
ــت چهار دهه از عمرش با تمام فراز      جشنواره  تئاتر فجر با گذش
ــود  ــال برپايى مى ش و فرودها امروز در حالى وارد چهل و يكمين س
ــن رويداد تئاترى  ــن، بلكه منحصربه فردتري كه نه تنها به  مهم تري
كشور بدل شده است. درخواست بيش از 2 هزار اثر براى حضور در 
ــور و پذيرش 110 اثر كه اغلب و اكثر  مهم ترين ماراتن تئاترى كش
آنها از سراسر كشور و نه محدود و محصور به يك شهر و يك استان 
انتخاب  شده اند، نشان واضحى از استقبال هنرمندان سراسر كشور 

در پنجمين دهه از عمر اين جشنواره است

ــانه ها منتشر شد كه حاكي از      يك شنبه گذشته خبري در رس
ــدن مدارس بود.  تصميم آموزش و پرورش درباره هيئت امنايي ش
ــوزش و پرورش در  ــازمان مدارس و مراكز غيردولتي آم رئيس س
اين باره گفته بود: در راستاي مردمي سازي نظام حكمراني آموزش 
ــي، تقويت و ارتقاي  و پرورش و شعار دولت مردمي، كيفيت بخش
ــترش متوازن مدارس هيئت  مشاركت عوامل سهيم و مؤثر و گس

امنايي در دستور كار قرار گرفته است

    هنوز هم فكرش را مي كنم و با خودم مي گويم چه شد كه رضايت 
دادم. واقعاً شرايط سختي بود. وقتي شنيدم قلب كار مي كند با خودم 
گفتم شايد جان ديگري نجات پيدا كند و قلب زهرا چند سالي بتپد. 
حاال هم با اينكه آن شخص را نمي شناسم و نمي دانم كجاست، احساس 
مي كنم او زنده است. فكر كردم زهرا االن زبان حرف زدن ندارد، شايد 
ــت ندارم، اما او دوست  ــتم كه اين كار را دوس ــت و من هس راضي اس
داشته باشد؟! همان موقع با خودم گفتم اين بدن براي من نيست، پس 
نمي توانم تصميم صد در صد بگيرم. در يك لحظه هم با خودم گفتم چه 
خاكي بر سرم شد، اما حاال احساس مي كنم خاك نه بلكه تاج فداكاري 

را زهرا بر سرم گذاشت و آخرت سفيدي را براي خودش خريد

 سال نو 
تئاتر ايران تحويل شد

 هدف از طرح 
هيئت امنايي شدن مدارس 

پولي شدن آموزش نيست

گفت وگو با مادري كه اعضاي بدن دخترش را اهدا كرد

 اهداي اعضاي دخترم  
به من آرامش داد

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 2 جمادى الثانى 1444
سال بيست و چهارم- شماره 6683 - 16 صفحه

قيمت: 3000  تومان

يادداشت  ورزشى

يادداشت  بين الملل

ويژه جوان

 اثبات فرماليته بودن 
كميسيون ورزشكاران

 «اوكراين»
با آلمان يا بدون آلمان

دستور اژه اى براى آزادى 
 فريب خوردگان آشوب 

در  جشن دهه فجر

 چه كسى مى خواهد 
«خاله نيكا» را بخرد!

دنيا حيدرى

سيد رحيم نعمتى

ــوان دردى از  ــك دورهمى نمى ت ــود كه با صرف ي پرواضح ب
ــاز به كار  ــتان ني ــكاران دوا كرد و اين داس ــكالت ورزش مش
ــده آل از حل  ــازى هاى اي ــيارى با تصويرس اصولى دارد. بس
مشكالت پاپيش گذاشتند و بر اين باور بودند كه حضورشان 
ــكاران مى تواند به نتايج حائز اهميت و  ــيون ورزش در كميس
ــكاران، تجربه اى  ــيون ورزش مثبتى بينجامد، چراكه كميس
امتحان پس داده در سطح جهانى بود كه انتظار مى رفت كميته 
بين المللى المپيك نيز بتواند نمونه كارسازى از آن را بازسازى 
كند. كميسيونى با تأثيرگذارى هاى قابل توجه كه مى توانست 
با الگوبردارى درست و اصولى از روى نمونه هاى موجود جهانى 

مثمرثمر باشد، اما ... | صفحه 13

جنگ اوكراين مبدل به مغاكى شده كه ظاهراً هر چه متحدان 
غربى تسليحات خود را در آن مى ريزند، تمامى ندارد. غربى ها، 
ــى مثل موشك هاى  ــتادن تسليحات حساس تاكنون از فرس
ــرفته و تانك هاى مدرن خوددارى  دوربرد، هواپيماهاى پيش
كرده اند و اين آخرى مبدل به بازى پيچيده اى بين آنها شده 
است. در حالى كه ولوديمير زلنسكى، رئيس جمهور اوكراين، 
دائماً از متحدان درخواست اين تانك     ها را كرده تا ارتش اوكراين 
ــى مقاومت كند، اما اين  بتواند در برابر هجوم تانك هاى روس
درخواست از سوى امريكا و كشورهاى اروپايى نه رد شده و نه 
اجرا، بلكه به نظر مى رسد كه هر كدام منتظر است ديگرى انجام 

بدهد و به نوعى از انجام اين كار سر باز مى زند  | صفحه 15

    امير محمود حريرچي، جامعه شناس در گفت و گو با «جوان»: در 
جوامعي كه ضوابط الزم تحت عنوان حقوق شهروندي وجود دارد، 
در رابطه با جامعه اين مسئله را پيش مي كشند كه تويي كه از دادن 
ــع مي كني؛ يعني عامه  ــي داري حق من را ضاي ماليات فرار مي كن
مردم اين قضيه را اينگونه مي بينند كه تويي كه ماليات نمي دهي در 
واقع حقوق من را ضايع مي كني و اين موضوعي است كه در كشور 

ما جا نيفتاده است

    يك مقام مالياتى مى گويد پزشك متخلفى را به دستگاه قضايى 
معرفى كرده كه كارتخوان معاف از ماليات محصوالت كشاورزى را 
در مطب نصب كرده بوده است! از طرفى اين روزها از سرم تراپى در 
برخى كلينيك ها با فرض اينكه تزريق سرم ضررى ندارد، براى فروش 
سرم و دريافت هزينه تزريقات خبر مى دهند. تخلفات صنفى در همه 
صنوف هست اما در صنفى كه سر و كارش با جان مردم است و از قشر 
تحصيل كرده  هستند و قسم ياد كرده اند، عجيب تر و ناپسندتر است

ــت خارجى اتحاديه اروپا پس از هجمه اى كه      كميسيونر سياس
اروپايى     ها عليه سپاه پاسداران صورت داده بودند، اذعان كرد كه قرار 
دادن سپاه در فهرست گروه هاى تروريستى چندان هم آسان نيست 
و مستلزم طى مراحل قانونى است. وزير خارجه ايران ديروز با تأكيد بر 
هشدار قاطع تهران به طرف هاى اروپايى تصريح كرد موضع گيرى اين 
مقام اروپايى نشان مى دهد كه بروكسل با فاصله گرفتن از رويكردى 

احساسى، نمى خواهد به سمت گام هاى پرهزينه حركت كند

    مريم قربان زاده: ايده كتاب خاتون و قوماندان براي قربان زاده از آشنايي و رفاقتش با ام البنين 
ــهادت ابوحامد، من همسرشان را مالقات كردم و  حسيني شروع مي شود.  چند ماهي بعد از ش
دوستي ما هم از همانجا شروع شد. از ايشان خواستم كه در كنارشان باشم و صحبت هاي شان را 
برايم بازگو كنند. روندي طوالني داشت، مسائلي در مصاحبه ها پيش مي آمد كه باعث مى شد 
خانم حسيني ادامه ندهند و چند سالي كار به تعويق افتاد، اما بعد مجدداً كار را شروع كرديم. 

ــان را مورد خطاب قرار مي دادند و عنوان  ــلي با آن همسرش ــت كه شهيد توس خاتون نامي اس
«قوماندان» يك واژه افغانستاني و فارسي دري به معناي فرمانده است  | صفحه 7

ــتان پرتالش و حرفه اي انتشارات    زهرا باقرى:  دوس
ــار اثر را بر  ــهيد كاظمي كه همه زحمات چاپ و انتش ش
ــت كتاب  ــتند، به من گفته بودند كه قرار اس عهده داش
در پويش ملي كتابخواني قرار بگيرد اما من آن را خيلي 
ــت فقط در  جدي نگرفتم و تلقي ام اين بود كه ممكن اس
همين سطح باشد و عملياتي نشود و پيگير شرايط پويش 
ــنيدم در مجلس شوراي  نشدم! روزي كه اين خبر را ش
اسالمي بودم اما بيشتر از آنكه از اين خبر خوشحال باشم 
به خاطر اينكه مخاطبان بيشتري از زحمات عالم عاليقدر 
و بزرگي مثل آيت اهللا مرعشي در جمع آوري كتاب هاي 
شيعه و مرارت ها و سختي هايي كه ايشان كشيدند، اطالع 
پيدا مي كنند، احساس شادماني و شعف داشتم. من اين 

ــي اندك و ناچيز در مقابل آن همه گذشت و  اثر را تالش
سختي و زحمات طاقت فرساي آيت اهللا مرعشي و صرفاً 
آن را اداي دين به اين شخصيت ممتاز و كم نظير جهان 
ــالم مي دانم نه چيز ديگري. زماني كه كتاب «نخل و  اس
ــد يامين پور) را مطالعه كردم، خيلي  نارنج» (تأليف وحي
از آن خوشم آمد و آن موقع كتاب اول من به اسم «ناتا» 
تازه منتشر شده بود. با خودم گفتم چقدر خوب است كه 
ــم. در واقع حسي مثل غبطه  من هم چنين اثري بنويس
خوردن در من ايجاد شده بود و آرزو داشتم چنين كاري 
براي يكي از علماي كشورمان بنويسم. همان روز ذهنم 
به سمت آيت اهللا مرعشي رفت، فرداي آن روز به كتابخانه 

ايشان در شهر قم رفتم | صفحه 12

 فرار مالياتي 
 بر همبستگي اجتماعي 

تأثير منفي مي گذارد

 سرم تراپي 
پزشكان خربزه كار!

 عقب نشينى اروپا  
با اخطار ايران
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تبادل روبل و ريال در رأس قرارداد 25ساله
رئيس دوماى روسيه در ديدار با قاليباف:

 قرارداد ما با ايران فقط روابط جديد نيست بلكه بناى توسعه روابط است
قاليباف: در رأس مباحث ما با روسيه همكارى پولى و بانكى و تبادل روبل و ريال است | صفحه2

 كمربند مهار ايران  
با «مكران» باز مى شود

 كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عربستان و تركيه در تالش هستند با ايجاد چسبندگي  به يكديگر
  يك هالل اقتصادى براي مهار ايران شكل دهند. «جوان» در پرونده اى به اين موضوع پرداخته 

و پيشنهادهاى كارشناسان را مطرح كرده است | صفحات 8و9

    رئيس قوه قضائيه: بايد ميان افراد فريب خورده و جوانانى كه 
تحت تأثير دشمنان قرار گرفته و احياناً اقدام مجرمانه اى را مرتكب 
ــات تفكيك قائل شد؛ در تالش  شدند با عناصر اصلى اغتشاش
هستيم در ايام جشن و سرور پيش رو بسترى را براى عناصرى كه 
در جريان اتفاقات اخير لغزش كردند و اكنون نادم هستند فراهم 

آوريم تا بتوانند به آغوش جامعه بازگردند | صفحه 2

ــت به كسى وكالت  ــا كرمى بعد از آنكه نوش     خاله نيكا ش
نمى دهد، حاال از فحش هاى مردانه و ركيك سلطنت طلبان 
و براندازان به خودش خبر داده اما نكته مهم تر اينكه او گفته 
اربابان براندازان دنبال خريدن او بوده اند! چه كسى مى خواسته 
او را بخرد؟! مگر سازمان هاى امنيتى و جاسوسى دنبال خريدن 

افراد خاص در ايران اند؟! | صفحه 2

 پرواز بلند 
«كمان22»  از بام  نهاجا

تاكنون چند پهپاد با ارتفاع پروازي متوسط تا باال در ايران 
 ساخته شده كه شـامل فطرس، شـاهد129، شاهد149، 
غزه و كمان22 است. كمان22 توسط نيروي هوايي ارتش 
و بر اساس نيازها و الزامات عملياتي اين نيرو ساخته و در 

اسفند1399 براي اولين بار مشاهده شد. كمان22 مداومت 
پروازي پهپادهاي سـاخت اين نيرو را به بيش از دو برابر 
يعني بيش از 24سـاعت در قياس با ديگر پهپاد ساخت 

نهاجا يعني كمان12 افزايش داده است | صفحه 10

نويسنده كتاب خاتون و قوماندان در گفت وگو با «جوان»:

 هزاران صفحه رمان افغانستانى 
براى نگارش «خاتون»  خواندم

گفت وگوي «جوان» با نويسنده كتاب «شهاب دين» با موضوع زندگاني مرحوم آيت اهللا مرعشي نجفي 

مطلع «شهاب دين» را غافلگيركننده نوشتم تامخاطب پاگير قصه شود

رستم كريمى نژاد |  ايرنا

يادداشت  سياسى

 حقوق زن در غرب
 از ادعا تا واقعيت

حسن رشوند

رهبر معظم انقالب در ديدار چندى پيش خود با بانوان فرهيخته و 
فعال در عرصه هاى فرهنگى، اجتماعى و علمى درباره عملكرد غرب 
نسبت به زن فرمودند: «تجارت و برده دارى جنسى، شكسته شدن 
همه حد و مرز هاى اخالقى و عرفى و قانونى كردن مسائلى مانند 
همجنس بازى كه در همه اديان الهى حرام است و افتضاحات ديگر، 
نتايج نگاه و فرهنگ غرب به زن است، بنابراين اجتناب شديد از نگاه 
غربى در مقوله زن، از واجبات عملى است».  اما رهبر انقالب با وجود 
كدام ادله و آمار، رفتار حاكمان غربى را نسبت به زن چنين معرفى 
مى كند و اگر اين نگاه و عمل در آنها حاكم است آيا مى توان شعار 
آنها در حمايت از موجودى به نام زن را پذيرفت؟ به نظر مى رسد 
امروز كه حقوق بشر به عنوان يك رهيافت آرمانى، به ابزار سياسى 
ــده و غرب از اين حربه بيشترين بهره بردارى  كشور ها تبديل ش
ــورهاى مدعى با همين ابزار  سياسى را برده و امريكا و ديگر كش

ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرده اند  | صفحه 2

   سال هاست كه كارشناسان و مسئوالن از اهميت تنها سواحل اقيانوسى ايران در مكران سخن  مى گويند. اين اهميت حاال كه برخى ها دنبال هالل مهار ايران هستند بيشتر شده است



   خبر اول

حقوق زن در غرب
 از ادعا تا واقعيت

ــدار چندى  ــم انقالب در دي رهبر معظ
ــه و فعال  ــا بانوان فرهيخت پيش خود ب
ــى، اجتماعى و  ــاى فرهنگ در عرصه ه
علمى درباره عملكرد غرب نسبت به زن 
فرمودند: «تجارت و برده دارى جنسى، 
شكسته شدن همه حد و مرز هاى اخالقى 
ــائلى مانند  و عرفى و قانونى كردن مس
ــه اديان الهى  همجنس بازى كه در هم
ــر، نتايج  ــت و افتضاحات ديگ حرام اس
نگاه و فرهنگ غرب به زن است، بنابراين 

ــديد از نگاه غربى در مقوله زن، از واجبات عملى است».  اما  اجتناب ش
رهبر انقالب با وجود كدام ادله و آمار، رفتار حاكمان غربى را نسبت به 
زن چنين معرفى مى كند و اگر اين نگاه و عمل در آنها حاكم است آيا 
مى توان شعار آنها در حمايت از موجودى به نام زن را پذيرفت؟ به نظر 
ــر به عنوان يك رهيافت آرمانى، به ابزار  ــد امروز كه حقوق بش مى رس
سياسى كشور ها تبديل شده و غرب از اين حربه بيشترين بهره بردارى 
ــورهاى مدعى با همين ابزار ايران  سياسى را برده و امريكا و ديگر كش
ــر متهم كرده و تحريم هايى را عليه تهران اعمال  را به نقض حقوق بش
مى كنند، الزم است براى برداشتن پرده از چهره كريه غربى هاى مدعى 

حقوق بشر مستند به برخى آمار ها رفتار آنها را به نقد كشيد. 
ــت كه غرب  ــود دارد گوياى آن اس ــنادى كه در اين باره وج همه اس
بزرگ ترين ناقض حقوق بشراست. رفتارهاى دوگانه غرب در خصوص 
موضوع حقوق بشر آنچنان آشكار است كه حتى همگان اين رفتارهاى 
دوگانه را به راحتى تشخيص مى دهد، از قبيل رفتار غرب درباره حقوق 
ــورهاى منطقه از جمله عربستان كه ساالنه  بشر در ايران و برخى كش
ــى با حكومت بدون محاكمه  هزاران نفر را فقط به جرم مخالفت كالم
اعدام مى كند. بنابراين، به خوبى مى توان ابزارى بودن موضوع حقوق 
ــورهاى غربى مدعى حقوق بشر  بشر در سياست خارجى امريكا و كش

را شناخت. 
در ميان همه مصاديق نقض حقوق بشر در غرب ، نقض حقوق زنان و 
خشونت عليه آنها در همه طبقات اجتماعى، اقتصادى، نژادى، سنى 
و جغرافيايى در غرب زبانزد است. اگر نگاهى به آمار نقض حقوق زنان 
ــورهاى غربى در حالى  در غرب بيندازيم، در خواهيم يافت كه كش
ادعاى حمايت از زنان را سر مى دهند و محافل رسانه اى آنها وانمود 
ــتند كه مطالعه در باب وضعيت  مى كنند كه ناجى زنان جهان هس
ــتانه را  ــت هاى بشردوس زنان در اروپا و امريكا حقايق وراى اين ژس

آشكارتر مى سازد. 
ــور به طور  ــاس گزارش مركز جرايم امريكا، روزانه در اين كش براس
ــرار مى گيرند. در ارتش  ــى ق ميانگين 1871 زن مورد تجاوز جنس
امريكا از هر سه زن دست كم يك نفر مورد تجاوز قرار مى گيرد. آمار ها 
ــاغل در ارتش امريكا در طى جنگ  نشان مى دهد 90 درصد زنان ش

خليج فارس مورد تجاوز قرار گرفته اند. 
با توجه به آمار دانشگاه جورج ميسون از هر سه زن امريكايى يك زن در 
طول زندگى خود مورد آزار جنسى قرار گرفته است. بر طبق اين آمار 
19/3 درصد زنان در طول زندگى خود حداقل يك بار مورد تجاوز قرار 
مى گيرند. عالوه بر اين حدود 43/9 درصد از زنان امريكايى در زندگى 
ــى قرار مى گيرند. به گفته نشريه فوربس كه  خود مورد خشونت جنس
ــوم از زنان زندانى در  ــت، حدود يك س ــريه معتبر جهانى اس يك نش
جهان در امريكا بازداشت هستند. يعنى بيش از 201 هزار زن زندانى 
در امريكا وجود دارد كه 10 درصد از جمعيت زندانيان در اين كشور را 

تشكيل مى دهند. 
ــان در اروپاى مدعى حقوق زنان  آمار تجاوز و از بين بردن حرمت زن
نيز همچون امريكا قابل توجه است. از هر چهار زن در سوئد يك زن 
ــيار دردناك به نظر مى رسد.  مورد تجاوز قرار مى گيرد كه آمارى بس
ــى در  ــى اجمالى تخلفات جنس ــه در گزارش بررس بر طبق آمار ك
انگليس و ولز توسط وزارت دادگسترى منتشر شده است حدود 85 
ــت. آمار ها نشان مى دهد كه از  هزار تجاوز جنسى صورت گرفته اس
ــى را قبل از 16 سالگى  هر پنج زن انگليسى يك زن خشونت جنس
ــونت ضد زنان در انگليس  تجربه كرده است. مؤسسه مبارزه با خش
ــال  ــى ضد دختران در دوس اعالم كرده كه 463 مورد تعرض جنس
ــده كه نشان دهنده روزانه  گذشته در دانشگاه هاى انگليس ثبت ش
ــال تحصيلى در دانشگاه هاى  ــى در مدت س يك مورد تعرض جنس

اين كشور است. 
ــن 21  ــكاى نيوز كه از س ــوفى بورك در مصاحبه با  اس اعترافات  س
ــاغل بود درباره آزارهاى  سالگى در نيروى دريايى ملكه انگليس ش
جنسى و رفتارهاى غير اخالقى كه همكارانش با او داشته اند آن قدر 
ــطحى نمى تواند اين  ــت كه هيچ انسانى در هيچ س تكان دهنده اس
رفتارهاى شنيع را بپذيرد. كرامت زن كجا با اين جمله فالن فرمانده 
نيروى دريايى انگليس كه در اعتراض به سوفى گفته بود:  بايد انتظار 

داشته باشى كه اين اتفاقات بيفتد!
ــت به گونه اى كه بر اساس  افزايش تجاوز در كانادا بسيار شديد اس
ــال در كشور كانادا اتفاق  گزارش خبرنگاران 460 هزار تجاوز در س
ــتراليا وضعيت تجاوز به زنان وخيم است به  ــور اس مى افتد. در كش
ــورد تجاوز باالى 18  ــال 2012 حدود 51200 م گونه اى كه در س
سال ثبت شده است. همچنين آمار ها نشان  مى دهد 52 درصد زنان 
ــر مى كند، آزار  در دانمارك كه مكرر كاريكاتورهاى ضددينى منتش
ــان از ولنگارى اخالقى در اين كشور است.   جنسى مى بينند كه نش
ــى در اروپا با خطر و ريسك كم  ــان مى دهد تجارت جنس آمار ها نش
اما سود فراوان همراه است. دولت هاى اروپايى توان يا اراده اى براى 
مبارزه با قاچاق دختران و زنان و كودكان براى خدمات جنسى ندارند. 
ــن موضوع اختصاص  ــيار كمى براى مبارزه با اي دولت  ها بودجه بس
ــان  داده اند و مجازات و محكوميت هاى اندكى براى قاچاقچيان انس
ــورهاى  ــيارى از پليس  ها در كش در اروپا در نظر گرفته اند. حتى بس
اروپايى زمانى كه به قربانيان قاچاق جنسى دست پيدا مى كنند، به 
جاى دستگيرى آنها و بازگشت به كشورشان آنها را مورد سوءاستفاده 
جنسى قرار مى دهند. سوءاستفاده از اين افراد به پليس هاى جوامع 
غربى ختم نمى شود و پزشكان و وكاليى كه بايد از اين افراد حمايت 
ــى خود  كنند نيز اين دختران و نوجوانان را قربانى هوس هاى جنس
مى كنند. جالب است كه بدانيد قاچاقچيان در زير سايه بى توجهى يا 
آگاهى دولتمردان اروپايى، قيمت يك برده جنسى را به اندازه بهاى 
ــمند تعيين كرده و  ــت دوم و يا يك گوشى هوش يك خودروى دس
دختران را بين 800 تا 3000 يورو به دالل هاى اروپايى مى فروشند. 
تحقيقات سازمان هاى رسمى در امريكا نشان مى دهد كه هر سال بيش 
از 100 هزار دختر زير سن قانونى براى بردگى جنسى در امريكا تجارت 
ــنگتن پايتخت امريكا، دختران نوجوان  مى شوند. حتى در داخل واش
كه سن برخى از آنها حدود 13 سال است، براى بردگى جنسى خريد 

و فروش مى شوند. 
ــى در  ــع غرب ــان در جوام ــه زن ــترده ب ــونت گس ــاوز و خش تج
ــود كه دولت هاى  ــيعى انجام مى ش ــطح وس ــرايطى در چنين س ش
ــان را  ــتند و كشورش ــان هس ــوق زن ــع حق ــى و مداف ــى مدع غرب
ــد.  ــى مى كنن ــى معرف ــه آرمان ــك جامع ــى از ي ــوان الگوي ــه عن  ب
آمار ها نشان مى دهد كه بخش اعظم جامعه زنان غرب قربانى بى بند و 
بارى اخالقى و سقوط ارزش هاى اخالقى در جوامع غربى هستند. اين 
در حالى است كه همين كشور ها با شنيدن يك خبر در ايران به دنبال 
برجسته سازى آن هستند تا بتوانند در بستر اين فضا سازى هاى كاذب 
پروژه ضد حقوق بشرى خود در ايران را براى رسيدن به مطامع سياسى 

دنبال كنند. 

دستور اژه اى براى آزادى فريب خوردگان 
آشوب  در جشن  دهه فجر

در تالش هسـتيم در ايام جشن و سرور پيش رو بسـترى را براى 
عناصـرى كه در جريـان اتفاقـات اخير لغـزش كردنـد و اكنون 
نادم هسـتند فراهم آوريم تا بتوانند به آغـوش جامعه بازگردند. 
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، حجت االسالم محسنى اژه اى ، روز 
ــوراى عالى قوه قضائيه، با اشاره به  گذشته طى سخنانى در نشست ش
هوشيارى و بيدارى دستگاه هاى اطالعاتى و انتظامى كشور و همچنين 
قوه قضائيه در امر مقابله و مبارزه با ناامنى ها، اظهار داشت: دشمن نهايت 
تالش خود را براى ايجاد ناامنى مى كند لذا در موضوع امنيت و آرامش 
مردم نبايد كوچك ترين غفلتى داشت؛ البته همان طور كه بار ها تأكيد 
ــى كه تحت تاثير القائات  كرده ام بايد ميان افراد فريب خورده و جوانان
دشمنان قرار گرفته و احياناً اقدام مجرمانه اى را مرتكب شدند با عناصر 
اصلى اغتشاشات تفكيك قائل شد؛ بر همين اساس در تالش هستيم 
ــترى را براى عناصرى كه در جريان  در ايام جشن و سرور پيش رو بس
اتفاقات اخير لغزش كردند و اكنون نادم هستند فراهم آوريم تا بتوانند 

به آغوش جامعه بازگردند. 
ــاد، گفت: بعضاً  ــاره به مقوله مبارزه با فس رئيس عدليه در ادامه با اش
زمزمه  هايى شنيده مى شود كه مبارزه با فساد در قوه قضائيه كمرنگ 
شده است؛ لذا من مى خواهم در همين جا تأكيد كنم كه مبارزه با فساد 
توسط قوه قضائيه در دوره تحول و تعالى، نه تنها كمرنگ نشده بلكه به 

صورت فنى و علمى و مجربانه، به نحو مؤثرى در حال انجام است. 
رئيس قوه قضائيه به تبيين و تشريح مختصات و ويژگى هاى مقابله با 
فساد توسط قوه قضائيه در دوره اخير پرداخت و گفت: در دوره تحول و 
تعالى تمركز و تالش دستگاه قضايى آن است كه مبارزه با فساد و مفاسد 
اقتصادى سبب لطمه وارد آمدن به امر توليد و اشتغال و سرمايه گذارى 
نشود؛ چرا كه اين مقوالت، امروز جزو ضروريات كشور است؛ امروز در 
قوه قضائيه به نحوى تدبير و تمهيد شده است كه در عين مقابله با فساد 
و مفاسد اقتصادى، به سرمايه گذارانى كه در پى فعاليت سالم اقتصادى 
ــان، اطمينان خاطر داده  هستند، در راستاى تأمين امنيت سرمايه ش
شود. امروز در قوه قضائيه تمركز و تالش داريم تا قراردادهاى منعقده 
ــد و تعهدات طرفين در  ميان دولت و مردم از استحكام برخوردار باش
ذيل اين قرارداد ها نيز به اندك بهانه اى برهم نخورد. محسنى اژه اى به 
اهتمام دستگاه قضايى براى انسداد بستر ها و گلوگاه هاى فساد با كمك 
دولت سيزدهم اشاره كرد و اظهار داشت: قوه قضائيه و زيرمجموعه هاى 
آن از جمله سازمان بازرسى كل كشور تالش دارند با اقدامات عالمانه 
و مجدانه، هرجا زمينه و بستر بروز و ظهور فساد و تخلف به وجود آمد، 
بالفاصله ورود كنند و اقدامات پيشگيرانه الزم را به عمل آورند؛ همين 
ــگيرانه و ورود به موقع دستگاه قضايى و سازمان بازرسى  اقدامات پيش
مانع بروز و ظهور تخلفات و جرائمى شد كه هر كدامشان مى توانستند 
به تنهايى سبب وقوع فساد و ايجاد دهها پرونده كيفرى و ايجاد مشكل 

و دردسر براى دولت و مردم شوند. 
رئيس دستگاه قضا به ذكر نمونه و مصداقى در همين خصوص پرداخت 
ــه در يكى از  ــى گزارش داد ك ــازمان بازرس و گفت: چند ماه قبل س
وزارتخانه  ها اقدامى در دست اجراست كه اگر جلوى آن گرفته نشود، 
ــت بيش از 900 ميليون يورو، بدون ضوابط و اخذ تضامين  ممكن اس
الزم در اختيار افرادى قرار گيرد. پرداخت اين ميزان پول بابت دريافت 
ــده بود؛ در واقع ، وانمود  كااليى موردنياز بود كه اصًال وارد كشور نش
ــده بود كه آن كاالى مورد نياز وارد كشور شده و پرداخت اين پول  ش
در ازاى دريافت آن كاالست. به عنوان اينكه كااليى وارد كشور شده ، 
ــر هزار ميليارد  ــده و افراد زيادى بالغ ب در درگاه مربوطه منعكس ش
ــاز خود را تحويل بگيرند،  تومان پرداخت كردند تا آن كاالى مورد ني
ــت. بحمداهللا با كمك و همراهى دولت،  حال آنكه كااليى وجود نداش
ترتيباتى اتخاذ شد و بالفاصله پرداخت مبلغ ريالى اين مقوله متوقف 
ــد و همچنين مبلغ يورو و ارز اين مقوله نيز پرداخت نشد؛ عالوه بر  ش
ــارد تومان واريز كرده و منتظر  اينها، آن افرادى كه بيش از هزار ميلي
ــد  بودند كه فردا كاالى خود را تحويل بگيرند، با تدبيرى كه اتخاذ ش
و اقدام مشتركى كه ترتيب داده شد، كاالى خود را تحويل گرفتند و 

هيچ مشكلى ايجاد نشد. 

رئيس ستاد كل نيرو هاى مسلح:
رژيم صهيونيستى

 بايد پاسخگوى جنايات خود باشد
فلسـطين  كـه  دهـه اى  هشـت  در  صهيونيسـتى  رژيـم 
اسـت  زده  دسـت  جنايتـى  هـر  بـه  كـرده،  اشـغال  را 
باشـد.  پاسـخگو  جهـان  مـردم  برابـر  در  بايسـتى  و 
سردار سرلشكر پاسدار محمد باقرى رئيس ستاد كل نيرو هاى مسلح 
ــپهبد على محمود عباس ، وزير دفاع سوريه و  روز گذشته در ديدار س
هيئت همراه، اظهار داشت: سوريه از ابتداى اشغال سرزمين فلسطين به 
دست صهيونيست ها، در خط مقدم حمايت از فلسطين و جهان اسالم 

بوده و اين پايبندى و مقاومت ستودنى است. 
رئيس ستاد كل نيرو هاى مسلح عنوان كرد: رژيم صهيونيستى در هشت 
دهه اى كه فلسطين را اشغال كرده است، به هر جنايتى دست زده است 
و بايستى در برابر مردم جهان پاسخگو باشد؛ اما تاكنون صهيونيست  ها 
پاسخگوى جنايات خود نبوده اند. وى افزود: برخى از كشور هاى عربى 
كه مسير عادى سازى روابط با رژيم صهيونيستى را در پيش گرفتند، به 
آرمان فلسطين، جهان عرب و جهان اسالم خيانت كردند و بايد پاسخگو 
ــوريه توانست طرح دشمنان  باشند. باقرى اظهار داشت: بحمداهللا س
ــاند؛ اين طرح مى توانست جهان اسالم و غرب  خود را به شكست بكش
آسيا را به آشوب بكشاند؛ اما سوريه با ناكام گذاشتن توطئه دشمنان، 
كار بزرگى را انجام داد. ما افتخار مى كنيم كه در اين حماسه بزرگ در 
كنار مردم، دولت و ارتش سوريه بوديم و شهداى گرانقدرى را تقديم 
كرديم. ما بر سيدالشهداى مقاومت و فرمانده بزرگ مبارزه با تروريسم، 
شهيد سليمانى عزيز درود مى فرستيم و ياد ايشان را گرامى مى داريم. 
وى افزود: جمهورى اسالمى ايران در اينكه راه درستى را در همكارى  با 
سوريه در پيش گرفته است، هيچ ترديدى ندارد؛ لذا با قدرت اين مسير 

را ادامه خواهيم داد و در كنار شما خواهيم بود. 
رئيس ستاد كل نيرو هاى مسلح با بيان اينكه حضور ما تاكنون در سوريه 
در حوزه مستشارى بوده است، عنوان كرد: امروز ارتش سوريه نيازمند 
بازسازى است و نيرو هاى مسلح ايران با توجه به تجربيات هشت سال 
دفاع مقدس و بازسازى نيرو هاى مسلح پس از آن دوران، اين آمادگى را 
دارند تا در حوزه هاى بازمعمارى، آموزش و تجهيز به شما كمك كنند. 
در اين ديدار، طرفين ضمن تأكيد بر برگزارى رزمايش مشترك ميان 
دو كشور، تجاوزات مكرر رژيم صهيونيستى به خاك سوريه با بهانه هاى 
واهى كه ناقض حقوق بين الملل بوده و سكوت جوامع بين الملل را درپى 

داشته است، محكوم كردند. 

قاليباف: در رأس مباحث ما با روسيه همكارى پولى و بانكى و تبادل روبل و ريال است

تبادل روبل و ريال در رأس قرارداد 25ساله

رئيس مجلس دوماى دولتى روسـيه كه براى 
شـركت در سـومين نشسـت عالى مشترك 
پارلمانى دو كشـور به تهران سفر كرده است، 
روز گذشـته با رئيس مجلس شوراى اسالمى 
ديدار و سپس با همتاى ايرانى خود در كنفرانس 
مشـترك خبرى شـركت كردنـد و نتايج اين 
كميسـيون عالى را تشـريح كردند. بررسـى 
اجرايى سـازى تفاهم نامه هـا و قراردادهـاى 
تجـارى، اقتصـادى در زمينه هـاى حمـل 
و نقل، انـرژى، كشـاورزى و مبـادالت بانكى 
بين دو كشـور، مهم  ترين هـدف برگزارى اين 
كميسـيون عالى مشـترك اعالم شده است. 
به گزارش  خانه ملت، دكتر محمدباقر قاليباف در 
ــالو والودين رئيس دوماى دولتى  ديدار با وياچس
ــاره به  ــيه با اش ــيون روس مجلس فدرال فدراس
ضرورت توجه به فرصت  ها تصريح كرد: مسئوالن 
ما در جمهورى اسالمى ايران و فدراسيون روسيه 
مى دانند كه در روابط دو و چندجانبه و موضوعات 
ملى و منطقه اى در نقطه اى مهم قرار گرفته ايم و 
زمان مهم  ترين عنصر در اين تصميم گيرى است. ما 
بايد نگاهمان به آينده باشد و توافق راهبردى ايران و 
روسيه بايد مورد توجه قرار گيرد. ما بايد قرارداد 25 

ساله را در سريع  ترين زمان ممكن اجرايى كنيم. 
    قرارداد 25 ساله بناى توسعه روابط

وياچسالو والودين هم در اين ديدار با بيان اينكه 
ما در سطح پارلمان روسيه از همه تالش هاى خود 
براى اجراى تصميمات اتخاذ شده در كميسيون 
عالى مشترك استفاده خواهيم كرد، به قرارداد 25 
ساله ايران و روسيه اشاره كرد و گفت: اين قرارداد 
تنها شامل روابط جديد نيست، بلكه بنايى را براى 
توسعه روابط ايجاد خواهد كرد.   ما به خوبى آگاهيم 
كه بايد همه تالش خود را به كار ببنديم تا معمارى 
جديدى در برابر جهان ايجاد كنيم و اين به اراده دو 
كشور بستگى دارد. ايران و روسيه قطعاً از مفهوم 

معمارى جهانى چندقطبى حمايت مى كنند. 
    نشست خبرى مشترك

ــاى مجالس ايران و روسيه  پس از اين ديدار رؤس
در نشست مشترك خبرى شركت كردند و ضمن 

ــريح نتايج توافقات ايجاد شده در كميسيون  تش
ــوزه روابط  ــور را در ح عالى، ديدگاه هاى دو كش

دوجانبه و منطقه اى و جهانى تشريح كردند. 
دكتر محمدباقر قاليباف در كنفرانس خبرى رؤساى 
ــالمى ايران و رئيس دوماى  مجالس جمهورى اس
ــيه پس از  ــيون روس دولتى مجلس فدرال فدراس
برگزارى سومين نشست كميسيون عالى مشترك 
پارلمانى جمهورى اسالمى ايران و فدراسيون روسيه، 
گفت: روابط جمهورى اسالمى ايران و فدراسيون 
روسيه به داليل مختلف از جمله همسايگى از طريق 
ــتركات منطقه اى و  درياى خزر و دغدغه ها و مش
ــترك بين المللى از  همچنين همكارى هاى مش

اهميت بااليى برخوردار است.   
قاليباف تصريح كرد: همان طور كه براى دو كشور 
ــى نيز براى دو  فرصت هايى وجود دارد، تهديدات
ــن آن تحريم هاى  ــور وجود دارد كه مهم  تري كش
ــيون  ــمار مى آيد كه فدراس ظالمانه امريكا به ش
روسيه، ايران و برخى كشورهاى ديگر مورد تحريم 
امريكا قرار گرفته اند، لذا اين موارد اقتضا مى كند 
ــته باشيم. به ويژه  كه ما با يكديگر همكارى داش
ــور بر اقدامات راهبردى و  اينكه مسئوالن دو كش

تعميق روابط تأكيد دارند. 

    تسهيل رفت و آمد
 تجار و رفع موانع گمركى

رئيس قوه مقننه كشورمان افزود: از اولويت هاى 
ــرار گرفت در حوزه  مهمى كه امروز مورد بحث ق
نفت و گاز، سرمايه گذارى ها در اين حوزه، سوآپ 
ــكات مهمى كه مورد  و هاب گازى بود و يكى از ن
توجه طرفين قرار داشت، موضوع كريدور شمال و 
جنوب بود كه نه تنها فدراسيون روسيه بلكه همه 
كشورهاى اورآسيا و آسياى ميانه مى توانند از اين 
ظرفيت استفاده كنند كه با اولويت اتصال آستارا 
به رشت و توسعه آن تا بنادر از جمله بندرعباس و 
همچنين سرمايه گذارى مشترك هر دو كشور به 
نتيجه خواهد رسيد. وى گفت: در حوزه كشاورزى 
در زمينه تجارت غالت و استفاده از تكنولوژى هاى 
ــد و درخصوص ترانزيت و حمل و  جديد بحث ش
نقل نيز بحث هاى مهمى صورت گرفت. بحث هاى 
ــيدگى به امور تجار به  مهمى نيز درخصوص رس
ويژه در زمينه تسهيل در رفت و آمد و رفع موانع 
ــژه در زمينه كنترل هاى  ــى و رواديد به وي گمرك
الكترونيكى صورت گرفت تا تجار در مرز ها دچار 
مشكل نشوند. قاليباف اظهار كرد: نكته ديگرى كه 
مورد بحث قرار گرفت و در رأس همه مباحث قرار 

ــور  دارد، همكارى هاى پولى و بانكى بين دو كش
ــت كه ما بتوانيم در تبادل بين روبل و ريال و  اس
همچنين مسائل ارتباطى بين دو بانك مركزى، 
اقداماتى انجام دهيم. بر همين مبنا مى تواند شعبى 
از بانك هاى روسى در ايران و بانك هاى ايرانى در 
روسيه برقرار شود تا مسائل بانكى سريع و پرحجم 

برقرار شود. 
    روابط روسيه و ايران 

وارد سطح عالى شده است
والودين رئيس دوماى دولتى مجلس فدراسيون 
روسيه نيز در اين كنفرانس خبرى، با بيان اينكه 
روابط دو كشور وارد سطح عالى شده است، اظهار 
ــطوح مختلف  ــيه در س كرد: روابط ايران و روس
ــده ايم  ــترش يافته و وارد طرح جديدى ش گس
ــى مى كنيم كه دغدغه اتباع  ــائلى را بررس و مس
ــت. اين جلسه مشترك  ــور اس و حاكمان دو كش
ــائل  ــفاف در مورد تمامى مس صادقانه بود و ما ش
صحبت كرديم و زواياى سخت را ناديده نگرفتيم و 

در مورد آنها تصميمات الزم را گرفتيم. 
     تحريم هاى امريكا

سبب انسجام ايران و روسيه
رئيس دوماى روسيه با اشاره به وضع تحريم هاى 
اياالت متحده امريكا و دست نشاندگان آنها عليه 
ــبب  ــيه، گفت: اين تحريم ها تنها س ايران و روس
انسجام دو كشور خواهد شد، روابط ايران و روسيه 
توسعه يافته است و وقتى درباره اين روابط صحبت 
مى كنيم بايد بدانيم كه اين روابط براساس احترام 
ــورهاى حاكمه  ــه در كش ــل و عدم مداخل متقاب
موردنظر بايد باشد و همچنين اتخاذ استانداردهاى 
دوگانه جايز نيست، روابط بايد سودمند و متقابل 
باشد و ما در اين چارچوب مسائل را به خوبى درك 
مى كنيم.  وى همچنين گفت: قرارداد جامعى كه 
در حال تهيه براى امضا بين دو كشور است سطح 
ــترش و ارتقا  ــيه را بسيار گس روابط ايران و روس
ــاركت  مى دهد و ما به تفاهم و همكارى ها و مش
ــت پيدا مى كنيم، رؤساى جمهور  جامع ترى دس
دو كشور آهنگ توسعه روابط را مشخص مى كنند 
ــط همكارى ها را  ــد در چارچوب اين رواب و ما باي
ــاختار  دنبال كنيم و اين همكارى ها را بايد در س
ــكالت نظارت  ــم و بر حل مش ــد، غنى كني جدي

داشته باشيم. 
    خواهان جهان چند قطبى هستيم

ــيون روسيه مجدد از رئيس  رئيس دوماى فدراس
مجلس شوراى اسالمى به جهت ميزبانى سومين 
ــترك و برگزارى  ــيون عالى مش نشست كميس
دموكراتيك اين جلسه و اجازه تبادل نظر درباره 
مسائل مختلف تشكر كرد و گفت: ما خواستار يك 
ساختار عادالنه در جهان هستيم و خواهان جهان 
چند قطبى هستيم و اينكه كشور ها مستقل باشند 
زيرا در اين چارچوب انسان ها براساس فرهنگ و 
زبانى كه دارند به سنت ها و دينى كه در آن كشور 

وجود دارد، احترام مى گذارند. 
ــتقالل و  ــور هايى كه اس والودين افزود: اتباع كش
حاكميت خود را از دست داده اند محكوم به پيروى 
از دين و زبان كشورى هستند كه آنها را به بردگى 
كشيدند، ما مخالف هژمونى هستيم و تمام اعضاى 
پارلمان ها بايد با هم منسجم، مخالفت خود را با اين 
سياست ها نشان دهند. رئيس دوماى فدراسيون 
ــه درباره  ــيه، تصريح كرد: مردم بايد آزادان روس
آينده خود تصميم بگيرند و در چارچوب استقالل 
ــعه روابط در آينده بينديشند. ما  بتوانند به توس
چنين دركى را در ميان همكاران خود در پارلمان 

ايران ديديم. 
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چه كسى مى خواهد 
«خاله نيكا» را بخرد

خاله نيكا شاكرمى، دخترى كه خودكشى كرد، اما براندازان او را كشته 
آشوب شان لقب دادند، نكات قابل تأملى را در يكى از استورى هاى 
اينستاگرامى خود نوشته است. او ابتدا يك استورى پيرامون وكالت 
برخى براندازان به رضا پهلوى نوشت، خيلى كوتاه و بدون تعرض به 
كسى؛ «مواضع من مشخص است. وكالت نمى دهم. به هيچ كس. » 
ــاى براندازان به  ــتورى دوم او توضيحاتى در مورد واكنش ه در اس
استورى اولش داده كه قابل تأمل است.  اول آنكه او مى نويسد: «به 
لطف دموكراسى اى كه قرار است به زودى طعم آن را مزه مزه كنيم، 
صندوق پيام هاى من پر شده از فحش هاى ركيك و...». همين نكته 
اول او براى اثبات آنچه در مورد ادب و اخالق براندازان گفته مى شود، 
كفايت مى كند. اين رفتارى ا ست كه فعاالن مجازى بار ها از براندازان 
ــى از كنش هاى  ــت. بخش اعظم ــان عجيب نيس ديده اند و برايش
سلبريتى  ها در حمايت از براندازان به لطف همين لشكر سايبرى بى 

ادب به دست آمده است!
از سويى نشان مى دهد فرداى پس از براندازى چه شكلى است و چه 
سطحى از آزادى در حكومت براندازان وجود دارد و نوع رفتار آنها با 

كسانى كه تأييدشان نكنند، چگونه خواهد بود. 
ــتن بخش كامنت  ها و نيز ارسال پيام خصوصى در  او در ادامه از بس
اينستاگرامش خبر داده است. و بعد كنايه زده به اينكه به او گفته اند 
مهم نيستى: «نمى دانستم هم مى شود مهم نباشى و هم چند ده هزار 
كامنت براى اظهارنظر معمولى كه از حقوق اوليه شهروندى است، 
دريافت كنى. » و بعد در عين شهروند معمولى بودن، نكته مهمى 
مى گويد: «اگر مهم نبودم، ارباب هايتان سعى نمى كردند مرا بخرند.» 
اين هم اثبات مدعاى حاميان نظام است كه بر هزينه كردن غربى  ها 
براى تأثيرگذارى در فضاى اجتماعى و سياسى ايران مى گويند. آنها 
برنامه ريزى ، هزينه و تالش كردند نظام زمين بخورد، ايران تجزيه 

شود و ناامنى فراگير شود، اما شكست خوردند. 
البته اين هم كه مواضع سياسى يك فرد عادى و غيرسياسى جامعه، 

صرف خبرى و سياسى شدن خودكشى خواهرزاده اش مهم تلقى 
ــم او و هويت كارى و در واقع، شخص او  شده، جالب توجه است. اس
ــبت فاميلى با دخترى كه ابزار سياسى  مهم نيست، بلكه صرف نس
كارى براندازان عليه نظام قرار گرفته، او را به متن خبر ها آورده است. 

هميشه ايران مقصر است!
ــبق كميسيون امنيت ملى     حشمت اهللا فالحت پيشه، رئيس اس
ــبك و مشى  و نماينده حامى دولت روحانى در مجلس دهم، به س
حاميان روحانى عمل و موضوع تالش اروپا براى تروريستى دانستن 
سپاه را به آنچه «اشتباهات سياسى» ايران دانسته، مرتبط كرده است. 
مشى حاميان روحانى همواره همين گونه بود كه در چالش  هايى كه 
ميان ايران و غرب به وجود مى آمد، تحليل را طورى ارائه مى كردند كه 
ايران مقصر باشد.  فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا گفته كه «ايران 
اشتباهات سياسى كم نداشته است، يكى از اين اشتباهات   از دست 
دادن فرصت احياى برجام قبل از بحران اوكراين و وصل شدن پرونده 
ايران به موضوع اوكراين است. معتقدم اگر ايران به موضوع اوكراين 

ربط داده نمى شد، اجماع در پارلمان اروپا شكل نمى گرفت. »
او افزوده: «اروپا در ادعا هايى كه امريكا عليه ايران مطرح مى كرد از 
زمان خروج از برجام، هيچ وقت احساس تهديد از ناحيه ايران نكرد 
اما وقتى پاى ايران درست يا غلط به مسئله اوكراين وارد شد، ترس 
از ايران خودش را در هجمه روسيه به اوكراين نشان داد و  اين همانى  
تهديد ايران و روسيه موجب تصويب قرار گرفتن نام سپاه در فهرست 

گروه هاى تروريستى در پارلمان اروپا شد. »
همان زمانى كه فالحت پيشه در موردش مى گويد «اروپا احساس 
تهديد از ناحيه ايران نكرد»، اروپا چه مى كرد؟ آيا با امريكا در تحريم 
ايران همراه نشد؟ آيا به تعهدات برجامى خود عمل كرد؟ آيا به لحاظ 
سياسى در مقابل ايران نايستاده بود؟ واقعاً همه آن تالش  هايى كه 
روحانى و همفكرانش كردند تا به اروپا بگويند ما دوست شما هستيم، 
ــى با اروپايى  ها چه آورده اى براى ايران  چه نتايجى آورد و ديپلماس

داشت؟ 
جالب آنكه او خود اذعان دارد كه سخت گيرى  ها نسبت به سپاه (و 

در واقع نسبت به ايران) بيش از ساير مخالفان غرب و از جمله روسيه 
است و با اشاره به واكنش امريكا و اروپا به اقدامات گروه واگنر (يك 
گروه شركت نظامى خصوصى با ماهيت روسى است كه با استخدام 
مزدور در جنگ هاى نيابتى مشاركت مى كند) در مقايسه با برخوردى 
كه با سپاه داشتند، مى گويد: «گروه واگنر نقش و اقداماتى جناحى 
و متجاوزانه داشته است و امريكا مى خواهد آن را در زمره گروه هاى 
جناحى قرار دهد كه در اين صورت حداكثر مشمول معاهده پالرمو 
(كنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با جرائم سازمان يافته 
فراملى) مى شود. نقطه جالب اين است كه وقتى اوكراين از امريكا 
ــتى قرار دهد نه  ــروه را در زمره گروه هاى تروريس مى خواهد اين گ
جناحى، امريكا مقاومت مى كند چرا كه اگر در اين ليست قرار گيرد 
مشمول سى اف تى (كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم) قرار 
مى گيرد، اما سپاه پاسداران به عنوان نيروى نظامى يك كشور عضو 
سازمان ملل را به راحتى در زمره گروه هاى تروريستى قرار مى دهند. 
اين رفتار نشان مى دهد آنها سخت گيرى اى كه نسبت به ايران دارند 
حتى بيشتر از روسيه است. » با اين حساب، چه جاى مقصر دانستن 
ــى جوالن دادن  ــت؟ در حالى كه او حت ايران در تعامل با غرب اس
اعضاى گروهك تروريستى منافقين در پارلمان اروپا را هم تقصير 
ــتى را كه دستش به خون  ايران مى داند: «اينكه يك گروه تروريس
ــت به راحتى در اروپا به لحاظ حقوقى و  17 هزار ايرانى آغشته اس
ــت خارجى كشور  ــى جوالن مى دهد، ناشى از ضعف سياس سياس
است.  » گويى اروپايى  ها منافقين را نمى شناسند و براى تعامل با آنها 
منتظر ديپلماسى ايران مانده اند! فالحت پيشه نخواسته باور كند كه 

اروپايى  ها آگاهانه از گروه هاى تروريستى حمايت مى كنند. 
او البته در پايان و در پاسخ به اينكه تحريم سپاه از سوى اروپا به نوعى 
تحريم مردم و كشور است گفته: «اين واقعيتى است كه وجود دارد. 
نقش قرارگاه خاتم در بازسازى و نوسازى كشور كه زيرمجموعه سپاه 
است كامالً مشهود و روشن است، از اين رو تحريم سپاه به نوعى هدف 
قرار دادن مردم و كشور است. طبيعى است وقتى اقدامى عليه سپاه 
صورت مى گيرد، اقدام عليه كشور و هدف تضعيف آن كشور است. »

   ويژه

 نماي نزديك

     رئيسى:   ايران اجراى كامل توافقات با روسيه را دنبال مى كند 
  رئيس جمهور   عصر ديروز در ديدار «وياچسالو والودين» رئيس دوماى دولتى   روسيه، با بيان 
اينكه روابط اقتصادى تهران و مسكو به شكل مستمر در حال تقويت و ارتقا است، گفت: دو كشور 
در حوزه هاى مختلف تجارى، انرژى، ترانزيت و حمل و نقل ظرفيت هاى متنوع و متعددى دارند 

كه مى تواند در زمينه گسترش همكارى ها فعال شود.
 رئيسى همچنين با بيان اينكه جمهورى اسالمى ايران اجراى كامل توافقات با روسيه را دنبال 
مى كند، افزود: ظرفيت هاى دو طرف مى تواند مكمل يكديگر باشد و بهره گيرى از آنها عالوه بر 
تامين منافع دو كشور، مى تواند منافع منطقه اى نيز ايجاد كند.  «وياچسالو والودين» رئيس 
دوماى  روسيه نيز در اين ديدار مواضع  رئيس جمهور درباره تقويت روابط منطقه اى و همسايگى 
را تسهيل كننده گسترش همكارى هاى دو كشور دانست و گفت: فدراسيون روسيه نيز همين 
رويكرد و نظر را درباره ارتقاى سطح تعامالت با جمهورى اسالمى ايران دارد و دستور كار ما بر 

اساس اراده سران دو كشور تالش براى توسعه مستمر همكارى ها است. 

حسن رشوند

كارشناس مسائل  سياسى

احمد معينى جم|  ايرنا



زرنگي يا كالهبرداري از مردم؛ بستگي دارد از 
كدام طرف به ماجرا نگاه كنيـد. اگر از نگاه آن 
پزشك، وكيل، سرمايه دار يا هر فرد ثروتمندي 
كه توانسـته به نحوي از پرداخت ماليات فرار 
كند، بـه ماجرا نـگاه كنيد، طبيعتًا احسـاس 
زرنگي مي كنيـد، ولي اگر در نـگاه آن كارمند 
و كارگر بخش عمومي يا خصوصي بنشـينيد 
كـه پيـش از دريافت حقـوق حداقلـي خود، 
مالياتش را داده اسـت، اين اقدام ناجوانمردانه 
به نظر مي رسـد. نكته مهم تر در اين ميان اين 
اسـت كه اخبار در مورد فـرار مالياتي افرادي 
اسـت كه الگو و شـاخص جامعه هستند و اين 
رفتار آنها مي تواند سـرلوحه ديگران نيز قرار 
گيرد. به منظور بررسـي داليل اجتماعي فرار 
مالياتـي در ميـان شـخصيت هاي خاصي در 
جامعه و تأثيري كه اين رفتار بـر جامعه دارد، 
به سراغ امير محمود حريرچي، جامعه شناس 
رفته ايـم و در گفت وگو بـا او به بررسـي اين 
موضوع پرداخته ايم كه در ادامه ارائه مي شود. 

دليل جامعه شناختي اينكه برخي از 
پزشكان، وكال و افراد شاخص جامعه 
كه از نظـر اجتماعـي و مالي جايگاه 
باالتري نسـبت به بقيه مردم دارند، 
به دنبال فرار از ماليات و ديگر وظايف 

اجتماعي خود هستند، چيست؟
اصل قضيه اين است كه اين فرصت براي اين افراد 
ــات دادن فرار كنند  وجود دارد كه بتوانند از مالي
ــت كه كسي نتواند فرار  و قوانين ما به شكلي نيس

مالياتي داشته باشد. 
ــراغ دارم، فرار  در بعضي از كشورهايي كه من س
مالياتي در حد يك رسوايي خيلي مهم براي افراد 
محسوب مي شود و حتي موردي را سراغ دارم كه 
ــور را هم وادار كردند برود  ــت وزير يك كش نخس
ــالمندان را كند، يعني هيچ  رفتگري خانه هاي س

چيزي از طرف نمي گذارند. 
ــت عنوان حقوق  در جوامعي كه ضوابط الزم تح
شهروندي وجود دارد، در رابطه با جامعه اين مسئله 
را پيش مي كشند كه تويي كه از دادن ماليات فرار 
ــع مي كني؛ يعني  ــي داري حق من را ضاي مي كن
عامه مردم اين قضيه را اينگونه مي بينند كه تويي 
ــع حقوق من را ضايع  كه ماليات نمي دهي در واق
ــت كه در كشور ما جا  مي كني و اين موضوعي اس
ــي ندارند كه  ــت.  مردم ما تصور خاص نيفتاده اس
ــب درآمد آنها  همين مالياتي كه از مردم به تناس
گرفته مي شود، يكي از بخش هاي مهم اعتبارات 
بود جه اي هر دولتي است، البته مشروط به اينكه 
صرف رفاه مردم شود. منظور از مردم هم كساني 
هستند كه برخوردار نيستند. ماليات از كساني كه 
خيلي برخوردار هستند و ثروت زيادي دارند گرفته 
مى شود و براي آنهايي كه برخوردار نيستند هزينه 
مي شود تا فرصت هايي مساوي براي آنها به وجود 
بيايد و بتوانند زندگي خود را تأمين كنند، ولي اين 
مسئله در فرهنگ ما جا نيفتاده و هميشه تصور ما 
اين بوده است كه نفت داريم، مي فروشيم و هزينه 
مي كنيم، در حالي كه اينگونه نيست. هميشه تأكيد 
شده كه نفت درآمد نيست، نفت سرمايه است و بايد 

جهت توسعه اقتصادي باشد. 
بنابراين بخشي از مشكل اين است كه خود مردم 
تصوري نسبت به ماليات ندارند، دليل آن هم، اين 
است كه نمي دانند حقوق شان بايد از چه طريقي 
تأمين شود. مسئله دوم هم عدم احساس مسئوليت 
بخش هاي برخوردار است كه طمع پيدا مي كنند، 
فرصت هايى را هم دارند پس جدا از ماليات خيلي 
ــز انجام مي دهند.  ــاي ديگر را ني از رانت خواري ه
ــراد چنين فرصتي  پس بايد ديد چطور به اين اف
ــود تا بتوانند از اينكه تحت نظر قانون  داده مي ش

باشند، فرار كنند. 

