشابه و تفاوت اين 2 زلزله

اين دو زلزله در يك امر با هم مشابهت داشتند 
ــازه اي» بود كه به  ــارت س و آن نحوه «خس
ساختمان هاي كاليفرنيا و كوبه وارد كردند. 
در اثر اين هر دو زلزله، سازه هاي فوالدي قاب 
خمشي دچار پديده شكست جوش در محل 
اتصاالت تير به ستون شدند. (لذا بعد از اين 
زلزله، توجه ويژه اي به نحوه طراحي و اجراي 
جوش در اتصاالت قاب هاي فوالدي خمشي 

در هر دو كشور به عمل آمد)
اما اين دو زلزله در يك زمينه متفاوت بودند 
و آن نحوه «رفتار انسان در حل مسئله» بود. 
اگر شما واژه زلزله كوبه را در گوگل جست وجو 
ــواري به تعداد محدودي مقاله  كنيد به دش
رايگان در زمينه «تجارب/درس هاي» ناشي 
از اين زلزله مي رسيد، ولي اگر در همان گوگل 
واژه زلزله نورتريج را جست وجو كنيد به فايل 
ــيد كه  پي دي اف ده ها كتاب رايگان مي رس
ــازمان مديريت بحران امريكا يا  ــط س توس

FEMA تهيه و منتشر شده است. 
عمالً در برابر يك رفتار واحد طبيعت، بشر در دو 
سوي اقيانوس آرام (كه چندان هم آرام نيست) 
دو رفتار متفاوت را اتخاذ كرده است. رفتار اول 
از سوى پژوهشگران و محققين ژاپني بوده كه 
ــت  با همت و تالش زياد صدها يا هزاران تس
ــگاهي انجام دادند و بعد براساس آن  آزمايش
آزمايش ها، استانداردهاي ملي ژاپن را بازنگري 
ــازه هاي جديد را قوي تر طراحي/  كردند و س
ــتانداردها  اجرا كردند، ولي هيچ يك از اين اس
به زبان بين المللي ترجمه نشد و در دسترس 
ــورهاي ديگر قرار نگرفت.  ــگران كش پژوهش
انبوهي دانش «توليد» شد كه در جزيره ژاپن 

مورد بهره برداري داخلي قرار گرفت.
ــگران و  ــوط به پژوهش ــار دوم، مرب اما رفت
محققين امريكايي بود كه محتواي علمي/
آزمايشگاهي كه بعد از زلزله نورتريج «توليد» 
ــد را در قالب فايل هاي پي دي اف مجاني  ش
 (FEMA) ــازمان فيما روي وب سايت س

قرار دادند. 

در سال 1383 به اتفاق آقايان دكتر ميرقادري 
و دكتر رحيمي نيا «يكي» از آن كتاب هاي 
فيما (FEMA) را به فارسي ترجمه كرديم 
و با حمايت شركت يادمان سازه منتشر شد. 
در جريان آن كار فهميدم كه فقط «ترجمه» 
آن اثر چه ميزان انرژي، صرف وقت و حمايت 
الزم دارد. در جريان همان تالش، فهميدم كه 
چقدر «سخاوتمندي» الزم است كه آن همه 
مجلد كتاب به شكل مجاني روي وب سايت 
براي بهره برداري پژوهشگران ساير ملل قرار 

گيرد، اما اين سؤال شكل گرفت كه چرا؟
   دليل تفاوت اين 2 رفتار چيست؟

ــت و براي ادامه تحصيل  دست روزگار گش
ــگاه سازه هاي  به همان شهر كوبه (آزمايش
ــگاه كوبه) پرتاب شدم. شش  فوالدي دانش
سال در آن آزمايشگاه به مطالعه رفتار جوش 
ــت، اما مهم تر از رفتار جوش و  و پيچ گذش
فوالد، رفتار انسان است كه نيازمند مطالعه 
است. در تمام آن شش سال هر وقت كه وارد 
كتابخانه دانشگاه كوبه مي شدم از ديدن حجم 

عظيم مطالعاتي كه ژاپني ها پس از زلزله كوبه 
شكل داده بودند، متحير مي شدم. خداي من! 
اين همه محتوا توليد شده، پس چرا انعكاس 
جهاني نيافته؟ چرا در اين كتابخانه به زبان 
ــه قفسه ها  ژاپني و با حرف كانجي در گوش
ــته و خاك مي خورد؟ اگر چه حاصل  نشس
مطالعات آن شش سال درباره رفتار فوالد و 
جوش در ژورنال هاي علمي منتشر شد، ولي 
من همچنان بي پاسخ به آن سؤال مانده ام كه 
دليل رفتار متفاوت انسان در برابر يك پديده 

واحد چيست؟
البته ذكر اين واقعيت ضرورت دارد كه پس از 
آن دو زلزله كارگاه ها و سمينارهاي مشترك 
متعددي في مابين مراكز تحقيقاتي امريكا 
ــد و تجارب را با همديگر به  و ژاپن برگزار ش
اشتراك گذاشتند، اما از آن سال تا امروز كه 
ــيده ام هنوز يك نسخه  به ژانويه 2023 رس
ترجمه انگليسي از استاندارد سازه فوالدي 

ژاپن در دنيا منتشر نشده است!
ــد كه در تفكر آموزش عالي/ به نظر مي رس

پژوهش در امريكا يك باور مهم وجود دارد 
ــا را باز كني و  ــت كه تو اگر فض و آن اين اس
محصول كار خودت را شفاف «در معرض» 
ــود  ديد ديگران قرار دهي، اين باعث مي ش

كه رشد كني. 
ــد دلت با آن عدن/ هين بگو  متصل چون ش
مهراس از خالي شدن/ امر «قل» زين آمدش 
كاي راستين/ كم نخواهد شد، بگو، درياست 

اين! (مولوي)
ــه محصول  ــا و عرض ــردن فض يعني باز ك
ــد» در  ــث «رش ــودش باع ــش» خ «پژوه
ــود، در حالي كه  پژوهش هاي بعدي مي ش
در تفكر ژاپني، وسواس در به اشتراك گذاري 

يافته ها نقش محوري را بازي مي كند. 

تماشاي تلويزيون در خانه قانون مى خواهد هزاران  سال خليج فارس

ببند!
ــي» جلد  ــي «عرصه هاي ارتباط ــال تلگرام كان
ــده مجله تايم را و  ــخه منتشر ش جديدترين نس
بريده هايي از گزارش يك اين مجله را به اشتراك 
گذاشت. در اين گزارش كه با تيتر «ببند دهانت 

را» منتشر شده آمده است:
- دنيا پر از حراف ها شده است!

- در دنيايي زندگي  مي كنيم كه نه تنها زياد حرف زدن 
را تشويق مي كند، بلكه در عمل آن را طلب مي كند، 
ــب  توجه اندازه  ــت را با ميزان جل دنيايي كه موفقي
ــر در توئيتر،  ــون فالوئ ــب يك ميلي مي گيرد: كس
ــدن، توليد ويدئويي كه  ــر اينستاگرام ش اينفلوئنس

وايرال شود و سخنراني در نشست هاي تدكس... 
- ما در يوتيوب، رسانه هاي اجتماعي، اپليكيشن هاي چت و سرويس هاي استريم غرق شده ايم. 
- توئيت مي كنيم فقط براي اينكه توئيت كرده باشيم، حرف مي زنيم فقط براي اينكه حرف زده باشيم. 
ــياري از قوي ترين و موفق ترين آدم ها دقيقا برخالف اينكه خود را در معرض توجه  - با اين همه، بس
ديگران قرار دهند، از آن دوري مي جويند و هنگامي كه سخن مي گويند مراقب حرف هايشان هستند. 

- حراف ها نمي توانند حتي يك روز را كه از خواب بيدار مي شوند با كم حرف زدن سپري كنند. 

 چطور امريكايي ها حمايت جامعه شان را 
براي بمباران هيروشيما جلب كردند؟!

حسن باوير در كانال تلگرامي خود نوشت: 
رسانه ها براي جذب مخاطب از شيوه هاي 
مختلفي بهره مي گيرند. هر رسانه بنا بر 
ــالت و هدفي كه دنبال مي كند به  رس
روشي مخاطبان خود را جذب مي كند. 
ــانه اي  ــاي رس ــي از تكنيك ه يك
منفورسازي است. در اين تكنيك رسانه 
ــا تنفر و  ــالش مي كند ت ــر ت مورد نظ
دشمني جمعيت مخاطب را نسبت به عقيده، گروه يا كشورهاي خاص برانگيزد. به  طور مثال نزديك 
به پايان جنگ جهاني دوم هواپيماهاي امريكايي روي هيروشيما و ناكازاكي با انداختن بمب هاي اتمي 
بيش از 100هزار نفر غيرنظامي از جمله زنان و كودكان را به قتل رساندند، اما يك هفته بعد از اين اتفاق 
وحشتناك، يك نظرخواهي عمومي نشان داد كه كمتر از 5درصد از جمعيت امريكا مخالف استفاده 
ــتند، پيش از آنكه اجازه  ــالح ها بودند. عجيب تر آنكه 23درصد از مردم امريكا اعتقاد داش از آن س
تسليم شدن به ژاپني ها داده شود بايد بمب هاي بيشتري ريخته مي شد و اين به دليل همان عملكرد 
رسانه هاي امريكايي در اهريمن سازي از ژاپني ها بود. در اين تكنيك رسانه هاي امريكايي چهره اي از 
ژاپن در نظر مردم امريكا ساختند كه آنها بدون در نظر گرفتن جنبه انساني قربانيان اين حادثه، نابودي 
آنها را بدون عذاب وجدان بپذيرند! به همين دليل در اين تكنيك اگر گروهي كه توسط رسانه منفور 
شده، از موضوعي پشتيباني كنند، صرف نظر از درست يا نادرست بودن آن موضوع، رسانه وجهه منفي 

گروه حامي را بزرگ نمايي مي كند و از اين طريق، بر مواضع جمعيت مخاطب اثر مي گذارد.

پته اي كردن آموزش!
محسن قنبريان طي يادداشتي نوشت: 
پته اي كردن آموزش، دادن كوپن و 
ــت براي  ــت كه دول حواله هايي اس
ثبت نام در مدارس برگزيده مي دهد. 
ــرانه دانش آموز را جاي مدرسه به  س
ــي مالكيت  ــه نوع ــن دادن و ب والدي
ــت.  ــردن اس ــذار ك ــوزش را واگ آم
ــنهاد و مورد تأكيد اقتصاددان  پيش
نئوليبرال ميلتون فريدمن بود و اكنون مورد حمايت بانك جهاني است. طبق معمول افزايش 
بهره وري (نسبت پيشرفت تحصيلي دانش آموز به مخارج آن)، رقابت و بالتبع كاهش هزينه(!) 
توجيه اينان است؛ تا دولت را به تنظيم گر بازار آموزشي فروكاهند و موجب افزايش مدارس 
ــورهاي در حال توسعه نشان داده،  خصوصي شوند، اما تجربه هاي عيني مطالعه شده در كش
عدالت آموزشي آسيب مي بيند.  اخيراً رئيس جمهور در ابالغي در ضمن مواردي از سند تحول 
ــت. رهبر انقالب چندين بار از منع واگذاري  دولت، پته اي شدن آموزش را هم ابالغ كرده اس
آموزش و پرورش در سياست هاي خصوصي سازي گفته اند: «اينكه ما مدام مدارس دولتي را 
تبديل كنيم به غيرانتفاعي معلوم نيست خيلي كار پخته درستي باشد.» (95/2/13) به لحاظ 
فقهي نيز تبديل حق آموزش به كاال اشكاالت عمده اي دارد.  پس از ابالغ رئيس جمهور، 90دفتر 
بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان بيانيه اي خطاب به ايشان نوشتند و «از واسپاري امر تربيت 
رسمي و عمومي كشور به بازار آزاد و نا ايمن ساختن مدارس از آفت اختالف طبقاتي و ترويج 

نگاه اقتصادي به امر مردمي و همگاني تعليم و تربيت» انتقاد كردند.

اقدام  پارلمان اروپا عليه سپاه از كجا برخاست
مهدي محمدي در رشته توئيتي نوشت: 
ليست گذاري سپاه از سوى اروپا در اصل 
چندان مهم نيست، چون بيش از آنكه 
يك اقدام باشد، يك اعالم موضع است. 
ــت كه ببينيم در ذهنيت  مهم اين اس
امنيتي و  راهبردي غرب چه چيزي در 
حال رخ دادن است. به عبارت دقيق تر، 
ــت كه ببينيم اين اقدام   مسئله اين اس
مقدمه چيست؟ در تقريب اول، اروپا در حال نشان دادن كالفگي خود از شكست آشوب ها در ايران 
است. همچنين، اروپايي ها در حال نشان دادن اين نكته اند كه ديگر اميدي به خيزش آشوب از داخل 
ايران ندارند و كمپين انقالب در رسانه و توييتر پيوسته اند! ظاهراً كسي يا چيزي اروپا را مستمراً ترغيب 
مي كند كه پل هاي پشت سر خود با ايران را خراب كند. بدتر از اين، از اروپا مي خواهند گاري خود را به 
اسب نيمه جان اپوزيسيون ببندند. اين يعني اروپا مسئوليت تداوم يك  پروژه شكست  خورده را به عهده 
ــينه خيز رفتن پس از زمين خوردن! من هرگز اين مقدار رفتار احساساتي در  گرفته است. همان س
سياست اروپا درباره ايران را به ياد نمي آورم. اروپا مي تواند مخالف ايران باشد، اما اينكه اجازه بدهد 
گروه هاي تروريست براي آن سياست امنيتي تعيين كنند، به معناي يك عدم تعادل امنيتي بي سابقه 
است. رژيم صهيونيستي پس پرده تالش براي ايجاد يك كمپين سياسي عليه ايران در جهان ايستاده 
است. از كره جنوبي تا پارلمان اروپا داستان همين است. دولت جديد رژيم در موقعيتي نيست كه به 
ــعي مي كند ديگران را به رويارويي سياسي با ايران  سمت افزايش تنش اساسي حركت كند، اما س
بكشاند. اگر هدف اروپا تشديد تنش در داخل ايران  و اعتباربخشي به اپوزيسيون باشد، براي هدفي از 
ــت خورده، هزينه اي هنگفت پرداخت خواهد كرد. اينكه روشن شود داستان  كه هم اكنون شكس
آشوب ها در ايران كالً يك پروژه خارجي است، لطف بزرگي به جمهوري اسالمي است. اگر هدف جنگ 
اوكراين باشد، همكاران آقاي بورل كًال راه را برعكس مي روند. بحران ژئوپلتيكي بزرگ ميان اروپا و 
روسيه با شليك تير مشقي به سمت ايران حل نمي شود و اگر هدف خود سپاه باشد صهيونيست ها 
رسماً كاله اروپا را برداشته اند! اين ليست گذاري به سپاه آسيبي نمي زند، اما بي شك به يگان هايي از 

ارتش هاي اروپايي كه در منطقه مستقرند، آسيب هاي بزرگ وارد خواهد كرد.

فضائل مردم مربوط به خود و خدايشان است
كانال تلگرامي استاد محمدرضا حكيمي بخشي از بيانات اين عالم فرزانه را به 
نقل از كتاب « الحيات: ج4، ص130» به اشتراك گذاشت.  استاد حكيمي بيان 
داشته اند: معلم بزرگ دين، حضرت امام صادق مي فرمايد«فضائلهم بينهم و 
بين اهللا» فضائل مردم مربوط به خود و خدايشان است. نه مربوط به مردم و 
شريعت و قانون و سياست و حكومت و معيشت. پس اسالم فضائل اشخاص 
را انگيزه اي براي به دست آوردن امتيازي در تملك اموال يا انحصارطلبي در 

حقوق يا استياليابي بر سياست و قانون گذاري به شمار نمي آورد. 
  

 من كانديداي شهداتم
 نه رياست جمهوري

سيدمصطفي موسوي در كانال تلگرامي خود نوشت: چو انداخته بودند 
ــت! يكي از دوستان هم به او  كه حاج قاسم دنبال رياست جمهوري اس
گفته بود بيا و كانديدا بشو! گفت اين را كه مي گويم به مردم بگو: بگو من 

كانديداي شهادتم، كانديداي گلوله ام، نه كانديداي رياست جمهوري!
  

 راه دردسر بزرگ
 در دوره نامزدي را ببنديد

كانال تلگرامي «حامين مديا» نوشت: در دوران نامزدي سخنان همسرتان 
را تا جايي كه ممكن است به خانواده تان منتقل نكنيد. در مورد انتقادهاي 
همسرتان به خانواده فقط شنونده باشيد، اگر شما اين سخنان را انتقال دهيد 
ــما خواهد بود. شايد او به  زودي از سخنان  اين آغاز دردسر براي زندگي ش
خود پشيمان شود و اگر شما آن سخنان را منتقل كرده باشيد، فقط در ميان 
نامزد و خانواده تان تخم كينه را كاشته ايد. پس از ازدواج هم اين حرف صدق 
ــما فراموش كنيد، اما خانواده ها تا آخر با  مي كند. شايد خيلي چيزها را ش

نگراني آن حرف يا دعوا يا بحث ميان شما و همسرتان زندگي مى كنند.
  

تقلب عجيب دوقلوها در ماراتن 1999!
كانال تلگرامي «دانستني هاي عجيب» نوشت: سرجيو موتساننگ دونده 
آفريقاي جنوبي در اواسط ماراتن 1999 در يك دستشويي جايش را با 
برادر دو قلويش عوض كرد، اين مسئله وقتي كشف شد كه در عكس ها 

ساعت اوروي دست راست و ساعت برادر روي دست چپ.

5| روزنامه جوان |  شماره  6681يك   شنبه 2 بهمن 1401 | 29 جمادى الثانى 1444|

يم
سن

ت ى | 
ظر

ن ن
سي

رح
امي



 حلول آنارشيسم 
در كالبد اتحاديه اروپا

اقدام اخير پارلمان اتحاديه اروپا مبني بر 
قراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
ليست گروه هاي تروريستي، هر چند براي 
دولت هاي اروپايي جنبه اي الزام آور ندارد، 
ــاز «فقدان عقالنيت»  اما نقطه آشكارس
ــي  ــبات كالن امنيتي- سياس در محاس
ــود. اگر اقدام  ــوب مي ش اروپاييان محس
ــه و خروجي يك  اخير اروپاييان را نتيج
منظومه يا روند نظام مند در اين مجموعه 
ــزي اين مجموعه  ــم، دال مرك تلقي كني
ــكيل مي دهد! هر چند اروپاييان از اين واژه (هرج و  ــم» تش را «آنارشيس
ــكيل اتحاديه اروپا، منطقه  ــالم برائت كرده اند و حتي تش مرج گرايي) اع
يورو و انعقاد پيمان هايي مانند شنگن و طراحي بوروكراسي چنداليه در 
ــل (مقر اتحاديه اروپا) را نماد «گذار مطلق از  نهادهاي اروپايي در بروكس
آنارشيسم» تلقي مي كنند، اما بايد گفت كه اين ادعاي ظاهري و مضحكانه 
ذره اي با واقعيات جاري در اروپا همخواني ندارد! به راستي چه اتفاقي در 
اليه هاي بنيادين و روبنايي قدرت در اتحاديه اروپا رخ داده است؟ در فوريه 
ــتريخت يا همان پيمان «اتحاديه اروپا»  سال1992 ميالدي پيمان ماس
بين سران 12كشور عضو جامعه اقتصادي اروپا منعقد شد. اروپاييان در 
ــاس منافع مشترك» را به دستورالعمل كالن  آن زمان، «همگرايي بر اس
خود در مواجهه با تحوالت، فرصت ها و تهديدات جاري در نظام بين الملل 
قلمداد كردند، بدون آنكه اساساً درك مشتركي از اين تهديدات و فرصت ها 
داشته باشند! اگر چه در سال هاي اوليه تشكيل اتحاديه اروپا و به واسطه 
حضور برخي سياستمداران كهنه كارتر مانند ژاك شيراك رئيس جمهور 
اسبق فرانسه و گرهارد شرودر صدر اعظم اسبق آلمان، «آنارشيسم نهفته 
در بطن اتحاديه اروپا» به حاشيه رانده شد، اما با ظهور سياستمداران لمپن، 
پوپوليست و بي تجربه در حوزه اجرا و تصميم سازي در اين مجموعه، فرصت 
مناسبي براي ظهور اين هرج و مرج فكري- عملياتي فراهم شد. فراموش 
ــكيل شد كه اتحاد جماهير  نكنيم كه اتحاديه اروپا درست در زماني تش
شوروي فروپاشيده و ساختار نظام دوقطبي به نظام تك قطبي تبديل شده 
بود. اروپاييان در سال1992 فرصت طاليي استقالل از امريكا را از دست 
دادند! اگر چه برخي مفسران اروپايي معتقد بودند تجميع قدرت كشورهاي 
اروپايي با يكديگر، مانعي در برابر يكه تازي ادعايي و دروغين امريكا در نظام 
بين الملل محسوب مي شود، اما اروپاييان به جاي تبديل شدن به قدرت 
مسلط در جهان، «توان جمعي» خود را در زمين واشنگتن و رژيم اشغالگر 
قدس تعريف كردند! البي هاي صهيونيستي و امريكايي بر هر دو جريان 
غالب در اروپا (جريانات محافظه كار و سوسيال دموكرات) تسلط يافتند و 
اتحاديه اروپا را از يك «متغير مستقل» در حوزه روابط بين الملل به «متغير 
وابسته» به خود تبديل كردند. چهره مخدوشي كه امروز از اتحاديه اروپا 
مشاهده مي كنيم، محصول و خروجي همين تناقضات ماهوي و ساختاري 
است. محصول اين چندگانگي در اهداف و عملكرد، نارضايتي افكار عمومي 
اروپا از دولت ها و اروپاي واحد بوده و است. ظهور جريان هاي ملي گرا (راست 
افراطي) و حتي پيشرفت قابل توجه محبوبيت جريان هاي «چپ افراطي» 
در برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا محصول «گذار از اتحاديه اروپا» از 
سوي شهروندان 27كشور عضو اين مجموعه است. در اين چرخه، ديگر 
بوروكراسي اروپايي و برخي نمادهاي اشتراكي در قاره سبز، جذابيتي براي 
شهروندان ندارد. بي دليل نيست كه اكثريت قريب به اتفاق سياستمداران 
ــري را مرهون «به چالش  اروپايي، تضمين رأي خود در انتخابات سراس
كشيدن وضعيت موجود در اتحاديه اروپا» مي دانند. فراتر از آن، در برخي 
كشورهاي ديگر، «خروج از اتحاديه اروپا» تبديل به يك «گزينه ايده آل» 
در ميان مردمي شده است كه تا دو دهه قبل، به كالبد يكپارچه ظاهري 
اروپاي واحد افتخار مي كردند. نمايندگاني كه قطعنامه ضدايراني اخير را 
در پارلمان اروپا به تصويب رساندند، همان بازيگراني هستند كه در راستاي 
تحقق منافع امريكا و رژيم اشغالگر قدس حاضر شدند آسياي مركزي و 
اروپاي شرقي را به يك ميدان نبرد تمام عيار (ميان روسيه و اوكراين) تبديل 
كنند و به كارگزاران و مهره هاي بازي واشنگتن (كه در آن سوي آتالنتيك و 

به دور از ميدان نبرد قرار دارد) مبدل شوند! 
ــان دهنده حلول روح لمپنيسم و آنارشيسم  اقدام اخير پارلمان اروپا، نش
در مجموعه اي است كه در آن «منافع مشترك واقعي» در حل يك لفظ 
ــتمداراني افتاده است كه  ــت سياس باقي مانده و مصداق يابي آن به دس
ــي ندارند. در هر حال،  كمترين آشنايي و قرابتي با عقالنيت و دورانديش
ــم  ــي از زدودن آنارشيس اتحاديه اروپا جهت از بين بردن هزينه هاي ناش
ــاز خود،  ــر اركان تصميم س ــده در پارلمان و ديگ ــم تثبيت ش و لمپنيس
چاره اي جز پوست اندازي كامل و تغيير جهت ملموس خود در حوزه هاي 
ــت خارجي ندارد. شعله ور  اجتماعي، سياست داخلي، اقتصادي و سياس
ــتمداران اروپايي آن را برافروخته اند،  شدن آتشي كه نسل جديد سياس
قطعاً اين مجموعه را به تلي از خاكستر تبديل خواهد كرد! بي دليل نيست 
كه در آينده پژوهي هاي اخير علمي و راهبردي در قبال شرايط جاري در 
قاره سبز، «اضمحالل اتحاديه اروپا» از يك «گزينه بالقوه» تبديل به يك 

«احتمال قوي» شده است!

 كشف محموله سالح  
در جنوب غرب

زمينـي  نيـروي  كربـالى  منطقـه اي  قـرارگاه  فرمانـده 
سـپاه در جنـوب غـرب كشـور از كشـف مقاديـر زيـادي 
خبـرداد.  كشـور  غـرب  جنـوب  مرزهـاي  در  سـالح 
ــردار احمد خادم  ــپاه، س ــط عمومي نيروي زميني س به گزارش رواب
سيد الشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه اي كربال در تشريح اين خبر اظهار 
كرد: در راستاي صيانت و حفاظت از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران 
ــربازان گمنام امام  ــه صفر مرزي، س ــالح در نقط و مبارزه با قاچاق س
ــه اي كربال و قرارگاه حضرت ابوالفضل(ع)  زمان(عج) در قرارگاه منطق
ــراف كامل اطالعاتي و عملياتي و رصد  با اقداماتي مشترك ضمن اش
گذرگاه ها و مسيرها، كاروان قاچاق سالح را شناسايي كردند و توقيف 
محموله را در دستور كار خود قرار دادند. وي افزود: قرارگاه منطقه اي 
كربال با كنترل شبانه روزي معابر مرزي جنوب غرب كشور، ديروز در يك 
شرايط بسيار سخت و نامساعد جوي، موفق به كشف مقادير زيادي از 
سالح جنگي شدند. سردار خادم سيدالشهدا تصريح كرد: در اين رابطه 
پرونده قضايي تشكيل شد و كشفيات توقيفي و افراد دستگيرشده به 

دستگاه قضا معرفي خواهند شد. 
........................................................................................................................

 دولت پيگير افرادي است
 كه از چند دستگاه حقوق مي گيرند

رئيـس سـازمان اداري و اسـتخدامي از معرفـي افـرادي كـه از 
چند دسـتگاه يا وزارتخانه حقـوق دريافت مي كننـد، خبر داد. 
ميثم لطيفي، رئيس سازمان اداري و استخدامي در گفت وگو با تسنيم، 
درباره پيگيري افرادي كه از چند وزارتخانه يا دستگاه حقوق مي گيرند، 
بيان كرد: چند مورد وجود داشته است كه شناسايي و به دستگاه هاي 
نظارتي اعالم كرده ايم. وي افزود: در اين  باره يك مشكل قانوني داريم، 
كساني كه حالت اشتغال هستند، در شرايط خاصي مي توانند از دو جا 
حقوق دريافت كنند. پيشنهاد ما اين است كه مسئله در مجلس پيگيري 
ــال اين  ــي دارد، البته در بودجه امس ــود، چون نياز به تصريح قانون ش

پيشنهاد را مطرح كرده بوديم تا بتوانيم جلوي اين اقدام را بگيريم.

88498443سرويس  سياسي

ورود اروپا به تونل تاريك!
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود نوشت: 
اين روزها، دالورمردان سپاه پاسداران انقالب 
ــغول  ــور مش ــي نقاط كش ــالمي در اقص اس
ــتند. از كمك رساني به مردم  ــاني به مردم عزيز ايران هس خدمت رس
ــرار و از برگزاري  ــت ها و اش ــا تروريس ــوي تا مقابله ب زلزله زده در خ
رزمايش هاي كمك مؤمنانه براي تأمين جهيزيه نوعروسان تا حمايت 
ــا اين مجاهدت ها،  ــتغال زايي. همزمان ب از طرح هاي كارآفريني و اش
پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، پيشنويس قطعنامه اي را كه 
ــالمي در فهرست  ــداران انقالب اس ــپاه پاس ــتار قرار دادن س خواس
«گروه هاي تروريستي» اتحاديه اروپاست به تصويب رساند. قطعنامه 

مذكور بايد در شوراي اروپا بررسي و درباره آن تصميم گيري شود. 
هرچند مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نيست و تنها در حكم پيشنهاد 
به شوراي اروپا به  شمار مي رود، وليكن پارلمان اروپا براي اولين بار نهاد 
نظامي رسمي يك كشور را در فهرست موسوم به تروريستي قرار داده 
ــت. اين اقدام اروپا، نه  تنها اقدامي غيرقانوني و خالف قوانين حقوق  اس
بين الملل است، بلكه مهم تر از آن، واكنشي است عصبي و هيستريك و 
از موضع ضعف و استيصال. واقعيت اين است كه جايگاه قانوني و حقوقي 
سپاه پاسداران در قانون اساسي ايران و همچنين در حقوق بين الملل 
ــلطه گر غربي به هدف خود در معرفي اين  مانع دستيابي دولت هاي س
سازمان رسمي و ملي در رديف گروه ها يا سازمان هاي تروريستي است. 
ــتوانه حقوقي و مشروعيت قانوني  بر همين اساس هر طرحي فاقد پش
ــت و  و مقبوليت عمومي در ميان افكار عمومي داخلي و بين المللي اس
امكان ايجاد اجماع بين المللي در باره آن نه در شرايط فعلي كه در آينده 
ــران، مصداق ورود  ــر نخواهد بود. اقدام اخير اروپا در مقابل اي نيز ميس
حماقت آميز و ابلهانه به داخل يك تونل تاريك است. شايد داخل تونل 
نور سفيدي مشاهده كنيد، اما خوشحال نشويد، چراكه ممكن است اين 

نور سفيد چراغ هاي قطاري باشد كه شما را زير خواهد گرفت. 
........................................................................................................................

خودزني اروپايي ها در استراسبورگ
روزنامه جام جم در يادداشتي با اشاره به 
تالش پارلمان اروپا براي گنجاندن سپاه 
در ليست سازمان هاي تروريستي نوشت: 
ــاع از امنيت جهاني و  ــود را در دف ــان اروپا دهان خ وقتي نمايندگان پارلم
محكوم سازي ظاهري تروريسم باز مي كنند، بالفاصله بايد رويكرد كالن و البته 

پنهان دستگاه هاي امنيتي غرب در قبال مسئله تروريسم را در نظر گرفت. 
رهاسازي تروريسم تكفيري و تروريسم منبعث از انگيزه هاي نژادپرستانه و 
ــوي پارلمان اروپا و از سوي ديگر، محكوم كردن  نئوفاشيستي در غرب از س
ــوداي بانيان  ــالمي به عنوان مجموعه اي كه س ــداران انقالب اس سپاه پاس
تأسيس داعش در خصوص تبديل منطقه و ايران به دريايي از آتش و خون را 
با كابوسي سخت به ضرر منافع غرب و رژيم صهيونيستي تغيير داد، در ذيل 
همين نگاه كالن امنيتي امريكا- اروپا قابل تفسير است. نمايندگان پارلمان 
اروپا اعم از سوسيال دموكرات، محافظه كار، حزب سبز و ليبرال ها در جريان 
رأي گيري بر سر تروريستي خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمي، در ذيل 
همين نقشه و پازل دستگاه هاي امنيتي خود حركت كردند، بدون آنكه نامي 

از اين بازيگران پنهان ببرند! 
اما خروجي نهايي اين منظومه تروريستي، قطعاً آن چيزي نيست كه اتحاديه 
اروپا در مخيله خود تصور مي كند. فربه سازي تروريسم تكفيري و تروريسم 
نژادپرستانه و هدايت برهم كنش اين دو عليه يكديگر، نقشه راهي است كه 
ــر نيز قادر به  ــص امريكا- اروپا با يكديگ ــي مطلق و بدون عيب و نق هم افزاي
پياده سازي كامل آن نخواهد بود، چه برسد به امريكا و اروپاي امروزي كه در 
ــته به نظر مي رسند. بهتر است  محاسبات جهاني به مراتب ناتوان تر از گذش
اين جمله كليدي را به خاطر داشته باشيم: تنفس مصنوعي پارلمان اروپا به 
تروريسم خودساخته غرب، در نهايت راه تنفس خود اروپاييان را در حوزه هاي 

منطقه اي و جهاني مسدود خواهد كرد. 
........................................................................................................................
يخ زدگان سياسي وكيل مردم مي شوند!

ــت:  ــرمقاله ديروز خود نوش ــه صبح نو در س روزنام
يخ زدگان سياسي كه سال ها در خارج از كشور در انزوا 
ــت و ابتكار براي  ــه توانايي، خالقي بوده و از هر گون
سازماندهي تشكالتي، تأثيرگذاري و جريان سازي در اپوزيسيون خارج نشين 
بي بهره بودند و حتي نتوانستند يك رسانه مستقل داشته باشند، حال با توجه 
به تحوالت داخلي ايران، درصدد تحميل خود به حركت اعتراضي هستند. 

نمونه اين اپوزيسيون رضا پهلوي است كه مدعي وكالت از سوي مردم ايران 
شده و عده اي سلبريتي در كارزار «من وكالت مي دهم» طومار آنالين اعطاي 
ــبتي  ــازده پهلوي را كليد زده اند. اما آيا وكالت نس وكالت/نمايندگي به ش
ــت در دخل ايران  ــور دارد و مي توان از طريق وكال با تحوالت داخلي كش
جريان سازي كرد و تأثيرگذار بود؟ نويسنده اضافه كرده است: بحث وكالت 
ــازوكار غيردموكراتيك به  يك امر دموكراتيك است و نمي شود آن را با س
شيوه مبهم و غيرشفاف اجرا كرد. آيا با هشتگ مي توان وكالت به دست آورد 
و به كسي اعطاي وكالت كرد؟  آيا با رأي گيري توئيتري كه ماهيت و هويت 
ــي مي تواند ادعاي وكاللت به نمايندگي  موكالن نيز مشخص نيست، كس
ــوي ديگر وكيل بايد يك پيشينه، رزومه،  از مردم ايران داشته باشد؟ از س
ــي از خود به نمايش بگذارد. اما رضا پهلوي  توانمندي و يك كارنامه سياس
ــاهزاده بودن چه كاالي ديگري براي عرضه دارد؟ پهلوي پيش از  به جز ش
اين نيز مدعي طرحي به نام ققنوس براي ساختن آينده ايران شده بود. او 
طي نشستي خبري كه در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد، هدف پروژه 
ققنوس را استفاده از دانش متخصصان ايراني براي بازسازي ايران عنوان كرد. 
او ابراز اميدواري كرده بود كه همه دانشمندان ايراني به اين طرح بپيوندند؛ 

طرحي كه اجرايي نشد و شكستي در كارنامه رضا پهلوي ثبت كرد. 
........................................................................................................................

 درباره عصبانيت انگليس
 از اعدام اكبري

ــاره به واكنش شديد مسئوالن  روزنامه ايران با اش
ــت وزير و وزير  ــمي دولت انگليس در حد نخس رس
ــام عليرضا اكبري  ــي به ن خارجه به اعدام جاسوس
نوشت: واقعيت اين است كه «وفاداري به جاسوسان» يكي از موضوعاتي 
است كه دولت انگليس سال هاي سال است روي آن بسيار سرمايه گذاري 
ــان داده است. اقداماتي مثل  و تبليغ كرده و در مواقع الزم آن را عمًال نش
پشتيباني و حفاظت از جاسوس در طول دوران همكاري و حمايت هاي مهم 
ــت كه  ــبزي اس و حياتي از او و حتي خانواده اش بعد از لو رفتن، در باغ س
مي تواند خيلي ها را به همكاري با سرويس اطالعاتي انگليس ترغيب كند. 
ــخت ترين مجازات  يكي از مهم ترين نتايج مجازات عليرضا اكبري با س
يعني اعدام، آسيب ديدن سرمايه گذاري تاريخي انگليس است. «احساس 
ــبز است. وقتي  ناامني از اكنون و آينده»، دقيقاً نقطه مقابل آن در باغ س
ــي در حد عليرضا اكبري كه تابعيت دولت انگليس را داشته، از نظر  كس
مالي حمايت هاي فراواني شده و دولت انگليس هم در اين سال ها تالش 
زيادي براي حفاظت او كرده، دستگير و نهايتاً اعدام شده است، افرادي 
كه االن مشغول همكاري با سرويس اطالعاتي انگليس هستند و سابقه 
مسئوليتي او را هم ندارند، با خود فكر مي كنند چنين سرنوشتي در انتظار 
ــد. «لو رفتن» بدترين اتفاقي است كه مي تواند براي  ما هم مي تواند باش
ــتگيري و مجازات است. اعدام  يك جاسوس بيفتد، پس از آن نوبت دس
اكبري زماني تأثيرش را نشان مي دهد كه جاسوساني مثل او ببينند ديگر 
ــوند و پس از چند سال دولتي كه برايش  قرار نيست محكوم به حبس ش
جاسوسي كرده اند، معامله و تبادلي كند و آزادشان نمايد و بروند انگليس 
زندگي كنند، به خصوص اگر مثل اكبري مشغول جاسوسي از حيطه هاي 

مهم و استراتژيك جمهوري اسالمي باشند.
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تحليل محمدجواد الريجاني از تحوالت جهاني

نظم جهاني امريكا و غرب از هم پاشيده است
مدعيان رهبري دنيا زمينگير و گسل هاي شان فعال شده است

يكـي از گزاره هاي مهـم مورد اشـاره رهبر 
انقالب اسـالمي در چنـد ماه اخير، اشـاره 
به موضـوع تغيير نظم فعلي دنيـا و رفتن به 
سـوي يك نظم و سـاخت جديدي از جهان 
اسـت. به تعبير ايشـان، شـاخصه مهم اين 
تغيير افول قدرت غرب و امريكاست. رسانه 
KHAMENEI. IR براي بررسي و تحليل 
اين موضوع به گفت وگو با دكتر محمدجواد 
الريجانـي پرداخته اسـت كـه مي خوانيم. 

       
 آيا ايران در تحوالت امروزين صحنه  
بين المللـي داراي جايـگاه ويژه اي 
شـده اسـت يا نه؟ عالئم، نشانه ها 
و تحوالتي هسـت كه به نوعي اين 

گزاره را تقويت مي كند؟
ــور و  ــم صحيح از وضعيت كش اولين قدم، فه
ــت. فهم واقع بينانه واقعاً  شرايط بين المللي اس
كليدي است براي اينكه ما بدانيم اوضاع در چه 
ــت، به  خصوص در زماني كه انواع  شرايطى اس
مكانيسم هاي مدرن شده و مهندسي شده براي 
تغيير فهم ما در كار است. امروز اگر ما بخواهيم 
يك پديده اي را در صحنه  جهاني بفهميم، واقعاً 
ــت، چون در فضاي مجازي،  ــكلي اس كار مش
ــمش اطالعات  ابرهاي زيادي از چيزي كه اس
است وجود دارد كه در واقع ضداطالعات است. 
ــئوالن، ذهن  ــر ذهن مس ــن ضداطالعات ب اي
ــردم، تأثير زيادي  فرهيختگان و ذهن عموم م
ــاني  مي گذارد، لذا فهم واقعيت كار چندان آس

نيست. 
ــم وضعيت امروز  ــاال مي خواهيم ببيني خب ح
صحنه  جهاني چيست، تحوالتش چگونه است و 
جايگاه ايران كجاست. ابتدا بايد از سوابق شروع 
ــريع  ــن از حادثه  جنگ جهاني دوم س كنيم. م

آغاز مي كنم. 
جنگ جهاني دوم كه تمام شد دول غربي فكر 
ــراي اينكه جنگي در آينده  كردند بهترين راه ب
اتفاق نيفتد، اين است كه يك كلوب جهاني اداره  
ــت بگيرد و مدعي اش هم امريكا  دنيا را به دس
ــورهاي اروپايي بودند. اين كلوب  و بعضي كش
بايد يك بازوي نظامي هم براي خودش درست 
مي كرد، لذا رفتند به سمت ايده  جهان گشايي به 
رهبري كلوب غربي و صدور ليبرال دموكراسي اي 

كه خودشان پرچمدارش بودند. 
ــا چالش بزرگي روبه رو  اين پروژه از همان ابتدا ب
ــكوالر  ــور امپراتوري س ــش، ظه ــد، اين چال ش
سوسياليستي شوروي بود. شوروي در فاصله  كمي 
ــمت هاي عظيمي از دنيا مسلط  ــت بر قس توانس

بشود و جلوي رهبري مطلق امريكا را گرفت. 
ــرد شروع شد. پس از  در پي اين اتفاق جنگ س
آن بود كه سياستمدارها در دنيا مسائل را تنازل 
مي دادند به دعواي بين دو قطب شرق و غرب و 
همه مسائل را از اين دريچه فهم مي كردند و اين 
دو قطب را نظم مطلقي مي دانستند كه همه بايد 

خود را ذيل آن تعريف كنند. 
در چنين شرايطي تئوري «نه شرقي، نه غربي» 
ــي رحمه اهللا عليه در انقالب  حضرت امام خمين
اولين حرفي بود كه اين نحوه  تحليل مسائل را 

زير سؤال برد. 
ــه غربي» ديگر  ــرقي، ن با توجه به نظريه «نه ش
ــائل براي حل و فهم صرفاً  اين جور نبود كه مس
ــه دو قطب دنيا با  ــدا كند به اينك بايد تنازل پي
همديگر در چه حالتي هستند. امام اولين چالش 
ــي آن دوران به  ــزرگ را براي دوقطب جدي و ب

وجود آورد. 
ــم آن روز دنيا عميق  اين چالش آنقدر براي نظ
ــران، هم مورد  ــم رژيم صدام به اي بود كه تهاج
ــوروي بود و هم  حمايت نظامي و غيرنظامي ش
مورد حمايت وسيع امريكا. مدتي بعد و در پي 
ــوروي در دهه90 ميالدي، اولين  فروپاشي ش
تئوري اي كه غرب صهيونيستي مطرح و تبليغ 
كرد و روي آن سوار شد، اين بود كه ديگر چالش 
و مناقشه اي در مقابل رهبري امريكا وجود ندارد 
ــب و دور از واقعيتي  و تئوري پردازي هاي عجي
هم انجام دادند، مثًال فوكوياما در كتاب عاقبت 
تاريخ نوشت: ديگر كار تمام است و بشر به تكامل 
اصلي اش رسيده است؛ سكوالريسم ليبرال تمام 
ــي مثل انقالب  ــرد و مقاومت هاي دنيا را مي گي

اسالمي، اينها از بين مي روند. 
ــا  ــن نظريه پردازي ه ــري از اي ــه ديگ در نمون
هانتينگتون در كتاب جنگ بين تمدن ها نوشت: 
تئوري هاي جنگ ها و مناقشات امروز به حوزه  
فرهنگ رسيده است و همه  اينها در مقابل تفكر 
سكوالر ليبرال شكست مي خورند، بنابراين ما 
ــتيم و رهبري امريكا و  آخرين تفكر پيروز هس
ــا كار را تمام كرده  كلوب غرب صهيوني بر دني
ــپس با اين تلقي كه قطب ديگر دنيا  ــت، س اس
نابود شده است و ديگر امريكا براي ابرقدرتي اش 
چالشي ندارد، شروع كردند به تحرك، به عراق 
ــب يك چنين  ــه كردند. خ ــتان حمل و افغانس

تصويري از واقعيت درست نبود. 
ــنفكراني كه  ــوروي، روش ــي ش پس از فروپاش
ــم جهاني را قبًال  تئوري هاي اضمحالل در نظ
ــت  ــد، دوباره وارد ميدان سياس بحث مي كردن
شدند و باز اعالم كردند راه ديگري وجود ندارد، 
اگر بخواهيم زنده بمانيم، بايد در مدار اين نظمي 

كه غرب صهيوني سردمدارش است، جاي مان 
را مشخص كنيم و با ايشان راه بياييم. من فكر 
مي كنم يكي از آسيب هايي كه منافع ملي ما در 

چند دوره مختلف ديد، از همين تفكر بود. 
 اين تئوري پسافروپاشـي شوروي 
بـراي اداره جهان چقـدر با صحنه 

واقعي دنيا انطباق داشت؟
ــايي  ــد كه ادعاي جهان گش به  تدريج معلوم ش
ــه رهبري  ــوب غربي ب ــري بالمنازع كل و رهب
ــت و  ــه  راحتي هم ممكن نيس امريكا بر دنيا ب
چند شكست مختلف پيدا شد. اولين شكست 
ــان  ــت نظامي بود، مثل شكست ش هم شكس
ــاده لوحانه فكر كردند  در عراق. امريكايي ها س
انتصاب يك حاكم نظامي براي عراق كار را تمام 
ــدند او را به  سرعت بردارند و  مي كند. مجبور ش
امروز هم مجبورند تحت  فشار ملت عراق از اين 

كشور بيرون بروند. 
ــتان بود. ناتو در  نمونه ديگر ورود ناتو در افغانس
ابتدا يك اتحاديه اي بود براي دفاع از اعضايش در 
مقابل تهاجم ورشوي شوروي سابق و وظيفه اش 
دفاعي و مسئوليتش در داخل كشورهاي عضو 

