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راهبردهای بلندم��دت امریکا که حداقل برای چهار س��ال 
طراحی می ش��وند، در 20سال گذشته دس��تخوش فراز و 
نش��یب و تغییرات جدیدی شده اند. اس��تراتژی های حمله 
نظامی و اشغال کش��ور  ها برای امریکا بحران اقتصادی سال 
2008 را تولید کرد و اس��تراتژی جنگ نیابتی تروریستی-

داعشی، عقیم ماند و سردار شهید قاسم سلیمانی و مقاومت 
منطقه ای آن را ناکام گذاردند. این روند که در اسناد راهبردی 
امریکا به شکلی دیگر منعکس ش��ده، تأکید دارد که امریکا 
در غرب آسیا و حوزه های تهدید قادر به ورود به جنگ های 
بزرگ و کوچک نیست و صرفاً می تواند نقش امداد و هدایت 
جنگ های کوچک و نیابتی را به عهده بگیرد. این بن بس��ت 
آثار جدی در ماهیت هژمونی جهانی امریکا به جا گذاش��ته 
و روندی به نام افول در ادبیات استراتژیست های امریکایی 
و غربی  را هوی��دا کرد. خ��روج از این بن بس��ت در طراحی 
استراتژی ها، به نوع جدیدی از جنگ منتهی شده که ستون 

فقرات آن جنگ اقتصادی است | صفحه 15

در شرایط تشدید جنگ رواني مهم ترین نقطه امید طراحان 
این جنگ  دریافت پالس ها و عالیمي از داخل است که آنها 
را به این باور برس��اند که در تش��دید فش��ارها و تحریم ها و 
درنهایت جنگ ادراکي طراحي شده علیه مردم ایران ، مسیر 
درستي را انتخاب کرده و به زعم خود با یک فشار دیگر قادر 
خواهند بود که اراده مردم ایران را شکسته و آنها را به تسلیم 
وادارند. در این عرصه، آنچه این روزها از س��خنان ترامپ و 
مش��اور جدید امنیت ملي اش در مورد سخت شدن شرایط 
ایران پس از انتخاب مجدد ترامپ شنیده مي شود، با سخنان 
و مواضع امثال تاج زاده و نقیب زاده و دیگر زاده ها و متأسفانه 
صلح خواهي رئیس جمهور و سخنان رئیس کمیسیون امنیت 
ملي مجلس همه دو روي یک سکه هستند که البته نتیجه 
آن القای ناتواني مردم در ایس��تادگي و مقاومت و ضرورت 
تسلیم و کوتاه آمدن البته در پوشش صلح خواهي و یا حتي 

جلوگیري از جنگ است | صفحه 2

روزهاي هفته بین دو باشگاه تقسیم شده، یک روز هواداران 
اس��تقالل مي روند جل��وي مجل��س و روز دیگر ه��واداران 
پرس��پولیس، بعد نوبت به حضور در داخل مجلس مي رسد؛ 
یک روز پیشکسوتان پرسپولیس و روز دیگر ریش سفید هاي 
اس��تقالل، به همین ترتیب اعضاي هیئت مدی��ره دو تیم و 
خالصه آدم هاي باربط و بي ربط به استقالل و پرسپولیس، البته 
فراموش نکنیم که گویا بهارستان نشینان هم از وضعیت موجود 
چندان ناراضي نیستند و دوست دارند که اینگونه بیشتر در 
چشم باشند. خدمت عزیزان نماینده قباًل عرض کردیم و باز 
هم مي گوییم که ورزش کشور فقط در فوتبال خالصه نمي شود 
و فوتبال هم صرفاً این دو تیم نیس��تند. آقایان نماینده بهتر 
است در این ایام که انواع و اقسام جلسات با این دو تیم دارند، 
نگاه مختصري هم به پرونده قطور فساد در فوتبال بیندازند تا 
متوجه شوند بخش اعظم این پرونده مربوط به تخلفات همین 

دو تیم است | صفحه 13

عباس عب��دي ه��ر روز ی��ک ماجرای��ي در یادداش��ت هاي 
ژورنالیستي اش تعریف مي کند تا بگوید چرا نباید روحاني را نقد 
کرد. او در یکي از نوشته هاي خود تا جایي پیش رفت که خواستار 
استعفاي رئیس جمهور شد به دلیل آنکه زیاد از روحاني انتقاد 
مي ش��ود و نمي گذارند او کارش را انجام دهد. گویي هیچ کس 
نباید هیچ چیز بگوید و همه یاري کنند تا روحاني و اصالح طلبان 
کشورداري کنند! قصه   تازه اي که عبدي ساخته این است که 
روحاني برآمده از همین ساختار و همین روال قانونی است و در 

نتیجه انتقاد به او حمله به ساختار و قانون است! | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 29 مهر 1399 - 3 ربيع االول 1442
سال بيست و د  وم- شماره 6053 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

هوالباقي

درگذش�ت برادر گرامی تان را تس�ليت عرض نموده، از خداوند منان براي  جنابعالي و 
بازماندگان صبر جميل و براي آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت مي نماييم.  

مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي
سازمان آگهي هاي روزنامه جوانسرکار خانم چیذری

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

    اوباش فحاش��ي مي کنند، محمد محمدي به عنوان 
میانجیگري و انجام فریضه امر به مع��روف ونهي از منکر 
از افراد درگیر مي خواهد، عف��ت کالم را رعایت کنند و به 
درگیري خاتمه دهند که یکي از افراد ش��رور با او درگیر 
مي شود و او را با چاقو به شدت زخمي مي کند و بعد از آن 

همگي از محل فرار مي کنند | صفحه 14

    مع��اون فنی گم��رک: 100 هزار کانتین��ر کاالهای 
 صادراتی، وارداتی و ترانزیت در گمرک موجود اس��ت که 
ش��امل 3/7 میلیون تن کاال، 30 ه��زار کانتینر کاالهای 
وارداتی، 200 هزار تن برنج و 10 دس��تگاه تولید ماسک 

می باشد | صفحه 12

    وزیر دفاع: ما طیف گسترده اي از تجهیزات را داریم که 
با رعایت مقرراتي که جمهوري اسالمي به آن پایبند است، 
به کشورهایي که از این تسلیحات علیه دیگران استفاده 
سوء نکنند و فقط دنبال دفاع مشروع باشند، مي فروشیم. 
کارآمدي و قیمت ارزان جزو مؤلفه هاي مهم محصوالت 

دفاعي ایران است

صفحات 5 و 15

صادرات صنايع دفاعی 
ايران از صیاد تا پهپاد

کروناي رها شده لعنتی!
روحانی: شايد تا 2سال ديگر درگير کرونا باشيم

شهادت   بسیجي
 به دست اوباش تهرانپارس 

 100 هزار کانتينر کاال 
در گمرک خاک می خورد

کرونا در رهاش�دگي کامل به س�ر مي برد. رکورد 
337جانباخته نتيجه همين رهاشدگي محض است. 
با اين دست فرمان بايد منتظر رکوردهاي عجيب تر 
ديگري هم ب�ود. در همين ش�رايط رئيس جمهور 
گفته است تا دو سال ديگر هم کرونا از بين رفتني 
نيست! آقاي روحاني تصريح کرده است: »روزهاي 
س�ختي پيش روي ما بود و موج مهلك تري از اين 
ويروس روبه روی ماست و بايد با آن مقابله کنيم.«

رئیس جمهور در جلس��ه مدیران وزارت بهداش��ت و 
متخصصان کرونا با طرح این پرس��ش که در شرایط 
کنوني ب��راي مقابله ب��ا کرونا چه باید ک��رد، تصریح 
کرد: کار اصلي تغییر سبک زندگي است. هر درمان و 
راه حل دیگر پیش روي ما باشد که به جاي خود ممکن 
است مؤثر باشد، اما اساس مسئله، تغییر سبک زندگي 
اس��ت، یعني همه باید باور کنیم ش��رایط سال ۹۹ و 
سال1۴00 با شرایط س��ال هاي پیش متفاوت است.  
وي با بیان اینکه بعضي از مردم مي گویند ماس��ک و 
فاصله گذاري اجتماعي تا چند روز و هفته دیگر است، 
خاطرنش��ان کرد: مبنا بر این باشد تا دو سال دیگر با 
این مشکل مواجه هس��تیم. اینکه بخواهیم عروسي 
بگیریم، باید سبک قبلي را کنار بگذاریم. اگر با سبک 

قبل بخواهیم مجلس شادماني بگیریم، شدني نیست. 
همه باید بپذیریم و قبول کنیم. نمي ش��ود در سالن 
جمع شویم. شرایط مس��افرت و رفت وآمد با گذشته 

متفاوت است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه تا جایي که ممکن اس��ت 

بای��د از خدمات الکترونیکي اس��تفاده ش��ود، گفت: 
هر دس��تگاه دولتي باید خدمات��ش را الکترونیکي و 
غیرحضوري ارائه کند، اگر اداره اي فردي را حضوري 
احضار کند، جریمه خواهد شد و ممکن است با انفصال 

از خدمت تا چند ماه روبه رو شود. 

روحان��ي با بی��ان اینک��ه در ه��ر کاري م��ردم با ما 
همراه نباشند، موفق نمي ش��ویم، گفت: اگر جریمه 
مي گذاریم، مردم باید بدانند براي کمک به آنهاست و 
این جریمه ها براي 10درصد و 1۵درصدي است که 

به دستورالعمل هاي بهداشتي توجه ندارند. 
رئیس جمهور تصریح کرد: این طور نیس��ت که براي 
گرفت��ن جریمه از مردم کیس��ه دوخته باش��یم و ما 
مي خواهی��م همه م��ردم توجه کنن��د و بپذیرند که 
شرایط امروز کش��ور ما با دیروز متفاوت است و این 
ش��رایط ممکن اس��ت ماه های پیش رو ادامه داشته 
باشد. وي با بیان اینکه اکنون به  گونه اي است که فرد 
باید مورد به مورد تس��ت انجام بدهد، اظهار داشت: 
ممکن اس��ت امکاناتي در اختیار باش��د ک��ه 100 یا 
200م��ورد باهم این تس��ت انجام بگی��رد. امکاناتي 
که ما نیاز داریم این اس��ت که در بخش تس��ت و در 
آزمایشگاه، آزمایشگاه هاي مان را تکمیل کنیم، حتي 
تست هاي جدیدي که دکتر نمکي هم مطرح کردند 
و ما هم موافقت کردیم ب��راي اینکه 30 -20میلیون 
یا هر مقداري را که کیت نیاز هست خریداري کنیم 

و بیاوریم. 
 بقيه در صفحه 3

    هادی غالمحسينی 
در حالی که انتقاد   ها نس��بت به سیاس��ت های اقتصادی 
دولت باال گرفته اس��ت ، یک   شنبه ش��ب ، رئیس مجلس 
میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، 
وزیر صمت و وزیر جهاد و کش��اورزی بود تا درباره مسائل 
اقتصادی چون  کاه��ش ارزش پول ملی ، رش��د نرخ ارز ، 
چرایی ترخیص نش��دن میلیون   ها تن کاالی موجود در 
گمرک و بنادر و افزایش فش��ارهای اقتص��ادی به خانوار 
و تولید کنن��دگان، بحث و گفت وگو کن��د. از آنجایی که 
مجل��س میزبان مردان اقتص��ادی دولت بود و به س��بب 
ضرورت هم افزایی و هماهنگی دس��تگاه های مسئول در 
حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری، مقرر شد از این پس 
سیاست های خاصه خرجی ارز۴200 تومانی تغییر کند و 

ارز موجود صرفاً به واردات کاالهای ضروری اختصاص یابد 
و هر 10 روز یک بار نیز این جلسه مشترک برای پیگیری ها 

برگزار شود. 
به نظر می رسد در ماه های پایانی دولت ، مجلس قصد دارد 
به دولتی که شاید به دلیل خستگی از حل مسائل و تدبیر 

برای خروج از رکود تورمی ناامید شده است ، کمک کند. 
کاهش ارزش پول ملی مصرف کننده و تولید کننده را کالفه 
کرده است. شاید اس��تمرار این معضل اقتصادی از ناحیه 
تحریم و شیوع کرونا آب بخورد اما کارشناسان اقتصادی بر 
این باورند که در جنگ اقتصادی باید سیاست های خاص 
اقتصادی اتخاذ ش��ود، زیرا نمی توان اقتصاد را در جنگی 
اقتصادی که امریکا به کشور تحمیل کرده است، با همان 

سیاست های گذشته و خاصه خرجی   ها اداره کرد. 

به نظر می رسد دولت قبل از آن که فرصتش برای خدمت 
به پایان برسد، از حل مس��ائل اقتصادی خسته و ناامید 
شده است یا اینکه حداقل در سخنان اخیر رئیس جمهور 
و مردان اقتصادی دولت ، امید و تدبیر چندانی برای حل 
مسائل به چشم نمی خورد و سیاست های کنونی برای رفع 

مشکالت اقتصادی مردم چندان نتیجه بخش نیست. 
 به هر حال، مردم ای��ن انتظ��ار را از مجموعه   هایی چون 
مجلس دارند که در وضعیت کنونی اقتصاد به دولت کمک 
کند تا از طریق هماهنگی ، همفکری  و هم افزایی زمینه حل 

مشکالت را فراهم آورد. 
در این میان، با  وجودی که بازار   ها در آش��فتگی عجیبی 
به سر می برد، یک   شنبه شب هفته جاری رئیس مجلس 
میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، 

وزیر صمت و وزیر جهاد و کش��اورزی بود. برگزاری این 
جلسه این امید را پدپد آورده است که دولت از بی عملی 
خارج ش��ود و برای حل مش��کالت اقتصادی از ظرفیت 
مجلس استفاده کند. بدین ترتیب به نظر می رسد در کنار 
جلسات اقتصادی دولت که تاکنون نتایج رضایت بخش 
اقتصادی نداشته است، شاهد برگزاری جلسات اقتصادی 
در مجل��س با حضور م��ردان اقتصادی باش��یم که امید 
می رود در رهگذر این جلسات موانعی که موجب استمرار 
و تشدید مشکالت اقتصادی شده از میان برداشته شود 
و از ظرفیت مجلس برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود 
تورمی کمک گرفته شود. این جلسات می تواند درآمدی 

هم به نظارت بر بودجه 1۴00 باشد. 
 بقيه در صفحه 4

 واکنش روسيه و چين به تهديد واشنگتن 
 مبادله تسليحاتی با ايران 

ربطی به امريکا ندارد

 نظارت میدانی مجلس
  بر مردان اقتصادي دولت

مردان اقتصادی روحانی با قاليباف در تاالر شيشه ای مجلس به گفت و گو نشستند. قاليباف 
در اين جلسه که می توان آن را درآمدی بر نظارت مجلس روی بودجه ريزی 1400 دانست،  

گفت که دستگاه های اجرايی بايد پای  بروکراسی  را  از روی گلوی توليد بردارند و دالر 
دولتی  نيز نبايد سرانجام به جيب دالل برود و بايد همواره طرف توليدکننده داخلی و 

مصرف کننده را گرفت. قرار است اين جلسه ها برای پيگيری هر 10روز يك بار برگزار شود
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     دفاعی

پاس گل به دشمن شما را خسته نكند!
در شرايط تشديد جنگ رواني مهم ترين نقطه اميد طراحان اين جنگ  
دريافت پالس ها و عاليمي از داخل اس��ت كه آنها را به اين باور برساند 
كه در تشديد فشارها و تحريم ها و درنهايت جنگ ادراكي طراحي شده 
عليه مردم ايران ، مسير درس��تي را انتخاب كرده و به زعم خود با يك 
فشار ديگر قادر خواهند بود كه اراده مردم ايران را شكسته و آنها را به 

تسليم وادارند.
در اين عرصه، آنچه اين روزها از سخنان ترامپ و مشاور جديد امنيت 
ملي اش در مورد س��خت شدن ش��رايط ايران پس از انتخاب مجدد 
ترامپ شنيده مي شود، با سخنان و مواضع امثال تاج زاده و نقيب زاده 
و ديگر زاده ها و متأسفانه صلح خواهي رئيس جمهور و سخنان رئيس 
كميس��يون امنيت ملي مجلس همه دو روي يك س��كه هستند كه 
البته نتيجه آن القای ناتواني مردم در ايستادگي و مقاومت و ضرورت 
تسليم و كوتاه آمدن البته در پوشش صلح خواهي و يا حتي جلوگيري 

از جنگ است.
 طبعاً درك چرايي تند شدن مواضع امريكايی ها چندان دشوار نيست  
ترامپ مدت سه سال است كه با تحميل فشار حداكثري عليه مردم 
ايران تقريباً همه راه هاي ممكن را براي شكست اراده مقاومت مردم 
ايران به كار گرفته تا م��ردم ايران را عليه نظام اس��المي به عصيان 
كشانده و آنها را در مخالفت با نظام به خيابان ها بكشاند و در آستانه 
انتخابات جديد امريكا ، حرفي براي گفتن داشته باشد و به زعم خود 
يك اقدام مثبت در كارنامه چهارساله اش به مردم اين كشور ارائه دهد 
تا مجدداً به انتخاب او راضي شوند و به همين دليل در روزهاي اخير 
تالش دارد در راستاي همين جنگ رواني ، رعب آورترين مواضع را 

عليه مردم ايران به كار برد. 
ترامپ س��ه روز پيش در تجمع انتخاباتي خود در شهر »گرينويل« 
ايالت كاروليناي شمالي بار ديگر مدعي شد كه اولين تماس تلفني او 
بعد از پيروزي در انتخابات ماه نوامبر از سوي ايران خواهد بود. ترامپ 
گفت: آنها اولين كس��ي خواهند بود كه بعد از انتخابات با ما تماس 
خواهند گرفت. اما آيا مي توانيم با آنها توافق كنيم؟ چراكه با اقداماتي 
كه ما انجام داده ايم دارند به جهنم مي روند. رابرت اوبراين مش��اور 
امنيت ملي كاخ سفيد هم مدعي مي شود كه در صورت انتخاب مجدد 
دولت ترامپ فشار سهمگين تحريم هاي اقتصادي باعث مي شود ايران 

بيش از اين دوام نياورد. 
اگرچه فشار امريكا در ماه هاي اخير عليه مردم ايران بيشتر شده است 
ولي مردم به رغم تحمل مش��كالت چون نقشه دشمن را خوانده اند، 
ايس��تادگي و مقاومت را برگزيده و البته از مسئوالن اجرايي كشور 
مطالبه به حقي دارند و نس��بت به ناكارآمدي آنه��ا گله مند و بلكه 
عصباني هستند اما به اين درك رسيده اند كه بازي در ميدان دشمن 
جز افزوده شدن مشكالت ش��ان و كورتر كردن گره حل مشكالت، 

نتيجه ديگري ندارد
 اما در اين س��وي ميدان طيف گس��ترده اي از واكنش ها را مي توان 
ديد كه برآيند آن ها متأسفانه مطمئن كردن دشمن به ادامه فشار و 
تحريم ها و اميدوار كردن به نتيجه بخشي آن هاست ، همان گونه كه 
بارها با انعكاس سخنان مسئوالن كش��ور از مؤثر بودن آن سخن به 
ميان آورده اند. رئيس جمهور در ش��رايطي از صلح به بهانه تفسير به 
رأي صلح حضرت امام حسن مجتبي با معاويه سخن به ميان مي آورد 
كه حداقل كارنامه هفت س��اله دولت يازدهم و دوازدهم گوياترين 
مصداق از اشتباه اعتماد به صلح با دش��من و نشستن در پشت ميز 
مذاكره با كساني است كه نه از معيارهاي الزم براي گفت وگو و عمل به 
تعهدات برخوردارند و نه پايبند به تعهدات و امضاهاي قبلي هستند. 
طيفي ديگر از هواداران و جريانات همراه رئيس جمهور هم كه بارها بر 
اشتباه انتخابشان به خاطر رأي به نامزد نيابتي تأكيد كرده اند، چون 
نمي توانند پاسخگوي س��ؤاالت به حق مردم باشند با فرافكني سعي 
دارند ضعف ها و كاستي ها را به موجودات موهومي معطوف كنند كه 
نمي گذارند دولت كار كند ، اين طيف در آخرين مواضعش��ان حتي 
تالش كرده اند دالر 32هزارتوماني را به پاي مجلس��ي بگذارند كه از 

شروع كارش سه ماه نمي گذرد. 
برآيند اين گونه مواضع بي فايده دانس��تن مقاومت و توصيه به تسليم 
ذليالنه در برابر فشارهاي دش��من است و در اين ميان مدعياني چون 
احمد نقيب زاده هم به صحنه آمده و مدعي مي ش��وند كه در صورت 
عدم مذاكره با امريكا كل س��اختار سياس��ي جمهوري اسالمي ايران 
دچار فروپاشي مي شود. او در گفت وگو با ديپلماسي ايراني ضمن تأكيد 
براين نكته كه كشور به جبر شرايط و مشكالت كنوني، هيچ چاره اي 
جز مذاكره با امريكا ندارد، مدعي مي شود: در صورت تداوم و تشديد 
وضعيت كنوني در كشور به خصوص در حوزه اقتصادي و معيشتي كه 
با پيروزي مجدد ترامپ، بحراني تر هم خواهد شد، خطر فروپاشي كل 

ساختار سياسي جمهوري اسالمي ايران وجود دارد)؟!(
در اين ميان به ناگاه رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس وارد ميدان شده و در حساب توئيتري خود مي نويسد: »جناب 
روحاني اگر براي توجيه مذاكره با دش��من، علت صلح امام حسن با 
معاويه را خواست اكثر مردم از امام ذكر مي كنيد! امروز اكثريت قاطع 
ملت ايران به كمتر از عزل و مجازات شما راضي نمي شوند؛ با منطق 
شما، رهبر انقالب بايد دستور دهند هزار بار شما را اعدام كنند تا دل 

مردم عزيز راضي شود!«
اينجاست كه دشمنان نظام به ميدان آمده و از برآيند اين پاس  گل 
خودي ها به دشمن روايت موردنياز خود را استخراج و به مخاطبان 

داخلي ارائه مي دهند . 
دويچه وله كه گردانندگان شبكه فارس��ي زبانش از ضد انقالبيون 
قس��م خورده عليه مردم ايران هس��تند، در تحليل��ي از اين ماجرا 
مي نويس��د:» گفته هاي حس��ن روحان��ي و واكنش تن��د مجتبي 
ذوالنوري كه رياست كميس��يون مهم امنيت ملي مجلس را نيز بر 
عهده دارد، انعكاسي از كشاكش دروني نظام جمهوري اسالمي بر 
سر مذاكره با امريكا براي كاستن از فش��ار خردكننده تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران است. تحريم هاي بي س��ابقه اقتصادي امريكا 
كه باهدف كش��اندن ايران به ميز مذاكره برقرارشده، هرچند هنوز 
موفق به اين كار نشده، اما اقتصاد ايران را به شدت فلج كرده است. 
تا ب آوري اقتصاد ايران و معيش��ت مردم در برابر اين همه فشار در 
حال نزديك ش��دن به مرزهاي نهايي خود است و اگر تا دو سه ماه 
آينده، تحولي در روابط ايران و امريكا در جهت كاستن از فشار اين 
تحريم ها به وجود نياي��د، بايد در انتظار ح��وادث ناگوار زيادي در 

كشور بود .«
و اين ها همه در حالي است كه در اين ميان مزدوران داخلي دشمن با 
تالش در ايجاد اختالل در زندگي مردم و شكست روحيه مقاومت از 
يك سو و اخالل در بازار ارز و كاالهاي موردنياز مردم جاده صاف كني 
براي فشار دشمن هستند متأسفانه مديران نيز منفعل و در بهترين 

حالت نظاره گر اين صحنه هستند.
رهبر معظم انقالب اسالمي در بيانات هفته گذشته خود در ارتباط 
تصويري با مراسم مش��ترك دانش آموختگي دانشگاه هاي افسري 
نيروهاي مسلح در دانشگاه افسري امام علي الزمه  حفظ اقتدار ملي 
را نگاه جامع و صحيح به مسائل دفاعي، اقتصادي و فرهنگي، و حضور 
مديران قوي، فعال و خس��ته نشو دانس��تند و تأكيد كردند: اگرچه 
بسياري از مش��كالت ما مربوط به خارج از كشور است اما عالج آنها 
در داخل و با تكيه بر محاسبه  درست و نگاه صحيح به مسائل كشور و 
منطقه و با به كارگيري تدبير، تالش، خرد و عزم راسخ است؛ بنابراين 
نبايد عالج را در خارج از كشور جست وجو كرد، چراكه ما هيچ خير و 
بهره اي از خارج نمي بينيم و سروصداي اراذل مسلط بر ملت امريكا 

نيز نبايد ذهن كسي را مشغول كند. 

عباس حاجي نجاري 

در ش�رايط كنوني ك�ه هم�ه كش�ورها درگير بحران ش�يوع 
كرونا هس�تند رژيم امريكا تحريم هاي ظالمان�ه و غيرقانوني 
علي�ه مل�ت اي�ران وض�ع ك�رده اس�ت ك�ه انتظ�ار داري�م 
كشورهاي دوس�ت و اس�امي از اين تحريم ها تبعيت نكنند. 
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس ش��وراي 
اس��المي در تماس تلفني ب��ا ازهر عزيزان ه��ارون، رئيس مجلس 
نمايندگان مالزي با اشاره به ش��روع به كار مجالس دو كشور اظهار 
كرد: اميدواريم در دوره پيش رو پارلمان هاي دو كش��ور در تسهيل 
و تس��ريع همه جانب��ه همكاري ه��اي فيمابين به وي��ژه در زمينه 

همكاري هاي اقتصادي بكوشند. 

رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در بخش ديگري از سخنان خود 
توس��عه همكاري هاي فيمابين را مهم خواند و افزود: اميدواريم با 
تشكيل هر چه سريع تر كميسيون مش��ترك ايران و مالزي شاهد 
توسعه هر چه بيش��تر روابط دو كشور باش��يم. قاليباف با محكوم 
كردن تحريم هاي ضدبش��ري امريكا عليه كش��ورمان خاطرنشان 
كرد: در شرايط كنوني كه همه كشورها درگير بحران شيوع كرونا 
هستند رژيم امريكا تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني عليه ملت ايران 
وضع كرده است كه انتظار داريم كشورهاي دوست و اسالمي از اين 

تحريم ها تبعيت نكنند. 
وي همچنين با اش��اره به ضرورت تقويت وحدت ميان كشورهاي 

اسالمي گفت: ايران و مالزي به عنوان دو كشور مهم در جهان اسالم 
بايد همكاري بيشتري براي تحكيم وحدت ميان كشورهاي مسلمان 

و دوري از تفرقه داشته باشند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به رفت و آمدهاي مردمي 
بين اتباع دو كشور، خواهان تسهيل امور كنسولي براي اتباع ايراني 
در مالزي شد. ازهر عزيزان هارون، رئيس مجلس نمايندگان مالزي 
نيز در اين تماس تلفني، ضمن اس��تقبال از توسعه همكاري هاي 
پارلماني ايران و مالزي گفت: ما عالقه مند هستيم مناسبات ميان دو 
كشور مسلمان هر چه بيشتر تقويت شود و روابط ميان دو پارلمان 

توسعه يابد. 

رئي�س س�ازمان پدافن�د غيرعام�ل كش�ور 
تهدي�دات هيبري�دي ي�ا تركيبي را اس�تراتژي 
جدي�د دش�من دانس�ت و گف�ت: ام�روز ديگر 
تهدي�دات ت�ك بع�دي نيس�ت و تركيب�ي از 
عوام�ل اس�ت، اي�ن تهدي�دات حوزه ه�اي 
اقتصادي، س�ايبري و سياس�ي را در بر مي گيرد. 
سردار غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
كشور روز گذش��ته در نشست خبري كه به مناسبت 
هفته پدافند غيرعامل برگزار شد، با بيان اينكه وظيفه 
س��ازمان پدافند غيرعام��ل ايج��اد هماهنگي ميان 
دستگاه ها براي توس��عه و ايمني زيرساخت ها است، 
افزود: پدافند غيرعامل مكمل اقدامات نيروهاي مسلح 
است و ما امروز پدافند هوش��مند و تركيبي را دنبال 
مي كنيم  .س��ردار جاللي با اشاره به تهديدات جديد، 

تأكيد كرد: تهديدات انس��ان ساخت و مقابله با اثرات 
آن وظيفه سازمان پدافند غيرعامل كشور است، امروز 
تهديدات با ۱۰ سال پيش بسيار تفاوت پيدا كرده است. 
اين تهديدات پويا و سيال هستند. تهديدات در حوزه 

انسان ساخت روزانه و ساالنه تغيير پيدا مي كند. 
وي گفت: قدرت كشور ما بسيار افزايش يافته به همين 
دليل ديگر با تهديد نظامي روبه رو نيس��تيم، ورود به 
اليه نظامي خط قرمز امريكايي ها است اما در زماني 
كه ما پايگاه »عين االسد« را هدف قرار داديم آنها به 
دليل اينكه احتمال رفتن به سوي جنگ را مي دادند 
پاسخ ندادند، زيرا استراتژي امريكايي ها تهديد و فشار 

»مادون جنگ« است. 
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور تهديدات 
هيبريدي يا تركيبي را استراتژي جديد دشمن دانست 

و گفت: امروز ديگ��ر تهديدات تك بعدي نيس��ت و 
تركيبي از عوامل اس��ت، اين تهدي��دات حوزه هاي 

اقتصادي، سايبري و سياسي را در بر مي گيرد. 
سردار جاللي اظهار داشت: امروز امريكايي ها از دالر 
كه يك مؤلفه قدرت براي آنها است به عنوان يك ابزار 
و عامل براي فشار آوردن به كشورها استفاده مي كنند، 
پس ما بايد از وابستگي اقتصادمان به دالر بكاهيم تا در 
اين جنگ كمتر آسيب ببينيم. وي هوشمند سازي 
را يكي ديگر از تهديدات روز دانس��ت و گفت: امروز با 
پديده شهرهاي هوشمند روبه رو هستيم كه همه چيز 
الكترونيك و سايبري شده و طبيعتاً مي تواند مورد نفوذ 

دشمنان قرار گيرد. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه امروز 
ما با جنگ زير ساخت ها روبه رو هستيم، تأكيد كرد: زيرا 

دشمنان با زدن زير ساخت ها تالش مي كنند مردم را به 
ميدان آورده و آنها را عليه دولت ها به كار گيرند، امروز 
اكثر تهديدات دشمنان مؤثر بر مردم و مردم محور است 
تا از اين طريق فشار بر مردم را فزايش دهند، به نوعي كه 
قطع برق و اينترنت مي تواند موجب نارضايتي مردم و 

تهديدات امنيتي شود. 
  سردار جاللي با اش��اره به حمالت سايبري دشمنان، 
گفت: اين عرصه طيف وسيعي از تهديدات و اقدامات را 
در بر مي گيرد كه سطح كم عرض آن شايد به حدود 3۰ 
هزار تهديد روزانه برسد كه ما سيستمي را براي مقابله با 
اين تهديدات طراحي كرده ايم كه خودكار به آنها پاسخ 
مي دهد، در سطح متوسط نيز تهديداتي وجود دارد كه 
حوادث اخير بندر شهيد رجايي و مس سرچشمه از 

جمله اين تهديدات است كه تهديدي براي ما ندارد. 

قاليباف در گفت وگوی تلفني با رئيس مجلس نمايندگان مالزي: 
دولت هاي مسلمان از تحريم هاي ضد ايراني امريكا تبعيت نكنند

رئيس قرارگاه پدافند غيرعامل: 
استراتژي امريكايي ها تهديد و فشار »مادون جنگ« است

رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه: 

مشكالت معيشتي، راه حل  اقتصادي دارد  نه سياسي

راه�كار حل مش�كات اقتص�ادي در حوزه 
اقتصاد نهفته است و دنبال كردن راهكارهاي 
سياسي براي حل مسائل اقتصادي خطاست. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
سيد ابراهيم رئيسي در جلسه صبح ديروز شوراي 
عالي قوه قضائيه با قدردانی از زحمات و تالش هاي 
كادر درماني كش��ور در صيانت از سالمت مردم در 
برابر ويروس كرونا، اظهار داشت: »توصيه هاي ستاد 
ملي مقابله با كرونا نبايد در حد توصيه باقي بماند و 

بايد از موضع حاكميتي پيگيري شود.«
 رئيس قوه قضائيه با اشاره به موفقيت برخي كشورها 
در مهار ويروس كرونا، تأكيد ك��رد: »بايد با اتخاذ 
تصميمات كارشناسي شده در ستاد كرونا و اجراي 
آنها با نگاه حاكميتي آفات اين بال را كاهش داد و هر 
جا كه نظام اراده كرد كاري را با جديت انجام دهد، 

مردم هم به خوبي همراهي كرده اند.« 

   مسئوالن به جاي حاشيه سازی به مشكات 
مردم توجه كنند

رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از س��خنانش با 
تأكيد بر لزوم پرهيز مس��ئوالن و فعاالن سياس��ي از 
حاشيه سازی ها، اظهار داشت: »هر گونه حاشيه سازی از 
سوي دست اندركاران و سياسيون كه ما را از پرداختن به 
مسائل اصلي كشور و مشكالت مردم بازمی دارد، امري 

مذموم و ناصواب است.« 
آيت اهلل رئيسي از »توجه به معيشت« و »مقابله با كرونا و 
آفات آن« به عنوان مسائل اصلي كشور ياد كرد و گفت: 
»دغدغه مسئوالن بايد رفع مشكالت معيشتي مردم به 
ويژه در شرايطي باشد كه ويروس منحوس كرونا كسب 

و كار بسياري از افراد را مختل كرده است«. 
رئيس قوه قضائي��ه، ضمن ابراز نگران��ي از قاچاق 
دارو و وجود داروهاي تقلبي در بازار تأكيد كرد كه 
مسئوالن بايد موضوع تأمين داروي مورد نياز مردم را 

با حساسيت پيگيري كنند و اجازه ندهند سوداگران 
و قاچاقچيان در اين عرصه جوالن دهند. 

   همه تحريم ه�اي ظالمانه بايد برداش�ته 
شوند

رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنانش با 
اشاره به پايان تحريم ۱۰ ساله تسليحاتي كشورمان 
گفت: »در خصوص برداشته ش��دن موانع معامله 
تسليحاتي نبايد صرفاً به شكست سياسي امريكا 
بسنده كرد و بايد همه تحريم هاي ظالمانه امريكا و 

غربي ها عليه ملت ايران برداشته شوند.«  
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه غربي ها بايد متعهد به 
اجراي توافقات باشند اما روز به روز ظلم و ستم آنها 
بيشتر مي شو،د گفت: »مسئله توليد قدرت در برابر 
نظام سلطه مهم است تا بتوان با دست پر در ميدان 
مقابله با اين زورگويي ها حاضر شد. ساز و كار هم اين 
است كه اقداماتي در جهت بي اثر كردن تحريم ها 

و تسهيل زندگي و معيش��ت مردم صورت گيرد.« 
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه همه مشكالت در 
داخل كشور و به دست تواناي مردم قابل حل است، 
خاطرنشان كرد: »راهكار حل مشكالت اقتصادي در 
حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال كردن راهكارهاي 

سياسي براي حل مسائل اقتصادي خطاست.« 
    حق الناس، محور سند امنيت قضايي 

آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنانش به ابالغ 
سند امنيت قضايي اشاره كرد و با قدردانی از معاونت 
حقوقي و ديگر بخش هاي مرتبط در دس��تگاه قضا، 
اظهار داش��ت: »در برنامه ششم توس��عه براي همه 
دستگاه ها از جمله قوه قضائيه تكاليفي در نظر گرفته 
شده كه يكي از آنها تدوين سند امنيت قضايي بود. اما 
بايد بدانيم كه اجراي هر سندي مهم تر از ابالغ آن سند 
است و همه همكاران قضايي در سراسر كشور ملزم 
به اجراي اسناد تحولي هستند.« رئيس قوه قضائيه، 
»حق الناس« را مهم ترين موضوع سند امنيت قضايي 
عنوان كرد و گفت: »حق الن��اس  و »حقوق مردم« 
قبل از آنكه دستاويز مدعيان حقوق بشر باشد، آموزه 
نبي مكرم اسالم است كه در قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ايران نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.« 
   مجرم تصور نكند مي تواند از چنگال عدالت 

بگريزد
رئيس دستگاه قضا گريزي هم به موضوع بازگرداندن 
مديرعامل ف��راري يكي از بانك هاي كش��ور زد و با 
قدردانی از نيروهاي قضايي، امنيتي و پليس بين الملل 
و ديگر عواملي كه در بازگرداندن اين مفسد اقتصادي 
نقش داشتند، تأكيد كرد: »افرادي كه تصور مي كنند 
مي توانند مرتكب جرم ش��وند و با خروج از كشور از 
چنگال عدالت بگريزند س��خت در اشتباه هستند. 
دستگاه قضايي اجازه نمي دهد كساني كه به نحوي 
به بيت المال دس��ت اندازی مي كنند، آرام بگيرند و 
بازگرداندن همه متهمان اقتصادي و اموال به يغما 
رفته ملت را با قاطعيت و تا آخر دنبال مي كند تا اين 

اموال به خزانه كشور برگردد.« 
رئيس قوه قضائيه بر همين اس��اس به كشورهاي 
غربي هم هش��دار داد كه اجازه ندهند كشورشان 
پناهگاه غارتگران بيت المال و مفسدان اقتصادي 
شود و تصور نكنند پول هايي كه مفسدان اقتصادي 
از مردم سرقت مي كنند، براي آنها منفعتي به دنبال 

مي آورد.« 

ژه
عباس عبدي هر روز يك ماجرايي در يادداشت هاي ژورناليستي اش وی

تعريف مي كند تا بگويد چرا نبايد روحان��ي را نقد كرد. او در يكي 
از نوش��ته هاي خود تا جايي پيش رفت كه خواس��تار استعفاي 
رئيس جمهور ش��د به دليل آنكه زياد از روحاني انتقاد مي شود و 
نمي گذارند او كارش را انجام دهد. گويي هيچ كس نبايد هيچ چيز 
بگويد و همه ياري كنند تا روحاني و اصالح طلبان كش��ورداري 

كنند!
قصه   تازه اي كه عبدي ساخته اين است كه روحاني برآمده از همين 
ساختار و همين روال قانونی است و در نتيجه انتقاد به او حمله به 
ساختار و قانون است! عبدي طي يادداش��تي در روزنامه اعتماد 
نوشته كه » هيچ دادگاهي هم از آنان)اصولگرايان( سؤال نمي كند به 
چه چيزي جز خودشان حمله مي كنند؟ اين حمله به كل سابقه اي 
است كه از آن مي خواهيد دفاع كنيد. اين حمله به ساختاري است 
كه او بر اساس ضوابط آن برآمده است. اين حمله به مردمي است 
كه به درخواست خودتان پاي صندوق رأی آمدند و آنان را حداقل 
در سخن ارج مي نهيد. اين حمله به ساختاري است كه نمي تواند 

بر عملكرد مسئوالن خودش نظارت كافي و مؤثر داشته باشد. اين 
حمله به تشخيص شوراي نگهبان است كه دروازه ورود به حكومت 

در اين سطح است. « 
و بعد ه��م مي گويد اي��ن حمله ب��ه اصالح طلبان نيس��ت، زيرا 

اصالح طلبان به همه  اين موارد نقد دارند. 
عبدي اما توجه نكرده كه اگر راننده اي رانندگي بلد نباشد، نمي شود 
از سازنده جاده و ماشين ايراد گرفت، و خود راننده و كساني را كه 
او را بر سركار آورده اند، تبرئه كرد. از سويي، عبدي مي گويد انتقاد 
به روحاني حمله به سابقه اوست. يعني اگر فردي را براي دبيري 
شوراي عالي امنيت ملي مناسب ديدند، بايد حتماً او را براي رياست 
جمهوري هم مناسب ببينند؟! اگر اين طور باشد كه همه مسئوالن 
شايسته  رياست جمهوري هستند، چون به هرحال يك سمت و 

مقام و سابقه اي دارند ديگر! 
 مگر عبدي نمي داند كه تأييد صالحيت ها حداقلی است و مسئوليت 
وعده ووعيدهای عمل نش��ده  رئيس جمهور با ش��وراي نگهبان 

نيست؟!
از قضا، انتقاد به روحاني، دقيقاً انتقاد به اصالح طلبان است؛ چه آنكه 

حتي اگر روحاني را برآمده از اصولگرايان هم بدانيم، اين اصولگرايان 
نبودند كه او را شايسته رياس��ت جمهوري تشخيص دادند، بلكه 
اصالح طلبان بودند كه همه توان سياس��ي و مالي خود را به خط 
كردند و حتي از كانديداي خود گذشتند تا روحاني رئيس جمهور 
شود. حال خود را عقب كشيدند و روحاني شد براي رقيب؟! جداً كه 

سر نخواستِن مهره اصلي انتخاباتي اصالح طلبان دعواست!
عبدی آيا نمی داند همه رؤساي جمهور ايران طبعاً برآمده از ساختار 
قانوني كشور هستند؛ پس به هيچ كدام انتقاد نكنيم چون قانون 
اساسي زير س��ؤال مي رود؟! پس اين همه انتقاد اصالح طلبان به 
مقامات قانوني كشور براي چيست؟ قانون را زير سؤال نمي برد؟ 
قانون روال كل��ي كار را تعيين مي كند و محت��واي عملكرد افراد 
ربطي به اين روال تأييد صالحيت ندارد. نظارت ضعيف هم ربطي 
به قانون ندارد. مجلس بايد ناظر باش��د كه يا دست اصالح طلبان 
بوده و يا اصالح طلبان با هياهوي رسانه اي و شانتاژ عليه مجلس 
و ابزار قانوني نظارت اجازه ندادند كه ب��ر عملكرد دولت روحاني 

نظارتي انجام شود. 

ايران حامي گفت وگوهاي
 بين االفغاني  در افغانستان

شمخاني: اساس سياست امريكا ايجاد ناامني است
رئيس جمهور در ديدار رئيس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
با ابراز امي�دواري به موفقيت تاش هاي ش�وراي عال�ي مصالحه 
براي برق�راري صلح و ثبات در افغانس�تان، گفت: مهم اين اس�ت 
كه مردم افغانس�تان بعد از س�ال ها جنگ و درگيري به يك صلح 
واقعي براي حفظ دس�تاوردهاي خود دس�ت يابن�د و راه حل اين 
مش�كل نيز گفت وگوهاي سياس�ي و مذاكره بين االفغاني اس�ت. 
به گزارش ايرنا، دكتر روحاني روز گذش��ته در ديدار »عبداهلل عبداهلل« 
رئيس ش��وراي عالي مصالحه ملي افغانس��تان، با بيان اينكه در طول 
دوره اي كه افغانستان در برابر تجاوزات بيگانه قرار داشته، ملت و دولت 
ايران در كنار دولت و مردم اين كشور بوده اند، گفت: اميدواريم صلح و 
امنيت پايدار در اين كش��ور برقرار باش��د و مردم افغانستان در آرامش 

زندگي كنند. 
رئيس جمهور با اب��راز اميدواري به موفقيت تالش هاي ش��وراي عالي 
مصالحه براي برقراري صلح و ثبات در افغانس��تان، اظهار داشت: مهم 
اين است كه مردم اين كشور بعد از سال ها جنگ و درگيري به يك صلح 
واقعي براي حفظ دستاوردهاي خود دست يابند و راه حل اين مشكل 
نيز گفت وگوهاي سياسي و مذاكره بين االفغاني است. روحاني با بيان 
اينكه دخالت و حضور امريكا به عنوان يك كشور متجاوز در افغانستان 
با خواست و نظر مردم اين كشور همسو نبوده است، تصريح كرد: دولت 
امريكا كه در سياس��ت هاي خود در منطقه و جهان شكست خورده و 
موفقيتي نداشته است، به دنبال بهره برداري انتخاباتي از مذاكرات صلح 

در افغانستان است. 
روحاني با اش��اره به افتتاح راه آهن خواف – هرات طي روزهاي آينده، 
اتصال راه آهن هاي ايران و افغانس��تان را موجب تقويت همكاري هاي 
اقتصادي و تجاري دو كشور دانس��ت و افزود: ايران آمادگي دارد كه با 
اتصال خط لوله گاز و فراورده های نفتي به افغانستان امكان استفاده مردم 
اين كشور از اين انرژي ها را فراهم كند. رئيس جمهور تأكيد كرد: همانطور 
كه هميشه در كنار مردم افغانستان بوده ايم، در آينده هم حمايت خود را 
از اين كشور و همه جهات و اقوام و گروه هاي صلح طلب ادامه خواهيم داد 

و اميدواريم شاهد برقراري امنيت پايدار در اين كشور باشيم. 
     پيام حمايت ايران را به كابل خواهم برد

رئيس شوراي عالي مصالحه ملي افغانستان نيز در اين ديدار، از حمايت ها 
و مواضع جمهوري اس��المي ايران درخصوص تحوالت و تالش ها براي 
برقراري صلح و امنيت پايدار در اين كشور قدرداني كرد و گفت: جمهوري 
اسالمي ايران دوست و همسايه خوب افغانستان است. عبداهلل عبداهلل 
از ميزباني ايران از مهاجران افغانستاني طي سال هاي متمادي جنگ و 
درگيري در اين كشور قدرداني كرد و گفت: در سفرم به تهران با مقامات 
جمهوري اسالمي ديدارهاي خوبي داشتم و پيام حمايت ايران را به كابل 

خواهم برد و توافقات دو كشور را پيگيري خواهم كرد. 
رئيس شوراي عالي مصالحه ملي افغانس��تان ابراز اميدواري كرد كه با 
حمايت و مواضع ايران شاهد به نتيجه رسيدن مذاكرات صلح افغانستان 

و برقراري امنيت و آرامش پايدار در كشورش باشد. 
    ايجاد هرج و مرج و ناامني، اساس سياست امريكا

علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت 
ملي نيز عصر ديروز در ديدار با »عبداهلل عبداهلل« رئيس شوراي مصالحه 
ملي افغانستان، با تبيين سياست هاي مخرب امريكا در منطقه غرب 
آسيا كه نتيجه اي جز جنگ، ويراني و عقب ماندگي براي مردم منطقه 
به دنبال نداشته است، گفت: اساس سياست امريكا ايجاد هرج و مرج 
و ناامني است؛ فرقي نمي كند كه محل پيگيري آن افغانستان باشد يا 
عراق. وي با اشاره به نقش امريكا در راه اندازي جريان هاي تروريستي 
كه نمونه بارز آن تأس��يس جريان مخوف و تروريستي داعش است، 
اظهار داش��ت: تنها راه مصون مان��دن از اينگون��ه دام هاي خطرناك 
امريكا، مقاومت و حفظ وحدت و انس��جام اس��ت؛ راهي كه شهيدان 
بزرگي همچون حاج قاسم سليماني و احمد شاه مسعود با جانفشاني 

به ما نشان دادند. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي، گفت وگوي بين االفغاني، حفظ جمهوريت 
و حقوق اقوام و مذاهب و تبعيت از قانون اساسي را از مؤلفه های اصلي و 
بسيار تأثيرگذار در برقراري ثبات و امنيت پايدار در افغانستان برشمرد 
و تصريح كرد: امريكا همواره براي حفظ حضور و استمرار ناامني درصدد 
تضعيف مؤلفه های اصلي ثبات بخش در افغانستان بوده است. شمخاني 
هرگونه اقدام خارج از چارچوب هاي ارزشي و ملي را خيانت به سال ها 
مجاهدت و ايثار ملت افغانستان دانست و خاطرنشان كرد: نبايد منافع 
بلندمدت مردم زجركشيده افغانستان را فداي برخي منافع زودگذر كرد. 
وي ادامه داد: جمهوري اسالمي ايران در طول ۴۰ سال گذشته با حمايت 
همه جانبه و پذيرش بيش از 3 ميليون نفر از مهاجران افغاني در عمل 
حسن هم جواری و حق همسايگي را ادا كرده است و انتظار دارد مسئوالن 
اين كشور نيز با وحدت و همدلي اجازه رخنه و پياده شدن نقشه هاي شوم 

بيگانگان براي ايجاد اختالف ميان دو كشور را ندهند. 
عبداهلل عبداهلل نيز در ادامه اين ديدار در سخناني با قدرداني از حمايت ها 
و مواضع اصولي جمهوري اسالمي ايران در قبال افغانستان، گسترش 
روابط با كشور دوس��ت و برادر ايران را از اصول و اولويت هاي سياست 
خارجي كشورش برشمرد. وي با ارائه گزارشي از آخرين تحوالت روند 
صلح افغانستان ابراز داشت: استقرار صلح و امنيت پايدار در اين كشور 

نقش مؤثری در حفظ امنيت و ثبات در منطقه دارد. 

معاون حقوقي وزارت امور خارجه: 
ايران درباره سانحه هواپيماي اوكرايني 

چيزي براي پنهان كردن ندارد
اي�ران در خص�وص س�انحه هواپيم�اي اوكراين�ي چي�زي 
ب�راي پنه�ان ك�ردن ن�دارد و آم�اده اس�ت صادقان�ه م�ردم 
و هيئ�ت اوكراين�ي را از جزئي�ات حادث�ه مطل�ع س�ازد. 
به گزارش مهر، دور دوم مذاكرات مربوط به سانحه هواپيماي اوكرايني 
ميان جمهوري اس��المي ايران و اوكراين به ميزباني تهران و به رياست 
محسن بهاروند معاون حقوقي و بين المللي وزارت امور خارجه با هيئت 
اوكرايني به رياس��ت يوگني ينين، معاون وزير امور خارجه اوكراين در 

تهران برگزار شد. 
رئيس هيئت ايراني در اين ديدار، با ابراز تأسف و همدردي با خانواده های 
جانباختگان سانحه هواپيماي اوكرايني گفت: هواپيماي اوكرايني در اثر 
خطاي انساني مورد اصابت قرار گرفت و جمهوري اسالمي ايران تالش 
خواهد كرد طرف اوكرايني نيز از اين موضوع اطمينان يابد. وي با بيان 
اينكه رويكرد جمهوري اس��المي ايران مبتني بر شفافيت است، اظهار 
داشت: ايران در خصوص اين سانحه چيزي براي پنهان كردن ندارد و 
آماده است صادقانه مردم و هيئت اوكرايني را از جزئيات سانحه مطلع 
سازد. بهاروند، جمهوري اس��المي ايران و اوكراين را دو كشور دوست 
دانست كه متأس��فانه ش��اهد اين اتفاق بودند و اكنون بايد بر سر ميز 
مذاكره به توافق برسند. وي مصمم بودن جمهوري اسالمي ايران براي 
رسيدگي كيفري و مجازات خاطيان، برقراري عدالت و پرداخت غرامت 

به بازماندگان را مورد تأكيد قرار داد. 
معاون وزير ام��ور خارجه و رئيس هيئت اوكرايني نيز ضمن تش��كر از 
استقبال گرم جمهوري اسالمي ايران به رغم شيوع ويروس كرونا و مثبت 
ارزيابي كردن دور اول مذاكرات در كي يف، از همكاري و تالش جمهوري 
اسالمي ايران جهت اجراي عدالت قدرداني كرد. مذاكرات كارشناسي 
ميان دو كشور در خصوص سانحه هواپيماي اوكرايني به مدت دو روز 

ادامه خواهد داشت. 
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استداللی سست و پر از مغالطه 



ادامه از صفحه اول
روحاني تصريح كرد: درست است كه ما در شرايط 
بسيار س��خت اقتصادي قرار داريم اما در موارد 
ضروري و الزم براي مبارزه با اين ويروس با همه 

توان در خدمت مردم خواهيم بود. 
 بيش از 430 هزار تن بهبود يافتند

سيما س��ادات الري گفت: از روز۲7 تا ۲۸ مهر 
۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۴ هزار و ۲۵۱ بيمار جديد مبت��ا به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي ش��دند كه يك هزار و ۹۴۸ 
نفر از آنه��ا بس��تري هس��تند.  وي تأكيد كرد: 
»خوش��بختانه تا كنون ۴۳۱ هزار و ۳۶۰ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند.« الري اف��زود: » ۴ه��زارو77۱ نفر از 
بيماران مبتا به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد 
اين بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند. تا كنون 
۴ ميليون و ۵۴۰ هزار و ۴۵۵ آزمايش تشخيص 

كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.«
 3 استان همچنان در وضعيت هشدار

وي تصريح كرد: » استان هاي تهران، اصفهان، قم، 
آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، 
لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، گيان، بوشهر، زنجان، ايام، خراسان 
رضوي، مازندران، چهارمح��ال و بختياري، البرز، 
آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 
همدان، يزد و كردس��تان در وضعي��ت قرمز قرار 
دارند. استان هاي هرمزگان، فارس و گلستان نيز 

در وضعيت هشدار قرار دارند.«
رئيس ستاد كل نيروهاي مس��لح هم در همين 
راستا نسبت به در اختيار گذاشتن بيمارستان ها و 
مراكز درماني و امكانات نيروهاي مسلح در سراسر 

كشور به ستاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كرد. 
 مش�اركت فراگي�ر نيروهاي مس�لح در 

كمك به بيماران كرونا
جلسه قرارگاه بهداش��تي درماني امام  رضا صبح 
ديروز به طور همزمان به صورت ويدئو كنفرانس 
در ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه، نيروي 
انتظامي و وزارت دفاع برگزار ش��د.  در راستاي 
ارزيابي نحوه خدمت رساني و بهره مندي هرچه 
بيشتر از توانمندي و ظرفيت هاي كامل نيروهاي 
مسلح در كمك به درمان بيماران مبتا به كرونا 
و تحقق فرمان فرماندهي معظم كل قوا ) مدظله 
العالي(، قرارگاه بهداشتي درماني امام رضا ديروز 

به رياست سرلشكر پاسدار محمد باقري رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح  برگزار شد. 

مراس��م قرارگاه بهداش��تي درماني امام رضا با 
حضور تمامي فرماندهان و مسئوالن قرارگاه هاي 
نيروهاي مسلح به صورت ويدئو كنفرانس برگزار 
شد. در اين مراسم رؤساي كميته هاي تخصصي 
و قرارگاه ه��اي تابع��ه در ارتش، س��پاه، نيروي 
انتظامي و وزارت دفاع گزارشي از روند فعاليت ها 
و مش��اركت فراگير نيروهاي مسلح در كمك به 

درمان بيماران كرونا را ارائه كردند. 
 تأكيد بر استمرار آگاه سازي

در اين جلس��ه سرلش��كر باق��ري از خدمات و 
فعاليت هاي انجام ش��ده نيروها و س��ازمان هاي 

نيروهاي مس��لح تش��كر و قدرداني كرد. وي در 
لبيك به فرمان فرمانده��ي معظم كل قوا مبني 
بر مش��اركت و همكاري حداكثري و استفاده از 
تمامي ظرفيت هاي نيروهاي مسلح در كنترل، 
نظارت، پيش��گيري، درمان و كمك به بيماران 
كرونايي بر در اختيار گذاش��تن بيمارستان ها و 
مراكز درماني و امكانات نيروهاي مسلح در سراسر 

كشور به ستاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كرد. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين اتخاذ 
تدابير و سياست هاي پيشگيرانه مؤثر و تداوم آن 
تا حصول نتيجه مطمئن و تقليل ميزان فراگيري 
اين بيماري و لزوم استمرار آگاه سازي و آموزش 
همگاني مردم در نحوه مراقبت و مقابله با بيماري 

كرونا را مورد تأكيد قرار داد. 
 در اين جلس��ه، عليرضا رئيس��ي مع��اون وزير 
بهداش��ت و درمان و قانعي رئيس كميته علمي 
ستاد ملي مقابله با كرونا با قدرداني از فرماندهان 
نيروهاي مسلح و كادر درماني سازمان هاي تابعه 
در همكاري با ستاد ملي كرونا، آخرين وضعيت 
فراگيري اين بيماري در سطح كشور و اقدامات و 
فعاليت هاي پيشگيرانه و روند درمان مبتايان و 
ميزان اثربخشي تدابير و سياست هاي اتخاذ شده 

را تشريح كردند. 
  ب�ه زودي درب�اره محدوديت ها تصميم 

مي گيريم
معاون كل وزارت بهداشت هم روز گذشته در 
رابطه با تمدي��د محدوديت ه��اي كرونايي در 
مناطق و ش��هرهاي داراي ش��يوع باال گفت: » 
تا زمان كنترل كامل بيماري درخواست ادامه 
محدوديت ها را داريم و بس��ته به آمارهايي كه 
طي چند روز آينده خواهيم داشت، درخواست 
تمديد و تشديد برخي از محدوديت ها را خواهيم 

داشت.«
ايرج حريرچي با اشاره به درخواست شوراي شهر 
مبني بر تعطيلي دو هفته اي تهران براي كنترل 
ش��يوع بيماري اظهار كرد: »اين درخواس��ت 
بايد ابتدا در س��تاد ملي كرونا مطرح شود تا در 
اين رابطه تصميم گيري شود ولي هنوز مطرح 

نشده است.«
مع��اون وزير بهداش��ت همچنين در پاس��خ به 
انتقادات در خصوص پروتكل هاي درماني كرونا 
در كشور اذعان داشت: » همين جا خيلي واضح و 
شفاف اعام مي كنم كه با توجه به اطاعات علمي 
موجود در دنيا، هنوز هيچ داروي خاص و مؤثري 

براي اين بيماري وجود ندارد.«
 خطر خبر واكسن

حريرچي با بيان اينكه اعام و انتشار خبر كشف 
و توليد دارو و اكسن كرونا خدمت نيست، اظهار 
كرد: »با انتش��ار هر خبري درباره دارو واكس��ن 
كرونا كه اكثراً هم بي اساس و كم اساس هستند، 
سطح و ميزان رعايت فاصله گذاري هاي اجتماعي 

در سطح جامعه كمتر مي شود.«
گفتني اس��ت آمار جهاني مبتاي��ان به عفونت 
كوويد ۱۹ به ۴۰ ميليون و ۲۸7 هزار و ۳7۴ نفر 
رسيد و تاكنون مرگ يك ميليون و ۱۱۸ هزار و 
۳۹۶ نفر نيز در اثر اين بيماري تأييد شده است. 
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امامي مدعي شد كه اتومبيل آئودي را خود پدرش خريده و او نه مستقيم بلكه با واسطه قير مي خريد
من قير  خريدم پدرم آئودي

کروناي رها شده لعنتي!

 يك ريال به هيچ 
عليرضا سزاوار
پ�ول   گزارش  2 صراف�ي 

نداده ام. با واسطه 
فقط 10 ميليارد تومان قير خريده بودم. پدرم 
خودش اتومبيل آئودي خريده و بيشتر از پول 

آئودي هم به من كمك مالي مي كرد! 

ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمد امامي 
و ديگر متهمان اين پرونده روز گذشته به رياست 

قاضي مسعودي مقام برگزار شد. 
در ابتداي جلسه قاضي از وكيل متهم خواست در 

جايگاه قرار گيرند و به دفاعيات خود بپردازند. 
 چ�را ب�ه نماين�ده دادس�تان تذك�ر 

نمي دهيد؟
وكيل امامي در جايگاه قرار گرفت و گفت: »زماني 
كه پرونده در دادسرا تش��كيل مي شود در ابتدا 
شكايت ش��اكي مطرح اس��ت كه در اين پرونده 
خبري ازآن نيس��ت.«  وي در ادام��ه خطاب به 
نماينده دادستان گفت: »چه تعداد از حقوقدانان 

داخلي با نظر قضايي شما موافق هستند؟«
وكيل مدافع امامي خطاب به رياست دادگاه هم 
گفت: »چرا از ش��اكي حماي��ت و او را راهنمايي 
مي كنيد؛ متهم بايد اسناد را ببيند و ايرادات آن 
شنيده شود. شما گوش ش��نوا داريد، ولي حرف 
ش��نيدن براي متهمي كه در معرض شديدترين 
حكم قرار دارد، كافي نيست. چرا زماني كه نماينده 
دادس��تان موضوعي را در خارج از كيفرخواست 

مطرح مي كند به او تذكر نمي دهيد؟«
 اشتباهات قانوني وكيل

در اين بخش از جلس��ه دادگاه  با پايان دفاعيات 
وكيل مدافع امامي، قاضي مسعودي مقام  اظهار 
كرد: »مطالب ش��ما در چارچوب كيفرخواست 
نبود اين وظيفه شما است كه پرونده را بخوانيد و 
مستندات را اخذ كنيد. اگر توانايي علمي داريد، 
دفاع ماهيتي و ش��كلي كنيد و اگر نداريد، نوبت 
به س��ايرين مي رس��د.« قاضي افزود: »ارزيابي 
دادگاه در رأي است. شما دنبال جدل هستيد. در 
چارچوب كيفرخواست دفاع كنيد.« وي با اشاره 
به ذكر اشتباه برخي از مواد قانوني توسط وكيل 
متهم امامي افزود: » اينكه مواد قانوني را اشتباه 

مي گوييد، صحيح نيست.«
 روند خريد قير به من ربطي ندارد!