االن تنها گروهي كه از آنها ماليات گرفته مي شود 
كارمندان يا افرادي هستند كه تحت شمول قانون 
تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري هستند، 
چون حقوق و درآمد آنها مشخص است و ماليات 
آنها برداشته مي شود، ولي مثًال در بيشتر مطب ها 
براي دور زدن ماليات گفته مي شود كه حق ويزيت 
را نقد بياوريد ما كارتخوان نداريم يا كارتخوان ما كار 
نمي كند، بعد هم آدرس جاي ديگري را مي دهند 
مي گويند برو فالن چيز را از فالن جا بگير. متأسفانه 
ــي از جامعه  ــود دارد و در برخ زيرميزي هم وج

پزشكي ما طمع اين مقدار باالست. 
به عنوان كسي كه در حوزه بهداشت و درمان يك 
ــه اين افراد مي گوييم كه  عمر كار كرده ام وقتي ب
اين كار اشتباه است، مي گويند تعرفه ها غيرعادالنه 
است. اگر تعرفه ها غيرعادالنه است، شما االن داريد 
سرچه كسي را كاله مي گذاريد. بعد هم مي گويند 
فكر مي كنيد مالياتي را كه از ما مي گيرند، خرج 
مردم مي كنند. ما مي گوييم شما وظيفه خودت را 
انجام بده بعد در مورد مسائل ديگر مطالبه گر باش 
كه چرا با وجود اينكه ما داريم مالياتمان را درست 

پرداخت مي كنيم، مردم ما بايد فقير باشند. 
نكته مهم اين است كه اساساً چطور نظارتي نيست 
كه بتوانند فرار مالياتي كنند و چرا مجازات  اصًال 
تناسبي با اينگونه مسائل ندارد. در مورد اين مسائل 
كلمه مجازات را به كار مي بريم چون از حقوق مردم 
ــي كه از ماليات فرار  ــتفاده مي كنند. كس سوءاس
مي كند، دارد حقوق مردم را مي برد. در شرايطي كه 
اگر اين ماليات به درستي پرداخت شود،  خرج مردم 
مى شود ولي اين افراد به خودشان اجازه مي دهند 
اين گونه ماليات را دور بزنند، چون مي دانند كسي 
سراغ آنها نمي آيد و به دليل اينكه كسي سراغ آنها 

نمي آيد، بلدند چطور از قضيه فرار كنند. 
چگونـه  ديگـر  كشـورهاي  در 
فرهنگ سازي شده كه فرار مالياتي 
يك رسـوايي اسـت و مردم نسبت 
به آن حساسـيت دارند، فقط اجبار 

قانوني بوده است؟
در كشورهايي كه من بوده ام و به واسطه تحصيل، 
زندگي كردم، مسئله اين است كه دركنار حقوق 
شهروندي تكليف هم دارد و براي افراد  مسئوليت 
ايجاد مي شود، حقوق و تكاليف شهروندي با هم 
ــد در ازاي آن  ــت وقتي حقوق شهروندي باش اس
ــود. اگر من بخواهم از اين  تكليف هم ايجاد مي ش
تكليف فرار كنم، ضوابط و نظارت هايي كه وجود 
ــود نتوانم از قانون فرار كنم و  دارد، موجب مي ش
براي من رسوايي به پا مي كنند. حتي خود مردم 
اين كار را انجام مي دهند، چون مردم حقوق خود 
ــند و مي گويند اين بخشي از حقوق  را مي شناس
معيشتي افراد تنگدست است كه به اين وسيله به 
عنوان حقي كه دارند به آنها كمك مي شود تا زماني 

كه دوباره بتوانند به سركار بازگردند. 
فاصله حداقل معيشت با درآمدي كه افراد دارند 
محاسبه مي شود و برآن اساس مابه التفاوت را به 
ــك مي كنند تا زير خط  افرادي كه نياز دارند كم
فقر نيفتند و حداقل به معاش آنها كمك شود. اين 
كمك ها را به آنها مي كنند تا دوباره سركار بازگردند، 

چون مي دانند فقر ام الفساد است. 
ــوق خود را  ــهروند هم حق ــوان يك ش من به عن
مي شناسم و مي دانم نسبت به جامعه خود تكليفي 
دارم كه بايد اين تكليف را انجام دهم و همينطور 
ــب و  خود مردم فرار مالياتي را يك پديده نامناس
حتي ضدشهروندي مي دانند و مي گويند تويي كه 
اين همه درآمد داري، چرا از ماليات فرار كردي. ولي 
االن در جامعه ما به هم پز مي دهند كه ما راهش 
را پيدا كرديم كه چه كار كنيم قوانين را دور بزنيم. 
مسئله اين است كه مردم كشور ما واقعاً حقوق خود 

را نمي شناسند. 
در مورد كساني كه مي خواهند از پرداخت ماليات 

فرار كنند، فقط واژه مجازات به كار برده مي شود تا 
بدانند چنين فرصتي براي آنها فراهم نمي شود و 

نمي توانند چنين فراري داشته باشند. 
در كشورهاي ديگر كه ماليات ها هم 
پرداخت مي شـود نيز افراد زندگي 
الكچـري دارند، در اين كشـورها به 
چنين افرادى چگونه نگاه مي شود؟ 
فرق نـگاه به آنها با بچـه پولدارهاي 

باالي شهري ما در چيست؟
ــهروندي رعايت  ــي چون حقوق ش چنين جاهاي
ــد ولي تحقير  ــود تحقير ندارند. فقير دارن مي ش
ــرافي گري دارند،  ندارند، تحقير را افرادي كه اش
ايجاد مي كنند و اين در كشور ما خيلي رايج است و 
همين موجب شده به جايي برسيم كه مي خواهيم 
ــرح كنيم و پز  ــته هايمان را مط ــان و داش خودم
ــته هايمان را بدهيم، در حالي اخالق و رفتار  داش

ماست كه مي تواند معيار باشد. 
ــتمداران آنها را مي بينيد كه در  شما حتي سياس
نهايت سادگي زندگي مي كنند، رفت وآمدهاي آن 
را ديده ايم كه مثًال با دوچرخه به پارلمان مي آيند. 
به همين دليل شما نمي توانيد پز بدهيد چون اگر 
بخواهيد پز بدهيد نشريات اين افراد را هو مي كنند 
ــت كه اينقدر ديگران  و مي گويند چه خبرت هس
ــا خيلي راحت  ــور م را تحقير مي كني، اما در كش
ــكل هاي مختلف تحقير مي كنند. به  فقرا را به ش
شكلي كه حتي طبقه متوسط هم احساس مي كند 
دارد به سمت پايين افت مي كند و حسرت اين را 
ــده خودش را به سمت زندگي  دارد كه هر طور ش
ــد و در نتيجه  ــي دارد بكش الكچري كه آن باالي
ــفانه مسيرهاي  مي افتد در مسيرهايي كه متأس
خيلي ناخوشايندي است و همبستگي اجتماعي 
را از بين مي برد، ولي در آن كشورها اين فرصت ها 

داده نمي شود. 
ــي دارند و ياد  ــتي انتخاب خيلي از جاها ساده زيس
گرفتند كه سعي كنند ساده زندگي كنند، چون 
ــراد ثروتمند و حتي  ــت كه به ويژه اف اينگونه اس
صاحبان كارخانه ها بين مردم محبوبيت ديگرى 
ــري براي آنها  ــردم احترام ديگ پيدا مي كنند و م

قائل هستند. 
ــراي عموم مردم  ــري آنجاها نيز ب كارهاي الكچ
ــت. مي گويند حاال داري ولي چرا  نفرت انگيز اس
اينگونه زندگي مي كني و ثروتت را به رخ مي كشي. 
ــت خيلي از افرادي كه دارا هم  به همين دليل اس
هستند، تالش مي كنند به شكل مؤثر در خدمت 
مردم باشند و در كنار حقوقي كه دولت به طبقات 
پايين جامعه مي دهد، پول خود را در اين راه ها خرج 
مي كنند و به همين دليل است كه خيلي خيريه 
مي بينيد البته نه خيريه اي كه به افراد وام و امثال 
آنها بدهد، بلكه سعي مي كنند واقعاً اثرگذار باشند و 
مي بينيد جوانان آنها چقدر وقت مي گذارند تا بروند 
در كنار آنهايي باشند كه نيازمند هستند تا به آنها 

ياري كنند و اين همان تكليفي است كه گفتم ولي 
اگر االن اين را به كسي در كشور ما بگوييد، مي گويد 

به ما چه ربطي دارد دولت مسئول است. 
در كشـور ما طرف با اموال بسياري 
هم كه دارد، حاضر نيست اين كارها 
را انجام دهد تازه اينكه از كجا آورده 
هم خودش مسئله جدي است كه اين 
مسئله با اهميت در كشور ما فراموش 
شده اسـت. حاال از راه درسـت هم 
به دست آورده باشيد بايد اين مقدار 
نسبت به بقيه جامعه و ديگر هموطنان 

بي تفاوت باشيد؟ 
ــالم مي گوييم فردي است كه  در تعريف انسان س
ــد. ابعاد سالمتي  ــئول باش به لحاظ فرهنگي مس
جسمي، رواني و اجتماعي فقط نيست، بلكه ابعاد 
ــم دارد از نظر  ــي، اقتصادي و فرهنگي ه سياس
ــد، از نظر فرهنگي  ــي مي گوييم آگاه باش سياس
ــئوليت مي كند و  ــاس مس فردي باشد كه احس
ــاس مسئوليت  به همين دليل به فردي كه احس
ندارد، نمي توانيم بگوييم انسان سالمي است. البته 
تعارف هم نداريم شيوه زندگي دولتي ها نيز در اين 
موضوع خيلي مهم است، اگر قرار باشد زندگي آنها 
ــد و از رانت و مانند آن استفاده كنند  اشرافي باش
ــؤال  ــدان ونك زندگي كنند. اين س و باالتر از مي
ــه از كجا اينها را  ــود ك از طرف مردم مطرح مي ش
ــتي كه يك دفعه  آورديد و تو مگر چه چيزي داش
اين مقدار باال رفتي.  من چون در انقالب بودم، اين 
را مي گويم، ما در آن زمان دنبال عدالت بوديم و با 
چه افتخاري از حضرت على(ع) مي گفتيم و شيوه 
زندگي ايشان را مثال مي زديم، (اين بخش از گفت 
وگو با بغض دكتر حريرچي همراه بود) ما در اين 
كشور 300هزار شهيد داده ايم، حال چه كسي بايد 
ــد؟ عزيزاني كه بهترين ها  پاسدار خون اينها باش
بودند، رفتند از مملكت خود دفاع كردند. بزرگان 
بسياري را فداي اين انقالب كرديم كه نهايت آنها 

شهيد قاسم سليماني عزيز بود. 
ببخشيد شما را متأثر كرديم. اينكه 
مردم مي بينند كسـاني مثـل وزير، 
وكيل يـا پزشـك كه يك شـأنيت 
اجتماعي دارنـد و از آنها يكسـري 
توقعات ديگر اسـت، حتـي از دادن 
ماليات هم فراري هستند، چه تأثيري 

بر آنها دارد؟ 
ــود مي آيد، اين  ــه در جامعه به وج بازخوردي ك
ــفانه روي  ــت كه فاصله ايجاد مي كند و متأس اس
ــتگي اجتماعي ما تأثير منفي مي گذارد.  همبس
طبقات نابرخوردار جامعه  احساس مي كنند چطور 
ــته باشند. چطور  ــت اين فرارها را داش ممكن اس
ممكن است جامعه اي داشته باشيم كه يك گسل 
در آن وجود داشته باشد. در پرانتز بايد اين را بگويم 
ــض دكتر حريرچي  (اين بخش از گفت وگو با بغ
ــهيد بزرگوار قاسم  همراه بود) چرا در رابطه با ش

سليماني مردم آنطور به خيابان ها آمدند؟
طبيعتـًا بخشـي از آن بـه دليـل 
مردمي بـودن و ساده زيسـت بودن 

حاج قاسم بود. 
تمام شد. چرا اين الگو قرار نمي گيرد؟ اكثر كساني 
هم كه براي او آمدند افرادي بودند كه از طبقه فقير 
جامعه بودند. حاال اينكه عده اي تالش دارند اسم 
ــت، ولي عموماً  ــتان ديگري اس او را بدزدند، داس
ــير آن بزرگوار را  آن كساني كه آمدند و تمام مس
ــوردار بودند،  ــييع كردند، همان مردم نابرخ تش
چون مي دانستند اين آدم كيست، چطور زندگي 
ــه مي گذارد. ما  مي كند و چگونه از جان خود ماي
ــي را الزم داريم و بايد اين الگو  يك چنين الگوهاي
در ميان كساني كه در منصب و جايگاهي هستند، 
ساخته و نشان داده شود. اين افراد چگونه هستند 
ولي اين افراد نمي خواهند خودشان را مطرح كنند. 
اينجور آدم ها با وجود اين دارايي سالمتي كه دارند 
و اگر تجارت و كسب و كاري هم انجام مي دهند به 
درستي كار مي كنند، اما اهل نمايش نيستند كه 
ــند، ولي عده اي ديگر  بخواهند خود را به رخ بكش
ــند و اين به رخ كشيدن هاست كه  به رخ مي كش
همبستگي و اميد را از بين مي برد و از همه بدتر كه 
من خيلي نسبت به آن ناراحت هستم، تحقير است. 
با فقر مي شود به شكلي تالش كرد به اميد اينكه 
شرايط بهتري پيش بيايد، ولي وقتي فردي تحقير 
ــكال مختلف نابود مي شود و اين  مي شود، به اش

مي شود كه جامعه ما بسيار جامعه خشني است. 
ــروع مي شود كه  ــونت در جامعه از اينجا ش خش
ــاس مي كنند  ــده اند، احس افرادي كه تحقير ش
ــان از بين رفته و يك عده هم مي خواهند با  حقش
خشونت براي خود حق درست كنند و وضعيتي 
ايجاد مي شود كه متأسفانه انسجام الزم را در جامعه 

شاهد نيستيم. 
ــي مي خواهيم به  ــده ا م وقت زياد در كالس ها دي
دانشجويان اميد بدهيم، فوري كساني را به رخ شما 
مي كشند كه آقازاده ها يا خانم زاده ها هستند. وقتي 
به او مي گويم با آنها چكار داريد و شما تالش خودت 
را انجام بده مي گويد من رفته ام فالن جا وقتي به 
من اين مقدار حقوق مي دهند، چطور مي خواهم 
زندگي خود را بگذرانم. اين نااميدي موجب مي شود 
ــر از آن توكل الزم را  آن تالش و قوت الزم و مهم ت

نداشته باشد و احساس يأس كند. 

فرار مالياتي  بر همبستگي اجتماعي 
تأثير منفي مي گذارد

يك جامعه شناس در گفت وگو با «جوان»:

 وزير كشور از طرح پيشنهادي در دولت از سوي سازمان محيط زيست 
براي تغيير در استانداردهاي شاخص آلودگي هوا خبر داد تا الزم نباشد 

در اين شرايط مدارس تعطيل شود. 
ــران گفت: اگر  ــركت بهره برداري متروي ته  قائم مقام عمليات ش
ــرويس كمتري  ــويم قطار كمتري وارد خط مترو كنيم و س مجبور ش
ــا قطار بدون تأييديه ايمني، وارد  بدهيم، اين كار را انجام مي دهيم، ام
خط نخواهيم كرد. قطارها به صورت دوره اي تعميراتي دارند و اورهال 

آنها نيز انجام مي شود. 
 سخنگوي سازمان اورژانس كشور از مسموميت 4هزارو776 نفر با 
گاز مونوكسيد كربن از ابتداي مهر ماه تاكنون خبر داد كه به گفته وي 

اين آمار نسبت به سال گذشته 32 درصد رشد پيدا كرده است. 
ــهر تهران گفت: بر اساس  ــركت واحد اتوبوسراني ش  معاون فني ش
ــت 50 دستگاه  ــده قرار اس قراردادي كه با بخش خصوصي منعقد ش
ــود تا در خط جمهوري- بهارستان تردد  اتوبوس برقي وارد ناوگان ش

كنند. 

رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي 
آموزش و پرورش در گفت وگو با «جوان» خبر داد

هدف از طرح هيئت امنايي شدن مدارس 
پولي شدن آموزش نيست

 يك شنبه گذشـته خبري در رسـانه ها منتشر شـد كه حاكي از 
تصميم آموزش و پـرورش دربـاره هيئت امنايي شـدن مدارس 
بود. رئيس سـازمان مدارس و مراكز غيردولتي آموزش و پرورش 
در اين باره گفته بود: در راسـتاي مردمي سـازي نظـام حكمراني 
آمـوزش و پـرورش و شـعار دولـت مردمـي، كيفيـت بخشـي، 
تقويـت و ارتقـاي مشـاركت عوامل سـهيم و مؤثر و گسـترش 
متوازن مـدارس هيئت امنايي در دسـتور كار قرار گرفته اسـت. 

ــي به مدارس هيئت  ــاركتي صرفاً مال محمودزاده با انتقاد از نگاه مش
ــاركت چند وجهي اجتماعي،  امنايي، از چرخش تحولي دولت به مش
تربيتي خانواده ها، مردم و نهادهاي دولتي عمومي و غيردولتي اشاره 
ــال هاي گذشته اين مدارس  كرد و اظهار داشت: با بازخواني تجربه س
ــاز و كارها به نحوي پيش بيني  ــايي نقاط قوت و ضعف آنها س و شناس
مي شود كه از افزايش عدالت و همچنين كيفيت در توسعه اين مدارس 
ــاهد تسهيل  ــدن اين رويكرد، ش ــود با اجرايي ش اطمينان حاصل ش
ــعه  ــت هاي راهبردي وزارت آموزش و پرورش از جمله توس درسياس
ــير كاهش  ــاركت مردمي در نظام تعليم و تربيت و حركت در مس مش
ــت مدارس، ارتقاي  ــب براي تقوي تمركز امور، ايجاد زمينه هاي مناس
سطح مهارت هاي علمي، فرهنگي و ورزشي دانش آموزان و حركت در 
مسير برقراري عدالت تربيتي وآموزشي كه شعار اصلي دولت مردمي 

سيزدهم است، در مدارس كشور باشيم. 
ــبكه هاي  ــر در برخي محافل و ش ــار اين خب با اين حال، پس از انتش
اجتماعي اظهارات رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي آموزش و 
پرورش در راستاي خصوصي سازي آموزش و پرورش و نابودي اصل 30 

قانون اساسي و آموزش رايگان تفسير شد. 
احمد محمودزاده، رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي آموزش 
ــو با خبرنگار روزنامه جوان  و پرورش ضمن رد اين ادعاها در گفت و گ
گفت: اعتقاد ما اين است كه تربيت دانش آموزان تنها به وسيله آموزش و 
پرورش تربيت خوبي نخواهد بود به همين منظور بر اين باوريم كه تمام 
ــجد، مدرسه، رسانه  و فضاي مجازي  اركان كه شامل خانه، محله، مس
هستند بايد در تربيت دانش آموزان مشاركت داشته باشند. بنابراين در 
ــاركت شكل بگيرد و اين  دولت سيزدهم درتالش هستيم كه اين مش
ــند. در اين صورت خانواده در مديريت  اركان با هم ارتباط داشته باش

مدرسه نقش خواهد داشت. 
محمودزاده در ادامه با بيان اينكه اوليا بايد در جريان امر تعليم و تربيت 
دانش آموزشان قرار بگيرند، افزود: در تالش هستيم ساختاري را تعريف 

كنيم كه اين اركان بتوانند به فضاي مدرسه ورود كنند. 
 مشاركت خانواده ها غيرمالي خواهد بود

محمودزاده در ادامه با بيان اينكه در كشور بالغ بر 90 هزار مدرسه دولتي 
داريم، تأكيد كرد: وقتي مي گوييم مشاركت برخي گمان مي كنند قرار 
است بار مالي مدارس را به دوش ديگر اركان بيندازيم، در صورتي كه 
ــيزدهم قرار دارد، اين مشاركت مالي  طبق آنچه مورد تأكيد دولت س
نخواهد بود. قرار است يك مشاركت چند وجهي صورت پذيرد به اين 
شكل كه خانواده در تأسيس مدرسه، در مديريت مدرسه  و در محتواي 

مدرسه مشاركت داشته باشد. 
رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي آموزش و پرورش در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا دولت با اين نوع مشاركت مخالف نيست كه به عنوان 
مثال هزينه و اعتبارات مدارس دولتي را بپردازد، اما در شيوه مديريت 
مدرسه ديگر تصميم گير نهايي نخواهد بود و ساير اركان نيز صاحب نظر 
خواهند بود، تصريح كرد: اين تكليف سند تحول بنيادين است كه تمام 
ــه بيايند، چراكه قرار است يك دانش آموز شش  اركان پاي كار مدرس
ــاحتي تربيت كنيم و ديگر نمي خواهيم يك دانش آموز تك بعدي  س
داشته باشيم.  محمودزاده همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح 
هيئت امنايي شدن تمام مدارس را شامل مي شود يا خير ، اظهار كرد: 
اين طرح تمام مدارس منهاي مدارس غيردولتي را شامل مي شود. الزم 
است بار ديگر تأكيد كنم كه هدف مشاركت در مديريت مدرسه است. 
وي خاطر نشان كرد: در حال مطالعه طرح هستيم و پيش بيني مي كنيم 

از سال 1402 اين طرح عملياتي شود. 

سجاد آذري
  گفت وگو

حسين سروقامت

سرم تراپي پزشكان خربزه كار!
صفي از بيماران در مطب نشسـته اند تا نوبت شان شود و پزشك 
آنها را ويزيت كند، اما صـف طويل تري هم وجود دارد كه هر كدام 
در دست شان يك سـرم و چند آمپول اسـت و منتظر نشسته اند 
نوبت تزريقاتشـان شـود. اين صف مربوط به بيماراني اسـت كه 
پزشـك معالج برايشـان سـرم تجويز كرده و البته تقريبًا شامل 
تمامي بيماراني مي شود كه به هر دليلي به مطب مراجعه كرده اند. 
وقتي نوبتم مي شـود و به اتاق دكتر مي روم بعد از شرح بيماري و 
تجويز نسـخه تأكيد مي كند« داروهايت را بياور مـن ببينم. » بعد 
از پيچيدن نسـخه از داروخانه دوبـاره به مطب مي آيـم تا دكتر 
داروهايم را چك كند، اما منشي وقتي كيسـه داروها را از دستم 
مي گيرد، به جاي آنكه به اتاق دكتر برود به اتاق تزريقات مي رود تا 
آمپول ها و سرم را آماده تزريق كند و من دليل صف طويل بيماراني 
را كه منتظر تزريق آمپول و سرم شان بودند، بهتر متوجه مى شوم ! 
تخلف در همه حوزه ها و اصناف وجود دارد، اما اين تخلفات براي گروه هاي 
ــي برخوردارند و به طور ويژه  تحصيلكرده اي كه از جايگاه اجتماعي باالي
ــر و كار دارند و قسم خورده اند،  پزشكاني كه با سالمت و جان انسان ها س
ــت و پذيرفتني نيست. جالب اينجاست كه  به شكلي مضاعف ناپسند اس
تخلفات حوزه دارو و درمان يكي دوتا نيست. حكايت فقدان كارتخوان و 
دريافت نقدي ويزيت و ساير خدمات سالمت يا استفاده از كارتخوان مشاغل 
معاف از ماليات تنها يكي از شگردها و تخلفاتي است كه برخي پزشكان براي 
افزايش درآمدهايشان به آن متوسل مي شوند. همچنان كه وحيد عزيزي 
مدير كل مبارزه با فرارهاي مالياتي مي گويد: « مطبي از كارتخوان يك شغل 
معاف از ماليات مثل محصوالت كشاورزي استفاده مي كرده است كه در 

حال تكميل اطالعات هستيم تا به مرجع قضايي ارسال شود. »
ــك كارتخوان يك گندم كار يا خربزه كار را در مطب خود  اينكه يك پزش
نصب كند، كجاى دنيا پذيرفتنى است؟! پزشكى كه اين بى صداقتى را دارد، 
چگونه مى توان به او اعتماد كرد؟! به قول موالنا: «باده خاص خورده اى، نقل 

خالص خورده اى/ بوى شراب مى زند، خربزه در دهان مكن!»
 اما اين شگردها بيشتر براي پزشكان متخصص است. پزشكان عمومي 
هم براي خودشان ساز و كارهايي براي افزايش درآمد دارند. نمونه اش داير 
كردن بخش تزريقات در مطب و سرم تراپي. بر اين اساس گاهي وقت ها 
هزينه تزريقات از مجموع ويزيت پزشك و هزينه هاي دارو  براي بيماران 
ــود و اين يعني درآمدزايي متفاوت براي پزشكان و  گران تر تمام مي ش

سهامداران مطب ها و درمانگاه ها !
ــي كه با آن مواجه  ــه دوا و دكتر بيفتد، يكي از چالش هاي  اگر گذرتان ب
ــرم در درمانگاه ها و  ــد، تجويز بي رويه دارو و به خصوص س خواهيد ش
مطب هايي است كه بخش تزريقات هم دارند!  در چنين مواردي چه براي 
سردرد مراجعه كنيد و چه براي سرماخوردگي يا حتي كمردرد،  براي شما 
سرم تجويز مي شود! جالب اينجاست اگر براي همين مشكل به پزشك 
ديگري مراجعه كنيد كه در مطب يا درمانگاهش بخش تزريقات وجود 

ندارد با درمان متفاوتي مواجه خواهيد شد! 
هزينه هاي سرم تراپي هم بسته به محل مطب و دولتي يا خصوصي بودن 
زمين تا آسمان تفاوت دارد. در حالي كه طبق تعرفه هاي رسمي هزينه 
تزريق سرم چيزي حدود 50 هزار تومان است، اما در مناطق مختلف شهر 
مبلغ متفاوتي بايد براي تزريق سرم بپردازيد و اين مبلغ از 50 تا 250 هزار 

تومان متفاوت است. 
با چند مركز تماس مي گيرم تا حدود قيمت ها بيشتر دستم بيايد. اولي 
درمانگاهي نيمه خصوصي است كه براي تزريق هر سرم 50 هزار تومان 
ــراي حضور در منزل  ــتاري هم ب مي گيرد. يك مركز ارائه خدمات پرس
ــرط  ــرم مبلغ 200 هزار تومان دريافت مي كند، البته به ش و تزريق س
ــود. هزينه  هم محله اي بودن وگرنه هزينه اياب و ذهاب هم اضافه مي ش
تزريق آمپول در خانه هم 100 هزار تومان است. البته گاهي هم سرم ها به 
صورت سفارشي براي شما وصل مي شود. به طور مثال سرم به همراه چند 
آمپول تقويتي كه معجوني مي سازد تا شما را در كوتاه ترين زمان ممكن 

سرحال بياورد، اما اين معجون خيلي وقت ها آنچنان هم كارايي ندارد. 
 كارايي سرم تراپي از منظر طب سنتي 

ــنتي درباره سرم تراپي و  ــك و پژوهشگر طب س دكتر اكرم فالح، پزش
ــاس طب سنتي  كارايي آن به «جوان » اينگونه توضيح مي دهد: « بر اس
ــر و داراي  ــرد و  ت ــيم بندي مزاج ها، مزاج هاي بلغمي معموالً س و تقس
رطوبت است و سرم تراپي گزينه مناسبي براي درمان اين مزاج ها نيست. 
سرم تراپي حتي مي تواند با افزايش آب ميان بافتي و رطوبت در اين افراد 

موجب بروز بيماري هاي بعدي در افراد شود.»
از نگاه اين پزشك ممكن است در افراد صفراوي سرم تراپي خوب باشد، 
ــرم و تري كه دارند،  ــوي مزاج ها هم به دليل مزاج گ ولي حتي براي دم
سرم تراپي چندان مناسب نيست و موجب نوعي اور لود و بار اضافي براي 

قلب مي شود و آب ميان بافتي را افزايش مي دهد. 
 موارد مجاز تجويز سرم

 چه زماني تجويز سرم كارايي دارد؟ به گفته اين پزشك در مواردي كه 
ــتها ندارد و نمي تواند چيزي بخورد يا به دليل تهوع و اسهال و  بيمار اش
استفراغ يا بيرون روي شديد، اين نگراني وجود دارد كه بدن بيمار دچار 
كم آبي شود، جزو مواردي است كه تجويز سرم ضروري به نظر مي رسد. 
در غير اين صورت اگر بيمار مشكل گوارشي ندارد و مي تواند از مايعات 
استفاده كند،  بهتر است به جاي سرم از مايعاتي همچون شربت عسل يا 
ــك و مقداري قند براي تأمين  مايعات قندي- نمكي،  يعني مقداري نم
امالح مورد نياز بيمار استفاده كنيم كه گزينه هاي مناسب تري نسبت 
ــوند و عوارض خاصي هم ندارند.  فالح تأكيد  ــوب مي ش به سرم محس
مي كند: « به هر حال در تزريقات وريدي رگ آسيب مي بيند و ممكن است 
تا مدتي بيمار با كبودي و ناراحتي همراه باشد و بسته به مزاج بيمار حتي 

گاهي وقت ها سرم مي تواند مضر هم باشد.»
ــن مطابق  ــد مي كند: « بنابراي ــش تأكي ــدي گفته هاي وي در جمع بن
ــود،  دهان بيمار  ــيون ها مواردي كه بيمار دچار خشكي مي ش انديكاس
ــديد دارد، از جمله مواردي است كه  خشك است، اسهال و استفراغ ش
ــرم توصيه  ــرم تجويز كنيم، در غير اين صورت نه فقط س مي توانيم س
نمي شود، بلكه مي تواند با عوارضي هم همراه باشد. با تمام اينها سرم تراپي 
در حال حاضر خيلي رايج شده و من فكر مي كنم بيش از هر چيز،  تحميل 
ــت و در حال حاضر رايج شده براي هر نوع  هزينه اي اضافي به بيمار اس

سرماخوردگي يا كرونا هم سرم تجويز مي شود.»
 گاهي بيمار هم دلش سرم مي خواهد!

البته همه تقصيرها را نمي توان گردن پزشك انداخت. گاهي اوقات بيماران 
هم فكر مي كنند تا وقتي سرم و آمپول نزنند، درمان نمي شوند! 

ــرم و آمپول در برخي  به گفته فالح در حال حاضر هزينه هاي تزريق س
مراكز البته به انضمام يكي دو آمپول تقويتي مثل ويتامين ث و نوروبيون 
ــت كه خيلي وقت ها  ــد!  اين در حالي اس تا 500 هزار تومان هم مي رس
اغلب آمپول هايي كه براي تزريقش،  سرم تجويز مي شود، قابليت تجويز 
عضالني هم دارد، اما سود سرم درماني براي برخي مراكز درماني پزشكان 
را كه اغلب مالك يا سهامداران اين مراكز هستند، مجاب مي كند به جاي 
تجويز آمپول و تزريق عضالني، تزريق وريدي دارو به همراه سرم را تجويز 
كنند كه هم عايدي بيشتر براي آنها دارد و هم از نظر رواني بيمار را مجاب  
و حس بهبودي سريع تر را به وي منتقل  مي كند! اين پزشك در واكنش 
ــان ترجيح مي دهند سرم بزنند و حس مي كنند با  به افرادي كه خودش
سرم حال بهتري پيدا مي كنند، مي گويد: « تزريق بي رويه سرم و اينكه با 
داروهاي تقويتي مثل ويتامين ث يا نوروبيون همراه شود، ممكن است 
در ابتدا به بيمار حس خوبي بدهد، اما در نهايت تأثيرگذار نيست و حتي 
ممكن است با عوارضي همراه باشد.» از نگاه فالح حتي در موارد تجويز 
ــت باشد، اشكالي ندارد با سرم همراه  آنتي بيوتيك هم اگر تجويز درس
باشد، اما در اين صورت هم معموالً يك دوز آنتي بيوتيك تجويز نمي شود 

كه بخواهد با تزريق سرم همراه شود. 

راه هاي ميانبر ولو كوتاه ترند، اغلب خالي از خطر نيستند. 
اما من راه ميانبري مي شناسم كه نه تنها عاري از خطر است، از 

راه هاي عادي نيز ايمن تر است!
راهي دقيق و مطمئن كه سالمت رواني خانواده شما را تضمين 

مي كند:
ارتبـاط صحيح مـرد بـا زن «عاطفه محور» اسـت. اگر مردي 
همسـرش را از نظر عاطفي اقناع كند؛ پيش فرزندان سخنان 
عاشقانه به او بگويد، رفتار مهربانانه با وي داشته باشد. . . چون 

بچه ذاتاً به مادر گرايش دارد، عاشق پدر مي شود!
ارتباط صحيح زن با مرد «اقتدار محور» اسـت. اگر زني اقتدار 
و جايگاه شوهرش را به رسميت بشناسد، پيش فرزندان به او 
«چشم» بگويد، چون بچه ذاتاً از پدر حساب مي برد، به مادر نيز 

«چشم» خواهد گفت!
دوسـتان! بعداً سـنگ هايتان را در خلوت وا بكنيد، اما مقابل 

فرزندان نه!
من «ف» گفتم، شما برويد فرحزاد. . . 
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در جوامعـي كـه ضوابـط الزم تحـت 
عنوان حقوق شـهروندي وجـود دارد، 
در رابطـه بـا جامعـه ايـن مسـئله را 
پيش مي كشـند كه تويي كـه از دادن 
ماليات فـرار مي كنـي داري حق من را 
ضايع مي كنـي؛ يعني عامه مـردم اين 
قضيـه را اينگونـه مي بينند كـه تويي 
كـه ماليـات نمي دهي در واقـع حقوق 
من را ضايـع مي كني و ايـن موضوعي 
اسـت كه در كشـور ما جا نيفتاده است

زهرا چيذري 

محسن پورعرب 



فرمان شوراى رقابت براى خروج خودرو از بورس 
 شوراي رقابت: تمامى محصوالت 2 خودروساز بزرگ (جز هايما و تارا) انحصاري است

و بايد خودروهاي شاهين، دنا و پژو207 از بورس كاال خارج شوند
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قرار بود بـا افزايـش عرضه و شفاف سـازي 
در فـروش خـودرو از طريـق بـورس كاال، 
حاشـيه هاي صنعـت خـودرو، باند بـازي و 
سياسـي كاري پيرامـون آن متوقف شـود، 
امـا نه تنهـا ايـن موضـوع جمع نشـد بلكه 
با پيش كشـيدن شـوراي رقابت و شـوراي 
عالي بورس براي تصميم گيري بر سـر قيمت 
و نوع عرضـه بـه اختالف ها دامن زده شـد. 
از سويي شوراي رقابت در نامه اي خطاب به رئيس 
سازمان بورس تمامى محصوالت دو خودروساز 
ــته و  ــز هايما و تارا) را انحصاري دانس بزرگ (ج
اعالم كرده است بايد خودروهاي شاهين، دنا و 
پژو 207 از بورس كاال خارج شوند و از سوي ديگر 
وزير اقتصاد تأكيد دارد كه مجوز عرضه خودرو 
ــوراي عالي بورس صادر  در بورس كاال توسط ش
شده و بايد تعارض تصميم گيري بين نهادهاي 

مختلف از بين برود. 
«يك خودرو» داريم با هزار مدعي و تصميم گير. 
ــوالت در عرضه  ــدام از تغيير و تح اين روزها م
ــي،  ــرايط ثبت نام و قرعه كش خودرو يا تغيير ش

خبر هاي فراواني منتشر مي شود. 
ــؤال را مطرح مي كنند كه  افكار عمومي اين س
ــودرو در بورس  نهاد تصميم گير براي عرضه خ

كاال كيست؟
 متأسفانه حاشيه هاي پيرامون صنعت خودرو كه 
به اشتباه به دام سياسي بازي و مديران ضعيف و 

نابلد اين صنعت افتاده است، تمامي ندارد. 
ــر توليد بي كيفيت و تيراژ  يك بار اختالف بر س
ــر  پايين خودرو رخ مي دهد و بار ديگر نزاع بر س
سهم خواهي برخي مقامات و گروه هاي سياسي 

اتفاق مي افتد. 
ــم  ــر چش ــا ب ــن دعواه ــت دود اي در نهاي
ــه اي كه حيف  مصرف كننده مي رود و بودج
ــت، بدون اينكه كسي از آن  ــده اس و ميل ش

رضايت داشته باشد. 
ــه كالف  ــودروى ايران ب ــت خ ــراي صنع ماج
ــت كه چاره اي براي  سردرگمي تبديل شده اس
ــال گذشته  ــت. وزارت صمت در يك س آن نيس
ــت توليد خودرو را ساماندهي و  تالش كرده اس
ــاخت ها، فروش خودرو را  با فراهم آوردن زيرس
ــازي كند، در كنار اين تصميمات هم  شفاف س
قرعه كشي خودرو ها كاهش يافته و هم اينكه با 
واردات خودرو و فروش آن در بورس سطح عرضه 

را منطقي تر كند. 
ــيدن شوراي رقابت به  در اين ميان با پيش كش
ماجراي قيمت گذاري خودرو، بار ديگر اختالف ها 
ــت. شوراي  ــر خودرو اوج گرفته اس و دعوا بر س
رقابت كه سال ها وظيفه قيمت گذاري دستوري 
ــته است چالش هاي  را داشته، هيچ گاه نتوانس
ــد و حال نيز بر  ــازي را حل كن صنعت خودروس

ادامه راه غلط پافشاري مي كند. 

  دست فرمان شـوراي رقابت چيزي جز 
التاري ملي نيست!

تالش هاي شوراي رقابت با كشف قيمت خودرو بر 
اساس تورم توليد در اين سال ها موجب بروز بدهي 
ــازان، كاهش  ــازان به قطعه س سنگين خودروس
كيفيت خودرو، زيان انباشته خودرويي، محروم 
ماندن مردم از خريد خودرو و باز گذاشتن دست 
دالالن براي جوالن دادن در بازار خودرو شده است 
و ادامه پافشاري شوراي رقابت جز ادامه قرعه كشي 

و التاري ملي هيچ فايده ديگري ندارد. 
ــنبه نامه اي از طرف رئيس شوراي مركز  روز ش
ــد.  ــازمان بورس زده ش ملي رقابت به رئيس س
ــدن اين نامه در روز گذشته، تأثير  ــانه اي ش رس
منفي در بازار سرمايه به جاي گذاشت؛ بازاري كه 
قرار بود بعد از اظهارات رئيس كل بانك مركزي 
ــكه به تعادل  ــازار ارز و س در خصوص كنترل ب
برسد، با اين نامه شوراي عالي رقابت به يك باره 
با هيجان منفي مواجه شده و بسياري از نمادها 
به يك باره در وضعيت منفي قرار گرفتند. از همه 

ــتانه  مهم تر نمادهاي خودرويي كه ديروز در آس
ــتانه صف  ــا اين نامه در آس صف خريد بودند، ب

فروش قرار گرفتند. 
  شوراي رقابت: خودروهاي شاهين، دنا 

و پژو 207 از بورس كاال خارج شوند
 در نامه سيدمحمدرضا سيدنوراني، رئيس شورا 
ــقي،  و مركز ملي رقابت در نامه اي به مجيد عش
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: 
ــا در بورس كاال به  «پيرو عرضه برخي خودروه
ــاند مدت مصوبه شصت وسومين  اطالع مي رس
ــوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ  جلسه ش
ــازار خودرو  1400/7/28 در خصوص تنظيم ب
يك سال بوده است. بديهي است با انقضاى اين 
مدت، مصوبات قبلي شوراي رقابت در اين زمينه 
ــوده و بايد اجرايي  به خودي خود مبناي عمل ب
ــاس مطابق مصوبات  ــت. بر اين اس مي شده اس
ــاي  ــازار خودروه 420، 442، 462 و 468، ب
ــامل تمامى خودروهاي سواري دو  انحصاري ش
ــايپا به جز دو خودروي  شركت ايران خودرو و س

ــد طبق روال  ــت و عرضه آنها باي هايما و تاراس
ــين و مطابق مصوبات 414 و 420 صورت  پيش
ــاس  ــن خودروها نيز بايد بر اس گيرد، قيمت اي
 Cap Price مصوبات 148و 442 طبق فرمول
محاسبه شود، فلذا عرضه خودروهاي خانواده دنا، 

پژو 207 و شاهين در بورس كاال مجاز نيست. 
  واكنش فوري سـازمان بـورس: عرضه 

خودرو در بورس كاال دوربرگردان ندارد
به  دنبال نامه شوراي رقابت و درخواست دستور 
خروج خودروهاي مذكور از بورس كاال، سازمان 

بورس واكنش فوري نشان داده است. 
در اين رابطه، اميرمهدي- صبائي- مدير نظارت بر 
بورس ها تأكيد كرده است: شوراي رقابت اختيار 
قانوني لغو عرضه خودرو در بورس كاال را ندارد. 
ــي از مصوبات  ــودرو در بورس كاال يك عرضه خ
شوراي عالي بورس است و اين سازمان (بورس 
كاال) موظف است در چارچوب اين مصوبه رفتار 
كند، لذا ضمن احترام به جايگاه شوراي رقابت، 
ــوراي عالي بورس  ــع مصوبات ش بورس كاال تاب
ــت. هر گونه مالحظه اي در خصوص عرضه  اس
خودرو در بورس كاال صرفاً در شوراي عالي بورس 
ــت، ضمن اينكه اين براي اولين  قابل بررسي اس
بار نيست كه در خصوص عرضه يك محصول يا 
تعيين قيمت پايه آن بين شوراي رقابت و بورس 
اختالف نظر وجود دارد، لذا در اين مورد (عرضه 
ــابق با رويكرد  خودرو در بورس كاال) كمافي الس
حمايت قاطع از حقوق سرمايه گذاران، به طريق 
اولي تابع قوانين و مصوبات شوراي عالي بورس 

هستيم.»
  وزيـر صمـت: نامـه شـوراي رقابت را 

نديده ايم
به دنبال اين موضوع، سيدرضا فاطمي امين، وزير 
صنعت، معدن و تجارت تصريح كرده است: نامه 
ــت وزارت صمت نرسيده،  شوراي رقابت به دس
اين در حالي است كه ادامه روند عرضه خودروها 
در بورس كاال بسته به نظر خود خودروسازان و 
سازمان بورس است و وزارت صمت دخالتي در 

اين موضوع نخواهد داشت. 
  واكنـش وزير اقتصـاد به نامه شـوراي 

رقابت 
در پي اين نامه نگاري ها، وزير اقتصاد در واكنش 
ــهامداران  ــوراي رقابت گفت: «س به اين نامه ش
بايد توجه كنند كه طبق نامه قبلي وزير اقتصاد، 
مرجع تصميم گير در خصوص عرضه خودرو در 
ــوده و فرايند  ــوراي عالي بورس ب بورس كاال، ش
ــد نيز تابع  ــرش خودروهاي جدي ــه و پذي عرض
تصميمات شوراي عالي بورس خواهد بود، از اين 
ــتي از سوي ساير نهادها در  رو هر گونه درخواس
جلسه اين شورا بررسي مي شود. با شوراي رقابت 
هم مذاكراتي شده و بايد تعارض تصميم گيري 

بين نهادهاي مختلف از بين برود.
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معاون اول رئيس جمهور:

زمين براي احداث مسكن كم نداريم 
1 تـا  معـاون اول رئيس جمهـور گفـت: تـا امـروز بيـن 2/
1/3ميليـون قطعـه زميـن براي احـداث مسـكن در هـزارو100 
شـهر كشـور انتخاب شـده و هم زمين وجود دارد، هم متقاضي 
و قرار نيسـت همه مسـكن ها را دولت ايجـاد كنـد، بلكه زمين 
در اختيـار مردم قرار مي دهيم و خودشـان مسـكن مي سـازند. 
محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهور ديروز در آيين تجليل از فعاالن 
پيشتاز اقتصادي و رونمايي از سامانه تراز گفت: سال گذشته بعد از روي 
كار آمدن دولت، 700 هزار شغل جديد با كد ملي افراد شاغل ايجاد شد، 
امسال هم تاكنون 900 هزار فرصت شغلي بر اساس كد ملي ايجاد شده 
است، بنابراين وعده دولت مبني بر ايجاد يك ميليون شغل در سال به 

راحتي تحقق پيدا مي كند. 
وي همچنين در مورد وعده دولت مبني بر ساخت ساالنه يك ميليون 
مسكن گفت: تا امروز بين 1/2تا 1/3ميليون قطعه زمين براي احداث 
مسكن در هزارو100 شهر كشور انتخاب شده است و هم زمين وجود 
دارد، هم متقاضي و قرار نيست همه مسكن ها را دولت ايجاد كند، بلكه 

زمين در اختيار مردم قرار مي دهيم، خودشان مسكن مي سازند. 
ــاره به اينكه 240 هزار واحد  معاون اول رئيس جمهور همچنين با اش
مسكن مهر نيمه كاره مانده است، اظهار داشت: همه دستگاه ها بسيج 
شد ه اند كه مسكن مهر تكميل و به مردم ارائه شود. همچنين ساخت 
500 هزار مسكن براي مددجويان با كمك قرارگاه امام حسن(ع) امسال 

تمام مي شود. 
مخبر افزود: ما از نظر ذخاير معدني دنيا در رتبه پنجم يا ششم هستيم، 
ولي از نظر توليد در رتبه 18 تا 19 قرار داريم، به خاطر اينكه نتوانسته ايم 

از ظرفيت مردم براي سرمايه گذاري در معادن استفاده كنيم. 
وي همچنين گفت: ما از قبل از انقالب و حتي در انقالب نتوانستيم از 
مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد به خوبي استفاده كنيم، هر جايي 
كه از توان مردم استفاده كرده ايم، مانند دفاع مقدس توانسته ايم موفق 

شويم، اما در اقتصاد هنوز موفق نشده ايم. 
ــت هاي اصل44 گفت: هم  معاون اول رئيس جمهور با اشاره به سياس
در رفتار با بخش خصوصي و هم در واگذاري ها به درستي عمل نشده 
است. نتوانسته ايم از بخش خصوصي پشتيباني كنيم. نه دولت به بخش 
خصوصي اعتماد مي كند و نه بخش خصوصي به دولت اعتماد دارد، در 

                                 حالي                                  كه توان دشمن روي اقتصاد متمركز شده است. 
ــارد دالر از  ــته چند ميلي ــد روز گذش ــان اينكه طي چن مخبر با بي
دارايي هاي بلوكه شده ايران وارد چرخه اقتصاد شد، با اين حال نرخ 
ــيده و از اين مقدار فقط يك  دالر در بازار به 44 تا 45 هزار تومان رس
ــامانه نيما معامله شده، ما هر چه اعالم كرديم  تا 2 ميليون دالر در س
كه براي كاالهاي اساسي ارز 28 هزارو500 توماني مي دهيم، بخش 
خصوصي آن را قبول نكرد و دالر به مرز 45 هزار تومان رسيد و مردم 
هم مي خواهند زندگي خود را با دالر آزاد تنظيم كنند، چون به دولت 

اعتماد نمي كنند. 
وي به يك كانال تلگرامي كه نرخ فردايي براي دالر اعالم مي كند، اشاره 
كرد و گفت: آن كانال عددي مي زند و همان عدد مبنا مي شود، بخش 

خصوصي بايد در عمل به دولت اعتماد كند. 
ــائل اقتصادي بايد از  ــت: در مس معاون اول رئيس جمهور اظهار داش
ظرفيت كشور استفاده كنيم، ما منابع نفتي بيش از كشورهاي ديگر 
ــركت 500ميليارد  داريم، اما آنها ارزش نفت خود را در قالب يك ش
ــتر  ــتن نفت بيش ــى ما نمي توانيم با داش ــالم مي كنند، ول دالري اع
ــه ذخاير ما بيش از  ــركت هايي راه اندازي كنيم، در                                  حالي                                  ك چنين ش

آن كشورهاست.

از ارزپاشي همتي تا سكه پاشي فرزين
در دولـت قبـل، عبدالناصر همتـي، رئيـس كل وقت بانـك مركزي 
براي كنترل بـازار ارز اقدام به ارزپاشـي و هدررفت منابـع ملي كرد، 
اما اين سياسـت موفق نبـود، در اين راسـتا ضـرورت دارد امروز هم 
بانـك مركـزي در سياسـت عرضه ربع سـكه بورسـي بـراي كنترل 
قيمت سـكه بازنگري كند، زيـرا بسـياري از كارشناسـان اقتصادي 
معتقدند عرضه ارز و سـكه پايين تـر از قيمت بازار آزاد توسـط بانك 
مركـزي، تأثيـر چندانـي در زمينـه كنترل قيمـت نخواهد داشـت. 
ــته به مدت سه روز از طريق  به گزارش فارس، بانك مركزي هفته گذش
بورس كاال اقدام به فروش ربع سكه كرد، اين اقدام بانك مركزي همزمان 
با افزايش چشمگير حباب ربع سكه در بازار طال و سكه بود. طي سه روز 
ــكه ربع بهار  ــكه در بورس در هفته قبل، حدود 50 هزار س عرضه ربع س
ــفارش به روش حراج  ــده در فرايند ثبت س آزادي با قيمت هاي كشف ش
ــد. به اين ترتيب قيمت روز اول، تعداد 2هزارو800  تك قيمتي معامله ش
ــكه با قيمت 7  ميليون و200 هزار تومان، روز دوم، 17هزارو200 سكه  س
با قيمت 7  ميليون و90 هزار تومان و روز سوم تعداد 30 هزار سكه با قيمت 
ــكه در بورس كاال،  ــف قيمت ربع س 7  ميليون و50 هزار تومان بود. با كش
قيمت آن در بازار آزاد يك  ميليون تومان كاهش يافت و به قيمت 7  ميليون 
و 700 هزار تومان معامله شد، اما با نزديك شدن به آخرين روز عرضه اين 
سكه ها، روند افزايش قيمت ربع سكه نيز دوباره فعال شد، به اين ترتيب در 
آخرين روز فروش ربع سكه در بورس، ربع سكه در بورس ارزان تر از روز هاي 

قبل عرضه شد، ولي در بازار آزاد شاهد رشد قيمت ها بوديم. 
   اوج گيري قيمت سكه با اتمام عرضه در بورس

ــكه در بورس  ــر گفته بود: عرضه س ــتي آراي، فعال بازار طال و جواه كش
ــت. در لحظه تنظيم  ــكه شده اس موجب كاهش حباب انواع قطعات س
ــزار تومان، قيمت  ــي 25  ميليون و153 ه ــكه امام اين گزارش قيمت س
ــكه  ــار آزادي 23  ميليون و708 هزار تومان، قيمت نيم س ــكه تمام به س
ــكه نيز  ــع س ــت رب ــان و قيم ــزار توم ــار آزادي 14  ميليون و 900 ه به
ــت. بررسي ها نشان مي دهد حباب  10  ميليون و300 هزار تومان بوده اس
ــام بهار آزادي  ــكه تم ــكه امامي 4  ميليون و600 هزار تومان، حباب س س
ــكه 4  ميليون و640 هزار تومان  3  ميليون و180 هزار تومان، حباب نيم س
و ربع سكه 5  ميليون و160 هزار تومان بوده است. بسياري از كارشناسان 
اقتصادي معتقدند عرضه ارز و سكه پايين تر از قيمت بازار آزاد توسط بانك 

مركزي، تأثير چنداني در زمينه كنترل قيمت نخواهد داشت. 
   رانت ها به جيب چه اشخاصي مي رود

ــناس اقتصاد ايران در گفت وگو با  در همين زمينه، محمد صادقي، كارش
فارس، در زمينه عرضه سكه در بورس گفت: عرضه سكه در بورس با فاصله 
زياد از قيمت بازار آزاد مي تواند توزيع كننده رانت باشد. بانك مركزي براي 
كنترل قيمت سكه و كاهش حباب نبايد منابع خود را اينچنين وارد بازار 
آزاد كند. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: در دوره هاي گذشته بانك 
مركزي، ارزپاشي براي كنترل نرخ دالر يك سياست اشتباه بوده كه منابع 
ارزي بانك مركزي را با چالش روبه رو كرده است. همتي به عنوان رئيس 

كل اسبق بانك مركزي از اين سياست استفاده كرده است. 
صادقي تصريح كرد: اين سياست نيز در صورتي كه موجب سكه پاشي در 
بازار شود و عده اي از اين رانت سود ببرند، نمي تواند راه به جايي ببرد. حباب 
قيمت سكه بايد با مديريت تورم و كنترل تقاضا انجام شود. طبق اطالعيه 
بانك مركزي 450 هزار سكه ربع بهار آزادي از امروز عرضه خواهد شد و 

اين عرضه به مدت 10روز ادامه خواهد داشت.
........................................................................................................................

بازگشت سكه به كانال 24 ميليون تومان 
هـر قطعه سـكه بهـار آزادي طـرح جديـد ديـروز بـا 700 هزار 
تومان كاهـش با نـرخ 24 ميليون و600 هـزار تومان معامله شـد. 
ــاس نرخ  ــكه بهار آزادي طرح جديد بر اس به گزارش ايرنا، هر قطعه س
اعالمي اتحاديه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سكه 
تهران بعدازظهر روز گذشته 24 ميليون و600 هزار تومان داد و ستد شد. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 900 هزار تومان كاهش قيمت نسبت 
به روز يك شنبه 22 ميليون و700 هزار تومان خريدوفروش شد، همچنين 
ــكه 9 ميليون و400 هزار  نيم سكه 14 ميليون و500 هزار تومان، ربع  س
تومان و سكه يك گرمي 5ميليون تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در 
بازار طال نرخ هر گرم طالي 18عيار 2 ميليون و107 هزار تومان و قيمت 
ــد. بهاي هر اونس طال در  هر مثقال طال 9 ميليون و130 هزار تومان ش

بازارهاي جهاني نيز  هزار و924 دالر و 96سنت است.

نوبت  اول
شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد تجديد مناقصه پيگراني 
هوشمند خطوط لوله 8 اينچ را با مشخصات كلي ذيل به روش 
مناقصه عمومي يك مرحله اي و ارزيابـي كيفي (همزمان) به 
شـماره كد فراخوان2001092036000053 و از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به پيمانكار واجد شرايط 
واگذار نمايد. كليه مراحـل برگزاري فراخوان مناقصه ازطريـق درگاه مذكور به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به درخواسـت ها و مدارك، خارج از سامانه، 
ترتيب اثر داده نخواهد شـد. الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، 
مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
1- دستگاه مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گاز ايران

2- مدت اجرا: دو سال شمسي 
3-تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار:  45,611 يورو

4-برآورد كلي(اوليه): 1,302,000 يورو
5- محل اجراي پيمان: شركت انتقال گاز ايران

6-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه و اسـتعالم ارزيابي كيفي: مورخ 1401/11/4 تا 
مورخ 1401/11/10

7-جلسـه توجيهي: سـاعت 8:00  تا 9:00 صبح  مورخ 1401/11/16 در تهران- خيابان 
نلسون ماندال (جردن)- بلوار اسـفنديار –پالك 27- شـركت انتقال گاز ايران-طبقه 

اول- سالن كنفرانس

8- مهلت زمان بارگذاري اسناد مناقصه و استعالم ارزيابي كيفي: مورخ 1401/11/26
9- زمان بازگشايي پاكات استعالم ارزيابي كيفي:  مورخ 1401/11/30

10- شرايط الزم جهت شركت در مناقصه: 
الف- داشتن شخصيت حقوقي .

ب- داشتن تجربه،  توان مالي و حسن سابقه براي اجراي موضوع پيمان.
ج- گواهـي صالحيـت معتبـر از مراجع ذيصـالح به همـراه گواهي صالحيـت ايمني 

پيمانكاران.
د- ارائه تصوير گواهي كد اقتصادي و كد شناسه ملي.

هـ - داشتن ظرفيت خالي.
و- بقيه شرايط در اسناد استعالم ارزيابي كيفي درج شده است.

  پاكات پيشنهادات مالي در شركت انتقال گاز ايران به نشاني: تهران-خيابان نلسون 
ماندال (جردن) - بلوار اسفنديار -پالك 27- صندوق پستي 7647-15875  بازگشايي 

خواهند شد كه تاريخ دقيق  آن متعاقباً به اطالع مي رسد. 
تلفن تماس: 81314278-81314322 /  فاكس: 81314333

   توجه: ممكن است با توجه به روند برگزاري مناقصات تغييرات احتمالي در تاريخ هاي 
اعالم شده وجود داشته باشد لذا خواهشمنداست زمان دقيق دريافت و بارگذاري اسناد 
مناقصه و هرگونه تغيير ديگر را حتمًا از طريق شـماره فراخوان مذكور در سامانه ستاد 

ايران دنبال نمايند. 
 www.nigtc.ir       www.shana.ir  

روابط عمومي شركت انتقال گاز ايران

آگهي فراخوان

شناسه آگهى:1443918

شركت انتقال گازايران

آگهي ارزيابي كيفي                 آگهي مناقصه عمومي                          دعوتنامه  

آگهى خريد و تملك اراضى شناسه آگهى: 1438298
شـركت مهندسـي و توسـعه گاز ايران 
بـه منظـور اجـراى پـروژه ملـى 
خـط انتقـال گاز 56 اينـچ نهـم 

ايستگاه هاى  و  سراسرى 
اهواز-  حدفاصل  مربوطه 
كوهدشت (محدوده استان خوزستان) در مجاورت 
خط انتقال گاز ششـم سراسـرى قصـد تصرف و 
تملك قانونى اراضى واقع در حوزه عمليات طرح 
يادشده با اسـتفاده از اختيارات حاصله از اليحه 
قانونى نحوه خريـد و تملك اراضى و امالك براى 
اجـراى برنامه هـاى عمومـى و عمرانـى و نظامى 
دولت مصوب 1358/11/17 شوراى انقالب مطابق 
كروكـى ذيـل را دارد، لـذا بدين وسـيله به كليه 
اشـخاص حقيقـى و حقوقى كه مالـك و متصرف 
اراضـى واقـع در طـرح مزبـور مى باشـند، ابالغ 
مى گـردد، ظرف مهلـت 15 روز از تاريخ انتشـار 
دومين آگهى با در دسـت داشتن اسناد و مدارك 
مثبتـه مالكيت به آدرس تهران- خيابان شـهيد 
سپهبد قرنى- نرسيده به پل كريم خان زند پالك 
189- ساختمان هفتم، شركت مهندسى و توسعه 
گاز ايـران امور حقوقـى مراجعه نماينـد. بديهى 
است در صورت عدم مراجعه مالكين و متصرفين 

اراضـى مورد نظـر در خالل مـدت مذكور، وفـق ضوابط و 
مقررات مربوطه نسـبت به تصرف و تملـك قانونى اراضى 

مورد نظر اقدام خواهد شد.

