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آقاي وزير لطفاً در حوزه تخصصي

 

خودتان اظهار نظر كنيد !

با اقتصاد بايد چه كرد؟

آقاى قاضى بفرما!

سيدعبداهللا متوليان

زهرا چيذري 

هادى غالمحسينى

حسين فصيحى

ــى، انقالبى و  ــه دليل ماهيت دين ــالمى ايران ب جمهورى اس
هويت عدالت طلبى، استقالل خواهى، حمايت از محرومان و 
مظلومان و مستضعفان، رويكرد استكبار ستيزى، نفى هرگونه 
ــلطه پذيرى، همواره مورد كينه و دشمنى  ــلطه طلبى و س س
پنهان و آشكار دشمنان خارجى و شبكه همكار آنان در داخل 
بوده است. در 44 سال گذشته، جمهورى اسالمى با چالش ها، 
بحران ها، فتنه  ها و حوادثى مواجه شده و از آزمون مواجهه با 

آنها سربلند بيرون آمده  | صفحه 2

گاهي اوقات برخي مسئوالن وقتى در جايگاه اظهار نظر قرار 
مي گيرند، راه حل هايي آنچنان محير العقول ارائه مي دهند 
كه همه را انگشت به دهان نگه مي دارد. درست مانند راهكار 
پيشنهادي وزير آموزش و پرورش براي جايگزيني تعطيلي 
مدارس در هنگام آلودگي هوا. يوسف نوري كه در ميانه باال 
گرفتن اعتراض ها براي تعطيالت مداوم و يكهويي مدارس 
به عنوان تنها راهكار و تنها خروجي جلسه اضطرار آلودگي 
ــنهاد داده براي مقابله  هوا احساس تكليف كرده است، پيش
ــي هوا را  ــاخص آلودگ ــتانداردهاي ش  با اين تعطيلي ها اس

تغيير دهند!  | صفحه 3

ــايش نسبي در حوزه تحريم ها و  ايران در دهه 90 تجربه گش
آزاد سازي دارايي هاي ارزي بلوكه شده را دارد. اگر نگاهي گذرا 
به آن دوران داشته باشيم، مي بينيم كه بعد از مدتي انتقادها 
باال گرفت كه چرا پس طبق وعده ها بهبود اقتصادي در جامعه 
ــان توضيح  ــان اقتصادي در آن زم ــد و كارشناس حاصل نش
ــكالت در اقتصاد ايران ساختاري  مي دانند كه 80درصد مش
و مديريتي است و اقتصاد نيازمند اعمال اصالحاتي دارد كه 
گام ابتدايي آن در ميان گذاشتن صادقانه آنها با مردم به جهت 

همراه ساختن آنها در مسير اصالحات است  | صفحه 4

ويدئويى از گفت وگوى سرهنگ دوستعلى جليليان، فرمانده 
انتظامى شهرستان رى با يك سارق بازداشت شده دست به 
دست مى شود. سرهنگ از سارق سؤال مى كند، سابقه دارى؟ 
ــه بار زندان رفته ام. سرهنگ  ــارق جواب مى دهد، بله. س س
مى پرسد چه مدتى زندان بودى؟ سارق جواب مى دهد حدود 
ــرهنگ ادامه مى دهد؛ اما ظاهراً اين مجازات ها  11 سال. س
برايت بازدارنده نبوده است، چرا؟ سارق جواب مى دهد اگر 
ــوم، چون كاسبى نيست دوباره  10 بار ديگر هم دستگير ش
ــئوالن حاضر  ــه يكى از مس ــرهنگ رو ب مى روم دزدى! س

مى گويد حاج آقا بفرما ! | صفحه 14

 بودجه اي براي آموزش 
منهاي پرورش و كيفيت!

صفحه 3

 در نشست واكاوي 
بودجه 242 هزار ميليارد توماني مطرح شد

 مراودات تجاري تهران- اسالم آباد 
در بند تكانه هاي سياسي

 بخشش  قاتل   
به احترام ميالد حضرت على(ع)

ارتقاي علمي ايران به رتبه 15 جهاني

 هنرمندان و مردم را با تروريسم
از كار هنرى ترسانده اند

   روابط اقتصادي تهران- پاكستان معموالً تابعي 
از ماهيت تفكر حاكم بر قوه مجريه پاكستان است. 
ــور داراي  ــور به عنوان يكي از چهار كش اين كش
نظام سياسي «جمهوري اسالمي» قواعد سياسي 
پيچيده اي دارد، به طوري كه احزاب و نظامي ها 
به اتفاق در اداره پاكستان شريك هستند و همين 

ــور  ــاً بر روابط اقتصادي اين كش پيچيدگي غالب
ــايه مي اندازد.  ــه ايران س ــايگان از جمل با همس
ــتان كه روزگاري با تالش هاي محمدعلي  پاكس
جناح پارسيگو و حزب او توانست استقالل خود را 
از هند به دست بياورد، در عصر كنوني غالباً متأثر 

از سياست هاي خارجي است | صفحه 12

ــدند به     اعضاى خانواده اى در تهران حاضر ش
احترام ميالد حضرت على(ع) از قاتل فرزندشان 
ــال قبل قصد  ــت كنند. متهم دو س اعالم گذش
داشت برادر معتادش را كه در يكى از پارك هاى 
ــاند، اما به جاى او،  شهر خوابيده بود به قتل برس

ــاند. با اين اقدام  فرد ديگرى را به كام مرگ كش
ــندانه اولياى دم، متهم به زندگى دوباره  خداپس
ــه زودى از جنبه  ــت. بدين ترتيب وى ب بازگش
عمومى جرم در دادگاه كيفرى يك استان تهران 

محاكمه مى شود | صفحه 14

   وزير بهداشت بيان داشت: امروز ديگر از برنامه 
صحبت نمي كنيم، بلكه از كارنامه حرف مي زنيم. 
ــوش مصنوعي را  ــگاه ه ــت دانش وزارت بهداش
راه اندازي كرده و به دنبال استفاده از روش هاي 
درماني جديد همچون سلول درماني، ژن تراپي 

ــرطان است.   امروز  و راه اندازى كميته علمي س
ــالمي به اقرار سازمان بهداشت جهاني،  ايران اس
ــود در تمامي  ــمندان فرهيخته خ با همت دانش
شاخص هاي سالمت در منطقه غرب آسيا سرآمد 

است  | صفحه 3

ــدر پرس وجو  ــد ماه خودم هر چق    در اين چن
ــدم هم مردم عالقه مند هستند  كردم، متوجه ش
كه فيلم و سريال ببينند و تئاتر و كنسرت بروند و 

هم بازيگران دوست دارند كارشان را انجام دهند، 
ــود دارد و در واقع نوعى  ــت وج اما يك جو وحش

تروريسم به شكلى آنها را مى ترساند | صفحه 16

شهادت حضرت امام هادى(ع) را تسليت مى گوييم

هشدار پشـت هشـدار، زنگ خطر پشـت زنگ خطر؛ احتماالً 
تاريخ 75سـاله اسـرائيل در هيچ دوره اى، اين قدر در باال      ترين 
سطوح سياسى شاهد اعالم خطر درباره جنگ داخلى و ريسك 
فروپاشى نبوده اسـت. رئيس رژيم صهيونيسـتى ديروز براى 
اولين بـار در يك نطق عمومـى، ابراز نگرانى كرد كه اسـرائيل 
ممكن است در سال 2028، چشم به 80سالگى خود نگشايد. او 
گفت در دوران سلطنت خاندان داوود و حصمونيان، دولت هاى 
يهودى در سرزمين اسرائيل تأسيس      شد و دو بار پيش از رسيدن 

به هشتادمين سالگرد خود فروپاشيد | صفحه 15

 هرتزوگ، رئيس رژيم صهيونيستى: 
 پيامبر عذاب نيستم ولى دولت هاى يهودى 

در تاريخ يهود تابه حال به 80سالگى نرسيدند

 بى دوام!

آلمان هم  بايد تاوان ترور حاج قاسم را بدهد 

 خصومت آلمانى از تروريسم زمستانى
تا تروريسم پاييزى  | صفحه 2

پليس امريكا:

شيشه شكستن را
تروريسم مى دانيم

رئيس پليس آتالنتا در واكنش بـه حمله به خودروى پليس: نياز به دانشـمند هوافضا 
يا وكيل نيست تا بگويد كه شكستن شيشـه  ها يا آتش زدن اعتراض نيست، بلكه اين 
مصداق تروريسم است. آنها بر همين اساس متهم خواهند شد و متوجه خواهند شد  كه 

اداره پليس متعهد به متوقف كردن اين اقدامات است | صفحه 2



   گزارش

    گزارش

 پليس امريكا: شيشه شكستن را تروريسم مى دانيم

   امريكايى  ها و رسانه هايشـان حمله به اماكن 
عمومـى بـه دسـت آشـوبگران در ايـران را 
«اعتـراض » مى نامند، امـا حاال كه بـه امريكا 
رسـيده، مقامـات خودشـان هم آتـش زدن 
اموال عمومى را نه فقط آشـوب، بلكه مصداق 
«تروريسـم» مى دانند. اعتراضاتى كه موجب 
گرفتـن چنيـن موضعى از سـوى يـك مقام 
امريكايى شده، در واكنش به قتل يك شهروند 

به دست پليس صورت گرفته است. 
هفته گذشته يك معترض به ايجاد مركز آموزشى 
پليس آتالنتا طى درگيرى  با مأموران پليس امريكا 
كشته شد. پليس مى گويد كه اين فرد حامل سالح 
بوده و طى تبادل تيراندازى كشته شده است، اما 
ــته شدن اين  در عين حال هنوز فيلم لحظه كش

جوان 26 ساله را منتشر نكرده است. 
در پى اين حادثه، آشوب  ها و هرج و مرج در شهر 
آتالنتا در ايالت جورجيا خبرساز شد و صد ها نفر 
ــهر درگير و  ــوران پليس در خيابان هاى ش با مأم
تعدادى از آنها دستگير شدند. اين تجمعات پس از 

صدور فراخوان  ها براى برگزارى «شب خشم » در 
آتالنتا برگزار شد. 

خبرنگار محلى شبكه فاكس نوشته كه بخش اعظم 
اقدام معترضان «تظاهرات مسالمت آميز » بود اما 
با حضور تعدادى از افراد نقاب پوش اين تجمع به 
خشونت كشيده شد. اين افراد نقاب پوش شروع 
به پرتاب سنگ به مقر مركزى اداره پليس آتالنتا 
كردند و تجمع اعتراضى را به سمت خشونت بردند. 

تصاوير نشان مى دهد كه خودروى پليس آتالنتا 
ــوبگران با چكش شيشه هاى  ــد، آش سوزانده ش
ــتند و شعار هايى عليه  ساختمان پليس را شكس

پليس روى ديوارهاى آن نوشتند. 
حاال سخنان دارين شيِيربام، رئيس پليس آتالنتا 
جالب توجه است: «گروه كوچكى در بين جمعيت 
تظاهركنندگان تصميم به انجام اقدامات غيرقانونى 
از جمله شكستن شيشه  ها و حمله به خودروهاى 

ــى از آنها مواد منفجره حمل  پليس گرفتند. برخ
مى كردند. » 

ــمند هوافضا يا وكيل  او ادامه داده: «نياز به دانش
نيست تا بگويد كه شكستن شيشه  ها يا آتش زدن 
اعتراض نيست، بلكه اين مصداق تروريسم است. 
آنها بر همين اساس، متهم خواهند شد و متوجه 
خواهند شد كه اداره پليس متعهد به متوقف كردن 

اين اقدامات است.  » 
اين مقام پليس امريكا چنين اقداماتى را مصداق 
ــته است، اما  ــته برخورد دانس تروريسم و شايس
مسئوالن دولت امريكا در خصوص چنين وقايعى 
در ايران و ساير كشور هايى كه با امريكا در روابط 
دوستانه نيستند، حتى حمله به نيروهاى حافظ 
امنيت يا شكنجه و قتل آنها را هم اعتراض قانونى 
مى دانند و معتقدند هر نوع برخورد پليس با آنها 
مصداق سركوب اعتراضات قانونى است! و به همين 
دليل هم نهاد ها و مقام هاى قضايى و انتظامى ايران 
ــه اصطالح «حقوق  ــت تحريم هاى ب را در فهرس

بشرى» خود قرار داده اند. 

راهبردهاى رهبرى
 در مديريت اغتشاشات

ــالمى ايران به دليل ماهيت  جمهورى اس
ــت عدالت طلبى،  ــى و هوي دينى، انقالب
ــت از محرومان  ــتقالل خواهى، حماي اس
ــرد  ــتضعفان، رويك ــان و مس و مظلوم
استكبار ستيزى، نفى هرگونه سلطه طلبى و 
سلطه پذيرى، همواره مورد كينه و دشمنى 
پنهان و آشكار دشمنان خارجى و شبكه 
همكار آنان در داخل بوده است. در 44 سال 
ــالمى با چالش ها،  گذشته، جمهورى اس
بحران ها، فتنه  ها و حوادثى مواجه شده و 

از آزمون مواجهه با آنها سربلند بيرون آمده و حيرت جهانيان را برانگيخته 
است. نكته مهم اينكه كارشناسان بين المللى بر فروپاشى هر كشور ديگر 
ــر نيز تأكيد دارند.  ــه با نمونه هاى به مراتب كوچك ت در جهان در مواجه
جمهورى اسالمى در مواجهه با جنگ تحميلى، كودتاها، ترورها، فتنه هاى 
بزرگ 78 و 88 و...  كارنامه اى درخشان از خود به جاى گذاشته است و در 
تمامى آن ها، نقش تاريخ ساز ولى فقيه در مهار، كنترل و تبديل تهديد  ها 
به فرصت، بى بديل و انكارناپذير است. مقام معظم رهبرى قبل از وقوع هر 
ــات چندماهه اخير) با تيزبينى و  يك از حوادث بزرگ (از جمله اغتشاش
دورانديشى، مسئوالن و مردم را نسبت به شاخص هاى وقوع حوادث آينده 
هشدار داده و در حين بحران نيز به بهترين شكل ممكن به مديريت صحنه 
پرداخته و در اوج هوشمندى (برخالف بسيارى از خواص كه با شتابزدگى 
ــتپاچگى دچار خطاى تحليل و تصميم گيرى شده اند) تهديد را به  و دس

فرصت تبديل نموده اند. 
ــام معظم  ــط مق ــران توس ــت بح ــوه مديري ــيوه و نح ــخيص ش تش
ــرار دهد.  ــئوالن ق ــراروى مس ــى موفق ف ــد الگوي ــرى، مى توان رهب
ــى و  ــمن شناس ــى»، «دش ــت»، «عدالت خواه  «كارآمدى»،«عقالني
ــگرايى» اركان مهم و برجسته انديشه امام  استكبارستيزى»و «ارزش
ــدى؛ واقع گرايى،  ــكيل مى دهد. حضرت آقا در كارآم خامنه اى را تش
ــدت  ــئوليت پذيرى،در عقالنيت؛واليت محورى،وح ــى و مس عملگراي
ــى، رعايت  ــى؛ قانون گراي ــى، در عدالت خواه ــى بخش گرايى و آگاه
ــام و تماميت  ــتيزى؛ حفظ نظ ــازى، در استكبارس ــاف و شفاف س انص
ــى، و در ارزشگرايى؛ مردم محورى،  ارضى، خودباورى و دشمن شناس
اسالم محورى و آرمانگرايى را به عرض اصول راهبردى مديريت بحران 
در نظر دارند.  رويكرد ولى فقيه در مديريت فتنه ها، بحران  ها و مديريت 
حوادث و اغتشاشات، رويكردى حكيمانه است كه خروجى آن تصميمات 
حكيمانه و مبتنى بر آرمانگرايى و واقعيت نگرى است. فلسفه مقابله با 
بحران  ها و حوادث از نظر رهبرى اجراى احكام قرآن، اقامه عدل، حفظ 
استقالل و تماميت ارضى، وحدت و اعتماد به نفس ملى است. با گذشت 
ــال از رحلت حضرت امام خمينى سالم اهللا عليه، آنچه كه آشكار  34 س
است رهبرى مدبرانه، انديشه ژرف و همه جانبه نگر، شخصيت متين و 
صبور همراه با ايمان به هدف، علم، يقين و قاطعيت مقام معظم رهبرى 
ــالمى را از حوادث مختلفى كه هر كدام مى توانست  است كه نظام اس
ــت و ناكامى بكشاند عبور داده و  هر نظام سياسى مستحكم را به شكس

افق هاى روشن آينده را پيش روى نظام گشوده است. 
ــوزنى از  ــر س رهبرى معزز انقالب در عين حال كه در همه حوزه ها س
ــد، اين آرمان  ها را  ــالمى و انقالبى كوتاه نمى آين آرمان هاى اصيل اس
ــناخت دقيق واقعيت هاى عينى به  در حوزه واقعيت  ها و با توجه به ش
ــام معظم رهبرى نه  ــيوه اى عقالنى و معتدل پيگيرى مى كنند. مق ش
واقع گرا بلكه واقع بين هستند و واقع گرايى را مترادف تسليم شرايط 
ــدن و تصميم گيرى در موضع انفعالى مى دانند و  و وضعيت موجود ش
ــنگين تبليغاتى و عمليات  ــت كه هيچ گاه اسير موج س ازهمين رو اس
ــوند و  ــمن خارجى و فتنه گران داخلى نمى ش روانى (پروپاگاندا) دش
ــمندى و نگاه نافذ مديريتى معظم له است  ــى، هوش همين دورانديش
ــردم بازگردانده و  ــوش و آرامش را به جامعه و م كه آتش فتنه را خام
ــمن را خنثى مى نمايند  و همين دورانديشى،  نقشه هاى گسترده دش
هوشمندى و نگاه نافذ مديريتى معظم له است كه آتش فتنه را خاموش 
ــه هاى گسترده دشمن  و آرامش را به جامعه و مردم بازگردانده و نقش

را خنثى مى نمايند. 

رئيسى در ديدار وزير دفاع سوريه عنوان كرد
 آمادگى ايران براى كمك به بازسازى سوريه 
 جمهورى اسـالمى ايران، دوسـت واقعى ملت سـوريه اسـت، چرا 
كه همانگونـه كـه در دوران مقاومـت در برابـر تروريسـم در كنار 
ملت و دولت سـوريه ايسـتاد، در دوران بازسـازى نيز آماده اسـت 
با تقويـت همكارى هـاى همه جانبه اقتصـادى در كنار آنان باشـد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر رياست جمهورى، دكتر سيد ابراهيم 
رئيسى ظهر ديروز در ديدار سپهبد على محمود عباس ، وزير دفاع سوريه، 
روابط دو كشور را راهبردى توصيف و تصريح كرد: روابط ايران و سوريه بر 
پايه اعتقادات و باورهاى مشترك و نيز روحيه ايستادگى و مقاومت مردم 

دو كشور بنا شده است. 
رئيس جمهور صيانت نيروهاى مسلح سورى از ملت و دولت اين كشور در 
برابر فتنه انگيزى  ها را براى آينده مردم و كشور سوريه اميدبخش دانست 
و افزود: جمهورى اسالمى ايران، دوست واقعى ملت سوريه است چرا كه 
همانگونه كه در دوران مقاومت در برابر تروريسم در كنار ملت و دولت سوريه 
ايستاد، در دوران بازسازى نيز آماده است با تقويت همكارى هاى همه جانبه 

اقتصادى در كنار آنان باشد. 
وزير دفاع سوريه نيز در اين ديدار با بيان اينكه سوريه با حمايت برادران و 
دوستان واقعى خود در مصاف با تروريسم پيروز شد و قدرتمندتر از قبل 
به عنوان يكى از حلقه هاى محور مقاومت ايفاى نقش خواهد كرد، اظهار 
داشت: محور مقاومت نقش مهمى در شكل دادن به جهان جديد خواهد 
داشت. دشمنان همواره مترصد فرصتى براى خدشه وارد كردن به روابط 
عميق و برادرانه سوريه و ايران بوده و هستند، اما روابط دو كشور ريشه دارتر 
و مستحكم تر از آن است كه كسى بتواند به آن خدشه اى وارد كند و اين 

روابط هر روز نسبت به قبل گسترده تر و عميق تر خواهد شد. 
    جغرافياى قلب هاى مقاومت به هم پيوسته است

وزير دفاع سوريه و هيئت همراه همچنين با حضور در ستاد فرماندهى كل 
سپاه با سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمى، فرمانده كل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمى ديدار و گفت وگو كردند. 
به گزارش سپاه نيوز، سرلشكر سالمى در اين ديدار با اشاره به فداكارى هاى 
ــلطه و صهيونيسم و  ــال هاى اخير نظام س دو ملت برابر توطئه بزرگ س
ــهداى مدافع حرم در مبارزه با تروريسم تكفيرى و  ــانى هاى ش جانفش
عجين شدن خون آنان با شهداى ديگر در خاك سوريه بيان داشت: جايى 
را كه براى آن خون مى دهيم، مثل وطن خودمان حس مى كنيم؛ شهداى 
ما داوطلبانه و مشتاقانه پاى به ميدان هاى دفاع از حرم در كنار رزمندگان 
ــاى ظاهرى ايران و  ــوريه گذاردند، هرچند جغرافي جبهه مقاومت در س
سوريه متصل نيستند اما بين جغرافياى قلب هاى دو ملت به هم پيوستگى 
وجود دارد. وى افزود : آنچه نسبت ما و شما را شكل مى دهد مفهوم رايج 
منافع ملى در ادبيات نيست، بلكه اسالم و عزت مسلمانان است. هرچند 
كه حمايت از مردم مظلوم فلسطين و احقاق حق غصب شده آنان منافاتى 
با منافع ملى ما ندارد. فرمانده كل سپاه با اشاره به روابط منحصر به فرد 
دو كشور و مقايسه اين رابطه با ساير كشورهاى اسالمى، تغييرات مثبت 
پديد آمده در منطقه و جهان را براى ملت هاى منطقه اميدبخش توصيف 
ــارت اين تغييرات ، استحكام اتحاد و برادرى  و تصريح كرد: زيبا ترين بش

ملت هاى مسلمان است. 

   آمادگى ايران براى توسعه همكارى دفاعى با سوريه
ــالمى وقوع ناامنى ها و اتفاقات اخير در سرزمين هاى تحت  سرلشكر س
ــت  ها و كرانه باخترى، جنين، غزه و ديگر مناطق را از  اشغال صهيونيس
ــت و تصريح كرد: آنهايى كه  ــانه هاى زوال رژيم صهيونيستى دانس نش
روزى با هجوم جهانى در پى نابودى سوريه بودند، امروز خود مسير زوال 
و نابودى را طى مى كنند. فرمانده كل سپاه تأكيد كرد : احساس مى كنيم 
منطقه بر اساس اراده الهى، فداكارى شهيدان و بصيرت و استقامت ملت ها 
در انتظار فضاى جديدى است و ما بايد قوى و مستحكم در صحنه باشيم 
و از دستاورد ها و موفقيت هاى مهم پديدآمده صيانت كنيم؛ اين فلسفه 

استمرار حضور ما در سوريه است تا زمانى كه شما خواهان آن هستيد. 
سرلشكر سالمى در ادامه با تأكيد بر اهميت توسعه همكارى هاى دفاعى 
ــتيم در ابعاد و زمينه هاى مورد  و نظامى سوريه و ايران گفت: آماده هس
نياز به نيروهاى مسلح سوريه كمك كنيم. وى همراهى و حمايت دولت 
ــد از ايران اسالمى  ــوريه به ويژه رئيس جمهور فقيد حافظ اس و ملت س
ــراق عليه ملت ايران  ــتكبار جهانى و رژيم بعثى ع در جنگ تحميلى اس
ــان كرد: ما برادران روزهاى سخت  را فراموش ناپذير توصيف و خاطرنش
ــتيم و تاريخ زيباى اخوت و برادرى دو ملت ايران و سوريه  يكديگر هس
ــمنان اسالم ميدان را  الهام بخش بوده و نشان مى دهد برابر توطئه دش

ترك نخواهند كرد. 
 فرمانده كل سپاه تبادل تجارب در عرصه هاى مختلف به ويژه در حوزه هاى 
ــايبرى ، نبرد اطالعاتى و جنگ الكترونيك را موضوعى مهم و  جنگ س
ــداران انقالب اسالمى آماده است  حساس تلقى و تأكيد كرد: سپاه پاس
ــوريه از جمله در دوره هاى  همكارى هاى آموزشى با نيروهاى مسلح س
فرماندهى و ستاد و دوره هاى عالى جنگ و عالى رسته اى و ديگر بخش هاى 

تخصصى را ضمن پايبندى به توافقات گذشته ارتقا بخشد. 
   شكست دشمن از سورى سازى ايران

در ادامه وزير دفاع سوريه، با قدردانى از حمايت ها و همراهى هاى جمهورى 
اسالمى ايران از سوريه در مبارزه با داعش و جنگ تروريستى گفت: خون 
ــوريه را معطر كرد و ملت  شهداى ايرانى و سورى باهم ممزوج و خاك س
ــمند ايران و در رأس آن شهيد حاج  سوريه حمايت ها و كمك هاى ارزش
قاسم سليمانى در مبارزه با اين توطئه خطرناك را هرگز فراموش نخواهد 
كرد و كمك هاى شما به جنبش هاى مقاومت منطقه از جمله فلسطين نيز 
واقعيتى غيرقابل انكار بوده و موجب شكست و عصبانيت دشمنان امت 
ــت. وى افزود: امروز برخى كشورهاى اسالمى همدست  اسالمى شده اس
ــده اند و براى قرار گرفتن در آغوش  و كمك كننده رژيم صهيونيستى ش

صهيونيست  ها مسابقه گذارده اند!
    اروپايى ها خود حامى تروريسم هستند

 سپهبد على محمود عباس در واكنش به اقدام اخير پارلمان اروپا مبنى 
ــداران انقالب اسالمى در فهرست  ــت قرار دادن نام سپاه پاس بر درخواس
سازمان هاى تروريستى گفت: دولت هايى كه خود مبدأ و منشأ تروريسم 
ــت مى كنند! آنها به سوريه هم كه از  هستند ديگران را متهم به تروريس

حزب اهللا و حماس حمايت مى كند تروريست مى گويند. 
 

آلمان هم  بايد تاوان ترور حاج قاسم را بدهد 

خصومت آلمانى از تروريسم  زمستانى تا تروريسم  پاييزى

در جريـان اغتشاشـات پاييـز كـه از آن به 
عنـوان پيچيده  تريـن جنگ تركيبـى عليه 
جمهـورى اسـالمى ايـران طـى چهـار دهه 
گذشـته ياد مى شـود، عالوه بر شـركت همه 
گروه هاى تجزيه طلب، ضد انقالب، تروريستى 
و سـلطنت طلب ، برخى دولت هـاى اروپايى 
در اين آشـوب نقش اساسى داشـتند كه در 
بيانيـه مشـترك وزارت اطالعات و سـازمان 
اطالعات سـپاه به آن اشاره شـد. يكى از اين 
كشـورها، دولت آلمـان بود كه ايـن بار نقش 
انگليـس و فرانسـه را در فتنه هاى گذشـته 
عليه ايـران بـازى كـرد. ديـروز امـا فايلى 
منتشـر شـد كه از نقش اين دولت در فرايند 
ترور حاج قاسـم سـليمانى پرده برمى دارد. 
دهم دى ماه 99 بود كه على القاصى مهر، دادستان 
تهران در جلسه پيگيرى حقوقى و قضايى پرونده 
ترور سردار حاج قاسم سليمانى، فرمانده نيروى 
ــپاه و همراهانش، به نقش كشور آلمان  قدس س
ــت: «پايگاه  ــاره كرد و گف در فرايند اين ترور اش
ــان گزارش هاى  ــتقر در آلم ــكا مس هوايى امري
هدايت پهپادى ترور را بر عهده داشته و اطالعات 
ــا را در اختيار نيروهاى  و داده هاى پرواز پهپاد ه
ــايى اين افراد نيز در  امريكايى گذاشته كه شناس
دستور كار قرار گرفته و دستگاه قضايى كشورمان 

براى اين كار نيابت قضايى گرفته است.» 
ديروز اما فايلى در خبرگزارى ها منتشر شد كه در 

آن از نقش مؤثر آلمان ها در اين اقدام تروريستى و 
همچنين خصومت آنها با نظام جمهورى اسالمى 
ــاره به  ــى دارد. در اين فايل با اش ايران پرده برم
شكست آلمان ها در جنگ جهانى دوم كه عمًال 
به بردگى امريكا درآمدند، آمده است: «آلمان ها 
سال ها با دورى از كشمكش هاى سياسى و كش و 
قوس هاى قدرت در دنيا، قصد داشتند كه جنايات 
خود عليه بشريت را از ذهن مردم دنيا پاك كنند، 
ــه توبه گرگ مرگ  ــت ك اما اين يك واقعيت اس
ــه عليه منافع  ــت. اين بار جنايات آلمان ها ن اس
ــتاى  ــورهاى اروپايى، بلكه در راس امريكا و كش

منافع اياالت متحده و اوامرش قرار دارد. »
اين فايل اضافه مى كند «سومين روز از ماه ژانويه 
ــلح به  ــاد امريكايى مس 2020 (13دى 98) پهپ
موشك هاى هدايت شونده، از پايگاه ارتش آلمان 
برخاسته و با حضور در موقعيت مورد نظر، خودرو 
ــليمانى و ابومهدى المهندس  ــم س سپهبد قاس
ــدام خصمانه  ــرار مى دهد. اين اق را مورد هدف ق
جنايتى آشكار از جانب بازماندگان ارتش نازى بود 
كه اين بار در راستاى منافع امريكا جنايات خود را 
ــوند. اقدامى كه بيش از سه سال از  مرتكب مى ش
ــى پرده از اين جنايت  آن مى گذرد و تاكنون كس

برنداشته بود. »
اين گزارش سپس به نقش آلمان ها در اغتشاشات 
پاييز1401 مى پردازد تا نشان دهد كه دشمنى 
و خصومت بازماندگان نازيسم با نظام جمهورى 

ــتو ها خارج شده و شكل  ــالمى، اكنون از پس اس
علنى به خود گرفته است. «21 دسامبر 2022 
ــتاين ماير،  (اول دى ماه 1401) فرانك والتر اش
رئيس جمهور آلمان تصويرى از ديدار خود و على 
ــتاگرامى خود به نمايش  كريمى در صفحه اينس
ــت كه آلمان قصد  ــت كه نشان از آن داش گذاش
ــت پرده خود با مردم ايران را  دارد دشمنى پش

آشكار و علنى كند. 
على كريمى در آن زمان با خط دهى چند تن از 
عوامل موساد، رهبرى اغتشاشات و آشوب هاى 
ــت. اكنون آلمان ها  داخلى ايران را بر عهده داش
پس از آلبانى به يكى از اصلى  ترين مراكز تأمين 
ــن تبديل  ــتى منافقي ــازمان تروريس امنيت س
شده اند؛ به طورى كه بسيارى از جلسات امنيتى 
و حساس منافقين با پوشش سرويس اطالعات 
فدرال آلمان برگزار مى شود. » همچنين اضافه 
مى كند كه « 7 ژوئن 2022 (17 خرداد 1401) 
يكى از اصلى  ترين جلسات امنيتى عليه ايران در 
شهر كلن آلمان ميان سه عضو از سازمان سيا، سه 
عضو از موساد، دو مأمور ام  آى سيكس انگلستان، 
ــتى منافقين  دو تن از رهبران گروهك تروريس
ــتان  ــى عربس ــرويس جاسوس و يك عضو از س
ــنال  ــبكه اينترنش ــعودى، به همراه رابط ش س
ــود. اصلى  ترين محور اين  سعودى برگزار مى ش
جلسه ايجاد يك طرح براى وقوع يك هرج و مرج 
ــت.» اين روز ها  و خأل امنيتى در ايران بوده اس

مى توان گفت آلمان توانسته با سلسله اقدامات 
خود عليه امنيت و اقتصاد مردم ايران، خود را در 
ــرزمين قرار دهد كه بدون  زمره دشمنان اين س
شك دستان پرتوان دريادالن اين سرزمين گلوى 

اين نئونازى ها را خواهد فشرد. 
ــان عليه جمهورى  تحركات خصمانه دولت آلم
اسالمى ايران البته به اين موارد خالصه نمى شود. 
چنانكه 27 مهرماه خبرگزارى فارس در خبرى از 
نقش سفارت آلمان در اغتشاشات پرده برداشت 
ــفارت  آلمان در اغتشاشات اخير  ــت: «س و نوش
ــات  ــكيل جلس با پيگيرى هاى بين المللى و تش
متعدد با مسئوالن برخى سفارتخانه هاى اروپايى 
ــار و  ــدى را براى افزايش فش هماهنگى هاى ج
گسترش آشوب  ها در ايران ايفا كرده است.  سفارت 
آلمان نقش جدى و مؤثرى را در فشار ديپلماتيك 
و هماهنگى هاى بين المللى براى شعله ور شدن 
اغتشاشات ايفا كرده است. بر اساس اين گزارش 
مسئوالن سفارت  آلمان نشست  هايى را با مسئوالن 
برخى از سفارتخانه هاى اروپايى درباره چگونگى 
ــوب ها برگزار  ــطح درگيرى  ها و آش گسترش س

كرده اند.» 
ــهر كلن آلمان ميزبان عده اى  30 مهرماه هم ش
ــود كه نقطه  ــور ب از ايرانيان مقيم خارج از كش
مشترك آنها ضديت با نظام جمهورى اسالمى 
و تجزيه ايران بود. گروهى كه البته جمع اضداد 
بود و تجمع كنندگان در اين نمايش، پرچم هاى 
ــتان،  گروهك هاى تجزيه طلب از جمله كردس
ــتان، گروهك االحوازيه  جدايى طلبان بلوچس
ــا خود به همراه  و جدايى طلبان آذربايجان را ب
ــخر كاربران فضاى  داشتند؛ تجمعى كه با تمس
ــد و از آنها به عنوان هپروتى ها  مجازى همراه ش
ــم آبان ماه  ــود كه در شش ــد. پس از آن ب ياد ش
ــترك وزارت اطالعات و  ــه تبيينى مش در بياني
ــى اتباع  ــپاه از نقش برخ ــازمان اطالعات س س
خارجى در اغتشاشات پاييز از جمله آلمان پرده 
ــد: « 9 تبعه بيگانه از اتباع آلمان،  ــته ش برداش
ــه، هلند، سوئد و… در  لهستان، ايتاليا، فرانس
صحنه  اغتشاشات يا در پشت صحنه هاى توطئه 

بازداشت شدند.» 
جنايات دولت آلمان عليه ملت ايران البته سابقه 
ــه در طول دوران دفاع  دور و درازى دارد. چنانك
مقدس، اين كشور با تجهيز ارتش بعثى صدام به 
تسليحات شيميايى بزرگ ترين جنايت جنگى 
ــراق به نام خود  را عليه ملت ايران و كردهاى ع
ــس از چهار دهه  ــاند؛ جنايتى كه پ به ثبت رس
همچنان بسيارى از رزمندگان و شهروندان ايرانى 
ــت و پنجه نرم مى كنند.  ــى از آن دس با آثار ناش
ــا در مجامع حقوقى  ــيده ت آيا وقت آن فرا نرس
بين المللى عليه اين دولت به جرم جنايت جنگى 
و اكنون دخالت آشكار در امور داخلى ايران طرح 

دعوا شود؟

رئيس مجلس:سوئد نمى تواند اسالم هراسى 
را پشت نقاب آزادى بيان پنهان كند

رئيس مجلس شوراى اسالمى ضمن محكوميت هتك حرمت به قرآن 
كريم در سوئد گفت: سياستمداران سوئدى نمى توانند اين اسالم هراسى 
آشكار و طراحى شده را پشت نقاب دروغين آزادى بيان پنهان كنند. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف در نطق پيش از دستور خود در جلسه 
علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى ضمن محكوم كردن هتك حرمت قرآن 
در سوئد گفت: هتك حرمت بى شرمانه قرآن كريم در كشور سوئد را شديداً 
محكوم مى كنيم. اين قبيل اقدامات و جسارت به مقدسات دينى احساسات 
مسلمانان و موحدان سراسر جهان را جريحه دار كرده است و سياستمداران 
سوئدى نمى توانند اين اسالم هراسى آشكار و طراحى شده را پشت نقاب 

دروغين آزادى بيان پنهان كنند. 

درخواست مجلس از وزارت خارجه
 براى تحريم شخصيت هاى اروپايى

سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از درخواست 
كميسيون متبوع خود از وزارت خارجه براى تحريم هاى شخصيت  ها 
و نهادهـاى اروپايى جهت تقابـل با اقـدام اتحاديه اروپـا خبر داد. 
ــيون  ابوالفضل عموئى در گفت وگو با خبرگزارى خانه ملت از نامه كميس
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى به وزارت امور خارجه 
خبر داد و گفت: در پى اقدام روز گذشته شوراى اروپا در تحريم تعدادى از 
مقامات و نهادهاى ايرانى، كميسيون امنيت ملى مجلس در نامه اى به وزير 
امور خارجه خواست كه وفق قوانين موجود، اقدام الزم و سريع براى تحريم 
متقابل و متناظر شخصيت  ها و نهادهاى اروپايى را در دستور كار قرار دهد. 
سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در ادامه اظهار 
ــيون امنيت ملى مجلس  كرد: اين نامه به امضاى رئيس و اعضاى كميس
ــال شده است.  گفتنى است؛ اتحاديه  رسيده و به وزارت امور خارجه ارس
ــوم بهمن با صدور بيانيه اى جزئيات چهارمين بسته  اروپا روز دو شنبه س
تحريمى عليه ايران را كه به بهانه مسائل حقوق بشرى در شوراى وزيران 
امور خارجه اين اتحاديه تصويب شد، ارائه كرد. بر اساس اين بسته تحريمى، 

18 شخصيت و 19 نهاد ايرانى در فهرست تحريم  ها قرار گرفتند. 

استاندار كردستان مطرح كرد
خسارت 60 ميليارد  ى  اغتشاشات 

در كردستان
اسـتاندار كردسـتان مى گويـد كل خسـارت  هايى كـه در امـوال 
دولتى و خصوصى اسـتان صـورت گرفته 60 ميليارد تومان اسـت. 
اسماعيل زارعى كوشا در گفت وگو با مهر، در مورد برآورد خسارات مالى 
ــتان، اظهار داشت: استان كردستان  ناشى از اغتشاشات در استان كردس
ــانه اى و بزرگنمايى  هايى كه صورت مى گرفت،  به رغم بازخوردهاى رس
خسارت مالى زيادى وجود نداشته است. در مجموع كل خسارت  هايى كه 

در اموال دولتى و خصوصى استان صورت گرفته 60 ميليارد تومان است.
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ــال و وضعيت  ــى نگران بيت الم ــا اصالح طلبان خيل اين روز ه
ــه هزينه كردن براى  ــده اند و خيلى متحد ب اقتصادى مردم ش
برگزارى كنگره زنان تأثيرگذار اعتراض مى كنند، با اين بهانه كه 
در اين شرايط اقتصادى چرا بايد چنين هزينه اى شود. از جمله 
روزنامه مردم ساالرى نوشت: «در شرايطى كه كشور با مشكالت 
فراوان اقتصادى دست و پنجه نرم مى كند و تورم و گرانى، امان 
مردم را بريده، برگزارى اين كنگره با هزينه هاى كالن، با يكسرى 
ــره اى را برگزار كرده  ميهمانان گمنام...  دولت چرا چنين كنگ
است؟ » همه رسانه هاى اصالح طلب متن كم و بيش مشابهى را 
منتشر كرده اند. يك سايت اصالح طلب هم بودجه برگزارى اين 

كنگره را 21 ميليارد تومان تخمين زده بود. 
دو نكته اينجا قابل تأمل است:

اول اينكه براى ديپلماسى عمومى بايد هزينه كرد. مگر جز اين 
است كه همين اصالح طلبان هميشه فخر ديپلماسى و باز بودن 
باب گفت وگو با كشورهاى ديگر را مى فروشند؟ مگر مى شود سفر 

رفت يا مهمان خارجى دعوت كرد و هزينه اى نداشته باشد؟!

ــت كه روابط سياسى و اقتصادى  در خالل همين نشست هاس
توسعه مى يابد، آشنايى با فرهنگ ايرانى اتفاق مى افتد، مى توان 
فرهنگ توريسم را گسترش داد، صداى مظلوميت و اقتدار ملت 
ايران را به گوش ديگرانى خارج از ايران رساند و... .  روايت هاى 
حاضران در كنگره نشان مى دهد اين كنگره در رسيدن به چنين 

اهدافى موفق بوده است. 
دوم اينكه روز گذشته و همزمان با هياهوى اصالح طلبان بر سر 
ــتاندار  هزينه برگزارى اين كنگره، يك گفت وگوى كوتاه با اس
ــد كه در خصوص برآورد ميزان خسارات  كردستان منتشر ش
وارده از سوى آشوب طلبان به اموال عمومى و خصوصى گفته 
ــوال دولتى و  ــارت  هايى كه در ام بود كه «در مجموع كل خس
خصوصى استان صورت گرفته 60 ميليارد تومان است.  » اين 
يعنى حدود سه برابر رقمى كه آن رسانه اصالح طلب براى كنگره 
زنان تأثيرگذار برآورد كرده بود. در حالى كه 60 ميليارد تومان 
فقط خسارات وارده آشوب در استان كردستان است و اگر استان 
تهران يا كل كشور در نظر گرفته شود، مبلغى بسيار باال خواهد 

شد كه قابليت برگزارى دهها كنگره را خواهد داشت!
ــكيل پرونده براى ليدرهاى  ــتگاه قضايى بايد با تش (البته دس
آشوب، آنها را به پرداخت جريمه مالى محكوم كند تا هزينه اين 

خسارات از جيب ملت ايران پرداخت نشود. )
اما نكته اين است كه اصالح طلبان چرا دلشان براى اين بخش 
ــوزد؟ چرا از آشوب طلبان حمايت كردند و  از بيت المال نمى س
چرا آشوب و برهم زدن نظم و خدشه بر امنيت عمومى و ضرب 
و شتم و قتل و شكنجه مردم و نيروهاى حافظ امنيت را محكوم 
ــن رهامى، روحانى اصالح طلب، آشوب و حتى  نكردند؟ محس
قتل را هم توجيه كرد و گفت در شرايط اعتراضى مجاز است؛ اما 
كسى از اصالح طلبان او را محكوم نكرد. حال مى توان پذيرفت 
ــان براى بيت المال و وضعيت معيشتى مردم  اين جماعت دلش
ــت؟ بماند كه حاميان سرسخت دولت روحانى – با  سوخته اس
آن ضرباتى كه آن دولت و آن رئيس جمهور به اقتصاد كشور و 
ــاس نمى توانند مدعى دلسوزى براى  معيشت خانوار زد- از اس

اوضاع معيشتى مردم باشند. 

   ويژه

 مقايسه جالب توجه  دو رقم از بيت المال

سيدعبداهللا متوليان

كارشناس مسائل  سياسى



معـاون برنامه ريزي و توسـعه منابـع وزارت 
آمـوزش و پرورش طي نشسـتي بـا اصحاب 
رسانه به تشريح جزئيات بودجه پيشنهادي 
نظام تعليم و تربيت در سـال 1402 پرداخت؛ 
بودجه اي كه بـراي نهايي شـدن بايد منتظر 
تصميم بهارستان نشينان باشد. صادق ستاري 
فرد در اين نشست كه بيش از دو ساعت به طول 
انجاميد، درباره برخي از مسائل و چالش هاي 
جدي آموزش و پرورش هـم توضيحاتي داد. 
توضيحاتي كه نگراني ها را درباره بزرگ ترين 
و مهم ترين دستگاه انسـان ساز كشور  بيش 
از پيـش و افسـوس ها را دوچنـدان كـرد. 

ــتي پيرامون تشريح  ستاري فرد در ابتداي نشس
جزئيات بودجه پيشنهادي نظام تعليم و تربيت 
ــه وزارت آموزش و  ــال 1402 با بيان اينك در س
پرورش بزرگ ترين دستگاه اجرايي كشور است، 
ــاغل  ــنل ش گفت: اين وزارتخانه 971 هزار پرس
دارد كه فعاليت 38 هزار بازنشسته شاغل را هم 
ــرد؛ همچنين جمعيت  بايد به اين آمار اضافه ك
دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش با احتساب 
ــر 16 ميليون نفر  ــال بالغ ب دانش آموزان بزرگس
است كه براي اين دستگاه كه بزرگ ترين دستگاه 
ــت، بودجه 242 هزار ميليارد  اجرايي كشور اس
ــت.  ــال 1402 پيش بيني شده اس توماني در س
ــهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت  س
در سال 1400، حدود 10 درصد، در سال 1401 
ــال 1402 حدود  ــدود 12/9 درصد و براي س ح
11/2 درصد است. انتظار ما اين است كه اين عدد 

به 15 درصد برسد. 
معاون وزير آموزش و پرورش در ادامه با گاليه 
ــازمان برنامه و بودجه به  از همراهي نكردن س
ــه از بودجه  ــاي تخصيص يافت واكاوي اعتباره
1401 و بودجه پيشنهادي 1402 پرداخت. وي 
در ادامه افزود: سال 1401 پس از دو سال وقفه 
در آموزش حضوري مدارس بازگشايي شد و با 
همه سختي ها دوباره آموزش حضوري ممكن 
شد. با اين حال به دليل وقفه دو ساله و همچنين 
تعطيلي هاي غيرقابل پيش بيني تصميم گرفتيم 
ــاي تثبيت و  ــال جاري دوره ه ــتان س در تابس
تعميق يادگيري را براي 30 درصد دانش آموزان 
برگزار كنيم. ستاد ملي مقابله با كرونا براي اين 
دوره ها اعتباري معادل يك هزار و 500 ميليارد 
تومان تصويب كرد كه به  رغم جديت همكاران 
ــازمان برنامه و  ما در برگزاري اين دوره ها اما س
ــن اعتبار به  ــه همراهي نكرد و تاكنون اي بودج

دست ما نرسيده است!

 سهم 40 توماني هر دانش آموز از اعتبارات 
پرورشي

ــت اعتبارات  ــه وضعي ــرد در ادامه ب ــتاري ف س
ــي  ــوزه تربيتي و پرورش ــص يافته در ح تخصي
ــص اعتبارات  ــزان تخصي ــت و گفت: مي پرداخ
رديف تربيتي و پرورشي بودجه 1401 تاكنون، 
ــت كه  ــن در حالي اس ــت. اي 76درصد بوده اس
ــوزان از حيث توجه به  ــروز دانش آم بايد نياز ام
ساحت هاي تربيتي در نظام بودجه ريزي آموزش 
ــا اين حال  ــرار گيرد. ب ــورد توجه ق و پرورش م
ــري اتفاقات هم گاهى باعث مي شوند كه  يكس

اعتبارات در بخش ديگر هزينه شود. 
ــات، آراي ديوان  وي ادامه داد: از جمله اين اتفاق
عدالت اداري است كه از رديف هاي غيرپرسنلي 
ــن باره الزم به  ــر كرد. در اي بودجه وزارتخانه كس
ــال هاي 94 و 95 و حتي  ــت كه در س توضيح اس
ــاغل  قبل تر احكام و حقوق برخي فرهنگيان ش
در مدارس خارج از كشور به طور ناقص پرداخت 
شده بود و انباشت اين اعداد سرانجام باعث شكايت 
ــد. پس از اين  اين افراد به ديوان عدالت اداري ش
ــازمان برنامه و بودجه 20 درصد از رديف ها و  س
ــنلي بودجه وزارتخانه را  ــرفصل هاي غيرپرس س
كسر كرد كه اين موضوع موجب تأخير و اخالل در 

برنامه هاي آموزش و پرورش مي شود. 
ستاري فرد با بيان اينكه انتظار اين بود كه پس از 
اتفاقات سه ماه اخير در كشور يك تحول جدي در 
بودجه بندي آموزش و پرورش رقم بخورد، توضيح 
داد: در اليحه بودجه سال آتي سهم هزينه هاي 
ــت كه باعث  ــنلي حدود 2/6 درصد اس غيرپرس
مي شود در اجراي برنامه هاي كيفيت بخشي با 
ــويم. اين نگراني زماني بيشتر  مشكل مواجه ش
ــگام و به  ــود كه همين بودجه هم ديرهن مي ش
طور كامل تخصيص يابد. وي با بيان اينكه سرانه 
پرورشي هر دانش آموز معادل 40 تومان است، 
ــار دارند تحولي در امور  افزود: با اين اوضاع انتظ
تربيتي و پرورشي رقم بخورد. خوب است بدانيد 
كل اعتبارات در حوزه امور تربيتي و پرورشي در 
ــه 1401)، 250  10 ماه اخير (مربوط به بودج

ميليارد تومان تخصيص داده شده است. 
 آموزش و پرورش از هدفمندي يارانه ها 

سهمي ندارد!
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش 
ــوزه آموزش  ــارات ح ــه حذف اعتب و پرورش ب
ــاره  ــل هدفمندي يارانه ها اش ــرورش از مح و پ
ــدود 10 هزار  ــال 1401 ح ــرد و افزود: در س ك
ــره 14 هدفمندي  ميليارد تومان اعتبار از تبص
داشتيم كه حذف شده و آموزش را در حوزه هايي 

ــبانه روزي با  ــدارس ش ــاب و ذهاب  و م چون اي
مشكل مواجه مي كند. وي با اشاره به درخواست 
آموزش و پرورش براي تخصيص بودجه از سهم 
هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: پيشنهاد ما اين 
ــد از 9 درصد ماليات بر ارزش  بوده كه يك درص
افزوده براي نظام آموزشي در نظر گرفته شود كه 
متأسفانه در اليحه پيشنهادي در نظر گرفته نشد 
ــوراي اسالمي نسبت به  و اميدواريم مجلس ش
اصالح اين موضوع اقدام كند. اين در حالي است 
كه اكنون سهم شهرداري ها 3 درصد، بهداشت و 
درمان يك درصد و سهم دولت 5 درصد است، اما 
آموزش و پرورش كشور كه با تعليم و تربيت بالغ 
بر 16 ميليون دانش آموز آينده ساز كشور سر و 

كار دارد، هيچ سهمي ندارد!
 بودجه آسيب هاي اجتماعي صفر تومان

ستاري فرد همچنين با بيان اينكه در دوره كرونا 
2 درصد به نرخ آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان 
اضافه شد، چون بچه ها محصول فضاي مجازي 
شدند، گفت: اكنون هم هر اتفاقي مي افتد مدرسه 
ــرايط براي موضوع  را تعطيل مي كنند. با اين ش
آسيب هاي اجتماعي هم هيچ اعتباري در بودجه 
آموزش و پرورش پيش بيني نشده است. اما يك 
هزار و 430 ميليارد تومان براي حل آسيب هاي 
ــه بودجه 1402  ــور در اليح ــي در كش اجتماع
پيش بيني شده كه اميدواريم با نظر نمايندگان 

مجلس به آموزش و پرورش تخصيص يابد. 
 كالس هايـي كـه نوبت پرسـش به همه 

نمي رسد!
ــال  ــر آموزش و پرورش س ــه معاون وزي به گفت
ــته 18 هزار و 700 كالس درس با تراكم  گذاش
باالي 40 نفر تشكيل شد كه امسال به  رغم رشد 
ــا تالش هاي وزير  ــاع در مدارس اما ب حضور اتب
آموزش و پرورش براي كاهش تراكم كالس هاي 
درس، اين عدد به 16 هزار و 600 كالس درس 
رسيده است. ستاري فرد با بيان اين مشكل ادامه 
داد: براي حل اين مشكل نياز به نيروي انساني و 
ــي است؛  تأمين اعتبار براي ايجاد فضاي آموزش
چراكه در برخي مناطق، فضاي آموزشي نداريم تا 
تراكم كالسي را كم كنيم و در كالنشهرها بيشتر 
ــي هستيم كه اين  گرفتار كمبود فضاي آموزش
ــده و عدالت  موضوع باعث اختالل در كيفيت ش
را هم زير سؤال مي برد. در اين شرايط سهم اين 
دانش آموزان از معلم در هر كالس درس چقدر 
ــر دانش آموز يك  ــد؟ معلم براي ه مي تواند باش
ــذارد. اين درحالي  دقيقه هم نمي تواند وقت بگ
است كه استاندارد تراكم كالس هاي درس بايد 

23 نفر باشد. 

 وضعيت تأسـف آور بودجـه عمراني در 
سال 1402

ــتاري فرد همچنين با بيان اينكه آموزش و  س
ــارات تملك دارايي هاي  پرورش در حوزه اعتب
سرمايه اي، با توجه به كمبود فضاي زيرساختي 
ــي نيازمند توجه خاص است،  و مراكز آموزش
ــارات عمراني دولت در  ــد اعتب اظهار كرد: رش
ــه 1402 حدود 26  ــنهادي بودج اليحه پيش
ــي آموزش و  ــت اما اعتبارات عمران درصد اس
ــته كمتر  ــبت به گذش پرورش 31 درصد نس
ــن اعتبارات  ــت. همچني ــي شده اس پيش بين
ــازي مدارس كشور با كاهش 15  سازمان نوس
درصدي مواجه  است. در اين شرايط ما شرمنده 
ــهم  ــويم، چراكه در پرداخت س خيرين مي ش
آموزش و پرورش از پروژه هاي عمراني ناتوان 
هستيم. اخيراً خيرين مدرسه ساز براي ساخت 
ــه در اصفهان يك هزار ميليارد  چندين مدرس
تومان پرداخت كرده اند، اما اگر ما چندين بار به 
سازمان برنامه و بودجه برويم اين ميزان اعتبار 

را نمي توانيم دريافت كنيم!
 تحصيـل مختلط 135 هـزار دانش آموز 

متوسطه اول
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش 
ــري از اظهاراتش با  ــش ديگ ــرورش در بخ و پ
ــطه اول  بيان اينكه 135 هزار دانش آموز متوس
ــد، گفت:  ــط درس مي خوانن در مدارس مختل
ــط داريم كه  ــزارو400 كالس درس مختل 8ه
ــتي اين دانش آموزان هم  گاهى سرويس بهداش
مشترك است. تالش كرديم در راستاي دستور 
وزير آموزش و پرورش هيچ كالس مختلطي در 
دوره متوسطه دوم نداشته باشيم كه خوشبختانه 

انجام شد. 
 چند آمار هشدار دهنده!

ــع آموزش و  ــعه مناب معاون برنامه ريزي و توس
ــار نگران كننده  ــز چند آم ــرورش در ادامه ني پ
ــتاري فرد افزود: 49 هزار  ديگر را عنوان كرد. س
ــه نيروي خدماتي ندارند. هيچ اعتباري  مدرس
ــوان پيش بيني  ــگاه دانش پژوهان ج براي باش
ــت كه نياز به حمايت  ــده و اين در حالي اس نش
ــاور وجود دارد.  ــوزان المپيادي و فن از دانش آم
براي تغذيه مدارس شبانه روزي  و اياب و ذهاب 
دانش آموزان مناطق محروم در سال 1401 رقم 
700 ميليارد تومان تخصيص گرفتيم كه از محل 
تبصره 14 هدفمندي يارانه ها بود، اما در بودجه 
پيشنهادي 1402 حذف شده است. براي پرداخت 
حقوق و دستمزد نيروهاي خريد خدمات دچار 
كسري جدي هستيم؛ مطالبات چهار ماه امسال 
ــت. در اين  ــا انجام نشده اس مانده و پرداخت ه
ــال هزار ميليارد تومان و  خصوص كسري امس
ــال آينده هزارو500 ميليارد تومان  ــري س كس
ــت. در اليحه بودجه 1402 بودجه اي براي  اس
شير مدارس پيش بيني نشده است. براي اجراي 
سندتحول حدود 440 ميليارد تومان پيش بيني 
ــزار ميليارد تومان  ــده، اما نياز ما حداقل 2ه ش
ــت. 4 هزار و 900 ميليارد تومان براي سرانه  اس
دانش آموزي پيش بيني شده است كه اگر بر تعداد 
ــال تحصيلي  ــوزان و تعداد روزهاي س دانش آم
تقسيم كنيم، سهم هر دانش آموز روزانه 2 هزار 

تومان مي شود!
 آموزش و پـرورش همچنـان هزينه اي 

ديده مي شود
ستاري فرد با گاليه از بودجه پيشنهادي آموزش 
ــه آموزش و  ــان كرد: وظيف ــرورش خاطر نش و پ
ــت كه قرار است  ــان هايي اس پرورش تربيت انس
ــازند. در اين رابطه حضرت آقا  آينده كشور را بس
بارها اشاره كرده اند كه هزينه در آموزش و پرورش 
ــت، اما همچنان به آموزش و  سرمايه گذاري اس
پرورش به عنوان دستگاهي نگاه مي شود كه بايد 
ــفانه نگاه  اعتباري را دريافت و هزينه كند. متأس
سرمايه اي به آموزش و پرورش در سازمان برنامه و 
بودجه هنوز عملياتي نشده است. سازمان برنامه و 
بودجه ما را يك نهاد مصرفي مي داند كه اين يكي 

از مشكالت جدي ما است. 

طب سنتي ايران  در رتبه چهارم جهاني قرار دارد

 بودجه اي براي آموزش منهاي پرورش و كيفيت!
ستاري فرد: به  رغم تأكيدات رهبر معظم انقالب اسالمى

سازمان برنامه و بودجه اعتبارات در آموزش و پرورش را هزينه مي داند نه سرمايه گذاري ! 