در ادامه رئيس دادگاه از امامي خواست تا جهت 
ارائه توضيح��ات در خصوص بخ��ش ديگري از 

اتهامات خود در جايگاه قرار گيرد. 
امامي هم در جايگاه قرار گرف��ت و با بيان اينكه 
اگر اين جلسات دادگاه علني بود و آن را همگان 
مي ديدند در جلسه چهارم و پنجم تناقضات آن 
مشخص مي ش��د، خطاب به نماينده دادستان 
گفت: » آقاي قهرماني ب��ا كليپ قدرداني رئيس 

ديوان و ۲۰:۳۰ نمي توان راه را كوتاه كرد. من ۱۰ 
ميليارد تومان در ايران به مهدي محمدي دادم 
و دليلش اين بود شركت هايي در بازار قير بودند 
و اين پول را به او دادم كه اگر ش��خصي در بازار 
خواست قير بفروشد براي من بخرد. محمدي با 
كاركرد خودش و تجارتي كه داشت و پولي كه در 
اختيار وي گذاشتم ممكن بود از طريق صرافي ها 

كار كرده باشد، اما او كارمند من نيست.«
وي اف��زود: » اعام ش��د كه براي پ��درم آئودي 
خريدم، اما خريد آئودي مربوط به سال ۹۵ است 
و اسناد نيز موجود است كه پدرم خودش خريده 
و پول واريز ش��ده و س��ند آن نيز موجود است؛ 
او از محل فروش ملك پ��دري مبالغ زياد تري و 
بيشتر از پول آئودي به من داد و ارتباطي با اين 

موضوع ندارد.«
 مداركي كه امامي توليد مي كند!

امامي خاطر نش��ان ك��رد: »جمل��ه اي را آقاي 
قهرماني بار ها مطرح كرد و مدعي ش��د كه من 
اساساً پولي نداش��ته ام و وارد بانك سرمايه شدم 
و تمامي پول ها از محل تس��هيات بوده اس��ت. 
الزم است بگويم  در مورد شركت روشه كه اولين 
همكاري با بانك سرمايه بود پيش از تسهيات 
۱۸ ميليارد گردش داش��تم و در بانك ملت نيز 
بيش از ۴۵ ميليارد تومان گردش داشتم. ما در 
برج ۱۱ افتتاح حس��اب كرديم و در برج ۱۲ وام 
گرفتيم و اولين تسهيات ۲۰ ميلياردي روشه را 

در اسفند ماه ۹۱ اخذ كرديم.«
قاضي از متهم خواس��ت مداركش را ارائه كند و 
پس از دريافت م��دارك از امامي گفت: » بخش 
عمده اي از مداركي كه ارائه شده است دستنوشته 
خودتان اس��ت و مابقي مدارك ني��ز در پرونده 

وجود دارد.«
وي اف��زود: » بنده از نرخ مصوب��ه بانك مركزي 
نيز سود بيشتري پرداخت كردم، از طرفي روال 

قانوني طي ش��ده و هيچ روابط ناسالمي در اخذ 
تسهيات وجود نداشته است.«

در ادامه دادگاه قاضي مسعودي مقام از نماينده 
دادستان خواست تا مطالب خود را در خصوص 

شركت هاي امامي)سون و روشه( ارائه دهد. 
 پول هايي كه به حس�اب م�ادر و خواهر 

رفت
نماينده دادستان گفت: »امروز ورود ماهوي به 
پرونده داشتيم و جلسه خوبي بود؛ شما گفته ايد 
۱۰۹ ميليارد تومان فروش داريد و بانك نيز ۵۰ 
ميليارد تس��هيات داده ادعاي ما اين است كه 
صورت هاي مالي كه به بانك داده ايد، واهي است 
و اساساً خريد و فروشي نداشته ايد؛ شما اكنون 
بايد اسناد ۱۰۹ ميليارد تومان خريد و فروش و 

گردش حساب را بياوريد.«
رسول قهرماني با بيان اينكه امامي مدعي است 
واريزي به صرافي ها از محل تسهيات نداشته، 
گزارش��ي از واريزي هاي امامي ب��ه صرافي ها را 
قرائت كرد و گفت: » به حس��اب م��ادر و خواهر 
امام��ي نيز پ��ول واريز ش��ده، اما چهار دس��ت 
چرخيده و در تاريخ ۱۲ مرداد ماه سال ۹۴ پول 
به حس��اب مادر و خواهر وي واريز شده است؛ ما 
مي گوييم امامي صاحيت وام كان را نداش��ته 

است.«
نماينده دادستان تصريح كرد: »امامي در روشه 
گزارش كارشناس��ي اعتباري منفي داشت، اما 
موفق شد تس��هيات بگيرد. در سون كه حتي 

اعتبارسنجي هم نشد و تسهيات گرفت.«
 خانه هديه دادند و تسهيالت گرفتند

رس��ول قهرماني افزود: »در ش��ركت روشه كه 
امامي تس��هيات گرفته، در سه مورد پول هايي 
به حساب آن وكيل مقتول به نام حاجيان رفته 
و مهر ۹۲ اي��ن وكيل از مدير عام��ل وقت بانك 
سرمايه وكالت داشته و ملكي را در بلوار آفريقا به 

نام آن مدير عامل كرده است. اين اقدام در دفتر 
خانه اي انجام شده كه بعد از قتل حاجيان براي 
آن پرونده قضايي تشكيل ش��ده و كانون وقوع 
جرايم بوده است. س��ه هفته بعد از آن، امامي به 
مديرعاملي ك��ه خانه را گرفته نام��ه مي زند و با 

تسهيات موافقت مي شود.«
وي ادام��ه داد: » آق��اي امامي مدعي اس��ت در 
سيراف)بزرگ ترين پااليش��گاه ميعانات گازي 
عس��لويه( توليد داشته اس��ت، ول��ي حتي يك 
ضمانتنامه درست و حس��ابي در اين زمينه ارائه 
نداده اس��ت. ايش��ان هيچ توليدي در س��يراف 
نداشته است. شما هدفتان اين بود كه همانطور 
كه در قير عمل كرده اي��د در اينجا نيز)دريافت 

ميعانات گازي( عمل كنيد.«
 شما سينما را كثيف كرديد

نماينده دادستان اضافه كرد: » نكته ديگري كه 
بايد بگويم اين است كه هم امامي و هم وكيلش 
مي گويند وقتي تسهيات گرفته ايم، مقداري از 
آن نزد بانك ماند، اما نمي گوين��د به اين خاطر 
بوده است كه وثيقه نداده اند. خودشان درخواست 
ك��رده بودند، چ��ون وثيقه نداده اند، بخش��ي از 
تسهيات را مس��دود كنند.« نماينده دادستان 
اضافه ك��رد: » امامي مي خواهد م��ا را در مقابل 
هنرمن��دان قرار ده��د، اما متوجه ش��ده ايم كه 
هنرمندان سوء نيت نداش��تند و ما حتي آنها را 
احضار هم نكرده ايم. آقاي امامي ش��ما ما را در 
مقابل سينمايي ها قرار ندهيد، اتفاقاً شما سينما 

را كثيف كرده ايد.«
قاضي خطاب به نماينده دادس��تان گفت: » در 

چارچوب كيفرخواست صحبت كنيد.«
در ابتداي جلسه نوبت دوم قاضي از متهم خواست 

دفاعيات خود را بيان كند. 
امامي در جايگاه قرار گرفت و خطاب به نماينده 
دادس��تان گفت: » ش��ما فكر مي كرديد كه آدم 
شكس��ت خورده اي را بعد از سه س��ال پاي ميز 
محاكمه مي آوريد. من هم مداركم را به رسانه ها 
مي دهم. سال ۹۵ به بركت شما اتفاقي در زندگي 
ما افتاد كه به واس��طه آن همه ب��ه معلوم الحال 

تبديل شدند.«
رئيس دادگاه خطاب به متهم امامي گفت: » اگر 
با شخصي جنگ و دعوا داريد در بيرون از دادگاه 
اين كار را كنيد؛ ش��ما گفتيد كه مستندات را تا 

ظهر مي دهيد، اما هنوز چيزي نداده ايد.«
در ادامه جلسه دادگاه، نماينده بانك سرمايه هم 
گفت: »وكيل امامي تنها كاري كه كرده اين بود 
كه از افراد مختلف به بهانه هاي گوناگون شكايت 

كرده است و به جز اين كاري نكرده است.«
در پايان قاضي مس��عودي مقام ختم جلس��ه را 
اعام كرد و گفت: جلسه بعدي پنجم آبان ماه در 

ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد. 

 سازمان جهاني بهداشت )WHO( به منظور تقويت تاش هاي نظام 
سامت كشور در پاسخ به فوريت بهداشتي همه گيري بيماري كوويد  
۱۹، تعداد ۱۵۰ دستگاه تنفس مصنوعي و ۱۰۰ دستگاه تروموسايكلر 
پيشرفته براي انجام آزمايش  پي سي آر )PCR( به جمهوري اسامي 

ايران تحويل داد. 
 كارشناسان اقتصاد سامت معتقدند انتقال مابه التفاوت منابع ارزي 
حاصل از حذف ارز ترجيحي به خدمات بيم��ه اي براي كنترل قيمت 
دارو پس از حذف آن تجربه اي موفق در گذش��ته است، اما برخي نافي 
اين تجربه موفق بوده و بر افزايش ش��ديد قيمت دارو در صورت انجام 

اين كار تأكيد دارد. 
 رئيس سازمان نظام روانشناس��ي درباره راه اندازي بخش سوگ در 
كلينيك هاي روانشناسي گفت: در شرايطي كه مردم امكان عزاداري 
براي از دست رفتگان و عزيزان خود را ندارند، در اين مراكز روي غم هاي 

فروخفته و دروني مردم تمركز مي شود. 
 C متخصص تغذيه با بيان اينكه بايد روزانه ۶7۵ ميلي گرم ويتامين 
مصرف كنيم، گفت: ليموترش منبع بسيار خوبي از ويتامين C است. 

 مديرعامل سازمان بيمه سامت با اشاره به اينكه هدف بيمه سامت 
پوشش همگاني براي تمام مردم جامعه اس��ت، گفت: حدوداً نيمي از 
جمعيت كش��ور يعني ۴۱ ميليون نفر در پنج صندوق بيمه اي تحت 
پوشش سازمان بيمه سامت هستند كه از اين تعداد ۲۰ ميليون نفر در 

صندوق بيمه روستاييان بيمه شده اند. 
 مدير كل دفتر فناوري اطاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش درآمدي از شبكه شاد ندارد، برخي 
اظهارات منتسب به وي مبني بر كسب درآمد ماهانه ۱۵۰ ميلياردي 

اين وزارتخانه از شبكه شاد را رد كرد. 
 مدير كل امور دارو و مواد تحت كنترل س��ازمان غ��ذا و دارو درباره 
عرضه داروهاي ترك اعتياد در داروخانه ه��ا گفت: بايد توجه كرد كه 
وظيفه مراكز درمان ترك اعتياد اصًا توزيع دارو نيس��ت، بلكه درمان 
اعتياد است. درمان با توزيع دارو تفاوت بسياري دارد. اصوالً جايي كه 
دارو را تجويز مي كند با جايي كه آن را تأمي��ن و عرضه مي كند، نبايد 

در يك جا باشند. 
 رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ضمن تأكيد بر اينكه ساليان 
سال اس��ت كه دولت به س��مت واگذاري خدمات به بخش خصوصي 
حركت كرده  اس��ت، گفت: اين در حالي اس��ت كه خدم��ات اجتماعي 

همچون بهداشت و آموزش قابل واگذاري و خصوصي سازي نيست. 
 مدير كل دفتر كنترل سياب و آبخوانداري سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور با اشاره به اهميت توسعه طرح هاي آبخيزداري و 
آبخوانداري در كشور و ارتقاي شاخص اجراي فعاليت از متوسط 7۰۰ 
هزار هكتار به يك ميليون و ۳۰۰ هزار هكتار در سال، از رشد متوسط 
ساالنه ۵۴ درصدي سطوح تحت پوش��ش فعاليت هاي آبخيزداري و 
آبخوانداري طي دو سال اخير در مقايسه با متوسط بلندمدت ساالنه در 

چهار دهه گذشته خبر داد. 
 در جلسه روز گذش��ته كميته ملي تعيين مصاديق شهداي مدافع 
سامت با حضور وزير بهداشت، معاونين رئيس جمهور و رؤساي بنياد 
ش��هيد و امور ايثارگران و سازمان اداري و اس��تخدامي، دستورالعمل 
نهايي نحوه تشكيل و بررسي مدارك و مستندات شهيد خدمت تصويب 
و توسط وزير بهداشت به دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر 

كشور اباغ شد. 
 عبدالرضا ميراوليايي، كارش��ناس مس��ئول ماالريا وزارت بهداشت 
از ۳۶۳ مورد مثبت ماالريا در سيس��تان و بلوچستان از ابتداي امسال 

خبر داد. 

كمبود مقطعي انسولين قلمي به دليل تحريم  
عرضه انسولين با کارت ملي، به زودي

مع�اون وزي�ر بهداش�ت گف�ت: كمبوده�اي مقطع�ي تنه�ا در 
م�ورد انس�ولين قلم�ي ب�وده و دلي�ل آن مش�كالت ناش�ي از 
تأمي�ن ارز و انتق�ال آن ب�ه ش�ركت هاي خارجي طرف ق�رارداد 
به دلي�ل تحريم هاي ض�د انس�اني دش�منان ملت ايران اس�ت. 
محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: روز گذشته 
دو محموله از انواع انس��ولين قلمي از گمرك ترخيص شده است و در 
هفته جاري به نسبت آمار بيماران سراسر كش��ور بين داروخانه هاي 
منتخب توزيع مي شود. همچنين محموله هاي بعدي اين دارو در فواصل 

زماني وارد كشور خواهد شد. 
 وي دليل عرضه انسولين قلمي را به صورت سهميه اي مديريت بهينه 
توزيع اي��ن دارو عنوان كرد و اف��زود: بيماران مي توانن��د با مراجعه به 
داروخانه هاي منتخب انسولين خود را تهيه كنند.  معاون وزير با بيان 
اينكه انسولين قلمي يكي از ارزبرترين داروهاي وارداتي كشور است، 
گفت: كمبودهاي مقطعي تنها در مورد انسولين قلمي بوده و دليل آن 
مشكات ناشي از تأمين ارز و انتقال آن به شركت هاي خارجي طرف 

قرارداد به دليل تحريم هاي ضد انساني دشمنان ملت ايران است. 
 معاون وزير بهداشت خاطر نشان كرد: تحريم، واردات برخي از داروها و 
تجهيزات پزشكي را با مشكات عديده مواجه كرده است و در مقاطعي 
واردات انس��ولين با وقفه صورت مي گيرد، به بيماران توصيه مي كنيم 
با مشورت پزشك خود به جاي قلم از ويال انسولين رگوالر و NPH كه 
هيچ تفاوتي با انسولين پن )قلمي( ندارد و به وفور در بازار يافت مي شود، 
استفاده كنند.  وي عنوان كرد: با توجه به تفاوت فاحش قيمت اين دارو 
در داخل نسبت به ساير كشورهاي منطقه، در آينده نزديك اين دارو 
براساس كد ملي بيماران توزيع خواهد شد تا ديگر نگراني از بابت تهيه 
آن احساس نكنند، همچنين انواع قلم هاي اين دارو تاپايان سال آينده 

در داخل توليد و نياز كشور برطرف خواهد شد. 

حسين سروقامت

کاغذهايي براي گيج سازي
سازمان تأمين اجتماعي 2 هزار بخشنامه را 

در 60 بند تجميع مي كند
 در خب�ري ب�ه نق�ل از مدي�ر عام�ل س�ازمان تأمي�ن اجتماعي 
آمده اس�ت كه اي�ن س�ازمان 60 بخش�نامه را جايگزي�ن 2هزار 
بخش�نامه قبلي مي كند. تع�دد بخش�نامه هاي اداري در مراكز و 
سازمان ها، عامل اصلي بوروكراسي اداري و سردرگمي مسئوالن 
دس�تگاه هاي متول�ي و س�رگرداني ارب�اب رج�وع شده اس�ت. 
 سازمان تأمين اجتماعي با داشتن بيش از ۴۰ ميليون بيمه شده و افراد 
تحت پوشش بيمه اي يكي از س��ازمان هاي بزرگ ارائه خدماتي است 
كه بيش��ترين امور اداري و ارباب رجوع را به خ��ود اختصاص داده اند. 
اين سازمان براي رفع گره هاي اداري و مشكات پيش رو با حجم زياد 
صدور بخشنامه روبه رو است كه در نتيجه آن مراجعان همواره از وجود 

بوروكراسي اداري گايه مند هستند. 
 صدور بخشنامه هاي متعدد براي رفع مسائل و مشكات درون سازماني 
دستگاه ها، در بسياري از موارد عايدي اي به جز سرگرداني و سردرگمي 

كارمندان و ارباب رجوع نداشته است. 
حجم انبوهي از بخش��نامه و مكاتبات اداري براي رفع يك يا چند گره 
اداري كار را به جايي رسانده است كه هر مسئولي و هر دستگاهي به خود 
اين اجازه را مي دهد كه بخشنامه جديدي صادره كند؛ بخشنامه اي كه 
در ظاهر شايد مشكلي را رفع كند،  اما در دراز مدت و در پيچ و خم هاي 
اجرايي و اداري، با تفسير و برداشت هاي مختلف، مشكات بسياري را 

برجا مي گذارد. 
صدور بجاي بخشنامه، مي تواند گره گشا، شفافيت ساز و تسهيل گر امور 
باشد، اما به كرات مشاهده ش��ده كه براي حل و رفع يك مشكل و گره 
اداري و خدماتي، دهها بخشنامه صادر شده است كه مجريان و ارباب 

رجوع ها را با مشكات جديد و بوروكراسي اداري درگير كرده است. 
در بسياري از موارد مش��كل بخش��نامه ها، اوالً كثرت آنها است، دوماً 
غيرشفاف و متناقض و موازي بودن بخشنامه ها و در نهايت سليقه اي 
بودن بسياري از بخشنامه ها؛ اينها به جاي شفاف سازي و تسهيل امور 
تبديل به دست اندازهاي اداري شده اس��ت. دست اندازهايي كه سبب 
اتاف زمان وافزايش هزينه ها مي شود و همواره نارضايتي هاي بسياري 

را به دنبال دارد. 
از طرف ديگر، اينكه دستگاه ها و سازمان ها اعام مي كنند چندين هزار 
بخشنامه را در چند صد بخشنامه جديد تجمع و ادغام مي كنند، نشان 

از غير شفاف بودن قوانين دارد. 
كاغذ بازي و صدور بخشنامه هاي آني و عجوالنه مي تواند از تأثير گذاري 
قوانين بكاهد و در برخي موارد قوانين موجود را نا كار آمد سازد. در واقع 
تعدد صدور بخش��نامه به كندي قانون و افزاي��ش هزينه هاي اداري و 

نظارتي مي افزايد. 
تعدد و تغيير كردن پياپي بندها و تبصره هاي بخشنامه ها معضل ديگري 
است كه بوروكراسي اداري را تشديد كرده و نارضايتي ها و سرگرداني 

را هم افزايش داده است. 
بس��ياري از دس��تگاه ها مي توانند به جاي تعدد صدور بخش��نامه به 
شفاف سازي و آگاه سازي درون سازماني بپردازند و با كوتاه كردن مسير 

اجراي قوانين از بوروكراسي اداري بكاهند. 
تجميع سازي بخش��نامه ها و كاستن از بوروكراس��ي اداري به افزايش 
رضايتمندي از دستگاه متبوع و كاهش شكايت و درگيري هاي اداري 
كه زمان بر و هزينه بر است، منجر خواهد شد. بر اين اساس الزم است 
دستگاه ها از صدور بخشنامه هاي جديد و موازي پرهيز كرده و در اسرع 
وقت نسبت به كاهش بخشنامه و شفاف سازي آن اقدام كنند تا شايد 

كمي هم كه شده شاهد تحول اداري باشيم. 

حرفه ها پيوندي استوار با مسئوليت هاي اجتماعي دارند؛ لذا اگر 
وكيل هستيد و مايليد مسئوالنه رفتار كنيد، شايسته است:

انصاف و اس�تقالل خود را حفظ نموده، موكلتان را از تعهدات، 
وظايف و توانايي خود مطلع كنيد. 

مددكار باشيد و كاسبكار نباشيد. پرونده اي را كه آگاهي كافي از 
آن نداريد، به همكار مطلع خويش بسپاريد. اگر كار با راهنمايي 

و ميانجيگري حل مي شود، دريغ نكنيد. 
هرچند بلدي�د، قان�ون را دور نزنيد. درمان ده�ي كنيد و درد 

جديدي به دردهاي موكلتان نيفزاييد. 
هر موضوع كوچكي را به پرونده ختم نكنيد. اگر حق با موكلتان 

نيست، اين را صريح و روشن به وي بگوييد. 
مسئوليت موكل خويش را پذيرفته، كار وي را با كمترين هزينه 

راه بيندازيد. 
. . . و س�رانجام به تعبير دكتر كاتوزيان پ�در علم حقوق ايران 
شغل دومي نيز داشته باشيد تا مجبور نشويد براي امرار معاش 

هر پرونده اي را بپذيريد. 
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گود 24 هكتاري محله هرندي
 بوستان زندگي شد 

با تبديل گود 24 هكتاري محله هرندي به بوستان زندگي اين انتظار 
مي رود كه شهرداري تهران س�اير فضاهاي بي دفاع شهري را كه 
قابليت تبديل به فضاهاي خدماتي و فضاي سبز دارند، بهينه سازي 
كند تا از بار كولوني هاي آ سيب هاي اجتماعي در شهر كاسته شود. 
روز گذشته بوستان زندگي در محله هرندي با حضور شهردار و اعضاي 

شوراي اسامي شهر تهران افتتاح شد. 
علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر 
تهران گفت: اين بوستان داراي امكاناتي نظير درياچه، كتابخانه، سالن 
آمفي تئاتر روباز، ميدانگاه توقف و تعامل فرهنگي و نيز امكانات ورزشي 

و بازي كودكان است. 
وي افزود: محل ساخت اين بوستان در گذشته يكي از گودهاي محل 
بوده و بيش��تر به محل بروز ناهنجاري هاي اجتماع��ي و محل تجمع 
معتادان تبديل شده بود كه با ساخت اين بوستان و به ويژه ساخت ديوار 
پيراموني آن چنين معضاتي حل و فصل خواهد شد و اين فضا تبديل 

به محيطي امن براي تفرج و بازي كودكان خواهد شد. 
وي تأكيد كرد: ارتقاي امنيت اجتماعي منطقه و افزايش سطح سامت 
و بهداشت محله هرندي يكي از اهداف ساخت اين بوستان بوده تا بستر 
مناس��بي براي توس��عه كارآفريني و ايجاد محلي براي گذران اوقات 

فراغت فراهم شود. 
 همچنين پيروز حناچي، ش��هرداري ته��ران تأثير با اش��اره به نقش 
افزايش فضاي س��بز در ارتقاي كيفيت زندگ��ي در تهران گفت: يكي 
از سياست هاي ما در اين دوره با همراهي شوراي اسامي شهر تهران 
ترغيب افزايش فضاي س��بز در پايتخت بوده كه تأثير بس��ياري روي 

ارتقاي كيفيت زندگي در تهران دارد. 
وي با اشاره به تاش مديريت شهري براي احداث بوستان هاي بيشتر در 
سطح شهر تهران گفت: به زودي در منطقه ۱۴ شاهد بهره برداري پارك 
معروف به وثوق الدوله خواهيم بود. پارك هاي حكيم، اخوان، چهارباغ 
و گل ها نيز به زودي افتتاح خواهند شد و به اين ترتيب شاهد افزايش 

سرانه فضاي سبز شهر تهران خواهيم بود. 
 بوستان زندگي با مس��احت ۲۴ هكتار در محله ش��هيد هرندي واقع 

شده است.

بيژن  يانچشمه

محمد محسنی فر  |  فارس

ابراهيم مشيريان
  گزارش  يک



نظارت میدانی مجلس بر مردان اقتصادي دولت
 مردان اقتصادی روحانی با قالیباف در تاالر شیشه ای مجلس به گفت و گو نشستند. قالیباف در این جلسه که می توان آن را درآمدی
 بر نظارت مجلس روی بودجه ریزی 1400 دانست،  گفت که دستگاه های اجرایی باید پای  بروکراسی  را  از روی گلوی تولید بردارند

 و دالر دولتی  نیز نباید سرانجام به جیب دالل برود و باید همواره طرف تولیدکننده داخلی و مصرف کننده را گرفت.
 قرار است این جلسه ها برای پیگیری هر 10روز یک بار برگزار شود

88498433سرويس  اقتصادي4

سه ش��نبه 29 مه��ر 1399 | 3 ربی��ع االول 1442 || روزنامه جوان |  شماره  6053
حاجي بابايي: منابع مالي طرح تأمین 

كاالهاي اساسي تعیین شد
رئیس کمیس�یون برنامه، بودجه و محاس�بات مجلس گفت: دیروز 
جلسه اي با حضور کارشناساني از سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین 
اجتماعي و کمیته امداد امام خمیني )ره( برگزار و نحوه تأمین منابع 
مالي الزم طرح از طریق فروش اموال و دارایي هاي دولت تعیین شد. 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به نشست 
ديروز اين كميسيون براي بررسي نحوه تأمين منابع مالي طرح تأمين 
كاالهاي اساسي گفت: اين جلسه با حضور كارشناساني از سازمان برنامه 
و بودجه، سازمان تأمين اجتماعي و كميته امداد امام خميني )ره( برگزار 
شد. كميسيون برنامه و بودجه در نظر دارد طي اين هفته جمع بندي 
الزم نسبت به طرح تأمين كاالهاي اساس��ي را انجام دهد تا طرح روز 

چهارشنبه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد. 
وي افزود: در اين راستا درباره روند اجرايي و عملياتي طرح و همچنين 
پيرامون فروش اموال و دارايي هاي دولت و تبديل آن به منابع مالي الزم 
براي تأمين كاال بحث و بررسي و توافق هايي ميان دولت و مجلس انجام 

شد تا هرچه سريعتر فرايند تبديل اموال اجرايي شود. 
حاجي بابايي با تأكيد براينكه كميس��يون برنامه و بودجه ديروز در دو 
نوبت صبح و بعدازظهر هم براي بررسي طرح تأمين كاالهاي اساسي 
با مسئوالن دولتي جلسه داشت، بيان كرد: ما منابع را در اين طرح به 
شكلي تعريف كرده ايم كه بخشي از آن به صورت نقدي و بخشي ديگر 
منابع حاصل از فروش اموال دولت و دارايي ها باشد. رئيس كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه منابع مالي تعيين شده 
براي طرح تأمين كاالهاي اساسي منجر به افزايش سقف بودجه نشده و 
تغييري در آن ايجاد نمي كند، گفت: اين طرح همچنين هيچ ارتباطي 
به بحث يارانه ها و حذف ارز 4هزارو200 توماني نداشته و احكام بودجه 

را دستخوش تغيير نمي كند. 
وي ادامه داد: س��ازمان تأمين اجتماعي حدود 45 ميليون نفر را تحت 
پوشش دارد و مي تواند از اين طريق اقدام كند، همچنين سازمان هاي 
حمايتي ديگر يا حتي نيروهاي مسلح و كساني كه توانايي تبديل اموال 
دولت را به پول و س��پس كاال دارند، مي توانند در اين طرح با يكديگر 
هماهنگي هاي الزم را انجام داده و به موجب وظايف ذاتي خود در اين 
راستا عمل كنند. حاجي بابايي اظهار كرد: جلسه اي هم با شوراي نگهبان 
براي تشريح نحوه اجراي طرح تأمين كاالهاي اساسي داريم تا در صورت 

وجود شبهات بتوان آنها را در اين دو روز رفع كرد. 
........................................................................................................................

حمايت قانوني مجلس از افشاكنندگان 
مفاسد اقتصادي

عضو هیئت رئیس�ه مجلس گفت: حمایت مالي از افش�اکنندگان 
مفاس�د اقتصادي یكي از محورهاي طرح مجلس است، اما به نظر 
من مسئله اصلي در این رابطه، ایجاد حمایت هاي حقوقي و معنوي 
از سوت زنندگان مفاسد اس�ت، افراد باید اطمینان داشته باشند 
که در صورت اعالم و افشاي فس�اد، مورد تعرض قرار نمي گیرند. 
سيدناصر موسوي الرگاني در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تصويب 
فوريت طرح حمايت مالي از افش��اكنندگان فس��اد در مجلس گفت: 
يكي از راه هاي مقابله با فسادهاي اقتصادي حمايت از افشاكنندگان و 

پشتيباني قانوني از سوت زني براي مقابله با مفاسد است. 
وي افزود: متأسفانه در شرايط كنوني مردم هر چند وقت يكبار شاهد 
انتشار يك خبر فساد در كشور هس��تند، روزي خبر مي آيد كه يك 
مفسد اقتصادي دستگير ش��ده، روز ديگر مطلع مي شوند كه مفسد 
ديگري از كش��ور فرار كرده است ، اين مس��ائل قطعاً موجب تشديد 
نااميدي در جامعه مي شود. وي گفت: بروز مفاسد اقتصادي در كشور، 
موجب بدبيني مردم نسبت به مس��ئوالن شده است، بنابر اين بايد از 
تمام ابزارها از جمله حمايت از افش��اكنندگان مفاسد براي مقابله با 
متخلفان استفاده كرد. موسوي الرگاني افزود: در شرايط كنوني افراد 
متدين بسياري در س��ازمان ها، ادارات، وزارتخانه ها و بانك ها وجود 
دارند كه از ب��روز تخلفات اقتصادي مطلعند، اما جرئت افش��اي اين 
تخلفات را ندارند، از اين رو ما در طرح حمايت مالي از افشاكنندگان 
فس��اد به دنبال آن هس��تيم كه از اين افراد حمايت ويژه كنيم. وي 
گفت: يكي از محورهاي طرح مذكور، حمايت مالي از افشاكنندگان 
مفاسد اقتصادي است، اما به نظر من مسئله اصلي در اين رابطه، ايجاد 
حمايت هاي حقوقي و معنوي از س��وت زنندگان مفاسد است، افراد 
بايد اطمينان داشته باشند كه در صورت اعالم و افشاي فساد، مورد 
تعرض قرار نمي گيرند يا اينكه سمت و جايگاه شان به خطر نيفتاده و 
در كل مورد ستم قرار نمي گيرند. از اين رو اين مسئله نيز بايد در طرح 

مذكور مورد توجه قرار گيرد. 
........................................................................................................................

 دستگاه ها برای اشتغال برنامه ندادند
ب�ا وج�ود آزاد ب�ودن 86 درص�دي مناب�ع صن�دوق توس�عه 
مل�ي ن�زد بانک ه�اي عام�ل، در نیم�ه نخس�ت س�ال 98 
عملك�رد تس�هیالت اش�تغال تقریب�ًا صف�ر ب�وده اس�ت. 
سال هاي اخير به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال كه هدف كاهش نرخ 
بيكاري طبق قانون برنامه ششم را دنبال مي كند در بودجه سنواتي منابعي 
در قالب تبصره 18 بودجه بدين منظور تخصيص مي يابد. از الزامات اجرايي 
ش��دن بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1۳۹8، ابالغ آيين نامه اجراي 
بند مذكور توس��ط هيئت محترم وزيران، تأييد اولويت ه��ا و برنامه هاي 
اجرايي دستگاه هاي متولي هر بخش اقتصادي توسط اين صندوق و انعقاد 
تفاهم نامه في مابين بانك هاي عامل و دستگاه هاي اجرايي است. آيين نامه 
اجرايي تبصره مذكور در تاريخ 1۳۹8/۳/۹ توس��ط هيئت محترم وزيران 
ابالغ شد. در تاريخ 1۳۹8/۳/18 طي نامه شماره 12۹۶۶/۹8/ص درخواست 
ارسال برنامه ها و اولويت دستگاه هاي اجرايي توسط اين صندوق به تمامي 
دستگاه هاي اجرايي مرتبط با قانون مذكور ارسال شده است كه تا انتهاي 
شهريور ماه تنها معاونت علمي و فناوري رياست جمهوری برنامه اجرايي خود 
را به اين صندوق ارسال كرده و ساير دستگاه ها تخصصي ذي ربط )مانند 
وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و...( در حال تنظيم برنامه هاي 
عملياتي خود بوده و در نتيجه ارسال برنامه عملياتي اين دستگاه ها با تأخير 

از ابتداي سال و از تير ماه سال جاري صورت پذيرفته است. 

   ادامه از صفحه اول
اگر چه بانك مركزي در پ��ي تحريم هاي نفتي 
با هدايت ارزهاي ناش��ي از ص��ادرات كاالهاي 
غير نفتي به س��امانه نيما، ارز مورد نياز واردات 
را تأمين كرد، اما انتظار مي رفت از اواخر س��ال 
گذشته كه كرونا ش��يوع پيدا كرد و به صادرات 
كاالهاي غير نفتي به دليل محدود سازي تجارت 
آس��يب زد، ثبت س��فارش كاال جهت واردات 
مديريت مي ش��د تا هم اكن��ون به رغم تنگناي 
ارزي و نياز ب��ه تأمي��ن ارزي واردات كاالهاي 
ضروري، ميليون ها ت��ن كاالي غير ضروري در 
گمركات و بنادر جهت ورود به كش��ور لنگ ارز 
نباشند و نرخ ارز نيز سر از بيش از ۳0 هزار تومان 
درنياورد، در اين ميان رئيس مجلس با اشاره به 
ضرورت هماهنگ س��ازي سياست هاي تجاري 
با سياس��ت هاي ارزي، پولي و مالي گفت: بايد 
نسبت به مديريت نحوه تخصيص ارز به كاالهاي 
اولويت دار اقدام و درباره ثبت سفارش كاالهاي 
لوكس يا حتي غير ض��روري تجديدنظر كرد تا 
فشارهاي اقتصادي به بدنه جامعه به ِويژه اقشار 

كم درآمد مهار شود. 
اگرچه در پي تحريم هاي نفتي و بالطبع غيبت 
ارزهاي ناشي از صادرات نفت، بانك مركزي از 
طريق هدايت ارزهاي ناشي از صادرات غير نفتي 
به سامانه هايي چون نيما، ارز مورد نياز واردات 
را تأمين كرد، اما انتظار مي رفت در پي ش��يوع 
كرونا و آسيب ديدن صادرات غير نفتي و به تبع 
آن كاهش درآمدهاي ارزي از اين محل در سال 
جاري، ثبت سفارش كاال خود را با تنگناي ارزي 

هماهنگ مي كرد تا كاالهاي اساسي و ضروري 
در اولويت تخصيص ارز قرار گيرند نه اينكه در 
تنگناي ارزي چنان بي بندوباري در حوزه ثبت 
سفارش كاال انجام گيرد كه هم اكنون ميليون ها 
تن كاال در گمركات و س��ازمان بنادر دپو باشد 
كه بانك مركزي را در دو راهي تخصيص ارز به 
كاالهاي ضروري يا كاالهاي غير ضروري موجود 
در گمركات قرار ده��د. در همين راس��تا بين 
سياست هاي تأمين ارز و سياست هاي تجاري 
اشكال اساسي رخ داده اس��ت، زيرا تحريم هاي 
نفتي تنگناي ارزي و ريالي ب��راي دولت ايجاد 
كرده است. بانك مركزي كه پيش از اين نقش 
واسطه گري تبديل ارز هاي نفتي دولت را به ريال 
برعهده داشت و از اين رهگذر مديريت بازار ارز 
را نيز انجام مي داد با چالش مواجه ش��ده است، 
البته مدتي تالش شد با ارزهاي ناشي از صادرات 
كاالهاي غير نفتي بازار ارز مديريت شود و دولت 
و بانك مركزي با خريد ارزهاي ناشي از صادرات 
غير نفت��ي، ارز ترجيحي كاالهاي اساس��ي را 
تأمين مي كردند، اما با توجه به برهم خوردن تراز 
تجاري در س��ال جاري كه شايد دليلش شيوع 
كرونا ي��ا زياده روي در ثبت س��فارش كاالهاي 
غير ض��روري ي��ا نارضايتي صادركنن��دگان از 
نرخ هاي كنوني سامانه نيما يا بازار آزاد ارز باشد، 
مدتي است كه مديريت بازار ارز به هم خورده و 
نكته نگران كننده تر آن است كه ميليون ها تن 
كاال در گمركات و بنادر دپو شده است و به نظر 
مي رسد، ترخيص اين كاالها به تأمين ميليارد ها 

دالر ارز نياز دارد. 

  ورود و خروج کاال روان شود 
كارشناس��ان بر اين باورند كه اقتصاد ايران هم از 
ناحيه رش��د نرخ ارز با تورم روبه رو ش��ده اس��ت و 
هم اينكه تأخير در ترخي��ص كاالهاي موجود در 
گمركات و بنادر تورم را در بازار ها رقم زده است. در 
اين ميان شايد بانك مركزي در تأمين ارز مورد نياز 
كاالهاي موجود در گمركات مشكل داشته باشد، اما 
انتظار مي رود نهادهاي مختلف در اين رابطه ورود 
كنند تا حداقل توليد كنندگان و مصرف كنندگان با 

مشكل كمبود كاالي مورد نياز مواجه نشوند. 
نرخ ارز به بيش از ۳0 هزار تومان رس��يده است 
و تراز تجاري كشور در نيمه ابتدايي سال منفي 

بوده، يعني واردات از صادرات پيش��ي داش��ته 
است. در چنين شرايطي ميليون ها تن كاال نيز 
در گمركات و بنادر دپو شده است كه اگر بخشي 
از آنها نياز به ارز داش��ته باش��ند بانك مركزي 
يا ب��ازار داخلي بايد ميليارده��ا دالر صرف اين 
موضوع كند، البته بخشي از كاالهاي موجود در 
گمركات كاالهاي ضروري هس��تند و ترخيص 
بهنگام آنها با توليد و مصرف مرتبط است، از اين 
رو بايد پذيرفت كه واردات كاال و ثبت سفارش 
صرفاً به واردات كاالهاي ضروري محدود شود، 
زيرا ارز صادرات غير نفتي نيز با محدوديت همراه 
ش��ده اس��ت و ديگر نمي توان كما في السابق 
واردات را ساپورت ارزي كرد،  در غير اين صورت 
جهش نرخ ارز و دپوي كاال در گمركات و سازمان 

بنادر به يك روند تبديل مي شود. 
   جلس�ه قالیباف ب�ا م�ردان اقتصادي 

دولت
يك شنبه شب محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
ميزبان رئيس كل بان��ك مركزي، وزير اقتصاد، 
وزير نفت، وزير صمت و وزير جهاد و كشاورزي 
در تاالر آينه مجلس ش��وراي اسالمي بود تا در 
رابطه با مباحث ارزي و تجاري و سياس��ت هاي 

پولي، مالي و تورم بررسي هايي صورت گيرد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در اين جلسه بر 
ضرورت رس��يدگي به مشكالت معيشتي مردم 
تأكيد كرد و گفت: متأسفانه اكنون قيمت اقالم 
اساسي سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از 
انتظار رشد داشته و اين وظيفه ما مسئوالن است 
كه نگذاريم، فشارهاي اقتصادي به بدنه جامعه به 
وِيژه اقشار كم درآمد منتقل شود. قاليباف تصريح 
كرد: بايد با يك مديريت صحيح و شايسته نسبت 
به مديريت نحوه تخصيص ارز به كاالهاي اولويت 
دار اقدام و درباره ثبت سفارش كاالهاي لوكس يا 

حتي غير ضروري تجديدنظر كرد. 
   می توانیم از این گردنه عبور کنیم

وي افزود: ما در همين وضعيت فعلي مي توانيم با 
اتخاذ سياستگذاري شايسته در حوزه مالي، پولي 
و تجاري از اين گردنه عبور كنيم، به شرط آنكه 
همه دست به دست هم بدهيم، پاي كار باشيم و 

مردانه براي منافع اين مردم تالش كنيم. 
رئي��س مجلس ش��وراي اس��المي ب��ر ضرورت 
هم افزايي و هماهنگي دس��تگاه هاي مسئول در 
حوزه سياست پولي، مالي و تجاري تأكيد كرد و 
گفت: در وضعيت فعلي ما بايد فرايند تهاتر كاال را 
تسهيل كنيم و غل و زنجير بوروكراسي اداري را از 

پاي كسب و كارها و تجار و بازرگانان باز كنيم. 
در اين جلسه همچنين قاليباف با انتقاد شديد 
از نحوه حمايت از واردات كاالهاي اساسي با ارز 
ترجيحي تصريح كرد: همانطور كه در سال ۹۷، 
با خاصه خرجي ارز 4هزارو200 توماني كشور را 
دچار چالش كرديم، ام��روز هم با تخصيص ارز 
ترجيحي به نام مصرف كنن��ده و به كام دالل، 

منابع اين كشور را هدر مي دهيم. 
وي تأكيد كرد: باي��د زنجي��ره واردات و توليد 
كاالهاي اساس��ي به درس��تي رهگيري شود و 
هرگونه حمايت از سمت مصرف كننده صورت 
گيرد. توليد بيش از آنكه به سوبسيد نياز داشته 
باشد، نياز دارد كه دستگاه هاي اجرايي پايشان 

را از گلويش بردارند. 
رئيس ق��وه مقننه ب��ا تأكيد بر نق��ش نظارتي 
مجلس يادآور شد: به منظور پيگيري و نظارت 
بر جمع بندي هاي مطرح ش��ده در اين جلسه، 
كميسيون هاي مجلس جلس��ات نظارتي خود 
را برگزار مي كنند و اين جلسه مشترك نيز هر 

10 روز يكبار برگزار مي شود. 
  دولتی ها چه گفتند

در اين جلسه، اعضاي دولت گزارشي از آخرين 
وضعيت واردات نهاده هاي كاالهاي اساس��ي و 
همچنين نحوه تأمين ارز ترجيحي و نيمايي براي 
اين كاالها ارائه كردند و نسبت به تأمين كاالهاي 
اساسي تا پايان س��ال تضمين دادند. همچنين 
رئيس كل بانك مركزي توضيحاتي درخصوص 
ب��ازار ارز و داليل افزايش قيم��ت ارائه كرد و در 
ادامه وزير اقتصاد نيز اظهار اميدواري كرد نسبت 
به تأمين كس��ري بودجه در پنج ماه باقي مانده، 

بدون بحران تالش هاي الزم صورت پذيرد.

ساخت و ساز مسکن متری چند؟
س�ازندگان مس�كن معتقدن�د ب�ا توج�ه ب�ه افزای�ش لحظه ای 
مصال�ح در ماه ه�ای اخی�ر، هزین�ه س�اخت ب�ا افزای�ش 40 
درصدی  مواجه ش�ده اس�ت و بس�یاری از پیش فروش کنندگان 
گرفته ان�د. ق�رار  زی�ان  حاش�یه  در  اکن�ون  آپارتم�ان، 

س��ازمان نظام مهندسی ساختمان كش��ور در تاريخ10 تيرماه امسال 
در پاسخ به نامه 21 خرداد ماه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی، هزينه احداث هر مترمربع واحد مسكونی را اعالم كرد كه در 
آن قيمت ها برای واحدهای مصرفی )يك تا دو طبقه( متری يك ميليون 
و ۷00 هزار تومان و برای واحدهای نس��بتاً لوكس )1۶ طبقه به باال( 

متری حدوداً ۳ ميليون و 400 هزار تومان نرخ گذاری شده بود.
نرخ هايی كه حتی با قيمت های سال قبل از آن نيز همخوانی نداشت 
و با اعتراض بسياری از سازندگان همراه شد، چراكه آنها می گفتند در 
واقعيت بازار، نرخ تمام شده بسيار باالتر از نرخ هايی است كه سازمان 
نظام مهندسی ساختمان اعالم كرده است. هنوز سه ماه از نرخ گذاری 
مذكور برای سال جاری نگذشته اس��ت، اما به نظر می رسد هزينه های 
واقعی ساخت و ساز هر مترمربع از واحدهای مسكونی مصرفی به 2/5 تا 
۳ برابر قيمتی رسيده كه نظام مهندسی ساختمان برای امسال طراحی 
كرده است. قيمت فوالد )ميلگرد( و تيرآهن طی ماه های اخير خبرساز 
شده و به گفته مهندس��ان س��اختمان تا يك چهارم هزينه ساخت و 
ساز را حتی برای س��ازه های بتنی، قيمت فلزات تشكيل می دهند. بر 
اساس اعالم شركت های توليدكننده سيمان در سامانه كدال )سامانه 
شفاف سازی شركت های بورسی(، سيمان نيز در روزهای اخير توانسته 
به بهانه افزايش قيمت پاكت، مجوز افزايش 10درصدی قيمت را از ستاد 
تنظيم بازار اخذ كند. آخرين مجوز افزايش قيمت مربوط به تيرماه بود 

كه هر پاكت سيمان، 1۷ هزار و 500 تومان قيمت گذاری شده بود.
   قیمت ساخت هر متر آپارتمان 6 میلیون تومان، قیمت یک 

متر آپارتمان آماده ۲4 میلیون تومان!
به گفته انبوه سازان، هزينه تمام شده ساخت و ساز مسكن مصرفی تا 
متری ۶ ميليون تومان رسيده است. از سوی ديگر بر اساس اعالم بانك 
مركزی، متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مس��كونی در تهران برای 

شهريور ماه امسال، 24 ميليون و ۳00 هزار تومان است.
بنابراين قيمت تمام شده ساخت و ساز تنها 24/۶ درصد از هزينه يك 
واحد مسكونی را به خود اختصاص می دهد و بيش از ۷5 درصد مابقی 

ظاهراً به قيمت زمين تعلق دارد.
   نرخ گذاری ساخت مسكن ملی متری ۲/7 میلیون تومان

اين در حالی است كه گفته می شود معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی در ابالغيه ای به ادارات كل راه و شهرسازی استان ها، هزينه 
ساخت واحدهای مسكونی ذيل طرح اقدام ملی مسكن را متری 2 ميليون 
و ۷00 هزار تومان بابت امضای قرارداد با س��ازندگان و پيمانكاران اعالم 
كرده كه اين نرخ تاكنون از سوی معاونت مسكن وزارت راه، نه تأييد شده 
و نه تكذيب؛ قيمتی كه احتماالً صحت داش��ته باشد و مشخص نيست با 
قيمت های فعلی مصالح ساختمانی، چگونه قرار است هر مترمربع مسكن 
ملی با 2/۷ ميليون تومان ساخته شود. ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه سازان 
استان تهران در گفت وگو با مهر درباره قيمت تمام شده هر متر ساخت و 
ساز اظهار داشت: در حال حاضر قيمت ساخت و ساز بدون هزينه پروانه 
ساختمانی و انشعابات آب، برق و گاز، متری 4/5 تا 5 ميليون تومان است. 
بابت پروانه و انشعابات هم متری يك ميليون تومان بايد اضافه كرد. وی 
ادامه داد: اين نرخ ها در مقايسه با سال گذشته تا 40 درصد افزايش قيمت 
داشته اس��ت. اين قيمت ها روز به روز تغيير می كند و اگر امروز تيرآهن 

بخريد، ممكن است با قيمت آن در روز قبل يا بعدش متفاوت باشد.
فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراس��ری انبوه سازان كشور نيز اظهار 
داشت: تورم مصالح ساختمانی صرفاً در بخش ميلگرد طی ۹ ماه گذشته 
از ابتدای زمستان ۹8 كه كيلويی 4 هزار تومان بود تا پايان شهريور ۹۹ 
كه به متری 12 هزار تومان رسيد، ۳00 درصد بوده است. پورحاجت 
گفت: به عنوان مثال سال گذشته برخی سازندگان قرارداد پيش فروش 
مسكن با پيش خريداران را با متری 1۳ ميليون تومان به امضا رسانده اند، 
در حالی كه همان واحد متری 24 ميليون تومان به فروش می رسد و 
حاال با باال رفتن شديد قيمت مصالح ساختمانی، بسياری از سازندگانی 
كه با مبنای نرخ های قبلی مصالح ساختمانی پيش فروش انجام داده اند، 
دچار مشكل جدی شده اند. آنها مجبور به تكميل ساختمان با نرخی 
هستند كه ابتدای قرارداد متعهد شده اند، اما كل سرمايه آنها از بين رفته 

و اميدی به بازگشت سرمايه خود نيز ندارند.
........................................................................................................................

 بزرگ ترين شركت دولتی فوالد
۷ ماه معطل مصوبه شورای پول و اعتبار

بی�ش از هف�ت م�اه اس�ت ک�ه درخواس�ت س�رمایه در گردش 
یك�ی از بزرگ تری�ن ش�رکت های دولت�ی ف�والدی کش�ور 
در ش�ورای پ�ول و اعتب�ار بان�ک مرک�زی معط�ل مانده اس�ت.

به گزارش تسنيم، شركت گروه ملی صنعتی فوالد ايران كه 15 درصد از 
ظرفيت توليد محصوالت فوالدی كشور را به خود اختصاص داده، پس 
از سال ها ركود در س��ال جهش توليد به چرخه توليد و رونق بازگشته 
است. اين شركت دولتی پتانسيل توليد 1/5 ميليون تن انواع محصوالت 

نوردی اعم از ميلگرد، كالف، تيرآهن  و لوله بدون درز را دارد.
در مقطع��ی از زمان كه حماي��ت از تولي��د تنها راه ح��ل خروج از 
بحران های اش��تغال، كنترل قيمت ها و تزريق اميد به آينده است، 
اس��تفاده از ظرفيت ها و پتانس��يل های اينگونه ش��ركت ها بايد در 
كمترين زمان ممكن و به دور از بوروكراسی های اداری دست و پاگير 
در دستور كار تمام نهادهای تأثيرگذار و تصميم گير در فرآيند توليد 
قرار گيرد. در مقطعی كه تحريم های بين المللی، موانع متعددی را 
برای توليد ايجاد كرده، مسلماً با اينگونه رفتارها علناً كشور را دچار 
خودتحريمی می كنيم. اين شرايط در حالی است كه تأمين سرمايه 
در گردش اين ش��ركت ها چندين ماه پيش در نهادهای باالدستی 
آن تصويب شده و برای تصويب نهايی به شورای پول و اعتبار بانك 
مركزی ارسال شده كه با گذشت نزديك به هفت ماه هنوز بالتكليف 
مانده اس��ت. از آنجا كه حمايت از توليد و فعال كردن ظرفيت های 
كارخانه ها و صنعت كشور در گروه تأمين سرمايه در گردش است، 
برخی شركت های دولتی درخواست های خود را از مجاری قانونی و 

رسمی بانك مركزی ارسال كرده اند.
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ر رداري بندرماهش امور قراردادهاي ش

گف�ت:  مجل�س  پژوهش ه�ای  مرک�ز  اقتص�ادی  مع�اون 
اختی�ار  در  ارزی  مناب�ع   98 و   97 س�ال های  در  کش�ور 
داش�ت ک�ه ای�ن مناب�ع ب�ه بدتری�ن ش�یوه مدیری�ت می ش�د.

سيدعلی روحانی ضمن اشاره به اينكه ايران در سال ۹۹ ارز حاصل از صادرات 
نفت ندارد، افزود: آمار صادرات نفت ايران در پنج ماهه اول سال جاری كمتر 
از نصف ارز ترجيحی است كه تخصيص يافته، يعنی بيش از نصف آن چيزی 
كه تخصيص پيدا كرده از ذخاير بانك مركزی برداشت شده و با نرخ 4200 
تومان برای واردات كاالهای اساسی اعطا شده است؛ ارزی كه به جای واردات 
می توانست صرف مديريت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی كنترل كند كه 
نرخ اين اندازه باال نرود. اين اقتصاددان ادامه داد: ضرورت ايجاب می كند ارز 
ترجيحی برای واردات كاالهای اساسی حذف شود و مكانيزم حمايت تغيير 
يابد، چراكه نظام انگيزشی ارز ترجيحی غلط و موجب ايجاد فساد و ضربه به 
توليد داخل می شود. سياست پرداخت ارز 4200 تومانی در نيمه اول سال ۹۷  
آغاز شد و پس از دو سال و نيم هنوز درباره اصل اين سياست بحث و گفت وگو 

می شود كه اين جای تأسف بسيار برای نظام تصميم گيری كشور دارد.
وی افزود: سياس��ت ارز 4200 تومانی موضوعی اس��ت كه هم مردم، هم 
سياستگذاران و هم برنامه ريزان به خوبی از چند و چون آن آگاهند و می دانند 
اين سياست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتالف صدها هزار ميليارد 

تومان منابع كشور می شود.
معاون اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تصريح كرد: 
امس��ال ۹ ميليارد دالر ارز ترجيحی برای واردات كاالهای اساسی در نظر 

گرفته شده كه تاكنون بيش از نيمی از اين رقم اختصاص يافته است.
علی روحانی با بيان اينك��ه در حال حاضر يارانه ضمنی ك��ه برای هر دالر 
پرداخت می شود 20 هزار تومان است، گفت: با اين حساب دولت نزديك 
200 هزار ميليارد تومان يارانه ضمنی برای واردات چند قلم كاالی اساسی 
در سال جاری پرداخت خواهد كرد. حال سؤال اينجاست كه آيا نمی شود 
اين 200 هزار ميليارد تومان را به روش كاراتری توزيع كرد؟ هركاری انجام 

شود با اين 200 هزار ميليارد تومان از وضع فعلی بهتر است.

ارز نفتي نداریم
نمای  نزدیک

قالیب�اف: متأس�فانه اکنون 
قیمت اقالم اساس�ي س�فره 
خانوار مانند مرغ و تخم مرغ 
فراتر از انتظار رش�د داش�ته 
و ای�ن وظیف�ه ما مس�ئوالن 
است که نگذاریم، فشارهاي 
اقتصادي به بدنه جامعه به ِویژه 
اقشار کم درآمد منتقل شود. 
مدیری�ت  ی�ک  ب�ا  بای�د 
صحی�ح و شایس�ته نس�بت 
ب�ه مدیریت نح�وه تخصیص 
ارز به کااله�اي اولوی�ت دار 
اقدام و درباره ثبت س�فارش 
کااله�اي لوک�س ی�ا حت�ي 
غیر ض�روري تجدیدنظر کرد

حمیدرضا  نیک عهد | جوان
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لشکر سليماني و اسب ترواي ساورز
محمد ايماني در سرمقاله كيهان نوشته است: 
اگر پااليشگاه ستاره خليج  فارس ساخته شد و 
در بنزين ب��ه خودكفايي رس��يديم، اگر انواع 
تسليحات پيشرفته و بازدارنده را ساختيم و متجاوزان را ادب كرديم و اگر 
نفوذ و اقتدار منطقه اي پيدا كرديم تا امنيت داشته باشيم، رهاورد غيرت 
و همت و تدبير نيروهايي بود كه بنا را بر بي اعتمادي به دشمن و اعتماد 
به وعده هاي هدايت و نصرت الهي گذاشته بودند. برعكس، اگر مديري 
نگاه خوش بين به دشمن داشت، اسير خدعه او شد و كشور را دچار مشكل 
كرد. اين، فرق مكتب سليماني با مكتب عاريتي برجام است. اسب ترواي 
نفوذي كه جان ساورز )رئيس  وقت سرويس جاسوسي انگليس( نتوانست 
درباره اش خويش��تنداري كند و گفت »توافق هسته  اي ظرف 15سال، 
ايران را به كشوري نُرمال تبديل خواهد كرد. ما شاهد كشوري هستيم كه 
در مرحله انتقال از مباني انقالبي به كشوري نُرمال   تر قرار دارد اما در داخل 
ايران در اين مس��ير، چالش وجود دارد. ما نياز داريم صبر اس��تراتژيك 
داشته باشيم تا به آن فرصت دهيم توس��عه يابد.« در مقابل اين راهبرد 
نفوذ بود كه سردار شهيد سليماني هش��دار داد »براي دشمن، برجام، 
سه ضلعي است نه يك ضلعي. اوباما فكر مي   كرد به مرور زمان به دو ضلع 
ديگر مي   رس��د. اينكه اصرار مي   كنند ب��ر برجام۲، براي اين اس��ت كه 
مي خواهند اين تحركي را كه از ايران اسالمي به جهان اسالم روح و جان 
داده، بخشكانند. اگر العياذ باهلل ما رفتيم و در برجام۲ شركت كرديم، تمام 
مي شود؟ نه، برجام اصلي در داخل ايران است. آنها برجام۳ هم خواهند 

داشت، چون معتقدند چشمه بايد در ايران خشكانده شود.«
........................................................................................................................

اخالق و جنگل نظام بين الملل
صبح نو در سرمقاله خود نوشت: شايد مرور توئيت 
حجت االسالم رسول جعفريان بعد از چند روز هنوز 
هم خالي از لطف نباشد؛ مروري كه نشان مي دهد 
دست حاميان برجام براي دفاع از آن چقدر خالي است كه حيثيت علمي 
و دانشگاهي خود را خرج چه استدالل هايي مي كنند: »اگر كمترين نتيجه 
برجام، اثبات پايبندي اخالقي ايران به تعهدات بين المللي و بي تعهدي 
امريكا و ديگر غربيان به توافقات بين المللي و انساني باشد، همين براي 
فضل حاميان برجام و ايران سربلند، كافي اس��ت.« در دنيايي كه صرفاً 
قواعد جنگل بر آن حاكم است، در دنيايي كه همين االن و در اوج بحران 
كرونا، ايران با تحريم هاي مختلف مالي و دارويي روبه روست و در دنيايي 
كه واقعيت هاي وحشتناك آن در طول تاريخ بشر بي سابقه است، استاد 
حوزه و دانشگاه كه از قضا متخصص تاريخ هم هست، برجام را تا سر حد 
»اثبات تعهد اخالقي« ايران پايين آورده و همين را هم شايسته احترام و 
ارزش مي داند. كاش يكي پيدا شود از استاد و محقق تاريخ بپرسد »اثبات 
تعهد اخالقي« براي چه كساني؟ كساني كه سابقه انداختن بمب اتم روي 
سر مردم غيرنظامي را دارند و كشتار در نقاط مختلف جهان را از ويتنام 
گرفته تا عراق، افغانستان و بالكان؟! در عمق فاجعه چنين منطقي تصور 
كنيد در اوج جنگ تحميلي، طرف مقابل با بسيج جامعه جهاني و در قالب 
يك تعهد اسلحه و مقاومت از دست شما مي گرفت و خود تن به رعايت 
مفاد عهدنامه و عقب نش��يني به مرزهاي بين المللي نمي داد. در چنين 
شرايطي يك استاد حوزه و دانشگاه كه از قضا متخصص تاريخ هم هست 
از راه برسد و مدعي ش��ود اگر حداقل امضاي اين عهدنامه، اثبات تعهد 
اخالقي ايران باش��د هم براي فضل حاميان عهدنامه مزبور كافي است. 
گويي بدخواهان مقابل جمهوري اسالمي، مش��تي طالب فضل، فكر و 
فلسفه اند كه پايبندي يا عدم پايبندي اخالقي جمهوري اسالمي ماهيت 

اصلي نظام فلسفي شان را شكل مي دهد. 
........................................................................................................................

تبريك هاي روحاني شادي بخش نيست
روزنامه همدلي در يادداشتي نوشت: روحاني  پيش 
از اين، در مناسبت هاي مختلف سعي كرد از مزاياي 
برجام سخن بگويد، خصوصاً وقتي كه برجام به بار 
نشس��ت، فكر مي كرد  نام او به عنوان بهترين رئيس جمه��ور، در تاريخ 
جمهوري اسالمي ثبت خواهد شد و مردم بعد از پايان صدارتش برايش 
دست تكان  خواهند داد. او ش��ك نداشت كه در هاي جامعه جهاني براي 
هميشه به روي ايران باز خواهد ماند... روحاني در يك ماه اخير دوبار در 
جلسه هيئت دولتش از پشت تريبون از ناكامي دستگاه ديپلماسي ترامپ 
با لذت سخن  گفت و هر دو بار هم با شور و حرارت فراواني به مردم ايران 
تبريك گفت و اين دو مورد را به نوعي براي م��ردم يا خود و دولتش  روز 
جش��ن تلقي كرد. بار اول كه ش��وراي امنيت به درخواست ترامپ براي 
كشيدن ماشه »نه« گفت و بار دوم براي فرارسيدن ۲۷ مهر يا 1۸ اكتبر كه 
تحريم تسليحاتي جمهوري اسالمي پس از پنج سال از پذيرش برجام و بر 
اساس قطعنامه ۲۲۳1 سازمان ملل به  پايان رسيد اما اكنون وضعيت به 
گونه اي اس��ت كه روحاني هر كاري كند و هر روزي را به گمان خود روز 
پيروزي تلقي كند،  هيچ واكنش مثبتي از سوي جامعه ايران نخواهد ديد، 
زيرا عامه مردم كه امروز به درد بي پولي و بي ناني دچارند، هر روز نسبت  به 
ديروز فقيرتر مي شوند و بيماري كرونا هم كه درد بي درمان آنها شده است، 
اصاًل هيچ حس��ي نس��بت به تبريك هاي آقاي روحان��ي  و پيروزي هاي 
ديپلماسي او و تيمش ندارند، زيرا مردم نيك مي دانند كه از گرماي اين 

تبريك ها آبي برايشان گرم نخواهد شد. 
........................................................................................................................