ناتو بود. 
ــو را بعد از  ــنامه نات ــا آمدند اساس غربي ه
ــوروي تغيير دادند و براي ناتو  فروپاشي ش
رسالت تحرك نظامي را در بيرون مرزهاي 
اعضا تعريف كردند كه اولين مأموريتش هم 
افغانستان شد، اما نتيجه چه شد؟ شكستي 
ــتي  ــتان خورد، از شكس كه ناتو در افغانس
كه اتحاد جماهير شوروي از امريكا خورد، 
ــيع تر هم  ــت و بلكه وس چيزي كمتر نيس
ــيه جديد هم ضربه  مهمي به  ــت. روس اس
ــيطره  جهاني غربي ها زد. پوتين  تئوري س
به  سرعت توانست قسمت هايي از شوروي 
ــابق را از لحاظ مليت، استقالل و قدرت  س
ساماندهي كند و روسيه را به يك كشور مهم 
و تأثيرگذار برساند. اين چالش براي رهبري 

امريكا سخت بود. 
حاال جريان غربي مدعي رهبري دنيا دو چالش 
بزرگ در مقابل خود مي ديد؛ يكي چالشي كه در 
روسيه بود و چالش بزرگ تري كه در غرب آسيا 
و جهان اسالم با حضور جمهوري اسالمي ايران 
و جريان و گفتمان مقاومتي كه باني آن حضرت 
امام رحمه اهللا عليه بود، مواجه شدند. پس از آن 
ديگر معلوم شد كه رهبري دنيا به اين آساني ها 

هم نيست. 
عالوه بر اين دو مورد، چالش هاي ديگري هم بر 
سر راه امريكا وجود دارد. ظهور جريان مقاومت 
در دنيا و امريكاي جنوبي در مقابل امريكا كه به 

 طور مثال مقاومت مردم ونزوئال و كوبا در مقابل 
تحرك امريكا يا تحوالتي مانند آنچه در برزيل 
ــت براي اين  ــاد، خودش نوعي شكس اتفاق افت

تئوري رهبري دنيا توسط امريكا بود. 
  اين مقاومت در كشـورهايي مانند 
ونزوئـال و كوبا بـا مقاومتـي كه در 
منطقه جنـوب غرب آسـيا جريان 

دارد، چه نسبتي دارد؟
ــن و مخصوصاً  ــم در امريكاي التي خب آنها ه
ــبتاً موفق  ــي انجام دادند و نس ونزوئال تحركات
ــت. كوبا  هم بودند. اين هم نوعي از مقاومت اس
ــت دارد، اما آن ژانر از  هم نوع ديگري از مقاوم
مقاومت كه جمهوري اسالمي نشان داده در ديد 
مدعيان رهبري دنيا، خطرناك ترين نوع مقاومت 
است، يعني مقاومتي كه مبتني بر فكر اسالمي 
و مكتب اهل بيت(ع) و عزم و توكل بر خدا و اميد 
ــت و در اين راه شهادت يك پاداش  به آينده اس

بزرگ الهي است. 
شرايط امروز غير از شرايطي است كه بالفاصله 
ــه بعد از  ــي دوم يا بالفاصل ــد از جنگ جهان بع
ــوروي بود كه همه فكر  فروپاشي امپراتوري ش
مي كردند كار تمام است. كلوب غرب صهيوني 
بر دنيا مسلط است، راهي جز كنار آمدن با آنها 
ــان رهبري  ــت. امروز مي بينيم آن مدعي نيس
ــاي  ــده اند و تئوري ه ــر ش ــان زمينگي خودش
رهبري دنيا هم يكي پس از ديگري با گسل ها و 

شكست هاي مختلفي روبه رو شده است. 
در اين شرايط است كه ما بحث حضور ايران را 
ــت؟ تجربه   ــب ايران چه تجربه اي اس داريم. خ
ــالمي، يعني بناي يك نظم مدني  جمهوري اس
ــاس عقالنيت اسالمي كه  سياسي مدرن بر اس
ــت. ما تمام  ــب اهل بيت(ع) اس منبعث از مكت
ــاركت مردم را در قانون  آن چارچوب هاي مش

اساسي مان داريم. 
حاال اين بروز انقالب اسالمي كه منجر به ظهور 
جمهوري اسالمي شد، فقط محدود به مرزهاي 
ما نيست. بحث مقاومت اكنون يك جريان بسيار 

تأثيرگذار در منطقه  غرب آسياست. 
ــك همگرايي  ــاهد ي ــوريه ش ــا در جريان س م
وسيع بين موتور صهيوني، جريان سلطه طلب 
ــاي غربي همراه  امريكايي، هماهنگي دولت ه
ــالم بوديم  با آنها و جريان هاي منافق جهان اس
ــي گري خاصي با  ــك جريان وحش كه آنها را ي
دست هاي پشت پرده بلك واتر- همان شركتي 
ــونت بي انتها و  ــم امنيت و صلح خش كه به اس
ــودش قرار داده و  بدون مرز را پايه  تعليمات خ
پول مي گيرد آدم مي كشد- نمايندگي مي كند. 
ــت استكبار را  خب جريان مقاومت اين سياس
ــوريه، لبنان، ايران،  كه بنا بود شامل منطقه  س
ــود، به طور كامل با  عراق و جاهاي مختلف بش
شكست روبه رو كرد، پس مقاومت يك مسئله  

جدي است. 
 در اين صورت، نقش نظام هايي مانند 
جمهوري اسالمي و ساخت سياسي 
آن به  خصوص رهبر معظم انقالب در 

اين آرايش جديد چيست؟
به نظر من نقش ايشان هم در سطح القاي تصوير 
واقع بينانه از شرايط است و هم در ترسيم خطوط 
عملي براي آينده. تصوير واقع بينانه خيلي مهم 
ــد فكر كنيم در مقابل اين  است. اگر ما بنا باش
هژمون غربي، توان مقاومت نداريم، خب طبيعي 
است كه تصورمان از وضعيت جور خاصي خواهد 
ــي كه آنها  ــر كنيم نه اين هيبت بود، اما اگر فك

ــت و  ــالي اس ــتند، هيبتي پوش مدعي اش هس
مقاومت يك كار اصولي است، مقاومت اصولي 
ــد و عالئمش هم وجود  حتماً موفق خواهد ش

دارد. 
يك نمونه مثالً مسئله  تحريم هاست. تحريم هايي 
كه عليه ايران است از ابتداي انقالب بوده، حاال 
اينها آنها را تشديد و تبليغاتش را زياد كرده اند. 
ــيه كه اخيراً  ــتيم، غير از روس ما هم تنها نيس
تحريم هاي وسيع دارد، كشورهاي ديگري هم 

تحت تحريم بوده اند. 
در مقابل تحريم چه  كار بايد بكنيم؟ استراتژي 
رهبر معظم انقالب اين بوده است كه بايد تحريم 
را بي اثر كنيم، البته ما بايد هميشه مطالبه رفع 
تحريم كنيم، چون تحريم يك تجاوز به حقوق 
ــدام بين المللي  ــت. تحريم يك اق يك ملت اس
ــت. در مقابل تجاوز بايد  نيست. يك تجاوز اس
ايستاد، اما استراتژي عملي ما بي خاصيت كردن 
تحريم است، ابتنا بر امكانات خودمان، چه ملي، 
چه همسايگي، چه ساير امور، يعني ما جهان و 
خانواده  جهاني را فقط چند تا كشور غربي ندانيم. 

خانواده  جهاني بسيار بزرگ است. 
استراتژي دوم ترسيم استراتژي مقاومت است، 
ــت و اينكه ما در اين جريان پيروز  همكاري اس
ــك را ما مطلق  ــد و قدرت هژموني خواهيم ش
نبينيم. تفاوت اين مقاومتي كه ما در ايران راجع 
به آن صحبت مي كنيم با مقاومت هاي ديگر در 

دنيا در همين قسمت است. 
ــران تعريف  و عمل  يك ژانري از مقاومت در اي
ــده كه محورش در واقع حق مداري منبعث  ش
از تفكر اسالمي است. ما خجالت نمي كشيم از 
اينكه مطرح كنيم در دنيا كه افكار ما منبعث از 
اسالم است، افتخار مي كنيم به اين قضيه. احياي 
ــي از اين  ــالمي خودش بخش مهم حركت اس
جهت حق گرايي مقابله با سلطه است. ما وقتي 
ــان صحبت كنيم،  مي خواهيم راجع به خودم

سرچشمه  قدرت را فراموش نكنيم. 
ــا نبايد  ــا از تهديده ــت كه م نكته  بعد اين اس
ــيم، آنهايي كه دنبال سيطره  نظام بر دنيا  بترس
ــان را به رخ  ــتند، توپ و تفنگ و اسلحه ش هس
ــيده ايم و نبايد  مي كشند. ما هرگز از اين نترس
ــت كه در واقع بيان  بترسيم. اين يك خطي اس
ــان (رهبر معظم انقالب)  شده. آنجايي كه ايش
مي فرمايند دوران بزن دررو تمام شده، معنايش 
ــوري و ما  ــت، يعني اگر زدي، مي خ همين اس
ــتراتژي  ــيم از اين قضيه. اين يك اس نمي ترس

است. 
ــل جوان ماست. توجه  نكته  ديگر توجه به نس
به جوانان اين نيست كه ما آنها را به پست هاي 
ــراي آنها  ــد ب ــم بلكه باي ــاال بگماري ــي ب خيل
ــيع عمل ايجاد كنيم و بگذاريم  ميدان هاي وس
آنها توانمندي هاي شان شكوفا شود و اگر ما به 
آنها اعتماد كنيم و به ايشان امكان بدهيم، كوه ها 

را جابه جا مي كنند. 
آنچه ما در جمهوري اسالمي از توفيقات تجربه 
كرده ايم، عمدتاً توسط مجاهدت جوان هاي ما 

بوده است. 
 به  عنوان سؤال آخر به نظر شما نظم 
جديد جهاني بعد از چه مدت به ثبات 
خواهد رسيد و اين دوره گذار چقدر 

طول مي كشد؟
نظم جديد جهاني هنوز شكل نگرفته است. آن 
چيزي كه فعًال داريم مي بينيم ازهم پاشيدگي 
نظم مورد ادعاي امريكا و دول غربي است. نظم 
جديد جهاني بايد بر مبناي درستي شكل بگيرد. 
اهميت حضور ايران در همين پروسه  شكل دهي 

و شكل گيري است. 
ــاني  ــدان تاخت و تاز كس ــازمان ملل نبايد مي س
ــان را آقاي دنيا مي دانند، كدخدا  باشد كه خودش
مي دانند. سازمان ملل بايد خانه  همه  ملت ها باشد. 
ــكل گيري نظم جديدي هستيم  ما در پروسه  ش
كه سيطره اي كه دول غربي مدعي  را باطل كرده 
است، اما نظم جديد بايد شكل بگيرد. دقيقاً اهميت 
حضور ايران در صحنه  جهاني امروز به همين دليل 
است. تأثيرگذاري ما هم به همين دليل مهم شده 
است. ان شاءاهللا در نظم جديد آينده  جهان دنياي 
اسالم، مقاومت اسالمي و كشورهايي كه مخالف با 

سيطره هستند، نقش فعالي خواهند داشت.

  گفت وگو

ما بايد هميشـه مطالبه رفع 
تحريـم كنيم، چـون تحريم 
يك تجـاوز بـه حقـوق يك 
ملـت اسـت. تحريـم يـك 
اقدام بين المللي نيست. يك 
تجاوز است. در مقابل تجاوز 
بايد ايسـتاد، اما اسـتراتژي 
عملي ما بي خاصيـت كردن 
تحريم است، ابتنا بر امكانات 
خودمـان، چـه ملـي، چـه 
همسـايگي، چه سـاير امور، 
يعني مـا جهـان و خانـواده  
جهاني را فقط چند تا كشـور 
خانـواده   ندانيـم.  غربـي 
جهاني بسـيار بزرگ اسـت

شـرايط امـروز غيـر از 
شرايطي است كه بالفاصله 
بعد از جنگ جهاني دوم يا 
بالفاصله بعد از فروپاشـي 
امپراتوري شوروي بود كه 
همه فكر مي كردند كار تمام 
است. كلوب غرب صهيوني 
بر دنيا مسلط است، راهي 
جـز كنـار آمـدن بـا آنها 
نيسـت. امـروز مي بينيم 
رهبـري  مدعيـان  آن 
خودشان زمينگير شده اند

حنيف  غفاري*

* دكتراي روابط بين الملل



پد4 كه موضوع اين گفت وگوست در 
كدام منطقه عملياتي قرار داشت؟

ــكل و  ــه اي تقريباً دايره اي ش پد4 محوط
ــاني خط مقدم جاده خندق  به عنوان پيش
ــد از عمليات بدر  ــود. بع ــم ب در هورالعظي
ــود، نيروهاي ما  ــي نب ــات موفق كه عملي
ــتند تصرف كنند  تنها سرپلي را كه توانس
ــدق بود كه  ــد، همين جاده خن و نگه دارن
ــداث كرده بود  ــمن مخفيانه آن را اح دش
ــاند و از آن  ــه جزاير مجنون برس تا آن را ب
ــن جزيره ببرد و  ــق نيروهايش را به اي طري
مجنون را از دست ما خارج كند. اما با انجام 
ــاده خندق  ــدر، بخش عمده ج عمليات ب
ــد. اين خط  ــاي ما درآم ــرف نيروه به تص
ــادت ها، ايثارگري ها و مقاومت  يادآور رش
ــين(ع) به  ــكر14 امام حس گردان هاي لش
ــين خرازي و  ــهيد حاج حس فرماندهي ش
ــهادت و معراج يكي از فرماندهان  محل ش
فداكار و پرتالش لشكر به نام شهيد قربانعلي 

عرب بود. 
آن طور كه رزمنده هاي دفاع مقدس 
نقل مي كنند در منطقه هور فاصله 
خط خودي و دشـمن بسـيار به هم 
نزديـك بود، شـرايط پـد4 چطور 
بود و چقـدر با خط دشـمن فاصله 

داشتيد؟ 
ــتر از 50 متر نبود.  فاصله ما با دشمن بيش
ــد نفرات  ــم غير مسلح مي ش يعني با چش
ــا با مواد  ــوح ببينيم. بعثي ه آنها را به وض
منفجره، جاده را شكافته و داخل بريدگي را 
با خورشيدي ها، سيم خاردارهاي حلقوي 
تنيده درهم و انواع مين مسلح كرده بودند. 
آب و نيزارهاي بلند و سرسبز، دو طرف جاده 
ــانده بودند. پد4 و خط مقدم جاده  را پوش
ــبانه روز روي آرامش  خندق، ساعتي در ش

نداشت و دشمن مرتب آنجا را مي كوبيد. 
در چنيـن شـرايطي چـه اوضاع و 

احوالي بر رزمنده ها مي گذشت؟
ــر  ــرورت و رفتن  س ــز مواقع ض بچه ها ج
پست ها و سنگرهاي نگهباني، از سنگرهاي 
اجتماعي خودشان خارج نمي شدند، چون 
ــاي خمپاره 60 و  ــنگين و گلوله ه آتش س
ــمن، ميهمان  ــاي تيربارهاي دش رگباره
ــگي ما بودند. رنگ خاك   ناخوانده و هميش
آنجا كامًال عوض شده و خاك پد4، از شدت 
ــده بود. بوي دود و  انفجارها سياه سياه ش
باروت رايحه هميشگي ما در آن مدت بود! 
شرايط بسيار سختي روي جاده حكمفرما 
ــمن در طول روز  بود. تك تيراندازهاي دش
ــن حركت  روي  ــد و كوچك تري فعال بودن
ــد و مورد هدف قرار  جاده را رصد مي كردن

مي دادند. 
تغيير فصل ها و مثًال گرماي هوا آن 
هم در جنوب كشـور تا چـه اندازه 
مي توانسـت سـختي شـرايط را 

تشديد كند؟
ــيارگرم و شرجي بود.  تابستان آنجا هوا بس
به علت وجود آب در هور، هوا دم مي كرد و 
ــه هايي بودند  حالت خفه اي مي گرفت. پش
كه به آنها پشه هاي جنگي مي گفتيم. آنها 
ــبانه روز ما بودند! چون مجبور  ميهمان ش
ــنگرها بمانيم تا از گزند  بوديم اغلب در س
تك تيراندازها و تركش خمپاره ها در امان 
ــنگر گرماي هوا  باشيم، در محيط بسته س
ــرد. در آن گرمي  ــتر ما را اذيت مي ك بيش

ــا هرازگاهي نسيمي از البه الي  طاقت فرس
ــاي هورالعظيم، به  ــا و از روي آب ه نيزاره
ــروع به وزيدن  ــنگرها ش ــوي جاده و س س

ــي بود. آنجا اگر  مي كرد كه براي ما غنيمت
ــمني هم وجود نداشت، همين گرماي  دش
هوا مي توانست شرايط را آن قدر سخت كند 

كه تبديل به بزرگ ترين دشمن ما شود. 
با شرايطي كه در آن منطقه داشتيد، 
البـد آمـار شـهدا و مجروحان هم 

بسيار باال بود؟
ــه تقريباً هر روز  اين طور مي توانم بگويم ك
ــهيد  ــاي ما مجروح و ش تعدادي از نيروه
ــدند. نكته حائز اهميت اين است كه  مي ش
اگر يكي از همرزمان مجروح مي شد، ساير 
ــروح در لحظه  ــه انتقال مج بچه ها قادر ب
ــنايي  ــد. چون در روش ــت نبودن مجروحي
ــت و بايد تا  ــد زياد تحرك داش هوا نمي ش
ــر مي كرديم. طي  ــب و تاريكي هوا صب ش

ــط امن تري  ــروح را به محي اين مدت مج
انتقال مي داديم و حتى االمكان از او مراقبت 
مي كرديم تا هوا تاريك شود. خيلي وقت ها 
ــب روي جاده مي ماند!  پيكر شهدا هم تا ش
ــته آهسته از كنار  شب هنگام قايق ها آهس
ــان را به ما مي رساندند و آب،  جاده، خودش
ــاي خط مقدم  ــاير نيازه غذا، مهمات و س
ــن فرايند،  ــد و در همي ــع مي كردن را توزي
مجروحان و پيكر پاك دوستان شهيدمان 
ــئله  را به عقب انتقال مي دادند. همين مس
دير انتقال دادن مجروحان هم مي توانست 
ــد تا آمار شهدا افزايش  مزيدي بر علت باش

پيدا كند. 
معموالً چه تعداد نيرو پد4 را تحويل 
مي گرفتند و از خط آنجا محافظت 

مي كردند؟
ــته 22 نفري پد را تحويل  معموالً يك دس
مي گرفت، اما به دليل شرايط سخت منطقه 
و تلفات احتمالي، هر دسته اي بيشتر از چند 
ــت آنجا دوام بياورد. ما آنجا  روز نمي توانس
يك سنگر سعادتي داشتيم كه در مركز پد 
ــت. اغلب بچه ها به رغم خطراتي  قرار داش
كه داشت، دوست داشتند در سنگر سعادت 
حضور پيدا كنند. چون آنجا شرايط سخت تر 

و امكان شهادت هم بيشتر بود. 
اين سـنگر سـعادت چـه ويژگي 

داشت؟ 
ــه داخل محوطه  قبلش بايد عرض كنم ك
ــي و تعدادي  ــنگر نگهبان پد4 تعدادي س
سنگر اجتماعي جمع و جور براي استقرار 
ــتحكامات  نيروها بود كه با كمك  واحد اس
ــين (ع) احداث شده بودند.  لشكر امام حس
ــنگرهاي اجتماعي دقيقاً  وسط  يكي از س

پد4 قرار گرفته بود.

 سنگري كه با قطعات بتوني پيش ساخته 
ــي خاك روي  ــوار و دهها گون روي هم س
ــته شده بود. اين  طاق سنگر چيده و گذاش
ــه ورودي، پنجره اي به  ــنگر غير از دهان س
ــه خمپاره 60  ــت! از بس گلول بيرون نداش
ــنگر و اطراف آن منفجر شده بود،  روي س
ــده بودند و دهانه  گوني هاي خاك پاره ش
ــنگر تنگ و تنگ تر شده بود! به  ورودي س
ــا تجهيزات كامل  طوري كه يك رزمنده ب
نمي توانست به راحتي وارد آن شود! عرض 
كردم كه معموالً دسته هاي 22 نفري پد4 

را تحويل مي گرفتند. 
ــرات داخل  ــيم نف ــراي تقس ــته ب هر دس
ــر را بايد به  ــنگرهاي اجتماعي، چهار نف س
همين سنگر اجتماعي وسط پد مي فرستاد. 
ــنگر هميشه  اما براي رفتن به داخل اين س
دعوا بود! چرا؟ چون اين سنگر مزيت هايي 
نسبت به ساير سنگرهاي اجتماعي داشت! 
ــنگر را ثبت مى كرد و  دشمن گراي اين س
بيشتر اوقات خمپاره 60  اطراف و نزديك 
ــنگر فرود مي آمد و امكان و احتمال  اين س
شهادت در كوره پزخانه سعادت بيشتر بود. 
يعني دعوا سر اين بود چه كسي به 
سـنگري برود كه بيشتر در معرض 
خمپاره هاي دشمن قرار داشت؟ اما 
چرا اسمش را كوره پزخانه سعادت 

گذاشته بودند؟
ــنگرهاي  ــبت به س ــنگر نس داخل اين س
ــيار گرم بود. به همين  اجتماعي ديگر بس
دليل به آن كوره پزخانه سعادت مي گفتند. 
ــيله اي كه بوي دود و باروت و گرد  تنها وس
ــنگر به  ــا را از داخل اين س ــاك و گرم و خ
ــرد، هواكش كوچكي  بيرون هدايت مي ك
ــين كار مي كرد! شايد  بود كه با باتري ماش
اگر در موقعيت ديگري بوديم، آدم ها دعوا 
مي كردند كه داخل اين سنگر نروند. اما آنجا 
دعوا نه براي نرفتن به اين سنگر، بلكه دعوا 
براي رفتن به داخل اين سنگر با آن گرماي 
سخت و طاقت فرسا بود. همه براي رفتن به 
كوره پزخانه سعادت دعوا مي كردند چون 
ــهادت طلبي وجودشان را  روحيه  ايثار و ش
ــت و مقام  فراگرفته بود. آنجا دعوا براي پس
ــال دنيا نبود، دعوا  و گرفتن امتياز ويژه و م
ــنگري بود  براي تحمل گرما و رفتن در س
ــاره 60  روي آن يا كنار آن  كه مرتب خمپ
ــاي امروزي  ــد. واقعاً دعواه منفجر مي ش
ــور چه تفاوتي با دعواهاي  در جامعه و كش
ــاد آن روزها و  دوران دفاع مقدس دارد؟ ي
دوران بخير. چه صفا، صميميت، يكرنگي، 
ــداكاري بين  ــار و ف ــتگي، ايث از خودگذش

رزمندگان اسالم موج مي زد. 
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داخل اين سنگر نسبت به سنگرهاي 
اجتماعـي ديگر بسـيار گـرم بود. 
به همين دليل بـه آن كوره پزخانه 
سـعادت مي گفتند. تنها وسيله اي 
كه بوي دود و باروت و گرد و خاك و 
گرما را از داخل اين سنگر به بيرون 
هدايت مي كـرد، هواكش كوچكي 
بود كه با باتري ماشـين كار مي كرد

بچه هـا جـز مواقـع ضـرورت و 
رفتن سر پسـت ها و سـنگرهاي 
نگهباني، از سـنگرهاي اجتماعي 
نمي شـدند.  خودشـان خـارج 
 چون آتـش سـنگين و گلوله هاي 
خمپـاره 60 و رگبـار تيربارهـاي 
دشـمن، ميهمـان ناخوانـده و 
هميشگي ما بودند. رنگ خاك آنجا 
كامًال عوض شـده و خـاك پد4 از 
شدت انفجارها سياه سياه شده بود

گفت وگوي «جوان» با رزمنده دفاع مقدس پيرامون خط پدافندي جاده خندق و شرايط سخت حضور در اين منطقه

آن روزها دعوا بر سر سنگر سعادت بود

   عليرضا محمدي
بعد از انجـام عمليـات خيبر و تصـرف جزيره مجنـون، خط 
پدافندي در اين جزيره و همين طور منطقه هور براي نيروهاي 
مدافع يكي از سخت ترين و خطرناك ترين خطوط مقدم جبهه ها 
به شمار مي رفت. جاده خندق كه از سوى دشمن احداث شده 
بود، بعد از عمليات بدر به تصرف نيروهـاي خودي درآمد و از 
آن به بعد اين منطقه نيز به خطوط پدافندي هورالعظيم افزوده 

شد. پوشش گياهي منطقه، گرما و سرماي هوا، وجود آبراه ها و 
همين طور نزديكي خطوط خودي و دشمن به هم باعث شده بود 
تا دفاع از مناطق تصرف شده در عمليات خيبر و بدر سخت و 
دشوار باشد. پد4 يكي از همين خطوط پدافندي در هورالعظيم 
و روي جاده خندق بود كه در گفت وگو با جانباز سـيدمرتضي 
موسوي از رزمندگان لشكر14 امام حسين(ع) در دفاع مقدس، 

مروري به شرايط و خاطرات اين خط مي اندازيم. 
   ماركده شهركرد

قربانعلي متولد روستاي ماركده شهركرد بود. سال 
1336 در همين روستا به دنيا آمد و 28 سال بعد 
در جاده خندق به تولدي دوباره دست پيدا كرد. او 
زاده روستا و بزرگ شده سختي ها و مرارت ها بود. 
ــربازي رفت، زمزمه هاي  سال 56 كه به خدمت س
انقالب تازه آغاز شده بود. خيلي زود جذب جريان 
انقالب شد و از همان زمان راه و مرامي را آغاز كرد 
كه به شهادت ختم شد. قربانعلي استعداد نظامي 
ــا در مقطعي زاده  ــت و گوي را در ذات خودش داش
ــده بود كه بتواند در مردمي ترين جبهه و جنگ  ش
ــه ها  تاريخ معاصر ايران حضور پيدا كرده و حماس

خلق كند. 
  حفر كانال خط شير

ــپاه كه به «فرمانده كل  در اولين عمليات منظم س
قوا خميني روح خدا» موسوم بود، قربانعلي در حفر 
كانال خط شير سهم بسزايي ايفا كرد. عملياتي كه 
پس از عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا انجام شد 
و به همين دليل نامش را فرمانده كل قوا خميني 
ــركت در اين عمليات  روح خدا گذاشته بودند. ش
يكي از اولين حضورهاي قربانعلي در دفاع مقدس 
ــد همچنان در  ــال بع بود. او بايد تا حدود چهار س
ــات و ماجراهاي  ــد و عملي ــا حاضر مى ش جبهه ه

بسياري را پشت سر مى گذاشت.  

  فرماندهي متواضع
شهيد عرب به دليل استمرار حضور در جبهه و همين 
ــتعداد ذاتي كه در امور نظامي  ــجاعت و اس طور ش
داشت، رفته رفته به عنوان يكي از فرماندهان لشكر14 
امام حسين(ع) برگزيده شد. جانشيني عمليات لشكر 
ــمت هايي بود كه او در طول دفاع مقدس  يكي از س
ــت يك بار كه شهيد عرب  ــد. نقل اس عهده دار آن ش
ــده بود او را در بيمارستان بستري كردند.  مجروح ش
ــتري بود. قربانعلي كه  كنارش نوجواني بسيجي بس
مي توانست روي پاهايش بايستد، بسياري از كارهاي 
آن بسيجي نوجوان مجروح را انجام مي داد. بعدها كه از 
صدا و سيما براي مصاحبه با مجروحان به بيمارستان 
آمده بودند، از شهيد عرب مي خواهند گفت وگو كند 
ــوي همان نوجوان مجروح هدايت  اما او آنها را به س
ــگار از نوجوان  مي كند. بعد از مصاحبه، وقتي خبرن
مي پرسد آقاي عرب را مي شناسي؟ او مي  گويد نامش 
ــنيده ام و مي دانم كه از فرماندهان لشكر است،  را ش
ولي چهره اش را نديده ام. خبرنگار قربانعلي را نشان 
مي دهد و نوجوان تازه متوجه مي شود مجروحي كه 
بسياري از كارهاي او را در بيمارستان انجام مي داد، 

همان برادر عرب است. 
  شهادت روي جاده خندق

ــر از جزاير مجنون و نزديك خط  جاده خندق جلوت
مقدم دشمن بود. حضور در اين جاده بسيار سخت 
ــهادت روي آن  ــوار و امكان مجروحيت و ش و دش
ــد حضور در خط پدافندي  ــيار بود. گفته مي ش بس
ــر گروهاني  ــخت بود كه ه اين منطقه به قدري س
ــا دوام بياورد و به  ــت چند روز  آنج نهايتاً مي توانس
ــد. قربانعلي عرب كه در اين  سرعت جا به جا مي ش
زمان جانشين عمليات لشكر و فرمانده محور جاده 
خندق شده بود، 12 ارديبهشت سال 64 روي همين 
جاده به شهادت رسيد. او عاشق امام بود و يك بار كه 
خواسته بودند در ديدار با حضرت امام حاضر شود، 
ــم امام چهره واقعي مرا ببينند  گفته بود: «مي ترس
ــيرتم شرمسارم و  ــيرتم پي ببرند. من از س و به س

نمي خواهم امام ناراحت شوند...»

يادمان

رزمنده اي كه شرم داشت
 با حضرت امام روبه رو شود

يادكردي از سردار شهيد قربانعلي عرب 
 كه در جاده خندق به شهادت رسيد

  غالمحسين بهبودي
سردار شـهيد قربانعلي عرب متولد عيد قربان بود و به همين دليل نامش را قربانعلي گذاشتند. 
پدرش را خيلي زود از دسـت داد و به ناچار درس و مدرسـه را كنار گذاشت و مشغول كار شد. از 
كودكي طعم سـختي را چشـيد و گوهر وجودش جال يافت. او بايد اينگونه تربيت مي شـد تا در 
جبهه اي كه بار اصلي اش را مسـتضعفان بر دوش مي كشـيدند حضور پيدا مي كرد و عاشقانه در 

يكي از سخت ترين خطوط پدافندي به نام جاده خندق آسماني مي شد. 

در اوليـن عمليـات منظـم سـپاه كـه به 
«فرمانده كل قوا خميني روح خدا» موسوم 
بـود، قربانعلـي عـرب در حفر كانـال خط 
شير سـهم بسـزايي ايفا كرد. عملياتي كه 
پس از عزل بني صـدر از فرماندهي كل قوا 
انجام شد و به همين دليل نامش را فرمانده 
كل قـوا خمينـي روح خدا گذاشـته بودند
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  احمد محمد تبريزى
رزمنـدگان لشـكر امام حسـين(ع) شـهيد علي 
موحددوسـت را بـه تـالش، شـجاعت، تواضـع و 
جنگاوري مي شناسـند؛ كسـي كه طي هفت سال 
جهاد مقدس و با اخالص تمام از سيستان و بلوچستان 
و كردسـتان گرفته تا جبهه هاي جنگ تحميلي در 
جنـوب بي وقفه در راه اسـالم و دفـاع از جمهوري 
اسالمي ايران به مبارزه پرداخت و تا لحظه شهادت 
همـواره در جبهه ها حضـوري پررنگ داشـت. در 
دوران حضـور در جبهه بيش از 10بار مجروح شـد، 
به گونه اي كه در سراسـر بدنش آثار جراحت وجود 
داشت و رزمندگان به سبب وجود تركش هاي زياد 
در پيكر وي و شـجاعت بي ماننـد و مجاهدت هاي 
خستگي ناپذير، وي را علي آهني لقب داده بودند. 
شهيد موحددوست در ششم مرداد 1365 به شهادت 
رسيد و پيكر پاكش را در گلستان شهداي اصفهان 
در كنار مـزار برادرش بـه خاك سـپردند. محمود 
نجيمي در عمليات هـاي مختلفي در كنار شـهيد 
موحددوست حضور داشت و خاطرات زيادي از اين 
شـهيد بزرگوار دارد. با نجيمي دربـاره فرمانده اش 
شهيد موحددوسـت به گفت وگو پرداختيم كه در 

ادامه مي خوانيد. 
     

 در ابتدا مختصر از تولد و ورود شهيد موحددوست 
به دفاع مقدس بگوييد. 

شهيد علي موحددوست بچه منطقه خوراسگان اصفهان بود 
و در سال1337 به دنيا آمد. شغل بنايي داشت و به اوستا 
علي معروف بود. دوران جواني اش با شروع نهضت انقالب 
اسالمي همزمان شد و پس از پيروزي انقالب ايشان براي 
برقراري امنيت به سيستان و بلوچستان رفت. پس از پيروزي 
انقالب ابتدا در سيستان و بلوچستان درگيري داشتيم و بعد 
در مناطق ديگر مثل آمل و كردستان و غرب ناامني به وجود 
ــهيد موحد در درگيري با  آمد. حماسه و مجاهدت هاي ش
ضدانقالب چهره اي پررنگ از خودش در ذهن فرماندهان 

به جا گذاشت. 
 پس فرماندهان قبل از جنگ به خوبي ايشان را 

مي  شناختند؟
ــورد ولي  ــه جنگ نمي خ ــنم ب ــالب من هنوز س اول انق
ــتان و  ــه از درگيري هاي سيستان و بلوچس فرماندهاني ك
كردستان صحبت مي كردند، از شجاعت و حماسه و كارهاي 
شهيد موحد مي گفتند. در كالم فرماندهان اين بحث بود 
ــي به نام علي موحد هست كه چنين حماسه هاي  كه كس
ــت. آن زمان افراد شاخص خيلي  بزرگي را ثبت كرده اس
ــخصيت هايي مثل شهيد علي موحد زود به  كم بودند و ش

چشم مي آمدند. 
 اولين ديدار شما با شهيد موحددوست چه زماني 

اتفاق افتاد؟
ــهيد خرازي در  ــد ايشان همراه ش وقتي جنگ شروع ش

ــان به جبهه  ــي بعد گروه ش ــتان حضور يافت. كم كردس
ــت فعاليت هايش  ــهيد موحددوس دارخوين مي رود و ش
ــرد و در نهايت به  ــروع ك در جبهه را از پايين ترين رده ش
فرماندهي تيپ در لشكر امام حسين(ع) رسيد. در همان 
اولين روزهاي جنگ به همراه عده اي از دليرمردان گردان 
ضربت به جبهه هاي جنوب در منطقه دارخوين آمد. علي 
ــت  براي تأمين آب مصرفي رزمندگان، بيل و كلنگ دس
مي گرفت و چاه حفر مي كرد و به كمك نيروهاي تخريب 
مي رفت و در خنثي كردن مين كمك مي كرد و به همين 
ــبب بر اثر انفجار يكي از مين ها، از ناحيه چشم مجروح  س
شد. هنگامي كه چشمش را پانسمان كردند، به مرخصي 
نرفت و با كمك ديگران سنگر مي ساخت و مهمات جابه جا 
ــوا در تاريخ 13  ــات فرمانده كل ق مي كرد. علي در عملي
ــظ و نگهداري  ــت و در حف ــركت داش فروردين 1360 ش
خط مقدم به همراه شهيدان رضا بااليي و محمود شالباف 
ــهيد در چند عمليات مسئوليت هاي  ــه آفريد. ش حماس
ــات فتح المبين فرمانده  ــت. در عملي بزرگي بر عهده داش
گردان خط شكن بود و چون از قبل تجربه جنگيدن داشت، 
ابتكار، شجاعت و مديريتش خيلي به كمك عمليات آمد. 
در عمليات بيت المقدس فرماندهي محور را به ايشان واگذار 
مي كنند و در كنارش فرمانده واحد آموزش نظامي لشكر 
كه در عمليات خيلي هم مهم و كارساز بود، مي شود. چون 
ــتان،  ــادي از درگيري هاي سيستان و بلوچس تجربيات زي
ــت، اين تجربيات را به  كردستان و جبهه هاي جنوب داش
رزمندگان منتقل مي كرد، حتي براي فرماندهان لشكر هم 
كالس آموزشي مي گذاشت. شهيد موحددوست تمام همت 
خود را براي آموزش نيروهاي بسيجي به كار مي گرفت و بر 
ــازي رزمندگان از هيچ  آموزش هاي گوناگون و توانمندس

كوششي دريغ نمي كرد. ايشان معتقد بود كه بايد در جنگ 
ترس و دلهره رزمندگان فرو بريزد و ابهت دشمن بعثي براي 
آنان شكسته شود، به همين منظور در رزم شبانه نيروهاي 
پياده گردان ها را با دشمن فرضي درگير مي كرد. ايشان با 
صالبت به آموزش رزمندگان مي پرداخت. خودم از تجربيات 
شهيد موحد در شكستن خط و نحوه پيشروي پاتك هاي 

دشمن نكات زيادي ياد گرفتم. 
شهيد موحد چه مواردي را ياد شما دادند؟

مدت زيادي كه نيروي فرماندهي به عنوان پيك بودم، هر 
ــت به مناطق برود، من را با  فرمانده محوري كه مي خواس
ــهيد موحد  خودش مي برد، به همين خاطر مدتي را با ش
ــين بلد نبودم. يك شب   رفتم. من آن زمان رانندگي ماش
ــگاه زيد بوديم. در  همراه شهيد در حال رفتن از خط پاس
ــين را نگه داشت و به من گفت  ميانه راه آقاي موحد ماش
ــت فرمان بنشينم.  ــت تا پش خوابم گرفته و از من خواس
گفتم من رانندگي بلد نيستم، آن هم در شب! گفتم فقط 
بلدم ماشين را خاموش و روشن كنم و كمي به جلو برانم، 
ــب و با چراغ خاموش  تازه آن را هم در جاده جنگي، در ش

بلد نيستم. گفت خب با چراغ خاموش نرو. بعد به من گفت 
بايد بنشيني پشت ماشين تا ياد بگيري. من نشستم پشت 
فرمان و ايشان همان لحظه تا سرش را به صندلي چسباند 
خوابش برد. گفتم خدايا چه كار كنم. ماشين را در دنده يك 
گذاشتم و آرام آرام حركت كردم. وقتي مي خواستم دنده 
ــتباه نكنم يا  ــه دنده نگاه مي كردم تا اش عوض كنم فقط ب
حواسم به كالچ گرفتنم بود تا مشكلي پيش نيايد. در جاده 
چپ و راست مي رفتم و چراغ ها را روشن گذاشته بودم. از 
دنده سه بيشتر نمي رفتم. من همينطوري از شهيد موحد 

رانندگي را ياد گرفتم. 
شهيد رضا عسكري با شهيد موحد رفاقت زيادي داشت 
ــهر رد مي شديم، من به  و يك روز كه از سه راهي خرمش
حاج علي موحد گفتم كه رضا عسكري اينجا شهيد شد. 
ــودي؟ گفتم  ــيد آن روز كجا ب ــهيد موحد از من پرس ش
ــم همين جا عمل  ــف بودم. گفت گردان ما ه در تيپ نج

ــم تعريف كرد  ــت. براي ــد از عمليات گف كرد و بع
ــهر مي آيد، هنوز  وقتي به پشت جاده خرمش

ــتند و هنوز  ــاده هس ــت ج عراقي ها پش
ــي به آنها نزده است. شهيد موحد  كس

ــدس تجربيات  از عمليات طريق الق
ــت و اين تجربه ها  گرانبهايي داش
را در عمليات بيت المقدس نيز به 
كار برد. گردان ايشان در عمليات 
بيت المقدس جزو گردان هايي 
ــي خوب عمل  بودند كه خيل
كرد و اهدافش را گرفت. اين 
ــه اي از كارنامه شهيد  گوش

موحددوست است. 

 شـهيد دربـاره عملكردشـان در عمليات ها و 
فتح هايي كه انجام مي دادند، صحبت مي كردند؟

ــن روحيه  ــاي حياتش اي ــهيد موحد تا آخرين روزه ش
ــت  ــظ كرده بود. هيچ وقت ژس افتادگي و خضوع را حف
ــا راه نينداخت. دِر  فرماندهي به خودش نگرفت و برو بي
سنگر و اتاقش به روي همه بچه ها باز بود و هميشه صداي 
ــنگرها بيرون مي آمد. شهيد موحد  خنده و شوخي از س
ــوخ طبعي هاي  ــختگيري بود، ش ــار اينكه مدير س در كن
ــان كار خيلي  ــت. زم ــودش را هم داش ــوص به خ مخص
سختگير و جدي بود و هميشه مي گفت من نوكر نيروهاي 
ــت ما امانت هستند.  بسيجي و پاسدار هستم و اينها دس
ــهيد حسين  ــت دقيقاً همانطوري كه ش علي موحددوس
ــهيد خرازي  ــت عمل مي كرد. وقتي ش خرازي مي خواس
دستوري به شهيد موحد مي داد يا حرفي مي زد، با جان و 
دل قبول مي كرد. اين نشان مي دهد ايشان چقدر مطيع 
ــت نماد حضور مؤثر  امر فرمانده اش بود. علي موحددوس
ــت.  و تعيين كننده نيروهاي مردمي در دفاع مقدس اس
چنين فرماندهاني آموخته هاي نظامي شان را پشت ميز 
ــي را در جبهه هاي  ــه مديريت و فرمانده ياد نگرفته بلك
ــد. مديريت،  ــي تكميل كرده بودن جنگ به صورت عمل
ــهيد حرف اول را مي زد و ايشان در  ــجاعت و ايمان ش ش
ــود.  ــين(ع) يلي مي ش ــكر امام حس عمليات ها براي لش
ــهيد هر جا مي رفت، خط دشمن را  گردان خط شكن ش
ــت هنگام عمليات چنان  مي شكست. شهيد موحددوس
دقيق و با تدبير بود كه مواظب بود هميشه سمت راست 
ــهيد براي آگاهي كامل  ــد. ش و چپ يگان او خالي نباش
ــخصاً به شناسايي  ــمن ش از عوارض منطقه و آرايش دش
ــات به دقت  ــمن را پيش از عملي ــت و مواضع دش مي رف
ــي مي كرد. در خاموش كردن تيربارها و شكستن  بررس
ــت. هميشه سر  ــمن مهارت خاصي داش خط مقدم دش
ــتون حركت مي كرد و هنگامي كه فرمانده محور بود،  س
در آرايش رزمندگان، آمادگي و استحكام سنگرهاي آنان 
شخصاً رسيدگي مي كرد، به گونه اي كه در عمليات خيبر 
زير آتش گلوله باران دشمن بعثي از اين سنگر به آن سنگر 
ــي داد و به مجروحان و  مي دويد و به رزمندگان روحيه م

انتقال آنان به پشت خط رسيدگي مي كرد. 
 با وجود مجروحيت هاي متعدد هميشه در جبهه 

حضور داشتند؟
ــف تير و تركش  ــهيد موحد آنقدر در عمليات هاي مختل ش
ــان مرد آهنين  ــه همه به ايش ــده بود ك خورده و مجروح ش
ــهيد خرازي به حاج علي داده بود.  مي گفتند. اين لقب را ش
در جريان آزادي خرمشهر شهيد موحد واقعاً گل كاشت. در 
ــمن در محور شهيد موحددوست  مرحله سوم عمليات دش
ــنگين را در نخلستان شليك كرد.  انواع انفجار گلوله هاي س
ــت و خودش را  ــان زير همين آتش رفت و پل نو را گرف ايش
به اروند چسباند و راه عراقي ها را به سمت گمرك خرمشهر 
بست. در عمليات بيت المقدس سه گردان كه يكي از گردان ها 
ــكل عمل كردند. به واقع اگر  شهيد موحد بود به بهترين ش
بخواهيم نامي از فاتحان خرمشهر ببريم، يكي از آنها شهيد 
موحددوست است ولي او هيچ وقت حاضر نشد كسي جلويش 
ــرازي نگاه مي كرد،  ــهيد خ چنين حرفي را بزند، چون به ش
چون شهيد خرازي و شهيد كاظمي هم حاضر نبودند هيچ 
ــد و بگويند ما فاتحان  وقت چنين حرف هايي را بزنن
خرمشهر يا فاو هستيم. اگر اين فرماندهان زنده 
بودند هيچ وقت نمي خواستند اين حرف ها را به 
زبان بياورند. پس از آزادي خرمشهر يك روز 

خانواده اي كه چند فرزندش شهيد شده 
ــكر آوردند و به من گفتند  را به لش
ــان برو  به عنوان بلدچي همراه ش
تا زير آتش دشمن قرار نگيرند. 
من هم اين خانواده را به آبادان 
و خرمشهر و مسجد جامع بردم 
و برگشتم. پس از بدرقه خانواده 

ــهيد خرازي  شهيد، ش

ــيد، به كدام مناطق رفتيد و چه كار كرديد؟ من  از من پرس
هم شروع به صحبت كردم و ناخودآگاه گفتم كه لشكر شما 
ــهر را آزاد كرد. ناگهان ديدم شهيد  با احمد كاظمي خرمش
ــن گفت نبايد  ــد و به تندي به م ــك گوله آتش ش خرازي ي
چنين حرفي را بگويي. شهيد موحد هم همينطور بود. يادم 
است در عمليات خيبر ايشان فرمانده محور بود. با كمترين 
شهيد، محور حاج علي موحد خط دشمن را در پاسگاه زيد 
شكاند. اين هنر آموزش و جنگاوري مي خواهد كه اين بزرگان 
داشتند. دشمن گفته بود چه كار كنم تا شب را از رزمندگان 
ايراني بگيرم. آمده بود كانال كنده و مين گذاشته و موانع ايجاد 
كرده بود. شهيد موحد به نيروهايش آموزش داده بود چطور 
ــهيد موحد باعث  ــن كانال ها عبور كنند. كالس هاي ش از اي

شكستن خط پاسگاه زيد شد. 
 همرزمان شهيد مي گويند اين هنر و نبوغ شهيد 
در عمليات بدر كاربرد زيادي داشته است. شما 
در جريان فعاليت هاي شـهيد براي اين عمليات 

بوديد؟
ــي ما در عمق  ــدر اولين عمليات آبي- خاك در عمليات ب

45كيلومتري هورالعظيم انجام مي شد. مردم بايد شهيد 
ــخت هورالعظيم  ــند. در منطقه س موحد را اينجا بشناس
شهيد موحد طبق دستور شهيد خرازي پل هاي نفررو را در 
عمق 13كيلومتري هورالعظيم گرفت و چهار پاسگاه وسط 
ــش دشمن قرار داشت  نيزارها زد. هورالعظيم تحت پوش
ــب ها راه مي افتاد، پل ها را بين نيزارها  و شهيد موحد ش
مي برد و به همديگر وصل مي كرد. در هر پاسگاه 50 نيرو 
مستقر شدند، بعضي مناطق كه تعداد ني ها كم بود، ني ها 
را از جاهاي ديگر مي كندند تا پاسگاه هاى هور در استتار 
بمانند. يك شب دشمن يكي از پاسگاه ها را به آتش بست 
ــهيد موحددوست  و تعدادي از بچه ها مجروح شدند. ش
ــته باشند. پل ها را  گفت نمي شود بچه ها، جان پناه نداش
دوبله كرد و روي پل ها سنگرهاي بتني درست كرد. ديگر 
روي هور كه مي رفتيم سنگر بتني داشتيم و اگر انفجاري 
ــا نمي خورد. براي عمليات دو  رخ مي داد تركش به نيروه
ــه كيلومتري باهم داشتند به هم  ــگاه را كه فاصله س پاس
ــق نخواهند بروند و تردد نيروها  وصل كرد تا نيروها با قاي
ــاس كند. همچنين هور سالح منحصربه  دشمن را حس
ــت. يكسري  فرد خودش را مي خواس
ــازه هاي منحصر به فرد  ادوات و س
ساختند تا روي قايق ها استفاده 
كنند. روي قايق106 سوار كردند 
ــد و كمين  ــك باال مي آم كه با ج
ــمن را مي زد. همين ابتكارات  دش
ــداري از آتش  ــد مق ــث ش باع
ــتيباني كنيم.  ــه را پش جبه
در عمليات بدر اين سازه ها 
ــاز بود. در فاو  خيلي كارس

ــهيد خرازي شهيد  ــتيم از آب عبور كنيم و ش مي خواس
ــت. تيپ اول غواصان  ــوم گذاش موحد را فرمانده تيپ س
و گردان هاي اول بودند كه شب اول عمليات پشت جاده 
آسفالته البهار به بصره مي خواستند عمل كنند. تيپ دوم 
شهيد قوچاني بود كه بايد گردان هاي خط شكن را آماده 
ــت  ــه دوم را انجام بدهند و با گارد رياس مي كرد تا مرحل

جمهوري درگير شوند. 
تيپ سوم به چند دليل شهيد موحد بود. يكي اينكه شب اول 
و دوم كه تيپ اول و دوم مي خواستند بروند، بايد يك نفر اين 
امكانات را از اروند عبور مي داد. هيچ كس مثل موحددوست 
ــت امكانات را عبور بدهد و مجروحان را از اروند  نمي توانس
برگرداند. شهيد موحد با شهيد شوكت پور اين كار را انجام 
داد. نقل و انتقال شب هاى اول و دوم و سوم عمليات والفجر8 
ــاز و انتقال با همفكري شهيد  براي ما مهم بود. ساخت وس
موحددوست انجام شد. براي مرحله سوم كه خط پدافندي 
را گرفتيم، شهيد موحددوست فرمانده خط شد و من پيك 
ــان پايش در عمليات تركش  او شدم. جالب اين است ايش
خورد و عصا دستش بود. با عصا كنار جيپ مي نشست و من 
راننده اش بودم و با هم به خط مي رفتيم. سنگر فرماندهي 
500متر از خط عقب تر بود و ايشان در خط مقدم، جايي كه 

هيچ نيرويي حضور نداشت، سنگرسازي كرد. 
 بايد گفت همين نبوغ و خالقيت عامل مهمي در 

رشد ايشان در جبهه به شمار مي رود.
شهيد موحددوست به صورت عملي و تجربي كار مي كرد و 
در جبهه به دنبال كامل كردن اطالعاتش بود. يك بار با شهيد 
عرب به خانه شهيد موحد رفتيم و ايشان در حال ساختن 
اتاقي براي برادرش بود. در حال كار با برادرش جمال بود كه 
ايشان هم در عمليات كربالي4 شهيد شد. اينجا مي بينيم 
يك استاد بنايي كه در حال خانه سازي است به جنگ مي آيد 
و مثل شهيد قوچاني يكي از نابغه ترين فرماندهان لشكر امام 
ــود. اين دو نفر بازوي چپ و راست شهيد  حسين(ع) مي ش
خرازي در عمليات ها بودند. از هر كدام بخواهيم حرف بزنيم 
كلي حرف داريم. حاج علي دو چهره نظامي داشت. گاهي 
براي آموزش ها مديريت خشك نظامي نياز بود و ايشان موقع 
آموزش خيلي جدي كار مي كرد. ديگر آنكه بعد از آموزش ها 
ــت نزديك براي رزمندگان مي شد.  يك پدر مهربان و دوس
ــت ولي جوري آموزش مي داد كه انگار  سواد آنچناني نداش
عمرش را در يكي از كشورهاي امريكايي گذرانده و دروس 
نظامي را خوانده است. از نظر نظامي هيچ چيزي كم نداشت. 
اين به تقوا و شجاعتش برمي گشت. اگر كسي در جنگ تقوا 
ــالح هم نداشته باشد، پيروز  و شجاعت داشته باشد، اگر س
خواهد شد. با وجود لياقت و شجاعت شان در عمليات ها هيچ 
ــهيد خرازي طوري  وقت نمي گفت من اين كار را كردم. ش
ــكر  ــرده بود كه هيچ منيتي در لش نيروهايش را تربيت ك
وجود نداشت. يك بار يكي از فرماندهان پيش شهيد خرازي 
ــغول تعريف از  مي گفت من اين كار و آن كار را كردم و مش
خودش شده بود. شهيد خرازي گفت مگر اين كارها را براي 
من كرده اي؟ براي چه كسي كرده اي؟ گفت براي خدا. شهيد 

خرازي گفت پس چرا ارج و قرب كارت را پايين مي آوري و 
مدام پيش من مي گويي من اين كارها را كردم. 