در نشست واكاوي بودجه 242 هزار ميليارد توماني مطرح شد

طب سنتي ايران در رتبه چهارم دنيا قرار دارد و به زودي ويزيت 
متخصصان طب سـنتي ايراني تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. 
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت در آيين سومين اختتاميه جشنواره 
ــزود: در حال حاضر علم  ــد، اف طب ايراني كه در هتل قلب برگزار ش
پزشكي مبتني بر تشخيص و درمان دارويي قرار دارد و دارو بعد از نفت 

بزرگ ترين تجارت دنيا را به خود اختصاص داده است. 
وي ادامه داد: مافياي دارويي فقط براي ايران نيست و در دنيا هم وجود 
دارد، اما  امروزه در علم پزشكي راه هاي جديدي غير از درمان دارويي 
مانند سلول هاي بنيادي، سلول تراپي و استفاده از انواع ليزرها وجود 
دارد، بنابراين در حوزه سالمت و درمان نبايد تك بعدي و فقط به دارو 
ــت به فكر ايجاد راهكارهاي ديگر به خصوص  فكر كنيم بلكه الزم اس

استفاده از طب مكمل باشيم. 
وي اظهار داشت: راه تحقيق و پژوهش نبايد بسته  شود، زيرا پيشگيري 
و سبك زندگي با وجود مواد غذايي آماده، روغن ها و ساير خوراكي ها 
هر روز بدتر مي شود؛ از اين رو بايد تمام سرمايه را به سمت تغيير سبك 
ــوزش و پرورش زنگ  ــوق دهيم.  عين اللهي ادامه داد: آم زندگي س

سالمت را پايه گذاري كند و كتاب سالمت با هدف ارتقاي سواد آموزي 
سالمت نيز بايد در زمره دروس گنجانده شود، زيرا اين نوع آموزش ها 
براي كودكان مؤثر است تا در نهايت بتوانيم بساط فرهنگ غلط تغذيه 
را جمع كنيم.  وزير بهداشت تصريح كرد: با وجود تحريم ها و اينكه از 
ــوري كمك نگرفتيم، اما در مبارزه با كرونا حماسه آفريني  هيچ كش
ــتيم كه بايد الگوي  ــهيد مدافع سالمت داش كرديم و حدود 300 ش

جوانان و دانش آموزان ما باشند.  وي تأكيد كرد: امروزه دانش آموزان در 
فضاي مجازي الگوهاي واقعي را نمي بينند، بنابراين بايد در اين زمينه 
الگوهاي موفق به خصوص ايثارگري هاي كادر درمان در دوران كرونا 
اطالع رساني شود.  وي با اعالم آمادگي براي همكاري وزارت بهداشت 
با آموزش و پرورش  اظهار داشت: پيشرفت هاي بخش سالمت يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي است كه در تمام 
شاخص ها از جمله مبارزه با بيماري هايي مانند فلج اطفال، سل و حصبه 
سرآمد هستيم.  وزير بهداشت، طب ايراني را ميراث گرانبهاي برجامانده 
از نياكان و هويتي براي ايرانيان برشمرد و گفت: اين شيوه درماني بر 
پيشگيري و توجه به تغذيه مبتني است و در نظام سالمت هم جايگاهي 
ويژه دارد.  وي تصريح كرد: دو رشته طب ايراني در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي ايجاد و مرحله نخست ادغام طب ايراني در شبكه بهداشتي 

كشور و در 14 دانشگاه بنيانگذاري شده است. 
ــنتي، انتشار دارونامه طب  به گفته عين اللهي حمايت از داروهاي س
سنتي، تشكيل كميته گياهان دارويي و فرآورده هاي طبيعي و تدوين 

22 راهنماي باليني در طب ايراني از اقدامات انجام شده است. 

  وزير آموزش و پرورش با اشاره به تعطيلي متوالي مدارس گفت: براي 
جلوگيري از تعطيلي بدون برنامه مدارس، تقويم آموزشي و تعطيالت 
ــود تا اين قدر شاهد وقفه در جريان آموزش و  كشور بايد ساماندهي ش

پرورش دانش آموزان نباشيم. 
  بازرس كل امور تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور 
گفت: مسئوالن دستگاه هاي مكلف در اجراي قانون حمايت از معلوالن 
كه تكاليف قانوني خود را انجام نداده بودند، از سوي سازمان بازرسي كل 

كشور اخذ دفاع شدند. 
ــال آينده شهرداري  ــهردار تهران از رشد 56 درصدي بودجه س   ش
تهران خبر داد و گفت: بودجه سال آينده برشي از برنامه چهارم مديريت 

شهري است. 
  رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به مشكالت نقدينگي حوزه دارو، از 

حل مشكالت صنعت دارو در آينده نزديك خبر داد. 
  معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در نشست معاونين 
ــان عيد فطر  ــور گفت: تا پاي ــهرهاي كش اجتماعي و فرهنگي كالنش
پيش رو، فضاهاي توأم با شادي و نشاط براي شهروندان در كالنشهرها 

ايجاد مي شود. 

ارتقاي علمي ايران به رتبه 15 جهاني
وزير بهداشـت گفت: ارتقاي رتبه علمـي ايران بـه 15 در جهان 

دستاوردي بزرگ است. 
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت بيان داشت: امروز ديگر از برنامه صحبت 
نمي كنيم، بلكه از كارنامه حرف مي زنيم. وزارت بهداشت دانشگاه هوش 
ــتفاده از روش هاي درماني  مصنوعي را راه اندازي كرده و به دنبال اس
ــدازى كميته علمي  ــي، ژن تراپي و راه ان ــلول درمان جديد همچون س
سرطان است.   وي با بيان اينكه يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي انقالب 
اسالمي به حوزه سالمت تعلق دارد، اظهار داشت: امروز ايران اسالمي 
به اقرار سازمان بهداشت جهاني، با همت دانشمندان فرهيخته خود در 

تمامي شاخص هاي سالمت در منطقه غرب آسيا سرآمد است. 
ــت، درمان و  ــكي ادغام بهداش ــت، درمان و آموزش پزش وزير بهداش
ــالمت عنوان و  ــاخص هاي س آموزش را يك جهش در ارتقاي همه ش
خاطر نشان كرد: امروز در حوزه آموزش و پژوهش شاهد رشد كمي و 

كيفي چشمگيري هستيم. 
ــعه  ــر مواليد، توس ــش مرگ و مي ــه زندگي، كاه ــي اميد ب عين الله
مراقبت هاي بهداشتي، كاهش بيماري هاي واگير و افزايش دسترسي 
ــت در اقصي نقاط كشور را از جمله  مردم به خدمات سالمت و بهداش

دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه سالمت عنوان كرد. 
ــالمت دست يافته ايم،  وي با تأكيد بر اينكه به خودكفايي در حوزه س
ــي اچ دي و فوق  ــطوح پ ــالمت، در س گفت: در رده هاي تخصصي س
تخصصي، دانشمندان و فرهيختگان بسياري تربيت شده اند كه در تمام 

اركان و بخش هاي سالمت حضوري مؤثر دارند. 
ــگاه و  ــكي به فعاليت 64 دانش ــت درمان و آموزش پزش وزير بهداش
ــاره و تصريح كرد: 840  ــكي در سراسر كشور اش دانشكده علوم پزش
مركز تحقيقاتي، 69 پژوهشكده، 40 آزمايشگاه تخصصي و 25 شبكه 

تحقيقاتي در حوزه سالمت در سراسر كشور فعاليت مي كنند. 
ــتاوردهاي دولت  ــي از 16 به 15 را از دس ــي بهبود رتبه علم عين الله
ــتمين جشنواره  ــمرد و هدف از برگزاري بيست و هش سيزدهم برش
ــكي رازي را تمركز بيشتر بر علم نافع و  تحقيقات و فناوري علوم پزش

محصوالت دانش محور دانست. 
وي با بيان اينكه 31 هزار مقاله در دانشگاه هاي علوم پزشكي توليد شده 
ــرعت رشد پژوهش و توليد علم در  است، خاطرنشان كرد: ميانگين س

كشور7/42 و اين ميانگين در علوم پزشكي 8/23 است. 
ــكي به اقدامات صورت گرفته  ــت، درمان و آموزش پزش وزير بهداش
ــركت هاي  ــتر به محصوالت و ش ــت براي توجه بيش در وزارت بهداش
ــركت هاي دانش بنيان در  ــد ش ــاره و تأكيد كرد: رش دانش بنيان اش

دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به 33 درصد رسيده است. 

محسن پورعرب
  گزارش  يك

حسين سروقامت

«آنتونـي رابينـز» بازيگر و سـخنران انگيزشـي اينطور بود؛ 
مي رفت روي سـن، از 10 قانون موفقيت خـود مي گفت و بعد 

دانايي اش را با طرح موضوعات دلخواه به رخ مي كشيد. 
 10 قانون موفقيت چيست؟!

اسـتانداردت را بـاال ببر. بـا خودت صـادق باش. پيشـرفت، 
خوشحالي است. عاشـق مشـتري هايت باش. به ارزش هايت 
اضافه كن. استراتژي خروج داشـته باش. خالقانه بينديش. به 

موارد ساده توجه كن. دنبال نفوذ باش. ذهنيتت را تغيير بده. 
اما آن روز رابينز با پرسشي شوكه شد:

- وقتي همسرتون روي اعصاب شـما ميره و عصبي مي شيد، 
چيكار مي كنيد؟

خنده اش گرفت... ما بوقي توي خانه داريم. هر كه عصباني شود، 
ديگري بوق را برداشته، فشار مي دهد. صداي خنده دارش فضا 

را كمدي مي كند. بي اختيار مي خنديم و تمام. 
بله... صداي بوق، آتش همه دعواها را خاموش نمي كند، اما كمي 

خالقيت هم بد نيست!
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   شهروند - تهران:  مي خواستم از مسئوالن مربوطه سؤال 
كنم استفاده از يك بخاري كه روزها روي شمعك است و براي 
ــود هزينه گاز آن  ــتفاده مي ش يك وعده طبخ غذا هم از آن اس
ــود كه 200 هزار تومان براي ما قبض  ــبه مي ش چطور محاس
صادر شده است؟! مسئوالن در اين شرايط اقتصادي به فكر قشر 
ــند و براي جبران كسري بودجه پيگير  آسيب پذير جامعه باش
فرار مالياتي بعضي از اقشار پردرآمد و همچنين هدررفت گاز در 
ــند كه در اين سرما از گاز براي گرم  بعضي از مناطق كشور باش

كردن ويالها و استخرها استفاده مي كنند. 

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

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

با هدف انتخاب نوجوانان برگزيده تهران

فراخوان جشنواره «نوجوونيم» منتشر شد
تهـران  شـهرداري  هنـري  فرهنگـي  سـازمان 
فراخـوان جشـنواره «نوجوونيـم» را بـا هـدف انتخـاب 
كـرد.  منتشـر  تهـران  شـهر  برگزيـده  نوجوانـان 
ــالمي،  ــالگرد پيروزي انقالب اس ــن س ــبت چهل و چهارمي به مناس
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در نظر دارد با هدف شناخت 
ــتعدادهاي ويژه، جشنواره  ظرفيت هاي نوجوانان برگزيده و داراي اس
ــاي هنري،  ــنواره در محوره ــزار كند.  اين جش ــم» را برگ «نوجووني
ــانه و فناوري اطالعات در بخش فردي و  ــي، مذهبي، رس ادبي، ورزش
توانمندي هاي گروهي براي مشاركت نوجوانان متولد 1383 تا 1389 

شهر تهران، در مناطق بيست و دو گانه طراحي شده است. 
ــان داراي  ــا نوجوان ــوري ي ــتاني و كش ــاي اس ــان داراي مقام ه نوجوان
ــنواره مي توانند در اين جشنواره  توانمندي هاي ويژه در محورهاي جش
شركت كنند.  در مرحله ابتدايي، نوجوانان تهراني مي توانند تا 12 بهمن با 
ارسال عدد 1 به سامانه پيامكي 20001837 و دريافت لينك فرم ثبت نام، 
با تكميل اطالعات درخواستي در اين جشنواره شركت كنند. پس از آن با 
برپايي جلسات كميته داوري، 110 نوجوان برتر مناطق مشخص و سپس 
ــاخص در حوزه هاي  ــاي تخصصي تر 22 نوجوان ش در مرحله ارزيابي ه
مذكور انتخاب مي شوند.  در مرحله پاياني، پنج نوجوان برگزيده نهايي 
شهر تهران در آيين اختتاميه جشنواره با دعوت از چهره هاي محبوب و 

نامدار همان رسته ها، معرفي و هدايايي دريافت مي كنند. 

آقاي وزير لطفًا در حوزه تخصصي
خودتان اظهار نظر كنيد !

ــر قرار مي گيرند،  ــئوالن وقتى در جايگاه اظهار نظ گاهي اوقات برخي مس
راه حل هايي آنچنان محير العقول ارائه مي دهند كه همه را انگشت به دهان 
ــنهادي وزير آموزش و پرورش براي  نگه مي دارد. درست مانند راهكار پيش
جايگزيني تعطيلي مدارس در هنگام آلودگي هوا. يوسف نوري كه در ميانه 
باال گرفتن اعتراض ها براي تعطيالت مداوم و يكهويي مدارس به عنوان تنها 
راهكار و تنها خروجي جلسه اضطرار آلودگي هوا احساس تكليف كرده است، 
پيشنهاد داده براي مقابله با اين تعطيلي ها استانداردهاي شاخص آلودگي 
هوا را تغيير دهند! پيشنهاد عجيبي كه با واكنش جدي رئيس گروه سالمت 

هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت همراه بوده است. 
ــت  ــارات اخير خود مبني بر درخواس ــرورش درباره اظه وزير آموزش و پ
ــده آلودگي هوا براي  ــاخص هاي در نظر گرفته ش تجديد نظر در تغيير ش
تعطيلي مدارس  گفت: «من شاخص هاي آلودگي هوا در دنيا را ديدم و كاري 
هم در اين زمينه بچه هاي المپيادي ما انجام دادند و من بعد از آن موضع گيري 
كردم. در دنيا مدارس را به دنبال اين شاخص آلودگي هوا (شاخص 150) 
تعطيل نمي كنند. سالمت دانش آموز اولويت و اصل اول ما است اما نه اينكه 
با شاخص آلودگي 150 تعطيل كنيم. در دنيا تا وقتي شاخص آلودگي كمتر 
از 200 باشد، تعطيلي مدارس نداريم و من روز گذشته هم شاخص ها را رصد 

كردم كه هنوز به 200 نرسيده بوديم.»
ــطه را  ــا در موقعيت آلودگي هواي بنفش مقطع متوس به گفته وي در دني
هم اصًال تعطيل نمي كنند و در دوره ابتدايي برخي جاها مدارس را تعطيل 
مي كنند. كشورهايي نظير مكزيك  و فرانسه با گذر شاخص آلودگي از 300 
به بعد تعطيل مي كنند.   عباس شاهسوني، رئيس گروه سالمت هوا و تغيير 
اقليم وزارت بهداشت درباره برخي اظهارات اخير مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش مبني بر لزوم تغيير شاخص هاي تعطيلي مدارس ناشي از آلودگي 
ــا در تهران غلظت ذرات معلق  هوا، اينگونه توضيح مي دهد: « بعضي روزه
PM 2/5 بيش از 10 برابر راهنماي سازمان جهاني بهداشت مي شود كه اين 
يعني غلظت ذرات معلق به حدي زياد است كه براي سالمتي مردم و به ويژه 

گروه هاي حساس خطرناك است.»
شاهسوني با تأكيد بر اينكه يكي از گروه هاي حساس كودكان هستند، تغيير 
ــاخص آلودگي هوا را صرفاً پاك كردن صورت مسئله دانست و تصريح  ش
كرد: « ما بايد اقدام جدي براي كاهش مواجهه و كاهش غلظت آالينده هاي 
هوا داشته باشيم. اي كاش وزير محترم آموزش و پرورش پيشنهاد مي دادند 
كه اقداماتي نظير نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، از رده خارج كردن 
خودروهاي فرسوده، بهبود كيفيت سوخت و بهبود كيفيت خودروهاي توليد 
داخلي براي كاهش غلظت آالينده هاي هوا صورت گيرد. ما هم در وزارت 
بهداشت تعطيلي مدارس را راهكار اصلي نمي دانيم، اما چاره ديگري جز اين 

نداريم كه با اين كار مواجهه كودكان را با آلودگي هوا كاهش دهيم.»
طبق اظهارات وي مبناي رسيدن غلظت آالينده هاي هوا به 150 كه به دنبال 
آن غيرحضوري شدن مدارس صورت مي گيرد، در راستاي قانون هواي پاك 
مصوب هيئت وزيران در سال 1396 است. براي تغيير اين شاخص كه در 
قانون مطرح شده است بايد كميته اي متشكل از وزارت بهداشت، سازمان 
محيط زيست، وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شود تا 
تصميماتي با رويكرد سالمت محور اخذ كنند و نه اينكه بياييم صورت مسئله 
را پاك كنيم. شاهسوني تصريح مي كند: « مگر سازمان محيط زيست كه 
استانداردهاي ذرات معلق هوا را افزايش داد، به هدف خود رسيد كه ما با عدم 

غيرحضوري كردن مدارس به هدف خود برسيم؟»
ــور ما با ساير كشورها كه  ــئول وزارت بهداشت مقايسه كش از نگاه اين مس
وضعيت آلودگي هواي بدتري از ما دارند مانند چين  و هند نمي تواند راهكار 
باشد. ما بايد خود را با كشورهايي مقايسه كنيم كه آلودگي هوا ندارند يا ميزان 
غلظت آالينده هاي هواي آنها كنترل شده است. بايد ببينيم چه استانداردهايي 
ــرايط رسيده اند. استاندارد ساالنه ذرات  دارند و چه كار كرده اند كه به آن ش
معلق ما در كشور شش برابر راهنماي سازمان بهداشت جهاني است و اين 
يعني مواجهه مردم با آلودگي هوا باال است؛ پس بايد به جاي تغيير شاخص ها، 

رويكرد خود را بر كاهش آالينده ها و كنترل منابع انتشار بگذاريم. 
به گفته شاهسوني سيستم تنفسي در كودكان مهم ترين بخش آسيب پذير 
در اثر آلودگي هوا شناخته شده است. كودكان در واحد زمان، هواي بيشتري 
را نسبت به وزن بدن شان استنشاق مي كنند، در حالي كه سطح كوچك تر از 

ريه به آن معني است كه هواي تنفسي بيشتري را به ريه ها مي رساند. 
از طرفي سطح وسيع فعاليت فيزيكي و گذراندن زمان بيشتر در فضاهاي باز 
نسبت به بزرگساالن، احتمال مواجهه بيشتر با آالينده ها را در كودكان فراهم 
ــت كودكاني كه زمان بيشتري را در  مي كند. نتايج مطالعات نشان داده اس
فضاهاي باز مناطق شهري آلوده سپري مي كنند با احتمال نارسايي بيشتري 
در عملكرد دستگاه تنفسي مواجهند. مجاري تنفسي در كودكان باريك تر 
از بزرگساالن است و تا قبل از بلوغ دستگاه تنفسي رشد نيافته تر و عملكرد 
ضعيف تري دارد؛ به طوري كه 80 درصد آلوئول ها در كودكان پس از تولد 
تشكيل مي شود و اين تغييرات تا نوجواني ادامه مي يابد. به اين ترتيب درصد 

ورود آالينده ها به سيستم تنفسي كودكان بيش از افراد ديگر خواهد بود. 
از طرفي به دليل رشد نيافتگي دستگاه تنفسي در كودكان، ترميم آسيب هاي 
وارد به سلول هاي اپيتيكال مجراي تنفسي به طور صحيح انجام نمي شود. 
مطالعات نشان داده است كه آالينده هايي مانند دي اكسيد نيتروژن و به ويژه 

ازن بر توسعه دستگاه تنفسي در سنين كودكان تأثيرگذار است. 
وي با اشاره به اينكه كودكان قادر به متابوليزه، سم زدايي و دفع مواد سمي 
همانند بزرگساالن نيستند، توضيح مي دهد: «به طور نمونه كودكان تا 70 
ــود، جذب مي كنند؛ در حالي كه در  درصد سربي را كه وارد بدنشان مي ش
بزرگساالن حدود 20 درصد آن جذب مي شود. از طرفي بزرگساالن كمتر از 
يك درصد از سرب جذب شده را حفظ مي كنند، در حالي كه در بدن كودكان 
ــت. به طور كلي تكامل نيافتگي دستگاه  ــتر اس تمايل به حفظ سرب بيش
ايمني و ديگر دستگاه هاي حياتي در كودكان، احتمال آسيب در مواجهه با 

آالينده هاي هوا را افزايش مي دهد.»
ــيون محيط زيست مجلس  ــميه رفيعي، رئيس فراكس پيش از اين نيز س
ــبت به اظهارات وزير آموزش و پرورش براي عدم تعطيلي مدارس در  نس
هنگام آلودگي هوا واكنش نشان داده و گفته بود: «بهتر است آقايان در حوزه 
تخصصي خود اظهارنظر كنند؛ تشخيص تأثير آلودگي هوا بر سالمت اقشار 
مختلف جامعه بر عهده وزارت بهداشت است و هرگونه تعطيلي مدارس و 
دانشگاه ها با توجه به شرايط آلودگي هوا و تشخيص دانشگاه علوم پزشكي 

  سالمتبايد توسط كميته اضطرار آلودگي هوا برابر قانون اعالم و اجرا شود.»

زهرا چيذري 



 مصوبه ويژه دولت
تثبيت قيمت 10كاالي اساسي تا پايان رمضان 1402

 بغضيان: طرح تثبيت قيمت كاالهاي اساسي موجب مي شود هم مردم كاالهاي اساسي و ضروري شان را انبار خانگي نكنند 
و هم اينكه دست دالالن از سفره مردم كوتاه مي شود

88498433سرويس  اقتصاد ي4
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بهناز قاسمى
  گزارش   يك

در جلسـه اي كه اخيراً با حضـور رئيس جمهور 
برگزار شده بود، وزارت جهاد كشاورزي موظف 
شـد قيمت 10قلم كاالي اساسـي خوراكي را تا 
پايان ماه مبارك رمضان1402 تثبيت كند. شايد 
در ظاهر اين تصميم دولت به نفع مردم باشد اما 
با توجه بـه تجربه تثبيت قيمت هـا در دهه80، 
بيم آن مي رود از خرداد سـال آينده به يك باره 
قيمت ها چنديـن برابر گران شـود، مگر اينكه 
در ماه هاي آتـي هزينه هاي توليد اعـم از مواد 
اوليه، نهاده ها و دسـتمزد كارگران ثابت بماند. 
آلبرت بغضيان اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد 
است: اين تصميم دولت براي عيد نوروز و ماه مبارك 
ــت دالالن از بازار مواد  رمضان موجب مي شود دس
ــه انبار خانگي  ــود و مردم نيازي ب غذايي كوتاه ش

كاالهاي اساسي نداشته باشند. 
ــات جنجالي  ــا يكي از مصوب طرح تثبيت قيمت ه
ــال1383 بود كه دولت خاتمي   مجلس هفتم در س
ــي اقالم يارانه دار،  را از افزايش تدريجي قيمت برخ
ــوخت و كاالهاي عمومي  منع مي كرد.  همچون س
اقتصاددانان و مردم خاطره خوبي از آن دوران ندارند، 
ــال89  به قانون هدفمندي  چراكه اين طرح در س
يارانه ها گره خورد. طرح تثبيت قيمت ها موجب شد،  
قيمت انرژي آنقدر ثابت نگه داشته شود كه شكاف 
ــيار عميقي بين قيمت انرژي در داخل و به طور  بس
مثال كشورهاي همسايه اتفاق بيفتد و يك ظرفيتي 
براي رانت و فساد ايجاد شود كه در نهايت تبديل به 
قاچاق هاي سنگين شد. كشور به خاطر اين شكاف 
قيمت و قاچاق گسترده اي كه صورت گرفت، دچار 

ــد. اكنون بعد از 18سال  خسران بسيار گسترده ش
ــارگرانى ها و كوتاه  ــي براي كاهش فش دولت مردم
ــت دالالن و فرصت طلبان از بازار نوروز و  كردن دس
ماه رمضان تصميم گرفته است قيمت 10قلم كاالي 
اساسي خوراكي را تا پايان ماه مبارك رمضان1402 
ــذف ارز  ــاري پس از ح ــال ج تثبيت كند. طي س
ــدي  4هزارو200توماني، قيمت مواد غذايي با رش
قابل مالحظه مواجه و اين اقدام دولت در راستاي رفاه 
ــت مردم در ايام پر مصرف  اجتماعي و بهبود معيش
سال اتخاذ شده است.  در جلسه اي كه اخيراً با حضور 
رئيس جمهور برگزار شده بود، وزارت جهاد كشاورزي 
موظف شد پيشنهادهايي براي تثبيت 10قلم كاالي 
اساسي خوراكي شامل برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، 
گوشت، پنير، ماست، شير، شكر و ماكاروني ارائه كند 

و مصوب شد اين وزارتخانه برنامه پيشنهادي خود 
را براي كاهش و تثبيت قيمت مواد غذايي طى يك 

هفته به دولت ارائه كند. 
  بغضيان: تثبيت قيمت ها 

به شرط ثبات هزينه هاي توليد باشد
ــگاه و اقتصاددان در  ــتاد دانش آلبرت بغضيان، اس
ــي تا  واكنش به طرح تثبيت قيمت كاالهاي اساس
پايان ماه رمضان (ارديبهشت 1402) در گفت وگو 
ــه تجربه تلخي كه  ــوان» مي گويد: با توجه ب با «ج
طرح تثبيت قيمت ها در سال 83 به جاي گذاشته 
است، اين طرح در شرايط فعلي اقتصادي بايد بسيار 
باظرافت و دقت اجرا شود تا مبادا به افزايش ناگهاني 
ــود. وي مي افزايد: اين تصميم  قيمت ها منجر نش
دولت اگر به شرط ثابت ماندن هزينه هاي توليد اتفاق 
بيفتد، قطعاً نتايج خوبي به همراه خواهد داشت اما 
ــود ولى قيمت ها ثابت بماند،  اگر هزينه ها گران ش
ــال1402 قيمت ها  ممكن است در سومين ماه س
به يك باره منفجر شود و نرخ تورم نيز افزايش يابد. 
وي مي افزايد: در حال حاضر با دخالت دولت در بازار 
ارز و تصميمات جديد دولت بهانه اي براي افزايش 
قيمت ها وجود ندارد. اگر اين طرح دولت مردمي با 
موفقيت اجرا شود، ثابت مي شود امكان ثابت ماندن 
قيمت ها وجود دارد، اگر صنوف با رايزني و رابطه بر 

افزايش قيمت ها اصرار نكنند.
بغضيان تأكيد مي كند: اين طرح دولت موجب مي شود 
هم مردم كاالهاي اساسي و ضروري شان را انبار خانگي 
ــت دالالن از سفره مردم كوتاه  نكنند و هم اينكه دس
مي شود، زيرا هر ساله در آستانه نوروز به دليل احتكار 
كاال ها توسط دالالن و واسطه ها يك شوك قيمتي در 
ــوك بزرگ تري در ايام  اسفند ماه اتفاق مي افتاد و ش
پاياني اسفند و روزهاي نخست سال نو رخ مي داد. اگر 
وزارت جهاد كشاورزي با برنامه درست و منطقي اين 
مصوبه دولت را اجرا كند، قطعاً كارنامه خوبي به جاي 
ــگاه تأكيد مي كند:  خواهد گذاشت. اين استاد دانش
متأسفانه هر ساله با افزايش دستمزد ها، قيمت كاالها به 
همان نسبت گران مي شود، در حالي كه سهم دستمزد 
ــده كاال صددرصد نيست. شايد با  در قيمت تمام ش
اجراي ثبات قيمت ها در ماه هاي نخست سال1402، 
ــار قيمت ها را به دست بگيرد و مانع  دولت بتواند افس
ــته شود.  وي  از رشد قيمت ها مانند سال هاي گذش
ــراي موفقيت آميز اين  همچنين تأكيد مي كند: اج
طرح مهم نيازمند اين است كه هم هزينه هاي توليد 
ــت كاال نيز تغييري نكند و  باال نرود، هم اينكه كيفي
دولت نظارت صددرصدي در ايام نوروز و ماه رمضان 
بر بازار و سيستم توليد و توزيع داشته باشد. بغضيان 
ــت  ــالم زودهنگام اين طرح ممكن اس مي گويد: اع
ــا در روزهاي آتي  ــش قيمت اين كااله موجب افزاي
شود. با توجه به اينكه توليدكنندگان مواد غذايي و 
اصناف البي بسيار قوي با سازمان حمايت دارند، بيم 
آن مي رود پيش از اجراي اين طرح، بازار موج افزايش 
قيمت ها را تجربه كند. همانطور كه اخيراً حبوبات به 

اصطالح با چراغ خاموش گران شده است.

نگاهي به بازار حبوبات نشـان مي دهد، لوبيا سفيد با 17/39درصد 
باالترين افزايـش قيمـت را در يك مـاه اخير تجربه كرده اسـت. 
به گزارش مهر، مقايسه قيمت ها در يك ماه اخير (اول هفته دي تا ابتداي 
بهمن) حاكي از افزايش قيمت برخي اقالم در بازار حبوبات، نوسان قيمتي 

بسيار در بازار گوشت قرمز و تثبيت نرخ ها در بخش لبنيات است. 
سقف قيمتي مرغ از 52هزارو500تومان در ابتداي دي 1401 به 55هزار 
ــفندي از حداكثر كيلويي 240هزار تومان با افزايش  ــقه گوس تومان و ش
ــت. اين  ــيده اس 29/17درصدي به 310هزار تومان در ابتداي بهمن رس

ــاورزي با راه اندازي سامانه «ستكاوا»  در حالي است كه وزارت جهاد كش
ــازار مرغ در  ــت قرمز را همچون ب ــه و تنظيم بازار گوش مديريت يكپارچ

دستور كار دارد. 
تخم مرغ در هفته هاي متوالي دي تا بهمن روند نزولي داشته و از شانه اي 
82هزار تومان به 26هزارو500 تا 68هزار تومان رسيده است. نگاهي به بازار 
حبوبات هم نشان مي دهد، لوبيا سفيد باالترين افزايش قيمت را در طول 
يك ماه اخير تجربه كرده و با افزايش حدود 17/39درصدي و مبلغ 46هزار 

تومان در هر كيلو به 54هزار تومان رسيده است.

حبوبات گران و تخم مرغ ارزان شد
نماى  نزد يك
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تا پيش از ايـن قيمت ارزي كـه صرافي بانك ملـي خريداري 
مى كرد و مي فروخت، فاصله زيادي با قيمت در بازار آزاد داشت 
و همين مسئله موجب مي شـد دارندگان ارز و صادركنندگان 
انگيزه اي بـراي فـروش ارز به صرافي ملي نداشـته باشـند، 
امـا در راسـتاي سياسـت جديـد بانك مركـزي، قيمـت ارز 
خريداري شده توسـط صرافي بانك ملي به باالترين سطح در 
بازار رسـيده و نرخ فروش ارز هم مماس با نرخ بازار آزاد است. 
ــر دالر را به قيمت  ــزارش، صرافي ملي ه ــم اين گ در لحظه تنظي
43 هزارو 400 تومان فروش و 42 هزارو 966 تومان خريداري مي كند. 
ــكل ارزي هم 43 هزارو 400 تومان درج شده  بهاي ارز در بازار متش
است. الزام فروش اسكناس ارز صادركنندگان فقط به صرافي بانك 
ملي، افزايش سقف فروش ارز به هر نفر تا 5 هزار يورو و حذف فاصله 

قيمتي ارز صرافي ملي و بازار متشكل ارزي سياست هاي جديد بانك 
مركزي براي كنترل بازار ارز است كه موجب شكل گيري سير نزولي 
ــد. به گزارش فارس، بانك  ارز در اولين روز اجراي اين سياست ش
ــت هاي جديد خود براي كنترل  مركزي در راستاي اجراي سياس

بازار ارز، نقش محوري به صرافي بانك ملي داده است. 
بر اين اساس، همه صادركنندگاني كه بخشي از صادرات خود را به 
صورت اسكناس وارد مي كنند، براي رفع تعهد ارزي بايد ارز خود را 
به صرافي بانك ملي بفروشند. صرافي بانك ملي هم هر روز در بازار 
متشكل ارزي منابع ارزي خود را براي صرافي ها به حراج مي گذارد. 
تا پيش از اين قيمت ارزي كه صرافي بانك ملي خريداري مى كرد 
ــت و همين  و مي فروخت، فاصله زيادي با قيمت در بازار آزاد داش
مسئله موجب مي شد دارندگان ارز و صادركنندگان انگيزه اي براي 

ــند، اما در راستاي سياست  ــته باش فروش ارز به صرافي ملي نداش
جديد بانك مركزي، قيمت ارز خريداري شده توسط صرافي بانك 
ملي به باالترين سطح در بازار رسيده و نرخ فروش ارز هم مماس با 
نرخ بازار آزاد است. اين اقدام بانك مركزى موجب افزايش تقاضاي 
فروش ارز به صرافي ملي و خريد ارز از اين صرافي مي شود كه نتيجه 
آن رهبري قيمت توسط صرافي ملي در بازار ارز خواهد بود. عالوه 
ــي از مابه التفاوت قيمت در بازار آزاد  بر اين، تقاضاي كاذبي كه ناش
ــي رود. با اين اقدام بانك  و نرخ فروش ارز در صرافي ها بود از بين م
ــورو 540 تومان و  ــاي دالر حدود 500 تومان، ي مركزي، ديروز به

درهم 145تومان كاهش يافت. 
همچنين سكه طرح جديد 700 هزار تومان و هر گرم طالي 18عيار 

حدود 33 هزار تومان افت قيمت را ثبت كردند.

فاصله قيمت صرافي و بازار آزاد حذف شد
   خبر

با اقتصاد بايد چه كرد؟
ــبي در حوزه تحريم ها و آزاد سازي  ــايش نس ايران در دهه 90 تجربه گش
ــته  ــده را دارد. اگر نگاهي گذرا به آن دوران داش دارايي هاي ارزي بلوكه ش
ــه چرا پس طبق  ــيم، مي بينيم كه بعد از مدتي انتقادها باال گرفت ك باش
وعده ها بهبود اقتصادي در جامعه حاصل نشد و كارشناسان اقتصادي در 
آن زمان توضيح مي دادند كه 80درصد مشكالت در اقتصاد ايران ساختاري 
و مديريتي است و نيازمند اعمال اصالحاتي هستيم كه گام ابتدايي آن در 
ــتن صادقانه آن با مردم به جهت همراه ساختن آنها در مسير  ميان گذاش
اصالحات است. امروز سال ها از آن دوران گذشته است و با دو ديدگاه روبه رو 
هستيم؛ عده اي معتقدند رفع محدوديت هاي اقتصادي بين المللي الزمه 
اعمال اصالحات اقتصادي است و عده اي ديگر نيز مي گويند با تغيير برخي 
شيوه ها و سياست ها حتي در وضعيت كنوني نيز مي توان مشكالت ساختاري 
ــش  و مديريتي اقتصادي را برطرف كرد. در نهايت كمبود منابع براي پوش
ــندهاي مالي چون بودجه كل كشور، سيستم  هزينه هاي درج شده در س
بانكي، صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي بزرگي كه محصوالت خود 
را زير بهاي تمام شده عرضه مي كنند، شرايطي ايجاد كرده كه رشد حجم 
نقدينگي و تورم براي هر سال پيش رو پيشاپيش مشخص شده است. اين 
ــود كه چرا هيچ دولتي  ــش مطرح مي ش روزها در افكار عمومي اين پرس
نمي تواند تورم را كنترل كند، زيرا يك روز قيمت در حوزه مواد غذايي باال 
مي زند و روز ديگر در بازار زمين و ساختمان، ارز و طال و سكه، لوازم خانگي و 
خودرو. اگر چه عده اي تصور مي كنند صرفاً با احياي برجام قيمت ارز پايين 
مي آيد و روزهاي خوب اقتصادي فرامي رسد اما براي صحت سنجي اين ادعا 
بايد عنوان داشت كه ايران در سال هاي ابتدايي دهه90 تجربه گشايش نسبي 
در حوزه تحريم ها را داشت اما به رغم آزاد سازي منابع ارزي، به طور مجدد 
تورم كنترل نشد و آنجا بود كه عده اي گفتند اگر برجام نسخه رهايي بخش 
تمامى گير و گرفتاري هاي اقتصاد ايران بود، پس چرا مشكالت اقتصادي 
ــان گفتند اقتصاد ايران پيش  ــت. در پاسخ كارشناس به قوت خود باقي اس
از تحريم ها نيز با مشكالت مزمن، ساختاري و بنيادي بسيار عميق روبه رو 
بود و اينگونه نيست كه با تحريم شدن و سپس رفع تحريم تمامى مشكالت 
ــود. وضعيت امروز اقتصاد ايران بي شك با  اساسي اقتصاد ايران برطرف ش
سال هاي ابتدايي دهه90 بسيار فرق كرده است، اما با اين حال تورم و رشد 
حجم نقدينگي همچنان در اقتصاد ايران رخ نمايي مي كند. اگر در 10سال 
گذشته ميانگين تورم و رشد حجم نقدينگي حدود 20درصد بود، امروز به 
دوبرابر افزايش يافته است و حاال عده اي معتقدند احياي برجام الزمه نتيجه 
دادن مثبت اعمال اصالحات اقتصادي در ايران است. از سوي ديگر عده اي 
نيز معتقدند گشايش نسبي اقتصاد در گذشته تجربه شده است، از اين رو 
بدون احياي برجام نيز مي توان به شيوه هاي ديگر درآمدهاي اقتصادي كشور 
را باال برد و اصالحات اقتصادي را پياده سازي كرد. به هر يك از اين مسيرها 
كه معتقد باشيم بايد گفت كه ريشه رشد تورم و حجم نقدينگي و رشد هر 
روزه قيمت كاالها در اقتصاد ايران به ناترازي هاي موجود در بودجه، سيستم 
ــركت ها و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به  بانكي، صندوق هاي بازنشسته، ش
ويژه بنگاه هايي كه عمده 65درصد از تأمين مالي نظام بانكي را به بهانه اخذ 
ــرمايه در گردش مي بلعند و جالب آنكه اصًال زير بار فروش سرمايه هاي  س
خود و اعمال اصالحات در بعد مديريتي، نيروي انساني، ساختار تأمين مالي، 
فروش و توزيع نمي روند، مربوط مى شود. اظهر من الشمس است كه براي 
اعمال اصالحات اقتصادي به همراهي مردم نياز داريم و بايد صادقانه مردم 
را در جريان مشكالت اقتصادي قرار دهيم، زيرا اقتصاد ايران دهه هاست در 
تحريم است و اين تحريم ها چالش هاي مختلفي را در اقتصاد ايران رقم زده 
است. اين روزها كه اليحه بودجه1402در مجلس است شايد بايد در رابطه 

با اصالحات بودجه اي بسيار تأمل كرد. 

تبصره 14 به بودجه عمومي آمد
بخش اعظـم ميزان رشـد مجمـوع بودجـه سـال آينده كـه بعضًا 
واكنش هايي در برداشته، ناشي از انتقال تبصره 14 به داخل بوده است.

سيداحسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت در نشست با خبرنگاران 
درباره بودجه1402 با اشاره به موضوع فوق بيان كرد: بخش اعظم ميزان 
رشد مجموع بودجه سال آينده كه بعضاً واكنش هايي در برداشته، ناشي از 
انتقال تبصره 14 به داخل بوده و اين امر به  جهت شفاف سازي انجام گرفته 
است. افزايش ميزان حقوق كاركنان كه در ميانه سال اضافه شده بود و جزو 
بودجه1401 نبود، رقمي را به  عنوان هزينه جاري اضافه كرد كه بايد در 
مقايسه اعداد اليحه با قانون دقت شود. وي افزود: احساس اينكه دولت در 
ــاط بودجه است صحيح نيست، در حالي كه  حال حركت به  سمت انبس
ــت تا مهار تورم را  حركت اصلي دولت كنترل نقدينگي و ايجاد ثبات اس
در برداشته باشد. سقف تسهيالت تكليفي شبكه بانكي براي اولين بار در 
بودجه سال آينده تعيين شده است و اميدواريم با همكاري مجلس تغييري 
نكند. سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا، بستر بهتري براي فروش اموال مازاد باز شده است و كار 
تسهيل مي شود. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنيم درباره فاز دوم طرح 
ــازي تخصيص آرد، عنوان كرد: چون مسئله دسترسي مردم و  هوشمندس
طبقات ضعيف به نان اهميت داشت، دولت در اين باره تدبير متفاوتي نسبت 
ــت. در فاز اول بيش از 98درصد نانوايي هاي  به ساير كاالهاي اساسي داش
كشور به مكانيسم رصد توزيع هوشمند آرد در كشور متصل شدند. اجراي 
فاز اول طرح نشان داد بخشي از آرد يارانه اي از شبكه كشور خارج مي شده 
است. نكته مهم اينكه متأسفانه آسيب شناسي مشكلي كه در گذشته وجود 
ــيب را  ــانه اي قرار گرفت. اين طرح اين آس ــت، مورد جهت گيري رس داش
شناسايي كرد و اميدواريم تا پايان سال مسئله فاز دوم اجرا شود. سخنگوي 
اقتصادي دولت ادامه داد: خبري از آزادسازي قيمت نان نيست و محدوديتي 

براي خريد نان وجود ندارد.

 2/9 ميليون خودروي فرسوده 
در تهران تردد مي كند

رئيس سازمان ملي اسـتاندارد ايران به تردد 2 ميليون و 900هزار 
خودروي فرسوده در سـطح شهر تهران اشـاره كرد و افزود: اين 
خودروها حتي با بهترين سوخت هم آلودگي ايجاد مي كند. از بابت 
عقب ماندگي در انجام تكاليف قانون هواي پاك در سال هاي گذشته 
كه ما را به شرايط امروز دچار كرده است، از مردم عذرخواهي مي كنم. 
به گزارش تسنيم، سيدمهدي اسالم پناه با بيان اينكه بيش از 95درصد 
ــواي پاك در يك  ــتاندارد ايران در قانون ه ــازمان ملي اس از تكاليف س
ــت، افزود: اين قانون به صراحت چهار  ــده اس ــته اجرايي ش سال گذش
تكليف اساسي براي سازمان مشخص كرده كه به  طور عمده در رابطه با 
استانداردنويسي و استانداردسازي است. وي افزود: از بابت عقب ماندگي 
در انجام تكاليف قانون هواي پاك در سال هاي گذشته كه ما را به شرايط 
امروز دچار كرده است، از مردم عذرخواهي مي كنم. با اجراي مصوبات تا 
پايان سال، سازمان ملي استاندارد ايران 100درصد از تكاليف خود را در 
ــالم پناه عوامل آلودگي هوا را  موضوع قانون هواي پاك اجرا مي كند. اس
منابع متحرك، منابع غيرمتحرك، سوخت، ناوگان فرسوده و نرفتن به 
سمت نوسازي  و قسمتي را مربوط به خودروهاي در حال تردد برشمرد و 
گفت: در كشور حدود 27 يا 28 ميليون خودروي سواري، تجاري سنگين و 
نيمه سنگين تردد مي كنند كه بعضاً احتراق كاملي ندارند و حتي با استفاده 

از سوخت استاندارد آلودگي ايجاد مي كنند. 
ــتاندارد تجهيز و  ــيه اخير شوراي عالي، اس وي تصريح كرد: در اجالس
كاليبراسيون مراكز معاينه فني خودرو، نفت كوره و بخشي از قانون هواي 
پاك به تصويب رسيد كه در اين راستا با برخي مخالفت هايي نيز مواجه 
مي شويم اما از اعمال قانون كوتاه نمي آييم. اين مقام مسئول با بيان اينكه 
در تهران و برخي كالنشهرها بنزين يورو4 (EURO4) عرضه مي شود، 
گفت: نمونه برداري ها از سوخت پيش از اين به  صورت فصلي بوده است، 
اما براي نخستين بار نمونه برداري در پااليشگاه به  صورت ماهانه انجام 
ــود. وي به تردد 2 ميليون و900هزار خودروي فرسوده در سطح  مي ش
شهر تهران اشاره كرد و افزود: اين خودروها حتي با بهترين سوخت هم 

آلودگي ايجاد مي كند. 
........................................................................................................................

 فرار رندانه شركت نفت 
از واگذاري شركت هاي زيرمجموعه

رئيس كميسـيون تلفيق مجلس شـوراي اسـالمي با بيان اينكه 
برخي شـركت ها از ليسـت گروه هـاي2 و 3 خارج شـدند اما در 
هيچ گروه ديگري قرار نگرفتند، گفت: اين شـيوه رندانه اي است 
كه براي جلوگيـري از واگذاري شـركت ها صورت گرفته اسـت. 
به گزارش تسنيم، سيدشمس الدين حسيني، رئيس كميسيون تلفيق با 
ــيون تلفيق در خصوص تراز  بيان اينكه در حال حاضر گزارش اول كميس
ــازي دارايي هاي دولت  ــي مي كنيم، گفت: موضوع مولد س مالي را بررس
مربوط به تراز سرمايه اي است كه در آينده بررسي خواهد شد. وي با اشاره 
به اينكه سهام و اوراق شامل تراز مالي مي شوند، گفت: در حوزه بررسي دو 
سطح راهبردي و سطح بودجه را داريم. در سطح راهبردي نبايد موضوع را 
به سطح تراز حسابداري بودجه تقليل دهيم. در حقيقت بايد سياست هاي 
اصل44 را پيگيري كنيم. رئيس كميسيون تلفيق ادامه داد: در دهه90 رشد 
سرمايه گذاري نداشتيم. اين به اين معنا بود كه بخش خصوصي مشاركت 
جدي در اقتصاد كشور نداشت. در سال1402 بايد به كيفيت واگذاري ها 
دقت كنيم. در سال هاي اخير به بهانه كيفيت از واگذاري شركت ها از جمله 

شركت هاي زيرمجموعه شركت نفت استنكاف شده است. 
وي افزود: اينكه برخي شركت ها از ليست گروه هاي2 و 3 خارج شدند اما در 
هيچ گروه ديگري قرار نگرفتند. اين شيوه رندانه اي است كه براي جلوگيري 
از واگذاري شركت ها صورت گرفته است. اين موضوع از جانب مجلس دنبال 
خواهد شد. بخشي از درآمدهاي واگذاري در سال جاري با واگذاري هلدينگ 
خليج فارس محقق شد اما مجموع درآمدهاي در نظر گرفته  شده براي واگذاري 
ــيوه محقق نخواهد شد.  ــت، با اين ش كه بيش از 100هزارميليارد تومان اس
حسيني با اشاره به اينكه اوراق بدهي ابزار جبران كسري دولت است اما بايد 
ابتدا ببينيم علت كسري چيست، گفت: اگر اوراق را بفروشيم اما بازپرداخت آن 

را با ايجاد بدهي جديد پرداخت كنيم، قطعاً به بيراهه خواهيم رفت. 
........................................................................................................................

هشدار سوداگري خانه هاي وياليي نهضت 
ملي مسكن در شهرهاي خوش آب و هوا

معاون شهرسازي و معماري از ساخت خانه هاي وياليي نهضت ملي 
مسكن در هزارو200 شهر خبر داد و گفت : خطر سوداگري  به بهانه 
اجراي قانون جهش توليد مسكن در شهرهاي خوش آب و هوا باالست. 
به گزارش تسنيم، فرزانه صادق مالواجرد با بيان اينكه پيشرفت پروژه هاي 
نهضت ملي مسكن در برخي استان هاي كم برخوردار چشمگير است، اظهار 
ــكن، فني و كارشناسي بودن همه  كرد: نقطه قوت طرح نهضت ملي مس
مراحل اين طرح در شناسايي، تأمين اراضي، احداث شهرك ها و واحدهاي 
ــازي گفت: بر اساس مصوبه شوراي  مسكوني است. وي درباره شهرك س
ــده  ــازي و معماري درباره تراكم  زمين ها و تأكيدات انجام ش عالي شهرس
براي جلوگيري از مشكالت روي داده در مسكن مهر، در شهرهايي كه طرح 
جامع شهر به ساخت يك طبقه يا دو طبقه واحدهاي مسكوني اشاره كرده، 
بايد واگذاري اراضي براي ساخت واحدهاي مسكوني بر اساس همان طرح 
ــي هاي صورت گرفته از حدود هزارو442شهر،  انجام شود. بر اساس بررس

هزارو200 شهر مشمول ساخت مسكن وياليي و زير دو طبقه مي شوند. 
وي با بيان اينكه خطر سوداگري به بهانه اجراي قانون جهش توليد مسكن 
در شهرهاي خوش آب و هوا كه ارزش زمين هاي آنها باالست، وجود دارد، 
 تصريح كرد: در اين موارد بايد مراقبت هاي ويژه براي عرضه زمين و ساخت 
واحدهاي وياليي به واجدان شرايط مدنظر قرار گرفته شود. معاون وزير راه و 
شهرسازي بيان كرد: تقريباً يك چهارم مساحت همه شهرها در بافت فرسوده 
ــته چندان مورد توجه قرار نگرفته و  است و متأسفانه طي سال هاي گذش
ــت، به همين  منظور بسته تشويقي در  حاشيه نشيني نيز افزايش يافته اس
خصوص نوسازي بافت فرسوده در شوراي عالي شهرسازي مصوب و به كل 
ــده كه در آن ضوابط عام براي تشويق ديده شده است و بايد  كشور ابالغ ش
بيشتر براي اجرا مورد استقبال قرار گيرد. مالواجرد توصيه كرد: مديران كل 
استان ها مي توانند بر اساس اين ضوابط عام با توجه به شرايط شهرها ضوابط 

خاصي نيز در نظر بگيرند و در كميسيون ماده5 بررسي شود.

نوبت  دوم
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
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 شناسه آگهى: 1443600

آگهى فراخوان واگذارى و صدور مجوز مركز كودكان خيابانى
اداره كل بـهزيستى استـان كردستـان 
در نظـر دارد بــر اسـاس اجـراى بند 2 
مــاده 26 قـانــون تنظيـم بخشـى از 
مقررات مالى دولـت مـصوب 80/11/27 
مجلس شوراى اسالمى و دستـورالـعمل 
تـأسـيس، اداره و انحـالل مـراكــز و 
مـؤسسـات غيـردولتــى تحت نظارت 
سـازمـان بهزيسـتـى كشـور، نسـبت 
بـه صدور مـجوز مـركز كـودكــان خيـابـانى وفـق قـوانين 
و ضوابط جارى سازمـان اقـدام و از ظرفيت ها و تـوانمندى هاى 
بـخش غيـردولتى جهت اجراى طرح اقدام و عمل اسـتـفـاده 
نمايد. در ايـن راسـتـا از مـؤسسـات غيـردولتى داراى مجوز 
معتبـر از اداره كل بـهزيـسـتى اسـتان كردسـتان، جهت اخذ 
مـجوز مذكور و همكارى در اجـراى طـرح حمـايت اجتماعى از 
كـودكـان كار و خيـابـان، بـرنـامـه اقـدام و عمل دعـوت بـه 
عمل مى آيـد تـا درخواست مكتوب و مدارك و مستندات خود 
را در لفاف منـاسب الك و مهرشده بـا درج مـوضوع فـراخوان، 
نـام شخص متقاضى، نماينده ايشان و شماره تماس بر روى لفاف 
موصوف، ظرف مدت 10 روز كارى از تـاريخ انتشار آخرين آگهى 
(مورخ 1401/11/05) به دفتر حراست اداره كل بهزيستى استـان 
كردستـان واقع در بـلوار شبـلى، نبش خيـابـان خسروآبـاد، 
كدپـستـى 6619645963 تحويل و رسيد دريافت نمايند. جهت 
 مشاهده جزئيات اين فراخوان به وب سايت اين اداره كل به آدرس
hhttps : //www .behzisti .ir/service/province/

kurdestan مراجعه فرماييد.

  شرايط عمومى و اختصاصى:
1- مؤسسـات متقاضى بايد داراى پروانـه فعاليت معتبر از اداره 

كل بهزيستى استان كردستان باشند.
2- در اساسنامه مؤسسـات متقاضى مى بايست ارائه خدمات به 

كودكان كار و خيابان درج شده باشد.
3- مديـر و مسـئول فنى مؤسسـات غيردولتـى متقاضى بايد 
داراى مـدرك تحصيلى معتبر و مرتبط من جمله: كارشناسـى و 

كارشناسى ارشد مددكارى، روانشناسى و... باشند.
4- افراد فعال در مؤسسـات متقاضى به ويژه اعضاى هيأت 
مديـره، بازرسـان و مديرعامـل نمى بايسـت كارمند دولت 
و مشـمول قانون منـع مداخله كاركنان دولـت در معامالت 

دولتى و كشورى باشند.
5- اولويت با مؤسسـات داراى تجـارب كار با كودكان كار و 

خيابان مى باشد.
6- ارائـه مسـتندات توانايـى مديريـت مؤسسـه (رزومه 
فعاليت) و نيز تمكن مالى (گردش حسـاب هاى مالى سـال 

1400) الزامى است.
7- ارائـه تصويـر اساسـنامه، آگهى آخريـن تغييـرات، پروانه 
تأسـيس و مدارك هويتى (شناسـنامه، كارت ملى و كارت پايان 
خدمـت براى آقايان) صاحب يا صاحبان امضاى شـخص حقوقى 

ضرورى است.
8- اين اداره كل در رد يا قبول درخواسـت هر يك از متقاضيان 
در چهارچوب دستورالعمل، شـرايط عمومى و تخصصى مربوطه 

نوبت  دوماختيار تام دارد.

هاد ي غالمحسيني



بـا ورود بـه مـاه مبـارك رجـب، كاربران 
شـبكه هاي اجتماعـي بـا نوشـته هاي 
خود به اسـتقبال اين مـاه رفتنـد. آنها با 
اشـتراك گذاري احاديثي از ائمـه اطهار از 
فضيلت اين ماه نوشتند و دستورالعمل هايي 
از بـزرگان و علماي اخالق ويـژه اين ماه را 
توئيت كردنـد. كاربـران ماه رجـب را ماه 
بارش ثانيه به ثانيه ابرهاي رحمت خداوند 
دانسـتند كـه نبايـد ايـن بـارش رحمت 
را از دسـت داد. در ادامـه بخش هايـي 
از واكنش هـاي كاربران را مـرور كرده ايم. 

   فهيمه هداوند:
پيامبر اكرم (ص): «ماه رجب براي امت من ماه 
استغفار است، در اين ماه زياد استغفار كنيد كه 
خداوند بخشنده و مهربان است. » ( بحار األنوار، 

ج94، ص38) #أين_الرجبيون
   كاربري با نام «اميد»:

ــرد مگر آنكه  «فيضي از ماه رجب نخواهيد ب
قلوبي را كه شكستيد و دل هايي كه رنجانديد را 
به دست بياوريد!» آيت اهللا طهراني قدس سره. 

#ماه_رجب #سلوك_عقالني

   زهرا بشارتي:
يكي از دعا هاي ماه رجب دعاي «يا َمْن اَْرُجوُه 
لِكِلّ َخيٍر» است كه مهم ترين دعاي ماه رجب 
مي باشد و از امام صادق (ع) روايت شده است. 
ــود.  ــاز واجب خوانده مي ش ــد از هر نم كه بع

#أين_الرجبيون
   كاربري با نام «ميم. عين»:

مرحوم استاد فاطمي نيا(ره): «رجب، ماه توبه 
است. از اذكاري كه درصورت توجه به معنايش 
ــت «يا ُمقيل الَعَثرات» است؛ اي كه  مؤثر اس
ــي! اقاله يعني اگر توبه  لغزش ها را اقاله مي كن
ــد كه گويا  ــا ما معامله مي كن كنيم، طوري ب
گناهي مرتكب نشده ايم!» تمام لحظات اين ماه 

را مغتنم بشماريم.#أين _ الرجبيون 
   سميه سليماني:

ــت و ماه عذرخواهي و بارش محبت  رجب اس
ــون در زيارت جامعه  ــام هادي جانم الهي؛ ام
كبيره به محبت بي پايان و بي نهايت ما نسبت به 
معصومين كه نماد محبت بي پايان ما نسبت به 
خداي سبحان است رو خيلي زيبا شرح دادن...