 احتمال درگيري انتخاباتي در امريکا
روزنامه وطن امروز در يادداشتي به قلم 
سيدمحمد مرندي با اش��اره به عقب 
بودن ترامپ  از بايدن در نظرسنجي ها 
نوشت: يكي از داليل عقب افتادن ترامپ از بايدن را مي توان بي اعتنايي او 
به ويروس كرونا كه در نهايت به مبتال شدن او انجاميد، دانست. همچنين 
امريكا درگير يك بحران اقتصادي عظيم است كه بسياري از مردم ايران 
هنوز متوجه عمق آن نشده اند. از طرف ديگر فرصت سوزي ترامپ و رفتار 
كودكان��ه اش در مناظره نخس��ت، باعث عق��ب افت��ادن او از بايدن در 
نظرسنجي ها ش��د. با اين حال همان طور كه چهار سال پيش ترامپ با 
وجود عقب بودن از هيالري كلينتون در نظرسنجي ها، در نهايت بدون به 
دست آوردن اكثريت آرا پيروز انتخابات شد، ممكن است اين بار نيز چنين 
اتفاقي رخ دهد، زيرا هنوز يك مناظره باقي مانده و از طرف ديگر بايدن نيز 
همانند ترامپ نماينده قشر سرمايه دار بوده و همين موضوع باعث مي شود 
نيمي از مردم امريكا اصاًل در انتخابات شركت نكرده و به هيچ  يك از آنها 
رأي ندهند، بنابراين در ميان مردم امريكا رغبت بااليي نسبت به بايدن 
نيز وجود ندارد و همين موضوع او را در برابر تالش هاي ترامپ در دو هفته 
پيش رو آسيب پذير خواهد كرد. عالوه بر اين بايد ديد دونالد ترامپ چه 
چيزهايي در آستين دارد و تا پيش از انتخابات چه رفتارهاي غيرمنتظره اي 
از او سر خواهد زد. در آخر بايد گفت آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است 
كه اگر تا پاي��ان روند انتخابات، آراي دو طرف نزديك به يكديگر باش��د 
احتمال يك درگيري بزرگ بر سر ادعاي تقلب و تنش هاي سياسي و حتي 

فراتر از آن در امريكا وجود دارد.

88498443سرويس  سیاسي

صادرات صنايع دفاعی ايران از صياد تا پهپاد
وزیر دفاع: کارآمدی و قیمت ارزان از مولفه های مهم محصوالت دفاعی ایران برای صادرات است

پای�ان تحریم ه�اي تس�لیحاتي ای�ران در 
روز یك ش�نبه واکنش ه�اي مختلف�ي در 
س�طح جهاني و داخلي داش�ت، ب�ه گونه اي 
ک�ه برخ�ي رس�انه هاي داخل�ي از آغ�از 
ام�كان خری�د تس�لیحات توس�ط ای�ران 
س�خن گفتن�د. واکنش ه�اي خارج�ي نیز 
بیش�تر بر این نكت�ه متمرکز بود ک�ه ایران 
توانمندي خرید تس�لیحات براي نوس�ازي 
نیروه�اي مس�لح خ�ود را خواه�د داش�ت 
اما ش�اید نكته مهم ت�ر در این می�ان امكان 
ص�ادرات صنای�ع دفاعی ب�راي ای�ران بود.
برداشته شدن تحريم هاي تس��ليحاتي ايران ابعاد 
گوناگوني دارد اما يكي از نكات مهم آن برداش��ته 
شدن تحريم هاي تسليحاتي عالوه بر از بين رفتن 
محدوديت های عموم��ي، تحريم ه��ا عليه برخي 
نهادها و افراد نيز برداشته ش��د. اين افراد و نهادها 
بعد از صدور قطعنامه۲۲۳1 همچنان در ليس��ت 

تحريم هاي سازمان ملل متحد باقي مانده بودند. 
در گزارشاتي كه سال هاي گذشته دبير كل سازمان 
ملل از نحوه اجراي اين قطعنامه به شوراي امنيت 
ارائه مي كرد، همواره س��فر برخي مقامات نظامي 
كشورمان كه در اين ليست قرار داشتند به عنوان 
معياري از نقض قطعنامه به شوراي امنيت گزارش 
مي شد. عالوه بر اين به دليل اينكه برخي نهادهاي 
تحريم  شده در ليست نهادهاي نظامي كشورمان 
قرار داش��تند، هر گونه ارتباط بانك هاي كش��ور با 
اين موسس��ات به عنوان نقض قطعنامه س��ازمان 
ملل متحد محسوب می شد و مي توانست به عنوان 
سندي در خصوص فشار بيشتر به شبكه مالي كشور 

مطرح شود. 
با خروج اين نهادها از اين ليس��ت تحريمي يكي از 
بهانه هاي اصلي براي فش��ار بر نظام مالي و بانكي 
كشور به طور كامل از بين مي رود، البته انتظار اينكه 
چنين رويدادي بتواند تأثير فوري بر وضعيت نظام 
مالي و بانكي ايران در نظام بين الملل داشته باشد، 
دور از انتظار اس��ت اما به طور حت��م در مذاكرات 
احتمالي آينده مي تواند دس��ت مذاكره كنندگان 

ايراني را بازتر كند. 
   مشتري براي سالح هاي ایراني هست؟

يكي از س��ؤاالت جدي كه درباره بحث برداش��ته 
ش��دن تحريم هاي تس��ليحاتي اي��ران در فضاي 
مجازي مطرح مي شود، اين اس��ت كه مشتريان 
احتمالي سالح هاي ايراني چه كشورهايی هستند 
و اينكه آيا واقعاً كسي حاضر است براي سالح هاي 

ايراني هزينه كند. 
در پاس��خ به اين س��ؤال بايد گفت كه هم گزارش 
نهادهاي امريكايي و هم اظهارات مقام هاي رسمي 
خودمان نشان مي دهد صنايع تسليحاتي ايران يك 
سيستم پويا و در حال توليد است كه اتفاقاً مشتريان 

جدي در اطراف و اكناف دنيا دارد. 
در سال هاي بعد از تمام شدن جنگ تحميلي و به راه 
افتادن صنايع دفاعي بومي در ايران، صادرات نظامي 
كشورمان با محصوالتي مثل مهمات و تسليحات 
س��بك آغاز ش��ده و در دوره هايي، بر اساس آنچه 
اعالم شده بود چيزي نزديك ۴۰ الي 5۰ كشور دنيا 
محصوالت مختلف ايراني را خريداري كرده اند كه در 
اين ميان مي توان به سيستم هاي اپتيك، تفنگ هاي 
تك تيرانداز، موشك هاي ضدزره و هواپيماهاي بدون 

سرنشين اشاره كرد. 
خوشبختانه دوران اصلي شكوفايي ايران در حوزه 
تس��ليحاتي با تحريم هاي نظامي و در كنار آن اوج 
گرفتن نبرد دولت هاي عراق و سوريه با گروه هاي 
تروريستي همراه بود كه سبب شد ايران بتواند در 
حوزه های گوناگون تسليحاتي پيشرفت هاي خود 

را به رخ بكشد. 
يكي از محصوالتي كه توانسته است جاي خود را در 
ميان رزمندگان جبهه مقابله با تروريسم تكفيری 
باز كند، سالح صياد است. اين سالح از همان آغاز 
درگيري ها ب��ه عنوان يك س��الح راهبردي عليه 
گروه هاي تروريس��تي توس��ط محور مقاومت به 

كار رفت. 
تجربيات گوناگون در اين باره س��بب شد تا مدل 
ديگري از اين سالح با نام صياد۲ نيز توسط صنايع 
دفاعي كشورمان ساخته شود. هم اكنون عالوه بر 

عراق و سوريه كش��ورهايي همچون افغانستان و 
پاكستان نيز خواستار دريافت اين سالح و آزمايش 
آن هستند چرا كه صياد نسبت به سالح هاي مشابه 
خود هم قيمت پايين تري دارد و هم مي توان آن را 

به راحتي تعمير كرد. 
عالوه بر س��الح صياد، موش��ك هاي ض��دزره و 
ضدتانك »دهالويه« نيز از محصوالتي هس��تند 
كه به خوبي امتحان خود را در محور مقاومت پس 
داده اند. زمان��ي كه تروريس��ت هاي محور عبري 
و عربي در س��وريه مجهز به موشك ضدتانك تاو 
بودند، اين موشك دهالويه بود كه توانست توازن را 
به نفع نيروهاي سوري و حزب اهلل پس دهد. موشك 
دهالويه نمونه بهبوديافته موشك ضدتانك روسي 

»كونكورس« با توان هدايت ليزري است. 
هم اكن��ون نمونه هاي متنوعي از اين موش��ك با 
كاربرده��اي گوناگون توليد می ش��ود. همچنين 
كالهك ه��ای مختل��ف از جمله خ��رج عميق و 
هواسوز كه به خوبي امتحان خود را در جبهه هاي 
نبرد سوريه و عراق با انهدام خودروهاي انتحاري 
و همچنين س��نگرهاي بتني تروريس��ت ها پس 
داده اند، توليد می ش��ود. اين س��الح نيز از جمله 
تسليحاتي است كه مي تواند در بازارهاي تسليحاتي 

ايران مشتري هاي خوبي داشته باشد. 
   پهپادها و راکت هاي فجر ایران 

مي توانند مشتریان بین المللي پیدا کنند
ايران در حوزه پهپادها پيش��رفت هاي ش��گرفي 
داشته است كمااينكه پهپادهاي بدون سرنشين 
ايران همچون »ابابيل« نه تنها در جبهه هاي نبرد 
بلكه در حوزه هايي همچون كنترل مرزها توانسته 
است دس��تاوردهاي مهمي داش��ته باشد. سايت 
مشرق در گزارشي با اشاره به اين مسئله مي نويسد: 
امروزه بازار بسيار رو به گسترشي براي پرنده هاي 
بدون سرنش��ين به خصوص نمونه هاي مسلح آن 
وجود دارد. پهپادي مثل »مهاج��ر۶« يا ابابيل به 
همراه مهمات هدايت ش��ونده »قائم« را مي توان 
يك تركيب ايده ال براي بس��ياري از كش��ورهاي 
دنيا در نظر گرفت، لذا ب��ه نوعي مي توان پهپادها 

را به عنوان يكي از پراميدترين محصوالت دفاعي 
ايران براي بازار صادرات در نظر گرفت. ايران پيش 
از اين نمونه اي از پهپادهاي خود را به كشورهاي 
ديگر صادر كرده و صحبت هايي مبني بر صادرات 
پهپادها به برخي ديگر از كشورهاي امريكاي التين 

نيز بوده است. 
يكي ديگر از بازارهاي مهم تسليحاتي براي ايران 
فناوري هاي راكتي و توپخانه اي ايران اس��ت كه 
به مرحله مهمي از توس��عه رسيده اس��ت، البته 
هنوز صنايع موش��كي ايران تح��ت تحريم هاي 
بين المللي قرار دارد و نمي توان به دنبال مشتريان 
بين المللي براي آن بود ام��ا محصوالت فرعي آن 
همانند توپخانه هاي راكتي مي تواند مشتري هاي 

پر و پا قرصي داشته باشد. 
راكت هاي س��ري فجر هدايت ش��ونده از ديگر 
گزينه هاي بسيار جذاب براي صادرات تسليحاتي 
ايران است. امروزه بسياري كش��ورها به دنبال 
افزايش دقت راكت هاي مورد استفاده در سازمان 
رزم توپخانه خود و برخي كشورهاي محدود در 
حال ارائه راكت هاي هدايت شونده در اين بخش 
هستند و با دريافت اين سفارش ها در كنار ايجاد 
اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در سطح صنايع 
دفاعي و شركت هاي تابعه و نيروهاي دانشگاهي، 
حجم قابل توجه��ي از ارزآوري به صورت قابل 

اطمينان و ادامه دار براي كشور ايجاد مي شود.
   به تمام کشورها سالح مي فروشیم

اظهار نظ��ر مقامات ايران��ي نيز نش��ان مي دهد 
ايران قصد حض��ور جدي در اين عرص��ه دارد، به 
عنوان مثال امير حاتمي وزير دفاع كش��ورمان در 
گفت وگويي تلويزيوني با اشاره به حيرت كشورهاي 
خارجي از رشد صنايع تسليحاتي ايران مي نويسد: 
يكي از وزراي كشورهاي خارجي كه خودشان هم 
كشور توانمندي هس��تند، وقتي از ايران رفت، در 
گزارشی به رئيس جمهورش��ان از پيشرفت هاي 
ايران گفته بود، رئيس آن كشور در اولين مالقات 
با رئيس جمهور ما پيشنهاد همكاري براي توليد 

داده بود. 
وزير دفاع با بيان اينكه در حوزه موشكي يك قدرت 
قابل اعتنا هس��تيم، تأكيد كرد: در حوزه زميني، 
همه اقالم دفاعي از تانك تا توپ و خمپاره و ضدزره 
و خودرو را براي فروش داريم، همچنين در حوزه 
هوايي نيز توانمندي منحصربه فردي در تعمير و 

نگهداري هواگردهاي غربي و شرقي داريم. 
اميرحاتمي در ادامه تصريح كرد: ما در حوزه پهپاد 
جزو پنج شش قدرت اول جهان هستيم و در حوزه 
دريايي نيز انواع ش��ناورها از زيردريايي تا شناور 
را مي سازيم و آنها را در س��طح قدرت هاي بزرگ 

تسليح مي كنيم. 
وي با تأكيد بر اينكه در حوزه پدافند هوايي سامانه 
ب��اور۳۷۳ را با باالتري��ن برد و ارتفاع س��اختيم و 
سامانه هاي ديگر نظير 15خرداد و سوم خرداد را 
هم داريم، گفت: ما طيف گسترده اي از تجهيزات را 
داريم كه با رعايت مقرراتي كه جمهوري اسالمي به 
آن پايبند است، به كشورهايي كه از اين تسليحات 
عليه ديگران استفاده سوء نكنند و فقط دنبال دفاع 

مشروع باشند، مي فروشيم. 
وزير دفاع تصريح كرد: ما مثل امريكا نيستيم كه 
عربس��تان و امارات را به جان مردم يمن انداخت 
تا س��الح بفروش��د. امير حاتمي در پايان افزود: 
كارآمدي و قيم��ت ارزان ج��زو مؤلفه هاي مهم 

محصوالت دفاعي ايران است.

مهدي پورصفا
   گزارش

   انتخابات

عضو مجل�س خب�رگان رهبري عملك�رد قوي 
دول�ت و مجل�س در می�زان مش�ارکت م�ردم 
در انتخاب�ات را بس�یار تأثیرگ�ذار دانس�ت. 
حجت االس��الم ج��واد مجتهد شبس��تري عض��و 
مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو با مهر، درباره 
موضع گيري برخي چهره ه��اي اصالح طلب عليه 
نهادهاي نظارتي در انتخاب��ات1۴۰۰، گفت: اينكه 
دعوت مي شود اصالح طلبان در انتخابات مشاركت 
كنند، پيشنهاد دلس��وزانه اي به حس��اب مي آيد، 
خواست رهبر انقالب هم مشاركت باال در انتخابات 
اس��ت اما اينكه مدعي ش��وند، ارگان ها و نهادهاي 
نظارتي بايد حذف ش��وند يا آنها را متهم به دخالت 
در انتخابات مي كنند، اقدامي برخالف قانون است. 
مجتهدشبس��تري تصريح كرد: متأس��فانه ميزان 

مشاركت مردم در انتخابات مجلس يازدهم پايين 
بود كه عملكرد ضعيف دول��ت و مجلس دوره قبل 
در اين ميزان مشاركت تأثير داشت، به هر ميزان كه 
دولت و مجلس قوي عمل كنند، قطعاً مشاركت مردم 
در انتخابات نيز بيشتر خواهد شد. وي همچنين در 
خصوص ادعاي اخي��ر موس��وي خوئيني ها مبني 
بر اينكه عده اي ب��ه دنبال حذف جايگاه رياس��ت 
جمهوري هستند، افزود: اگر بنا باشد زماني رياست 
جمهوري حذف و جايگاه نخس��ت وزي��ري ايجاد 
ش��ود، راهكار قانوني خود را بايد ط��ي كند، البته 
برخي اين ايده را مطرح كرده اند و حتي يك بار مقام 
معظم رهبري هم پيرامون آن سخن گفته بودند اما 
فعاًل در حد يك ايده و پيشنهاد اس��ت و درباره آن 
اقدامي صورت نگرفته است. عضو مجلس خبرگان 

رهبري با بيان اينك��ه در حال حاضر رئيس جمهور 
از اختيارات قانوني برخوردار اس��ت و در مقام اجرا 
كاماًل دست او باز اس��ت، گفت: ممكن است مدعي 
ش��وند، اختيارات كم اس��ت يا ديگ��ران در امور ما 
دخالت مي كنند، اي��ن ادعاها فرار از پاس��خگويي 
تلقي مي شود. مجتهدشبس��تري در پاسخ به اين 
س��ؤال  كه »چرا چهره هاي شاخص اصالح طلب به 
جاي آنكه با مردم سخن بگويند با مواضع حاشيه اي 
نهادهاي انتخاباتي را زير سؤال مي برند«، تأكيد كرد: 
به خاطر آنكه پاسخي ندارند. خود آنها مقصر وضع 
فعلي هستند و در انتخابات از مردم دعوت كردند به 
رئيس جمهور فعلي رأي دهن��د و امروز هم آدرس 
غلط مي دهند. وي با بيان اينكه مش��كالت متوجه 
خود آنهاست و بايد پاسخگوي مشكالتي كه از طرف 

كانديداي مورد حمايت آنها ايجاد شده است، باشند، 
اظهار داشت: ما به صورت صريح سؤال مي كنيم، چرا 
از كانديدايي حمايت كرده ايد كه امروز مي گوييد او 

ضعيف عمل مي كند يا او را ناتوان مي دانيد!
عضو مجلس خبرگان رهب��ري با اش��اره به اينكه 
اصالح طلب��ان در س��اختار دولت حض��ور خوب و 
پررنگي دارند، گفت: قوه مجريه در اختيار شماست، 
به جاي آنكه پاسخگو باشيد امروز در مقام مدعي و 
پرسشگر ظاهر شده ايد! گويا فرار از پاسخگويي عادت 
ش��ما ]اصالح طلبان[ اس��ت. يكي از همين آقايان 
اصالح طلب در نامه اول خود، مش��كالت را به رهبر 
انقالب احاله كرد در حالي كه رهبري مسئول اجرا 
نيستند، ايشان ناظر هستند و راهكار ارائه مي دهند و 

راهكار نيز ارائه كرده اند اما به آن عمل نشده است.

عضو مجلس خبرگان رهبري: 
عملكرد دولت و مجلس در مشاركت انتخابات تأثير دارد

   مجلس

رئی�س کمیس�یون برنام�ه و بودج�ه مجل�س ب�ا بی�ان 
اینك�ه م�اده واح�ده بودجه س�ال ج�اري دول�ت 570هزار 
میلیارد تومان اس�ت، تأکی�د کرد: دول�ت نه تنها ی�ك ریال 
کس�ري بودج�ه ن�دارد بلك�ه درآم�د م�ازاد ه�م دارد. 
به گزارش ف��ارس، حميدرض��ا حاجي بابايي رئيس كميس��يون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
گراني ها يك روزه به وجود نيامده است، اظهار داشت: اين گراني ها 
زيرس��اخت هايي دارد و پيش��اني برنامه ريزي براي ت��ورم و رفع 
مش��كالت آن بايد از دولت شروع ش��ود. وي افزود: وقتي موضوع 
گراني ها و قيمت گذاري ها مطرح مي شود اگر مجلس ورود كند و 
مصوبه اي را داشته باشد ممكن است دولت ادعا كند كه همه آنچه را 

من برنامه ريزي كرده بودم با مصوبه مجلس به هم خورده است. 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: نبايد مجلس 
دست دولت را در كاري ببندد، اين در حالي است كه در شرايط فعلي 
ما درگير جنگ اقتصادي هس��تيم ولي برنامه مجلس آن است كه 
هر نوع كمكي كه دولت بخواهد براي آنكه بر تورم و گراني فائق آيد، 
انجام دهد. حاجي بابايي با بيان اينكه گراني يك روزه به وجود نيامده 
است، گفت: پيش��اني مبارزه با گراني بر عهده دولت است، اين در 
حالي است كه مجلس براي نظام و مردم، مراعات دولت را مي كند. 
وي گفت: مجلس طرح هايي را در نظر دارد تا در كوتاه مدت قسمتي 
از مشكالت مردم را حل كند كه از آن جمله مي توانم به طرح تأمين 
كاالهاي اساسي اشاره كنم و هم اكنون در حال طي مراحل نهايي آن 

هستيم. بر همين اساس بنا داريم به ۶۰ميليون نفر در كشور كمك 
كنيم كه تا آخر اسفندماه حداقل دغدغه گوشت، روغن، برنج و... كه 
در زمره كاالهاي اساسي است، نداشته باشند، اين در حالي است كه 
۲۰ميليون نفر از اين افراد را كه شامل سه دهك پايين جامعه بوده 
است، مشكالت اساسي شان را حل می كنيم. مجلس فقط براي نظام 
و مردم، مراعات دولت را مي كند، اين در حالي است كه در بودجه 
سال 99 دولت بر اساس قانون عمل نكرده است، ضمن اينكه برخي 

اوقات از قانون عبور شده تا دولت سرپاي خود بايستد. 
وي با بيان اينكه ماده واحده بودجه س��ال جاري دولت 5۷۰هزار 
ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: دولت نه تنها يك ريال كسري 

بودجه ندارد بلكه درآمد مازاد هم دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
دولت يك ريال كسري بودجه ندارد

 امير خانزادي: تحريم  تسليحاتي 
براي نيروي دريايي يك شوخي است

فرمان�ده نی�روي دریای�ي ارت�ش ب�ا توجه به برداش�ته ش�دن 
محدودیت هاي تس�لیحاتي ایران تصریح کرد که نیروي دریایي 
ارت�ش هیچ نی�ازي ب�ه خری�د تس�لیحات ن�دارد و تحریم هاي 
تس�لیحاتي را ب�راي نی�روي دریای�ي ی�ك ش�وخي مي دان�د. 
به گزارش فارس، امير دريادار حسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه در يك دوره هايي در ارتباط 
با تهيه اقالم يدكي و تسليحات به شدت احساس نياز مي كرديم و دنبال 
اين بوديم تا كشوري به ما اژدر و توپ و سالح يا فن ساختن شناور بدهد، 
خاطرنش��ان كرد: اما امروز به جرئت مي گويم در نيروي دريايي اينكه 
تحريم تسليحاتي برداشته شده يا ادامه پيدا كند چيز تاثيرگذاري نيست، 

چون هر آنچه مي خواستيم از انواع توپ و اژدر و شناور را ساختيم. 
وي در ادامه به موضوع مهم اژدر در تسليحات دريايي اشاره كرد و گفت: 
تا همين چند سال گذشته دست ما دراز بود كه از جايي اژدر خريداري 
كنيم اما با ورود اژدرهاي بومي و آزمايش موفق آنها اين نياز كاماًل مرتفع 
شده است. امروز همين اژدر بومي ايران كه براي اولين بار در سال 9۶ 
تست شد به توانايي چند برابري دس��ت پيدا كرده و چه در حوزه برد 
اژدر و چه توانايي انهدام و دقت، پيشرفت قابل مالحظه اي داشته است 
حتي كاليبر اژدرهاي خود را به گونه اي تعيين كرده ايم تا به جاي تنوع 
بي حاصل و هزينه زا قابليت تاكتيكي داشته باشد، به همين خاطر است 
كه مي توانيم از اژدر بومي براي هر سه نوع زيردريايي ايران كه يك نمونه 

سنگين آن هم ساخت خودمان نيست از همين اژدر استفاده كنيم. 
دريادار خانزادي در پاس��خ به اين سؤال كه در حوزه فروش تسليحات 
در چه وضعيتي قرار داريد؟ اظهار داشت: در حوزه فروش، محور اصلي 
وزارت دفاع اس��ت و وقتي ما در جهاد خودكفايي نداج��ا نمونه اوليه 
محصولي را مي سازيم به وزارت دفاع مي دهيم تا در تعداد انبوه توليد 
كند و اگر خواست بفروشد. وي تأكيد كرد: محصوالت ما در حد بااليي 
از كيفيت و جذابيت هاي قيمتي قرار دارند و امكان بسيار بااليي وجود 

دارد تا در رقابت با نمونه هاي خارجي رقابت موفقي داشته باشند. 
........................................................................................................................

آيت اهلل كعبي: برخي در لواي عقالنيت 
سازش مي كنند و تسليم دشمن مي شوند

عضو هیئ�ت رئیس�ه مجلس خب�رگان کارک�رد قوم عق�ال را که 
طي۴۱ س�ال آس�یب فراوان به کش�ور زده اس�ت آن مي داند که 
در قالب تنش زدایي، تس�لیم دش�من ش�ود و به آنها ب�اج بدهد. 
آيت اهلل عباس كعبي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس خبرگان رهبري در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب درباره عقالنيت 
گفت: عقالنيت در ديپلماسي به معناي تهديدزدايي، شناخت دشمن و 
داشتن ابتكار عمل در رفع تهديدها، تبديل كردن تهديدها به فرصت  و 
برخورداري از طرح و برنامه براي تقويت منافع ملي است. برخي شعار 
عقالنيت سر مي دهند اما در اصل سستي، خودباختگي و انفعال كه ريشه 
در عدم شناخت مكر و فريب دشمن دارد را به جاي تكيه بر خدا، به خرج 
مي دهند. عضو خبرگان با اشاره به آيه »َوال تَِهنوا َوال تَحَزنوا َوأَنُتُم األَعلَوَن 
إِن كنُتم ُمؤِمنيَن« گفت: خدا مي فرمايد نبايد سست و منفعل شويد بلكه 

بايد دست برتر را داشته باشيد و اين دست برتر بر پايه ايمان است. 
كعبي با بيان اينكه عقالنيت ريشه در اعتماد به قدرت خداي تبارك و تعالي 
دارد و به  معناي پوشالي دانس��تن قدرت هاي مادي است، اظهار داشت: 
عقالنيت امام راحل و مقام معظم رهبري عقالنيتي است كه ريشه در ايمان 
و اعتماد به قدرت خدا، جهاد و مقاومت دارد. وي ثمره عقالنيت را مقاومت 
و ثمره مقاومت را اقتدار و پيشرفت دانست و گفت: جرياني در اين ۴1 سال 
وجود داشته كه خود را عقالي قوم مي دانند و همواره به  نام عقالنيت چراغ 
سبز به دشمن نشان داده و تالش مي كنند ترس خود را در قالب عقالنيت 
جا بيندازند. عضو جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم ب��ا بيان اينكه نظام 
اسالمي و ديپلماسي ما در اين ۴1سال از قومي كه خود را عقال مي نامد، 
آسيب ديده است، گفت: اين قوم در لواي عقالنيت مي گويند تنش زدايي 
بكنيم و بعد در قالب تنش زدايي، تسليم دشمن شدن و باج دادن به آن را 
عملياتي كرده اند، نمونه  آن هم تجربه برجام است. برجام تجربه سردادن 
شعار عقالنيت در ديپلماس��ي و انفعال در عمل است. در حالي كه نمونه 
درست عقالنيت، مقاومت در برابر سازش است كه خود را در مقابله با داعش 

و تكفيري ها نشان داد كه اقتدار ملي و منطقه اي توليد كرد. 
........................................................................................................................

رضايي: امريکا و اروپا به رفع تحريم هاي 
تسليحاتي پايبند نخواهند بود

دبیر مجمع تش�خیص مصلحت نظام از دولت خواست با صادرات 
تسلیحات پیشرفته ایران، به درآمدهاي ارزي جدیدي دست یابد. 
به گزارش ايسنا، محسن رضايي با اشاره به اتمام تحريم هاي تسليحاتي 
ايران گفت: هر چند تحريم هاي تسليحاتي ايران يك اقدام ظالمانه بوده 
و االن هم با آزاد شدن و رفع تحريم هاي تسليحاتي، امريكا و اروپا به آن 
پايبند نخواهند بود، اما دولت با برنامه ريزي درس��ت بايد از شكاف هاي 
بين المللي و همچنين نياز بس��ياري از كش��ورهاي جهان به تسليحات 

پيشرفته ايراني استفاده كند و به درآمدهاي ارزي جديدي دست يابد. 
........................................................................................................................

 سخنان برخی مسئوالن 
باور اجتماعی مردم را تضعيف می كند

عضو کابین�ه دولت ده�م تأکید ک�رد که آق�اي روحان�ي اگر در 
خیلي موارد اظهار نظ�ر نكنند، بهتر اس�ت. این ایام نس�نجیده 
ب�ودن بعضي اظه�ارات ایش�ان التهابات را بیش�تر کرده اس�ت. 
محمد عباس��ي وزير اس��بق ورزش و جوانان در گفت وگو با فارس، با 
تأكيد بر اهميت سخنان نس��نجيده رئيس جمهور و وزراي اقتصادي 
براي عبور از مشكالت، خاطر نشان كرد: در بسياري از موارد كه مرتبط 
با اقتصاد است مثل قيمت ارز، ش��اهد هستيم كه اتفاقاتي كه در بازار 
درحال رخ دادن است برخالف اظهار نظر هاي رئيس جمهور و مسئوالن 
اقتصادي دولت است. با اظهار نظر برخي مسئوالن در دولت مي بينيم 

فردا قيمت آن كاال افزايش مي يابد. 
وي با اش��اره به اينكه در برخي اظهار نظر ها مردم مي گويند قرار است 
اتفاقي مخالف آن نظر مس��ئول دولتي بيفتد، ادامه داد: اين خيلي بد 
است كه باور اجتماعي را تضعيف كنيم. نكاتي كه آقاي روحاني در اين 
ايام بر زبان مي آورد مثل همين جريمه 5۰هزار توماني از افرادي كه در 
تهران ماسك نمي زنند، مباني روشني ندارد. اجرايي شدن تصميمات 
بسيار مهم است. اگر نتوان تصميمي را اجرايي كرد، بعداً مردم بسياري 
از حرف هاي ديگر را جدي نمي گيرند. همانطور كه اشاره كرديد موضوع 

جريمه چگونه، كجا و با كدام روش قرار بود اجرايي شود؟ 
وي بيان داش��ت: اعالم چنين تصميم هايي بايد توس��ط س��تاد هاي 
سياستگذار باشد نه رئيس جمهور. يكي از اشكاالتي كه اين ايام اتفاق 
مي افتد همين موضوع است. عضو كابينه دولت دهم اظهار داشت: در 
همين موضوع ممنوعيت سفر به برخي اس��تان ها كه به شكل ناقص 
اجرايي شد، باعث مي شود كه اگر دفعه بعد مجدداً دستوري صادر شود، 
مردم نمي گويند اين تصميمات مبناي عملي ندارد؟ عباس��ي تصريح 
كرد: باور مردم نس��بت به اظهار نظرهايي كه توسط مسئوالن رده باال 
به وجود مي آيد باعث كاهش التهاب مي شود اما عكس آن هم مي تواند 
خودش التهاب آفرين باشد. آقاي روحاني اگر در خيلي موارد اظهار نظر 
نكنند، بهتر است تا اينكه اظهار نظر و به شكل نسنجيده تصميمات را 
اجرايي كنند. اين ايام نسنجيده بودن اظهارات ايشان التهاب را بيشتر 

كرده است كه مي توان حتي اين موضوع را از مردم هم سؤال كرد.



محمودكريميبيرانوند:
يكي از ظرفيت ه��اي اقتصاد اي��ران زنان 
تحصيلكرده و خانه دار هستند. در صورتي 
كه نظام آموزشي رسمي يا غيررسمي بتواند 
آموزش فرهنگ اقتصادي صحيح را در اين 
قش��ر ترويج دهد، نظام تربي��ت كارآفرين 
به ص��ورت خ��ودكار راه اندازي مي ش��ود. 
همچنين مش��اغل خانگي و پردرآمد نيز 

رونق زيادي خواهند داشت. 
مريمسرياري:

كش��ور پهناور ايران از لحاظ جغرافيايي در 
همسايگي ۱۵ كش��ور با جمعيتي بيش از 
۶۰۰ ميلي��ون نفر قرار دارد. اي��ران با فعال 
نمودن ديپلماس��ي اقتص��ادي منطقه اي 
و اس��تفاده از پيمان هاي پول��ي دوجانبه، 
مي تواند حداقل تجارتي ۱۰۰ ميليارد دالري 

با كشورهاي همسايه خود شكل دهد. 
و.محمديثابت:

عالج مشكالت كش��ور پيمودن راه اقتصاد 
مقاومتي است؛ يعني تكيه به درون. چشم 
را ندوزيم به دس��ت ديگران؛ م��ا تواناييم، 
ما ثروتمنديم، هم ثروت انس��اني داريم و 
هم ثروت ه��اي زيرزمين��ي؛ ثروت هاي ما 

فوق العاده است. 
سجادمظفري:

 ،RQ۱7۰ هك كردن سيس��تم ناوب��ري
شناسايي و س��اقط نمودن پهپادهاي فوق 

پيشرفته امريكايي در خليج فارس توسط 
س��امانه باور۳7۳ و موشك هاي خرمشهر 
كه همگي س��اخت داخل بوده و در دوران 
تحريم تسليحاتي انجام ش��د نشان از نياز 
توجه ويژه به ظرفيت ه��اي داخل در تمام 

زمينه ها دارد. 
فاطمهرشيدي:

اقتصاد ج��وان يعني ش��ناخت اولويت ها و 
ضرورت هاي كش��ور و تخصيص بهينه ارز 
دولتي به كاالهاي اساسي و نه غذاي سگ و 
گربه؛ اقتصاد جوان يعني خودكفايي در توليد 
كاالهاي استراتژيك و تأمين امنيت غذايي 
كشور؛ اقتصاد جوان يعني بستن گلوگاه هاي 
حساس و فس��ادخيز با نظارت دقيق و همه 
اينها با وج��ود دولت ج��وان و حزب اللهي 
تحقق مي ياب��د. جوان مؤم��ن و انقالبي، از 
آنجا كه انگيزه بيشتر و تعلقات كمتري دارد، 
نيروي محركه جامعه است. اقتصاد جوان نيز 
در سايه وجود يك دولت جوان و حزب اللهي 
كه مدنظر رهبري است، ش��كوفا مي شود. 
دولت جواني ك��ه وزراي آن از مديران تراز 
انقالبي تشكيل شده باشد و برنامه هاي مدون 

كارشناسي براي پيشرفت دارند. 
حجتاهللعبدالملكي:

 بر خالف تص��ور عده اي ك��ه فكر مي كنند 
تهديدات اقتصادي امريكا به س��بب ضعف 
اقتصادي ماست، علت خصومت و تحريم هاي 

اقتص��ادي امريكا عليه جمهوري اس��المي 
ايران ظرفيت هاي بالق��وه و توانمندي هاي 
فوق العاده اقتصاد جوان ايران است. اقتصادي 
پر انرژي كه اگر به حركت درآيد تمدن غرب 

را با چالش مواجه خواهد كرد. 
محمدموحد:

امام خامنه اي در 98/۱/۱ فرمودند: »ما كمبود 
نداريم. ظرفيت نيروي انساني ما بسيار خوب 
اس��ت، ظرفيت هاي طبيعي ما بسيار خوب 
اس��ت، ظرفيت جغرافيايي ما بسيار خوب 
است كه من در بيانيه  گام دوم مقداري از اين 
ظرفيت ها را تشريح كردم كه اين ظرفيت ها 

وجود دارد، بنابراين ظرفيت ها هست.«
ايرجستاري:

از مؤلفه هاي درآمدزايي ايران اقتصاد جوان 
آن اس��ت، توجه ويژه به توان شركت هاي 
ايران��ي در زمين��ه ص��دور خدم��ات فني 
مهندس��ي بدون نياز به اس��تفاده از منابع 
زيرزميني و اع��زام نيروي كار با پش��توانه 
علمي باال به كش��ورهاي همج��وار كمك 
ش��اياني به ارزآوري و حل معضل بيكاري 

قشر جوان تحصيلكرده خواهد نمود. 
سامانمظاهري:

ب��ازار ۶۰۰ ميليون��ي ب��راي كاالهايمان 
همين بيخ گوش��مان داريم! ت��وان توليد 
اكثر محصوالت دانش بنيان، كشاورزي و 
صنعتي را پيدا كرد ه ايم؛ از لحاظ س��رمايه 

انساني وضعيت مطلوبي داريم؛ همه چيز 
جهت يك جهش توليد بزرگ مهياست اگر 
تفكر و مديريت برجامي گلوي اقتصاد جوان 

ايران زمين را نفشارد!
مهدي:

اقتص��اد مقاومت��ي يعني توانمندس��ازي 
اقتصاد ملي در مقابل تغييرات، مخاطرات 
و تهديدهاي داخلي و خارجي بر س��ر راه 
پيشرفت و دستيابي به اهداف، چشم انداز 
كشور و استفاده از فرصت هاي آنها. در واقع 

علم تبديل تهديد به فرصت. 
وحيدزارعفكري:

به نظر چيزي كه مي توان��د اقتصاد فعلي را 
س��امان دهد منحصراً اقتصاد جوان است و 
البته اقتصادي جوان اس��ت كه حداقل اين 
ويژگي ها را داشته باشد: استقبال از تغييرات، 
احترام به بازخورد و پذيرش آن، توسعه مداوم 
و فزاينده، تمركز بر خروجي و  ارتقاي اهداف، 

حاال مديرش هم جوان بود ديگر بهتر!
سيدهفاطمهموسوي:

ايران به دليل محور بودن، توليدات متنوع، 
نيروي انساني ماهر و مبدع، جمعيت باال و 
موقعيت طبيعي و… مي تواند نقش بسيار 
ويژه اي را در منطقه و جهان اس��الم داشته 
باش��د كه اين مسئله در مس��ائل اقتصادي 
ما مغفول مانده است و به جاي تقويت اين 
مسئله، به دنبال ارتباط با بازار غرب هستيم. 
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ثروت هاي ایران فوق العاده است
درپيافزايشمش�كالتاقتصاديكش�ور،كاربرانش�بكههاياجتماعيراهخروج
ازاينمش�كالترااقتصادجوانيمعرفيكردن�دكهتكيهاشب�رظرفيتهايدروني
اس�ت.كارب�رانظرفيتهايبيش�ماراي�رانراازقبي�لمنابعانس�اني،ني�رويكار
جوان،تحصيلكردگاندانش�گاهي،منابعمعدنيوس�رزمينيبس�يار،همس�ايگي
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ظرفيته�ايداخل�يتكي�هداش�تومديريتبرجام�يراكن�ارگذاش�تميتوان
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دولتج�وانانقالب�يدانس�تند.درادام�هبخش�يازاي�نواكنشه�اراميخوانيد.

 در ساخت سريال هاي پليسي 
مقلد غرب نباشيم

مجتبي همتي فر در رش��ته توئيتي نوش��ت: به مناس��بت هفته ناجا، 
تلويزيون س��ريال هاي پليسي پخش مي كند. اين س��ريال ها متأثر از 
نمونه هاي خارجي بيش��تر روي نوپو مانور مي دهند، در حالي كه ناجا 
خدمات و رسته هاي متنوعي دارد، همچون راهور، مرزباني، اجتماعي، 
فتا و... كه از قضا جامعه ب��ه برنامه هاي آموزنده ناظر بر اينها نيازمندتر 
است. س��ريال هاي پليس��ي هم فرصتي براي ارتقاي دانش و مهارت 
انتظامي مردم است و هم فرصتی برای معرفي زحمات اين نيروي مهم 
كه نسبت به ساير نيروهاي مسلح، بيشترين تماس را با مردم و جامعه 
دارد. متأسفانه در اينجا هم دچار تقليدگرايي و سطحي نگري شده ايم و 

توليدات صرفاً سرگرم كننده و دور از واقع غلبه دارد. 

چين اكنون بزرگ ترين اقتصاد جهان 
است، امريكا نبايد شوكه شود!

كانال تلگرامي »مطالعات امريكا« ترجمه مطلبي از»نشنال اينترست« 
را به اشتراك گذاشت. در اين مطلب مي خوانيم: صندوق بين المللي پول 
چشم انداز اقتصاد جهاني 2۰2۰ خود را ارائه داده و طبق نماي كلي چين 
به بزرگ ترين اقتصاد جهان تبديل شده است. ناخوشايندترين واقعيت 
اين است كه امريكايي ها نمي خواهند اين واقعيت را قبول كنند حتي 

وقتي اين گزارش را مي خوانند از پذيرش آن امتناع مي ورزند!
 ما نبايد شوكه شويم؛ چون اين واقعيت است كه چين اكنون موفق شده 
است دهها سال برتري اقتصادي امريكا بر جهان را پشت سر گذارد و به 
بزرگ ترين اقتصاد جهان تبديل شود. بهترين معيار مقايسه اقتصاد ملي 
دو كشور است كه هم اكنون صندوق بين المللي پول و سازمان سيا ارائه 
مي دهند.  گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد اقتصاد چين 
يك ششم بزرگ تر از اقتصاد امريكاست )24/2 تريليون دالر چين در 
برابر 2۰/8 تريليون دالر امريكا(. به نظر مي رسد تبعات اقتصادي كرونا 

در اين زمينه بي تأثير نبوده است. 

 سازمان ملل متحد 
دقيقاً با كي متحده؟!

علي سيس��تاني توئيت كرد: شما مي گيد س��ازمان ملل! شما مي گيد 
يونيسف! شما مي گيد حقوق بشر! ش��ما مي گيد شوراي امنيت! شما 
مي گيد س��ازمان بهداشت جهاني! خب اين س��ازمان ها چرا در مقابل 
تحريم دارويي ايران صداشون در نمياد؟! ايجاد شدن كه فقط سكوت 

كنن؟! اين ملل متحد دقيقاً با كي متحدن؟! با امريكا؟!

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

چرا امام هشتم )ع(»رضا«ست؟
آيتاهللجواديآملي:

هيچ موجودي از هيچ موج��ود ديگري راضي نمي ش��ود مگر به 
وساطت مقام امام هشتم. هيچ انساني به هيچ توفيقي دست نمي يابد 
و خوشحال نمي شود مگر به وساطت مقام رضوان رضا )سالم اهلل 
عليه( و هيچ نفس مطمئنه اي به مقام راضي و َمرضي بار نمي يابد، 
مگر به وساطت مقام امام رضا! او نه چون به مقام رضا رسيده، به اين 
لقب ملقب شده است! بلكه چون ديگران را به اين مقام مي رساند، 
ملقب به رضا شد.  ممكن است در بين آحاد امت كساني باشند كه به 
مقام رضوان راه پيدا كنند؛ چون پايان بخش سوره مباركه فجر كه 
ِّك راِضيًه َمرِضيه«  فرمود: »يا أيُتَها النَّفُس الُمطَمِئَنُه اْرِجِعي إلي َرب
مخصوص ائمه)ع( نيست، شامل ساير انسان هاي ملكوتي منش هم 
مي شود.   ممكن است در بين امت كساني باشند كه داراي نفس 
مطمئنه و نائل به مقام راِضيًه َمرِضيًه بشوند، اما رضا نخواهند بود! 
آنها جزو امتند، ولي امام رضا )ع( واسطه است كه چنين افرادي در 

بين امت به مقام راِضيًه َمرِضيًه راه پيدا مي كنند. 
منبع: كانال تلگرامي »نشر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم«

   سبوي دوست

مهدي جهان تيغي، مديرمس��ئول س��ايت 
خب��ري جهان نيوز، در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: هايكو ماس، وزير خارجه آلمان درباره 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا گفته 
است نه نگران هستند و نه اميدوار! او تصريح 
مي كند آمدن ترامپ جمهوري خ��واه آنها را 
نگران نمي كند و همچنين پيروز شدن بايدن 
دموكرات نيز آنها را اميدوار نمي كند. در اين باره 

چهار نكته كوتاه ذيل را بخوانيد:
۱( وزير خارجه آلمان در حالي موضع كشورش 
را درباره انتخابات رياس��ت جمه��وري امريكا نه 
اميدواري و نه نگراني بيان مي كند كه خود او در 
همان گفت وگو از  رفتارهاي ترامپ با اروپا انتقاد 
مي كند يا پيروز ش��دن بايدن را نوعي اميدواري 
حداقلي براي بهب��ود روابط بهتر ب��ا امريكا بيان 
مي نمايد. اما هايكو م��اس نهايتاً حرف اول و آخر 
را اين مي داند كه اس��تراتژي كشورش نه بر پايه 
اميدواري و نه نگراني در برابر انتخابات امريكاست. 
2( آلمان در شرايطي چنين موضعي در برابر 
انتخابات امريكا دارد كه دشمن امريكا محسوب 
نمي شود و در معادالت دنياي غرب به عنوان 
كشوري با هويت اروپايي، صرفا رقيب امريكا 
اس��ت. هايكو ماس همچنين تأكيد مي كند: 
»سياست خارجي و امنيتي اياالت متحده از 
سال ها پيش در اين مس��ير پيش مي رود كه 
جايگاهي كه اين كشور در دوران جنگ سرد 
به عنوان ابرق��درت پيدا كرده ب��ود به لحاظ 
اس��تراتژيك دوباره تنظيم ش��ود.« او سپس 
گزاره اي كلي��دي بيان مي كن��د و مي گويد: 
»ما به عنوان اروپايي« باي��د بيش از پيش به 

مس��ئوليت هاي خود توجه كنيم.« خالصه 
و س��اده آنكه آلمان بهترين ديپلماسي را در 
برابر كش��ور رقيب خود، گره نزدن سياست 
كشورش به انتخابات امريكا و عدم خيال بافي 
ب��ا گزينه هايي همچ��ون »ب��د« و »بدتر« يا 

»معتدل« و »تندرو« مي داند. 
۳( اگر كشوري همانند آلمان كه قطب اقتصادي 
اروپاس��ت و جزو كشورهاي پيش��رو در حوزه 
ديپلماسي در دنياي غرب شناخته مي شود، در 
برابر امريكا در مقياس يك رقيب، حاضر نيست 
سياست خارجه كشورش را به انتخابات امريكا 
گره بزند، ايران در برابر امريكا آن هم در جايگاه 
جدي ترين دشمن خود، چگونه بايد به انتخابات 
رياست جمهوري اين كشور نگاه كند؟! قطعاً 
استراتژي انتخابي در برابر دشمن از استراتژي 
در برابر يك رقيب بايد س��ختگيرانه تر باشد. 
يعني ايران در برابر دشمني مثل امريكا صد برابر 
آلمان بايد بيشتر از گره زدن منافع ملي خود به 

انتخابات رياست جمهوري امريكا پرهيز كند. 
4( اما در ايران اگر كسي درباره ترامپ و بايدن 
همانند وزير امور خارجه آلمان سخن بگويد، از 
طرف اصالح طلبان به بي س��وادي و عدم فهم 
منافع ملي و شناخت امريكا متهم مي شود! اين 
در حالي است كه تقسيم نكردن رقيب به معتدل 
و تندرو در اروپا عين ديپلماس��ي است ولي در 
ايران تقسيم كردن دشمن به معتدل و تندرو از 
طرف اصالح طلبان و اعتداليون عين باسوادي در 
سياست خارجه معرفي مي شود. مشكل اصلي 
هم همين جاست كه ما در جريان اصالحات و 

اعتدال با ديپلمات حقيقي روبه رو نيستيم. 

عليرضا فقيهي راد در كانال تلگرامي »حالج« 
نوشت: سورپرايز اكتبر به يك اتفاق و رخداد 
خبري غيرمنتظره مي گوين��د كه با هدف 
تغيي��ر و تح��ول در رون��د آراي نامزدهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا صورت 
مي پذيرد. از اي��ن جهت م��اه اكتبر مهم و 
تعيين كننده است كه انتخابات هاي رياست 
جمهوري امريكا در ماه نوامبر برگزار مي شود 
و تحوالت آخر ماه اكتبر بسيار تأثيرگذار و 

تعيين كننده در روند انتخابات است. 
در انتخاب��ات 2۰۱۶ امري��كا در 7 اكتب��ر 
ويكي ليك��س ايميل ها و اس��ناد مرتبط با 
هيالري كلينتون را منتش��ر كرد، از جمله 
س��خنراني هاي كلينتون ب��راي بانك هاي 
مختلف ك��ه از آنچه او در جري��ان مبارزات 

انتخاباتي گفته بود، متفاوت بود. 
در همان روز يك فيلم ضبط ش��ده از سال 
2۰۰۵ مربوط به نامزد حزب جمهوري خواه 
دونالد ترامپ منتشر شد كه در آن او از گفتار 
جنسي اس��تفاده كرده و مدعي شده بود او 
مي تواند هر زني را كه بخواهد ببوسد، چراكه 
او يك ستاره است. سياستمداران متعددي 
از هر دو حزب خواستار عذرخواهي او شدند 
و ترام��پ گفت اي��ن فيلم ها نش��ان دهنده 

شخصيت او نيستند. 
اين روزها در حالي كه نيمه دوم ماه اكتبر 2۰2۰ 
را پشت س��رگذرانده ايم و نزديك به 2۰ روز تا 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا باقي مانده 
است، رس��انه ها و مردم امريكا كماكان منتظر 

سورپرايز اكتبر 2۰2۰ هستند. 
بعضي از تحليلگران بر اين باور بودند كه باتوجه 
به همه گيري و شيوع گسترده كرونا در امريكا 
اعالم رسمي كشف واكسن كرونا توسط ترامپ 
مي تواند به عنوان سورپرايز اكتبر باشد و بتواند 
به عنوان برگ برنده او در انتخابات باشد، اما با 
مبتال ش��دن ترامپ و همسر وي و همچنين 
بسياري از اعضاي ستاد انتخاباتي او به كرونا، 
حاال دموكرات ها دست باالتر را پيدا و ترامپ 
را به سهل انگاري در مديريت مبارزه با كرونا 
متهم كرده ان��د. هرچند بعض��ي از گمانه ها 
حكايت از آن دارد كه ممكن است ترامپ در 
روزهاي آخر از واكس��ن يا داروي مؤثري در 
جهت درمان كرونا رونمايي كن��د، اما آنچه 
از اظهارات مقامات رس��مي وزارت بهداشت 
امريكا بر مي آيد آنها حاضر به تأييد زودهنگام 
چنين مواردي نخواهند بود و ترامپ را با چالش 

اساسي روبه رو خواهند كرد. 
بعضي رس��انه ها هم با توجه به تشديد فشار 
و نقش آفريني البي صهيونيس��ت ها در كاخ 
س��فيد، معتقدند س��ورپرايز اكتبر مي تواند 

مربوط به پرونده ايران باشد يا جنگي محدود 
يا توافقي جامع و بازدارنده با ايران. تحليلگر 
»نيوي��ورك مگ« مي نويس��د: احتمال دارد 
»سورپرايز اكتبر« اين دوره از انتخابات رياست 
جمهوري امريكا جنگ در خاورميانه باش��د، 
جنگي كه آينده سياس��ي نتانياهو و ترامپ 
را تضمين كن��د. يك مقام اتحادي��ه اروپا در 
گفت وگو با نيويورك مگ گفته كه اروپا نگران 
است  اس��رائيل با دامن زدن به تنش با ايران 
س��طح تنش را به درگيري نظامي مستقيم 
بكشاند تا نتانياهو از آن به عنوان اهرمي براي 
حفظ خود در سياست و قدرت استفاده كند. 
اين تنش نه تنها براي نتانياهو جذاب است، 
بلكه حتي مي تواند براي ترامپي كه اين روزها 

اسير عواقب كرونا هم است جذاب باشد. 
اما با توجه به كاهش يافتن اهميت مسائل 
سياست خارجي براي مردم امريكا و تشديد 
مش��كالت اقتصادي درون امريكا، مس��ئله 
بحران كرونا و درگيري هاي تبعيض نژادي، 
بعيد به نظر مي رسد جنس سورپرايز اكتبر 

مسائل مربوط به سياست داخلي باشد. 
آخرين رخداد مه��م كه مي توان��د با توجه 
احتمالي گس��تردگي و عم��ق آن به عنوان 
س��ورپرايز اكتبر 2۰2۰ تلقي ش��ود، اعالم 
عمومي و افشاي ايميل هاي هيالري كلينتون 
است. ابتدا مايك پنس معاون دونالد ترامپ 
در مناظره با كاماال هريس معاون جو بايدن 
اعالم كرد تمامي ايميل ه��اي كلينتون را از 
حالت محرمانه خارج خواهند كرد و در اختيار 

رسانه ها قرار مي دهند. 
مايك پمپئو كه گويا مسئول مشخص افشاي 
اين ايميل ها شده است در گفت وگو با شبكه 
فاكس نيوز اعالم كرد در اولين فرصت ممكن 
و احتماالً پيش از برگزاري انتخابات رياس��ت 
جمهوري اين ايميل ها منتشر خواهد شد. جز 
انتشار عمومي ايميل هاي هيالري كلينتون، 
كمپين انتخاباتي ترامپ به دنبال انتشار اسناد 
تحقيقات اف ب��ي  آي از دخالت روس��يه در 
انتخابات امريكا و ارتباط ترامپ با روس هاست 
تا اثبات كند دموكرات ها به دروغ ترامپ را متهم 
به همكاري با روس ها كرده اند تا بلكه بتوانند 
چهره اي مظلوم از وي در افكار عمومي بسازند. 
نهايتاً در حالي كه تمامي نظرس��نجي ها و 
حتي ارزيابي كمپي��ن انتخاباتي ترامپ، از 
پيش��تازي جو بايدن حكايت مي كند بايد 
منتظر ماند و ديد ترامپ در اين روزهاي آخر 
خواهد توانست برگ برنده اي رو  و تحوالت 
انتخابات 2۰2۰ را با ي��ك چرخش و اتفاق 
غيرمنتظره روبه رو كند يا به گفته خودش به 

زودي خاك امريكا را ترك خواهد كرد؟

سورپرايز اكتبر يا فرار از امريكا

نگاهآلمانيبهانتخاباترياستجمهوريامريكا
وزير خارجه آلمان هم بي سواد است؟!

دكتر حس��ن     گزارش
باوير در كانال 
تلگرامي »ژئوپلتيك رسانه« طي يادداشتي 
نوش��ت: به طور كلي وقتي كشوري مورد 
آماج عمليات رواني رسانه اي قرار مي گيرد، 
اين عمليات در دو بخ��ش مي تواند امنيت 
ملي آن كش��ور را تحت تأثير ق��رار دهد؛ 

حاكميت و افكار عمومي شهروندان. 
كارگ��زاران عملي��ات روان��ي در م��ورد 
شهروندان كش��ور آماج، عمدتاً چند هدف 
را دنبال مي كنن��د:۱( ايجاد حس بدبيني 
در آحاد جامعه نس��بت ب��ه حاكميت؛ 2( 
باال بردن س��طح توقعات عمومي جامعه؛ 
۳( ايجاد بحران هاي س��اختگي در سطوح 
داخلي و منطق��ه اي؛ 4( تروي��ج فرهنگ 
 غربي در مقابل فرهنگ مطلوب حاكميت و  
۵( معرفي غرب به عنوان يگانه منجي جهاني. 
اين اقدامات از طريق به كارگيري ابزارهاي 
رس��انه اي ص��ورت مي پذي��رد، ام��ا غرب 
و در رأس آن امري��كا چگون��ه مي توانند با 
بهره گيري از رسانه ها تهديدي براي امنيت 

ملي اين كشور ايجاد نمايند:
تحري�كگروهه�اياپوزيس�يون

داخليوخارجي
هدف رسانه هاي غربي در اين بخش عمدتاً 
تحت فشار نهادن مسئوالن نظام و زير سؤال 
بردن مشروعيت و مقبوليت نظام است كه 
به طور مش��خص از طريق شبكه گسترده 
مجازي )اينترنت، فيس��بوك، توئيتر و...( 

شبكه هاي ماهواره اي پيگيري مي شود. 
تشديداختالفاتقوميومذهبي

اصوالً كش��ورهايي كه در آن اق��وام و مذاهب 
گوناگون حضور دارند به طور بالقوه همواره با 

برخي تهديدات مواجه هستند. رسانه هاي غربي 
با بهره گيري از اين فضا و با هدف تحت تأثير قرار 
نهادن امنيت ملي كشور، تالش مي كنند تا حد 
امكان كش��ور را با چالش هاي مختلف مواجه 
سازند. اوج اين اقدامات را در تمايالت گريز از 
مركز قوميت ها، تش��ديد درگيري هاي قومي 
و نهايتاً موض��وع جدايي طلبي به خصوص در 

استان هاي مرزي كشور مي بينيم. 
گس�ترشناامن�ياجتماع�يو

انحرافاتاخالقي
اين امر در ي��ك فرآيند دو س��ويه نه تنها 
با تضعي��ف بنيان ه��اي اصل��ي اجتماعي 
همچون خانواده خود مي تواند در يك روند 
زنجيره وار ابعاد ديگر را متأثر نمايد بلكه در 
صورت گسترش فضاي ناامني اجتماعي به 
تدريج نخبگان و افراد طبقه متوسط جامعه 
اعتبار خود را در گروه ه��اي معارض كه بر 
عكس با شعار توجه به موضوعات اجتماعي 

وارد مي ش��وند مي يابند و ب��ه اين ترتيب 
نارضايتي اجتماعي گسترده شده و تبعات 

آن دامنگير امنيت كشور خواهد شد. 
طرحافزايشقدرتمردميجهت

مهندسيانقالبرنگي
 به اين منظور شبكه وسيعي از رسانه هاي 
جمعي، تحت هدايت غ��رب تالش دارند تا 
با بحران س��ازي اجتماعي و آفند تبليغاتي 
و ب��ه اصط��الح افزايش ق��درت مردمي به 
مهندس��ي انقالب رنگي در ايران بپردازند. 
در س��ال هاي اخي��ر، اين رس��انه ها بخش 
اعظم كمك هاي مالي آش��كار براي ترويج 
به اصطالح دموكراس��ي در ايران را به خود 

اختصاص داده بودند. 
گسترشفرقوانديشههايانحرافي

فرقه گرايي و رواج انديشه هاي خرافي از سوي 
شبكه رسانه اي غرب از جمله دغدغه هاي جوامع 
اسالمي است به خصوص آنكه دنياي غرب پس از 

سال ها مبارزه با حاكميت ديني، در عصر برگشت 
به سوي ايمان، پرچم ترويج معنويت مورد نظر 
خود را برافراش��ته و به توليد، صدور و تشويق 
گرايش جوانان به عرفان هاي كاذب مي پردازد. 
گس��ترشش�بهاتوتضعي�ف

بنيانهايديني
رسانه هاي تحت مديريت يا هدايت غرب با 
استفاده از تكنيك هاي تبليغاتي رسانه اي در 
بلندمدت مي توانند سؤاالت بي پاسخ فراواني 
را در حوزه هاي مختلف براي مخاطبان عام 
به وجود آورند. اين شبهه افكني ها كه عمدتاً 
با هدف تحريف در تاريخ اسالم و مخدوش 
نمودن چهره دين و ني��ز ماهيت حكومت 
اسالمي در اذهان عمومي صورت مي گيرد، 
مي تواند در حوزه امنيت فرهنگي )مذهب( 
جامعه را با خطرات جدي مواجه س��ازد به 
خصوص آنكه در مقابل، تالشي كارساز براي 

پاسخ به اين سؤاالت صورت نپذيرد. 
افزاي�شاقبالعمومينس�بتبه

فرهنگامريكايي
امريكا با بهره گيري از منابع متعدد قدرت نرم 
خود، به خوبي به خانه هاي مردم ورود و تالش 
مي كند تا فرهنگ امريكايي را با جذابيت زياد 
براي آحاد جامعه نهادينه كند. اين جذابيت ها 
مي تواند در درازمدت افكار عمومي كشور را 
نسبت به پذيرش سياست هاي امريكا در ابعاد 

مختلف تحت تأثير قرار دهد. 
ايجادبحرانهايهويتيدرجوانان

استراتژي رسانه هاي غربي در واقع اين است 
كه شخصيت و هويت ملي و فرهنگي ما را 
در برابر يك چالش و بحران جديد قرار دهد. 
اين مهم مي تواند خطري جدي در امنيت 
اجتماعي و فرهنگي جامعه محسوب شود.