 چطور متوجه شهادت شان شديد؟
ــتان فرستاده بودند و آقاي  من را براي مأموريت به كردس
ــنگر مخابرات ديدم  ــت. در س موحد در خط حضور داش
بچه ها خيلي ناراحتند. پرسيدم چي شده، اول گفتند حاج 
علي زخمي شده. من گفتم كه او در حالت عادي هميشه 
ــوب نمي شود. ناگهان  زخمي است و اتفاق عجيبي محس
ــا را كه ديدم،  ــه افتادند و گريه بچه ه ديدم بچه ها به گري
ــت. باور اين اتفاق براي من  فهميدم چه اتفاقي افتاده اس
خيلي سخت بود. شهادت علي موحد براي مان سخت نبود 
و زنده بودنش براي مان جاي تعجب داشت. شهيد قوچاني 
و خرازي هم همينطور بودند. نديده بودم اين افراد از گلوله 
بترسند. وقتي گلوله مي آمد همه زمينگير مي شدند ولي 
ــهادت شهيد موحد  نديدم اينها روي زمين بخوابند. با ش
دلم بيشتر براي حسين خرازي سوخت، چون مي دانستم 
ــت.  ــت داده اس ــين يكي از بازوان پرتوانش را از دس حس
بازوي ديگرش را كه شهيد قوچاني بود هم از دست داده و 
همچنين مهندس شوكت پور هم قطع نخاع شده بود. در 
عمليات والفجر8 شهيد خرازي اول مالك اشترش، شهيد 
ــت داد و بعد علي موحد كه يل لشكرش  قوچاني را از دس
بود در جريان تكميلي عمليات والفجر8 به شهادت رسيد. 
ــه باهم بوديم، تركشي به قلب  در همان جيپي كه هميش
شهيد موحددوست خورد و باعث شهادت شان شد. برادر 
شهيد، جمال موحد نيز بي سيم چي فرمانده تيپ بود كه 
روي اروند به شهادت  رسيد. االن دو برادر كنار هم به خاك 
ــين(ع) هنوز  ــده اند و بچه هاي لشكر امام حس سپرده ش

دلتنگ اين دو برادر هستند. 
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گذري بر زندگي تا شهادت شهيد علي موحددوست از فرماندهان لشكر امام حسين(ع) در گفت  وگو با يكي از همرزمان شهيد

او از فاتحان بزرگ خرمشهر بود ولى اجازه نداد كسى به زبان بياورد

شـهيد موحد در كنـار اينكـه مدير 
سـختگيري بـود، شـوخ طبعي هاي 
مخصوص به خـودش را هم داشـت. 
زمـان كار خيلـي سـختگير و جدي 
بـود و هميشـه مي گفـت مـن نوكر 
نيروهاي بسـيجي و پاسـدار هستم 
و اينها دسـت ما امانت هستند. علي 
موحددوسـت دقيقًا همانطـوري كه 
شـهيد حسـين خرازي مي خواست 
عمل مي كـرد. وقتي شـهيد خرازي 
دسـتوري به شـهيد موحد مي داد يا 
حرفي مي زد، با جان و دل قبول مي كرد

شـهيد موحد آنقدر در عمليات هاي 
مختلف تير و تركش خورده و مجروح 
شده بود كه همه به ايشان مرد آهنين 
مي گفتند. اين لقب را شهيد خرازي به 
حاج علي داده بـود. در جريان آزادي 
خرمشهر شهيد موحد واقعاً گل كاشت. 
در مرحله سـوم عمليات دشـمن در 
محور شهيد موحددوست انواع انفجار 
گلوله هاي سـنگين را در نخلسـتان 
شليك كرد. ايشـان زير همين آتش 
رفت و پـل نـو را گرفت و خـودش را 
بـه ارونـد چسـباند و راه عراقي هـا 
را به سـمت گمرك خرمشـهر بست
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   سمانه صادقي
مروري بر آغـاز و انجام عضويت زنان در سـازمان 
موسوم به مجاهدين خلق، روايتي تراژيك را فراروي 
خواننـده قـرار مي دهد. با ايـن همه انجـام چنين 
خوانشي، براي شناخت اين جريان سياسي، ضرورى 
مي نمايد. در گفت وشـنود پي آمده، فريبا انيسي، 
پژوهشگر تاريخ معاصر ايران به اين تحليل پرداخته 
است. اميد آنكه عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

       
بهتر است ابتدا، نظري به تاريخچه و چگونگي 
جذب زنان به سـازمان موسـوم به مجاهدين 

خلق داشته باشيد. 
ــازمان مجاهدين خلق در سال1344  ــته اوليه س هس
ــجوياني چون محمد حنيف نژاد، سعيد  و توسط دانش
ــن، عبدالرضا نيك بين - كه در همان سال هاي  محس
اوليه از سازمان جدا شد و علي باكري جايگزين او شد- 
شكل گرفت كه در درس تفسير قرآن آيت اهللا طالقاني 
شركت مي كردند. اين هسته، بسيار بر مسائل اسالمي 
تأكيد داشتند. به همين دليل تا سال 1349- 1348، 
ــد. بعد از آن با  ــازمان مجاهدين نش هيچ زني وارد س
ــازمان هميشه نمي توانستند  توجه به اينكه اعضاي س
ــازي خانه هاي تيمي،  مجرد بمانند و نيز براي عادي س
ــازمان  نياز به حضور بانوان بود  زنان هم به عضويت س
ــازمان  ــد بر اين بود زناني وارد س درآمدند. البته تأكي
شوند كه به نحوي محرم اعضاي گروه باشند. از اين رو 
فاطمه اميني با منصور بازرگان، پوران بازرگان با محمد 
حنيف نژاد و حوري بازرگان با لطف اهللا ميثمي ازدواج 
كردند. خانه هاي تيمي هم كه گرفته مي شد، بيشتر بر 
مبناي محرميت ها و ازدواج هايي بود كه انجام مي دادند. 
معموالً خانواده نيز در جريان ازدواج ها قرار مي گرفت. 
آيا در آن تاريخ هم ازدواج ها تشـكيالتي و 

غيرواقعي بود؟
خير، ازدواج ها تشكيالتي نبود. در واقع سازمان افرادي 
ــي و قابل اعتماد بودند  كه مستعد فعاليت هاي سياس
ــن افراد اغلب از  را براي ازدواج ها انتخاب مي كرد و اي
اعضاي خانواده سازمان و اكثراً دانشجو بودند كه وارد 
ــدند. مثًال منصور بازرگان و پوران بازرگان  سازمان ش
يا فاطمه اميني و عبداهللا اميني، خواهر و برادر بودند. 
ــم كامًال  ــور بازرگان ه ــه اميني با منص ازدواج فاطم
ــازمان در خانه هايي  ــمي بود. بنابراين اعضاي س رس
ــتند. چون اعضاي  ــد، محارمي داش كه تردد مي كردن
ــئله محرميت خيلي تأكيد  ابتدايي سازمان، روي مس
ــازمان گسترش پيدا  ــتند. هرچند بعد از اينكه س داش
ــتند كه زياد به اصول  كرد، اشخاصي به سازمان پيوس
اسالمي پايبند نبودند. ساواك در اين دوران، با تأكيد بر 
اينكه افراد در خانه هاي تيمي به اصول اسالمي پايبند 
نيستند، جوي را عليه سازمان به راه انداخت. بنابراين 
اعضاي سازمان تالش كردند، حداقل حفظ ظاهر كرده 
و خود را مقيد به مسائل اخالقي نشان دهند. مثًال وقتي 
ــيمين صالحي را دستگير كردند، مشخص  مأموران س
ــت. بنابراين به پدر و مادرش كه مدت ها  شد باردار اس
بود از او خبر نداشتند، پيغام دادند كه بچه حالل زاده و 
مدرك ازدواجش پشت يخچال منزلي است كه در آن 

زندگي مي كردند. 
 ابتداي امر، انگيزه زنان از پيوستن به سازمان 

چه بود؟
ــي  ــتند فعاليت هاي سياس زنان ابتدا چون مي خواس
ــتند. وضعيت جامعه  ــند، به سازمان پيوس داشته باش
ــدند كه رژيم  هم به گونه اي بود كه افراد متوجه مي ش
پهلوي نمي تواند پاسخگوي مطالبات جامعه باشد. به 
همين دليل جذب اين سازمان مي شدند. سازمان هم 
ــخص كرد. از طرفي  رفته رفته، خط مشي خود را مش
ــنين جواني و نوجواني  ــازمان افراد را در س عموماً س
جذب مي كرد. آنها هم چون در سنين جواني به سازمان 
پيوسته بودند، هرچه آموزش مي گرفتند، در ذهنشان 
حك مي شد. در واقع اين بچه ها تحت تأثير شور جواني 
جذب سازمان مي شدند. پوران بازرگان به عنوان مدير 
ــازمان مجاهدين شده بود.  ــه رفاه، از اعضاي س مدرس
مدرسه اي كه شهيد بهشتي، شهيدباهنر و شهيدرجايي 
براي خانواده هايي كه سابقه سياسي داشتند، راه اندازي 
ــن خانواده ها در مدارس  كرده بودند. چون فرزندان اي
معمولي، مورد اهانت و سركوب قرار مي گرفتند. بنياد 
ــل و جمعه خانواده هاي  رفاه حتي براي روزهاي تعطي
زندانيان سياسي برنامه داشت. معلمان مدارس رفاه هم 
از خانواده ها و دانشجويان مبارز انتخاب مي شدند، مثل 
ــتان و خانم َخير. جالب است  فاطمه اميني، خانم بوس
ــس از آنكه به اروپا مي رود،  بدانيد كه پوران بازرگان پ
خاطرات خود را مي نويسد. او در خاطراتش در خصوص 
تغيير ايدئولوژي زنان سازمان هم صحبت كرده است. 
البته بدون آنكه نامي از بچه مذهبي ها ببرد يا اشاره اي به 
مبارزاتشان كند. مثًال هيچ وقت نگفت كه شهيد رجايي 
ــتگير و به اعدام محكوم  به خاطر پناه دادن به من دس
ــاي منافقين را كه  ــما خاطرات برخي از اعض ــد! ش ش
مي خوانيد، واقعاً متعجب مي شويد، چراكه آنچنان در 
مورد انقالب و دوران زندانشان نوشتند كه گويي انقالب 
را آنها انجام دادند! در صورتي كه در خاطرات بچه هاي 
انقالب، حتي به اينكه چه كساني در زندان كمونيست 
بودند، هم اشاره شده است. مثًال رئيس زنان كمونيست 
در زندان، ويدا حاجبي همكالس فرح در فرانسه بود. به 
همين دليل هم وقتي او به حبس ابد محكوم شد، حتي 
حسيني شكنجه گر معروف هم براي سركشي وضعيت 
ــلولش مي رفت و ملحفه نو مي برد! اين رفتارها  او به س
براي زندانيان ديگر خيلي سنگين بود. ويدا در دوران 
زندانش بسياري از جواناني كه پايه هاي ضعيف مذهبي 
ــراد عمدتاً از  ــتند را جذب حزب كرد. البته اين اف داش
اعضا و هواداران سازمان مجاهدين بودند، مثل حميده 
حياتي. سري دوم ازدواج هاي سازمان، كامًال تشكيالتي 
ــه رعايت اصول ازدواج  بود. گرچه افراد مذهبي ملزم ب
بودند، اما بسياري از آنها فقط به خاطر تشكيالت انجام 
ــار به ترك  ــاس بود كه افراد ناچ مي گرفت. بر اين اس
ــرف زاده كرماني و  ــدند. مثًال منيژه اش و طالق مي ش
سيمين صالحي، بر مبناي اصل مبارزه طالق گرفته و 

ازدواج هاي تشكيالتي داشتند. 

سـازمان در آن دوران، از زنـان براي چه 
كارهايي استفاده مي كرد؟

سازمان تالش مي كرد از زنان بيشترى براي پوشش 
ــتفاده كند. بنابراين در آن مقطع، هيچ كدام از  اس
زنان در مركزيت و سياستگذاري ها ديده نمي شوند. 
ــوى تقي شهرام در سازمان  در سال 1354 كه از س
تغيير ايدئولوژي انجام گرفت، حتي اعضاي مسلمان 
هم مجبور به تغيير ايدئولوژي شدند! در آن مقطع، 
تنها چند نفر مقابل اين تغيير ايدئولوژي ايستادند. 
اما از آنجا كه در خانه هاي سازماني زندگي مي كردند، 
ــان به سازمان  ــط همسرانش ــان توس فعاليت هايش
ــام فعاليت هاي مجيد  ــد. مثًال تم اطالع داده مي ش
ــرش ليال زمرديان به  ــريف واقفي، از سوى همس ش
تشكيالت گزارش مي شد. در واقع در اين دوره زنان 
تالش مي كردند با فعاليت هايشان وارد هسته هاي 
ــوند. بعد از سال 1354، ساواك  مركزي سيستم ش
ــازمان هاي چريكي شدت بخشيد  ــار را روي س فش
ــال هاي  ــياري از خانه هاي تيمي آنها را در س و بس
55- 54 مورد حمله قرار داد. در اين خانه هاي تيمي، 
ــت. البته در گروه هاي  حداقل يك خانم وجود داش
مذهبي كه از سازمان مجاهدين خلق به دليل تغيير 
ايدئولوژي منشعب شده بودند هم خانم هايي حضور 
داشتند. مثًال سرور آالدپوش - كه خيلي بر مواضع 
اسالمي خود تأكيد داشت و از سازمان به خاطر تغيير 
ــازمان جديد و در  ــده بود- در س ايدئولوژي جدا ش
درگيري كشته شد. با اين حال تا آن مقطع، همچنان 
ــازمان نشد و همه هم  هيچ خانمي وارد مركزيت س

نقش هاي كمرنگي داشتند. 
چرا سازمان موسوم به مجاهدين به زنان 

اجازه ورود به مقاطع باال را نمي داد؟
نه اينكه اجازه نمي دادند، بلكه در آن زمان فردي را 
كه آنقدر مسلط باشد نداشتند. چون اين فكر ابتدا 
در سازمان نبود كه زن را وارد مبارزات چريكي كنند. 
ــدند، دانشجو  ــازمان ش خانم هايي هم كه جذب س
ــد،  ــه در ادامه كار، فقط مبارزه مهم ش بودند. گرچ
اما زناني كه فعاليت هاي سياسي- مذهبي داشتند، 
ــدند. مثًال خانم غيوران  به ميل خود وارد مبارزه ش
ــي انجام  ــجادي) كه فعاليت هاي سياس (طاهره س
ــرد، با ميل  ــكاري مي ك ــرش هم مي داد و با همس
ــور به انجام  ــرش او را مجب خودش آمده بود، همس
كاري نمي كرد. يا خانم لبافي نژاد (سليحي) 16 ساله 
بود كه وارد فعاليت هاي سياسي شد. در همين دوران 
هم رژيم همسرش را اعدام كرد. خانم مرضيه دباغ 
ــعيدي بود، وارد فعاليت  هم چون شاگرد آيت اهللا س
ــد. اين نوع ورود به مبارزات سياسي،  ــي ش سياس
ــرادي ازدواج كنم كه در  فرق دارد با اينكه من با اف
تشكيالت راحت تر تردد داشته باشم. فلسفه وجودي 
ــازمان ها و احزاب سياسي متفاوت از هم  زنان در س
بود. سازمان منافقين نگرش خاصي به زنان داشت، 
البته در آن زمان طبيعي هم بود. چون با جامعه اي 
مواجه بوديم كه بسياري از افرادش بي سواد بودند. 
ــياري از  ــكل افراد نخبه را جدا مي كرد. بس اين تش

ــازمان  ــي س ــرادي كه جذب فعاليت هاي سياس اف
ــجو بودند. حتي اغلب  ــدند، تحصيلكرده يا دانش ش
ــه رفاه، از اعضاي سازمان مجاهدين  معلمان مدرس
بودند. چون كسي غير از آنها نمي پذيرفت كه  آنجا 
ــازمان، به  تدريس كند. البته زنان هم متقابًال به س
ــان نگاه مي كردند. چون  چشم قبله آمال و آرزويش
در شرايطي كه بسياري هنوز رانندگي زنان را جايز 
نمي دانستند، اين سازمان به آنها اجازه كار و فعاليت 
داده بود. هرچند بعد به سوءاستفاده انجاميد و از زنان 
براي لو نرفتن خانه هاي تيمي استفاده شد! عملي كه 
ــتند. اينكه زن و  ــن، آن را حرام مي دانس علماي دي
مردي بدون عقد اسالمي، كنار هم در يك خانه قرار 
گيرند، با اين عنوان كه ازدواج تشكيالتي كرده اند. 
يا زنان به دليل فعاليت هاي سياسي، از همسرانشان 
ــرف زاده كرماني كه به  طالق بگيرند. مثل منيژه اش
دستور سازمان از همسرش طالق گرفته و فرزندش 

را رها كرد! بسياري از زنان با همين شيوه، به عضويت 
سازمان درآمدند. سازمان با اين وعده كه نقش اول 
تشكيالت را بازي خواهند كرد، آنها را فريب داد! بعد 
هم بردگي فكري را به آنان تحميل كرد. اين بردگي 
فكري باعث شده بود تا آنها نتوانند جلوتر از خودشان 
ــيدن از  ــن دليل هم از كنار كش ــد. به همي را ببينن
ــيدند و همانجا مى ماندند تا از بين  سازمان مي ترس
بروند! چون توان فكري باال مي خواهد كه فرد بگويد 
اشتباه كردم. اما ترس از ساواك و عشق مبارزه، اين 

توان را در آنها از بين برد. 
انگيزه اينگونه افراد، از پذيرش بي چون و 

چراي دستورات سازمان چه بود؟
افرادي كه هوادار يا جزو اعضاي سازمان مجاهدين 
ــدند، به اين اعتبار بودند كه اين تشكيالت،  مي ش
ــت كه مبارزات  يك سازمان فرهيخته سياسي اس
ــت كه شور  ــازماني اس ــي- مذهبي دارد. س سياس
ــي آنها هم  ــور انقالب ــي دارد و مي تواند به ش انقالب
ــه اعضاي اين  ــخ دهد. هرچه هم ما بگوييم ك پاس
سازمان منافق و دورو بودند، نمي توانيم از تشكيالتي 
ــي كنيم. بعد از پيروزي  كار كردن آنها چشم پوش
ــازماندهي به ياري شور  انقالب، اين تشكيالت و س
انقالبي، آنها را در سطح جامعه مطرح كرد، به طوري 
ــازمان جوانان  ــازمان مادران، س كه تشكيالت، س
ــازمان اصناف  ــوزي و حتي س ــازمان دانش آم و س
ــازمان ها هم در قالب خود  داشت. هركدام از اين س
ــت عده زيادي را وارد كند. سازمان براي  مي توانس
ــخص مي كرد كه بايد چطور  نيروهاي مدارس، مش
ــد. بنابراين برخورد  ــورد و رفتار كنن با بچه ها برخ
ــًال من در  ــه اي كه مث ــازمان در مدرس نيروهاي س
ــرادرم، همه به  ــا خواهر و ب آن درس مي خواندم ي
ــازمان كه  ــود. به عنوان مثال نيروي س يك روش ب
ــده بود، براي  ــه انتخاب ش از دانش آموزان مدرس
ــروع مي كرد. نظرت  جذب، اول با خواندن كتاب ش
درباره اين موضوع چيست؟ بيا با هم كتاب بخوانيم 
و... در واقع سطوح مختلف جامعه را اينطور جذب 
ــان  ــور انقالبي ش ــكيالت كرده و بعد هم از ش تش
استفاده مي كردند. در آن مقطع هم همه بچه ها كه 
ــتند قضيه تغيير ايدئولوژيك چيست؟ يا  نمي دانس
معني خانه هاي تيمي را نمي دانستند. توجه كنيد 
در بعضي خانه هاي تيمي كه سال61- 60 شناسايي 
شدند، افراد پانزده ساله داشتيم! اين نشان مي داد 
كه چطور سازمان توانسته بود در تمام اركان نظام 
جامعه نفوذ كند. در همان خانه هاي تيمي، سازمان 
ــچ رابطه اي با  طوري اعضا را ايزوله مي كند كه هي
جهان خارج ندارند. حق تماشاي تلويزيون، گوش 
ــي غير از آنچه  ــه راديو و حتي خواندن كتاب دادن ب
سازمان پيشنهاد داده را ندارند. به همين دليل هم 
متوجه اشتباهشان نمي شوند و در جهل خودشان 
ــوراي  ــد. در واقع رجوي و اعضاي ش باقي مي مانن
رهبري، با القائات خود موجب شدند كه اعضا هيچ 
اميدي به آينده نداشته باشند و راه فراري براي خود 
ــازمان انقالب  ــوند. در سال هاي بعد، س متصور نش

ــود مرحله بندي كرده  ايدئولوژيك را به قول خ
ــالب ايدئولوژيك، اصل  بود. در مرحله اول انق
ــن دليل هم وقتي  بر پنهان كاري بود. به همي
رجوي براي همكاري با صدام به عراق مي رود، 
هيچ كدام از اعضاي سازمان متوجه نمي شوند! 
حتي نيروها را به بهانه اينكه در عراق راحت تر 
ــالمي جنگيد، به آنجا  مي توان با جمهوري اس
ــود كه ما  ــل مي كنند. ابتدا عنوان نمي ش منتق
قصد جاسوسي عليه ايران را داريم. بعداً به اين 
بهانه كه دشمن مشترك ما و عراق، جمهوري 
اسالمي است، به اعضا دستور مي دهند به عراق 
ــيم را به  كمك و تمام مكالمات راديويي و بيس

استخبارات اين كشور منتقل كنند. 
تغييـر ايدئولـوژي در سـازمان، چه 
تأثيري بـر رونـد فعاليت زنـان عضو 

داشت؟
آيت اهللا طالقاني از جمله كساني است كه همان 
ــازمان  ابتدا متوجه تغييرات ايدئولوژيك در س
مي شود. به همين دليل هم با تقي شهرام مبدع 
تغيير ايدئولوژي در سازمان، جلساتي مي گذارد 
ــه چرا يك  ــرار مي دهد ك ــورد عتاب ق و او را م
سازمان اسالمي را كمونيستي اعالم كرده است؟ 
بابت همين جلسات هم ساواك آيت اهللا طالقاني 
ــد. در واقع اينطور  ــتگير و زنداني مي كن را دس
ــالم كند كه دچار  ــازمان يكدفعه اع نبود كه س
ــت. انحراف كم كم به وجود آمد  انحراف شده اس
و مطرح شد. مثًال پوران بازرگان بعدها در كتاب 
خاطراتش عنوان مي كند: «مسعود رجوي به من 
نامه نوشت كه از تراب طالق گرفته و به همسري 
ــازمان مطرح  ــه عنوان زن اول س او دربيايم و ب
ــت كه آن رگه هاي التقاطي  ــوم... .» اينجاس ش
ــرف ربيعي كه  ــازمان نمايان مي شود. يا اش س
ــعود در آمد، ابتدا همسر  بعدها به همسري مس
علي اكبر نبوي بود، اما به خاطر تغيير ايدئولوژي 
سازمان در سال 1354، به همراه همسرش اقدام 
ــتقلي به نام «فرياد خلق»  به ايجاد تشكل مس
ــت. در درگيري  ــالمي داش نمود كه ماهيت اس
سال 1355، نبوي كشته و ربيعي شديداً مجروح 
مي شود. به شهادت كساني كه در صحنه حاضر 
بودند، ربيعي زياد مقيد به رعايت مسائل اسالمي 
ــت، در حالي كه تا آن مقطع، مردم از  نبوده اس
سازمان مجاهدين به عنوان يك سازمان مذهبي 
ياد مي كردند. به خاطر دارم يكي از افرادي كه در 
راستاي تحقيق در باره فعاليت هاي سازمان با او 
مصاحبه مي كردم، مي گفت پدرش همكار پدر 
رضايي ها بوده و خانواده اش هم رابطه نزديكي با 
خانواده رضايي ها داشتند. حتي صديقه رضايي 
را به عنوان همكالس و همرزم دختر خودشان 
ــه صديقه  ــت روزي ك ــناختند. او مي گف مي ش
رضايي در درگيري كشته شد، پدرم به خانه آمد 
و با گريه  گفت صديقه را بي حجاب و ميني ژوپ 
ــا در آن  ــه مذهبي هاي م ــيده ديدم!... بچ پوش
مقطع، خيلي روي سازمان مجاهدين به عنوان 
ــرو و مذهبي حساب باز كرده  يك سازمان پيش
بودند. تنها كساني از تغيير ايدئولوژيك سازمان 
با خبر شدند كه در بدنه اصلي تشكيالت بودند. 
اينكه احمداحمد يا عزت شاهي زودتر از ديگران 
ــدند هم به خاطر اين  متوجه انحراف سازمان ش
ــد، و اال مردم كوچه  ــه در بدنه اصلي بودن بود ك
ــان را هم  ــهم امامش و بازاري، حتي خمس و س
براي فعاليت هاي سازمان مي دادند و اصًال فكر 
نمي كردند كه اينها از آن مشي اسالمي جدا شده 
ــعي مي كرد روكش  ــند، چراكه سازمان س باش
خود را حفظ كند. حتي به خانم ها توصيه شده 
ــري تردد  بود در انظار عمومي با حجاب و روس
كنند. بنابراين محبوبه متحدين كه كامًال تغيير 
ايدئولوژي را پذيرفته بود و با تقي شهرام زندگي 
مي كرد، هيچ وقت بدون روسري ديده نشد. بر 
همين اساس بود كه دكتر شريعتي كتاب حسن 
و محبوبه را مي نويسد. اعضاي سازمان حتي به 
دستور مسعود رجوي، در زندان نماز تاكتيكي 
مي خواندند. چون اگر همان ابتدا اعالم مي كردند 
ــده،  ــازمان انجام ش كه تغيير ايدئولوژي در س
ــدند.  كامًال از جامعه مبارز آن زمان طرد مي ش
جالب است بعداً كه از حضرت امام در خصوص 
ــد، ايشان فرمودند  كمك به سازمان استفتا ش
ــا مي توانيد  ــاي زندانيان اينه ــراي خانواده ه ب
ــر حق نداريد  ــرج كنيد، ولي ديگ اين پول را خ
خمس را در اختيار فعاليت هاي آنها قرار دهيد. 
ناگفته نماند بعد از تغيير ايدئولوژي در سازمان، 
ــتند در عضويت  ــي كه نمي خواس برخي از زنان
سازمان باقي بمانند، از طرف سازمان مجبور به 
ــازمان براي وادار  خودكشي شدند. استدالل س
كردن آنها اين بود كه اگر وارد جامعه شوند حتماً 
توسط ساواك دستگير شده و اعضاي ديگر را لو 
مي دهند. بنابراين بسياري از زنان فعال سازمان 
در آن مقطع به دستور رؤسا مجبور شدند تا در 
چاه هاي اطراف بيابان هاي مسگرآباد يا در كوچه 
پس كوچه هاي جنوب شهر با نارنجك خودشان 
را منفجر كنند، براي آن كه دست ساواك نيفتند. 
همسر احمداحمد، يكي از همين زنان بود. البته 
كساني كه پشتيباني براي هدايت داشتند، نجات 
ــرف ربيعي، علي اكبر نبوي  مي يافتند. مثًال اش
ــرور آالدپوش توسط  ــت، يا س را كنار خود داش
ــكيالت ديگري  اكبري آهنگران به عضويت تش
ــاس  درآمد، يا گروه مهدويون هم بر همين اس
ــياري از زنان و مردان در  شكل گرفت. البته بس
آن مقطع، توسط خود سازمان به ساواك لو داده 
شدند. علت لو دادنشان به ساواك هم اين بود كه 
از سال1356 به بعد، رژيم به دنبال دستگيري 
مبارزان نبود. چون سازمان هاي حقوق بشر رژيم 
را تحت فشار قرار داده بودند و شكنجه ها لو رفته 
بود. به همين دليل هم تعداد دستگيرشدگان در 

اين دوره كم مي شود. هرچند از آن طرف، تعداد 
افرادي كه در خيابان كشته مي شدند، زياد شد. 
مأموران با هركسي كه درگير مي شدند، همانجا 

به او تير خالص را مي زدند. 
آيـا خشـونتي كـه در آغاز دهـه 50، 
در مورد كسـاني كـه در برابـر تغيير 
ايدئولوژي مقاومت كردند اعمال شد، 
در ذات سازمان بود يا آنگونه كه برخي 
ادعا كردند، از سـوى عده اي خاص به 

اين تشكل تحميل شد؟
همانطور كه مي دانيد به  دليل تغيير ايدئولوژي، 
ــي اعضاي خود  ــازمان مجبور به تصفيه برخ س
ــازمان ديگري را به وجود آورد. وقتي  شده و س
هسته اوليه سازمان از بين رفت، افرادي كه باقي 
ــد، روكش تغيير  ماندند، همانطور كه اشاره ش
روي خود كشيدند، اما چون قضيه كشته شدن 
نيروهايشان به دست خودشان لو رفته بود، ميان 
مردم عنوان كردند كساني كه از ما جدا شدند، 
ــا چنين جنايتي  ــام دادند و م اين كارها را انج
ــري افراد چپ نما بودند كه  نكرديم، اينها يكس
ــده بودند. همين اشخاص  ــالم جدا ش از فاز اس
بعد از پيروزي انقالب ادعا كردند كه مجاهدين 
راستيني هستند و بر عقايد بنيانگذاران سازمان 
ــپ نماها،  ــاري مي كنند و به قولي آن چ پافش

سازمان پيكار را تشكيل دادند. 
بعد از پيـروزي انقالب اسـالمي، چه 
تغييراتي در خصوص حضـور زنان در 

سازمان شكل گرفت؟
بعد از انقالب، جذب خانم ها در سازمان بيشتر بود. 
چون برخي اعضاي سازمان، كامًال فعاليت هاي 
ــتند و به خارج از كشور  ــي را كنار گذاش سياس
رفتند، مثل بهمن بازرگان. با اينكه بهمن بازرگان 
خودش عامل تغيير ايدئولوژيك بود و به توصيه 
مسعود رجوي، در زندان نماز تاكتيكي مي خواند. 
ــته ديگري هم در همان سال هاي57- 56،  دس
سازماني به نام «پيكار در راه آزادي طبقه كارگر» 
را تشكيل دادند. هسته اوليه اين سازمان، تراب 
حق شناس هم مباحثه شهيد آيت اهللا مطهري 
در مدرسه فيضيه است. سازمان در اين دوره، به 
زنان براي پيشبرد اهداف خود و حضور فيزيكي 
نياز دارد. بنابراين از سال1358، موج ازدواج هاي 
سياسي ولي رسمي و اسالمي، در سازمان شديداً 
رشد پيدا مي كند. اين ازدواج ها به خاطر آن بود 
كه تعداد افراد سازمان افزايش يابد. مثًال مسعود 
ــي خياباني با آذر  ــرف ربيعي، موس رجوي با اش
ــني- علي  ــال تفاوت س رضايي - با وجود 18س
ــي و... ازدواج مي كنند.  ــن رضاي زركش با مهي
ــعي  ــازمان س ــن مقطع هركدام از زنان س در اي
ــان ازدواج كنند. بنابراين  مي كردند با هم رده ش
سال60- 59، شاهد موجي از تولد فرزندان آنان 
هستيم. در كتاب خانم باقرزاده به اين دوره اشاره 
ــعود وقتي به ساختمان  ــده و آمده است: مس ش
تشكيالت آمد، به ما گفت: «به خانم هاي باردار 
ــد، چون اينها مجاهد خلق  آناناس بدهيد بخورن
ــال 1360 كه سازمان  پرورش مي دهند...» از س
وارد فاز سياسي و ترور شد، خانه هاي تيمي رشد 
ــازمان سعي مي كرد  پيدا كردند، ولي باز هم س
ــتفاده كند.  در خانه هاي تيمي، حتماً از زنان اس
حال اگر بچه داشتند كه وضعيت شان نورعلي نور 
ــك نمي كرد. بنابراين زنان  بود و كسي به آنها ش
ــان در خانه  ــد، با فرزندش ــازمان مجبور بودن س
ــايي ها  ــرده و ترور و شناس تيمي حضور پيدا ك
ــما فكر  ــد. اصًال اينطور نبود كه ش را انجام دهن
كنيد به خاطر بچه، محدوديت در كارهاي زنان 
سازمان وجود داشته باشد. هرچند در اين دوره 
به دليل حمالت سپاه، بسياري از افرادي كه در 
مركزيت فاز نظامي سازمان بودند، از بين رفتند. 
ــرف ربيعي هم در درگيري هاي همان سال  اش
ــعود رجوي با فيروزه بني  كشته مي شود و مس
ــي  صدر ازدواج مي كند. اين ازدواج كامًال سياس
ــال و نيم به  ــدار بود و بعد از يك س و خيلي ناپاي
طالق انجاميد. حمالت سپاه به خانه هاي تيمي 
ــه آغاز ترورهاي  و كم بودن تعداد افراد، منجر ب
ــود. البته اين ترورهاي كور  ــازمان مي ش كور س
به خاطر تعداد كم افرادي است كه در اين مرحله 
با سازمان همكاري داشتند. در يكي از سندهايي 
ــور منافقين در دهه  كه در خصوص ترورهاي ك
ــرد منافقي موقع  ــته بود ف 60 مي خواندم، نوش
ــه اعضاي آن حتي  افطار به خانه اي حمله و هم
بچه ها را هم به شهادت مي رساند. در تحقيقات 
متوجه شدم، منزل يكي از اعضاي انجمن اسالمي 
ــه راه طالقاني بوده است. در  كارگران هم در س
ــايي منزل آن عضو  واقع فرد منافق بعد از شناس
ــازمان اعالم مي كند مورد  انجمن اسالمي، به س
در فالن ساختمان، فالن طبقه، در واحد سمت 
ــكونت دارد. فرد مهاجم  هنگام انجام  راست س
ــت  ــمت راس ترور، وقتي مي بيند چراغ واحد س
ــمت چپ را مي زند و آن  ــت، دِر س خاموش اس
خانواده را ترور مي كند! اين ترور هاي كور نشان 
مي دهد كه در آن مقطع اعضاي سازمان شديداً 
كاهش پيدا كرده و فقط مي خواهد كاري را انجام 
دهد. به همين دليل هم سازمان كم كم نيروهاي 
باقيمانده خود را به اروپا منتقل مى كند. در اروپا 
ــان را همانطور مثل سابق ادامه  هم برنامه هايش
ــيدن  مي دادند، انجام برنامه صبحگاهي و پوش
لباس سربازي. بعد جريانات سال1364 كه اروپا 
ديگر نتوانست وجود اعضاي سازمان منافقين را 
ــه عراق رفتند و  تحمل كند، با انجام توافقاتي ب
ــي را در اختيار آنها  صدام زمين كردهاي خالص
ــيدن اين زمين ها، به خاطر  قرار داد. البته بخش
آن بود كه صدام مي خواست كردها را محدود و 
كم كم زمين هايشان را تصرف كند. اين بهانه اي 

براي ساخت اردوگاه اشرف شد. 

در سال 1354 كه از سوى تقي شهرام 
در سـازمان تغيير ايدئولـوژي انجام 
گرفـت، حتي اعضـاي مسـلمان هم 
مجبور به تغيير ايدئولوژي شدند! در 
آن مقطع، تنهـا چند نفـر مقابل اين 
تغييـر ايدئولـوژي ايسـتادند، اما از 
آنجا كه در خانه هاي سازماني زندگي 
مي كردند، فعاليت هايشـان از سـوى 
همسرانشان به سـازمان اطالع داده 
مي شـد. مثًال تمام فعاليت هاي مجيد 
شـريف واقفي، از سوى همسرش ليال 
زمرديان به تشكيالت گزارش مي شد

بعـد از تغيير ايدئولوژي در سـازمان، 
برخـي از زناني كه نمي خواسـتند در 
عضويت آن باشـند، از طرف اين گروه 
مجبور به خودكشـي شدند. استدالل 
سـازمان بـراي وادار كـردن آنها اين 
بود كه اگر وارد جامعه شـوند حتمًا از 
سوى ساواك دستگير شده و اعضاي 
ديگر را لو مي دهند. بنابراين بسياري 
از زنان فعـال سـازمان در آن مقطع، 
به دستور رؤسـا مجبور شـدند تا در 
چاه هاي اطراف بيابان هاي مسگرآباد 
يا در كوچه پس كوچه هاي جنوب شهر، 
با نارنجك خودشـان را منفجر كنند!

«سازمان موسوم به مجاهدين خلق، عضوگيري از زنان، بازخواني يك رويداد تراژيك» 
در گفت وشنود با فريبا انيسي- بخش نخست

زناني كه تغيير ايدئولوژي را نمي پذيرفتند 
وادار به خودكشي مي شدند
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بي خيال تيم اميد!
  فريدون حسن

وقتي از تيم اميد حرف زده مي شود، يعني دقيقاً تيمي كه آينده فوتبال ملي 
است، يعني آينده تيم بزرگساالن، يعني همان تيمي كه بايد در روزهاي فيفا 
بازي داشته باشد، برود در جام ملت هاي آسيا بازي كند و همان تيمي كه بايد 

برود جام جهاني. 
تيم اميد يعني همين ها كه گفتيم، يعني تيم ملي آينده، حاال بماند كه اين تيم 
بايد به المپيك برود و ابتدا خود را در بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان نشان 
دهد يا اينكه حداقل به بازي هاي آسيايي برود  و آنجا عرض اندامي داشته باشد. 
تمام اينها كه گفتيم بديهياتي است كه همه در خصوص اميد هاي فوتبال شان 
اجرا مي كنند. رقباي آسيايي فوتبال ايران سال هاست با سرمايه گذاري روي 
تيم هاي اميدشان عمًال تيم هاي ملي بزرگساالن شان را تجهيز مي كنند اما 

اينجا و در ايران اميد هاي فوتبال سال هاست به حال خودشان رها شده اند. 
ــت، در حالي كه  ــيون فوتبال مشغول كارهاي ديگري اس اين روزها فدراس
وظيفه اصلي آقايان انتخاب سرمربي براي تيم اميد و تعيين تكليف آن است 
اما مهدي تاج و رفقا فعًال سر سفره فوتبال نشسته اند و مي خواهند جبران دو 
سالي را كه از اين سفره دور بوده اند، بكنند، پس فعًال بي خيال تيم اميد، اصًال 

المپيك يعني چه؟
ــه فوتبال پايه و به  ــي را به ياد دارد كه بها دادن ب تاريخ فوتبال ايران روزهاي
ــيايي و  ــابقات آس خصوص جوانان و اميدها كاري كرده بود كه ايران در مس
منطقه اي با تيم دوم خود كه متشكل از همين جوانان و اميدها بود، شركت 
ــت غلط فدراسيون فوتبال در تمام  مي كرد و نتيجه هم مي گرفت اما سياس
دهه هاي گذشته و توجه صرف به تيم ملي بزرگساالن به هر قيمت ممكن حاال 
كار را به جايي رسانده است كه عمًال تيم هاي پايه فوتبال ايران هيچ حرفي 
براي گفتن ندارند و تازه اين در شرايطي است كه چنين تيم هايي اصوالً وجود 

خارجي داشته باشند، واال اوضاع از اين هم بدتر مي شود. 
وضعيت امروز تيم فوتبال اميد ايران يك نمونه فاجعه بار در مقابل ديدگان 
همه است. تيمى كه بعد از پايان قرارداد سرمربي سابقش ديگر تشكيل نشد! 
بازيكنانش به امان خدا رها شدند و فدراسيون هم قرار است اگر فرصت پيدا 
كرد و از تيم ملي شكست خورده بزرگساالن نگاه برداشت، در خصوص سرمربي 
آينده آنها تصميم گيري كند. حال و روز امروز تيم اميد همان حال و روز آينده 
فوتبال ايران است؛ تيمي كه بازيكنانش از همين االن خود را نيمكت نشين 
ــند تا آنها به نوعي از كوران  لژيونرهاي تيم ملي مي بينند و بايد منتظر باش
مسابقه خارج شوند تا شايد بتوانند جاي شان را بگيرند، يعني در حالي كه بايد 
در قالب تيم اميد به مصاف رقبا بروند و آبديده شوند، بدون سپري كردن اين 

مرحله به تيم ملي مي رسند و نيمكت نشين لژيونرها مي شوند. 
طبيعي است كه چنين پشتوانه هاي لرزاني به كار آينده فوتبال ايران نخواهند 
آمد و سرنوشتي جز شكست نصيب شان نخواهد شد. اميد هاي فوتبال ايران 
ــوءمديريت حاكم بر فوتبال در حال وقت تلف كردن  ــايه س اين روزها در س
هستند. مسابقات مقدماتي و انتخابي المپيك نزديك است و كشورهايي كه 
مي خواهند در فوتبال بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان حضور داشته باشند، از 
مدت ها قبل كارشان را شروع كرده اند و برنامه ريخته اند اما اميدهاي ايران فعًال 
منتظر معرفي سرمربي تيم شان هستند. بماند كه بعد از معرفي هم حتماً زمان 
زيادي را از دست خواهيم داد تا جناب مربي بازيكنان را بشناسد و ببيند براي 

موفقيت و رسيدن به نتيجه مطلوب اصًال از كجا بايد كار را شروع كند. 