توسل كنيم به اهالي رجب ان شاءاهللا توشه اي 
از سفره رجب بر داريم. #امام_هادي

   كاربري با نام «دختر آالمتو»:
بيشترين توصيه به استغفار در ماه رجب آمده و ماه 
رجب، ماه استغفاره. ما خوب شدن رو هي حواله 
مي كنيم به رجب و شعبان و رمضان، يكبار هم كه 

شده از امروز شروع كنيم تا دير نشده. #رجب
   زهرا اكبرزاده:

طبق احاديث ما... از اعمال خاص، ماه مبارك و 
پر نور رجب زيارت آقاي رئوف امام رضاع هست... 
زيارت بامعرفت أنيس النفوس، روزي همه شما 
ــأن... . #رجب_األصب  ــم الش در اين ماه عظي

#السالم_عليك_ياعلي_بن_موسي_الرضا
   صبا اسماعيلي:

امام باقر (ع) در روايتي مي فرمايند كه شيعيان 
ما اهل مهر و محبت به فقرا هستند و اموال خود 
ــش مي كنند؛ در ماه  را در اين راه بذل و بخش
ــراي خانواده هاي فقير،  مبارك رجب صدقه ب
مخصوصاً اطرافيان خودمون فراموش نشود... 
ــما عزيزان  ميالد وارث علم علوي، بر همه ش

مبارك. #باقرالعلوم
   كاربري با نام «فائقه»:

در اين ماه (ماه رجب)، از خدا به غير از هدايت 
چيزي نخواهيد. «حاج آقا حق شناس»

   زهرا زنبييلچي:
ــالم اعالم كرد! ابرهاي رحمت  هواشناسي اس
ــاعته، ثانيه به ثانيه در  خدا درماه رجب 24 س
حال بارشند! لطف هرگونه «چترگناه» را از روي 
ــرخود برداريد، تا دل وجانتان خيس باران  س

لطف و رحمت الهي شود. #أين_الرجبيون
   كاربري با نام «كيان»:

حلول ماه با عظمت رجب مبارك باد. خداوند 
مي فرمايد: ماه، ماه من، بنده، بنده من و رحمت، 
ــى در اين ماه من را  رحمت من است. هر كس
ــر كس از من  ــد او را اجابت مى كنم و ه بخوان
بخواهد به او عطا مي كنم. اين ماه را رشته اى 
بين خود و بندگانم قرار دادم كه هر كس آن را 

بگيرد به من مى رسد. #أين_الرجبيون
   الهام خطيبي:

هنگامى كه ماه رجب وارد مى شود، فرشته حق 
در هر شب از آن تا صبح ندا در مى دهد: «خوشا 
به حال ذاكران! خوشا به حال اطاعت كنندگان!» 
و خداوند متعال خود مى فرمايد: هركس در اين 
ــت مى دهم و  ــخ مثب ماه مرا بخواند، به او پاس
هركس از من چيزى بخواهد، به او عطا مى كنم. 

#أين_الرجبيون

ابرهاي رحمت،  ثانيه به ثانيه در حال بارش هستند
استقبال كاربران شبكه هاي اجتماعي از حلول ماه رجب

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.

رجب ماه سرازير شدن رحمت الهي
ــي را از آيت اهللا  ــتقيم» توصيه هاي ــي «صراط مس كانال تلگرام
ــارك رجب به  ــبت ورود در ماه مب محمدباقر تحريري به مناس

اشتراك گذاشت. آيت اهللا تحريري فرموده اند:
1) استغفار كه صبح و بعد از ظهر دارد (استغفراهللا و اتوب اليه، در 

پايان دست ها را بلند كرده و بگويد: اللهم اغفر لي و تُب علي)
2) دو گونه استغفار در طول ماه دارد.

3) هر روز شش دعاي پر مغز و پر محتوا دارد، مخصوصاً دعايي كه از 
ناحيه مقدسه آمده. (با مرحوم ابوي در مشهد محضر عالمه طباطبايي 
(رضوان اهللا عليه) بوديم. ايشان در مورد دعايي كه از ناحيه مقدسه آمده 
سؤال كردند؛ «بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم اني اسألك بمعاني جميع 
ما يدعوك به واله امرك... » مرحوم عالمه فرمود: خودتان مي دانيد كه 
ــان عظمت اين دعا را بيان كردند كه  اين دعا يك ماه حرف دارد. ايش

داراي معارف توحيدي و مسائل عميق واليي و تربيتي است.)
4) زيارت رجبيه كه در مشاهد مشرفه خوانده مي شود. 

5) كساني هم كه بتوانند در ايام البيض معتكف بشوند مطلوب و 
مورد سفارش است. 

6) سعي كنيم در اين ايام حرام از ما سر نزند. 

   آيينه نفس

قانون اعداد كوچك چيست و چطور روي سرمايه گذاري اثر مي گذارد؟

ــن وكالت ميدهم راه  ــته رضا پهلوي با م ــرد: حماقتي كه دارودس پوريا فاضل توئيت ك
ــالمي با چه  ــالب علني كردن رو جمهوري اس ــه اي كه در جبهه ضدانق انداختن و تفرق
ــت راه بندازه؟! دنبال الطاف خفيه الهي هستيد؟! همين  ــانه اي مي خواس ــتگاه رس دس

حماقت آقاي پهلوي را ببينيد.

صفحه توئيتري «تفكر نقاد» نوشت:  برخي اقسام گفت وگو: 1) مباحثه:گفت وگوي غيراقناعي براي 
اعالم نظر؛ 2) مذاكره: گفت وگوي اقناعي تعين موضع؛ 3) مفاهمه:گفت وگوي اقناعي براي رسيدن 
به تفاهم؛ 4) معامله(تعامل): گفت وگوي تقابلي براي داد و ستد؛ 5) مجادله(جدل):گفت وگوي 

تقابلي براي اعمال نظر؛ 6) مناظره: گفت وگوي انتقادي براي مقايسه نظرات. 

ــت: تعداد زيادي از  «سرمايه پالس»  نوش
ــتند كه به داليل مختلف اقدام  افرادي هس
به نتيجه گيري هاي سريع براساس الگوهاي 
كوچك در انواع بازارهاي سرمايه مي كنند. 
ــيدن در مورد موضوعاتي كه  به نتيجه رس
اطراف مان را فرا گرفته اند، به طور معمول با 
شيوه هاي آماري و نمونه هاي كوچك انجام 
مي شود. در بيش تر مواقع اين نتيجه گيري 
براساس نمونه هايي است كه بسيار كوچك 
هستند. شنيده ايم يا خودمان بارها به زبان 
آورده ايم كه «مشت نمونه خروار است.!» اين 
ــريع و محدود براساس  نوع نتيجه گيري س
ــداد كوچك  ــه قانون اع ــاي كم ب نمونه ه
مربوط مي شود. ممكن است اين قانون را در 
پيش بيني هاي آينده سرمايه گذاري هايي 
ــه بدانيم – به كار  كه كرده ايم – بدون آنك
ــك به طور  ــون اعداد كوچ ببنديم، اما قان
ــت؟ با چه آزمايش هايي  ــخص چيس مش
مي توان اين قانون را به خوبي شناخت؟ در 
ــرمايه چطور از اين  پيش بيني هاي بازار س

قانون استفاده مي كنيم؟
   نمونه اي از قانون اعداد كوچك

ــوم قانون اعداد  ــك مثال به مفه بياييد با ي
كوچك و اشتباهات احتمالي استفاده از آن 
پي ببريم. فرض كنيد به جايي رفته ايد كه 
شرايط آب و هوايي بدي دارد. به مسافرخانه 
مي رويد و نفر اولي كه مي بينيد، نابيناست. 
نفر دوم، سوم و چهارم هم همينطور. ممكن 
است به اين نتيجه برسيد كه آب و هواي اين 
منطقه روي نابينايي تأثير دارد يا دست كم 

گمان كنيد كه در اين شهر نابينايان بسيار 
ــتند، اما اين نتيجه گيري درست  زياد هس
نيست. تعداد افراد براي رسيدن به اين نتيجه 
كلي بسيار كوچك بوده است. در واقع ما براي 
نتيجه گيري از قانون اعداد كوچك استفاده 
ــه تعداد  ــه كوچكي ك ــم. در منطق كرده اي
كمي – به عنوان مثال 100 نفر – جمعيت 
ــود دارند كه نديده ايم و در  دارد، 96 نفر وج
ــم كرده ايم. به  ــب 4درصد حك واقع برحس
همين خاطر است كه هر چه جامعه آماري 
ما بزرگ تر باشد، به همان ميزان نتيجه گيري 

دقيق تري خواهيم داشت. 
   مرگ بر اثر اضطراب يا رژيم غذايي؟

از ديگر مثال هاي بارزي كه مي توانيم مبناي 
آن را قانون اعداد كوچك بدانيم مرگ بر اثر 
ــت. فرض كنيد  اضطراب يا رژيم غذايي اس

ــد نفر رژيم  ــتان يك يا چن در يك بيمارس
ــك رعايت  ــت نظر پزش ــان را تح غذايي ش
مي كرده اند، اما ظاهراً به دليل اضطراب زياد 
يا مشكل استرس دچار ناراحتي قلبي شده و 
ــده اند، بنابراين ممكن است اينطور  فوت ش
نتيجه بگيريم كه اگر افراد رژيم غذايي تجويز 
شده توسط پزشك را رعايت نكنند و در عوض 
مضطرب نباشند، نمي ميرند. اين نتيجه گيري 
به طور مستقيم به قانون اعداد كوچك مرتبط 
است. ممكن است دليل فوت آن تعداد افراد 
ــد. به عبارت ديگر  بابت مسئله ديگري باش
ــه نتيجه گيري  ــا با چند نفر ب نمي توان تنه
بزرگ دست پيدا كرد، اما جالب است بدانيم 
كه بارها و بارها در مهم ترين ابعاد زندگي مان 
مانند انتخاب مسير سرمايه گذاري از قانون 
ــم. هر چند  ــتفاده كرده اي اعداد كوچك اس

ــاس قانون اعداد كوچك  نتيجه گيري براس
نادرست است، اما داليلي براي بارها و بارها 

استفاده از آن وجود دارد. 
   به دنبال علت و معلول

اينكه ذهن ما مي خواهد براي هر پديده اي 
به دنبال علت بگردد اتفاقي طبيعي است. 
اينطور كه نتيجه بگيريم هر معلول، علتي 
دارد مربوط به اين واقعيت مي شود كه ما به 
طور ذاتي از پديده هاي بي علت مي ترسيم. 
ما براي اينكه از چگونگي رخ دادن اتفاقات 
ــيم، تالش مي كنيم روابط علت و  آگاه باش
معلولي را با محاسبات و نتيجه گيري هايي 
مبتني بر قانون اعداد كوچك انجام دهيم، 
اما در بازارهاي سرمايه به چه شكل از قانون 
ــتفاده مي كنيم؟ يكي از  اعداد كوچك اس
بازرترين مثال ها مربوط به پيش بيني  قيمت 

سهام در بورس است. 
   قانون اعداد كوچك در سرمايه گذاري

ــرمايه گذاري به ويژه در بازار  در بازارهاي س
سهام ديده ايم، افرادي در بازه هاي زماني كوتاه 
و با آمارهايي در ابعاد بسيار كوچك اقدام به 
ــزرگ براي  نتيجه گيري هاي بلندمدت و ب
تعدادي از سهم ها مي كنند. با بازه ها و اعداد 
كوچكي كه اين عده در نظر مي گيرند همان 
نتيجه اي كه در نظر دارند را براي مخاطب خود 
به نمايش مي گذارند، اما با توجه به كم وسعت 
ــان نمي توان  بودن و اعداد آماري كوچك ش
ــوان مبناي  ــان را به عن نتيجه گيري هاي ش
درست قرار داد و به طور معمول نتيجه ديگري 

از پيش بيني هاي شان به دست مي آيد.

خدمت رضا پهلوي به جمهوري اسالمي! اقسام گفت وگو

هرم مخالفت
كانال تلگرامي «TechRasa» نوشت: احتماالً همه ما با اين موضوع مواجه شديم كه تو بحث و 
مخالفت، افراد به جاي استدالل و تالش براي توضيح مشكل، طرف مقابل رو تخريب مي كنند. 
اين روش نه تنها به حل مسئله كمكي نمي كنه، بلكه اعتبار و احترام شخص رو هم زير سؤال 
مي بره.  پل گراهام سلسله مراتب استدالل و مخالفت رو مطابق شكل توضيح ميده. تو اين هرم 
هر قدر از پايين هرم به سمت باالي هرم بريم، قدرت متقاعدكنندگي ما بيشتر مي شه و تو بيان 
نظر خودمون و بحث كردن موفق تر هستيم. در واقع بايد حواسمون باشه كه از روش هاي پايين 

هرم براي مخالفت كردن استفاده نكنيم، چراكه نه درست هستن و نه تأثيرگذار. 
شما تجربه  استفاده از اين هرم رو دارين؟ روش شما براي استدالل و مخالفت چيه؟

علم «اكونومي» محمد عليشاه به روايت دهخدا
ــت: دهخدا در  «دنياي اقتصاد» نوش
شماره دوم صوراسرافيل، مناظره اي 
خيالي با آدام اسميت، پدر علم اقتصاد 
ــخن  ــد و چنين س را پيش مي كش
مي راند: «اي آدام اسميت! كه اسمت 
ــته اي... و  را پدر علم اكونومي گذاش
ــروت را منحصر به  ــد ث ــوازم تولي ل
طبيعت و كار و سرمايه قرار داده اي... 
حاال يك كمي نگاه كن به علم اكونومي پادشاه ايران و آن وقت پيش خودت اقال خجالت بكش... 

تو خودت مي داني كه پادشاه ما كار نمي كند، براي اينكه او شاهنشاه است. 
ــاه ايران از آن وقت كه به شبي يك حب  آمديم سر طبيعت آن را هم كه شنيده اي كه شاهنش
ــرمايه... آن را هم كه البد در  ترياك عادت كرده طبيعتش آنقدرها عمل نمي كند، اما آنكه س
روزنامه هاي پارسال خوانده اي كه...  دار و ندار عيالش [جواهرات سلطنتي] را برد گذاشت بانك 
روسي گرو كه چهار روز چه چه بچه هاي ميدان توپخانه را راه انداخت... شاه وقتي ديد دست و 
بال ها تنگ است ستارخان از يك طرف زور آورده. بچه هاي خلوت هم از يك طرف براي مواجب 
نق نق مي كنند... مي دهد در دربار كيوان مدار يك سفره پهن مي كنند.  تمام وزرا، امرا، سردارها و 
سرتيپ ها و مجتهدها را جمع مي كنند كنار سفره، وليعهد را مي نشانند ميان همان سفره، دالك 
را هم خبر مي كنند... دالك خرج عمل را تمام مي كند. آن وقت يك دفعه مي بيني... هي شاهي، 
پنج شاهي است كه مثل باران مي ريزد وسط سفره. وقتي پول ها را مي شمارند خدا بده بركت 
شده 707 تومان و 2 هزار و 11 شاهي. حاال به من بگو ببينم اين پول ها از كجا پيدا شد؟ طبيعت 
اينجا كار كرد؟ پادشاه دستش را از سياه به سفيد زد؟ يا يك سرمايه براي اين كار گذاشته شد؟

ChatGPT درباره آينده شغلي هوش مصنوعي چه مي گويد؟
كانال تلگرامي «ديجايتو» خبر داد:  در حالي كه 
 بسياري نگرانند هوش مصنوعي آنها را بيكار كند، 
و  ــن  مطرح تري از  ــي  يك   ،ChatGPT
پرسروصداترين ابزارهاي مبتني بر هوش مصنوعي 
 ChatGPT كنوني، نظر متفاوتي دارد. به گفته
خود هوش مصنوعي نه، بلكه افرادي كه از هوش 
ــد، مي توانند جاي  ــتفاده مي كنن مصنوعي اس
ديگران را بگيرند و شغل آنها را تصاحب كنند.  اين 
 ChatGPT مجله الكترونيكي همچنين گفته است: چت بات هاي مبتني بر هوش مصنوعي مثل
آغازگر عصر جديدي از فناوري خواهند بود. اين محصوالت مي توانند شعر بنويسند، در امتحانات 
شركت كنند و حتي وكيل پرونده هاي قضايي در دادگاه باشند. همين مسئله نگراني هايي را درباره 
حذف بسياري از مشاغل در آينده مطرح كرده است. يكي از متخصصان اين حوزه باور دارد كه هوش 

مصنوعي مي تواند تا پنج سال آينده جايگزين 20 درصد از مشاغل شود. 

پند فردوسي از مجلس ضحاك و كاوه
ــدزاده در كانال  ــر محم محمدجعف
ــت: در شاهنامه  تلگرامي خود نوش
فردوسي، آغاز دوره پهلواني با ظهور 
كاوه است. كاوه آزادمردي است كه 
ــي مي كند و  ــردم زندگ ــن م در بي
ــت، مانند بسياري از  پيشه وري اس
مردم. ماران روي شانه هاي ضحاك را 
چيزي جز خوراندن مغز جوانان آرام 
ــدند و هر روز خواليگران  ــت؛ جواناني كه گروه گروه به كاخ ضحاك برده مي ش نمي كرده اس

(آشپزان) از مغز سر آنها براي اين مارها خوراك آماده مي كردند. 
نوبت به فرزند جوان كاوه رسيد. كاوه چون باخبر شد به دادخواهي و براي نجات جان فرزند به مجلس 
ضحاك با بزرگانش وارد مي شود. ضحاك كه از پيش خبر ظهور فريدون را شنيده بود و مشغول تهيه 
طوماري از بزرگان كشور در حمايت از خود بود تا جسارت و دليري كاوه را ديد بر خود لرزيد و از درون 
ترسي او را فرا گرفت. چون سخن دليرانه  كاوه را درباره ظلمش بر رعيت شنيد، دستور داد او را آرام 
كنند و فرزندش را به او برگردانند، و در مقابل كاوه طوماري را كه در تأييد او آماده شده بود، امضا كند 
و بر دادگري و ضرورت كمك به ضحاك براي مقابله با فريدون گواهي دهد تا بتوانند مردم را براي 

كمك به او ترغيب كنند: بفرمود پس كاوه را پادشا/ كه باشد بدان محضر اندر گوا (ب. 211)
در ساير منابع از جمله ثعالبي چنين ماجرايي نيامده و گفته شده است، كاوه چون فرزند را از 
ــي كرد و برافراشت و به سپاه  چنگ ضحاك رهايي داد رفت و پيش بند چرمين خود را درفش
فريدون پيوست. سخن فردوسي در اينجا حكيمانه است. نقل فردوسي فقط نقل تاريخ نيست. 
او در كنار تاريخ براي هر رويداد حكمتي بيان مي كند و پندي مي دهد و در اينجا از زبان كاوه 
چنين مي خروشد و متملقان اطراف شاه را خطاب قرار مي دهد: خروشيد كاي پايمردان ديو/ 
ــپرديد دل ها به گفتار اوي/  بريده دل از ترس گيهان خديو/ همه سوي دوزخ نهاديد روي/ س

نباشم بدين محضر  اندر گوا/ نه هرگز بينديشم از پادشا (ب. 213 تا 215)
ــت كه گمان نشود كاوه تنها غم فرزند خود داشت.  در روايت فردوسي، داستان به گونه اي اس
پس با اينكه فرزندش را رهانيده، بي باكانه طومار گواهي بزرگان را دريد و شورش بر ضحاك را 
از همانجا آغاز كرد: خروشيد و برَجست لرزان ز جاي/ بدريد و بسَپرد محضر به  پاي/ گرانمايه 

فرزنِد او پيِش اوي/ از ايوان برون شد خروشان به كوي (ب. 216 و 217)
بزرگان مجلس بر ضحاك خرده گرفتند كه كاوه به چه جرئتي چنين خام گويي كرد؟ و فردوسي 
از زبان ضحاك شكست خورده و شگفت زده ترس خود را به زبان مي آورد و پندي براي روزگاران 
مي گذارد: ميان من و او از ايوان درست/ يكي كوه گفتي از آهن برست/ ندانم چه شايد بُدن زين 

سپس/ كه رازِ سپهري ندانست كس! (ب. 224 و 226)

 دادگاه متهم را مشخص مي كند
 نه فشار رسانه اي!

 كاربري با نام «سيد رضي» با اشاره به دستگيري دني آلوز به جرم آزار 
جنسي نوشت: پر افتخارترين بازيكن فوتبال جهان، دستگير و زنداني 
شد. نه سلبريتي هاي هاليوود براي دني آلوز پست و توئيت و هشتگ 
ــگاهش هم  ــت ها متعصابه از او حمايت كردند. باش زدند، نه فوتباليس
قراردادش را فسخ كرد. گويا در خارج، متهم بودن يا نبودن فرد را دادگاه 

تعيين مي كند، نه فشار سلبريتي ها و رسانه !

با شفافيت راه حرف و حديث را ببنديد
ــت: من نمي دانم اين چه مرضي است  سجاد فرشيدي در توئيتي نوش
ــتيم! خب ليست افراد  ــاده هم از شفافيت فراري هس كه در مسائل س
ــركت كننده در همايش «زنان تأثيرگذار» را منتشر كنيد تا اينقدر  ش

حرف وحديث درست نشود!

ترس از صميميت
ــت: افرادي كه تجربه شكست در رابطه با ديگران  مهسا اعتمادي نوش
را داشتن يا شكست نزديكانشون در رابطه با هم را ديدن، گاهي دچار 
نوعي ترس به نام ترس از صميميت ميشن! اين افراد ميترسن با كسي 
ــون كنه! نتايج تحقيق دكتر ليسا  ــن، بعد اون فرد رهاش صميمي بش
فريشل روي زوج هاي مختلف نشون داده يكي از ريشه هاي اروتوفوبيا يا 

همون ترس از رابطه جنسي بعد ازدواج ترس از صميميته!

سالم هميشگي به آلودگي هوا؟!
ــن پيرهادي 40 درصد از  ــت: به گفته محس ر. تقي پور در توئيتي نوش
اعتبارات مقابله با آلودگي هوا در رديف بودجه هاي متفرقه سرگردانند. 
از طرف ديگه كًال 5 هزار ميليارد بودجه براي آلودگي هوا درنظر گرفته 
شده كه بين هزار و 200 شهر در واقع تقسيم ميشه. با اين اوصاف، سالم 

هميشگي بايد به آلودگي هوا بديم.
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معاون اول رئيس جمهور:

افغانستان بايد به حقابه هيرمند متعهد باشد
افغانستان بايد به حقابه هيرمند متعهد 
باشـد و دولت جمهوري اسالمي ايران 
اين موضـوع را از مجـاري بين المللي 

پيگيري مي كند. 
ــر، معاون اول  به گزارش آنا، محمد مخب
ــروز و پس از ورود  رئيس جمهور صبح دي
به استان سيستان و بلوچستان به صورت 

ميداني از ذخاير آبي و چاه نيمه هاي استان بازديد كرد. 
وي در اين بازديد كه با حضور وزير نيرو، نفت، معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور، نمايندگان استان سيستان و بلوچستان در مجلس شوراي 
اسالمي و مديران استاني انجام شد، با توضيحات مسئوالن مربوط در 
جريان وضعيت ذخاير آبي استان و همچنين انتقال آب از چاه نيمه ها 
براي جلوگيري از تبخير آب و تصفيه خانه هاي اين مركز براي تأمين 

آب آشاميدني سالم و بهداشتي مردم منطقه قرار گرفت. 
معاون اول رئيس جمهور در اين بازديد با تأكيد بر اينكه دولت متعهد 
به تأمين آب شرب براي مردم سيستان و بلوچستان است، تصريح كرد: 
ــيزدهم با جديت طرح انتقال آب از دريا و استخراج آب هاي  دولت س
زيرزميني به استان سيستان و بلوچستان را پيگيري مي كند تا مشكالت 

كم آبي و خشكسالي مردم اين منطقه به طور ريشه اي حل شود. 
ــيزدهم و وزارت نيرو براي حل  مخبر همچنين به برنامه هاي دولت س
ــاره كرد و افزود: تأمين آب از طريق چاه ها و  ــتان اش مشكالت آب اس
آب هاي سطحي تا بهار سال آينده از برنامه هاي كوتاه مدت و همچنين 
بهره برداري از پروژه هاي انتقال آب استاني حداكثر تا دو سال آينده از 

برنامه هاي ميان مدت دولت است. 
ــتان  ــكالت كم آبي اس وي در خصوص برنامه هاي بلندمدت حل مش
سيستان و بلوچستان گفت: اميدواريم پروژه انتقال آب از درياي عمان 

به سرتاسر اين استان تا پايان دولت سيزدهم نهايي شود. 
ــاره به پيگيري هاي دستگاه  معاون اول رئيس جمهور همچنين با اش
ــي براي احياي حقابه هيرمند تأكيد كرد: افغانستان بايد به  ديپلماس
حقابه هيرمند متعهد باشد و دولت جمهوري اسالمي ايران اين موضوع 

را از مجاري بين المللي پيگيري مي كند. 
........................................................................................................................

سردار نقدي:

 سپاه فعاليت سازندگى دارد 
نه تجارت و صادرات

سپاه فعاليت اقتصادي به شكلي كه در 
تصـور مـردم اسـت، نـدارد. فعاليت 
اقتصادي سـپاه در حوزه سـازندگي 
اسـت، نه تجارت،بازرگاني و صادرات. 
به گزارش آنا، سردار «محمدرضا نقدي» 
در برنامه «بدون توقف» شبكه سوم سيما 
در پاسخ به اين سؤال كه «چرا گاهي در 
ــد: اين اعالم موضع با  ــتيم»، يادآور ش مواضع منطقه اي منفعل هس
ــايد گاهي به دليل برخي  قدرتمند بودن دو موضوع متفاوت است، ش
ــا، امنيت ملي و منطقه اي،  از موضوعات مثل در نظر گرفتن منفعت ه
ــود، اما اين به معناي نداشتن موضع  ــفاف بيان نش مواضع قاطع و ش
نيست. شما در نظر داشته باشيد كه به لحاظ قدرت در قبل از انقالب 
براي ما از خارج تصميم مي گرفتند، اما امروز هر آنچه جمهوري اسالمي 
ــت، در اصل امريكا به اندازه تمام كشورهاي دنيا  مي خواهد حاكم اس

هزينه دفاعي مي كند اما به اندازه ما خواسته هاي او نافذ نيست. 
ــؤال كه «در اين مؤلفه هاي قدرت نرخ  سردار نقدي در پاسخ به اين س
ــرايط متفاوت است.  دالر و بحث اقتصادي كجاست»، عنوان كرد: ش
ــوري در مدار آزاد حركت مي كند و كار خودش را پيش  يك زمان كش
مي برد، يك موقع اقتصاد مورد هجوم است، اگر يك دهم اين هجمه ها 
و تحريم ها براي كشوري انجام مي شد، آن كشور حتماً فلج بود، ولي ما 
همه اين هجمه ها را تحمل كرديم، حتي امروز بنا بر آمارهاي بين المللي 

توليد ناخالص ملي ما رتبه18 دنياست. 
وي در خصوص تفاوت وضعيت معيشتي و اقتصادي ايران با كشورهاي 
كوچك حوزه خليج فارس گفت: وقتي راجع به قدرت صحبت مي كنيم، 
تركيبي از همه مؤلفه هاست، يك كشوري 10ميليون جمعيت دارد و 
به اندازه ما نفت و گاز خام مي فروشد، معلوم است به اندازه نسبت سرانه 
جمعيت مي تواند بهتر براي كشور هزينه كند، اما اين به معناي اقتدار 
پايدار نيست و اقتصاد آن اقتصاد متزلزلي است كه با يك هجمه كوچك 
ــت، رفاه،  ــت كه جمع اين مؤلفه هاي معيش فرو مي ريزد، مهم اين اس
ــالمت، دانش و فرهنگ عمومي خودش را در اميد به زندگي نشان  س
ــور ما در 43سال گذشته 93كشور  دهد كه اين اميد به زندگي در كش
را پشت سر گذاشته و باال رفته و در مورد بانوان كه مورد اتهام هستيم، 

سن اميد به زندگي از 57 به 79 سال رسيده است. 
معاون هماهنگ كننده سپاه در خصوص فعاليت هاي اقتصادي سپاه 
ــپاه فعاليت هاي اقتصادي به آن شكل كه مردم فكر  نيز توضيح داد: س
ــروش، بازرگاني، تجارت و صادرات  مي كنند، يعني به معناي خريد، ف

ندارد و بيشتر در عرصه سازندگي فعال است.
........................................................................................................................

منافقين، منبع اطالعاتي سران اروپا 
شده اند

منافقين، منبـع اطالعاتـي، تحليلي و محاسـباتي سـران اروپا 
شـده اند و به همين دليل دچار اشـتباه محاسـباتي مي شـوند. 
حميدرضا ترقي، فعال سياسي اصولگرا در گفت وگو با ايسنا درباره اقدام 
ــپاه در ليست گروه هاي تروريستي  پارلمان اروپا براي قراردادن نام س
اظهار كرد: نقطه كانوني راهبرد امريكا و اروپا در قبال ايران، تغيير رفتار 
نظام در كوتاه مدت و تغيير نظام سياسي در بلندمدت است. از سويي 
سپاه در از بين بردن يا به هم ريختن سياست هاي راهبردي امريكا در 
ــپاه همچنين نقش مهمي در پياده سازي  منطقه نقش مهمي دارد. س
ــور،  ــت و كنترل بحران هاي كش ــم انقالب، مديري تدابير رهبر معظ
مقابله با جنگ نامتقارن و سايبري دشمن و البته دور زدن تحريم ها و 

خنثي كردن توطئه هاي دشمن دارد. 
وي ادامه داد: امريكا و اروپا به همن دليل به دنبال مهار سپاه هستند. 
تخريب هايي كه در اين مدت به ويژه پس از اغتشاشات نسبت به سپاه 
ــت كه هدف امريكا و اروپا مهار سپاه  انجام دادند، نشان دهنده آن اس
ــپاه  ــت. با اين حال اقدام پارلمان اروپا جايگاه قانوني ندارد، زيرا س اس
نيروي نظامي رسمي و بخشي از حاكميت است. امكان تضعيف سپاه 

وجود ندارد و اقدام آنها بيشتر حركتي تبليغاتي است. 
اين عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به نقش منافقين 
ــن بزرگ ترين ضربه  ــات اتحاديه اروپا تصريح كرد: منافقي در تصميم
ــپاه متالشي شده  ــط س ــپاه خورده اند. مقرهاي آنها بارها توس را از س
است، بنابراين آنها عليه سپاه فعاليت داشته اند. منافقين كه خودشان 
ــتند، به دنبال عوض كردن جاي خود با سپاه هستند.  تروريست هس

وارونه نمايي واقعيت يكي از ابزارهاي آنهاست. 
ــخنراني  ترقي در پايان گفت:  رفت و آمد منافقين به اتحاديه اروپا و س
در آنجا با فريب سران اروپا همراه شده است. منافقين، منبع اطالعاتي، 
تحليلي و محاسباتي سران اروپا شده اند و به همين دليل دچار اشتباه 
محاسباتي مي شوند. اگر اتحاديه اروپا به پيشنهاد پارلمان اروپا تن دهد، 

ضربه حيثيتي بزرگي به خود زده است. 

88498443سرويس  سياسي

 سقوط هژموني امريكا 
با منشور شهيد سليماني!

روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود با اشاره 
به نقش سردار شهيد حاج قاسم سليماني در 
سقوط هژموني امريكا در منطقه نوشت: آنچه 
ــي و امريكايي از تحليل هاي  انديشكده هاي  تاكنون رسانه هاي انگليس
ــليماني پرده  ــهادت سپهبد س اطالعاتي امريكا در خصوص اهداف ش
برداشته اند، اين است كه «ترور ژنرال قاسم سليماني و ابومهدي المهندس 
اقدامي هدفمند در راستاي به تأخير انداختن روند سقوط هژموني امريكا 
ــتباه  ــر از همه جا در اين جنايت هم اش ــود». اما بي خب در خاورميانه ب
ــرعت گرفتن افول امريكا! در  محاسباتي شان ، خود عاملي شد براي س
آخرين جلسه اي كه پنج شنبه در سوريه برگزار شد، شهيد سليماني با 
ــاعاتي ديگر به ديدار خدا مي رود، از ساعت8 صبح تا  الهام به اينكه تا س
ساعت3 بعدازظهر بدون وقفه منشور پنج سال آينده مقاومت، از برنامه 
تك تك گروه هاي مقاومت تا شيوه تعامل با همديگر را ترسيم كرد و آنچه 
براي گروه هاي مقاومت در آن جلسه غيرعادي به نظر رسيد اين بود كه 
حاج قاسم تأكيد كرده  بود «همه بنويسند، هر چه مي گويم، بنويسيد. 
منشور پنج سال آينده را دارم براي تان مي گويم»! گفت و رفت تا نبودش 

خأليي در روند سقوط هژموني امريكا ايجاد نكند!
........................................................................................................................

چاره اي براي مسئله جمعيت
ــرمقاله ديروز خود به مسئله  روزنامه صبح نو در س
جمعيت و مخاطرات ناشي از پيري جمعيت در كشور 
پرداخت و نوشت: چالش جمعيت روزبه روز نزديك 
مي شود. در حال حاضر 9/9درصد جمعيت ما سالمند هستند اما تا سه دهه 
آينده،30درصد جمعيت در بازه سالمندي باالي 60سال قرار خواهند گرفت 
و بحران جمعيت، آينده و اقتصاد كشور را تهديد مي كند؛ بحراني كه رهبر 

معظم انقالب درباره آن بارها هشدار داده اند. 
ــازي مردم مؤثر است، كشورهاي غربي  يكي از مسائلي كه روي فرهنگ س
ــن طريق نگرش با  ــتند، آنها نگرش فرزند كمتر را جا انداخته اند و اي هس
فعاليت هاي فرهنگي و به تدريج ايجاد شده است. االن تصور بر اين است كه 
اگر تعداد فرزندان از دو بيشتر شود، حتماً باعث ايجاد مشكل مي شود ،حاال 
ما بايد حالت عكس اين قضيه را دنبال كنيم، يعني رسانه ها و كًال متوليان 
فرهنگ سازي جامعه بايد آموزش هاي عكس را در دستور كار قرار دهند، به 
اين معني كه فرزندآوري مانع تحصيل و ادامه شغل نيست. در حال حاضر 
دشمن حمله به هويت ديني و ايراني ما را در دستور كار خود قرار داده است. 
ــود كه زوجين و اعضاي  ــئله بايد محيطي فراهم ش براي مقابله با اين مس
ــايش و رفاه» سهم عادالنه اي داشته  خانواده از «آرامش و امنيت» و «آس
ــبك زندگي سالم و تربيت فرزندان  باشند و خانواده كانوني براي ترويج س

صالح و نيز تكيه گاهي مطمئن براي جامعه رو به پيشرفت باشد. 
........................................................................................................................

بازي برجامي نامتوازن غرب
روزنامه رسالت در يادداشت ديروز خود 
ــت: طي روزهاي اخير، مقامات  نوش
امريكايي و اروپايي در مواضع گفتاري 
ــته اي ديگر در اولويت  خود متفق القول هستند كه احياي توافق هس

سياست خارجي آنها قرار ندارد. 
ــت ايران به همكاري هاي فراپادماني و حتي  ــت كه بازگش واقعيت امر اين اس
احياي برخي نظارت هاي پادماني آژانس، مرهون احياي برجام و رفع عملياتي 
تحريم هاي ضدايراني مي باشد، بنابراين دو شعبه كردن مسير مذاكرات احياي 
ــتر  ــاي 1+4)، نوعي تاكتيك خاص جهت كنترل بيش برجام ( آژانس و اعض
ــوب مي شود. قرار است  ــنگتن و تروئيكاي اروپايي محس صحنه از سوي واش
رافائل گروسي به  زودي به تهران سفر كند تا در خصوص نقاط اختالفي( بر سر 
مختومه سازي پرونده هاي ادعايي تا قبل از احياي برجام)، با مقامات كشورمان 
ــفر نمايندگان آژانس به ايران، آنها در اقدامي  وارد مذاكره شود. در آخرين س
ــي نظارت هاي آژانس بر  ــده را منوط به احياي برخ غيرحقوقي حل اين پرون
فعاليت هاي هسته اي ايران كردند كه با مخالفت منطقي كشورمان مواجه شدند. 
اظهارات اخير گروسي نشان مي دهد وي نيز با همان گارد بسته و رويكرد قبلي 
به تهران خواهد آمد، مگر آنكه دستور كار ديگري از سوي واشنگتن و تروئيكاي 
اروپايي در روزهاي آتي به وي تحميل شود! بديهي است كه سازمان انرژي اتمي 
نيز در پاسخ به مطالبه گروسي و همراهانش مبني بر جداسازي و تفكيك مسير 
مذاكرات برجام از احياي همكاري هاي پادماني با آژانس، بر موضع صريح خود 
در خصوص لزوم «مختومه سازي»پرونده هاي ادعايي مربوط به گذشته عليه 

كشورمان (تا قبل از عملياتي سازي برجام) تأكيد خواهد كرد. 
........................................................................................................................

 ملي گرايي تقلبي- ملي گرايي ناب
روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
نوشت: همان گونه كه اسالم ناب و اسالم 
ــاب و  ــي ن ــم، ملي گراي ــي داري امريكاي
ملي گرايي تقلبي هم داريم كه بايد آنها را از يكديگر بازشناخت، در  غير  اين  
صورت ممكن است شيادان عقل دزد كه كارشان توليد و توزيع كاالي تقلبي و 
نامرغوب در بازار افكار عمومي است، ملي گرايي تقلبي را به جاي ملي گرايي 

ناب به مردم و به  ويژه قشر جوان قالب كنند. 
اما تفاوت اين دو نوع ملي گرايي در چيست و چه عواملي يكي را ناب و كارآمد 
و سازنده و ديگري را تقلبي و ناكارآمد و مخرب مي سازد؟ اگر خواسته باشيم 
ــه دو برهه تاريخي در  ــخن بگوييم بايد ب به  صورت مصداقي در  اين  باره س
كشورمان اشاره كنيم كه در هر يك از آنها شاهد ظهور و بروز يكي از اين دو 
نوع ملي گرايي بوده ايم، يعني دوران قبل از انقالب و دوران بعد از انقالب. در 
دوران رژيم پهلوي، رضاشاه و پسرش ادعاهاي بزرگ و حتي افراطي در مورد 
ملي گرايي و ايران  پرستي و امثالهم داشتند. مراسم و تبليغات گوناگوني نيز 
در اين زمينه وجود داشت، از تبليغ و ترويج افراطي باستان گرايي در دوران 
ــاله در زمان محمدرضا، اما  ــن هاي 2هزارو500 س رضاشاه تا برگزاري جش
ــم و  ــريفاتي با آن  همه حرف و مراس حاصل آن نوع ملي گرايي تقلبي و تش

تبليغات پرسروصدا چه بود؟ حاصل آن نوع ملي گرايي اين بود كه:
 رضاشاه به  سادگي منطقه بسيار استراتژيك قره سو را به تركيه واگذار و 
خسارتي جبران ناپذير بر ايران وارد كرد. قرارداد نفتي 1312 كه به  مراتب 
زيانبارتر از قرارداد استعماري دارسي بود، منعقد كرد و نفت ايران را تا 
سال1372 در اختيار انگليس قرار داد. محمدرضا پهلوي در چارچوب 
سياست هاي ديكته شده انگليس، به  سادگي از جزيره استراتژيك بحرين 
ــت و زخمي ابدي را بر پيكر ايران بر جاي  گذارد. قوه خالقيت و  گذش
ابتكار جوانان ايراني ناديده گرفته شده و بلكه سركوب مي شد و فضاي 
ــتولي شده  خودباختگي و خودتحقيري در برابر غربي ها بر جامعه مس
بود. پيروزي انقالب اسالمي ناشي از اين رويكرد ملت ايران به رهبري 
ــا درك عميق و همت بلند خود، از وادي  امام خميني بود. مردم ايران ب
«وابستگي» و «ما نمي توانيم» عبور كردند و قدم به سرزمين «استقالل» 
ــرد از ملي گرايي  ــتند. اين در واقع تغيير رويك و «ما مي توانيم» گذاش
انحرافي و تقلبي مبتني بر فرهنگ غربي به يك ملي گرايي ناب و اصيل 

مبتني بر فرهنگ و آموزه هاي اسالمي بود. 
حاصل اين نوع ملي گرايي اين بود: به  رغم تهاجمات گسترده نظامي به 
ايران، يك وجب از خاك اين سرزمين نه در مرزهاي غربي و نه در پهنه 
خليج فارس از مام ميهن جدا نشد. نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
با اتكا به توان داخلي به يكي از مقتدرترين و خودكفاترين نيروهاي نظامي 
ــكي و درمان به حدي پيشرفت  در جهان تبديل شده اند. در عرصه پزش
كرده ايم كه ايران به  عنوان يكي از قطب هاي گردشگري سالمت درآمده 
است. در عرصه علوم نويني همچون نانو با گستره بسيار وسيع كاربرد آن در 
صنايع مختلف، به رتبه چهارم جهان دست يافته ايم و محصوالت پيشرفته 

و مبتني بر نانو يكي پس از ديگري رونمايي مي شوند.

نخسـتين كنگـره بين المللـي بانـوان تأثيرگذار 
روز 30دي مـاه بـا حضـور شـماري از چهره هاي 
برگزيده و فعـال در عرصه هاي مختلف سياسـي، 
اقتصادي و فرهنگي به ميزباني ايران برگزار شـد؛ 
نشسـتي كه در آن جمع زيـادي از بانواني حضور 
يافتند كه به واسـطه تالش هاي خسـتگي ناپذير 
در مسـير ايجـاد تغييـر و تحـول اجتماعـي، 
سياسـي و فرهنگي گام هاي بلندي برداشـته اند. 
انسيه خزعلي، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور 
ــب از ميهمانان خارجي اين  به بيان بازخوردهايي جال
كنگره و نقد حاشيه سازي هاي مخالفان دولت در اين 

زمينه پرداخته است.
   تعجب ميهمان ژاپني از سطح كار زنان ايراني
ــياري از ميهمانان تأكيد ويژه اي داشتند مبني بر  بس
اينكه نقطه نظرات و رويكرد اصولي جمهوري اسالمي و 
همچنين دستاوردهاي آن را در كشورهاي خود بازتاب 
خواهند داد. ما در حاشيه اين كنگره يك نمايشگاه نيز 
برگزار كرديم و دستاوردهاي بيش از 200شركت را به 
نمايش گذاشتيم كه مديرعامل همه اين شركت ها از 
بانوان بوده اند كه اين امر موجب شگفتي ميهمانان شده 
بود. چنان كه مي گفتند: «ما باور نمي كرديم زنان ايراني 
در چنين سطحي فعاليت داشته باشند.» حتي خانمي 
كه از ژاپن آمده بود مي گفت: «من به جرئت مي گويم 
كه خانم هاي ايران در سطحي به مراتب پيشرفته تر از 
ــن برخي در روند  زنان ژاپني كار مي كنند.» همچني
ــته اند، از مشاهده كاالهاي توليد  بازديدهايي كه داش
ايراني تعجب كردند و معتقد بودند با وجود تحريم ها اين 

حجم از محصوالت توليد داخلي بسيار عجيب است. 
   مؤثر در تغيير نگاه به ايران

ــترده  ــورها پس از بازتاب گس نمايندگان برخي كش
برگزاري اين نشست تماس هاي زيادي با ما مي گرفتند 
و تأكيد داشتند كه چنين اقداماتي مي تواند در بي اثر 
كردن سناريوي برخي كشورها عليه ايران موفق باشد. 
ــران را ترك  ــت، وقتي ته برخي ميهمانان اين نشس
مي كردند اين مهم را تصريح مي كردند كه اين سفر در 
تغيير نگاه شان به ايران بسيار اثرگذار بوده است. اعضاي 
يكي از گروه هاي حاضر در ايران مي گفتند كه در آغاز 
ــان در هتل محل اقامت، براي خروج از اتاق  حضورش
دچار ترس و خوف بوده اند و مي ترسيده اند كه كشته 
ــوند! يا خانم ديگري در فرودگاه گفته بود: «آيا من  ش
مي توانم زنده برگردم؟» يا برخي مي پرسيدند: «آيا شما 

مي توانيد در همه مقاطع دانشگاه وارد شويد؟»
   واكنش ميهمـان آلماني به تمايـل برخي از 

ايرانيان براي زندگي در غرب
همچنين در حاشيه اين نشست با يكي از بانوان آلماني 
ميهمان صحبت مي كردم كه ماجراي رفت و آمدش به 
ــماري از زنان شهروندمان  داخل شهر و گفت وگو با ش
را روايت مي كرد. او مي گفت: «گاهي كه در رستوران 
ــي از خانم هاي ايراني كه  يا كافه غذا مي خوردم، برخ
متوجه مليت خارجي من مي شدند، براي گفت وگو نزد 
ــبت به حضور در كشورهاي غربي  من مي آمدند و نس
مشتاق بودند.» ايشان از من مي خواست فضايي را براي 
گفت وگو با اين دسته از زنان كه تمايل به سفر و زندگي 
در كشورهاي غربي دارند، فراهم و آنها را توجيه كنيم 
اين تصور كه اروپا بهشت است، درست نيست، آن هم 

در حالي كه خود ايران از نعمت هاي بسياري بهره مند 
ــودمند و اثرگذار  ــيار خوب، س است. اين حركت بس
بسياري را ناراحت كرده است. اين افراد باور نمي كردند 
بعد از اقدامات چند ماهه اخير كه براي زير سؤال بردن 
ــتي در  وضعيت زنان ايراني انجام دادند، چنين نشس
ــود و در سراسر جهان مورد  سطح گسترده برگزار ش
استقبال قرار گيرد. منتقدان با يك ظاهربيني سطحي و 
نگاه تحقيرآميز باال به پايين، تركيب جمعيتي حاضر در 
اين نشست را زير سؤال بردند. چنان كه مشاهده كردم 
عكس يكي از ميهمانان را كه رئيس مجلس دپارتمان 
يكي از كشورهاي امريكاي التين بود، منتشر كرده و به 
تمسخر نوشته بودند «زن تأثيرگذار.» در حالي كه در 
ــخنان منتقدانه فقط به كوچك بودن كشور او  اين س
توجه كرده بودند. دست بر قضا اين فرد از كشوري آمده 
بود كه دستيابي زنان به مناصب و موقعيت هاي باالي 
ــي در قياس با يك كشور پيشرفته  اجتماعي و سياس
بسيار دشوارتر است اما او توانسته  بود به مرتبه بااليي 
دست يابد، يعني در روند مبارزه با خشونت عليه زنان و 

توانمندسازي داراي كارنامه روشني است. 
در مثالي ديگر برخي منتقدان عكس ميهماني از كشور 
«بوركينافاسو» را منتشر كردند و موقعيت كشور او را 
مورد تمسخر قرار دادند. در حالي كه خانم هايي كه به 
شدت تحت ظلم و ستم هستند، براي كمك به زنان و 
جامعه و ارتقاي سطح علمي و فكري و اجتماعي جامعه 
تالش مي كنند، بايد بيشتر ديده شوند، اما برخي عادت 
كرده اند كه بيشتر به ديدار مقامات كشورهايي بشتابند 

كه نگاه متكبرانه به ايران دارند.

روايت معاون رئيس جمهور در امور زنان درباره نشست بين المللي «بانوان تأثيرگذار»

نگاه ها را به ايران تغيير داديم

   گزارش 2

ــب 1444 | ــن 1401 | 3 رج ــنبه 5 بهم چهارش 6| روزنامه جوان |  شماره 6684
بررسي ابعاد جنگ تركيبي دشمن در گفت وگو با رضا سراج

 هدف جنگ تركيبي تغيير محاسبات مسئوالن 
به دست افكار عمومي است

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمي بـا اشـاره به 
جنگ تركيبي دشـمن عليـه ملت ايـران در 
اغتشاشات اخير و استفاده از همه ظرفيت هاي 
سـخت افزاري و نرم افـزاري بـراي ضربه زدن 
به كشـور تأكيد كردنـد: «اتفاقـات اين چند 
هفته صرفـًا يـك اغتشـاش خيابانـي نبود، 
[پشـت] اين، برنامه هـاي خيلـي عميق تري 
بود. دشـمن يك جنگ تركيبي را شروع كرد، 
يك جنگ تركيبي، اين را بنـده از روي اطالع 
به شـما عرض مي كنم. دشـمن يعني امريكا، 
اسـرائيل، بعضي از قدرت هاي اروپايي موذي 
و خبيث، بعضي از گروه هـا و گروهك ها، همه  
امكانات شان را وارد ميدان كردند. همه  امكانات 
يعني چه؟ يعني دسـتگاه هاي اطالعاتي شان 
را، دسـتگاه هاي رسانه اي شـان را، ظرفيـت 
فضاي مجازي شان را، اسـتفاده از تجربه هاي 
 KHAMENEI. IR گذشته شان را.» رسـانه
در گفت وگو با رضا سـراج، كارشـناس مسائل 
سياسـي به بررسـي هندسـه جنگ تركيبي 
عليه ملت ايران پرداخته است كه مي خوانيم. 

   
 در سـال هاي اخير مي بينيم كه در 
تحليل ها و سخنراني هاي گوناگون 
از مباحث مربوط به جنگ تركيبي 
استفاده  مي شود. جنگ تركيبي چه 
نوعي از نبرد است و چه ويژگي هايي 

دارد؟
ــت كه در آن  يكي از  جنگ تركيبي، جنگي اس
طرفين درگيري از همه عرصه هاي گوناگون نبرد 
به  طور همزمان استفاده مي كند تا اثرات اينها را 
ــود بگذارد. جنگ  به  صورت هم افزا بر رقيب خ
تركيبي به يك راهبرد نظامي گفته مي شود كه 
ــي، جنگ كالسيك،  آميخته اي از جنگ سياس
جنگ نامنظم، جنگ مجازي، خبررساني جعلي، 
ديپلماتيك، تالش حقوقي- قضايي، مداخله در 
ــورها، برهم زدن بافت جمعيتي،  انتخابات كش
ــتفاده از اختالفات ديني و  تهاجم فرهنگي، اس

اين گونه موارد است. 

ــته مركزي  ــف ديگر جنگ تركيبي، هس در تعري
ــت كه بر اساس آن  اين نبرد، جنگ شناختي اس
چندين نوع عمليات ديگر بر طرف مقابل تحميل 
مي شود. در نهايت اين چند نوع جنگ و در رأس 
ــرات الزم را بر اذهان و  ــناختي تأثي آنها جنگ ش

ادراك مخاطبان بر جا مي گذارد. 
مجموع همه اينها در حقيقت يك جنگ محاسباتي 
است براي تغيير و اثرگذاري در محاسبات كشور 
ــگ تركيبي يك جنگ  مورد هدف، بنابراين جن
ــناختي را در صدر  ــت كه جنگ ش هشت گانه اس
خود دارد و پيرامون آن جنگ اطالعاتي، امنيتي، 
سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و به  نوعي 
ــازي تهديد نظامي قرار  بي ثبات سازي و معتبرس
ــات باهم تركيب  ــن  انواع عملي ــر همه اي دارد. اگ
شود، به فشار افكار عمومي منجر مي شود و ادراك 
مخاطب عمومي آماج و مورد هدف قرار مي گيرد 
تا بر ادراك مسئوالن كشور هدف فشار آورده و در 

نهايت منجر به تغيير محاسبات شود. 
 تفـاوت حركـت اخير دشـمن را در 
اغتشاشـات سـال 1401 بـا مـوارد 
مشـابه آن، براي مثـال فتنه88 در 

چه مي دانيد؟
ــابهت ها و تفاوت هايي با حركت هاي گذشته  مش
ــت  ــابهت آن با فتنه88 اين اس ــود دارد. مش وج
ــتر اصلي، جنگ   ــاس و بس كه در هر دو مورد اس
ــوع تقلب در  ــه88، موض ــناختي بود. در فتن ش
انتخابات يك جنگ شناختي بود، در حال  حاضر 
هم با كشته سازي، دروغ پردازي و موضوعاتي از اين 

دست، يك جنگ شناختي در جريان است. 
نقطه شروع جنگ تركيبي، جنگ شناختي است 
ــور مورد  كه اين نوع جنگ بر ذهن مخاطبان كش
هدف، اثر خود را مي گذارد. رسانه هاي نوين در اين 
نوع جنگ از همه بيشتر كاربرد دارند و مهم ترين 
ــتند. در ادامه و در صورتي  ابزار، اين رسانه ها هس
 كه اين مرحله جنگ با موفقيت انجام شود و ذهن 
ــارت دربيايد، طبيعي  نخبگان كشور آماج به اس
است كه ذهن عامه مردم نيز به اسارت درمي آيد. 

ــات1401 با فتنه88 آن است كه در  تفاوت اغتشاش

ــناختي، مهم ترين عرصه،  فتنه 88 بعد از جنگ ش
جنگ سياسي بود. يك گسل سياسي در درون كشور 
با محوريت جنگ شناختي (القاي تقلب در انتخابات) 
ــوب كشاند و به  دنبال  به  وجود آمد و كشور را به آش
ــران نظام براي ابطال انتخابات  تغيير محاسبات س
بودند تا كشور را به  سمت هرج ومرج بيشتري ببرند، 
اما در حوادث اخير، يك جنگ شناختي با موضوعات 
ــكل  ــئله زنان ش ــي درباره مس ــي- اجتماع فرهنگ
ــوع را به عرصه فرهنگ،  گرفت و به  دنبال آن، موض
ــاندند و به  سرعت وارد عرصه  اجتماع و سياست كش
بي ثبات سازي يعني جنگ اطالعاتي و امنيتي شدند. 
متعاقب آن كشورهاي اروپايي و امريكا با حمايت 
از اغتشاشگران و پيگيري هايي كه انجام مي دهند، 
جنگ را وارد عرصه ديپلماسي كردند، بنابراين براي 
آنها مطلوب بود كه خروجي نهايي جنگ تركيبي 
ــات1401 بايد تغيير محاسبات  پيرامون اغتشاش
ملت و حكومت ايران و پذيرش خواسته هاي امريكا 

در يك توافق باشد. 
آشوب هاي اخير به  جز تبعات سياسي 
و امنيتـي، چه كاركردهـاي ديگري 
براي دشمن داشـت و در واقع ايران 
به چه سمتي در حركت بود كه دشمن 

خواست در آن ايجاد اختالل كند؟
ــر فرامنطقه اي  ــران به يك قدرت و بازيگ امروز اي
ــده است. اين مهم  در مناسبات جهاني تبديل ش
ــمن براي مهار اين قدرت  ــت دش باعث شده اس
ــري از اين فرصت  ــه اي مترصد بهره گي فرامنطق
ــود. همان طور كه رهبر معظم  جنگ تركيبي ش
ــاره كردند، كليد تحليل حوادث اخير،  انقالب اش
تالش دشمنان براي جلوگيري از قدرتمند شدن 
ــت. براي اينكه چرايي شروع اين جنگ  ايران اس
تركيبي را بفهميم، بايد سراغ مسئله قوي تر شدن 
ايران برويم. ايران در واقع در شرايطي قرار گرفته 
ــش كليدي اي  ــت كه در چهارراه جهاني، نق اس
ــبات و نظم  ــه و تأثير بر محاس ــر موازن را در تغيي
ــيه سرشار  جهاني دارد. ايران در كنار چين و روس
از انرژي و موقعيت ژئوپلتيك بوده و بازيگر بسيار 
ــد بود، از  ــبات جهان خواه تأثيرگذاري در مناس

ــبات، تالش  ــمنان ما با فهم اين مناس اين رو دش
كرده اند با فتنه انگيزي قدرت ايران را مهار كنند. 
ــور ما عالوه بر  ــتگاه هاي كش در همين روزها دس
اينكه پاسخگوي مطالبات مهم مردم  هستند، به 
ــدرت ادامه  ــرفت و ق كار خود در حوزه هاي پيش
ــن چند وقت اخير  مي دهند، براي مثال، در همي
شاهد رونمايي از مصاديق پيشرفت كشور در حوزه 
ــوم به هايپرسونيك  ــك هاي فراصوت موس موش
ــامانه پدافند باور373 و  بوديم. از طرف ديگر، س
موشك ماهواره بر قائم را رونمايي كرديم. همه اين 
موارد نشان از آن دارند كه پيشرفت ايران با چنين 

حركاتي متوقف شدني نخواهد بود. 
 همان طور كه اشـاره كرديـد در اين 
جنگ شـناختي، فعاليت رسانه ها و 
دروغ پردازي آنها بسيار سنگين بود. 
اين فعاليت رسانه اي چه خصوصيات 
و ويژگي هايي داشت و چه وقايعي را 
توانست براي ناظران بيروني روشن 

كند؟
ــانه اي ابزار مهم جنگ شناختي است.  جنگ رس
امروزه عمدتاً از طريق رسانه ها، استراتژي فريب و 
گمراه كردن افكار عمومي در حال پياده سازي است. 
ــناختي، ذهن مخاطب اسير مي شود،  در جنگ ش
ــده اند، آزاد  ــم آنها را كه گرفتار ش بايد تالش كني
ــت.  كنيم. راه آزاد كردن اين افراد جهاد تبيين اس
خواص اكنون بايد به مسئله تبيين به  عنوان يك 
جهاد نگاه كنند. هر چقدر جهاد تبيين به  درستي 
انجام و دروغ هاي دشمن در جنگ شناختي برمال 
شود و هر چقدر رسانه هاي مهاجم جنگ شناختي 
مانند رسانه ايران اينترنشنال و بي بي سي بي اعتبار 
شوند، به آزادسازي اذهان مردم به  ويژه نوجوانان و 
جواناني كه امروز بيش از هر كس ديگري اسير اين 

جنگ شناختي شده اند، كمك مي شود. 
 آيا فكـر مي كنيد اين اغتشاشـات 
مي توانـد تأثيـري در حركـت كلي 
جمهوري اسالمي ايران و مردم ايران 

داشته باشد؟
ــم ريزش و هم رويش  قاعدتاً در فتنه هاي اخير ه
وجود دارد. تجربه نشان داده است ما در فتنه ها در 
كوتاه مدت ضرباتي را در حوزه هاي مختلف متحمل 
شده ايم اما در جايي كه نيروهاي انقالب پاي كار 
ــان را به ميدان آورده اند، خدا  آمده  و سهم خودش
نيز ياري شان كرده و همان نقطه باعث رويش ها و 

بركات فراواني براي ما شده است. 
ــئله بوديم و بعداً  ــاهد تبيين مس در فتنه78 ما ش
ــم. در فتنه88  ــاهده كردي آثار و بركات آن را مش
ــد بركات و  ــال هاي بع هم همين گونه بود و در س
رويش هاي انقالب جوانه زد. در اين فتنه هم اگر چه 
ابتدا به  طور محدود خرمشهرهاي اذهان عمومي را 
در نقاطي از دست داديم اما يقيناً اين خرمشهرها 
ــات اذهان  ــد و ما به ثب ــري خواهند ش بازپس گي
خواهيم رسيد و رويش هايي را در اين رابطه خواهيم 
داشت. در اين نبرد مهم ترين دستاورد ما مي تواند 
اين باشد كه نسل نوجوان و جوان ما (دهه نودي ها و 
هشتادي ها) متوجه اين جنگ تركيبي و توطئه هاي 
دشمنان مي شوند و هوشيارتر و باتجربه تر از گذشته 
خواهند بود. اين مسائل باعث مي شود جوانان ما با 
اين جنگ ها و آثار سوء آنها آشنا شوند و حقانيت و 
صالبت جمهوري اسالمي هم براي آنها روشن تر 
ــود. در عين  حال اين حوادث نشان مي دهد  ش
جمهوري اسالمي مانند گذشته باصالبت به كار 
خود در پيشرفت و قدرت افزايي ادامه مي دهد و 
احترام و ستايش جهانيان را بيش  از پيش متوجه 

خود خواهد كرد.