مهم  ترين جنبه هاي تهديد امنيت ملی کشورمان از سوي رسانه هاي غربي



خاطره

 خاطره اي از يك نوجوان شهيد 
از زبان يك راوي دفاع مقدس

بسيجي وار جنگيد و بسيجي وار شهيد شد

اين خاطره اي كه مي خواهم براي تان تعريف 
كنم را يك��ي از دوس��تان آزاده براي��م گفته 
اس��ت. ايش��ان فرمانده گروهان از لشكر10 
سيدالش��هدا)ع( بود. تعريف مي كرد كه قبل 
از عمليات كرب��اي 4 و 5 يك تع��داد نيروي 
تازه نفس بس��يجي به گروهان ما آمده بودند. 
چون تعدادش��ان زياد بود، ب��راي يك مدتي 
جيره غذايي براي ش��ان تعيين ك��رده بوديم 
تا واحد پش��تيباني اقام كافي در اختيارمان 
بگذارد. براي كرباي4 كه قب��ل از كرباي5 
بود يك س��ري آموزش هاي فشرده اي در نظر 
گرفته ش��ده بود. از آموزش غواصي گرفته تا 
ش��نا و هر رزمنده اي به فراخ��ور يگاني كه در 

آن قرار داش��ت آموزش هاي خاصي مي ديد. 
هر چند گروهان ما آبي- خاكي بود، ولي چون 
قرار ب��ود در يك منطقه آبي )ارون��د رود( وارد 
عمل شويم، سختگيري هاي بيشتري نسبت 
به رزمنده ها اعمال مي ش��د. با فشاري كه به 
بچه ها مي آمد، انصافاً غذاي كمي مي خوردند، 
اما از اين حيث كه راه اس��تقامت و پايداري را 
مي آموختند براي ش��ان خوب بود، بنابراين تا 
زمان آمدن آذوقه كافي، سعي مي كرديم كمي 
گرسنگي را چاشني آموزش��ي قرار بدهيم تا 
عزيزان نوجوان با س��ختي هاي جبهه و جنگ 

حداالمكان آشنا بشوند. 
هر صبح ب��راي هر كدام از نيروه��ا يك مقدار 
نان و مرباي هويج كنار مي گذاش��تيم. تقريباً 
نصف نان لواش و يك قاش��ق مرباي هويج به 
هر نفر داده مي شد، اما چند روزي بود كه جيره 
غذايي كم مي آمد. حتی كمتر از روزهاي قبل. 

من كه به تك نيروهاي شيطان گروهان شك 
كرده بودم، يك روز بعد از نماز صبح يكراست 
به كانكس آشپزخانه رفتم و آنجا مخفي شدم. 
تك به آشپزخانه كار هر كسي بود، بعد از نماز 
صبح و قبل از صبحانه كارش را انجام مي داد. 
در فكر بودم كار چه كسي است كه ناگهان در 
باز شد و هيكل درش��تي پيدا شد. من را نديد 
و يك راس��ت به س��راغ نان ها رفت و دو نان را 
روي هم گذاش��ت و كمي مربا رويش ريخت. 
لقمه اي درس��ت كرد و تا خواس��ت آن را گاز 
بزند، از مخفيگاهم بيرون آمدم. بنده خدا كه 
از نوجوان هاي تازه وارد بود تا من را ديد، درجا 
خشكش زد. چيزي به او نگفتم. فقط نگاهش 
كردم. ناخودآگاه زد زير گريه و قسمم داد كه به 
كسي چيزي نگويم. چهره اش را نگاه كردم. به 
نظر 16 الي 17 ساله مي رسيد. دلم به حالش 
مي سوخت، ولي بايد به بدي كارش پي مي برد. 
آرام تر كه ش��د نصيحتش كردم كه رزمندگي 
تنها به اسلحه گرفتن نيست. به مرام و معرفت 
هم هس��ت. در جواب گفت كه در خانه ش��ان 
تك پس��ر اس��ت و تا آن موقع هرچه خواسته 
برايش فراهم بوده و اصًا گرس��نگي نكشيده 
است. چاق و چله هم بود و از هيكلش مشخص 
بود، پسر بخوري هست. نخواس��تم بيشتر از 
اين اذيتش كنم و گفتم باشه به كسي چيزي 
نمي گم به شرطي كه ديگه از اين كارها نكني و 
در آموزشي سعي كني كار اشتباهت رو جبران 
كني. در جواب گفت آموزشي كه سهل است، 
قول مي دهم در عمليات پيش رو كم نگذارم و 
تا آنجا كه مي توانم بسيجي وار بجنگم. عمليات 
كرباي4 كه لو رفت، گردان ما وارد عمل نشد. 
اما در كرباي5 وارد شديم و نبرد تمام عياري 
هم داشتيم. متأسفانه در تعقيب و گريزهايي 
كه داش��تيم، گروهان ما به محاصره درآمد و 
تعداد زيادي از بچه ها اسير و مجروح و شهيد 
شدند. من هم جزو اسرا بودم. وقتي كه نيروهاي 
دشمن داشتند ما را به خط خودشان منتقل 
مي كردند، ديدم درس��ت در نزديكي خط اول 
دشمن آنجا كه خط شكن هاي گروهان توانسته 
بودند خودشان را به نزديك ترين حد دشمن 
برس��انند، پيكر همان بس��يجي نوجوان روي 
زمين افتاده است. طاق باز افتاده بود و آسمان را 
با چشم هاي باز نگاه مي كرد. در چهره اش ترس 
ديده نمي شد. شجاعانه جنگيده و تا آنجا پيش 
رفته بود. او توانس��ته بود به قولش عمل كند؛ 

بسيجي وار بجنگد و بسيجي وار شهيد شود. 
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88498481ارتباط با ما

من هم ج�زو اس�را ب�ودم. وقتي كه 
نيروهاي دش�من داش�تند م�ا را به 
خ�ط خودش�ان منتق�ل مي كردند، 
ديدم درس�ت در نزديك�ي خط اول 
دش�من آنج�ا ك�ه خط ش�كن هاي 
گروهان توانس�ته بودند خودشان را 
به نزديك ترين حد دشمن برسانند، 
پيكر همان بس�يجي نوج�وان روي 
زمين افتاده است. طاق باز افتاده بود و 
آسمان را با چشم هاي باز نگاه مي كرد. 
در چه�ره اش ت�رس ديده نمي ش�د
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

   زينب محمودي عالمي
»دوس�ت پدرم من را بغل كرد و تا آنجا كه 
مي توانس�ت دنبال ميني بوس رزمنده ها 
راه افتاد. دس�تم در دس�تان پ�در بود. تا 
آنج�ا كه مي ش�د دس�تش را گرفت�م. در 
همان كودكي احس�اس مي كردم ش�ايد 
ديگر او را نبين�م. اين خاط�ره هيچ وقت 
از يادم نمي رود« دختر ش�هيدمحمدتقي 
محمدپ�ور از آخرين روز دي�دار با پدرش 
مي گويد. شهيد محمد پور ششم مهر 1339 
در خانواده سنتي و مذهبي در بازار محله 
)مسجدجامع( بابلسر متولد شد. همزمان 
با زمزمه هاي انق�الب به خي�ل انقالبيون 
پيوس�ت و بعد از تش�كيل كميته انقالب 
اس�المي وارد كميته ش�د. ب�ا آغاز جنگ 
تحميلي به صورت داوطلب به جبهه رفت 
و آنقدر خط جه�اد را ادام�ه داد تا اينكه 
در س�ال 64 در منطق�ه عمليات�ي فاو به 
ش�هادت رس�يد. پيكر ش�هيد محمدپور 
به م�دت 11 ال�ي 12 س�ال مفقود ب�ود تا 
اينكه س�ال 76 به ميهن بازگش�ت. آنچه 
مي خوانيد ماحصل همكالمي ما با س�ميه 
ش�هيد محمدتقي  دخت�ر  محمدپ�ور، 
محمدپور اس�ت كه از نظرت�ان مي گذرد. 

         
موقع شهادت پدر چند سال داشتيد، در 
مورد ايشان و خصوصيات اخالقي شان 

چه شنيده ايد؟
من متولد سال 61 هستم. موقع شهادت پدر 
سه سال داشتم. اگر بخواهم از خانواده پدرم 
بگويم، پدربزرگم كارمند بانك ملي بود و دو 
پسر و دو دختر داشت. خانواده بسيار مذهبي 
داشتند كه ارادت به اهل بيت در اين خانواده 
موروثي بود. پدرم از ابتدا در راهپيمايي زمان 
انقاب حضور داش��ت. در انق��اب فرهنگي 
فعال بود. در درگيري با منافقين جان ش��ان 
به خطر مي افتاد، اما دست بردار نبودند. تمام 
منافقين كه در بابلس��ر حضور داش��تند در 
درگيري ها از پدرم كتك خورده بودند. پدرم 
بعد از انقاب پاسدار كميته شد، ولي كميته 
آن زمان به جبه��ه اعزام نداش��ت، بنابراين 
ايشان به عنوان نيروي بس��يجي داوطلب از 
سپاه به جبهه مي رود. پدر در انقاب فرهنگي 
و حزب فدائيان اس��ام هم فعاليت داشت. با 
شهيد مجتبي هاشمي نژاد در هتل كاروانسرا 
كه مقر فدائيان اسام بود، هرازگاهي جلسه 
داشتند. پدرم زندگي جهادي مهيجي داشت. 
ي��ك م��دت در درگيري هاي كردس��تان و 
همينطور در واقعه گنبدكاووس هم 13 روز 

اسير مي شود. 
چه سالي ازدواج كردند؟ مادرتان هم از 

فعاالن انقالبي بودند؟
پدر و مادرم س��ال 1360 ازدواج كردند. هر 
دو جزو فعاالن انقاب فرهنگي بودند. مادرم 
جزو كساني بود كه به عنوان معلم به روستاها 
مي رف��ت. مانند گروه هاي جه��ادي كه االن 
فعاليت مي كنن��د به مردم كم��ك مي كرد. 
آشنايي شان هم در همين فعاليت هاي تبليغي 
و جهادي بود. البته در بازار محله بابلسر هم 
همسايه بودند و در مس��جد محل خانواده ها 
همديگر را دي��ده بودند و اين آش��نايي هم 
مزيدي بر علت مي شود. من متولد سال 61 
هستم و برادرم س��ال 63 به دنيا آمد. اسفند 
سال 64 پدرم در عمليات والفجر 8 منطقه فاو 
به شهادت رسيد. من سه ساله و برادرم يك 

سال و نيمه بود كه پدر شهيد شد. 

خودت�ان خاطراتي از ش�هادت پدرتان 
داريد؟

با اينكه خردسال بودم هنوز خاطراتي از پدرم 
در ذهنم مانده است. حتي آخرين وداع و روز 
خداحافظي پدرم يادم است. لحظه آخر حس 
مي كردم برای آخرين بار پدرم را مي بينم. روز 
خداحافظي ميدان بابلسر بود. همه رزمنده ها 
جمع ش��ده بودند و با خانواده هاي شان وداع 
مي كردن��د. آن روز ح��ال و هوايش متفاوت 
بود. خيلي اتفاقي شوهرعمه ام كه تازه ازدواج 
كرده ب��ود، دوربي��ن آورده ب��ود و با تك تك 
اعضاي خانواده عكس گرفت. وقتي به ميدان 
ش��هرباني بابلسر رس��يديم حس كردم فضا 
عادي نيست. بهانه مي گرفتم. توپي ديده بودم 
و لج كردم تا پدرم آن را بخرد. رفتيم بازار توپ 

را خريديم و كمي آرام شدم. 
لحظه اي كه س��وار ميني بوس شدند، دوباره 
ش��روع به گريه كردم. اين صحنه هيچ موقع 
يادم نم��ي رود. برادر يكي از دوس��تان پدرم 
اس��فنديار طبري كه همراه پ��درم به جبهه 
رفت و اسير شد، بغلم كرد تا جايي كه دستش 
مي رسيد همراه ميني بوس مي رفتيم. دستم 
در دس��تان پدرم بود. آن روز خيلي دلتنگي 
كردم. فردا چون از چالوس اعزام مي ش��دند 
به چالوس رفتي��م و بار آخر پ��درم را ديدم؛ 
همه مي دانستند اين بار آخر است. دوستان 
صميم��ي پ��درم شهيد حس��ين محبوبي و 
پسرعموي شان ش��هيد رمضانعلي محمدپور 
در عمليات والفجر 8 شهيد شدند. پدرم روي 
زمين بند نبود. از بهمن تا اسفند كه براي بار 
آخر اعزام شد عين اسپند روي آتش بود. رفت 

و ديگر برنگشت. 
نحوه شهادت شان چگونه بود؟

رزمنده ها به پ��درم و دوس��ت صميمي اش 
اس��فنديار طب��ري ك��ه آزاده اس��ت دوقلو 
مي گفتن��د. آقاي طب��ري تعري��ف مي كرد 
كه محاصره مي ش��وند. يك عده شبانه فرار 
مي كنند و ظاهراً پدرم و چند نفر از دوستانش 
مقاوم��ت مي كنند. پ��درم وقتي ب��ه جبهه 
مي رفت به م��ادرم می گفت اص��ًا باور نكن 
من هيچ وقت اسير ش��وم؛ اگر خبري از من 
نبود بدان شهيد شده ام. پدرم هيچ تيري در 
تفنگش نداش��ت. از چند نفري كه مي مانند 
تقاضا مي كند هر كسي در خشابش فشنگ 

دارد به او بدهد.
درس��ت لحظه اي كه همه در حال تس��ليم 
شدن بودند و پدرم مي توانست تسليم شود، 
فش��نگ گير مي آورد و دو نف��ر از بعثي ها را 
مي كشد و آخرين تير را مي خواست شليك 
كند، دوست پدرم هر چه قس��م در دنيا بلد 
بود به او مي دهد كه تقي برگ��رد ديگر تمام 
ش��ده اس��ت، اما پدرم مي رود و نفر سوم را 

مي خواس��ت بزند كه به او شليك مي كنند و 
پدرم در آغوش دوس��تش در حالي كه سام 
به امام رضا)ع( مي داد، به ش��هادت مي رسد؛ 
چون منطق��ه عملياتي فاو در خ��اك عراق 
بود، پيكر پدر مفقود مي شود. خبر شهادتش 
را تا س��ال 73 ندادند. فق��ط پدر بزرگم انگار 
چيزهايي مي دانست، ولي چون مادر بزرگم 
چشم انتظار آمدن پس��رش بود، به خاطر او 
چيزي نمي گفت. نهايتاً سال 76 ارتباطات دو 
كشور بهتر شد و استخوان هاي پدرم را آوردند 
و پيكرش در قطعه شهداي امامزاده ابراهيم 

بابلسر دفن شد. 
س�ال هايي كه پدرت�ان مفق�ود بودند 

چشم انتظاري چگونه گذشت ؟
فضاي خانه پدربزرگم طوري بود كه در مورد 
اين موضوع ح��رف نمي زدي��م. مادربزرگم 
منتظر بود. هر شب برق را روشن مي گذاشت، 
مي گفت وقتي پسرم آمد كوچه روشن باشد. 
مادربزرگم پارسال فوت كرد. تقريباً تا سال 73 
منتظر برگشت پدر بوديم. سال 69 كه اسرا 
آزاد ش��دند راديو و تلويزيون تا آخر موجش 
باال بود. اسامي را مي خواندند، منتظر بوديم 
اسمش را در ليست ببينيم. قبل از اينكه پيكر 

پدرم را بياورند، مادرم خوابي ديد. گفت پدرت 
مي آيد. مادربزرگم هم آن سال خواب ديد. از 
چشم انتظاري خسته شده بود. به حج مشرف 
شد. همان سال س��ر خاك حضرت ام البنين 
دعا كرد نظ��ري بكنند تا از چش��م انتظاري 
دربيايد. مادربزرگم به اين اطمينان رس��يد 
كه دعايش حكمتي دارد و قطعاً پيكر پسرش 

برمي گردد. 
حض�ور پ�در ش�هيدتان را در زندگ�ي 

روزمره تان احساس مي كنيد؟
بله كامًا حس��ش كرده و مي كنم. چيزهاي 
عجيب زيادي ديده ام. طوري نيست كه بتوانم 
مثالش را تعريف كنم. ولي كامًا حضورش را 
در مواقع خاص احساس مي كنم. ما مدرسه 
شاهد درس مي خوانديم. بچه ها همه مثل ما 
بودند. اين خاطراتي ك��ه مي گويند اولياء را 
مي خواس��تند برايم عجيب است. پدربزرگم 
فوق العاده حامي و پشتيبان ما بود. بعد از فوت 

پدربزرگم حس كردم پدر ندارم.
 االن خانواده ش��هداي مدافع حرم ش��ايد از 
طرف نااهان آزار ببينند، اما زمان دفاع مقدس 
پذيرش جامعه باالتر بود. سختي هاي زمان 
جنگ تحميلي فيزيكي بود، ولي سختي هاي 
االن بيشتر جنبه روحي و زخم زبان هاي مردم 
است. دوستم كه فرزند ش��هيد دفاع مقدس 
بود در يكي از روس��تاهاي مازندران زندگي 
مي ك��رد، مي گفت وقتي مريض مي ش��ديم 
ساعت دو نصف شب مادرم ما را پياده مي برد 
سر جاده روستا تا يك ماشين پيدا شود و ما را 
به بيمارستان ببرد. سختي ها متفاوت است و 

سختي رواني االن خيلي بيشتر است. 
گويا پدرتان ورزشكار قابلي هم بودند؟

بله، ايشان فوتبال را به صورت حرفه اي دنبال 
مي كرد. در تيم ملوان بابلس��ر بازي مي كرد. 
نجات غ��رق هم بود و ش��نا را حرف��ه اي كار 
مي كرد. به عنوان يك چريك ب��ه تمام معنا 
خارچش��م منافقين بود. چون كميته اي بود 

ش��ب و روز نمي ش��ناخت. منافقين شبانه 
براي كش��تن پدرم به حياط خانه پدربزرگم 
كه ما آنجا زندگ��ي مي كرديم، مي آمدند. بابا 
درگيري ش��ديد با منافقين داش��ت. بعد از 
شهادتش منافقين شيريني پخش كردند و 

خوشحال بودند. 
مادرت�ان چط�ور در نب�ود پدر از ش�ما 

مراقبت مي كردند؟
يادم است من دست چپ مادرم مي خوابيدم 
و داداشم دست راس��تش. مادرم تمام عشق 
و زندگ��ي اش را ب��راي ما گذاش��ت، خيلي 
فش��ار رويش بود. پدربزرگم تاش مي كرد 
ما احس��اس يتيمي نكنيم، ول��ي از جايي به 
بعد مادرم  مس��تقل ش��د. درس مي خواند و 
كار مي ك��رد. حس مي كردم مادرم خس��ته 
اس��ت، ولي نگذاش��ت حس كني��م؛ يعني 
آنقدر پش��تيبانی قوي بود ك��ه خأل را حس 
نكرديم. من خواب پدرم را تا دو س��ال پيش 
نمي ديدم. برادرم زماني كه سنگ قبر شهدا را 
همسان سازي مي كردند، خواب ديد تعدادي 
از شهدا اش��اره مي كنند فردا شب پدرت به 
امامزاده ابراهيم مي رود. وقتي به امامزاده رفت 

ديد عكس روي مزار پدرم شكسته است. 
سخن پاياني.

وقتي تازه دانش��جو ش��ده ب��ودم حرف هاي 
مردم اذيت��م مي كرد. به اين فك��ر مي كردم 
همين ها كه االن زخم زب��ان مي زنند، پدرم 
به خاطر آنه��ا رفت و مطمئناً از جهل ش��ان 
است و آگاه نيس��تند. چقدر لذت دارد كاري 
براي كس��ي بكني كه نداند و فقط براي خدا 
كار كنيد؛ خيلي ارزشش بيشتر است. شهدا 
براي اينكه از آنها قدرداني شود، شهيد نشدند. 
قطعاً طلبكار كس��ي نبودند و به قول برادرم 
همين كه مي بينيم مردم در پارك ها و مراكز 
خريد ش��اد و در حال زندگي هستند، خيلي 
شيرين است. مطمئناً مسئوالن و كساني كه 
به آرمان هاي انقاب پايبند نيستند و كاري 
كردند مردم بدبين ش��وند، همي��ن دنيا اثر 

كارشان را مي بينند. 
س��ال 76 ك��ه پيكر پدر برگش��ت م��ن اول 
دبيرس��تان بودم. پيكر پدرم را ب��راي وداع 
به منزل پدربزرگم آوردند. م��ادرم جراحي 
تيروئيد كرده بود. وقتي ص��داي آمبوالنس 
را ش��نيدم در خانه مادربزرگ��م را باز كردم، 
پيكر پدرم را ديدم خيل��ي بي تابي كردم. هر 
موقع دلم بش��كند ناخودآگاه اس��كلت پيكر 
پ��درم و پرچم تابوتش به ذهن��م مي آيد. هر 
لحظه دلم بگيرد به مزار پدرم مي روم و سبك 
برمي گردم. خوش��حالم در اين دنياي مادي 
دري از معنويات به رويم باز ش��د. درس��ت 
است كه پدرم را ندارم، اما فرزند شهيد بودن 

افتخاري است كه نصيبم شد.

س�ال 76 كه پيكر پدر برگشت من 
اول دبيرس�تان بودم. پيك�ر پدرم 
را ب�راي وداع ب�ه من�زل پدربزرگم 
آوردن�د. م�ادرم جراح�ي تيروئيد 
كرده بود. وقتي ص�داي آمبوالنس 
را ش�نيدم در خانه مادربزرگم را باز 
كردم، پيكر پ�درم را دي�دم خيلي 
بي تابي كردم. هر موقع دلم بشكند 
ناخ�ودآگاه اس�كلت پيك�ر پدرم و 
پرچ�م تابوت�ش ب�ه ذهن�م مي آيد

لحظه اي كه پ�درم س�وار ميني بوس 
ش�دند، دوباره ش�روع به گريه كردم. 
اين صحنه هيچ موقع ي�ادم نمي رود. 
برادر يكي از دوستان پدرم اسفنديار 
طبري كه همراه پدرم ب�ه جبهه رفت 
و اس�ير ش�د، بغلم ك�رد ت�ا جايي كه 
دس�تش مي رس�يد همراه ميني بوس 
مي رفتي�م. دس�تم در دس�تان پدرم 
ب�ود. آن روز خيل�ي دلتنگ�ي كردم
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    فرزن�دم حتي در بس�تر بيم�اري از درس جا 
نمي ماند 

فاطمه عباسي / ولي يك دانش آموز 11 ساله 
وقتي ش��اد را براي اولين بار نصب كرديم ش��ناختي از آن 
نداش��تيم. ما هم مثل بقيه س��ردرگم بوديم، ولي كم كم 
برايم جذاب ش��د. اين مدرسه بس��ياري از قوانين دست 
و پاگير را براي دانش آموزان برداش��ت. بچ��ه من مجبور 
نبود كله سحر شال و كاله كند و در برف و باران به مدرسه 
برود. مجبور نبود در سرماي استخوان سوز زمستان نگران 
ايستادن سر صف صبحگاهي باش��د. بچه كالس اولي من 
وقتي سرما خورد نتوانست يك هفته سر كالس برود، ولي 
در شاد گوش��ي دس��تش بود و حتي در رختخواب هم به 
درس و مشقش مي رسيد. اين شايد بهترين مزيت مدرسه 

شاد است. 
او ادامه مي دهد: من محل كارم از خانه بسيار دور است 
و نمي توانستم براي كودكم وقت زيادي صرف كنم، ولي 
حاال او در خانه پيش مادربزرگش نشسته و با تلويزيون 
و شاد درس مي خواند. قبول دارم كه هيچ تدريسي مثل 
حضوري و چشم در  چشم شدن شاگرد و معلم نمي شود، 
اما خب در بسياري موارد اضطراري، مانند روزهاي آلوده 
س��ال، يا فراگيري بيماري و بارش برف مي ش��ود كاماًل 
غير حضوري درس ها را دنبال كرد. يا مي شود حضوري 
و مجازي مكمل يكديگر باشند و بچه ها فقط براي رفع 
اشكال يا برخي درس هاي سخت به كالس بروند و بقيه 

را از طريق شاد دنبال كنند. 
  هزينه هايمان با شاد پايين آمده است

حبيبه ترابي/ ولي 2 دانش آموز
من هر س��ال اواخر ش��هريور دغدغه مال��ي فرزندانم را 
ب��راي تحصيل داش��تم. خريد كيف و كف��ش راحتي و 
ورزشي، گرمكن ورزشي و انواع وسايل كمك آموزشي 
براي دو بچه محصل دشوار اس��ت. تازه لباس هاي فرم 
و لوازم التحريرهاي لوكس و تشريفاتي بماند. اينكه هر 
روز بايد جيب فرزندت را پر از خوراكي مي كردي بماند، 

اينكه هر روز براي فالن كاردس��تي يا فالن جشن بايد 
هزينه مي كرديم بماند، ولي امسال با وجود مدرسه شاد 
با وجود گران شدن لوازم التحرير من خيلي براي بچه ها 
هزينه نكردم. لطف مجازي اين است كه مي توانند تمام 
تكاليف را در يك دفتر بنويسند. مداد و پاك كن و ساير 
اقالم را نيز مي توانند مشترك استفاده كنند. اين مدرسه 
براي آنهايي كه بيش از يك فرزند دارند و وضعيت مالي 
مناسبي هم ندارند، مفيد و نجات بخش است. تازه وقتي 
فرزندت جلوي چش��م خ��ودت درس مي خواند و مدام 
با دوستانش وقت نمي گذراند، بس��ياري از دغدغه هاي 
تربيتي والدين كم مي ش��ود، ولي نمي شود منكر تنبل 
شدن بچه ها شد. پسر من در دوران كرونا تنظيم خوابش 
به هم خورده و روزها خواب و ش��ب ها بيدار است. حاال 
هر بار كه كالس هاي آنالين شروع مي شود، بايد او را به 
زور از رختخواب بيرون بكشم. گاهي تكاليف را به جاي 
او مي نويس��م تا او فرصت كند، در همان زمان مشخص 
ش��ده تكليف را تحويل دهد. يا گاهي به جاي او آنالين 
شده ام و خودش در خواب ش��يرين است. من فيلم ها را 
برايش ذخيره مي كنم و او بعداً همه را بازبيني مي كند. 
مجازي بودن مدارس، بچه ها را بخور و بخواب بار آورده و 

مسئوليت پذيري آنها تا حد زيادي كاهش يافته است. 
  دلم براي همكالسي هايم تنگ شده است

ستايش رازقي / دانش آموز دبيرستاني 
من اوايل تش��كيل شاد خيلي خوش��حال بودم. مهم تر 
از همه اينكه مجبور نبودم صبح هاي زود با چش��م هاي 
خواب آلود و پف كرده رختخواب را ترك كنم و در گرما و 
سرما منتظر سرويس بمانم. اوايل اين بي نظمي خوشحالم 
مي كرد؛ مثل تمديد تعطيالتي كه دانش آموزها را س��ر 
ذوق مي آورد، ولي كم كم از اين وضع خسته شدم. دوري 
از دوستانم سخت بود. دلم براي شيطنت هاي هر روزمان 
س��ر صبحگاه و آواز خواندن هاي دس��ته جمعي مان در 
كالس تنگ ش��د. دوران نوجواني بهترين دوره زندگي 
است. نمي شود آن را آنالين سپري كرد. مي شود آنالين 

درس خوان��د، ولي تنهاي��ي و بي خبري از دوس��تان را 
نمي شود مجازي حل كرد. 

او مي گويد: مادر من شاغل اس��ت و من سال ها قبل هر 
روز صبح همزمان با او از خانه خارج مي شدم. بيشتر وقتم 
را با دوس��تانم بودم. وقتي هم كه تنه��ا در خانه منتظر 
آمدنش بودم، ب��ه خواب و درس خواندن مي گذش��ت، 
ولي حاال من و همه دوس��تانم تا پاس��ي از ش��ب بيدار 
هستيم و روز را مي خوابيم تا تلخي و يكنواخت بودنش 
قابل تحمل تر باش��د. روزها كش مي آيند و نوجوان هاي 
زيادي در اتاق ه��اي تنهاي خود حبس ش��ده اند و اين 
دردناك ترين بعد مدرسه مجازي است. به همين دليل 
فارغ از جنجال هاي خانوادگي و اجتماعي كه سر رفتن 
يا نرفتن به مدرسه ها راه افتاده بود، من و دوستانم از اين 
خلوتي مدرسه استفاده كرديم و روزي دو ساعت را كنار 
هم گذرانديم. چك شدن مدام رفتارهاي بچه ها توسط 
والدين عذاب آور اس��ت. آنها مدام در گوشي و كتاب ها 
سرك مي كشند و سعي دارند جاي خالي ناظم ها را براي 
فرزندان پر كنند.  او مي گويد: اميدوارم بس��اط كرونا به  
زودي از كشور جمع بشود و ما دوباره شاهد شور و اشتياق 

دانش آموزان در مدارس باشيم. 
  تدريس کردن در شاد دشوار است 

سميه داوودي / معلم
تدريس كردن در ش��اد عذاب آور است. انگار مدام داري 
با خودت حرف مي زني. بچه ها اع��الم حضور كرده اند، 
ولي تنها نش��انه حياتش��ان در كالس آنالين بودنشان 
است. خيلي دردناك اس��ت كه دو ساعت آنالين باشي، 
ولي نتواني آنها را از نزديك ببيني. ما معلم هاي نس��ل 
قديم هستيم. نزديك بازنشستگي مان است. ما را چه به 
آنالين بودن و مج��ازي درس دادن ؟! من تا االن نهايت 
فعاليتم با گوشي همراه برقراري تماس و نهايتاً حضور در 
گروه هاي واتس آپي مدرسه و اقوام بوده است. حاال يكهو 
بايد بنشينم در خانه براي هر صفحه از كتاب يك ويديو 
با كيفيت پايين ضبط كنم و در كالس بگذارم. بايد كالس 

را مديريت كنم و گاهي براي دانش آموزان زنده تدريس 
كنم. سواي مشكالت اينترنت و كم بودن سواد جمعي به 
دليل نو بودن اين شيوه، من معتقدم معلم بايد شاگردش 
را رو در رو ببيند و با تك تك رفتارهايش بفهمد درس را 
آموخته اند يا نه. نه اينكه مطمئن باشد تكليف شاگرد را 
مادرش نوش��ته، اما جرئت نكند حرفي بزند. اينكه همه 
ش��اگردانش از روي كتاب تقلب كنند يا امال بنويسند، 
اما جرئت اعتراض نداشته باش��د؛ چراكه قانون مجازي 
اينگونه ايجاب مي كند كه مالك قضاوتت چند تا عكس 
از تكليف ها باش��د. بدبختانه حتي نمي تواني ثابت كني 
مادر به جاي فرزندش آنالين شده يا اصاًل در چه سطحي 

از هوشياري سر كالس آنالين حضور دارد. 
اگر شاد بعد از دوران كرونا به عنوان منبع اصلي آموزش 
ادامه يابد، س��طح س��واد دانش آموزان به ش��دت افت 
مي كند. نمي شود معلم را پاي تخته تنها در كالس نشاند 
و دانش آموز براي خودش راست راست بچرخد و حتي در 
سفر در حالي كه در ماشين است، در كالس آنالين حاضر 
شود. از چنين دانش آموزاني نمي شود آينده اي درخشان 
انتظار داش��ت. بچه ها هم��ه با پايه درس��ي ضعيف باال 
مي آيند و ما كارنامه هاي مصلحتي خيلي خوبشان را پاي 
قدرت آموزشي شاد مي گذاريم. در كالس آنالين بچه ها 

حتي زحمت ضرب و تقسيم را به خودشان نمي دهند. 
البته با وج��ود اينكه با آموزش صد درص��دي آنالين به 
ش��دت مخالفم و آن را آغاز يك دوره آموزش��ي ضعيف 
مي دانم، ولي معتق��دم مي ش��ود در تجربه هاي بعدي 
بازگشايي حضوري، تغييراتي را لحاظ كرد. مثاًل ساعت 
حضور در مدارس را كاه��ش داد يا بعض��ي امور مانند 
رسيدگي به تكاليف دانش آموزان يا كالس هاي تقويتي را 
مجازي برگزار كرد. روزهاي تعطيل ناگهاني هم مي شود 
از اين شيوه براي عقب نماندن از تحصيل استفاده كرد. 
در اين صورت هم آموزش به طور مستمر برقرار است و 
هم تصميمات مقامات كشوري براي تعطيالت، اختاللي 

در روند آموزش ايجاد نمي كند.
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سبك نگرش

اگر به روايت رايج از تاريخ پيش�رفت هاي 
بزرگ علمي فكر کنيم، احساس مي کنيم 
مهم تري�ن نوآوري ه�اي بش�ر حاص�ل 
پيش�امدهايي تصادف�ي ي�ا ايده هاي�ي 
شخصي بوده که براي انسان هاي فوق العاده 
باهوش رخ داده اس�ت. س�يبي روي س�ر 
نيوتون افتاده، يا فكِر س�اختن يك موتور 
جست وجوي اينترنتي در سر بنيانگذاران 
گ�وگل درخش�يده. اي�ن رواي�ت اگرچه 
جذاب اس�ت، اما احتماالً ما ک�ه در کوران 
پاندم�ي کرون�ا گرفت�ار ش�ده ايم، خيلي 
راحت مي تواني�م اي�راد آن را درك کنيم: 
حل مش�كالت به تالش جمعي و تدريجي 
دانشمندان نياز دارد، نه ايده هاي تصادفي 

نابغه هاي منزوي.
    

مت ريدلي در ابتداي رساله جديدش با موضوع 
نوآوري مي گويد: نوآوري »مهم ترين واقعيِت 
دنياي مدرن اس��ت، اما در عين ح��ال يكي از 
چيزهايي است كه آن را درست نفهميده ايم.« 
گرچه ن��وآوري در نق��ش يك��ي از موتورهاي 
قوي شكوفايي )شتاب بخش ترقي بشر( عمل 
مي كند، اما همچنان »معمايي بزرگ« اس��ت 
كه تكنولوژيست ها، اقتصاددانان و دانشمندان 
علوم اجتماع��ي در نح��وه كار آن مانده اند. از 
خيلي جهات، حق با ريدلي است. پس از سال ها 
پژوهش دقي��ق، هنوز هم علل ي��ا بهترين راه 
پرورش نوآوري را دقيق نمي دانيم. آيا نوآوري 
صرفاً مبتني بر نبوغ اس��ت يا نتيجه كار تيمي 
طاقت فرساست؟ آيا همچون غرش رعد پديد 
مي آيد ي��ا نيازمند س��ال ها و چه بس��ا دهه ها 
زمان است تا سر و شكل بگيرد؟ آيا معموالً در 
شهرها يا در آزمايشگاه هاي مجهز در پارك هاي 

كسب وكار جاي دارد؟
حتي در مورد تعريف ن��وآوري هم اتفاق نظري 
وجود ندارد. به طور كلي، نوآوري چيزي فراتر 
از يك ايده يا يك اختراع است، اما از اين نقطه 
كه جلوتر بروي��م، همه چيز س��ردرگم كننده 
مي شود. ما در عصري زندگي مي كنيم كه هر 
روز تحت هجوم چيزهاي جديديم، گوشي هاي 
جديد، غذاهاي جدي��د، تكنيك هاي جراحي 
جديد. در دوران همه گيري ويروس كرونا نيز با 
آزمايشات پزشكي جديد و درمان هاي دارويي 
جديد رو  در رو هس��تيم، اما كدام ي��ك از اينها 
به راستي نوآوري  و كدام يك شكل هاي جديدي 
از محصوالت قديمي هستند؟ در ضمن، حاال 
كه وارد اين بحث شديم، آيا نوآوري محدود به 
تكنولوژي است؟ يا محصوالت جديد فرهنگي 
همچون آثار بنيان شكنانه ادبيات و هنر و سينما 

را هم مي توانيم تحت اين مقوله بگنجانيم؟
متأس��فانه هيچ كس نظارتي بر فضاي نوآوري 
ندارد تا بگويد نوآوري چيس��ت و چه نيس��ت. 
عمدتاً همه چيز به اصالت ش��خصي و ذهِن باز 
برمي گردد. من خودم هر از گاه��ي درباره اين 
موضوع مي نويس��م و معموالً تعريفي س��اده 
اما منعطف از آن ارائه مي كن��م: نوآوري يعني 
محصول يا فرآيندي جديد ك��ه هم اثرگذاري 
باال و هم مقياس��ي بزرگ دارد. گذشته از اين، 
نوآوري چيزي است كه كمك مي كند كاري را 
به انجام برسانيم كه قبالً هم انجام داده ايم، اما با 
روشي بهتر يا ارزان تر. نور مصنوعي نمونه بارز 
اين امر است. به مرور زمان از شمع به پيه نهنگ، 
چراغ نفتي، المپ هاي رش��ته اي و فلورسنت و 
حاال هم المپ ال اي دي روي آورده ايم. يا مثاًل 
مي توان يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي قرن 
بيستم را در نظر گرفت: فرآيند هابر- بوش براي 
ساخت كود مصنوعي كه قابليت فرآورده هاي 
كشاورزي را متحول كرد. از سوي ديگر، مي توان 
آبميوه گير فشاري جوِسرو را به عنوان نمونه اي 
از نوآوري كاذب يا شكست خورده در نظر گرفت. 
اين ايده كه تحت حمايت س��يليكون ولي هم 
بود، نويد داد كه بازار آبميوه جات را »كس��اد« 
خواهد كرد، اما در اين راه فق��ط بيش از ۱۰۰ 
ميليون دالر ضرر ب��ه بار آورد. ب��ا اين اوصاف، 
ج��اي اختالف نظر زيادي در اي��ن مورد وجود 
دارد كه چه چيز بين اين دو نقطه انتهايي قرار 

مي گيرد و چرا. 
ريدلي وارد اين آوردگاه بي سروسامان مي شود 
تا به آشفته بازار فكري در اين حوزه سروسامان 
دهد. بخش اول كتاب تحت عنوان »نحوه كاركرد 
نوآوري و چرا در فضاي آزادي شكوفا مي شود« 

ما را به گشت وگذاري در نقاط برجسته تاريخ 
نوآوري مي برد، اما نكته روش��ن اين است كه 
ريدلي بي��ش از آنكه درگي��ر كاوش صفحات 
تاريخ باش��د، مي خواهد نظام عقيدتي تازه اي 
را سروش��كل دهد. منظورم از اين حرف لزوماً 
انتقاد از او نيس��ت؛ اتفاقاً بخ��ش دوم كتابش 
)كه فص��ل به فصل، ب��ه عوامل ش��كل گيري 
نوآوري هاي��ي مي پردازد ك��ه در ۲۰۰ صفحه 
نخست توصيفش��ان كرد( رويكردي جدي تر 

دارد و عموماً گيراتر است. 
مهم ترين فصل هاي كتاب ريدلي كه جالب ترين 
بخش هاي آن نيز هس��تند، مواقعي است كه 
س��راغ »الگوهايي كه به شكل شگفت انگيزي 
يكدست« هستند، مي رود، الگوهايي كه فرآيند 
س��اخت چيزهاي جديد را توصيف مي كنند. 
او مي گويد نوآوري معموالً تدريجي است، هر 
چند ما معموالً افس��انه خط شكني هاي علمي 
را باور مي كنيم. به قول خودش »روزي وجود 
ندارد كه بگوييم كامپيوترها روز قبلش وجود 
نداشتند و روز بعد چرا.« فرآيند نوآوري، چنانكه 
ريدلي نش��انمان مي دهد، به ماشين بافندگي 
ژاكار و پيش��رفت هاي گام ب��ه گام تع��دادي از 
اهل  فن هاي متق��دم برمي گردد. س��پس در 
مقطعي نامش��خص، دس��تگاه هاي رايانشي 
جديد كاركرد خودش��ان را نش��ان دادند، بعد 
تأثيرگذار شدند و بعد هم رواج يافتند. ريدلي 
اي��ن را نيز نش��ان مي دهد كه ن��وآوري گاهي 
بدين صورت است كه فردي مناسب در زماني 
مناسب مسئله اي مناسب را حل مي كند و اين 
كار غالباً مستلزم آزمون و خطاي فراوان است، 
نه كاربست نظريات روش��نفكرانه. نمونه بارز 
اين قضيه توماس اديسون اس��ت كه به گفته 
ريدلي، ۶ هزار ماده آلي مختلف را امتحان كرد 
تا رشته مناس��ب را براي المپ برقي اش بيابد. 
ريدلي مي گويد اديسون »تمركزش را روي اين 
گذاشته بود كه بفهمد دنيا به چه نياز دارد و بعد 
از آن هم دنبال راهي براي برآوردن اين نيازها 

بود، نه برعكس.«
دنيا بيش ازحد س��ردرگم كننده شده و حوزه 
نوآوري بازتابي از پيچيدگي سرسام آور علوم، 
اقتصاد و سياس��تمان اس��ت. پس يك جدلي 
ماهر مي تواند كمكمان كن��د راهمان را در اين 
آش��فته بازار بيابيم، اما در انته��اي اين كتاب، 
اين فكر ناخواسته به ذهن متبادر مي شود كه 
شايد نويسنده از پرسش هاي دشوار در رابطه 
با اين موضوع طفره رفته اس��ت. اگ��ر برايتان 
جاي س��ؤال بود كه قابليت ه��اي تكنولوژيك 
جديد )در حوزه زيست شناسي، رايانش يا علوم 
مواد( چگونه توانس��ته اند از روزگار موتور بخار 
به اين سو، تغييري شگرف در ماهيت و شتاب 
نوآوري ايجاد كنند، پاسخ مجاب كننده اي در 
اين كتاب نخواهيد يافت. نكت��ه مهم تر اينكه 
با خوان��دن اين كت��اب چيز جدي��دي از اين 
موضوع دس��تگيرتان نمي ش��ود كه آيا بعضي 
بخش هاي اقتصادي - همچون انرژي- به خاطر 
سيستم هاي سياسي مان و سرمايه گذاري هاي 
قديم��ي در نفت، گاز و زغال س��نگ، الگوهاي 

نوآوري متفاوتي را دنبال مي كنند يا نه. 
ريدلي در نتيجه گيري خ��ود صرفاً در اين حد 
به ما مي گويد كه نوآوري »فرزند آزادي و والِد 
شكوفايي« است و »اگر آن را كنار بگذاريم، به 
خودمان بد كرده ايم.« معلوم نيست چه كسي 
حامي چنين موضع بي معنايي اس��ت يا اينكه 
اصالً چرا ميل هميشگي انسان به پيش روي بايد 
در خطر كنارگذاشتن باشد. باور معقول تر اين 
است كه تعقيب نوآوري به شرطي خوب است 
كه مردان و زنان كوش��ا را به حل مسائل مهم 

تشويق و ترغيب كنيم. 
در ضمن لزومي ن��دارد طرح��ي ايدئولوژيك 
دراندازيم تا آنچه را كه چه بس��ا در حال وقوع 
باش��د، تبيي��ن نمايي��م. مث��اًل باهوش ترين 
دانش��مندان و مهندس��اِن ما در سراس��ر دنيا 
تمام وقت در تالش هس��تند تا واكسني براي 
ويروس كرونا بسازند. آنها با بودجه هاي كالن، 
اس��تعداد فراوان، كلي كار تيمي و هزاران اميد 
و آرزو به سراغ اين مس��ئله بزرگ رفته اند. آيا 

نوآوري به اين شيوه عمل نخواهد كرد؟
*  نقل از وب سايت ترجمان/ 
نوشته: جون گرتنر/ ترجمه: عليرضا 
شفيعي نسب/ تلخيص: سيمين جم
/ مرجع: واشنگتن پست

تأملي در مفهوم و کارکرد نوآوري 

 حل مشكالت جهان امروز 
نياز به نوآوري تيمي دارد

نقاط ضعف و مثبت آموزش مجازي مدارس از نگاه مخاطبان

دلتنگی های آموزش مجازی

سبك آموزش

   مرضيه باميري
هر پديده اجتماعي براي ماندگار شدن و رسيدن به محبوبيت در جامعه 
نياز دارد تا مورد اقبال عمومي واقع شود. يعني اگر يك پديده اجتماعي 
مورد توجه مخاطبانش يعني مردم يك جامعه قرار گرفت، مي تواند به بقاي 
خود اميدوار باشد، ولي اين اقبال را چه کسي و با چه پارامترهايي تعيين 

مي کند؟ اين پديده را چه کسي به جامعه تحويل يا تحميل مي کند ؟
ورود ويروس کرونا به کش�ور توانست بس�ياري از مناسبات اجتماعي و 

فرهنگي را تغيير دهد و آموزش را که تاکنون به شيوه سنتي ارائه مي شد 
با يك تحول عظيم مواجه کند. ويروس که آمد شكل سنتي تدريس در 
کالس هاي درس نياز به بازبيني داشت. هر چند بچه ها تعطيالت زيادي 
را در طول س�ال تحصيلي تجربه مي کردند، ولي اي�ن تعطيلي اجباري 
حكايتش فرق مي کرد و نمي ش�د در آموزش را به کلي تخته کرد. بايد به 
آموزش نيمه جان کشور دوباره جان مي دادند. اين بود که متوليان آموزش 
برنامه مدرسه شاد را تدارك ديدند. در ابتداي ظهور اين تكنولوژی بومي، 

همه هاج و واج بودند و تصوري از اين مدرسه مجازي نداشتند. خانواده ها 
و معلم ها هر دو سرگردان و سر درگم مسيري ناشناخته بودند. معلم ها به 
سرعت اندك آموزش�ي ديدند که چگونه در  شاد تدريس کنند و پرچم 
آموزش و تحصيل را باال نگه دارند. اين وس�ط افراد زيادي هم نسبت به 
مدرسه شاد واکنش نشان دادند. آموزش مجازي در حالي کار مي کند که 
هنوز عده اي مخالف يا موافق سرس�خت اين پديده هستند و ظاهراً اين 

مدرسه شاد، خيلي هم شاد نيست!

يك معلم: قانون مج�ازي اينگونه ايجاب 
مي کن�د ک�ه م�الك قضاوت�ت چن�د ت�ا 
عكس از تكليف ها باش�د. بدبختانه حتي 
نمي تواني ثابت کني مادر به جاي فرزندش 
آنالين ش�ده ي�ا اص�اًل در چه س�طحي از 
هوشياري س�ر کالس آنالين حضور دارد. 
اگ�ر ش�اد بع�د از دوران کرون�ا به عنوان 
منبع اصل�ي آم�وزش ادامه يابد، س�طح 
س�واد دانش آموزان به شدت افت مي کند

    ايوب خرمي
حتماً شما در ميان اقوام و آش��نايان مواردي ديده ايد كه 
در آن والدين به زور و با اجبار، كودك س��ه، چهار س��اله 
را وادار به درس خوان��دن دروس اول ابتدايي مي كنند و 
جلوي كودك پر از كتاب ها و سي دي هاي آموزشي ديده 
مي شود كه انگار از هم اكنون مي خواهد براي كنكور آماده 
بشود و جالب اينجاس��ت كه به گفته والدين كودكانشان 
خيلي راغب نيستند كه بشينند و كتاب ها و سي دي هاي 
آموزشي را آموزش ببينند و اينكه زود خسته مي شوند و 
بهانه مي آورند كه به بيرون از من��زل براي بازي در پارك 
و ش��هربازي بروند. از طرفي والدين اص��رار دارند كه اين 
كودك قبل از ورود به مدرسه بايد حروف الفبا و خيلي از 
مباحث دروس كالس اولي ها را االن ياد بگيرد تا جلوي هم 

كالسي هايش از لحاظ درسي كم نياورد. 
در اينجا والدين به ظ��ن خود فقط و فق��ط به تحصيل و 
پيشرفت در آينده فرزندشان فكر مي كنند تا حتي اينكه 
به اجبار و زور كودك سه چهار ساله بينجامد. در حالي كه 
در هر مرحل��ه اي از زندگي فرزندان از ن��وزادي، كودكي، 
نوجواني و جواني وظايف و تكاليف تعريف شده اي وجود 
دارد و والدين به عنوان اولين مربي بايد كودك خود را در 
معرض چالش هاي مناس��ب با س��ن خودش كه موجب 
پيشرفت و رشد فكري اش بشود قرار دهند و به دوره هاي 
مراحل رشد و پارامترهاي رشد جسمي، رشد فكري و رشد 

زباني او توجه كافي داشته باشند. ناگفته نماند كه در كنار 
اين عوامل والدين بايد به سه عنصر حياتي هدف، انگيزه و 
نياز كودك توجه داشته باشند و براساس همين سه عنصر 
پايه ريزي محكمي در طول سنين كودك تا جواني ترسيم 
و به نوعي آينده فرزندان خود را تضمين كنند. بي ترديد 

اجبار به تحصي��ل پيش از موع��ود مقرر ب��راي فرزندان 
موجب تضعيف انگيزه كودك مي ش��ود، چون در واقع در 
اين مرحله ك��ودك نياز به بازي به خصوص با همس��االن 
خودش را در ارجحيت قرار مي دهد و بازي بخش مهمي 
از نيازهاي كودك را تأمين مي كند و به فراخور آن منجر 

به تقويت و گسترش رشد ذهني براي كسب مهارت هاي 
اجتماعي مي شود. حتي بايد به انتخاب نوع بازي متناسب 
با سن كودك توجه شود به اين دليل كه برخي بازي ها در 
آينده منجر به افزايش اطالعات، اس��تدالل و مهارت هاي 
فكري و شناختي مي شود و والدين در كنار اين نوع بازي ها 
مي توانند آموزش مش��روط ب��ه اينكه تحميلي نباش��ند 
در اوقات فراغت ش��ان قرار بدهند. با اين تفاسير آموزش 
اجباري بدون بازي براي كودكان توس��ط روانشناسان و 
مشاوران توصيه نمي ش��ود و كودك بايد هم راستا با سن 
رشد خودش آموزش و يادگيري را فرا بگيرد و بر اين اساس 
اس��ت كه بازي در روانشناس��ي كودك يكي از نياز هاي 
ضروري براي رشد فكري به حس��اب مي آيد. والدين بايد 
اين باور را كه بازي موجب هدر رفت زمان و اهداف و صر ف 
انرژي مازاد كودك مي شود از خود دور كنند. بازي بخشي 
از نيروي ذهني و بدني كودك را در بر مي گيرد و بخشي از 
زندگي كودك در اين دوران به حساب مي آيد. بازي يك 
عملكرد هدفمند است و اگر نتيجه اي نداشته باشد كودك 
از آن لذت مي برد و باعث كاهش نگراني ها، اضطراب ها و 
لجبازي هايش مي شود. در پايان بايد گفت براي آموزش در 
مراحل زودتر از شروع كسب تحصيل نهاد آموزش و پرورش 
كالس هاي پيش دبستاني را براي كودكان ترتيب داده است 
تا نگراني والدين را رفع كند، پس نيازي نيست كودك سه 

چهار ساله را درگير آموزش هاي مدارس كنيم.

كودكان كنكوري!
آموزش زود هنگام، سد راه رشد کودکان سبك رفتار



  محمدرضا كائيني
در ط��ول تاري��خ معاصر 
ايران، اعدام هايي رخ داد 
كه برخالف ظاهر خشن 
خوي��ش، راه مل��ت را به 
سوي هدف گشود و اراده 
ايشان را متبلور ساخت. 
اعدام س��پهبدحاجعلي 
رزم آر ا در دوره نهض��ت 
ملي اي��ران و اعدام حس��نعلي منص��ور در دوره آغاز 
نهضت اس��المي و براي اعالم اعتراض به تبعيد امام 
خميني، در ع��داد اين طيف از اقدامات هس��تند. اثر 
تاريخي- پژوهشي »چالش قتل نخس��ت وزيران در 
دوران شاه« در عداد پژوهش هايي كه به چند و چون 
اين امر پرداخته و جوانب گوناگ��ون آن را باز كاويده 
است. س��يروس فيضي مؤلف اين كتاب- كه از سوي 
مركز اسناد انقالب اسالمي نشر يافته- در ديباچه آن 
چنين آورده است: »هدف اصلي اين پژوهش، بررسي 
علل و پيامد ه��اي ترور حاجعلي رزم آرا و حس��نعلي 
منصور، دو تن از نخست وزيران دوره پهلوي است كه 
در تاريخ سياسي معاصر ايران، از مهم ترين مباحث و در 
عين حال، جنجالي ترين و بحث انگيزترين دوره هاي 
سياسي كشور محس��وب مي ش��وند. رزم آرا در سال 
۱۳۲۹ و منصور در س��ال هاي ۳ � ۱۳۴۲ نخست وزير 
بودند كه رزم آرا در اس��فند همان س��ال و منصور در 
بهمن ۱۳۴۳ ترور ش��د. اين بررسي در قالب شناخت 
دو متغير محوري اين پژوهش، يعني كاهش ش��ديد 
مشروعيت رژيم و راديكاليزه شدن گروه هاي سياسي - 
مذهبي انجام مي پذيرد. هر چند تفاوت هاي بسياري 
به لحاظ شرايط سياسي حاكم بر دوران نخست وزيري 
هر يك از آنها وجود داشته اس��ت، ولي اين دو متغير 
به شكلي محس��وس مطرح هس��تند. تعيين اين امر 
كه كدام يك از اي��ن دو متغير، نقش اصلي و مهم تري 
را در اين حوادث داش��ته اند، در كن��ار ديگر مباحث، 
هدف اصلي پژوهش را تش��كيل مي ده��د. در دوران 
رزم آرا، شرايط سياسي خاصي بر كشور حكمفرما بود. 
ويژگي هاي اصلي اين دوره عبارتند از: كم تجربگي و 

ضعف شخصي ش��اه به لحاظ جواني و سال هاي اوليه 
سلطنتش، فعاليت گسترده سفارتخانه هاي خارجي 
و عواملشان در عرصه سياست ايران كه به دنبال يك 
دوره حضورشان در اشغال كش��ور شكل گرفته بود و 
باالخره آزادي نسبي كه به دنبال خلع رضاشاه فراهم 
آمده بود. دوره نخس��ت وزيري منص��ور نيز به لحاظ 
سياس��ي، دوره اي خاص و متمايز بود كه در پي اوج 
گرفتن قدرت شاه پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و 
گذار وي از سلطنت به حكومت شكل مي گرفت. شاه 
در اين سال ها به دنبال كنار زدن زاهدي )نخست وزير 
كودتا( و ترور كندي، رئيس جمهور س��ال هاي ۶۳  - 
۱۹۶۰ امريكا كه قدرت شاه را به شدت محدود كرده 
بود، چندان مخالفتي - چه در خارج و چه در داخل - در 
قدرت نماي��ي خ��ود نمي ديد و تا حدودي احس��اس 

استقالل مي كرد. 
پژوهش حاضر، شامل س��ه فصل است. در فصل اول، 
ترور نخست وزيران مورد بحث در چارچوب بحث هاي 
نظري مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين فصل، مقوله 
مشروعيت و پيامد هاي چالش آن از سوي گروه هاي 
مخالف بررسي شده و تالش مي شود مشكالت رژيم 
پهلوي در اين حوزه، بر اس��اس ديدگاه هاي مختلف 
مطرح شده، نقد و ارزيابي ش��ود. در گفتاري ديگر از 
اين فصل، مسئله راديكاليزه شدن گروه هاي مذهبي 
مورد بحث قرار مي گيرد. تعريف ت��رور، رويكرد هاي 
جامعه شناختي و فقهي آن و تفكر حاكم بر گروه هاي 
مذهبي در اين ارتباط، از ديگر مسائل مورد بحث اين 
فصل است. فصل دوم به رزم آرا و مسائل مربوط به ترور 
وي اختصاص دارد. در اين فصل، پس از بررسي دوران 
نظامي گري و سياسي وي، به مهم ترين مسائل سياسي 
داخلي و خارجي آن دوران پرداخته مي شود. سياست 
خارجي كشور در آن دوره، نفوذ نيرو هاي بيگانه، مسئله 
نفت و اهميت سياسي گروه رزم آرا و پيامد هاي آن از 
مهم ترين مسائل مورد  بحث در اين فصل خواهد بود. 
در فصل سوم كه به منصور و مسائل مربوط به ترور وي 
اختصاص دارد نيز مسائلي مشابه فصل قبل مورد بحث 
قرار مي گيرد. بررسي اوضاع و احوال سياسي كشور، 
نفوذ كشور هاي خارجي، اهميت منطقه و ايران در اين 
دوره از جنگ سرد، حضور نيرو هاي امريكا در ايران و 
باالخره مسئله كاپيتوالس��يون از مهم ترين مباحثي 
است كه در اين فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
داستان ترور منصور، اهميت و پيامد هاي آن گفتار هاي 

پاياني بحث اين پژوهش را تشكيل مي دهند.«
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  سارا شجاعي
نزديك به 80 سال قبل و در چنين روزهايي، ملت 
ايران در پي اشغال كش�ور توسط متفقين و فرار 
رضاخان، يكي از تلخ تري�ن ادوار حيات خويش 
را تجربه مي كردند. قحطي موادغذايي و ش�يوع 
بيماري هاي كشنده، زهري بر پيكره مردم ريخت 
كه تا مدت ها آثار آن برجاي بود. مقالي كه هم اينك 
پيش روي داريد، كوشيده است تا در سالروز اين 
واقع�ه تاريخي، تصوي�ر كوچكي از آن ش�رايط 
مرارت بار را ترسيم كند. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

  
 نيم از هزاِر مرارت هاي پس از اشغال

»در هنگام بركن��اري و تبعيد رضاش��اه، من حدود 
شش سال داشتم. يادم است بعد از شهريور ۱۳۲۰ 
و ورود متفقين به ايران، موجي از قحطي كش��ور را 
گرفته بود. به طوري كه هيچ گاه پس از آن و حتي در 
دوران هشت س��اله  جنگ و تحريم اقتصادي چنين 
قحطي سابقه نداشت. به مردم به عنوان جيره  غذايي 
عدس پلو، س��يب زميني پخته يا خرماهاي بس��يار 
نامرغوب مي دادند. صف نان هميشه شلوغ بود. آن 
هم نان هاي س��ياهي كه داخلش همه نوع آشغالي 
پيدا مي شد. يك روز صبح كه مي خواستم به مدرسه 
بروم، پدرم به ص��ف نانوايي رفته ب��ود. مادرم گفت 
حاج آقا رفته اند نان تهيه كنند. حاال برو؛ ان شاءاهلل 
ظهر كه مي آيي، نان هست... ظهر كه برگشتم پدرم 
هنوز نيام��ده بود. تا ح��دود س��اعت دو بعدازظهر، 
منتظر ش��ديم و پدر نيامد كه نان بياورد. ما هم بچه 
بوديم و از گرسنگي گريه مي كرديم. مادرم يكي دو 
تا سيب زميني پخته به من و برادر كوچك ترم دادند. 
كمي بعد پدر از راه رسيد. درحالي كه سه چهار قرص 
نان سياه در دست داشت و آن را هم بعد از ساعت ها 
انتظار و به صرف اينكه روحاني و مورد احترام مردم 
بود، به دس��ت آورده بود. مادرم تك��ه اي از نان را در 
دس��ت ما داد و از خانه بيرون آمديم، اما سر كوچه 
پسر ۱۰، ۱۲ساله ای   كه كمي بزرگ تر از من بود، نان 
را از دستم گرفت و فرار كرد. يعني مردم تا اين حد 
تحت فشار و گرسنه بودند. حتي پارچه و لباس مردم 

كوپني بود.« )۱(
اين تصوير كوچكي از ش��رح حال مردمي اس��ت كه 
كشورشان در آستانه جنگ جهاني دوم، رسماً اعالم 
بي طرفي نمود. ايران. صحبت از دولتمرداني است كه 
به خاطر ضعف قواي نظامي و نداشتن قدرت مقابله با 
اشغال كشورشان، اعالم بي طرفي مي كنند تا در امان 
و صلح بمانند. »حتي ما دانشجويان هم تقاضا كرديم 
به ما اسلحه بدهند كه به جبهه برويم، اما فشار از دو 
قسمت شمال و جنوب به اندازه اي بود كه ارتش چند 
روز بيشتر نتوانس��ت در مقابل قواي روس و انگليس 
مقاومت كند و دس��تور ترك مخاصمه را صادر كرد. 
شوراي جنگ... سربازان را از پادگان ها مرخص كرد 
و آنها با پيراهن و زيرشلواري بدون لباس نظامي در 
خيابان ها سرگردان بودند. از ديدن اين منظره، اشك 

از چشمان مردم جاري بود و ماتم گرفته بودند...« )۲(
  دس�ت و پا زدن ق�زاق براي رهاي�ي از آثار 

جنگ
عباسقلي گلشاييان، از كارگزاران اقتصادي و قضايي 
دوره پهلوي، در خاطرات خود مي نويسد: » عصر روز 
سوم شهريور كه جلسه هيئت در حضور شاه بود، شاه 
فرمودند فوري يك تلگراف به رئيس جمهوري امريكا 
بشود و عجله داشتند متن تلگراف در همان جلسه 
حاضر شود و تلگراف به امضاي خود معظم له باشد. 