نوبت  دوم روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

 آگهى فراخوان ارزيابى كيفى ساده جهت برگزارى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى -پااليشگاه دهم (فاز 19) 
شناسه آگهى: 1442993

   نوبت دوم   

 R10/1401/005 پااليشگاه دهم پارس جنوبى فاز 19 در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى ساده جهت برگزارى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره
تقاضاى 0140004 به شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران: 2001097684000045 و شرح: خريد: STUD BOLT– از سازندگان واجد صالحيت را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
 دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونكى را جهت 
شركت در مناقصه محقق سازند. جدول زمان بندى به شرح ذيل مى باشد. اطالعات و اسـناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
برآورد اوليه مناقصه به مبلغ 35,000,000,000 ريال و تضمين فرآينـد ارجاع كار1,750,000,000 ريال بوده و به صورت يكى از تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين معامالت دولتى شـماره 123402/

ت50659هـ مورخ 94/09/22 هيأت وزيران قابل قبول مي باشد.

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي

تاريخاقدام رديف

1401/11/01تاريخ انتشار مناقصه درسامانه1

1401/11/08مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه2

1401/11/23مهلت زمانى ارسال ارزيابى كيفى توسط مناقصه گران3

جدول زمان بندى:

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: استان بوشهر- شهرستان كنگان-كيلومتر 20 جاده كنگان به عسلويه- سايت2 

منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس-پااليشگاه دهم- فاز 19 
  تلفن: اداره خدمات كاالى پااليشگاه دهم: 07731466283-07731466287 

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس : 41934 – 021- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـاير اسـتان ها، در سايت 

www.setadiran.ir سامانه
   دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

روابط عمومي
 مجتمع گاز پارس جنوبي

شناسه آگهى: 1443893آگهى مزايده   
   نوبت دوم   

  دسـتگاه مزايده گزار:  اداره كل شيالت 
استان مازندران

  موضوع مزايده:  فروش 4 دستگاه خودرو  
مستعمل

  تضمين شركت در مزايده: مبلغ 60/000/00 
ريال ضمانت نامه بانكى به ازاى هر خودرو

  مهلت دريافت اسناد:  از زمان انتشار آگهى به مدت 5 روز
  مهلت تحويل پيشنهادها:  تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه  

مورخ 1401/11/18
  زمان بازگشـايى پيشـنهادها:  رأس سـاعت 9 صبح روز 

چهارشنبه  مورخ 1401/11/19
  محل دريافت اسناد مزايده:  سامانه تداركات الكترونيك 

 http://setadiran.ir/setad/cms دولت به آدرس
  شـماره مزايده در سـامانه تـداركات الكترونيك دولت: 

1001004234000001
  محل تحويل پاكت الف:  بابلسر– خيابان شريعتي- اداره 

كل شيالت مازندران- طبقه چهارم - اداره حراست 
  محل بازگشـايي مزايده: بابلسـر –  خيابان شريعتي – 
شريعتي 11- طبقه سوم – سالن اجتماعات سپهبد شهيد 

 قاسم كريم زاده - مديركلحاج قاسم سليماني

   يك مرحله اى دو نوبتي
 شماره 1401/1

منای  نزد یک

واريز پول شرط شركت در قرعه كشي فروش خودرو شد
گروه صنعتي ايران خودرو هم پس از سايپا، ملزم به رعايت شرط بلوكه شدن پول مشتريان 

در حساب خودروساز به منظور ثبت نام در قرعه كشي خودرو شد. 
در پي ثبت نام 10ميليوني در قرعه كشي قبلي محصوالت ايران خودرو كه شانس برنده شدن 
متقاضيان واقعي را به شدت كاهش داده است، از اين پس تنها افرادي مي توانند در فروش 
خودرو توسط خودروسازان شركت كنند كه وجه خودرو در حساب هاي شان موجود است 
ــود. به اين ترتيب اجاره كارت ملي و گواهينامه  و مبلغ خودرو از طريق بانك مسدود مي ش
ــه فرزند و ثبت نام فله اي نمايندگي ها و دالالن خودرو متوقف شده و شايد  مادران داراي س

متقاضيان واقعي شانس بيشتري در اين قرعه كشي ها داشته باشند.

بهناز  قاسمي
  گزارش



افزايش نـرخ دالر در روزهاي گذشـته با 
واكنش هـاي بسـياري در شـبكه هاي 
اجتماعي همراه بـود. كاربران از تالطمات 
بازار ارز كه بر هر مسـئله ديگري نيز مؤثر 
اسـت، انتقاد داشـته و از دولـت مطالبه 
عمـداً بـه وعده هـا و سـاماندهي بـازار 
را داشـتند. كاربـران همچنيـن از اثرات 
اين نابسـاماني ها در زندگي روزمره شان 
از  بخش هايـي  ادامـه  در  توشـتند. 
واكنش هـاي كاربـران را مـرور كرده ايم.

     
  همت قلي زاده:

ــئت مي گيرد كه يك  مشكل ارز از اينجا نش
مفهوم مجهول اقتصادي به نام يارانه پنهان 
ــي تبديل  ــواي سياس ــه يك دع انرژي را ب
ــا گفته ايم و نتايج  كرده اند. گفتني ها را باره
ــي اتفاق مي افتد.  پي در پي مطابق پيش بين
ــل يارانه  ــانده اند كه حل معض دولت را ترس
پنهان باعث كاهش منابع مي شود، در حالي 

كه چنين نيست!
  مجيد شاكري:

ــرورى» يك تغيير  ــن ارز ض اطالعيه «تأمي
ــكناس است نه  ــتي مهم در حوزه اس سياس
فقط از بابت تعريف يك سرفصل جديد يا عدد 

فروش 5هزار دالر، بلكه بيشتر به خاطر رسمى 
كردن مسئله «خريد» ارز توسط صرافي. 

  عبداهللا گنجي:
ــال عالوه بر  ــد اخير قيمت دالر و ط علت رش
نقدينگي موجود، به خاطر تحريم، قطعنامه، 
تظاهر به بي ميلي مذاكرات و در يك كلمه تأثير 
جنگ رواني است، زيرا دولت اخيراً فعلي انجام 
نداده كه رابطه علي- معلولي برايش پيدا كنيم 
ــتباه او حمله كنيم. در دولت  و به تصميم اش

قبل هم به جز بهار97عمدتاً اينگونه بود. 
  سيدياسر جبرائيلي:

ارز در جنگ اقتصادي حكم سالح در جنگ 
نظامي را دارد. اين سالح اگر از حيطه اقتدار 
حاكميت خارج باشد كشور نخواهد توانست 
ــرد. بايد  ــي به خود بگي آرايش منظم جنگ
ــپاري ارزي 100 درصد ــه پيمان س  مقتدران

 را اجرا كنيم. همچنين، تجربه امريكا و به ويژه 
ــي WWII در كنترل قيمت ها  انگليس ط

بسيار راهگشاست. 
  احسان سلطاني:

ــبت  بر پايه نظريات اقتصاددانان پولگرا، نس
ــص روي افزايش  ــد ناخال نقدينگي به تولي
ــرف عدد  ــذارد، نه ص ــا تأثير مي گ قيمت ه
نقدينگي. تحوالت دو دهه اخير اقتصاد ايران 
ــان مي دهد كه نرخ تورم در درجه اول با  نش

ــتگي بااليي  متغير كليدي قيمت ارز همبس
ــبت نقدينگي به  ــا نقدينگي يا نس دارد، نه ب

توليد. 
  سيدعليرضا واعظ موسوي:

ــورو يا ارز  صرافي ها مجاز به فروش 5هزار ي
معادل به هر ايراني در سال شدند!ارزي كه از 
محل خريد ارزهاي عمده حاصل شده و قيمت 
ــت! يقيناً به زودي  مناسب تري خواهد داش
شاهد هجوم باند هاي ارزي و سوءاستفاده از 
مردم مستضعف براي استفاده از شناسنامه 
ــروش در بازار آزاد  ــان براي خريد ارز و ف ايش

هستيم!
  رضا يزدان پرست:

ــكوت  باز دالر باال رفت و همه اركان دولت س
ــاي ارز فردايي هم كه  مرگ گرفتند. كانال ه
ــلطان بازار شدند. اگه نمي تونيد  تبديل به س
جمعش كنيد الاقل در آن مشاركت كنيد و 
قيمت بديد تا نتونند قيمت هاي را باال ببرند. 

  كاربري با نام «محمد»:
آقايان از فهم اين مطلب هم عاجزند كه اين 
تورم افسارگسيخته و نوسان در نرخ ارز، عالوه 
بر اقتصاد، چه باليي بر سر اخالق و فرهنگ در 

اين جامعه نگون بخت مي آورد!
  حسام الدين براتي:

ــتم براي رئيس بانك  يه پيشنهاد عالي داش

مركزي! اعالم كنه از امروز به جاي يك دالر 
ــايت ها اعالم  قيمت نيم دالر رو كانال ها و س

كنن؛ نيم دالر:22 هزار و 500!
  محمد صادق عبداللهي:

با باال رفتن روزانه قيمت دالر، طال و مسكن، 
ــه شده است. جامعه  آينده مبهم تر از هميش
چون برنامه در دست اقدامي هم نمي بيند كه 
به سرانجام رسيدنش اميدوار باشد، بيش از 
هميشه احساس تاريكي مي كند و اين سؤال 
ــختي  را دربرابر خود مي بيند كه اين همه س
براي چيست؟ بايد تصميمات جدي گرفت. 

#حكمراني_نو
  كاربري با نام «سحر»:

ــا دالر 110 تومني  ــه دالر 45 تومني ب ديگ
چه فرقي داره؟ ما االن هم چيزي نمي تونيم 
بخريم. مگه حالت چيزي نمي تونيم بخريم تر 

هم وجود داره كه نگرانين؟
  حميدرضا ابراهيمي:

آقايون دولتي يه حركت و اقدامي انجام بديد، 
يعني چي دالر نجومي ميره باال و هيچ جوره 
نمي تونيد جلوش رو بگيريد؟ بعد براي پايين 
ــار و توليدكننده ها  اومدن بهونه مي آريد تج
ضرر مي كنن. مردم عزيزي كه كارت مليتون 
ــه ارز ترجيحي و  ــيد به دالل ك رو مي فروش

نيمايي بخره شما هم مقصريد! #دالر

چوب دالر بر سر اخالق و فرهنگ
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به نابساماني هاي بازار ارز

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

      چتري يخي بر فراز سفره پرندگان | از صفحه توئيتري هادي خسروي

تحقير به مؤمن نبايد كرد
شهيد آيت اهللا سيد عبدالحسين دستغيب(ره):

عالم متقى جناب حاج شيخ محمدباقر شيخ االسالم(ره) فرمود: من 
عادت داشتم هميشه پس از فراغت از نماز جماعت با كسى كه طرف 
راست و چپ من بود، مصافحه مي كردم. وقتى در نماز جماعت مرحوم 
ميرزاى شيرازى - اعلى اّهللا مقامه - در سامرا پس از نماز با طرف راست 
خود كه يك نفر از اهل علم و بزرگوار بود، مصافحه مي كردم و در طرف 
چپ، يك نفر دهاتى بود كه به نظرم كوچك آمد و با او مصافحه نكردم، 
ــده و به خودم گفتم شايد  بالفاصله از خيال فاسد خود پشيمان ش
همين شخصى كه به نظر تو شأني ندارد، نزد خدا محترم و عزيز باشد، 
فوراً با كمال ادب با او مصافحه كردم پس بوى مشكى عجيب كه مانند 
مشك هاى دنيوى نبود به مشامم رسيد و سخت مبتهج و خوش وقت 
و دلشاد شدم و احتياطاً از او پرسيدم با شما مشك است؟ فرمود نه من 
هيچ وقت مشك نداشتم. يقين كردم كه از بوهاى روحانى و معنوى 
است و نيز يقين كردم كه شخصى است جليل القدر و روحانى. از آن 

روز متعهد شدم كه هيچ وقت به حقارت به مؤمنى ننگرم. 
منبع: كانـال تلگرامي «آيت اهللا بهجت(ره)» به اسـتناد 

كتاب داستان هاي شگفت

   آيينه نفس

براي آنها شهروند، براي ما ياغي؟

اميد نريماني در توئيتي نوشت: در پرتنش ترين دوران رابطه ايران و امريكا و در حالي كه امريكا 
هنوز سخت ترين تحريم هاي دارويي و غيره رو عليه مردم ايران اعمال مي كنه، ولي براي دورزدن 
فيلترينگ در ايران و ارسال تجهيزات، تمام تحريم هاي اينترنتي و فناوري محور براي ايرانيان رو 

لغو كرد! هيچ دشمني محض رضاي خدا تحريم برنمي داره!

ساجده ابراهيمي در توئيتي نوشت: معلمي سخت و شيرينه. سخته كه بايد مراقب هر كلمه اي 
ــون، علف هرز نندازي. شيرينه كه مي بيني اون  كه ميگي باشي تا در ذهن هاي آماده  بذرش
بذرها چطور جوونه زدن و چقدر كارت سخت تر شده كه از اون جوونه ها مراقبت كني. شيرينه 

كه صداشون رو توي پادكستي ميشنوي كه درباره  يه كتاب حرف زدن. 

سيدميثم ميرتاج الديني در كانال تلگرامي 
خود نوشت: چندي پيش فيلمي را مي ديدم از 
تجمع ايرانيان خارج از كشور. با همان سوداي 
مخالفت و اعتراض عليه جمهوري اسالمي و 
همان شعارهاي هميشگي، البته به  روزرساني 
شده. پس از اندكي شعار دادن و كف و سوت و 
تكان دادن پالكاردها، افراد آن اجتماع اندك، 
آرام آرام با يكديگر دست به يقه شدند. اولش 
ــي هاي  هم از تيكه هاي زباني و بعضاً فحاش
ــروع شد. سپس  متداول ميان خودشان ش
درگيري فيزيكي قريب الوقوع مي نماياند كه 
يكي آن ميان بلند فرياد زد (بدين مضمون): 
ــيد! اينجا ايران نيست.» يعني  «مراقب باش
ــت از پا خطا كنيد و كار اعتراض را به  «دس
آشوب (ولو ميان خودتان بكشانيد)، پليس 

اينجا دمار از روزگارتان درمي آورد.»
ــن «يعني» و  ــت، بگوييد اي البته ممكن اس
ــودم درآوردم و آن  ــدش را از خ جمالت بع
ــكل هاي ديگري هم  ــد به ش جمله مي توان
ــود. بعد هم بحث را انتزاعي كنيم  تفسير ش
ــروكله  حرف هاي فلسفي  طور را  و برويم س
بتراشيم. فارغ از آنكه چه چيزي اتفاق افتاده 
و چه واقعيتي در زندگي روزمره ايرانيان آن 
سوي مرزها در حال افتادن است. براي همين 
من هم كه ابتدا به اين «يعني» خودم شك 

داشتم، زدم به دل واقعيت هاي زندگي ايرانيان 
خارج از كشور (مسلماً نه همه شان). همينقدر 
ــفانه در شرايط  از برآيند كار بگويم كه متأس
خوبي به سر نمي برند. هم از جهات اقتصادي 
و معيشتي در مضيقه اند و هم از جهات روحي 
و رواني و حتي فرهنگي تحت فشارند. (باور 

نداريد؟ شما هم جست وجو كنيد)
ــؤاالت مهمي ذهنم را درگير كرد و  اينجا س
ــتن اين حرف ها شما را هم  خواستم با نوش
ــريك كنم:«چرا وقتي  ــري ش در اين درگي
ــارهاي دولت ها  اين جماعت تحت انواع فش
ــور و  ــاي خارجي اند، عليه آن كش و ملت ه

ــارها را بر آنها  قانون و ساختاري كه اين فش
ــد؟ چرا خيزيدن  ــته به پا نمي خيزن روا داش
آنها فقط عليه كشوري است كه كيلومترها 
از جغرافيا و ساختارها و فشارهايش دورند؟ 
چرا ذره اي از اين روحيه ظلم ستيزي شان را 
عليه فشارهاي دولي كه شهروندي آن را نه 
تنها پذيرفته كه به بهاي گزاف خريده اند، به 
كار نمي گيرند؟ مگر اين جماعت شهروند آن 
كشورها نيستند؟ مگر براي خود حق اعتراض 
قائل نيستند؟ چرا عليه ظلم آنها بر خودشان 

نمي خيزند؟»
ــما يك بچه  حزب  الهي باشيد و در  شايد ش

ــند!! زبان اينها عليه  پاسخ بگوييد: «مي ترس
ــالمي دراز است وگرنه در برابر  جمهوري اس

ستم و فشار كشور متبوع شان رام رامند.»
ــود  ــاوت، مي ش ــن قض ــارغ از اي ــا ف ام
روان شناختي طور به قصه نگاه كرد. حكايت 
ــت كه به  اين جماعت، حكايت فرزنداني اس
ــه، آنجا را  ــا اعضاي يك خان دليل اختالف ب
ــپس در غريبي هرچه الف  ترك كرده اند. س
ــرماي سوزان غربت آنها  زده اند، نگرفته و س
ــفت چزانده. آنها هم بيش از آنكه عليه  را س
ــورند، نفرين و فحش خود را  ــرما بش آن س
ــواده اي مي كنند كه از آن  نثار آن خانه و خان
گريخته اند. چون مسبب همه  اين حوادث را 
در همان خانه و خانواده مي بيند. حاال مطمئن 
هستند اگر خانواده را تغيير دهند، مي توانند 
ــينه اي ستبر بازگردند  با سري افراشته و س
ــات يابند، اما چون  و از بي پناهي و غربت نج
ــور نيست و بازگشت نيز  تغيير خانواده ميس
مستلزم خجالن و سرافكندگي و شرمندگي؛ 
ــار دولت هاي اروپايي هم اگر به ستوه  از فش
ــه خانواده و  ــش و فضيحتش را ب آيند، فح
خانه مي دهند. البته پيچيده در زرورق هاي 

وطن دوستي. 
ــد. جماعتي كه براي  حقيقتاً ترحم  برانگيزن

خارجكي ها شهروندند و براي ما ياغي!

هيچ دشمني محض رضاي خدا تحريم برنمي داره! سختي و شيريني معلمي

دنيا وفا ندارد اي نور هر دو ديده
حسين جعفريان در كانال تلگرامي خود نوشت: دوست عزيزي 
كه در كار خريد و فروش لوازم قديمي ا ست، در شرح اين عكس 
نوشته: «بعضي وقت ها وراث چيزهايي رو مي فروشن كه به 
خودت ميگي هيچي ارزش نداره. چند وقت پيش كاست هايي 
اومد دستم كه پدر از صداي بچگي بچه اش ضبط كرده بود، 
ــت براي  ــم ارزش نداش ــون ه ــداي خودش يعني حتي ص
ــعر حافظ در ذهنم تكرار  ــون.» با خوندنش مدام ش خودش
مي شود: دنيا وفا ندارد اي نور هر دو ديده و بعد ياد تمام نوار 
كاست هايي مي افتم كه بابا با حوصله از صداي بچگي مان ضبط 
كرده، چند وقت پيش يكي شان را گوش دادم، مادربزرگم اولگا 

داشت به روسي برايمان ترانه مي خواند. آخ آخ آخ!

Shellmet داستان كاله ايمني
ــن طاهري، عضو هيئت علمي  محس
ــتاي  ــت: روس ــگاه اصفهان نوش دانش
ساروفوتسو (Sarufutsu) يك جامعه 
ماهيگيري است كه تقريباً 40 هزار تن 
ــد مي كند. اگرچه  ضايعات صدف تولي
استفاده هاي بالقوه اي براي اين ضايعات 
ــق گزارش ها، اكثر  وجود دارد، اما طب
صدف ها استفاده نمي شوند و مشكالت 
زيادي توليد مي كنند. بنابراين با تبديل اين مشكل به يك فرصت عالي و مشاركت بين صنايع شيميايي 
كوشي (Koushi) و روستاي ساروفوتسو، كاله ايمني Shellmet ساخته شده است. اين كاله ايمني 
ــتفاده از فرآيندهاي پيشرفته شامل تبديل  توسط پروفسور هيروشي اوياما از دانشگاه اوزاكا، با اس
صدف هاي پودر شده به پودر كربنات كلسيم در مرحله اول و افزودن پالستيك بازيافت شده در مرحله 
بعدي، ذوب و ريختن مواد در قالب هاي آجدار الهام گرفته شده از صدف در مرحله آخر توليد مي شود. 
نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه طراحي و ساخت كاله ايمني با اين روش (همراه با كربنات 
كلسيم)، محصول توليد شده را حدود 33 درصد مستحكم تر از حالت قبلي مي كند. عالوه بر اين، در 
فرآيند ساخت اين كاله تقريباً 36 درصد كمتر از توليد كاله هايي با جنس پالستيك خالص، گازهاي 
گلخانه اي در محيط زيست منتشر مي شود. مراحل صدور گواهي استاندارد ايمني در حال حاضر در 
حال انجام است و گفته مي شود كه Shellmet در حال حاضر براي پيش  سفارش در پنج رنگ موجود 
و قيمت آن 4 هزار و 800 ين (حدود 36 دالر امريكا) است و به صورت عمده براي استفاده از سوى 
كارگران شيالت در نظر گرفته شده است.  توليد كاله ايمني Shellmet با الگوبرداري از طبيعت گام 
مهمي در توليد محصوالت ايمن و دوست دار طبيعت مي باشد. به نظر شما محصول بعدي كه مي تواند 

با الگوبرداري از طبيعت براي ساخت وسايل ايمني ساخته شود، چيست؟ 

عادت هاي فكري مخرب
ــت: عادت هاي فكري مخرب مي توانند به اندازه   ــتو اميري در كانال تلگرامي خود نوش پرس
عادت هاي رفتاري غلط، آسيب زننده باشند و اغلب هم ما به اندازه  عادت هاي رفتاري غلط مان، 
ملتفت عادت هاي فكري غلط مان نيستيم. نگراني در مورد همه  چيز، نشخوار فكري، بدبيني، 
بايد/نبايدهاي ناكارآمد و دهها عادت ذهني غلط ديگر ما را گرفتار خود كرده اند و چندان هم 
به آنها آگاه نيستيم. براي شروع، دقت كنيد در چه موقعيت هايي بيشتر عصباني، مضطرب يا 
غمگين مي شويد؟ همان موقع ذهن خود را تماشا كنيد؛ احتماالً در آن موقعيت ها عادات ذهني 
خاصي داريد؛ از خود بپرسيد: االن چه فكري در ذهنم هست؟ اگر اين افكار را در جايي ثبت 
كنيد، بعد از مدتي متوجه مي شويد ذهن شما يك الگو يا عادت تكراري براي فكركردن دارد. 
ــتيد، يا اغلب به مسائل به صورت سياه و سفيد نگاه  مثًال اغلب بيش از حد دنبال جزئيات هس
مي كنيد، يا قبل از روشن شدن ماجرا زود قضاوت مي كنيد، يا زيادي به گذشته يا آينده فكر 
مي كنيد و غيره. عادت هاي ذهني ناكارآمد را مي توان مثل عادت هاي رفتاري ناكارآمد تغيير 

داد، به شرطي كه آنها و تأثيرشان بر زندگي مان را بشناسيم.  دكتر پرستواميري

فاجعه آفريني ايدئولوژي ولنگارانه غرب!
ــگرا دو فرزند خود را مورد آزار جنسي قرار  ــت در توئيتي خبر داد: زوجي همجنس نيويورك پس
ــبكه هاي اجتماعي به همراه داشت.   كاربري با نام ابراهيم  داده است. اين خبر واكنش هايي در ش
ــم ازدواج كرده و دو كودك را  ــت: «در امريكا دو فعال همجنس باز كه با ه با ترجمه اين خبر نوش
به فرزندي گرفته بودن، طي مدت طوالني به آنها تجاوز و از عمل شنيعشون فيلمبرداري كردند 
و بعد با پيشنهاد دادن اين دو كودك به همجنسگرايان ديگر براي رابطه جنسي كاسبي كردند! 
ــت:  اميدوارم اين ايدئولوژي كثيف غرب پيش خودش بمونه!» پروانه فتاحي نيز در توئيتي نوش
«همجنسگرايان و همجنس بازان از ازل تا ابد در تمام دوران منفور بودند و خواهند بود و با هيچ قانون 
و تبصره اي در هيچ دين و آييني مورد تأييد نخواهند بود.» كاربري با نام «mhp037» نيز توئيت 
كرد: چندوقت پيش بود كه مشخص شد اين دو تا نره خر همجنس باز اهل امريكا به بچه هايي كه 
به فرزندخواندگي گرفته بودن تجاوز مي كردن، اما حاال مشخص شده اوضاع خيلي وحشتناك تر 
بوده و اين دوتا حيوون بچه ها رو به پدوفيل ها اجاره مي دادن! ارمغاني از خانواده هاي تراز غرب كه 

هر روز در فيلماشون تبليغ ميكنن.

پولي كه به جيب بانك ها رفته است!
كاربري با نام «مهدي» نوشت: شخصي در زماني كه پرايد 50 ميليون 
ــته بود، يعني پول دوتا پرايد. حاال كه  بود، 100ميليون در بانك گذاش
مي خواهد پول سپرده رو برداره پرايد شده 100ميليون، اين يعني پول 
اين شخص با تورم نصف شده و ارزش پولش از دو عدد خودرو شده يك  

عدد و اين پول توي جيب بانك ها رفته! 

برزيل و آرژانتين دالر را دور خواهند زد؟!
مهدي خراطيان در رشته توئيتي نوشت: ظهور دولت چپ گرا در برزيل فضا را 
براي اقدام  مشترك  با آرژانتين جهت تأسيس پول مشتركي به نام sur فراهم 
كرده كه مي تواند مقدمه اي براي تشكيل يك اتحاديه در امريكاي جنوبي حول 
محور پولي جديد و تضعيف دالر باشد. در مورد آثار كوتاه مدت اين مسئله ابداً 
نبايد مبالغه كرد، چون براي اتحاديه اروپا به ثمر نشستن يورو از زمان  طرح ايده 
تا اجرا سال هاي متمادي طول كشيد. معموالً يكي از معضالت سياستگذاري 
در ايران برجسته سازي بيش از اندازه اين دست از اخبار تحت عناويني چون 
افول غرب و حتي سوءاستفاده از آن جهت پوشش ناكارآمدي هاي سياست هاي 

اقتصادي و سياسي است.  

سرايت از انگليس به كانادا!
يكي از كاربران توئيتر با نام كاربري «Maytea» در توئيتي نوشت: كانادا 
زندگي مي كنم. همه خانواده سرما خورديم. رفتم قرص سرماخوردگي 
بخرم كه با اين صحنه روبه رو شدم. عكس رو خودم همين امروز گرفتم. 
به دكتر داروخانه گفتم من شنيدم انگليس اوضاعش اينجوري، اينجا 

چرا؟! در جواب با خنده گفت: «به ما هم سرايت كرده!»
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موتور كار برقي حالل بخشي از آلودگي تهران
ــرزاده در  محمد اكب
ــت:  1-  توئيتي نوش
ــي تحويل  موتور برق
ــركت  ــه ش ــده ب ش
ــاخت يك  پست، س
شركت داخلي است 
ــارژ تا  ــا يك بار ش و ب
60 كيلومتر پيمايش 
ــور  ــد؛ 2- موت مي كن
ــأ  منش ــيكلت ها  س
21درصد از آلودگي 
تهرانند؛ 3- در تهران 300هزار «موتور كار» داريم؛ 4- طرح شهرداري 
براي تحويل «موتور كار برقي» بخش مهمي از معضل آلودگي تهران 

را حل خواهد كرد.



  ياسر عسگري
 نداشتن پروژه فكري مشـخص، نقطه ضعف برخي 
شخصيت ها و انديشوران ماست. اينكه پروژه فكري 
هر انديشـوري براي او و مخاطبانش مشخص باشد، 
يك ُحسن و توفيق براي او خواهد بود، مگر در موارد 
خاص و نادر كه به داليلي برخي انديشـوران تمايل 
ندارند پروژه فكري شان آشكار و عيان باشد. تجربه 
نشان داده است اگر پروژه فكري انديشور يا كنشگري 
روشن باشد، اثرگذاري و ماندگاري بيشتري خواهد 
داشـت. البته انديشـمنداني كه در اين يادداشـت 
آمده اند، نه همه انديشمندان جامعه اند و نه آنان كه 
نام شان ذكر شد، در يك سطح اثرگذاري اند و نه يك 
محقق به تنهايي، مي تواند پروژه فكري انديشوران 
كشور را آنگونه كه شايسته اسـت، دريابد. بنابراين 
تعداد معدودي كه نگارنده آثـار آنها را مطالعه كرده 
و از اين جهت كه فعاليت هاي رسانه اي دارند يا اينكه 
در رسانه ها و مراكز فرهنگي و علمي، آثارشان بيشتر 
ديده مي شود، به ترتيب اولويت و اثرگذاري، انتخاب 
شده اند. طبيعي اسـت در يك يادداشت، نمي توان 
به همه شـخصيت هاي فكري، فرهنگي و سياسـي 
برجسته كشور پرداخت و اگر مخاطبان و دانشوران 
به ضرورت «داشتن پروژه فكري مشخص» ترغيب 
كند، نگارنده به هدف خود رسـيده است. محتواي 
اين يادداشت پيش تر در جلسـات و گفتارهايي، در 
حسينيه هنر قم ارائه و هم اكنون مكتوب شده است. 

     
  كالن پروژه امام روح اهللا خميني(ره) 

به نظر مي رسد كالن پروژه امام خميني(ره)، «احياي دين 
اسالم» در دوره معاصر است و براي اينكه نشان دهد دين 
اسالم براي همه دوران ها و از جمله دوران حاضر، سخني 
ــورت جامع متبلور و محقق  براي گفتن دارد، بايد به ص
شود. تحقق جامع دين، جز با تشكيل حكومت اسالمي 
امكانپذير نيست. امام پس از تشكيل حكومت اسالمي، 
ــه داد كه براي  ــبك جديدي از حكمراني ديني ارائ س
تمام پيروان اديان هم قابل الگوبرداري است و حكومت 
جمهوري اسالمي نيز الگوي دين مداران دنيا شده است. 
اما چرا مي گوييم كه كالن پروژه امام «احياي دين» بوده، 
ولي «حكومت اسالمي» نبوده است، براي اينكه امام بر 
ــته  مبناي تعبير قرآني «قيام هللا/ قوموا هللا» تالش داش
ــم ها،  ــت، نام دين را كه در دوره اي مورد هجمه ايس اس
استبداد، طاغوت و استكبار بود، زنده كند. براي او تحقق و 
جامعيت دين در جامعه، مهم و اساسي بود و از سردمداران 
و مسئوالن حكومتي، عمل به اسالم را خواستار بود. امام 
با توجه به تجربه هاي گذشته، به اين نتيجه رسيد كه تنها 
راه «تحقق جامعيت دين در جهان»، تشكيل حكومت 
ــالمي عادل و نظام مقتدر  ــتن حاكم اس اسالمي و داش
اسالمي و جامعه اسالمي باورمند است كه تمام هم و غم 
خويش را در اين زمينه به كار گرفت. او خواست جامعه 
اسالمي را به سمت ظهور حضرت حجت(عج) سوق دهد 
و اگر فردي بگويد كالن پروژه امام(ره) زمينه سازي براي 
ــت نيز دور از ذهن و  ظهور حضرت حجت(عج) بوده اس
ــت. گرچه امام از جمله افرادي نبوده كه  واقع نگفته اس
چنين ادعايي داشته باشد، ولي نقشي كه در جهان معاصر 
ايفا كرد و باعث توجه مجدد جهانيان به دين و دينداران 
در اين دوران شد، قابل ارزيابي و تحليل است. در اين ميان 
اظهار نظرات بسياري از رهبران اديان در اين زمينه وجود 
دارد كه امام خميني را سبب احياي مجدد دين (نه تنها 
دين اسالم) در دوران معاصر مي دانند. (ر. ك: امام فراتر از 

مرزها، به كوشش پژمان عرب، تهران: انتشارات راه يار)
  كالن پروژه فكري آيت اهللا سيدعلي خامنه اي 

ــخصيتي، معموالً پروژه هاي فكري به مرور  براي هر ش
ــه ها  ــه افزايش تجربه يا تعالي انديش كامل  و با توجه ب
عميق تر مي شود، بنابراين به جاي يك كالن پروژه درباره 
زندگي و انديشه يك شخصيت، مي توان از چندين كالن 
ــت در طول همديگر  ــخن گفت كه ممكن اس پروژه س
ــوري در كالن پروژه رهبر  ــند. «قرآن» جايگاه مح باش
ــد از انقالب، قبل  ــالب دارد و چه در قبل و بع معظم انق

ــش و جايگاه و اصالت  و بعد از رهبري، همواره قرآن نق
بنيادين را در فكر و انديشه معظم له داشته است. شايد 
بتوان گفت كالن پروژه فكري آيت اهللا خامنه اي در پيش 
ــازي قرآني» يا تشكيل «حكومت  از انقالب، «جامعه س
ــت. در دوره هاي اول رهبري،  و جامعه قرآني» بوده اس
ــازي قرآني» (نظام به معنايي فراتر از حكومت  «نظام س
و جامعه) و در دوره متأخر، «تمدن سازي قرآني» است 
(تمدن به معنايي فراتر و فراخ تر از حكومت و جامعه و نظام 
و مليت و طراحي براي تمام امت اسالمي و جوامع بشري). 
ــه و منظومه فكري و معرفتي  محوريت قرآن در انديش
ــيار بنيادي است و مي توان گفت  آيت اهللا خامنه اي، بس
اين بزرگ از شخصيت هاي قرآن محور، جامع االطراف 

و ممتاز دوران معاصر است. 
  كالن پروژه آيت اهللا مرتضي مطهري 

مي توان گفت كالن پروژه فكري آيت اهللا شهيد مطهري، 
ارائه «اسالم عقالني» است. با اينكه استاد مطهري يك 
فيلسوف، فقيه و مفسر برجسته است، اما بُعد متكلم بودن 
او و دفاع كالمي از دين بسيار بارزتر است. ناگفته نماند 
شرايط تاريخي هم بر تعيين پروژه فكري شخصيت ها 
ــهيد مطهري و همدوره اي هايش،  مؤثر است و امثال ش
ــاس دين و باورهاي  در دوره اي زندگي مي كردند كه اس
ــؤال رفته بود يا مي رفت،  ديني به صورت جدي زير س
اما با اين همه ايشان درصدد تبيين عقالني از دين است 
و همه آثار و نوشته ها و گفتارهاي او را بايد در اين كالن 
پروژه تعريف و تبيين كرد. مي توان گفت همه نوشته ها و 
سخنراني هاي استاد، متناسب با نياز زمان و پاسخگوي 
سؤاالت «زمان» و «نيازسنجي مخاطبان» از ويژگي هاي 
ــت، بنابراين بدين سبب، آثار  ممتاز شهيد مطهري اس
ــترده است و كمتر  ــيار گس و گفتارهاي او متنوع و بس
شخصيت حوزوي داريم كه مانند ايشان در ابعاد مختلف 
علوم اسالمي اظهارنظر يا تبيين كارشناسي و البته دقيق 
و راهگشا داشته باشد. از باب نمونه، دكتر غالمعلي حداد 
عادل كه از شاگردان و مرتبطان شهيد مطهري محسوب 
ــود نيز بر اين موضوع صحه مي گذارد و مي گويد:  مي ش
ــي او در نگاه به  «ميراث ماندگار مطهري، بينش عقالن
دين است.» (مطهري كه بود؟، مقاله ميراث مطهري، به 
كوشش سيدحميد جاويد موسوي، ص41، چاپ دوم، 

1388، تهران: انتشارات صدرا) 
ــتاد مطهري در  ــتاد رحيم پور ازغدي هم پروژه اس اس
حسينيه ارشاد تهران را «پروژه عقلگرايي ديني و جنبش 
آگاهي بخش و اعتاليي مدرن اسالمي» مي نامد. (مطهري 
كه بود؟، مقاله روشنفكري ديني در نگاه استاد مطهري، 
ــتاد مطهري مي گويد:  ص111). وي درباره رويكرد اس
ــتاد مطهري] شعار حذف كلي روحانيت يا  «ايشان [اس
طرح اسالم منهاي ميراث فرهنگي اسالم را قبول ندارد، 
ولي از طرفي روحانيت موجود، فقه موجود و نظام آموزش 
و پرورش و تبليغ حوزه را قبول ندارد و منتقد آن است، 
نظام مالي حوزه را مورد نقد جدي قرار مي دهد و معتقد 

است نه شعار اسالم منهاي روحانيت موجود در آن دوره و 
نه شعار اسالم بعالوه روحانيت موجود در آن دوره كارساز 
ــالم بعالوه روحانيت اصالح  است، بلكه شعار ايشان، اس

شده بود.» (مطهري كه بود؟، ص114)
نكته اي كه درباره استاد مطهري بايد بر آن تأكيد كرد، 
«مسئله شناسي» است. استاد مطهري به علت حضور در 
دانشگاه ها و ارتباطات گسترده با اساتيد مختلف حوزوي و 
دانشگاهي و رصد دقيق فضاها و چالش هاي فكري و علمي 
روز، برخي مسائل و چالش ها را از روشنفكران و نوانديشان 
ديني و سكوالر اخذ مي كرد و به آنها پاسخ هاي اسالمي 
و عميق ارائه مي داد. شايد بتوان گفت  از استاد مطهري، 
موضوع شناس تر و رصدگري قوي تر، دكتر علي شريعتي 
ــترده تر و متنوع تري با نسل جوان و  بود كه ارتباط گس
مسائل دنياي مدرن داشت، اگرچه پاسخ هايش عمق و 
جامعيت و نگاه منظومه اي و سيستمي استاد مطهري را 
نداشت. برخي از مباحث شهيد مطهري، ناظر به تكميل 
و تعميق پاسخ هاي دكتر شريعتي، مهندس بازرگان و 

امثالهم به چالش هاي دوران خويش است. 
  كالن پروژه فكـري آيت اهللا محمدتقي مصباح 

يزدي
درباره آيت اهللا مصباح يزدي بسيار گفته اند و هنوز جا دارد 
درباره انديشه و عمل آن حكيم مجاهد بيشتر بگوييم. 
مي توان گفت كالن پروژه فكري آيت اهللا مصباح «دفاع 
ــالمي و شيعي و مبارزه با  عقالني و منطقي از عقايد اس
ــت كه در اين ميان، بُعد  انحرافات فكري و عقيدتي» اس
سلبي آن يعني «مبارزه با انحرافات فكري و عقيدتي»، 
پررنگ تر است. استاد دغدغه زيادي در زمينه دفع تهاجم 
ــان را ذيل اين پروژه  ــت و تالش هاي ايش فرهنگي داش
ــي از خصلت هاي ويژه آيت اهللا  مي توان تبيين نمود. يك
مصباح «تكليف مداري» ايشان است. ايشان مرد انجام 
وظيفه بود، نه نتيجه. در هر زمان آنچه تشخيص مي داد 
ــت، دنبال همان مي رفت. مراحل مختلفي  وظيفه اوس
از زندگي و عمل آيت اهللا مصباح يزدي هست كه بدون 
توجه به مالمت مالمت گران و خوشايند يا بدآيند ديگران، 
ــي مي كرد. كم  ــاً اعالم و علن ــع خويش را صريح مواض
نبودند حاميان نظام اسالمي كه بعد از تغيير رويكردها و 
روحيات، در قبال مسائل سياسي و حوادث ساكت شدند، 
ولي آيت اهللا مصباح در عداد اين دسته نبود و همچنان در 
عرصه هاي فكري، فرهنگي و سياسي روشنگري مي كرد. 
ايشان به راحتي از كنار انحرافات و التقاطات نمي گذشت 
ــدگاه انحرافي و  ــر گونه دي ــديد ه و مخالف و منتقد ش
التقاطي بود. مماشات در اين زمينه نداشت و مماشات 
در اين حوزه ها را خطرناك و پايه گذار انحرافات عميق تر 
مي دانست. حدس مي زنم آيت اهللا مصباح در زمينه تكليف 
مداري، بسيار تحت تأثير امام خميني(ره) است و تكليف 

مداري را به صورت ويژه از امام فرا گرفته است. 
آيت اهللا مصباح يزدي در دو دهه اخير، توجه ويژه اي به 
توليد علوم انساني با رويكرد اسالمي داشت و اگر كالن 
پروژه دو دهه آخر حيات او را توليد علوم انساني اسالمي 
و اسالمي سازي علوم انساني بدانيم، به بيراهه نرفته ايم. 
آيت اهللا مصباح به جاودانگي، جامعيت و جهاني بودن، 
عمق افكار و آموزه هاي اسالمي، اعتقاد راستين داشت و 
به خاطر تسلطش بر علوم مختلف اسالمي و روحيه نقادي، 
مرعوب انديشه ها و افكار جديد و غيراسالمي نمي شد. 
يكي از نعمات حضور آيت اهللا مصباح، دلگرمي جوانان در 
ارائه رويكردهاي اسالمي در حوزه هاي جديد و مسائل روز 
جهاني بود، يعني آنان اميد داشتند  شخصيتي برجسته 
داريم كه مي  تواند از منظر اسالمي، آن موضوع را تحليل و 
بررسي كند يا در ديدار با شخصيت ها و استادان خارجي 
و غيرمسلمانان، پاسخ هاي اسالمي شايسته اي را به آنها 

ارائه مي دهد، پاسخ هايي كه باعث تأمل آنها مي شد. 
  كالن پروژه آيت اهللا حسـن حسـن زاده آملي 
ــن زاده آملي را مي توان  كالن پروژه آيت اهللا حسن حس
ــاخته/ مهذب الهي» دانست.  ــان و جامعه خودس «انس
ــان هاي خودساخته  هم و غم اصلي ايشان، تربيت انس
ــت. او توجه ويژه اي به  و بالطبع، جامعه خود ساخته اس
ضرورت خودسازي انسان و تهذيب انسان بر محور قرآن و 

گزارشي از پروژه فكري برخي عالمان دين در دوران حاضر 

دغدغه  مندان دينداري و آگاهي  در جهان معاصر

روايات (مكتب اهل بيت(ع)) دارد. شايد اين عبارت 
از سخنان محوري او در طول زندگي باشد كه «اي 
انسان ها! خود را ارزان مي فروشيد، شما براي ابديت 
ــنه دانش است و تأكيد  آمده ايد... .» حسن زاده تش
ــب علوم و دانش هاي مختلف دارد  بسياري بر كس
ــاني كه مزاجش معتدل باشد  و معتقد است «انس
ــت و به علم خاصي  ــب همه علوم اس خواهان كس

محدود نمي شود... .» 
  كالن پروژه آيت اهللا عبداهللا جوادي آملي 

تعيين كالن پروژه آيت اهللا عبداهللا جوادي آملي كار 
ــت، اگرچه او نيز همانند شهيد آيت اهللا  سهلي نيس
مطهري، درصدد تبيين عقالني از دين و آموزه هاي 
ديني است، ولي با تمركزش در حوزه تفسير قرآن 
و فلسفه اسالمي، درصدد تربيت انسان هاي حكيم 
ُمهّذب قرآني (خودساخته) است. در منظومه فكري 
ــالمي،  ــي، نقش عقالنيت اس آيت اهللا جوادي آمل
ــفي، بسيار پررنگ  عقالنيت قرآني و عقالنيت فلس
است و كمتر وارد چالش جدي و بنيادين با مفاهيم 
دنياي مدرن مي شود. (برخالف رويكردهاي آيت اهللا 
مصباح يزدي به صورت ويژه و برخالف رويكردهاي 

شهيد آيت اهللا مطهري به صورت عمومي) 
  كالن پـروژه آيت اهللا محي الديـن حائري 

شيرازي 
ــيرازي  ــروژه آيت اهللا محي الدين حائري ش كالن پ
ــت  ــان» يا «برگش را مي توان «تربيت فطري انس
ــت. آيت اهللا  ــان ها به تربيت فطري آنها» دانس انس
ــي توجهي ويژه  ــيرازي به انسان شناس حائري ش
دارد و مي توان گفت نظريات اصلي او، در باب انسان 
شناسي است. او در انسان شناسي اش، به «فطرت» 
توجه ويژه دارد و تالش دارد تا انسان ها به اين وديعه 
الهي خود وقوف يابند و مسير بندگي و فطرت الهي 
خويش را در پيش بگيرند. حكمت گمشده مؤمن 
است و گويي آيت اهللا حائري شيرازي در زندگي اش 
خواسته است اين مسئله را به انسان ها و مخاطبانش 

يادآوري كند. 
  كالن پروژه آيت اهللا سيدهادي خسروشاهي

ــوران و  ــاهي از دانش ــيدهادي خسروش استاد س
ــوان كالن پروژه  ــون مجاهدي بود كه مي ت روحاني
ــالم سياسي» دانست كه در  فكري او را «احياي اس
اين زمينه توجه ويژه اي به تقريب مذاهب اسالمي و 
وحدت جوامع مسلمان و ارتباطات بين انديشمندان 
و جريان هاي اسالمي داشت. او به دانستن سابقه و 
گذشته جريان هاي اسالمگراي داخلي و خارجي، 
ــه ثبت و ضبط  ــت و از اين منظر ب توجه ويژه داش
ــالمگراي  ــوابق جريانات اس حوادث و اتفاقات و س
جهان پرداخت. او به دنبال وحدت جوامع اسالمي 
ــالمي بود و عالوه بر نقد  ــكيل امت واحده اس و تش
رويكردها و نقشه هاي استعمارگران و مستشرقان، 
توجهي به بازشناسي شخصيت هاي علمي و فرهنگي 
جهان اسالم داشت و آثار ارزشمندي از خود به يادگار 
ــاهي به معرفي عقالني شيعه در  گذاشت. خسروش
ــالم پرداخت و از انديشه سياسي شيعه و  جهان اس
فقه شيعه در محافل و همايش هاي بين المللي جهان 
ــالم دفاع مي كرد. او خود را مبلغ اسالم و مكتب  اس

اهل بيت(ع) مي دانست. 
  كالن پروژه آيت اهللا محمدعلي تسخيري
ــخيري مانند  پروژه فكري آيت اهللا محمدعلي تس
ــاهي، تبيين و دفاع عقالني  ــتاد خسروش پروژه اس
ــيعه در جهان معاصر بود، به ويژه در مواجهه با  از ش
جهان اسالم. تعبيري كه رهبر معظم انقالب وي را 
با آن ستودند، يعني «زبان گوياي اسالم و تشيع»، 
بسيار مهم و كليدي است. آيت اهللا تسخيري مانند 
استاد خسروشاهي، بيشتر فعاليت هايش در حوزه 
ــود و ارتباط و گفت وگو  جهان اسالم تعريف مي ش
با پيروان اديان ديگر. اين دو بزرگوار عالوه بر تبيين 
عقالني مكتب اهل بيت(ع)، به چالش هاي نظري 
دنياي معاصر، فراتر از مذاهب و مرزها پاسخ داده اند. 
جاي نگاه امام موسي صدر در فضاي دين پژوهي و 
دينداري معاصر ما خالي است. امام موسي صدر اديان 
را در خدمت انسان مي دانست. او تالش داشت نقش 

دين را در زندگي انسان ها تبيين كند. 
  كالن پروژه حجت االسـالم والمسـلمين 

محسن قرائتي 
ــلمين محسن قرائتي از آن  حجت االسالم والمس
طيف شخصيت هاي حوزوي است كه كالن پروژه 
ــي» و «زندگي قرآني»  ــان قرآن وي «تربيت انس
ــه مؤمنان و  ــود. او تالش دارد هم قلمداد مي ش
ــلمانان، توجه جدي به قرآن داشته باشند و  مس
ــلمانان  قرآن جدي ترين منبع معرفتي براي مس
ــود و همچنين مي كوشد كه جامعه  محسوب ش
ــتر مأنوس كند. شايد او به  شيعي را با قرآن بيش
اين مسئله باور عملي دارد كه شيعيان از بين دو 
توصيه پيامبر اعظم(ص)، توجه بيشترشان به اهل 
بيت(ع) است و از نقش و جايگاه قرآن غافل شدند 
و درصدد است كه به حديث ثقلين، به درستي و 
كمال عمل كند و جامعه را به سمت بهره برداري 
همزمان قرآن و اهل بيت(ع) و همتايي اين دو ثقل 
سوق دهد. استاد قرائتي نمونه اي برجسته از مبلّغ 
اسالمي و قرآني در دوره حاضر است و الزم است 
ــا و تجربيات  ــات فراواني درباره رويكرده تحقيق
تبليغي و تدريسي او انجام شود. قرائتي از قدرت 
ــازي مفاهيم اسالمي و قرآني،  تمثيلي و ساده س
ــتاد قرائتي در مقدمه خويش  برخوردار است. اس
ــاز» (در فروردين  ــرار نم بر كتاب «پرتوي از اس
ــد: «ارائه  1369 ش/ رمضان 1410ق) مي نويس
ــد و احكام و  ــالم، در زمينه عقاي معارف دين اس
ــن و متكي به آيات  اخالق، آن هم به زباني روش
و احاديث، ضرورتي است كه نياز عالقه مندان به 
اين معارف را برآورده مي سازد.» (پرتوي از اسرار 
نماز، چاپ چهاردهم، 1374، تهران: ستاد اقامه 
ــودش را ارائه معارف  نماز، ص 11). او رويكرد خ
ــاده و همه فهم براي توده ها  ــالمي و قرآني س اس

(غيرنخبگان) مي داند. 

«قرآن» جايگاه محـوري در كالن 
پروژه رهبر معظم انقالب دارد و چه 
در قبل و بعد از انقالب، همواره قرآن 
نقش و جايگاه و اصالت بنيادين را 
در فكر و انديشـه معظم له داشته 
است. شايد بتوان گفت كالن پروژه 
فكري آيت اهللا خامنه اي در پيش از 
انقالب، «جامعه سـازي قرآني» يا 
تشكيل «حكومت و جامعه قرآني» 
بوده است. در دوره هاي اول رهبري، 
«نظام سازي قرآني» (نظام به معنايي 
فراتر از حكومت و جامعه) و در دوره 
متأخر، «تمدن سازي قرآني» است

«ده قاب، ده قهرمان» 
در آيينه يك بازشناخت

پرداخت به گذشته و حال
 در يك ژانر سينمايي

  محمدرضا كائيني
ــار  عم ــنواره  جش
ـــــــيزدهمين  س
ــه خويش  اختتامي
ــر نهاد،  را پشت س
ــان در  ــا همچن ام
ــه آن  ــاب كارنام ب
ــخن باقي  جاي س
ــت. در اين ميان  اس
ــت آن به  اما پرداخ
گذشته و نيز قهرمان 
ــد. امري كه در اثر «ده  پردازي هاي آن مهم مي نماي
قاب، ده قهرمان» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين 
پژوهش توسط نعمت اهللا سعيدي و سعيد مالكي انجام 
شده و انتشارات راه يار، به انتشار آن همت گماشته 
است. در ديباچه اين تحقيق، نكات ذيل آمده مورد 

اشاره قرار گرفته است:
«در واپسين سال هاي دهه هشتاد، ناعدالتي فراگير 
ــگران معطوف به انقالب  ــانه اي، كنش ارتباطي و رس
ــاند كه براي برابري با  ــالمي را به اين نتيجه رس اس
اشرافيت برآمده از دل مناسبات پس از انقالب، بيش 
ــژواك صداي جمهوريت و  و پيش از هرچيز بايد به پ
عامه مردم تبديل شوند. درست در اين هنگام و با اين 
تحليل بود كه جشنواره مردمي فيلم عمار متولد شد. 
ــنواره عمار بيش از يك جنبش واره  با اين تعبير جش
بود: حركتي براي توزيع معاني اي كه در سپهر عمومي 
ــت. مردمي كه صداي شان در  ــده اس مردم متولد ش
ــانه هاي  ــينان رس ــان هياهوي هماره بر صدرنش مي
ايراني، روايت نمي شد. در نگاهي موشكافانه مي توان 
گفت، هويت عمار در غيريت با طبقه جديدي شكل 
گرفته كه جامعه، سياست و بيش از همه فرهنگ پس 
از انقالب را به تيول خود درآورده و مديران فرهنگي 
ناكارآمد و ستادهاي تعطيل نيز كاركردي جز خراج 
ــتند. براي يك جشنواره  ــراف نداش دادن به اين اش
سينمايي، آثار توليد يافته اهميت دارد. عمار اما يك 
جنبش واره بوده و از اين رو، به توزيع آثار بهايي ويژه 
ــطه  مي داد. تمايز عمار پيش و بيش از آن كه به واس
خطوط فكري و فرهنگي و بر سر محتواي آثار باشد، 
تمايزي اجتماعي و بر سر سامان دريافت و توزيع معنا 
بود. عمار مي گفت و مي خواست عامه مردم، اين امكان 
را داشته باشند كه معاني و ايده هاي خود را با ديگران 
در ميان بگذارند و همين خواسته، جنبه هاي اجتماعي 
ــته و متمايز مي كرد و  و جنبش وارگي عمار را برجس
ــنواره اي انقالبي و دلبسته به انقالب  عمار البته جش
ــتگي را از رهگذر مسئله  ــالمي بود، اما اين دلبس اس

اجتماعي و توزيع اجتماعي به دست آورده بود. 
ــود كه پياپي  ــاز كرده ب ــنواره عمار راهي را آغ  جش
ــگرانش قرار  چگونگي هاي بديعي را پيش روي كنش
ــون بايد رفت و يكي  مي داد. خود راه بگويدت كه چ
از نخستين گفته هاي اين راه، نقد ساختار سينماي 
ايران بود. جشنواره عمار به مدد سطح جنبش وارگي 
و گستره وسيع اكران كنندگان مردمي خود كوشيد 
ــينماي ايران را جابه  جا كند.  مرزهاي مصرف در س
ــلطاني سينماي ايران به  كوشيد نگاه استعاليي و س
ــط مخاطب تضعيف كند.  متن مردم را از طريق بس
ــتتر و مستقر در نظام توليد  كوشيد مركز گرايي مس
ــينمايى را ناديده بگيرد. كوشيد افق هاي  و توزيع س
ــه مخاطبان  ــي جديدي را ب ــي و اجتماع جغرافياي
ــينما در ايران اضافه كند. كوشيد ايران را به بحث  س
بگذارد و روايت ناشدگي انقالب اسالمي در سينماي 
ــيد مرزهاي مسئله و  سانسور را برجسته كند. كوش
مسئوليت در سينماي اجتماعي را بازتعريف كند و 
ضرورت نقدهاي راديكال به نابرابري و ناكارآمدي را 
در موضعي درون گفتماني به محافظه كاران ميدان 
ــود. دست آخر  ــت و جامعه يادآور ش رسانه، سياس
آن كه جشنواره عمار كوشيد فكر كردن درباره اميد و 
آينده را به سينماي اكنون زده تذكر دهد.  مخاطبان 
ــداول، تنها از دريچه تنگ  عمار نيز برخالف روند مت
ــار در ارتباط  ــا توليدكنندگان آث ــه و اقتصاد ب گيش
ــتايي دور، براي ديدن  ــهر و روس نيستند. گاه در ش
يك مستند و پس از ديدن آن، چند برابر گران ترين 
ــه مي كنند، اما  ــينماي ايران هزينه و هدي بليت س
مهم تر از هزينه همراهي است. مخاطبان عمار با نقد 
و نظر و پيشنهاد خود، آحاد فعال جمهوري مخاطب 
هستند و به آفرينندگان جهان عمار جهت مي دهند. 
ــد. انبوهي  ــزه نيز مي دهن ــالوه بر جهت، جاي گاه ع
ــانه هايي هستند كه  از جوايز نمادين و مردمي، نش
هزينه هاي همراهي مخاطبان جشنواره عمار، آحاد 
ــگران پايه در جنبش واره مردمي فيلم  همراه و كنش
ــايد بتوان گفت آثار عماري، به يك  عمار هستند. ش
ــايد در تولد اين ژانر ترديد  ژانر تبديل شده است. ش
داشته باشيم، با اين  همه نمي توانيم از ويژگي و روح 
مشترك آثار عمار بگذريم: جشنواره عمار مي كوشد 
جهاني را پيش روي مستندسازان بگشايد كه در آن 
فاعل شناسا به اُبژه خود نگاهي استعاليي و سوبژكتيو 
ندارد. بي آنكه بخواهيم مدعي باشيم كه اين كوشش 
مستندسازان عماري به نتايج كامل خود رسيده است، 
نمي توانيم نتايج اين كوشش را ناديده بگيريم، در پرتو 
اين نگاه برابر و بلكه فروتن است كه بخش مهمي از 
كنشگران جنبش واره عمار، روايت شدگان، قهرمانان 

و سوژه هاي آثارشان هستند... .» 
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كالن پـروژه فكـري آيـت اهللا مصباح    آي

«دفـاع عقالنـي و منطقـي از عقايـد 
اسالمي و شـيعي و مبارزه با انحرافات 
فكـري و عقيدتي» اسـت كـه در اين 
ميـان، بُعد سـلبي آن يعنـي «مبارزه 
بـا انحرافـات فكـري و عقيدتـي» 
پررنگ تـر اسـت. اسـتاد دغدغـه 
زيادي در زمينه دفـع تهاجم فرهنگي 
داشت و تالش هاي ايشـان را ذيل اين 
پـروژه مي تـوان تبيين نمود. ايشـان 
مـرد انجـام وظيفـه بـود، نـه نتيجه. 
در هـر زمان آنچـه تشـخيص مي داد 
وظيفه اوست، به دنبال همان مي رفت
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   از «گيرنده پدرم» تا «سه خواهرون»
ــر مريم  ــن اث ــدان» ششمي ــون و قومان «خات
ــده پدرم،  ــت. كتاب هاي گيرن ــان زاده اس قرب
ــا دل، روپوش هاي  ديالمه، رمان شهربانو، دري
سفيد، حوض شربت آثاري است كه پيش از اين 

به چاپ رسيده اند. 
ــد:  ــش مي گوي ــوع كتاب هاي ــاره موض او درب
ــاره دختران نوجوان  «كتاب گيرنده پدرم، درب
و پدران شان است كه خيلي هم مورد استقبال 
ــد تنها روايت  ــاب ديالمه شاي قرار گرفته و كت
داستاني در مورد شهيد ديالمه باشد. بعد از آن 
ــه در حيطه دفاع مقدس  رمان شهربانو است ك
ــه تحرير درآمده  از زاويه ديد يك مادر به رشت
ــا دل، روايت زندگي  و بعد از آن هم كتاب دري
ــل رفيعي كه  ــي با سردار ابوالفض فاطمه دهقان
ــر شهيد و سال هاي بعد از  محوريت كار همس
شهيد است. روپوش هاي سفيد، مجموعه پنج 
جلدي خاطراتي از دانشجويان شهيد دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد است. حوض شربت از زبان 
ــه از سال هاي تبعيد  ــول باوقار است ك خانم بت
ــايگي با  ــي به نجف و 12 سال همس امام خمين
ــن كتابي كه در دست چاپ  خانواده امام. آخري
ــرون» است. كتاب هاي  است «كتاب سه خواه
ــران و مادران شهدا از باب  من در حيطه همس
ــدس است نه  ــه اجتماعي دفاع مق نگاه به جنب

جنبه نظامي و صرفاً ثبت خاطرات.»
   قوماندان، ابو حامد!