نوستالژى

نگاه

از ستاره هاي ديروز تا بازيكنان امروز 

قهر فوتبال با  المپيك 
  حامد قهرماني 

47سال از آخرين حضور فوتبال ايران در المپيك مي گذرد و با شرايطي كه 
تيم فوتبال اميد كشورمان اين روزها با آن درگير است، هيچ بعيد نيست 

اين انتظار به 48سال هم برسد. 
تيم اميد ايران را بازيكنان جوان و جوياي نامي تشكيل مي دهند كه همين 
ــويم در باشگاه ها و ليگ برتر از  حاال هم اگر خوب دقت كنيم، متوجه مي ش
نفرات تأثيرگذار فوتبال ايران به شمار مي روند، اما نگاهي به تاريخ تشكيل 
تيم اميد به خصوص از ابتداي دهه60 تاكنون نشان مي دهد تيم اميد ايران نه 
امروز كه هميشه مملو از ستارگاني بوده كه بعدها در تيم ملي درخشيده اند 
اما عدم توجه به فوتبال پايه و نگاه غلط مديران فوتبال در چهار دهه گذشته و 
نتيجه گرا بودن آنها آن هم فقط در رده بزرگساالن (كه آن هم شكست خورده) 
باعث شده است تيم هاي اميد ايران در تمام اين سال ها به رغم برخورداري از 
ستاره هاي بزرگ ناكام بمانند. آنچه در پي مي آيد نگاهي كامًال گذرا به چهار 
تيم اميد ايران در دهه هاي70 و 80 است؛ تيم هايى مملو از ستارگان جوان 

آن روزگار فوتبال ايران كه هيچ كدام رنگ المپيك را نديدند. 
در سال1371 تيم اميد براي حضور در مسابقات المپيك 1992 بارسلون با 
حضور ستارگاني چون افشين پيرواني، رضا شاهرودي، يحيي گل محمدي، 
ــاد ماجدي، حسين خطيبي، رضا  خداداد عزيزي، بهزاد داداش زاده، ميرش
رضايي منش و با هدايت حسن حبيبي تشكيل شد اما در صعود به المپيك 

ناكام بود. 
ــت خود را با هدايت  سال1375 اوضاع تغييري نكرد و تيمي كه مي خواس
يورگن گده آلماني به المپيك1996 آتالنتا برساند، با وجود ستاره هايي چون 
مهدي مهدوي كيا، كريم باقري، مهرداد ميناوند، مهدي پاشازاده، نيما نكيسا، 
ادموند بزيك، اسماعيل حاللي، علي آذري، احمد مؤمن زاده، فرهاد مجيدي و 

علي لطيفي باز هم از رسيدن به المپيك بازماند. 
چهار سال گذشت و باز هم ايران سراسيمه خود را براي المپيك آماده كرد. 
ــران به المپيك2000  ــان را جمع كرد تا اي اين بار مهدي مناجاتي بازيكن
ــد اما حتي حضور مهدي مهدوي كيا، حامد كاويانپور، جواد  ــيدني برس س
نكونام، علي سامره، فراز فاطمي، عليرضا نيكبخت واحدي، مهدي اميرآبادي، 
محسن بياتي نيا، علي انصاريان و رسول خطيبي هم نتوانست گره كار ايران 

را باز كند. 
ــپرده شد تا او با بازيكناني  براي المپيك2004 آتن كار به حسين فركي س
ــتار زارع، جالل  ــياوش اكبرپور، س چون ايمان مبعلي، جواد كاظميان، س
كاملي، مسعود شجاعي، مجتبي جباري، آرش برهاني، اميرحسين صادقي، 
مهدي رحمتي و حسين كعبي ايران را المپيكي كند اما باز هم همان داستان 

حذف تكرار شد. 

ششمين دوره رقابت هاي 

دنيا حيدري 
  گزارش

قهرماني زير 23سـال 
آسـيا حكـم انتخابـي 
المپيك پاريس را دارد؛ اصلي ترين مسابقه  تيم 
اميد در سـال2024، اما چرا بايد انتظار داشـت 
اميدهاي ايران با شكستن طلسمي كه نيم قرن 
از آن مي گذرد، موفق به كسـب جواز حضور در 

المپيك شوند؟

ــي از  ــم اميد كه ناش ــن روزهاي تي بالتكليفي اي
ناكارآمدي فدراسيون است و نگاهي درجه2 به اين 
تيم، تمديد طلسم حضور در المپيك را محتمل تر 
و صحبت هاي مهدوي كيا، آخرين سرمربي اين تيم 
را يادآور مي شود: «با اين شرايط، تيم فوتبال اميد 
ــم نمي تواند برود، چه  ــرودگاه مهرآباد ه ايران تا ف

رسد به پاريس!»
ــادي ايجاد كرد براي  انتخاب مهدوي كيا، اميد زي
شكستن طلسمي كه چيزي نمانده 48ساله شود. 
مهدوي كيا در شرايطي سكان هدايت تيم اميد ايران 
را به دست گرفت كه دو تورنمنت مهم قهرماني زير 
23سال آسيا و البته بازي هاي همبستگي كشورهاي 
اسالمي را پيش رو داشت. حضور مهدوي كيا روي 
نيمكت اميدها، انتظارات زيادي را ايجاد كرده بود. 
ــال ها كار كردن در اين  نگاه اصولي او به پايه ها و س
ــده  حوزه اصلي ترين دليل اميدواري هاي ايجادش
ــال اميد بود،  ــب موفقيت تيم ملي فوتب براي كس
ــتن روي  ــادي نبرد تا كيا عطاي نشس اما زمان زي
ــد و با ناكامي در  نيمكت اميدها را به لقايش ببخش
رقابت هاي زير 23سال آسيا و انصراف از حضور در 
مسابقات كشورهاي اسالمي به كار خود با اميدهاي 

ايران پايان دهد. 

اگر چه بسياري از كارشناسان كه اهم آنها از مربيان 
ــتند، همواره بر اين باور بودند كه  ــته هس بازنشس
عملكرد مربيان داخلي در تيم اميد به مراتب بهتر 

ــت اما سرنوشتي كه يقه  از گزينه هاي خارجي اس
ــئله فراتر از بحث  تيم كيا را گرفت، نشان داد مس
كادرفني است و نمي توان نيم قرن ناكامي اميدها را 
از چشم كادر فني ديد. كيا شايد بهترين گزينه براي 
نشستن روي نيمكت تيم ملي فوتبال اميد بود اما 
او به تنهايي بدون برنامه ريزي بلندمدت، برگزاري 
اردوهاي حساب شده، بازي هاي تداركاتي و از همه 
مهم تر همكاري باشگاه ها براي در اختيار گذاشتن 
بازيكنان خود نمي توانست معجزه كند، خصوصاً كه 
بازيكنان زير 23سال كمتر در تركيب تيم هاي خود 
به ميدان مي روند و زمان زيادي براي آماده سازي 
آنها و همچنين هماهنگ كردن شان در تركيب نياز 
است. از سوي ديگر كادر فني به زمان كافي نياز دارد 
ــود را از هر لحاظي  تا بتواند بازيكنان مورد نظر خ
براي رسيدن به تركيبي ايده آل محك بزند، اما نه 
فقط كيا كه هيچ يك از مربيان قبل از او نيز چنين 
شرايط و امكاني را نداشتند و اين عمده ترين مشكل 
اميدها براي شكستن طلسمي بود كه فاصله اي با 

عبور از مرز 50سالگي ندارد!
ــير  ــور در مس ــايد خاكپ ــان را ش ــترين زم بيش
ــت. او چيزي حدود 1/5سال  المپيك2016 داش
بيش از 100بازيكن را زير نظر گرفت براي رسيدن 
ــرد را در  ــم او كه بهترين عملك ــك تيم. اما تي به ي
مسابقات قهرماني آسيا (زير 23 ساله ها) با صعود 
ــت نيز در نهايت با قبول باختي  به يك چهارم داش
سنگين مقابل تيم ژاپن در مرحله حذفي رقابت هاي 
قهرماني زير 23سال آسيا و انتخابي المپيك2016 
ريو در دوحه قطر، حسرت حضور ايران در المپيك 
را 44ساله كرد چراكه به زعم بسياري از كارشناسان 
در همان زمان، نبود برنامه ريزي مناسب و بلندمدت 
و در واقع مديريت درست در رأس هرم فوتبال كشور 
ــون دوره هاي  ــد تيم فوتبال اميد همچ موجب ش

گذشته در راه صعود به المپيك ناكام باشد. 

ــر  ــتاني كه اميدها با مهدوي كيا از س در واقع داس

ــود كه قبل  ــتان تكراري ب ــد، همان داس گذراندن
ــرده بودند  ــران هم تجربه ك از آن خاكپور و ديگ
ــيون  ــان بود؛ اينكه فدراس و گاليه همه آنها يكس
ــد نكرد، در هيچ  ــچ كاري براي تيم امي فوتبال هي
ــان را در  ــد، تمام بازيكن ــك از اردوهاي تيم امي ي
اختيار نداشتيم و فدراسيون فوتبال هيچ اقدامي 
ــم اميد انجام  ــان لژيونر به تي براي آوردن بازيكن
ــب  ــتيم نتيجه الزم را كس نداد، در نتيجه نتوانس
ــان مي دهد  ــاني كه نش ــاي يكس كنيم؛ گاليه ه
مسئله اميدها عدم همكاري باشگاه ها، بي توجهي 
ــت و  ــيون اس و عدم برنامه ريزي بلند مدت فدراس
كوچك ترين ارتباطي به كادر فني ندارد، مي خواهد 
خاكپور باشد، اميرحسين پيرواني، مهدوي كيا يا 

يك مربي خارجي!
زدن قيد حضور در بازي هاي كشورهاي اسالمي نيز 
اين ادعا را ثابت كرد. تيم فوتبال اميد ايران با همه 
وعده هاي كه براي حمايت  از آن شنيده مي شد، در 
نهايت قيد حضور در بازي هاي كشورهاي اسالمي 
را زد تا باز هم ثابت شود فوتبال ايران نگاه حرفه اي 

به اين تيم ندارد و اين روند مي تواند به سادگي هر 
ــك را به بيش  ــر آرزوي حضور در المپي چه تمام ت
ــل كار برآيد به  ــه از عم ــاند چراك از نيم قرن برس

سخنداني نيست. 
ــوءمديريت در فدراسيون فوتبال  از آشفتگي و س
ــايي  ــان كيا مدارك شناس ــس كه در زم همين ب
اعضاي تيم فوتبال اميد ايران در هتل محل اقامت 
تيم تا زمان تسويه حساب گرو نگه داشته شد؛ يكي 
ــاهكارهاي فوتبالي كه بي شك بازتاب خوبي  از ش
براي ورزش ايران نداشت. هر چند امروز مي توان 
اين مورد را از كاستي هاي مديريت قبلي فدراسيون 
دانست اما واقعيت اين است كه كوچك ترين تفاوتي 
بين مديريت افراد مختلف در اين راستا وجود ندارد 
و اميدها چه در زمان كفاشيان، عزيزي خادم، تاج 
و حتي رؤساي قبلي فدراسيون شرايطي به همين 
منوال داشتند و همواره به دليل نگاه غير حرفه اى و 
غيرمسئوالنه فدراسيون نشين ها در انتخاب، زمان 
آن و مهيا كردن شرايط براي كسب موفقيت بوده 
ــده و ناكام مانده اند! اتفاقي كه امروز  كه متضرر ش

نيز عيناً در حال تكرار است. 

مسابقات انتخابي المپيك2024 پاريس قرار است 
شهريورماه سال آينده برگزار شود، يعني كادر فني 
جديد تيم اميد ايران اگر حتي امروز هم انتخاب شود، 
ــد تيمش را براي  ــت ماه فرصت دارد بتوان فقط هش
حضور در مسابقات انتخابي المپيك آماده كند، البته 
ــت ماه با برگزاري مسابقات  بخش مهمي از اين هش
ليگ برتر به پايان خواهد رسيد و فرصت چنداني براي 
آماده سازي تيم اميد ايران وجود ندارد، اما آقايان به 
رغم آنكه مدعي هستند سرعت و دقت، دو اولويت مهم 
آنها در انتخاب كادر فني اميدها و ديگر تيم هاي ملي 
فوتبال ايران است، هنوز حتي نيم نگاهي نيز به نيمكت 
ــت هشت  تيم اميد ندارند و از تمام تيمي كه قرار اس
ماه ديگر براي شكستن طلسم حضور در المپيك به 
ميدان برود، تنها سرپرست آن مشخص است! حبيب 
كاشاني. همان شخصي كه در مسير كسب سهميه 
ــور و مايلي كهن بود اما  ــز كنار خاكپ المپيك ريو ني
برخالف ساير نفرات كادرفني نه كالمي در خصوص 
ــان آورد و نه حتي عذرخواهي  ناكامي اين تيم به زب
كرد. حاال اما به داليلي كامالً نامعلوم كه هيچ منطقي 
در آن يافت نمي شود، قبل از سرمربي و روشن شدن 
ــا برگزيده  ــت اميده تكليف تيم، به عنوان سرپرس
ــود فدراسيون نشين ها  شده است تا باز هم ثابت ش
هرگز نگاهي حرفه اي، جدي و درجه يك به اميدها 
ــؤال پيش مي آيد كه  ندارند و در اين شرايط، اين س
چرا بايد توقع داشته باشيم جاي تيم هايي چون ژاپن، 
كره جنوبي، استراليا يا حتي قطر كه برنامه ريزي هاي 
ــعه و پرورش فوتبال پايه  حساب شده اي براي توس
ــته اند، جواز حضور در المپيك را بگيريم و  خود داش
طلسم شكني كنيم؟ خصوصاً كه آيا به فرض شكسته 
ــرايط مي توانيم حضوري  شدن اين طلسم، با اين ش
شايسته داشته باشيم، وقتي كوچك ترين اهميتي نه 
به رشد و توسعه پايه ها مي دهيم و نه حتي اميدي كه 

از آن انتظار طلسم شكني داريم. 

حضور تيم فوتبال ايران 

شيوا نوروزي
     گفت وگو

در بازي هاي المپيك به 
يك رؤياي دست نيافتني 
تبديل شـده اسـت. پنج دهه اسـت منتظريم 
معجزه اي شـود تا شـايد ما هم رنگ المپيك را 
ببينيم، اما با دل خوش كردن به اتفاقات، شانس و 
اقبال در فوتبال حرفه اي نمي توان پيشرفت كرد. 
اگر تيم هاي آسيايي چون كره و ژاپن مدت هاست 
با ما فاصلـه گرفته اند و فراتـر از قاره كهن ظاهر 
مي شـوند، علتش چيزي جز مديريت صحيح و 
كارآمـد و همچنيـن برنامه ريـزي حرفـه اي و 
بلندمدت نيست. متأسفانه در فوتبال كشورمان 
هيچ از اين فاكتورها وجود خارجي ندارند و بابت 
همين خألها اين رشته ضررهاي سنگيني متحمل 
شده است. تيم فوتبال زير 23سال، همواره مورد 
بي مهري فدراسيون قرار گرفته است و آقايان نه 
تنها سرمايه گذاري روي اين رده سني نمي كنند 
بلكه با اتالف وقت از انتخاب كادرفني جديد نيز 
سر باز مي زنند. در حالي كه اميدها براي شكستن 
طلسم صعود به بازي تداركاتي و اردوي تمريني 
نياز دارند ولي دو فيفادي مهم در سـال گذشته 
ميالدي از دسـت رفته و در حال حاضر فيفادي 
فروردين ماه در پيش است. با اينكه اهالي فوتبال 
و پيشكسـوتان اين رشته نسـبت به تعلل و از 
دست دادن زمان طاليي هشدار داده و مي دهند 
اما مديريت فدراسـيون عجلـه اي براي معرفي 
سرمربي جديد تيم المپيك ايران ندارد. با چنين 
شرايطي چطور مي توان انتظار داشت اميدها در 
مصاف با رقباي قدرتمند آسيايي موفق به كسب 
سـهميه المپيك شـوند، بـه همين بهانـه پاي 
انتقادهاي دلسـوزانه مهـدي مناجاتي، مربي و 

پيشكسوت فوتبال نشستيم. 

 بالتكليفي تيم اميد تا چـه زماني ادامه 
خواهد داشت؟

ــكيل تيم اميد را دارند اما هنوز خبري از  قصد تش
انتخاب سرمربي نشده است! در حالي كه ساير تيم ها 
ــان مشخص است بلكه  نه تنها تكليف كادر فني ش
برنامه ريزي هم كرده و استارت كار را زده اند، منتها 
ما هنوز دنبال پيدا كردن مربي هستيم. عدم ثبات و 
ضعف هاي شديد مديريتي ايراد بزرگ فوتبال ايران 
است. هر كسي مدير مي شود با ديگري مخالف است 
و براي مخالفت با همديگر هر كاري انجام مي دهند. 
 سال هاسـت با چنين مشكالتي مواجه 
هستيم. چه عواملي باعث نابساماني در 

تيم هاي ملي شده است؟
همه اين نابساماني ها از سوءمديريت هاي بسيار زياد 
نشئت مي گيرد. كًال انتخاب هايي كه در فوتبال ما 
مي شود ايراد دارند، مسئوليت هاي مختلف را بر عهده 
كساني مي گذارند كه اصالً تخصص ندارند. همان فرد 
غيرمتخصص را به عنوان سرمربي انتخاب مي كنند. 

متأسفانه هيچ قانوني هم وجود ندارد و مسئوالن به 
هيچ كس پاسخگو نيستند، به همين خاطر براي شان 

مهم نيست كه چه كسي را انتخاب مي كنند. 
 چرا حسرت صعودمان به المپيك 50ساله 

شده است؟
مشكل فني نداريم بلكه بازيكنان ما سطح خوبي در 
آسيا دارند و حتي در اروپا هم لژيونرها بازي مي كنند. 
متأسفانه باندبازي آقايان و تفكرات غيرحرفه اي است 
ــا همين تفكرات  كه به فوتبال مان ضربه مي زند. ب
ــري به تيم ها  ــال ضربه جبران ناپذي حاكم بر فوتب
زده مي شود، حتي آبروي كشورمان را نيز به خطر 

مي اندازند. 
 براي شكستن اين طلسـم چه كار بايد 

كرد؟
ــر واقعاً  ــت نمي  آيند. اگ ــي به دس موفقيت ها الك
ــد افراد  ــران كنيم، باي ــته را جب مي خواهيم گذش
ــمت هاي مهم به كار بگيريم.  متخصص را براي س
ــك را به ايران  ــته مربيان خارجي درجه ي در گذش
ــري در  ــاي مربيگ ــه كالس ه ــم چراك مي آوردي
كشورمان نداشتيم. بزرگاني مثل رايكوف و استانكو 
در فوتبال مان تحول ايجاد كردند و تغييرات مثبتي 
ــد ادامه پيدا نكرد.  را به وجود آوردند، ولي اين رون
ــه افراد بانفوذ  ــف خورد به حال فوتبالي ك بايد تأس
تصميماتي مي گيرند كه فقط به نفع خودشان است. 
ــته تمام مي شود.  اين نوع مديريت به ضرر اين رش
ــتي مي آورند كه به قول قديمي ها  مربي يا سرپرس
حتي روپايي نيز نزده است! همان افراد را به عنوان 

مدير فني انتخاب مي كنند، در حالي  كه مدير فني 
بايد متخصص و باتجربه باشد، نه اينكه يك ناشناس 

مدير فني شود. 
 حضور غيرمتخصصـان در تيم اميد چه 

آسيبي به اين تيم مي زند؟
ــتند.  ــراد غيرمتخصص زياد هس ــال ما اف در فوتب
تداركاتچي تأثير زيادي در تيم دارد و زحمت زيادي 
ــاير غيرمتخصصان فقط بودجه را  مي كشد، ولي س
هدر مي دهند و جاي بقيه را اشغال مي كنند. به جاي 

آنها مي توان از پتانسيل ديگران استفاده كرد. 
 بـراي انتخـاب سـرمربي اميدهـا چه 

مالك هايي بايد مدنظر قرار داد؟
باتجربه و آموزش ديده باشد، در جامعه فوتبال حرفي 
براي گفتن داشته باشد. اين فاكتورها سال هاست از 
سوي همه كشورها در نظر گرفته مي شود. در بين 
ــتند نفراتي كه بتوانند  گزينه هاي داخلي هم هس
مسئوليت بزرگ اميدها را بر عهده بگيرند. مربيان 
ــاي زيادي براي انجام  جواني را داريم كه توانايي ه

كارهاي مهم دارند. 
 تغييرات مكرر روي نيمكت اميد يكي از 
معضالت اصلي اين تيم است. چرا هيچ 
مربي اى نمي  تواند مدت طوالني به كارش 

ادامه دهد؟
به خاطر ضعف مديريت فدراسيون است. آدم هاي 
كاركشته اي در فدراسيون نيستند كه بتوانند كار را 
پيش ببرند و نظر بدهند، وگرنه يك بچه  هم مي داند 

مربي خوب كيست و مي تواند سرمربي شود. 

 اگر قرار به همكاري با مربي خارجي باشد، 
بايد به چه فاكتورهايي توجه كرد؟

خارجي اى را كه بهتر باج دهد، انتخاب مي كنند! در 
حالي كه خودمان بهترين مربيان را داريم و اين هم 
ــت. سال هاست كار را به همين  يك ضعف ديگر اس
ــته اند. اگر  منوال پيش مي برند و بدعت بدي گذاش
ــن بدعت ها پايان  ــود كه به اي يك مديري پيدا ش
ــردش راضي  ــردم از عملك ــد، مطمئنم همه م ده

خواهند بود. 
 چرا هيـچ وقـت سـرمايه گذاري الزم 
روي تيم هاي پايـه و به ويـژه تيم اميد 
نشده اسـت؟ به نظر مي رسـد مديران 
فوتبال اهميتي براي رده هاي سني قائل 

نيستند. 
ــني  ــيدگي به رده هاي س ــر كه رس در حال حاض
ــا حداقل مربي  ــت. آنه به مراتب بهتر از اميدهاس
دارند، منتها اين موضوع را بايد در ضعف مديريتي 
فدراسيون و باشگاه ها جست وجو كرد. فدراسيون 
موظف است از باشگاه ها، سرمايه گذاري در رده هاي 
پايه و داشتن تيم هاي پايه را بخواهد. اگر ما هم مثل 
ــئله توجه الزم را  ساير تيم هاي آسيايي به اين مس

داشتيم، شرايط فوتبال مان بهتر از امروز بود. 
 گوش شـنوايي هم براي شنيدن انتقاد 

كارشناسان و دلسوزان وجود ندارد. 
همه ما مي دانيم كه كاري انجام نخواهد شد و فقط 
ــود. مي گويند اين كار را مي كنم،  حرف زده مي ش
ــي از برزيل مي آورم ولي در  آن كار را مي كنم و مرب
نهايت كسي را انتخاب مي كنند كه حتي براي كار 
در استان ها نيز مناسب نيست و هيچ كس در ايران 
ــه مقبوليت الزم را  ــدارد، اما افرادي ك او را قبول ن
ندارند، بدون در نظر گرفتن شايستگي سر از نيمكت 
تيم هاي پايه درمي آورند! به همين خاطر است كه 
عملكردمان هر سال نسبت به سال گذشته پسرفت 
ــرايط ديگر هيچ چيزي از فوتبال  مي كند. با اين ش

ايران باقي نمي ماند. 
 مي توان به آينده تيم اميد اميدوار بود؟

 قبًال گفته ام بازيكنان و مربيان خوب در كشور كم 
ــرمربي منتخب تنها كاري كه بايد انجام  نداريم. س
ــگاه ها بچرخد و بازي ها  ــت كه در باش دهد اين اس
ــا را به تيم  دعوت  ــد، مي تواند بهترين ه را رصد كن
كند. برگزاري اردوهاي تداركاتي و انجام ديدارهاي 
دوستانه كمك بزرگي به اميدها خواهد كرد، منتها 
اين مسائل به برنامه ريزي و مديريت بستگي دارد. 
خوشبختانه با مشكل كمبود پتانسيل روبه رو نيستيم 
و بازيكنان متعصب زيادي مي توانند براي تيم اميد به 

ميدان بروند. فقط بحث مديريتي است. 
 آينده فوتبال ايران را چطور پيش بيني 

مي كنيد؟
ــه آينده فوتبال  ــت فرمان هيچ اميدي ب با اين دس
ــد بتواند گره از  ــت. اميدواريم كادر فني جدي نيس

مشكالت تيم اميد باز كند. 

باندبازي ها اجازه توجه به تيم اميد را نمي دهد
واكاوي علل بالتكليفي و ناكامي تيم اميد در گفت وگوي «جوان» با مهدي مناجاتي، مربي و پيشكسوت فوتبال

واكاوي ناكامي اى كه در آستانه 48سالگي است

با كدام برنامه انتظار المپيكي شدن داريم؟

بازيكنان و مربيان خوب در كشور 
كم نداريم. سرمربي منتخب تنها 
كاري كـه بايـد انجام دهـد اين 
اسـت كـه در باشـگاه ها بچرخد 
و بازي هـا را رصد كنـد، مي تواند 
بهترين ها را به تيـم  دعوت كند. 
برگـزاري اردوهـاي تداركاتي و 
انجام ديدارهاي دوسـتانه كمك 
بزرگـي بـه اميدها خواهـد كرد، 
منتها اين مسـائل به برنامه ريزي 
و مديريـــــت بسـتگي دارد



با كمك متخصصان     خوزستان
داخلي مبدل رديف 
سوم واحد نمك زدايي صنايع نفت در غرب كارون در 
استان خوزستان تعمير شد و به چرخه توليد بازگشت. 
ــرات منطقه  ــت تعمي ــان معيني، سرپرس احس
آزادگان و جفير گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون 
رديف دو نفت و مبدل حرارتي و رديف سوم واحد 
ــي الزم و با  ــرب كارون با هماهنگ نمك زدايي غ
رعايت كامل دستورالعمل هاي ايمني ابالغي، پس 
از دريافت مجوزهاي الزم از مدار توليد خارج شد و 
پس از انجام كامل و موفقيت آميز تعميرات اساسي 
ــات دوباره  ــان در بخش عملي با تالش متخصص
ــت.  وي افزود: مهم ترين  در مدار توليد قرار گرف
ــي كه با هدف  ــن تعميرات اساس فعاليت هاي اي
استمرار توليد و بهبود عملكرد تجهيزات فرآيندي 
ــامل ترميم نقاط آسيب ديده و  صورت گرفت ش
رنگ آميزي مخازن نمك زدايي، ظروف جداسازي 

نفت و گاز و بازديد از برج تثبيت و كوره نفت بوده 
كه در كنار آن سرويس و كاليبراسيون تجهيزات 
ــيرهاي كنترلي و دستي، ادوات  جانبي شامل ش
ابزار دقيق و شيرهاي ايمني نيز انجام شد.   اين 

ــئول ادامه داد: عمده فعاليت هاي مربوط به  مس
تعميرات اساسي پكيج هاي نمك زدايي، تفكيك 
ــامل تميزكاري، رفع  گرها و برج تثبيت نفت ش
ــت و رنگ آميزي  گرفتگي تجهيزات، سندبالس

ــد و تأييد  ــوارد مورد بازدي ــه اين م بوده كه هم
بازرسي فني قرار گرفته و تمامى تجهيزات پس از 
تست، دوباره با موفقيت در سرويس قرار گرفتند.  
معيني گفت: بعد از تعميرات اساسي رديف دوم 
نفت در روزهاي جاري تعميرات اساسي يكي از 
مبدل هاي حرارتي رديف سوم انجام شد كه اين 
تجهيز مشكالتي را در فرآيند توليد به وجود آورده 
بود و پس از سرويس خارج كردن آن، تعميرات 
ــت  ــامل باز كردن، تميزكاري و تس ــي ش اساس
قسمت هاي مختلف مبدل انجام و تحت نظارت 
واحد بازرسي فني دوباره بسته شد و در سرويس 
ــزود: در بخش تجهيزات دوار  قرار گرفت.  وي اف
ــي پمپ هاي آزادگان جنوبي را  تعميرات اساس
داشتيم كه با بومي سازي قطعات داخلي پمپ ها 
از سوى شركت هاي بومي و دانش بنيان توانستيم 
اين تجهيزات را تعمير اساسي كنيم و مجدداً در 

سرويس قرار دهيم.

تعمير مبدل حرارتي منطقه آزادگان و جفير با استفاده از توان داخلي

حوريه ملكي

اجراي پويش «شكر نعمت» در همدان
با هدف كمك      همدان
به نيازمنـدان 
پويش «شكر نعمت» در همدان اجرا مي شود. 
ــاهقدمي، مديركل بهزيستي  محمدمهدي ش
ــاره به اينكه پويش «شكر  استان همدان با اش
نعمت» با هدف كمك به نيازمندان اجرا مي شود، 
گفت: اين طرح شامل كودكان محروم از والدين، 
زنان بي سرپرست، زنان و دختران خودسرپرست، 
معلولين ذهني و جسمي زنان خياباني، كودكان 
كار، سرپرست خانواده از كار افتاده، سالمندان نيازمند و بي سرپرست، شيرخوارگان، خانواده معتادان بهبود 
يافته و ساخت 3هزار و300 مسكن معلولين است.  وي ادامه داد: در اين راستا، حقوق بگيران سازمان ها و 
شركت هاي استان همدان، با قابليت انتخاب شهرستان هاي استان مي توانند با ثبت نام و اهداى چهار رقم 
پاياني فيش حقوقي نهايتاً ماهانه هزار تومان در اين طرح شركت و كمك كنند.  اين مسئول با بيان اينكه 
  www. survey. porsline. ir حقوق بگيران عالقه مند براي شركت در اين پويش به لينك زير مراجعه
و ثبت نام كنند، افزود: افراد عالقه مند مي توانند محل مصرف كمك هايشان را در شهرستان هاي استان 

همدان دقيق مشخص و به صورت حضوري بر هزينه كرد كمك هايشان نيز نظارت كنند.

افتتاح 2 سالن سينما در نايسر كردستان
دو ســــالن      كردستان
سـينمايي در 
ناحيه منفصل شهري نايسر سنندج در استان 
كردسـتان به زودي به بهره برداري مي رسد. 
امين مرادي، رئيس حوزه هنري كردستان گفت: در 
راستاي برنامه هاي محوري حوزه هنري در خصوص 
ــاخت دو  توجه به مناطق كم برخوردار عمليات س
ــينمايي مجهز به امكانات روز در نايسر به  سالن س
مرحله بهره برداري رسيد.  وي افزود: در اين پروژه 
كه از ابتداي سال جاري عمليات اجرايي آن آغاز گرديد دو سالن سينمايي با تجهيزات و امكانات روز سينمايي 
ــراي محله نايسر در مدت زمان كمتر از يك  از جمله سيستم صوت و تصوير حرفه اي و پرجكش ليزري در س
سال تكميل شده و آماده بهره برداري است.  اين مسئول در خصوص زمان آغاز فعاليت اين دو سالن اعالم كرد: با 
هماهنگي به عمل آمده در ايام مبارك دهه فجر با حضور مسئوالن استاني و كشوري پخش فيلم در اين دو سالن 
آغاز خواهد شد و همشهريان در نايسر از امكانات اين دو سالن بهره مند خواهند شد.  مرادي افزود: با شروع فعاليت 
اين دو سالن سينمايي تعداد سالن هاي سينمايي حوزه هنري در استان كردستان به 15 سالن با ظرفيت هزار و 

867 صندلي ارتقا پيدا مى كند و سرانه صندلي سينمايي در استان نيز به 2هزار و 203 صندلي مى رسد.

دفع 80 درصد آب هاي روان اهواز با فاضالب
80 درصـــد      خوزستان
آب هـاي روان 
ناشي از بارندگي هاي  اخير در شهرستان اهواز 
از طريق شـبكه فاضالب جمع آوري شـد. 
افشين حاتمي، مدير شركت آب و فاضالب اهواز 
ــده براي دفع بهتر  ــاره به اقدامات انجام ش با اش
ــطحي در اهواز در بارندگي هاي اخير  آب هاي س
گفت: به منظور تسريع در تخليه آب هاي سطحي 
ــهر و با همكاري شهرداري 43دستگاه  در كالنش

الكتروپمپ در ايستگاه هاي دفع فاضالب و ساير نقاط حساس اين كالنشهر نصب و راه اندازي شد.  وي افزود: 
عالوه بر نصب دستگاه هاي الكتروپمپ، اقدامات مهمي نيز در اين راستا صورت گرفته كه شامل مونتاژ و نصب 
11 پكيج تابلوي برق، تعويض و اصالح شيرآالت 18 ايستگاه جمع آوري و دفع فاضالب، ساخت و نصب پنج 
صفحه آشغالگير، تعمير 10 مورد شكستگي خط خروجي فاضالب و توسعه بيش از 320 متر شبكه دفع 
فاضالب بوده است.  اين مسئول ادامه داد: با توجه به اينكه اكثر مناطق شهر اهواز فاقد كانال جمع آوري آب هاي 

سطحي است، بيش از 80 درصد بارندگي هاي اخير از طريق شبكه هاي جمع آوري فاضالب دفع شد.

  تكميل مراكز فرهنگي و آموزشي يزد 
با اعتبارات سفر رياست جمهوري

 اجراي طرح تنفس جنگل 
با انجام 120 هكتار نهال كاري

تخصيـص  بـا     يزد
اعتبارات سفر 
اول رئيس جمهور به يـزد، مراكز فرهنگي، 
آموزشي و انتظامي استان تكميل مي شوند. 
ــازمان مديريت و  ــي زاده، رئيس س مجيد دهقان
ــص نقدي  ــاره به تخصي ــزد با اش ــزي ي برنامه ري
300ميليارد توماني سازمان برنامه و بودجه كشور 
به مصوبات دور اول سفر رئيس جمهور به اين استان 
گفت: اين اعتبار همزمان با سفر اخير دكتر ابراهيم 
ــه صورت نقدي  ــي و اعضاي هيئت دولت ب رئيس
ــت.  وي با بيان اينكه اين مبلغ براي  ابالغ شده اس
ــت  ــفر رياس اجراي تعهدات مصوبات دور اول س
جمهور به استان بوده كه از محل اعتبارات مندرج 
ــماره يك قانون بودجه سال 1401  در پيوست ش
ــت، افزود: در  ــور تخصيص داده شده اس كل كش
مجموع و با احتساب اين مبلغ تاكنون هزار و 728 
ــدي اختصاص يافته  ميليارد تومان به صورت نق
است.  اين مسئول ادامه داد: با توجه به سهم 2هزار 
ــه و بودجه  ــازمان برنام و 692 ميليارد توماني س
ــور براي اجراي مصوبات دور اول سفر تاكنون  كش
پيشرفت صددرصدي را در اين خصوص داشته ايم.  
ــامل تكميل  ــده را ش دهقاني زاده اعتبار ابالغ ش
پاسگاه انتظامي شهرستان ابركوه و خاتم، تعميرات 

ــاختمان ها و تجهيزات مراكز آموزشي سازمان  س
ــتان، حفاظت و مرمت  آموزش فني و حرفه اي اس
بافت هاي تاريخي استان، تكميل سالن آمفي تئاتر 
دانشگاه يزد، تكميل پژوهشكده توليد مثل، تكميل 
دانشكده پيراپزشكي ابركوه، تكميل مركز تحقيقات 
سالمت و ايمني غذا و دانشكده داروسازي، طرح هاي 
آبخيزداري، كمك هاي فني اعتباري براي بازسازي 
و نوسازي قنوات و توسعه روش هاي نوين آبياري 
ــرح پايلوت توليد  ــار، مطالعه و اجراي ط و كم فش
ــراي طرح هاي هادي و  آبزي پروري و تهيه و اج
مطالعه منظومه هاي روستاي برشمرد.  وي تكميل 
ــهري يزد، تكميل تأسيسات  طرح رينگ آب ش
فاضالب ندوشن و فاضالب روستاي اسفيج، تكميل 
مخزن هاي آب مرور ميبد و سنگاوي اردكان، ايجاد 
راه آهن بافق - زرين شهر، اتصال راه آهن يزد - اقليد 
ــاد تقاطع غير  ــيراز، ايج به راه آهن اصفهان - ش
همسطح سه راهي تنگ چنار با محور مهريز- انار، 
ــل كنارگذر  ــزد- طبس، تكمي ايجاد باند دوم ي
زارچ- اشكذر، باند دوم بزرگراه هرات- هرابرجان، 
ــد- نايبند، تكميل  ــاد راه اصلي بهاباد- دربن ايج
40كيلومتر از باند دوم اردكان- چوپانان و تكميل 
زيرساخت هاي شهرك هاي كشاورزي استان يزد 

را از ديگر مصوبات سفر عنوان كرد .

با هدف صيانت     مازندران
از جنگل هـاي 
مازندران، طرح تنفس جنگل در120 هكتار از 
مناطق جنگلي اين اسـتان اجرا مي شـود. 
ــئول زراعت چوب اداره كل  فضل قنبري، مس
منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران- نوشهر با 
اشاره به اينكه در طرح تنفس جنگل، سياست 
دولت بر اين است كه استانداري ها متعهد شوند 
سطح ويژه اي را در هر استان براي كاشت صنوبر 
در نظر بگيرند، گفت: بر اين اساس سطحي كه 
براي سال 1399 براي اداره كل منابع طبيعي 
ــده بود 80 هكتار بود،  استان در نظر گرفته ش
ــد.  وي با  ــار نهال كاري انجام ش اما 120 هكت
ــر وجود دارد  ــاره به اينكه چند گونه صنوب اش
ــزود: اولين گونه  ــت، اف كه اغلب غير بومي اس
ــت كه به  ــوس دلتوئيدس» اس صنوبر «پوپول
صنوبر شرقي معروف است.  اين مسئول با بيان 
اينكه صنوبر «پوپولوس نيگرا» يا «تبريزي» در 
ــت كشت مي شود،  ارتفاعات كجور و كالردش
ــات اروميه حدود  ــز تحقيق تصريح كرد: مرك
ــال قبل روي آن كار و ارقامي را توليد و  10س
اصالح كردند كه در سال دو متر رشد طولي و 
دو سانتيمتر رويش قطري دارد.  قنبري افزود: 

ــاي هيركاني  ــه در جنگل ه گونه صنوبري ك
يعني شمال كشور به صورت خودرو وجود دارد 
«پوپولوس كاسپيكا» است كه به آن «سپيدار» 
ــاي اِنديميك  ــود و يكي از گونه ه گفته مي ش
شمال است، يعني غير از شمال در هيچ جاي 
كشور ديده نمي شود.  وي به وجود يك كلون 
ــي همانند «پوپولوس  گونه هاي صنوبر واردات
تري موال» در نهالستان كالردشت اشاره كرد و 
افزود: گونه هاي صنوبري هم هستند كه در غرب 
كشور مناطق لرستان، دزفول و كنار رودخانه در 
ــد مي كند.  اين كارشناس ارشد  كرمانشاه رش
ــوب منابع  ــئول زراعت چ ــگل داري و مس جن
ــهر ادامه  طبيعي و آبخيزداري مازندران- نوش
داد: سال گذشته تعهد اين اداره كل 120 هكتار 
بود كه 131 هكتار كشت شد و با در نظر گرفتن 
اينكه در هر هكتار هزار و 100 اصله نهال صنوبر 
بين مجريان به صورت رايگان توزيع شد، حدود 
135 هزار اصله نهال توزيع و نهال كاري صورت 
گرفت.  قنبري گفت: امسال نيز از سوي سازمان 
جنگل ها 120 هكتار تعهد در نظر گرفته شد كه 
در بازديدي كه از حدود 35 هكتار از عباس آباد 
تا نوشهر به عمل آمد اين مهم تا اسفند ماه اجرا 

خواهد شد. 

   خوزستان: محمدحسين پناهي فر، مديركل راه و شهرسازي استان 
ــكوني تأمين شده در  ــال زمين هاي مس ــتان گفت: تا پايان امس خوزس
شهرهاي مختلف استان جوابگوي حدود 70 هزار واحد مسكوني خواهد 
بود.  وي افزود: تاكنون 11هزار واحد مسكوني با كارگزاري بنياد مسكن، 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، قرارگاه امام حسن مجتبي(ع) و برخي 

تعاوني ها عمليات اجرايي خود را آغاز كردند. 
ــئول صندوق بيمه  ــنگ كريمي، كارشناس مس    كرمانشـاه:  هوش
محصوالت كشاورزي استان كرمانشاه با بيان اينكه از ابتداي سال زراعي 
جاري تاكنون در مجموع 32هزار و 500 بيمه نامه براي كشاورزان استان 
كرمانشاه صادر شده است، افزود: تاكنون 170هزار هكتار از اراضي كشاورزي 
ــت.  وي ادامه داد: در تالشيم تا  استان كرمانشاه زيرپوشش بيمه رفته اس
اراضي بيمه شده استان را در سال زراعي جاري به 410 هزار هكتار برسانيم 

كه براي تحقق اين امر به همكاري كشاورزان احتياج داريم. 
   سيستان و بلوچستان:  سيدمحمدرضا سيدحسيني رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در سفر به جنوب استان و 
بازديد از مرازع كشت گندم گفت: تاكنون بيش  از 75درصد از گندمزارهاي 
استان در قالب 2هزار و 854 قرارداد تحت پوشش كشت قراردادي قرار 

گرفته  كه نسبت به سال گذشته رشد 6 برابري داشته است. 
   ايالم: دكتر حسن بهرام نيا، استاندار ايالم گفت: اساسنامه منطقه آزاد 
تجاري- صنعتي مهران در سال جاري پس از تهيه و تصويب در شوراي 
ــوراي  ــور و هيئت دولت، در ش عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كش
نگهبان نيز به تأييد رسيد.  وي با بيان اينكه يكي از گام هاي مهم و مؤثر 
براي راه اندازي و آغاز فعاليت رسمي منطقه آزاد مهران خواهد بود، افزود: 
ساير اقدامات مورد نياز از جمله مطالعات طرح جامع و تملك اراضي ملي 

محدوده منطقه آزاد مهران نيز در دستور كار قرار دارد. 
   همدان: مجيد مظفري، مدير امور منابع آب شهرستان مالير گفت: در 
سال آبي گذشته يعني از مهرماه 1400 تا مهرماه 1401، سطح آب هاي 
ــط 2/2 متر اُفت كرده است.  وي از  زيرزميني دشت مالير به طور متوس
ــال جاري خبر داد  انسداد 60 چاه غيرمجاز در شهرستان مالير طي س
ــطح آب هاي  ــالي و اُفت س و افزود: به علت كاهش بارندگي ها و خشكس
زيرزميني، بسياري از چاه ها در سطح شهرستان خشك يا كم آب شدند. 

   مازندران: سردار حسن مومني، رئيس پليس راه كشور با اعالم اينكه به 
دستور رئيس جمهور مقرر شد 5هزار ميليارد تومان اعتبار ملي براي ايمن سازي 
نقاط حادثه خيز راه هاي استان مازندران اختصاص داده شود، گفت: 887 نقطه 
حادثه خيز در اولويت قرار گرفته كه 30 نقطه مربوط به استان مازندران است. 