  گزارش يك



  عليرضا محمدي
غروب سرد آخرين پنج شنبه دي ماه به صورت اتفاقي 
با ايستگاه صلواتي يكي از پايگاه هاي بسيج منطقه 
17 تهران روبه رو مي شوم. در آن سرماي هوا و در اين 
گوشه از خيابان 20 متري ابوذر كه شلوغي اش شب 
و روز نمي شناسـد، شنيدن سـرودي در رثاى حاج 
قاسم و ديدن تصاوير شـهدا روي ديوارهاي پايگاه، 
ناخودآگاه رهگذران را جذب مي كند. اينجا از سرماي 
هوا خبري نيست؛  نه به واسطه ليوان  چايي كه توزيع 
مي شود، به واسطه ياد و خاطره شهدا كه با كمترين 

امكانات و ساده ترين شيوه ها ترويج مي شود.
     

  نوري در شلوغي
20 متري ابوذر در شلوغي و سر وصدا چيزي از خيابان هاي 
ــلوغي گريزانم،  ــهر تهران كم ندارد. من كه از ش اصلي ش
ــرعت طي مي كنم تا خودم را  پياده روي اين خيابان را با س
ــهيد گمنام در نقطه اي از همين خيابان  به زيارتگاه پنج ش
برسانم. هدفم زيارت مزار شهداست، اما 100 متر مانده به 
اين گلزار، با ايستگاه صلواتي روبه رو مي شوم كه صرفاً چاي 
توزيع مي كند. در اين شلوغي و سروصدا، حسي موج مي زند 
كه آدم را جذب خود مي كند.«نوري در شلوغي» تعبيري 
است كه با ديدن ايستگاه صلواتي به ذهنم خطور مي كند. 
ــت كه در رساي حاج  شايد اين حس به خاطر سرودي اس
قاسم پخش مي شود يا شايد به خاطر تصاوير شهدا كه روي 

ديوارهاي جانبي ايستگاه صلواتي چشم نوازي مي كند. 
  ختم قرآن به نيت شهدا

ــهيدان محمد حميدي،  ــهدا، چهره ش در ميان تصاوير ش
مسعود عسگري و علي يزداني به چشمم آشناتر مي آيند. 
همگي از شهداي مدافع حرم محله فالح (منطقه17) هستند 
ــان  ــان گفت و گويي با خانواده هاي ش كه بعد از شهادت ش
ــهدا، جعبه اي چوبي نصب شده  ــتيم. كنار تصاوير ش داش
ــرآن روي آن قرار دارد. يك بخش مخصوص  كه صفحات ق
ــت و بخش ديگر براي صفحات  ــده اس صفحات خوانده ش
ــده، باالتر از جعبه چوبي روي يك تابلو نوشته  خوانده نش
شده است: «طرح ختم قرآن، تالوت يك صفحه قرآن به نيت 

14معصوم و ارواح طيبه شهدا و حضرت امام و اموات.»
  مشهد شهدا

ليواني چاي مي گيرم و روي يكي از صندلي هاي رو به روي 
ايستگاه صلواتي مي نشينم. دو نكته توجهم را جلب مي كند؛ 
يكي وجود خانم ها و آقاياني است كه شايد از ظاهرشان فكر 
كني هم عقيده ات نباشند، اما اغلب آنها عالوه بر نوشيدن 

چاي، يك برگه از قرآن ها را برمي دارند و به نيت شهدا مطالعه 
مي كنند. نكته ديگر، همجواري ايستگاه صلواتي با ضريحي 
است كه به ياد محل شهادت سه بسيجي «رضا چوگانيان، 
احمد پادبان و حسن اسدي» در اين نقطه از پياده رو نصب 
شده است. پيشتر گزارشي درخصوص مشهد شهدا منتشر 
ــن  ــهيد حس كرده بوديم كه در اول تير 1362 وقتي كه ش
اسدي مشغول آموزش نظامي به نوجوانان بسيجي بود، يكي 
از نوجوان ها اشتباهاً ضامن نارنجك را مي كشد و شهيد اسدي 
با ايثارگري، نارنجك را بين دو دستش مي گيرد و روي آن خم 
مي شود، اما پس از انفجار، عالوه بر او تركش هاي حاصله باعث 
شهادت رضا چوگانيان و احمد پادبان نيز مي شود. سال ها بعد 
بسيجي هاي پايگاه شهيد آيت اهللا دستغيب كه واقعه انفجار 
نارنجك در پايگاه آنها صورت گرفته بود، يادماني را در محل 

شهادت  اين سه بسيجي درست مي كنند كه اكنون به شكل 
ضريحي جلوه نمايي مي كند. 

  پايگاهي كه قبالً كاخ جوانان بود!
جلو مي روم و خودم را به آقايي كه چاي توزيع مي كند معرفي 
مي كنم. يادش مي آيد كه گزارش مشهد شهدا را هم روزنامه 
ــر كرده بود. دعوتم مي كند به داخل پايگاه   «جوان» منتش
بروم.«پايگاه شهيد آيت اهللا دستغيب» جزو چند پايگاه هاي 
نمونه تهران است. اين مورد را از قبل مي دانستم. در ورودي 
پايگاه درست كنار ايستگاه صلواتي است و اين ايستگاه را هم 
بچه هاي همين پايگاه راه اندازي كرده اند. ساختمان پايگاه 
شهيد آيت اهللا دستغيب در بخشي از كانون ابوذر قرار دارد كه 
زمان شاه به عنوان كاخ جوانان فعاليت مي كرد. جالب است 
بخشي از كاخ جوانان سابق اكنون محل فعاليت بسيجي ها 
شده و سه تن از همين بسيجي ها هم سال 62 در اتاق آموزش 

پايگاه به شهادت مي رسند. 
  پنج شنبه هاي شهدايي

حسن فاطمي، فرمانده پايگاه بسيج آيت اهللا دستغيب است. 
دقايقي در اتاقي كه نام آن را فانوس گذاشته اند، مي نشينيم 
و گفت و گويى مي كنيم. فاطمي با اشاره به ايستگاه صلواتي 
مي گويد: «اين ايستگاه بهانه اي است براي زنده نگه داشتن 
ــهدا و ترويج ارزش هايي مثل حجاب و راه و  ياد و خاطره ش
رسمي كه شهدا به خاطر آن رفته اند. ما نام ايستگاه صلواتي 
ــامگاه پنج شنبه ها برپا مي شود  را كه در تمام طول سال ش
ــهدا را كنار  ــهدايى» گذاشته ايم. تصاوير ش «پنج شنبه ش

ايستگاه نصب مي كنيم و همان يك ليوان چاي يا پذيرايي 
ــود، محفلي را پديد  مختصري كه گاهي به آن اضافه مي ش
مي آورد تا براي دقايقي هم كه شده، مردم اين محله با شهدا 

انس بگيرند و ياد و خاطره آنها در دل شان زنده شود.»
ــرآن نيز مي گويد: «جالب  فاطمي درخصوص طرح ختم ق
ــاي دقايقي توقف  ــراي صرف چ ــت اغلب افرادي كه ب اس
مي كنند، يك برگه از قرآن ها را برمي دارند و به نيت شهدا 
قرائت مي كنند. همانطور كه خودتان هم ديديد، شايد بعضي 
از آنها ظاهرشان طوري باشد كه احساس كنيم با اين مسائل 
بيگانه باشند، اما اتفاقاً همين افراد بيشتر جذب برنامه هاي ما 
مي شوند. حتي گاهي همين افراد نذورات خودشان را مثل 

قند يا چاي به ما مي دهند تا به نيت شهدا پخش كنيم.»
  نقاشي حاج قاسم

يكي ديگر از فعاليت هايي كه پايگاه شهيد آيت اهللا دستغيب 
ــي (با موضوع شهدا)،  انجام مي دهد، برپايي مسابقه نقاش
ــت كه  ــگاه حجاب و عفاف و برنامه هاي ديگري اس نمايش
همگي در مناسبت هاي ويژه مثل شهادت حضرت زهرا(س)، 
ماه محرم با محوريت ايستگاه صلواتي انجام مي گيرند. در 
يكي از همين مسابقه هاي نقاشي يكي از نوجوان هاي محله 
تصوير بسيار زيبايي از حاج قاسم را طراحي مي كند كه مورد 
توجه همگان قرار مي گيرد.  فاطمي مي گويد: «از مسابقه 
نقاشي گرفته تا تبيين ارزش ها، ترويج حجاب و عفاف، سيره 
شهدا همه اين فعاليت ها درست روبه روي همين ايستگاه 
صلواتي و در پياده رو انجام مي گيرند. در بحث حجاب سعي 
ــفه حجاب را از منظر فيلسوفان و چهره هاي  مي كنيم فلس
سرشناس جهاني و حتي غربي مطرح كنيم. هدايايي هم در 
خالل اين برنامه ها به مردم مي دهيم تا به فرموده حضرت آقا 
سعي كنيم اگر جواني دچار وسوسه شده است از راه تبيين و 

تشويق او را متوجه ارزش ها بكنيم.»
  مشهد شهدا و يك درخواست

فرمانده پايگاه آيت اهللا شهيد دستغيب به تأثيرگذاري مشهد 
شهيدان اسدي، چوگانيان و پادبان روي برنامه هاي فرهنگي 
ــردازد و مي گويد: «يكي از داليلي كه باعث  اين پايگاه مي پ
مي شود برنامه  پنج شنبه هاي شهدايي بيشتر تأثيرگذار باشد، 
قرارگرفتن ايستگاه صلواتي و برنامه هاي ما در كنار مشهد 
شهداي اين پايگاه است. فضاي ملكوتي كه اين مشهد ايجاد 

كرده، باعث شده مردم بيشتر با اين برنامه ها انس بگيرند.»
وي مي افزايد: «متأسفانه در فصول باراني يا فصل تابستان 
كه آفتاب اذيت كننده است، چون در فضاي پياده رو برنامه 
اجرا مي كنيم، با مشكالتي روبه رو مي شويم. بنابراين از شما 
مي خواهم صداي ما را به گوش مسئوالن برسانيد تا در صورت 
امكان محيط پياده روي رو به روي پايگاه را مسقف كنند تا 
مردم در شرايط جوي مختلف اذيت نشوند و راحت تر بتوانند 
از برنامه هاي فرهنگي پايگاه استفاده كنند. اين ضريحي كه 
ــده  با همت خود بسيجي هاي اين  در مشهد شهدا نصب ش

پايگاه و با هزينه شخصي نصب شده است.»
  فعاليت  واحد خواهران

يك نكته جالب درخصوص پايگاه آيت اهللا شهيد دستغيب 
ــيجي هاي حاضر در اين پايگاه است كه  حضور مادران بس
ــيج باشند، واحد  به صورت داوطلبانه، بدون اينكه عضو بس
خواهران پايگاه را راه اندازي كرده اند. واحد خواهران با تهيه 
ــمعي ها و آويزهايي كه ياد شهدا در آن  هدايايي مثل جاش
ــت، آنها را به خانم هاي منطقه هديه مي دهند و  نمايان اس
سعي در جذب آنها دارند. يك جاشمعي و كتابي از بيانات 
و خطبه هاي موال علي(ع) هديه اي است كه از پايگاه بسيج 
آيت اهللا شهيد دستغيب دريافت مي كنم و اين حسن ختامي  
مي شود بر گزارشي كه ليواني چاي و نگاه هاي خيره شهدا از 
پس تابلوهاي تصاويرشان باعث و باني آن بودند. از در پايگاه 
خارج مي شوم، ايستگاه صلواتي هنوز به كار خودش ادامه 
مي دهد. خيابان ابوذر همچنان شلوغ است و من به اين نكته 
فكر مي كنم كه به جاي صرفه مخارج هنگفت در برخي از 
ــوان از طريق همين  ــاده مي ت نهادهاي فرهنگي، چقدر س
پايگاه هاي بسيج گسترش يافته در سطح جامعه با كمترين 
امكانات و ساده ترين شيوه ها، با جوان ها و نوجوان ها ارتباط 

گرفت و آنها را جذب ارزش ها كرد. 

  غالمحسين بهبودي
اوايل جنگ نوجوان هايي كه سـن  و سـال كمي 
داشتند، در جهاد سـازندگي يا امور پشتيباني 
فعاليت مي كردند. سيدمرتضي موسوي كه اوايل 
سال 60 به عنوان پشتيباني در جهاد مشغول بود، 
خاطرات زيبايي از آبرساني به رزمنده ها دارد كه 

در گفت و گو با ما بيان داشته است.
   

ــهيدان مهدي  ــال 1360، به اتفاق ش ــت س ارديبهش
جانقربان، مجيد پرورش، نجارزادگان و برادر وندايى و 
برادر دقاق زاده، از طرف ستاد پشتيباني جبهه و جنگ 
جهاد استان اصفهان به خوزستان اعزام شديم. مهندس 
ــتاد، من را در واحد آبرساني به  ــئول س مظاهري مس
خطوط مقدم انتخاب كرد. شب ها تانكر آبرساني جهاد 
ــتان اصفهان را در اهواز آبگيري و صبح  سازندگي اس
زود بعد از نماز صبح به سمت جاده سوسنگرد و دشت 

آزادگان مي برديم. 
راننده باصفا و خوش برخورد تانكر برادر مهرعليان بود 
ــر گذاشتن حدود  ــان، با پشت س و من به عنوان آبرس
ــهر سوسنگرد  رسانديم.  55كيلومتر خودمان را به ش
ــفالته اهواز را به سوسنگرد  آن زمان دو طرف جاده آس
ــكافته  آب گرفته بود. در هر چند 100متر، جاده را ش
و لوله گذاري كرده بودند تا آب در هر دو طرف جاده در 
دشت پهناور آزادگان گسترش يابد. با نزديك شدن به 
روستاي حميديه كه در 35 كيلومتري اهواز قرار داشت، 
ــمت راست جاده به  تانك ها و نفربرهاي دشمن در س
ــت، با ابتكار دكتر مصطفي  واسطه به آب انداختن دش
ــد. با اين تاكتيك  چمران تا كمر به گل فرو رفته بودن
ــروي زرهي و نيروهاي ارتش بعث عراق به  جلوي پيش

سمت شهر اهواز گرفته شده بود!
به محض رسيدن به سوسنگرد، ابتدا تانكر آبرسان بايد 
ــنگرد- هويزه مي شد. بعد از  وارد جاده آسفالته سوس
طي كردن چندين كيلومتر، از جاده آسفالته خارج و از 
سمت چپ وارد جاده خاكي مي شديم تا خودمان را به 
خط مقدم برادران ارتش برسانيم. صبح اول وقت بايد 
تمام تانكرهاي خط اول و حتي دبه هاي برادران ارتش 
را سنگر به سنگر پر از آب مي كرديم. بعد از آبرساني به 
برادران ارتش كه در خط مقدم جلوي پيشروي ارتش 
بعث عراق را گرفته بودند، خودمان را به محل استقرار 

آتشبارها و توپخانه 155 ارتش مي رسانديم. 
ــان به طرف ما موشك  عراقي ها با مشاهده تانكر آبرس
ــليك  ــونده ش ــك هدايت ش مالييوتكا يا همان موش

مي كردند. همين طور با گلوله هاي خمپاره 120 از 
ما حسابي استقبال مي كردند، اما برادر مهرعليان 

ــمن، به راهش  ــدون توجه به آتش دش راننده تانكر ب
ــاندن آب به رزمندگان  ادامه مي داد و لحظه اي در رس
ــالم ترديد نمي كرد. تركش ها فرفر كنان از كنار ما  اس
ــيت ما بر آن بود تا  عبور مي كردند. انگار قسمت و مش
در زير آتش دشمن سالم بمانيم و سقاي دشت آزادگان 

باشيم. 
هوا به شدت گرم و آفتاب خوزستان سوزان بود. برادران 
ارتشي هر روز با درست كردن و آوردن شربت هاي تگري 
از ما پذيرايى مي كردند. خصوصاً از من كه آن زمان سن و 
سال زيادي نداشتم، عزيزان ارتشي گاهي به نصيحت به 
من مي گفتند شما كه سن تان كم است، وظيفه نداريد 
به جبهه  بياييد، اما من با لبخند از آنها تشكر مي كردم و 
مي گفتم من به امر و دستور حضرت امام خميني(ره) 
داوطلبانه به جبهه آمده ام. خالصه بعد از رساندن آب به 
خط مقدم، به مواضع توپخانه ارتش مي رفتيم و سپس 
وارد شهر سوسنگرد مي شديم تا مجدد آبگيري كنيم. 
حمام صلواتي مشهدي حسن، از اهالي نجف آباد كه با آب 
گرمش پذيراي هر روز رزمندگان اسالم بود، وظيفه ديگر 
روزانه ما بود. هر روز ناهار را در ساختمان سپاه سوسنگرد 

يا در كنار مشهدي حسن حمامي صرف مي كرديم. 
ــه براي رفع  ــت روز آخر خردادماه و زماني ك يادم اس
ــاعت ها آبرساني  خستگي و كمي استراحت بعد از س
ــانديم، آمبوالنسي  خودمان را به سپاه سوسنگرد رس
ــتاد و تعداد زيادي از رزمندگان اعم از  جلوي سپاه ايس
ارتشي، سپاهي و نيروهاي مردمي و نامنظم در اطراف 
آن تجمع كردند و به سر و صورت شان زدند! آنجا بود كه 
خبر شهادت سردار سرافراز اسالم دكتر مصطفي چمران 
ــران هنوز داخل  ــنيديم. جنازه مطهر دكتر چم را ش
آمبوالنس بود و رزمندگان در حال وداع با دكتر چمران 
بودند. آن روز براي همه رزمندگان اسالم بسيار سخت 
گذشت! زيرا فرمانده شجاع، دالور و سرداري وفادار به 

امام و امت را از دست داده بودند. 
ــت با طرح هاي بي نظير،  دكترمصطفي چمران توانس
ــبانه، دشمني كه قصد  عمليات ها و شبيخون هاي ش
ــت، متوقف كند. چمران  گرفتن كل خوزستان را داش
با حضور مستقيم خود در ميادين نبرد، عالوه بر ايجاد 
وحدت و تعامل با فرماندهان غيور ارتش، سپاه و جهاد 
ــتاد جنگ هاي نامنظم را راه اندازي و با  ــازندگي، س س
همكاري گروه هاي چريكي ديگر مانند گروه شهيد علي 
غيور اصلي و شهيد تجاليى، جلوي پيشروي ارتش بعث 
عراق براي رسيدن به شهر اهواز را بگيرد. سرانجام ايشان 
در 31 خرداد 1360 در خط مقدم دهالويه به 
نداي هل من ناصر ينصرني حسين زمان 
لبيك گفت و به مقام شهادت نائل آمد. 

گفت و گو

سفر دهها كيلومتري براي سقايي رزمنده ها
خاطراتي از آبرساني به رزمنده ها در دشت آزادگان 

در گفت و گوي «جوان» با نيروي جهاد سازندگي
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اين ايسـتگاه بهانه اي اسـت براي زنده 
نگه داشـتن ياد و خاطره شهدا و ترويج 
ارزش هايي مثل حجاب و راه و رسـمي 
كه شـهدا به خاطـر آن رفته انـد. ما نام 
ايسـتگاه صلواتي را كـه در تمام طول 
سال شامگاه پنج شـنبه ها برپا مي شود 
«پنج شـنبه شـهدايى» گذاشـته ايم

گزارش «جوان» از ترويج فرهنگ شهدا در گوشه اي از يك خيابان شلوغ

اين پياده رو پنج شنبه ها بوي شهدا مي گيرد
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مسئوالن ما 

حرف از شفافيت 

مي زنند ويل به 

خودشان كه 

مي رسد گويي 

شفافيت براي 

بقيه است. 

مجلس فعيل با 

شفافيت رأي 

آورد، در حايل كه 

سه سال گذشت 

و هيچ اتفاقي رخ 

نداد

در نگاه افكار 

عمومي، هر 

جايي از ابزار و 

فرصتي استفاده 

شود كه برابر 

آن براي سايرين 

قابل استفاده 

نبوده و در 

دسرتس نباشد 

به  نوعي «رانت» 

معنا پيدا مي كند

جرم انگاري رانت 

نياز به قانون 

دارد و هرچند 

نهاد های متويل 

قانونگذاري در 

 كشور متعدد

و موازي هستند 

 اما متويل

  اصيل آن

مجلس شوراي 

اسالمي است

با گذشت پنج 

سال هنوز خربي 

از طرح مشرتك 

مجلس و مركز 

پژوهش هاي 

مجلس براي 

جرم انگاري رانت 

 مطرح

نشده است

رانت خواران 

حداقل به لحاظ 

قانوين، منعي 

ندارند و با خيال 

راحت مشغول 

این کار هستند. 

خروج از چن� 

 وضعي

 نيازمند عزم

هر سه قوه است

ماجراي پرسروصداي انتشار فيش حقوقي 33ميليون توماني دختر 20ساله يكي از اعضاي 
شوراي شهر تهران و از آن مهم تر توجيه آزاردهنده موسپيدكرده هاي شوراي شهر تهران، بار 
ديگر زخم كهنه «جرم انگاري رانت» را به ميان افكار عمومي آورده است تا شايد اين بار بتواند 

از هفت خان «تعارض منافع» عبور كند. 
در نگاه افكار عمومي، هر جايي از ابزار و فرصتي استفاده شود كه برابر آن براي سايرين قابل 
استفاده نبوده و در دسترس نباشد، به  نوعي «رانت» معنا پيدا مي كند. مصاديق رانت فراوان 
و مصائب آن انبوه است. رانت در ثبت نام فرزند، دريافت مجوز، ساخت و توليد، فروش، پروانه 
بهره برداري، اخذ تسهيالت بانكي، اطالعات و جابه جايي قيمت ها در همه زمينه ها، استخدام، 
ارتقا و ترفيع شغل، تصميم گيري و حتي اعمال نظر و اال ماشاء اهللا جاري است؛ دايره اي وسيع 
كه البته قابل كنترل است. چه بسا كه جرم انگاري در اين دايره در نهايت مچ گيري ناخواسته 
10نفر در سال را به چندين هزار پرونده افزايش دهد و در نهايت در پيچ و خم نهاد هاي قضايي 
افكار عمومي را ناراضي تر كند اما نكته مهم عالج واقعه قبل از وقوع است؛ عالجي كه به اعتقاد 
يكصداي اقتصاددان ها و البته حقوقدان ها باز شدن اتاق هاي شفاف در معرض ديد عمومي 
مردم خواهد بود. شفافيت بهترين، سريع ترين، كم هزينه ترين و ساده ترين راه حل مبارزه با 

فساد و رانت است. 
  رانت چيست؟

«رانت» واژه اي كه تعريف آن سهل ممتنع است، مصاديق كلي و نامشخصي دارد و شايد به 
همين دليل گستردگي معنايي و به عبارتي داشتن اتساع معنوي، امكان تعريف درست از آن 
در قانون وجود نداشته است و امروز بايد «خأل قانوني» درباره آن را به كار بريم، البته «تعارض 
منافع» كه به  زعم خبرگان علت العلل بيماري نظام حكمراني ماست، مانع جرم انگاري «رانت» 
شده است چراكه جرم انگاري رانت حداقل جنجالي تر و مهم تر از تدوين قانون جرم سياسي 

و اين قبيل موضوعات نيست. 
پرواضح است رانت به دليل پيچيدگي، گستردگي مصاديق و طيفي بودن آن امكان مبارزه 
را دشوار كرده اما راه رسيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشور، جلوگيري از همين 
فساد و رانت هاي پنهان است. در واقع اين پديده شايع و البته تخريب گر نظام حكمراني كشور 
كه در ساحت هاي مختلف بروز و ظهور دارد، بيشتر در حوزه اقتصادي قابل لمس است ولي 
تاكنون اقدام عاجل و قاطعي براي مقابله با اين عارضه نشده است و  اي بسا يكي از زمينه هاي 
تعميق خشم اجتماعي همين پديده است، به نحوي كه افراد نزديك به هرم قدرت، غالباً در 
خوش بينانه ترين حالت از رانت اطالعاتي بهره مند مي شوند و در سطوح بعدي، انتصابات و 

سفارش ها و موارد مرتبط ديگري كه ريشه آنها در رانت است. 
  سرانجام بي نتيجه جرم انگاري رانت در مجلس

طبعاً جرم انگاري رانت نياز به قانون دارد و هر چند نهادهاى متولي قانونگذاري در كشور 
متعدد و موازي هستند اما متولي اصلي آن، مجلس شوراي اسالمي است و شوربختانه 
تاكنون گام مهمي در اين زمينه برنداشته است، البته برخي نمايندگان در ادوار مختلف 

پيگير بودند ولي گويا به دليل «تعارض منافع» به سرانجام نرسيده است. 
ــانديز  محمد دهقان، نماينده ادوار مختلف مجلس از حوزه انتخابيه طرقبه و ش
ــوراي نگهبان بود و اين روز ها رداي معاون حقوقي  كه مدتي عضو حقوقدان ش
رئيس جمهور را به تن كرده است، يكي از نمايندگان پيگير طرح «جرم انگاري 
رانت» بود، چه آنكه اعتقاد داشت رانتي بودن اقتصاد از مشكالت بزرگ اقتصاد 
كشور است و اطالعات اقتصادي در قالب مجوز هاي ويژه به برخي افراد داده 

مي شود و طبعاً زمينه ساز ثروت هاي نجومي آنهاست. 
ــت كه عضو هيئت  ــيون حقوقي و قضايي مجلس وق اين عضو كميس
ــهريور96 با  ــيون نمايندگان واليي مجلس نيز بود، ش ــه فراكس رئيس
اشاره به نقص قانوني مبارزه با رانت، از طرح مشترك نمايندگان و مركز 

پژوهش هاي مجلس براي «جرم انگاري رانت اقتصادي» خبر داده و گفته بود 
«رانت، جرم انگاري نشده است. افرادي كه در حكومت حضور دارند و به ثروت هاي 

چندصدميلياردي دست پيدا كرده اند، در واقع از رانت استفاده كرده اند. اين افراد پيش از به 
دست آوردن پست، افراد فقيري بودند اما امروز صد هاميليارد ثروت دارند، اين افراد از رانت 
حكومت استفاده كرده اند. قوه قضائيه بايد نسبت به ثروت اين افراد پاسخگو باشد. رانت بايد 
جرم انگاري شود، از مركز پژوهش ها خواهش كرديم طرحي را در اين خصوص آماده كند.» 
با گذشت پنج سال هنوز خبري از طرح مشترك مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس براي 
جرم انگاري رانت مطرح نشده است، البته مرداد1396 به نقل از محمدرضا ساكي كه مشاور 
معاون حقوقي قوه قضائيه معرفي شده بود، عنوان شد «كميسيون جزايي معاونت حقوقي 
قوه قضائيه طي جلسات متمادي تدوين اليحه جديد تعزيرات از كتاب پنجم قانون مجازات 
ــتور كار دارد و در فصل مربوط به جرائم اقتصادي و مالي براي اولين بار  ــالمي را در دس اس
رانت خواري را جرم انگاري كردند.» به نقل از ساكي همچنين عنوان شده بود «در قوانين 
پراكنده راجع به رانت خواري يا ويژه خواري مقررات غيرمستقيمي وجود دارد، مانند قانون 
بورس اوراق بهادار راجع به سوءاستفاده از اطالعات نهاني يا در قانون ارتقاي سالمت اداري 
راجع به تعريف فساد مالي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي راجع به 
انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادي اما هيچ يك از اين قوانين صراحتاً مربوط به جرم انگاري 
رانت خواري نيست.» در ماده يك پيش نويس اين اليحه نيز تأكيد شده بود «هر شخص كه 
برخالف ضوابط قانوني يا رقابت سالم اقتصادي با بهره گيري از اعتبار خود يا ديگري، قدرت، 
ــتفاده از اطالعات نهاني، بدون ايجاد يا توسعه  ــي يا اقتصادي يا سوء اس اعمال نفوذ سياس
ــطح ارزش افزوده و بهره وري در جامعه اقدام به  فعاليت هاي اقتصادي سازنده يا ارتقاي س

تحصيل هر گونه مال يا امتياز غيرمالي كند، رانت خوار محسوب مي شود.» 
   تعلل قواي سه گانه در جرم انگاري رانت 

ــالمي و غالب مسئوالن كشور نشان  گفتمان شناسي نطق نمايندگان مجلس شوراي اس
مي دهد به كرات از اصطالح «رانت» استفاده و از پديده «رانت خواري» انتقاد مي كنند ولي 
جالب آنكه براي حل اين پديده گام اساسي برنمي دارند، بنابراين به زعم برخي كارشناسان، 
ــئوالن و انتقاد گفتاري از رانت و رانت خواري بيشتر براي  ــتوانه اين مس صحبت بدون پش
گفتاردرماني بوده است و احتماالً به دليل «تعارض منافع» بناي وضع قانون ندارند چراكه در 
اين صورت محدوده اقدامات مرتبط با رانت و رانت خواري تحديد مي شود و در نتيجه تهديدي 
براي «تعارض منافع» است، بنابراين حركت به سمت جرم انگاري رانت «به صالح»! نيست. 

«ضرورت مقابله با رانت و تحقق عدالت اجتماعي»، «حذف رانت و توجه به معيشت مردم از 
اولويت هاي مجلس»، «برخورد با رانت خواران، جامعه را به آرامش مي رساند»، «لزوم برخورد 
قاطع با رانت خواران پشت پرده»، «رانت اطالعاتي يكي از عوامل مهم فساد اقتصادي است» و 
«هشدار مركز پژوهش ها درباره رواج رانت در كمك هاي بالعوض به بخش هاي غيردولتي» 
بخشي از تيتر اظهارات برخي قانونگذاران است كه تاكنون صرفاً در حد اظهارنظر و سخن و 
شعار باقي مانده و در عمل شاهد وضع ديگري هستيم، چه آنكه رانت خواران حداقل به لحاظ 

قانوني، منعي ندارند و با خيال راحت مشغول اين كار هستند. خروج از چنين وضعي نيازمند 
عزم هر سه قوه است، به طوري كه قوه قضائيه اليحه به دولت ارسال و دولت نيز با قيد 

فوريت به مجلس ارسال كند تا بدون در نظر گرفتن «تعارض منافع» تصويب 
و نهايي شود تا حداقل اولين الزمه برخورد با پديده رانت يعني «قانون» 

وضع شود. طبعاً قانون شرط الزم بوده و كافي نيست چراكه اجراي 
ــي از مقوله هاي مهم نظام حكمراني  صحيح قانون خود يك

ماست و بايد قانونگذار با تدبير خاصي نسبت به وضع 
قانون اقدام كند تا ضمن داشتن قابليت اجرايي، 

خأل و گريزگاهي نيز نداشته باشد. 
  صفحه حقوق روزنامه «جوان» در 

پرونده ويژه اين هفته در گفت وگو 
با افراد در حوزه هاي مختلف 

حقوقي و اقتصادي پاسخ 
بـه ايـن سـؤاالت را 

واكاوي كرده است. 

شفافيت را عملياتي كرد؟
ــود. اگر شفافيت به  وي در اين باره پاسخ داد: بله مي ش
ــته، متصل و  ــد، به صورت پيوس صورت داوطلبانه باش
خودجوش مي تواند تسري پيدا كند. تجربه اين موضوع 
در كشور ما و ساير كشورها وجود دارد. در واقع خاصيت 
شفافيت اين است كه مي تواند به صورت داوطلبانه باشد 

و بعد به صورت قانون دربيايد. 
ــت: ما در حال حاضر در فضاي قانون  عباسي معتقد اس

رفته ايم اما اتفاقي رخ نداده است. 
يكي ديگر از موضوعاتي كه با مدير انديشكده شفافيت 
براي ايران در ميان گذاشتيم، مربوط به امتناع مسئوالن 
در رده هاي مختلف قدرت از بحث شفافيت بود. در ادامه 
اين نگاه از وي پرسيديم قطعاً هيچ فردي تمايل ورود به 
شفافيت را ندارد و داوطلبانه هم صورت نخواهد گرفت، 

در نتيجه چگونه مي توانيم شفافيت را جا بيندازيم؟
توصيه اين است كه هر نهادي شفافيت را از خود شروع 
كند. به طور مثال اگر نماينده مجلس در مورد شفافيت 
صحبت مي كند، از خود و نهاد مربوط شروع كند يا رئيس 

ــران در گفت وگو با  ــفافيت براى اي ــكده ش مدير انديش
ــفافيت چگونه  ــؤال كه ش ــخ به اين س «جوان» در پاس
مي تواند باعث جلوگيري از رانت شود، مي گويد: شفافيت 
ــاد و رانت، يكي از راهكارهاي  عالوه بر پيشگيري از فس

تعارض منافع نيز است. 
مصطفى عباسى با تأكيد بر اينكه اصل شفافيت اسالمي 
است و نمي توان آن را غربي و وارداتي دانست، در توضيح 
ــت: اميرالمؤمنين(ع) در نهج البالغه  ــتر معتقد اس بيش

توصيه اينچنيني دارند. 
ــاره  ــفافيت اش وي به دو نكته قابل اهميت در حوزه ش
مى كند و به «جوان» مي گويد: شفافيت دو بعد دارد كه 
ــخاص برمي گردد و ديگري  يكي به حريم خصوصي اش
اسرار نظامي و اطالعاتي است كه دشمن نبايد متوجه آن 

شود كه در اكثر موارد مي توان آن را شفاف كرد. 
ــي آورد و  ــخگويي م ــفافيت پاس ــي، ش به اعتقاد عباس
ــه اي پاسخگو خواهند بود،  مسئوالن در اتاق هاي شيش
ــفاف است  ــئوالن براي مردم ش همچنين عملكرد مس
ــه اي مي بينند، در نتيجه  ــئوالن را در اتاق شيش و مس
ــروعيت بيشتر نظام  ــتر مردم باعث مش مشاركت بيش

خواهد شد. 
ــؤال را كرديم كه آيا براي شفافيت بايد  از عباسي اين س
ــل از قانونگذاري مي توان  ــود يا اينكه قب قانونگذاري ش

مجلس و دولت از شفافيت مى گويند ولى فقط براى ديگران!
| مصطفي عباسي| مدير انديشكده شفافيت براي ايران|

88498440سرويس اجتماعي
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 رانت مي خوريم
چون جرم نيست!

«جوان» در گفت وگو باكارشناسان
يك خأل قانوني منتج به فساد را بررسي كرد

 «شفافيت» 

 تنها راه ايستادگى

  و مقابله با جرائم

  سياه و خاكسترى

  يقه سفيدها 

و رانت بازهاست

نيره سارى

پرونده
 و رانت خوارى چالش رانت
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سازمان و نهادهاي خاص اگر در مورد شفافيت در فضاي 
كشور صحبت مي كنند، از نهاد و شخص خود اين موضوع 

را كليد بزنند. 
مسئوالن ما حرف از شفافيت مي زنند ولي به خودشان 
كه مي رسد گويي شفافيت براي بقيه است و شامل آنها 
نمي شود. مجلس فعلي با شفافيت رأي آورد، در حالي كه 
ــت و هيچ اتفاقي رخ نداد، تنها يك قانون  سه سال گذش
ــفافيت به مجمع تشخيص  ــد كه در آن نيز ش نوشته ش

مصلحت نظام و شوراي نگهبان گره زده شد. 
در واقع اين موضوع هم به جايي نمي رسد و نخواهد رسيد، 
ــال اول امكان ايجاد شفافيت وجود  در حالي كه همان س
ــتند در مورد خود اقدام جدي  ــت. حداقل مي توانس داش
انجام دهند و بعد سراغ نهادهاي ديگر بروند، به خصوص 
نهادهايي مثل سازمان اداري استخدامي يا مجلس شوراي 

اسالمي كه در بحث شفافيت تعيين كننده هستند. 
ــن دولت و در  ــت كه در اي هر چند نبايد از نظر دور داش
برخي حوزه ها مثل شركت هاي دولتي اتفاقاتي در حوزه 
شفافيت رخ داد. همچنين موضوعاتي مثل تسهيل صدور 
ــاي طاليي را  ــب وكار، رانت ها را كم و امضاه مجوز كس
شفاف مي كند اما در مورد بحث شوراي شهر بايد قبل از 
اين اتفاقات دستورالعمل تعارض منافع و شفافيت مطرح 

مي شد تا به صورت داوطلبانه و خودجوش رقم بخورد. 

مجلس و دولت از شفافيت مى گويند ولى فقط براى ديگران!

ــدان و عضوهيئت علمى  ــى، حقوق ــتمى غازان اميد رس
ــخ به سؤال  ــگاه بين المللى اهل بيت (ع)  در پاس دانش
ــاد اقتصادي  ــه آيا در بحث فس ــوان» مبني بر اينك «ج
ــر مي گويد: در  ــت يا خي ــده اس «رانت» جرم انگاري ش
ــتقيماً رانت را جرم انگاري  شرايط فعلي قانوني كه مس
ــتفاده از قدرت و نفوذ) نداريم، تنها  ــد (با اس كرده باش
قانوني كه به نوعي مي تواند مرتبط با اين موضوع باشد، 
ــق و مقررات  ــال نفوذ برخالف ح «قانون مجازات اعم
قانوني» مصوب سال1315 بوده كه در حال حاضر هم 
الزم االجراست و اخيراً هم اصالحاتي روي آن انجام شده 

كه نشان مي دهد همچنان اعتبار دارد. 
وي در تشريح اين ماده قانوني به «جوان» توضيح مي دهد: 
در اين قانون كه چهار ماده دارد، آنچه جرم انگاري شده در 
مورد رفتار كساني است كه ادعاي نفوذ دارند (مثل كسي 
كه رابطه نزديك با كارمند يا مستخدم دولتي دارند و به 
اعتبار ادعاي خود از اشخاص پول مي گيرند يا وعده پولي 
ــذار آن را جرم انگاري كرده و  را قبول مي كنند) و قانونگ

مجازات حتي در حد حبس در نظر گرفته است. 
اين حقوقدان معتقد است: «سوءاستفاده از نفوذ توسط 
ــي، در مقررات  ــي جز در موارد خاص خود كارمند دولت
ــده است اما خوشبختانه در  فعلي اصوالً جرم انگاري نش
ــوي قوه قضائيه به دولت  اليحه تعزيرات كه اخيراً از س
ارسال شده به اين موضوع پرداختند كه البته طي كردن 

فرايند قانوني شدن آن طوالني است.»
ــد و توضيح  ــاره مى كن ــاده216 اين اليحه اش وي به م
ــالمت اداري مبحثي  مي دهد: «در ذيل جرائم عليه س

ــق و مقررات  ــالف ح ــوذ برخ ــوان اعمال نف تحت عن
جرم انگاري شده كه البته محل بحث است.»

از رستمي پرسيديم كه آيا اين موارد خاص توان مبارزه 
ــده در ماجراي اخير  با موضوعاتي چون اتفاق پيش آم

شوراي شهر تهران را دارد يا خير؟! 
ــؤال هاي  ــه در اين ماجرا عالمت س وي با تأكيد بر اينك
بي جواب زياد است، اينگونه پاسخ داد: «اين رفتار و مورد 
خاص شوراي شهر اصوالً طبق قوانين ما جرم نيست اما در 
متن اين اليحه چه بسا موارد مشابه را هم جرم تلقي نكند. 
ــمت ابتدايي اليحه آمده است: «هر شخص برخالف  قس
ــتفاده از قدرت يا اطالعات  ضوابط و مقررات و با سوءاس
ــود يا ديگري  ــه، امتياز و مال براي خ نهايي هرگونه وج
ــود» كه مجازات ها از حبس  تصويب كند، مجازات مي ش
ــب مورد متفاوت است. از آنجا  گرفته تا جزاي نقدي حس
كه در متن اليحه آمده است: «هر شخص برخالف ضوابط 
ــود،  و مقررات...»، حتي اگر همين االن قانون اجرايي ش
شامل موضوع مورد نظر نخواهد شد چراكه زمان استخدام 
يكسري ضوابط تعيين مي شود كه اگر موارد تعيين شده 
ــود، جرم بودن اين رفتار منتفي است. در واقع  رعايت ش
ــوع اخير بايد ابتدا مقررات  براي تطابق اين اليحه با موض
استخدامي در دبيرخانه شوراي شهر بررسي شود كه اگر 

در چارچوب قانون باشد، جرم تلقي نخواهد شد.»
اين حقوقدان در پاسخ به اين سؤال كه آيا اساساً اين موارد 
ــان مي كند: «اصل بر اين  را بايد جرم انگاري كنيم يا نه، بي
است كه از جرم انگاري بايد به عنوان آخرين حربه و در مواقع 
ضروري استفاه كنيم. يكسري راهكارهاي پيشيني ضرورت 

ــوع چنين رفتارهايي  ــاي آن بتوانيم مانع وق دارد تا بر مبن
ــويم و اگر مواردي هم رخ داد، بتوانيم از ابزار ايجادشده  ش
قبلي استفاده كنيم. يكي از ابزار هاي پيشگيرانه «شفافيت» 
است. مقررات نهادهاي مختلف بايد در جايي منتشر شود و 
در دسترس مردم قرار گيرد. موضوع بعدي اين است كه در 
بحث هايي مثل استخدام در خصوص نهادهاي دولتي و در 
نهادهايي كه خدمات ايمني ارائه مي دهند، مثل شهرداري 
ــهر اصوالً جذب نيرو بايد از طريق آزمون هاي  و شوراي ش
ــد چراكه جذب از طريق مجوزهاي مختلف يا  رقابتي باش
معرفي با خود رانت به دنبال دارد. اگر ما مقررات شفافي براي 
ــند و افرادي كه  ــته باشيم و در دسترس باش استخدام داش
جذب مي شوند از يك مكانيسم رقابتي وارد اين چرخه شوند 
تا حد زيادي مانع رانت هاي شبيه آن خواهد شد. اگر هم در 
مواردي جذب برخالف اين مكانيسم انجام شد و پرداختي 
ــود كه البته در  صورت گرفت، در قالب ماده 216 تعريف ش
ــن قالبي مي توانيم  ــت. در چني حال حاضر الزم االجرا نيس
ــده يا  ــتخدام ش بگوييم فرد برخالف ضوابط و مقررات اس

دريافتي داشته و بعد طبق قانون با آنها برخورد كنيم.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اساساً براي شفافيت بايد 
ــه «جوان» مي گويد:  قانونگذاري صورت گيرد يا خير ب
ــفافيت، قانونگذاري نياز داريم يا  «اينكه ما در حوزه ش
خير يك بحث است. شفافيت ابتدا بايد در مجلس محقق 
شود. به لحاظ فرهنگي و در سيستم اداري ما رويكردي 
ــات و داده ها را اصل بر  ــكل گرفته كه هر گونه اطالع ش
ــي آزاد به  محرمانه بودن تلقي مي كنند. قانون دسترس
ــتفاده  ــود در فضاي مبهم سوءاس اطالعات باعث مي ش

صورت گيرد و به موارد اينچنيني كه شبهه سوءاستفاده 
ــفافيت محقق  ــيم، در حالي كه اگر ش وجود دارد، برس
شود، بحث نظارت شهروندان به ميان آمده كه در كنار آن 
نظارت نهادهايي چون سازمان بازرسي يا ساير نهادها را 

براي بررسي بيشتر و تمركز دقيق تر خواهيم داشت.»
ــترس ترين  ــدان بيان مي كند: يكي از در دس اين حقوق
موارد براي بررسي و تبيين موضوع اخير اليحه تعزيرات 
است اما از سوي ديگر نكات مبهم اين اليحه بسيار زياد 
ــود. انجام وظايف در چارچوب  است كه بايد برطرف ش
ــت هر كس از  ــود و در نهاي ــون بايد كامل تعريف ش قان
چارچوب قانون فراتر رود، بايد عملكرد وي جرم و تخلف 

تلقي شود و با هر امتيازي هم باطل شود. 
نكته مهم اين است كه استخدام خويشاوند در قوانين ما منع 
نشده ولي نكته اين است كه عرف آن را خوب نمي داند، در 
حالي كه اگر مكانيسم رقابتي مالك ورود افراد باشد، كسي 
بهانه نمي آورد و انتقاد نمي كند كه با زد و بند وارد شده است. 
ــت، عرف به عنوان تخلف،  از آنجا كه سيستم رقابتي نيس

ناهنجاري و رفتار آسيب گونه برخورد مي كند. 
وي با بيان اين مطلب كه در شرايط فعلي با خأل قانوني 
ــاده216 اليحه  ــتيم و م ــوزه «رانت» مواجه هس در ح
تعزيرات هم مشكالت را حل نخواهد كرد، خاطر نشان 
ــده بايد تبيين شود.  مي كند: ضوابط و مقررات مطرح ش
در اين مورد خاص نيز بايد مقررات استخدامي را به ميان 
ــتخدامي افراد به صورت  ــيد،  يعني قراردادهاي اس كش
ــت و موقعيتي دارد،  عمومي منتشر شود و هر كس پس

دريافتي هاي خود را به صورت عمومي منتشر كند. 

ي� از در 

دسرتس ترين 

موارد براي 
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تعزيرات است 

اما از سوي ديگر 

نكات مبهم اين 

اليحه بسيار زياد 

است كه بايد 

برطرف شود

تنها قانون نيم بند ضد رانت مصوب سال 1315 است

ــائل اقتصادى  مى گويد:  محمدرضا قرايى،كارشناس مس
ــائل حكمراني عصر مدرن  «رانت يك مسئله مهم در مس
است، يعني در عصر مدرن، عصر پس از رنسانس، دولت هاي 
مدرن با مسائلي از جمله رانت برخورد مى كنند. حكمراني و 
تشكيل حكومت دربرگيرنده فرايندهايي است كه در عين 
حال كه امتيازات و محسناتي دارد، با مشكالتي نيز همراه 
ــتگي هايي نياز دارد تا  است، لذا به تالش ها و ازخودگذش
ــد. مجموعه حاكمان در  به اهداف و منويات خود نائل آي
ــه و قضائيه) در هر حكومتي  قواي مختلف (مجريه، مقنن
در سراسر جهان با مشكالت و چالش هايي مواجه هستند 
كه نيازمند ازخودگذشتگي است و الزم است حاكميت و 
مجموعه حاكمان از اميال، منافع شخصي و خانوادگي خود 
صرف نظر و به نوعي ايثار كنند. به عنوان نمونه، قوانين و 
ــي قرار  مقررات در مجموعه حاكميت مورد بحث و بررس
ــود،  مي گيرد و پيش نويس هاي مربوط به آن تهيه مي ش
ــي در مورد آن برگزار شده و جوانب  بحث هاي كارشناس
مختلف آن سنجيده، امضا و ابالغ مي شود. اينها، اطالعات و 
آگاهي هايي خواهند بود كه در اختيار همگان نيست و آنها 
كه از آن برخوردارند، نوسانات و شاخص هاي اقتصادي را 
راحت تر پيش بيني خواهند كرد. اين پيش بيني هاي امروزه 
در جهان اقتصادي، ارزش مالي فراوان دارند، مثالً اگر كسي 
بداند زمستان بسيار سختي در پيش است و ديگران ندانند 
يا اگر كسي بداند محموله هاي مهمي از نفت در دريا غرق 
شده، لذا در آينده نزديك بازار انرژي با كمبود قابل توجهي 
در زمينه نفت مواجه خواهد شد،  اينچنين اطالعي و ذخيره 

كردن نفت، شخص مطلع را به سود فراوان نخواهد رساند؟ 
ــت كه تماماً در حكمراني وجود دارد و  ــائلي اس اينها مس
ــد و  مي تواند به مجموع حكمرانان اعتبار و منفعت ببخش
آنها را نزد ديگران مقتدر كند، در حالي كه اين اقتدار ناشي 
از اطالعات پيشدستانه است. رانتي كه در ادبيات اقتصادي 
از آن گفت وگو مي شود، عموماً برخاسته از همين اطالعات 
ــت كه حاكمان دارند ولي عموم مردم از آن  زودهنگام اس

بي بهره اند.» 
ــه موضوع رانت بايد  وي مي افزايد: «پيش از پرداختن ب
ــكل گيري رانت اشاره كرد. گاهي  ابتدا به زمينه هاي ش
حاكمان به اين دام گرفتار مي شوند، به رغم اينكه وظيفه 
دارند با به جان خريدن دشواري هاي حكمراني، به وظيفه 
ــاعت ها كار  حكمراني بپردازند، بايد قوانيني را پس از س
كارشناسي تهيه، امضا و ابالغ كنند و مورد رصد و پايش 
قرار دهند، در عين اينكه از امتيازات آن كه معموالً همان 
اطالعات پيشدستانه است، بهره مند هستند، بايد اخالق 
ــد و از هرگونه  ــتنداري را رعايت كنن حرفه اي و خويش
بهره برداري از آن اطالعات بپرهيزند. اما متأسفانه چنين 
رفتاري در ميان حاكمان، كمياب است كه يا بايد با قوانين 
پيچيده جلوي اين رفتارهاي تبعيض آميز گرفته شود يا 
اينكه حاكمان از بزرگان و بزرگ زادگان انتخاب شوند كه 
با اندك حطام دنيا، وظيفه اصلي خويش كه عبارت است 
ــعه جامعه را فراموش نكنند كه مع االسف گزينه  از توس
ــت و گاهي در حاكميت  دوم چندان قابل اطمينان نيس
ــان و  ــوابق درخش ــوند كه به رغم س افرادي ديده مي ش

ــخصي و خانوادگي، باز از وساوس نفساني و  شايسته ش
شيطاني در امان نمي مانند، از اين رو به كار گيري قوانين 
محكم مبارزه با رانت خواري و اطالع رساني آن به مجموعه 
حاكمان امري اجتناب ناپذير است. قرايي تصريح مي كند: 
ــته كامل كنترل  «رانت را در دنيا هيچ حكومتي نتوانس
ــئله معموالً بيش  كند و قانونگذاران در خصوص اين مس
ــوند، زيرا درباره آن مطلع  از ديگران مي توانند منتفع ش
ــياري از رانت ها حاصل اطالعات مجموعه  مي شوند. بس
ــئله اقتصادي است، آنها  حاكمان اقتصادي در يك مس
ــتند كه حكم اقتصادي در جامعه را وضع يا مقررات  هس
ــده را ملغي مي كنند، در اين صورت پيشدستانه  وضع ش
ــا ارزش هاي  ــه مي تواند ب ــب مي كنند ك اطالعاتي كس
اقتصادي يا رفتارهاي اقتصادي اين افراد در آينده همراه 

شود، پس شناخت رانت مهم است.» 
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان مي كند: «همانطور 
ــيه  كه در دنيا رانت وجود دارد، در ايران نيز از اين حاش
ــار تبعيض كرده  ــتيم چراكه جامعه را دچ بي بهره نيس
ــض نام برده  ــه عنوان همزاد تبعي ــت، اينجا از رانت ب اس
مي شود و هر اندازه رانت و رانت خواري در جامعه پررنگ 
ــود و فاصله طبقاتي افزايش  باشد، تبعيض پررنگ مي ش
ــود و كاهش  ــه نارضايتي مردم منجر مى ش مي يابد كه ب
ــت، پس ضرورت  اعتماد عمومي را به دنبال خواهد داش
رسيدگي و مقابله با رانت مهم است، به همين منظور براي 
افزايش اعتماد عمومي، كاهش تبعيض و فاصله طبقاتي 
ــا رانت، رانت خواري و برقراري  يكي از راهكارها، مقابله ب

ــت. عالج رانت و رانت خواري شفافيت است  شفافيت اس
ــفانه حاكمان معموالً در اين زمينه به شفافيت  كه متأس
روي نمي آورند، مگر افرادي كه در دام و محاصره قوانين 
پيچيده كشور گرفتار شده يا افراد خويشتنداري باشند 
ــتفاده  و با وجود اطالعات فراوان از موقعيت خود سوءاس
نكنند و به رانت روي نياورند. ضرورت عالج و چاره رانت، 
در ضرورت افزايش اعتماد عمومي است. جامعه به اعتماد 
عمومي نياز دارد، همچنان كه يك فرد به هوا و اكسيژن 
نياز دارد و اين اعتماد عمومي است كه منجر به حكمراني 
پايدار مي شود و حكمراني پايدار با رانت، تبعيض و اعتماد 

عمومي سست، امكانپذير نيست.» 
ــتحكم  ــد: «اگر ضرورت مس ــان مي كن قرايي خاطرنش
شدن پايه هاي حكمراني مدنظر است و اعتقاد داريم كه 
حكومت، حكومت شايستگان بوده و بر پايه شايستگي بنا 
شده است و بايد ادامه پيدا كند، اگر حكومت را بر اساس 
ــاس رأي مردم مي دانيم،  جمهوريت، اسالميت و بر اس
ــئله كار  ــبت به اين مس پس بايد رانت از بين برود و نس
ــود اما در اين ميان حوزه تقنين و قانونگذاري كافي  ش
ــه و قضائيه  ــت، بلكه همه قوا، اعم از مجريه، مقنن نيس
براي عالج رانت بايد دست به دست هم دهند، اگر چنين 
شود، بيماري مهلك رانت خواري عالج پيدا مي كند، زيرا 
رانت يك مسئله گسترده است و منافع گستره اي براي 
رانت خواران به دنبال دارد، بنابراين رانت خوار به همين 
سادگي از رانت خواري دست نمي كشد، مگر اينكه تمامي 

امكانات كشور براي مقابله با آن بسيج شود.»
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دم از شايسته ساالرى مى زنيم و با رانت آن را نقض مى كنيم
|  محمدرضا قرايي| كارشناس اقتصادي|

ــاره تعريف واژه  ــى درب ــناس جزا و جرم شناس يك كارش
ــابه آن در حوزه قانونگذاري به «جوان»  رانت و موارد مش
مي گويد: اصل اول در حقوق كيفري اين است كه هر كسي 
هر رفتاري در جامعه انجام دهد (حتي اگر آن رفتار از نگاه 
جامعه غيراخالقي باشد)، جرم نيست، مگر اينكه قانونگذار 

آن را تصريح كرده باشد. 
ــجوى دكتراى جزا و جرم شناسى  حسين سبحانى، دانش
دانشگاه عالمه طباطبايى معتقد است: حتي اگر همه افراد 
جامعه به عملكرد يا موضوعي نگاه جرم انگارانه داشته باشند 
تا مادامي كه قانونگذار آن را جرم انگاري نكند، هيچ برخورد 
ــازات و بازدارندگي از  قانوني از منظر حقوق كيفري يا مج
جانب قانونگذار صورت نخواهد گرفت، در نتيجه رفتارهاي 
ــد، ناظر به  ــته باش خاص تا مادامي كه عنوان خاص نداش
مجازات خاص هم نخواهد بود.  وي ضمن انتقاد از بي توجهي 
قانون به موضوع رانت تصريح مي كند: در قوانين ما چيزي به 
نام رانت خواري وجود ندارد و جالب اين است حتي پورسانت 
هم جرم انگاري و براي آن مجازات خاص تعيين شده است 

اما اين در حالي است كه رانت چنين تعريفي ندارد. 
ــان واژگان ديگر بيان  وي ضمن تعريف رانت خواري در بي
مي كند: رانت خواري يا همان البي بازي با تعريف خاصي در 
قانون ارائه نشده است، چنانچه ذيل عناوين ارتشا و اختالس 
مواردي مطرح شده اما موضوعيت سوءاستفاده از جايگاه به 

لحاظ عرف هيچ جايگاهي ندارد. 
وي معتقد است: اگر قانونگذار جايگاه افراد را جرم انگاري 
ــد و در  ــي مي ش ــه تناوب آن بررس ــار هم ب مي كرد، رفت
موضوعاتي مثل رانت قابل جرم انگاري بود اما در وضعيت 
ــد، صرف  ــا رخ نده ــوان ارتش ــي كه عن ــي تا مادام كنون

سوءاستفاده جرم تلقي نمي شود. 
اين مدرس دانشگاه به رانت اطالعاتي هم اشاره و به «جوان» 
ــخاص  بيان مي كند: بحث هايي مثل دادن اطالعات به اش
خاص هم در قانون مطرح شده است، به عنوان مثال كساني 
كه حرفه آنها حفظ اطالعات است (حرفه و شغل ويژه اي كه 
داده هاي افراد را به عنوان اطالعات نگهداري مي كنند) مثل 
پزشكان هم در قانون مجازات جرم انگاري شده اما ناظر به 
همه افراد، داده ها و اطالعات نيست، مگر توسط قانون رانت 

و جرم تعريف شود. 
ــام «رانت» يا  ــه واژه اي به ن ــر اينك ــد مجدد ب وي با تأكي
«رانت خواري» در قانون ما تعريف نشده است، مي گويد: ما 
در قانون تعاريف مشخصي از اختالس و كالهبرداري داريم 
ــالمي مثل اختالس  اما رانت خواري در قانون مجازات اس
ــت.  وي يكي از بهترين مفاهيم در حوزه  تعريف نشده اس
جرائم اقتصادي براي مقابله با «رانت خواري» را شفافيت 
ــا فرض جرم انگاري  مالي مي داند و اظهار مي كند: حتي ب
ــا جايگاه باالي  ــرم افراد ب ــف ج براي رانت خواري اما كش
ــوار خواهد بود چراكه جرم آنها جزو جرائم  مديريتي دش

خاكستري و سياه تعريف مي شود. 
ــفيدها را كه ياراي  ــايي جرم يقه س وي بهترين راه شناس
ــرار دارد، در  ــطح ممكن ق مبارزه با آنها در حداقل ترين س
ــفافيت تعريف مي كند و با ذكر مثال از موفقيت  حوزه ش
كشورهاي دنيا در اين زمينه معتقد است: در قانون اصالح 
مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن، قانونگذار سراغ 
الگوي رفتاري مجرمانه مي رود، به اين معني كه سوءظن 
به رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، به طور مثال اگر ميزان 
ــناخته  ــد، در واقع متهم ش گردش مالي يك فرد باال باش

ــبحاني در ادامه به تغييرات حاصل شده در  ــود.  س مي ش
سال97 براي قانون فوق الذكر اشاره و با تأكيد بر اينكه اين 
قانون بار اثبات مشروعيت اموال را منقلب كرد، بيان مي كند: 
ــويي چند تبصره دارد،  ماده2 قانون اصالح مبارزه با پولش
طبق اين قانون فرد اگر اموالي داشته باشد كه متناسب با 
ــد، اصل بر نامشروع بودن خواهد  اوضاع و شرايط وي نباش

بود، مگر اينكه مشروعيت آن را اثبات كند. 
ــي  ــبحاني زماني كه نظام مالي، پولي و بورس به اعتقاد س
افراد مشخص است، از طريق گردش مالي و الگوي رفتاري 
مي توان نظارت كرد و با شفافيت مانع سوءاستفاده از جايگاه 

و موقعيت شغلي شد. 
سبحاني به «جوان» مي گويد: تا مادامي كه نظام شفافيت 
ــكل نگيرد،  ــا جرائم اقتصادي ش مالي مبتني بر مبارزه ب

ضابطه مند كردن هم دقيق نخواهد بود. 
وي بار ديگر به قانون اصالح مبارزه با پولشويي و آيين نامه 
اجرايي آن اشاره مى كند و ادامه مي دهد: الزمه تحقق عيني 
ــگيري از جرم هاي اقتصادي و به طور خاص  و واقعي پيش

رانت خواري شفافيت مالي و اقتصادي است. 
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سؤال كه آيا به دليل خأل 
ــفافيت رفت يا اينكه جرم انگاري هم  موجود بايد سراغ ش
يك ضرورت است، تصريح مي كند: هم بايد مثل بقيه جرائم 
جرم انگاري شود و هم به كمك شفاف سازي ظرفيت مقابله 

با جرائم شكل گيرد و پيشگيري شود. 
اقدام عاجلي كه در نگاه اين استاد جزا و جرم شناسي وجود 
دارد اين است كه ابتدا نظام حقوق كيفري آسيب شناسي 
ــود، به اين معني كه تمام جرائم اقتصادي مورد بررسي  ش
بنيادي قرار گيرند، سپس يك تيم كارشناسي يا كارگروه 

ــيب نظام اقتصادي طراحي شود تا در مورد  شناسايي آس
جرائم افشاشده ذيل عناوين عام فعلي اقدام كنند. 