ايده كتاب خاتون و قوماندان براي قربان زاده از 
ــيني شروع  آشنايي و رفاقتش با ام البنين حس
مي شود. او مي گويد: « چند ماهي بعد از شهادت 
ــات كردم و  ــرشان را مالق ــد، من همس ابوحام
ــد. از ايشان  ــا از همانجا هم شروع ش دوستي م

خواستم كه در كنارشان باشم و صحبت هاي شان 
ــدي طوالني داشت،  ــو كنند. رون را برايم بازگ
ــائلي در مصاحبه ها پيش مي آمد كه باعث  مس
مى شد خانم حسيني ادامه ندهند و چند سالي 
ــا بعد مجدداً كار را شروع  كار به تعويق افتاد، ام
كرديم. خاتون نامي است كه شهيد توسلي با آن 
همسرشان را مورد خطاب قرار مي دادند و عنوان 
«قوماندان» يك واژه افغانستاني و فارسي دري 

به معناي فرمانده است.»
   روايتي از ام البنين 

ــدان» معتقد است  ــنده «خاتون و قومان نويس
ــاظ جغرافيايي  ــه لح ــد ب ــت ابوحام شخصي
ــق است. او  ــاظ تاريخي عمي ــترده و به لح گس
مي گويد: «نمي شود در يك كتاب به  حد كافى 
ــك سه گانه اي  ــد پرداخت. الزم است ي ابوحام
در مورد ايشان نوشته شود. يكي حضور ايشان 
ــران و يكي  ــد، يكي اي ــتان را بنويس در افغانس
ــه تحرير درآورد.  هم ابوحامد سوريه را به رشت
نمي شود يك كتاب به ابوحامد اختصاص داد و 

ايشان را در يك كتاب جمع كرد.»
وي مي افزايد: «عليرضا توسلي روزهاي زيادي را 
در جنگ تحميلي ما گذراند. زندگي مبارزاتي او 
بسيار پرشور و هيجان است. نوشتن از ابوحامد 
ــاب خاتون و قوماندان،  كار سختي است. در كت
ــت نه همه زندگي اش.  پرتوهايي از ابوحامد اس
ــدان مي بينيم،  ــاب خاتون و قومان آنچه در كت
ــور مي كند و به  ــي ابوحامد عب از حاشيه زندگ
متن زندگي خانم ام البنين حسيني مي پردازد. 
طبيعتاً زندگي يك نظامي در رتبه ابوحامد، به 
ــرش از آن مطلع شود.  گونه اي نيست كه همس
ــت روايت زندگي ام البنين حسيني  آنچه هس

است نه روايت از زندگي خود شهيد.»

   مظلوميت فاطميون
قربان زاده در ادامه مي گويد: «لشكر فاطميون 
ــه از مدافعان حرم  ــا اينك ــي مظلومند. ب خيل
ــده به خصوص از  كتاب هاي زيادي منتشر ش
همسران شهدا، اما همه اين كارها از لحاظ جنبه 
نظامي ناگفته مانده است. هر كسي مي آيد از 
ــد. مطمئناً جنبه  ــرش مي گوي شهيد و همس
مبارزات و جنبه نظامي جنگ ها را نمي توانند 
واضح بيان كنند. براي اينكه همسران و خانواده 
ــد يا مالحظاتي  در اين مورد چيزي نمي دانن
ــود. البته مشكل عمده  است كه نبايد گفته ش
ــارش كتاب هاي فاطميون، جلب  و مانع در نگ
اعتماد خانواده هاست. مهم است كه خانواده ها 

بدانند اين كار به ثمر مي نشيند.»
ــه كتاب هايي هم  وي در ادامه مي گويد: «البت
وجود دارد كه برخي از نويسندگان نوشته اند و 
خانواده شهدا مخالف آن هستند، اما نويسنده 
ــد را جلب و  ــواده شهي ــت نظر خان حاضر نيس
ــاراً بايد اين  ــال كند. انگار اجب تغييرات را اعم
ــر و تأييد  ــود، در حالي كه نظ كتاب منتشر ش

خانواده بسيار مهم است.»
   ادبيات فارسي دري

قربان زاده از سير محتواي كتاب مي گويد: «سير 
ــيني و خانواده اش  كتاب از زمان ورود خانم حس
ــروع مي شود. سعي  ــران و دوران مدرسه ش به اي
ــان بدهم موضوع  ــن كتاب نش كرده ام كه در اي
درخصوص يك شهيد افغانستاني است و در سبك 
زندگي شان، آشپزي هاي شان، مكالمات، كالم ها و 
گفت وگوها و... فرهنگ افغانستان را نشان بدهم. 
هر چند براي كسي كه در ايران به دنيا آمده و با 
فرهنگ ايراني بزرگ شده است، سخت است كه 
بيايد خودش را در آن فضاي افغانستان قرار بدهد. 
ــتان  ــزاران صفحه از رمان هاي افغانس مطالعه ه
ــا و تعبيرات را  كمك كرد كه لحن، كالم، واژه ه
ــم. حتي كتاب  ــم در متن كتابم داشته باش بتوان
ــود يا كتاب  ــه در كتابخانه شهيد ب «آشپزي» ك
«افغانان» را از همسر شهيد به امانت گرفتم. بعد 
ــك دور با ادبيات  از اينكه كار نوشتن تمام شد ي

فارسي دري كتاب را بازنويسي كردم.»
نويسنده كتاب خاتون و قوماندان در ادامه بيان 
مي دارد: «سعي كردم صرفاً يك گزارشگر صرف 
ــزارش يك زندگي را  نباشم، اينكه بخواهيم گ

بدهيم، هنر نيست. اين كتاب روايت يك زندگي 
است. نويسنده متعهد به واقعيت است، از جهت 
ــي و همه اينها، در پاره اي از  زمان، مكان و اسام
توضيحات و ضريب دادن ها به عنوان نويسنده 

بايد ورود كند.
سعي مي كنم كتاب به واقعيت نزديك و وجهه 

ادبي كتاب كامًال مشخص باشد... .»
   نامه هاي عاشقانه

ــتنداتي هم كه در مسير  وي در ادامه به مس
ــت داشت،  ــاب در دس ــن و نگارش كت تدوي

ــراي نگارش  ــد و مي گويد: « ب ــاره مي كن اش
كتاب، نامه هاي شهيد و همسرشان هم جنبه 
سنديت كار را حفظ و هم به پيش رفتن روايت 
كمك كرده است. اين نامه ها ابتدا به صورت 
ــد توسلي آنها را با  كاغذ بوده، اما بعدها شهي
حوصله در يك دفتر وارد مي كند تا به خاطر 
ــا، اين طرف و آن  مهاجرت يا اسباب كشي ه
طرف نيفتند. براي همين اين كار را با ظرافت 

خاصي انجام مي دهد.
برخي از اين نامه ها تناسبي با آن محتواي فصول 
ــات و شخصيت  ــد، اما لحن مكالم كتاب ندارن
ــان اين نامه ها شناخته  خاتون و قوماندان از مي

مي شود.»
   فرصت مغتنمي براي نوجوان ها

نويسنده كتاب مي گويد: «طوري مي نويسم 
ــي  ــدي سن ــان وارد دسته بن ــه مخاطب ك
نمي شوند، يعني كتابخوان باالي 15سال هم 
مي تواند كتاب را بخواند. به اين دليل، سعي 
ــاب مي آيد،  ــم فاكتورهايي كه در كت مي كن
ــي نباشد كه بگوييم  خيلي فاكتور هاي خاص
ــت. شايد به  ــت يا نيس مناسب اين سن هس
 عنوان يك كتاب نوجوان نشود، معرفي كرد،

ــه نظرم در  ــه نوجواني ب  اما فصول مربوط ب
همه كتاب ها، فصول مغتنمي است كه نبايد 
نوجوان ها را از آن محروم كرد. چه در زندگي 
خود شهدا و چه در زندگي همسران شهدا. از 
اين جهت به نظرم نوجوانان هم مي توانند به 

سراغ اين كتاب ها بروند.»
ــي  ــوص تالش هاي ــه درخص وي در ادام
ــام داده  ــارش كتاب هايش انج ــراي نگ كه ب
ــراي بچه هايم  ــد: «همان اندازه كه ب مي گوي
ــراي كتاب هايم هم وقت  زحمت كشيده ام ب

گذاشته ام.»
   جنگي كه هست!

مريم قربان زاده در پايان مي گويد: «من دنبال 
اين بوده و هستم درباره جنگي كه هست حرف 
ــه بود. جنگي كه هنوز  بزنم، نه درباره جنگي ك
ــاز هم داده  ــر، شهيد و جانب ــاي اسي خانواده ه
است. چه دخترهاي شان، چه همسرهاي شان، 
ــتند و مبارزه  چه فرزندان، همه درگير آن هس
مي كنند، اما مبارزه شان به چشم نمي آيد. اينها 

را بشنويم و بنويسم... .»
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي«جوان» با مريم قربان زاده
 به بهانه تفقد حضرت آقا به كتابش«خاتون و قوماندان»

هزاران صفحه رمان افغانستانى براى 
نگارش «خاتون»  خواندم

من دنبال اين بوده و هستم 
درباره جنگي كه هست حرف 
بزنم، نه درباره جنگي كه بود. 
جنگي كه هنوز خانواده هاي 
اسير، شهيد و جانباز داده 
است. چه دخترهاي شان، چه 
همسرهاي شان و چه فرزندان 
همه درگير آن هستند و مبارزه 
مي كنند، اما مبارزه شان به 
چشم نمي آيد. اينها را بشنويم و 
بنويسم... 

سـير كتـاب از زمـان ورود خانـم 
حسـيني و خانـواده اش بـه ايـران 
و دوران مدرسـه شـروع مي شـود. 
سـعي كـرده ام در اين كتاب نشـان 
بدهـم موضـوع درخصـوص يـك 
شهيد افغانسـتاني است و در سبك 
زندگي شـان، آشپزي هاي شـــان، 
مكالمات، كالم هـا و گفت وگوها و.. . 
فرهنگ افغانسـتان را نشان بدهم. 
مطالعه رمان هاي افغانسـتان كمك 
كرد كه لحن و كالم و واژه ها و تعبيرات 
را بتوانم در متن كتابم داشـته باشم 
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   متولد عبديا
سال1346بود كه در روستاي «عبديا» از توابع شهرستان دامغان نوزادي متولد شد. خانواده نام 
او را «ابوالقاسم» گذاشتند، اما حقيقت اين بود كه يك سال قبل از تولد ابوالقاسم، خداوند فرزندي 
به اين خانواده عنايت كرده بود كه قبل از يك سالگي بنا به مصلحت الهي از دنيا رفته بود و پدر 
شناسنامه او را باطل نكرد و براي ابوالقاسم هم شناسنامه اي نگرفت و همان شناسنامه حسن 
كه متولد سال 1344 بود، به ابوالقاسم داده شد. با اينكه در خانه او را ابوالقاسم صدا مي كردند، 

اما نام «حسن» براي او ماندگار شد. 
  مدرسه حاج فتحعلي بيك!

ــن بود  ــخ محمدصادق پدر حس حاج شي
ــازي در خيابان  ــازه ساعت س ــك مغ كه ي
اصلي شهر دامغان داشت و از اين راه امرار 
ــن در  معاش مي كرد. دوران كودكي حس
دامغان سپري شد و در همانجا پا به عرصه 
ــان ابتدا عالقه  تحصيل گذاشت. او از هم
ــه درس و مدرسه داشت، بنابراين  زيادي ب
با جديت تمام مقاطع ابتدايي و راهنمايي را 
پشت سر گذاشت. از آنجا كه محيط خانواده 
شهيد محيطي معنوي و مذهبي بود، او نيز 
عالقه مند به مباحث ديني و اعتقادي بود. 
ــه حوزه علميه  براي همين سال 1362 ب
دامغان رفت و در مدرسه حاج فتحعلي بيك 

به تحصيل علوم ديني پرداخت. 
   كردستان، مجنون و شلمچه

ــد صرفي با  ــگ تحميلي، شهي ــاز جن با آغ
ــت، تصميم گرفت راهي  سن كمي كه داش
ــل شود و در  جبهه هاي نبرد حق عليه باط
تابستان سال 1362 موفق به ثبت نام براي 
ــار در تاريخ  ــد. اولين ب حضور در جبهه ش
ــد.  او در  ــد 1363 راهي جبهه ش 28اسفن
ــق را داشت كه  ــن توفي ــي اي دوران طلبگ
ــيج دامغان در صف  چندين بار از طريق بس
رزمندگان و مجاهدان قرار بگيرد. او روحيه 
بشاش و شادي در ميان رزمندگان داشت، 
در جبهه با همرزمان بسيار صميمي بود و در 
عمليات هاي خيبر، كربالي يك، كربالي 4 و 5 در كردستان و خط هاي پدافندي جاده خندق، 

مهران، جزيره مجنون، شلمچه و... حضور داشت. 
  كربالي 5 و شهادت

همرزمانش از حال و هواي او در شب عمليات مي گويند: با شهامت بي نظيرش توانست در شب 
عمليات روحيه تازه اي به نيروها بدهد. او آر پي جي زن بود و بعد از شليك چهار آر پي جي، گلوله 
دشمن بر دستش اصابت مي  كند و جدا مى شود. دوستانش او و چند مجروح ديگر را به پايين 
كانال مي برند، اما شدت گلوله باران دشمن به حدي بود كه خمپاره اي به داخل كانال اصابت 
مي كند و طلبه مجاهد حسن صرفي نهايتاً در22دي 1365 در منطقه عملياتي كربالي5 به 

شهادت مى رسد. 
  ذكر شهدا

مدير حوزه علميه دامغان مي گويد: «مدتي در صبحگاه مدرسه مرسوم بود يادي از شهداي طلبه 
شود. با ذكر نام هر شهيد دوستان ذكر «يا اهللا» سر مي دادند. مدتي گذشت و اين سنت ترك شد.» 
شبي شهيد صرفي را در خواب ديدم كه خطاب به من فرمود: «اسم ما را مي خوانديد و بچه ها يك 

يا اهللا مي گفتند ديگر همين را هم ترك كرديد.»
  وصيتنامه شهيد

ــالم را آبياري كردند.  ــا خون عزيز خود درخت اس ــر تمام شهيدان راه اسالم كه ب «... و سالم ب
شهيداني كه با نثار جان و خون پاك خويش، قدرت، عزت و سعادت اسالم قريب به 1400 سال 
پيش تاكنون را به تمام جهانيان به معرض نمايش گذاشتند و به تمام جهانيان فهماندند كه  اي 
جهان استكبار! تا زماني كه اين چنين ملت هاي شهادت طلب در چنين كشورهايي وجود خواهد 
داشت، نخواهيد توانست اسالم را به باد فنا بريد و اين شهيدان، شهيداني هستند كه مورد عزت 

و جالل پروردگار خود قرار خواهند گرفت... .»

روايت

روايتي از شهيد حسن صرفي از شهداي عمليات كربالي5

 متولد عبديا
 در شلمچه رستگار شد

شهيد حسن صرفي متولد دوم بهمن سال1344بود. به خاطر عالقه اش به تحصيل علوم 
حوزه وارد حوزه علميه شد، اما آغاز جنگ تحميلي و شرايط كشور او را بر آن داشت كه 
با لباس طلبگي و در كسوت يك بسيجي وارد ميدان جهادي ديگر شود و در مصاف با 
دشمن بعثي بايستد. شهيد حسن صرفي بعد از مجاهدت هايش در عمليات هاي خيبر، 
كربالي يك، كربالي 4 و 5 نهايتاً در بيست و دومين روز از دي 1365در حالي كه تنها 
چند روز از شروع عمليات غرورآفرين كربالي 5گذشته بود، به شهادت رسيد. روايتي 

از زندگي تا شهادت طلبه روحاني حسن صرفي را پيش رو داريد.

جدول

پاسخ جدول شماره 6682

طراح:عليرضا سجادى فر       شماره 6683

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ن ا م ر هـ ق  ي ن ا م و ر  ق 1
 ي ر ت ا ب  م ش ا هـ  ل ي ج س 2
 س ا ن ك  ز ا م ن  ي ز ا ن ط 3
 ت ل و  س و خ  د ك ا  ض ب ن 4
 ا  ع م ا ل  ن و ف و ب  هـ ط 5
 ن ج  ي م ا هـ ن  ت ر ا پ  ن 6
  ن س ا ر  ا ر ب ا  ي ن ع ي 7

 س ب ي  ي س م  ا ر ا  ي ا هـ 8
 ي ل ا گ  ت ش ذ گ  ر ي ر ج  9
 ب  ر م هـ ا  هـ ت ن ا د  ز ا 10
 ز د  ج ن ر ا ن  ت م ي ق  خ 11
 م ر س  و هـ ي  ب ا ي  ب ر ت 12
 ي ن ي م ز  م ي ح ج  د ا ي ص 13
 ن ا و ت  ش ا ر ت  ح ا ل م ا 14
 ي  ل ا ل ح ن ا  م ح ر هـ ل ص 15

 
 

از باال به پايين
      1- شخص بيش از حد آراسته و نظيف- مركب قطبى       2- چاق- تفاوت و فرق- نام اصلى مجنون       3- تنبل 
و بيكار- گودال- حركت كرم گونه- ميليون در صنعت برق       4- رواج بازار- يار بيژن- يزدان       5- بردش معروف 
ــا       7- قيم- حى- از اقوام تركمن        است- واهمه- تير پيكاندار       6- آواى فاخته- ديوانگى- پايتخت سرى النك
8- زوبين- با رشوه چرب مى شود- ضرورت ورزش تيراندازى- نت ميانى       9- ورم غدد بناگوش- تاالر- نيتروژن       
10- معشوق- شيپور جنگى بزرگ- هم نام       11- معاون فرارى هيتلر- مجموعه اى از سلول ها- زاغ       12- دريا- آن 
را پدر علم دانسته اند- بخشنده       13- تعهد اخالقى- ناراستى- ستاره صبحگاهى- راندن سگ       14- پلنگ- غم- 

رهايى       15- خوشحال و مسرور- هورمون غده فوق كليوى

از راست به چپ
      1-  تيمى معتبر در فوتبال اسپانيا       2- ضربان قلب- كوچك ترين واحد شيميايى سازنده مواد- پرنده سخنگو
ــاس ژاپنى ها- علم مملكت دارى-        3- رها- رشته كوه امريكاى شمالى- دسته و صف- زيرانداز پشمى       4- لب
ــان- برنامه جامع اقدام مشترك  ــى- باالبر ماشين       6- نگهبان- روي سخن صريح       5- ثروتمند- كتاب داود نب
ــه- صاف كننده ريه از ذرات  ــى- استارت قديمى- مهريه       8- كارگاه بافندگى- محلى در مك       7- آلت نخ ريس
ــنده كتاب نقد عقل محض- شط       10- ضربه  مزاحم- مادر لر       9- مهد المپيك- فيلسوف مشهور آلمانى نويس
شروع در واليبال- ديكته- سنگ قيمتى       11- محل مخصوص در تماشاخانه- گياه روغنى- مركز استان البرز       
ــتان       13- گروه ورزشى- سالح تركيدنى- نانخورش- مخفف  12- بندگى- از اسامى بانوان- خبرگزارى افغانس
بلكه       14- نحاس- نويسنده كتاب چرم ساغرى- نوع سيبش شيرينى خوشمزه اى است       15- ضرب المثلى به 

معنى فتنه را خاموش كردن است
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول كلمات متقاطع

2
1 5 7 3

4 6
7 3 5 4

9 3 1
1 2 4

4 8
1 6

9 7 2

467982153
125736489
389514762
738691524
294875316
516243897
651327948
843169275
972458631

در عمليات كربالي5 شـهيد حسن 
صرفـي آر پي جـي زن بـود و بعد از 
شليك چهار آر پي جي، گلوله دشمن 
بر دسـتش اصابـت مي  كنـد و جدا 
مى شود. دوستانش او و چند مجروح 
ديگر را به پايين كانـال مي برند، اما 
شدت گلوله باران دشـمن به حدي 
بود كه خمپـاره اي به داخـل كانال 
اصابت مي كند و به شهادت مى رسد 

   صغري خيل فرهنگ
«... از دفتر حضرت آقا تماس گرفتند و پيام انگيزه بخش و شادي آفرين شـان را به حقير 
رساندند. حضرت آقا فرمودند سالم ايشان را به شـما برسانيم و پيام شان را بگوييم: «از 
خواندن كتاب خاتون و قوماندان لذت بردم. چه كار خوبي كرديد كه اين حوادث را ثبت 
كرديد. برايتان دعا كردم و مي كنم.» «خاتون و قوماندان» كتابي است كه به زندگي شهيد 
عليرضا توسـلي (ابو حامد) فرمانده و مؤسس لشـكر فاطميون و همسرش مي پردازد. 
موضوع اصلي در كتاب هاي مريم قربان زاده «زن» است. قربان زاده مي گويد همان اندازه 

كه براي بچه هايش زحمت كشيده، براي كتاب هايش هم وقت گذاشته است!



8
كمربند مهار ايران را بايد با «مكران» باز كرد

|  1444 ــب  رج  2  | ــن  1401  بهم  4 ــنبه  سه  ش

كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عربستان و تركيه در تالش هستند با ايجاد چسبندگي  به يكديگر، يك هالل اقتصادى براي مهار ايران شكل دهند

«جوان» تالش رقبا براي مهار جغرافياى ايران و پيامدهاي انفعال در اين مهم  را واكاوي مى كند

88498433سرويس  اقتصادي

مكران، نقطه اتصال ايران به جنوب شرق آسيا و اقيانوس هند

فرشاد عادل، پژوهشگر مطالعات استراتژيك و انديشه سياسي و مدير 
ــي راه انديشكده جهان  دپارتمان مطالعات كريدورها و سياست پژوه
ــت مكران سخن  ــد: «مادامي كه از اهمي ــوان» مي گوي معاصر به «ج
مي گوييم بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه مكران، نقطه اتصال 
ــه عده اي تصور  ــا و اقيانوس هند است، البت ايران به جنوب شرق آسي
مي كنند پتانسيلي كه در مكران وجود دارد صرفاً اين است كه ايران بتواند 
مناسبات خود را تنها از طريق آن با كشور هند گسترش دهد در حالي 
كه هند يكي از ظرفيت هايي است كه مي توان در مكران استفاده كرد. 
در جنوب شرق آسيا ظرفيت هاي نوظهور و جديدتري مانند اندونزي، 
مالزي، سنگاپور و ويتنام وجود دارد چرا كه در بازارهاي بين المللي حضور 
دارند و يك بخش مهمي از اين بازار را به خود اختصاص داده اند و بر اساس 
پيش بيني ها نيز در آينده از جمله كشورهايي خواهند بود كه جايگاه آنها 
نسبت به اكنون بسيار متفاوت خواهد شد. براساس پيش بيني ها آسه آن 
(اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا) در دهه آينده به چهارمين اقتصاد 
بزرگ جهان تبديل مي شود و از اقتصادي 4 تريليون دالري برخوردار 
ــئله بايد نگاه بلند مدتي نسبت به اين مسئله  خواهد شد. پيرو اين مس

داشته باشيم.» 

بندر چابهار، دروازه ورود به مكران
 عادل با بيان اينكه بندر چابهار دروازه ورود به مكران است، مي افزايد: 
ــن نكته اهميت  ــدر اقيانوسي ايران است و اي «بندر چابهار تنها بن
ويژه اي به آن مي بخشد. اين اهميت از سوي كشورهاي مختلف ديده 
شده است و تصوري كه اغلب كشورها از اين بندر دارند صحيح تر از 
تصور مسئوالن كشور ماست، نمونه واضح آن را مي توان در عالقه هند 
براي ورود به چابهار مشاهده كرد. چابهار براي هندي ها و روس ها به 
دليل كريدور شمال به جنوب و حتي براي چين به علت برخورداري 
از چشم انداز براي نقش آفريني به عنوان مكمل كريدور CPEC از 
ــدر امكان ايجاد اتصال بين  نقش حياتي برخوردار است زيرا اين بن
چندين نقطه را فراهم مي سازد. اين بندر از طريق روسيه به شمال 
اروپا متصل مي شود، از طريق آسياي ميانه ارتباط با چين و شرق دور 
را فراهم مي سازد و از طريق اقيانوس هند با كشورهاي جنوب شرق 
آسيا مرتبط مي شود. عالوه بر تمام اين نكات در صورت تعيين جايگاه 
بندر چابهار در كريدور شرق به غرب، مي توان از اين بندر براي ايجاد 

ارتباط تجاري با درياي مديترانه نيز استفاده كرد. 

امكان اتصال به بنادر آفريقا از طريق بندر چابهار
ــي راه انديشكده  ــات كريدورها و سياست پژوه  مدير دپارتمان مطالع
ــوان دروازه ارتباط با  جهان معاصر با اشاره به قابليت بندر چابهار به عن
آفريقا تصريح مي كند: «اين بندر از طريق اقيانوس هند مي تواند به بنادر 
آفريقايي متصل شود، بنابراين با يك بندر ويژه كه از توانايي پيوند سه قاره 
آسيا، اروپا و آفريقا برخوردار است، مواجهيم و بايد اين نكته را در خصوص 
چابهار و منطقه مكران برجسته كرد. در جهان امروز، محور جديدي به 
عنوان آفرواوراسيا در حال شكل گيري است؛ زيرا با توسعه تكنولوژي و 
كوتاه تر شدن مسير ها با استفاده از ابزارهاي پيشرفته  حمل ونقل، امكان 
دستيابي به مناطق دور دست راحت تر و سريع تر شده و اين امر موجب 
شده است تا سه قاره  آسيا، اروپا و آفريقا به عنوان يك پهنه  به هم پيوسته 
در نظر گرفته شوند كه از طريق مسير هاي مختلف ريلي، جاده اي، دريايي 
و خطوط انرژي مي توان نقاط مختلف اين پهنه  را به يكديگر متصل كرد. 
ــا درمي يابيم ايران در قلب  با بررسي نقشه قاره هاي آسيا، اروپا و آفريق
آفرو اوراسيا واقع شده است. اين موقعيت ويژه  جغرافيايي ظرفيتي است 
كه مي توان از طريق بندر چابهار و منطقه مكران كشور را از مواهب آن 
بهره مند و فرصت هاي مختلفي را به منظور افزايش قدرت و ثروت براي 
ايران ايجاد كرد. برجسته سازي نقش چابهار و منطقه مكران به عنوان 
پيوند دهنده سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا اقدام مهمي است كه بايد هرچه 
سريع تر در خصوص آن توليد ادبيات صورت گيرد و در حوزه هاي مختلف 
ــته شده و بيش از  سياست پژوهي و سياستگذاري راه اين موارد برجس

گذشته به آن پرداخته شود.» 

نفع ايران به خليج فارس، شامات، آناتولي، قفقاز و آسياي ميانه
اين پژوهشگر مطالعات استراتژيك و انديشه سياسي درباره خسارت هاي 
ناشي از بي توجهي به منطقه مكران تأكيد مي كند: «امروز در منطقه با 
ــتيم؛ زيرا ايران از منظر جغرافيايي، سرمايه  شرايط ويژه اي مواجه هس
انساني، جمعيت و مباحثي مانند انرژي و معادن از ظرفيت بي نظيري 
برخوردار است و كشورهاي منطقه هم به اين ظرفيت ويژه واقف هستند و 
مي دانند كه فعال شدن و نقش آفريني ايران در هريك از روندهاي تجاري 
و اقتصادي مي تواند نقش آنها را تاحد بسياري خنثي سازد، اما برخالف 
اين نظريه، ما همواره بر اين اعتقاديم كه ايران به عنوان كشوري برخوردار 
ــايه اگر در روند تحوالت به خصوص در حوزه هاي تجارت و  از 15 همس
اقتصاد نقش آفرين باشد، منفعت آن عايد تمامي همسايگان خواهد بود 
ــوري در نظر گرفت كه از توانايي تأمين  يعني ايران را بايد به عنوان كش
منافع كشورهاي اطراف خود برخوردار است چراكه با فعال شدن شبكه 
ــري در منطقه تأمين مي شود  كريدوري ايران، منافع كشورهاي بيشت
نسبت به اينكه تركيه بخواهد اين ظرفيت را فعال سازد و تنها سود آن به 
كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز برسد. ايران مي تواند خليج فارس، شامات، 
آناتولي، قفقاز و آسياي ميانه را تحت تأثير قرار دهد و حتي از طريق تركيه 
و شامات، تأثيرگذاري خود را به مديترانه برساند و همچنين بر شرق و 

جنوب شرق آسيا اثر گذار باشد.» 

تالش رقبا براي ايجاد كمربند مهار در اطراف ايران!
 عادل فعال كردن ظرفيت هاي جغرافيايي ايران را به عنوان ابزاري براي 
خنثي كردن تبليغات رقبا عليه ايران معرفي مي كند و مي گويد: «متأسفانه 
اين نگرش از سوي رقبا اشاعه پيدا كرده است كه بايد به مهار ايران دست 
زنند و همين نكته به نقطه اجماع و همگرايي اين كشورها تبديل شده 
است، يعني به رغم اختالفات، اين كشورها با يكديگر نسبت به مهار ايران 
توافق نظر دارند و در تالش براي ايجاد كمربند مهار در اطراف ايران هستند. 
مرحله اول اين اقدام در حال شكل گيري است؛ به طوري كه كشورهاي 
عربي حاشيه خليج فارس مانند عربستان و كشورهايي مانند تركيه كه با 
هويت تركي تعريف مي شوند، به عنوان رقباي مستقيم ايران در منطقه 
در تالش هستند با ايجاد چسبندگي اقتصادي بين يكديگر، يك هالل را 
براي مهار ايران شكل دهند. البته نبايد از نقش رژيم صهيونيستي در اين 
زمينه غافل شد. جمهوري باكو در حال افتتاح سفارت خود در فلسطين 
اشغالي است و ارتباط تركيه نيز با اين رژيم وارد مراحل جديدي شده است؛ 
از طرفي كشورهاي حوزه خليج فارس نيز گام هايي براي عادي سازي روابط 

خود با اسرائيل برداشته اند كه نشان دهنده شكل گيري اجماع عليه ايران 
است؛ اجماعي كه تل آويو در آن نقش مهمي دارد و تالش مي كند تمام 
مسير ها را به خود مرتبط كند تا با ايجاد چسبندگي اقتصادي ميان خود و 
كشورهاي منطقه موقعيت و موجوديت خود را  در غرب آسيا تثبيت كند. 
ــات مي توان به سخنان «ايوب كارا»، وزير  به عنوان نمونه  اي از اين اقدام
سابق ارتباطات رژيم صهيونيستي در خصوص كريدور مياني اشاره كرد كه 
معتقد است رژيم صهيونيستي بايد تالش كند با حمايت از كريدور مياني، 
اسرائيل را تبديل به نقطه  اتصال جهان عرب با تركيه، قفقاز و آسياي ميانه 
كند. اين اقدام به وضوح تالشي براي خنثي سازي ظرفيت هاي جغرافياي 
ايران است. متأسفانه اين تالش ها با بي عملي و بي تفاوتي ما همراه شده و 

به سرعت در حال تبديل شدن به يك تهديد بزرگ است.» 

هشدار درباره انزواي جغرافياي ايران
ــراي ايران يكي از  وي خاطرنشان مي كند: «ايجاد انزواي جغرافيايي ب
ــرده دنبال مي كنند. امروز  مهم ترين اقداماتي است كه دولت هاي نامب
ــج فارس به سادگي  ــراق و بحث هاي مربوط به خلي نبايد از تحوالت ع
گذر كرد زيرا اين مسئله به منزله يك هشدار و عالمت است و كشوري 
مانند عراق كم كم جذب اين هالل مي شود و به عنوان يكي از حلقه هاي 
محاصره ايران مي تواند ايفاي نقش كند. در حال حاضر عراقي ها برنامه به 
شدت جامع و قدرتمندي براي احياي اقتصاد خود دارند و يكي از برنامه ها 
ــاري است. در حال حاضر بندر الفاو در  موضوع بنادر و ايجاد راه هاي تج
ــرسيومي  بصره در حال تجهيز است و شركت دوو به عنوان رهبر كنس
ــارد دالر در اين بندر  ــكل گرفته، بيش از 2 ميلي كه توسط كره اي ها ش
ــار د دالر ديگر تا سال 2038، به  سرمايه گذاري كرده است و 4/5 ميلي
ــس از اتمام تمام فاز ها حدود 100اسكله  آن افزوده مي شود. اين بندر پ
خواهد داشت و از ظرفيت ترانزيت تا 7/5 ميليونtuv كانتينر برخوردار 
خواهد شد. اين ظرفيتي است كه بندر الفاو را به بزرگ ترين بندر غرب 
آسيا تبديل خواهد كرد و حتي از بندر جبل علي نيز بزرگ تر خواهد شد. 

پروژه ديگر عراقي ها در خصوص اين بندر، ايجاد اتصال بين بندر ام القصر 
به بندر الفاو با ساخت يك تونل زير سطحي به نام تونل ابريشم است كه 
مي تواند عراق را به دروازه ورود كاال به تركيه و اروپا تبديل كند. اين مسير 
هم در صورت بي توجهي ما مي تواند تبديل به يك تهديد شود. تمامي 
ــدن ايران و دچار كردن آن  اين موارد روي نقشه نشان دهنده حذف ش
به يك انزواي جغرافيايي است، البته بديهي است كه تمام اين تهديد ها 
در صورت توجه ما به سياست ورزي راه محور خنثي و تبديل به فرصت 
خواهند شد زيرا به هر حال در جهان امروز تجارت و اقتصاد زبان مشترك 

ميان تمام كشور هاست.» 

هالل مهار ايران
مدير دپارتمان مطالعات كريدورها و سياست پژوهي راه انديشكده جهان 
معاصر معتقد است كه در صورت ادامه انفعال ايران، هالل مهار ايران تا 
آسياي ميانه پيشروي خواهد كرد و اين پيشروي به پاكستان هم كشيده 
ــه دور ايران روبه رو  ــورت ما با يك كمربند مهار ب خواهد شد. در اين ص
خواهيم بود كه انزواي جغرافيايي را براي ايران رقم خواهد زد. شكل گيري 
هالل مهار ايران بايد نخستين گام از تشكيل كمربند مهار ايران در نظر 
گرفته شود. اما با توسعه بنادر، راه آهن و راه هاي زميني و خطوط انرژي 
مي توان از بروز اين تهديد جلوگيري كرد. مكران و بندر چابهار از ظرفيت 

خوبي جهت خنثي سازي اين ايده برخوردار هستند.» 
در صورت ادامه انفعال ايران، هالل مهار ايران 
تا آسياي ميانه پيشـروي خواهد كرد و اين 
پيشروي به پاكستان هم كشيده خواهد شد. 
در اين صورت ما با يك كمربنـد مهار به دور 
ايران روبه رو خواهيم شد كه انزواي جغرافيايي 

را براي ايران رقم خواهد زد

وحيد عظيم نيا

پرونده
اقتصاد سياسى

فرشاد عادل تأكيد مي كند: «توسـعه بندر چابهار، ساير 
كشور ها را از استفاده از مسيرهاي جايگزين نظير كريدور 
هند- عرب ِمد يا مسير عراق بي نياز مي كند؛ بنابراين فعال 
كردن ظرفيت چابهـار گام مهمي در شكسـتن تالش ها 
براي انزواي ايران به حساب مي آيد، البته نمي توان گفت 
كه صرفاً سرمايه گذاري سـخت افزاري در زيرساخت ها و 
مستقر كردن تجهيزات در اين بندر به معناي بالفعل كردن 
ظرفيت آن اسـت. بايد اقدامات نرم افزاري در حوزه هاي 
مختلف به منظور جذاب كردن چابهار براي فعاالن اقتصادي 
بين المللي نيز صورد گيرد و به سياسـتگذاري ها و نحوه 
اجراي آنها نيز بايد توجه كـرد، بنابراين چابهار مي تواند 

باطل السـحر رقباي ايران در خصوص مهار ايران باشد. از 
بعد داخلي نيز در منطقه مكران با چالش هايي در اسـتان 
سيستان و بلوچستان مانند محروميت مواجه هستيم و به 
طور قطع با توسعه مسيرهاي تجاري و بندر چابهار مي توان 
تهديدات امنيتي در اين منطقه را بـه راحتي خنثي كرد. 
مانند اقدام چيني ها در استان سـين كيانگ كه با توسعه 
اقتصادي بحران امنيتي را خنثي كردند، بنابراين چابهار 
را بايد به عنوان فرصتي براي خنثي سـازي تالش ها براي 
ايجاد تهديدات امنيتي خارجي و داخلي در نظر گرفت و 
نبايد فراموش كرد اتفاقات اقتصـادي در اين بندر تمامي 

كشور و منطقه را مي تواند تحت تأثير قرار دهد.» 

 «چابهار» باطل السحر ايده  رقبا 
براى مهار ايران

منطقه  مكران تالقي گاه كوير هاي جنوب شـرق ايران بـا درياي عمان و اقيانوس هند اسـت؛ 
منطقه اي منحصر به فرد به لحاظ جغرافيايي كه از گذشته امكان اتصال ايران به هند و جنوب شرق 
آسيا را فراهم مي كرده است. در منابع تاريخي، مهم ترين مركز بازرگاني اين منطقه «بندر تيس» 
ذكر شده اسـت كه در چابهار قرار دارد. محمدبن احمد شـمس الدين المقدسي، جغرافيدان 
مسلمان قرن چهارم هجري در خصوص تيس نوشته است: «... نخيالت بسيار و كاروانسراهاي 
خوب و مسجد جامع زيبايي دارد، اهل آنجا از ملت هاي مختلف هستند و بندري است مشهور. 
با بررسي جغرافياي تاريخي منطقه مكران اين نكته عيان مي شود كه استمرار راه هاي زميني 
كويرهاي ايران به اين ناحيه ختم مي شـده و از گذشـته محلي بـراي آميختگي فرهنگ هاي 
مختلف بوده اسـت و مردمان از نقاط گوناگون در آن تردد داشتند. اين ويژگي تاريخي منطقه 
مكران دليلي است بر اهميت اين منطقه در عصر حاضر. رشد اقتصاد هاي جنوب شرق آسيا و 
كشور هايي نظير اندونزي، مالزي، سنگاپور و ويتنام و همچنين قدرت گيري اقتصاد هاي بزرگ 
آسيايي نظير چين و هند فرصتي است براي توسعه  تجارت از سوي اين اقتصاد هاي نوظهور به 
ساير نقاط جهان كه در نهايت منجربه رونق ترانزيت كاال در جهان خواهد شد. اين مسئله براي 
كشورهاي غرب آسيا فرصتي است كه نقش مهم ايجاد اتصال ميان شرق و غرب را ايفا كنند و بر 

همين اساس شاهد هستيم كه بسياري از كشورهاي منطقه در چشم انداز هاي بلند مدت خود 
از ابتكارات مختلفي رونمايي مي كنند تا سـهم خود را از نقش آفريني در روند تجارت جهاني 
و ترانزيت بين الملل تضمين كنند. در اين ميان ايران كشوري اسـت كه به رغم برخورداري از 
موقعيت تاريخي و جغرافيايي ويژه در تجارت و ترانزيت بين الملل هنوز اقدامات مناسـبي را 
در اين زمينه شـكل نداده اسـت. يكي از مهم ترين اقداماتي كه هنوز توجه كافي به آن وجود 
ندارد، توسـعه منطقه مكران با محوريت بندر چابهار است. به رغم تمام تالش ها و تأكيدات در 
اين خصوص، بندر چابهار، به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران، هنوز از شرايط مطلوبي به منظور 
نقش آفريني مؤثر در چرخه تجارت جهاني برخوردار نيسـت و حتي از امكانات اوليه اي نظير 
مسير راه آهن بي بهره  است. اين در حالي است كه با توسعه اقتصاد هاي آسيايي، بندر چابهار از 
ظرفيتي بي نظير به منظور تبديل شدن به «پايتخت تجاري» ايران برخوردار است و اين پتانسيل 
را داراست كه بستري براي ادغام اقتصاد هاي جنوب شرق آسيا و اوراسيا باشد. بايد اشاره كرد 
كه اين ظرفيت از سوي ساير كشـور ها به خوبي رصد شده است. شوربختانه در داخل كشور با 
نوعي انفعال نسبت به توسعه سواحل مكران و بندر چابهار مواجه هستيم و در صورت استمرار 

اين انفعال، هشدار كمربند مهار ايران از سوي رقبا جدي خواهد شد. 
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 نقش  اساسي بندر چابهار به عنوان حلقه  اتصال شمال اروپا به جنوب شرق 
ــد روسيه و هند بوده و اساساً  آسيا در كريدور شمال- جنوب مورد تأكي
ــذاري در چابهار همين  يكي از داليل عالقه مندي هند براي سرمايه گ
نكته بوده است، البته اين سرمايه گذاري به داليل مختلف از جمله جنگ 
اقتصادي امريكا عليه ايران تا به امروز به نتيجه  مطلوبي نرسيده است، اما 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه ظرفيت منحصربه فرد چابهار به گونه اي 
ــه به سياست ورزي راه  است كه در صورت سياستگذاري صحيح و توج
محور، امكان هاي متعددي را به منظور شكل دادن به ابتكارات اقتصادي 
در اختيار ايران قرار مي دهد و به طور خالصه در صورت وجود عزم محكم 
به منظور استفاده از اين ظرفيت، جذابيت هاي چابهار به اندازه اي است 
ــادي از نقاط مختلف جهان،  كه مورد توجه صاحبان بار و فعاالن اقتص
به خصوص روسيه، هند، كشورهاي جنوب شرق آسيا و نيز كشورهاي 

آسياي ميانه قرار گيرد. 
   رقباي ايران و بهره برداري از فرصت هاي جديد

ــور بهره مندي از  ــه به منظ ــد، كشورهاي منطق ــور كه بيان ش  همانط
فرصت هاي جديدي كه در فضاي بين الملل ايجاد شده است، ابتكاراتي را 
تدارك ديده اند تا بيشترين بهره از اين فرصت ها را به دست آورند. به همين 
سبب امروز با پروژه هاي مختلفي در منطقه روبه رو هستيم. كريدور مياني 
يكي از مهم ترين ابتكارات در اين زمينه است كه زمينه  الزم را براي اتصال 
چين و آسياي ميانه به اروپا از طريق تركيه فراهم مي كند. اين ابتكار شامل 
مسيرهاي مختلف جاده اي، ريلي و خطوط لوله است و تركيه را تبديل 
به كشوري خواهد كرد كه مهم ترين مسيرهاي ترانزيت كاال و انرژي را از 
خود عبور مي دهد. در حال حاضر تركيه تالش دارد با كمك دولت باكو 
اين ابتكار را به وسيله  كريدور زنگزور تكميل كند. از سوي ديگر تركيه 
در تالش است در برنامه اي بلند مدت، با ابتكار كريدور الجورد يك مسير 
دسترسي مناسب به منظور اتصال افغانستان و آسياي ميانه به دريا هاي 
آزاد شكل دهد. همچنين اين مسير مي تواند در ادامه به ابتكار انحصاري 
چين و پاكستان تحت عنوان كريدور CPEC متصل شود. الزم به ذكر 
است كه روابط تركيه و پاكستان طي سال هاي اخير بسيار نزديك بوده 
ــت فرهنگي» از هويت «تركي- مغولي»  است و دو كشور با «ايجاد رواي
تالش دارند به اين روابط عمق بيشتري ببخشند. برگزاري رزمايش «سه 
برادر» از سوي تركيه، جمهوري آذربايجان و پاكستان از جمله اقدامات 
مهمي است كه در راستاي اين مسئله شكل گرفت. همچنين بايد اشاره 
كرد كه نگاه رژيم اسرائيل نيز به كريدور مياني مثبت است و آن را به عنوان 
فرصتي براي ايجاد ارتباط ميان جهان عرب با تركيه، قفقاز و آسياي ميانه با 
محوريت اسرائيل مي بيند. ايوب كارا، وزير سابق ارتباطات رژيم اسرائيل در 
اين باره مي گويد: «به عنوان يك وزير سابق اسرائيل، من معتقدم اسرائيل 
بايد از ايجاد كريدور مياني حمايت كند، زيرا به اسرائيل، امارات متحده 
عربي و ساير كشورهاي منطقه، براي توافقنامه ابراهيم كمك خواهد كرد. 
كل منطقه خاورميانه در زمان حكومت تركان عثماني با قطار به هم متصل 
مي شد. تعدادي از بقاياي اين سيستم ريلي در اسرائيل وجود دارد و اين 
ايستگاه هاي قطار عثماني، نشانه هاي تاريخي از دوران گذشته هستند. 
زماني كه سفر با قطار در سراسر خاورميانه امكانپذير بود، قطارهاي دوران 
عثماني از يافا به اورشليم، حيفا و ديگر مناطق امپراتوري ترك عثماني 
سابق مانند مدينه و دمشق مي رفتند. با اين حال، از زمان اعالم موجوديت 
اسرائيل، هيچ ارتباط ريلي اي بين اسرائيل و جهان عرب وجود نداشته 
است. اين يكي از علل بسياري از درگيري هاى اسرائيل و فلسطين بود. با 
اين حال، پس از توافق ابراهيم، همه اينها امكان تغيير دارد، زيرا كشورهاي 
عربي ديگر به اسرائيل نگاه گذشته را نخواهند داشت، بنابراين اگر كريدور 
مياني ساخته شود، ما اسرائيلي ها نيز مي توانيم سعي كنيم به آن متصل 
شويم، زيرا ايجاد ارتباط قوي تر بين جمهوري هاي ترك، اسرائيل و جهان 
عرب، به مقابله با تهران كمك مي كند. ما مي توانيم از طريق كشتي به 
تركيه متصل شويم و سپس از آنجا، مجموعه اي از قطارها را داشته باشيم 
كه از اسرائيل به اردن و عربستان سعودي و از آنجا به امارات متحده عربي 
ــترش تجارت بين چين، جمهوري هاي ترك،  مي روند. اين امر به گس

اسرائيل و كشورهاي عربي كمك مي كند.» 
 از سوي ديگر عربستان نيز تالش دارد با تعميق روابط خود با قدرت هاي 
ــه  تجارت در آسيا  ــي مؤثري را در چشم انداز توسع آسيايي، نقش آفرين
داشته باشد. چين با تجارت دوجانبه به ارزش 87/3 ميليارد دالر در سال 
ــودي است. صادرات  ــتان سع 2021، بزرگ ترين شريك تجاري عربس
چين به عربستان سعودي به بيش از 30 ميليارد دالر رسيده، در حالي 
كه واردات چين از عربستان بالغ بر 57 ميليارد دالر بوده است. عربستان 
ــن است و براساس داده هاي  سعودي بزرگ ترين تأمين كننده نفت چي
ــتان بوده  ــد از كل خريد نفت خام پكن از عربس گمرك چين، 18درص
ــون بشكه در روز) در  ــاً  73/54 ميليون تن (1/77 ميلي و چين مجموع
10 ماهه اول سال 2022 به ارزش 55/5 ميليارد دالر از عربستان نفت 
وارد كرده است. همچنين طي سال هاي گذشته، روابط هند و عربستان 
سعودي مستحكم تر شده و عربستان عالوه بر تبديل شدن به چهارمين 
ــك مهم در مبارزه مشترك  شريك تجاري بزرگ دهلي نو، به يك شري
عليه انواع تروريسم، پولشويي و تأمين مالي تروريسم براي هند تبديل 
 شده است. الزم به ذكر است تجارت دوجانبه اين دو كشور در سال مالي

ــتان به تنهايي  ــغ بر 42/8 ميليارد دالر بوده و عربس  2022- 2021 بال
18درصد از واردات انرژي هند را به خود اختصاص داده است. 

   ابتكار كريدور هند- عرب مد
ــتان و قدرت هاي آسيايي نظير چين و  اين روابط سطح باال ميان عربس
هند رياض را به اين فكر انداخته است كه ابتكارهايي را به منظور احاطه 
 بر جريان تجارت شرق به غرب ايجاد كند. يكي از اين ابتكارات كريدور
ــده عربي،  ــارات متح ــد، ام ــن كريدور هن ــت. اي ــد- عرب مد اس  هن
ــق «ديپلماسي  ــان را از طري ــل و يون ــتان سعودي، اردن، اسرائي عربس

زيرساختي» به يكديگر متصل مي كند و راه را براي ايجاد فضاي اقتصادي 
ــاس برنامه ريزي ها،  ــازد. براس ــارت آزاد هموار مي س بين قاره اي و تج
كاالهاي هند از طريق بمبئي به بنادر امارات و از آنجا از طريق راه آهني 
كه از عربستان سعودي و اردن عبور مي كند، به بندر حيفا در اسرائيل و 
ــدر در اسرائيل منتقل مي شود و در نهايت به  متعاقباً از طريق دريا به بن
پيرئوس در يونان مي رسد. انتظار مي رود ترانزيت كاال از اين مسير در 10 
روز انجام شود كه اين مدت 40درصد سريع تر از مسير دريايي معمولي 
و شلوغ كانال سوئز فرض شده است. چهار بندر مهمي كه براي عملياتي 
كردن اين كريدور درگير خواهند شد عبارتند از بندر جواهر لعل نهرو از 
هند، بندر جبل علي دوبي، حيفاى اسرائيل و پيرئوس يونان. همچنين 
عربستان تالش دارد با سرمايه گذاري در گوادر پاكستان نقشي اساسي 
در ابتكار كريدور CPEC ايفا كند و از اين ابتكار به عنوان بستري براي 
توسعه بيشتر روابط با چين استفاده كند، بنابراين برنامه هايي وجود دارد 
ــتان و امارات با پاكستان به منظور  تا اتصاالت ريلي و انرژي ميان عربس

ترانزيت كاال و انرژي به مديترانه و آفريقا ايجاد شود. 
   عراق پيگير توسعه  بندر الفاو در بصره

اما فقط تركيه و عربستان در زمينه ايجاد ابتكارات ترانزيتي در منطقه 
فعال نيستند؛ عراق نيز برنامه هايي به اين منظور دارد و در تالش است تا 
سال 2028 تبديل به يكي از دروازه هاي ورود كاال از آسيا به اروپا شود. به 
همين منظور پروژه  توسعه  بندر الفاو در بصره به يك كنسرسيوم كره اي 
به رهبري شركت مهندسي و ساخت دوو واگذار شده است. اين پروژه با 
سرمايه گذاري 2/7 ميليارد دالري از سال 2021 آغاز شده است و پس از 
تكميل تمام فاز هاي پروژه، بندر الفاو داراي 100 اسكله و ظرفيت ترانزيت 
7/5 ميليون TUV كانتينر خواهد بود كه اين بندر را تبديل به بزرگ ترين 
بندر غرب آسيا خواهد كرد. همچنين براساس برنامه ريزي ها يك تونل 
زيرسطحي به نام تونل ابريشم بندر الفاو را به بندر ام قصر متصل مي كند 
ــه و اروپا خواهد بود. اين پروژه  كه زمينه ساز انتقال كاال از عراق به تركي
در اولويت طرح هاي توسعه عراق قرار دارد و به عنوان آغازي بر رنسانس 

اقتصادي عراق از آن ياد مي شود. 
  كمربند مهار ايران

ــا روشن مي شود كه  ــئله بر م  با نگاهي به ابتكار هاي منطقه اي اين مس
ــن است با يكديگر  ــم تمام اختالفاتي كه ممك كشورهاي منطقه به رغ
داشته باشند، در اين مسئله اتفاق نظر دارند كه «ظرفيت هاي جغرافيايي 
ايران بايد خنثي شود» چرا كه ايران به عنوان كشوري پهناور و برخوردار 
ــن در قرار گيري در قلب  ــب و همچني ــاني مناس از سرمايه  مادي و انس
ــه در صورت فعال  ــيار مهم در منطقه است ك آفرواوراسيا بازيگري بس
شدن غير قابل مهار خواهد بود. بر همين اساس رقباي منطقه اي با درك 
اهميت ايران و نيز با استفاده از انفعال كشورمان در نقش آفريني مؤثر در 
روند هاي تجارت بين الملل، در حال ايجاد مسير هايي جايگزين به منظور 
بي نياز ساختن جريان ترانزيت جهاني از جغرافياي ايران هستند. در اين 
ميان نقش رژيم اسرائيل نيز بسيار برجسته است و مي توان گفت تمامي 
ابتكارات از سوي كشورهاي منطقه در نهايت منجربه ايجاد چسبندگي 
اقتصادي اين كشور ها با تل آويو و تثبيت اسرائيل در منطقه غرب آسيا 
ــالل فرضي با عنوان «هالل  مي شوند. با نگاهي به نقشه مي توان يك ه
ــي جديدي است كه از  ــير هاي ترانزيت مهار ايران» را ديد كه شامل مس
پيرامون ايران عبور مي كنند. اين هالل با نزديك تر شدن عراق به محور 
غربي، عبري، عربي و همچنين شكل گيري كريدور زنگزور تكميل خواهد 
شد و در آينده نيز با پيشروي در آسياي ميانه، افغانستان و پاكستان به 
ــزواي جغرافيايي و خفگي ژئوپلتيك براي  كمربندي به منظور ايجاد ان
ايران تبديل خواهد شد. به نتيجه رسيدن چنين طرحي به معناي انزواي 
هرچه بيشتر ايران و دور ماندن كشور از روند هاي توسعه   بين المللي است 
و در نهايت تهديد هاي امنيتي مختلفي را براي ايران ايجاد خواهد كرد كه 

مي تواند منجر به آسيب تماميت ارضي كشور نيز شود. 
  چابهار و رؤياي بزرگ ايراني 

«سياست ورزي راه محور» و توسعه مسيرهاي زميني و دريايي و همچنين 
خطوط انتقال انرژي، راه حلي مناسب براي خنثي سازي «كمربند مهار 
ايران» و بالفعل كردن ظرفيت هاي جغرافيايي و انساني ايران است. در 
اين نگاه بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران از پتانسيلي بسيار 
ويژه برخوردار است؛ چراكه اين بندر با قرارگيري در موقعيت جغرافيايي 
ــا، اروپا و آفريقا را داراست.  ويژه، توانايي ايجاد اتصال ميان سه قاره  آسي
بندر چابهار مي تواند به عنوان دروازه ورود كشور هاي جنوب شرق آسيا 
به آسياي ميانه و شمال اروپا، بستري مناسب براي ادغام اقتصاد هاي اين 
مناطق با محوريت ايران باشد. بر همين اساس الزم است عالوه بر تقويت 
نقش اين بندر در كريدور شمال- جنوب، برنامه هايي به منظور تعريف 
نقش چابهار در كريدور شرقي غربي نيز شكل گيرد. به اين منظور نياز 
است ايجاد اتصال ريلي در خط ساحلي جنوب ايران بررسي شود. بندر 
چابهار مي تواند از يكسو به خط ريلي شلمچه- بصره و در بلند مدت به 
ــود دارد كه به بندر  مديترانه متصل شود و از سوي ديگر اين امكان وج
گوادر و كريدور CPECمتصل شود. ايجاد اين اتصاالت در كنار توسعه  
ــتيكي و انرژي، مي تواند چابهار را تبديل به هاب  زيرساخت هاي لجس
ترانزيت كاال و انرژي و همچنين گذرگاهي مهم در مسير شمال- جنوب و 
شرق به غرب كند. اين طرح، رؤيايي بزرگ اما ممكن است كه با در پيش 
ــد و ايران را به  گرفتن «سياست ورزي راه محور» به نتيجه خواهد رسي
كشوري مهم در تأمين امنيت تجارت بين الملل تبديل خواهد كرد؛ امري 
كه عالوه بر توليد ثروت باعث گسترش نفوذ و افزايش قدرت منطقه اي 
و بين المللي ايران مي شود. در اين ميان چابهار از اين ظرفيت برخوردار 
ــرن حاضر، تبديل به  است تا به عنوان «پايتخت اقتصادي ايران» در ق
جهان شهري شود كه بالفعل شدن روياي بزرگ ايراني را در برابر ديدگان 

جهانيان عيان كند. 