 فعاليت 32 تسهيل گر بركت 
در 378 شهر و روستاي لرستان

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا به امروز براي بيش از 51 هزار نفر به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم در استان لرستان اشتغالزايي كرده است. 
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت از فعاليت 32 مجري 
ــهيل گري در سطح استان  و تسهيل گر اين بنياد در قالب سه تيم تس
ــروز 17هزار و 226  ــال 1397 تا به ام ــتان خبر داد و گفت: از س لرس
طرح اشتغالزايي  در مناطق محروم و روستايي لرستان راه اندازي شده 
ــب وكار براي 51 هزار و 678 نفر را به شكل  كه ايجاد فرصت هاي كس

مستقيم و غيرمستقيم به دنبال داشته است. 
مرتضي نيازي ادامه داد: حجم كل سرمايه گذاري براي راه اندازي اين 

تعداد طرح 2هزار و 246 ميليارد تومان است. 
وي از هدفگذاري اجراي 5 هزار طرح اشتغالزايي براي لرستان در سال 
جاري خبر داد و اظهار داشت: تاكنون 3هزار و 625 طرح از اين تعداد 
ــال  ــيده و هزار و 375 طرح مابقي نيز تا پايان امس به بهره برداري رس
ــتغال اجتماع محور  ــد.  به گفته معاون توسعه اش راه اندازي خواهد ش
ــتان لرستان تحت پوشش  ــهر و 339 روستاي اس بنياد بركت، 39 ش

فعاليت هاي اشتغالزايي اين بنياد قرار دارند. 
ــتغال راه اندازي شده در  ــان كرد: بيشتر طرح هاي اش نيازي خاطرنش
مناطق محروم لرستان، با توجه به مزيت ها و پتانسيل هاي منطقه اي، 

در حوزه هاي كشاورزي، دامپروري و پوشاك است. 
ــار ويژه و آسيب پذير اجتماعي در  وي با تأكيد بر تمركز جدي بر اقش
استان لرستان بيان كرد: از 3 هزار و 625 طرح راه اندازي شده در سال 
ــت خانوار، 236 طرح به معلولين و  جاري، 226 طرح به زنان سرپرس
142 طرح به خانواده شهدا اختصاص دارد.  نيازي تأكيد كرد: همچنين 
ــال 17 طرح دانش بنيان، 270 طرح پوشاك و 74 طرح  از ابتداي امس

آبزي پروري در استان به بهره برداري رسيده است. 
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت تصريح كرد: بنياد بركت 
ــازي اقتصادي، محروميت زدايي و برقراري عدالت  با هدف توانمندس
اجتماعي، نهضت ايجاد اشتغال در مناطق محروم و كم برخوردار كشور 

را آغاز و عمده توان و اعتبارات را بر اين مهم متمركز كرده است. 
ــتغال  ــروز 250 هزار طرح اش ــا به ام ــال 1397 ت وي ادامه داد: از س
اجتماع محور با ظرفيت 750 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم و با حجم 
كل سرمايه گذاري 32هزار ميليارد تومان در مناطق محروم و روستايي 
كشور به بهره برداري رسيده است.  نيازي در پايان تأكيد كرد: مجريان و 
تسهيل گران بنياد بركت در 12هزار و 500 روستا و 430 شهرستان در 

تمامي استان هاي كشور مشغول خدمت رساني هستند.

 افتتاح مركز درمان ناباروري 
در خراسان شمالي 

مركز درمان ناباروري در استان خراسان     خراسان شمالي
شـمالي در دهه فجر افتتاح مي شود. 
ــگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  دكتر سيدجواد پورنقي، رئيس دانش
ــتان گفت: بيماران  ــاروري در اين اس ــاره به افتتاح مركز درمان ناب با اش
مي توانند تمامي خدمات درمان ناباروري را دريافت كنند.  وي با اشاره به 
اينكه مساحت اين پروژه 250 متر مربع است، ادامه داد: براي بهره برداري 
آن حدود 10 ميليارد تومان اعتبار هزينه شده كه محل تأمين آن هم از 
اعتبارات ملي و هم اعتبار استاني بوده است.  اين مسئول گفت: با افتتاح 
اين پروژه دو پزشك فلوشيپ درمان ناباروري و پزشك بيولوژي توليد مثل 
و مسئول جنين شناسي فعاليت خواهند داشت.  پورنقي با بيان اينكه اين 
مركز در محل بيمارستان تخصصي زنان بنت الهدي بجنورد راه اندازي شده 
است، تصريح كرد: تاكنون بيماران براي دريافت خدمات پيشرفته درمان 
ناباروري به ساير شهرها همچون مشهد و تهران مراجعه مي كردند كه يكي 
از درخواست هاي آنها ارائه خدمات پيشرفته درمان ناباروري در استان بوده 
است.  وي تأكيد كرد: مركز درمان ناباروري سطح 2 در استان فعال است و 
ارائه خدمات سطح 3 نيز از دهه فجر آغاز مي شود.  به گزارش ايسنا، 3هزار 
و 409 زوج نابارور در استان به ثبت رسيده است، اما اين عدد قطعي نيست 
و برآورد مي شود بيش از 11هزار زن نابارور در اين استان وجود داشته باشد 

كه نشان مي دهد 8/8 درصد از زنان خراسان شمالي نابارور هستند.

 مصائب اصفهان 
از خشكي تاالب تا تمام شدن هوا

 رئيس سازمان محيط زيست 
به دليل مازوت سوزي ها عذرخواهي كرد

نصف جهان حال و هواي خوبي ندارد و شـرايط سـختي را تجربه 
مي كند. از خشك شدن تاالب ها و فرونشست هايش گرفته تا ايجاد 
مشكالت زيست محيطي شديد و مازوت سوزي ها و باال رفتن ميزان 
آالينده ها در هواي اين استان كه مدت هاست باعث بروز مشكالت 
زيادي براي مردم و به ويژه كودكان و سالمندان و گروه هاي حساس 
شـده اسـت. وضعيت هواي اين منطقه به جايي رسيده كه رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست به دليل مازوت سوزي نيروگاه شهيد 
منتظري از مردم استان، شهر اصفهان و شاهين شهر عذرخواهي كرد 
و استاندار هم درخواست ورود موتورهاي برقي به اين شهر را دارد. 

    
ــگران و مسافران براي  اصفهان كه روزي در زمره اولين انتخاب گردش
اقامت و بازديد بود حاال مدت هاست روزگار خوشي ندارد و انباشته شدن 

دردهايش روي هم مشكالت زيادي براي آن به وجود آورده است. 
بعد از زاينده رود كه مدت هاست فقط وقت و بي وقت چند روزي لب هاي 
تشنه اش را مرطوب مي بيند، تاالب گاوخوني هم مثل ديگر تاالب هاي 
ــئوالن براي زنده نگه  ــرت چند قطره آب نشسته و مس كشور در حس

داشتنش به دنبال تشكيل ستادي هستند فراتر از استان. 
ــت درباره  ــازمان حفاظت محيط زيس چند روز پيش بود كه رئيس س
برنامه هاي اين سازمان براي احياي تاالب بين المللي گاوخوني گفت: 
ــتاد ملي احياي تاالب گاوخوني مصوب  ــتيم كه اولين س «پيگير هس
ــرح كرده و از  ــود و اين موضوع را با معاون اول رئيس جمهوري مط ش
طريق معاونت دريايي و تاالب هاي سازمان پيگيري خواهيم كرد.» علي 
ــالجقه با بيان اينكه موضوع بعدي، حقابه اين تاالب است كه وزارت  س
نيرو مكلف است طبق سه حالت شرايط كم آبي، ميان آبي و پر آبي كه به 
اين نهاد ارائه داديم حقابه تاالب گاوخوني را تحويل دهد، ادامه داد: «بايد 
توجه داشت كه متأسفانه تاالب هاي كشور اكنون به كانون هاي گردوغبار 
ــازمان در خود تاالب گاوخوني نيز  تبديل شده اند و بر همين اساس س
عمليات احيايي خواهد داشت.» آنطور كه اين مسئول عنوان كرده است 
اگر قرار باشد امسال هرگونه آبي در زاينده رود جاري شود حتماً به همان 
ميزان آب هم بايد به گاوخوني برسد.  در كنار تاالب گاوخوني، وضعيت 
پارك ملي موته هم خوب نيست و خشكسالي و از بين رفتن آهوهاي اين 

منطقه صدمات زيادي به بقاي اين پارك زده است. 
   برقي ها به داد هوا برسند

با برداشت هاي بي رويه آب از منابع زيرزميني، استان هاي زيادي درگير 
بازي خطرناك جديدي شده اند كه مي تواند به يكباره فاجعه اي بزرگ 
رقم بزند.  پديده اي به نام فرونشست كه تقريباً همه آن را مي شناسند و 

در بسياري از مناطق هم به وقوع پيوسته است.  
ــت، ابرچالش آينده اين استان است  به گفته استاندار اصفهان فرونشس
ــت بايد مدافع آن باشد،  ــازمان حفاظت محيط زيس و مسئله آب كه س
ــت.  در كنار بحران آب،  ــرايط ناگواري براي اين ديار ايجاد كرده اس ش
شرايط آلودگي هوا نيز به جايي رسيده كه روزهاي متمادي است مدارس 
را به طور كامل تعطيل كرده است. اما بعضاً در مناطقي مثل اصفهان كه 
شاخص آالينده ها به 170 هم مي رسد، باز هم مدارس را تعطيل نمي كنند 
ــئوالن معتقدند ديگر نمي توان بيش از اين دانش آموزان را از  چون مس
علم و درس دور نگه داشت.  در راستاي مديريت و كاهش آلودگي هوا، 
استاندار اصفهان عنوان كرده است: «حسب مساعدتي كه وزارت صنعت، 
ــراي جايگزيني  ــازمان برنامه و بودجه در تهران ب معدن و تجارت و س
موتورسيكلت هاي بنزيني با موتورسيكلت هاي برقي داشت، انتظار داريم 
همين مصوبه را براي اصفهان با جايگزيني 50هزار دستگاه موتورسيكلت 
برقي داشته باشيم.» سيدرضا مرتضوي با بيان اينكه براي نوسازي 5هزار 
دستگاه تاكسي شهر اصفهان به همكاري صندوق ملي محيط زيست و 
ارائه تسهيالت نياز است، گفت: «با توجه به اينكه اتوبوس هاي شهري و 
منابع متحرك نقش 77درصدي در آلودگي هواي اين كالنشهر دارند، 
الزم است 2هزار دستگاه اتوبوس شهري در اصفهان و هفت شهر ديگر در 

شعاع 50 كيلومترى اين كالنشهر وارد مدار شود.»
البته اگر صندوق توسعه ملي نيز براي قطار شهري اصفهان كمك كند 
و 5هزار ميليارد تومان در جهت توسعه آن اختصاص دهد مي توان در 
حوزه حمل و نقل عمومي اين شهر هم شرايط مناسب تري فراهم كرد. 

   آغاز مازوت سوزي ها يك ماه زودتر
ــده كه نفس كشيدن براي همه سخت و  هواي اصفهان آنقدر آلوده ش
تعداد بيماران قلبي افزايش يافته است.  اين يك حقيقت است كه آنچه 
ــانده نتيجه فعاليت هاي  امروز كشور را به لحاظ آلودگي به اينجا كش
ــت.  در همين رابطه وقتي رئيس سازمان حفاظت  اشتباه گذشته اس
محيط زيست قرار شد در مورد علت آلودگي هاي هوا و ميزان آالينده ها 
در اصفهان سخن بگويد، قبل از هر چيز به مازوت سوزي نيروگاه شهيد 
ــاره كرد و با بيان اينكه اين نيروگاه از سال قبل شروع به  منتظري اش
ــهر اصفهان از سال هاي قبل وجود  مازوت سوزي كرده  اما آلودگي ش
ــهر اصفهان و شاهين شهر  ــت، گفت: «از مردم استان و ش ــته اس داش
به خاطر شرايط موجود عذر خواهي مي كنيم، زيرا اين وضعيت در شأن 
مردم نيست.» سالجقه تصريح كرد: «دنيا دارد به سمت و سويي مي رود 
كه خط كش هاي محيط زيستي براي ما مي گذارد و در نشست گالسكو 
ــر گونه فعاليتي را  ــر را مطرح كردند و به ما اجازه ه موضوع كربن صف
نمي دهند.» بر اساس گزارش ها نيروگاه شهيد محمد منتظري امسال 
ــروع كرد و همين امر موجبات  ــوزاندن را ش يك ماه زودتر مازوت س

افزايش بيش از حد آالينده ها در آسمان اصفهان را به وجود آورد. 
اين نيروگاه در مركز ثقل جمعيتي است و حدود 3/5 ميليون نفر اكنون 

در حال استنشاق هواي آلوده و ذرات سمي معلق هستند. 
ــدت زياد شده كه  تعداد مراجعات به مراكز درماني اين منطقه هم به ش
براي كنترل وضعيت موجود حداقل مي شد به جاي مازوت سوز كردن 
36 مشعل موجود در نيروگاه، تعداد كمتري از مشعل ها از اين سوخت 
استفاده كنند.  آنطور كه استاندار اصفهان عنوان كرده است دولت امسال 
4هزار ميليارد تومان براي نيروگاه هاي خورشيدي مصوب كرده كه هزار 
ميليارد تومان آن سهم اصفهان است.  مرتضوي گفته است نمي خواهيم 
نيروگاه شهيد منتظري از عرصه خدمات رساني حذف شود، بلكه در يك 
ــبد انرژي استان را در اختيار استان  بازه زماني به مدت يكي، دو سال س
بگذارند كه مديريت كنيم، زيرا اگر پااليشگاه متوقف شود سوخت رساني 
به 16 استان متوقف مي شود.  اين مسئول با بيان اينكه به مسائل زيست 
محيطي اصفهان بايد در سطح ملي نگاه شود، تصريح كرد: «الزم است 
پايش هاي محيط زيست از صنايع تقويت شود و استانداري حتي با منابعي 
كه در اختيار دارد گاهي علوفه براي آهوها و حيات وحش مناطق تأمين 
مي كند، زيرا دغدغه حيات اين گونه هاي زيستي را داريم و هزينه مي كنيم 

چون حفظ اين گونه ها و حيات آنها در استان دغدغه مردم است.»

 ثبت 20 هزار هكتار كشت قراردادي 
در اردبيل 

از ابتـداي آذرمـاه تاكنـون كشـت قـراردادي آبـي 
در20هزار هكتـار از اراضي اردبيل به ثبت رسـيده اسـت. 
علي نوبخت، مديركل غله و خدمات بازرگاني استان اردبيل با بيان اينكه 
تاكنون بيش از 2 هزار كشاورز در قالب 20 هزار هكتار اراضي آبي، اطالعات 
خود را در سامانه كشت قراردادي ثبت كرده اند، گفت: هر كشاورز با كد ملي 
و تلفن همراه خود مي تواند با مراجعه به سامانه مورد نظر از طريق نرم افزار 
تعريف شده اطالعات خود را در پهنه زراعي ثبت و در قالب كشت قراردادي 
ــتان  با بازرگاني دولتي ايران تفاهمنامه  امضا كند.  وي افزود: در اين اس
55هزار هكتار اراضي آبي وجود دارد كه بخشي از اين اراضي به كشت گندم 
آبي اختصاص مي يابد.  اين مسئول ادامه داد: اطالعات كشاورزان در قالب 
پهنه بندي مناطق مختلف استان انجام شده و با مراجعه غيرحضوري به 
سايت شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران( gtc. ir) سامانه كشت 

قراردادي را بارگيري و اطالعات خودشان را ثبت و تأييد كنند.

 آبگيري 71 ميليون مترمكعبي
 سازه هاي آبخيزداري 

بارندگي هاي هفته گذشـته در بوشـهر موجب شـد تا سازه هاي 
آبخيزداري دراين استان 71ميليون و 500 هزار مترمكعب آبگيري كنند. 
عبدالحسين گرشاسبي، مديركل آبخيزداري و منابع طبيعي استان بوشهر 
با اشاره به آبگيري 71 ميليون و 500 هزار مترمكعبي سازه هاي آبخيزداري 
گفت: در سامانه بارشي 21 دي ماه 85درصد از سازه هاي آبخيزداري استان 
بوشهر معادل 28/8 ميليون مترمكعب آبگيري شدند.  وي افزود: همچنين 
در بارندگي روز 25دي ماه نيز بيش از 59 درصد تحت تأثير اين سامانه 
بارشي قرار گرفت و سازه هاي آبخيز توانستند 21/7 ميليون مترمكعب آب 
استحصال كنند.  به گفته اين مسئول همچنين در سامانه 27 دي ماه نيز 
97 درصد از سطح استان بوشهر تحت تأثير بارش ها قرار گرفت و سازه هاي 
آبخيزداري در اين استان 21 ميليون مترمكعب آبگيري كردند.  گرشاسبي 
تأكيد كرد: سازه هاي آبخيزداري افزون بر استحصال آب نقشي مهم در 

كنترل و كاهش خسارت ناشي از سيالب داشته اند.

 81 واحد گلخانه در گلستان 
دوگانه سوز شد 

بـا هـدف اسـتفاده بهينـه از مصـرف سـوخت، تاكنـون 
81 واحد گلخانه در اسـتان گلسـتان دوگانه سـوز شـدند. 
محمد برزعلي رئيس سازمان جهاد كشاورزي گلستان در خصوص 
ــتان گفت: 81 واحد  سوخت مورد نياز گرمايش گلخانه هاي اين اس
ــت و 22 واحد گلخانه تنها  گلخانه در استان گلستان دوگانه سوز اس
گازوئيل مي سوزانند و فقط 30 درصد از گلخانه ها مجهز به سوخت نفت 
و گاز هستند.  وي با اشاره به تأمين سوخت مورد نياز واحدهاي طيور در 
استان افزود: از روزهاي گذشته با همكاري شركت پخش فرآورده هاي 
نفتي گلستان، اقدامات الزم براي رسيدن سوخت به دست مرغداران 
و ديگر واحدهاي توليدي انجام شده و حتي كساني كه جواز كسب را 
تمديد نكردند تأييديه دريافت سوخت در حداقل زمان ممكن براي آنها 
انجام شده است.  اين مسئول ادامه داد: شركت پخش فرآورده هاي نفتي 
به صورت سيار اقدام به توزيع سوخت بين واحدهاي توليدي مي كند.

    گلستان    بوشهر    اردبيل

110 مسجد آذربايجان شرقي ميزبان مراسم اعتكاف 
از بيــــش     آذربايجان شرقي

110 مســجد  
آذربايجان شـرقي بـراي برگزاري مراسـم 
معنوي اعتـكاف آماده سـازي مي شـوند. 
ــيني، مديركل  ــيدمحمود حس حجت االسالم س
تبليغات اسالمي آذربايجان شرقي در جلسه ستاد 
ــتان با بيان اينكه يكي از روش هاي توسعه  اين اس
ــت،  معنويت در جامعه برگزاري آيين اعتكاف اس
ــان در اين آيين  ــان و نوجوان ــور جوان افزود: حض
چشمگير است.  وي ادامه داد: مراسم معنوي اعتكاف امسال با نقش ويژه گروه هاي مردمي و با تسهيل گري اداره 
كل تبليغات اسالمي برگزار مي شود.  اين مسئول با اشاره به آماده سازي بيش از 110 مسجد شهري و روستايي ويژه 
خواهران و برادران براي برگزاري مراسم معنوي اعتكاف گفت: شش مسجد ويژه اعتكاف دانشجويي از سوي نهاد 
نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها در نظر گرفته شده است. همچنين اعتكاف دانش آموزي نيز در استان پيش بيني 
شده است.  حسيني با بيان اينكه 3 تا 12 بهمن ماه، آماده ثبت نام از عالقه مندان براي حضور در آيين معنوي 

اعتكاف هستند، افزود: سايت تبيان به نشاني www. tebyan. net مرجع اطالع رساني آيين اعتكاف است.
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طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه به منظور 
مقابلـه باسـوداگري در حوزه هـاي مهـم 
اقتصادي همچون مسكن، طال، ارز و خودرو 
از چند سال قبل در مجلس شوراي اسالمي 
مطرح شده، تاكنون به بهانه هاي مختلف به 
سرانجام نرسيده است، به زعم خبرگان يكي 
از ريشـه هاي اصلي به سـرانجام نرسيدن 
چنين طرح مهمي، «تعارض منافع» اسـت، 
چه آنكه با نهايي شـدن اين طرح و به شرط 
اجراي صحيح، جلوي خيلي از سوداگري ها 
گرفتـه خواهد شـد و ايـن همـان دليل به 
 سـرانجام نرسـاندن طرح ماليات برعايدي 
سرمايه اسـت. در سـال1391 وزارت امور 
اقتصادي و دارايي طـي اليحه اصالح قانون 
ماليات هـاي مسـتقيم، ماليات بـر عايدي 
سرمايه را به مجلس ارائه داد و اين اليحه در 
سـال1393 در صحن علني مجلس شوراي 
اسـالمي مطرح شـد، اما مورد تأييـد قرار 
نگرفت. بند مربوط حذف شد و مجدداً طرح 
قانوني ماليات بر عايدي سـرمايه در حوزه 
امـالك در تيـر1397 از سـوى نمايندگان 
مجلس شوراي اسـالمي با بيش از 100 امضا 
ارائه شـد تا در صـورت تصويب بـه عنوان 
ماده60 به قانون ماليات هاي مستقيم الحاق 
شـود. اين طـرح در كميسـيون اقتصادي 
مجلس بررسـي و در آبان 1397 بـا كليات 
آن موافقـت شـد، امـا در جريان بررسـي 
جزئيات، طرح مذكور بـه دليل وعده دولت 
جهت ارائه اليحه اي جامع در آينده نزديك 
متوقف شـد، اما ايـن اليحه تاكنـون ارائه 
نشـده اسـت و طرح مذكـور نيز بـه دليل 
اتمام دوره مجلس كان لم يكن تلقي شـد. 
ــروع مجلس يازدهم بار ديگر طرح ماليات  با ش
ــرمايه در خرداد1399 مطرح شد؛  بر عايدي س
ــي  ــات متعدد كارشناس اين طرح پس از جلس
ــيون  ــاي تخصصي مجلس و كميس در كميته ه
ــد و در صف  اقتصادي در دي 1399 تصويب ش
ــي صحن علني قرار گرفت و نهايتاً كليات  بررس
اين طرح در پنجم خرداد1400 در صحن علني 

ــار ذي نفعان باعث شد،  مجلس تصويب، اما فش
جزئيات طرح در دستور صحن علني قرار نگيرد. 
ــرح ماليات  ــه دغدغه مندان، ط ــا مطالب اخيراً ب
برعايدي سرمايه در صحن علني مجلس مطرح و 
مجدد به دليل ايراد به برخي بند ها به كميسيون 
اقتصادي بازگشت. برخي كارشناسان معتقدند 
هدف مجلس از طوالني كردن روند بررسي طرح 
عايدي بر سرمايه اين بود كه مجلس وارد بررسي 
لوايح بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه شود و 
به بهانه بررسي اين لوايح، بررسي طرح يادشده را 
به سال بعد موكول كند كه سال بعد نيز احتماالً 
ــود،  بنابراين نوع  بهانه هاي ديگري مطرح مي ش
مواجهه مجلس يازدهم با طرح عايدي بر سرمايه 

يك آزمون سخت است. 
  پاسخ ابهامات ماليات بر عايدي سرمايه

مخالفان وضع ماليات بر عايدي سرمايه و برخي 
ــار اقتصادي ماليات  ــان، در مورد آث از كارشناس
ــا و ابهاماتي  ــار ترديد ه ــرمايه دچ بر عايدي س
هستند. علي ملك زاده كارشناس امور اقتصادي 
در گفت و گو با «جوان» ضمن ارزيابي و بررسي 
ــان را  ــا و آثاري كه كارشناس مهم ترين پيامد ه
ــتدلي در رد  ــت، پاسخ هاي مس نگران كرده اس
ــده از سوي  پيامد هاي منفي احتمالي مطرح ش

مخالفان ارائه كرد. 
  قفل شدن دارايي ها

ــي كه در مورد  ــه اي ترين ابهام مهم ترين و ريش
ــود دارد،  ــرمايه وج ــات بر عايدي س وضع مالي
ــت.  ــدن دارايي هاس احتمال بروز پديده قفل ش
در واقع بيشتر مشكالت و آثاري كه مخالفان در 
مورد ماليات بر عايدي سرمايه مطرح مي كنند، 
ــئت مي گيرد. گزاره تعريفي اين  از اين ابهام نش
ــه ماليات بر  ــت، هنگامي ك ابهام بدين گونه اس
عايدي سرمايه وضع مي شود، صاحبان سرمايه 
ــتر در  ــاي بيش ــدي از معافيت ه ــراي بهره من ب
ــدم تمايل به  ــداري دارايي يا به دليل ع اثر نگه
پرداخت ماليات، فروش سرمايه خود را به تأخير 
ــي از دارايي ها در  مي اندازند و بدين ترتيب برخ
دست صاحبان سرمايه، حبس يا اصطالحاً قفل 
ــكل و نحوه  ــود. رفع اين ابهام با انجام ش مي ش

ــت ماليات بر  ــذاري براي درياف صحيح قانون گ
ــر قانون گذاري  ــرمايه رخ مي دهد. اگ عايدي س
صحيح باشد، جاي هيچ گونه نگراني براي حفظ 
انگيزه حبس دارايي ها باقي نخواهد ماند. قانون 
ــد به نحوي  ــرمايه مي توان ــات بر عايدي س مالي
ــوداگرانه در  ــود كه فقط تقاضاي س طراحي ش
بازار را مورد هدف قرار دهد و تأثيري بر تقاضاي 
مصرفي نداشته باشد. معافيت خانه اصلي افراد 
از جمله مالحظاتي است كه بر تقاضاي مصرفي 
تأكيد دارد. توجه به ماهيت معامالت سوداگرانه 
ــت.  ــراي رفع اين ابهام اس ــخ ديگري ب نيز پاس
ــوداگرانه عمدتاً در بازه هاي زماني  معامالت س
ــام مي گيرد. ماليات  كوتاه و به صورت مكرر انج
ــرمايه موجب باالرفتن هزينه انجام  بر عايدي س
ــود و با اين  ــازه زماني كوتاه مي ش معامالت در ب
عمل فعاليت هاي سوداگرانه را از صرفه اقتصادي 
مي اندازد و كاهش مي دهد. پاسخ هاي بيشتر به 
رد اين ابهام اصلي با ذكر ادامه تبعات و رد تجربي 

و منطقي آنها انجام خواهد شد. 
  افزايش تورم

ــدن دارايي ها مورد  ــي قفل ش ــه طور فرض اگر ب
ــه مورد انتظار  ــود، اولين اتفاقي ك قبول واقع ش
است كاهش عرضه سرمايه است. كاهش عرضه 
ــا موجب افزايش تورم  با فرض ثابت ماندن تقاض
ــرمايه  خواهد بود. مخالفان ماليات بر عايدي س
ــب  ــي از داليل اصلي مناس ــش تورم را يك افزاي
نبودن ماليات بر عايدي سرمايه عنوان مي كنند. 
ــت كه  ــي در رد افزايش تورم اينجاس نكته اصل
ــر اعمال ماليات  ــدن تقاضا در اث فرض ثابت مان
بر عايدي سرمايه، فرض صحيحي نيست. بدين 
معني كه در اثر اعمال ماليات بر عايدي سرمايه 
در بازار هاي غيرمولد و مناسب براي سوداگري، 
تقاضا هاي سوداگرانه و سفته بازانه، انگيزه حضور 
ــت مي دهند و با از صرفه افتادن  در بازار را از دس
سوداگري بازار را ترك مي كنند. در واقع ممكن 
است كه سرمايه از طرفي با كاهش عرضه مواجه 
شود، ولي با حذف تقاضاي سوداگرانه و غيرواقعي 
ــورم اتفاق نيفتد، الاقل روند  از بازار اگر كاهش ت
تعادلي موجود حفظ خواهد شد. براساس مدل 

ــنجي يك تحقيق علمي در مورد رشد  اقتصادس
قيمت مسكن و دريافت ماليات بر عايدي سرمايه، 
ــت كه ماليات بر  ــده اس از طريق علمي اثبات ش
عايدي سرمايه تأثيري بر افزايش قيمت سرمايه 
ــكن) ندارد. به طور خاص در اقتصاد ايران  (مس
ــال و ارز و  ــاي طويل خريد ط با يادآوري صف ه
ــي و غيرمنطقي  ــاي ناگهان همچنين جهش ه
قيمت مسكن، به نظر مي رسد تقاضاي سوداگرانه 
آنچنان باالست كه احتمال مي رود اعمال اينگونه 
ماليات نه تنها موجب افزايش قيمت شود، بلكه 

قيمت ها را هم به نحو مطلوبي پايين بياورد. 
  كاهش سرمايه گذاري

ديگر ابهامي كه به وضع ماليات بر عايدي سرمايه 
وارد مي شود، كاهش انگيزه هاي سرمايه گذاري 
در اثر افزايش هزينه سرمايه به خاطر قفل شدن 
دارايي هاست. با اينكه افزايش تورم و به تبع آن 
ــث مختلف پيش  ــرمايه مباح افزايش هزينه س
گفته رد شده است، اما با ذكر يك نمونه از تجربه 
ــور هاي خارجي، اين مورد نيز به طور كلي  كش
رد مي شود. براساس يك تحليل علمي- تجربي 
دقيق و با اثبات آماري، هيچ گونه رابطه مستقيم 
و معناداري بين نرخ سرمايه گذاري داخلي و نرخ 
ماليات بر عايدي سرمايه وجود ندارد. اين تحليل 
براساس داده هاي آماري نرخ رشد سرمايه گذاري 
داخلي و نرخ ماليات بر عايدي سرمايه در كشور 
امريكا براي سال هاي 1954 تا سال 2011 انجام 
شده است. در اين تحليل نشان داده شده است 
كه نه تنها سرمايه گذاري با افزايش نرخ ماليات 
بر عايدي سرمايه كاهش نيافته، بلكه در برخي 
از سال ها با افزايش نرخ ماليات بر عايدي سرمايه 

رشد سرمايه گذاري مثبت، اتفاق افتاده است. 
  ركود اقتصادي

ــوى دولت مبني  با وجود آمار هاي اعالمي از س
ــا بر نظر  ــود اقتصادي، بن ــران از رك بر خروج اي
ــادي، اقتصاد ايران  ــان و فعاالن اقتص كارشناس
ــايد بتوان  ــر مي برد. ش همچنان در ركود به س
ــق اقتصادي، عدم  گفت يكي از داليل عدم رون
ــت. بدين  ــه منابع در اقتصاد اس تخصيص بهين
گونه كه فعاليت هاي غيرمولد و سوداگرانه سهم 
ــتري از منابع مالي را تصاحب كرده اند و به  بيش
ــدي را گرفته اند.  ــس فعاليت هاي تولي نوعي نف
بنابراين با اعمال ماليات بر عايدي سرمايه نه تنها 
نبايد هيچ واهمه اي از تعميق ركود داشت، بلكه 
با دميدن روح تازه در كالبد فضاي توليدي كشور 
ــت. از صرفه افتادن  بايد انتظار بروز رونق را داش
فعاليت هاي سوداگرانه و مخرب اقتصاد، موجب 
تقويت فعاليت هاي توليدي و ارزش آفرين خواهد 
ــروز ركود  ــه مهم ترين داليل ب بود. همچنان ك
ــرمايه گذاري در موارد پيش  از جمله كاهش س
ــد، ادعاي بروز ركود اقتصادي در اثر  گفته رد ش
ــرمايه ادعايي واهي و  اعمال ماليات بر عايدي س

غيرعلمي است. 
  نتيجه گيري

با بررسي و جمع بندي تمامي ابهامات وارد شده 
ــرمايه كه توسط  به دريافت ماليات بر عايدي س
ــان مطرح شده، اين  مخالفان و برخي كارشناس
ــت كه ماليات بر  ــتيابي اس نتيجه كلي قابل دس
ــات تفاوت  ــواع ديگر مالي ــرمايه، با ان عايدي س
ــش درآمد دولت  ــياري دارد و عالوه بر افزاي بس
ــد اقتصادي  ــص بهينه منابع و رش باعث تخصي
ــود. در واقع هدف اصلي دريافت اين نوع  مي ش
ماليات بيش از هر چيز ديگر، حذف فعاليت هاي 
ــه فعاليت هاي  مخرب و ضداقتصادي و كمك ب

مولد در اقتصاد است. 

ــرمايه معافيت هاي  در طرح ماليات بر عايدي س
ــكوني و  ــد معافيت امالك مس ــترده اي مانن گس
ــر و فرزندان تا سقف چهار  خودرو به تعداد همس
ملك و چهار خودرو و نيز معادل 200 گرم طالي 
18 عيار براي هر فرد باالي 18سال در نظر گرفته 
ــاس با توجه به توزيع دارايي  شده است. بر اين اس
نامتقارن دارايي ها ميان جامعه، عمده افراد جامعه 
مشمول اين ماليات نمي شوند. به طور كلي مي توان 
مشموالن ماليات بر عايدي سرمايه را به دو گروه 
ــيم كرد: گروه اول كساني هستند كه  عمده تقس
نسبت به سرمايه گذاري بلندمدت (دوره نگهداري 
بيش از شش سال) در بازار هاي دارايي هاي مشمول 
اقدام مي كنند؛ اين گروه يا براساس معافيت هاي 
ــده معاف خواهند بود يا براساس  در نظر گرفته ش
تعديل تورمي (كسر بخشي از عايدي حاصل شده 
از تورم) عمًال از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه 
ــات به عايدي  ــود، بنابراين مالي معاف خواهند ب
سرمايه عمًال به مصرف كنندگان و سرمايه گذاران 
ــروه دوم افرادي  بلندمدت اصابت نخواهد كرد. گ
ــه منظور  ــمي و ب ــتند كه به صورت غيررس هس
سرمايه گذاري كوتاه مدت نسبت به خريد و فروش 
ــد. در حقيقت اين  ــا اقدام مي كنن مكرر دارايي ه
دسته از افراد جامعه هستند كه پس از تصويب و 
اجراي قانون انگيزه خروج سرمايه دارند. با توجه به 
وجود ماليات بر عايدي سرمايه در اكثر كشور هاي 
دنيا، عمًال افراد دسته دوم در كشور مقصد مشمول 
ماليات بر عايدي سرمايه خواهند بود و با توجه به 

معافيت هاي گسترده و نرخ پايين اين ماليات، در 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه كشور در مقايسه با 
ساير كشور ها، اين گروه نيز انگيزه خروج سرمايه 
نخواهند داشت و از نگهداري دارايي خود در داخل 
كشور منفعت بيشتري كسب خواهند كرد. با توجه 
به توضيحات داده شده، انتظار مي رود افراد از خروج 
دارايي خود از كشور، منفعتي كسب نكرده و انگيزه 
ــند. در طرح ماليات بر  خروج سرمايه نداشته باش
عايدي سرمايه برخالف بسياري از كشور ها كه اين 
نوع ماليات را اجرا مي كنند، بازار سهام به طور كلي 

مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي شود كه اين 
موضوع موجب رونق بازار سرمايه خواهد شد و يكي 
از راه هايي كه امكان سرمايه گذاري كوتاه مدت و 
معافيت مالياتي را به صورت همزمان فراهم خواهد 
كرد. اين بازار مي تواند با جايگزيني بازار ارز، سكه 
و... براي فعاليت هاي سوداگرانه يا سرمايه گذاري 
ــرمايه  بلندمدت، موجب كاهش انگيزه خروج س
ــرمايه انتقال  ــود. در طرح ماليات بر عايدي س ش
ــمول ماليات بر  ــي مش ــاز به طور كل امالك نوس
عايدي سرمايه نمي شود، بنابراين سرمايه گذاران 

با سرمايه گذاري در توليد امالك نوساز مي توانند 
ــود، از ماليات بر عايدي سرمايه  ــب س ضمن كس
معاف باشند. البته امكان سرمايه گذاري در توليد 
امالك و استفاده از معافيت مالياتي آن يكي ديگر از 
سازوكار هايي است كه موجب كاهش انگيزه خروج 
ــد. حال اگر فرض شود، به  رغم  سرمايه خواهد ش
موارد بيان شده، همچنان گروهي از افراد جامعه 
ــه تبديل دارايي خود به  به داليل گوناگون مايل ب
ارز و خروج آن از كشور باشند، در اين صورت اوالً 
مطابق قوانين فعلي كشور مقدار قابل خريد ارز از 
مراجع رسمي محدود است (2000 دالر براي هر 
نفر) و افراد متقاضي خروج سرمايه عمالً در تهيه ارز 
براي خروج از كشور با مشكل جدي مواجه خواهد 
ــاالن ارزي در بازار  بود. از طرف ديگر دالالن و فع
غيررسمي ارز پس از تصويب قانون و اجراي ماليات 
ــرمايه با توجه به رصد تراكنش هاي  بر عايدي س
بانكي و تفكيك حساب هاي تجاري و غيرتجاري 
عمالً امكان ادامه فعاليت ندارند. عالوه بر آن با فرض 
تهيه اسكناس از بازار غيررسمي توسط متقاضيان 
ــرمايه، اين افراد در كشور هاي مقصد با  خروج س
قوانين سختگيرانه (به خصوص براي افراد داراي 
تابعيت ايراني) مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين 
مالي تروريسم مواجه هستند و اين موضوع تبديل 
ــور هاي مقصد را نيز با چالش  ارز به دارايي در كش
ــن اثر خروج  ــد كرد. مهم تري جدي مواجه خواه
سرمايه را مي توان منفي شدن حساب سرمايه و در 

نتيجه افزايش نرخ ارز دانست. 

سرمايه گذاران نگران نباشند
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  واكاوى

فاكتور از جيب كادر درماني!
ــتان، «در  ــتان بازرگانان طبق اطالعات تارنماي اين بيمارس بيمارس
ــئوليت اجتماعي اتاق «بازرگاني، صنعت، معدن و  راستاي ايفاي مس
ــده و نوع آن «عمومي»  ــال 1328 احداث ش كشاورزي» تهران در س
بوده و داراي 155 تخت فعال است.» همچنين تأكيد شده است: «اين 
ــتان با تكيه بر اصول علمي و پيشرفته پزشكي و اجراي قوانين  بيمارس
ــخيصي،  ــطح خدمات ايمن، تش و مقررات وزارت مربوطه، باالترين س
توانبخشي و بهداشتي را در اختيار تمامى مراجعين محترم قرار مي دهد 
تا اين خدمات بهترين نتايج درماني با باالترين رضايت مشتريان را به 
دنبال داشته باشد.» اين بيمارستان در حالي مدعي است كه «باالترين 
ــتي را در اختيار  سطح خدمات ايمن، تشخيصي، توانبخشي و بهداش
تمامى مراجعين قرار مي دهد.» بيمارستاني كه اتاق «بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي» تهران آن را در ميز خدمات خود فاكتور كرده است؛ 

در خدمات دهي به كادر درماني خود لنگ مي زند!

مدلول تخريبي فيش نجومي!
براي توضيح دال و مدلول مي گويند درختي را در نظر بگيريد، خود درخت 
ــنيدن درخت در ذهن شما نقش مي بندد مدلول  دال است و آنچه با ش
نام دارد. حال آنچه از فيش حقوقي يك آقازاده منتسب به جبهه انقالب 
در اذهان عمومي شكل مي گيرد در همه افراد يكسان نبوده و هركسي 
براساس ذهنيت قبلي خود با اين پديده برخورد مي كنند. از آنجا كه فيش 
نجومي قطعاً تخريبي بوده و منجر به تعميم اين دزدي از سفره انقالب به 
ساير افراد سالم مي شود و با شنيدن فيش نجومي، صرفاً كساني كه دزدي 
كردند به ذهن متبادر نمي شوند، بلكه با يك چشم به همه افراد يك جبهه 
نگريسته مي شوند. بنابراين مدلول چنين دالي، يعني محكوم كردن كل 
ــوربختانه دفاع عجيب موسفيد كرده شوراي شهر هم  جبهه انقالب. ش

مزيد بر علت شده و به تحكيم چنين مدلولي كمك خواهد كرد. 

كدام مواضع روحاني؟
ــن روحاني» ناميده مي شود،  ــاني حس اخيراً آنچه «پايگاه اطالع رس
ــت، همچنين ادعا شده هدف از  ــاهده اس بر بستر اينترنت قابل مش
ــار روايت هاي  ــه اي «بازخواني مواضع و انتش راه اندازي چنين صفح
ــت يازدهم و  ــت جمهوري دول ــاله رياس ــت  س ناگفته از دوران هش
دوازدهم» است. نكته جالب آنكه اين صفحه «تنها منبع رسمي و مورد 
تأييد رئيس جمهور سابق براي انتقال آرا و افكار خود به جامعه و اعالم 
مواضع و ديدگاه هاي روحاني درباره رخدادهاي روز» عنوان شده است! 
روحاني دقيقاً يك دهه قبل يعني 23 مهر 1391 با رداي رئيس مركز 
منحل شده «تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام» در 
همايش «برند برتر، كيفيت بهتر»، با انتقاد از وضعيت اقتصادي كشور 
گفته بود: «اگر ما بخواهيم در بخش توليد گام هاي مثمر ثمري برداريم 
بايد روابط خارجي خود را گسترش دهيم.» همين روحاني هشت سال 
ــت و از قضا تمركز اصلي خود را  سكانداري قوه مجريه را برعهده داش
نيز روابط خارجي قرار داده بود، اما دولت را با تورم حدود 60 درصدي 

تحويل داد. كدام مواضع بناست بازخواني شود؟ 

تشكيل شوراى راهبردى صنعت هسته اى
محمد اسالمى رئيس سازمان انرژى اتمى اخيرا در نشست صميمانه و 
مشورتى رؤساى پيشين اين سازمان(رضا امراللهى، غالمرضا آقازاده، 
على اكبر صالحى و فريدون عباسى) پيشنهاد تبديل اين نشست ها به 
ــته اى» را مطرح كرده است تا  «نشست شوراى راهبردى صنعت هس
از ظرفيت تجارب رؤساى قبلى در زمينه جهت گيرى ها در موضوعات 
آتى سازمان و نيز تعيين اثربخش خط مشى صنعت هسته اى استفاده 
ــازمان انرژى اتمى در اين نشست بر اجراى  ــين س شود. رؤساى پيش
سياست هاى كالن كشور در حوزه هسته اى و تحقق اهداف و برنامه هاى 
صنعت هسته اى تاكيد و به ذكر نكاتى درباره توسعه ظرفيت غنى سازى 
در كشور، اهميت ذخاير اورانيوم،  گسترش فعاليت هاى سازمان در حوزه 
ــنگين و تركيبات دوتره و همچنين اهميت دستيابى به اهداف  آب س
تعيين شده در سند جامع راهبردى سازمان در افق 20 ساله به ويژه ايجاد 
و  توليد10 هزار مگاوات برق هسته اى در سبد انرژى كشور پرداختند. 
ــتر راكتورهاى هسته اى و نيروگاه هاى  همچنين بر توسعه هرچه بيش
اتمى، توسعه كاربرد پرتوها  و لزوم گسترش راكتورهاى ماژوالر مقياس 

كوچك ( SMR ) تأكيد شد. 

«جوان» مهم ترين ابهامات طرح «ماليات بر عايدي سرمايه» و پاسخ به آنها را واكاوي كرد

«ماليات ضد سوداگرى» در آزمون سخت بهارستان

اثر ماليات بر عايدي سرمايه بر نرخ ارز
ــور در صورت تصويب طرح ماليات بر  ــرمايه از كش به فرض خروج س
عايدي سرمايه، نرخ ارز به تفكيك تعادل كوتاه مدت و بلند مدت به شرح 

ذيل قابل ارزيابى است:
  تعادل كوتاه مدت

در صورتي كه گروهي از افراد جامعه به  رغم ماليات بر عايدي سرمايه در ساير 
كشورها، معافيت سهام و هزينه مالياتي تهيه ارز از طريق بازارهاي غيررسمي 
همچنان مايل به خروج سرمايه باشند، نسبت به فروش دارايي خود مانند 
مسكن، خودرو و طال اقدام كرده و سپس نسبت به خريد ارز اقدام خواهند 
كرد. اين رفتار موجب افزايش تقاضا براي ارز و در نتيجه مكانيسمي در جهت 
افزايش نرخ ارز خواهد بود. در كنار اين مكانيسم، سازوكار هاي ديگري نيز 
وجود دارند كه با افزايش عرضه ارز، نيرويي در جهت كاهش نرخ ارز هستند 
ــي قرار مي گيرند. فروش دارايي توسط متقاضيان  كه در ادامه مورد بررس
ــواع دارايي(مانند امالك  ــاير ان ــرمايه موجب افزايش عرضه س خروج س
مسكوني، خودرو و...) در بازارها مي شود. در كنار آن با توجه به دوره تنفس 
در نظر گرفته شده در طرح ماليات بر عايدي سرمايه، افراد مايل هستند تا 
در كوتاه مدت انواع دارايي خود را به فروش برسانند تا از پرداخت ماليات بر 
عايدي سرمايه معاف شوند. همزماني اين دو سازوكار موجب افزايش عرضه 
دارايي و كاهش قيمت آن مي شود. اين كاهش قيمت با شكل دهي آربيتراژ 
ميان بازار ارز و ساير بازارهاي دارايي، انگيزه صاحبان ارز براي تبديل دارايي 
خود به خودرو، ملك، طال و سهام را شكل مي دهد كه خود عاملي در جهت 
افزايش عرضه ارز و كاهش نرخ آن است. با توجه به بستر اجراي ماليات بر 
عايدي سرمايه در طرح مجلس شوراي اسالمي، با اجراي اين قانون شاهد 
كاهش قاچاق در كشور خواهيم بود؛ كاهش قاچاق از طريق كاهش تقاضاى 
ارز، عاملي در جهت كاهش نرخ ارز خواهد بود. عالوه بر موارد مطرح شده 
ــاير انواع دارايي، از كمترين ميزان معافيت  از جايي كه ارز در مقايسه با س
برخوردار است، انتظار مي رود سرمايه داران انگيزه تبديل ارز خود به ساير 
انواع دارايي را داشته باشند. اين انگيزه در كنار دوره تنفس شش ماهه درنظر 
ــده در طرح، موجب افزايش عرضه ارز در بازار در يك بازه كوتاه  گرفته ش
مدت خواهد شد كه عاملي در جهت كاهش نرخ ارز خواهد بود. همانطور كه 
بيان شد، در مقابل سازوكار افزايش نرخ ارز در بازار، سازوكارهاي ديگري نيز 
وجود دارد كه عاملي در جهت كاهش نرخ ارز خواهند بود. تعادل كوتاه مدت 

بازار ارز در تعامل اين سازوكارها تعيين خواهد شود. 
  تعادل بلندمدت

ــده به  ــم هاي بيان ش ــازار ارز از تعامل مكانيس ــاه مدت ب  تعادل كوت
ــازوكارها نمي توانند تغييرات بلندمدت نرخ  دست مي آيد، ولي اين س
ــور تابع  ــدت افزايش نرخ ارز در كش ــح دهند. روند بلند م ارز را توضي
ــبكه بانكي، هزينه انجام  متغير هايي مانند كسري بودجه، ناترازي ش
ــرمايه  ــت و اخذ ماليات بر عايدي س تراكنش هاي بين المللي و. . . اس
ــته باشد. حتي اگر به  رغم موارد  نمي تواند اثر بلند مدت در نرخ ارز داش
ــده در اين يادداشت، همچنان شاهد افزايش  و سازوكارهاي مطرح ش
نرخ ارز در كوتاه مدت باشيم، اين افزايش مقطعي بوده و تأثيري بر روند 
ــت. همچنين با توجه به شفافيت اقتصادي  بلندمدت آن نخواهد داش
ــرمايه، انتظار مي رود  ناشي از بستر اجرايي طرح ماليات بر عايدي س
با كاهش فرار مالياتي شاهد كاهش كسري بودجه و در نتيجه كاهش 
تورم در كشور باشيم. بنابراين اين اصالح مالياتي نه تنها در بلندمدت 
موجب افزايش نرخ ارز نمي شود، بلكه از سازوكار كاهش كسري بودجه 
مي تواند موجب كاهش نرخ رشد بلندمدت ارز شود. بنابراين در صورتي 
ــده، همچنان در كوتاه مدت  كه به  رغم مكانيسم هاي مختلف بيان ش
شاهد افزايش نرخ ارز باشيم، مي توان گفت در بلندمدت شرايط متفاوت 
است و شاهد كاهش نرخ ارز نسبت به حالتي كه اين طرح تصويب نشود، 

خواهيم بود. 