متن تلگراف به شرح زير است: 
س��وم ش��هريور/۱۳۲۰ حضرت فرانكلين روزولت، 

رئيس جمهور اياالت متحده امريكا، واشنگتن
البته از حوادث اخير ايران كه قواي انگليس و روس 
بدون اخطار قبلي، غفلتاً، از مرزهاي اين كشور عبور 
كردند و به تصرف نق��اط و بمباران ع��ده زيادي از 
ش��هرهاي باز و بي دفاع ايران مب��ادرت ورزيده اند، 
خاطر آن حضرت آگاه گرديده اس��ت. عنوان سابق، 
روس و انگليس، نگراني از وج��ود عده اي آلماني در 
ايران بود كه اطمينان داده شد به زودي از اين كشور 
مي روند، در اين صورت هيچ جاي نگراني براي آنها 
باقي نمان��ده و به هيچ وجه بر من معلوم نيس��ت به 
چه علت به اين اقدامات تجاوزكارانه تش��بث ش��ده 
و بدون مالحظه ش��هرهاي ما را بمباران مي كنند. 
در اين موق��ع الزم مي دانم به اس��تناد اعالميه آن 

حضرت، مبني بر مس��اعدت و تقويت اصول عدالت 
بين المللي و حفظ حقوق آزادي ملل از ش��ما تقاضا 
نمايم كه به اين قضيه كه براي اي��ران پيش آمده و 
يك كش��ور بي طرف و صلح جو را كه هيچ منظوري 
جز حفظ آس��ايش و اصالح امور داخلي خود ندارد، 
دچار مصائب جنگ مي س��ازد، متوجه نم��وده تا با 
اقدامات مؤثر نوع پرورانه خود در رفع اين تجاوزات 
مس��اعي الزم مبذول فرمايند. با امتنان از توجهات 
خيرخواهانه آن حضرت، احساسات صميمانه خود را 

ابراز مي نمايم-  رضا پهلوي
اين نكته را الزم اس��ت تذكر دهم ك��ه در آن تاريخ 
امريكا هنوز وارد جنگ به نفع متفقين نش��ده بود و 
بي طرف بود. تلگراف ترجمه شد. متأسفانه جواب اين 
تلگراف پانزده روز بعد رسيد كه متن آن را به موقع 

درج خواهم نمود.«)۳(
آنچه در ايران پهلوي اول در آغازين روزهاي شعله ور 
ش��دن آتش جنگ جهاني دوم رخ داد و به اش��غال 
نظامي توسط متفقين تعبير ش��د، از چندين منظر 
قابل بررسي است. به رغم اعالم بي طرفي ايران يك 
روز پس از آغاز جنگ جهاني دوم، متفقين اما با بيان 
اين مطلب كه ايران محفل جاسوسان آلماني است، 
بدون فوت وقت در سوم ش��هريور ۱۳۲۰ و درست 
زماني كه آلمان به ش��وروي حمله ك��رده بود، وارد 
مرزهاي ايران شدند و از شمال و جنوب آن را تصرف 
كرده و در اولين اقدامات خود رضا ش��اه را از قدرت 
بركنار و پس��رش را جاي او به مقام پادشاهي ايران 
منصوب كردند. ايران پهلوي، به معناي صادق كلمه، 
ماهيت ابزارگونه خود را در دست امريكا، انگليس و 
شوروي نشان داد و بنا به تش��خيص قدرت نظامي 
اين كشورها تبديل به گذرگاه استراتژيك شوروي و 
انگلستان و پايگاه نظامي آنان در منطقه تبديل شد. 

  وابستگي صنعتي ايران به آلمان
تا قبل از سال ۱۳۰۹ شمسي )۱۹۳۰ م( آنچه پهلوي 
اول را دلگرم خود مي داش��ت حق الس��هم ناشي از 
امتياز نفت و فروش آن بود. از سويي داشتن انحصار 
در واردات كاالهايي نظير قند، چاي و شكر و صادرات 
محصوالت اوليه دامي و كشاورزي منبع مالي خوبي 
براي حكوم��ت بود و اي��ن پهل��وي اول را بي نياز از 

تاريخ اشغال بيرحمانه ايران، آن هم در 
زماني ك�ه خضوع و تواضع ش�اه آن در 
برابر قدرت هاي غربي بي اندازه بود، اين 
گزاره را به اثبات مي رساند كه پيشرفت 
ي�ك كش�ور، در صورت�ي داراي ثبات 
و منجر به اس�تقالل خواهد ش�د كه از 
درون مرزه�اي آن كش�ور و به دس�ت 
م�ردم آن آغ�از و انجام ش�ود، در غير 
اينصورت با وجود هر نوع رشد و توسعه 
اقتصادي، آن كشور نقشي جز به نيابت 
از قدرت هاي نظامي جهان ايفا نمي كند
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تالش براي صنعتي سازي مي كرد. مقارن با ۱۹۲۹ 
ميالدي و دهه دوم سلطنت پهلوي اول و در نتيجه 
ورشكس��تگي صنايع در كش��ورهاي سرمايه داري 
صنعتي، كسب درآمد از طريق صادرات نفت نيز با 
بحران بزرگي مواجه شد. اين امر به بحران واردات 
كاالهاي مصرفي نيز منجر مي شد و حكومت براي 
فائق آمدن بر اين بحران، درص��دد ايجاد صنايعي 
برآمد كه كاالهاي مصرفي توليد مي نمود. كاالهايي 
نظير چاي، قند و ش��كر. براي تأسيس اين صنايع، 
نياز به واردات ماش��ين آالت صنعتي مربوط به آن 
بود و از آنجا كه بحران ارزي ناش��ي از عدم فروش 
كافي نفت وجود داشت، حكومت به ناچار به مبادله 
پاياپاي ماشين آالت در ازاي مواد اوليه شد. در ميان 
كشورهاي صنعتي تنها كشوري كه حاضر به انجام 
اين مبادله ش��د، آلمان نازي بود. در همين راستا، 
ايران، نيازمند ورود ماش��ين آالت صنعتي آلمان و 
در نتيج��ه متخصصان آلماني در جهت تأس��يس، 
تعمير و نگهداري از اين تأسيسات شد. در ازاي اين 
امر آلمان مواد اوليه مورد نياز خ��ود را از ايران وارد 
مي نمود. اين نوع وابستگي ايران به صنايع آلماني تا 
قبل از شروع جنگ جهاني دوم، مشكلي در راستاي 
تأمين كاالهاي مصرفي داخلي ايجاد نمي كرد، اما 
بعد آغاز جنگ جهاني دوم وض��ع به گونه اي ديگر 
ش��د. آلمان به محاصره درياي��ي انگليس درآمد و 
امكان مبادالت ايران و آلم��ان از اين طريق از بين 
رفت. اين امر به علت وابستگي شديد صنعتي ايران 
به آلمان، ضربه سنگيني به توليد كاالهاي مصرفي 

در داخل وارد كرد.)۴(
با توجه به اينكه كه وابس��تگي در واردات كاالهاي 
مصرفي با وابستگي صنعتي تفاوت هاي مهمي دارد. 
در مورد اول كشورها دچار بحران كاالهاي مصرفي 
و در نتيجه كاهش مصرف مي شوند، اما در وابستگي 
صنعتي در واردات كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي 
براي تأسيس��ات و كارخانجاتی ك��ه پهلوي اول به 
آلمان نازي داش��ت، با قطع روابط، نه تنها مش��كل 
قطع واردات كاالهاي صنعتي و كاهش مصرف ايجاد 
مي ش��ود، بلكه موجب تعطيلي كارخانه ها و ركود 
اقتصادي و بيكاري و به دنبال آن انواع بحران هاي 
سياس��ي اقتصادي و اجتماعي نيز خواهد شد. )5( با 
ايجاد اين بحران و ركود صنايع نوپاي ايراني، ايران 
درصدد جايگزيني انگلس��تان و امري��كا در جهت 
تأمين كاالهاي صنعتي خ��ود برآمد. اين در حالي 
بود كه انگلس��تان از انجام تعهدات س��ابق خود در 
قبال ايران نيز س��رباز زد و به عنوان مثال از تحويل 
ريل مورد نياز براي راه آهن سرباز زد. )۶( پاسخ امريكا 
نيز به قبول معامله پاياپ��اي و غير ارزي يا دادن وام 
به ايران براي رفع بحران اقتص��ادي داخلي منفي 

بود. )7( 
متفقين پس از عب��ور از مرزها، در اولين اقدام خود 
متخصصان آلماني را از جايگاه خود بركنار نمودند 
و اين امر با توجه به ني��از صنايع نوپاي ايران به آنها 
به تعطيلي برخي صنايع انجاميد. به دنبال اين امر 
افراد بسياري شغل و درآمد خود را از دست دادند. 
از سويي، به جهت اهداف نظامي اشغال كنندگان، 
نيروهاي متفقين كارخان��ه و كارگاه ها را به محل 
فعاليت خود تبديل نم��وده و از آن به عنوان پايگاه 
نظامي اس��تفاده مي كردن��د. )۸( به عن��وان مثال از 
دس��تگاه هاي پرس كارخانه ماسك س��ازي ونك 
براي قوطي سازي و از ماشين هاي خياطي آن براي 

دوخت لباس نظامي استفاده مي كردند. )۹(
  ايران، خ�ط تداركاتي آذوق�ه و مهمات به 

شوروي
در خالل اشغال ايران توسط متفقين، تمامي منابع 
و امكانات كش��ور، مواد خامي در جه��ت تجهيز و 
تدارك نبرد انگليس و شوروي بر عليه آلمان شدند. 
از اين رو بر كش��اورزي كه 75 درصد جذب نيروي 
كار را به خود داشت و س��تون فقرات اقتصاد ايران 
بود، دام��داري و ضربات جدي وارد ش��د. كاهش 
توليد مواد مصرفي از يكسو و تقاضاي رو به افزايش 
نيروهاي اش��غالگر براي مواد غذاي��ي و مصرفي از 
سوي ديگر، موجب پديد آمدن قحطي بي سابقه اي 
در ايران ش��د. روس ها، همان اندازه توليد خواروبار 
در ايران را مصادره كرده و اجازه صادر كردن آن را 
به نقاط ديگ��ر نمي دادند. اين ام��ر موجب افزايش 
شديد قيمت گندم و برنج ش��د. )۱۰( اين ممنوعيت 
كه بعد از آن به اقالم ديگر افزايش داش��ت س��بب 
مشكالت بسيار مهمي براي كشور شد. براي مثال 
بخش جنوبي كشور از لحاظ خواروبار كاماًل وابسته 
به بخش ش��مالي ايران بود. با ايجاد اين ممنوعيت 
مش��كالت مهمي براي اين بخش از كشور از لحاظ 
تأمين خواروبار ايجاد شد. )۱۱( جدي ترين كمبود در 
زمان اشغال در ايران، كمبود نان بود. قيمت نان در 
سال ۱۳۲۱ از شش س��نت به يك دالر رسيد. نان 
پخته مي ش��د، اما كيفيت آن به ق��دري پايين بود 
كه موجب مرگ يا ش��يوع بيم��اري در ميان مردم 
شده بود. بهاي اجناس س��ير صعودي داشت و در 
اين ميان سياست هاي مستشاران امريكايي به اين 
خرابي دامن مي زد. اوج بحران نان در سال ۱۳۲۱ 
بود كه قائله موسوم به بلواي نان شكل گرفت. مردم 
به س��مت بهارس��تان تظاهرات كردند و با شعار يا 
مرگ يا نان به دولت اعتراض نمودند. در اين ميان 
نيروهاي مس��لح وارد كار ش��دند و اين اعتراضات 
دهها كشته و زخمي از خود باقي گذاشت. )۱۲( وضع 
موادغذايي ديگر نظير گوش��ت نيز بهتر از آن نبود. 
شرايدان، مستشار امريكايي در دوره اشغال اينگونه 
اعالم كرد كه »مردم ايران، مواد چركين و كثيفي 

كه نانواها مي پزند، مي خورند.«)۱۳(
  روايت يك اعتراض

در روز ۱7 آذر ۱۳۲۱، بر اثر كمبود و نامرغوب شدن 
نان و فش��ار زندگي و نبودن مايحتاج اوليه و پايين 
بودن دس��تمزدها، عده زي��ادي از دانش آموزان و 
دانشجويان، در ميدان بهارستان گرد آمدند. تدريجاً 
عده زيادي از مردم هم ب��ه آنها ملحق و وارد صحن 

بهارستان ش��دند و در موضوع نان و مواد غذايي، با 
نمايندگان به بحث و جدل پرداختند. وقتي تعداد 
جمعيت زياد ش��د، مردم به مجلس حمله كردند، 
ع��ده اي از نماين��دگان را مورد ضرب و ش��تم قرار 
دادند. به دنبال گرد آمدن مردم در مجلس، تدريجاً 
بازار تهران تعطيل شد و عده اي به چپاول مغازه هاي 
خيابان نادري، شاه آباد، اسالمبول، الله زار مشغول 
ش��دند و ش��هر تهران، از حالت عادي خارج ش��د. 
پليس و نظاميان قادر ب��ه جلوگيري از بلواي مردم 
نشدند. مردم در همين روز، خانه نخست وزير را به 
آتش كش��يدند و اثاثيه او را به غارت بردند! عباس 
مسعودي و محسن صدر، نمايندگان مجلس - كه 
براي مردم موعظه مي نمودند-  مورد ضرب و شتم 
قرار گرفتند. متعاقب اين رخ��داد، دولت به تكاپو 
افتاد و در نتيجه، س��رتيپ قدر فرمان��دار نظامي و 
سرپاس رادسر، رئيس شهرباني از كار بركنار شدند. 
سپهبداميراحمدي با اختيارات كامل به فرمانداري 
نظامي تهران و فرماندهي سپاه مركز منصوب شد. 
به دس��تور فرمان��دار نظامي، به روي م��ردم آتش 
گشوده ش��د. عده زيادي كش��ته و مجروح شدند. 
سرتيپ عبدالعلي اعتمادمقدم به رياست شهرباني 
برگزيده گرديد و به دستور احمدقوام، نخست وزير 
وقت، تمامی روزنامه ها و مجالت توقيف و از انتشار 

آنها جلوگيري به عمل آمد. 
  مش�كالت بهداش�تي مردم ايران در ايام 

اشغال
به واسطه ضعف بنيه مردم ناشي از مشكالت تغذيه، 
نيز مهاجرت لهستاني هاي ساكن شوروي به ايران 
در خالل جنگ و امراضي كه اشغالگران با خود وارد 
جمعيت ايران كرده بودند، بيماري ها مس��ري در 
ايران به سرعت گسترش مي يافت. به طور مثال در 
تنها در شهر تهران، بيماري تيفوس هر ماه موجب 
مرگ هزار تن مي شد.)۱۴( از س��ويي مردم به خاطر 
تورم شديد توان خريد دارو نداشتند و اساساً دارو نيز 
يافت نمي شد. اين وضع در شهرهاي ديگر وخيم تر 
بود، به طوري كه در اس��تان فارس يك گرم داروي 
پايين آورنده ت��ب يافت نمي ش��د. رئيس بهداري 
فارس نيز در آن وضع پس��ت خود را ترك كرد و به 

تهران آمد. )۱5(
  و كالم آخر

آنچه گذشت تنها گوشه بسيار ناچيزي بود از آنچه 
بر اين مرز و بوم در س��ال هاي ت��الش پهلوي براي 
مدرن و صنعتي كردن ايران گذشت. تالش پهلوي 
براي پوش��اندن لباس تنگ تجدد بر پيكره تنومند 
ايران، ب��دون در نظر گرفت��ن اولي��ن فاكتورهاي 
توسعه يافتگي و پيشرفت كشور -  كه عدم وابستگي 
در تمام جوانب اقتصادي و سياسي است-  نه تنها به 
پيشرفت و استقالل سياسي و اقتصادي ايران ختم 
نشد، بلكه با خلع قدرت او به سر انگشت باال نيامده 
نيروهاي اش��غالگر به دست نش��اندگي او و بازيچه 
بودن اختياراتش مهر تأييد زد. مرور تاريخ اش��غال 
بي رحمانه ايران، آن هم در زماني كه خضوع و تواضع 
شاه آن در برابر قدرت هاي غربي بي اندازه بود، اين 
گزاره را به اثبات مي رساند كه پيشرفت يك كشور، 
در صورتي داراي ثبات و منجر به استقالل خواهد 
شد كه از درون مرزهاي آن كشور و به دست مردم 
آن آغاز و انجام ش��ود، در غير اينصورت با وجود هر 
نوع رشد و توسعه اقتصادي، آن كشور نقشي جز به 

نيابت از قدرت هاي نظامي جهان را ايفا نمي كند. 
 پي نوشت ها:

۱- غالمعل��ي پاش��ازاده، خاط��رات مصطف��ي 
حائري زاده، مركز اس��ناد انقالب اس��المي، تهران، 

۱۳۸۹
۲- رامين نژاد، رامين. لشكرنامه: خاطرات سرلشكر 
محمد ديلمقاني. )مشهد. آهنگ قلم. ۱۳۹۳. (، ص 

۳5-  ۳۴ به نقل از سايت تاريخ شفاهي ايران
۳- خاطرات زندگي سياس��ي من )وقايع شهريور 
۱۳۲۰(، عباس��قلي گلش��اييان، وحيد ارديبهشت 

۱۳5۸، شماره ۲55 و ۲5۴
۴- سيد حسن شجاعي ديوكاليي، پيامدهاي جنگ 
جهاني دوم بر سياس��ت صنعتي س��ازي در ايران، 

تاريخ ايران، شماره 5/۶5، تابستان ۱۳۸۹
5- عبدالناصر همتي، عبدالناصر همتي، مشكالت 
اقتصادي جهان س��وم، تهران، سروش، ۱۳۶۶، ص 
۴۶، به نقل از حس��ن ش��جاعي ديوكالي��ي، تاريخ 

ايران
۶- احمدعلي س��پهر، ايران در جنگ جهاني دوم، 
تهران، دانش��گاه مل��ي، ۱۳55، ص ۳۶ ب��ه نقل از 

تاربخ ايران
7- پيت��ر آوري، تاريخ معاصر اي��ران، ج ۲، ترجمه 
محمد رفيعي مهرآبادي، ص ۱75 به نقل از تاريخ 

ايران
۸- شجاعي ديوكاليي، همان

۹- علي زاه��دي، لزوم پروگ��رام صنعتي و صنايع 
ايران بعد از جنگ، ص ۱۶۳ به نقل از تاريخ ايران

۱۰- س��مانه بايرامي، آثار و پيامده��اي اجتماعي 
اش��غال ايران در ش��هريور ۲۰، فصلنامه مطالعات 

تاريخي، ص ۱5۸
۱۱- جورج لنزوس��كي، رقابت روس��يه و غرب در 
ايران، ترجمه اس��ماعيل راعين، تهران، س��ازمان 
انتش��ارات جاوي��دان، ۱۳5۳، ص ۲7۱، به نقل از 

سمانه بايرامي، فصلنامه مطالعات تاريخي
۱۲- حسين كوهي كرماني، از شهريور ۲۰ تا فاجعه 
آذربايجان و زنجان، ج۲، تهران، ص ۳۱۹- ۳۱۸ به 

نقل از سمانه بايرامي، فصلنامه مطالعات تاريخي
۱۳- روزنامه اطالعات، ش5۴۶۴، ص ۴

۱۴- درباره س��وم ش��هريور و نقش ايران در جنگ 
جهاني دوم، تهران، مركز پژوهش و نش��ر فرهنگ 
سياسي دوران پهلوي ص ۲5۸ به نقل از فصلنامه 

مطالعات تاريخي
۱5- اسناد سال ۱۳۲۲، پوش��ه ۱۲۲۲، به شماره 
۲۱۲، بايگاني مؤسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي 

سياسي به نقل از فصلنامه مطالعات تاريخي

اوج بحران نان در سال 1321 بود كه 
بر اثر آن، غائله موس�وم به »بلواي 
نان« ش�كل گرفت. مردم به سمت 
بهارستان تظاهرات كردند و با شعار 
يا م�رگ يا ن�ان به دول�ت اعتراض 
نمودند. در اين ميان نيروهاي مسلح 
وارد كار ش�دند و اي�ن اعتراضات 
دهها كش�ته و زخمي از خود باقي 
گذاش�ت. وض�ع مواد غذايي ديگر 
نظير گوش�ت نيز بهت�ر از آن نبود. 
شرايدان، مستش�ار امريكايي در 
دوره اش�غال اينگونه اعالم كرد كه 
»مردم ايران، مواد چركين و كثيفي 
ك�ه نانواه�ا مي پزن�د، مي خورند«

نان
ود 

كمب
 به 

ص
ترا

ر اع
ن د

ي آ
حوال

س و 
جل

بر م
ر برا

م د
مرد

ت 
هرا

تظا
ي از 

ماي
13. ن

ر 21
1 آذ

7     

اشارات و نكته هايي در باب »چالش 
قتل نخست وزيران در دوران شاه«
تبلوري از اراده ملي 

ران
ي ته

ن ها
يابا

ر خ
ن د

فقي
ه مت

ز رژ
ي ا

ماي
13. ن

20   
  

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره6053 | 1442 ربی��عاالول 3  | 1399 مه��ر 29 سهش��نبه



|| روزنامه جوان |  شماره 106053 ربي��ع االول 1442   3  | مه��ر 1399  سه ش��نبه 29 

قيام سيدالشهدا
بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد 
اصفه��ان،  اس��امي 
چهاردهمين شماره نشريه 
دانش��جويي »س��ديد« را 
منتشر كرد.  در اين شماره از 
نشريه »سديد« به مسائلي 
چون؛ قي��ام سيدالش��هدا، 
الگويي براي آزادي خواهان، 
شهادت، راز سر به مهر قيام 
عاش��ورا، نقش گريه در روضه امام حسين و حالت روحي و 
واليتمداري در ايام فتنه كرونا از جمله عناوين اين نش��ريه 

دانشجويي است. 
 ----------------------------------------------

ادبيات دانشجويان
دانشجويان دانشگاه لرستان، 
اولين شماره نش��ريه ادبي و 
دانشجويي »جانان« را منتشر 
كردند.  در اين شماره از نشريه 
دانشجويي »جانان« به مسئله  
ش��عر و ادبيات دانش��جويان 
پرداخته ش��ده است؛ انتشار 
اش��عار ش��اعران ج��وان و 
دانش��جو، نقد ادبي، معرفي 
كتاب و پرداختن به ادبيات بين الملل از جمله بخش هاي مهم 

اين نشريه ادبي است. 
 ---------------------------------------------

نقش دانشجويان
به همت بس��يج دانشجويي 
دانشگاه آزاد اسامي اصفهان، 
سيزدهمين ش��ماره نشريه 
دانشجويي »سديد« منتشر 
شد.  در اين شماره از نشريه 
دانشجويي »سديد« به مسئله  
نقش دانشجويان در جامعه به 
عن��وان تأثيرگذارترين بدنه  
جوان آن پرداخته شده است. 
بررس��ي تحولگراه��ا ب��ا معي��ار اصاح طلب��ي در جامعه و 
سياستمدارها از جمله بخش هاي مهم اين نشريه دانشجويي 

است. 
 ---------------------------------------------

حقوق زنان
انجمن اسامي دانشجويان 
دانش��گاه پيام نور مش��هد، 
س��ومين ش��ماره  نش��ريه 
دانشجويي »صبا« را منتشر 
كرد.  در اين شماره از نشريه 
دانش��جويي »صبا« مسئله  
دغدغ��ه زن��ان در جامعه و 
حقوق شهروندي آنها بررسي 
و به عملكرد و كيفيت حضور 
زن��ان و طرح هايي ك��ه در دوره هاي قبل پيگي��ري كرده اند، 
پرداخته شده اس��ت. مصاحبه اختصاصي با فاطمه رحماني، 
نايب رئيس فراكسيون زنان و نماينده مردم مشهد در مجلس 
ش��وراي اس��امي نيز از جمله بخش هاي مهم اين نش��ريه 

دانشجويي است. 
 ---------------------------------------------

سبک زندگي اسالمي
به همت هيئت دانش��جويي 
دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 
چهارمي��ن ش��ماره نش��ريه 
دانشجويي »اس��وه« منتشر 
شد.  در اين شماره از نشريه 
دانشجويي »اسوه« به مسائلي 
چون؛ سبك زندگي اسامي، 
نق��د فيلم و تاري��خ پرداخته 
شده است. عناوين اين نشريه 
شامل، پيانيست؛ نوازنده مظلوم نمايي يهود، سرگذشت عجيب 
هفت شيخ نشين، حصارت را بشكن تا علي شوي، لبنان، جوكر، 

انفجار و درمان تنبلي است. 
 ---------------------------------------------

حقوق اجتماعي
دانشجويان دانشكده حقوق 
دانش��گاه آزاد اسامي واحد 
دماوند، شماره هفتم نشريه 
دانشجويي »سپند« را منتشر 
كردند.  در اين شماره از نشريه 
علمي تخصصي علوم انساني 
»سپند« به موضوعاتي چون؛ 
حق��وق اجتماع��ي زن��ان، 
ش��فافيت آراي نماين��دگان 
مجلس، معرفي رشته حقوق سامت، كاهش ورودي پرونده ها 
به دادگستري، ديپلماسي اس��امي و مصاحبه با سيدمجيد 

حسيني پرداخته شده است. 
 ---------------------------------------------

زندگي دانشجويي
دانش��جويان دانش��گاه علوم 
پزش��كي گي��ان، هفتمين 
ش��ماره  نش��ريه دانشجويي 
»صداتيو« را منتشر كردند.  
در اي��ن ش��ماره از نش��ريه 
دانش��جويي »صداتي��و« به 
بررس��ي زندگي دانشجويي 
پرداخته ش��ده است؛ تعريف 
زندگ��ي دانش��جويي و خود 
دانشجو از نگاه خودشان در كنار حواشي اين سبك زندگي در 
مهم ترين س��ال هاي جواني از جمله مطالب مهم اين نشريه 

دانشجويي است. 

گشت نشریات

كت�اب غواص ها ب�وي نعن�اع مي دهن�د، روایت 
داستاني ۷۲غواص ش�هيد لشكر انصارالحسين 
است. اكنون پس از گذشت یك سال و نيم از انتشار 
این كتاب، اساتيد زبان دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران ش�مال این اثر را به چهار زبان انگليس�ي، 
عربي، اسپانيایي و روسي ترجمه كرده اند. اتفاقي 
كه مي تواند گامي مهم در رساندن فرهنگ ایثار 
و ش�هادت رزمندگان ب�ه گوش جهانيان باش�د. 

 بعد از گذشت حدود 30 سال از پايان دفاع مقدس، 
نخس��تين بار اس��ت ك��ه در عرص��ه علوم انس��اني، 
دانش��گاهيان اقدامي در خور توجه در زمينه جنگ 
عرضه كرده اند. ترجمه اي چهار زبانه از حماس��ه اي 
مهم كه دانش��كده زبان هاي خارجي، ميدان دار آن 

شده است. 
 همكاري دانشگاه و بنياد حفظ و نشر

رئيس دانش��كده زبان ه��اي خارجي دانش��گاه آزاد 
اسامي واحد تهران ش��مال كه هدايت تيم اساتيد 
مترجم را بر عهده داش��ته اس��ت، درب��اره ترجمه 
»غواص��ان ب��وي نعن��اع مي دهند« گفت: »س��ال 
گذش��ته بود كه با هدايت هاي رئي��س واحد و البته 
عاقه شخصي ام به نش��ر آثار دفاع مقدس اين كار را 
شروع كرديم. شخصاً تمايل داشتم تا وصيتنامه ها و 
زندگينامه هاي شهدا را ترجمه كنم و شخص رئيس 
واحد نيز پيگيري هاي مداومي را در اين زمينه انجام 
داد. در نهايت براي انتخاب كتاب به سراغ بنياد حفظ و 
نشر آثار دفاع مقدس رفتيم و بعد از رايزني با مسئوالن 
اين سازمان متوجه شديم، چون شابك همه آثار اين 
حوزه توسط اين بنياد زده مي شود، قطعاً با همكاري 
اين س��ازمان از موازي كاري در بح��ث ترجمه آثار 

دفاع مقدس جلوگيري خواهد شد. «
صونا دريغ ادامه داد: »بع��د از رايزني هاي مختلف با 
مس��ئوالن اين بنياد، آنها كتاب غواص ها بوي نعناع 
مي دهند را به ما معرفي كردند و با توجه به اينكه ما در 
دانشكده زبان هاي خارجي اساتيد بسيار برجسته اي 
داريم كه مي توانس��تند در اين زمينه كمك كنند، 
بحث ترجمه آثار و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را 

شروع كرديم. «
 دیپلماسي علمي و فرهنگي

رئيس دانش��كده زبان ه��اي خارجي دانش��گاه آزاد 
اسامي واحد تهران ش��مال با بيان اينكه شروع كار 
ترجمه را با چهار زبان عربي، انگليس��ي، اسپانيايي 
و روسي ش��روع كرديم، به خبرگزاري دانشگاه آزاد 
گفت: »خوشبختانه توانس��تيم اين كار ارزشمند را 
كه در برقراري ديپلماس��ي علمي، فرهنگي و ديني 
كمك خواهد كرد و قطعاً در تقويت گفتمان تمدن 
ايراني و اسامي نيز اثرگذار خواهد بود، به سرانجام 
برسانيم؛ چراكه ما از طريق اين چهار كتاب مي توانيم 
فرهنگ خودمان را به ديگر كش��ورها منتقل كرده و 
مقاومت ملت ايران را به نمايش بگذاريم. اميد دارم 
تا با حمايت هاي دانش��گاه اين روند ادامه دار باشد و 
بتوانيم آث��ار ديگر را يا به توصيه بنياد حفظ و نش��ر 
آثار دفاع مقدس يا مشورت با صاحبنظران اين حوزه، 

ترجمه كنيم. «
دريغ با اش��اره ب��ه انتخاب زبان ه��اي خارجي براي 
ترجمه آثار گف��ت: »هدف مان آن بود ك��ه بتوانيم 
از پتانس��يل دانش��كده زبان هاي خارجي دانشگاه 
اس��تفاده كنيم، البته بايد به اين مسئله اشاره كنم 
كه در ابتدا زب��ان ايتاليايي را نيز مدنظ��ر قرار داده 
بوديم، اما به دليل مش��كاتي كه براي همكاران اين 
حوزه در آن برهه ايجاد شده بود، نتوانستيم ترجمه 
اين زبان را براي »غواصان بوي نعناع مي دهند« هم 
داشته باشيم. خوشبختانه جمعيت زيادي را در دنيا 
داريم كه به زبان اسپانيايي و روسي صحبت مي كنند 

كه قطعاً امكان بهره مندي آنه��ا از اين كتاب فراهم 
خواهد شد. «

 اساتيدي با ۲ دهه تجربه پاي كار آمدند
رئيس دانش��كده زبان ه��اي خارجي دانش��گاه آزاد 
اسامي واحد تهران ش��مال تصريح كرد: »ما در هر 
گروه زبان خارجي باالخ��ص در گروه زبان هاي نادر 
مانند روسي و اس��پانيايي دس��ت كم پنج استاديار 
داريم كه س��ابقه تدريس بيش از 20سال دارند، اما 
در انتخاب عضو هيئت علمي كه بتوانند اين كتاب ها 
را به زبان مدنظر ترجمه كنند، ماك مان اين بود كه 
سابقه ترجمه چنين متون و همچنين به انجام اين 
كار رغبت داشته باش��ند؛ چراكه قطعاً اگر اين كار با 
عشق انجام مي شد كه اين اتفاق نيز افتاد، نتيجه اش 
همان مي شد كه امروز مي بينيم، اما اگر صرفاً به عنوان 
يك كار به آن نگاه مي شد، اتفاق خاصي نمي افتاد تا 
جايي كه مي توانم بگويم، مي توانستيم انجام آن را به 

دايره الترجمه ها واگذار كنيم. «
 استفاده در دروس دانشكده

صونا دري��غ اظهار داش��ت: »كار ترجمه اي��ن اثر به 
چهار زبان از زمان آغاز رايزني با بنياد حفظ نش��ر و 
آثار دفاع مقدس تا زمان چاپ آثار كمتر از يك سال 
زمان برد. يك��ي از مهم ترين اه��داف اصلي اين كار 
آن بود كه بتواني��م اين فرهنگ را ب��ه گوش جهان 
برسانيم؛ همچنين در نظر داش��تيم از اين كتاب ها 
در كاس هاي درس��ي مربوط به دانشكده زبان هاي 
خارجي نيز اس��تفاده كني��م تا از اي��ن طريق چند 

دستاورد را به همراه بياوريم.«
وی خاطر نش��ان كرد: »قطعاً با تدري��س اين چهار 
كتاب در گروه هاي مختلف زبان دانش��جويان نسل 
جديد كه شايد تا حدودي اين روزها با فرهنگ ايثار 
و شهادت كشور ناآشنا باشند، در جريان اتفاقات آن 
روزها قرار بگيرند و به تدريج اين روحيه در آنها زنده 
خواهد ش��د. البته در همين راستا با واحدهاي ديگر 
دانشگاه آزاد نيز رايزني كرده ايم تا اين كتاب ها در آن 

واحدها تدريس شود.«
 دشوار بودن كار به آن ارزش داد

عضو هيئت علمي گروه انگليسي دانشگاه آزاد اسامي 
تهران شمال با تأكيد بر اينكه درسي به عنوان ترجمه 
ادبيات پايداري داريم كه در س��رفصل دانش��گاهي 

وجود دارد، تصريح كرد: »قطعاً مي توانيم اين كتاب 
را در ذيل آن سرفصل تدريس كنيم. جالب اينجاست 
كه اين كتاب امروز به چهار زبان ترجمه شده و اساتيد 
هر گروه زبان مي توانند كتاب مختص خود را براي اين 

درس تدريس كنند و اين مسئله باارزشي است.«
س��يدرضا به آفرين افزود: »پيش ت��ر ترجمه برخي 
كتاب ه��اي مجموعه قصه فرماندهان را هم ش��روع 
ك��رده ام و در نظر دارم اين اث��ر را به صورت آيينه اي 
منتشر كنم تا بتوانم آن را تدريس كنم. درباره كتاب 
غواصان بوي نعناع مي دهن��د نيز بايد بگويم ترجمه 
اين كار بسيار سخت بود؛ چراكه برخي اصطاحاتي 
كه در آن وجود داش��ت، ما به ازايي در زبان انگليسي 
ندارد و همين كار را دشوار مي كرد و براي همين كار 

بسيار ارزشمندي انجام شده است.«
 هدف انتقال فرهنگ شهادت است

اين اس��تاد دانش��گاه گفت: »ه��دف از ترجمه آثار 
انتق��ال فرهنگي اس��ت و قطعاً ترجم��ه اثرغواصان 
بوي نعناع مي دهن��د نيز گام بزرگ��ي در اين زمينه 
به شمار مي رود؛ چراكه ترجمه اين كار باعث مي شود 
مخاطبان با اتفاقاتي كه بر سر رزمندگان و شهداي ما 
آمده است، آشنا شوند؛ البته كشورهاي امريكايي و 
اروپايي نيز دست به چنين كاري زده اند و اگر بتوانيم 
ساختار منسجمي در اين زمينه داشته باشيم، طبيعتاً 

موفقيت هاي بيشتري به دست مي آوريم.«

او با بي��ان اينكه حين ترجمه آث��ار چندباري براي 
مروت و جوانمردي كه ميان رزمندگان وجود داشت 
گريه كردم، بيان داشت: »بايد بگويم در حوزه انتقال 
فرهنگي ما يك سري كلمات را از انگليسي داريم كه 
در جامعه نهادينه  شده و همين اتفاق نيز درباره زبان 
فارسي رخ داده اس��ت. به طور مثال اذان واژه آشنا 
براي انگليسي زبانان است، اما برخي مقوله ها اصًا 
چنين وضعيتي را ندارند و اين مسئله كار را دشوار 
مي كند. قطعاً در حوزه فرهنگ ايثار و شهادت برخي 
كلمات مختص اين فرهنگ اس��ت، به طور مثال ما 
نمي توانيم به راحتي به مخاطب غيرفارسي بگوييم 
كه منظور از ايثار در فرهنگ شيعه چيست.«  عضو 
هيئت علمي گروه انگليسي دانش��گاه آزاد اسامي 
تهران شمال خاطر نش��ان كرد: »هدف و مأموريت 
يك مترجم اين اس��ت كه بتواند واژه سازي كند و 
اين كار قطعاً به انتق��ال فرهنگ ها كمك مي كند. 
به عبارت ديگر، اهميت اصلي چنين كاري اين است 
كه اين آثار پيامبراني هستند كه مفاهيم فرهنگي ما 

را منتقل مي كنند.«
 از آثار سفارشي تا خالقيت دانشگاهي

عض��و هيئت علم��ي گ��روه روس��ي دانش��گاه آزاد 
تهران شمال گفت: »پيش از اين نيز دست به ترجمه 
آثاري زده بودم، اما همه آنها به سفارش سفارت ايران 
در روسيه انجام شده بود و با وجود اينكه عده زيادي 
تصور مي كنند ترجمه كار راحتي اس��ت، اما به دليل 
ريزه كاري هايي كه دارد، بسيار زمانبر است؛ چراكه 
گاهي ممكن اس��ت براي ترجمه ي��ك كلمه و پيدا 
كردن معادل آن در فرهنگ كش��ور مقابل حتي دو 

روز زمان نياز باشد.«
نازيا خواجي لو با بيان اينكه مسئله اصلي در بحث 
ترجمه اين است كه گاهي برخي اصطاحات اصًا در 
فرهنگ كشور مقابل وجود ندارد، تصريح كرد: »اين 
مسئله باعث مي ش��ود، نتوانيم به راحتي جايگزينی 
براي آن كلمه پي��دا كنيم. به طور مث��ال در همين 
كت��اب غواصان ب��وي نعناع مي دهن��د اصطاحات 
مذهبي زيادي وجود داش��ت، درحالي ك��ه ما اصًا 
نمي توانيم به مخاطب روس بگوييم شربت شهادت 
چه معني اي مي دهد، يا نمي توانيم جايگاه امام حسين 
و حضرت زهرا را براي آنها توصيف كنيم و اينها جزء 

دشواري هاي كار بود. «
وی با بيان اينكه بارها هنگام ترجمه اين اثر به خاطر 
اتفاقاتي كه برس��ر رزمنده ها گذش��ته ناراحت شده 
و بغض كرده  اس��ت، اظهار داش��ت: »قطعاً اين اثر از 
حيث روايت اتفاقات جزء آثار خاص به شمار مي رود و 
اميدوارم توانسته باشم متن ترجمه اي را تا حد زيادي 
به متن اصلي وفادار نگ��ه دارم، هر چند معتقدم هر 
ترجمه يك شكست متن است؛ چراكه هر كاري هم 
انجام دهيم، باز نمي توانيم عين همان متن را ترجمه 
كنيم؛ دليلش هم اين است كه بسياري از لغاتي كه در 
يك زبان وجود دارد، اصًا در زبان مقابل وجود ندارد 
و همين مس��ئله باعث مي شود رس��اندن آن مفهوم 

بسيار سخت باشد. «
 دشواري ترجمه به روسي

نازيا خواجي لو تأكيد كرد: »بسياري از كلماتي كه 
در اين كتاب وجود داشت اصًا در زبان روسي نبود 
و جالب اينجاست كه اكثر اين كلمات نيز مربوط به 
احساسات آدم مي شود و اين نشان مي دهد ايرانيان 
بسيار احساساتي تر از روس ها هس��تند. به عبارت 
ديگر، روس ها اصًا كلمه اي به ن��ام هجران ندارند 
و ب��راي توضي��ح دادن همين يك كلم��ه بايد يك 
جمله كامل را بگوييم تا بتوانيم منظورمان را بيان 
كنيم. معتقدم متن »غواصان بوي نعناع مي دهند« 
بسيار قشنگ بود و هنوز كلمه به كلمه اين كتاب را 

به خاطر دارم. «
عض��و هيئت علمي گ��روه روس��ي دانش��گاه آزاد 
تهران شمال خاطرنشان كرد: »هر چند اين كتاب 
حجم كمتري به نس��بت آثاري كه تا امروز ترجمه 
كرده ام، داش��ت، اما ان��رژي بيش��تري را براي آن 
صرف كرده ام؛ چراك��ه به طور مثال ب��راي معرفي 
ش��خصيت هايي مانند امام حس��ين)ع( ك��ه براي 
مخاطب روس ناآشناس��ت، بع��د از آوردن عبارت 
مدنظر، در كتاب درباره آن توضيح داده ام تا از اين 
طريق خوانن��ده با مقام امام حس��ين)ع( در جامعه 

ايراني آشنا شود. «
 پروژه اي كه طوالني شد

عضو هيئت علمي گروه زبان اس��پانيايي دانش��گاه 
با بيان اينكه چندين س��ال در كش��ورهاي مختلف 
زندگي كرده ام، گفت: »ب��ه همين دليل مي دانم كه 
معادل س��ازي در برخي مفاهيم مانند جنگ و ايثار 
سخت تر اس��ت؛ چراكه در فرهنگ آنها اصًا چنين 
مقوله هايي وجود ندارد، از اين رو كار ترجمه اين اثر 
مشكل بود. البته كار ترجمه كمي زمانبر بود و چون 
نمي خواستيم كار را صرفاً انجام دهيم، انجام پروژه از 

زمان تعيين شده طوالني تر شد. «
مهتاب صابونچي ادام��ه داد: »ترجمه غواصان بوي 
نعناع مي دهند برايم يك نوع چالش بود و كاري نبود 
كه به سرعت بتوان آن را انجام داد؛ چراكه پيداكردن 
معادل هايي براي برخي كلم��ات اين كتاب به زمان 
زيادي نياز داش��ت، همچنين از لحاظ شخصي نيز 
چون آن دوران را تجربه كرده ام، عاقه زيادي برای 

مشاركت در اين كار داشتم. «
 جذاب براي مخاطب اسپانيایي

عضو هيئت علمي گروه زبان اسپانيايي دانشگاه واحد 
تهران شمال تصريح كرد: »در امريكاي التين نيز ما 
شاهد وجود گروه هاي چريكي و مبارزه با مستكبران 
زمان خودشان بوده ايم و با وجود برخي قرابت هاي 
فرهنگي، اما طبيعتا بازهم شاهد تفاوت هاي زيادي 
هستيم و همين مسئله باعث مي شد ترجمه برخي 
مفاهيم سخت باشد، البته تصور مي كنم قرابت هايي 
بين شيعه و كاتوليك وجود دارد چراكه مومنان اين 
گروه نيز حس وحال توكل و توسل را درك مي كنند 
و به همي��ن دليل تص��ور مي كنم اين كت��اب براي 

مخاطبان اسپانيايي جذابيت خواهد داشت. «

عرضه حماسه غواصان به جهانيان
اساتيد دانشگاه آزاد جانفشاني قهرمانانه غواصان شهيد را به 4 زبان ترجمه و منتشر كردند

كار ترجمه كتاب »غواص ها بوي 
نعناع مي دهند« به چهار زبان از 
زمان آغاز رایزني ب�ا بنياد حفظ 
نش�ر و آثار دفاع مقدس تا زمان 
چاپ آثار كمتر از یك سال زمان 
برد. یكي از مهم ترین اهداف اصلي 
این كار آن ب�ود ك�ه بتوانيم این 
فرهنگ را به گوش جهان برسانيم؛ 
همچنين در نظر داش�تيم از این 
كتاب ه�ا در كالس هاي درس�ي 
مرب�وط ب�ه دانش�كده زبان هاي 
خارج�ي ني�ز اس�تفاده كني�م

هزینه هاي دانشجویان 
دالرامعبدزاده
فقط مربوط به افزایش گزارش2

ن�رخ غ�ذا و خواب�گاه 
دانش�جویي كه در س�ال هاي اخير شدت گرفته 
است، نيست. هزینه هاي دانش�جویي با توجه به 
مقطع تحصيل�ي متفاوت و متغير اس�ت و هرچه 
دانشجو در مقطع باالتري تحصيل كند، هزینه هاي 
او نيز بيشتر خواهد بود. در این ميان دانشجویان 
غير بوم�ي و دانش�جویان غير دولت�ي آس�يب 
پذیر ترین دانشجویان هستند. دانشجویاني كه 
در سال 139۲ به مؤسسات آموزش عالي راه پيدا 
كردند، تصور نمي كردند قيمت غذاي آنها از ۷۷0 
تومان در س�ال 9۲ به ۲هزار و 500 تومان در سال 
تحصيلي 99 برسد؛ یعني دانشجویان طي همين 
بازه زمان�ي افزایش ۲۲4 درص�دي قيمت غذاي 

پرهزینه را تجربه كرده اند. 

 صندوق رفاه دانش�جویان هم حریف تورم 
نشد

از س��وي ديگر تعداد قابل توجهي از دانش��جويان 
به دليل كيفيت نه چندان مطلوب غذاي كم هزينه و 
البته قيمت نسبتاً باالي غذاي پرهزينه ترجيح دادند 
 س��راغ غذاهايي بروند كه جزء متوسط ها محسوب 
مي شود، اما جالب اينكه اين دسته از غذاها هم طي 
هفت سال گذش��ته با افزايش قيمت چشمگيري 
همراه بوده اس��ت. ت��ا جايي كه نرخ اي��ن غذاهاي 

رستوراني- دانشگاهي در اولين سال فعاليت دولت 
تنها 630 تومان بود كه اين روزها با قيمت 2 هزار و 
120 تومان در سلف هاي دانشگاهي عرضه مي شود؛ 
يعني اين نوع غذا نيز رشد 236 درصدي قيمت را 

تجربه  كرده است. 
جالب اينجاس��ت كه نرخ هاي غذاي دانشجويي كه 
با تأمين بودجه از س��وي صندوق رفاه دانش��جويان 
وزارت علوم به دست دانشجويان دانشگاه هاي دولتي 
مي رس��د، طي دو س��ال اخير نزديك به  صددرصد 

افزايش قيمت را تجربه  كرده است. 
 كرونا سد راه اعتراضات دانشجویي

دولت درحالي نتوانس��ته افزايش قيمت منطقي را 
براي اين ح��وزه در نظر بگي��رد و از يك طرف ديگر 
مسئوالن مرتبط با اين مس��ئله از اثرپذيري بخش 
تغذيه و رفاهي دانش��جويان سخن به ميان مي آورند 
كه طي دو، سه س��ال اخير همواره شاهد اعتراضات 
دانشجويي نسبت به  كيفيت پايين غذاي ارائه  شده 
در سلف سرويس هاي دانشگاهي و بعضاً عدم رعايت 
بهداشت هنگام طبخ آنها هستيم تا جايي  كه حتي 
دانشجويان دست به  تجمع هاي اعتراضي در برخي 
دانشگاه ها مانند سمنان، خوارزمي، صنعتي اروميه 

و... زده بودند. 
اما به نظر مي رس��د اين اعتراضات كه عمده آنها در 
س��ال 97 و تا حدودي اثرگذار بوده اس��ت، هر چند 
امسال به دليل ش��رايط كرونا وضعيت در دانشگاه ها 

شكل ديگري به خود گرفته است. 

 دانشجویان متأهل و مشكالت بزرگ تر
افزايش قيمت سكونتگاه ها براي دانشجويان غيربومي 
هم از مهم ترين چالش ها محسوب مي شود. مسئله اي 
كه قطعاً با توجه ب��ه  جايگاه حس��اس تأمين محل 
اس��كان زندگي براي افراد و البته فراهم سازي محل 
زندگي براي دانش��جويان متأهل ش��رايط به مراتب 

حساس تري را نسبت به  غذاي دانشجويي دارد. 
نرخ اجاره خوابگاه هاي دانش��جويي مجردي كه در 
نوبت روزانه تحصيل مي كنند در س��ال 92، تنها33 
هزار و 177 تومان بوده، اما امس��ال اين دانشجويان 
بايد 103 هزار و 125 تومان بپردازند، يعني قيمت 
محل اس��كان اين قشر از دانش��جويان 210 درصد 
افزايش داشته اس��ت. همچنين دانشجويان متأهل 
روزانه در سال 99 براي اسكان در خوابگاه با امكانات 
مستقل بايد هر ماه 206هزار و 375 توماني و خوابگاه 

مشترك 144 هزار و 375 تومان هزينه كنند. 
 جهش قيمت خوابگاه ها

با اين ح��ال وضعيت افزاي��ش قيم��ت اجاره بهاي 
خوابگاه هاي دانش��جويي نيز طي دوسال اخير روند 
غيرمنطقي به خود گرفته است؛ چراكه به طور مثال 
درباره هزينه اسكان در خوابگاه هاي روزانه مجردي 
براي اتاق هاي يك يا دو نفره، دانش��جويان  يكباره از 
سال 97 تا امروز با تورم 58 درصدي مواجه شده اند. 
همچنين دانش��جويان مجرد نوبت دوم كه در سال 
97 مي توانس��تند تنها با پرداخت ماهانه 97 هزار و 
800 توم��ان در اين خوابگاه ها زندگ��ي كنند، حاال 

بايد 154 ه��زار و 750 تومان بپردازن��د و اين يعني 
رشد 56 درصدي. 

در اين  مي��ان وضعيت ب��راي دانش��جويان متأهل 
هم چن��دان خوب نب��وده اس��ت، به عب��ارت بهتر 
اگر دانش��جوي متأهل نوبت روزانه دوس��ال پيش 
مي توانست با پرداخت 130 هزار تومان در خوابگاهي 
با امكانات مس��تقل يا 91 هزار تومان در خوابگاه با 
امكانات مشترك زندگي كند، حاال بايد براي زندگي 
در خوابگاه مستقل ماهانه 206 هزار و 375 و خوابگاه 
مشترك 144 هزار و 375 تومان بپردازد؛ يعني بايد با 

رشد 58 درصدي قيمت خوابگاه ها كنار بيايند. 
 عمر باالي خوابگاه هاي متأهلي

افزاي��ش بي��ش از 50 درص��دي ن��رخ اجاره بهاي 
خوابگاهي طي دو سال اخير در حالي است كه بارها 

و بارها مسئوالن از ورود خيران و افزايش اعتبارات 
براي نگهداري و حتي تأسيس خوابگاه هاي جديد 
سخن گفته اند. اما در اين  ميان خوابگاه هاي متأهلي 
هميشه يكي از مسائل پرحاشيه نظام آموزش عالي 
بوده و اس��ت؛ خوابگاه هايي كه حتي مسئوالن امر 
نيز به  تعداد كم آنها در كش��ور معترف هستند، اما 
به نظر مي رس��د چندان تاش��ي براي رفع موضوع 
در كشور صورت نمي گيرد.  از سوي ديگر نبايد اين 
مسئله را ناديده گرفت كه بسياري از خوابگاه هاي 
دانشگاه هاي بزرگ كشور عمري به  نسبت طوالني 
دارند كه همين مسئله باعث شده است هزينه هاي 
نگهداري از آنها به شدت افزايش پيدا كند؛ مسئله اي 
كه نمي توان تأثير آن را در رشد اجاره بهاي خوابگاه ها 

ناديده گرفت. 

رشد 200 درصدي هزينه هاي دانشجويي 
در هفت سال اخير دانشجویان غير بومي بيشترین تورم را تحمل كرده اند

عليرضاسزاوار
گزارشيک



نوان كارخان هوشمند درجهان شناخته م شود ۱۴0۴ به  فوالد مباركه تا سا
و  بين��ار  نخس��تين روي��داد از سلس��له 
Smart Steel manu- 3 ي��اS  رويداده��ا

مين  facturing Startup event ب��ا ه��د ت
نياز ه��ا فناوران��ه ش��ركت ف��والد مبارك��ه 
در ح��وز تح��ول ديجيت��ال و بررس�� 
الش ه��ا اي��ن ش��ركت در اي��ن عرص��ه 
در مح��ل پ��ار عل�� و فن��اور دانش��گاه 
ته��ران ب��ا هم��كار ش��ركت ف��والد مباركه، 
دانش��گاه ته��ران، صن��دو ن��وآور و 
هارشنبه  ش��كوفاي و ش��ركت ايريس��ا روز 
۲3 مهرم��اه از س��اعت  ت��ا ۱3 برگ��زار ش��د.

  
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ج��وان آنالي��ن از اصفه��ان، 
درجري��ان برگ��زار اي��ن وبين��ار، مديرعام��ل 
ف��والد مبارك��ه، م��رداد م��اه س��ال ۱۳۹۹ و 
رونماي�� از ط��رح تح��ول ديجيت��ال ف��والد 
مبارك��ه را تول��د دوب��ار اي��ن ش��ركت دانس��ت و 
تصري��ح ك��رد: ب��ا برنامه ريز ه��ا انج��ام ش��ده 
ب��ه ي��ار خداون��د ف��والد مبارك��ه ت��ا س��ال 
۱۴۰۴ب��ه  عن��وان كارخان�� هوش��مند درجه��ان 

ش��ناخته خواه��د ش��د.
حميدرض��ا عظيمي��ان خاطرنش��ان ك��رد: ام��روز 
نيازمن��د آني��م ك��ه در اي��ن راه س��خت و پرپي�� 
 و خ��م، ب��ا كم��ك ش��ركت ها دانش بني��ان و 
دانش��گاه ها و ... ف��والد مبارك��ه ا را در كالس 
هوش��مند ارائ��ه دهي��م. ب��ه همي��ن منظ��ور قص��د 
داري��م ب��ا ط�� ك��ردن اي��ن مس��ير در ابت��دا 
نوآورتري��ن ش��ركت در عرص�� ف��والد و س��پس 
ب��ه  عن��وان الگوي�� ب��را س��اير صناي��ع مط��رح 

ش��ويم.
و ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش ش��ركت ها دان��ش 
 بني��ان و اس��تارت  آ ه��ا اظه��ار داش��ت: از 
 ، جوان��ان فع��ال در ش��ركت ها اس��تارت  آپ��

ش��ركت ها  در  متخصص��ان  و  دانش��مندان 
دان��ش  بني��ان و پارك ه��ا علم�� و فن��اور 
كش��ورتقاضا م كني��م در اي��ن راه س��خت ك��ه 
افق�� روش��ن پي��ش رو صنع��ت كش��ور ق��رار 

م ده��د م��ا را ي��ار رس��انند.
و ب��ا تأكي��د ب��ر اينك��ه ف��والد مبارك��ه تواناي�� 
تأمي��ن تجهي��زات و مناب��ع مال�� الزم ب��را 
اج��را اي��ن پ��روژ ب��زرگ را دارد، خاطرنش��ان 
ك��رد: در واق��ع ف��والد مبارك��ه مناب��ع ارز و 
ريال�� ط��رح را تأمي��ن خواه��د ك��رد ت��ا در زمان 

مناس��ب اي��ن ط��رح ب��ه اج��را برس��د.
مدي��ر عام��ل ف��والد مبارك��ه ورود ب��ه اج��را 
چني��ن طرح�� را جس��ورانه خوان��د و ضم��ن 
قدردان�� از حض��ور و زحم��ات هم�� بنياده��ا 
و ش��ركت ها حاض��ر در ط��رح گف��ت: طب��ق 
اي��ن برنام��ه، اگ��ر بتواني��م در ابت��دا س��ال 
۱۴۰۴ اي��ن ط��رح را ب��ه بهره ب��ردار برس��انيم، 
ب��ا بخ��ش عم��ده ا از مجم��وع ۴۰۰ ش��ركت 
اس��تارت  آ و دان��ش  بني��ان ك��ه دراي��ن وبين��ار 
حض��ور دارن��د ق��رارداد خواهي��م بس��ت و اي��ن 
موفقي��ت را ب��ا ايش��ان جش��ن خواهي��م گرف��ت.

مديرعام��ل ش��ركت ايريس��ا: ف��والد مبارك��ه در 
راس��تا انق��الب صنعت�� نس��ل چه��ارم گام 

برداش��ته اس��ت.
راس��تا، رس��ول س��رائيان مدي��ر  در همي��ن 
عام��ل ش��ركت ايريس��ا گف��ت: چالش ه��ا 
صنع��ت ف��والد در عرص�� رقاب��ت، هزين��ه، تن��وع 
محص��ول و مس��ير ك��ه مش��تريان م��ا داش��تند، 
در نهاي��ت باع��ث ش��د ف��والد مبارك��ه ب��ه س��مت 

هوشمندس��از ب��رود.
، ط��رح تح��ول ديجيت��ال توس��ط  ب��ه گفت�� و
ش��ركت ايريس��ا طراح�� و ۶ م��رداد اجراي�� 
ش��ده و اي��ن ش��ركت در مس��ير انج��ام اي��ن 

پ��روژه ف��راز و فروده��ا زي��اد خواه��د داش��ت.
مديرعام��ل ش��ركت ايريس��ا ادام��ه داد: در واق��ع 
انق��الب چه��ارم  راس��تا  اي��ن حرك��ت در 
صنعت�� ب��وده و ف��والد مبارك��ه ني��ز در اي��ن 
مس��ير گام برداش��ته اس��ت. در ط��رح تح��ول 
ديجيت��ال چندي��ن ش��عار تعري��ف ش��ده اس��ت.
نخس��ت »ف��والد هوش��مند از س��نگ ت��ا رن��گ« 
اس��ت ب��ه اي��ن ش��كل ك��ه س��نگ  آه��ن از معدن 
اس��تخراج ش��ده و بع��د از ط�� مراح��ل مختل��ف 
تولي��د، تبدي��ل ب��ه ورق گالواني��زه م ش��ود و در 
صنع��ت س��اختمان و ل��وازم  خانگ�� اس��تفاده 
م گ��ردد. در واق��ع اي��ن زنجي��ر ارزش مرب��و 
ب��ه ب��از زمان�� ۱۳۹۹ ت��ا ۱۴۰۴ اس��ت و ت��ا 
س��ال ۱۴۰۴، ف��والد مبارك��ه ب��ه كارخان�� ف��والد 

هوش��مند تبدي��ل م ش��ود.
س��راييان گف��ت: چالش هاي�� مانن��د رونده��ا 
بين الملل�� صنع��ت و همچني��ن فراينده��ا 
نوظه��ور ب��را ف��والد مبارك��ه تعري��ف ش��ده و 
در س��ال ۱۴۰۴ف��والد مبارك��ه ي��ك كارخان�� 

هوش��مند خواه��د ب��ود.
، يك�� از بهتري��ن مباح��ث دي��ده  ب��ه گفت�� و
 ش��ده در اي��ن ط��رح، نقش آفرين�� و بهره گي��ر 
از ش��ركت ها دان��ش  بني��ان و اس��تارت  آ 
اس��ت. همچني��ن ب��ه جه��ت اطمين��ان از اي��ن 
مه��م، مرك��ز ن��وآور تح��ول ديجيت��ال ف��والد 
مبارك��ه ك��ه راه ان��داز آن ش��روع ش��ده، يك�� 
از پش��توانه ها اصل�� م��ا در ط��رح تح��ول 

ديجيت��ال اي��ن ش��ركت  ب��ه ش��مار م آي��د.
مدي��ر عام��ل ش��ركت ايريس��ا گف��ت: ام��روز اولين 
روي��داد در زمين�� تح��ول ديجيت��ال برگ��زار 
ش��ده و م��ا نيازمن��د هم��كار دانش��جويان و 

ش��ركت ها اس��تارت  آپ�� هس��تيم.
و اف��زود: ط��رح تح��ول ديجيتال ف��والد مباركه 

اقدام�� نيس��ت ك��ه م��ا ب��ه  تنهاي�� بتواني��م از 
عه��د آن برآيي��م، بلك��ه نيازمن��د اس��تفاده از 
تمام�� ظرفيت ه��ا و قابليت ه��ا موجودكش��ور 
دراي��ن زمين��ه هس��تيم. م��ا ح��دود س��ه م��اه 
وق��ت گذاش��تيم و هف��ت چال��ش و مس��ئله را 

ب��را اي��ن وبين��ار آم��اده كردي��م.
س��راييان گف��ت: تحلي��ل به��ره ور خط��و 
تولي��د ف��والد مبارك��ه ب��ا اس��تفاده از ابزاره��وش 
، اندازه گي��ر ضخام��ت نس��وز پاتي��ل  مصنوع��
در حال��ت گ��رم، نمون�� طراح�� و س��اخت دو 
قل��و ديجيت��ال در ف��والد مبارك��ه، لجس��تيك 
هوش��مند، امني��ت كاربرده��ا ه��وش مصنوع�� 
و يادگي��ر ماش��ين در ح��وز siem و ايج��اد 
پلتف��رم ش��فاف ب��ه  منظ��ور ارتق��ا امني��ت و 
ش��فافيت در فراين��د خري��د ف��والد مبارك��ه ب��ا 
اس��تفاده از فن��اور ب��الك، چالش ه��ا اصل�� 

م��ا در اي��ن زمين��ه هس��تند.
ب��ه گفت�� و پ��س از ارائ�� چالش ه��ا در ۲۳ 
مه��ر، درياف��ت پي��ش  پروپوزال ه��ا ني��ز در ۱۶ 
آب��ان ص��ورت خواه��د پذيرف��ت. اي��ن پي��ش  
پروپوزال ه��ا يك��م آذرم��اه ارزياب�� خواهن��د ش��د 
و پ��س از آن در هفت�� آخ��ر آذربازدي��د حض��ور 
از ف��والد مبارك��ه ب��را پيش��نهاد ها تأيي��د 
ش��ده ص��ورت خواه��د گرف��ت. بع��د از آن ت��ا 
پانزده��م د م��اه، پروپوزال ه��ا نهاي�� خواه��د 
ش��د و ارزياب�� الزم ب��را انتخ��اب اولويت ه��ا 
هم��كار دريك��م بهم��ن انج��ام م ش��ود و 
درنهاي��ت مذاك��رات و تواف��ق و عق��د ق��رارداد 

ص��ورت م گي��رد.
بناب��ر اظه��ارات مديرعام��ل ش��ركت ايريس��ا و 
مح��ور مج��ر اي��ن پ��روژه، انتق��ال فن��اور و 
مالكي��ت فك��ر و همچني��ن س��رمايه گذار و 
حماي��ت مال�� در تولي��د و توس��ع محص��ول، 

پي��ش  خري��د محص��ول و مش��اركت ازجمل��ه 
مدل ه��ا اصل�� هم��كار ب��ا ش��ركت ها 
اس��تارت  آپ�� اس��ت. ضم��ن اينك��ه ي��ك روي��داد 
ديگ��ر در همي��ن زمين��ه در بهم��ن ي��ا اس��فندماه 
امس��ال برگ��زار خواه��د ش��د و س��ال ۱۳۹۹ را ب��ا 

دو روي��داد ب��ه پاي��ان خواهي��م ب��رد.
مع��اون تكنول��وژ ف��والد مبارك��ه: ف��والد مباركه 
اي��ن مس��ئوليت س��نگين را برعه��ده گرفت��ه ك��ه 
ه��اب تح��ول ديجيت��ال درصنع��ت ف��والد باش��د.