خيز منطقه اي براي محاصره 
ظرفيت هاي جغرافيايي ايران!

ضرورت توجه به دريا محور بودن ايران
مدير دپارتمان مطالعات كريدورها و سياست پژوهي راه انديشكده جهان 
ــوص مكران و چابهار شكل  معاصردر ارتباط با كوتاهي هايي كه در خص
گرفته است، مي گويد: «به طور كلي در تاريخ ايران دريا نقش مهمي ايفا 
ــراي ايرانيان از اهميت بيشتري  نكرده است و هميشه راه هاي زميني ب
برخوردار بوده اند. خاطره جمعي همه ايرانيان با راه هاي ابريشم آميخته 
ــن در سواحل خليج فارس يا  است در صورتي كه به جز براى مردم ساك
درياي كاسپين، در حافظه  جمعي ايرانيان دريا و مسيرهاي تجارت دريايي 
چندان از خاطره انگيزي تاريخي برخوردار نيست. براي ايراني ها و اساساً 
شرقي ها در طول تاريخ دريا به معناي پايان راه ها بوده و اساساً پهنه هاي آبي 
چندان قابل استفاده تصور نمي شد. به طور كلي ما از گذشته اهميتي براي 
پتانسيل دريا قائل نيستيم اما اين نگاه بايد تغيير پيدا كند. در سال هاي اخير 
با تغييرات حاصل شده در خصوص نگاه به ظرفيت درياها به ويژه منطقه 
مكران تغييراتي در نوع نگاه ايرانيان نسبت به دريا و مسير هاي آبي را شاهد 
بوده ايم اما بايد اين مسئله جدي تر پيگيري شود تا از ظرفيت هاي تجارت 
دريايي آگاه شويم. همواره منازعه بين انديشمندان بر سر خشكي محور 
بودن يا دريا محور بودن ايران بوده است، ايران هميشه كشور خشكي محور 
بوده و راه هاي تجاري زميني در آن رونق بيشتري داشته است اما در حال 
حاضر اين وضعيت مي تواند تغيير پيدا كند و با پتانسيل هاي جهان جديد 
ــا مي توانيم با ابزارهاي به روز  و توسعه فناوري در استفاده از تكنولوژي ه
ظرفيت خود را در حوزه بندري در جهان جديد فعال سازيم و نقش آفريني 

برجسته اي را نيز در اين خصوص داشته باشيم.» 

اهميت پيگيري سياستگذاري و سياست پژوهي راه 
وي مي افزايد: «در سال هاي اخير در حوزه سياستگذاري بي توجهي هايي 

را نسبت به ظرفيت دريا شاهد بوده ايم كه اين مورد چالش هايي را براي ما 
شكل داده است، به طوري كه اتفاق خاصي را جز در بنادري كه از گذشته 
فعال بودند، نديده ايم. بندرهاي جديد خاصي در ايران مانند بنادر حاشيه 
خليج فارس كه اعراب راه اندازي يا تجهيز كردند، مشاهده نمي كنيم كه 
اين امر ناشي از بي توجهي از سوي دولت ها نسبت به اين مسئله و فقدان 
ــي بوده است  ــاي تجاري درياي ــي در خصوص راه ه كالن استراتژي مل
ــدا كند. به طور قطع  كه بايد در اين راستا نگاه مان به اين حوزه تغيير پي
ــئوالن بايد به بحث سياستگذاري و سياست پژوهي  سياستگذاران و مس
راه توجه كنند و نقش اساسي راه ها در ايجاد توسعه را جدي بگيرند. اگر 
ايران را كشوري راه محور و نقش آفرين در ترانزيت بين الملل مي دانستيم و 
ظرفيت عبور مسيرهاي تجاري از آن را درك مي كرديم، موجب مي شد در 
مسائل به گونه اي ديگر عمل كنيم تا يك كشور جذاب براي تجارت جهاني 
محسوب شويم؛ امري كه توليد ثروت هم براي كشور با خود به همراه دارد 
اما دولت هاي مختلف به اين مسئله نپرداختند و الزم است تغيير رويه اي 
نسبت به آن داشته باشيم و نقش آفريني در توسعه راه ها را جدي بگيريم. 
ــام جهاني آماده كرد كه  كشوري مانند قطر زيرساخت هاي الزم براي ج
ــور در حوزه هاي مختلف شد. ما نيز  موجب ارتقاي ظرفيت هاي اين كش
بايد زيرساخت هايي را به منظور ميزباني از جريان تجارت جهاني و انتفاع از 
آن آماده كنيم و در اين مسير استمرار داشته باشيم چراكه جريان تجارت 
جهاني امري مستمر و پوياست و براي استفاده از ظرفيت هاي ژئوپلتيك 
و ژئواكونوميك آن بايد به روز باشيم و به شكل مستمر تالش كنيم. روند 
مستمر اقداماتي مانند ميزباني از تجار و بارهاي تجاري و ترانزيتي مي تواند 
با امتياز در حوزه هاي سياسي  نيز همراه باشد. بارها شاهد بوده ايم كه تنگه  
هرمز به عنوان يك گذرگاه بين المللي ظرفيت هاي مختلفي را براي كشور ما 
فراهم كرده است كه هرازگاهي استفاده از آن ظرفيت از سوي افراد مختلف 

مورد اشاره قرار مي گيرد. ما بايد تمام كشور را تبديل به چيزي مانند تنگه 
هرمز كنيم و تأمين امنيت جريان تجارت جهاني را به عنوان ابزاري براي 
توليد قدرت و ثروت در دست بگيريم. اين امكاني است كه براي ما به واسطه  
برخورداري از موقعيت جغرافيايي ويژه فراهم است اما متأسفانه هرگز به 
استفاده از ظرفيت جغرافيايي ايران از اين منظر نگاه نكرده ايم يا دست كم 
تالش هاي مان در اين راستا نبوده است. ممكن است برخي بگويند در شرايط 
كنوني چنين امري ميسر نيست؛ اما بايد اشاره كنم كه ما نبايد منتظر رخ 
دادن اتفاقاتي باشيم كه شرايط را تغيير دهند بلكه بايد خود تالش كنيم. 
براي تغيير شرايط، سياست ورزي راه محور نيز بايد به عنوان يك الگو براي 
ــط براي ميزباني ايران از  تغيير شرايط مورد تأكيد قرار گيرد. ايجاد شراي
تجارت جهاني باعث ارتقاى زيرساخت هاي كشور و عمل به سياست هايي 
به منظور توليد ثروت مي شود و از اين منظر سياست ورزي راه محور مي تواند 
اقدامي اميد آفرين به منظور ترسيم يك چشم انداز بلند مدت از بسط قدرت 
ايران در منطقه و جهان باشد، بنابراين توسعه زيرساخت ها در حوزه بندري 
و جاده اي، ريلي و انرژي مي تواند ما را در روند هاي جهاني قرار دهد و زمينه  

انتفاع كشور از منافع آن  را برخوردار كند.» 

منطقه مكران، بستري براي ادغام اقتصادي كشورهاي 
جنوب شرق آسيا و اوراسيا 

 عادل تصريح مي كند: «بايد منطقه مكران را به بستري براي ادغام اقتصادي 
بين كشورهاي جنوب شرق آسيا و اوراسيا تبديل كنيم و مراحل مختلف 
اين ادغام را از تجارت آزاد گرفته تا اتحاديه گمركي و بازارهاي مشترك از 
ــل را در دست گيريم زيرا  همين امروز آغاز كنيم، به طوري كه ابتكار عم
هيچ كشوري براي توسعه كشور ديگر پيشقدم نمي شود مگر اينكه درصدد 
ــروز چنين اتفاقاتي جلوگيري  دستيابي به منافع ديگري باشد و بايد از ب
كرد. با ايجاد مشوق هاي مختلف و بسترهايي كه مي تواند ادغام اقتصادي 
را شكل دهد، مي توان از ظرفيت مكران استفاده كرد و منطقه آزاد چابهار 
نيز مي تواند در اين زمينه كمك كننده باشد؛ از سوي ديگر بايد از سازمان 
مناطق آزاد در ارتباط با اقدامات و چشم انداز آنها در مورد مناطق آزاد به 
ويژه چابهار مطالبه گري داشته باشيم. براساس شنيده ها در بهترين حالت تا 
پايان دولت سيزدهم اين موضوع به اتمام مي رسد كه بايد اين فرآيند تسهيل 

شود چراكه تنها بندر اقيانوسي ايران از ريل راه آهن برخوردار نيست.» 

اقدامات گوادر بايد در چابهار رقم بخورد
مدير دپارتمان مطالعات كريدورها و سياست پژوهي راه انديشكده جهان 
معاصر خاطرنشان مي كند: «در بحث انرژي بايد ظرفيت هاي ويژه اي در 
ــرژي براي صادرات انرژي به  منطقه مكران ايجاد و آن منطقه را هاب ان
جنوب شرق آسيا و شرق دور تبديل كرد زيرا اين منطقه در مجاورت هند 
و پاكستان قرار دارد ، حتي از مسير پاكستان مي تواند به چين نيز متصل 
شود. اتفاقي را كه امروز در گوادر رخ داده است بايد در چابهار رقم بزنيم 
اما متأسفانه توانايي بزرگ انديشيدن در بين مديران و مسئوالن ما از بين 
رفته است و رؤياهاي بزرگ پيگيري نمي شود و اين يك عيب بزرگ است 
در حالي كه بايد برنامه هاي بزرگ و بلند پروازي داشته باشيم. در غير اين 
صورت از تحوالت و تغييرات در منطقه عقب مي مانيم و به تهديدهاي 
مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي دچار خواهيم شد. توسعه پيرامون 
ايران اگر همراه با توسعه در درون ايران نباشد، خطري جدي براي كشور 
ــدف قرار مي دهد،  ــه تماميت ارضي ما را مورد ه خواهد بود؛ خطري ك
بنابراين نبايد از روندهاي منطقه جا بمانيم چرا كه اين جا ماندن به معناي 
ــر به معناي كم هزينه تر شدن آسيب  انزواي بيشتر است و انزواي بيشت
ــت ، در حالي كه بايد هزينه هاي  رسيدن به جمهوري اسالمي ايران اس
آسيب رساندن به كشور را از طريق چسبندگي اقتصادي بين كشورهاي 
ــتر در چابهار بيش از  ــا و اوراسيا افزايش داد و اين بس جنوب شرق آسي
ــد از مناظرگوناگون سياسي،  هر نقطه ديگري فراهم است، بنابراين باي
ــد ادبيات بيشتري در خصوص منطقه  اقتصادي، تجاري و امنيتي تولي

مكران، بند چابهار و ساير بنادر مانند بندر جاسك كشور شكل گيرد.» 

چابهار، جهان شهر توليد ثروت
پژوهشگر مطالعات استراتژيك و انديشه سياسي تصريح مي كند: «در 
ــار باشد، به طوري كه بايد نگاه مان  حال حاضر بايد اولويت ايران چابه
ــوان يك پايتخت جديد  ــبت به چابهار تغيير دهيم و آن را به عن را نس
اقتصادي جديد و جهان شهر توليد ثروت در نظر بگيريم، حتي چابهار 
ــران را داراست.  ــه پايتخت اقتصادي و تجاري اي امكان تبديل شدن ب
ــير كريدور شمال به جنوب  چابهار را نبايد صرفاً به عنوان بندر در مس
تصور كرد، بايد براي بندر چابهار در بلند مدت نقشي در كريدور شرق 

به غرب نيز در نظر بگيريم. اين امر با ايجاد اتصال ميان گوادر پاكستان 
با چابهار و سپس توسعه اين مسير به غرب ايران و متصل كردن آن به 
خط شلمچه- بصره با استفاده از ريلي كه مي تواند سواحل جنوب ايران 
ــير در آينده مي تواند به مديترانه  را طي كند امكانپذير است. اين مس
متصل شود و نقشي اساسي در ايجاد ارتباط ميان آسيا با جنوب اروپا و 
شمال آفريقا ايفا كند. جوان ترين جمعيت ايران در استان هاي جنوبي 
كشورمان هستند و چنين اقدامي ظرفيت هاي اين مناطق براي توسعه 
را نيز فعال مي كند. ما نبايد از بزرگ فكر كردن و داشتن رؤياهاي بزرگ 
ــود را شكل دهيم  ــي داشته باشيم و بايد ابتكارات خ براي ايران، ترس
ــق شود ما با تحولي  چراكه حتي درصدي از اين رؤياهاي بزرگ محق

اساسي روبه رو مي شويم.» 
ــار ترانزيت مي شود،  عادل مي گويد: «كاالهايي را كه از هند به چابه

مي توان جذب كرد و در كنار آن مي توان با پيوند ميان گوادر و چابهار 
 امتداد كريدور CPEC را به ايران كشاند و از ظرفيت آن براي توسعه 
روابط با چين در حوزه هاي مختلف از جمله ديپلماسي انرژي استفاده 
كرد. از سوي ديگر مي توان كاالهاي ترانزيتي اين كريدور را از طريق 
ريل به مرزهاي غربي ايران منتقل و سپس به مديترانه رساند. اين مهم 
ظرفيت ويژه اي را در اختيار ايران قرار مي دهد و ظرفيت ويژه ايران را 
در حمل و نقل تركيبي مي تواند در بهترين شكل خود نمايان كند. از 
ــي به دنبال توسعه خطوط ريلي  طرفي در حال حاضر كشورهاي عرب
خود هستند، به طوري كه خط ريلي اتحاديه كه از طريق كشورهاي 
عربي دنبال مي شود و در نهايت به فلسطين اشغالي سوق پيدا مي كند، 

يك مسير شرق به غرب را شكل مي دهد. 

كريدور هند- عرب ِمد 
ــث كريدور شمال خليج فارس  براي خنثي سازي آن مي توان به بح
پرداخت، به طوري كه بنادر درياي عمان و خليج فارس را از طريق 
ــه بلندمدت باشد تا  ــرد. اين مي تواند يك برنام ريل به هم متصل ك
ظرفيت هاي چابهار را فعال سازد و توسعه همه جانبه اي را براي درياي 
ــد زيرا ايران كشوري است  عمان و خليج فارس به همراه داشته باش
كه بيشترين خط ساحلي با درياي عمان و خليج فارس را داراست و 
جمعيتى جوان در اين مناطق ساكن هستند كه مي تواند اين ظرفيت 
در حوزه هاي مختلف صنعتي مورد استفاده قرار گيرد. مديران بايد 

درباره ايران به عنوان يك كشور بزرگ در دنيا فكر كنند.» 

 ايجاد مراكز صنعتي همراه با ارزش افزوده در منطقه چابهار 
پژوهشگر مطالعات استراتژيك و انديشه سياسي خاطرنشان مي كند: 
ــا ارزش افزوده در منطقه چابهار بايد  «ايجاد مراكز صنعتي همراه ب
انجام شود و اين نگاه را بايد نسبت به مناطق آزاد براي توليد ثروت، 
برندينگ و جذب سرمايه از كشورهاي مختلف داشته باشيم و صرفاً 
ــي شوند بلكه بايد  نبايد اين مناطق تنها مبادي براي گذر كاال تلق
ــت براي آغاز  اتفاقات صنعتي و اقتصادي در آن رخ دهد. قرار نيس
كاري منتظر شرايط ايده آل و گشايشي بمانيم بلكه بايد كار را آغاز 
كرد تا بتوان به يك روند ايده آل دست پيدا كرد. توجه به راه، بنادر، 
مسيرهاي تجاري گشايشي را در كشور رقم خواهد زد، بنابراين نگاه 
ويژه به راه هاي زميني و دريايي به روز شدن زير ساخت ها و مسائل 
ــئله كريدورها، بنادر  گمركي و اداري را به دنبال دارد. توجه به مس
و نقش آفريني آن در تجارت جهاني را بايد به عنوان درگاهي براي 
ــه سياستگذاري و سياست  گشايش در نظر گرفت و بايد با توجه ب
ورزي راه محور و استفاده از تمامي ظرفيت هايي كه جغرافياي ايران 

را در اختيارمان قرار مي دهد، اين امكان را فراهم سازيم.» 

ايجاد اتصال بين بنـدر ام القصر به بندر الفاو 
با ساخت يك تونل زير سـطحي به نام تونل 
ابريشم اسـت كه مي تواند عراق را به دروازه 
ورود كاال بـه تركيه و اروپا تبديـل كند. اين 
مسـير هم در صورت بي توجهي ما مي تواند 

تبديل به يك تهديد شود
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تاكنون چند پهپاد با ارتفاع پروازي متوسـط تـا باال در ايران 
ساخته شده كه شامل فطرس، شـاهد129، شاهد149 غزه و 
كمان22 است. كمان22 توسط نيروي هوايي ارتش و بر اساس 
نيازها و الزامات عملياتي اين نيرو سـاخته و در اسفند1399 
براي اولين بار مشاهده شد. كمان22 مداومت پروازي پهپادهاي 
ساخت اين نيرو را به بيش از دو برابر يعني بيش از 24ساعت 
در قياس با ديگر پهپاد سـاخت نهاجا يعني كمان12 افزايش 
داده اسـت. در اين گزارش به مرور ويژگي هاي مشهود پهپاد 

كمان22 پرداخته ايم. 

 ويژگي هاي ظاهري
در نگاه اول اين پهپاد راهبردي نهاجا شباهت بسيار زيادي به خانواده 
مشهور پهپادهاي MQ- 1 و MQ- 9 امريكايي دارد. كمان22 در ناحيه 
ــبيه پهپادهاي مذكور است. دماغه  دماغه و تا حدودي شكل بدنه ش
برجسته در پهپادهاي امريكايي به طور معمول محل قرارگيري آنتن 
ارتباط ماهواره اي است كه سبب مي شود به جاي محدود شدن پهپاد 
به هدايت در خط ديد در محدوده كمتر از 200 كيلومتري بتواند تا برد 
نهايي خود به واسطه ماهواره هدايت شده و نيز داده هاي سامانه هاي 
شناسايي و جاسوسي خود را نيز مستقيماً به مراكز فرماندهي ارسال 
كند. هر چند طبق اطالعات رسمي كشورمان در حال حاضر ماهواره 
رله ارتباطي در اختيار ندارد اما اجراي اين شكل طراحي روي كمان22 

نشان مي دهد دير يا زود اين محدوديت هم برطرف خواهد شد. 
ــكل است. در اين ساختار يك سطح  ساختار دم كمان22 از نوع Y ش
عمودي به سمت پايين در انتهاي بدنه و زير موتور ديده مي شود كه 
داراي بخش متحرك يا راِدر بوده و براي مانور در صفحه افقي به پهپاد 
ــش از پهپاد جديد  ــن ترتيب پيكربندي اين بخ كمك مي كند. به اي
ايراني از خانواده MQ- 1 جدا شده و مشابه MQ- 9 كه پهپادي بزرگ تر 

است، مي شود. 
زواياي برجستگي دماغه كمان22 نشان مي دهد اين پهپاد يك كپي 
از نمونه قديمي امريكايي كه از قضا در ايران نيز به صورت سالم موجود 
است نبوده، خصوصاً دقت به شكل و محل نصب بال هاي كمان22 نشان 
مي دهد متخصصان جهاد خودكفايي نيروي هوايي ارتش يك طراحي 
ــاي امريكايي و حتي  ــا جزئيات متفاوت از نمونه ه كامل و حرفه اي ب

نمونه هاي هم رده ايراني يعني شاهد129 و فطرس داشته اند. 
ــيب دار با ارتفاع كم در قسمت  شكل بدنه كمان22 داراي زواياي ش
زيرين برخالف شكل هاي مرسوم در اكثر پهپادهاي ايراني مانند مقطع 
دايروي در شاهد129 يا چهار ضلعي ساده در مهاجر6 است. شكل بدنه 
كمان22 بازتاب راداري بسيار كمتري را نسبت به مقاطع مرسوم مورد 
اشاره در پهپادهاي ايراني براي رادارهاي زمين پايه و نيز رادار هواپايه اي 
كه تقريباً هم ارتفاع پرواز كمان22 باشند، ايجاد مي كند. اين امر مزيت 
ــيار مهمي بوده كه پذيرش پيچيدگي بيشتر طرح، هزينه و زمان  بس

باالتر ساخت آن را ميسر ساخته است. 
ــده و  ــمتي نزديك باالي بدنه نصب ش در پهپاد كمان22 بال در قس
فضاي بدنه براي جمع شدن ارابه هاي فرود به اندازه كافي جادار است. 
برخالف پهپادهاي مشابه امريكايي و نيز همه پهپادهاي برد بلند قبلي 
ايران، در كمان22 بال به صورت ساده به بدنه متصل نشده بلكه يك 
بخش مثلثي شكل واسط بين بال و بدنه است. اين بخش هم مي تواند 
در كاستن از نيروهاي مقاوم تداخلي بين بال و بدنه و هم در افزايش 

نيروي باالبرنده مؤثر باشد. 
ــم رده ايراني و نيز  ــان22 برخالف بال پهپادهاي ه همچنين بال كم
برخالف پهپاد امريكايي MQ- 1 از ريشه تا نوك، با يك زاويه يكسان 
در قرارگيري مقطع يا ايرفويل نسبت به محور بدنه ساخته نشده بلكه 
ــمت نوك در حال تغيير است كه در واقع  زاويه مقاطع از ريشه به س
بيانگر استفاده طراحان نهاجا از امكان پيچش هندسي در مقاطع بال 
است. اين امر به نوبه خود سبب بهينه شدن عملكرد بال مي شود، يعني 
در وزن يكسان درقياس با يك طراحي بدون پيچش هندسي، بال هاي 
كمان22 امكان بلند كردن وزن بيشتري را دارند؛ امري كه در پهپاد 
پيشرفته MQ- 9 هم مشاهده مي شود. اين مورد هر چند هزينه ساخت 
را باالتر مي برد اما باعث بهبود عملكرد پهپاد از نظر برد و مداومت پرواز 
و بار قابل حمل مي شود. در بسياري از پهپادها براي سادگي كار و توليد 
 .MQ- 1 ساده تر از اين امر صرف نظر شده است، حتي در شاهد129 و
در نتيجه حجم سنگيني از كار طراحي و شبيه سازي براي بال كمان22 
ــتن آن از پهپاد  ــبهه كپي يا مهندسي معكوس دانس صرف شده و ش

امريكايي MQ- 1 را رد مي كند. 
پهپاد كمان22 از فلپ يا همان سطوح متحرك افزايش دهنده نيروي 
ــره مي برد. اين ميزان  برآ (باال برنده) در بخش بزرگي از طول بال به
ــريع تر پهپاد از روي باند  استفاده از فلپ سبب كمك به برخاستن س
و در واقع نياز به طول باند كمتر مي شود. همچنين بالچه نوك بال در 
كمان22 نيز همانند كمان12 است اما با ابعاد نسبي كوچك تر كه به 
علت دهانه بال بيشتر پهپاد جديد نسبت به كمان12 نياز به مساحت و 
ارتفاع كمتري براي اين بالچه است. الزم به ذكر است تنها در دو مورد 
از گونه هاي پهپاد MQ- 9 بالچه نوك بال استفاده شده آن هم بدون 
بهينه سازي و صرفاً به صورت يك صفحه عمود بر بال در يكي از آنها. 
اما در كمان22 به وضوح طراحي انجام شده حاصل طي شدن فرايند 
بهينه سازي روي طراحي اين بالچه براي رسيدن به كارايي باالتر با ابعاد 
كوچك تر و سازه سبك تر است. اين بالچه و قسمت مثلثي ريشه بال 
 MQ- 9 كمان22 نشان مي دهد اين پهپاد كپي يا مهندسي معكوس

امريكايي هم نيست. 
به نظر مي رسد در حال حاضر موتور كمان22 يك موتور پيستوني و 
شايد مشابه نمونه مورد استفاده در شاهد129 و فطرس باشد. پره ها يا 

بليدهاي اين موتور در نوك خود داراي بخش افزوده هستند كه سبب 
كاهش صداي توليدي آنها مي شود. 

  مأموريت شناسايي
ــر6 يك پهپاد  ــاهد129 و مهاج ــان12 و ش كمان22 همچون كم
ــرد امكان انجام  ــت، يعني از ابتدا با رويك چندمنظوره عملياتي اس
ــت. مأموريت پايه كمان22  ــده اس مأموريت هاي متنوع طراحي ش

ــده و داراي دو درجه  ــاي الكترواپتيكي پايدار ش با نصب محموله ه
ــت.  ــايي و هدف يابي اس آزادي، كار مراقبت و نظارت هوايي، شناس
ــور ساخته شده است كه داراي  انواع متنوعي از اين سامانه ها در كش
دوربين هاي ديد در روز، دوربين تصويرساز حرارتي كه قابليت كار در 
شب و هواي نامساعد را دارد و نيز مسافت ياب ليزري هستند. انواعي از 
اين سامانه هاي ايراني داراي بزرگنمايي تصويري 60برابري هستند 

ــخيص  و اهدافي مانند يك خودرو را از فاصله چندده كيلومتري تش
ــن نوع آن هم از  ــخيص خودكار اهداف و تعيي مي دهند. قابليت تش
توانمندي هايي است كه به واسطه هوش مصنوعي و قابليت تحليل 
ــامانه ها قابل  ــه نرم افزار مديريت داده هاي اين س تصوير به راحتي ب
افزودن است. اين نوع سامانه ها در كمان22 زير دماغه و جلوي ارابه 

فرود آن نصب مي شوند. 

  ايستگاه هواپايه جنگ الكترونيك
ــگ الكترونيك) براي  با توجه به اهميت باالي عمليات جنگال (جن
ــراي اين نوع مأموريت  نهاجا، كمان22 به واقع يك پهپاد حرفه اي ب
هم خواهد بود. امكان حمل تا 300 كيلوگرم تجهيزات و تعداد هفت 
جايگاه نصب تجهيزات و تسليحات زير بال و بدنه سبب مي شود اين 
پرنده بتواند به خوبي نقش يك ايستگاه هواپايه جنگال و حتي شنود و 
جاسوسي الكترونيكي را ايفا كند. در روز رونمايي و بازديد فرمانده وقت 
نهاجا از كمان22 در ششم اسفند1399 عالوه بر يك محموله جنگ 
الكترونيك سبك نصب شده زير بدنه، غالف جنگ الكترونيك شاهين 
كه ساخت جهاد خودكفايي اين نيرو بوده و در باند ايكس اقدام به اخالل 
روي سامانه هاي دشمن مي كند نيز در بين تجهيزات قابل نصب روي 
كمان22 مشاهده شد.  غالف يا پاد جنگال شاهين يك توسعه بومي 
ــتفاده از فناوري هاي  از روي نمونه هاي موجود در اين نيرو ضمن اس
ديجيتالي و قاعدتاً استفاده از قطعات حالت جامد (Solid state) براي 
رفع نياز به غالف هاي جنگال هواپايه پيشرفته و سبك بوده است. پيش 
از اين نيز غالف سحاب ساخت جهاد خودكفايي نهاجا به عنوان يك 
اخاللگر چندمنظوره روي هواپيماهاي فوكر27 مشاهده و همراه پهپاد 
كمان12 هم نوعي از تجهيزات سبك جنگ الكترونيك ارائه شده بود. 
با توجه به مداومت پروازي باالي يك روز و ارتفاع پروازي احتماالً بيش 
از 20هزار پايي (بيش از 6 كيلومتري) كمان22 اين پهپاد به سرعت به 
عنصر مهمي در بين هواگردهاي داراي مأموريت هاي جنگال در نيروي 
هوايي ارتش تبديل شده است و به ارتقاي توان رزم نوين الكترونيكي 

اين نيرو كمك شاياني خواهد كرد. 
  نقش رزمي

ــر مأموريت هاي  ــك پهپاد چندمنظوره عالوه ب كمان22 به عنوان ي
شناسايي و جنگالي، با بهره گيري از توان حمل 300 كيلوگرم محموله 
در چندين جايگاه حمل سالح كه سه عدد زير هر بال آن است، توان 
ــي اين پرنده  ــت. در روز رونماي ــيار مؤثري نيز خواهد داش رزمي بس
بدون سرنشين، عالوه بر دو نوع از بمب هاي قائم كه به بردهاي 15 تا 
20 كيلومتري مي رسند، يك بمب دورايستاي جديد و معرفي نشده 
كه داراي بال هاي بازشونده است هم زير هر بال كمان22 مشاهده شد. 
با توجه به ساختار بال بازشونده، اين بمب به برد دورايستايي باالتري 

نسبت به بمب هاي قائم دست پيدا مي كند. 
 GBU- به عالوه بمب 500پوندي (226/5كيلوگرمي) هدايت ليزري
12 نيز به همراه يك غالف نشانه گذاري ليزري جديد در كنار كمان22 به 
نمايش گذاشته شد. نشانه هايي از به كارگيري اين بمب روي پهپادهاي 
كرار نيروي هوايي ارتش نيز در سال هاي اخير ديده شده بود. اين بمب 
كه نمونه هاي داخلي هم رده آن نيز در نهاجا و وزارت دفاع ساخته شده 
است، داراي قابليت اصابت به هدف با خطاي صفر بوده و در انهدام اهداف 
حساس همچون پل ها و خطوط مواصالتي يا برخي تجهيزات خاص 
دشمن كه به دليل ابعاد كوچك نياز به دقت باال در انهدام آنهاست، به 
طور گسترده كاربرد دارد.  در سال1401 و در رونمايي از پايگاه پهپادي 
راهبردي 313 ارتش در خرداد ماه، چندين سالح ديگر هم همراه پهپاد 
ــد. از آن جمله مي توان موشك هواپايه حيدر با  كمان22 مشاهده ش
جست وجوگر اپتيكي و قابليت نقطه زني و برد 200 كيلومتر، بمب بالدار 
125 كيلوگرمي باالبان و موشك نقطه زن و برد كوتاه شفق2 مجهز به 

جست وجوگر حرارتي و سرجنگي ضدزره را نام برد. 
 كمان22 در ادامه راه شاهد129

امروزه در جمهوري اسالمي پس از بيش از يك دهه از «اتمام طراحي» 
شاهد129 و فطرس به عنوان نسل هاي اول پهپادهاي برد بلند ايراني 
ــته آيروديناميكي و  ــان22 با ويژگي هاي برجس پهپادي همچون كم
ــده است. طبق اطالعات  بهينه سازي هاي دقيق بال و بدنه ساخته ش
ــال ساخته  ــش تا هفت فروند از پهپاد كمان22 تا بهار امس موجود ش
ــم در يك  ــده كه فروند پنجم در پايگاه راهبردي313 و فروند شش ش
مستند كوتاه تلويزيوني ديده شدند. از زمان رونمايي در اسفند 1399 
ــد و پروازهاي الزم براي تأييد  پهپاد كمان22 وارد مراحل آزمايشي ش
ــت. به گفته يكي از  ــت سر گذاش ــال1400 پش طراحي خود را در س
مسئوالن حوزه پهپادي نيروي هوايي ارتش، نتايج حاصل و ثبت شده از 
آزمايش هاي پروازي كمان22 با موارد مدنظر تيم طراح بسيار نزديك 
ــاخت دقيق و با كمترين ايراد است كه  بوده كه نشان دهنده فرايند س
ــت. اين در حالي است كه  ــبب كمترين اختالف با طراحي شده اس س
ــده  پيچيدگي هاي متعددي در طراحي بدنه و بال كمان22 لحاظ ش
است تا به باالترين حد كارايي در رده وزني خود برسد.  براي مقايسه در 
ــان ايراني، يعني در شاهد129  طراحي بيش از يك دهه پيش مهندس
با انتخاب طرح هاي ساده در بال و بدنه اين محصول توانست در مدت 
كمتر از چهار سال طراحي و با كمترين هزينه ساخت و توليد آماده ورود 
به خدمت شود و با حضور در سال هاي پرالتهاب منطقه غرب آسيا بيش 
از 50هزار ساعت پرواز عملياتي را پشت سر بگذارد، اما توان بسيار باالي 
مهندسي در متخصصان كشور و تعميق دانش و فناوري در زمينه هاي 
مختلف صنعت هوايي امكان گذر كردن از طراحي قبلي و رفتن به سمت 
يك طرح بهينه و پيچيده تر را مقدور ساخته است.  به نظر مي رسد نيروي 
هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران كه طي حدود يك دهه طراحي هاي 
خود را در بخش پهپادهاي موتور ملخي از نمونه هاي فوق سبك آموزشي 
به پهپاد راهبردي و برد بلند و چندمنظوره كمان22 رسانده است، قطعاً 
در زمينه پهپادهاي موتور جت كه كار روي آنها را از نيمه دوم دهه1380 
شروع كرد هم مى تواند محصوالت جديدي را در دست داشته باشد، هر 
چند محصوالت اين حوزه از دستاوردهاي نهاجا تاكنون به كلي محرمانه 
ــت. اميد مي رود با رونمايي از اين دست محصوالت هم  باقي مانده اس
ــردم ايران بيش از  ــمن و هم اميد و قوت قلب در م يأس و ترس در دش

پيش تقويت شود. 

معرفي يكي از پهپادهاي برد بلند ايراني

پرواز بلند «كمان22»
از بام  نهاجا

   حركــت آزمايشـي پهپــاد كمــان22 در روز رونمايـي 
 در اسفند1399

   پهپـاد كمان22 سـاخت نيـروي هوايـي ارتـش و تجهيزات
 و تسليحات مختلف قابل استفاده همراه آن

   بخش انتهايي بدنه، دم Y شكل و بخش متحرك با عملكرد راِدر 
نصب شده زير موتور

MQ- 9 در اختيار نيروي    پهپاد امريكايي MQ- 1 نمونه اي سـالم از پهپـاد امريكايـي   
هوافضاي سپاه

   بخش مثلثي ريشه بال در محل اتصال به بدنه و بالچه نوك بال 
در اين تصوير از كمان22 مشهود است

   يك غالف سبك جنگ الكترونيك زير بدنه كمان22 در بازديد 
فرمانده وقت نهاجا نصب شده است

   دو گونه از بمب قائم در دو طرف يك بمب دورايستاي بالدار و در 
جايگاه هاي جداگانه زير بال پهپاد كمان22 نصب شده اند

   موشك شفق زير بال كمان22

   موتور پهپاد كمان22 و پره هاي آن

   شش جايگاه نصب محموله زير بال هاي كمان22 در اين تصوير 
ديده مي شوند

   موشك حيدر زير بال كمان22

   غالف جنگال شـاهين در اين تصوير با نوك مشـكي مشاهده 
مي شود. يك غالف سبك جنگال زير بدنه كمان22 نصب شده

   بمب هدايت ليزري GBU- 12 و غالف نشـانه گذاري ليزري 
جديد در كنار آن

   فرود پهپاد كمان22 پس از يكي از اولين آزمايش هاي پروازي

محمدحسين الهى
   گزارش



15واحد صنعتي     خراسان جنوبي 
اســــتان  در 
خراسان جنوبي كه تعطيل شده بودند دوباره 
بازگشـتند.  توليـد  چرخـه  بـه 
ــور اقتصادي  ــرفي، معاون هماهنگي ام جواد اش
استاندار خراسان جنوبي در جلسه كارگروه تسهيل 

ــتان با اشاره به بازگشت 15  و رفع موانع توليد اس
ــه توليد گفت: رفع  ــتان به چرخ واحد صنعتي اس
مشكالت واحدهاي توليدي و اقتصادي در راستاي 

رونق توليد با جديت دنبال مي شود. 
وي افزود: مديران دستگاه هاي اجرايي و بانكي بايد 
با نگاه بلندمدت و دورنگر در راستاي رفع موانع از 

مسير توليد و سرمايه گذاري تالش كنند. 
در ادامه اين جلسه، مشكالت تأمين برق و گاز مورد 
ــپنتره شركت  ــيد منيزيم س نياز طرح توليد اكس
ــرام نوين معدن كاو شهرستان نهبندان،  سديد س
تعيين تكليف وضعيت ماشين آالت تملك شده از 
سوى بانك ملي در واحد توليد لوله هاي پلي پيلن، 

ــهيالت بانكي واحد توليدي  درخواست امهال تس
توسعه صنايع دوخت فردوس، طرح پرورش شتر 
ــي مشكالت  ــتان خوسف و بررس مرغ در شهرس
تسهيالت اعطايي و تأمين آب مورد نياز طرح توليد 
كود در شهرستان قاينات به صورت موردي بررسي 

و راهكارهاي الزم ارائه شد. 

بازگشت 15واحد صنعتي خراسان جنوبي به چرخه توليد

سجاد مرسلي

بيـش از 11هزار      اردبيل 
ســـالمند در 
استان اردبيل از خدمات سازمان بهزيستي 

بهره مي برند. 
ــتي  ــي بهزيس ــا محمدي، معاون توانبخش رض
ــن آمار جمعيت  ــاس آخري اردبيل گفت: بر اس
ــتان 112 هزار و 576 نفر است كه  سالمند اس
ــر از خدمات  ــش از 11 هزار نف از اين تعداد بي
بهره مند هستند. وي با تأكيد بر اهميت كيفيت 
ــالمندان تصريح كرد: در  ــي به زندگي س بخش
ــش مركز 220 نفر از سالمنداني  اردبيل در ش
كه ديگر امكان زندگي با خانواده خود را ندارند 

ــبانه روزي نگهداري مي شوند. اين  به صورت ش
ــئول افزود: براي 200 سالمند در سه مركز  مس
روزانه آموزشي و توانبخشي سالمندان، خدماتي 
ــتار، فيزيوتراپي،  از قبيل ويزيت پزشك و پرس
ــي ارائه مي شود كه در افزايش  آموزشي و ورزش
سطح سالمت جسمي، روحي و رواني آنان نقش 
ــزايي ايفا مي كند. محمدي با اشاره به اينكه  بس
يكي از سياست هاي مهم مراقبت از سالمندان 
ــت، ادامه داد: در اين راستا 80 نفر  در منزل اس
سالمند تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند و 
ــش طرح  همچنين 50 نفر ديگر نيز تحت پوش

ويزيت در منزل هستند. 

با هدف اشـاعه 
فرهنـگ ايثار و 
شهادت در جامعه، تأليف كتاب شهداي كارگري 
اسـتان گلسـتان در دهه فجر آغاز مي شود. 
ــركل تعاون و  ــينعلي خواجه مظفري، مدي حس
ــتاد دهه  رئيس كميته كارگري و كارآفريني س
ــاره به اينكه  ــالمي گلستان با اش فجر انقالب اس
ــتان در مجموع دوران دفاع  جامعه كارگري اس
ــهيد تقديم انقالب  مقدس و دفاع از حرم 70 ش
كرده است، گفت: به منظور اشاعه فرهنگ ايثار و 

شهادت كتاب شهداي كارگري استان در دهه فجر 
امسال تأليف مي شود.  وي افزود: افتتاح طرح هاي 
اشتغالزا و اقتصادي، افتتاح دفاتر كارگزاري بيمه 
ــي و راه اندازي دفاتر  ــتايي و تأمين اجتماع روس
كاريابي از جمله مهم ترين برنامه هاي پيش بيني 
شده در اين دهه است.  اين مسئول تصريح كرد: 
با هدف تسهيل در حوزه كاريابي قرار است تعداد 
ــتان از 12 واحد به 62 واحد  دفاتر كاريابي گلس
افزايش يابد و در اين خصوص تسهيالت ويژه اي 

پيش بيني شده است.

اعزام 52 هزار دانش آموز خوزستاني به مناطق عملياتي 
52 هــــزار      خوزستان 
دانش آمـــوز 
خوزسـتاني به اردوي راهيان نـور مي روند. 
مسعود حميدي نژاد، مديركل آموزش و پرورش 
ــور در اين  ــتان در آيين افتتاح راهيان ن خوزس
استان گفت: امسال ميزبان راهيان نور از سراسر 
ايران هستيم كه كار ويژه اي براي استعدادهاي 
درخشان انجام مي شود. بر همين اساس هزار و 
500 نفر از دانش آموزان استعدادهاي درخشان 

ــي دو ناحيه امام  ــد. وي افزود: با هماهنگ ــفند در اين مناطق حضور پيدا مي كنن از 23 بهمن تا 15 اس
حسين(ع) و امام علي(ع)، 20 هزار نفر را به اين اردوها اعزام خواهيم كرد. از ديگر شهرستان هاي استان 
نيز 32 هزار نفر اعزام مي شوند.  اين مسئول با بيان اينكه اردوهاي راهيان پيشرفت نيز در حال انجام است، 
ادامه داد: همه اين كارها با اين هدف انجام مي شود كه دانش آموزان ديد معنوي پيدا كنند.  حميدي نژاد 
با اشاره به اهميت اجراي اردوهاي راهيان نور گفت: اين حركت امروز در پاسداشت شهدا در دوران دفاع 

مقدس است تا به دشمنان بگوييم كه اين تفكر و انديشه در نظام جمهوري اسالمي جاري است. 

يادواره شهداي خلبان گيالن 
برگزار مي شود

توسعه صادرات كرمانشاه 
با هدف بازارهاي اقليم كردستان

    گيالن  يادواره شهداي 
خلبان استان 
گيالن بيسـتم بهمن ماه در مصالي رشـت 

برگزار مي شود. 
محمدرضا داوطلب، مديركل بنياد شهيد گيالن 
با اشاره به برپايي يادواره 63 شهيد دوران پيروزي 
ــالي امام  ــن ماه در مص ــالب در هفدهم بهم انق
ــت گفت: همچنين  خميني(ره) شهرستان رش
يادواره شهداي خلبان استان در بيستم بهمن ماه 
در همين مكان برگزار خواهد شد.  وي با اشاره به 
تقارن ميالد با سعادت امام علي(ع) و روز پدر با ايام 
ــت شهدا با عنوان  دهه فجر افزود: آيين بزرگداش
ــال همزمان با اين روز  جشن پدران آسماني امس
برگزار خواهد شد و از نكات بارز اين آيين اين است 
كه بخش قابل توجهي از امور آن از سوى فرزندان 
شهدا انجام مي شود. همچنين تجليل از يادگاران 
شهيدان نيز از برنامه هاي ديگر به مناسبت اين روز 
ــئول آغاز مراسم هاى دهه فجر را از  است. اين مس
ــتان گيالن از ديگر  گلزارهاي شهداي سراسر اس
برنامه ها عنوان كرد و گفت: مراسم ويژه 12 بهمن و 
سالروز ورود امام (ره) در گلزار شهدا با حضور تمامي 

اقشار مردم به صورت همزمان آغاز خواهد شد. 
ــتاني  ــئوالن اس داوطلب با بيان اينكه ديدار مس
ــاهد و ايثارگر از  ــتاني با خانواده هاي ش و شهرس

برنامه هاي اصلي و در دستور كار تمام دستگاه هاي 
ــور ايثارگران  ــتان خواهد بود، ادامه داد: حض اس
ــار» در  ــام آوران ايث ــوان «پي ــاخص تحت عن ش
ــخنراني درخصوص انقالب و  مدارس استان و س
خاطره گويي براي دانش آموزان مقاطع مختلف، 
ــي - بصيرتي «فرمانده  برگزاري اردوهاي فرهنگ
ــم  دلها» ويژه دانش آموزان مقطع ابتدايي و مراس
تجليل از خانواده ها، نخبگان و سرآمدان ايثارگر از 
برنامه هاي مشاركتي براي برگزاري هرچه باشكوه تر 

بزرگداشت ايام دهه فجر خواهد بود. 
وي با اشاره به توصيه رهبر انقالب به جهاد تبيين 
گفت: برگزاري نشست هاي بصيرتي جهاد تبيين 
در شهرستان ها از ديگر برنامه هايي است كه با توجه 

ويژه اي در حال پيگيري است. 
مديركل بنياد شهيد گيالن برگزاري فراخوان 
ــعر ويژه ايثارگران در  مقاله پژوهشي و شب ش
ــوي دانشگاه هاي استان  دهه مبارك فجر از س
ــتان اعالم  ــاي فرهنگي در اين اس را از برنامه ه
ــوع فرهنگي و  ــرد: برنامه هاي متن و تصريح ك
ــي  ــابقات مختلف فرهنگي، علمي و ورزش مس
ــوم مردم،  ــنين مختلف عم ــراي گروه ها و س ب
ــط  ــجويان و دانش آموزان توس جوانان، دانش
اعضاى كميته ايثارگران نيز در دستور كار قرار 

خواهد داشت. 

ر  ندا اســـتا
كرمانشــاه، 
كشـور ايران و اقليـم كردسـتان را داراي 
ريشـه هاي مشـترك تاريخـي و فرهنگي 
بسـيار زيادي عنوان كرده و معتقد اسـت 
ايـن اقليم يـك بـازار بسـيار مهـم براي 
توسعه صادرات كرمانشاه به شمار مي آيد. 
ــتاندار كرمانشاه در  محمدطيب صحرايي، اس
ديدار با نصراهللا رشنودي سركنسول جمهوري 
ــالمي ايران در اربيل عراق و هيئت همراه  اس
ــتان براي  ــد اس ــدي مديريت ارش از اراده ج
ــبات با اقليم كردستان خبر  ــترش مناس گس
داد و گفت: مزيت مرز مشترك با كشور عراق 
براي كرمانشاه مانند درياي خزر براي گيالن 
و مازندران است و مي توان با يك برنامه ريزي 
مناسب از اين فرصت بزرگ براي مردم استان 
ــان آورد. وي  ــايش به ارمغ ــروت، رفاه و آس ث
گردشگري، تجارت و بازرگاني را اولويت هاي 
اصلي و جدي براي پيشرفت كرمانشاه دانست و 
افزود: اگر خواهان يك تغيير مثبت در وضعيت 
ــاه هستيم  ــت مردم كرمانش بيكاري و معيش
بايد به دنبال تقويت محورهاي تحول آفريني 
مانند گردشگري، تجارت و بازرگاني باشيم و 
حتماً براي رونق اين حوزه ها تمام توان خود را 

به كار خواهيم گرفت.  استاندار كرمانشاه اقليم 
ــتان را يك بازار هدف بسيار مهم براي  كردس
كرمانشاه دانست و گفت: كشور ايران و اقليم 
كردستان داراي ريشه هاي مشترك تاريخي و 
فرهنگي بسيار زيادي هستند و بايد به بهترين 
ــتراكات در راستاي گسترش  شكل از اين اش
ــي گرفتن از رقباي تجاري  ــبات و پيش مناس
ــره بگيريم.   ــران در منطقه به ــادي اي و اقتص
ــر كنسول ايران در  صحرايي از نگاه مثبت س
ــبات اقتصادي و  ــترش مناس اربيل براي گس
تجاري ميان استان كرمانشاه و اقليم كردستان 
ــود را براي  ــزود: تمام توان خ تقدير كرد و اف
گسترش و پويايي بيشتر مناسبات اقتصادي، 
گردشگري و فرهنگي با اقليم كردستان به كار 
خواهيم گرفت و اميدواريم هر چه سريع تر اين 
ارتباطات در قالب يك روال اجرايي مناسب و 

در چارچوب قوانين دو كشور برقرار شود.  
ــراودات تجاري  ــي م ــت طوالن ــه قدم وي ب
ــور  ــروي با كش و اقتصادي از طريق مرز خس
عراق اشاره و بيان كرد: تكميل زيرساخت ها، 
گسترش امكانات، بهبود مديريت گمركات و 
ساماندهي پنج مرز رسمي مبادالتي استان از 
ــت كه با جديت آنها را دنبال  اولويت هايي اس

خواهيم كرد.   

ــي، معاون مهندسي و    سيستان و بلوچستان: مجيد آقازاده حبش
ــتان و بلوچستان از سهم  ــركت آب و فاضالب در سفر به سيس توسعه ش
چشمگير اين استان در اجراي طرح جهاد آبرساني وزارت نيرو خبر داد و 
ــاني وزارت نيرو  گفت: 25 درصد حجم عمليات اجرايي طرح جهاد آبرس
ــتان و بلوچستان در  با برآورد اوليه 4هزار و 850 ميليارد تومان در سيس
حال انجام است كه با پيگيري و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، 

روستاهاي جديد به اين طرح الحاق مي شود. 
ــين ابدالي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي    اصفهان: حس
اصفهان در يك عمل جراحي در مركز آموزشي- درماني الزهرا(س)، با 
ــتخواني و پرينت سه بعدي، جمجمه و صورت  استفاده از مواد اوليه اس

بيماري را بازسازي و ترميم كرد. 
ــعه حل اختالف دادگستري    كردسـتان: بهادر اسدي، معاون توس
ــاره به اينكه تا پايان دي ماه سال جاري 2 هزار و  استان كردستان با اش
500 پرونده از طريق اجراي احكام صلح و سازش شده است، گفت: در اين 

مدت 37 درصد پرونده ها منجر به صلح و سازش شده است. 
  چهارمحال و بختياري: ابراهيم محمدي، معاون حمايت و سالمت 
ــوز  ــاري، از توزيع 623 بخاري گازس ــداد چهارمحال و بختي كميته ام
ــر داد و گفت: از ابتداي  ــتان خب در بين مددجويان كميته امداد اين اس
ــال تاكنون در چهار مرحله لوازم ضروري زندگي شامل آبگرمكن  امس
ــوز، يخچال و كولر آبي ميان خانواده هاي نيازمند  گازي، بخاري گازس

توزيع شده است. 
  خراسان رضوي: حسين امير كاللي، رئيس اداره ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي مشهد گفت: طبق پيش بيني هواشناسي تا 13 
بهمن امسال در استان كاهش دما ادامه خواهد داشت؛ در نتيجه تعطيلي 

واحدهاي اقامتي تا اين زمان ادامه دارد. 
  بوشهر: محسن پاپري زارعي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
بوشهر گفت: تاكنون 2 هزار و 103 ميليارد تومان از مجموع 4هزار و 950 

ميليارد تومان اعتبارات مصوب سفر اول دولت به استان جذب شد. 
وي با اشاره به الحاق 2 هزار و 886 ميليارد تومان از محل متمم سفر اول به 
بوشهر افزود: هزار و 200 ميليارد دالر بابت تكميل راه آهن از محل تهاتر 

نفت و 630 ميليارد تومان از محل منابع عمومي تصويب شده است. 

 33 پروژه آبخيزداري 
در گيالن تكميل مي شود

با هدف جلوگيري از فرسايش خاك و      گيالن 
كنترل رسوب در ارتفاعات و سرچشمه 
رودخانه هـا و همچنيـن جلوگيـري از وقـوع سـيالب 33 پروژه 

آبخيزداري در استان گيالن به زودي به بهره برداري مي رسد. 
محمدرضا عبداللهي، معاون فني و آبخيزداري منابع طبيعي و آبخيزداري 
ــتان اين  ــاره به اجراي 33 پروژه آبخيزداري در 11 شهرس گيالن با اش
استان گفت: اين پروژه ها در شهرستان هاي رودسر، املش، رضوانشهر، 
ــرا، فومن و لنگرود در  ــتارا، رشت، صومعه س رودبار، ماسال، تالش، آس
دست اجراست.   وي ادامه داد: از اين تعداد پنج پروژه مطالعاتي، 9 طرح 
ــازه اي و عمراني در دست اجرا  بيولوژيك و 19 پروژه مكانيكي اعم از س
ــده و برخي ديگر در مراحل مختلف از  داريم كه تعدادي از آنها آغاز ش

جمله مزايده قرار دارد. 
اين مسئول گفت: هدف اصلي از اجراي پروژه هاي آبخيزداري در گيالن 
با توجه به حجم بارندگي، جلوگيري از فرسايش خاك و كنترل رسوب در 

ارتفاعات، سرچشمه رودخانه ها و در نهايت كنترل سيالب است. 
ــتان ها تصريح كرد:  ــاره به تفاوت كار آبخيزداري در اس عبداللهي با اش
آبخيزداري در استان هاي خشك در جنوب كشور و مركزي دنبال ذخيره 

گاز است اما ما در استان به دنبال كنترل رسوب هستيم. 
ــامل اقدامات بيولوژيك  وي با بيان اينكه در آبخيزداري دو مدل كار ش
ــازه هايي كه بتوان جلوي رسوب و  پوشش گياهي و مكانيكي (ايجاد س
حركت خاك را گرفت) انجام مي شود، افزود: رسوبات در پايين دست در 
ــيالب مي تواند به شكل رواناب و گل  بستر رودخانه ها در صورت بروز س
آلود موجب تخريب بسيار زياد سازه ها شود، ضمن اينكه جنگل و مرتع را 
تخريب كند و نهايت با ورود به تاالب انزلي موجب بروز مشكالت شود. 

معاون فني و آبخيزداري منابع طبيعي و آبخيزداري گيالن با تأكيد بر 
اينكه آبخيزداري در استان به دنبال مديريت فرسايش و كنترل رسوب 
ــتا  ــت، ادامه داد: در همين راس ــيالب اس براي جلوگيري از حركت س
ــتاني و محروميت زدايي اعتبارات  ــه محل منابع ملي، اس ــال از س امس
ــتان هاي برخوردار از رديف  ــتان جزو اس دريافت كرديم، البته اين اس
ــاره به سفر بهمن ماه سال  محروميت زدايي قرار گرفت.  عبداللهي با اش
گذشته رئيس جمهور به گيالن تصريح كرد: مصوب شده بود از محل اين 
سفر 120 ميليارد تومان براي پروژه هاي آبخيزداري خصوصاً براي تاالب 
انزلي اختصاص يابد تا با اين مبلغ اقدامات آبخيزداري در باالدست 10 

رودخانه اي كه به اين مكان مي ريزند، انجام شود. 

تدوين سند شيالت اردبيل 
با اشتغالزايي براي 2هزار نفر

اردبيل از جمله اسـتان هايي اسـت كـه در زمينه توليد انـواع آبزيان 
ظرفيت هاي بسـياري دارد. هم اكنون حجم آبزيان توليد شده در اين 
اسـتان حدود 10 هزار اسـت كه در 500 مزرعه پـرورش ماهي صورت 
مي گيرد. با اين اوصاف سند توسعه شيالت اسـتان اردبيل تدوين و بر 
اساس آن 17 پروژه با قابليت توليدي و كارآفريني باال در آن ديده شده 

كه قابليت ايجاد اشتغال براي 2هزار نفر را دارد. 
    