ــتري روي آن صورت گرفته ارزش  علت اينكه چيزي كه كار بيش
بيشتري دارد از چيز ديگري كه كار كمتري روي آن صورت گرفته با 
آنكه هر دو مفيد و مورد احتياج و به يك اندازه در دسترس مي باشند، 
اين است آن چيزي كه كار بيشتري الزم دارد، مثل چرخ خياطي، 
بالقوه از چيزي كه كار كمتري الزم دارد، مثل قيچي كمياب تر است، 
زيرا فرض اين است كه اين دو را كار بشر داراي ارزش مي كند، يعني 
آنها را به حالت مفيد درمي آورد، ولي از طرف ديگر بشر تابع قانون 
اخف و اسهل است، هميشه به دنبال اين است، چيزي را داراي ارزش 
كند يعني به صورت شيء  مفيد درآورد كه كار كمتري بخواهد. پس 
آمادگي بشر براي اينگونه كارها بيشتر است و در درجه اول است و 
به ترتيب آساني و سختي آماده كارهاي ديگر است و تنها با باالبودن 
قيمت است كه مي توان جلوي نايابي آن را گرفت. غير از اخف و اسهل 
بودن، بي خطربودن، شريف و مطابق وجدان بودن، ايضاً مطابق ذوق 
يا عادت شخصي بودن نيز مؤثر است. چرا جنس قاچاق گران است؟ 
چون بازي با جان است. چرا كارهاي بي شرفي پول زيادتر مي برد؟ 
چون منفور طبع است. چرا بعضي كارها با همه سختي فراوان است؟ 
چون مردم عادت كرده اند يا اينكه با ذوق عده اي سازگار است. پس 
ــل «ارزش كار» بر نظريه «ارزش  نقضي كه از طرف طرفداران اص
ــت با مفيدبودن و در دسترس نبودن» يا «قانون عرضه  مساوي اس
ــت. اينكه اگر ارزش بستگي دارد به  و تقاضا» نقل كرديم، وارد نيس
مقدار كار، پس علت گراني «احجار كريمه» چيست؟ فلزات قيمتي 
نيز همينطور. خود طال كه پول اصلي است ماده نقض نظريه «ارزش 
كار» است. در اصول علم اقتصاد نوشين صفحه 42 مي گويد: «سكه 
طال كااليي است داراي ارزش معين...» آيا گوهرهاي گرانبهاي جهان 
ــتري روي آنها صورت  از آن جهت گرانقيمت هستند كه كار بيش
گرفته است؟ آيا ارزش درياي نور و كوه نور به علت كار زيادي است كه 
روي آنها صورت گرفته است؟ اينكه پس چرا يك كاال با ورود كاالي 
جديد مفيدتر و موافق سليقه تر از لحاظ زيبايي و غيره يك مرتبه از 
ارزش مي افتد؟ خواه آنكه كاالي جديد از لحاظ جنس با كاالي قديم 
متفاوت باشد، مانند ابتكارهاي گوناگوني كه در لوازم صنعتي از قبيل 

اتومبيل صورت مي گيرد. 

بشر تابع قانون اخف و اسهل

طبعـًا رهيافـت جمهـوري اسـالمي ايـران مبنـي بر

 

«نه شرقي، نه غربي» درباره همه ساحت ها از جمله اقتصاد 
صدق مي كند. نفي نظام هاي اقتصادي نئوليبراليسـم و 
كمونيسم با پشتوانه «نظام اقتصادي اسالم» است، اما اين 
نظام آنطور كه بايد، معرفي و مورد توجه قرار نمي گيرد.

از اين جهت در سلسـله مطالبي كتاب «نظـري به نظام 
اقتصادي»، مجموعه يادداشت هاي متفكر شهيد استاد 

مرتضي مطهري را بازخواني مي كنيم. 

وحيد  عظيم نيا

پروند ه
اقتصاد  سياسى
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روز  چنـد  در 

فريدون  حسن
گذشته تعدادى       گزارش  يك

از خانواده هاى 
بازيكنان يك مدرسـه فوتبال در مشـهد با 
تجمع مقابل ساختمان هيئت فوتبال خراسان 
رضوى به دنبـال پيگيرى فاجعـه اى عجيب 
بودند، تجمعى كه البته چندان چاره ساز نبود 
تا اين خانواده ها پس از شـكايت در حراست 
اداره كل ورزش و جوانـان اسـتان بـه  دنبال 
باشـند. رسـانه ها  طريـق  از  پيگيـرى 

ــوى  ــده از س ــاس صحبت هاى مطرح  ش براس
ــس از تغيير رفتار  خانواده هاى اين بازيكنان، پ
فرزندانشان و پيگيرى و بررسى محتواى گوشى 
تلفن همراه بازيكنان متوجه مى شوند مربى اين 
باشگاه آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده است. اين 
نونهاالن از ترس بازگو شدن اين موضوع زير فشار 

روحى و روانى قرار داشتند.
ــده،  ــتانى نيز مفتوح ش ــده در دادس ــن پرون اي
ــه ظاهراً اين  ــت ك اما دردناك تر از همه اين اس
مدرسه فوتبال اصًال مجوز قانونى فعاليت ندارد 
ــدان خود را در  ــدون اطالع، فرزن و خانواده ها ب
ــد. موضوعى كه  ــام كرده ان ــه ثبت ن اين مدرس
به طور مستقيم به هيئت فوتبال استان خراسان 
ــود. هيئتى كه مسئول آن  رضوى مربوط مى ش
ــيون فوتبال معلوم  ــخنگوى فدراس به عنوان س
نيست چگونه آن را اداره مى كند كه كار به بروز 
چنين فاجعه اى رسيده است. حتماً آقايان خواب 
تشريف داشتند، وقتى شيطان صفتانى در لباس 

مربيگرى با چشمان ناپاك خود به دنبال طعمه 
در بين نونهاالنى بودند كه به امانت به آنها سپرده 
ــده بودند. پيش از اين هم چنين ماجراهاى   ش
ــف بارى در مدارس فوتبال اتفاق افتاده كه  تأس
ــيون فوتبال با بى مسئوليتى تمام از كنار  فدراس

آنها گذشته تا كار به اينجا كشيده شود.
نكته جالب تر ماجرا اينكه وزارت ورزش دو هفته 
قبل از اين ماجرا خبر داشته، اما احسان اصولى، 
ــيون فوتبال و رئيس هيئت  ــخنگوى فدراس س
فوتبال استان خراسان رضوى ديروز مدعى شد 
جريان را از طريق رسانه ها فهميده است! چنين 
ــت تا به عمق فاجعه پى  تناقض آشكارى كافيس
ــئوليتى مديران  ــه بى كفايتى و بى مس ببريم. ب
فوتبال كه اينگونه با سرنوشت نونهاالن اين رشته 

بازى مى كنند. 
  

ــدن اين  ــانه اى ش وزارت ورزش و جوانان با رس
ماجراى تلخ طى بيانيه اى اعالم كرد: «دو هفته 
پيش و به محض وصول گزارش هايى از تخلف در 
يكى از مدارس فوتبال در شهر مشهد، سيدحميد 
ــجادى، وزير ورزش و جوانان به حراست اين  س
ــئله را پيگيرى  ــتور داده اين مس وزارتخانه دس
ــى ادعاهاى مطرح شده، در  كند و پس از بررس
ــا عامل يا  ــيده ب صورت صحت گزارش هاى رس
عامالن اين اتفاق با قاطعيت برخورد شود. پس از 
دستور دكتر سجادى، اداره كل حراست ورزش 
ــكارى يكى از  ــان رضوى با هم و جوانان خراس
نهادهاى امنيتى در حال بررسى دقيق موضوع 

ــت گزارش بررسى اين ادعاها  هستند و قرار اس
ــر ورزش و مراجع  به محض تكميل، تقديم وزي

ذى صالح شود.»
  

ــركل ورزش و  ــمى جواهرى، مدي على اكبر هاش
جوانان استان خراسان رضوى ضمن اعالم اينكه 
اين باشگاه مجوز فعاليت نداشته است، گفت: «تا 
به امروز كوتاهى هاى متعددى از هيئت فوتبال 
ــده كه اگر اين موضوع نيز در  استان مشاهده ش
ــى هاى ما مورد تأييد قرار بگيرد، مسلماً با  بررس
ــورد قاطع و قانونى  عوامل دخيل در ماجرا برخ
خواهد شد. جامعه ورزش، جامعه سالمى است و 
نبايد برخى رفتارهاى احتمالى را به پاى تمامى 
جامعه ورزش نوشت. از روز اولى كه وارد شديم، 
موضوع سالم سازى ورزش خراسان را مدنظر قرار 
داديم و در اين موضوع با كسى مماشات نخواهيم 
ــود شك نداشته باشيد  كرد. اگر تخلف محرز ش
كه به شديدترين شكل برخورد مى كنيم. اينكه 
باشگاهى بدون مجوز در مسابقات شركت كرده، 

تخلف آشكار است.»
وى ادامه داد: «مشكل اصلى ما با هيئت فوتبال، 
ــخص آقاى اصولى است. اصولى اگر  استان و ش
لطف كند و كنار برود، بزرگ ترين خدمت را كرده 
ــت. اگر او اين لطف را در حق فوتبال استان  اس
ــت فوتبال  ــويم، زيرا وضعي بكند ممنون مى ش
ــتان را مى بينيد. البته آقاى تاج اعتقاد دارد  اس
اجازه بدهيم مجمع برگزار شود، اما من معتقدم 
ــيدن به زمان برگزارى مجمع براى تغيير  تا رس

اصولى دير است.»
  

ــان اصولى كه اين روزها بيشتر دوست  اما احس
ــيون فوتبال  ــخنگوى فدراس ــه عنوان س دارد ب
شناخته شود تا رئيس يا عضوى از هيئت فوتبال 
ــان رضوى با اعالم اينكه از طريق  ــتان خراس اس
رسانه ها متوجه بروز چنين فاجعه اى شده است 
در گفت وگو با فارس مى گويد: «تاكنون شكايتى 
ــان رضوى يا فدراسيون  در هيئت فوتبال خراس
ــم. آيين نامه ها به ويژه آيين نامه  دريافت نكرده اي
ــن است. با  كميته اخالق در اينگونه موارد روش
پيگيرى هاى انجام شده و با توجه به اينكه كميته 
اخالق فدراسيون فوتبال در همه استان ها نماينده 
ــد و وظايف اوليه نيز  دارد، پرونده اى تشكيل ش
انجام مى شود. موضوع به صورت كامل و دقيق با 
احضار طرفين، اخذ توضيحات و به صورت دقيق 
ــررات و آيين نامه هاى  ــوب قوانين، مق در چارچ
ــد و نتايج آن به سمع  مرتبط پيگيرى خواهد ش
ــانه ها مى رسد. ساز و كار اركان  و نظر مردم و رس
قضايى و كميته اخالق مشخص است و در اينگونه 

موارد و مباحث ورود خواهيم كرد.»
ــوان اجازه  ــد: «به هيچ عن اصولى عنوان مى كن
ــن اتفاقات و  ــه دنبال چني ــم افرادى ب نمى دهي
ــائلى بروند و قطعاً در صورت احراز موضوع با  مس
مسببان برخورد جدى خواهيم كرد. تمام جوانب 
ــد و اگر تخلف اثبات شود با  ــى خواهد ش بررس
متخلفان به شكل قاطعى برخورد مى كنيم و نتايج 

را به اطالع مردم و رسانه ها مى رسانيم.»

ــماره 6681 ــه جوان |  ش | روزنام

شيوا  نوروزى

جدال هندبالى با لهستان

ــدار خود  ــب آخرين دي ــى هندبال امش تيم مل
ــى جهان را  ــه دوم رقابت هاى قهرمان در مرحل
مقابل لهستان برگزار مى كند. هندباليست هاى 
ــتمين  دوره بازى ها  ــورمان در بيست و هش كش

ــازى كردند و براى اولين بار به دور دوم  تاريخ س
ــلين وويوويچ ابتدا به  ــاگردان وس رسيدند. ش
ــنبه شب  ــلوونى باختند و پس از آن نيز ش اس
مغلوب تيم مدعى فرانسه شدند. بازيكنان ايران 

ــه اول رابا اختالف  ــا خروس ها نيم در مصاف ب
نزديك چهار گل (18 بر 14) به پايان رساندند، 
ــه با ستاره هايش خوش  اما در نيمه دوم، فرانس
ــيد و در نهايت با نتيجه 41 بر 29 از سد  درخش
ــت. ايرانى ها در مجموع  ــورمان گذش تيم كش
با52 حمله به دروازه حريف، موفق به زدن 29 
گل شدند و 56 درصد از ضربات بازيكنان ايران 
وارد دروازه اين تيم شد. تيم فرانسه نيز 55 بار 
ــليك كرد كه  ــمت دروازه ايران ش توپ را به س
ــار گلزنى براى اين  41 بار دروازه ايران باز و آم
ــد. در ادامه امشب ايران  تيم 75 درصد ثبت ش
ــان اين دوره  ــى از دو ميزب ــتان، يك بايد با لهس
ــخت كه باز هم توانايى  بازى مى كند. جدالى س

هندباليست هاى ما را محك مى زند. 
ــورمان از عملكرد  ــرمربى مونته نگرويى كش س
بازيكنانش ابراز رضايت كرد. وويوويچ با تأكيد 
 بر اينكه فرانسه بهترين تيم جهان است، اظهار 

داشت: «به تيم فرانسه تبريك مى گويم. ما مقابل 
بهترين تيم دنيا كار سختى داشتيم. اميدوارم در 
مسابقه بعدى عملكرد بهترى داشته باشيم و در 

مسابقات جهانى بازى به بازى بهتر شويم.» 
ــان ايرانى  ــه از نمايش بازيكن ــرمربى فرانس س
ــه به  ــام گيله از صعود فرانس تمجيد كرد. ژولي
ــحال بود:  ــر جهان خوش ــت تيم برت جمع هش
«خوشحالم كه فرانسه به جمع هشت تيم برتر 
مسابقات قهرمانى جهان صعود كرد. بازى مقابل 
ــيار جالب و خوشحال كننده  ايران براى من بس
بود. فكر مى كنم ايران در آينده پيشرفت بسيار 
ــرمربى  ــت. آنها با س ــمگيرى خواهد داش چش
بزرگى كه دارند در آينده از هندبال ايران بيشتر 
ــنويم. از بازى مقابل تيم ملى ايران لذت  مى ش
ــم انداز هندبال اين كشور را خوب و  بردم و چش
ــان مى بينم. با بازيكنان جوانى كه ايران  درخش

داشت، بازى بسيار خوبى ارائه داد.»

شاگردان وويوويچ 

حريف بهترين تيم 

جهان نشدند

اشرف  رامين
      بازتاب

 يك شنبه 2 بهمن 1401 | 29 جمادى الثانى 1444|

تعقيب وگريز آرسنال و يونايتد
رويارويى امشب آرسنال با منچستريونايتد 
در جايگاه دو تيم تأثيرگذار است. بازى در 
خانه براى تيم هاى ورزشى اهميت زيادى 
ــرد را در  ــى كه بهترين عملك دارد و تيم
طول فصل داشته باشد در نهايت قهرمان 
ــنال  ــد. با اين  حال آرس جزيره خواهد ش
بسيار بيشتر از ساير تيم هاى ليگ  برترى 
از بازى هاى خارج از خانه امتياز به دست 
آورده است؛ توپچى ها هشت امتياز بيشتر 
از همه تيم هاى انگليسى در زمين حريفان 
كسب كرده اند. براساس آمار موجود طى هشت فصل اخير، قهرمان جزيره 
با امتيازها و بردهاى خارج از خانه جام را باالى سر برده است. آرسنال اوضاع 
بسيار خوبى در جزيره دارد و صدر جدول را دودستى چسبيده است. تيم 
ميكل آرتتا عملكرد درخشانى داشته و در زمين حريفان هرگز باج نداده 
است. البته آرسنالى ها هنوز نتوانسته اند آمار ضعيف شان در ورزشگاه هاى 
آنفيلد و اتحاد را جبران كنند. اين تيم لندنى در 9 بازى در آنفيلد و هفت 
ــت. من يونايتد هم از قافله  بازى آخر خود در اتحاد هرگز پيروز نشده اس
ــته خودش را به جمع  مدعيان عقب نمانده و با هر زحمتى كه بوده توانس
مدعيان نزديك كند. فاصله هشت امتيازى با آرسنال براى تيم تن هاگ 
آسان نخواهد بود، ولى با توجه به نتايج چند ماه گذشته مى توانند به آينده 
اميدوار باشند. منچستر اين اواخر فقط يك برد خارج از خانه دشت كرده 
است. سرمربى هلندى اتحاد و انگيزه را در تيم باال برده و نتايج يونايتد سير 
صعودى داشته است. شياطين 9 بازى از 10 ديدار آخر خود را با برد پشت 
 سر گذاشته اند. در اين بين فقط جدال با كريستال پاالس بود كه با تساوى 
به پايان رسيد. امشب هم منچستر ميهمان آرسنال است. امتيازهاى خارج 
ــده است. همين ديدارهاى  از خانه و اهميت آن براى قرمزها نيز ثابت ش
ــن خواهد كرد.  ــت كه به زودى سرنوشت تيم قهرمان را روش سخت اس
ــل براى يك هدف مى جنگند. تقابل  آرسنال، سيتى، منچستر و نيوكاس

آرسنال – يونايتد، حتى براى سيتى و نيوكاسل هم مهم است. 
مترجم: شيوا نوروزى

دادگاه يوونتوس را با كسر 15 امتياز جريمه كرد

سقوط آزاد بانوى پير
بانوى  پير باز هم به خاطر جرائم مالى نقره داغ شد. همانطور كه انتظار 
مى رفت اتهامات وارده به باشگاه يوونتوس از سوى دادگاه مورد تأييد 
ــرى  آ كسر شد. مدت ها بود كه  قرار گرفت و 15 امتياز از اين تيم در س
دادستانى شهر تورين پرونده هاى مالى بيانكونرى را زير ذره بين گذاشته 
ــده كامًال درست  بود و انتظار آن مى رفت كه تمامى اتهامات اعالم ش
باشد. بررسى هاى دقيق دادستان اين شهر در خصوص تخلفات گسترده 
مديران يوونتوس در نهايت باعث شد دادستان فدراسيون فوتبال ايتاليا 

شديدترين تنبيه را براى اين باشگاه در نظر بگيرد.
  

ــان تورين به خاطر سوءمديريت هاى  اين اولين بارى نيست كه راه راه پوش
ــت نما مى شوند. در گذشته يك بار  گسترده در باشگاه محبوب خود انگش
يوونتووس به خاطر تبانى و جرائمى از اين دست به دسته B سقوط كرده بود 
و حاال همان اتفاقات برايش تكرار شده است. هواداران يووه بايد خوشحال 
باشند كه در جريمه در نظر گرفته شده تنها امتياز از دست مى دهند و مجبور 

نيستند دوباره از دسته پايين تر به دسته اول صعود كنند. 
داستان از اين قرار است كه صورت هاى مالى باشگاه طى سال هاى 2018 
ــكوك و مبهم بود. گويا مديران يووه از ارائه مدارك  ــيار مش تا 2020 بس
واقعى مالى خوددارى كرده و اسنادى جعلى به مقامات فدراسيون تحويل 
داده اند. از جمله نكاتى كه در پرونده بانوى  پير حسابى جلب توجه كرده، 
بحث پرداخت دستمزد به بازيكنان است. پس از شيوع كرونا باشگاه هاى 
مطرح اروپايى براى كاهش هزينه ها و جبران مشكالت مالى، اقدام به كاهش 
دستمزد بازيكنان خود كردند. يوونتوس نيز به اين كمپين پيوست و قرار بود 
دستمزد بازيكنان اين تيم به ويژه ستاره هاى يووه كاهش يابد، اما برخالف 
ادعاى مديران، باشگاه مخفيانه دستمزد و پاداش بازيكنان را به آنها داده، 
ولى از پرداخت ماليات فرار كرده است! حقوق 20 ميليون يورويى كريس 

رونالدو از جمله حقوق هاى نجومى پرداخت شده در اين دوره بود.
ــتان تورين  ــد تا دادس ــى و فرارهاى مالياتى باعث ش جعل، تخلفات مال
درخواست كاهش 9 امتيازى از يوونتوس را ارائه دهد. در ادامه 16 مدير يووه 
تحت بازجويى قرار گرفتند. در نهايت دادستان فدراسيون فوتبال ايتاليا رأى 
به كسر 15 امتياز از يوونتوس و اعمال محروميت براى مديران متخلف داد. 
در بيانيه فدراسيون آمده است: «دادگاه استيناف به رياست ماريو لوئيجى 
ــگاه يوونتوس در اعالم  ــايى پرونده تخلف باش تورسلو درخواست بازگش
سودهاى سرمايه را كه قبالً در آن تبرئه شده بود پذيرفته است. به اين ترتيب 
يوونتوس با جريمه 15 امتيازى مواجه شده و جريمه هايى نيز براى 11 مدير 
ــت.» همه اعضاى هيئت مديره و رئيس  اين باشگاه در نظر گرفته شده اس
باشگاه ابتداى آذرماه استعفا كرده بودند، اما اين مسئله در محروميت آنها 
تأثيرى نداشت. آندره آنيلى، رئيس باشگاه (دو سال)، فابيو پاراتيچى مدير 
ورزشى پيشين (دو سال و نيم)، فدريكو كروبينى مدير ورزشى باشگاه(16 
ماه) و پاول ندود نايب رئيس باشگاه (هشت ماه) از جمله افراد محروم شده 
هستند. دادستانى ايتاليا مدارك ساير باشگاه ها را نيز بررسى كرد. عالوه 
 بر يووه، باشگاه هاى سمپدوريا، پروورچلى، جنوا، پارما، پيزا، امپولى، نوارا و 
پسكارا و مديران آنها نيز با اتهاماتى روبه رو بودند، ولى پس از بررسى هاى 

الزم همه آنها تبرئه شدند. 
  

شاگردان آلگرى با تالش فراوان نتايج ضعيف را جبران كرده و خود را تا 
رده سوم جدول باال كشيده بودند. منتها رأى صادره دوباره اين تيم را به 
وضعيت بحرانى گذشته بازگرداند. يوونتوس با كسر 15 امتياز تا رده دهم 
جدول سرى  آ پايين آمد و عمًال هيچ اميدى به آينده نخواهد داشت. اين 
در حالى است كه حتى حرف از بركنارى سرمربى نيز زده مى شد، ولى 
ــگاه چه تصميمى  با در نظر گرفتن وضعيت جديد بايد ديد مديران باش
خواهند گرفت. باشگاه يوونتوس پس از اين اتفاق بيانيه اى صادر كرد و از 
درخواست تجديدنظر خبر داد: «باشگاه فوتبال يوونتوس منتظر انتشار 
داليل اين تصميم است و از هم اكنون درخواست تجديدنظر را به ديوان 
عالى عدالت ورزشى مطابق با شرايط قانون عدالت ورزشى اعالم مى كند.» 
ــتند و حتى افرادى چون پاراتيچى كه  احكام صادر شده قابل اجرا هس
ــد دوران محكوميتش را  ــت هم باي هم اكنون مدير فوتبال تاتنهام اس
سپرى كند. از طرفى اين احتمال وجود دارد كه يوفا نيز بعد از صدور اين 
احكام مجازات هايى را براى يوونتوس در نظر بگيرد. گفته مى شود اعمال 
محروميت سه ساله از رقابت هاى اروپايى مى تواند يكى از مجازات هاى 

احتمالى اتحاديه فوتبال اروپا در قبال باشگاه متخلف ايتاليايى باشد.
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جايانت  گانجو 

اسكاى اسپورتس

 وقتى فدراسيون
  و هيئت استان
 خواب بودند

هـواداران اندكى كه فرصـت حضور در ورزشـگاه را 
دارند براى گرفتن عكس يادگارى با مربيان و بازيكنان 
محبوب خود مشكل چندانى ندارند. مصاف پرسپوليس 
با ذوب آهن نيز چند تماشاگر انگشت شمار داشت كه 
بين دو نيمه، كاپيتان سابق سرخپوشان كه اين روزها 
در حـال گذرانـدن دوران مربيگرى اسـت را احاطه 
كردند براى گرفتن عكس يادگارى. عكسى متفاوت از 
سيدجالل حسينى با ظاهرى كه كمتر ديده شده است. 
او كه تا همين يكى، دو سال پيش يكى از مطمئن ترين 
مدافعان ليگ بود حاال با ريش هايى سـفيد و ظاهرى 

متفاوت در مسير مربيگرى گام برمى دارد.

عكس يادگارى با سيدجالل متفاوت
قاب

دنيا حيدرى

شايد حق با مجلس باشد آقاى سجادى!
ــختى از مجلس رأى اعتماد گرفت. با اين وجود به نظر  ــجادى به س س
ــال ها حضور در ورزش، عملكرد قابل توجهى به  مى رسيد به واسطه س
عنوان وزير در اين حوزه داشته باشد. وزير ورزش اما انتظارات را برآورده 
نكرد، به طورى كه بارها بابت عملكرد ضعيف و پرحرف و حديثش روانه 
ــد و در مرتبه آخر نيز كارت زرد گرفت! اما حتى اخطارهاى  مجلس ش
نمايندگان مجلس نيز تغييرى در روند مديريت او در ورزش ايجاد نكرد، 
به طورى كه حاال ديگر نه فقط مجلس كه مردم و حتى ورزشكاران نيز از 
او شاكى و دلخور هستند، خصوصاً كه واكنش سجادى با برخى مسائل 
به گونه اى است كه گويا هيچ شناختى از ورزش ندارد! حال آنكه او جدا از 
سابقه مديريتى، سال ها به عنوان يكى از ورزشكاران مطرح دووميدانى 
براى ايران به ميدان رفته و نه تنها اشراف كاملى به مشكالت و كاستى ها 
دارد كه به خوبى از ريز و درشت مسائل ورزشكاران، مديران، مربيان و 
ــود كه  ــى دارد. با اين وجود در كمال ناباورى مدعى مى ش ورزش آگاه
دوران سرپرستى در فدراسيون ها دوران بدى نيست! حال آنكه او بهتر 
ــت فرصتى براى برنامه ريزى  از هر شخص ديگرى مى داند كه سرپرس
بلندمدت ندارند و اين تنها يك مورد از مضرات اداره فدراسيون هاست، 

به خصوص در آستانه رقابت هاى حائز اهميت. 
در واقع سرپرست ها مديرانى موقت هستند براى رتق و فتق امور تا برگزارى 
ــن اهميتى ندارد،  ــئله كمتري مجمع انتخاباتى، اما در ورزش ايران اين مس
ــال با سرپرست اداره  ــيون ها يك تا چند س به طورى كه گاهى برخى فدراس
ــا اين حال  ــت كالن ورزش دارد. ب ــان از ضعف مديري ــوند و اين نش مى ش
ــئله (اداره  ــام جهانى نيز با بى اهميت خواندن اين مس وزير ورزش قبل از ج
فدراسيون ها با سرپرست) از دادن پاسخى قانع كننده طفره رفت و مدعى شد 
اداره برخى فدراسيون ها با سرپرست هيچ مشكلى ندارد و گاهى پيش مى آيد. 
پاسخى كه شنيدن آن از زبان وزير ورزش، آن هم وزيرى كه خود نيز سابقه 
ورزشى دارد اصالً قانع كننده و پذيرفتنى نيست، خصوصاً كه سجادى معاونت 
تربيت بدنى را نيز در كارنامه دارد. اما به جاى استفاده از تجربه سال ها حضور 

در ورزش، ترجيحش نقل خاطرات و ادعاهاى سؤال برانگيز است.
ــناخت او از ورزش و  اين اما نخستين بار نيست كه صحبت هاى وزير، ش
ــؤال مى برد. واكنش ها و تصميمات وزير ورزش  حتى مديريتش را زير س
همواره سؤال برانگيز بوده، به طورى كه گويى هيچ گونه شناختى از ورزش، 
ــاى بى پايان  ــن را مى توان از گله ه ــكالت و اولويت هاى آن ندارد. اي مش
ــته هاى مختلف كه هر روز بر تعداد آنها افزوده مى شود و  ورزشكاران رش

بالتكليفى تيم هاى ملى فوتبال از بزرگساالن گرفته تا اميدها دريافت.
 سجادى كه پيشتر پاى خود را از داستان انتخاب سرمربى تيم هاى ملى 
ــه  وزارت ورزش در خصوص انتخاب  ــيده و تأكيد كرده بود ك بيرون كش
سرمربى تيم ملى فوتبال نظر خاصى نمى دهد، بعد از گذشت هفته ها از 
پايان جام جهانى مى گويد كه اهميت انتخاب هرچه زودتر سرمربى براى 
ما هم وجود دارد. با اين وجود به جاى آنكه فدراسيون را براى روشن شدن 
تكليف نيمكت تيم ملى تحت فشار بگذارد به توضيح واضحات مى پردازد 
ــرمربيگرى تيم ملى درگير ليگ  و با اشاره به اينكه گزينه هاى داخلى س
ــد از مربيانى كه در ليگ برتر فعال هستند استفاده  هستند و اگر قرار باش
كنند بايد رضايت باشگاه ها جلب شود از پرداختن به اصل ماجرا خوددارى 
ــت ماه تا آغاز انتخابى جام ملت ها زمان باقى  مى كند. حال آنكه تنها هش
مانده و نه فقط هنوز تكليف نيمكت تيم ملى روشن نشده كه هنوز آقايان 
هيچ موضع گيرى صريحى نكردند كه سرمربى آينده تيم ملى قرار است 
داخلى باشد يا خارجى! تعللى كه بى شك به ضرر تيم ملى تمام خواهد شد، 
اما اين مسئله گويا براى وزير اهميت چندانى ندارد كه به جاى پرداختن به 
آن به توضيح واضحات و يادآورى گذشته هاى دور مى پردازد، به طورى كه 

نمى توان به مجلس بابت احضارهاى مكرر او خرده گرفت.

رضا دهدار، وزنه بردار ملى پوش دسته 102 كيلوگرم تيم ملى حفارى 
ــه دوم ليگ برتر  ــى در هفت ــب عنوان دوم در حالى موفق به كس
ــد كه دو روز به دليل درد كليه در بيمارستان  وزنه بردارى كشور ش
بسترى بود. با اين وجود دريافتى او آنقدر نيست كه بتواند بدون نياز 
به وام امورات زندگى خود را بچرخاند: «امسال قرارداد وزنه برداران 
نسبت به سال هاى قبل بهتر شده، اما هنوز اين شرايط جاى بهتر 
ــدن دارد و دريافتى وزنه برداران آنقدر نيست كه كفاف دخل و  ش
خرج زندگى شان را بدهد، به طورى كه قصد دارم يك وام بگيرم تا 
بتوانم با قرارداد فعلى ام در ليگ برتر يك پرايد بخرم. اميدوارم سقف 
قرارداد وزنه برداران افزايش پيدا كند تا وزنه برداران هم شرايط خوب 
قراردادى را با توجه به سختى كار تجربه كنند. بدون شك افزايش 
قرارداد ورزشكاران حاضر در ليگ باعث افزايش روحيه وزنه برداران 

مى شود و طبيعتاً سطح مسابقات نيز باالتر مى رود.»

با قراردادم يك پرايد هم نمى توانم بخرم

هفته بيستم مسابقات واليبال قهرمانى باشگاه هاى ايران امروز با هفت 
ديدار در شهرهاى گنبد، اروميه، اصفهان، آمل، رفسنجان، يزد و تهران 
پيگيرى مى شود. در جريان بازى هاى امروز، لبنيات هراز آمل صدرنشين 
مسابقات ميزبان فوالد سيرجان است. شهردارى گنبد در اين شهر از 
پاس گرگان پذيرايى مى كند. شهردارى اروميه با پيكان تهران روبه رو 
ــرام قرار مى گيرد. مس  مى شود. در اصفهان گيتى پسند مقابل ايفاس
رفسنجان و هورسان رامسر در رفسنجان با هم پيكار مى كنند. سايپا 
ديگر خودروساز ليگ در تهران ميزبان نيان الكتريك خراسان است و در 

نهايت هم شهداب يزد مقابل راه ياب ملل مريوان صف آرايى مى كند.

ليگ برتر واليبال در ايستگاه بيستم

جاى پرافتخارترين فوتباليست صاحب جام زندان نيست!
ــلونا به اتهام آزار جنسى از سوى پليس  دنى آلوز، ستاره سابق بارس
اسپانيا دستگير شد. قاضى بارسلونا حكم زندان اين ستاره سابق تيم 
برزيل را صادر كرد. باشگاه پوماس مكزيك به دليل اين اقدام ناشايست 
بازيكنش و محكوم شدن آلوز به زندان قراردادش را به صورت يك طرفه 
فسخ كرد. ماركا ديروز گزارش داد: «اتهام آزار جنسى براى دنى آلوز 
مجازات سنگينى را در پى دارد و طبق  گزارش هاى رسيده چهار تا 

12 سال زندان در انتظار اين بازيكن سابق بارساست.» 
ــت كه با بارسا و تيم ملى برزيل  اين سرنوشت بازيكن پرافتخارى اس
ــت، جام كسب كرده و  ــت آورده اس تا دلتان بخواهد موفقيت به دس
كلكسيون افتخاراتش جايى براى جام هاى ديگر ندارد، اما وقتى پاى 
قانون و قانون مدارى به ميان مى آيد تمام اينها پشيزى نمى ارزد. راستى 
جاى سؤال دارد كه چرا كسى براى دنى آلوز هشتگ به راه نمى اندازد 

كه جاى بازيكنى با اين همه افتخار زندان نيست؟!
 كسى به باشگاه مكزيكى اعتراض نكرد كه حاال آلوز يك كارى كرده، 
ــلونا  ــما چرا جدى گرفتيد و اخراجش كرديد يا مثًال قاضى بارس ش
تهديد نشد كه چرا اينقدر زود حكم جلب اين فوتباليست پرافتخار 

را صادر كردى!
هيچ پيامى صادر نشد، هشتگى هم به راه نيفتاد، چون دنى آلوز هر 
ــده و بايد با او برخورد شود.  چقدر كه بزرگ باشد مرتكب خالف ش

ــلبريتى هاى ورزشى و هنرى  درست برخالف اينجا كه مى گويند س
هر كارى كه بكنند جايشان زندان نيست، حتى اگر برخالف مصلحت 
كشور و امنيت ملى و مردم حركت كنند، اما چون ورزشكارند يا چون 
هنرمند هستند، جايشان زندان نيست. ماجراى دنى آلوز نشان داد 

كه حتى جاى پرافتخارترين بازيكن فوتبال از 
حيث كسب جام هم مى تواند زندان باشد، 
ــد، آن هم در  وقتى كه غلط زيادى مى كن
ــى افسار گسيخته  اروپايى كه روابط جنس
بى داد مى كند، ولى به هر حال دنى آلوز پا را 
فراتر از بى بندبارى گذاشته و حاال بايد برود 
زندان و آب خنك بخورد. كسى هم نمى تواند 
ــرد، مى برندش كنار  اعتراضى بكند كه اگر ك

ــا هم بگذرانند.  همين آلوز تا دوران زندان را ب
ــد تا به  ــتگير ش دنى آلوز به همين راحتى دس
ــود. او محاكمه مى شود و  جرمش رسيدگى ش
منتظر كشيدن عقوبت خالفى كه كرده مى ماند 

به همين راحتى، درست برخالف آنچه ما اينجا در 
برخورد با ستاره هاى توخالى ورزش و سلبريتى هاى 

مثالً هنرمندمان مى بينيم.

حامد قهرمانى
      چهره
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اقدام عملى براى ساختمان هاى 
ناايمن، شايد وقتى ديگر

    حسين فصيحى
سـاختمان هاى ناايمن بدون اينكه ايمن سازى الزم در مورد 
آنها صورت گرفته باشد، در  حالى به حيات خود ادامه مى دهند 
كه سـال هاى زيادى اسـت از عمر مفيد آنها گذشته است. 
با وجود اينكه زنگ هاى هشـدار با وقـوع حوادثى مثل آوار 
شدن پالسـكو و متروپل به صدا درآمد، اما در عمل اتفاقى 
كه نشـان دهد سـازوكارهاى الزم در مورد ايمنى بخشـى 
به سـاختمان هاى ناايمن عملياتى شـده، ديده نمى شـود.
ــكو اتفاق افتاد، تصور مى شد  30 دى ماه 95 وقتى حادثه پالس
ــى به  ــده در مورد ايمنى بخش ــه كار گرفته ش ــازوكارهاى ب س
ساختمان هاى فرسوده  يا در حال ساخت  منجر به تأمين امنيت 
ــاختمان ها شود. شش سال پيش در  استفاده كنندگان از اين س
چنين روزهايى كشور سوگوار 16 آتش نشانى شد كه براى نجات 
ــكو خود را به دل خطر زدند، اما  ــده در آوار پالس افراد گرفتار ش
پيكرهايشان يك به يك از آنجا خارج شد. ساختمانى كه توجه 
بخشى از هويت تاريخى و فرهنگى تهران را به خود معطوف كرده 
بود، اما در سايه بى توجهى هاى صورت گرفته نسبت به ايمن سازى 
آن با انفجار يك گاز پيك نيك به يك باره آوار و به فاجعه اى ملى 

تبديل شد. 
    غفلت مديريت شهرى

بى توجهى و كوتاهى سازمان هاى مديريت شهرى نسبت به عمل 
و انجام وظايف قانونى شان همواره مجرايى براى بروز آسيب هايى 
ــت كه پيامدهاى آن جامعه را دچار خسارت مى كند. تغيير  اس
ــى الزم براى ارائه  ــاختمان هايى كه از اصول ايمن كاربرى در س
ــتند، تخلف روشنى است كه پيش چشم  خدمات بهره مند نيس
ناظران و مديران شهرى صورت مى گيرد و تا زمانى كه منجر به 
بروز فاجعه نشود از آن رونمايى نمى شود. در تهران مدارس و مراكز 
آموزشى، درمانى و خدماتى بسيارى وجود دارد كه شرايط الزم 
را  براى اراده خدمات آموزشى و درمانى  ندارند، اما به راحتى در 
آن كالس هاى درس داير يا بيماران پذيرش مى شوند. ساختمان 
سيناى اطهر تهران از ساختمان هايى بود كه شرايط استاندارد را 
ــت، اما مديرانش با تغيير  براى كلينيك جراحى و درمانى   نداش
كاربرى از آن به عنوان مركز جراحى استفاده كردند تا اينكه 10 
ــك زن و مرد از آن  تيرماه 99 با بروز يك انفجار، جسد 19 پزش
خارج شد. فاجعه اى كه با بديهى ترين رويكردهاى نظارت شهرى يا 
سازمانى مى شد از وقوع آن جلوگيرى كرد، اما تا وقوع حادثه كسى 
به آن وقعى ننهاد و سبب شد 19 انسان بى گناه ميان آتش و دود 

جان ببازند و خانواده هايشان براى هميشه داغدار بمانند.
    مفسده شهرى در ساختمان هاى جديد

بروز فاجعه فقط در ساختمان هاى قديمى رقم نمى خورد، بلكه 
ــيارى از  ــهر تهران اعالم كرده بس ــوراى ش آنگونه كه رئيس ش
ساختمان هاى در حال ساخت هم به دليل كوتاهى هاى صورت 
گرفته در نظارت به راحتى آوار مى شوند. نقطه تاريك در اين باره 
ــال  ــاختمان متروپل آبادان بود كه دوم خرداد ماه امس ريزش س
ــاد ادارى  اتفاق افتاد. حادثه اى كه نقطه تاريكى در نظارت و فس
بود كه فاجعه اى ملى را رقم زد. حسين عبدالباقى، مالك هلدينگ 
عبدالباقى توانسته بود با نفوذ خود در شهردارى و سازمان نظام 
مهندسى، امضاى مهندسان و مديران را بگيرد، اما مفسده صورت 

گرفته به قيمت جان خودش و 42 شهروند ديگر منجر شد.
    بافت هاى فرسوده

در پايتخت هزاران ساختمان قديمى در بافت هاى فرسوده وجود 
ــتفاده مى شود و روزانه  دارد كه از آن به عنوان مراكز توليدى اس
ــد دارند. ساختمان هايى  هزاران نفر به آن ساختمان ها آمد و ش
ناايمن در محل هاى ناامن و در مناطقى مثل مولوى كه وقوع يك 
حادثه در آنجا مى تواند جمعيتى انبوه را تحت تأثير قرار دهد. با 
يك حساب سرانگشتى و با وضعيت موجود اقتصادى روشن است 
ــازى ملك هاى خود را  كه مالكان اين ساختمان ها نه توان بازس
دارند و نه دولت حاضر است براى كمك به ايمن سازى آنها دست 
به جيب شود، براى همين اين ساختمان ها مثل مين هاى عمل 
نكرده رفتار مى كنند و تا زمانى كه حادثه اى روى ندهد به حيات 

پرخطر خود ادامه مى دهند.
    بحران در مديريت بحران

ــه تمام تالش  ــود ك وضعيت بحرانى موجود زمانى عيان مى ش
مديريت شهرى معطوف به گشت زنى و شناسايى اين ساختمان ها 
ختم شده است. على نصيرى، رئيس سازمان پيشگيرى و مديريت 
ــانى ليستى از 129 ساختمان  بحران تهران اعالم كرده آتش نش
ناايمن تهران را از منظر حريق شناسايى كرده كه10 ساختمان 
از اين ليست ايمن سازى شده اند. وى در مورد مراكز درمانى مثل 
ــت كه ايمن سازى ايده آل  بيمارستان هاى قديمى هم گفته اس
اين مراكز بسيار فراتر از توان مالى و اعتبارى آنهاست. وى درباره 
اقدامات انجام شده براى ايمنى سازه اى و ابعاد ديگر ايمنى از جمله 
موارد تأسيساتى گفت:  عالوه بر آتش سوزى ممكن است در يك 
ساختمان اتفاقات ديگرى مانند ريزش ساختمان، انفجار ديگ 
بخار و از اين  قبيل موارد رخ دهد، پس ما بايد تمام ابعاد ايمنى يك 
ساختمان را رصد كنيم. در همين راستا ما گشت هاى مشترك 
ايمنى ساختمان را در سطح مناطق بيست و دو گانه شهر تهران 

فعال كرده ايم.
    بازديد از 16 هزار ساختمان مهم

نصيرى با بيان اينكه در تهران 16 هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه 
ــاختمان ها  داريم كه بايد مورد بازديد قرار بگيرند، گفت: اين س
شامل بيمارستان ها، مراكز خريد و ساختمان هاى دولتى مى شود 
ــوى اين تيم ها بازديد خواهند شد. اين به اين  كه تمام اينها از س
معنا نيست كه تمام اين ساختمان ها ناايمن هستند. اين تعداد 
ــود. تيم هاى بررسى  ــت و بايد بررسى ش ــاختمان ها مهم اس س
ــده،  وضعيت ايمنى را ارزيابى  ــت تهيه ش ــاس چك ليس براس
مى كنند. در جريان اين ارزيابى ها ممكن است اين ساختمان ها 
نيازمند ارزيابى بيشترى داشته باشند كه اقدامات ثانويه در اين 
خصوص انجام خواهد شد. رئيس سازمان پيشگيرى و مديريت 
بحران شهر تهران با بيان اينكه در حال حاضر اسم اين ساختمان ها 
را نمى آوريم، گفت: تالش ما اين است كه از ساختمان ها بازديد و 
مشكالت ايمنى آن رفع شود. اگر يك يا دو ساختمان بود، مى شد 
اسم آنها را منتشر كرد، اما فعًال بنا نداريم اسامى را اعالم كنيم و 
هدف اول ما ايمن سازى آنهاست. در همين راستا نيز با مالكان آنها 

جلساتى برگزار شده است.
رئيس سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران ادامه داد:  
با وجود  اين اقدامات خوبى در حال انجام است و مسير ايمن سازى 
ساختمان هاى شهر تهران آغاز شده است. درحال حاضر دادستانى 
كل كشور و دادستان تهران پاى كار آمده اند و هر هفته جلساتى 
ــود. مالكان  ــانى تشكيل مى ش ــتانى و آتش نش با حضور دادس
ساختمان هاى ناايمن را احضار مى كنيم، موضوع به آنها تفهيم 
مى شود و فرصتى داده خواهد شد تا مشكالت خود را حل كنند. 