درحاش��ي برگ��زار اي��ن روي��داد، س��يد مه��د 
نق��و مع��اون تكنول��وژ ف��والد مبارك��ه ني��ز 
گف��ت: ب��ا نهاي�� ش��دن اي��ن فراين��د، ف��والد 
مبارك��ه ت��ا س��ال ۱۴۰۴ عض��و باش��گاه و كل��و 

فان��وس درياي�� دني��ا خواه��د ش��د. 
باي��د ب��ه خاط��ر داش��ته باش��يم دني��ا آت�� 
از  م��ا  رو  اي��ن  از  اس��ت.  دني��ا ديجيت��ال 
س��ال گذش��ته در مطالع��ات خ��ود و همچني��ن 
دس��تاوردها نهاده��ا دانش�� ب��ه اي��ن نتيج��ه 
رس��يديم ك��ه زندگ�� صنعت�� در آين��ده متعلق 
ب��ه گروه�� خواه��د ب��ود ك��ه بتوانن��د در 
مديري��ت ديجيت��ال حرف�� ب��را گفت��ن داش��ته 

باش��ند و پيش��گام باش��ند.
و اظه��ار داش��ت: ف��والد مبارك��ه ب��ه  عن��وان 
در  ك��ه  دانش��  و  پيش��رو  ش��ركت  ي��ك 
چش��م انداز خ��ود الگ��و ب��ودن ب��را بنگاه ه��ا 
صنعت�� را در نظ��ر گرفت��ه، اي��ن مس��ئوليت 
را پذيرفت��ه و اي��ن فراين��د را بررس�� و پي��ش 
نيازه��ا هوشمندس��از را كس��ب ك��رده اس��ت.

و اف��زود: بع��د از اي��ن مرحل��ه، پروژه ه��ا و 
فعاليت هاي�� را دراس��تراتژ تدوي��ن كردي��م 
ك��ه يك�� از آن ه��ا طراح�� مرك��ز تح��ول 

ديجيت��ال ب��وده اس��ت. 
همچني��ن ب��ا معاون��ت ط��رح و برنام�� وزارت 

صم��ت هماهنگ�� الزم انج��ام ش��د ت��ا ف��والد 
مبارك��ه اي��ن مس��ئوليت س��نگين را برعه��ده 
گي��رد و ه��اب تح��ول ديجيت��ال در صنع��ت 
ف��والد باش��د و اي��ن مه��م را ب��ه عن��وان پيش��گام 
اج��را كن��د و در نهاي��ت موج��ب توس��ع صناي��ع 

اي��ران گ��ردد.
گف��ت:  مبارك��ه  ف��والد  تكنول��وژ  مع��اون 
۱۱ش��اخص  مؤسس��ه اقتص��اد جهان�� و مكنز
آن  براس��اس  ك��ه  كرده ان��د  ارائ��ه  را  مه��م 
ش��ركت ها م توانن��د وارد اي��ن كل��و ش��وند. 
تع��داد مح��دود از ش��ركت ها ه��م اكن��ون 
عض��و اي��ن باش��گاه اند و م��ا اميدواري��م ت��ا س��ال 
۱۴۰۴ عض��و آن ش��ويم و ثاب��ت خواهي��م ك��رد 
ك��ه در واق��ع ف��والد مبارك�� هوش��مند هس��تيم.
رئي��س پ��ارك عل��م و فن��اور دانش��گاه ته��ران: 
كس��ب و كاره��ا جدي��د ايج��اد م ش��ود 
ك��ه قابلي��ت اس��تفاده و انتق��ال ب��ه س��اير 
ب��ه  عرض��ه  حت��  و  داخل��  ش��ركت ها 
عرصه ه��ا بي��ن  الملل�� را داش��ته باش��د.

، رئي��س پارك  درهمي��ن خص��وص عب��اس زارع
عل��م و فن��اور دانش��گاه ته��ران ني��ز اف��زود: در 
اي��ن فراين��د ب��رآن ش��ديم ت��ا رويدادهاي�� 
وس��يله  اي��ن  ب��ه  و  كني��م  اج��را  چالش�� 
چالش ه��ا صنع��ت ف��والد كش��ور و ف��والد 
مبارك��ه را شناس��اي و م��ورد بررس�� و تحلي��ل 
ق��رار دهي��م. همچني��ن بخش�� از فعاليت ه��ا 
اس��تارت آپ پايه گ��ذار ش��د ت��ا درنهاي��ت ب��ا 
اس��تفاده از ظرفيت ه��ا اي��ن اس��تارت  آ ه��ا 
و تكنولوژ ه��ا ايجادش��ده، كس��ب و كاره��ا 
جدي��د ايج��اد ش��ود ك��ه قابلي��ت اس��تفاده و 
انتق��ال ب��ه س��اير ش��ركت ها داخل�� و حت�� 
عرض��ه ب��ه عرصه ه��ا بين الملل�� را داش��ته 

باش��د.

مديرعامل فوالد مباركه در وبينار نخستين رويداد از سلسله رويداد ها S خبر داد

 برگزاري ۲۱۱ برنامه فرهنگي 
به مناسبت هفته ناجا در استان مركزي 

در هفته ناجا ۲۱۱ برنامه با ۲۲ عنوان در  اس�تان مرك�زي انج�ام مي ش�ود.    مركزي
سردار حس��ن مفخمي  شهرستاني فرمانده انتظامي اس��تان مركزي در 
نشست خبري با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ناجا با گراميداشت ياد 
و خاطر شهداي انقالب اسالمي و ۲۱۳ ش��هيد ناجاي استان گفت: مقام 
معظم رهبري همواره عنايات ويژه اي به كاركنان ناج��ا دارند و از آنها به 
عنوان مجاهدين في سبيل اهلل ياد مي كنند و اين يك افتخار بزرگ براي 
ناجا محسوب مي ش��ود.  وي با بيان اينكه در هفته ناجا ۲۱۱ برنامه با ۲۲ 
عنوان در استان مركزي انجام مي ش��ود كه به دو دسته برنامه هاي درون 
سازماني و برون سازماني تقسيم مي شوند، افزود: برگزاري صبحگاه، تجليل 
از خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان، بازنشستگان و خانواده هاي كاركنان، 
بهره برداري از پن��ج پروژه كالنتري ۱۸ اراك، مرك��ز فرماندهي و كنترل 
ناجاي استان، مركز مانيتورينگ پليس راهور، ۱۰ واحد منزل مسكوني 
براي كاركنان، برنامه هاي اشراف اطالعاتي، حضور كاركنان در نماز جمعه 
شهرهاي وضعيت سفيد، مسابقات ورزش��ي، اهداي خون كاركنان ناجا، 
مسابقات قرآن و كتابخواني، حضور فرماندهي و معاونين در سامانه ۱۹۷ از 
جمله برنامه هاي درون سازماني در هفته ناجاست.  فرمانده انتظامي استان 
مركزي تصريح كرد: توليد و تدوين برنامه هاي هنري و ارائه به شهروندان، 
هماهنگي با ادمين كانال هاي پرمخاطب، برقراري چادرهاي امداد بهداشتي 
و پزشكي در مصلي هاي نماز جمعه، برگزاري نشست ها با معتمدين محالت، 
ديدار با ائمه جماعت و جمعه، همايش موتورسواران قانونمند، برگزاري 
مس��ابقات راديويي، همايش راهبري كاهش تصادفات به شكل استان و 

عطرافشاني مزار مطهر شهدا از جمله برنامه هاي درون سازماني است. 

 افزايش 70 درصدي تخليه و بارگيري كاال 
در بندر بوشهر

بوشهر در نيمه نخست امسال ۱/3 ميليون  تن كاال در بندر بوشهر تخليه و بارگيري    بوشهر
شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد افزايش داشته است

محمد شكيبي نسب معاون اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با 
بيان اينكه تخليه و بارگيري كاال در بندر بوشهر۷۰ درصد در نيمه نخست 
امسال افزايش يافته است گفت: از مجموع ۱/۳ ميليون تن كاالي تخليه و 
بارگيري شده ۹۰۰ هزار تن آن صادرات كاالي غيرنفتي است.  وي افزود: 
تمام فعاليت هاي عملياتي در بنادر بدون وقفه جريان داشته و خدمات به 
متقاضيان ارائه مي شود.  معاون اداره كل بنادر و دريانوردي استان مصالح 
س��اختماني و مواد معدني را عمده صادرات نيمه نخست امسال از بندر 
بوشهر دانست و تصريح كرد: واردات كاال هم شامل اقالم كاالهايي مجاز از 
جمله كاالهاي اساسي در نيمه نخست امسال انجام شده است.  شكيبي 
نسب گفت: واردات كاال نيز براي اقالم مختلفي كه واردات آنها به كشور 

مجاز است با سرعت خوب و قابل قبولي در حال انجام است. 

 بهره برداري از ۱۳۶۱ طرح اشتغالزايي
 و ۱0 مدرسه سيار بركت در كرمانشاه

بهره برداري از ۱۳۶۱ طرح اش��تغالزايي، تحويل ۱۰ مدرس��ه سيار و 
اهداي ۱۰ هزار بسته نوشت افزار در سفر مديرعامل بنياد بركت ستاد 

اجرايي فرمان امام به استان كرمانشاه انجام شد. 
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت در سفر خود به كرمانشاه عالوه 
بر افتتاح ۱۳۶۱ طرح اش��تغالزايي در مناطق محروم اين استان، ۱۰ 
مدرسه سيار و ۱۰ هزار بسته نوشت افزار را به دانش آموزان كرمانشاهي 

اهدا كرد. 
وي درباره اقدامات اش��تغالزايي اين بنياد در استان كرمانشاه گفت: با 
افتتاح ۱۳۶۱ طرح جديد، تعداد طرح هاي اش��تغالزايي اجتماع محور 
بنياد بركت در مناطق محروم و روستايي اس��تان كرمانشاه به ۴ هزار 
و ۲۵۳ طرح رسيد كه باعث ايجاد ۱۲ هزار و ۷۵۹ فرصت شغلي براي 

ساكنان اين مناطق شده است. 
اين مس��ئول حجم كل س��رمايه گذاري ب��راي راه ان��دازي اين تعداد 
طرح اش��تغالزايي را ۲ ه��زار و ۷۱۹ ميليارد ريال اعالم ك��رد و افزود: 
۱۴شهرستان ثالث باباجاني، روانسر، پاوه، جوانرود، داالهو، كرمانشاه، 
گيالنغرب، هرس��ين، س��نقر، صحنه، قصرشيرين، اس��الم آباد غرب، 
كنگاور و سر پل ذهاب و ۵۲۷ روس��تاي استان كرمانشاه تحت پوشش 

فعاليت هاي اشتغالزايي بنياد بركت قرار دارند. 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، ۲۵ مجري و تسهيلگر اين بنياد فرآيند 
اشتغالزايي در مناطق محروم اس��تان كرمانشاه را مديريت و پيگيري 
مي كنند. مدني با اشاره به اهداي ۱۰ مدرسه سيار بركت اظهار داشت: 
اين مدارس سيار براي اس��تفاده دانش آموزان عشاير استان كرمانشاه 

تحويل آموزش و پرورش عشايري شد. 
وي افزود: براي ساخت ۱۰ مدرسه سيار بركت ۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
ريال هزينه شده است. اين مدارس س��يار قابليت حمل ونقل دارند و 

همراه با عشاير جابه جا مي شوند. 
مديرعامل بنياد بركت درباره امكانات مدارس س��يار نيز توضيح داد: 
هر كدام از اين مدارس شامل كالس درس، حمام و دستشويي و اتاق 

استراحت براي معلم است. 
مدني با اشاره به اهدا و توزيع نوش��ت افزار ميان دانش آموزان مناطق 
محروم كرمانشاه گفت: س��تاد اجرايي فرمان امام امسال يك ميليون 
بسته لوازم التحرير و نوش��ت افزار ايراني را در قالب پويش ملي »مشق 
احس��ان« ميان دانش آموزان مناطق روستايي و محروم سراسر كشور 
توزيع مي كند كه امروز ۱۰ هزار بس��ته به دانش آموزان كرمانش��اهي 

اهدا شد. 
مديرعامل بنياد بركت در سفر خود به اس��تان كرمانشاه همچنين با 
آيت اهلل مصطفي علما امام جمعه كرمانشاه و نماينده ولي فقيه در اين 
استان و هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه ديدار و به تشريح عملكرد 
س��تاد اجرايي فرمان امام در حوزه هاي مختلف از جمله اشتغالزايي، 

عمراني و زيربنايي پرداخت. 
آيت اهلل علما در اين ديدار ضمن تقدير از عملكرد ستاد اجرايي فرمان 
امام در اس��تان كرمانش��اه، اين س��تاد را مايه خير و بركت در كشور 

دانست. 
هوش��نگ بازوند اس��تاندار كرمانش��اه نيز بر هم��كاري و تعامل همه 

دستگاه هاي اجرايي استان كرمانشاه با بنياد بركت تأكيد كرد. 
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام ۴ هزار و ۴۳۳ طرح 
را با حجم س��رمايه گذاري ۵ هزار و ۹۲۷ ميليارد ري��ال در حوزه هاي 
توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، سالمت و ساير خدمات 

در استان كرمانشاه به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 
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سجاد مرسلي

استفاده خانواده زندانيان خراسان شمالي 
از خدمات پزشكي 

400 نف�ر از خان�واده زنداني�ان      خراسان شمالي
خراسان ش�مالي امس�ال براي 
نخستين بار خدمات رايگان تخصصي پزشكي دريافت كردند. 
عبدالرحيم گرجي مديركل زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي 
خراسان شمالي با اش��اره به برخورداري ۴۰۰ نفر از خانواده هاي 
زنداني در اين اس��تان گفت: يك گروه جهادي از اقشار مختلف 
بسيج استان ش��امل دندانپزش��ك، پزش��ك عمومي، مشاوره 
روانشناختي، مشاوره و معاضدت قضايي، مشاوره شغلي، آسيب 
شناسي اجتماعي، فوق تخصص آسم و آلرژي، متخصص اطفال، 
بينايي سنجي، روانپزش��كي، متخصص داخلي، زنان و زايمان، 
تزريقات و مشاوره مذهبي در ساختمان شماره دو اين اداره كل 

حضور يافته و خدمات رايگان به خانواده زندانيان ارائه دادند.

اصالح رايگان موتورخانه واحدهای 
مسكوني و تجاري در خراسان رضوي 

مديرعامل شركت گاز خراسان     خراسان رضوي
 رضوي از آغاز اجراي طرح ملي 
اصالح و بهينه سازي موتورخانه واحدهاي تجاري و مسكوني 

به صورت رايگان در اين استان خبرداد. 
حسن افتخاري مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي با اشاره به اجراي 
طرح بهينه س��ازي موتورخانه واحدهاي تجاري و مسكوني به صورت 
رايگان در استان گفت: اين طرح دربرگيرنده سه اقدام مهم شامل اصالح 
و ترميم عايق كاري، تنظيم مشعل و نصب سيستم ضد رسوب موتورخانه 
واحدهاي تجاري و مسكوني است.  وي افزود: مشتركين محترم خانگي 
و تجاري گاز طبيعي كه داراي موتورخانه مركزي هستند مي توانند با 
 www.مراجعه به سايت طرح بهينه سازي مصرف موتورخانه ها به نشاني

goc. nigc. ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام كنند.

 اختصاص ۱۴۴ گوشي هوشمند 
به دانش آموزان مددجوي كرمانشاهي

از ابتداي سال تحصيلي جديد     كرمانشاه
تاكنون، ۱44 گوشي هوشمند 
و تبلت براي دانش آموزان نيازمند در استان كرمانشاه با كمك 
اس�ت.  ش�ده  خري�داري  اندي�ش  ني�ك  خي�ران 
 محسن رخصي مديركل كميته امداد اس��تان كرمانشاه با اعالم اهداي 
۱۴۴ گوشي هوش��مند و تبلت براي دانش آموزان نيازمند استان ارزش 
اين گوشي ها را ۶۰۰ ميليون تومان اعالم كرد و گفت: اهداي ۱۴۴ گوشي 
هوشمند به دانش آموزان مددجوي كرمانشاهي اين گوشي ها به منظور 
استفاده از امكانات آموزشي شبكه تحصيلي »شاد« به دانش آموزان مددجو 
اهدا شده است.  وي افزود: گوشي هاي اهدايي براي دانش آموزان نيازمند 
ساكن در شهر هاي اسالم آبادغرب، ثالث باباجاني، هرسين، سنقر، جوانرود، 

روانسر، دينور و مناطق دو و چهار كرمانشاه خريداري شده است.

توزيع ۱000 بسته معيشتي به همت بسيجيان آذربايجان غربي
فرمانده ناحيه      آذربايجان غربي
مقاومت بسيج 
سپاه پلدشت از توزيع هزار بسته معيشتي و 
بهداشتي طي س�ومين مرحله از رزمايش 
كمك مؤمنانه در اين شهرس�تان خبر داد. 
سرهنگ پاسدار منصور يوسفي فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج سپاه پلدشت با اشاره به سومين 
مرحله از رزمايش كم��ك مؤمنانه گفت: ارزش 
ريالي هر بسته ۵ ميليون ريال است كه در بين 

نيازمندان در حال توزيع است.   وي با تأكيد براينكه در تأمين هزينه اين بسته هاي معيشتي معاونت مردم 
ياري و محروميت زدايي قرارگاه حمزه سيدالشهدا، فرماندهي سپاه شهدا و خيرين مشاركت داشته اند، 
افزود: ايستگاه كنترل و پيشگيري از ويروس كرونا در اين شهرستان راه اندازي شده است كه خدماتي از 

قبيل كنترل تب، اكسيژن خون، ضدعفوني و توزيع ماسك را به صورت رايگان به مردم ارائه مي كنند.

خريد ۱۶ هزار  تبلت براي دانش آموزان مازني با وام قرض الحسنه
مديركل آموزش     مازندران
و پ����رورش 
مازن�دران از اختص�اص ۱۶ ه�زار تس�هيالت 
قرض الحسنه خريد تبلت با سود 4 درصدي براي 
خانواده هاي دانش آموزان اين استان خبرداد. 
عليرضا سعدي پور مديركل آموزش و پرورش 
مازن��دران با اش��اره ب��ه اختص��اص۱۶ هزار 
تسهيالت قرض الحس��نه خريد تبلت با سود 
۴ درصد گفت: تسهيالت قرض الحسنه براي 

خريد تبلت به هر شهرستان داده مي شود كه توسط مدير شهرستان پيگيري و با نظارت مدير مدرسه 
ظرف ۳ روز با سود ۴ درصدي به حساب والدين واريز شود.  مديركل آموزش وپرورش مازندران افزود: 
داشتن بيان مسئله، تبيين مشكل و رصد مشكالت كمك حال براي ايجاد فكري نو و ايده جديد براي 

راه حل هاي ما در آموزش و پرورش خواهد شد.

 اهداي ۲ ميليون بسته بهداشتي و معيشتي 
سپاه فجر فارس در نهضت كمك مؤمنانه

صدور سند مالكيت براي 1۲6 موقوفه 
گنبدكاووس به همت بنياد علوي

از زم�ان اج�راي  كم�ك    فارس نهض�ت 
مؤمنانه به همت سپاه فجر نزديك به ۲ ميليون بسته 
بهداشتي و معيشتي در استان فارس توزيع شد. 
س��ردار يداهلل بوعلي فرمانده سپاه فجر در آيين 
توزيع يك هزار و ۴۵۲ بس��ته معيشتي توسط 
ناحيه بسيج بقيه اهلل )عج( ش��يراز با بيان اينكه 
عملكرد مردم و خيرين استان فارس در نهضت 
كمك مؤمنانه درخش��ان و فرات��ر از تصور بوده 
است، گفت: نزديك به ۲ ميليون بسته بهداشتي، 
معيشتي و لوازم التحرير در قالب نهضت كمك 
مؤمنانه بين اقشار محروم استان فارس توزيع شده 
است.  وي خاطرنشان كرد: بسيجيان و بخصوص 
فرماندهان پايگاه هاي مقاومت بسيج نقش اصلي 
را در نهضت كمك مؤمنانه ايفا مي كنند و از آنها 
تش��كر مي كنيم.  فرمانده س��پاه فجر ادامه داد: 
ناحيه بس��يج بقيه اهلل)عج( شيراز در اين مرحله 
از نهضت كمك مؤمنان��ه همزمان با دهه پاياني 
ماه صفر بيش از ۵ هزار و ۷۰۰ بس��ته معيشتي، 
۱۵۰۰ بسته لوازم التحرير و ۲۰ هزار پُرس غذاي 
گرم در بين اقش��ار محروم ش��يراز توزيع كرده 
اس��ت.  س��ردار بوعلي با بيان اينكه بسيجيان و 

گروه هاي جهادي فارس در جمع آوري و توزيع 
هدفمند كمك هاي مردمي فعاالنه نقش آفريني 
مي كنند، خاطرنشان كرد: يك هزار و ۵۰۰ سري 
جهيزيه با مشاركت سپاه فجر، بهزيستي و كميته 
امداد امام خميني )ره( استان فارس به زوج هاي 
جوان اهدا شد.  وي با بيان اينكه نيروهاي سپاه و 
بسيجيان از ابتداي شيوع بيماري كرونا در عرصه 
خدمت رساني به مردم فعاالنه حضور داشته اند، 
گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از بسيجيان نيز در فرآيند 
اهداي خون به بيماران نيازمند حضور داشته اند.  
فرمانده س��پاه فجر همچنين افزود: كمك هاي 
مؤمنانه س��پاه فجر فارس در قالب ۵۰۰ س��ري 
جهيزيه و ۲۵۰۰۰ بسته معيش��تي با نام طرح 
همدلي و مواسات از حسينيه پيامبر اعظم)ص( 
سپاه فجر فارس جهت توزيع بين اقشار نيازمند 
ارسال شد.  سردار بوعلي تصريح كرد: هم افزايي 
هدفمند ظرفيت هاي مردمي و س��ازمان ها در 
راستاي جمع آوري حداكثري كمك ها و توزيع 
عادالنه بين اقشار آسيب پذير يك مسئله بسيار 
با اهميت است كه با برگزاري هماهنگ رزمايش 
كمك مؤمنانه در سراسر استان فارس به اين مهم 

دست خواهيم يافت. 

از مجم���وع      گلستان
ف�ه  قو 7مو 0 0
شهرس�تان مرزي گنبد كاووس در اس�تان 
گلس�تان تاكنون براي ۱۲۶ مورد آن س�ند 

صادر شده است. 
صالح محبي رئيس اداره اوق��اف و امور خيريه 
گنبدكاووس با اش��اره به امض��اي تفاهمنامه 
كشوري سال قبل ميان س��ازمان اوقاف، بنياد 
علوي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور جهت سنددار كردن 
موقوفات، گفت: بيشتر موقوفات گنبدكاووس 
در زمين هاي متعلق به بنياد علوي واقع است كه 
تالش داريم در راستاي تفاهمنامه امضا شده، به 
روند صدور سند در اين حوزه سرعت داده شود.  
وي افزود: از مجموع ۷۰۰ موقوفه شهرس��تان 
مرزي گنبد كاووس در استان گلستان تاكنون 
براي ۱۲۶ مورد آن سند صادر شده است.  رئيس 
اداره اوقاف و ام��ور خيريه گنبدكاووس با بيان 
اينكه بيشتر موقوفات در گنبدكاووس مسجد 
و حسينيه هستند، افزود: ۷۰۰ موقوفه با ۸۱۷ 
رقبه در اين شهرس��تان وج��ود دارد كه ۶۹۳ 
موقوفه آن انتفاعي و ۱۲۴ م��ورد نيز منفعتي 

هستند كه درآمد آنها در راستاي نيات واقفان، 
صرف امور عمراني موقوفه، انجام فعاليت هاي 
فرهنگي، برگزاري مراس��م ديني و مذهبي و 
كمك به نيازمندان مي ش��ود.  به گفته محبي، 
امسال س��ه موقوفه منفعتي در گنبدكاووس 
ثبت شد كه جديدترين آن يك واحد مسكوني 
۸۲ متر مربعي است كه با نظر واقف، درآمد آن 
براي مسجد رضوي اين ش��هر هزينه مي شود.  
وي ادامه داد: يك��ي از بزرگ تري��ن موقوفات 
گنبدكاووس كه در سال ۸۶ توسط »رحمت اهلل 
كميلي بيرجندي« با نيت كمك به مساجد در 
ماه هاي مح��رم و صفر وقف ش��ده، ۲۰ هكتار 
زمين كش��اورزي است كه امس��ال درآمد آن 
براي كمك به ۱۵ مس��جد براي پخت نذورات 
و كمك هاي مؤمنانه هزينه ش��د.  رئيس اداره 
اوقاف و ام��ور خيريه گنب��دكاووس همچنين 
گفت: ب��ا همكاري اي��ن اداره و هيئ��ت امناي 
امامزاده يحيي ب��ن زيد)ع( اين ش��هر تا پايان 
امس��ال نيروگاه خورش��يدي با ظرفيت توليد 
۴۰ كيلو وات انرژي برق در محوطه آستان اين 
امامزاده و نيز استخر پرورش ماهي در بوستان 

آرامش آن راه اندازي مي شود.



گم�رك ب�ا انتق�اد از هم�کاري نک�ردن 
س�تاد  مصوب�ات  اج�راي  و  دس�تگاه ها 
هماهنگ�ي اقتص�ادي درخص�وص ترخيص 
كاالهاي دپو ش�ده در بنادر و گمركات اعالم 
ك�رد: »10دس�تگاه توليد ماس�ك در گمرك 
خ�اك مي خ�ورد، اي�ن دس�تگاه ها در صف 
تخصيص ارز بوده و نمي توان ترخيص كرد.«

ايستايي و رسوب كاال در گمرك و بنادر موضوع 
جديدي نيست. سال هاس��ت كه صاحبان كاال و 
حتي دستگاه هاي مربوطه به نوعي با اين مشكل 
مواجه هستند. وجود قوانين متعدد، تغيير ضوابط 
و صدور بخشنامه هاي متناقض و ناهماهنگي بين 
دس��تگاه هاي ذي ربط در برخي موارد بر رسوب 
كاالهايي كه  از مرز تحريم ها گذشته، اما امكان 

ورود ندارد مؤثر بوده است. 
اين در حالي است كه گمرك در فرآيند ترخيص 
با ۳۵دستگاه مختلف در ارتباط بوده كه با طوالني 
شدن تشريفات كاال براي اخذ مجوزهاي قانوني 
به ايستايي كاال در گمرك منجر مي شود و آنطور 
كه مسئوالن گمرك مي گويند، ۱۰ تا ۲۰ درصد 
صاحب��ان كاال، كاالهاي خ��ود را در گمرك نگه 
مي دارند ام��ا ۸۰ درصد ديگر ك��ه مي خواهند 
كاال را ترخي��ص كنن��د به دليل مش��كالتي كه 
س��ازمان هاي مختلف دارند، نمي توانند در اين 
رابط��ه اقدام كنن��د! طبق آخرين آمار رس��مي 
گمرك ايران، حدود ۸ ميليون تن كاال دپو شده 
در گمرك و بنادر وجود دارد كه ۳ ميليون و ۴۰۲ 
هزار تن آن كاالهاي اساس��ي ب��وده و موجودي 
كاالهاي غيراساسي غيركانتينري به ۳ ميليون 
و ۷۹۱ هزار تن مي رسد. طي چند سال گذشته با 
جدي تر شدن موضوع ترخيص كاالها از گمرك 
و بنادر و پيگيري هاي صورت گرفته در اين رابطه 
چندين ب��ار مصوبات و بخش��نامه هايي با توافق 

دستگاه هاي ذي ربط در دستور كار قرار گرفت، 
ولي نتايج چنداني نداشت. 

در تيرماه امس��ال ب��ا افزاي��ش دپ��وی كاال در 
بنادر كش��ور، گم��رك طي گزارش��ي مفصل به 
رئيس جمهور داليل ايستايي، دپو و رسوب كاال 
در بنادر و گمرك را اعالم و راهكار و پيشنهادهايي 
ب��راي حل اي��ن موض��وع ارائه ك��رد ك��ه البته 
رئيس جمهور نيز با اجرايي ش��دن پيشنهادهاي 
گمرك موافقت و دس��تور الزم را صادر كرد. قرار 
ش��د در رابطه با مس��ائل ارزي اقداماتي صورت 
گيرد كه از جمله آن تفوي��ض اختيار به گمرك 
درخصوص ترخيص درصدي كاالهاي گروه يك 
و دو كه در صف تخصيص ارز بانكي بوده و مشكل 
مالكيت نداشتند انجام شد، ولي حتي اين موضوع 
نيز چندان عملياتي نشد و در مجموع دستگاه هاي 
ذي ربط وظايف محوله را به درستي انجام ندادند. 
  صاحب�ان كاال ب�ه بانك مرك�زي اعتماد 

نکردند
گمرك، بانك مرك��زي و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت توافق كردند براي ترخيص قطعي و فوري 
پنج قلم كاالي اساسي شامل »ذرت، جو، كنجاله 
سويا، دانه هاي روغني و روغن خام« ترخيص بدون 
ارائه كد رهگيري بانك بالمانع باشد، اما صاحبان 
كاال به دليل نداشتن  اطمينان از تأمين ارز رسمي 
يا ترجيحي عالقه اي به ترخيص اين اقالم قبل از 
تأمين ارز اين كاالها نشان ندادند. از سوي ديگر 
بيش از ۸۰ درصد كاالهاي غيراساسي مواد اوليه 
يا واسطه واحدهاي توليدي، ماشين آالت مرتبط 
با تولي��د، تجهيزات پروژه ه��اي راهبردي و ملي 
اس��ت كه ميزان آنها به بيش از ۳ ميليون و ۷۳۴ 
هزار تن مي رسد كه در گروه كااليي ۲۱ تا ۲۷ قرار 
گرفته و اصلي ترين مش��كل جهت ترخيص اين 
اقالم نيز عدم انتقال ارز و مالكيت اين كاالها و عدم 

قرار گيري در صف تأمين ارز بانكي است. 
طبق بررسي ها و آمار ارائه شده از مراجع ذي ربط، 
بالغ بر ۳/۴ ميليون ت��ن كاال در ۲۵ گروه كااليي 
اساس��ي در گمركات و بنادر دپو شده اند. دسته 
اول كاالهاي اساسي است و در اين دسته بندي، 
كاالهاي اعتباري بوده كه ۷۰درصد از اين ميزان 
كاالهاي يادش��ده از س��وي صاحبان و اشخاص 
داخلي خريداري شده و اسناد حمل و مالكيت در 
اختيار آنها قرار گرفته است. همچنين ۳۰درصد 
باقيمانده از كاالهاي اساسي فاقد اسناد مالكيت 
هستند كه مشكل انتقال ارز دارند و امكان اظهار و 

ترخيص آنها وجود ندارد. 
معاون فن��ي گمرك مهم ترين عامل دپو ش��دن 
كاالها را ناشي از انتقال ارز و مالكيت اسناد مي داند 
و معتقد اس��ت تا زماني كه اين كاالها تأمين ارز 
نشوند، مش��كل آنها حل نخواهد ش��د. مهرداد 

جمال ارونقي در گفت وگ��و با فارس به كاالهاي 
غيركانتينري و غيراساسي اشاره كرد و مي افزايد: 
»۳/۷ ميليون تن كاال در بنادر موجود است كه ۸۵ 
درصد آنها مربوط به قطعات، مواد اوليه، نهاده هاي 

توليد و ماشين آالت سرمايه اي است.«
همچنين طبق آمارهاي سازمان بنادر، صد هزار 
teu كانتينر در بنادر و گمركات موجود است كه 

مربوط به كاالهاي صادرات��ي، وارداتي و ترانزيت 
است. برآورد ميداني گمرك نشان مي دهد تعداد 
كانتينرهاي وارداتي در بنادر كش��ور اعم از بندر 
شهيد رجايي كه بيش��ترين كانتينرهاي موجود 
را دارد ۳۰ هزار دس��تگاه كانتينر است كه حاوي 
كاالهاي اساسي و غير اساسي هستند. مثاًل بيش 
از ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده و رسوب كرده كه به 
دليل مشكل عدم تأمين ارز اجازه ترخيص ندارد. 
وي در مورد ساير اقالم غيراساسي در كانتينرها 
مي گويد: »اي��ن اقالم مرب��وط به م��واد اوليه و 
واس��طه اي خطوط توليد، اجزا و قطعات مربوط 
به پروژه ه��اي راهب��ردي، ملي و ماش��ين آالت 
سرمايه اي است. در حال حاضر بيش از ۱۰دستگاه 
توليد ماسك در گمركات وجود دارد كه در صف 

تخصيص ارز بوده و نمي توان ترخيص كرد.«
وي مي افزايد: »پيشنهاد و پيگيري هاي گمرك 
در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۲۴ تير 
۹۹ مطرح و به مصوباتي تبديل شد كه جهت اجرا 
به وزارت صمت، بانك مركزي و ساير دستگاه ها 
ابالغ شده است، اما اين مصوبات به داليل مختلف 
اجرايي نش��د.« ارونقي با بيان اينكه در خصوص 
كاالهاي اساس��ي دو تصميم عمده گرفته شده 
اس��ت، مي گويد: »در مورد كاالهاي اساسي كه 
به صورت اعتباري خريداري نش��ده است بانك 
مركزي مقرر كرد پس از تأييد وزارت صمت نسبت 
به تأمين ارز اق��دام كند. در خص��وص كاالهاي 
اساسي اعتباري مقرر شد بانك مركزي اعالميه 
تأمين ارز به صورت اعتباري صادر كند و سه ماه 
پس از تاريخ ترخيص كاال نسبت به تأمين ارز اين 

كاالها اقدام كند.«
وي مي افزايد: »در خص��وص نهاده هاي توليد، 
مواد اولي��ه، اجزا و قطع��ات واحدهاي توليدي 
مقرر شد ليست اقالم توسط گمرك استخراج 
و تحويل وزارت صمت ش��ود كه اين كار انجام 
شده و ليست ۷۰۰ ميليون دالر كاالها به وزارت 
صمت تحويل و پس از پااليش به بانك مركزي 
رفته است. مقرر شده است بانك مركزي ظرف 
۲۴س��اعت كد تخصيص ارز صادر و ظرف يك 
هفته نسبت به پيگيري اعالميه تأمين ارز اقدام 
كند تا امكان ترخيص اين كاالها فراهم شود.« 
معاون فني گمرك با تأكيد بر اينكه الزم است 
جهت تنوير افكار عمومي، ديگر دس��تگاه هاي 
مرتبط با تج��ارت اقدامات خ��ود را ارائه دهند، 
تأكيد مي كند: »به رغ��م پيگيري هاي صورت 
پذيرفته و پيشنهاداتي كه منجر به مصوبه دولت 
ش��ده برخي از آنها اجرا نمي ش��ود. مثاًل اجازه 
ترخيص درص��دي كاالهاي تولي��دي در صف 
تخصيص يا در صف تأمين ارز واحدهاي توليدي 
يا اساسي، جزو مصوبه شوراي عالي امنيت ملي 
است كه منتج به نتيجه نشد و به انحاي مختلف 

جلوي اين كار گرفته شده است.«
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گمرك، بانك مركزي و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت توافق 
كردند براي ترخيص قطعي و 
فوري پنج قلم كاالي اساسي 
ش�امل »ذرت، ج�و، كنجاله 
س�ويا، دانه ه�اي روغن�ي و 
روغن خ�ام« ترخيص بدون 
ارائ�ه ك�د رهگي�ري بانك 
بالمانع باشد، اما صاحبان كاال 
به دليل نداشتن  اطمينان از 
تأمين ارز رسمي يا ترجيحي 
عالق�ه اي ب�ه ترخي�ص اين 
اق�الم قب�ل از تأمي�ن ارز 
اي�ن كااله�ا نش�ان ندادند

   گزارش یک

 معاون فنی گمرك: 100 هزار كانتينر كاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزيت در گمرك موجود است كه 
شامل 3/7 ميليون تن كاال، 30 هزار كانتينر كاالهای وارداتی، 200 هزار تن برنج و 10 دستگاه توليد ماسك می باشد

در  نوش�ت:  گزارش�ي  ط�ي  بلومب�رگ 
حال�ي ك�ه ترام�پ س�عي ك�رد ب�ا حمالت 
خود اقتص�اد اي�ران را نابود كند، »س�اخت 
اي�ران« روزنه اي از اميد اس�ت ك�ه در ميانه 
مش�کالت مالي ناش�ي از طردش�دن از بازار 
نف�ت و تج�ارت جهان�ي همزمان با ش�يوع 
كرونا بروز پيدا كرده و در حال رش�د اس�ت. 
براي شروع يك كسب و كار جديد در ايران، اين 
ايام بدترين زمان اس��ت. حتي پيش از هشدار 
مقامات جمهوري اس��المي به عم��وم مردم در 
مورد ش��يوع كرونا، اين كش��ور س��ال را با يك 
بن بست شديد با امريكا آغاز كرده و اقتصادش به 

شدت از تحريم ها آسيب ديده بود. 
براي سه نفر از فارغ التحصيالن رشته طراحي، 
يك بازار چند ۱۰ ميليوني از مشتري هاي تشنه 
ب��ه واردات، ارزش خطر كردن را داش��ت. برند 
»كوي«، از ماه جوالي تاكنون، هزار تاپ و شلوار 
جين راه راه فروخته است. در كشوري كه زندگي 
بسياري از مردم با چرخه محدوديت هاي غربي 
تعريف ش��ده، برندهايي از برند لباس »كوي« 
گرفته تا محصوالت مو »زي« و قهوه »بن مانو« 
در ميان نام هاي وطني هستند كه خأل كاالهاي 

مصرفي را پر كرده اند. 
آرميتا قصابي، ۳۰ ساله كه يكي از مؤسسان برند 
»كوي« است، مي گويد: »ما فقط مي دانستيم 
كه مي ش��ود زيرا ما و بس��ياري از افراد دور بر 
ما براي كارهاي س��اده و اساسي بس��يار نااميد 
بودند.« از پارچه هاي ريسيده شده در كارخانه 
نساجي در ش��هر خوي در ش��مال غرب ايران 
اس��تفاده مي كنيم كه با اين كار، ني��از به مواد 
وارداتي از بين مي رود. به گفته وي، نبود رقابت با 
برندهاي جهاني و هزينه هاي پايين نيروي كار، 

قيمت ها را مقرون به صرفه نگه داشته و حاشيه 
سود خوبي دارد. 

ايران سال هاس��ت كه به مقاومت خود افتخار 
مي كند، چيزي كه رهبر معظم انقالب آيت اهلل 
خامنه اي س��عي كرده آن را گسترش دهد و با 
دكترين »اقتصاد مقاومتي«، آن را در سياست 
حفظ كن��د. توافق هس��ته اي ۲۰۱۵، در قبال 
كاهش فعاليت هاي هس��ته اي اي��ران متعهد 
ش��ده بود كه ايران بتواند به روابط بين المللي 
بازگرداند، اما پس از پيروزي دونالد ترامپ در 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا، وي از اين 
توافق خارج شد و حمالت خود به اقتصاد ايران 

را آغاز كرد. 
نخس��تين چيزي كه پس از بازگشت تحريم ها 
در سال ۲۰۱۸ از خيابان هاي تهران ناپديد شد، 

فروشگاه هاي لباس برند خارجي بود.
 مراكز خريد مش��هور كه س��ال ها ب��ه صورت 
غيررس��مي مدل هاي برندهاي منگ��و و زارا يا 
آديداس و بنت��ون را عرض��ه مي كردند، اكنون 
با واحدهاي خرده فروش��ي خالي مواجه شده 

بودند. 
تركيب سقوط ناگهاني ارزش ريال كه به قدرت 
خري��د مصرف كنندگان آس��يب ش��ديدي زد 
و ممنوعيت دولت��ي ب��ر واردات صدها كاالي 
غيرضروري نظير پوشاك، سبب از هم پاشيدن 
صنعت خرده فروشي شد. واردات كمتر، منجر 
به كمبود چيزهاي پيش پا افتاده نظير برندهاي 
ش��امپوهاي خارجي ش��د كه قيمت آنها سر به 

فلك مي كشد. 
نازنين ۵۱ س��اله كه خود مالك يك ش��ركت 

بازاريابي كوچك در تهران است، گفت: »شروع 
به خريد ش��امپو برند »زي« ك��رده، زيرا ديگر 
توانايي خريد برن��د اورآل را به هيچ وجه ندارد. 
قيمت يك بطري از اين شامپوي خارجي نسبت 
به دو س��ال گذش��ته ش��ش برابر گران تر شده 

است.« 
وي گفت: »كيفيت )برند ايراني( كاماًل همانند 
)برند خارجي( است... من واقعاً چاره اي نداشتم 
و نمي خواهم مارك هاي قديمي و سنتي ايراني 

را بخرم.«
به گ��زارش بلومبرگ، مقام��ات ايراني گفته اند 
بخش خصوصي و صادرات به كشورهاي همسايه 
را توسعه مي دهند، اما بزرگ ترين صنايع توليد 
بومي ايران نظير خودروس��ازان هنوز نسبت به 
تحريم ها آسيب پذير و گرفتار فساد هستند. در 
عين حال، شيوع كرونا نيز به تجارت برون مرزي 
اين كش��ور صدمه زده، اما عملكرد بسياري از 

شركت هاي كوچك تر بهتر است. 
اميرعلي صبور، مدي��ر ارتباط��ات بازاريابي در 
خرده فروش آنالين باس��الم گفت: »در دو سال 
گذشته روند مشخصي وجود داشته است كه در 
آن تعداد بيشتري از مردم در حال به راه انداختن 
كس��ب و كاره��اي كوچك و ف��روش چيزهايي 

هستند كه خودشان مي توانند، توليد كنند.«
وي افزود:» اين وب س��ايت ك��ه خريداران را 
با توليدكنن��دگان و عرضه كنن��دگان مرتبط 
مي كند، در سال جاري تاكنون ۴۸هزار مورد 
ثبت نام داش��ته كه رقم در س��ال گذشته برابر 
با ۴هزار مورد بوده اس��ت. بسياري از كاالهاي 
اساسي كه در ايران ساخته مي شوند، همچنان 
قيمت شان به طرز چشمگيري در حال افزايش 

است، زيرا تا حدي به واردات متكي هستند«.

بلومبرگ:اقتصاديكهترامپتالشكردنابودكندبا»ساختايران«رونقميگيرد
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد

عرضهالستیكدولتي
برايرانندگانوکاهشقیمتدربازار

مدي�ركل مس�افري س�ازمان راه�داري و حم�ل و نق�ل ج�اده اي 
از آغ�از عرض�ه الس�تيك هاي ترخي�ص ش�ده ب�ا ن�رخ ارز دولتي 
در ب�ازار خب�ر داد و گف�ت: اي�ن الس�تيك ها تأثي�ر مناس�بي 
روي كاه�ش قيمت در ب�ازار الس�تيك ب�راي رانن�دگان می گذارد. 
شهريور امس��ال بود كه وزير راه و شهرسازي براس��اس تفويض اختيار  از 
سوي رئيس جمهور دستور داد الستيك هايي كه تا شهريورماه به گمرك ها 
وارد ش��ده اند، با نرخ ارز دولتي ترخيص و در بازار عرضه شود كه تعداد اين 

الستيك ها به حدود ۳۰۰ هزار حلقه مي رسيد. 
داريوش باقر جوان،  مديركل مسافري سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي   در گفت وگو با ايسنا گفت: الستيك هايي كه در گمرك ها وجود 
داش��ت در محموله هاي پنج تا ۱۰ هزارتايي ترخيص ش��ده و در قالب 

سامانه مورد نظر و به صورت حواله بين رانندگان توزيع مي شود. 
وي اف��زود: مابه التفاوت بااليي بين الس��تيك هايي كه ب��ا ارز دولتي 
ترخيص مي شود با قيمت اين الستيك ها با ارز آزاد يا نيمايي وجود دارد 

و بنابراين عرضه جديد روي قيمت الستيك اثرگذار است. 
مديركل مس��افري س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: از 
تيرماه ۱۳۹۷ عرضه الستيك با قيمت دولتي بين رانندگان انجام شده بود 
اكنون نيز  تعداد بيشتري به الستيك هاي س��امانه فروش الستيك با نرخ 

دولتي اضافه شد. 

کشتگیاهانجديد
برايتأمینروغنوکنجالهموردنیازکشور

مجري طرح دانه هاي روغني گفت؛ عالوه بر توليد كلزا، سويا، آفتابگردان، 
كنجد و گلرنگ كه در طرح 10ساله خوداتکايي پيش بيني شده است، 
آماده كش�ت گياهان جديد ب�راي تأمي�ن روغن و كنجاله هس�تيم. 
عليرضا مهاجر اظهارداشت: در حوزه دانه هاي روغني، كشت گياهان جديد 
مانند كاملينا و بادام زميني مطرح هس��تند و هر چند ميزان توليد روغن و 
دانه از گياهي مانند كاملينا كم است، اما حاضريم كشت اين گياه را به منظور 

تنوع بخشي در كشور توسعه دهيم. 
وي با اشاره به معرفي رقم جديد كنجد نيز گفت: براي نخستين بار در زمينه 

كنجد رقمي معرفي شده كه امكان كشت مكانيزه آن وجود دارد. 
مهاجر درباره مزيت هاي كشت كلزا خاطرنشان كرد: كشت كلزا در تناوب 
با گندم و جو موجب افزايش پايداري توليد اين محصوالت از طريق كاهش 
علف هاي هرز، آفات و بيماري ها مي ش��ود و از اي��ن رو، كلزا داراي اهميت 

ويژه اي براي ماست. 
وي با بيان اينكه كلزا باالي ۴۰ درصد روغن دارد و در همه استان هاي كشور 
قابل كشت است، اذعان داشت: ما در طرح خوداتكايي دانه هاي روغني به 
دنبال محصولي هستيم كه آب كمي نياز داشته باشد و در پاييز كشت شود 

و به پايداري گندم كمك كند. 
مجري طرح دانه هاي روغني وزارت جهاد كش��اورزي درباره روند اجراي 
طرح خوداتكايي دانه هاي روغني نيز گف��ت: در اين طرح تأمين ۷۰درصد 
روغن و ۵۰درصد كنجاله از طريق افزايش عملكرد توليد و سطح زيركشت 
با اس��تفاده از تكنولوژي هاي روز ظرف ۱۰س��ال هدفگذاري ش��ده، اما به 
رغم برنامه ريزي ها به دليل برخي مش��كالت از روند افزايش��ي آن كاسته 

شده است. 
وي با يادآوري اينكه در روند افزايشي توليد دانه هاي روغني، توليد كلزا از 
۵۰ هزار تن در سال ۹۴ به ۴۰۰هزار تن در سال ۹۷رسيد، اذعان داشت: اين 
روند افزايشي رو به كاهش گذاشته به طوري كه سال زراعي ۹۹- ۹۸ توليد 

كلزا به ۳۳۰ هزار تن رسيد. 
مهاجر، واردات روغن و كنجاله با ارز ترجيح��ي و پايين بودن قيمت 
خريد تضميني دانه هاي روغني نسبت به ساير محصوالت جايگزين را 
از جمله داليل كاهش امكان رقابت براي كشت و توليد اين محصوالت 

برشمرد. 
وي در عين حال توضيح داد: يكي از برنامه ها براي كاهش وابستگي به روغن 
در طرح خوداتكايي دانه هاي روغني، آگاهي بخش��يدن به مردم در مورد 
مضرات مصرف بي رويه روغن با كمك دستگاه هاي ذي ربط همچون وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ملي استاندارد و رسانه ها به ويژه 
صدا و سيما بود تا جايي كه مصرف سرانه روغن براي هر فرد در كشور از ۲۰ 
كيلوگرم به ۱۵كيلوگرم و كل مصرف از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تن به يك 

ميليون و ۱۰۰ هزار تن در سال برسد. 
مجري طرح دانه هاي روغني وزارت جهاد كش��اورزي ادامه داد: متأسفانه 
همكاري الزم براي كاهش مصرف بي رويه روغن در كشور صورت نگرفت و با 

تبليغات فراوان در رسانه ها، مصرف روغن در كشور افزايش يافت. 
وي گفت: در حال حاض��ر با توجه به سياس��ت هاي جدي��د وزارت جهاد 
كشاورزي، دو روش براي زراعت در نظر گرفته شده كه يكي از آن بر مبناي 
الگوي كشت و ديگري بر اساس ظرفيت، اقليم، ش��رايط آب و خاك و دما 
در استان هاست و از اين رو براي سال زراعي ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ كشت كلزا در 
سطح ۳۵۰ هزار هكتار و كل دانه هاي روغني در س��طح ۵۵۰ هزار هكتار 
اراضي كشاورزي پيش بيني شده و اميدواريم بتوانيم كشاورزان را متقاعد 

كنيم اين دانه ها را در تناوب با محصوالتشان كشت كنند.

هندتا۲0۵0جايژاپنرا
بهعنوانسومیناقتصادبزرگدنیاميگیرد

تغييرات جمعيتي به هند اجازه مي دهد تا 2030 در جايگاه پنجم يعني 
پس از امريکا، چين و ژاپن قرار بگيرد. اين كشور در 20۵0 از ژاپن هم رد 
مي شود و به جايگاه سوم مي رسد و اين جايگاه را تا 2100حفظ خواهد كرد. 
 به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي، طبق جديدترين تحقيقات منتشر 
شده توسط مجله پزشكي »النس��نت«، اقتصاد هند طي سه دهه آينده از 
رتبه پنجم به جايگاه سوم در ليست بزرگ ترين اقتصادهاي دنيا مي رسد.  
اين تحقيقات براساس تغييرات جمعيت در سن كار در بزرگ ترين كشور 
دنيا صورت گرفته و طبق آن س��ناريوهايي براي توليد ناخالص داخلي در 
نظر گرفته شده اس��ت. طبق پيش بيني هاي مجله النسنت، هند تا قبل از 
۲۰۳۰ بزرگ ترين جمعيت در س��ن كار دنيا را خواهد داشت و تعداد اين 

افراد تا ۲۰۵۰ به اوج مي رسد. 
به رغم اينكه جمعيت كار اين كش��ور پس از آن رو به كاهش مي رود، ولي 
هنوز هم تا پايان قرن بيشترين تعداد را نسبت به كشورهاي ديگر خواهد 
داشت.   هند در ۲۰۱۷ هفتمين اقتصاد بزرگ دنيا بود و پس از آن به رتبه 
پنجم رسيد. تغييرات جمعيتي به اين كشور جنوب آسيا اجازه مي دهد تا 
۲۰۳۰ در جايگاه پنجم يعني پس از امريكا، چي��ن و ژاپن قرار بگيرد. اين 
كشور در ۲۰۵۰ از ژاپن هم رد مي شود و به جايگاه سوم مي رسد و اين جايگاه 

را تا ۲۱۰۰ حفظ خواهد كرد. 
 رقابت طوالني مدت بين دو اقتصاد برتر دنيا يعني چين و امريكا هم تغييرات 
قابل توجهي خواهد داشت. مطالعات نشان مي دهد چين در ۲۰۳۵ امريكا 
را پشت سر مي گذارد. ولي پيش بيني مي ش��ود امريكا دوباره در ۲۰۹۸ به 
جايگاه اول بازگردد چون كاهش جمعيت چين رشد اقتصاد آن را محدود 

مي كند. 
  صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خ��ود از دورنماي اقتصاد 
جهان اعالم كرد، هند از نظر توليد ناخالص داخلي پنجمين اقتصاد بزرگ 
دنيا در سال گذش��ته ميالدي بود و پس از فرانس��ه و انگليس قرار گرفت. 
رشد اقتصادي اين كشور باالترين رقم را در بين كشورهاي جهان طي دهه 
گذشته داشته و توليد ناخالص داخلي آن در سال گذشته ميالدي به ۲/۹۴ 

تريليون دالر رسيد. 



ي  ســــخنگو
سعيد احمديان
      گزارش

فدراســـيون 
کشـتي معتقـد 
است که اجراي سختگيرانه پروتکل هاي بهداشتي 
سبب شد تا دور رفت ليگ کشتي بدون کوچک ترين 
مشکلي براي سالمت ورزشکاران به پايان برسد.
دور رفت رقابت هاي ليگ کش��تي در دو بخش 
فرنگي و آزاد در شرايطي 24 مهر به پايان رسيد 
که کمتر کسي پيش بيني مي کرد اين رشته که 
با توجه به ش��يوع کرونا، به خاطر تماس نزديک 
کشتي گيران جزو رشته هاي پرخطر است، بتواند 
رقابت هايش را در ش��رايطي که آم��ار کرونا در 
مهرماه هر روز باالتر م��ي رود، برگزار کند. با اين 
حال مسئوالن فدراسيون کشتي اين مأموريت 
غيرممکن را ممکن کردند و دور رفت ليگ کشتي 
با وضع پروتکل هاي س��ختگيرانه بدون اينکه با 
اتفاق تلخي همراه ش��ود، به صورت متمرکز در 
تهران به پايان رسيد تا هم فدراسيون با انجام ليگ 
به معيشت کشتي گيراني که قراردادهاي شان يک 
آب باريکه براي شان در شرايط سخت اقتصادي 
بود، کمک کند و هم مربي��ان تيم ملي در فاصله 
کوتاه ت��ا مس��ابقات جهاني صربس��تان، ميزان 
آمادگي ملي پوشان را بس��نجند. در گفت وگو با 
محمدابراهيم امامي، سخنگوي فدراسيون کشتي 
درباره چگونگي اجراي پروتکل هاي بهداش��تي 

ليگ صحبت کرده ايم.
   شرايط ورزش اول کشور را درک کردند

امامي در ابتداي گفت وگو با »جوان«، درباره چرايي 
اصرار فدراسيون کشتي بر برگزاري ليگ، آن هم در 
شرايط بحراني کرونا اينطور توضيح مي دهد: »براي 
فدراسيون کشتي همواره ليگ برتر از اهميت بااليي 
برخوردار بوده و همان طور که مسئوالن فدراسيون 
بارها تأکيد کرده اند، پس از مس��ابقات المپيک و 
جهاني، ليگ در درجه اهميت بعدي است. برگزاري 
ليگ به دليل چرخه انتخابي و استعداديابي همواره 
اهميت بااليي دارد، اما رقابت هاي امسال با توجه به 
شيوع ويروس کرونا اهميت بيشتري پيدا کرده بود. 
هشت ماه بود که به دليل کرونا، اردوها و مسابقات 
تعطيل بود و کشتي گيران روي تشک نرفته بودند 
و مس��ابقه اي نداده بودند. اين در حالي اس��ت که 
هر مسابقه براي يک کش��تي گير به اندازه سه ماه 
تمرين است. همچنين با توجه به برگزاري احتمالي 
مسابقات جهاني و با توجه به اينکه ديگر تورنمنت ها 
لغو شده بود، انجام ليگ به کادر فني تيم هاي ملي  
کمک کرد تا کشتي گيران را روي تشک ببينند و 

ميزان آمادگي جسماني شان را بسنجند.«
سخنگوي فدراس��يون کش��تي درباره جلسات 
مختلفي که منجر به نوش��تن پروتکل ها ش��د، 
مي گويد: »جلسات تخصصي متعددي با حضور 
مس��ئوالن فدراس��يون، کادر فني تي��م ملي و 
کميته پزشکي فدراسيون برگزار شد تا عالوه بر 
پروتکل هاي بهداشتي که وزارت بهداشت و ستاد 
مقابله با کرونا در ورزش براي رشته هاي مختلف 

مشخص کرده بود، دس��تورالعمل هاي خاص و 
سختگيرانه اي با توجه به پربرخوردن بودن رشته 
کش��تي وضع ش��د. به هر حال براي فدراسيون 
کشتي اولويت اول و اصلي در اين شرايط بحراني، 
س��المتي ورزش��کاران، مربيان و عوامل اجرايي 
برگزاري بود. جا دارد از س��تاد مقابله با کرونا در 
ورزش و وزارت بهداش��ت و درمان تش��کر کنيم 
که موقعيت ورزش اول کشور را درک کردند و با 
برگزاري ليگ با اين شرايط و حفظ پروتکل هاي 

بهداشتي موافقت کردند.«
   سربلند شديم

امامي به سختگيري فدراس��يون در زمينه تست 
کرونا از باش��گاه ها اش��اره مي کند: »فدراس��يون 
قبل از قرنطينه ليگ به همه تيم ها به دليل اينکه 
تمرينات ش��ان را پيگيري مي کردند، اعالم کرده 
بود که بايد تست بدهند. زماني هم که فدراسيون 
آمدند برگه هاي تست منفي کروناي کشتي گيران 
را ارائه کردند و قبل از شروع ليگ هم فدراسيون به 
تستي که باشگاه ها آورده بودند اکتفا نکرد و دوباره از 
شرکت کنندگان تست گرفته شد. اين کشتي گيران 
تا زمان آمدن جواب تست در محلي حضور داشتند 
و پس از تست منفي وارد فضاي قرنطينه اردويي 

براي حضور در ليگ کشتي شدند.«
سخنگوي فدراسيون کشتي درباره شرايط قرنطينه 
تيم ها در جريان برگزاري ليگ هم مي گويد: »همه 
تيم ها چهار، پنج روز زودت��ر در قرنطينه در خانه 
کشتي مستقر شده بودند. از همه عوامل برگزاري و 
حتي آشپز، خدمه و تمام کساني که با کشتي گيران 
در ارتباط بودند، تست گرفته شده بود و همه آنها 

نيز پس از منفي بودن تس��ت در قرنطينه حضور 
داشتند. ناظرين کميته پزشکي فدراسيون و وزارت 
بهداشت بر اجراي پروتکل ها نظارت داشتند و تمام 
محل ها از جمله همه سطوح، تش��ک ها، اتاق ها، 
خوابگاه، کمدها و غذاخوري هر روز چندين نوبت 

ضدعفوني مي شد.«
امامي درباره نحوه اجراي پروتکل هاي بهداشتي 
هم عن��وان مي کند: »پس از برگزاري جلس��ات 
و تمرين تيم ها، اين محل ها ضدعفوني مي ش��د 
و توصيه هاي الزم به تمام مربيان و سرپرس��تان 
تيم ها جهت رعايت پروتکل هاي بهداشتي مانند 
داشتن حوله شخصي و بس��ياري از مواردي که 
به س��المتي ارتباط دارد، شده بود. مسابقات هم 
بدون تماش��اگر برگزار و آي دي کارت به صورت 
محدود صادر ش��د و خيلي ها از ما گله کردند که 
چرا ما را دعوت نکرديد. برخي ها هم بدون اينکه 
آي دي کارت داشته باشند مراجعه مي کردند که 
مأموران اجازه ورود به محل برگزاري مسابقات را 
به آنها نمي دادند. تونل ضدعفوني هم در س��الن 
مسابقات تعبيه ش��ده بود که کشتي گيران بايد 
از اين تونل عب��ور مي کردند و حتي کفش  آنها را 
هم ضدعفوني مي کرديم. در طول مدت برگزاري 
مسابقات و شرايط قرنطينه تست هاي غربالگري 
مانند تب سنجي و اکسيژن خون نيز انجام مي شد. 