سال هاست درباره ظرفيت هاي موجود در اردبيل براي توسعه آبزي پروري 
ــخن مي گويند، بنابراين اگر امروز باز هم يك مسئول بگويد كه به دنبال  س
شناسايي ظرفيت ها هستيم، خيلي قابل قبول نيست.  اين استان به دليل 
وجود رودخانه ها و هواي مساعدش هميشه مد نظر سرمايه گذاران در حوزه 
آبزي پروري بوده است و اگر مسئوالن از امور اداري و بوروكراسي بكاهند حتماً 
اتفاقات خوبي در اين بخش رقم مي خورد.  چند روز پيش بود كه مديركل 
شيالت استان اردبيل براي بازديد از پروژه هاي در دست اجراي شيالتي به 
ــهر رفت و با بيان اينكه اردبيل از جمله استان هاي  ــگين ش شهرستان مش
مستعد كشور در زمينه توليد ماهي و آبزيان زينتي است، بر حمايت از ورود 
بخش خصوصي به اين حوزه تأكيد كرد. محمد اله بخش با بيان اينكه پرورش 
آبزيان با توجه به وجود ظرفيت هاي باال در سطح استان عالوه بر اشتغالزايي 
ــد: «در اين منطقه  ــادي نيز ايجاد كند، مى گوي مي تواند بازده خوب اقتص
ظرفيت هاي نهفته اي براي فعاليت هاي شيالتي و ايجاد اشتغال هاي پايدار 
وجود دارد كه سرمايه گذاران مي توانند با استفاده از وجود چنين ظرفيتي 

گام هاي نويي در عرصه توليد و صادرات محصوالت شيالتي بردارند.»
 ارائه برنامه از طرف مسئوالن مربوطه مي تواند گام بزرگى در جهت شكوفايي 

اقتصاد منطقه و در افقي بهتر اشتغالزايي و ارزآوري براي كشور باشد. 
  جاي خالي بيمه ها در پرورش ماهي

هم اكنون حجم آبزيان توليد شده در استان اردبيل 10 هزار و 70 تن است 
كه 4هزار و 584 تن از اين ميزان مربوط به ماهيان سردآبي و 5هزار و 488 تن 
نيز مربوط به ماهيان گرم آبي است.  اردبيل 500 مزرعه پرورش ماهي دارد 
و با فعاليت 27 كارگاه پرورش ماهيان زينتي، ساالنه ظرفيت توليد 2ميليون 
ــال جاري 7/5 ميليون قطعه بچه  بچه ماهي زينتي را دارد. همچنين در س
ماهي در استان توليد شده است. اصل ماجرا جايي است كه بدانيم 80 مزرعه 
تعطيل يا در شرف تعطيلى پرورش ماهي در اين منطقه شناسايي شده است.  
با اين حال و به گفته مسئوالن شيالت اردبيل احياي اين واحدهاي توليدي 
ــتور كار قرارگرفته و براي اين كار، طرح توجيهي با ميزان تسهيالت  در دس
درخواستي 350 ميليارد ريال به بانك عامل معرفي شده كه از اين ميزان، 
تاكنون 100 ميليارد ريال جذب شده است. از جمله اين مجتمع هاي بزرگ 
بايد به كشت و صنعت و دامپروري مغان اشاره كرد كه با تمام ظرفيت هاي 
عظيمش مدت ها بود توليد انواع آبزيان در آن انجام نمي شد كه نهايتاً در سال 
جاري و با برنامه ريزي هايي كه انجام گرفت، توليد 500 تن ماهيان خاوياري 
و 200 تن شاه ميگو در منابع آبي اين مجتمع دولتي آغاز شد. ناگفته نماند 
ــاغالن اين حوزه از جمله آسيب هاي  بيمه نبودن مزارع پرورش ماهي و  ش

توليد آبزيان در اردبيل به شمار مي آيد. 
  توجه به توليد ماهيان زينتي 

با اينكه اعالم شده است ساالنه 10 هزار تن ماهي در اردبيل توليد مي شود، 
اما معاون اقتصادي استانداري اردبيل با اشاره به ظرفيت هاي موجود در اين 
منطقه، اين عدد را بسيار ناچيز مي داند و معتقد است آبزي پروري مي تواند 
مكمل طرح هاي توليد پروتئيني در اردبيل باشد و بايد برنامه دقيق براي اين 

عرصه تدوين و اجرا شود. 
ياسر عبداللهي حاشيه رود ارس، اطراف سد عمارت و نيز منابع آبي حوزه قزل 
ــتعد آبزي پروري در استان عنوان كرده و مي گويد:  اوزن را جزو مناطق مس
«اردبيل ظرفيت خوبي در زمينه توليد ماهيان زينتي دارد و بايد از طرح هاي 

موجود در اين عرصه هم حمايت شود.»
ــازي ترويجي حدود 3ميليون  ــيالت براي رهاس اين مسئول از سازمان ش
ــاعدت كرده و با اشاره  قطعه بچه ماهي در منابع آبي استان درخواست مس
ــردآبي، گرم آبي و  ــواع ماهيان س ــراي پرورش ان به ظرفيت هاي موجود ب
ــوع اقليمي و منابع آبي متعدد  خاوياري تأكيد مي كند: «اردبيل به علت تن
و به رغم غيرساحلي بودن سرزمين، ظرفيت بااليي براي توليد محصوالت 

شيالت دارد.»
  آبزيان و سالمت آب ها

ــيالت ايران در سفرش به اردبيل عنوان  مرداد ماه امسال رئيس سازمان ش
كرده بود بر اساس برنامه جامع تدوين شده براي شيالت كشور، تراز تجاري 
مثبت محصوالت شيالت به 2/4 ميليارد دالر افزايش مي يابد و بر اساس اين 
برنامه، ميزان توليد محصوالت شيالت نيز از 1/2 ميليون تن كنوني به 2/6 
ــيني تراز تجاري محصوالت  ميليون تن افزايش مي يابد. سيدحسين حس
شيالت ايران در سال 1400 را 520 ميليون دالر اعالم كرد اما اين مسئول 
توليد و صادرات ماهيان زينتي را هم ظرفيتي عظيم براي ارزآوري دانست 
كه تاكنون حمايت نشده و با بي توجهي مديران، مغفول مانده است. در كنار 
اشتغالزايي و شكوفايي اقتصاد و ارزآوري آبزيان، كارشناسان معتقدند ميزان 
آبزيان و به خصوص ماهي ها مي تواند شاخص سالمت آب ها را مشخص كند.  
در همين رابطه مريم موسوي كارشناس حوزه شيالت با بيان اينكه پرورش 
آبزيان در منابع آبي موجود كشور يك ضرورت است، به «جوان» مي گويد: 
ــاورزي شده و در  ــدن آب كش «توليد آبزيان در منابع آبي، موجب غني ش
ــت. ضمن اينكه خوداتكايي در  افزايش توليد ساير محصوالت هم مؤثر اس
تأمين محصوالت غذايي نياز امروز جامعه ايران است و بر همين اساس بايد در 
همه بخش هاي امنيت غذايي زنجيره توليد از بذر تا بازار را در اختيار داشته 

باشيم و نقطه آسيب هر بخش از اين زنجيره را شناسايي و رفع كنيم.»
  پايين بودن سرانه مصرف ماهي

ــخت آبي قرار دارد، توليد هر محصول و  با توجه به اينكه ايران در شرايط س
ــد، مي تواند قدم مثبتي در حفظ  كااليي كه نياز كمتري به آب داشته باش
منابع موجود باشد. در اين ميان بررسي توليد انواع گوشت ها حائز اهميت 
است. مثًال براي هر كيلوگرم گوشت گوساله به 15هزار و 500 ليتر آب، هر 
كيلوگرم گوشت گوسفند 8هزار و 700 ليتر و هر كيلوگرم گوشت مرغ 3هزار 
ــت كه براي توليد هر كيلوگرم  ــت. اين در حالي اس و 600 ليتر آب نياز اس
گوشت ماهي فقط هزار و 400 ليتر آب بايد وجود داشته باشد.  بنابراين و با 
توجه به نياز بسيار كم آبي براي توليد هر كيلوگرم گوشت ماهي در شرايط 
خشكسالي كشور، بايد به سمت توليد محصوالتي رفت كه نياز آبي كمتر و 
ارزش غذاي بيشتري دارند.  فراموش نكنيم ميزان سرانه مصرف ماهي در 
ايران هم پايين است، به نحوي كه ميانگين مصرف سرانه و ساالنه آبزيان در 
ــت و در ايران حدود 14 كيلوگرم و در استان اردبيل  جهان 24 كيلوگرم اس
12 كيلوگرم است.  شايد علت اين امر هم ذهنيت لوكس بودن محصوالت 
آبزيان باشد چون اختالف قيمت آنها با ديگر گوشت ها مي تواند نقطه قوت 
براي مصرف شان باشد.  در كنار اقداماتي كه در دستور كار قرار دارد، سند 
توسعه شيالت استان اردبيل نيز تدوين شده كه بر اساس آن 17 پروژه با 
قابليت توليدي و كارآفريني باال به اجرا در آمده است و براي 2 هزار نفر نيز 

اشتغالزايي مي شود. 

 164 بازمانده از تحصيل
 به مدرسه مي روند

164بازمانده از تحصيـل در منطقه كدكن شهرسـتان تربت 
حيدريه شناسـايي شـدند و به زودي روانه مدرسه مي شوند. 
عباس معتمدي، رئيس آموزش و پرورش منطقه كدكن با اشاره 
به شناسايي 164 بازمانده از تحصيل در منطقه كدكن شهرستان 
ــان رضوي گفت: دانش آموزان  ــتان خراس تربت حيدريه در اس
ــت به تحصيل به مدارس و مراكز  ــده براى بازگش شناسايي ش
ــاوره اي آغاز شده است تا يك بار  معرفي شده اند و خدمات مش
ــه وضعيت ترك تحصيل آنها مشخص و امور الزم  براي هميش
براي بازگشت به تحصيل و ثبت نام شان فراهم شود.  وي تصريح 
ــواد و بيكار، آسيب اجتماعي  كرد: بدون ترديد دانش آموز بي س
بيشتري نسبت به دانش آموزي دارد كه در حال تحصيل است 
يا با مدرك ديپلم فارغ التحصيل شده  است.  اين مسئول ادامه 
داد: پديده بازماندگان و دانش آموزان ترك تحصيل در بسياري 
ــن يا فقر اقتصادي  ــدم توجيه خانواده و والدي از موارد بر پايه ع

اتفاق افتاده است. 

راه اندازي 69 كارگاه كوچك 
زودبازده در كشور

با هدف اشـتغالزايي براي افراد نيازمنـد 69 كارگاه كوچك 
زودبازده در كشور راه اندازي مي شود. 

سرهنگ حسن رضا مرادي، مدير اشتغالزايي قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياى كشور در سفر به سمنان و در بازديد از طرح هاي 
ــال گذشته هشت  ــتان گفت: در دو س اقتصاد مقاومتي اين اس
كارگاه خياطي، قاليبافي و حوله بافي در استان سمنان راه اندازي 
شده است. وي افزود: از ابتداي امسال تاكنون 69 كارگاه كوچك 
ــتغالزايي افراد نيازمند در كشور راه اندازي  زودبازده با هدف اش
شده است. اين مسئول ادامه داد: اين كارگاه ها در قالب واحدهاي 
خياطي، قاليبافي، حوله بافي، توليد قارچ و پرورش ماهي فعاليت 
ــده در اين واحدها اشاره  ــتغال ايجاد ش مي كنند. مرادي به اش
ــاحت 60 متر مربع 10 نفر  كرد و ادامه داد: در هر كارگاه به مس
ــغول به كار هستند. وي اظهار اميدواري  به صورت مستقيم مش
ــتغال افراد نيازمند  كرد با راه اندازي اين كارگاه ها مشكالت اش

رفع شود. 

اجراي 185 طرح اشتغالزايي 
در پلدشت

 امسال 185 طرح اشـتغالزايي جديد در سـطح شهرستان 
پلدشت در استان آذربايجان غربي اجرا مي شود. 

علي آفتابي، تسهيل گر بنياد بركت در پلدشت با اشاره به اينكه از 
اول سال جاري تاكنون 10 ميليارد و590 ميليون تومان تسهيالت 
به 150 نفر در روستاهاي پلدشت پرداخت شد، گفت: در اين مدت 
براي 300 نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم شغل ايجاد شده 
است. به گفته وي از ابتداي شروع فعاليت بنياد بركت در پلدشت 
يعني از سال 1398 تاكنون براي 912 نفر با پرداخت 39 ميليارد 
ــهيالت كارآفريني پرداخت شده است.  و 935 ميليون تومان تس
ــاره به اجراي 185طرح ادامه داد: تنها در يكي  ــئول با اش اين مس
ــتغالزايي اجرايي شده  از روستاهاي پلدشت بيش از 43 طرح اش
ــهيالت  ــغ 2 ميليارد و 800 ميليون تومان تس و براي 43 نفر مبل
ــال آينده نيز در زمينه  پرداخت شده است. آفتابي گفت: براي س
ــر داريم كه  ــي را براي اجرا در نظ ــتغال برنامه هاي خوب ايجاد اش

به زودي اعالم خواهد شد. 

    آذربايجان غربي     سمنان     خراسان رضوي 

اجراي ويژه برنامه هاي جشن انقالب در 1060 كانون فرهنگي 
ويژه برنامه هاي     هرمزگان 
انقالب  جشن 
در هـزار و 60 كانـون فرهنگـي- هنـري 

مساجد استان هرمزگان اجرا مي شود. 
ــتاد هماهنگي  ــت س ــه اي، سرپرس ــالم خواج اس
ــاجد هرمزگان  ــي- هنري مس كانون هاي فرهنگ
گفت: ويژه برنامه هاي جشن انقالب با رويكرد هنر 
ــون فرهنگي- هنري  ــجدي در هزار و 60 كان مس
مساجد استان برگزارمي شود.  وي افزود: جشنواره 
ــاب محتواي  ــجد، حرف حس ــاي فجرانه آذين بندي محله پيرامون مس ــتمل بر ويژه برنامه ه فجر انقالب مش
ــتاوردهاي انقالب در  ــعار براي راهپيمايي 22 بهمن، معرفي دس ــته، پيام كوتاه و توليد ش پالكارد، عكس نوش
قالب ويدئو يك دقيقه اي، پالكاردنويسي زيباترين و خالق ترين تمرين اثر دست ساز مردمي است.  اين مسئول 
ــر و امضاي طومار در  ــالب از طريق صدور و چاپ بيانيه روي بن ــاق با آرمان هاي امام و انق ادامه داد: تجديد ميث
ــنواره استاني سرود  ــهر و همچنين برگزاري دومين جش ــرود در ميادين اصلي ش ــاجد، اجراي ميداني س مس
ــتاي گورزانگ از ديگر برنامه هاست.  ــجد ويژه برادران به ميزباني كانون فرهنگي- هنري سادات روس آواي مس
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روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان مركزى

شماره 
مناقصه

رشته فهرست بهامبلغ برآورد (ريال)شهرمشخصات خدمت
موردنظر
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تجديد 
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روسـتاى ماسـتر از توابع 
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 پايه 5 
رشته آب 
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مناقصه 83
عمليات تهيـه و اجراى فاز 
دوم خط انتقال آب مجتمع 
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سيم كارت و باطرى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايد.
 ضرورت دارد كليه موارد فوق داراى تأييديه سـازمان هواشناسـى كشور با 
مشخصات فنى ذكرشده در اسناد مناقصه ثبت در سامانه تداركات الكترونيكى 

اداره كل هواشناسى استان البرزدولت باشد.    شناسه آگهى: 1444306 

بهره مندي 11هزار سالمند اردبيلي از خدمات بهزيستي

چاپ كتاب شهداي كارگري گلستان در دهه فجر
    گلستان 

مفقودى
برگ سـبز خودروى پژو پـارس XU7 مـدل 1393 به 
رنگ خاكسـترى و شـماره پالك ايران68-298ق27 
و شـماره موتـور 124K0529920 و شـماره شاسـى 
NAAN01CA6EH155112 متعلـق بـه آيدين آذرى با 
كد ملـى 083035524 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد. 
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 88498437فرهنگى 

   مصطفي شاه كرمي 
كتاب «شـهاب دين» زندگينامه اي داستان گونه از 
آيت اهللا شـهاب الدين حسيني مرعشـي نجفي به 
نويسندگي زهرا باقري است كه امسال به عنوان اثر 
محوري پويش ملي كتابخواني معرفي شـده است؛ 
كسي كه با به جان خريدن مرارت ها، مسافرت هاي 
سخت و جانفرسـا موفق شـد كتابخانه اي عظيم و 
بزرگ ايجاد كند كه امروزه از لحاظ تعداد و كيفيت 
نسخه هاي خطي كهن اسالمي، نخستين كتابخانه 
ايران و سـومين كتابخانه جهان اسـالم به شـمار 
مي رود. نويسنده در اين اثر سعي كرده است با قلمي 
ساده و به دور از تكلف وقايع مهم زندگي اين مرجع 
عاليقدر شيعه را به تصوير بكشد. اين كتاب مخاطب 
را با آيت اهللا مرعشي همراه مي كند و به نجف، كربال، 
سامرا، تبريز، تهران و قم مي برد. خواننده گاهي از 
گوشه حجره  اي كوچك شاهد شـب زنده داري ها و 
مرارت هاي او اسـت و گاهي تالش هاي ايشان را در 
اوج فقر و تنگدستي براي خريد يك كتاب مي بيند. 
در اين اثر خواننده از تشـرفات آيت اهللا مرعشـي 
به محضـر امام زمان(عـج) هم بي بهـره نمي ماند و 
همچنين گوشـه هايي از مناظرات ايـن عالم بزرگ 
با بزرگان اديان ديگر از جمله سـيك ها و بوداييان 
را مقابل چشـم حاضـر مي بيند. «جـوان» به بهانه 
قرار گرفتن اين كتاب در پويـش ملي كتابخواني با 
زهرا باقري، نويسـنده اين كتاب در رابطه با سبك 
و تكنيك نگارش، منابع و سـير تأليف آن گفت و گو 

كرده است. 
   

 كتاب شـهاب دين به عنوان محور پويش ملي 
كتابخواني امسال اعالم شده است و واكنش شما 

موقعي كه از موضوع خبردار شديد، چه بود؟ 
واقعيت اين است كه دوستان پرتالش و حرفه اي انتشارات 
شهيد كاظمي كه همه زحمات چاپ و انتشار اثر را بر عهده 
ــتند، به من گفته بودند كه قرار است كتاب در پويش  داش
ملي كتابخواني قرار بگيرد اما من آن را خيلي جدي نگرفتم 
ــت فقط در همين سطح باشد  و تلقي ام اين بود ممكن اس
ــرايط پويش نشدم! روزي كه  و عملياتي نشود و پيگير ش
ــالمي بودم اما  ــنيدم در مجلس شوراي اس اين خبر را ش
ــحال باشم به خاطر اينكه  بيشتر از آنكه از اين خبر خوش
مخاطبان بيشتري از زحمات عالم عاليقدر و بزرگي مثل 
آيت اهللا مرعشي در جمع آوري كتاب هاي شيعه و مرارت ها 
ــيدند، اطالع پيدا مي كنند،  و سختي هايي كه ايشان كش
ــتم. من اين اثر را تالشي  ــادماني و شعف داش احساس ش
اندك و ناچيز در مقابل آن همه گذشت و سختي و زحمات 
ــي و صرفاً آن را اداي دين به  طاقت فرساي آيت اهللا مرعش
ــالم مي دانم نه  ــخصيت ممتاز و كم نظير جهان اس اين ش

چيز ديگري. 
 كتاب شهاب دين، در مورد شخصيت برجسته 
و عاليقدر عالم جهان اسـالم مرحـوم آيت اهللا 
شـهاب الدين مرعشـي نجفي است. شخصيت 
كم نظير ايشان به  خصوص در رابطه با زحماتي كه 
براي تهيه و خريد كتب خطي و نسخ برخي آثار 
ناياب و كمياب متحمل شـده اند و آن كتابخانه 
بزرگ جهان اسـالم، براي بسياري از مخاطبان 
كتاب و كتابخواني آشناست، چطور شد به فكر 
نوشتن كتابي در مورد اين شخصيت افتاديد؟ آيا 
اين كتاب يك اثر سفارشي بود يا جوششي و از 

سر عاليق شخصي؟
ــاب «نخل و  ــود. زماني كه كت ــي نب اين كار اصًال سفارش
نارنج» (تأليف وحيد يامين پور) را مطالعه كردم، خيلي از 
آن خوشم آمد و آن موقع كتاب اول من به اسم «ناتا» تازه 
ــده بود. با خودم گفتم چقدر خوب است كه من  منتشر ش
هم چنين اثري بنويسم. در واقع حسي مثل غبطه خوردن 
در من ايجاد شده بود و آرزو داشتم چنين كاري براي يكي 
ــم. همان روز ذهنم به سمت  ــورمان بنويس از علماي كش
ــي رفت، فرداي آن روز به كتابخانه ايشان  آيت اهللا مرعش

در شهر قم رفتم. 
 منظورتان اين است كه بدون هيچ پيش زمينه 

ذهني، افكارتان به سمت ايشان هدايت شد؟
ــرفات  ــت كه من قبًال كتابي در مورد تش حقيقت اين اس
آيت اهللا مرعشي به خدمت امام زمان(عج) را خوانده بودم يا 
مثًال وقتى به حرم حضرت معصومه(س) مشرف مي شدم، 
گاهي اوقات بر سر مزار اين عالم بزرگ هم مي رفتم، شايد 
ــي و قلبي را براي من  همين اتفاقات زمينه يك رابطه دل
ــد وقتي به  ــان ايجاد كرده بود كه باعث ش نسبت به ايش
ــمت ايشان  چنين كاش و آرزويي فكر كردم، ذهنم به س

هدايت شد. 
 پس از اينكه فرداي آن روز به كتابخانه ايشان 

رفتيد، چه اتفاقي افتاد؟
ــان رفتم، پس از معرفي  صبح آن روز كه به كتابخانه ايش
ــئوالن آنجا گفتم مي خواهم كتابي در مورد  خودم به مس
ــم، آنها به من گفتند بايد با رئيس  ــان بنويس زندگي ايش
ــي فرزند ارشد  ــيدمحمود مرعش كتابخانه يعني آقاي س
آيت اهللا مرعشي نجفي صحبت كنم. بعد از چند وقت با من 
ــان در مسير  تماس گرفتند و موافقت كردند. خانواده ايش
انجام تحقيقات، پژوهش، جمع آوري مطالب و مصاحبه ها 
ــر موقع كه نياز بود چه به  خيلي همكار و همراه بودند و ه
صورت تلفني، حضوري و حتي مكاتبه اي سؤاالتم را پاسخ 

مي دادند. 
 شـما در كتاب شـهاب دين، زندگـي آيت اهللا 
مرعشـي را بـه صـورت داسـتان گونه روايت 
كرده ايد، در مورد شيوه نگارش، سبك و تكنيك 

به كار رفته در تأليف آن توضيحاتي بدهيد. 
همانطور كه شما اشاره كرديد من سعي كردم كتاب را به 
شيوه داستان گونه بنويسم و شبيه زندگينامه هاي روتين 
و معمول كه در آنها يك خط سير خاصي دنبال مي شود، 
نباشد و حوادث و ايام را در قالب قصه براي مخاطب روايت 

كنم. 
 سـرآغاز قصه اين كتـاب با يـك غافلگيري و 
حادثه خاصي شـروع مي شـود، علت انتخاب 

چنين شروعي براي كتاب چه بود؟
بله، آغاز اين كتاب با رحلت و درگذشت اين عالم جليل القدر 
و بزرگ جهان اسالم و شيعه شروع مي شود. من خيلي زمان 
گذاشتم تا با يك شروع خوب كار را بنويسم و بعد از مدت ها 
فكر كردن به اين مطلب رسيدم. در واقع من مي خواستم 
ــروع متفاوت و غافلگير كننده اي نوشته شود تا  كتاب با ش

ــد.  مخاطب را ترغيب كند كه تا پايان قصه همراه من باش
مطلع داستان يكي ،دو روز پاياني عمر شريف ايشان است؛ 
از لحظه مرگ تا تشييع و تدفين. در ادامه اين كتاب قصه 
زندگي و اتفاقات گذشته آيت اهللا مرعشي از منظر و روايت 
روح ايشان كه از بدن شان مفارقت كرده روايت مي شود كه 
ــان را مرور مي كند. در واقع به گونه اي كه خود  زندگي ش
ايشان در حال مرور حوادث و اتفاقات گذشته زندگي شان 

است و مخاطب نيز با او همراه مي شود. 
 منظورتان اين است كه قلم نويسنده به همراه 
شخصيت و روح ملكوتي ايشان زندگي شان را 

مرور مي كند؟
 بله، دقيقاً به همين شيوه و سبك قصه كتاب شهاب دين 

روايت مي شود. 
 با توجه به اينكه سرآغاز قصه همانطور كه اشاره 
كرديد با رحلت ايشان شروع مي شود، انتهاي 
كار از ابتـدا معلوم اسـت، در ادامـه مخاطب با 

اتفاقات و حوادث چه دوراني همراه مي شود؟
ــت، مخاطب اثر  ــروع قصه كه با وفات ايشان اس پس از ش
همراه با نويسنده و روح ايشان به روزگاري مي روند كه پدر 
ايشان به خواستگاري مادرش رفته و زندگي مشترك شان 
ــي و  را آغاز مي كنند. در ادامه قصه به تولد آيت اهللا مرعش
ــان به حوزه علميه  سپس دوران بچگي و بعد هم رفتن ش

ــان  ــي اتفاقات و ايام زندگي ايش ــل و مابق و دوران تحصي
پرداخته مي شود. 

 اگر بخواهيم يك تنه اصلي براي داستان و ايامي 
كه بيشـترين تمركـز را روي آن گذاشـته ايد، 
تعريف كنيم، شما اين بخش اصلي داستان را به 
چه بخشي از زندگي ايشان اختصاص داده ايد؟

ــعي شده است  اگر چه همانطور كه گفتم در اين كتاب س
همه زندگي ايشان، حوادث و اتفاقات مهم دوران حيات شان 
مرور شود اما قسمت اصلي قصه مربوط به سال هاي اقامت و 
تحصيل ايشان در شهر نجف اشرف است، به واقع از دوران 
ــي و ورودشان  ــالگي آيت اهللا مرعش نوجواني12 يا 13س
ــهر  ــان كه در اين ش به حوزه نجف تا حدود 30سالگي ش
ــتان اين  ــد، بخش اصلي و محوريت داس زندگي مي كردن

دوران است. 
چون هم شـخصيت اصلي كتـاب و هم زندگي 
ايشـان به عنوان يك شـخصيت برجسـته و 
شناخته شده عرصه علمي و ديني است، نوشتن 
در موردشان اقدامي سهل و ممتنع است. سهل 
از اين بابت كه منابع زيادي در اختيار نويسنده 
است و ممتنع و مشـكل از اين منظر كه ايشان 
يك شخصيت برجسـته علمي و ديني ويژه اي 
هستند كه الزم است نويسنده وسواس و دقت 
نظر بيشـتري را به نسبت سـوژه هاي عادي تر 
مالك نظرش قـرار بدهد. اين سـهل و ممتنع 
بودن تأليف كتاب براي شما به عنوان نويسنده 

اثر چه مالحظاتي را ايجاد كرده بود؟
ــئله خيلي براي من  همانطوري كه شما گفتيد، اين مس
سخت بود. من وقتي اين اثر را با كتاب نخل و نارنج آقاي 
يامين پور كه بر محور زندگي  خاتم الفقهاء و المجتهدين 
جناب شيخ مرتضي انصاري نوشته شده مقايسه مي كنم، 
ــتراكات زيادي كه بين شخصيت هاي علمي  در عين اش
ــي  ــيخ مرتضي انصاري و آيت اهللا مرعش و ديني مانند ش
ــئله مضاعف ديگري كه مواجه  وجود دارد. من با يك مس
ــي به لحاظ تاريخي  بودم اين بود كه چون آيت اهللا مرعش
يك شخصيت معاصر ما هستند و همين چند سال پيش 
ــان در قيد حيات هستند، بايد  رحلت كردند و فرزندان ش
ــان  ــتم با خانواده و فرزندان ايش همه آنچه را كه مي نوش
هماهنگ و چك مي كردم، حتي در برخي موارد من مايل 
بودم يكسري اتفاقات زندگي ايشان را در قالب فصل هايي 
از كتاب بياورم اما فرزند ايشان به داليل و مالحظاتي كه در 
مورد تلقي مخاطب نسبت به شخصيت ايشان بود، با آنها 

مخالفت مي كردند كه من هم آنها را حذف كردم. 
 با ذكر چه بخش هايي مخالفت داشتند؟

بيشتر با ذكر موضوعات و اتفاقاتي كه در رابطه با احواالت 
شخصي آيت اهللا مرعشي نجفي بود مخالفت مي كردند كه 
البته نگاه دقيق و حرفه اي هم بود و به همين علت من هم 
ــان عمل مي كردم. اين همان  مطابق نظرات خانواده ايش

بخش سخت و ممتنعي بود كه در كار با آن مواجه بودم. 
 و بخش سهل آن چه بود؟

بخش آسان نوشتن كتاب «شهاب دين» در دسترس بودن 

منابع و مآخذ زياد در مورد ايشان بود؛ چيزي در حدود 10 
تا 15جلد كتاب مفصل و تعداد بسيار زيادي خاطره كه از 

سوي افراد مختلف نقل شده بود. 
 آيـا مخاطـب در طـول اثـر بـا قلـم و عنصر 

خيال پردازي نويسنده مواجه مي شود؟
ــتم و به سمت  ــتان گونه نوش من اين كتاب را كامًال داس
روايت هايي به سبك تاريخ شفاهي نرفتم و هم نويسنده و 
هم عنصر خيال پردازي نگارنده در آن حضور دارد. در واقع 
اين كتاب به گونه اي داستان پردازي شده است كه اصالت 
ــود و هيچ خدشه اي به  ــتناد قصه و داستان حفظ ش و اس
واقعيات و صحت اتفاقات وارد نشده است و اينگونه نيست 
كه در اثر خيلي خيال پردازي صورت گرفته باشد. به واقع 
خيال پردازي در كل داستان وجود دارد اما خيلي كم، همه 

داستان هاي كتاب مستند هستند. 
 مي توانيد در اين زمينه مثالي هم بزنيد؟

ــتند كه من هيچ منبع  ــور هند داش ايشان سفري به كش
ــتم، فقط  ــورد جزئيات و اتفاقات آن نداش يا مرجعي در م
مي دانستم كه از چند كتابخانه بازديد كردند و با برخي از 
بزرگان سيك ها و افراد ديگر مناظراتي داشتند ولي هيچ 
جا جزئيات شان نيامده است. در اين مورد فضاي مناظره 
ــان با اين افراد را خودم در يك فضاي ذهني طراحي  ايش

كردم و نوشتم. 
 براي طراحي، باورپذيري و دادن وجهه علمي و 
ديني به فضاي مناظرات و ذكر ادله ارائه شده از 

سوي طرفين چه اقدامي كرده ايد؟
ــد، باورهاي ديني و مذهبي  براي اين كار الزم بود با عقاي
اين افراد(سيك ها و ديگران) آشنا شوم. به همين منظور 
چندين مقاله در مورد عقايد بوداييان و حتي عقايد اسالمي 
مطالعه كردم تا بتوانم سؤاالت و شبهاتي را مطرح كنم و به 
آنها پاسخ بدهم، البته اين را هم بگويم كه كل اين مطلب 
شايد حدود يكي دو پاراگراف بيشتر نباشد، ولي من بايد 
براي طراحي و تأليف درست روند داستان با حفظ مباني 
عقيدتي و وفاداري به واقعيت مجبور بودم به خاطر همين 

ــه علمي و ديني را مطالعه  يكي دو پاراگراف چندين مقال
كنم. اين مطالعات يكي از بركات نوشتن اين كتاب براي 
من به عنوان نويسنده در كنار ديگر اتفاقات خوشايندي 

است كه به خاطر نوشتن «شهاب دين» نصيبم شد. 
 قطعًا محاجه كردن چند دانشـمند بـا اصول و 
عقايد متفاوت مي تواند براي مخاطب جذابيت 
زيادي داشـته باشـد، چرا از اين عنصر جذب 

مخاطب زياد بهره نبرديد؟
ــواد و آگاهي من نويسنده  ــت كه سطح س واقعيت اين اس
نسبت به آيت اهللا مرعشي و كساني كه ايشان با آنها مناظره 
كردند، خيلي كمتر است و مي ترسيدم كه اين عدم آگاهي و 
تسلط باعث بروز خطاها و اشتباهاتي بشود كه به شخصيت 
ــي به عنوان يكي از مراجع  و جايگاه علمي آيت اهللا مرعش
ــت آوردن و خريدن  ــيعه و كسي كه براي به دس بزرگ ش
ــان كه نخستين كتابخانه  تك تك كتاب هاي كتابخانه ش
ــالم به شمار مي رود،  ــومين كتابخانه جهان اس ايران و س
ــختي هاي عجيب و غريبي از كارگري كردن  مرارت ها، س
ــده اند،  ــتيجاري متحمل ش ــاز و روضه اس تا خواندن نم
خدشه اي وارد كند. وقتي ايشان دو سال روزه استيجاري 
مي گيرد و گرسنگي مي كشد تا بتواند يك كتابي را بخرد، 
من هم بايد با دقت نظر هر چه بيشتر در روايت اتفاقات به 
اين تالش ها احترام مي گذاشتم. از طرفي ديگر همانطوري 
ــتند و متني در مورد  كه عرض كردم، متأسفانه هيچ مس
ــت و اين موضوع كار را  جزئيات اين مناظرات وجود نداش
سخت تر و پيچيده تر مي كرد، البته بخش هايي از كتاب كه 
ــان خدمت امام زمان(عج) است، به   در مورد تشرفات ايش
خصوص تشرف ايشان در مسجد سهله بر اساس مستندات 
ــم در كتاب هاي  ــت كه قبًال ه متقن و موثق متعددي اس
ــده اند و به نظرم شيرين ترين بخش كتاب  ديگر منتشر ش
برخي جزئيات مفصل همين تشرفات ايشان به محضر امام 

عصر(عج) است. 
با توجه به چندوجهي بودن شـخصيت آيت اهللا 
مرعشـي، شـما در اين اثر روي كدام بخش از 

وجوه شخصيتي ايشان متمركز شديد؟
من از فرزند ايشان پرسيدم كه مايل هستيد كدام بخش از 
زندگي عجيب و جذاب ايشان برجسته شود و مخاطبي كه 
اين كتاب را مي خواند آن بخش از شخصيت شان در ذهن 
ــخ به من گفتند بخش كتاب و  او ماندگار بشود كه در پاس
ــعي كردم خدمات بي نظير ايشان  كتابخانه را. من هم س
ــخصيت  به كتاب و كتابخانه را پررنگ تر از ديگر وجوه ش
كم نظيرشان نشان بدهم اما نمي دانم كه تا چه اندازه در اين 

مهم موفق عمل كرده ام؟!
 كل فرايند تأليف كتاب از پژوهش هاي ابتدايي 
تا مطالعه منابع و پياده سازي گفت وگوهايي كه با 

خانواده ايشان انجام داديد، چقدر زمان برد؟
ــدود 9 ماه طول  ــه تأليف كتاب ح كل كارهاي مربوط ب
ــت سرهم و متوالي  كشيد، البته اين 9 ماه به صورت پش
نبود بلكه در فواصل زماني مختلف و به شكل متناوب كل 
اين فرايند 9 ماه طول كشيد. گاهي پيش مي آمد به خاطر 
ــتن كتاب را پيدا  ــخصي فرصت نوش برخي مشكالت ش
ــد از ابتداي شروع  نمي كردم، به همين علت اگر قرار باش
ــر را محاسبه كنم، بايد بگويم  تا انتهاي تحويل اثر به ناش
ــال1399 آغاز كردم و كتاب را  ــفند ماه س كه كار را از اس
اسفندماه سال1400 تحويل ناشر داد. تقريباً ارديبهشت 
ماه سال جاري بود كه كتاب از سوي دوستان حرفه اي و 
ــهيد كاظمي در ايام برپايي نمايشگاه  كاربلد انتشارات ش
بين الملل كتاب تهران منتشر شد و در اختيار مخاطبان 

قرار گرفت. 
 براي نوشتن كتاب به غير از خانواده ايشان از چه 

منابع ديگري استفاده كرديد؟
ــط فرزند ايشان كه االن رئيس  حدود 12جلد كتاب توس
ــتند در اختيار من قرار  كتابخانه آيت اهللا مرعشي هم هس
گرفت كه يكي از آنها به زبان عربي بود. در كنار اينها با پسر 
بزرگ آيت اهللا (مسئول كتابخانه) و همچنين پسر كوچك 
ايشان چندين مصاحبه انجام دادم، البته يكسري سؤاالت 
را هم به صورت مكتوب براي شان مي فرستادم و فرزند ارشد 

اين بزرگوار به آنها پاسخ مي دادند. 
 اين كتاب براي چه سـطح سـني از مخاطبان 

نوشته شده است؟
ــنين  ــيدن به س گمان مي كنم از نوجواني كه در حال رس
ــد مخاطب اين  ــال مي توانن ــت تا افراد بزرگس جواني اس

كتاب باشند. 
وجه تسميه كتاب چه بوده است؟

ــهاب دين» براي اين كتاب ابتدا  ــم «ش علت انتخاب اس
اسم ايشان است كه شهاب الدين بوده و علت ديگر معناي 
واقعي و علي االطالق لفظ شهاب دين است و من معتقدم 
ايشان به معناي واقعي كلمه شهابي درخشان در آسمان 

دين هستند. 

 جشنواره بين المللي شعر فجر فرصتي ارزشمند 
براي بازنگري در مؤلفه هاي ارزش گرا و اخالقمدار 
در شـعر و ادب پارسي اسـت و همچنين درنگي 
در مطالعه و نقد آثار ادبي كه توسـط شـاعران و 
نويسـندگان جوان و معرفي آن به جامعه، توليد 

و خلق مي شود. 
  

محمدجواد گوديني، مترجم و پژوهشگر حوزه ادبيات 
ــگاه و صاحب آثاري  ديني و آييني، استاد حوزه و دانش

چون «صعود و سقوط ادبيات سياسي در عصر بني اميه» 
ــرح گزيده   ــود دؤلي و ش ــي بر زندگاني ابواالس و «تأمل
ــبت برپايي  ــه مناس ــان مطلب فوق ب ــعارش» با بي اش
ــنواره بين المللي شعر فجر گفت:  هفدهمين دوره جش
ــت كه در زبان رخ داده و تركيبي از  «شعر رويدادي اس
ــخن مي توان آن را هنر به  زبان و هنر است و به ديگر س
كار بردن واژگان و رستاخيز آن نيز به شمار آورد. اهميت 
ــي پوشيده نبوده و نيست،  شعر از ديرباز تاكنون بر كس
چراكه شعر تأثيري شگرف بر جان و روان مخاطبان بر 

جاي مي گذارد و همچنين در ثبت رويدادها و وقايع و بر 
جاي ماندن آن در حافظه تاريخي و نقل آن به نسل هاي 

آتي نيز كمك شاياني مي كند.»

ــعر  ــاهنامه حكيم پرآوازه ادب و ش ــزود: «اگر ش وي اف
ــعِر حماسي خلق  ــي طوسي در قالب ش پارسي فردوس
ــت كه به زبان و بيان  نمي شد، آيا اين امكان وجود داش
ديگري اسطوره هاي كهن پارسي و نيز تاريخ گذشته اين 

سرزمين را به نسل هاي بعد منتقل كرد؟»
ــي زندگاني ابوفراس حمداني  نويسنده كتاب «بررس
ــنواره  ــعارش» به فرصت هايي كه جش و تأملي بر اش
ــي به  وجود  ــراي ادبيات آيين ــعر فجر ب بين المللي ش
ــعر فجر  ــنواره ش ــاره كرد و گفت: «جش مي آورد، اش
فرصتي ارزنده براي ديده و شنيده شدن آثار ادبي نوين 
ــدن چهره هاي جوان شعر و ادب پارسي  و شناخته ش
ــيرين پارسي از ايران  از همه جغرافياي ادبي زبان ش
و افغانستان گرفته تا تاجيكستان و آن سوي شبه قاره 
هند و تمامي پارسي دوستان و آنان كه اين زبان شيرين 
و كهن را دوست داشته و به آن شعر مي سرايند، است. 
ــعر و ادب خود را با  اين جشنواره براي شاعراني كه ش

مفاهيم ديني و ارزش هاي انقالبي پيوند زده و دلدادگي 
ــعر پارسي كه براي همه  خود را به سرزمين ايران و ش
ــب افتخار و  ــاط كره زمين موج ايرانيان در اقصي نق
ــدادي يگانه براي  ــت، ابراز مي كنند، روي بالندگي اس

ديده شدن است.»
وي ادامه داد: «جلوه هاي شعر علوي، فاطمي، عاشورايي 
ــمار  ــدوي از مهم ترين جلوه هاي ادب آييني به ش و مه
ــعر فاطمي،  ــه در برخي موارد آن همچون ش مي رود ك
كمبودهايي ديده مي شود كه سزاوار است جشنواره هاي 
ــتر به آن پرداخته و  ــعر فجر بيش ادب آييني همانند ش
ــعر فجر  ــنواره بين المللي ش توجه كند. به هر روي جش
فرصتي ارزشمند براي بازنگري در مؤلفه هاي ارزش گرا 
ــت و همچنين  ــعر و ادب پارسي اس و اخالقمدار در ش
ــط شاعران و  درنگي در مطالعه و نقد آثار ادبي كه توس
ــندگان جوان و معرفي آن به جامعه، توليد و خلق  نويس

مي شود.»

نويسنده كتاب «بررسي، شرح و تحليل قصيده فرزدق 
ــجاد (ع)» ادامه داد: «مناسب است  در ستايش امام س
ــان  ــا نگاهي به تاريخ ادب درخش ــعر فجر ب متوليان ش
ــعر اين مرز و بوم،  پارسي و بازنشر آثار قدماي ادب و ش
ــا داوري حرفه اي و  ــندگان جوان را ب ــاعران و نويس ش
خالقانه شناسايي كنند و زمينه رشد و شكوفايي علمي 
آنان را در قالب اعطاي تسهيالت حمايتي فراهم آورند. 
ــت، بنابراين سزاوار است  ادبيات مقوله اي دنباله دار اس
ــبت هاي ادبي، به آينده شعر  در شعر فجر و ديگر مناس
ــايان صورت بگيرد و  و ادب پارسي توجهي در خور و ش
نخبگان جوان مورد حمايت قرار گيرند. از سوي ديگر، 
ــعر و ادب آييني ايران زمين به ديگر زبان ها و  معرفي ش
فرهنگ ها، رسالتي بزرگ به شمار مي رود و همت بااليي 
ــده به ديگر زبان ها و تالش براي  را در ترجمه آثار برگزي
معرفي و نشر آن مي طلبد كه شايد صرفاً جشنواره شعر 

فجر مي تواند از پس آن برآيد.»

محمدجواد گوديني: 

شعر فجر فرصتي براي بازنگري 
در برخي ارزش گذاري هاي شعر پارسي است

در ايـن كتـاب سـعي شـده اسـت همه 
زندگـي ايشـان، حـوادث و اتفاقات مهم 
دوران حيات شـان مرور شـود اما قسمت 
اصلي قصـه مربوط بـه سـال هاي اقامت 
و تحصيل ايشـان در شـهر نجف اشـرف 
اسـت، بـه واقـع از دوران نوجوانـي12 يا 
13سالگي آيت اهللا مرعشـي و ورودشان 
به حوزه نجف تـا حدود 30سالگي شـان 
كه در اين شـهر زندگي مي كردند، بخش 
اصلي و محوريت داستان اين دوران است 

زمانـى كه كتـاب نخـل و نارنـج وحيد 
يامين پـور را خوانـدم، حسـى مثـل 
غبطـه خـوردن در مـن ايجـاد شـد 
بـراى   كارى  چنيـن  كـردم  آرزو  و 
يكـى از علمـاى ديـن انجـام بدهـم 

وقتى  به حرم حضرت معصومه(س) مشرف 
مي شدم، گاهي اوقات بر سر مزار اين عالم 
بزرگ هم مي رفتم، شـايد همين اتفاقات 
زمينه يك رابطـه دلي و قلبـي را براي من 
نسبت به ايشـان ايجاد كرده بود كه باعث 
شـد وقتي به چنيـن كاش و آرزويي فكر 
كردم، ذهنم به سمت ايشـان هدايت شد

مطلع «شهاب دين» را غافلگيركننده نوشتم تامخاطب پاگير قصه شود
گفت وگوي «جوان» با  «زهرا باقرى» نويسنده كتاب «شهاب دين» با موضوع زندگاني مرحوم آيت اهللا مرعشي نجفي 
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رقابت سايه به سايه بارسا و رئال

 ژاوى ناراضى

آنجلوتى شاد

رقابت پاياپاى بارسا و رئال در الليگا همچنان ادامه دارد. دو رقيب 

حامد قهرمانى
اصلى و هميشگى قهرمانى در اسپانيا اين فصل هم خود را از بقيه       الليگا

جدا كرده اند و با يك بازى كمتر نسبت به بقيه در رتبه هاى اول 
و دوم قرار دارند. بارسا با ژاوى حاال به درك متقابل رسيده  اند و روز به روز جلو مى روند. كاتاالن ها 
در ادامه روند موفقيت هايشان يك شنبه شب موفق شدند ختافه را با يك گل شكست دهند و با 
44 امتياز به صدرنشينى خود در جدول الليگا ادامه دهند. به رغم كسب اين پيروزى و تداوم 

صدرنشينى ژاوى اما هنوز چندان راضى نيست. 
ــافرت به عربستان باعث شده تيمش از  ژاوى معتقد است حضور در جام حذفى اسپانيا و مس
آمادگى قبلى فاصله بگيرد. او معتقد است خستگى ناشى از شركت در آن مسابقات باعث شده 
كيفيت كار بارسا پايين بيايد. مسئله اى كه نگرانى ژاوى را در پى داشته است. سرمربى بارسا 
ــب خوب نبوديم، حتى مى توان  مى گويد: «از نتيجه راضى ام، ولى از نحوه بازى تيم نه. ما امش
گفت تا حدودى ضعيف بوديم. البته خوب دفاع كرديم، ولى خوب بازى نكرديم. اين عملكرد 
عالى نيست، بلكه با عالى فاصله زيادى دارد. ما پيروزى مهمى به  دست آورديم، ولى بايد پيشرفت 
كنيم. در اين بازى خستگى را احساس مى كرديم؛ خستگى بدنى و ذهنى ناشى از سوپرجام. اين 

يك پيروزى است، ولى نه يك پيروزى خوب. ما بهترين بازى ممكن را انجام نداديم.»
اما در اردوى رقيب ديرين اوضاع متفاوت است. رئال بعد از پشت سر گذاشتن چند بازى ضعيف 
موفق شد با دو گل بيلبائو را شكست دهد تا فعًال اوضاع بر وفق مراد كارلو آنجلوتى باشد. آنجلوتى 
كه به شدت خطر اخراج را احساس مى كرد برخالف ژاوى از بازيكنانش رضايت كامل دارد و اينگونه 
از آنها و به ويژه گلزن تيمش كريم بنزما تمجيد مى كند: «واضح است كه تيم دوباره در بخش دفاعى 
خوب كار مى كند. ما مقابل بيلبائو، محكم و منسجم بازى كرديم. با توجه به اينكه خيلى زود از 
حريف جلو افتاديم به يك بازى خوب دفاعى نياز داشتيم كه اين كار را به خوبى انجام داديم. كارى 
كه كريم انجام مى دهد، باور نكردنى است. او در رسيدن به اهداف، كمك زيادى به ما مى كند و 
در اوج بودنش به نفع ماست.» او در مورد عملكرد بسيار خوب كاماوينگا نيز عنوان مى كند: «او با 
تمام كيفيت بازگشته كه اين به نفع تيم است. بسيار از اين شرايط خوشحال و راضى هستيم. من 

شخصاً مى خواهم بازى تماشايى كاماوينگا را بيش از اينها برجسته كنم.»

فرصت سوزى دقيقه 90 منچستر

برترى توپچى ها در بازى سخت ليگ
شانس حضور در جمع سه تيم باالى جدول دقيقه 90 براى منچستر از 

شميم رضوان
دست رفت. شكست ياران تن هاگ مقابل توپچى ها به سوژه رسانه ها و       ليگ برتر

ــال گذشته رونالدو مقابل  شبكه هاى اجتماعى تبديل شد، چراكه س
آرسنال براى يونايتد گلزنى كرد، اما جانشين او عملكرد ضعيفى مقابل ياران آرتتا داشت. درحالى كه 
ــش در بازى هاى اخير كه صعود اين تيم به رتبه چهارم جدول را در پى  تن هاگ انتظار داشت درخش
داشته برابر صدرنشين نيز ادامه داشته باشد. با اين وجود توپچى ها كه تيم برتر ميدان بودند به برترى 
3بر 2 مقابل يونايتدها دست يافتند. برترى كه 50 امتيازى شدن آرسنال را در پى داشت و حاال شاگردان 
آرتتا با يك بازى كمتر نسبت به منچسترسيتى در رده دوم به حاشيه امنيت خوبى در صدر جدول دست 
يافته اند. اين در حالى است كه منچستر بهترين فرصت براى حضور در بين سه تيم باالى جدول را از 
دست داد و در رده چهارم باقى ماند. آرسنال در حالى به برترى 3 بر 2 در اين ديدار خانگى دست يافت 
كه ادى انكتيا براى توپچى ها دبل كرد. در شرايطى كه در اين فصل از رقابت هاى ليگ برتر ستاره هايى 
چون ساكا، مارتين اودگارد، رمزديل و ژسوس حسابى براى آرسنال درخشيده اند، اين انكتيا بود كه با 
زدن يك گل سه امتيازى در واپسين دقايق برد در يكى از سخت ترين بازى هاى فصل را براى تيمش به 
دست آورد. سرمربى توپچى ها بعد از اين پيروزى دلچسب به تمجيد از مهاجم جوان تيمش پرداخت و 
انكتيا را قلب آرسنال خواند: «تكرار بازى هاى خوب مقابل تيم هاى بزرگ ليگ برتر مرا به آينده توپچى ها 
در اين فصل اميدوار كرده است. اينكه مقابل تيمى مثل منچستريونايتد عقب بيفتيد بسيار خطرناك 
است، ولى ما برگشتيم و حتى 2 بر يك جلو افتاديم. دقيقاً همان اتفاقى كه در اولدترافورد افتاد. كنترل 
بازى دست ما بود، ولى آنها گل زدند. گل دوم را كه خورديم عصبانى شده بودم، از آن لحظه ها بود كه اگر 
مربى و بازيكنانش از نظر احساسى آماده نباشند كنترل خود را از دست مى دهند. اما براى ما اين طور 
نبود و كارى كه انكتيا برايمان كرد فوق العاده بود. او نشان داد كه قلب آرسنال است. البته از اين مهم هم 

نمى توان گذشت كه جو ورزشگاه خانگى براى يك تيم ديگر از اين بهتر نمى شود.»
تن هاگ اما با ناراحتى از نتيجه رقم خورده تأكيد كرد هر سه گلى كه دريافت كردند، حاصل اشتباهاتى 
بود كه شاگردانش مرتكب شدند: «هفته گذشته شكست دادن ما در چنين شرايطى بسيار سخت بود، 
اما مقابل آرسنال اين طور نبوديم. مى توانستيم از هر سه گل جلوگيرى كنيم، اما اشتباهاتى داشتيم 

كه نبايد مرتكب  مى شديم و بايد از اشتباهاتمان درس بگيريم.»

پرونده رقابت هـاى قهرمانى جهـان 2023 
بـراى تيم ملـى هندبال ايران بسـته شـد. 
لهسـتان، يكـى از دو ميزبـان ايـن دوره 
آخرين حريف ما در ايـن رقابت ها بود و اين 
تيم با اختـالف چهار گل به پيروزى رسـيد. 
ــورمان براى دومين بار  ملى پوشان هندبال كش
يكى از سهميه هاى آسيا براى حضور در قهرمانى 
ــود به جمع  ــت آوردند و با صع جهان را به دس
ــد. انتظار  ــازى كردن 24 تيم برتر دنيا تاريخ س
مى رود بعد از اين رقابت ها، تيم به حال خود رها 
نشود و فدراسيون براى تداوم موفقيت هاى تيم 
بزرگساالن و درخشش بيشتر آنها برنامه ريزى 
ــرمايه گذارى و اجراى برنامه هاى  كند. البته س
ــد  ــئوالن ارش بلندمدت نگاه و توجه ويژه مس

ورزش كشور را مى طلبد. 
  

ــلين وويوويچ در آخرين جدال خود در  تيم وس
قهرمانى جهان به مصاف لهستان رفت و بعد از 
انجام يك بازى سخت 26 بر 22 نتيجه را واگذار 
كرد. هندباليست هاى كشورمان در اين رقابت ها 
ــت  ــيرين به دس در مرحله گروهى يك برد ش
آوردند؛ در واقع برد با يك گل بيشتر مقابل شيلى 
حكم صعودمان را امضا كرد. در مقابل مونته نگرو 
ــه گل كمتر  نيز خوب مقاومت كرديم، اما با س
ــپانيا يكى از قدرت هاى  ــت خورديم. اس شكس
هندبال جهان با 14 گل اختالف تيم ما را مغلوب 
ــوم گروه  كرد. با اين  حال ايران به عنوان تيم س
A راهى دور اصلى رقابت ها شد. در بين 24 تيم 
حاضر در اين مرحله  اسلوونى، فرانسه و لهستان 
رقيب ايران بودند. اختالف سطح هندبال ما با هر 
سه تيم اروپايى كامًال مشهود بود و عمًال كسى 

انتظار پيروزى از شاگردان وويوويچ را نداشت. در 
پايان اين مرحله فرانسه و اسپانيا به يك چهارم 

نهايى رقابت ها صعود كردند. 
  

ــرمربى تيم ملى به زودى مذاكراتش را براى  س
ادامه همكارى با فدراسيون هندبال آغاز خواهد 
ــس از آخرين بازى  ــچ پ ــلين وويووي كرد. وس
ــورمان گفت: «عملكرد خوبى مقابل  تيم كش
لهستان داشتيم. به خاطر مصدوميت برخى از 
ــرات كمترى در اين ديدار  بازيكنان با تعداد نف
ــديم. در نهايت نتيجه خوبى با توجه  حاضر ش
ــب كرديم. تالش  به تيم جوانى كه داريم، كس
كرديم عملكرد خوبى داشته باشيم، اميدوارم 
در تورنمنت هاى بعدى عملكرد بهترى از خود 
ــاره به بحث تمديد  ارائه دهيم.»  وويوويچ با اش
ــده بازيكنان جوان  قراردادش در خصوص آين
اظهار داشت: «پس از كمى استراحت با رئيس 
ــيون هندبال ايران در خصوص تمديد  فدراس
قرارداد خود جهت سرمربيگرى تيم ملى مردان 
صحبت خواهيم كرد. اميدوارم بهترين نمايش 
ــاهد بوده باشيد. ما  بازيكنان جوان ايران را ش
ــحالم كه در اين  بازيكنان جوانى داريم و خوش
ــازى و به مرحله  ــتيم تاريخ س تورنمنت توانس
ــده با هندبال  اصلى رقابت ها صعود كنيم. آين

ايران است.»
ــان در  ــرد ملى پوش ــى نيز عملك مربى تيم مل
ــتان ميزبان را تمجيد كرد. شهداد  مقابل لهس
ــداد هواداران  ــد بر حضور پرتع مرتجى با تأكي
ــالن گفت: «بازى بسيار خوبى  لهستانى در س
ــتان، ميزبان اين ديدارها داشتيم.  را برابر لهس
ــد كه شاهد حضور  اين ديدار در حالى انجام ش

ــاچى بوديم و بچه ها زير  بيش از 10 هزار تماش
فشار اين تماشاچيان بازى كردند و تيم روبه رو 
هم با داشتن اين امتياز بازى بسيار خوبى انجام 
داد. در نيمه دوم توانستيم بسيارى از گل هاى 
خورده را جبران كنيم و اختالف شش امتيازى 
ــانيم. هرچند در  نيمه نخست را به عدد 4 برس
نيمه دوم تيم ما با دو گل بيشتر از لهستان جلو 
ــاب  ــروز بوديم، اما در نهايت با احتس افتاد و پي
ــازى را واگذار  ــار گل اين ب گل هاى زده با چه
ــى رويارويى با بهترين تيم هاى  كرديم.» مرتج
جهان را تجربه اى بزرگ براى بازيكنان تيم ملى 
ــمندى را در اين  ــيار ارزش خواند: «تجربه بس
رقابت ها برابر تيم هاى بزرگ دنيا كسب كرديم. 
ــتان  ــر تيم اروپايى لهس ــن ديدار براب در آخري
ــم. با تيم هاى  باختيم، اما نتيجه خوبى گرفتي
ــه قهرمان جهان و المپيك،  بزرگى چون فرانس
ــپانياى پرافتخار بازى كرديم. با  اسلوونى و اس
ــاى اول هندبال جهان  تيم هايى كه از قدرت ه
ــراى اولين بار با  ــتند. در مرحله مقدماتى ب هس
ــديم و همين  تيم هاى مطرح دنيا تن به تن ش
باعث شد در دور دوم با وجود قرار گرفتن برابر 
فرانسه و لهستان بازى هاى بهترى داشته باشيم 
و بهتر از دور قبل در رقابت ها ظاهر شويم. قطعاً 
ادامه روند حضورمان در چنين ميادينى و حضور 
ــازى با چنين  ــاى بين المللى و ب در تورنمنت ه
ــطح مى تواند براى هندبال  تيم هايى در اين س
ــى در آينده  ــوب و قابل قبول ــران رويكرد خ اي
داشته باشد. تيم ما در شرايطى نتيجه آخرين 
ديدار خود را به تيم لهستان ميزبان واگذار كرد 
ــه دليل مصدوميت  ــار بازيكن خود ب كه از چه

استفاده نكرد.»