   آرمين بينا 
مـردى كـه بـه اتهـام قتـل دختـرى جـوان بازداشـت 
شـده، مدعـى اسـت مقتـول را بـراى پايـان دادن بـه 
ارتبـاط پنهانى شـان بـه كام مـرگ كشـانده اسـت. 
اوايل دى ماه امسال مرد جوانى در تهران به اداره پليس رفت و از گم 

شدن ناگهانى خواهر 30 ساله اش خبر داد. 
ــد از خانه بيرون رفت  وى گفت: «خواهرم پروين امروز براى خري
ــاعتى بعد با من تماس گرفت و گفت با يكى از دوستانش قرار  و س
مالقات دارد و عصر به خانه برمى گردد. من و خانواده ام تا عصر با او 
تماسى نداشتيم، اما وقتى به خانه نيامد با تلفن همراهش تماس 
گرفتم، ولى جواب نداد و ساعتى بعد هم تلفنش خاموش شد. سپس 
با دوستانش تماس گرفتيم، اما هيچ كدام از آنها او را نديده و قرارى 
هم نگذاشته بودند. ما حتى به مراكز درمانى هم مراجعه كرديم و 
هيچ ردى از خواهرم پيدا نكرديم و االن احتمال مى دهيم برايش 

اتفاق بدى رخ داده باشد و درخواست كمك داريم.» 
   مرد آشنا 

با شكايت مرد جوان، پرونده به دستور قاضى محمدتقى شعبانى، 
ــراى امور جنايى تهران براى رسيدگى  بازپرس شعبه هفتم دادس
ــان اداره يازدهم پليس آگاهى  ــده اى از كارآگاه در اختيار تيم زب

قرار گرفت. 
مأموران پليس در بررسى هاى تخصصى دريافتند دختر گمشده 
روز حادثه تلفنى و پيامكى با مردى به نام كامبيز قرار مالقات داشته 
است. سپس مأموران به رديابى تلفن همراه پرداختند و در جريان 
آن چند مرد جوان را بازداشت كردند، اما تحقيقات از افراد مظنون 
نشان داد هيچ يك از آنها كامبيز نيستند و شماره تلفن همراه مورد 

نظر هم در اختيار هيچ يك از آنها نبوده است. در حالى كه بررسى ها 
حكايت از آن داشت شماره تلفن همراه سرقتى است، مأموران در 
بررسى هاى تخصصى متوجه شدند كامبيز يكى از بستگان نزديك 
پروين است. همچنين مشخص شد كامبيز كه متأهل است و فرزند 
دارد از مدتى قبل به صورت پنهانى با پروين ارتباط تلفنى و پيامكى 

داشته و روز حادثه هم پروين با او ديده شده است. 
   بازداشت 

بدين ترتيب كامبيز تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه چند روز قبل 
مأموران، او را داخل خودروى پيكان وانتش در يكى از خيابان هاى 
جنوبى تهران شناسايى و دستگير كردند. متهم در بازجويى هاى 
ــت پروين  ــد از سرنوش ابتدايى جرم خود را انكار كرد و مدعى ش
بى خبر است. او در حالى كه با تناقض گويى ها قصد داشت مأموران 
پليس را فريب دهد، سرانجام صبح ديروز مقابل پرسش هاى فنى 

قاضى محمدتقى شعبانى لب به اعتراف گشود. 
   كشف جسد 

ــته، اما  ــتانه داش متهم ادعا كرد از مدتى قبل با پروين رابطه دوس
وقتى پيشنهاد جدايى داده پروين عصبانى شده و تصميم گرفته به 
زندگى اش پايان دهد و او هم به دختر جوان كمك كرده تا زودتر به 
كام مرگ برود. متهم در ادامه، آدرس محل دفن دختر جوان را در 
گودالى اطراف بيابان هاى تهران به مأموران داد. وقتى مأموران به 
آدرس داده شده رفتند، دريافتند 20 روز قبل پليس جسد سوخته 
دختر جوانى را در همين مكان كشف و براى شناسايى به پزشكى 
ــت. همزمان با ادامه تحقيقات براى برمال  قانونى منتقل كرده اس
ــتر در  ــدن زواياى پنهان اين حادثه، متهم براى تحقيقات بيش ش

اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى قرار گرفت. 
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دامي اينستاگرامي
  براي بازيگر سينما و تلويزيون 

   غالمرضا مسكني 
سـارق مسـلحي پس از آشـنايي با بازيگر سـينما و تلويزيون براي 
سـرمايه گذاري ارز ديجيتالي با او قرار گذاشت و تمامي دالرهاى وي 

را سرقت كرد. 
چند روز قبل يكي از بازيگران معروف سينما و تلويزيون در تهران به اداره 

پليس رفت و از سارق مسلحي به اتهام سرقت دالرهايش شكايت كرد. 
مرد 40 ساله در توضيح ماجرا گفت: « من تحصيلكرده بازيگري و كارگرداني 
ــينمايي و سريال هاي  ــتم و از دوران كودكي هم در فيلم هاي س تئاتر هس
ــيش و بش، دختران هم مي ميرند،  ــاخ گاو، ش تلويزيوني زيادي مانند ش
ــت، نقش ايفا كرده ام. من عاشق كارم هستم و بر خالف  بيگانه اي با من اس
دوستانم كمتر به مسائل اقتصادي توجه دارم و به همين خاطر هميشه سرم 
به هنر گرم است و دوست دارم در اين رشته پيشرفت كنم، اما مدتي قبل 
به پيشنهاد يكي از دوستانم تصميم گرفتم در زمينه ارز ديجيتالي فعاليت 
كنم. مي خواستم سرمايه گذاري و سرمايه ام را از اين راه چند برابر كنم، اما 

فكر نمي كردم در اين راه همه سرمايه ام را از دست   دهم.»
   آشنايي اينستاگرامي 

ــتوراني شام  ــتانم در رس وي ادامه داد: « مدتي قبل همراه تعدادي از دوس
ــنهاد داد پول هايم را در خريد و فروش ارز  مي خورديم كه يكي از آنها پيش
ديجيتالي سرمايه گذاري كنم. او گفت دوستانش با مردي به نام كامران در 
اينستاگرام آشنا شده اند كه در خريد و فروش ارزهاي ديجيتالي حرفه اي 
است و توانسته در مدت كوتاهي سرمايه دوستانم را چند برابر كند. دوستم 
آدرس اينستاگرام كامران را به من داد و من هم با او ارتباط مجازي بر قرار 
ــت و وقتي  ــادي درباره ارزهاي ديجيتالي داش كردم. كامران اطالعات زي
ــت بفروشم و سرمايه ام را وارد بازار  فهميد   مقدارى دالر دارم، از من خواس
ارز ديجيتالي كنم. او گفت در كمتر از چند ماه سرمايه ام دو برابر مي شود 
ــد همراه او دالرهايم را به صرافي يكي از  و در نهايت مرا فريب داد و قرار ش

دوستانش ببريم و تبديل به ارز ديجيتالي كنيم.»
   سرقت مسلحانه 

ــردم و روز حادثه با او در  بازيگر معروف در پايان گفت: « من به او اعتماد ك
رستوراني قرار مالقات گذاشتم. من با 5 هزار دالر همراه چند نفر از دوستانم 
به رستوران رفتم و منتظر كامران بودم تا از آنجا به صرافي برويم، اما ساعتي 
ــي از خيابان ها خراب  ــاس گرفت و گفت خودرواش در يك بعد او با من تم
شده است و نمي تواند به رستوران بيايد. او گفت در نزديكي صرافي دوستش 
منتظر من است و من هم با خودروام به آدرسي كه داده بود، به راه افتادم. 
وقتي به محل قرار رسيدم، او در صندلي جلو خودروام نشست و ناگهان كلت 
كمري به پهلويم گذاشت و تهديد كرد كيف دالرها را به او بدهم. در حالي 
كه شوكه شده بودم، از ترس كيف دالرها را به او دادم و سارق مسلح هم فرار 
ــدم مرد مسلح وقتي ديده بود من با دوستانم  كرد. پس از سرقت متوجه ش
سر قرار رفته ام به بهانه اينكه خودرواش خراب شده مرا تنها به محل ديگري 

كشاند تا راحت تر دالرهاي مرا سرقت كند.»
با شكايت مرد جوان، پرونده به دستور قاضي محمد بيرانوند، بازپرس شعبه 
ــايي و دستگيري سارق مسلح در  هفتم دادسراي ويژه سرقت براي شناس

اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

 كارگـر كارگاه طالسـازى كـه موفـق بـه 
سـرقت 8ميليـارد تومانـى طـال از محـل 
كارش شـده بـود بـه دام پليس اصفهـان افتاد.

سرهنگ حسين تركيان، رئيس پليس آگاهى استان 
اصفهان گفت: چند روز قبل مرد طالسازى به مأموران 
پليس آگاهى اصفهان خبر داد مقدار زيادى طال به 
ارزش 8 ميليارد تومان از كارگاهش سرقت شده است. 
او گفت: امروز وقتى به محل كارم رفتم، متوجه شدم 
پنج كيلو طالى ساخته شده به همراه پنج عدد شمش 
ــده است.   با  طال و يك دستگاه دى وى آر سرقت ش
مطرح شدن اين شكايت، مأموران پليس در اولين گام 
با حضور در محل و بررسى صحنه جرم متوجه شدند 
سرقت از سوى فردى آشنا رقم خورده است. بنابراين 

در اولين گام از كارگران كارگاه تحقيق كردند. 
مأموران پليس در جريان بررسى هاى خود به يكى از 

كارگران مظنون شدند و او را بازداشت كردند. كارگر 
جوان در بازجويى هاى فنى به سرقت طاليى اعتراف 
ــت و  كرد. او گفت: صاحب كارگاه به من اعتماد داش
ــپرده بود.  كليد هاى گاوصندوق و كارگاه را به من س
ــرقت به جانم افتاد و تصميم  مدتى قبل وسوسه س
گرفتم نقشه ام را عملى كنم براى همين روز حادثه 
در نبود صاحبكارم، طالها را سرقت كردم.  مأموران 
پليس در بازرسى از خانه متهم دو كيلو و 622 گرم طال 
را كه در لوله آهنى جاساز شده بود و شمش هاى طال 
به وزن 575 گرم را كه در كابينت آشپزخانه جاسازى 

شده بود كشف كردند.
 بررسى ها همچنين نشان داد متهم مقدارى از طالهاى 
ــده را فروخته و پولش را به حساب يكى از  سرقت ش
بستگانش واريز كرده است كه او هم به اتهام همدستى 

بازداشت شد. بررسى هاى بيشتر در جريان است.

سرعت غيرمجاز جان 3 سرنشين پژو را گرفت

سارق 8 ميليارد طال، كارگر طالسازى بود

محـور  در   405 پـژو  غيرمجـاز  سـرعت 
اروميـه بـه مهابـاد مـرگ سـه سرنشـين 
آن را در تصـادف بـا پژوپـارس رقـم زد.

سرهنگ پناهى مقدم، رئيس پليس راه آذربايجان غربى 
گفت: عصر روز گذشته مأموران پليس از حادثه رانندگى 
در جاده مهاباد به اروميه باخبر و در محل حاضر شدند. 

ــوارى پژو 405 با  ــان داد حادثه بين س بررسى ها نش
ــت.  در بررسى هاى بيشتر  پژوپارس رقم خورده اس
ــين پژو 405 به علت شدت  مشخص شد سه سرنش
ــه سرنشين پژوپارس كه  جراحات فوت شده اند و س
زخمى شده بودند به مراكز درمانى منتقل شدند. علت 

حادثه سرعت غيرمجاز پژو 405 اعالم شده است.

ز   و   ج    جو   ا  ن    قتل   همسا   يه     مز  احم     ر   ا         گر د  ن   هم     ا  ند   ا   ختند
   محبوبه قربانى 

زوج جوانـى كـه بـه اتهـام قتـل مـرد مزاحـم دسـتگير شـده 
انداختنـد.  هـم  گـردن  را  جرمشـان  دادگاه  در  بودنـد 
به گزارش جوان، اواخر سال 99 مأموران پليس شهرستان بهارستان هنگام 
گشت زنى به خودروى پرايد نقره اى در حاشيه جاده قائميه مشكوك شدند. 
مأموران به آن خودرو كه متوقف و چراغ هايش روشن بود نزديك شدند و 
در شواهد اوليه دريافتند راننده از ناحيه گردن چاقو خورده و طنابى دور 
گردنش پيچيده شده است. مرد ديگرى را كه روى صندلى شاگرد نشسته 
بود بازداشت كردند كه  او  به قتل راننده با همدستى همسرش اعتراف كرد.  
متهم كه جهانگير نام داشت در جريان بازجويى ها گفت: «مقتول جهان 
نام داشت و همسايه ما بود. مدتى قبل متوجه شدم با همسرم رابطه پنهانى 
دارد، به همين خاطر به قصد كشتن او سوار ماشينش شديم تا اينكه بعد 
از طى مسافتى، همسرم طناب را دور گردنش انداخت و من هم با چاقو دو 
ضربه زدم. مى خواستيم فرار كنيم كه پليس رسيد. همسرم فرار كرد و من 
دستگير شدم.» بعدازاعتراف متهم، همسرش هم  بازداشت شد. با كامل 
شدن بررسى ها، پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه 13 دادگاه كيفرى 

يك استان تهران فرستاده شد. 
   محاكمه

بعد از اعالم رسميت جلسه، نماينده دادستان متن كيفرخواست را قرائت 
كرد. سپس اولياى دم  درخواست قصاص كردند. 

در ادامه زن جوان به جايگاه رفت و گفت: «من و شوهرم سال هاست كه با 
هم ازدواج كرده ايم و صاحب دو فرزند هستيم. شوهرم هر بار براى انجام 
كارهاى بيرون خانه برايم آژانس مى گرفت. جهان همسايه ما بود و با ماشين 
كار مى كرد، به همين خاطر شوهرم به من  گفت بهتر است به جاى گرفتن 
آژانس با جهان هماهنگ باشم. بعد از اين پيشنهاد چند بار با مرد همسايه 
بيرون رفتم كه همين باعث رابطه بين ما شد.» متهم در ادامه گفت: «آخرين 
بار در حال ارسال پيامك به جهان بودم كه شوهرم متوجه شد. مجبور شدم 

واقعيت را برايش تعريف كنم.»
زن جوان در خصوص حادثه گفت: «روز حادثه شوهرم صداى جهان را در 
كوچه شنيد كه داشت با تلفن همراه صحبت مى كرد. بالفاصله با او تماس 
ــى حوالى جاده قائميه ببرد. جهان قبول  ــت ما را به آدرس گرفت و خواس
كرد. شوهرم از من خواست يك طناب بردارم و خودش نيز چاقو برداشت. 
مى گفت مى خواهد جهان را بترساند و هرگز درباره قتل حرفى نزد. بين راه 
شوهرم از او خواست ماشين را نگه دارد و بعد اشاره كرد طناب را دور گردن 
جهان بيندازم. با دلهره اين كار را انجام دادم كه همان موقع شوهرم با چاقو 

دو ضربه به گردن جهان زد.» 
زن جوان در آخر گفت: «من قاتل نيستم. زمانى كه فرار مى كردم، جهان 
زنده بود و تكان مى خورد. او خودش به تنهايى قاتل است. بعد از دستگيرى 
مرا مجبور كرد به پليس بگويم خودم طناب را دور گردن مقتول انداختم و آن 
را كشيدم، ولى من قبول نكردم و از همان ابتدا تا حاال حقيقت را گفته  ام.» 

   اتهام قتل گردن همسر 
در ادامه جهانگير40ساله در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش گفت: «همسرم 
دروغ مى گويد و خودش قاتل است.» او در شرح ماجرا عنوان كرد: «يك روز 
در خانه بودم كه متوجه شدم همسرم در حال ارسال پيام است. از او سؤال 
كردم كه گفت به خواهرش پيام مى فرستد كه متوجه شدم دروغ مى گويد. 

باالخره حقيقت را گفت و متوجه شدم با جهان رابطه دارد.»
متهم در خصوص روز حادثه گفت: «آن روز وقتى صداى جهان را شنيدم با او 
تماس گرفتم و خواستم با ماشين ما را به جايى حوالى قائميه ببرد. با همسرم 
ــتم. همسرم هم تكه اى طناب  سوار ماشين شديم. قبل از آن چاقو برداش
برداشت. بعد از طى مسافتى از جهان خواستم در حاشيه جاده توقف كند. 
همان موقع همسرم طناب را دور گردنش انداخت. جهان شوكه شد و از ترس 
گفت پشيمان است، سپس التماس كرد كه او را نكشيم. خون جلوى چشمانم 
را گرفته بود كه با چاقو دو ضربه زدم. جهان روى فرمان افتاد و نمى توانست 
حركت كند. من هم رانندگى بلد نبودم، حتى نتوانستم چراغ هاى ماشين را 
خاموش كنم. خيلى ترسيده بوديم، به همين دليل همسرم از ماشين پياده 
شد و با سنگ به چراغ هاى ماشين كوبيد تا آنها را خاموش كند. مى خواستيم 
وسايل داخل ماشين را همراه خودمان ببريم تا پليس را گمراه كنيم، اما همان 
موقع مأموران ما را ديدند و من دستگير شدم. باور كنيد فقط با چاقو به مقتول 

ضربه زدم. اين همسرم بود كه با طناب او را  خفه كرد.» 
در پايان هيئت قضايى جهت صدور رأى وارد شور شد. 

    گفت وگو با متهم 
كامبيز چطور با پروين آشنا شدى؟ 

پروين از بستگان دور ما بود و از قبل يكديگر را 
ــناختيم، اما مدتى قبل او از من خواست  مى ش
برايش كار پيدا كنم. البته در يك ميهمانى من 
براى اينكه فخرفروشى كنم، ادعا كردم با افراد 
مهمى در ارتباط هستم و او هم فكر كرد من واقعاً 
ــم. به همين دليل  مى توانم برايش كار پيدا كن
ــت و  پروين با من ارتباط تلفنى و پيامكى داش
ــد و از موضوع پيدا  ــتر ش كم كم ارتباط ما بيش
كردن كار فراتر رفت و به هم عالقه پيدا كرديم. 
ــد، به طورى كه  ــتر ش ارتباط ما روز به روز بيش
پروين مى گفت دلباخته و عاشق من شده است 

و بدون من نمى تواند زندگى كند. 

چرا او به قتل رساندى؟ 
او خودش دوست داشت بميرد و از من خواست 
كمكش كنم و من هم كمكش كردم تا زودتر به 

زندگى اش پايان دهد. 
چرا دوست داشت بميرد؟ 

واقعيتش من از دوستى با او پشيمان شده بودم، 
ــرم متوجه  ــتم و اگر همس چون زن و بچه داش
ــه ام را تنها  ــد طالق مى گرفت و من و بچ مى ش
مى گذاشت و زندگى ام خراب مى شد، به همين 
خاطر تصميم گرفتم رابطه دوستانه ام را با پروين 
قطع كنم. من چند بارى به او گفته بودم رابطه 
ما تمام شده است و مرا فراموش كند، اما اصرار 
ــت با من ازدواج كند. روز حادثه قرار شد با  داش
هم در همين خصوص صحبت كنيم. وقتى سوار 

ــهر حركت  ــد به طرف بيرون از ش خودرويم ش
ــه دارم و براى  ــم من زن و بچ كردم و به او گفت
حفظ آبرويم نمى خواهم با او ارتباط داشته باشم. 
پروين خيلى ناراحت شد و گفت عاشق من است 
ــد و زندگى بدون  ــرا فراموش كن و نمى تواند م
من براى او مساوى با مرگ است. هر چقدر با او 
صحبت كردم، فايده اى نداشت و وقتى فهميد 
ــرى اش را به دور  تصميم خودم را گرفته ام روس
ــت مى خواهم  ــت و گره زد و گف گردنش انداخ
خودم را خفه كنم. او از من خواست به او كمك 
ــراه خودش  ــرى را هم كنم و من هم گره روس

محكم كشيدم تا اينكه فوت كرد. 
بعد چه شد؟ 

ــدم كه فوت  وقتى نبضش را گرفتم، متوجه ش

ــد را داخل گونى گذاشتم و  ــپس جس كرده، س
به قسمت بار وانتم منتقل كردم. خيلى ترسيده 
ــد در اطراف تهران  بودم و ساعتى همراه با جس
دور مى زدم و نمى دانستم چه كار كنم تا اينكه در 
بيابان هاى اطراف چشمم به گودالى افتاد. خودرو 
را نگه داشتم و جسد را داخل گودال انداختم و 

به تهران برگشتم. 
چرا جسد را سوزاندى؟ 

من جسد را نسوزاندم، وقتى جسد را رها كردم 
و برگشتم در ميانه راه پشيمان شدم و تصميم 
ــردارم و در نزديكى  ــاره ب ــد را دوب گرفتم جس
ــان رها كنم تا خانواده اش جسد را پيدا  خانه ش
و دفن كنند، اما وقتى برگشتم ديدم چند پسر 

زباله گرد جسد را آتش زده اند.

قتل،  فرجام يك ارتباط پنهانى
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كودتاى نتانياهو عليه دستگاه قضايى
ــتى، در حال دست و  ــت وزير رژيم صهيونيس بنيامين نتانياهو، نخس
پنجه نرم كردن با بحران هاى متعدد داخلى است؛ از اختالفات داخل 
كابينه بر سر تخليه يك شهر در شمال كرانه باخترى و نزديك به شهر 
نابلس گرفته تا شنبه هاى اعتراضى مخالفان او راه انداخته اند. مقاومت 
نتانياهو برابر درخواست دادگاه عالى رژيم از او براى كنار گذاشتن آريه 
درعى، رهبر حزب شاس، از كابينه و طرح ياريو لوين، وزير دادگسترى 
رژيم، براى ايجاد تغييراتى در دستگاه قضايى رژيم به عنوان دو بحران 
ــتقيماً درگير دستگاه قضايى كرده؛ چيزى  اخير كابينه نتانياهو را مس
كه از زمان پيروزى نتانياهو و متحدان راست گراى افراطى اش انتظار 
آن مى رفت تا حدى جدى است كه از آن تعبير به كودتاى نتانياهو عليه 
دستگاه قضايى شده است. بايد گفت كودتا عليه دستگاه قضايى براى 
نتانياهو اهميت حياتى دارد آن هم از دو جهت؛ اول براى بقاى كابينه و 

دوم براى بقاى سياسى خود نتانياهو. 
شبكه 12 رژيم پيش از اين انتصاب درعى به مقام وزير كشور و بهداشت 
ــوك به «نظام سياسى» رژيم توصيف كرده  را به عنوان وارد كردن ش
ــى دادگاه عالى با لغو انتصاب  بود و گفته بود كه 10 قاضى از 11 قاض
درعى به اين دو مقام مخالفت كرده بودند. اعضاى ارشد حزب شاس در 
مقابل تهديد كرده اند كه كنار گذاشتن درعى به معناى سقوط كابينه 
نتانياهو و برگزارى انتخابات زودهنگام است كه مشخصاً بحران سياسى 
ديگرى را براى رژيم رقم خواهد زد. بايد توجه داشت كه درعى و حزب 
او در پى انتخابات گذشته 12 كرسى را در كنست به دست آوردند كه 
بعد از حزب ليكود به رهبرى نتانياهو و قدرت يهودى به رهبرى ايتمار 
ــت گراى پيروز انتخابات بود كه  بن گوير، سومين حزب در ائتالف راس
با كسب مجموع 65 كرسى امكان بازگشت نتانياهو به قدرت را فراهم 
ــت دادگاه عالى شود اين 12  ــليم درخواس كرد. حاال اگر نتانياهو تس
كرسى را از دست خواهد داد و ديگر حداقل كرسى هاى الزم در كنست 
را در دست نخواهد داشت و كابينه او خود به خود سقوط خواهد كرد. 
بنابراين، نتانياهو براى حفظ كابينه مجبور است به هر صورت كه شده 

درعى را در كابينه حفظ كند. 
ــد نتانياهو در برابر اين درخواست و مهم تر از اين، بقاى  به نظر مى رس
سياسى خود گزينه مصونيت سياسى را در پيش بگيرد و اين كار نيز با 
تغييراتى در دستگاه قضايى ممكن است. طرح لوين درست به منظور 
دستيابى به اين هدف تدوين شده است. انتخاب قضات از جمله قضات 
ــط هيئتى متشكل از سياستمداران،  دادگاه ديوان عالى تاكنون توس
ــد  ــترى انجام     مى ش حقوقدانان و قاضيان و تحت نظر وزارت دادگس
ــترى به سياستمداران و اعضاى كنست  اما طرح لوين اختيارات بيش
ــتر حايوت، رئيس ديوان عالى رژيم،  براى انتخاب قضات مى دهد. اس
در نشست قضايى اعالم كرد: «طرح هاى جديد وزير دادگسترى براى 
ــركوب آن و گرفتن استقالل دستگاه  اصالح آن نيست بلكه براى س
قضايى و تبديل آن به يك نهاد خاموش است.»  او اين طرح را «حمله 
لجام گسيخته به نظام قضايى» توصيف كرده، به نحوى كه اين نظام 
ــمنى فرض كرده كه «بايد بر آن غلبه كند.» لوين نيز  را به صورت دش
اظهارات حايوت را به «سياسى كارى و تشويق قضات به تمرد و شورش» 
توصيف كرده است. مخالفت با اين طرح با ورود الئير الپيد، نخست وزير 
پيشين و رهبر ائتالف مخالفان در كنست، روون ريولين، رئيس جمهور 
پيشين رژيم، و برخى از مقامات سياسى و قضايى پيشين به ماجرا ابعاد 
تازه ترى داده اما به نظر نمى رسد كه اين مخالفت     ها تأثيرى بر تصميم 
نتانياهو براى تصويب اصالحات در كنست بگذارد. بايد توجه داشت كه 
موضوع براى نتانياهو تا اندازه  زيادى شخصى است تا قضايى يا سياسى 
زيرا او هنوز پرونده هاى مفتوح فساد و كالهبردارى در ديوان عالى دارد. 
گذشته از اينكه اختيارات بيشتر به نتانياهو و ائتالفش در كنست براى 
تعيين قضات باعث فرار قضايى او و همدستانش مثل درعى و بن گوير 
ــى از طرح لوين در مورد مستثنى كردن برخى افراد از  مى شود، بخش
ــت. اين بخش مستقيماً مربوط به  اتهامات مطرح در ديوان عالى اس
پرونده هاى قضايى نتانياهو در ديوان عالى مى شود و از اين رو، نتانياهو 
براى نجات از مخمصه قضايى خودش هم كه شده چاره اى جز كودتا 

عليه دستگاه قضايى ندارد. 
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 صنعا: اظهارات سـفير انگليس بيانگر نقش جنايتكارانه آن 
در رنج مردم يمن است

وزارت خارجه دولت صنعا با محكوميت اظهارات سفير انگليس در يمن 
اعالم كرد، انگليس هر روز در رنج مردم يمن دست دارد و با گستاخى 
ــت     ها مى ايستد. به گزارش  ــنگر مفسدان، دزدان و تروريس تمام در س
شبكه الميادين، وزارت خارجه دولت صنعا با اشاره به اينكه اظهارات 
سفير انگليس آشكارا نقش جنايتكارانه لندن در تشديد رنج يمنى     ها را 
آشكار كرد، افزود: اظهارات سفير انگليس ثابت مى كند كه لندن پشت 
ــت هاى محاصره و گرسنگى قرار دارد.  جنگ اقتصادى از جمله سياس
اين وزارتخانه در بيانيه اى خاطرنشان كرد: انگليس هر روز در رنج مردم 
يمن دست دارد و گستاخانه در سنگر مفسدان، دزدان و تروريست     ها 
مى ايستد. انگليس با اين رفتار جنايتكارانه مردم خود را رسوا مى كند 
و از طريق سخنان سفير خود به دخالت در جنايات جنگى عليه مردم 
يمن اعتراف مى كند. وزارت خارجه صنعا اعالم كرد، جنايات انگليس به 
مردم يمن حق كامل خواهد داد تا با تمام ابزار ممكن و مشروع به تعقيب 

و مجازات دولت انگليس اقدام كند. 
-----------------------------------------------------
  تركيه سفر وزير دفاع سوئد را به خاطر اهانت به قرآن كريم 

لغو كرد 
در پى انفعال مقامات سوئدى در برابر اهانت برخى گروه هاى افراطى به 
قرآن كريم و سوزاندن آن در برابر سفارت تركيه در استكهلم، «حلوصى 
آكار » وزير دفاع تركيه اعالم كرد كه سفر 27 ژانويه وزير دفاع سوئد به 
تركيه در اين شرايط هيچ معنا و مفهومى ندارد و بنابراين لغو مى شود. 
طبق گزارش خبرگزارى آناتولى، پيش از اين، سفير سوئد در آنكارا به 
وزارت خارجه تركيه احضار شده بود و مقام هاى تركيه  اقدام سوئد در 
ــفارت تركيه در استكهلم را  ــوزاندن قرآن در مقابل س صدور مجوز س
به شدت محكوم كرده بودند. پائول جانسون، وزير دفاع سوئد قرار بود 
با سفر به تركيه در خصوص درخواست استكهلم براى پيوستن به ناتو 
با مقام هاى آنكارا به بحث و گفت وگو بنشيند و حمايت اين كشور را در 
ــت خود جلب كند. با اين حال، آكار در اين خصوص  پيشبرد درخواس
گفت كه «حال كه به اين نقطه رسيديم، ديگر سفر جانسون وزير دفاع 
ــوئد به تركيه در تاريخ 27 ژانويه، معنا و مفهومى ندارد. بنابراين ما  س

اين سفر را لغو كرديم.»
-----------------------------------------------------

  بيش از 50 زخمى در اعتراضات پرو
ــرو و درگيرى معترضان با  در جريان اعتراضات ضد دولتى اخير در پ
پليس در سراسر اين كشور دست كم 50 تن از معترضان زخمى شدند. 
به گزارش خبرگزارى رويترز، در ليما افسران پليس از گاز اشك آور عليه 
ــه خيابان هاى اين شهر آتش به پا كرده  معترضانى كه در گوشه گوش
ــه اى و سنگ پرتاب مى كردند،  بودند و به سمت آنها بطرى هاى شيش
استفاده كردند. وينسنت رومرو، وزير كشور پرو در بيانيه اى اعالم كرد، 
در منطقه پونو واقع در جنوب پرو، 1500 معترض به پاسگاه پليس در 
شهر « ايالو » حمله كردند. همچنين پايگاه پليس در زپيتا در اين شهر 
به آتش كشيده شد. مقام هاى بهداشت و درمان در شهر ايالو نيز اعالم 
ــت و پاى شكسته و جراحت  كردند هشت بيمار با جراحت شامل دس

چشمى و شكمى بسترى شده اند. 

سيد رحيم نعمتى

چهار روز بعـد از قطعنامه پارلمـان اروپا كه از 
اتحاديه اروپا و دولت هـاى اروپايى مى خواهد 
سـپاه پاسـداران را در فهرسـت گرو ه هـاى 
تروريسـتى خود قرار دهند، ترديد اروپاييان 
دراين بـاره در حـال افزايش اسـت؛ كارى كه 
حسـين اميرعبداللهيان، وزيـر خارجه ايران 
آن را شليك اروپا به پاى خودش خوانده است. 

ــه در آن از  ــزام آور پارلمان اروپا ك قطعنامه غيرال
ــته شده  سپاه  دولت هاى اروپايى و اتحاديه خواس
ــازمان هاى تروريستى  پاسداران را در فهرست س
ــا مركب از  ــوراى اروپ ــرار دهند، بايد در ش خود ق
ــود،  ــران خارجه 27 دولت اروپايى تصويب ش وزي
ــورا دست كم  ــده كه اين ش ولى حاال مشخص ش
ــنبه خود قصد ندارد تصميم  در نشست روز دو    ش
پارلمان اروپا را در دستور كار قرار دهد. كريستوفر 
برگر، سخنگوى وزارت خارجه آلمان جمعه شب در 
يك نشست خبرى در برلين هرچند تأييد كرد كه 
آلمان با موضع پارلمان اروپا درباره تعيين سپاه به 
عنوان يك سازمان تروريستى موافق است و تأكيد 
كرد «چنين اقدامى از لحاظ سياسى با عقل جور در 
مى آيد» ولى اين را هم روشن كرد كه «قرار گرفتن 
در فهرست تروريستى اتحاديه اروپا نه فقط با موانع 
سياسى بلكه با موانع حقوقى روبه رو است». او گفت 
ــكالتى  ــه طور مداوم وجود چنين مش كه برلين ب
ــت». جداى از دولت آلمان  را «يادآورى كرده اس
ــت، برخى  ــه پارلمان اروپا موافق اس كه با قطعنام
ــپاه در  ــاً با قرار دادن س دولت هاى اروپايى اساس
فهرستى كه اروپاييان آن را فهرست سازمان هاى 
تروريستى مى خوانند، مخالفند. توبياس بيلستروم، 
ــنبه، يك روز  ــوئد روز پنج ش وزير امور خارجه س
ــتى  ــنهاد تروريس بعد از رأى پارلمان اروپا به پيش
ــپاه، در گفت وگوى تلفنى كه حسين  خواندن س
اميرعبداللهيان، وزير خارجه ايران با او انجام داد، 
ــزام آور» خواند و  قطعنامه پارلمان اروپا را «غيرال
ــت بر اتحاديه  ــورش در دوره رياس بر اهتمام كش
ــان اتحاديه اروپا و  ــترش گفت وگو    ها مي براى گس
ايران تأكيد كرد. اميرعبداللهيان در اين گفت وگو 

از «موضع غيرسازنده پارلمان اروپا» در قبال سپاه 
ــديداً انتقاد و ابراز  ــالمى ش ــداران انقالب اس پاس
ــت سوئد بر  اميدوارى كرده بود كه در دوره رياس
ــالمى  اتحاديه اروپا، روابط اتحاديه و جمهورى اس
ــازنده ادامه يابد. گفته مى شود  ايران در مسير س
ــه دولتى هستند كه در  فرانسه، آلمان و هلند، س
ــپاه را  ــاى اتحاديه، تصميم عليه س داخل دولت ه
ــوئد  ــد، ولى ظاهراً به جز دولت س هدايت كرده ان
ــت از تصميم پارلمان  كه تمايل چندانى به حماي
اروپا نشان نداده، برخى دولت هاى ديگر نيز درباره 
حمايت از درخواست قطعنامه پارلمان اروپا ترديد 
ــت كم تا زمان تنظيم اين  دارند، موضوعى كه دس
ــده كه تصميم گيرى در اين باره  گزارش باعث ش
ــنبه شوراى اروپا،  در دستور كار نشست روز دو    ش
ــكل از وزيران خارجه 27دولت اروپايى قرار  متش
ــگر بنياد علم و  نگيرد. حميدرضا عزيزى، پژوهش
سياست آلمان در اين خصوص به يورونيوز فارسى 
گفته است: «ممكن است كشور    هايى باشند به ويژه 
در شرق اروپا يا با ارتباطاتى كه ايران با آنها برقرار 
كرده يا به دليل مالحظات خود با اين ايده همراهى 
نكنند. به عنوان مثال اميرعبداللهيان ماه گذشته 
به صربستان سفر كرد و احتماالً تالش     هايى از اين 
ــت براى همراه كردن برخى كشور    ها از سوى  دس

تهران در جريان بوده است.»
 مخالفان تصميم در داخل اتحاديه اروپا

ــت خارجى اتحاديه اروپا براى  تصميم هاى سياس
ــه بايد در داخل  ــدن به تصميم يكپارچ تبديل ش
شوراى اتحاديه اروپا به تصويب برسد. طى كردن 
ــه اروپا نه تنها  ــه اى در داخل اتحادي چنين پروس
مستلزم روند     هايى قانونى است كه دشوارى     هايى 
ــا كننده برخى  ــال دارد، بلكه مى تواند افش به دنب
ــورا باشد،  اختالف نظر    ها ميان 27 دولت عضو ش
ــترك و يكپارچه  چيزى كه سياست خارجى مش
ــه كرده  اتحاديه اروپا در قبال ايران را دچار خدش
ــد از آن  ــعى دارن ــى تا حد امكان س و دول اروپاي
ــتانو، سخنگوى كميسيونر  احتراز كنند.   پيتر اس
ــاره  ــه اروپا ديروز با اش ــت خارجى اتحادي سياس
ضمنى به اختالف نظر احتمالى موجود در خصوص 

قطعنامه پارلمان اروپا گفت: «از آنجايى كه تصميم 
ــتقل اتحاديه  پارلمان اروپا، تصميم يك نهاد مس
اروپا است، ما در كميسيون اروپا امكان زيادى براى 
ــم، البته تصميم  ــر درخصوص آن نداري اظهارنظ
ــت خارجى است،  در اين باره كه مربوط به سياس
ــت كه در شوراى اروپا  برعهده دولت هاى عضو اس
ــئله تصميم خواهند گرفت.»   درخصوص اين مس
سخنگوى جوزف بورل تصميم گيرى در اين باره را 
مستلزم طرح آن در شوراى اتحاديه از طرف يكى 
از كشورهاى عضو دانسته و مى گويد: «كميسيون 
اروپا در جايگاه يك نهاد پيشاپيش موضع روشن 
خود را در اين باره اعالم و رئيس  كميسيون در اين 
خصوص صحبت كرده است اما باز تأكيد مى كنم 
ــپاه در فهرست گروه هاى  كه براى قرار گرفتن س
تروريستى در ابتدا به تصميم مقام هاى رسمى يكى 
ــت تا اين موضوع براى  از كشورهاى عضو نياز اس
بحث به شورا بيايد و پس از گفت وگو، تصميم در 
اين باره با اجماع اتخاذ خواهد شد.» او همچنين در 
اظهارنظرى كه نشان دهنده بى ميلى خود اتحاديه 
ــت، به اين نكته اشاره كرده كه  به اين تصميم اس
ــاپيش نيز تحت تحريم چهار رژيم  ــپاه «پيش س
حقوقى اتحاديه اروپا قرار دارد. اين چيزى است كه 
بايد آن را به خاطر بسپاريم » به گفته استانو،  «وقتى 
ــتى  كه نهادى در پارلمان به عنوان گروه تروريس
شناخته مى شود، ديگر آن مسئله در سطح اتحاديه 
اروپا نيست زيرا در ابتدا يكى از كشورهاى عضو و 
ــن تصميمى اتخاد  مقام هاى دولتى آن بايد چني
ــيونر  ــود جوزف بورل، كميس كنند.» گفته مى ش
سياست خارجى اتحاديه اروپا نيز كه به نمايندگى 
از اتحاديه در مذاكرات احياى برجام شركت كرده، 
جزو مخالفان قرار دادن سپاه در فهرستى است كه 
اروپاييان آن را فهرست تروريستى مى خوانند و به 
ــنبه قبل پارلمان  همين دليل در نشست چهار    ش
ــرد. پيش از  ــركت نك ــبورگ ش اروپا در استراس
ــين  ــنبه قبل پارلمان اروپا، حس تصميم چهار    ش
اميرعبداللهيان با جوزف بورل تماس تلفنى گرفته، 
ــپاه را «شليك به پاى خود  تروريستى خواندن س
اروپا» خواند و به پارلمان اروپايى هشدار داده بود 

كه به تبعات منفى اين رفتار احساسى خود بر اروپا 
ــى، تعامل سازنده و  بينديشد و بر مسير ديپلماس
عقالنيت تمركز كند . اميرعبداللهيان هشدار داده 
ــخ و واكنش ايران متقابل خواهد بود.»  بود:«پاس
ــانه ترديد اروپاييان است،   در تحولى ديگر كه نش
الورنس نورمن، خبرنگار وال استريت ژورنال ديروز 
ــد در داخل اتحاديه اروپا كه  از قول يك مقام ارش
ــده، نقل كرد:««فكر مى كنم  اشاره اى به نام او نش
ايده خوبى نيست چون باعث مى شود شما نتوانيد 
ــائل ديگر بپردازيد.»  پيش تر، روز دو    شنبه  به مس
نيز يك ديپلمات       اتحاديه اروپا به رويترز گفته بود 
ــنبه، شوراى اروپا تصميم  كه در نشست روز دوش
ندارد درباره قطعنامه پارلمان اروپا تصميم بگيرد. 
ــت اين كار انجام  او تأكيد كرده بود:«اگر قرار اس
ــود بايد مبناى حقوقى صحيحى داشته باشد و  ش
ــت كه در حال بحث است اما براى  اين چيزى اس

دو    شنبه آماده نخواهد شد.»
 رأى ابطال دادگاه اروپا؟!

يورونيوز روز جمعه در گزارشى كه ابعاد و پيچيدگى 
ــت  ــپاه در فهرس ــم اروپا براى قرار دادن س تصمي
ــى كرده، نوشته كه  گروه هاى تروريستى را بررس
قطعنامه روز چهار    شنبه پارلمان اروپا كه با تصميم 
روز پنج  شنبه آن عملياتى شد، «نه قرار دادن سپاه 
در فهرست سازمان هاى تروريستى اتحاديه اروپا، 
ــت اين نهاد (پارلمان اروپا) از شوراى  كه درخواس
ــت كه سپاه و  ــورهاى عضو اس اتحاديه اروپا و كش
ــبه نظاميان بسيج و  نيروهاى تابعه آن از جمله ش
نيروى قدس را به فهرست سازمان هاى تروريستى 
اتحاديه اروپا اضافه كنند و هرگونه فعاليت اقتصادى 
ــوع كنند. در  ــه تجارت با آن را ممن و مالى از جمل
نتيجه اين قطعنامه جنبه الزام آور ندارد و حاال بايد 
ــيون اروپا به رياست  منتظر ماند و ديد كه كميس
ــنبه جلسه خواهد  اورزوال فن در الين كه روز دو    ش
ــن قطعنامه  ــى در خصوص اي ــت چه واكنش داش
پيشنهادى پارلمان نشان خواهد داد.» حميدرضا 
ــگر بنياد علم و سياست آلمان به  عزيزى، پژوهش
يورونيوز فارسى مى گويد: «پيش بينى اين مسئله 
ــم در مرحله  ــت اما فكر مى كن ــخت اس قدرى س
ــورهاى  ــوار خواهد بود كه در ميان كش نهايى دش
ــورت گيرد، به  ــن رابطه اجماعى ص اروپايى در اي
ــه و آلمان و هلند هدايتگر اين  اين دليل كه فرانس
ــرده كه اگر در  ــد.» او پيش بينى ك كمپين بوده ان
نهايت، اتحاديه اروپا تصميم به قرار دادن سپاه در 
ــم خود بگيرد، «احتماالً رويكردى  سياهه تروريس
مشابه با آنچه جمهورى اسالمى با نيروهاى نظامى 
ــد و  امريكايى در منطقه انجام داد تكرار خواهد ش
ــود تالش خواهد كرد  از طريق نيروهاى نيابتى خ
ــته  به نيروهاى نظامى اروپايى ضربه بزند.»به نوش
ــود  ــه اين مؤلفه     ها باعث مى ش يورونيوز، مجموع
ــپاه در فهرست نهادهاى  كه موضوع قرارگيرى س
ــه اى پيچيده و  ــتى اتحاديه اروپا به مقول تروريس
چندبعدى تبديل شود و به همين منظور شوراى 
ــيت  ــيون با حساس وزيران اتحاديه اروپا و كميس
بيشترى نسبت به اين مسئله مى نگرند. به نوشته 
يورونيوز، تازه اگر شوراى اتحاديه اروپا نيز در اين 
ــر از نگرانى     هايى  ــم بگيرد،«يكى ديگ باره تصمي
ــاى اروپايى در اين  ــور    ها و نهاده كه در ميان كش
خصوص وجود دارد، ترديد    ها درباره بازگشت اين 
ــوى دادگاه عالى اتحاديه اروپا است.  تصميم از س
ــت دادگاه عالى  ــكان وجود دارد كه در نهاي اين ام
اتحاديه اروپا با دريافت شكايت كشور ديگر، تصميم 
ــد و در نتيجه رخ دادن چنين  اتحاديه را نقض كن
اتفاقى مى تواند هزينه هاى سياسى اين كار را براى 

مجموعه اروپا به شدت افزايش دهد.»