ــواري را ذيل عناوين خاص  وي تأكيد مي كند: ما رانت خ
ــت را ذيل عناوين عام  ــم و بايد حداقل ران تعريف نكرده اي
بياوريم و در مواردي كه جرم انگاري شده استفاده كنيم تا 
مجرمان به همين حال نمانند و افكار عمومي بدبين نشود 

كه قانون اقدامي انجام نمي دهد. 
وي در اين باره توضيح مي دهد: اگر بخواهيم به طور دقيق 
ــتگاه قضايي از پرونده هاي  آينده را پيش بيني كنيم، دس
رانت خواري پر خواهد شد، اين در حالي است كه در دنياي 
امروز حقوق كيفري مجازات را به عنوان آخرين درمان پيش 
مي برد.  به اعتقاد وي ما نبايد به مرحله جرم انگاري برسيم 

چراكه به دليل نبود شفافيت اين جرائم رخ خواهد داد. 
سبحاني بيان مي كند: در بحث مبارزات مباحث مالي تمامي 
ــارزه جديد تر  ــيوه هاي مب دنيا در حال تعيين الگوها و ش

هستند و ما هنوز درگير تعيين عنوان مجرمانه هستيم. 
ــگاه در ادامه نقدهايي را به قوانين حاكم  ــتاد دانش اين اس
بر زمين مانده وارد مى سازد و خاطر نشان مي كند: ماده3 
قانون مبارزه با پولشويي و تعيين مبارزه با تروريسم تأكيد بر 
شكل گيري كارگروه و اجرايي شدن يك سند دارد اما سند 
كجاست و به رغم گذشت چهار سال هنوز سندي براي آن 
تعريف نشده است. مبارزه با پولشويي، يعني مبارزه با اموال 
نامشروع. پولشويي يعني اموال نامشروع را مخفي كردن و 
به طريق و شكلي جلوه دهند كه مشروع است، با اين حال 
چرا سند تحول باالدستي نداريم؟! اگر قطع كردن كسب 
اموال حاصل از جرم صورت گيرد، هيچ مجرمي سراغ مال 

نامشروع نمي رود چراكه به عواقب آن مي انديشد. 

در قوان� ما 

چيزي به نام 

رانت خواري 

وجود ندارد و 

جالب اين است 

حتي پورسانت 

هم جرم انگاري و 

براي آن مجازات 

خاص تعي� شده 

است

دنيا در پى جديدترين شيوه هاى مبارزه با رانت است
و ما هنوز آن را جرم نمى دانيم!

| حسين سبحاني| دانشجوي دكتراي جزا و جرم شناسي دانشگاه عالمه طباطبايى|

| اميد رستمي غازاني| حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه بين المللي اهل بيت(ع)| 

88498440سرويس اجتماعي



  عليرضا رضائي متقي
روزهايي كه بر ما گذشت، تداعي گر سالروز شهادت 
رهبر پاكباز فدائيان اسـالم و ياران اوسـت. به اين 
مناسبت و در مقال پي آمده، كارنامه او و همراهانش 
در فاصله كودتاي 28 مرداد1332 تا هنگام شهادت، 
مورد بازخواني قرار گرفته است. اميد آنكه مفيد  آيد. 

      
  كودتاي 28 مرداد1332

شهيد سيدمجتبي نواب صفوي رهبر جمعيت فدائيان 
ــت  ــالم پس از آزادي از زندان دكتر مصدق، سياس اس
ــر داد. او در مصاحبه اي كه  ــود را تغيي و برنامه هاي خ
ــت اعالم  پس از آزادي از زندان با روزنامه اطالعات داش
كرد: «برنامه كاري ما از اين پس اتحاد ممالك اسالمي 
ــخن نواب، حاوي پيامي براي آيت اهللا  است.»(1)  اين س
ــت فدائيان در  ــدم دخال ــاني و مصدق مبني بر ع كاش
ــد.  ــهد ش ــود. نواب بعد از آزادي، عازم مش كار دولت ب
ــكوهي صورت گرفت، تا  در اين شهر از او استقبال باش
اينكه زمان دادگاه محمدمهدي عبدخدايي فرا رسيد. 
سيدعبدالحسين واحدي از نواب خواست به تهران بيايد 
و در دادگاه شركت كند. نواب هم سفر خود را نيمه تمام 
ــالم به تهران  رها كرد و به همراه تعدادي از فدائيان اس
بازگشت. در آن دوره روابط دولت مصدق با دربار، دچار 
تزلزل شد و قدرتش رو به افول مي رفت. در نهايت دولت 
مصدق بر اثر كودتاي 28 مرداد 1332، به پايان كار خود 
رسيد. دولت سقوط كرد و مصدق همراه تعدادي از سران 
جبهه ملي دستگير شد. تعدادي ديگر از سران جبهه ملي 
نيز تحت تعقيب قرار گرفتند. نواب دو ماه قبل از كودتا 
در نامه اي كه به مصدق نوشته بود، آينده دولت او را تذكر 

داده بود. متن نامه شهيد به شرح ذيل است:
« 8 شوال المكرم 30 خرداد 1332هـ. ش

هو العزيز
آقاي دكتر محمدمصدق نخست وزير پس از سالم

ــيب سقوط قرار  ــما و مملكت، در سخت ترين سراش ش
گرفته ايد. چنانچه احساس كرده و معتقد شده باشيد كه 
نجات بخش شما و مملكت، اجراي برنامه مقدس پيامبر 
اكرم (صلي اهللا عليه و آله و سلم) مي باشد و پس از اتمام 
ــالم  ــته، آماده اجراي احكام مقدس اس جريانات گذش
باشيد، قول مي دهم مملكت را به ياري خداي توانا و به 
بركت اجراي احكام و تعاليم عاليه اسالم، از هر بدبختي و 
سقوط و فسادي حفظ نموده، به منتهاي عزت و سعادت 

معنوي و اقتصادي برسانيم. 
تهران، به ياري خداي توانا

سيدمجتبي نواب صفوي»(2)
ــخنراني ها و  نواب همراه فدائيان، حركت كودتا را در س
بيانيه هاي خود محكوم كردند. آنها به صورت صريح از 
سرلشكر زاهدي خواستند دستورات اسالم را اجرا نمايد 
ــت رزم آرا دچار  و اگر غير از اين راه را برود، او به سرنوش

خواهد شد. 
  سفر شهيد نواب صفوي به كشورهاي اسالمي

فضل اهللا زاهدي پس از رسيدن به قدرت، مقابل فدائيان 
اسالم انعطاف نشان مي داد تا بتواند از اين طريق آنها را 
كنترل نمايد. فدائيان نيز از فترت بيرون آمدند و مجدداً 
ــهرهاي مختلف،  ــالم در ش قدرت گرفتند. فدائيان اس
ــات كردند كه در يكي از همين  شروع به برگزاري جلس
جلسات، براي اولين بار مردم شعار «مرگ بر شاه» را سر 
دادند. عالوه بر اين «علما و دانشمندان اسالم براي دفاع 
در مقابل تهاجمات اسرائيل به فلسطين و رساندن نداي 
مظلوميت فلسطين به گوش دنيا انجمني به نام مؤتمر 
ــيس نمودند. اعضاي اين انجمن، همايش  اسالمي تأس
ــد. برپاكنندگان  ــش روزه اي را در اردن برگزار كردن ش
ــواب در ايران با  ــش، از فعاليت هاي انقالبي ن اين هماي

ــخنراني در اين همايش  ــد و از او به منظور س خبر بودن
دعوت كردند. دولت زاهدي نيز براي كنترل فدائيان با 
درخواست گذرنامه موافقت نمود. نواب قصد داشت در 
اين سفر، چهار نفر ديگر از سران فدائيان اسالم را نيز با 
ــد. تنها مشكل  خود ببرد كه با مخالفت دولت مواجه ش
نواب براي سفر به اردن، تأمين هزينه سفر بود. از طرفي 
ــركت در مؤتمر اسالمي را به عنوان  هم آيت اهللا صدر ش

وظيفه شرعي به عهده نواب گذاشت...»(3)
ــالم هم اغلب از لحاظ مادي، از قشر ضعيف  فدائيان اس
ــفر را نداشتند.  جامعه بودند و توانايي تأمين هزينه س
ــجد محموديه  ــهيد نواب صفوي در مجلسي در مس ش
ــرح داد و پس از سخنراني  تهرن، اهداف سفر خود را ش
ــه مي دانند كه ما اين  او واحدي باالي منبر گفت: «هم
پول را نداريم، هر كسي هر قدر قدرت دارد، كمك كند 
تا آقا به اردن بروند و رسالت شان را انجام دهند...» (4) به 
ــوى مردم و علماي شهر  هر ترتيب، هزينه سفر او از س
تأمين شد. نواب ابتدا به عراق رفت و ضمن زيارت عتبات 
عاليات، با حضرات آيات: صدر، سيدهادي ميالني و عالمه 
اميني ديدار داشت. او بعد از عراق عازم لبنان شد و آنجا به 
بيت  المقدس عازم شد. بيت المقدس در آن زمان، به دو 
بخش تقسيم مي شد، قسمتي تحت سيطره اردن و بخش 
ديگر تحت اشغال اسرائيل بود. نواب در مؤتمر اسالمي، 
ــخنراني كرد و گفت: «در زمان  به زبان عربي فصيح س

حاضر مسئله، مسئله مليت و عربيت نيست، بلكه مسئله 
اسالم، دفاع از حقوق مسلمين و حقوق مردم فلسطين 
است...» پس از سخنراني ايشان همه حاضران يك صدا 

فرياد زده بودند:
«زنده باد اين مهمان گرامي اسالم  

 زنده باد اين قهرمان ايران» (5) 
ــخنراني نواب غوغايي ميان حاضران برپا كرد. سفر  س
ــخنراني او در اجالس ختم نمي شود.  نواب، فقط به س
وي عالوه بر شركت در مؤتمر اسالمي، سفري به مناطق 
ــرائيل داشت. او هنگام بازديد از  مرزي مابين اردن و اس
اين مناطق، چشمش به مسجدي متروكه در محدوده 
ــرائيل مي افتد و از همراهان خود  اشغال شده توسط اس
مي خواهد تا با او به مسجد بروند و دو ركعت نماز بخوانند. 
حضار با خواسته نواب مخالفت مي كنند و اين حركت را 
خطرناك مي دانند. نواب هم مي گويد: «بسيار خب شما 
نياييد، اما من به  تنهايي مي روم. (6) پس از حركت كردن 
نواب به سمت مسجد، حضار هم در پي او به راه مي افتند. 
حضار از نواب مي خواهد امام جماعت شود. او هم قبول 
ــلطان حسين پادشاه اردن  مي كند. نواب در اردن، با س
ــهيد نواب در رابطه با اين  ــر ش نيز ديدار مي كند. همس
ــس آقاي نواب  ــد: «روزنامه اي عربي عك ديدار مي گوي
ــته بود بر اثر نصايح  و ملك حسين را چاپ كرده و نوش
ــين از سوار شدن به  دو ساعته نواب صفوي، ملك حس
ــتان بود خودداري كرد!»(7)  ماشيني كه ساخت انگلس
اعمال و رفتار او به گونه اي بوده  كه يوسف حناء خبرنگار 
مسيحي لبناني مي نويسد: پس از ديدار با نواب و صحبت 
با او مسلمان شده است. (8) در پايان اجالس، نمايندگان 
ــلمين» مصر از او  ــلمين» و «اخوان المس «شبان المس
ــفر كند. نواب هم پذيرفت ولي  دعوت كردند به مصر س
به دليل نداشتن هزينه سفر، زمان آن را به بعد موكول 
كرد. بعد از اتمام مجلس، او ابتدا به لبنان رفت و در جمع 
ــان  ــغالي كشورش مردم لبنان درباره آزادي مناطق اش
ــوريه و از آنجا به عراق  سخنراني هايي كرد. سپس به س
رفت. نواب در عراق باز هم ضمن زيارت عتبات با تعدادي 
ــف به منزل عالمه  ــراق ديدار كرد. او در نج از علماي ع
ــفر به مصر  اميني رفت. عالمه اميني، نواب را در امر س
ترغيب كرد و هزينه هاي سفر ايشان را از طريق مردم و 
ــفارت مصر در  علما و تجار تأمين كرد. نواب از طريق س
عراق ويزا گرفت و عازم مصر شد. پس از ورود به قاهره، 
در مجلس سالگرد «احمد منيسي» و «احمد شاهين» 
ــهداي جنگ پارتيزاني مقابل صهيونيسم ها  دو تن از ش
ــركت كرد و آنجا به زبان عربي فصيح سخنراني كرد.  ش
ــدن كانال سوئز  ــخنراني اش، بحث ملي ش نواب در س
ــاه مصر را مطرح كرد. او مردم را  توسط «نجيب» پادش
ــويق نمود. سخنراني  به جنگ با اسرائيل ترغيب و تش
نواب، با درگيري بين جوانان اخوان المسلمين و مأموران 
پليس همراه شد. اخواني ها ماشين پليس را آتش زدند. 
ــلمين و  در نهايت پس از درگيري هاي بين اخوان المس
پليس، محي الدين ذكريا و انور سادات، اخوان المسلمين 
را منحل مي كنند. مأموران دولتي، شبانه تمامي مراكز 
اخواني ها را تصرف مي نمايند. نواب صفوي نيز بازجويي 
ــفرش به مصر را توضيح  ــود و نيت و چگونگي س مي ش
ــد كه  مي دهد. روحيه باال و صالبت نواب، مانع از اين ش
ــان وزير اوقاف  ــرود. او به جاي زندان، مهم او به زندان ب
ــد. نواب در مصر به ديدن جمال عبدالناصر هم  مصر ش
رفت و حتي در رژه ارتش هم شركت كرد. اتفاق جالب 
ديگر اين سفر، مالقات نواب با دانشجوي فلسطيني به 
نام «ياسر عرفات» بود. ياسر عرفات در ارتباط ديدارش 
ــجو بودم و در مصر  با نواب مي گويد: «هنگامي كه دانش
درس مي خواندم، يك روز شهيد نواب به دانشگاه آمد و 
سخنراني كرد. پس از پايان سخنراني، نزد او رفتم و خودم 

شهيد سيد مجتبي نواب صفوي، كودتاي 28 مرداد 1332، خوانشي از يك نسبت

 مبارزه و پايمردي
 تا واپسين لحظه حيات

را معرفي كردم. او به من گفت: تو پسر علي هستي، 
ــر مي برد، تو سيد حسني  اما ملتت در اسارت به س
هستي، تو بايد دين جدت را ياري دهي، تو بايد ملت 
فلسطين را از چنگال اسرائيل نجات بدهي، آن وقت 
ــته اي درس مي خواني كه چه؟...» اين  اينجا نشس
سخنان نواب مرا تكان داد و روحيه انقالبي در من 
پديد آورد و از آن پس، درس را رها كردم و يكسره 
به كار نهضت پرداختم.» (9) نواب پس از گذشت 65 
روز، در تاريخ 12 بهمن 1332، به ايران بازگشت و 

مورد استقبال ياران خود قرار گرفت. 
  اعالم كانديداتوري مجلس، از سوى رهبر 

فدائيان اسالم
پس از كودتاي 28 مرداد، فضاي كشور دچار اختالف 
گرديده بود. مصدق به سه سال حبس مجرد محكوم 
شد. شاه نيز به منظور حمايت از دولت كودتا، فرمان 
انحالل مجلس سنا و شوراي ملي را صادر كرده بود. 
زمان ثبت نام نامزدهاي انتخابات مجلس هجدهم 
ــهيد نواب صفوي از او  ــيده بود. دوستان ش فرا رس
خواستند در انتخابات مجلس ثبت نام نمايد. نواب 
با اصرار دوستان، طي اعالميه اي كانديداتوري خود 
را از شهر قم عنوان كرد. اين تصميم نواب، موجب 
ــواب تا آن زمان،  ــد! زيرا ن تعجب عده اي از افراد ش
ــي اجتناب مي كرد.  از قبول مسئوليت هاي سياس
ــنهاد نيابت آستان قدس رضوي را  نواب حتي پيش
ــار او تصميم گرفته بود تا  هم رد كرده بود، اما اين ب
حرف هايش را در پرتوى مصونيت نمايندگي بزند. 
اعالم كانديداتوري نواب موجب اختالف و دودستگي 
بين نيروهاي فدائيان گرديد. عده اي از نامزد شدن 
نواب حمايت مي كردند و عده اي ديگر نيز مخالف 
ثبت نام نواب بودند. مخالفان معتقد بودند ثبت نام 
نواب، در تضاد با اهداف فدائيان است. مخالفت ها با 
ثبت نام نواب اوج گرفت. نواب كه از اقدام مخالفان 
ــيار رنجيده بود، جهت حفظ انسجام نيروهاي  بس

مذهبي، از كانديداتوري مجلس انصراف داد. 
  انتشار اعالميه نواب خطاب به شاه

به پيشنهاد انگليس و تصويب امريكا، پيماني نظامي 
ــته شد تا  ــتان و تركيه بس بين ايران، عراق، پاكس
به وسيله آن از نفوذ كمونيسم جلوگيري شود. اين 
پيمان به دليل اينكه در بغداد، پايتخت عراق بسته 
ــد. هنگامي كه اين  شد به پيمان بغداد معروف ش
ــقوط كرده و حسين  ــد، زاهدي س پيمان بسته ش
ــت وزيري رسيده بود. نواب  عالء به جاي او به نخس
انعقاد اين پيمان را نكوهش مي كرد و اعتقاد داشت 
ــد. نواب در ديداري كه با  ــتقل باش كشور بايد مس
تيمور بختيار فرماندار انتظامي تهران داشت، در باره 
پيوستن ايران به پيمان نظامي بغداد هشدار داد و 
گفت: «به شاه بگوييد هنوز بچه مسلمان ها در ايران 
زنده هستند، من اسلحه دادم به خليل طهماسبي تا 
رزم آرا را بزند، من به عبد خدايي گفتم اسلحه بردارد 
فاطمي را مضروب كند و مسئوليتش را هم پذيرفتم، 
ــور آل محمد(ص)  ــم داد در كش من اجازه نخواه
خالف شرع انجام گيرد...»(10) نواب براي اتمام حجت 

اطالعيه اي خطاب به شاه صادر كرد:
«هو العزيز

ــتن و تمايل به هيچ  مصلحت مسلمين دنيا پيوس
ــان و پيمان هاي دفاعي نبوده،  يك از دو بلوك جه
بايد براي حفظ تعادل نيروهاي دنيا و استقرار صلح 
ــتقلي  ــه دفاعي و نظامي مس و امنيت يك اتحادي
ــون خداي  ــش از هر چيز، چ ــكيل دهند... بي تش
عزيز بر ما شرافت عالي اسالم را منت نهاده است و 
مسلمان هستيم بايد مصالح عمومي را از نظر اسالم 
و مسلمين بسنجيم...»(11) نواب امضاي پيمان بغداد 
را به منزله نفوذ امريكايي ها مي دانست. او معتقد بود 
با اين كار، فرهنگ امريكايي در جامعه اسالمي رواج 

پيدا مي كند. 
  مضروب ساختن حسين عالء

ــدارهاي فدائيان اسالم را جدي نگرفت و  دولت هش
ــين عالء نخست وزير  طي اعالميه اي بيان كرد حس
وقت براى امضاي پيمان بغداد، عازم عراق مي شود. 
ــنيدن اين خبر، با اعضاي برجسته  شهيد نواب با ش
ــه اي برگزار كرد. در اين جلسه  فدائيان اسالم جلس
ــين عالء گرفته شد. فدائيان  تصميم به اعدام حس
معتقد بودند حاال كه دولت به اتمام حجت ما توجه 
نكرد، براي جلوگيري از انعقاد اين پيمان، بايد حسين 
ــه  عالء را از ميان برداريم. «نواب قبل از اينكه نقش
ــيم نمايد، نزد «حاج شيخ  ترور حسين عالء را ترس
ــاني» صاحب كتاب سفينه النجاه  ابوالفضل خراس
مي رود و او استخاره مي گيرد. استخاره ايشان خيلي 
ــه نفر از فدائيان اسالم، به عنوان  خوب آمد.»(12) س
ــوند  گزينه هاي نهايي براي ترور عالء انتخاب مي ش

ــواب «مظفرعلي  ــهيد ن ــه نفر، ش و از ميان اين س
ــته بود،  ــادان به فدائيان پيوس ذوالقدر» را كه از آب
انتخاب مي نمايد. سيدعبدالحسين واحدي به همراه 
«اسداهللا خطيبي»، عازم آبادان شدند تا در صورتي كه 
ذوالقدر نتوانست كار عالء را تمام كند، آنها عالء را در 
مسير عراق از بين ببرند. روز موعود فرا رسيد. مراسم 
ختم مصطفي كاشاني فرزند آيت اهللا كاشاني، بهترين 
فرصت براي مواجهه با عالء بود. مظفرعلي ذوالقدر، 
كفني را كه نواب براي او تهيه كرده بود، پوشيد. اين 
كفن به وسيله نواب منقش به آيات قرآن و اهداف ترور 
عالء شده بود. ذوالقدر عازم مسجد شاه شد. حسين 
ــاعت 3:30  بعد از ظهر روز 25 آبان 1334،  عالء س
در حالي كه محافظان او را احاطه كرده بودند، وارد 
مسجد شاه شد. ذوالقدر بالفاصله خود را به او نزديك 
ــليك و تير دومي داخل لوله  كرد و تيري بر سر او ش
اسلحه گير كرد! مأموران بي درنگ ذوالقدر را دستگير 
ــالم به در برد و فرداي  ــين عالء جان س كردند. حس
مضروب شدن، عازم بغداد شد تا پيمان نظامي را امضا 
كند. واحدي و خطيبي هم دستگير و تحت الحفظ به 

تهران منتقل شدند. 
  تعقيب و بازداشـت رهبر فدائيان اسـالم

 و يارانش
ــه تهران  ــين واحدي را ب ــيد عبدالحس ــهيد س ش
آوردند و به اتاق تيمور بختيار بردند. بختيار به مادر 
عبدالحسين واحدي توهين كرد. واحدي عصباني 
ــت. او  ــن فاطمه زهرا(س) اس ــد و گفت مادر م  ش
صندلي را برمى دارد كه بر سر بختيار بكوبد، بختيار 
ــمت واحدي شليك  ــش گلوله به س زودتر از او ش
مي كند. سيد عبدالحسين واحدي در اتاق بختيار به 
شهادت مي رسد. شهيد نواب صفوي پس از شنيدن 
خبر نافرجام ماندن اعدام عالء، در منزل حاج قاسم 
معمار مخفي مى شود، اما آنجا نيز با كسي در ارتباط 
نبود. نواب استخاره مى كند تا به منزل آيت اهللا سيد 
محمود طالقاني برود و استخاره هم خوب مى آيد. او 
محمدمهدي عبدخدايي را به منزل آيت اهللا طالقاني 
مى فرستد و به ايشان اطالع مى دهد. مرحوم طالقاني 
به رغم اينكه منزلش تحت نظارت نيروهاي امنيتي 
بود، درخواست نواب را قبول مى كند. آنها شبانه وارد 
خانه آيت اهللا طالقاني مى شوند.»(13) نواب آن شب 
ــي از مرگ خود گفت: «واهللا  در حضور آقاي طالقان
ــر قطره خونم يك نواب  جوري خواهم مرد كه از ه
ــا مي ميريم، مرگ حتمي  صفوي به وجود بيايد، م

است، از دنيا هم كه چيزي نداريم.»(14)
نواب و يارانش هنوز نمي دانستند سيد عبدالحسين 
واحدي شهيد شده و حسين عالء از ترور جان سالم 
به در برده است. آيت اهللا طالقاني با سران جبهه ملي 
ــالم و نواب در منزل اين  صحبت كرد تا فدائيان اس
ــحابي كه به ديدار  ــوند. عزت اهللا س افراد مخفي ش
ــاي طالقاني گفت  ــخ به آق نواب آمده بود، در پاس
ــان نداريم و نواب  ــدن ايش ما جايي براي مخفي ش
ــد در منزل آيت اهللا طالقاني بماند. چند  مجبور ش
شب از اقامت نواب در منزل طالقاني گذشت تا اينكه 
ــنهاد داد به منزل حميد ذوالقدر - كه از  نواب پيش
عالقه مندان به نواب بود- بروند. نواب و سيدمحمد 
واحدي به منزل حميد ذوالقدر رفتند و عبد خدايي 
و خليل طهماسبي، در منزل مرحوم طالقاني ماندند. 
مظفرعلي ذوالقدر كه در مسجد شاه دستگير شده 
بود، زير شكنجه، ناخودآگاه اسم حميد ذوالقدر را بر 
زبان آورد. نيروهاي آگاهي پس از بررسي پرونده ها، 
منزل حميد ذوالقدر را شناسايي كردند و شبانه به 
منزل او براي بازرسي رفتند. در نتيجه مأموران سيد 
ــد ذوالقدر را  ــواب صفوي و حمي محمد واحدي، ن
دستگير كردند. روزنامه ها در تاريخ 1 آذر 1334، با 
آب و تاب نوشتند نواب دستگير شد. پنج روز بعد از 
دستگيري نواب، خليل طهماسبي نيز دستگير شد 

و عبدخدايي هم متواري گرديد. 
  برگزاري دادگاه شهيد نواب صفوي

 و همرزمان
ــد،  ــتگير ش ــهيد نواب صفوي دس هنگامي كه ش
ــراي آزادي او و يارانش صورت  تالش هاي زيادي ب
گرفت كه متأسفانه هيچ كدام مثمر ثمر واقع نشد. 
در تاريخ 15 آذر 1334، بازجويي از نواب و اعضاي 
فدائيان اسالم آغاز شد و در 7 دي 1334 سرلشكر 
ــتان كل ارتش، ادعانامه خود  حسين آزموده دادس
ــر از اعضاي فدائيان به اتهام  را عليه نواب و هفت نف
توطئه براي بر هم زدن اساس حكومت و تحريص 
مردم به مسلح شدن و حمل اسلحه غير مجاز اعالم 
ــال 1334، دادگاه نظامي به  كرد. در 12 دي ماه س
ــّري محاكمه نواب و اعضاي  صورت غير علني و س
ــرد و دادگاه تجديد نظر  ــالم را آغاز ك فدائيان اس
نظامي، در 24 دي 1334 حكم اعدام نواب صفوي، 
ــيد محمد واحدي و  ــبي، س استاد خليل طهماس

مظفرعلي ذوالقدر را تأييد كرد. 
  بر محمل وصل

ــهيد نواب صفوي، از  فدائيان اسالم و نزديكان ش
ــع نبودند. دولت از  حكم دادگاه تجديد نظر مطل
ــراي رهايي نواب،  ــالم ب هراس اينكه فدائيان اس
ــئوالن حكومت  ــاختن مس ــدام به مضروب س اق
ــاند.  نمايند، حكم دادگاه او را به اطالع مردم نرس
ــالم كه دستگير  ــته از اعضاي فدائيان اس آن دس
ــور بختيار و  ــدام تيم ــده بودند، به دنبال اع نش
ــه روحيه اي  ــكر آزموده بودند، اما ديگر ن سرلش
ــلحه اي! از طرفي هم بيم كشته  ــتند و نه اس داش
ــدن ياران خود را داشتند. سرانجام تالش هاي  ش
ــواب به نتيجه  ــهيد ن برخي از علما و خانواده ش
نرسيد و در سحرگاه 27 دي 1334، رهبر فدائيان 
اسالم را همراه با يارانش، در حالي كه دستانشان 
ــته بود، تيرباران كردند.  به جوخه هاي اعدام بس
ــب به  ــا را در تاريكي ش ــاي خون آلود آنه بدن ه
قبرستان مسگرآباد منتقل و دفن نمودند. خانواده 
ــهادت نواب و ديگر اعضاي  و ياران نواب بعد از ش

فدائيان متوجه خبر اعدامشان شدند. 
  پي نوشت ها در سرويس تاريخ است.

زمان ثبت نام نامزدهـاي انتخابات 
مجلس هجدهـم فرا رسـيده بود. 
دوسـتان شـهيد نـواب صفـوي 
انتخابـات  در  خواسـتند  او  از 
مجلـس ثبت نـام نمايـد. نـواب با 
اصرار دوسـتان، طـي اعالميه اي 
كانديداتـوري خود را از شـهر قم 
عنوان كرد. ايـن تصميم او، موجب 
تعجب عـده اي از افراد شـد، زيرا 
رهبر فدائيان اسـالم تـا آن زمان، 
از قبول مسـئوليت هاي سياسـي 
اجتنـاب مي كـرد. نـواب حتـي 
پيشنهاد نيابت آستان قدس رضوي 
را هم رد كرده بـود، اما ايـن بار او 
تصميم گرفته بود تا حرف هايش را 
در پرتوى مصونيت نمايندگي بزند!

«هشت سال بحران آفريني اصالح طلبان»
 در آيينه يك اثر نو انتشار

جرياني كه درون نظام
 در پي براندازي بود!

   شاهد توحيدي
ــه هم اينك  اثري ك
ــي آن  در معرفــــ
ــي رود،  ــخن م س
ــي  به وقايع سياس
ــت ساله  دوره هش
ــت جمهوري  رياس
سيدمحمد خاتمي 
پرداخته است. اين 
ــوى  ــش از س پژوه
سلمان علوي نيك 
ــناد انقالب اسالمي، به انتشار  انجام شده و مركز اس
آن همت گماشته است. كامران غضنفري نويسنده 
و فعال فرهنگي، در مراسم رونمايي از اين كتاب، در 
ــرايط دوراني كه كتاب معطوف  باب مختصات و ش

بدان نوشته شده است، مي گويد:
ــه اي در مقابل نظام واليت  «دولت اصالحات، نظري
ــاي خاتمي هم  ــل از آق ــا قب ــت. مدت ه فقيه داش
ــازمان هاي اطالعاتي انگليس روي آن كار كرده  س
بودند. سه سال قبل از مانور آقاي خاتمي روي جامعه 
ــونر و از  ــر گنجي - كه فراماس مدني، آقاي منوچه
وزراي طاغوت بود- در سال 73 اين مسئله را طرح 
ــود كه جامعه مدني، چيزي  كرد. به صراحت گفته ب
است كه زيرآب حكومت واليت فقيه را مي زند! وي 
ــازي مدني را مطرح  ــه آنها بحث آزادس با بيان اينك
ــم رسانه اي را در  كردند، افزود: آنها جو شارالتانيس
فضاي جامعه حاكم كردند. عملكرد آنها را در ماجراي 
قتل هاي زنجيره اي و فتنه 78 ديديم. البته مسئوالن 
هيچ گاه قتل هاي زنجيره اي را تشريح نكردند. هرچه 
مطرح شد، نقل قول هاي چهره هاي سياسي بود. يكي 
از نقل قول ها اين بود كه آقاي موسوي دو ماه قبل از 
قتل هاي زنجيره اي، اين ماجرا را براي آقاي خاتمي 
ــان كاري نكرده بود. ماجراي  تعريف كرده، ولي ايش
كوي دانشگاه تهران را هم در دوران اصالحات شاهد 
بوديم و آقاي تاجزاده، يكي از آتش بياران معركه اين 
ماجرا بود. در همان ايام بود كه سردار رحيم صفوي 

ــئوالن اصالح طلب،  اتمام حجت كرد كه بيت  با مس
ــت و نبايد آشوبگران به  رهبري از خطوط قرمز اس
ــمت بروند، تاجزاده هم به سران آشوب طلب  آن س
ــي از اعترافات عزت اهللا سحابي هم  اطالع داد. بخش
حاكي از اين بود كه امريكا پيامي رسانده بود كه اگر 
اغتششات عشايري را راه اندازي كنند، امريكا حاضر 
به حمايت است و اين نشان مي دهد كه ماجرا خيلي 
فراتر از يك ماجراي دانشجويي بوده است. در دوران 
دولت موسوم به حاكميت دولت اصالحات، بعد از 11 
سپتامبر شاهد لشكركشي امريكا به افغانستان بوديم 
و قبل از آن امريكايي ها با دولت ايران تماس گرفتند 
ــتي آقاي ظريف با امريكايي ها  و هيئتي به سرپرس
مذاكره كردند و قول هر گونه همكاري را دادند! بعد 
از  آن هم عكس العمل جرج بوش را ديديم كه ايران را 
محور شرارت ناميد! نامه جام زهر هم در همان دوران 
نوشته شد. برخي نمايندگان از ترس  امريكا، نامه اي 
ــتند و پيشنهاد كردند  را به مقام معظم رهبري نوش
ــيده شود،  همين  كه اگر قرار است جام زهري نوش
االن نوشيده شود! در همين سال 82، نامه اي بدون 
ــته مي شود و در آن  امضا توسط دولت خاتمي نوش
نامه پيشنهاد مي دهند  به ازاي خلع سالح حزب اهللا 
لبنان برخي از تحريم ها را برداريد! ارتباطات دولت 
ــنجاني هم از ديگر  اصالحات با آقاي هاشمي رفس
موارد قابل بحث در اين دولت بود. با اينكه خودشان 
ــي بيانيه داد و  برگزاركننده انتخابات بودند، خاتم
ــمي حمايت كرد. در فتنه 88 و بعد از  از آقاي هاش
ــن و واضح است.  آن هم عملكرد اصالح طلبان روش
اصالح طلبان از دولت آقاي روحاني هم دفاع كردند 
و حاال كه مشكالت بروز كرده، مي گويند ما طرفدار 

اين دولت نبوده ايم!...»
اثر «هشت سال بحران آفريني اصالح طلبان» مشتمل 
ــا، فصول  ــك از بخش ه ــت و هر ي ــه بخش اس بر س
جداگانه اي دارد. در بخش يكم بسياري از ديدگاه هاي 
بنيانگذار كبير انقالب به عنوان چارچوب نظري تحقيق 
آورده شده تا خواننده به ارزيابي و نقد حزبي بپردازد 
كه خود را در «خط امام» معرفي مي كند. بخش دوم 
ــاركت، اهداف  ــكل گيري حزب مش از زمينه هاي ش
تأسيس حزب و سوابق سياسي - امنيتي چهره هاي 
ــخن به ميان مي آيد و بخش  شاخص حزب مذكور س
سوم كه بخش اصلي اين تحقيق است، عملكرد حزب 
ــاركت در بازه زماني 1378 تا 1384 را براساس  مش

اسناد و مدارك بررسي مي كند. 

   كامران غضنفري در مراسم رونمايي از اثر
 «هشت سال بحران آفريني اصالح طلبان»
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شـهيد نـواب صفـوي انعقـاد پيمان 
بغـداد را نكوهـش مي كـرد و اعتقاد 
داشت ايران بايد مستقل باشد. او در 
ديداري كه بـا تيمور بختيار داشـت، 
دربـاره پيوسـتن ايـران بـه پيمـان 
نظامي بغداد هشـدار داد و گفت: «به 
شـاه بگوييد هنـوز بچه مسـلمان ها 
در ايـران زنده هسـتند، من اسـلحه 
دادم به خليل طهماسـبي تا رزم آرا را 
بزند، من به عبد خدايي گفتم اسلحه 
بـردارد فاطمـي را مضـروب كنـد و 
مسئوليتش را هم پذيرفتم، من اجازه 
نخواهم داد در كشـور آل محمد(ص) 
خـالف شـــــرع انجام گيـرد...»

88498437گفت و گو
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تمامي پروژه هاي     بوشهر
راكد و نيمه تمام در 
بندر بوشهر به زودي تكميل و راه اندازي مي شود. 
حسين حيدري، شهردار بندر بوشهر با بيان اينكه 
ــيزدهم و به تبع آن  يكي از سياست هاي دولت س
ــتان تكميل تمامي پروژه هاي راكد و  شهرداري اس
نيمه كاره است، افزود: اين پروژه ها بيش از 60 پروژه 
بزرگ را شامل مي شود و مهم ترين آن تكميل ساخت 
ــت كه تا پايان امسال به  تقاطع شهيد سليماني اس
ــرور روي آن انجام  ــيده و عبور و م بهره برداري رس
مي شود.  وي كف سازي چهارمحل بافت قديمي اين 
بندر را يكي از طرح هاي مهم اعالم كرد و افزود: در 
اين راستا چند گذر شامل گذر اديان و ساير گذرهاي 
منتهي به آن اجرا و نهايي شده است و به زودي مورد 
ــئول با اشاره به  بهره برداري قرارمي گيرد.  اين مس
نوسازي و مرمت بافت تاريخي بوشهر گفت: اين مكان 
ميزبان بسياري از آيين ها و اماكن تاريخي است و از 

نظر توريسم در جايگاه ويژه اي  قرار دارد.  حيدري 
ــاخت پارك «ليل» در مسير حمل و  با اشاره به س
نقل مسافري تا شهرك نيايش بوشهر تصريح كرد: 
ــيه اي با زيرساخت ها،  اين پروژه شامل پارك حاش

گذرسالمت و جاده دوچرخه سواري، آبشار و ساير 
امكانات تفريحي، رفاهي و مبلمان شهري است.  

ــطحي در خيابان عاشوري را از  وي دفع آب هاي س
ديگر پروژه ها اعالم كرد و افزود: اين پروژه فعال شده 

ــطحي  و يكي از مطالبات مردم در دفع آب هاي س
ــهردار بوشهر  ــت.  ش به ويژه هنگام بارش باران اس
ــرفت فيزيكي طرح هاي عمران  با بيان اينكه پيش
ــت، تصريح كرد: عملكرد  ــهري تا 90 درصد اس ش
شهرداري بوشهر براي سال 1401 تكميل پروژه هاي 
ــش ماه گذشته نيز  ــت كه ظرف ش نيمه تمام اس
ــام و راكد به عنوان  فعال كردن پروژه هاي نيمه تم
رويكرد مهم شهرداري رنگ واقعيت به خود گرفت.  
حيدري رويكرد شهرداري بوشهر را برنامه محوري و 
توزيع عادالنه منابع و امكانات در همه مناطق شهر 
اعالم كرد و گفت: از نيمه دوم سال1400 براساس 
ــهرداري قبلي كار ادامه يافت و  ــورا و ش بودجه ش
ــد و بيشتر آنها  تمام پروژه هاي نيمه تمام نهايي ش
مورد بهره برداري قرارگرفت.  وي ادامه داد: امسال 
ــاس اعالم برنامه ها و تخصصي كردن بودجه،  بر اس
تقريبا900ًميليارد تومان اعتبار مصوب شوراي شهر و 

تقريبا400ً ميليارد تومان هم اوراق مشاركت است.

پروژه هاي نيمه تمام بندر بوشهر تكميل مي شود

محمدرضا هاديلو

محرومان زنجاني صاحب سامانه خورشيدي مي شوند 
3 هزار سامانه     زنجان
خورشيدي پنج 
كيلو واتي براي خانواده هاي كم برخوردار در 
اسـتان زنجـان نصـب و اجـرا مي شـود. 
ــركت توزيع برق  ــوادي، مديرعامل ش پيام ج
ــت از خانواده هاي  ــت: با هدف حماي زنجان گف
كم برخوردار در سطح استان ايجاد 3هزار سامانه 
ــتور كار قرار  خورشيدي پنج كيلو واتي در دس
ــود.   وي با بيان  ــه زودي اجرا مي ش گرفته  كه ب
اينكه از اولويت هاي برقي زنجان احداث سامانه هاي خورشيدي است، افزود: در حال حاضر 68 ساختگاه 
خورشيدي در استان وجود دارد كه ظرفيت اين تعداد 8/5 مگاوات است.  اين مسئول با بيان اينكه اين 
شركت بيش از 497 هزار مشترك دارد كه نزديك 80 درصد آنها شامل مشتركان خانگي، بيش از 66 هزار 
مورد مشترك تجاري، 19 هزار مشترك عمومي، بيش از 9 هزار مشترك كشاورزي و نزديك 4هزار مشترك 
صنعتي هستند، تصريح كرد: در حال حاضر مديريت مصرف برق متمركز بر واحدهاي صنعتي و بخش 

كشاورزي است.  جوادي ادامه داد: در زمستان در تراز توليد، مصرف و تأمين برق مشكلي نخواهد بود.

بازگشت به چرخه توليد سرنگ اروميه پس از 7 سال
كارخانه تعطيل      آذربايجان غربي
توليـد  شـده 
سرنگ در شهرسـتان اروميه پس از هفت 
بازگشـت.  توليـد  چرخـه  بـه  سـال 
جواد كرمي، معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استاندار آذربايجان  غربي با بيان اينكه احياي 
ــتغالي از مهم ترين  ــدي و اش واحدهاي تولي
اهداف دولت سيزدهم در حوزه توليد و صنعت 
است، گفت: با تالش هاي انجام شده براي حل 
ــرنگ اروميه پس از هفت سال توقف فعاليت، به چرخه  موانع و مشكالت واحد توليدي، كارخانه س
توليد بازگشت.  وي با بيان اينكه هم اكنون نزديك به 20 نفر به طور مستقيم در اين واحد توليدي 
ــتور كار قرار خواهد گرفت.  اين  مشغول به كار هستند، افزود: توسعه اين واحد توليدي نيز در دس
ــكالت واحدهاي تعطيل شده در استان گفت: طي  مسئول با اشاره به برنامه ريزي ها براي حل مش
54هفته گذشته از طرح يك شنبه هاي توليد، 113 واحد توليدي راكد، نيمه فعال و فعال مورد بازديد 

قرار گرفته و تصميم هاي خوبي نيز در راستاي بهبود فعاليت آنها اتخاذ شده است.

آغاز احياى دشت حاصلخيز «خانميرزا»
با اجراي طرح      چهارمحال و بختياري 
انتقال آب سد 
چشمه علي به دشت حاصلخيز «خانميرزا» 
اين مـكان پـس از دو دهه احيا مي شـود. 
 محمديعقوب باقري، نماينده استان چهارمحال 
و بختياري در شوراي عالي استان ها، با بيان اينكه 
انتقال آب سد چشمه علي به دشت خانميرزا پس 
از سال ها نهايي شد و در رديف بودجه استاني و 
ملي قرار گرفت، گفت: اين موضوع سبب شد تا 

اين دشت حاصلخيز پس از دو دهه احيا شود.  وي با بيان اينكه در دهه فجر اين طرح كلنگ زني و عمليات 
اجرايي آن آغاز مي شود، ادامه داد: در اين پروژه، آب مورد نياز بخش كشاورزي اين دشت كه بزرگ ترين 
دشت كشاورزي استان و يكي از 10 دشت برتر كشاورزي در كشور است، تأمين خواهد شد.  باقري گفت: 
سه كيلومتر از مسير انتقال آب اين پروژه از طريق حفر تونل و مابقي از طريق لوله گذاري انجام مي شود.  
وي با اشاره به احياي دشت خانميرزا با اجراي كامل اين طرح، افزود: در دو سال آينده و با تخصيص اعتبار 

كافي از سوي وزارت نيرو و منابع استاني شاهد بهره برداري از اين طرح خواهيم بود.

 افتتاح بزرگ ترين پروژه آموزشي شمال كشور
در دهه فجر

 اعزام 2500 دانش آموز 
به سرزمين هاي نور

بزرگ ترين پروژه     مازندران
آموزشي شمال 
كشور در شهرستان ساري با عنوان «حيات طيبه» 
سردارسـليماني در دهه فجر افتتاح مي شـود. 
مهدي استاديان، مديركل نوسازي مدارس مازندران 
با اعالم اينكه در دهه فجر امسال بزرگ ترين پروژه 
ــور با عنوان «حيات طيبه»  آموزشي شمال كش
سردارسليماني در شهرستان ساري افتتاح مي شود، 
گفت: ساخت مجتمع هاي آموزشي مطابق تأكيدات 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه ريزى 
تأمين فضا، تجهيزات و فناوري دنبال مي شود.  وي 
با اشاره به وضعيت ساخت مدارس پس از پيروزي 
ــالمي افزود: از ابتداي نظام جمهوري  انقالب اس
اسالمي تاكنون حدود 3هزار و 131 مدرسه تحويل 
آموزش و پرورش استان شد كه از اين تعداد 625 
مدرسه به صورت مشاركتي با كمك خيران مدرسه 
ــاخته و 18 هزار و 480 كالس درس هم  ــاز س س
ــد.  اين مسئول با  به اين نهاد آموزشي تقديم ش
ــوى خيران  ــزار و 481 كالس از س بيان اينكه ه
ــاركت يا كمك  صددرصدي  ــاز با مش مدرسه س
ــت، ادامه داد:  آنها ساخته و تحويل داده شده اس
مبلغ تعهدات خيران از اول انقالب تاكنون حدود 
580ميليارد تومان بوده است.  استاديان همچنين 

از مشاركت 269 ميليارد توماني خيران مدرسه 
ساز استان خبر داد و تصريح كرد: اين مشاركت ها 
ــاخت و تهيه تجهيزات  در قالب اهداى زمين، س
بوده است.  وي با بيان اينكه تاكنون حدود 3هزار 
كالس درس تخريبي را بازسازي كرده و تحويل 
ــرات جاني و  ــتاي رفع خط داديم، افزود: در راس
ــزار و 741 كالس  ــت دانش آموزان  ه ايجاد امني
مقاوم سازي و عالوه بر آن سامانه سيستم گرمايشي 
ــد.  مديركل  براي 12هزار كالس درس تعبيه ش
ــازي مدارس مازندران به افزايش اعتبارات  نوس
توسعه فضاي آموزشي در دولت سيزدهم اشاره 
و و تصريح كرد: از ابتداي دولت سيزدهم اعتبارات 
ملي ما 2/5 برابر شد، اعتبار ملي اين اداره كل نيز 
در سال مالي 1400 از 148 ميليارد تومان به 376 
ميليارد تومان افزايش يافت و اعتبارات استاني نيز 
ــاره به شدت گرفتن  دو برابر شد.  استاديان با اش
روند نوسازي مدارس در دولت سيزدهم افزود: از 
ابتداي اين دولت تاكنون حدود 56 طرح توسط 
نوسازي مدارس تحويل آموزش و پرورش استان 
شد كه اين طرح ها با اعتباري بالغ بر 390 ميليارد 
تومان در قالب 324 كالس درس بوده كه موجب 
ــت 55 هزار متر مربع به فضاي آموزشي  شده اس

استان اضافه شود. 

دوميـن مرحله     مركزي
نـور  راهيـان 
دانش آموزي در استان مركزي با اعزام بيش از 
2هزار و 500 نفر در هشت مرحله انجام مي شود. 
ــدار محسن كريمي،   سردار سرتيپ دوم پاس
فرمانده سپاه روح اهللا استان مركزي در نشست 
ــان نور دانش آموزي،  هماهنگي اردوهاي راهي
مناطق عملياتي را دانشگاه بزرگ انسان سازي 
ــد مي تواند با  ــل جدي ــوان كرد و گفت: نس عن
ــاي واقعي را  ــرزمين ها الگوه حضور در اين س
ــت را به خوبي انتخاب  ــير درس بشناسد و مس
ــاي راهيان نور،  ــا بيان اينكه اردوه كند.  وي ب
ــارف عظيم دفاع  ــتخراج گنج و مع فناوري اس
مقدس است، افزود: با توجه به تجربيات گذشته 
برگزاري اين اردوها براي نسل جوان و نوجوان 
اميدآفرين است.  اين مسئول، اردوهاي راهيان 
نور را يكي از بسترهاي مهم براي تحقق جهاد 
ــوان گفت  ــد و تصريح كرد: مي ت تبيين خوان
راهيان نور قرارگاه بزرگ تبيين است كه جهاد 
ــاي ايثار و  ــران و آيينه تمام نم بزرگ ملت اي
مقاومت ملت و تبلور غيرت ديني و انقالبي مردم 
را به جوانان نشان مي دهد و مي تواند آنها را به 
درستي براي آينده انقالب تربيت كند.   فرمانده 

سپاه روح اهللا استان مركزي ادامه داد: يكي ديگر 
از كاركردهاي مهم اردوهاي راهيان نور زنده نگه 
داشتن ياد و خاطر شهدا و فرهنگ دفاع مقدس 
است و تا زماني كه اين فرهنگ ناب و ارزشمند 
ــل جديد زنده و پويا باشد،  در جامعه و بين نس
توطئه هاي دشمنان اثرگذار نخواهد بود.  سردار 
ــروع اعزام دومين مرحله  كريمي با اشاره به ش
ــوزي گفت:  ــان نور دانش آم از اردوهاي راهي
ــه راهيان نور  ــتاي اعزام دومين مرحل در راس
ــتان بيش  از 2 هزار و 500  دانش آموزي در اس
نفر در هشت مرحله اعزام خواهند شد؛ اعزام ها 
از ابتداي بهمن شروع شده و در دوره اول 2 هزار 
دانش آموز به سرزمين هاي نور اعزام شدند.  وي 
خاطرنشان كرد: توجه به رعايت پروتكل هاي 
ــتي، تحقق جهاد تبيين در برنامه ها از  بهداش
ــان دفاع مقدس،  طريق به كارگيري فرمانده
مبلغان و راويان برجسته، تربيت خادمان شهدا، 
توجه به تمامي مسائل اجرايي از جمله امنيت، 
ــاي دفاع مقدس و  ايمني خودروها و يادمان ه
شنيدن نقطه نظرات شركت كنندگان از جمله 
موضوعات مهم راهيان نور است كه بايد مورد 
ــد و با همه توان تالش شود تا براي  توجه باش
دانش آموزان خاطرات ماندگاري به ثبت برسد. 

   اسالمشهر: رضا قاسمي، مدير سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري 
ــيه بازديد بانوان فعال اجتماعي از حفاري تونل مترو  اسالمشهر در حاش
جنوب غرب استان تهران و احداث ايستگاه مترو ميدان نماز گفت: با 10 متر 
حفاري روزانه تونل مترو از 2هزار و600 متر مسير حفاري تونل تنها 2هزار 
و700 متر باقي مانده كه اگر با همين سرعت پيش رويم دستگاه مكانيزه 

حفاري تونل مترو تا 270 روز ديگر به ميدان نماز مي رسد. 
   مركـزي: فرزاد مخلص االئمه، استاندار مركزي خبر از تشكيل ستاد 
معين اقتصاد دريا در اين استان داد و گفت: ماشين سازي اراك در حوزه اين 
اقتصاد نقش مؤثري دارد.  وي ساحل دريا را نقطه توسعه كشور عنوان كرد و 
افزود: كشور در توسعه ساحل دريا عقب است و توجه به اين مهم موجب بروز 

اتفاقات خوبي در حوزه مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي شود. 
ــاه، مديركل كميته امداد امام     مازندران: حجت االسالم بشير عاليش
ــاره به اينكه امسال هزار و 19 جهيزيه تقديم  خميني(ره) مازندران با اش
نوعروسان كميته امداد استان شد، گفت: 41 جهيزيه به نوعروسان آملي 

در هفته گراميداشت ششم بهمن اهدا شد. 
   آذربايجان غربي: مجتبي قلنجي، مدير امور اراضي سازمان جهاد 
كشاورزي آذربايجان غربي گفت: نقشه برداري 680 هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي استان در راستاي اجراي طرح كاداستر محدوده هاي مالكيتي 

كشاورزان انجام و نقشه كاداستر 615 هزار هكتار از اين اراضي تهيه شد. 
   قم: روح اهللا ابراهيمي، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم گفت:  در 
حال حاضر 25 واحد توليدي دانش بنيان در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي 

فعال و از خدمات و حمايت هاي اين شركت در استان بهره مند مي شوند. 
   هرمزگان: حسين عباس نژاد، مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد 
رجايي گفت: هزار و 820 شغل طي 10 ماهه سال جاري از سوى واحد كار 

و خدمات اشتغال در اين بندر ايجاد شده است. 
   خوزستان: اميرصادق ايران باستان، رئيس بيمارستان تأمين اجتماعي 
دزفول گفت: فعاليت اتاق عمل اين مكان درماني با پيگيري هاي انجام شده 
آغاز شد.  وي افزود: با آغاز اين فعاليت، دو عمل جراحي زنان در اتاق عمل 
ــد.  به گفته ايران  اين بيمارستان به صورت رايگان و با موفقيت انجام ش
باستان عمل هاي جراحي عمومي، ارتوپدي، جراحي كليه و مجاري ادراري 

نيز هفته هاي آينده فعال خواهند شد. 
   گيالن: غالمعلي نيك فهم، سرپرست راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ــنايي در محور اسالم - تالش  گيالن، از بهره برداري از هفت كيلومتر روش
ــنايي نقطه اي در  ــال خبر داد و گفت: براي نصب روش در دهه فجر امس

دوربرگردان محور تالش - آستارا برنامه ريزي كرديم. 
   زنجان: احسان ذبيحيان، رئيس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي 
ــازي زنجان، از اقدامات انجام شده براي  ــاختمان راه وشهرس و كنترل س
شناسايي ساختمان هاي ناايمن در سطح اين شهر خبر داد و گفت: در حال 

جمع آوري اطالعات ساختمان هاي شهر هستيم.