  
ــيون نيز معتقد است تيم ملى  رئيس فدراس
ــن رقابت ها  ــى در اي ــرد رضايت بخش عملك
ــت. عليرضا پاكدل در گفت وگو با  داشته اس
ايسنا ابراز اميدوارى كرد نسل جوان هندبال 
ايران در آينده به درخشش خود ادامه دهد: 
ــابقات هندبال در دنيا  ــطح مس «باالترين س
ــت. از  ــابقات قهرمانى جهان اس همين مس
ــى المپيك  ــه قبل از انتخاب اين جهت هم ك
ــود همه تيم هاى مطرح دنيا با  برگزار مى ش
تمام توان آمده بودند. انتظار ما از تيم اين بود 
كه از مرحله گروهى صعود كند، چون حضور 
در جمع 24 تيم برتر دنيا يك فرصت بزرگ 
براى هندبال هر كشورى است. خوشبختانه 
ــابقات كرد كه  وويوويچ تيمى را وارد اين مس
ــوان دارد. صابر حيدرى با  چندين بازيكن ج
ــه رده در هندبال ايران  ــن در س 18 سال س
بازى مى كند. عملكرد تيم هم تا حدود زيادى 
راضى كننده بود. از اين پس بايد تالش كنيم 
فاصله هندبال ايران با ساير كشورها را كمتر 
و كمتر كنيم. البته اينها مستلزم زمان است 
و يك شبه نمى شود راه صد ساله را رفت. اين 
دومين حضورمان در مسابقات جهانى است و 
نمى شود انتظار داشت مثل تيم هاى فرانسه 
و اسپانيا كه حضور مستمر در اين مسابقات 
داشتند نتيجه اى حاصل شود، حتى تيم هاى 
ــتر دوره ها  ــيايى مثل كره جنوبى در بيش آس
حضور داشتند. اميدوارم با اين نسل خوبى كه 
ساخته شده، بتوانيم خأل هندبال را رفع كنيم 
ــال هاى آينده حرف هاى زيادى براى  و در س

گفتن داشته باشيم.»
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 نااميدى، خشم و دودستگى
حال و روز هواداران بيانكونرى

ــده براى  ــه وجود آم ــى ب بعد از حواش
يوونتوس، ديدار خانگى با آتاالنتا شرايط 
عجيبى داشت. تيفوسى ها روى سكوهاى 
ــته بودند، اما ساكت تر از  آليانس نشس
هميشه. شاگردان مكس آلگرى پس از 
ــروع افتضاح فصل به هر زحمتى بود  ش
ــوم ليگ رساندند، ولى  خود را به رده س
ــان به خاطر كسر 15  تمام تالش هايش
امتياز بابت فساد مالى نقش برآب شد و 
به رتبه دهم تبعيد شدند. هواداران بانوى  
ــتند و هزاران نفر از آنها تهديد كردند اشتراك   پير هنوز در شوك هس
 Italia Skyspoort و DANZ ــبكه هاى تماشاى بازى هاى يووه در ش
ــن تهديد را عملى كرده اند. در  را لغو خواهند كرد و البته عده اى هم اي
بازى با آتاالنتا تعداد صندلى هاى خالى زياد بود، هرچند ميزان انتقادها 
ــت. هواداران متعصب  ــگاه بيشتر اس در فضاى مجازى از فضاى ورزش
يوونتوس از ابتدا هم با آندره آ آنيلى، رئيس قبلى باشگاه خوب نبودند و 
عليه او شعار مى دادند. بدون شك عصبانيت آنها از مديريت باشگاه تنها 

به خاطر جريمه اعمال شده و كسر امتياز از بيانكونرى نيست. 
ــتند و با بنرى كه در اين جدال در  هواداران متعصب عاشق تيم شان هس
دست داشتند عالقه شان را به رخ حريفان كشيدند: «سرى  آ يا سرى  بى، 
ما هميشه براى حمايت از يوونتوس در ورزشگاه هستيم.» آنيلى به عنوان 
متهم اصلى البته حاميانى هم در فضاى مجازى دارد، اما در ورزشگاه آليانس 
ــت. در طول بازى يووه – آتاالنتا، دو آتشه ها بارها از  جو كامًال متفاوت اس
خجالت آنيلى و مسئوالن كالچو درآمدند، درحالى كه جريمه اعمال شده 
از سوى فدراسيون فوتبال بوده و به مقامات ليگ ارتباطى ندارد. با اينكه 
نظرات مختلف است، اما عصبانيت و خشم همه هواداران قابل درك است. 
ــد و در واقع اين  در جريان بازى اعتراض هاى زيادى به تصميمات داور ش
جدال كامًال تحت  تأثير جريمه سنگين بانوى  پير بود. گل اول را آتاالنتا زد، 
اما دى ماريا با پنالتى جواب آن را داد و ميليك هم گل دوم يوونتوس را زد. 
منتها در شروع نيمه دوم مهله و لوكمن براى آتاالنتا دو گل زدند تا ورزشگاه 
در شوك فرو رود. تا به ثمر رسيدن گل تساوى ميزبان اوضاع بحرانى بود تا 
اينكه دنيلو گل سوم يووه را زد. فقط يك امتياز به بيانكونرى رسيد تا يووه 

الاقل بيشتر از اين در جدول سقوط نكند.
مترجم: شيوا نوروزى

گاليه هاى مربيان و ملى پوشان تيراندازى 

كارد از استخوان رد شده!
حضور وزير ورزش در فدراسيون تيراندازى به بهانه برگزارى مراسم تجليل از 
مدال آوران اين رشته  فرصتى بود تا ورزشكاران و مربيان از كمبودها بگويند و 

گاليه هاى خود را به طور مستقيم با حميد سجادى در ميان بگذارند. 
ــم مرتضى قربانى، رئيس فدراسيون تيراندازى با ارائه  در ابتداى اين مراس
گزارشى از عملكرد خود از ابتداى تصدى پست رياست فدراسيون گفت: «در 
طول 65 سال، تيراندازى فقط يك مدال المپيك كسب كرده كه در المپيك 
ــتان ها  ــط فروغى با رنگ طال بوده و همه جوانان ما در شهرس توكيو توس
ــكالت در  مى توانند مانند فروغى افتخارآفرينى كنند. زمانى كه آمدم مش
اين فدراسيون زياد بود. 35ميليارد بدهى وجود داشت، ولى به اين مسائل 
توجه نكردم. بعد از اينكه مدت ها اهداف پروازى تعطيل و تفنگ و تپانچه 
راكد بود، كارها را به خوبى پيش برديم. يك سرى كار اساسى هم هست  كه 
بايد انجام شود.» در ادامه نوبت به گله گذارى هاى قهرمانان و مربيان آنها از 
وضعيت تيراندازى رسيد. ابتدا جواد فروغى، قهرمان المپيك ايران با اشاره به 
قراردادهاى پايين تيراندازان گفت: «يك ورزشكار در ليگ هفته اى 500هزار 
تا يك ميليون دريافت مى كند كه عدد مناسبى نيست و بايد ليگ ها حرفه اى 
ــفرها را از دست داده ايم و  شود. به خاطر مسائل مالى متأسفانه برخى از س

اميدوارم حمايت هاى مالى از اين رشته بيشتر شود.»
ــرمربى تفنگ هم اظهار كرد: «تيراندازان ما خيلى درددل  مريم طالبى، س
دارند؛ اولين مشكل تحليل رفتگى و نااميدى است. متأسفانه بعد از رياست 
هاشمى، جامعه تيراندازى تحليل رفت. اوضاع اينقدر وخيم است كه حتى 
دستگاه هاى ما ظرفيت برگزارى مسابقات ليگ و آزاد را ندارند.  نااميدى در 
بدنه تيراندازى زياد است. تاكنون فقط قول ديديم و بداخالقى. تيراندازان 
ــور بودند، اما در مقابل بدقولى و  با دست خالى هميشه آبروى ورزش كش
بدعهدى ديدند، حتى بعد از كسب مدال المپيك هم تفاوتى از سوى وزارت 
ــتى و مسكن دارند. با اينها نمى توان  و كميته نديدند. بچه ها مشكل معيش
زياد به آنها فشار آورد. كارد از استخوان رد شده و تا بوده نوك پيكان براى 
كمبود كاستى ها از باال به پايين بوده است. نوك اين پيكان بايد از پايين به 
باال شود. از نزديك شاهدم كه انگيزه هاى درونى و فردى متحرك ديگر براى 
ــتند كه ما درك كنيم، اما  موفقيت كافى نيست. مسئوالن هميشه خواس

برعكس آن وجود ندارد.»
وى ادامه داد: «گرانى در رشته ما در عملكرد بازيكنان تأثير گذاشته است. 
برنامه ريزى براى كادر فنى بسيار سخت شده و اگر نوك پيكان تغيير نكند 
ــود.  جامعه تيراندازى كه بارها ثابت كرده لياقت توجه را دارد، نابود مى ش

اميدوارم بعد از قربانى شما پدر اين خانواده باشيد و آنها را حمايت كنيد.»
احمد ظفر جعفرزاده، مربى تيم ملى تپانچه هم ديگر مربى حاضر در مراسم 
بود كه گاليه هاى خود را اينگونه مطرح كرد: «حرف هاى  خانم طالبى حرف 
همه ماست. هر تيرانداز روزانه 2 ميليون هزينه دارد. ما براى خريد 150 بسته 
ساچمه، 120ميليون بايد هزينه كنيم كه براى يك ماه كافى است. اين مبلغ با 
تورم ماه بعد مى شود 160ميليون. اگر خريد را ساالنه انجام دهيم 400ميليون 
بودجه ذخيره مى شود. رقباى ما دست و پايشان بسته نيست، ما با اين شرايط 

چطور پيش برويم.»
 بعد از پايان گاليه هاى ورزشكاران، حميد سجادى وزير ورزش در سخنانى 
كه بيشتر جنبه توجيه و وعده داشت، گفت: «شرايط طورى است كه بايد 
ــود، چون تحريم ظالمانه در پيش  ــنگ وارد نمى ش از آن عبور كنيم. فش
داريم. اميدوارم ورزشكاران و كادر فنى ما را درك كنند. اين حرف ها براى 
ما جديد نيست، به هر شهرى مى روم پربضاعت يا كم بضاعت يا برخوردار و 
كم برخوردار خواسته هايى وجود دارد كه بحق است. بخشى از حرف هايى 
كه خانم طالبى و آقاى فروغى زدند بحق است و بايد صندوق سودآور شود. 
ــت كه مثًال يكى از آن ليزينگ است كه باطل شده و من  شش شركت هس
ــيد و اميدوار باشيد. 750 ميليارد  ديروز فهميديم. به ما اعتماد داشته باش
وزارت پول دارد كه بخشى از آن را به فدراسيون ها داديم. همه فدراسيون ها 
550 ميليارد بودجه دارند كه كافى نيست. دبير، رئيس فدراسيون كشتى 
گفته بالغ بر 100 ميليارد تومان بايد خرج شود تا كشتى گيران مدال بگيرند. 
تيراندازى هم مى دانم همين بودجه را مى خواهد. وظيفه ماست كه اينها را 

بررسى كنيم. اين مشكالت در همه ورزش ها وجود دارد.»

لورنزو بتونى

فوتبال ايتاليا

 سرمايه گذارى 
روى تيم تاريخ ساز فراموش نشود

استفاده از كارت هاى زرد و قرمز در فوتبال سال هاست 
كه متداول اسـت و قدمـت آن به جـام جهانى 1970 
برمى گردد، اما كارت سفيد كه برخالف دو كارت ديگر 
جهت تشـويق اسـت، نه جريمه براى نخسـتين بار 
در جريان بازى زنان بنفيكا و اسـپورتينگ ليسـبون 
استفاده شـد. زمانى كه كادر پزشكى هر دو تيم براى 
كمك به بازيكن مصدوم روانه ميدان شـدند. اتفاقى 
قابل تحسين كه داور را بر آن داشت تا با كارت سفيد 
آنها را تشويق كند. اين كارت يكى از ابتكارات جديد 
فيفاست كه براى نشان دادن بازى جوانمردانه در طول 
يك مسابقه و تالش براى بهبود ارزش اخالقى در ورزش 
طراحى شده و مى تواند باعث ترغيب تيم ها و بازيكنان 

به انجام رفتارهاى جوانمردانه شود.

اولين كارت سفيد تاريخ فوتبال
قاب

دنيا حيدرى 

اثبات فرماليته بودن كميسيون ورزشكاران
ــكالت  ــى نمى توان دردى از مش ــرف يك دورهم پرواضح بود كه ص
ــتان نياز به كار اصولى دارد. بسيارى  ــكاران دوا كرد و اين داس ورزش
ــتند و بر  ــكالت پاپيش گذاش ــازى هاى ايده آل از حل مش با تصويرس
ــكاران مى تواند به  ــان در كميسيون ورزش اين باور بودند كه حضورش
ــيون ورزشكاران،  نتايج حائز اهميت و مثبتى بينجامد، چراكه كميس
تجربه اى امتحان پس داده در سطح جهانى بود كه انتظار مى رفت كميته 
ــازى از آن را بازسازى كند.  بين المللى المپيك نيز بتواند نمونه كارس
كميسيونى با تأثيرگذارى هاى قابل توجه كه مى توانست با الگوبردارى 
درست و اصولى از روى نمونه هاى موجود جهانى مثمرثمر باشد، اما ... 
هيچ يك از تصورات آنطور كه انتظار مى رفت محقق نشد، به طورى كه 
خيلى زود شاهد دلزدگى افراد حاضر در كميسيون بوديم و استعفاى 
آنها، آن هم در شرايطى كه حضور در اين كميسيون نيز با جنجال هاى 
بسيار همراه بود، اما اعضا در مدت زمانى اندك دريافتند اوضاع با آنچه 
تصور داشتند هيچ گونه همخوانى و هماهنگى ندارد، به همين دليل هم 
ترجيح دادند عطاى حضور در اين كميسيون را به لقايش ببخشند. حال 
آنكه حضور برخى از آنها در كميسيون با جنجا ل هاى بسيار همراه بود!

ــجاد گنج زاده، رئيس كميسيون بود كه  آخرين استعفا مربوط به س
مى توانست نشان دهنده وخامت اوضاع باشد، خصوصاً كه گنج زاده در 
حال حاضر براى حضور در مسابقات كاراته اوپن پاريس راهى فرانسه 
شده و براى ارائه استعفاى خود حتى منتظر بازگشت به ايران هم نماند. 
ــى از عدم مثمرثمر بودن اين كميسيون  كناره گيرى كه مى تواند ناش
باشد، چراكه با وجود گذشت 14 ماه از فعاليت كميسيون ورزشكاران 
كميته ملى المپيك، فعاليت هاى آن هيچ خروجى خاص و مثبتى براى 
ورزشكاران در پى نداشته است. مسئله اى كه نشان از فرماليته بودن 

اين كميسيون دارد.
انتظارات از كميسيون ورزشكاران كه اعضاى آن را قهرمانان و نامداران 
ورزش كشور تشكيل مى دادند، حل و فصل كردن مشكالت ورزشكاران 
ــئوالن. اما بعد از گذشته يك  بود و رساندن معضالت آنها به گوش مس
سال و دو ماه از آغاز به كار اين كميسيون هنوز نمى توان به هيچ مورد 
مثبتى اشاره كرد كه نتيجه عملكرد آن باشد. حال آنكه براساس آيين نامه 
ــه ماه يك بار به  ــكاران، اعضاى آن بايد حداقل هر س كميسيون ورزش
صورت حضورى، تل كنفرانس يا ويدئوكنفرانس تشكيل جلسه دهند، 
اما اين كميسيون از ابتداى سال تاكنون تنها يك جلسه (يك شنبه هفته 
ــش نفر از اعضا در آن حضور داشتند و  جارى) برگزار كرده كه فقط ش
ــه شركت كردند، اما نفراتى  پنج نفر ديگر نيز به صورت آنالين در جلس
چون حسن يزدانى، محمدرضا گرايى و ندا شهسوارى نه حضورى در 
جلسه بودند و نه آنالين. تكليف جايگزين حسين ساوه شمشكى هم كه 
به دليل مثبت شدن تست دوپينگش ديگر نمى تواند در مجمع حضور 
داشته باشد نيز نامشخص است. به همه اينها استعفاى گنج زاده، رئيس 
ــيون را هم بايد اضافه كرد كه خبر از برگزارى جلسه اى (بعد از  كميس
گذشته ماه ها) بدون رئيس را مى دهد. با اين وجود بيداريان، سخنگوى 
كميسيون ترجيح مى دهد همچنان اوضاع را تحت كنترل نشان دهد، به 
همين دليل تأكيد مى كند خروجى اين جلسه كه با حضور خسروى وفا 
همراه بوده،�سه برابر شدن كمك هزينه المپين ها بوده است. اين در حالى 
ــكاران المپيكى نيازى به برگزارى  است كه افزايش كمك هزينه ورزش
جلسه كميسيون ورزشكاران نداشت و با توجه به تورم موجود بى شك 
ــام مى ورزيد. در اصل  ــه چنين كارى اهتم كميته ملى المپيك بايد ب
وظيفه كميسيون ورزشكاران چيزى فراتر از اين موضوع ها بود. انتظار 
مى رفت اين كميسيون به دنبال برطرف كردن مشكالت معيشتى عموم 
ورزشكاران باشد و بحث اشتغالزايى آنها كه سال هاست با وجود وعده هاى 

بسيار مسكوت مانده،��نه اينكه هزينه هاى آنها را  افزايش دهد.

ــابقات جام حذفى روز  قرعه كشى مرحله يك هشتم نهايى مس
ــد و در حالى كه خيلى ها منتظر برگزارى يك  گذشته برگزار ش
دربى در اين مرحله بودند يك ال كالسيكوى ايرانى از قرعه بيرون 
ــپوليس در اين مرحله شد. در ساير  آمد و سپاهان ميزبان پرس
بازى هاى اين مرحله استقالل با ملوان روبه رو مى شود. گل گهر 
ــت. آلومينيوم اراك به مصاف نساجى مى رود.  ميزبان فوالد اس
استقالل مالثانى مقابل مس كرمان قرار مى گيرد. نود اروميه و 
پيكان در اروميه مسابقه مى دهند. درياى كاسپين بابل با پارس 
ــنجان ديدار خواهند كرد.  جنوبى جم و هوادار هم با مس رفس

ديدارهاى اين مرحله دوم و سوم اسفند ماه برگزار مى شود.

سپاهان – پرسپوليس در جام حذفى

رقابت هاى تنيس روى ميز قهرمانى اميدهاى جهان در فرانسه با 
ايستادن نماينده هاى ايران بر سكوى دوم و سوم پايان يافت. در 
اين مسابقات فراز شكيبا كه با برترى مقابل حريفانى از فيليپين، 
ــتان، مصر و نيوزيلند  ــتان، كانادا، قزاقس امريكا، اسپانيا، عربس
ــت 3بر 2 مقابل دنيلو فازو از  فيناليست شده بود با قبول شكس
ايتاليا به مدال نقره دست يافت و نايب قهرمان شد. وانيا ياورى، 

ملى پوش بانوان ايران نيز به برنز اين مسابقات بسنده كرد.

كسب نقره و برنز قهرمانى اميدهاى جهان

شيوا نوروزى
      گزارش  يك
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 يك با هزار فرقى ندارد!
     حسين فصيحى 

ــيب هايي كه اين روزها  ــياري از آس بس
كشور را در وضعيت بحران قرار داده است، 
ــورت گرفته  ــه در ترك فعل هاي ص ريش
ــخي  ــته دارد كه پاس در چند دهه گذش
ــدا كرد، جز اينكه با  نمي توان براي آن پي
ــاهد ناماليماتي باشيم  حسرت و اندوه ش
ــود درگير مي كند.  كه جامعه مان را با خ
اينكه مردن مردم در جريان سوانح، باليا 
ــل مهاجرت از  ــاي ناگواري مث يا اتفاق ه
ــور آن قدر به امري رايج تبديل شود  كش
كه انگار نه انگار، اتفاق ناگوار هميشه در 

جريان است. 
ــيب هايى كه اين روزها جامعه  به نظر آس
ــرار داده از مجراى  ــت بحران ق را در وضعي
ــخن مى گذرد. اينكه با بروز يك  همين س
ــيارى از  ــيب، جان ها و فرصت هاى بس آس
دست مى رود و انگار نه انگار كه اين جان ها و 
فرصت ها سرمايه هاى انسانى كشور هستند 
ــيب و خطر قرار  كه اين گونه در معرض آس
مى گيرند. سال هاى زيادى است كه فرياد 
بر سر مافياى خودرو بلند است كه ارابه هاى 
ــا قيمت هاى  ــت كه ب مرگ آفرين شماس
ــوند  نجومى راهى جاده هاى پرخطر مى ش
ــور را به  ــاالنه 17 هزار نفر از مردم كش و س
ــانند و حدود 318هزار  كام نابودى مى كش
نفر را مجروح و معلول مى كنند. خسارتى 
ــهروند در جريان  كه از جريان فوت يك ش
سوانح رانندگى به كشور تحميل مى شود، 8 
ميليارد تومان است كه مشخص نيست چرا 
پرداخت چنين هزينه هايى آسان است، اما 

توقف ارابه هاى مرگ دشوار!

بى  توجهى به صيانت از جان شهروندان در 
ــفبارتر از آن چيزى  حوزه هاى ديگرگاه اس
است كه در جريان سوانح رانندگى بروز پيدا 
مى كند. آلودگى هوا، فارغ از خسارت هاى 
بسيارى كه به زيربناى اقتصادى كشور وارد 
مى كند، نفس هاى بسيارى را هم از شماره 
مى اندازد. آنگونه كه عباس شاهسونى، رئيس 
گروه سالمت و تغيير اقليم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى اعالم كرده، ساالنه 
ــاكنان 27 استان  بيش از 20 هزار نفر از س
كشور بر اثر آلودگى هوا جان خود را از دست 
مى دهند. اين آمار اگر به استان هاى ديگر 
هم تسرى پيدا كند، شمار قربانيانى كه از 
مجراى تنفس هواى آلوده جانشان را از دست 

مى دهند، افزايش پيدا مى كند.
پرسش اساسى اين است كه چرا جامعه در 
چنين وضعيتى قرار گرفته كه نسبت به امرى 

چنين مهم توجهى نمى شود؟!
 مرگ ساالنه 17 هزار نفر در سوانح رانندگى 
ــاالنه به دليل  و فوت شدن 20 هزار نفر س
ــيب هاى  آلودگى هوا فقط دو نمونه از آس
بى پايانى است كه جامعه را به خود درگير 
ــت. اگر فردا اعالم شود كه شمار  كرده اس
ــوانح رانندگى به 170 هزار نفر  قربانيان س
ــه 200 هزار  ــان آلودگى هوا ب و آمار قرباني
نفر رسيده، انگار نه انگار كه در فراوانى اين 
آمار، تغييرى ايجاد شده است. انگار نه انگار 
كه شهرها مملو از خودرو، رودخانه ها خالى 
ــمان   از آب، جنگل ها  عارى از درخت و آس
پوشيده در آلودگى است. انگار يك با هزار 
فرقى ندارد و اگر كسى براى اينها پاسخى 

دارد، خوش به حالش.

كشف 9 هزار و 300   اسلحه
 در اغتشاش هاي صورت گرفته 
 300 9 هـزار و  سـخنگوي فراجـا از كشـف 
اغتشـاش هاي  جريـان  در  اسـلحه  قبضـه 
داد.  خبـر  كشـور  در  گرفتـه  صـورت 
ــردار مهدي حاجيان در نشست خبري روز گذشته  س
ــا اخاللگران ارزي   ــس در مقابله ب درباره اقدامات پلي
گفت كه پليس از ابتداي سال قرارگاه امنيت اقتصادي 
را تشكيل داد و بيش از 300 نفر تاكنون از افرادي كه 
ــايي  ــتند، شناس عامدانه قصد اخالل در بازار ارز داش
ــدند. برخي از اين افراد سرشبكه هايي  ــتگير ش و دس
بودند كه به دنبال سود و منافع بيشتر بودند و در بازار 
ارز اخالل ايجاد كرده بودند. وي ادامه داد: در موضوع 
جعل اسكناس و ارز هم پليس توانسته از ابتداي سال 
57 كارگاه جعل اسكناس و ارز را شناسايي و 170 نفر  

را نيز در اين خصوص دستگير كند. 
ــس فتا در  ــاره به اقدامات پلي ــخنگوي فراجا با اش س
مقابله با كالهبرداري در حوزه كنكور و اشراف پليس 
بر اين حوزه، از شناسايي 387 فقره تارنما و دستگيري 
افرادي در اين رابطه خبر داد كه اقدام به كالهبرداري 
با فروش سؤاالت جعلي و قديمي كنكور مي كردند. وي 
به موضوع قاچاق سالح پرداخت و گفت: در اغتشاشات 
اخير دشمن سعي در ارسال اسلحه به كشور داشت كه 
اين توطئه  خنثي و 9 هزار و 300 قبضه اسلحه كشف 

و ضبط شد. 
ــردار حاجيان به پروژه «معمارى فراجاى آينده»   س
اشاره كرد و ادامه داد: معمارى فراجا يك اقدام تحولى 
ــاهد تغييراتى در زيرساخت ها،  ــت كه در آينده ش اس
ماهيت و ساختار شكلى فراجا خواهيم بود و بر اساس 
ــاز  ــا، پليس يك اصالح گر و فرهنگ س معمارى فراج
اجتماعى است. وى با اشاره به اينكه پليس با استفاده از 
فناورى هاى نوين درصدد  ارائه خدمات و كيفيت بخشى 
به خدمات رسانى به مردم است، تصريح كرد: استفاده 
ــداف معمارى  ــاى روز از ديگر اه از آخرين فناورى ه

فراجاى آينده است.
ــارى آينده  ــه در معم ــخنگوى فراجا با بيان اينك س
ــى  ــريع و كيفيت بخش ــهيل،  تس فراجا به دنبال تس
ــاس  ــتيم، گفت: بر اس در مأموريت هاى انتظامى هس
ــت يك محصول دولتى  معمارى فراجاى آينده، امني
يا پليسى نيست، بلكه امنيت محصول مشترك براى 
حاكميت و مردم است؛ در معمارى فراجا هم تغيير در 
ــاط با مردم توأم با  ماهيت داريم و فراجا به دنبال ارتب
عطوفت است.سردار حاجيان همچنين در ادامه عنوان 
كرد: مسير راه توسط فرماندهى با شعار « پليس مقتدر 
ــخص و سرلوحه كار  و حرفه اى، امين و مردمى» مش
همه ما خواهد بود و جز در اين مسير گام بر نخواهيم 
داشت و از دستگاه ها و نهادهاى مسئول انتظار مى رود   
در جهت ارتقاى امنيت مردم در تمامى ابعاد با پليس 

همراهى و همكارى داشته باشند.

3 سال حبس تا وان    قتل    همسر   با   ماهيتابه

    آرمين بينا 
پسـر معتـاد وقتـي بـراي گرفتـن پول 
مـواد بـه روي پـدر و مـادرش چاقـو 
كشـيد، به دسـت برادرش به قتل رسيد. 
ــنبه دوم بهمن،  ــامگاه يك ش ساعت 21 ش
ــفيعي، بازپرس ويژه  ــواد ش قاضي محمد ج
ــران با تماس  ــراي امور جنايي ته قتل دادس
ــري 160 خزانه از قتل  تلفني مأموران كالنت
مرد جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
ــه داخل پذيرايي  تيم جنايي در محل حادث
ــي ازخيابان هاي  ــكوني در يك آپارتمان مس
جنوبي تهران با جسد پسر 30 ساله اي به نام 
شاهرخ روبه رو شدند كه با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسيده بود.  نخستين بررسي ها حكايت 
از اين داشت مقتول معتاد به مواد مخدر بوده و 
در درگيري با برادر خياطش به نام حميد به 

قتل رسيده است. 
   پشيماني 

ــوران او را  ــه مأم ــه در صحنه حادث قاتل ك
ــيماني در  ــت كرده بودند با اظهار پش بازداش
توضيح ماجرا گفت: « برادرم را دوست داشتم 
و اين درگيري ناخواسته پيش آمد و دست من 

به خونش آلوده شد. شاهرخ پسر خوبي بود، 
اما چند سال قبل دوستان نابي پيدا كرد و در 
رفت و آمد با آنها معتاد به مواد مخدر شد. من و 
خانواده ام خيلي تالش كرديم او را از دوستان 
خالفكارش جدا كنيم، اما موفق نشديم. پس 
ــد، آزار و اذيت هاى او هم  ــاد ش از اينكه معت
شروع شد؛ به طوري كه در محل آبروي ما را 
برده بود و خانواده ما انگشت نماى محل شد. 
او با همسايه ها درگير مي شد و با چاقو آنها را 
تهديد مي كرد و همسايه ها هم به خاطر او از 
ما ناراضي بودند. او هر وقت براي خريد مواد 
ــه زور از مادر و پدرم پول  پول كم مي آورد، ب
ــول نمي دادند پدر و  مي گرفت. وقتي به او پ
مادرم را كتك مي زد و آنها را مجبور مي كرد 
براي او پول فراهم كنند تا مواد بخرد و مصرف 
ــرادرم را در كمپ ترك  كند. ما چند باري ب
اعتياد بستري كرديم، اما او هر وقت مرخص 
مي شد چند روز بعد دوباره شروع به مصرف 
مواد مخدر مي كرد و آزار و اذيت هايش شروع 

مي شد.»
   قتل با چاقوي مقتول 

قاتل ادامه داد: « امشب در خانه همراه پدر و 
مادرم نشسته بودم كه شاهرخ به خانه آمد و از 

پدر و مادرم براي خريد مواد پول درخواست 
كرد. پدر و مادرم به او پول ندادند و او هم كه 
به شدت خمار بود شروع به فحاشي كرد، اما 
اين پايان ماجرا نبود. شاهرخ وقتي فهميد با 
داد و بيداد به نتيجه نمي رسد و پولي گيرش 
نمي آيد به آشپزخانه رفت و چاقويي برداشت 
ــا ديدن اين  ــادرم حمله كرد. ب و به پدر و م
صحنه خيلي عصباني شدم و درگيري من و 
برادرم آغاز شد. در جريان درگيري چاقو را از 
دست او گرفتم و ناخودآگاه چند ضربه به او 
زدم. او خونين نقش بر زمين شد و داد و فرياد 
ــازه فهميدم چه  ــد كه ت مادر و پدرم بلند ش
اشتباهي كرده ام. كاري از دستم ساخته نبود 
و آن اتفاقي كه نبايد مي افتاد، رخ داده بود و 
برادرم بر اثر شدت خونريزي فوت كرد. با داد و 
فرياد پدر و مادرم همسايه ها به خانه ما آمدند 
و موضوع را به پليس خبر دادند و من هم در 
خانه ماندم تا اينكه مأموران پليس آمدند و مرا 

دستگير كردند. »
ــد به پزشكي قانوني،  همزمان با انتقال جس
متهم به دستور بازپرس جنايي براي تحقيقات 
بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

مفقودى
 207i TU5 برگ كمپانى خودروى هاچ بك پاناروما پژو
مدل 1400 به رنگ مشـكى و شـماره پـالك ايران68-
826 س44 و شـماره موتـور 178B0066963 و شـماره 
شاسـى NAAR03FE8MJ423364 متعلـق بـه الهام 
نجفى زند با كد ملى 0480010382 مفقود شده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.  

گفت وگو با مادري كه اعضاي بدن دخترش را اهدا كرد

 اهداي اعضاي دخترم  به من آرامش داد 

      يادداشت

    محبوبه قرباني 
زهرا بختياري، 22 ساله، دختري هنرمند و فارغ التحصيل 
رشـته مهندسـي پزشـكي بود. او به صـورت ناگهاني به 
بيماري آنوريسـم و بعد به مرگ مغزي مبتال شـد. با اعالم 
مرگ مغزي زهرا از سـوي پزشـكان، پدر و مـادر زهرا در 
حالي كه از دسـت دادن فرزند در باورشـان نمي گنجيد، 
با اهـداي اعضاي بـدن وي به بيمـاران نيازمنـد موافقت 
كردند. گفت وگوي مـا با مادر زهـرا را در اين باره بخوانيد. 

چند فرزند داريد و زهرا فرزند چندم بود؟
سه فرزند داشتم. دو دختر و يك پسر. زهرا فرزند اول من بود. 

از اخالق زهرا برايمان بگوييـد. او چطور دختري 
بود؟

ــهادت را  ــراي او بهترين مرگي مثل ش آنقدر خوب كه خدا ب
ــور، خنده رو بود. هميشه آرزوهاي  خواست. زهرا صبور، پرش
بزرگ داشت. آينده نگر و آينده انديش بود. خيلي براي آينده اش 
ــيد. خيلي مؤدب و با  برنامه ها داشت ولي عمرش به آنجا نرس
ــي را نرنجاند. در اين سال ها  شخصيت بود. سعي مي كرد كس
ــرا اذيت كند، نديدم. در  يكبار از زهرا بي ادبي و حركتي كه م
ــا نصيحت هايش مرا از  ــرا بود كه ب ــه اي از زندگي اين زه بره

روزهاي سخت نجات داد. 
چه زمانى فارغ التحصيل شد؟ در چه رشته اي؟

خردادماه بود كه كارشناسي رشته مهندسي پزشكي را گرفت. 
زهرا غير از درس فعاليت هاي ديگري هم داشت؟

بله. خيلي هنرمند بود. دوره عكاسي را گذرانده بود و در كلينيك 
ــهر مالير  ــكي هم چند دوره ديده بود. در همان ش دندانپزش

آموزش دندانسازي هم ديده و مشغول كار بود. 
زهرا بيمـاري خاصي داشـت كه اين اتفـاق براي 

افتاد؟
خير. خيلي ناگهاني اين حادثه پيش آمد. 

چه شد؟
يك روز زهرا سردرد گرفت. به او يك قرص مسكن دادم. او آن 
قرص را خورد و خوابيد. دو، سه روزي گذشت كه دوباره سردرد 
ــد. روز قبل از  ــديد گرفت و باز مسكن خورد، ولي خوب نش ش
تاسوعا بود كه وارد اتاقش شدم تا او را از خواب بيدار كنم. ديدم 
ــت و خون باال مي آورد. بالفاصله او را به  روي تختش افتاده اس
درمانگاه رسانديم. ابتدا تشخيص دادند مشكل معده هست و بعد 
از يك درمان ساده گفتند مرخص هست و مي توانيد او را به خانه 
ببريد. از نگراني اصرار كرديم كه يك عكس از سر او بگيرند. بعد 
از سي تي  اسكن گفتند خونريزي مغزي كرده است. همان موقع 
به علت آنوريسم بستري شد، ولي فايده نداشت و به كما رفت. 

از روزهاي در كما بودن زهرا بگوييد. كنارش بوديد 
و چه مي كرديد؟

ــايد اين كار او را به دنيا  او را مي بوسيدم. با خودم مي گفتم ش
برگرداند. غافل از اينكه او غرق در زيبايي هاي ديگري بود. 

چطور از موضوع پيوند باخبر شديد؟
ــت ولي من خبر نداشتم.  ــب اول مي دانس پدرش از همان ش
ــت با من صحبت كند، اما بي تابي هاي مرا  ــوهرم مي خواس ش
ــنهاد را با من مطرح كند. به  كه مي ديد نمي توانست اين پيش
همين خاطر اين مسئوليت را تيم اهدا قبول كردند و آنها با من 

صحبت كردند. 
  احساس شما در آن لحظه چه بود؟

وقتي اين پيشنهاد مطرح شد، داشتم ديوانه مي شدم. بين زمين 

ــتم قبول كنم چون عذاب وجدان  ــمان بودم. نمي توانس و آس
داشتم كه مبادا زهرا به هوش بيايد. مي خواستم مطمئن بشوم 
كه او حتماً مرگ مغزي شده  و ديگر راهي براي برگشت دختر 

زيبايم وجود ندارد. اين حس شايد براي همه پيش بيايد. 
تيم اهدا وقتي اين عكس العمل شما را ديدند، چه 

گفتند؟
گفتند ما دخالتي در تصميم شما نمي كنيم. ببينيد دلتان چه 

مي گويد. انصافاً هيچ حرف و اصراري نكردند. 
چه شد كه راضي شديد؟

نمي دانم هنوز هم فكرش را مي كنم با خودم مي گويم چه شد 
كه رضايت دادم. واقعاً شرايط سختي بود. وقتي شنيدم قلب 
كار مي كند با خودم گفتم شايد جان ديگري نجات پيدا كند 
ــخص را  ــالي بتپد. حاال هم با اينكه آن ش و قلب زهرا چند س
نمي شناسم و نمي دانم كجاست، احساس مي كنم او زنده است. 
ــايد راضي است  فكر كردم زهرا االن زبان حرف زدن ندارد، ش
ــت ندارم، اما او دوست داشته  و من هستم كه اين كار را دوس
باشد. همان موقع با خودم گفتم اين بدن براي من نيست، پس 
نمي توانم تصميم صد در صد بگيرم. در يك لحظه هم با خودم 
گفتم چه خاكي بر سرم شد، اما حاال احساس مي كنم خاك نه 

بلكه تاج فداكاري را زهرا بر سرم گذاشت و آخرت سفيدي را 
براي خودش خريد. 

 لحظه امضـاى برگه اهـداى عضو بر شـما چطور 
گذشت؟

سخت تر از آن لحظه برايم نبود و نيست. لرزش دستانم براي 
ــم. وقتي گفتند براي امضا  امضا را هيچ وقت فراموش نمي كن
ــگار امضا براي من نبود. انگار امضا  بروم، امضا مي كردم ولي ان
مي دادم بچه ام را تكه تكه كنند، ولي حاال احساس مي كنم كه 
تكه هايي از مرواريد را به جان هاي خسته دادم تا نجات بخش 

باشد. 
كدام بيمارستان عمل اهدا  انجام شد؟

فرداي عاشورا بود كه بعد از امضا ى برگه اهداى عضو، بدن زهرا 
از شهر مالير به تهران منتقل شد و عمل او در بيمارستان امام 

خميني اتفاق افتاد. 
كدام عضوها اهدا شد؟

كبد و كليه ها.
پيش آمده بود در طول زندگي و زمان حيات زهرا 

به فكر پيوند بيفتيد؟
قبًال هم با ديدن اخبار پيوند در تلويزيون به اين فكر كرده بودم. 
ــرايط سختي دارند. با  با خودم مي گفتم اين خانواده ها چه ش
ــد كه اين كار  ــته باش خودم مي گفتم آدم خيلي بايد دل داش
را انجام دهد. همان موقع از اين فكر فراركردم، غافل از اينكه 

روزي اين واقعيت براي خود من هم اتفاق مي افتد. 
در تعريف خصوصيات اخالقي زهرا گفتيد گاهي 
شـما را نصيحـت مي كرد. چـه خاطـره اي به ياد 

داريد؟
چند سال قبل شوهرم به خاطر ناحقي چند مرد به مشكل مالي 
خورد، به همين خاطر شرايط سختي براي ما پيش آمد. خب 
ــخت بود و گاهي گله مي كردم.  تحمل آن شرايط براي من س
زهرا با خوشرويي و شادي در چهره به من مي گفت مادر دنيا 
پر از قشنگي است. بهتره زيبايي هاي دنيا را ببينيم. اين زهرا 
ــرايط تسكين دلم شد و باعث شد آن  بود كه در آن روزها و ش

سختي ها را فراموش كنم. 
حال اين روزهاي مادر زهرا چطور است؟ 

دخترم عاشق خريد و لباس بود. هنوز هم وقتي در خيابان ها 
قدم مي زنم، دوست دارم براي زهرا خريد كنم. خيلي به ظاهر و 
لباس هايش اهميت مي داد و مي گفت بايد ظاهر آدم ها و باطن 
آنها آراسته و تميز باشد. كلمه مردن به دهانم نمي آيد. گاهي 
فكر مي كنم رفته بيرون براي خريد و بر مي گردد. هنوز تخت 
زهرا در اتاقش است. گاهي به اتاقش مي روم و فكر مي كنم روي 
تخت خوابيده و دارد با گوشي حرف مي زند. صدايش هنوز در 

گوشم زمزمه مي كند. 
چه حرفي بـه پدر مادرهايـي داريد كـه االن در 
شـرايط آن روزهاي كمايي دخترتان هسـتند و 

دلشان براي فرزندشان مي تپد؟
واقعاً در حدي نيستم كه كسي را نصيحت يا تشويق كنم. كار 
سختي است. نمي شود دل را پيش دل كسي ديگر گذاشت. ولي 
من از اين كاري كه كرده ام راضي ام. مي سپارم به دل خودشان 
فقط اگر دكتر از فرزندشان قطع اميد كرده است، پس عمر آن 
فرزند به دنيا نيست و مي رود. با اهداى عضو، طاقت نبود فرزند 
ــاس آرامش با رفتن  راحت تر تحمل مي شود. شايد اين احس

بدون اهدا به دست نيايد. 

مرگ مشكوك پسر جوان
 پس از ميهمانى 

مأموران پليس تهران جسـد پسـر جوانى را 
در يكى از خيابان هاى شـمالى تهران كشـف 
كردند كـه به طـرز مشـكوكى بـه كام مرگ 
رفته بود. خانواده پسـر فوت شـده به پليس 
اعالم كردند كه پسرشـان شـب قبـل همراه 
دوسـتانش در يك ميهمانى شركت كرده بود.

به گزارش جوان، ساعت 9:43 صبح ديروز دوشنبه 
ــوم بهمن ماه به مأموران كالنترى 103 گاندى  س
خبر رسيد مرد رهگذرى جسد بى جان پسر جوانى 
ــمالى  را داخل كوچه اى در يكى از خيابان هاى ش
ــت.  مأموران پليس وقتى  تهران كشف كرده اس
به محل حادثه رسيدند با جسد پسر جوانى به نام 
كامران روى چند بلوك سيمانى روبه رو شدند كه 
به طرز مشكوكى به كام مرگ رفته بود.  در حالى 
ــر جوان  كه عوامل اورژانس اعالم كرده بودند پس
ــر يخ زدگى به كام مرگ رفته  به احتمال زياد بر اث
است، مأموران خبر كشف جسد را به قاضى وحيد 
ــراى امور جنايى  ناصرى، بازپرس ويژه قتل دادس

تهران اطالع دادند. 
ــور در محل حادثه  ــس از حض بازپرس جنايى پ
ــته براى  ــر فوت شده شب گذش دريافت كه پس
شركت در يك ميهمانى از خانه شان بيرون آمده 
ــت تا  و بعد از آن هم به خانه اش مراجعه نكرده اس

اينكه جسدش را رهگذرى كشف مى كند. 
ــران گفت: «عصر روز  يكى از اعضاى خانواده كام
قبل پسرم تلفنى با يكى از دوستانش حرف مى زد 
ــد، گفت قرار است  و بعد از اينكه تلفنش تمام ش
امشب همراه تعدادى از دوستانش در يك ميهمانى 
شركت كند.  او از خانه بيرون رفت و به ما گفت  كه 
شب به خانه برمى گردد، اما تا آخر شب كه ما بيدار 
بوديم او به خانه برنگشت. فكر كرديم شب پيش 
دوستانش مانده تا اينكه امروز مأموران به ما خبر 

دادند جسدش را كشف كرده اند.» 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه، جسد 
پسر جوان براى انجام آزمايش هاى الزم و مشخص 
شدن علت اصلى مرگ به پزشكى قانونى منتقل 
ــد. همچنين بازپرس جنايى دستور داد ضمن  ش
ــته محل حادثه از  ــى دوربين هاى مداربس بررس
دوستان كامران هم درباره اين حادثه و ميهمانى 

شب قبل تحقيق شود. 

 مرد سالخورده كه همسرش را با ضربات ماهيتابه به قتل رسانده 
بود با اعالم گذشت فرزندش به سه سال حبس محكوم شد. 
ــته، تحقيقات پليس  ــهريورماه سال گذش به گزارش جوان، ش
شهرستان رباط كريم با قتل زن 75 ساله به نام رباب در خانه اش 
ــر آن زن كه با پليس تماس  ــهر پرند به جريان افتاد. پس در ش
گرفته بود به مأموران گفت به پدرش مظنون است. به اين ترتيب 
شوهر سالخورده آن زن به عنوان مظنون به قتل بازداشت شد. 
او ابتدا سعى داشت پليس را گمراه كند، اما در روند بازجويى ها 
ــال پيش با هم  به قتل اعتراف كرد و گفت: «من و رباب 60 س

ازدواج كرديم. من خيلى همسرم را دوست داشتم و به او محبت 
ــت. بعد از تولد پسرمان  مى كردم، اما رباب توجهى به من نداش
ــرمان بزرگ شد و ازدواج كرد،  هم همه محبتش به او بود. پس
ــن  ــت بردار نبود و با اينكه من به خاطر كهولت س اما رباب دس
بيمارى هاى زيادى داشتم، ولى او بيشتر روزها و شب ها در خانه 
پسرمان بود. به تازگى  هم فهميده بودم كه او همه اموالمان را به 

نام پسرمان كرده است.»
ــاس پوچى  ــت: «در زندگى احس ــل گف ــم در خصوص قت مته
ــه رباب در  ــت مى كرد. روز حادث ــرايط مرا اذي مى كردم و اين ش

ــت از اين  ــتم دس ــن صحبت از او خواس ــپزخانه بود كه حي آش
ــم را داد. خالصه كار  ــا بى اعتنايى جواب ــردارد، اما او ب رفتارش ب
ــدت عصبانيت ماهيتابه اى  ــيد تا اينكه من از ش به درگيرى كش
ــه او زدم.» ــد ضربه ب ــتم و چن ــت بود، برداش ــه روى كابين  را ك

متهم بعد از اقرار به قتل با اعالم گذشت فرزندش از جنبه عمومى 
جرم در شعبه دهم دادگاه كيفرى يك استان تهران محاكمه شد. 
در پايان هيئت قضايى بعد از آخرين دفاع مرد سالخورده وارد شور 
شد و با توجه به روزهاى بازداشت متهم، وى را به سه سال حبس 

محكوم كرد.

     محبوبه قربانى 
كارگـر يـك سـاختمان نيمه سـاز 
كـه همـكارش را بـا ضربـات ميله 
آهنـى بـه قتـل رسـانده بـود در 
داد. شـرح  را  ماجـرا  دادگاه 

ــردى مأموران  ــهريور ماه 1400، م ش
ــف جسد خونين  پليس تهران را از كش
مرد 65 ساله اى در اتاقك نگهبانى يك 
ساختمان نيمه كاره باخبر كرد و گفت: 
«در جنوب شهر زمين داشتم كه در حال 
ــاز آن بودم. مدتى قبل مرد  ساخت و س
ميانسالى به نام على را به عنوان نگهبان 
ــاز استخدام  ــاختمان نيمه س در آن س
كردم و او شب ها در آنجا مى ماند. امروز 
براى سركشى به آن ساختمان رفتم، اما 
هرچه على را صدا زدم پاسخى نشنيدم. 
مقابل اتاقك نگهبانى رفتم كه متوجه 
شدم در قفل است. وقتى در را باز كردم 
ــدم كه خونين  ــد على روبه رو ش با جس
روى زمين افتاده بود. ايوب ديگر كارگر 
ساختمان بود كه شب ها همراه على در 
اتاقك مى خوابيد. هر جا دنبالش گشتم 
ــردم، از ايوب خبرى نبود.»  و او را صدا ك
بعد از اين تماس، مأموران به آدرس آن 
ساختمان نيمه كاره رفتند و با جسد مرد 
ــدند كه با ضربه هاى  65 ساله روبه رو ش
جسم سخت به سرش كشته شده بود. با 
انتقال جسد به پزشكى قانونى، تحقيقات 
ــد و از آنجايى كه  ــن زمينه آغاز ش در اي
كارگر ساختمان نيمه ساز بعد از حادثه 
ــوان مظنون به  ــده بود به عن متوارى ش
قتل تحت تعقيب قرار گرفت. تالش ها 
ــت تا اينكه ايوب در خانه اش  ادامه داش
ــد. او به پليس  شناسايى و بازداشت ش
آگاهى منتقل شد و تحت بازجويى قرار 
گرفت. مرد جوان در همان بازجويى هاى 
اوليه به قتل اعتراف كرد و گفت: «من و 
على با هم در آن ساختمان كار مى كرديم. 
آن شب على با من شوخى كرد و من هم 
ناراحت شدم. از او خواستم ادامه ندهد، اما 
به حرفم اهميتى نداد. همين موضوع مرا 
عصبانى كرد و كار به درگيرى كشيد. در 
آن درگيرى با ميله آهنى به سرش زدم و 
او را كشتم.» با اقرارهاى متهم وى راهى 
زندان و پرونده با صدور كيفرخواست به 
دادگاه كيفرى يك استان تهران فرستاده 
شد و در اولين جلسه محاكمه روى ميز 
ــعبات آن قرار  ــى يكى از ش هيئت قضاي
گرفت. ابتداى جلسه اولياى دم درخواست 
قصاص را مطرح كردند. در ادامه متهم به 
جايگاه رفت و با اقرار به جرمش در شرح 

ماجرا گفت: «من و على چهار ماه با هم 
در آن ساختمان همكار بوديم و كارگرى 
ــب ها در اتاقك نگهبانى  ــم. ش مى كردي
ــل از حادثه هيچ  ــم و تا قب مى خوابيدي
مشكلى با هم نداشتيم. اين گذشت تا شب 
ــب بعد از خوردن شام دراز  حادثه. آن ش
كشيده بودم و داشتم استراحت مى كردم 
كه على با من شوخى كرد. كم حوصله و 
خسته بودم. مى خواستم استراحت كنم، 
به همين خاطر با شوخى هاى او ناراحت 
شدم و خواستم كه سر به سر من نگذارد. 
ــد تا بخوابيم.»  از او خواستم ساكت باش
متهم در ادامه گفت: «او اهميتى نداد و به 
شوخى و خنده ادامه داد، به همين خاطر 
عصبانى شدم و خواستم از اتاقك نگهبانى 
بيرون برود. با اين حرف على هم عصبانى 
شد و شروع به فحاشى كرد. اعتراض كردم 
ــا او اين بار فحش  ــش نده، ام و گفتم فح
ناموسى داد. ديگر نتوانستم تحمل كنم و 
از كوره در رفتم و در يك لحظه چشمم به 
ميله اى كه گوشه اتاقك افتاده بود، خورد. 
به طرف ميله رفتم و آن را برداشتم، سپس 
ــد ضربه به پا و  به على حمله كردم و چن
بدنش زدم. مى خواستم در همان شرايط 
رهايش كنم، اما ترسيدم از جا بلند شود 
و مرا بكشد، چون خيلى عصبانى بود. به 
همين خاطر اين بار بيل را از گوشه اتاقك 
ــرش زدم. او  برداشتم و چند ضربه به س
ــاده بود كه همان  خونين كف اتاقك افت

موقع فرار كردم.»
ــاور كنيد وقتى  ــم در آخر گفت: «ب مته
آنجا را ترك مى كردم، او زنده بود و نفس 
ــتم، اما  ــيد. من قصد قتل نداش مى كش
ناخواسته باعث قتل شدم. اگر آن ضربه ها 
ــت. پشيمانم و  را نمى زدم او مرا مى كش

درخواست گذشت دارم.»
در پايان هيئت قضايى جهت صدور رأى 

وارد شور شد.

   متهم   :
  مقتول شو  خى مى كرد

   كشتمش 

قتل پسر معتاد به دست برادر   
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«اوكراين»  با آلمان يا بدون آلمان
ــه متحدان غربى  ــده كه ظاهراً هر چ ــن مبدل به مغاكى ش جنگ اوكراي
تسليحات خود را در آن مى ريزند، تمامى ندارد. غربى ها، تاكنون از فرستادن 
ــك هاى دوربرد، هواپيماهاى پيشرفته و  ــى مثل موش تسليحات حساس
تانك هاى مدرن خوددارى كرده اند و اين آخرى مبدل به بازى پيچيده اى 
بين آنها شده است. در حالى كه ولوديمير زلنسكى، رئيس جمهور اوكراين، 
دائماً از متحدان درخواست اين تانك     ها را كرده تا ارتش اوكراين بتواند در 
برابر هجوم تانك هاى روسى مقاومت كند، اما اين درخواست از سوى امريكا 
و كشورهاى اروپايى نه رد شده و نه اجرا، بلكه به نظر مى رسد كه هر كدام 

منتظر است ديگرى انجام بدهد و به نوعى از انجام اين كار سر باز مى زند. 
زلنسكى در سفر يك ماه پيش خود به واشنگتن درخواست تحويل هواپيما 
و تانك كرده بود و در مصاحبه روز دو    شنبه 23 ژانويه با تلويزيون آلمانى آآرد، 
مجدداً درخواست ارسال تانك را تكرار كرد. او هرچند گفت تحويل 10، 20 
و حتى 50 تانك نمى تواند مشكل اوكراين را حل كند اما مى تواند «انگيزه 
نيروهاى مسلح اوكراين را افزايش دهد.» به نظر مى رسد كه زلنسكى توقع 
ارسال حجم بااليى از تانك هاى متحدان غربى را به حداقل كاهش داده تا 
ــت كم روحيه نيروهاى خود را افزايش دهد اما مسئله ارسال تانك به  دس
اوكراين حاال مبدل به چالشى مهم در بين متحدان او شده است. واقعيت 
اين است كه اوكراين در برابر تانك هاى روسى انتظار داشت يا تانك آلمانى 
لئوپارد 2 را تحويل بگيرد يا امريكا تانك ام 1 آبرامز به آن بدهد. اما اوالف 
ــتى كرد و گفت در صورتى كه امريكا  شولتز، صدراعظم آلمان، پيش دس
آبرامز به اوكراين دهد حاضر به تحويل لئوپارد 2 خواهد شد و بعد از اينكه 
زلنسكى دست خالى از امريكا برگشت، آلمان هم حاضر به تحويل تانك 
خود نشد. لهستان با توجه به خوددارى اين دو كشور از تحويل تانك مدعى 
تشكيل ائتالف كوچكى از كشور    ها براى تحويل برخى از تانك هاى مدرن 
از جمله تانك هاى لئوپارد 2 خود به اوكراين شده و ماتئوش موراويتسكى، 
ــنبه اعالم كرد: «با آلمان يا بدون آلمان،  نخست وزير لهستان، روز يك     ش

اوكراين و اروپا پيروز خواهند شد.»
به نظر مى رسد كه تحويل تانك  هاى پيشرفته به اوكراين از حد اختالف 
نظر ميان اعضاى ناتو فراتر رفته و شكافى را بين آنها به وجود آورده است. 
آلمان و امريكا كه هم اين تانك ها را در اختيار دارند و هم امكانتحويل آنها را 
دارند، در يك سوى شكاف قرار دارند و لهستان و تعدادى ديگر در آن سوى 
شكاف و خواهان ارسال اين تانك     ها هستند. مشكل اصلى امريكا اين است 
كه نمى خواهد با ارسال تجهيزات پيشرفته اى مثل تانك آبرامز عمالً باعث 
ــكل آلمان اين است كه جداى از  رويارويى مستقيم با روسيه بشود و مش
خوددارى از رويارويى مستقيم با روسيه، اصوالً نمى خواهد موضع خود را به 
عنوان شريكى براى روسيه به طور كامل از دست بدهد و مى خواهد با وجود 
تمام سختگيرى     ها عليه روسيه باز جايى براى ميانجيگرى حفظ كرده باشد. 
با اين حال، روزنامه آلمانى زوددويچه سايتونگ در مورد خشم واشنگتن از 
خوددارى برلين براى ارسال تانك به اوكراين نوشته و روزنامه امريكايى نيز 
از بروز شكاف در ميان اعضاى ناتو. با وجود حفظ حجم ارسال تسليحات به 
كى يف از سوى كشورهاى غربى، «شكاف هاى كوچك، اما قابل توجه بيش 
از حد محسوس مى شوند». بروز اين شكاف با توجه به تهديدهاى روسيه 
بيش از پيش جدى تر و عميق تر مى شود و ويچسالو والودين، رئيس دوماى 
دولتى روسيه، نيز هشدار داده: «ادامه تأمين تسليحاتى كى يف از سوى 
ــتلزم پاسخى قاطع با استفاده  كشورهاى ناتو براى حمله به روسيه، مس
ــت.»  او از نمايندگان مجالس امريكا، آلمان،  از سالح هاى قدرتمندتر اس
ــئوليت خود را در قبال  فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى خواسته «مس
بشريت » درك كنند. به نظر مى رسد، متحدان غربى اوكراين بر مبناى اين 
ــعى كرده اند در ارسال تجهيزات خود به اوكراين  نوع تهديد    ها بوده كه س
مالحظاتى را به لحاظ كيفى و كمى در نظر بگيرند اما حاال مالحظات آنها 
به خط قرمز تانك هاى پيشرفته آلمانى و امريكايى رسيده است. هرچند 
كى يف انتظار ارسال حجم بااليى از اين تانك     ها را ندارد اما به نظر مى رسد 
كه حتى اعزام نمادين چند عراده از تانك هاى لئوپارد 2 يا آبرامز نيز باعث 
نگرانى كى يف و واشنگتن مى شود و به اين جهت است كه لهستان با هشدار 

به آلمان، پيشقراول شكاف در ناتو شده است. 
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 تأكيد اميرعبداللهيان بر اهميت روابط ايران با امريكاى التين
وزير امور خارجه در ديدار مقامات ونزوئال و نيكاراگوئه بر اهميت روابط ايران 
با امريكاى التين تأكيد كرد. به گزارش فارس، حسين اميرعبداللهيان، در 
ديدار خانم «كاپايا رودريگز»، معاون وزير خارجه ونزوئال، گسترش روابط 
ــرژى، فناورى و  ــرى همكارى      ها در حوزه ان ــه در چارچوب پيگي دوجانب
هاى تك و تعميق و تقويت مناسبات فيمابين را مورد تأكيد قرار داد. معاون 
وزير خارجه ونزوئال نيز با پراهميت خواندن نقش زنان در تمامى كشورها 
گفت: كنگره بانوان تأثيرگذار نشان داد كه حضور و جايگاه بانوان در ايران 
بسيار برجسته، پررنگ و تحسين برانگيز است. اميرعبداللهيان همچنين 
ــامل وزراى كشور، خانواده، آموزش و  در ديدار هيئت  شش نفره زنان، ش
پرورش، جوانان، بهداشت و آموزش عالى نيكاراگوئه، بر اهميت روابط ايران 

با امريكاى التين و نيكاراگوئه تأكيد كرد. 
-----------------------------------------------------

  رايزنى كاظمى قمى با طالبان درباره حق آبه هيرمند
كاظمى قمى، سفير ايران در كابل در ديدار با اميرخان متقى، وزير خارجه 
طالبان در مورد گسترش همه جانبه روابط و حق آبه هيرمند با اين مقام 
ارشد طالبان رايزنى كرده است. به گزارش فارس، وزير خارجه طالبان 
نيز بر رفع موانع فنى و اقداماتى كه از هدر رفت آب هيرمند جلوگيرى 
مى كند، تأكيد كرده است. اين در حالى است كه كاظمى قمى از روز       شنبه 
به  صورت رسمى مأموريت خود را در افغانستان به عنوان سفير جديد 
ايران در كابل آغاز كرده است. اخيراً رئيس جمهور ايران، اميرعبداللهيان 
وزير خارجه و كاظمى قمى را مأمور كرد تا از طريق رايزنى با هيئت حاكم 
بر اين كشور، موضوع حق آبه ايران از رود هيرمند و تأمين آب موردنياز 

مردم سيستان و بلوچستان را با جديت دنبال كنند. 
-----------------------------------------------------
  وزير خارجه عراق: براى حل مشكل دالر به امريكا سفر مى كنيم

ــور در تالش براى  ــت اين كش ــه اينكه دول ــاره ب وزير خارجه عراق با اش
ــت، خبر داد كه اعضاى دولت اين كشور  بازگرداندن ارزش دينار عراق اس
به زودى براى حل مشكل دالر به امريكا سفر خواهند كرد. فؤاد حسين در 
ــت: «دولت عراق به افزايش ارزش  گفت وگو با شبكه «رووداو » اظهار داش
ــياع السودانى و  دينار عراق در برابر دالر اهتمام دارد. ما هر روز با محمدش
كميسيون اقتصادى براى حل اين مشكل كه مرتبط با بانك مركزى است، 
جلسه داريم.» فؤاد حسين اضافه كرد: «محمدشياع السودانى نخست وزير 
ــراق در برابر دالر با اياالت متحده در  عراق براى بازگرداندن ارزش دينار ع
ارتباط است و ما به زودى براى اين مسئله به واشنگتن سفر خواهيم كرد.»
-----------------------------------------------------

  دولت كويت استعفا كرد
دولت كويت روز دو     شنبه استعفاى خود را تقديم پادشاه اين كشور كرد. به 
نوشته روزنامه كويتى «القبس» دولت كويت به موضع خود در قبال بحران 
سياسى اخير در مورد قوانين مردمى پايبند است. دولت كويت بر موضع 
خود در مورد ارجاع گزارش هاى كميته مالى تأكيد و اعالم كرد كه بر پس 
گرفتن دو استيضاح برنامه ريزى شده براى جلسه سه      شنبه كه مربوط به 
«عبدالوهاب الرشيد » وزير دارايى و «براك الشيتان » وزير دولت در امور 
كابينه بود، اصرار دارد. اين اقدامات با جلسه قريب الوقوع مجلس ملى كويت 
در سه      شنبه براى استيضاح وزير دارايى براى بررسى تعدادى از مسائل، از 
ــت بيش از دو ماه از  جمله موضوع بدهى      ها صورت مى گيرد. پس از گذش
ــم تحليف دولت جديد به رياست «احمد  انتخاب پارلمان جديد و مراس

النواف » اختالفات ميان دولت و پارلمان كويت مجدداً آغاز شده است. 