درخواست ناتو براى «كمك فورى» نظامى به اوكراين 
به رغم هشـدارهاى روسـيه براى پايان دادن 
به ارسـال كمك هاى تسـليحاتى به اوكراين، 
غربى    ها تصميم جدى گرفته اند كه به هر نحوى 
شده متحدشان را تجهيز كنند و دبيركل ناتو 
از كشـورهاى عضو اين پيمان نظامى خواست 
بـا توجه بـه آمادگـى روسـيه بـراى حمالت 
جديد عليـه اوكرايـن، كمك هـاى نظامى به 
كى يف را فوراً افزايش دهند امـا در بين اعضا 
اختالفاتى بر سر ارسـال كمك    ها وجود دارد. 

ــال  درحالى كه مقامات اوكراين گفته بودند در س
جديد ميالدى جنگ با روسيه پايان خواهد يافت 
و آمادگى خود را براى ازسرگيرى مذاكرات صلح 
ــوالت در هفته هاى  اعالم كرده بودند، برآيند تح
اخير نشان مى دهد كه دورنماى روشنى براى پايان 
جنگ وجود ندارد. كشورهاى غربى كه گفته بودند 
تا هر زمان كه جنگ ادامه داشته باشد، كمك هاى 
ــد داد، اين روز    ها  ــف انجام خواهن خود را به كى ي
متفق القول هستند كه بايد در برابر روسيه با قدرت 
هرچه تمام صف آرايى كنند. ينس استولتنبرگ، 
دبيركل ناتو از كشورهاى عضو اين پيمان نظامى 
ــت حمايت نظامى خود از اوكراين را فورى  خواس
ــزارى رويترز،  ــه گزارش خبرگ افزايش دهند.  ب
ــيه آماده  ــب گفت: «روس دبيركل ناتو جمعه ش
ــود به همين دليل افزايش  حمالت جديد مى ش
ــن پيروزى اش و  ــت از اوكراين براى تضمي حماي
ــغال شده ضرورى  بازگرداندن سرزمين هاى اش
ــتولتنبرگ اضافه كرد: «روسيه هيچ  ــت». اس اس

ــان  ــانه اى در خصوص آمادگى براى صلح نش نش
نمى دهد بلكه بر عكس، در حال آماده شدن براى 
جنگى طوالنى است». وى تأكيد كرد كه اوكراين با 
به دست آوردن دستاوردهاى ميدانى، بايد مواضع 
قوى هنگام نشستن بر ميز مذاكره در آينده داشته 
ــد.   غربى    ها درحالى دنبال ارسال كمك هاى  باش
ــتند كه به گزارش رسانه و  بيشتر به اوكراين هس
مقامات اين كشورها، زرادخانه هاى تسليحاتى شان 
رو به اتمام است و با وجود كمك هاى 100 ميليارد 
ــب  دالرى تاكنون موفقيتى در برابر روس    ها كس
ــاك اوكراين به  ــد و حتى 15 درصد از خ نكرده ان

تصرف روس    ها درآمده است. امريكايى    ها مدعى 
ــليحات خود را در  ــيه بيشتر تس هستند كه روس
جنگ اوكراين از دست داده است و اگر اوكراين را 
تجهيز كنند مى توانند رقيب را زمينگير كرده و به 
پيروزى دست پيدا كنند اما مسكو گفته كه آنقدر 
ــليحات در اختيار دارد كه مى تواند همزمان  تس
ــم بودجه    هايى براى  ــو بجنگد و اخيراً ه با كل نات

افزايش توان نظامى اختصاص داده است. 
  اختالف در ناتو 

تالش ناتو براى ارسال كمك هاى جديد نظامى به 
ــت كه برخى كشور    ها حاضر  اوكراين درحالى اس

ــرفته را در اختيار كى يف  نيستند تسليحات پيش
قرار دهند. به گزارش شبكه الجزيره، اعضاى ناتو 
ــور روز جمعه  ــران دفاعى از حدود 50 كش و رهب
ــتاين در آلمان با  در پايگاه هوايى امريكايى رامش
ــن تازه     ترين كنفرانس از  يكديگر ديدار كردند. اي
يك سرى كنفرانس هاى تعهد تأمين تسليحاتى 
ــيه به اوكراين در 11 ماه پيش  از زمان حمله روس
بود. رهبران اروپايى در اين نشست بار ديگر آلمان 
را تحت فشار قرار دادند تا براى تحويل تانك هاى 
لئوپارد 2 ساخت آلمان به اوكراين براى عقب راندن 
ــان دهد ولى هيچ  نيروهاى مسكو چراغ سبز نش
تصميمى گرفته نشد. آلمان ارسال تانك هاى خود 
به اوكراين را به ارسال تانك هاى جديد امريكايى 
مشروط كرده است اما وزير دفاع امريكا گفت كه در 
حال حاضر هيچ اعالم جديدى درباره ارسال تانك 

به اوكراين وجود ندارد. 
والديميرزلنسكى رئيس جمهور اوكراين  بار    ها ادعا 
ــالح هاى مدرن در اختيار  كرده كه اگر غربى    ها س
ــيه  اوكراينى    ها قرار دهند مى توانند در برابر روس
ــكو هم بر اين باورند  ــوند اما مقامات مس پيروز ش
ــور داراى قدرت هسته اى  كه در هيچ جنگى كش
شكست نخورده است و اميدوارى نسبت به شكست 
روسيه هم بيهوده است. روس    ها هشدار داده اند كه 
ــت براى تأمين منافع  اگر مجبور شوند ممكن اس
ملى خود از سالح هسته اى استفاده كنند. روسيه 
ارسال كمك    ها به اوكراين را تنش  آميز اعالم كرده 
كه نه تنها كمكى به صلح نمى كند بلكه مى تواند 

آتش جنگ را شعله ور كند. 
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شليك اروپا به پاى خودش؟!
اختالف در ميان دولت هاى اروپايى درباره تروريستى ناميدن سپاه ترديد    ها را در داخل اتحاديه افزايش داده است 
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جاسوس موساد
 به دام نيرو هاى امنيتى لبنان افتاد

سرويس اطالعات لبنان بعد از دستگيرى يكى ديگر از جاسوسان 
موساد در اين كشور گزارش داد كه اين مزدور در ازاى 15 هزار دالر، 
عليه حزب اهللا براى دشمن صهيونيستى جاسوسى مى كرده است. 
ــار لبنان درباره هويت  ــجو، روزنامه االخب  به گزارش خبرگزارى دانش
ــن. ع » در ازاى 15 هزار دالر با سرويس  اين جاسوس نوشت كه «حس
ــتى همكارى كرده و اطالعات مربوط به  ــى رژيم صهيونيس جاسوس
ــت     ها قرار داده است. اين جاسوس  همكارانش را در اختيار صهيونيس
همچنين اطالعاتى را درباره مواضع مقاومت در اختيار صهيونيست     ها 

قرار داده است.
ــا رژيم  ــوس مزدور ب ــكارى اين جاس ــه هم ــزارش داد ك  االخبار گ
صهيونيستى ژوئن 2020 از طريق واتس اپ آغاز شد و در نهايت توسط 
نيرو هاى شعبه اطالعات سرويس امنيتى لبنان در ژوئيه 2022 دستگير 
شد. حسن. ع در مشاغل مختلفى فعاليت داشت، به طورى كه مدتى در 
كارگاه مبل سازى مشغول بود و مدتى به عنوان راننده عمومى و مدتى 
نيز به عنوان راننده كاميون يك شركت پيمانكارى فعاليت مى كرد. او 
از طريق فيس بوك در سال 2020 متوجه يك آگهى تبليغاتى درباره 
استخدام يك راننده باتجربه كاميون شد و از طريق واتس اپ با شماره 
خارجى كه زير آگهى درج شده بود تماس گرفت و اين شروع روندى 
بود كه به تبديل او به يك جاسوس منجر شد، فرايندى كه االخبار در 

يك گزارش آن را شرح داده است. 
منابع امنيتى لبنانى اواسط آذر نيز اعالم كرده بودند كه لبنان 185 فرد 
مظنون به همكارى با رژيم اسرائيل را از زمان فروپاشى اقتصاد لبنان در 
سه سال گذشته بازداشت كرده است. لبنان از سال 2019 دستخوش 
ــقوط ارزش پول  ــديد بوده كه باعث س يك بحران مالى و اقتصادى ش
ــت. يك منبع در اين باره گفت: اين يك امتياز  ملى اين كشور شده اس
براى صهيونيست     ها بود كه لبنانى     ها را در شبكه هاى اجتماعى با آگهى 
ــرويس هاى امنيتى لبنان پيش از اين نيز  اشتغال هدف قرار دادند. س
شمارى از افراد را به جرم جاسوسى براى رژيم صهيونيستى بازداشت 

كرده بودند. 

افراط گرى هاى نتانياهو
آتش مقاومت را شعله ور مى كند

كابينـه جديد رژيـم صهيونيسـتى، نـه تنها سلسـله تظاهرات 
اعتراضـى را در سـرزمين هاى اشـغالى رقـم زده بلكـه بـا 
دامـن زدن بـه تنـش، اقدامـات هـر چـه بيشـتر گروه هـاى 
مقاومـت عليـه اشـغالگران را بـه دنبـال داشـته اسـت. 
وزير دادگسترى كابينه بنيامين نتانياهو در هفته هاى گذشته از اصالح 
ــتى خبر داد. اين اصالحات به شدت از  نظام قضايى رژيم صهيونيس
ــت و به كابينه اجازه  ــرائيل خواهد كاس قدرت ديوان عالى رژيم اس
خواهد داد كه كميته انتخاب قضات را در دست گيرد و همچنين به 
صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقى كابينه نيز كم خواهد كرد. 
ــتر حايوت، رئيس ديوان عالى رژيم صهيونيستى پيش از اين در  اس
نشستى قضايى اعالم كرد: «هدف طرح هاى جديد وزير دادگسترى، 
اصالح نيست بلكه براى سركوب و گرفتن استقالل دستگاه قضايى و 
تبديل آن به يك نهاد خاموش است.» اين تحوالت در شرايطى شكل 
مى گيرند كه عرصه ميدانى هم متشنج است. نظاميان صهيونيست، 
پنج  شنبه شب همزمان با تجمع شهرك نشينان صهيونيست در منطقه 
باب العامود در نزديكى محوطه مسجداالقصى براى به جا آوردن آيين 
ــتم قرار دادند. رسانه هاى  ــطينيان را مورد ضرب و ش تلمودى، فلس
ــترده فلسطينيان در  ــطين نيز از وقوع درگيرى و بازداشت گس فلس
نقاط مختلف كرانه باخترى خبر دادند. همچنين شهر نابلس شاهد 
تظاهرات فلسطينيان در مخالفت با شهرك سازى بود كه درگيرى بين 
فلسطينيان و نظاميان صهيونيست به وقوع پيوست و در نتيجه آن سه 
ــتيكى قرار گرفته و زخمى شدند و  شهروند هدف اصابت گلوله پالس
عالوه بر آن دهها شهروند نيز بر اثر استنشاق گاز اشك آور دچار حالت 
خفگى شدند. ديگر مناطق كرانه باخترى از جمله الخليل، مسافر يطا، 
طولكرم و قلقيليه و نيز قدس اشغالى عرصه بازداشت فلسطينيان بود. 
رسانه هاى رژيم صهيونيستى هم گزارش دادند كه يك شهرك نشين 
صهيونيست در تل آويو هدف حمله با سالح سرد قرار گرفت و به شدت 
ــت بر باالگرفتن  ــد. مجموعه اين تحوالت كه تأييدى اس زخمى ش
ــغالى به موازات برگزارى تظاهرات هاى گسترده  تنش در اراضى اش
عليه اقدامات نتانياهو صورت مى گيرد. هزاران نفر از ساكنان اراضى 
اشغالى،       شنبه شب گذشته در تل آويو عليه آنچه به تعبير آنها كودتاى 
سياسى دولت افراطى و تندرو نتانياهو است، اعتراض كردند. مقامات 
ــت با درنظر گرفتن اين موضوع، از روز جمعه خود را براى  صهيونيس
ــه قدس، حيفا و  ــهر     ها از جمل تظاهراتى كه براى ديروز در برخى ش

بئرالسبع برنامه ريزى شده بود، آماده كردند. 
 لزوم اتحاد صفوف فلسطينيان

ــش به تداوم  ــطين (حماس) در واكن ــالمى فلس جنبش مقاومت اس
تجاوزات رژيم صهيونيستى به مقامات اين رژيم تأكيد كرد كه استمرار 
ــاره به افزايش  ــت. وى با اش اين تجاوزات به منزله «بازى با آتش » اس
ــالمى در قدس تأكيد كرد كه  ــغالگران عليه مقدسات اس حمالت اش
ــجداالقصى مواجه هستند.  فلسطينيان با حمالت بى سابقه عليه مس
ــخنگوى حماس همچنين گفت كه يورش هاى اخير  حازم قاسم، س
به منطقه باب العامود اقدامى خطرناك است و خواستار تداوم عزيمت 
فلسطينيان به سمت مسجداالقصى براى به شكست كشاندن تجاوزات 
اشغالگران شد. قاسم با اشاره به اينكه كابينه جديد رژيم صهيونيستى 
تجاوزات عليه قدس و مسجداالقصى را افزايش داده است، بر اهميت 
ــغالگران تأكيد  تحركات عربى و بين المللى براى مقابله با تجاوزات اش
كرد و گفت: «رفتارهاى رژيم اشغالگر در قدس و مسجداالقصى بيانگر 
ــورهاى منطقه و جهان مبنى بر مخالفت  بى توجهى آن به مواضع كش
با سياست هاى نژادپرستانه آن است.» وى گفت كه تداوم جنگ عليه 
مسجداالقصى به معناى قلدرى رژيم اشغالگر و بى اعتنايى آن به قوانين 

بين المللى است. 
ــطينى بر سر يك  ــتار توافق گروه هاى فلس حماس همچنين، خواس
ــتى  «راهبرد ملى واحد» براى مقابله با كابينه افراطى رژيم صهيونيس
ــخنانى بر  ــى حماس در س ــس اداره روابط مل ــه، رئي ــد. على برك ش
ــتى تأكيد كرد.  ــه رژيم صهيونيس ــلحانه علي راه اندازى مقاومت مس
ــطينى      ها در كرانه  ــتار فلس ــتى نسبت به كش وى به رژيم صهيونيس
ــدف برنامه ريزى براى  ــا ه ــجداالقصى ب باخترى و هتك حرمت مس
ــدار داد. بركه  ــيم زمانى و مكانى اين مكان مقدس اسالمى هش تقس
همچنين از همه گروه      ها و جناح هاى ملى و اسالمى فلسطين و رهبرى 
ــاف) خواست هرچه سريع تر صفوف  سازمان آزاديبخش فلسطين (س
ــطينى      ها را متحد كرده و به اجراى بيانيه الجزاير متعهد شوند و  فلس
همچنين بر سر راهبرد واحد ملى فلسطين براى مقابله با رژيم اشغالگر 
ــازى هاى آن با هدف يهودى سازى قدس توافق كنند. وى  و شهرك س
ــكال  همچنين تأكيد كرد كه حماس بر ضرورت فعال كردن همه اش
ــى بركه در ادامه از  ــغالى تأكيد دارد. عل مقاومت در كرانه باخترى اش
كشورهاى عربى و اسالمى خواست كه در زمينه مقابله با كابينه تندرو 
ــتى و اعضاى تندرو آن نقش فعال و مؤثرى ايفا كنند.  رژيم صهيونيس
اين مقام حماس، همچنين بر ضرورت توقف روند عادى سازى روابط با 

اسرائيل و قطع تمامى روابط با اين رژيم تأكيد كرد. 

  گزارش  يك



مراسم رونمايى از كتاب جديد ايرج قنبرى، شاعر با عنوان «باران هاى بى تو» 
با حضور جمعى از شاعران و اهالى فرهنگ به صورت مجازى برگزار شد.
ــراى معاصر همراه با  ــت مقام ادبى ايرج قنبرى، شاعر و ترانه س پاسداش
رونمايى از تازه ترين كتاب وى با عنوان «باران هاى بى تو» به صورت مجازى 

در گروه بين المللى هنديران برگزار شد.
عليرضا قزوه، شاعر كشورمان در ابتداى اين مراسم ضمن تبريك به ايرج 
قنبرى گفت: قنبرى از شاعران شناخته  شده در قالب هاى نيمايى، ترانه 
و غزل است و با تجربه قريب به 40 سال و اندى سرودن يكى از دوستان، 

همراهان و همشهريان سلمان هراتى نيز هست.
ــعود علوى نيز در ادامه در رابطه با شخصيت ادبى قنبرى، او را  سيدمس
ــن» توصيف كرد و گفت: او براى بيان انديشه و  شاعرى با «صداى روش
عواطف شاعرانه خود را هرگز محصور فرم ها و شكل هاى از پيش تعيين 
ــى به بلوغ و  ــاعرانه وقت ــده نمى كند. او اعتقاد دارد كه تپش هاى ش ش
ــكل طبيعى اش را به  دست مى آورد، به همين  زايندگى برسد، خود ش
دليل است كه در شكل ها و ساختارهاى مختلف تجربه كرده است. گاه 
براى كودكان شعر گفته است، گاه براى نوجوانان، گاه به زبان ترانه و گاه 
زبان معيار. او سعى دارد همه مردم را مخاطب شعرهاى خود قرار دهد، 
با زبانى امروزى و دقيقاً منطبق بر شخصيت خود، يعنى اشعارى بدون 

تكلف، ساده و بسيار صميمى.
امير عاملى، شاعر نيز در ادامه درباره اشعار قنبرى گفت: شعر كفر كلمات 
ــعر قنبرى همواره ايمان و اميد  است كه متولد مى شود، با اين حال از ش

منتشر شده است. او زندگى را به شعر سپرده است. 
   قنبرى رفتارى هنجار و مقبول با زبان دارد 

ــگر نيز در ادامه در يادداشتى به بررسى  ــاعر و پژوهش رضا اسماعيلى، ش
شعرهاى قنبرى پرداخت و نوشت: ايرج قنبرى از نسل شاعران پركار دهه 
ــاعرى مهربان و فروتن با شعرهايى ساده و صميمى.  اول انقالب است. ش
ــينى با او ما را به ياد  شاعرى كه هم نفس كوه، جنگل و درياست و هم نش
شاعر «از آسمان سبز»، زنده ياد سلمان هراتى مى اندازد، اما قبل از اينكه به 
سلوك ادبى و شيوه شاعرى قنبرى عزيز بپردازم، الزم است مقدمه اى كوتاه 

درباره «رفتار شاعران با زبان» داشته باشم.
ــاعر و رفتار چهارگانه با  وى ادامه داد: پيش تر در مقاله اى با عنوان «ش

ــاعران با زبان را به چهارگونه زير تقسيم كرده ام: رفتار  زبان»، رفتار ش
ــتاد ايرج  ــار، رفتار فراهنجار و رفتار ناهنجار. اس فروهنجار، رفتار هنج
ــت كه رفتارى هنجار و مقبول با زبان دارد.  قنبرى در زمره شاعرانى اس
ــار چهارگانه بپردازم،  ــت كه به تعريف اين رفت در اينجا مجال آن نيس
ــار هنجار با زبان،  ــت بگويم كه منظور از رفت اما براى رفع ابهام الزم اس
ــت، يعنى رفتار  رفتارى مطابق با معيارها و هنجارهاى مقبول ادبى اس
شاعر با زبان در فرآيند آفرينش ادبى، رفتارى هم وزن و هم تراز با عرف 
رايج ادبى جامعه اى است كه شاعر در آن زندگى مى كند. رفتار هنجار با 
زبان، منحصر به آن گروه از شاعرانى است كه در انطباق اثر ادبى خود با 
هنجارهاى ادبى عصر خويش موفق بوده اند. رفتار اين شاعران با زبان، 
رفتارى معقول و قانونمند است. عاملى كه در اين شيوه رفتارى، اصالت و 
مانايى زبان را تضمين مى كند، «رقابت جمعى» است. به عبارت ساده  تر 
اين گروه از شاعران با زمينه مستعدى كه دارند در فرآيند آفرينش ادبى، 
بى نياز از تقليد از يكديگرند، ولى از آنجا كه رابطه آنان با زبان رابطه اى 
ــازنده و با بهره گيرى از  ــت در مسير يك رقابت س متقابل و دوطرفه اس
تجربيات گروهى، راه را براى تكامل زبان همواره كرده و در «نوزايش» و 

تجديد حيات نهاد زبان، فعاالنه مشاركت مى كنند.
به گفته اين پژوهشگر، در عصر حاضر نيز شاعرانى كه به يك سبك و سياق 
و با گويشى واحد شعر مى گويند در طيف شاعرانى قرار مى گيرند كه «رفتار 
هنجار» با زبان را اختيار كرده اند. قنبرى عزيز نيز كه از شاعران نام آشنا و 

پيشكسوت انقالب است در زمره اين گروه از شاعران قرار مى گيرد.
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«آقاي گرفتار» در شبكه آي فيلم چه كار مي كند!
«آقاي گرفتار» عنوان سريالي است كه مي توان آن را پيوست فرهنگي سياست هاي ضد جمعيتي دولت هاي 

سازندگي و اصالحات دانست و حاال معلوم نيست چرا از يك شبكه پربيننده تلويزيوني سردرآورده است

    مصطفي شاه كرمي
در حالي كه طي چند وقت اخير مسئوالن مرتبط با مباحث 
جمعيتي از قرارگاه جواني جمعيت گرفته تا قرارگاه جمعيت 
به صورت مكرر هشدار مي دهند كه ما كمتر از شش سال تا 
ــدن پنجره جمعيتي فرصت داريم، شبكه آي فيلم  بسته ش
صدا و سيما به  جاي حركت در فضاي گفتمان غالب مسئوالن 
ارشد كشور و ترغيب جوانان به ازدواج و فرزندآوري در حال 
پخش يك سريالي قديمي با محوريت مشكالت فرزند داشتن 
است! كه البته مبتني بر سياست هاي دولت هاي سازندگي 
و اصالحات ساخته شده است؛ سياست هايي كه رهبر معظم 

انقالب صراحتاً آن  را اشتباه خواندند. 
ــه در مواجهه با موضوعات مهم،  اقدام عجيب و متناقضي ك
ــود و ظاهراً تبديل به يك رويه  ــابه آن زياد ديده مي ش مش

شده است، اينبار سر از شبكه آي فيلم درآورده است. 
ــتباه برخي مسئوالن سابق با  بعد از مشخص شدن اقدام اش
سياست هاي استعماري سازمان هاي بين المللي به منظور 
كم كردن جمعيت كشورهاي مستقلي مانند ايران كه چند 
ــيع و غير قابل باوري از تبليغات و حتي  ــالي با حجم وس س
انجام جراحي هاي رايگان براي كم شدن زاد و ولد زوج هاي 
جوان انجام گرفت و سبب شد سير صعودي جمعيت جوان 
كشورمان متوقف و حتي معكوس شود، در چنين وضعيتي 
پخش سريال آقاي گرفتار عجيب به نظر مي رسد. شايد اين 
ــخنراني روز نوزدهم آذرماه سال  جمله رهبر انقالب در س
1392 كه فرمودند: «يكي از خطراتي كه وقتي انسان درست 
به عمق آن فكر مي كند، تن او مي لرزد، اين مسئله  جمعيت 
ــئوالن و مردم بيشتر از  است. » عمق اين فاجعه را براي مس

قبل نمايان كرد. 
صدا وسيما پرمخاطب ترين و اثر گذارترين عناصر رسانه اي 
ــاي متنوع و  ــت كه با توليد و پخش برنامه ه حاكميت اس
ــد در تغيير نوع  ــريال مي توان ــش فيلم و س همچنين نماي
نگرش غلط و القا شده به جامعه به خصوص در بين زوج هاي 
ــد. بر خالف همه توان و  جوان نقش كم نظيري داشته باش
ظرفيت هاي بي نظيري كه اين سازمان در اختيار دارد، شبكه  
ــريال ها و فيلم هاي قديمي  ــغول پخش س آي فيلم كه مش
است، چند وقتي است اقدام به بازپخش سريال اگزجره و نازل 
ــت؛ مجموعه اي كه در نقطه مقابل  «آقاي گرفتار» كرده اس

سياست هاي فعلي جمعيتي كشور قرار دارد. 
نخستين فصل اين سريال به كارگرداني و تهيه كنندگي حسن 

اكليلي، محصول سال 1370 در ژانر طنز، اجتماعي و خانوادگي 
توليد شد كه روي آنتن شبكه يك سيما رفت و فصل دوم آن 
ــد. اين سريال  ــال هاي 1383–1384 ساخته ش نيز طي س
روايت زندگي معمولي يك زوج است كه در انتظار تولد اولين 
ــرش به جاي يك بچه، 9 فرزند  فرزندشان هستند، اما همس
همزمان به دنيا مي آورد! گرفتاري هاي ناشي از نگهداري 9قلوها 
و دردسر و فالكتي كه اين زوج بابت آن متحمل مي شوند، تنه 

اصلي قصه و اتفاقات اين سريال را تشكيل مي دهند ! 
ــبكه تلويزيوني با تالش ها  اقدام مسئوالن بد سليقه اين ش
ــتن برخي باورهاي غلط عدم ترويج زاد و ولد و  براي شكس
فرزندآوري كامالً متناقض است. در روزگار لزوم برداشتن گام 
تمدني حكومت، توان توليدي و آنتن شبكه هاي صداوسيما 
ــو با  بايد در خدمت دكترين حاكميت و پروپاگانداي همس
سياست هاي كلي آن باشد، نه فشل كننده هر آنچه مسئوالن 

و دستگاه هاي ديگر طراحي و تدبير كرده اند. 
ــالق عناوين توهين آميز به مادران  اگر چه برخي افراد با اط
جوان عالقه مند به بچه دار شدن همچنان بر مدار توصيه به 
عدم فرزندآوري حركت مي كنند، اما خوشبختانه چند سالي 
است كه بحث «تحديد نسل» و چالش هاي پيري جمعيت 
در آينده كه به احتمال زياد گريبانگير كشورمان خواهد شد، 
ــخنراني و اظهارات مسئوالن ارشد و مياني  به ترجيع بند س

كشور تبديل شده است. 
با وجود اين همه انذار، توضيح و توجيه در مورد بحث لزوم 
ــور،  جواني جمعيت براي عبور از تهديدات پيش روي كش
ــتگاه هاي فرهنگي و بازوهاي رسانه اي و  انتظار مي رود دس
تبليغي حاكميت با تمام ظرفيت و توان شأن پاي كار بيايند 
و نقش تاريخي و ظيفه قانوني شان در اين مسئله مهم را ايفا 
كنند، نه اينكه بسان يك جزيره جدا افتاده هر تصميمي را كه 

مي خواهند، بگيرند و عملي كنند.

    شعر
در كتاب «خيرالنسا»

مادر مهربان جبهه ها از 8سال پشتيبانى جنگ مى گويد
در رونمايى از كتاب شعر جديد ايرج قنبرى عنوان شد

شاعرى با «صداى روشن»
كتاب «خيرالنسـا»، طرحـى از يك زندگى رضا اسماعيلى: ايرج قنبرى از نسل شاعران پركار دهه اول انقالب است. شاعرى مهربان و فروتن با شعرهايى ساده و صميمى. شاعرى كه هم نفس كوه و جنگل و درياست

بـه روايـت بانـو خيرالنسـا صدخـروى به 
قلـم سـمانه آتيه دوسـت منتشـر شـد.

به گزارش جوان، كتاب «خيرالنسا»، طرحى از 
يك زندگى به روايت بانو خيرالنسا صدخروى 
ــت و از سوى انتشارات  به قلم سمانه آتيه دوس
ــا»،  ــد. كتاب «خيرالنس ــر ش «راه يار» منتش
خاطرات شفاهى بانو خيرالنسا صدخروى، مادر 
مهربان جبهه ها و مسئول زنان روستاى صدخرو 
سبزوار در پشتيبانى جنگ را كه آذر ماه 1399 از 

دنيا رفت، روايت مى كند.
خيرالنسا صدخروى مقاومت را از دل خانه گلى اش 

در روستايى كوچك به جهان صادر كرد، زنى «نه  شرقى، نه غربى» 
كه هر جا بود، رسالتش را انجام مى داد؛ چه در طول هشت سال جنگ 
كه چادرش را به كمر بست و براى جبهه ها مادرى كرد، چه امروز كه با 
حوصله، تمام يك قرن زندگى اش را برايمان هجى كرد تا براى هميشه 

مثل كشكولى انباشته از حكمت ناب در دل تاريخ بماند.
ــا  اين كتاب، صرفاً منحصر به فعاليت هاى اجتماعى «خيرالنس
صدخروى» در هشت سال پشتيبانى از دفاع مقدس نيست و تالش 

كرده به تمام ابعاد زندگى اين بانو بپردازد.
پرسيده بودند: «اگر برايتان آرد بياوريم، براى جبهه نان مى پزيد؟» 
زن ميانسال صدخروى هم البد به خيال اينكه حكايت يكى، دو كيسه 
است، گفته بود: «چرا كه نه؟!» و چند روز بعد شده بود حكايت يك 

خاور آرد گندم ناخوانده، وسط يك روستاى كويرى در سبزوار.

ــى از اين كتاب مى خوانيم: «صداى  در بخش
زن اوستا محمدحسين بود كه نشسته بود دم 
حياطمان. تا چشمش افتاد به من، نه برداشت 
و نه گذاشت، خوش خبرِى عروس شدنم را داد. 
تازه از كالته رسيده بودم. مثل هميشه با فاطمه 
ــم حمام. غيظم گرفت.  آمده بوديم ِده تا بروي
ــم و گفتم: «خودت رو  ابروهايم را گره انداخت

عروس كنن زنيكه پير.»
كمى باهاش اوقات تلخى كردم و دويدم سمت 
خانه. چشمم افتاد به صندوِق ننه. رفتم جلوتر. 
يكى، دو قبضه مويز توى يك دستمال فرتى 
ــفيد مرمر به درد نخور، روى  با يك چارقد س
صندوق بود. فكرى شدم. صداى زن همسايه هنوز توى گوشم 
بود: «دختر جون، يك انجى زبونت رو كوتاه كن. برو خونه ببين 

برات كفش و دستمال آوردن.»
كتاب «خيرالنسا» تحقيق آن برعهده سمانه  آتيه دوست و محمد 
ــمانه  آتيه دوست صورت  ــت و تدوين آن توسط س اصغرزاده اس
ــمارگان هزار نسخه و  گرفته است. اين كتاب در 280صفحه، ش
قيمت 90هزار تومان توسط انتشارات «راه يار» منتشر شده است. 
عالقه مندان مى توانند اين كتاب را عالوه بر كتابفروشى ها از سايت يا 

صفحات مجازى ناشر به نشانى raheyarpub.ir تهيه كنند.
الزم به ذكر است، پيشتر نيز كتاب «نان سال هاى جنگ» درباره 
خاطرات زنان روستاى صدخرو سبزوار از پشتيبانى جنگ توسط 

نشر «راه يار» منتشر شده بود.

بررسي «جوان» از روند رو به گسترش استقبال مخاطبان سينما

 بازگشت مردم به سينماها 
يك هفته خوب را رقم زد

    ديده بان

    ادبيات

     تلويزيون

بهروز افخمى مجرى «هفت» شد
بهروز افخمى به عنـوان مجرى برنامه سـينمايى «هفت» 
انتخـاب شـد. سـرى ششـم ايـن ويژه برنامـه همزمان 
با آغـاز جشـنواره فيلـم فجـر روى آنتن خواهـد رفت.

برنامه «هفت» در فصل جديد خود به تهيه كنندگى محمد تنكابنى و 
با اجراى بهروز افخمى روى آنتن شبكه نمايش سيما خواهد رفت.

 بهروز افخمى كه براى دومين بار به عنوان مجرى «هفت» انتخاب 
مى شود، پيشتر هم از مهر 94 تا خرداد ماه 95 به عنوان مجرى 
فصل سوم اين برنامه مقابل دوربين رفته بود. برنامه «هفت» در 
فصل سوم با اجراى عليرضا افخمى دستخوش تغييرات اساسى 
شد و با نگاهى متفاوت از اجراى محافظه كارانه محمد گبرلو روى 
آنتن رفت. اين برنامه همچنين در آن دوره از ساختار برنامه اى 
ــط بهروز افخمى،  زنده بيرون آمد. در دوره اجراى «هفت» توس

مسعود فراستى نيز با اين برنامه همكارى مى كرد.
----------------------------------------------------

 پخش ويژه برنامه «تئاتر 41» 
از شبكه 4 و راديو نمايش

از شب گذشته ويژه برنامه زنده راديويى تلويزيونى تئاتر 41 
از شبكه راديويى نمايش و شـبكه 4 سيما روى آنتن رفت.
جشنواره بين المللى تئاتر فجر از مهم ترين جشنواره هاى تئاتر در 
ــاله در دهه فجر در بهمن ماه برگزار مى شود.  ايران است كه هر س
اين بار برنامه «تئاتر 41» با هم افزايى راديو، تلويزيون و فضاى مجازى 
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:30 تا 22 و پنج شنبه و جمعه ساعت 
ــالن انتظار تاالر اصلى مجموعه تئاترشهر به صورت  22 تا 23 از س
ــبكه راديويى نمايش روى موج اف ام رديف 5/107  همزمان از ش
مگاهرتز، شبكه چهارم سيما و ايرانصدا، ديدنى و شنيدنى مى شود. 

على بهرامى، تهيه كنندگى و كارگردانى تئاتر 41 را برعهده دارد و 
ايوب آقاخانى، كارشناس مجرى اين ويژه برنامه است.

----------------------------------------------------

 معرفى داوران بخش هاى صحنه اى
خيابانى و بين الملل تئاتر فجر

داوران مسـابقه بـزرگ صحنـه اى، خيابانـى و بين الملل 
چهل و يكمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر معرفى شدند.
به گزارش جوان، جشنواره چهل و يكم تئاتر فجر كه بخش هاى 
ــروز در تاالر وحدت  صحنه اى، خيابانى و بين الملل آن عصر دي
افتتاح شد، داوران خود را معرفى كرد. بر اساس گزارش اعالمى 
دبيرخانه جشنواره، بخش مسابقه بزرگ تئاتر صحنه اى اين دوره 
از جشنواره تئاتر فجر را ادنا زينليان، نصراهللا قادرى، فرهاد قائميان، 
ايوب آقاخانى و حكمت داوود (عراق) داورى خواهند كرد. داورى 
بخش مسابقه بين الملل را تاج بخش فناييان، مهدى حامد سقايان 
از ايران و جيونگ ووسون از كره جنوبى، ايوانا ووجيچ كوميناج از 

صربستان و احمدحسن موسى از عراق به عهده خواهند داشت.
----------------------------------------------------

 كتاب «منم يه مادرم» روايت هايى 
از سبك تربيتى والدين شهدا

كتـاب «منـم يـه مـادرم» نوشـته جمعـى از نويسـندگان 
توسـط انتشـارات راه يـار منتشـر و راهـى بازار نشـر شـد.

كتاب «منم يه مادرم» شامل روايت هايى از سبك تربيتى والدين 
شهدا به قلم جمعى از نويسندگان به تازگى با همكارى خانه همبازى 

توسط انتشارات راه يار منتشر و راهى بازار نشر شده است. 
تحقيق مطالب كتاب بر عهده مريم حالج و زينب ناجى جمال بوده 
و تدوين آن توسط لطيفه نجاتى، فاطمه دانشور جليل و مهرى 
غالمپور صورت گرفته است. مجموعه  كتاب هاى سبك تربيتى 
ــى بينش ها و روش  تربيتى مادران و پدران  والدين شهدا با بررس
ــهدا به  دنبال ايجاد رويكردى جديد در اين عرصه است. جلد  ش
اول اين مجموعه «منم يه مادرم»، تصويرى از عمل تربيتى مؤثر 
مادران به عنوان نزديك ترين و همراه ترين مربيان شهدا شكل گيرى 
ــخصيت آنان را روايت مى كند. «منم يه ماردم»، دفتر اول از  ش
مجموعه كتاب هاى روايت سبك تربيتى والدين شهدا، براساس 
روايت هايى از والدين دانشمند شهيد مصطفى احمدى روشن، 
شهيد مدافع امنيت محمدحسين حداديان و شهيد مدافع حرم 
محمد مسرور تهيه شده است. اين  كتاب با 264 صفحه، شمارگان 

هزار نسخه و قيمت 80 هزار تومان عرضه شده است.

   محمدصادق عابدينى
رونق سينماها مي تواند با تداوم اكران فيلم هاي 
جديد و تنوع بخشي به ژانر فيلم ها ادامه پيدا 
كند، به شرط اينكه در حوزه تبليغات فيلم هم 
شاهد همراهي نهادهايي مثل صداوسيما باشيم. 
ــته، ميزان فروش سينماها، ركورد  هفته گذش
ــت. هفته گذشته  جالبي را از خود به جا  گذاش
ــينماها با رسيدن به  مجموعه بليت فروشي س
رقم8 ميليارد و 768 ميليون تومان، نشانه اي از 

رونق اقتصادي گيشه هاي سينماها داشت. 
جمعه گذشته سينماهاي كشور 2/5 ميليارد 
فروش كردند و 65 هزار و 357 نفر به سينماها 
رفتند؛ اين رقم نسبت به فروش جمعه دو هفته 
ــينماها يك ميليارد و 400 ميليون  قبل كه س
تومان فروختند، نشان دهنده افزايش مخاطبان 
سينما بوده است. همچنين فروش دو هفته قبل 
ــور 5 ميليارد و 900 ميليون  ــينماهاي كش س
تومان بود كه در قياس با فروش سينماي ايران 
ــينما در هفته  در هفته قبل نشان مي دهد    س
گذشته در فروش و مخاطب افزايشي قابل قبول 

داشته است. 
ــدن جامعه از  عوامل متعددي از جمله دور ش
فضاي ملتهبي كه از اواخر شهريور ماه كشور را 
درگير خودش كرده بود، از جمله داليلي است 
ــينماها در  كه مي تواند به روند رونق گيري س

روزهاى آخر كمك كند. 
   فروش سينماها رضايتبخش است، اما 

كافي نيست
پويا سعيدي پور، مدير پرديس سينمايي زندگي  
ــوان»، درباره رونق گرفتن  در گفت و گو با «ج
مجدد سينماها در روزهاي اخير  مي گويد: «با 
ــده، روند فروش  ــرايط به وجود آم توجه به ش
فيلم ها نسبت به ماه هاي اخير بهتر شده است و 
اوضاع نسبت به گذشته رضايت بخش است، اما 
هنوز در مقايسه با سال هاي گذشته، نمي توان 

گفت كه حال سينما خوب است.»
ــاره به اينكه شرايط و عوامل  سعيدي پور  با اش
ــينما از ركود چند ماهه  متعددي باعث شده س
خود خارج شود، مي افزايد: «يكي از داليلي كه 
باعث شده تا فيلم هاي روي پرده فروش بهتري 
را تجربه كنند، بحث تبليغات است. آغاز مجدد 
پخش تبليغات فيلم هاي روي پرده باعث شده 

مخاطبان سينما در جريان اكران ها قرار بگيرند 
و براي آمدن به سينما ترغيب شوند.» 

وي مي افزايد: «صداوسيما بايد به بحث پخش 
ــد، همچنين بحث  ــك كن ــي فيلم ها كم آگه
ــا به خاطر قطع  تبليغات محيطي و بيلبورده
ــكالتي را به وجود  برق تابلوهاي تبليغاتي مش

آورده است كه بايد رفع شوند.» 
   فعال شدن سـينماي اجتماعي پس از 

چند ماه ركود
مدير پرديس سينمايي زندگي  در خصوص روند 
اكران فيلم ها مي گويد:  «علفزار» از سوم ارديبهشت 
ماه اكران شده است و عمًال بعد از شهريورماه و آغاز 
ــي جديدي اكران  ــچ فيلم اجتماع ناآرامي ها هي
ــده بود تا اينكه فيلم «مالقات خصوصي»، به  نش
ــد. اكران نشدن فيلم هاي  چرخه اكران اضافه ش
ــينماها  ــر ميزان فروش س جديد، تأثير منفي ب
داشت، حتي باعث شد اكران فيلم هاي جديدي 
ــات خصوصي» در  ــت» و «مالق ــد «بخارس مانن
ــرار بگيرد و اين  ــت تحت تأثير ق هفته هاي نخس

فيلم ها فروش مناسبي نداشته باشد.
   جشنواره مثل سابق تأثير منفي ندارد!

با آغاز جشنواره فيلم فجر، بخشي از توجه اهالي 
ــنواره منعطف  و  سينما به سمت و سوي جش
ــئله باعث كاهش فروش سينماها  همين مس
در ايام جشنواره مي شد، سعيدي پور  در پاسخ 
ــنواره فيلم فجر  ــؤال كه آيا آغاز جش به اين س
مي تواند بر روند رو به رشد فروش سينماها تأثير 
منفي بگذارد، مي گويد: «در سال هاي گذشته 
كه سينماها تك سالن بود، اين اتفاق مي افتاد، اما 
اكنون با توجه به حضور پرديس هاي سينمايي 

ــد داد، به طوري كه  اين اتفاق ديگر رخ نخواه
در يك پرديس، يك سالن به پخش فيلم هاي 
ــنواره فيلم فجر اختصاص پيدا مي كند و  جش
ــالن ها به فعاليت عادي خود در اكران  ديگر س

فيلم ها مي پردازند.» 
وي مي افزايد: «مخاطب جشنواره فيلم فجر با 
ــينما متفاوت است، معموالً  مخاطب عادي س
ــنواره فجر  در  ــينماي جش عالقه مندان به س
همان ايام جشنواره به سينماها مي آيند و همه 
فيلم  هايي را كه قرار است در سال آينده اكران 
شود، مي بينند و تا سال بعد به سينما نمي آيند! 
اما مخاطبان عادي سينما، افرادي هستند كه 
در طول سال براي تماشاى فيلم هاي تازه اكران 
شده به سينما مي آيند. اين روند براي سالن ها 
ــكوني  ــي كه در محيط هاي مس و پرديس هاي
هستند، بيشتر ديده مي شود. يعني مخاطبان 
اين پرديس ها خانواده هايي هستند كه در طول 

سال با پرديس در ارتباط هستند.» 
   سال ويژه سينماي كودك و انيميشن 

ــتقبال  ــي  در خصوص اس ــر پرديس زندگ مدي
ــن در  ــا از فيلم هاي كودك و انيميش خانواده ه
سال جاري  مي گويد: «يكي از عواملي كه باعث 
ــينما حضور مستمري در  مي شود مخاطبان س
ــينما داشته باشند، ابتدا تنوع سبد  سالن هاي س
ــال  ــت. امس اكران و بعد از آن تداوم اكران ها اس
ــته اتفاق ويژه اي در  ــال هاي گذش نسبت به س
عرصه اكران سينماي كودك و انيميشن رخ داد، 
به طوري كه شاهد تنوع و تداوم اكران بوديم. به 
ــن «پسر دلفيني»  طوري كه تماشاگر انيميش
ــزر تبليغاتي آغاز اكران  در ابتداي اكران فيلم تي
ــاني كه لوپتو را تماشا  «لوپتو» را مي ديد و كس
مي كردند تيزر اكران «جزيره فضايي» را مشاهده 
مي كرد، همين موضوع باعث مي شد تا استقبال از 
اكران ها به وجود بيايد و فيلم هاي جديد سينماي 
كودك بدون وقفه به اكران اضافه شوند. امسال 
ــد،  فيلم هاي متعددي در ژانر كودك پخش ش
ــي»، «بام باال» و  مانند «بازيوو»، «جزيره فضاي
يكي از عوامل استقبال از سينماي كودك تعداد 

خوب فيلم هاي نمايش داده شده است.»
وي درباره وضعيت فعلي اكران انيميشن هاي ايراني 
ــينماها اظهار  و فيلم هاي سينماي كودك در س
مي دارد:  «با وجود اكران فيلم هاي جديد كمدي، 
ــي روبه رو  ــتقبال خوب هنوز هم اين فيلم ها با اس
ــي» و «لوپتو»  ــتند، فيلم هاي «جزيره فضاي هس
ــر دلفيني» با وجود  فروش مناسبي دارند و «پس
افت فروش به دليل زمان طوالني كه از آغاز اكرانش 

مي گذرد، همچنان فروش خوبي را دارد. »
سعيدي پور  با تأكيد بر اينكه روند تنوع بخشي 
به اكران ها بايد ادامه داشته باشد، مي گويد: «در 
ــياري از مخاطبان ثابت ما  ماه هاي گذشته بس
ــاي فيلم هاي جديد مي آمدند و با  براي تماش
ــده، ناراضي  ديدن اينكه فيلم تازه اي اكران نش
باز مي گشتند، حتي شاهد بوديم برخي از افراد 
ميانسال از سر اجبار پاي تماشاي فيلم كودك 
ــتند، ولي رونق يافتن اكران ها و ورود  مي نشس
ــث تداوم فروش  فيلم هاي جديد مي تواند باع

فيلم ها شود.»

ــدن  ــعيدي پور: اكران نش س
فيلم هاي جديد، تأثير منفي 
ــينماها  ــزان فروش س بر مي
ــد  ــث ش ــي باع ــت، حت داش
ــاي جديدي  ــران فيلم ه اك
مانند «بخارست» و «مالقات 
ــي» در هفته هاي  خصوص
نخست تحت تأثير قرار بگيرد

امام صادق عليه السالم: 

يكى از نصايح لقمان به پسرش 
اين بود كه گفت: « اى پسرم! 
بخشى از روز و شب و ساعات 
خود را براى دانش پژوهى قرار 
ده؛ زيرا هيچ زيانـى را مانند 

ترك آن نخواهى يافت.» 
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