 «گردشگري» ظرفيتي كه نوشته مي شود
اما ديده نمي شود

وقتـي قـرار مي شـود از توانمنـدي و ظرفيت هاي اسـتان هاي 
ايران صحبت شـود، بدون درنگ قبل از هر چيز نگاه ها به سـمت 

گردشگري مي چرخد. 
اين يك حقيقت است كه وجود مناطق طبيعي مثل كوه، جنگل، دريا، 
ساحل و حتي كوير، درياچه و تاالب ها به تنهايي مي تواند به عنوان يك 
قدرت عظيم در جهت جذب گردشگران داخلي و خارجي براي هر منطقه 
قلمداد شود. اما بايد به موارد باال اضافه كنيم بناها و اماكن تاريخي و باستاني 
و موزه ها و ديگر امكانات ديگر را تا بدانيم هر نقطه از ايران به تنهايي مي تواند 

به اندازه يك كشور از صنعت گردشگري درآمد داشته باشد. 
اما چرا هنوز به اين نقطه نرسيده ايم و جمع درآمد استان ها از راه ورود و 

خروج توريست به اندازه يك دهم كشورهاي همسايه هم نيست!
نكته حائز اهميت در عقب ماندگي هاي صنعت گردشگري ايران اين است 
كه هنوز داشته هاي اين عرصه به چشم نيامده است و هر چه هست در حد 
حرف باقي مانده است.  ناديده گرفته شدن ظرفيت استان ها و آماده نكردن 
زيرساخت ها براي حضور گردشگران ضربات مهلكي به اين صنعت وارد 
كرده است، به نحوي كه حتي مناطقي كه تا چندي پيش به عنوان مقصد 
اول بسياري از گردشگران شناخته مي شدند، امروز در حال خارج شدن از 
اين ليست هستند.  اصفهان، گيالن، مازندران و گلستان يا سمنان، قم و 

زنجان. فرقي نمي كند دست روي كدام استان بگذاريم. 
ــه زبانزد ايرانيان و  نصف جهان كه با زاينده رود و پل هاي روي آن هميش
ــن و بناها و مناطق طبيعي و ديدني و  خارجي ها بود، به دليل تعداد اماك
تاريخي و زيباي خود اين قدرت را داشت كه مدت اقامت گردشگران در 
اصفهان را تا يك هفته باال ببرد.  اما امروز به دليل از بين رفتن بسياري از 
جذابيت ها و ناديده گرفته شدن نيازها و همچنين بي توجهي به تأمين 
ــاخت هاي الزم و از همه مهم تر بروز پديده هايي مثل آلودگي هوا،  زيرس
كوچه و خيابان هاي اصفهان را چنان خالي كرده كه شهروندانش هم به 

ندرت قصد گذر از محلي مي كنند تا خاطره اي تجديد شود. 
اين موضوع قابل تعميم به اكثر استان هاست. مازندران و درياي كاسپين و 
سواحل زيبا و كوه و جنگل هاي بي نظيرش هم دچار رخوت شده اند. گواه 
اين ادعا صحبت هاي فرماندار رامسر است كه مدعي شده زيرساخت هاي 
اين شهر ضعيف است و از وضعيت خوبي برخوردار نيست. به همين دليل 
ــگر تمايلي به گردش در اين شهرستان ندارد.  مشكالت  مسافر و گردش
رامسر به حدي رسيده كه حاال مسئوالن شهري نگرانند مبادا اين منطقه 

با تمام زيبايي  و جاذبه هايش از چرخه گردشگري خارج شود. 
ــتان هاي مركزي با كويرهاي داغشان برويم  ديگر نيازي نيست سراغ اس
يا سواحل جنوب و مردم خونگرمشان را مثال بزنيم كه چرا از گردشگري 
سهمي ندارند. چون تقريباً تمام نقاط و به خصوص مناطقي كه مي توانند به 
عنوان جاذب گردشگر باشند از نواقص زيادي رنج مي برند.  زيرساخت هاي 
صنعت گردشگري فقط به ساخت چند هتل و يك گيشه بليت فروشي ختم 
نمي شود، بلكه بايد تمام نيازها از ابتدايي ترين چيزها مثل تابلوهاي راهنما در 
اماكن عمومي تا سيستم حمل و نقل و وجود رستوران هاي متنوع و منطبق 
ــت و نوع برخوردها و تأمين سالمت و بهداشت مد نظر قرار  با ذائقه توريس
گيرد.  گردشگر با ورود به يك روستا نيازهايش كامالً فرق مي كند با وقتي كه 
در يك منطقه شهري اقامت دارد.  عملكرد بخش هاي تشكيل دهنده حوزه 
گردشگري يك شهر اعم از عملكرد نيروي انساني و مديريت شهري در كنار 
استانداردهاي كيفي فضاها، اماكن و تجهيزات در ارائه خدمات و رفع نيازها 
تأثير بسزايي در جذب گردشگران دارد. البته منظور از خدمات، خدماتي 

است كه با استانداردهاي بين المللي فاصله نداشته باشد. 
ــگران مي توانند ظرفيت جديدي براي  فراموش نكنيم كه بيشتر گردش
اين صنعت باشند. محصوالت فرهنگي شامل هنرهاي نمايشي، موزه ها 
ــطح محلي يا  و گالري ها در كنار مكان هاي ميراثي و نظاير آن در يك س
منطقه اي به احساسات ظريف گردشگر گره مي خورد و مي تواند دامنه اي 

از محصوالت را براي اين صنعت به همراه داشته باشد. 

 افتتاح بيمارستان 242 تختخوابي 
بنياد مستضعفان  در آبادان 

با حضـور رئيـس بنياد مسـتضعفان     خوزستان
بيمارسـتان 242 تختخوابـي علوي 

آبادان  به بهره برداري رسيد. 
ــتان  ــفر به خوزس ــتضعفان در س ــيدپرويز فتاح، رئيس بنياد مس س
ــتان آبادان را كه با ارزش  ــتان 242 تختخوابي علوي شهرس بيمارس
800ميليارد تومان به همت اين بنياد احداث و با كمك وزارت بهداشت 
ــريح اقدامات بنياد مستضعفان  ــده افتتاح كرد.  وي در تش تجهيز ش
ــاختمان اين بيمارستان به طور  براي احداث اين بيمارستان گفت: س
ــده و تجهيز و اداره آن برعهده  ــوى بنياد احداث ش صددرصدي از س

وزارت بهداشت است.  
رئيس بنياد مستضعفان با اشاره به بخش هاي تخصصي اين بيمارستان 
افزود: اين بيمارستان داراي بخش هاي ويژه و مجهز است و در احداث 
ــاني و الزامات مربوط  ــا زلزله، آتش نش ــائل فني مرتبط ب آن تمام مس
ــتاني در تراز  ــده كه بايد گفت بيمارس به بخش هاي عفوني لحاظ ش

بين المللي در آبادان احداث شده است.  
ــتان شايسته  ــهر و كل خوزس فتاح با بيان اينكه مردم آبادان و خرمش
خدمت هستند و ما منت دار مردم اين استان هستيم، افزود: با افتخار و 
اعتقاد تالش كرديم در احداث اين بيمارستان هيچ كم و كسري وجود 
نداشته باشد و ان شاءاهللا نكاتي كه مد نظر مسوالن بيمارستان است، 
انجام شود و تجهيز آن با وعده اي كه مسئوالن وزارت بهداشت داده اند 

تكميل گردد.  
ــتان كودكان اهواز، بيمارستان  وي مشاركت بنياد در احداث بيمارس
الزهرا (س) دزفول و ساخت مراكز درمان بستر در مناطق محروم را به 
عنوان بخشي از اقدامات بنياد مستضعفان در حوزه بهداشت و درمان 
ــان كرد: عالوه بر اين موارد، ما در  استان خوزستان برشمرد و خاطرنش
دوران كرونا نيز خدماتي را به مردم اين استان در حوزه بهداشت و درمان 
ــز تعداد ديگري  ــه داديم و به زودي ني همچون اهداى آمبوالنس ارائ

آمبوالنس را به مناطق محروم كشور و اين استان اعزام خواهيم كرد. 

 ساخت 800 واحد مسكوني
 مددجويان امداد به همت سپاه

به همت سپاه حضرت جواداالئمه(ع)     خراسان شمالي
خراسان شمالي 800 واحد مسكوني 
بـراي مددجويـان كميته امداد اسـتان سـاخته مي شـود كه در 

اسفندماه تحويل آنها خواهد شد. 
ــين فرمانده سپاه خراسان شمالي در  سرهنگ عين اهللا حاتمي، جانش
امور اقشار بسيج با بيان اينكه رفع مشكالت مردم و به خصوص مناطق 
كم برخوردار در دستور كار اين نيروست به ساخت 800 واحد مسكوني 
براي مددجويان كميته امداد خراسان شمالي به همت سپاه اشاره كرد و 
گفت: اين واحدها تا اسفندماه 1401 تقديم اين خانواده ها خواهد شد. 
وي ادامه داد: نگاه سپاه در پروژه هاي سازندگي به هيچ عنوان اقتصادي 
نيست و تنها نگاه موجود در اين فرايند كمك و نفع رساني به مردم است. 
ــاني كه سال ها  ــان شمالي پروژه هاي آبرس بر همين اساس در خراس

معطل مانده بود با ورود سپاه در حال انجام است.  
اين مسئول با تأكيد بر اينكه در اين استان موضوع آبرساني مهم ترين 
اولويت سپاه است، تصريح كرد: چهار مجتمع سرداب سراني، شيرين 
ــپاه و قرارگاه امام حسن(ع) در  دره،كهنه جلگه و پرسه سو از سوى س

حال انجام عمليات آبرساني است.  
ــمالي در امور اقشار بسيج،  ــپاه استان خراسان ش جانشين فرمانده س
آبرساني به تمام روستاهاي داراي تنش آبي را در جهت كاهش مشكالت 
روزمره مردم و رسيدن آب سالم به خانه ها عنوان كرد و گفت: با اين نگاه 
ــش اين عمليات قرار گرفته است و تا امروز اين  164 روستا تحت پوش
ــت روستا از آب شرب پايدار  پروژه ها 40 درصد پيشرفت داشته و هش
ــتفاده مي كند. بنا داريم در بازه زماني دو سال و نيم اين پروژه ها به  اس
پايان برسد.  حاتمي ادامه داد: هزينه كار سپاه در قراردادهاي عمراني 
يك چهارم كار ساير شركت ها يا پيمانكاران است و محروميت زدايي در 

اولويت برنامه ها قرار دارد. 
وي گفت: در حوزه  راه هاي روستايي هم سپاه استان 22 كيلومتر راه را با 
همكاري دستگاه هاي متولي بهسازي كرده و تا پايان سال 50 كيلومتر 
ديگر نيز احداث خواهد شد. در حوزه مجموعه مهندسي هم 64 سالن 
ورزشي در استان از سوى سپاه حضرت جواداالئمه(ع) ساخته و براي 
استفاده عموم مردم افتتاح شده است.  جانشين فرمانده سپاه خراسان 
شمالي در امور اقشار بسيج با اشاره به سفر فرماندهي كل سپاه به استان 
ــفر تأمين اعتبار براي ساخت راه روستايي  گفت: يكي از بركات اين س
در دهستان گيفان بود كه هم اينك مردم چندين روستا از راه روستايي 

پايداري برخوردار هستند.  
ــپاه اظهار داشت: سپاه در خراسان  وي با اشاره به خدمات گسترده س
شمالي بيش از هزار و600 شهيد را تقديم نظام اسالمي كرده كه هزار 
ــان اين كاروان نوراني  ــتاره درخش ــهيد واالمقام بسيجي س و100 ش
هستند.  اين مسئول گفت: در همه عرصه هايي كه انقالب نياز داشته 
ــمالي نيز مأموريت هاي  ــپاه ورود جدي دارد. در خراسان ش باشد س
سختي كه ساير مجموعه ها توان و ظرفيت ورود را نداشته باشند اين 

نيرو ورود سازنده دارد. 

 افتتاح 50 هكتار از اراضي دلوار تنگستان 
براي پرورش آبزيان

امسال توليد ميگو در استان بوشهر از     بوشهر
39 هزار تن فراتر رفت، اين در حالي 
است كه روز گذشـته 50 هكتار از اراضي ساحلي دلوار تنگستان 

براي پرورش اين آبزي افتتاح شد. 
ــهر در نشست با مسئوالن  عقيل اميني، مديركل شيالت استان بوش
شهرستان تنگستان اين منطقه را براي توليد محصوالت آبزي پروري 
بسيار مهم دانست و گفت: تنگستان در توليد ميگو و ماهي پرورشي از 

جايگاه مهمي در كشور و استان برخوردار است.  
وي تنگستان را قطب آبزي پروري بوشهر اعالم كرد و از افتتاح 50 هكتار 
اراضي ساحلي دلوار تنگستان براي پرورش ميگو خبر داد و گفت: توليد 
ــهر از 39 هزار تن فراتر رفت.  مديركل  اين آبزي امسال در استان بوش
شيالت استان بوشهر با بيان اينكه ظرفيت هاي خوبي در تنگستان براي 
رونق آبزي پروري وجود دارد، تأكيد كرد: با توجه به خسارت بر ذخاير 
آبزيان در خليج فارس بايد به سمت آبزي پروري حركت كنيم تا عالوه 

بر افزايش توليد، به بازسازي اين ذخاير ارزشمند كمك شود. 
ــي كشور امسال افزون بر   اميني عنوان كرد: ميزان توليد ميگو پرورش
61 هزار تن ثبت شد كه سهم اين استان از ميزان توليد ميگو پرورشي 

بيش از 39 هزار تن بوده است.

 افتتاح فاز دوم مجتمع پردازش
 و صنايع تبديلي پسماند قم

با حضـور رئيس سـازمان حفاظت محيط زيسـت فـاز دوم 
مجتمع پردازش و صنايع تبديلي پسـماند قم افتتاح شـد. 
ــفر به قم فاز دوم مجتمع  ــالجقه، معاون رئيس جمهور در س علي س
ــايت البرز اين استان را  پردازش و صنايع تبديلي پسماند واقع در س
افتتاح كرد.  در اين مراسم سيدعبداهللا مير ابراهيمي، مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند شهرداري قم گفت: مجتمع پردازش و صنايع تبديلي 
واقع در اين سايت داراي كارخانه خطوط پردازش و تفكيك 600 تن 
پسماندهاي شهري قم است.   وي افزود: مساحت فعاليت اين كارخانه 
ــتغال 60 نفر از سال 1397 در اختيار  5هزار متر مربع است كه با اش
شهرداري قم قرار گرفته است.  اين مسئول تصريح كرد: كارتن، نايلون- 
جداسازي مواد آلي و ارگانيك جهت توليد كود كمپوست شرح فعاليت 
اين كارخانه است.  مير ابراهيمي با بيان اينكه بخشي از پسماند پردازش 
شده براي توليد كود كمپوست انتقال پيدا مي كند، افزود: درصدي از 

اين پسماند براي توليد انرژي در آينده ذخيره سازي مي شود.

 صدور سند براى 240 هزار هكتار 
از اراضي فارس 

سازمان جهاد كشاورزي فارس براي 240 هزار هكتار از اراضي 
استان سند صادر كرد. 

مجتبي دهقان پور، رئيس سازمان جهادكشاورزي فارس در ششمين 
شوراي پيشگيري از تخريب و حفاظت از اراضي اين استان از صدور 
سند براي 240 هكتار از اراضي خبرداد و گفت: تاكنون رفع تداخل 
براي 274 پالك با مساحت 673 هزار و 391 هكتار انجام شده است.  
وي با بيان اينكه تا پايان سال گذشته  فارس از حيث تعداد پالك رفع 
تداخل در رتبه 30 كشور و به لحاظ سطح در رتبه 31 قرار داشت، 
ادامه داد: بر اساس آخرين آماري كه در قرارگاه رفع تداخل كشوري 
اعالم شد، اين استان به لحاظ تعداد پالك رفع تداخل شده به رتبه 
16 و به لحاظ سطح به رتبه 13 كشور رسيده است.  رئيس سازمان 
جهادكشاورزي فارس گفت: با تمهيداتي كه تاكنون اتخاذ شده است 
امسال از لحاظ تعداد پالك به رتبه هشت و به لحاظ سطح غير ملي 

تثبيت شده به رتبه 10 كشور رسيده ايم.

 ايمن سازي 36 نقطه حادثه خيز سمنان 
تا پايان سال 

36 نقطه حادثه خيز در سراسر اسـتان سمنان تا پايان سال 
جاري ايمن سازي مي شود. 

سيدمحمدرضا هاشمي، استاندار سمنان با بيان اينكه طي 10ماهه سال 
جاري تصادفات منجر به فوت در استان 15 درصد كاهش يافته است، 
ــه جرح 25 درصد افزايش  گفت: در مقابل اين عدد تصادفات منجر ب
ــان مي دهد.  وي با بيان اينكه نصب تابلو در روستاهاي استان  را نش
سمنان و معرفي جاذبه هاي گردشگري در زمره راهكارهاي كاهش 
تصادفات جاده اي در استان است، افزود: تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
جاده هاي اصلي مانند دامغان- معلمان و سمنان-  فيروزكوه در راستاي 
كاهش تصادفات جاده اي است.  نماينده دولت در استان گفت: ساخت 
طرح هاي گردشگري مانند مجتمع هاي رفاهي- تفريحي بين راهي 
از ديگر مسائلي است كه در كاهش تصادفات در سراسر سمنان نقش 
دارد.  هاشمي افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده، تا پايان سال جاري 

36نقطه حادثه خيز در سراسر سمنان ايمن سازي خواهد شد.

    سمنان    فارس    قم

برگزاري هزار برنامه با محوريت زنان در گلستان
همزمــــان    گلستان
با جشـن هاي 
پيروزي انقالب اسالمي هزار برنامه با محوريت 
امـور زنـان در گلسـتان برگـزار مي شـود. 
آزاده رجبي، مديركل امور زنان و خانواده استانداري 
گلستان با اشاره به برگزاري هزار برنامه اجرايي، 
ــان در اين  ــا محوريت امور زن همايش و كنگره ب
استان گفت: عالوه بر اين، برگزاري همايش تجليل 
از 10 بانوي برتر، برگزاري كنگره بانوي ميدان و 
همچنين اجراي پياده روي همراه با جشن خياباني از جمله برنامه هاي پيش بيني شده از سوي كميته زنان و 
خانواده استانداري در دستور كار قرار دارد.  وي با اشاره به نقش مهم زنان در اين استان افزود: در حال حاضر 
بانوان گلستاني 7درصد پست هاي مديريتي را در اختيار دارند كه اين رقم با حمايت و تأكيدات استاندار بايد به 
20 درصد برسد.  به گفته اين مسئول، هم اكنون حدود 45 درصد بانوان شاغل در دستگاه هاي دولتي گلستان 
مشغول فعاليت هستند كه 312 نفر از آنها در پست مديريت، رياست و مديركلي قرار دارند.  رجبي با اشاره به 

وضعيت تفرجگاه اختصاصي بانوان گفت: تنها پارك ويژه بانوان هم اكنون در شهر گرگان فعال است.
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ــتان معموالً تابعي  روابط اقتصادي تهران- پاكس
ــتان  ــم بر قوه مجريه پاكس ــت تفكر حاك از ماهي
ــور به عنوان يكي از چهار كشور  ــت. اين كش اس
ــي «جمهوري اسالمي» قواعد  داري نظام سياس
ــه احزاب و  ــي پيچيده اي دارد به طوري ك سياس
نظامي ها به اتفاق در اداره پاكستان شريك هستند 
ــط اقتصادي اين  و همين پيچيدگي غالباً بر رواب
كشور با همسايگان از جمله ايران سايه مي اندازد. 
ــتان كه روزگاري با تالش هاي محمدعلي  پاكس
جناح پارسي گو و حزب او توانست استقالل خود را 

از هند به دست بيارود، در عصر كنوني غالباً متأثر 
از سياست هاي خارجي است. پاكستان به «كشور 
ــاختار شكننده اي  كودتاها» نيز معروف بوده و س
ــالم آباد  ــاري تهران- اس ــط تج ــه رواب دارد. البت
نيازمندي هاي متقابل به يكديگر دارند و در برخي 
موارد نيز رقابت هايي حاكم است ولي استفاده بهينه 
ــي و  از ظرفيت هاي موجود نيازمند فرصت شناس
ــورمان است. فرصت نشناسي  اراده مسئوالن كش
مسئوالن اقتصادي ايران در بي توجهي به سواحل 
ــارت زده  مكران به اندازه كافي به مردم ايران خس

ــتفاده از ظرفيت هاي موجود  ــت كه بايد با اس اس
ــازمان توسعه تجارت بيشتر  جبران شود. البته س
در دام «گزارش هاي بي پشتوانه» گيركرده است 
ــكويي به جايگاه هاي  و بايد مسئوالن از «نگاه س
اقتصادي» عبور كنند و به اين رهيافت رهبر انقالب 
توجه كنند كه فرمودند: « در  جمهوري اسالمي، هر 
جا كه قرار گرفته ايد، همان جا را  مركز دنيا بدانيد و 
آگاه باشيد كه همه  كار ها به شما متوجه است». (5 
اسفند 1370 در ديدار مسئوالن سازمان تبليغات 
ــد قطعاً  ــالمي). اگر چنين نگاهي حاكم باش اس

ظرفيت هاي اقتصادي ايران وضع معيشت فعلي 
را تغيير خواهد داد.

به زعم كارشناسان طراحي پروژ هايي نظير خط لوله 
صلح كه ظرفيت تأمين نياز انرژي شبه قاره هند را 
ــرط عملياتي كردن آن مي تواند ضمن  دارد، به ش
آورده اقتصادي براي كشورمان به تحكيم جايگاه 
ــي منطقه اي ايران نيز كمك كند. البته در  سياس
ــي و اقتصادي مرتبط با ايران  تمام تحوالت سياس
ــد چه  ــنگ اندازي رژيم امريكا غافل ش نبايد از س
آنكه براي ايجاد مزاحمت براي مردم ايران از هيچ 
كوششي دريغ نمي كند ولي آنچه مهم است اينكه 
در چنين شرايطي بايد با درايت منافع مردم را تأمين 
كرد واال حكمراني در حالت عادي اهميت خاصي 
ندارد. تالش براي تحكيم روابط اقتصادي تهران- 
ــالم آباد مي تواند ضمن رفع تنش هاي سياسي  اس
ــعه پايدار – حداقل غرب پاكستان و شرق  به توس
ايران – كمك كند. البته متغيرهاي خارجي و دروني 
زيادي مؤثر است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر 
امريكا و چين امكان فعاليت هم زمان در پاكستان را 
ــتان هم مي  توانند هم زمان در  دارند، ايران و عربس
اين كشور فعاليت كنند يا اگر بندر گوادر پاكستان 
و بندر چابهار «ايران ما» رقيب هستند در خيلي از 
ــتركات اقتصادي زيادي وجود دارد از  حوزه ها اش
جمله صادرات انرژي به پاكستان كه اين روزها هم 
برخي از سوي ناآگهي و برخي هم احياناً دانسته به 
آن حمله مي كنند ولي بازاريابي انرژي و حفظ آن 
يكي از موضوعاتي است كه نبايد به راحتي از كنار آن 
گذشت. البته توجه به اينك نكته، به معني ناديده 
ــادي دولت فعلي از جمله  گرفتن ضعف تيم اقتص
ــت. در پنجمين بخش از  در حوزه نفت و گاز نيس
سلسه گزارش هاي واكاوي وضعيت تجارت ايران با 

كشور هاي همسايه به سراغ پاكستان رفتيم. 

سيدروح اهللا لطيفي عضو كميسيون تجارت بين الملل خانه «صنعت، 
ــت  ــارت» به «جوان» مي گويد: «طي 9 ماه و 10 روز نخس معدن و تج
سال جاري، 2 ميليون و 543 هزارو 476 تن كاال به ارزش يك ميلياردو 
47 ميليون و 128 هزارو 288 دالر به پاكستان صادرات و 618 هزارو 62 
تن كاال معادل 681 ميليون و 334 هزار و 826 دالر واردات از اين كشور 
داشتيم». وي مي افزايد: «سال گذشته مجموع كاال هاي صادراتي ما به 
پاكستان 2 ميليون و 905 هزار تن معادل يك ميليارد و 260 ميليون و 
ــال حجم صادراتي ايران  530 هزار دالر بود و پيش بيني مي شود امس
ــك ميلياردو 335  ــتان به 2 ميليون و 240 هزار تن معادل ي به پاكس
ــاهد رشد خواهيم  ــد كه به لحاظ ارزش صادراتي ش ميليون دالر برس
بود». سخنگوي پيشين گمرگ، پاكستان را پنجمين مقصد صادراتي 
ايران در بين همسايگان ايران معرفي مي كند و مي گويد: «عراق، تركيه، 

امارات، افغانستان قبل از پاكستان به ترتيب مقاصد صادراتي ايران در 
ــايه و امارات، تركيه، روسيه، پاكستان و عمان به  بين كشور هاي همس
ترتيب پنج مبدأ وارداتي ما در بين كشور هاي همسايه ايران هستند». 
وي هدف گذاري مراودات تجاري ايران وپاكستان را 5 ميليارد دالر مطرح 
مي كند و مي افزايد: «ايران و پاكستان مرز هاي زميني و دريايي مشترك 
دارند و طي دو سال اخير، دو مرز زميني رسمي نيز گشوده شده است 
و هم اكنون مرز هاي «ريمدان» و «پيشين» و «ميرجاوه» در سيستان 
و بلوچستان از جمله مرز هاي زميني فعال با كشور پاكستان هستند». 
لطيفي عمده محصوالت وارداتي ايران از پاكستان را «برنج و انواع ميوه ها 
همچون انبه و ماشين آالت» مطرح و تأكيد مي كند: «مصالح ساختماني، 
گاز مايع، مشتقات نفتي، موارد خوراكي و غذايي و... عمده محصوالت 
صادراتي ايران به پاكستان است». اين كارشناس مسائل اقتصادي به نكته 

ديگري در مراودات تجاري تهران و اسالم آباد اشاره و تأكيد مي كند: «در 
حالي عمده مقصد صادرات پوست ايران، پاكستان است كه كشورمان 
ظرفيت و سرمايه گذاري خوبي در حوزه پوست داشته است ولي با اين 
حال باز هم عمده پوست كشور به پاكستان صادر مي شود. ساالنه معادل 
100 ميليون دالر پوست به پاكستان صادر مي شود. اين در حالي است 
اگر به صنعت داخلي حوزه پوست توجه شود، مي توانيم به جاي 100 
ميليون دالر صادرات پوست، 3 الي 4 ميليارد دالر آورده با توجه به ارزش 
ــور كنيم». وي مى افزايد: «البته بايد به اين نكته  افزوده آن نصيب كش
تأكيد شود كه پاكستان تأمين كننده اصلي صنعت پوست در جهان است 
و در اين حوزه سرمايه گذاري كرده است ولي ايران بايد حداقل در داخل 
كشور براي استفاده بهينه از صنعت پوست برنامه ريزي كند چراكه به 

اندازه كافي صنعت دامداري در كشور مورد توجه است».  

 تركيب تجارت تهران – اسالم آباد

پاكستان، بازار مكمل براي ايران 
ــترك  همچنين فهيمه دامرودي دبيركل اتاق مش
ــوان» مي گويد:  ــتان به «ج بازرگاني ايران و پاكس
ــتان با جمعيت 220 ميليون نفري  «كشور پاكس
ــي و مذهبي با  ــاي زباني، فرهنگ به دليل قرابت ه
ــت و در  ــورمان از اهميت ويژه اي برخوردار اس كش
ــي براي بخش اعظمي از  عين حال بازار بالقوه خوب
ــورمان مي تواند باشد. يكي از  توليدات داخلي كش
داليل اين امر اين است كه تنوع در كاالهاي وارداتي 
پاكستان از ديگر كشورها بسيار زياد است تا جايي 
ــس و مارماالد  ــه، انواع س كه واردات پنير از فرانس
ــرو، گالبي از  ــك آبي (بلو بري) از پ از امريكا، تمش
ــود و از طرفي  ــامل مي ش آفريقاي جنوبي و... را ش
كشور پاكستان سومين صادر كننده برنج و چهارمين 
ــت». وي مي افزايد:  توليد كننده پنبه در جهان اس
«محصوالتي كه تا به االن نيز از ايران براي پاكستان 
ــيدني ها (راني)، مصالح  صادر شده عبارتند از: نوش
ساختماني (علي الخصوص كاشي و سراميك به دليل 
هزينه پايين پاكستان طرفدار اين نوع محصوالت 
ــنيز، فرآورده هاي  ــت)، خرما، تخم گش از ايران اس
نفتي و پتروشيمي، شير خشك، فرآورده هاي لبني 
خشكبار، مواد غذايي و...)، همچنين برنج، حيوانات 
از نوع گاو، دانه كنجد، انبه، گوشت گاو، شتر، موز و... 
عمده محصوالتي هستند كه از پاكستان وارد ايران 
ــت». دامرودي تصريح مي كند: «صادرات  شده اس

ــتان معادل يك  ــالمي ايران به پاكس جمهوري اس
ميليارد 243 ميليون و 508 هزارو 163 دالر و حجم 
واردات ايران از پاكستان نيز معادل 260 ميليون  و 
184 هزارو 997 دالر (در سال مالي 1400) بود. و 
حجم كل تجارت ايران با پاكستان در سال 1400 
نيز معادل يك ميلياردو 503 ميليون و 693 هزارو 
ــان مي كند:  ــرودي خاطرنش 160 دالر بود». دام
«بيشترين كشورهاي صادر كننده به پاكستان شامل 
ــت متحده امريكا،  چين، امارات متحده عربي، ايال

عربستان سعودي و اندونزي هستند كه سهم ايران 
از صادرات در بازار پاكستان در سال گذشته فقط دو 
درصد بوده است». وي پاكستان را بازار مكمل ايران 
مي داند و مي گويد: «دليل ديگري كه حضور ايران 
ــتان را به صرفه مي كند اين  در بازار تجارت با پاكس
است كه بازار پاكستان يكي از بازارهاي مكمل ايران 
محسوب مي شود، ايران از تأمين بسياري از نياز ها و 
ــتان مانند برق، گاز مايع،  محصوالت وارداتي پاكس
ــيمي مانند نفت، قير،  فرآورده هاي نفتي و پتروش
كودشيميايي، مواد پليمري و...، لبنيات، خشكبار، 
ــيمان و  ــاختماني، س ــتي، س لوازم خانگي، بهداش
بسياري از اين كاال ها اين قابليت را دارد تا بخشي از 
بازار پاكستان را تصاحب كند و متقابال ايران مي تواند 
ــت،  برخي محصوالت وارداتي خود همچون گوش
ــي و پزشكي،  ــوجات، تجهيزات ورزش برنج، منس
ميوه هاي گرمسيري و برخي اقالم كشاورزي را كه 
اكنون ديگر كشور ها وارد مي شود، از كشور پاكستان 
ــور از افزايش  ــن ترتيب دو كش تأمين كند تا به اي
تعامالت تجاري با يكديگر بهره مند شوند». دبيركل 
اتاق مشترك بازرگاني ايران. پاكستان خاطرنشان 
مي كند: «با توجه به تقاضاي روز افزون تجار دو كشور 
و نيز ظرفيت و توانمندي هاي دو كشور انتظار مي رود 
در صورت برقراري كانال هاي مستقيم بانكي بين دو 
كشور و دستيابي به موافقتنامه تجارت آزاد، افزايش 

چند برابري مبادالت تجاري دو كشور را شاهد باشيم. 
شرط اصلي به دست آوردن بازار اين كشور داشتن 
بينش و اطالعات درست و جامعي از بازار پاكستان 
است كه متأسفانه در شرايط كنوني استفاده چنداني 
از آن نمي شود». وي تأكيد مي كند: «براي فعاالن 
ــور در بازار  ــب جهت حض ــادي راهكار مناس اقتص
پاكستان بازاريابي محصوالت مورد نظر تجار و فعاالن 
ــناخت  ــت». دامرودي، بازاريابي را ش اقتصادي اس
ــه آن مي داند و  ــي و راه هاي نفوذ ب بازارهاي خارج
مي گويد: «شناخت فعاالن اقتصادي و رقبا در كشور 
ــت كه نيازمند  هدف از مهم ترين قسمت هايي اس
اتخاذ استراتژي هاي قدرتمند براي بازاريابي كاال و 
خدمات است، بازاريابي از مؤلفه هاي بسيار مهم در 
توسعه اقتصادي به شمار مي رود كه با انتقال صحيح 
و درست اطالعات كاالي داخلي به فعاالن اقتصادي، 
به فروش و عرضه كاالها و محصوالت، كمك شاياني 
مي شود». وي درباره وضعيت ديپلماسي اقتصادي 
ــيزدهم   نيز مي گويد: «از ابتداي شروع به  دولت س
كار دولت سيزدهم و اقدامات صورت گرفته در حوزه 
ــاهد رونق در حوزه  تعامل با كشورهاي همسايه ش
تجارت خارجي بوده ايم به نحوي كه حجم تجارت 
ــته است، با  ــد قابل توجه اي داش خارجي ايران رش
ــر تبادالت مالي  وجود اينكه تحريم ها موانعي بر س

ايجاد كرده بودند».
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  واكاوى

ديپلماسي غذايي در آغاز راه
ــي غذايي روز چهاشنبه  ــه قرارگاه ديپلماس چهل و هفتمين جلس
28 دي به رياست وزير جهاد كشاورزي برگزار شد و مسائل و موانع 
ــمال  ــاورزي از ش حمل ونقل بين المللي و صادرات محصوالت كش
ــي و تبادل نظر قرار  ــتيك درياي خزر) مورد بررس ــور (لجس كش
ــاداتي نژاد 14 مهر گفته بود «پس از 16 سال  گرفت. سيدجواد س
ــاورزي ايجاد شد».  قرارگاه ديپلماسي غذايي در وزارت جهاد كش
ــور، اين قرارگاه روزهاي  ــازمان حفظ نباتات كش به گفته رئيس س
ــه دارد. هدف از تشكيل چنين قرارگاهي  چهارشنبه هر هفته جلس
ــاط با ديگر  ــاورزي و ارتب ــي غذايي در بخش كش تقويت ديپلماس
كشورهاست. وضعيت ارزآوري محصوالت كشاوزري نشان مي دهد 
ــاورزي   ايران هنوز با جايگاه واقعي خود در صادرات محصوالت كش

فاصله دارد. 

ظرفيت 1500كيلويى طال در زرشوران
ــازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)  سازمان توسعه و نوس
ــعه كارخانه طالي  ــدن برنامه احداث فاز توس اخيراً از عملياتي ش
ــوران، با  ــعه طال زرش ــت «فاز توس ــوران خبرداده و گفته اس زرش
ــود كه هدف  ــرمايه گذاري تقريبي 50 ميليون يورو اجرا مي ش س
آن ايجاد ظرفيت جديد توليد هزارو 500 كيلو شمش طال در سال 
خواهد بود و با احداث و تكميل اين فاز، ظرفيت توليد طال در شركت 
گسترش معادن و صنايع معدني طالي زرشوران به سه تن در سال 

خواهد رسيد».
ــتان آذربايجان غربي داراي دو معدن طالي  ــتان تكاب اس  شهرس
ــت كه معدن اولي در دست بخش  مهم «زرشوران» و «آق دره» اس
ــت اما  ــت بخش خصوصي اس دولتي (ايميدرو) و دومي نيز در دس
 مردم تكاب معتقدند از هيچ كدام از اين معادن بهره اي به شهر آنها 

نمي رسد. 

مماشات با كره جنوبي ممنوع!
ــفر به  ــره جنوبي اخيراً در س ــوك يول» رئيس جمهور ك  «يون س
ابوظبي، «ايران ما» را بزرگ ترين تهديد امارات عنوان كرده است. 
ــيطره امريكاست بيش  ــورش كه تحت س ــت كش اين در حالي اس
ــت و صراحتاً  ــوال مردم ايران را دزيده اس از 7 ميليارد دالري از ام
ــد، امكان پس دادن آن را  اعالم مي كند چون امريكا اجازه نمي ده
ــتر سفير  ــين نوش آبادي نماينده فعلي مجلس كه پيش ندارد. حس
ــت «ما مي توانستيم از مجامع حقوقي  ايران در امارات بود گفته اس
ــي دادخواهي كنيم،  ــود در كره جنوب ــده خ درباره اموال بلوكه ش
ــون كره جنوبي باعث  ــئوالن ما درباره پرداخت دي ــات مس مماش
ــده تا جايي كه به جاي اداي دين خود به ايران،  جري شدن آنها ش
ــي از تحريك دشمنان ما است».  چنين اظهاراتي مي كنند كه ناش
ــاره نكرده و نگفته است چرا  البته به چرايي مماشات مسئوالن اش
ــات با  ــد توجيهي براي مماش ــت. به نظر مي رس مجلس پيگير نيس
 كره جنوبي نيست و بايد با اقدام قاطع مانع دست درازي و زبان درازي 

كره جنوبي شد. 

 تك چرخ كالمي نمايندگان! 
ــيار دانشگاه  احمد نادري كه در بخش معرفي توئيتر خود را «دانش
ــه مجلس، رئيس  ــران، عضو هيئت رئيس تهران، نماينده مردم ته
فراكسيون مقابله با آسيب هاي اجتماعي، عضو اتحاديه بين المجالس 
جهاني و سخنگوي فراكسيون گام دوم» معرفي كرده، اخيراً در يك 
ــت «اينكه تنها 38 درصد بنزين توليدي  ــته اس پيام توئيتري نوش
ــت، اينكه از 25 ميليون خودرو شماره گذاري  كشور استاندارد اس
شده در كشور 5/6ميليون فرسوده هستند، اينكه حدود 90 درصد 
از 12 ميليون موتور سيكلت كاربراتوري و غير استاندارد است؛ يعني 
ــدارد بلكه عزم و اراده  حل معضل آلودگي هوا فرمول پيچيده اي ن
مديران را مي طلبد». اين نماينده در حالي در مقام مطالبه گر ظاهر 
شده كه با عنايت به معرفينامه بلندباالي صفحه توئيتر خودش، در 
مقام پاسخگوست. منهاي همه القاب و عناوين، صرفاً به دليل عضو 
هيئت رئيسه مجلس بودن بايد از «انجام شده» ها گزارش بدهد نه 
ــخن بگويد. تك چرخ كالمي در فضاي مجازي  آنكه از «بايد» ها س

هيچ آورده اي براي مردم ندارد. 

«جوان» وضعيت تجاري ايران و پاكستان را واكاوي مى كند

مراودات تجاري تهران- اسالم آباد در بند تكانه هاي سياسي

كانون هاي تفكر پاكستان
ــالمي چندي قبل در گزارشي با  مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اس
عنوان «كانون هاي تفكر پاكستان» به بررسي نقش انديشكده هاي معتبر 
و معروف پاكستان و همچنين روابط آنها با دولت، پارلمان و احزاب اين 
كشور پرداخت. طبق نتيجه گيري اين گزارش، در پاكستان كانون هاي 
تفكر بخشي از نظام سياسي و حزبي به شمار  مي روند. براساس تنوع و 
تعدد احزاب فعال در اين كشور كانون هاي تفكر متعددي در رشته هاي 
ــر دارا بودن  ــتان از نظ ــور پاكس مختلف فعاليت دارند. تا آنجا كه كش
ــور هاي مشهور جهان است.  كانون هاي تفكر و اثرگذاري آنها جزو كش
اين مراكز معموالً از طريق برگزاري همايش ها و مشاركت در طرح هاي 
پژوهشي مشترك با ديگر مؤسسات بين المللي در حوزه هاي مختلف 
ــب مى كنند، اما با توجه به جايگاه اين  انديشكده ها در ميان  اعتبار كس
مراكز مطالعاتي معتبر جهاني مي توان گفت كه هنوز مسيري طوالني 
براي رقابت با  انديشكده هاي بين المللي كشور هاي پيشرفته پيش روي 
دارند. مؤسسات تحقيقاتي پاكستان در داخل اين كشور نيز به جايگاه 
قابل توجهي دست يافته اند و در زمينه هاي مختلف به نهاد هاي دولتي و 
پارلماني خدمات پژوهشي و مشورتي ارائه مي دهند كه اين امر مي تواند 
ــي، اقتصادي و  ــي، امنيت ــتباه در تصميم گيري هاي سياس از وقوع اش
ــي مي توانند در زمينه هايي  اجتماعي ممانعت كند. اين مراكز پژوهش
نظير ساختن آينده پاكستان، جلوگيري از تنش هاي داخلي و خارجي، 
مبارزه با فقر، ارائه طرح هايي براي توسعه همه جانبه و آماده سازي براي 
مقابله با چالش هاي زيست محيطي و آب و هوايي به سياست مداران و 

مردم اين كشور مشاوره دهند. 
همچنين در بخشي از اين گزارش آمده است سياست در پاكستان متأثر 
از ايدئولوژي و هويت احزاب سياسي و همچنين شخصيت كاريزماتيك 
رهبران احزاب است. در عين حال كمبود فاحشي از نظر احزاب مهم و 
منطقه اي مشهود است. تشكيل يك انديشكده در هر حزب كه با هدف 
شكل دهي به سياست عمومي بر پايه تحقيق و تحليل ايجاد شده باشد به 
توانمندي هاي احزاب سياسي مي افزايد و كشور را به سوي سياستگذاري 
بر پايه تدبير سوق مي دهد. در خصوص كشور پاكستان نيز نياز به تشكيل 
ــي، مهم به نظر مي رسد. زيرا عناصر  ــكده هايي در احزاب سياس  انديش
ــمندانه و حكومت  فرهنگي به منزله موانعي براي تصميم گيري انديش
ــكده ها و احزاب سياسي پاكستان  مناسب عمل مي كنند. ميان انديش
پيوندي عميق وجود دارد. در واقع اين دو نهاد به طور گسست ناپذيري 
از بدو تأسيس اين كشور همزاد يكديگر بوده اند. همين مسئله موجب 
شده است تا بررسي  انديشكده ها را با معرفي اجمالي احزاب آغاز كنيم. 
ــاره خواهد شد  انديشكده ها محل  همچنان كه در ادامه اين گزارش اش
ــتور كار  ــط احزاب در دس تبادل آرا و تصميماتي اند كه در نهايت توس
مراكز تصميم گيري و تقنين قرار مي گيرند. از همين رو است كه ميزان 
تأثير انديشكده ها در گرو وزن سياسي احزابي در پارلمان و سهم آنها از 
قدرت است تا آنجا كه بودجه  انديشكده ها براساس تعداد اعضاي حزب 
متبوع شان در پارلمان است. البته در واقعيت متأسفانه، فرهنگ واقعي 
ــورت و توافق در پاكستان  مناظره، بحث و تصميم گيري براساس مش
ــد تصميمات خود را در خفا  وجود ندارد. بنابر اين حاكمان تمايل دارن
و به طور يكجانبه و در واكنش به شايعات يا حتي براساس تئوري هاي 
ــكده ها نقش  ــي  انديش ــاذ كنند. طبعاً در اين زمينه سياس توطئه اتخ
مؤثري در تبيين و بسط ديدگاه ها و برنامه هاي حزبي دارند. وابستگي  
انديشكده ها و مطالعات آنها به احزاب سياسي و اينكه كدام حزب قدرت 
ــكل گيري نظريات بلندمدت و عميق  را در اختيار داشته باشد مانع ش
ــيوه نظام مند تصميم گيري معموالً  است. به عبارت ديگر گاه، نبود ش
ــت كه در نهايت به عواقب ناگواري  عامل اصلي تصميمات نادرست اس

ختم مي شود. 

43 :(GDP بر حسب) رتبه اقتصادي در دنيا  
  سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي: 24درصد

  سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي: 19درصد
  سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي: 56درصد

  شاخص سهولت تجارت فرامرزي: 108
  ميزان ذخاير ارزي: 20 هزار ميليون يورو

  ميزان بدهي خارجي: 112 هزار ميليون يورو
  عمده ترين توليدات كشاورزي: گندم برنج، مركبات نيشكر پنبه

  عمده ترين توليدات معدني: 
كلسيت، بوكسيت، گوگرد، كروميت، سنگ مرمر، زغال سنگ، كوارتز، 

سنگ گچ و آهك
  عمده ترين توليدات صنعتي: 

محصوالت آهن و فوالد، الكترونيك، اتومبيل، غذا، نوشيدني ها و دخانيات، 
داروسازي، كاغذ، كود، منسوجات

اطالعات عمومي پاكستان

اطالعات برگرفته از تارنماى 
معاونت د يپلماسى اقتصاد ى 
وزارت خارجه

اينكه طرفداران «ارزش كار» قطعي و مسلّم مى گويند كه انسان 
همواره كوشش مي كند از تالش خود سود بيشتري ببرد پس محال 
است كه كار پرسودتر را به خاطر كار كم سودتر ترك كند، درست 
نيست. اين نظر مبتني بر ماترياليسم تاريخي است؛ مبتني بر اين 
است كه محرك اصلي بشر در همه توليد ها و كار ها منافع اقتصادي 
باشد و حال آنكه منافع اقتصادي يكي از محركات بشري است. در 
كار هاي اقتصادي غالباً همين طور است كه هدف اصلي تحصيل 
سود و منفعت مادي است، ولي ساير كار ها كه ارزش اقتصادي نيز 
دارد اكثر برخالف است. مثالً اكثر معلمين شغل خود را نه به واسطه 
اينكه درآمد بيشتري دارد بلكه به واسطه اينكه كار شريفي است 
ــت قبول كرده اند. برخي از كشاورزان در كنار  و مورد عالقه آنهاس
محصول هاي پرسود به ايجاد محصول هاي پرزحمت و كم سود و 
ــر اينكه از اين افتخار برخوردار  نمونه نيز مي پردازند، فقط به خاط
ــند كه در مزرعه آنها همه گونه محصول وجود دارد. در ميان  باش
مؤلفين يا نقاشان آثاري يافت مي شود كه مورد پسند عاّمه است و 
كار كمتري الزم دارد، و آثاري يافت مي شود كه مورد استفاده خاصه 
است ولي زحمت فوق العاده اي الزم دارد. از لحاظ اقتصادي صرفه با 
كار اول است ولي مؤلف يا نقاش هرگز حاضر نيست تمام وقت خود 
را صرف كار ساده پرسود بكند. مرحوم قمي كتاب مفاتيح را در چند 
ماه و سفينة البحار را در 25 سال تأليف كرد سفينة البحار تقريباً صد 
برابر مفاتيح است و سود آن يك صدم مفاتيح (اگر مؤلف مي خواست 
حق التأليف بگيرد)، ولي مؤلف هرگز حاضر نيست وقت خود را صرف 
كار هايي نظير مفاتيح بكند. خود نويسنده اين اوراق، با صرف وقت كم 
در داستان راستان سود بهتري مي برد از صرف وقت زياد در تدريس 
اسفبار يا تأليف اصول فلسفه و غيره، ولي هرگز حاضر نيست عقربه 
فعاليت خود را متوجه سود اقتصادي به تنهايي بكند. يكي از ايراد هاي 
مهم بر اصل «ارزش كار» اين است كه به فعاليت هاي بشري بيش از 
حد جنبه مادي و سودجويي (سود اقتصادي) داده شده است. مثل 
اين است كه همه كار ها از نوع عملگي دانسته شده است و حال آنكه 
در همان عملگي نيز سرعملگي مزد بيشتر دارد، نه به واسطه صرف 

انرژي بيشتر، بلكه به واسطه زبر و زرنگي بيشتر سرعمله. 

ايراد ماترياليسم تاريخي

طبعـًا رهيافـت جمهـوري اسـالمي ايـران مبنـي بر

 

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

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

مرتضي مطهري را بازخواني مي كنيم. 

وحيد  عظيم نيا

پروند ه
اقتصاد  سياسى

ميليـون   100 معـادل  سـاالنه 
دالر پوسـت بـه پاكسـتان صـادر 
مي شـود. ايـن در حالي اسـت اگر 
به صنعـت داخلـي حوزه پوسـت 
توجـه شـود، مي توانيـم بـه جاي 
 100 ميليون دالر صادرات پوسـت، 
3 الي4 ميليارد دالر آورده با توجه به 
ارزش افزوده آن نصيب كشور كنيم

پايتخت

جمعيت

اسالم آباد

220 ميليون و 892 هزارو 340 نفر

 مساحت: 770 هزارو 880 كيليومتر مربع
جمعيت شهري: 35 درصد
  شهر هاي مهم اقتصادي: كراچي – الهور – سيالكوت – فيصل آباد
  واحد پول: روپيه 
  زبان رسمي و زبان هاي رايج: اردو - انگليسي
  نوع حكومت: فدرالي پارلماني
  دين رسمي: اسالم
  اقليت هاي قومي: سندي– پشتو– بلوچ 
  اقليت هاي مذهبي: شيعه - هندو – مسيحي 
  آب و هوا: گرمسيري
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تمام مدت صداى دبير بود كه به گوش مى رسيد. 
رئيس فدراسـيون كشـتى كـه از هـر فرصتى 
بـراى مطالبه بيشـتر بهـره مى گيرد بـاز هم با 
لحنى تند كميتـه ملى المپيـك را خطاب قرار 
داد كه اگـر موفقيت كشـتى را مى خواهند بايد 
در پرداخت بودجه، سـر كيسـه را شـل كنند!

يازدهمين نشست هيئت اجرايى كميته ملى المپيك 
حول مسائل و مشكالت كشتى چرخيد. جلسه اى كه 
صبح سه شنبه  با حضور هيئت اجرايى كميته ملى 
المپيك، خسروى وفا و همچنين رئيس فدراسيون 
ــتى در دفتر رئيس كميته ملى المپيك برگزار  كش
شد، اما به دليل دعوت دبيركل كميته ملى المپيك 
به سازمان برنامه و بودجه نيمه تمام ماند و ادامه آن به 
سه شنبه هفته آينده موكول شد. اما براساس تصميم 
گرفته شده در اين نشست، قرار است جلسه اى نيز با 

رئيس فدراسيون كشتى برگزار شود. 
اين نخستين بار نيست كه رئيس فدراسيون كشتى 
با لحنى تند و طلبكارانه خواهان دريافت بودجه اى 
ــه ملى المپيك  ــتر از دولت، مجلس و كميت بيش
وزارت ورزش است. او پيشتر نيز مدعى شده بود 
ــيدن به اهدافمان در كشتى حداقل به  براى رس
ــاز داريم و هرچه از  140ميليارد تومان بودجه ني
ــم اين اداره، آن  اين مبلغ كمتر بگيريم بايد بروي
اداره گدايى كنيم! البته در برخى موارد مى توان 
حق را به دبير داد. اينكه بهترين جا براى ساخته 
شدن كشتى گيرانى چون حسن يزدانى جام هاى 
ــت و دو بنده پوشان بايد  ياشاردوغو و ياريگين اس
در چنين رقابت هايى كسب تجربه كنند و باخت 
ــند.  ــن مهم به موفقيت برس بدهند تا در ميادي
ــده گرفت، اما قرار  اين را نمى توان رد كرد يا نادي
نيست صفر تا صد هزينه هاى كشتى را وزارت يا 

ــن كنند. در آن صورت  كميته ملى المپيك تأمي
هر شخصى مى تواند مديريت اين فدراسيون را به 
دست بگيرد و ديگر چه نيازى به حضور يك مدير 
كارآمد است. آنچه مسلم است اينكه نه فقط دبير، 
بلكه تمام رؤساى فدراسيون هاى ورزشى بايد براى 
تـأمين كسرى بودجه خود اقدام به جذب اسپانسر 
كنند و بى شك با توجه به محبوبيت كشتى يافتن 
ــته به مراتب راحت تر از ساير  اسپانسر در اين رش
ــت. اما به نظر مى رسد  رشته ها (جز فوتبال) اس
ــتفاده از برخى واقعيت ها به  دبير سعى دارد با اس
هدفى ديگر دست يابد و وظيفه خود را در زمينه 
درآمدزايى به گردن دولت، كميته ملى المپيك و 
وزارت ورزش بيندازد. به همين دليل هم هست كه 
تأكيد مى كند: «ما 40رويداد برون مرزى داريم كه 
10 يا 12 رويداد مثل جهانى ها و آسيايى ها رسمى 
و سطح يك است، بقيه رويدادها تداركاتى هستند 
و اگر كشتى گيرانمان را نفرستيم، حسن يزدانى ها 
ــوند.» اين اگرچه واقعيت محض  درست نمى ش
است، اما به نوعى گروكشى نيز به حساب مى آيد، 
ــيون بعد از مطرح كردن آن  وقتى رئيس فدراس
صراحتاً مى گويد اگر موفقيت كشتى را مى خواهيد 

بايد هزينه كنيد و رقم مشخص هم مى دهد.
  

دبير در نشست هيئت اجرايى كميته ملى المپيك 
ــه با لحنى تند خواهان بودجه اى  نيز مثل هميش
ــد: «تقريباً در سال، 300 تا  بيشتر براى كشتى ش
400 ميليارد تومان در كشتى هزينه كرده  ايم. اگر 
در تخصيص بودجه موضوع تعيين شاخص مطرح 
ــود كه اين شاخص ها بر چه  است بايد مشخص ش
اساسى تعيين مى شود. البته هر شاخصى تعريف 
شود برخى ايراد مى گيرند، اما بايد در اين خصوص 

ــاخص مدال هاى ادوار  ــود. اگر ش شفاف سازى ش
ــد، بگوييد چند درصد از آن  مختلف المپيك باش
مربوط به كشتى بوده است. اگر مالك ، مدال  هاى 
ــتى 66 درصد از  ــوده باز هم كش المپيك توكيو ب
مدال ها را كسب كرده و اگر هم صرفاً مدال هاى طال 
در توكيو  مدنظر باشد، باز از رشته هاى المپيكى فقط 

تيراندازى و كشتى مدال طال كسب كردند.»
  

ــتر نيز در نشست  رئيس فدراسيون كشتى پيش
با مسئوالن كميته ملى المپيك خواستار ايجاد 
تغييرات در شاخص هاى تقسيم بودجه شده بود. 
ــى از برنامه هاى در دست اجراى  او با ارائه گزارش
فدراسيون در راستاى آماده سازى تيم هاى ملى 
كشتى مدعى شده بود كه نگاه فدراسيون كشتى 
تنها به بازى هاى آسيايى نيست، چراكه همزمان 
رقابت هاى مختلف بين المللى و رنكينگ كسب 
سهميه المپيك  2024 را هم داريم و براى نمونه 
فاصله بين بازى هاى آسيايى و جهانى تنها پنج 
روز است: «كشتى به عنوان رشته مدال آور انتظار 
حمايت بيشترى از سوى مسئوالن دارد، چراكه 
ما 10 تيم ملى داريم و همزمان درگير رقابت هاى 
ــتيم، به طورى كه تا قبل  كسب سهميه هم هس
ــيايى هانگژو چند مسابقه مهم  از بازى هاى آس
ــركت كنيم  بين المللى داريم كه بايد در آنها ش
كه هزينه آن بالغ بر 50 ميليارد تومان است. لذا 
ــاخص هاى تقسيم  انتظار داريم تغييراتى در ش

بودجه ايجاد شود.»
  

ــه  ــواردى را كه دبير چه در اين جلس هيچ يك از م
ــات ديگر در خصوص تعداد تيم هاى  و چه در جلس
ملى كشتى، مسابقات آنها و همچنين نياز و ضرورت 

ــازى مطرح مى كند  حضور در آنها براى پشتوانه س
ــت، اما به نظر مى رسد محبوبيت كشتى  بيراه نيس
در جامعه و همچنين تأكيد هميشگى وزير ورزش و 
رئيس كميته ملى المپيك به در اولويت بودن كشتى 
و قول حمايت هاى همه جانبه از اين رشته مدال آور 
باعث شده دبير همواره با لحنى تند خواسته هاى اين 
فدراسيون را بيان كند. ضمن اينكه دبير با برشمردن 
ــعى دارد چنين القا كند كه  واقعيت هاى موجود س
حق كشتى بيش از ساير رشته هاست. حال آنكه هر 
رشته اى محبوبيت و مقبوليت خاص خود را دارد و 
نه محبوبيت كشتى و نه حتى مدال آورى آن دليل 
نمى شود كه حق ديگر رشته ها ناديده گرفته شود و 
سهم آنها به جيب كشتى برود، چراكه اين حتى با 
روح جوانمردى و پهلوانى نيز كه از اولويت هاى اين 

رشته است، منافات دارد.
ــيون ها  ــودن بودجه اى كه براى فدراس در اندك ب
ــكى نيست. با اين وجود  در نظر گرفته مى شود ش
كشتى از بسيارى فدراسيون ها دريافتى بيشترى 
دارد و اين به دليل مدال آورى هاى اين رشته است، 
ــت كه رؤساى فدراسيون ها نيز  اما واقعيت اين اس
ــته باشند و  بايد برنامه هايى براى درآمدزايى داش
قرار نيست پرداخت صفر تا صد همه هزينه هايى 
كه فدراسيون ها براى دستيابى به موفقيت انجام 
مى دهند برعهده كميته ملى المپيك، وزارت ورزش 
يا حتى دولت باشد. مسئله اى كه به نظر مى رسد 
دبير فراموش كرده كه هر بار با لحنى تند و به دور 
ــيون، آن هم فدراسيون  از شأن رئيس يك فدراس
كشتى، خواسته هاى خود را مطرح مى كند! لحنى 
ــدورت بين رئيس  ــن باعث ايجاد ك كه پيش از اي
فدراسيون كشتى با معاون وزير شد و ادامه اين روند 

مى تواند به ضرر كشتى باشد!
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ــش و خودنمايى استفاده  ستاره فرانسوى از هر فرصتى براى درخش
مى كند. در ديدار پارى سن ژرمن با پى دوكاسل در جام حذفى فرانسه و 

درحالى كه گالتيه، سرمربى 
تيم به ليونل مسى استراحت داده بود، كيليان امباپه 
يك تنه پنج گل از هفت گل پاريسى ها را به ثمر رساند. 
پى اس جى با اين برد به دور بعدى جام  حذفى صعود 
كرد و بايد با مارسى بازى كند. عالو ه  بر اين امباپه يك 
ــرد. او تنها بازيكنى  ركورد هم به نام خودش ثبت ك

در تاريخ باشگاه ژرمن هاست كه در يك بازى پنج 
ــت. بايد به اين بازيكن حق داد بعد از  گل زده اس
گالت (زدن پنج گل در يك بازى) در جام  حذفى 
اينقدر خوشحال باشد: «بسيار خوشحالم. ما براى 

ــا آمديم. با جديت كامل به  صعود و پيروزى به اينج
ميدان رفتيم و به حريف خود احترام گذاشتيم و اين 
باعث شد بردى پرگل به دست آوريم. اين بازى فرصت 
ــود، چراكه ما هم زمانى بازيكنان  خوبى براى ما و آنها ب
ــت مهمى براى  ــناخته اى بوديم. جام  حذفى رقاب ناش
ماست و خوشحاليم كه در اين جام به ميدان مى رويم. 
ــت و خودمان را آماده آن  ــاس اس بازى با مارسى حس
خواهيم كرد، اما فعًال يك بازى مهم ديگر برابر رنس در 

ليگ داريم و بايد آماده اين ديدار شويم.»