نتانياهو موافقت كرد

 تخريب منازل فلسطينى      ها 
براى جلوگيرى از فروپاشى كابينه 

نخسـت وزير رژيـم صهيونيسـتى كـه ايـن روز     هـا بـا مـوج 
گسـترده اعتراضات مردمـى روبه رو اسـت، همزمان سياسـت 
تنش بـا فلسـطينى     ها را هـم در پيـش گرفته اسـت. رؤسـاى 
فراكسـيون هاى پارلمانى سـهيم در كابينـه ائتالفـى نتانياهو، 
بـر سـر تخريـب منـازل تازه سـاخت فلسـطينى      ها در منطقه 
«C» كرانـه باخترى، توافـق كردنـد؛ اقدامى كه با هـدف راضى 
كـردن تندرو     ها و جلوگيرى از فروپاشـى كابينه انجام مى شـود. 
درحالى كه گروه هاى فلسطينى بار     ها نسبت به ماجراجويى     هاى رژيم 
صهيونيستى در كرانه باخترى هشدار داده اند، رهبران راست افراطى 
ــود را يكى پس از  ــم، برنامه هاى جنجالى خ حاضر در كابينه اين رژي
ــيون هاى پارلمانى حاضر در  ديگرى اجرايى مى كنند. رؤساى فراكس
كابينه ائتالفى رژيم صهيونيستى، يك     شنبه شب طى نشستى توافق 
ــاخت و ساز  ــت جديدى براى مقابله با س ــمت سياس كردند كه به س
ــغالى و به طور مشخص در منطقه  ــطينى      ها در كرانه باخترى اش فلس
ــلو 2، امضا شده در سال 1995، اراضى  ج«C»حركت كنند. توافق اس
كرانه باخترى را به سه بخش (A,B,C) تقسيم مى كند. منطقه A تحت 
ــطين، B تحت كنترل امنيتى رژيم صهيونيستى و  كنترل كامل فلس
تحت كنترل ادارى و مدنى فلسطين و منطقه C تحت كنترل مدنى، 

ادارى و امنيتى تل آويو است. 
به نوشته رسانه هاى عبرى، رؤساى اين فراكسيون      ها بر وجوب تخريب 
ــطينى      ها در مناطق ج كه 60 درصد كرانه  هرگونه ساخت  و ساز فلس
ــه توافق كردند.  ــان مراحل اولي ــكيل مى دهد، در هم باخترى را تش
ــازى از اداره عمران رژيم  ــطينى      ها بايد براى هرگونه ساخت وس فلس
صهيونيستى كه بازوى اجرايى تصرف در امور عمرانى به ويژه كنترل 
ــته باشند و در غير اين  نقشه هاى زمين و ساختمان است، مجوز داش
ــود. بر اساس آنچه روزنامه  صورت بايد ساخت وسازهاى آنها ويران ش
«اسرائيل هيوم» روز دو     شنبه گزارش داد، در پى اختالف ميان «يوآو 
گاالنت» وزير جنگ و «بزالل اسموتريچ » وزير دارايى كه همچنان در 
ــت دارد، پس از اقدام ارتش در تخريب شهرك بدون  وزارت جنگ پس
ــطينى در  ــينان آن را در اراضى فلس مجوز «اورحيم » كه شهرك نش
ــازهاى  كرانه باخترى احداث كرده بودند، تصميم تخريب ساخت وس

فلسطينى      ها در مناطق ج، با موافقت نتانياهو اتخاذ شد. 
ــموتريچ از نيروهاى ارتش خواسته بود  ــاس اين گزارش، اس بر اس
ــخص شد كه وى عمًال  ــتور تخريب را اجرايى نكنند اما مش كه دس
ــتوراتى به فرمانده نظامى ميدانى را ندارد.  اختيار صدور چنين دس
ــر امنيت داخلى  ــوع، «ايتمار بن گوير» وزي در واكنش به اين موض
ــنبه گفت كه نيروهاى رژيم  ــتى در نشست يك     ش رژيم صهيونيس
ــتى به اندازه اى كه كانون هاى شهرك نشينى را تخريب  صهيونيس
مى كنند از منازل فلسطينى      ها ويران نمى كنند كه نتانياهو با افتخار 
ــخ داد كه اين نيروها، تنها روز       شنبه سه منزل  ــتقيماً پاس به او مس

فلسطينى را تخريب كرده اند. 
ــمن خونى فلسطينى ها  بن گوير كه افراطى      ترين فرد در كابينه و دش
است، در جلسه هفتگى درباره ساخت و ساز غيرقانونى در مناطق «ج» 
صحبت كرد و خواهان تخليه اين منطقه در واكنش به تخليه شهرك 

«اورحيم » شد. 
ــب منازل  ــا براى تخري ــت افراطى     ه ــو با درخواس ــت نتانياه موافق
ــوى وزيران تندرو  ــه كابينه از س ــطينيان، بعد از تحريم جلس فلس
ــازى در شمال كرانه  اسرائيل در اعتراض به تخليه كانون شهرك س
باخترى در هفته گذشته بود. رهبران افراطى با اين شرط وارد ائتالف 
با نتانياهو شدند كه شهرك سازى     ها را در كرانه باخترى توسعه داده 
و سياست فشار بر فلسطينى     ها را افزايش دهد. نتانياهو اين روز     ها با 
اعتراضات گسترده خيابانى روبه رو است و حزب شاس كه وزيرش از 
ــت تهديد كرده بود كه از ائتالف خارج  كابينه كنار گذاشته شده اس
ــختى را براى نتانياهو ايجاد كرده  خواهد شد و اين مسائل شرايط س
ــت. نتانياهو مى داند كه با خروج هر يك از احزاب از كابينه بايد با  اس
مسند نخست وزيرى خداحافظى كند، به همين منظور سعى دارد با 
دادن امتيازاتى به افراطى     ها از فروپاشى كابينه خود جلوگيرى كند و 
توسعه شهرك سازى و تخريب منازل فلسطينى     ها هم بر اين اساس 

انجام شده است. 
 واكنش فلسطينى     ها به تصميم تل آويو 

ــين  ــتاى فلسطينى نش ــراى تخريب روس ــم بن گوير ب درپى تصمي
ــهروندان فلسطينى روز  « الخان االحمر » در شرق قدس اشغالى، ش
دو     شنبه در اين روستا براى مقابله با تصميم بن گوير تجمع كردند. به 
گزارش ايرنا، تجمع كنندگان با در دست داشتن پرچم فلسطين عليه 
ــتاى الخان االحمر شعار دادند. آنها  تصميم بن گوير براى تخليه روس
تأكيد كردند كه هرگز از دفاع از خاك خود در برابر اشغالگران دست 
ــرق قدس اشغالى و در  ــتاى خان االحمر در ش نخواهند كشيد. روس
نزديكى دو شهرك صهيونيست نشين قرار دارد. ساكنان اين روستاى 
زاغه نشين، عمدتاً با دامدارى زندگى خود را مى گذرانند. در سال هاى 
اخير رژيم صهيونيستى با طرح هاى جنجالى صد     ها منزل فلسطينى     ها 
را تخريب كرده است. جامعه جهانى نسبت به توسعه شهرك سازى     ها 
و تخريب منازل فلسطينى     ها هشدار داده است اما صهيونيست     ها به 
ــديد تنش     ها در فلسطين دامن  اين هشدار     ها اعتنايى نكرده و به تش
مى زنند. گروه هاى فلسطينى در هفته هاى اخير در حالت آماده باش 
ــغالگر، ضربات  ــديد تنش     ها با دشمن اش قرار دارند تا در صورت تش

سختى را به آن وارد كنند. 

حزب اهللا لبنان مقابل ديوار بتنى تل آويو
برج ديده بانى بلندتر مى سازد

حـزب اهللا  كـه  نوشـت  آحارونـوت  يديعـوت  روزنامـه 
لبنـان در واكنـش بـه ايجـاد يـك ديـوار بتنـى بلنـد ارتـش 
جليـل  در  «شـتوال»  شـهرك  در  صهيونيسـتى  رژيـم 
غربـى در امتـداد مرزهـا، يـك بـرج ديده بانـى ايجـاد كـرد. 
به گزارش ايسنا، حدود يك ماه پيش، ارتش اسرائيل شروع به ساخت 
ديوار بتنى در شهرك «شتوال» در جليل غربى در امتداد مرز   ها كرد، 
كارى كه حاال يديعوت آحرونوت مى گويد كه حزب اهللا لبنان هم با 
ــت. اين برج به حزب اهللا لبنان  ــخ داده اس ساختن برجى به آن پاس
اجازه مى دهد آنچه را كه در پشت ديوار بلند بتنى قرار دارد، زير نظر 
بگيرد. ارتش اسرائيل سال 2022 ميالدى طرحى را براى مستحكم 
ــن روش هانكارا و جبل دوف  كردن خطى به طول 140 كيلومتر بي

آغاز كرد. 
در حالى كه ارتش اسرائيل ديوار مى سازد، حزب اهللا لبنان برج مراقبتى 
ــازمان ملل در پايان جنگ  ــازد و اين خالف قطعنامه 1701 س مى س
ــاس آن حزب اهللا نبايد در منطقه ديوار مرزى  دوم لبنان است كه براس

فعاليت كند. 
اين روزنامه نوشت: ارتش اسرائيل از نزديك فعاليت حزب اهللا در طول 
ــهرك هاى همجوار ديوار مرزى  مرز   ها را زير نظر دارد و به ساكنان ش
ــد.  ــده كه اين برج    ها در نزاع آتى منهدم خواهند ش اطمينان داده ش
يديعوت آحرونوت با اشاره به اينكه صداى چكش    ها و فريادهاى چهار 
نفر از نيروهاى حزب اهللا در چند مترى مرز به وضوح در سراسر شهرك 
شتوال شنيده شده، افزود: نيروهاى حزب اهللا روى سقف برج مراقبت در 

حال ساخت در ارتفاع حدود 18 مترى كار مى كردند. 

سيد رحيم نعمتى

كميسيونر سياست    گزارش  يك
خارجـى اتحاديه 
اروپا پس از هجمه اى كه اروپايى     ها عليه سـپاه 
پاسداران صورت داده بودند، اذعان كرد كه قرار 
دادن سـپاه در فهرسـت گروه هاى تروريستى 
چندان هم آسان نيسـت و مستلزم طى مراحل 
قانونى است. وزير خارجه ايران ديروز با تأكيد بر 
هشدار قاطع تهران به طرف هاى اروپايى تصريح 
كرد، موضع گيرى جوزف بورل  نشان مى دهد كه 
بروكسل با فاصله گرفتن از رويكردى احساسى، 
نمى خواهد به سمت گام هاى پرهزينه حركت كند. 

اروپايى     ها مدتى روى بازى قراردادن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در فهرست سازمان هاى تروريستى 
ــاب باز كرده بودند و از فرصت اغتشاشات در  حس
ايران هم براى اين اقدام بهره بردارى كردند تا جايى 
كه پارلمان اروپا با مصوبه اى غيرالزام آور، قرار دادن 
ــتى را به  ــازمان هاى تروريس سپاه در فهرست س
ــنهاد داد اما حاال به نظر مى رسد  شوراى اروپا پيش
ــده اند.  تا حدودى با ابعاد واقعى اين بازى مواجه ش
جوزف بورل، كميسيونر سياست خارجى اتحاديه 
اروپا روز دو     شنبه در آستانه نشست وزراى خارجه 
اتحاديه اروپا كه هدف اصلى آن اعمال تحريم هاى 
ــده بود، اعتراف كرد كه  جديد عليه ايران اعالم ش
ــتى، نيازمند  ــپاه در چنين فهرس قرار دادن نام س
تصميم دادگاه يكى از كشورهاى عضو اين اتحاديه 
است. اين مقام اروپايى به صراحت در سخنانى كه 
ــينى اروپاييان  از مواضع تند  رنگ و بوى عقب نش
ــت، در جمع خبرنگاران گفت:  و آتشين قبلى داش
«نمى توانيد بگوييد كه سپاه را تروريست مى دانم 
چون اين گروه را دوست ندارم. ابتدا بايد دادگاه در 
ــخنان بورل در واقع  اين زمينه تصميم بگيرد.» س

ــتوفر برگر، سخنگوى وزارت  تأييد اظهارات كريس
ــت. او نيز پيش تر به وجود موانع  خارجه آلمان اس
سياسى و حقوقى براى قرار دادن سپاه در فهرست 

سازمان هاى تروريستى اشاره كرده بود. 
  به اروپا هشدار داده بوديم

حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه جمهورى 
اسالمى ايران بعدازظهر ديروز در ششمين كنفرانس 
تاريخ روابط خارجى ايران با عنوان «دو سده مذاكره 
ــتاورد     ها و  ــى ايران: قواعد، دس در تاريخ ديپلماس
ــى  ابتكارات ايرانى» در محل دفتر مطالعات سياس
و بين المللى وزارت امور خارجه با اشاره به تحركات 
اخير اروپايى     ها گفت: «در گفت وگو با بورل مقامات 
كشورهاى اروپايى و رايزنى هاى يكايك سفراى ما 
در اروپا و سازمان ملل به اتحاديه اروپا هشدار جدى 
ــد كه اگر در خصوص نهاد مهم حاكميتى  داده ش
ايران كه نقش مهمى در سال      هاى گذشته به ويژه در 
حوزه مبارزه با تروريسم و داعش در منطقه داشته 
ــه دارد، بخواهند  ــت و اين نقش همچنان ادام اس
اقدامى انجام دهند پاسخ ايران، قوى، مؤثر و متقابل 
ــرد: «مجموعه  ــر خارجه بيان ك خواهد بود.» وزي
ــد كه در  ــك منجر به اين ش تالش هاى ديپلماتي
ــطح در پارلمان اروپا  ــا در پايين      ترين س حوزه اروپ
بيان احساسات تند و اظهارات شتاب زده برخى از 
نمايندگان پارلمان را شاهد باشيم. قطعنامه اى كه 
از منطق و چارچوب هاى حقوق بين الملل و منشور 
ملل متحد قوياً فاصله دارد.»  اميرعبداللهيان تأكيد 
ــه طرف هاى  ــالمى ايران هم كرد: «جمهورى اس
ــى و  اروپايى را دعوت مى كند از اظهارات احساس
رفتار به دور از عقالنيت فاصله بگيرند. به آقاى بورل 
ــته تأكيد كردم  ــم در هفته گذش در آخرين تماس
ــى و سياست خارجى  اميدوارم در عرصه ديپلماس
ــورهاى اروپايى عقالنيت حاكم شود  برخى از كش

ــنگين تر  و  اروپا مجبور به پرداخت هزينه هاى س
نشود.» وزير خارجه ايران خاطرنشان كرد: «آنچه 
امروز در اظهارات آقاى بورل شاهد بوديم حاكى از 
اين است كه اتحاديه اروپا به سمت گام هاى پرهزينه 
حركت نكند. به اتحاديه اروپا اعالم كرديم صرف نظر 
ــى و غربى و  ــورهاى اروپاي از مداخالت برخى كش
ــات و تشويق آشوبگران در  دميدن شان بر اغتشاش
ايران، جمهورى اسالمى ايران مذاكره، گفت وگو و 
تعامل سازنده اتحاديه اروپا و ايران را بهترين گزينه 
مى داند، ولى در قبال هرگونه تصميم ديگر اتحاديه 

اروپا پاسخ متقابل و مؤثر داده خواهد شد.»
  اقدامى مغاير منشور ملل متحد

ــخنگوى وزارت خارجه  ــى، س ــروز ناصر كنعان دي
موضوع مناسبات با اروپا را از جنبه ديگر يعنى خروج 
ايران از معاهده NPT پاسخ داد و با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته درباره تالش هاى تهران عليه اقدامات 
اروپايى براى قرار دادن سپاه در فهرست تروريستى 
گفت: «در مجارى ديپلماتيك ديگر هم در تهران و 
برخى نمايندگى هاى سياسى ايران هشدارهاى الزم 
با جديت به طرف هاى اروپايى داده شده و طبيعتاً 
اين تالش      ها ادامه مى يابد. تروريستى قلمداد كردن 
ــور هيچ مبنايى در  يك نهاد حاكميتى در يك كش
حقوق بين الملل ندارد و از منظر حقوق بين الملل و 
منشور ملل متحد مغاير مبانى حقوقى شناخته شده 
ــتگاه ديپلماسى اضافه كرد:  است.» سخنگوى دس
«سپاه پاسداران انقالب اسالمى يك نهاد حاكميتى 
برآمده از قانون اساسى جمهورى اسالمى است و بر 
مبناى منشور ملل متحد و حقوق بين الملل تحريم 
آن نقض صريح منشور است. سپاه نيروى بزرگ دفاع 
از امنيت ملى و تماميت ارضى و نيروى حمايت كننده 
ملت ايران است كه از زمان تأسيس      اين نهاد بزرگ 
نظام با صالبت، جانفشانى و ايثارگرى از امنيت ملى، 

ــران حفاظت كرده  ــا و امنيت ملت اي امنيت مرز     ه
ــپاه  و در حوزه تأمين امنيت منطقه اى اقدامات س
ــمار خدمات بزرگ سپاه  بسيار بزرگ بوده و در ش
ــت و حتى خود  به كشور     ها و ملت هاى منطقه اس
اروپا مديون مبارزه تعيين كننده سپاه در كشورهاى 
منطقه در سوريه و عراق عليه جريان سياه تروريستى 
داعشى و تكفيرى است.» وى گفت: «هرگونه تعرض 
به سپاه از هر نوعى باشد تعرض به امنيت ملى ايران 
است و نتايج آن حتماً متوجه تعرض كننده خواهد 
بود و در اين هيچ شكى نيست و نخواهد بود. البته 
سپاه نيروى بسيار بزرگ و قدرتمندى است و كسى 
ــدى را ناديده بگيرد  نمى تواند اين قدرت و توانمن
اما اقدام ناشيانه اتحاديه اروپا همانند اين است كه 
اتحاديه اروپا مايل است دست يك نيروى بزرگ ضد 
تروريست را ببندد و محدود كند و در مقابل دست 

تروريست      ها را باز بگذارد.»
  واشنگتن زودتر فهميد

همانطور كه انتظار مى رفت، مذاكرات رفع تحريم      ها 
هم يكى از محورهاى صحبت هاى وزير امور خارجه 
ــالم اينكه  ــنبه بود. وى با اع ــت روز دوش در نشس
دستگاه ديپلماسى پايبند به حل چالش      ها از مسير 
مذاكره است و همچنان گفت وگو     ها و تبادل پيام      ها 
با طر ف هاى غربى براى رسيدن به يك توافق قوى، 
خوب و پايدار ادامه دارد، يادآور شد: «ما شاهد بوديم 
كه در يكى از بندهاى قطعنامه پارلمان اروپا، موضوع 
عبور از برجام و توافق هسته اى مطرح شده بود، اما 
در همان نشست احساسى و تند پارلمان اروپا نيز اين 
بند از دستوركار خارج شد. اين كار نشان مى دهد كه 
غرب و امريكا همچنان از مسير ديپلماتيك پيام هاى 
خودشان را براى رسيدن به گام هاى پايانى ارسال 
ــق را در چارچوب رفع  ــه اى از تواف مى كنند. مرحل
تحريم      ها مورد توجه قرار داديم. تبادل پيام هاى ما 
جريان دارد.» رئيس دستگاه ديپلماسى افزود: «در 
مقطعى امريكا و طرف هاى غربى تصور مى كردند 
ــرده و اصرار  ــات موضع ايران را ضعيف ك اغتشاش
ــط قرمز خود عبور  آنها اين بود كه ما از يكى دو خ
كنيم و در فضاى به اصطالح آنها ضعيف شده تيم 
مذاكراتى ما به دليل پيامدهاى اغتشاشات، مى تواند 
ــته باشد.  ــتاوردى براى طرف هاى غربى داش دس
امريكايى      ها زودتر از سه كشور اروپايى متوجه شدند 
از اين اغتشاشات به دليل بصيرت مردم و نگاه مدبرانه 
رهبرى و تدابيرى كه انديشيده شد، اتفاق خاصى 
ــير مذاكره و  نيفتاده و نخواهد افتاد و مجدداً بر مس
گفت وگو تأكيد دارند.» وى خاطرنشان كرد: «البته 
ــير  ــاكان اصرار دارد كه از مس طرف امريكايى كم
گفت وگوى مستقيم و رودر رو اين اتفاق بيفتد. ولى 
ما بدون نياز به هرگونه گفت وگوى مستقيم، اسناد 
الزم را در اختيار داريم و طرف مقابل هم در اختيار 
دارد. اگر اراده جدى در طرف مقابل باشد توافق را در 
دسترس مى دانيم.» اميرعبداللهيان تصريح كرد: «به 
مقامات امريكايى تذكر داديم از اظهارات رياكارانه 
در رسانه اجتناب كنند. آنها اين اظهارنظرات را نياز 
داخلى افكار عمومى خود ذكر مى كنند. در هر ميز 
مذاكره اى كه منافع ملت باشد حضور داريم در قالب 
گفت وگوهاى چندجانبه و اميدواريم با عقالنيت و 
ــل بتوانيم به نقطه توافق  واقع بينى طرف هاى مقاب
برسيم ولى پالن 2 و گزينه هاى ديگر در دستوركار 

ايران است.»

كرملين: نشست رامشتاين نشان داد دنبال نابودى روسيه اند

مسكو به دنبال ايجاد ائتالف نظامى مقابل امريكا

نشست رامشتاين و تصميم دول غربى براى 
ارسال تسليحات سنگين به اوكراين، روس    ها 
را به اين نتيجه رسانده كه غرب نه دنبال يك 
جنگ نيابتى يا تركيبـى، بلكه جنگى واقعى 
براى نابود كردن مسكو است. معاون شوراى 
امنيت روسـيه از احتمال شكل گيرى ائتالف 
نظامى عليه امريكا در سطح جهانى خبر داده 
و رئيس دوماى دولتى روسـيه هم به امريكا 
و ديگر اعضـاى ناتو هشـدار داده در صورت 
حمله به روسيه فاجعه جهانى ايجاد مى شود. 
ــى ناتو در  ــگاه نظام ــت، پاي جمعه اى كه گذش
رامشتاين در آلمان، شاهد يك نشست ويژه بين 
متحدان غربى اوكراين بود، جايى كه وزير دفاع 
امريكا دول اروپايى را به گسيل تسليحات بيشتر، 
به خصوص تسليحات سنگين ترغيب كرد. به رغم 
برخى اختالف نظر    ها در داخل ناتو، به خصوص 
براى ارسال تانك هاى لئوپارد، نشست رامشتاين 
روس    ها را به اين برآورد رسانده كه دول غربى، به 
خصوص امريكا به چيزى كمتر از نابودى روسيه 
راضى نيستند و جنگى كه در اوكراين درگرفته، 
ــتقيم و تركيبى،  نه يك جنگ نيابتى و غيرمس
بلكه جنگى واقعى است. سرگئى الوروف، وزير 
خارجه روسيه دو    شنبه (23ژانويه، سوم بهمن) 
ــك كنفرانس  ــفر به آفريقاى جنوبى در ي در س
خبرى گفت كه جنگ بين روسيه و غرب ديگر 
تركيبى نيست، بلكه تقريباً جنگى واقعى است كه 
امريكا با تهديد ساير كشور    ها به عدم همكارى با 
روسيه، در حال عبور از همه خطوط قرمز موجود 
است. به گفته الوروف، طرف غربى مستقيماً به 
كى يف مى گويد كه خيلى زود است كه با روسيه 
مذاكره كند و هرچه جنگ بيشتر ادامه يابد، حل 

و فصل مناقشه سخت تر خواهد شد. «ديميترى 
ــوراى امنيت روسيه هم در  مدودف » معاون ش
ــت  يك موضع گيرى جداگانه، گفته كه «نشس
رامشتاين و ارسال تسليحات سنگين به كى يف 
هيچ شكى باقى نمى گذارد كه دشمنان ما تالش 
ــالح هاى  خواهند كرد ما را نابود كنند و آنها س
كافى براى اين كار دارند. آنها همچنين مى توانند 
در صورت لزوم شروع به توليد سالح هاى جديد 
كنند.» مدودف گفته كه در صورت طوالنى شدن 
درگيرى، ممكن است در يك مقطع زمانى، يك 
اتحاد نظامى جديد متشكل از كشور    هايى كه از 
امريكايى     ها دلخور مى شوند، پديدار شود. او البته 
ــترى در اين باره نگفته ولى تأكيد  جزئيات بيش
كرده كه اگر اياالت متحده، اروپا را ر    ها كند جهان 

دوباره به مكانى باثبات تبديل خواهد شد. 
 لهستان: برلين منزوى مى شود

جمله مدودف كه گفته «اگر اياالت متحده، اروپا 
را ر    ها كند » ناظر به فشار    هايى است كه واشنگتن، 
ــر به دولت    هاى  به خصوص طى هفته هاى اخي
ــليحاتى  ــرده تا كمك هاى تس ــى وارد ك اروپاي
بيشترى به اوكراين گسيل كنند. رهبران فرانسه 
و آلمان در ديدار در شهر پاريس ، هرچند وعده 
ــترى ارسال  ــليحات بيش كردند به اوكراين تس
كنند، ولى منابع مى گويند كه اجالس رامشتاين 
ــاهد اختالف بين  ــرد ضد روس، ش به رغم رويك
ــنگتن بوده، جايى كه اصرار امريكا  برلين و واش
بر ارسال تانك هاى لئوپارد آلمانى به اوكراين با 
مخالفت برلين روبه رو شد و در مقابل، مقام هاى 

آلمانى بر ارسال تانك هاى «آبرامز» به اوكراين 
اصرار كردند. هرچند روز يك    شنبه «اشپيگل » 
ــم گرفته  ــش آلمان تصمي گزارش كرد كه ارت
ــه اوكراين  ــك «لئوپارد-2» ب ــتگاه تان 19 دس
ــد كه اين تصميم  ــتد، ولى به نظر مى رس بفرس
ــت. آنالنا بربوك، وزير امور  نيز هنوز قطعى نيس
خارجه آلمان روز يك    شنبه اعالم كرد، برلين در 
صورتى محدوديت صادر كردن تانك هاى لئوپارد 
ــورهاى  ــت كه كش به اوكراين را برخواهد داش
ــتى ارائه كنند. آركاديوش  ثالث چنين درخواس
ــتان،  موالرچيك، معاون وزير امور خارجه لهس
ــار غربى  ــانه مؤثر بودن فش اين اظهارنظر را نش
ــال  ــد و گفت كه اگر آلمان با ارس بر آلمان خوان
تانك به اوكراين موافقت نكند، خودش را گرفتار 
انزواى بين المللى مى كند. به گفته موالرچيك، 
اگر آلمان    ها همچنان بر اين مسئله اصرار كنند 
«موضع شان بسيار ضعيف خواهد شد.» اين مقام 
لهستانى بيان كرد:« يك بازى بزرگ نه فقط در 
ارتباط با پيروزى در اوكراين، بلكه همچنين در 
ــت.  ارتباط با نفوذ امريكا در اروپا در حال اجراس
آلمانى     ها و فرانسوى     ها خيلى خوب اين مسئله 

را درك مى كنند.» 
ــكى» نخست وزير لهستان  «ماتئوش موراويتس
ــب گفت: «اگر آلمان با ارسال  هم يك    شنبه ش
تانك هاى « لئوپارد- 2 » موافقت نكند، ما ائتالف 
كوچك ترى از كشورهاى آماده براى ارسال تانك 

به اوكراين ايجاد خواهيم كرد.»
نخست وزير لهستان مدعى شد: «نمى خواهيم 
ــيم. ما اجازه  ناظر كشته شدن اوكراينى     ها باش
نخواهيم داد روسيه كى يف را تصرف كند و سپس 

اروپا را بسوزاند.»
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 كنسرت هاي موسيقي 
از سر گرفته مي شود

زانكو خواننده عرصه پاپ، در روز ششم بهمن ماه جاري در 
سالن نمايشـگاه بين المللي به اجراي كنسرت مي پردازد. 
ــرت  ــتر زانكو را در اولين كنس رضاپور رضوي، رهبري اركس
رسمي وي به عهده دارد. در اين كنسرت قطعات شناخته شده 

شد.  اين خواننده براي مخاطبان به اجرا گذاشته خواهد 
ــاعت هاي 19 و 22  ــرت پيش رو طي دو سانس و در س كنس

ميزبان مخاطبان مي شود. 
ــروش  ــون و كالرينت)، س ــوفون، ويول علي حسيني(ساكس
ــكوري  ــدل(درامر)، مهرداد محمديان(گيتار)، پوريا ش بيغش
ــاس) و آرن  ــليماني(گيتار ب ــا س ــك)، نيم (گيتارالكتري

خاچاتوريان(پركاشن) حضور دارند. 
بليت فروشي كنسرت «زانكو» ساعت 16 روز دوم بهمن ماه از 

سامانه بليت فروشي ايران كنسرت آغاز شده است .
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در نشست خبرى پانزدهمين جشنواره تجسمى فجر عنوان شد

جشنواره تجسمى فجر در نگارخانه اى به پهناى كشور
    مصطفى شاه كرمى

در نشست خبرى پانزدهمين جشـنواره تجسمى فجر 
ضمن تأكيد بر تمركز مسـئوالن اين رويـداد بر اجراى 
عينى عدالت فرهنگى و بحـث تمركززدايى و رجوع به 
ظرفيت هنرمندان شهرسـتانى اعالم شـد قرار اسـت 
32 استان كشور پذيراى جشنواره تجسمى فجر باشند و 
بر اين اساس «نگارخانه به پهناى كشور» شكل مى گيرد.

ــنواره  ــت خبرى پانزدهمين جش  به گزارش جوان، نشس
ــئوالن اين رويداد و  تجسمى فجر روز گذشته با حضور مس

نمايندگان رسانه ها برگزار شد. 
عبدالرضا سهرابى، مديركل هنرهاى تجسمى وزارت فرهنگ 
ــت با تأكيد بر اينكه  ــالمى در ابتداى اين نشس و ارشاد اس
ــت كه در آن  ــنواره هاى فجر آوردگاه هنرمندانى اس «جش
مى توانند هنر خود را در عالى ترين سطح ارائه كنند»، گفت: 
وقوع انقالب اسالمى در سال 57 به زعم همگان، انقالبى با 
ــى انقالب ها دچار نقصان هايى  تمام وجود بود، چراكه برخ
ــه فعاليت  ــالمى بعد از چهار ده ــوند، اما انقالب اس مى ش
همچنان استوار و محكم در حال حركت است. اين انقالب كه 
به فرموده امام خمينى(ره) فرهنگى بود باعث شد يكسرى 
مفاهيم و سلوك وارد عرصه اجتماعى هنر شود. اين اتفاق و 
تلفيق صورت گرفته بر هنر تأثير مستقيم داشت و بالعكس 
ــت به عنوان رساترين زبان تأثيرگذار  اين هنر بود كه توانس

باشد و بتواند اهداف انقالب را پيش ببرد. 
ــال جشنواره  ــاره به اينكه بودجه امس ــهرابى ضمن اش س
11ميليارد تومان است، تصريح كرد: محدوديتى در برگزارى 
جشنواره نداشتيم تا هنر متعهدانه را سارى و جارى كنيم. 
ــتانه گام دوم انقالب برگزار  ــنواره فجر پانزدهم در آس جش
ــود و روح بيانيه گام دوم، روح اميد و خوشبينانه نگاه  مى ش
ــت كه اين مهم هم در جهاد تبيين مؤثر  كردن به آينده اس
ــيار  ــى را نمايان كند كه بس ــت تا يك موضع و موقعيت اس
كمك رسان است. از همه دعوت مى كنم به افتتاحيه بيايند 
و از آثار ديدن كنند كه دوستان چه فخرى را آفريدند و اين 
ــال با توجه به  ــمندى و آگاهى هنرمندان بود كه امس هوش

شرايط موجود توانستند ذره اى از افتخار را ورق بزنند. 
در ادامه اين برنامه سيدعباس ميرهاشمى، دبيركل جشنواره 
بيان كرد: جشنواره تجسمى فجر پانزدهمين گام خودش را 
برمى دارد و طبيعتاً با بازخوردهايى طرف بوده كه سعى كرده 
ــتفاده از همين بازخوردها، كارش را جلو ببرد. در اين  با اس
جشنواره با رويكرد هنر متعالى سعى كرديم همه سطوح را 

مدنظر داشته باشيم تا به موضوعات مختلف پرداخته شود و 
به همين دليل رويكرد هنر متعالى انتخاب شد.

ميرهاشمى در مورد بخش هاى مختلف اين دوره از جشنواره 
اظهار داشت: بخش طوباى زرين در هشت رشته و بخش ويژه 
ــنواره پانزدهم است. در كنار اينها دو  قله ها از بخش هاى جش
ــتر را داريم كه بحث  بخش جنبى كاريكاتور بين الملل و پوس
استاد و شاگردى مطرح است. يكى از بخش هاى ويژه ما كه قابل 
توجه است، تجسم هنر است كه يكى از گام هاى مؤثر جشنواره 
تجسمى فجر در راستاى تمركززدايى خواهد بود، چراكه ما بايد 

استعدادهاى جوان را در عرصه بين الملل داشته باشيم.
دبيركل پانزدهمين جشنواره تجسمى فجر در ادامه گزارشى 
آمارى از تعداد آثار و هنرمندان شركت كنندگان ارائه كرد و 
گفت: به اين دوره جشنواره تجسمى فجر 8 هزار و 627 اثر از 
3 هزار و 801 هنرمند ارسال شد كه از اين تعداد، 440اثر از 
274 هنرمند به نمايشگاه آثار جشنواره در بخش هاى مختلف 

طوباى زرين و بخش ويژه قله ها راه يافتند. 
ــؤال خبرنگار «جوان» درباره كيفيت آثار و  او در پاسخ به س
رده بندى سنى هنرمندان در جشنواره پانزدهم گفت: آثار ارائه 
شده در هشت رشته  تعريف شده رشد كرده بودند، به خصوص 
ــنواره مثًال در دو  ــب هنرمندان جش در حوزه نگارگرى. غال
دوره قبل معموالً از سن هاى ميانه از حدود 24 تا 45 سال در 
جشنواره شركت كرده اند و اين ميانگين سنى كمتر به دهه 80 

مى رسد، ولى آمار مربوط به امسال بعداً اعالم مى شود.
سيدمصطفى زراونديان، دبير بخش تجسم هنر (فجر استان ها) 
نيز بيان كرد: يكى از اهداف «تجسم هنر» تمركززدايى است، 
زيرا همه كشور پايتخت نيست، به همين منظور با همكارى 
نگارخانه هاى استان ها، همزمان با بخش طوبى زرين در تهران، 
آثار هنرمندان استان ها نمايش داده مى شود كه اين همانند 
داير كردن يك نگارخانه به پهناى كشور است و در اين دوره 

همه 32 استان حضور پيدا كرده اند.

    موسيقى

از سوى ساترا انجام شد

پيشنهاد به يك پلتفرم براى بررسى محتواى خارجى قبل از انتشار
در قالب كتاب «ُكلّنا قاسم» منتشر شد

خاطرات زندانيان بحرينى از ايام شهادت حاج قاسم
مديركل نظـارت و تطبيق سـاترا با ارائه پيشـنهاد به يكى از 
پلتفرم ها براى بررسى پيشينى محتواى خارجى تأكيد كرد، 
در اسرع وقت محتواى ارائه  شده توسط تيم بازبينى ساترا كه 
متشكل از بازبين ها و ارزياب هاى ارشد صداوسيما هستند مورد 
بازبينى قرار مى گيرد و موارد الزم به پلتفرم منتقل مى شـود.
ــهبازى،  ــعيد ش ــاترا)، س به گزارش جوان به نقل از روابط عمومى (س
ــه اى با عنوان صميمانه درباره   مدير محتوايى سكوى فيلم ناب در جلس
ويژگى هاى اين رسانه صوت  و تصوير فراگير گفت: فيلم ناب، پلتفرمى 
است كه در حوزه نمايش محتواى ويدئويى فعال است كه اصطالحاً به آن 
VOD هم مى گويند. ما نزديك به سه سال است كه به اين حوزه ورود 
كرده ايم و فعاليت جدى در اين زمينه داريم و اكنون هم دو سريال و برنامه 
تلويزيونى آماده پخش داريم كه در مراحل نهايى اخذ مجوز از ساتراست.

در ادامه برنامه ميكاييل ديانى، معاون ارتباطات انجمن سينماى 
ــكوى فيلم  ناب داشته ام،  جوان ايران بيان كرد: با رصدى كه در س
بخش مجزايى مختص به فيلم كوتاه را مشاهده نكردم، در حالى كه 
اين حوزه دامنه مخاطب گسترده اى دارد و شما مى توانيد مسير آينده 

سينماى ايران را هم از دل توليدات فيلم كوتاه پيش بينى كنيد.
ــز گفت:  ــروش ني ــارات س ــى، مديرعامل انتش ــر حبيب الله اكب
مستندنگارى، مجموعه اى از فعاليت ها و عملكردهاست كه در حوزه 
هنر به ويژه در توليد فيلم و سريال مى تواند تمام مراحل پيش از توليد، 

حين توليد و بعد از توليد اثر را به خود اختصاص دهد.
وى افزود: انتشارات سروش آمادگى دارد با سكوهاى نمايش خانگى براى 
تبديل فيلمنامه هاى توليدات ايشان به كتاب همكارى و از ظرفيت نشريات 

سروش براى مستندنگارى سريال ها و برنامه هايشان استفاده كند.

مهدى سيفى، مديركل نظارت و تطبيق ساترا در بخش ديگرى از 
برنامه با ارائه پيشنهاد به سكوى فيلم  ناب خاطرنشان كرد: پيشنهاد 
مى كنيم پلتفرم فيلم  ناب به عنوان اولين رسانه داوطلب براى بررسى 
پيشينى محتواى خارجى، محتواى خارجى را قبل از بارگذارى به 
اداره كل نظارت و تطبيق ساترا ارائه دهد. ما در اين بخش انجام وظيفه 
خواهيم كرد و در اسرع وقت محتواى ارائه شده توسط تيم بازبينى 
ساترا كه متشكل از بازبين ها و ارزياب هاى ارشد صداوسيما هستند 

مورد بازبينى قرار مى گيرد و موارد الزم به پلتفرم منتقل مى شود.
ــاترا درباره پلتفرم  در ادامه اسماعيل كيايى، مدير صدور مجوز س
فيلم  ناب عنوان كرد: براساس نظام رتبه بندى كه ما انجام داده ايم 
اين پلتفرم جزو رسانه هايى است كه رتبه متوسط رو به بااليى را به 
ــبت محتواى ايرانى  خود اختصاص داده و وضعيت خوبى دارد. نس
ــت و اين نكته مثبتى براى رسانه  به خارجى در فيلم ناب بيشتر اس
محسوب مى شود و يكى از مؤلفه هاى مورد نظر ما در ارزيابى رسانه ها 

باال رفتن درصد محتواى ايرانى در پلتفرم هاست.

كتاب «ُكلّنا قاسم»، خاطرات زندانيان بحرينى از ايام شهادت حاج 
قاسم منتشر شد.

كتاب «ُكلّنا قاسم»، خاطرات زندانيان بحرينى از ايام شهادت حاج قاسم با 
ترجمه نعيم شرافت و بازنويسى ميرمحمدابراهيم يزدانى با مشاركت بنياد 

مكتب حاج قاسم و از سوى انتشارات «راه يار»  منتشر شد.
حاج قاسم سليمانى به  عنوان سيدالشهداى مقاومت، با وقف زندگى خود 
در مسير مقاومت، ثمرات و دستاوردهاى عظيمى را براى مردم ايران و 
منطقه به ارمغان آورد. اين شهيد عزيز پس از شهادت نيز با تشييع  جنازه 
ميليونى خود در كشورهاى ايران و عراق، پيام «مقاومت تا شهادت» را به 
گوش جهانيان رسانيد. روايت خاطرات زندانيان بحرين از شنيدن خبر 
شهادت شهيد سليمانى و ابراز عالقه آنها به اين شهيد، بخشى از ثمرات و 
دستاوردهاى اين پيغام جهانى شهيد سليمانى است كه نشانگر درستى و 

استوارى مسير او و همراهان شهيدش است. 
ــت كه در سوگ شهيدى گريه  كتاب «ُكلّنا قاسم»، خاطرات مردانى  اس
مى كنند كه برخى از آنها تاكنون او را از نزديك نديده اند. مردى كه فرماندهى 
دل ها را در دست داشت. اين كتاب، روايت مظلوميت شيعه و استوارى جوانان 
مقاومت در مقابل ظلم وستم حكومت هاى مستكبر جهان است. مردانى در 
اين كتاب براى شما خاطره مى گويند كه با هدف آزادى جنگيدند و هم اكنون 
در بند زندان هاى آل خليفه هستند، اما همچنان استوار و اميدوار به گرفتن 
انتقام خون فرمانده خودشان مقاومت مى كنند.  حاج قاسم از بين ما و مردم 
منطقه رفت، اما امتداد راه و ياد او در محور مقاومت هميشه باقى مى ماند. 
ــين(زندانى بحرينى)، درباره وضعيت بحرين بعد از شهادت  وقتى از حس
حاج قاسم سؤال كردم، گفت: «شيعيان بحرين همچون ساير مردم آزاديخواه 
جهان، روزها و شب هاى زيادى براى حاج قاسم راهپيمايى و عزادارى  برپا 

كردند. جوانان و مردم انقالبى، 
ــبانه به پخش شب نامه و  ش
شعارنويسى در رثاى شهداى 
مقاومت مشغول بودند و روى 
ديوارهاى شهر مى نوشتند، 
ُكلُّنا قاسم!» آرى حاج قاسم 
ــاى  ــى در دل بچه ه حرارت
ــوريه تا  محور مقاومت از س
ــان تا بحرين  لبنان و از لبن
ــتان  ــا پاكس ــن ت و از بحري
ــن كرد كه شعله هاى  روش
ــتكبران و  آن كاخ هاى مس
ظالمان در منطقه را به آتش 

خواهد كشيد. 
ــن از نظر مى گذرد، تنها بخش كوچكى از  آنچه در روايت زندانيان بحري
عمق استراتژيك شخصيت مردمى و جهادى شهيد سليمانى است كه تا 
سلول هاى زندان «جو» در بحرين نيز نفوذ كرده و آل خليفه را به ترس 
انداخته است. حاج قاسم تنها فرمانده ميدان شام و عراق نبود، بلكه الگوى 
ــت و برادران بحرينى ما  تمام زنان و مردان محور مقاومت در جهان اس
چه خوب گفته اند: «ُكلُّنا قاسم!» همه ما قاسم سليمانِى زمان خودمان 

هستيم، در مبارزه با استكبار و ظلم طاغوت ها.
كتاب «ُكلّنا قاسم»، خاطرات زندانيان بحرينى از ايام شهادت حاج قاسم در 
112صفحه، شمارگان هزار نسخه و قيمت 40هزار تومان توسط انتشارات 

«راه يار» منتشر شده است.

سال نو تئاتر ايران تحويل شد
 رونق فجر امسال در واقع مديون توجه به تئاتر استان هاست

 و اينكه اگر سراسر ايران فرهنگى را  با هم ببينيم، استعدادها خود را نشان خواهد داد

    ديده بان

    نمايش خانگى

     تجسمى

 انتشار فراخوان چهارمين دوره جايزه
«موسيقي و رسانه»

با اعالم دبيرخانه سـي و هشـتمين جشـنواره موسيقي 
فجر، فراخوان چهارمين دوره جايزه «موسـيقي و رسانه» 
به  عنـوان بخش جنبـي اين رويداد هنري منتشـر شـد. 
به گزارش «جوان»، جشنواره موسيقي فجر به منظور دستيابي به 
الگوي مناسبي از تعامل با رسانه ها و نيز براي پاسداشت نقش بي بديل 
رسانه ها در پوشش رخداد هاي فرهنگي - هنري حوزه موسيقي، 
رويكرد علمي در نقد حوزه موسيقي، معرفي و ايجاد شناخت عمومي 
ــاركت مؤثر اصحاب رسانه در تقويت  از موسيقي در جامعه و مش
تعامل هنرمندان عرصه موسيقي با رسانه ها، برگ ديگري از «جايزه 

موسيقي و رسانه» را در تقويم هنري ايران ثبت مي كند. 
«جايزه موسيقي و رسانه»، در دو محور و با هدف تجليل از نقش اهالي 
رسانه در نقادي و هم افزايي حوزه موسيقي، افزايش نقش رسانه ها 
ــيقي و كالم، فرهنگ سازي با موسيقي،  در توجه عمومي به موس
افزايش سواد هنر موسيقي در بين عموم جامعه، توجه به گونه هاي 
مختلف موسيقي؛ به ويژه  موسيقي نواحي و خرده فرهنگ ها و تبيين 
موسيقي به عنوان كاالي فرهنگي برگزار مي شود.  سي وهشتمين 
ــالگرد پيروزي انقالب  جشنواره موسيقي فجر در گراميداشت س
اسالمي ايران از 28 بهمن ماه تا سوم اسفندماه 1401 در بخش هاي 
رقابتي (جايزه باربد) و غيررقابتي برگزار مي شود و جايزه ترانه، جايزه 
موسيقي و رسانه، بخش سرود و نشست هاي پژوهشي برنامه هاي 

ديگر اين دوره از جشنواره خواهد بود. 
----------------------------------------------------

حسين شهابي كارگردان سينما درگذشت
حسين شـهابي، كارگردان 
سينماي ايران در پي ابتال به 

عفونت ريه درگذشت. 
ــردان  ــهابي كارگ ــين ش حس
ــي ابتال  ــينماي ايران در پ س
ــالگي  به عفونت ريه در 55س
ــم تشييع و  ــت. مراس درگذش
خاكسپاري اين كارگردان روز 
گذشته ساعت 10 صبح برگزار 
شد و پيكر او در قطعه نام آوران بهشت سكينه كرج به خاك سپرده 
شد.  سيد حسين شهابي، نويسنده، تهيه كننده و كارگردان سينما 
و تلويزيون، كارگردان آثاري چون «آزاد به قيد شرط»، «سايه ها»، 
«حراج»، «روز روشن» و «به خاطر مهدي» بود. فيلم «رو در رو» 
جديدترين اثر سينمايي اوست كه مجوز نمايش گرفته بود. زنده ياد 

شهابي همچنين فيلم «اولين پرونده» را در حال توليد داشت. 
----------------------------------------------------

خرم آباد ميزبان شاعران جشنواره 
بين المللي شعر فجر

جمعي از شاعران در آستانه هفدهمين جشنواره بين المللي شعر 
فجر تازه ترين سروده هاي خود را در محفل لرستان مي خوانند. 
ــتاد خبري هفدهمين جشنواره  به گزارش «جوان» به نقل از س
بين المللي شعر فجر، چهارمين محفل ادبي هفدهمين جشنواره 
ــنبه چهارم بهمن ماه 1401)  بين المللي شعر فجر امروز (سه ش
در خرم آباد استان لرستان برگزار مي شود.  در اين محفل سعيد 
ــهرابي نژاد، سعيد بيابانكي، سيد وحيد  يوسف نيا، محمدرضا س
سمناني، قادر طراوت پور، رضا عبداللهي، ميثم جعفري، سعيد 
عسكري راد، رامين احمدي، سكينه شيرپور، سيدعلي اشرف م 
ــجع حضور دارند و سروده هاي خود را  شريعتمداري و وحيد اش
مي خوانند. محفل ادبي لرستان عصر امروز(سه شنبه) ساعت 15 در 
تاالر ماه حوزه هنري استان لرستان برگزار خواهد شد. عالقه مندان 
مي توانند اين محفل ادبي را از تلويزيون اينترنتي كتاب به نشاني 
ــاني  ketab. tv و صفحه آپارات خانه كتاب و ادبيات ايران به نش

aparat. com/khaneketab/live ببينند. 
----------------------------------------------------

«جيمز كامرون» دست نيافتني شد 
«آواتار: راه آب» سـاخته «جيمز كامـرون» از فروش جهاني 
2ميليارد دالر عبور كرد تا اين كارگردان با ركوردي دست نيافتني 
خالق سـه فيلم از شـش فيلم پرفروش تاريخ سـينما باشد. 
به گزارش ايسنا به نقل از ورايتي، «آواتار: راه آب» ششمين فيلم 
در تاريخ و اولين فيلم در دوران همه گيري كروناست كه از فروش 
ــت و به يك باشگاه  ــمگير 2 ميليارد دالري عبور كرده اس چش
انحصاري پيوست كه شامل فيلم هاي «آواتار»، «انتقام جويان: 
آخر بازي»، «تايتانيك»، «جنگ ستارگان: نيرو برمي خيزد» و 

«انتقام جويان: جنگ ابديت» مي شود. 
در حال حاضر «جيمز كامرون» ساخت سه فيلم از شش فيلم 
ــينما را بر عهده داشته و همچنين  پرفروش تمام ادوار تاريخ س
تنها كارگرداني است كه سه فيلم با فروش بالغ بر 2 ميليارد دالر 
در كارنامه سينمايي دارد.  نكته قابل توجه اين است كه «آواتار: 
راه آب» رسماً به هدف بزرگي كه «كامرون» قبل از اكران فيلم 

براي خود تعيين كرده بود، دست يافته است. 

درخواست بيش از 2 هزار اثر براى حضور در 
مهم ترين ماراتن تئاترى كشـور و پذيرش 
110 اثر كه اغلب و اكثر آنها از سراسر كشور 
و نـه محدود و محصـور به يك شـهر و يك 
اسـتان انتخاب  شده اند، نشـان واضحى از 
اسـتقبال هنرمندان سراسر كشـور از اين 
رويداد بزرگ هنرهاى نمايشى كشور دارد.

ــتانه چهارمين سالگرد  40 سال پيش و در آس
ــتين جشنواره  ــالمى نخس پيروزى انقالب اس
سراسرى تئاتر فجر با حضور بيش از 30 نمايش 
ــابقه و تعزيه كار خود را رسماً  در دو بخش مس
ــابق  ــدت فعلى يا همان رودكى س در تاالر وح
ــه معناى واقعى كلمه  آغاز كرد. رويدادى كه ب
محصول انقالب اسالمى در حوزه فرهنگ و هنر 
ــمار مى رود و به نوعى بزرگ ترين آوردگاه  به ش

حرفه هاى تئاترى كشور محسوب مى شود. 
ــار دهه از  ــت چه ــنواره  تئاتر فجر با گذش جش
عمرش با تمام فراز و فرودها امروز در حالى وارد 
ــال برپايى مى شود كه نه تنها  چهل و يكمين س
ــه منحصربه فردترين رويداد  به  مهم ترين، بلك
تئاترى كشور بدل شده است. درخواست بيش 
ــور در مهم ترين ماراتون  از 2 هزار اثر براى حض
تئاترى كشور و پذيرش 110 اثر كه اغلب و اكثر 
آنها از سراسر كشور و نه محدود و محصور به يك 
شهر و يك استان انتخاب  شده اند، نشان واضحى 
از استقبال هنرمندان سراسر كشور در پنجمين 
ــت. رويدادى كه  ــنواره اس دهه از عمر اين جش
ــال برپايى همواره از سوى  در تمامى اين 40 س
برخى افراد محدود تالش شد به هر نوع و نحوى 
ــود، آما آنچه  ــتاب آن كاسته ش از حركت پرش
امروز شاهد و ناظر آن هستيم درخشش و اوج 

اين هماورد ملى و بين المللى است. 
  عده اى كوشيدند تئاتر فجر زمين گير شود 
ــنواره بين المللى تئاتر فجر  چهل و يكمين جش
ــنبه اول بهمن ماه در تاالر وحدت سال  عصر ش
ــماً آغاز كرد كه  نو خود را تحويل و كارش را رس
به گفته كوروش زارعى، دبير اين دوره امسال نيز 
همانند ساير ادوار اما بيشتر و پررنگ تر تالش شد 
تا زمين گير شود و اين رويش و محصول انقالب 
اسالمى از حركت خود بازبماند، اما با همراهى و 
هميارى هنرمندان تئاتر كشور امسال شاهد رشد 

و اعتالى بيش ازپيش آن هستيم. 

  رونق فجر مديون توجه به تئاتر استان ها 
كاظم نظرى، مديركل هنرهاى نمايشى كشور يكى 
ــش چهل و يكمين  از مهم ترين معيارهاى درخش
ــر كشور مى داند  دوره را توجه ويژه به تئاتر سراس
و مى گويد: افزايش سهم هنرمندان تئاتر خارج از 
تهران، نقطه قوت اداره كل هنرهاى نمايشى است 

و اميدوارم كه اين حركت بزرگ و عظيم در توسعه 
تئاتر مؤثر باشد. زمانى كه مسئوليت تئاتر كشور را 
به عنوان مديركل هنرهاى نمايشى بر عهده گرفتم، 
ــتان ها را  ــهم تئاتر اس قول داده بودم كه بتوانم س
ــنواره ها و چه در اجراهاى عمومى در  چه در جش
شهر تهران بيشتر كنم كه خوشبختانه به اين قول 
وفادار ماندم. قطعاً رشد تئاتر ايران وابسته به تجهيز 
زيرساخت ها و كشف استعدادهاى درخشانى  است 
ــر كشور وجود  كه در استان ها و شهرهاى سراس
دارد. معرفى استعدادهاى سراسر كشور، مستلزم 
ــتگاه هاى اجرايى از  همراهى و حمايت تمام دس
جمله اداره كل هنرهاى نمايشى است. بايد به آنها 
كمك كنيم تا بيش  از پيش بدرخشند و اين موضوع 
در چهل ويكمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر و در 

دهه فجر انقالب اسالمى تحقق پيدا كرده است.
  روى شانه هاى احياى تئاتر مناطق 

ــس از هفت  ــنواره تئاتر مناطق پ احياى جش
ــى از جمله معيارها و پارامترهاى  سال فراموش
استقبال هنرمندان از اين رويداد است. از طرفى 
اقبال هنرمندان كشورهاى اسالمى نيز امسال 
بر رونق جشنواره افزوده  است، به طورى كه در 
مراسم افتتاحيه شاهد اشتياق اين هنرمندان 
مدعو بوديم. ذوق زدگى ميهمان ها از حضور در 
آيين افتتاحيه به قدرى بود كه در تمام لحظات 

حضور در تاالر وحدت يا مشغول ثبت اين فضاى 
ــداوم در  ــده بودند يا م صميمى و دل انگيز ش
ــى آن، فضايى كه  ــو از نوع برپاي حال پرس وج
قديمى ترين سالن جشنواره تاكنون يا به خود 
كم ديده بود يا اصًال نديده بود، اما آنچه مشهود 
بود سال نو تئاتر كشور در حالى تحويل شد كه 
ــال بود اين ميزان هنرمند از سراسر  ساليان س
كشور به اين رويداد يا دعوت نشده بودند يا اصًال 
حضور نداشتند و امسال به مدد اجراى سياست 
عدالت اجتماعى اين آرزوى ديرينه براى بسيارى 

از هنرمندان رنگ واقعيت به خود گرفت. 
  روايت  ساالرى از ارج و بزرگى تئاتر 

در مراسم افتتاحيه محمود ساالرى، معاون هنرى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى طى سخنانى كوتاه 
از ارج و بزرگى تئاتر و اهالى هنرهاى نمايشى كشور 
گفت. سخنانى كه برخالف تمامى ادوار نه تنها رنگ 
سياست نداشت، بلكه از جنس هنر و هنرمندانه 
بود. ساالرى به اشاره به فضاى فرهنگى كشور اين 
عرصه را عرصه فرهيختگى خواند و گفت: اهالى 
تئاتر بلندباال هستند و تئاتر عرصه فرهيختگى 
ــر در دنيايى كه  ــت و اميدوارم كه اهالى تئات اس
عده اى تالش مى كنند جاى ظالم و مظلوم را عوض 
و خرمهره را به جاى در غالب كنند تئاتر عرصه بيان 
مطالب واال و حقايق باشد و از همه كسانى كه اين 
جشنواره را برگزار كردند، تشكر مى كنم و اميدوارم 
صحنه هاى تئاتر را خالى نكنند. اما نكته قابل  توجه 
ــم تقدير از دو  در آيين افتتاحيه دوره چهل و يك
چهره فقيد تئاترى بود. سعيد تشكرى نويسنده و 
كارگردان پيشكسوت و على سليمانى بازيگر تئاتر 
ــم  با حضور خانواده هاى اين هنرمندان در مراس

افتتاحيه مورد تجليل و تقدير قرار گرفتند.
  توجه به عدالت فرهنگى 

بى ترديد جشنواره تئاتر فجر همواره برآيندى از تئاتر 
كشور است، رويدادى كه طى ساليان گذشته بعضاً 
محدود به حضور برخى از چهره هاى خاص و مطرح 
تئاتر شده بود، اما امسال با اقبال و استقبال هنرمندان 
سراسر كشور نه تنها اين انحراف از جشنواره زدوده 
ــد، بلكه توجه و تمركز به تئاتر در سراسر كشور  ش
ــكوفايى اين هنر در  نويددهنده سال پررونق و ش
ــت كه به  جرئت مى توان گفت  ــور اس سراسر كش
درخشش جشنواره دوره چهل و يكم محصول اجراى 

عدالت فرهنگى در تمامى كشور خواهد بود.

ــر فجر طى  ــنواره تئات جش
ــًا  بعض ــته  گذش ــاليان  س
ــور برخى از  محدود به حض
چهره هاى مطرح تئاتر شده 
ــتقبال  ــال با اس بود، اما امس
هنرمندان سراسر كشور اين 
انحراف از جشنواره زدوده شد

    نشر

امام على عليه السالم:

كسـى كه بر باطل سـوار 
شـود، َمركبش او را ذليل 

خواهد كرد. 
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