در مجموع بسيار سختگيرانه عمل کرديم.«
سخنگوي فدراسيون کشتي معتقد است با توجه به 
اينکه بحث مرگ و زندگي بود، پروتکل ها به دقت 
رعايت مي شد: »خوش��بختانه همه فکر سالمت 
خودشان بودند. در اين رابطه جلسات مختلفي با 

داوران، سرپرس��تان و مربيان به صورت جداگانه 
برگزار و پروتکل ها را ب��ه آنها اعالم کرديم، چراکه 
بحث مرگ و زندگي بود و همه هم رعايت کردند. 
اگر مسائل جزئي ديده مي شد توسط ناظران تذکر 
داده مي شد، اما مورد حادي نداشتيم و دليل آن هم 
تست منفي 30 ملي پوش آزادکار پس از برگزاري 

ليگ جهت حضور در اردوي تيم ملي بود.«
   ليگ ايران مي تواند معياري براي مسابقات 

جهاني باشد
امامي در پايان معتقد اس��ت ک��ه برگزاري ليگ 
در ايران مي تواند تجربه اي ب��راي صرب ها براي 
مسابقات جهاني باشد: »در بين کشورهاي دنيا، 
ليگ کشتي ايران  که با رعايت بهترين پروتکل ها 
با دستورالعمل های خاص همراه بود، پيشتاز بود 
و حتي براي فدراس��يون صربس��تان که ميزبان 
مسابقات جهاني هستند، فرستاده شد تا بتوانند از 
تجربيات ما استفاده کنند. ليگ براي فدراسيون 
که اهداف خودش را دنب��ال مي کرد درآمدزايي 
نداش��ت، اما هزينه داشت. فدراس��يون کشتي 
بيش از يک ميليارد تومان ب��راي برگزاري ليگ 
هزينه کرد. اين مبلغ شامل هزينه اسکان، تغذيه 
و شرايط قرنطينه تيم ها بود. هزينه تست کروناي 
عوامل برگزاري و حتي هزينه تست برخي تيم ها 
را که نمي توانستند هزينه تس��ت را تقبل کنند 
فدراس��يون پرداخت کرد و دو تست پي سي آر و 
آي جي جي گرفتيم. اين هزينه را فدراسيون تقبل 
کرد تا مسابقات در شرايط سالمت کامل برگزار 
شود و به خاطرس��ختگيري هايي که انجام شد، 

توانستيم در اين کار موفق باشيم.«
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فريدون حسن

حامد قهرماني

 مجلس به سرخابي ها 
600 ميليارد بودجه بدهد!

پس از آنکه هفته گذش��ته مديران و پيشکس��وتان استقالل به مجلس 
رفتند، ديروز هم نوبت پرسپوليسي ها بود که در جلسه فراکسيون ورزش 
شرکت کنند و مشکالت شان را با نمايندگان در ميان بگذارند. يکي از اين 
پيشکسوتان علي پروين بود که براي پايان مشکالت مالي پرسپوليس يک 
پيشنهاد عجيب داد و از مجلس خواست که ساالنه 500، 600 ميليارد 
براي اين تيم در نظر گرفته شود. پيشنهادي که نشان از ميل سيري ناپذير 
سرخابي ها براي حيف و ميل بيت المال دارد: »در شرايط فعلی بهترين 
راه اين اس��ت که مجلس و دولت، بودجه مش��خصی برای اس��تقالل و 
 پرسپوليس در نظر بگيرند، زيرا اين تيم ها قابليت خصوصی شدن ندارند و با

 500، 600 ميليارد بودجه ای که برای آنها در نظر گرفته می شود، می توان 
کارهای خوبی انجام داد.« احسان قاضی زاده هاشمی، نماينده مردم فريمان 
هم در پايان جلسه با مديران باشگاه پرسپوليس توضيحاتي  در اين باره داد: 
»جلسه نظارتی همچون جلسه ای که هفته گذشته برای استقالل داشتيم، 
برگزار کرديم. جمع بندی ما هم ايجاد ثبات مديريتی در دو باشگاه بود. 
تأمين منابع مالی مناسب برای حضور پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان 

و حل مشکالت مالی از جمله موارد اين جلسه بود.«

آس اسپانیا

مسي را به خانه بفرستيد!
زمانی که يک بازيکن مدام بازی کند، نيروی او تحليل می رود و احتمال 
اينکه بازی بدی به نمايش بگذارد زياد است. اين اتفاق برای ليونل مسی در 
ورزشگاه آلفونسو پرس و در جريان بازي شنبه شب ختافه و بارسا رخ داد. 
مهاجم بارسلونا که در اردوی تيم ملی آرژانتين حضور داشت عالوه بر اينکه 
مسافت طوالنی را طی کرد، مقابل اکوادور و بوليوی هم ۹0 دقيقه بازی 
کرد. اين سفر ستاره آلبی سلسته را خسته کرد و رونالد کومان اين موضوع 
را ناديده گرفت و پيش از ديدار برابر ختافه اعالم کرد که مسی می تواند در 
11 روز چهار بازی انجام دهد، اما کاپيتان بارسلونا در ديدار شنبه شب کاماًل 
محو بود، چون بنزينش تمام ش��ده بود. اين موضول کاماًل نگران کننده 
است، چراکه فصل تازه ش��روع شده اس��ت. تاکنون 21 روز از اين فصل 
گذشته و ستاره آرژانتينی در همه بازی ها به ميدان رفته است )با بارسا و 
آرژانتين(. مسی در شش بازی 540 دقيقه بازی کرده است. به نظر می رسد 
لئو به يک تنفس نياز دارد، چون هنوز مسير طوالنی در پيش است. بارسا با 
استراحت دادن به ستاره تيمش می تواند از يک مسی سرحال در بازی مهم 

فصل که نقش تعيين کننده ای در فتح جام دارد بهره ببرد.

تا کي بالتکليفي را تحمل کنيم

مذاکره با گزينه نهايي واليبال هفته آينده!
پروس��ه انتخاب      خبر
س��رمربی تي��م 
واليب��ال اي��ران ديگ��ر به درازا کش��يده اس��ت. 
هفته هاست که داورزنی با برگزاری جلسات مختلف 
با کميته فنی و هيئت رئيس��ه از ليست پنج نفره 
)آلکنو، دجورجي، کاستالني، جيانی و لورزنتی( 
حرف می زنند که در حال بررسی آن هستند و حاال 
بعد از گذشت 40 روز به گفته افشاردوست، عضو 
هيئت رئيسه فدراسيون واليبال تازه دو نفر از اين 

ليست پنج نفره کنار رفته اند و همچنان آقايان در 
حال بررسی روی سه گزينه ديگر هستند تا در 
صورت جمع بندی در کميته فنی مطرح کنند! 
البته از صحبت های داورزنی اين طور استنباط 
می شود که قرار است تا دو هفته آينده مذاکرات 
به مرحله نهايی برسد. مذاکراتی که اعضای هيئت 

رئيسه در جريان آن نيس��تند و در اختيار رئيس 
فدراسيون است، اما هنوز بعد از گذشته هفته ها و 

ماه ها به هيچ سرانجام مثبتی نرسيده است.

آمار و ارقام نشان از بحرانی بودن 
شميم رضوان

   بازتاب
شرايط دارد، در واقع موج سوم 
کرونا، آمار مبتاليان و مرگ و مير 
ناشی از اين ويروس را روز به روز بيشتر و بيشتر می کند اما تا به 
امروز باعث لغو مجوز اردوها و تمرينات ورزشکاران نشده است، 
چراکه طبق صحبت های  فرهاد مرادي، دبير ستاد مقابله با کرونا 
در ورزش با خبرگزاری مهر، شرايط اردوها و تمرينات با مسابقات 
فرق دارد: »ستاد مقابله با کرونا در ورزش طی هفته های اخير به 
خاطر وضعيت بحرانی که کرونا در کشور ايجاد کرده، دو برنامه را 
که رويداد محور بودند لغو کرده است. مس��ابقات دووميدانی و 
سوارکاری رويدادهايی بودند که با دستور ستاد مقابله با کرونا در 
ورزش لغو شدند، اما شرايط اردو با مسابقه فرق دارد. برای اردو 
امکان ايجاد شرايط قرنطينه و ايزوله کردن وجود دارد، به همين 
دليل در سخت ترين شرايط می توان اردوها و تمرينات را برگزار 
کرد، از اين رو دليلی برای لغو مجوز اردوها و تمرينات وجود ندارد 

و تصميم جديدی در اين راس��تا نگرفته ايم و اردوها و تمرينات 
همچنان به قوت خود باقی است و فدراسيون ها می توانند با رعايت 
کامل و صددرصدی پروتکل های بهداشتی روند برنامه های خود 
را در اين زمينه ادامه دهند و اگر اردوها و تمرينات با رعايت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار شود، احتمال خطر برای سالمتی 
اردونشينان کم است. البته س��تاد مقابله با کرونا در ورزش تابع 
سياست های وزارت بهداشت و مصوبات اين وزارتخانه و همچنين 
س��تاد ملی مبارزه با کروناس��ت. تا ب��ه امروز دليلی ب��رای لغو 
مجوزهايی که صادر کرده ايم، نديده ايم و تصميماتی که س��تاد 
مقابله با کرونا در ورزش اخيراً در مورد فعاليت و برنامه های اردويی 
و تمرينی فدراسيون و آغاز به کار آنها داشته تا به امروز به خاطر 
کرونا و به خصوص موج س��وم اين ويروس تغييري نداشته و به 
نوعی تاکنون مکاتبه ای از طرف س��تاد مبنی بر لغو مجوزی که 
پيش از اين برای تمرين و اردوها صادر شده بود، انجام نشده است. 

با اين حال در صورت نياز اقدام خواهيم کرد.«

موج سوم کرونا هم مانع برپايی تمرينات و اردوها نشد
مرادي: لزومی برای لغو مجوز ها نيست

شيوع کرونا و تعويق المپيک شرايط 
دنيا حيدري
     چهره

دشواری را برای ورزشکاران رقم زد. در 
اين بين ام��ا اوضاع برخی رش��ته ها 
همچون تيراندازی ب��ه دليل نبود مهمات، س��اچمه و تفنگ به دليل 
تحريم ها و بسته بودن راه های پروازی و بالتکليف بودن قرارداد سرمربی 
سخت تر هم شده است، به طوری که نجمه خدمتي، بانوی تيرانداز ايران 
که موفق به کسب نخستين سهميه المپيک توکيو 2020 شده بود با 
انتشاری عکسی در صفحه مجازی اش در خصوص آينده ابراز 
نگرانی مي کند. او با انتشار عکس��ی از خوابگاه فدراسيون 
تيراندازی می نويسد: »در طول 24 سال عمرم ۹ سالش را 
در اينجا زندگی کرده ام. توي سخت  ترين شرايط با همش 
کنار آمدم، ولی بازم تا کی؟« حق با نجمه خدمتی است و 
بايد هم نگران آينده مبهمی باشد که پيش رويش قرار 
دارد. تکليف سرمربی مش��خص نيست، حتی معلوم 
نيست که فدراسيون با سرمربی تيم ملی قرارداد می بندد 
تا تمرينات و اردوهای ورزشکاران از سرگرفته شود يا نه. 
تازه اين منهای داستان  کمبود و فشنگی است که با 
ش��روع تمرينات و اردوها گريبانگير ورزش��کاران 
می ش��ود و اينها دغدغه های کمی نيست برای بانوی 
المپيکی ايران که نخستين سهميه را برای حضور در 
توکيو 2020 کسب کرده، ولی حاال نمی داند می تواند از 

اين فرصت به دست آمده به درستی استفاده کند يا نه!

از کشتی گير تا آشپز قرنطينه بودند!
گفت وگو با محمدابراهيم امامي، سخنگوي فدراسيون کشتي درباره پروتکل هاي بهداشتي ليگ کشتي به بهانه پايان دور رفت

رقم قراردادهاي کشتي آنچنان که بايد نيست 
محمدعلی گرايی، دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان گفت: »با توجه به 
تعطيلی کشتی در چند ماه گذشته به دليل شيوع ويروس کرونا، تمرينات 
خود را رها نکرده بودم و به صورت انفرادی تمرينات آمادگی جسمانی و 
فنی را انجام می دادم. برگزاری ليگ از لحاظ مالی برای کشتی گيران خوب 
بود، اما رقم هايی که با آنها قرارداد می بندند، آنچنان که بايد نيست. با اين 
حال همين نيز کمک خوبی برای کشتی گيران است. بايد از حاشيه دور 
شويم و به فکر کشتی گرفتن باشيم. اگر برای تيم ملی انتخاب شدم فقط 
برای مدال طال می جنگم. برای يک جنگنده هيچ فرقی نمی کند که با چه 

حريفی روبه رو  شود و تنها به دنبال پيروزی است.«

تأخير يک هفته اي در آغاز ليگ بسکتبال بانوان
رقابت هاي ليگ برتر بس��کتبال بانوان به دليل ش��رايط خاص ناشي 
از ش��يوع بيماري کرونا با يک هفته تأخير آغاز مي ش��ود. فدراسيون 
بسکتبال امسال تصميم گرفت مسابقات ليگ برتر بانوان را به صورت 
متمرکز و در اس��تان تهران برگزار کند. 14 تيم ب��رای حضور در اين 
مس��ابقات اعالم آمادگی کرده اند که در دو گروه هفت تيمی به رقابت 
می پردازند. در حالی که اعالم شده بود مس��ابقات گروه A از اول آبان 
آغاز خواهد شد، اما به دليل شرايط ويژه تهران مسابقات يک هفته به 
تعويق افتاده است. برنامه مسابقات گروه B نيز هنوز اعالم نشده، اما در 
صورتی که فدراسيون بتواند سالنی را هماهنگ کند، احتماالً مسابقات 

گروه اول و دوم به صورت همزمان برگزار می شود.«

اردوي هاکي تعطيل شد
تس��ت مثبت نتيجه آزمايش کرونای س��ه تن از ملی پوشان تيم ملی 
هاکی مانع برگزاری اردوی آمادگی اين تيم در پارس آباد مغان ش��د. 
اعضای تيم ملی هاکی داخل سالن کشورمان روز يک شنبه 20 مهرماه 
وارد استان اردبيل ش��دند و اقدامات مقدماتی برگزاری اردو از جمله 
آزمايشات پزش��کی اعضاي اين تيم در چند روز اخير انجام شد. طبق 
برنامه تنظيمی قرار بود ملی پوش��ان در بهتري��ن و مجهزترين کمپ 
پارس آباد برنامه های تمرينی خود را پشت سر بگذارند، اما مثبت شدن 

تست کرونای سه بازيکن ملی پوش اردو را نيمه  کاره به پايان رساند.

ورزش کشور استقالل و پرسپوليس نيست
اين ره که شما مي رويد به ترکستان است! روي صحبتمان با نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي است، به ويژه نمايندگان کميته ورزش 
و فوتبال آن. قباًل هم گفتيم و نوشتيم که مجلس را با ورزشگاه اشتباه 
نگيريد، اما گويا فايده اي نداشته و آقايان نماينده چنان جوزده شده اند 

که هيچ صدايي را نمي شنوند.
گواه اين ادعا هم همين حضور پي در پي سرخابي ها با عناوين مختلف 
مقابل ساختمان بهارس��تان يا داخل آن اس��ت. روزهاي هفته بين دو 
باشگاه تقسيم شده، يک روز هواداران استقالل مي روند جلوي مجلس 
و روز ديگر هواداران پرسپوليس، بعد نوبت به حضور در داخل مجلس 
مي رسد؛ يک روز پيشکسوتان پرسپوليس و روز ديگر ريش سفيد هاي 
استقالل، به همين ترتيب اعضاي هيئت مديره دو تيم و خالصه آدم هاي 
باربط و بي ربط به استقالل و پرسپوليس، البته فراموش نکنيم که گويا 
بهارستان نشينان هم از وضعيت موجود چندان ناراضي نيستند و دوست 

دارند که اينگونه بيشتر در چشم باشند.
خدمت عزيزان نماينده قباًل عرض کرديم و باز هم مي گوييم که ورزش 
کشور فقط در فوتبال خالصه نمي ش��ود و فوتبال هم صرفاً اين دو تيم 
نيستند. آقايان نماينده بهتر است در اين ايام که انواع و اقسام جلسات 
با اين دو تيم دارند، نگاه مختصري هم به پرونده قطور فساد در فوتبال 
بيندازند تا متوجه شوند بخش اعظم اين پرونده مربوط به تخلفات همين 
دو تيم است. دو تيمي که حاال براي بيت المال خوري ظاهراً راه جديدي 
پيدا کرده اند که پيشکسوت يکي  از آنها به راحتي ادعا مي کند بايد سالي 

500، 600 ميليارد تومان به هر کدام از اين دو تيم اختصاص دهند.
طبيعي است وقتي نماينده فراکس��يون ورزش مجلس به دنبال ديده 
شدن باشد و بيشتر از اينکه درد ورزش را داشته باشد به دنبال چيدن 
ترکيب کادر فني پرس��پوليس يا ارنج بازيکنان استقالل است، چنين 
اوضاعي نيز رقم مي خورد. جلس��ات بي حاصل و صرفاً نمايش��ي براي 
س��رگرم کردن هواداران دو باش��گاه، آن تعدادي هم که به اسم هوادار 
مي روند جلوي مجلس، همه خوب مي دانيم که چه کس��اني هستند، 
واال هوادار اصلي پرسپوليس و استقالل در اين روزهاي سخت کرونايي 
و مشکالت وحشتناک اقتصادي اينقدر خودش درد و رنج نان شب دارد 
که غصه دريافت هاي چندين ميلي��اردي بازيکنان دو تيم را نخورد. اما 
در اين ميان مانده ايم که چگونه به نمايندگان همين هواداران اصلي در 

مجلس بفهمانيم که راهي که مي روند اشتباه است.
واقعيت اين است که اين شوي دسته جمعي که به نام حمايت از پرسپوليس 
و اس��تقالل با بازي عده اي هوادارنما، پيشکس��وت، مدير، بازيکن و البته 
نمايندگان مجلس به راه افتاده تنها براي دست درازي بيشتر به بيت المال 
اس��ت و بس، واال خوب مي دانيم که تمامي اين کارها ن��ه دردي از ورزش 
دوا مي کند و ن��ه اصوالً ارتباطي به دغدغه ه��اي ورزش دارد، فقط عده اي 
مي خواهند بيشتر ديده شوند و خود را محبوب کنند و عده اي هم مي خواهند 

بيشتر از اينکه تاکنون خورده اند و برده اند، بيت المال را به تاراج ببرند.
 در يک کلمه بهارستان نشينان راه را اش��تباه مي روند. تکرار مي کنيم 
ورزش کشور فقط در فوتبال و پرسپوليس و استقالل خالصه نمي شود 
و برگزاري اين جلسات و دورهمي هاي بي فايده دردي را از اين ورزش 
پردرد و معضل، آن هم در فاصله يک سال تا المپيک دوا نمي کند. کافي 
است خوب نگاه کنيد و فقط به ديده شدن خودتان فکر نکنيد. همين 
حاال صداي اعتراض بسياري از المپيکي ها و مدال آوران از بي توجهي ها 
درآمده و بلند است، اما گويا در اين مجلس هم رشته اي که زورش براي 

ديده شدن بيشتر مي رسد، فوتبال است.

امشب، آغاز ليگ قهرمانان اروپا
اميد زنيت به سردار، رونالدو غايب بزرگ

فصل جديد رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا از امش��ب آغاز مي ش��ود. 
فوتبال اروپ��ا در حالي به کار خود ادامه مي ده��د که اوج گيري مجدد 
شيوع ويروس کرونا باعث شده باز هم بازي ها بدون حضور تماشاگران 
برگزار شود. با اين حال س��تارگان فوتبال به ميدان مي آيند تا در اين 
روزهاي س��خت هواداران هرچن��د از راه دور و در منازل از تماش��اي 

هنرنمايي آنها در زمين سبز فوتبال لذت ببرند.
شايد بزرگ ترين حاشيه مسابقات اين فصل ليگ قهرمانان اروپا ابتالي 
برخي از ستارگان نامدار فوتبال به کرونا باشد، اما بدون ترديد کاهش 
مبلغ قراردادها و دستمزدهاي بازيکنان از سوي باشگاه ها از اين مسئله 
هم مهم تر است. با اين حال رقابت هاي ليگ قهرمانان از امشب با انجام 

ديدارهاي چهار گروه E، F،  G وH  آغاز مي شود.
   چلسي مقابل متخصص اروپا

در گروه E، امش��ب چلسي ديداري س��خت مقابل س��ويا دارد. سويا 
متخصص قهرماني در ليگ اروپا تيمي است که به اين راحتي ها مقابل 
نامداران کم نمي آورد. در مقابل چلسي با فرانک لمپارد روزگار چندان 
درخشاني ندارد و بايد ديد در مقابل اين حريف چغر اسپانيايي مي تواند 
نتيجه الزم را کسب کند يا نه. در ديگر ديدار اين گروه نيز رن فرانسه به 

مصاف کراسنودار اوکراين مي رود.
   سردار وارد مي شود

زنيت با مهاجم گلزن ايراني خود امش��ب مقابل کلوب ب��روژ بلژيک قرار 
مي گيرد. روس ها در زمين خودشان چشم اميد به گلزني سردار آزمون دارند 
و مهاجم گلزن کشورمان مي تواند با درخشش در اين بازي توانايي هايش 
را بار ديگر به اثبات برس��اند. س��ردار در رقابت هاي فصل پيش عملکرد 
فوق العاده اي را در ترکيب زنيت از خود به نمايش گذاشت و امشب مي آيد 
 ،Fتا در شروعي دوباره باز هم در ترکيب زنيت بدرخشد. در ديگر ديدار گروه

دو تيم مدعي صعود التزيو و دورتموند در ايتاليا به مصاف هم مي روند.
   رونالدو غايب، بارسا در بحران

امش��ب يوونتوس در حالي بازي هاي خود در گروه G رقابت ها را آغاز 
مي کند که کريستيانو رونالدو، ستاره پرتغالي اش را به سبب ابتال به کرونا 
در اختيار ندارد. يووه امشب مهمان ديناموکيف اوکراين است و به طور 
حتم کار سختي برابر اين حريف دارد، چراکه اوکرايني ها مي خواهند از 
غيبت رونالدو نهايت استفاده را ببرند. عالوه بر اين جدال لفظي رونالدو با 
سران ورزش ايتاليا هم باعث شده يوونتوس آرامش هميشگي را در شروع 
رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا نداشته باشد و همين مي تواند ضربه اي 

جبران ناپذير به قهرمان ايتاليا وارد کند.
اما تمام ماجراهاي اين گروه به غيبت رونالدو ختم نمي شود، اين گروه که 
با حضور بارسلون و يوونتوس از همان ابتدا نظر تمام کارشناسان را به خود 
جلب کرده بود، امشب شاهد ديدار بارسا و فرنتس واروش است. ديداري که 
شايد براي بارساي ميزبان چندان سخت نباشد، اما با توجه به حاشيه هاي 
اخير کاتاالن ها و اختالف��ات زياد بازيکنان به رهبري مس��ي با مديريت 
باشگاه، بارسا در شرايط حساس��ي گام به اين بازي مي گذارد. کاتاالن ها 
شنبه شب مقابل ختافه شکست خورده اند و حاال ديگر مجالي براي باخت 
دوباره ندارند، به ويژه اينکه رونالد کومان براي تثبيت موقعيت خود در بارسا 
بايد در اين مسابقه پيروز شود. تغيير سيستم و رويکرد جوانگرايي کومان 
تاکنون نتيجه چندان مطلوبي براي بارسا نداشته و اين مي تواند خيلي زود 

زنگ خطر را براي مرد هلندي نيمکت بارسا به صدا در آورد.
   فرانسوي اميدوار

پاري سن ژرمن فصل قبل باالخره فيناليست شد، هرچند که مقابل بايرن 
کم آورد و شکست خورد تا در حسرت قهرماني باقي بماند. تيم پرهزينه و 
پرستاره فرانسه امشب در آغاز فصل جديد ميزبان منچستريونايتد است. 
دو تيم در حالي بازي مقابل يکديگ��ر در گروه H را تجربه مي کنند که 
ظاهراً از آمادگي کامل به دور هستند. ميزبان فرانسوي در رده دوم جدول 
رده بندي لوشامپيونه قرار دارد و آن اقتدار فصل هاي قبل در اين تيم ديده 
نمي شود که شايد خس��تگي را بتوان عامل اصلي آن دانست. در مقابل 
منچستريونايتد با قرار گرفتن در رده چهاردهم جدول بدترين روزهاي 
تاريخ خود را مي گذراند. شاگردان سولسشر هرچند در آخرين بازي خود 
شکست يک بر صفر را با پيروزي 4 بر يک عوض کردند، اما همه خوب 
مي دانند که اين منچستر آن تيم مقتدر سال هاي دور نيست و همين 
باعث اميد فرانسوي هاست. ديگر ديدار اين گروه را هم اليپزيش آلمان 
پديده فصل قبل ليگ قهرمانان و باشاک شهير برگزار مي کنند. ديداري 
که مي تواند يک شروع تازه و قدرتمندانه براي اليپزيش محسوب شود.
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هر 3 ثانيه يك تماس با پليس 110 
پايتخت برقرار مي شود

فرمانده انتظام�ي تهران بزرگ گفت كه در ش�ش ماهه نخس�ت 
امسال در هر س�ه ثانيه يك تماس با پليس 110 برقرار شده است. 
س��ردار حس��ين رحيمي، صبح ديروز در مراس��م صبحگاه مشترك 
يگان هاي فرمانده��ي انتظامي تهران بزرگ گفت: در نيمه نخس��ت 
امسال پنج ميليون و ۵۰۰ هزار تماس با مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ 
انجام شده است، يعني به طور ميانگين هر سه ثانيه يك تماس با ۱۱۰ 
برقرار ش��ده كه از اين تعداد بالغ بر 2ميليون و ۳۰۰ هزار تماس منجر 

به عمليات شده است. 
وي همچنين از كشف 2۵۰ ميليارد تومان اموال قاچاق و ۵2۰۰ ميليارد 
فرار مالياتي از سوي پليس امنيت اقتصادي پايتخت خبر داد. سردار 
رحيمي در همايش آمران به معروف و ناهي��ان از منكر هم كه  ديروز 
در ستاد پليس تهران برگزار ش��د، با بيان اينكه امروز طاليه دار امر به 
معروف و نهي از منكر نيروي انتظامي اس��ت، گفت: تمام كارهايي كه 
پليس انجام مي دهد ام��ر به معروف و نهي از منكر اس��ت، ما با همان 
قاطعيتي كه با مجرمان و قاچاقچيان و مفس��دان اقتصادي و سارقان 
برخ��ورد مي كنيم، در كنارش با كس��اني ك��ه به دنبال حي��ا زدايي، 
عفت زدايي و ترويج فرهنگ بي بند و باري در جامعه هستند، نيز مبارزه 
مي كنيم. سردار رحيمي تصريح كرد: مگر ما اجازه مي دهيم كه خون 
شهيد قاسم سليماني با رشد و نمو چهار تا انگل در جامعه از بين برود. 
عزيزترين و بهترين جوانان ما در دف��اع از حرم و حريم و امنيت مردم 
جان خود را از دس��ت دادند و ما حافظ خون آنان هستيم. وي افزود: 
دشمنان به همان ميزان كه براي مشكالت اقتصادي و ناامني در كشور 
تالش مي كنند به همان ميزان هم به دنب��ال ترويج فرهنگ بي بند و 
باري هستند، اما ما هم از مسيرمان كوتاه نمي آييم و در اين راه فحش 
مي خوريم، كتك مي خوريم و تهمت ها را مي پذيريم اما كوتاه نمي آييم، 
همان كه امام حسين )ع( در اين راه با خانواده اش به ميدان رفت و تمام 

سختي ها را پذيرفت. 

مرگ مشكوك زن ميانسال  بررسي مي شود

واژگوني مرگبار آمبوالنس

فعاًل رانندگان خودروهاي عمومي 
جريمه  مي شوند

رئي�س پلي�س راهنماي�ي و رانندگ�ي ته�ران ب�زرگ درب�اره 
جريم�ه ع�دم اس�تفاده از ماس�ك در خ�ودرو گف�ت ك�ه فع�ًا 
رانن�دگان وس�ايل حم�ل و نق�ل عموم�ي جريم�ه مي ش�وند. 
سردار محمدحس��ين حميدي توضيح داد: ما ابتدا تذكر عام را به تمام 
رانندگاني كه وسايل حمل و نقل عمومي دارند، مي دهيم و در اين چند 
روزه بيشترين حد استفاده از ماس��ك را داشته ايم و در صورتي كه اين 
رانندگان به تذكرات ما اعتنايي نكنند طبق قانون با آنها رفتار مي كنيم. 
رئيس پليس راهور فاتب ادامه داد: قانون به پليس گفته اس��ت راننده 
وسيله نقليه عمومي را كه از ماسك اس��تفاده نمي كند، بايد ۱۰۰ هزار 
تومان جريمه كنند و به ازاي هر مسافر كه از ماسك استفاده نمي كند 
هم بايد 2۰ هزار تومان راننده را جريمه كرد. البته اين نكته را يادآوري 
كنم كه جريمه عدم استفاده از ماسك براي وسايل حمل و نقل عمومي 
اس��ت و خودروهاي شخصي فعال جريمه نمي ش��وند. سردار حميدي 
گفت: سال هاي قبل رسم بوده است كه در هفته ناجا بخشودگي جرائم 
راهنمايي و رانندگي داشتيم، ولي امسال بخشودگي جرائم نداريم و بهتر 

است مردم پرداخت خالفي هاي خود را مديريت كنند. 
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آسايش عمومي  در گرو امنيت 
اقتصادي و كمك به توليد داخلي است

 از مهمترين مؤلفه هاي آسايش و رفاه عمومي 
در يك كش��ور وجود اقتصادي پويا و پايدار 
است. پيشرفت و حركت رو به جلوي جامعه 
محقق نخواهد شد، مگر در سايه وجود امنيت 
و ثباتي پايدار در تمامي حوزه ها، خصوصاً در 
حول محور اقتصاد است. بر اين اساس ثبات 
و پيشرفت كشور در تمامي زمينه ها و وجود 
اقتصاد مقاوم و قدرتمند به نحوي الزم و ملزوم يكديگرند و تحقق هر يك از 

آنها در گرو وجود ديگري است. 
در رابطه با رونق و آسايش و رفاه اقتصادي كش��ورهايي كه همواره مورد 
چشمداش��ت و طمع بيگانگان و دش��منان خود بوده اند، از جمله كشور 
عزيزمان، تنها گزينه مقاوم سازي اقتصاد و حفظ و حراست و حمايت همه 
جانبه از توليد داخلي بهترين و جامع ترين گزينه براي مقابله با هر گونه فشار 
اقتصادي و رواني و امتياز خواهي بيگانگان، حاصل از مشكالت اقتصادي در 
جامعه است. دشمنان ميهن اسالمي ما پس از امتحان گزينه هاي فراوان 
براي فشار به ملت شريف ايران و آسيب زدن به نظام اسالمي كشورمان و 
البته تقبل شكستي سنگين در تمامي نقشه هاي شوم خود، گمان برده اند 
كه مي توانند با تهديد و فشار همه جانبه اقتصادي ملت بزرگ ما را به زانو در 
آورده و به خواسته هاي شوم خود كه همانا چيزي جز استعمار و استثمار 
كشور و مردم عزيزمان نيست، دست يابند. اما تا به امروز با مقاومت همه 
جانبه ملت ايران و دفاع سرافرازانه آنان از كشور، عقايد و باورهاي رفيعشان 
روبه رو گشته اند. اقدامات دشمنان بر خالف خواست شوم آنان نه تنها باعث 
شكاف ميان مس��ئوالن و مردم و رويارويي آنان نگشته است، بلكه حتي 
اتحاد و همراهي آنان در تمامي زمينه ها را تقويت كرده است و تا به امروز 
شاهد آن بوده ايم كه تمامي دستگاه ها و ارگان هاي كشور اعم از اقتصادي، 
سياسي و روابط خارجي و خصوصاً ارگان هاي نظامي كشور همگام با مردم 
مقاومتي شايسته و بايسته در مقابل هرگونه دست درازي و زياده خواهي 

دشمنان داشته اند. 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نيز بنا بر وظيفه خود پا به عرصه 
جنگ اقتصادي نهاده و در تمامي مصائب و س��ختي ها دوشادوش مردم 
شريف كش��ور حركت كرده و با نهايت تالش و كوشش، خود را سپري در 
مقابل آماج حمالت بي رحمانه دش��منان و سوء اس��تفاده گران داخلي و 
خارجي به مردم عزيزمان قرار داده است. واضح است كه دشمن تمام توان 
خود را براي ضربه به اقتصاد كشور به كار گرفته است و بر اين اساس پليس 

الزم دانست تا در حوزه اقتصاد فعاليتي ويژه داشته باشد. 
يكي از مهمترين فعاليت نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در حوزه 
اقتصاد شامل شناسايي و دستگيري اخاللگران اقتصادي و خصوصاً ارزي و 
محتكران كاال است، خصوصاً آنكه با شيوع ويروس منحوس كرونا، عده اي 
سوءاستفاده گر با احتكار اقالم و كاالهاي بهداشتي سبب آن شدند كه مردم 
عزيز و كادر درماني پرتالش كشور در تهيه نيازهاي بهداشتي و پزشكي خود 
با مشكل مواجه شوند كه به ياري پروردگار و همت پليس هميشه در صحنه 
اين مشكالت تا حد زيادي بر طرف گشته و زين پس نيز فعاليت پليس در 
اين زمينه ادامه خواهد داشت.  از ديگر سو پليس شناسايي قاچاقچيان كاال،  
اقالم و كشف كاالهاي قاچاق را در دس��تور كار خود داشته است تا بتواند 
به سهم خود قدمي در جهت ضايع نگشتن حق و حقوق توليد كنندگان 
داخلي و توليدات آنان بردارد.  همچنين در روزهايي كه فشار اقتصادي مردم 
عزيزمان را با مشكالتي مواجهه ساخته است، پليس خود را با مردم و در كنار 
مردم همراه ساخته است تا جايي كه شاهد بوديم كه نيرو ها و پرسنل خدوم 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اقدام به تهيه بسته هاي بهداشتي و 
معيشتي و توزيع آنها در ميان قشر نيازمند و آسيب پذير جامعه كرده  اند تا 
مانند ساير آحاد جامعه، در كمك به اين قشر عزيز نقش و سهمي هر چند 

كوچك داشته و شريك آمال و مشكالت آنان باشند. 
* رئيس پليس پايتخت

سارقان مسلح طالفروشي رودبار 
دستگير شدند

سارقان مس�لح كه با دس�تبرد يه يك طافروش�ي در شهرستان 
رودبارجنوب 600 ميليون طا سرقت كرده بودند، بازداشت شدند. 
فرماندار و رئيس ش��وراي تأمين شهرس��تان رودبار جنوب گفت كه با 
تالش مأموران انتظامي و س��ربازان گمنام امام زمان دو نفر از سارقان 
طالفروشي كه عصر روز يك شنبه به صورت مسلحانه يك طالفروشي 
را در شهر رودبار مورد سرقت قرار دادند، دستگير شدند. محمود قانعي 
ادامه داد: در اين سرقت مسلحانه كه حدود ۱۵۰ گرم طال و ۱۰ساعت 
به سرقت رفته است، صاحب مغازه از ناحيه پا مجروح شد و ارزش اين 
ميزان طال حدود ۶۰۰ ميليون تومان است. براساس اين گزارش سارقان 
مسلح پس از ورود به مغازه طالفروش��ي در مركز شهر رودبار جنوب و 
سرقت طال ها اقدام به تيراندازي و ايجاد رعب و وحشت كردند و با يك 

خودروي پژو فاقد پالك از محل گريختند. 

شهادت   بسيجيسردار حسین رحیمي*
 به دست اوباش تهرانپارس 

قاتل:باهمسرمشوخيداشتم

تحقيقات پليس پايتخت براي بازداشت عامان شهادت يكي از 
بسيجيان شرق تهران كه دو روز پيش اتفاق افتاد در جريان است. 
به گزارش جوان، س��اعت ۱9 ش��امگاه يك ش��نبه 27 مهر به 
مأموران پليس تهران خبر رسيد تعدادي اراذل و اوباش منطقه 
تهرانپارس درگيري خونيني را رقم زده ان��د. با اعالم اين خبر 
تيمي از مأموران پليس به س��رعت به محل حادثه اعزام شدند  
و دريافتند لحظاتي قب��ل هفت نف��ر از اراذل و اوباش منطقه، 
بسيجي 4۰ س��اله اي را به نام محمد محمدي كه از بسيجيان 
حوزه مقاومت بسيج ۱۵۳ عاشورا است، با ضربات چاقو به شدت 
زخمي و از محل گريخته اند. همچنين مشخص شد مرد زخمي 
براي درمان به بيمارستان فلكه سوم تهرانپارس منتقل شده است 
كه مأموران پليس براي تحقيقات بيش��تر راهي بيمارس��تان 
ش��دند. وقتي مأموران به بيمارس��تان رس��يدند، تيم پزشكي 
اعالم كردند بس��يجي زخمي براثر شدت جراحات و خونريزي 
شديد روي تخت بيمارس��تان فوت شده است. بنابراين پرونده 
وارد مرحله تازه اي ش��د و تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي وارد 
عمل شدند. بررسي هاي مأموران پليس نشان داد دقايقي قبل 

از درگيري خونين، پسر جواني كه از اوباش منطقه تهرانپارس 
است، هنگام پارك خودرواش در نزديكي نانوايي آينه خودرواش 
با دست زن رهگذري برخورد مي كند. پس از اين زن جوان به 
راننده اعتراض مي كند كه راننده از خودرو پياده مي شود و با زن 
جوان مشاجره لفظي مي كند. در اين ميان مردم به هواخواهي 
زن جوان وارد مشاجره مي شوند و از راننده مي خواهند درگيري 

را خاتمه دهد. 
در چنين شرايطي پسر ش��رور كه با اعتراض اهالي محل روبه رو 
مي شود با خودرو از محل مي رود، اما دقايقي بعد براي عرض اندام 
و انتقام از اهالي، همراه ش��ش نفر از دوستانش به محل مي آيد و 
درگيري خونيني را رقم مي زند. گفته هاي شاهدان و تحقيقات 
ميداني حكايت از اين داشت كه پسر ش��رور وقتي با دوستانش 
براي درگيري به محل حادثه مي آيد پس از فحاشي به زن جوان 
شروع به عربده كشي مي كند و به اهالي محل مي گويد كه چرا به 

هواخواهي زن جوان با او درگير شده اند. 
در اين لحظه كه اوباش فحاشي مي كنند، محمد محمدي برای 
ميانجيگری و انجام فريضه امر به مع��روف ونهي از منكر از افراد 
درگير مي خواهد، عفت كالم را رعايت كنند و به درگيري خاتمه 

دهند كه يكي از افراد شرور با او درگير مي شود و او را با چاقو به شدت زخمي 
مي كند و بعد از آن همگي از محل فرار مي كنند.

 يكي از ش��اهدان عيني گفت: راننده خودرو وقتي با زن جوان درگير شد، 
تعدادي از اهالي محل به طرفداري از زن جوان از پسر شرور خواستند محل را 
ترك كند و او هم با خودرواش رفت، اما دقايقي بعد دوباره همراه دوستانش با 
خودروي پرايدي و يك موتور سيكلت به محل آمد و در جلوي نانوايي شروع 
به فحاشي كردند كه مرد بسيجي به عنوان ميانجيگري و خاتمه دادن به اين 
درگيري با آنها حرف زد و يكي از آنها هم او را با چاقو زخمي كرد. بنابراين 
همزمان با انتقال پيكر بس��يجي فوت شده به پزش��كي قانوني،  مأموران 
تحقيقات گسترده اي را براي دستگيري عامالن اين درگيري آغاز كردند و 
ساعتي بعد موفق شدند، دو نفر از اعضاي درگيري را دستگير كنند. تالش 

براي دستگيري پنج متهم فراري ادامه دارد. 

اعتراف2برادربهشكنجهكردنپسرفريبكار
دو برادر وقتي فهميدند پس�ر 18 ساله اي 
خواهرش�ان را ب�ه بهان�ه ازدواج فري�ب 
داده اس�ت او را ربوده و ش�كنجه كردند. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران پليس 
تهران با تماس تلفني ش��هروندي از حادثه 
آدم ربايي در يك��ي از خيابان ه��اي جنوبي 
تهران با خبر ش��دند. پس��ر جوان��ي تلفني 
به مأموران پلي��س گفت كه دو سرنش��ين 
خودروي پرايدي دوس��ت ۱8 ساله اش را به 
بنيامين از نزديكي خانه شان ربودند و به مكان 
نامعلومي منتقل كردند. ب��ا اعالم اين خبر 
مأموران تحقيقات خود را به دستور بازپرس 
دادس��راي امور جنايي تهران آغ��از كردند 
كه پس ازبررس��ي دوربين هاي مداربس��ته 
محل حادثه موفق ش��دند صاحب خودروي 

پرايد را كه مرد جواني به نام سياووش است، 
شناسايي كنند . در حالي كه تحقيقات براي 
دستگيري آدم ربايان ادامه داشت، مأموران 
دريافتند گ��روگان در حالي كه به ش��دت 
كتك خورده اس��ت و بدنش زخمي اس��ت، 
داخل خياباني رها شده اس��ت. پس��ر جوان 
در تحقيقات پليس��ي مدعي شد كه برادران 
دختر مورد عالقه اش او را ربوده و پس از يك 
ساعت شكنجه هاي دردناك او را رها كرده اند. 
بدين ترتيب مأموران سياووش و برادرش را 
بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. دو 
متهم در بازجويي ها به آدم ربايي و شكنجه 

پسر جوان اعتراف كردند.
سياووش گفت: چند روز قبل متوجه شديم 
خواهرمان به شدت افسرده شده است. وقتي 

تماس ها و پيام واتساپ او را بررسي كرديم، 
فهميديم او مدتي قبل با پسري به نام بنيامين 
آشنا شده و بنيامين هم به او قول ازدواج داده 
اس��ت تا اينكه چند روز قب��ل بنيامين از او 

مي خواهد ارتباطش را قطع كند. 
از سوي ديگر فهميدم كه بنيامين مواد مخدر 
گل مي فروشد كه تصميم گرفتيم او را برباييم 
و جلوي چشم خواهرمان او را شكنجه دهيم 
تا خواهرمان آرام ش��ود.  وقتي او را ربوديم و 
به خانه آورديم خواهرمان كه عاشق او بود از 
ما خواس��ت رهايش كنيم، اما ما او را كتك 
زديم كه خواهرمان با خوردن قرص دس��ت 
به خودكشي زد. پس از اين خواهرمان را به 

بيمارستان رسانديم و او را هم رها كرديم. 
تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

م�ردي ك�ه ب�ه اته�ام قتل همس�رش 
در بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد، مدعي 
اس�ت كه قصد ش�وخي داش�ته است. 
 به گزارش ج��وان، ۱۰ آذر س��ال 98 مرد 
جواني مأموران پليس پايتخت را از مرگ 
مشكوك همسر ۳2 ساله اش به نام مهراوه 
باخبر كرد و گفت: »ام��روز صبح وقتي از 
خواب بيدار شدم سراغ همسرم رفتم تا او 
را از خواب بيدار كن��م، اما هر چه صدايش 
كردم جوابي نش��نيدم. نزديك شدم و او را 
چندبار تكان دادم تا اينكه فهميدم از نفس 
افتاده اس��ت. نمي دانم چه باليي س��رش 

آمده است. «
 بعد از اين تماس، مأموران به آدرس خانه 
آن مرد در خيابان ش��ريعتي رفتند. جسد 
با دس��تور قضايي براي بررسي هاي بيشتر 
به پزش��كي قانوني فرستاده ش��د تا اينكه 
كارشناس��ان اعالم كردند زن جوان بر اثر 

خفگي به قتل رسيده است. 
با اعالم اين نظريه، پرون��ده با موضوع قتل 
عمد تشكيل و شوهر آن زن به نام كيارش 
به عنوان اولين مظنون بازداشت شد. مرد 
جوان ابتدا مدعي شد، همسرش بيمار بوده 

و به خاطر بيماري فوت كرده اس��ت، اما در 
روند بازجويي ها به قتل اعت��راف كرد و در 
اظهاراتش گفت: »من و مهراوه پنج سال قبل 
با هم ازدواج كرديم و صاحب فرزند شديم. 
مدتي بعد از زندگي مش��ترك به اختالف 

خورديم و چند بار با هم درگير شديم. 
آن شب دوباره سر موضوعي با هم بحثمان 
شد و كار به درگيري رس��يد. از آنجائيكه 
عصبان��ي ب��ودم، پارچ��ه اي دور گردنش 
انداختم و آنرا كشيدم. وقتي به خودم آمدم 
متوجه شدم او از نفس افتاده است. تا صبح 
باالي سر همسرم نشستم تا اينكه صبح با 

مأموران تماس گرفتم.«
متهم بع��د از اقرار به جرمش و بازس��ازي 
صحنه جرم راهي زندان ش��د و پرونده به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ش��د. متهم بعد از تعيين ش��عبه در وقت 
رسيدگي مقابل هيئت قضايي شعبه دوم 

به رياست قاضي زالي قرار گرفت. 
ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند، س��پس متهم خالف اظهاراتش در 
دادسرا مدعي شد همسرش در جريان يك 
شوخي فوت كرده اس��ت. او در توضيح به 

هيئت قضايي گفت: »قبول دارم با همسرم 
اختالف داش��تم اما اختالف م��ا انگيزه اي 
براي قتل نبود. آن شب كنار همسرم دراز 
كشيده بودم و با هم صحبت مي كرديم كه 
حرفمان به ش��وخي رس��يد. مي خواستم 
سر به س��ر او بگذارم به همين خاطر يك 
دستمال برداشتم و دور گردنش پيچاندم. 
من همچنان مي خنديدم كه ناگهان متوجه 
ش��دم مهراوه حالش بد شد. شوكه شدم و 
بالفاصله پارچه را از دور گردنش برداشتم. 
او سابقه بيماري داشت به همين خاطر فكر 
كردم براي همين حالش بد شده است. بعد 
از ثانيه اي هر چه او را ص��دا كردم متوجه 

شدم فوت كرده است.«
مته��م در آخر گفت: »ب��اور كنيد مرگ او 
اتفاقي بود. من آن زمان به خاطر ش��رايط 
روحي به قتل اعت��راف كردم، چون تحمل 

فشارهاي بازجويي را نداشتم.«
در پايان با توجه به ادعاي متهم پرونده به 
دستور هيئت قضايي براي تحقيقات بيشتر 
به دادسرا فرستاده شد. به اين ترتيب بعد 
از كامل شدن تحقيقات، متهم بار ديگر از 

خودش دفاع خواهد كرد. 

پليس: چالش »مومو«    براي
 تشويش اذهان عمومي است

معاون اجتماعي پليس فتا نيروي انتظامي اعام كرد كه چالش مومو 
صرفاً يك شوخي، سرگرمي و براي تشويش اذهان عمومي است. 
به گزارش جوان ، س��رهنگ رامين پاش��ايي، درباره چالش مومو 
توضيح داد: موضوع اين چالش صرفاً به خوزستان محدود نبوده 
و ما در اغلب استان ها حتي تهران نيز اين موضوع را داشتيم. وي 
با اش��اره به تاريخچه چالش مومو ادامه داد: چال��ش مومو براي 
اولين بار در سال 2۰۱۵ انجام شد و آخرين بار اين بازي در كشور 
انگليس و قبل از آن در فرانسه و امريكا ديده شده و خاستگاه اوليه 
اين بازي در امريكاي التين بوده اس��ت. معاون اجتماعي پليس 
فتا ناجا با بيان اينكه ب��ه هيچ عنوان در ح��ال حاضر بازي مومو 
انجام نمي ش��ود، تصريح كرد: برخي افراد كه داراي نبوغ خاص 
در شبكه هاي اجتماعي هستند، براي ارس��ال لينك هايي با اين 
عنوان براي كاربران ايجاد مزاحمت مي كنن��د يا اين لينك ها از 
طريق ربات ارسال مي شود يا اينكه برخي اوقات شهروندان براي 
هم ارسال مي كنند و اين موضوع باعث شده است كه خبر بزرگتر 

از موضوع شده است. 
سرهنگ پاشايي خاطرنشان كرد: بنده به همه هموطنان عزيز قول 
مي دهم كه هيچ مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد و اين موضوع 
صرفاً يك شوخي، سرگرمي و تش��ويش اذهان عمومي است. وي 
درباره خبر مرگ يك كودك به دليل چالش اينترنتي مومو گفت: 
اين كودك ۱۱ ساله به دليل بيماري زمينه اي كه داشته، سكته قلبي 
مي كند، پزشكي قانوني نيز سكته قلبي را تأييد كرده است. معاون 
اجتماعي پليس فتاي ناجا از مردم درخواست كرد تا استرس مضاعف 

را به فرزندان شان تحميل نكنند. 

تحقيق�ات درباره مرگ مش�كوك زن ميانس�الي 
كه ب�ا اصاب�ت چاقو ب�ه كام م�رگ رفته از س�وي 
كارآگاه�ان پليس آگاهي تهران در جريان اس�ت. 
به گزارش جوان، بامداد ديروز بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ 
مشكوك زن جواني در يكي از بيمارستان هاي تهران با 
خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارستان با جسد زن 
4۵ ساله اي به نام بهاره روبه رو شدند كه با اصابت ضربه 
چاقو به قلبش به كام مرگ رفته بود. بررسي ها حكايت از 
آن داشت كه ساعتي قبل اعضاي خانواده بهاره ، وي را به 
بيمارستان   منتقل كرده و مدعي شده اند كه بهاره دست 
به خودكشي زده است. يكي از اعضاي خانواده بهاره به 

مأموران گفت: بهاره مدتي بود كه مشكل روحي و رواني 
داشت و دارو مصرف مي كرد. ش��ب حادثه او داروها و 
قرص هايش را مصرف كرد و خوابي��د و ما هم همگي 
خوابيديم تا اينكه نيمه هاي شب با صداي دلخراشي از 
خواب بيدار شديم. وقتي به اتاق بهاره رفتيم ديديم وي با 
چاقو به خودش ضربه زده و غرق در خون افتاده است كه 
او را به سرعت به بيمارستان رسانديم، اما متأسفانه فوت 
كرد. در حالي كه بررسي هاي نشان مي داد ضربه وارده 
به بهاره خودزني نيس��ت بلكه دگر زني است، بازپرس 
جنايي دستور داد جسد وي براي انجام آزمايش هاي 
الزم به پزشكي قانوني منتقل شود كه مشخص شود 
حادثه خودكشي يا قتل اس��ت. تحقيقات درباره اين 

حادثه ادامه دارد.  

س�رعت غيرمجاز آمبوالنس،  واژگوني خودرو 
 مرگ بيمار و فرد هم�راه او را به دنبال داش�ت. 
روز گذش��ته مأموران پليس راه ش��اهرود از حادثه 
رانندگ��ي در كيلومت��ر ۳۱ محور ش��اهرود به آزاد 
شهر با خبر شده و در محل حاضر شدند. در اولين 
بررسي ها مشخص شد كه يك دستگاه آمبوالنس 
بعد از انحراف از مسير اصلي واژگون شده است. در 
بررسي هاي بيشتر معلوم ش��د آمبوالنس در حال 

انتقال بيماري 8۱ ساله بوده كه مرد سالخورده و فرد 
همراه او به علت شدت جراحت فوت شده اند. راننده 
هم كه دچار جراحت شده بود با كمك امدادگران 
اورژانس به بيمارستان منتقل شد كه پزشكان وضع 
او را وخيم اعالم كردند. سرهنگ تقي كبيري، رئيس 
پليس راه استان سمنان علت حادثه را ناتواني راننده 
آمبوالنس در كنترل وسيله نقليه ناشي از تخطي از 

سرعت مطمئنه اعالم كرد. 

مرگ خاموش زوج جوان در تهران
رعاي�ت نك�ردن اص�ول ايمن�ي و ع�دم اس�تفاده از دودك�ش 
اس�تاندارد آبگرمك�ن، م�رگ زوج ج�وان را ب�ه همراه داش�ت. 
ساعت 9صبح روز گذشته آتش نشانان ايستگاه۵۶ از حادثه گاز گرفتگي 
در خيابان پنجم منطقه حكيميه با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
مرتضي لك رئيس ايستگاه گفت: محل حادثه يك كارگاه بسته بندي 
قطعات خودرو بود كه هنگام حضور آتش نش��انان، در قس��مت خانه 

سرايداري دو نفر )زن و مرد جوان( كف كارگاه بيهوش افتاده بودند. 
مرتضي لك خاطرنشان كرد: با رسيدن امدادگران اورژانس، مصدومين 
حادثه تحويل آنان شدند كه با بررسي عوامل اورژانس مرگ هر دو نفر 
تأييد شد. وي افزود: آتش نشانان ايمن سازي هاي اوليه را انجام دادند و 
پس از بررسي هاي بيشتر معلوم شد، عدم استفاده از دودكش استاندارد 

براي بخاري و آبگرمكن احتمال بروز اين حادثه را بيشتر مي كند. 
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مدل جنگی امریکا  برای اسارت کل منطقه
راهبردهای بلندم��دت امریکا ک��ه حداقل برای چهار س��ال طراحی 
می ش��وند، در 20سال گذشته دس��تخوش فراز و نش��یب و تغییرات 
جدیدی شده اند. اس��تراتژی های حمله نظامی و اشغال کشور  ها برای 
امریکا بحران اقتصادی س��ال 2008 را تولید کرد و اس��تراتژی جنگ 
نیابتی تروریستی-داعشی، عقیم ماند و سردار شهید قاسم سلیمانی و 
مقاومت منطقه ای آن را ناکام گذاردند. این روند که در اسناد راهبردی 
امریکا به شکلی دیگر منعکس شده، تأکید دارد که امریکا در غرب آسیا 
و حوزه های تهدید قادر به ورود به جنگ های بزرگ و کوچک نیست و 
صرفاً می تواند نقش امداد و هدایت جنگ های کوچک و نیابتی را به عهده 
بگیرد. این بن بست آثار جدی در ماهیت هژمونی جهانی امریکا به جا 
گذاشته و روندی به نام »افول« در ادبیات استراتژیست های امریکایی و 
غربی  را هویدا کرد. خروج از این بن بست در طراحی استراتژی ها، به نوع 
جدیدی از جنگ منتهی شده که ستون فقرات آن جنگ اقتصادی است 
و ابزارهای کارآمدس��ازی آن یک جنگ ترکیبی و هیبریدی از عناصر 
رسانه، جنگ روانی، دیپلماسی، ش��بکه  جریان های سیاسی وابسته و 
یک سیاهی لشکر از جوکری هاست که در هر مرحله و برای کارکردی 

هدف گذاری شده وارد میدان می شوند. 
این سیاهی لش��کر نقش تحری��ک اجتماعی از جوامع ه��دف را برای 
موج س��واری به اجرا می گذارد تا محیط های هدف همواره در شرایط 
بحران و بی ثباتی و انفعال باشند. این استراتژی جنگ اقتصادی اکنون 
در سطح کشورهای غرب آسیا و برخی کشورهای هدف امریکا به اجرا 
درمی آید. فشار اقتصادی و معیشتی و مسدود کردن هرگونه مناسبات 
اقتصادی این جوامع با محیط های خارجی به موازات بحران س��ازی و 
گسترش واگرایی و تنش و ناآرامی و از رده خارج  کردن حکومت های 
این جوامع، شرایط را به نقطه تسلیم هدایت می کنند یا امیدوارند این 

جوامع تسلیم شوند. 
ایران، عراق، س��وریه، لبنان، یمن و فلس��طین در غرب آسیا در چتر 
اجرایی استراتژی امریکا قرار گرفته اند. مرزهای تحمل فشار و مقاومت، 
تعیین کننده نقطه تسلیم هستند که معموالً سیاهی لشکرهای جوکری 
و شبکه  سیاستمداران وابسته یا بی هویت و فرصت طلب، شتاب دهنده 
شرایط تسلیم هستند و از طریق بحران سازی و تقویت اهرم های فشار 
اقتصادی و معیشتی، این باور را به جامعه تزریق می کنند که راه نجات 
در تسلیم اس��ت. با اینکه این ترکیب از اهرم های فش��ار برای مردم و 
جوامع هدف آزاردهنده هستند و سیاس��ت ورزی امریکا هم به دنبال 
پهن کردن دام های بیشتر برای غرق کردن بیشتر این جوامع و کشور  ها 
در باتالق تس��لیم اس��ت ولی جوهره و فرهنگ مقاومت، اصلی   ترین 
مانع است که می تواند این شبکه عنکبوتی را ویران کند یا به بن بست 
برساند. عراق مثال روشنی اس��ت و عادی سازی روابط امیرنشین های 
بیابانی خلیج فارس نمونه ای دیگر هس��تند. در عراق جنگ هیبریدی 
و سیاهی لشکر جوکری، نیاز به متنوع س��ازی مناسبات با کشورهای 
خارجی را رواج می دهند تا روابط عراق و ایران متزلزل شود ولی قرارداد 
برق عراق به اردن و مصر را منعقد می کنند که خودشان از اسرائیل برق 
خریداری می کنند یا منطقه سنجار را به خانواده بارزانی تقدیم می کنند 
که بسترس��از تجزیه عراق، میزبان داعش و سران بعثی و فراری است. 
امارات و بحرین لرزان را با نام فلسطین به قربانگاه عادی سازی روابط 
می برند ولی هدف آنها ایجاد هاب اقتصادی و انرژی منطقه ای و جهانی 
برای رژیم صهیونیس��تی اس��ت. حال آنکه در عراق اصالت و مصداق 
مقاومت موجب شده با یک غرش ساده، هوشیار زیباری به عذرخواهی 
مجبور شود و امریکا برای در امان ماندن از مقاومت، نماینده دبیرکل 
س��ازمان ملل در عراق را واس��طه می کند و مصطفی کاظمی را برای 
کسب حمایت و جلوگیری از سقوط به اروپا اعزام می کند. امرای بیابانی 
خلیج فارس هم می دانند که اصالتی ندارند و برای دوش��یده ش��دن و 
سواری دادن توراتی به صهیونیست   ها برای شان کف می زنند و مقاومت 

یمنی و عربی و اسالمی کابوس آنها هستند. 
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  احتمال نخست وزیری مجدد حریری قوت گرفت
یک رسانه لبنانی از احتمال حل و فصل مسائل مربوط به تشکیل دولت 
و تعیین س��عد حریری به عنوان نخست وزیر این کشور طی پنج  شنبه 
هفته جاری خبر داد. روزنامه الجمهوریه به نقل از منابعی نوش��ت که 
افرادی می خواس��تند با به تأخیر انداختن رایزنی های پارلمانی درباره 
تشکیل دولت لبنان س��عد حریری، نخست وزیر س��ابق این کشور را 
به چالش بکشند و وی را از تش��کیل دولت منصرف کنند. الجمهوریه 
همچنین نوش��ت: اما این مأموریت با مطلع شدن حریری از آن و عدم 
واکنش نسبت به این تالش و همچنین اصرار بر مکلف شدن به تشکیل 
دولت ناکام ماند و با افزایش تماس    ها امور به سمت حل و فصل شدن  
پیش می رود، مگر اینکه اتفاقات غیر قابل پیش بینی رخ دهد. این رسانه 
لبنانی در ادامه گزارش داد که مکلف شدن حریری به این معنا نیست 

که تشکیل دولت راحت و آسان خواهد بود. 
-----------------------------------------------------

  استعفای احتمالی جانسون از نخست وزیری 
هم حزبی های نخست وزیر انگلیس مي گویند که وی قصد دارد طی ماه های 
آینده به خاطر ناراضی بودن از حقوق س��االنه اش اس��تعفا دهد. روزنامه 
»میِرر « نوشته اس��ت، هم حزبی های بوریس جانسون می گویند او بار    ها 
به صورت خصوصی گالیه کرده است که نمی تواند با حقوق نخست وزیری 
ساالنه ۱۵0 هزار پوند اموراتش را بگذراند. به گفته این نمایندگان پارلمان، 
جانسون به »ترزا ِمی « نخست وزیر قبلی انگلیس که از زمان استعفایش 
بیش از یک میلیون پوند درآمد داشته، رشک می ورزد. اما او قصد دارد تا 
شش ماه دیگر به نخست وزیری ادامه دهد تا ماجرای خروج کشورش از 

اتحادیه اروپا )برگزیت( و شیوع ویروس کرونا را مدیریت کند. 
-----------------------------------------------------

  توافق ژاپن و ویتنام برای صادرات تجهیزات نظامی
ژاپن و ویتنام روز دو    شنبه بر س��ر تقویت روابط اقتصادی و امنیتی از 
جمله به طور اصولی بر س��ر مس��ئله صادرات تجهیزات و تکنولوژی 
نظامی از س��وی ژاپن به این کش��ور حوزه جنوب شرق آسیا در ضمن 
تداوم نگرانی درباره اقدامات چین در منطقه، توافق کردند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، یوشیهیده س��وگا، نخست وزیر ژاپن بعد از دیدار با 
نگوین شوآن پهوک، همتای ویتنامی خود در شهر هانوی گفت: این یک 
گام بزرگ در حوزه امنیت برای هر دو کشور است؛ اینکه ما به صورت 
اصولی به توافقی بر س��ر انتقال تکنولوژی     ها و تجهیزات دفاعی دست 
یافتیم. این رهبران همچنین بر اهمیت حف��ظ صلح، امنیت و آزادی 
دریانوردی و پرواز در حوزه دریای چین جنوبی توافق و بر حل مناقشات 

به شیوه ای صلح  آمیز تأکید کردند. 
-----------------------------------------------------

  دهها هزار پاکستانی خواهان برکناری عمران خان شدند
دهها هزار تن از طرفداران اپوزیس��یون پاکس��تان به عنوان بخشی از 
کمپینی برای برکناری عمران خان نخس��ت وزیر این کش��ور در شهر 
کراچی دست به راهپیمایی زدند؛ نخست وزیری که به » انتصاب توسط 
ارتش در انتخابات تقلبی 20۱8 « متهم شده است. به گزارش رویترز، ۹ 
حزب اپوزیسیون پاکستان ماه گذشته یک پلتفرم مشترک تحت عنوان 
» جنبش دموکراتیک پاکستان « تشکیل دادند تا یک جریان سراسری 
علیه دولت را آغاز کنند. مریم نواز، رهبر اپوزیسیون پاکستان در جریان 
سخنرانی در این راهپیمایی درباره عمران خان گفت: شما کار    ها و شغل     ها 

را از مردم گرفته اید. شما دو وعده غذایی را از مردم گرفته اید. 