مودريچ در راه النصر

ركوردشكى با گالت

هافبك كروات در تيررس سعودى ها قرار دارد. النصر عربستان حاضر است        خبر
ــتاره هاى فوتبال جهان هر رقمى را پرداخت كند. اين تيم با  براى جذب س
توجه به بودجه تمام نشدنى  خود اين بار در تالش است لوكا مودريچ را استخدام كند. اين بازيكن 37 ساله تا 
پايان فصل با رئال مادريد قرارداد دارد و بايد براى بعد از آن فكرى كند. البته در تابستان نيز تيم عربستانى به 
مودريچ پيشنهاد همكارى داد، ولى در پيش بودن جام جهانى باعث شد لوكا از الليگا نرود. مودريچ كه به پايان 
ــت.  ــنهاد 100 ميليون يورويى از النصر دريافت كرده اس ــده، حاال يك پيش دوران حرفه اى خود نزديك ش
درحالى كه گفته مى شود مذاكرات نهايى شده، احتماالً قرارداد مودريچ دو ساله و نيم خواهد بود. النصرى ها 
ــده اند و قصد دارند به روند استخدام بازيكنان  ــاز ش بعد از به خدمت گرفتن كريس رونالدو حسابى خبرس

سرشناس ادامه دهند. از طرفى ساير تيم هاى متول ليگ عربستان نيز مى كوشند از النصر كم نياورند.

اينزاگى: مشتاق پيروزى بوديم

ــرى   اينترميالن اميدهايش براى قهرمانى س
ــت  ــيد. نروآتزورى مى توانس آ به حداقل رس
ــيدن به نتايج خوبش براى يك  با تداوم بخش
شب هم شده همشهرى اش را كنار بزند و رتبه 

ــيرو به  دوم را از آن خود كند. اينتر در سن س
مصاف امپولى رفت و با يك گل شكست خورد! 
ــرايطى رخ داد كه اشكرينيار،  اين اتفاق در ش
ــا كارت زرد دوم  كاپيتان اينتر در نيمه اول ب

اخراج شد، آن هم درحالى كه بسيارى معتقد 
ــن امپولى كارت  ــاى او روى بازيك بودند خط
ــمين باخت فصل  ــت. به هر حال شش نداش
ــد و اين تيم با  تيم سيمئونه اينزاگى ثبت ش
37 امتياز و ماندن در رتبه سوم نيم فصل اول 
ــاند. افزايش اختالف با ناپولى  را به پايان رس
ــًال از قهرمانى  به 13 امتياز اينترميالن را عم
ــرمربى تيم از  نااميد كرده است. اينزاگى، س
ــف است و  ــرايط راضى نيست: «مايه تأس ش
ــد دريافت مى كرديم.  گلى كه خورديم را نباي
ــخت را پيش بينى  ــازى س ــك ب ــال ي احتم
ــت مهمى بود كه در روند  كرده بوديم. شكس
صعودى ما اختالل ايجاد كرد. بديهى است كه 
ــب تيم ما نبود، اما بايد قبول كنيم  بهترين ش
ــدن در دقيقه 40، كار اينتر را  كه 10 نفره ش
سخت تر كرد. در نيمه دوم فرم خوبى داشتيم 
و موقعيت هاى خطرناكى روى دروازه حريف 

ــاى گل متعددى را از  ايجاد كرديم. فرصت ه
دست داديم، چراكه عجول و مشتاق پيروزى 
ــز دو كارت زرد براى يك  ــه هرگ بوديم. البت
ــت را  بازيكن تيم ميزبان در 35 دقيقه نخس
نديده بودم. جشن ها بعد از قهرمانى سوپرجام 
بسيار محدود بود و ما سريع به خانه برگشتيم 
و تمرينات را از سر گرفتيم، چون مى دانستيم 
ــاز باشد. ما بهترين  امپولى مى تواند مشكل س
شروع را نداشتيم، اما اگر كار 11 به 11 ادامه 
مى يافت، قضيه فرق مى كرد. در دقايق پايانى 
يك ضربه ما هم به تير خورد تا مشخص شود 
ــت.» اينتر به تازگى با  شب شانس اينتر نيس
ــت ميالن قهرمان سوپرجام شد و همه  شكس
ــحال بودند. منتها  ــن موفقيت خوش تيم از اي
باخت بدموقع به امپولى نقشه هايشان را به هم 
ــه پيروزى متوالى اينتر تن  ريخت و پس از س

به باخت داد.

گ شدن 
 كمرن

 اميدهاى اينتر 

براى قهرمانى

شيوا نوروزى
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 گاليه هانيه رستميان، تيرانداز المپيكى
از شرايط موجود

 ما انتظار حمايت داريم
 مسئوالن انتظار مدال

ملى پوش تپانچه ايران از مسئوالن خواست در حد امكانات و رسيدگى به 
حال ورزشكاران از آنها انتظار كسب مدال داشته باشند. هانيه رستميان 
يكى از تيراندازان المپيكى كشورمان است، اما همچنان از سالح قرضى 
استفاده مى كند. اين در حالى است كه اين تيرانداز اولين سهميه ورزش 

ايران در المپيك پاريس را كسب كرد. 
ــكالت زيادى دست وپنجه نرم  ــان تيراندازى كماكان با مش ملى پوش
مى كنند. فرسودگى سالح ، كمبود فشنگ و لغو اردوهاى برون مرزى 
چالش هايى است كه سال هاست وعده  برطرف شدن آن را مى دهند، اما 
خبرى از مرتفع شدن آنها نيست. حال آنكه در سال هاى اخير درخشش 
تيم ملى تيراندازى در تورنمنت هاى بين المللى نگاه ها را به خود جلب 
ــاى المپيك نيز انتظارات  كرده و مدال طالى جواد فروغى در بازى ه
ــت. منتها هيچ تناسبى بين انتظارات و  از اين رشته را افزايش داده اس

رسيدگى ها به تيراندازى وجود ندارد!
  

 بانوى تيراندازى از تداوم اين معضالت گاليه كرده است. هانيه رستميان 
ــور ديگر لغو نشود:  ابراز اميدوارى كرد اردوهاى تيم ملى در خارج از كش
ــيايى دارد كه  ــابقه جهانى و آس «تيم ملى تيراندازى تا المپيك چند مس
مهم ترين آنها بازى هاى آسيايى است. حضور در همه اين مسابقات باعث 
مى شود تجربه  مسابقه و حضور در فينال را افزايش دهيم و با آمادگى كامل 
در مسابقات آسيايى و المپيك شركت كنيم. اميدوارم قبل از اين مسابقات 
مهم، اردوى برون مرزى داشته باشيم  تا بتوانيم هم تجهيزاتمان را به روز و 
هم فشنگ تهيه كنيم و با فشنگ بيشترى در ايران به تمرين بپردازيم.»  
ــاره به عدم اعزام به مصر اظهار داشت: «يك  بانوى تيراندازى ايران با اش
اردوى برون مرزى قبل از قهرمانى جهان مصر داشتيم كه خيلى هم مهم 
بود، اما لغو شد. دو جام جهانى هم داشتيم كه اعزام نشديم. گفتند مشكالت 
مالى دليل آن است. اگر در اين مسابقات حضور نداشته باشيم رنكينگ مان 

افت مى كند و تجربه حضور در مسابقات را از دست مى دهيم.»
تيرانداز المپيكى در خصوص استفاده از سالح قرضى گفت: «مشكلى 
كه در تهيه سالح 25 متر داريم، اين است كه تحريم هستيم و اين سالح 
به ما فروخته نمى شود. فدراسيون هم تالش زيادى كرد كه بتواند يك 
ــالح تهيه كند و با صحبتى كه با نيروهاى نظامى شد، اين سالح را  س
امانى گرفتيم. اگر بخواهم اين سالح را شخصى داشته باشم، نياز است 
ــود تا بتوانم بخرم. اسپانسر هم هزينه سالح  هماهنگى هايى انجام ش
25 متر را قبول كرده و قرار شده آن را بخرم. اين سالح قرضى است و 
صحبت شده كه زمان بيشترى در اختيارم باشد و تا زمانى كه يك سالح 

شخصى تهيه كنم در اختيارم خواهد بود.» 
  

عدم حضور در مسابقات خارجى به افت جايگاه تيراندازان در رده بندى جهانى 
و كاهش شانس كسب سهميه منجر خواهد شد. با اين  حال هانيه رستميان 
مهرماه امسال در مسابقات جهانى موفق به كسب سهميه پاريس 2024 شد. 
ــهميه راحت شده، اما هنوز هم براى  با اينكه اين ملى پوش خيالش از بابت س
ــكالت زيادى مواجه است: «در اولين مسابقه  برآورده كردن انتظارات با مش
توزيع سهميه توانستم سهميه بگيرم و فرصت زيادى تا المپيك دارم، اما در 
اين فرصت نياز دارم در بيشتر مسابقات حضور داشته باشم، با حريفان رقابت 
كنم، ركوردم را ارتقا دهم و تجربه فينال را باال ببرم. اگر در همه اين مسابقات 
شركت كنيم و به اردوهاى برون مرزى اعزام شويم و همه چيز طبق برنامه پيش 
برود، قطعاً هم من و هم بقيه تيراندازان شانس كسب مدال را داريم. همانطور 
كه مسئوالن و فدراسيون از ما انتظار مدال دارند، ما هم انتظار حمايت و توجه 
بيشتر داريم. اميدواريم با توجه به اينكه اين رشته المپيكى است توجه بيشترى 
به ما شود. ما هم به شرط توجه و حمايت بيشتر مى توانيم تعداد سهميه ها و 
تعداد مدال هاى المپيك را افزايش دهيم. با مربيان قبل آقايان صولت و نصر 
ــلطانى تمرين مى كنيم. تغييرى هم در برنامه تمرينى نداشته ايم.  و خانم س
اميدوارم تيراندازانى كه درخواست دادن مشكلى نداشته باشند. بخش زنان 

هنوز با هم هستيم و قطعاً در بخش تيم مشكلى نخواهيم داشت.»

سهام سرخابى ها به صورت بلوكى عرضه خواهد شد 

سراب خصوصى سازى
واگذارى بلوك 51 درصدى باشگاه پرسپوليس هفتم اسفندماه انجام 
خواهد شد. با اينكه سال هاست شعار خصوصى سازى واقعى سرخابى ها 
را مى دهند، اما عمًال اين شعارها هرگز عملى نمى شود و نبايد هم منتظر 

تحقق آن باشيم. 
طبق اعالم مسئوالن قرار است 51 درصد از سهام پرسپوليس و استقالل 
از طريق فرابورس و به صورت بلوكى عرضه شود. در اين بين سرخپوشان 
ــار آگهى اين واگذارى از سوى سازمان  ــده اند و با انتش دست به كار ش
ــفند هستند. ارزش كل   خصوصى سازى همه منتظر رسيدن هفتم اس
پايه اين باشگاه، 2هزار و 78 ميليارد تومان است و طبق اعالم مسئوالن 
20درصد اين مبلغ نقدى و مابقى در اقساط شش ساله بايد پرداخت شود. 
با توجه به اينكه هر دو باشگاه پرطرفدار تهرانى سال هاست با سوءمديريت، 
انباشت بدهى هاى سنگين و مالكيت دولتى دست وپنجه نرم مى كنند، 
هواداران اميدى به حل اين مشكالت ندارند. از آنجا كه فوتبال ايران كامًال 
زيانده است و از منابع دولتى ارتزاق مى كند، كدام سرمايه گذار يا بخش 
ــت بيش از 500ميليارد تومان هزينه اوليه  خصوصى واقعى حاضر اس
پرداخت كند و تا شش سال قسط نجومى بپردازد؟ مگر اينكه خريداران 
ــهام فقط براى خالى نبودن  ــند و فروش س جديد باز هم خصولتى باش
عريضه و شانه خالى كردن از زير بار مسئوليت باشد. اگر قرار باشد باز هم 
شركت هاى تابعه، تحت عنوان خصوصى وارد گود شوند و بر مشكالت اين 

دو تيم بيفزايند، سرخابى ها از چاله درمى آيند و به چاه مى افتند.

 دبير
 ميزان بودجه كشتى را 

سـازمان جهانى واليبال نشسته، نخسـتين رنكينگ مشخص كرد!
تيم هاى اين رشته در سال 2023 را منتشر كرد كه مطابق 
هميشه تيم واليبال نشسـته مردان جمهورى اسالمى 
ايران با اقتدار كامل در صدر اين رنكينگ قرار دارد. تيم 
ملى ايران كه به مقام قهرمانى رقابت هاى جهانى 2022 
نيز دست يافت و سهميه مستقيم حضور در پارالمپيك 
2024 پاريس را كسب كرد با 4 هزار و 500 امتياز در صدر 
قرار گرفته است. تيم كشورمان با قهرمانى در مسابقات 
جهانى، هزار و 500 امتياز گرفت كه باالترين امتياز بين 
تيم هاى شركت كننده بود. در اين رنكينگ تيم بوسنى با 
3 هزار و 920 امتياز در رده دوم ايستاده و برزيل با 3 هزار و 
673 امتياز در رده سوم قرار گرفته است. در بخش بانوان 
نيز تيم ايران كه در رقابت هـاى قهرمانى جهان به مقام 
نهم رسيد، با هزار و 48 امتياز در رده سيزدهم است. تيم 
بانوان كشورمان در رقابت هاى جهانى بوسنى 643 امتياز 

بابت رتبه نهمى به خود اختصاص داد.

 ايران صدرنشين مقتدر 
واليبال نشسته جهان

قاب

فريدون حسن

تبيين مرام شهداى ورزشكار با عكس يادگارى!
ــهيد مصطفى ميرشاكى در  ــم رونمايى از كتاب زندگى ش ديروز مراس
فدراسيون كشتى برگزار شد. يك اقدام بسيار خوب و تأثيرگذار كه به 
قول عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتى بايد همچنان ادامه داشته 
باشد تا ورزشكاران امروز كشور با چهره هاى ورزشكارى كه دفاع از وطن 
و ناموس را به كسب سكوهاى افتخار جهانى و بين المللى ترجيح دادند، 
آشنا شوند. ديروز مثل هميشه چهره هاى آشنايى در اين مراسم حضور 
داشتند. همان ها كه هميشه هستند و تا دلتان بخواهد مى توان از آنها 
تصاويرى در چنين مراسم هايى پيدا كرد، اما سؤال اصلى اينجاست كه 

آيا فقط نشر كتاب و رونمايى از آن كافيست؟ 
اين همه مسئولى كه با هزار دبدبه و كبكبه راهى اين مراسم ها مى شوند، 
قرار است چه كارى انجام دهند تا ورزشكاران جوان، نوجوان و نونهال ايران 

با فرهنگ پهلوانان واقعى اين سرزمين آشنا شوند؟
آنچه طى ماه هاى اخير از جامعه ورزش ديده شد بيشتر مايه شرمسارى 
بود تا افتخار، وقتى كه ورزشكار حاضر نيست سرود بخواند، حاضر نيست 
ــت بگيرد و حتى برخى پا را فراتر مى گذارند و با معاندان،  پرچم به دس
ــود، يعنى اينكه  ــم خورده كشور همصدا مى ش مخالفان و دشمنان قس
تمام اين آقايان خوش عكس موقع لزوم كار خودشان را به درستى انجام 
نداده اند كه كار به اينجا رسيده است. يعنى به جاى كار اصولى و تبيين 
ارزش هاى انقالب و دفاع مقدس و شهداى ورزشكار فقط به برگزارى چند 

مراسم براى پر كردن رزومه مديريتى خود اكتفا كرده اند و بس.
اقدام فدراسيون كشتى در معرفى شهداى كشتى گير و شناساندن آنها به 
نسل آينده كشتى ايران اقدامى بجا و درست است، اما كافى نيست. ورزشكار 
ايران بايد با تبيين درست متوجه شود كه پا جاى پاى چه بزرگانى گذاشته 
است. فوتبال، واليبال، بسكتبال، كشتى، تكواندو و كاراته هم ندارد، در تمام 
رشته هاى ورزشى شهداى شاخصى داريم كه زندگى و مرامشان مى تواند 
چراغ راه ورزشكاران اين رشته ها باشد. البته به شرط آنكه مسئوالنى كه بر 
سر اين كار قرار دارند خود پيرو واقعى اين شهدا باشند و از مرام و مسلك آنها 

پيروى كنند، نه اينكه فقط بيايند عكس بگيرند و بروند پى كارشان!
آنچه اين روزها ديده مى شود نمايش سوءمديريت و ضعف بزرگى است كه 
در ورزش كشور با آن روبه رو هستيم. اين واقعيت تلخى است كه مسئوالن 
متولى امور نتوانسته اند نسل امروز ورزش را به درستى با آرمان ها و اهداف 
ــنا كنند و صرفاً دل به برگزارى چند مراسم بسته اند تا  انقالب و شهدا آش
كار به اينجا كشيده شود. تبيين چنين امورى مسئوالنى را مى خواهد كه 
خود آنها را باور داشته باشند و عمل كنند، نه اينكه صرفاً شعار سر دهند و 
همانطور كه عنوان شد فقط براى پر كردن كارنامه كارى و رزومه به آن نگاه 

كنند و عكس هاى يادگارى خوبى هم بگيرند.

ــتى پهلوانى از حضور نفرات  ــيون زورخانه اى و كش رئيس فدراس
ــتى پهلوانى قهرمانى كشور در  اول اوزان شش گانه رقابت هاى كش
رقابت هاى كشتى جام تختى خبر داد. مهرعلى باران چشمه گفت: 
ــور و اهداى بازوبند  ــابقات به منظور معرفى پهلوان كش «اين مس
پهلوانى قرار است 14 و 15 بهمن ماه، يعنى روزهاى 12 و 13 رجب 
و همزمان با سالروز والدت حضرت على(ع) برگزار شود. اين رقابت ها 
در اوزان 50 تا 60 كيلوگرم، 60 تا 70 كيلوگرم، 70 تا 80كيلوگرم، 
ــرم و 100+ كيلوگرم برگزار  80 تا 90 كيلوگرم، 90 تا 100كيلوگ
خواهد شد. همچنين با هماهنگى صورت گرفته با فدراسيون كشتى 
قرار است نفرات اول اوزان شش گانه در رقابت هاى جام تختى شركت 
كنند. تاكنون بيش از 200 نفر ثبت نام كرده اند كه نسبت به دوره قبل 

بيشتر است، چون سهميه جام تختى محسوب مى شود.»

 قهرمانان كشتى پهلوانى 
در مسابقات جام تختى

ــت ويكم ليگ برتر  واليبال ايران، عصر امروز با هفت  هفته بيس
ديدار در شهرهاى گرگان، گنبد، تهران، اردكان، سيرجان، رامسر 
و مريوان پيگيرى مى شود. در جريان بازى هاى اين هفته، لبنيات 
هراز آمل صدرنشين مسابقات در تهران و در ديدارى حساس به 
مصاف تيم سوم جدول رده بندى پيكان مى رود. شهداب يزد تيم 
ــيرجان ميهمان تيم فوالد ايرانيان است. پاس  دوم جدول در س
ــهردارى اروميه در گرگان مقابل هم قرار مى گيرند.  گرگان و ش
در گنبد شهردارى اين شهر ميزبان گيتى پسند اصفهان است. 
ــنجان قرار  ــود مقابل مس رفس ــرام اردكان در زمين خ ايفاس
ــان در  ــل مريوان و نيان الكترونيك خراس مى گيرد. راه ياب مل
مريوان با هم بازى مى كنند و در نهايت هورسان رامسر و سايپاى 

تهران به مصاف هم مى روند.

 جدال حساس پيكان با آمل
 در ليگ برتر واليبال

دنيا حيدرى
      گزارش  يك
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124 شرور پايتخت
 در چنگال پليس

جريـان  در  پايتخـت  اوبـاش سـطح دار  از  نفـر   124
عمليات هـاى پليـس امنيـت تهـران بازداشـت و در 
بازرسـى از مخفيـگاه آنهـا 48 قبضه سـالح كشـف شـد.

سردار حسين رحيمى، فرمانده انتظامى تهران بزرگ شامگاه دوشنبه 
در اجراى هشتمين مرحله از طرح اقتدار پليس امنيت عمومى كه 
در مركز فرماندهى انتظامى تهران بزرگ برگزار شد، گفت: امشب 
عمليات بزرگ يورش به مخفيگاه هاى اوباش، قماربازان، مجرمان و 
متخلفانى كه در پايتخت النه كرده بودند به اجرا درآمد. اين طرح 
نتيجه تالش همكارانم در پليس امنيت و پليس فتا بود كه پس از 
ــاعت اخير به اجرا درآمد. وى با بيان  روز ها كار اطالعاتى در 48 س
اينكه در اين طرح 124 نفر از اوباش سطح دار دستگير شدند، گفت: 
63 نفر از اين افراد، اوباشى هستند كه اقدام به تخريب، شرارت، نزاع 
و درگيرى كرده بودند. 16 نفر نيز اوباشى بودند كه اقدام به توزيع 
مشروبات الكلى كرده بودند و هفت نفر هم جزو اراذل و اوباشى بودند 
كه اقدام به توزيع مواد مخدر كرده بودند. سردار رحيمى با بيان اينكه 
17 نفر از دستگير شدگان كسانى بودند كه مراكز قمار و فساد داير 
كرده بودند، گفت: همچنين 21 نفر از مزاحمان نواميس در محالت 
مختلف تهران بازداشت شدند. رئيس پليس پايتخت ادامه داد: 17 
ــالح و 742 عدد  قبضه سالح جنگى و شكارى، 31 قبضه شبه س
قشنگ جنگى و بالغ بر 170 سالح سرد از اين افراد كشف و ضبط 
شد. فرمانده انتظامى تهران بزرگ با بيان اينكه واحد هاى صنفى 
توسط پليس اماكن تحت كنترل قرار گرفتند، اظهار كرد: 73 واحد 
صنفى متخلف نيز كه به محلى براى فعاليت و پاتوق اراذل و اوباش 

بدل شده بودند، پلمب شدند.
 وى درباره اقدامات پليس فتا در اين طرح گفت: 37 متهم در حوزه 
جرائم فضاى مجازى نيز دستگير شدند كه 3 هزار و 90 نفر شاكى 
داشتند و ميزان اموال بالغ بر 30 ميليارد تومان است. وى در پايان 
تأكيد كرد طرح هاى پليس پايتخت براى مقابله با اراذل و اوباش و 

مزاحمان نواميس با قوت ادامه خواهد داشت.

آقاى قاضى  بفرما!
ويدئويى از گفت وگوى سرهنگ دوستعلى جليليان، فرمانده انتظامى شهرستان رى با يك 
سارق بازداشت شده در جريان اجراى يكى از طرح هاى رعد در شبكه هاى اجتماعى دست 
به دست مى شود كه حائز اهميت است. سرهنگ از سارق سؤال مى كند، سابقه دارى؟ 
سارق جواب مى دهد، بله. سه بار زندان رفته ام. سرهنگ مى پرسد چه مدتى زندان بودى؟ 
سارق جواب مى دهد حدود 11 سال. سرهنگ با تعجب پاسخ سارق را تكرار مى كند و 
مى گويد 11 سال زندان بودى و بدون اينكه منتظر پاسخ دوباره سارق بماند، سؤال بعدى 
را مى پرسد كه چند سال دارى؟ سارق جواب مى دهد 38 سال. سرهنگ ادامه مى دهد؛ 
يعنى يك سوم عمرت را زندان بودى، اما ظاهراً اين مجازات ها برايت بازدارنده نبوده است، 
چرا؟ سارق جواب مى دهد اگر 10 بار ديگر هم دستگير شوم، چون كاسبى نيست دوباره 
مى روم دزدى! سرهنگ رو به يكى از مسئوالن حاضر مى گويد « حاج آقا بفرما! مى گويد 
اگر 10 بار ديگر هم دستگير شوم دوباره مى روم دزدى!» سرهنگ از سارق مى خواهد 
حرفش را تكرار كند تا مسئول حاضر دوباره آن را بشنود و رو به سارق مى گويد يك بار 
ديگر تكرار كن كه سارق ادامه مى دهد، چون كار نيست اگر 10 بار ديگر هم دستگير شوم، 
به خاطر زن و بچه ام دوباره اين  كار را انجام مى دهم. كار نيست، جارو بدهند دستم، يك كار 

و حقوقى به من بدهند. هيچ كارى نيست، همه جا هم دنبال كار رفته ام.
ــه آن مى تواند به  ــت كه توجه ب ــس حائز نكات بااهميتى اس اين ديالوگ دزد و پلي
ــارق 38 ساله،  ــيب اجتماعى  منجر شود. س ــت ترى از شيوع اين آس شناخت درس
ــپرى كرده است، يعنى اگر سريال  11 سال از عمر خود را پشت ميله هاى زندان س
سرقت هايش را از 20 سالگى شروع كرده باشد، فقط هفت سال از عمرش را بيرون از 
زندان گذرانده، به اين معنا كه عمده زندگى خود را در حبس سپرى كرده است. بدون 
ــخص مى شود بخش زيادى  ترديد آنگونه كه در جريان اجراى طرح هاى پليس مش
ــارق تشكيل مى دهند كه روشن است  از جمعيت كيفرى را افرادى مشابه همين س
مجازات هاى صورت گرفته در مورد آنها بازدارنده نبوده و خود سارق هم با زبان گويا 
بازدارنده نبودن مجازات را مقابل پليس فرياد مى زند. بديهى است، وضعيت دشوار 
ــى دارد. با اين حال بخش  ــكل گيرى جمعيت كيفرى نقشى اساس اقتصادى در ش
مهمى از مشكالتى كه اين افراد از آن رنج مى برند، بيش از اينكه مشكالت معيشتى 
ــت. بيرون از ديوارهاى  ــكالت معرفتى و شناخت شناسى اس و اقتصادى باشد، مش
زندان هايى كه جمعيت زيادى از سارقان را در پناه خود قرار داده است، ميليون ها نفر 
در حال كار و تالش براى كسب روزى حالل هستند تا رؤياهاى هزار و يك شب خود 
را با تعرض و دست درازى به اموال ديگران برآورده نكنند. سخن افالطون، فيلسوف 
يونانى كه 427 سال قبل از ميالد متولد شده، هنوز در تاريخ بلند است كه گفته بود 

«مشكل بشر جهل نيست، بلكه تنبلى است.»
جهان بينى بسيارى از جامعه سارقان كه به دنبال رسيدن به ثروت يك شبه هستند، ناشى 
از همين سخن افالطون است كه در بزنگاهى از زندگى تصميم مى گيرند خسران هاى 
زندگى شان را جبران كنند و چون مسير جبران آن  با تالش و رنج ممكن نيست، دست 
به انتقام و رفتار پرخطر مى زنند. تصور آنها  اين بوده و هست كه بايد درآمدى مثل تجار، 
ــند و اگر چنين امرى ممكن نباشد  ــان و افراد سرمايه دار داشته باش پزشكان، مهندس
ترجيح شان اين است كه درآمد مورد نظرشان را با سرقت از اين افراد به دست آورند. وقتى 
چنين تصورى به عنوان يك الگو مورد توجه قرار مى گيرد، جمعيت آمار سارقان افزايش 
و چرخه معيوب سرقت به چرخش خود ادامه مى دهد. اينجاست كه پليس و دستگاه 
قضايى بايد آگاه باشند برخوردهايشان با چنين رفتارهاى مجرمانه راه به جايى نمى برد 
و بيش از اينكه مشكل رفتارى سارقان با دستگيرى و مجازات رفع شود بايد مشكالت 
معرفتى شان برطرف گردد. دزدى كه مقابل فرمانده پليس ايستاده و با جسارت رو به او 
مى گويد اگر من را بگيرى باز هم دزدى مى كنم، ميليون ها نفر را كه مشغول كسب و كار 
از عملگى تا طبابت هستند مى بيند، اما چشم بر تالش و پشتكار آنها مى بندد و به افرادى 
مثل خودش نگاه مى كند و همه چيز را آماده مى خواهد. بنابراين اجراى طرح هاى پليس 
بدون توجه به موضوعات معرفتى چه سودى دارد، اال اينكه بازى دزد و پليس همواره در 
جريان باشد. اجراى طرح هاى پليس بايد اثرگذارى اش روى دستگاه  قضايى هم روشن 
باشد، نه اينكه پليس مدام سارقان را دستگير و قاضى مدام آنها را آزاد كند و هر بار نمايشى 
برقرار شود و سارقان و كشفيات آنها به نمايش گذاشته شوند و آمارهايشان سياهه شود 
كه ما چنين   و چنان كرديم و فرداى آن دوباره سرقت از نو و دستگيرى از نو برقرار شود. 
مخلص كالم اينكه اجراى طرح هاى مستمر پليس تا زمانى كه اثربخشى اجتماعى آن در 

جامعه ديده نشود در همان دور تكرار باقى خواهد ماند.

مفقودى
برگ سـبز  خودروى پرايد جى ال ايكس آى مدل 1384 
به رنگ سفيد شيرى روغنى و شـماره پالك ايران68-
149ج11 و شـماره موتور 001197833 و شـماره شاسى 
S1412284565843 متعلق به اسـكندر سلطانى منزه 
با كد ملى 0037907638 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.   

مفقودى سند كمپانى
اينجانب حبيـب كرمى مالك خـودرو به شـماره شـهربانى ايران35- 
336ص24 و شماره شاسـى 82408108 و شماره موتور 11158215659  
به علت فقدان اسـناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسـناد مذكور را 
نموده اسـت. لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خـودروى مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقى شـركت ايران خودرو واقـع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران- كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 
مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
تبريز اقدام خواهد شد. 

  آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
حوزه ثبتي ناحيه دو  شهركرد بخش 10 استان چهارمحال و بختياري

به دستور مواد يك و سه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سـند رسـمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيأت مندرج در قانون 
مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شـهركرد مورد رسيدگى و رأى آن 

صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك واقع در حاجي آباد شهركرد به شماره پالك 12- اصلى 
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مساحت 178 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از عفت قرباني

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سـند 
رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
كثيراالنتشـار و محلى آگهى و در صورتى كه اشـخاص ذى نفع به آراى صادره اعتراضى 
داشته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از تاريخ الصاق آگهى 
در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد ناحيه يك شهركرد تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت ناحيه يك شهركرد 
تحويل دهد. در اين صـورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اسـت. در 
صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 

و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
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فرزند ابوالقاسم به شماره شناسـنامه / ملى 4560213224 صادره از 
سمنان در مقطع كارشناسى پيوسته رشته مهندسى پزشكى صادره 
از واحد دانشگاهى آزاد سمنان با شماره 4588511 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.  
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از واحد دانشگاهى آزاد سـمنان با شماره 0419749 مفقود گرديده و 
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   محبوبه قربانى 
ناكام ماندن تحقيقات پليس براى دستگيرى 
مردى كه در جريان نزاع در يكى از پارك هاى 
پاكدشت مرد ميانجى را كور كرده بود، سبب 
شد متهم فرارى به صورت غيابى محاكمه و 
به حبس، پرداخت ديه و تبعيد محكوم شود.
دى ماه 98، مأموران پليس ورامين از درگيرى 
خونين در يكى از بوستان هاى پاكدشت باخبر 
شدند و به محل رفتند. بررسى هاى اوليه نشان 
مى داد درگيرى بين سه مرد جوان اتفاق افتاده 
و در آن درگيرى يكى از آنها به نام فرهاد از ناحيه 
چشم زخمى و به بيمارستان منتقل شده است. 
ضارب هم مرد جوانى به نام سيروس بود كه از 

محل فرار كرده بود.
تالش براى دستگيرى سيروس آغاز شد كه از 
بيمارستان خبر رسيد چشم راست فرهاد به 
شدت آسيب ديده است. مرد جوان به پزشكى 
ــد و كارشناسان در گزارشى  قانونى معرفى ش
اعالم كردند بينايى چشم راست وى به خاطر 
شدت ضربه و پارگى به درجه كم نورى در حد 
صفر رسيده و قابل درمان نيست. با اعالم اين 
ــكايت كرد و در شرح  نظريه، او از سيروس ش
ماجرا گفت: «روز حادثه براى تفريح به پارك 
رفتم. در حال قدم زدن بودم كه ديدم يكى از 
دوستانم با سيروس درگير شده است. او چاقو 

ــدم مبادا به كسى  به دستش بود كه نگران ش
ــيب بزند، به همين دليل جلو رفتم و قصد  آس
ميانجيگرى داشتم كه به يك باره سيروس با 
چاقو چند ضربه به صورتم زد كه يكى از ضربه ها 
به چشمم برخورد كرد و ديگرى به پيشانى ام 
خورد. يك دستم روى چشمم و دست ديگرم 
روى پيشانى ام بود. جايى را نمى ديدم و همانطور 
كه از درد داد مى زدم، بيهوش روى زمين افتادم. 
وقتى به هوش آمدم متوجه شدم در بيمارستان 

هستم و چشم راستم جايى را نمى بيند.»
با ثبت اين اظهارات، تحقيقات براى دستگيرى 
ضارب ادامه داشت، اما تالش ها بى نتيجه بود و 

ردى از متهم به دست نيامد.
ــال از حادثه و در حالى كه  ــه س ــت س با گذش
تحقيقات پليس براى دستگيرى متهم ناكام 
مانده بود، كيفرخواست عليه متهم فرارى به 
اتهام ايراد صدمه و جرح عمدى با سالح سرد 
ــادر و پرونده با كامل  منتهى به نقص عضو، ص
شدن تحقيقات به دادگاه كيفرى يك استان 

تهران فرستاده شد.
پرونده در اولين جلسه محاكمه روى ميز هيئت 
قضايى شعبه دوم دادگاه در غياب متهم قرار 
ــاكى به جايگاه رفت  گرفت. ابتداى جلسه ش
ــت قصاص چشم كرد.  و براى متهم درخواس
ــناختم.  او در توضيح گفت: «متهم را نمى ش

ــدم فهميدم دوستم با او  وقتى وارد پارك ش
ــت. فقط به قصد ميانجيگرى  درگير شده اس
جلو رفتم، چون وقتى چاقو را در دست او ديدم 
نگران دوستم شدم، اما خودم در آن درگيرى 
آسيب ديدم و حاال هم يك چشمم را از دست 
داده ام. با اين حادثه زندگى ام تباه شده و شرايط 
سختى دارم. به همين دليل راضى به گذشت 
نيستم و تقاضا دارم كه متهم دستگير و قصاص 

چشم شود.»
ــؤال هيئت قضايى كه اگر  ــخ به س او در پاس
پزشكى قانونى اعالم كند امكان قصاص چشم 
ــت يا  وجود ندارد و حاضر به دريافت ديه هس
نه، پاسخ داد: «من قصاص مى خواهم، اما اگر 
پزشكى قانونى اعالم كند قصاص ممكن نيست، 

ديه مى خواهم.»
ــاكى را براى امكان  در پايان هيئت قضايى، ش
ــكى قانونى معرفى كرد  قصاص چشم به پزش
تا اينكه كارشناسان در گزارشى اعالم كردند 
ــت. به اين  شرايط قصاص چشم ممكن نيس
ترتيب هيئت قضايى با توجه به گزارش پزشكى 
ــده، متهم را  قانونى و مدارك موجود در پرون
ــال حبس و دو سال  به صورت غيابى به دو س
ــتان نيكشهر استان  اقامت اجبارى در شهرس
سيستان و بلوچستان و همچنين به پرداخت 

ديه محكوم كرد.

   غالمرضا مسكنى 
اعضـاى خانـواده اى در تهـران حاضـر شـدند 
بـه احتـرام ميـالد حضـرت علـى(ع) از قاتـل 
فرزندشـان اعالم گذشـت كننـد. متهم دو سـال 
قبل قصد داشـت برادر معتـادش را كـه در يكى از 
پارك هاى شـهر خوابيده بـود به قتل برسـاند، اما 
به جـاى او، فـرد ديگـرى را بـه كام مرگ كشـاند. 
ــامگاه 21 مرداد ماه 99  تلفنى به بازپرس ويژه قتل  ش
دادسراى امور جنايى تهران خبر رسيد مرد زخمى پس 
از انتقال به بيمارستان امام خمينى بر اثر شدت خونريزى 
به كام مرگ رفته است. با اعالم اين خبر تيم جنايى راهى 
ــد مرد جوانى به نام ستار  ــتان و در آنجا با جس بيمارس
روبه رو شد كه با ضربات چاقو به شكم، پهلو و قفسه سينه 

به قتل رسيده بود. 
نخستين بررسى ها نشان داد ستار به خاطر اعتياد به مواد 
مخدر مدتى قبل از همسر و فرزندش جدا و كارتن خواب 
مى شود و شب حادثه هم نگهبان پاركى در جنوب غربى 
ــتان منتقل  ــد خونين او را پيدا و به بيمارس تهران جس

مى كند. 
نگهبان پارك گفت: «مقتول مدتى است كه شب ها در 
پارك مى خوابد. ساعتى قبل از حادثه او را ديدم كه روى 
نيمكتى خوابيده و ملحفه اى رويش كشيده بود. لحظه 
حادثه او خونين به طرف من آمد و با كلماتى بريده بريده 
گفت اشتباهى او را با چاقو زده اند و سپس بيهوش شد. 
به سرعت با اورژانس تماس گرفتم، اما وقتى آمبوالنس 
رسيد خون زيادى از ستار رفته بود و عوامل اورژانس هم 

او را به بيمارستان منتقل كردند.» 
  بازداشت قاتل 

 همزمان با انتقال جسد به پزشكى قانونى، مأموران پليس 
ــى دوربين هاى مداربسته  در تحقيقات ميدانى و بررس
محل حادثه دريافتند لحظه حادثه مرد جوانى كه پيراهن 
سفيدى به تن داشته به سرعت از پارك فرار كرده است. 
بدين ترتيب تيم جنايى تحقيقات خود را براى شناسايى 
مرد پيراهن سفيد به عنوان مظنون به قتل آغاز كردند. 
بررسى هاى فنى مأموران پليس نشان داد مظنون به قتل، 
مرد 36 ساله اى به نام بهمن است و محل زندگى اش هم 
ــت. با به دست آمدن  در همان نزديكى محل حادثه اس
ــدند و وى را  اين اطالعات، مأموران راهى خانه متهم ش

دستگير و به اداره پليس منتقل كردند. 
   برادر معتاد  

ــيمانى به قتل  متهم در جريان بازجويى ها با اظهار پش
ــت: «روز حادثه  ــرا گف ــرد و در توضيح ماج اعتراف ك
مى خواستم برادر معتادم به نام حسام را در پارك به قتل 

برسانم، اما اشتباهى مرد ديگرى را به قتل رساندم. برادرم 
وقتى معتاد به مواد مخدر شد خانه را براى هميشه ترك 
كرد و شب ها در پارك هاى محل مى خوابيد. او هر زمانى 
ــد و پولى براى خريد مواد نداشت به خانه  خمار  مى ش
مى آمد و پدر و مادرم را اذيت مى كرد تا به او پول بدهند. 
اگر پولى گيرش نمى آمد وسايل خانه را برمى داشت و در 
بازار مى فروخت و با پول آن مواد مى خريد. حسام خيلى 
من، پدر و مادرم را اذيت مى كرد، به طورى كه از دست او 
خسته شده بوديم، چون بارها پيش آمده بود پدر و مادرم 
را كتك زده بود، حتى آخرين بار كه به خاطر پدر و مادرم 
با او درگير شده بودم با چاقو مرا زخمى كرد. مى خواستم 
از او شكايت كنم، اما برادر بزرگ ترم مرا منصرف كرد.» 

  قتل اشتباهى 
ــتم و  ــه به دل داش ــن از او كين ــه داد: «م ــم  ادام مته
مى خواستم خانواده ام را از دست او خالص كنم، به همين 
خاطر تصميم اشتباهى گرفتم و شب حادثه به پاركى كه 
او در آنجا مى خوابيد، رفتم تا او را بكشم. وقتى وارد پارك 
ــه روى نيمكتى خوابيده  ــدم مرد معتاد ديگرى را ك ش
ــرادر معتادم  ــيده بود به جاى ب و ملحفه اى رويش كش
اشتباهى گرفتم. وقتى چند ضربه چاقو به او زدم، ملحفه 
را كنار كشيدم تا ببينم فوت كرده است كه متوجه شدم 
مرد ديگرى را اشتباهى به قتل رسانده ام. پس از اين از 
ترس فرار كردم، اما عذاب وجدان داشتم، چون من مقتول 

را نمى شناختم و او را بى گناه به قتل رسانده بودم.» 
  حكم قصاص 

ــد تا اينكه  ــراف به قتل راهى زندان ش متهم پس از اعت
مدتى قبل تحقيقات پرونده اش تكميل و در شعبه دوم 
ــد. در جلسه  دادگاه كيفرى پاى ميز محاكمه حاضر ش
دادگاه، متهم اظهار پشيمانى كرد، اما اولياى دم براى وى 
درخواست قصاص دادند. هيئت قضايى پس از شنيدن 
دفاعيات متهم عمل وى را قتل عمد تشخيص دادند و 

قاتل را به قصاص محكوم كردند. 
    بخشش 

 رأى دادگاه پس از تأييد در يكى از شعبه هاى ديوان عالى 
كشور براى سير مراحل رسيدگى اجراى حكم به شعبه 
اول اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران فرستاده 
شد. در حالى كه متهم در يك قدمى چوبه دار قرار داشت، 
ــرا به سرپرستى قاضى محمد  تيم صلح و سازش دادس
ــراى امور جنايى تهران  ــت دادس ــهريارى، سرپرس ش
جلسات صلح و سازشى را با حضور اولياى دم و خانواده 

متهم برگزار كردند. 
ــه داد تا  ــازش در نهايت نتيج ــات تيم صلح و س جلس
ــرا رفتند و اعالم  ــروز اولياى دم به دادس اينكه صبح دي

ــت روز  ــرام ميالد حضرت على(ع) و گراميداش كردند به احت
ــند. فرزند مقتول گفت:  پدر تصميم گرفته اند متهم را ببخش
ــس از برگزارى  ــتم قاتل را قصاص كنم، اما پ «ابتدا مى خواس
ــازش تصميم گرفتم به احترام روز پدر و  ــات صلح و س جلس
تولد امام على(ع) قاتل را ببخشم تا روح پدرم براى هميشه در 

آرامش باشد.» 
ــه زندگى دوباره  ــندانه اولياى دم، متهم ب با اين اقدام خداپس
ــت. بدين ترتيب وى به زودى از جنبه عمومى جرم در  بازگش

دادگاه كيفرى يك استان تهران محاكمه مى شود. 

حسين فصيحى

شهادت 2 مأمور پليس 
در درگيرى با اشرار مسلح 

دو مأمور كالنترى مركزى شهرستان بمپور در اسـتان سيستان و بلوچستان 
هنـگام گشـت زنى در درگيـرى بـا اشـرار مسـلح بـه شـهادت رسـيدند. 
سردار محمد قنبرى، فرمانده انتظامى استان سيستان و بلوچستان گفت: «ساعت 2 
بامداد ديروز سه شنبه مأموران گشت كالنترى مركزى شهرستان بمپور در ورودى 
ــدند. در اين درگيرى دو نفر از عوامل  شهر با اشرار مسلحى مواجه و با آنها درگير ش
گشت پليس به نام هاى سرگرد مختار مومنى و ستوان سوم ابوذر اميدوار به شهادت 
ــتان منتقل شد.  ــتوا ريكم ميالد عبداللهى نيز مجروح و به بيمارس ــيدند و اس رس

تحقيقات براى شناسايى و دستگيرى اشرار مسلح جريان دارد. 

قتل رهگذر
  در خيابان تاريك

آرمين بينا 
تحقيقـات پليـس بـراي بازداشـت عامـالن قتـل مـردي 
رهگذر در خيابانـي تاريك حوالي بازار تهـران جريان دارد. 
ــوم بهمن قاضي وحيد ناصري  ساعت 11:30 شامگاه دوشنبه س
ــران با تماس تلفني  ــراي امور جنايي ته بازپرس ويژه قتل دادس
مأموران پليس از قتل پسر جواني در يكي از خيابان هاي نزديكي 
ــراه تيمي از  ــا خبر و هم ــوب تهران ب ــيروس در جن چهار راه س

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه كنار خيابان خلوتي با جسد خونين پسر 
27 ساله اي به نام بصير روبه رو شدند كه با 10 ضربه چاقو به پشت 

و كمر به قتل رسيده بود. 
بررسي هاي پليسي حكايت از آن داشت مقتول لحظاتي قبل همراه 
ــتانش از بازار به خانه بر مي گشته كه در درگيري با  دو نفر از دوس
سه مرد موتور سوار به قتل مي رسد و عامالن قتل هم از محل فرار 

مي كنند. 
   شاهدان قتل 

ــالي است از  ــتان مقتول در ادعايي گفت: « چند س يكي از دوس
افغانستان به ايران آمده ام و در شهرستان نظرآباد مشغول به كارم. 
ــتان بروم  قرار بود چند روز ديگر براي ديدن خانواده ام به افغانس
ــه تهران آمدم  ــتم عصر از نظرآباد ب و به همين خاطر همراه دوس
و مهمان مقتول و برادرش شديم. من، دوستم و مقتول ساعت 8 
شب براي خريد از خانه بيرون آمديم و به بازار رفتيم. دقايقي قبل 
پس از خريد در راه بازگشت به خانه بوديم كه در خيابان خلوت و 
تاريكي موتورسيكلتي با دو سرنشين به سرعت از كنار ما عبور كرد 
به طوري كه نزديك بود با بصير تصادف كند. بصير با صداي بلند به 
آنها اعتراض كرد و گفت درست رانندگي كنيد و سرنشينان موتور 
با شنيدن صداي بصير به طرف ما برگشتند. مشاجره بصير و آنها 
آغاز شد، اما ما ميانجيگري كرديم و نگذاشتيم درگيري آنها ادامه 

پيدا كند و موتور سواران هم از محل دور شدند.»
   بازگشت خونين 

ــته  بود كه  ــي نگذش ــوز لحظات ــه داد: « هن ــت مقتول ادام دوس
ــتند و يكي از آنها  موتورسواران اين بار سه نفري به محل بازگش
به سرعت به طرف خانه اي در آن نزديكي رفت و با چاقويي بزرگ 
ــو را ديديم از ترس فرار  ــت. ما وقتي چاق دوباره به طرف ما برگش
كرديم، اما سه مرد موتور سوار با بصير درگير شدند. يكي از آنها روي 
بدن بصير نشسته بود و با چاقو به او ضربه مي زد و ما هم به سرعت 
به طرف خانه برادر مقتول رفتيم و موضوع درگيري برادرش را به 
او گفتيم و سپس سه نفره به محل حادثه برگشتيم. موتورسواران 
رفته بودند و از پيكر بصير هم خون زيادي مي آمد تا اينكه اورژانس 

رسيد و اعالم كرد دوستمان فوت كرده است.»

پرداخت ديه، زندان  و تبعيد مجازات كورى چشم

بخشش  قا تل   به   احترام 
ميالد حضرت على (ع)

شاكى پرونده در حال طرح شكايت 
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اقتصاد عراق 
گروگان امريكا 

ــتى در 20مارس 2003  ــتورالعمل اجرايى رياس جورج بوش در دس
ــرايط درگيرى مسلحانه امريكا و  با صراحت اعالم كرد كه به دليل ش
عراق و بر اين اساس كه منافع اياالت متحده ايجاب مى كند، بخشى 
ــود و در اختيار وزارت  ــراق مصادره مى ش از دارايى ها و متملكات ع
خزانه دارى امريكا قرار مى گيرد. اين دستور رئيس جمهور وقت امريكا 
تا امروز ادامه دارد و با قراردادهاى تكميلى در دوره مصطفى الكاظمى 
كه تمامى درآمدهاى نفتى ماهانه 6ميليارد دالرى عراق را در اختيار 
ــده و دولت السودانى براى  بانك فدرال امريكا قرار مى دهد، كامل ش
هزينه هاى كشورش گروگان امريكا قرار دارد. در قراردادهاى جديد 
ــاختارهاى  ــت چين كردن تمامى مقامات س كه الكاظمى كنار دس
ــكا قرار داد،  ــى دراختيار امري ــانه  اى و سياس امنيتى و نظامى و رس
ــارت امريكايى ها  ــن بانكى عراق با نظ تمامى حواله جات بانكى و بي
انجام مى گيرد. دولت السودانى در اولين موضع خود در قبال حضور 
اشغالگرانه امريكا در عراق تأكيد كرد كه نيازى به حضور رزمى-نظامى 
امريكايى ها نيست و بخش هاى آموزشى و امور مربوط به تسليحات با 
تعريف جديد همكارى و نقاط حضور و كليه اطالعات آنها مى توانند در 
عراق باشند. اين رويكرد دولت عراق موجب شد امريكا با مختل كردن 
روندهاى مالى-بانكى يك شوك قيمت دالر را به بازار عراق وارد كرده 
و موتور بحران اقتصادى و اجتماعى و احتماالً در آينده نزديك، بحران 
 NGO سياسى را در عراق روشن نمايد. ميليون ها دالر براى مؤسسات
كه همان پياده نظام شورش و تظاهرات اجتماعى هستند، اختصاص 
ــتگى وارد فعاليت هاى  ــس از ماه ها و به آهس يافته و مقتدى صدر پ
اجتماعى شده و نماز جمعه سراسرى راه انداخته است. سفير امريكا 
در عراق در همين چندماه تصدى السودانى به نخست وزيرى عراق، 
ــده، درخصوص  ــته و بنابه آنچه شنيده ش 12مالقات با ايشان داش
بركنارى مقامات دست چين شده در ساختارهاى عراق هشدار داده 
ــت. همانگونه كه در لبنان رئيس بانك مركزى آن كشور مسئول  اس
بحران سازى اقتصادى  است و در سايه حمايت مطلق امريكا، كسى حق 
بركنارى او را ندارد و اين درحالى است كه حتى دستگاه هاى قضايى 
در اروپا، با اتهام اختالس چندصدميليون دالرى به دنبال محاكمه او 
هستند. كشورهاى هدف امريكا از نگاه گاوچران هاى امريكايى يا بايد 
چپاول كشور و نقض حاكميت آن را با آغوش باز بپذيرند يا بايد ويرانى 
ــازمان هاى تروريستى امريكاساخت،  و نابودى و كشتار و تحريم و س
را تحمل كنند. قبًال نيز تشريح شده كه مدل مهار و براندازى، فشار و 
مجبورسازى در ايران، عراق، سوريه و لبنان كه فاز جديد آن از سال 98 
آغاز شد، اركان يكسانى دارند و طمع ورزى و زورگويى امريكا، انتها و 
پايانى ندارد. مقامات عالى كشورمان و دستگاه سياست خارجى و ديگر 
دستگاه هاى مسئول از هم اكنون بايد براى رويكردهاى بحران سازى 
اقتصادى در ايران و كشورهاى مرتبط با ايران چاره انديشى داشته و 
ــب آن را اجرا كنند. اين رويكرد امريكايى تأكيد  سياست هاى متناس
دارد كه بايد سياست  همكارى اقتصادى ايران با همسايگان كه توسط 
ــد و در آخرين  ــى دنبال مى شود را به چالش بكش دولت  آقاى رئيس
ــت از خريد نفت ايران خوددارى  تالش خود به چين هشدار داده اس
كند. كسانى كه مصطفى الكاظمى را در ايران كارسازى كردند تا در 
عراق به قدرت برسد و كسانى كه ايران را وارد چنبره ضرورت تعامل 
با امريكا و غرب كرده اند بايد پاسخگو باشند و نمى توانند نسخه هاى 
ورود بيشتر به باتالق تارهاى عنكبوتى غربى را با هدف گرفتارى هاى 

بيشتر توجيه كنند.
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 ايران ناقضان حقوق بشر اروپا و انگليس را تحريم مى كند
سخنگوى وزارت امور خارجه اقدام اتحاديه اروپا و انگليس در اعمال 
تحريم  عليه تعدادى از اشخاص حقيقى و حقوقى ايران را قوياً محكوم 
ــر و  ــه زودى تحريم هاى جديد عليه ناقضان حقوق بش كرد و گفت: ب
مروجان تروريسم در اتحاديه اروپا و انگليس اعالم مى شود. به گزارش 
فارس، ناصر كنعانى روز سه      شنبه (چهارم بهمن ) اقدام اتحاديه اروپا 
ــت واقعيت هاى  ــانه ناتوانى ذهنى آنها از درك درس و انگليس را نش
ــالمى ايران  ــردرگمى آنان در قبال اقتدار جمهورى اس ايران و نيز س
خواند. اتحاديه اروپا روز دوشنبه (سوم بهمن ماه) فهرست تحريم هاى 
جديد خود عليه ايران را منتشر كرد. ساعاتى بعد از اعمال تحريم هاى 
ــز اعالم كرد هفت  ــه اروپا، دولت انگليس ني ضدايرانى جديد اتحادي
ــرى ايران » افزوده است.  نام جديد را به «رژيم تحريم هاى حقوق بش
ــى اخير اروپا و انگليس عليه برخى  كنعانى همچنين اقدامات تحريم
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، مسئوالن قضايى، نظامى، انتظامى 
و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران را نشانه استيصال، سرخوردگى و 
عصبانيت آنان از شكست فضاحت بار اخير در ايجاد بى ثباتى در ايران 
به رغم تالش      ها و هزينه هاى سنگين خواند و افزود: البته آنان به خوبى 
مى دانند كه تحريم      ها بر عزم و اراده ملت ايران براى مقابله با دخالت 
ــخنگوى وزارت امور  و توطئه هاى خارجى خللى وارد نخواهد كرد. س
خارجه همچنين گفت: جمهورى اسالمى ايران حق خود را براى عمل 
ــت هاى شكست خورده محفوظ  متقابل در خصوص اين قبيل سياس
دانسته و به زودى فهرست تحريم هاى جديد را عليه ناقضان حقوق بشر 

و مروجان تروريسم در اتحاديه اروپا و انگليس اعالم خواهد كرد. 
-----------------------------------------------------

  آلمان 5 نفر را به براندازى متهم كرد
دادستانى كل آلمان پنج نفر را كه ادعا شده قصد ربودن كارل الوترباخ، 
ــرنگونى دولت آلمان آماده كشتن  وزير بهداشت، را داشتند و براى س
بودند، به «خيانت بزرگ» متهم كرده است. دادستان آلمان در بيانيه اى 
ادعا مى كند كه اين گروه كه اواسط ژانويه 2022 تشكيل شد، هدف خود 
را «ايجاد شرايطى شبيه به جنگ داخلى در آلمان از طريق خشونت » 
به اميد سرنگونى دولت و دموكراسى پارلمانى، تعيين كرده بود. هر پنج 
متهم، از سال گذشته كه مقام      ها براى نخستين بار جزئيات طرح ادعايى 
را فاش كردند، در بازداشت بوده اند. دادستان عمومى آلمان گفت كه 
متهمان با گروه راست افراطى رايشبورگر (شهروندان رايش) و باندهاى 
ــت آلمان روز دو     شنبه با  نئونازى ديگر در ارتباط بوده اند. وزير بهداش
انتشار توئيتى نوشت: «مقام هاى پليس جنايى فدرال جان خود را براى 
ما به خطر مى اندازند. اين خدمتى بزرگ است.» به گزارش دويچه وله، 
دفتر دادستانى فدرال همچنين متوجه شده كه مظنونان مى خواستند 
ــاس الگوى  دولت خود را ايجاد، و «نظام حكومتى اقتدارگرايانه بر اس
ــى كنونى كنند. اعضاى  ــان » را جايگزين نظام پارلمان امپراتورى آلم
ــبورگر به تئورى توطئه «دولت عميق» يا  جنبش راست افراطى رايش
«دولت پنهان»  (Deep state) اعتقاد دارند و جمهورى فدرال آلمان 
ــكيل شد، به رسميت نمى شناسند  را كه پس از جنگ جهانى دوم تش
ــد. آنها معتقدند كه مرزهاى 1937  و اقتدار دولت آلمان را رد مى كنن

امپراتورى آلمان هنوز پابرجا است. 
-----------------------------------------------------

  السودانى: بغداد به همكارى با ناتو متعهد است
ــت وزير عراق ضمن قدردانى از نقش ناتو در مبارزه با تروريسم،  نخس
ــبت به همكارى و مشاركت با اين سازمان تأكيد  بر تعهد كشورش نس
كرد. به گزارش خبرگزارى آناتولى، محمد شياع السودانى، در ديدار با 
استوارت مونش، فرمانده نيروهاى مشترك ناتو و هيئت همراه وى در 
بغداد از موضع اين سازمان در حمايت از عراق در مقابله با تروريسم با 
ارائه آموزش به نيروهاى امنيتى اين كشور قدردانى و بر تعهد عراق به 

مشاركت با ناتو و تمايل به ادامه همكارى مشترك تأكيد كرد. 

بورل: برجام نمرده است
در سـايه سـنگ اندازى هاى امريكايى     ها و اروپايى     ها در مسـير 
احيـاى برجام و تالش بـراى گـره زدن تحوالت داخلـى ايران به 
مذاكرات هسـته اى، مسـئول سياسـت خارجى اتحاديـه اروپا 
اگرچه همچنان از عدم پيشرفت در مذاكرات رفع تحريم     ها سخن 
مى گويد اما تصريح كرد كه توافق هسـته اى ايران نمرده اسـت. 
جوزف بورل كه روز دو     شنبه اذعان كرده بود نمى توان به راحتى و بدون 
برطرف كردن موانع قانونى سپاه پاسداران انقالب اسالمى را در فهرست 
ــب پس از اجالس شوراى  ــتى قرار داد، همان ش سازمان هاى تروريس
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه آيا به 
نظر او هنوز امكان از سرگيرى اجراى توافق هسته اى ايران وجود دارد، 
ــر مى برد.  گفت كه مذاكرات رفع تحريم      ها در يك وضعيت انتظار به س
ــرفتى هم صورت نگرفته است. وى ادعا كرد  گفت وگو     ها نمرده اما پيش
ــرفت در گفت وگو     ها را دشوار كرده است.  كه حوادث اخير ايران، پيش
حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران پيش از ظهر ديروز طى 
ــت وزراى امور خارجه كشورهاى  ــخنانى در بيست وششمين نشس س
ــازمان همكارى اقتصادى اكو در تاشكند بار ديگر به تحركاتى  عضو س
ــران صورت داده اند،  ــا از كانال پارلمان اروپا عليه اي كه اخيراً اروپايى     ه
ــالمى ايران بر پايه  ــت خارجى جمهورى اس پرداخت و گفت: «سياس
ــكارى با جهان و عدم  ــت خارجى متوازن، تعامل و هم دكترين سياس
ــت. صدور قطعنامه مداخله جويانه و  مداخله در امور داخلى استوار اس
نامتعارف پارلمان اروپا را قوياً محكوم مى كنيم. بى ترديد تبعات منفى 
چنين رفتارهاى احساسى براى اروپا هزينه زا است و لذا مسير درست، 
تمركز بر ديپلماسى، تعامل سازنده و عقالنيت است.»  وى روز دو     شنبه 
هم به شدت از اقدامات تنش زاى اروپايى     ها و فرصت طلبى آنها در سايه 

اغتشاشات ايران انتقاد كرده بود. 
ــيدن  ــان كش ــت از خط و نش با اين حال، امريكايى     ها همچنان دس
ــه امريكا در  ــخنگوى وزارت امور خارج ــد پرايس، س برنمى دارند. ن
ــنبه از هماهنگى و همكارى بسيار نزديك  كنفرانس خبرى روز دو     ش
واشنگتن و اروپا براى مقابله با تهران خبر داد و گفت: «آنچه كه مطرح 
نيست، برجام است. ما به وضوح گفته ايم كه برجام در دستوركار قرار 
ندارد و ماه هاست كه در دستوركار نيست. ايران پيوسته به فرصت      ها 

براى بازگشت متقابل به پايبندى به برجام پشت كرده است.»
 سخنگوى وزارت خارجه امريكا تو پ را در زمين ايران انداخت و گفت: 
«در نتيجه اقدامات ايران در سراسر جهان و عليه مردمش، ما بر ارسال 
اين پيام هاى واضح به ايران متمركز شده ايم؛ كشتار مردم خود را متوقف 
كنيد، عرضه پهپاد به روسيه براى استفاده در اوكراين را متوقف كنيد و 
امريكايى      هايى را كه به اشتباه بازداشت كرده ايد، آزاد كنيد.» سخنگوى 
وزارت خارجه امريكا در ادامه به جديد     ترين اقدام خزانه دارى امريكا در 
تحريم افراد و نهادهاى ايرانى نيز اشاره كرد و گفت: «ما مى خواهيم دو 
ــال كنيم؛ اينكه جهان نظاره گر  پيام خيلى واضح را به رژيم ايران ارس
است و جهان آماده است كه اقداماتى را در واكنش به خشونت مقامات 

ايران عليه مردمش انجام دهد.»
ــبكه اجتماعى توئيتر به موضع طرف امريكايى   اميرعبداللهيان در ش
ــفيد در جايگاهى قرار ندارد كه از حقوق  اين طور پاسخ داد: «كاخ س
بشر دم زند. كشتار حدود 2ميليون انسان در افغانستان، عراق، يمن، 
فلسطين، سوريه و دميدن در آتش جنگ اوكراين و مانع صلح بودن، از 
نتايج مداخالت امريكاست. به اظهارات رياكارانه پايان دهيد. مردم آگاه 

ايران، دندان زينت شده گرگ      ها را به خوبى تشخيص داده اند.»

هتك حرمت قرآن كريم در الهه
پـس از اقدام افراط گـراى سـوئدى در هتك حرمت قـرآن، يك 
راست گراى افراطى در هلند نيز در الهه، اين اقدام موهن را تكرار كرد. 
روز       شنبه راسموس پالودان، رهبر حزب راست افراطى « استرام كرس » 
يك نسخه از قرآن را در مقابل سفارت تركيه در استكهلم آتش زد، آن هم 

پس از آنكه مجوز انجام اين كار موهن را از مقام هاى سوئدى گرفت.
 او از ائتالف ناتو و تركيه و رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه در 
سخنرانى اش انتقاد كرد و تصويرى موهن از پيامبر(ص) را نشان داد. او 
در اظهارات موهن ديگر گفته است مى تواند نسخه اى از قرآن كريم را در 
برابر سفارت روسيه در استكهلم در واكنش به اظهارات حمزه چيمائف، 

ستاره چچنى االصل يو اف سى بسوزاند. 
چيمائف در صفحه اينستاگرام خود اظهارات پالودان را محكوم كرده و او 
را تروريست خوانده بود. رهبر حزب استرام كرس اين واكنش چيمائف را 
اهانت خوانده و بعيد ندانست كه دست به اقدام موهن جديد در واكنش 

به اين مسئله بزند. 
پالودان كه پيش تر گفته بود قصد دارد به اقدامات موهن خود ادامه دهد، 
با انتشار پيام ويدئويى جديد خود در صفحه  شخصى اش در اينستاگرام 
نوشت: «يك چچنى اسمش حمزه است كه به رغم اينكه وطنش چچن 
است به نظر در حال حاضر در سوئد مبارزه مى كند...  به من توهين كرده 
است...  از اين رو بايد كل چچن سالم خاص من را كه به شكل سوزاندن 
ــت، بپذيرد زيرا همانطور كه مى دانيد  قرآن در برابر سفارت روسيه اس
چچن حتى يك كشور نيست تنها بخشى كوچك از روسيه است، بخشى 

بسيار كوچك.»  
ــتمدار حزب راست افراطى  پس از پالودان، ادوين واگنسولد، سياس
« پگيدا » در هلند روز يك     شنبه در شهر الهه به قرآن هتك حرمت و 
صفحات اين كتاب آسمانى مسلمانان را پاره كرد و در آتش انداخت. 
ــكنى خود در مقابل ساختمان پارلمان  او ويدئويى از اين حرمت ش
در شهر الهه، پايتخت ادارى هلند، در توئيتر منتشر كرد. مقام هاى 
پليس محلى به او مجوز انجام اين كار را به اين شرط كه كتاب مقدس 
ــته، پليس هلند او  ــلمانان را آتش نزند، داده بودند. اكتبر گذش مس
ــى كوچك از طرفداران  ــه در جريان يك تجمع گروه را قبل از اينك
حزب پگيدا در شهر روتردام هلند فرصت سوزاندن قرآن را پيدا كند، 

دستگير كرده بود. 
ــى در واكنش به  ــتگاه ديپلماس ــين اميرعبداللهيان، رئيس دس حس
ــالمى ايران رفتار اهانت  آميز نسبت  قرآن سوزى گفت: «جمهورى اس
ــات اديان الهى به ويژه اهانت به ساحت مقدس قرآن كريم و  به مقدس
حمايت دولت هاى غربى از آن تحت عنوان آزادى بيان را به هيچ وجه 
ــديداً محكوم مى كند.» همچنين، رجب  قابل قبول ندانسته و آن را ش
ــاره به هتك حرمت به قرآن  طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه با اش
ــوئد گفت: «روشن است كه  ــفارت اين كشور در س كريم در مقابل س
ــورمان چنين اقدامى را مرتكب شدند،  كسانى كه جلوى سفارت كش
ديگر نمى توانند در مورد عضويت در ناتو از ما توقعى داشته باشند.»  ند 
پرايس، سخنگوى وزارت امور خارجه امريكا به صراحت هتك حرمت 
قرآن را محكوم نكرد و به خبرنگاران گفت: «همانطور كه نخست وزير 
سوئد گفت، سوزاندن كتاب      هايى كه براى بسيارى مقدس است، اقدامى 

عميقاً بى احترامى است.»

هادى محمدى

تحركات غرب براى    گزارش  يك
تجهيز اوكراين به 
سالح هاى جديد كه عبور از خطوط قرمز روسيه 
است، جهان را به سـمت درگيرى تمام عيارى 
سوق مى دهد؛ چيزى كه ديميترى مدودف هم 
براى چندمين بار به آن اشاره كرده و با بيان اينكه 
جهان به جنگ  جهانى سوم نزديك شده است، 
گفت كه امريكا و متحدانـش اين جنگ را به راه 
خواهنـد انداخت؛ سـناريويى كه با توسـل به 
زرادخانه هاى هسته اى، تمدن بشريت را به عقب 

خواهد راند. 

جنگ اوكراين درحالى در آستانه يك سالگى است 
كه ابعاد اين بحران روز به روز گسترده تر مى شود. 
هرچند برخى طرف هاى بين المللى سعى دارند با 
ميانجيگرى به درگيرى بين روس       ها و اوكراينى       ها 
پايان دهند اما غربى       ها اراده اى به توقف جنگ ندارند 
و با ارسال تسليحات پيشرفته به كى يف، آتش جنگ 
ــبت به از كنترل  را شعله ور مى كنند و روس       ها نس

خارج شدن بحران هشدار مى دهند. 
ديميترى مدودف، معاون شوراى امنيت ملى روسيه 
روز سه        شنبه در سخنانى ضمن بيان اينكه «جهان به 
جنگ  جهانى سوم نزديك شده»، گفت كه امريكا و 
متحدانش با برنامه هاى احتمالى درخصوص حمله 
به روسيه، جنگ جهانى سومى را ايجاد خواهند كرد. 

به گزارش راشاتودى، مدودف گفت: حزب ما بايد به 
مردم جهان كمك كند تا متوجه شوند كه عمليات 
ويژه نظامى يك اجبار بوده و به عنوان پاسخى نهايى 
به زمينه سازى هاى امريكا جهت حمله انجام شده 
است». وى تصريح كرد: «براساس وضعيت موجود، 
ــه خطر جنگ  ــت كه جهان ب ــح و مبرهن اس واض
جهانى سوم نزديك شده است». مدودف همچنين 
با اشاره به سازمان ملل و ساير نهادهاى بين المللى 
ــازمان        ها وجود  گفت:«يك بحران جدى در اين س
ــات  ــازمان        ها براى حل وفصل مناقش دارد. اين س
بين المللى تأسيس        شدند اما اكنون غرب آنها را به 
ميدان جنگ بدل كرده است.». وى در پايان افزود: 
«رقباى ما در حال تالشند تا رأى هاى بيشترى را در 
حمايت از اقدامات ضد روسى مثل فشار اقتصادى، 
ــى جمع كنند. با اين حال،  ــوه سياس اخاذى و رش
مأموريت اصلى ديپلماسى روسيه همچنان مقابله 
ــت.» پيش تر ديميترى  با اين خط فكرى غرب اس
مدودف پيروان ناتو را « سگ هاى عقيم شده» خوانده 
ــود را در مورد  ــت توهمات خ بود و از غرب خواس
نابودى روسيه كنار بگذارد. مدودف و ديگر مقامات 
روسيه بار       ها نسبت به تحركات امريكا و اروپايى       ها در 
دامن زدن به جنگ اوكراين هشدار داده و گفته اند 
ــد منجر به جنگ  ــتقيم ناتو مى توان كه حضور مس

جهانى سوم شود. 
ــترده ترى ظاهر  ــوم در ابعاد گس جنگ جهانى س

ــد كه براى جهان نگران كننده است زيرا  خواهد ش
ــته اى مجهز  ــالح هس دوطرف درگير جنگ به س
ــاس خطر ممكن است  هستند كه در صورت احس
به اين گزينه نهايى متوسل شوند. والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه پيش تر به غربى       ها هشدار داده 
ــور تهديد شود  بود كه اگر تماميت ارضى اين كش
ــالح هاى غيرمتعارف خود  مجبور خواهد شد از س
استفاده كند. سازمان ملل هم بار       ها اعالم كرده كه 
جهان به سمت جنگ جهانى سوم پيش مى رود و از 
روس       ها و غربى       ها خواسته خويشتندارى از خود به 
خرج دهند. هشدارهاى روسيه به وقوع جنگ جهانى 
ــت كه امريكا و متحدانش تالش  سوم درحالى اس
مى كنند تسليحات جديد از نوع تانك هاى لئوپارد 
2 آلمان را به اوكراين تحويل دهند تا شايد فرجى 
در عرصه ميدانى حاصل شود. غربى       ها درحالى به 
موفقيت سالح هاى جديد برابر روسيه اميد بسته اند 
كه در 11 ماه گذشته هزاران تن سالح پيشرفته در 
اختيار كى يف قرار دادند اما موفقيتى كسب نكردند و 
حتى 15 درصد از خاك اوكراين تقديم روس       ها شد. 
بنابراين اين جنگ افروزى هاى جديد كه درگيرى       ها 
را طوالنى خواهد كرد ممكن است روسيه را به سمت 
توسل به گزينه هسته اى وادار كند، چون مسكو گفته 
ــته اى در هيچ جنگى شكست  كه قدرت هاى هس
نخورده اند و تالش براى شكست روسيه هم عواقب 

ناگوارى خواهد داشت. 

ــديد بحران  ــه تش ــبت ب ــكو كه نس عالوه بر مس
ــى هم  ــران اروپاي ــر رهب ــد، ديگ ــدار مى ده هش
ــاندر ووجيچ،  چنين پيش بينى       هايى دارند. الكس
ــتان در اين خصوص توضيح  رئيس جمهور صربس
داد كه اتحاديه اروپا عمًال در حال جنگ در اوكراين 
است، بنابراين مى خواهد «حياط خلوت» خودش از 
جمله صربستان را تحت كنترل بگيرد. اما احساس 
اين رهبر صربستان اين است كه درگيرى در اوكراين 
ــترش خواهد يافت. به  آرام نخواهد شد، بلكه گس
گزارش خبرگزارى اسپوتنيك، او گفت: «خواهيد 
ــت.  ــيه در مقابل اوكراين نيس ــه فقط روس ديد ك
ــترش  ــن وضعيت به مناطق ديگر گس به زودى اي
خواهد يافت. اين به ما بستگى دارد كه كشور ما در 

ميان آنها نباشد.» 
 مقابله با توسعه ناتو

با افزايش تحركات ناتو براى نزديك شدن به مرزهاى 
روسيه، مسكو هم در حال ارتقاى توان نظامى خود 
ــلح روسيه  ــتاد كل نيروهاى مس است. رئيس س
ديروز در سخنانى گفت، اصالحات نظامى جديد 
ــخى به احتمال گسترش اقدامات  در روسيه پاس
ــط « غرب جمعى »  ــتفاده از كى يف توس ناتو و اس
براى به راه انداختن يك جنگ تركيبى عليه مسكو 
است. به گزارش «رويترز»، ژنرال والرى گراسيموف 
ــط ژانويه سال  گفت:«اصالحات در ارتش كه اوس
جارى ميالدى اعالم شد توسط پوتين تأييد شده 
و در واكنش به تهديد       ها عليه امنيت روسيه است. 
ــامل تمايالت ائتالف  امروز چنين تهديد       هايى ش
ــترش و پيشروى به  ــمالى براى گس آتالنتيك ش
سمت فنالند و سوئد و همچنين استفاده از اوكراين 
به عنوان ابزارى براى به راه انداختن جنگى تركيبى 
عليه روسيه است.» بر اساس برنامه جديد نظامى 
روسيه، يك گروه نظامى قرار است به « كارِلينا » در 
شمال روسيه كه هم مرز با فنالند است، اضافه شود. 
اين اصالحات همچنين مستلزم دو منطقه نظامى 
ديگر، مسكو و لنينگراد است كه پيش از ادغام آنها 
ــت تا بخشى از منطقه  در سال 2010 وجود داش
نظامى غربى باشد. در اوكراين نيز روسيه قرار است 
سه لشكر موتورى را به عنوان بخشى از تشكيالت 
تسليحاتى متشكل در خرسون و زاپروژيا بيفزايد. 
ژنرال گراسيموف در ادامه تأكيد كرد:«هدف اصلى 
ــده  از اين اقدامات اطمينان از حفاظت تضمين ش
يكپارچگى قلمرو و حق حاكميت روسيه است». 
وى ادامه داد:«روسيه مدرن هرگز چنين شدتى از 
خصومت نظامى را به خود نديده كه باعث شده براى 
ثبات اوضاع دست به حمله بزند. روسيه و نيروهاى 
مسلح آن امروز عليه تمامى غرب جمعى دست به 
اقدام مى زنند.» روسيه توسعه ناتو به سمت شرق را 
تهديدى براى امنيت ملى خود مى داند و سعى دارد 
با همه توان با اين برنامه مقابله كند، همچنان كه 
حمله به اوكراين هم با هدف دور كردن ناتو از اطراف 

خود انجام شد. 

بى دوام!
هرتزوگ، رئيس رژيم صهيونيستى:  پيامبر عذاب نيستم 

ولى دولت هاى يهودى در تاريخ يهود تابه حال به 80سالگى نرسيدند

هشـدار پشـت 
هشـدار، زنـگ   گزارش  2

خطر پشت زنگ خطر؛ احتماالً تاريخ 75 ساله 
اسـرائيل در هيچ دوره اى، اين قدر در باال      ترين 
سطوح سياسى شاهد اعالم خطر درباره جنگ 
داخلى و ريسك فروپاشـى نبوده است. رئيس 
رژيم صهيونيستى ديروز براى اولين بار در يك 
نطق عمومى، ابراز نگرانى كرد كه اگر چالش هاى 
داخلـى به هميـن روال پيش بروند، اسـرائيل 
ممكن است در سال 2028، چشم به 80سالگى 
خود نگشـايد؛ چيزى كـه تـا االن يهوديان و 
غيريهوديان زيادى درباره آن هشدار داده اند. 
اينكه كابينه بنيامين نتانياهو طى 27 روز شروع 
به كار، با سه راهپيمايى روبه رو بوده كه شدت و 
حدت هركدام، از قبلى بيشـتر اسـت، ظاهراً 
مهم  ترين محرك اسحاق هرتزوگ براى به زبان 
آوردن اين سخنان كم سابقه، شايد هم بى سابقه 
 . سـت ا

ــزوگ، رئيس  ــحاق هرت ــزارش «جوان»، اس به گ
ــتى براى دومين بار طى روزهاى  رژيم صهيونيس
ــگ داخلى ويرانگر » حول  اخير، درباره وقوع «جن
ــرائيل ابراز نگرانى كرد و خواستار اين  ماهيت اس
ــرائيلى     ها از آنچه كه او آن را «سيستم  شد كه اس
ــت  ــد، حفاظ ــدس » خوان ــك » و «مق دموكراتي
ــد از راهپيمايى  ــه روز بع ــزوگ كه س كنند. هرت
ــرائيلى     ها عليه كابينه نتانياهو  150هزارنفرى اس
در كنفرانس آموزشى اشمورت در تل آويو صحبت 
مى كرد، گفت:««بنيادهاى دموكراتيك اسرائيل، 
ــتند و ما  ــى، مقدس هس ــتم قضاي از جمله سيس
ــم.»  هرتزوگ با طعنه به  بايد از آنها محافظت كني
آنچه كه بنيامين نتانياهو آن را اصالحات قضايى 
ــات دراماتيك » براى آن  خوانده، از تعبير «اصالح
استفاده كرد و گفت كه چنين اصالحاتى «زمانى 
كه به سرعت و بدون مذاكره انجام شود، مخالفت 
و نگرانى عميقى را در بين مردم برمى انگيزد.»  او 
گفت:«دارم مى بينم طرف     ها را كه همگى براى يك 
رويارويى تمام عيار در طول خطوط (درگيرى) بر 
سر ماهيت اسرائيل حاضر و آماده هستند و نگرانم 
ــمكش داخلى باشيم كه  ــتانه يك كش كه در آس
مى تواند همه ما را نابود كند.» در حالى كه رئيس 
ــته، از  ــتى طى چهار هفته گذش رژيم صهيونيس
ــا عليه بنيامين  موضع گيرى صريح در حمايت ي
ــاى ديروز او  ــوددارى كرده، صحبت ه نتانياهو خ
ــد، به  ــك نقطه عطف قلمداد خواهد ش احتماالً ي

خصوص كه معترضان طى روز هاى گذشته، عالوه 
بر اعتراضات خيابانى عليه كابينه نتانياهو، مقابل 
دفتر هرتزوگ در قدس اشغالى هم تجمع كردند و 
از او خواستند موضعى روشن در دفاع از نظام قضايى 
ــز، يائير الپيد،  ــنبه ني از خود ابراز كند. روز دو     ش
نخست وزير قبلى كه در حال تبديل شدن به چهره 
اصلى اعتراضات است، گفت كه از هرتزوگ خواسته 
يك كميته رياست جمهورى براى انجام اصالحات 
ــكيل دهد، چيزى كه حاال  قضايى «متوازن» تش
گفته مى شود، هرتزوگ در حال بررسى آن است. 
ــرگرم اقداماتى براى ميانجيگرى  هرتزوگ كه س
ــت، از كابينه نتانياهو  بين نتانياهو و مخالفان اوس
خواسته كه به صداى جوامع مختلف گوش دهد، 
هرچند اين را هم گفته كه تالش هاى ميانجيگرانه 
ــت بينجامد.  ــت دست آخر به شكس او ممكن اس
ــتى تأييد كرده كه با يائير  رئيس رژيم صهيونيس
ــت تا راهى براى برون رفت  الپيد نيز در تماس اس
از چيزى كه آن را«بحران تاريخى قانونى» خوانده، 
ــك آزمايش  ــرائيل «با ي پيدا كند. او گفت كه اس
سرنوشت ساز روبه رو» است و اينكه «ما بايد براى 

توافقات گسترده تالش كنيم». هرتزوگ هرچند 
ــن نيت » براى توافق  گفته كه «نشانه     هايى از حس
ــر را مى بيند، ولى جمالت او  بين طرف هاى درگي
ــى  دغدغه     هايى از يك بيم تاريخى درباره فروپاش
دولت در اسرائيل، قبل از رسيدن به 80 سالگى را 
منعكس مى كند:«در دوران سلطنت خاندان داوود و 
حصمونيان، دولت هاى يهودى در سرزمين اسرائيل 
تأسيس      شد و دو بار پيش از رسيدن به هشتادمين 
ــيد. » هرتزوگ به رغم اين  ــالگرد خود فروپاش س
يادآورى تاريخى، كوشيد از مقايسه اسرائيل كنونى 
با دو تجربه فروپاشى اجتناب كند و گفت:«بگذاريد 
قاطعانه تأكيد كنم؛ من پيامبر عذاب نيستم، هرگز 
نبودم و نخواهم بود. من به تاب آورى دولت اسرائيل 
و قدرت مردم شگفت انگيزى كه در اينجا زندگى 
مى كنند اعتقاد دارم.»او تأكيد كرد كه «اسرائيلى     ها 
بايد مسئوليت خود را بپذيرند و از آنچه ما در اينجا 

ساخته ايم محافظت كنند.»
  نتانياهو: كوتاه نمى آييم

اين براى اولين بار است كه اسحاق هرتزوگ در مقام 
رئيس رژيم صهيونيستى با چنين صراحتى در يك 

نطق عمومى، دو تجربه تاريخى ناكام تشكيل دولت 
يهود در سرزمين هاى اشغالى را گوشزد مى كند، 
هرچند او در همين سخنرانى كوشيد چشم اندازى 
هم از هشتادمين سالگرد تشكيل دولت اسرائيل در 
سال 2028 ارائه كند و خواستار اين شد كه جايگاه 
رئيس جمهور به عنوان «مكانى حفاظت شده براى 
ــكاف ها » در  مديريت اختالفات و پل زدن بين ش
ــود. همزمان، نتانياهو  ــرايط بحرانى تعريف ش ش
ــش اعتراضات  ــته با چال كه طى چهار هفته گذش
كم سابقه روبه رو شده، ديروز مجدداً بر موضع خود 
ــت وزير رژيم صهيونيستى كه با  اصرار كرد. نخس
فشار دستگاه قضايى براى بركنارى «آريه درعى» 
ــت، روز  ــت روبه رو اس ــور داخلى و بهداش وزير ام
ــت با اعضاى حزب شاس گفت:  سه      شنبه در نشس
ــت درعى به كابينه به نفع اسرائيل است  «بازگش
و ما قصد داريم با انجام برخى اصالحات، وى را به 
كابينه برگردانيم.» نتانياهو اظهارات مخالفان كابينه 
خود را درباره تضاد اصالحات قضايى با دموكراسى 
ــتگاه قضايى درباره  «پروپاگاندا» خواند و رأى دس
ــى از نبود توازن  ــتن درعى را ناش صالحيت نداش
ــت. او  قوا بين قوه مجريه و قضائيه اين رژيم دانس
گفت:««ما ساكت نخواهيم ماند و تالش خواهيم 
كرد قدرت را به رأى دهندگان برگردانيم.» درعى 
ــاره به حمايت 64 عضو  ــت، با اش هم در اين نشس
ــتى) و شخص  ــت (پارلمان رژيم صهيونيس كنس
ــاب منصب وزير  ــت وزير از خود براى انتص نخس
بهداشت و امور داخلى، رأى 11قاضى ديوان عالى 
عليه خود را ضديت با نتايج انتخابات ارزيابى كرد. 
سران احزاب ائتالف نتانياهو، در نامه اى به مشاور 
ــه بركنارى  ــاره به زمزم ــن كابينه با اش قضايى اي
«بنيامين نتانياهو» از سمتش به خاطر ناتوانى در 
انجام وظيفه اعالم كردند كه بركنارى او به منزله 
ــى غيرقانونى » عليه  ــراى كودتاى نظام « تالش ب
كابينه جديد است. به گزارش روز سه      شنبه ايرنا به 
نقل از خبرگزارى «سما»، در اين نامه كه به امضاى 
«ياريو ليوين » وزير دادگسترى، «بزالل اسموتريچ » 
ــاس»،  وزير دارايى، « آريه درعى» رهبر حزب «ش
ــكن، «ايتمار بن  ــحاق ُگلدكنوب» وزير مس «اس
ــى، «آوى ماعوز » رهبر  ــر امنيت داخل گوير» وزي
حزب «نوعام » و «موشيه گافنى » رئيس كميسيون 
مالى كنست (پارلمان) رژيم صهيونيستى رسيده، 
ــاور قضايى  خطاب به «گالى بهاراف - ميارا» مش
كابينه آمده است كه اعالم ناتوانى نخست وزير در 
انجام وظايف خود به منزله تالش غيرقانونى براى 

عزل وى است. 
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بهروز افخمى: 
هنرمندان و مردم را با تروريسم از كار هنرى ترسانده اند

هم مردم عالقه مند هستند كه فيلم و سريال ببينند و تئاتر و كنسرت بروند و هم بازيگران دوست دارند 
كارشان را انجام دهند، اما يك جو وحشت وجود دارد و در واقع نوعى تروريسم به شكلى آنها را مى ترساند

يك جو وحشت وجود دارد و در واقع نوعى تروريسم برخى 
هنرمندان را كه اتفاقاً دوست دارند كار كنند، مى ترساند. 
ــورمان با بيان اين  بهروز افخمى، فيلمساز صاحب سبك كش
مطلب درباره ايجاد نوعى فضاى رعب در بين هنرمندان براى 
ــنا مى گويد: شايد از داليلى كه من االن  فعاليت هنرى به ايس
مى خواهم فيلم جديد بسازم همين است، يعنى در اين چند 
ــدم هم مردم  ماه خودم هر چقدر پرس وجو كردم، متوجه ش
عالقه مند هستند كه فيلم و سريال ببينند و تئاتر و كنسرت 
بروند و هم بازيگران دوست دارند كارشان را انجام دهند، اما يك 
جو وحشت وجود دارد و در واقع نوعى تروريسم به شكلى آنها را 
مى ترساند. در حالى كه وقتى اقدام كنند متوجه مى شوند هيچ 
چيز ترسناكى وجود ندارد. بنابراين با خود فكر مى كنيد اين 
وهمى را كه ايجاد كرده اند و يك عده از فيلمسازان و بازيگران 

هم در آن نقش داشتند بايد بتركانيم و از بين ببريم.
ــردم به كار  ــتقبال م ــه اضافه مى كند: اس ــى در ادام افخم
ــتگى دارد. مردم اگر بخواهند صداى آنها را  هنرمندان بس
بشنوند، نبايد هراسى داشته باشند. مشكل اين است كه ما 
خواننده خيلى جذاب و محبوب نداريم. در سينما هم همين 
ــت. بايد ديد چرا فيلمى مثل «آواتار» در عرض يك ماه  اس
ــد و تعطيلى سينماها را يك تنه  به 2 ميليارد فروش مى رس
ــاند، چرا در ايران چنين وضعيتى  در امريكا به پايان مى رس
نداريم؟ در همه زمينه ها همين طور است، كدام موسيقى، 
تئاتر يا فيلمى است كه مردم بخواهند آن را ببينند و شكى 

براى خريد بليتش نداشته باشند؟
وى مى افزايد: اينكه بايد چطور عمل كرد به خودشان بستگى 
دارد كه بعضى از آنها ممكن است از تشديدكنندگان شرايط 
باشند و بخواهند تروريسم فرهنگى را گسترش دهند، اما آن 
كسى كه مى خواهد كار كند و جرئت انجام آن را ندارد، شايد 
بهتر است نام خود را هنرمند نگذارد، چون بايد حاضر باشد كه 
كمترين خطر را بپذيرد. وضع او كه از زندگى يك فوتباليست 
خطرناك تر نيست؛ فوتباليستى كه هم در بازى ممكن است 
اتفاقى برايش بيفتد و هم از سوى تماشاگر؛ مواردى بوده كه 
فوتباليست از سوى تماشاگر با شليك گلوله ترور شده، حاال 

چطور شده كه هنرمند ما اينقدر نازك نارنجى شده است.
  كفگير سينما به ته ديگ خورده است  

ــف كيفيت فيلم هاى  افخمى در ادامه اين گفت وگو به ضع

ــاره مى كند: «به نظر من فيلمى كه چنگى به  ايرانى هم اش
ــت. همانطور كه تا يك ماه  ــينماها نيس دل آدم بزند در س
ــران «آواتار» چند هفته  پيش در امريكا هم نبود. قبل از اك
ــينماهاى امريكا، يعنى حدود 40 هزار سالن  بود كه كل س
سينما فقط 6ميليون و 500 هزار دالر فروش كرده بود كه 
براى هر سينما در طول هفته حدود 10 تماشاگر مى شود. 
ــينما نرفته بودند و اين  به هر حال مدتى بود كه مردم به س
عادت از سر آنها افتاده بود. فيلمى هم كه آنها را تشويق كند 
ــت هفته «آواتار» به  ــت، ولى االن در مدت هش وجود نداش
ــيده و مى توان متوجه شد كه فيلم خوب  فروش بااليى رس
ــت. حاال اگر بعد از «آواتار» هم فيلم  چه تأثيرى داشته اس
اكران شود، مردم باز به سينما برمى گردند، اما درباره ايران 
بايد گفت كه كفگير اين سينما به ته ديگ خورده است. آنقدر 
سينماى انتقادى - اجتماعى به شكل هاى مختلف تكرار شده 
كه حوصله همه را سر برده است. فيلم درست و حسابى و آن 
ــينما نزديك باشد، يعنى اكشن خشِن  چيزى كه به ذات س
مردانه و پسرانه كالسيك كه البته دخترهاى جوان هم آن 
را تماشا مى كنند، نداريم. چون اوالً ساخت اين فيلم ها كار 
آسانى نيست و بعد هم به فرض آنكه چنين فيلمى روى پرده 
سينماى ايران باشد طول مى كشد تا مردم متوجه آن شوند. 
هر فيلمى كه در يك سينماى مرده، سينمايى كه يكدست 
ــى در آن نخواهد  ــچ اتفاق ــده و همه خيال مى كنند هي ش
ــد به تنهايى و به سادگى  افتاد اكران شود، اگر متفاوت باش
ــاچيان آن را  مى تواند مردم را متوجه خود كند و خود تماش
تبليغ مى كنند، ولى چنين فيلمى تا جايى كه من مى دانم و 
براساس فيلم هايى كه از سال قبل در كميته انتخاب جشنواره 

فجر ديده ام، ساخته نشده است.

 روايتي از ديدار جالل با امام خميني
 به مناسبت شصتمين سالگرد انتشار كتاب غربزدگي 

امام به آل احمد گفت: آنچه ما بايد بگوييم شما گفته ايد

در قالب كتاب «بر مدار مزار» منتشر شد 
روايت هايي از زائران مزار حاج قاسم سليماني

 پدر و مادر نذر كرده بودند اگر خدا پسري به آنها داد اسمش را قاسم بگذارند.  حاال كه دوقلوي پسر داشتند، نام يكي را «قاسم» و نام ديگري را 
به  خاطر شهيد پورجعفري، «حسين» گذاشته بودند

در كتـاب «روشـنفكر ميهنـي» آمده اسـت: آل احمـد 
دربـاره ديدار بـا امام خمينـي مي گويـد، به قم رفتـم و در 
خانه ايشـان كتـاب «غربزدگي» خـود را كنار دستشـان 
ديـدم. گفتـم: شـما هـم ايـن خزعبـالت را مي خوانيد؟ 
با نگاهي به من پرسـيدند: شـما آقاي آل احمد هسـتيد؟

نگارش كتاب غربزدگي نوشته جالل آل احمد در سال 1340 به 
پايان رسيد و در مهرماه سال 1341 انتشار يافت. نسخه كامل تري 
از كتاب در سال 1342 آماده چاپ بود، اما در زير چاپ توقيف شد. 
امسال شصتمين سالگرد انتشار كتاب غربزدگي جالل آل احمد 
است. نقل خاطره ديدار اين دو شخصيت از سوي هر دوي آنها 

ذكر شده است. 
ــوي مركز اسناد انقالب  ــنفكر ميهني» كه از س در كتاب «روش
اسالمي چاپ و منتشر شده درباره نحوه آشنايي جالل آل احمد 
با امام خميني آمده است: با رحلت آيت اهللا بروجردي، جهان شيعه 
به استقبال مرجعي ديگر رفت و آيت اهللا خميني كه فقيهي شجاع 
و مبارز بود، پا به ميدان گذاشت. جالل آل احمد نيز همانند ديگران، 

خيلي زود امام خميني را شناخت و جزو طرفداران ايشان شد. 
ــام را مالقات كرد و آن  آل احمد در طول زندگي اش تنها يك بار ام
ديدار در نخستين سال هاي نهضت اسالمي اتفاق افتاد. وي درباره 
اين ديدار مي گويد: «من پس از شنيدن نطق ايشان [امام خميني] 
ــان  ــان را ببينم. به قم رفتم. در خانه ايش ــاس كردم بايد ايش احس
كتاب «غربزدگي» خود را كنار دستشان ديدم. گفتم: شما هم اين 

خزعبالت را مي خوانيد؟ با نگاهي به من پرسيدند: شما آقاي آل احمد 
هستيد؟ گفتم: بله. گفتند: آنچه ما بايد بگوييم شما گفته ايد.»

در ادامه جالل درباره اين مالقات مي گويد: «من حتي دست پدرم 
را نبوسيده بودم، اما دست ايشان را بوسيدم.»

ــت 1359 درباره ديدار جالل با ايشان  امام خميني نيز در ارديبهش
فرمودند: «آقاي جالل آل احمد را جز يك ربع ساعت بيشتر نديدم. در 
اوايل نهضت يك روز ديدم كه آقايي در اتاق نشسته اند و كتاب ايشان 
غربزدگي جلوي من بود. ايشان به من گفتند: چطوري اين چرت و 
پرت ها نزد شما آمده است؟ يك همچو تعبيري و فهميدم كه ايشان 

هستند. مع األسف ديگر او را نديدم. خداوند ايشان را رحمت كند.»
جالل آل احمد كه از هر فرصتي براي مبارزه با استبداد و استعمار 
استفاده مي كرد و براي آشنا كردن مردم با توطئه هاي غربيان قلم 

مي زد، در نهايت در 18 شهريورماه 1348 درگذشت.

 كتاب «بر مدار مزار»، روايت هايي از زائران مزار حاج قاسم سليماني 
به قلم فروغ زال منتشر شد. 

به گزارش «جوان» كتاب «بر مدار مزار»، روايت هايي از زائران مزار حاج 
قاسم سليماني به قلم فروغ زال و با مشاركت بنياد مكتب حاج قاسم از سوي 

انتشارات «راه يار» منتشر شد. 
رنگين كمان هويت انقالب اسالمي در آخرين سال هاي دهه نود، كهكشاني 
پررنگ  و نور كم داشت و آن تشييع باشكوه و پرجمعيت پيكر سردار سليماني 
در چند شهر ايران و عراق بود. درباره شخص حاج قاسم و ابومهدي و ياران 
شهيدشان گفته اند و از اين پس هم بسيار خواهند گفت، اما حاشيه هايي در 
متن شهادت سردار و يارانش وجود دارد كه مانند حاشيه هاي تاريخ اسالم، 
دفاع مقدس، پياده روي اربعين خواندني و پرثمر و هويت بخش  هستند؛ 

روايت هايي كه هر يك، ذره  نوري در كهكشان راه سليماني اند. 
روايت هنري و دراماتيك از انقالب اسالمي به روايتي دقيق از قهرمان هاي 
نهضت انقالب نياز دارد. روايت قهرمان هاي نهضت نه تنها بدون روايت ملت 
قهرمان شدني نيست. . . شايد بتوان گفت در نهان تشييع هاي عاشقانه شهدا 
و امام شهدا معني ديگري نهفته است؛ اگر تشييع حاج  قاسم پرشكوه است و 
حضور مردم شگفتي ساز، براي جبران تشييع و بدرقه هاي غريبانه بدن هاي 
مبارك ائمه و شيعيان در طول تاريخ اسالم است. ما اگر گرد سليماني سينه 
مي زنيم، براي ارادتش به سيدالشهدا(ع) و اهل بيت(ع) است؛ همان هايي 
كه غريبانه و مظلومانه بدرقه شدند. شايد اگر قصه هاي اين تشييع عظيم، 
مثل داستان پيرزن و دوك نخ و سوداي يوسف  روايت شود، جالل و جمال 

شخصيت شهدا را زيباتر و درست تر نمايش دهد. 
در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: «يكي از روزهايي كه نوبت خادمي ام بود، 
پدري نوزادش را الي پتو به گلزار شهدا آورد و روي مزار حاج قاسم گذاشت. 

ــزار حاجي عكس گرفت،  ــدي خواند و از نوزادش روي م بعد از اينكه حم
بغلش كرد و رفت. به نظرم آمد روز هاي اول تولد نوزاد باشد چون مادرش 
حال خوبي براي باالآمدن از پله هاي گلزار نداشت و پدر به تنهايي آمده بود. 
فرصت نكردم با آن پدر گفت وگو كنم، اما روزي كه پدر و مادري نوزادهاي 
دوقلويشان را به گلزار آوردند و يكي را روي مزار حاج قاسم و ديگري را روي 
ــتند، نزديك تر رفتم تا ببينم دليل  مزار شهيد حسين پورجعفري گذاش
ــري به آنها داد  ــت. پدر و مادر نذر كرده بودند، اگر خدا پس كارشان چيس
اسمش را قاسم بگذارند. حاال كه دوقلوي پسر داشتند، نام يكي را «قاسم» و 

نام ديگري را به خاطر شهيد پورجعفري، «حسين» گذاشته بودند.»
ــجاد جليني و عليرضا  ــق آن برعهده سيدس ــدار مزار» كه تحقي كتاب «بر م
اشرفي نسب بوده و تدوين آن توسط فروغ زال صورت گرفته است، در 160صفحه، 
شمارگان هزار نسخه و قيمت 50هزار تومان توسط انتشارات «راه يار» منتشر 
شده است و عالقه مندان مي توانند اين كتاب را عالوه بر كتابفروشي ها، از سايت يا 

صفحات مجازي ناشر به نشاني raheyarpub. ir تهيه كنند. 
ــتم ايرانشهر»،  ــيل و سردار»، «رس ــم»، «پسرم قاسم»، «س «كلنا قاس
«چمري براي پهلوان»، «يك بغض و هزاران مشت»، «هيرمان»، «سردار 
ــانه هاي كارون»، «سردار  گيله مردان»، «شروه اي براي حبيب»، «بر ش
سربدارها»، «حافظ دل ها»، «يزله بر دجله»، «سليماني ها» و «ابرقدرت 
خداست»، عناوين پيشين انتشارات «راه يار» هستند كه درباره روايت ها 
و خاطرات مردمي شهر هاي مختلف از ايام شهادت حاج قاسم و ابومهدي 

المهندس منتشر شده است. 

فرخ نژاد و ايفاى نقش سفيد پيش از فرار سياه
 حميد فرخ نژاد، حزب اللهى ترين و آخرين نقش خود را در سريال سقوط كه اين روزها 

از شبكه نمايش خانگى پخش مى شود، ايفا كرده است!

محمد صادقى     رويداد

    ادبيات

    هنرمند

 دفاع داوران جايزه جالل 
از ندادن جايزه به بهترين داستان و رمان

 جايزه جالل  بر تن بعضي ها 
لباس گشاد بود

محتواي آثار داستاني پانزدهمين جايزه جالل، از نظر داوران 
اين دوره صرفاً در حدي بود كه «شايسته تقدير» باشند وگرنه 
اثري كه در حد جايزه اصلي باشد، امسال وجود نداشته است!
ــتان بلند و رمان» و  ــال جايزه جالل در بخش هاي «داس امس
«داستان كوتاه» صرفاً به معرفي آثار شايسته تقدير كفايت كرد 
كه حواشي اى را به دنبال داشت، همين موضوع باعث شد داوران 
اين بخش ها در مصاحبه هايي از عملكرد خود دفاع كنند. آنها 

مي گويند كه نمي خواستند لباسي گشاد بر تن آثار كنند. 
ــنده و داور بخش رمان جايزه جالل آل  رحيم مخدومي، نويس
احمد، درباره اينكه چرا به هيچ كدام از چهار اثر راه يافته به بخش 
نهايي داوري ها، جايزه اصلي داده نشد؟! مي گويد: « ما به عنوان 
داور وظيفه داريم كه شأن و جايگاه اثر برگزيده را حفظ كنيم، 
ــالي كه آثار برگزيده نداشتيم،  اما نبايد به گونه اي باشد در س
ــط و حتي ضعيف ارائه داده  بگوييم چون فردي يك اثر متوس
و نسبت به ساير آثار ضعيف ديگر برتري دارد، آن اثر برگزيده 
اعالم شود. يا گفته شود كه اين اثر شانس آورد، چراكه آن سال 
آثار محكمي ارائه نشد و اثر ضعيف وي برگزيده شد. اثر برگزيده 
نبايد مبتني بر شانس باشد و بايد مبتني بر معيار باشد. در غير 
اين صورت اجحاف در حق اثر خوب مي شود و اين كار قابل دفاع 
ــت. آثار بايد به حدي از بلوغ برسند كه قابل دفاع باشند و  نيس

بتوان نام برگزيده را بر آنها گذاشت.»
مخدومي در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: « عده اي ديگر 
به اين قائل هستند كه اثر برگزيده شأن و جايگاهي دارد و اگر 
آثار برگزيده شده سال هاي متعدد را كنار اثر اين دوره گذاشتيم، 
نبايد اختالف فاحشي باهم داشته باشند. اين  گروه قائل هستند 
كه در اثر برگزيده معيار هايي وجود دارد كه بايد رعايت شود. 
اثر برگزيده نبايد از لحاظ ساختاري و محتوايي ضعف فاحشي 
داشته باشد. ما نمي توانيم بپذيريم چون اين اثر كه در مقايسه با 
آثار آن سال برتري دارد، برگزيده اعالم شود. خب در اينجا حق 
ــت كه نشان بدهيم اين اثر  اين اثر چه مي شود؟ حقش اين اس
نسبت به آثار آن سال برتر است، اما نبايد لباسي به تنش كنيم 

كه برايش گشاد باشد. من خودم قائل به نگاه دوم هستم.»
داور بخش رمان پانزدهمين جايزه جالل، درباره سطح كيفي 
آثار اين دوره تأكيد مي كند: « آثار از بعد محتوا يا فني و ساختار 
ــمگير نبودند و انتظار داوران را برآورده نكردند. محتوا و  چش
ــاختار اهميت دارند و پا به پاي هم پيش مي روند و اثر را به  س

اهتزاز مي رسانند.»
    محتواي آثار باعث خط خوردن آنها شد!

بخش داستان كوتاه جايزه جالل هم با وجود اينكه امسال آثار 
قابل توجهي در اين بخش به جايزه جالل راه پيدا كرده بودند، 
اما در نهايت با انتخاب اثر شايسته تقدير به كار خود پايان داد. 
يوسف قوجق، يكي از داوران بخش داستان كوتاه، درباره اينكه 
ــت، يادداشتي را  چرا در اين بخش نيز اثر برگزيده وجود نداش
منتشر كرده است و در آن با اشاره به روند داوري ها نوشته است: 
«داوران جشنواره به خاطر تخصصي كه دارند، «فرم و تكنيك» 
استفاده شده را قاعدتاً مي شناسند. من به عنوان داور، همراه با 
ــن دوره جايزه جالل و هم در دوره قبل،  ديگر داوران، هم در اي
بارها از خواندن كتاب هايي كه شيوه هاي روايت فوق العاده اي 
ــين كرده ايم. تا  ــنده اش را تحس ــته اند، لذت برده و نويس داش
اين جاي كار و تا اين مرحله، داوري براساس حرفه نويسندگي 
است، اما همين داور قرار است اثر را براساس «محتوا، مضمون و 
درونمايه» نيز سبك و  سنگين كند. معيار اين بخش از داوري، 
فرهنگ رفتاري و گفتاري غالب در جامعه اي است كه همان داور 

در آن زندگي مي كند و با آن آشناست.»
وي ادامه داده است: «مجموعه داستاني بايد به لحاظ فرم روايت و 
ساختار فني، بسيار عالي نوشته شده باشد و در آن شاهد نوآوري 
ــيم، اما همان كار، اگر محتواي مناسبي نداشته باشد،  هم باش
ــود. همچنان كه در اين دوره از  ــته مي ش از داوري كنار گذاش

جشنواره به اتفاق آرا، از سوي همكاران داور چنين كرديم. »
الزم به ذكر است كه در سال هاي اخير كمتر دوره اي بوده است 

كه جايزه جالل در بخش هاي داستان كوتاه و رمان اهدا شود.

    مصطفى شاه كرمى
ــريال  ــن اثرى كه بازى كرد(س فرخ نژاد در آخري
سقوط) برخالف تمامى بازى هاى قبلى اش، ايفاگر 
نقش سفيدترين كاراكتر دوران بازيگرى اش بود؛ 
يك نيروى امنيتى سپاهى. آيا اين اقدام او در كنار 
فرآيند چند ماهه فروش اموال منقول و غيرمنقولش 
ــد؟!  در ايران مى تواند بدون برنامه ريزى قبلى باش
هيچ ذهن تحليلگر و عقل سليمى نمى تواند بپذيرد 
ــلبريتى، آن هم به بهانه دروغين  كه خروج اين س
حمايت از اغتشاشگران و هجمه به حاكميت بدون 
تهيه و تدارك قبلى يا به اصطالح به يك باره صورت 
گرفته باشد، بلكه يك فرآيند طراحى شده چند اليه 
بود در اين پروسه دست داشته اند. اين نكته اى است 

كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. 
ضرباهنگ تند فرآيند اتفاقات اخير در كشور باعث 
شد تا حدودى فرصت تحليل و بررسى همه اتفاقات 
ــى آنها از جمله خروج فرارگونه  با جوانب و حواش
برخى سلبريتى ها مانند حميد فرخ نژاد از كشور و 
خيانت آنها به ملك و مردم فراهم نشود، اما حاال با 
آرام شدن فضاى جامعه و استيالى انگاره هاى رفتار 
عقاليى مى توان برخى از آن رخدادها را با گستره 

وسيع ترى مورد كنكاش قرار داد. 
    شروع يك فرآيند و غفلت مسئوالن

ــتن پرداختن به موضوع فرار  علت اهميت داش
حميد فرخ نژاد از كشور با كنار هم قرار دادن سير 
ــلبريتى خائن،  اتفاقات و اخبار مرتبط با اين س
به خصوص بعد از لو رفتن ديدارى كه با فرزند شاه 
مخلوع داشت، نشان مى دهد كه او از مدت ها قبل 
در حال تهيه و تدارك مقدمات اين اقدام بوده و چه 
بسا وى با برخى جريانات زمينه برداشتن گام هاى 
بعدى و تكميل پازل طراحى شده را هماهنگ و 

برنامه ريزى كرده است.
ــيارى از  ــه طى اين چند وقت بس همانطورى ك
رسانه ها به آن اشاره كردند حميد فرخ نژاد جزو 
ــورمان است كه  معدود بازيگران سينماى كش
ــا وكاراكترهايى كه او  ــبى بين نقش ه اگر تناس
بازى كرده با نقش مأموران حاكميتى و امنيتى 
كه در طول فعاليت بازيگرى اش داشته، ببينيم 
ــمارى  ــزو معدود بازيگران انگشت ش قطعاً او ج
ــت كه ايفاگر نقش هاى اين چنينى بوده، اما  اس
حزب اللهى ترين نقش را از قضا در همين سريال 

سقوط بازى كرده است. 
    از نقش هاى خاكسترى به نقش سفيد 

با اين حال پس از بررسى فيلموگرافى نقش هاى 
اين سلبريتى فرارى نكته كليدى ديگرى روشن 

مى شود و آن اينكه فرخ نژاد در نقش هاى امنيتى 
هم كه ايفا كرده مثل نقشى كه در فيلم به رنگ 
ــرد، نقش يك مأمور  ارغوان حاتمى كيا بازى ك
ــد. البته اين  ــترى را بازى مى كن امنيتى خاكس
مسئله در مابقى نقش هاى او هم وجود دارد، ولى 
نكته جالب اين است كه او طى آخرين نقشى كه 
ــقوط» بازى مى كند ايفاگر نقش  در سريال «س
يك كاراكتر امنيتى كامالً سفيد است كه اتفاقاً آن 
شخصيت يك عضو امنيتى و اطالعاتى نيروهاى 

سپاه پاسداران انقالب اسالمى است! 
داستان سريال امنيتى «سقوط» با موضوع ايرانيان 
ــت كه محمدحسين  ــده به داعش اس ملحق ش
ــينما مشاور آن و حميد  مهدويان، كارگردان س
فرخ نژاد نقش يك افسر امنيتى( اطالعات سپاه) را 
ايفا مى كند. محوريت قصه اين سريال 9 قسمتى 
درباره يك زوج به نام هاى آيسان و ژاكان است كه 
در اول راه عشق خود قرار دارند و بايد بر چالش هاى 
زيادى غلبه كنند. ژاكان براى حل مشكالت خود 
نزديك دو سال به كشور تركيه مى رود و زمانى كه 
ــرايط خوبى دارد و به  بازمى گردد از نظر مالى ش
آيسان پيشنهاد مى دهد به ماه عسل بروند. آنها 
راهى ماه عسل و سفرى رؤيايى مى شوند، غافل از 

اينكه اين سفر ماهيت تاريكى دارد.
در واقع او در حالى با اين نقش پرونده بازيگرى اش 
ــاد ادراكى  ــور را مى بندد كه به دنبال ايج در كش
ــش در اذهان مخاطبان  ــاوت از ديگر كارهاي متف
است. به كالم ديگر او با راه اندازى يك جنگ ادراكى 
و شناختى به ذهن مخاطبان القا مى كند كه فرخ نژاد 
فرارى و خائن به مردم و كشور تداعى كننده همان 
نيروى امنيتى نهاد انقالبى و حاكميتى سپاه است 
و در ادراك مخاطب فرخ نژاد با همه خصوصياتش 

مصادف با همان نيروى امنيتى است!
نكته قابل توجه ديگر در مورد پروسه فرار فرخ نژاد 
اين است كه ظاهراً او با فريب  دادن ضابطان قوه  

قضائيه از كشور خارج شده است. البته شنيده شده 
ضمانت و ريش گروگذارى براى خروج فرخ نژاد با 
واسطه گرى عوامل سازنده سريال امنيتى سقوط 

صورت گرفته است. 
مسئله وقتى جالب تر مى شود كه راننده و كارپرداز 
فرخ نژاد از فروش تمام اموال منقول و غيرمنقول 
اين سلبريتى پيش از فرار خبر مى دهند تا جايى 
كه راننده اش مى گويد او حتى سيمكارتش را هم 
فروخته است! واضح است كه فرآيند و انجام چنين 
اقداماتى كار يك روز يا دو روز نيست و نيازمند مدت 
زمان بسيار بيشترى است. اين نكته را وقتى در كنار 
موضوع ممنوع الخروجى و توقيف پاسپورت وى قرار 
مى دهيم، متأسفانه نتايج و خروجى ناخوشايندى 
به دست مى آيد كه نشان دهنده غفلت مسئوالن 
ــت. چطور مى توان پذيرفت كه كسى متوجه  اس
ــده يا حتى نسبت به آن  اين اقدامات فرخ نژاد نش

مشكوك هم نشده است؟!
    عبرت آموزى از تكرار تاريخ

ــتباهات و تجربه اندوزى از  ــن از اش درس گرفت
ــور جلوگيرى از تكرار  خطاهاى ديگران به منظ
آنها يك اصل غيرقابل انكار بشرى و عقلى است، 
دقيقاً به همين علت است كه گفته مى شود تاريخ 
ــود. در واقع حوادث تاريخى امكان  تكرار مى ش
وقوع مجددشان هست، لكن آن حادثه اى كه در 
يك برهه متفاوت رخ داده با اتفاقى كه در زمان 
رخ مى دهد، ممكن است مشابه آن حادثه قبلى 
باشد، اما يقيناً مطابق و منطبق برآن نيست، يعنى 
ــان و نتيجه اى  اين رخدادها صرفاً در علت هايش
كه دارند مشابه يكديگر هستند و به همين علت 
امكان وقوع مجدد يك حادثه مشابه حادثه قبلى 
وجود دارد. به همين علت است كه بايد از اتفاقات 
ــته براى كم كردن احتمال بروز مجدد آن  گذش

تجربه ناخوشايند، عبرت گرفت.
اين نكته بسيار مهم از سوى حضرت على(ع) در 
نامه 31 نهج البالغه خطاب به امام حسن(ع) وجود 
دارد و مى فرمايند: «قضاياى گذشته را چراغ راه 
آينده كن و از رهگذر گذشته به آينده استدالل 
ــبيه يكديگرند و وقتى  كن، چه حوادث عالم ش
در گذشته حاثه اى اتفاق افتاده باشد شبيه آن در 
آينده نيز اتفاق خواهد افتاد. اگر در گذشته دقت 

كنى، مى توانى از آن عبرت بگيرى.»
ــات حضرت على(ع)، اتفاقاتى  با توجه به فرمايش
ــات اخير تحت عنوان تجربه براى  كه در اغتشاش
ــورمان ايجاد شد از جمله  مردم، مسئوالن و كش
خيانت سلبريتى هاى فرارى حتماً قابل پيشگيرى 
بود. مسئله فرار فرخ نژاد اگرچه از زواياى متعددى 
تجربه آفرين است، ولى متأسفانه با توجه به رويكرد 
غفلت آميز و گاه غيرقابل توجيه مسئوالن دخيل در 
اين زمينه در مواجهه با نمونه هاى قبلى و فعلى نشان 
مى دهد مادامى كه از اتفاقات گذشته درس نگيريم 
در آينده نيز شاهد تكرار آن خواهيم بود. همانطور 
ــابهى مثل فرار مهناز افشار،  كه از اتفاق موارد مش
ــى، برزو ارجمند  ــاورى، مزدك ميرزاي محمود خ
ــه منظور جبران  ــد. ب و ديگران عبرتى گرفته نش
ــده به افكار عمومى به  غفلت ها و خسارات وارد ش
ــدام به موقع و  جهت ترك فعل مديران و عدم اق
مسئوالنه آنها در جلوگيرى از چنين پيشامدهايى 
الزم است كه اتفاقات ديروز و امروز جلوى چشمان 
ــر تجاهل يا تغافل،  مسئوالن باشد تا مجدداً از س

مرتكب چنين خطاهاى محاسباتى نشوند.

ــژاد  فرخ ن ــرار  ف ــئله  مس
متأسفانه با توجه به رويكرد 
غفلت آميز مسئوالن دخيل 
در اين زمينه نشان مى دهد 
مادامى كه از اتفاقات گذشته 
ــم در آينده نيز  درس نگيري
شاهد تكرار آن خواهيم بود

    نشر

امير المؤمنين علي 
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تمام ناشدني است. 
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