توهم ترامپ درباره اولین تماس از ایران 
بعد از پیروزی ادامه دارد

کاخ  در  مان�دن خ�ودش  از  هن�وز  امری�کا  رئیس جمه�ور 
س�فید مطمئ�ن نیس�ت ام�ا تجم�ع انتخابات�ی نیس�ت ک�ه در 
آن س�خنرانی کند و در م�ورد ایران عقده گش�ایی نکن�د. دونالد 
ترام�پ ب�ار دیگ�ر مدعی ش�د ک�ه اولی�ن کش�وری که بع�د از 
پی�روزی او در انتخابات ب�ا او تماس می گی�رد، ای�ران خواهد بود. 
به گزارش فارس، ترام��پ در ادامه تجمعات انتخاباتی خ��ود این بار در 
کارسون س��یتی ایالت نوادا گفت ک��ه »اگر من ]در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ۱۳ آبان امریکا[ برنده ش��وم، اولین تماس��ی که با من گرفته 
می ش��ود، از ایران خواهد بود. اقتصاد آنها فاجعه اس��ت، تولید ناخالص 
داخلی آنها 27 درصد کاهش یافته است. من قباًل اصاًل چنین چیزی را 

نشنیده بودم، این فاجعه است. «
 ترامپ در ادام��ه توهم پردازی خود افزود: آنه��ا ]ایرانی    ها با من[ تماس 
خواهند گرفت. من نمی خواهم که وضعیت آنها اینطور باشد و می خواهم 
که یک کشور عالی داشته باشند، موضوع خیلی ساده است و آن اینکه آنها 
سالح هسته ای نمی توانند داشته باشند. اگر آنها خواهان یک توافق خوب 

باشند ما با هم می نشینیم و یک توافق خوب خواهیم کرد.«
رئیس جمهور امریکا در این تجمع انتخاباتی باز هم از اقدام تروریستی   
در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی تمجید و اظهارات 

سخیفی علیه شهید سلیمانی مطرح کرد. 
او س��پس به تمجید از عملکرد غیرقانونی دولتش در خ��روج از توافق 
هس��ته ای ایران و گروه ۱+۵ موس��وم به برجام پرداخت و این توافق را 
»فاجعه بار « خواند.  ادعای تازه رئیس جمهور امریکا در شرایطی مطرح 
شده که او طی هفته های اخیر بار   ها مدعی شده که ایران منتظر انتخابات 
ریاست جمهوری اس��ت و بعد از آن با امریکا توافق خواهد کرد. او حتی 

مدعی شده که ایران ظرف سه هفته با او توافق خواهد کرد. 
ترامپ در ادامه طبق معمول رقیب دموکرات خود را مورد حمله قرار داد و 
از هوادارانش خواست در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر )۱۳ آبان( 

به او رأی بدهند تا جو )بایدن( خواب آلود رئیس جمهور نشود. 
 وی تأکید کرد جو بایدن »سیاستمداری فاسد« است و گفت که بایدن 
همیشه »یک سیاستمدار فاسد بوده است و خانواده بایدن یک شرکت 
مجرم بوده اند.« ترامپ بار   ها در این سخنرانی به هوادارانش گفت که او 
تنها شانس آنها برای مقابله با سیاستمداران فاسد، رسانه های جعلی و 

شرکت    ها و کارتل های فاسد اقتصادی است. 
ترامپ در بخش دیگری از این س��خنرانی با اش��اره به ش��عار انتخاباتی 
20۱۶ خود گف��ت: وقتی من گفتم که خواهان خش��کاندن فس��اد در 

واشنگتن دی سی هستم، نمی دانستم فساد تا این حد عمیق است. 
ترامپ سپس به اعتراضات سراس��ری در امریکا بعد از قتل نژادپرستانه 
»ج��ورج فلوید « در مینیاپولیس اش��اره ک��رد و معترض��ان را »هرج و 
مرج طلب « خواند و از دموکرات  ها به دلیل حمایت از آنها، حامیان آشوب 

و »چپ های تندرو « خواند. 
 بحران سالح بعد از انتخابات 

نتایج یک مطالعه جدید دانشگاه کالیفرنیا حاکی است که در پنج ماهه 
نخست شیوع کووید – ۱۹ در امریکا، هزاران نفر از ساکنان ایالت کالیفرنیا 
برای محافظت از جان و مال خود در برابر ناامنی    ها و ناآرامی ها، سرکوب 
معترضان از س��وی نیروهای دولت و ازهم پاشیدگی اجتماعی ناشی از 

بحران بهداشت و سالمت، اسلحه جدید خریده اند. 
یافته های این تحقیق حاکی است که تا اواسط ماه ژوئیه )اواخر تیرماه( 
این بیماری همه گیر به عنوان عاملی برای خرید ۱۱0 هزار قبضه سالح 
گرم جدید در ایالت کالیفرنیا شناخته شده است.  اکثریت این خرید    ها 
)۵7 درصد( به افرادی اختصاص داشته است که قبالً مالک دست کم یک 
قبضه سالح بوده اند اما ۴۳ درصد باقی مانده مختص افرادی است که قباًل 
سالح گرم نداشته اند.  این مطالعه نشان داد که کرونا به پیدایش ۴7 هزار 

و ۳00 خانوار جدید مالک اسلحه در ایالت کالیفرنیا کمک کرده است. 
محققان دلیل روی آوردن مردم به س��الح را یک بحران بالقوه جدی در 
زمینه اعتماد دانستند، به طوری که 7۶ درصد از خریداران سالح با استناد 

به همه گیری کرونا گفتند که بابت بی قانونی در کشور نگرانند. 
بیش از نیمی از پرسش شوندگان )۵۶ درصد( نیز بابت آزادی زندانیان 
در نتیجه شیوع کرونا ابراز نگرانی کردند. به عالوه، ۴۹ درصد از احتمال 
زیاده روی دولت و ۳8 درصد از فروپاشی دولت به ترس و وحشت افتادند. 
»دانیل وبستر « کارشناسان پیشگیری از آسیب دانشگاه جان هاپکینز 
پیدای��ش خانوارهای جدید مالک س��الح را مس��ئله ای ش��گفت آور و 
نگران کننده خواند.  به گزارش اش��پیگل این روز   ها برخی از طرفداران 
متعصب ترامپ گروه های مسلح تشکیل می دهند و آشکارا از بروز جنگ 

داخلی، در صورت شکست ترامپ، سخن می گویند. 

»نه« انتخاباتی بولیویایی    ها
 به شبه کودتای امریکا 

سوسیالیس�ت های بولی�وی اع�الم کردن�د ک�ه در انتخاب�ات 
ریاس�ت جمهوری ای�ن کش�ور ب�ه پی�روزی دس�ت یافته ان�د. 
نظرس�نجی های پ�ای صندوق ه�ای رأی ه�م نش�ان می ده�د 
ک�ه لوئی�س آرس�ه، نام�زد جن�اح چ�پ و ض�د امریکای�ی از 
نزدی�کان اوو مورال�س، رئیس جمه�ور س�ابق ب�ا کس�ب 
انتخاب�ات ش�ده اس�ت.  پی�روز  آرا  5۲ درص�د  از  بی�ش 
شمارش غیررسمی آرا نشان از آن دارد که »لوئیس آرسه«، نامزد حزب 
سوسیالیست توانسته در انتخابات پیروز شده و اکثریت آرا را از آن خود 
کند. این بدان معناس��ت که امکان بازگشت دوباره حزب اوو مورالس، 
رئیس جمهور پیشین این کشور به قدرت وجود دارد. مورالس که بر اثر 
شبه کودتایی امریکایی از مقام خود کنار گذاشته شد، در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: »اراده مردم تحمیل ش��د، یک پیروزی چشمگیر برای 
» جنبش برای سوسیالیسم « به دست آمد. جنبش سیاسی اکثریت را 
در هر دو مجلس خواهیم داش��ت. حاال ما می خواهیم عزت و آزادی را 
برای تمامی بولیویایی     ها احیا کنیم. « لوئیس آرسه، وزیر اقتصاد کابینه 
اوو مورالس هم اکنون بیش از 20 امتیاز از کارلوس ِمسا، رئیس جمهور 
اسبق این کش��ور و رهبر حزب جامعه مدنی پیش اس��ت. مسا که در 
انتخابات قبلی ریاست جمهوری بولیوی نیز رقیب اصلی اوو مورالس 
به شمار می آمد به موجب نتایج آخرین نظرسنجی های انجام شده در 
پای صندوق های رأی تنها ۳۱/۵درصد آرا را ب��ه خود اختصاص داده 
است. رسانه های محلی با استناد به این نظرسنجی     ها ضمن اعالم این 
خبر تصریح کردند که آرسه پیروز قطعی انتخابات ریاست جمهوری 
است و رأی گیری به دور دوم کشیده نخواهد شد. با تأیید رسمی نتایج 
این نظرسنجی، تنها یک سال پس از استعفای اوو مورالس که از سوی 
مخالفان به تقلب در انتخابات پیشین متهم شده بود، شاهد بازگشت 
جناح چپ و یکی از چهره های شناخته شده از حزب »جنبش به سوی 
سوسیالیسم« خواهیم بود. پیروز انتخابات ریاست جمهوری بولیوی 
پس از اع��الم نتایح اولیه ک��ه از برتری قاطع وی حکایت داش��ت، در 
نخستین واکنش گفت که »بولیوی بار دیگر به دموکراسی گره خورده 
است.« آرسه که در حضور خبرنگاران سخن می گفت در ادامه تأکید 
کرد: »ما برای همه مردم بولیوی کار خواهیم کرد و یک دولت وحدت 

ملی تشکیل خواهیم داد.«

واکنش روسیه و چین به تهدید واشنگتن

مبادله تسلیحاتی با ایران ربطی به امریکا ندارد 

هادیمحمدی

مس�کو و پکن به    گزارش  یک
تهدی�د امری�کا 
برای اعمال تحریم علیه کشور     هایی که با ایران 
مبادله تسلیحاتی کنند، واکنش نشان دادند و 
اعالم کردند ک�ه تهدیدهای امری�کا اثری در 
مبادالت تس�لیحاتی با ایران نخواهد داشت. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز یک     ش��نبه 
با فاصله کمتر از ی��ک روز از پای��ان تحریم های 
تسلیحاتی ایران، با صدور بیانیه ای درباره فروش 
سالح به ایران هشدار داد و اعالم کرد :»صادرات 
برخی سالح های متعارف به ایران نقض قطعنامه 
۱۹2۹ ش��ورای امنیت به ش��مار می رود، ضمن 
آنکه خریداری هرگونه س��الح یا اق��الم مرتبط 
از ای��ران، نقض قطعنامه ۱7۴7 ش��ورای امنیت 

خواهد بود.«
 بیانیه پمپئو درباره فعال ش��دن قطعنامه ۱۹2۹ 
و ۱7۴7 در حال��ی صادر ش��ده که ای��ران و ۱۴ 
عضو شورای امنیت اساس��اً معتقد به فعال شدن 
مکانیسم ماشه تعبیه ش��ده در قطعنامه 22۳۱ 
شورای امنیت و بازگشت ش��ش قطعنامه قبلی 
نیس��تند. یک روز بعد از تهدید پمپئو،»ریچارد 
گلدب��رگ«، عض��و وابس��ته ب��ه بنیاد دف��اع از 
دموکراسی      ها و دستیار مشاور سابق امنیت ملی 
امریکا ه��م در توئیتی تهدیدآمیز نوش��ت: »در 

صورتی که یک ش��رکت روس��ی یا چینی تالش 
کند به ایران سالح بفروش��د، آن شرکت و همه 
مؤسسات مشارکت کننده در معامله با تحریم های 

ثانویه روبه رو خواهند شد.«
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی دیروز به تهدید ش��رکت های روسی 
طرف احتمالی معامله با ایران واکنش نشان داده 
و گفته تهدیدهای واش��نگتن نقش��ی در تعیین 
سیاس��ت مس��کو ندارد. او گفته اس��ت:»گمان 
می کنم ما هم��ه تحریم های قابل تص��ور امریکا 
علیه بخش دفاعی خود را داش��ته باش��یم. واقعاً 
فکر می کنید ک��ه تصمیم های امری��کا برای ما 
اهمیت دارد؟ سیاس��ت ما را عوام��ل کلی دیگر 
تعیین می کن��د، ن��ه تهدیدهای ش��ما.«  پیش 
از اولیانوف، »س��رگئی ریابکوف« مع��اون وزیر 
خارجه روسیه هم گفت: »روسیه از تحریم های 
امریکا نمی ترسد زیرا به آنها عادت کرده است«. 
وی اف��زود: »روس��یه در حال توس��عه همکاری 
چندجانبه با ایران اس��ت و هم��کاری در زمینه 
نظامی- فنی بسته به نیازهای طرفین و آمادگی 
متقاب��ل برای چنی��ن همکاری      هایی به روش��ی 
آرام ادامه خواه��د یافت.« هرچند روس     ها زمان 
خاصی را برای انعق��اد توافق احتمال��ی با ایران 
تعیین نکرده اند، ولی ایواش��وف که در گذش��ته 

رئیس بخش اصلی هم��کاری نظامی بین المللی 
وزارت دفاع روسیه بوده، معتقد است ایران یکی 
از اصلی      ترین متقاضیان تسلیحات روسی خواهد 
بود:» ای��ران قابلیت های مش��خصی برای خرید 
اسلحه مدرن حتی در شرایط تحریم های شدید 
دارد. ایران برای بخش دفاعی پول پیدا می کند.« 
 ایواش��وف افزود: » تهران به تانک ه��ای مدرن و 
هواپیما نیاز دارد. ایران به تس��لیحات ضد ضربه 
یعنی سامانه موشکی تاکتیکی عالقه مند است. 
ایران به ناوچه های مس��لح به موش��ک ما توجه 
نشان می دهد. ایران شبکه راداری ضعیفی دارد، 
ما می توانیم ایس��تگاه های راداری مدرن آنها را 

تأمین کنیم.«
 ایواش��وف مي گوید: » اکنون مس��ئله مربوط به 
آمادگی روس��یه برای توس��عه همکاری نظامی 

فناوری گسترده با ایران است. کسانی در روسیه 
مخالف و کس��انی هم موافق خواهند بود. حدس 
می زنم که روسیه محتاطانه با این قضیه روبه رو 
می ش��ود. « وی یکی از فاکتورهای خارجی مهم 
را فشار امریکا نامید که سعی دارد مزاحم خرید 
تسلیحات مدرن توسط ایران شود. ایواشوف تأکید 
کرد: » یک نکت��ه مهم دیگر این اس��ت که چین 
نیز سعی می کند روس��یه را از بازار اسلحه ایران 
بیرون کند. چین بس��ته ای کامل در زمینه های 
مختلف از جمله نظامی به ایران پیش��نهاد کرده 
اس��ت. اما من حدس می زنم که برای ایران مهم 
متنوع کردن خرید تسلیحات است. اینجا روسیه 
چش��م انداز     هایی دارد و مس��ئله فق��ط آمادگی 

ماست.«
 واکنش پکن

»ژائو لیجیان « سخنگوی وزارت خارجه چین هم 
دیروز به تهدیدهای »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
امریکا واکنش نش��ان داد و با متهم کردن ایاالت 
متحده به مداخله در امور کشورهای دیگر گفت 
که تهدیدات پمپئ��و »کاماًل غیرقاب��ل توجیه « 
اس��ت. لیجیان با تأکید بر اینک��ه ایاالت متحده 
خود یکی از فروشندگان سالح اس��ت و در امور 
داخلی کش��ورهای دیگر مداخله می کند، ادامه 
داد: »این امریکا اس��ت که به هرجایی س��الح و 
مهمات می فروشد و در راستای منافع ژئوپلتیکی 
خود، تجارت نظامی می کند و حتی آش��کارا در 
امور داخلی کشورهای دیگر مداخله می کند«. این 
دیپلمات چینی در پاسخ به سؤالی درباره فروش 
سالح های چین به ایران گفت که پکن »مطابق 
با سیاست تسلیحات نظامی و تعهدات بین المللی 

خود، تجارت نظامی خود را مدیریت می کند.«
 90 درصد نیازهای تس�لیحات ما داخلی 

است
روز گذشته سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت 
امور خارج��ه بار دیگر درباره پای��ان تحریم های 
تس��لیحاتی ایران اظهار نظر کرد و با اش��اره به 
تهدید امریکا گفت که آنچه آنها از آن می ترسند 
بازگشت ایران به بازار گسترده فناوری و صادرات 
اقالم تسلیحاتی است. ۹0 درصد نیازهای دفاعی 
ایران در داخل تولید می شود. او گفت:»ایران بیش 
از اینکه بازار خرید باشد پتانسیل صادرات دارد. 
ایران مثل امریکا نیست که رئیس جمهورش به 
دنبال فروش سالح های کشنده برای کشتن مردم 
یمن باش��د. «خطیب زاده لغ��و محدودیت های 
تسلیحاتی ایران را »پیروزی بزرگ برای مقاومت 
و ملت ایران « خواند و گفت: »آنچه دیروز از بین 
رفت ۱۳ سال تحریم ایران بود و لغو قطعنامه      هایی 
که متأسفانه حتی دوستان ما روسیه و چین هم 
در تحریم تس��لیحاتی ایران ب��ه آن رأی مثبت 

داده بودند.«

فرس�تاده خاورمیانه ای رئیس جمهور امریکا 
اعالم کرده چ�ه ترامپ باش�د و چه نباش�د، 
عادی سازی با اس�رائیل ادامه خواهد داشت. 
آوی برکوویت�ز از حمایت س�عودی      ها از  روند 
عادی س�ازی خبر داده و گفته که واش�نگتن 
ت�الش خواهدک�رد  ش�مار بیش�تری از این 
کش�ور     ها را وارد رون�د عادی س�ازی کن�د. 
روز یک     شنبه در جریان س��فر هیئت امریکایی-

صهیونیس��تی به بحرین، منامه و تل آویو هشت 
تفاهمنامه در زمینه ب��رای برقراری روابط کامل 
دیپلماتی��ک و همکاری ه��ای اقتص��ادی امضا 
کردند. عبداللطیف بن راش��د الزیانی، وزیر امور 
خارجه بحرین در مراسم استقبال از این هیئت، 
چنین رخدادی را بی سابقه ارزیابی کرد و توافق 
با صهیونیست      ها را اقدامی در جهت حفظ حقوق 
مردم کشورهای غرب آس��یا دانست. رسانه های 
صهیونیستی نیز با انتش��ار تصاویری نوشتند که 
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نامه ای را که 
حاوی درخواست تل آویو برای بازگشایی سفارت 
در منامه اس��ت، به همتای بحرینی خود تحویل 
داده است.  همان روز و در راستای این تالش ها، 
آوی برکوویتز، فرس��تاده دونال��د ترامپ در امور 
غرب آسیا که در قالب هیئت مزبور به منامه سفر 
کرده بود، گفت: »توافق ابراهی��م )توافق صلح( 
مورد حمایت هر دو ح��زب در امریکا قرار دارد و 
در راستای تعهد میان اسرائیل و کشورهای عربی 
و نتایج مثبت ناش��ی از این شراکت در درازمدت 
طراحی شده است. طرح واشنگتن برای نزدیکی 
میان اعراب و اسرائیل در حال شتاب گرفتن است 
و امیدواریم توافق های بیش��تری حاصل ش��ود 
حتی اگر ترامپ در انتخابات ماه نوامبر شکست 

بخورد.«
مایک پمپئ��و، وزیر ام��ور خارجه امری��کا هفته 
پیش در دیدار با فیص��ل بن فرحان، وزیر خارجه 
سعودی در واشنگتن تالش خود را برای ترغیب 
عربستان به عادی سازی به کار بست. پمپئو ابراز 
امیدواری کرد که ریاض نیز مانند منامه و ابوظبی 
عادی سازی روابط با تل آویو را مورد بررسی قرار 
دهد. اگر چه س��عودی      ها رس��ماً به کش��ورهای 
موجود در فهرست عادی س��ازی نپیوسته اند اما 

هواپیمای حامل هیئت اسرائیلی و امریکایی در 
مسیر بحرین، از آسمان عربستان سعودی عبور 
کرد. برکوویتز در پاسخ به س��ؤالی درباره امکان 
عادی س��ازی میان ریاض و تل آوی��و گفت: »این 
تصمیمی است که آنها باید بگیرند، اما رایزنی های 
ما با آنها در چند بعد مثبت بوده است. ما مباحث 
خیلی خوبی با سعودی     ها داشتیم اما زمان به ما 

خواهد گفت.«
 کوهن: هر کش�وری آماده باش�د، صلح 

می کنیم
سخنان یوسی کوهن، رئیس سازمان موساد نیز از 
عزم صهیونیست      ها برای ادامه روندی حکایت دارد 
که بی شک ریاض یکی از حامیان آن است. کوهن 
روز یک     ش��نبه در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی 
کان در پاس��خ به اینکه آیا با س��ودان نیز توافق 
عادی سازی را امضا خواهد کرد، گفت: »می تواند 
آن کشور سودان باشد. ما با هر کشوری که در حال 
حاضر آمادگی گفت وگو با ما را داش��ته باشد، در 
تماس هستیم . مذاکرات با فلسطینی     ها نباید یک 
مانع و شرطی برای ادامه رایزنی     ها برای برقراری 
روابط دوجانبه بین ما و کشورهای منطقه مانند 

عربستان سعودی باشد.«
این مقام صهیونیس��ت افزود: »این برای من یک 

دوره متفاوت اس��ت که در آن شاهد توافق      هایی 
تاریخی هس��تم ک��ه ب��رای عمق اس��تراتژیک 
اسرائیل در همه سطوح امنیت، اطالعات، اقتصاد 
وکش��اورزی دارای اهمیت اس��تراتژیک اس��ت. 
کارهای زیادی وجود دارد ک��ه می توانیم با این 
کش��ور     ها انجام دهیم . برخی از این توافقنامه      ها 
امضا شد. من فکر می کنم که اسرائیل از این پس 

به سمت درست حرکت می کند.«
در مصاحبه رئیس موساد نیز، موضوع عادی سازی 
رابطه با صهیونیست      ها مطرح شد. کوهن درباره 
تعویق توافق با عربس��تان و اینکه آیا اگر محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی، پادش��اه بود، توافق 
رخ می داد، گفت: »احتماالً چنین      می شد. موضوع 
در همه آن کشور     ها بسیار پیچیده است. معتقدم 
رهبران��ی که تاکن��ون تصمیم گرفتند پادش��اه 
بحرین و محمد بن زای��د، ولیعهد ابوظبی بودند. 
البته که باور دارم در آن کشور     ها بحث      های داخلی 
و تردید     هایی هم درباره این قضیه وجود داشت و 
می بایست زمینه را فراهم می کردند، زیرا به شکلی 

غیرعادی و شجاعانه اقدام کردند.«
 محکومیت پدیده دوستی با دشمنان

اگرچه ب��ه دلیل ایج��اد خفقان و س��رکوبگری 
ش��دیدی که حکومت بحرین پس از اعتراضات 

گسترده س��ال 20۱۱ در این کشور اعمال کرده 
است هرگونه تظاهرات معموالً با جمعیت کمتری 
برگزار می ش��ود، مردم در ش��هر     ها و روستاهای 
مختل��ف بحرین در اعت��راض به توافق س��ازش 
رژیم آل خلیفه با رژیم اش��غالگر صهیونیستی به 
خیابان      ها آمدند. معترضان با در دس��ت داشتن 
پالکاردهایی، »تحکیم روابط رسمی دوجانبه « 

را محکوم کردند. 
جمعیت الوفاق بحرین هم در ش��بکه اجتماعی 
توئیتر فایل ویدئویی را منتشر کرد که در جریان 
آن، دهها نفر از مردم معترض بحرین، با در دست 
داش��تن پرچم این کش��ور و پرچم فلس��طین و 
پالکاردهای��ی، تواف��ق اخیر را محک��وم کردند. 
روی این پالکارد     ها شعارهای »تمامی توافقات با 
صهیونیست ها، از بین می رود«، »اسرائیل از بین 
می رود«، »صهیونیست ها! از خاک ما خارج شوید 
توافق شما، باطل است«  و »رژیم آل خلیفه، نابود 
شدنی است. به همین دلیل با یک رژیم نابود شده، 

]توافق[ امضا کرده است«  به چشم می خورد. 
محمدعلی الحوثی، رئی��س کمیته عالی انقالب 
و عضو ش��ورای عالی سیاس��ی یمن در واکنش 
به امض��ای توافق س��ازش بین بحری��ن و رژیم 
صهیونیستی در حس��اب توئیتری خود نوشت: 
»عادی سازی روابط بحرین ]با تل آویو[ محکوم 
اس��ت، گرچه رژیم آن هیچ گونه تهدیدی حتی 
در حالت جنگ با رژیم صهیونیس��تی محسوب 
نمی شد. با این حال عادی سازی روابط با تل آویو 
جرمی است که هر کس آن را مرتکب شود ظالمی 
است که هرگز هدایت نمی یابد و مصداق این آیه 
قرآن کریم اس��ت که می فرماید: و َوَمن یتَولَُّهم 
ِمنکْم َفإِنُه ِمْنهْم إِن الَلّ اَلیَْهِدی الَْقوَم الظالمین.«

روزنامه صهیونیس��تی معاریو ب��ه تازگی به نقل 
منابع��ی از احتمال تواف��ق میان عم��ان و رژیم 
صهیونیس��تی و میانجیگری امری��کا خبر داده 
اس��ت. مفتی عمان با محکوم کردن دوس��تی با 
صهیونیس��ت      ها و صدور فتوا     هایی در راس��تای 
تسلیم امت اسالمی گفت: »پدیده منفی جدید در 
امت به وجود آمده به نام ابراز دوستی با دشمنی 
که خداوند تعالی ما را به دش��منی با آن دستور 

داده است.«

تک تازی عادی سازی  صهیونیست      ها  با چراغ سبز سعودی ها

8 تفاهم بحرين با صهيونيست ها در يک روز

در  روس�یه  نماین�ده 
سازمان هاي بین المللي به 
امریکا:  واقعًا فکر می کنید 
که تصمیم های امریکا برای 
ما اهمیت دارد؟ سیاست ما 
را عوامل کلی دیگر تعیین 
می کند، نه تهدیدهای شما



حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6053 | سه ش��نبه 29 مه��ر  1399 | 3 ربی��ع االول 1442 |  اذان ظه��ر: 11:49 | 
غروب آفتاب: 17:22 | اذان مغرب:41: 17 | نیمه شب شرعی:23:07 |      اذان صبح فردا: 04:52 | طلوع آفتاب فردا: 06:16 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

شعرخواني شاعران انقالبي در شب شعر »حبيب حرم« 
اي پيري تو آيينه شور جواني، سردار وفادار حسين همداني

شاعران انقالبي در شب ش�عري كه با عنوان حبيب 
حرم ويژه سردار شهيد حسين همداني برگزار شد، 
اشعاري درباره اين شهيد مدافع حرم قرائت كردند. 
شب ش��عر »حبیب حرم« ويژه »ش��هید حاج حسین 
همداني« با حضور جمعي از شاعران و خانواده شهیدان 
همداني، همت، دستواره و چیت س��ازيان در نخلستان 
سازمان هنري رس��انه اي اوج برگزار شد. در ابتداي اين 

مراسم، الهام نجمي به شعرخواني پرداخت: 
نگاهت قبله گاه عشق را هر جا نشان مي داد
مسیر نور را در بین ظلمت ها نشان مي داد

براي اين قبیله مردهايي مثل تو كم نیست
خروشت بین طوفان ها شجاعت را نشان مي داد

دومین شاعري كه براي ش��عرخواني  روي صحنه آمد، 
میالد عرفان پور بود. او ش��عر خود را به شهید همداني 

تقديم كرد: 
ما بي تو حی���ات را اس�ارت خوانديم

جان را به زيارت ش�هادت خوانديم
از راه رسید با عبايي بر دوش

با م���رگ نمازي به  جماعت خوانديم
اين ش��اعر س��روده ديگري نیز درباره ش��هید همداني 

قرائت كرد: 
اي مانده به توصیف تو الفاظ و معاني

اي رزم نمايان و عبادات نهاني
اي پیري تو آيینه شور جواني

در روي تو از نور حبیب است نشاني
سردار وفادار، حسین همداني

در بخش بعدي اين مراسم، وهب همداني فرزند شهید 
سردار حسین همداني صحبت كرد. او با نقل خاطره اي 
از پدر شهید خود گفت: يكي از فاجعه بارترين كارهايي 
كه رژيم بعث انجام داد، كش��تاري بود ك��ه در حلبچه 
مرتكب ش��دند و در آنجا بس��یاري از زن��ان و كودكان 
بي گناه بر اثر بمباران ش��یمیايي صدام جان ش��ان را از 
دست دادند. ش��هید همداني جزو اولین نفراتي بود كه 
وارد حلبچه شد، در آنجا جمله اي را بیان مي كند كه در 
كتاب خاطرات ايشان نوشته شده است. ايشان مي گويد: 
»وقتي وارد شهر شدم از هر چي نظامي، نظامي گري و 

جنگ بیزار شدم. «
وي اضاف��ه كرد: دقت كنی��د كه اين ن��گاه يك مجاهد 

في سبیل اهلل است؛ كسي كه در ش��رايط جنگي است و 
شايد انتظار نداشته باشیم نگاه عاطفي در او وجود داشته 
باش��د اما اينچنین نگاه عاطفي دارد و اين جمله را بیان 
مي كند. تمام شهداي ما اينچنین بودند و اين خاصیت 
جهاد في سبیل اهلل است كه باعث مي شود در عین حال 
كه اقت��دار را از فرد نظام��ي مي بینیم، رأف��ت، عاطفه، 

عقالنیت و عطوفت را نیز داراست. 
در بخش ديگر اين برنامه گلعلي بابايي صحبت كرد. او 
ابتدا چند بیتي از اشعار ابوالفضل سپهر را خواند و گفت: 
ابوالفضل سپهر عالقه بس��یار زيادي به شهید همداني 
داش��ت، حتي خاطرم است روزي كه ش��هید همداني 
فرمانده لش��كر 27 محمد رسول اهلل)ص( ش��د، از من 
درخواست كرد آن شهید واالمقام را ببیند. جلسه اي را 
هماهنگ كردم تا ديداري بین شان شكل بگیرد. در آن 
جلسه به شهید همداني گفت: »يك درخواست از شما 
دارم، مي خواهم الفباي تخريب را ب��ه من ياد بدهید.« 
ش��هید همداني هم به يكي از فرماندهان دس��تور داد 
تخريب را به او ياد بدهند، نتیجه اين ش��د كه ابوالفضل 

سپهر تبديل به تخريبچي ماهري شد. 
وي عنوان كرد: شهید همداني به شعر و ادب عالقه زيادي 
داشت. خاطرم هس��ت با جمعي از نیروها در اردوگاهي 
نظامي بوديم. شهید همداني از من درخواست كرد كه 
ابوالفضل سپهر را بیاوريم تا براي بچه ها شعرخواني كند. 
او هم آمد و با ش��عرخواني اش اش��ك بچه ها را درآورد. 
ش��هید همداني در كمال قدرت نظام��ي و فرماندهي 
مقتدر، عالقه زيادي به كارهاي هنري داش��ت، همین 
موضوع باعث ش��د كتاب »پیغام ماهي ه��ا« كه به نام و 
ياد ايش��ان نوشته شده اس��ت، برگرفته از شعر سهراب 

سپهري باشد. 

    ادبيات

 ارسال بيش از ۹هزار اثر
به جشنواره فيلم »مقاومت«

با آغ�از مرحل�ه دوم ش�انزدهمين جش�نواره بين المللي 
فيل�م مقاوم�ت، دبيرخان�ه اي�ن جش�نواره از ارس�ال 
۸۱۷ اث�ر ب�ه اي�ن جش�نواره خب�ر داد. ۹ه�زار و 
به گزارش »جوان« به نقل از س��تاد اطالع رساني شانزدهمین 
جشنواره بین المللي فیلم »مقاومت«، تا پايان روز 27مهرماه 
در بخش مس��ابقه اصلي 3هزارو953 اثر، در بخش روايت قلم 
574 اثر، در بخش سیدالشهداي مقاومت 734 فیلم، در بخش 
نقد، تحلیل و پژوهش 1۰4 اثر و در بخش فیلمسازان بسیجي 
2هزارو9۰۰ فیلم، به دبیرخانه اين دوره از جش��نواره رسیده 
اس��ت. مجموع آثار رس��یده به اين دوره از جش��نواره از زمان 
انتش��ار فراخوان تاكنون 9هزارو817 اثر است. آخرين مهلت 
آثار ارسال به دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم 
مقاومت 3۰مهرماه اس��ت. مرحله دوم شانزدهمین جشنواره 
بین المللي فیلم مقاومت يكم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته 
بسیج در بخش هاي »مسابقه اصلي«، »سیدالشهداي مقاومت«، 
»روايت قلم«، »نقد، پژوهش، تحلیل« »فیلم به معناي مطلق« 
و انتخاب برگزيدگان ملي »فیلمس��ازان بس��یجي« به دبیري 

مهدي عظیمي میرآبادي برگزار مي شود.

    خبر 

 با خبرهايي ك�ه از مبتال ش�دن برخي چهره هاي س�ينما 
به كرونا منتش�ر شده است، بايد پرس�يد آيا اين روزها كه 
محدوديت هاي ش�غلي در ته�ران برقرار ش�ده و حتي بر 
تعطيلي پايتخت و چند كالنش�هر ديگر تأكيد مي ش�ود، 
نظارتي بر پروژه هاي تصويري در ح�ال توليد وجود دارد؟

اسفند سال گذشته همزمان با ش��یوع گسترده كرونا در ايران 
كه با تولید س��ريال هاي نوروزي و چند فیلم سینمايي همراه 
بود، ستادي در خانه سینما تشكیل شد تا بر وضعیت سالمت 
اعضاي خانه سینما و شاغل در اين گروه ها نظارتي داشته باشد 
و بسیاري از اين پروژه ها در همان روزهاي موج اول كرونا تعطیل 
شدند، اما بعدها فعالیت اين س��تاد به دلیل اختالف هايي كه 

پیش آمد، متوقف شد. 
 در روزه��اي تعطیل��ي برخي مش��اغل در بهار امس��ال اجازه 
فیلمبرداري به بعضي پروژه ها به صورت مشروط و با تأكید بر 
رعايت پروتكل ها با هماهنگي سازمان سینمايي داده شد و بعد 
هم ديگر تعطیلي ها تمام شد و هر كس بنا به شرايط، كار خود 

را پیش گرفت. 
در اين چند ماه بارها خبرهايي از مبتال شدن بازيگران و اهالي 
سینما به كوويد19 رسانه اي شد كه البته خیلي از آنها مشغول 
كار نبودند اما در روزهاي گذشته كه موج سوم كرونا را خیلي 
شديدتر با آمار مبتاليان و فوتي هاي بیشتر پشت سر مي گذاريم، 
خبر بیمار شدن كساني به گوش مي رسد كه سر فیلمبرداري 

بوده اند يا پروژه هايشان همچنان در حال فعالیت است. 
محمدرضا گلزار و نويد محمدزاده بازيگراني هستند كه خودشان 

در فاصله چند ساعت از هم اعالم كرده اند به كرونا مبتال شده اند، 
اگرچه مشخص نیست آنها هنگام فیلمبرداري دچار اين بیماري 
شده اند يا خیر، اما به هر حال اين سؤال مطرح است كه وضعیت 
همكاران اين بازيگران و نیز گروه هاي ديگري كه مشغول تولید 
هس��تند، چگونه اس��ت؟ چقدر پروتكل هاي بهداشتي در اين 
پروژه ها رعايت مي ش��ود و آيا حداقل محدوديتي براي رفت و 

آمد عوامل وجود دارد؟
نكته مهم در اين باره اين اس��ت كه مش��خص نیست آيا اصاًل 
دس��تگاه يا صنفي در اين زمینه مس��ئول اس��ت؟ پیگیري ها 
از سازمان س��ینمايي به نتیحه نرسیده اس��ت ولي پرس و جو 
از صنف تهیه كننده ها نش��ان مي دهد س��تاد ويژه  يا مسئول 
مش��خصي مثل گذش��ته وجود ندارد و فقط به تهیه كننده ها 
توصیه مي شود با حضور پزشك به شدت بر رعايت پروتكل ها 
دقت شود چراكه بیمار شدن حتي يك نفر در گروه به كل يك 

پروژه و سالمتي بقیه مي تواند آسیب بزند. 

كرونا به ستاره هاي سينما نزديك شد 
اما و اگرها درباره نظارت بر پروژه هاي سينمايي در حال توليد

مدير پايگاه ميراث جهاني تخت  جمشيد با اعالم موفقيت آميز بودن 
تهيه نقش�ه باستان شناسي شهرستان مرودش�ت، گفت: موفق به 
تكميل بررسي هاي باستان شناسي و شناس�ايي آثار باقيمانده در 
محدوده حريم تخت جمشيد در وسعتي بالغ بر ۸۵هزار هكتار شديم. 
حمید فدايي با اعالم اين خبر نتايج اين اقدامات را در راستاي تكمیل 
اطالعات نقشه باستان شناس��ي منطقه دانست و گفت: بررسي هاي 
باستان شناسي منطقه تخت جمشید در حدود 7۰سال قبل توسط 
لوئیس واندنبرگ آغاز و در دهه هاي بعد توسط ويلیام سامنر، عباس 
علیزاده، رمي بوشاال و علي اسدي دنبال شده است. او افزود: اگر چه در 
طول سال ها بررسي، محوطه هاي فراواني مورد شناسايي و مطالعه و 
گاه نگاري قرار گرفته اند، اما تكمیل اين بررسي ها و از جمله بازنگري 
محوطه هاي بررسي شده پیشین از سال1396 تاكنون طي سه فصل 
بررسي باستان شناسي در محدوده حريم تخت  جمشید به سرپرستي 
وحید باراني و همكاري ديگر اعضاي باستان شناس و مستندنگاري 
پايگاه انجام شده است. عضو هیئت علمي پژوهشگاه میراث فرهنگي 

و گردشگري تصريح كرد: امید مي رود با پیاده سازي تمام اطالعات 
بررسي هاي انجام شده از گذشته تاكنون طي چند ماه آتي بتوانیم به 

نقشه جامع و يكپارچه باستان شناسي منطقه دست يابیم. 
او خاطرنشان كرد: چنین نقشه اي مي تواند توالي گاه نگاري منطقه را 
به ما ارائه دهد كه به ويژه در شناخت تاريخي دشت مرودشت حائز 
اهمیت فراواني اس��ت و همچنین با وجود چنین نقشه اي مي توان 
مديريت بهتري روي حفاظت از محوطه هاي تاريخي به  ويژه در ارتباط 

با اجراي طرح هاي زيرساختي و توسعه اي در منطقه اعمال كرد. 
وحید باراني، كارش��ناس گروه باستان شناسي پايگاه میراث جهاني 
تخت جمشید و سرپرست بررسي تهیه نقشه باستان شناسي دشت 
مرودش��ت نیز در ادامه از پايان اين فصل و ارائه دس��تاوردهاي اين 
اقدامات به پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري كشور خبر داد و 
گفت: فصل سوم بررسي و شناسايي دشت مرودشت به  منظور تهیه 
نقشه باستان شناسي شهرستان در برگیرنده حريم درجه3 مجموعه 

جهاني تخت جمشید و شهرستان مرودشت است. 
او با اشاره به شناس��ايي 26۰ اثر و محوطه تاريخي در نقاط مختلف 
شهرستان مرودشت، افزود: در فصل جاري 26۰محوطه شناسايي 
شد كه در اين فصل، بررس��ي ها بیشتر دامنه غربي كوه حسین، كوه 
میان قلعه، استخر، كوه ايوب، كوه مجدآباد و دشت هاي ابرج و رامجرد 
را دربرگرفته است. سرپرست بررسي و تهیه نقشه باستان شناسي با 
تأكید بر به كارگیري اطالعات به دست آمده در شناخت بهتر و بیشتر 
آثار تاريخي، بیان كرد: مي توان اقدام به تهیه يك نقش��ه منس��جم 
باستان شناسي كرد كه در نتیجه به شناخت بهتر و بیشتر الگوهاي 

استقراري در اين ناحیه منجر مي شود.

تكميل بررسي هاي باستان شناسي حريم تخت جمشيد
شناسايي ۲۶۰ اثر و محوطه تاريخي در نقاط مختلف شهرستان مرودشت

تئاتر خوشحال نيست 
 بيش از ۱۲۰فعال تئاتري در واكنش به وخامت اوضاع تئاتر 

به دليل كرونا و تصميمات غلط مديران به وزير ارشاد نامه نوشتند

   مصطفي شاه كرمي
همه عوالم هنر تحت تأثير شيوع ويروس كرونا 
به گرفتاري هاي متعددي مبتال شده اند كه در 
اين بين تئاتر و اهالي آن بيشترين آسيب را 
ديده اند. نداشتن برنامه عملياتي و قابل اجرا 
و كم توجهي مس�ئوالن در كنار دس�تورات 
خلق الساعه معيشت تئاتري ها را همچون خود 
اين هنر در گرداب سرگرداني انداخته است. 
امريه هاي گاه و بي گاه ب��راي گروه هاي تئاتري كه 
ريشه در عدم تمركز كافي مسئوالن هنري و نداشتن 
يك نقشه راه مدون كه همه افراد و گروه ها را تحت 
يك راهبرد و وحدت رويه منسجم قرار بدهد، باعث 
شده تئاتر بیشتر از شاخه هاي ديگر هنري گرفتار 
كرونا شود. اهالي تئاتر اين روزها گاليه هاي زيادي 
دارند كه ضمن دلمشغولي براي فعالیت هاي هنري 
تنگناهاي اقتصادي و معیشتي را نیز دربر مي گیرد. 

    نامه بيش از۱۲۰فعال تئاتري 
وخامت اوضاع تئاتر باعث ش��د تا روز گذشته بیش 
از 12۰فعال ج��وان تئاتر طي نام��ه اي خطاب به 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي و مديركل هنرهاي 
نمايشي خواستار رس��یدگي به شرايط فعلي تئاتر 
و فعالیت هاي تئاتري ش��وند. در بخشي از اين نامه 
آمده اس��ت: »در اي��ن بیغوله تاري��ك اجتماعي و 
اقتص��ادي، در اين روزهاي س��خت گذر و بي تكرار 
كه بودنمان را آم��اِر مرگ تراز مي كن��د، بي حرِف 
اضافي آنچه بیشابیش جلوه مي كند رخوت و گريز 
و كمبود است. بي حضوري و انزوا ما را به سیاهچاله 
كور »تعلیق« وامي گذارد و محافظه كاري و انفعال، 
صورت نمادين خشونت را پنهان مي كند. تئاتر، هنر 
جمعي رو به افولي كه توانش در حضور است، حاال 
در پي تنهايي ها و تاريكي ها كم جان و بي فروغ شده 
و آنچه بیش از پیش در اين هشت ماه اخیر ُرخ عیان 
كرده بي كفايتي مديران تئاتر است؛ مديراني كه نه 
در گرفتن حق و حقوق تئاتري ها قدمي برداشته اند 
و نه در حمايت از احوال نامراد اين روزهاي اين قشر. 
حال كه احوال مان در گرو آمار و ارقام است و كنترل 
ويروس از دست گريخته، مديريت قاطع و كنش مند 
مي تواند از تعطیلي دائم تئاتر با وجود بازگش��ايي 

موقت، جلوگیري كند.«
    تراژدي اقتصادي در تئاتر

علي ش��مس نمايش��نامه نويس و كارگردان تئاتر 
درباره وضعیت سیاس��ت هاي فرهنگي- هنري در 
ش��رايط كرونايي تئاتر و نبود حمايت هاي الزم از 
هنرمندان و فع��االن اين عرصه به مه��ر مي گويد: 
معتقدم سیاست سیاس��تگذار دولتي در مواجهه با 

تئاتر در شرايط كرونا، مثل باقي حوزه ها با غافلگیري 
شروع شد، مانند غافلگیري همیشگي ستاد مقابله 
با بحران اس��ت كه مدام در مقاب��ل بالياي طبیعي 

غافلگیر مي شود. 
كارگ��ردان نماي��ش »ش��بي از ش��ب هاي تهران 
مسافري« با بیان اينكه اگر دس��ت كم با احتساب 
فعاالن انجمن هاي نمايش شهرس��تان حدود 5۰ 
تا 6۰هزار نفر را درگیر تئات��ر در نظر بگیريم، با هر 
كمیتي زندگي شان دچار بحران شده است، اظهار 
مي دارد: ما با يك تراژدي اقتصادي در حوزه زيست 
هنرمن��د تئاتر مواجهیم. از س��متي ب��ا فقر و عدم 
نیازها و پش��توانه هاي مالي كه بتواند خس��ارت ها 
را جبران كند، مواجهیم و از س��مت ديگر با دولت 
ورشكسته اي طرف هستیم كه سعي مي كند كجدار 
و مريز با دس��تكاري سیس��تم هاي بورس، دالر و 
طال كس��ري بودجه خود را تأمین كن��د، از اين رو 
به دولت نمي توان امید داش��ت. وي ادامه مي دهد: 
ترس عمومي تماش��اگر براي حضور در سالن تئاتر 
چرخه اي كاماًل معیوب و ورشكسته ايجاد كرده كه 
نوك پیكان اين ورشكستگي بیش از هر چیز هنرمند 
فعال و مرتزق از اين حرفه است. ما با وضعیتي مواجه 
هستیم كه اداره كل هنرهاي نمايشي با يك بدهي 
كالن انباشت شده مواجه شده است؛ وضعیتي كه 

مديران بعضاً نااليق مركز به آن دامن مي زنند. 
اين كارگردان تئاتر خاطر نشان مي كند: مسئله ما 
فقط مسئله كرونا نیست، زيرا ما با اقتصادي ويران 
مواجه هس��تیم كه اگر كرونا هم نبود، زيست ما را 
به عنوان يك هنرمند فعال و حرفه اي تئاتر تهديد 
مي كرد، مضاف بر اينكه كرونا هم ب��ه اين تراژدي 
اضافه ش��ده و ما دوقبضه الي يك دنده دندانه دار 

نوك تیز مخوف گرفتار شده ايم. 
شمس يادآور مي شود: اين اصل غافلگیري كم كم به 
اصل بي توجهي مي رسد و در شكل دارويني خود هر 
كس قوي تر باشد، بقا خواهد داشت. مطمئنم از پس 
اين شرايط مهیب اقتصادي و كرونا ريزش شديدي 
در بدنه حرفه اي و نیمه حرف��ه اي تئاتر در تهران و 

شهرستان ها خواهیم داش��ت؛ كساني كه نه رغبت 
بلكه توان تولید يك اثر را نخواهند داشت. تولید اثر 
هنري به طريق اولي يك تولید دردسرآور و نشدني 
است، كمااينكه نه تهیه كننده اي پاي كار مي آيد و 
نه سوبس��ید دولتي اگر در سالن دولتي اجرا كنیم، 
تأمین هزينه هاي تولید را كفايت مي كند، پس آدم 
فكر مي كند در آينده اي متوسط بايد عطاي تولید 

يك تئاتر را به لقايش ببخشد. 
    روزهاي بالتكليفي و بي خبري

لیلي عاج، نويس��نده و كارگردان نمايش »كجايي 
ابراهی��م« نیز كه ت��ا همی��ن يك��ي دو روز پیش 
و قبل از تعطیل��ي چندباره فعالیت ه��اي تئاتري 
در تماش��اخانه س��رو روي صحنه بود، ب��ا گاليه از 
بالتكلیفي هنرمندان تئاتر در بحران كرونا مي گويد: 
اين روزها در بالتكلیفي و بي خبري به سر مي بريم 
و مشخص نیس��ت كي فعالیت هاي تئاتري از سر 

گرفته خواهد شد. 
اين نمايشنامه نويس با اشاره به اينكه در هفته دوم 
اجراي نمايش استقبال از كار راضي كننده بود كه 
متأس��فانه با تعطیلي فعالیت ه��اي تئاتري روبه رو 
شديم، مي افزايد: در طول اين چند اجرا ما دو دسته 
مخاطب داش��تیم كه اولین گروه شامل عاشقان و 
طرفداران شهید ابراهیم هادي كه نمايش بر اساس 
زندگي ايش��ان نوشته ش��ده، مي ش��د؛ افرادي كه 
اصوالً اهل ديدن تئاتر نیستند و تنها به دلیل عالقه 
شخصي شان به اين ش��هید به ديدن نمايش آمده 
بودند. اين قشر تازه داش��تند ما را پیدا مي كردند و 
عالقه مند به ديدن نمايش شده بودند كه با تعطیلي 
س��الن ها روبه رو ش��ديم. طیف دوم مخاطبان هم 
دوستان تئاتر بین همیشگي بودند كه بازخوردهاي 

خوبي نیز از آنها گرفتیم. 
 تصميم گيرنده هايي كه تئاتر را 

نمي شناسند
كهبد تاراج، نويسنده و كارگردان تئاتر نیز با اشاره به 
اينكه متأسفانه مسئوالن تصمیم گیرنده و نهادهايي 
كه براي اين ش��رايط تعیین تكلی��ف مي كنند نه 
تنها مخاط��ب تئاتر نیس��تند بلكه اص��اًل تئاتر را 
نمي شناس��ند، مي افزايد: وضعیت تئاتر حتي قابل 
مقايسه با سینما هم نیست، چون به هر حال سینما 
چه كم، چه زياد، مخاطب خودش را دارد اما وضعیت 
تئاتر اينگونه نیست، چون حتي اگر اعالم كنند كه 
نمايش ها مي توانند از هفته آينده فعالیتشان را آغاز 
كنند، باز هم ما فرصتي براي تبلیغات، اطالع رساني 
و جلب اعتماد مخاطبان براي حضور در سالن ها در 
اختیار نداريم. وضعیت تئاتر با سینما فرق مي كند 
و نمي توان هر زمان كه اراده كرد، تماشاگران را به 

سالن هاي نمايش كشاند. 
وي با گاليه از ناآشنايي وزير ارشاد نسبت به مناسبات 
تئاتر مي گويد: معتقدم مشكالت پیش آمده عمالً به 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي بازمي گردد. مگر در 
اين شرايط، پارك ها تعطیل شده كه اجراي نمايش 
در يك محیط باز را متوقف كرده اند. هر چقدر هم 
مديركل هنرهاي نمايش��ي براي بازگشايي تئاتر 
تالش كند، وقتي وزير ارشاد شناختي از چگونگي 
فعالیت هاي تئاتري نداشته باشد، در عمل نمي تواند 
دفاعي از جامعه تئاتر بكند. وقتي وزير ارشاد هیچ 
تصوري از اجراي تئاتر در دوران كرونا ندارد، طبیعي 
است كه در هیئت دولت هم نمي تواند از تئاتر دفاع 
كند. متأسفانه با اين وضعیت جامعه تئاتر تبديل به 

گوشت قرباني شده است.

ترس عمومي تماشاگر براي حضور 
در سالن تئاتر چرخه اي كاماًل معيوب 
و ورشكسته ايجاد كرده كه نوك پيكان 
اين ورشكس��تگي بي��ش از ه��ر چيز 
هنرمند فعال و مرتزق از اين حرفه است

نگاهي به كتاب »بوي خاك«
 روايت هايي كه به خاطره

نزديك تر است
روي جلد كتاب »بوي خاك«   
نوشته شده اس��ت: »خاطرات 
دفاع مقدس« اما وقتي كتاب را 
باز مي كنیم عالوه بر خاطره، با 
داس��تان هاي كوتاه جنگ هم 
رو ب��ه رو مي ش��ويم، در واق��ع 
متوجه اين نكته مي شويم كه 
نويسنده، تكلیفش را با مخاطب 
روش��ن نكرده اس��ت كه چه 
س��بك از ادبیات نوشتاري را 
مي خواهد تحويل خواننده بدهد، چون همانطور كه مي دانیم 
خاطره و داس��تان دو بخش مجزا در ادبیات هس��تند كه باهم 
متفاوتند و هر كدام از آنها براي نوشتن احتیاج به ابزار و عناصر 
خاص خودشان دارند و معموالً هم هیچ گاه خاطره و داستان در 
يك كتاب مس��تقل كنار هم قرار نمي گیرند. معموالً مجموعه 
داس��تان و مجموعه خاطرات جدا از هم و هر ك��دام در كتابي 
مستقل بايد گردآوري شوند و اين به نفع نويسنده است، چون 
همین باعث مي شود تكلیف كتاب و مؤلفش با خواننده روشن 
شود. بعضي از داستان خوان ها خیلي عالقه اي به خواندن خاطره 
كه فقط يك روايت خطي است، ندارند و بالعكس. با اين تفاصیل 
بايد گفت كه سیده نجات سید حسیني نويسنده كتاب كه خود 
اهل جنوب كشور می باش��د و حال و هواي جنگ را از نزديك 
احساس كرده، توانسته است از عهده پرداخت داستان هاي كوتاه 
و خاطرات شهدا كه بخشي از آنها مربوط به شهداي غواص است 
به خوبي بربیايد و با نثر روان و پرداخت منسجمي كه دارد، حال 
و هواي روزهاي جنگ در جنوب و زندگي در آن دوران سخت را 
به زيبايي و ب��ا صمیمیت براي مخاطب به تصوير بكش��د. اين 
مجموعه از 19داس��تان كوتاه و خاطره تشكیل شده است كه 
»مرخصي«، »مردي شبیه بابا«، »قاب كنار پنجره«، »كوچه 
قديمي« و... برخي از آنها هس��تند. نويس��نده در اين كتاب به 
خاطرات ش��هدا و رزمندگان بومي خوزستان در زمان جنگ و 
برخي مشكالت زندگي شهري در بعد از جنگ پرداخته است. 
همچنین زمان و مكان داستان ها و فضاس��ازي هاي باورپذير 
نويسنده به ماندگاري داستان ها و خاطرات جنگ كمك كرده 
است. داستان اول مجموعه كه »اهوازي ام...« نام دارد در واقع 
خاطره در داستان است. داس��تان به زبان اول شخص مفرد از 
طرف نويسنده روايت مي شود اما خیلي زود راوي تغییر مي كند 
و اصل داستان را كه خاطرات رزمنده شهیدي به نام مهدي است 
از طرف دو راوي يعني »عمه خانم« و عروسش كه از كاراكترهاي 
محوري داستان هستند، به زبان محاوره روايت مي شود. مهدي 
در واقع نوه عمه خانم اس��ت كه در نوجواني به شهادت رسیده 
است. اين داس��تان از لحاظ فرم و ساختار يكي از ماندگارترين 
داستان هاي كتاب است و نويسنده با آمیخته كردن زبان كتابي 
يعني زبان راوي اصلي داستان )همان نويسنده( با زبان محاوره 
كه از طرف عمه خانم و عروس��ش كه مادر شهید است، روايت 
مي شود، داستان را از سبك هاي سنتي و كلیشه اي بیرون آورده 
و به آن فرمي تازه بخشیده است. در مابقي داستان ها و خاطرات 
اين كتاب هم هر چند زبان نويسنده بیشتر از داستان به خاطره 
نزديك ش��ده اما در ش��روع و پايانبندي و اوج و فرود نوشته ها 
نويسنده موفق بوده است. »بوي خاك« در 8۰صفحه با قطعي 

رقعي توسط انتشارات نظري در بازار كتاب موجود است.

رامين جهان پور     نقد کتاب

    هنر  هفتم     ميراث

پيامبر)ص(: 
نماز از آداب )اوليه( دين اس�ت 
و آن مايه خش�نودي خدا و راه و 

روش پيامبران الهي است. 
 )بحاراالن�وار جل�د ۸۲ صفح�ه 
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 انتشار جعليات ادبي در فضاي مجازي
 يك هجمه فرهنگي است

بدتري�ن اتفاق�ي ك�ه در زمين�ه ادبي�ات رخ مي ده�د اين اس�ت ك�ه اثر 
يا حرفمان را ب�ه نام ديگري منتش�ر كني�م، بنابراي�ن الزم اس�ت افرادي 
باش�ند كه افش�اگري كنند و بگويند اين مطالب جزو جعليات ادبي اس�ت. 
منیژه آرمین، نويسنده با بیان اين مطلب درباره انتشار جعلیات در فضاي مجازي به 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: افراد خاص اثر جعلي را سريع تشخیص مي دهند، اما 
مخاطبان عام متوجه اين موضوع نمي شوند و بدين ترتیب مطلب جعلي دائم در فضاي 
مجازي دست به دست مي شود. انتشار جعلیات در فضاي مجازي يك هجمه فرهنگي 
است. بدترين اتفاقي كه در زمینه ادبیات رخ مي دهد اين است كه اثر يا حرفمان را به 
نام ديگري منتشر كنیم، بنابراين الزم است افرادي باشند كه افشاگري كنند و بگويند 
اين مطالب جزو جعلیات ادبي است. وي افزود: مشكل فرهنگي كه در كشور داريم اين 
است كه پرسشگر نیستیم، يعني درباره اينكه شعر منتشر شده در فضاي مجازي واقعاً 
اثر سهراب سپهري است يا نه، بررسي انجام نمي دهیم، در صورتي كه اين مسئله را به 
راحتي مي توان فهمید، زيرا سهراب سپهري غیر از هشت كتاب اثر ديگري ندارد. آثار 
شاعران ديگر را هم مي توان به همین صورت بررسي كرد. اين نويسنده عنوان كرد: 
بايد مردم را نسبت به نشر جعلیات آگاه كرد و گفت اثر منتشر شده به اسم فالن شاعر 
جعلي است. كساني كه در فضاي مجازي صفحه دارند در زمینه اطالع رساني درست 
فعالیت كنند، كساني هم كه آثار جعلي مي خوانند حتماً صفحه افراد جدي را هم دنبال 
مي كنند، بنابراين اين افراد مي توانند از جعلي بودن يك اثر به راحتي آگاه شوند. وي 
ادامه داد: با اين فعالیت ها، هر دو نوع مخاطب عام و جدي ادبیات با آثار جعلي در اين 
زمینه روبه رو مي شوند و اين مسئله روي هر دو گروه تأثیر مي گذارد، حتي اگر اثري كه 

از اثر خودم بهتر است به نام من منتشر شود، باز هم جعلی و نادرست است.

   شعر


